




ناضمر هنییآ 

: هدنسیون

هداز حالف  نیسحدمحم 

: یپاچ رشان 

رعشم

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ناضمر 11هنییآ 

باتک 11تاصخشم 

11راتفگشیپ

ناضمر رب  22مالس 

ناضمر كرابم  هام  رضحم  رد  لّوا  26شخب 

ناضمر كرابم  هام  هزور و  تیمها  26فلا :

كرابم هام  تمظع  31رد 

دنکرابم هام  رس  تشپ  اههام  33همه 

دیآیم شناهارمه  اب  كرابم  33هام 

كولس ریس و  ِلها  ِلاس  33لوا 

كرابم هام  قشاع  هتسراو  36ناسنا 

ندوب ادخ  37نامهیم 

كرابم هام  رد  تاشرافس  40ب :

نآرق اب  41سنا 

كرابم هام  رد  44اعد 

كرابم هام  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  تاولص  46تلیضف 

ناهانگ تراسا  زا  ناسنا  ییاهر  كرابم و  47هام 

كرابم هام  ياهروتسد  زا  ناسل  ظفح  ماحرا و  49هلص 

اهتبسانم مود  53شخب 

53هراشا

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  55تافو 

55هراشا
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هجیدخ 58نس 

ربمایپ زا  هجیدخ  58نادنزرف 

هجیدخ 59تافو 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  59دالیم 

ردب 69هوزغ 

69هراشا

دندش وربور  نآ  اب  شیرق  هک  73یلکشم 

نمشد عاضوا  زا  تاعالطا  75بسک 

تخیرگ نایفسوبا  77هنوگچ 

شیرق نایم  رظن  78فالتخا 

شیرق 79تکرح 

شیرق 79ياروش 

تخاس یعطق  ار  گنج  هک  80يزیچ 

نت هب  نت  81ياهگنج 

: ددرگیم زاغآ  یمومع  82هلمح 

تافلت تاراسخ و  83نازیم 

ردق بش  84تاکرب 

خیرات رتسب  رد  مالسلا  هیلع  90یلع 

90هراشا

يراکادف لاس   2392

خلت توکس  لاس   2593

تفالخ زا  يریگهرانک  نارود  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ياهتیلاعف  95نیرتمهم 

نامثع تفالخ  نارود  98یگژیو 

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تفالخ  98نارود 
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مالسلا هیلع  یلع  یتموکح  همانرب  زا  100یلوصا 

ههبج هس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  103نانمشد 

نیثکان 104حانج 

نیطساق 104حانج 

نیقرام 105حانج 

هیواعم یناطیش  107تسایس 

هکم 110حتف 

110هراشا

داتفا ماد  هب  115یسوساج 

دنکیم تکرح  116ربمایپ 

مالسا شترا  بلاج  118کیتکات 

ربمایپ روضح  رد  120نایفسوبا 

دوشیم میلست  يزیرنوخ  نودب  122هکم 

دنوشیم رهش  دراو  مالسا  یماظن  125ياهورین 

هبعک يوشو  تسش  اهتب ! 126نتسکش 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شود  رب  مالسلا  هیلع  127یلع 

دنکیم مالعا  یمومع  وفع  129ربمایپ 

مولظم تلادع  يا  مالسلا ، هیلع  129یلع 

نیفعضتسم هب  کمک  134هتفه 

134هراشا

قافنا ناضمر و  134هام 

سدق یناهج  137زور 

137هراشا

لحار ماما  نامرآ  سدق ، 137تاجن 
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رطف 140دیع 

140هراشا

تسا يزوریپ  دیع  رطف  140دیع 

رطف یمالسا  دیع  140ياههولج 

يزاسدوخ هیکزت و  144سرد 

یعامتجا یگتسبمه  یمومع و  جیسب  145سرد 

ترطف اب  145داعیم 

هزور 152ماکحا 

هزور 152تّین 

هزور 152تالطبُم 

هزور تالطبم  152ماکحا 

ندیماشآ 152ندروخ و 

لوپمآ 157قیرزت 

157هراشا

«5  » قلح هب  ظیلغ  رابغ  157ندناسر 

بآ رد  رس  مامت  ندرب  157ورف 

ندرک 157یق 

حبص ناذا  ات  تبانج  رب  ندنام  157یقاب 

سافن ضیح و  رب  ندنام  160یقاب 

تسا هورکم  رادهزور  رب  هک  160ییاهراک 

اضق 160هزور 

هزور 160هرافک 

هزور هرافک  اضق و  165ماکحا 

رفاسم 166هزور 
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166هراشا

: رفاسم هزور  167ماکحا 

رفاسم 168زامن 

هام لوا  ندش  تباث  169ياههار 

171فاکتعا

171هراشا

171هراشا

فاکتعا 173طیارش 

فاکتعا 173ماکحا 

فاکتعا 175تامّرحم 

هرطف 175تاکز 

هرطف تاکز  177ماکحا 

بادآو هیعدا  مراهچ  182شخب 

182هراشا

ناضمر هام  كرتشم  185لامعا 

: تسا بحتسم  ناضمر  هام  مامت  رد  هک  یلامعا  185هیعدا و 

دوشیم هدناوخ  بجاو  ياهزامن  زا  سپ  هک  187ییاهاعد 

ناضمر هام  ياهبش  189لامعا 

: ناضمر هام  ياهبش  كرتشم  189لامعا 

حاتتفا 191ياعد 

ناضمر هام  ياهبش  197لامعا 

ردق ياهبش  205لامعا 

كرتشم 205لامعا 

صتخم 207لامعا 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


مکی تسیب و  بش  207لامعا 

مّیس تسیب و  بش  209لامعا 

ناضمر هام  رخآ  ههد  ياهبش  212لامعا 

ناضمر هام  ياهبش  222ياهزامن 

ناضمر كرابم  هام  ياهرحس  224لامعا 

یلامث هزمحوبا  227ياعد 

ناضمر هام  ياهزور  246لامعا 

: دوشیم ماجنا  زور  ره  هک  246یلامعا 

ناضمر هام  ياهزور  268ياهاعد 

رطف دیع  275لامعا 

رطف دیع  بش  275لامعا 

رطف دیع  زور  277لامعا 

ریبک نشوج  280ياعد 
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ناضمر هنییآ 

باتک تاصخشم 

ناضمر هنییآ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1382 رعشم ، نارهت  رشن :  تاصخشم  جح  تاقیقحت  زکرم  نیودت  / هداز حالف  نیسح  دمحم 

ص 280 يرهاظ :  تاصخشم 
نییآ رگید : ناونع  تشاددای :  یبرع  یـسراف -  تشادداـی :  لاـیر  210000-52-6293-964 لایر ؛  210000-52-6293-964 کباش : 

بادآ  هیعدا و  ماکحا  اهتبسانم ، ناضمر 
همانباتک ص 28 تشاددای : 

بادآ  هیعدا و  ماکحا  اهتبسانم ، ناضمر  نییآ  رگید :  ناونع 
ناضمر هام  ياـهاعد  عوضوم :  ثیداـحا  ناـضمر --  عوضوم :  ناـضمر  عوضوم :  بادآ  ماـکحا  اهتبـسانم ، ناـضمر  نییآ  رگید :  ناونع 

تاقیقحت زکرم  ترایز  جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدـنیامن  هزوح  هدوزفا :  هسانـش  هزور  عوضوم :  موسر  بادآ و  ناضمر --  عوضوم : 
BP188/آ9 1382 هرگنک :  يدنب  هدر  جح 

297/354 ییوید :  يدنب  هدر 
م253-83 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

راتفگشیپ
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یلاعت  همساب 
. دناهدیمان ادخ » هام   » ار ناضمر  هام  نامز ، همه  رد  ادخ و  مرح  ار  هکم  نیمز ، مامت  رد  تسین . ناسکی  اهنیمز  اهنامز و  تفارش  تمظع و 

. دنراگدرورپ نانامهیم  زا  ود  ره  ادخ  مرح  نارئاز  ادخ و  هام  نارادهزور 
. تسا هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ياهژیو  بادآ  ماکحا و  هک  تسا  ییاهیگژیو  ياراد  رهش  نآ  هام و  نیا 

هلـصاف ناضمر  هام  اـت  يریگمیمـصت  تقو  زا  هک  اـجنآ  زا  یلو  مینک ، هداـمآ  نادـنمقالع ، يارب  ار  رـضاح  هتـشون  میدـش  نآ  رب  ور  نیا  زا 
. دوب هتفرگ  رارق  هعلاطم  لها  سرتسد  رد  هدش و  رشتنم  رتشیپ  هک  میتفرگرب  ییاهنتم  زا  ار  نآ  بلاطم  رتشیب  دوبن ، ینادنچ 

ار نآ  کنیا  میروایب و  دوخ  هب  طوبرم  ناونع  ریز  بیترت و  مظن و  اب  هدرک  شنیزگ  ار  بلاطم  هک  تسا  نآ  هعومجم  نیا  هیهت  رد  ام  یعس 
: میهدیم ناماس  شخب  راهچ  رد 

. ناضمر كرابم  هام  رضحم  رد  لّوا : شخب 
. اهتبسانم مّود : شخب 

ص:2
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ص:4
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ص:5
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12 ص :
. هزور ماکحا  موس : شخب 

. ناضمر هام  بادآ  هیعدا و  مراهچ : شخب 
میناوتب هدنیآ  رد  ات  دنزاس . دنمهرهب  دوخ  ياهییامنهار  زا  ار  ام  رظن ، ّتقد و  لها  هک  میراودـیما  تسا و  هار  نیا  لّوا  ماگ  رتفد ، نیا  راشتنا 

. مییامن میدقت  رتدنمدوس  یباتک 
: هتکن ود  يروآدای 

عجارم ریاس  ياواتف  اب  هک  يدراوم  و  دـشابیم . هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  ترـضح  ياواـتف  اـب  قباـطم  ماـکحا )  ) باـتک نیا  مّود  شخب  - 1
عجارم ریاـس  نادـّلقم  يارب  یبجاو  كرت  اـی  لـمع  نـالطب  بجوم  باـتک  نتم  هب  لـمع  هک  تسا  يّدـح  هب  اوتف  فـالتخا  دراد و  تواـفت 

. دشاب دیفم  زین  ناراوگرزب  نآ  نادّلقم  يارب  ات  تسا  هدش  هدروآ  هحفص  نامه  نایاپ  رد  دیلقت  گرزب  عجارم  ياواتف  دشابیم ،
. تسا هدش  افتکا  نانآ  فورعم  بقل  هب  اهنت  باتک ، یشاوح  رد  راصتخا ، ظفح  تهج  دیلقت ، ماظع  عجارم  ماقم  هب  مارتحا  لامک  اب  - 2

میلَعلا  ُعیمَسلا  َتنأ  ّکنإ  اّنم  لّبقت  اّنبر 
يربهر  مّظعم  ماقم  هثعب  تاقیقحت  شزومآ و  تنواعم 

ش. زییاپ 1377 ه .

ناضمر رب  مالس 

. نامهم وت  تسا و  توعد  ناضمر ،
. ییادخ نامهیم  وت  يونعم و  تسا  یتوعد  ناضمر 

؟ دنک راتفر  هناخبحاص  هاوخلد  هب  دیاب  نامهم  هکنیا  هن  رگم 
... !؟ دیمرآ تفگ ، وا  هک  اج  ره  درک و  لوانت  دیاب  دروآ  نابزیم  ار  هچ  ره  هکنیا  هن  رگم 

؟ تساجک تقلخ  هنهپ  رد  وت  هاگیاج  و  یناهج ؟ ياجک  رد  کنیا ، وت 
؟ ياهدمآ هچ  يارب 

؟ تفر یهاوخ  اجک  هب  ياهدمآ و  اجک  زا 
؟ تهج مادک  رد  دوصقم و  مادک  يوس  هب  رپ و  لاب و  مادک  اب  ینک و  زاورپ  یناوتیم  اجک  ات 

؟ يراک هچ  يارب  هک  ینادب  ات  ياهتخانش  ار  دوخ  ایآ 
؟ يورب شیپ  یناوتیم  اجک  ات  ینادب  هک  ياهدرک  یسانشزاب  ار  تیاهدادعتسا  ایآ 

؟ ناهج نآ  هب  ّقلعتم  ای  یناهج  نیا  لام  ًاساسا  و ... 
؟ انف ای  ییاقب  يارب 
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14 ص :
... ؟ طوبه يارب  ایدوعصيارب  طوقسایجورعيارب ؟ نتفرایندناميارب ؟

؟ دنکشیم ار  ترپ  لاب و  لماع ، مادک  دهدیم و  تیورین  یلماع  هچ  زاورپ ، رد  هک  ياهدیشیدنا  چیه 
؟ دنکفایم تشتآ  رد  ّتین  مادک  دربیم و  تتشهب  يوس  هب  ياهزیگنا  هچ  تکرح ، رد 

؟ دنکیم شناباتش  لمع  نیمادک  درادیم و  تزاب  تکرح  زا  یلمع  هچ 
.... !؟ تدناسریم یبایادخ »  » و ییوجادخ »  » رطع توارط و  هب  يراک  هچ  دنکیم و  تراتفرگ  یهاوخ » دوخ   » ِتنوفع هب  يراک  هچ 

؟ یشاب ناما  رد  شاینمشد  زا  ات  ياهتخانش  ار  سیلبا 
؟ یبای ّتینوصم  شیاههسوسو  زا  ات  ياهتخانش  ار  ناطیش 

ار سفن  ِتشپ  یناوتب  هکلب  يروخن ، هبرض  تشپ ، زا  نادیم ، نآ  رد  ات  ياهدش  انشآشیاوغاو  شالت  هنیمزو  شلمعنادیمو  هراّما » سفن   » اب
.... ؟» ربکا داهج   » ِّنف اب  اوقت و  يورین  اب  یناسرب ، نیمز  هب  یلامب و  كاخ  رب 

؟ ینادیم ار  روجف »  » للع و  حالف »  » لماوع هیکزت و  دشر و  هار 
؟ ياهتشگ ار  لد »  » ِتفگش و  وت » رد  وت   » يایند

ّدـض هب  دروآ ، هلمح  اج  ره  زا  یـسانشب و  ارنآ  دـیآیم  شیپ  دـنزیم و  ّتیناسفن  رب  هک  یباقن  ره  اـب  اـت  ياهتخانـش  ار  هرهچ  رازه  ِسفن » »
؟ يرب راکب  رهز  داپ  تخیر ، رهز  هاگره  يزادرپب و  هلمح 

. تسا هار  نیا  كولس  يارب  ناضمر ،» »
. تسا نطاب  يایند  رد  ریس  يارب  تسا . ینورد  ترجه  يارب 

. تسا تاّیقالخا  تایناسفن و  رب  رورم  يارب 
. یهد شرورپ  شیوخ  ناج  رد  ار  یناسفن  تاکلم  هک  تسنآ  يارب 
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15 ص :
. يروآ دیدپ  یهد و  ياج  شیوخ  دوجو  قمع  رد  ار  یلاعتم  ياهشزرا  هک  تسنآ  يارب 

. ینوریب کشخ  ِتکرح  هن  دوش ، وت  ینورد  ِتفاب  ِءزج  قالخا ،»  » هک تسنآ  يارب 
، یتشاذگ تاحلاص  رایتخا  رد  ار  لد  رگا 

. یتخاس لعتشم  لد  رد  ار  هَّللا  هب  قشع  رد  اوقت  ریخ و  هب  قوش  رگا 
زا دنکیم و  تیارـس  نوریب  هب  نورد  زا  دشوجیم و  همـشچ  نآ  زا  دوخهبدوخ  هک  دوشیم  یلالز  نایرج  تاحلاص ،»  » و تانـسح »  » رگید

. دراذگیم ریثأت  هدید »  » رب لد »  » زا و  دسریم ، مادنا »  » هب بلق ،» »
. یشاب هتشاد  مه  ار  نطاب » لامج   » ییارایب و مه  ار  ناج  هرهچ  دیاب  دشابیم - زین  دنوادخ  ِءاقل  هک  يوریم -، ناضمر  رادید  هب  رگا 

. دوشیم يراج  رهاظ ، هب  هک  تسا  نورد  ییابیز  قالخا ،
. دیامنیم هار  یجراخ ، لمع  رد  هک  تسا  ینطاب  تیاده  اوقت ،

. تسا هبساحم  تصرف  ناضمر ،
، یتیاده هار  ِکلاس  رگا  وت 

يدنمهقالع  يزاسدوخ »  » هب رگا  وت 
. یتسه لئاق  ییاهب  دوخ ، لامک  دشر و  يارب  رگا  وت 

. رامشب منتغم  ار  ناضمر  تصرف 
. نک یسانشزاب  یسرزاب و  ار  دوخ  یقالخا  لیاضف 

، روآدیدپ تسین ، رگا 
. نک تیوقت  تسه ، رگا 

، زاس شنوزفا  تسا ، كدنا  رگا 
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16 ص :
. وگب ادخ  ساپس  تسا ، رایسب  رگا 
، نک شراوتسا  تسا ، لزلزتم  رگا 

. شخب شرارمتسا  تسا ، هاگهگ  رگا 
. سرب دوخ »  » هب هام ، نیا  رد  هصالخ ... 

. یتسین ریذپانرییغت » هتخاس  شیپ  زا   » کی وت ،
. ياهدشن هتشرس  ربج ، رب  وت 

. ینک باختنایناوتیمار  شیوخ  ندش » هنوگچ   » و ندوب » هنوگچ   » وت
. تسوت تسد  رد  قالخا  يامیس  میسرت 

. درک تشز  ای  ابیز  شیالآ ،»  » ای شیارآ »  » اب ناوتیم  ار  هرهچ 
. تسا ندش  ابیز  تشز و  رییغت و  لباق  قالخا ، طّسوتمه  نطابهرهچ 

. تسا ّبر » ِتاحفن   » زا هدافتسا  ِتصرف  ناضمر ،
. دنک يونعم  ناریط  ات  هدب ، رارق  میسن  نیا  شزو  ریسم  رد  ار  ناج 

. راپسب اه  توالت »  » اه و تاجانم »  » اه و اوجن »  » اه و رحس »  » ِیتوکلم ياوآ  هب  ار  لد 
. تسا حور  ياذغ  تدابع ، تسا و  تدابع »  » مسوم ناضمر ،

. تسا ناج  یلاعت  نابدرن  اعد ، و  تساعد . تاجانم و  لصف  ناضمر ،
. تسا ندومن  لّمحت  ندرک و  تمواقم  نتخاس و  تیبرت و  بیذهت و  هیکزت و  هرود  ناضمر ،

. تسا راگدرورپ  هب  برقت  ادخهب و  هّجوتو  كاسماو  لرتنکو  فافع  ماّیا 
. ینک یضار  شیوخ  زا  ار  ادخ  هک  ینکن  يراکو  درذگب  تصرف  نیا  هک  غیرد ... 

(1) هَّللاءاشنا . قیفوت ...  تکرب و  ادخ  زا  تّمه ، تکرح و  وت  زا 

ناضمر كرابم  هام  رضحم  رد  لّوا  شخب 

ناضمر كرابم  هام  هزور و  تیمها  فلا :

: مییوگیم مینکیم و  تناعتسا  ناحبس  يادخ  زا  راب  دنچ  يزامن  ره  رد  ام  رگا 
کمک دـییوگب : ام  هب  امـش  هک  تسین  نینچ  نیا  ینعی  تسا . هدومرف  نایب  ادـخ  مه  ار  یناسر  کـمک  هار  نیِعَتْـسَن ، َكاـّیا  َو  ُدـُبْعَن  َكاـّیا 

: هک تخومآ  ام  هب  نآرق  مه  ار  شهار  تسا  نیِعَتْسَن  َكاّیا  زا  نخس  رگا  میناسرب ، کمک  ناگیار  ام  ناسرب و 
(2) ةولّصلا . ربّصلاب و  اونیعتساو 

ةولَّصلا َو  ِْربَّصلِاب  اُونیِعَتْساَو  دیامرفیم : هک  تسه  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ینارون  نایب  رد  تسا . هدش  قیبطت  ریسفت و  موص »  » هب ربص  نیا  و 
(3) ّمصیلف .» ةّدشلاوا  ًۀلزان  َلجَّرلاب  تلزن  اذا  : » دومرف هاگ  نآ  موّصلا ، ربّصلاب  ینعی  لاق 
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20 ص :
. دریگب هزور  تالکشم ، نآ  لح  يارب  دیآ  شیپ  ناسنا  يارب  مه  يرگید  تالکشم  رگا  هکلب  گنج  هلأسم  رد  اهنت  هن 

كاسما نیا  دوشیم ؟ زوریپ  لکـشم  رب  هک  دناسریم  اجک  هب  ار  ناسنا  دنکیم ؟ لح  ار  لکـشم  هک  دراد  یـشقن  هچ  هزور  نیا  دـید  دـیاب 
؟ دوشیم قئاف  تعیبط  رب  دنلب  حور  دناسریم و  الاب  ماقم  هب  ار  حور  رارسا  نآ  هک  دراد  يرارسا  ای  تسا  يرهاظ 

يارب یسک  رگا  ِهب » يزجأ  انأ  یل و  موّصلا   » نوچ دناسریم ، کمک  امـش  هب  هار  نیا  زا  ادخ  دیریگب ، هزور  دئادش  رب  يزوریپ  يارب  دومرف 
: دومرف دنکیم ، لح  ار  لکشم  تسوا  تسدهب  اهراک  نوچ  تفرگ ، هزور  ادخ 

. يَرُْسْیِلل ُهُرِّسَُینَسَف  یَنْسُْحلِاب * َقَّدَصَو  مینکیم : تحار  دنامیقتسم  ریسم  رد  هک  دارفا  يارب  ار  اهراک  ام 

كرابم هام  تمظع  رد 

، درک يور  امـش  هب  ادـخ  هام  هَّللا » رهـش  مکیلا  لبقأ  دـق  : » دومرف دای  هَّللا » رهـش   » هب ناضمر  كرابم  هام  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر 
هَّللا رهـش  ار  ناـضمر  كراـبم  هاـم  اذـل  تسا ، هزور  هاـم  هاـم ، نیا  تسادـخ و  لاـم  هزور  نوچ  تسا ، حرطم  هَّللا  موص  هاـم  نیا  رد  نوـچ 

زا هک  دـندومرف  بجر  هام  ياهاعد  رد  و  تلاسر .» توبن و  رهـش   » مه نابعـش  هام  تسا و  تیالو » رهـش   » بجر هام  هک  نیا  هچ  دـنمانیم ،
. دوشب مهارف  اّیهم و  امش  يارب  نونکا  مه  زا  ناضمر  كرابم  هام  قیفوت  هنیمز  هک  دیهاوخب  لاعتم  دنوادخ 

. دشاب هدرک  یط  ار  یتامدقم  هک  نیا  زا  لبق  دبایب  هار  ناضمر  كرابم  هام  تمظع  هب  دناوتب  سک  ره  هک  تسین  روطنیا 
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21 ص :
زا یمـسا  ناضمر  اریز  تفر ، ناضمر  رهـش  دمآ و  ناضمر  رهـش  دییوگب : تفر ، ناضمر  دمآ ، ناضمر  دییوگن : امـش  دندومرف : یتیاور  رد 

. تسا ناحبس  يادخ  كرابم  ياهمسا 
ار یـشاداپ  تسا و  هتفرگ  تعیبط  حطـس  رد  ياهزور  کی  هکلب  تسا ، هدیـسرن  هزور  نطاب  هب  دسرن  هَّللاءاقل  هب  هَّللارهـش  نیا  رد  ناسنا  رگا 

يازج ًاصخش  نم  تسا و  نم  لام  هزور  ینعی  هب » يزجا  انأ  َو  یل  موّصلا  : » دیامرفیم هک  نیا  تسا . حطس  نامه  رد  دنهدیم  وا  هب  هک  مه 
، مهدیم ار  رادهزور  يازج  هک  متـسه  نم  تسا و  نم  هام  هزور  دنکیم ، حرطم  ار  شدوخ  تسا ، نَم »  » زا نخـس  داد . مهاوخ  ار  رادهزور 

. مهدیم ار  وا  يازج  مدوخ  نم  دیربب ، تشهب  ار  وا  میوگیمن  ناگتشرف  هب 
ندروخ و زا  نخـس  اجنآ  رد  ایآ  لاـح  ِیتَّنَج . ِیلُخْدا  َو  يِداـبِع  ِیف  ِیلُخْداَـف  دـیامرفیم : ياهدـع  کـی  هب  دـهدیم ؟ ازج  هنوگچ  شدوخ 

ییاج هب  درذـگیم و  تساـهنیا ، لاـثما  ندیـشوپ و  ندروخ و  ماـنب  هچنآ  زا  هک  دـسریم  ییاـج  هب  ناـسنا  اـی  تسا ، ندیـشون  ندیـشوپ و 
* ٍرَهَنَو ٍتاَّنَج  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ  دومرف : دراد ، هلزان  هبترم  رد  ار  اهیکاشوپ  اهیکاروخ و  هک  لاـح  نیع  رد  تسین ، اـهنآ  ياـج  هک  دـسریم 

ٍرِدَتْقُم (1) ٍکِیلَم  َْدنِع  ٍقْدِص  ِدَعْقَم  ِیف 
: دراد هجرد  ود  اوقت  دسرب ، اوقت  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  يارب  هزور  رگا 

مه یکی  تسا ، يرهاـظ  ذـئاذل  يارب  رَهَن  َو  ٍتاَّنَج  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنا  تـسا : دوـجوم  ناوارف  ياـهتمعن  نآرد  هـک  تـسا  یتـشهب  ناـمه  یکی 
هَّللادنع 
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22 ص :
اّما تسوا ، ندـب  يارب  رَهَن » َو  ٍتاّنج   » هک تسوا  ندـب  مسج و  نآ  زا  یبالگ  بیـس و  تسین . یبالگ  بیـس و  زا  نخـس  رگید  اجنآ  تسا ،

. تسا هزور  نطاب  ّرس و  نیا  تسوا . حور  يارب  قح  ءاقل 

دنکرابم هام  رس  تشپ  اههام  همه 

: دیامرفیم عادو  اعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 
« رهش نم  مایألا  هسفانتال  رهش  نم  کیلع  مالسلا  »

.« درادن تباقر  هقباسم و  وت  اب  یهام  چیه  هک  یهام  يا  وت  رب  مالس  »
لیاضف نتفرگ  يارب  دومرف : مه  ناحبـس  يادخ  دسرب ، دصقم  هب  ات  دنزیم  سفن  سفن  دـهدیم ، هقباسم  دودیم و  ناسنا  یتقو  هسفانم  رد 

. دیریگب ار  هدنزرا  سیفن و  ءیش  نآ  ات  دینزب  سفن  سفن  امش  نوُِسفانَتُْملا  ُسَفانَتَْیلَف  دیهدب : هسفانم 
یماگـشیپ و وت  درادن : تباقر  دنکیمن و  هسفانم  وت  اب  یتاظحل  یمایا و  هام و  چیه  دـیامرفیم : كرابم  هام  هب  باطخ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 

رگا منکیم ، لمع  ًادـعب  مونـشیم و  ار  اهفرح  ناضمر  كرابم  هام  رد  دـیوگب : ناسنا  هک  تسین  نینچنیا  دنتـسه . وت  لابند  هب  اـههام  همه 
ناسنا قیفوت  بسک  رد  ناضمر  كرابم  هام  اب  هک  درادـن  ار  تردـق  نآ  رگید  ياـهنامز  نوچ  دوشیمن ، لـمع  مه  ًادـعب  دوشن ، لـمع  اًـلعف 

. دننک تباقر 

دیآیم شناهارمه  اب  كرابم  هام 

: دیامرفیم ترضح  هک  تسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ّیبن  ینارون  نایب  رد 
23 ص :

«. ةرفغملا ۀمحّرلاو و  ۀکربلاب  هَّللارهش  مکیلإ  لبقأ  دق  سانلا  اهّیأ  »
شناهارمه اب  ادخ  هام  نیا  تسا و  بوسنم  ادخ  هب  هام  نیا  تسین ، ندش  کیدزن  ندمآ و  زا  نخـس  تسا ، هدرک  ور  ادخ  هام  مدرم  دومرف :

دیدشاب هدامآ  دیباتشب ، شلابقتسا  هب  دیشاب و  بظاوم  ترفغم . تمحر و  تکرب و  اب  ةرفغملا » ۀمحرلا و  ۀکربلاب و   » تسا هدرک  ور  امـش  هب 
. دینک كرد  تسرد  ار  وا  هک 

« هکِرب  » ار دنامیم  دوشیم و  عمج  نآ  رد  اهبآ  هک  ییاهیلادوگ  نابایب  رد  تسا ، تکرب  دنامیم  هک  هچنآ  تسا ، مادتـسم  ریخ  تکرب » »
مه ار  هیلاع  تاجرد  نآ  تسین ، ناهانگ  زا  شزرمآ  اهنت  ترفغم  تمحر و  تسا . ترفغم  تمحر و  تکرب ، هارمه  هب  هام  نیا  دـنیوگیم .

: تسا نینمؤم  صوصخم  هک  هّصاخ  تمحر  دمانیم . تمحر  ناحبس  يادخ 
نِینِسْحُْملا (1) َنِم  ٌبیِرَق  ِهَّللا  َۀَمْحَر  َّنا 

. تسا ناسآ  هّصاخ  تمحر  نیا  لیصحت  ناضمر  كرابم  هام  رد 

كولس ریس و  ِلها  ِلاس  لوا 

هک تسا  نیدرورف  لّوا  وا  لاس  لوا  ناوجون  کی  تسا . نیدورف  لوا  ناشلاس  لوا  ياهدع  دـیامرفیم : هک  تسا  هدـش  لقن  سوواط  نبا  زا 
هاگراک هک  رجاـت  کـی  دـننکیم ، رب  رد  هزاـت  ون و  ياهـسابل  هک  تسا  نیدرورف  ناـشلاس  لّوا  اـهتخرد  دـشوپب ، ون  ساـبل  دـنکیم  شـالت 

ریس و لها  هک  اهنآ  اّما  دنکیم ، نییعت  ار  لاس  لّوا  يرگید  تصرف  رد  دراد  يدیلوت 
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24 ص :
ناضمر كرابم  هام  هک  دـننکیم ، یـسررب  كرابم  هام  ات  كرابم  هاـم  زا  ار  اـهباسح  تسا ، ناـضمر  كراـبم  هاـم  ناـشلاس  لّوا  دـنکولس ،

ربارب رد  ردقچ  تسا ، هدش  لح  ناشیارب  لئاسم  ردقچ  هدیمهف و  بلطم  ردقچ  دنراد ، ياهجرد  هچ  لاسما  هتـشاد و  ياهجرد  هچ  هتـشذگ 
. دنراد میمصت  تردق  نمشد  ربارب  رد  ردقچ  هتشاد و  نیکمت  تردق  هانگ 

ام هزادنا  هب  ناهج  رسارس  رد  سکچیه  دومرف : مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  اذل  تسا . هبـساحم  هام  هَّللا  یلا  ناکلاس  يارب  ناضمر  كرابم  هام 
. درکن هدافتسا  هام  نیا  رد 

(1) نیملاعلا .» حابرا  لضفأ  انحبرا  «و 
ياهرد رگا  و  دـنک ، هیهت  زور  دـنچ  نیمه  رد  دـیاب  ار  دـبا  رفـس  نآ  هشوت  هر  دراد ، شیپ  رد  دـبا  رفـس  هک  تسا  يرفاسم  کی  ناسنا  رگا 
كرابم هام  تصرف ، نیرتهب  رگا  و  دنک ، ادـیپ  هار  ملاع  نطاب  هب  یگتـسراو  اب  دـناوتیم  نمؤم  رگا  و  دوشیم ، زاب  نمؤم  هرهچ  هب  نامـسآ 

. دنراد شلها  ناضمر و  كرابم  هام  ار  دوس  نیرتهب  سپ  تسا ، ناضمر 

كرابم هام  قشاع  هتسراو  ناسنا 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر 
یلع مأ  ٍرـسع  یلع  ایندلا  نم  حبـصأ  ام  یلع  یلابیال  وه  اهل  عّرفت  هدسجب و  اهرـشاب  هبلقب و  اهّبحأ  اهقناعف و  ةدابعلا  قشع  نم  ساّنلا  لضفا  »

(2) رُسی .»

. كرابم هام  عادو  رد  ياعد 45 ، هیداجس ، هفیحص  - 1
ثیدح 3 تدابع ، باب  ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 2
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25 ص :
نینچ لاح  هب  اشوخ  دـنک ، سمل  دوجو  مامت  اب  ار  نآ  دـنک و  هقناعم  تدابع  اب  دـنادب ؛ دوخ  قوشعم  ار  تدابع  هک  یـسک  لاـح  هب  اـشوخ 

. دشاب موص  قشاع  هک  يرادهزور  رازگزامن و 
قئاش لّوا  هک  دنکیم  راداو  ار  ام  دزرو ، قشع  تدابع  هب  هک  تسا  یناسنا  نآ  یمدرم ، ياههرهچ  نیرتهب  دیامرفیم : فیرـش  ثیدـح  نیا 

. میشاب تدابع  قشاع  دعب 
لابند هب  هک  ياهنـشت  ناسنا  نآ  درادیم . هگن  دیـسر و  هک  دـنیوگیم  یـسک  هب  قشاع  دـبلطیم ، درادـن و  هک  دـنیوگیم  یـسک  هب  قئاـش 

. تسا همـشچ  قشاع  وا  دنیوگیم  درک ، ظفح  تفرگ و  ار  بآ  دیـسر و  بآ  هب  یتقو  تسا ، همـشچ  قاتـشم  دنیوگیم  ار  دوریم  همـشچ 
، دراد مان  هقَـشَع »  » هک یـصاخ  هایگ  کی  زا  تسا  یبرع  هژاو  کی  هک  قشع »  » دـناهتفگ لاصو  زا  دـعب  قشع  تسا و  لوصو  زا  لـبق  قوش 
ار تخرد  سفن  هار  دـنکیمن و  اهر  ارنآ  دـیبسچ  تخرد  هب  یتقو  هاـیگ  نیا  مییوگیم . کـچیپ  نآ  هب  یـسراف  رد  هک  تسا  هدـش  قتـشم 

هقـشع ار  تخرد  دـنیوگیم  ماـگنه  نیا  رد  دوشیم ، کـشخ  ماجنارـس  هتخیر و  شیاـهگرب  دوشیم ، درز  تخرد  نآ  مکمک  ددـنبیم ،
ار وا  ماجنارـس  تسب ، ار  وا  سفن  هار  درک ، درز  ار  وا  تفرگ ، ار  وا  تدابع  ِکـچیپ  نآ  دـنیوگیم ، یناـسنا  نینچ  کـی  هب  قشاـع  هتفرگ ،

. تسا تدابع  قشاع  دنیوگیم  ناسنا  نیا  هب  درک ، یهت  دوخ  زا  کشخ و 
رگید هک  هتفرگ  کچیپ  ار  وا  هک  یتخرد  لثم  دوشب ، مک  یناویح  طاشن  نآ  هک  نیا  يارب  دیریگب  هزور  دنتفگ : نتفرگ  هزور  رارسا  رد  اذل 

. دنکیمن دشر 

ندوب ادخ  نامهیم 

. دناهدش توعد  یهلا  تفایض  هب  كرابم  هام  نیا  رد  نینمؤم  هینابعش ، هبطخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ینارون  شیامرف  قبط 
«. هَّللا ِۀَفایِض  یلإ  ِهِیف  ُمتیِعُد  ٌرْهَش  َوُه  »

دـشخبیم و ناحبـس  يادـخ  رگا  تسا ، مَعُطیـال » ُمِعُطی و   » هـک ییادـخ  ناـمهم  دـنکیم ، هناـخبحاص  هـک  دـنکب  يراـک  یتسیاـب  ناـمهم 
چیه تسین و  هدنـشخب  تسد  زا  رتهب  یتسد  چـیه  نوچ  دریگن ، دـشخبب و  هک  دـنک  ادـیپ  ییوخ  هام  نیا  رد  یتسیاـب  مه  ناـسنا  دریگیمن ،

هدنـشخب دـی  نیا  دـنورب ، تشهب  هب  وا  هرفـس  رانک  رد  رگید  هک  درک  شـشوک  شالت و  یـسک  رگا  تسین . ریگب  تسد  زا  رتدـب  مه  یتسد 
هک تسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تانایب  رد  دراد . هدـنریگ  تسد  نیا  دورب ، تشهب  هب  نارگید  تکرب  هب  هک  درک  شالت  رگا  و  دراد ،

یلفّسلا (1) دیلا  نم  ٌریخ  ایلعلا  دیلا  : » دیامرفیم ترضح 
ینکیم ظفح  ار  تنید  هک  وت  ایادخ  : » دییوگب بش  ره  دنیوگیم  دنزومآیم و  ناسنا  هب  ار  دنلب  حور  نیا  ناضمر  كرابم  هام  ياهبش  رد 

هدـنز ار  وت  نید  نارگید  هک  نیا  هن  دوشب ،» هدـنز  نم  تسدـب  وت  نید  هک  هدـب  ار  قـیفوت  نآ  يرادرب ، تنید  زا  تسد  هک  تسین  نکمم  و 
نیا هن  دنشاب ، نم  نامهم  نارگید  هک  دوشب  هدنز  نم  نوخ  اب  نم و  تسد  هب  هزور  زامن و  هک  راذگب  منیـشنب ، نید  هرفـس  رانک  نم  دننک و 

مناوخب و زامن  نم  دننک و  ایحا  ار  نید  دنهدب و  نوخ  دنگنجب و  نارگید  هک 

باب 18 یملید - بولقلا  داشرا  - 1
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27 ص :
. مریگب هزور 

« يریغ یل  لدبتستال  کنیدل و  هب  رصتنت  نّمم  ینلعجا  «و 
« يروایب نم  ياج  ار  يرگید  یهدب و  ار  نم  هک  نکن  ضوع  نینچ  ایادخ  »

ار يرگید  دـشن  امـش  مرادیمن ، رب  منید  زا  تسد  مـنکیم و  تیاـمح  مـنید  زا  نـم  دوـمرف : درک و  ناحبـس  يادـخ  ار  دـیدهت  نـیا  نوـچ 
(1) ْمَُکلاَْثمَأ . اُونوُکَیَال  َُّمث  ْمُکَْریَغ  ًامْوَق  ْلِْدبَتْسَی  اْوَّلَوَتَت  ْنِإَو  مروآیم 

. دروآیم امش  ياج  ار  يرگید  دربیم و  ار  امش  دیداد  تسد  زا  ار  صولخ  رگا  امش  يرگید ، اب  دشن ، امش  اب  نید  ظفح  رگا  الاح  دومرف :
دیهاوخب هکلب  دیهاوخن ، دایز  لام  ادخ  زا  زگره  دینک . اعد  نینچ  نیا  دینک  یعس  هک  دنتخومآ  ام  هب  اهاعد  رد  ار  یشنم  گرزب  يوخ  نیا 

. دشاب ظوفحم  ناتیوربآ  هک 
يزاـینیب و حور  نآ  دـنکیم ، تلئـسم  ادـخ  زا  تسادـخ ، دزن  رد  هچنآ  ناوـنع  هب  ار  هناـخبحاص  فاـصوا  دـش ، ادـخ  ناـمهم  هک  یـسک 

. دنکیم ییاریذپ  نینچ  تسا  نابزیم  هک  ناحبس  يادخ  و  دنکیم ، بلط  ار  يراوگرزب 
. داد دهاوخ  هجیتن  ار  هَّللاءاقل  نامه  هَّللا  ۀفایض 

راوگرزب و نآ  میرک  ناسنا  دیتسه . میرک  هام  نیا  رد  امش  هَّللا » ۀمارک  لهأ  نم  هیف  متلعجو  : » دندومرف همادا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
میرک ناسنا  يوربآ  دیهاوخب و  تمارک  ناحبس  يادخ  زا  هام  نیا  رد  امـش  دومرف  تسین . هدولآ  تعیبط  هب  شعبط  هک  تسا  یـشنم  گرزب 

دزیریمن و دنوادخ  ار 

38 دّمحم : - 1
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28 ص :
َْلب  » ناگتـشرف رگا  تسا . ناگتـشرف  ّصاخ  فصو  نامه  هک  دینک  هیهت  تمارک  هشوت  هام  نیا  رد  دیاب  امـش  دـنکیم . ظفح  ار  نآ  هشیمه 

: دومرف همادا  رد  دـیوشب و  میرک  دـینک  یعـس  دـیاهدش  توعد  تمارک  هرفـس  راـنک  رد  امـش  دـنامیرک ، مَّرکم و  ناگدـنب  نُومَرْکُم » ٌداـبِع 
«. لوبقم هیف  مکلمع  ةدابع و  هیف  مکمون  حیبست و  هیف  مکسافنأ  »

كرابم هام  رد  تاشرافس  ب :

كرابم  هام  رد  لامعا  لضفا 
اذـه یف  لاـمعالا  لـضفأ  اـم  . » دـنکیم ضرع  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لاؤس  باوج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ 

(1) رهشلا »
تامّرحم زا  ییاسراپ  هام  نیا  رد  لامعا  نیرتهب  ّلجوّزع ؛» هَّللا  مراحم  نع  عرولا  رهـشلا  اذـه  یف  لامعألا  لـضفأ  نسحلااـبأ  اـی  : » دـندومرف

. دشاب هتسراو  هتشاد و  عرو  اهنآ  هب  تبسن  ناسنا  هدومرف  میرحت  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  تسادخ ،
: دراد یتاجرد  عرو 

يور تعاـطا  هب  دـنکیم و  هبوـت  دزیهرپیم و  یتیـصعم  ره  زا  ناـسنا  هک  تسا  هبوـت  لـها  عرو  تسا  رتلزاـن  همه  زا  هک  نآ  هجرد  نـیلوا 
. دروآیم

زین تاهبتشم  زا  اهنآ  هک  تسا  حالص  لها  عرو  رتالاب  نیا  زا 

ثیدح 9 ییاهب ، خیش  نیعبرا  هینابعش ، هبطخ  - 1
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29 ص :
: دنزیهرپیم

(1) ُکبیُِریال » ام  یلا  ُکبیُِری  ام  َْعد  »
. دننزن كان  ههبش  فرح  هدروخن و  ار  كان  ههبش  ياذغ  دینک ». كرت  ار  تسین  نشور  نآ  ندوب  لالح  تسا و  هبتشم  هک  يراک  « ؛

. تسا نیحلاص  عرو  نیا  نک . كرت  تسا ، كوکشم  شتّیلح  نوچ  یلو  تسا  لالح  ًارهاظ  هچرگ 
هک ییاهلالح  زا  هکلب  دـننکیم  ضارعا  زین  تاهبتـشم  زا  هتـشاد و  زیهرپ  تامرحم  زا  اهنت  هن  نانیا  تساوقت . لها  عرو  نآ  زا  رتـالاب  هجرد 

نخس تسا  نکمم  مکمک  دید  هک  نیمه  دیوگیم ، نخس  دارفا  هرابرد  ناسنا  یهاگ  دنزیهرپیم . زین  دناشکیم  هبتـشم  يوس  هب  ار  ناسنا 
لام هب  شتـسد  تسا  نکمم  مکمک  هک  یلام  لئاسم  رد  ای  دـنکیم . كرت  دـهدیم ، تبیغ  ای  تیثیح  کته  لامتحا  هک  دـشکب  ییاـج  هب 
عرو نیا  دنکیم . كرت  ار  دشاب  هتشاد  كانههبش  دمایپ  مکمک  هک  دهدیم  لامتحا  هک  ار  یلالح  نآ  دنکیم . كرت  دوشب ، هدولآ  هبتـشم 

. تساوقت لها 
بلق رگا  دننکیم . زیهرپ  تسا  قح  ریغ  هچ  ره  زا  دناهتـسراو ، تسادخ  ریغ  هچ  ره  زا  هک  نیا  نآ  و  تسا . نیقیدـص  عرو  هجرد  نیرتالاب 

: دومرف دنوادخ  بازحا  هروس  رد  تسا . قیّدص  بلق  تفریذپن  ار  رگید  زیچ  ادخ  تبحم  زج 
ِهفْوَج (2) ِیف  ِْنیَْبلَق  ْنِم  ٍلُجَِرل  ُهَّللا  َلَعَج  اَم 

زا شیب  ناسنا  و  یهلا ، ناج  نامه  یهلا و  هفیطل  نامه  ینعی  بلق 
30 ص :

قح تبحم  زج  بلق  نیا  رد  هک  دینک  تلئسم  ناحبس  يادخ  زا  هک  دنتخومآ  ام  هب  رگا  دراد و  بلق  کی  یناسنا  ره  رگا  درادن . بلق  کی 
ره زا  بلق  نیا  تسین و  قح  دای  زا  ریغ  بلق  رد  يزیچ  هاگنآ  تسا ، نیقیدـص  تیبرت ، نیا  ًاـمَّیَتُم ،» َکِّبُِحب  ِیْبلَق  َو  : » دـنکن ادـیپ  هار  يزیچ 

. دوشیم هتسراو  هدرک و  زیهرپ  تسا  قح  ریغ  هچ 

نآرق اب  سنا 

تسا و ناضمر  كرابم  هام  تسا  هدمآ  وا  مان  میرک  نآرق  رد  هک  یهام  اهنت  دراد . دانتسا  ناحبس  دنوادخ  هب  ًامیقتـسم  ناضمر  كرابم  هام 
: دومرف درک و  یفرعم  نآرق  لوزن  هب  ناحبس  دنوادخ  ار  هام  نیا 

نآْرُْقلا  ِهِیف  َلِْزنا  يُذَّلا  ناضَمَر  ُرْهَش 
نتفرگ هزور  ماـکحا  نآ  زا  یکی  هک  دراد  یمکح  ماـکحا و  میرک  نآرق  نتفرگ . هزور  هب  هن  تسا  میرک  نآرق  لوزن  هب  هاـم  نـیا  تـمظع 

مان هب  ییاذـغ  هام  نیا  رد  مه  دـنوادخ  تسا و  دـنوادخ  نامهیم  هام  نیا  رد  ناسنا  تسا ، میرک  نارق  لوزن  هام  ناضمر  كرابم  هاـم  تسا .
. تسا هداتسرف  اهناسنا  يارب  نآرق 

ره هک  تسین  هرفـس  نآرق  تسا . یهلا  هداـمآ  ياذـغ  نآرق  هَّللا » ۀـبدأم  نآرقلا  اذـه  ّنا  : » تسا هدیـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  زا 
، دنک لیمحت  نآرق  رب  ار  دوخ  ياههتساوخ  هک  درادن  قح  یسک  دروخب . نآرق  هرفـس  رـس  رد  ار  نآ  دروایب و  هارمه  ار  دوخ  ياذغ  یـسک 

. دنکیم هدافتسا  اذغ  نیا  زا  دشاب  فراعم  هنسرگ  یسک  ره  هدامآ ، تسا  ییاذغ  نآرق  دراذگ . نآرق  باسح  هب  ار  دوخ  ياهتشادرب 

ح 7. ص 259 ، ج 2 ، راونألاراحب ، - 1
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31 ص :
رد نآرق  رهاظ  اب  دـهاوخب  یـسک  رگا  دـیوگیم . نخـس  هام  نیا  رد  ام  اب  تسا و  هدـناوخ  ارف  ندـناوخ  نآرق  هب  ار  ام  هام  نیا  رد  دـنوادخ 

ار نآرق  دوشیمن  یتح  دوب ، سامت  رد  نآرق  رهاظ  اب  دوشیمن  وضو  تراهط و  نودب  دشاب ، هتشاد  يرهاط  كاپ و  رهاظ  دیاب  دشاب  سامت 
نوُرَّهَطُْملاّالا (1) ُهُّسَمَیال  ار  نآرق  ناج  ریسفت و  انعم ، اوتحم ، اب  اّما  دیسوب . تشاذگ و  بل  هب 

اب دنـشاب . سامت  رد  نآرق  ياوتحم  اب  دنناوتیم  دنرّهطم . هک  اهنیا  درک ، كاپ  هزنم و  یگدولآ  ره  زا  ادخ  ار  تراهط  تمـصع و  تیب  لها 
. دنشاب كرحتم  نآرق  دوخ ، هدوب و  طابترا  رد  نآرق  حور  ناج و 

. دوش هیذغت  نآ  زا  دناوتیم  شدادعتسا  زاین و  هزادنا  هب  یسک  ره  تسا ، نآرق  رابرپ  هرفس  نامهم  هام  نیا  رد  ناسنا 

كرابم هام  رد  اعد 

: دومرف هک  تسا  لوبقم  كرابم  هام  رد  اهاعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  شیامرف  قبط 
«. باجتسم هیف  مکئاعدو  »

اعد ار  نامدوخ  اهنت  هک  دشابن  روطنیا  دشاب ، همه  يارب  دـنلب و  حطـس  رد  اعد  یـسک ، هچ  يارب  دـنکب و  ییاعد  هچ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
. مینک

ترـضح دوب . رـصح  ناـسلشناسل  زرماـیب . ارم  زرماـیب ، ار  ربماـیپ  ایادـخ  درک : ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  روضح  رد  يدرم 
ّهنإف  ّمعیلف  مکدحأ  اعد  اذإ  : » وگب يدرک . نیچ  گنس  ار  ادخ  تمحر  رود  ارچ  وت  دندومرف :
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32 ص :
«. ءاعّدلل بجوا 

: تسا هنامیرک  ردقچ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  اضر  ماما  ياعد  دیرگنب 
(1) تانمؤملا » نینمؤملا و  نم  اهبراغم  ضرألا و  قراشم  یف  نمل  رفغاو  »

«. زرمایب ار  وا  تسا  نامیا  لها  هک  یسک  ره  ملاع  برغم  قرشمرد و  ایادخ  »
لهچ راک  ّلح  رکف  هب  زور  دیوگیم  نید  نامه  رفن ، لهچ  لقادـح  نک ، اعد  ار  يدایز  هدـع  بش  زامن  رد  رحـس  دـیوگیم  هک  ینید  نآ 
نید نیا  شاـب . ناـشراک  بظاوـم  مه  زور  ینعی  نک ، اـعد  مه  ار  نارگید  زیخرب و  بش  دـیوگیم  یتـق  هک و  نیا  يارب  شاـب ، مه  نمؤـم 

. دنشاب ناسنا  هرفس  نامهم  نارگید  هک  دزومآیم  ناسنا  هب  مرک  سرد 
دنزومآیم ام  هب  یلامث  هزمحوبا  هب  فورعم  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هدوب و  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  بوخ  نارگاش  زا  یلامث  هزمحوبا 

. زرمایب ار  همه  همه و  کیدزن ، رود و  يرهش ، ییاتسور و  درم ، نز و  ام ، کچوک  گرزب و  ایادخ  مینک : ضرع  هک 
نیـشیپ شخب  رد  دـهاوخب  هچ  دوخ  يارب  هک  نیا  اّما  و  دـشاب . شکیدزن  ناگتـسب  دوخ و  رکف  هب  طقف  اعد  رد  ناـسنا  هک  دـشابن  نینچ  نیا 

هار رد  ار  وا  هدرک و  وا  بیـصن  يرای  قیفوت  هک  دنک  تلئـسم  ناحبـس  يادـخ  زا  دـنک ، تلئـسم  ار  هنامیرک  يزاینیب و  حور  هک  تشذـگ 
يربهر  هب  ار  مالسا  تیمکاح  موادت  و  درادب ، مدق  تباث  ادهش  بالقنا و  مالسا و 
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33 ص :
. دیامن بلط  فیرشلا » هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع   » یهلا تّجح  روهظ  ات  هیقف  ّیلو 

كرابم هام  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  تاولص  تلیضف 

: دومرف هبطخ  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  كرابم  دوجو 
« نیزاوملا هیف  فّفَُخت  موی  هنازیم  هَّللا  لقث  ةّولصلا  نم  هیف  رثکأ  نم  «و 

کبس مدرم  زا  يرایسب  لامعا  يوزارت  هک  يزور  دش ، دهاوخ  نیگنس  شلامعا  يوزارت  دتسرفب  تاولـص  دایز  نم  رب  هام  نیا  رد  سک  ره 
. دوشیم

يدام عاتم  دشاب  هتساوخ  رگا  ناسنا  ایند  رد  نآ  لاثما  يدام و  مارجا  اب  هن  دنجنسیم ، یصوصخم  دحاو  کی  اب  ار  ناسنا  لامعا  تمایق  رد 
، ولیک اب  ار  ییولیک  يایـشا  نآ ، صوصخم  نازیم  اب  ار  ترارح  هجرد  اًلثم  دـنکیم  نیزوت  يّدام  ّصاخ  يوزارت  کی  اـب  ار  نآ  دجنـسب  ار 

. نآ صاخ  نزو  اب  ار  رعش  لثم  یبدا  لئاسم  رتم ، اب  ار  يرتم  يایشا 
: دیامرفیم نآرق  هک  دنجنسیم  قح  اب  تمایق  زور  رد  ار  ام  لامعا  اّما 

(1) ُّقَحْلا ٍِذئَموَی  نْزَولاَو 
. دنجنسیم قح  اب  ار  مدرم  قالخا  دیاقع و  لامعا و  زور  نآ  رد  ینعی 

نانآ دیامرفیم : نآرق  رد  و  دوب . هرهبیب  قح  زا  یلمع  هچ  تسا و  قح  دوشیم  صخشم  هک  رگید  فرط  رد  لامعا  فرط و  کی  رد  قح 
هک 

هیآ 8 فارعا ، - 1
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34 ص :
. دنمورحم تداعس  زا  تسا  کبس  ناشلامعا  هک  نانآ  هدوب و  تداعس  لها  تسا  نیگنس  ناشلامعا 

شترـضح هک  تسا  هدیـسر  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوـسر  ناـیب  رد  هک  نیا  هچ  تسا ، هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  تاـنایب  رد 
: دومرف

« اونَزُوت ْنأ  َْلبَق  اُونِز  »
: تسا هدمآ  نینچ  هبطخ 90  هغالبلا ، جهن  رد 

 ...« اوبساحت نأ  لبق  نم  اهوبساح  اونزوت و  نأ  لبق  نم  مکسفنأ  اونز  »
یلقع فراعم  لقع و  هب  ناسنا  لامک  تسا . نیگنـس  ناسنا  مادک  کبـس و  ناسنا  مادـک  هک  دـننکیم  نزو  ار  اهناسنا  هک  دـسریم  يزور 

. تسا قح  هک  ینزو  اب  میرک و  نآرق  نازیم  اب  دجنسب ، تسا  هدرک  لزان  ادخ  هک  ینازیم  کی  اب  ار  دوخ  تسوا ،
. دنکیم نیگنس  ار  وا  يوزارت  ادخ  دتسرفب  تاولص  نم  رب  رتشیب  سک  ره  ناضمر  كرابم  هام  رد  دومرف : ترضح 

تسین نینچنیا  ناحبس  يادخ  دیتساوخ ، ار  دوخ  تجاح  تاولص  هارمه  نوچ  تسا و  باجتسم  ییاعد  کی  ترضح  نآ  رب  تاولص  نوچ 
اعد شیاین و  يالعا  لَثَم  هک  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هدنزومآ  ياههمانرب  رد  اذل  دنکن ، هدروآرب  ار  يرگید  دـنک و  هدروآرب  ار  یکی  هک 

دنهاوخیم ادخ  زا  ترـضح  نآ  هک  ار  یبلطم  ره  دروخیم ، مشچ  هب  تاولـص  ناشیا  هیعدا  ياهزارف  زا  يرایـسب  رد  دنازومآیم ، ام  هب  ار 
. درک دهاوخ  باجتسم  مه  ار  اهنآ  نیب  دنکیم  باجتسم  دنوادخ  ار  رخآ  نیا  لوا و  نآ  نوچ  تسا ، تاولص  شدعب  لبق و 

ناهانگ تراسا  زا  ناسنا  ییاهر  كرابم و  هام 

: دومرف ترضح 
« مکرافغتساب اهوّکفف  مکلامعأب  ۀنوهرم  مکسفنا  ّنا  ساّنلا  اهّیأ  »

دیاهتخاس اهنآ  زا  یبانط  یسفق و  کی  دیاهداد  ماجنا  هک  ییاهراک  نیا  ینعی  تسامـش ، ياهراک  ِورگ  رد  ناتناج  دیتسین ، دازآ  امـش  مدرم 
. دیتسه ورگ  نهر و  رد  امش  سپ  دیاهتسب ، بانط  سفق و  نآ  اب  ار  دوخ  لاب  تسد و  و 

راکهدب حلاص  لمع  قالخا و  هدیقع و  ظاحل  زا  هک  یـسک  دهدیم ، ورگ  ار  شرف  هناخ و  اًلثم  دراپـسیم ، ورگ  تسا  راکهدـب  هک  یـسک 
. دنریگیم ورگ  ار  صخش  دوخ  اج  نیا  تسین ، ورگ  لباق  لام  اب  رگید  دشاب ،

؛» ًارح ناک  تاوهّشلا  كرت  نم  و  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  یناسنا  نآ  دازآ ، تسا و  مک  رایـسب  يدازآ  تمعن  شزرا  هب  یتمعن 
.« تسا دازآ  درک  كرت  ار  اهتوهش  هک  یسک  »

ْتَبَـسَکاَِمب ٍسْفَنُلُک  دومرف : میرکنآرق  رد  تساترفغم . بلط  رافغتـسا و  هب  نهر  ّکف  نیا  دـینک و  دازآ  ار  ناتدوخ  هاـم  نیا  رد  دومرف :
ِنیِمَْیلا (1) َباَحْصَأ  اَّلِإ  ٌۀَنیِهَر *

دهاوخب ملد  هچ  ره  دیوگیم  هک  یـسک  نآ  دندازآ . دندوبن  بضغ  توهـش و  راتفرگ  هک  اهنآ  دندازآ ، دندرک  راک  تنمیم  اب  هک  ییاهنآ 
مولعم  موریم ، دهاوخب  ملد  اج  ره  منکیم و  دهاوخب  ملد  هچ  ره  میوگیم و 
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36 ص :
. لقع رایتخا  رد  هن  تسا  توهش  ِورگ  رد  نخس  نیا  بحاص  دوشیم 

. دشیدنایم هنوگهچ  دنیبب  سفق ، رد  ای  تسا  دازآ  دنیبب  هک  نیا  يارب  ناسنا 
. ریغالو میوشب  ادخ  هدنب  ام  هک  دوب  نیا  يارب  دوشن ، طلسم  ام  رب  یسک  ناحبس  يادخ  زج  هک  دوب  نیا  يارب  بالقنا  و 

بلط نارگید  دوخ و  يارب  زاـمن  ریغ  رد  زاـمن و  رد  هیلإ » بوتأ  ّیبَر و  َهَّللا  رفغتـسا  : » دـییوگب زور  هنابـش  رد  راـب  نیدـنچ  دـنتفگ  هک  نیا 
. دیربب نیب  زا  دینکشب و  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  نیدالوف  ياههلیم  نیا  هک  تسا  نآ  يارب  دینک  ترفغم 

كرابم هام  ياهروتسد  زا  ناسل  ظفح  ماحرا و  هلص 

: دومرف ینارون  هبطخ  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  كرابم  دوجو 
«. مکتَنِْسلا اوظفحاو  مکَماحرا  اُولِص  َو  »

«. دینک ظفح  ار  ناتنابز  ندید و  هلص و  ار  ماحرا  »
ار نابز  دیاب  هام  نیا  رد  تسا . هزور  هام  بادآ  هکلب  تسین ، زور  بادآ  روما  نیا  اریز  هام ، مامت  رد  هکلب  دیتسه ، هزور  هک  زور  رد  اهنت  هن 

ناسنا ندیسر  لقع  هب  يارب  ياهنیمز  هک  تسا  ملع  تسین ، نید  فراعم  ندینش  نتفگ و  یهلا ، مولع  يریگارف  زا  رتهب  يزیچ  درک و  ظفح 
. دینک ظفح  ار  ناتنابز  هام  نیا  رد  دومرف : اذل  تسین ، باذع  رد  لقاع  ناسنا  زگره  تسا ، هدوسآ  لقاع  ناسنا  ددرگیم و 

مالکلا و نسحاف  عنم  همّظع  هَّللا و  فّرع  نَم  : » دومرف لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  زا  ناشیمارگ  دادجا  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
هسفن  اّنع  ماعطلا و  نم  هنطب 
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37 ص :
(1) مایقلا .» مایَّصلاب و 

ار وا  دسانـشب و  ار  ادخ  هک  یـسک  تسا : مزال  ادخ  تفرعم  دنزب  ار  یفرح  ره  دـشاب و  ناهد  بظاوم  ناسنا  هک  نیا  يارب  دومرف : ترـضح 
، دنیشنیمن ياهرفس  ره  رانک  دنکیمن ، هدولآ  مارح  ياذغ  ره  هب  ار  مکـش  دنزیمن و  ار  یفرح  ره  میظع  يادخ  شیپ  رد  درامـشب  گرزب 

. دنکیمن شومارف  ار  شدوخ  تسوا و  تیانع  دروم  وا  دوخ  دنارورپب ، نتفرگ  هزور  اب  ار  دوخ  هک  دراد  تیانع 
هرابود نکن . متس  تناتسود  نیرتزیزع  هب  دومرف : موقرم  باوج  رد  مه  رذابا  نک . تحیصن  ارم  هک  تشون  رذابا  هب  نابلط  تحیصن  زا  یکی 

تحیـصن امـش  زا  نم  دـنکیمن . اـفج  شزیزع  تسود  هب  هک  ناـسنا  تسا ، ینـشور  بلطم  کـی  نیا  هـک  تشوـن  باوـج  رد  صخـش  نآ 
. دیتفگ باوج  هنوگ  نآ  امش  متساوخ و 

: دومرف تسین . زیزع  ناـسنا  شیپ  مدآ  دوخ  هزادـنا  هب  سک  چـیه  تسا ، مدآ  دوخ  مدآ  هب  تبـسن  دارفا  نیرتزیزع  دومرف : باوج  رد  رذاـبا 
. دنکیم دراو  دوخ  ناج  هب  هک  تسا  يراشف  دوشیم  بکترم  ناسنا  هک  ار  یهانگ  ره  نوچ  ناسرن  بیـسآ  ناجنرن و  رازاین ، ار  دوخ  ناج 

(2)
يرادـساپ ناتناج  میرح  زا  دیـشاب ، ناتناج  بظاوم  نینمؤم  ْمُکَـسُفنَأ  ْمُْکیَلَع  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی  دومرف : اـم  هب  هدـئام  هکراـبم  هروس  رد  و 

هبعک فارطا  رد  نیطایـش  هک  دـنهدیمن  هزاجا  ناحبـس  يادـخ  دای  اب  هک  دنتـسه  یناسک  نیقتم  دومرف : فارعا  هکرابم  هروس  رد  و  دـینک .
هب  ناشناج 

ثیدح 2 ییاهب ، خیش  نیعبرا  - 1
. میلید بولقلا  داشرا  - 2
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. دنزادرپب فاوط 

َنوُرِْصبُم (1) ْمُه  اَذِإَف  اوُرَّکَذَت  ِناَْطیَّشلا  ْنِم  ٌِفئاَط  ْمُهَّسَم  اَذِإ 
كرابم  هام  رد  ندروخ  رادقم 

: دیوگیم دباییم ، ار  دوخ  یگرزب  دنکیم و  تمظع  ساسحا  ناضمر  كرابم  هام  رد  ناسنا 
هّیلوا تامدقم  هک  تسا ، نتفرگ  هزور  رثا  رد  نتفای ، ار  دوخ  یگرزب  نیا  مهدـب .» هانگ  هب  نت  موشب و  هدولآ  هک  متـسه  نآ  زا  رتگرزب  نم  »

. تسا يروخمک  كاسما و  هزور ،
، دنروخب هک  نیا  يارب  دـننامیم  نارگید  منامب و  هک  نیا  يارب  مروخیم  نم  تفگ : دـیروخیم ؟ مک  امـش  ارچ  دـندرک : لاؤس  وطـسرا  زا 
هب روخرپ  ناسنا  زگره  دنرادن . یسرتسد  یهلا  فراعم  نآ  هب  مه  تسا و  مک  ناشرمع  مه  دنتـسه ، روخرپ  هک  نانآ  دنروخب . دایز  راذگب 

. دیآیمن رد  مهف 
هک ینامز  يزور و  رد  هیلع - هَّللا  مالـس  لیئربج - یتقو  کی  هک : دومرف  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

. تسا باعرا  تلاح  امش ، تلاح  هک  نیا  يارب  تسا ، یّمهم  يربخ  ایآ  دوب ، هقباسیب  هک  يدمآ  یتقو  رد  متفگ : دش ، دراو  تشادن  هقباس 
يادخ تفگ : لیئربج  ياهدمآ ؟ هچ  يارب  سپ  دومرف : رّخأت .» ام  کبنذ و  نم  مّدقت  ام  کل  هَّللارفغ   » هک نیا  يارب  يرادن  یسرت  وت  دومرف :

مدرم و اب  لادج  زا  موس  يراسگیم ، زا  مود  یتسرپتب ، زا  لوا  درک : یهن  زیچ  دنچ  زا  ار  امش  ناحبس 

هیآ 201. فارعا ، - 1

كرابم هام  ياهروتسد  زا  ناسل  ظفح  ماحرا و  www.Ghaemiyeh.comهلص  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com


39 ص :
رما امـش  هب  ناحبـس  يادخ  ار  رگید  یتلـصخ  کی  تاروتـسد ، نیا  رانک  رد  دومرف  هاگ  نآ  ندروآرد ، هلداجم  تروص  هب  ار  یملع  ثحب 

: تسا دنمدوس  تیاهتنم  أدبم و  يارب  هک  تسا  یگدنز  نوؤش  همه  يارب  هک  درک 
«. ًانألم ًانطب  یضغبک  ّطق  ًءاعو  ُتضغبا  ام  ّکبر  کل  لوقی  »

دامج دننام  دروخیم ، مئاهب  دننام  هک  وا  نوچ  دشاب . ریس  هشیمه  ناسنا  هک  تسین ، رپ  مکش  زا  رتضوغبم  نم  شیپ  يزیچ  دیوگیم : ادخ 
. دتفایم

رگا دیابریم ، ناسنا  زا  ار  روعـش  هشیدنا و  مهف و  همه  زا  رتالاب  و  دریگیم ، ناسنا  زا  ار  تمالـس  مه  دـنکیم و  مک  ار  رمع  مه  يروخرپ 
ۀعاّسلاو انأ  : » دیامرفیم هک  دیوگیم  یـسک  ار  نیا  درادن و  نورد  ندوب  رابکبـس  زج  ياهراچ  دنک  ادیپ  هار  ملاع  رارـسا  هب  دهاوخب  ناسنا 

«. نیتاهک
یهلا تفایـض  هب  ناگهتفاب  راـب  زا  هدوب و  یعقاو  ناراد  هزور  زا  اـت  دـنک  تیاـنع  قیفوت  هک  مینکیم  تلئـسم  ناحبـس  يادـخ  زا  همتاـخ  رد 

. میشاب
(1) نیملاعلا .» ّبر  هَّللدمحلا  نأ  اناوعد  رخآ  «و 

هام هژیو  رون ، ناـیهار  هشوتهر  باـتک  زا  یتعارب  روصنم  میظنت  هّیهت و  یلمآ ، يداوج  هَّللاۀـیآ  ترـضح  هلاـقم  زا  اـجنیا  اـت  ص 21  زا  - 1
. تسا هدش  هتفرگ  ق . ناضمر 1418 ه . كرابم 
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دیفس هحفص 

اهتبسانم مود  شخب 

هراشا

مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  تافو  - 1
مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دالیم  - 2

ردب هوزغ  - 3
ردق بش  تاکرب  - 4

خیرات  رتسب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  - 5
هکم  حتف  - 6

مولظم  تلادع  يا  مالسلا  هیلع  یلع  - 7
نیفعضتسم  هب  کمک  هتفه  - 8

سدق  یناهج  زور  - 9
رطف دیع  - 10

ترطف  اب  داعیم  - 11
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42 ص :
دیفس هحفص 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  تافو 

هراشا

. مالسلا اهیلع  يربک  هجیدخ  ترضح  مالسا ، هنومن  يوناب  تافو  زورلاس  اب  تسا  فداصم  ناضمر  كرابم  هام  مهد 
هب هک  تسا  ینز  نیلوا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یمارگ  رـسمه  بالک » نب  ّیـصق  نب  يزعلادبع  نب  دسا  نب  دلیوخ   » تنب هجیدخ 

جاودزا ماگنه  هجیدـخ  نس  رد  داد . يرای  ار  ترـضح  نآ  شیوخ  تورث  لاـم و  اـب  دـییارگ و  مالـسا  نید  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
. درکن رایتخا  يرگید  نز  دوب  هدنز  هجیدخ  هک  ینامز  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  (1) دناهتفگ . یگلاس  ات 45  زا 25  هک  تسا  فالتخا 

دروم رد  ترـضح  نآ  زا  يدایز  تایاور  تشادن . شرگید  نانز  زا  کی  چیه  هب  هک  تشاد  ناشیا  هب  تبـسن  يرایـسب  هقالع  ترـضح  نآ 
: هلمج زا  تسا  هدش  لقن  يو  باقلا  فاصوا و 

(2) ۀَجیدَخ » ۀَّنَْجلا  لْهَأ  ءاِسن  ُلَْضفَأ  »
(. تسا هجیدخ  تشهب ، نانز  نیرتهب  )

.12 راونالاراحب 16 / یسلجم ، 295 ؛ ۀیاهنلاو 2 / ۀیادبلا  ریثک ، یبا  - 1
.118 - 117 دنسملا 6 / لبنح ، نب  دمحا  - 2
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هداد يرترب  ملاع  نانز  رب  میرم  هک  هنوگ  ناـمه  مهدیم  يرترب  متما  ناـنز  رب  ار  هجیدـخ  نم  هک  یتسرد  هب  دـیامرفیم : يرگید  ياـج  رد 

دندرکیم و ریفکت  ارم  مدرم  هک  یماگنه  دروآ  نامیا  وا  درکن ...  نیزگیاج  نم  يارب  وا  زا  سپ  هجیدخ  زا  رتهب  هک  ادخ  هب  مسق   (1) دش ،
رایتخا رد  ار  شلاوما  وا  دندرک  غیرد  نم  زا  ار  ناشلام  مدرم  هک  یماگنه  دومنیم ، دییأت  ارم  وا  دندرکیم  بیذـکت  ارم  مدرم  هک  یماگنه 

(2) دادن . رگید  نانز  زا  هک  یلاح  رد  درک  اطع  نم  هب  ینادنزرف  وا  زا  دنوادخ  تشاذگ . نم 
: تسا هدرک  نایب  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مالسا و  زا  تیامح  رد  ار  راکادف  يوناب  نیا  تامحز  لاعتم  دنوادخ 

زا یفرظ  دیآیم و  وت  دزن  هک  تسا  هجیدخ  نیا  ادخ ! یبن  يا  تفگ  دش و  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  مالـسلا  هیلع  لیئربج 
تشهب رد  ياهناخ  هک  هد  تراشب  ناسرب و  مالـس  وا  هب  نم  بناج  زا  تراگدرورپ و  بناج  زا  دیـسر  وت  هب  هک  یماگنه  تسوا  هارمه  اذغ 

(3) تسوا . يارب 
وا هب  تبـسن  ربمایپ ، رهم  هقالع و  زا  مدروخیم و  فّسأـت  مدوب ، هدرکن  كردار  هجیدـخ  راـگزور  هکنیارب  هتـسویپ  نم  دـیوگیم : هشیاـع 

راـنک هجیدــخ  ناتــسود  يارب  یمهــس  تـشکیم ، يدنفــسوگ  رگا  و  درکیم ؛ داـی  رّرکم  ار  وا  ربماــیپ  اریز  مدرکیم ؛ بـجعت  هـشیمه 
. داتسرفیم ناشیارب  تشاذگیم و 

هجیدخ  زا  هک  دوب  هناخ  زا  نتفر  نوریب  لاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور 

.223 دئاوزلا 9 / عمجم  یمثیه ، - 1
. اج نامه  یمثیه ، - 2

نامه 302. يزوج ، نب  طبس  109 ؛ - 108 يراخبلا 7 / حیحص  حرشب  يرابلا  حتف  ینالقسع ، رجح  نبا  - 3

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  www.Ghaemiyeh.comتافو  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 57 

http://www.ghaemiyeh.com


45 ص :
ار وا  زا  رتـهب  ادـخ  دوبن و  شیب  ینزریپ  يو  متفگ : تأرج  لاـمک  اـب  منک ، لرتـنک  ار  مدوخ  متـسناوتن  نم  دومن . فـیرعت  وا  زا  درک و  داـی 

دروآ نامیا  نم  هب  یماگنه  هجیدخ  تسین ، نینچ  ًادبا  دومرف : دش و  رهاظ  ربمایپ  یناشیپ  رد  بضغ  مشخ و  راثآ  تسا ! هدرک  امش  بیـصن 
زا ادخ  دراذگ و  نم  رایتخا  رد  عقاوم  نیرتتخس  رد  ار  دوخ  تورث  لاوما و  وا  دندربیم ؛ رس  هب  كرـش  رفک و  لاح  رد  یگمه  مدرم  هک 

(1) دادن . منارسمه  رگید  هب  هک  دومن  مبیصن  ینادنزرف  وا 

هجیدخ نس 

یضعب یلو  تسا ؛ هداهن  دوجو  هصرع  هب  مدق  لیفلا ، ماع  زا  شیپ  لاس  هتشاد و 15  لاس  جاودزا 40  ماگنه  هجیدخ  هک  تسا  نیا  فورعم 
ره یگدنز  هتشر  هک  یمیمتلا » شانب  نب  کلام  ۀلاهوبا   » و ذئاع » نبا  قیتع   » ياهمان هب  دوب ، هدرک  رهوش  ود  اًلبق  يو  دناهتشون . نیا  زا  رتمک 

. دوب هتسسگ  گرم  هلیسو  هب  مادک 

ربمایپ زا  هجیدخ  نادنزرف 

دنتفگیم و ّبیط  رهاط و  اهنآ  هب  هک  دوب  هَّللادبع »  » و مساق »  » ياهمان هب  رسپ  ود  ياراد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  يربک  هجیدخ 
؛ دـنتفر ایند  زا  تثعب  زا  لبق  ترـضح  نآ  رـسپ  ود  دنتـشاد . مان  اهیلع - هَّللا  مالـس  همطاف - موثلک و  ّما  بنیز ، هّیقر ، هک  تشاد  رتخد  راـهچ 

. دندنام یقاب  شنارتخد  یلو 
هزورما هک  رون  گرزب  هوک  دـش . لیدـبت  يراکادـف  دـیما و  صالخا و  زا  نشور  يزور  هب  ءارح  راغ  ات  هجیدـخ  هناخ  هار  کیرات ، ياهبش 

زا یضعب 

ص 8 ج 16 ، راونالا ، راحب  - 1
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هب راکادـف  يوناب  نآ  دومنیم . کچوک  هجیدـخ  ياهماگ  تمظع  يراکادـف و  صالخا و  هیاـس  رد  دـنزجاع ، نآ  هب  دوعـص  زا  زین  نادرم 

. دوب وا  ناج  ِمارآ  دیباوخ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رانک  رد  هنسرگ  بلاط ، یبا  بعش  رد  لاس  هس  تنکم ، تورث و  همه  نآ  مغر 

هجیدخ تافو 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رانک  رد  راکادـف  يرـسمه  ناونع  هب  ترجه  زا  شیپ  هثداحرپ  راوشد و  هرود  مامت  رد  هجیدـخ  ترـضح 
يو نخس  نیرخآ  تفگ . دورد  هب  ار  ایند  ترجه  زا  شیپ  لاس  هس  ماجنارس  تشاذگن و  اهنت  ثداوح  ناروک  نآ  رد  ار  وا  ياهظحل  دوب و 

تسوت روخ  رد  هچنآ  مدومن و  یهاتوک  وت  هرابرد  نم  ادخ ! لوسر  يا  : » هک دوب  نیا  يراکادف ، تمدخ و  هقباس  نآ  اب  گرم ، هناتـسآ  رد 
زا هدید  راوگرزب  يوناب  نآ  بیترت  نیدب  و  تسوت ». تیاضر  هتساوخ  نآ  مشاب ، هتـشاد  ياهتـساوخ  رگا  هظحل  نیا  رد  مدناسرن و  ماجنا  هب 

رارق وگلا  اب  ام  ناملـسم  نانز  تسا  دـیما  دـنام ، یقاب  خـیرات  رد  مالـسا  نانز  يارب  هنومن  ینز  ناونع  هب  هشیمه  يارب  یلو  تسبورف ؛ ناهج 
دّهعتم حلاص و  ینادنزرف  هدناسر و  تابثا  هب  مالـسا  هب  رتشیب  هچ  ره  تمدـخ  يارب  ار  شیوخ  یگتـسیاش  مالـسا ، يوناب  گرزب  نیا  نداد 

روبق کـیدزن  ناتـسربق و  رخآ  رد  يو  ربق  تیعقوم  دـندرپس . كاـخ  هب  هّکم  نوجح  ناتـسربق  رد  ار  هجیدـخ  كاـپ  دـسج  دـنیامن . تیبرت 
(1) تسا . ّبلطملادبع  بلاطوبا و 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دالیم 

. دوشگ ناهج  هب  هدید  هرّونم  هنیدم  رهش  رد  يرجه ، مّوس  لاس  ناضمر  همین  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 
-. نانآ رب  ادخ  تمحر  دورد و  تسا - ادخ  ربمایپ  رتخد  همطاف  نانز  رتهم  شردام  بلاطیبا و  نب  یلع  نانمؤم  ریما  شردپ ،

. درادن دوجو  یبسن  رتتفارشرپ ، نیا  زا  اهبسن ، ملاع  رد  رتهاتوک و  نیا  زا  خیرات ، رد 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دوب . شردام  ردپ و  نیتسخن  دنزرف  تفای . دلوت  ترجه ، موس  لاس  ناضمر  هام  همین  بش  هنیدم ، رهش  رد 

؛ درک ینابرق  يدنفسوگ  وا  يارب  سپس  تفگ . هماقا  شپچ  شوگ  رد  ناذا و  شتـسار  شوگ  رد  تفرگ ؛ ار  وا  شتدالو  زا  سپ  هلـصافالب 
نیگآ رطع  ار  وا  رـس  اـت  داد  روتـسد  داد ؛ نادنمتـسم  هب  هرقن  دوب - نوزفا  يزیچ  مودـکی و  هک  شرـس - يوم  نزوـمه  دیـشارت و  ار  شرس 

. دمآ دیدپ  دازون ، رس  يوم  نزومه  هب  نداد  هقدص  هقیقع و  نییآ  ماگنه ، نآ  زا  و  دننک .
وا هینک  و  تشادن . هقباس  تیلهاج  رد  مان  نیا  داد و  مان  نسح  ار  وا 

یگنهرف تنواعم  ماّیا ، دای  باتک  نادـئاق و  رغـصا  هرّونم ، هنیدـم  همّرکم و  هّکم  یمالـسا  راثآ  خـیرات و  باتک ، زا  اجنیا  اـت  ص 42  زا  - 1
. تسا هدش  هتفرگ  هعمج  هّمئا  يراذگتسایس  ياروش 
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48 ص :
. تسوا هینک  اهنت  نیا  داهن و  دمحموبا  ار 

. یقتلا یبتجملا و  یکزلا و  دیسلا و  تسا و  طبسلا  وا : ياهبقل 
و ورمع ؛ نب  لیهـس  رتخد  دـنه » « ؛ رکبیبا نب  نمحرلادـبع  رتـخد  هصفح » « ؛ هَّللادـیبع نب  ۀـحلط  رتـخد  قحلا » ما  : » زا دـنترابع  وا  نارـسمه 

. درک دیهش  مومسم و  ار  وا  هیواعم  ياوغا  هب  هک  تسا  نامه  نیرخآ ، نیا  سیق و  نب  ثعشا  رتخد  ةدعج » »
: ياهمانب دناهدوب ، رفن  رسپ 15  رتخد و  زا  ترضحنآ  نادنرف 

. همطاف هَّللادبع و  ما  هیقر ، ۀملس ، ما  همطاف ، نیسحلا ، ما  نسحلا ، ما  ۀحلط ، مرثا ، نسح  نمحرلادبع ، هَّللادبع ، مساق ، ورمع ، نسح ، دیز ،
. تسین تسرد  ترضحنآ  هب  باستنا  ودنیا  ریغ  زا  دنام و  یقاب  دیز ، نسح و  شرسپ : ود  زا  طقف  وا  لسن 

ار وا  شناگدـننک  فصو  دوـبن » وا  زا  رتهیبـش  مرکا  لوـسر  هب  يراوـگرزب ، دـجم و  هیور و  رکیپ و  قـالخا و  رظنم و  تهج  زا  سکچیه  »
: دناهتفگ و  دناهدوتس . نینچنیا 

یندرگ رپ ؛ دـعجم و  یناوسیگ  هوبنا ؛ ینـساحم  راوـمه ؛ یئهنوـگ  هایـس ؛ ینامـشچ  یخرـس ؛ یکدـنا  هب  هتخیمآ  دیفـس  یئهراـسخر  ياراد 
نیکمن و یئامیـس  هاتوک ؛ هن  دنلب و  نادنچ  هن  هنایم ؛ يدق  کیراب ؛ ینایم  تشرد ؛ یناوختـسا  ضیرع ؛ یئهناش  بسانتم ؛ یمادنا  نوگمیس ؛

. دوب اههرهچ  نیرتابیز  رامش  رد  یئهرهچ 
. دندیشکیم كدی  وا  اب  ار  بیجن  ياهبسا  هکیلاح  رد  هدایپ ، درک  جح  راب  جنپ  تسیب و 

درکیم دای  ربق  زا  هاگ  ره  تسیرگیم و  درکیم  دای  گرم  زا  هاگ  ره 
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49 ص :
نوچمه داتفایم  باسح  ياپ  هب  نداتسیا  دای  هب  هاگ  ره  تسیرگیم و  دروآیم  دایب  ار  طارـص  زا  روبع  ار و  رـشحم  هاگ  ره  تسیرگیم و 

. دربیم هانپ  شتآ  زا  وا  هب  درکیم و  تشهب  بلط  ادخ  زا  دیچیپیم ، دوخ  هب  هدیزگ  رام 
. دشیم درز  شگنر  داتفایم و  هزرلب  شندب  داتسیایم ، زامن  هب  تخاسیم و  وضو  نوچ  و 

ادخ دای  هب  تالاح  یمامت  رد  همه ، نیا  اب  و  تشذگ . ادخ  يارب  دوخ  لام  مامت  زا  تبون  ود  درک و  میـسقت  ادـخ  اب  ار  شیئاراد  تبون ، هس 
. دوب

«. دوب ایند  رویز  هب  مدرم  نیرتانتعایب  مدرم و  نیرتدباع  ترضح  نآ  شدوخ  نامز  رد  : » دناهتفگ
رد رب  دیـسرن . یلع  نب  نسح  هب  ردق ، يدنلب  وربآ و  ثیح  زا  سکچیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  زا  سپ  : » تفگ قحـسا  نب  دـمحم 

روبع شربارب  زا  یـسک  وا  مارتحاب  دـشیم و  هتـسب  هار  تسـشنیم  اجنآ  دـمآیم و  نوریب  هناخ  زا  وا  نوچ  دـندرتسگیم و  شرف  شاهناـخ 
«. دندرکیم دمآ  تفر و  مدرم  هاگنآ  تفریم و  هناخ  هب  تساخیمرب و  دیمهفیم ، نوچ  وا  درکیمن و 

نب دعـس  یتح  دوشن ، هدایپ  دیوجن و  یـسأت  ودب  هک  دـنامن  یـسک  ناوراک  رد  داد ، همادا  هار  هب  هدایپ  دـمآ و  دورف  شبکرم  زا  هکم  هار  رد 
. داتفا هار  ترضح  نآ  رانک  رد  دش و  هدایپ  هک  صاقو  یبا 

اهنیا زا  وـت  : » تفگ درکیم - بـترم  ار  ناشـسابل  دوـب و  هـتفرگ  باـکر  نیـسح  نـسح و  يارب  هـک  ساـبع - نـبا  هـب  داـیز » نـب  كردـم  »
هیامورف  يا  : » داد باوج  يو  يریگیم »؟ ناشیارب  باکر  يرتهدوخلاس !

50 ص :
مریگب و ار  ناشباکر  هک  تسین  نم  رب  ادـخ  بناج  زا  یتبهوم  نیا  ایآ  دـنیادخ . لوسر  نارـسپ  اـهنیا  دـنایک ! اـهنیا  ینادـیم  هچ  وت  تسپ !

.»!؟ منک بترم  ار  ناشسابل 
يور دوخ  هداهن و  نیمز  رب  ار  نان  ياههراپ  اهنآ  تشذگیم و  دنمتـسم  یئهدـع  رب  يزور  هک : دوب  نانچ  شعـضاوت  تلزنم ، نأش و  نیا  اب 

: دنتفگ دندید  ار  یلع  نب  نسح  نوچ  دنروخیم . دندوب و  هتسشن  نیمز 
اذغ هب  نانآ  اب  و  درادیمن » تسود  ار  ناربکتم  ادخ  : » تفگ دمآ و  دورف  دوخ  بکرم  زا  ًاروف  وش »! اذغ  مه  ام  اب  ایب  ادـخ  لوسر  رـسپ  يا  »

. كاشوپ مه  داد و  نانآ  هب  اذغ  مه  درک ، توعد  دوخ  ینامهیم  هب  ار  اهنآ  هاگنآ  دش . لوغشم  ندروخ 
ار وا  همان  نوچ  و  هدب » ام  هب  سیونب و  ار  تتجاح  : » تفگ واب  ترضح  نآ  دروآ . وا  دزن  تجاح  يدرم  هک  دوب  نانچنآ  وا  مرک  شـشخب و 
: دومرف ادخ .! لوسر  رـسپ  يا  دوب ، تکربرپ  وا  يارب  ردقچ  همان  نیا  تفگ : نارـضاح  زا  یکی  دیـشخب . ودب  شاهتـساوخ  ربارب  ود  دـناوخ ،

دنهد يزیچ  یـسک  هب  شهاوخیب  هک  تسا  نآ  یکین  هک  ینادیمن  رگم  تخاس . یکین  لها  زا  ار  ام  اریز  دوب ، رتشیب  اـم  يارب  نآ  تکرب  »
رـسب دیما  میب و  نایم  بارطـضا و  اب  ار  یبش  سکنآ  دیاش  وا . يوربآ  ربارب  رد  تسا  يزیچان  ياهب  دـنهدیم ، شهاوخ  زا  سپ  هچنآ  اما  و 

نت اب  نونکا  دیـشخب و  یهاوخ  وا  هب  لوبق  يداـش  اـی  دز  یهاوخ  وا  هنیـس  هب  در  تسد  شزاـین ، ضرع  ربارب  رد  اـیآ  هک  هتـسنادیمن  هدرب و 
واب یکدنا  ياهب  هتخیر  وت  دزن  هک  یئوربآ  ربارب  رد  یـشخبب ، واب  شاهتـساوخ  ردـقب  طقف  وت  رگا  هاگنآ  هدـمآ ، وت  دزن  شپترپ  لد  نازرل و 

«. یئهداد
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هب هنـشت  هنـسرگ و  دـش . مگ  نانآ  هاوخنت  هشوت و  دـنتفریم . جـح  هار  هب  رفعج  نب  هَّللادـبع  نیـسح و  نسح و  : » هک هدرک  تیاور  ینئادـم 

دیزیمایب و بآ  اب  ار  نآ  ریش  دیشودب و  ار  دنفسوگ  نیا  تفگ : دندیبلط . بآ  وا  زا  درکیم ، یگدنز  نآ  رد  ینزریپ  هک  دندیـسر  یئهمیخ 
. دندرک نینچ  دیماشایب .

نآ تشوگ  زا  درک و  حـبذ  ار  دنفـسوگ  نانآ  زا  یکی  دـیروخب . دیـشکب و  میراد ، ار  دنفـسوگ  نیمه  تفگ : دنتـساوخ ، اذـغ  وا  زا  سپس 
، میوریم جـح  هب  میـشیرق ، زا  ام  دـنتفگ : نز  ریپ  هب  نتفر  ماگنه  دـنتفر . باوخ  هب  اجنامه  سپـس  دـندروخ و  همه  درک و  نایرب  يرادـقم 

. دنتفر درک و  میهاوخ  راتفر  یکین  هب  وت  اب  ایب  ام  دزن  میتشگ  زاب  نوچ 
شیرق زا  یئوگیم : هاگنآ  یـشکیم ، سانـشان  یمدرم  يارب  ارم  دنفـسوگ  وت ! رب  ياو  تفگ  تفاـی ، ربخ  ناـیرج  زا  دـمآ و  هک  نز  رهوش 

.؟! دندوب
. تخانـش دید و  ار  وا  یلع  نب  نسح  داتفا . شروبع  هنیدم  هب  درک و  چوک  لحم  نآ  زا  دـش ، تخـس  نز  ریپ  رب  راک  تشذـگ و  يراگزور 

رازه دنفسوگ و  رازه  ات  داد  روتسد  و  مدش . وت  نامهم  زور  نالف  رد  هک  منامه  نم  تفگ : هن ! تفگ  یسانشیم ؟ ارم  تفگ : تفر و  شیپ 
. دنداد واب  رز  رانید 

زین وا  داتسرف و  رفعج  نب  هَّللادبع  دزن  ار  وا  دیشخب و  ودب  هزادنا  نامه  هب  زین  ترضحنآ  داتـسرف ، یلع  نب  نیـسح  شردارب  دزن  ار  وا  هاگنآ 
«. داد وا  هب  نانآ  دننامه  یئاطع 

. میتسین اهنآ  نایب  ددصرد  نونکا  ام  هک  تسا  ناوارف  ششخب  مرک و  رد  نخس  اهنیا ، زجب  و 
. درکیم يربارب  اههوک  اب  ناورم - هتفگ  هب  هک - دوب  نانچ  وا  تشذگ  ملح و 
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: مانب ار  یباـتک  يرجه ) لاس 381  هب  یفوتم  « ) هیوباب نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم   » هک دوب  نانچنآ  اـیند  رویز  هب  وا  یئاـنتعایب  دـهز و 

. درک رظنفرص  نید  رطاخب  هرابکی  ایند  همه  زا  هک  سب  نیمه  هرابنیا  رد  داد و  صاصتخا  وا  تفص  نیدب  مالسلا  هیلع  نسحلا  دهز 
هک تسا  يرفن  راهچ  زا  یکی  و  دمآ ؛ دوجوب  نانآ  لسن  زا  ًارـصحنم  ربمایپ  نامدود  هک  تسا  يرفن  ود  زا  یکی  تشهب و  ناناوج  رورـس  وا 

ادـخ هک  تسا  يرفن  هدزاود  زا  یکی  و  ءاسک ؛ باحـصا  رفن  جـنپ  زا  یکی  و  دـش ؛ رـضاح  نارجن  ياراصن  هلهاـبم  هب  ناـنآ  اـب  ادـخ  لوسر 
؛ هدش یفرعم  يدیلپ  زا  هزنم  كاپ و  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  یناسک  زا  یکی  وا  و  هتخاس . ضرف  بجاو و  شناگدـنب  رب  ار  نانآ  يربنامرف 
نآرق و نزومه  ارناشیا  مرکا  لوسر  هکنانآ  زا  یکی  و  هتـسناد ؛ ربمایپ  تلاـسر  شاداـپ  ار  ناـنآ  یتسود  ادـخ  هک  تسا  یناـسک  زا  یکی  و 

ادـخ درکیم  اـعد  ربماـیپ  هک  تسا  یـسکنآ  تسوا و  بوـبحم  ادـخ و  لوـسر  هناـحیر  وا  و  هداد . رارق  هنزو  نارگ  زیوآتـسد  ود  زا  یکی 
. درادب تسود  ار  وا  رادتسود 

. دسریمن رخآب  زارد  ینایب  زا  سپ  هزات  دماجنایم و  لوطب  اهنآ  ندرک  دای  هک  تسا  يردقب  وا  تاراختفا 
. درک هرادا  ار  اهراک  یلکش  نیرتهب  هب  شتموکح ، هاتوک  تدم  نامه  رد  دندرک . تعیب  تفالخ ، هب  وا  اب  ناناملـسم  شردپ ، تافو  زا  سپ 
درک و ظفح  ار  نید  مه  راکنیا  اب  تخاس و  دقعنم  حلـص  رارق  هیواعم  اب  اهتیاور ) نیرتحیحـص  ربانب   ) لاس 41 یلوالا  يدامج  مهدزناپ  رد 

نارود دومن . لمع  دوب ، هدرک  تفایرد  ربمایپ  زا  شردپ  هلیـسوب  هک  یـصاخ  شزومآ  قبط  رب  راکنیا  رد  داد و  تاجن  لتق  زا  ار  نانمؤم  مه 
یمسر و تفالخ 
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. دوب زور  راهچ  تسیب و  هام و  تفه  وا  يرهاظ 

دش مرح  نیمود  رهش ، نآ  نادراو  نانکاس و  يارب  وا  هناخ  دیزگ و  تماقا  رهش  نا  رد  تشگزاب و  هنیدم  هب  حلص ، داد  رارق  ياضما  زا  سپ 
رود ياهرهـش  زا  یمدرم  وا  رب  رود و  تشگ . ناناملـسم  هاـگ  هاـنپ  شناد و  هاـگزارف  تیادـه و  هاـگ  هولج  مرح ، ود  ره  نیا  رد  دوخ  وا  و 

نالماح نادرگاش و  نامه  اهنیا  و  نداد . میب  باذـع  رهق و  زا  ار  دوخ  موق  نتفر و  سپـس  نید و  تخانـش  مهف و  يارب  دـندمآ  درگ  تسد 
تلزنم ردق و  رطاخب  مه  دوب و  هتـشاد  ینازرا  ودب  ادـخ  هک  یناوارف  شناد  ملع و  رطاخب  یلع  نب  نسح  و  دـندوب . وا  زا  نایوار  وا و  شناد 

نتخاس و دحتم  ناشدیاقع و  ندرک  تسرد  نانآ و  يرکف  ربهر  تما و  یئاوشیپ  يارب  دوب  رـشب  نیرتاناوت  تشاد ، مدرم  لد  رد  هک  يدنلب 
. ناشیا نتسب  مهب 

. تخادرپیم ادخ  رکذ  هب  تسشنیم و  ادخ  لوسر  دجسم  رد  باتفآ  ندمآ  رب  ات  دناوخیم ، هک  ار  هاگحبص  زامن 
: دسیونیم همهملا ص 159 ) لوصفلا  باتک  رد   ) غابص نبا  تفگیم . نخس  نانآ  اب  وا  دنتسشنیم و  وا  درگ  مدرم  ناگدیزگرب  ناگرزب و 

«. دادیم خساپ  ار  نیفلاخم  ياهداریا  دوشگیم و  ار  یملع  ياههدقع  دوخ  نانخس  اب  وا  دندشیم و  عمج  وا  درگ  مدرم  »
لامیاپ وا  دوخ  دوب  کیدزن  هاگ  هک  دـندرکیم  ماحدزا  نانچنآ  دـننک  مالـس  وا  هب  هکنیا  يارب  مدرم  فاوط  ماگنه  رد  درازگیم ، جـح  نوچ 

! دوش
ادـج وت  زا  يدوزب  نم  : » تفگ مالـسلا  هیلع  نیـسح  شردارب  هب  درک ، رطخ  ساسحا  هک  دوب  راـب  نیرخآ  رد  دـندرک . مومـسم  اـهراب  ار  وا 

هابت  ار  مدبک  هدرک و  مومسم  ارم  هک  نادب  تسویپ  مهاوخ  مراگردورپ  هب  دش و  مهاوخ 
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رد ارم  : » دومرف سپس  درک ، مهاوخ  یهاوخداد  نآ  ببسم  زا  ادخ  هاگـشیپ  رد  مسانـشیم و  ار  راکنیا  ببـس  لماع و  دوخ ، نم  دناهتخاس .

تکیدزن ادخ  هب  هک  يدـنویپ  نآ  قح  هب  ار  وت  دنتـشاذگن  رگا  یلو  رتیلوا (1) ؛  وا  هناخ  وا و  هب  نم  اریز  راپـس  كاخب  ادـخ  لوسر  رانک 
ات راذـگب  دوش ؛ هتخیر  ینوخ  هرطق  نم  رطاخب  يراذـگن  هک  مهدیم  دـنگوس  يراد  ادـخ  ربمایپ  اب  هک  یکیدزن  يدـنواشیوخ  هب  هتخاـس و 

«. میئوگ زاب  واب  ار  مدرم  يافج  میئامن و  یهاوخداد  نانمشد  زا  وا  دزن  مینک و  تاقالم  ار  ادخ  لوسر 
هظحل رد  یلع  ناشردپ  هچنآ  هب  ار  وا  درک و  واب  دوب  هدراذگ  اجب  دوخ  زا  هجنآ  شنادنزرف و  نادناخ و  هرابرد  ار  مزال  ياهـشرافس  سپس 

. تفای تافو  لاس 49  رفص  هام  زور 17  رد  و  درک . مالعا  نایعیش  هب  ار  وا  ینیشناج  دومن و  تیصو  دوب ، هدرک  تیصو  گرم 
رترابنارگ و وا  يارب  زیچ  چیه  روظنم ، نیا  ماجنا  رد  دریگب و  تعیب  دیزی  شرسپ  يارب  تساوخیم  هیواعم  : » تسا هتشون  یناهفـصا  جرفلاوبا 

«. درک مومسم  یفخم  لئاسو  اب  ار  ود  ره  تهجنیدب  دوبن . صاقو  یبا  نب  دعس  یلع و  نب  نسح  زا  رتمحازم 
یئهنایزات  نوچمه  عون ، نیا  زا  یگرزب  عیاجف  هک  تسا  نشور  یسب  و 

رتیلوا رتـکیدزن و  لـک  هب  ءزج  زا  ردـپ و  هب  دـنزرفزا  یـسک  دوب و  وا  زا  یئزج  هکلب  نت  هراـپ  دـنزرف و  هک  ورنیا  زا  ربماـیپ  هب  تیولوا  - 1
. دوب ادـخلوسر  شردـپ  ثراو  هناگی  وا  هرهاط و  هقیدـص  شردام  یعرـش  ثراو  وا  هک  تهجنیدـب  ربماـیپ  هناـخ  هب  تیولوا  اـما  و  تسین .

. دشاب هدروخ  صیصخت  دروم  نیا  رد  ثرا  تامومع  هک  تسین  یلیلد  و  دواد . زا  نامیلس  هکنانچمه  دربیم  ثرا  ردپ  زا  همطاف 
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راطقا تخاسیم . هدنز  نانآ  رد  ار  درد  ساسحا  تخیگنایمرب و  ار  نانآ  كرد  روعش و  هک  دوب  مدرم  هدش  ریدخت  هتفر و  باوخ  رکیپ  رب 

ره رد  دادیم و  ربخ  یـشروش  هنیمز  زا  مدرم  نویـش  جوم  هشوگ ، ره  رد  دندرک ؛ شخپ  ار  گرزب  دماشیپ  نیا  ربخ  ناهد  هب  ناهد  یمالـسا 
تسناد دنهاوخ  يدوزب  نارگمتس  : » دیوگیم ناحبس  يادخ  و  درکیم . دیدهت  یبالقنا  هب  ار  تموکح  هاگتـسد  یئاغوغ ، ندش  دنلب  لاس ،

«. دنوشیم راچد  یماجنارس  هچ  هب  هک 
ینعی مردپ - رانک  رد  ارم  تفگ  راضتحا  ماگنه  رد  یلع  نب  نسح  هدرک : تیاور  يدقاو  زا  وا  دعس و  نبا  زا  دوخ  دنس  هب  يزوج  نبا  طبس 

: دیوگیم دعس  نبا  دنتشاذگن ! دنتـساوخ و  اپب  دوب - هنیدم  یلاو  هک  صاعلا - نب  دیعـس  مکح و  ناورم  نایوما و  دینک . نفد  مرکا - لوسر 
«. دوش نفد  ادخ  لوسر  اب  دیابن  سکچیه  : » تفگ هک  دوب  هشیاع  نافلاخم  زا  یکی 

. دنزیچان ریقح و  یسب  ام  تسد  رد  نانآ  مسق  ادخب  راذگاو ، ناورم  لآ  اب  ار  ام  دنتفگ : هدش  عمتجم  یلع  نب  نیـسح  درگ  مدرم  زا  یهوبنا 
: دومرف

نانآ اب  ادخ  ياهریـشمش  هک  دیدیدیم  دوبیمن  شرافـس  نیا  رگا  دوش و  هتخیر  نوخ  یئهرطق  وا  رطاخب  دـیابن  هک  هدرک  تیـصو  مردارب  »
. دنکیم هچ 

. درکیم هراشا  حلص  طئارش  هب  نخس  نیا  اب  دنداهن » اپ  ریز  ار  ام  طئارش  دنتسکش و  ار  دوخ  ام و  نایم  دهع  اهنآ 
يدقاو و زا  ۀباصالا »  » باتک رد  دندرپس . كاخب  دسا  تنب  همطاف  شاهدج  ربق  رانک  رد  دندرب و  عیقب  ناتسربق  هب  اجنآ  زا  ار  یلع  نب  نسح 

تفای  تافو  یلع  نب  نسح  هک  يزور  تفگ : هک  دنکیم  لقن  هبلعث  زا  وا 
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هب داتفایم و  یناسنا  رـس  رب  دـندنکفایم  ینزوس  عیقب  رد  رگا  هک  دوب  ناـنچنآ  تیعمج  یهوبنا  مدوب ، رـضاح  نم  دـش ، نوفدـم  عیقب  رد  و 

(1) دیسریمن . نیمز 

ردب هوزغ 

هراشا

. تسا هدش  هتخادرپ  هوزغ  نیا  یسررب  هب  تمسق  نیا  رد  هک  دشابیم  ردب  هوزغ  زورلاس  ناضمر  هام  هدفه 
نایم رد  یـصوصخم  زایتما  اهدعب  دندوب ، هدرک  تکرـش  ههبج  نیا  رد  هک  یناسک  تسا . ردـب  گنج  مالـسا ، نایامن  گرزب و  ياهدربن  زا 

؛ دـندادیم یهاوگ  یبلطم  هب  ای  دـندومنیم و  تکرـش  ردـب  نادـهاجم  زا  رفن  دـنچ  اـی  کـی  هک  ياهعقاو  ره  رد  دـندومن . ادـیپ  ناناملـسم 
، دناهدومن تکرـش  ردب  هعقو  رد  هک  ار  یناسک  ربمایپ ، باحـصا  یناگدنز  حرـش  رد  دنتـسه . قفاوم  ام  اب  اهيردـب  زا  رفن  دـنچ  دـنتفگیم 

. دیآیم تسد  هب  هثداح  نیا  حیرشت  زا  ّتیمها  نیا  تلع  دنمانیم و  يردب » »
ربمایپ دوریم . ماش  هب  هکم  زا  نایفـسوبا »  » یتسرپرـس هب  شیرق  ناوراک  هک  دیـسر  هنیدـم  هب  یـشرازگ  مود ، لاس  یلوـالايدامج  همین  رد 
ناـمز و  تفاـین . ناوراـک  هب  تسد  یلو  درک ، فـقوت  هطقن  نآ  رد  رگید ، هاـم  لـئاوا  اـت  تفر و  هریـشعلا » تاذ   » اـت ناوراـک  بـیقعت  يارب 

ابیرقت ناوراک ، تشگزاب 

دیس هَّللاۀیآ  يربهر ، مّظعم  ماقم  همجرت  نیسای  لآ  یـضار  خیـش  هتـشون  مالـسلا » هیلع  نسح  ماما  حلـص   » باتک زا  اجنیا  ات  ص 47  زا  - 1
تسا  هدش  هتفرگ  یلاعلا - هّلظّدم  ياهنماخ - یلع 
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. تشگیم زاب  هکم  هب  ماش  زا  شیرق ، ناوراک  زییاپ  لئاوا  اریز  دوب ، نیعم 

هیحور اـهنآ و  زکرمت  هـطقن  نمـشد و  دادعتـسا  زا  رکــشل ، هدـنامرف  اـت  دوـب . يزوریپ  ماـگ  نیتـسخن  تاـعالطا ، بـسک  اـهدربن  ماـمت  رد 
. دروخب تسکش  دروخرب  نیتسخن  رد  تسا  نکمم  اسب  هچ  دشابن ، هاگآ  نایوجگنج 

ناشیالاک عون  ناوراک و  ناظفاحم  دادعت  ناوراک و  ریسم  زا  تاعالطا  بسک  يارب  ار  يدع ،»  » ادخ لوسر  (1) یسلجم ، موحرم  لقن  هب  انب 
: دوب ریز  رارق  هب  هدیسر  تاعالطا  دومن . مازعا 

. دنراد تکرش  نآ  رد  هکم  لها  مامت  هک  تسا  یگرزب  ناوارک  - 1
. دنراد هدهع  رب  ار  نآ  ینابساپ  رفن  لهچ  دودح  رد  و  نایفسوبا ،»  » ناوراک تسرپرس  - 2

. تسا رانید  رازه  هاجنپ  دودح  الاک  شزرا  و  دنکیم ، لمح  ار  هراجتلا  لام  رتش ، رازه  - 3
یتراجت ياهالاک  ناناملـسم  هک  دوب  عقوم  هب  رایـسب  دوب ، هدش  هرداصم  شیرق  فرط  زا  هنیدـم ، میقم  رجاهم  ناناملـسم  تورث  هک  اجنآ  زا 

الباقتم ناناملـسم  دـنزرو ، تماقتـسا  رجاـهم  ناناملـسم  لاوما  هرداـصم  رد  دوخ  تجاـجل  داـنع و  رب  شیرق ، رگا  و  دـننک ! طبـض  ار  اـهنآ 
: دومرف درک و  دوخ  باحصا  هب  ور  ادخ  لوسر  ورنیا ، زا  دننک . فرصت  یگنج  تمینغ  ناونع  هب  دوخ  نایم  ار  یتراجت  ياهالاک 

فرصت  يارب  دیناوتیم  تسا . شیرق  ناوراک  نیا  مدرم  يا  ناه ،

.217 ج 19 / راحب ،» - » 1
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(1) دهد . خر  امش  راک  رد  یشیاشگ  دیاش  دیورب ، نوریب  هنیدم  زا  شیرق  لاوما 

هک دوب  یئاهالاک  طبـض  شیاشگ ، نیا  هلیـسو  دـهدیم . یگدـنز  رد  شیاشگ  دـیون  ناـنآ  هب  یمارگ ، لوسر  هک  دـناسریم  ربماـیپ  نخس 
رد ار  نارجاهم  یئاراد  هیلک  شیرق  هک  میتفگ  میدـش و  روآدای  هک  دوب  ناـمه  هلأـسم  نیا  زوجم  و  درکیم ، لـمح  ار  نآ  شیرق  ناوراـک 

هدنام كورتم  هکم  رد  نانآ ، لوقنم  ریغ  لوقنم و  لاوما  هیلک  دندادیمن و  یگدنز  لحم  هب  دمآ  تفر و  هزاجا  نانآ  هب  هدرک و  طبض  هکم 
هداد ماجنا  يو  اب  وا  هک  دـهد  ماجنا  ار  هلماعم  نامه  نمـشد ، اب  دـهدیم  هزاـجا  دوخ  هب  يدـنمدرخ  لـقاع و  ناـسنا  ره  هک  تسادـیپ  دوب .

. تسا
رکذـتم زین  نآرق  هک  دوب  ناناملـسم  یـشکمتس  تیمولظم و  نامه  شیرق ، ناوراک  هب  ناناملـسم  موجه  تلع  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  الوصا 

: دیامرفیم دهدیم و  موجه  هزاجا  نانآ  هب  تهج  نیمه  هب  تسا و  نآ 
ٌریِدََقل (2) ْمِهِرْصَن  یَلَع  َهَّللا  َّنِإَو  اوُِملُظ  ْمُهَّنَِأب  َنُوَلتاَُقی  َنیِذَِّلل  َنِذُأ 

. دش هداد  عافد  هزاجا  دناهدش  عقاو  موجه  دروم  هک  يدارفا  هب  »
«. تسا اناوت  رداق و  نانآ  يرای  کمک و  هب  دنوادخ  دناهدیدمتس و  مولظم و  نانآ  اریز 

.20 ج 1 / يدقاو ،» يزاغم  - » اهومکمنغی هَّللا  لعل  اهیلا  اوجرخاف  مهلاوما  اهیف  شیرق  ریغ  اذه  - 1
.39 جح / هروس  - 2
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تـسد زا  ار  طایتحا  تعجارم  ماـگنه  رظن  نیا  زا  تسا . وا  ناوراـک  بیقعت  رد  ربماـیپ  هک  دوب  هدـش  هجوتم  ماـش  هب  نتفر  عقوم  نایفـسوبا ،

: دیسر یشرازگ  وا  هب  هکنیا  ات  تسا ؟ هدرک  لاغشا  ار  یتراجت  طوطخ  دمحم  ایآ  هک  تفرگیم  غارس  اهناوراک  زا  و  دادن ،
تـسا ردب »  » یلزنم ود  رد  هک  نارفذ »  » نیمزرـس رد  و  دشابیم . شیرق  ناوراک  بیقعت  رد  هدمآ و  نوریب  هنیدم  زا  دوخ  باحـصا  اب  ربمایپ 

. تسا هتفرگ  عضوم 
مان هب  يوردـنت  راوسرتش  دزاـس . هاـگآ  ناوراـک  تشونرـس  زا  ار  شیرق  هک  دـیدن  نیا  زج  هراـچ  درک . يراددوخ  يورـشیپ  زا  نایفـسوبا ،
نک ربخ  ار  اهالاک  نابحاص  شیرق و  ناروالد  ناسرب و  هکم  هب  ار  دوخ  داد : روتسد  نینچ  وا  هب  درک و  ریجا  ار  يرافغ » ورمع  نب  مضمض  »

. دنیآ نوریب  هکم  زا  ناناملسم ، هلمح  زا  ناوراک  تاجن  يارب  ات 
دینادرگرب ار  شزاهج  تفاکش و  ار  نآ  ینیب  دیرب و  ار  دوخ  رتش  ياهشوگ  نایفسوبا  نامرف  هب  دناسر و  هکم  هب  ار  دوخ  اعیرس  مضمـض ،» »

دمحم و دنرطخ . رد  دنکشم  هقان  لماح  هک  ینارتش  مدرم ! دز : دایرف  داتـسیا و  رتش  يور  رب  و  دز ، كاچ  بقع  ولج و  زا  ار  دوخ  نهاریپ  و 
(1) دینک ! يرای  دیسرب ! دایرف  هب  دسرب ، امش  تسد  هب  منکیمن  نامگ  دنتسه ، امش  ياهالاک  هرداصم  ددص  رد  وا  نارای 

دندش وربور  نآ  اب  شیرق  هک  یلکشم 

زا تسا  نکمم  اسب  هچ  دنراد . شیپ  رد  رکب  ینب  هلیبق  دننام  یتخـسرس ، نمـشد  هک  دندش  هجوتم  شیرق  نارـس  دـش . مالعا  تکرح  نامز 
هتـشون دوخ  هریـس  رد  ار  نآ  لیـصفت  ماشه  نبا  هک  دوب  يزیر  نوخ  يور  شیرق  اب  رکب  ینب  ینمـشد  دـنریگ . رارق  نانآ  هلمح  دروم  تشپ 

نینچ زگره  هک  داد ، ناـنیمطا  اـهنآ  هب  تسا  رکبینب  زا  ياهریت  هک  هناـنک  ینب  فارـشا  زا  کـلام ،» نب  ۀقارـس   » ماـگنه نـیا  رد   (2) تسا .
. دنورب نوریب  هکم  زا  لماک  نانیمطا  اب  شیرق  و  داد ، دهاوخن  خر  ياهثداح 

روبع راـظتنا  رد  و  دـمآ . دورف  نارفذ »  » ماـن هب  یلزنم  رد  دوب و  هدرک  تکرح  هنیدـم  زا  شیرق ، یناـگرزاب  ناوراـک  اـب  هلباـقم  يارب  ربماـیپ 
. دوب ناوراک 

شرازگ دوشگ . اهنآ  یگدنز  رد  يدیدج  لصف  و  تخاس ، نوگرگد  ار  مالسا  شترا  ناهدنامرف  راکفا  و  دیسر ، ياهزات  شرازگ  ناهگان 
لیکـشت رد  فئاوط  دـناهتفای و  زکرمت  یلاوح  نیمه  رد  و  دـناهدمآ ، نوریب  هکم  زا  ناوراک  تظافح  يارب  هکم  مدرم  هک  دیـسر ، ربمایپ  هب 

. دناهدرک تکرش  شترا  نیا 
هدـمآ نوریب  هنیدـم  زا  یتراجت  ياهالاک  هرداصم  يارب  يو  نارای  وا و  فرط  کی  زا  دـید ، یهارود  رـس  رب  ار  دوخ  ناناملـسم  زیزع  ربهر 

زا رگا  رگید  فرط  زا  یگنج . لئاسو  رظن  زا  هچ  تارفن و  رظن  زا  هچ  دنتـشادن ؛ یگدامآ  هکم  گرزب  شترا  کی  اب  هلباقم  يارب  دـندوب و 
تسد  هب  یماظن  تارهاظت  اهرونام و  هانپ  رد  هک  ار  یتاراختفا  دنتشگیم ، زاب  دندوب  هدمآ  هک  یهار 

.81 / 2 لماک ،» خیرات  - » ثوغلا ثوغلا  اهوکردت  نا  يرا  هباحصا ال  یف  دمحم  اهل  ضرع  دق  نایفس  یبا  عم  مکلاوما  ۀمیطللا  ۀمیطللا  - 1
.249 - 248 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 2
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62 ص :
. دندادیم تسد  زا  دندوب  هدروآ 

هک دید  نیا  رد  حالـص  ربمایپ  نیا ، رب  انب  دادیم  رارق  هلمح  دروم  ار  هنیدـم )  ) مالـسا زکرم  هداد و  همادا  دوخ  يورـشیپ  هب  نمـشد  اسب  هچ 
. دنک دربن  هظحل  نیرخآ  ات  دراد  رایتخا  رد  هک  یئاوق  اب  دنکن و  ینیشنبقع  زگره 

نمشد عاضوا  زا  تاعالطا  بسک 

رارـسا فشک  ثعاـب  هک  رهاـظت  هنوگره  زا  تفرگ و  عضوم  دوب ، قفاوم  يراتتـسا »  » لوصا اـب  ـالماک  هک  ياهطقن  رد  مالـسا  یمزر  نوتس 
قیرط زا  هدیـسر  تاعالطا  دـندومن . ناوراک  شیرق و  زا  تاـعالطا  بسک  هب  عورـش  فلتخم  ياههتـسد  دـمآ . لـمع  هب  يریگولج  ددرگ 

: دوب ریز  رارق  هب  فلتخم 
دـمحم و شیرق و  زا  دـنتفگ : وا  هب  دـندش و  دراو  ياهلیبق  سیئر  رب  و  دـنتفر ، هار  یتفاسم  روالد  زابرـس  کی  اب  ربماـیپ  دوخ  تسخن  فلا :

؟ دیراد یعالطا  هچ  وا  نارای 
وگتـسار هدـنهد  شرازگ  رگا  دـناهدرک . تکرح  هنیدـم  زا  يزور  نینچ  وا ، نارای  دـمحم و  هک  دـناهداد  شرازگ  نم  هب  تفگ : نینچ  يو 

نم هب  زین  و  دـندوب ،) هتفرگ  عضوم  اجنآ  رد  مالـسا  نوتـس  هک  داد  ناشن  ار  ياهطقن   ) دنتـسه ياهطقن  نینچ  رد  شنارای  وا و  نونکا  دـشاب ،
هطقن نـالف  رد  نوـنکا  راـچان  دـشاب ، حیحـص  هدیـسر  شرازگ  رگا  تسا . هدرک  تکرح  هکم  زا  يزور  نینچ  رد  شیرق  هک  دـناهداد  ربـخ 

(. دنتشاد زکرمت  اجنآ  رد  تسرد  شیرق  هک  درک  نیعم  ار  ياهطقن   ) دنتسه
صاقویبا  دعس  ماوع و  ریبز  اهنآ  نایم  رد  هک  یتشگ  هورگ  کی  ب :
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63 ص :
هب تسد  عمجت و  زکرم  الومعم  هطقن  نیا  دنروآ . تسد  هب  يرتشیب  تاعالطا  ات  دنتفر  ردب »  » بآ رانک  مالسلا  هیلع  یلع  یهدنامرف  هب  دوب ،

و دـندرک ، دروخرب  دـندوب  شیرق  هب  قلعتم  هک  مالغ  ود  اب  یـشک  بآ  رتش  هب  بآ ، فارطا  رد  روبزم  هورگ  دوب . تاـعالطا  نتـشگ  تسد 
و جاجحلا ،» ینب   » هب قلعتم  مالغ  ود  زا  یکی  هک  دـش  مولعم  یئوجزاـب  زا  سپ  دـندروآ . یمارگ  ربماـیپ  رـضحم  هب  هدرک  ریگتـسد  ار  ودره 

. دنناسرب شیرق  بآ  هک  دنرومأم  و  تسا ، صاعلا » ینب   » هب قلعتم  يرگید 
. دیـسرپ تارفن  دادعت  زا  سپـس  تسا . هتفرگ  رارق  نابایب  يالاب  رد  هک  یهوک  تشپ  دنتفگ  دنتـسه ؟ اجک  شیرق  هک  دیـسرپ  اهنآ  زا  ربمایپ 

: دنتفگ
ۀبیش هعیبر ، نب  ۀتبع  دومرف : ترـضح  رتش . هن  رگید  زور  و  رتش ، هد  زور  کی  دنتفگ  دنـشکیم ؟ رتش  دنچ  يزور  دومرف  مینادیمن . اقیقحت 

هب ور  ماگنه  نیا  رد  دنتـسه . اـهنآ  ناـیم  رد  فلخ و ...  نب  ۀـّیما  و  مازح ، نب  میکح  ماـشه ، نب  لـهجوبا  ماـشه ، نب  يرتخبلاوبا  هعیبر ، نب 
: دومرف درک و  دوخ  باحصا 

. دبای همادا  تاقیقحت  ات  دندرگ  ینادنز  رفن  ود  نیا  داد  روتسد  سپسیس  »(1) تسا . هتخیر  نوریب  ار  دوخ  ياههراپ  رگج  هکم  رهش 
بآ هب  کیدزن  یّلت  رانک  رد  اهنآ  دنروآ . لمع  هب  ناوراک  زا  یتاعالطا  و  دنوش ، ردب »  » هدکهد دراو  هک  دندرک  ادیپ  تیرومأم  رفن  ود  ج :

یکی دنتفگیم . نخس  رگیدکی  اب  نز  رفن  ود  هاچ ، رانک  رد  اقافتا  دنروخب . بآ  دناهدمآ  دنتسه و  هنشت  هک  دندرک  دومناو  و  دندش ، هدایپ 
يرگید  هب 

.617 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - » اهدبک ذالفا  مکیلا  تقلا  دق  ۀکم  هذه  - 1
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64 ص :
ناوراک ادرف  سپ  ای  ادرف  هک  تفگ : يو  خـساپ  رد  يرگید  مدـنمزاین ؟ زین  نم  هک  ینادیم  يزادرپیمن ، ار  دوخ  ضرق  ارچ  هک : تفگیم 

، دوب نز  رفن  ود  نیا  یکیدزن  رد  هک  ورمع ،» نب  يدجم  . » میامنیم ادا  ار  دوخ  یهدـب  سپـس  منکیم ، راک  ناوراک  يارب  نم  و  دـسریم ،
. دومن ادج  مه  زا  ار  نز  ود  نآ  درک و  قیدصت  ار  راکهدب  راتفگ 

ار ربمایپ  و  دندناسر ، مالسا  ياوق  لک  یهدنامرف  هب  ار  دوخ  راتتـسا ،»  » هدعاق تیاعر  اب  دندش ، لاحـشوخ  ربخ  نیا  عامتـسا  زا  راوس  ود  ره 
هدش هاگآ  الماک  شیرق  تیعقوم  ناوراک و  دورو  زا  تاعالطا  نیا  بسک  اب  یمارگ  ربمایپ  هک  نونکا  دنتخاس . هاگآ  دندوب  هدینش  هچنآ  زا 

. دنزادرپب راک  تامدقم  هب  تسا ، مزال  تسا ؛

تخیرگ نایفسوبا  هنوگچ 

تشگزاب ماگنه  هک  تسنادیم  یبوخ  هب  دوب ؛ هدش  عقاو  ناناملسم  زا  ياهتـسد  ضرعت  دروم  نتفر  عقوم  هک  ناوراک  تسرپرـس  نایفـسوبا 
ناوراک وا  دیسر ؛ مالـسا  ذوفن  هقطنم  هب  ناوراک  هک  یتقو  رظن ، نیا  زا  تفرگ . دهاوخ  رارق  ضرعت  دروم  ناناملـسم  فرط  زا  عطق  روط  هب 

وا زا  درک و  تاقالم  اجنآ  رد  ار  ورمع » نب  يدجم  . » دـش ردـب »  » هدـکهد دراو  تاعالطا  بسک  يارب  دوخ  داد و  تحارتسا  ياهطقن  رد  ار 
، ددرگ نم  ینامگدـب  ثعاـب  هک  يزیچ  تفگ  يو  دـشاب ؟ نامگدـب  اـهنآ  هب  هک  تـسا  هدـید  ار  یناـسک  فارطا  نـیا  رد  اـیا  هـک : دیـسرپ 

لت يور  نایفـسوبا  دنتفر . دندروخ و  بآ  دندمآ  نیئاپ  دندیناباوخ و  یلت  يور  ار  دوخ  نارتش  هک  مدید  ار  يراوس  رتش  ود  طقف  ماهدیدن .
زا تفاکش ، ار  اهنآ  رتش  زا  لکِشپ  دنچ  دمآ 
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65 ص :
ریسم تشگرب و  ناوراک  يوس  هب  اروف  دنتسه . هنیدم  لها  اهنآ  هک  درک  نیقی  تخانـش و  ار  اهنآ  دوب ، لکـشپ  نایم  رد  هک  یئامرخ  هتـسه 

هب هک  درک  رومأـم  ار  یـصخش  نینچمه ، درب . نوریب  مالـسا  ذوفن  هقطنم  زا  ار  ناوراـک  هدرک  یکی  ار  لزنم  ود  و  درک ، ضوـع  ار  ناوراـک 
هب ار  دمحم  راک  دندرگرب و  دناهدمآ  هک  یهار  زا  زین  نانآ  و  درب ، تمالـس  هب  ناج  ناناملـسم  دربتـسد  زا  ناوراک  هک  دـهد  عالطا  شیرق 

. دننک راذگاو  برع  دوخ 

شیرق نایم  رظن  فالتخا 

. دمآ دیدپ  نانآ  نایم  یبیجع  یگتسدود  درک ، غالبا  تیعمج  نارس  هب  ار  يو  مایپ  نایفسوبا  هدنیامن  یتقو 
ياهالاک ظفح  ام  ضرغ  دـنتفگیم  اریز  دنتـشگزاب : دـندوب  هدـمآ  هک  یهار  زا  دوخ  نانامیپ  مهاب  قیرـش » نب  سنخا   » و هرهز » ینب   » هلیبق

کی رثا  رب  دوب ، هدـمآ  نوریب  هکم  زا  شیرق  رابجا  هب  هک  مه  بلاـطوبا  دـنزرف  بلاـط ،» . » دـیدرگ یلمع  زین  نآ  دوب و  هرهز » ینب   » گرزب
. تشگزاب دوب  هدمآ  هک  یهار  زا  تسا ، دمحم »  » اب مشاه  ینب  امش  بولق  دنتفگیم  هک  یظفل  هرجاشم 

بارش میشکب و  ار  ینارتش  مینامب و  زور  هس  اجنآ  رد  میورب و  ردب »  » هقطنم هب  دیاب  ام  هک  دیزرو  رارصا  نایفـسوبا  رظن  فالخ  رب  لهجوبا 
. دنربب باسح  ام  زا  دبا  ات  دسرب و  برع  شوگ  هب  ام  یئاناوت  تردق و  تیص  دنناوخب ، زاوآ  ام  يارب  رگشمار  نانز  میروخب و 

. دـنیآ دورف  ياهپت  تشپ  ناـبایب ، زا  یعفترم  هطقن  رد  دـننک و  تکرح  هطقن  نآ  زا  هک  تـشاد  نآ  رب  ار  شیرق  لـهجوبا ، هدـنبیرف  ناـنخس 
ناراب 
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66 ص :
. تشادزاب يورشیپ  زا  ار  نانآ  درک و  تخس  شیرق  يارب  ار  نتفر  هار  هک  دیراب  يدیدش 

شیرق تکرح 

ربمایپ مشچ  هک  یماگنه  دندش . ریزارـس  ردب »  » تشد هب  گیر  هپت  نآ  تشپ  زا  شیرق  ترجه ، مود  لاس  ناضمر  مهدفه  زور  نادادـماب ،
اراگدرورپ تسا ، هتساخرب  وت  لوسر  بیذکت  وت و  گنج  هب  باجعا  ربک و  اب  شیرق  ایادخ ، تفگ : درک و  نامـسآ  هب  ور  داتفا ، شیرق  هب 

(1) زاس . كاله  زورما  زا  ار  نانآ  امن و  ققحم  ياهدومرف ، نم  هب  هک  ار  یکمک 

شیرق ياروش 

نازابرـس رامآ  لیـصحت  يارب  دـندوبن . هاگآ  اهنآ  دادـعت  ناناملـسم و  تردـق  زا  یلو  دـندش ، زکرمتم  ردـب  زا  ياهطقن  رد  شیرق  ياهورین 
هللا یلـص  دـمحم  نارای  همه  رامـش  هک  دـندرک  رومأم  دوب ؛ رهام  تیعمج  ندز  نیمخت  رد  روالد و  يدرم  هک  ار  بهو » نب  ریمع  ، » مالـسا

هرامـش داد  شرازگ  و  تشگزاـب ، درک و  شدرگ  مالـسا  نازابرـس  هاـگودرا  فارطا  رد  دوـخ  بسا  اـب  وا  دروآ . تسد  هـب  ار  هـلآ  هـیلع و 
يدادما يورین  ای  هاگنیمک ، رس ، تشپ  رد  ایآ  هک  منیبب  رگید  تشگ  کی  اب  تسا  مزال  تفگ : یلو  تسا . رفن  دصیس  دودح  رد  ناناملسم 

؟ هن ای  دنراد 
ربخ داهن . اپ  ریز  ار  نیئاپ  الاب و  درک . شدرگ  ار  نابایب  رساترس  وا 

. خلا کلوسر  بذکت  كداحت و  اهئالیخب  تلبقا  دق  شیرق  هذه  مهللا  - 1
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67 ص :
ار گرم  هنیدـم ، زا  امـش  يارب  هک  مدـید  ار  ینارتش  یلو  دـنرادن  یهاـگهانپ  نیمک و  ناناملـسم  تفگ  وا  دروآ ، يروآ  تشحو  بیهم و 

: دوزفا سپس  دناهدروآ . تاغوس 
هب هاگره  دش . دنهاوخن  هتشک  دنشکن  ار  امش  زا  رفن  کی  اهنآ  زا  کیره  ات  دنرادن . یهاگهانپ  دوخ  ياهریـشمش  زج  هک  مدید  ار  یهورگ 

؟ تشاد دهاوخ  يدوس  هچ  یگدنز  رگید  دنتشک  امش  زا  ناشدوخ  دادعت 
(1) دیریگب . دوخ  ار  یئاهن  میمصت 

میمـصت و دـننزیمن و  فرحو  دنـشوماخ  هک  دـینیبیمن  هکنیا : نآ  دـناهدومرف و  لقن  زین  ار  يرگید  هلمج  یـسلجم ،»  » موحرم و  يدـقاو » »
(2) دنهدیم ؟ شدرگ  ناهد  فارطا  رد  ار  دوخ  ياهنابز  هدنشک  ياهیعفا  نوچمه  درابیم ، اهنآ  هفایق  زا  هدارا 

تخاس یعطق  ار  گنج  هک  يزیچ 

ماجنا ار  راک  هس  نیا  زا  یکی  هک  تسب  نامیپ  دندوب . هتخاس  ناناملسم  هک  داتفا  یضوح  هب  شمشچ  دوب . ییوخدنت  درم  یموزخم ،» دوسا  »
رـسفا اب  ضوح ، یکیدزن  رد  دمآ و  نوریب  ناکرـشم  فوفـص  زا  وا  دوش . هتـشک  ای  و  دنک ، ناریو  ار  نآ  ای  دشونب ، ضوح  بآ  زا  ای  دهد :

، مالسا دیشر 

امف مهدادـعا  مکنم  اوباصا  اذاف  مکنم  الجر  لتقی  یتح  مهنم  لجر  لـتقی  نا  يرا  اـم  هللاو  مهفویـسالا  أـجلم  ـالو  ۀـعنم  مهعم  سیل  موق  - 1
.622 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - » مکیأر اوارف  کلذ  دعب  شیعلاریخ 

.234 ج 19 / راحب ،»  » 62 و ج 1 / يزاغم ،» - » یعافالا ظملت  نوطملتی  نوملکتی  اسرخ ال  مهنورت  اما  - 2
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68 ص :
لمع دوخ  نامیپ  هب  هکنیا  يارب  وا  درک . ادج  قاس  زا  ار  وا  ياپ  تبرـض  کی  اب  هزمح  تفرگ ، رد  ود  نآ  نایم  دربن  دـیدرگ . وربور  هزمح 

. تشک بآ  نایم  رد  ار  وا  يرگید  تبرض  ندز  اب  هزمح ، دشونب . ضوح  بآ  زا  ات  دیشک  ضوح  رانک  ار  دوخ  دنک 
هک یهورگ  تسین . يزیرنوخ  زا  رتـالاب  تیعمج ، کـی  کـیرحت  يارب  يزیچ  چـیه  اریز  تخاـس . یعطق  ار  گـنج  هلأـسم  دـمآ  شیپ  نیا 

گنج هب  مزلم  ار  دوخ  رگید  هداتفا ، اهنآ  تسد  هب  هناهب  نیرتهب  نونکا  دنتـشگیم ، هناـهب  لاـبند  درـشفیم و  ار  اـهنآ  يولگ  هنیک  ضغب و 
(1) دننیبیم .

نت هب  نت  ياهگنج 

. دشیم زاغآ  یمومع  هلمح  سپس  دوب . نت  هب  نت  ياهدربن  گنج ، زاغآ  رد  برع ، هنیرید  مسر 
ترابع رفن  هس  نیا  دـندیبلط . زرابم  دـندمآ و  نوریب  شیرق  فوفـص  زا  شیرق ، ناروـالد  زا  رفن  هس  یموزخم ، دوسا  ندـش  هتـشک  زا  سپ 

«. دیلو  » هبتع دنزرف  و  هعیبر »  » نادنزرف ۀبیش ،»  » وا ردارب  و  هبتع ،» : » زا دندوب 
ناناوج زا  دیـشر  ناوج  هس  دندیبلط . دروامه  هدیناود  بسا  نانک  شرغ  نادـیم  طسو  رد  دـندوب ، حالـس  رد  قرغ  هک  یلاح  رد  رفن  هسره 

تخانـش هبتع »  » یتقو دندمآ . نادـیم  يوس  هب  ناناملـسم  هاگودرا  زا  نانآ  دربن  يارب  هحاور ،» هَّللادـبع  « » ذوعم « » فوع : » ياهمان هب  راصنا ،
. میرادن يراک  امش  اب  ام  تفگ  دنتسه ، هنیدم  ناناوج  زا  نانآ  هک 

.149 ج 2 / يربط ،» خیرات  - » 1
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69 ص :
و هدـیبع »  » هب درک  ور  ربمایپ  تسرفب (1) ام  يوس  هب  ار  اهنآ  دنتـسه ، ام  نأـشمه  هک  اـم  ماوقا  زا  یناـسک  دـمحم ! دز : داد  رفن  کـی  سپس 

. دندش هاگمزر  هناور  هدیناشوپ  ار  دوخ  تروص  رس و  روالد  رسفا  هس  دیزیخرب . دومرف : یلع ،»  » و هزمح » »
وا دنتفر و  هبتع  يوس  هب  دوخ ، نازرابم  نتشک  زا  سپ  یلع  هزمح و  هک  تسا  هدوب  هبتع » « » هدیبع  » دروامه دوب و  هبیـش »  » هزمح دربن  فرط 

. دندروآرد ياپ  زا  ریشمش  اب  ار 

: ددرگیم زاغآ  یمومع  هلمح 

رقم نامه  زا  ربمایپ  دـش ، عورـش  شیرق  یعمج  تسد  ياههلمح  ددرگ  زاغآ  یمومع  هلمح  هک  دـش  ببـس  شیرق ، ناروالد  ندـش  هتـشک 
. دننک يریگولج  نمشد  يورشیپ  زا  يزادناریت ، اب  دنیامن و  يراددوخ  هلمح  زا  هک  داد ، روتسد  یهدنامرف 

رقم زا  یهاـگ  ربماـیپ  هک  تسا  ملـسم  بلطم  نیا  یلو  تـسا ، هدـیدرگ  طبـض  يدـح  اـت  مالـسا  خـیراوت  رد  یموـمع  هـلمح  تایـصوصخ 
ناناملسم نایم  رد  رابکی  دومنیم . ضیرحت  کیرحت و  نمشد  هب  هلمح  ادخ و  هار  رد  دربن  يارب  ار  ناناملـسم  و  دمآیم ، نییاپ  یهدنامرف 

: دومرف دنلب  يادص  اب 
ادخ دوش ، هتشک  هار  نیا  رد  دشاب و  ادخ  يارب  وا  دربن  و  دنک ، دربن  يرابدرب  اب  زورما  سکره  تسوا ، تسد  رد  دمحم  ناج  هک  یئادخ  هب 

. انموق نم  انءافکا  انیلا  جرخا  دمحم  ای  - 1
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70 ص :
(1) دنکیم . تشهب  دراو  ار  وا 

. دندشیم گنج  لوغـشم  هدـنک و  نت  زا  هرز  دـنوش ، دیهـش  رتدوز  هکنیا  يارب  یخرب  هک  درکیم  ریثأت  نانچنآ  اوق ، لک  هدـنامرف  نانخس 
تشاد تسد  رد  هک  یئامرخ  ددع  دنچ  يو  رفک ، نارس  اب  دربن  دومرف : تسیچ ؟ تشهب  ات  نم  هلصاف  دیـسرپ  ادخ  لوسر  زا  مامح ،» ریمع  »

: دومرف تخیر و  شیرق  يوس  هب  تشادرب و  كاخ  یتشم  مرکا  ربمایپ  سپس  تشگ . دربن  لوغشم  تخیر و  رود  هب 
. داد یمومع  هلمح  روتسد  سپس   (2) داب ! نوگرگد  امش  ياهور 

. دیدرگ نایامن  ناناملسم  هیحان  رد  يزوریپ  راثآ  هک  تشذگن  يزیچ 
ندش هتشک  نتشک و  هک  دنتسنادیم  دندرکیم و  دربن  نامیا  يور  زا  هک  مالسا  نازابرس  دراذگ . رارف  هب  اپ  هتشگ و  بوعرم  اًلماک  نمـشد 

. درکیمن يریگولج  اهنآ  يورشیپ  زا  يزیچ  دندیسرتیمن و  یلماع  چیه  زا  تسا ، تداعس  ود  ره 

تافلت تاراسخ و  نازیم 

، ثراح نب  رضن  اهنآ : نارس  زا  هک  دنتشگ ؛ ریـسا  رفن  داتفه  و  دندش ، هتـشک  شیرق  زا  رفن  داتفه  ناناملـسم و  زا  رفن  هدراهچ  دربن ، نیا  رد 
(3). دوب صاعلاوبا  سابع و  ورمع ، نب  لیهس  هرغ ، وبا  طیعمیبا ، نبا  ۀبقع 

. ۀنجلا هَّللا  هلخدا  الا  ربدم  ریغ  البقم  ابستحم  ارباص  لتقیف  لجر  مویلا  مهلتاقی  ال  هدیب ، دمحم  سفن  يذلاو  - 1
.628 / 1 ماشه ،» نبا  هریس  - » هوجولا تهاش  - 2

.173 - 138 ج 1 / يدقاو ،» يزاغم  « ؛ 708 - 706 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - - » 3
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71 ص :
ار شیرق  ياههتـشک  داد ، روتـسد  ربمایپ  سپـس  تسا . یقاب  اهنآ  روبق  زین  نونکا  دندش . هدرپس  كاخ  هب  هاگمزر  هشوگ  رد  ردـب ، يادـهش 

(1) دنزیرب . یهاچ  نایم  رد  و  دننک ، يروآعمج 

ردق بش  تاکرب 

نآرق هک  ینامسآ  ياههدئام  نیا  زا  دیوشب و  هَّللا  تفایـض  هب  دراو  تداعـس ، تمالـس و  اب  هک  دهد  قیفوت  ار  اهامـش  هَّللا  ءاش  نا  دنوادخ  »
.« میبایرد ار  ردقلا » ۀلیل   » میوشب و دراو  یملاس ، حور  کی  اب  دیوشب و  ضیفتسم  هداد  هدعو 

هرس  سدق  ینیمخ  ماما 
ار یخیرات  یهاگ  و  ار ، هعماج  ار ، ناسنا  هک  درذـگیم  زاستشونرـس  ییاـههظحل  یهاـگ  اـهلاس ، اـههام و  اـههتفه و  اـهزور و  رذـگ  رد 

. دنکیم ضوع 
. رگید ياههظحل  زا  ادج  ییاههظحل 

شزرا یـسانش و  شزرا  و  باختنا ، روضح و  هّجوت و  لابقا و  یهاگآ و  زا  راشرـس  ییانثتـسا ...  ییاهیگژیو  اـب  ییادـخ ، یگنر  بآ و  اـب 
. يزاسدوخ ینیرفآ و 

. تسادخ هب  نتخادرپ  نتشیوخ و  هب  هّجوت  هام  ناضمر ،
. يریگب ییادخ  يوب  گنر و  دیاب  هام ، نیا  رد 

. تسا هدش  هتفرگ  رعشم  رشن  یناحبس ، رفعج  هَّللا  ۀیآ  مالسا ، ربمایپ  خیرات  زا  ییاهزارف  باتک  زا  اجنیا  ات  زا ص 57  - 1

ردق بش  www.Ghaemiyeh.comتاکرب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 84 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:72

ردق بش  www.Ghaemiyeh.comتاکرب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 85 

http://www.ghaemiyeh.com


73 ص :
، ماب ات  ماش  زا  ینک ، ایحا  يرادهگن ، هدـنز  دـیاب  ار  بش  نیا  دراد . یّـصاخ  تیّمها  ردـق ،» بش  ، » اهبـش زا  و  ناضمر ، هام  اـههام ، ناـیم  زا 

. تلفغ اب  انشآان  یشاب و  باوخ  اب  هناگیب 
؟ ینکیم هچ  ییاجک ؟ رد  یتسیچ ؟ یتسیک ؟ هک  ینک ، لیلحت  ار  دوخ  ّتیعـضو  يروآ ، حبـص  هب  تاجانم ، و  اعد »  » و رکذ »  » ادخ و دای  اب 

؟» هنوگچ  » یلو یتسه  يوریم ؟ اجک 
هچ بشما »  » هک تسا  نیا  هب  هتـسب  یکیرـش ، میهـس و  تشونرـس ، نییعت  نیا  رد  زین  تدوخ  دوشیم ، نییعت  اهتـشونرس  ردق ، بش  رد  رگا 

. ییامن رّدقم »  » دوخ يارب  ار  شزرا  و  ردق »  » مادک ینک و  باختنا »  » ار یندوب  هنوگچ  یهاوخب و 
اب هطبار  رد  ار  دوخ  ّتیعضو  یهاوخیمن  و  يریسا ، یشومارفادخ  یـشومارف و  دوخ  نایـسن و  يربخیب و  تلفغ و  گنچ  رد  وت  هک  یتقو 
وت رب  ار  یهلا  تاکرب  تاّیحت و  مالـس و  بش ، نیا  رد  تمحر ، راودـیما  یناوتیم  هنوگچ  ینک ، نشور  باتک ، باسح و  داـعم و  قلاـخ و 

.. ؟ دنک لزان 
. يوش مورحم  دوشیم  ببس  تلفغ  ياهظحل  ییاشگب . شیور  هب  رد  هک  يوش  رادیب  وت  دیاب  دیآیم ، تاهناخ  رد  هب  بشما  قح ، ضیف 

. تسا ردق  بش  مه ، بش  کی  نیمه  اهنت  و  تسا ، رتهب  هام ، رازه  زا  ردق ، بش 
: يدعس لوق  هب 

(1) يدوب » ردقیب  ردق ، بش  يدوب ، ردق  همه  رگا  اهبش  »

. متشه باب  ناتسلگ ، - 1
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74 ص :
. ینیبب ار  اه  یندید » ، » دّدجم یکیرات  زا  لبق  ات  دشاب  هدوشگ  تنامشچ  دیاب  دوشیم ، نشور  کیرات ، ياههیواز  دهجیم و  یقرب 

راشبآ ریز  ییاشگب و  تاقارشا  نآ  يور  هب  دیاب  ار  بلق  هچیرد  يونشب ، ار  اهندینش  ات  دشاب  زاب  دیاب  تشوگ  دسریم ، شوگ  هب  یـشورس 
. ینک ناج  ریهطت  یهلا ، ضیف 

سوه و گنچ  زا  یبایزاب . ار  شیوخ  تیّرح »  » دـیاب اهبـش ، نیا  رد  تسا . يزاسدوخ  یباـی و  دوخ  میمـصت و  باـختنا و  بش  ردـق ، بش 
. یسرب ادخ  ّتیدوبع »  » هب يوش و  اهر  هانگ ، تداع و 

. تسا ندوب » هنوگچ   » زا نخس  تسین . نتفر  ندنام و  زا  نخس 
هب یشاب ، زادرپ  لکش  زاس و  شقن  شیوخ ، باختنا »  » تسد ود  اب  ار  تایتسه  ریمخ  ت ، ردق »  » بش یهاگآ  روضح و  هّجوت و  اب  دیاب  وت 

. یشخبب ّتیوه  دیاب  دوخ  ندوب 
. یسانشب ار  دوخ  ردق  دیاب  ردق ، بش  رد 

رون همشچ  زا  هک  ردق ، بش  رد  »
، نشور ییاههیآ  »

، زوسناج ییاههولج  »
، درابیم ورف  هاگرحس ، ات  »

ریخ هحفن  شزو  زا  رگا  ياو  »
ضیف  شزیر  نیا  زا  «و ... 

، يربن ییاههرهب  »
، بارس تسا و  درس  هناسفا  هنرو ، »

! .. يرگدایرف هلان و  لد و  روش  همه  نآ  »
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75 ص :
یلو  رادید ..  هظحل  دسریم  »

«، ردق بش   » رد رگا  فیح  »
، کشخ همه  نیا  هدید و  یسانشن ، دوخ ، ِردق » »

!؟ درس همه  نیا  سفن و  »
؟ یلدگنس نیا  وت و  »

.. !؟ يدردیب نیا  نم و  »
« هار  » هدنام ز ام ، هتفر و  ناوراک  »

، مینیبیم ار  هلفاق  نیا  درگ  »
، تسود هگلزنم  و  نمیا » يداو  »

یلو  تسا ...  رود  هچرگ  »
«. دیآیم یسرج  گناب  هک  تسه  رَدق  نیا  »

لزان یبش  نینچ  رد  زین  نآرق  هک  یبش  دوشیم ، رارکت  ناضمر  هام  ره  رد  هلاـس  همه  هک  زاـس ، تشونرـس  ردـقنارگ و  میظع و  نینچ  یبش 
. تسا ناضمر  بش 19 و 21 و 23  هس  زا  یکی  تسا ، هدش 

زا رتیمارگ  بش ، نیا  دوخ  هکنانچمه  يروآ ، دنوادخ  بناج  هب  ور  رتشیب  نآ ، تاکرب  نتفایرد  يارب  هکنیا  ات  دناهدرکن ، نّیعم  نایاوشیپ ،
دیکأت مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هّمئا  نایاوشیپ و  و  دراد ، ربارب  دنچ  یشزرا  فعاضم و  یـشاداپ  بش ، نیا  رد  زین  وت  لمع  تساهبـش ، رگید 

. دناهدومن بش  نیا  يایحا  اعد و  رد  ناوارف 
. دروخ یهاوخ  هودنا  ترسح و  دعب  ینک ، تلفغ  رگا 
: دیوگیم ردق  بش  دروم  رد  يراصنا  هَّللادبع  هجاوخ 

هبوت  نتفریذپ  ماگنه  تسا ، ناگدنب  شزاون  بش  بشما ، »
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76 ص :
. تسا ناتسودزار  ناگتفیش و  زان  ماگنه  تسا ، نایوج  یتشآ  هاگهدعو  تسا ، ناراکهانگ 

ناّبحم و  ترفغم ، ار  نایـصاع  و  تبوثم ، ار  ناعیطم  و  تنوعم ، ار  نادـهتجم  و  ّتیطع ، ار  نالئاس  و  تباجا ، ار  نایعاد  ردـق ، بش  مامت  رد 
(1) تسا ». تمارک  ار 

! ... بایرد ار  ردقلا  ۀلیل  تاکرب  و  يوشب ، تیصعم  زا  تسد  يراکهنگ ، رگا  و  يازفیب ، تعاط  رب  یناعیطم ، زا  رگا 
، هتفرگ نآرق  رطع  هک  یناتسد  اب 

، تسا هتشگ  وبشوخ  رّطعم و  اعد  رکذ و  اب  هک  یناهد  اب 
، ياهدروآ ادخ  تمدخ  رد  هک  یناج  نت و  اب 

شوگ ییاشگن و  هدوهیب  هب  نابز  ات  دـهد  تقیفوت  ات  هاوخب  وا  زا  نک و  راگدرورپ  تمحر  ناتـسآ  هب  ور  ياهداد ، الج  بشما ، هک  یبلق  اـب 
. ینازوسن داسف  ياههلعش  جارات  رد  ار  تّفع  و  يزاسن ، مارح  رابنا  ار  دوخ  مکش  یشوپب و  هانگ  زا  مشچ  و  يرادم ، اوران  هب 

، راذگب رانک  وا  زا  نتساوخ  رد  ار  ایح  مرش و 
، رادرب ار  کشا  هیامرس 

، ورب تبانا  هبوت و  رازاب  هب 
. دروآیم برق  زاین ، عوضخ و  دراد و  يرتشم  کشا ، یلد و  هتسکش  هاگرد ، نیا  رد 

یبلق  رابکشا و  یمشچ  اب  زادگ ، زوس و  اب  هبال ، زجع و  اب  هاوخب ، وا  زا 

ص 626 دیجم ، نآرق  ینافرع  یبدا  ریسفت  - 1
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77 ص :
. دنک لوبق  ار  تتعاط  دریذپب و  یگدنب »  » هب ار  وت  هک  هتسکش ،

: دومرفیم مالسلا  هیلع  یلع  نامیالوم 
. مشاب وت  هدنب  هک  سب  نیمه  متّزع  ایادخ ،

(1) یشاب . نم  راگدرورپ  هک  تسا  یفاک  نیمه  مراختفا  و 
.« دمآ دهاوخ  باتک  نیمه  مّوس  شخب  رد  هک  تسا  هدش  دراو  يرایسب  بادآ  لامعا و  ردق  بش  يارب  »

خیرات رتسب  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

هراشا

رد مشاه  رسپ  دسا  رتخد  همطاف  مانهب  ییوناب  زا  لیفلاماع ، زا  سپ  لاس  یس  بجر و  هام  مهدزیس  هعمج  زور  رد  مالسلا  هیلع  یلعترـضح 
. دش هداز  هبعک 

ادخ صوصخم  هناخ  وا  دلوم  دوب  هک  اهب  ردق و  نیا  سک  چیه  دوبن  ار  یلع  زج 
ارس ود  ره  اپ  هب  تسوا  مرک  نمی  هب  هک  قح  هناخ  شهگداز  دوب  هک  رگ  بجع  هن 

هک دوب  هتـشذگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  تدالو  زا  لاس  یـس  دوب . مشاهینب  سیئر  و  هکم )  ) احطب گرزب  بلاطوبا ، وا  ردپ 
. دش دنمهرهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ینابرهم  فطل و  زا  یگدنز  زاغآ  زا  داهن و  یتیگ  هصرع  هب  اپ  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

(2) ۀبیرقلا ؛» ۀبارقلاب  هَّللا  لوسر  نم  یعضوم  متملع  دقو  : » دیامرفیم مایا  نآ  فیصوت  رد  مالسلا  هیلع  یلع 
ارم تلزنم  تبسن و  يدنواشیوخ و  امش  »

. یثّدحم داوج  داتسا  كولس » زبس  طخ   » باتک زا  هتفرگرب  - 1
. هعصاق هبطخ  هغالبلاجهن ، مالسالا ، ضیف  - 2
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79 ص :
.« دینادیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن 

دوخ ياونـش  شوگ  ذـفان و  هدـید  اب  یکدوک  نارود  زا  اـت  دـش  ببـس  ربماـیپ  ناـماد  رد  وا  شرورپ  مالـسلا و  هیلع  یلع  یناـسفن  تراـهط 
: دیامرفیم وا  دوب . نکمم  ریغ  يداع  مدرم  يارب  هک  دونشب  ار  ییاهادص  دنیبب و  ار  ییاهزیچ 

(1) ةَُّوبُّنلا »...  َحیِر  ُّمُشأ  ۀلاسرلاَو و  یْحَْولاَرون  يرأ  »
هد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تثعب  زا  دعب  ترضح  نآ  مدییوبیم »...  ار  يربمایپ  توبن و  يوب  مدیدیم و  ار  تلاسر  یحو و  رون  « ؛

: دیامرفیم ترضح  نآ  دوخ  داد . صاصتخا  دوخ  هب  ار  مالسا  شریذپ  رد  تقبس  راختفا  دروآ و  نامیا  هک  دوب  هلاس 
(2) هَّللا »...  لوسر  وخأ  هَّللادبع و  انأ  »

. میادخ لوسر  ردارب  ادخ و  هدنب  نم  « ؛
«. مدرازگ زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  هک  متسه  یسک  نیلوا  مدرم و  ریاس  زا  رتدوز  لاس  تفه 

يراکادف لاس   23

اب دوب و  وا  ناوترپ  يوزاب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رانک  رد  لاس  هلآ 23  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تثعب  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع 
هب یگتشذگدوخ  زا  راثیا و  اب  تاظحل ، نیرتتخس  رد  تخادرپ و  مالسا  نأشلامیظع  ربمایپ  یلاع  فادها  نامرآ و  زا  عافد  هب  دوجو  مامت 

: دننام یثداوح  دمآ و  لیان  ییاهراختفا  هب  رذگهر ، نیا  زا  هک  تفاتش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يرای 

ص 812. نامه ، - 1
ص 213. ج 2 ، يربط ، خیرات  - 2
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80 ص :
؛ راذنالا موی  يارجام  - 1

؛ تیبملاۀلیل ناتساد  - 2
؛ تئارب تایآ  غالبا  تیرومام  - 3

؛ ربیخ ياههعلق  حتف  - 4
؛ ریدغ هعقاو  - 5

. ربمایپ تخد  اهنت  يرسمه  - 6
. داد صاصتخا  دوخ  هب  ار  نآ  هریغ  و 

نایهاپـس لابقتـسا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ارهز  همطاف  ترـضح  دنتـشگیم ، زاب  هنیدم  هب  مالـسا  هاپـس  هک  یماگنه  دـحا و  گنج  زا  سپ 
! ۀمطاف ای  هیذخ  : » دومرف داد و  وا  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ریشمش  دید  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تفاتش .

(1) شیرق » دیدانص  هفیسب  هَّللالتق  دقو  هیلعام  کلعب  ّيدا  دقف 
«. تخاس كاله  ار  شیرق  ناشک  ندرگ  وا ، ریشمش  اب  دنوادخ  درک و  ادا  ار  ریشمش  نیا  قح  ترهوش  ریگب . ار  ریشمش  نیا  همطاف ! يا  « ؛

، تفر دودـبع  نب  ورمع  فاصم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  ینامز  تفرگ . تروص  هنیدـم  هب  شیرق  رافک  هبناج  همه  هلمح  اب  قدـنخ  گنج 
(2) ِهِّلُک » ِكرِّشلا  َیلا  ُهُّلُک  ُنامیالا  َزََرب  : » دومرف مرکا  ربمایپ 

«. تفاتش رفک  یمامت  گنج  هب  نامیا  یمامت  « ؛

خلت توکس  لاس   25

ردارب ریزو و  یـصو و  مالـسا ، شریذپ  رد  تقبـس  دـننامه  ییاهزایتما  یکاپ و  تقادـص ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  سپ 
ثیدح  و  ندوب ، ربمایپ 

ص 193. يرولا ، مالعا  - 1
ص 137. دیاوفلازنک ، - 2
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81 ص :
گرزب یمغ  دوشگ و  هرهچ  روز  فیرحت و  قیاقح ، نامتک  بیرف ، گنرین ، دش و  هدرپس  یشومارف  تسد  هب  ریدغ و ...  نیلقث و  تلزنم و 
لماوـع نیرتمهم  دـندش . يریگهراـنک  توکـس و  هب  روـبجم  لوـسر  لآ  تسـشن و  یمالـسا  تـضهن  ناـماگشیپ  نازوـس و  لد  ناـج  رب 

: دوشیم نایب  ریز  حرش  هب  تموکح  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  يریگهرانک 
یلخاد و نانمشد  یلامتحا  هنایوج  ماقتنا  تالمح  اب  هلباقم  تهج  مالسا  تما  یگچراپ  کی  نیملسم و  تّزع  مالسا و  ظفح  ترورض  - 1

. دندوب مالسلا  هیلع  یلع  اصوصخم  ناناملسم و  تسد  هب  دوخ  راب  تحیضف  ياهتسکش  یفالت  ددص  رد  هک  یناسک  یجراخ و 
لئاـسم حیحـص  لـیلحت  هیزجت و  هب  رداـق  دـندوب و  ناملـسم  هزاـت  هک  يداـیز  دارفا  دادـترا  فارحنا و  هنیمز  داـجیا  زا  يریگولج  موزل  - 2

. دندوبن
. ترضح نآ  نادناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  میرح  هب  تبسن  یتح  راشف ، قانتخا و  روز و  فیرحت ، وج  ّتیمکاح  - 3

. قح يوس  هب  مدرم  توعد  يارب  ترضح  نآ  ياهدومنهر  ندنام  هجیتنیب  - 4
جاـجتحا هب  وا  اـب  تفر و  لوا  هفیلخ  دزن  مشاـهینب  زا  یهورگ  هارمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  مالـسلا  هـیلع  یلع 

زا يرایسب  هتشون  قبط   (1) دـیتساخرب . عازن  هب  نم  اب  تفالخ  ثاریم  رد  امـشارچ  تفگ : وا  هب  درمـشرب و  ار  دوخ  ياهیگژیو  تخادرپ و 
نارس  اب  نینسح ، مرکا و  ربمایپ  یمارگ  رتخد  اب  هارمه  اهبش  یخرب  رد  ترضح  نآ  ناسیون ، خیرات 

. تسا هدمآ  ص 95  ج 1 ، یسربط ، جاجتحا  رد  وگتفگ  نیا  لصفم  - 1
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82 ص :
. تفرگن ياهجیتن  اهتیلاعف  نیا  زا  اما  دنادرگ  زاب  دوخ  یعقاو  ریسم  هب  ار  تفالخ  ات  درکیم  تاقالم  راصنا 

. لّوا هفیلخ  اب  لیابق  ناگرزب  تعیب  دوجوم  تیعضو  اب  مدرم  زا  يرایسب  نتفرگوخ  - 5
. تفالخ يریگسپزاب  يارب  یفاک  تردق  تاناکما و  زا  ندوبن  رادروخرب  - 6

دایرف لاح  نیمه  رد  درکیم . مایق  هب  توعد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  س )  ) همطاف يزور  : » دـنکیم لقن  هبطخ 215  لیذ  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
: تفگ دوش ؟ شوماخ  دایرف  نیا  يراد  تسود  ایآ  دومرف : س )  ) ارهز هب  مالسلا  هیلع  یلع  هَّللا . لوسر  ادمحم  ّنا  دهشا  هک : دش  دنلب  نّذؤم 

«. تسین نیا  زج  نم  نخس  دومرف : ترضح  هن .

تفالخ زا  يریگهرانک  نارود  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ياهتیلاعف  نیرتمهم 

داد هئارا  یتامدخ  هلاس  هرود 25  نیا  رد  دوبن و  هجوتیب  زین  یعامتجا  نوئش  ریاس  هب  تبسن  اما  دوبن  تفالخ  ماقم  رد  دنچره  ترضح  نآ 
: زا تسا  ترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک 

. سابع نبا  دننام  ینادرگاش  تیبرت  تایآ و  تالکشم  لح  نآرق و  ریسفت  - 1
راپسهر مالسا  هراب  رد  قیقحت  يارب  ربمایپ  توف  زا  سپ  هک  نایحیسم  نایدوهی و  هلمج  زا  نایدا  رگید  نادنمشناد  ياهشسرپ  هب  خساپ  - 2

. دندشیم هنیدم 
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83 ص :
. دوب هدیسرن  نآرق  مرکا و  ربمایپ  زا  یّصن  اهنآ  دروم  رد  هک  دیدج  لئاسم  زا  يرایسب  مکح  نایب  - 3

رفح تانق  هاچ و  درکیم ، ثادحا  غاب  تشاکیم ، تخرد  دوخ  تسد  هب  دیـشوکیم و  ناگدنامرد  نادـنمزاین و  یگدـنز  نیمأت  يارب  - 4
هب رظن  درکیم . میـسقت  نایاون  یب  نایم  ار  دوخ  راک  لصاح  درکیم و  يرگراـک  ریـضنلا  ینب  هظیرق و  ینب  ناـیدوهی  يارب  یتح  درکیم و 

: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  دوخ  هّرمزور  یگدنز  رد  راوگرزب  نآ  هریس  زا  يریگهرهب  يارب  تامدخ و  لیبق  نیا  تیمها 
، دـش هتفگ  هچنآ  هب  هراشا  اب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  درک . دازآ  دـیرخ و  ار  هدـنب  رازه  دوخ  جـنر  تسد  لـصاح  زا  ترـضح  نآ  فلا )

(1) ِهدی » ّدک  نم  كولمم  فلا  قتعا  ًایلع  ّنا  : » دومرف
تامدخ زا  يرایسب  ترضح  نآ  دوب و  يراک  تخرد  يزرواشک و  نآ ، زا  سپ  تلاسر و  رصع  رد  مالسلا  هیلع  یلع  لغاشم  زا  یکی  ب )

عاص ره  عاص و  تصش  لداعم  قسو  ره   ) قسو کی  ترـضح  نآ  دزن  رد  يدرم  : » دناهدروآ دادیم . ماجنا  قیرط  نیا  زا  ار  دوخ  تاقافنا  و 
، ادـخ نذا  هب  اهنآ  همه  دومرف : تسیچ ؟ امرخ  هتـسه  همه  نیا  يروآدرگ  زا  دوصقم  دیـسرپ : دـید . اـمرخ  هتـسه  تسا ) نم  کـی  اـبیرقت 

. دش دهاوخ  امرخ  تخرد 
(2) درک .» فقو  ار  نآ  دروآ و  دیدپ  یناتسلخن  تشاک و  ار  اههتسه  نآ  ماما  دیوگیم : يوار 

ص 43. ج 41 ، راونالاراحب ، ج 5 ص 74 و  یفاک ، عورف  - 1
ص 33. ج 61 ، راونالاراحب ، - 2
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84 ص :
رد ترـضح  نآ  ياههمان  فقو  ددـعتم و  تاـفوقوم  یماـسا  هک  درک  فقو  دوب  هدرک  داـبآ  دوخ  هک  ار  يداـیز  كـالما  ترـضح  نآ  ج )
یب فرـص  مامت  هک  دوب  رانید  رازه  لهچ  تافوقوم  نآ  هنالاس  دمآرد  ربتعم ، ناخروم  لقن  قبط  تسا . هدمآ  خـیرات  ثیدـح و  ياهباتک 

ار دوخ  ریـشمش  یگدنز ، هنیزه  نیمأت  يارب  دـشیم  روبجم  ترـضح  نآ  راشرـس ، دـمآرد  نیا  مغر  یلع  هک  نآ  تفگـش  دـشیم . نایاون 
. دشورفب

ربق رانک  رد  يدجسم  هنیدم ، رد  حتفلادجسم  دننام  دندرک . هراشا  نآ  زا  یضعب  هب  یخیرات  عبانم  هک  ددعتم  يدجاسم  ریمعت  سیـسأت و  د )
 ... هرصب و رد  يدجسم  هفوک و  رد  يدجسم  تاقیم ، رد  يدجسم  هزمح ،

تانق نیا  : » دومرف ترـضح  نآ  هک  عبنی »  » مان هب  تسا  یتانق  هلمج  زا  دش ، رفح  ترـضح  نآ  تسدب  هنیدـم  هکم و  نیب  رایـسب  ياههاچ  ه )
هب ار  نآ  زگره  منادـنزرف  درادـن و  ار  نآ  بآ  شورف  قح  یـسک  دـنرذگیم . اج  نیا  زا  هک  تسا  ینارذـگهر  ادـخ و  هناـخ  ناریاز  فقو 

(1) دنربیمن .» ثاریم 
یلع  تسا  دوجو  رتفد  هچابید  یلع  تسا  دوهش  بیغ و  هطساو  نوچ 

یلع  تسا  دوجو  اخس  مرک و  رحب  لمع  ملع و  رنه و  لامک و  يایرد 
دهاوش دروم  نیا  رد  تفرگیم . ددم  مالسلا  هیلع  یلع  زا  نآ ، لح  يارب  دشیم  وربور  تسب  نباب  یلئاسم  رد  تفالخ  هاگتـسد  هاگره  - 5

یناوارف 

. دعب هب  ص 295  تیالو ، غورف  یناحبس ، رفعج  - 1
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85 ص :
. تسا تقیقح  نیا  يایوگ  هک  دراد . دوجو 

نامثع تفالخ  نارود  یگژیو 

طلغ ياهتسایـس  رثا  رد  هرفن ، شـش  ياروش  طـسوت  ناـمثع  ندـمآراک  يور  مود و  لوا و  هفیلخ  تموکح  نارود  ندـش  يرپـس  زا  سپ 
ییاه نایرج  دیشک و  هنحص  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  داد  خر  يراوگان  خلت و  ثداوح  نامثع ، یگدرکرس  هب  مکاح  نایوما 

. تشاد ریثأت  زین  مالسلا  هیلع  یلع  فرط  زا  تموکح  يدصت  نارود  ياههنتف  نامثع و  طوقس  رد  هک  تفای  تدش  ای  دمآ و  دوجو  هب 
میقتسم طارص  هب  ار  یتموکح  هاگتسد  دندش  ممـصم  یمومع ، وج  نتفای  دعاسم  تفالخ و  هاگتـسد  زا  مدرم  یتیاضران  يریگجوا  زا  سپ 
لاوحا عاضوا و  زا  هک  یتخانـشاب  مالـسلا  هیلع  یلع  ارجام  نیا  رد  دـش . هتـشک  موس  هفیلخ  دـشن و  زاسراک  نانآ  شـالت  اـما  دـننادرگزاب ،
تـسد هب  یبولطم  هجیتن  اما  درک  تطاسو  اهراب  دـیآ  دوجو  هب  نامثع  ندـش  هتـشک  زا  دـعب  دوب  نکمم  هک  ییاـههنتف  ناـمز و  نآ  یـسایس 

. دنداد نایاپ  وا  تموکح  هب  نامثع ؛ نتشک  اب  مدرم  هرخالاب  درواین و 

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تفالخ  نارود 

لها ار و  مالسلا  هیلع  یلع  رصم ، مدرم  دوب . هدنیآ  هفیلخ  زا  نخس  اجره  رد  دش . جنـشتم  تدش  هب  هنیدم  وج  نامثع ، ندش  هتـشک  زا  سپ 
هجوت اب  تفالخ  شریذپ  زا  ترضح  نآ  اما  داتفا ، مالسلا  هیلع  یلع  مان  هب  هعرق  ماجنارـس  دندرک و  یفرعم  ار  ریبز  نایفوک  هحلط و  هرـصب ،

نایب  الیذ  هک  یللع  هب 
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: دیزرویم عانتما  دوشیم 

. یسایس هدیشاپورف  ماظن  هب  ندیشخب  ناماس  تاحالصا و  يارب  هنیمز  نتفر  نیب  زا  - 1
. روشک روما  هرادا  يارب  یفاک  دادعت  هب  دمآراک  ياهورین  تاناکما و  نادقف  - 2

لاس لوط 25  رد  یفارحنا  دیاقع  اب  نتفرگوخ  ترـضح و  نآ  نابز  زا  یمالـسا  لیـصا  ياهنامرآ  شریذـپ  يارب  مدرم  یگدامآ  مدـع  - 3
. هفیلخ هس  تموکح 

داد و خر  هنیدـم  رد  هک  یثداوح  زا  مدرم  حیحـص  تخانـش  مدـع  يربخ و  یب  لیلد  هب  نامثع  لتق  زا  سپ  یمومع  وج  ندوب  بسانمان  - 4
. دش هفیلخ  لتق  هب  رجنم 

غارس هدرک  اهر  ارم  متفگ  مداد و  یباوج  نینچ  منیبیم  هچنآ  ياضتقا  هب  نم  : » دومرف هتفشآ  وج  نآ  هب  هجوت  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
زین نم  هک  دیراذگاو  ارم  نیا  رب  انب  داد . دـهاوخ  خر  منکیم ) ینیب  شیپ  ار  نآ  هک   ) یثداوح مریذـپب  ار  امـش  هتفگ  رگا  دـیورب و  يرگید 

(1) مشاب ». امش  زا  یکی  نوچ 
دوخ . ) دریذپب تساوخیم ) دوخ  هک  هنوگ  نآ   ) ار تموکح  ات  تشاداو  نانآ  هتساوخ  شریذپ  هب  ار  ترضح  نآ  مدرم ، يراشفاپ  ماجنارس 

قامعا  زا  هک  هعیبلا ) هعیبلا ،  ) ياهدایرف زین  مدرم  دنکیم .) نایب  ار  مدرم  تعیب  تموکح و  نتفریذپ  تلع  هیقشقش ، هبطخ  رد  ترضح  نآ 

. رصم پاچ  ص 434  ج 4 ، يربط ، خیرات  - 1
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هبناج همه  تداعـس  نیمأت  يارب  تفرگ و  هدـهع  هب  ار  ناناملـسم  يربهر  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دـنداد و  رـس  دیـشوجیم  ناشدوجو 

. درک زاغآ  ار  ياهدرتسگ  تکرح  یمالسا ، هعماج 

مالسلا هیلع  یلع  یتموکح  همانرب  زا  یلوصا 

زا یفلخت  هاـگره  ناـنآ . راـتفگ  لاـمعا و  رب  تراـظن  يارب  ینارومأـم  ندراـمگ  یتـموکح و  روـما  يارب  قیـال  نارازگراــک  باــختنا  - 1
. تسا اعدم  نیارب  دهاش  زاوها ، یلاو  فینح و  نب  نامثع  يارجام  درکیم . هذخاؤم  ار  نانآ  دیدیم  دوخ  نارازگراک 

هرفن شـش  ياروش  رد  ترـضح  نآ  دوب . هدرک  هراـشا  نآ  هب  تفـالخ  زا  شیپ  هک  نآ ، يارجا  رد  يراـشفاپ  یهلا و  ماـکحا  زا  ّتیعبت  - 2
دوخ هچ  نآ  ربمایپ و  تنس  ادخ و  باتک  هک  دریذپیم  یطرـش  هب  ار  تفالخ  تموکح و  وا  هک  درک  مالعا  احیرـص  هفیلخ  نیمّوس  باختنا 
رظن فرص  نآ  لوبق  زا  دوب  نیخیش  هریس  رب  لمع  ساسارب  نارگید  داهنشیپ  نوچ  دریگ و  رارق  لمع  يانبم  دهدیم  صیخشت  نآ  ساسا  رب 

«1  ...« » ملعا ام  مکب  تبکر  مکتبجا  نا  ّینا  اوملعاو  : » دیامرفیم هدرک ، مالعا  ار  طیارش  نامه  زاب  نامثع  لتق  زا  سپ  درک .
شوگ يدحا  هیصوت  هب  منکیم و  لمع  ممهفیم  منادیم و  مدوخ  هک  روط  نآ  متفریذپ  تفالخ ) يارب   ) ار امـش  توعد  نم  رگا  دینادب  « ؛

«. داد مهاوخن 
لوصا  رگید  زا  تموکح ، لصا  رب  اهشزرا  نوناق و  نتشاد  مدقم  - 3
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ار اهشزرا  هک  تسین  روط  نیا  تساه و  شزرا  ققحت  هلیسو  تموکح  مالسلا  هیلع  یلع  قطنم  رد  اریز  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  تموکح 

. دنادب تموکح  ظفح  هزور و  دنچ  تیمکاح  يادف 
رـس درد  زا  ار  دوخ  هک  دندرک  داهنـشیپ  ترـضح  نآ  هب  یهاوخریخ  تین و  صولخ  اب  دندمآ و  ترـضح  روضح  هب  شیدـناریخ  ناتـسود 

تاواسم اهنآ  هراب  رد  العف  دنک و  تحار  ریبز ) هحلط و  نوچمه   ) دنتسه مالسا  لوا  ياهتیـصخش  زا  اهنآ  زا  یـضعب  هک  يذفنتم  دارفا 
زا امش  ایآ  روجلاب (1) ؛ رـصنلا  بلطا  نا  ّینورمأتا  : » دومرف خساپ  رد  ترـضح  نآ  دریگب . تردق  وا  تموکح  ات  دنکن  تیاعر  ار  يربارب  و 
هب دنگوس  هن  منک !؟ تدایـس  تسایـس و  يادف  ار  تلادـع  مروآ و  تسد  هب  يرگمتـس  ضیعبت و  تمیق  هب  ار  يزوریپ  هک  دـیهاوخیم  نم 

«. درک مهاوخن  يراک  نینچ  تسا  ایند  ایند  ات  هک  راگدرورپ  تاذ 
اب نینمؤملاریما  تسا . رولبتم  جراوخ  اـب  دروخرب  هنیمز  رد  رتـشیب  مالـسلا  هیلع  یلع  يوس  زا  مدرم  يارب  یعاـمتجا  ياـهيدازآ  نیمأـت  - 4

فیدر رد  دـندوب ، هدیـشکن  ریـشمش  هک  ینامز  ات  تشادـن و  يراک  نانآ  اب  تردـق ، نیع  رد  درک و  راـتفر  يدازآ  هجرد  یهتنم  اـب  اـهنآ 
. دنتفرگیم لاملاتیب  زا  ار  دوخ  قوقح  نانآ  دننامه  دنتشاد و  رارق  نارگید 

لاملاتیب زا  يواسم  روط  هب  دندوب و  يواسم  ماما  رظن  زا  ناناملـسم  همه  دوب و  دودرم  ماما  رظن  زا  یموق ، تاضیعبت  يداژن و  تازایتما  - 5
مشچ  هب  ناوارف  يداژن  یموق و  تازایتما  ناشیا  زا  لبق  دندربیم . هرهب 

هبطخ 126. نامه ، - 1
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تـسد هک  دـهدیمن  هزاجا  وا  دوش . ماـمت  نارگ  رایـسب  دـنچره  تسا ، هَّللا  لوسر  هریـس  رب  ینتبم  مالـسلا  هیلع  یلع  مالـسا  اـما  دروخیم ،
هتخادگ نهآ  هک  ترضح  نآ  يارب  نیا  و  دنزاسب . ناگتسب  دوخ و  لایما  هب  یبایتسد  يارب  ینابدرن  دوخ  تیعقوم  زا  تموکح ، ناراکردنا 

یهلا باذع  شتآ  راتفرگ  ار  یلع  شیوخ ، هتساوخ  هب  ندیسر  اب  یهاوخیم  وت  : » دیوگیم دربیم و  لیقع »  » دوخ ردارب  تسد  کیدزن  ار 
. میلابیم نآ  هب  هک  دوشیم  يراختفا  (1) ینک ؟

. دوب مالسلا  هیلع  یلع  تموکح  ياهدروآ  هر  رگید  زا  تلادع  - 6
. درک داجیا  ترضح  نآ  يارب  ار  یناوارف  تالکشم  رما  نیمه  دش و  يزیر  هیاپ  تلادع  لصا  يانبم  رب  نینمؤملاریما  تسایس 

نتـسب و گرزب  ياههمقل  اب  ار  اـهناهد  يزاسدـناب و  يزاـب ، قیفر  ضیعبت و  : » دـیامرفیم لـصا  نیا  هب  هراـشا  اـب  هللا  همحر  يرطم  دـیهش 
« تسا رازبا  نیا  نمشد  هک  هدش  ادخان  ار  تسایس  یتشک  رادمامز و  يدرم  نونکا  تسا . هدش  دادملق  تسایـس  مزال  رازبا  هراومه  نتخود ،

.(2)
نیا رد  هللا  همحر  يرهطم  داتسا  تسا . مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ياهیگژیو  نیرتهتـسجرب  زا  يویند ، رهاظم  هب  یگتـسب  لد  مدع  دهز و  - 7

: دیامرفیم هراب 
هک تما  نایاوشیپ  دروم  رد  اصوصخم  نارگید ، مغ  رد  تکرـش  يدرد و  مه  نآ و  قرب  قرز و  هب  یهجوت  یب  ایند و  هب  یگتـسبلد  مدـع  ]

شیب  تفالخ  هرود  رد  مالسلا  هیلع  یلع  دراد . ییازس  هب  تیمها  تسا  هتخود  نانآ  هب  اهمشچ 

هبطخ 215 هغالبلاجهن ، همجرت  مالسالا ، ضیف  - 1
ص 115. هغالبلاجهن ، رد  يریس  - 2
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. درکیم یگدنز  هنادهاز  رگید  تقو  ره  زا 

: زا دوب  ترابع  نینمؤملاریما  ياههمانرب  هدمع  ياهروحم  یّلکروطهب 
؛ روشک ییارجا  روما  يارب  نیما  نیدتم و  قیال و  دارفا  باختنا  - 1

؛ ییارجا نالوئسم  يوس  زا  نوناق  يارجا  رب  رارصا  - 2
؛ مدرم قوقح  قاقحا  رد  شالت  اهيدازآ و  ظفح  - 3

؛ يدابآ نارمع و  يارب  شالت  - 4
؛ روشک تینما  ظفح  - 5

؛ هعماج داحآ  هب  نداد  ّتیصخش  اهنآ و  يدوجو  شزرا  نییبت  مدرم و  تیبرت  - 6
؛ شناد ملع و  طسب  - 7

 ... نانکش و نوناق  نیرساجتم و  اب  دروخرب  - 8

ههبج هس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمشد 

یّلک روط  هب  تسا . يرورض  ناگدننک  تعیب  فیط  نامز و  نآ  رب  مکاح  طیارش  وج و  تخانش  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمـشد  تخانـش  يارب 
: دندوب هتسد  دنچ  ناگدننک  تعیب 

. دنتشاد يداصتقا  یسایسياهفدههک - ریبزوهحلط  نوچيدارفا  - 1
. دندوب مالسلا  هیلع  یلع  عبّتلاب  مشاه و  ینب  رادفرط  یموق ، نامیپ  ای  ینوخ  ظاحل  هب  دنتشاد و  یموق  هزیگنا  هک  يدارفا  - 2

. ترضح هب  نادقتعم  نارادافو و  - 3
هبذج لیلد  هب  دندوب و  هدـیروش  موس  هفیلخ  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  تساوخ  مغر  یلع  دـندوب و  هدـمآ  فلتخم  قطانم  زا  هک  ینویبالقنا  - 4

نآ  تلادع 
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. دندوب هدش  عمج  ناشیا  درگ  رب  ترضح ،

رد ناش  ياهوزرآ  ندـشن  هدروآرب  ظاحل  هب  نانآ  زا  یخرب  دوب  یعیبط  دـندرکیمن ، لابند  ار  فدـه  کی  ناگدـننک ، تعیب  هک  اج  نآ  زا 
. دندوب هتسد  هس  هدمع  روط  هب  دارفا  نیا  دننک . ییارآ  فص  ترضح  نآ  لباقم 

( نیقرام  ) دنتفر نوریب  نید  زا  یعمج  نیثکان )  ) دنتسکش ار  تعیب  ياهفیاط  مدرک  مایق  تفالخ  رما  هب  نوچ  : » دیامرفیم ترـضح  نآ  دوخ 
.(1) نیطساق »)  ) دندرک نایغط  رگید  یهورگ  و 

نیثکان حانج 

دراد ریبز  هحلط و  اب  هک  ياهسلج  رد  ترـضح  دندوب  هشیاع  ریبز و  هحلط و  دندرک  ییارآ  فص  ترـضح  نآ  لباقم  رد  هک  یناسک  نیلوا 
.« دریگ رارق  هدافتـسا  دروم  دـیابن  نیملـسم  ياهراک  رد  زج  دراد و  قلعت  لاملاتیب  هب  غارچ  نیا  : » دـیوگیم دـنکیم و  شوماـخ  ار  غارچ 

. دندید هتفر  دابرب  اردوخ  ياهدیما  همهو  هدیدنسپن  ار  مالسلا  هیلع  یلع  فاطعنایب  تلادع  اهنآ 
ناماس ار  یشترا  دنتشارفارب و  ار  نامثع  یهاوخ  نوخ  ملع  دنـشاب ، وگ  خساپ  زین  دوخ  یلبق  ياههتخودنا  هب  تبـسن  دیاب  هک  دندید  یتح  و 

. دندروآ دوجو  هب  ار  لمج  گنج  دندرک و  تکرح  هرصب  تمس  هب  هّکم  زا  دنداد و 

نیطساق حانج 

هب  هکم - حتف  زا  سپ  هک  دندوب  ینامیا  یب  ناربکتسم  هورگ  نیا 

هبطخ 3. هغالبلا ، جهن  همجرت  مالسالا ، ضیف  - 1
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نآ مدرم  دوب . ماش  تیالو  راد  هدهع  مود  هفیلخ  فرط  زا  هک  تشاد  رارق  نایفسوبا  نب  ۀیواعم  هورگ  نیا  سأر  رد  دندروآ . مالـسا  رهاظ -
هب تبـسن  ار  وا  تموکح  دنتخانـشیم و  هیواعم  دـید  زا  ار  مالـسا  دنتـشادن  رـشن  رـشح و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  اـب  هک  ناـماس 

. دندیدیم بولطم  دندوب ، مور  ای  ناریا  هدناشن  تسد  هک  ناینیشیپ  هماکدوخ  ياهتنطلس 
دوـخ هنیرید  يوزرآ  هب  لـین  يارب  تـصرف  نیرتـهب  ار  ناـمثع  ندـش  هتـشک  ـالاح  دوـب ، هدرک  یتسـس  ناـمثع  هـب  کـمک  رد  هـک  هیواـعم 

. تسنادیم
نیب رد  هک   ) عیطم نادراک و  دارفا  ندرک  عمج  اب  هاگ  نآ  تشارفارب . یهاوخ  نوخ  ملع  تخیوآ و  دجـسم  رد  ار  نامثع  نهاریپ  ور  نیا  زا 

گنج يارب  گرزب  یهاپس  دنتشاد ) دوجو  زین  دندوب  هدیسر  ییاون  هب  نامثع  نامز  رد  هک  ینارادمدرس  لمج و  ناگدروخ  تسکش  نانآ ،
. دروآ دوجو  هب  ار  نیفص  گنج  درک و  مهارف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هیلع  هناحلسم  مایق  و 

نیقرام حانج 

هنارهام یگنرین  هب  صاع  رمع و  تروشم  اب  هیواعم  دسرب ، ییاهن  يزوریپ  هب  مالسا  رکشل  دوب  هدنامن  يزیچ  هک  نیفـص  گنج  هحوبحب  رد 
هداس نایهاپس  زا  ياهدع  هلیسو ، نیدب  دننک  حرطم  ار  نآرق  تیمکح  هلئسم  دننک و  هزین  رس  ار  اهنآرق  شنایهاپس  داد  روتـسد  دز و  تسد 
نیا درک . دنهاوخن  گنج  نآرق  اب  هک  دندومن  مالعا  دندیـشک و  تسد  گنج  همادا  زا  هدروخ و  بیرف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شیدـنا 

ار مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يراددوخ و  هیواعم  اب  گنج  همادا  زا  شیدنا  هداس  لهاج و  هدع 
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. داد تاجن  یعطق  تسکش  زا  ار  هیواعم  نانآ ، مادقا  نیا  دندرک . دیدهت  لتق  هب 

رـس ار  هَّلل » ّالا  مکح  ال   » راعـش دندرک و  زاغآ  يدیدج  همزمز  نیقرام  دـناوخیم  لیابق  نیب  ار  گنج  هکراتم  نامیپ  سیق  نب  ثعـشا  یتقو 
. تسا هتفریذپ  ار  تیمکح  ارچ  هک  دندرک  ضارتعا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  دنداد و 

نم رب  ار  نآ  هک  دـیدوب  امـش  نیا  مدوب و  فلاخم  تیمکح  لوبق  گنج و  فقوت  اب  لوا  زا  نم  هک  داد  خـساپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
هریبک هانگ  ّتیمکح  لوبق  هک  دنتـشاد  رارـصا  نانآ  اّما  میاهدرکن ، لمع  مالـسا  فالخ  میاهتفریذـپ  ار  نآ  هک  زین  ـالاح  دـیدرک و  لـیمحت 

. دنک هبوت  هک  دنتـساوخ  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  دندرک و  هبوت  دوخ  دـنک و  هبوت  دـیاب  تسا و  جراخ  نید  زا  هریبک  هانگ  بکترم  تسا و 
تمحازم داجیا  هب  نانآ  دندش . لیدبت  یـصاخ  دـیاقع  اب  یـسایس  هقرف  کی  هب  دـندرک و  ادـج  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ار  شیوخ  فص  نانآ 

بعر داجیا  اب  مالسا ، زا  يرادفرط  ناونع  هب  دندز و  همیخ  هفوک  رهش  نوریب  هدش و  یغای  ماجنارـس  دنتخادرپ و  يو  هب  تناها  ماما و  يارب 
اهنت اهنآ  دوبن . ناما  رد  نانآ  ریـشمش  نایغط و  ریفکت و  سرریت  زا  سک  چـیه  دـنتخادرپ . مالـسلا  هیلع  یلع  نارادـفرط  رورت  تشحو و  و 

دشیم حبذ  نانآ  تسد  هب  هک  یتشوگ  ندروخ  ناناملسم و  رگید  اب  جاودزا  یتح  رفاک ، ار  ناناملسم  هّیقب  دنتـسنادیم و  ناملـسم  ار  دوخ 
. دندرمشیم زیاج  ار  نانآ  نتشک  دنتسنادیم و  مارح  ار 

محر رد  هک  ینادـنزرف  نانز و  نتـشک  زا  دنتـشکیم و  دوب  فلاخم  ناشدـیاقع  اب  هک  ار  یناسک  هدیـشک ، ریـشمش  ینلع  تروص  هب  ناـنآ 
. دنتشادن ابا  دنتشاد 
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هب ار  یمچرپ  ادتبا  یلو  دش ، نانآ  اب  هلباقم  هدامآ  تسنادن و  زیاج  ار  گنرد  رگید  مالسلا  هیلع  یلع  دیسر ، دح  نیا  هب  نانآ  ترارش  یتقو 

رازه هدزاود  تیعمج  زا  دندنویپب . ناناملـسم  هب  دـنرادرب و  تسد  دوخ  شور  راکفا و  زا  دـنلیام  هک  نانآ  ات  درک  بصن  ناما  مچرپ  ناونع 
، دسیونیم خیرات  هک  هنوگ  نآ  دـندیزرو و  رارـصا  شیوخ  عضوم  رب  رازه  راهچ  اما  دـندش ، عمج  مچرپ  ریز  نت  رازه  تشه  نانآ ، يرفن 

. دوب دارفا  نیا  زا  یکی  مجلم  نبا  هک  دنتفای  تاجن  رفن  هد  زا  رتمک  دنارذگ و  ریشمش  مد  زا  ناورهن  دربن  رد  ار  نانآ  ترضح 
هنالهاج رکفت  زرط  نیمه  دوجو  ینیع و  دهاوش  اما  تسا ، نکمم  ریغ  یخیرات  هنومن  دنچ  اب  دارفا  نیا  دیلپ  ثیبخ و  هرهچ  میـسرت  دنچره 

. دنکیم کمک  نایرج ، نیا  تخانش  رد  ار  ام  ياهزادنا  ات  زورما  یمالسا  هعماج  بالقنا و  رد  هنابآم  سدقم  و 

هیواعم یناطیش  تسایس 

ندنادرگزاب دوجوم و  ياهورین  هب  ندیـشخب  ناماس  اب  هک  دوب  ددص  رد  ترـضح  نآ  گنج ، نیا  رد  ماما  يزوریپ  ناورهن و  هعقاو  زا  سپ 
مجـسنم و یـشترا  داجیا  اب  یفرط  زا  دیامن و  زاغآ  ار  دوخ  ییانبریز  ياههمانرب  تایونم و  يارجا  هنیمز  دوخ ، رما  تحت  قطانم  هب  شمارآ 
، یتوافت یب  وس و  کی  زا  هیواعم  هلیح  گنرین و  اما  دزاس ، جراـخ  وا  هطلـس  زیز  زا  ار  ماـش  هقطنم  هتفرگ و  گـنت  هیواـعم  رب  ار  راـک  يوق 

ساسح عطقم  نیا  رد  هیواعم  درک . بلس  ترضح  نآ  زا  ار  یتصرف  نینچ  رگید ، يوس  زا  مدرم  یـشیدنا  هداس  يریگهناهب و  یبلطتحار ،
تسایس  خیرات ، زا 
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ماشآ نوخ  كاب و  یب  يوق و  ياهورین  تفرگ و  شیپ  رد  ار  مدرم  شیاسآ  بلـس  ینماان و  داجیا  تراغ و  رورت ، تشحو ، بعر و  داجیا 

ریز دراوم  هب  هک  درک  مالـسلا  هیلع  ماما  رما  تحت  ياهنیمزرـس  فلتخم و  قطانم  هناور  بّرجم ، یناهدـنامرف  اـب  ییاهرگـشل  بلاـق  رد  ار 
: دوشیم هراشا 

ماما رما  تحت  لیابق  دورب و  هفوک  تمـس  هب  هک  داد  نامرف  دیزگرب و  رفن  رازه  راهچ  یلا  هس  یهدنامرف  هب  ار  يرهف  سیق  نب  كاحـض  - 1
. دنک تراغ  ار 

اب تعیب  هب  ار  مدرم  دندیـسر  هک  اجره  هب  دـنریگ و  شیپ  رد  ار  هنیدـم  زاجح و  هار  ات  داتـسرف  رفن  رازه  هس  سأر  رد  ار  ةاـطرا  نب  رـسب  - 2
اعنص و نارجن ، نمی ، هنانک ، ینب  هلابت و  نیمزرس  فیاط ، هنیدم ، رد  رسب ، هک  یتایانج  دنشکب . ار  نانآ  دندادن  نت  رگا  دنناوخارف و  هیواعم 
.« دنازوس شتآ  رد  ار  یهورگ  تشک و  ار  رفن  رازه  یس  رفس ، نیا  رد  رسب  : » دسیونیم خیرات  درک . هدنمرش  ار  خیرات  دش  بکترم  ناشیج 

رابنا يالاب  رد  هک   ) تبیه رهش  هب  ات  داد  تکرح  تارف  تمـس  هب  يرفن  رازه  شـش  رارج  رکـشل  سأر  رد  ار  يدماغ  فوع  نب  نایفـس  - 3
اج نآ  رد  رگا  دزاتب و  رابنا  رهـش  ات  نانک  تراغ  دیدن  یتمواقم  دوخ  ریـسم  رد  رگا  دورب و  رابنا  تمـس  هب  اج  نآ  زاو  دـسرب  تشاد ) رارق 

. ددرگ زاب  ماش  هب  اج  نآ  زا  دورب و  نیادم  هب  ات  دیدن ، يرکشل 
هب تخس  مدرم  هک  اجنآ  زا  دیـسریم و  ماما  هب  رانک  هشوگ و  زا  خلت  ثداوح  عیاقو و  نیا  هدنهد  ناکت  كاندرد و  ياهشرازگ  رابخا و 

، كاحض يرگتراغ  رابخا  ندینش  زا  سپ  ترضح  نآ  تشاذگیمن . رثا  نانآ  گنس  لد  رد  ترضح  نآ  ياهدایرف  دندوب ، هدیبسچ  ایند 
عیاجف  ندینش  اب  هبطخ 25 و  رسب ، تایانج  زا  عالطا  ماگنه  هبطخ 29 و 
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(1) دندرک . داریا  ار  هبطخ 27  نایفس 

. درک هدنز  نانآ  لد  رد  ار  داهج  هب  قایتشا  تخاس و  اپ  هب  يروش  مدرم  رد  درک و  داریا  نیشتآ  ياهبطخ  راب  نیرخآ  يارب  يزور  ماجنارس 
: دومرف هبطخ  نیا  رد  ترضح 

ینایز دش  هتخیر  نیفـص  رد  نانآ  نوخ  هک  ام  ناردارب  تسوا . يوس  هب  ناهج  روما  ناگدـنب و  ماجنارـس  هک  تسازـس  ار  ییادـخ  ساپـس  »
 ... دنشکب رس  ار  هّصغ  ياهماج  ات  دندیدن  ار  يزور  نینچ  اریز  دندرکن ،

تـساجک ناهیت !؟ نبا  تساجک  راـمع !؟ تساـجک  دـندرپس ! ناـج  هار  نآ  رد  و  دنتـشادرب ، ماـگ  قح  هار  رد  هک  نم  ناردارب  دـنتفر  اـجک 
نتفر هدامآ  تسا  داهج  نادـیم  هب  نتفر  ناهاوخ  هک  سکره  منزیم و  ودرا  زورما  نم  دـیراد . اپ  هب  داهج  ادـخ ! ناگدـنب  نیتداهـشلاوذ !؟

.« دوش
رازه هد  رب  ار  يراصنا  بّویا  وبا  رازه ، هد  رب  ار  دعس  نبا  سیق  نت ، رازه  هد  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نآ ، زا  سپ  دیوگیم : یلاکب  فون 

( دگنجب هیواعم  اب  نآ  سأر  رد  ماش و  لها  اب  هک   ) تشاد نیفـص  هب  تشگزاب  هدارا  درامگ و  رگید  ياههورگ  یهدـنامرف  هب  ار  نارگید  و 
هک میدوب  ینادنفسوگ  نوچ  ام  دنتشگ و  زاب  نایرگـشل  دروآرد . ياپ  زا  بارحم  رد  ار  ترـضح  مجلم ، نبا  هک  دوب  هدشن  حبـص  زونه  اما 

(2) دنشاب ». هدش  ناگرگ  همعط  فرط  ره  زا  دنشاب و  هدرک  مگ  ار  دوخ  نابش 
تداـبعهب سپـسو  دروخ  اذـغ  همقل  هس  راـطفا  ماـگنه  دوب . موثلک » ما   » شرتخد ناـمهیم  ار  راـطفا  ناـضمر  كراـبم  هاـم  مهدزون  بش  رد 

. تخادرپ

. تسا هدش  میظنت  مالسالا  ضیف  هغالبلا  جهن  ساسارب  اههبطخ  هرامش  - 1
هبطخ 181. هغالبلاجهن ، همجرت  مالسالا ، ضیف  - 2
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رتکیدزن رجف  عولط  هچره  تسیرگنیم و  ار  ناگراتس  تکرح  درکیم و  هاگن  نامسآ  هب  یهاگ  دوب . بارطـضا  رد  حبـص  ات  ار  بش  نآ 

غورد هداد  ربخ  نم  هب  هک  یـسک  نآ  هن  میوگیم و  غورد  نم  هن  مسق  ادـخ  هب  : » دومرفیم دـشیم و  رتشیب  ترـضح  نآ  شیوشت  دـشیم 
«. تسا بش  نیمه  رد  نم  تداهش  دناهداد و  هدعو  نم  هب  هک  یبش  تسا  نیا  تسا . هتفگ 

. درک تکرح  دجسم  يوس  هب  حبـص  زامن  يادا  يارب  رحـس  یکیرات  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دیـسر و  نایاپ  هب  كانلوه  بش  نآ  ماجنارـس  و 
دایرف هک  یلاح  رد  مجلم  نبا  ماگنه  نیا  رد  تفر . هدجس  هب  تئارق  زا  سپ  تفگ و  حاتتفا  ریبکت  داتسیا و  زامن  هب  دش و  دجـسم  دراو  ماما 
یّلحم رب  تبرض  نیا  اضق  زا  دروآ . دراو  مالسلا  هیلع  یلع  كرابم  رس  رب  یتبرـض  دولآرهز  ریـشمش  اب  یلع » ای  کل  مکحلا ال  هَّلل  : » دزیم

. تفاکش یناشیپ  ات  ار  ترضح  نآ  كرابم  قرف  دوب و  هدش  دراو  نآرب  دودبع  نب  ورمع  ریشمش  ًاقباس  هک  درک  تباصا 
زامن دوب  شبکرم  جورع  تقو  رد  زامن  دوب  شبهذم  ناما و  نامیا و 
زامن دوب  شبلود  نایم  هسوب  نوچ  دیسر  راک  نآ  هماگنه  هک  ماگنه 

. درک نیگنر  ار  شفیرش  نساحم  دش و  يراج  بارحم  رد  یلع  رس  زا  نوخ 
(2) .« مدش راگتسر  هک  دنگوس  هبعک  يادخ  هب  هبعکلا (1) ؛ ّبر  تزف و  : » دومرف لاح  نیا  رد 

هکم حتف 

هراشا

و مالسا ، ربمایپ  سدقم  فادها  رگنشور  هدنزومآ و  لاح  نیع  رد  مالسا و  خیرات  نیریـش  یندناوخ و  ياهزارف  زا  هکم ،» حتف   » تشذگرس
. تسا ترضح  نآ  يوکین  راتفر  قالخا و  هدننک  نشور 

نـشور دندوب ، هدرک  ءاضما  هیبیدـح »  » دادرارق رد  هک  يداوم  هیلک  هب  يو  ناوریپ  ربمایپ و  يرادافو  یئوگتـسار و  خـیرات ، زا  لصف  نیا  رد 
. ددرگیم

. دوشیم راکشآ  همانحلص ، داوم  ءارجا  رد  شیرق  ناکرشم  تنایخ  قافن و  نآ ، ربارب  رد  و 
تباث نمشد  ژد  نیرتتخس  نیرخآ و  ندوشگ  رد  ار  ربمایپ  هنادنمدرخ  تسایس  ریبدت و  نسح  ینادراک و  خیرات ، زا  تمـسق  نیا  یـسررب 

هدنامرف کی  ناسب  هک  دوب ، هدنارذگ  یماظن  گرزب  ياههاگـشناد  زا  یکی  رد  ار  دوخ  رمع  زا  یـساپ  ینامـسآ ، درم  نیا  یئوگ  دیامنیم .
. دیدرگ ناناملسم  بیصن  يزوریپ  نیرتگرزب  تقشم ، جنر و  نودب  هک  دومن  میسرت  حرط و  نانچنآ  ار ، حتف  هشقن  اناوت 

ناج  هب  ربمایپ  رهمرپ  تسود و  ناسنا  هرهچ  یخیرات ، نایرج  نیا  رد 

.695 ص 697 - تیالو ، غورف  یناحبس ، رفعج  - 1
. تسا هدش  هتفرگ  ش . ناضمر 1375 ه . هام  هشوتهر  باتک  زا  یحلاص  یلعدان  ياقآ  هلاقم  زا  اجنیا  ات  بلاطم ص 78  - 2
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، میظع يزوریپ  زا  سپ  یـصاخ  ینیب  نشور  اـب  گرزب ، درم  نآ  هک  دـید  میهاوخ  و  ددرگیم . نشور  دوخ ، ماـشآ  نوـخ  نانمـشد  لاـم  و 

: بلطم زاغآ  کنیا  دومن . مالعا  ار  یمومع  وفع  و  تفرگ ، هدیدان  ار  شیرق  تایانج 
: هک دوب  نیا  زا  یکاح  نآ  موس  هدام  دیسر . نیفرط  ءاضما  هب  هک  دش ، هتسب  ربمایپ  شیرق و  نارس  نایم  يدادرارق  ترجه ، متشه  لاس  رد 

مالـسا ربمایپ  دـندش و  نامیپمه  ناناملـسم  اب  هعازخ »  » هلیبق هدام ، نیا  ساسارب  دـندنبب . نامیپ  ياهلیبق  ره  اب  دـنناوتیم  شیرق  ناناملـسم و 
نانآ زرم  مه  و  هعازخ »  » هلیبق هنیرید  نانمـشد  زا  هک  هنانک » ینب   » هلیبق و  تفرگ : هدـهع  هب  ار  ناـنآ  لاـم  ناـج و  كاـخ و  بآ و  زا  عاـفد 
طاقن رد  یمومع  حلص  یعامتجا و  تینما  ظفاح  هک  هلاسهد  حلـص  دادرارق  کی  نتـسب  اب  نایرج ، نیا  دنتـشگ . نامیپمه  شیرق  اب  دندوب ،

. تفریذپ نایاپ  دوب ، ناتسبرع 
کیرحت لباقم ، فرط  نامیپمه  دـض  رب  ار  دوخ  نانامیپمه  ای  و  دـنیامن ، هناحلـسم  مایق  رگیدـکی  دـض  رب  دـیابن  نیفرط  دادرارق ، نیا  قبط 

اب دـعب  لاس  رد  ناناملـسم  هک  اجنآ  ات  دـندربیم ؛ رـسب  تینما  و  هافر ، حلـص و  رد  نیفرط  و  تشذـگ ، دادرارق  نیا  زاغآ  زا  لاس  ود  دـننک .
ماجنا تسرپتب  نمـشد  نارازه  ناگدید  ربارب  رد  ار  دوخ  یمالـسا  فئاظو  یبهذـم و  مسارم  هتفر و  ادـخ  هناخ  ترایز  هب  يدازآ ، لامک 

. دنداد
ماش ياههنارک  هب  مالسا ، دشرا  نارـسفا  زا  نت  هس  یهدنامرف  هب  ار  يرفن  رازه  هس  گنه  کی  متـشه ، لاس  یلوالا » يدامج   » هام رد  ربمایپ 
ناج هچرگا  تیرومأم  نیا  رد  مالسا  هاپس  دومن . مازعا  دندوب - هتشک  هنادرمناوجان  ار  مالسا  هانپیب  ناغّلبم  هک  مور - لامع  یبوکرس  يارب 

هب 
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زاب تفریم ، راظتنا  مالسا  نادهاجم  زا  هک  يریگمشچ  يزوریپ  اب  یلو  دندادن ؛ هتشک  شیب  زابرس  دنچ  رـسفا و  هس  طقف  و  دندرب ، تمالس 

تراسجو تأرج  بجوم  شیرق ، نارس  نایم  رد  ربخ  نیا  راشتنا  تشاد . تهابش  زیرگ » گنج و   » تلاح هب  رتشیب  اهنآ  تایلمع  و  دنتشگن ،
. دیدرگ نانآ 

زا دناهداد . تسد  زا  ار  يزابرس  يروشحلس و  حور  ناناملسم  و  هدیئارگ ، یناوتان  فعض و  هب  مالسا  یماظن  يورین  هک  دندرک  روصت  نانآ 
ار ناـنآ  هدرک و  شخپ  هحلـسا   (1) رکبونب »  » هلیبق ناـیم  رد  تسخن  دـننزب . مهب  ار  شمارآ  حلـص و  طـیحم  هک  دـنتفرگ  میمـصت  رظن ، نیا 
. دندرک ریسا  ار  ياهتسد  هتشک و  ار  یهورگ  دنربب و  هلمح  دندوب - نامیپمه  ناناملسم  اب  هک  هعازخ -»  » هلیبق هب  هنابش  هک  دندرک ، کیرحت 

اپریز ار  هیبیدح »  » نامیپ قیرط  نیا  زا  و  دندرک . تکرش  هعازخ »  » دض رب  گنج  رد  هنابش  شیرق  زا  ياهتـسد  هدرکن ، افتکا  زین  نیا  هب  یتح 
. دندرک لیدبت  يزیرنوخ  دربن و  هب  ار  هلاسود  شمارآ  حلص و  هداهن ؛

ریسا ياهتسد  و  هدش ، هتشک  دندوب ، تدابع  تلاح  رد  ای  هدیمرآ و  باوخ  رتسب  رد  هک  هعازخ  هلیبق  زا  یهورگ  هنابـش ، هلمح  نیا  هجیتن  رد 
یناگراوآ دندرب . هانپ  تفریم - رامش  هب  برع  يارب  ینما »  » نیمزرس هک  هکم - هب  و  هتفگ ، كرت  ار  هنایـشآ  هناخ و  زین  ياهدع  دندیدرگ .

. دندومن حیرشت  ار  شیوخ  هلیبق  زادگناج  تشذگرس  هتفر ،  (2) عاقرو » نب  لیدب   » هناخ هب  دندوب ، هدمآ  هکم  هب  هک 

ر - 1
یلاما - » تشاد لاس  زورنآ 97  رد  درکیم و  یگدـنزهکم  رد  هک  دوب  هعازخ  هلیبق  هدروخلاـس  گرزب و  ياهتیـصخش  زا  یکی  لیدـب ، - 2

.239 یسوط /»
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ربماـیپ تمدـخ  ار  ملاـس » ورمع   » دوخ هلیبـق  سیئر  دـنناسرب ، ربماـیپ  شوگ  هب  ار  دوـخ  تیموـلظم  يادـن  هکنیا  يارب  هعازخ  ناگدـیدمتس 

هلیبق هثاغتسا  تیمولظم و  زا  یکاح  هک  ار  يزوسناج  راعشا  داتسیا . مدرم  نایم  رد  دمآ و  دجسم  هب  هرسکی  دش و  هنیدم  دراو  وا  دنداتسرف .
هب توعد  ار  وا  و  داد ؛ دـنگوس  دوب  هتـسب  هعازخ  هلیبق  اب  هک  ینامیپ  نآ  مارتحا  هب  ار  ربمایپ  درک و  تئارق  یـصاخ  گنهآ  اـب  دوب ، هعازخ » »

: تفگ نینچ  دوخ ، راعشا  نایاپ  رد  دومن و  نامولظم  نوخ  نتفرگ  کمک 
ًادّجس اعکر و  انولتق  ادجه (1) و  ریتولب  انوتیب  مه 

بآ رانک  رد  ام  زا  یهورگ  هک  یلاح  رد  بش  همین  لاسهد ، تدـم  هب  گنج  هکراتم  ناگدـننک  ءاضما  شیرق ، ناکرـشم  ادـخ ! ربماـیپ  يا 
اهنآ هتخیر ، حلسم  ریغ  هانپیب  تیعمج  نیا  رس  رب  دندوب ، دوجس  عوکر و  شتسرپ و  لاح  رد  بش  لد  رد  ياهتـسد  میدوب و  باوخ  ریتو » »

: تفگ درکیم و  رارکت  دایز  ناناملسم ، يروشحلس  حور  فطاوع و  کیرحت  روظنم  هبار  ریز  هلمج  رعاش  نیا  دندرک . ماع  لتق  ار 
. میدش ماع  لتق  میدوب ، ناملسم  هک  یلاح  رد  ینعی  انملسا : دَقَو  انِلُتق 

ای ترُِصن  : » تفگ دومن و  ورمع  هب  ور  ناناملـسم  زا  یهوبنا  ربارب  رد  ربمایپ  درک . ار  دوخ  راک  هلیبق ، سیئر  زیمآ  کیرحت  یفطاع و  راعـشا 
شمارآ  یعطق ، هدعو  نیا  درک . مهاوخ  کمک  ارت  ورمع  يا  ینعی : ملاس ،» ورمع 

هب زین  اهرادیب »  » ینعم هب  یهاگ  اههتفخ و  ینعم  هب  دجاهه »  » عمج دجه ،»  » و دوب . هعازخ »  » هلیبق يارب  هکم »  » نییاپ رد  یهاگبآ  ریتو ،» - » 1
تسا  دادضا »  » زا هملک  تقیقح  رد  و  دوریم ، راک 

هکم www.Ghaemiyeh.comحتف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 114 

http://www.ghaemiyeh.com


102 ص :
دندوب ناـیرج  یعقاو  ببـسم  هک  شیرق  زا  ار  هعازخ  هلیبق  ماـقتنا  یکیدزن  نیا  رد  ربماـیپ  هک  درک  نیقی  وا  اریز  دیـشخب ، ورمع »  » هب یبیجع 

. تفرگ دهاوخ  تروص  شیرق  هناملاظ  تموکح  نتخادنارب  حتف و  اب  راک  نیا  هک  درکیمن  روصت  زگره  یلو  تفرگ ؛ دهاوخ 
رکب ینب  اب  ار  شیرق »  » يراکمه و  دندیـسر ، ربمایپ  تمدخ  دادمتـسا ، يارب  هعازخ  هلیبق  زا  یهورگ  اب  ءاقر ،» لیدب و   » هک تشذگن  يزیچ 

. دنتفرگ شیپ  رد  ار  هکم  هار  سپس  و  دندیناسر ، ربمایپ  ضرع  هب  هعازخ  ناناوج  نتشک  ندیبوک و  رد 

داتفا ماد  هب  یسوساج 

هار رد  دس  نیرتگرزب  هک  شیرق - هناملاظ  تموکح  نتخادنارب  و  یتسرپ ، تب  ياهژد  نیرتمکحم  ندوشگ  هکم و  حتف  يارب  مالـسا  ربمایپ 
رد دنوشن . هاگآ  ناناملسم  تکرح  زا  شیرق  ناسوساج  هک  تساوخ  دنوادخ  زا  وا  درک . مالعا  یمومع  جیسب  دوب - دیحوت  نیئآ  تفرـشیپ 
: دنراگنیم نینچ  ار  نآ  تایصوصخ  ناراگن  خیرات  هک  دندش  عمج  هنیدم »  » رد یهوبنا  نایهاپس  فانکا ، فارطا و  زا  ناضمر ، هام  زاغآ 

. مچرپ هس  بسا و  دصیس  اب  رفن  دصتفه  نارجاهم ،
. رتشیب ياهمچرپ  بسا و  دصتفه  اب  رفن  رازه  راهچ  راصنا ،
. مچرپ هس  هرز و  دص  بسا و  دص  اب  رفن  رازه  هنیزم ، هلیبق 

. مچرپ ود  بسا و  یس  اب  رفن  دصراهچ  اب  ملسا ، هلیبق 
. مچرپ راهچ  بسا و  هاجنپ  اب  رفن  دصتشه  هنیهج ، هلیبق 

. مچرپ هس  اب  رفن  دصناپ  بعک ، ینب  هلیبق 
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(1) دندادیم . لیکشت  میلس  ینب  عجشا و  رافغ ، ياههلیبق  دارفا  ار  هاپس  هدنامیقاب  و 

. دندیسریم رفن  رازه  هد  هب  مالسا  نایهاپس  هیلک  دیوگیم : ماشه  نبا 
: دیازفایم هاگنآ 

رفن و دصیـس  رازه و  هنیزم »  » زا رفن ، دـصراهچ  ملـسا  زا  رفن ، دـصراهچ  رافغ  ینب  زا  رفن ، رازه  دـنیوگیم  یخرب  دـصتفه و  میلـس  ینب  زا 
. دندوب دسا  سیق و  میمت و  لئابق  زا  یهورگ  نانآ و  نانامیپمه  راصنا و  رجاهم و  زا  هدنامیقاب 

رارق مالـسا  تموـکح  نارومأـم  تبقارم  تحت  دـیدرگیم ، هکم  هب  یهتنم  هک  یعراوـش  قرط و  ماـمت  عوـضوم ، نـیا  نتخاـس  یلمع  يارب 
. دمآرد لرتنک  تحت  ادیدش  دمآ ، تفر و  و  تفرگ ،

دنکیم تکرح  ربمایپ 

ناضمر هام  مهد  زور  دوبن . نشور  یـسک  يارب  دـصقم  ریـسم و  تکرح و  تقو  تکرح ، نامرف  هظحل  ات  يریگلفاغ ،»  » لصا تیاـعر  يارب 
. دوب هدش  هداد  البق  نآ  یلاوح  هنیدم و  ناناملسم  هیلک  هب  شاب  هدامآ  نامرف  هتبلا  دیدرگ . رداص  تکرح  نامرف  ترجه ، متشه  لاس 

هاپـس زا  هنیدم  یکیدزن  رد  و  داد ، رارق  هنیدم  رد  دوخ  هدـنیامن  يرافغ  مهروبا »  » مان هب  ار  يدرم  دـش ، جراخ  هنیدـم »  » زا ربمایپ  هک  يزور 
هب  ياهطقن  رد  تفرگ ، هلصاف  هنیدم  زا  یمک  شترضح ، یتقو  دید . ناس  دوخ 

.800 - 779 ج 2 / يدقاو ،» يزاغم  - » 1
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یمک هدع  یلو  دندرک ، راطفا  يدایز  هورگ  دننک . راطفا  هک  داد  روتـسد  همه  هب  و  دومن ، راطفا  ار  دوخ  هزور  تساوخ و  یبآ  دـیدک »  » مان
هزور نتـسکش  زا  رظن  نیا  زا  دوـب . دـهاوخ  رتنوزفا  اـهنآ  شاداـپ  دـنیامن ، داـهج  هزور  نـهد  اـب  دـنریگب و  هزور  رگا  هـک  دـندرک  روـصت 

. دندومن يراددوخ 
وا رگا  تسا . هداد  راطفا  روتسد  زین  ربمایپ  نامه  هداد ، ار  ناضمر  هام  رد  هزور  روتسد  هک  يربمایپ  هک  دندرکن  روصت  حول ، هداس  دارفا  نیا 
رد ضیعبت  تسا و  مدرم  یماجرف  کین  تداعـس و  ناهاوخ  نامرف ، ودره  رد  تلاح و  ود  ره  رد  دـشابیم ، قح  يامنهار  تداعـس و  ربهر 

: دومرف دش و  تحاران  هتسد  نیا  عانتما  زا  ربمایپ  تسین . وا  ياهروتسد 
(1) دنشابیم . شکرس  راکهانگ و  هورگ  نانآ 

. تسا وا  تعیرش  ربمایپ و  هب  هدع  نیا  لماک  نامیا  مدع  زا  یکاح  قح و  زا  فارحنا  عون  کی  ربمایپ ، رب  يریگیشیپ  تقبس و  نینچ  کی 
دارفا يا  ینعی :  (2) هلوسر » هَّللا و  يدی  نیب  اومّدـقت  اونمآ ال  نیذـّلااهّیأ  ای  : » دـیوگیم هدرک و  تمالم  ار  يدارفا  نینچ  نآرق  رظن ، نیا  زا 

. دیریگن تقبس  وا  ربمایپ  ادخ و  رب  نامیااب !
هاگآ شیرق  تامیمـصت  زا  ار  ربمایپ  هدـیزگ و  تماـقا  هکم  رد  ربماـیپ  روتـسد  هب  هک  دوب  هکم  میقم  ناناملـسم  زا  بلطملادـبع ، نب  ساـبع 

هب هک  تفرگ  میمـصت  وا  دوب . ظوفحم  شیرق  نارـس  اـب  وا  طـباور  یلو  دومنیم ، مالـسا  هب  رهاـظت  ربیخ ،»  » گـنج زا  سپ  وا  تخاـسیم .
ناونع 

.90 ج 3 / یبلح ،» هریس  « ؛ 124 ج 7 / هعیشلا ،» لئاسو  - » 1
.1 تارجح / هروس  - 2
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هب وا  دوب ؛ هکم  مزاع  ربمایپ  هک  یئاهزور  نامه  رد  دنیزگ . تماقا  هنیدم  رد  دیوگ و  كرت  ار  هکم  ناملـسم ، ياههداوناخ  نیرخآ  زا  یکی 

عفن هب  دنمدوس و  رایسب  هکم  حتف  رد  سابع  دوجو  دومن . تاقالم  ربمایپ  اب  هفحج »  » نیمزرس رد  هار ، همین  رد  هدرک و  تکرح  هنیدم  تمس 
. تفرگیمن تروص  شیرق  تمواقم  نودب  هکم  حتف  دیاش  دوبن  وا  رگا  و  دیدرگ ، مامت  نیفرط 

. دنک افیا  ار  دوخ  هنابلط  حالصا  شقن  نیب  نیا  رد  ات  هدوب ، ربمایپ  روتسد  هب  وا  تکرح  هک  تسین  دیعب  چیه  رظن ، نیا  زا 

مالسا شترا  بلاج  کیتکات 

؛ دومن يربهر  هکم  ياههنارک  ات  ار  دوخ  يرفن  رازههد  يودرا  تراهم  لامک  اب  ربماـیپ ، دراد . رارق  هکم  يرتمولیک  دـنچ  رد  نارهظلا ،» ّرم  »
يارب ربمایپ  دنتـشادن . یهاگآ  هاپـس  تکرح  زا  زگره  دـندرکیم ، تیلاعف  اهنآ  عفن  هب  هک  یناسک  اهنآ و  ناسوساج  شیرق و  هک  یلاح  رد 

گرزب و زکرم  گرزب و  ژد  نیا  و  دنروآ ، دورف  میلـست  رـس  تمواقم  نودـب  یلاها  هکنیا  يارب  و  هکم ، مدرم  لد  رد  ساره  بعر و  داجیا 
داد روتسد  رتشیب ، سرت  داجیا  يارب  و  دنزورفا . شتآ  عفترم  طاقن  رد  مالسا  نازابرس  هک  داد ، روتسد  ددرگ ؛ حتف  يزیرنوخ  نودب  سدقم 

، نانآ نانامیپمه  شیرق و  دریگارف ، ار  عفترم  طاقن  اههوک و  هیّلک  شتآ ؛ ياههلعش  زا  يراون  ات  هتخورفا ، شتآ  لقتـسم  روط  هب  يدرف  ره 
یـشتآ هدوت  تروـص  هب  ار  عـفترم  طاـقن  هیلک  هک  نآ - ياههلعـش  شتآ و  ياـههنابز  رگید ، فرط  زا  دـندوب . هتفر  ورف  تلفغ  باوـخ  رد 

لها  ياههناخ  تویب و  هب  و  هدروآرد ،
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. دومن بلج  عفترم  طاقن  يوسب  ار  اهنآ  هجوت  و  دنکفا ، اهنآ  لد  رد  یتشحو  بعر و  دوب - هدیشخب  یئانشور  هکم 

. دنتخادرپ وجتسج  هب  هدمآ  نوریب  هکم  زا  قیقحت  يارب  هک  مازح ،» نبا  میکح   » و برح » نب  نایفسوبا   » دننام شیرق  نارس  هظحل ، نیا  رد 
وربور شیرق  تمواـقم  اـب  مالـسا  يودرا  رگا  هک  درک  رکف  دوخ  اـب  دوب ، ربماـیپ  باـکر  مزـالم  هفحج »  » زا هک  بلطملادـبع ،» نب  ساـبع  »

هب راداو  ار  شیرق  ددرگ و  مامت  نیفرط  عفن  هب  هک  دنک  ءافیا  ار  یـشقن  رتهب ، هچ  سپ  دـش . دـهاوخ  هتـشک  شیرق  زا  يدایز  هورگ  دـنوش ؛
. دیامن میلست 

شیرق نارـس  عمـس  هب  مالـسا  هاپـس  هلیـسوب  ار  هکم  هرـصاحم  ات  تفرگ ، شیپ  رد  ار  هکم  هار  هنابـش  و  دـش ، راوس  ربمایپ  دیفـس  رتسا  رب  وا 
. تسین میلست  زج  ياهراچ  هک  دنامهفب  اهنآ  هب  و  دزاس ، هاگآ  نانآ ، يروشحلس  حور  و  مالسا ؛ هاپس  ینوزف  زا  ار  اهنآ  دناسرب و 

: دنتفگیم نینچ  رگیدکی  هب  هک  دینش  ار  ءاقرو » لیدب   » و نایفسوبا »  » هرکاذم رود  زا  وا 
. ماهدیدن یناوارف  نیا  هب  یهاپس  ینوزف و  نیا  هب  یشتآ  نونک  ات  نم  نایفسوبا :

. دناهدش هدامآ  دربن  يارب  هک  دنتسه  هعازخ »  » هلیبق نانآ  ءاقرو : نب  لیدب 
. دنهد لیکشت  یئودرا  نینچ  و  دننک ، نشور  یشتآ  نینچ  هک  دننآ  زا  رتمک  هعازخ  نایفسوبا :

اروف نایفسوبا  دوب .) نایفسوبا  هینک  هلظنحوبا  «! ) هلظنح وبا  : » تفگ دز و  ادص  ار  نایفسوبا  درک و  عطق  ار  نانآ  نانخس  سابع  نیب  نیا  رد 
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اهشتآ اههلعـش و  نیا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : سابع  یئوگیم ،؟ هچ  تسا ) سابع  هینک  « ) لضفلاوبا : » تفگ تخانـش و  ار  سابع  يادص 

. دنرادن ار  نآ  تمواقم  بات  شیرق  زگره  و  هدمآ ، شیرق  يوس  هب  يدنمورین  سب  هاپس  اب  وا  تسا . دمحم  نازابرس  هب  طوبرم 
درک و سابع  هب  ور  دروخیم ، مهب  شیاهنادند  دیزرلیم و  شندب  هک  یلاح  رد  و  دنکفا ، نایفسیبا  مادنا  رب  يدیدش  هزرل  سابع ، نانخس 

؟ تسیچ هراچ  وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ :
. تسا رطخ  رد  شیرق  همه  ناج  هنرگو  یهاوخب ، ناما  وا  زا  یئایب و  ربمایپ  تاقالم  هب  نم  هارمه  هک  تسنیا  هراچ  تفگ 

هارمه هک  مازح ) نب  میکح  ءاقرو و  نب  لیدب   ) رفن ود  نآ  و  دیدرگ . هناور  مالـسا  يودرا  بناج  هب  درک و  راوس  رتسا  كرت  رب  ار  وا  سپس 
. دنتشگ زاب  هکم  يوسب  دندوب ؛ هدمآ  لاح  شیتفت  يارب  نایفسوبا 

ربمایپ روضح  رد  نایفسوبا 

يو خساپ  رد  نایفـسوبا  تسین !؟ یئادخ  هناگی  يادخ  زج  ینادب  هک  تسا  هدشن  نآ  تقو  ایآ  تفگ : داتفا  نایفـسوبا  هب  ربمایپ  مشچ  یتقو 
: تفگ

هب نونک  ات  دوب  وا  زج  یئادخ  رگا  هک  مدـیمهف  نونکا  نم  ینابرهم ؟ دوخ  ناگتـسب  اب  میرک و  رابدرب و  ردـقچ  داب  وت  يادـف  مردام  ردـپ و 
!؟ متـسه ادـخ  ربمایپ  نم  ینادـب  هک  هدـشن  نآ  تقو  ایآ  هک  دوزفا ، ادـخ  یگناگی  هب  يو  رارقا  زا  سپ  ربمایپ  دادیم . ماجنا  يراک  اـم  دوس 

رکف و رد  العف  امـش  تلاسر  رد  نم  ینابرهم ! نادـنواشیوخ  اب  یمیرک و  راـبدرب و  وت  ردـقچ  تفگ : هدرک  رارکت  ار  یلبق  هلمج  نایفـسوبا 
دیدرت و زا  سابع ،» . » متسه هشیدنا 
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یهاوگ دمحم  تلاسر  ادخ و  یگناگی  هب  رتدوز  هچره  تسا . رطخ  رد  تناج  يرواین  مالـسا  رگا  تفگ : دـش و  تحاران  نایفـسوبا  کش 

. هدب
. دمآرد ناناملسم  کلس  رد  دومن و  لوسر  ترضح  تلاسر  یگناگی و  هب  فارتعا  رارقا و  نایفسوبا 

یلو دوبن ؛ يو  نیئآ  مالسا و  ربمایپ  فده  رظن و  دروم  هاگ  چیه  نامیا  زرط  نیا  دروآ و  نامیا  سرت  بعر و  طیحم  رد  نایفـسوبا ، هچرگا 
هکم مدرم  شیارگ  هار  رس  زا  عنام  نیرتگرزب  ات  دیآرد ، ناناملـسم  کلـس  رد  نایفـسوبا  دشاب  يوحن  ره  هب  هک  درکیم ، باجیا  یحلاصم 

زا رپ  یطیحم  هک  دوب  يزارد  ناـیلاس  هیما و ...  نب  ناوفـص  همرکع و  لـهجوبا و  نایفـسوبا و  دـننام  يدارفا  اریز  دوش . هتـشادرب  مالـسا  هب 
مالسا رگا  دیامن . زاربا  ار  دوخ  تالیامت  ای  و  دنک ، رکف  مالـسا  هراب  رد  درکیمن  تأرج  یـسک  دندوب و  هدروآ  دوجو  هب  تشحو  بعر و 

وا اـب  يدـنواشیوخ  هطبار  هتفرگ و  رارق  وا  هرطیـس  تحت  هک  يرگید  دارفا  مالـسا و  ربماـیپ  يارب  دوـبن ، دـیفم  وا  يارب  نایفـسوبا ، يرهاـظ 
. دوب دنمدوس  دیفم و  رایسب  دنتشاد ،

سابع هب  ورنیا ، زا  دوبن . نئمطم  هکم ، حـتف  زا  لبق  ات  يو  تاکیرحت  زا  اریز  درکن ، رداص  ار  نایفـسوبا  يدازآ  روتـسد  ربمایپ  لاح ، نیا  اـب 
هک نایفسوبا  تفگ : هدومن ، ربمایپ  هب  ور  سابع  دراد . هاگن  ياهرد  يانگنت  رد  ار  وا  تفگ - میهاوخ  ًادعب  هک  یتهج  يارب  هک  داد - روتسد 

. امرفب تمحرم  یماقم  نایرج  نیا  رد  وا  يارب  هدیسر ، اجنیا  هب  شراک  هک  نونکا  دراد ، تسود  ار  تمظع  تسایر و 
، یحلاصم يور  ربمایپ  فصو  نیا  اب  دوب ، هتخاس  دراو  ناناملسم  مالسا و  رب  ار  اههبرض  نیرتگرزب  لاس ، تسیب  لوط  رد  نایفسوبا  هکنیا  اب 
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: درک نایب  تروص  نیا  هب  تسا ، حور  یگرزب  ناهج ، کی  زا  یکاح  هک  ار  دوخ  یخیرات  هلمج  داد و  یماقم  نایفسوبا  هب 

دوخ یفرطیب  دراذگب و  نیمز  هب  حالس  ای  و  دوش ، هدنهانپ  مارحلادجسم  طیحم  هب  سکره  هک  دهد  نانیمطا  مدرم  هب  دناوتیم  نایفـسوبا  »
ضرعت زا  دورب ،) مازح  نب  میکح  هناخ  هب  ای  یلقن : هب  انب  و  ، ) دربب هانپ  نایفـسیبا  هناخ  هب  ای  و  ددـنبب ، ار  شاهناخ  رد  اـی  و  دـنک ، مـالعا  ار 

(1) «. دنام دهاوخ  ظوفحم  مالسا  شترا 

دوشیم میلست  يزیرنوخ  نودب  هکم 

. دوب هدرک  يورشیپ  هکم »  » يرتمولیک دنچ  ات  مالسا  هوکشاب  يودرا 
. ددرگ میلست  طرش  دیق و  نودب  نمشد  و  دنک ؛ حتف  يزیرنوخ  تمواقم و  نودب  ار  رهش  هک  تشاد  میمصت  ربمایپ 

ربمایپ يومع  سابع  هک  دوب  نیا  دومن ؛ ینایاش  کمک  يریگلفاغ -» لصا   » و راتتـسا »  » هلأسم رب  هوالع  فده - نیا  ققحت  هب  هک  یلماوع  زا 
، دنتسناوتیمن نایفسوبا  نودب  شیرق  نارس  و  دروآ ، مالسا  هاگودرا  هب  ار  نایفسوبا  و  تفر ، هکم  يوس  هب  شیرق  يارب  یهاوخریخ  ناونعب 

. دنریگب یعطاق  میمصت 
يارب وا  دوجو  زا  تساوخ  ربماـیپ  دوـمن ، ناـمیا  زاربا  دروآ و  دورف  میلـست  رـس  مالـسا ، ربماـیپ  هقباـس  یب  تمظع  ربارب  رد  وا  هک  یماـگنه 

باعرا 

«، دیدحلایبا نبا  حرش  « ؛ 818 - 816 ج 2 / يدقاو ،» يزاغم  « ؛ 556 - 554 ج 10 / نایبلا ،» عمجم  « ؛ 404 - 400 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 1
.268 ج 17 /
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شترا ياهدـحاو  ات  دـنک  تشادزاب  هرد  يانگنت  رد  ار  نایفـسوبا  سابع ، داد  روتـسد  رظن ، نیا  زا  دـیامنب . ار  هدافتـسا  رثکادـح  ناکرـشم ،

زا سپ  و  ددرگ ، هاگآ  مالسا  یماظن  تردق  زا  نشور  زور  رد  وا  و  دنور ، هژر  وا  ربارب  رد  دوخ ، گرب  زاس و  تازیهجت و  اب  مالسا ، داینبون 
. دراد زاب  تمواقم  رکف  زا  ار  اهنآ  و  دناسرتب ، مالسا  شترا  تردق  زا  ار  مدرم  هکم ، هب  تشگزاب 

یتردق چیه  تفگ : درک و  سابع  هب  ور  رایتخا  یب  هک  دوب  هتخاس  دوخ  بوعرم  ار  نایفـسوبا »  » نانچ نآ  مالـسا  شترا  ياهدحاو  تمظع 
. تسا هتفرگ  جوا  یلیخ  وت  هدازردارب  تسایر  تنطلس و  سابع ! دنک ، تمواقم  اهورین  نیا  ربارب  رد  دناوتیمن 

طوبرم زگره  دراد و  ادخ  فرط  زا  هک  تسا  یتلاسر  توبن و  نم ، هدازردارب  تردق  همـشچرس  تفگ : زیمآخـیبوت  هفایق  اب  هتـشگرب  سابع 
. تسین يدام  يرهاظ و  ياهتردق  هب 

زا ار  یلاها  هتفر ؛ هکم  هب  مالـسا ، شترا  ياهدحاو  اهورین و  دورو  زا  لبق  عقوم  هب  وا  ات  دیامن ، دازآ  ار  نایفـسوبا  هک  دید  تحلـصم  ربمایپ 
هار نداد  ناشن  نودـب  مدرم ، نتخاس  بوعرم  اهنت  اریز  دـهدب . ناشن  اـهنآ  هب  ار  تاـجن  هار  و  دزاـس ، هاـگآ  ناناملـسم  هداـعلاقوف  تردـق 

. تخاسیمن یلمع  ار  ربمایپ  فده  تاجن ،
دنتـسناوتیمن يو  يرکف  مه  نودـب  و  دـندوب ، هدرب  رـسب  تشحو  بارطـضا و  رد  هتـشذگ  بـش  هـک  مدرم  دـیدرگ . رهـش  دراو  نایفـسوبا 

درک و مدرم  هب  ور  درکیم ، هراشا  هنیدم  يوس  هب  هک  یلاح  رد  نازرل ، ندـب  هدـیرپ و  گنر  اب  وا  دـندز . هقلح  وا  رود  دـنریگب ؛ یمیمـصت 
: تفگ
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رهـش دراو  رگید  هظحل  دـنچ  دـناهدرک و  هرـصاحم  ار  رهـش  تـسین ، ناـنآ  تمواـقم  باـت  ار  سک  چـیه  هـک  مالـسا  شترا  زا  یئاهدـحاو 
هناخ رد  دراذگ ، نیمز  هب  هحلـسا  ای  و  دربب ، هانپ  هبعک  طیحم  دجـسم و  هب  سکره  هک  هداد  لوق  نم  هب  دمحم ،»  » نانآ ياوشیپ  دندرگیم .

. تسا نوصم  رطخ  زا  مرتحم و  وا  لام  ناج و  ددرگ ؛ مازح » میکح   » هناخ ای  نم و  هناخ  دراو  ای  و  ددنبب ، یفرطیب  ناونع  هب  ار  دوخ 
هک دومرف  داد و  یمعثخ » هَّللادـبع   » تسد هب  یمچرپ  هناگ ، هس  ياههاگهانپ  رب  هوالع  هکم  هب  دورو  زا  سپ  درکن . ءافتکا  زین  نیا  هب  ربمایپ 

(1) تسا . ناما  رد  دیآ  درگ  وا  مچرپ  ریز  سکره  دنک : دایرف 
نیب زا  یلک  هب  تشاد  دوجو  زین  ياهتـسد  رد  تمواقم  رکف  رگا  هک  دومن  فیعـضت  ار  هکم  مدرم  هیحور  نانچنآ  ماـیپ ، نیا  اـب  نایفـسوبا » »
مهنآ هکم  حـتف  نانیب ، عقاو  رظن  رد  و  دیـسر ، رمث  هب  دوب ، هتفرگ  تروص  ساـبع  تامادـقا  اـب  هتـشذگ ، بش  زا  هک  یتامدـقم  هیلک  تفر و 

و داتفا ، هار  هب  رهـش  رد  رارف  زیرگ و  و  دـندرب ، هاـنپ  ياهطقن  هب  مادـک  ره  هدز  تشحو  مدرم  دـیدرگ . ملـسم  يرما  شیرق  تمواـقم  نودـب 
. دومن مالسا  شترا  هب  ار  تمدخ  نیرتگرزب  ربمایپ ، هنادنمدرخ  هشقن  رثا  رب  مالسا ، کی  هرامش  نمشد 

و هتشذگ ، راک  زا  راک  درکیم . شرـسمه  راثن  کیکر  ینانخـس  و  دومن ، توعد  تمواقم  هب  ار  مدرم  دنه ،» ، » نایفـسوبا نز  نایم ، نیا  رد 
« ورمع نب  لیهس   » و لهج » یبا  نب  ۀمرکع   » و هیما » ناوفص   » دننام یطارفا ، نارس  زا  یهورگ  دوب . نادنس  رب  تشم  يدایرف  داد و  هنوگره 

.379 ج 1 / عامسالا ،» عاتما  - » 1
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112 ص :
و دننک ؛ يریگولج  رهـش  هب  مالـسا  ياهورین  دورو  زا  هک  دندرک  دای  دـنگوس  هیبیدـح ،) حلـص  رد  شیرق  صوصخم  هدـنیامن  نانامرهق و  )

. دنتسب مالسا  شترا  دحاو  نیتسخن  يور  هب  ار  هار  هنهرب  ياهریشمش  اب  هدروخ ، ار  نانآ  بیرف  یهورگ 

دنوشیم رهش  دراو  مالسا  یماظن  ياهورین 

تسا نیا  نم  شـشوک  مامت  دومرف : درک و  راضحا  ار  ناهدنامرف  مامت  ربمایپ  دنوش ، هکم  ياههارهاش  دراو  مالـسا  ياهورین  هکنآ  زا  شیپ 
ياـهمان هب  رفن  هد  دـیاب  یلو  دومن ، يراددوخ  دـیاب  محازم  ریغ  دارفا  نتـشک  زا  رظن ، نیا  زا  دریگ . تروص  يزیرنوخ  نودـب  هکم  حـتف  هک 

نبا هَّللادـبع  و  ذـیقن » نب  ثریوح   » (1) و یثیل » هبابُح  سیقِم   » و حرـسیبا » دعـس  نب  هَّللادـبع   » و دوسالا » نب  راّبه   » و لهجیبا » نب  ۀـمرکع  »
هتـشذگ ياهگنج  زورفا  شتآ  ای  هدـش و  تیانج  لتق و  بکترم  رفن  هد  نیا  زا  مادـکره  هک  نز  راـهچ  و  ۀـلطالط » نب  ثراـح   » و يریبزلا »

(2) دندرگ . مادعا  هلصافالب  دنوش  ریگتسد  اجکره  رد  دندوب ؛
یهدنامرف دیلو  نب  دلاخ  هک  يدحاو  ریـسم  رد  زج  دوب ؛ زاب  اهنآ  يور  هب  اههزاورد  دندش و  رهـش  دراو  گنج  دربن و  نودب  اهدـحاو  مامت 

نانآ يوسب  ریشمش ، ریت و  ندرک  باترپ  اب  دنتخادرپ و  دربن  هب  لیهـس  و  ناوفـص ، همرکع و  کیرحت  هب  ياهتـسد  تشاد ، رایتخا  رد  ار  نآ 
تمواقم  زاربا 

تسا هدرک  طبض  رد ج 2 ص 93  سیمخلا  خیرات  هکنانچ  هبابص ،»  » ای - 1
.94 - 90 / 2 سیمخلا ،» خیرات  « ؛ 409 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 2
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113 ص :
(1) دندراذگ . رارف  هب  اپ  نارگید  و  دندیدرگ ، يراوتم  ناکرحم  هتشک  هدزیس  ای  هدزاود  نداد  اب  یلو  دندرک ؛

هبعک يوشو  تسش  اهتب ! نتسکش 

رد رهـش  طاقن  همه  و  دیدرگ ، میلـست  دیحوت ، ریگمـشچ  ياهورین  ربارب  رد  دوب ، یتسرپ  تب  كرـش و  هاگیاپ  يزارد  نایلاس  هک  هکم  رهش 
هدز نوجح »  » مان هب  ياهطقن  رد  دوب و  ترـضح  نآ  صوصخم  هک  ياهمیخ  رد  دـنچ ، ياهظحل  ربماـیپ  دـمآرد . مالـسا  نازابرـس  فرـصت 

. دیدرگ مارحلادجسم  راپسهر  ادخ  هناخ  فاوط  ترایز و  يارب  دوب ، رتش  راوس  هک  یلاح  رد  سپس  دومن . تحارتسا  دندوب ،
اب و  دـندوب . هدرک  بصن  هبعک  رد  يـالاب  هک  دـیدرگ ، هلئاـن »  » و فاـسا »  » و لَـبُه »  » ماـن هب  یگرزب  ياـهتب  هجوتم  فاوط ، رود  نیتسخن  رد 

، لطابلاقهز ّقحلاءاج و  لق  : » دـناوخ ار  هیآ  نیا  و  دـنکفا . نیمز  يور  ار  اهنآ  و  دز ، اهنآ  رب  یمکحم  هبرـض  تشاد ، تسد  رد  هک  ياهزین 
ساسایب تسخن  زا  لطاب  هک  اقح  دـیدرگ ، دوبان  وحم و  لطاب  و  درک ، هولج  هنادـنمزوریپ  هوکـش و  اب  قح  ینعی : اقوهز :» ناـک  لـطابلاّنإ 

هریزج هبـش  مدرم  راکفا  رب  زارد  ناـیلاس  هک  یگرزب  تب  نیا  دـیدرگ . هتـسکش  ربماـیپ  روتـسد  هب  ناکرـشم  ناگدـید  ربارب  رد  لـبه » . » دوب
درک و نایفس  یبا  هب  ور  هرخسم  ناونع  هب  ریبز » . » دیدرگ نوگنرس  اهنآ  ناگدید  ربارب  رد  درکیم ، تموکح 

. دنتشاد هتشک  تشه  تسیب و  ، 826 - 825 يدقاو ج 2 / لقن  هب  و  408 ؛ ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 1
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114 ص :
!! دش هتسکش  گرزب  تب  نیا  لبه » : » تفگ

دوبن و نیا  ام  راک  ماجنارـس  دوب ، هتخاس  يراک  لبه »  » زا رگا  زاس . اهر  ار  ام  و  رادرب ، تسد  تفگ : ریبز  هب  یتحاران  لامک  اب  نایفـسوبا ،» »
. دوبن نآ  تسد  هب  اهنآ  تاردقم  هک  دیمهف 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شود  رب  مالسلا  هیلع  یلع 

: دنیوگیم ناراگن  خیرات  ناثدحم و 
ات نیشنب  یلع ! دومرف : یلع  هب  ربمایپ  دش . نوگنرس  مالسلا  هیلع  یلع  هلیسو  هب  نآ ، نوریب  ای  و  هبعک ، لخاد  رب  بوصنم  ياهتب  زا  یتمسق 

یلو تفرگ  شود  رب  ار  ربماـیپ  دوب ، هتفرگ  رارق  هبعک  راوید  راـنک  هک  یلاـح  رد  یلع  منک . نوگنرـس  ار  اـهتب  و  مریگ ، رارق  وت  شودرب  نم 
رارق ربمایپ  شود  رب  یلع  دریگ . رارق  وا  شود  رب  یلع  هک  داد  روتـسد  دـش ، هاگآ  یلع  عضو  زا  ربماـیپ  دومن . فعـض  ینیگنـس و  ساـسحا 

(1) تخادرپ . اهتب  رگید  نتخادنا  هب  هاگنآ  دنکفا . نیمز  رب  دوب ، سم  زا  هک  ار  شیرق  گرزب  تب  تفرگ و 
: دیوگیم نینچ  تلیضف  نیا  نوماریپ  دوخ  هدیصق  رد  تسا ؛ یمالسا  مهن  نرق  نارعاش  زا  هک  سدنرعلا » نبا   » و هّلح ،»  » رونخس رعاش 

الضفا ۀباحصلاو  ۀبارقلا  نود  هل  لضف  دمحا  براغ  دوعص  و 
ریغ تلیضف ، نیا  وا . يارب  تسا  یتلیضف  دمحا ، شود  رب  یلع  دوعص 

. تسا هدش  دراو  ، 13 - 10 ج 7 / ریدغلا ،»  » باتک رد  یخیرات ، تلیضف  نیا  كرادم  - 1
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115 ص :
. تسا ینیشنمه  يدنواشیوخ و  زا 

هفایق مدرم  همه  و  دوب ، هدراذـگ  برد  ياههبوچ  راهچ  رب  ار  دوخ  ياهتـسد  هک  یلاح  رد  و  دـندرک ، زاب  ار  هبعک  برد  داد  روتـسد  ربماـیپ 
«: ُهدحو بازحألا  مزه  ُهدبع و  رـصن  ُهدع و  قدص و  يذـّلاهَّلل  دـمحلا  : » تفگ نینچ  هدرک  مدرم  هب  ور  دـندیدیم ؛ ار  وا  باذـج  ینارون و 

. تخاس بوکرس  یئاهنت  هب  ار  نانمشد  و  درک ، کمک  ار  دوخ  هدنب  دومن و  لمع  دوخ  هدعو  وب  هک  ار  یئادخ  ساپس 
مدرم لقع  زغم و  رب  یفلتخم  تاروصت  راکفا و  و  سبح ، اههنیـس  رد  اهـسفن  دوب . اـمرفکح  نآ ، نوریب  دجـسم و  هطوحم  رب  یماـت  توکس 

. دندرکیم یفلتخم  ياهرکف  هداتفا ، دوخ  ياهیرگدادیب  متس و  ملظ و  همه  نآ  دای  هب  تاظحل  نیا  رد  هکم  مدرم  درکیم . تموکح 
میمصت مه  ماجنارس  و  دناهدیشک ، نوخ  كاخ و  هب  ار  وا  نارای  ناناوج و  و  هتساخرب ، نینوخ  دربن  هب  ربمایپ  اب  راب  دنچ  هک  یهورگ  نونکا 

نانآ زا  دناوتیم  ربمایپ  و  هدش ، راتفرگ  ربمایپ  تردق  لاگنچ  رد  دننک ؛ هزیر  هزیر  ار  وا  دنزیرب ، وا  هانپ  یب  هناخ  هب  هنابـش  هک  دـندوب  هتفرگ 
. دریگب ماقتنا  عون  همه 

یهورگ و  هتـشک ، ار  یهورگ  ای  دنارذگ . دهاوخ  غیت  مد  زا  ار  ام  همه  دبال  دنتفگیم : رگیدکی  هب  دوخ ، گرزب  مئارج  رکذت  اب  مدرم  نیا 
. دیشک دهاوخ  تراسا  هب  ار  ام  لافطا  نانز و  دومن و  دهاوخ  تشادزاب  ار 

و نولوقت !؟ اذام  تفگ : نینچ  تسکش و  ار  اهنآ  توکس  ریز  ياههلمج  اب  ربمایپ  ناهگان  هک  دندوب  یناطیش  فلتخم  راکفا  راتفرگ  نانآ 
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116 ص :
نازرل و يادـص  اب  یگمه  كانمیب ، ناریح و  هدز و  تهب  مدرم  دـینکیم ، رکف  هنوگچ  نم  هراـب  رد  دـیئوگیم و  هچ  ینعی : نونظت !؟ اذاـم 

ردارب ارت  میـشیدنایمن ؛ وت  هراـب  رد  يزیچ  یکین  یبوخ و  زج  اـم  دـنتفگ : دنتـشاد ، ربماـیپ  زا  هک  یگرزب  فطاوع  قباوس و  يور  هتـسکش 
یفطاع و ياههلمج  اب  یتقو  دوب  تشذـگاب  نابرهم و  فؤر و  عبطلاب  هک  ربمایپ  مینادیم . دوخ  راوگرزب  ردارب  دـنزرف  و  شیوخ ؛ راوگرزب 

: تفگ نینچ  دیدرگ ؛ وربور  نانآ  زیمآکیرحت 
َوُهَو ْمَُکل  ُهَّللا  ُرِفْغَی  َمْوَْیلا  ْمُْکیَلَع  َبیِْرثَتاـَل  میوگیم : امـشب  تفگ ؛ دوـخ  رگمتـس  ناردارب  هب  فـسوی  مردارب  هک  ار  ياهلمج  ناـمه  زین  نم 

(1) تسا ». نیمحارلامحرا  وا  دزرمآیم ، ار  امش  ناهانگ  ادخ  تسین . یتمالم  امش  رب  زورما  « ؛ َنیِمِحاَّرلا ُمَحْرَأ 

دنکیم مالعا  یمومع  وفع  ربمایپ 

زا ارم  دیدرک و  بیذکت  ارم  تلاسر  دیدوب . یبسانمان  رایـسب  نانطومه  مدرم  امـش  تفگ : درک و  زاغآ  ریز  حرـش  هب  ار  یمومع  وفع  ربمایپ 
همه مئارج ، نیا  اـب  نم  یلو  دـیتساخرب ، دربـن  هب  نم  اـب  مدوب ، هدـش  هدـنهانپ  اـجنآ  هب  هک  ياهطقن  نیرترود  رد  و  دـیتخاس ، نوریب  ماهناـخ 

: هک میامنیم  مالعا  منکیم و  زاب  امش  ياپ  زا  ار  یگدرب  دنب  مشخبیم و  ار  اهامش 
(2) .« دیدازآ اهامش  همه  دوخ ، یگدنز  لابند  دیورب  « ؛» ءاقَلُّطلا ُمتنَأَف  اُوبَهْذا  »

مولظم تلادع  يا  مالسلا ، هیلع  یلع 

مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ناهج ، نایعیش  ياوشیپ  نیلوا  تداهش  ناضمر ، هام  تبسانم 21  هب 
جراوخ ییاوسر  رب  دیواج ، هدنز و  يدنس  ار  هفوک  نینوخ  بارحم  دیدرگ و  تلادع  هتشک  هک  تقیقح ، ماما  ناکاپ و  ياوشیپ  اب  ییاوجن  »

« ماما  » یب ار  تما »  » دنوریم و شیپ  زین  ماما »  » نتشک زرم  ات  دنلسگب ، ماما  زا  ار  تیالو »  » دنویپ ياهتسد ، یتقو  هک  دنادب  خیرات  ات  تخاس 
 ...« دهدیم تسد  زا  ار  مسجم » تلادع   » هک تما ، هب  گرزب  تسا  یمتس  نیا ، و  دنراذگیم .

مولظم  تلادع  يا  یلع ... ! يا 
! ناسنا هسامح  يا  یلع ، يا 

! دوجو ياهراصع ز  يا  یلع ، يا 
لاس دصراهچ  رازه و  نیا  ياهنرق  نوتس  هدراهچ  رب  یتسه ، يانهپ  هب  هک  مینکیم  ساسحا  دوخ  شود  رب  ار  یتلاسر  ینیگنـس  ام ، کنیا 

. تسا هدش  راوتسا 

107 و 132. ج 21 / راحب ، 835 ؛ ج 2 / يدقاو ،» يزاغم  - » 1
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118 ص :
تداهش و هسامح و  نوخ و  نرق  هدراهچ  نیگنس  راب  مینادیم ، وت  كاچ  هنیـس  هعیـش  قشاع و  ار  دوخ  میـشکیم و  ار  وت  قشع  هداب  هک  ام 

 ... گرزب سب  تسا  ییاعدا  میشکیم . شود  هب  ار  راثیا 
. میشاب تناما »  » نیا لماح  میزغلن و  راب ، نیا  ریز  هک  ات  داب  نامناوت 

دور نآ  زا  ار  ام  اه ، فدـه »  » اـه و هار »  » اـه و توعد »  » اـه و فرح »  » کـچوک ياـهرابیوج  کـیراب و  ياـههگر  اـت  داـب ، ناميرایـشه 
. میشاب طخ »  » لخاد هراومه  دزاسن و  فرحنم  يولع  شورخرپ 

لدع  هویش  دیهش  يا  یلع ! يا  * 
مورحم  ره  دیما  يا  یلع ، يا 

ار قشع »  » کی تیاهتاجانم  اههیرگ و  مامت  تفگیم و  زاـب  ار  ماـیپ »  » کـی تنانخـس  ماـمت  دوب و  داـیرف »  » کـی تایناگدـنز  رـساترس 
. دوب الاو » تقیقح   » کی زا  يرادساپ  رد  تیاهینیرفآهسامح  اهداهج و  اهندز و  ریشمش  مامت  دنایامنیم و 

نامیا و طخ  لوط »  » رد ار  تیاهشالت  يدروآ و  نامیا  ادخ  نییآ  یحو و  نوناک  هب  ناتسبرع  لکش  لیطتسم  هراق  هبش  رد  هک  يزورنآ  زا 
ریخ اوقت و  نامیا و  ملع و  تحاسم »  » هب ار ، ترارـش  رفک و  لهج و  طیحم » ، » یتخاس زکرمتم  یندـم  داـهج  یکم و  توعد  هنهپ  ضرع » »

و دـیحوت ، نزربت  نآ  میهاربا ، هکنانچمه  يدوب ، هداتـسیا  اپ  هب  یتما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  نوماریپ  رد  ییاـهنت  هب  یتخاـس و  لدـبم 
! تناق مئاق و  دوب ، یتما  ییاهنت  هب  هوتسن ، زیتس  كرش 

*
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119 ص :
نامیا  مسجت  يا  یلع ، يا 
بتکم  رولبت  يا  یلع ، يا 

! نآرق ینعم  وت  يا  یلع ، يا 
«. ردب  » رد مالسا ، ياناوت  يوزاب  يدوب و  ارح »  » رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رای 

«. دحا  » رد يدوب ، نامیا  هدنرب  ریشمش 
« بازحا  » رد يدوب ، هنیدم  روالد  درگ 

بازحا  ربیخ و  ردب و  حتاف  باکر  هب  اپ  لوسر ، باکر  رد 
. يدوب تکرح  شالت و  رد  هاومه  عبنی »  » هب نمی »  » زا و  ربیخ »  » هب قدنخ »  » زا هار ، عناوم  ندودز  نید و  شرتسگ  يارب 

« ناورهن  » رد ياهزراـبم  يدزیم و  لـمج »  » باحـصا ناـیم  رد  يریــشمش  یتـشاد و  نیفــص »  » رد یماـگ  یغب »  » و قاـفن »  » اـب داـهج  يارب 
. يدرکیم

، قوش هب  یتـیگ ، رد  ریظنیب  لدـع  تموکح  يزیریپ  يارب  ار ، هفوـک  اـت  هنیدـم  زا  يدوـمیپ و  ترجه »  » لاـب اـب  ار ، هنیدـم »  » اـت هکم »  » زا
. دوب نیا  مامت ، تیگدنز  يدرپس و 

نیا رد  تسوت ، هب  رـصحنم  هک  تتافـص  زا  يرایـسب  دـننامه  يدرک و  یط  ار  روـن  زا  ياهلـصاف  تداهـش ،» بارحم   » اـت تدـالو » هبعک   » زا
. يدوب کیرشیب  زین  راختفا 

تداهش  دجسم  هب  تدالوهبعک ، هب  تداعس  نیا  ناهجرد  یسک  هدیدن 
. دوب هبعک  رد  تفگش  دالیم  نامه  بارحم ، رد  وت  نینوخ  تداهش  و 

. ادخ هناخ  رد  و  ادخ ...  يوس  هب  ادخ ، زا 
*
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دواد تواضق  يا  یلع ...  يا 

بویا  لمحت  يا  یلع ...  يا 
میهاربا  هوکش  يا  یلع ...  يا 

! دوهش بیغ و  ز  یتیآ ، گرزب  يا 
و يدوب ، ینامـسآ  یناسنا و  ینیمز و  ياهتـشرف  دوخ ، وت  و  ادـخ . شرع  هیاس  زا  هتفرگرب  ترون ، دوب و  نامـسآ  تفه  يانخارف  هب  تاهنیس 

! ... ام اب  نتسیز  وت ، گرزب  خلت و  درد 
ایند و تسایر و  تموکح و  تساهبیب و  تايونعم  ياهب  ربارب  رد  تسنآ  رد  هچنآ  ایند و  هک  يدوب  يداـهنكاپ  هلـسلس  نآ  هلالـس  زا  وت 

. دزرایمن مه  ناگیار  هب  تحور  هوکش  ربارب  رد  ییاورنامرف 
یتفرگ هزیاج  ار  تهاوخلد  هینک  نیرتبوبحم  نیرتابیز و  ربمایپ  زا  يدرکیم و  تساخرب  تسـشن و  نایکاخ  اب  كاپ ، سیدـق  يا  وت ، اـما 

...
«! بارتوبا  » يا يرآ  - 

هب نیقرام » نیثکان و  نیطـساق و   » اب راچان  هب  وت ، دـندمآ و  وت  گنج  هب  نیفـص »  » رد یغب  لها  لمج و  ناوریپ  نایناورهن و  همهنیا ، رانک  رد 
يروعـشیب اههیواعم و  ياـههزوز  اـهبهلوبا و  هنتف  شتآ  بیهل  اـهلهجوبا و  لـهج  اـب  ار  يرمع  یتساـخرب و  ییادـخ  سدـقم و  يدربن 

. يدیبوکیم لطاب  قرف  رب  قح  کتپ  يدوب و  ریگرد  اه  مجلمنبا »  » یگتخیسگماجل اهنایفسوبا و  تهافس  اهيرعشا و  یسوموبا 
نشور  تقیقح  يا  یلع ، يا  * 

داد هولج  لامج  يا  یلع ، يا 
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. تملظ رد  عولط ، يا  یلع ، يا 
« حالف  » راجفنا تدالیم ، هک  يا 

مـسارم زا  ـالعا ، یلع  يادـخ  ماـن  زا  تماـن  نتفرگرب  زا  تتدـالو ، هوکـش  زا  هک  تسین  نآ  تصرف  كدـنا ، لاـجم  تـسا و  رایـسب  نـخس 
، تیاهتدابع دهز و  زا  تیاهراثیا ، یگنادرم  زا  تیاهمزر ، یناوج و  زا  يدّمحم ، تیبرت  ناماد  رد  تایکدوک  نارود  زا  تايراذگمان ،
، تناشخرد زیخ و  جوم  مکحلا » ررغ   » زا تضایف ، هغالبلاجهن  زا  تتمکح ، شناد و  زا  تتعاجش ، یلدریـش و  زا  تتماقتـسا ، صالخا و  زا 

. میوگب ینخس  زا ...  زا ...  تاهنابش ، ياهشیاین  زا  تتحاصف ، يرونخس و  زا 
 ... اما

دیشچ دیاب  یگنشت  ردق  هب  مه  دیشک  ناوتن  رگا  ار  ایرد  بآ 
شیوخ هوسا  ار  وت  مینک و  ادیپ  رتنـشور  ار  یگدنز  هار  وت ، رتشیب  رتهب و  تخانـش  وترپ  رد  ات  میراودیماتتفرعم  لالزهمـشچ  ناگنـشت  امو 

. میزاس
ملاـع درف  هب  رـصحنم  هخـسن  وت  دریگیم . سرد  وت  زا  ّتیناـسنا  و  ياهشیپ ، صـالخا  ناگدـنروآ  ناـمیا  يوگلا  ناـسنا و  هوسا  وت  هک  ارچ 

. یتسه يدعب  دنچ  يدوجو  ینهآ .»  » و کشا »  » نوجعم یفرش ، هتشک  لدع  دیهش  ینید ، هار  هداهن  فکرب  ناج  یتقلخ ،
باقن  هرهچ  هب  نوخ ، هدیشکيا ز  بارحم  رد  دیهش ، نیتسخن  يا 

وت زاراگدای  بارحم »  » و نوخ »  » وت زا  رادغاد  هفوک  دجسم 
دشوپیم (1) هایس  تگوس  ز  بش ، دشوجیم  زونه  تقرف  نوخ 

نیفعضتسم هب  کمک  هتفه 

هراشا

مالعا نیفعـضتسم  هب  کمک  هتفه  ناونع  هب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  دادـما  هتیمک  يوس  زا  ناضمر  كرابم  هام  مکی  تسیب و  ات  مهدزناـپ  زا 
هک دشابیم  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ربکا  طبـس  تدالو  هتفه ، نیا  زاغآ  تسا . هدیدرگ 

رگراثیا مدرم  هک  تسا  بسانم  اجب و  رایسب  نیاربانب  دیآیم . رامش  هب  هوسا  وگلا و  نیرتهتـسیاش  هعماج  نافعـضتسم  هب  کمک  قافنا و  رد 
هب دـنیامن ؛ کمک  نانآ  هب  هتفاتـش و  هعماج  مورحم  رـشق  نیا  يرای  هب  دـنراد ، شیوخ  ناوت  رد  هک  اـجنآ  اـت  ترـضح  نآ  زا  يوریپ  هب  اـم 

. دشابیم ناضمر  تلیضفرپ  هام  مایا  اب  نراقم  هتفه  نیا  رد  هک  صوصخ 

قافنا ناضمر و  هام 

، اههام رگید  رب  تبـسن  هام  نیا  هک  هنوگناـمه  یلو  دراد  رایـسب  باوث  رجا و  لاـس ، ياـههام  زا  یهاـم  ره  رد  ادـخ ، هار  رد  قاـفنا  هچ  رگ 
نآ  رد  قافنا  هلمج  نآ  زا  ریخ و  لامعا  تسا ، يرتشیب  ِيرترب  تلیضف و  ياراد 

. ریبک ریما  تاراشتنا  یثّدحم ، داوج  داتسا  ج 1 ، بالقنا ، تیاور  باتک  زا  هتفرگرب  - 1
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يرای تیامح و  هب  ار  مدرم  هدـیمان و  ةاساوملا ) رهـش   ) تاساوم هاـم  ار  نآ  مالـسا  یمارگ  لوسر  تسا و  رادروخرب  ياهژیو  ياـیازم  زا  زین 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنکیم  تیاور  ترضح  نآ  زا  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  تسا . هدناوخارف  نافعضتسم 
شیاهزور اـههام ، نیرتهب  دـنوادخ  دزن  هک  یهاـم  تسا ؛ هدروآ  يور  امـش  هب  ترفغم ، تمحر و  تکرب و  اـب  هارمه  دـنوادخ  هاـم  مدرم !

، نآ رد  یگنـشت  یگنـسرگ و  ساـسحا  ماـگنه  هب  دـشابیم ...  تاـعاس  نیرترب  شیاـهتعاس  اهبـش و  نیرتـهب  شیاهبـش  اـهزور و  نیرتـهب 
(1) دییامن . قافنا  شیوخ  هعماج  نادنمتسم  ناتسدیهت و  رب  و  دیروآ ، رطاخ  هب  ار  زیخاتسر  زور  یگنشت  یگنسرگ و 

ماما تسا . هدـش  رکذ  نادنمتـسم  تیمورحم  یگنـسرگ و  جـنر  ساسحا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تاـیاور  رد  هزور  عیرـشت  لـلع  زا  یکی 
: دیامرفیم هنیمز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص 

ساسحا ار  یگنـسرگ  هک  تسین  نینچ  دنمتورث  هک  اریز  دندرگ ؛ يواسم  مهاب  ناتـسدیهت  نادـنمناوت و  هک  تسا  نیا  هزور  عیرـشت  تلع 
( هلیـسو نیا  هب   ) ات هدومرف  هدارا  ّلجوّزع  يادخ  اذل  دباییم ، تسد  نآ  هب  دهاوخب  هچ  ره  وا  هکنیا  يارب  دنک ، محرت  دنمتـسم  رب  ات  دـیامن 
هب هدومن و  تقر  مورحم  فیعـض و  رب  هجیتن  رد  دـشچب و  ار  یگنـسرگ  جـنر  دـنمناوت  ناسنا  و  دزاس ، رارقرب  تاواـسم  شیوخ  قلخ  ناـیم 

تسدیهت  هنسرگ و  صخش 

366 ص 367 - ج 11 ، یفاو ، - 1
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(1) دزرو . محرت 

: دیامرفیم ناضمر  هام  يایازمهرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يرگید ، ثیدح  رد  و 
« ًافلت کسمم  ّلک  طعاو  ًافلخ  قفنم  ّلک  ِطعا  ّمهّللا  ٍرفغتسم ؟ نم  له  لئاس ؟ نم  له  ۀلیل : ّلک  ٍدانم  يدانیو  »... 

؟ تسه ياهدـننک  هبوت  ایآ  دـیامن ؟ بلط  یتجاح  هتـساوخ و  هک  تسه  یـسک  ایآ  دـهدیم : ادـن  ینامـسآ  يدانم  ناـضمر )  ) بش ره  رد  »
(2) نک ». فلت  ار  نآ  دزرو ، يراددوخ  شلام  قافنا  زا  سک  ره  امرف و  تیانع  ضوع  دیامنیم  قافنا  هک  سک  ره  هب  ادنوادخ !

سدق یناهج  زور 

هراشا

( ناضمر كرابم  هام  هعمج  نیرخآ  )
یناهج رابکتـسا  هک  تسا  ینیطـسلف  ناملـسم  هراوآ  اهنویلیم  نطو  یلـصا و  نیمزرـس  ناـهج ، ناناملـسم  مود  مرح  نیتسخن و  هلبق  سدـق ،

رارق سدق  رگلاغشا  ياهورین  هطلس  تحت  تخاس و  جراخ  شنانکاس  تسد  زا  ار  نیمزرس  نآ  لاس 1948  زا  راکتیانج ، مسینویهص  طسوت 
. داد

ناهج لد  رادـیب  هدازآ و  ياهناسنا  ناناملـسم و  ضارتعا  نیطـسلف و  ناملـسم  مدرم  تمواقم  اـب  ارجا ، ياـهلاس  نیلوا  ناـمه  زا  هئطوت  نیا 
يزوریپ زا  سپ  زین  ناریا  ناملـسم  راوگرزب و  ّتلم  داد . ناشن  ار  دوخ  هرهچ  یماـظن ، یـسایس - ریگیپ و  تازراـبم  لکـش  هب  دـش و  هجاوم 

سدق زور  هلاس  همه  هداد و  رارق  شیاهنامرآ  هحولرس  ار  سدق  نابصاغ  لاگنچ  زا  نیطسلف  يزاسدازآ  هلأسم  یمالسا ، دنمهوکش  بالقنا 
. تسا هدرک  لیدبت  خیرات  ناراکمتس  رسرب  ندیشک  دایرف  هب  ار 

لحار ماما  نامرآ  سدق ، تاجن 

ياج  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  ناج  حور و  رد  نیطسلف  هلأسم  مینادیم  هکنانچ 

ص 371 ج 69 ، راونالا ، راحب  - 1
. هعمج هّمئا  يراذگتسایس  ياروش  ج 2 ، ماّیا ، دای  باتک  زا  هتفرگرب  - 2
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. دندرکیم دای  نآ  زا  تردق  اب  نانخس ، عضاوم و  رد  ناشیا  دوب و  هتفرگ 

، اهتسینویهص گنچ  زا  یلاغشا  ياهنیمزرس  يدازآ  ات  نآ  اب  هلباقم  شیازفا  هرـصاحم و  دیدشت  لیئارـسا و  میرحت  هب  ار  یمالـسا  تّما  ماما ،
بالقنا زا  شیپ  هک  یمالسا  هلأسم  نیتسخن  دوب و  ناشیا  اب  یناهج  مسینویهص  رامعتـسا و  ینمـشد  للع  زا  یکی  رما  نیمه  دندرک . توعد 

رّرکم ياهمایپ  رد  ماما  هنیمز  نیا  رد  هک  دوب ، سّدقملاتیب  نیمزرس  لاغشا  هّیـضق  درک  بلج  دوخ  هب  ار  ماما  مامتها  هجوت و  اهراب  اهراب و 
. دندومنیم تیانج  نیا  هّجوتم  ار  ناناملسم  یمومع  راکفا  شیوخ ،

، راکتیانج ياهتسینویهص  لاگنچ  زا  سدق  تاجن  يارب  ار  يزور  تصرف  نیلّوا  رد  هرس  سدق  تّما  ماما  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  سپ 
: دندومرف دندومن ، رداص  تبسانم  نیمه  هب  هک  یمایپ  زا  یشخب  رد  دندومن و  نییعت  سدق  زور  ناونع  هب 

ناردارب و هب  دوخ  هنایشحو  تالمح  هب  اهزور  نیا  نونکا ، هک  مدومن  نیملسم  دزشوگ  ار  بصاغ  لیئارسا  رطخ  زارد ، نایلاس  یط  رد  نم  »
ار ناشیا  هناشاک  هناخ و  یپایپ  ینیطـسلف  نازراـبم  يدوباـن  دـصق  هب  ناـنبل  بونج  رد  هژیو  هب  تسا و  هدیـشخب  تّدـش  ینیطـسلف  نارهاوخ 

. دنکیم نارابمب 
و دندنویپب ؛ مه  هب  نآ ، نانابیتشپ  بصاغ و  نیا  تسد  ندرک  هاتوک  يارب  هک  مهاوخیم  یمالسا  ياهتلود  ناهج و  ناناملسم  مومع  زا  نم 

مدرم تشونرـس  هدـننک  نییعت  دـناوتیم  تسا و  ردـق  مایا  زا  هک  ار  ناضمر  كرابم  هام  هعمج  نیرخآ  منکیم  توعد  ار  ناناملـسم  عیمج 
زور  » ناونع هب  دشاب ، زین  نیطسلف 
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.« دنیامن مالعا  نیطسلف  ناملسم  مدرم  ینوناق  قوقح  زا  تیامح  رد  ار  ناناملسم  یللملانیب  یگتسبمه  یمسارم  یط  باختنا و  سدق »

هلباقم يارب  ار  زرابم  هدازآ و  ناسنا  اهنویلیم  دـنابات و  ینیطـسلف  نامولظم  لد  هب  دـیما  رون  ناملحار ، ماما  هنوگ  ربماـیپ  ماـیپ  ناـس  نیا  هب  و 
. درک رتراوتسا  رتمّمصم و  راوخناهج  ياکیرمآ  سدق و  رگلاغشا  میژر  ياههئطوت  اب  یلمع 

، خیرات ناگشیپتیانج  اب  هلباقم  ياربار  ناهج  ناناملسم  دش و  نیطسلف  ّتلم  تازرابم  خیرات  رد  یفطع  هطقن  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  مایپ 
. درک توعد  هملک  تدحو  یگچراپکی و  هب 

اب نیفعـضتسم  ریذـپان  ناـیاپ  هزراـبم  رب  سدـق » زور   » ناوـنع هب  ناـضمر  كراـبم  هاـم  هـعمج  نـیرخآ  مـالعا  اـب  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماـما 
: دندومرف دندرک و  دیکأت  ملاظ  ناراوخناهج 

(1) تسا ». نیربکتسم  اب  نیفعضتسم  هلباقم  زور  دشاب ، هتشاد  سدق  هب  صاصتخا  طقف  هک  تسین  يزور  تسا ، یناهج  زور  سدق  زور  »

رطف دیع 

هراشا

هک ار ، رنهاب  نیملسملاو  مالسالاۀجح  راوگرزب  دیهـش  ياوتحمرپ  تانایب  تبـسانم  نیمه  هب  تسا ، یمالـسا  گرزب  دایعا  زا  یکی  رطف  دیع 
: میروآیم تسا ، دیع  نیا  تمظع  هوکش و  هراب  رد  یمهم  تاکن  يواح 

عامتجا هب  توعد  تسا و  هدش  دراو  دیع  ود  نیمه  رد  مهدیع  زامن  و  نابرق ؛ دـیع  يرگید  رطف و  دـیع  یکی  میراد ؛ دـیع  ود  مالـسا  رد  ام 
نـشج دـنهنیم و  جرا  یلیخ  یبرع  ياـهروشک  رد  تنـس  لـها  ناردارب  ار  دـیع  ود  نیا  تسا . هدـش  شرافـس  دـیع  ود  نـیا  رد  مـه  مدرم 

. دننکیم اپرب  گرزب  مسارم  دنریگیم و 
دهاش نارهاوخ  ناردارب و  درک و  ادیپ  ياهزات  لیامش  لکش و  رطف  دیع  زین  یمالسا  ناریا  رد  نآ ، زا  سپ  بالقنا و  لیاوا  رد  هناتخبـشوخ 

، نآ لابند  هب  هک  دوب  نارهت  ياهنابایخ  رـسارس  رد  یمیظع  ییامیپهار  مظنم و  تکرح  أدبم  هیرطیق  ياههپت  رد  رطف  دیع  مسارم  هک  دـندوب 
. دش زاغآ  ياهدرتسگ  تروص  هب  يزوریپ ، يوس  هب  یبالقنا  تکرح  گرم و  زا  لابقتسا  اهتداهش و  تارهاظت و  اهییامیپهار و 

تسا يزوریپ  دیع  رطف  دیع 

ناضمر هام  ياهتدابع  رد  يزوریپ  لاـبند  هب  رطف  دـیع  تسا . يزوریپ  دـیع  تقیقح  رد  تسا و  قیفوت  ود  لاـبند  هب  ناـبرق  دـیع  رطف و  دـیع 
تدابع و زاین و  زار و  هب  ناضمر  كرابم  هام  ناهاگرحـس  دننکیم و  توالت  نآرق  دـنرازگیم و  زامن  دـنریگیم و  هزور  هک  نانآ  تسا ،

يونعم دنویپ  ایند  رـسارس  رد  ناشناملـسم  ناردارب  اب  ار  دوخ  حور  دننکیم و  تکرـش  یبهذـم  سلاجم  لفاحم و  رد  دنلوغـشم و  تاجانم 
. دیآیم رطف  دیع  شلابند  هب  هک  اهنآ  يارب  تسا  یهلا  قیفوت  تیقفوم و  کی  ناضمر  هام  دنهدیم ،

ماجنا هب  قفوم  ادخ  هناخ  ترایز  مسارم  جح و  مایا  عامتجا  رد  ایند  رـسارس  تیعمج  زا  یمیظع  لیـس  هک  هاگنآ  نابرق ؛ دـیع  تسا  نینچ  و 
يزوریپ دیع  هک  ار  نابرق  دیع  نآ  زا  سپ  دنرادیم ، اپرب  ار  یمالسا  یسایس و  یعامتجا ، میظع  هرگنک  نیا  دنوشیم و  گرزب  هضیرف  نیا 

. دوب دهاوخ  یمارگ  نانآ  رب  تسا  کسانم  لامعا و  رد  تیقفوم  تسا و 

رطف یمالسا  دیع  ياههولج 

یـسرد يزوریپ ، زا  زا  دعب  لحارم  يارب  هولج  هس  نیا  هک  مینیبیم  يزوریپ  لابند  هب  گرزب  هولج  هس  یمالـسا ، دـیع  ود  نیا  رد  ًالومعم  ام 
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: بلاج هدنزومآ و  رایسب  تسا 
لامعا زا  یکی  و  تسا ؛ هفیظو  ماجنا  يونعم و  طاشن  يدنلبرس ، قیفوت ، دیع  تسا ، يزوریپ  دیع  عقاو  رد  نابرق  رطف و  دیع  هک  میتسناد  - 1

تسا  نیا  تسا ، ناملسم  ره  هدهع  رب  دیع  نیا  رد  هک  دنمشزرا  بلاج و 

. هعمج هّمئا  يراذگتسایس  ياروش  ج 2 ، مایا ، دای  باتک  زا  هتفرگرب  - 1
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130 ص :
دارفا دوخ و  فرط  زا  لقادح  ینعی  دنهدیم ؛ هرطف  تاکز  مدرم  رطف  دیع  رد  دهد . صاصتخا  نافعـضتسم  يارب  دراد  هچنآ  زا  یمهـس  هک 

دنهدیم رارق  نادنمتسم  ناگراچیب و  رایتخا  رد  هّرمزور  یلومعم  ياذغ  زا  ابیرقت - مرگولیک - هزادنا 3  هب  شیوخ  لفکت  تحت  هداوناخ و 
(1) رتغملا . عناقلا و  اومعطا  ددننکب  ناگنسرگ  هب  یکمک  دنناوتیم  دنفسوگ  واگ و  رتش و  ندرک  ینابرق  اب  مدرم  نابرق ، دیع  رد  و 

دعب فیاظو  زا  کچوک  ياهنومن  هاتوک و  یماگ  تقیقح  رد  تسناد و  نافعـضتسم  هب  تمدخ  زا  ییوگلا  ناونع  هب  ناوتیم  ار  هلأسم  نیا 
. دریذپ ماجنا  نافعضتسم  نایاونیب و  هب  تبسن  دیاب  هک  تسا  يزوریپ  زا 

، يزوریپ نآ  لابند  هب  یتسیاب  دوشیم ، ماجنا  ماـشآ  نوخ  نازودـنارز  ناـیوگروز و  نیفرتم و  ناربکتـسم ، اـهتوغاط ، هیلع  هک  يزوریپ  ره 
نامورحم و ندـمآ  راـک  يور  نیفعـضتسم و  تیمکاـح  هار  رد  يدـج  لاـعف و  ياهمادـقا  دـیاب  دـهجب . نیفعـضتسم  نیبج  رد  طاـشن  قرب 

قوقح يدازآ و  تکرح و  تایح و  هب  دنناوتب  نانآ  دوش و  هتفرگ  مورحم  فعضتسم و  يوزاب  ریز  يدازآ ، وترپ  رد  دیاب  دشاب . ناگراچیب 
. دناسرب دوخ  هیلوا 

. َنِیثِراَْولا ْمُهَلَعَْجنَو  ًۀَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجنَو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرنَو 

يزاسدوخ هیکزت و  سرد 

زامن سرد  میریگیم ، نابرق  رطف و  دیع  زا  هک  يرگید  سرد  - 2

هیآ 36 جح ، هروس  - 1
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131 ص :
هدـناوخ دـیع  زامن  رد  هیآ  نیا  اـهاّسد » نم  باـخ  دـق  اـهاکز و  نم  حـلفا  دـق  . » تسا نورد  يزاـسکاپ  يزاـسدوخ و  هیکزت ، سرد  تسا .

. دنک هّزنم  كاپ و  اهیگدولآ  زا  ار  دوخ  ددرگ و  زاب  شدوخ  هب  ناسنا  تسا  مزال  دسریم ، يزوریپ  جوا  یتقو  ینعی  دوشیم ؛
تراگدرورپ يزوریپ  رـصن و  یتقو  : » دیامرفیم حتف  هروس  رد  اذـل  و  دـنک . فارحنا  ای  يرـسدوخ و  یعون  راچد  ار  وا  يزوریپ  رورغ  ادابم 

عقوم يزوریپ  زا  سپ  هزات  نک .» رافغتـسا  وگ و  ساپـس  دمح و  ار  يادخ  دنوشیم ، ادخ  نید  دراو  تیعمج  جوف  جوف  هک  يدید  دیـسر و 
 ... تسا يزاسدوخ  رافغتسا و 

یعامتجا یگتسبمه  یمومع و  جیسب  سرد 

اب ار  ناضمر  هام  تسا . تدحو  یعامتجا و  یگتـسبمه  یمومع و  جیـسب  سرد  میریگیم ، گرزب  دـیع  ود  نیا  زا  هک  یـسرد  نیموس  - 3
یعمج هتسد  تکرح  رطف و  دیع  زامن  نامرف  نشج ، لد  رد  تسرد  اّما  میریگیم ، نشج  ار  رطف  دیع  نونکا  میاهتشاذگ و  رـس  تشپ  قیفوت 

یگنهامه و کی  رد  مدرم  يارب  یعاـمتجا  یـسایس و  ياـههمانرب  دـیع  زاـمن  ياـههبطخ  رد  و  دوشیم ؛ هداد  یگنهآـمه  داـحتا و  مدرم و 
(1) دوشیم . نایب  یمومع  جیسب  تدحو و 

ترطف اب  داعیم 

. تسا نامز  رد  ي  داعیم » «، » دیع »
«! ترطف  » اب یقاثیم  رطف ،»  » و

«، هدشمگ دوخ   » نتفایزاب هب  تسا  یتوعد  ناضمر ، هک  ارچ 
، هدش شومارف  يادخ  هب  هجوت  يارب  تسا ، ییادن 

« اوقت  » هدئام زا  لوانت  يارب  تسا  یتفایض 
، تسا لوبق » دیع  ، » ییادخ ینامهم  نیا  نایاپ  و 

«، تعاطا  » و تعاط »  » رب قیفوت  دیع 
، سفن بیذهت  هبوت و  دیع 

، ناگنسرگ نامورحم و  دای  رکذ و  دیع 
« اههتساوخ لرتنک   » و سفن » ّفک   » دیع

! دشوجیم ترطف »  » زا هک  تسا  ییاههویم  ندیچ  رطف ،» *** »
. تسا هدش  لزان  ناضمر  رد  هک  تسا  یتمعن  ساپس  رطف ،

( نوقتت مکعل  تسا ...(  هزور  هضیرف  هفسلف  اوقت ،»  » رگا

. هعمج هّمئا  يراذگتسایس  ياروش  یگنهرف  تنواعم  ماّیا » دای   » باتک زا  هتفرگرب  - 1
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133 ص :
( قلخلا صالخال  ءالتبا  مایّصلاو  تسا ...(  ناگدنب  صالخا  شیامزآ  هزور ، رگا  و 

«! ربکا داهج   » ههبج رد  يونعم  يزوریپ  نیارب  تسا  يدیع  مه ، رطف  سپ 
، دبلطیم يزوریپ  روپیش  نوریب ، مصخ  رب  هبلغ  رگا 

رگ هدـهاجم  ناراد  هزور  يوس  زا  ام  ترطف  اب  نتـسب  قاـثیم  هک  رطف ،» دـیع   » ماـنب دراد  یناـحور  ینـشج  سفن )  ) نورد مصخ  رب  يزوریپ 
. درادیم مالعا 

. تسا تراسا  ندوب ، توهش »  » و مکش »  » دنب رد  رگا 
. تسا ّقلعت »  » نیا زا  ناسنا  هدنزاس  اهر  هزور ،

. تسا زیارغ  تایّنمت  سفن و  ياههتساوخ  هب  ندز  راهم  رد  ههامکی  قیفوت  نیا  يداش  رطف ،» ، » سپ
! تسین الوم »  » دنسپ لوبق و  زا  رتابیز  ياهظحل  چیه  هدنب ،»  » يارب

! تسین نابزیم »  » ییاریذپ زا  رتریذپلد  ياهنحص  چیه  نامهم ،»  » يارب و 
؟ درادن يدنسرخ  ادخ ، تمحر  تمعن و  هرفس  رب  هام  کی  روضح  ایآ 

؟ تسین دیع » ، » الوم تمارک  هدئام  رد  شریذپ  ایآ 
. تسا هطساو  ام ، تسد 

. دن دنوادخ » لایع  ، » اونیب جاتحم و  ناگدنب  تسادخ و  نآ  زا  اهتمعن ،
، یهدیم هک  یماعطا 
، ینکیم هک  یناسحا 
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134 ص :
، ییاشگیم هک  ياهرفس 

يدنبیم  یمورحم  يارب  هک  ياهشوت  راب و 
. تسا ادخ » دبع   » هب ادخ » قزر   » ندناسر همه ...  همه و 
. تسا لوصو  لاصیا و  طبر و  نیا  لماع  ام ، ياهتسد  و 

. تسا هدناشن  يداش  دنخبل  یمیتی  هرهچ  رب  هام ، نیا  رد  هک  یتسد  رب  دورد  سپ 
، تسا هتشاد  ریقف » ماعط   » تداعس هک  یسک  رب  کیربت 

، تسا هدش  هدیشک  یمیتی  رس  رب  رهم ، زا  هک  یتسد  دازیرم ،
، تسا هدش  جرخ  ادخ  هار  رد  هک  یلام  رب  ابحرم ،

. تساجب هناصلاخ و  ياه  راطفا »  » شاداپ رطف ،»  » دیع
، تسا تبرق  دصق  هب  ياهقافنا  یلوبق  رهم 

. تسا یلام  لئاسم  رد  تشذگ ، راثیا و  هرود  همان » نایاپ  »
. دوب نآرق  راهب  تدابع و  لصف  هک  يداهن ، رس  تشپ  ار  یناضمر  *** 

. دشیم لزان  ینامسآ  تاکرب  زور ، ات  بش  زا 
. دیشخردیم ناضمر  كرات  رب  هک  دوب  يونعم  هبذج »  » نیا جوا  ش ، ردق » بش  »

، كرابم هتسجخ و  دوب  یهام  ناضمر ،
، ناکلاس ياهيراد  هدنز  بش  اب 

، نارادیب بش  ياهکشا  اب 
، نادّجهتم ياهرافغتسا  اب 

، نازیخرحس ياه  برای » برای ،  » اب
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135 ص :
، زاین زا  هدوشگ  ياهتسد  اب 

، ادخ تیشخ  فوخ و  زا  نازرل  ياهلد  اب 
، راطفا زا  شیپ  تیونعم  انعم و  زا  راشرس  ياههظحل  اب 

، ماش حبص و  رد  نآرق » توالت   » نیزح نیشنلد و  ّمنرت  اب 
، هنازور ياهاعد  یّبحتسم و  ياهزامن  اب 

، ادخ هب  رتشیب  ياههّجوت  اب 
! يدایش گنرین و  ّبلقت ، هانگ  ریگمشچ  شهاک  اب 

«، لد  » ناتسبش رد  ترطف »  » غارچ ندش  هدنز  اب 
« ناضمر هدرشف  سالک   » رد ّتیقفوم ، یبایماک و  كردم  دیع ، نیا  سپ ، رطف !»  » غارچبش نوماریپ  نتسشن  يارب  هزور ، یس  ياهیگدامآ  اب 

. تسا
. تسا یتسرپادخ  یسرتادخ و  یئوجادخ و  دیع  رطف ،» »

. تسا كرابم » هام   » شخب تکرب 
«، ترطف  » رطف رب  دورد  *** 

، شیاین رکذ و  رطف »  » رب مالس 
! تشذگ زین  ناضمر  نیا 

 ... دنتشگرب تسدیهت  ریخ ،» رازاب   » نیا زا  هکنانآ  دنروخیم ، یترسح  هچ  و 
، دندوشگن راّفغ »  » ناتسآ رب  رافغتسا ، هب  یتسد  ترفغم ،» هام   » رد هکنانآ  دنراکنایز ، هچ  و 

. دنتسبن یهلا » رطف   » و یئادخ » ترطف   » اب یقاثیم  و 
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136 ص :
، رگید یناضمر  ات ... 

! ... دنادیم ادخ  دشاب ، هدیشک  رگید  یملاع  هب  تخر  هک  دشاب و  هدنز  هک  رگید ، ياهزور  ياهزور  ردق و  بش  و 
(1). داب یمارگ  سفن ،» اب  داهج   » ياههصرع ناحتاف  رب  رطف ،» دیع  »

. یثّدحم داوج  داتسا  ج 2 ، بالقنا ، تیاور  باتک  زا  هتفرگرب  - 1
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137 ص :
مّوس  شخب 

هزور  ّتین  - 1
هزور  تالطبم  - 2

هزور  هراّفک  اضق و  - 3
رفاسم هزور  - 4

هام  لّوا  ندش  تباث  ياههار  - 5
فاکتعا  - 6

هرطف  تاکز  - 7
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138 ص :
دیفس هحفص 

هزور ماکحا 

هزور تّین 

(1) هزور ماکحا 
هزور تین 

(2) دوش . هدروآ  اج  هب  دنوادخ  نامرف  ماجنا  يارب  دیاب  تسا و  تادابع  زا  هزور  - 1
ّتین ار  هاـم  همه  هزور  مه  هاـم  لّوا  بش  هک  تسا  رتهب  دـنک و  ّتین  نآ ، يادرف  هزور  يارب  ناـضمر  هاـم  بش  ره  رد  دـناوتیم  ناـسنا  - 2

(3) دنک .
هک يراک  برغم ، ات  حبـص  ناذا  زا  ملاع ، دـنوادخ  روتـسد  ماجنا  يارب  هک  ردـق  نیمه  هکلب  دـیوگب  نابز  هب  ار  هزور  ّتین  تسین  مزـال  - 3

(4). تسا یفاک  دهدن  ماجنا  دنکیم  لطاب  ار  هزور 

هزور تالطبُم 

اهراـک نیا  هعومجم  هب  دوشیم ، لـطاب  شاهزور  دـنکن ، زیهرپ  رگا  دزیهرپب و  اـهراک  یخرب  زا  برغم »  » اـت حبـص » ناذا   » زا دـیاب  رادهزور 
: زا دنترابع  هک  دوشیم ، هتفگ  هزور » ِتالطبُم  »

. ندیماشآ ندروخ و  * 
. مالسلا مهیلع  ترضح  نآ  نانیشناج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ادخ و  هب  نتسب  غورد  * 

(5) قلح . هب  ظیلغ  رابغ  ندناسر  * 
(6) بآ . رد  رس  مامت  ندرب  ورف  * 

. ندرک یق  * 
. شزیمآ * 
. ءانمتسا * 

. حبص ناذا  ات  سافن  ضیح و  تبانج و  رب  ندنام  یقاب  * 
(7) ناور . ياهزیچ  اب  ندرک  هلاما  * 

هزور تالطبم  ماکحا 

ندیماشآ ندروخ و 

كاخ و دننام  دشابن ؛ لومعم  نآ  ندیماشآ  ندروخ و  دـنچره  دوشیم  لطاب  شاهزور  دـماشایب ، ای  دروخب  يزیچ  ًادـمع  رادهزور  رگا  - 1
(8) تفن .

(9) دوشیم . لطاب  شاهزور  درب ، ورف  تسا  هدنام  شنادند  يال  هک  ار  يزیچ  ًادمع  یسک  رگا  - 2
(10). دشاب دایز  دنچ  ره  دنکیمن ، لطاب  ار  هزور  ناهد ، بآ  ندرب  ورف  - 3
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(11) دوشیمن . لطاب  شاهزور  دماشایب ، ای  دروخب  يزیچ  تسا ) هزور  دنادیمن   ) یشومارف ببس  هب  رادهزور  رگا  - 4
ندروخ درک ، لمحت  ار  نآ  دوشیمن  ًالومعم  هک  تسا  يردق  هب  وا  فعض  رگا  یلو  دروخب  ار  هزور  فعـض ، رطاخب  دناوتیمن ، ناسنا  - 5

(12) درادن . لاکشا  هزور 
بجاو طایتحا  دوش ، ناهد  ياضف  لخاد  رگا  یلو  دـنکیمن ، لطاب  ار  هزور  هدیـسرن  ناهد  ياضف  هب  ات  هنیـس ، رـس و  طالخا  ندرب  ورف  - 6

نآ 

. تسا هدش  هتفرگ  دیلقت  ماظع  عجارم  یهقف  بتک  زا  نآ  یشاوح  هدازحالف و  نیسح  دّمحم  هقف ،» شزومآ   » باتک زا  شخب ، نیا  نتم  - 1
م 1550. لئاسملا ، حیضوت  - 2
م 1551. لئاسملا ، حیضوت  - 3
م 1550. لئاسملا ، حیضوت  - 4

رابغ ندناسر  زا  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  یناجنز : هَّللا  ۀیآ  . قلح هب  رابغ  ندناسر  تجهب : یناتسیس ، ییوخ ، یکارا ، ماظع ، تایآ  - 5
. دنک يریگولج  قلح  هب 

. دنکیم لطاب  مهار  هزور  مزال  طایتحا  ربانب  تسا و  مارح  بآ  رد  رس  مامت  ندربورف  یفاص : هَّللا  ۀیآ  یناگیاپلگ ، هَّللا  ۀیآ  - 6
. دنکیمن لطاب  ار  هزور  ًارهاظ  یلو  درب  ورف  بآ  رد  ار  رس  تسا  مارح  رادهزور  رب  یناجنز : هَّللا  ۀیآ 

. دراد دیدش  تهارک  هچ  رگ  دنکیمن ، لطاب  ار  هزور  یناتسیس : هَّللا  ۀیآ 
م 1572. لئاسملا ، حیضوت  - 7
م 1573. لئاسملا ، حیضوت  - 8
م 1577. لئاسملا ، حیضوت  - 9

م 1579. لئاسملا ، حیضوت  - 10

م 1575. لئاسملا ، حیضوت  - 11

م 1583. لئاسملا ، حیضوت  - 12
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142 ص :
(1). دربن ورف  ار  نآ  هک  تسا 

لوپمآ قیرزت 

هراشا

دوریم راک  هب  اذغ  ياج  هب  هک  یلوپمآ  زا  تسا  نآ  بجاو (3) طایتحا  یلو  دنک  سحیب  ار  وضع  دنچ  ره  اذغ (2) ، ياج  هب  لوپمآ  رگا 
(4) دنک . زیهرپ 

«5  » قلح هب  ظیلغ  رابغ  ندناسر 

قلح (5) هب  ظیلغ  رابغ  ندناسر 
. كاخ دننام  یکاروخ  ریغ  ای  درآ ، دننام  دشاب  اهیکاروخ  رابغ  هچ  دوشیم ؛ لطاب  شاهزور  دناسرب ، قلح  هب  یظیلغ  رابغ  رادهزور  رگا 

بآ رد  رس  مامت  ندرب  ورف 

(6) دوشیم لطاب  شاهزور  دربورف ، قلطم  بآ  رد  ار  رس  مامت  ًادمع  رادهزور  رگا 
143 ص :

ندرک یق 

(7) دوشیم . لطاب  شاهزور  دشاب ، يرامیب  ببس  هب  دنچ  ره  دنک ، یق  ًادمع  رادهزور  هاگ  ره  - 1
(8) دوشیمن . لطاب  شاهزور  دنک ، یق  رایتخایب  رادهزور  رگا  - 2

حبص ناذا  ات  تبانج  رب  ندنام  یقاب 

دنکن ممیت  تسا  ممیت  شاهفیظو  رگا  ای  دـنکن و  لـسغ  حبـص  ناذا  اـت  ًادـمع  نآ  ياضق (9)  اـی  ناـضمر  هزور  رد  بنج  صخـش  رگا  - 1
. تسا لطاب  شاهزور 

. دنک اضق  ار  اههزور  نآ  دیاب  دیایب : شدای  زور  دـنچ  ای  کی  زا  سپ  دـنک و  شومارف  ار  ممیت  ای  لسغ  ناضمر  هام  هزور  رد  بنج  رگا  - 2
(10)

(11) تسا . حیحص  شاهزور  دنک و  لسغ  ًاروف  تسین  بجاو  دوش ، بنج  باوخ  رد  رادهزور ، رگا  - 3
رادیب دباوخب و  رگا  دباوخب و  دـیابن  دوشیمن ، رادـیب  حبـص  ناذا  زا  لبق  لسغ ، يارب  دـنادیم  ناضمر  هام  بش  رد  بنج  صخـش  رگا  - 4

، دوشن
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م 1580. لئاسملا ، حیضوت  - 1
دنکیمن لطاب  ار  هزور  نآ  قیرزت  دشابن  ای  اذغ  ياج  هب  رگا  مراکم : هَّللا  ۀیآ  - 2

. دنک زیهرپ  نآ  زا  دیاب  لضاف : هَّللا  ۀیآ  . دنک زیهرپ  هک  تسا  نآ  رتهب  یناتسیس : يزیربت ، ییوخ  ماظع  تایآ  - 3
م 1576. لئاسملا ، حیضوت  - 4

. دییامرف هعجارم  هحفص 140  هیشاح 1  هب  - 5
. دییامرف هعجارم  هحفص 140  هیشاح 2 ، هب  - 6

م 1646. لئاسملا ، حیضوت  - 7

م 1646. لئاسملا ، حیضوت  - 8
ار زور  نآ  هزور  بجاو ، طایتحا  ربانب  دـنامب  بنجحبـص  ناذا  ات  هدـش و  گنت  ناضمر  هاـم  هزور  ياـضق  تقو  رگا  یناـجنز : هَّللا  ۀـیآ  - 9

. دروآ اجب  مه  ار  نآ  ضوع  هتفرگ ،
م 1622. لئاسملا ، حیضوت  - 10
م 1632. لئاسملا ، حیضوت  - 11
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144 ص :
(1). تسا لطاب  شاهزور 

سافن ضیح و  رب  ندنام  یقاب 

دوش و كاپ  نوخ  زا  حبص  ناذا  زا  لبق  ناضمر  هام  رد  نز  رگا  - 1
. تسا لطاب  شاهزور  دنکنممیت ، تسا  ممیت  شاهفیظو  رگا  ای  دنکن  لسغ  ناذا  ات  ًادمع  فلا :

. تسا حیحص  شاهزور  دنک و  ممیت  دیاب  درادن : تقو  لسغ  يارب  ب :
. تسا حیحص  شاهزور  دشاب ، هتشادن  تقو  لسغای  ممیت  ياربو  دوش ، كاپ  حبص  ناذا  کیدزن  رگا  - 2

. تسا حیحص  شاهزور  هدش  كاپ  ناذا  زا  لبق  هک  دمهفب  ناذا  زا  دعب  رگا  - 3
. تسا لطاب  شاهزور  دوش ، كاپ  ناذا  زا  دعب  رگا  - 4

. تسا لطاب  شاهزور  دشاببرغم ، کیدزن  هچرگ  دنیبب ، سافن  ای  ضیح  زور ، رد  رگا  - 5
(2) تسا . حیحص  شاهزور  دروآ  اج  هب  هدش  هتفگ  هضاحتسا  ماکحا  رد  هک  یلیصفت  هب  ار  دوخ  ياهلسغ  هضاحتسم  رگا 

تسا هورکم  رادهزور  رب  هک  ییاهراک 

. نداد نوخ  دننام  دوش ؛ فعض  ببس  هک  يراک  ره  نداد  ماجنا  - 1
(. تسین هورکم  ندز  رطع   ) رطعم ناهایگ  ندییوب  - 2

. دراد نت  رب  هک  یسابل  ندرک  سیخ  - 3
. رت بوچ  اب  ندرک  كاوسم  - 4

(3) دیایب . نوخ  ناهد  زا  نآ  ببس  هب  هک  يراک  ره  نادند و  ندیشک  - 5

اضق هزور 

هدروآ اـج  هب  نآ ، تقو  زا  دـعب  هک  ياهزور  سپ  دریگب ، هزور  نآ  ياـج  هـب  يرگید ، زور  دـیاب  دریگن ، نآ  تـقو  رد  ار  هزور  یـسک  رگا 
. دراد مان  اضق » هزور  ، » دوشیم

هزور هرافک 

: زا تسا  ترابع  تسا و  هدش  نیعم  هزور  ندرک  لطاب  يارب  هک  تسا  ياهمیرج  نامه  هراّفک ،
هدَرب  کی  ندرک  دازآ  * 

دشاب یپ  رد  یپ  دیاب  نآ  زور  کی  یس و  هک  نتفرگ  هزور  هام  ود  * 
. اهنآ زا  کیره  هب  ماعط  ّدُم  کی  نداد  ای  ریقف ، تصش  ندرک  ریس  * 

م 1625. لئاسملا ، حیضوت  - 1
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م 1643. لئاسملا ، حیضوت  - 2
بحتـسم طایتحا  یلو  یناجنز  هَّللا  ۀیآ  تسا . حیحـص  شاهزور  درواین  اجب  ار  دوخ  ياهلـسغدنچ  ره  یناجنز : هَّللا  ۀیآ  یناتـسیس ، هَّللا  ۀیآ 

. دروآ اجب  زین  ار  هزور  ياضق  هک  تسا 
هتفگ هضاحتسا  ماکحا  رد  هک  یلیصفت  هب  ار  دوخ  ياهلـسغ  تسا  هریثک  هضاحتـسا  لاح  رد  هک  ینز  رگا  يزیربت : هَّللا  ۀیآ  ییوخ ، هَّللا  ۀیآ 

. تسا حیحص  شاهزور  دروآ  اجب  هدش 
م 1657. لئاسملا ، حیضوت  - 3
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146 ص :
دروم دوشیمن ، تفای  نآ  ِیهقف  يانعم  هب  هدرب »  » هزورما نوچ  دـهد و  ماجنا  ار  هس  نیا  زا  یکی  دـیاب  دوش ، بجاو  وا  رب  هراّفک  هک  یـسک 

رگا دهدب و  ماعط  ریقف  هب  دیاب  دناوتیم  هک  رادـقم  ره   (1) تسین ، رودقم  شیارب  اهنیا  زا  کیچـیه  رگا  و  دـهدیم ، ماجنا  ار  مّوس  ای  مّود 
(2). دنک رافغتسا  دیاب  دهدب ، ماعط  دناوتن  اًلصا 

(3). دوشیم بجاو  هرافک  اضق و  دنک ، لطاب  ار  نآ  ًادمع  ای  دریگن و  ار  ناضمر  هزور  ًادمع  رگا  * 
: درادن هراّفک  یلو  تسا  بجاو  هزور  ياضق  ندروآ  اجب  دراوم  نیارد 

(4) تسا . هدش  لطاب  رفس  هطساو  هب  هک  ییاههزور  - 1

ماعط ّدـم  دـنچ  ای  دریگب  هزور  زور  دـناوتبرگا 18  دـهد و  ماعط  ارقف  هب  دـناوتیم  هک  دـنچ  ره  دریگب ، هزور  زور   18 یکارا : هَّللا  ۀـیآ  - 1
. دنک رافغتسا  دیاب  دهد  ماجنا  دناوتن  مه  ار  نآ  رگا  دنک و  لمع  دناوتیم  هک  ار  ود  نیا  زا  رادقم  ره  دهدب 

رگا دریگب و  هزور  یپردیپ  زور  دشاب 18  زجاع  مه  نداد  هقدص  زا  رگا  دهدب و  ارقف  هب  هقدص  دناوتیم  هک  رادقم  ره  یناگیاپلگ : هَّللا  ۀیآ 
. دنک رافغتسا  دریگب ، هزور  دناوتیمن  اًلصا  رگا  دریگب و  هزور  دناوتیم  ردق  ره  و  دنک ، رافغتسا  دریگب ، تسناوتن  مه  هزور 

رافغتـسا دیاب  دناوتن ، رگا  دـهدب و  ماعط  ارقف  هب  دـناوتیم  هک  ّدـم  دـنچ  ره  ای  دریگب  هزور  زور  هکنیا 18  نیب  تسا  ّریخم  لـضاف : هَّللا  ۀـیآ 
. دنک

. دنک رافغتساو  دهدب  ارقفهب  هقدص  دناوتیم  ردقره  مراکمهَّللاۀیآ : یفاص ، هَّللاۀیآ 
. دنک رافغتسا  دهدب و  هقدص  ناکما  ردق  هب  دیاب  طایتحا  ربانب  يزیربت : هَّللا  ۀیآ  ییوخ ، هَّللا  ۀیآ 

.1661 م 1660 - لئاسملا ، حیضوت  - 2
م 1658 و 1710. نامه ، - 3

م 4. ص 298 ، ج 1 ، هلیسولا ، ریرحت  - 4
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147 ص :
(1) ناوناب . سافن  ضیح و  مایا  ياههزور  - 2

(2) هدوبن . تفتلم  اًلصا  ای  دریگب ، دای  ار  هلأسم  هتسناوتیمن  یلو  هداد  ماجنا  یلطبم  هلأسم ، نتسنادن  رثا  رب  - 3
: دوشهداد ریقفهب  ماعطدم  کیزور  کیره  يارب  دیاب  طقفهک  يدراوم 

ياضق دشکب  لوط  لاس  نیدـنچ  ات  وا  ضرم  هچنانچ  رگا  دـشکب و  لوط  دـعب  لاس  ات  وا  ضرم  دریگب و  هزور  دـناوتن  ضرم  هطـساو  هب  - 1
(3) دهدب . ریقف  هب  ماعط  دم  کی  زور  کی  ره  يارب  ار  هتشذگ  ياهلاس  دروآ و  اجهب  دیاب  ار  رخآ  لاس 

(4). دروآ اج  هب  ار  نآ  ياضق  دناوتیمن  مه  ناضمر  زا  دعب  دراد و  تقشم  شیارب  نتفرگ  هزور  يریپ ، هطساو  هب  هک  یسک  - 2
: دهدب ریقف  هب  ماعط  دم  کی  هزور  کیره  يارب  دروآ و  اج  هب  ار  هزور  ياضق  دیاب  هک  يدراوم 

. تسا هدرواین  اج  هب  ار  نآ  ياضق  ًادمع  دعب  لاس  ناضمر  ات  هدش و  فرطرب  رذع  ناضمر  هام  زا  دعب  هتفرگن و  هزور  يرذع  هطـساو  هب  - 1
(5)

فرطرب  وا  رذع  ناضمر  زا  دعب  هتفرگن و  هزور  يرذع  هطساو  هب  - 2

م 3. ص 390 ، ج 2 ، یقثولا ، ةورعلا  - 1
م 1659. نامه ، - 2

م 1703 و 1707. لئاسملا ، حیضوت  - 3
م 1726. لئاسملا ، حیضوت  - 4
م 1705. لئاسملا ، حیضوت  - 5
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148 ص :
(1) دوشیمن . رارکت  هرافک  يریس ،) هرافک 10  کی  اضق و   ) هتخادنا ریخأت  ار  نآ  ياضق  لاس  دنچ  ات  هدش و 

شیپ دش و  فرطرب  رذع  دروآ و  اج  هب  ار  هزور  ياضق  رذع ، ندش  فرطرب  زا  دعب  هک  تسا  نیا  رب  وا  میمـصت  دراد ، رذع  هک  یعقوم  - 3
(2) تسا . بجاو  طایتحا  ماعط  دم  کی  بجاو و  نآ  ياضق  دوش ، ادیپ  شیارب  يرذع  تقو  یگنت  رد  دنک  اضق  هک  نآ  زا 

(3) دیآ . شیپ  شیارب  يرذع  تقو  یگنت  رد  دوش و  گنت  تقو  دنک و  یهاتوک  هزور  ياضق  رد  - 4

هزور هرافک  اضق و  ماکحا 

(4). دهد ماجنا  دعب  لاس  ناضمر  ات  دیاب  بجاو  طایتحاربانب  یلو  دروآ ، اج  هب  ًاروف  ار  هزور  ياضق  تسین  مزال  - 1
گنت ناضمر  هام  نیرخآ  هزور  ياضق  تقو  رگا  یلو  درادـن ، لاکـشا  دریگب  لّوا  ار  مادـک  ره  دراد ، اضق  هزور  ناضمر  هام  دـنچ  رگا  - 2

(5) دریگب . ار  نآ  ياضق  لّوا  دیاب  تسا ، هدنام  ناضمر  هب  زور  هد  دراد و  اضق  رخآ ، ناضمر  زا  زور  هد  اًلثم  تسا ؛
ًاروف تسین ، مزال  یلو  دنک ، یهاتوک  هرافک  ماجنا  رد  دیابن  ناسنا  - 3

م 1709. لئاسملا ، حیضوت  - 1

م 1706. لئاسملا ، حیضوت  - 2

م 1706. لئاسملا ، حیضوت  - 3
م 4. ص 298 ، ج 1 ، هلیسولاریرحت ، م 7 و  ص 230 ، ج 2 ، یقثولاةورعلا ، - 4

م 1698. لئاسملا ، حیضوت  - 5
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149 ص :
(1) دهد . ماجنا  ار  نآ 

(2). دوشیمن هفاضا  نآ  رب  يزیچ  درواین ، اج  هب  درذگب و  نآ  رب  لاس  دنچ  دوش ، بجاو  ناسنا  رب  هراّفک  رگا  - 4
هب ار  نآ  ياضق  ًادمع  دعب ، لاس  ناضمر  ات  دوش و  فرط  رب  وا  رذع  ناضمر  زا  سپ  هتفرگن و  هزور  رفـس ، دـننام  يرذـع  ببـس  هب  رگا  - 5

(3) دهدب . ریقف  هب  ماعط  ّدُم  کی  زور  ره  يارب  اضق ، رب  هوالع  دیاب  درواین ، اج 
و دهدب . ماعط  ّدم  کی  مادک  ره  ریقف ، هدهب  دیاب  دنک ، لطابار  نآ  ًادـمع  رهظزادـعب  رگا  (4)، هتفرگ ار  ناضمر  هزور  ياضق  هک  یـسک  - 6

(5) دریگب . هزور  یپ  رد  یپ  زور  هس  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دهدب ، ماعط  دناوتیمن  رگا 

رفاسم هزور 

هراشا

اج هب  ار  نآ  ياضق  دـیاب  یلو  دریگب  هزور  رفـس  نآ  رد  دـیابن  دـناوخب ، تعکر  ود  رفـس ، رد  ار  یتعکر  راهچ  ياهزامن  دـیاب  هک  يرفاـسم 
رفس وا  لغش  هک  یسک  لثم (6)  دناوخیم ؛ مامت  ار  شزامن  هک  يرفاسم  دروآ و 

م 1684. لئاسملا ، حیضوت  - 1

م 1685. لئاسملا ، حیضوت  - 2

م 1705. لئاسملا ، حیضوت  - 3
ار هزور  هک  يراک  ًادـمع  رهظ  زا  شیپ  هدرک و  هزورّتین  بش  زا  رگا  هتفرگ ، ار  ناضمر  هام  هزور  ياضق  هک  یـسک  یناـجنز : هَّللاۀـیآ  - 4

. دهدب هرافک  رادقم  نیمه  دیاب  زین  دهد  ماجنا  دنکیم  لطاب 
م 1687. لئاسملا ، حیضوت  - 5

. دریگب هزور  رفس  رد  دیاب  تسا  تیصعموا  رفس  ای  دنکیم  ترفاسم  دایز  هک  یسک  لثم  یعناص : هَّللا  ۀیآ  یناجنز ، هَّللا  ۀیآ  - 6
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150 ص :
(1) دریگب . هزور  رفس  رد  دیاب  تسا ،

: رفاسم هزور  ماکحا 

: نتفر رفس  هب 
: نتشگرب رفس  زا 

هب دنک ، لطاب  ار  هزور  نآ  زا  لبق  رگا  دنک و  لطاب  ار  شاهزور  دیاب   (2) دیسر ، صخرت  دح  هب  یتقو  دوریم : ترفاسم  هب  رهظ  زا  لبق  - 1
. دهدب هرافک  دیاب  بجاو  طایتحا 

. دنک لطابارنآ  دیابن  تساحیحص و  شاهزور  دوریم : ترفاسم  هبرهظ  زادعب  - 2
دنامب زورهد  دراد  انب  هک  ییاج  ای  نطو  هب  رهظ  زا  لبق  - 1

. تسا حیحص  دنک و  مامت  ار  زور  نآ  هزور  دیاب  تسا : هدادن  ماجنا  دنکیم ، لطاب  ار  هزور  هک  يراک  فلا :
. دروآ اجب  ار  نآ  ياضق  دیاب  تسین و  بجاو  وا  رب  زور  نآ  هزور  تسا : هدرک  لطاب  ار  هزور  ب :

(3). دروآ اجب  ار  نآ  ياضق  دیاب  تسالطاب و  شاهزور  دسرب : رهظ  زا  دعب  - 2

م 1714. لئاسملا ، حیضوت  م 1714 - لئاسملا ، حیضوت  - 1
ار هزور  بجاو  طایتحا  ربانب  ّالاو  دوشیم  لطاب  شاهزوردشاب  هتشاد  رفس  تین  بش  زا  هک  یتروص  رد  يزیربت : هَّللا  ۀیآ  ییوخهَّللا ، ۀیآ  - 2

. تسا بجاو  وا  رب  هراّفک  دنک  لطاب  ار  هزور  صخرت  ّدح  هب  ندیسر  زا  شیپ  رگا  تسین و  مزال  اضق  ًادعب  دنک و  مامت 
. تسا نآ  ياضق  هزور و  مامتا  بحتسم  طایتحا  دشاب  هدرکن  رفس  دصق  بش  رگا  دشاب و  هتشادن  هزور  ّتین  دیاب  یفاص : هَّللا  ۀیآ 

اـضق ًادعب  مامت و  ار  هزور  بجاو  طایتحا  ربانب  ّالاو  دوشیم  لطاب  شاهزور  دشاب  هتـشاد  رفـس  ّتین  بش  زا  هک  یتروص  رد  ییوخ : هَّللاۀـیآ 
. تسا بجاو  وا  رب  رافکدنک  لطابار  هزورصخرت  ّدحهب  ندیسر  زا  شیپ  رگا  دنک و 

.1723 - 1722 - 1721 م 1714 - لئاسملا . حیضوت  - 3
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151 ص :
(1). تسا هورکم  دشاب  هزور  زا  رارف  يارب  رگا  یلو  درادن ، لاکشا  ناضمر  هام  رد  ترفاسم  هلأسم :

رفاسم زامن 

روآدای دـشابیم ، مارحلا  هَّللا  تیب  نارئاز  زاین  دروم  هک  رفاـسم  زاـمن  لـئاسم  زا  يدادـعت  تسا  بساـنم  رفاـسم  هزور  ماـکحا  ناـیب  زا  سپ 
: میوش

، ابق دجـسم  هب  زور  هد  نیب  رد  دـنچ  ره  دـنناوخب  مامت  ار  زامن  دـیاب  دـشاب  رتشیب  اـی  زور  هد  هرّونم  هنیدـم  رد  نارئاز  تماـقا  تّدـم  رگا  - 1
. تسا هدش  لصّتم  رهش  هب  نکاما  نیا  رهش ، هعسوت  ببس  هب  نوچ  دنورب ، دحا  يادهش  ترایز  هب  ای  قدنخ  دجاسم  نیتلبق ،

هب نتفر  تسا و  حیحـص  هزور  دنناوخب و  مامت  ار  زامن  دـیاب  دـنراد ، زور  هد  ندـنام  دـصق  همّرکم  هّکم  رد  ناضمر ، هام  رد  هک  ینارئاز  - 2
اجنآ رد  دایز  فّقوت  دصق  نوچ  یلو  تسا  صّخرت  زا  جراخ  تافرع  دنچ  ره  تسین ، تفاسم  ّدـح  هب  نوچ  ینم ، مارحلارعـشم و  تافرع و 

. درادن زور  هد  دصق  هب  يررض  دشکیمن ، لوط  دایز  تافرع  رد  ناشفقوت  هرمع  رفس  رد  ًالومعم  درادن و  ار 
، دنراد ددرت  رتشیب - ای  خسرف  راهچ  تفاسم  رد  هّکم - ای  هنیدم  رهش  نوریب  ای  هّدج  ای  هنیدم  هب  دایز  دوخ ، راک  ماجنا  يارب  هک  یناردارب  - 3

یلو 

م 1715. لئاسملا ، حیضوت  - 1
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152 ص :
(1) تسا . لطابهزور  هتسکش و  رفس  رد  ناشزامن  دشابیمن  لغش  اهنآ  يارب  رفس 

. دریگب هزور  دناوتیمن  یلو  دناوخب  هتسکش  ای  مامت  ار  زامن  دناوتیم  ریز  نکاما  رد  تسا  هتسکش  شزامن  هک  يرفاسم  - 4
مالسلا (2) هیلع  نیسح  ماما  مرح  هفوک ، دجسم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجسم  مارحلا ، دجسم 

هتسکش ای  مامت  ار  زامن  دناوتیم  رفاسم  مه  دیدج  هتفای  هعسوت  ياهتمـسق  رد  هکلب  درادن ، میدق  دجـسم  هب  صاصتخا  لبق  هلأسم  مکح  - 5
. دناوخب

هام لوا  ندش  تباث  ياههار 

. دنیبب ار  هام  ناسنا  دوخ  - 1

زامن دیاب  لّوا  رفـس  ریغ  رد  يدارفانینچ  یفاص : یناتـسیس ، یعناص ، مراکم ، یناجنز ، تجهب ، يزیربت ، ياهنماخ ، یکارا ، ماظع  تایآ  - 1
. تسا حیحص  زین  هزور  دنناوخب و  مامت  ار 

تـسا نآ  طایتحا  دناوخب  زامن  هدش  هفاضا  دبع  هدوبن و  دجـسم  ءزج  لّوا  هک  ییاج  رد  دهاوخب  رگا  تجهب : هَّللا  ۀـیآ  یکارا ، هَّللا  ۀـیآ  - 2
. دناوخب هتسکش  هک 

مامت ار  زامن  دـناوتیم  مه  هنیدـم  هّکم و  رهـش  ود  مامت  رد  هکلب  یناتـسیس : یفاص ، مراکم ، لـضاف ، ياهنماـخ ، یناـگیاپلگ ، ماـظع  تاـیآ 
. دناوخب

. دناوخب مامت  دناوتیم  هنیدم  هّکم و  یمیدق  رهش  ود  رد  يزیربت : هَّللا  ۀیآ  ییوخ ، هَّللا  ۀیآ 
مامت ار  زامن  هدرک و  زور  هد  تماقا  دصق  هک  هدش  رایـسب  دیکأت  البرک  و  هفوک ) ای   ) فجن هنیدم و  هکم و  ياهرهـش  رد  یناجنز : هَّللا  ۀـیآ 

. دنناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  اهرهش  ریاس  دننام  ًارهاظ  هدرکن ، هماقا  دصق  ات  یلو  دنناوخب 
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153 ص :
. دوش ادیپ  نیقی  نآ  هطساوب  هک  يزیچ  ره  تسا  نینچمه  میاهدید و  ار  هام  دنیوگب  دوشیم  ادیپ  نیقی (1)  نانآ  هتفگ  زا  هک  ياهدع  - 2

. میاهدید ار  هام  بش  رد  هک  دنیوگب  لداع  درم  ود  - 3
. دوشیم تباث  لاوش  لوا  درذگب  ناضمر  لوا  زا  زور  یس  دوشیم و  تباث  ناضمر  لوا  درذگب ، نابعش  لوا  زا  زور  یس  - 4

(2) تسا . هام  لوا  هک  دنک  مکح  عرش  مکاح  - 5
: هلأسم دنچ 

(3) دیامن . لمع  نآ  هب  دیاب  دنک  ادیپ  نیقی  نانآ  هتفگ  زا  ناسنا  رگا  یلو  دوشیمن  تباث  ناّمجنم  ییوگشیپ  اب  هام  لوا  - 1
(4). تسا هدوب  هام  لوا  بش  شیپ ، بش  هک  دوشیمن  لیلد  نآ ، ندرک  بورغ  رید  ای  هام  ندوب  دنلب  - 2

هک دنادب  ناسنا  ای  دنشاب  کیدزن  مه  هب  رهش  ود  نآ  رگم  (5) درادن ؛ هدیاف  رگید  رهش  مدرم  يارب  دوش ، تباث  هام  لوا  يرهش ، رد  رگا  - 3
قفا 

. دوشیم ادیپ  نانیمطاای  یناجنز : تجهب ، یناتسیس ، يزیربت ، یفاص ، ییوخ ، یناگیاپلگ ، ماظع : تایآ  - 1
م 1730. لئاسملا ، حیضوت  - 2
م 1732. لئاسملا ، حیضوت  - 3
م 1733 لئاسملا ، حیضوت  - 4

يرون دوشیم  تباث  هن  ای  دنشاب  دحتم  قفا  رد  هچکیدزن  هچ  دنشاب  رود  هچ  رگید  ياهرهـش  رد  يرون : يزیربت ، ییوخ ، ماظع : تایآ  - 5
دوشیم . تباث  دنشاب  هتشاد  كارتشا  نتگنشاو  نارهت و  لثم  هک  لباک  ندنل و  ای  یچارک  هکم و  لثم  نآ  ندوب  بش  رد  هک  ردق  نیمه 
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154 ص :
(1) تسا . یکی  اهنآ 

تـسا لاوش  لوا  هک  دمهفب  برغم  زا  شیپ  رگا  یلو  دریگب ، هزور  دیاب  لاوش ، لوا  ای  تسا  ناضمر  رخآ  دنادیمن  ناسنا  هک  ار  يزور  - 4
(2) دنک . راطفا  دیاب 

هک یسک  یلو  دـنک (3) لمع  وا  مکح  هب  دـیاب  دـنکیمن  دـیلقت  وا  زا  هک  مه  یـسک  تسا ، هاـم  لوا  هک  دـنک  مکح  عرـش  مکاـح  رگا  - 5
(4). دنک لمع  وا  مکح  هب  دناوتیمن  تسا  هدرک  هابتشا  عرش  مکاح  دنادیم 

فاکتعا

هراشا

فاکتعا
زا یخرب  نوچ   (5) دمآ . دهاوخ  هک  یطیارش  اب  دجـسم  رد  ندنام  زا  تسا  ترابع  فاکتعا  تسا و  فاکتعا  بحتـسم ، ياهراک  زا  یکی 

یلو میروآیم  اجنیا  رد  ار  نآ  ماکحا  زا  ياهصالخ  دـشابیم  مارحلادجـسم  رد  فاکتعا  هب  لـیام  ناـضمر ، كراـبم  هاـم  رد  زیزع  نارئاز 
. دنوشن فکتعم  ناوراک ، یناحور  نالوؤسم و  اب  یگنهامه  نودب  زگره  هک  مینکیم  يروآدای 

فاکتعا طیارش 

هراشا

. تسین حیحص  هناوید  زا  فاکتعا  سپ  دشاب ، لقاع  فکتعم  - 1
. دنامب دجسم  رد  صالخا  تبرق و  دصق  اب  ّتین ، - 2

سپ  دشاب ، رادهزور  دیاب  تسا  دجسم  رد  هک  یتدم  نتفرگ ، هزور  - 3

م 1735. لئاسملا ، حیضوت  - 1

م 1737. لئاسملا ، حیضوت  - 2
. تسا یلوا  طایتحا  تیاعرو  دوشیمن  تباث  عرش  مکاح  مکح  هب  هام  لّوا  یناتسیس : هَّللا  ۀیآ  ییوخ ، هَّللا  ۀیآ  - 3

تسا . یفاک  دشاب  نانیمطا  بجوم  رگا  یلب  تسا ، لاکشا  لحم  مکاح  مکح  هب  هام  توبث  یناجنز : هَّللا  ۀیآ 
م 1731. لئاسملا ، حیضوت  - 4

ص 304. فاکتعالا ، یف  همتاخ  موص ، باتک  ج 1 ، هلیسولاریرحت ، - 5
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. تسین حیحص  وا  فاکتعا  دریگن  هزور  یلو  دریگب  هزور  دناوتیم  ای  دریگب  هزور  دناوتیمن  هک  یسک 

. درادن يّدح  هدایز  رد  یلو  تسا  زور  هس  فاکتعا  لقادح  دشابن ، رتمک  زور  هس  زا  - 4
: دوش فکتعم  دجاسم  نیا  زا  یکی  رد  - 5

هرصب  دجسم  هفوک ، دجسم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجسم  مارحلادجسم ،
. تسین زیاج  دجاسم  ریاس  رد  و  درادن . عنام  ءاجر  دصق  هب   (1) رهش ، ره  عماج  دجسم  رد  اهنت  دجسم ، راهچ  نیا  ریغ  رد  و 

وا قح  نتفر  نیب  زا  بجوم  فاکتعا  هک  یتروص  رد  شیوخ  رهوش  زا  نز  هزاجا  لثم  تسا ، مزال  وا  هزاجا  هک  یـسک  زا  نتفرگ  هزاجا  - 6
. دشاب اهنآ  رازآ  تیذا و  بجوم  وا  فاکتعا  هک  یتروص  رد  نیدلاو ، زا  دنزرف  هزاجا  و  تسا ) مزال  وا  هزاجا  بجاو  طایتحا  ربانب   ) دشاب

(2) فاکتعا تدم  رد  نآ  زا  نتفرن  نوریب  دجسم و  رد  ندنام  - 7

فاکتعا طیارش 

. تسین حیحص  هناوید  زا  فاکتعا  سپ  دشاب ، لقاع  فکتعم  - 1
. دنامب دجسم  رد  صالخا  تبرق و  دصق  اب  ّتین ، - 2

سپ  دشاب ، رادهزور  دیاب  تسا  دجسم  رد  هک  یتدم  نتفرگ ، هزور  - 3
. تسین حیحص  وا  فاکتعا  دریگن  هزور  یلو  دریگب  هزور  دناوتیم  ای  دریگب  هزور  دناوتیمن  هک  یسک 

. درادن يّدح  هدایز  رد  یلو  تسا  زور  هس  فاکتعا  لقادح  دشابن ، رتمک  زور  هس  زا  - 4
: دوش فکتعم  دجاسم  نیا  زا  یکی  رد  - 5

هرصب  دجسم  هفوک ، دجسم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجسم  مارحلادجسم ،
. تسین زیاج  دجاسم  ریاس  رد  و  درادن . عنام  ءاجر  دصق  هب   (3) رهش ، ره  عماج  دجسم  رد  اهنت  دجسم ، راهچ  نیا  ریغ  رد  و 

وا قح  نتفر  نیب  زا  بجوم  فاکتعا  هک  یتروص  رد  شیوخ  رهوش  زا  نز  هزاجا  لثم  تسا ، مزال  وا  هزاجا  هک  یـسک  زا  نتفرگ  هزاجا  - 6
. دشاب اهنآ  رازآ  تیذا و  بجوم  وا  فاکتعا  هک  یتروص  رد  نیدلاو ، زا  دنزرف  هزاجا  و  تسا ) مزال  وا  هزاجا  بجاو  طایتحا  ربانب   ) دشاب

فاکتعا (4) تدم  رد  نآ  زا  نتفرن  نوریب  دجسم و  رد  ندنام  - 7

فاکتعا ماکحا 

دناوتیمن زور  نآ  دسرب ، دجسم  هب  تقو  نآ  زا  رترید  هک  یسک  نیاربانب  دشاب ، تسا  هزور  زاغآ  هک  حبص  ناذا  زا  دیاب  فاکتعا  ّتین  - 1

تسا یفاک  زین  رهش  عماج  دجسمرد  فاکتعا  مراکم : یناتسیس ، يرون ، لضاف ، یکارا ، یناگیاپلگ ، ییوخ ، ماظع ، تایآ  - 1
. هطورش یف  لوقلا  ص 304 ، ج 1 ، هلیسولاریرحت ، - 2

. تسا یفاک  زین  رهش  عماج  دجسمرد  فاکتعا  مراکم : یناتسیس ، يرون ، لضاف ، یکارا ، یناگیاپلگ ، ییوخ ، ماظع ، تایآ  - 3
. هطورش یف  لوقلا  ص 304 ، ج 1 ، هلیسولاریرحت ، - 4
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(1) دنک . عورش  ار  فاکتعا 

(2) دشاب . يرذن  هزور  ای  نآ ، ياضق  ناضمر ، هام  هزور  دناوتیم  هکلب  دشاب ، فاکتعا  يارب  تسین  مزال  فاکتعا  رد  هزور  - 2
بجاو مّوس  زور  ندـنام  زور ، ود  ندـش  مامت  زا  سپ  یلو  تسا  زیاج  مّود  لّوا و  ياهزور  رد  یبحتـسم ، فاـکتعا  ندرک  اـهر  عطق و  - 3

(3) تسین . زیاج  فاکتعا  عطق  دوشیم و 
هچ ترورـض  يور  زا  یلو  دـشاب  مکح  هب  لهاج  دـنچ  ره  دوشیم ، لـطاب  فاـکتعا  دوش ، جراـخ  دجـسم  زا  راـیتخا  اـب  ًادـمع و  رگا  - 4

: دراوم نیا  دننام  درادن  لاکشا  دجسم  زا  ندش  جراخ  دشاب  یفرع  ای  یعرش  ای  یلقع  ترورض 
( یّلخت  ) تجاح ياضق  يارب  * 

تبانج  لسغ  ماجنا  * 
( هاگداد رد  نداد  تداهش   ) تداهش هماقا  * 

ضیرم  تدایع  * 
هزانج  عییشت  * 

رفاسم هقردب  * 
ددرگیمرب رفس  زا  هک  یسک  لابقتسا  * 

دیاب بجاو  طایتحا  ربانب  دور ، نوریب  دجسم  زا  ترورض  رطاخ  هب  رگا 

. یناثلا نامه - - 1
. ثلاثلا ص 305 ، ج 1 ، هلیسولاریرحت ، - 2

م 3. ص 306 ، ج 1 ، هلیسولاریرحت ، - 3
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دیابن ناکما  تروص  رد  دنکن و  تکرح  هیاس  ریز  دنیـشنن و  دنامن و  دجـسم  نوریب  زاین  رادـقم  زا  شیب  دـنک و  باختنا  ار  هار  نیرتکیدزن 

(1) دنیشنب . هیاس  ریز 

فاکتعا تامّرحم 

: دنک زیهرپ  دیاب  اهراک  نیا  زا  فاکتعا  لاح  رد  ناسنا 
شزیمآ  سمل ، هسوب ، دننام  زیمآتوهش ؛ یسنج و  روما  - 1

( بجاو طایتحا  ربانب   ) انمتسا - 2
(2) تذل . اب  هارمه  وبشوخ ، ناهایگ  یتح  تایرطع  وبشوخ و  ياهزیچ  ندییوب  - 3

شورف  دیرخ و  - 4
( بجاو طایتحا  ربانب   ) اهنیا ریغ  هراجا و  حلص و  لثم  تراجت ؛ عاونا  ریاس  - 5

(3) وا . رب  يرترب  لضف و  راهظا  يرگید و  رب  هبلغ  يارب  يویند  ینید و  روما  رد  لادج  - 6

هرطف تاکز 

داوم رادقم و  هک  دنزادرپب  یتاکز  دیاب  دنشاب ، طیارـش  ياراد  هک  يدارفا  رطف ، دیع  بش  رد  ینعی  ناضمر ؛ كرابم  هام  نتفای  نایاپ  زا  سپ 
. دوشیم هدناوخ  هرطف  تاکز  مانب  تاکز  نیا  دمآ . دهاوخ  نآ  فرصم 

: تسا بجاو  وا  رب  هرطف  تاکز  دشاب  طیارش  نیا  ياراد  رطف  دیع  بش  رد  هک  یسک 
(4) دشابن . ریقف  - 4 دشابن . یسک  هدنب  - 3 دشاب . لقاع  - 2 دشاب . غلاب  - 1

دنشاب کچوک  دزادرپب ، ار  دنتسه  وا  روخنان  رطف  دیع  بش  برغم  رد  هک  یناسک  دوخ و  تاکز  دیاب  دشاب  قوف  طیارش  ياراد  هک  يدرف 
دنزرف رگا  یتح  ینعی   ) رگید رهـش  رد  ای  دنـشاب  وا  دوخ  رهـش  رد  هن ، ای  دشاب  بجاو  وا  رب  نانآ  جرخ  رفاک ، ای  دنـشاب  ناملـسم  گرزب ، ای 

هک  وا  کچوک 

م 9. عباسلا و ص 307 ، ص 306  ج 1 ، هلیسولاریرحت ، - 1
. دیوبب ناحتما  يارب  اًلثم  تسا ؛ مارح  دشابن  تّذل  يارب  دنچ  ره  يرون : هَّللا  ۀیآ  مراکم ، هَّللا  ۀیآ  - 2

. تسین زیاج  بجاو  طایتحا  ربانب  زین  ندرب  تّذل  دصق  نودب  یناگیاپلگ : هَّللا  ۀیآ 
ص 309. ج 1 ، هلیسولاریرحت ، - 3

م 1991. لئاسملا ، حیضوت  - 4
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دراو رطف  دیع  بش  بورغ  زا  شیپ  وا  تیاضر  اب  هک  ینامهم  نینچمه  و  دهدب ) ار  وا  تاکز  دـیاب  دـشاب  هتفر  ترفاسم  هب  تسوا  روخنان 

(2) دهدب . ار  وا  تاکز  دیاب   (1) دشاب ، هدش  شاهناخ 
(3) تسا . ولیک  ًابیرقت 3  هک  عاص  کی  يرفن  ره  هرطف : تاکز  رادقم 

(4) اهنیا . دننام  ترذ و  ای  جنرب  ای  شمشک  ای  امرخ  ای  وج  ای  مدنگ  هرطف : تاکز  سنج 
(5) رطف . دیع  بش  هرطف : تاکز  بوجو  تقو 

ربانب دـناوخیم  دـیع  زامن  رگا  دـهدب و  دـیع  زور  رد  هک  تسا  نآ  رتهب  رطف و  دـیع  زور  رهظ  ات  دـیع  بش  زا  هرطف : تاکز  تخادرپ  تقو 
(6). دزادرپب دیع  زامن  زا  لبق  بجاو  طایتحا 

نیکاسم هب  اهنآلافطاو و  نمؤميارقفهب  طقفهک  تسنآبحتـسم  طایتحا  هچرگ  تسا ، لام  تاکز  فرـصم  نامه  هرطف : تاـکز  فرـصم 
(7) دهدب .

هرطف تاکز  ماکحا 

دنارذگب ار  شلایع  لها و  دوخ و  لاس  جراخم  دناوتب  هک  درادـن  مه  یبسک  درادـن و  ار  شلایع  لها و  دوخ و  لاس  جراخم  هک  یـسک  - 1
(8). تسین بجاو  وا  رب  هرطف  تاکز  نداد  تسا و  ریقف 

« رد دوشیم  دراو  هناخبحاص  تیاضر  نودب  رطف ، دیع  بش  بورغ  زا  شیپ  هک  ینامهم  هرطف  - 2
. دهدب ار  وا  یجرخ  هک  دناهدرک  روبجم  ار  ناسنا  هک  یـسک  هرطف  تسا  نینچمه  تسا و  بجاو  دوش ، باسح  وا  روخنان  هک  یتروص  (9)

(10)

ره دـنک  تخادرپ  ار  وا  هرطف  تاکز  تسا  بجاو  هداد  ار  وا  نان  بشما  دـنیوگب  هک  یتروص  رد  یفاص : هَّللا  ۀـیآ  یناگیاپلگ ، هَّللا  ۀـیآ  - 1
. دوشن باسح  وا  روخنان  دنچ 

م 1991 و 1995. لئاسملا ، حیضوت  - 2
. تسین بجاو  نابزیم  رب  وا  هرطف  هدش  توعد  دیع  بش  يارب  طقف  رگا  اما  مراکم : هَّللا  ۀیآ 

م 1991. لئاسملا ، حیضوت  - 3
. نامه - 4

ص 348. ج 1 ، هلیسولا ، ریرحت  - 5
م 2029. لئاسملا ، حیضوت  ص 348 ؛ ج 1 ، هلیسولاریرحت ، - 6

م 2014. لئاسملا ، حیضوت  - 7

م 1992. لئاسملا ، حیضوت  - 8
. دهدب ار  وا  هرطف  بجاو  طایتحا  ربانب  مراکم : هَّللا  ۀیآ  - 9

. تسا بجاو  طایتحا  ربانب  دنامیم  وا  دزن  یتدم  و  یناگیاپلگ : یناتسیس ، یفاص ، ماظع  تایآ 
. تسا تاکز  نداد  رتهب  هچ  رگا  تسا  بوجو  مدع  رهظا  هکلب  تسا  لاکشا  لحم  دنامیم  وا  دزن  یتدم  و  ییوخ : هَّللا  ۀیآ 

. تسا بجاو  طایتحا  ربانب  دوش  باسح  وا  روخنان  هک  یتروص  رد  دنامیم  وا  دزن  یتدم  و  لضاف : هَّللا  ۀیآ 
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. تسا بجاو  طایتحا  ربانب  دوش  باسح  وا  روخنان  هک  یتروص  رد  دنامیم  وا  دزن  یتدم  و  لضاف : هَّللا  ۀیآ 
. تسا وا  هرطف  تاکز  نداد  طوحا  هچ  رگا  تسا  لاکشا  لحم  دنامیم  وا  دزن  یتدم  و  يزیربت : هَّللا  ۀیآ 

م 1996 لئاسملا ، حیضوت  - 10
نآ طرش  هب  تسا  بجاو  نابزیم  رب  تسا  هدش  يرگید  صخـش  نامهم  لاوش  هام  لاله  ندمآرب  زا  شیپ  هک  یـسک  هرطف  تجهب : هَّللا  ۀیآ 

. دنک فرص  اذغ  دناوتن  هک  دیآ  شیپ  یعنام  ًادعب  یلو  دشاب  هدمآ  وا  لزنم  هب  اذغ  ندروخ  يارب  هک 
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توعد ار  وا  بورغ  زا  شیپ  هچ  رگا  تسین ، بجاو  هناـخبحاص  رب   (1) دوشیم ، دراو  رطف  دیع  بش  بورغ  زا  دـعب  هک  ینامهم  هرطف  - 3

(2). دنک راطفا  مه  وا  هناخ  رد  دشاب و  هدرک 
(3). دهدب ار  دوخ  هرطف  تسین  بجاو  دهدب  ار  وا  هرطف  دیاب  يرگید  هک  یسک  - 4

(5). دوشیمن بجاو   (4) شدوخ رب  دهدن  ار  هرطف  وا  دشاب و  بجاو  یسک  رب  ناسنا  هرطف  رگا  - 5
(6) دهدب . رگید  دیس  هب  ار  وا  هرطف  دناوتیمن  دشاب  وا  روخنان  يدیس  رگا  یتح  دهدب ، هرطف  دیس  هب  دناوتیمن  تسین  دیس  هک  یسک  - 6

یلو  دشاب  لداع  تسین  مزال  دنهدیم  وا  هب  هرطف  هک  يریقف  - 7

زا شیپ  هچ  رگا  تسین  بجاو  الا  تسا و  بجاوطایتحا  ربانب  دوش  باسح  وا  روخان  هک  یتروص  رد  يزیربت : هَّللا  ۀـیآ  ییوخ ، هَّللا  ۀـیآ  - 1
. دنک راطفا  وا  هناخ  رد  دشاب و  هدرک  توعد  ار  وا  بورغ 

م 1997 لئاسملا ، حیضوت  - 2
. تسین بجاو  نابزیم  رب  وا  هرطف  دشاب  هدش  توعد  دیع  بش  يارب  طقف  باتفآ و  بورغ  زا  لبق  نامهیم  رگا  مراکم : هَّللا  ۀیآ 

م 2005. لئاسملا ، حیضوت  - 3
. دوشیم بجاو  طایتحا ، ربانب  مراکم : هَّللا  ۀیآ  یناتسیس ، هَّللا  ۀیآ  - 4

م 2006. لئاسملا ، حیضوت  - 5

م 2009. لئاسملا ، حیضوت  - 6
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(2). دنهدن هرطف  دنکیم  هریبک  تیصعم  اراکشآ  هک  یسک  راوخبارش (1) و  هب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا 

(3) دنهدب . هرطف  دیابن  دنکیم  فرصمتیصعمردار  هرطفهک  یسکهب  - 8
(5) دنهدن . هرطف  عاص  کی  زا  رتمک  شلاس و  جراخم  زا  شیب  ریقف  کی  هب  هک  تسا  نآ  بجاو  (4) طایتحا - 9
(6). دراذگب هرطف  يارب  ار  رگید  یلام  درادرب و  شدوخ  يارب  ار  نآ  دناوتیمن  دراذگب ، رانک  ار  هرطف  رگا  - 10

فلت دربب و  رگید  ياج  هب  رگا  دربن و  رگید  ياـج  هب  ار  هرطف  هک  تسنآ  بجاو  طاـیتحا  (7) دوش ادیپ  قحتـسم  شدوخ  لحم  رد  رگا  - 11
(8) دهدب . ار  نآ  ضوع  دیاب  دوش 

. دنهدن هرطف  دنکیم  تیصعم  هک  یسک  هب  و  یفاص : یناگیاپلگ ، لضاف ، ماظع  تای  - 1
م 2016 لئاسملا ، حیضوت  - 2

اراکـشآ هک  یـسک  ًاصوصخ  دوشیم  بکترم  تسه  حیبق  رکنم و  مالـسا  رد  هک  يروما  هریبک و  تیـصعم  هک  یـسک  هب  تجهب : هَّللا  ۀـیآ 
. شاهداوناخ وا و  تایرورض  ردق  هب  رگم  دنهدب  تاکز  دیابن  بجاو  طایتحا  ربانب  دهدیم  ماجنا  تیصعم 

م 2017. لئاسملا ، حیضوت  - 3
. تسا بحتسم  طایتحا  یناتسیس : هَّللا  ۀیآ  - 4

م 2018. لئاسملا ، حیضوت  - 5

م 2032. لئاسملا ، حیضوت  - 6
. دربن رگید  ياج  هب  هک  تسانآ  بحتسم  طایتحا  هچ  رگا  دربب  رگید  ياج  هب  ار  نآ  دناوتیم  یکارا : هَّللا  ۀیآ  - 7

م 2035. لئاسملا ، حیضوت  - 8
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میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب 

یلاعلا  هّلظ  ّدم  ياهنماخ - یمظعلا  هَّللا  ۀیآ  ترضح  كرابم  رضحم 
عولط هظحل  قیقد  صیخشت  ناکما  مدع  اهرهش و  هعسوت  هب  هّجوت  اب  ناضمر و  كرابم  فیرـش و  هام  هناتـسآ  رد  ّتیحت ، مالـس و  ضرع  اب 

. دنیامرف مالعا  حبص  زامن  هماقا  هزور و  يارب  كاسما  نامز  دروم  رد  ار  دوخ  فیرش  رظن  تسا  دنمشهاوخ  رجف 
. دیامرف مادتسم  ناناملسم  رس  رب  جع )  ) رصع یلو  روهظ  ات  ار  ماقمیلاع  میعز  نآ  تکربرپ  هیاس  دنوادخ 

نارهط  ینیمخ  ماما  يالصم 
یلاعت  همسب 

ناذا عورـش  اب  نامزمه  حبـص  زامن  تقو  هزور و  كاسما  دروم  رد  طایتحا  تیاعر  تهج  یلاعت  هَّللا  مهدـیا  مرتحم  نینمؤم  تسا  یـضتقم 
. دنیامن حبص  هضیرف  يادا  هب  عورش  ناذا  زا  دعب  هقیقد  شش  یلا  جنپ  دودح  دنیامن و  كاسما  هزور  يارب  اههناسر  زا  یمالعا  حبص 

بادآو هیعدا  مراهچ  شخب 

هراشا

: تسا هدش  هدافتسا  ریز  ياهباتک  زا  هشوت  نیا  هیهت  رد 
1418 ه. ناضمر ، كرابم  هام  هژیو  رون ، نایهار  هشوت  هر  - 1

(. ترجه حرط   ) نیغّلبم شزومآ  تنواعم  مق . هّیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  ش . 1376 ه . ق /.
حرط  ) نیغّلبم شزومآ  تنواعم  مق ، همیلع  هزوح  تاـغیلبت  رتفد  1376 ش ). 1417 ق ،  ) ناضمر كرابم  هام  هژیو  رون ، ناـیهار  هشوتهر  - 2

(. ترجه
لّوا 1376. پاچ  رصن ، تاراشتنا  یثدحم ، داوج  داتسا  كولس ، زبس  ّطخ  - 3

مّوس 1371. پاچ  ریبک ، ریما  تاراشتنا  یثّدحم ، داوج  داتسا  ج 1 ، بالقنا ، تیاور  - 4
.1376 مّود ، پاچ  تیبرت ، تاراشتنا  یثّدحم ، داوج  داتسا  بالقنا ج 2 ، تیاور  - 5

.1375 لّوا ، پاچ  هعمج ، همئا  يراذگتسایس  ياروش  رشان  هعمج ، همئا  يراذگتسایس  ياروش  یگنهرف  تنواعم  ج 2 ، ماّیا ، دای  - 6
، ایسآ تاراشتنا  ياهنماخ ، هَّللا  ۀیآ  ترضح  یمالسا  بالقنا  مّظعم  ربهر  همجرت  نیسایلآ ، یضار  خیش  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما  حلـص  - 7

.1348 لّوا ، پاچ 
، نادئاق رغصا  هرّونم ، هنیدم  همّرکم و  هّکم  یمالسا  راثآ  خیرات و  - 8
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.1374 مّود ، پاچ  رعشم ، رشن 

. رعشم رشن  یناحبس ، رفعج  هَّللا  ۀیآ  مالسا . ربمایپ  خیرات  زا  ییاهزارف  - 9
.1377 مجنپ ، پاچ  يداهلا ، رشن  رتفد  هدازحالف ، نیسح  دّمحم  هقف ، شزومآ  - 10

.1376 مّود ، پاچ  ردص ، هناخباتک  تاراشتنا  یتاّلحم ، یلوسر  مشاه  دیس  جاح  داتسا  همجرت  نانجلا ، حیتافم  - 11

ناضمر هام  كرتشم  لامعا 

: تسا بحتسم  ناضمر  هام  مامت  رد  هک  یلامعا  هیعدا و 

ناضمر (1) هام  كرتشم  لامعا 
: تسا بحتسم  ناضمر  هام  مامت  رد  هک  یلامعا  هیعدا و 

ناضمر هام  نآرق  راهب  تسا و  يراهب  ار  يزیچره  هک  تسا  ثیدح  رد  تسا و  نآرق  ندـناوخ  ناضمر ، كرابم  هام  رد  لامعا  نیرتهب  - 1
توالت هب  عورـش  زا  لبق  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هک  تسا  هدـش  تیاور  هدـش و  لزان  هاـم  نیا  رد  نآرق  هکنیا  هچ  تسا ،

. دناوخیم ار  اعد  نیا  نآرق 
ِناِسل یلَع  ُقِطاَّنلا  َکُمالَکَو  ِِهلا  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللاِدـْبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  َِکلوُسَر  یلَع  َكِدـْنِع  ْنِم  ُلَْزنُْملا  َکـُباتِک  اذـه  َّنا  ُدَهْـشا  ّینا  َّمُهللا 

ِهیف يرَظَن  ْلَعْجاَف  َّمُهللا  ََکباتِکَو  َكَدـْهَع  ُتْرَـشَن  ّینا  َّمُهللا  َكِدابِع  َْنَیبَو  َکَْنَیب  امیف  اًلِـصَّتُم  اًْلبَحَو  َکِْقلَخ  یلا  َْکنِم  ًاـیِداه  ُهَْتلَعَج  َکِِّیبَن 
الَو َکیصاعَم  َبَنَتْجاَو  ِهیف  َکِظِعاوَم  ِنایَِبب  َظَعَّتا  ْنَّمِم  یْنلَعْجاَو  ًاراِبتْعا  ِهیف  يرِْکفَو  ًارِْکف  ِهیف  یتَئآِرقَو  ًةَدابِع 

. تسا هدش  هتفرگ  یمق  ساّبع  خیش  جاح  نانجلا ، حیتافم  فیرش  باتک  زا  مّوس  شخب  بلاطم  - 1
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ًاذِخآ ُهَماکْحاَو  ِِهتایا  ُرَّبَدـَتا  یْنلَعْجا  َِلب  اهیف  َرُّبَدـَت  ًۀـَئاِرق ال  یتَئاِرق  ْلَعَْجت  الَو  ًةَواشِغ  يرََـصب  یلَع  ْلَعَْجت  الَو  یعْمَـس  یلَع  یتَئاِرق  َدـْنِع  ْعَبْطَت 

. ُمیحَّرلا ُفُؤَّرلا  َْتنا  َکَّنا  ًارَذَه  یتَئاِرق  الَو  ًۀَْلفَغ  ِهیف  يرَظَن  ْلَعَْجت  الَو  َِکنید  ِِعیارَِشب 
: دناوخیم ار  اعد  نیا  دیجم  نآرق  تئارق  زا  دعب  و 

ُّلُِحی ْنَّمِم  یْنلَعْجا  َّمُهللا  انَّبَر  ُدْمَْحلا  َکَلَف  ِِهلا  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِقِداَّصلا  َکِِّیبَن  یلَع  ُهَْتلَْزنا  يذَّلا  َِکباتِک  ْنِم  َْتیَـضَق  ام  ُْتاَرَق  ْدَق  ّینا  َّمُهللا 
یف ًۀَجَرَد  اهاَرَق  ٍۀَـیا  ِّلُِکب  ِهیقُْرت  ْنَّمِم  یْنلَعْجاَو  يرْـشَح  یف  ًاْسناَو  يْربَق  یف  ًاْسنا  یل  ُْهلَعْجاَو  ِهِِهباشَتُمَو  ِهِمَکْحُِمب  ُنِمُْؤیَو  ُهَمارَح  ُمِّرَُحیَو  َُهلالَح 

. َنیَملاْعلا َّبَر  َنیما  َنیّیِّلِع  الْعا 
: تسا نیا  اعد  نآ  دناوخیم و  ناضمر  هام  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  جح  ياعد  ندناوخ  - 2

َُکلَئْـساَو ََکل  َکیرَـش  َكَدْـحَو ال  َْکنِم  اَّلا  یتَجاح  ُُبلْطا  ّیناَـف ال  ِساَّنلا  َیلا  ًۀَـجاح  َبَلَط  ْنَمَو  یتَجاـح  ُُبلْطا  َکـْنِمَو  َکـِب  ّینا  َّمُهللا 
ًۀَیِکاز ًۀَـلَّبقَتُم  ًةَروُْربَم  ًۀَّجِح  اًلیبَس  ِمارَْحلا  َِکْتَیب  یلا  اذـه  یماع  یف  یل  َلَعَْجت  ْناَو  ِِهْتَیب  ِلـْهاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنا  َکـِناوْضِرَو  َِکلْـضَِفب 

اِهب ُعَفَْرتَو  یْنیَع  اِهب  ُّرَقَت  ََکل  ًۀَِصلاخ 
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َِکتَعاـط ْنِم  يدـْنِع  ََرثآ  ٌءیَـش  َنوُکَیـال  یّتَح  َکـِمِراحَم  ِعیمَج  ْنَع  اـِهب  َّفُکا  ْناَو  یجْرَف  َظَـفْحا  ْناَو  يرََـصب  َّضُغا  ْنا  ینَقُزَْرتَو  یتَجَرَد 

َلَعَْجت ْنا  َُکلَئْساَو  َّیَلَع  ِِهب  َتْمَْعنا  امَو  ٍۀَِیفاعَو  ٍراسَیَو  ٍرُْسی  یف  َِکلذ  ْلَعْجاَو  ُْهنَع  َْتیَهَنَو  َتْهِرَک  اِمل  ِكْرَّتلاَو  َْتبَبْحا  اِمب  ِلَمَْعلاَو  َِکتَیْشَخَو 
ْنَم ِناوَِهب  ینَمِرُْکت  ْنا  َُکلَئْـساَو  َِکلوُسَر  َءآدْعاَو  َکَئآدْعا  یب  َُلتْقَت  ْنا  َُکلَئْـساَو  َِکئآِیلْوا  َعَم  َکِِّیبَن  ِۀَـیار  َتَْحت  َِکلیبَس  یف  اًْلتَق  یتافَو 

. ُهَّللا َءآش  ام  ُهَّللا  َِیبْسَح  اًلیبَس  ِلوُسَّرلا  َعَم  یل  ْلَعْجا  َّمُهللا  َِکئآِیلْوا  ْنِم  ٍدَحا  ِۀَمارَِکب  یّنُِهت  الَو  َکِْقلَخ  ْنِم  َْتئِش 

دوشیم هدناوخ  بجاو  ياهزامن  زا  سپ  هک  ییاهاعد 

: تسا هدش  تیاور  مالسلا  امهیلع  مظاک  یسوم  ماما  قداص و  رفعج  ماما  زا  هک  ییاعد  - 1
ِِفقاوْملا َْکِلت  ْنِم  یِنلُْخت  الَو  ٍقْزِر  ِۀَعَسَو  ٍۀَِیفاعَو  َْکنِم  ٍرُْـسی  یف  ینَْتیَْقبا  ام  ٍماع ، ِّلُک  یفَو  اذه  یماع  یف  ِمارَْحلا ، َِکْتَیب  َّجَح  یْنقُزْرا  َّمُهللا 

امیف َُکلَئْـسا  ّینا  َّمُهللا  یل  ْنُکَف  ِةَرِخألاَو  اْینُّدـلا  ِجـِئاوَح  ِعیمَج  یفَو  ِِهلا  َو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  َکِِّیبَن  ِْربَق  ِةَراـیِزَو  ِۀَـفیرَّشلا  ِدِـهاشَْملاَو  ِۀَـمیرَْکلا 
ْنِم  ینَُبتْکَت  ْنا  ُلَّدَُبی  الَو  ُّدَُری  يذَّلا ال  ِءآضَْقلا  َنِم  ِرْدَْقلا  ِۀَْلَیل  یف  ِمُوتْحَْملا  ِْرمَألا  َنِم  ُرِّدَُقتَو  یضْقَت 
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َلیُطت ْنا  ُرِّدَُـقتَو  یـضْقَت  امیف  ْلَعْجاَو  ْمُُهتائِّیَـس  ْمُْهنَع  ِرَّفَکُْملا  ُمُُهبُونُذ ، ِروُفْغَْملا  ُمُُهیْعَـس ، ِروُکْـشَْملا  ُمُهُّجَح ، ِروُْربَْملا  ِمارَْحلا ، َکـِْتَیب  ِجاَّجُح 

. َنیَملاْعلا َّبَر  َنیمآ  یْنیَدَو  یتَناما  یّنَع  يِّدُؤتَو  یقْزِر  َّیَلَع  َعِّسَُوتَو  يرْمُع 
: فورعم ياعد  - 2

ُهَْتلَّضَفَو ُهَْتفَّرَشَو  ُهَْتمَّرَکَو  ُهَتْمَّظَع  ٌرْهَش  اذهَو  ُریصَْبلا  ُعیمَّسلا  َوُهَو  ٌءیَش  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  يذَّلا  ُمیظَْعلا  ُّبَّرلا  َْتنا  ُمیحَر  ای  ُروُفَغ  ای  ُمیظَع  ای  ُِّیلَع  ای 
ِناقْرُْفلاَو يدُْـهلا  َنِم  ٍتانَِّیبَو  ِساَّنِلل  ًيدُـه  َنآْرُْقلا  ِهیف  َْتلَْزنا  يذَّلا  َناـضَمَر  ُرْهَـش  َوُهَو  َّیَلَع  ُهَمایِـص  َتْضَرَف  يذَّلا  ُرْهَّشلا  َوُهَو  ِروُهُّشلا  یَلَع 
ِیْنلِخْداَو ِْهیَلَع  ُّنُمَت  ْنَمیف  ِراَّنلا  َنِم  یتَبَقَر  ِكاکَِفب  َّیَلَع  َّنُم  َْکیَلَع  ُّنَُمی  الَو  ِّنَْملاَذ  ایَف  ٍرْهَـش  ِْفلا  ْنِم  ًاْریَخ  اهَْتلَعَجَو  ِرْدَْقلا  َۀَْـلَیل  ِهیف  َْتلَعَجَو 

. َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب  َۀَّنَْجلا 
: تسا هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  هک  ییاعد  - 3

َّمُهللا ٍنیدَـم  ِّلُک  َْنیَد  ِْضقا  َّمُهللا  ٍنایْرُع  َّلُک  ُسْکا  َّمُهللا  ٍِعیاج  َّلُک  ِْعبْـشا  َّمُهللا  ٍریقَف  َّلُک  ِنْغا  َّمُهَّللا  َروُرُّسلا  ِرُوبُْقلا  ِلْها  یلَع  ْلِـخْدا  َّمُهللا 
ِرُوما ْنِم  ٍدِساف  َّلُک  ِْحلْصا  َّمُهللا  ٍریسا  َّلُک  َُّکف  َّمُهللا  ٍبیرَغ  َّلُک  َّدُر  َّمُهللا  ٍبوُرْکَم  ِّلُک  ْنَع  ْجِّرَف 
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َکَّنا ِْرقَْفلا  َنِم  اِننْغاَو  َْنیَّدلا  اَّنَع  ِْضقا  َّمُهللا  َِکلاح  ِنْسُِحب  اِنلاح  َءوُس  ْرِّیَغ  َّمُهللا  َكانِِغب  انَْرقَف  َّدُس  َّمُهللا  ٍضیرَم  َّلُک  ِفْشا  َّمُهللا  َنیِملْـسُْملا 

. ٌریدَق ٍءیَشِّلُک  یلَع 

ناضمر هام  ياهبش  لامعا 

: ناضمر هام  ياهبش  كرتشم  لامعا 

ربارب دـصراهچ  شزامن  باوث  ات  دـنک  راطفا  لالح  يامرخ  هب  هک  تسنآ  رتهب  تاهبُـش و  مارح و  زا  هزیکاپ  زیچ  اـب  ندرک  راـطفا  هکنآ  - 1
. تسبوخ زین  دنک  راطفا  هک  مادک  ره  هب  مرگ  بآ  هب  تابن و  هب  اولح و  هب  ریش و  هب  بطر و  هب  بآ و  امرخ و  هب  ددرگ و 

: اعد نیا  تساهنآ  هلمجزا  دناوخب و  تسا  هدیسر  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  هک  ییاهاعد  راطفا  تقو  رد  - 2
. ُْتلَّکََوت َْکیَلَعَو  ُتْرَْطفا  َِکقْزِر  یلَعَو  ُتْمُص  ََکل  َّمُهللا 

هاـگره مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  هدـش  تیاور  هتـشاد و  هزور  زور  نیا  رد  هک  ار  یـسک  ره  باوث  وا  هب  دـنک  اـطع  ادـخ  اـت 
: تفگیم دنک  راطفا  تساوخیم 

. ُمیلَْعلا ُعیمَّسلا  َْتنا  َکَّنا  اَّنِم  ْلَّبَقَتَف  انْرَْطفا  َِکقْزِر  یلَعَو  انْمُص  ََکل  َّمُهللا  ِهَّللا  ِمِْسب 

ناضمر هام  ياهبش  www.Ghaemiyeh.comلامعا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 189 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:172

ناضمر هام  ياهبش  www.Ghaemiyeh.comلامعا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 190 

http://www.ghaemiyeh.com


173 ص :
. دزرمایب ار  وا  ادخ  ات  یل  ْرِفْغا  ِةَرِفْغَْملا  َعِساو  ای  ِمیَحّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  دیوگب : لّوا  همقل  رد 

. دناوخب ردق  هروس  راطفا  تقو  رد  - 3
هیلع هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  دشاب و  ندیـشون  بآ  ای  امرخ  هناد  دنچ  هب  هچ  رگا  ار  نارادهزور  دهد  راطفا  هقدص و  راطفا  تقو  رد  - 4

يزیچ وا  رجا  زا  هکنآ  نودب  رادهزور  نآ  ِرجا  لثم  دوب  دهاوخ  وا  يارب  زا  ار  يراد  هزور  دهد  راطفا  هک  یـسک  تسا ، هدـش  تیاور  هلآ  و 
. دوش مک 

. تسا بحتسم  ردق »  » هروس هبترم  رازه  ندناوخ  بش  ره  - 6
. دناوخب ار  ناخُد »  » هروس هبترم  دص  بش  ره  - 7

: ار اعد  نیا  دناوخب  - 8
َِکْتَیب َّجَـح  یْنقُزْراَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َماـیِّصلا  ِهیف  َكِداـبِع  یلع  َتْضَرَْتفاَو  َنآْرُْقلا  ِهیف  َْتلَْزنا  يذَّلا  َناـضَمَر  ِرْهَـش  َّبَر  َّمُهللا 

. ُماَّلَع ای  ُنمْحَر  ای  َكُْریَغ  اهُرِفْغَی  ُهَّناَف ال  َماظِْعلا  َبُونُّذلا  َْکِلت  یل  ْرِفْغاَو  ٍماع  ِّلُک  یفَو  اذه  یماع  یف  ِمارَْحلا 
. تشذگ هحفص 168  رد  هک  ار  ّجح  ياعد  برغم  زا  دعب  دناوخب  بش  ره  - 9

. ار حاتتفا  فورعم  ياعد  ناضمر  هام  زا  بش  ره  رد  دناوخب  - 10

حاتتفا ياعد 

حاتتفا  ياعد 
َنیِبقاعُْملا ُّدَشاَو  ِۀَمْحَّرلاَو  ِْوفَْعلا  ِعِضْوَم  یف  َنیمِحاَّرلا  ُمَحْرا  َْتنا  َکَّنا  ُْتنَْقیاَو  َِکنَِّمب  ِباوَّصِلل  ٌدِّدَسُم  َْتناَو  َكِدْمَِحب  َءآنَّثلا  ُِحتَْتفاّینا  َّمُهللا 

یتَحْدِم ُعیمَس  ای  ْعَمْساَف  َِکتَلَئْـسَمَو  َِکئآعُد  یف  یل  َْتنِذا  َّمُهللا  ِۀَمَظَْعلاَو  ِءآیْربِْکلا  ِعِضْوَم  یف  َنیرِّبَجَتُْملا  ُمَظْعاَو  ِۀَمِقَّنلاَو  ِلاکَّنلا  ِعِضْوَم  یف 
اهَتْرَـشَن ْدَق  ٍۀَمْحَرَو  اهَْتلَقا  ْدَـق  ٍةَْرثَعَو  اهَتْفَـشَک  ْدَـق  ٍموُمُهَو  اهَتْجَّرَف  ْدَـق  ٍۀـَبْرُک  ْنِم  یهلا  آی  ْمَکَف  یتَْرثَع  ُروُفَغ  ای  ِْلقاَو  یتَوْعَد  ُمیحَر  ای  ْبِجاَو 

ُهْرِّبَک َو  ِّلُّذلا  َنِم  ٌِّیلَو  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ِْکلُْملا  یف  ٌکیرَـش  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ًاَدلَو  الَو  ًۀَـبِحاص  ْذِـخَّتَی  َْمل  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْـمَْحلا  اهَتْکَکَف  ْدَـق  ٍءالَب  ِۀَْـقلَحَو 
يذَّلا ِهَّلل  ُدْمَْحلا  ِهِْرما  یف  َُهل  َعِزانُم  الَو  ِهِْکُلم  یف  َُهل  َّدآضُم  يذَّلا ال  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  اهِّلُک  ِهِمَِعن  ِعیمَج  یلَع  اَهِّلُک  ِهِدِماحَم  ِعیمَِجب  ِهَّلل  ُدْـمَْحلا  ًاریبْکَت 

يذَّلا ال ُهَدَی  ِدوُْجلِاب  ِطِساْبلا  ُهُدْجَم  ِمَرَْکلِاب  ِرِهاَّظلا  ُهُدْمَح  َو  ُهُْرما  ِْقلَْخلا  ِیف  یشاْفلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  ِِهتَمَظَع  یف  َُهل  َهیبَش  الَو  ِهِْقلَخ  یف  َُهل  َکیرَش  ال 
ٍۀَمیظَع ِْهَیلا  یب  ٍۀَـجاح  َعَم  ٍریثَک  ْنِم  اًلیلَق  َُکلَئْـسا  ّینا  َّمُهللا  ُباَّهَْولا  ُزیزَْعلا  َوُه  ُهَّنا  ًاـمَرَک  َو  ًادوُج  اَّلا  ِءآـطَْعلا  ُةَْرثَک  ُهُدـیَزت  ـالَو  ُُهِنئآزَخ  ُصُْقنَت 

َوُهَو ٌریثَک  يْدنِع  َوُه  َو  ٌمیدَق  ُْهنَع  َكانِغَو 
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ِریثَک ْنَع  َکَْملِحَو  یلَمَع  ِحیبَق  یلَع  َكَْرتِسَو  یْملُظ  ْنَع  َکَْحفَصَو  یتَئیطَخ  ْنَع  َكَزُواَجتَو  یْبنَذ  ْنَع  َكَْوفَع  َّنا  َّمُهللا  ٌریسَی  ٌلْهَس  َْکیَلَع 

َِکتَرْدـُق ْنَم  ینَْتیَراَو  َِکتَمْحَر  ْنِم  ینَْتقَزَر  يذَّلا  َْکنِم  ُُهبِجْوَتْـسا  ام ال  َکَلَئْـسا  ْنا  یف  ینَعَمْطا  يدْـمَعَو  يأطَخ  ْنِم  َناک  اـم  َدـْنِع  یمْرُج 
ُْتبَتَع یّنَع  اَْطبا  ْناَف  َْکَیلا  ِهیف  ُتْدَصَق  امیف  َْکیَلَع  الِدُم  اًلِجَو  الَو  ًاِفئآخ  ًاِسنأَتْسِم ال  َُکلَئْـساَو  ًانِمآ  َكوُعْدا  ُتْرِـصَف  َِکَتباجا  ْنِم  ینَْتفَّرَعَو 
َکَّنا ِّبَر  ای  َّیَلَع  َْکنِم  ٍمیَئل  ٍدـْبَع  یلَع  َرَبْصا  ًامیرَک  اـًلْوَم  َرا  ْمَلَف  ِرُومُأـْلا  ِۀَِـبقاِعب  َکِْـملِِعل  یل  ٌْریَخ  َوُه  یّنَعاَْـطبا  يذَّلا  َّلََـعلَو  َکـْیَلَع  یلْهَِجب 

یل ِۀَـمْحَّرلا  َنِم  َِکلذ  َکْعَنْمَی  ْمَلَف  َْکیَلَع  َلُّوَطَّتلا  َِیل  َّناَک  َْکنِم  ُلَْبقا  الَف  ََّیلا  ُدَّدَوَتَتَو  َْکَیلا  ُضَّغَبَتاَف  ََّیلا  ُبَّبَحَتَتَو  َْکنَع  ّیلَواَـف  ینوُعْدـَت 
ِِکلام ِهَّلل  ُدْمَْحلا  ٌمیرَک  ٌداوَج  َکَّنا  َِکناسْحا  ِلْضَِفب  ِْهیَلَع  ْدُـجَو  َلِهاْجلا  َكَدـْبَع  َمَحْراَف  َکِمَرَکَو  َكِدوُِجب  َّیَلَع  ِلُّضَفَّتلاَو  ََّیلا  ِناسْحِْألاَو 

َدَْعب ِهِْوفَع  یلَع  ِهَّلل  ُدْمَْحلاَو  ِهِملِع  َدَْعب  ِهِْملِح  یلَع  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  َنیَملاَْعلا  ِّبَر  ِنیّدـلا  ِناَّیَد  ِحابْـصِْألا  ِِقلاف  ِحایِّرلا  ِرِّخَـسُم  ِْکلُْفلا  يِرُْجم  ِْکلُْملا 
ِلالَْجلا ِيذ  ِحابْـصِْألا  ِقلاف  ِقْزِّرلا  ِطِساب  ِْقلَْخلا  ِِقلاـخ  ِهَّلل  ُدْـمَْحلا  ُدـیُری  اـم  یلَع  ٌرِداـق  َوُهَو  ِِهبَـضَغ  یف  ِِهتاـنا  ِلوُط  یلَع  ِهَّلل  ُدْـمَْحلاَو  ِِهتَرْدـُق 

يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  یلاعَتَو  َكَرابَت  يوْجَّنلا  َدِهَشَف  َبُرَقَو  يُری  الَف  َدَُعب  يذَّلا  ِماْعنِْألاَو  ِلْضَْفلاَو  ِمارْکِْألاَو 
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ِهَّلل ُدْـمَْحلا  ُءآشَی  ام  ِِهتَرْدـُِقب  َغَلَبَف  ُءآمَظُْعلا  ِِهتَمَظَِعل  َعَضاَوتَو  َءآَّزِعَْألا  ِِهتَّزِِعب  َرَهَق  ُهُدِـضاُعی  ٌریهَظ  الَو  ُُهلِکاـُشی  ٌهیبَش  ـالَو  ُُهلِداـُعی  ٌع  ِزاـنُم  َُهل  َْسَیل 

ٍۀَمیظَعَو یناطْعا  ْدَـق  ٍۀَـئینَه  ٍۀَـبِهْوَم  ْنِم  ْمَکَف  ِهیزاجا  الَف  َّیَلَع  َۀَـمْعِّْنلا  ُمِّظَُعی  َو  ِهیـصْعا  اـَناَو  ٍةَروُع  َّلُـک  َّیَلَع  ُُرتْسَیَو  ِهیداـنا  َنیح  یُنبیُجی  يذَّلا 
ُُهِلئآس ُّدَُری  الَو  ُُهباب  ُقَْلُغی  الَو  ُُهباجِح  ُکَتُْهی  يذَّلا ال  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  ًاحِّبَـسُم  ُهُرُکْذاَو  ًادِماح  ِْهیَلَع  یْنثاَف  ینارا  ْدَق  ٍۀَِقنُوم  ٍۀَجَْهبَو  ینافَک  ْدَق  ٍۀَـفوُخَم 

ُِفلْخَتْـسَیَو ًاکُوُلم  ُِکلُْهی  َو  َنیِربْکَتْـسُْملا  ُعَضَیَو  َنیفَعْـضَتْسُْملاُعَفْرَیَو  َنیِحلاَّصلا  یِّجَُنیَو  َنیِفئآـْخلا  ُنِمُْؤی  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْـمَْحلا  ُُهِلمآ  ُبَّیَُخی  ـالَو 
ِدَمَتْعُم َنیِبلاَّطلا  ِتاجاح  عِضْوَم  َنیخِرْـصَتْسُْملا  ِخیرَـص  َنیِملاَّظلا  ِلاکَن  َنیبِراْهلا  ِكِرْدُم  َنیِملاَّظلا  ِریبُم  َنیرابَّجلا  ِمصاق  ِهَّلل  ُدْمَْحلاَو  ِنیرَخآ 

ِهَّلل ُدْمَْحلا  اِهتارَمَغ  یف  ُحَبْسَی  ْنَمَو  ُراِحْبلا  ُجوُمَتَو  اهُراَّمُعَو  ُضْرَْألا  ُفُجَْرتَو  اُهناَّکُس  َو  ُءآمَّسلا  ُدَعَْرت  ِِهتَیْـشَخ  ْنِم  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  َنینِمْؤُْملا 
َءآیحَْألا ُتیُمیَو  ُمَعُْطی  الَو  ُمِعُْطیَو  ُقَزُْری  الَو  ُقُزْرَیَو  ْقَلُْخی  َْملَو  ُُقلْخَی  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  ُهَّللا  اَنادَه  ْنا  الَْول  َيِدَـتْهَِنل  اَّنُک  امَو  اذـِهل  انادَـه  يذَّلا 

َکِّیِفَـصَو َکـِنیماَو  َکـِلوُسَرَو  َكِدـْبَع  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهللا  ٌریدَـق  ٍءْیَـشِّلُک  یلَع  َوُهَو  ُْریَْخلا  ِهِدَِـیب  ُتوُمَی  ـال  ٌّیَح  َوُهَو  یتْوَْملا  ِییُْحیَو 
َلَمْجاَو  َنَسْحاَو  َلَْضفا  َِکتالاسِر  ِغِّلَبُمَو  َكِّرِس  ِِظفاحَو  َکِْقلَخ  ْنَم  َِکتَرَیِخَو  َِکبیبَحَو 
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َِکئآِیْبناَو َكِداـبِع  نِم  ٍدَـحا  یلَع  َتْمَّلَـسَو  َْتنَّنََحتَو  َتْمَّحََرتَو  َتْکَراـبَو  َْتیَّلَـص  اـم  َرَثْکاَو  ینْـساَو  َرَهْطاَو  َبَیْطاَو  یْمناَو  یکْزاَو  َلَـمْکاَو 

َکِّیلَوَو َكِْدبَع  َنیَملاْعلا  ِّبَر  ِلُوسَر  ِّیِصَوَو  َنینِمْؤُْملا  ِریما  ٍّیلَع  یلَع  ِّلَصَو  َّمُهللا  َکِْقلَخ  نِم  َْکیَلَع  ِۀَمارَْکلا  ِلْهاَو  َِکتَْوفِصَو  َِکلُـسُرَو 
یلَع ِّلَصَو  َنیَملاْعلا  ِءآِسن  ِةَدِّیَس  َۀَمِطاف  ِةَرِهاَّطلا  ِۀَقیّدِّصلا  یَلَع  ِّلَصَو  ِمیظَْعلا  ِأبَّنلاَو  يْربُْکلا  َِکتَیآَو  َکِْقلَخ  یلَع  َِکتَّجُحَو  َِکلوُسَر  یخاَو 
ٍِّیلَع ِْنب  ِدَّمَُحمَو  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  َنیِملْـسُْملا  ِۀَِّمئا  یلَع  ِّلَصَو  ِۀَنَّْجلا  ِلْها  ِبابَـش  ْيَدّیَـس  ِْنیَـسُْحلاَو  ِنَسَْحلا  يدُْهلا  ِیَماماَو  ِۀَـمْحَّرلا  ِیَْطبِس 

ِّيِدـْهَْملا يداـْهلا  ِفَـلَْخلاَو  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلاَو  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَعَو  ٍِّیلَع  ِنـْب  ِدَّمَُحمَو  یـسُوم  ِنـْب  ِِّیلَعَو  ٍرَفْعَج  ِنـْب  یَـسُومَو  ٍدَّمَُحم  ِنـْب  ِرَفْعَجَو 
ُهَّفُحَو ِرَظَْتنُْملا  ِلْدَْـعلاَو  ِلَّمَؤُْملا  ِِمئآْقلا  َكِْرما  ِِّیلَو  یلَع  ِّلَـصَو  َّمُهللا  ًۀَِـمئآد  ًةَریثَک  ًةوَلَـص  َكِدـِالب  یف  َکـِئآنَماَو  َكِداـبِع  یلَع  َکِـجَجُح 

اَمَک ِضْرَْألا  یف  ُهِْفلْخَتْـسا  َِکنیدـِب  َِمئآْقلاَو  َِکباتِک  یلا  َیِعاَّدـلا  ُْهلَعْجا  َّمُهللا  َنیَملاـْعلا  َّبَر  اـی  ِسُدـُْقلا  ِحُوِرب  ُهْدِّیاَو  َنیبَّرَقُْملا  َکـِتَِکئالَِمب 
ُهْرُْصناَو ِِهب  ْزِزْعاَو  ُهَّزِعا  َّمُهللا  ًاْئیَش  َِکب  ُكِرُْشی  َكُُدبْعَی ال  ًاْنما  ِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ُْهلِْدبا  َُهل  ُهَْتیَضَتْرا  يِذَّلا  ُهَنید  َُهل  ْنِّکَم  ِِهْلبَق  ْنِم  َنیذَّلا  َْتفَلْخَتْسا 

َمُهللا  ًاریصَن  ًاناْطلُس  َْکنَُدل  ْنِم  َُهل  ْلَعْجاَو  ًاریسَی  ًاْحتَف  َُهل  ْحَْتفاَو  ًازیزَع  ًارْصَن  ُهْرُْصناَو  ِِهب  ْرِصَْتناَو 
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َمالْسِْألا اَِهب  ُّزُِعت  ٍۀَمیرَک  ٍَۀلْوَد  یف  َْکَیلا  ُبَغَْرن  اَّنا  َّمُهللا  ِْقلَْخلا  َنِم  ٍدَحا  َۀَفاخَم  ِّقَْحلاَنِم  ٍءْیَِشب  َیِفْخَتْسَی  یّتَح ال  َکِِّیبَن  َۀَّنُـسَو  َکَنید  ِِهب  ْرِهْظا 

َنِم انَْتفَّرَع  ام  َّمُهللا  ِةَرِخْالاَو  اْینُّدلا  َۀَمارَک  اِهب  اُنقُزَْرتَو  َِکلیبَس  یلا  ِةَداْقلاَو  َِکتَعاط  یلا  ِةاعُّدلاَنِم  اهیف  اُنلَعَْجتَو  ُهَلْهاَو  َقافِّنلا  اَِهب  ُّلِذـُتَو  ُهَلْهاَو 
انَِلئآع ِِهب  ِنْغاَو  انَتَّلِذ  ِِهب  ْزِزْعاَو  اـنَتَِّلق  ِِهبْرِّثَکَو  اـنَْقتَف  ِِهب  ُْقتْراَو  انَعْدَـص  ِِهب  ْبَعْـشاَو  انَثَعَـش  ِِهب  ْمُْملا  َّمُهللا  ُهاـنْغِّلَبَف  ُْهنَع  انْرُـصَق  اـمَو  ُهاـْنلِّمَحَف  ِّقَْحلا 

انَدـیعاوَم ِِهب  ْزِْجناَو  انَتَِبلَط  ِِهب  ْحِْـجناَو  انَرْـسا  ِِهب  َُّکفَو  انَهوُجُو  ِِهب  ْضَِّیبَو  انَرْـسُع  ِِهب  ْرِّسَیَو  انَتَّلَخ  ِِهب  َّدُـسَو  اـنَْرقَف  ِِهبُْربْجاَو  اـنِمَْرغُم  ْنَع  ِِهب  ِْضقاَو 
ِِهب ِفْشا  َنیطْعُْملا  َعَسْواَو  َنیلُوئْـسَْملا  َْریَخ  ای  اِنتَبْغَر  َقُْوف  ِِهب  انِطْعاَو  اَنلامآ  ِةَرِخْالاَو  اْینُّدـلا  َنِم  ِِهب  انْغَِّلبَو  اَنلْؤُس  ِِهب  انِطْعاَو  اـنَتَوْعَد  ِِهب  ْبِجَتْـساَو 

یلَع ِِهب  انْرُْـصناَو  ٍمیقَتْـسُم  ٍطارِـص  یلا  ُءآشَت  ْنَم  يدـْهَت  َکَّنا  َِکنْذِاب  ِّقَْحلا  َنِم  ِهیف  َِفُلتْخا  اَِمل  ِِهب  انِدـْهاَو  اـِنبُوُلق  َظـْیَغ  ِِهب  ْبِهْذاَو  انَروُدُـص 
اِنب ِنَتِْفلا  َةّدِشَو  انِدَدَع  َۀَِّلقَو  انِّوُدَع  َةَْرثَکَو  انِِّیلَو  َۀَْبیَغَو  ِِهلاو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  انِِّیبَن  َدْقَف  َْکَیلا  ُوکْـشَن  اَّنا  َّمُهللا  َنیمآ  ِّقَْحلا  َهلا  آنِّوُدَـعَو  َكِّوُدَـع 

ٍۀَمْحَرَو ُهُرِهُْظت  ٍّقَح  ِناْطلُـسَو  ُهُّزُِعت  ٍرْـصَنَو  ُهُفِـشْکَت  ٍّرُِـضبَو  ُُهلِّجَُعت  َْکنِم  ٍحـْتَِفب  َِکلذ  یلَع  اَّنِعاَو  ِِهلاو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  اْنیَلَع  ِناـمَّزلا  َرُهاـظَتَو 
. َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب  اهانُِسْبُلت  َْکنِم  ٍۀَِیفاعَو  اهاُنلِّلََجت  َْکنِم 

حاتتفا www.Ghaemiyeh.comياعد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 196 

http://www.ghaemiyeh.com


179 ص :
: دناوخب زین  ار  اعد  نیا  بش  ره  - 11

انْجِّوَزَف َِکتَمْحَِرب  ِنیْعلا  ِروُْحلا  َنِمَو  انِقْـساَف  ٍلیبَْسلَـس  ٍْنیَع  ْنِم  ٍنیعَم  ْنِم  ٍْساََکبِو  انْعَفْراَف  َنیّیِّلِع  یفَو  اْنلِخْداَف  َنیِحلاَّصلا  ِیف  َِکتَمْحَِرب  َّمُهللا 
اَف ِقَْربَتْـسِْألاَو  ِریرَْحلاَو  ِسُدـْنُّسلا  ِباِیث  ْنِم  َو  انْمِعْطاَف  ِْریَّطلا  ِموُُحلَو  ِۀَّنَْجلا  ِراـِمث  ْنِمَو  اْنمِدْـخاَف  ٌنُونْکَم  ٌُؤلُْؤل  ْمُهَّناَـک  َنیدَّلَخُْملا  ِنادـْلِْولا  َنِمَو 

َمْوَی َنیرِخألاَو  َنیلَّوَألا  َْتعَمَج  اذاَو  اَنل  ْبِجَتْساَف  ِۀلَئْـسَْملاَو  ِءآعُّدلا  َِحلاصَو  اَنل  ْقِّفَوَف  َِکلیبَس  یف  اًْلتَقَو  ِمارْحلا  َِکْتَیب  َّجَحَو  ِرْدَْقلا  َۀَْلَیلَو  انِْـسْبل 
َعَمَو انْمِعُْطت  الَف  ِعیرَّضلاَو  ِموُّقَّزلا  َنِمَو  اِنلَْتبَت  الَف  َِکناوَهَو  َِکباذَـع  یفَو  انَّلُغَت  الَف  َمَّنَهَج  یفَو  اـَنل  ُْبتْکاَـف  ِراَّنلا  َنِم  ًۀـَئآَربَو  اـنْمَحْراَف  ِۀَـمایِْقلا 

ِّقَِحب ال َْتنا  اَّلا  َهلا  ای ال  ٍءوُس  ِّلُک  ْنِمَو  انِْـسْبُلت  الَف  ِنارِطَْقلا  ِلیبارَـسَو  ِراَّنلا  ِباِیث  ْنِمَو  اْنُببْکَت  الَف  انِهوُجُو  یلَع  ِراَّنلا  ِیفَو  اْنلَعَْجت  الَف  ِنیطایَّشلا 
. انِّجَنَف َْتنا  اَّلا  َهلا 

ناضمر هام  ياهبش  لامعا 

: یناوخیم ناضمر  هام  بش  ره  رد  هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  - 12
ْنِم ینَُبتْکَت  ْنا  ُلَّدَُـبی  الَو  ُّدَُری  يذَّلا ال  ِءآضَْقلا  َنِم  ِمیکَْحلا  ِْرمَأـْلا  ِیف  ِمُوتْحَْملا  ِْرمَأـْلا  َنِم  ُرِّدَُـقتَو  یـضْقَت  اـمیف  َلَـعَْجت  ْنا  َُکلَئْـسا  ّینا  َّمُهللا 

امیف َلَعَْجت  ْناَو  ْمِِهتائِّیَس  ْنَع  ِرَّفَکُْملا  ُمُُهبُونُذ  ِروُفْغَْملا  ُمُُهیْعَس  ِروُکْشَْملا  ُمُهُّجَح  ِروُْربَْملا  ِمارَْحلا  َِکْتَیب  ِجاَّجُح 
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يْریَغ  یب  ْلِْدبَتْسَت  الَو  َِکنیِدل  ِِهب  ُرِصَْتنَت  ْنَّمِم  ینَلَعَْجتَو  یقْزِر  یف  َعِّسَُوتَو  ٍۀَِیفاعَو  ٍْریَخ  یف  يرْمُع  َلیُطت  ْنا  ُرِّدَُقتَو  یضْقَت 

: دناوخب ناضمر  هام  ياهبش  زا  بش  ره  رد  هک  تسا  نیحلاّصلا  سینا  رد  - 13
ِْهیَلَع  یُنبِّذَُعت  ٌْبنَذ  ْوا  ٌۀَِعبَت  یلَِبق  ََکلَو  ِهِذه  یتَْلَیل  ْنِم  ُرْجَْفلا  َُعلْطَی  ْوا  َناضَمَر  ُرْهَش  یّنَع  َیِضَْقنَی  ْنا  ِمیرَْکلا  َکِهْجَو  ِلالَِجب  ُذوُعا 

دـمح و تعکر  ره  رد  زامن  تعکر  ود  ناضَمَر  هام  بش  ره  رد  بیترت : نیدـب  ناضمر ، هام  ياهبـش  یبحتـسم  ياـهزامن  ندروآ  اـجب  - 14
: دیوگب داد  مالس  نوچ  هبترم و  هس  دیحوت 

. وُْهلَی ٌِمئاد ال  َوُه  ْنَم  َناْحبُس  وُهْسَی  ٌِمئآق ال  َوُه  ْنَم  َناْحبُس  ُلَْجعَی  ٌمیحَر ال  َوُه  ْنَم  َناحبُس  ُلُفْغَی  ٌظیفَح ال  َوُه  ْنَم  َناْحبُس 
: دیوگب سپ  هبترم  تفه  ار  عبرا  تاحیبست  دیوگب  سپ 

. َمیظَْعلا َْبنَّذلا  َِیل  ْرِفْغا  ُمیظَع  ای  َکَناْحبُس  َکَناْحبُس  َکَناْحبُس 
یبـش ره  رد  لّوا ) بش  تسیب   ) ناـضمر هاـم  مّیود  ههد  لّوا و  ههد  رد  مالـسلا  مهیلع  وا  لآ  ربـمغیپ و  رب  دتـسرفب  تاولـص  هـبترم  هد  سپ 

هدزاود دـناوخب و  برغم  زاـمن  زا  دـعب  ارنآ  تعکر  تشه  هک  قـیرط  نیا  هب  مالـس  کـی  هب  تعکر  ود  ره  دوـش  هدـناوخ  تـعکر  تـسیب 
دعب ارنآ  تعکر  تشه  زاب  دناوخب  تعکر  یس  بش  ره  رد  رخآ  ههد  رد  ءاشع و  زامن  زا  دعب  ار  رگید  تعکر 
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دـصیس هک  ار  هدنامیقاب  دوشیم و  تعکر  دـصتفه  اهزامن  نیا  عومجم  ءاشع و  زامن  زا  دـعب  ار  رگید  تعکر  ود  تسیب و  برغم و  زامن  زا 
تعکر دص  مّیس  تسیب و  بش  تعکر و  دص  مکی  تسیب و  بش  تعکر و  دص  مهدزون  بش  ینعی  دناوخب  ردق  ياهبـش  رد  تسا  تعکر 

. دوش تعکر  رازه  عومجم  سپ 
: ناضمر هام  یبحتسم  ياهزامن  زا  تعکر  ود  ره  زا  دعب  یناوخیم  هک  هدش  تیاور  و 

ِمارَْحلا َکـِْتَیب  ِجاَّجُح  ْنِم  ینَلَعَْجت  ْنا  ِرْدَْـقلا  ِۀَْـلَیل  یف  ِمیکَْحلا  ِْرمَأـْلا  َنِم  ُقُْرفَت  اـمیفَو  ِمُوتْحَْملا  ِْرمَأـْلا  َنِم  ُرِّدَُـقتَو  یـضْقَت  اـمیف  ْلَـعْجا  َّمُهللا 
. َنیمِحاَّرلاَمَحْراای یقْزِریفیل  َعِّسَُوتَو  َِکتَعاطیف  يرْمُع  َلیُطتْنا  َُکلَئْساَو  ْمُُهبُونُذ  ِروُفْغَْملا  ُمُُهیْعَس  ِروُکْشَْملا  ُمُهُّجَح  ِروُْربَْملا 

ناضمر  هام  ياهبش  ّصتخم  لامعا 
لّوا  بش  لامعا 

. نتفر لاله  تیؤر  لابند  هب  - 1
: دیوگب دنک و  دنلب  نامسآ  فرط  هب  ار  اهتسد  هلبق  هب  ور  دید  ار  هام  نوچ  - 2

یضَْرتَو  ُّبُِحت  ام  یلا  ِۀَعَراسُْملاَو  ِمالْسِْإلاَو  ِۀَمالَّسلاَو  ِنامیِْألاَو  ِْنمَْألِاب  اْنیَلَع  ُهَّلِها  َّمُهللا  َنیَملاْعلا  ُّبَر  ُهَّللا  َکُّبَرَو  ّیبَر 
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. ُهَتَْنِتفَو ُهَئالَبَو  ُهَّرَشَو  ُهَّرُض  اَّنَع  ْفِرْصاَو  ُهَنْوَعَو  ُهَْریَخ  اْنقُزْراَو  اذه  انِرْهَش  یف  اَنل  َكِراب  َّمُهللا 

دومرفیم هلبق  بناج  هب  ار  فیرش  يور  ار  ناضمر  ام  لاله  درکیم  تیؤر  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  هدش  تیاور  و 
: تفگیم و 

ِنا رُْقلا  ِةَوِالتَو  ِمایِْقلاَو  ِمایِّصلاَو  ِةالَّصلا  یَلَع  ِنْوَْعلاَو  ِماقْـسَْألا  ِعافِدَو  ِۀَـلَّلَجُْملا  ِۀَِـیفاْعلاَو  ِمالْـسِْإلاَو  ِۀَـمالَّسلاَو  ِنامیِْإلاو  ِْنمَْألِاب  اْنیَلَع  ُهَّلِها  َّمُهللا 
. انَتْمِحَرَو اَنل  َتْرَفَغَو  اَّنَع  َتْوَفَع  ْدَقَو  َناضَمَر  ُرْهَش  اَّنَع  َیِضَْقنَی  یّتَح  ِهیف  انْمِّلَسَو  انِّم  ُهْمَّلَسَتَو  َناضَمَر  ِرْهَِشل  انْمِّلَس  َّمُهللا 

: وگب يدومن  لاله  تیؤر  نوچ  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  و 
ِهِمایِص یلَع  اَّنِعا  َّمُهللا  ِناقْرُْفلاَو  يدُْهلا  َنِم  ٍتانَِّیبَو  ِساَّنِلل  ًيدُه  َنا  رُْقلا  ِهیف  َْتلَْزناَو  ُهَمایِص  اْنیَلَع  َتْضَرَْتفا  ِدَقَو  َناضَمَر  ُرْهَش  َرَضَح  ْدَق  َّمُهللا 

. ُمیحَر ای  ُنمْحَر  ای  ٌریدَق  ٍءْیَشِّلُک  یلَع  َکَّنا  ٍۀَِیفاعَو  َْکنِم  ٍرُْسی  یف  اَنل  ُهْمِّلَسَو  ُْهنِم  انْمِّلَسَو  ِهیف  انْمِّلَسَو  اَّنِم  ُْهلَّبَقَتَو 
ماما  هک  هیداجس  هفیحص  مّوس  لهچ و  ياعد  ندناوخ  - 3
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: تسا نیا  اعد  نآ  دناهدناوخ و  لاله  تیؤر  تقو  رد  مالسلا  هیلع  نیدباعلانیز 

َمَُهْبلا َِکب  َحَـضْواَو  َمَلُّظلا  َِکب  َرََّون  ْنَِمب  ُْتنَما  ِریبْدَّتلا  ِکَلَف  یف  ُفِّرَـصَتُْملا  ِریدـْقَّتلا  ِلِزاـنَم  یف  ُدِّدَرَتُْملا  ُعیرَّسلا  ُِبئاَّدـلا  ُعیطُْملا  ُْقلَْخلا  اَـهُّیا 
ِةَرانِْإلاَو ِلُوفُْألاو  ِعُولُّطلاَو  ِناصْقُّنلاَو  ِلاـمَْکلِاب  َکَـنَهَْتماَو  َناـمَّزلا  َکـِب  َّدَـحَف  ِِهناْطلُـس  ِتاـمالَع  ْنِم  ًۀَـمالَعَو  ِهِْکُلم  ِتاـیا  ْنِم  ًۀَـیا  َکَـلَعَجو 

َحاتْفِم کَلَعَج  َِکنْاَش  یف  َعَنَص  ام  َفَْطلاَو  َكِْرما  ْنِم  َرَّبَد  ام  َبَجْعا  ام  ُهَناْحبُـس  ٌعیرَـس  ِِهتَدارا  یلاَو  ٌعیطُم  َُهل  َْتنا  َِکلذ  ِّلُک  یف  ِفوُسُْکلاَو 
ِلا َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصی  ْنا  َكَرِّوَصُمَو  يرِّوَصُمَو  َكَرِّدَقُمَو  يرِّدَقُمَو  َکَِقلاخَو  یِقلاخَو  َکَّبَرَو  یِّبَر  َهَّللا  ُلَئْساَف  ٍثِداح  ٍْرمَِأل  ٍثِداح  ٍرْهَش 

َسَْحن ٍدْعَس ال  َلالِه  ِتائِّیَّسلا  َنِم  ٍۀَمالَسَو  ِتافألا  َنِم  ٍْنما  َلالِه  ُماثْألا  اَهُسِّنَُدت  ٍةَراهَطَو ال  ُماَّیَْألا  اَهُقَحْمَت  ٍۀکََرب ال  َلالِه  َکَلَعْجَی  ْناَو  ٍدَّمَُحم 
ٍدَّمَُحم یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ٍمالْساَو  ٍۀَمالَسَو  ٍناسْحاَو  ٍۀَمِْعنَو  ٍنامیاَو  ٍْنما  َلالِه  ٌّرَش  ُُهبوُشَی  ٍْریَخَو ال  ٌرْـسُع  ُهُجِزاُمی  ٍرُْـسیَو ال  ُهَعَم  َدَکَن  ٍنُْمیَو ال  ِهیف 

ِهیف انْمِـصْعاَو  َِۀبْوَّتلاَو  ِۀَـعاَّطِلل  ِهیف  َّمُهللا  اَنْقِّفَوَو  ِهیف  ََکل  َدَّبَعَت  ْنَم  َدَعْـساَو  ِْهَیلا  َرَظَن  ْنَم  یکْزاَو  ِْهیَلَع  َعَلَط  ْنَم  یـضْرا  ْنِم  اْنلَعْجاَو  ٍدَّمَُحم  ِلا  َو 
ُدیمَْحلا ُناَّنَْملا  َْتنا  َکَّنا  َۀَّنِْملا  ِهیف  َِکتَعاط  ِلامِْکتْـسِاب  اْنیَلَع  ْمِْمتاَو  ِۀَِـیفاْعلا  َنَنُج  ِهیف  انِْـسْبلاَو  ِۀَـمْعِّنلا  َرْکُـش  ِهیف  انْعِزْواَو  ِۀـَبوَْحلاَو  ِماـثالا  َنِم 

ِِهلا  ٍدَّمَُحم و  یلَع  ُهَّللا  یَّلَصَو 
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َنیما ٍمیحَر  ِّلُک  ْنِم  ُمَحْرَْألاَو  ٍمیرَک  ِّلُک  ْنِم  ُمَرْکَْألا  َکَّنا  اْهلَّبَقَتَو  َِکتَعاط  ِضَرَتْفُم  ْنِم  ِْهَیلا  انَْتبَدَن  ام  یلَع  َْکنِم  ًانوَع  ِهیف  اَنل  ْلَعْجاَو  َنیبِّیَطلا 

. َنیَملاْعلا َّبَر  َنیما 
. دبایرد ار  لاس  نآ  نیرمتعم  جاّجح و  باوث  دوش و  هتخیر  شناهانگ  ات  دنک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  - 4

. تشذگ هحفص 180  ناضمر  هام  كرتشم  لامعا  رد  هک  يوحن  هب  هام  نیا  زامن  تعکر  رازه  ندناوخ  هب  دنک  ادتبا  بش  نیا  زا  - 5
. ماعنا هروس  دمح ، زا  سپ  تعکر  ره  رد  زامن  تعکر  ود  ندناوخ  - 6

. تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  هک  ار  ءاعد  نیا  دناوخب  دنک و  دنلب  ار  اهتسد  برغم  زامن  زا  دعب  - 7
َّمُهللا ُریبَْخلا  ُفیطَّللا  َوُهَو  ُریمَّضلا  ُّنُِجتَو  ُروُدُّصلا  یِفُْخت  امَو  ُِنیْعَْألا  َۀَِـنئاخ  ُمَْلعَی  ْنَم  ای  ٌریدَـق  ٍءْیَـشِّلُک  یلَع  َوُهَو  َریبْدَّتلا  ُِکلْمَی  ْنَم  ای  َّمُهللا 

اَم یلَع  اَّنِعاَو  ِلَـلِْعلا  َنِم  انَنادـْبا  ْحِّحَـص  َّمُهللا  ُلِـکَّتَی  ٍلَـمَع  ِْریَغ  یلَع  َوُه  ْنَّمِم  ـالَو  َلِـسَکَف  َیِقَـش  ْنَّمِم  اـْنلَعَْجتالَو  َلِـمَعَف  يَون  ْنَّمِم  اـْنلَعْجا 
ِهیف انْطِّشَنَو  ِهِمایِِقل  انْقِّفَوَو  ِهِمایِـص  یلَع  اَّنِعا  َّمُهللا  اْنیَلَع  ِهیف  َکَضوُْرفَم  اْنیَّدا  ْدَـقَو  اذـه  َكُرْهَـش  اَّنَع  َیِـضَْقنَی  یّتَح  ِلَمَْعلا  َنِم  اـْنیَلَع  َتْضَرَْتفا 
ْنِم َراْطفِْإلا  اْنقُزْرا  َّمُهللا  ًابَطَع  الَو  ًامَقَـس  الَو  ًابَعَت  الَو  ًابَـصَو  اْنیَلَع  ْطِّلَُـست  َّمُهللا ال  ِةوکَّزلا  َءآتیا  ِهیف  اَنل  ْلِّهَـسَو  ِۀَئآرِْقلا  َنِم  اْنبُجَْحت  الَو  ِةالَّصِلل 

ِلالَْحلا  َِکقْزِر 
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َّمُهللا ال ِمارْجَْألاَو  ِراصْألا  َنِم  ًاِصلاخ  ِماثْألا  َنِم  ًاّیِقَن  ًابِّیَط  ًالالَح  ُْهلَعْجاَو  َكِْرما  ْنِم  ُهَتْرَّدَـق  ام  ْرِّسَیَو  َِکقْزِر  ْنِم  ُهَتْمَـسَق  ام  ِهیف  اـَنل  ْلِّهَـس  َّمُهللا 

یلَع اًلِّضَفَتُم  ای  ِنالْعَْألاب  ِهِْملِعَک  ِّرِّسلِاب  ُهُْملِع  ْنَم  ای  ٌماقْـسا  الَو  ٌسَنَد  ُُهبوُشَی  ًالالَح ال  اَنل  َکَقْزِر  ْلَعْجاَو  ٍمارَح  الَو  ٍثیبَخ  َْریَغ  ًابِّیَط  اَّلا  اـنْمِعُْطت 
انْقِّفَوَو ِداشَّرِلل  انِدـْهاَو  َكَرُْـسی  اْنِلناَو  َكَرْـسُع  اْنبِّنَجَو  َكَرْکِذ  انْمِْهلا  ٌریبَخ  ٌمیلَع  ٍءْیَـشِّلُِکبَو  ٌریدَـق  ٍءْیَـشِّلُک  یلَع  َوُه  ْنَم  ای  ِناسْحِْإلِاب  ِهِداـبِع 

َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  َوُه  اَّلا  َءوُّسلا  ُفِشْکَی  الَو  ُهُْریَغ  ِبُونُّذـلا  َمیظَع  ُرِفْغَی  ْنَم ال  اـی  اـیاطَْخلاَو  ِرازْوَأـْلا  َنِم  اَّنُـصَو  اـیالَْبلا  َنِم  انْمِـصْعاَو  ِدادَّسِلل 
انَماِیقَو ًاروُکْشَم  انَیْعَس  ْلَعْجاَف  َِکلذَکَو  ًالوُصْوَم  يْوقَّتلاَو  ِِّرْبلِابَو  ًالُوبْقَم  انَمایِـص  ْلَعْجاَو  َنیبِّیَّطلا  ِِهْتَیب  ِلْهاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َنیمَرْکَْألا  َمَرْکاَو 

ْلَْبقاَو ِتانَسَْحلا  اَنل  ْفِعاضَو  ِتاجَرَّدلا  اََنل  ِلْعاَو  يرُْسْیِلل  انْرِّسَیَو  يرْـسُْعلا  اَْنبِّنَجَو  ینْـسُْحِلل  انِدْهاَو  ًاعوُمْـسَم  انَئآعُدَو  ًاعُوفْرَم  انَنا  ُْرقَو  ًاروُْربَم 
ِبوُضْغَْملا َنِم  اْنلَعَْجت  الَو  َنیِزئاْفلا  َنیِلماْعلا  َنِم  اْنلَعْجاَو  ِتائِّیَّسلا  اَّنَع  ْزَواَجتَو  ِتائیطَْخلا  اََنل  ْرِفْغاَو  ِتاوَعَّدلا  اَّنِم  ْعَمْـساَو  َةالَّصلاَو  َمْوَّصلا  اَّنِم 

ِّلُک ْنِم  ِهیف  َْتلَزْجاَو  اَنبونُذ  ِهیف  َتْرَفَغَو  اَنلامْعا  ِهیف  َْتیَّکَزَو  انَماِیقَو  انَمایِص  ِهیف  َْتِلبَق  ْدَقَو  اَّنَع  َناضَمَر  ُرْهَش  َیِضَْقنَی  یّتَح  َنّیلآَّضلا  َالَو  ْمِْهیَلَع 
. ٌطیُحم ٍءْیَش  ِّلُِکب  َْتناَو  ُبیرَْقلا  ُّبَّرلاَو  ُبیجُْملا  ُهلِْإلا  َکَّناَف  انَبیصَن  ٍْریَخ 
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: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  اعد  نیا  ندناوخ  - 8

اْنقُزْرا َّمُهللا  ِناقْرُْفلاَو  يدُْهلا  َنِم  ٍتانَِّیب  ٍتایآ  ِهیف  َْتلَْزناَو  َنآْرُْقلا  ِهیف  َْتلَْزنا  يذَّلا  َناضَمَر  ُرْهَـش  اذه  ِنآْرُْقلا  َلِّزَنُم  َناضَمَر  ِرْهَـش  َّبَر  َّمُهللا 
امیفَو ِمُوتْحَْملا  ِْرمَْألا  َنِم  ُرِّدَُقتَو  یضْقَت  امیف  ْلَعْجاَو  ٍةافاعُمَو  َْکنِم  ٍرُْـسی  یف  اَّنِم  ُهْمَّلَـسَتَو  ِهیف  انْمِّلَـسَو  اَنل  ُهْمِّلَـس  َّمُهللا  ِهِماِیق  یلَع  اَّنِعاَو  ُهَمایِص 

ِروُکْـشَْملا ُمُهُّجَح  ِروُْربَْملا  ِمارَْحلا ، َِکْتَیب  ِجاّجُح  ْنِم  ینَُبتْکَت  ْنا  ُلَّدَُـبی  الَو  ُّدَُری  يذَّلا ال  ِءآضَْقلا  َنِم  ِرْدَْـقلا  ِۀَْـلَیل  یف  ِمیکَْحلا  ِْرمَْألا  َنِم  ُقُْرفَت 
. ِلالَْحلا ِقْزِّرلا  َنِم  َّیلَع  َعِّسَُوتَو  يرْمُع  َلیُطت  ْنا  ُرِّدَُقتَو  یضْقَت  امیف  ْلَعْجاَو  ْمُُهتائِّیَس  ْمُْهنَع  ِرَّفَکُْملا  ُمُُهبُونُذ ، ِروُفْغَْملا  ُمُُهیْعَس ،

: دناوخیم ناضمر  هام  لّوا  بش  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  ییاعد  ندناوخ  - 9
َْتنا َّمُهللا  َنیِرفاْکلا  ِمْوَْقلا  یَلَع  انْرُْـصناَو  انَمادـْقا  ْتِّبثَو  انِماِیقَو  انِمایِـص  یلَع  انِّوَقَف  َّمُهللا  ُكَرابُْملا  ُرهَّشلا  اَهُّیا  َِکب  اـنَمَرْکا  يذَّلا  ِهَّلل  َدْـمَْحلا 
َْتناَو ُدـْبَْعلا  اَن  اَو  یلْوَْملا  َْتناَو  ُریقَْفلا  اَن  اَو  ُِّینَْغلا  َْتناَو  ٌءْیَـش  َكُّزُِعی  الَف  ُزیزَْعلا  َْتناَو  ََکل  َْهبِـش  الف  ُدَـمَّصلا  َْتناَو  َکـَل  َدـَلَو  ـالَف  ُدِـحاْولا 

ُتِّیَْملا  اَن  اَو  ُّیَْحلا  َْتناَو  ُقُولْخَْملا  اَن  اَو  ُِقلاْخلا  َْتناَو  ُئِطْخُْملا  اَن  اَو  ُمیحَّرلا  َْتناَو  ُِبنْذُْملا  اَن  اَو  ُروُفَْغلا 
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. ٌریدَق ٍءْیَشِّلُک  یلَع  َکَّنا  یّنَع  َزَواَجتَو  ینَمَحَْرتَو  یل  َرِفْغَت  ْنا  َِکتَمْحَِرب  َُکلَئْسا 

. دمآ دهاوخ  باتک  رخآ  رد  هک  ریبکنشوج  ياعد  ندناوخ  - 10
. تشذگ هحفص 168  رد  هک  جح  ياعد  ندناوخ  - 11

مهدزیس  بش  لامعا 
. لسغ - 1

. دیحوت هبترم  جنپ  تسیب و  دمح و  تعکر  ره  رد  زامن  تعکر  راهچ  - 2
دیحوت ْکلُْملا و  َكَرابَت  سی و  دمح  زا  دعب  تعکر  ره  رد  دوشیم  هدناوخ  زین  نابعش  بجر و  مهدزیـس  بش  رد  هک  زامن  تعکر  ود  - 3

. دناوخب
مهدراهچ  بش  لامعا 

. دوشیم هدناوخ  دیحوت »  » و كرابت »  » و سی »  » هروس اهنآ  زا  کیره  رد  هک  یتعکر  ود  زامن  ود 
مهدزناپ  بش  لامعا 

: زا تسا  ترابع  نآ  لامعا  تکرب و  اب  ياهبش  زا 
. لسغ - 1

. مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  - 2
. دیحوت كرابت و  سی و  دمح و  هب  زامن  تعکر  شش  - 3

. دناوخب دیحوت  هبترم  هد  دمح  زا  دعب  تعکر  ره  رد  زامن  تعکردص  - 4

ردق ياهبش  لامعا 

كرتشم لامعا 

. دنک لسغ  باتفآ  بورغ  ماگنه  تسا  رتهب  لسغ و  - 1
. دیوگب ِْهَیلا  ُبُوتاَو  َهَّللا  ُرِفْغَتْسا  هبترم  داتفه  غارف  زا  دعب  دناوخب و  دیحوت  هبترم  تفه  دمح  زا  دعب  تعکر  ره  رد  زامن ، تعکر  ود  - 2

: دیوگب دوخ و  لباقم  رد  دراذگب  دیاشگب و  ار  دیجم  نآرق  - 3
هبترم هد  سپ  َکـْنِم  َکِّقَِحب  ُفَرْعا  َدَـحا  ـالَف  ْمِْهیَلَع  َکِّقَِحبَو  ِهیف  ُهَتْحَدَـم  ٍنِمُْؤم  ِّلُـک  ِّقَِحبَو  ِِهب  ُهَْتلَـسْرا  ْنَم  ِّقَِحبَو  ِنآْرُْقلا  اَذـه  ِّقَِحب  َّمُهللا 

ِْنب ِّیلَِعب  هبترم  هد  ِْنیَـسُْحلِاب و  هبترم  هد  ِنَسَْحلِاب و  هبترم  هد  َۀَـمِطاِفب و  هبترم  هدو  ٍّیلَِعب  هبترم  هد  ٍدَّمَحُِمب و  هبترم  هد  ُهَّللا و  اـی  َکـِب  دـیوگب 
هبترم هد  یـسُوم و  ِْنب  ِِّیلَِعب  هبترم  هد  ٍرَفْعَج و  ِْنب  یَـسوُِمب  هبترم  هد  ٍدَّمَُحم و  ِنـْب  ِرَفْعَِجب  هـبترم  هد  ٍِّیلَع و  ِنـْب  ِدَّمَحَُمب  هـبترم  هد  ِْنیَـسُْحلا و 

. نک بلط  يراد  هک  تجاح  ره  سپ  ِۀَّجُْحلِاب . هبترم  هد  ٍِّیلَع و  ِْنب  ِنَسَْحلِاب  هبترم  هد  ٍدَّمَُحم و  ِْنب  ِِّیلَِعب  هبترم  هد  ٍِّیلَع و  ِْنبِدَّمَحُِمب 
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. مالسلا هیلع  نیسح  ماما  دنک  ترایز  - 5

. ار اهبش  نیا  درادب  ایحا  - 6
. دناوخب دیحوت  هبترم  هد  دمح  زا  دعب  تعکر  ره  رد  هک  تسنآ  لضفا  دراد و  رایسب  تلیضف  هک  دنک  زامن  تعکر  دص  - 7

: تسا نیا  اعد  نآ  هدش و  تیاور  مالسلا  هیلع  نیدباعلانیز  ماما  زا  هک  ییاعد  دناوخب  - 8
ِفْعَِضب ََکل  ُفِرَتْعاَو  یسْفَن  یلَع  َِکلِذب  ُدَهْشا  ًاءوُس  اْهنَع  ُفِرْـصا  الَو  ًاّرَـض  الَو  ًاعْفَن  یـسْفَِنل  ُِکْلما  ًارِخاد ال  ًاْدبَع  ََکل  ُْتیَْـسما  ّینا  َّمُهللا 

َّیَلَع ْمِْمتاَو  ِۀَْلیَّللا  ِهِذـه  یف  ِةَرِفْغَْملا  َنِم  ِتانِمْؤُْملاَو  َنینِمْؤُْملا  َعیمَجَو  ینَتْدَـعَو  ام  یل  ْزِْجناَو  ٍدَّمَُحم  ِلا  َو  ٍدَّمَُحمیلَع  ِّلَصَف  یتَلیح  ِۀَِّلقَو  یتَُّوق 
َِکناسْحِِإل اًِلفاغ ]  ] الَو ینَْتَیلْوا  امیف  َكِرْکِذـِل  ًایِـسان  یْنلَعَْجت  َّمُهللا ال  ُنیهَْملا  ُریقَْفلا  ُفیعَّضلا  ُنیکَتْـسُْملا  ُنیکْـسِْملا  َكُدـْبَع  ّیناَف  ینَْتیَتا  اـم 

ُعیمَـس َکَّنا  َءآمْعَن  ْوا  ٍسُْؤب  ْوا  ٍءالَب  ْوا  ٍۀَِـیفاع  ْوا  ٍءآخَر  ْوا  ٍةَّدِـش  ْوا  َءآَّرَـض  ْوا  َءآَّرَـس  یف  یّنَع  ْتاَْطبا  ْناَو  َِکَتباجا  ْنِم  ًاِسیا  الَو  ینَْتیَطْعا  امیف 
. ِءآعُّدلا

ردام و ردپ و  دوخ و  ترخآ  ایند و  بلاطم  يارب  زا  اعد  شزرمآ و  بلط  اهبش  نیا  رد  لامعا  نیرتهب  هک  هدومرف  هللا  همحر  یـسلجم  هماّلع 
. دوش رودقم  هچنآ  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص  راکْذا و  تسا و  ناشیا  هدرم  هدنز و  نمؤم  ناردارب  دوخ و  ناشیوخ 

. دمآ دهاوخ  باتک  رخآ  رد  هک  ریبکنشوج  ياعد  ندناوخ  - 9

صتخم لامعا 

مهدزون  بش  بادآ  لامعا و 
. ِْهَیلا ُبُوتا  َو  ّیبَر  َهَّللاُرِفْغَتْسا  هبترم  دص  - 1

. َنینِمْؤُْملا ِریما  َۀَلَتَق  ْنَْعلا  َّمُهَّللا  هبترم  دص  - 2
: اعد نیا  ندناوخ  - 3

ْنا ُلَّدَُـبی  الَو  ُّدَُری  يذَّلا ال  ِءآضَْقلا  ِیفَو  ِرْدَْـقلا  ِۀَْـلَیل  یف  ِمیکَحلا  ِْرمَْألا  َنِم  ُقُْرفَت  امیفَو  ِمُوتْحَْملا  ِْرمَأـْلا  َنِم  ُرِّدَُـقتَو  یـضْقَت  اـمیف  ْلَـعْْجا  َّمُهللا 
ْنا ُرِّدَُقتَو  یضْقَت  امیف  ْلَعْجاَو  ْمُُهتائِّیَـس  ْمُْهنَع  ِرَّفَکُْملا  ُمُُهبُونُذ  ِروُفْغَْملا  ُمُُهیْعَـس  ِروُکْـشَْملا  ُمُهُّجَح  ِروُْربَْملا  ِمارَْحلا  َِکْتَیب  ِجاَّجُح  ْنِم  ینَُبتْکَت 

. دنک تساوخرد  دنوادخ  زا  ار  دوخ  ياهتجاح  سپس  یقْزِر  یف  َّیَلَع  َعِّسَُوتَو  يرْمُع  َلیُطت 

مکی تسیب و  بش  لامعا 

ترـضح تداهـش  بش  هک  بش  نیا  رد  (1) و  دروآ اجب  ار  ردـق  ياهبـش  كرتشم  لامعا  دـیاب  تسا و  مهدزون  بش  زا  رتدایز  شتلیـضف 
: دیوگب دناوتیم  دنک و  نیرفن  نعل و  ار  ترضح  نآ  نالتاق  دتسرفب و  دایز  تاولص  تسا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

. تشذگ هحفص 188  رد  ار  ردق  ياهبش  كرتشم  لامعا  - 1
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191 ص :
. ناضمر هام  رخآ  ههد  ياهبش  ياهاعد  هب  دنک  عورش  بش  نیا  زا  و  نِینِمؤُملاریمأ » َۀَلَتَق  نَْعلا  َّمهّللا  »

مّیس تسیب و  بش  لامعا 

: تسا هدش  رکذ  نآ  يارب  زین  لامعا  نیا  ردق  ياهبش  كرتشم  لامعا  رب  هوالع  تسا و  ردق  ياهبش  زا  زین  بش  نیا 
لها زا  بش  نیارد  هروس  ود  نیا  هدـنناوخ  هک : هدوـمرف  داـی  مسَق  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هک  مُور  توـبکنع و  هروـس  ندـناوخ  - 1

. تسا تشهب 
. ناخُد هروس  ندناوخ  - 2

. هبترم رازه  ردَق  هروس  ندناوخ  - 3
: تسا هدش  دراو  زین  اهاعد  نیا  ندناوخ  - 4

ُرِّوَصُم ای  ُئِراب  ای  ِءآمَّسلاَو  ِضْرَْألاَو  ِراْونَْألاو  ِمَلُّظلاَو  ِراِحْبلاَو  ِلابِْجلاَو  ِراهَّنلاَو  ِْلیَّللا  َّبَرَو  ٍرْهَـش  ِْفلا  ْنِم  ًاْریَخ  اهَلِعاجَو  ِرْدَْقلا  ِۀَْـلَیل  َّبَر  ای  * 
ُءالْألاَو ُءآیِْربِْکلاَو  اْیلُْعلا  ُلاْثمَْألاَو  ینْـسُْحلا  ُءآمْـسَْألا  ََکل  ُهَّللا  ای  ُهَّللا  ای  ُهَّللا  ای  ُعیدـَب  ای  ُهَّللا  ای  ُموُّیَق  ای  ُهَّللا  ای  ُنمْحَر  ای  ُهَّللا  ای  ُناَّنَم  اـی  ُناَّنَح  اـی 

َنیّیِّلِع یف  یناـسْحاَو  ِءآدَـهُّشلا  َعَـم  یحوُرَو  ِءآدَـعُّسلا  ِیف  ِۀَْـلیَّللا  ِهِذـه  یف  یمْـسا  َلَـعَْجت  ْناَو  ٍدَّمَُحم  ِلا  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنا  َُکلَئـْـسا 
ِةَرِخْألا ِیفَو  ًۀَنَسَح  اْینُّدلا  ِیف  اِنتا  َو  یل  َتْمَسَق  اِمب  ینَیِـضُْرتَو  یّنَع  َّکَّشلا  ُبِهُذی  ًانامیاَو  یْبلَق  ِِهب  ُرِـشاُبت  ًانیقَی  یل  َبَهَت  ْناَو  ًةَروُفْغَم  یتَئاساَو 

اِنقَو ًۀَنَسَح 
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ُمِْهیَلَع ٍدَّمَُحم  َلا  َو  ًادَّمَُحم  َُهل  َْتقَّفَو  اـِمل  َقیفْوَّتلاو  َۀـَبوَّتلاو  َۀـَبانِْإلاَو  َکـَْیلا  َۀَـبْغَّرلاَو  َكَرْکُـشَو  َكَرْکِذ  اـهیف  یْنقُزْراَو  ِقـیرَْحلا  ِراَّنلا  َباذَـع 

. ُمالَّسلا
: یئوگیم رّرکم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رب  تاولص  نداتسرف  يراوگرزب و  هب  یلاعت  ّقح  ندرک  شیاتس  زا  دعب 

ًاْنیَعَو اًلیلَدَو  ًارِـصانَو  ًاِدئآقَو  ًاِظفاحَو  ًاِّیلَو  ٍۀَعاس  ِّلُک  یفَو  ِۀَـعاسلا  ِهِذـه  یف  ِِهئآبا  یلَعَو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِۀَّجُْحلا  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهللا 
. اًلیوَط اهیف  ُهَعِّتَُمتَو  ًاعْوَط  َکَضْرا  ُهَنِکُْست  یّتَح 

: یناوخیم ینکیم و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  ياهتسد  و 
. ٍدمَُحم ِلا  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َدُواِدل  ِدیدَْحلا  َنِّیَُلم  ای  ِروُُحْبلا  َيِرُْجم  ای  ِرُوبُْقلا  ِیف  ْنَم  َثِعاب  ای  ِرُومُْألا  َرِّبَدُم  ای 

. یهاوخیم ادخ  زا  ار  دوخ  تاجاح  سپس 
ینُحمْاَف ِءآیِقْـشَْألا  َنِم  ُْتنُک  ْناَو  یلَما  ینْغَِّلبَو  یمْـسِج  یل  َّحِصاَو  یقْزِر  یف  یل  ْعِسْواَو  يرْمُع  یف  یل  ْدُْدما  َّمُهللا  ار : اعد  نیا  دـناوخب  زین  و 

ُِتْبُثیَو ُءآـشَی  اـم  ُهَّللا  وُحْمَی  ِِهلا  َو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  ِلَـسْرُْملا  َکِِّیبَنیلَع  ِلَْزنُْملا  َکـِباتِک  یف  َْتُلق  َکَّناَـف  ِءآدَـعُّسلا  َنِم  یْنُبتْکاَو  ِءآیِقْـشَْألا  َنِم 
. ِباتِْکلا ُّما  ُهَْدنِعَو 
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مالسلا و هیلع  نیسح  ماما  ترایز  بش و  نیا  ءایحا  لسغ و  يارب  زا  هکنادب  دنک و  لسغ  زین  بش  رخآ  رد  بش  لّوا  لسغ  زا  ریغ  هکنآ  - 5
رد دومرف : هک  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ریصبوبا  زا  هدرک  تیاور  بیذهت  رد  یـسوط  خیـش  تسا . رایـسب  تلیـضف  زامن ، تعکر  دص 

رگا موش  تیادف  متفگ : هبترم . هد  ار  ٌدَحا  ُهَّللاَوُه  ُْلق  تعکر  ره  رد  ناوخب  نک و  زامن  تعکر  دص  دشاب  ردَـق  بش  دوریم  دـیما  هک  یبش 
نامه هب  روآ  اجب  دومرف : مروآ ، اجب  هتسشن  مشاب  هتشادن  تّوق  رگا  متفگ : روآ ، اجب  هتـسشن  دومرف : مروآ  اجب  هداتـسیا  مشاب  هتـشادن  تّوق 

ناضمر هام  رخآ  ههد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  تستیاور  مالـسالا  مئاعد  زا  دوخ و  شارف  رد  ياهتفخ  افق  هب  هکیلاح 
اهنآ درکیم و  رادیب  ار  دوخ  لها  مّیس  تسیب و  بش  رد  تدابع و  يارب  تسبیم  مکحم  ار  دوخ  رمک  درکیم و  عمج  ار  دوخ  باوختخر 

دباوخب و شلها  زا  يدحا  بش  نیا  رد  تشاذگیمن  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دیـشاپیم و  ناشتروصب  بآ  دوب  هدُوبُر  باوخ  هک  ار 
باوخ و ار  زور  هک  دومرفیم  رما  ینعی  زور ؛ زا  بش  نآ  ءایحا  يارب  ار  اهنآ  درکیم  اّیهم  ماعط و  یمک  هب  ار  اهنآ  باوخ  دومرفیم  جالع 
هک هدش  تیاور  دنامب و  مورحم  بشما  ریخ  زا  هک  تسا  یسک  مورحم  دومرفیم : دنرادب و  ایحا  دربن و  ناشباوخ  بش  هک  دننک  تحارتسا 

شتکرح هک  دومرف  رما  ار  دوخ  یلاوم  دـش  ناضمر  هام  مّیـس  تسیب و  بش  نوچ  دوب  هدـش  ضیرم  تخـس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 
رد دشاب  نکمم  هک  نآرق  رادقم  ره  هک  هدومرف  هللا  همحر  یسلجم  همالع  حبص  هب  ات  دوب  دجسم  رد  ار  بش  نآ  دندرب و  دجسم  هب  دنداد 
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زین ار  اهبـش  نیا  ياهزور  هبوت و  ياعد  قالخالامراکم و  ياعد  ًاصوصخ  دناوخب  ار  هیداّجـس  هلماک  هفیحـص  ياهاعد  دـناوخب و  بش  نیا 
لثم تلیـضف  رد  ردق  زور  هک  تسا  هدـش  دراو  هربتعم  ثیداحا  رد  هک  اریز  دروآ  رَـس  هب  اعد  توالت و  تدابع و  هب  تشاد و  تمرح  دـیاب 

. تسا ردق  بش 

ناضمر هام  رخآ  ههد  ياهبش  لامعا 

ناضمر  هام  رخآ  ههد  ياهبش  لامعا  * 
: بش ره  رد  ناضمر  هام  رخآ  ههد  رد  ییوگیم  دومرف : تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  - 1

. ِْهیَلَع یُنبِّذَُعت  ٌۀَِعبَت  ْوا  ٌْبنَذ  یلَِبق  ََکلَو  ِهِذه  یتَْلَیل  ْنِم  ُرْجَْفلا  َُعلْطَی  ْوا  َناضَمَر  ُرْهَش  یّنَع  َیِضَْقنَی  ْنأ  ِمیرَْکلا  َکِهْجَو  ِلالَِجب  ُذوُعا 
: دناوخیم بحتسم  بجاو و  ياهزامن  مامت  زا  سپ  رخآ ، ههد  زا  بش  ره  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زین  و  - 2

َنِم اـْنلَعْجاَو  انِـسُْفنا  یلَع  اِنفارْـسِاب  انْذِـخاُؤت  ـالَو  اـًلُوبْقَم  اَّنِم  ُهْمَّلَـسَتَو  ِهیف  انَریـصْقَت  اـَنل  ْرِفْغاَو  َناـضَمَر  ِرْهَـش  ْنِم  یـضَم  اـم  َّقَـح  اَّنَعِّدا  َّمُهللا 
. َنیموُرْحَْملا َنِم  اْنلَعَْجت  الَو  َنیموُحْرَْملا 

: دناوخیم رخآ  ههد  زا  بش  ره  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدش  لقن  هلمج  زا  و  - 3
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ِرْهَـش َۀَـمْرُح  َتْمَّظَعَف  ِناقْرُْفلاَو  يدُْـهلا  َنِم  ٍتانَِّیبَو  ِساَّنِلل  ًيدُـه  ُنا  ْرُْقلا  ِهیف  َلِْزنا  يذَّلا  َناـضَمَر  ُرْهَـش  ِلَْزنُْملا  َکـِباتِک  یف  َْتُلق  َکَّنا  َّمُهللا 

ْدَق ِهیلاَیلَو  ْتَضَْقنا  ِدَق  َناضَمَر  ِرْهَـش  ُماَّیا  ِهِذهَو  َّمُهللا  ٍرْهَـش  ِْفلا  ْنِم  ًاْریَخ  اهَْتلَعَجَو  ِرْدَْقلا  ِۀَْلیَِلب  ُهَتْـصَصَخَو  ِنا  رُْقلا  َنِم  ِهیف  َْتلَْزنا  اِمب  َناضَمَر 
َنُوبَّرَقُْملا َُکتَِکئالَم  ِِهب  َکَلَئَس  اِمب  َُکلَئْساَف  َنیعَمْجا  ِْقلَْخلا  َنِم  ِهِدَدَِعل  یصْحاَو  یّنِم  ِِهب  ُمَلْعا  َْتنا  ام  یلا  ُْهنِم  یهلا  ای  ُتْرِـص  ْدَقَو  ْتَمَّرَـصَت 

ْناَو َِکتَمْحَِرب  َۀَّنَْجلا  ِینَلِخْدـُتَو  ِراَّنلا  َنِم  یتَبَقَر  َّکُفَت  ْناَو  ٍدَّمَُحم  ِلا  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنا  َنوُِحلاَّصلا  َكُداـبِعَو  َنُولَـسْرُْملا  َكُؤآـِیْبناَو 
یهلا ِۀَـمایِْقلا  ِموَِیل  ُهَتْدَدـْعا  ٍلْوَه  ِّلُک  ْنِم  ِفْوَْخلا  َمْوَی  ِْنمَْألِاب  َّیَلَع  َّنُمَتَو  یئآعُد  َبیجَتْـسَتَو  یبُّرَقَت  َلَّبَقَتَتَو  َکـِمَرَکَو  َكِْوفَِعب  َّیلَع  َلَّضَفَتَت 

ْنا ُدیُرت  ٌۀَئیطَخ  ْوا  ِِهب  ینُذِـخاُؤت  ٌْبنَذ  ْوا  ٌۀَِـعبَت  یلَِبق  ََکلَو  ِهیلاَیلَو  َناضَمَر  ِرْهَـش  ُماَّیا  َیِـضَْقنَی  ْنا  ِمیظَْعلا  َِکلالَِجبَو  ِمیرَْکلا  َکِهْجَِوب  ُذوُعاَو 
یّنَع ْدَدزْاَف  ِرْهَّشلا  اَذه  یف  ینَع  َتیضَر  َْتنُک  ْنا  َْتنا  اَّلا  َهلا  ْذا ال  َْتنا  اَّلا  َهلا  ای ال  َُکلَئْسا  يدِّیَس  يدِّیَس  يدِّیَـس  یل  اهْرِفْغَت  َْمل  یّنِم  اهَّصَتْقَت 

َنْألا  َنِمَف  ینَّع  َتیضَر  ْنُکَت  َْمل  ْناَو  ًاضِر 
َدُواِدل ِدیدَْحلا  َنِّیَُلم  ای  وگب : رایـسب  ٌدَحا و  ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  َْدلُوی  َْملَو  ِْدلَی  َْمل  ْنَم  ای  ُدَمَـص  ای  ُدَحا  ای  ُهَّللا  ای  َنیمِحاَّرلا  َمَحْرا  ای  یّنَع  َضْراَف 

َبوُّیا  ْنَع  ِماظِْعلا  ِبَرُْکلاَو  ِّرُّضلا  َفِشاک  ای  ُمالَّسلا  ِْهیَلَع 
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َیِّلَُـصت ْنا  ُُهلْها  َْتنا  امَک  ٍدَّمَُحم  ِلا  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُمالَّسلا  ِْهیَلَع  َفُسُوی  ِّمَغ  َسِّفَنُم  ْيا  ُمـالَّسلا  ِْهیَلَع  َبوُقْعَی  ِّمَه  َجِّرَفُم  ْيا  ُمـالَّسلا  ِْهیَلَع 

. ُُهلْها اَنا  ام  یب  ْلَعْفَت  الَو  ُُهلْها  َْتنا  ام  یب  ْلَْعفاَو  َنیعَمْجا  ْمِْهیَلَع 
. تسا بحتسم  لسغ  ههد ، نیا  ياهبش  زا  بش  ره  رد  - 4

(1) تسا . فاکتعا  تاقوا  لضفا  دراد و  رایسب  تلیضف  تسا و  بحتسم  ههد ، نیا  رد  فاکتعا  - 5
مّیود  تسیب و  بش  ياعد 

ٍرُون ِّلُک  َرُون  ای  ِمیدَْـقلا  ِنوُجْرُْعلاَک  َداع  یّتَح  َرِّدَـقُمَو  ُمیلَع  ای  ُزیزَع  ای  َكِریدـْقَِتب  اهِّرَقَتْـسُِمل  َنوُِملْظُم  ُنَْحن  اذاَـف  ِلـْیَّللا  َنِم  ِراـهَّنلا  َخـِلاس  اـی 
ینْـسُْحلا ُءآمْـسَْألا  ََکل  ُهَّللا  ای  ُهَّللا  ای  ُهَّللا  ای  ُدْرَف  ای  ُدِـحاو  ای  ُدَـحا  ای  ُسوُّدـُق  ای  ُهَّللا  ای  ُنمْحَر  ای  ُهَّللا  ای  ٍۀَـمِْعن  ِّلُـک  َِّیلَوَو  ٍۀَـبْغَر  ِّلُـک  یهَْتنُمَو 

َعَم یحوُرَو  ِءآدَـعُّسلا  ِیف  ِۀَْـلیَّللا  ِهِذـه  یف  یمْـسا  َلَعَْجت  ْناَو  ِِهْتَیب  ِلـْهاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنا  َُکلَئْـسا  ُءـالْألاَو  ُءاـیِْربِْکلاَو  اـْیلُْعلا  ُلاـْثمَْألاَو 
اِنتا َو  یل  َتْمَسَق  اِمب  ینَیِضُْرتَو  یّنَع  َّکَّشلا  ُبِهُْذی  ًانامیاَو  یْبلَق  ِِهب  ُرِشاُبت  ًانیقَی  یل  َبَهَت  ْناَو  ًةَروُفْغَم  یتَئآساَو  َنیّیِّلِع  یف  یناسْحاَو  ِءآدَهُّشلا 

َكَرْکِذ  اهیف  یْنقُزْراَو  ِقیرَْحلا  ِراَّنلا  َباذَع  اِنقَو  ًۀَنَسَح  ِةَرِخْالا  ِیفَو  ًۀنَسَح  اْینُّدلا  ِیف 

. تشذگ هحفص 156  رد  فاکتعا  ماکحا  - 1

ناضمر هام  رخآ  ههد  ياهبش  www.Ghaemiyeh.comلامعا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 214 

http://www.ghaemiyeh.com


197 ص :
. ُمالَّسلا ُمِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم  َلا  َو  ًادَّمَُحم  َُهل  َْتقَّفَو  اِمل  َقیفوَّتلاَو  ََۀبانِْإلاَو  َْکَیلا  َۀَبَغَّرلاَو  َكَرْکُشَو 

مّوس  تسیب و  بش  ياعد 
. دش رکذ  ردق  ياهبش  لامعا  رد 

مراهچ  تسیب و  بش  ياعد 
ِلالَْجلاَو ِماْعنِْإلاو  ِلْضَْفلاَو  ِلْوَْحلاَو  ِةَّوُْقلاَو  ِلْوَّطلاَو  ِّنَْملااَذ  ای  ُمیلَع  ای  ُزیزَع  ای  ًانابْسُح  َرَمَْقلاَو  َسْمَّشلاَو  ًانَکَس  ِْلیَّللا  َلِعاجَو  ِحابْـصِْإلا  َِقلاف  ای 
ُءآیِْربِْکلاَو اْیلُْعلا  ُلاْثمَْألاَو  ینْـسُْحلا  ُءآمْـسَْألا  ََکل  َْتنا  اَّلا  َهلا  ُّیَح ال  ای  ُنِطاب  ای  ُرِهاظ  ای  ُهَّللا  ای  ُْرتِو  ای  ُدْرَف  ای  ُهَّللا  ای  ُنمْحَر  ای  ُهَّللا  ای  ِمارْکِإـْلاَو 

َنیّیِّلِع یف  یناسْحاَو  ِءآدَهُّشلا  َعَم  یحوُرَو  ِءآدَعُّسلا  ِیف  ِۀَْلیَّللا  ِهِذه  یف  یمْسا  َلَعَْجت  ْناَو  ٍدَّمَُحم  ِلا  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َُکلَئْـسا  ُءالْألاَو 
ِةَرِخْألا ِیفَو  ًۀَنَـسَح  اْینُّدلا  ِیف  اِنتا  َو  یل  َتْمَـسَق  اِمب  ًیـضِرَو  یّنَع  ِّکَّشلِاب  ُبَهْذَی  ًانامیاَو  یْبلَق  ِِهب  ُرِـشاُبت  ًانیقَی  یل  َبَهَت  ْناَو  ًةَروُفْغَم  یتَئاساَو 
ٍدَّمَُحم َلا  َو  ًادَّمَُحم  َُهل  َْتقَّفَو  اِمل  َقیفْوَّتلاَو  ََهبْوَّتلاَو  ََۀبانإلاَو  َْکَیلا  َۀَبْغَّرلاَو  َكَرْکُـشَو  َكَرْکِذ  اهیف  یْنقُزْراَو  ِقیرَْحلا  ِراَّنلا  َباذَـع  اِنقَو  ًهَنَـسَح 

ْمِْهیَلَعَو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَص 
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مجنپ  تسیب و  بش  ياعد 

ای ُهَّللا  ای  ُبیرَق  ای  ُهَّللا  ای  ُعیمَـس  ای  ُهَّللا  ای  ُراَّبَج  ای  ُهَّللا  ای  ُرِهاق  ای  ُهَّللا  ای  ًاداتْوا  ِلابِْجلاَو  ًاداهِم  ِضْرَأـْلاَو  ًاـشاعَم  ِراـهَّنلاَو  ًاـساِبل  ِلـْیَّللا  َلِـعاج  اـی 
َلَعَْجت ْناَو  ٍدَّمَُحم  ِلا  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنا  َُکلَئْـسا  ُءالْألاَو  ُءایِْربِْکلاَو  اْیلُْعلا  ُلاْثمَْألاَو  ینْـسُْحلا  ُءآمْـسَْألا  ََکل  ُهَّللا  ای  ُهَّللا  ای  ُهَّللا  اـی  ُبیُجم 
ًانامیاَو یْبلَق  ِِهب  ُرِـشاُبت  ًانیقَی  یل  َبَهَت  ْناَو  ًةَروُفْغَم  یتَئاساَو  َنیّیِّلِع  یف  یناسْحاَو  ِءآدَـهُّشلا  َعَم  یحوُرَو  ِءآدَـعُّسلا  ِیف  ِۀَْـلیَّللا  ِهِذـه  یف  یمْـسا 
َكَرْکِذ اهیف  یْنقُزْراَو  ِقیرَْحلا  ِراَّنلا  َباذَـع  اِنقَو  ًۀَنَـسَح  ِةَرِخأـْلا  ِیفَو  ًۀَنَـسَح  اْینُّدـلا  ِیف  اـِنتا  َو  یل  َتْمَـسَق  اـِمب  ًیـضِرَو  یّنَع  َّکَّشلا  ُبِهْذـُی 

ُمالَّسلا  ُمِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم  َلا  َو  ًادَّمَحَم  َُهل  َْتقَّفَو  اِمل  َقیفْوَّتلاو  ََۀبْوَّتلاَو  ََۀبانِْإلاَو  َْکَیلا  َۀَبْغَّرلاَو  َكَرْکُشَو 
مشش  تسیب و  بش  ياعد 

ای ُدِجام  ای  اًلیـصْفَت  ٍءْیَـشِّلُک  َلِّصَفُم  ای  ًاناوْضِرَو  ُْهنِم  اًلْـضَف  اوُغَْتبَِتل  ًةَرِْـصبُم  ِراهَّنلا  َۀَیا  َلَعَجَو  ِْلیَّللا  َۀَیا  احَم  ْنَم  ای  ِْنیَتَیا  ِراهَّنلاَو  ِْلیَّللا  َلِعاج  ای 
ٍدمَُحم ِلا  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َُکلَئْسا  ُءالْألاَو  ُءآیِْربِْکلاَو  اْیلُْعلا  ُلاْثمَْألاَو  ینْسُْحلا  ُءآمْـسَْألا  ََکل  ُهَّللا  ای  ُهَّللا  ای  ُهَّللا  ای  ُداوَج  ای  ُهَّللا  ایُباَّهَو 

َنیّیِّلِع  یف  یناسْحاَو  ِءآدَهُّشلا  َعَم  یحوُرَو  ِءآدَعُّسلا  ِیف  ِۀَْلیَّللا  ِهِذه  یف  یمْسا  َلَعَْجت  ْناَو 
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ِةَرِخْألا ِیفَو  ًۀَنَسَح  اْینُّدلا  ِیف  اِنتا  َو  یل  َتْمَسَق  اِمب  ینَیِضُرتَو  یّنَع  َّکَّشلا  ُبِهُْذی  ًانامیاَو  یْبلَق  ِِهب  ُرِـشاُبت  ًانیقَی  یل  َبَهَت  ْناَو  ًةَروُفْغَم  یتَئآساَو 
ٍدَّمَُحم َلا  َو  ًادَّمَُحم  َُهل  َْتقَّفَو  اِمل  َقیفْوَّتلاَو  ََۀبْوَّتلاَو ]  ] ََۀبانِْإلاَو َْکَیلا  َۀَبْغَّرلاَو  َكَرْکُشَو  َكَرْکِذ  اهیف  یْنقُزْراَو  ِقیرَْحلا  ِراَّنلا  َباذَع  اِنقَو  ًۀَنَـسَح 

. ْمِْهیَلَعَو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
متفه  تسیب و  بش  ياعد 

َهلا ِءالْألاَو ال  ِءآیِْربِْکلاَو  ِلْوَّطلاَو  ِدوُْجلااَذ  ای  ًاریـسَی  ًاْضبَق  َْکَیلا   ] ُهَتْـضَبَق َُّمث  اًلیلَد  ِْهیَلَع  َسْمَّشلا  َْتلَعَجَو  ًانِکاس  ُهَْتلَعََجل  َْتئِـش  َْولَو  ِّلِّظلا  َّدآم  ای 
ای ُِقلاخ  ای  ُهَّللا  ای  ُرِّبَکَتُم  ای  ُراَّبَجای  ُزیزَع  ای  ُنِْمیَهُمای  ُنِمُْؤم  ای  ُمالَس  ای  ُسوُُّدق  ای  َْتنا  اَّلإ  َهلإ  ُمیحَّرلا ال  ُنمْحَّرلا  ِةَداهَّشلاَو  ِْبیَْغلا  ُِملاع  َْتنا  اَّلإ 

ْناَو ٍدَّمَُحم  ِلا  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َُکلَئْـسا  ُءالْألاَو  ُءایِْربِْکلاَو  اْیلُْعلا  ُلاْثمَْألاَو  ینْـسُْحلا  ُءآمْـسَْألا  ََکل  ُهَّللا  ای  ُهَّللا  ای  ُهَّللا  ای  ُرِّوَصُم  ای  ُئِراب 
یْبلَق ِِهب  ُرِـشاُبت  ًانیقَی  یل  َبَهَت  ْناَو  ًةَروُفْغَم  یتَئآساَو  َنیّیِّلِع  یف  یناسْحاَو  ِءآدَـهُّشلا  َعَم  یحوُرَو  ِءآدَـعُّسلا  ِیف  ِۀَْـلیَّللا  ِهِذـه  یف  یمْـسا  َلَـعَْجت 

اهیف یْنقُزْراَو  ِقیرَْحلا  ِراَّنلا  َباذَـع  اِنقَو  ًۀَنَـسَح  ِةَرِخْألا  ِیفَو  ًۀَنَـسَح  اْینُّدـلا  ِیف  اِنتا  َو  یل  َتْمَـسَق  اـِمب  ینَیِـضُْرتَو  یّنَع  َّکَّشلا  ُبِهْذـُی  ًاـنامیاَو 
ََۀبْوَّتلاَو ََۀبانِْإلاَو  َْکَیلا  َۀَبْغَّرلاَو  َكَرْکُشَو  َكَرْکِذ 
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. ْمِْهیَلَعَو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َلا  َو  ًادَّمَحَم  َُهل  َْتقَّفَو  اِمل  َقیفْوَّتلاو 

متشه  تسیب و  بش  ياعد 
ای ُمیظَع   ] ای ُمیلَع  ای  الوَُزت  ْنا  امُهَِـسباحَو  ِِهنْذِاب  اَّلإ  ِضْرَْألا  یَلَع  َعَقَت  ْنَأ  ِءآمَّسلا  َِعنامَو  ِءآـمَّسلا  ِیف  ِروُّنلا  َنِزاـخَو  ِءآوَْهلا  ِیف  ِلـْیَّللا  َنِزاـخ  اـی 
ْنا َُکلَئْسا  ُءالْألاَو  ُءآیِْربِْکلاَو  اْیلُْعلا  ُلاْثمَْألاَو  ینْسُْحلا  ُءآمْـسَْألا  ََکل  ُهَّللا  ای  ُهَّللا  ای  ُهَّللا  ای  ِرُوبُْقلا  ِیف  ْنَم  َثِعاب  ای  ُثِراو  ای  ُهَّللا  ای  ُِمئاد  ای  ُروُفَغ 

ًةَروُفْغَم یتَئآساَو  َنیّیِّلِع  یف  یناسْحاَو  ِءآدَهُّشلا  َعَم  یحوُرَو  ِءآدَعُّسلا  ِیف  ِۀَْلیَّللا  ِهِذـه  یف  یمْـسا  َلَعَْجت  ْناَو  ٍدَّمَُحم  ِلا  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت 
َباذَع اِنقَو  ًۀَنَسَح  ِةَرِخْألا  ِیفَو  ًۀَنَسَح  اْینُّدلا  ِیف  اِنتا  َو  یل  َتْمَسَق  اِمب  ینَیِضُْرتَو  یّنَع  َّکَّشلا  ُبِهُْذی  ًانامیاَو  یْبلَق  ِِهب  ُرِشاُبت  ًانیقَی  یل  َبَهَت  ْناَو 

ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  َلا  َو  ًادَّمَحَم  َُهل  َْتقَّفَو  اِمل  َقیفْوَّتلاو  َۀـَبْوَّتلاَو ]  ] َۀـَبانِْإلاَو َْکَیلا  َۀَـبْغَّرلاَو  َكَرْکُـشَو  َكَرْکِذ  اهیف  یْنقُزْراَو  ِقیرَْحلا  ِراَّنلا 
. ْمِْهیَلَعَو

نیا بش  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیدباعلانیز  ماما  ترـضح  هک  هدـش  تیاور  تسا و  بحتـسم  ندرک  لسغ  صوصخ ، هب  زین  بش  نیا  يارب 
: بش رخآهب  ات  بش  لّوا  زا  دناوخیم  ررکم  ار  اعد 
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. ِتْوَْفلا ِلُولُح  َْلبَق  ِتْوَْمِلل  َدادِْعتْسِْإلاَو  ِدُولُْخلا  ِراد  یلا  ََۀبانِْإلاَو  ِروُرُغلا  ِراد  ْنَع  َِیفاجَّتلا  ِیْنقُزْرا  َّمُهللا 

مهن  تسیب و  بش  ياعد 
ِْلبَح ْنِم  ََّیلا  َبَْرقا  ای  َْتنا  اَّلإ  َهلا  ِتاداسلا ال  َدِّیَـسَو  ِبابْرَْألا  َّبَر  ای  ُمیکَح  ای  ُمیلَع  ای  ِْلیَّللا  یَلَع  ِراهَّنلا  َرِّوَکُمَو  ِراـهَّنلا  یَلَع  ِلـْیَّللا  َرِّوَکُم  اـی 

َلَعَْجت ْناَو  ٍدَّمَُحم  ِلا  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنا  َُکلَئْـسا  ُءالْألاَو  ُءایِْربِْکلاَو  اْیلُْعلا  ُلاْثمَْألاَو  ینْـسُْحلا  ُءآمْـسَْألا  ََکل  ُهَّللا  ای  ُهَّللا  ای  ُهَّللا  ای  ِدـیرَْولا 
ًانامیاَو یْبلَق  ِِهب  ُرِـشاُبت  ًانیقَی  یل  َبَهَت  ْناَو  ًةَروُفْغَم  یتَئآساَو  َِنیّیِّلِع  یف  یناسْحاَو  ِءآدَـهُّشلا  َعَم  یحوُرَو  ِءآدَـعُّسلا  ِیف  ِۀَْـلیَّللا  ِهِذـه  یف  یمْـسا 
َكَرْکِذ اهیف  یْنقُزْراَو  ِقیرَْحلا  ِراَّنلا  َباذَـع  اِنقَو  ًۀَنَـسَح  ِةَرِخألا  ِیفَو  ًۀَنَـسَح  اْینُّدـلا  ِیف  اِنتا  َو  یل  َتْمَـسَق  اِمب  ینَیِـضُْرتَو  یّنَع  َّکَّشلا  ُبِهْذـُی 

. ْمِْهیَلَعَو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َلا  َو  ًادَّمَحَم  َُهل  َْتقَّفَو  اِمل  َقیفْوَّتلاَو  ََۀبْوَّتلاَو  ََۀبانِْإلاَو  َْکَیلا  َۀَبْغَّرلاَو  َكَرْکُشَو 
مایس  بش  ياعد 

یَهَْتنُم ای  ُحوُّبُـس  ای  ِسْدُْقلا  َرُون  ای  ُرُون  ای  ُسوُّدـُق  ای  ُُهلْها  َوُه  امَکَو  ِِهلالَج  ِّزِعَو  ِهِهْجَو  ِمَرَِکل  یغَْبنَی  امَک  ِهَّلل  ُدْـمَْحلا  َُهل  َکیرَـش  ِهَّلل ال  ُدْـمَْحلا 
ُریبَک ای  ُمیلَع  ای  ُهَّللا  ای  ِۀَمْحَّرلا  َلِعاف  ای  ُنمْحَر  ای  ِحیبْسَّتلا 
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ْنا َُکلَئْـسا  ُءالْألاَو  ُءآیِْربِْکلاَو  اْیلُْعلا  ُلاْثمَْألاَو  ینْـسُْحلا  ُءآمْـسَْألا  ََکل  ُهَّللا  ای  ُهَّللا  ای  ُهَّللا  ای  ُریـَصب  ای  ُعیمَـس  ای  ُهَّللا  ای  ُلیلَج  ای  ُفیَطل  اـی  ُهَّللا  اـی 
ْناَو ًةَروُفْغَم  یتَئآساَو  َنیّیِّلِع  یف  یناسْحاَو  ِءآدَهُّشلا  َعَم  یحوُرَو  ِءآدَعُّسلا  ِیف  ِۀَْلیَّللا  ِهِذه  یف  یمْسا  َلَعَْجت  ْناَو  ِِهْتَیب  ِلْهاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت 
ِراَّنلا َباذَع  اِنقَو  ًۀَنَسَح  ِةَرِخْألا  ِیفَو  ًۀَنَسَح  اْینُّدلا  ِیف  اِنتآَو  یل  َتْمَسَق  اِمب  ینَیِضُْرتَو  یّنَع  َّکَّشلا  ُبِهُْذی  ًانامیاَو  یْبلَق  ِِهب  ُرِشاُبت  ًانیقَی  یل  َبَهَت 

. ْمِْهیَلَعَو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َلا  َو  ًادَّمَحَم  َُهل  َْتقَّفَو  اِمل  َقیفْوَّتلاو  ََۀبْوَّتلاَو  ََۀبانِْإلاَو  َْکَیلا  َۀَبْغَّرلاَو  َكَرْکُشَو  َكَرْکِذ  اهیف  یْنقُزْراَو  ِقیرَْحلا 
ْنا ُلَّدَُبی  الَو  ُّدَُری  يذَّلا ال  ِءآضَْقلا  َنِم  ِرْدَْقلا  ِۀَْـلَیل  یف  ِمیکَْحلا  ِْرمَْألا  َنِم  ُقُْرفَت  امیفَو  ِمُوتْحَْملا  ِْرمَْألا  َنِم  ُرِّدَُـقت  امیفَو  یـضْقَت  امیف  ْلَعْجا  َّمُهللا 
امیف ْلَـعْجاَو  ْمُُهتائِّیَـس  ْمُْهنَع  ِرَّفَکُْملا  ُمُُهبُونُذ  ِروُفْغَْملا  ُمُُهیْعَـس  ِروُکْـشَْملا  ُمُهُّجَح  ِروُْربَْملا  اَذـه  یماـع  یف  ِمارَْحلا  َکـِْتَیب  ِجاَّجُح  ْنِم  ینَُبتْکَت 

یقْزِر  یف  یل  َعِّسَُوتَو  يرْمُع  َلیُطت  ْنا  ُرِّدَُقتَو  یضْقَت 
الَو ٌفوُصْوَم  ِِهتَنُوْنیَِکب  ُُغْلبَی  ًافوُصْوَم ال  ای  يُری  َْسَیل  ًارِهاظ  ایَو  یفْخَی  َْسَیل  ًانِطاب  ایَو  ِِهنوُُطب  یف  ًارِهاظ  اـیَو  ِهِروُهُظ  یف  ًاـنِطاب  اـی  ار : اـعد  نیا 

َْریَغ ًادِهاش  ایَو  ٍدوُقْفَم  َْریَغ  ًاِبئآغ  ایَو  ٌدوُدْحَم  ٌّدَح 
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ِروُّنلا ُرُون  َْتنا  ٍْثیَِحب  الَو  ٍْنیِاب  ُنَّیَُؤی  الَو  ٍْفیَِکب  ُكَرْدـُی  ٍْنیَع ال  َۀَـفْرَط  امُهَْنَیبامَو  ُضْرَْألاَو  ُتاومَّسلا  ُْهنِم  ُلْـخَی  َْملَو  ُباـُصیَف  ُبَلُْطی  ٍدوُهْـشَم 

اعد سپ  ُهُْریَغ  اذَـکه  الَو  اذَـکه  َوُه  ْنَم  َناْحبُـس  ُریـصَْبلا  ُعیمَّسلا  َوُهَو  ٌءْیَـش  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ْنَم  َناْحبُـس  ِرُومُأـْلا  ِعیمَِجب  َتْطَحا  ِباـبْرَْألا  ُّبَرَو 
. یهاوخب هچنادب  ینکیم 

ناضمر  هام  رخآ  بش 
. تسا لمع  دنچ  بش  نیا  ياربزا  تسا و  یکرابم  رایسب  بش 

. لسغ - 1
. مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  - 2

. ِْهَیلا ُبُوتاَو  َهَّللا  ُرِفْغَتْسا  هبترم  دص  سی و  فهک و  ماعنا و  هروس  ندناوخ  - 3
: هدرک لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ینیلک  خیش  هک  اعد  نیا  ندناوخ  - 4

ُرْهَش َمَّرَـصَتَی  ْوا  ِهِذه  یتَْلَیل  ْنِم  ُرْجَْفلا  َُعلْطَی  ْنا  ِّبَر  ای  ِمیرَْکلا  َکِهْجَِوب  ُذوُعاَو  َمَّرَـصَت  ْدَقَو  َنا  ْرُْقلا  ِهیف  َْتلَْزنا  يذَّلا  َناضَمَر  ُرْهَـش  اذه  َّمُهللا 
. َكاْقلا َمْوَی  ِِهب  یَنبِّذَُعت  ْنا  ُدیُرت  ٌْبنَذ  ْوا  ٌۀَِعبَت  یلَِبق  ََکلَو  َناضَمَر 

. تشذگ مّوس  تسیب و  بش  لامعا  رد  هک  ِرُومْالا  َرِّبَدُم  ای  ءاعد  دناوخب  - 5
اهنآ نیرتهب  دیاش  عادو و  ياهاعد  هب  ار  ناضمر  هام  دنک  عادو  - 6
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بش رد  هک  ره  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تسا  هدرک  تیاور  سوواط  نب  دّیـس  دشاب و  هلماک (1) هفیحـص  مجنپ  لهچ و  ياعد 

: دیوگب ار و  فیرش  هام  نآ  دنک  عادو  ناضمر  هام  رخآ 
یل  َتْرَفَغ  ْدَقَو  اَّلا  ِۀَْلیَّللا  ِهِذه  ُرْجَف  َُعلْطَی  ْنا  َِکب  ُذوُعاَو  َناضَمَر  ِرْهَِشل  یمایِص  ْنِم  ِدْهَْعلا  َرِخا  ُْهلَعَْجت  َّمُهللا ال 

. هبانا هبوت و  ار  وا  دیامرف  يزور  دنک و  حبص  هکنآ  زا  شیپ  ار  وا  یلاعت  قح  دزرمایب 

ناضمر هام  ياهبش  ياهزامن 

ناضمر  هام  ياهبش  ياهزامن 
هام لامعا  رخآ  لصف  رد  داعملاداز  رد  هللا  همحر  یـسلجم  هماّلع  دـش  رکذ  ناضمر  هام  ياهبـش  زا  یخرب  لامعا  رد  اًلبق  هک  ییاـهزامن  زجب 

. دنروآ اجب  ار  اهنآ  دنناوتب  دنراد  قیفوت  تصرف و  هک  یناسک  ات  میروآیم  هتشون  نیا  نایاپ  رد  زین  ام  هک  هدومرف  رکذ  ناضمر 
دیحوت هبترم  هدزناپدمح  زادعب  تعکررهرد  تعکرراهچ  لّوابش : زامن 

«. ردق  » هبترم تسیب  دمح  زا  دعب  تعکر  ره  رد  تعکر  راهچ  مّودبش : زامن 
. دیحوت هبترم  هاجنپ  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  هد  مّیس : بش  زامن 
«. ردق  » هبترمتسیبو دمحتعکررهرد  تعکرتشه  مراهچبش : زامن 

دیحوت و هبترم  هاجنپ  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  ود  مجنپ : بش  زامن 

. دننک هعجارم  هیداجس  هفیحص  هبدنناوتیم  نادنمقالع  میدرک ، رظنفرص  نآ  رکذ  زا  اعد  ندوب  ینالوط  تهج  هب  - 1
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. ٍدَّمَُحم ِلا  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ّلَص  َّمُهّللا  هبترم  دص  مالس  زا  دعب 

. ُْکلُْملا ِهِدَِیب  يذَّلا  َكَرابَت  هروس  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  راهچ  مشش : بش  زامن 
«. ردق  » هبترم هدزیس  دمحتعکر و  رهرد  تعکر  راهچ  متفه : بشزامن 

. ِهَّللا َناْحبُس  هبترم  رازه  مالس  زا  دعب  دیحوت و  هبترم  هد  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  ود  متشه : بش  زامن 
ِّلَص َّمُهَّللا  هبترم  هاجنپ  مامتا  زا  دعب  یسرکلاۀیآ و  هبترم  تفه  دمح و  تعکر  ره  رد  نتفخ  ماش و  زامن  نایم  تعکر  شش  مهن : بش  زامن 

. ٍدَّمَُحم ِلا  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع 
. دیحوت هبترم  یس  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  تسیب  مهد : بش  زامن 

«. رثوک  » هروس هبترم  تسیب  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  ود  مهدزای : بش  زامن 
. ُهاْنلَْزنا اَّنا  هبترم  یس  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  تشه  مهدزاود : بش  زامن 

. دیحوت هبترم  جنپ  تسیب و  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  راهچ  مهدزیس : بش  زامن 
. َْتلِْزلُز اذا  هبترم  یس  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  شش  مهدراهچ : بش  زامن 

. دیحوت هبترم  هاجنپ  رگید  تعکر  ود  رد  دیحوت و  هبترم  دص  دمح  زا  دعب  لّوا  تعکر  ود  رد  تعکر  راهچ  مهدزناپ : بش  زامن 
. ُُرثاکَّتلا ُمُکیْهلا  هبترم  هدزاود  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  هدزاود  مهدزناش : بش  زامن 
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مالـس زا  دعب  دیحوت و  هبترم  دص  دمح و  مّود  تعکر  رد  دـهاوخ و  هک  هروس  ره  دـمح و  لّوا  تعکر  رد  تعکر  ود  مهدـفه : بش  زامن 

. ُهَّللا اَّلا  َهلا  هبترم ال  دص 
. ََرثْوَْکلا َكاْنیَطْعا  اَّنا  هبترم  جنپ  تسیب و  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  راهچ  مهدجیه : بش  زامن 

هک اریز  دـناوخب  هبترم  کی  تعکر  ره  رد  هک  دـشاب  نآ  دارم  ایوگ  َْتلِْزلُز و  اذا  هبترم  هاجنپ  دـمح و  اب  تعکر  هاجنپ  مهدزون : بش  زاـمن 
. ندناوخ َْتلِْزلُز  اذا  هبترم  دصناپ  رازه و  ود  بش  کی  رد  تسلکشم 

. دوش رّسیم  هک  هروس  ره  هب  تعکر  تشه  کی  ره  رد  مراهچ : تسیب و  مّیس و  تسیب و  مّود و  تسیب و  مکی و  تسیب و  متسیب و  بش  زامن 
. دیحوت هبترم  هد  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  تشه  مجنپ : تسیب و  بشزامن 

. دیحوت هبترم  دص  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  تشه  مشش : تسیب و  بش  زامن 
. دیحوت هبترم  جنپ  تسیب و  دناوتن  رگا  ُْکلُْملا و  ِهِدَِیب  يذَّلا  َكَرابَت  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  راهچ  متفه : تسیب و  بش  زامن 

زا دعب  َْرثْوَک و  هبترم  دص  دیحوت و  هبترم  دص  یـسرکلاۀیآ و  هبترم  دـص  دـمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  شـش  متـشه : تسیب و  بش  زامن 
. دّمحم لآ  دّمحم و  رب  تاولص  هبترم  دص  زامن 

. دیحوت هبترم  تسیب  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  ود  مهنوتسیببشزامن :
دّمحم لآ  دّمحم و  رب  تاولص  هبترم  دص  ندش  غراف  زا  دعب  دیحوت و  هبترم  تسیب  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  هدزاود  مایس : بشزامن 

. تسا مالس  کی  هب  تعکر  ود  ره  دش  روکذم  هچنانچ  اهزامن  نیا  و 

ناضمر كرابم  هام  ياهرحس  لامعا 

. دشاب بآ  ياهعرج  ای  امرخ  هناد  کی  هب  هچ  رگا  ندروخ  يرحس  - 1
. يرحس ندروخ  تقو  رد  ردق  هروس  ندناوخ  - 2

رقاب دمحم  ماما  ترضح  هک  تساییاعد  نیا  دومرف : هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  هک  ینأشلامیظع  ياعد  ندناوخ  - 3
: دناوخیم ناضمر  هام  ياهرحس  رد  مالسلا  هیلع 

ُّلُکَو ِِهلَمْجِاب  َِکلامَج  ْنِم  َُکلَئْـسا  ّینا  َّمُهللا  ِهِّلُک  َکـِئآهَِبب  َُکلَئْـسا  ّینا  َّمُهللا  ٌّیَِهب  َکـِئآَهب  ُّلُـکَو  ُهاـْهبِاب  َکـِئآَهب  ْنِم  َُکلَئْـسا  ّینا  َّمُهللا 
َِکلالَِجب َُکلَئْـسا  ّینا  َّمُهللا  ٌلیلَج  َِکلالَج  ُّلُکَو  ِهِّلَجِاب  َِکلالَج  ْنِم  َُکلَئْـسا  ّینا  َّمُهللاِهِّلُک  َِکلامَِجب  َُکلَئْـسا  ّینا  َّمُهللا  ٌلیمَج  َکـِلامَج 

ِهِرَْونِاب َكِرُون  ْنِم  َُکلَئَسا  ّینا  َّمُهللا  اهِّلُک  َِکتَمَظَِعب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ٌۀَمیَظَع  َِکتَمَظَع  ُّلُکَو  اهِمَظْعِاب  َِکتَمَظَع  ْنِم  َُکلَئْساّینا  َّمُهللا  ِهِّلُک 
َُکلَئْـسا ّینا  َّمُهللا  ٌۀَعِـساو  َکـِتَمْحَر  ُّلُـکَو  اهِعَـسْوِاب  َکـِتَمْحَر  ْنِم  َُکلَئْـسا  ّینا  َّمُهللا  ِهِّلُک  َكِروـُِنب  َُکلَئْـسا  ّینا  َّمُهللا  ٌرِّیَن  َكِروـُن  ُّلُـکَو 

َمُهللا  اهِّلُک  َِکتَمْحَِرب 

ناضمر كرابم  هام  ياهرحس  www.Ghaemiyeh.comلامعا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 224 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:207

ناضمر كرابم  هام  ياهرحس  www.Ghaemiyeh.comلامعا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 225 

http://www.ghaemiyeh.com


208 ص :
ُّلُکَو ِِهلَمْکِاب  َِکلامَک  ْنِم  َُکلَئْـسا  ّینا  َّمُهللا  اَهِّلُک  َِکتاِملَِکب  َُکلَئْـسا  ّینا  َّمُهللا  ٌۀَّمآت  َکـِتاِملَک  ُّلُـکَو  اـهِّمَتِاب  َکـِتاِملَک  ْنِم  َُکلَئْـساّینا 

َُکلَئْـسا ّینا  َّمُهللا  ٌةَریبَـک  َِکئآمْـسا  ُّلُـکَو  اـهِرَبْکِاب  َِکئآمـسا  ْنِم  َُکلَئْـسا  ّینا  َّمُهللا  ِهِّلُک  َکـِلامَِکب  َُکلَئْـسا  ّینا  َّمُـهللا  ٌلـِماک  َکـِلامَک 
َِکتَّیِشَم ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  اهِّلُک  َِکتَّزِِعب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ٌةَزیزَع  َِکتَّزِع  ُّلُکَو  اهِّزَعاب  َِکتَّزِع  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  اهِّلُک  َِکئآمْـسِاب 

ٍءْیَشِّلُک یلَع  اِهب  َْتلَطَتْسا  یتَّلا  ِةَرْدُْقلِاب  َِکتَرُْدق  ْنِم  َُکلَئْـساّینا  َّمُهللا  اهِّلُک  َِکتَّیِـشَِمب  َُکلَئْـسا  ّینا  َّمُهللا  ٌۀَیِـضام  َِکتَّیِـشَم  ُّلُکَو  اهاْضمِاب 
َُکلَئْـسا ّینا  َّمُهللا  ٌذـِفان  َکِْملِع  ُّلُکَو  ِهِذَْـفنِاب  َکِْملِع  ْنِم  َُکلَئْـسا  ّینا  َّمُهللا  اهِّلُک  َِکتَرْدـُِقب  َُکلَئْـسا  ّینا  َّمُهللا  ٌۀَلیطَتْـسُم  َِکتَرْدـُق  ُّلُکَو 
َِکِلئآسَم ْنِم  َُکلَئْـسا  ّینا  َّمُهللا  ِهِّلُک  َِکلْوَِقب  َُکلَئْـسا  ّینا  َّمُهللا  ٌّیِـضَر  َِکلْوَق  ُّلُکَو  ُهاضْرِاب  َکـِلْوَق  ْنِم  َُکلَئْـسا  ّینا  َّمُهللا  ِهِّلُک  َکِْـملِِعب 

ٌفیرَش َِکفَرَش  ُّلُکَو  ِِهفَرْشِاب  َِکفَرَـش  ْنِم  َُکلَئْـسا  ّینا  َّمُهللا  اهِّلُک  َِکِلئآسَِمب  َُکلَئْـسا  ّینا  َّمُهللا  ٌۀَبیبَح  َْکَیلا  َِکِلئآسَم  ُّلُکَو  َْکَیلا  اهِّبَحِاب 
ّینا َّمُهللا  ِهِّلُک  َِکناْطلُِسب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ٌِمئآد  َِکناطلُس  ُّلُکَو  ِهِمَوْدِاب  َِکناْطلُس  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ِهِّلُک  َِکفَرَِـشب  َُکلَئْـسا  ّینا  َّمُهللا 

َكُِّولُع  ُّلُکَو  ُهالْعِاب  َكُِّولُع  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ِهِّلُک  َکِْکلُِمب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ٌرِخاف  َکِْکُلم  ُّلُکَو  ِهِرَْخفِاب  َکِْکُلم  ْنِم  َُکلَئْسا 
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َُکلَئْسا ّینا  َّمُهللا  ِهِّلُک  َکِّنَِمب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ٌمیدَق  َکِّنَم  ُّلُکَو  ِهِمَْدقِاب  َکِّنَم  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ِهِّلُک  َكُِّولُِعب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ٍلاع 
َُکلَئْساَو ِتوُرَبَْجلاَو  ِنْاَّشلا  َنِم  ِهیف  َْتنا  اِمب  َُکلَئْـسا  ّینا  َّمُهللا  اهِّلُک  َِکتایِآب  َُکلَئْـسا  ّینا  َّمُهللا  ٌۀَمیرَک  َِکتایآ  ُّلُکَو  اهِمَرْکِاب  َِکتایآ  ْنِم 

. ُهَّللا ای  یْنبِجاَف  َُکلَئْسا  َنیح  ِِهب   ] یُنبیُجت اِمب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  اهَدْحَو  ٍتوُرَبَج  َو  ُهَدْحَو  ٍنْاَش  ِّلُِکب 
. تسا هدروآرب  هّتبلا  هکبلطب  ادخ  زايراد  هک  تجاح  ره  سپ 

زامن ار  بش  زا  رتشیب  ناضمر  هامرد  مالـسلا  هیلع  نیدباعلانیز  ماما  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  یلامث » هزمح  وبا   » هک ییاعد  ندـناوخ  - 4
. دناوخیم ار  اعد  نیا  دشیم  رحس  نوچ  درکیم و 

یلامث هزمحوبا  ياعد 

یلامث  هزمحوبا  ياعد 
اَّلا ُعاطَتُْـست  الَو  ُةاجَّنلا  َِیل  َْنیا  ْنِمَو  َكِْدنِع  ْنِم  اَّلا  ُدَجُوی  الَو  ِّبَر  ای  ُْریَْخلا  َِیل  َْنیا  ْنِم  َِکتَلیح  یف  یب  ْرُکْمَت  الَو  َِکَتبُوقُِعب  یْنبِّدَُؤت  یهلا ال 
ِّبَر ای  ِّبَر  ای  ِّبَر  ای  َِکتَرْدـُق  ْنَع  َجَرَخ  َکِضُْری  َْملَو  َْکیَلَع  َءَرَتْجاَو  َءآسا  يذَّلا  َالَو  َِکتَمْحَرَو  َِکنْوَع  ْنَع  ینْغَتْـسا  َنَسْحا  يذَّلا  َال  َکـِب 

ُهُوعْدا يذَّلا  ِهَّلل  ُدْـمَْحلا  َْتنا  ام  ِرْدا  َْمل  َْتنا  ـالَْولَو  َکـَْیلا  ینَتْوَعَدَو  َکـْیَلَع  ینَْتَللَد  َْتناَو  َکـُْتفَرَع  َکـِب   ] دوش عطق  سفن  هکنآ  اـت  دـیوگب 
يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلاَو  ُْتنُک  ْناَو  ینیطُْعیَف  ُُهلَئْسا  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلاَو  ینُوعْدَی  َنیح  ًائیَطب  ُْتنُک  ْناَو  یُنبیُجیَف 
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َْمل ُهَْریَغ  ُتْوَعَد  َْولَو  ُهَْریَغ  وُعْدا  يذَّلا ال  ِهَّللُدْمَْحلا  یتَجاح  یل  یضْقَیَف  ٍعیفَـش  ِْریَِغب  يِّرِِـسل  ُْتئِـش  ُْثیَح  ِِهب  ُولْخاَو  یتَجاِحل  ُْتئِـش  امَّلُک  ِهیدانا 

یْنلِکَی َْملَو  ینَمَرْکاَف  ِْهَیلا  ینَلَکَو  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْـمَْحلاَو  یئآجَر  َفَلْخََأل  ُهَْریَغ  ُتْوَجَر  َْولَو  ُهَْریَغ  وُجْرا  يذَّلا ال  ِهَّلل  ُدْـمَْحلاَو  یئآعُد  یل  ْبِجَتْـسَی 
ٍءیَـش ُدَمْحا  ّیبَرَف  یل  َْبنَذ  ّین ال  اَک  یّتَح  یّنَع  ُُملْحَی  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْـمَْحلاَو  یّنَع  ٌِّینَغ  َوُهَو  ََّیلا  َبَّبََحت  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْـمَْحلاَو  ینُونیُهیَف  ِساَّنلا  َیلا 
ًۀَحابُم َکَلَّما  ْنَِمل  َِکلْـضَِفب  َۀَناِعتْـسِْألاَو  ًۀَعَْرتُم  َْکَیلا  ِءآجَّرلا  َلِهانَمَو  ًۀَعَرْـشُم  َْکَیلا  ِِبلاطَْملا  َُلبُـس  ُدِجا  ّینا  َّمُهللا  يدْـمَِحب  ُّقَحاَو  يدـْنِع 

َكِدُوج یلا  ِفْهَّللا  ِیف  َّناَو  ٍۀـَثاغا  ِدَـصْرَِمب  َنیفُوـْهلَْمِللَو  ٍۀـَباجا  ِعِـضْوَِمب  یجاَّرِلل  َکَّنا  ُمَلْعاَو  ًۀَـحُوتْفَم  َنیخِراَّصِلل  َکـَْیلا  ِءآعُّدـلا  َباوـْباَو 
ْنَع ُبِجَتَْحت  َکَّناَو ال  ِۀَـفاسَْملا  ُبیرَق  َْکَیلا  َلِحاَّرلا  َّناَو  َنیِرثْاَتْـسُْملا  يِدـْیا  یف  اَّمَع  ًۀَـحُوْدنَمَو  َنیلِخاْبلا  ِْعنَم  ْنِم  ًاضَوِع  َِکئآضَِقب  اضِّرلاَو 

یلُّسََوت َِکئآعُدـِبَو  یتَثاِغتْـسا  َِکب  ُْتلَعَجَو  یتَجاِحب  َْکَیلا  ُتْهَّجََوتَو  یتَِبلَِطب  َْکَیلا  ُتْدَـصَق  ْدَـقَو  َکَنُود  ُلامعَْألا  ُمُهَبُجَْحت  ْنا  اَّلا  َکِْقلَخ 
ِنامیْإلا َیلا  ئاََجلَو  َكِدـْعَو  ِقْدِـص  یلا  ینُوکُـسَو  َکـِمَرَِکب  یتَِقِثل  ْلـَب  یّنَع  َكِْوفَِعل  ٍباـجیتْسا  اـَلَو  یّنِم  َکِعاِمتْـسِال  ٍقاقِْحتْـسا  ِْریَغ  ْنِم 

َکیرَش  َكَدْحَو ال  َْتنا  اَّلا  َهلا  الَو  َكُْریَغ  یل   ] َّبَر ْنا ال  یّنِم  َِکتَفِْرعَِمب  ینیقَیَو  َكِدیحْوَِتب 
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َُرمْاَت ْنا  يدّیَس  ای  َِکتافِص  ْنِم  َْسَیلَو  ًامیحَر  ْمُِکب  َناک  َهَّللا  َنا  ِِهلْـضَف  ْنِم  َهَّللا  اُولَئْـساَو  ٌقْدِص  َكُدْعَوَو  ٌّقَح  َُکلْوَقَو  ُِلئاْقلا  َْتنا  َّمُهللا  ََکل 
ًاریغَص َِکناسْحاَو  َکِمَِعن  یف  ینَْتیَّبَر  یهلا  َِکتَْفاَر  ِنُّنَحَِتب  ْمِْهیَلَع  ُِدئاْعلاَو  َِکتَکَلْمَم  ِلْها  یلَع  ِتاَّیِطَْعلِاب  ُناّنَْملا  َْتناَو  َۀَّیِطَْعلا  َعَنْمَتَو  ِلاؤُّسلِاب 
یلیلَد َيـالْوَم  اـی  یتَفِْرعَم  ِهِمَرَکَو  ِهِْوفَع  یلا  ِةَرِخأـْلا  ِیف  یل  َراـشاَو  ِهِمَِعنَو  ِِهلُّضَفَتَو  ِِهناـسْحِاب  اْینُّدـلا  ِیف  یناَّبَر  ْنَماـیَف  ًاریبَـک  یمْـسِاب  َتْهََّونَو 

ُهَـسَرْخا ْدَق  ٍناِسِلب  يدِّیَـس  ای  َكُوعْدا  َِکتَعافَـش  یلا  یعیفَـش  ْنِم  ٌنِکاسَو  َِکَتلالَِدب  یلیلَد  ْنِم  ٌِقثاو  اَناَو  َْکَیلا  یعیفَـش  ََکل  یّبُحَو  َْکیَلَع 
َکَمَرَک ُْتیاَر  اذاَو  ُتْعِزَف  یبُونُذ  َيـالْوَم  ُْتیاَر  اذا  ًاـِفئآخ  ًاـیِجار  ًاـبِغار  ًاـبِهار  ِّبَر  اـی  َكُوـعْدا  ُهُمْرُج  ُهََقبْوا  ْدَـق  ٍْبلَِقب  َکـیجانا  ِّبَر  ُُهْبنَذ 

َکُمَرَکَو َكُدوُـج  ُهَرْکَت  اـم  یناـْیتا  َعَـم  َِکتَلَئْـسَم  یلَع  یتاْرُج  یف  ُهَّللا  اـی  یتَّجُح  ٍِملاـظ  ُْریَغَف  َْتبَّذَـع  ْناَو  ٍمِحار  ُْریَخَف  َتْوَـفَع  ْناَـف  ُْتعِمَط 
َْریَخ ای  یئآعُد  ْعَمْـساَو  یئآجَر  ْقِّقَحَف  یتَْینُم  ِْنیَذَو  ِْنیَذ  َْنَیب  َبیَخت  ْنا ال  ُتْوَجَر  ْدَقَو  َُکتَمْحَرَو  َُکتَْفاَر  یئایَح  ِۀَِّلق  َعَم  یتَّدِش  یف  یتَّدُـعَو 
َّناَف یلَمَع  ِءَوْسِاب  ینْذِـخاُؤت  الَو  یلَما  ِرادـْقِِمب  َكِْوفَع  ْنِم  ینِطْعاَف  یلَمَع  َءآسَو  یلَما  يدِّیَـس  ای  َمُظَع  ٍجار  ُهاجَر  ْنَم  َلَْـضفاَو  ٍعاد  ُهاـعَد  ْنَم 

ٌزِّجَنَتُم َْکَیلا  َْکنِم  ٌبِراه  َِکلْضَِفب  ٌِذئاع  يدِّیَسای  اَن  اَو  َنیرِّصَقُْملا  ِةافاکُم  ْنَع  ُُربْکَی  َکَْملِحَو  َنیِبنْذُْملا  ِةازاُجم  ْنَع  ُّلِجَی  َکَمَرَک 
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َكِْرتَِسب یْنلِّلَج  ِّبَر  ْيا  َكِْوفَِعب  َّیَلَع  ْقَّدَـصَتَو  َِکلْـضَِفب  یْنبَه  يرَطَخ  امَو  ِّبَر  ای  اَن  امَو ا  ًاـّنَظ  َکـِب  َنَسْحا  ْنَّمَع  ِحـْفَّصلا  َنِم  َتْدَـعَو  اـم 
َنیرِظاَّنلا ُنَوْها  َکَّنَِأل  ُُهْتبَنَتْجا ال  َال  ِۀـَبُوقُْعلا  َلیْجعَت  ُْتفِخ  َْولَو  ُُهْتلَعَف  ام  َكُْریَغ  یْبنَذ  یلَع  َمْوَْیلا  َعَلَّطا  ِوَلَف  َکِـهْجَو  ِمَرَِکب  یخیبَْوت  ْنَع  ُفْعاَو 

ُُرتْسَت ِبُویُْغلا  ُماَّلَع  ِبُونُّذـلا  ُراَّفَغ  ِبُویُْعلا  ُراَّتَـس  َنیمَرْکَْألا  ُمَرْکاَو  َنیمِکاْحلا  ُمَکْحاَو  َنیِرتاَّسلا  ُْریَخ  ِّبَرای  َکَّنَِأل  َْلب  َیَلَع   ] َنیِعلَّطُْملا ُّفَخاَو 
یلَع یُنئِّرَُجیَو  یُنلِمْحَیَو  َِکتَرْدـُق  َدـَْعب  َكِْوفَع  یلَعَو  َکِْملِع  َدـَْعب  َکِْملِح  یلَع  ُدْـمَْحلا  َکَلَف  َکِْملِِحب  َۀـَبُوقُْعلا  ُرِّخَُؤتَو  َکِمَرَِکب  َْبنَّذـلا 

ِمیظَعَو َکـِتَمْحَر  ِۀَعَِـسب  یتَفِْرعَم  َکـِمِراحَم  یلَع  ِبُّثَوَّتلا  َیلا  ینُعِرُْـسیَو  َّیَلَع  َكُْرتِس  ِءآـیَْحلا  ِۀَِّلق  یلا  ینُوعْدَـیَو  یّنَع  َکُْـملِح  َِکتَیِـصْعَم 
َكُْوفَع َْنیا  ُلیمَْجلا  َكُْرتَس  َْنیا  ِناسحِْألا  َمیدَـق  ای  ِّنَْملا  َمیظَع  ای  ِبْوَّتلا  َِلباق  ای  ِْبنَّذـلا  َِرفاغ  ای  ُموُّیَق  اـی  ُّیَح  اـی  ُمیرَک  اـی  ُمیلَح  اـی  َكِْوفَع 

ُۀَِّینَّسلا َکُِعئانَـص  َْنیا  ُۀَـئینَْهلا  َُکبِهاوَم  َْنیا  ُۀَلِـضاْفلا  َكایاطَع  َْنیا  ُۀَعِـساْولا  َُکتَمْحَر  َْنیا  ُعیرَّسلا  َُکثایِغ  َْنیا  ُبیرَْقلا  َکُجَرَف  َْنیا  ُلـیلَْجلا 
َِکتَمْحَِربَو ینْذِْقنَتْـساَف  ٍدَّمَُحم  ِلا  َو  ٍدَّمَحُِمب  َو  ِِهب  ُمیرَک  اـی  َکـُمَرَک  َْنیا  ُمیدَْـقلا  َکـُناسْحا  َْنیا  ُمیـسَْجلا  َکُّنَم  َنـْیا  ُمـیظَْعلا  َُکلْـضَف  َنـْیا 

اْنیَلَع َِکلْضَِفب  َْلب  اِنلامْعا  یلَع  َِکباقِع  ْنِم  ِةاجَّنلا  ِیف  ُلِکَّتا  ُتَْسل  ُلِضْفُم  ای  ُمِْعنُم  ای  ُلِمُْجم  ای  ُنِسُْحم  ای  ینْصِّلَخَف 
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ْما ُُرتْسَت  ام  َحـیبَق  ْما  ُرُْـشنَت  ام  َلیمَجا  ُرُکْـشَن  ام  يرْدـَن  امَف  ًامَرَک  ِْبنَّذـلا  ِنَع  ُوفْعَتَو  ًامَِعن  ِناسْحِْألِاب  ُئِدـُْبت  ِةَرِفْغَْملا  ُلْهاَو  يْوقَّتلا  ُلْها  َکَّنَأـِل 

ُنِـسْحُْملا َْتنا  َْکَیلا  َعَطَْقناَو  َِکبَذال  ْنَم  ِْنیَع  َةَُّرق  ایَو  َکـَْیلا  َبَّبََحت  ْنَم  َبیبَح  اـی  َْتیَفاـعَو  َْتیََّجن  ُْهنِم  اـم  َریثَک  ْما  َْتَیلْواَو  َْتیَْلبا  اـم  َمیظَع 
امَو َِکتانا  ْنِم  ُلَوْطا  ٍنامَز  ُّيا  ْوا  َكُدُوج  ُهُعَسَی  ِّبَر ال  ای  ٍلْهَج  ُّياَو  َكَْدنِع  ام  ِلیمَِجب  انَْدنِع  ام  ِحیبَق  ْنَع  ِّبَر  ای  ْزَواجَتَف  َنُوئیـسُْملا  ُنَْحنَو 

َعِـساو ای  َِکتَمْحَر  ْنِم  ْمُهَعِـسَو  ام  َنیِبنْذُْملا  یَلَع  ُقیـضَی  َْفیَک  َْلب  َکَمَرَک  اِهب  ُِلباُقن  ًالامْعا  ُِرثْکَتْـسَن  َْفیَکَو  َکِمَِعن  ِْبنَج  یف  اِنلامْعا  ُرْدَـق 
ِۀَفِْرعَْملا َنِم  ََّیلا  یهَْتنا  اَِمل  َکِقُّلَمَت  ْنَع  ُْتفَفَک  الَو  َِکباب  ْنِم  ُتْحَِرب  ام  ینَتْرَهَن  َْول  يدِّیَـس  ای  َِکتَّزِع  َوَف  ِۀَـمْحَّرلِاب  ِْنیَدَْـیلا  َطِساب  ای  ِةَرِفْغَْملا 

ْنَع ُلَئُْـست  ُءآشَت ال  َْفیَک  ُءآشَت  اِمب  ُءآشَت  ْنَم  ُمَحَْرتَو  ُءآشَت  َْفیَک  ُءآشَت  اِمب  ُءآـشَت  ْنَم  ُبِّذَُـعت  ُءآـشَت  اـِمل  ُلِـعاْفلا  َْتناَو  َکـِمَرَکَو  َكِدُوِجب 
ُْرمَْألاَو ُْقلَْخلا  ََکل  َكِریبْدـَت  یف  ٌدَـحا  َْکیَلَع  ُضِرَتْعَی  الَو  َکِمْکُح  یف  ُّدآُضت  الَو  َكِْرما  یف  ُكَراُشت  ـالَو  َکِْـکُلم  یف  ُعَزاـُنت  ـالَو  َکـِْلِعف 

َكُْوفَع ُقیـضَیال  يذَّلا  ُداوَْجلا  َْتناَو  َکَمَِعنَو  َکَناسْحا  َِفلاَو  َکِمَرَِکب  َراجَتْـساَو  َِکبَذال  ْنَم  ُماقَم  اذـه  ِّبَر  ای  َنیَملاْعلا  ُّبَر  ُهَّللا  َكَرابَت 
ُِفلُْخت  ِّبَر  ای  َكاُرتَفا  ِۀَعِساْولا  ِۀَمْحَّرلاَو  ِمیظَْعلا  ِلْضَْفلاَو  ِمیدَْقلا  ِحْفَّصلِاب  َْکنِم  انْقَّثََوت  ْدَقَو  َُکتَمْحَر  ُّلِقَت  الَو  َُکلْضَف  ُصُْقنَی  الَو 
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ًامیظَع ًءآجَر  َکیف  اَنل  َّنا  ًاریثَک  اًلیوَط  اًلَما  َکیف  اَنل  َّنا  ِّبَر  ای  انُعَمَط  َکیف  اذه  الَو  َِکب  انُّنَظ  اذه  َْسیَلَف  ُمیرَک  ای  اَّلَک  اَنلامآ  ُبِّیَُخت  ْوا  انَنُونُظ 
ْنِکلَو اِنلامْعِاب  ُبِجْوَتْـسَن  ام  انِْملَع  ْدَـقَف  انالْوَم  انَئآجَر  ْقِّقَحَف  اَنل  َبیجَتْـسَت  ْنا  ُوجَْرن  ُنَْحنَو  َكانْوَعَدَو  اْنیَلَع  َُرتْسَت  ْنا  ُوجَْرن  ُنَْحنَو  َكاْنیَـصَع 

َِکتَعَـس ِلْضَِفب  َنیِبنْذُْـملا  یَلَعَو  اْنیَلَع  َدُوَجت  ْنا  ٌلْها  َْتناَف  َِکتَمْحَِرل  َنیبِجْوَتْـسُم  َْریَغ  اَّنُک  ْناَو  َْکنَع  اُنفِرْـصَت  َکَّنِاب ال  انُْملِعَو  اـنیف  َکُْـملِع 
اُنبُونُذ اْنیَْسماَو  انْحَبْصا  َِکتَمِْعِنبَو  اْنیَنْغَتْـسا  َِکلْـضَِفبَو  اْنیَدَتْها  َكِرُوِنب  ُراَّفَغ  ای  َِکْلیَن  یلا  َنُوجاتُْحم  اَّناَف  اْنیَلَع  ْدُجَو  ُُهلْها  َْتنا  اِمب  اْنیَلَع  ُْنْنماَف 

ْلَزَی َْملَو  ٌدِـعاص  َْکَیلا  انُرَّشَو  ٌلِزان  اْنَیلا  َكُْریَخ  ِبُونُّذـلِاب  َکُضِراُعنَو  ِمَعِّنلِاب  اْنَیلا  ُبَّبَحَتَت  َْکَیلا  ُبُوتَنَو  اْهنِم  َّمُهلَّلا  َكُرِفْغَتْـسَن  َْکیَدَـی  َْنَیب 
َکَمَلْحا ام  َکَناْحبُـسَف  َِکئآلِآب  اْنیَلَع  َلَّضَفَتَتَو  َکِمَِعِنب  انَطُوَحت  ْنا  ْنِم  َِکلذ  َکُعَنْمَی  الَف  ٍحـیبَق  ٍلَـمَِعب  اَّنَع  َکـیتْاَی  ٌمیرَک  ٌکَـلَم  ُلازَی  ـالَو 

ْنا ْنِم  ًاْملِح  ُمَظْعاَو  اًلْـضَف  ُعَسْوا  یهلا  َْتنا  َُکلاِعفَو  َکُِعئانَـص  َمُرَکَو  َكُؤانَث  َّلَجَو  َُکئآمْـسا  ْتَسَّدَقَت  ًادیعُمَو  ًائِْدبُم  َکَمَرْکاَو  َکَمَظْعاَو 
اْنقُزْراَو َِکباذَع  ْنِم  انْرِجاَو  َکِطَخَس  ْنِم  انْذِعاَو  َكِرْکِِذب  اْنلَغْشا  َّمُهللا  يدِّیَس  يدِّیَس  يدِّیَس  َْوفَْعلا  َْوفَْعلا  َْوفَْعلاَف  یتَئیطَخَو  یْلعِِفب  ینَِـسیاُقت 

َُکتاوَلَص  َکِِّیبَن  ِْربَق  َةَرایِزَو  َِکْتَیب  َّجَح  اْنقُزْراَو  َِکلْضَف  ْنِم  اْنیَلَع  ْمِْعناَو  َِکبِهاوَم  ْنِم 
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یَّلَـص َکِِّیبَن  ِۀَّنُـسَو  َِکتَِّلم  یلَع  انَّفََوتَو  َِکتَعاِطب  اًلَمَع  اْنقُزْراَو  ٌبیُجم  ٌبیرَق  َکَّنا  ِِهْتَیب  ِلْها  یلَعَو  ِْهیَلَع  َُکناوْضِرَو  َکـُتَرِفْغَمَو  َکـُتَمْحَرَو 

َنینِمْؤُْمِلل ْرِفْغا  َّمُهللا  ًاناْرفُغ  ِتائِّیَّسلِابَو  ًاـناسْحا  ِناـسحِْألِاب  اـمهِزْجا  ًاریغَـص  یناـیَّبَر  اـمَک  اـمُهْمَحْراَو  َّيَدـِلاِولَو  یل  ْرِفْغا  َّمُهللا  ِِهلاو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 
انِّرُح انِریبَکَو  انِریغَـص  اناْثناَو  انِرَکَذ  اِنِبئآغَو  انِدِهاشَو  اِنتِّیَمَو  انِّیَِحل  ْرِفْغا  َّمُهللا  ِتاْریَْخلِاب  ْمُهَْنَیبَو  انَْنَیب  ِْعباتَو  ِتاومَْألاَو  ْمُْهنِم  ِءآیحَْألا  ِتانِمْؤُْملاَو 

ام ینِفْکاَو  ٍْریَِخب  یل  ِْمتْخاَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ًانیبُم  ًانارْـسُخ  اُورِـسَخَو  ًادیَعب  ًالالَـض  اُّولَـضَو  ِهَّللِاب  َنُولِداْعلا  َبَذَک  انِکُولْمَمَو 
یْنقُزْراَو َّیَلَع  ِِهب  َتْمَْعنا  ام  َِحلاص  یْنُبلْـسَت  الَو  ًۀَِیقاب  ًۀَِیقاو  َْکنِم  َّیَلَع  ْلَعْجاَو  ینُمَحْرَی  ْنَم ال  َّیَلَع  ْطِّلَُـستالَو  یتَرِخآَو  َياْینُد  ِْرما  ْنِم  ینَّمَها 

انِماع یف  ِمارَْحلا  َِکْتَیب  َّجَح  یْنقُزْراَو  َِکتَئالِِکب  ینْأَلْکاَو  َکِظْفِِحب  ینْظَفْحاَو  َِکتَسارَِحب  ینْسُرْحا  َّمُهللا  ًابِّیَط  ًالالَح  ًاعِساو  ًاقْزِر  َِکلْضَف  ْنِم 
ُْبت َّمُهللا  ِۀَـمیرَْکلا  ِِفقاوَْملاَو  ِۀَـفیرَّشلا  ِدِـهاشَْملا  َْکِلت  ْنِم  َّبَر  ای  یِنلُْخت  الَو  ُمالَّسلا  ُمِْهیَلَع  ِۀَِّمئَْألاَو  َکِِّیبَن  ِْربَق  َةَرایِزَو  ٍماـع  ِّلُـک  یفَو  اذـه 

ُْتاَّیَهَت ْدَـق  ُْتُلق  امَّلُک  ّینا  َّمُهللا  َنیَملاْعلا  َّبَر  اـی  ینَْتیَْقبا  اـم  ِراـهَّنلاَو  ِلـْیَّللِاب  َکَتَیْـشَخَو  ِِهب  َلَـمَْعلاَو  َْریَْخلا  ِینْمِْهلاَو  َکَیِـصْعا  ـال  یّتَح  َّیَلَع 
ُْتیَّلَص  اَنا  اذا  ًاساُعن  َّیَلَع  َْتیَْقلا  َُکْتیَجانَو  َْکیَدَی  َْنَیب  ِةولَّصِلل  ُتُْمقَو  ُْتاَّبَعَتَو 
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یمَدَق َْتلازا  ٌۀَِّیَلب  یل  ْتَضَرَع  یِسلْجَم  َنیباَّوَّتلا  ِِسلاجَم  ْنِم  َبُرَقَو  یتَریرَس  ْتَحَلَص  ْدَق  ُْتُلق  امَّلُک  یلام  ُْتیَجان  اَن  اذا ا  َکَتاجانُم  ینَْتبَلَـسَو 

ْوا ینَْتیَْـصقاَف  َکِّقَِحب  ًاّفِخَتْـسُم  ینَْتیاَر  َکَّلََعل  ْوا  ینَْتیََّحن  َِکتَمْدِـخ  ْنَعَو  ینَتْدَرَط  َکـِباب  ْنَع  َکَّلََعل  يدِّیَـس  َِکتَمْدِـخ  َنـَْیبَو  یْنَیب  َْتلاـحَو 
ْوا ینَْتمَرَحَف  َِکئآمْعَِنل  ٍرِکاش  َْریَغ  ینَْتیاَر  َکَّلََعل  ْوا  ینَتْـضَفَرَف  َنیبِذاـْکلا  ِماـقَم  یف  ینَتْدَـجَو  َکَّلََعل  ْوا  ینَْتیَلَقَف  َکـْنَع  ًاـضِْرعُم  ینَْتیاَر  َکَّلََعل 

َنیلاَّطَْبلا ِِسلاجَم  َِفلآ  ینَْتیاَر  َکَّلََعل  ْوا  ینَتْسَیآ  َِکتَمْحَر  ْنِمَف  َنیِلفاْغلا  ِیف  ینَْتیاَر  َکَّلََعل  ْوا  ینَْتلَذَخَف  ِءآمَلُْعلا  ِِسلاجَم  ْنِم  ینَتْدَقَف  َکَّلََعل 
َْکنِم یئآـیَح  ِۀَّلِِقب  َکَّلََعل  ْوا  ینَْتیَفاـک  یتَریرَجَو  یمْرُِجب  َکَّلََعل  ْوا  ینَتْدَـعابَف  یئآـعُد  َعَمْـسَت  ْنا  َّبُِحت  ْمـَل  َکَّلََعل  ْوا  ینَْتیَّلَخ  ْمُـهَْنَیبَو  یْنیَبَـف 

َِکلْـضَِفب ٌذـِئاع  اَن  اَو  َنیرِّصَقُْملا  ِتافاکُم  ْنَع  ُّلِجَی  ِّبَر  ْيا  َکَمَرَک  َّنَِأل  یْلبَق  َنیِبنْذُْـملا  ِنَع  َتْوَفَع  ام  َلاطَف  ِّبَر  اـی  َتْوَفَع  ْناَـف  ینَْتیَزاـج 
ْنا ْوا  یلَمَِعب  ینَِـسیاُقت  ْنا  ْنِم  ًاْملِح  ُمَظْعاَو  اًلْـضَف  ُعَسْوا  َْتنا  یهلا  ًاّنَظ  َِکب  َنَسْحا  ْنَّمَع  ِحـْفَّصلا  َنِم  َتْدَـعَو  ام  ٌزِّجَنَتُم  َْکَیلا  َْکنِم  ٌبِراـه 

ِمَرَِکب یخیبَْوت  ْنَع  ُفْعاَو  َكِْرتِِسب  یْنلِّلَجَو  َكِْوفَِعب  َّیَلَع  ْقَّدَصَتَو  يدِّیَـس  َِکلْـضَِفب  یْنبَه  يرَطَخ  امَو  يدِّیَـس  ای  اَن  امَو ا  یتَئیطَِخب  ینَّلِزَتْسَت 
ُهَْتیَدَه  يذَّلا  ُّلآَّضلا  اَن  اَو  ُهَتْمَّلَع  يذَّلا  ُلِهاْجلا  اَن  اَو  ُهَْتیَّبَر  يذَّلا  ُریغَّصلا  اَنا  يدِّیَس  َکِهْجَو 
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ُهَْتیَنْغا يذَّلا  ُریقَْفلاَو  ُهَتْوَسَک  يذَّلا  يِراْعلاَو  ُهَْتیَوْرا  يذَّلا  ُناشْطَْعلاَو  ُهَتْعَبْشا  يذَّلا  ُِعیاْجلاَو  ُهَْتنَمآ  يذَّلاُِفئآْخلا  اَن  اَو  ُهَتْعَفَر  يذَّلا  ُعیـضَْولااَن  اَو 

اَو ُهَْتلَقا  يذَّلا  ُئِطاـْخلاَو  ُهَتْرَتَس  يذَّلا  ُِبنْذُْـملاَو  ُهَْتیَطْعا  يذَّلا  ُلـِئآَّسلاَو  ُهَْتیَفَـش  يذَّلا  ُمیقَّسلاَو  ُهَتْزَزْعا  يذَّلا  ُلیلَّذـلاَو  ُهَْتیَّوَق  يذَّلا  ُفیعَّضلاَو 
ِءالَْملا ِیف  َْکِبقارا  َْملَو  ِءالَْخلا  ِیف  َِکیْحَتْسا  َْمل  يذَّلا  ِّبَر  ای  اَن  ُهَْتیَوآ ا  يذَّلاُدیرَّطلا  اَن  اَو  ُهَتْرَصَن  يذَّلا  ُفَعْـضَتْسُْملاَو  ُهَتْرَّثَک  يذَّلا  ُلیلَْقلااَن 

اَن اشُّرلا ا  ِلیلَْجلا  یِصاعَم  یلَع  ُْتیَطْعا  يذَّلا  اَن  ِءآمَّسلا ا  َراَّبَج  ُْتیَصَع  يذَّلا  اَن  يرَتْجا ا  ِهِدِّیَـس  یلَع  يذَّلا  اَن  یمْظُْعلا ا  یِهاوَّدلا  ُبِحاص  اَن  ا 
ُْتیَّدَـعَتَف یـصاعَْملِاب  ُْتلِمَعَو  ُْتیَیْحَتْـسا  اَـمَف  َّیلَع  َتْرَتَـسَو  ُْتیَوَـعْرا  اَـمَف  ینَْتلَْهما  يذَّلا  اـَنا  یعْـسا  اـْهَیلا  ُتْـجَرَخ  اـِهب  ُتْرُِّشب  َنـیح  يذَّلا 

َکَّناَک یَّتَح  ینَْتبَّنَج  یـصاعَْملا  ِتابُوقُع  ْنِمَو  ینَْتلَفْغا  َکَّناَک  یَّتَح  ینَتْرَتَس  َكِْرتِِسبَو  یْنتَلَْهما  َکِْملِِحبَف  ُْتَیلاب  امَف  َکـِْنیَع  ْنِم  ینَتْطَقْـساَو 
ْنِکل ٌنِواهَتُم  َكِدیعَِول  الَو  ٌضِّرَعَتُم  َِکَتبُوقُِعل  الَو  ٌّفِخَتْسُم  َكِْرمِاب  الَو  ٌدِحاج  َِکتَِّیبُوبُِرب  اَن  اَو  َُکْتیَصَع  َنیح  َکِصْعا  َْمل  یهلا  ینَْتیَیْحَتْسا 

يدْهَِجب َُکتَْفلاخَو  َُکْتیَـصَع  ْدَقَف  َّیَلَع  یخْرُْملا  َكُْرتِس  ینَّرَغَو  یتَْوقِـش  اْهیَلَع  ینَناعاَو  َياوَه  ینَبَلَغَو  یـسْفَن  یل  َْتلَّوَسَو  ْتَضَرَع  ٌۀَـئیطَخ 
ْنَم  ًادَغ  ِءآمَصُْخلا  يِْدیا  ْنِمَو  ینُذِْقنَتْسَی  ْنَم  َِکباذَع  ْنِم  َنْالاَف 
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ِۀَعَسَو َکِمَرَک  ْنِم  ُوجْرا  ام  الَْول  يذَّلا  ِیلَمَع  ْنِم  َُکباتِک  یصْحا  ام  یلَع  اتا  ْوَساوَف  یّنَع  َکَْلبَح  َْتعَطَق  َْتنا  ْنا  ُلِصَّتا  ْنَم  ِْلبَِحبَو  ینُصِّلَُخی 
َْکَیلا ُلَّسََوتا  ِمالْـسِْألا  ِۀَّمِِذب  َّمُهللا  ٍجار  ُهاجَر  ْنَم  َلَْضفاَو  عاد  ُهاعَد  ْنَم  َْریَخ  ای  اهُرَّکَذـَتا  امَدـْنِع  ُتْطَنََقل  ِطُونُْقلا  ِنَع  َياَّیا  َِکیْهَنَو  َِکتَمْحَر 

ِشِحُوت ـالَف  َْکیَدـَل  َۀَْـفلُّزلا  ُوجْرا  َِّینَدَْـملا  َّیِّکَْملا  َّیِماـهِّتلا  َِّیبَرَْعلا  َّیِمِـشاْهلا  َّیِـشَرُْقلا  َّیِّمُأـْلا  َِّیبَّنلا  یِّبُِحبَو  َکـَْیلا  ُدِـمَتْعا  ِنآْرُْقلا  ِۀَـمْرُِحبَو 
اِنتَنِْسلِاب َِکب  اَّنَمآ  اَّناَو  اُولَّما  ام  اُوکَرْداَف  ْمُهَئآمِد  ِِهب  اُونِقْحَِیل  ْمِِهتَنِْسلِاب  اُونَمآ  ًامْوَق  َّناَف  َكاوِس  َدَبَع  ْنَم  َباَوث  یباَوث  ْلَعَْجت  الَو  ینامیا  َسانیتْسا 
ُباَّهَْولا َْتنا  َکَّنا  ًۀَمْحَر  َْکنَُدل  ْنِم  اَنل  ْبَهَو  انَْتیَدَـه  ْذا  َدـَْعب  اَنبُوُلق  ْغُِزت  الَو  انِرُودُـص  یف  َکَئاجَر  ْتِّبَثَو  اْنلَّما  ام  انْکِرْداَف  اَّنَع  َوُفْعَِتل  اِنبُوُلقَو 
ُبَهْذَـی ْنَم  یلا  َِکتَمْحَر  ِۀَعَـسَو  َکِمَرَِکب  ِۀَـفِْرعَْملا  َنِم  یْبلَق  َمِْهلا  اِمل  َکِقُّلَمَت  ْنَع  ُْتفَفَک  الَو  َِکباب  ْنِم  ُتْحَِرب  اـم  ینَتْرَهَْتنا  َِول  َکـِتَّزِعَوَف 

یلَع َتـَْللَدَو  ِداهْـشَْألا  ِنـَْیب  ْنـِم  َکَْبیَـس  ینَتْعَنَمَو  ِدافْـصَْألِاب  ینَْتنَرَق  ْوـَل  یهلا  ِهِِقلاـخ  یلا  اَّلا  ُقُوـلْخَْملا  ُئِجَْتلَی  ْنَـم  یلاَو  ُهـالْوَم  یلا  اَّلا  ُدـْبَْعلا 
َجَرَخ الَو  َْکنَع  ِْوفَْعِلل  یلیمْاَت  ُْتفَرَـص  امَو  َْکنِم  یئآـجَر  ُْتعَطَق  اـم  ِراْربَأـْلا  َْنَیبَو  یْنَیب  َْتلُحَو  ِراَّنلا  َیلا  یب  َتْرَماَو  ِداـبِْعلا  َنُویُع  یِحیاـضَف 

ْعَمْجاَو  یْبلَق  ْنِم  اْینُّدلا  َّبُح  ْجِرْخا  يدِّیَس  اْینُّدلا  ِراد  یف  َّیَلَع  َكَْرتَسَو  يْدنِع  َکَیِدایا  یْسنا  اَن ال  یْبلَق ا  ْنِم  َکُّبُح 
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ِءآُکْبلِاب یّنِعاَو  َْکَیلا  َِۀبْوتَّلا  ِۀَـجَرَد  یلا  یْنلُْقناَو  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللایَّلَـص  ٍدَّمَُحم  َنیِّیبَّنلا  ِمَتاخَو  َکِْقلَخ  ْنِم  َِکتَرَیِخ  ِِهلآَو  یفَطْـصُْملا  َْنَیبَو  یْنَیب 

ِْلثِم یلَع  ُْتلُِقن  اَن  ْنا ا  یّنِم  ًالاح  َءَوْسا  ُنُوکَی  ْنَمَف  يْریَخ  ْنِم  َنیـِسیْألا  َۀـَلِْزنَم  ُْتلََزن  ْدَـقَو  يرْمُع  ِلامْألاَو  ِفیوْسَّتلِاب  ُْتیَْنفا  ْدَـقَف  یـسْفَن  یلَع 
یـسْفَن يراَو  يریـصَم  ُنُوکَی  ام  یلا  يرْدا  الَو  یْکبا  یلاـمَو ال  یتَعْجَِـضل  ِحـِلاَّصلا  ِلَـمَْعلِاب  ُهْشُْرفا  َْملَو  یتَدـْقَِرل  ُهْدِّهَما  َْمل  يْربَق  یلا  یلاـح 
ِقیـِضل یْکبا  يْربَق  ِۀَْـملُِظل  یْکبا  یـسْفَن  ِجُورُِخل  یْکبا  یْکبا  یلامَف ال  ِتْوَْملا  ُۀَِـحنْجا  یـْساَر  َدـْنِع  ْتَقَفَخ  ْدَـقَو  یُنِلتاُخت  یماَّیاَو  ینُعِداُخت 

ْنَع يرْخاَو  ینیمَی  ْنَع  ًةَّرَم  ُرُْظنا  يرْهَظ  یلَع  یْلِقث  اًِـلماح  اًـلیلَذ  ًاـنایْرُع  يْربَـق  ْنـِم  یجُورُِخل  یْکبا  َياَّیا  ٍریکَنَو  ٍرَْکنُم  ِلاؤُِـسل  یْکبا  يدََـحل 
ٌةَرَبَغ اْهیَلَع  ٍِذئَمْوَی  ٌهُوجُوَو  ٌةَرِْـشبَتْسُم  ٌۀَکِحاض  ٌةَرِفْـسُم  ٍِذئَمْوَی  ٌهُوجُو  ِهینُْغی  ٌنْاَش  ٍِذئَمْوَی  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ِّلُِکل  ینْاَش  ِْریَغ  ٍنْاَش  یف  ُِقئالَْخلا  ِذا  یلامِش 

ْنَم َِکتَمارَِکب  يدْهَتَو  ُءآشَت  ْنَم  َِکتَمْحَِرب  ُبیُصت  یقُّلَعَت  َِکتَمْحَِربَو  یلُّکََوتَو  یئآجَرَو  يدَمَتْعُمَو  یلَّوَعُم  َْکیَلَع  يدِّیَس  ٌۀَّلِذَو  ٌةَرَتَق  اهُقَهَْرت 
یف يدـْهَج  ِۀَـیاِغب  ْما  َكُرُکْـشا  ِّلاْکلا  اَذـه  یناِسِلبَفا  یناِسل  ِطَْسب  یلَع  ُدْـمَْحلا  ََکلَو  یْبلَق  ِكْرِّشلا  َنِم  َْتیَّقَن  اـم  یلَع  ُدْـمَْحلا  َکَـلَف  ُّبُِحت 

َکِمَِعن  ِْبنَجیف  یلَمَع  ُرْدَق  امَو  َكِرْکُش  ِْبنَج  یف  ِّبَر  ای  یناِسل  ُرْدَق  امَو  َکیضْرا  یلَمَع 
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َْکَیلا ینَقاس  ْدَـقَو  یلیمْاَت  َْکَیلاَو  یتَبْهَر  َْکَیلاَو  یتَبْغَر  َْکَیلا  يدِّیَـس  یلَمَع  َِلبَق  َكَرْکُـشَو  یلَما  َطََسب  َكَدُوجَنا  یهلا  ََیلا   ] َکـِناسْحاَو
ُْتیَْقلا َْکَیلاَو  یتَّبَحَم  ْتَِسنا  َِکبَو  یفْوَخَو  یئآجَر  ُِصلاخ  ََکلَو  یتَبْغَر  ْتَطَـسَْبنا  َكَدـْنِع  امیفَو  یتَّمِه  ْتَفَکَع  يدِـحاو  ای  َْکیَلَعَو  یلَما 

ایَو یلَّمَُؤم  ایَو  َيالْوَم  ایَف  یّنَع  ِفْوَْخلا  ََمل  ُتْدََّرب ا  َِکتاجانُِمبَو  یْبلَق  َشاع  َكِرْکِذـِب  َيـالْوَم  اـی ]  ] یتَبْهَر ُتْدَدَـم  َکـِتَعاط  ِلـْبَِحبَو  يدَِـیب 
یلَع ُهَْتبَجْوا  يذَّلا  َْکنِم  ِعَمَّطلا  ِمیظَعَو  َکیف  ِءآجَّرلا  ِمیدَِـقل  َُکلَئْـسا  امَّناَف  َِکتَعاط  ِموُُزل  ْنِم  یل  ِِعناْملا  َِیْبنَذ  َْنَیبَو  یْنَیب  ْقِّرَف  یلْؤُس  یهَْتنُم 

ای َتْکَرابَت  ََکل  ٌعِضاخ  ٍءْیَـشُّلُکَو  َِکتَْـضبَق  یفَو  َُکلایِع  ْمُهُّلُک  ُْقلَْخلاَو  ََکل  َکیرَـش  َكَدْـحَو ال  ََکل  ُْرمَْألاَف  ِۀَـمْحَّرلاَو  ِۀَْـفاَّرلا  َنِم  َکِسْفَن 
یْنبِّیَُخت ـال  یئآـجَر  َمیظَع  اـیَف  یُّبل  َياَّیا  َکـِلاؤُس  َدـْنِع  َشاـطَو  یناـِسل  َکـِباوَج  ْنَع  َّلَّکَو  یتَّجُح  ْتَعَطَْقنااَذا  ینْمَحْرا  یهلا  َنیَملاـْعلا  َّبَر 
یئآجَرَو یلَّوَعُمَو  يدَـمَتْعُم  َْکیَلَع  يدِّیَـس  یفْعَِـضل  ینْمَحْراَو  يْرقَِفل  ینِطْعا  يْربَص  ِۀَّلِِقل  ینْعَنْمَت  الَو  یلْهَِجل  ینَّدَُرت  الَو  یتَقاـف  ْتَّدَتْـشااَذا 

یتَقاـف ُوجْرا  َْکیَدـَلَو  یئآـعُد  ُِحتْفَتْـسا  ِّبَر  ْيا  َکـِمَرَِکبَو  یتَِـبلَط  ُدِْـصقا  َكِدُوِجبَو  یلْحَر  ُّطُـحا  َکـِئانِِفبَو  یقُّلَعَت  َکـِتَمْحَِربَو  یلُّکَوـَتَو 
ُمیدا  َِکفُوْرعَم  یلاَو  يرََصب  ُعَفْرا  َکِمَرَکَو  َكِدُوج  یلاَو  یماِیق  َكِْوفَع  ِّلِظ  َتَْحتَو  یتَْلیَع  ُُربْجا  َكانِِغبَو 
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َکَّناَف َِکفُوْرعَمَو  َِکناسْحِاب  یّنَظ  ْبِّذَُـکت  يدِّیَـس ال  ای  یْنیَع  ُةَُّرق  َکَّناَف  َۀَـیِواْهلا  یِّنِکُْـست  الَو  یلَما  ُعِضْوَم  َْتناَو  ِراَّنلِاب  یْنقِرُْحت  ـالَف  يرَظَن 
یْبنَذـِب َْکَیلا  َفاِرتْعِْألا  ُْتلَعَج  ْدَـقَف  یلَمَع  َْکنِم  یْنبِّرَُقی  َْملَو  یلَجا  انَد  ْدَـق  َناک  ْنا  یهلا  يْرقَِفب  ُفِراْعلا  َکَّناَف  ََکباَوث  یْنمِرَْحت  الَو  یتَِقث 
ِتْوَْملا َْدنِعَو  یَتبْرُغ  اْینُّدلا  ِهِذـه  یف  ْمَحْرا  ِمْکُْحلا  ِیف  َْکنِم  ُلَدـْعا  ْنَمَف  َْتبَّذَـع  ْناَو  ِْوفَْعلِاب  َْکنِم  یلْوا  ْنَمَف  َتْوَفَع  ْنا  یهلا  یلَلِع  َِلئآسَو 

یلَمَع ْنِم  َنیّیِمَدْآلا  یَلَع  َیِفَخ  ام  یل  ْرِفْغاَو  یِفقْوَم  َّلُذ  َْکیَدَـی  َْنَیب  ِباسِْحِلل  ُتْرُِـشن  اذاَو  یتَشْحَو  ِدْـحَّللا  ِیفَو  یتَدْـحَو  ِْربَْقلا  ِیفَو  یَتبْرُک 
یتَریج ُحـِلاص  یُنبِّلَُقی  ِلَـسَتْغُْملا  یَلَع  ًادُودْـمَم  َّیَلَع  ْلَّضَفَتَو  یتَّبِحا  يدـْیا  یُنبِّلَُقت  ِشارِْفلا  یَلَع  ًاعیرـَـص  ینْمَحْراَو  ینَتْرَتَـس  ِهـِب  اـم  یل  ْمِداَو 

ِدیدَْجلا ِْتیَْبلا  َِکلذ  یف  ْمَحْراَو  یتَْرفُح  یف  ًادیحَو  َِکب  ُْتلََزن  ْدَق  ًالُوْقنَم  َّیَلَع  ْدُجَو  یتَزانِج  َفارْطا  ُءآبِْرقَْألا  َلَوانَت  ْدَق  ًالُومْحَم  َّیَلَع  ْنَّنََحتَو 
ُتْدَقَف ْنا  ُعَْزفا  ْنَم  یلاَف  یتْرَثَع  یْنلُِقت  َْمل  ْنا  ُثیغَتْسا  ْنَِمبَف  يدِّیَس  ُتْکَلَه  یسْفَن  یلا  ینَْتلَکَو  ْنا  يدِّیَس  ای  َكِْریَِغب  َِسنْاَتْـسا  یّتَح ال  یَتبْرُغ 
ُْتمِدَـع ْنا  ُلِّمَؤا  ْنَم  َلْـضَفَو  ینْمَحَْرت  َْمل  ْنا  ینُمَحْرَی  ْنَمَو  یل  ْنَـم  يدِّیَـس  یتـَبْرُک  ْسِّفَُنت  ْمـَل  ْنا  ُئِجَْتلا  ْنَـم  یلاَو  یتَعْجَـض  یف  َکَـتَیانِع 

اَن اَو  یْنبِّذَُعت  يدِّیَس ال  یلَجا  یضَْقنااَذا  ِبُونُّذلا  َنِم  ُرارِْفلا  ِنَم  یلاَو  یتَقاف  َمْوَی  َکَلْضَف 
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يْوقَّتلا ُلْها  َْتناَو  ُّقِحَتْـسا  ام ال  َُکلَئْـسا  اَن  يدِّیَـس ا  َكَْوفَع  اَّلا  اهیف  ُوجْرا  ـال  یبُونُذ  َةَْرثَک  َّناَـف  یفْوَخ  ْنِمآَو  یئآـجَر  ْقِّقَح  یهلا  َكُوجْرا 
ٍزُواَجتَو ٍمیظَع  ٍحْفَصَو  ٍمیدَق  ٍّنَم  ُوذ  َکَّنا  اِهب  َُبلاطا  الَو  یل  اهُرِفْغَتَو  ِتاِعبَّتلا  َّیَلَع  یّطَُغی  ًابَْوث  َكِرَظَن  ْنِم  ینِْسْبلاَو  یل  ْرِفْغاَف  ِةَرِفْغَْملا  ُلْهاَو 

ََکل َْقلَْخلا  َّنا  َنَْقیاَو  َکَلَئَـس  ْنَِمب  يدِّیَـس  َْفیَکَف  َِکتَِّیبُوبُِرب  َنیدِحاْجلا  یَلَعَو  َُکلَئْـسَی  ْنَم ال  یلَع  َکَْبیَـس  ُضیُفت  يذَّلا  َْتنا  یهلا  ٍمیرَک 
الَف ِِهئآعُدـِب  َِکناسْحا  َباب  ُعَْرقَی  َْکیَدَـی  َْنَیب  ُۀَـصاصَْخلا  ُْهتَماقا  َِکباِبب  َكُدـْبَع  يدِّیَـس  َنیَملاْعلا  َّبَر  ای  َْتَیلاـعَتَو  َتْکَراـبَت  َکـَْیلا  َْرمَأـْلاَو 

یهلا َِکتَمْحَرَو  َِکتَْفاَِرب  یّنِم  ًۀَـفِْرعَم  ینَّدَُرت  ْنا ال  ُوجْرا  اَن  اَو  ِءاعُّدـلا  اَذـِهب  ُتْوَعَد  ْدَـقَف  ُلُوقا  ام  یّنِم  ْلَْبقاَو  یّنَع  ِمیرَْکلا  َکِـهْجَِوب  ْضِْرُعت 
ًاقِداص ًالوَقَو  ًابیرَق  ًاجَرَفَو  اًلیمَج  ًاْربَص  َُکلَئْـسا  ّینا  َّمُهللا  ُلُوقَن  ام  َقْوَفَو  ُلُوقَت  امَک  َْتنا  ٌِلئآن  َکُـصُْقنَی  ـالَو  ٌلـِئآس  َکـیفُْحی  ـال  يذَّلا  َْتنا 

ْنَم َْریَخ  ای  َنُوِحلاَّصلا  َكُدابِع  ُْهنِم  َکَلَئَس  ام  ِْریَخ  ْنِم  َّمُهَّللا  َُکلَئْـسا  ْمَلْعا  َْمل  امَو  ُْهنِم  ُتِْملَع  ام  ِهِّلُک  ِْریَْخلا  َنِم  ِّبَر  ای  َُکلَئْـسا  ًامیظَع  ًارْجاَو 
ِْحلْصاَو یتَّوُُرم  ْرِهْظاَو  یْشیَع  ْدِغْراَو  َکیف  یناوْخاَو  یتَنازُح  ِلْهاَو  يْدلُو  َو  َّيِدلاوَو  یلْهاَو  یسْفَن  یف  یلْؤُس  ینِطْعا  یطْعا  ْنَم  َدَوْجاَو  َِلئُس 

ُْهنَع  َتیضَرَو  َکَتَمِْعن  ِْهیَلَع  َتْمَْمتاَو  ُهَلَمَع  َْتنَّسَحَو  ُهَرْمُع  َْتلَطا  ْنَّمِم  یْنلَعْجاَو  یلاوْحا  َعیمَج 
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ِۀَّصاِخب َْکنِم  ینَّصُخ  َّمُهللا  َكُْریَغ  ُءآشَی  ام  ُلَعْفَت  الَو  ُءآشَت  ام  ُلَعْفَت  َکَّنا  ِْشیَْعلا  ِّمَتاَو  ِۀَمارَْکلا  ِغَبْـساَو  ِرُورُّسلا  ِمَْودا  یف  ًۀَبِّیَط  ًةویَح  ُهَْتیَیْحاَو 

َّمُهللا َنیعِشاْخلا  َنِم  ََکل  یْنلَعْجاَو  ًارََطب  الَو  ًارَـشا  الَو  ًۀَعْمُـس  الَو  ًءآیِر  ِراهَّنلا  ِفارْطاَو  ِْلیَّللا  ِءانآ  یف  ِِهب  ُبَّرَقَتا  اَّمِم  ًاْئیَـش  ْلَعَْجت  الَو  َكِرْکِذ 
ِیف َةَّوُْقلاَو  ِمْسِْجلا  ِیف  َۀَّحِّصلاَو  يدـْنِع  َکِمَِعن  یف  َماقُْملاَو  ِدـَلَْولاَو  ِلاْملاَو  ِلْهَْألا  ِیف  ِْنیَْعلا  َةَُّرقَو  ِنَطَْولا  ِیف  َْنمَْألاَو  ِقْزِّرلا  ِیف  َۀَـعِّسلا  ینِطْعا 

َكِدابِع ِرَفْوا  ْنِم  یْنلَعْجاَو  ینَتْرَمْعَتْسا  اَم  ًاَدبا  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َِکلُوسَر  ِۀَعاطَو  َِکتَعاِطب  یْنلِمْعَتْـساَو  ِنیّدلا  ِیف  َۀَمالَّسلاَو  ِنَدَْبلا 
ٍۀَِّیَلبَو اهُِسْبُلت  ٍۀَِیفاعَو  اهُرُْشنَت  ٍۀَمْحَر  ْنِم  ٍۀَنَس  ِّلُک  یف  ُُهلِْزنُم  َْتنا  امَو  ِرْدَْقلا  ِۀَْلَیل  یف  َناضَمَر  ِرْهَـش  یف  ُُهلِْزُنتَو  ُهَْتلَْزنا  ٍْریَخ  ِّلُک  یف  ًابیـصَن  َكَْدنِع 

َِکلْـضَف ْنِم  ًاعِـساو  ًاقْزِر  یْنقُزْراَو  ٍماع  ِّلُک  یفَو  اذه  انِماع  یف  ِمارَْحلا  َِکْتَیب  َّجَح  یْنقُزْراَو  اْهنَع  ُزَواجَتَت  ٍتائِّیَـسَو  اُهلَّبَقَتَت  ٍتانَـسَحَو  اهُعَفْدَت 
یئادـْعا ِراْصباَو  ِعامْـسِاب  یّنَع  ْذُـخَو  ُْهنِم  ٍءْیَِـشب  يّذاَتا  یّتَح ال  ِتاـمالُّظلاَو  َْنیَّدـلا  یِّنَع  ِْضقاَو  َءآوْسَأـْلا  يدِّیَـس  اـی  یّنَع  ْفِرْـصاَو  ِعِساْولا 

ْنِم ٍءوُِسب  ینَدارا  ْنَم  ْلَعْجاَو  ًاجَرْخَمَو  ًاجَرَف  یبْرَکَو  یّمَه  ْنِم  یل  ْلَـعْجاَو  یْبلَق  ْحِّرَفَو  یْنیَع  َِّرقاَو  ْمِْهیَلَع  ینْرُْـصناَو  َّیَلَع  َنیغاـْبلاَو  يداَّسُحَو 
َّرَشَو ِناْطیَّشلا  َّرَش  ینِفْکاَو  َّیَمَدَق  َتَْحت  َکِْقلَخ  ِعیمَج 
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ِنیْعلا ِرُوـْحلا  َنـِم  ینْجِّوَزَو  َکـِتَمْحَِرب  َۀَّنَْجلا  ِیْنلِخْداَو  َكِوـْفَِعب  ِراَّنلا  َنـِم  ینْرِجاَو  اـهِّلُک  ِبُونُّذـلا  َنـِم  ینْرِّهَطَو  یلَمَع  ِتائِّیـَـسَو  ِناـْطلُّسلا 

ْمِهِحاوْراَو ْمِهِداـسْجا  یلَعَو  ْمِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  ِراـیْخَْألا  َنـیرِهاَّطلا  َنـیبِّیَّطلا  ِراْربَأـْلا  ِهـِلا  َو  ٍدَّمَُحم  َنـیِحلاَّصلا  َکـِئآِیلْوِاب  ینْقِْحل  اَو  َِکلْـضَِفب 
َکِمَرَِکب َکَّنَِبلاطَُأل  یمُْؤِلب  ینَْتَبلاط  ِْنَئلَو  َكِْوفَِعب  َکَّنَِبلاطَُأل  یبُونُذـِب  ینَْتَبلاط  ِْنَئل  َِکلالَجَو  َِکتَّزِعَو  يدِّیَـسَو  یهلا  ُُهتاـکََربَو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَرَو 

ْناَو َنُوِبنْذُْملا  ُعَْزفَی  ْنَم  یلاَف  َِکتَعاط  ِلْهاَو  َِکئآِیلْوَِأل  اَّلا  ُرِفْغَت  َْتنُک ال  ْنا  يدِّیَـسَو  یهلا  ََکل  یّبُِحب  ِراَّنلا  َلْها  َّنَِربْخَُأل  َراَّنلا  ِینَْتلَخْدا  ِْنَئلَو 
یفَف َۀَّنَْجلا  ِینَْتلَخْدا  ْناَو  َكِّوُدَـع  ُروُرُـس  َِکلذ  یفَف  َراَّنلا  ِینَْتلَخْدا  ْنا  یهلا  َنُوئیْـسُْملا  ُثیغَتْـسَی  ْنَِمبَف  َکـِب  ِءآـفَْولا  َلـْها  اَّلا  ُمِرُْکت  ـال  َْتنُک 
َْکنِم ًۀَیْشَخَو  ََکل  ًاّبُح  یْبلَق  َأَلْمَت  ْنا  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  َكِّوُدَع  ِروُرُس  ْنِم  َْکَیلا  ُّبَحا  َکِِّیبَنَروُرُـس  َّنا  ُمَلْعا  ِهَّللاَو  اَن  اَو  َکِِّیبَن  ُروُرُـس  َِکلذ 

َِکئآِقل یف  یل  ْلَعْجاَو  یئآِقل  ِْببْحاَو  َکَئاِقل  ََّیلا  ْبِّبَح  ِمارْکِْألاَو  ِلالَْجلااَذ  ای  َْکَیلا  ًاقْوَشَو  َْکنِم  ًاـقَرَفَو  َکـِب  ًاـنامیاَو  َکـِباتِِکب  ًاقیدْـصَتَو 
اِمب یـسْفَن  یلَع  یّنِعاَو  َنیِحلاَّصلا  َلیبَس  یب  ْذُخَو  َیَِقب  ْنَم  ِحـِلاص  ْنِم  یْنلَعْجاَو  یـضَم  ْنَم  ِحـِلاِصب  ینْقِْحلا  َّمُهللا  َۀَـمارَْکلاَو  َجَرَْفلاَو  َۀَـحاَّرلا 

یلَع  یّنِعاَو  َِکتَمْحَِرب  َۀَّنَْجلا  ُْهنِم  یباَوث  ْلَعْجاَو  ِِهنَسْحِاب  یلَمَع  ِْمتْخاَو  ْمِهِسُْفنا  یلَع  َنیِحلاَّصلا  ِِهب  ُنیُعت 
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َِکئاِقل َنُود  َُهل  َلَجا  ًانامیا ال  َُکلَئْـسا  ّینا  َّمُهللا  َنیَملاـْعلا  َّبَر  اـی  ُْهنِم  ینَتْذَْقنَتْـسا  ٍءوُس  یف  ینَّدَُرت  ـالَو  ِّبَر  اـی  یْنتِّبَثَو  ینَْتیَطْعا  اـم  ِحـِلاص 

َنُوکَی یّتَـح  َکـِنید  یف  ِۀَـعْمُّسلاَو  ِّکَّشلاَو  ِءآـیِّرلا  َنِم  یبـْلَق  ْءِْرباَو  ِْهیَلَع  ینَْتثََعب  اذا  یْنثَْعباَو  ِْهیَلَع  ینَْتیَّفََوت  اذا  ینَّفََوتَو  ِْهیَلَع  ینَْتیَیْحا  اـم  یِنیْحا 
ْنَع ینُزُجْحَی  ًاعَرَوَو  َکـِتَمْحَر  ْنِم  ِْنیَْلفِکَو  َکِْـملِع  یف  ًاـهِْقفَو  َکِـمْکُح  یف  ًاـمْهَفَو  َکـِنید  یف  ًةَریـَصب  ینِطْعا  َّمُهللا  َکـَل  ًاـِصلاخ  یلَمَع 

ُذُوعا ّینا  َّمُهللا  ِِهلا  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َِکلُوسَر  َۀَِّلم  یلَعَو  َِکلیبَس  یف  ینَّفََوتَو  َكَْدنِع  امیف  یتَبْغَر  ْلَعْجاَو  َكِرُوِنب  یهْجَو  ْضَِّیبَو  َکیـصاعَم 
َنََطب امَو  اْهنِم  َرَهَظ  ام  ِشِحاوَْفلاَو  ٍۀَِّیَلب  ِّلُکَو  ِۀَـقاْفلاَو  ِْرقَْفلاَو  ِۀَنَکْـسَْملاَو  ِةَوْسَْقلاَو  ِۀَْـلفَْغلاَو  ِلُْـخْبلاَو  ِْنبُْجلاَو  ِّمَْهلاَو  ِلَـشَْفلاَو  ِلَـسَْکلا  َنِم  َکـِب 
یلامَو ینیدَو  یـسْفَن  یلَع  ِّبَر  ای  َِکب  ُذُوعاَو  ُعَْفنَی  ٍلَمَعَو ال  ُعَمُْـسی  ٍءاعُدَو ال  ُعَشْخَی  ٍْبلَقَو ال  ُعَبْـشَی  ٍنَْطبَو ال  ْعَنْقَت  ٍسْفَن ال  ْنِم  َِکب  ُذُوعاَو 

الَف ًادَـحَْتُلم  َِکنُود  ْنِم  ُدِـجا  ـالَو  ٌدَـحا  َکـْنِم  ینُریُجی  ـال  ُهَّنا  َّمُهللا  ُمیلَْعلا  ُعیمَّسلا  َْتنا  َکَّنا  ِمیجَّرلا  ِناـْطیَّشلا  َنِم  ینَْتقَزَر  اـم  ِعیمَج  یلَعَو 
الَو يرْزِو  َّطُحَو  یتَجَرَد  ْعَفْراَو  يرْکِذ  ِلْعاَو  یّنِم  ْلَّبَقَت  َّمُهللا  ٍمیلا  ٍباذَِعب  ینَّدَُرت  الَو  ٍۀَکَلَِهب  ینَّدَُرت  الَو  َِکباذَع  ْنِم  ٍءْیَش  یف  یسْفَن  ْلَعَْجت 

َكاضِر  یئآعُد  َباَوثَو  یقِْطنَم  َباَوثَو  یِسلْجَم  َباَوث  ْلَعْجاَو  یتَئیطَِخب  ینْرُکْذَت 
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َوُفْعَن ْنا  َِکباتِک  یف  َْتلَْزنا  َکَّنا  َّمُهللا  َنیَملاْعلا  َّبَر  اـی  ٌبِغار  َکـَْیلا  ّینا  َِکلْـضَف  ْنِم  ینْدِزَو  َکـُْتلاَس  اـم  َعیمَج  ِّبَر  اـی  ینِطْعاَو  َۀَّنَْجلاَو 

ِءآضَِقب اَّلا  ینَّدَُرت  الَف  اًِلئاس  َُکْتئِج  ْدَقَو  اِنباْوبا  ْنَع  اًِلئاس  َّدَُرن  ْنا ال  انَتْرَماَو  اَّنِم  َِکلذـِب  یلْوا  َکَّناَف  اَّنَع  ُفْعاَف  انَـسُْفنا  انْمَلَظ  ْدَـقَو  انَمَلَظ  ْنَّمَع 
َْکَیلا یتَّدِـش  َدـْنِع  یثْوَغ  ایَو  یَتبْرُک  َدـْنِع  یعَْزفَم  ای  ِراَّنلا  َنِم  اَنباقِر  ِْقتْعاَف  َكُءآَّقِرا  ُنَْحنَو  اُنناْمیا  ْتَکَلَم  ام  یلا  ِناسْحِْألِاب  انَتْرَماَو  یتَجاـح 

یِّنِم ْلَْبقا  ِریثَْکلا  ِنَع  ُوفْعَیَو  َریسَْألا  ُّکُفَی  ْنَم  ای  یّنَع  ْجِّرَفَو  یْنثِغاَف  َْکنِم  اَّلا  َجَرَْفلا  ُُبلْطا  الَو  َكاوِِسب  ُذُولا  ُتُْذلَو ال  ُْتثَغَتْـسا  َِکبَو  ُتْعِزَف 
ام اَّلا  ینَبیـُصی  َْنل  ُهَّن  َمَلْعا ا  یّتَح  ًاقِداص  ًانیقَیَو  یْبلَق  ِِهب  ُرِـشاُبت  ًانامیا  َُکلَئْـسا  ّینا  َّمُهللا  ُرُوفَْغلا  ُمیحَّرلا  َْتنا  َکَّنا  َریثَْکلا  یِّنَع  ُفْعاَو  َریـسَْیلا 

. َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  یل  َتْمَسَق  اِمب  ِْشیَْعلا  َنِم  ینِّضَرَو  یل  َْتبَتَک 
: تسا رحس  ياهاعد  نیرترصتخم  هک  اعد  نیا  ندناوخ  - 5

یْنثِغاَف َْکنِم  اَّلا  َجَرَْفلا  ُُبلْطا  الَو  َكاوِِسب  ُذُولا  ُتُْذل ال  َِکبَو  ُْتثَغَتْـسا  َِکبَو  ُتْعِزَف  َْکَیلا  یتَّدِـش  َدـْنِع  یثْوَغ  ایَو  یَتبْرُک  َدـْنِع  یعَْزفَم  ای 
ًاناـمیا َُکلَئْـسا  ّینا  َّمُهللا  ُمیحَّرلا  ُروُفَْغلا  َْتنا  َکَّنا  َریثَْکلا  یِّنَع  ُفْعاَو  َریـسَْیلا  یِّنِم  ْلَْـبقا  ِریثَْکلا  ِنَع  وُفْعَیَو  َریـسَْیلا  ُلَـبْقَی  ْنَم  اـی  یّنَع  ْجِّرَفَو 

َْنل  ُهَّنا  َمَلْعا  یّتَح  ًانیقَیَو  یْبلَق  ِِهبُرِشاُبت 
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یف یِّیلَو  ایَو  یتَّدِـش  یف  یبِحاص  ایَو  یَتبْرُک  یف  یتَّدُـع  ای  َنیمِحاَّرلا  َمَحْرا  ای  یل  َتْمَـسَق  اِمب  ِْشیَْعلا  َنِم  ینِّضَرَو  یل  َْتبَتَک  ام  اَّلا  ینبَیـُصی 

. َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  یتَئیطَخ  یل  ْرِفْغاَف  یتَْرثَع  ُلیقُْملاَو  یتَعْوَر  ُنِمْألاَو  یتَرْوَع  ُِرتاَّسلا  َْتنا  یتَبْغَر  یف  یتَیاغ  ایَو  یتَمِْعن 
: تاحیبست نیا  ندناوخ  - 6

ِّبَّرلا َناْحبُس  َنیضَرَْألاَو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ٌۀَِیفاخ  ِْهیَلَع  یفْخَی  ْنَم ال  َناْحبُس  ِبُونُّذلا  َدَدَع  یصُْحی  ْنَم  َناْحبُس  ِبُولُْقلا  َحِراوَج  ُمَْلعَی  ْنَم  َناْحبُس 
ِناْول ِاب  ِضْرَْألا  َلْها  ُذِـخاُؤی  ـال  ْنَم  َناْحبُـس  ِِهتَکَلْمَم  ِلـْها  یلَع  يدَـتْعَی  ـال  ْنَم  َناْحبُـس  ِمَظْعَأـْلا  ِمیظَْعلا  َناْحبُـس  ِْرتِْولا  ِدْرَْفلا  َناْحبُـس  ِدوُدَْولا 

ِریصَْبلا َناْحبُس  ِمیلَْعلا  ِریصَْبلا  َناْحبُـس  ِمیلَْحلا  ِمیرَْکلا  َناْحبُـس  ِداوَْجلا  ِراَّبَْجلا  َناْحبُـس  ِمیحَّرلا  ِفُؤَّرلا  َناْحبُـس  ِناَّنَْملا  ِناَّنَْحلا  َناْحبُـس  ِباذَْعلا 
ُۀمَظَْعلاَو ُدْجَْملاَو  ُدْـمَْحلا  َُهلَو  ِراهَّنلا  ِلاْبقاو  ِْلیَّللا  ِرابْدا  یلَع  ِهَّللا  َناْحبُـس  ِراهَّنلا  ِرابْدا  یلَع  ِهَّللا  َناْحبُـس  ِراهَّنلا  ِلاْبقا  یلَع  ِهَّللا  َناْحبُـس  ِعِساْولا 

َکَناْحبُـس َکِشْرَع  َۀَنِز  َکَناْحبُـس  َُکباتِک  یـصْحا  ام  َألِم  َکَناْحبُـس  ِهِْملِع  یف  َقَبَـس  ٍۀَحَْمل  ِّلُکَو  ٍْنیَع  ِۀَفْرَط  ِّلُکَو  ٍسَفَن  ِّلُک  َعَم  ُءآیِربِْکلاَو 
. َکَناْحبُس َکَناْحبُس 
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ناضمر هام  ياهزور  لامعا 

: دوشیم ماجنا  زور  ره  هک  یلامعا 

: اعد نیا  ندناوخ  - 1
ُرْهَش اذهَو  ِمایِْقلا  ُرْهَـش  اذهَو  ِمایِّصلا  ُرْهَـش  اذه  َو  ِناقرُْفلاَو  يدُْهلا  َنِم  ٍتانَِّیبَو  ِساَّنِلل  ًيدُه  َنآرُْقلا  ِهیف  َْتلَْزنا  يذَّلا  َناضَمَر  ُرْهَـش  اذه  َّمُهللا 
ْنِم ٌْریَخ  َیِه  یتَّلا  ِرْدَْقلا  ُۀَْلَیل  ِهیف  ٌرْهَـش  اذهَو  ِۀَّنَْجلِاب  ِزْوَْفلاَو  ِراَّنلا  َنِم  ِْقتِْعلا  ُرْهَـش  اذهَو  ِۀَمْحَّرلاَو  ِةَرِفْغَْملا  ُرْهَـش  اذهَو  َِۀبْوَّتلا  ُرْهَـش  اذهَو  َِۀبانِْإلا 
ِهیف ینْقِّفَوَو  َِکنْوَع  ِلَْضفِاب  ِْهیَلَع  یّنِعاَو  ِهیف  ینْمِّلَسَو  یل  ُهْمِّلَسَو  ِهِماِیقَو  ِهِمایِـص  یلَع  ینّعاَو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ّلَصَف  َّمُهللا  ٍرْهَـش  ِْفلا 
یل ْنِسْحاَو  َۀَکَرَْبلا  ِهیف  یل  ْمِظْعاَو  َِکباتِک  ِةَوِالتَو  َِکئآعُدَو  َِکتَدابِِعل  ِهیف  ینْغِّرَفَو  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َِکئآِیلْواَو  َِکلوُسَر  ِۀَـعاطَو  َِکتَعاِطل 

ِلَص  َّمُهللا  یئآجَر  ِهیف  ینْغَِّلبَو  یئآعُد  ِهیف  ْبِجَتْساَو  ینَّمَها  ام  ِهیف  ینِفْکاَو  یقْزِر  ِهیف  یل  ْعِسْواَو  ینََدب  ِهیف  َّحِصاَو  َۀَِیفاْعلا  ِهیف 
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َموُمُْهلاَو َماقْـسَْألاَو  َلَلِْعلا  ِهیف  یْنبِّنَجَو  َةَّرِْغلاَو  َۀَْـلفَْغلاَو  َةَوْسَْقلاَو  َةَْرتَْفلاَو  َۀَـمْاَّسلاَو  َلَـسَْکلاَو  َساـعُّنلا  ِهیف  یّنَع  ْبِهْذاَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع 

ِءآعُّدلا ُعیمَس  َکَّنا  َءآنَْعلاَو  َبَعَّتلاَو  َءالَْبلاَو  َدْهَْجلاَو  َءآشحَْفلاَو  َءوُّسلا  ِهیف  یّنَع  ْفِرْـصاَو  َبُونُّذلاَو  ایاطَْخلاَو  َضاْرمَْألاَو  َضارْعَْألاَو  َنازْحَْألاَو 
ِِهِلئآبَحَو ِهِرْکَمَو  ِهِْدیَکَو  ِهِطیْبثَتَو  ِِهتَـسَوْسَوَو  ِهِْخفَنَو  ِِهثْفَنَو  ِهِزَْملَو  ِهِزْمَهَو  ِمیجَّرلا  ِناْطیَّشلا  َنِم  ِهیف  ینْذِعاَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا 

ٍدَّمَُحم ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ِهِدـِئاکَم  ِعیمَجَو  ِِهئآکَرُـشَو  ِِهئآِیلْواَو  ِهِعایْـشاو  ِهِعاْبتاَو  ِِهبازْحاَو  ِهِکَرَـشَو  ِِهتَْنِتفَو  ِهِروُرُغَو  ِهِِّیناـماَو  ِهِعَدُـخَو 
ِفاعْضَْألِاب یّنِم  َِکلذ  ْلَّبَقَت  َُّمث  ًانیقَیَو  ًانامیاَو  ًاباِستْحاَو  ًاْربَص  یّنَع  َکیضُْری  ام  َلامِْکتْساَو  ِهِماِیق  یفَو  ِهیف  ِلَمَْألا  َغُوُلبَو  ُهَمایِـصَو  ُهَماِیق  اْنقُزْراَو 

ََۀباـنِْإلاَو َطاـشَّنلاَو  َةَّوُْقلاَو  َداـِهتْجِْإلاَو  َةَرْمُْعلاَو  َّجَْـحلا  یْنقُزْراَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهللا  َنیَملاـْعلا  َّبَر  اـی  ِمیظَْعلا  ِرْجَأـْلاو  ِةَریثَْکلا 
ََکل َءآجَّرلاَو  َْکنِم  َلَجَْولاَو  ِناـسِّللا  َقْدِـصَو  َهَقِداَّصلا  َۀَّیِّنلاَو  َۀَّقِّرلاَو  َعوُشُْخلاَو  َعُّرَـضَّتلاَو  َۀَـبْهَّرلاَو  َۀَـبْغَّرلاَو  َلُوبْقَْملا  َْریَْخلاَو  َۀـَبْرُْقلاَو  َۀـَبْوَّتلاَو 
َْنَیبَو یْنَیب  ْلَُحت  الَو  ِةَوْعَّدلا  ِباجَتْـسُمَو  ِلَمَْعلا  ِعُوفْرَمَو  ِیْعَّسلا  ِلُوبْقَمَو  ِلْوَْقلا  ِِحلاص  َعَم  َکِمِراحَم  ْنَع  َعَرَْولاَو  َِکب  َۀَقِّثلاَو  َْکیَلَع  َلُّکَوَّتلاَو 

الَو ٍّمَه  الَو  ٍضَرَم  الَو  ٍضَرََعب  َِکلذ  ْنِم  ٍءْیش 
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َمَحْرا ای  َِکتَمْحَِرب  َكِدـْعَوَو  َكِدـْهََعب  ِءآفَْولاَو  َکِّقَِحل  ِۀَـیاعِّرلاَو  َکیفَو  ََکل  ِظُّفَحَّتلاَو  ِدُـهاعَّتلِاب  َْلب  ٍنایِْـسن  ـالَو  ٍۀَْـلفَغ  ـالَو  ٍمْقُـس  ـالَو  ٍّمَغ 

َکَئآِیلْوا یطُْعت  ام  َلَْـضفا  ِهیف  ینِطْعاَو  َنیِحلاَّصلا  َكِداـبِعل  ُهُمِـسْقَت  اـم  َلَْـضفا  ِهیف  یل  ْمِْسقاَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهللا  َنیمِحاَّرلا 
اْینُّدـلا ِْریَخَو  ِۀَّنَْجلِاب  ِزْوَْفلاَو  ِراَّنلا  َنِم  ِْقتِْعلاَو  ِةاـفاعُْملاَو  ِۀَِـیفاْعلاَو  ِۀَِـمئاَّدلا  ِةَرِفْغَْملاَو  ِْوفَْعلاَو  ِۀـَباجِْإلاَو  ِنُّنَحَّتلاَو  ِةَرِفْغَْملاَو  ِۀَـمْحَّرلا  َنِم  َنیبَّرَقُْملا 
ییْعَـسَو ًالُوبْقَم  ِهیف  یلَمَعَو  ًالِزان  ِهیف  ََّیلا  َكَْریَخَو  َکَتَمْحَرَو  اًلِـصاو  َْکَیلا  ِهیف  یئآعُد  ْلَعْجاَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ِةَرِخأـْلاَو 

ِرْدَْقلا ِۀَْلیَِلل  ِهیف  ینْقِّفَوَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  َرَفْوَْألا  ِهیف  یِّظَحَو  َرَثْکَْألا  ِهیف  یبیصَن  َنوُکَی  یّتَح  ًاروُفْغَم  ِهیف  یْبنَذَو  ًاروُکْـشَم  ِهیف 
َْتقَزَر ام  َلَْضفا  اهیف  یْنقُزْراَو  ٍرْهَـش  ِْفلا  ْنِم  ًاْریَخ  یل  اْهلَعْجا  َُّمث  ََکل  اهاضْراَو  َِکئآِیلْوا  ْنِم  ٌدَـحا  اْهیَلَع  َنوُکَی  ْنا  ُّبُِحت  ٍلاح  ِلَْـضفا  یلَع 

ای َِکناوْضِرَو  َِکتَرِفْغَِمب  َکِْقلَخ  ِءادَعُـسَو  ِراَّنلا  َنِم  َِکئآقَلُطو  َمَّنَهَج  ْنِم  َِکئآقَتُع  ْنِم  اـهیف  یْنلَعْجاَو  اـِهب  ُهَْتمَرْکاَو  اـهاَّیا  ُهَتْغََّلب  ْنَّمِم  ًادَـحا 
َّبَر َّمُهللا  یـضَْرتَو  ُّبُِحت  امَو  َطاشَّنلاَو  َةَّوُْقلاَو  َداِهتْجِْإلاَو  َّدِْجلا  اَذه  انِرْهَـش  یف  اْنقُزْراَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  َنیمِحاَّرلا  َمَحْرا 

َنِم  ِهیف  َْتلَْزنا  امَو  َناضَمَر  ِرْهَش  َّبرَو  ِْرتَْولاَو  ِعْفَّشلاَو  ٍرْشَع  ٍلاَیلَو  ِرْجَْفلا 
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َو یسُوم  َّبرَو  َبوُقْعَیَو  َقحْساَو  َلیعامْساَو  َمیهاْربا  َّبرَو  َنیبَّرَقُْملا  ِۀَِکئالَْملا  ِعیمَجَو  َلیئآرْزِعَو  َلیفارْساَو  َلیئآکیمَو  َلیئَْربَج  َّبَرَو  ِنآرُْقلا 

َنیعَمْجا ْمِْهیَلَعَو  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  َْتیَّلَـص  اََّمل  ِمیظَْعلا  َکِّقَِحبَو  َکـْیَلَع  ْمِهِّقَِحبَو  ْمِْهیَلَع  َکِّقَِحب  َُکلَئْـساَو  َنیعَمْجا  ْمِْهیَلَعَو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  َنیِِّیبَّنلا 
یّنَع َْتفَرَصَو  یتَداراَو  یتَِّیْنماَو  یتَبْغَرَو  یلْؤُس  َعیمَج  ینَْتیَطْعاَو  ًاَدبا  ُهَدَْعب  َّیَلَع  َطَخَـس  ًیـضِر ال  یّنَع  اِهب  یـضَْرت  ًۀَمیحَر  ًةَرْظَن  ََّیلا  َتْرَظَنَو 
اْنیَلَع ُْبتَو  َنیِبئآت  انِواف  اِنبُونُذ  ْنِم  انْرَرَف  َْکَیلا  َّمُهللا  یتَّیِّرُذَو  یناوْخاَو  یلامَو  یلْها  ْنَعَو  ُفاخا  امَو ال  یـسْفَن  یلَع  ُفاخاَو  ُرَذْحاَو  ُهَرْکا  ام 
ُعیمَس َکَّنا  انِطْعاَو  َنیِلئآس  انْعِّفَـشَو  َنیبِغار  اَّنِمآَو  َنیبِهار  اْنلُذَْخت  الَو  َنیِملْـسَتْسُم  انْرِجاَو  َنیریجَتْـسُم  انْذِعاَو  َنیذِّوعَتُم  اَنل  ْرِفْغاَو  َنیرِفْغَتْـسُم 

َنیِلئاَّسلا َيوْکَش  َعِضْوَم  ای  ًادوُجَو  ًامَرَک  َکَْلثِم  ُدابْْعلا  ِلَئْسَی  َْملَو  ُهُّبَر  ُْدبَْعلا  َلَئَس  ْنَم  ُّقَحاَو  َكُْدبَع  اَناَو  یِّبَر  َْتنا  َّمُهللا  ٌبیُجم  ٌبیرَق  ِءآعُّدلا 
َّبَر ایَو  َنیخِرْـصَتْسُْملا  َخیرَـص  ایَو  َنیبِراـْهلا  اَْـجلَم  اـیَو  َنیّرَطْـضُْملا  ِةَوْعَد  َبیُجم  اـیَو  َنیثیغَتْـسُْملا  َثاـیِغ  اـیَو  َنیبِغاَّرلا  ِۀَـجاح  یهَْتنُم  اـیَو 

َنیمِحاَّرلا َمَحْراای  ُمیحَرای  ُنمْحَرای  ُهَّللاای  ِمیظَْعلا  ِبْرَْکلا  َفِشاک  ایَو  َنیموُمْهَْملا  ِّمَه  َجِراف  ایَو  َنیبوُرْکَْملا  ِبْرَک  َفِشاک  ایَو  َنیفَعْـضَتْسُْملا 
َِکتَمْحَرَو  َِکلْضَف  ْنِم  یْنقُزْراَو  یسْفَن  یلَع  یفارْساَو  یمْرُجَو  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص 
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يدـْلُو َو  َّيدـِلاو  یلَعَو  َّیَلَع  ُْرتْساَو  يرْمُع  ْنِم  َیَِقب  امیف  ینْمِـصْعاَو  یبُونُذ  ْنِم  َفَلَـس  ام  َّلُک  یل  ْرِفْغاَو  یّنَع  ُفْعاَو  َكُْریَغ  اهُِکلْمَی  ُهَّناَف ال 

ِةَرِفْغَْملا ُعِساو  َْتناَو  َكِدَِـیب  ُهَّلُک  َِکلذ  َّناَف  ِةَرِخْألاَو  اْینُّدـلا  یف  ِتانِمْؤُْملاَو  َنینِمْؤُْملا  َنِم  ٍْلیبَِسب  یّنِم  َناک  ْنَم  ُلُک   ] َو یتَنازُح  ِلْهاَو  یَتبارَقَو 
َِکلْـضَف ْنِم  ینَدـیَزتَو  َُکْتلَئَـس  ام  َعیمَج  یل  َبیجَتْـسَتَو  یب  َِکلذ  َلَعْفَت  یّتَح  يرَْحن  یلا  يدَـی  الَو  یئآعُد  َّدَُرت  الَو  يدِّیَـس  ای  یْنبِّیَُخت  ـالَف 

ِهَّللا ِمِْسب  َکِمْـسِاب  َُکلَئْـسا  ُءالْألاَو  ُءآیِْربِْکلاَو  اْیلُْعلا  ُلاْثمَْألاَو  ینْـسُْحلا  ُءآمْـسَْألا  ََکل  َّمُهللا  َنُوبِغار  َْکَیلا  ُنَْحنَو  ٌریدَـق  ٍءْیَـشِّلُک  یلَع  َکَّناَف 
ِیف یمْـسا  َلَـعَْجت  ْناَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنا  اـهیف  ِحوُّرلاَو  ِۀَِـکئالَْملا  َلُّزَنَت  ِۀَْـلیَّللا  ِهِذـه  یف  َْتیَـضَق  َْتنُک  ْنا  ِمیحَّرلا  ِنـمْحَّرلا 
اِمب ًیـضِرَو  ٌّکَش  ُُهبوُشَی  ًانامیاَو ال  یْبلَق  ِِهب  ُرِـشاُبت  ًانیقَی  یل  َبَهَت  ْناَو  ًةَروُفْغَم  یتَئآساَو  َنیّیِّلِع  یف  یناسْحاَو  ِءآدَهُّشلا  َعَم  یحوُرَو  ِءآدَـعُّسلا 
اهیف ِحوُّرلاَو  ِۀَِکئلَْملا  َلُّزَنَت  ِۀَْلیَّللا  ِهِذـه  یف  َْتیَـضَق  ْنُکَت  َْمل  ْناَو  ِراَّنلا  َباذَـع  یِنقَو  ًۀَنَـسَح  ِةَرِخألا  ِیفَو  ًۀَنَـسَح  اْینُّدـلا  یف  یِنتآَو  یل  َتْمَـسَق 

َمَحْرا ای  َِکتاوَلَـص  ِلَْضفِابٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصو  َِکتَدابِع  َنْسُحَو  َکَتَعاطَو  َكَرْکُـشَو  َكَرْکِذ  اهیف  یْنقُزْراَو  َِکلذ  یلا  ینْرِّخاَـف 
ُْلْتقاو  ِِهتَْرتِع  ِراْربَِألَو  ٍدَّمَحُِمل  َمْوَْیلا  ِبَضْغا  ٍدَّمَُحم  َّبَر  ای  ُدَمَص  ای  ُدَحا  ای  َنیمِحاَّرلا 
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َْتنا  َنیِّیبَّنلا  َۀَفیلَخ  ای  ِۀَبْحُّصلا  َنَسَح  ای  ًاَدبا  ْمَُهل  ْرِفْغَت  الَو  ًادَحا  ْمُْهنِم  ِضْرَألا  ِرْهَظ  یلَع  ْعَدَت  الَو  ًادَدَع  ْمِهِصْحاَو  ًادََدب  ْمُهَئادْعا 

ُۀَفیلَخ َْتنا  ٍنْاَش  یف  ٍمْوَی  َّلُک  َْتنا  ُتوُمَی  يذَّلا ال  ُّیَْحلاَو  ِِلفاْغلا  ُْریَغ  ُِمئآَّدـلاَو  ٌءیَـش  َِکْلثِمَک  َْسَیل  يذَّلا  ُعیدَْـبلا  ُءيدَْـبلا  َنیمِحاَّرلا  ُمَحْرا 
ِْهیَلَع َُکتاوَلَـص  ٍدَّمَُحمِءآیِـصْوا  ْنِم  ِطْسِْقلِاب  َِمئآْقلاَو  ٍدَّمَُحم  َۀَـفیلَخَو  ٍدَّمَُحم  َّیِـصَو  َرُْـصنَت  ْنا  َُکلَئْـسا  ٍدَّمَُحم  ُلِّضَفُمَو  ٍدَّمَُحم  ُرِـصانَو  ٍدَّمَُحم 

ْلَعْجاَو ِةَرِخْألاَو  اْینُّدلا  ِیف  ْمُهَعَم  یْنلَعْجاَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َْتنا  اَّلإ  َهلا  ِّقَِحب ال  َْتنا  اَّلا  َهلا  ای ال  َكَرْـصَن  ْمِْهیَلَع  ْفِطْعا  ْمِْهیَلَعَو 
ٍدَّمَُحم یلَع  ِّلَصَف  ٌفیَطل  َکَّنا  یَلب  ِفیطَّللِاب  يدِّیَـس  ای  َکَسْفَن  َْتبَـسَن  َِکلذَـکَو  َنیمِحاَّرلا  َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَرَو  َکـِناْرفُغ  یلا  يْرما  َۀَِـبقاع 

یِجئآوَح ِعیمَِجب  َّیَلَع  ْلَّوَطَتَو  اذـه  انِماع  یف  َةَرْمُْعلاَو  َّجَْـحلا  ِیْنقُزْراَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ُءآشَت  اِمل  یب  ْفُْطلاَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو 
ٌدُودَو ٌمیحَر  ّیبَر  َّنا  ِْهَیلا  ُبُوتاَو  یِّبَر  َهَّللا  ُرِفْغَتْـسا  ٌبیُجم  ٌبیرَق  یِّبَر  َّنا  ِْهَیلا  ُبُوتاَو  یِّبَر  َهَّللا  ُرِفْغَتْـسا  دیوگب  هبترم  هس  سپ  اْینُّدـلاَو  ِةَرِخْأِلل 
ُرِفْغَی ُهَّنا ال  یل  ْرِفْغاَف  یسْفَن  ُتْمَلَظَو  ًاءوُس  ُْتلِمَع  ّینا  ِّبَر  َنیمِحاَّرلا  ُمَحْرا  َکَّنا  یل  ْرِفْغا  َّمُهللا  ًاراَّفَغ  َناک  ُهَّنا  ِْهَیلا  ُبُوتاَو  یِّبَر  َهَّللا  ُرِفْغَتْـسا 

ُراَّفَْغلا ُمیرَْکلا  ُمیظَْعلا  ُمیلَْحلا  ُموُّیَْقلا  ُّیَْحلا  َوُه  اَّلا  َهلا  يذَّلا ال  َهَّللا  ُرِفْغَتْسا  َْتنا  اَّلا  َبُونُّذلا 
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ِلآَو ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلـُصت  ْنا  َُکلَئْـسا  ّینإ  َّمُهللا  دـناوخب  ار  اعد  نیا  سپ  ًامیحَر  ًاروُفَغ  َناک  َهَّللا  َّنا  َهَّللا  ُرِفْغَتْـسا  ِْهَیلا  ُبُوتاَو  ِمیظَْعلا  ِْبنَّذـِلل 

ِجاَّجُح ْنِم  ینَُبتْکَت  ْنا  ُلَّدَُـبی  الَو  ُّدَُری  يذَّلا ال  ِءآضَْقلا  َنِم  ِرْدَْـقلا  ِۀَْـلَیل  یف  ِمُوتْحَْملا  ِمیظَْعلا  ِْرمَْألا  َنِم  ُرِّدَُـقتَو  یـضْقَت  امیف  َلَعَْجت  ْناَو  ٍدَّمَُحم 
يرْمُع َلیُطت  ْنا  ُرِّدَُـقتَو  یـضْقَت  امیف  َلَعَْجت  ْناَو  ْمُُهتائِّیَـس  ْمُْهنَع  ِرَّفَکُْملا  ُمُُهبُونُذ  ِروُفْغَْملا  ُمُُهیْعَـس  ِروُکْـشَْملا  ُمُهُّجَح  ِروُْربَْملا  ِمارَْحلا  َکـِْتَیب 

ْنِمَو ُبِسَتْحا  ُْثیَح  ْنِم  یْنقُزْراَو  ًاجَرْخَمَو  ًاجَرَف  يْرما  ْنِم  یل  ْلَعْجا  َّمُهللا  َنیَملاْعلا  َّبَر  َنیمآ  یْنیَدَو  یتَناما  یّنَع  َيِّدَُؤتَو  یقْزِر  یف  َعِّسَُوتَو 
. ًاریثَک ْمِّلَسَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو  ُسِرَتْحا  ُْثیَح ال  ْنِمَو  ُسِرَتْحا  ُْثیَح  ْنِم  ینْسُرْحاَو  ُبِسَتْحا  ُْثیَح ال 

: ِهَّللا َناْحبُس  هد  رب  لمتشم  نآ  ءزج  ره  تسا و  ءزج  هد  هک  تاحیبست  نیا  ندناوخ  - 2
ِِقلاف ِهَّللا  َناْحبُـس  ِروُّنلاَو  ِتاُملُّظلا  ِلِعاج  ِهَّللا  َناْحبُـس  اهِّلُک  ِجاوْزَأـْلا  ِِقلاـخ  ِهَّللا  َناْحبُـس  ِرِّوَصُملا  ِهَّللا  َناْحبُـس  ِمَسَّنلا  ِئِراـب  ِهَّللا  َناْحبُـس  ( 1)

َناْحبُس َنیَملاْعلا  ِّبَر  ِهَّللا  َناْحبُس  ِِهتاِملَک  َدادِم  ِهَّللا  َناْحبُس  يُری  امَو ال  يُری  ام  ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُس  ٍءیَـشِّلُک  ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُـس  يوَّنلاَو  ِّبَْحلا 
ُعَمْسَیَو  َنیضَرا  ِْعبَس  َتَْحت  ام  ِهِشْرَع  ِقْوَف  ْنِم  ُعَمْسَی  ُْهنِم  َعَمْسا  ٌءْیَش  َْسَیل  يذَّلا  ِعیمَّسلا  ِهَّللا 
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ِهَّللا َناْحبُس  ( 2  ) ٌتْوَص ُهَعْمَس  ُّمُِصی  الَو  ِروُدُّصلا  َسِواسَو  ُعَمْسَیَو  یفْخاَو  َّرِّسلا  ُعَمْـسَیَو  يوْکَّشلاَو  َنینَْألا  ُعَمْـسَیَو  ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلا  ِتاُملُظ  یف  ام 

َناْحبُس يوَّنلاَو  ِّبَْحلا  ِِقلاف  ِهَّللا  َناْحبُس  ِروُّنلاَو  ِتاُملُّظلا  ِلِعاج  ِهَّللا  َناْحبُس  اهِّلُک  ِجاوْزَْألا  ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُس  ِرِّوَصُملا  ِهَّللا  َناْحبُس  ِمَسَّنلا  ِئِراب 
َْسَیل يذَّلا  ِریصَْبلا  ِهَّللا  َناْحبُس  َنیَملاْعلا  ِّبَر  ِهَّللا  َناْحبُس  ِِهتاِملَک  َدادِم  ِهَّللا  َناْحبُس  يُری  امَو ال  يُری  ام  ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُس  ٍءیَـشِّلُک  ِِقلاخ  ِهَّللا 

َوُهَو َراْصبَْألا  ُكِرُْدی  َوُهَو  ُراْصبْألا  ُهُکِرُْدت  ِرْحَْبلاَو ال  ِّرَْبلا  ِتاُملُظ  یف  ام  ُرِْصُبیَو  َنیضَرا  ِْعبَـس  َتَْحت  ام  ِهِشْرَع  ِقْوَف  ْنِم  ُرِْـصُبی  ُْهنِم  َرَْـصبا  ٌءیَش 
ِِهلْـصا یف  ام  ٌلَبَج  ُْهنِم  ُّنِکَی  الَو  ٌرَْحب  الَو  ٌَّرب  ُْهنَع  ُبیغَی  الَو  ٌرادِج  ُْهنِم  يراُوی  الَو  ٍْرتِِسب  ُْهنِم  ُرَتَتُْـسی  الَو  ُۀَْملُّظلا  ُهَرََـصب  یـشُْغت  ُریبَْخلا ال  ُفیطَّللا 

ِیف الَو  ِضْرَْألا  ِیف  ٌءیَش  ِْهیَلَع  یفْخَی  الَو  ِهِرَغِِصل  ٌریغَص  ُْهنِم  یفْخَتْسَی  الَو  ٌریبَک  الَو  ٌریغَص  ُْهنِم  ُِرتَتْـسَی  الَو  ِِهْبلَق  یف  ام  ٌْبنَج  الَو  ِهیف  ام  ٌْبلَق  الَو 
َناْحبُس ِرِّوَصُملا  ِهَّللا  َناْحبُس  ِمَسَّنلا  ِئِراب  ِهَّللا  َناْحبُـس  ( 3  ) ُمیکَْحلا ُزیزَْعلا  َوُه  اَّلا  َهلا  ُءآشَی ال  َْفیَک  ِماـحْرَْألا  ِیف  ْمُکُرِّوَُصی  يذَّلا  َوُه  ِءآـمَّسلا 

ام ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُس  ٍءیَشِّلُک  ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُس  يوَّنلاَو  ِّبَْحلا  ِِقلاف  ِهَّللا  َناْحبُـس  ِروُّنلاَو  ِتاُملُّظلا  ِلِعاج  ِهَّللا  َناْحبُـس  اهِّلُک  ِجاوْزَْألا  ِِقلاخ  ِهَّللا 
ِِهتاِملَک  َدادِم  ِهَّللا  َناْحبُس  يُری  امَو ال  يُری 
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اِهب ُبیُصیَف  َقِعاوَّصلا  ُلِسُْریَو  ِِهتَفیخ  ْنِم  ُۀَِکئالَْملاَو  ِهِدْمَِحب  ُدْعَّرلا  ُحِّبَُسیَو  َلاقِّثلا  َباحَّسلا  ُئِْشُنی  يذَّلا  ِهَّللا  َناْحبُس  َنیَملاْعلا  ِّبَر  ِهَّللا  َناْحبُس 
ِهَّللا َناْحبُـس  ِهِْملِِعب  ُقَرَْولا  ُطُقْـسَیَو  ِِهتَرْدـُِقب  َتابَّنلا  ُِتْبُنیَو  ِِهتَِملَِکب  ِءآمَّسلا  َنِم  َءآْملا  ُلِّزَُنیَو  ِِهتَمْحَر  يَدَـی  َْنَیب  ًارُْـشب  َحایِّرلا  ُلِسُْریَو  ُءآـشَی  ْنَم 

ِمَسَّنلا ِئِراب  ِهَّللا  َناْحبُس  ( 4  ) ٍنیبُم ٍباتِک  یف  اَّلا  ُرَبْکا  الَو  َِکلذ  ْنِم  ُرَغْـصا  الَو  ِءآمَّسلا  ِیف  ـالَو  ِضْرَأـْلا  ِیف  ٍةَّرَذ  ُلاـْقثِم  ُْهنَع  ُبُْزعَی  ـال  يذَّلا 
ِِقلاخ ِهَّللا  َناْحبُس  يوَّنلاَو  ِّبَْحلا  ِِقلاف  ِهَّللا  َناْحبُس  ِروُّنلاَو  ِتاُملُّظلا  ِلِعاج  ِهَّللا  َناْحبُـس  اهِّلُک  ِجاوْزَْألا  ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُـس  ِرِّوَصُملا  ِهَّللا  َناْحبُس 

ُّلُک ُلِمَْحت  ام  ُمَْلعَی  يذَّلا  ِهَّللا  َناْحبُـس  َنیَملاْعلا  ِّبَر  ِهَّللا  َناْحبُـس  ِِهتاِملَک  َدادـِم  ِهَّللا  َناْحبُـس  يُری  امَو ال  يُری  ام  ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُـس  ٍءیَـشِّلُک 
ِِهب َرَهَج  ْنَمَو  َلْوَْقلا  َّرَـسا  ْنَم  ْمُْکنِم  ٌءآوَس  ِلاعَتُْملا  ُْریبَْکلا  ِةَداهَّشلاَو  ِْبیَْغلا  ُِملاع  ٍرادـْقِِمب  ُهَدـْنِع  ٍءْیَـشُّلُکَو  ُدادَْزت  امَو  ُماحْرَْألا  ُْضیغَت  امَو  یْثنا 

ِییُْحیَو َءآیْحَْألا  ُتیُمی  يذَّلا  ِهَّللا  َناْحبُس  ِهَّللا  ِْرما  ْنِم  ُهَنوُظَفْحَی  ِهِْفلَخ  ْنِمَو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ٌتابِّقَعُم  َُهل  ِراهَّنلِاب  ٌبِراسَو  ِْلیَّللِاب  ٍفْخَتْسُم  َوُه  ْنَمَو 
َناْحبُس ِرِّوَصُملا  ِهَّللا  َناْحبُس  ِمَسَّنلا  ِئِراب  ِهَّللا  َناْحبُس  ( 5  ) ًیّمَـسُم ٍلَجا  یلا  ُءآشَی  ام  ِماحْرَْألا  ِیف  ُّرُِقیَو  ْمُْهنِم  ُضْرَْألا  ُصُْقنَت  ام  ُمَْلعَیَو  یتْوَْملا 

ِهَّللا  َناْحبُس  ِروُّنلاَو  ِتاُملُّظلا  ِلِعاج  ِهَّللا  َناْحبُس  اهِّلُک  ِجاوْزَْألا  ِِقلاخ  ِهَّللا 
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َنیَملاْعلا ِّبَر  ِهَّللا  َناْحبُـس  ِِهتاِملَک  َدادـِم  ِهَّللا  َناْحبُـس  يُری  امَو ال  يُری  ام  ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُـس  ٍءیَـشِّلُک  ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُـس  يوَّنلاَو  ِّبَْحلا  ِِقلاف 

یلَع َکَّنا  ُْریَْخلا  َكِدَِـیب  ُءآشَت  ْنَم  ُّلِذـُتَو  ُءآشَت  ْنَم  ُّزُِعتَو  ُءآـشَت  ْنَّمِم  َکـْلُْملا  ُعِْزنَتَو  ُءآـشَت  ْنَم  َکـْلُْملا  ِیتُْؤت  ِکـْلُْملا  ِکـِلام  ِهَّللا  َناـْحبُس 
ٍباسِح ِْریَِغب  ُءآشَت  ْنَم  ُقُزَْرتَو  ِّیَْحلا  َنِم  َتِّیَْملا  ُجِرُْختَو  ِتِّیَْملا  َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخت  ِْلیَّللا  ِیف  َراهَّنلا  ُِجلُوتَو  ِراهَّنلا  ِیف  َْلیَّللا  ُِجلُوت  ٌریدَق  ٍءیَـشِّلُک 

ِِقلاف ِهَّللا  َناْحبُـس  ِروُّنلاَو  ِتاُملُّظلا  ِلِعاج  ِهَّللا  َناْحبُـس  اهِّلُک  ِجاوْزَأـْلا  ِِقلاـخ  ِهَّللا  َناْحبُـس  ِرِّوَصُْملا  ِهَّللا  َناْحبُـس  ِمَسَّنلا  ِئِراـب  ِهَّللا  َناْحبُـس  ( 6)
ُِحتافَم َنیَملاْعلا  ِّبَر  ِهَّللا  َناْحبُس  ِِهتاِملَک  َدادِم  ِهَّللا  َناْحبُس  يُری  امَو ال  يُری  ام  ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُـس  ٍءیَـشِّلُک  ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُـس  يوَّنلاَو  ِّبَْحلا 

یف اَّلا  ٍِسبای  الَو  ٍبْطَر  الَو  ِضْرَْألا  ِتاُملُظ  یف  ٍۀَّبَح  الَو  اهُمَْلعَی  اَّلا  ٍۀَـقَرَو  ْنِم  ُطُقْـسَت  اـمَو  ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلا  ِیف  اـم  ُمَْلعَیَو  َوُه  اَّلا  اـهُمَْلعَی  ـال  ِْبیَْغلا 
َناْحبُس ِروُّنلاَو  ِتاُملُّظلا  ِلِعاج  ِهَّللا  َناْحبُس  اهِّلُک  ِجاوْزَْألا  ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُـس  ِرِّوَصُْملا  ِهَّللا  َناْحبُـس  ِمَسَّنلا  ِئِراب  ِهَّللا  َناْحبُـس  ( 7  ) ٍنیبُم ٍباتِک 

َنیَملاْعلا ِّبَر  ِهَّللا  َناْحبُس  ِِهتاِملَک  َدادِم  ِهَّللا  َناْحبُس  يُری  امَو ال  يُری  ام  ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُس  ٍءیَشِّلُک  ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُس  يوَّنلاَو  ِّبَْحلا  ِِقلاف  ِهَّللا 
َنوُرِکاَّشلا  ِِهئالاب  يزْجَی  الَو  َنُوِلئآْقلا  ُهَتَحْدِم  یصُْحی  يذَّلا ال  ِهَّللا  َناْحبُس 
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ِتاوامَّسلا ُهُّیِـسْرُک  َعِسَوَءآش  اِمب  اَّلا  ِهِْملِع  ْنِم  ٍءْیَِـشب  َنوُطیُحی  الَو  ِهِسْفَن  یلَع  یْنثا  امَک  ُهَناْحبُـس  ُهَّللاَو  ُلوُقَن  ام  َقْوَفَو  َلاق  امَک  َوُهَو  َنوُِدباْعلا 

ِهَّللا َناْحبُس  اهِّلُک  ِجاوْزَْألا  ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُس  ِرِّوَصُملا  ِهَّللا  َناْحبُس  ِمَسَّنلا  ِئِراب  ِهَّللا  َناْحبُس  ( 8  ) ُمیظَْعلا ُِّیلَْعلا  َوُهَو  امُهُظْفِح  ُهُدُؤَی  الَو  َضْرَْألاَو 
َدادِم ِهَّللا  َناْحبُس  يُری  امَو ال  يُری  ام  ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُس  ٍءیَـشِّلُک  ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُـس  يوَّنلاَو  ِّبَْحلا  ِِقلاف  ِهَّللا  َناْحبُـس  ِروُّنلاَو  ِتاُملُّظلا  ِلِعاج 
ُُهلَغْشَی الَو  اهیف  ُجُْرعَی  امَو  ِءآمَّسلا  َنِم  ُلِْزنَی  امَو  اْهنِم  ُجُرْخَی  امَو  ِضْرَْألا  ِیف  ُِجلَی  ام  ُمَْلعَی  يذَّلا  ِهَّللا  َناْحبُس  َنیَملاْعلا  ِّبَر  ِهَّللا  َناْحبُـس  ِِهتاِملَک 
ِضْرَْألا ِیف  ُجـِلَی  اَّمَع  اهیف  ُجُْرعَی  امَو  ِءآمَّسلا  َنِم  ُلِْزنَی  ام  ُُهلَغْـشَی  الَو  اهیف  ُجُْرعَی  امَو  ِءآمَّسلا  َنِم  ُلِْزنَی  اَّمَع  اْهنِم  ُجُرْخَیامَو  ِضْرَْألا  ِیف  ُجـِلَی  اـم 

ٌءْیَش ِهیواُسی  الَو  ٍءْیَش  ِْظفِح  ْنَع  ٍءْیَش  ُْظفِح  الَو  ٍءْیَش  ِْقلَخ  ْنَع  ٍءْیَش  ُْقلَخ  ُُهلَغْشَی  الَو  ٍءْیَش  ِْملِع  ْنَع  ٍءْیَش  ُْملِع  ُُهلَغْشَی  الَو  اْهنِم  ُجُرْخَی  امَو 
اهِّلُک ِجاوْزَْألا  ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُس  ِرِّوَصُملا  ِهَّللا  َناْحبُـس  ِمَسَّنلا  ِئِراب  ِهَّللا  َناْحبُـس  ( 9  ) ُریصَْبلا ُعیمَّسلا  َوُهَو  ٌءْیَـش  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ٌءْیَـش  ُُهلِدْعَی  الَو 

َناْحبُس يُری  امَو ال  يُری  ام  ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُس  ٍءیَشِّلُک  ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُس  يوَّنلاَو  ِّبَْحلا  ِِقلاف  ِهَّللا  َناْحبُس  ِروُّنلاَو  ِتاُملُّظلا  ِلِعاج  ِهَّللا  َناْحبُس 
ِرِطاف ِهَّللا  َناْحبُس  َنیَملاْعلا  ِّبَر  ِهَّللا  َناْحبُس  ِِهتاِملَک  َدادِم  ِهَّللا 
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ُهَّللا ِحَتْفَی  ام  ٌریدَق  ٍءْیَـشِّلُکیلَع  َهَّللا  َّنا  ُءآشَی  ام  ِْقلَْخلا  ِیف  ُدیزَی  َعابُرَو  َثُالثَو  یْنثَم  ٍۀَِحنْجا  یلوا  اًلُـسُر  ِۀَِکئالَْملا  ِلِعاج  ِضْرَْألاَو  ِتاوامَّسلا 
ِهَّللا َناْحبُـس  ِمَسَّنلا  ِئِراب  ِهَّللا  َناْحبُـس  ( 10  ) ُمیکَْحلا ُزیزَْعلا  َوُهَو  ِهِدـَْعب  ْنِم  َُهل  َلِسُْرم  الَف  ْکِـسُْمی  اـمَو  اـَهل  َکِـسْمُم  ـالَف  ٍۀَـمْحَر  ْنِم  ِساَّنِلل 

ٍءیَـشِّلُک ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُـس  يوَّنلاَو  ِّبَْحلا  ِِقلاف  ِهَّللا  َناْحبُـس  ِروُّنلاَو  ِتاُملُّظلا  ِلِعاج  ِهَّللا  َناْحبُـس  اهِّلُک  ِجاوْزَأـْلا  ِِقلاـخ  ِهَّللا  َناْحبُـس  ِرِّوَصُملا 
ِیف امَو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ُمَْلعَی  يذَّلا  ِهَّللا  َناْحبُـس  َنیَملاْعلا  ِّبَر  ِهَّللا  َناْحبُـس  ِِهتاِملَک  َدادِم  ِهَّللا  َناْحبُـس  يُری  امَو ال  يُری  ام  ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُس 

ْمُُهئِّبَُنی َُّمث  اُوناک  امَْنیا  ْمُهَعَم  َوُه  اَّلا  َرَثْکا  الَو  َِکلذ  ْنِم  ینْدا  الَو  ْمُهُسِداس  َوُه  اَّلا  ٍۀَسْمَخ  الَو  ْمُهُِعبار  َوُه  اَّلا  ٍۀَثالَث  يوَْجن  ْنِم  ُنُوکَی  ام  ِضْرَْألا 
. ٌمیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َهَّللا  َّنا  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  اُولِمَع  اِمب 

: تاولص نیا  ندناوخ  - 3
یلَع ِّلَص  َّمُهللا  َکَناْحبُسَو  َْکیَدْعَـسَو  ِّبَر  ای  َْکیََّبل  ًامیلْـسَت  اوُمِّلَـسَو  ِْهیَلَع  اُّولَـص  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیا  ای  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُۀَتَِکئالَمَو  َهَّللا  َّنا 

ًادَّمَُحم ْمَحْرا  َّمُهللا  ٌدیجَم  ٌدیمَح  َکَّنا  َمیهاْربا  ِلآَو  َمیهاْربا  یلَع  َتْکَرابَو  َْتیَّلَص  امَک  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َكِرابَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم 
َلآو  َمیهاْربا  َتْمِحَر  امَک  ٍدَّمَُحم  َلآَو 
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امَک ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُْنْنما  َّمُهللا  َنیَملاْعلا  ِیف  ٍحُون  یلَع  َتْمَّلَس  امَک  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ْمِّلَـس  َّمُهللا  ٌدیجَم  ٌدیمَح  َکَّنا  َمیهاْربا 
ِّلَص َّمُهَّللا  ِِهب  انَْتیَدَه  امَک  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ِِهب  انَْتفَّرَـش  امَک  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  َنوُرهَو  یـسُومیلَع  َْتنَنَم 
یلَع َْتبَرَغ  ْوا  ٌسْمَـش  ْتَعَلَط  اـمَّلُک  ُمـالَّسلا  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َنوُرِخأـْلاَو  َنُولَّوَأـْلا  ِِهب  ُهُِطبْغَی  ًادوُـمْحَم  ًاـماقَم  ُْهثَْعباَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع 

ْوا ٌکَلَم  َهَّللا  َحَّبَس  امَّلُک  ُمالَّسلا  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُمالَّسلا  َرِکُذ  امَّلُک  ُمالَّسلا  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ْتَقََرب  ْوا  ٌْنیَع  ْتَفَرَط  امَّلُک  ُمالَّسلا  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم 
َّبَر َّمُهللا  ِةَرِخألاَو  اْینُّدـلا  ِیف  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُمالَّسلاَو  َنیرِخْألا  ِیف  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُمالَّسلاَو  َنیلَّوَْألا  ِیف  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُمالَّسلا  ُهَسَّدَـق 

ِروُرُّسلاَو ِةَرْـضَّنلاَو  ِءآـهَْبلا  َنِم  ًادَّمَُحم  ِطـْعا  َّمُهللا  َمـالَّسلا  اَّنَع  َکَّیبـَن  ًادَّمَُحم  ْغـِْلبا  ِمارَْحلاَو  ِّلِْـحلا  َّبَرَو  ِماـقَْملاَو  ِنْکُّرلا  َّبَرَو  ِمارَْحلا  ِدَـلَْبلا 
ِطْعاَو َکِْقلَخ  ْنِم  ًادَـحا  یطُْعت  ام  َلَْضفا  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  َكَدـْنِع  ِۀَـعافَّشلاَو  ِۀَْـعفِّرلاَو  ِفَرَّشلاَو  ِماقَْملاَو  ِۀـَلِْزنَْملاَو  ِۀَلیـسَْولاَو  ِۀَْـطبِْغلاَو  ِۀَـمارَْکلاَو 
یْمناَو یکْزاَو  َرَهْطاَو  َبَیْطا  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  َكُْریَغ  اهیصُْحی  ًةَریثَک ال  ًافاعْـضا  ِْریَْخلا  َنِم  َِقئالَْخلا  یِطُْعت  ام  َقْوَف  ًادَّمَُحم 

َمَحْرا  ای  َکِْقلَخ  ْنِم  ٍدَحا  یلَعَو  َنیرِخْألاَو  َنیلَّوَْألا  َنِم  ٍدَحا  یلَع  َْتیَّلَص  ام  َلَْضفاَو 
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یلَع ِّلَص  َّمُهللا  ِهِمَد  یف  َكِرَـش  ْنَم  یلَع  َباذَْـعلا  ِفِعاضَو  ُهاداع  ْنَم  ِداعَو  ُهـالاو  ْنَم  ِلاَوو  َنینِمْؤُْملا  ِریما  ٍّیلَع  یلَع  ِّلَـص  َّمُهللا  َنیمِحاَّرلا 

ْنَم ِلاَوو  َنیِملْـسُْملا  ِیَماـما  ِْنیَـسُْحلاَو  ِنَسَْحلا  َیلَع  ِّلَـص  َّمُهللا  اـهیف  َکَِّیبـَن  يذآ  ْنَم  ْنَْعلاَو  ُمـالَّسلا  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم  َکِّیبـَن  ِتـِْنب  َۀَـمِطاف 
ُهاداع ْنَم  ِداعَو  ُهالاو  ْنَم  ِلاَوو  َنیِملْـسُْملا  ِماما  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  امِِهئامِد  یف  َكِرَـش  ْنَم  یلَع  َباذَْـعلا  ِفِعاـضَو  اـمُهالاو 

ْنَم یلَع  َباذَْعلا  ِفِعاضَو  ُهاداع  ْنَم  ِداعَو  ُهالاو  ْنَم  ِلاَوو  َنیِملْـسُْملا  ِماما  ٍِّیلَع  ِنب  ِدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ُهَمَلَظ  ْنَم  یلَع  َباذَْعلا  ِفِعاضَو 
یلَع ِّلَص  َّمُهللا  ُهَمَلَظ  ْنَم  یلَع  َباذَْـعلا  ِفِعاضَو  ُهاداع  ْنَم  ِداـعَو  ُهـالاو  ْنَم  ِلاَوو  َنیِملْـسُْملا  ِماـما  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  یلَع  ِّلَـص  َّمُهللا  ُهَمَلَظ 

یسُوم ِْنب  ِِّیلَع  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ِهِمَد  یف  َكِرَش  ْنَم  یلَع  َباذَْعلا  ِفِعاضَو  ُهاداع  ْنَم  ِداعَو  ُهالاو  ْنَم  ِلاَوو  َنیِملْسُْملا  ِماما  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَـسُوم 
َنیِملْـسُْملا ِماما  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ِهِمَد  یف  َكِرَـش  ْنَم  یلَع  َباذَْـعلا  ِفِعاضَو  ُهاداع  ْنَم  ِداعَو  ُهالاو  ْنَم  ِلاَوو  َنیِملْـسُْملا  ِماما 

ْنَم ِداعَو  ُهالاو  ْنَم  ِلاَوو  َنیِملْـسُْملا  ِماماٍدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ُهَمَلَظ  ْنَم  یلَع  َباذَْـعلا  ِفِعاضَو  ُهاداـع  ْنَم  ِداـعَو  ُهـالاو  ْنَم  ِلاَوو 
ِماما  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ُهَمَلَظ  ْنَم  یلَع  َباذَْعلا  ِفِعاضَو  ُهاداع 
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ُهالاو ْنَم  ِلاَوو  َنیِملْسُْملا  ِماما  ِهِدَْعب  ْنِم  ِفَلَْخلا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ُهَمَلَظ  ْنَم  یلَع  َباذَْعلا  ِفِعاضَو  ُهاداع  ْنَم  ِداعَو  ُهالاو  ْنَم  ِلاَوو  َنیِملْسُْملا 
َّمُهللا اهیف  َکَِّیبَن  يذآ  ْنَم  ْنَْعلاَو  َکِِّیبَن  ِْتِنب  َۀَّیَقُر  یَلَع  ِّلَص  َّمُهللا  َکِِّیبَن  ْیَْنبا  ِرِهاَّطلاَو  ِمِساْقلا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ُهَجَرَف  ْلِّجَعَو  ُهاداع  ْنَم  ِداعَو 

ْمَُهل ْنِّکَم  َّمُهللا  ِِهْتَیب  ِلـْها  یف  َکَِّیبَن  ُْفلْخا  َّمُهللا  َکِِّیبَن  ِۀَّیِّرُذ  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهللا  اـهیف  َکَِّیبَن  يذآ  ْنَم  ْنَْعلاَو  َکِِّیبَن  ِْتِنب  َمُوْثلُک  ِّما  یَلَع  ِّلَـص 
اَّنَع َّفُکَو  ْمِِهئآمِدَو  ْمِهِْرتِوَو  ْمِِهلْحَِذب  ُْبلْطا  َّمُهللا  ِۀَِینالَْعلاَو  ِّرِّسلا  ِیف  ِّقَْحلا  َیلَع  ْمِهِراْصناَو  ْمِهِدَدَـمَو  ْمِهِدَدَـع  ْنِم  اْنلَعْجا  َّمُهللا  ِضْرَْألا  ِیف 

هدومرف و سواط  نب  دیـس  اًلیْکنَت  ُّدَشاَو  ًاسَْاب  ُّدَشا  َکَّنا  اِهتَیِـصاِنب  ٌذِخآ  َْتنا  ٍۀَّبآد  ِّلُکَو  ٍغاطَو  ٍغاب  ِّلُک  َْسَاب  ٍۀَـنِمُْؤمَو  ٍنِمُْؤم  ِّلُک  ْنَعَو  ْمُْهنَعَو 
یتَعْوَر ُنِمْؤُْملاَو  یتَرْوَع  ُِرتاَّسلا  َْتنا  یتَبْغَر  یف  یتَیاغ  ایَو  یتَمِْعن  یف  یِّیلَو  اـیَو  یتَّدِـش  یف  یبِحاـص  اـیَو  یَتبْرُک  یف  یتَّدُـع  اـی  ییوگیم :

َِکب اَّلا  ُلاـُنت  ـال  ٍۀَـمْحَِرلَو  َكُْریَغ  ُهُجِّرَُفی  ـال  ٍّمَِهل  َكوُعْدا  ّینا  َّمُهللا  یئوـگیم  َنیمِحاَّرلا و  َمَحْرا  اـی  یتَـئیطَخ  یل  ْرِفْغاَـف  یتَْرثَـع  ُلـیقُْملاَو 
َِکتَلَئْـسَم ْنِم  ِِهب  یل  َْتنِذا  ام  َِکنْاَش  ْنِم  َناک  امَکَف  َّمُهللا  َْتنا  اَّلا  اهیـضْقَی  ٍۀَـجاِحلَو ال  َِکب  ّالا  ُغَْلُبت  ٍۀَـبْغَِرلَو ال  َْتنا  اَّلا  ُهُفِـشْکَی  ـال  ٍبْرَِکلَو 

ُِدئآوَعَو َُکتْوَعَد  امیف  یل  َُۀباجِْإلا  يِدِّیَس  َِکنْاَش  ْنِم  ْنُکَْیلَف  َكِرْکِذ  ْنِم  ِِهب  ینَتْمِحَرَو 
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ْنُکا َْمل  ْناَو  ینَعَـسَتَو  ینَُغْلبَت  ْنا  ٌلْها  َکَتَمْحَر  َّناَف  َکَتَمْحَر  َُغْلبا  ْنا  اًلْها  ْنُکا  َْمل  ْناَف  ِهیف  َْکَیلا  ُتْعِزَف  اَّمِم  ُةاجَّنلاَو  َُکتْوَجَر  امیف  ِلاْضفِْإلا 

یلَع َیِّلَُـصت  ْنا  ِمیرَْکلا  َکِهْجَِوب  َُکلَئْـسا  ُمیرَک  ای  یهلا  ای  َُکتَمْحَر  ینْعَـسَْتلَف  ٍءْیَـشَّلُک  ْتَعِـسَو  َُکتَمْحَرَو  ِلْضَْفلا  ُلْها  َْتناَف  اًلْها  َِۀباجِْإِلل 
. ٌبیُجم ٌبیرَق  ِءآعُّدلاُعیمَس  َکَّنا  َِکلْضَف  ْنِم  ینَقُزَْرتَو  َِکتَمْحَِرب  ینَمَحَْرتَو  یّمَغَو  یبْرَک  َفِشْکَتَو  یّمَه  َجِّرَُفت  ْناَو  ِِهْتَیب  ِلْهاَو  ٍدَّمَُحم 

: اعد نیا  ندناوخ  - 4
ُّلُکَو ِهِّمَعِاب  َِکقْزِر  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  هِّلُک  َِکلْـضَِفب  َُکلَئْـسا  ّینا  َّمُهللا  ٌلِضاف  َِکلْـضَف  ُّلُکَو  ِِهلَْـضفِاب  َِکلْـضَف  ْنِم  َُکلَئْـسا  ّینا  َّمُهللا 

ِهِّلُک َِکئآطَِعب  َُکلَئْـسا  ّینا  َّمُهللا  ٌءینَه  َِکئآطَع  ُّلُکَو  ِهِأَنْهِاب  َِکئآطَع  ْنِم  َُکلَئْـسا  ّینا  َّمُهللا  ِهِّلُک  َِکقْزِِرب  َُکلَئْـسا  ّینا  َّمُهللا  ٌّمآع  َِکقْزِر 
ُّلُکَو ِِهنَسْحِاب  َِکناسْحا  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ِهِّلُک  َكِْریَِخب  َُکلَئْـسا  ّینا  َّمُهللا  ٌلِجاع  َكِْریَخ  ُّلُکَو  ِِهلَجْعِاب  َكِْریَخ  ْنِم  َُکلَئْـسا  ّینا  َّمُهللا 
ِلآو ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو  ُهَّللا  ای  یْنبِجاَف  َُکلَئْـسا  َنیح  ِِهب  یُنبیُجت  اِمب  َُکلَئْـسا  ّینا  َّمُهللا  ِهِّلُک  َِکناسْحِاب  َُکلَئْـسا  ّینا  َّمُهللا  ٌنَسَح  َکـِناسْحا 

ْنِم  َِکبیَجنَو  َکِْقلَخ  َنُود  َکِّیَِجنَو  َِکنیماَو  یفَطْصُْملا  َِکلوُسرَو  یضَتْرُْملا  َكِْدبَع  ٍدَّمَُحم 
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ِراْربَأـْلا ِِهْتَیب  ِلـْها  یلعَو  ِرینُْملا  ِجارِّسلا  ِریذَّنلا  ِریـشَْبلا  َنیَملاـْعلا  َنِم  َکـِتَرَیِخَو  َکـِلوُسَر  یلَع  ِّلَـصَو  َکـِبیبَحَو  ِقْدِّصلاـِب  َکِِّیبـَنَو  َكِداـبِع 
َِکلُسُر یلَعَو  ِقْدِّصلِاب  َْکنَع  َنُوِئْبُنی  َنیذَّلا  َِکئآِیْبنا  یلَعَو  َکِْقلَخ  ْنَعْمُهَْتبَجَحَو  َکِسْفَِنل  ْمُهَتْـصَلْخَتْسا  َنیذَّلا  َِکتَِکئالَم  یلَعَو  َنیرِهاَّطلا 

َنیدَـتْهُْملا ِۀَِّمئَْألا  َِکتَمْحَر  یف  ْمُهَْتلَخْدا  َنیذَّلا  َنیِحلاَّصلا  َكِدابِع  یلَعَو  َکـِتالاسِِرب  َنیَملاـْعلا  یَلَع  ْمُهَْتلَّضَفَو  َکـِیْحَِوب  ْمُهَتْـصَصَخ  َنیذَّلا 
ِراَّنلا ِنِزاخ  ٍِکلام  یلَعَو  ِنانِْجلا  ِنِزاخ  َناوْضِریلَعَو  ِتْوَْملا  ِکَلَمَو  َلیفارْـساَو  َلیئآکیمَو  َلـیئَْربَج  یلَعَو  َنیرَّهَطُْملا  َکـِئآِیلْواَو  َنیدِـشاَّرلا 
ُلْها ْمِْهیَلَع  اـِهب  َیِّلَُـصی  ْنا  ُّبُِحت  یتَّلا  ِةـالَّصلِاب  َّیَلَع  ِْنیَِظفاـْحلا  ِْنیَکَلَْملا  یلَعَو  َنـیبَّرَقُْملا  َکِـشْرَع  ِۀَـلَمَحَو  ِنیمَأـْلا  ِحوُّرلاَو  ِسُدـُْقلا  ِحُورَو 
َّمُهللا َنیرِخْألاَو  َنیلَّوَْألا  یَلَع  ْمُهَلْضَف  اِهب  ُنِّیَُبت  ًۀَلِـضاف  ًۀَفیرَـش  ًۀَنِطاب  ًةَرِهاظ  ًۀَیِمان  ًۀَیِکاز  ًۀَکَرابُم  ًةریثَک  ًۀَبِّیَط  ًةولَـص  َنیـضَرَْألا  ُلْهاَو  ِتاوامَّسلا 

ًۀَْفلُز ٍۀَْـفلُز  ِّلُک  َعَم  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ًادَّمَُحم  ِطْعاَو  َّمُهللا  ِِهتَّما  ْنَع  ًاِّیبَن  َْتیَزَج  ام  َْریَخ  ِهِزْجاَو  َۀَلیـضَْفلاَو  َفَرَّشلاَو  َۀَلیـسَْولا  ًادَّمَُحم  ِطـْعاَو 
َنیلَّوَْألا َنِم  ًادَـحا  َْتیَطْعا  ام  َلَْضفا  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  َُهلا  َو  ًادَّمَُحم  یطُْعت  ًافَرَـش  ٍفَرَـش  ِّلُک  َعَمَو  ًۀَلیـضَف  ٍۀَلیـضَف  ِّلُک  َعَمَو  ًۀَلیـسَو  ٍۀَلیـسَو  ِّلُک  َعَمَو 

یَنْدا  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ًادَّمَُحم  ْلَعْجاَو  َّمُهللا  َنیرِخْألاَو 
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ٍِلئاس َحَْـجناَو  ٍِلئآق  َلَّواَو  ٍعَّفَـشُم  َلَّواَو  ٍِعفاش  َلَّوا  ُْهلَعْجاَو  ًۀَلیـسَو  َْکَیلا  ْمَُهبَْرقاَو  ًالِْزنَم  َكَدـْنِع  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ْمُهَحَْـسفاَو  ًاِسلْجَم  َْکنِم  َنیلَـسْرُْملا 
یتْوَص َعَمْسَت  ْناَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َُکلَئْساَو  َنیمِحاَّرلا  َمَحْرا  ای  َنوُرِخْألاَو  َنُولَّوَْألا  ِِهب  ُهُِطبْغَی  يذَّلا  َدوُمْحَْملا  َماقَْملا  ُْهثَْعباَو 
َرِفْغَتَو یتَْرثَع  َلـیُقتَو  ینَتْدَـعَو  اـم  یل  َزِْجُنتَو  یتَجاـح  َیِـضْقَتَو  یتَِبلَط  َحِْـجُنتَو  یْملُظ  ْنَع  َحَفْـصَتَو  یتَـئیطَخ  ْنَع  َزَواـَجتَو  یتَوْعَد  َبیُجتَو 

الَو ُهَعَـسْواَو  ُهَبَیْطا  ِقْزِّرلا  َنِم  ینَقُزَْرتَو  ینَِیلَْتبَت  الَو  ینَِیفاُعتَو  یَنبِّذَُـعت  ـالَو  ینَمَحَْرتَو  یّنَع  َضِْرُعتـالَو  َّیَلَع  َلـِبُْقتَو  یمْرُج  ْنَع  َوُفْعَتَو  یبُونُذ 
َلا َو  ًادَّمَُحم  ِهیف  َْتلَخْدا  ٍْریَخ  ِّلُک  یف  یْنلِخْداَو  َيالْوَمای  ِِهب  یل  َۀَقاط  ام ال  یْنلِّمَُحت  الَو  يرْزِو  یّنَع  ْعَضَو  یْنیَد  یّنَع  ِْضقاَو  ِّبَر  ای  ینَمِرَْحت 

. ُُهتاکََربَو ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  ْمِْهیَلَعَو  ِْهیَلَع  ُمالَّسلاَو  ْمِْهیَلَعَو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَص  ٍدَّمَُحم  َلا  َو  ًادَّمَُحم  ُْهنِم  َتْجَرْخا  ٍءوُس  ِّلُک  ْنِم  ینْجِرْخاَو  ٍدَّمَُحم 
: وگب هبترم  هس  سپ 

ینَتْدَعَو  امَک  یل  ْبِجَتْساَف  ینَتْرَما  امَک  َكوُعْدا  ّینا  َّمُهللا 
: وگب سپ 

ُْنْنماَف  ٌریسَی  ٌلْهَس  َْکیَلَع  َوُهَو  ٌریثَک  يْدنِع  َوُهَو  ٌمیدَق  ُْهنَع  َكانِغَو  ٍۀَمیظَع  ِْهَیلا  یب  ٍۀَجاح  َعَم  ٍریثَک  ْنِم  اًلیلَق  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا 
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. َنیَملاْعلا َّبَر  َنیما  ٌریدَق  ٍءْیَشِّلُک  یلَع  َکَّنا  ِِهب  َّیَلَع 

: اعد نیا  ندناوخ  - 7
ٍماع ِّلُک  یفَو  ِماْعلا  اَذه  یف  ِمارَْحلا  َِکْتَیب  َّجَح  یْنقُزْرا  َمایِّصلا  ِهیف  َكِدابِع  یلَع  َتْضَرَْتفاَو  َنآْرُْقلا  ِهیف  َْتلَْزنا  يذَّلا  َناضَمَر  ِرْهَـش  َّبَر  َّمُهللا 

ای َكُْریَغ  اهُرِفْغَی  ُهَّناَف ال  َماظِْعلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغاَو 
. ِمارْکِْألاَو ِلالَْجلااَذ 

: دیوگبار رکذ  نیا  هبترمدص  زور  ره  رد  - 8
یلاعَتَو  ُهَناْحبُس  ِهِدْمَِحبَو  ُهَناْحبُس  یلْعَْألا  ِِّیلَْعلا  َناْحبُس  ِّقَْحلاب  یضاْقلا  َناْحبُس  ِِعفاَّنلا  ِّرآَّضلا  َناْحبُس 

. تسا لضفا  داتسرف ، رتدایز  رگا  و  ص )  ) ادخ لوسر  رب  نداتسرف  تاولص  هبترم  دص  - 9
ناضمر  هام  لّوا  زور  بادآ  لامعا و 

. ندرک لسغ  - 1
. دوخ يور  هب  بالگ  زا  یفک  ندز  - 2

مّود تعکر  رد  و  دحأ » هَّللا  وه  لق   » هروس هبترم  یـس  دـمح ، زا  سپ  لّوا  تعکر  رد  تسا و  تعکر  ود  هک  هام  ره  لّوا  زامن  ندـناوخ  - 3
. دوشیم هدناوخ  ردق »  » هروس هبترمیس  دمح  زا  سپ 

لّوا  تعکر  رد  هک  ناضمر  هام  لّوا  زور  زامن  تعکر  ود  ندناوخ  - 4
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. دناوخب دهاوخ  هک  هروس  ره  و  دمح »  » مود تعکر  رد  و  انحتف » ّانا   » و دمح » »

: دناوخب ار  اعد  نیا  رجف  عولط  زا  دعب  - 5
ِهِمایِص یلَع  اَّنِعا  َّمُهللا  ِناقْرُْفلاَو  يدُْهلا  َنِم  ٍتانَِّیبَو  ِساَّنِلل  ًيدُه  َنآرُْقلا  ِهیف  َْتلَْزناَو  ُهَمایِص  اْنیَلَع  َتْضَرَْتفا  ِدَقَو  َناضَمَر  ُرْهَش  َرَضَح  ْدَق  َّمُهللا 

. ٌریدَق ٍءْیَشِّلُک  یلَع  َکَّنا  ٍۀَِیفاعَو  َکَنِم  ٍرُْسی  یف  اَنل  ُهْمِّلَسَو  اَّنِم  ُهْمَّلَسَتَو  اَّنِم  ُْهلَّبَقَتَو 
. هدناوخن بش  رد  رگا  ار  هیداّجس (1)  هفیحص  مراهچ  لهچ و  ياعد  ندناوخ  - 6

: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  زا  هک  اعد  نیا  ندناوخ  - 7
یتَّلا َِکتَّزِِعبَو  ٍءْیَـشُّلُک  اَهل  َعَضاَوت  یتَّلا  َِکتَمَظَِعبَو  ٍءْیَـشَّلُک  ْتَعِـسَو  یتَّلا  َکـِتَمْحَِربَو  ٍءْیَـشُّلُک  َُهل  َناد  يذَّلا  َکِمْـسِاب  َُکلَئْـسا  ّینا  َّمُهللا 
ُلَّوا ای  ُسوُُّدق  ای  ُرُون  ای  ٍءْیَشِّلُِکب  َطاحا  يذَّلا  َکِْملِِعبَو  ٍءْیَشَّلُک  ْتَبَلَغ  یتَّلا  َِکتوُرَبَِجبَو  ٍءْیَـشُّلُک  اَهل  َعَضَخ  یتَّلا  َِکتَّوُِقبَو  ٍءْیَـشَّلُک  َتْرَهَق 
یتَّلا َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َمَعِّنلا  ُرِّیَُغت  یتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغاَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُنمْحَرای  ُهَّللاای  ٍءْیَشِّلُک ] َدَْعب  ًاِیقاب  ایَو   ] ٍءْیَشِّلُک َْلبق 

َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َمَقِّنلا  ُلِْزُنت 

. دننک هعجارم  هیداّجس  هفیحص  هبدنناوتیم  نادنمقالع  میدرک ، رظنفرص  نآ  رکذ  زا  اعد ، ندوب  ینالوط  تهج  هب  - 1
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ُلوُُزن اِهب  ُّقَحَتُْـسی  یتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َءآعُّدـلا  ُّدَُرت  یتَّلا  َبُونُّذـلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َءآدـْعَْألا  ُلیدـُت  یتَّلا  َبُونُّذـلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َءآجَّرلا  ُعَطْقَت  یتَّلا 

َِیل ْرِفْغاَو  َءآنَْفلا  ُلِّجَُعت  یتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َءآطِْغلا  ُفِشْکَت  یتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغاَو  ِءآمَّسلا  َْثیَغ  ُسِبَْحت  یتَّلا  َبُونُّذـلا  َِیل  ْرِفْغاَو  ِءالَْبلا 
ِْلیَّللِاب ُرِذاحا  ام  ِّرَـش  ْنِم  یِنفاعَو  ُماُرت  یتَّلا ال  َۀَنیـصَْحلا  َکَعْرِد  ینِْـسْبلاَو  َمَصِْعلا  ُِکتْهَت  یتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َمَدَّنلا  ُثِرُوت  یتَّلا  َبُونُّذـلا 
ِْعبْـسلا َّبَرَو  ِمیظَْعلا  ِشْرَْعلا  َّبَرَو  َّنُهَْنَیب  امَو  َّنِهیف  اـمَو  ِْعبَّسلا  َنیـضَرَْألا  َّبَرَو  ِْعبَّسلا  ِتاومَّسلا  َّبَر  َّمُهللا  ِهِذـه  یتَنَـس  ِلَبْقَتْـسُم  یف  ِراـهَّنلاَو 

َِکب َُکلَئْسا  َنیِّیبَّنلا  ِمَتاخَو  َنیلَـسْرُْملا  ِدِّیَـس  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  َّبَرَو  َلیئَْربَجَو  َلیئآکیمَو  َلیفارْـسا  َّبَرَو  ِمیظَْعلا  ِنآْرُْقلاَو  یناثَْملا 
ِریثَْکلِابَو ِلیلَْقلِاب  ِتانَـسَْحلا  ُفِعاُضتَو  ٍلیِزَج  َّلُک  یطُْعتَو  ٍروُذْـحَم  َّلُک  ُعَفْدـَتَو  ِمیظَْعلِاب  ُّنُمَت  يذَّلا  َْتنا  ُمیظَع  اـی  َکَـسْفَن  ِِهب  َْتیَّمَـس  اـِمبَو 

ینَّبِحاَو َكِرُوِنب  یهْجَو  ْرِّضَنَو  َكَْرتِس  ِهِذه  یتَنَس  ِلَبْقَتْسُم  یف  ینِْسْبلاَو  ِِهْتَیب  ِلْهاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُنمْحَر  ای  ُهَّللا  ای  ُریدَق  ای  ُءآشَت  ام  ُلَعْفَتَو 
َکِْقلَخ ْنِم  ًادَـحا  ِهیطْعُم  َْتنا  ام  ِْریَخ  ْنِمَو  َكَدـْنِع  ام  ِْریَخ  ْنِم  ینِطْعاَو  َِکتَّیِطَع  َمیـسَجَو  َِکتَمارَک  َفیرَـشَو  َکَناوْضِر  ینْغَِّلبَو  َکـِتَّبحَِمب 

ایَو ٍۀَّیِفَخ  ِّلُک  َِملاع  ایَو  يوَْجن  ِّلُک  َدِهاش  ایَو  يوْکَش  ِّلُک  َعِضْوَم  ای  َکَتَِیفاع  َِکلذ  َعَم  ینِْسْبلاَو 
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یلَعَو ِِهتَّنُـسَو  ِِهلا  ِْهیَلَع و  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  ِنید  یلَعَو  ِِهتَرِْطفَو  َمیهاْربا  ِۀَِّلم  یلَع  ینَّفََوت  ِزُواجَّتلا  َنَسَح  ای  ِْوفَْعلا  َمیرَک  ای  ٍۀَِّیَلب  ْنِم  ُءآشَت  ام  َِعفاد 

َیلا یْنِبلْجاَو  َْکنِم  ینُدِعاُبی  ٍلِْعف  ْوا  ٍلْوَق  ْوا  ٍلَمَع  َّلُک  ِۀَنَّسلا  ِهِذـه  یف  یْنبِّنَجَو  َّمُهللا  َِکئآدـْعَِأل  ًایِداعُمَو  َِکئآِیلوَِأل  ًاِیلاُوم  ینَّفَوَتَف  ِةافَْولا  ِْریَخ 
َرَرَـض ُفاخا  یّنِم  ُنوُکَی  ٍلِْعف  ْوا  ٍلْوَق  ْوا  ٍلَمَع  ِّلُک  ْنِم  ینْعَْنماَو  َنیمِحاَّرلا  َمَحْرا  ای  ِۀَـنَّسلا  ِهِذـه  یف  َْکنِم  یُنبِّرَُقی  ٍلِْعف  ْوا  ٍلْوَق  ْوا  ٍلَـمَع  ِّلُـک 
َّمُهللا ُمیحَر  ای  ُفَُؤر  ای  َكَْدنِع  یل  ٍّظَح  ْنِم  ًاصْقَن  ِِهب  َبِجوَتْـساَف  یّنَع  َمیرَْکلا  َکَهْجَو  َفِرْـصَت  ْنا  َراذِـح  ِْهیَلَع  َياَّیا  َکَتْقَم  ُفاخاَو  ِِهتَِبقاع 
َّلَجَو َكُراـج  َّزَع  َکَـتَمارَک  یل  ْبَهَو  َکـِتَِیفاع  َْرتِـس  یْنلِّلَجَو  َکـِفَنَک  یفَو  َكِراوِج  یفو  َکِـظْفِح  یف  ِهِذـه  یتَنَـس  ِلَبْقَتْـسُم  یف  یْنلَعْجا 
ْمُْهنِم َْکیَلَع  ِقْدِّصلِاب  َلاق  ْنَِمل  ًامِّلَـسُم  یْنلَعْجاَو  ْمِِهب  ینْقِْحلاَو  َِکئآِیلْوا  ْنِم  یـضَم  ْنَم  یِحلاِصل  ًاِعبات  یْنلَعْجا  َّمُهللا  َكُْریَغ  َهلا  الَو  َكُؤآنَث 
َْنَیبَو یْنَیب  َکـِلذ  ُلوُـحَیَف  یتاوَهَِـشب  یلاِغتْـشاَو  َياوَِـهل  یعاـبِّتاَو  یـسْفَن  یلَع  یفارْـساَو  یْملُظَو  یتَـئیطَخ  یب  َطـیُحت  ْنا  َّمُهللا  َکـِب  ُذوُـعاَو 
یْفلُز َْکَیلا  یْنبِّرَقَو  یّنَع  ِِهب  یضَْرت  ٍِحلاص  ٍلَمَع  ِّلُِکل  ینْقِّفَو  َّمُهللا  َِکتَمِْقنَو  َکِطَخَِسل  ًاضِّرَعَتُم  َكَْدنِع  ًاّیِْسنَم  ُنوُکاَف  َِکناوْضِرَو  َِکتَمْحَر 

ُهَّمَه  َتْجَّرَفَو  ِهِّوُدَع  َلْوَه  ِِهلا  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ًادَّمَُحم  َکَِّیبَن  َْتیَفَک  امَک  َّمُهللا 
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اهَنازحاَو اهَروُرُـشَو  اهَتَْنِتفَو  اهَماقْـساَو  اِهتافآَو  ِۀَنَّسلا  ِهِذه  َلْوَه  ینِفْکاَف  َِکلِذبَف  َّمُهللا  َكَدْهَع  َُهل  َتْزَْجناَو  َكَدْعَو  ُهَْتقَدَصَو  ُهَّمَغ  َْتفَـشَکَو 
َناکَتْـساَو َمَلَظَو  َءآسا  ْنَم  َلاؤُس  َُکلَئْـسا  یلَجا  یهَْتنُم  یلا  يدـْنِع  ِۀَـمْعِّنلا  ِماَود  ِمامَِتب  ِۀَِـیفاْعلا  َلامَک  َِکتَمْحَِرب  ینْغَِّلبَو  اهیف  ِشاعَْملا  َقیـضَو 

َنِم یهلا  ینَمِـصْعَت  ْناَو  َّیَلَع  َِکتَِکئالَم  ُمارِک  اْهتَـصْحاَو  َکـُتَظَفَح  اْهتَرَـصَح  یتَّلا  ِبُونُّذـلا  َنِم  یـضَم  اـم  یل  َرِفْغَت  ْنا  َُکلَئْـساَو  َفَرَتْعاَو 
ُْتبِغَرَو َُکْتلَئَـس  ام  َّلُک  یِنتا  َو  ٍدَّمَُحم  ِْتَیب  ِلْهاَو  ٍدَّمُحم  یَلَع  ِّلَص  ُمیحَر  ای  ُنمْحَر  ای  ُهَّللا  ای  یلَجایهَْتنُم  یلا  يرْمُع  ْنِم  َیَِقب  امیف  ِبُونُّذلا 

. َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  َِۀباجِْإلِاب  یل  َْتلَّفَکَتَو  ِءاعُّدلِاب  ینَتْرَما  َکَّناَف  ِهیف  َْکَیلا 

ناضمر هام  ياهزور  ياهاعد 

لّوا  زور 
ُفْعاَو َنیَملاْعلا  َهلا  ای  ِهیف  یمْرُج  یل  ْبَهَو  َنیِلفاْغلا  ِۀَمَْون  ْنَع  ِهیف  ینْهِّبَنَو  َنیِمئآْقلا  َمایق  ِهیف  یماِیقَو  َنیِمئآَّصلا  َمایِص  ِهیف  یمایِـص  ْلَعْجا  َّمُهللا 

َنیمِرْجُْملا  ِنَع  ًاِیفاع  ای  یّنَع 

ناضمر هام  ياهزور  www.Ghaemiyeh.comياهاعد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 268 

http://www.ghaemiyeh.com


251 ص :
مّود  زور 

. َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب  َِکتایا  ِِۀئآرِِقل  ِهیف  ینْقِّفَوَو  َِکتامِقَنَو  َکِطَخَس  ْنِم  ِهیف  یْنبِّنَجَو  َِکتاضْرَم  یلا  ِهیف  یْنبِّرَق  َّمُهللا 
مّیس  زور 

. َنیدَوْجَْألا َدَوْجا  ای  َكِدوُِجب  ِهیف  ُلِْزُنت  ٍْریَخ  ِّلُک  ْنِم  ًابیصَن  یل  ْلَعْجاَو  ِهیوْمَّْتلاَو  ِۀَهافَّسلا  َنِم  ِهیف  ینْدِعابَو  َهیْبنَّتلاَو  َنْهِّذلا  ِهیف  یْنقُزْرا  َّمُهللا 
مراهچ  زور 

ای َكِْرتِسَو  َکِـظْفِِحب  ِهیف  ینْظَفْحاَو  َکـِمَرَِکب  َكِرْکُـش  ِءآدَأـِل  ِهیف  ینْعِزْواَو  َكِرْکِذ  َةَوـالَح  ِهیف  یْنقِذاَو  َكِْرما  ِۀَـماقا  یلَع  ِهیف  ینِّوَق  َّمُهللا 
. َنیرِظاَّنلا َرَْصبا 

مجنپ  زور 
َمَحْرا اـی  َکـِتَْفأَِرب  َنیبَّرَقُْملا  َکـِئآِیلْوا  ْنِم  ِهیف  ینلَعْجاَو  َنیِتناـقْلا  َنیِحلاَّصلا  َكِداـبِع  ْنِم  ِهیف  یْنلَعْجاَو  َنیرِفْغَتْـسُْملا  َنِم  ِهـیف  یْنلَعْجا  َّمُـهللا 

. َنیمِحاَّرلا
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مشش  زور 

ِۀَبْغَر یهَْتنُم  ای  َکیدایاَو  َکِّنَِمب  َکِطَخَس  ِتابِجُوم  ْنِم  ِهیف  ینْحِزْحَزَو  َِکتَمِقَن  ِطایِِسب  یْنبِرْضَتالَو  َِکتَیِصْعَم  ِضُّرَعَِتل  ِهیف  یْنلُذَْخت  َّمُهللا ال 
. َنیبِغاَّرلا

متفه  زور 
. َنیّلِضُْملا َيِداه  ای  َکِقیفْوَِتب  ِهِماوَِدب  َكَرْکِذ  ِهیف  یْنقُزْراَو  ِهِماثا  َو  ِِهتاوَفَه  ْنِم  ِهیف  یْنبِّنَجَو  ِهِماِیقَو  ِهِمایِص  یلَع  ِهیف  یّنِعا  َّمُهللا 

متشه  زور 
. َنیِلمْألا اَْجلَم  ای  َِکلْوَِطب  ِمارِْکلا  َۀَبْحُصَو  ِمالَّسلا  َءآْشفاَو  ِماعَّطْلا  َماعْطاَو  ِماْتیَْألا  َۀَمْحَر  ِهیف  یْنقُزْرا  َّمُهللا 

مهن  زور 
َلَما ای  َِکتَّبَحَِمب  ِۀَعِماْجلا  َِکتاضْرَم  یلا  یتَیِـصاِنب  ْذُخَو  ِۀَـعِطاَّسلا  َِکنیهارَِبل  ِهیف  ینِدـْهاَو  ِۀَعِـساْولا  َِکتَمْحَر  ْنِم  ًابیـصَن  ِهیف  یل  ْلَعْجا  َّمُهللا 

. َنیقاتْشُْملا
مهد  زور 

َنِم  ِهیف  یْنلَعْجاَو  َْکیَلَع  َنیلِّکَوَتُْملا  َنِم  ِهیف  یْنلَعْجا  َّمُهللا 
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. َنیِبلاَّطلا َۀَیاغ  ای  َِکناسْحِاب  َْکَیلا  َنیبَّرَقُْملا  َنِم  ِهیف  یْنلَعْجاَو  َْکیََدل  َنیِزئآْفلا 

مهدزای  زور 
. َنیثیغَتْسُْملا َثایِغ  ای  َِکنْوَِعب  َناریّنلاَو  َطَخَّسلا  ِهیف  َّیَلَع  ْمِّرَحَو  َنایْصِْعلاَو  َقوُسُْفلا  ِهیف  ََّیلا  ْهِّرَکَو  َناسْحِْألا  ِهیف  ََّیلا  ْبِّبَح  َّمُهللا 

مهدزاود  زور 
ُفاخا ام  ِّلُک  ْنِم  ِهیف  یّنِما  َو  ِفاْصنِْألاَو  ِلْدَْـعلا  یَلَع  ِهیف  یْنلِمْحاَو  ِفاـفِْکلاَو  ِعُونُْقلا  ِساـِبِلب  ِهیف  ینُْرتْساَو  ِفاـفَْعلاَو  ِْرتِسلاـِب  ِهیف  یّنِّیَز  َّمُهللا 

. َنیِفئآْخلا َۀَمْصِع  ای  َِکتَمْصِِعب 
مهدزیس  زور 

. َنیکاسَْملا ِْنیَع  َةَُّرق  ای  َِکنْوَِعب  ِراْربَْألا  ِۀَبْحُصَو  یقُّتِلل  ِهیف  ینْقِّفَوَو  ِراْدقَْألا  ِتاِنئآک  یلَع  ِهیف  ینْرِّبَصَو  ِراْذقَْألاَو  ِسَنَّدلا  َنِم  ِهیف  ینْرِّهَط  َّمُهللا 
مهدراهچ  زور 

. َنیِملْسُْملا َّزِع  ای  َِکتَّزِِعب  ِتافْألاَو  ایالَْبِلل  ًاضَرَغ  ِهیف  یْنلَعَْجتالَو  ِتاوَفَْهلاَو  ایاطَْخلاَنِم  ِهیفیْنِلقاَو  ِتارَثَْعلِاب  ِهیف  ینْذِخاُؤت  َّمُهللا ال 
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مهدزناپ  زور 

. َنیِفئآْخلا َناما  ای  َِکنامِاب  َنیِتبْخُْملاَِۀبانِاب  يرْدَص  ِهیف  ْحَرْشاَو  َنیعِشاْخلا  َۀَعاط  ِهیف  یْنقُزْرا  َّمُهللا 
مهدزناش  زور 

. َنیَملاْعلا َهلا  ای  ِهیف  یْنبِّنَجَو  ِراْربَْألا  ِۀَقَفاوُِمل  ِهیف  ینْقِّفَو  َّمُهللا 
مهدفه  زور 

َنیَملاْعلا ِروُدُـص  یف  اِمب  ًاِملاع  ای  ِلاؤُّسلاَو  ِریـسْفَّتلا  َیلا  ُجاتْحَی  ْنَم ال  ای  َلامْألاَو  َجـِئآوَْحلا  ِهیف  یل  ِْضقاَو  ِلامْعَْألا  ِحـِلاِصل  ِهیف  ینِدـْها  َّمُهللا 
. َنیرِهاَّطلا ِِهلا  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص 

مهدجیه  زور 
. َنیفِراْعلا ِبُوُلق  َرِّوَنُم  ای  َكِرُوِنب  ِهِراثا  ِعابِّتا  َیلا  یئآضْعا  ِّلُِکب  ْذُخَو  ِهِراْونا  ِءآیِضب  یْبلَق  ِهیف  ْرَِّونَو  ِهِراحْسا  ِتاکَرَِبل  ِهیف  ینْهِّبَن  َّمُهللا 

مهدزون  زور 
الَو ِِهتاْریَخ  یلا  یلیبَس  ْلِّهَسَو  ِِهتاکََرب  ْنِم  یّظَح  ِهیف  ْرِّفَو  َّمُهللا 

ناضمر هام  ياهزور  www.Ghaemiyeh.comياهاعد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 272 

http://www.ghaemiyeh.com


255 ص :
. ِنیبُْملا ِّقَْحلا  َیلا  ًایِداه  ای  ِِهتانَسَح  َلُوبَق  یْنمِرَْحت 

متسیب  زور 
. َنینِمْؤُْملا ِبُوُلق  یف  ِۀَنیکَّسلا  َلِْزنُم  ای  ِنا  ْرُْقلا  ِةَوالِتل  ِهیف  ینْقِّفَوَو  ِناریّنلا  َباْوبا  ِهیف  یّنَع  ِْقلْغاَو  ِنانِْجلا  َباْوبا  ِهیف  یل  ْحَْتفا  َّمُهللا 

مکی  تسیب و  زور 
. َنیِبلاَّطلا ِِجئآوَح  َیِضاق  ای  اًلیقَمَو  ًالِْزنَم  یل  َۀَّنَْجلا  ِلَعْجاَو  اًلیبَس  َّیَلَع  ِهیف  ِناْطیَّشِلل  ْلَعَْجت  الَو  اًلیلَد  َِکتاضْرَم  یلا  ِهیف  یل  ْلَعْجا  َّمُهللا 

مّیود  تسیب و  زور 
َبیُجم ای  َِکتاَّنَج  ِتاحُوبُْحب  ِهیف  یّنِکْـساَو  َکـِتاضْرَم  ِتاـبِجوُِمل  ِهیف  ینْقِّفَوَو  َکـِتاکََرب  ِهیف  َّیَلَع  ْلِْزناَو  َِکلْـضَف  َباْوبا  ِهیف  یل  ْحَْـتفا  َّمُهللا 

. َنیّرَطْضُْملا ِةَوْعَد 
مّیس  تسیب و  زور 

. َنیِبنْذُْملا ِتارَثَع  َلیقُم  ای  ِبُولُْقلا  يَْوقَِتب  ِهیف  یْبلَق  ْنِحَْتماَو  ِبُویُْعلا  َنِم  ِهیف  ینْرِّهَطَو  ِبُونُّذلا  َنِم  ِهیف  یْنلِسْغا  َّمُهللا 
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مراهچ  تسیب و  زور 

. َنیِلئآَّسلا َداوَج  ای  َکَیِصْعا  الَو  َکَعیطا  ْنَِأل  ِهیف  َقیفْوَّتلا  َُکلَئْساَو  َکیذُْؤی  اَّمِم  َِکبُذوُعاَو  َکیضُْری  ام  ِهیف  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا 
مجنپ  تسیب و  زور 

. َنیِّیبَّنلا ِبُوُلق  َمِصاع  ای  َِکئآِیْبنا  ِمَتاخ  ِۀَّنُِسب  ًاّنَتْسُم  َِکئآدْعَِأل  ًایِداعُمَو  َِکئآِیلْوَِأل  ًاَّبُِحم  ِهیف  یْنلَعْجا  َّمُهللا 
مشش  تسیب و  زور 

. َنیعِماَّسلا َعَمْسا  ای  ًارُوتْسَم  ِهیف  یْبیَعَو  ًالُوبْقَم  ِهیف  یلَمَعَو  ًاروُفْغَم  ِهیف  یْبنَذَو  ًاروُکْشَم  ِهیف  ییْعَس  ْلَعْجا  َّمُهللا 
متفه  تسیب و  زور 

ِهِداـبِِعب ًاـفُؤَر  اـی  َرْزِْولاَو  َْبنَّذـلا  ِیّنَع  َّطُـحَو  يریذاـعَم  ْلَْـبقاَو  ِرُْـسْیلا  َیلا  ِرْـسُْعلا  َنِم  ِهیف  يروـُما  ْرِّیَـصَو  ِرْدَْـقلا  ِۀَْـلَیل  َلْـضَف  ِهیف  یْنقُزْرا  َّمُهللا 
. َنیِحلاَّصلا

متشه  تسیب و  زور 
ِِلئآسَْملا  ِراضْحِاب  ِهیف  یْنمِرْکاَو  ِِلفاوَّنلا  َنِم  ِهیف  یّظَح  ْرِّفَو  َّمُهللا 
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. َنیِّحلُْملا ُحاْحلا  ُُهلَغْشَی  ْنَم ال  ای  ِِلئآسَْولا  ِْنَیب  ْنِم  َْکَیلا  یتَلیسَو  ِهیف  ْبِّرَقَو 

مهن  تسیب و  زور 
. َنینِمْؤُْملا ِهِدابِِعب  ًامیحَر  ای  ِۀَمَهُّتلا  ِبِهایَغ  ْنِم  یْبلَق  ْرِّهَطَو  َۀَمْصِْعلاَو  َقیفْوَّتلا  ِهیف  یْنقُزْراَو  ِۀَمْحَّرلِاب  ِهیف  ینِّشَغ  َّمُهللا 

مایس  زور 
َنیرِهاَّطلا ِِهلا  َو  ٍدَّمَُحم  انِدِّیَـس  ِّقَِحب  ِلوُصُأـْلِاب  ُهُعوُُرف  ًۀَـمَکُْحم  ُلوُسَّرلا  ُهاـضْرَیَو  ُهاـضَْرت  اـم  یلَع  ِلوـُبَْقلاَو  ِرْکُّشلاـِب  ِهیف  یمایِـص  ْلَـعْجا  َّمُهللا 

. َنیَملاْعلا ِّبَر  ِهَّلل  ُدْمَْحلاَو 

رطف دیع  لامعا 

رطف دیع  بش  لامعا 

بـش نآ  هک  تسا  هدش  تیاور  هدش و  دراو  رایـسب  ثیداحا  نآ  يایحا  تدابع و  باوث  تلیـضف و  رد  تسا و  تفارـشاب  ياهبـش  هلمج  زا 
: تسا لمع  دنچ  نآ  يارب  زا  تسین و  ردق  بش  زا  رتمک 

. باتفآ بورغ  تقو  ندرک  لسغ  - 1
. دجسم رد  هتُوْتَیب  یلاعت و  ّقح  زا  لاؤس  رافغتسا و  اعد و  زامن و  هب  بش  نآ  ءایحا  - 2

ام یلع  ُرْکُّشلا  َُهلَو  انیدَـه  اـم  یلَع  ِهَّلل  ُدْـمَْحلا  ُدْـمَْحلا  ِهَّللَو  ُرَبْکا  ُهَّللا  ُرَبْکا  ُهَّللاَو  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ـال  ُرَبْکا  ُهَّللا  ُرَبْـکا  ُهَّللا  اـهریبکت : نیا  ندـناوخ  - 3
. انیلْوا

ٍدَّمَُحم َیِفَطْـصُم  ای  ِدوُْجلااَذ  ای  ِلْوَّطلاَو  ِّنَْملااَذ  ای  دیوگبو : دـنک  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  اهتـسد  دـناوخ  ارنآ  هلفان  برغم و  زامن  نوچ  - 4
. ٍنیبُم ٍباتِک  یف  َكَْدنِع  َوُهَو  ُهَْتیَصْحا  ٍْبنَذ  َّلُک  یل  ْرِفْغاَو  ٍدَّمَُحم  ِلا  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُهَرِصانَو 

ِهَّللا  َیلا  ُبُوتا  دیوگب  هدجس  رد  هبترم  دص  دورب و  هدجس  هب  سپ 
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برغم زامن  زا  دعب  هک  تسا  یسوط  خیـش  تیاور  رد  دش و  دهاوخ  هدروآرب  هَّللا  ءاشنا  هک  دهاوخب  یلاعت  ّقح  زا  دراد  هک  تجاح  ره  سپ 

: دیوگب دور و  هدجس  هب  هب 
یف َكَدـْنِع  َوُهَو  اَن  ُُهتیـسَنَو ا  ُُهْتبَنْذا  ٍْبنَذ  َّلُک  یل  ْرِفْغاَو  ٍدَّمَُحم  ِلا  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُهَرِـصانَو  ًادَّمَُحم  ًایِفَطْـصُم  ای  ِلْوَّطلااَذ  اـی  ِلْوَْحلااَذ  اـی 

. ِهَّللا َیلا  ُبُوتا  هبترم  دص  دیوگب  سپ  ٍنیبُم  ٍباتِک 
. دراد رایسب  تلیضف  هک  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنک  ترایز  - 5

یفیلعلا اذ  ای  انل  رفغاو  ۀّیجس ، يرولا  ریخ  هلآو  دّمُحم  یلع  ّلص  ۀّیِطَعلاب ، ِنیدَیلا  َطِساب  ای  ۀیّرَبلا  یلع  ِلْضَْفلا  َِمئآد  ای  دیوگب : هبترم  هد  - 6
. ۀیشعلا هذه 

. تشذگ ناضمر  هام  رخآ  بش  رد  هک  يزامن  تعکر  هد  دروآ  اجب  - 7
. دنیامرفب هعجارم  نانجلا  حیتافم  باتک  هب  دنناوتیم  نادنمقالع  هک  تسا  هدش  رکذ  رطف  دیع  بش  يارب  زین  يرگید  لامعا  اهنیا  زجب 

رطف دیع  زور  لامعا 

. دیع زامن  حبص و  زامن  زا  سپ  یبحتسم (1) تاریبکت  ندناوخ  - 1
. تشذگ مّود  شخب  رد  نآ  ماکحا  هک  هرطف  تاکز  نتخادرپ  - 2

دـیع و زامن  ندروآ  اـجب  ناـمز  اـت  تسا  رجف  عولط  زا  دـعب  نآ  تقو  ینک و  لـسغ  رهن  زا  دوش  نکمم  رگا  هک  تسا  نآ  رتهب  لـسغ و  - 3
: وگب ینک  لسغ  یتساوخ  نوچ 

. تشذگ هحفص 250  رد  اهریبکت  تیفیک  - 1
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غراف لسغ  زا  نوچ  نک و  لسغ  وگب و  هَّللا  مسب  سپ  ِِهلا . َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یّلَـص  ٍدَّمَُحم  َکِّیبَن  ِۀَّنُـس  ُعاّبتاَو  َِکباتِِکب  ًاقیدْـصَتَو  َِکب  ًانامیا  َّمُهللا 

. َسَنَّدلا یِّنَع  ْبِهْذا  َّمُهللا  ینید  ْرِّهَطَو  یبُونُِذل  ًةَراَّفَک  ُْهلَعْجا  َّمُهللا  وگب : يدش 
. نامسآ ریز  رد  ندرک  زامن  يارب  هّکم  ریغ  رد  ارحص  هب  نتفر  شوخ و  يوب  ندرب  راکهب  وکین و  هماج  ندیشوپ  - 4

لوانت تسا  بحتـسم  هدومرف  دیفم  خیـش  دشاب و  ینیریـش  هب  ای  امرخ  هب  هک  تسنآ  رتهب  زور و  لّوا  رد  دـیع  زامن  زا  شیپ  ندرک  راطفا  - 5
. يدرد ره  يارب  زا  تسا  افش  هک  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  تبرت  زا  یمک  رادقم  ندرک 

اعد نیا  ندـناوخ  تهج  هب  يدـش  اّیهم  هکیتقو  هعمج  ناـبرق و  رطف و  دـیع  رد  ناوخب  دومرف  مالـسلا  هیلع  رقاـب  دّـمحم  ماـما  ترـضح  - 6
: دیع زامن  هب  نتفر  نوریب  ماگنه 

یتَِئیْهَت يدِّیَـس  ای  َْکَیلا  َّناَف  ُهایاطَعَو  ِِهلِـضاوَفَو  ِِهِلفاَونَو  ِهِْدفِر  َءآجَر  ٍقُولْخَم  یلا  ٍةَدافِِول  َّدَعَتْـساَو  َّدَعا  ْوا  َأَّبَعَت  ْوا  ِمْوَْیلا  اَذـه  یف  َأَّیَهَت  ْنَم  َّمُهللا 
ِۀَّما ِدایْعا  ْنِم  ٍدیع  یلا  ُتْوَدَغ  ْدَقَو  َكایاطَعَو  َِکِلئآضَفَو  َِکلِـضاوَفَو  َِکِلفاَونَو  َكِِزئاوَجَو  َكِْدفِر  َءآجَر  يدادِْعتْـساَو  يدادـْعاَو  یتَِئبْعَتَو 

ًاعِـضاخ َُکْتیَتا  ْنِکلَو  ُُهْتلَّما  ٍقُولْخَِمب  ُتْهَّجََوت  الَو  ُُهْتمَّدَق  ِِهب  ُِقثا  ٍِحلاص  ٍلَمَِعب  َمْوَْیلا  َْکَیلا  ِْدفا  َْملَو  ِِهلا  یلَعَو  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَـص  ٍدَّمَُحم  َکِّیبَن 
یبُونُِذب  ًاّرِقُم 
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َمَحْرا ای  َْتنا  اَّلا  َهلا  ای ال  َْتنا  اَّلا  َماظِْعلا  َبُونُّذـلا  ُرِفْغَی  ُهَّناَف ال  یبُونُذ  ْنِم  َمیظَْعلا  َِیل  ْرِفْغا  ُمیظَع  اـی  ُمیظَع  اـی  ُمیظَع  اـیَف  یـسْفَن  یلا  یتَئآـساَو 

. َنیمِحاَّرلا
ره زا  دعب  دیوگب و  ریبکت  جنپ  تئارق  زا  دعب  دناوخب و  یلْعا  هروس  دـمح و  لّوا  تعکر  رد  تسا  تعکر  ود  نآ  دـیع و  زامن  ندـناوخ  - 7

: دناوخب ار  تونق  نیا  يریبکت 
ُهَْتلَعَج يذَّلا  ِموَْیلا  اَذـه  ِّقَِحب  َُکلَئْـسا  ِةَرِفْغَْملاَو  يْوقَّتلا  َلْهاَو  ِۀَـمْحَّرلاَو  ِْوفَْعلا  َلْهاَو  ِتوُرَبَْجلاَو  ِدوُْجلا  َلْهاَو  ِۀَـمَظَْعلاَو  ِءآـیِْربِْکلا  َلـْها  َّمُهللا 

َْتلَخْدا ٍْریَخ  ِّلُک  یف  ینَلِخُْدت  ْناَو  ٍدَّمَُحم  ِلا  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  ًاْدیِزَمَو  ًافَرَشَو ]  ] ًارْخُذ ِِهلا  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَحُِملَو  ًادیع  َنیِملْـسُْمِلل 
ام َْریَخ  َُکلَئْـسا  ّینا  َّمُهللا  ْمِْهیَلَعَو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  ٍدَّمَُحم  َلا  َو  ًادَّمَُحم  ُْهنِم  َتْـجَرْخا  ٍءوُـس  ِّلُـک  ْنـِم  ینَجِرُْخت  ْناَو  ٍدَّمَُحم  َلا  َو  ًادَّمَُحم  ِهـیف 

. َنوُِحلاَّْصلا َكُدابِع  ُْهنِم  َذاعَتْسا  اَّمِم  َِکب  ُذوُعاَو  َنوُِحلاَّصلا  َكُدابِع  ُْهنِم  َکَلَئَس 
سپ دناوخب  ِسْمَّشلاَو  هروس  دمح  زا  دعب  مود و  تعکرهب  دزیخرب  دوجـس  عوکر و  زا  دعب  دور و  عوکر  هب  دـیوگب و  ار  مشـش  ریبکت  سپ 
مامت ار  زامن  سپ  دور  عوکر  هب  دیوگ و  ار  مجنپ  ریبکت  دـش  غراف  نوچ  دـناوخب و  ار  تونق  نآ  يریبکت  ره  زا  دـعب  دـیوگب و  ریبکت  راهچ 

هدش  دراو  رایسب  ياهاعد  دیع  زامن  زا  دعب  دتسرفب و  مالسلا  اهیلع  ءارهز  حیبست  مالس  زا  دعب  دنک و 
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نودب نیمز  يور  رب  نامسآ و  ریز  رد  دیع  زامن  هک  تسا  بحتسم  دشاب و  هلماک  هفیحـص  مشـش  لهچ و  ياعد  اهنآ  نیرتهب  دیاش  تسا و 

. لامعا یلوبق  هب  دوخ  ینید  ناردارب  يارب  زا  دنک  اعد  دوب و  هتفر  هکیهار  نآ  ریغ  زا  یّلَصُم  زا  ددرگرب  دوش و  عقاو  ایرُوب  شرف و 
. مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  - 8

. هبدن ياعد  ندناوخ  - 9

ریبک نشوج  ياعد 

. دوشیم هدناوخ  ردق  ياهبش  رد  ناضمر و  هام  لّوا  زور  رد  هک  تسا ، یتلیضف  اب  رایسب  ياعد 
َْتناّالإ َهلا  ای ال  َکَناْحبُس  ُمیکَح  ای  ُمیلَح  ای  ُمیلَع  ای  ُمیدَق  ای  ُمیظَع  ای  ُمیقُم  ای  ُمیرَک  ای  ُمیحَر  ای  ُنمْحَر  ای  ُهَّللا  ای  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسا  ّینا  َّمُهللا 

ای ِتائیطَْخلا  َِرفاغ  ای  ِتانَـسَْحلا  َِّیلَو  ای  ِتاجَرَّدلا  َِعفار  ای  ِتاوَعَّدـلا  َبیُجم  ای  ِتاداَّسلا  َدِّیَـس  ای  ( 2  ) ِّبَر ای  ِراَّنلا  َنِم  انْـصِّلَخ  َثْوَْغلا  َثْوَْغلا 
َنیرِصاَّنلا َْریَخ  ای  َنیِحتاْفلا  َْریَخ  ای  َنیِرفاْغلا  َْریَخ  ای  ( 3  ) ِتاَِّیلَْبلا َِعفاد  ای  ِتاَّیِفَْخلا  َِملاع  ای  ِتاوْصْالا  َعِماس  ای  ِتابْوَّتلا  َِلباق  ای  ِتالَأْسَْملا  َیِطْعُم 

َُهل  ْنَم  ای  ( 4  ) َنینِسْحُْملا َْریَخ  ای  َنیلِْزنُْملا  َْریَخ  ای  َنیرِکاَّذلا  َْریَخ  ای  َنیدِماْحلا  َْریَخ  ای  َنیثِراْولا  َْریَخ  ای  َنیقِزاَّرلا  َْریَخ  ای  َنیمِکاْحلا  َْریَخ  ای 
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ُدیدَـش َوُه  ْنَم  ای  ِلاقِّثلا  ِباحَّْسلا  َءیِْـشنُم  ای  ُلاعَتُْملا  ُریبَْکلا  َوُه  ْنَم  ای  ُلالَْجلاَو  ُْکلُْملا  َُهل  ْنَم  ای  ُلامَْکلاَو  ُةَرْدـُْقلا  َُهل  ْنَم  اـی  ُلاـمَْجلاَو  ُةَّزِْعلا 

َُکلَأْـسا ّینا  َّمُهللا  ( 5  ) ِباتِْکلا ُّما  ُهَدـْنِع  ْنَم  ای  ِباوَّثلا  ُنْسُح  ُهَدـْنِع  ْنَم  اـی  ِباـقِْعلا  ُدـیدَش  َوُه  ْنَم  اـی  ِباـسِْحلا  ُعیرَـس  َوُه  ْنَم  اـی  ِلاـحِملا 
ُّلُک َعَضاَوت  ْنَم  ای  ( 6  ) ِنایَْبلاَو ِّنَْملا  اَذ  ای  ُناعَتْـسُم  ای  ُناْحبُـس  ای  ُناْرفُغ  ای  ُناوْضِر  ای  ُناْطلُـس  ای  ُناهُْرب  ای  ُناَّیَد  ای  ُناَّنَم  ای  ُناَّنَح  اـی  َکِمْـسِاب 

ای ِِهتَیْشَخ  ْنِم  ٍءْیَش  ُّلُک  َداْقنا  ِنَم  ای  ِِهتَْبیَِهل  ٍءْیَش  ُّلُک  َعَضَخ  ْنَم  ای  ِِهتَّزِِعل  ٍءْیَش  ُّلُک  َّلَذ  ْنَم  ای  ِِهتَرْدُِقل  ٍءْیَش  ُّلُک  َمَلْسَتْسا  ِنَم  ای  ِِهتَمَظَِعل  ٍءْیَش 
يدَـتْعَی ْنَم ال  ای  ِهِدْـمَِحب  ُدـْعَّرلا  ُحِّبَُـسی  ْنَم  ای  ِِهنْذِاب  َنوُضَرَْألا  ِتَّرَقَتْـسا  ِنَم  ای  ِهِْرمِاب  ُتاوامَّسلا  ِتَماق  ْنَم  ای  ِِهتَفاخَم  ْنِم  ُلابِْجلا  ِتَقَّقَـشَت  ْنَم 

ایانَْملا َیِـضاق  ای  ایارَْبلا  َقِزار  ای  ایادَْـهلا  َبِهاو  ای  ایاطَْعلا  َلِزُْجم  ای  ایاجَّرلا  یَهَْتنُم  ای  ایالَْبلا  َفِشاک  ای  ایاطَْخلا  َِرفاغ  ای  ( 7  ) ِِهتَکَلْمَم ِلْها  یلَع 
اَذ ای  ِءافَْولاَو  ِدْهَْعلا  اَذ  ای  ِءانَّسلاَو  ِدْـجَملا  اَذ  ای  ِءاهَبْلاَو  ِرْخَْفلا  اَذ  ای  ِءانَّثلاَو  ِدْـمَْحلا  اَذای  ( 8  ) يراسُْألا َِقلْطُم  ای  ایارَْبلا  َثِعاب  ای  ایاکَّشلا  َعِماس  اـی 

َُکلَأْسا ّینا  َّمُهللا  ( 9  ) ِءامْعَّنلاَو ِءالْألا  اَذ  ای  ِءاخَّسلاَو  ِدوُْجلا  اَذ  ای  ِءاقَْبلاَو  ِّزِْعلا  اَذ  ای  ِءاضَْقلاَو  ِلْضَْفلا  اَذ  ای  ِءاـطَْعلاَو  ِّنَْملا  اَذ  اـی  ِءاـضِّرلاَو  ِْوفَْعلا 
ُعِسُوم  ای  ُعِساو  ای  ُِعفاش  ای  ُعِماج  ای  ُعِماس  ای  ُِعفان  ای  ُِعناص  ای  ُِعفار  ای  ُِعفاد  ای  ُِعنام  ای  َکِمْسِاب 
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ٍموُمْهَم ِّلُک  َجِراف  ای  ٍبوُرْکَم  ِّلُک  َفِشاک  ای  ٍكُولْمَم  ِّلُک  َِکلام  ای  ٍقوُزْرَم  ِّلُک  َقِزار  ای  ٍقُولْخَم  ِّلُک  َِقلاخ  ای  ٍعُونْـصَم  ِّلُک  َِعناص  اـی  ( 10)

ای یتَبیـصُم  َْدنِع  یئاجَر  ای  یتَّدِش  َْدنِع  یتَّدُع  ای  ( 11  ) ٍدوُرْطَم ِّلُک  َأَْجلَم  ای  ٍبُویْعَم  ِّلُک  َِرتاس  ای  ٍلوُذْـخَم  ِّلُک  َرِـصان  ای  ٍموُحْرَم  ِّلُک  َمِحار  ای 
یئَجلَم ای  يراِقْتفا  َْدنِع  یئانَغ  ای  یتَْریَح  َْدنِع  یلیلَد  ای  یَتبْرُک  َْدنِع  یثایِغ  ای  یتَمِْعن  َْدنِع  یِّیلَو  ای  یَتبْرُغ  َْدنِع  یبِحاص  ای  یتَشْحَو  َْدنِع  یِسنُوم 

َبیبَط ای  ِبُولُْقلا  َبِّلَقُم  ای  ِبوُرُْکلا  َفِشاک  ای  ِبُویُْعلا  َراَّتَـس  ای  ِبُونُّذلا  َراَّفَغ  ای  ِبُویُْغلا  َماّلَع  ای  ( 12  ) یعَْزفَم َْدنِع  ینیعُم  ای  يرارِطْضا  َْدنِع 
ای ُلیکَو  ای  ُلیمَج  ای  ُلیلَج  ای  َکِمـسِْاب  َُکلَأْسا  ّینا  َّمُهللا  ( 13  ) ِموُمُْغلا َسِّفَنُم  ای  ِموُمُْهلا  َجِّرَفُم  ای  ِبُولُْقلا  َسینا  ای  ِبُولُْقلا  َرِّوَنُم  اـی  ِبُولُْقلا 
َراج ای  َنیخِرْـصَتْسُْملا  َخیرَـص  ای  َنیثیغَتْـسُْملا  َثایِغ  ای  َنیرِّیَحَتُْملا  َلیلَد  ای  ( 14  ) ُلیُحم ای  ُلیقُم  ای  ُلینُم  ای  ُلیدـُم  ای  ُلیبَق  ای  ُلـیلَد  اـی  ُلـیفَک 

ای ( 15  ) َنیّرَطْـضُْملا ِةَوْعَد  َبیُجم  ای  َنیِبنْذُْملا  َِرفاغ  ای  َنیـصاْعلا  َأَْجلَم  ای  َنیکاسَْملا  َمِحار  ای  َنینِمْؤُْملا  َنْوَع  ای  َنیِفئاْخلا  َناما  ای  َنیریجَتْـسُْملا 
اَذ ای  ِناوْضِّرلاَو  ِۀَـمْحَّرلا  اَذ  ای  ِنایَْبلاَو  ِۀَـمْکِْحلا  اَذ  ای  ِناْحبُّسلاَو  ِسْدـُْقلا  اَذ  ای  ِنامَْألاَو  ِْنمَْألا  اَذ  ای  ِناِنْتمْالاَو  ِلْضَْفلا  اَذ  ای  ِناـسْحِْإلاَو  ِدوُْجلا  اَذ 

ای ( 16  ) ِناْرفُْغلاَو ِْوفَعلا  اَذ  ای  ِناعَتْسُْملاَو  ِۀَْفأَّرلا  اَذ  ای  ِناْطلُّسلاَو  ِۀَمَظَْعلا  اَذ  ای  ِناهُْرْبلاَو  ِۀَّجُْحلا 

ریبک نشوج  www.Ghaemiyeh.comياعد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 282 

http://www.ghaemiyeh.com


265 ص :
َدَْعب َوُه  ْنَم  ای  ٍءْیَش  ِّلُک  َْلبَق  َوُه  ْنَم  ای  ٍءْیَش  ِّلُک  ُِعناص  َوُه  ْنَم  ای  ٍءْیَش  ِّلُک  ُِقلاخ  َوُه  ْنَم  ای  ٍءیَش  ِّلُک  ُهلا  َوُه  ْنَم  ای  ٍءْیَـش  ِّلُک  ُّبَر  َوُه  ْنَم 

َّمُهللا ( 17  ) ٍءْیَش ُّلُک  ینْفَیَو  یْقبَی  َوُه  ْنَم  ای  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ٌرِداق  َوُه  ْنَم  ای  ٍءْیَش  ِّلُِکب  ٌِملاع  َوُه  ْنَم  ای  ٍءْیَش  ِّلُک  َقْوَف  َوُه  ْنَم  ای  ٍءْیَـش  ِّلُک 
ِهِْکُلم یف  َوُه  ْنَم  ای  ( 18  ) ُمِّسَقُم ای  ُِنْلعُم  ای  ُنِّیَُزم  ای  ُنِّکَمُم  ای  ُنِّوَهُم  ای  ُنِّیَبُم  ای  ُنِّقَُلم  ای  ُنِّوَکُم  ای  ُنِْمیَهُم  ای  ُنِمُْؤم  اـی  َکِمْـسِاب  َکـُلَأْسا  ّینا 
ُهاصَع ْنَِمب  َوُه  ْنَم  ای  ٌمیلَع  ٍءْیَـش  ِّلُِکب  َوُه  ْنَم  ای  ٌمیحَر  ِهِدابِع  یلَع  َوُه  ْنَم  ای  ٌمیظَع  ِِهلالَج  یف  وُه  ْنَم  ای  ٌمیدَـق  ِِهناْطلُـس  یف  َوُه  ْنَم  اـی  ٌمیقُم 
یجُْری ْنَم ال  ای  ( 19  ) ٌمیدَـق ِهِفُْطل  یف  َوُه  ْنَم  ای  ٌفیَطل  ِِهتَمْکِح  یف  َوُه  ْنَم  ای  ٌمیکَح  ِهِْعنُـص  یف  َوُه  ْنَم  ای  ٌمیرَک  ُهاجَر  ْنَِمب  َوُه  ْنَم  اـی  ٌمیلَح 

ْنَم ای  ُُهناْطلُـسّالإ  َناْطلُـس  ْنَم ال  ای  ُهُْکُلمّالإ  ُموُدَـی  ْنَم ال  ای  ُُهلْدَـعّالإ  ُفاُخی  ْنَم ال  ای  ُهُِّربّالإ  ُرَْظُنی  ْنَم ال  ای  ُهُْوفَعّالإ  ُلَأُْـسی  ـال  ْنَم  اـی  ُُهلْـضَفّالإ 
َفِـشاک ای  ِّمَْهلا  َجِراف  ای  ( 20  ) ُهَْلثِم ٌدَحا  َْسَیل  ْنَم  ای  ُهُْملِع  ٍءْیَش  ِّلُِکب  َطاحا  ْنَم  ای  ُهَبَـضَغ  ُُهتَمْحَر  ْتَقَبَـس  ْنَم  ای  ُُهتَمْحَر  ٍءْیَـش  َّلُک  ْتَعِـسَو 

ّینا َّمُهللا  ( 21  ) ِمانَْألا َقِزار  ای  ِّبَْحلا  َِقلاف  ای  ِّرِّسلا  َِملاع  ای  ِدْهَْعلا  َِیفُوم  ای  ِدْعَْولا  َقِداص  ای  ِْقلَْخلا  َِقلاخ  ای  ِبْوَّتلا  َِلباق  ای  ِْبنَّذـلا  َِرفاغ  ای  ِّمَْغلا 
ْنَم  ای  ( 22  ) ُِّیلَو ای  ُّيِوَق  ای  ُّيَِدب  ای  ُّیِکَز  ای  ُّیِضَر  ای  ُّیِفَح  ای  ُِّیلَم  ای  ُِّینَغ  ای  ُِّیفَو  ای  ُِّیلَع  ای  َکِمْسِاب  َُکلَأْسا 
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َطِـساب ای  ِةَرِفْغَْملا  َعِساو  ای  ِزُواجَّتلا  َنَسَح  ای  ِْوفَْعلا  َمیظَع  ای  َْرتِّسلا  ِِکتْهَی  َْمل  ْنَم  ای  ِةَریرَْجلِاب  ْذِخاُؤی  َْمل  ْنَم  ای  َحیبَْقلا  َرَتَس  ْنَم  ای  َلیمَْجلا  َرَهْظا 

اَذ ای  ِۀَِـقباَّسلا  ِۀَّنِْملا  اَذ  ای  ِۀَعِـساْولا  ِۀَـمْحَّرلا  اَذ  ای  ِۀَِـغباَّسلا  ِۀَـمْعِّنلا  اَذ  ای  ( 23  ) يوْکَـش ِّلُک  یهَْتنُم  ای  يوَْجن  ِّلُک  َبِحاص  اـی  ِۀَـمْحَّرلِاب  ِْنیَدَْـیلا 
ِۀَعینَْملا ِۀَمَظَْعلا  اَذ  ای  ِۀَنیتَْملا  ِةَّوُْقلا  اَذ  ای  ِۀَِمئاَّدلا  ِةَّزِْعلا  اَذ  ای  ِةَرِهاَّظلا  ِۀَمارَْکلا  اَذ  ای  ِۀَـعِطاْقلا  ِۀَّجُْحلا  اَذ  ای  ِۀَِـلماْکلا  ِةَرْدـُْقلا  اَذ  ای  ِۀَِـغلاْبلا  ِۀَـمْکِْحلا 

ای ِتایآلا  َلِْزنُم  ای  ِتاْومَْألا  َِییُْحم  ای  ِتارْوَْعلا  َِرتاس  اـی  ِتارَثَْعلا  َلـیقُم  اـی  ِتارَبَْعلا  َمِحار  اـی  ِتاـُملُّظلا  َلِـعاج  اـی  ِتاواـمَّسلا  َعیدـَب  اـی  ( 24)
ای ُرِّوَنُم  ای  ُرِّهَطُم  ای  ُرِّبَدـُم  ای  ُرِّدَـقُم  ای  ُرِّوَصُم  ای  َکِمْـسِاب  َکـُلَأْسا  ّینا  َّمُهللا  ( 25  ) ِتامِقَّنلا َدیدَش  ای  ِتائِّیَّسلا  َیِحام  ای  ِتانَـسَْحلا  َفِّعَـضُم 

َّبَر ای  ِماقَْملاَو  ِنْکُّرلا  َّبَر  ای  ِمارَْحلا  ِدَـلَْبلا  َّبَر  ای  ِمارَْحلا  ِرْهَّشلا  َّبَر  ای  ِمارَْحلا  ِْتیَْبلا  َّبَر  اـی  ( 26  ) ُرِّخَُؤم ای  ُمِّدَقُم  ای  ُرِذـْنُم  ای  ُرِّشَبُم  ای  ُرِّسَیُم 
ای ( 27  ) ِمانَْألا ِیف  ِةَرْدُْقلا  َّبَر  ای  ِمالَّسلاَو  ِۀَّیِحَّتلا  َّبَر  ای  ِمالَّظلاَو  ِروُّنلا  َّبَر  ای  ِمارَْحلاَو  ِّلِْحلا  َّبَر  ای  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َّبَر  ای  ِمارَْحلا  ِرَعْـشَْملا 
ای َنیعِماَّسلا  َعَمْـسا  ای  َنیبِساْحلا  َعَرْـسا  ای  َنیِقلاْخلا  َنَسْحا  ای  َنیرِهاَّطلا  َرَهْطا  اـی  َنیقِداَّصلا  َقَدْـصا  اـی  َنیلِداـْعلا  َلَدـْعا  اـی  َنیمِکاـْحلا  َمَکْحا 

َنیمَرْکَْألا  َمَرْکا  ای  َنیِعفاَّشلا  َعَفْشا  ای  َنیرِظاَّنلاَرَْصبا 
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َرْخَف ْنَم ال  َرْخَف  ای  َُهل  َثایِغ  ْنَم ال  َثایِغ  ای  َُهل  َزْرِح  ْنَم ال  َزْرِح  ای  َُهل  َرْخُذ  ْنَم ال  َرْخُذ  ای  َُهل  َدَنَس  ْنَم ال  َدَنَـس  ای  َُهل  َدامِع  ْنَم ال  َدامِع  ای  ( 28)

ای ُمِصاع  ای  َکِمْسِاب  َُکلَأْسا  ّینا  َّمُهللا  ( 29  ) َُهل َناما  ْنَم ال  َناما  ای  َُهل  َسینا  ْنَم ال  َسینا  ای  َُهل  َنیعُم  ْنَم ال  َنیعُم  اـی  َُهل  َّزِع  ـال  ْنَم  َّزِع  اـی  َُهل 
ِنَم َِرفاغ  ای  ُهَمَحْرَتْسا  ِنَم  َمِحار  ای  ُهَمَـصْعَتْسا  ِنَم  َمِصاع  ای  ( 30  ) ُطِساب ای  ُِضباق  ای  ُمِساق  ای  ُِملاع  ای  ُمِکاح  ای  ُِملاس  ای  ُمِحار  ای  ُِمئاد  اـی  ُِمئاـق 
ِنَم َنیعُم  ای  ُهَخَرْصَتْسا  ِنَم  َخیرَـص  ای  ُهَدَشْرَتْسا  ِنَم  َدِشُْرم  ای  ُهَمَرْکَتْـسا  ِنَم  َمِرْکُم  ای  ُهَظَفْحَتْـسا  ِنَم  َِظفاح  ای  ُهَرَْـصنَتْسا  ِنَم  َرِـصان  ای  ُهَرَفْغَتْـسا 

ای ُلوُزَی  ًاِکلَم ال  ای  ُتوُمَی  ًاّیَح ال  ای  ُتوُفَی  ًاِمئاد ال  ای  ُمانَی  ًاموُّیَق ال  ای  ُماُری  ًافیَطل ال  ای  ٌماـُضی  ـال  ًازیزَع  اـی  ( 31  ) ُهَثاغَتْسا ِنَم  َثیغُم  ای  ُهَناعَتْسا 
ای ُدِجام  ای  ُدِهاش  ای  ُدِحاو  ای  ُدَحا  ای  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسا  ّینا  َّمُهللا  ( 32  ) ُفُعْضَی ًاّیِوَق ال  ای  ُمَعُْطی  ًادَمَـص ال  ای  ُلَهْجَی  ًاِملاع ال  ای  ینْفَی  ًاِیقاب ال 
ْنِم َمَلْعا  ای  ٍمیحَر  ِّلُک  ْنِم  َمَحْرا  ای  ٍمیرَک  ِّلُک  ْنِم  َمَرْکا  اـی  ٍمیظَع  ِّلُـک  ْنِم  َمَظْعا  اـی  ( 33  ) ُِعفان ای  ُّراض  ای  ُثِراو  ای  ُثِعاب  ای  ُدِـشار  ای  ُدـِماح 
ْنِم َّزَعا  ای  ٍلیلَج  ِّلُک  نِم  َّلَجا  ای  ٍفیَطل  ِّلُک  ْنِم  َفَْطلا  ای  ٍریبَک  ِّلُک  ْنِم  َرَبْکا  ای  ٍمیدَـق  ِّلُک  ْنِم  َمَدـْقا  ای  ٍمیکَح  ِّلُک  ْنِم  َمَکْحا  اـی  ٍمیلَع  ِّلُـک 

ای ِْعنُّصلا  َفیَطل  ای  ِفْطُّللا  َِمئاد  ای  ِلْضَْفلا  َمیدَق  ای  ِْریَْخلا  َریثَک  ای  ِّنَْملا  َمیظَع  ای  ِحْفَّصلا  َمیرَک  ای  ( 34  ) ٍزیزَع ِّلُک 
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ِِهتَُّوق یف  َوُه  ْنَم  ای  ٌّيِوَق  ِِهئافَو  یف  َوُه  ْنَم  ای  ٌِّیفَو  ِهِدْهَع  یف  َوُه  ْنَم  ای  ( 35  ) ِّقَْحلا َیِضاق  ای  ِْکلُْملا  َِکلام  ای  ِّرُّضلا  َفِشاک  ای  ِبْرَْکلا  َسِّفَنُم 

ای ٌمیظَع  ِهِّزِع  یف  َوُه  ْنَم  ای  ٌزیزَع  ِِهفَرَـش  یف  َوُه  ْنَم  ای  ٌفیرَـش  ِهِفُْطل  یف  َوُه  ْنَم  ای  ٌفیَطل  ِِهبُْرق  یف  َوُه  ْنَم  اـی  ٌبیرَق  ِهُِّولُع  یف  َوُه  ْنَم  اـی  ٌِّیلَع 
یعاد ای  يداه  ای  یفاعُم  ای  یفاو  ای  یفاش  ای  یفاک  ای  َکِمْسِاب  َُکلَأْسا  ّینا  َّمُهللا  ( 36  ) ٌدیمَح ِهِدْجَم  یف  َوُه  ْنَم  ای  ٌدیجَم  ِِهتَمَظَع  یف  َوُه  ْنَم 

ٍءْیَش ُّلُک  ْنَم  ای  َُهل  ٌِنئاک  ٍءْیَش  ُّلُک  ْنَم  ای  َُهل  ٌعِشاخ  ٍءْیَـش  ُّلُک  ْنَم  ای  َُهل  ٌعِضاخ  ٍءْیَـش  ُّلُک  ْنَم  ای  ( 37  ) یقاب ای  یلاع  ای  یضار  ای  یـضاق  ای 
ٍءْیَـش ُّلُک  ْنَم  ای  ِْهَیلا  ٌِرئاص  ٍءْیَـش  ُّلُک  ْنَم  ای  ِِهب  ٌِمئاق  ٍءْیَـش  ُّلُک  ْنَم  ای  ُْهنِم  ٌِفئاخ  ٍءْیَـش  ُّلُک  ْنَم  ای  ِْهَیلا  ٌبینُم  ٍءْیَـش  ُّلُـک  ْنَم  اـی  ِِهب  ٌدوُجْوَم 

ُْهنِم اْجنَم  ْنَم ال  ای  ِْهَیلاّالإ  َدَـصْقَم  ْنَم ال  ای  ِْهَیلاّالإ  َعَْزفَم  ْنَم ال  ای  ِْهَیلاّالإ  َّرَفَم  ـال  ْنَم  اـی  ( 38  ) ُهَهْجَوّالإ ٌِکلاه  ٍءْیَش  ُّلُک  ْنَم  ای  ِهِدْمَِحب  ُحِّبَُـسی 
ُدَبُْعی ْنَم ال  ای  َوُهّالإ  یجُْری  ْنَم ال  ای  ِْهیَلَعّالإ  ُلَّکَوَُتی  ْنَم ال  ای  ِِهبّالإ  ُناعَتُْسی  ْنَم ال  ای  ِِهبّالإ  َةَُّوق  الَو  َلْوَح  ْنَم ال  ای  ِْهَیلاّالإ  ُبَغُْری  ْنَم ال  ای  ِْهَیلاّالإ 

َْریَخ اـی  َنیروُکْذَْـملا  َْریَخ  اـی  َنیدوُصْقَْملا  َْریَخ  اـی  َنیلوؤْسَْملا  َْریَخ  اـی  َنیبُولْطَْملا  َْریَخ  اـی  َنیبوُغْرَْملا  َْریَخ  اـی  َنیبوُـهْرَْملا  َْریَخ  اـی  ( 39  ) وهّالإ
َکِمْسِاب  َُکلَأْسا  ّینا  َّمُهللا  ( 40  ) َنیِسنْأَتْسُْملا َْریَخ  ای  َنیّوُعْدَْملا  َْریَخ  ای  َنیبُوبْحَملا  َْریَخ  ای  َنیروُکْشَْملا 
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ُفِـشْکَی ْنَم  ای  يدَهَف  َرَّدَق  ْنَم  ای  يّوَسَف  َقَلَخ  ْنَم  ای  ( 41  ) ُرِـصان ای  ُرِظان  ای  ُرِکاذ  ای  ُِرباج  ای  ُرِـساک  ای  ُرِطاف  ای  ُرِهاق  ای  ُرِداق  ای  ُِرتاس  ای  ُِرفاغ  ای 

ای ییْحاَو  َتاما  ْنَم  ای  یْکباَو  َکَحْضا  ْنَم  ای  یـضْرَْملا  یِفْـشَی  ْنَم  ای  یْکلَْهلا  یِْجُنی  ْنَم  ای  یقْرَْغلا  ُذِْقُنی  ْنَم  ای  يوْجَّنلا  ُعَمْـسَی  ْنَم  ای  يْولَْبلا 
ُُهتَرُْدق ِتامَْملا  ِیف  ْنَم  ای  ُُهناهُْرب  ِتایْالا  ِیف  ْنَم  ای  ُُهتایا  ِقافْالا  ِیف  ْنَم  ای  ُُهلیبَس  ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلا  ِیف  ْنَم  ای  ( 42  ) یْثنْالاَو َرَکَّذلا  ِْنیَجْوَّزلا  َقَلَخ  ْنَم 

ِراَّنلا ِیف  ْنَم  ای  ُُهباَوث  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ْنَم  ای  ُهُؤاـضَق  ِنازیْملا  ِیف  ْنَم  اـی  ُُهتَْبیَه  ِباـسِْحلا  ِیف  ْنَم  اـی  ُهُْکُلم  ِۀَـمایِْقلا  ِیف  ْنَم  اـی  ُُهتَْربِع  ِرُوبُْقلا  ِیف  ْنَم  اـی 
ُأَْجلَی ِْهَیلا  ْنَم  ای  َنوُدِـهاَّزلا  ُبَغْرَی  ِْهَیلا  ْنَم  ای  َنُوبینُْملا  ُدِـصْقَی  ِْهَیلا  ْنَم  ای  َنُوِبنْذُْـملا  ُعَْزفَی  ِْهَیلا  ْنَم  ای  َنوُِفئاـْخلا  ُبَرْهَی  ِْهَیلا  ْنَم  اـی  ( 43  ) ُُهباقِع

ِْهیَلَع ْنَم  ای  َنُوِنقوُْملا  ُنُکْـسَی  ِْهَیلا  ْنَم  ای  َنُوئِطاْخلا  ُعَمْطَی  ِهِْوفَع  یف  ْنَم  ای  َنوُّبِحُملا  ُرِخَتْفَی  ِهب  ْنَم  ای  َنوُدیرُْملا  ُِسنْأَتْـسَی  ِِهب  ْنَم  ای  َنوُرِّیَحَتُْملا 
ای ُریبَخ  ای  ُبیُجم  ای  ُبیثُم  ای  ُبیهُم  ای  ُبیـسَح  ای  ُبیقَر  ای  ُبیرَق  ای  ُبیبَط  ای  ُبیبَح  ای  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسا  ّینا  َّمُهللا  ( 44  ) َنُولِّکَوَتُْملا ُلَّکَوَتَی 

َعَفْرا ای  ٍفیرَش  ِّلُک  ْنِم  َفَرْـشا  ای  ٍریبَخ  ِّلُک  ْنِم  َرَبْخا  ای  ٍریـَصب  ِّلُک  ْنِم  َرَْـصبا  ای  ٍبیبَح  ِّلُک  ْنِم  َّبَحا  ای  ٍبیرَق  ِّلُک  ْنِم  َبَرَقا  ای  ( 45  ) ُریَصب
َفاْرا  ای  ٍداوَج  ِّلُک  ْنِم  َدَوْجا  ای  ٍِّینَغ  ِّلُک  ْنِم  ینْغا  ای  ٍّيِوَق  ِّلُک  ْنِم  يْوقا  ای  ٍعیفَر  ِّلُک  ْنِم 
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َْریَغ ًاِعفار  ای  ٍروُهْقَم  َْریَغ  ًارِهاق  ای  ٍكُولْمَم  َْریَغ  ًاِکلام  ای  ٍقُولْخَم  َْریَغ  ًاِقلاخ  ای  ٍعُونْـصَم  َْریَغ  ًاِعناص  ای  ٍبُوْلغَم  َْریَغ  ًاِبلاغ  ای  ( 46  ) ٍفُوَؤر ِّلُک  ْنِم 

ای ِروُّنلا  َِقلاخ  ای  ِروُّنلا  َرِّوَنُم  ای  ِروُّنلا  َرُون  اـی  ( 47  ) ٍدـیَعب َْریَغ  ًابیرَق  ای  ٍِبئاغ  َْریَغ  ًادِـهاش  ای  ٍروُْصنَم  َْریَغ  ًارِـصان  ای  ٍظوُفْحَم  َْریَغ  ًاِظفاح  ای  ٍعُوفْرَم 
ْنَم ای  ( 48  ) ٌرُون ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ًارُون  ای  ٍرُون  ّلُک  َقْوَف  ًارُون  ای  ٍرُون  ِّلُک  َدَْعب  ًارُون  ای  ٍرُون  ّلُک  َْلبَق  ًارُون  ای  ٍرُون  ّلُک  َرُون  ای  ِروُّنلا  َرِّدَقُم  ای  ِروُّنلا  َرِّبَدُم 

ُُهباذَع ْنَم  ای  ٌلْضَف  ُهُْوفَع  ْنَم  ای  ٌقْدِص  ُهُدْعَو  ْنَم  ای  ٌّقَح  ُُهلْوَق  ْنَم  ای  ٌمیدَـق  ُُهناسْحا  ْنَم  ای  ٌمیقُم  ُهُفُْطل  ْنَم  ای  ٌفیَطل  ُُهْلِعف  ْنَم  ای  ٌفیرَـش  ُهُؤاطَع 
ُلِضْفُم ای  ُلِّوَنُم  ای  ُلِّزَنُم  ای  ُلِّلَذُم  ای  ُلِّدَبُم  ای  ُلِّصَفُم  ای  ُلِّهَسُم  ای  َکِمْسِاب  َُکلَأْسا  ّینا  َّمُهللا  ( 49  ) ٌمیمَع ُُهلْضَف  ْنَم  ای  ٌْولُح  ُهُرْکِذ  ْنَم  ای  ٌلْدَع 

ُلَأْسَی ْنَم  ای  ایُْحی  الَو  ییُْحی  ْنَم  ای  يدـُْهی  الَو  يدـْهَی  ْنَم  ای  ُقَلُْخی  الَو  ُُقلْخَی  ْنَم  ای  يُری  الَو  يرَی  ْنَم  اـی  ( 50  ) ُلِمُْجم ای  ُلِهْمُم  ای  ُلِزُْجم  اـی 
َْملَو ْدـِلَی  َْمل  ْنَم  ای  ِْهیَلَع  ُمَکُْحی  الَو  ُمُکْحَی  ْنَم  ای  ِْهیَلَع  یـضُْقی  الَو  یـضْقَی  ْنَم  ای  ِْهیَلَع  ُراُجی  الَو  ُریُجی  ْنَم  ای  ُمَعُْطی  الَو  ُمِعُْطی  ْنَم  ای  ُلَأُْسی  الَو 
َمِْعن ای  ُبیبَْحلا  َمِْعن  ای  ُبیجٌْملا  َمِْعن  اـی  ُبیرَْقلا  َمِْعن  اـی  ُبیقَّرلا  َمِْعن  اـی  ُبیبَّطلا  َمِْعن  اـی  ُبیـسَْحلا  َمِْعن  اـی  ( 51  ) ٌدَـحا ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ْدـَلُوی 

یَنُم  ای  َنیفِراْعلا  َروُرُس  ای  ( 52  ) ُریصَّنلا َمِْعن  ای  یلْوَْملا  َمِْعن  ای  ُلیکَْولا  َمِْعن  ای  ُلیفَْکلا 
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ُجِّرَفُم ای  َنیبوُرْکَْملا  ِنَع  ُسِّفَنُم  ای  َنیدـِباْعلا  ِْنیَع  َةَُّرق  ای  َنیِبنْذُْـملا  َءاجَر  ای  َنیّلِقُْملا  َقِزار  ای  َنیباَّوَّتلا  َبیبَح  اـی  َنیدـیرُْملا  َسینا  اـی  َنیّبِحُملا 

ای انَلیلَد  ای  انَِظفاح  ای  انَرِـصان  ای  انالْوَم  ای  انَدِّیَـس  ای  انَهلا  ای  انَّبَر  ای  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسا  ّینا  َّمُهللا  ( 53  ) َنیرِخآلاَو َنیلَّوَْألا  َهلا  اـی  َنیموُمْغَْملا  ِنَع 
ِبُوبُْحلا َّبَر  ای  ِرابِْکلاَو  ِراغِّصلا  َّبَر  ای  ِراَّنلاَو  ِۀَّنَْجلا  َّبَر  ای  ِرایْخَْألاَو  َنیقیّدِّصلا  َّبَر  ای  ِراْربَْألاَو  َنیّیبَّنلا  َّبَر  ای  ( 54  ) انَبیبَط ای  انَبیبَح  ای  انَنیعُم 

ای ( 55  ) ِرارْـسْالاَو ِنالْعْالا  َّبَر  ای  ِراهَّنلاَو  ِْلیَّللا  َّبَر  ای  ِراِحْبلاَو  يرارَْبلا  َّبَر  ای  ِرافِْقلاَو  يراحَّصلا  َّبَر  ای  ِراجْـشَْألاَو  ِراْهنَْألا  َّبَر  اـی  ِراـمثِّلاَو 
ُُغْلبَت ْنَم ال  ای  ُهَمَِعن  ُدابِْعلا  یِـصُْحت  ْنَم ال  ای  ُُهتَرْدـُق  ٍءْیَـش  ِّلُک  یلا  ْتَغََلب  ْنَم  ای  ُهُْملِع  ٍءْیَـش  ِّلُِـکب  َقَِحل  ْنَم  اـی  ُهُْرما  ٍءْیَـش  ِّلُـک  یف  َذَـفَن  ْنَم 

ْنَم ای  ُهَءاضَق  ُدابِْعلا  ُّدَُرت  ْنَم ال  ای  ُهُؤادِر  ُءایِْربِْکلاَو  ُۀَمَظَْعلا  ِنَم  ای  ُهَْهنُک  ُماهْوَْألا  ُلانَت  ْنَم ال  ای  َُهلالَج  ُماْهفَْألا  ُكِرْدـُت  ْنَم ال  ای  ُهَرْکُـش  ُِقئالَْخلا 
ُۀَّنَْجلا َُهل  ْنَم  ای  یلوْالاَو  ُةَرِخْالا  َُهل  ْنَم  ای  اْیلُْعلا  ُتاـفِّصلا  َُهل  ْنَم  اـی  یلْعَأـْلا  ُلَـثَْملا  َُهل  ْنَم  اـی  ( 56  ) ُهُؤاطَعّالإ َءاطَع  ْنَم ال  ای  ُهُْکُلمّالإ  َکـُْلم  ـال 

ای يرَّثلاَو  ُشْرَْعلا  َُهل  ْنَم  ای  ُءاضَْفلاَو  ُءاوَْهلا  َُهل  ْنَم  ای  ُءاضَْقلاَو  ُمْکُْحلا  َُهل  ْنَم  ای  ینْـسُْحلا  ُءامْـسَْألا  َُهل  ْنَم  ای  يْربُْکلا  ُتایآلا  َُهل  ْنَم  اـی  يْواَْـملا 
ای ُروُکَش  ای  ُرُوبَص  ای  ُروُفَغ  ای  ُّوُفَع  ای  َکِمْسِاب  َُکلَأْسا  ّینا  َّمُهللا  ( 57  ) یلُْعلا ُتاوامَّسلا  َُهل  ْنَم 
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ُُهِلئالَد ٍءْیَش  ِّلُک  یف  ْنَم  ای  ُُهتایآ  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  ای  ُُهتَمَظَع  ِءامَّسلا  ِیف  ْنَم  ای  ( 58  ) ُسوُُّدق ای  ُحوُّبُس  ای  ُدُودَو  ای  ُلوؤْسَم  ای  ُفوُطَع  ای  ُفوَؤر 

ای ُهَفُْطل  ٍءْیَـش  ِّلُک  یف  َرَهْظا  ْنَم  ای  ُهُّلُک  ُْرمَْألا  ُعِجْرَی  ِْهَیلا  ْنَم  ای  ُهُدیُعی  َُّمث  َْقلَْخلا  ُأَدـْبَی  ْنَم  ای  ُُهِنئازَخ  ِلابِْجلا  ِیف  ْنَم  ای  ُُهِبئاجَع  ِراِحْبلا  ِیف  ْنَم  ای 
ْنَم ال َبیُجم  ای  َُهل  َبیبَط  ـال  ْنَم  َبیبَط  اـی  َُهل  َبیبَح  ـال  ْنَم  َبیبَح  اـی  ( 59  ) ُُهتَرْدـُق ِِقئالَْخلا  ِیف  َفَّرَـصَت  ْنَم  ای  ُهَْقلَخ  ٍءْیَـش  َّلُک  َنَسْحا  ْنَم 

َمِحار ای  َُهل  َسینا  ْنَم ال  َسینا  ای  َُهل  َلیلَد  ْنَم ال  َلیلَد  ای  َُهل  َثیغُم  نَم ال  َثیغُم  ای  َُهل  َقیفَر  ْنَم ال  َقیفَر  ای  َُهل  َقیفَـش  ْنَم ال  َقیفَـش  ای  َُهل  َبیُجم 
ُهاعْرَتْسا ِنَم  َیِعار  ای  ُهالْکَتْسا  ِنَم  َءِیلاک  ای  ُهادْهَتْسا  ِنَم  َيِداه  ای  ُهافْکَتْـسا  ِنَم  َِیفاک  ای  ( 60  ) َُهل َبِحاص  ْنَم ال  َبِحاص  ای  َُهل  َمِحار  ـال  ْنَم 

َّمُهللا ( 61  ) ُهالْوَتْسا ِنَم  َِّیلَو  ای  ُهاْوقَتْسا  ِنَم  َيِّوَقُم  ای  ُهافْوَتْسا  ِنَم  َِیفُوم  ای  ُهانْغَتْسا  ِنَم  َِینْغُم  ای  ُهاضْقَتْسا  ِنَم  َیِـضاق  ای  ُهافْـشَتْسا  ِنَم  َِیفاش  ای 
ای َراهَّنلاَو  َْلیَّللا  ُبِّلَُقی  ْنَم  ای  ( 62  ) ُِقماس ای  ُِقباس  ای  ُِقتار  ای  ُِقتاف  ای  ُقِراف  ای  ُِقلاف  ای  ُقِداص  ای  ُقِطان  ای  ُقِزار  ای  ُِقلاخ  ای  َکِمْسِاب  َُکلَأْسا  ّینا 
ای َةایَْحلاَو  َتْوَْملا  َقَلَخ  ْنَم  ای  َّرَّشلاَو  َْریَْخلا  َرَّدَـق  ْنَم  ای  َرَمَْقلاَو  َسْمَّشلا  َرَّخَـس  ْنَم  ای  َروُرَْحلاَو  َّلِّظلا  َقَلَخ  ْنَم  ای  َراْونَْألاَو  ِتاـُملُّظلا  َلَـعَج  ْنَم 

ای ِْکلُْملا  ِیف  ٌکیرَش  َُهل  َْسَیل  ْنَم  ای  ًاَدلَو  الَو  ًۀَبِحاص  ْذِخَّتَی  َْمل  ْنَم  ای  ُْرمَْألاَو  ُْقلَْخلا  َُهل  ْنَم 

ریبک نشوج  www.Ghaemiyeh.comياعد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 290 

http://www.ghaemiyeh.com


273 ص :
َءاُکب يرَی  ْنَم  ای  َنینِهاْولا  َنینا  ُعَمْـسَی  ْنَم  ای  َنیتِماَّصلا  َریمَـض  ُمَْلعَی  ْنَم  ای  َنیدـیرُْملا  َداُرم  ُمَْلعَی  ْنَم  اـی  ( 63  ) ِّلُّذـلا َنِم  ٌِّیلَو  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ْنَم 

ْنَم ال ای  َنینِسْحٌْملا  َرْجا  ُعیـُضی  ْنَم ال  ای  َنیدِسْفُْملا  َلَمَع  ُِحلُْـصی  ْنَم ال  ای  َنیِبئاَّتلا  َرْذُع  ُلَبْقَی  ْنَم  ای  َنیِلئاَّسلا  َِجئاوَح  ُِکلْمَی  ْنَم  ای  َنیِفئاْخلا 
َنَـسَح ای  ِءامَّسلا  َعیدـَب  ای  ِءاطَْخلا  َِرفاغ  ای  ِءاطَْعلا  َعِساو  ای  ِءاعُّدـلا  َعِماس  ای  ِءاقَْبلا  َِمئاد  اـی  ( 64  ) َنیدوْجَْألا َدَوْجا  ای  َنیفِراـْعلا  ِبُوُلق  ْنَع  ُدـُْعبَی 

ای ُراَّبَج  ای  ُراَّهَق  ای  ُراَّفَغ  ای  ُراَّتَـس  ای  َکِمْـسِاب  َکـُلَأْسا  ّینا  َّمُهللا  ( 65  ) ِءازَْجلا َفیرَـش  ای  ِءافَْولا  َریثَک  ای  ِءانَّسلا  َمیدَـق  ای  ِءانَّثلا  َلیمَج  ای  ِءـالَْبلا 
َو یَنبَّرَق  ْنَم  ای  یناقَـسَو  ینَمَعْطا  ْنَم  ای  یناَّبَرَو  ینَقَزَر  ْنَم  اـی  یناَّوَسَو  ینَقَلَخ  ْنَم  اـی  ( 66  ) ُحاتُْرم ای  ُحاَّفَن  ای  ُحاَّتَف  ای  ُراتُْخم  ای  ُّراـب  اـی  ُراَّبَص 

ینَتاما ْنَم  ای  یناَوآَو  ینَـسَنآ  ْنَم  ای  ینادَـهَو  ینَقَّفَو  ْنَم  ای  ینانْغاَو  ینَّزَعا  ْنَم  ای  ینالَکَو  ینَظِفَح  ْنَم  ای  یناـفَکَو  ینَمَـصَع  ْنَم  اـی  یناـنْدا 
ْنَم ای  ِِهنْذِابّالإ  ُۀَـعافَّشلا  ُعَْفنَت  ْنَم ال  ای  ِِهْبلَقَو  ِءْرَْملا  َْنَیب  ُلوُحَی  ْنَم  ای  ِهِدابِع  ْنَع  َۀـَبْوَّتلا  ُلَبْقَی  ْنَم  ای  ِِهتاـِملَِکب  َّقَْحلا  ُّقُِحی  ْنَم  اـی  ( 67  ) ینایْحاَو

ای ِِهنیمَِیب  ٌتاَّیِوْطَم  ُتاوامَّسلا  ِنَم  ای  ِهِْرمِال  ٍءْیَـش  ُّلُک  َداْقنا  ِنَم  ای  ِِهئاضَِقل  َّدار  ْنَم ال  ای  ِهِمْکُِحل  َبِّقَعُم  ْنَم ال  ای  ِِهلیبَس  ْنَع  َّلَـض  ْنَِمب  ُمَلْعا  َوُه 
َلَعَج  ْنَم  ای  ًاداهِم  َضْرَْألا  َلَعَج  ْنَم  ای  ( 68  ) ِِهتَمْحَر ْيَدَی  َْنَیب  ًارُْشب  َحایِّرلا  ُلِسُْری  ْنَم 
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ای ًاتابُس  َمْوَّنلا  َلَعَج  ْنَم  ای  ًاشاعَم  َراهَّنلا  َلَعَج  ْنَم  ای  ًاساِبل  َْلیَّللا  َلَعَج  ْنَم  ای  ًارُون  َرَمَْقلا  َلَعَج  ْنَم  ای  ًاجارِس  َسْمَّشلا  َلَعَج  ْنَم  ای  ًاداتْوا  َلابِْجلا 
ای ُعیفَر  ای  ُعیفَش  ای  ُعیمَـس  ای  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسا  ّینا  َّمُهللا  ( 69  ) ًاداصِْرم َراَّنلا  َلَعَج  ْنَم  ای  ًاجاوْزا  َءایْـشَْألا  َلَعَج  ْنَم  ای  ًءاِنب  َءآـمَّسلا  َلَـعَج  ْنَم 
ُّیَح ای  ٌّیَح  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  يذَّلا  ُّیَح  ای  ٍّیَح  ِّلُک  َدـَْعب  ًاّیَح  ای  ٍّیَح  ِّلُک  َْلبَق  ًاّیَح  ای  ( 70  ) ُریُجم ای  ُریبَخ  ای  ُریدَق  ای  ُریبَک  ای  ُعیَدب  ای  ُعیرَـس  ای  ُعینَم 
ْنِم َةایَْحلا  ِثِرَی  َْمل  ًاّیَح  ای  ٍّیَح  َّلُک  ُقُزْرَی  يذَّلا  ُّیَح  ای  ٍّیَح  َّلُک  ُتیُمی  يذَّلا  ُّیَح  ای  ٍّیَح  یلا  ُجاتْحَی  يذَّلا ال  ُّیَح  ای  ٌّیَح  ُهُکِراُشی  ـال  يذَّلا 

ٌمَِعن ال َُهل  ْنَم  ای  یفُْطی  ٌرُون ال  َُهل  ْنَم  ای  یـْسُنی  ٌرْکِذ ال  َُهل  ْنَم  ای  ( 71  ) ٌمَْون الَو  ٌۀَنِـس  ُهُذُخَأت  ُموُّیَق ال  ای  ُّیَح  ای  یتْوَْملا  ِییُْحی  يذَّلا  ُّیَح  ای  ٍّیَح 
َُهل ْنَم  ای  ُّدَُری  ٌءاضَق ال  َُهل  ْنَم  ای  ُكَرْدـُی  ٌلامَک ال  َُهل  ْنَم  ای  ُفَّیَُکی  ٌلالَج ال  َُهل  ْنَم  ای  یـصُْحی  ٌءانَث ال  َُهل  ْنَم  ای  ُلوُزَی  ٌْکُلم ال  َُهل  ْنَم  اـی  ُّدَُـعت 
ای َنیبِراْهلا  َكِرْدُم  ای  َنیجاَّللا  َرْهَظ  ای  َنیِبلاَّطلا  َۀَـیاغ  ای  ِنیّدـلا  ِمْوَی  َِکلام  ای  َنیَملاْعلا  َّبَر  ای  ( 72  ) ُرَّیَُغت ٌتوُُعن ال  َُهل  ْنَم  ای  ُلَّدَُـبت  ٌتافِص ال 

ّینا َّمُهللا  ( 73  ) َنیدَـتْهُْملِاب ُمَلْعا  َوُـه  ْنَم  اـی  َنینِـسْحُملا  ُّبُِحی  ْنَم  اـی  َنیرِّهَطَتُْملا  ُّبُِحی  ْنَم  اـی  َنیباَّوَّتلا  ُّبُِحی  ْنَم  اـی  َنیِرباَّصلا  ُّبُِـحی  ْنَـم 
ای ُئِْدبُم  ای  ُّلِذُم  ای  ُّزِعُم  ای  ُثیغُم  ای  ُتیقُم  ای  ُطیُحم  ای  ُظیفَح  ای  ُقیفَر  ای  ُقیفَش  ای  َکِمْسِاب  َُکلَأْسا 
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ْنَم ای  ٍْفیَح  ِالب  ٍضاق  َوُه  ْنَم  ای  ٍْفیَک  ِالب  ٌْرتِو  َوُه  ْنَم  ای  ٍْبیَع  ِالب  ٌدَمَـص  َوُه  ْنَم  ای  ٍِّدن  ِالب  ٌدْرَف  َوُه  ْنَم  ای  ٍّدِض  ِالب  ٌدَحا  َوُه  ْنَم  ای  ( 74  ) ُدیعُم

ُهُرْکِذ ْنَم  ای  ( 75  ) ٍهیبَش ِالب  ٌفوُصْوَم  َوُه  ْنَم  ای  ٍلْزَع  ِالب  ٌِکلَم  َوُه  ْنَم  ای  ٍْرقَف  ِالب  ٌِّینَغ  َوُه  ْنَم  ای  ٍّلُذ  ـِالب  ٌزیزَع  َوُه  ْنَم  اـی  ٍریزَو  ـِالب  ٌّبَر  َوُه 
ْنَم ای  َنیِبلاَّطِلل  ٌحُوتْفَم  ُُهباب  ْنَم  ای  َنیعیطُْمِلل  ٌةاَجن  ُُهتَعاط  ْنَم  ای  َنیدـِماْحِلل  ٌّزِع  ُهُدْـمَح  ْنَم  اـی  َنیرِکاَّشِلل  ٌزْوَف  ُهُرْکُـش  ْنَم  اـی  َنیرِکاَّذـِلل  ٌفَرَش 

ٌبیرَق ُُهتَمْحَر  ْنَم  ای  َنیـصاْعلاَو  َنیِعئاَّطِلل  ٌموُمُع  ُُهقْزِر  ْنَم  ای  َنیقَّتُْمِلل  ٌةَرِکْذَت  ُُهباتِک  ْنَم  ای  َنیرِظاَّنِلل  ٌناهُْرب  ُُهتایآ  ْنَم  ای  َنیبینُْمِلل  ٌحِـضاو  ُُهلیبَس 
ای ُهُؤاَقب  ُموُدَی  ْنَم  ای  ُهُؤامْـسا  َتَسَّدَقَت  ْنَم  ای  ُهُؤانَث  َّلَج  ْنَم  ای  ُهُْریَغ  َهلا  ْنَم ال  ای  ُهُّدَج  یلاعَت  ْنَم  ای  ُهُمْـسا  َكَرابَت  ْنَم  ای  ( 76  ) َنینِسْحْملا َنِم 
ای ُنیما  ای  ُنیعُم  ای  َکِمْـسِاب  َکـُلَأْسا  ّینا  َّمُهللا  ( 77  ) ُهُؤامْعَن ُّدَُـعت  ْنَم ال  ای  ُهُؤآلا  یـصُْحت  ْنَم ال  ای  ُهُؤادِر  ُءایِْربِْکلا  ِنَم  ای  ُهُؤاـَهب  ُۀَـمَظَْعلا  ِنَم 
اَذ ای  ِدیـشَّرلا  ِلْعِْفلا  اَذ  ای  ِدیدَّسلا  ِلْوَْقلا  اَذ  ای  ِدیجَملا  ِشْرَْعلا  اَذ  ای  ( 78  ) ُدیهَش ای  ُدیدَش  ای  ُدیجَم  ای  ُدیمَح  ای  ُدیـشَر  ای  ُنیکَم  ای  ُنیتَم  ای  ُنیبُم 

ٍءْیَـش ِّلُک  یلَع  َوُه  ْنَم  ای  ٍدیَعب  ُْریَغ  ٌبیرَق  َوُه  ْنَم  ای  ُدیُری  اِمل  ٌلاَّعَف  َوُه  ْنَم  ای  ُدیمَْحلا  ُِّیلَْولا  َوُه  ْنَم  ای  ِدیعَْولاَو  ِدـْعَْولا  اَذ  ای  ِدـیدَّشلا  ِشْطَْبلا 
ای َریظَن  الَو  َُهل  َهیبَش  ْنَم ال  ای  َریزَو  الَو  َُهل  َکیرَش  ْنَم ال  ای  ( 79  ) ِدیبَْعِلل ٍماّلَِظب  َْسَیل  َوُه  ْنَم  ای  ٌدیهَش 
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ِِفئآْخلا َۀَمْصِع  ای  ِریـسَْکلا  ِمْظَْعلا  َِرباج  ای  ِریبَْکلا  ِْخیَّشلا  َمِحار  ای  ِریغَّصلا  ِلْفِّْطلا  َقِزار  ای  ِریقَْفلا  ِِسئاْبلا  َِینْغُم  ای  ِرینُْملا  ِرَمَْقلاَو  ِسْمَّشلا  َِقلاخ 

ای ِمَلَْقلاَو  ِحْوَّللا  َِقلاخ  ای  ِمَرَْکلاَو  ِلْضَْفلا  اَذ  ای  ِمَعِّنلاَو  ِدوُْجلا  اَذ  ای  ( 80  ) ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  ْنَم  ای  ٌریَصب  ٌریبَخ  ِهِدابِِعب  َوُه  ْنَم  ای  ِریجَتْسُْملا 
َقَلَخ ْنَم  ای  ِمَرَْحلاَو  ِْتیَْبلا  َّبَر  ای  ِمَمِْهلاَو  ِّرِّسلا  َِملاع  ای  َِملَْألاَو  ِّرُّضلا  َفِشاک  ای  ِمَجَْعلاَو  ِبَرَْعلا  َمِْهُلم  ای  ِمَقِّنلاَو  ِسْأَْبلا  اَذ  ای  ِمَسَّنلاَو  ِّرَّذـلا  َئِراب 

ای ُِبلاط  ای  ُِبلاغ  ای  ُلِداع  ای  ُلِصاو  ای  ُلِصاف  ای  ُلِماک  ای  ُِلباق  اـی  ُلِـعاج  اـی  ُلِـعاف  اـی  َکِمْـسِاب  َکـُلَأْسا  ّینا  َّمُهللا  ( 81  ) ِمَدَْعلا َنِم  َءایـشَْألا 
َرَّبَد ْنَم  ای  ِهِریبْدَِتب  َمَکَح  ْنَم  ای  ِِهتَمْکِِحب  َرَّدَق  ْنَم  ای  ِِهتَرْدـُِقب  َزَّزَعَت  ْنَم  ای  ِهِفُْطِلب  َداج  ْنَم  ای  ِهِدوُِجب  َمَرْکا  ْنَم  ای  ِِهلْوَِطب  َمَْعنا  ْنَم  ای  ( 82  ) ُبِهاو

ای ُءاشَی  ْنَم  يدـْهَی  ْنَم  ای  ُءاشَی  ام  ُلَعْفَی  ْنَم  ای  ُءاشَی  ام  ُُقلْخَی  ْنَم  ای  ( 83  ) ِهُِّونُد یف  الَع  ْنَم  ای  ِهُِّولُع  یف  انَد  ْنَم  ای  ِهِْملِِحب  َزَواَجت  ْنَم  اـی  ِهِْملِِعب 
ُءاشَی ام  ِماحْرَْألا  ِیف  ُرِّوَُصی  ْنَم  ای  ُءاشَی  ْنَم  ُّلُِذی  ْنَم  ای  ِءاشَی  ْنَم  ُّزُِعی  ْنَم  ای  ُءآشَی  ْنَِمل  ُرِفْغَی  ْنَم  ای  ُءاشَی  ْنَم  ُبِّذَُـعی  ْنَم  ای  ُءاشَی  ْنَم  ُّلُِضی  ْنَم 

ْنَم ای  ًادَحا  ِهِمْکُح  یف  ُكِرُْشی  ْنَم ال  ای  ًارْدَق  ٍءْیَش  ِّلُِکل  َلَعَج  ْنَم  ای  ًاَدلَو  الَو  ًۀَبِحاص  ْذِخَّتَی  َْمل  ْنَم  ای  ( 84  ) ُءاشَی ْنَم  ِِهتَمْحَِرب  ُّصَتْخَی  ْنَم  ای 
َلَعَج  ْنَم  ای  ًاجوُُرب  ِءامَّسلا  ِیف  َلَعَج  ْنَم  ای  اًلُسُر  َۀَِکئالَْملا  َلَعَج 
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(85  ) ًادَدَـع ٍءْیَـش  َّلُک  یـصْحا  ْنَم  ای  ًاْملِع  ٍءْیَـش  ِّلُِکب  َطاحا  ْنَم  ای  ًادَـما  ٍءْیَـش  ِّلُِکل  َلَعَج  ْنَم  ای  ًارََـشب  ِءاْملا  َنِم  َقَلَخ  ْنَم  ای  ًارارَق  َضْرَْألا 

َلَْضفا ای  َفِرُع  ٍفوُْرعَم  َْریَخ  ای  ( 86  ) ُدَمْرَس ای  ُدَمَص  ای  ُْرتِو  ای  ُدْرَف  ای  ُّقَح  ای  َُّرب  ای  ُنِطاب  ای  ُرِهاظ  ای  ُرِخا  ای  ُلَّوا  ای  َکِمْسِاب  َُکلَأْسا  ّینا  َّمُهللا 
ٍدوُصْقَم َرَبْکا  ای  َفِصُو  ٍفوُصْوَم  َعَفْرا  ای  َِبلُط  ٍدوُجْوَم  َمَْدقا  ای  َدِمُح  ٍدوُمْحَم  یلْعا  ای  َرِکُذ  ٍروُکْذَم  َّزَعا  ای  َرِکُش  ٍروُکْـشَم  َّلَجا  ای  َِدبُع  ٍدُوبْعَم 

َسینا ای  َنینِمْؤُْملا  َِّیلَو  ای  َنیّلِـضُْملا  َيِداه  ای  َنیلِّکَوَتُْملا  َدِّیَـس  ای  َنیکاْبلا  َبیبَح  ای  ( 87  ) َِملُع ٍبُوبْحَم  َفَرْشا  ای  َِلئُـس  ٍلوؤْسَم  َمَرْکا  ای  َدُِصق 
َکَلَم ْنَم  ای  َرَهَقَف  الَع  ْنَم  ای  ( 88  ) َنیعَمْجا ِْقلَْخلا  َهلا  ای  َنیِملاْعلا  َمَلْعا  ای  َنیرِداْقلا  َرَْدقا  ای  َنیقِداَّصلا  َیِْجنُم  ای  َنیفوُْهلَْملا  َعَْزفَم  ای  َنیرِکاَّذلا 
َقِزار ای  ٌَرثا  ِْهیَلَع  یفْخَی  ْنَم ال  ای  ٌرََـصب  ُهُکِرُْدی  ْنَم ال  ای  ُرَکِْفلا  ِهیوَْحت  ْنَم ال  ای  َرَفَغَف  َیِـصُع  ْنَم  ای  َرَکَـشَف  َِدبُع  ْنَم  ای  َرَبَخَف  َنََطب  ْنَم  ای  َرَدَـقَف 

ای ُِرما  ای  ُنِماض  ای  ُفِشاک  ای  ُحـِتاف  ای  ُجِراف  ای  ُخِذاب  ای  ُئِراذ  ای  ُئِراب  ای  ُِظفاح  ای  َکِمْـسِاب  َکـُلَأْسا  ّینا  َّمُهللا  ( 89  ) ٍرَدَق ِّلُک  َرِّدَقُم  ای  ِرَشَْبلا 
ُِّمُتی ْنَم ال  ای  َوُهّالإ  َْبنَّذـلا  ُرِفْغَی  ْنَم ال  ای  َوُهّالإ  َْقلَْخلا  ُُقلْخَی  ْنَم ال  ای  َوُهّالإ  َءوُّسلا  ُفِرْـصَی  ْنَم ال  ای  َوُه  ّالإ  َْبیَْغلا  ُمَْلعَی  ْنَم ال  ای  ( 90  ) یهان

ُلِّزَُنی  ْنَم ال  ای  َوُهّالإ  َْرمْالا  ُرِّبَُدی  ْنَم ال  ای  َوُهّالإ  َبُولُْقلا  ُبِّلَُقی  ْنَم ال  ای  َوُهّالإ  َۀَمْعِّنلا 
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َرِهاق ای  ِءاِیلْوَْألا  َرِـصان  ای  ِءابَرُْغلا  َبِحاص  ای  ِءافَعُْـضلا  َنیعُم  ای  ( 91  ) َوُهّالإ یتْوَْملا  ِییُْحی  ْنَم ال  ای  َوُهّالإ  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  ـال  ْنَم  اـی  َوُهاـّلإ  َْثیَْغلا 
ًاِمئاق ای  ٍءْیَش  ِّلُک  ْنِم  ًاِیفاک  ای  ( 92  ) ِءامَرُْکلا َمَرْکا  ای  ِءاِینْغَْألا  َهلا  ای  ِءارَقُْفلا  َْزنَک  ای  ِءایِْقتَْألا  َبیبَح  ای  ِءایِفْصَْألا  َسینا  ای  ِءامَّسلا  َِعفار  ای  ِءادْعَْألا 
َْسَیل ْنَم  ای  ٌءْیَش  ِِهِنئازَخ  ْنِم  ُصُْقنَی  ْنَم ال  ای  ٌءْیَش  ِْهیَلَع  یفْخَی  ْنَم ال  ای  ٌءْیَش  ِهِْکُلم  یف  ُدیزَی  ْنَم ال  ای  ٌءْیَش  ُهُِهبُْشی  ْنَم ال  ای  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع 

ای َکِمْسِاب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ( 93  ) ٍءْیَش َّلُک  ُُهتَمْحَر  ْتَعِسَو  ْنَم  ای  ٍءْیَش  ِّلُِکب  ٌریبَخ  َوُه  ْنَم  ای  ٌءیَش  ِهِْملِع  ْنَع  ُبُْزعَی  ْنَم ال  ای  ٌءْیَش  ِِهْلثِمَک 
ٍءْیَـش ِّلُک  َهلا  ای  ُهَرِخآَو  ٍءْیَـش  ِّلُک  َلَّوا  ای  ( 94  ) یْجنُم ای  یـضُْرم  ای  ییُْحم  ای  ینْفُم  ای  ینْقُم  ای  ینْغُم  اـی  یطْعُم  اـی  ُمِْعنُم  اـی  ُمِعْطُم  اـی  ُمِرْکُم 

ٍءْیَش ِّلُک  َئِْشنُم  ای  ُهَدیعُمَو  ٍءْیَش  ِّلُک  َئِْدبُم  ای  ُهَطِـسابَو  ٍءْیَـش  ِّلُک  َِضباق  ای  ُهَِقلاخَو  ٍءْیَـش  ِّلُک  َئِراب  ای  ُهَِعناصَو  ٍءْیَـش  ِّلُک  َّبَر  ای  ُهَکیلَمَو 
ٍرِکاش َْریَخ  ای  ٍروُکْذَـمَو  ٍرِکاذ  َْریَخ  اـی  ( 95  ) ُهَثِراوَو ٍءْیَـش  ِّلُک  َِقلاخ  ای  ُهَتیمُمَو  ٍءْیَـش  ِّلُک  َِییُْحم  ای  َُهلِّوَُحمَو  ٍءْیَـش  ِّلُـک  َنِّوَکُم  اـی  ُهَرِّدَـقُمَو 

ٍبِحاص َْریَخ  ای  ٍسیناَو  ٍِسنُؤم  َْریَخ  ای  ٍباُجمَو  ٍبیُجم  َْریَخ  ای  ٍّوُعْدَمَو  ٍعاد  َْریَخ  ای  ٍدوُهْـشَمَو  ٍدِـهاش  َْریَخ  ای  ٍدوُمْحَمَو  ٍدـِماح  َْریَخ  ای  ٍروُکْـشَمَو 
ُهاعَد  ْنَِمل  َوُه  ْنَم  ای  ( 96  ) ٍبُوبْحَمَو ٍبیبَح  َْریَخ  ای  ٍبُولْطَمَو  ٍدوُصْقَم  َْریَخ  ای  ٍسیلَجَو 
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ْنَِمب َوُه  ْنَم  ای  ٌمیرَک  ُهاجَر  ْنَِمب  َوُه  ْنَم  ای  ٌبیقَر  ُهَظَفْحَتْسا  ِنَِمب  َوُه  ْنَم  ای  ٌبیرَق  ُهَّبَحا  ْنَم  یلا  َوُه  ْنَم  ای  ٌبیبَح  ُهَعاطا  ْنَِمل  َوُه  ْنَم  ای  ٌبیُجم 

ّینا َّمُهللا  ( 97  ) ٌمیلَع ُهَدارا  ْنَِمب  َوُه  ْنَم  ای  ٌمیدَـق  ِِهناسْحا  یف  َوُه  ْنَم  ای  ٌمیظَع  ِِهتَمْکِح  یف  َوُه  ْنَم  ای  ٌمیحَر  ِِهتَمَظَع  یف  َوُه  ْنَم  ای  ٌمیلَح  ُهاـصَع 
ای ٌِقباس  ُهُْملِع  ْنَم  ای  ( 98  ) ُرِّیَغُم ای  ُرِّخَسُم  ای  ُرِّکَذُم  ای  ُرِّذَُحم  ای  ُفِّوَُخم  ای  ُبِّتَُرم  ای  ُبِّقَعُم  ای  ُبِّلَقُم  ای  ُبِّغَُرم  ای  ُبِّبَـسُم  ای  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسا 
ْنَم ای  ٌمیدَـق  ُهُْکُلم  ْنَم  ای  ٌدـیجَم  ُُهناُْرق  ْنَم  ای  ٌِنئأک  ُهُؤاضَق  ْنَم  ای  ٌمَکُْحم  ُُهباتِک  ْنَم  ای  ٌِبلاغ  ُهُْرما  ْنَم  ای  ٌرِهاظ  ُهُفُْطل  ْنَم  اـی  ٌقِداـص  ُهُدـْعَو  ْنَم 

ْنَم ال ای  ٍلْوَق  ْنَع  ٌلْوَق  ِهیْهُلی  ْنَم ال  ای  ٍلِْعف  ْنَع  ٌلِْعف  ُهُعَنْمَی  ْنَم ال  ای  ٍعْمَـس  ْنَع  ٌعْمَـس  ُُهلَغْـشَی  ْنَم ال  اـی  ( 99  ) ٌمیظَع ُهُشْرَع  ْنَم  ای  ٌمیمَع  ُُهلْـضَف 
یهَْتنُم َوُه  ْنَم  ای  َنیدـیرُْملا  ِداُرم  ُۀَـیاغ  َوُه  ْنَم  ای  َنیِّحلُْملا  ُحاْحلا  ُهُمِْرُبی  ْنَم ال  ای  ٍءْیَـش  ْنَع  ٌءْیَـش  ُُهبُجْحَی  ـال  ْنَم  اـی  ٍلاؤُس  ْنَع  ٌلاؤُس  ُهُطِّلَُغی 

ًاقِداص ای  ُلَْخبَی  ًاداوَج ال  ای  ُلَْجعَی  ًامیلَح ال  اـی  ( 100  ) َنیَملاْعلا ِیف  ٌةَّرَذ  ِْهیَلَع  یفْخَی  ْنَم ال  ای  َنیِبلاَّطلا  ِبَلَط  یهَْتنُم  َوُه  ْنَم  ای  َنیفِراـْعلا  ِمَمِه 
ُلُفْغَی ًاِظفاح ال  ای  ُرُغْـصَی  ًاریبَک ال  ای  ُرِقَتْفَی  ًاِّینَغ ال  ای  ُفیحَی  ًالْدَـع ال  ای  ُفَصُوی  ًامیظَع ال  ای  ُبَْلُغی  ًارِهاـق ال  اـی  ُّلَـمَی  ـال  ًاـباَّهَو  اـی  ُِفلُْخی  ـال 

. ِّبَر ای  ِراَّنلا  َنِم  انْصِّلَخ  َثْوَْغلا  َثْوَْغلا  َْتناّالإ  َهلا  ای ال  َکَناْحبُس 
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280 ص :
: تسا هدش  هدافتسا  ریز  ياهباتک  زا  هتشون  نیا  هیهت  رد 

.1377 مجنپ ، پاچ  يداهلا ، رشن  رتفد  هدازحالف ، نیسح  دّمحم  هقف ، شزومآ  - 1
.1374 مّود ، پاچ  رعشم ، رشن  نادئاق ، رغصا  هرّونم ، هنیدم  همّرکم و  هّکم  یمالسا  راثآ  خیرات و  - 2

لّوا 1376. پاچ  رصن ، تاراشتنا  یثدحم ، داوج  داتسا  كولس ، زبس  ّطخ  - 3
مّوس 1371. پاچ  ریبک ، ریما  تاراشتنا  یثّدحم ، داوج  داتسا  ج 1 ، بالقنا ، تیاور  - 4

.1376 مّود ، پاچ  تیبرت ، تاراشتنا  یثّدحم ، داوج  داتسا  ج 2 ، بالقنا ، تیاور  - 5
حرط  ) نیغّلبم شزومآ  تنواعم  مق ، همیلع  هزوح  تاـغیلبت  رتفد  1376 ش ). 1417 ق ،  ) ناضمر كرابم  هام  هژیو  رون ، ناـیهار  هشوتهر  - 6

(. ترجه
شزومآ تنواـعم  مق . هّیملع  هزوح  یمالـسا  تاـغیلبت  رتفد  1376 ش ). ق /.  1418 ، ) ناضمر كراـبم  هاـم  هژیو  رون ، ناـیهار  هشوتهر  - 7

(. ترجه حرط   ) نیغّلبم
، ایسآ تاراشتنا  ياهنماخ ، هَّللا  ۀیآ  ترضح  یمالسا  بالقنا  مّظعم  ربهر  همجرت  نیسایلآ ، یضار  خیش  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما  حلـص  - 8

.1348 لّوا ، پاچ 
. رعشم رشن  یناحبس ، رفعج  هَّللا  ۀیآ  مالسا ، ربمایپ  خیرات  زا  ییاهزارف  - 9

.1376 متشه ، پاچ 
.1376 مّود ، پاچ  ردص ، هناخباتک  تاراشتنا  یتاّلحم ، یلوسر  مشاه  دیس  جاح  داتسا  همجرت  نانجلا ، حیتافم  - 10

.1375 لّوا ، پاچ  هعمج ، همئا  يراذگتسایس  ياروش  رشان ، هعمج ، همئا  يراذگتسایس  ياروش  یگنهرف  تنواعم  ج 2 ، ماّیا ، دای  - 11
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