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( هفرع ياعد  حرش  همجرت و   ) هیداجس هفیحص  اب  ییانشآ 

باتک تاصخشم 

زکرم مق :  رشن :  تاصخشم  یهیقفدجم  یلعدمحم  هیداجس  هفیحص  اب  ییانشآ  روآدیدپ :  مان  ناونع و  یلعدمحم  یهیقفدجم  هسانشرس : 
لایر 8961-964-  7500 کباش :  124 ص . يرهاظ :  تاصخشم  . 1385 یسرد ،  نوتم  نیودت  يزیر و  همانربرتفد  یمالسا  مولع  یناهج 
Mohammad Ali Majd Faqihi. Intriduction to the Sahifah- تشاددای :  اپاف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  : 2-18

حرـش هیداجـس  هفیحـص  رگید :  ناونع  سیونریز . تروـصهب  نینچمه  124 ؛ [ - 119 . ] ص هماـنباتک : تشادداـی :   al-Sajjadiyyah
 ، مراهچ ماما  نیسح ع ،  نبیلع  هدوزفا :  هسانش  ریسفت . دقن و  هیداجس --  هفیحـص  38ق  مراهچ 94 -  ماما  نیـسح ع ،  نبیلع  عوضوم : 

يدـنب هدر  یـسرد  نوتم  نیودـت  يزیر و  همانرب  رتفد  یمالـسا  مولع  یناهج  زکرم  هدوزفا :  هسانـش  حرـش  هیداجـس  هفیحـص  38ق ،   - 94
م39999-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/772 ییوید :  يدنب  هدر  BP267/1/ع8ص3042277 1385  هرگنک : 

هیداجس هفیحص  یفرعم 

همدقم

هب اعد  ناونعهک  تسا  ياهتشون  ایتساعد  باتک  کی  هیداجـس  هفیحـص  ایآ  نآرقلا ) تخا  ملـسو -  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  روبز  )
دهاش تسین .  اعد  باتک  اهنت  هفیحصهک  دناهدیسر  رظن  نیا  هب  دنتـسه  انـشآ  هفیحـص  اب  هک  یناسک  دراد ؟  يرگید  تلاسر  هتفرگ و  دوخ 
ناونع هک  تساینعم  نیا  هدننک  وگزاب  دوخ  هک  دوشیم  هراشا  نآ  دنـس  زا  یـشخبهب  بلطم  ندشنشور  يارب  تسا و  هفیحـص  دنـس  لوا 

یتسرهف مود  دـهاش  تسا .  هدـش  ناونع  یفلتخم  لـئاسم  شـشوپ  نیا  يارو  رد  تساشـشوپ و  تقیقح  رد  نیا  یلو  تسا  اـعد  شرهاـظ 
نهذ رد  هچنآینعم  هب  اـعد  باـتک  هفیحـص ،  هک  دوـشیم  هداد  حیـضوت  همادا  رد  تسا .  هدرکهیهت  هفیحـص  زا  رفظم  موـحرم  هک  تـسا 
هتبلا هزراـبم .  هداـمآناسنا  یعمج  نتخاـس  يارب  اـعد ،  بلاـق  رد  یثحاـبم  زاـسناسناتسا ،  یباـتک  هکلب  تـسین ،  دـنکیم  رداـبت  یـضعب 

 . تسانینچ نیا  همه  هدیسر  مالسا  رد  هک  یئاهاعد 

لوا دهاش 

نیب رد  نآ  لابند  هبو  هدیسر  شتسد  هب  هنوگچ  هفیحص  دهدیم  حیضوت  هک  لکوتم  شردپ  زا  ریمع »  » مان هبتسا  یصخش  هفیحـص  يوار 
تاقالم ار  وا  دوب  ناسارخ  مزاع  مالسلا -  هیلعداجسماما  دنزرف  دیز - نب  ییحی  هک  یعقوم   : » دیوگیم لکوتم  تسا .  هتـشگ  رـشتنم  مدرم 

رد هک  ار  شیاهومع  رـسپ  ناتـسود و  ناگتـسب ،  هداوناخ ،  لاح  نم  زا  وا  جـح .  زا  متفگ :  ییآیم ؟  اجک  زا  تفگمتفگ :  مالـس  مدرک ، 
زا مـتفگ  مدرک و  لـقن  شیارب  ار  اـهنآ  عـضو  لاـح و  درک .  لاؤـس  هتــسهآ  مالــسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  هراـبرد  ودیــسرپ  دـندوب  هنیدــم 

مردپ هب  مالسلا ) هیلع  رقابدمحم  ماما   ) یلع نب  دمحم  میومع   : » تفگ مدیـسر  هک  اجنیا  هب  دندوبتحارا ،  همه  امـش  ردپ  تداهـشنایرج 
تاقالم ار  دمحمنب  رفعج  نم  مع  رـسپ  ایآ  درک :  لاؤس  نم  زا  دـیوگیم  دـعب  دـینک » .  عورـش  ار  هزرابم  نالا  هک  تسین  حالـص  تفگ : 

زا ارم  امـش  تفگ :  درک و  نم  هب  ور  منک .  لـقن  امـش  ياربماهدینـش  هک  ار  هچنآ  مرادـن  تسود  مهاوخیم ،  رذـع  نم  متفگ :  ياهدرک ؟ 
هتـشک دـنکیم ،  ماـیق  ییحیتفگیم  مدینـش  متفگ :  وـگب ،  يدینـش  نم  هراـبرد  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  زاهچ  ره  یناـسرتیم ؟  گرم 

؟  يراد هارمه  ياهتـشون  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  اـیآ  تفگ :  دـندرک .  راـتفر  شردـپ  اـب  هکهنوگناـمه  دـننزیم  شراد  هب  دوشیم و 
هدرک ءالما  ترـضح  نآ  هک  دوب  ییاعد  مه  اهنیا  زا  یکی  مدادوا و  هب  ار  نآ  ماهتـشون ،  نم  دومرف و  نم  هب  ار  یبلاطم  یلب ،  مدرکضرع : 
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نب یلع  شردـپ  ياهاعد  زا  هک  هداد  ربخ  وا  هب  هتـشون و  وا  هدومن و  ءـالما  شردـپ  هک  تسا  ییاـعد  نیا  دوب  هدومرف  مدوب و  هتـشون  نم  و 
ار نیا  نم  یهدیمهزاجا  ایآ  تفگ :  درک و  هعلاطم  رخآ  ات  تفرگ و  ار  نآ  ییحی  تسا .  هلماک  هفیحص  ياهاعد  زا  مالسلا و  هیلعنیسحلا 

هفیحص ضوع  رد  مه  نمتفگ  تسا ؟  امش  دوخ  زا  شلـصا  هک  یهاوخیم  نم  زا  ار  يزیچخاسنتـسا  هزاجا  ایآ  متفگ :  منک ؟  خاسنتـسا 
نم هب  مردـپ  یلو  هدیـسرمالسلا ،  هیلع  داجـس  ماما  شردـپ  زا  وا  هب  تسا و  دـیز  مردـپ  هیحاـن  زاهک  ییاـهاعد  داد ; مهاوخ  وت  هب  یلماـک 

دیزو هدرک  ءالما  دیز  هب  مالسلا  هیلعداجس  ماما  هک  هدوب  یئاعد  هچ  نیا  مهدن .  شلها  ریغ  تسدهب  منک و  ظفح  ار  نآ  هک  هدرک  تیـصو 
یعنام هک  دتفیب  نارگید  تسد  هب  زاین  زار و  ینعم  هب  اعد  دـتفین ؟  شلها  ریغتسد  هب  شاب  بظاوم  هتفگ  وا  هب  هدرک و  ءالما  ییحی  هب  مه 

نیا تفگ :  هداد  یناوج  هب  ارم  هتشون  ییحی  دیازفایم :  مدیسوب و  ار  وا  تروص  رـس و  مدش و  دنلب  تفگ :  مردپ  دیوگیم :  ریمع  درادن . 
 . دادیمن نم  هب  مریگب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  متـساوخیم  ار  اعد  نیا  نم  هدـب .  نم  هب  سیونب و  نشور  اناوخ و  ابیز ،  طخ  اب  ار  اعد 

ياهدرکرهم هدزلفق  هفیحص  درک ،  زاب  ار  یقودنـص  رد  دهدیم :  همادا  مدرک .  ار  راک  نیا  ارچ  هک  مدش  نامیـشپ  نم  دیوگیم :  لکوتم 
رب هدرک  زاـب  ار  هفیحـص  دـعب  درک و  زاـب  ار  لـفق  تسکــش و  ار  شرهم  سپــس  درک ،  هـیرگ  دیــسوب ،  ار  نآ  تخاـس ،  جراـخ  نآ  زا  ار 
هک يدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  لوق  زا  هکنیا  هب  هجوتاـب  لـکوتم  يا  مسق  ادـخ  هب   : » تفگ هدـیلام  تروص  هب  تشاذـگمشچ و 
 . مهدیم امـش  هب  ار  نیا  اذل  موشیم ،  هتخیوآ  راد  هب  هدـش  هتـشک  نم  دوشیم و  عقاو  انئمطم  دناهدینـش  ار  بلطم  نیا  ناشناردـپزا  ناشیا 
ار نیا  دـننک .  ظفح  دوخ  يارب  ناشنئازخ  رد  ار  نآ  دـتفیب و  هیما  ینبتسد  هب  یـشناد  نینچ  هک  مسرتیم  نیا  زا  نم  دـینک .  شظفح  امش 

رارق رگا  دـیوگیم :  هک  تسا  یئاـعد  هچ  تسا ،  ییحیتسد  هک  هیداجـس  هفیحـص  نک » .  تحار  تهج  نیا  زا  ارم  رکف  ریگب و  لـیوحت 
؟  دـننک ظـفح  دوـخ  نئازخ  رد  ار  نیا  اـهنآ  دـتفیب و  هیما  ینبتسد  هب  مسرتیم  نوـچ  مدادیمن ،  موـش  هتخیوآ  راد  هب  دیهـش و  نم  دوـبن 
 : درک هفاضا  ییحی  دعب  تسا .  اعد  زا  ریغ  يرگید  هتـشون  هفیحـص  هکتسا  نیا  هدننک  وگ  زاب  هفیحـص ،  دنـس  هک  دـش  صخـشم  نیاربانب 

لکوتم یناسرب .  میهاربا  دمحمنم و  ياهومع  رسپ  هب  ار  نآ  ات  تسا  تناما  کی  نیا  مدش  هتـشک  نم  دش و  مامت  اهنیا  نم و  نایرج  یتقو 
ناتـسادو مدیـسر  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  متفر ،  هنیدم  هب  دـش  دیهـش  ییحی  یتقو  متفرگ ،  ناشیا  زا  ار  هفیحـص  نم  دـیوگیم : 

قحلم شدادجا  هب  ار  وا  دنک و  تمحر  ار  میومع  رسپ  دنوادخ  دومرفو :  درک  هیرگ  تخس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مدرک ،  لقن  ار  ییحی 
هکدوب هدرک  تیـصو  شردـپ  هک  نامه   ) تشاد تشحو  نآ  زا  شدوخهک  دوب  نیمه  مهدـب  وا  هب  ار  اـعد  نم  هک  دوب  عناـم  هچنآ  دـیامن ، 

متفگ تساجک ؟  تسامشتسد ،  رد  ییحی  زا  هک  ياهفیحص  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دعب  دتفیب ) .  لهاان  تسد  هب  اعد  مسرتیم 
هیلع نیـسحلانبیلع  مدـج  ياعد  دـیز و  میومع  طخ  نیا  مسق  ادـخ  هب  دومرف :  درک و  زاب  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا .  اـجنیا  : 

مداد و تلیوحت  هک  ار  ییاـعد  نآ  وـش و  دـنلب  لیعامـسا  دوـمرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هاـگنآ  دـیوگیم :  لـکوتم  تسا .  مالـسلا 
رـسپ لیعامـسا  تسد  هب  هکلب  هدادیمنیـسک ،  ره  تسد  ار  اعد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دوشیم  مولعم  رواـیب .  نک  شظفح  بوخمتفگ 

ار نآ  مالسلا  هیلعقداص  ماما  داد ،  نم  هب  دیزنبییحیهک  ياهفیحص  دننام  تسرد  دروآ ،  ار  ياهفیحـص  لیعامـسا  تسا .  هداد  شگرزب 
نم تسا .  مالسلا  هیلعنیسحلانبیلع  مدج  يالماو  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  مردپ  طخ  نیا  دومرف :  تشاذگ و  شمشچ  يورار  نآ  دیسوب و 

لـها و ار  وت  نم  دومرف  منک ،  هلباـقم  هراـبودار  نیا  نم  یهدیم  هزاـجا  رگا  مدرک  ضرع  دـش .  هتـشون  نم  روضحرد  مدوـب و  دـهاش  مه 
کی یتح  دوب و  یکی  ود  ره  مدرک ،  هلباقم  مه  ابار  ود  ره  نم  سپ  مهدیمن .  ناـشن  لـهاان  هب  ینعی  مهدیم ; تناـشنهک  مدـید  هتـسیاش 
رـسپ هب  ار  ییحی  هفیحـص  نم  دـیئامرف  هزاجا  رگا  لاحمدرک  ضرع  دـشاب .  هتـشاد  توافت  مه  اـب  هفیحـص  ود  نیا  رد  هکمدـیدن  ار  فرح 

 ، شاب دومرف :  مورب  مزیخرب و  متـساوخ  هک  دعب  دیناسرب .  شلها  هب  ار  اهتناما  هک  هدومرف  رما  دـنوادخ  دومرف :  مهد .  لیوحتشیاهومع 
امـش يارب  هک  تسا  امـش  يومع  رـسپ  ثاریم  نیا  دومرفماـما :  دـندمآ  یتقو  دـنیایب ،  هک  میهاربا  دـمحم و  لاـبند  داتـسرفار  یـسک  سپس 

 . دینکن جراخ  هنیدم  زا  ار  هفیحص  نیا  دندومرف :  دیئامرفبدندرک ،  ضرع  مینکیم ،  طرش  کی  امش  اب  ام  یلو  دیریگب  لیوحت  هداتـسرف ، 
قداص ماماهک  هدوب  هیماینب  دـض  رب  یتازرابم  حرط  ایآ  دوشیم ؟  طرـش  نینچاهنآ  اب  هک  هدوب  ییاعد  هچ  تسا :  لاؤس  نیا  ياج  مه  زاـب 
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فـشکرارسا دـتفیب  هیماینبتسد  هب  دوش و  جراخ  اجنیا  زا  رگا  هک  دـینکنجراخ  هنیدـم  زا  ارنآ  منکیم  طرـش  دـیامرفیم :  مالـسلا  هیلع 
سرت مهنم  هک  دیـسرتیم  يزیچ  زا  هفیحـص  نیا  دروم  رد  امـش  يومع  رـسپ  دومرف :  ترـضح  نآ  مینکن  جراخ  ارچ  دـنتفگ  دوشیم ! ؟ 
تسا اعد  اعومجم 54  هک  باـتک  نیا  دـسریم  رظن  هب  دـتفیب .  نمـشد  تسدهب  هک  تسا  نیا  نآ  مراد و  امـش  هبتبـسن  ار  ناـیرج  ناـمه 

امش صاخنیوانع .  تحت  راتتـسا و  اب  یلو  تسا  هدوب  یتازرابمحرط  کی  دراد  يونعم  تالامک  هب  لین  هللاۀفرعم و  رد  هک  يراثآرب  هوالع 
بصاغ نامکاح  وهیما  ینب  دض  رب  ورین  یگدنزاس  حرط  کی  اعد  نمض  رد  هک  دینکنساسحا  دیناوخب و  ار  اعد  نیوانع  دیناوتیم  تحار 
تــسد هـب  يارب  هزراــبم  هـلمج  زا  یگدــنز  فـلتخم  تاــهجرد  يزاــسناسنا  حرط  کــی  باــتک  نـیا  دوــشیم  هـتفگ  هـکنیا  تـسا . 

باــب یفاــک ،  لوا  دــلج  رد  مـیراد  یثیدــح  درک .  فـشکار  نآ  دوـشب  زین  تاــیاور  یــضعب  زا  تـسا  نـکمم  هدوـبتموکحنتفرگ ، 
همئا تسد  هب  یمالـسا  لدـع  تموکح  لیکـشت  روظنم  ) رما نیا  هک  دوـب  شرارق  دـنوادخ  هنوگنیدـب :  یلاـمث  هزمحوـبا  زاتیقوتلاۀـهارک 

دش دیهش  لاس 61  رد  مالـسلا  هیلعنیـسحماما  دـندرکنکمک و  مدرم  یتقو  دـتفیب .  قافتا  داتفه  لاـس  رد  تسا ) مالـسلا  مهیلعتیبلـها 
رارق هک  میتفگ  نایعیـش  امـش  هب  ام  دـیامرفیم :  هفاضا  تخادـنا .  ریخات  لهچ  دـصکی و  لاـس  هب  ار  نآ  تفرگ و  مشخمدرم  رب  دـنوادخ 

دیدرکاشفا یتقو  دیتخاس .  شاف  ار  نایرج  امش  اما  دوش ،  لیکـشتتقو  نآ  تموکحتس  انب  ددنویپب و  عوقو  هب  لاس 140  ردنایرج  تسا 
لاس 83 رد  مالسلا  هیلعقداص  ماما  تساهدمآ :  یفاک  رد  تسا  ینامز  هچ  لاس 140  مینادب  هکنیا  يارب  درکن .  نییعت  یتقو  دنوادخ  رگید 

ثیدح دـنامب و  ناهنپدـیاب  بلطم  نیا  دـیوگیم  هفیحـص  دنـس  هک  دوشیم  هظحالم  دومرف .  تلحر  ناهجزا  لاس 148  رد  دش و  دـلوتم 
دـندرک و اشفا  ار  رارـسادتفیب  قافتا  لاسدوب 140  انب  داتفا ،  ریخات  دـندرکن ،  کـمک  دـتفاقافتا ،  لاس 70  رد  نایرج  دوب  اـنب  دـیوگیم : 

يارب دناوخب  ناسنا  طقف  هک  یلومعمياعد  باتک  کی  هیداجس  هفیحـص  هکنیا ،  لوا  دهاش  سپ  درکن .  نییعت  ار  نآ  نامز  دنوادخ  رگید 
 . تسین دنک  زاین  زار و  ياهشوگ  دورب  ای  دوشهدروآرب  شتجاح  هکنیا 

مود دهاش 

هناـخ هک  ياهفیحـصرخآ  رد  هدرک ،  صیخلت  ار  نآ  ناـیراصنا  ياـقآ  هیهت و  رفظمياـقآ  هک  یتـسرهف  تسا .  باـتک  نیا  باوـبا  تسرهف 
ییاههعومجم ریز  هدروآباب و  هدزون  رد  ار  هفیحص  ياعد  يو 54  تسا .  هدمآ  هدومن  پاچقشمد  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  گنهرف 

تثعباب هطبار  رد  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  یبلاطم  مامت  توبن :  باب   » مود ادخ  تافـص  ادخ و  هرابرد  ثحب  دیحوت : » باب   » لوا دراد : 
 : مالسالا باب   » مجنپ ناسنا  تقلخ  زا  یلصا  دصقم  داعملا : » باب   » مراهچ تماما  يربهر و  هلئسم  تماما :  باب   » موس دراد .  لسر  ءایبنا و 

تعاطا و هوحن  تاعاطلا :  باب   » متـشه قالخالا .  باب   » متفه دنوادخ  صاخ  نارومام  ناگتـشرف و  هکئالملا :  باب   » مشـش مالـسا  یفرعم 
شخب رهش ،  روشک ،  ریبدت  ۀسایسلا :  باب   » مهد نتشونزیچو  ندناوخ  اعد  ندرک و  اعد  هوحن  اعدلا : » رکذلا و  باب   » مهن دنوادخ  تدابع 

لصا نوکلا :  باب   » مهدزیـس تسیچ .  ناسنا  هکنیا  یفرعم  ناسنالا :  باب   » مهدزاود داصتقالا » باب   » مهدزای روما .  هیلکرد  ریبدتو  هناخ  ، 
شزرا ملعلا :  باب   » مهدزناـپ نآ  رد  فرـصت  هوحن  یعامتجاتخانـش و  عاـمتجا و  هب  هجوت  عاـمتجالا :  باـب   » مهدراـهچ یـسانش  یتسه 
یماظن لئاسم  ۀیرکسعلا :  باب   » مهدجه نآ  زا  تربع  خیرات و  تخانش  خیراتلا :  باب   » مهدفه نامز  هلئسم  نمزلا :  باب   » مهدزناش شناد 

! ؟  یتموکح حرط  ایتسا  اعد  نیا  یتسار  عافد  و 

هفیحص ياهحرش 

فورعم ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  روبز   » هب هدوب و  مالـسا  ياـملعناگرزب  هجوت  دروم  شزرا و  رپ  رایـسب  ياـهباتک  زا  هفیحص 
نآ بیترت  نیدب  دشاب و  رود  نالهاان  سرتسد  زا  دناهدرکتبظاوم  مالـسلا  مهیلعهمئا  هک  تسا  هنوگنادـب  ات  نآ  تمظع  شزرا و  تسا . 

هتـشون حرـش  داـتفه  بـیرق  شزرا  رپ  باـتک  نـیا  رب  دـناهدناسردوخ .  ناگتفیـش  ناتـسود و  نایعیـشتسد ،  هـب  صقن  هنوگچـیهنودب  ار 
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 . تساهدش

مالسلا هیلعداجس  ماما  یگدنز 

مالسلا هیلعداجس  ماما  یگدنز 

ار تیلهاج  موسرو  بادآ  دوب ،  هتفایتیمکاح  یمالسا  هعماج  رسارس  رد  هیماینب  رگمتستموکح  هک  دنتسیزیم  ینارود  رد  ترضح  نآ 
هیلعیلعنبنیـسح نادیهـشرورس  تداهـش  درکیم ،  دروخرب  تدش  اب  داتـسیایم  اهنآ  رباربرد  هک  یـسک  ره  اب  دادیم و  جاور  تردـق  اب 

لاس نابعـش  هام  مراـهچ  هعمج  زور  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  تسا .  نآ  زراـب  ياـههنومنزا  هنیدـم  مدرم  ماـع  لـتق  ناتـساد  مالـسلا و 
درگدزی رتـخد  ونابرهـش  شرداـم  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلاهللادبعاباترضح  شردـپ  دوـشگ .  ناـهج  هب  مـشچ  هنیدـم  رد  يرمق  يرجه  38

مالسلا هیلع  یلع  ماما  تموکح  دض  رب  نیطساق  نیقرام و  نیثکانيایاقب و  تازرابم  نارود  ات 40  يرجه  لاس 38  دوب .  نیمز  ناریاهاشداپ 
دش حلص  هب  یهتنم  شنارای  باحصا و  یتسس  اب  هک  دوب  هیواعماب  ناشیا  هزرابم  مالسلا و  هیلع  یبتجم  ماما  تیالو  نارود  نآ  زا  سپ  دوب ، 

هیحان زا  هک  ییاهراشف  اهیتحاران و  مالسلا و  هیلع  یبتجم  ماماشیومع  یعقاو  تماما  نارود  مالسلا  هیلع  ماما  یناوج  یناوجون و  نارودو 
هک ینارود  مالسلا ،  هیلع  یلعنبنیـسح  شردپ  تمامادعب  هب  هاجنپ  لاس  زا  دوب .  دشیم ،  دراو  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  ناشیا و  ربهیواعم 
زا لاس  يرجه 22  لاس 60  ات  دنزن .  هناحلسم  مایق  هبتسددوب  راچان  صاخ  هلدا  مکح  هب  دیدیم و  ار  مالسا  ملاع  تالکـشمترضح  نآ 

هنیدم زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناوراک  هارمه  تکرح  دوب .  مالـساملاع  رد  یخیرات  میظع  تکرح  کی  دهاش  تشذگیم و  شکرابمرمع 
اب قح  يورین  نیب  عیـسو  يریگرد  میظع و  تکرحکی  دـهاش  رظان و  البرک  هنحـص  رد  البرک و  هب  اجنآ  زا  تاـفرع و  هبهکم  زا  هکم و  هب 
نآ زا  دـید و  رپرپ  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحملآ  ياهلگ  دوخ  مشچ  اب  نادـیم  نآ  رد  رایـسب .  ناهارمه  اب  لطاب  ومک  نارادـفرط 

شتآ رگید  يوس  زا  هتخادرپن ،  اهنآ  نفد  هبیـسک  هداتفا و  كاخ  يور  باتفآ  ربارب  رد  نابایب  رد  اهنآ  ياهندبهک  هدرک  هدـهاشم  رتعینش 
ماش ات  اجنآ  زا  دایز و  نبهللادـیبع  رابج  تموکحزکرم  هفوک  اـت  ـالبرک  زا  ار  دوخ  نادـناخ  تراـسا  دـید و  ار  یهلانادرم  نیا  ياـههمیخ 

دید و اهازهتسا  و  اهنابزمخز ،  اهمتـس ،  اهالب ،  عاونا  هارنیب  رد  زکرم و  ود  نیا  رد  دوب .  دهاش  يوما  مکاح  نیرترگمتـستنطلس  زکرم 
دوب هتـشذگن  نآ  زا  يدایز  هلـصاف  زونه  تشگزاب .  هنیدـم  هباجنآ  زا  البرک و  هب  ارـسا  ناوراک  اب  رگید  راب  اجنآ  زا  درک و  لـمحتو  دـینش 

نآ زا  درک .  حابم  شنایهاپـس  رب  زور  دنچ  ار  رهـش  دومن و  ماعلتق  اراجنآ  مدرم  تفرگ و  رارق  دیزی  ياهورین  هلمح  دروم  هرونم  هنیدمهک 
ات درک  هدهاشم  نیملـسمیگدنز  بناوج  مامت  رد  ار  يوما  مات  دادبتـسا  دوب و  وربورفیط  نیا  زا  يرگید  رگمتـس  ياهتموکح  اب  دعب  هب 

یگلاس بیرق 75  نس  رد  وتشگ  مومـسم  کلملادـبعنبماشه  شدـنزرف  اـی  کلملادـبع  تـسدهب  يرمق  يرجه  لاـس 95  مرحم  هاـم  رد 
ماشه یتقو  تسا .  طبـض  تبث و  خـیرات  رد  دوب  هدرکداجیا  مدرم  ناـیم  رد  هک  یتشحو  سرت و  يوما و  دادبتـسا  دیـشون .  تداهـشتبرش 
داتفا شمشچ  هاگان  دنک  مالتساار  دوسالارجحتسناوتن  تیعمج  ترثک  زا  دش و  مارحلادجسمدراو  ادخ  هناخ  ترایز  يارب  کلملادبعنب 

یتحار هب  وا  ات  دندرکیم  زابار  هار  دنتفرگیم ،  هلصاف  مدرم  دیسریم  دوسالارجح  هبتقو  ره  دش ،  دراو  مالـسلا  هیلعنیـسحلانبیلع  هک 
هب دنسانشن و  ار  وا  ماش  یلاها  ات  مسانشیمن  ار  وا  تفگ  تسیک ؟  صخش  نیا  دیسرپ  ماشه  زا  ماشیلاها  زا  یصخش  دنک ،  مالتـسا  ار  نآ 

رعاش قدزرف   » اهنت تسا ; مالـسلا  هیلعنیـسحلا  نب  یلع  درم  نیا  دیوگب  یماش  نآ  هب  هک  درکن  ادیپ  تارج  یـسک  دـننکن -  ادـیپ  هقالع  وا 
شاهنایهام قوقح  هزیاج و  دش ،  نیگمشخ  وا  زا  ماشه  نآلابند  هب  دورـس و  ار  دوخ  فورعم  هدیـصق  ههادبل  اب  هک  دوب  برعيارـس  نخس 

وا مام  نوچمه  يردام  شردـپ و  دـننام  يردـپ  وا و  دـج  دـنناميدج  داد :  خـساپ  یتفگن ؟  ام  هرابرد  نآ  لـثم  ارچ  تفگ :  درکعطق و  ار 
نیا زا  مالسلا  هیلع  داجسماما  هک  یماگنه  دومن .  سبح  ار  وا  دش و  نیگمـشخ  ماشه  میارـسب .  مه  امـش  هرابرد  نم  ات  نک  ادیپ  دوخيارب 

 . میدادیم وت  هب  میتشادیمرتشیب  رگا  راد  روذـعم  ار  اـم  سارف  وبا  يا  درک  شرافـس  داتـسرفوا و  يارب  مهرد  رازه  دیدرگ 12  علطم  هعقاو 
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رطاخ هب  مشخزج  يزیچ  مدورـس  ار  هچنآ  نم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـنزرف  يا  درک :  ضرع  دـنادرگ ،  زاب  ار  نآ  قدزرف 
تدنگوس مراد  وترب  نم  هک  یقح  هبتفگ  داتسرف و  وا  يوس  هب  رگید  راب  ار  اهمهردمالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  یلو  دوبن ،  شلوسر  ادخ و 

هللادابع ریخ  نباذـه  مرحلاو  لـحلا  هفرعیتیبلاو و  هتاـط  ءاـحطبلافرعت و  يذـلااذه  تفریذـپقدزرف .  اذـل  ینک ،  لوبق  ار  نآ  هک  مهدیم 
ام اذا  میطحلانکر  هتحار  نافرع  اهکـسمی  داکی  مرکلا  یهتنی  اذه  مراکم  یلا  اهلئاق  لاق  شیرق  هتار  اذا  ملعلا  رهاطلا  یقنلا  یقتلااذه  مهلک 

اومتخ دـق  هللاءایبنا  هدـجب  هلهاج  تنک  نا  ۀـمطاف  نبا  اذـه  مجعلاو  ترکنا  نم  فرعت  برعلا  هرئاضب  اذـه  نم  کلوق  سیل  ملتـسی و  ءاـج 
اوناک یقتلالها  دع  نا  معنلاو  ناسحالاهب  برتسی  مهبحب و  يولبلاو  رـضلا  عفدتـسی  ملکلاهب  موتخم  رب و  لک  یف  مهرکذ  هللارکذ  دعب  مدقم 

هک تسا  یـسک  نامه  نیا  معن ×  هئال  تناک  دهـشتلاال  ول  هدهـشت  یف  الا  طق  ـال »  » لاـق اـم  مه  لـیق  ضرـالا  لـها  ریخ  نم  لـیق  وا  مهتمئا 
نیرتـهب دـنزرف  نیا ،  دسانـشیمار × .  وا  مرح  لـح و  هبعک و  هک  تسا  یـسک  ناـمه  نیا  دسانـشیمار و  وا  ياـپ  ياـج  اـحطب ،  نـیمزرس 

 : دیوگیم دوخ  اب  دتفا  وا  هب  شمـشچ  شیرق ،  هک  یماگنه  تسا × .  ناناملـسم  ياوشیپ  ورهاط  كاپ و  راگزیهرپ و  تسادـخ ،  ناگدـنب 
ار وا  تساوخیمنتخانش  ار  شتسد  فک  مالتـسا ،  ماگنه  هب  دوسالارجح  نوچ  ددرگیم × .  یهتنم  راوگرزب  نیا  مراکم  هب  اهتمارکهمه 

برع شیسانشیمن ،  ار  وا  وت )  ) هک یسک  دنزیمن و  وا  يالاوتیصخش  رب  ییهمدص  تسیک ؟  نیا  هک  وت )  ) نتفگ لهاجت و  دنک × .  اهر 
 . دباییم همتاخ  نانآ  هب  همه  اهنخـس  دوشیمهدرب و  نانآ  مان  همه  زا  شیپ  ادخ ،  رکذ  زا  سپ  يراک  ره  رد  دنـسانشیم × .  ار  وا  مجعو 
رب ار  يوقت  لـها  هک  یماـگنه  دراذـگیم × .  ینوزف  هب  ور  اـهناسحاوا  هلیـسو  هب  دوشیم و  عفد  ناـنآ  تبحم  اـب  اهیتخـس  بئاـصم و  × 

تـسا يدرم  نامه  نیا  دنوشیمهداد × .  ناشن  نانآ )  ، ) دنمادک ریخ  لها  هک :  دوشیم  لاؤس  یتقو  ودـناناشناماما  نانآ )  ، ) دندرمـشیم
 . دشابیم ( معن  ) مه وا  ال)ي   ) دوبن دهشت  لاح  رد  رگا  تسا و  هدرواین  نابزرب  ال )  ) هملک دهشت ،  ماگنه  هب  زج  هک 

اهتموکح نیا  نارود  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  يریگعضوم 

قئاـقح هدادماـجنا و  ار  دوخ  يربهر  هفیظو  روطچ  ماـما  ناـقفخ ،  نیا  اـب  ینارودرد  هک  تسا  نیا  دریگ  رارق  هجوت  دروم  دـیاب  هک  ینخس 
نیملسم رایتخا  رد  اریمالـسا  لیـصا  ياهرایعم  ات  تفرگ  شیپ  رد  یهار  هچ  وا  یتسار  ؟  تسا هدیـشخب  تاجن  فیرحت  زا  ار  مالـسا  ملاع 

تاداقتعا و دندرگن و  فرحنمیگدـنز  موسر  بادآ و  ریاس  قالخا و  ماکحا و  يداصتقازا ،  معا  یگدـنز  نوئـش  رد  نانآ  هک  دـهد  رارق 
مظعم ماقم  هکار  یثحب  زا  یتمـسق  تسا  مزال  بلطم  نیا  ندش  نشور  يارب  دننک ؟  ادج  بان  مالـسا  زایبوخ  هب  دـنناوتب  ار  یلهاج  موسر 

 . دوش لقن  تسا  ثحبم  نیا  هب  طوبرم  دناهدومرفناونع و  مالسلا  هیلعاضر  ترضح  هرگنک  رد  هلظدم  يربهر 

مالسلا مهیلعهمئا  هزرابم  زا  یلک  میسرت 

ابیرقت وهدـش  دایز  ثحب  مالـسلا  مهیلعءادهـشلادیس  یبتجم و  ماما  نینمؤملاریماینعی و  ماـما ،  هس  نارود  رد  هزراـبم  یلک  میـسرت  هراـبرد 
هلحرم هس  هک  لاس 260  ات  يرجه  مکی  تصش و  لاس  زا  دراد .  دوجو  یسایسيریگتهج  کی  اهنآ  تکرح  رد  هک  درادن  ههبـش  یـسک 

دوشیم زاغآ  ياهطقن  زا  تکرح  هلحرم  نیا  رد  تسا .  یسابعروصنم  تفالخ  عورـش  ینعی  لاس 135  ات  لاس 61  زا  لوا :  هلحرم  میراد : 
ضوععضو تسا  روصنم  تفالخ  حافـس و  گرم  لاس  هک  لاسات 135  دریگیم  جوا  دنکیم و  ادیپ  شرتسگ  قمع و  تیفیک ،  جـیردتهب 

نآ ریظن  مه  نامدوخ  یسایس  تازرابم  نارود  رد  دنکیم .  فقوتم  ار  اهتفرـشیپيدایز  دودح  ات  هک  دیآیم  دیدپ  یتالکـشم  دوشیم ، 
زا رتالاب  هطقن  کی  زا  هزرابم  تکرحمالـسلا و  هیلع  اضر  ماما  تداهـش  لاـس  لاس 203  ات  لاـس 135  زا  مود :  هلحرم  میدرکهدـهاشم .  ار 

يزوریپ هب  دـنکیم و  ادـیپ  شرتسگ  جوا و  هتفرهتفرو  دوشیم  زاغآ  يدـیدج  تالکـشم  اب  اهتنم  نآ ،  زا  رتهدرتسگو  رتقیمع  لاس 61 و 
عورش لاس 204 و  رد  دادـغب  هب  نومام  نتفر  اب  موس :  هلحرم  دوشیم .  فقوتم  تکرح  زاـب  متـشه  ماـما  تداهـش  اـب  هک  دوشیمکـیدزن 
تنحم لصف  هک  دوشیم  زاغآ  يدـیدج  لصف  تسامالـسلا ،  مهیلعهمئا  یگدـنز  رد  راوشد  رایـسب  ياهلصف  زا  یکی  هک  نوماـمتفالخ 
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تبیغ زا  شیپ  يارب  مالـسلا  مهیلع  همئا  نارود  نیا  رد  دوب .  هشیمه  زا  شیب  اهزور  نآ  رد  عیـشت  شرتسگ  هکنیا  ابتسامالـسلا  مهیلعهمئا 
هک لاس 260  اـت  دـنکیم  ادـیپ  همادا  لاـس 204  زا  نارودنیا  اهدـعب و  يارب  دـننکیم  يزاـسهنیمز  هـکلب  دـننکیمن  شـالترگید  يرغص 

 . دراد یتایصوصخ  هرود  هس  نیا  زا  کیره  تسا .  يرغص  تبیغ  عورش  مالسلا و  هیلع  يرکسع  ماما  تداهشلاس 

لوا هرود  زاغآ  رد  دوجوم  تالکشم 

هیلع قداـص  ماـما  نارود  زا  یـشخب  مالـسلا و  هیلع  رقاـبماما  مالـسلا و  هیلعداجـس  ماـما  هرود  رد  هک  لوا  هرود  تشحو :  بعر و  وـج  - 1
 . درک دراو  مالسا  يایند  ياج  همه  هکلب  هعیش  ناکرارد  یتخس  ناکت  البرک  هثداح  دوشیم .  زاغآ  ناوارف  يراوشداب  راک  تسا ،  مالـسلا 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  هداوناخ  تراسا  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپنارسپ  نتشک  اما  تشاد  هقباس  ملظ  هجنکش و  بیقعتو ،  لتق 
هیلع هللا  یلصربمغیپ  هسوب  هک  یناسکدندوب  زونه  هک  مالـسلا  مهیلعارهز  زیزع  رـسپ  رـس  ندرک  هزین  رب  رهـش و  هبرهـش  اهنیا  ندرب  ملـسو و 

 . دشکب اجنیا  هب  راکهک  درکیمن  رواب  یـسک  درک .  توهبم  ار  مالـسا  يایند  هک  دوب  يزیچدندوب  هدید  ار  ناهد  بل و  نآ  رب  ملـسو  هلآو 
ییاـهزیچ تسا .  رتـالاب  دـشیم  هدز  سدـح  ـالاح  اـت  هچنآ  زا  يریگتخـس  تسا .  يرگیدتسایـس  تسایـس ،  هک  دـش  ساـسحا  ناـهگان 

هب دـعب  نیباوتتکرب و  هب  طقف  مهنآ  ار  هفوک  رگم  تفرگ ،  ارف  ار  مالـسا  ياـیندمامت  يدـیدش  بعر  کـی  اذـل  دـش  ماـجنا  یندـشنروصت 
دعب مه  ریبزنبهللادـبع  هکنیااب  هکم  رد  یتح  دـمآ  دوجو  هب  البرک  هعقاو  رثا  رب  رگید  ياهاجو  هنیدـم  رد  هک  یبعر  نآ  الا  راتخم و  تکرب 

لاس 65 و رد  نیباوت  تکرح  هچرگا  مه  قارع  هفوک و  رد  دوب .  مالسا  يایند  رد  هقباسیب  بعر  کی  دوب ،  هدرک  مایق  اجنآ  رد  يدنچ  زا 
رخآ رفن  ات  اهنآ  همه  تداهش  اما  دروآ ،  دوجوهب  قارع  هتفرگ  ياضف  رد  ياهزات  ياوه  کی  تسا ) لاسارهاظ 65  نیباوت  تداهش  هک   ) 64

دـنداتفا و مه  ناـج  هب  ریبزنببصعم  راـتخم و  ینعیيوما  هاگتـسد  نانمـشد  هک  نیا  زا  دـعب  درک و  رتـشیب  ار  قاـنتخاو  بعر  وج  اددـجم 
زاب دش ،  هتـشک  بعـصم  تسد  هب  راتخم  دنک و  لمحتتسناوتن  هفوک  رد  ار  مالـسلا  مهیلعتیبلها  رادفرط  راتخم  هکم ،  زا  ریبزنبهللادبع 
ریز یمالسا  يایند  مامت  یهاتوک  تدم  زا  دعب  دمآ ،  راک  رـسرب  کلملادبع  یتقو  هرخالاب  رتمک و  اهدیما  دش و  رتشیبتشحوو  بعر  نیا 

يارجامهب اصوصخم  تسا  مزال  اجنیا  رد  درک .  تموکح  هنادـنمتردقکلملادبع  مه  لاس  تردـق 21  مامت  اب  تفرگ و  رارق  هیماینبنیگن 
دوش داـجیا  تشحو  بعر و  رتشیب  دـش  بجوم  زاـب  مهنآتسا  هنیدـم  هب  هبقعنبملـسم  هلمح  لاـس  هک  لاـس 64  رد  مینک .  هراـشا  هرح  »
ماش نارادرس  زا  یناوج  لاس 62  رد  دیزی  هک  تسا  نیا  هصالخروط  هب  هثداح  نیا  نایرج  دنتفیبتبرغ .  رد  الماک  مالـسلا  مهیلعتیبلهاو 

هک درکتوعد  هنیدم  لها  زا  هدع  کی  زا  دنکب  نابرهم  دیزی  اب  ار  هنیدملها  دیاش  هکنیا  يارب  وا  تشامگ و  هنیدـم  رب  دوب  هبرجتیب  هکار 
مهرد و رازههاجنپ   - يدایز هزیاج  دیزی  دندرک ،  تاقالم  ماش  رد  دیزی  اب  دنتفرو و  دندش  دنلب  اهنیا  دننک ،  تاقالم  ماش  رد  دیزی  اب  دـنورب 

ریغتم وا  هبتبسن  رتشیب  دندیدار  دیزی  هاگتسد  یتقو  دندوب  هباحـص  دالوا  زا  ای  هباحـص و  زاای  هک  اهنیا  یلو  داد  اهنآ  هب  مهرد - رازهدص  ای 
تموکح زا  ادج  ار  هنیدـم  درک و  مایق  ودرک  تراما  ياعدا  هکئالملالیـسغ  هلظنحنب  هللادـبع  دنتـشگربهنیدم و  هب  دـندش و  نیگمـشخ  و 

روآ هیرگ  لصف  خیراوت  بتک  رد  هک  دندروآراب  هب  هنیدم  رد  ياهعجاف  نانچنآ  داتسرف و  ار  هبقعنب  ملـسم  مهدیزی  درک ،  مالعا  يزکرم 
لماع کی  يرکف :  طاـطحنا  - 2 دـننک .  تشحو  بعرساـسحا و  مدرم  هک  دـش  بجوم  رتشیب  مه  نیا  دـهدیم .  لیکـشتار  يرابمتـس  و 

رد نید  تاـمیلعت  هب  ییاـنتعایبزا  هک  دوب  مالـسا  ياـیند  رـساترس  رد  مدرم  يرکف  طاـطحنا  تشاددوجو  بعر  نیا  راـنک  رد  هک  يرگید 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  زا  قیاقحنایب  تایآ و  ریـسفت  نامیا و  نید و  میلعت  هک  سب  زا  دشیمیـشان .  هتـشذگ  هلاستسیب  نارود 

هب ینامیا  ياـههیام  تاداـقتعاظاحل و  زا  مدرم  دوب ،  هدـش  دودـحم  فرط  نیا  هب  يرجه  لـهچلاس  زا  دـعب  لاـستسیب  نارود  رد  ملـسو 
تایاور خیراوت و  يالبال  رد  ار  نآ  دراذگیمنیبهرذ و  ریز  ناسنا  یتقو  ار  نارود  نآ  مدرم  یگدنز  دـندوبهدش .  یلاخوت  چوپ و  تدـش 

هماع نکل  دـندوب  هعماج  رد  نیـسدقم  نیثدـحم و  ءارقو و  ءاملع  هتبلا  دوشیم .  حـضاو  بلطم  نیا  دـهدیم  رارق  هظحالمدروم  نوگانوگ 
تفالخهاگتسد يدایا  زا  یضعب  یتح  هک  دوب  هدیسر  یئاج  هب  راکو  دندوب  هدش  دیدش  يداقتعا  لالتخا  فعـض و  ینامیایب و  راچدمدرم 
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تفالخ دوبهیما  ینبتسپ  رایـسب  ناگدناشنتسد  زا  یکی  هک  هللادبعنبدلاخهک  تسا  هدـمآ  اهباتک  رد  دـندربیم .  لاؤس  ریز  ار  توبن  ، 
 . دیراذگیم ناتهداوناخ  نایم  رد  ناتدوخنیشناج  ار  رفن  کی  امـش  هک  دوب  نیا  درکیم  هک  مه  یلالدتـسا  تسنادیم .  رتالاب  توبن  زا  ار 

ناتدوخ هداوناخ  رد  هک  یسک  نآ  تسادیپ  بوخ  ؟  دیتسرفیم یسک  يارب  یمایپ  وا  هلیسو  هب  هک  یـسک  نآ  ایتسارتکیدزن  امـش  هب  نیا 
زا رتـالاب  هللاۀـفیلخ ) دـنتفگیمن ،  مـه  هللالوـسر  هـفیلخ  ) ادـخ هـفیلخ  سپ  تـسا .  امـش  هـب  رتکـیدزن  تـسا  امــش  هـفیلخو  دـیراذگیم 

جرفلاوبا یناغا  باتک  هعلاطم  لالخ  رد  نم  ارياهتکن  دوب .  هدـش  بارخ  تدـش  هب  زین  مدرم  قـالخا  یقـالخا :  داـسف  - 3 تساهللالوسر ! 
 ، اههدـنزاون اههدـنناوخ ،  نیرتـگرزب  نآ  زا  دـعب  لاستصـش  هاـجنپ و  اـت  يرجه  دون  داتـشه و  دودـح  ياـهلاس  رد  هکنیانآ  متفاـیزاب و 

درکیم و اـنغ  سوـه  دــشیم و  گـنت  شلد  ماـش  رد  هـفیلختقو  ره  هـکم ،  زا  اـی  دــناهنیدم و  زا  اـی  اـیند  ياهبلطترــشعو  اـهشایع 
اـهینغم و فورعم و  ياههدــنزاون  اههدــنناوخ و  زکرمهـک  هـکم  اـی  هنیدــم و  زا  ار  یــسک  تساوـخیم  ياهتــسجرب  هدــنزاونوهدنناوخ 
 ، مالـسا هاگداز  یهلا و  یحو  طبهم  دندوب .  هنیدـم  هکم و  ردارعـش  نیرتارـسهزره  نیرتدـب و  دـندربیم .  وا  يارب  دوب  هتـسجربنارگاینخ 
زا اـم  جـیار  راـثآ  رد  هنافــساتم  مینادــب .  هـکم  هنیدــمهرابرد و  ار  خــلت  قیاـقح  نـیا  اـم  تـسا  بوـخ  دوـب .  هدــش  داـسف  اـشحفزکرم و 

يوگناـیرع ياـهرعاش  زا  یکی  هعیبریبانبرمع - ماـنهب  دوـب  يرعاـش  هکم  رد  تسین .  يرثا  اـهزیچ  نـینچ  زا  مالـسلا  مهیلعهمئایگدـنز 
هنیدـم ياـههچوک  ردو  دـش  یمومع  يازع  هنیدـم  رد  دـیوگیم  يوار  درم ،  وا  یتقو  يرعـش .  رنه  تردـق و  جوا  رد  هتبلا  هزرههدرپیب و 

يراک لابند  هک  مدـید  ار  یکزینک  دـندروخیم ،  فسات  دـندوب و  هتـسشن  اهناوج  زا  ییاـههعومجمیتفریم  اـج  ره  دنتـسیرگیم ،  مدرم 
؟  ینکیم هیرگ  ردـق  نیا  ارچ  دـنتفگ  ناـناوج ،  زا  یعمج  هـب  دیـسر  اـت  دـنکیم ،  يراز  هـیرگ و  دزیریمکـشا و  روـطنیمه  دوریم و 

یموزخم دـلاخ  نب  ثراح  مان  هبتسههکم  رد  يرگید  رعاش  روخم  هصغ  تفگ :  یکی  تفر ،  ام  تسد  زادرم  نیا  هک  نیا  رطاخ  هبتفگ 
درک كاپ  ار  دوخ  ياهکشا  دینش  ار  رعش  نیاكزینک  یتقو  دناوخ  ار  وا  ياهرعش  زا  یکی  دیوگیم و  رعش  هعیبریبانب  رمع  دننام  مه  وا 

زا دـینیبیم  ار  يداـیز  ياهناتـساد  تـسا .  هنیدـممدرم  یقـالخا  عـضو  نـیا  تشاذـگن .  یلاـخ  ار  شمرح  هـک  رکــشار  ادـخ  تـفگ :  و 
لثم یتخبدـب  هنـسرگ  يادـگ  مدآ  مدرم .  روج  همه  نیب  نییاپ ،  تسپ و  هقبط  دارفا  نیب  رد  طـقف  هن  هنیدـم و  هکم و  مدرمياهینیـشنبش 

متسین لیام  نم  هک  مشاهینب -  یتح  شیرق و  ياههدازاقآات  رازاب  هچوک و  یلومعم  مدرم  دوب و  کقلد  رعاش و  هک  فورعمعامط  بعـشا 
ناذا تقو  تشاد ،  يرطاخ  قلعت  وا  هب  دـلاخنب  ثراح  دوب ،  فاوط  لاح  رد  هحلط  تنب  هشیاع  يزور  دـندوب .  وا  اب  مروایب -  مسا  اـهنآزا 

وت هک  دـندرک  داریا  وا  هب  دـنیوگن ،  ار  رـصع  ناذاداد  روتـسد  وا  دوش ،  مامت  مفاوط  نم  ات  دـنیوگن  ناذا  وگب  هک  دادماغیپ  مناخ  نآ  دـش ، 
لوط شفاوط  مه  حبـص  ادرف  ات  رگا  ادـخ  هبتفگدـنزادنیب  ریخات  ار  مدرم  زاـمن  یئوگیم  دـنکیم  فاوط  دراد  هکرفن  کـی  رطاـخ  يارب 

رس گرزب ،  ياهتیصخش  بلغا  دوب ،  رگید  لماع  کی  مه  نیا  هک  یسایس  داسف  یسایس :  داسف  - 4 دنیوگن . ! !  ناذامتفگیمدیشکیم 
شدوخ هک  يرهز  باهش  نبدمحم   » لثم یگرزبتیصخش  دنتشاد .  دشیم  هدروآربتموکح  لاجر  هلیسوهب  هک  يدام  تاینمت  روخآ  رد 
دوشیم رداص  يو  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  فورعمهمان  نآ  هک  دتفایم  یعضو  نانچ  نآ  هب  دوب  مه  مالسلا  هیلع  داجـس  مامادرگاش  البق 

باهـش نبدـمحم  لاـثما  تسا و  هدوـب  راـچد  ییاهیگتـسباوهب  وا  هک  تسا  نیا  هدـنهدناشن  خـیرات و  ياربتـسا  ياهماـنتقیقح  رد  هـک 
مدرم اب  مینادیمن  ام   : ) دـندومرف مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  هک  دـنکیملقن  هیلع  یلاـعتهللاناوضر  یـسلجم  موحرم  ار  یبلطم  دـندوبدایز . 

ار هفیظو  میـشابتکاس  رگا  دندنخیم و  مینکوگزاب  میاهدینـش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  ار  هچنآ  رگا  مینک  راتفرهنوگچ 
ءازهتسا دوب  عمج  نآ  نیب  رد  یسک  یعمج ،  ياربدندرک  لقن  ار  یثیدح  ترضح  هک  دنکیم  رکذ  ار  یئارجام  دعب  ( 1 ( . ) میاهدادن ماجنا 

نیا دنک و  عورش  ار  دوخ  میظع  راک  دهاوخیمناشیا  هک  یتقو  نآ  رد  تسا  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  نارود  عضو  نیا  درکنلوبق .  درک و 
هک دروآیم  مسا  ار  رفن  هس  دندنام و  رفن  هس  طقف  اروشاع  يارجام  زا  دعب  دندومرف :  اهدعب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هکتسا  نارود  نامه 
زا یـضعبرد  دنکیم و  رکذ  ار  رفن  راهچ  هک  تسه  مه  یتایاور  راحب  رد  ( 2  . ) دنامعطم نبریبج  لیوط و  ما  نب  ییحی  یلباکلادـلاخوبا ،  : 

؟  دنک راک  هچ  دیاب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  الاح  دنعمج .  لباق  مه  اب  اهنیا  ار ،  رفن  جنپ  تایاور 
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مالسلا هیلعداجس  ماما  تیلوئسم 

شدوخ نامز  مدرم  هب  ار  نید  فراعم  دیاب  الوا - دنکیم :  سح  دوخشود  ربتیلوئـسم  هس  دنک  بیقعت  ار  فدـه  نآ  دـهاوخب  رگا  ماما 
حیرـشت و مدرم  يارب  هدـش ،  انعم  دـب  ای  هدـش و  رود  اهنهذزا  الک  هدـش و  يروجهم  هلئـسم  کی  هک  تماما  هلئـسم  اـیناث -  دـهد .  میلعت 

هیلع داجسماما  دنتـسنادیم .  ماما  ار  وا  مدرم  دوب .  کلملادبع  نآ  تشادماما و  هعماج ،  هرخالاب  نوچ  دوش .  يزاسزاب  مدرم  ياهنهذرد 
 ، دـشابماما دـناوتیمن  یـسک  دـشابن ،  رگا  هک  ار  ییاهزیچ  نآ  تماماطیارـش و  تماما ،  تهج  تماما ،  ياـنعم  مدرم  يارب  دـیاب  مالـسلا 

دیاب مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ار  راک  هس  نیا  منم .  دریگبرارق  اجنآ  رد  دیاب  هک  یـسک  نآ  ینعی  مماما ،  نم  دیوگب  ایناث :  دـنک .  حیرـشت 
نم  » هلاسم هبتبون  هک  دوب  ياهنیمز  هنیمز ،  میتفگ  هکيروطنامه  نوچ  تسا .  هتشاذگ  لوا  راک  يور  رب  ماما  ار  شالتنیرتشیب  درکیم . 

فراعم شنیب  رتشیب  مالسلا  هیلعداجسماما  تاملک  دشیمتسرد ،  مدرم  قالخا  دیاب  دندشیم ،  تسرد  مدرم  نیا  دیاب  دیسریمن .  مماما 
 ، عـضو ندوـب  دـعاسمان  نارود و  نآ  رد  قاـنتخا  میتـفگهک  يروطناـمه  نوـچ  دــنکیم ،  ناـیب  اـعد  ساـسا  رد  ار  فراـعمماما  تـسا ، 
مه مدرم  دنتــشاذگیمن  اههاگتــسد  طـقف  هـن  دـنزبفرح ،  حیرــص  هدرپیب و  مدرم  نآ  اـب  مالــسلا  هیلعداجــس  ماـما  هـک  دادیمنهزاـجا 

ات 95 لاس 61  زا  لاس ،  34 و 35  دشیم .  يزاسزاب  دیابهک  دوب  عیاض  هدش و  هابت  قیالان و  هعماج  کی  هعماج  نآ  الـصا  دنتـساوخیمن ، 
سانلادترا  » ثیدح نامه  همادارد  اذـل  دـشیم  رتهب  عضو  تشذـگیم ،  هچ  ره  هتبلا  هتـشذگ ،  روطنیا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  یگدـنز 

هیلع رقاب  ماـما  نارود  تسا و  روط  نیمههک  مینیبیم  و  ( 3  ) دندش دایز  قحلم و  مدرم  ادعب  دیامرفیممالسلا :  هیلعقداصماما  نیـسحلادعب 
هیلع داجـس  ماما  تاملکرد  تسا .  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هلاس  تامحز 35  رطاـخ  هب  نیا  تسا .  هدرکقرف  عضو  دـسریم  هک  مالـسلا 

کیرات و طیحم  نآ  مارآمارآلاس  لوط 35  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  یگدنز  نیا  تسه .  مه  يزاس  رداک  هب  هجوت  مالـسلا 
اعومجم دـنکیم و  صالخ  رگیدفرط  زا  اههاگتـسد  طلـست  و  فرط ،  کی  زا  تاوهـش  گنچ  زا  ارربخیب  لـفاغ و  مدرم  نآ  یناـملظ و 

ماقم نایب  رب  دروآیم .  دوجو  هب  هدنیآ  ياهراکيارب  دنوش  ياهدعاق  دـنناوتب  هک  یحلاص  دـنمهقالع و  نمؤمهعومجم ،  کی  هدـع و  کی 
 ، هدـش هئارا  یعوضوم  تسرهفتروص  هب  يدـنبعمج و  باب  رد 19  هک  هیداجـس  هفیحـص  هعومجم  هک  دوزفا  دیاب  هلظدـم  يربهر  مظعم 

یتح تسا .  متس  ملظ و  اب  هلباقم  هژیو  ياههورگنتخاس  شنطاب  اعد و  شرهاظ  هک  تسا  زاسناسنا  ینامزاستالیکشت  کی  هدنهد  ناشن 
 . . . . اجتلا و اعد و  ناونع  و  تسا ،  هدنزاس  اوتحم  تسیناوتحم ،  هدننکوگزاب  نیوانع ،  ینعی  تسا ،  ششوپ  زین  اهاعدلوا  ناونع 

نآرق متخ  ياعد 

لوا تمسق 

باتک لک  یلع  انمیهم  هتلعجو  ارون ،  هتلزنا  يذـلا  کباتک  متخ  یلع  ینتنعا  کنا  مهللا  نارقلا 1- متخ  دنع  مالـسلا  هیلع  هئاعد  نم  ناک  و 
( يداد قیفوت   ) يدومن يرایدوخباتک  ماجنا ) ات  زاغآ  زا  ندـناوخ   ) متخ رب  ارم  وت  ایادـخ  راـب  هتـصصق  ثیدـحلک  یلع  هتلـضف  و  هتلزنا ، 

شیامرفب هراشا  هدیدرگ ،  راکشآمارح  لالح و  يراگتـسر و  یهارمگ و  نآ  هلیـسوب  هک   ) يداتـسرفیئانشور رون و  ارنآ  هک  یباتک  نامه 
هب  ) هکیباـتک ره  رب  و  میداتـسرف ) نآرق  ناـبات  راکـشآ و  يرون  امـش  يوسب  ینعی و  اـنیبم  اروـن  مکیلا  اـنلزناو  یلاعت س4 ي174 : » يادـخ 

کیلا اـنلزنا  و  یلاعت س5 ي48 : » يادـخ  لوقب  هراشا  دـهد ،  یهاوگ  نآ  یتسردـب  ات   ) يدـینادرگ هاوگيدرک  لزاـن  هتـشذگ ) ناربمغیپ 
یئاهباتک هک  میداتسرف  یتسارو  قحب  ار  فیرـش  نآرق   » باتک وت  رب  ام  ینعی  هیلع  انمیهم  باتکلانم و  هیدی  نیب  امل  اقدصم  قحلاب  باتکلا 

ياهداد يرترب  ياهدومرفهک  ینخـس  ثیدـح و  ره  رب  و  تسا ) هاوـگ  اـهنآ  یتـسرد  یتـسار و   » ربو هدوـمن  قیدـصت  تسنآ  ربارب  رد  هک  ار 
مظن و نیرتوکین  رد  ظفلنیرتهزیکاپب  دندنمزاین  نآبتمای  زور  ات  ناگدنب  هک  ار  هچنآ  هدنیآرابخا و  هتشذگ و  ياهتما  رابخا  نآ  رد  نوچ  )
ثیدـح و نیرتوکین  ادـخینعی  اهباشتم  اباتک  ثیدـحلا  نسحا  لزن  هللا  س39 ي23 : »  » یلاعتيادـخ لوقب  هراشا  تسا ،  هدـش  نایب  بیترت 
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نیب هبتقرف  اـناقرف  2-و  تسا ) رگیدـکی  دـننام  هیبش و  زاـجعا » تحاـصف و  لاـمک  رد  شتاـیآ  هک  تسا  یباـتک  نآ  هک  داتـسرف  ار  نخس 
کتاولص دمحم  کیبن  یلع  هتلزنا  ایحوو  الیصفت ،  كدابعل  هتلصف  اباتک  و  کماکحا ،  عئارـش  نع  هبتبرعا  انارق  و  کمارح ،  کلالح و 

 ، ياهدرک ادج  مه  زا  ار  دوخ  مارح  لالح و  نآ  هلیسوبهک  ياهدینادرگ  لطاب ) قح و  نیب   ) هدننک ادج  ناقرف و  ارنآ  الیزنت 2-و  هلاوهیلع - 
حرش لیصفت و  تناگدنب  يارب  ارنآ  هک  ياهدش  هتشون  باتکو و  ياهتخاس ،  ادیوه  ار  تماکحا  ياههار  نآب  هک  ياهدش  هدناوخو  نآرق  و 

و ظـعاوم ،  بادآ و  قـالخا ،  تاـبوقع ،  رد  یخرب  و  تاـحابم ،  تاـهورکم و  تابحتـسم ،  تاـمرحم ،  تاـبجاو ،  رد  یـضعب  ياهداد : (
دمحم تربـمغیپ  رب  ارنآ  هـک  ییحو  و  نآ ) دـننامو  ناـیخزود  خزود و  ناـیتشهب و  تـشهب و  هراـبرد  هدـنیآ و  هتـشذگرابخا و  رد  ياهراـپ 

نمل ءافـش  و  هعابتابۀـلاهجلا ،  ۀلالـضلا و  ملظ  نـم  يدـتهن  اروـن  هـتلعج  ياهداتــسرف 3-و  داـب  وا  لآ  رب  وا و  رب  وتياــهدورد  اــهتمحر و 
ةاجن ملع  و  هناهرب ،  نیدـهاشلا  نع  افطیال  يدـه  رون  و  هناـسل ،  قحلا  نع  فیحی  ـال  طـسق  نازیم  و  هعامتـسا ،  یلا  قیدـصتلا  مهفبتصنا 

زا نآ  زا  يوریپب  اـم  هک  يدـینادرگ  یئانـشور  رون  ارنآ  هتمـصع 3-و  ةورعب  قلعت  نم  تاکلهلا  يدـیا  لانتال  و  هتنـسدصق ،  ما  نم  لـضیال 
ینادان دننام  اهیرامیب   ) يدوبهب ءافش و  و  میباییمهار ،  تاهبش ) یـصاعم و   ) ینادان و  قافن ) کش و  رفک ،  كرـش ،   ) یهارمگياهیکیرات

( راـکنا بیذـکت و  يور  زا  هن   ) ندومن رواـب  وقیدـصت  يور  زا  ارنآ  ندـیمهف  هکیـسک  يارب  یئورود ) لوسر و  ادـخبندیورگن و  قـحب و 
و ددرگیمنرب ،  یتسرد  قح و  زا  تسا ) وزارت  نیهاشنایم  هچنآ   ) شاهنابز هک  لدع  يوزارت  و  هتشگ ،  شوماخ  شندینشيارب  و  هتـساوخ ، 

دوشیمن شوماخ  اهنآ ) قیدصتب  ءایبنا  يارب  وا و  یگناگیو  دیحوت  هب  ادخ  يارب   ) ناهاوگ زا  نآ  لیلد  تجح و  هک  یئامنهارو  تیاده  رون 
دنک نآ  شور  هقیرط و  دـصق  سک  ره  هک  اهیتخبدـب ) زا  ) یئاهر تاجن و  هناشن  و  نآ ) ربتسا  ناشیا  لیلد  ناهرب و  نیرتگرزبنآرق  اریز  )

اـیند و ياـهیراتفرگ  اهیتخبدـب و   ) اـهیهابت کـلاهم و  دزیواـیبنآ و  يرادـهگن  تمـصع و  زیواتـسدب  ار  دوـخ  هـک  رهب  و  ددرگیمنهارمگ ، 
 ، هتیاعر قح  هاعری  نمم  انلعجاف  هترابع ،  نسحب  انتنـسلایساوج  تلهـس  و  هتوالت ،  یلع  ۀنوعملا  انتدـفا  ذاف  مهللا  -4 دباین .  تسد  ( ترخآ

نآرق ندناوخ  رب  ار  ام  نوچ  ایادـخ  راب  هتانیب 4- تاحـضوم  و  ههباشتمب ،  رارقالایلا  عزفی  و  هتایا ،  مکحمل  میلـستلا  داقتعاب  کـل  نیدـیو 
هد رارق  یناسک  زا  ار  ام  سپ  يدینادرگ ،  ناسآنآ  نایب  ترابع و  ییوکین  هب  ار  ام  ياهنابز  ندوبن ) حیصف   ) یتخـسو يدرک ،  اطع  کمک 

رواب داقتعاب و  دـنیامنیم  تعاطا  ارت  و  دـننکیملمع ) نآ  ياهروتـسدب   ) دـنرادیم هاگن  تسنآ  يرادـهگن  ظفحهتـسیاش و  هکناـنچ  ارنآ  هک 
هکیتایآ  ) هباشتم هب  فارتعا  هب  و  تساراکـشآ ) لامتحایب  نآ  ینعم  هکیتاـیآ   ) نآ همکحم  تاـیآ  ربارب  رد  نداـهنندرگ  میلـست و  نتـشاد 

هلاو هیلع  هللا  یلـص  دـمحم -  کیبن  یلع  هتلزنا  کنا  مهللا  -5 دنروآیم ) نامیا   ) دـنربب هانپ  نآ  نشور  ياهلیلدو  تسین ) راکـشآ  نآ  ینعم 
هلمح قطی  مل  نم  قوفانعفرتل  هیلع  انتیوق  و  هملع ،  لهج  نم  یلع  انتلـضف  و  ارـسفمهملع ،  انتثرو  و  المکم ،  هبئاجع  ملع  هتمهلا  و  ـالمجم ، 

يداتــسرف و حرــش ) لیــصفتیب و   ) لاـمجا روـطب  دتــسرف  دوردوا  لآ  وا و  رب  ادــخ  دــمحم -  تربـمغیپ  رب  ار  نآرق  وـت  ایادــخ  راـب  -5
مهیلع دـمحم  لآ   ) امب حیـضوت  ریـسفت و  اب  ارنآب  شناد  وملع  و  يدومن ،  ماـهلا  ترـضحنآب  لـماک  روطب  ارنآ  )ي  اـهزار  ) اهیتفگـشبشناد

نطاب و رهاظ و  مهف   ) رب و  يدیـشخب ،  يرتربتسا  ناداننآ  ملعب  هک  تما ) همه   ) یـسک رب  ار  ام  و  يدومن ) لاـقتنا   ) يداد ثاریم  ( مالـسلا
ینعم تسناوتیمن   ) تشادن ارنآ  نتفر  راب  ریز  تقاط  هکیسک  ربات  يداد  یئاناوت  نآ  ياضتقمب ) لمع  حالطصا و  بئاجع و  رارـسابعالطا و 

 : مالـسلاهیلع ماـما  شیاـمرف  تـسا  هتــسیاش  هدوـمرف :  هللاۀـمحر   - سوواـط نـبایلع  لـیلج  دیــس   ) یهد یگرزب  تفارــش و  دـبایردارنآ )
سپ هفیحـص  حرـش  رد  ناخیلع  دیـس  موحرم  دوش ،  ضوع  تسااعد  هدنناوخ  لاح  بسانم  هک  یظافلاب  نآ  دننام  انتلـصف و  هملعانتثررو و 
یلع مهتلضف  و  ارسفم ،  هملع  هءایصوا  تثروو  دوشیم :  هتفگ  سپ  سب ،  تسا و  ریمض  ندرک  ضوع  رتهتسیاش  دومرف :  دیـس  مالک  لقنزا 

ندمحم یلع  لصف  هلضف ،  هفرشکتمحرب و  انتفرع  و  ۀلمح ،  هل  انبولق  تلعج  امکف  مهللا  -6 قوف ) مهعفرتل  هیلع  مهتیوق  و  هملع ،  لهجنم 
نع غیزلا  انجلتخیال  و  هقیدـصت ،  یف  کشلا  انـضراعیال  یتح  كدـنع  نم  هناـب  فرتعی  نمم  اـنلعجا  و  هل ،  نازخلاهلآ  یلع  و  هب ،  بیطخلا 

يدناسانـش امب  ارنآ  يرترب  یگرزب و  دوختمحرب  و  يدادرارق ،  نآرق  ناگدنرادهاگن  ار  ام  ياهلد  هکنانچمه  ایادخ ،  راب  هقیرطدصق 6-
یناسک زا  ار  ام  و  تسرف ،  دورد  نآ  نارادـهگن )  ) نارادهنیجنگ وا  لآ  رب  و  داد ،  دـنپ  ار ) مدرم   ) دـناوخ و هبطخ  نآب  هک  دـمحمرب  سپ  ، 
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هار زا  ار  ام  یـشزغل  و  درواین ،  يور  امب  یلدود  کشنآ و  ندومن  رواب  قیدـصت و  رد  ات  تسا  وت  بناج  زا  نآ  دـنراد  فارتعاهک  هد  رارق 
 ، هلقعم زرح  یلا  تاهباشتملا  نم  يوایو  هلبحبمصتعی ،  نمم  انلعجا  و  هلا ،  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  -7 دزاسن .  ادج  هتشادنزاب و  شتسار 
راب هریغ 7- یف  يدهلا  سمتلیال  و  هحابـصمب ،  حبـصتسی  و  هرافـساجلبتب ،  يدتقی  و  هحابـص ،  ءوضب  يدـتهی  و  هحانج ،  لظ  یفنکـسی  و 

زا و  دــننزیم ،  گــنچ  نآرق  نامیپودــهع ) اــی   ) نامــسیرب هـک  هدرارق  یناــسک  زا  ار  اــم  و  تــسرف ،  دورد  وا  لآ  دــمحم و  رب  ایادــخ 
و دنربیم ،  هانپ  شراوتـسا  مکحم و  هاگهانپب  ددرگن ) هتخانـشلطاب  زا  اهنآ  رد  قح  هک   ) دنوشیم هابتـشا  مهب  دنرگیدکی و  دـننامهکیئاهزیچ 

یکیراتب هدیشوپ  ياهزیچ  حبص  ینشورب  هکنانچ  دنیامنیمهار ،  شدادماب  ینـشورب  و  دنریگ ،  مارآ  نآ  يرادهگن ) تیامح و   ) لابهیاس رد 
یئانـشور ندیـشخردب  و  دـنباییم ) تسد  ینادان  لهج و  یکیراترد  هدـش  ناهنپ  قئاقحب  نآرق  یئامنهار  زا  نینچمه  دوشیم ،  راکـشآبش 

( دـنربیم یپ  مولع  قئاقحب و  نآ  هلیـسوب   ) دـنزورفایم غارچ  نآ  غارچزا  و  دـنیامنیم ) يوریپ  نآ  ياهروتـسد  ماکحا و  زا   ) دـننکیم ادـتقانآ 
تسایهارمگ رفک و  نآرق  ریغ  رد  تیاده  بلط  اریز   ) دنبلطیمن تسنآتسرد ) قح و  هکنیا  نامگب   ) نآ ریغ  رد  ار  يراگتسر  تیادهو و 

امک مهللا و  -8 دنادرگ . ) هارمگ  ار  وا  دنوادخ  دـبلطب  نآرق  ریغ  ردار  تیادـه  هکیـسک  هدومرف :  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ -  لوسر  ، 
فرـشا یلا  انل  ۀلیـسو  نارقلا  لعجاو  هلا ،  دـمحم و  یلع  لصف  کیلا ،  اضرلا  لبـس  هلابتجهناو  کیلع ،  ۀـلالدلل  املع  ادـمحم  هبتبـصن 
ۀماقملا راد  میعن  یلع  اهب  مدقن  ۀعیرذ  و  ۀمیقلا ،  ۀصرعیف  ةاجنلا  هب  يزجن  اببـس  و  ۀمالـسلا ،  لحم  یلا  هیف  جرعناملـس  و  ۀـمارکلا ،  لزانم 
یئاسانش ) رب یئامنهار  تلالد و  يارب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) دمحم تساتازجعم ) نیرتگرزب  هک   ) نآرق هلیسوب  هکنانچمه  ایادخ  راب  -8

رب سپ  یتخاسراکشآ ،  ار  دوخ  يوسب  يدونشوخ  اضر و  ياههار  ترضحنآ ) ءایصوا  ) وا لآب  و  یتشاداپ ،  رب  هناشن  شیوخ  یئامتهیب ) و 
هاگیاجب ندیسر  ياربهکینابدرن  و  هد ،  رارق  دنمجرا  ياهلزنم  نیرتیمارگب  ندیسر  زیواتـسدام  يارب  ارنآرق  و  تسرف ،  دورد  وا  لآ  دمحم و 

و میبای ،  شاداپار  تمایق  یخارف  هصرع و  رد  رفیک ) باذـع و  زا   ) یئاهر نآب  هک  یببـسو  میورـالاب ،  نآ  رب  تشهب ) ) دـنزگیب تمـالس و 
انع نارقلاـب  طـطحاو  هلا ،  دـمحم و  یلع  لـص  مـهللا  -9 میئآرد .  تشهب )  ) ندـنامو تماـقا  يارـس  ناوارف  تـمعن  رب  نآـب  هـک  ياهلیـسو 

سند لک  نمانرهطت  یتح  راـهنلا  فارطا  لـیللا و  ءاـنا  هب  کـلاوماق  نیذـلاراثا  اـنب  فقاو  راربـالا ،  لئامـش  نسح  اـنل  بهو  رازوـالالقث ، 
دورد وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب  هرورغ 9- عدخب  مهعطقیف  لمعلا  نع  لمالا  مههلی  ملو  هرونباؤاضتـسا ،  نیذـلا  راثا  انبوفقت  و  هریهطتب ، 

اههناـشن وریپ  ار  اـم  و  شخبباـمب ،  ار  نآ  راـکوکین  يوـکین  ياـهوخ  و  زادـنایب ،  اـم  زا  ار  ناـهانگ  نیگنــسراب  نآرق  هلیــسوب  و  تـسرف ، 
ات دندومنیم ) ششوک  نآبلمع  ندناوخ و  رد   ) دنتـشاداپب وت  يارب  ار  نآرق  ماش  دادماب و  بشتاعاس و  رد  هک  نادرگب  یناسک  )ي  اههار )

يوریپ و  يزرماـیب )  ) یئاـمنكاپ ناـهانگ )  ) یکرچ ره  زا  ار  اـم  نآ  ياهروتـسد ) رئاـس  یهاونو و  رماوا  قبط  راـتفر   ) ندرک كاـپ  ببـسب 
دننام لام و  عمج  رمعلوط و  ي   ) وزرآ و  دنتـسج ،  يراگتـسر ) هار   ) ینـشور نآرق  یئامنهار ) ) یئانـشورب هک  ینادرگ  یناسک  ياههناشن 

لص مهللا  -10 دنادرگ .  ( تخبدب  ) هابت هتفرگ  ارف  ارنانآ  شبیرف  )ي  اهروجاو روج و   ) اهبیرفبهک هتـشادن  زاب  یگدـنب )  ) راک زا  ار  اهنآ  نآ )
یلا اهلقن  نع  انمادقال  و  اسراحسواسولا ،  تارطخ  ناطیـشلا و  تاغزن  نم  و  اسنوم ،  یلایللاملظ  یف  انل  نارقلا  لعجا  و  هلا ،  دمحم و  یلع 

نمانع ۀلفغلا  توطامل  و  ارجاز ،  ماثالا  فارتقا  نع  انحراوجلو  اسرخم ،  ۀفا  امریغ  نم  لطابلا  یف  ضوخلا  نع  انتنسلالو  اسباح ،  یـصاعملا 
راب هلامتحا 10- نع  اهتبالصیلع  یساورلا  لابجلا  تفعض  یتلا  هلاثما  رجاوزو  هبئاجعمهف ،  انبولق  یلا  لصوت  یتح  ارشان ،  رابتعالا  حفـصت 

و انـشآ ،  سنوم و  دیآ ) شیپ  سرت  تشحو و  نآ  رد  هک   ) بش ياهیکیراترد  ام  يارب  ار  نآرق  و  تسرف ،  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ 
ياربو هدنرادهاگن ،  ظفاح و  دب  ياههشیدنا  ندنارذگ  لدرد  زا  و  تسینراوازس ) هچنآ  رب  ارناسنا  وا  نتخیگنارب   ) ناطیـش ياهیراکهابت  زا 

نخـساجیب هدوهیب و  غورد ،   ) یتسردان لطاب و  رد  نتفر  ورف  زا  ناماهنابزيارب  و  هدنرادزاب ،  ناهانگ ،  يوسب  ار  ام  ناشندرب  زا  ام  ياهماگ 
هـشیدنا لمات و  يارب  و  هدـننک ،  عنم  ناهانگ  ندروآ  اـجب  زا  ناممادـنايارب  و  هدـننک ،  گـنگ  دـشاب  يراـمیب  ضرم و  زا  هکنآیب  نتفگ )

مهف و ات  نادرگ  هدـنیاشگ  هدـیچیپ  مه  رد  ارنآ  ام  یـشومارف  وتلفغ  هک  شیوخ ) رادرک  لامعاب و  ناراـتفرگ  زا   ) نتفرگ دـنپ  تربعرد و 
ریز زا  اهنآ  یتخـس  اب  راوتـسا  ياههوک  هک  ارنآ ،  ناهانگ ) زا  ) هدننک عنم  ياهناتـساد  اهلثم و  و  مکح ) ظعاوم و  مولع و   ) اهیتفگـشنتسناد
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اعـشاخ هتیارل  لـبج  یلع  نارقلا  اذـه  اـنلزنا  ول  س59ي21 : »  » یلاعت يادـخ  شیامرفب  هراشا   ) یناسرب اـم  ياهلدـب  دـنناوتاننآ ،  نتفر  راـب 
اب  » هوک هک  يدـیدیم  میداتـسرفیم  یهوک  رب  ارنآرق  نیارگا  ینعی  نورکفتی  مهلعل  سانلل  اهبرـضن  لاـثمالا  کـلت  هللا و  ۀیـشخنم  اعدـصتم 

رکفت ناشیا  هک  شاب  راودیما  مینزیم  مدرم  يارب  ار  اهلثم  نیاو  تشگیم ،  هتخیر  مه  زا  هتفاکـش و  نتورف و  ادـخ  سرت  زا  یتخـسو  یگرزب 
ياربشندرکن هشیدنا  نآرق و  ندناوخ  ماگنه  وا  ندرکن  ینتورف  ناسنایلدتخس و  ربتسا  شنزرـس  خیبوت و  نایب  نیا  رد   » دنیامن هشیدناو 

 ( تسنآ رد  هچنآ 

مود تمسق 

انبولق نرد  هب  لسغاو  انرئامضۀحص ،  نع  سواسولا  تارطخ  هب  بجحا  و  انرهاظحالص ،  نارقلاب  مدا  و  هلا ،  دمحم و  یلع  لص  مهللا  -11
ربکـالا عزفلا  موی  ناـمالا  لـلح  هبانـسکاو  اـنرجاوهامظ ،  کـیلع  ضرعلا  فقوم  یف  هبوراو  اـنروما ،  رـشتنمهب  عمجاو  اـنرازوا ،  قئـالع  و 

و نادرگ ،  اجرباپ  تباث و  ار  ام  نورب  یگتسارآ  یکینو و  ریخ  نآرق  هلیـسوب  و  تسرف ،  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب  انروشنیف 11-
اههقالع و  اهنآ ) دننام  یتخس و  ینادان ،  تلفغ ،   ) ناماهلدیکرچ و  رادزاب ،  ام  ياهنورد  یتمالس  زا  ار  دب  ياههشیدن  ندنارذگلد ا  رد 
ندمآرد هتـشر  کیب  نتـسب و  فص  ياج  رد  و  روآمهارفار ،  ام  هدـش  هدـنکارپ  ياهراک  و  ربب ) نایم  زا   ) يوشب ار  نامناهانگیگتـسباو  و 

ماـگنه تماــیق ) زور   ) گرزب سرت  زور  رد  و  امنباریــسمرگ ،  يرایــسب  ياــهاج  رد  ار  اــم  یگنــشت  زیخاتــسر ) زور   ) تهاگــشیپرد
مدـعنم انتلخ  نارقلاب  ربجاو  هلا ،  دـمحم و  یلع  لـص  مهللا  ناشوپب 12- خزود ) شتآ  زا   ) راهنز ناـما و  ياـههماجب  ار  اـم  نامندـشهدنز 

ورفکلا ةوه  نم  هبانمصعاو  قالخالاینادم ،  ۀمومذملا و  بئارـضلا  هب  انبنج  و  قازرالاۀعـس ،  بصخ  شیعلا و  دغر  هبانیلا  قسو  قالمالا ، 
امل و  ادـئاذ ،  كدودـح  يدـعت  کطخـس و  نع  ایندـلایف  انل  و  ادـئاق ،  کنانج  کناوضر و  یلا  ۀـمیقلا  یف  انل  نوکییتح  قافنلا  یعاود 

نتـشادنب ار  ام  زیچیبو  رقف  نآرق  هلیـسوب  و  تسرف ،  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب  ادهاش 12- همارح  میرحت  هلالح و  لیلحتبكدنع 
هدیهوکن و ياهوخ  زاار  ام  و  نادرگ ،  ناور  ام  يوسب  ار  اهیزور  یخارف  يرایسب  یناگدنزشیاشگ و  و  امرف ،  حالصا  يدنمزاین  جایتحا و 

يوسب ار  ام  نآرق  زیخاتـسرزور  رد  ات  رادـهاگن ،  دروآشیپ  ار  یئورود  قافن و  هک  یئاهزیچورفک  دوگ  هرد  زا  و  امن ،  رود  تسپ  قالخا 
رد هچنآ  يارب  و  هدنرادزاب ،  وت  ماکحا  زا  نتـشذگ  زواجت و  وت و  تمحر ) يرود   ) مشخ زا  ایندرد  و  هدـنناشک ،  وت  تشهب  يدونـشوخ و 

نارقلاب نوه  و  هلا ،  دمحم و  یلع  لص  مهللا  -13 دشاب .  هدنهد  یهاوگ  نآ  مارح  هدرمش  مارحو  نآ  لالح  نتـسناد  لالحبتسا  وت  مکح 
کلم یلجتو  قار ؟  نم  لـیق  و  یقارتلا ،  سوفنلا  تغلب  اذا  جراـشحلافدارت  و  نینـالا ،  دـهج  و  قایـسلا ،  برک  انـسفنا  یلع  توملادـنع 

 ، قاذملا ۀمومسم  اساک  توملا  فاعذنم  اهل  فاد  و  قارفلا ،  ۀشحو  مهساب  ایانملا  سوق  نعاهامر  و  بویغلا ،  بجح  نم  اهضبقل  توملا 
راب قالتلاموی 13- تاقیم  یلا  يواملا  یه  روبقلا  تناک  و  قانعالایف ،  دـئالق  لامعالا  تراص  و  قالطنا ،  لـیحر و  ةرخـالایلا  اـنم  اـند  و 

یپردیپ ندرک و  هلاـن  یتخــس  ندـنک و  ناـج  هودـنا  رگم  ندیــسر ) ) ماـگنه نآرق  هلیــسوب  و  تـسرف ،  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ 
هک هاگنآ  امرف  ناسآ  ام  رب  ار  ندرپس ) ناج  تقو  رد  ياهـسفننداتفا  رامـشب  اههرغرغ و  ندوب  یپردیپ  ای   ) ندنک ناج  تقو  ياههلانندوب 

هدومرف رما  اهناج  نتفرگ  رد  ار  گرم  هتـشرف  هک  ناگدنببتسالاعتم  دـنوادخ  قیفوت  فطل و  زا  دـناهتفگ :   ) دـسر ندرگ  ياهربنچباهناج 
ادخب لد  يور  زا  دناوتب  تدمنیا  رد  هدنب  هکنیا  يارب  دسر  ولگو  هنیـسب  ات  دیآ  الابب  مکمک  اجیردت و  هاگنآ  دیامن  عورـش  اپ  ياهتـشگنازا 

یئوکین هب  دـیما  هار  نیا  زا  هک  دوش  نوریب  ندـب  زا  شحور  ودـنیبب  مشچب  ار  رگید  ملاـع  هکنآ  زا  شیپ  دـیامن  هبوـت  تیـصو و  دروآور و 
رامیب نیا  هک  دناوخ  اعد  تسیک  دنیوگ :  هدیسر  گرم  ورـضتحم  ناشیوخ  نارای و  ( ؟  رگنوسفا تسیک  دوش  هتفگ  و  دشابیم ) واراک  نایاپ 

زا یخرب  ای  دـناوتیمن !  تسین و  یـسک  دـهد ؟  يدوبهبنوسفاـبتسا  ندرم  کـیدزن  هک  ارناـسنا  نیا  دـناوتب  هک  تسیک  اـی  ؟  دـبای يدوبهب 
زا هلمج  نیا  باذع ؟  ناگتشرف  ایتمحر  ناگتـشرف  دیربیم ،  الاب  ار  رـضتحم  نیا  حور  ناگتـشرف  امـش  زا  کی  مادک  دنیوگ :  ناگتـشرف 
لد ناهاوخ  ایند  هک   » تسین نینچ  ینعی  قار  نم  لـیق  ي27»و   » یقارتلا تغلب  اذا  الک  س75 ي26 : »  » تسا یلاعتیادـخ  لوقزا  سابتقا  اعد 
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يدوبهب بیبط و  ای  اعد  هب   » رگنوسفا تسیک  دوش :  هتفگو  دسر  ندرگ  ربنچب  ناشناج  نوچ  دنیامن » تلفغ  ترخآ  زا  داهندـنناوت و  ایند  رب 
ياهریتب ار  اهنآ  و  ددرگ ،  راکـشآ  رـشب ) ملع  لقع و  زاي   ) اهیناهنپ ياـههدرپ  زا  اـهناج  نآ  نتفرگ  يارب  گرم  هتـشرف  و  ءاودهب )» هدـنهد 

هتخیمآ گرم  رهز  زا  نآ  زا  ندیـشچ  تسا  دولآ  رهزهکار  یماج  اهناج  نآ  يارب  و  دـنزب ،  اهگرم  نامک  زا  ایند ) زا   ) یئادـجو قارف  سرت 
اهندرگ رد  ییاهدـنبندرگ  دـننام )  ) اهرادرک ولامعا  و  دوش ،  کـیدزن  ترخآ  يوسب  اـیند ) زا   ) اـم ندـش  ناور  ندرکچوک و  و  دزاـس ، 

وا ندرگ  رد  دـشاب » هک  ره   » ار یناسنا  ره  لمع  وینعی  هقنع  یف  هرئاط  هانمزلا  ناسنا  لـک  و  س17 ي13 : »  » یلاعتیادخلوقب هراشا   ) ددرگ
هک تمایق  زور   ) ندیـسرمهب زور  هاگهدعو  ات  و  دوشیمنادج )» وا  زا  زگره  دنبندرگ  دننام  تسا و  وا  اب  شلمع   » میدینادرگمزال بجاو و 

-14 دشاب .  هاگمارآ  اهروگ  دنسر ) مهب  دنادیم  ادخ  هک  اهنآریغ  ای  هدیشکمتس  اب  رگمتس  ای  نیمز ،  لها  اب  نامـسآ  لها  ای  اهندباب ،  اهناج 
ریخ ایندـلا  قارف  دـعبروبقلا  لعجا  و  يرثلا ،  قابطا  نیب  ۀـماقملا  لوط  و  یلبلاراد ،  لولح  یف  اـنل  كراـب  و  هلا ،  دـمحم و  یلع  لـص  مهللا 

دورد وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب  انماثاتاقبومب 14- ۀمیقلا  يرضاح  یف  انحضفت  و ال  اندحالم ،  قیـضیف  کتمحرب  انل  حسفا  و  انلزانم ، 
ار اهربق  و  زاسوکین ،  كرابم و  ام  ياربار  كاخ  ياههقبط  نایم  رد  ندنام  رایسب  و  ربق ) هتخیر :  مه  زا   ) هنهکهناخب ندمآ  دورف  و  تسرف ، 

ربق هدومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخلوسر   ) هد رارق  اهلزنم  نیرتهب  تشهب ) ندیـسر  ات   ) ام يارب  اـیندزا  یئادـج  تقراـفم و  زا  سپ 
زا سپ  تفاین  تاجنرگا  و  تسنآ ،  زا  رتناسآ  نآ  زا  سپ  تفای  یئاهر  تاـجن و  نآ  زا  یـسکرگا  تسا  ترخآ  ياـهلزنم  زا  لزنم  تسخن 

يرایسب هورگ  نایم  رد  ار  امو  نادرگ ،  هداشگ  تینابرهم  تمحر و  هلیسوب  ار  ربق ) ياهیگتفاکش  ) ناماهدحل یگنت  و  تسنآ ) زا  رتتخس  نآ 
هبتبث و  انماقم ،  لذ  کـیلع  ضرعلا  فقوم  یف  نارقلاـب  محرا  نکم 15-و  اوسر  نامهدنزاس  هابتياههانگب  دـنوشیم  رـضاحتمایق  رد  هک 
دئآدش ۀمیقلا و  موی  برک  لکنم  هب  انجن  و  انروبق ،  فدسثعبلا  لبق  هب  رون  و  انمادقاللز ،  اهیلع  زاجملا  موی  منهج  رسج  بارطـضا  دنع 

و امرف ،  محر  ام  هبترم  ماقم و  يراوخرب  وت  رباربرد  ندـمآرد  هتـشر  کیب  نتـسب و  فص  ياـج  رد  نآرق  هلیـسوب  ۀماطلا 15-و  موی  لاوها 
مالـسلا هیلع  نیموصعم  همئا  زا  رایـسب  رابخا  ) رادـب اجرباپ  تباث و  ار  ام  ياهماگ  شزغل  نآ  زا  نتـشذگ  زور  رد  خزودلپ  ندـیزرل  ماـگنه 

رد رب  نآ  رخآ  تسا و  یسراو  باسحيارب و  نداتسیا  ياج  فقوم و  نآ  لوا  هک  دوشیم  هدیـشک  خزود  يوررب  یلپ  تمایق  زور  هدیـسر : 
دتفایم شتآب  نآ  تمس  ود  زا  هدومنتیـصعم  ار  وا  هک  ره  دوریم و  تشهب  هب  درذگیم و  نآ  زا  هدرک  تعاطاار  ادخ  هک  ره  تسا ،  تشهب 
رابخا ضعب  رد  و  درذـگیمنآ ،  زا  وردـنت  قرب  دـننام  نمؤم  و  تسا ،  رتهدـنرب  ریـشمش  زا  رتکیرابوم و  زا  هک  هدیـسر :  نآ  فصو  رد  و  ، 
دنناـم مدرم  و  دوـشیم ،  هدزمهب  ناـشیا  مادـنا  ياهدـنویپ  لـصافم و  هکیروـطب  دـنازرلیم  ار  شلهاو  دزرلیم  خزود  لـپ  طارـص و  هدیـسر : 

رد ندـش  هدـنز   ) نتخیگناربزا شیپ  و  دـنباییمن ) یئاـهر  نآ  زا  دـنکیم  محر  ادـخ  هک  ار  یـسکزج  و  دـنتفایم ،  شتآ  رد  زیر  ياـههچروم 
نآ یتخس  تبیصم و  هک   ) تمایقزور تخس  ياهسرت  زا  یهودنا و  ره  زا  زیخاتسر  زور  ار  ام  و  امرفنشور ،  ار  ام  ياهربق  یکیرات  تمایق )

رودص یف  انل  لعجا  و  ۀمادنلا ،  ةرسحلاموی و  یف  ۀملظلا  هوجو  دوست  موی  انهوجو  ضیب  هد 16-و  تاجن  ( تسا اهیتخس  بئاصم و  نیرتالاب 
دوشیم هایـس  نارگمتـسياهور  هکیزور  نادرگ  ناـمنامداش )  ) دیفـس ار  اـم  ياـهور  ادـکن 16-و  اـنیلع  ةویحلا  لـعجت  ـالو  ادو ،  نینمؤـملا 
ارناشیا ینعی  ةرسحلا  موی  مهرذناو  س19 ي39 : »  » یلاعت يادخ  لوقب  هراشا   ، ) ناهارمگ ینامیـشپو  سوسفا  زور  رد  دندرگیم ) هدرـسفا  )

« : س19 ي96  » یلاعت يادخ  لوقب  هراشا  ) هد رارق  یتسود  تبحم و  نامیا  لها  ياهلد  رد  ام  يارب  و  ناسرتب ) تمایق  زور   » ینامیشپ زور  زا 
يدوزب دـنداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  دـندروآنامیا و  هکنانآ  اـنامه  ینعی  ادو  نمحرلا  مهل  لعجیـس  تاـحلاصلااولمع  اونما و  نیذـلا  نا 

و دنکفایم )» سرت  بعر و  ناشنانمـشد  ياهلد  رد  هکنانچ  » دهدیم رارق  یتسود  تبحم و  نینمؤم  ياهلد  رد   » ناشیا ياربهدنیاشخب  دنوادخ 
حـصن و  كرماب ،  عدـصو  کتلاسرغلب ،  امک  کلوسر  كدـبع و  دـمحم  یلع  لص  مهللا  نادرگم 17- راوشد  تخـس و  ام  ربار  یگدـنز 

ار تنامرف  و  دیناسر ،  ارت  مایپ  هکنانچمه  تسرف ،  دورد  دوخ  هداتسرف  هدنب و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  رب  ایادخ  راب  كدابعل 17-
يادصب سپ  ینعی  نیکرـشملا  نع  ضرعاو  رمؤت  امب  عدصاف  س15 ي94 : »  » یلاعت يادخ  لوقب  هراشا   ) درکنایب اراکـشآ  دنلب و  يادصب 

انیبن لعجا  مهللا  -18 دنیآرد ) قح  هاربهک   ) داد دنپ  ار  تناگدنب  و  نادرگب ) ور  رافکزا  ناسرب و  يرومام  نآبهک  ار  هچنآ  اراکـشآ  دـنلب و 
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كدنع مههج  وا  و  اردق ،  كدنع  مهلجا  و  ۀعافـشکنم ،  مهنکما  و  اسلجم ،  کنم  نییبنلا  برقاۀـمیقلا  موی  هلا  یلع  هیلع و  کتاولـص  - 
و دوخب ،  ناربمغیپ  نیرتکیدزن  ماـقم  هبترم و  تهج  زا  زیخاتـسرزور  داـب  وا  لآ  وا و  رب  وت  ياـهدورد  ار -  اـم  ربـمغیپ  ایادـخ  راـب  اهاج 18
هاـج و تـهج  زا  و  اـهنآ ،  نیرتـگرزبتلزنم  ردـق و  تـهج  زاو  ناـشیا ،  نـیرترب  تـما ) ناراـکهانگ  زا   ) يرگیجناـیم تعافـشتهجزا و 

لبقت و  هنازیم ،  لقث  و  هناهرب ،  مظعو  هناینب ،  فرش  و  دمحم ،  لا  دمحم و  یلع  لص  مهللا  هد 19- رارق  دوخ  دزن  نانآ  نیرتدنموربآلالج 
اـنب و و  تـسرف ،  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راـب  هـتجرد 19- عـفراو  هروـن ،  مـتا  و  هـهجو ،  ضیب  و  هتلیـسوبرق ،  و  هتعاـفش ، 
و زاسراکـشآ ) همه  رب   ) نادرگ گرزب  ار  میرک ) نآرق  ) وا لـیلد  و  هد ) يرترب  ناـیدا  همه  رب  ار  شـسدقم  نید   ) نـک دـنلب  ار  واناـمتخاس 

شدیفـس ور  و  کـیدزن ،  دوـخ ) دزن   ) ار شتلزنم  و  ریذـپب ،  ناراـکهنگ ) هراـبرد   ) ار شتعافـش  و  اـمن ،  نیگنـس  ار  وا  تانـسح ) ) يوزارت
و هتنس ،  یلع  انیحا  رب 20-و  الاب  ار  شاهبترم  هجردو و  زاس ،  رـشتنم ) ناهج  ياج  همه  رد  ار  شنید   ) لماک ار  شرون  امرف و  ( شناـمداش )
هساکبانقساو 20-و هضوح ،  اندروا  و  هترمزیف ،  انرشحا  و  هتعاط ،  لها  نم  انلعجا  و  هلیبس ،  انب  کلـساو  هجاهنمانب ،  ذخو  هتلم  یلع  انفوت 
 ، هد رارقوا  ناربنامرف  زا  و  ربب ،  شاهقیرط  هارب و  و  هدریس ،  شراکشآ  هار  ردو  ناریمب ،  وا  نید  رب  و  رادب ،  هدنز  وا  شور  هقیرط و  رب  ار  ام 

نآرد تمایق  زور  تما  ناگدـیزگرب  هدومرف و  اطع  ترـضحنآبتشهب  ردیلاـعت  يادـخ  هک  يرهن   ) وا ضوحب  و  روآدرگ ،  وا  هورگ  رد  و 
كریخ نم  لمای  املضفا  اهب  هغلبت  ةولص  هلا ،  دمحم و  یلع  مهللا  لص  نادرگ 21-و  باریس  ضوحنآ  ماجزا  و  زاسدراو ،  دنوشیم ) دراو 

وا نآهلیسوب  هک  يدورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخراب  تسرف -  دورد  میرک 21-و  لضف  و  ۀعساوۀمحروذ ،  کنا  کتمارک ،  کلـضف و  و 
یتسینو و انف  هک   ) یگرزب ششخب  هداشگ و  تمحر  ياراد  وت  اریز  یناسربتسا ،  راودیما  هک  تیراوگرزب  شـشخب و  یکین و  نیرتهبب  ار 
ام لضفا  کلیبس ،  یف  دهاج  و  كدابعل ،  حصنو  کتایا ،  نم  يداو  کتالاسر ،  نم  غلب  امب  هزجا  مهللا  -22 درادن ) هار  نآ  رد  ندش  مگ 
 . هتاکربو هللا  ۀمحر  نیرهاطلا و  نیبیطلا  هلا  یلع  هیلع و  مالسلا  و  نیفطصملا ،  نیلسرملا  کئایبنا  و  نیبرقملا ،  کتکئالم  نمادحا  تیزج 

ءادا ارت  یگناـگی ) يراـگدرورپ و  ياـههناشن  اـی  دــیجم ،  نآرق  ) تاـیآ و  دــیناسر ،  ارت  ياـهماغیپ  هـکنیا  ربارب  رد  ار  وا  ایادــخ  راــب  -22
هب هد ،  شاداپ  درک  رازراک  شـشوک و  نابز ) تسدب و   ) وتهار رد  و  داد ،  زردنا  دـنپ و  ار  تناگدـنب  و  درک ) یئامنهار  نآب  ار  مدرم  ) دومن

و ياهداد ،  دوخ  هدـیزگرب  هدـش  هداتـسرف  ناربمغیپ  و  دنتـسهوت ،  هاگرد  ناکیدزن  صاوخ و  زا  هکیناگتـشرف  زا  یکیب  هک  یـشاداپنیرتهب 
دالیم و يدیلپ  زا  هتسارآ و  نامیا  ملعب و   ) هزیکاپ و ینادانو ) لهج  یکرچ  زا   ) هک وا  لآ  رب  وا و  رب  ادخ  رایسب  ياهیکین  ینابرهمو و  دورد 

 . دناكاپ داسف ) یصاعمیگدولآ و 
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