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ردق هروس  - 1057

هلزلز هروس  - 1157

تایداع هروس  - 1258

رثاکت هروس  - 1358

رثوک هروس  - 1459

نورفاک هروس  - 1559
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نآرق تایآ  نیرتمهم  زا  یکی  یسرکلاۀیآ » - » 2061

فورعم ياهاعد  اه و  تاجانم  مود : 62شخب 

62هراشا

تاجانم اعد و  راثآ  تّیمها و  62همّدقم :

مالسلا هیلع  داّجس  ماما  هناگهدزناپ  63تاجانم 

63هراشا

نیبئاتلا تاجانم  - 163

نیکاشلا تاجانم  - 265

نیفئاخلا تاجانم  - 366

نیجارلا تاجانم  - 467

نیبغارلا تاجانم  - 569
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هَّلل نیعیطملا  تاجانم  - 772

نیدیرملا تاجانم  - 873

نیّبحملا تاجانم  - 974

نیلّسوتملا تاجانم  - 1075

نیرقتفملا تاجانم  - 1176

نیفراعلا تاجانم  - 1278

نیرکاذلا تاجانم  - 1379

نیمصتعملا تاجانم  - 1481

نیدهازلا تاجانم  - 1582

: مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ماما  زا  موظنم  83یتاجانم 

: تاجانم رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  یلاع  رایسب  هلمج  85هس 

: ینآرق 85ياهاعد 

: حابص 88ياعد 

[: لیمک 116 91ياعد 

[: تارشع 125 99ياعد 

[: تامس 129 105ياعد 

: لولشم 109ياعد 

[: 136] ریشتسی 115ياعد 

[: 139] ریجم 118ياعد 

[: 142] ریبک نشوج  124ياعد 

[: 146] ریغص نشوج  143ياعد 

: مالسلا مهیلع  موصعم  هدراهچ  هب  لّسوت  155ياعد 

: قالخالامراکم 159ياعد 

[: هبدن 154 166ياعد 
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(: فیرشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع   ) يدهم ترضح  175ياعد 

: مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  زا  رگید  176ییاعد 

تارایز موس : 177شخب 

: ادخ يوس  هب  یهار  ناموصعم ، ترایز  177همّدقم :

: تسا دیحوت  نیع  تسین ، كرش  179ترایز 

: یمالسا تایاور  رد  180ترایز 

: رفس بادآ  181تامّدقم و 

: ترایز 184بادآ 

: لوخد 187نذا 

هرّونم هنیدم  رد  دجاسم  دهاشم و  ریاس  مالسلا و  مهیلع  عیقب  هّمئا  مالسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترایز  لّوا : 191لصف 

: کیدزن زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  191ترایز 

: نآ بادآ  ترایز و  191تّیفیک 

رود زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  193ترایز 

: رود زا  ترضح  نآ  ترایز  193تلیضف 

: رود زا  ترضح  نآ  ترایز  194تّیفیک 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  196ترایز 

: شفیرش ربق  هاگیاج  ترضح و  نآ  ترایز  196تلیضف 

: مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  مالسا  يوناب  ترایز  197تّیفیک 

مالسلا مهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  داّجس ، ماما  یبتجم ، نسح  ماما  عیقب : هّمئا  202ترایز 

: ناراوگرزب نآ  ترایز  202تلیضف 

: کیدزن زا  مالسلا  مهیلع  عیقب  هّمئا  ترایز  202تّیفیک 

: رود هار  زا  مالسلا  مهیلع  ناماما  ریاس  عیقب و  هّمئا  ترایز  204تّیفیک 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  میهاربا  205ترایز 

: مالسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  یمارگ  ردام  دسا  تنب  همطاف  ترضح  207ترایز 
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: هنیدم دجاسم  دهاشم و  209ترایز 

مالسلا هیلع  هزمح  ترضح  210ترایز 

: مالسلا هیلع  هزمح  ترضح  ترایز  210تلیضف 

: مالسلا هیلع  هزمح  ترضح  ترایز  210تّیفیک 

: دُحا يادهش  ریاس  213ترایز 

: هنیدم زا  جورخ  ماگنه  عادو  214ترایز 

مالسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  ترایز  فجن و  نیمز  تلیضف  مود : 215لصف 

: فجن نیمز  215تلیضف 

: مالسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  ترایز  215تلیضف 

: ترضح نآ  ترایز  216تّیفیک 

هقلطم 217تارایز 

217هراشا

یفاک ترایز  - 2220

لاّمج ناوفص  ترایز  - 3220

ناوفص زا  يرگید  ترایز  - 4230

میدق رازم  باتک  زا  یترایز  - 5231

عادو ترایز  - 6232

هصوصخم 233تارایز 

234هراشا

ریدغ دیع  زور  ترایز  - 1234

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دالیم  زور  ترایز  - 2252

ثعبم زور  بش و  ترایز  - 3259

ترضح نآ  تداهش  زور  ترایز  - 4266

نآ یترایز  نکاما  هفوک و  دجسم  نیمز و  تلیضف  موس : 266لصف 
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: هفوک نیمزرس  266تلیضف 

: هفوک دجسم  267تلیضف 

هفوک دجسم  267لامعا 

267هراشا

دجسم رد  لوخد  بادآ  - 1268

تشَّطلا تیب  اضقلا و  ۀَّکد  لامعا  - 2271

متفه نوُتس  لامعا  - 3272

مجنپ نوتس  لامعا  - 4277

موس نوتس  لامعا  - 5278

جَرَفلا باب  لامعا  - 6280

ترضح نآ  تاجانم  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  بارحم  لامعا  - 7283

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  ماقم  لامعا  - 8286

هفوک دجسم  رد  تجاح  زامن  - 9286

هللا همحر  لیقع  نب  ملسم  ترضح  286ترایز 

هللا همحر  ةوْرُع  نب  یناه  289ترایز 

« هعصعص  » و دیز »  » و هلهس »  » دجسم لامعا  تلیضف و  مراهچ : 290لصف 

: هلهس دجسم  290تلیضف 

: هلهس دجسم  291لامعا 

يدهم ترضح  294ماقم 

«: دیز  » دجسم 294لامعا 

«: هعصعص  » دجسم 296لامعا 

: هعصعص دیز و  296تّیصخش 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  مجنپ : 297لصف 

کیدزن زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  297ترایز 
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: کیدزن زا  ترضح  نآ  ترایز  297تلیضف 

: کیدزن زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  298بادآ 

: نآ تلیضف  تارف و  299بآ 

: کیدزن زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  306تّیفیک 

: کیدزن زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هقلطم  306تارایز 

: مالسلا امهیلع  یلع  نب  ساّبع  لضفلاابا ، ترضح  318ترایز 

کیدزن زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هصوصخم  323تارایز 

صوصخم ياهزور  اهبش و  رد  323ترایز 

اروشاع ترایز  - 1323

323هراشا

: اروشاع فورعم  ترایز  324دنس 

: اروشاع ترایز  324نتم 

نیعبرا ترایز  - 2329

بجر همین  صوصخم  ترایز  - 4335

نابعش همین  صوصخم  ترایز  - 5337

ردق ياهبش  رد  ترایز  - 6338

نابرق رطف و  دیع  رد  ترایز  - 7340

هفرع زور  ترایز  - 8346

: رگید هصوصخم  ماّیا  هعمج و  بش  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  352ترایز 

رود هار  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  353ترایز 

: رود هار  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  353شاداپ 

: رود هار  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  353بادآ 

: اروشاع زور  353بادآ 

: رود هار  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  354تّیفیک 
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: نآ زا  هدافتسا  بادآ  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  356تلیضف 

: ینیسح تبرت  زا  هدافتسا  356تّیفیک 

: ینیسح رئاح  البرک و  نیمز  357تلیضف 

: ینیسح رئاح  358ّلحم 

مالسلا امهیلع  نیمظاک  ترایز  مشش : 358لصف 

(: مالسلا امهیلع  داوج  ماما  رفعج و  نب  یسوم  ترضح   ) نیمظاک ترایز  358تلیضف 

: مالسلا امهیلع  نیمظاک  ترایز  359تّیفیک 

: مالسلا امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هب  ّصتخم  359ترایز 

: مالسلا هیلع  داوج  ماما  هصوصخم  365تارایز 

: مالسلا امهیلع  داوج  ماما  مظاک و  ماما  كرتشم  368تارایز 

: مالسلا هیلع  مظاک  ماما  عادو  370ترایز 

: مالسلا هیلع  داوج  ماما  عادو  370ترایز 

: اثارب دجسم  370تلیضف 

: هعبرا باّون  371ترایز 

: ناراوگرزب نآ  ترایز  371تّیفیک 

: ینیلک موحرم  372ترایز 

: ناملس بانج  372ترایز 

: بانج نآ  ترایز  373تّیفیک 

يرسک 375قاط 

: نامیلا نب  ۀفیذح  376ترایز 

: نیادم عماج  دجسم  رد  376زامن 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترایز  متفه : 376لصف 

: 376همّدقم

: مالسلا هیلع  اضر  ترضح  ترایز  377تلیضف 
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: مالسلا هیلع  اضر  ترضح  ترایز  378تّیفیک 

: عادو 388ترایز 

( مالسلا امهیلع  يرکسع  نسح  ماما  يداه و  ماما   ) نیّیرکسع ترایز  متشه : 389لصف 

: مالسلا امهیلع  نیّیرکسع  ترایز  389تلیضف 

مالسلا امهیلع  مامه  ماما  ود  نآ  ترایز  390تّیفیک 

: راوگرزب ود  نآ  كرتشم  390ترایز 

: مالسلا هیلع  يداه  ماما  صوصخم  391ترایز 

: مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  صوصخم  396ترایز 

: مالسلا هیلع  تّجح  ترضح  همّرکم  ردام  نوتاخ  سجرن  402ترایز 

: نوتاخ همیکح  404ترایز 

: مالسلا امهیلع  نیسح  دّیس  دّمحم و  دّیس  هدازماما  ود  404ترایز 

: نیّیرکسع عادو  405ترایز 

مالسلا هیلع  رمالا  بحاص  ترضح  ترایز  مهن : 405لصف 

405هراشا

؟ تساجک سّدقم  بادرس  - 1405

ترضح ترایز  نامز  - 2406

ترضح نآ  ترایز  406تّیفیک 

: لوخد 406نذا 

(: نیسای لآ  ترایز   ) لّوا 406ترایز 

(: بادرس صوصخم  ترایز   ) مود 410ترایز 

: موس 416ترایز 

: مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  هثاغتسا  مراهچ و  419ترایز 

: ترضح نآ  هب  طوبرم  420ياهاعد 

421هراشا
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(: هبدن ياعد   ) لّوا 421ياعد 

(: حبص زامن  زا  دعب  ياعد   ) مود 421ياعد 

(: دهع ياعد   ) موس 422ياعد 

: مراهچ 424ياعد 

مجنپ 427ياعد 

هعماج تارایز  مهد : 433لصف 

433هراشا

(: مالسلا هیلع  اضر  ماما  زا  لوقنم  ترایز   ) لّوا 433ترایز 

(: هریبک هعماج  ترایز   ) مود 434ترایز 

(: مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  هعماج  ترایز   ) موس 443ترایز 

(: هَّللانیما ترایز   ) مراهچ 445ترایز 

(: هّیبجر ترایز   ) مجنپ 446ترایز 

تارایز زا  دعب  ياهاعد  مهدزای : 446لصف 

: لّوا 446ياعد 

(: نیماضملا ۀیلاع  ياعد   ) مود 448ياعد 

(: قالخالامراکم ياعد   ) موس 454ياعد 

: مالسلا مهیلع  موصعم  هدراهچ  رب  454تاولص 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رب  454تاولص 

: مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  رب  455تاولص 

: مالسلا اهیلع  همطاف  نانز  هدیس  رب  455تاولص 

: مالسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  رب  456تاولص 

: مالسلا امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماما  رب  457تاولص 

: مالسلا هیلع  رقاب  ماما  رب  458تاولص 

: مالسلا هیلع  قداص  ماما  رب  458تاولص 
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: مالسلا امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  رب  458تاولص 

: مالسلا امهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  رب  459تاولص 

: مالسلا هیلع  داوج  ماما  رب  459تاولص 

: مالسلا هیلع  يداه  ماما  رب  460تاولص 

: مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رب  460تاولص 

رظتنملا رمالا  یلو  رب  461تاولص 

: مالسلا مهیلع  هّمئا  عادو  462ترایز 

نینمؤم روبق  ناگدازماما و  ماظع و  يایبنا  ترایز  مهدزاود : 463لصف 

463هراشا

ناربمایپ ترایز  لّوا : 463شخب 

: روبق لحم  ترایز و  463تلیضف 

: ناربمایپ ترایز  464تّیفیک 

ناگدازماما ترایز  مود : 464شخب 

: ناگدازماما ترایز  464تلیضف 

: ناگدازماما ترایز  465تّیفیک 

: مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  ترایز  465تلیضف 

: مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  ترایز  465تّیفیک 

: مالسلا هیلع  ینسح  میظعلادبع  ترضح  ترایز  468تلیضف 

: مالسلا هیلع  ینسح  میظعلادبع  ترضح  ترایز  468تّیفیک 

نانمؤم روبق  ترایز  موس : 471شخب 

: نانمؤم روبق  ترایز  471تلیضف 

: نانمؤم روبق  ترایز  تّیفیک  نامز و  471بادآ ،

ترایز رد  تباین  بادآ  مراهچ : 473شخب 

473هراشا
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: تسا هتخادرپ  يرگید  ار  ناشرفس  هنیزه  هک  یناسک  يارب  تباین  474تّیفیک 

( ۀجحلا يذ  ات  مرحم  زا   ) یمالسا ياه  هام  لامعا  مراهچ : 476شخب 

476همّدقم

: هام ره  لّوا  كرتشم  476لامعا 

: هام ره  هژیو  479لامعا 

مّرحم هام  لّوا : 479لصف 

: هام نیا  479میوقت 

: متام هسامح و  هام  مّرحم ، 480هام 

: مّرحم هام  480لامعا 

: اروشاع بش  481لامعا 

: اروشاع زور  482لامعا 

رفص هام  مود : 486لصف 

: هام نیا  486میوقت 

: هودنا مغ و  ههد  رفص ، رخآ  487ههد 

: رفص ِهام  488ِلامعا 

لّوألاعیبر هام  موس : 488لصف 

: هام نیا  488میوقت 

: لّوالاعیبر هام  489لامعا 

یناّثلاعیبر هام  مراهچ : 490لصف 

: هام نیا  490میوقت 

: یناّثلاعیبر هام  490لامعا 

لّوألايدامج هام  مجنپ : 491لصف 

: هام نیا  491میوقت 

: لّوألايدامج هام  491لامعا 
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یناّثلايدامج هام  مشش : 491لصف 

: هام نیا  491میوقت 

: یناّثلايدامج هام  492لامعا 

بجر هام  متفه : 493لصف 

: هام نیا  493میوقت 

: بجر هام  493تلیضف 

بجر هام  494لامعا 

494هراشا

: هام نیا  كرتشم  لامعا  495لّوا -

495هراشا

: بئاغّرلا 503ۀلیل 

: هّیبجر 504هرمع 

: بجر هام  ياهزور  اهبش و  صوصخم  لامعا  505مود -

505هراشا

: دووادّما لمع  512تّیفیک 

[: هطوطب 862 نبا  تیاور  هب  ثعبم ، بش  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ربق  519تامارک 

مّظعملا نابعش  هام  متشه : 526لصف 

: هام نیا  526میوقت 

: نابعش هام  527تلیضف 

نابعش هام  528لامعا 

: هام نیا  كرتشم  528لامعا 

هّینابعش تاجانم  - 9531

: نابعش هام  ياهزور  اهبش و  صوصخم  536لامعا 

ناضمر كرابم  هام  مهن : 548لصف 
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: هام نیا  548میوقت 

: ناضمر كرابم  هام  548تلیضف 

: ناضمر كرابم  هام  549لامعا 

ناضمر كرابم  هام  كرتشم  549لامعا 

: زور بش و  ره  كرتشم  550لامعا 

: ناضمر كرابم  هام  ياهبش  كرتشم  553لامعا 

[: حاتتفا 959 554ياعد 

: ناهاگرحس صوصخم  562لامعا 

یلامث 971] هزمحوبا  ياعد  - 4564

( اوتحمرپ رایسب  ياعد   ) رحس ياعد  نیرترصتخم  - 5584

: ناضمر كرابم  هام  ياهزور  كرتشم  585لامعا 

: ناضمر كرابم  هام  ِنّیعم  ياهزور  ای  اهبش  ِصوصخم  606لامعا 

: ردب گنج  بش  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  616یتلیضف 

: ردق 617ياهبش 

: ردق ياهبش  618لامعا 

: ردق ياهبش  كرتشم  618لامعا 

: ردق هناگهس  ياهبش  زا  کی  ره  صوصخم  620لامعا 

: مهدزون بش  620لامعا 

: موس تسیب و  بش  صوصخم  624لامعا 

: ناضمر كرابم  هام  رخآ  ههد  ياهبش  627ياعد 

: ناضمر هام  رخآ  ياهبش  كرتشم  627ياهاعد 

: ناضمر هام  رخآ  ههد  زا  بش  ره  صوصخم  629ياهاعد 

: ناضمر كرابم  هام  ياهبش  638ياهزامن 

: ناضمر هام  ياهزور  صوصخم  640ياهاعد 
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لاّوش هام  مهد : 643لصف 

: هام نیا  643میوقت 

: لاّوش هام  644تلیضف 

: لاّوش هام  644لامعا 

(: رطف دیع  بش   ) هام لّوا  644بش 

: رطف دیع  زور  لامعا  648تلیضف و 

هدعقلايذ هام  مهدزای : 651لصف 

: هام نیا  651میوقت 

: هدعقلايذ هام  652تلیضف 

: هدعقلايذ هام  652لامعا 

(: ضرالاوحد زور   ) مجنپ تسیب و  653زور 

هّجحلايذ هام  مهدزاود : 655لصف 

: هام نیا  655میوقت 

: هّجحلايذ هام  656تلیضف 

: هّجحلايذ هام  657لامعا 

: لّوا ههد  كرتشم  657لامعا 

: هام نیا  ياهبش  اهزور و  ّصتخم  660لامعا 

(: هفرع زور   ) مهن 669زور 

: هفرع زور  669لامعا 

هفرع فورعم  ياعد  - 5674

(: نابرق دیع  زور   ) مهد 696زور 

: نابرق دیع  زور  696لامعا 

(: مهدجیه زور   ) ریدغ دیع  697زور 

: ریدغ دیع  زور  698لامعا 
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(: هلهابم زور  مالسلا و  هیلع  یلع  یشخب  متاخ  زور   ) مراهچ تسیب و  704زور 

 : یتأ له  هروس  لوزن  زور   ) مجنپ تسیب و  710زور 

: هّجحلايذ رخآ  711زور 

يدیشروخ ياههام  712لامعا 

: زورون 712دیع 

: زورون دیع  713لامعا 

یمور 714ياههام 

: ناسین بآ  714ّصاوخ 

هتفه مایا  زور و  بش و  لامعا  مجنپ : 715شخب 

715هراشا

رجف عولط  ماگنه  لامعا  لّوا : 716لصف 

نیعولّطلا نیب  لامعا  مود : 717لصف 

ناهاگماش بورغ و  صوصخم  لامعا  موس : 719لصف 

ماش حبص و  كرتشم  لامعا  مراهچ : 720لصف 

باوخ ماگنه  بادآ  مجنپ : 726لصف 

ناهاگرحس لامعا  مشش : 729لصف 

729هراشا

: بش هلفان  729تلیضف 

: بش زامن  730تقو 

: بش زامن  731تّیفیک 

اهزور ياهاعد  متفه : 734لصف 

هتفه ماّیا  ياهاعد  متشه : 739لصف 

739هراشا

: هبنش زور  739ياعد 
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: هبنشکی زور  740ياعد 

: هبنشود زور  741ياعد 

: هبنشهس زور  743ياعد 

: هبنشراهچ زور  744ياعد 

: هبنشجنپ زور  745ياعد 

: هعمج زور  746ياعد 

هعمج زور  بش و  لامعا  تلیضف و  مهن : 747لصف 

747هراشا

: هعمج بش  748لامعا 

: نآرق ظفح  يارب  هعمج  بش  رد  ییاعد  754زامن و 

: تاجاح ندش  هدروآرب  يارب  مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  هسّدقم  هیحان  زا  يزامن  755اعد و 

: هعمج زور  756لامعا 

هتفه ماّیا  تارایز  مهد : 765لصف 

765هراشا

: هبنش زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  766ترایز 

: هبنشکی زور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  768ترایز 

: مالسلا اهیلع  يربک  هقیّدص  لّوا  769ترایز 

: مالسلا اهیلع  يربک  هقیّدص  مود  769ترایز 

: هبنشود زور  رد  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  769ترایز 

: هبنشهس زور  رد  مالسلا  مهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  داجس و  ماما  771ترایز 

: هبنشراهچ زور  رد  مالسلا  مهیلع  يداه  ماما  داوجماما و  اضرماما ، مظاک ، یسوم  ماما  772ترایز 

: هبنشجنپ زور  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  772ترایز 

: هعمج زور  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يدهم ، ترضح  773ترایز 

زامن تابیقعت  تامدقم و  بادآ ، مشش : 774شخب 
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! توکلم ملاع  هب  زاورپ  هلیسو  زامن  774همّدقم :

: زامن تابیقعت  بادآ و  776هفسلف 

زامن بادآ  تامّدقم و  لّوا : 777لصف 

: كرتشم بادآ  777تامّدقم و 

: وضو 777بادآ 

: زامن يارب  دجسم  هب  دورو  778بادآ 

: زامن ندروآ  اجب  تامّدقم  779بادآ و 

: زامن لاح  رد  زامن و  زا  لبق  780ياهاعد 

: زامن ره  صوصخم  بادآ  784تامّدقم و 

: تعامج 788زامن 

: تعامج زامن  تلیضف  هرابرد  تیاور  788دنچ 

زامن تابیقعت  مود : 788لصف 

788هراشا

: كرتشم 789تابیقعت 

: مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  حیبست  790تّیفیک 

: هعبرا تاحیبست  رکذ  - 12795

: زامن ره  صوصخم  804تابیقعت 

: رهظ زامن  804تابیقعت 

: رصع زامن  806تابیقعت 

: برغم زامن  806تابیقعت 

: هلیفغ 808زامن 

: اشع زامن  809تابیقعت 

: حبص زامن  810تابیقعت 

: تسا هدش  دراو  حبص  زامن  بیقعت  رد  هک  یتایآ  اهرکذ و  810اهاعد ،
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رکش هدجس  موس : 816لصف 

816هراشا

: رکش هدجس  816تّیفیک 

: رکش هدجس  ياهرکذ  زا  817یخرب 

بحتسم ياهزامن  متفه : 818شخب 

818هراشا

مالسلا مهیلع  موصعم  هدراهچ  ياهزامن  لّوا : 819لصف 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زامن  - 1819

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  زامن  - 2820

مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  زامن  - 3822

822هراشا

: ترضح نآ  زا  يرگید  823زامن 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  زامن  - 4824

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زامن  - 5825

مالسلا هیلع  نیدباعلانیز  ماما  زامن  - 6828

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  زامن  - 7828

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زامن  - 8829

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  زامن  - 9829

مالسلا هیلع  اضر  ماما  زامن  - 10830

مالسلا هیلع  داوج  ماما  زامن  - 11831

مالسلا هیلع  يداه  ماما  زامن  - 12831

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زامن  - 13832

مالسلا هیلع  نامز  ماما  زامن  - 14833

رگید فورعم  ياهزامن  مود : 833لصف 
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هللا همحر  راّیط  رفعج  زامن  - 1833

مالسلا مهیلع  نیموصعم  هب  هیده  ِزامن  - 2835

نفّدلا ۀلیل  زامن  - 3836

نفّدلاۀلیل يارب  رگید  يزامن  - 4836

هام لّوا  زامن  - 5837

یبارعا زامن  - 6837

ردام ردپ و  شزرمآ  يارب  دنزرف  زامن  - 7838

یبلق ياههسوسو  عفر  يارب  رگید ، یلامعا  زامن و  - 8838

نارکمج دجسم  زامن  - 9840

بش زامن  - 10840

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  هب  لّسوت  زامن  - 11840

تجاح زامن  - 12841

تاجاح ندش  هدروآرب  يارب  رگید  يزامن  - 13842

اهيراوشد اهیتخس و  عفر  يارب  زامن  - 14843

يزور ندش  دایز  يارب  زامن  - 15843

يزور بلط  رد  رگید  يزامن  - 16844

هقیقع بادآ  يدام و  يونعم و  تالکشم  لح  يارب  اعد  متشه : 844شخب 

هتکن دنچ  يروآدای  اعد و  تّیمها  844همّدقم :

يورخا يویند و  تاجاح  ندمآرب  يارب  ییاهاعد  - 1846

اهيراتفرگ هودنا و  مغ و  عفر  يارب  اعد  - 2866

اهيرامیب عفر  يارب  اعد  - 3873

نْیَد يادا  يارب  اعد  - 4878

اهراک رد  شیاشگ  يارب  اعد  - 5879

تشحو لماوع  ربارب  رد  شمارآ  يارب  اعد  - 6879
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تخس ثداوح  نانمشد و  نارگمتس و  ّرش  زا  ینمیا  يارب  اعد  - 7880

نادنز زا  یصالخ  يارب  اعد  - 8883

قزر رد  هعسوت  يارب  اعد  - 9884

یلاسکشخ عفر  ناراب و  بلط  يارب  اعد  - 10886

هبوت ياعد  - 11887

تبقاع نسح  يارب  اعد  - 12892

هعلاطم تقو  ياعد  - 13893

فافز بش  ياعد  - 14894

: هقیقع 894بادآ 

: هقیقع 896ياعد 

نآ بادآ  هراختسا و  مهن : 896شخب 

نآ بادآو  هراختسا  تّیمها  896همّدقم :

: هراختسا رگید  897يانعم 

: هراختسا 898بادآ 

: هراختسا 898عاونا 

898هراشا

نآرق اب  هراختسا  - 1898

حیبست اب  هراختسا  - 2899

عاقّرلا تاذ  هراختسا  - 3900

یبلق ماهلا  اب  هراختسا  - 4900

ناگدرم هب  طوبرم  بادآ  ماکحا و  مهد : 902شخب 

ترخآ يوس  هب  رفس  ایند و  یگدنز  نایاپ  902همّدقم :

ناگدرم زا  نتفرگ  تربع  - 1903

؟ میوش هدامآ  ترخآ  رفس  يارب  هنوگچ  - 2903
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رضتحم نیلاب  رب  - 3905

تاوما زامن  نفد و  نفک و  بادآ  - 4906

906هراشا

تّیم لسغ  906لّوا :

ندرک نفک  907مود :

تّیم زامن  907مراهچ :

907هراشا

: تّیم زامن  907روتسد 

تّیم نفد  909مجنپ :

تّیم نیقلت  - 5910

( تشحو زامن   ) نفّدلا ۀلیل  زامن  - 6913

ناگدنامزاب هب  تیلست  - 7913

يراوگوس مسارم  تبیصم و  رب  ربص  - 8913

تاوما يارب  تاریخ  - 9915

اسِک ثیدح  هرابرد  916یحیضوت 

: نخس 920نیرخآ 
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نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : همزمز 

باتک تاصخشم 

 - 1305 رصان ، يزاریش ، مراکم  هسانشرس : 
هدیزگرب نیون . حیتافم  يدادرارق :  ناونع 

[. نارگید و  ... ] یسدق دمحا  يراکمه  اب  يزاریشمراکم ؛ رثا  نیون /  حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : همزمز  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.]؟  تساریو تساریو [ :  تیعضو 

.1387 ع ،)  ) بلاطیبانبیلع ماما  تاراشتنا  مق : رشن :  تاصخشم 
. مس  5/16 × 5/11 103ص ؛. يرهاظ :  تاصخشم 

9789645330239 لایر :   5000 کباش : 
. یبرع یسراف -  تشاددای : 

. مراکم دوعسم  يدماح ، اضردمحم  يدواد ، دیعس  یسدق ، دمحا  يراکمه  اب  تشاددای : 
.Whisper of Ramazan یسیلگنا : هب  دلج  تشپ  تشاددای : 

. مود پاچ  تشاددای : 
. سیونریز تروصهب  همانباتک  تشاددای : 

ناضمر هام  ياهاعد  عوضوم : 
روهشلا لامعا  عوضوم : 

دمحا یسدق ، هدوزفا :  هسانش 
ر8م7 1387  / BP270 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/774 ییوید :  يدنب  هدر 
1577912 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

هراشا

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
: َلاَق َو  ِِهَتباَجِِإل ، ًابَبَس  َو  ِِهتَمْحَر ، َیلِإ  ًۀَعیِرَذ  َءاَعُّدلا  َلَعَج  يِذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا 

. ُهَْدنِع ِۀَعاَفَّشلا  ِْلیَن  َو  ِِهتاَضْرَم ، َیلِإ  اًلِیبَس  َو  ِِهناَوْضِر ، َیلِإ  ًۀَلیِسَو  ِِهئاَِیلْوَأ  َةَراَیَز  َلَعَج  َو  ْمَُکل » ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدُأ  »
ِِهْتَیب ِلْهَأ  َو  ٍدَّمَُحم  ِهِِّیبَن  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو  ِبُونُّذلا . ِسَنَد  ْنَع  ِحاَوْرَْألا  ِریِهْطَت  َو  ِبُولُْقلا ، ِبیِذْهَت  َو  ِسوُفُّنلا ، ِۀَِیبْرَِتل  ًابَبَس  َِکلذ  َعیِمَج  َلَعَج  َُّمث 

. ًارِیثَک ًامِیلْسَت  َمَّلَس  َو  ُهاَِدف ، اَنُحاَوْرَأ  َرَظَْتنُْملا  ِهَّللا  َۀَّیَِقب  اَمَّیِسَال  ِءاَعُّدلا ، َو  ِةَراَیِّزلا  َقُرُط  انوُمَّلَع  َنیِذَّلَأ  ِءابَجُّنلا ، َنیِرِهاَّطلا 
***

: دسریم رظن  هب  يرورض  هتکن  دنچ  رکذ  باتک  نیا  ثحابم  رد  دورو  زا  لبق 

نانجلاحیتافم باتک  ترایز و  اعد و  بتک  - 1
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مهیلع يده  هّمئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  بناج  زا  هک  یتارایز  اهاعد و  يروآدرگ  هب  ناگرزب  زا  یعمج  هعیـش  خیرات  لوط  رد 
باریس ّتیونعم ، ناشوج  همشچ  نیا  زا  ار  هَّللاءایلوا  ترایز  ناگتفیش  ادخ و  اب  زاین  زار و  ناقشاع  همه  ات  دناهتخادرپ  هدش ، رداص  مالـسلا 

: درک هراشا  دارفا  نیا  هب  ناوتیم  اهنآ  نایم  زا  هک  دنزاس 
(. يرمق يرجه  لاس 329  ياّفوتم  ءاعدلا ،» باتک   » یفاک و فیرش  باتک  ّفلوم   ) ینیلک موحرم  - 1

(. لاس 368 ياّفوتم  تارایزلالماک ،»  » باتک ّفلؤم   ) هیولوق نبا  - 2
(. لاس 381 ياّفوتم  رازملاو ،» ءاعدلا   » باتک ّفلؤم   ) قودص خیش  - 3

(. لاس 460 ياّفوتم  دّجهتملاحابصم ،»  » باتک ّفلؤم   ) یسوط خیش  هفئاطلا  خیش  - 4
(. لاس 664 ياّفوتم  لابقا و »...  عوبسالالامج ، عیبرلاةرهز ، لئاسلاحالف ، تاوعّدلاجهُم ،  » ياهباتک هدنسیون   ) سوواط نبدّیس  - 5

(. لاس 841 ياّفوتم  رازملا »  » و یعادلاةّدع »  » باتک هدنسیون   ) یّلح دهف  نبا  - 6
16 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

(. لاس 905 ياّفوتم  نیمالادلبلا »  » و حابصملا »  » باتک هدنسیون   ) یمعفک - 7
(. لاس 1031 ياّفوتم  حالفلاحاتفم »  » باتک هدنسیون   ) ییاهب خیش  - 8

(. لاس 1110 ياّفوتم  حیباصملا ،» سابقم  بیغلا و  حیتافم  رئازلا ، ۀفحت  عیباسالا ، عیبر  داعملا ، داز   » ياهباتک هدنسیون   ) یسلجم هماّلع  - 9
موـحرم هب  تبوـن  هک  نیا  اـت  دـنداد  ماـجنا  نسحا  وـحن  هـب  اـعد  هـنیمز  رد  ار  شیوـخ  تلاـسر  دوـخ  رـصع  رد  ناـگرزب  نـیا  زا  کـی  ره 

بوخ و رایسب  هقیلس  راشرس و  قوذ  اب  ناشیا  دیـسر ؛ يافوتم 1359 ق ) - ) هیلع یلاعت  هَّللا  ناوضر  یمق - ساّبع  خیـش  جاح  نیثدحملاۀقث 
تخادرپ نانجلاحیتافم »  » عماج باتک  فیلأت  هب  تشاد ، نیقباس  تارایز  اعد و  بتک  مالـسلا و  مهیلع  تیبلها  راثآ  رب  هک  یعیـسو  هطاحا 

دـجاسم و همه  هب  دـش و  ریگناـهج  شباـتک  یهاـتوک ، تّدـم  رد  دوب ، رادروـخرب  نآ  زا  ردـقیلاع  ثّدـحم  نیا  هک  یتـّین  صوـلخ  يور  و 
. دندش باریس  صالخا  اب  ملاع  نیا  ملق  تاحشر  زا  ناگمهو  تفای  هار  اههناخ ،

هک دوب ، هدـش  رـشتنم  اههناخ  زا  يرایـسب  رد  پاچ و  نانجلاحاتفم »  » مان هب  ییاعد  باتک  نانجلاحـیتافم »  » باتک زا  لبق  هکنیا ، هجوت  لـباق 
خیـش جاح  موحرم  هک  دوب  یتسردان  لوعجم و  تایاور  هب  هدولآ  باتک  نیا  هنافّـسأتم  دادیم و  لیکـشت  ار  مدرم  زا  يرایـسب  ياعد  باتک 

هب یتحاران  نیا  ثراو ، هقلطم  ترایز  لیذ  نانجلا ، حـیتافم  رد  هک   ) دوب هدرک  ینابـصع  تخـس  ار  يرون  یجاـح  شداتـسا  یمق و  ساـبع 
حاتفم  » ياج هب  « ) نانجلا حـیتافم   » شزرا رپ  رثا  نتـشون  هب  خیـش ، جاـح  موحرم  هک  دـش  ببـس  رما  نیمه  و  تسا ) سکعنم  حورـشم  روط 

. تسا هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  نانجلا  حیتافم  همدقم  رد  هک  دیامن ، مادقا  نانجلا )»
، تشاد ياهژیو  نابطاخم  دوب و  هدش  هتشون  یّصاخ  یناکم  ینامز و  طیارـش  يارب  اهباتک  زا  يرایـسب  دننام  باتک  نیا  هک  اجنآ  زا  یلو 

داریا هیام  هک  یفاضا  بلاطم  زا  ياهراپ  زا  و  ددرگ ، فرطرب  اهیتساک  دریگ ؛ رارق  عیـسو  رظن  دـیدجت  دروم  ام  نامز  رـصع و  رد  دوب  مزال 
اـهاعد و تاـکرب  راـثآ و  هفـسلف ، زار ، زمر و  ددرگ ؛ هدوزفا  تاراـیز و ...  اـهاعد و  عباـنم  كرادـم و  دوش ؛ رظنفرـص  تسا  ناهاوخدـب 

نامز رصع و  بسانتمو  عماج  رظنره  زا  هک  یترایز  اعد و  باتک  عومجم  رد  دوش و  هداد  نآ  هب  ینیون  مظن  سپس  دوش ؛ يروآدای  تارایز 
. ددرگ مهارف  دشاب ، وجادخ - ناوج  لسن  يارب  ًاصوصخم  ام -

***
زا هک  مدید  مزال  هنیمز  نیا  رد  یفاک  هعلاطم  زا  سپ  متـساوخیم ؛ ار  نآ  قیفوت  ادخ  زا  مدـنارورپیم و  رـس  رد  ار  رکف  نیا  هک  دوب  اهلاس 

دمحا يدواد و  دیعـس  نایاقآ  مالـسا  ججح  دنمجرا ، ناداتـسا  ینعی : هّیملع ، هزوح  راکرپ  صلخم و  قوذاب ، ردقنارگ ، يالـضف  زا  رفن  ود 
رد ناوارف  تامحز  دـنتخادرپ و  نآ  هب  مامت  راکتـشپ  اب  دـندرک و  لابقتـسا  اهنآ  هَّللادـمحب  منک ؛ توعد  يراکمه  کـمک و  يارب  یـسدق 
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زا دعب  مدوزفا . نآ  رب  دوب  مزال  هچنآ  متشاد و  تراظن  نانآ  راک  رب  لحارم  مامت  رد  بناجنیا  و  دندیشک ، ثحابم  قیقحت  حیقنت و 
17 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

هک رـضاح  هعومجم  هجیتن ، رد  تفرگ و  رارق  دّدـجم  یـسررب  دروم  نایاقآ  نیا  روضح  اب  نایاپ  ات  زاغآ  زا  رگید  راـب  کـی  باـتک ، ماـمتا 
. دیامرفلوبق همهزادنوادخ  دش . مهارف  دنکیم ، نیمأت  اًلماک  ار  قوف  فادها  منکیم  رّوصت 

اعد رورپحور  راثآ  - 2

ناـماما نآ  زا  هک  تسا  ياهدـنزومآ  اوـتحمرپ و  رورپحور ، یلاـع ، رایـسب  ياـهاعد  مالـسلا  مهیلع  تیبلـها  بتکم  ّمـهم  ياـیازم  زا  یکی 
یتسار هفرع . ياعد  هزمحوبا و  هبدن ، حابص ، لیمک ، ياعد  نوچمه  ییاهاعد  تسا ؛ زاجعا  هیبش  اهنآ  زا  یضعب  هدنام ، راگدای  هب  راوگرزب 

. تفای ناوتیمن  یهورگ  چیه  دزن  اج و  چیه  رد  ار  اهاعد  نیا  دننام  تسا ؛ نینچ 
نوچ دزومآیم و  ام  هب  ار  هَّللا » یلا  كولـس  ریـس و   » يزاسدوخ و مسر  هار و  تسا ، مالـسا  ّینغ  فراعم  شخبماـهلا  عبنم  هک  اـهاعد  نیا 

. دوریم رتارف  نایمدآ  راکفا  هّلق  زا  هک  دریگیم  جوا  نانچ  تسا ، ادخ  اب  اهنآ  رد  نخس  يور 
ناگدننکاعد زا  يرایـسب  دـیاش  هک  دراد  لامک  بتارم  هب  اهنآ  قوس  یناسنا و  سوفن  تیبرت  رد  يّرثؤم  رایـسب  شقن  اعد  هک  تسین  یّکش 

. دنشاب لفاغ  نآ  زا 
اعد نایم ، نیا  رد  دوشیم ؛ رود  هتفرگ و  هلصاف  وا  زا  یهّجوتیب ، تلفغ و  اب  یمدآ  یلو  تسا ، کیدزن  رایسب  ناسنا  هب  دنوادخ  هک  نیا  اب 

. دنکیم ساسحا  اًلماک  ار  یکیدزن  برق و  ناسنا ، دزاسیم و  فرطرب  ار  لاعتم  دنوادخ  هدننکاعد و  نایم  باجح  هک  تسا  رکذ  و 
حور راسخاش  رب  ار  ّتیدوبع  قشع و  صالخا و  نامیا و  ياههفوکـش  باریـس و  ار  اهلد  نیمزرـس  هک  تسا  يراـهب  ناراـب  نوچمه  اـعد » »

! دزاسیم رهاظ  یمدآ 
! دشخبیمتایح هَّللانذاب »  » ار میمرمظع » ، » حیسم مَد  نوچمه  هک  تسایسدق  شخبحور  میسن  اعد » »

! دهدیم شرورپ  دوخ  نورد  رد  ار  قالخا  لیاضف  ياهرهوگ  هک  تسا  یجاّوم  يایرد  اعد » »
. تسا نیشنمه  یهلا  ياوقت  اب  تسا ، نیرق  اعد  رون  اب  هک  یلد  ره  و  تاذ ، حّرفُم  تسا و  تایح  ّدمُم  تسا  هارمه  اعد  اب  هک  یسَفَن  ره 

هّیقب و  دهاوخیم ، اعد  قیرط  زا  ار  وا  یناحور  شرورپ  تیبرت و  دنوادخ  دبلطیم و  ادخ  زا  ار  دوخ  یصخش  دصاقم  هب  لوصو  هدننکاعد ،
! تسا هناهب 

هدش  دراو  ثیدح  رد  هک  هنوگنامه  تسا ؛ تدابع  حور  تایح و  بآ  تداعس ، يایمیک  مظعا ، ریسکا  اعد  تفگ : ناوتیم  اجنیا  زا  و 
[1 «.] ِةَدابِْعلا ُّخُم  ُءاعُّدلا  »

! تساهنآ ياهاعد  رطاخ  هب  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  اهناسنا  شزرا  نآرق ، یهاوگ  قبط  هک  نیا  بلاج  و 
[2 «.] ْمُکُؤاَعُد َالَْول  یِّبَر  ْمُِکب  اُؤَبْعَی  اَم  ُْلق  »

18 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
: هکنیا نخس  هاتوک 

. تسا ناسنا  حور  شرورپ  تیبرت و  يارب  یّمهم  لماع  اعد 
. دشاپیم لد  رب  دیما  رون  هدرک و  يریگولج  سأی  يدیمون و  زا  اعد 

. دهدیم تمواقم  سرد  تخس  ثداوح  ربارب  رد  دشخبیم و  ورین  ناسنا  هب  تالکشم  رد  اعد 
. دشخبیم ییاهر  یگدرسفا  زا  ار  ناسنا  دنکیم و  نیمضت  ار  لد  حور و  یباداش  طاشن و  اعد 

. دهدیم لّمحت  يرادیاپ و  ناسنا  هب  یگدنز  بئاصم  ربارب  رد  اعد 
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باتک نیا  رد  ام  شور  و  نیون » حیتافم   » يایازم - 3

. تسا كرد  لباق  تلوهس  هب  ناوج ، لسن  هژیو  هب  ناگمه ، يارب  هدش و  هتشاگن  زور  ملق  هب  هک  تسا  نیا  نآ  ّتیزم  نیتسخن  - 1
کمک اعد  ینافرع  تالاح  يونعم و  راثآ  لیصحت  هب  هک  هدش  هتشون  ییانعمرپ  هدرشف و  تامّدقم  تارایز ، اهاعد و  زا  شخب  ره  يارب  - 2

. دنکیم
. تسا هدش  هیکت  لوبق  لباق  عبانم  رب  اج  همه  رد  تسا و  هدمآ  یقرواپ  رد  مامت  ّتقد  اب  تارایز  اهاعد و  كرادم  عبانم و  - 3

اهنیرتهب اهنآ  نایم  زا  هدوب ، رگیدکی  هباشم  یلامعا  هک  يدراوم  رد  تسا  دودحم  هدرشف و  ام  رصع  رد  مدرم  تقو  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  - 4
. تسا هدش  شنیزگ 

. دشاب رتتحار  رتناسآ و  تارایز  اهاعد و  ندرکادیپ  ات  هدش  هداد  باتک  بلاطم  هب  نشور ، یقطنم  بیترت  مظن و  - 5
. تسا هدش  هتشاذگ  رانک  دهدیم ، ناهاگآان  تسد  هب  هناهب  هک  يروما  ای  فیعض  بلاطم  - 6

ود طسوت  اههمجرت  هدمع  تمسق  باتک ، زا  پاچ  نیا  رد  . ) دوش هدافتـسا  اهاعد  همه  يارب  ناور  بوخ و  همجرت  زا  تسا  هدش  یعـس  - 7
(. میتفرگ هرهب  هدش  هیهت  بناجنیا  رظن  ریز  هک  مراکم ، دوعسم  ياقآ  يدماح و  اضردمحم  ياقآ  مالسا  ججح  هزوح  يالضف  زا  نت 

، دوشن یمگردرـس  هیام  ات  تسا  هدش  افتکا  لوادـتم  هخـسن  هب  اهنت  فورعم ، تارایز  اهاعد و  رد  هدوب ، دّدـعتم  اههخـسن  هک  اجنآ  رد  - 8
. تسا هدمآ  هدش ، لقن  ردصم  عبنم و  قباطم  ًاقیقد  دراوم ، رگید  رد  و  دشاب ) هّجوت  لباق  مهم و  هخسن ، فالتخا  هک  نآ  رگم  )

هب لقن  صیخلت و  هدـش ، لقن  نآ  ریغ  ترایز و  اعد و  تلیـضف  رد  هک  یتاـیاور  باـتک ، ندـش  میجح  زا  زیهرپ  يارب  دراوم ، یخرب  رد  - 9
. ددرگ دراو  نآ  ياوتحم  هب  ياهمطل  هک  نآیب  تسا ، هدش  نایب  دازآ ، یمک  ًانایحا  ناور و  ياهمجرت  اب  هدیدرگ و  انعم 

19 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، دانـسا رد  ّتقد  رب  هوالع  تارایز  اهاعد و  شنیزگ  رد  تسا ، تیاور  ياوتحم  تایاور ، دنـس  رابتعا  ياههناشن  زا  یکی  هک  اـجنآ  زا  - 10

. تسا هدش  هّجوت  زین  نآ  ياوتحم  هب 

زامن اعد و  رد  بلق  روضح  لیصحت  هار  - 4

تـسدب رتمک  حور ، يافـص  ّتینارون و  يزاسدوخ و  یتیبرت و  ّمهم  راثآ  نآ ، نودـب  تسا و  بلق  روضح  هب  زاـمن ، اـعد و  حور  کـش  یب 
نوچ تسا ؛ مهم  رما  نیا  لیـصحت  ياههار  ندرکادیپ  دوش  يّدج  هّجوت  نآ  هب  دیاب  تسا و  ّمهم  هچنآ  تسین ؛ دـیدرت  ياج  نیا  دـیآیم و 

ار نآ  قـیفوت  دنـشوکیم  هچ  ره  اـّما  دـنراد ؛ اـعد  زاـمن و  رد  عوـضخ  بلق و  روـضح  بـسک  يارب  ناوارف  قاـیتشا  هـک  یناـسک  دنرایـسب 
. دنباییمن

: دوشیم هیصوت  لیذ  روما  هب  تادابع ، ریاس  زامن و  اعد و  رد  بلق  روضح  عوشخ و  لیصحت  يارب 
دناوتن يویند  راک  چیه  ات  دنک ، گرزب  ناسنا  رظن  رد  ار  ادخ  کچوک و  ناسنا  رظن  رد  ار  ایند  هک  یتفرعم  تخانش و  ندروآ  تسد  هب  - 1

. دزاس فرصنم  ادخ  زا  بلج و  دوخ  هب  ار  وا  رظن  دوبعم ، اب  زاین  زار و  ماگنه  هب 
روآشیوشت ياههلغـشم  هک  دنک  ادیپ  قیفوت  ناسنا ، ردق  ره  تسا و  ساوح  زکرمت  عنام  ًالومعم  فلتخم ، هدنکارپ و  ياهراک  هب  هّجوت  - 2

. تسا هدرک  کمک  دوخ ، تادابع  رد  بلق  روضح  هب  دنک ، مک  ار  هدنکارپ  و 
ایـشا و ربارب  رد  ندـناوخ  زامن  لیلد ، نیمه  هب  دراد ؛ رایـسب  رثا  رما ، نیا  رد  زین  تاداـبع  ریاـس  اـعد و  زاـمن و  ناـکم  لـحم و  باـختنا  - 3

لباقم رد  مدرم و  رورم  روبع و  ّلحم  زاب و  ياهرد  ربارب  رد  نینچمه  تسا و  هورکم  درادیم  لوغـشم  دوخ  هب  ار  ناسنا  نهذ  هک  ییاهزیچ 
؛ تسا رتهب  دشاب ، تافیرشت  قرب و  قرز و  زا  یلاخ  رتهداس و  ردق  ره  نیملسم  دباعم  دجاسم و  لیلد ، نیمه  هب  نآ . دننام  سکع و  هنیآ و 
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. دنکیم کمک  بلق  روضح  هب  هک  ارچ 
نآ رد  یقیقح  بوبحم  لامج  هک  دوشیم  نآ  عنام  هتخاـس ، رّدـکم  ار  بلق  هنیآ  هاـنگ  اریز  تسا ؛ يرگید  ّرثؤم  لـماع  هاـنگ  زا  زیهرپ  - 4
لبق لیلد ، نیمه  هب  دنیبیمن ، وا  رضحم  رد  ار  نتـشیوخ  رازگزامن ، ای  هدننکاعد ، ِناسنا  دیآیم  دوجو  هب  هک  یباجح  اب  و  ددرگ ، سکعنم 
. تسا ّرثؤم  رایسب  تسا  هدمآ  زامن  همّدقم  رد  هک  يراکذا  هب  هّجوت  درپس . ادخ  هب  ار  دوخ  درک و  هبوت  ناهانگ  زا  دیاب  اعد  زامن و  ره  زا 

ناسنا یتقو  هک  ارچ  تسا ؛ بلق  روضح  يارب  يرگید  ّمهم  رایـسب  لماع  نآ ، راکذا  لاـعفا و  هفـسلف  اـعد و  زاـمن و  ياـنعم  اـب  ییانـشآ  - 5
. دوشیم راومه  وا  يارب  بلق  روضح  هار  دنک ، هّجوت  نآ  هب  دنادب و  ار  تادابع  ياههفسلف  یناعم و 

. دنکیم رما  نیا  هب  يّرثؤم  کمک  زین ، زامن  لصا  رد  هچ  تامّدقم و  رد  هچ  اعد ، تدابع و  صوصخم  بادآ  زامن و  تاّبحتسم  ماجنا  - 6
دایز يریگیپ  رارمتسا و  نیرمت ، تبقارم ، هب  زاین  رگید ، راک  ره  دننام  راک ، نیا  هتشذگ ، اهنیا  همه  زا  - 7

20 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
همادا اب  اّما  دنکیم ، ادیپ  بلق  روضح  رکف و  زکرمت  تردـق  هاتوک ، هظحل  دـنچ  ای  کی ، رد  اهنت  راک  زاغآ  رد  ناسنا  دوشیم  رایـسب  دراد ؛

ریغ رب  ار  دوخ  رکف  ياههچیرد  اعد ، زامن و  ماگنه  هب  دناوتیم  هک  دوشیم  ادیپ  وا  سفن  رد  یتردـق  نانچ  موادـت ، يریگیپ و  راک و  نیا 
. دزادرپب زاین  زار و  هب  وا  اب  دنیبب و  وا  روضح  رد  ار  دوخ  ددنبب و  ًاقلطم  دوبعم ،

سویأم هدیجنر و  دوخ ، تادابع  رد  بلق  روضح  مدع  ساوح و  ندش  ترپ  زا  هک  مینکیم  هیـصوت  ناناوج - ًاصوصخم  همه - هب  نیاربانب ،
. دش دنهاوخ  زوریپ  هَّللاءاشنا  دنهد ، همادا  ار  هار  دنوشن ،

هک ار  ییاههروس  اًلثم  تسا . ّرثؤم  رایـسب  بلق  روضح  رد  زین  نآ  يرهاظ  لکـش  رییغت  زامن ، دننام  دراد ، يرارکت  هبنج  هک  یتادابع  رد  - 8
 » رکذ اهدوجس  عوکر و  زا  یضعب  رد  دهد ؛ رییغت  دناوخیم ، دمح  زا  دعب  زامن  رد 

هَّللا  ناحبس 
 » ریبک رکذ  یضعب  رد  و  « 

هدمحب  میظعلا و  ّیبر  ناحبس 
 » و « 

هدمحب  یلعألا و  ّیبر  ناحبس 
هب لد ، رد  ای  دـناوخب ؛ توص  اب  هاگ  لیترت ، هاگ  يداع ، تروص  هب  هاگ  ار  لیمک  ياعد  اًلثم  ای  دـنک ، ضوع  ار  تونق  ياـهاعد  دـناوخب ، « 

. دنیبب نآ  ریغ  هنیدم و  هّکم و  ياهمرح  قطانم و  رد  ار  دوخ  اعد  زامن و  ندناوخ  ماگنه 
. دنکیم بلق  روضح  رکف و  زکرمت  هب  يدایز  کمک  تروص ، رییغت  نیا  هداد  ناشن  هبرجت 

. تسا ّرثؤم  رایسب  رما  نیا  رد  زین  كانههبش  ياهاذغ  زا  زیهرپ  - 9
میحر میرک و  وا  تساوخ ؛ ادخ  زا  ترایز  زامن و  اعد و  رد  ار  بلق  روضح  گرزب  تمعن  دوجو ، مامت  اب  دیاب  هتـشذگ ، اهنیا  همه  زا  - 10

. دنادرگیمن رب  دیماان  ار  هدنیوج  تسا و 
! ددنبن رد  هدنیوج  يور  هبدزیا  فطل  هک  مدینش  نینچ 

! ددنبن رگد  نافرع ، لها  ربتقیقح  زا  دیاشگب  هک  يرد 

اعد تباجتسا  طیارش  ندرک و  اعد  بادآ  - 5

يارب ًاـنیقی  هک  تـسا ، هدـش  رکذ  یبادآ  یهلا ، تـمحر  ضیف و  زا  رتـشیب  يدـنمهرهب  و  تـسود ، رـضحم  هـب  نتفاـیراب  ندرک و  اـعد  يارب 
. دوشیم هراشا  تایاور ) زا  هدافتسا  اب   ) اهنآ ّمها  هب  اجنیا  رد  دوب . دهاوخ  ّرثؤم  اعد ، تباجتسا 
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یهلا  تفرعم  فلا )
هتـشاد نامیا  دنوادخ  فطل  مرک و  یهاگآ و  ملع و  ییاناوت ، تمظع ، تردق ، ّتیکلام ، هب  دسانـشب و  یتسرد  هب  ار  ادخ  دـیاب  هدـننکاعد 

. دشاب
ادخ هب  ّنظ  نسح  ب )

رواب دیشاب و  هتشاد  نانیمطا  وا ، طّسوت  اعد  تباجا  دنوادخ و  هب  اعد ، ماگنه  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد 
21 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

(. داد دهاوخ  امش  هب  ار  نآ  زا  رتهب  دسرن  تباجا  هب  یحلاصم  قبط  رگا  و  [ ) 3 .] دناسریم تباجا  هب  ار  ناتیاعد  دنوادخ ، هک  دشاب  نیا  امش 
زاین ساسحا  اب  هارمه  اعد  ج )

اعد د ) [ 4 .] درادـن یهاگهانپ  دـنوادخ  زج  دـنک ، رواب  ناسنا  هک  ياهنوگ  هب  دـشاب  یگدـنامرد  دـیدش و  زاین  ساسحا  اب  هارمه  دـیاب ، اعد 
ّمات  هجوت  اب  هارمه 

اب هارمه  اعد  ه ) [ 5 .] دزاس یهت  تسادخ  ریغ  هچره  زا  ار  شبلق  دشاب و  قح  بناج  هب  هدـننکاعد  ّساوح  هّجوت و  همه  دـیاب  اعد ، ماگنه  هب 
یگتسکشلد  عوضخ و 

هب  ) نامسآ تمـس  هب  ار  شناتـسد  ماگنه  نیا  رد  [6 ؛] دروآ يور  ادـخ  هاگرد  هب  ینتورف  بلق و  ّتقر  عوضخ ، تیاهن  اـب  دـیاب  هدـننکاعد 
تاولص  رافغتسا و  اب  هارمه  اعد  و ) [ 8 .] دبلطیم تجاح  ناسرت ، یبلق  رابکشا و  نامشچ  اب  و  [ 7] دنکیم دنلب  میظعت ) میلست و  تمالع 

ز) [ 9 .] تسا ّرثؤم  رایـسب  اعد  تباجتـسا  يارب  شلآ  دّمحم و  رب  تاولـص  هبوت و  رافغتـسا و  راگدرورپ ، يانث  یهلا ، دمح  اعد ، يادـتبا  رد 
اعد رد  يراشفاپ  رارصا و 

. درادرب تسد  ندرک  اعد  زا  و  دوش ، دیماان  دیابن  هدننکاعد  [ 10 [؛ تسا مالسلا  مهیلع  نیموصعم  شرافس  دروم  اعد ، رد  يراشفاپ  رارصا و 
هام ًاصوصخم  ناهاگرحـس ، بش و  ياههمین  رد  اعد  هعمج ، زور  بش و  لثم  اـهنامز ، زا  یخرب  رد  اـعد  نیقی ، هب  قوف ، تاـکن  رب  هوـالع 

هیلع و هللا  یلـص  مرکاربمغیپ  دجـسم  مارحلادجـسم ، دـننام  اهناکم ، زا  یخرب  رد  نینچمه  نآ و  دـننام  ردـق و  ياهبش  ناضمر ، كرابم 
، لمع ملع و  نادـیم  درم  ینّابر و  ملاع  لماک ، فراع  زا  ینخـس  اب  ار  شخب  نیا  [ 11 .] دراد ییازسب  ریثأت  نآ ، دننام  هفّرـشم و  دهاشم  هلآ ،

دننام ّلقاال - وا - ربارب  رد  وت  لاح  یبلطیم ، یتجاح  دـنوادخ  زا  هاگره  : » دـیوگیم ناـشیا  میربیم ؛ ناـیاپ  هب  سوواـط » نبدّیـس   » موحرم
، نکمم قیرط  ره  هب  يزرویمن و  غیرد  یـششوک  چیه  زا  نانآ ، رظن  بلج  يارب  هک  هنوگنامه  دشاب . ایند  نایاورنامرف  دزن  هب  زاین ، ضرع 

دنوادخ و ربارب  رد  دیاب  ینکیم ، لیصحت  ار  نانآ  يدونشخ 
22 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

هب تاهّجوت  لابقا و  زا  دنوادخ ، هب  تاهّجوت  هک  ادابم  ییامن ! ناوارف  ششوک  شتیاضر  لیـصحت  رد  زین ، وا  زا  یتجاح  نتـساوخ  ماگنه  هب 
كولمم و اهنآ  همه  هک  یلاح  رد  دشاب - رتمک  اهنآ  تلزنم  زا  وت ، دزن  رد  ادـخ ، تلزنم  یـشاب و  نینچ  رگا  دـشاب ! رتمک  ایند  نادـنمتردق 

!. ياهدرواین باسح  هب  ار  شلالج  تمظع و  ياهدرمش و  کچوک  ار  گرزب  دنوادخ  نیقی  هب  دنیادخ - ناگدنب 
یسک ناسنا  اریز  دشابن ! دنوادخ  شیامزآ  ناحتما و  يور  زا  زگره  يروآیم ، اج  هب  تجاح  بلط  يارب  هک  ياهزور  زامن و  هکنآ : رگید 

: » هدومرف هدرک و  تّمذم  دنراد ، دب  نامگ  وا  ّقح  رد  هک  یناسک  زا  دنوادخ  دشاب و  نامگدب  وا  هب  تبسن  هک  دیامزآیم  ار 
؛» ِءْوَّسلا ُةَِرئاَد  ْمِْهیَلَع  ِءْوَّسلا  َّنَظ  ِهَّللِاب  َنیِّناَّظلَأ  »

هتـشاد ار  نانیمطا  دامتعا و  لامک  دنوادخ  هب  دیاب  هکلب  [ 12 «.] دسریم نانآ  هب  راوگان  ثداوح  دنربیم ، دـب  نامگ  دـنوادخ ، هب  هک  نانآ 
! یشاب دنمتواخس  ِرگناوت  ِناسنا  کی  هدعو  زا  رتراودیما  وا  ياههدعو  هب  یشاب و 

، اههتساوخ نیرتمهم  هّتبلا  يریگب و  رظن  رد  ّتیمها  بیترت  هب  ار  ینید  ياهتجاح  تسخن  تجاح ، هزور  ای  زامن و  ماگنه  هب  تسا  راوازس 
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هَّللا لّجع   ) نامز ماما  ياهتجاح  يارب  دـیاب  تسخن  ینعی  يربیم ! رـس  هب  وا  تیامح  تیادـه و  هانپ  رد  وت  هک  تسا  ییالوم  نآ  تجاح 
يراد لد  رد  هک  ار  دوخ  يویند  زاین  تجاح و  تیاهن ، رد  یهاوخب و  ار  دوخ  ینید  ياهتجاح  هاگنآو  ینک  اعد  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت 

[13  ...«.] ییامن حرطم  شیوخ  يادخ  اب 

اعد تباجتسا  مدع  لماوع  - 6

: دراد یطیارش  اهراک  همه  دننام  اعد  تباجا  هک  دنرادن  هّجوت  و  دنراد ، هلگ  نآ  تباجا  مدع  ای  اعد  تباجا  ریخأت  زا  مدرم  زا  یضعب 
زا و  ندرک ، اعد  يارب  یهلا  قیفوت  وس ، کی  زا  تسا : یهلا  تمحر  هب  نورقم  وس ، ود  زا  ادـخ ، هاـگرد  هب  ندرک  اـعد  مینادـب ، تسا  مزـال 

. دنوادخ بناج  زا  اعد  تباجتسا  رگید  يوس 
اریز دسرن ؛) ای  دـسرب ، تباجا  هب  شیاعد  هچ   ) تسا یهلا  قیفوت  ببـس  هب  ًانیقی  دزادرپیم ، دـنوادخ  اب  زاین  زار و  اعد و  هب  ناسنا  هکنیمه 

اب اّما  تسا ؛ شزرا  اب  رایسب  ياهدننکاعد  ره  يارب  دوخ  نیا  درادن و  ار  ّقح  ترضح  اب  وگتفگ  یهلا و  هاگراب  هب  یبایفرش  قیفوت  یـسک  ره 
: تساهنآ نیرتمهم  زا  هک  تسا  هدش  رکذ  اعد  تباجتسا  مدع  يارب  یلماوع  تایاور  رد  لاح ، نیا 

اعد هب  افتکا  شالت و  زا  ندیشک  تسد  فلا )
تباـجا هب  هدـننکاعد  ياـعد  تروـص  نیا  رد  اریز  تسین ، ندیـشک  شـالت  زا  تسد  ياـنعمهب  ندرکاـعد  هـک  مینادـب ، دـیاب  ار  هـتکن  نـیا 

. تسا هدشن  دراو  يرورپنت  یلبنت و  ناربج  يارب  ییاعد  چیه  هک  ارچ  دسریمن ؛
23 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دسریمن ، تباجا  هب  ناشیاعد  هک  دارفا  زا  یخرب  هرابرد 
 ... ِقْزِّرلا ِبَلَط  یلِإ  َلیبَّسلا  ََکل  ْلَعْجَأ  َْمل  َأ  َُهل : ُلاُقیَف  ِیْنقُزْرا ، ِّبَر  ای  َلاق : َو  ِِهْتَیب  ِیف  َسَلَج  ٌلُجَر  َو  ... 

، دمآرد بسک  يزور و  بلط  يارب  ایآ  دوشیم : هتفگ  وا  هب  ناسرب ! ارم  يزور  اراگدرورپ ! دیوگب : دنیشنب و  شاهناخ  رد  هک  سک  نآ  و   ؛
تسا  مهم  عناوم  زا  ناهانگ  ب ) [ 14 [.»!؟ ماهدادن رارق  تسا ) ششوک  شالت و  نامه  هک   ) يریسم هار و 

تباجا هب  ام  ياعد  تفگ  هک  يدرم  هب  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یتیاور  رد  دوشیم . اعد  تباجتسا  مدع  ببس  ناهانگ ، زا  يرایـسب 
ار ناتنورد  دینک ، حالصا  ار  ناتلامعا  دیاهتخاس ! دودسم  ار  نآ  ياههار  هک  یلاح  رد  دسرب ، تباجا  هب  ناتیاعد  هنوگچ  : » دومرف دسریمن ،

اعد بیترت  نـیا  هـب  و  [ ) 15 «.] دـناسریم تباـجا  هب  ار  ناـتیاعد  دـنوادخ  هاـگنآ  دـینک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـینادرگ ، صلاـخ 
(. دوشیم يزاسدوخ  تیبرت و  يارب  ياهلیسو 

لماوع زا  ینابزدب و ...  هقدص ، یکین و  كرت  شتقو ، زا  زامن  ریخأت  قافن ، ینورد ، ياهیکاپان  [ 16 ،] نیدلاو قوقع  يرگید ، تایاور  رد 
ناتسود  نانمؤم و  ّدض  رب  اعد  ج ) [ 17 .] تسا هدش  رکذ  اعد  تباجتسا  مدع 

تباجا هب  شیاعد  دهاوخب ، ار  وا  ِدب  دنوادخ  زا  هناملاظ ، تهج و  نودـب  و  دـیامن ) نیرفن   ) دـنک اعد  یتسود  ینمؤم و  ّدـضرب  یـسک  رگا 
اهیراوشد رد  طقف  اعد  د ) [ 18 .] دسریمن

، دورب ادخ  يوس  هب  يراتفرگ  تّدش و  تالکشم و  رد  طقف  دنکن و  اعد  دورن و  ادخ  هاگرد  هب  یگدوسآ  یـشوخ و  تلاح  رد  یـسک  رگا 
تباجا هب  ار  تیاعد  دـنوادخ  اهیراوشد  تالکـشم و  رد  یهاوخب  رگا  تسا : هدـمآ  تاـیاور  رد  دـسرن . تباـجا  هب  شیاـعد  تسا  نکمم 

كاپان  مارح و  ياهاذغ  ه ) [ 19 !.] نک اعد  ناوارف  نکم و  شومارف  ار  ادخ  یشوخ ، یگدوسآ و  رد  دناسرب ،
تیاور رد  و  [ 20 «] دنک دـمآرد  بسک  لالح  هار  زا  دـیاب  دـسرب ، تباجا  هب  شیاعد  دـهاوخیم ، هک  یـسک  نآ  : » تسا هدـمآ  تیاور  رد 

: دومرف دوش ، باجتسم  میاعد  مراد ، تسود  تفگ  هک  یسک  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رگید 
[21 «.] نک كاپ  مارح  همقل  زا  ار  تدوجو  »
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24 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

اهزامن تارایز و  اهاعد ، ناوارف  ياهشاداپ  هفسلف  - 7

يارب ار  لاؤس  ود  نیا  تسا  نکمم  هک  تسا  هدـش  رکذ  یمیظع  ياهشاداپ  راـکذا  اـهزامن و  تاراـیز و  اـهاعد و  يارب  تاـیاور  رد  هاـگ 
: دنک حرطم  ناگدنناوخ 

نایم ياهطبار  هچ  ًالوصا  دوشیم و  دـنمهرهب  میظع  ياهشاداپ  نانچ  زا  دـهد  ماجنا  ار  ياهداس  لامعا  نینچ  هک  یناملـسم  درف  ره  اـیآ  - 1
؟ تسا شاداپ  باوث و  همه  نآ  لامعا و  نیا 

 ) دوشیمن داجیا  نآ  رد  یتساک  دهدب ، دارفا  هب  شاداپ  ردق  ره  تسا و  نایاپیب  یهلا  تمحر  هچرگ  - 2
ًامَرَک َو  ًادوُج  ّالِإ  ِءاطَْعلا  ُةَْرثَک  ُهُدیَزت  الَو 

قوف يونعم و  شاداپ  کی  هب  ندیـسر  هک  دوشیم  هاگ  تسا و  نوزفا  زین  ترخآ  یگدـنز  رد  زاین  ّدـح  زا  اهشاداپ  نیا  هاـگ  یلو  [ 22 (.]
. تسا یفاک  نمؤم  تاّذل  شمارآ و  يارب  هداعلا 

رب فّقوتم  تایاور ، نآرق و  تایآ  حیرـص  قباطم  میظع  ياهشاداپ  نیا  تفایرد  ًالّوا : هک  درک  هّجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  لوا  لاؤس  خساپ  رد 
: میناوخیم میرک  نآرق  رد  هکنانچ  تساوقت ، صالخا و  نامیا و 

[23 «.] َنیِقَّتُْملا َنِم  ُهَّللا  ُلَّبَقَتَی  اَمَّنِإ  »
: » تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد 

َلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َمَّرَح  اَّمَع  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ُهَزِجُْحی ال  ْنا  ُهُصالْخا  َو  َۀَّنَْجلا ، َلَخَد  ًاِصلُْخم ، ُهَّللا  اَّلِإ  َهلِإ  َلاق ال  ْنَم 
هچنآ مامت  زا  ار  وا  ُهَّللا » اَّلا  َهلا  ال   » هک تسا  نیا  شـصالخا  دوشیم و  تشهب  لـخاد  دـیوگب ، صـالخا  اـب  ار  هَّللا » ـالا  هلا  ـال   » هک یـسک   ؛
لقن نومـضم  نیا  هب  ثیدح  نیدـنچ  راونالاراحب  رد  یـسلجم  هماّلع  موحرم  هکنیا  هّجوت  لباق  [ 24 «.] دراد زاب  هدرک ، مارح  لاعتم  دـنوادخ 

 » هلمج هدمآ ، اهترایز  میظع  شاداپ  دروم  رد  هک  یتایاور  زا  ياهراپ  رد  زین  و  [ 25 .] تساهدرک
ِهِّقَِحب  ًافِراع 

ماـما تاـیاور  نیا  زا  یکی  رد  دریگ ؛ راـکب  ار  شتاروتـسد  دـنادب و  ۀـعاطالا  بجاو  ار  ماـما  نآ  تسا : نآ  شموهفم  هک  دوشیم  هدـید  « 
: » دیامرفیم مالسلا  هیلع  مظاک 

ُهَتَیالَو  َو  ُهَتَمْرُح  َو  ُهَّقَح  َفَرَع  اذا 
دوخ يارب  یمیظع  ياهشاداپ  یحلاص  لامعا  اب  یسک  تسا  نکمم  اریز  تسا ؛ ّمهم  زین  اهشاداپ  اهدرواتـسد و  نیا  ظفح  ًایناث : [ 26 ...«.]

هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یفورعم  ثیدـح  رد  دـیوشب ؛ دوخ  لامعا  همان  زا  ار  اهنآ  میظع  ناهانگ  تشز و  لامعا  اب  ًادـعب  یلو  دزاس ، مهارف 
ار نخـس  نیمه  ترـضح   ) دـنکیم سرغ  وا  يارب  تشهب  رد  یتخرد  دـنوادخ  دـیوگب ، هَّللا  الا  هلا  ـال  سک  ره  هک : میناوخیم  هلآ  هیلع و 

(. دومرف زین  يرگید  راکذا  هرابرد 
: » دومرف ترضح  تسا ! دایز  رایسب  تشهب  رد  ام  ناتخرد  نیاربانب  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  دوب ، رضاح  اجنآ  رد  شیرق  زا  يدرم 

اهُوقِرُْحتَف ًانارِین  اْهیَلَع  اُولِسُْرت  ْنا  ْمُکاَّیا  ْنِکل  َو  ْمَعَن !
دیشاب رذحرب  یلو  يرآ !  ؛

25 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
: دمحم هروس  هیآ 33  هب  ربمایپ  سپس  دنازوسب .» ار  ناتخرد  نآ  هک  دیتسرفن  یشتآ  هک 

ْمَُکلاَمْعَأ  اُولِْطُبت  َالَو  »
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میظع ملاـع  نآ  اـب  بساـنتم  تماـیق  میظع  ياـهشاداپ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتکن  نیا  هب  مود  لاؤس  دروـم  رد  [ 27 .] دومرف لالدتـسا  ...« 
تسا و یـسمش  هموظنم  مامت  لباقم  رد  یکچوک  هناخ  هلزنم  هب  ترخآ  ناهج  ربارب  رد  مینکیم  یگدنز  نآ  رد  ام  هک  ییایند  مامت  تسا ؛

. درک بجعت  اهشاداپ  نآ  تمظع  زا  دیابن  نیاربانب ، رتکچوک ؛ نآ  زا  ای 
تایاور نیا  رد  هک  یماقرا  دادـعا و  هاگ  اهنیا  رب  هفاضا  ام و  لامعا  بسانتم  هن  تسوا  مرک  فطل و  بساـنتم  یهلا  ياـهشاداپ  هوـالع ، هب 
یگدـنز نآ  رد  هک  یناهج  بسانت  هب  يدام  ياـهشاداپ  ساـبل  رد  هک  تسا  يونعم  مهم  ياـهشاداپ  هلـسلس  کـی  زا  هیاـنک  هدـش ، دراو 

. تسا هدش  نایب  مینکیم ،

اههتساوخ لیدبت  - 8

اهنآ زا  ار  یناـهانگ  ضوـع ، رد  دـنکیمن و  تباـجا  ار  ناـنمؤم  ياـعد  دـنوادخ  تاـقوا ، یهاـگ  هک  دوـشیم  هدافتـسا  تاـیاور  یخرب  زا 
. دزاسیم ترخآ  يارب  هریخذ  ار  نآ  ای  دزرمآیم و 

ار شتجاح  دنوادخ  ایند  رد  يدوز  هب  ای  دسریم : تباجا  هب  شیاعد  دنک ، اعد  هک  یناملسم  ره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
، تمایق رد  هاگ  : » تسا هدمآ  يرگید  یتیاور  رد  [ 28 «.] دزرمآیم ار  شناهانگ  ای  دـنکیم و  هریخذ  شترخآ  يارب  ای  دزاسیم و  هدروآرب 

چیه ایند  رد  شاک  يا  دـنکیم ، وزرآ  نمؤم  نامز  نآ  رد  دـهدیم ؛ نمؤم  هب  هدیـسرن ، تباجا  هب  ایند  رد  هک  ار  ییاهاعد  شاداپ  دـنوادخ 
رثا رب  ناسنا  هاگ  هک  تشاد  هّجوت  اًلماک  دیاب  زین  ار  نیا  [ 29 «.] دشیم لیدبت  یهلا  شاداپ  هب  زورما  اهنآ  همه  دیسریمن و  تباجا  هب  ییاعد 

دنوادخ دوشیم ، هابت  وا  ترخآ  ایند و  دسر  نآ  هب  رگا  تسوا و  ررـض  هب  هک  دهاوخیم  ادـخ  زا  شدوجو  مامت  اب  ار  یتجاح  یعالّطایب ،
ملع تسا و  صقاـن  دودـحم و  اـم  تاـمولعم  اریز  دـشخبیم ؛ وا  هب  يرگید  تـمعن  نآ ، ياـج  هـب  درادیم و  غـیرد  ار  زیچ  نآ  شفطل  هـب 

. تسادخ دزن  نایاپیب ،

نازیزع امش  هب  ام  هیصوت  - 9

: مینکیم بلج  ریز  ياههیصوت  هب  ار  زیزع  ناگدنناوخ  امش  هجوت  اج  نیا  رد 
ياهباتک هیولوق و  نبا  تارایزلا » لماک   » و هر )  ) یسوط خیش  دّجهتملاحابـصم »  » نوچ يربتعم  بتک  هب  تسا  هدمآ  باتک  نیا  رد  هچنآ  - 1

دننکن لقن  ار  يزیچ  كردم  نودب  ات  دنتـشاد  یناوارف  مامتها  هک  یناگرزب  بتک  ددرگیمرب . یمعفک  موحرم  سوواط و  نب  دّیـس  موحرم 
ینّابر و سفن  ياشنا  زا  یترایز  ای  اعد  رگا  و 

26 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، نآ زا  سابتقا  اب  هک  دناهتـشاد  رایتخا  رد  ار  یناوارف  بتک  هیعدا ، نتـشون  ماگنه  هب  نانآ  دـنیامن . حیرـصت  نآ  هب  تسا  ناـشدوخ  یتوکلم 

: دناهتشاذگ راگدای  هب  شیوخ  زا  يراثآ  نینچ 
باتک رد  شدوخ  حیرصت  هب  و  تشاد 30 ] رایتخا  رد  باتک  دلج  دصناپ  رازه و  لابقا »  » باتک نتشون  ماگنه  هب  سوواط ، نب  دّیـس  موحرم 

رد زین  ینارهط  گرزب  اقآ  موحرم  راوگرزب ، دنمـشناد  عّبتتم ، قّقحم  [ 31 «.] دوب اعد  باتک  نآ ، زا  دلج  تصـش  زا  شیب  «: » هّجحملافشک »
زا باتک  داتفه  زا  شیب  تشونیم  ار  تاوعّدلاجهُم »  » باتک وا  هک  یماگنه  : » دـسیونیم سوواط  نب  دّیـس  هرابرد  هعیرذـلا »  » نیزو باتک 

تاملک و هب  هعجارم  اب  هکلب  تشاد . رایتخا  رد  ار  دـناهدوب ) یـسوط  خیـش  رب  مّدـقم  اهنآ  یماـمت  هک  یناـسک   ) هّیماـما يامدـق  هیعدا  بتک 
عیمج هک  دوشیم  نئمطم  ناسنا  دراد ، نآ  تایوتحم  كرادم  دانسا و  اب  طابترا  رد  شیاهباتک  يالهبال  رد  سوواط  نب  دّیـس  هک  یتاریبعت 

، درمگرزب نیا  هک  دوشیم  هظحالم  یتقو  ًاصوصخ  تسا ؛ هدوب  شدامتعا  دروم  هدرک ، لقن  تارایز  هیعدا و  زا  راوگرزب  نیا  هک  ار  هچنآ 
زا ار  ییاعد  دروم  نیا  يارب  نوچ  : » هک دـنکیم  حیرـصت  دـنک ، اشنا  شکاپ  حور  فیطل و  نهذ  بناـج  زا  ار  ییاـعد  تساوخیم  هاـگره 
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هدشن رّکذـتم  ار  ياهتکن  نینچ  هک  دراوم  ریاس  رد  هک  دوشیم  مولعم  نایب  نیا  اب  مدومن » اشنا  ماقم ، نیا  اب  بسانم  ار  ییاعد  متفاین  تایاور 
اعد تمـسق  رد  سوواط » نب  دّیـس   » ار هچنآ  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  ناـیب و  نیا  اـب  [ 32 «.] تسا هدرک  دامتعا  ّصاخ ، ییاور  كردـم  هب  تسا ،

[34 ،] دشابیم هللا  همحر  یـسوطخیش  موحرم  ناشیا  يردام  ّدج  دّجهتملاحابـصم »  » باتک يارب  یلیمکت  هّمتت و  عقاو  رد  هدرک 33 ] فیلأت 
هیعدا و زا  یلماک  هعومجم  ًابیرقت  ایوگ  دیامن ، هّیهت  ار  راوگرزب ) ود  نیا  هب  طوبرم   ) دلج هدزای  نیا  عومجم  یـسک  رگا  هک  دوشیمنشور 

(. میاهدرک هدافتسا  رضاح  باتک  رد  راثآ  نیا  مامت  زا  ام  و   ) تسا هتفرگ  رایتخا  رد  ار  تارایز  لامعا و 
تـسا هدرک  حیرـصت  یمعفک ) حابـصم  هب  فورعم  « ) هیقاولا نامالا  ۀّنج   » باتک همّدقم  رد  وا ، : » دیوگیم یمعفک » حابـصم   » باتک هرابرد 

« داـعملاداز  » همّدـقم رد  زین  یـسلجم  هماـّلع  موحرم  [ 35 «.] تسا هدوـمن  يروآعـمج  داـمتعا  دروـم  ربـتعم و  ياـهباتک  زا  ار  باـتک  نیا  هک 
- تسا هدش  دراو  ربتعم  حیحص و  ياهدنس  هب  هک  ار - اهنآ  لامعا  یلایل و  ماّیا و  لیاضف  لاس و  لامعا  زا  یبختنم  باتک  نیا  رد  دیوگیم :

. ماهدروآ
مامتها دـشیم ، لقن  ناراوگرزب  نآ  زا  هک  یتارابع  اهاعد و  ثیداحا ، حیحـص  لاقتنا  طبـض و  يارب  مالـسلا ، مهیلع  هّمئا  باحـصا  اـًلوصا 

. دنتشاد یناوارف 
27 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

شرـضحم هب  ترـضح ، نآ  تیب  لها  هژیو  نارای  زا  یعمج  : » دیوگیم تسا ، مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  باحـصا  زا  هک  دـیز » نب  هَّللادـبع  »
همه و   ) دنتـشونیم ّتقد  اب  نانآ  دادیم ، اوتف  ياهثداح  هرابرد  دومرفیم و  ياهملک  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  یماـگنه  دـندشیم و  باـیفرش 

رابتعا رد  دـیدرت  يارب  ییاج  تشذـگ  هچنآ  هب  هجوت  اـب  زیزع ! هدـنناوخ  [ 36 («.] دـندرکیم تشاددای  اًلماک  ار  اههتکن  بادآ و  تـالمج ،
تارایز و هیعدا و  هب  كاپ  يریمـض  نشور و  یلد  اب  ناوتیم  سپ  دـنامیمن ، یقاب  هدـش ، هتفرگ  اـهنآ  زا  باـتک  نیا  ياوتحم  هک  یعباـنم 

. درک لمع  باتک ، نیا  رد  هدراو  لامعا 
: دوش هّجوت  هطبار  نیا  رد  زین  رگید  رما  ود  هب  یتقو  ًاصوصخ 

زا اهنآ  رودص  هاوگ  نیرتهب  تارایز ، اهاعد و  نیا  زا  يرایـسب  یناعم  جوا  هتـسجرب و  ياوتحم  دـش  هراشا  هک  هنوگ  نامه  هک : نیا  تسخن 
. دوش رداص  دناوتیمن  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  دنلب  حور  زا  زج  یمیهافم  ظافلا و  نینچ  هک  ارچ  تسا ، مالسلا  هیلع  موصعم  بناج 

رد اریز  درک ؛ هدافتـسا  راگدرورپ ، دزن  ّتیبولطم  دـیما  هب  ینعی  اجر » دـصق   » زا ناوتیم  بحتـسم ، لامعا  اهاعد و  ماـمت  رد  هک : نیا  رگید 
نآ هب  ندیسر  دیما  هب  دسرب و  وا  هب  یلمع  رب  یباوث  نم  يوس  زا  یسک  هاگره   » هک هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  تایاور 

[37 «.] دنام دهاوخن  هجیتنیب  وا  شالت  دیسر و  دهاوخ  لمع ، نآ  يارب  روکذم  شاداپ  رجا و  هب  دروآ ، اجب  ار  نآ  نم  مارتحا  هب  ای  باوث و 
***

رادقم و  تیّمک »  » هب هچنآ  زا  شیب  هک  تسا  نیا  لدـکاپ - نامیا و  اب  ناوج  رـشق  هب  ًاصوصخم  زیزع - ناگدـنناوخ  هب  ام  رگید  هیـصوت  - 2
ای هبدن و  ای  لیمک  ياعد  کی  ندـناوخ  اسب  هچ  هک  دـننادب  دـنهد و  ّتیمها  نآ  يونعم  ياوه  لاح و  و  ّتیفیک »  » هب دـنهدیم  ّتیمها  اعد 

لـصف هک  دنکیم  داجیا  ناسنا  رد  ینوگرگد  بالقنا و  نانچ  بلق ، روضح  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسحماما  هفرع  ياعد  ندناوخ  ای  هزمحوبا و 
ياهباوث هک  دوشیم  نشور  اجنیا  زا  دنکیم و  زاسمد  ناگتشرف  اب  هدرب ، اهنامسآ  جوا  هب  ار  شحور  دوشیم ؛ زاغآ  وا  یگدنز  رد  ینیون 

؟ تسیک يارب  تسیچ و  شاهفسلف  هدش ، رکذ  اهاعد  زا  یضعب  يارب  هک  یمیظع 
لاح و نانچ  اهاعد ، ياوتحم  رد  هشیدنا  اب  دـمآ و  اعد  بادآ  بلق و  روضح  ثحب  رد  هک  یبلاطم  رد  رورم  اب  مینک  یعـس  ام  همه  نازیزع !

ادـخ هب  زور  هب  زور  ار  ام  دـشاب و  ام  یگدـنز  تاظحل  نیرتشخبتّذـل  هک  مینک  ادـیپ  ترایز  زاـمن و  اـعد و  ندـناوخ  ماـگنه  هب  ییاوه 
. دنک رتکیدزن 

تافتلا  اب  میاهتفرگ و  رارق  يرضحم  هچ  رد  هک  نیا  هب  هّجوت  اوتحم و  رد  ّربدت  اب  هک  دشاب  نیا  رب  ام  یعس 
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28 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
فرط زا  میاهدـش  عقاو  شروضح  رد  هک  یـسک  یگرزب  تمظع و  فرط و  کـی  زا  شیوـخ  ِسفن  یکچوـک  و  اهریـصقت ، اـهروصق و  هب 

. دیامن زاین  زار و  یقیقح  بوبحم  اب  دنک و  رارقرب  سامت  الاب  ملاع  اب  ام  حور  رگید ،
تشاد و اور  ام  ّقح  رد  نامرمع  لوط  رد  هک  ییاهّتبحم  اـهفطل و  هب  تسادـخ ، نآ ، رد  بطاـخم  هک  میناوخیم  ار  هیعدا  زا  ییاـعد  رگا 

يراج نابز  رب  مینک و  هراشا  يرگید  زا  سپ  یکی  تشاد ، ینازرا  هک  ار  ییاهتمعن  درک و  نفد  هک  ار  ییاهشزغل  دناشوپ و  هک  ار  یناهانگ 
. مییامن ساسحا  ار  شسنا  بُرق و  مینک و  سمل  ار  دراد  ام  تیاده  ندش و  بوخ  هب  وا  هک  یتّبحم  ات  میزاس 

رظن رد  ار  اـهنآ  تمارک  تمحر و  فطل و  برق و  مه  زاـب  تسا ، نیعمجا ) مهیلع  هَّللا  تاولـص   ) نیرهاـط هّمئا  تاراـیز  زا  یتراـیز  رگا  و 
هک یماقم  هاگیاج و  رب  دنیوگیم و  باوج  ار  ام  مالس  دنونـشیم و  ار  ام  مالک  دنیادخ ؛ نابّرقم  هاگرد و  ناعیفـش  اهنآ  هک  نیا  میروایب و 

 ) دنرظان دهاش و  میراد  رارق  نآ  رد  نونکا  مه 
[38 (] یِمالَس َنوُّدُرَی  َو  یِمالَک ، َنوُعَمْسَیَو  یِماقَم ، َنْوَرَی  َنُوقَزُْری ، َكَْدنِع  ٌءایْحَأ  َكَءافَلُخ  َو  ََکلوُسَر  َّنَأ  ُمَلْعَأ  َو 

 ) مینک ساسحا  ار  نانآ  اب  تاجانم  اوجن و  ینیریش  تّذل و  هک  نآ  ات 
ْمِِهتاجانُم  ِذیِذَِلب  یِمْهَف  َباب  َتْحَتَف  َو 

دـنوادخ و رـضحم  هب  اـیوگ  تراـیز ، اـعد و  ره  اـب  میـشاب  نئمطم  میناوتیم  مینک ، تراـیز  هنوگنیا  میناوخب و  اـعد  هنوگنآ  رگا  [ 39 (.]
دوخ زا  ار  هانگ  ياهیگریت  اهراگنز و  میاهداد و  ياهزات  لقیـص  افـص و  ار  نامناج  حور و  میاهدـش و  بایفرـش  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 

. دباییم قّقحت  نآ  یلصا  فده  دنکیم و  ادیپ  ار  دوخ  یعقاو  هاگیاج  ترایز ، اعد و  هک  تساجنیا  میاهدودز و 
پاچ و و  حیحـصت ، و  كرادـم ، قیقد  قیبطت  رد  دـنداد و  يرای  ار  ام  هعومجم  نیا  هیهت  يارب  هک  یناسک  مامت  زا  منادیم  مزـال  ناـیاپ  رد 

يدهملادبع دیس  مراکم و  دوعسم  يدماح ، اضر  دمحم  نایاقآ  مالسا  ججح  مرتحم  يالـضف  هلمج  زا  دندرک ، شـشوک  شالت و  نآ  رـشن 
اعد سامتلا  ناگمه  زا  نینچمه  میامن . اعد  نازیزع  همه  رتشیب  هچ  ره  قیفوت  يارب  منک و  يرازگـساپس  رکـشت و  مهتادییأت ) تماد   ) لّکوت

. دننکن شومارف  دناهدیشک ، تمحز  هعومجم  نیا  ندروآ  مهارف  يارب  هک  ار  یناسک  مامتو  بناجنیا  هک  مراد 
یلیمکت تارّکذت  نارظنبحاص  رگا  لاح ، نیا  اب  هدش ؛ هدیـشک  تمحز  لاس  دـنچ  هعومجم ، نیا  هّیهت  يارب  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ 

. دوشیم لابقتسا  نآ  زا  دنشاب ، هتشاد 
يزاریش  مراکم  رصان  مق -

رفص 1426 نیدرورف 1384 -
31 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

نآرق زا  ییاه  هروس  لوا : شخب 

همّدقم

مهیلع راهطا  هّمئا  ياهزامن  بش ، هلفان  هّیموی ، لـفاون  نوچ  یفلتخم  ياـهزامن  رد  ینآرق  تاـیآ  اـههروس و  زا  يرایـسب  هکنیا  هب  هّجوت  اـب 
، ضیبلاماّیا ایحا ، ياهبـش  نوچ  یفلتخم  ياهنامز  اهناکم و  رد  زین  تجاح و  ياهزامن  هتفه و  ماّیا  ياهزامن  تراـیز ، ياـهزامن  مالـسلا ،
ناهانگ و شزرمآ  نوچ  تاکرب  راثآ و  زا  یضعب  لیـصحت  يارب  زین  هّیموی و  ياهزامن  تابیقعت  رد  ناضمر و  نابعـش و  بجر ، هام  ياهبش 
، دوخ نیا  و   ) دریگیم رارق  هدافتـسا  دروم  رتشیب  هک  تایآ  اههروس و  نیا  زا  یـشخب  تسا  هتـسیاش  دوشیم ، هدـناوخ  تالکـشم  زا  تاجن 

: دوش هدروآ  اهنآ - ياهتلیضف  زا  یضعب  هب  هراشا  زا  سپ  اعد - باتک  نیا  يادتبا  رد  تساهنآ ) زایتما  یگژیو و  ّتیمها و  رب  لیلد 
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سی هروس  - 1

رد هک  ياهنوـگ  هب  تسا ، ینآرق  ياـههروس  نیرتـمهم  زا  یکی  هدـش ، دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  يدّدـعتم  ثیداـحا  یهاوـگ  هب  سی »  » هروـس
رد تسا . يداـقتعا  لـئاسم  همه  روحم  هک  تسا  نآ  يدـیحوت  ّمهم  ياوتحم  تهج  هب  نیا  و  تسا 40 ] هدش  هدـیمان  نآرق » بلق   » ثیداحا

: تسا هدمآ  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح 
توالت دباوخب  هکنآ  زا  شیپ  هاگنابـش  ار  نآ  سک  ره  دوب و  دهاوخ  يزوررپ  ظوفحم و  زور  لوط  رد  دناوخب ، زور  رد  ار  نآ  سک  ره  »

ّمهم لـیاضف  نآ  لاـبند  هب  و  دـننک »...  ظـفح  یتفآ  ره  میجر و  ناطیـش  ره  زا  ار  وا  هک  دـنکیم  رومأـم  وا  رب  هتـشرف  رازه  دـنوادخ  دـنک ،
: مزال يروآدای  [ 41 .] دیامرفیم نایب  زین  يرگید 

، تسا هدمآ  تایاور  رد  نآرق  ياههروس  ریاس  هروس و  نیا  هرابرد  هک  یمیظع  ياهشاداپ  تسادیپ  هتفگان 
32 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

یناسک هب  طوبرم  اهشاداپ  تاکرب و  نیا  هک  میراد  یناوارف  دـهاوش  تسین ؛ لمع  زا  یلاـخ  ّربدـت و  نودـب  یحطـس و  ندـناوخ  ياـنعم  هب 
. دنزاسیم گنهامه  اههروس  نیا  ياوتحم  اب  ار  دوخ  یگدنز  همانرب  هک  تسا 

ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

ٍمیِقَتْسُّم  ٍطرِص  یَلَع  َنِیلَسْرُْملا 3  َنَِمل  َکَّنِإ  ِمیِکَْحلا 2  ِناَءْرُْقلاَو  سی 1 
4 يرادرارق ؛)  ) تسار یهار  رب  ( 3 ، ) یتسه دنوادخ )  ) ناگداتسرف زا  ًاعطق  وت  هک  ( 2 (. ) راوتسا و   ) میکح نآرق  هب  دنگوس  ( 1 . ) سی

َنُولِفغ  ْمُهَف  ْمُهُؤَآباَء  َرِذنُأ  اَّم  ًامْوَق  َرِذُنِتل  ِمیِحَّرلا 5  ِزیِزَْعلا  َلیِزنَت 
راذـنا زگره )  ) ناشناردـپ هک  ینک  راذـنا  ار  یموق  ات  ( 5 ( ؛ تسا هدـش  لزان  ناـبرهم  اـناوت و  دـنوادخ  يوس  زا  هک ) تسا  ینآرق  نیا  ( ) 4)

. دنلفاغ نانآ  ور  نیا  زا  دندشن ،
ْمِهِقنْعَأ  ِیف  اَْنلَعَج  اَّنِإ  َنُونِمُْؤیَال 7  ْمُهَف  ْمِهِرَثْکَأ  یَلَع  ُلْوَْقلا  َّقَح  ْدََقل   6

نانآ ياهندرگ  رد  اـم  ( 7 . ) دـنروآیمن ناـمیا  تهج  نیمه  هب  هتفاـی ، ققحت  ناـشلامعا ) رفیک  هب   ) اـهنآ رتـشیب  هراـبرد  یهلا )  ) ناـمرف ( 6)
ییاهلغ 

ًاّدَس ْمِهیِْدیَأ  ِْنَیب  نِم  اَْنلَعَجَو  َنوُحَمْقُّم 8  مُهَف  ِناَقْذَْألا  َیلِإ  َیِهَف  اًللْغَأ 
، میداد رارق  يّدس  نانآ  يور  شیپ  رد  و  ( 8 . ) تسا هتشاد  هاگن  الاب  هب  ار  نانآ  ياهرس  دراد و  همادا  اههناچ  ات  هک  میداد  رارق  ییاهقوط  ]/ 

ْمُهَتْرَْذنَأَء  ْمِْهیَلَع  ٌءآَوَسَو  َنوُرِْصُبیَال 9  ْمُهَف  ْمُهْنیَشْغَأَف  ًاّدَس  ْمِهِْفلَخ  ْنِمَو 
ینک  ناشراذنا  هچ  تسا : ناسکی  نانآ  يارب  ( 9 . ) دننیبیمن اذل  میاهدناشوپ ، ار  ناشنامشچ  و  يّدس ؛ ناشرس  تشپ  رد  و 

َنمْحَّرلا  َیِشَخَو  َرْکِّذلا  َعَبَّتا  ِنَم  ُرِذُنت  اَمَّنإ  َنُونِمُْؤیَال 10  ْمُهْرِذُنت  َْمل  ْمَأ 
نامحر  دنوادخ  زا  دنک و  يوریپ  یهلا )  ) يروآدای نیازا  هک  ینک  راذنا  یناوتیم  ار  یسک  طقف  وت  ( 10 . ) دنروآیمن نامیا  ینکن ، ای 

اَم ُُبتْکَنَو  یَتْوَْملا  ِیُْحن  ُنَْحن  اَّنِإ  ٍمیِرَک 11  ٍرْجَأَو  ٍةَرِفْغَِمب  ُهْرِّشَبَف  ِْبیَْغلِاب 
زا ار  هچنآ  مینکیم و  هدنز  ار  ناگدرمام  نیقی  هب  ( 11 . ) هد تراشب  شزرارپ  یشاداپ  شزرمآ و  هب  ار  وا  سپس  دسرتب ؛ ناهن  رد 

مَُهل  ْبِرْضاَو  ٍنِیبُّم 12  ٍماَمِإ  ِیف  ُهْنیَصْحَأ  ٍءْیَش  َّلُکَو  ْمُهَرثاَءَو  اُومَّدَق 
باحصا اهنآ ، يارب  و  ( 12 . ) میاهدرک اصحا  يرگنـشور  باتک  رد  ار  زیچ  همه  و  دناهتـشاذگ ؛ یقاب  دوخ  زا  ار  هچنآ  دناهداتـسرف و  شیپ 

( هیکاطنا  ) رهش
ِْنیَْنثا  ُمِْهَیلِإ  اَْنلَسْرَأ  ْذِإ  َنُولَسْرُْملا 13  اَهَءآَج  ْذِإ  ِۀَیْرَْقلا  َبحْصَأ  اًلَثَّم 
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اهنآ يوـس  هب  ار  دوـخ ) نـالوسر  زا   ) رفن ود  هـک  ناـمز  نآ  رد  ( 13 ( ؛ دـندمآ نانآ  يوس  هب  ادـخ  ناگداتـسرف  هک  یماـگنه  نزب  لاـثم  ار 
ار ام )  ) ناگداتسرف نانآ  اّما  میداتسرف ،

ُْمتنَأ  آَم  اُولاَق  َنُولَسْرُّم 14  مُْکَیلِإ  آَّنِإ  ْاُولاَقَف  ٍِثلاَِثب  اَنْزَّزَعَف  اَمُهُوبَّذَکَف 
.« میتسه امـش  يوس  هب  ادخ )  ) ناگداتـسرف ام  : » دـنتفگ اهنآ  و  میداتـسرف ؛ ار  یمّوس  صخـش  ود ، نآ  تیوقت  يارب  سپ  دـندرک ؛ بیذـکت 

: دنتفگ باوج ) رد   ) نانآ اّما  ( 14)
33 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

اُولاَق َنُوبِذْکَت 15  اَّلِإ  ُْمتنَأ  ْنِإ  ٍءْیَش  نِم  ُنمْحَّرلا  َلَزنَأ  اَمَو  اَُنْلثِّم  ٌرََشب  اَّلِإ 
: دنتفگ ام ) ناگداتسرف  ( ) 15 .« ) دییوگیم غورد  طقف  امش  هدرکن ، لزان  يزیچ  نامحر  دنوادخ  و  دیتسین ، ام  دننامه  يرشب  زج  امش  »

آَّنِإ ْاُولاَق  ُنِیبُْملا 17  ُغلَْبلا  اَّلِإ  آَْنیَلَع  اَمَو  َنُولَسْرَُمل 16  ْمُْکَیلِإ  آَّنِإ  ُمَْلعَی  اَنُّبَر 
نانآ ( 17 .« ) تسین راکشآ  غالبا  زج  يزیچ  ام  هدهع  رب  و  ( 16 ، ) میتسه امش  يوس  هب  وا )  ) ناگداتـسرف ًاعطق  ام  هک  دنادیم  ام  راگدرورپ  »

میاهتفرگ  دب  لاف  هب  ار  امش  ام  : » دنتفگ
ْاُولاَق ٌمِیلَأ 18  ٌباَذَع  اَّنِّم  مُکَّنَّسَمََیلَو  ْمُکَّنَمُجْرََنل  ْاوُهَتنَت  ْمَّل  ِنَئل  ْمُِکب  اَنْرَّیَطَت 

دهاوخ امش  هب  ام  زا  یکاندرد  باذع  درک و  میهاوخ  راسگنس  ار  امـش  دیرادنرب  تسد  نانخـس ) نیا  زا   ) رگاو مینادیم ،) موش  ار  امـشو  )
: دنتفگ ناگداتسرف ) ( ) 18 ! ) دیسر

اَْصقَأ ْنِم  َءآَجَو  َنُوفِرْسُّم 19  ٌمْوَق  ُْمتنَأ  َْلب  ُمتْرِّکُذ  ِنئَأ  ْمُکَعَّم  مُکُِرئط 
رهش هطقن  نیرترود  زا  نامیا ) اب   ) يدرم و  ( 19 .« ) دیراکفارسا یهورگ  امش  هکلب  تسامش ، دوخ  اب  امش  دب  لاف  دیشیدنیب  تسرد  رگا  »

اَّل نَم  اوُِعبَّتا  َنِیلَسْرُْملا 20  اوُِعبَّتا  ِمْوَقی  َلاَق  یَعْسَی  ٌلُجَر  ِۀَنیِدَْملا 
دینک يوریپ  یناسک  زا  ( 20 . ) دینک يوریپ  ادخ )  ) ناگداتسرف زا  نم ! موق  يا  : » تفگ دمآ ، باتش  اب 

ِْهَیلِإَو  ِینَرَطَف  يِذَّلا  ُُدبْعَأَآل  َِیل  اَمَو  َنوُدَتْهُّم 21  مُهَو  ًارْجَأ  ْمُُکلَئْسَی 
وا يوس  هب  یگمه  و  هدیرفآ ، ارم  هک  منکن  شتـسرپ  ار  یـسک  ارچ  ( 21 . ) دناهتفای تیاده  دوخ  دنهاوخیمن و  یـشاداپ  رجا و  امـش  زا  هک 

تشگزاب 
یِّنَعِنُْغتاَّل  ٍّرُِضب  ُنمْحَّرلا  ِنْدُِری  نِإ  ًۀَِهلاَء  ِِهنوُد  نِم  ُذِخَّتَأَء  َنوُعَجُْرت 22 

اهنآ تعافـش  دـناسرب ، نم  هب  یناـیز  دـهاوخب  ناـمحر  دـنوادخ  رگا  هکمنک  باـختنا  ار  ینادوـبعم  وا  زا  ریغ  اـیآ  ( 22 ( !؟ دـیوشیم هداد 
درادن نم  يارب  ياهدیاف  نیرتمک 

ُتنَماَء  یِّنِإ  ٍنِیبُّم 24  ٍللَض  یِفَّل  ًاذِإیِّنِإ  ِنوُذِقُنی 23  َالَو  ًاْئیَش  ْمُُهتَعفَش 
هب نم  لـیلد ) نیمه  هب  ( ) 24 . ) دوـب مهاوـخ  يراکـشآ  یهارمگ  رد  منک ، نینچ  رگا  ( 23 ( !؟ داد دـنهاوخن  تاـجن  وا ) تازاـجم  زا   ) ارم و 

؛ مدروآ نامیا  ناتراگدرورپ 
اَِمب َنوُمَْلعَی 26  یِمْوَق  َْتیَلی  َلاَق  َۀَّنَْجلا  ِلُخْدا  َلِیق  ِنوُعَمْساَف 25  ْمُکِّبَِرب 

نم موق  شاک  يا  : » تفگ وش ». تشهب  دراو  : » دش هتفگ  وا  هب  دندرک و ) دیهش  ار  وا  ماجنارس  ( ) 25 .« ) دیهد ارف  شوگ  نم  نانخس  هب  سپ 
هک  ( 26  ... ) دنتسنادیم

ِهِدَْعب  نِم  ِهِمْوَق  یَلَع  اَْنلَزنَأ  آَمَو  َنیِمَرْکُْملا 27  َنِم  ِینَلَعَجَو  یِّبَر  ِیل  َرَفَغ 
شموق  رب  وا  زا  دعب  ام  و  ( 27 !« ) تسا هداد  رارق  ناگتشادیمارگ  زا  هدیزرمآ و  ارم  مراگدرورپ 

اَذِإَف ًةَدِحو  ًۀَْحیَص  اَّلِإ  َْتناَک  نِإ  َنیلِزنُم 28  اَّنُک  اَمَو  ِءآَمَّسلا  َنِّم  ٍدنُج  نِم 
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یگمه  ناهگان  دوب و  ینامسآ  هحیص  کی  طقف  هکلب ) ( ) 28 ( ؛ دوبن نیارب  ام  ّتنس  زگره  و  میداتسرفن ، نامسآ  زا  يرکشل  چیه 
ِِهب  اُوناَک  اَّلِإ  ٍلوُسَّر  نِّم  مِهِیتْأَی  اَم  ِداَبِْعلا  یَلَع  ًةَرْسَحی  َنوُدِمخ 29  ْمُه 

ار وا  هکنیا  رگم  دماین  نانآ  غارس  هب  يربمایپ  چیه  هک  ناگدنب  نیا  رب  سوسفا  ( 29 . ) دندش شوماخ 
ْمِْهَیلِإ  ْمُهَّنَأ  ِنوُرُْقلا  َنِّم  مُهَْلبَق  اَنْکَلْهَأ  ْمَک  اْوَرَی  َْملَأ  َنوُءِزْهَتْسَی 30 

ناشیا  يوس  هب  زگره  اهنآ  هک  میدرک  كاله  ناشناهانگ ) رطاخب   ) ار نانآ  زا  شیپ  ماوقا  زا  ردق  هچ  دندیدن  ایآ  ( 30 ! ) دندرکیم ازهتسا 
34 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ُضْرَْألا  ُمُهَّل  ٌۀَیاَءَو  َنوُرَضُْحم 32  اَْنیَدَّل  ٌعیِمَج  اَّمَّل  ٌّلُک  نِإَو  َنوُعِجْرَیَال 31 
يارب  هدرم  نیمز  و  ( 32 . ) دنوشیم راضحا  ام  دزن  تمایق ) زور   ) نانآ همه  و  ( 31 ( !؟) دنوشیمن هدنز  و   ) دندرگیمن زاب 

ٍتنَج  اَهِیف  اَْنلَعَجَو  َنُولُکْأَی 33  ُْهنِمَف  ًاّبَح  اَْهنِم  اَنْجَرْخَأَو  اَهْنیَیْحَأ  ُۀَْتیَْملا 
و ( 33 ( ؛ دنروخیم نآ  زا  هک  میتخاس  جراخ  نآ  زا  ییاذغ ) ياه   ) هناد میدرک و  هدنز  ار  نآ  ام  هک  تسا  ادـخ ) تمظع  زا   ) ياهناشن اهنآ 

زا ییاهغاب  نآ  رد 
اَمَو ِهِرَمَث  نِم  اُولُکْأَِیل  ِنُویُْعلا 34  َنِم  اَهِیف  اَنْرَّجَفَو  ٍبنْعَأَو  ٍلیِخَّن  نِّم 

اب هک  یلاح  رد  دنروخب  نآ  هویم  زا  ات  ( 34 ، ) میتخاس يراج  نآ  رد  ییاههمشچ  میداد و  رارق  اهروگنا  اهلخن و 
اَّمِم اَهَّلُک  َجوْزَْألا  َقَلَخ  يِذَّلا  َنْحبُس  َنوُرُکْشَی 35  اَلَفَأ  ْمِهیِْدیَأ  ُْهتَلِمَع 

زا دیرفآ ، ار  اهجوز  مامت  هک  یسک  تسا  هّزنم  ( 35 ( !؟ دنروآیمن اج  هب  ار ) ادخ   ) رکش ایآ  دناهدرواین . لمع  هب  ار  نآ  دوخ  تسد 
ُخَلْسَن  ُْلیَّلا  ُمُهَّل  ٌۀَیاَءَو  َنوُمَْلعَیَال 36  اَّمِم  َو  ْمِهِسُفنَأ  ْنِم  َو  ُضْرَْألا  ُِتْبُنت 

نآ زا  ار  زور  ام  ادخ ؛) تمظع  زا   ) تسا ياهناشن  اهنآ  يارب  زین )  ) بش ( 36 . ) دننادیمن هچنآ  زا  و  ناشدوخ ، زا  و  دنایوریم ، نیمز  هچنآ 
ُریِدْقَت َِکلذ  اَهَّل  ٍّرَقَتْسُِمل  يِرَْجت  ُسْمَّشلاَو  َنوُِملْظُّم 37  مُه  اَذِإَف  َراَهَّنلا  ُْهنِم 

شهاگرارق يوس  هب  هتسویپ  هک  تسا ) یتیآ  اهنآ  يارب  زین   ) دیشروخ و  ( 37 . ) دنوریم ورف  یکیرات  رد  نانآ  ماگنه  نیا  رد  میریگیمرب ،
دنوادخ ریدقت  نیا  تسا ؛ تکرح  رد 

ِمیِدَْقلا 39 ِنوُجْرُْعلاَک  َداَع  یَّتَح  َلِزاَنَم  ُهنْرَّدَق  َرَمَْقلاَو  ِمِیلَْعلا 38  ِزیِزَْعلا 
هنهک هخاـش  تروـصب  ماجنارـس  درک ) یط  ار  لزاـنم  نیا  هک  یماـگنه  و  ، ) مـیداد رارق  ییاـههاگلزنم  هاـم  يارب  و  ( 38 . ) تساناد اـناوت و 

(39 . ) دیآیمرد امرخ  گنر ) درز  لکش و  یسوق  )
ٍکَلَف  ِیف  ٌّلُکَو  ِراَهَّنلا  ُِقباَس  ُْلیَّلا  َالَو  َرَمَْقلا  َكِرُْدت  نَأ  اََهل  یِغَبنَی  ُسْمَّشلاَال 

دوخ ریسم  رد  کی  ره  و  دریگیم ؛ یشیپ  زور  رب  بش  هن  و  دسر ، هام  هب  هک  تسازس  ار  دیشروخ  هن 
اَنْقَلَخَو ِنوُحْشَْملا 41  ِْکلُْفلا  ِیف  ْمُهَتَّیِّرُذ  اَْنلَمَح  اَّنَأ  ْمُهَّل  ٌۀَیاَءَو  َنوُحَبْسَی 40 

( اهراب لیاسو و  زا   ) رپ ییاهیتشک  رد  ار  ناشنادـنزرف  ام  هک  تسا  نیا  ناـنآ  يارب  راـگدرورپ ) تمظع  زا  رگید   ) ياهناـشن ( 40 . ) دنروانش
يارب  و  ( 41 . ) میدرک لمح 

ْمُه  َالَو  ْمَُهل  َخیِرَص  اَلَف  ْمُْهقِْرُغن  ْأَشَّن  نِإَو  َنُوبَکْرَی 42  اَم  ِِهْلثِّم  نِّم  مَُهل 
دنشاب هتشاد  یسردایرف  هن  هک  يروطب  مینکیم  قرغ  ار  اهنآ  میهاوخب  رگا  و  ( 42 . ) میدیرفآ نآ  دننامه  يرگید )  ) ياهبکرم اهنآ 

َْنَیب  اَم  اوُقَّتا  ُمَُهل  َلِیق  اَذِإَو  ٍنیِح 44  َیلِإ  ًاعتَمَو  اَّنِّم  ًۀَمْحَر  اَّلِإ  َنوُذَقُنی 43 
ره و  ( 44 . ) دـنریگ هرهب  یگدـنز ) نیا  زا   ) ینّیعم نامز  ات  و  دوش ،) ناشلاح  لماش   ) اـم تمحر  هکنیا  رگم  ( 43 . ) دـنوش هداد  تاجن  هن  و 

هچنآ  زا  : » دوش هتفگ  اهنآ  هب  هاگ 

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 40 

http://www.ghaemiyeh.com


ِتیاَء  ْنِّم  ٍۀَیاَء  ْنِّم  مِهِیتَْأتاَمَو  َنوُمَحُْرت 45  ْمُکَّلََعل  ْمُکَْفلَخ  اَمَو  ْمُکیِْدیَأ 
چیه و  ( 45 (. ) دـننکیمن اـنتعا  .« ) دـیوش یهلا  تمحر  لومـشم  اـت  دـیزیهرپب  ترخآ ) اـیند و  باذـع  زا   ) تسامـش رـس  تشپ  ور و  شیپ 

دیآیمن اهنآ  يارب  ناشراگدرورپ  تایآ  زاياهیآ 
َلاَق  ُهَّللا  ُمُکَقَزَر  اَّمِم  اوُقِفنَأ  ْمَُهل  َلِیق  اَذِإَو  َنیِضِْرعُم 46  اَْهنَع  اُوناَک  اَّلِإ  ْمِهِّبَر 

.«، دـینک قاـفنا  هدرک  يزور  امـش  هب  ادـخ  هچنآ  زا  : » دوش هتفگ  ناـنآ  هب  هک  یماـگنه  و  ( 46 . ) دـنوشیم نادرگيور  نآ  زا  هـکنیا  رگم 
نارفاک 

35 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ِیف  اَّلِإ  ُْمتنَأ  ْنِإ  ُهَمَعْطَأ  ُهَّللا  ُءاَشَی  ْوَّل  نَم  ُمِعُْطنَأ  اُونَماَء  َنیِذَِّلل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا 

هنـسرگ وا  تسا  هتـساوخ  ادـخ  سپ  ( !؟ درکیم ماعطا  ار  وا  تساوخیم  ادـخ  رگا  هک  مینک  ماعطا  ار  یـسک  ام  ایآ  : » دـنیوگیم نانمؤم  هب 
رد طقف  امش  دشاب و )

َنوُرُظنَی  اَم  َنِیقِدص 48  ُْمتنُک  نِإ  ُدْعَْولا  اَذه  یَتَم  َنُولوُقَیَو  ٍنِیبُّم 47  ٍللَض 
نیا  زج  اّما ) ( ) 48 ( »!؟ دوب دهاوخ  یک  تمایق )  ) هدعو نیا  دییوگیم ، تسار  رگا  : » دنیوگیم اهنآ  ( 47 .« ) دیراکشآ یهارمگ 

ًۀَیِصَْوت َنوُعیِطَتْسَی  اَلَف  َنوُمِّصِخَی 49  ْمُهَو  ْمُهُذُخَْأت  ًةَدِحو  ًۀَْحیَص  اَّلِإ 
نانچ  ) و ( 49 . ) دنتسه ایند ) روما  رد   ) لادج لوغشم  هک  یلاح  رد  دریگ ، ارف  ار  اهنآ  ینامـسآ )  ) میظع هحیـص  کی  هک  دنـشکیمن  راظتنا 

دننک یتّیصو  دنناوتیمن  یّتح ) هک  دنوشیم  ریگلفاغ 
َیلِإ  ِثاَدْجَْألا  َنِّم  مُه  اَذِإَف  ِروُّصلا  ِیف  َخُِفنَو  َنوُعِجْرَی 50  ْمِِهلْهَأ  َیلِإ  َآلَو 

( هاگداد  ) يوس هب  ناباتش  اهربق ، زا  اهنآ  ناهگان  دوشیم ، هدیمد  روص »  » رد رگید ) راب  ( ) 50 . ) دندرگ زاب  دوخ  هداوناخ  يوس  هب  هن  و 
ُنمْحَّرلا  َدَعَو  اَم  اَذه  اَنِدَقْرَّم  نِم  اَنَثََعب  نَم  اَنَْلیَوی  اُولاَق  َنُولِسنَی 51  ْمِهِّبَر 

( ازج زور   ) ناـمه نیا  يرآ ) ( !؟ تخیگنارب ناـمهاگباوخ  زا  ار  اـم  یـسک  هچ  اـم ! رب  ياو  يا  : » دـنیوگیم ( 51 . ) دنوریم ناشراگدرورپ 
، هداد هدع  نامحر و  دنوادخ  هک  تسا 

اَْنیَدَّل ٌعیِمَج  ْمُه  اَذِإَف  ًةَدِحو  ًۀَْحیَص  اَّلِإ  َْتناَک  نإ  َنُولَسْرُْملا 52  َقَدَص  َو 
ام دزن  یگمه  ناهگان  دزیخیم ) رب  میظع  يدایرف  ، ) تسین شیب  يدحاو  هحیص  ( 52 .« ) دنتفگ تسار  وا )  ) ناگداتسرف و 

َنُولَمْعَت  ُْمتنُک  اَم  اَّلِإ  َنْوَزُْجت  َالَو  ًاْئیَش  ٌسْفَن  ُمَلُْظتَال  َمْوَْیلاَف  َنوُرَضُْحم 53 
رفیک دیدادیم ، ماجنا  هچنآ  زج  و  دش ، دـهاوخن  یمتـس  نیرتمک  سک  چـیه  هب  زورما  دوشیم ): هتفگ  اهنآ  هب  و  ( ) 53 . ) دنوشیم راضحا 

. دیوشیمن هداد 
ِیف  ْمُهُجوْزَأَو  ْمُه  َنوُهِکف 55  ٍلُغُش  ِیف  َمْوَْیلا  ِۀَّنَْجلا  َبحْصَأ  َّنِإ   54

رد ناشنارسمه  اهنآ و  ( 55 . ) دنرورسم لوغشم و  ادخ ) ياهتمعن  هب   ) زورما نایتشهب ، ( 54)
َنوُعَّدَی 57 اَّم  مَُهلَو  ٌۀَهِکف  اَهِیف  ْمَُهل  َنُوئِکَّتُم 56  ِِکئآَرَْألا  یَلَع  ٍللِظ 

هچره و  تسا ، یـشخبتّذل  رایـسب  هوـیم  تـشهب  رد  اـهنآ  يارب  ( 56 . ) دـناهدز هیکت  اـهتخت  رب  یتشهب ) ناـتخرد  اهرـصق و  زا   ) ییاـههیاس
(57 . ) دوب دهاوخ  ناشرایتخا  رد  دنهاوخب 

َْملَأ  َنُومِرْجُْملا 59  اَهُّیَأ  َمْوَْیلا  اوُزْتماَو  ٍمیِحَّر 58  ٍّبَّر  نِّم  ًالْوَق  ٌملَس 
زورما دیوش  ادـج  دوشیم ): هتفگ  رگید  یهورگ  هب  و  ( ) 58 . ) نابرهم يراگدرورپ  يوس  زا  تسا  ینخـس  اهنآ ،) رب  یهلا  دورد  و   ) مـالس

! مدآ نادنزرف  يا  ( 59 ! ) ناراکهنگ يا 
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ٌنِیبُّم 60 ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  َنْطیَّشلا  اوُُدبْعَتاَّل  نَأ  َمَداَء  ِینَبی  ْمُْکَیلِإ  ْدَهْعَأ 
(60 ( !؟ تسا يراکشآ  نمشد  امش  يارب  وا  هک  دیتسرپن ، ار  ناطیش  هک  مدرکن  دهع  امش  اب  ایآ 

ْمَلَفَأ  ًارِیثَک  ًاِّلبِج  ْمُکنِم  َّلَضَأ  ْدََقلَو  ٌمیِقَتْسُّم 61  ٌطرِص  اَذه  ِینوُُدبْعا  ِنَأَو 
؛ درک هارمگ  ار  امش  زا  يدایز  هورگ  وا  ( 61 ( !؟ تسا نیا  میقتسم  هار  هک  دیتسرپب  ارم  هکنیا  و 

اَِمب َمْوَْیلا  اَهْوَلْصا  َنوُدَعُوت 63  ُْمتنُک  ِیتَّلا  ُمَّنَهَج  ِهِذه  َنُولِقْعَت 62  اُونوُکَت 
رطاخب زورما  ( 63 . ) دشیم هداد  هدعو  امش  هب  هک  تسا  یخزود  نامه  نیا  ( 62 ( !؟ دیدرکن هشیدنا  ایآ 

36 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ُدَهْشَتَو ْمِهیِْدیَأ  اَنُمِّلَُکتَو  ْمِهِهْوفَأ  یَلَع  ُِمتَْخن  َمْوَْیلا  َنوُرُفْکَت 64  ُْمتنُک 

هب ناـشیاهاپ  دـنیوگیم و  نخـس  اـم  اـب  ناشیاهتـسد  و  میهنیم ، رهُم  ناـشناهد  رب  زورما  ( 64 ! ) دـیزوسب نآ  شتآ  هب  دـیتشاد  هـک  يرفک 
ییاهراک 

اوُقَبَتْساَف ْمِِهُنیْعَأ  یَلَع  اَنْسَمََطل  ُءآَشَن  َْولَو  َنُوبِسْکَی 65  اُوناَک  اَِمب  مُُهلُجْرَأ 
، هار زا  روبع  يارب  سپس  مینکیم ؛ وحمار  ناشنامشچ  ناهج ) نیمه  رد   ) میهاوخب رگا  و  ( 65 . ) دنهدیم یهاوگ  دندادیم  ماجنا  هک 

اَمَف ْمِِهتَناَکَم  یَلَع  ْمُهنْخَسََمل  ُءآَشَن  َْولَو  َنوُرِْصُبی 66  یَّن  َأَف  َطرِّصلا 
هب و   ) مینکیم خـسم  دوخ  ياـج  ردار  اـهنآ  میهاوـخب  رگا  و  ( 66 ( !؟ دننیبب دنناوتیم  هنوگچ  اّما  دنریگب ، یـشیپ  رگیدـکی  رب  دـنهاوخیم 

( میزاسیم لّدبم  حوریب  ییاههمّسجم 
اَلَفَأ ِْقلَْخلا  ِیف  ُهْسِّکَُنن  ُهْرِّمَعُّن  نَمَو  َنوُعِجْرَی 67  َالَو  ًاّیِضُم  اوُعطَتْسا 

هب و   ) مینکیم شاهنوگژاو  شنیرفآ  رد  میهد ، ینـالوط  رمع  ار  سک  ره  ( 67 . ) دندرگزاب بقع  هب  هن  دنهد و  همادا  ار  دوخ  هار  دـنناوتن  ات 
؛) مینادرگیم زاب  یکدوک  یناوتان 

ٌنِیبُّم  ٌناَءُْرقَو  ٌرْکِذ  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  َُهل  یِغَبنَی  اَمَو  َْرعِّشلا  ُهنْمَّلَع  اَمَو  َنُولِقْعَی 68 
يروآدای و هیام  طقف  ینامسآ ) باتک   ) نیا دشاب ) رعاش  ( ؛ تسین وا  هتسیاش  و  میتخوماین ، ربمایپ ] وا /[  هب  رعـش  ام  ( 68 ( !؟ دنشیدنایمن ایآ 

. تسا نیبم  نآرق 
69

اَنْقَلَخ اَّنَأ  اْوَرَی  َْملَوَأ  َنیِرِفْکلا 70  یَلَع  ُلْوَْقلا  َّقِحَیَو  ًاّیَح  َناَک  نَم  َرِذُنیِّل 
مّلـسم نانآ  رب  باذـع  نامرف  و  دوش ) تّجح  مامتا  نارفاک  رب  و   ) دـنک راذـنا  دراد ) یناسنا  تاـیح  و   ) تسا هدـنز  هک  ار  سکره  اـت  ( 69)

تردق  اب  هچنآ  زا  هک  دندیدن  ایآ  ( 70 . ) ددرگ
اَْهنِمَف ْمَُهل  اَهْنلَّلَذ  َو  َنوُِکلم 71  اََهل  ْمُهَف  ًامْعنَأ  آَنیِْدیَأ  ْتَلِمَع  اَّمِّم  مَُهل 

بکرم مه  میتخاس ، ناـشیا  مار  ار  اـهنآ  و  ( 71 ( !؟ دنتـسه نآ  کلام  نانآ  هک  میدـیرفآ  نانآ  يارب  یناـیاپراهچ  میاهدروآ  لـمع  هب  دوخ 
نانآ 

َنوُرُکْشَی 73 اَلَفَأ  ُبِراَشَم  َو  ُعِفنَم  اَهِیف  ْمَُهل  َو  َنُولُکْأَی 72  اَْهنِمَو  ْمُُهبوُکَر 
نیا اب  ایآ  اراوگ ؛ ییاهیندیـشون  تسا و  تاناویح )  ) نآ رد  يرگید  ياههرهب  نانآ  يارب  و  ( 72 ( ؛ دننکیم هیذـغت  نآ  زا  مه  تسا و  نآ  زا 

ْمُهَرْصَن  َنوُعیِطَتْسَیَال  َنوُرَصُنی 74  ْمُهَّلَعَّل  ًۀَِهلاَء  ِهَّللا  ِنُود  نِم  اوُذَخَّتاَو  ( 73 ( !؟ دننکیمن يرازگرکش  لاح 
نیا  و  دنتسین ، ناشیا  يرای  هب  رداق  اهنآ  یلو ) ( ) 74 . ) دنوش يرای  هک  دیما  نیا  هب  دندیزگرب  شیوخ ) يارب   ) ینادوبعم ادخ  زا  ریغ  نانآ 

اَمَو َنوُّرُِسی  اَم  ُمَْلعَن  اَّنِإ  ْمُُهلْوَق  َکنُزْحَی  اَلَف  َنوُرَضْحُّم 75  ٌدنُج  ْمَُهل  ْمُهَو 
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ار وـت  ناشنانخـس  سپ  ( 75 . ) دـنوشیم راـضحا  خزود ) شتآ  رد   ) هک دوب  دـنهاوخ  اـهنآ  يارب  يرکـشل  تماـیق ) رد  ناگدـننک  تداـبع  )
دننکیم راکشآ  ار  هچنآو  دنرادیم  ناهنپ  ار  هچنآ  ام  دزاسن ؛ نیگمغ 

ٌنِیبُّم 77 ٌمیِصَخ  َوُه  اَذِإَف  ٍۀَفْطُّن  نِم  ُهنْقَلَخ  اَّنَأ  ُنسنِْإلا  َرَی  َْمل  ََوأ  َنُوِنْلُعی 76 
هب هک ) دش  قطن  روعـش و  تردـق و  بحاص  نانچ   ) وا و  میدـیرفآ !؟ شزرایب  ياهفطن  زا  ار  وا  ام  هک  دـنادیمن  ناسنا  ایآ  ( 76 . ) مینادیم

(77 . ) تساخرب ام ) اب   ) راکشآ همصاخم 
ُْلق  ٌمیِمَر 78  َیِهَو  َمظِْعلا  ِیُْحی  نَم  َلاَق  ُهَْقلَخ  َیِسَنَواًلَثَم  اََنل  َبَرَضَو 

»!؟ تسا هدیـسوپ  هک  یلاح  رد  دنکیم  هدنز  ار  اهناوختـسا  نیا  یـسک  هچ  : » تفگ درک و  شومارف  ار  دوخ  شنیرفآ  دز و  یلاثم  ام  يارب  و 
: وگب ( 78)

مَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  ٌمِیلَع 79  ٍْقلَخ  ِّلُِکب  َوُهَو  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  آَهَأَشنَأ  يِذَّلا  اَهِییُْحی 
یسک  نامه  ( 79 . ) تساناد یقولخم  ره  هب  تبسن  وا  و  دیرفآ ؛ ار  نآ  راب  نیتسخن  هک  دنکیم  هدنز  ار  نآ  یسک  نامه  »

37 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
َقَلَخ  يِذَّلا  َْسَیلَوَأ  َنوُِدقُوت 80  ُْهنِّم  ُمتنَأ  اَذِإَف  ًاراَن  ِرَضْخَْألا  ِرَجَّشلا  َنِّم 

هک  یسک  ایآ  ( 80 .« ) دیزورفایم شتآ  نآ ، هلیسوب  امش  دیرفآ و  شتآ  زبس ، تخرد  زا  امش  يارب  هک 
ُمِیلَْعلا  ُقلَْخلا  َوُهَو  یََلب  مُهَْلثِم  َُقلْخَی  نَأ  یَلَع  ٍرِدِقب  َضْرَْألاَو  ِتاومَّسلا 

. تسا هاگآ  راگدیرفآ  وا  و  دناوتیم ،)  ) يرآ دنیرفایب !؟ ار  نانآ  دننامه  تسین  رداق  هدیرفآ ، ار  نیمز  اهنامسآ و 
ِهِدَِیب  يِذَّلا  َنْحبُسَف  ُنوُکَیَف 82  نُک  َُهل  َلوُقَی  نَأ  ًاْئیَش  َداَرَأ  آَذِإ  ُهُْرمَأ  آَمَّنِإ   81

. دوشیم دوجوم  گـنردیب  زین  نآ  شاـب ،»! دوجوم  : » دـیوگیم نآ  هب  اـهنت  دـنک ، هدارا  ار  يزیچ  هاـگره  هک  تسا  نینچ  وا  ناـمرف  ( 81)
يدنوادخ  تساهّزنم  سپ  ( 82)

َنوُعَجُْرت 83 ِْهَیلِإَو  ٍءْیَش  ِّلُک  ُتوُکَلَم 
(83 . ) دیوشیم هدنادرگزاب  وا  يوس  هب  و  تسوا ؛ تسد  رد  زیچ  همه  ّتیکلام  هک 

نمحّرلا هروس  - 2

اـیند و يوـنعم  يّداـم و  ياـهتمعن  ناـیب  و  دزیگنایم ، رب  یهجو  نیرتیلاـع  هب  اـهناسنا  رد  ار  يرازگرکـش  ّسح  هروـس ، نیا  هک  اـجنآ  زا 
هّتبلا تـسا ؛ هدـمآ  تاـیاور  رد  نآ  توـالت  يارب  یناوارف  ياهتلیــضف  دـهدیم ، شیازفا  وا  لد  رد  ار  یگدـنب  تعاـط و  قوـش  ترخآ ،

. ددرگ تکرح  أدبم  دنک و  ذوفن  ناسنا  حور  قامعا  رد  هکیتوالت 
يادا رد   ) وا یناوتان  هب  دنوادخ  دـناوخب  ار  نمحّرلا  هروس  سک  ره  : » میناوخیم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  یثیدـح  رد  هلمج  زا 
قداص ماما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  [ 42 «.] دـنکیم ادا  هتـشاد ، ینازرا  وا  هب  هک  ار  ییاهتمعن  رکـش  ّقح  و  دـنکیم ، محر  اهتمعن ) رکش 

 » هیآ هب  هک  یماگنه  دناوخب و  ار  نمحّرلا  هروس  سک  ره  : » میناوخیم مالسلا  هیلع 
ِنابِّذَُکت  امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف 

: » دیوگب دسریم  « 
ُبِّذَکا  ِّبَر  َِکئالآ  ْنِم  ٍءْیَِشب  ال 

ار نادیهـش  باوث  دریمب ، بش  ناـمه  رد  دـشاب و  بش  رد  توـالت  نیا  رگا  منکیمن » راـکنا  ار  وت  ياـهتمعن  زا  کـی  چـیه  ادـنوادخ !  ؛
ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  [ 43 «.] دشاب زور  رد  رگا  نینچمه  و  تشاد ، دهاوخ 

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
ُسْمَّشلا  َناَیَْبلا 4  ُهَمَّلَع  َنسنإلا 3  َقَلَخ  َناَءْرُْقلا 2  َمَّلَع  ُنمْحَّرلا 1 

دیشروخ ( 4 . ) تخومآ نتفگ  نخس  وا  هب  و  ( 3 ، ) دیرفآ ار  ناسنا  ( 2 ، ) دومرف میلعت  ار  نآرق  ( 1 ، ) نامحر دنوادخ 
38 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

َعَضَوَو  اَهَعَفَر  َءاَمَّسلاَو  ِناَدُجْسَی 6  ُرَجَّشلاَو  ُمْجَّنلاَو  ٍناَبْسُِحب 5  ُرَمَْقلاَو 
نازیم  و  تشارفارب ، ار  نامسآ  و  ( 6 . ) دننکیم هدجس  ادخ  يارب  ناتخرد  ناهایگ و  و  ( 5 ، ) دنشدرگ رد  یقیقد  باسح  اب  هام  و 

َالَو ِطْسِْقلِاب  َنْزَْولا  اوُمِیقَأَو  ِناَزیِْملا 8  ِیف  اْوَغْطَت  اَّلَأ  َناَزیِْملا 7 
شجنس  رد  دیراد و  اپرب  لدع  ساسارب  ار  نزو  و  ( 8 (، ) دیوشن فرحنم  تلادع  ریسم  زا  و   ) دینکن نایغط  نازیم  رد  ات  ( 7 ، ) داهن نوناق  و 

ُتاَذ  ُلْخَّنلاَو  ٌۀَهِکف  اَهِیف  ِماَنَْأِلل 10  اَهَعَضَو  َضْرَْألاَو  َناَزیِْملا 9  اوُرِسُْخت 
ياهلخن  اههویم و  نآ  رد  هک  ( 10 ، ) دیرفآ مدرم  يارب  ار  نیمز  و  ( 9 . ) دینکن یتساک 

ِنَابِّذَُکت  اَمُکِّبَر  ِءَآلاَء  ِّيَِأبَف  ُناَْحیَّرلا 12  َو  ِفْصَْعلاوُذ  ُّبَْحلاَو  ِماَمْکَْألا 11 
ناـهایگ و  دـیآیم ، رد  تاـناویح ) كاروـخ  و   ) هاـک تروـصب  هک  تسا  یگرب  هقاـس و  اـب  هارمه  هک  ییاـههناد  و  ( 11 ، ) تسا هفوکـشرپ 

ياهتمعن 13 نیمادک  سنا ) نج و  هورگ  يا   ) سپ ( 12 . ) وبشوخ
نِّم  ٍجِراَّم  نِم  َّنآَْجلا  َقَلَخ  َو  ِراَّخَْفلاَک 14  ٍلْصلَص  نِم  َنسنإلا  َقَلَخ 

ياههلعش  زا  ار  ّنج  و  ( 14 ، ) دیرفآ لافس  نوچمه  ياهدیکشخ  ِلگ  زا  ار  ناسنا  ( 13 ( !؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ 
ِْنَیبِْرغَْملا 17 ُّبَر  َو  ِْنیَقِرْشَْملا  ُّبَر  ِنَابِّذَُکت 16  اَمُکِّبَر  ِءآلاَء  ِّيَِأبَف  ٍراَّن 15 

(17 . ) تسا برغم  ود  قرشمود و  ِراگدرورپ  وا  ( 16 ( !؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ  ( 15 . ) درک قلخ  شتآ 
ٌخَزَْرب  اَمُهَْنَیب  ِناَیِقَْتلَی 19  ِْنیَرْحَْبلا  َجَرَم  ِنَابِّذَُکت 18  اَمُکِّبَر  ِءآلاَء  ِّيَِأبَف 

، داد رارق  مه  رانک  رد  ار  درس ) مرگ و  نیریش ، روش و   ) فلتخم يایرد  ود  ( 18 ( !؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ 
ود نآ  نایم  رد  ( 19 ( ؛ دنراد سامت  مه  اب  هک  یلاح  رد 

ُُؤلْؤُّللا اَمُْهنِم  ُجُرْخَی  ِنَابِّذَُکت 21  اَمُکِّبَر  ِءآلاَء  ِّيَِأبَف  ِناَیِْغبَی 20  اَّل 
!؟ دـینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادـک  سپ  ( 20 (. ) دـنزیمآیمن مه  هب  و   ) دـنکیمن هبلغ  يرگید  رب  یکی  هک  تسا  یعناـم 

ناجرم  ؤلؤل و  ود ، نآ  زا  ( 21)
ِیف  ُتاَئَشنُْملا  ِراَوَْجلا  َُهلَو  ِنَابِّذَُکت 23  اَمُکِّبَر  ِءآلاَء  ِّيَِأبَف  ُناَجْرَْملاَو 22 

رکیپ هوک  ياهیتشک  تسا  وا ) هیحان  زا  و   ) وا يارب  و  ( 23 ( !؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ  ( 22 . ) دوشیم جراخ 
ایرد رد  هک  هدش  هتخاس 

ٍناَف 26 اَْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک  ِنَابِّذَُکت 25  اَمُکِّبَر  ِءآلاَء  ِّيَِأبَف  ِملْعَْألاَک 24  ِرْحَْبلا 
دنتـسه نیمز  نآ /[  يور  هک  یناسک  همه  ( 25 ( !؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادـک  سپ  ( 24 ! ) دـنیآیم رد  تکرح  هب 

(26 ، ) دنوشیم یناف 
ِنَابِّذَُکت 28 اَمُکِّبَر  ِءآلاَء  ِّيَِأبَف  ِماَرْکإلاَو 27  ِللَْجلا  ُوذ  َکِّبَر  ُهْجَو  یَْقبَیَو 

(28 ( !؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ  ( 27 . ) دنامیم یقاب  تراگدرورپ  یمارگ  لالج و  بحاص  تاذ  اهنت  و 
ِءآلاَء ِّيَِأبَف  ٍنْأَش 29  ِیف  َوُه  ٍمْوَی  َّلُک  ِضْرَْألاَو  ِتاومَّسلا  ِیف  نَم  ُُهلَئْسَی 

ياهتمعن  نیمادک  سپ  ( 29 . ) تسا يراک  نأش و  رد  زور  ره  وا  و  دننکیم ، اضاقت  وا  زا  دنتسه  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  یناسک  مامت 
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ِنَابِّذَُکت  اَمُکِّبَر  ِءآلاَء  ِّيَِأبَف  ِناَلَقَّثلا 31  َهُّیَأ  ْمَُکل  ُغُْرفَنَس  ِنَابِّذَُکت 30  اَمُکِّبَر 
ياهتمعن نیمادـک  سپ  ( 31 ! ) میزادرپیم امـش  باـسح )  ) هـب يدوزب  نـج ! سنا و  هورگ  ود  يا  ( 30 ( !؟ دـینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ 

32 دینکیم !؟ راکنا  ار  ناتراگدرورپ 
39 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ِتاومَّسلا  ِراَْطقَأ  ْنِم  اوُذُفنَت  نَأ  ُْمتْعَطَتْساِنِإ  ِسنإلاَو  ِّنِْجلا  َرَشْعَمی 
، دیرذگب سپ  دیرذگب ، نیمز  اهنامسآ و  ياهزرم  زا  دیناوتیم  رگا  سنا ! ّنج و  هورگ  يا  ( 32)

ِنَابِّذَُکت  اَمُکِّبَر  ِءآلاَء  ِّيَِأبَف  ٍنْطلُِسب 33  اَّلِإ  َنوُذُفنَتَال  اوُذُفناَف  ِضْرَْألاَو 
34 دینکیم !؟ راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ  ( 33 (. ) هداعلا قوف   ) ییورین اب  رگم  دیناوتیمن ، زگره  یلو 

ِءآلاَء ِّيَِأبَف  ِناَرِصَتنَت 35  اَلَف  ٌساَُحنَو  ٍراَّن  نِّم  ٌظاَوُش  اَمُْکیَلَع  ُلَسُْری 
سپ ( 35 . ) دـیبلطب يرای  یـسک  زا  دـیناوتیمن  و  دوشیم ؛ هداتـسرف  امـش  رب  مکارتم  ییاـهدود  و  شتآ ، زا  ییاههلعـش  تماـیق ) رد  ( ) 34)

ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک 
ِيَِأبَف  ِناَهِّدلاَک 37  ًَةدْرَو  َْتناَکَف  ُءاَمَّسلا  ِتَّقَشنا  اَذِإَف  ِنَابِّذَُکت 36  اَمُکِّبَر 

دهدیم خر  یکانلوه  ثداوح   ) ددرگ نوگلگ  باذم  نغور  نوچمه  دوش و  هتفاکش  نامـسآ  هک  ماگنه  نآ  رد  ( 36 ( !؟ دینکیم راکنا  ار 
سپ  ( 37 (. ) تشاد دیهاوخن  ار  نآ  لّمحت  بات  هک 

ٌّناَج 39 َالَو  ٌسنِإ  ِِهبنَذ  نَع  ُلَئُْسیاَّل  ٍِذئَمْوَیَف  ِنَابِّذَُکت 38  اَمُکِّبَر  ِءآلاَء 
زیچ همه  و   ) دوشیمن لاؤس  شهانگ  زا  نج  سنا و  زا  سک  چـیه  زور  نآ  رد  ( 38 ( !؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک 

(39 (. ) تسا نشور 
ُذَخُؤیَف ْمُهمیِِسب  َنُومِرْجُْملا  ُفَْرُعی  ِنَابِّذَُکت 40  اَمُکِّبَر  ِءآلاَء  ِّيَِأبَف 

، رس شیپ  ياهوم  و  دنوشیم ؛ هتخانش  ناشیاههرهچ  زا  نامرجم  ( 40 ( !؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ 
ِیتَّلا  ُمَّنَهَج  ِهِذه  ِنَابِّذَُکت 42  اَمُکِّبَر  ِءآلاَء  ِّيَِأبَف  ِماَْدقَْألاَو 41  یِصوَّنلِاب 

ناـمه نیا  ( 42 ( !؟ دـینکیم راـکنا  ار  ناـتراگدرورپ  ياـهتمعن  نیمادـک  سپ  ( 41 (. ) دـننکفایم خزود  هـب  و   ) دــنریگیم ار  ناـشیاهاپ  و 
تسا  یخزود 

ِءآلاَء ِّيَِأبَف  ٍناَء 44  ٍمیِمَح  َْنَیبَو  اَهَْنَیب  َنُوفوُطَی  َنُومِرْجُْملا 43  اَِهب  ُبِّذَُکی 
ياهتمعن  نیمادک  سپ  ( 44 . ) دندمآ تفر و  رد  نازوس  بآ  نآ و  نایم  رد  نونکا  ( 43 . ) دندرکیم راکنا  ار  نآ  نامرجم  هک 

اَمُکِّبَر ِءآلاَء  ِّيَأبَف  ِناَتَّنَج 46  ِهِّبَر  َماَقَم  َفاَخ  ْنَِملَو  ِنَابِّذَُکت 45  اَمُکِّبَر 
نیمادک سپ  ( 46 . ) تسا یتشهب  غاب  ود  تسا ، فئاخ  شراـگدرورپ  ماـقم  زا  هک  یـسک  يارب  و  ( 45 ( !؟ دـینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ 

ناتراگدرورپ  ياهتمعن 
ِناَْنیَع  اَمِهِیف  ِنَابِّذَُکت 49  اَمُکِّبَر  ِءآلاَء  ِّيَِأبَف  ٍناَْنفَأ 48  َآتاَوَذ  ِنَابِّذَُکت 47 

ياـهتمعن نیمادــک  سپ  ( 48 . ) تــسا توارطرپ ) ناــتخرد  و   ) اــهتمعن عاوــنا  ياراد  یتــشهب ) غاــب  ود  نآ  ( ) 47 ( !؟ دــینکیم راـکنا  ار 
همشچ  ود  اهنآ  رد  ( 49 ( !؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ 

ِناَجْوَز  ٍۀَهِکف  ِّلُک  نِم  اَمِهِیف  ِنَابِّذَُکت 51  اَمُکِّبَر  ِءآلاَء  ِّيَِأبَف  ِناَیِرَْجت 50 
دراد دوجو  عون  ود  ياهوـیم  ره  زا  ود ، نآ  رد  ( 51 ( !؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادـک  سپ  ( 50 . ) تسا يراج  هشیمه 

(. رتهب يرگید  زا  کی  ره  )
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52
ْنِم  اَُهِنئآََطب  مِشُُرف  یَلَع  َنِیئِکَّتُم  ِنَابِّذَُکت 53  اَمُکِّبَر  ِءآلاَء  ِّيَِأبَف 

ییاهرتسآ اب  دناهدرک  هیکت  ییاهشرفرب  اهنآ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  ( 53 ( !؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ  ( 52)
، مشیربا ابید و  زا 

َنِهِیف  ِنَابِّذَُکت 55  اَمُکِّبَر  ِءآلاَء  ِّيَِأبَف  ٍناَد 54  ِْنیَتَّنَْجلا  یَنَجَو  ٍقَْربَتْسِإ 
(55 ( !؟ دینکیم راکناار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ  ( 54 . ) تسا سرتسد ) رد  و   ) کیدزن یتشهب  غاب  ود  نآ  هدیسر  ياههویم  و 

نآ  رد 
40 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

اَمُکِّبَر ِءآلاَء  ِّيَِأبَف  ٌّناَج 56  َالَو  ْمُهَْلبَق  ٌسنِإ  َّنُْهثِمْطَی  َْمل  ِفْرَّطلا  ُت  َرِصق 
. تسا هتشادن  سامت  نانآ  اب  ناشیا  زا  شیپ  یّنج  سنا و  چیه  و  دنزرویمن ؛ قشع  دوخ  نارـسمه  هب  زج  هک  دنتـسه  ینانز  یتشهب  ياهغاب 

ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ  ( 56)
ِنَابِّذَُکت  اَمُکِّبَر  ِءآلاَء  ِّيَِأبَف  ُناَجْرَْملاَو 58  ُتُوقاَْیلا  َّنُهَّن  َأَک  ِنَابِّذَُکت 57 

59 دینکیم !؟ راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ  ( 58 . ) دنناجرم توقای و  نوچمه  اهنآ  ( 57 ( !؟ دینکیم راکنا  ار 
نِمَو  ِنَابِّذَُکت 61  اَمُکِّبَر  ِءآلاَء  ِّيَِأبَف  ُنسْحإلا 60  اَّلِإ  ِنسْحإلا  ُءاَزَج  ْلَه 

رتنییاپ و  ( 61 ( !؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ  ( 60 ( !؟ تسا یکین  زج  یکین  يازج  ایآ  ( 59)
ِيَأبَف  ِناَتَّماَهْدُم 64  ِنَابِّذَُکت 63  اَمُکِّبَر  ِءآلاَء  ِّيَأبَف  ِناَتَّنَج 62  اَمِِهنوُد 

(64 . ) دنزبسرس مّرخ و  ود  ره  ( 63 ( !؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ  ( 62 . ) تسا رگید )  ) یتشهب غاب  ود  اهنآ ، زا 
نیمادک  سپ 

اَمُکِّبَر ِءآلاَء  ِّيَِأبَف  ِناَتَخاَّضَن 66  ِناَْنیَع  اَمِهِیف  ِنَابِّذَُکت 65  اَمُکِّبَر  ِءآلاَء 
ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ  ( 66 . ) تسا هدنشوج  همشچ  ود  اهنآ  رد  ( 65 ( !؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن 

ِنَابِّذَُکت 69 اَمُکِّبَر  ِءآلاَء  ِّيَِأبَف  ٌناَّمُرَو 68  ٌلَْخنَو  ٌۀَهِکف  اَمِهِیف  ِنَابِّذَُکت 67 
راکنا ار  ناتراگدرورپ  ياـهتمعن  نیمادـک  سپ  ( 68 . ) تسا راـنا  اـمرخ و  تخرد  ناوارف و  ياـههویم  اـهنآ  رد  ( 67 ( !؟ دـینکیم راکنا  ار 

(69 ( !؟ دینکیم
ٌت  َروُصْقَّم  ٌروُح  ِنَابِّذَُکت 71  اَمُکِّبَر  ِءآلاَء  ِّيَِأبَف  ٌناَسِح 70  ٌت  َْریَخ  َّنِهِیف 

رد هک  ینایروح  ( 71 ( !؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ  ( 70 . ) دنیابیزو قلخوکین  ینانز  یتشهب  ياهغاب  نآ  رد  و 
َالَو ْمُهَْلبَق  ٌسنِإ  َّنُْهثِمْطَی  َْمل  ِنَابِّذَُکت 73  اَمُکِّبَر  ِءآلاَء  ِّيَِأبَف  ِماَیِْخلا 72  ِیف 

اهنآ اب  ناشیا  زا  شیپ  یّنج  سنا و  چیه  ( 73 ( !؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ  ( 72 . ) دنروتسم یتشهب  ياههمیخ 
سامت 

ٍرْضُخ ٍفَْرفَر  یَلَع  َنِیئِکَّتُم  ِنَابِّذَُکتاَمُکِّبَر 75  ِءآلاَء  ِّيَِأبَف  ٌّنآَج 74 
گنر  زبس  ییاهتخت  رب  نایتشهب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  ( 75 ( !؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ  ( 74  ) تسا هتشادن 

ِيذ  َکِّبَر  ُمْسا  َكَراَبَت  ِنَابِّذَُکتاَمُکِّبَر 77  ِءآلاَء  ِّيَِأبَف  ٍناَسِح 76  ٍّيِرَْقبَعَو 
ماـن تسا  ریذـپانلاوز  تـکربرپ و  ( 77 ( !؟ دـینکیم راـکنا  ار  ناـتراگدرورپ  ياـهتمعن  نیمادـک  سپ  ( 76 . ) دـناهدز هیکت  اـبیز  زاـتمم و 

راگدرورپ
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ِماَرْکْإلا 78 َو  ِللَْجلا 
(78 . ) وت راوگرزب  لالج و  بحاص 

هعقاو هروس  - 3

زا یثیدح  رد  هلمج  زا  تسا ، هدش  رکذ  یمالسا  عبانم  رد  يدایز  تایاور  هروس  نیا  توالت  هرابرد 
41 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

هک ارچ  [ 44 «.] تسین نالفاغ  زا  درف  نیا  هک  دوشیم  هتـشون  دناوخب  ار  هعقاو  هروس  هکیـسک  : » میناوخیم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر 
. دراذگیمن یقاب  ناسنا  تلفغ  يارب  ییاج  هک  تسا  هدننکرادیب  هدنهد و  ناکت  ردق  نآ  هروس  تایآ 

: » دومرف هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يرگید  ثیدح  رد 
؛ ًادبأ ۀقاف  ُهبُِصت  َمل  ۀلیل  ّلک  ۀعقاولا  َةروس  َأرَق  ْنَم 

ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  [ 45 «.] دش دهاوخن  ریقف  زگره  دناوخب  بش  ره  ار  هعقاو  هروس  سک  ره 
نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

اَذِإ ٌۀَِعفاَّر 3  ٌۀَِضفاَخ  ٌَۀبِذاَک 2  اَِهتَْعقَِول  َْسَیل  ُۀَِعقاَْولا 1  ِتَعَقَو  اَذِإ 
دروآیم و نییاـپ  ار  یهورگ  هعقاو ) نیا  ( ) 2 . ) دنک راکنا  ار  نآ  دناوتیمن  سک  چـیه  ( 1 ، ) دوش عقاو  تمایق )  ) میظع هعقاو  هک  یماـگنه 

رد ( 3 . ) دربیم الاب  ار  یهورگ 
ًاّثَبنُّم 6 ًءآَبَه  َْتناَکَف  ًاَّسب 5  ُلاَبِْجلا  ِتَُّسب  َو  ًاّجَر 4  ُضْرَْألا  ِتَّجُر 

(6 ، ) دیآیمرد هدنکارپ  رابغ  تروصب  و  ( 5 ، ) دوشیم هدیبوک  مهرد  اههوک  و  ( 4 ، ) دیآیمرد هزرل  هب  تّدش  هب  نیمز  هک  ماگنه  نآ 
ُبحْصَأَو  ِۀَنَْمیَْملا 8  ُبحْصَأ  آَم  ِۀَنَْمیَْملا  ُبحْصَأَف  ًۀَثَلث 7  ًاجوْزَأ  ُْمتنُکَو 

و ( 8 ! ) یناگتسجخ نادنمتداعس و  هچ  دنتسه ؛)  ) ناگتسجخ نادنمتداعـس و  تسخن ) ( ) 7 . ) دوب دیهاوخ  هورگ  هس  نامز ) نآ  رد   ) امـش و 
( رگید هورگ  )

َنُوبَّرَقُْملا  َِکئلْوُأ  َنوُِقبسلا 10  َنوُِقبسلاَو  ِۀَمَئْشَْملا 9  ُبحْصَأ  آَم  ِۀَمَئْشَْملا 
11 دننابرقم . اهنآ  ( 10 ، ) دنماگشیپ ناماگشیپ  هورگ ) نیمّوس   ) و ( 9 ! ) یناموش نادنمتواقش و  هچ  دنناموش ، نادنمتواقش و 

َنیِرِخَْألا 14 َنِّم  ٌلِیلَق  َو  َنِیلَّوَْألا 13  َنِّم  ٌۀَُّلث  ِمیِعَّنلا 12  ِتنَج  ِیف 
. نیرخآ ياهتّما  زا  یکدنا  و  ( 13 ، ) دـنانیتسخن ياهتّما  زا  اهنآ ) زا   ) يدایز هورگ  ( 12 (. ) دـنراد ياج   ) تشهب تمعنرپ  ياهغاب  رد  ( 11)

ٌناَْدلِو  ْمِْهیَلَع  ُفوُطَی  َنِیِلبقَتُم 16  اَْهیَلَع  َنِیئِکَّتُم  ٍۀَنوُضْوَّم 15  ٍرُرُس  یَلَع  ( 14)
يور هب  ور  هدز و  هیکت  اهنآ  رب  هک  یلاح  رد  ( 15 ، ) دنراد رارق  هدش  هدیچ  مه  رانک  رد  فلتخم  فوفـص  رد  هک  هک  ییاهتخت  رب  نابّرقم ) )

نادواج  یناناوجون  ( 16 . ) دنرگیدکی
اَْهنَع َنوُعَّدَُصی  اَّل  ٍنیِعَّم 18  نِّم  ٍسْأَکَو  َقیِرَابَأَو  ٍباَوْکَِأب  َنوُدَّلَخُّم 17 

هن هک  یبارش  ( 18 . ) روهط بارـش  زا  زیربل  ییاهماج  اههزوک و  اهحدـق و  اب  ( 17 ، ) دندرگیم نانآ  درگرب  هتـسویپ  توارط ) هوکـش و  رد  )
دنریگیم رس  درد  نآ 

ٌروُحَو َنوُهَتْشَی 21  اَّمِّم  ٍْریَط  ِمَْحلَو  َنوُرَّیَخَتَی 20  اَّمِّم  ٍۀَهِکفَو  َنُوفِزُنیَالَو 19 
ینارسمه و  ( 21 . ) دنشاب لیام  هک  هنوگره  زا  هدنرپ  تشوگ  و  ( 20 ، ) دننک باختنا  هک  عون  ره  زا  ییاههویم  و  ( 19 . ) دنوشیم تسم  هنو 

زا
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42 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
َنوُعَمْسَیَال  َنُولَمْعَی 24  اُوناَک  اَِمب  ًءاَزَج  ِنُونْکَْملا 23  ُِؤلْؤُّللا  ِلْثمَأَک  ٌنیِع 22 

اجنآ رد  ( 24 . ) دندادیم ماجنا  هک  یلامعا  قباطم  تسا  یشاداپ  اهنیا  ( 23 . ) ناهنپ فدص ) رد   ) دیراورم نوچمه  ( 22 ، ) دنراد نیعلاروح 
ياهدوهیب  وغل و  هن 

اَم ِنیِمَْیلا  ُبحْصَأَو  ًاملَس 26  ًاملَس  اًلِیقاَّلإ  ًامِیثَْأت 25  َالَو  ًاْوَغل  اَهِیف 
باحصا  هچ  ناگتسجخ ، نیمی و  باحصا  و  ( 26 «. ) مالس  » تسا مالس »  » دنونشیم هک  ینخس  اهنت  ( 25 ( ؛ دولآ هانگ  نانخس  هن  دنونشیم 

ٍدوُدْمَّم ِّلِظَو  ٍدوُضنَّم 29  ٍْحلَطَو  ٍدوُضْخَّم 28  ٍرْدِس  ِیف  ِنیِمَْیلا 27  ُبحْصَأ 
«، حـلط ( » گرب رپ  گنر و  شوخ   ) تخرد هیاس  رد  و  ( 28 ، ) دنراد رارق  راخیب  ِردـس »  » ناتخرد هیاس  رد  اهنآ  ( 27 ! ) یناگتسجخ نیمی و 

30 هدرتسگ ، ياهیاس  و  ( 29)
ٍۀَعُونْمَمَالَو 33 ٍۀَعوُطْقَماَّل  ٍةَرِیثَک 32  ٍۀَهِکفَو  ٍبوُکْسَّم 31  ٍءآَمَو 

آَّنِإ ٍۀَـعُوفْرَّم 34  ٍشُُرفَو  ( 33 ، ) دوشیمن عوـنمم  دریگیمن و  ناـیاپ  زگره  هک  ( 32 ، ) ناوارف ياـههویم  و  ( 31 ، ) اـهراشبآ راـنک  رد  و  ( 30)
ًابُرُع ًاراَْکبَأ 36  َّنُهْنلَعَجَف  ًءآَشنِإ 35  َّنُهنْأَشنَأ 

ناشرسمه  هب  اهنت  هک  ینانز  ( 36 ، ) میدادرارق هزیشود  ار  همه  و  ( 35 ، ) میدیشخب ینیون  شنیرفآ  ار  اهنآ  ام  ( 34 . ) ماقم الاو  ینارسمه  و 
َنیِرِخَْألا 40 َنِّم  ٌۀَُّلثَو  َنِیلَّوَْألا 39  َنِّم  ٌۀَُّلث  ِنیِمَْیلا 38  ِبحْصَّال  ًاباَْرتَأ 37 

ياـهتّما زا  یهورگ  هک  ( 38 ، ) تسا نیمی  باحـصا  يارب  همه  اـهنیا  ( 37 . ) دـنلاس نسمه و  و  حیـصف ) ناـبز و  شوخو   ) دـنزرویم قشع 
(40 . ) نیرخآ ياهتّما  زا  یهورگ  و  ( 39 ، ) دننیتسخن

ٍلِظَو  ٍمیِمَحَو 42  ٍموُمَس  ِیف  ِلاَمِّشلا 41  ُبحْصَأاَم  ِلاَمِّشلا  ُبحْصَأَو 
ياهداب نایم  رد  اهنآ  ( 41 ( ) هدش هداد  اهنآ  پچ  تسد  هب  ناشمرج  هناشن  هب  ناشلامعا  همان  هک   ) یلامش باحـصا  هچ  لامـش ، باحـصاو 

هیاس  رد  و  ( 42 ، ) دنراد رارق  نازوس  بآ  هدنشُک و 
کنخ هن  هک  ياهیاـس  ( 43 ! ) از شتآ  مکارتم و  ياـهدود  اُوناَـکَو  َنِیفَْرتُم 45  َِکلذ  َْلبَق  اُوناَـک  ْمُهَّنِإ  ٍمیِرَک 44  َالَو  ٍدِراـَباَّل  ٍموُمْحَی 43  نِّم 

ِمیِظَْعلا ِثنِْحلا  یَلَع  َنوُّرُِصی  هراومه  و  ( 45 ، ) دـندوب تمعن  رورغم  تسم و  ایند ) َملاع  رد   ) نیا زا  شیپ  اهنآ  ( 44 . ) شخبمارآ هن  تسا و 
ًاباُرت اَّنُکَو  اَْنتِم  اَِذئَأ  َنُولوُقَی  اُوناَک  َو   46

، میدش ناوختسا  كاخ و  میدُرم و  ام  هک  یماگنه  : » دنتفگیم و  ( 46 ، ) دندیزرویم رارصا  گرزب  ناهانگ  رب 
َنِیلَّوَْألا  َّنِإ  ُْلق  َنُولَّوَْألا 48  اَنُؤَاباَء  ََوأ  َنُوثوُْعبََمل 47  اَّنِءَأ  ًامظِعَو 

نیلّوا  : » وگب ( 48 ( »!؟) دنوشیم هتخیگنارب   ) ام نیتسخن  ناردپ  ایآ  و  ( 47 ( !؟ دش میهاوخ  هتخیگنارب  ایآ 
اَهُّیَأ ْمُکَّنِإ  َُّمث  ٍمُوْلعَّم 50  ٍمْوَی  ِتقیِم  َیلِإ  َنوُعوُمْجََمل  َنیِرِخَْألاَو 49 

يا  امش  سپس  ( 50 ، ) دنوشیم يروآدرگ  نیعم  يزور  دعوم  رد  یگمه  ( 49 ، ) نیرخآ و 
اَْهنِم َنُوِئلاَمَف  ٍموُّقَز 52  نِّم  ٍرَجَش  نِم  َنُولِکََأل  َنُوبِّذَکُْملا 51  َنوُّلآَّضلا 

نآ  زا  ار  اهمکش  و  ( 52 ، ) دیروخیم مّوقز  زیگناترفن )  ) تخرد زا  نیقی  هب  ( 51 ! ) هدننک بیذکت  ناهارمگ 
اَذه ِمیِْهلا 55  َبْرُش  َنُوبِرشَف  ِمیِمَْحلا 54  َنِم  ِْهیَلَع  َنُوبِرشَف  َنوُُطْبلا 53 

تسا  نیا  ( 55 . ) دیماشآیم نآ  زا  هنشت ، نارتش  نوچمه  و  ( 54 ، ) دیشونیم نازوس  بآ  زا  نآ  يور  و  ( 53 ، ) دینکیم رپ 
43 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

َنُونُْمت  اَّم  ُمْتیَءَرَفَأ  َنُوقِّدَُصت 57  َالْوَلَف  ْمُکنْقَلَخ  ُنَْحن  ِنیِّدلا 56  َمْوَی  ْمُُهلُُزن 
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ياهفطن زا  ایآ  ( 57 ( !؟ دینکیمن قیدصت  ار ) دّدجم  شنیرفآ   ) ارچ سپ  میدـیرفآ ؛ ار  امـش  ام  ( 56 !« ) ازج زور  رد  اهنآ  زا  ییاریذپ  هلیـسو 
58 دیهاگآ !؟ دیزیریم  محر ) رد   ) هک

ُنَْحن  اَمَو  َتْوَْملا  ُمُکَْنَیب  اَنْرَّدَق  ُنَْحن  َنوُِقلْخلا 59  ُنَْحن  ْمَأ  ُهَنوُُقلَْخت  ُْمتنَأَء 
رّدـقم ار  گرم  امـش  نایم  رد  اـم  ( 59 ( !؟ میراگدـیرفآ اـم  اـی  دـیهدیم  یپ ) رد  یپ   ) شنیرفآ ینینج ) نارود  رد   ) ار نآ  امــش  اـیآ  ( 58)

ام رب  یسک  زگره  و  میتخاس ؛
ْدََقلَو َنوُمَْلعَتَال 61  اَم  ِیف  ْمُکَئِشُننَو  ْمُکَلْثمَأ  َلِّدَبُّن  نَأ  یَلَع  َنِیقُوبْسَِمب 60 

َملاع  امش  ( 61 ! ) میشخب هزات )  ) یشنیرفآ دینادیمن  هک  یناهج  رد  هدرک و  لیدبت  يرگید  تروص  هب  ار  امش  ات  ( 60 . ) دریگیمن یشیپ 
ُْمتنَأَء  َنُوثُرَْحت 63  اَّم  ُمْتیَءَرَفَأ  َنوُرَّکَذَت 62  َالْوَلَف  َیلوُْألا  َةَأْشَّنلا  ُُمتِْملَع 

!؟ دیاهدیـشیدنا دینکیم  تشک  هچنآ  هرابرد  ایآ  ( 62 ( !؟) تسا نآ  زا  دعب  یناهج  هک   ) دـیوشیمن رّکذـتم  ارچ  سپ  دـیتسناد ؛ ار  نیتسخن 
امش ایآ  ( 63)

َنوُهَّکَفَت  ُْمْتلَظَف  ًامطُح  ُهْنلَعََجل  ُءاَشَن  َْول  َنوُعِراَّزلا 64  ُنَْحن  ْمَأ  ُهَنوُعَرَْزت 
65 دیور ! ورف  بجعت  رد  ات  میدرکیم  هدیبوک  مه  رد  هاک  هب  لّدبم  ار  نآ  میتساوخیم  رگا  ( 64 ( !؟ مینایوریم ام  ای  دینایوریم  ار  نآ 

َنُوبَرْشَت  يِذَّلا  َءآَْملا  ُُمْتیَءَرَفَأ  َنُوموُرْحَم 67  ُنَْحن  َْلب  َنُومَْرغَُمل 66  اَّنِإ 
دیـشونیم هک  یبآ  هـب  اـیآ  ( 67 ! ) میاهدــش مورحم  یلکب  اـم  هـکلب  ( 66 ، ) میاهدرک ناـیز  اـم  یتـسارب  دـیتفگیم ): هـک  ياهنوـگب  ( ) 65)

ًاجاَجُأ ُهْنلَعَج  ُءآَشَن  َْول  َنُولِزنُْملا 69  ُنَْحن  ْمَأ  ِنْزُْملا  َنِم  ُهوُُمْتلَزنَأ  ُْمتنَأَء   68 ( 68 ( !؟ دیاهدیشیدنا
؛ میدادیم رارق  روش  خلت و  ار  اراوگ  بآ  نیا  میتساوخیم ، رگا  ( 69 ( !؟ مینکیم لزان  ام  ای  دیاهدرک  لزان  ربا  زا  ار  نآ  امش  ایآ 

آَهَتَرَجَش ُْمتْأَشنَأ  ُْمتنَأَء  َنوُرُوت 71  ِیتَّلا  َراَّنلا  ُُمْتیَءَرَفَأ  َنوُرُکْشَت 70  َالْوَلَف 
دیاهدیرفآ ار  نآ  تخرد  امش  ایآ  ( 71 ( !؟ دیاهدرک رکف  دیزورفایم  هک  یشتآ  هرابرد  ایآ  ( 70 ( !؟ دینکیمن رکُش  ارچ  سپ 

ْحِّبَسَف  َنیِْوقُْملِّل 73  ًاعتَمَو  ًةَرِکْذَت  اَهْنلَعَج  ُنَْحن  َنُوئِشنُْملا 72  ُنَْحن  ْمَأ 
تسا نینچ  هک  لاح  ( 73 . ) میاهداد رارق  نارفاسم  يارب  یگدنز  هلیسو  و  ناگمه ) يارب   ) يروآدای هلیسو  ار  نآ  ام  ( 72 ( !؟ میاهدیرفآ ام  ای 

مان  هب 
َنوُمَْلعَت  ْوَّل  ٌمَسََقل  ُهَّنِإَو  ِموُجُّنلا 75  ِِعقاَوَِمب  ُمِْسقُأ  آَلَف  ِمیِظَْعلا 74  َکِّبَر  ِمْسِاب 

و ( 75 (! ) اهنآ بورغ  عولط و  لحم  و   ) ناگراتس هاگیاج  هب  دنگوس  ( 74 (. ) رامشب هّزنم  كاپ و  ار  وا  و   ) يوگ حیبست  تگرزب  راگدرورپ 
، گرزب رایسب  تسا  يدنگوس  نیا 

َنوُرَّهَطُْملا  اَّلِإ  ُهُّسَمَی  اَّل  ٍنُونْکَّم 78  ٍبتِک  ِیف  ٌمیِرَک 77  ٌناَءْرَُقل  ُهَّنِإ  ٌمیِظَع 76 
تـسد نآ  هب  دنناوتیمن  ناکاپ  زج  و  ( 78 ، ) دراد ياج  یظوفحم  باـتک  رد  هک  ( 77 ، ) تسا یـشزرا  رپ  نآرق  نآ ، هک  ( 76 ! ) دینادب رگا 

79 دنبای .) تسد  و   ) دننز
َنُونِهْدُّم 81 ُمتنَأ  ِثیِدَْحلا  اَذِهبَفَأ  َنیِمَلْعلا 80  ِّبَّر  نِّم  ٌلیِزنَت 

کچوک تسـس و  دـش ] هتفگ  هک  یفاصوا  اـب  ار  نآرق  نیا  ار /[  نخـس  نیا  اـیآ  ( 80 ( ؛ هدـش لزان  نایناهج  راـگدرورپ  يوس  زا  نآ  ( 79)
(81 ، ) دیرمشیم

ص43 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
ُْمتنَأ  َو  َموُْقلُْحلا 83  ِتَغََلب  اَذِإ  َآلْوَلَف  َنُوبِّذَُکت 82  ْمُکَّنَأ  ْمُکَقْزِر  َنُولَعَْجتَو 
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دـسریم هاگولگ  هب  ناـج  هک  یماـگنه  ارچ  سپ  ( 82 ( !؟ دـینکیم بیذـکت  ار ) نآ   ) هدـش هداد  امـش  هب  هک  ییاهیزور  رکـش  ياـج  هب  و 
امش و  ( 83 ( !؟) دیرادن ار  نآ  ندنادرگزاب  ییاناوت  )

44 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
؛) تسین هتخاس  ناتتـسد  زا  يراک  و   ) دـینکیم هراظن  لاح  نیا  رد  آـَلْوَلَف  َنوُرِْـصُبتاَّل 85  نِکلَو  ْمُکنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْـحنَو  َنوُرُظنَت 84  ٍِذئَنیِح 

ُْمتنُک نِإ  آَـهَنوُعِجَْرت  َنِینیِدَـم 86  َْریَغ  ُْمتنُک  نِإ  رگید ، يارـس  هب  لاـقتنا  اـب   ) رگا ( 85 . ) دـینیبیمن یلو  میرتـکیدزن  وا  هب  امـش  زا  اـم  و  ( 84)
َنِم  َناَک  نِإ  آَّمَأَف  َنِیقِدص 87 

هاگره  یلو ) ( ) 87 ! ) دییوگیم تسار  رگا  دینادرگزاب  ار  حور )  ) نآ سپ  ( 86 ، ) دیوشیمن هداد  ازج  ناتلامعا ) ربارب  رد  زگره 
ِبحْصَأ  ْنِم  َناَک  نِإ  آَّمَأَو  ٍمیِعَن 89  ُتَّنَجَو  ٌناَْحیَرَو  ٌحْوَرَف  َنِیبَّرَقُْملا 88 

:( دوشیم هتفگ  وا  هب  ( ) 90 ، ) دشاب نیمی  باحـصا  زا  رگا  اّما  ( 89 . ) تسا تمعنرپ  تشهب  ناـحیر و  ْحَور و  رد  ( 88 ، ) دشاب نابّرقم  زا  وا 
باحصا  يوس  زا  وت  رب  مالس 

َنِیبِّذَکُْملا  َنِم  َناَک  نِإ  آَّمَأَو  ِنیِمَْیلا 91  ِبحْصَأ  ْنِم  َکَّل  ٌملَسَف  ِنیِمَْیلا 90 
ناگدننک  بیذکت  زا  وا  رگا  اّما  ( 91 (. ) دناوت نارای  زا  هک   ) نیمی

ُقَح  َوَُهل  اَذه  َّنِإ  ٍمیِحَج 94  ُۀَِیلْصَتَو  ٍمیِمَح 93  ْنِّم  ٌلُُزنَف  َنیِّلاَّضلا 92 
قح  نیقی  هب  ( 94 ( ؛ تسا منهج  شتآ  رد  دورو  وا  تشونرس  و  ( 93  ) دوشیم ییاریذپ  خزود  نازوس  بآ  اب  ( 92 ، ) دشاب هارمگ 

ِمیِظَْعلا 96 َکِّبَر  ِمْسِاب  ْحِّبَسَف  ِنیِقَْیلا 95 
(96 (. ) رامشب هّزنم  ار  وا  و   ) نک حیبست  تگرزب  راگدرورپ  مان  هب  سپ  ( 95 . ) تسا نیا  نیقی  و 

هعمج هروس  - 4

نیملـسم دالبرد  هک  یناسک  دادعت  هبدنوادخ  دناوخبار ، هعمجهروس  سکره  : » میناوخیم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 
ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  [ 46 «.] دشخبیم هنسح  هد  وا  هب  دننکیمن ، تکرش  هک  یناسک  دننکیم و  تکرش  هعمج  زامن  رد 

نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
ِزیِزَْعلا ِسوُّدُْقلا  ِِکلَْملا  ِضْرَْألا  ِیف  اَمَو  ِتاومَّسلا  ِیف  اَم  ِهَِّلل  ُحِّبَُسی 

یـصقن بیع و  ره  زا  تسا و  مکاح  کلام و  هک  يدـنوادخ  دـنیوگیم ، ادـخ  حـیبست  هراومه  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ 
اناوت و  اّربم ،

ِِهتیاَء  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْهنِّم  ًالوُسَر  َنیِّیِّمُْألا  ِیف  َثََعب  يِذَّلا  َوُه  ِمیِکَْحلا 1 
دناوخب اهنآ  رب  ار  شتایآ  هک  تخیگنارب  ناشدوخ  زا  يربمایپ  هدناوخن  سرد  ّتیعمج  نایم  ردهک  تسا  یسک  وا  ( 1 . ) تسا میکح  و 

ٍنِیبُّم  ٍللَض  یَِفل  ُْلبَق  نِم  اُوناَک  نِإَو  َۀَمْکِْحلاَو  َبتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعیَو  ْمِهیِّکَُزیَو 
2 دندوب . يراکشآ  یهارمگ  رد  نآ  زا  شیپ  دنچره  دزومایب ، تمکح  و  نآرق )  ) باتک نانآ  هب  دنک و  هیکزت  ار  اهنآ  و 

45 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلَذ  ُمیِکَْحلا 3  ُزیِزَْعلا  َوُهَو  ْمِِهب  اوُقَْحلَی  اََّمل  ْمُْهنِم  َنیِرَخاَءَو 

تسادخ  لضف  نیا  ( 3 . ) تسا میکح  اناوت و  وا  و  دناهدشن ؛ قحلم  اهنآ  هب  زونه  هک  يرگید  هورگ  رب  تسا  ربمایپ  نینچمه )  ) و ( 2)
َُمث  َةاَرْوَّتلا  اُولِّمُح  َنیِذَّلا  ُلَثَم  ِمیِظَْعلا 4  ِلْضَْفلا  ُوذ  ُهَّللاَو  ُءاَشَی  نَم  ِهِیتُْؤی 

دندش تاروت  هبفّلکم  هک  یناسک  ناتساد  ( 4 . ) تسا میظع  لضف  ياراد  دنوادخ  و  دشخبیم ؛ دنادب ) هتـسیاش  و   ) دهاوخب سکره  هب  هک 
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یلو 
اُوبَّذَک َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  ُلَثَم  َْسِئب  ًاراَفْسَأ  ُلِمْحَی  ِراَمِْحلا  ِلَثَمَک  اَهُولِمْحَی  َْمل 

لثم تسا  دـب  هچ  دـمهفیمن .) نآ  زا  يزیچ  اّما  ، ) دـنکیم لمح  ییاـهباتک  هک  تسا  یـشوگزارد  ناتـساد  دـننام  دـندرکن ، ادا  ار  نآ  قح 
هک  یهورگ 

نِإ  اوُداَه  َنیِذَّلا  اَهُّیَأی  ُْلق  َنیِِملظلا 5  َمْوَْقلا  يِدْهَیَال  ُهَّللاَو  ِهَّللا  ِتیَاب 
امش طقف )  ) هک دینکیم  نامگ  رگا  نایدوهی ! يا  : » وگب ( 5 . ) دنکیمن تیاده  ار  رگمتس  موق  دنوادخ  و  دندرک ، راکنا  ار  ادخ  تایآ 

َنِیقِدص  ُْمتنُک  نِإ  َتْوَْملا  اُوَّنَمَتَف  ِساَّنلا  ِنُود  نِم  ِهَِّلل  ُءاَِیلْوَأ  ْمُکَّنَأ  ُْمتْمَعَز 
6 دیسرب »!) ناتبوبحم  ياقل  هب  ات   ) دینک گرم  يوزرآ  دییوگیم  تسار  رگا  سپ  مدرم ، ریاس  هن  دییادخ  ناتسود 

ُْلق  َنیِِملظلِاب 7  ٌمِیلَع  ُهَّللاَو  ْمِهیِْدیَأ  ْتَمَّدَق  اَِمب  ًاَدبَأ  ُهَنْوَّنَمَتَی  َالَو 
(7 . ) دسانـشیم یبوخب  ار  نارگمتـس  دـنوادخ  و  دـننکیمن ؛ گرم  يوزرآ  زگره  دناهداتـسرف ، شیپ  زا  هک  یلامعا  رطاخب  نانآ  یلو  ( 6)

: وگب
ِْبیَْغلا  ِِملع  َیلِإ  َنوُّدَُرت  َُّمث  ْمُکیِقُلم  ُهَّنِإَف  ُْهنِم  َنوُّرِفَت  يِذَّلا  َتْوَْملا  َّنِإ 

ناهنپ  ياناد  هک  یسک  يوس  هب  سپس  درک ؛ دهاوخ  تاقالم  امش  اب  ماجنارس  دینکیم  رارف  نآ  زا  هک  یگرم  »
َيِدُون  اَذِإ  اُونَماَء  َنیِذَّلا  اَهُّیَأی  َنُولَمْعَت 8  ُْمتنُک  اَِمب  مُُکئِّبَُنیَف  ِةَدهَّشلاَو 

! دـیاهدروآ نامیا  هک  یناـسک  يا  ( 8 .« ) دـهدیم ربخ  دـیدادیم  ماجنا  هچنآ  زا  ار  امـش  هاـگنآ  دـیوشیم ؛ هدـنادرگ  زاـب  تسا  راکـشآ  و 
زامن يارب  هک  یماگنه 

ْمُکَّل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  َْعیَْبلا  اُورَذَو  ِهَّللا  ِرْکِذ  َیلِإ  اْوَعْساَف  ِۀَعُمُْجلا  ِمْوَی  نِم  ِةوَلَّصِلل 
تسا  رتهب  امش  يارب  نیا  هکدینک  اهر  ار  شورف  دیرخ و  دیباتشب و  زامن ) و   ) ادخ رکذ  يوس  هب  دوش ، هتفگ  ناذا  هعمج  زور 

اوُغَْتباَو ِضْرَْألا  ِیف  اوُرِشَتناَف  ُةوَلَّصلا  ِتَیُِضق  اَذِإَف  َنوُمَْلعَت 9  ُْمتنُک  نِإ 
( هتفر راک  بسک و  غارس  هب  و   ) دیوش هدنکارپ  نیمز  رد  دیناوتیم )  ) تفرگ نایاپ  زامن  هک  یماگنه  و  ( 9 ! ) دیتسنادیم رگا 

َْوأ ًةَرِجت  اَْوأَر  اَذِإَو  َنوُِحْلُفت 10  ْمُکَّلَعَّل  ًارِیثَک  َهَّللا  اوُرُکْذاَو  ِهَّللا  ِلْضَف  نِم 
ای تراجت  اهنآ  هک  یماگنه  ( 10 . ) دیوش راگتسر  ات  دینک  دای  رایسب  ار  ادخ  و  دیبلطب ، ادخ  لضف  زا  و 

َنِمَو  ِوْهَّللا  َنِّم  ٌْریَخ  ِهَّللا  َدنِع  اَم  ُْلق  ًاِمئاَق  َكوُکََرتَو  اَْهَیلِإ  اوُّضَفنا  اًوَْهل 
دزن هچنآ  : » وگب دـننکیم ؛ اـهر  دوخ  لاـح  هب  هداتـسیا  ار  وت  دـنور و  یم  نآ  يوـس  هب  دـنوشیم و  هدـنکارپ  دـننیبب  ار  يوـهل  یمرگرس و 

وهل زا  رتهب  تسادخ 
َنِیقِزاَّرلا 11 ُْریَخ  ُهَّللاَو  ِةَرجِّتلا 

(11 .« ) تسا ناگدنهد  يزور  نیرتهب  دنوادخ  و  تسا ، تراجت  و 
46 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

نوقفانم هروس  - 5

كاـپ قاـفن  هنوـگره  زا  دـناوخب  ار  نوقفاـنم  هروـس  هک  یـسک  : » تسا هدـمآ  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربـمغیپ  زا  یثیدـح  رد 
: میناوخیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  و  [ 47 «.] دوشیم

، هعمج رهظ  زامن  رد  و  دـناوخب ، ار  یلعألا » َکِّبر  مسا  حّبـس   » و هعمج »  » هروس هعمج ، بش  رد  هک  تسا  مزال  ام  نایعیـش  زا  ینمؤم  ره  رب  »
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هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لمع  دننامه  یلمع  ییوگ  دنک  نینچ  هک  یماگنه  : » دوزفا سپـس  دناوخب ؛ ار  نوقفانم »  » و هعمج »  » هروس
ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  [ 48 «.] تسا تشهب  ادخ ، رب  ششاداپ  ازج و  هداد و  ماجنا  ار 

نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
ُُهلوُسََرل  َکَّنِإ  ُمَْلعَی  ُهَّللاَو  ِهَّللا  ُلوُسََرل  َکَّنِإ  ُدَهْشَن  اُولاَق  َنوُقِفنُْملا  َكَءاَج  اَذِإ 

وا ربمایپ  وت  هک  دـنادیم  دـنوادخ  یتسه »! ادـخ  ربمایپ  وت  نیقی  هب  هک  میهدیم  تداهـش  ام  : » دـنیوگیم دـنیآ  وت  دزن  ناقفانم  هکیماـگنه 
، یتسه

نَع  اوُّدَصَف  ًۀَّنُج  ْمُهَنْمیَأ  اوُذَخَّتا  َنُوبِذَکل 1  َنیِقِفنُْملا  َّنِإ  ُدَهْشَی  ُهَّللاَو 
رارق یـششوپ  ار  ناشیاهدنگوس  اهنآ  ( 1 (. ) دنرادن نامیا  دوخ  هتفگ  اریز   ) دنتـسه وگغورد  ناقفانم  هک  دـهدیم  تداهـش  دـنوادخ  یلو 

زا ار ) مدرم   ) ات دنداد 
َِعبُطَف  اوُرَفَک  َُّمث  اُونَماَء  ْمُهَّن  َِأب  َِکلذ  َنُولَمْعَی 2  اُوناَک  اَم  َءاَس  ْمُهَّنِإ  ِهَّللا  ِلِیبَس 

نیا زا  دندش ؛ رفاک  سپس  دندروآ  نامیا  تسخن )  ) هک تسا  نآ  رطاخب  نیا  ( 2 . ) دندادیم ماجنا  هچنآ  تسا  دب  هچ  و  دنراد ، زاب  ادخ  هار 
ور

نِإَو  ْمُهُماَسْجَأ  َُکبِْجُعت  ْمُهَْتیَأَر  اَذِإ  َنوُهَقْفَیَال 3 و  ْمُهَف  ْمِِهبُوُلق  یَلَع 
یتفگشرد ار  وت  نانآ  هتسارآ )  ) رهاظ ینیبیم ، ار  اهنآ  هک  یماگنه  ( 3 . ) دننکیمن كرد  ار ) تقیقح   ) و هدش ، هداهن  رهُم  نانآ  ياهلد  رب 

، دنیوگب نخس  رگا  و  دربیم ؛ ورف 
ْمِْهیَلَع  ٍۀَْحیَص  َّلُک  َنُوبَسْحَی  ٌةَدَّنَسُّم  ٌبُشُخ  ْمُهَّن  َأَک  ْمِِهلْوَِقل  ْعَمْسَت  اُولوُقَی 

دوش دنلب  اج ) ره  زا   ) يدایرف ره  تسا ! هدش  هداد  هیکت  راوید  هب  هک  دنتسه  یکشخ  ياهبوچ  ییوگ  اّما  یهدیم ؛ ارف  شوگ  ناشنانخس  هب 
؛ دنرادنپیم دوخ  دض  رب 

اَْولاَعَت ْمَُهل  َلِیق  اَذِإَو  َنوُکَفُْؤی 4  یَّنَأ  ُهَّللا  ُمُهَلَتق  ْمُهْرَذْحاَف  ُّوُدَْعلا  ُمُه 
هب هک  یماگنه  ( 4 ( !؟ دنوشیم فرحنم  قح ) زا   ) هنوگچ دـشکب ، ار  اهنآ  ادـخ  شاب ! رذـح  رب  نانآ  زا  دنتـسه ، وت )  ) یعقاو نانمـشد  اهنآ 

ادخ ربمایپ  ات  دییایب  : » دوش هتفگ  نانآ 
َنوُِربْکَتْسُّم  مُهَو  َنوُّدُصَی  ْمُهَْتیَأَرَو  ْمُهَسوُءُر  اْوََّول  ِهَّللا  ُلوُسَر  ْمَُکل  ْرِفْغَتْسَی 

ضارعا وت  نانخس  زا  هک  ینیبیم  ار  اهنآ  و  دنهدیم ؛ ناکت  رورغ ) ءازهتـسا و  يور  زا   ) ار دوخ  ياهرـس  دنک ،». شزرمآ  بلط  امـش  يارب 
5 دنزرویم . ّربکتو  هدرک 

47 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
َهَّللا  َّنِإ  ْمَُهل  ُهَّللا  َرِفْغَی  َنل  ْمَُهل  ْرِفْغَتْسَت  َْمل  ْمَأ  ْمَُهل  َتْرَفْغَتْسَأ  ْمِْهیَلَع  ٌءاَوَس 

هورگ  دنوادخ  اریز  دشخبیمن ؛ ار  نانآ  دنوادخ  زگره  دنکیمن ، توافت  ناشیا  رب  یهاوخن  ای  یهاوخب  شزرمآ  اهنآ  يارب  ( 5)
َدنِع ْنَم  یَلَع  اوُقِفُنتَال  َنُولوُقَی  َنیِذَّلاُمُه  َنیِقِسْفلا 6  َمْوَْقلا  يِدْهَی  َال 

دزن هک  يدارفا  هب  : » دنیوگیم هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  ( 6 . ) دنکیمن تیاده  ار  قفانم ) جوجل و   ) ناقساف
َنِکلَو  ِضْرَْألاَو  ِت  َومَّسلا  ُِنئاَزَخ  ِهَِّللَو  اوُّضَفنَی  یَّتَح  ِهَّللا  ِلوُسَر 

، تسادخ ِنآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  نیازخ  هکنیا ) زا  لفاغ  .« ) دنوش هدنکارپ  ات  دینکن  قافنا  دنتسه  ادخ  ربمایپ 
ُّزَعَْألا َّنَجِرُْخَیل  ِۀَنیِدَْملا  َیلِإ  اَنْعَجَّر  ِنَئل  َنُولوُقَی  َنوُهَقْفَیَال 7  َنیِقِفنُْملا 

!« دننکیم نوریب  ار  نالیلذ  نازیزع ، میدرگ ، زاب  هنیدم  هب  رگا  : » دنیوگیم اهنآ  ( 7 . ) دنمهفیمن ناقفانم  یلو 
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َنوُمَْلعَیَال  َنیِقِفنُْملا  َّنِکلَو  َنِینِمْؤُْمِللَو  ِِهلوُسَِرلَو  ُةَّزِْعلا  ِهَِّللَو  َّلَذَْألا  اَْهنِم 
8 دننادیمن . ناقفانم  یلو  تسا ؛ نانمؤم  وا و  ربمایپ  ادخ و  صوصخم  تّزع  هک  یلاح  رد 

نَمَو  ِهَّللا  ِرْکِذ  نَع  ْمُکُدلْوَأ  َالَو  ْمُُکلْومَأ  ْمُکِْهُلتَال  اُونَماَء  َنیِذَّلا  اَهُّیَأی 
! دنکن لفاغ  ادخ  دای  زا  ار  امش  ناتنادنزرف  لاوما و  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  ( 8)

ِْلبَق  نِّم  مُکْنقَز  َر  اَّم  نِم  اوُقِفنَأَو  َنوُرِسْخلا 9  ُمُه  َِکئلْوُأَف  َِکلذ  ْلَعْفَی 
، دینک قافنا  میاهداد  يزور  امش  هب  هچنآ  زا  و  ( 9 . ) دنناراکنایز دننک ، نینچ  هک  یناسکو 

ٍبیِرَق  ٍلَجَأ  َیلِإ  ِینَتْرَّخَأ  َالَْول  ِّبَر  َلوُقَیَف  ُتْوَْملا  ُمُکَدَحَأ  َِیتْأَی  نَأ 
یتخادنین  ریخأت  هب  یمک  تّدم  ارم  ِگرم  ارچ  اراگدرورپ ! : » دیوگب دسر و  ارف  امش  زا  یکی  گرم  هکنآ  زا  شیپ 

اَُهلَجَأ َءاَج  اَذِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  َرِّخَُؤی  َنلَو  َنیِِحلصلا 10  َنِّم  نُکَأَو  َقَّدَّصَأَف 
، دزادنایمن ریخأت  هب  دسر  ارف  وا  لجا  هک  یماگنه  ار  یسک  گرم  زگره  دنوادخ  ( 10 ( »!؟ مشاب ناحلاص  زا  مهد و  هقدص  وت ) هار  رد   ) ات

َنُولَمْعَت 11 اَِمب  ٌرِیبَخ  ُهَّللاَو 
(11 . ) تسا هاگآ  دیهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  و 

أبن هروس  - 6

( نولئاستی ّمع  )
روهط بارش  زا  دنوادخ  دناوخب ، ار  نولئاستی » ّمع   » هروس هک  یسک  : » تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 

[49 «.] دنکیم شباریس  تمایق  رد  یتشهب  ياراوگ 
48 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ادیپ ار  ادخ  هناخ  ترایز  قیفوت  دهد  همادا  ار  نولئاستی  ّمع  هروس  زور ، ره  هک  یسک  : » میناوخیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  و 
ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  [ 50 «.] دنکیم

نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
اَّلَک َنوُِفلَتُْخم 3  ِهِیف  ْمُه  يِذَّلا  ِمیِظَْعلا 2  ِإَبَّنلا  ِنَع  َنُولَءآَسَتَی 1  َّمَع 

(3 . ) دـنراد فالتخا  نآ  رد  هتـسویپ  هک  ( 2 (! ) زیخاتـسر  ) ّتیمها رپ  گرزب و  ربـخ  زا  ( 1 ( !؟ دـننکیم لاؤس  رگیدـکی  زا  زیچ  هچ  زا  اهنآ 
(، دننکیم رکف  اهنآ  هک   ) تسین نینچ 

َلاَبِْجلاَو  ًادهِم 6  َضْرَْألا  ِلَعَْجن  َْملَأ  َنوُمَْلعَیَس 5  اَّلَک  َُّمث  َنوُمَْلعَیَس 4 
لحم ار  نیمز  ایآ  ( 5 (! ) تسا قح  تمایق  هک   ) دننادیم يدوزب  دـنرادنپیم ،) اهنآ  هک   ) تسین نینچ  مه  زاب  ( 4 . ) تسناد دنهاوخ  يدوزب 

ار اههوک  و  ( 6 ( !؟ میدادن رارق  امش )  ) شمارآ
َْلیَّلا  اَْنلَعَجَو  ًاتاَبُس 9  ْمُکَمَْون  اَْنلَعَجَو  ًاجاَوْزَأ 8  ْمُکنْقَلَخَو  ًاداَتْوَأ 7 

ار بش  و  ( 9 ، ) میداد رارق  ناتشمارآ  هیامار  امش  باوخ  و  ( 8 ! ) میدیرفآ اهجوز  تروصب  ار  امش  و  ( 7 ( !؟) نیمز يارب   ) ییاهخیم
ًاداَدِش 12 ًاْعبَس  ْمُکَقْوَف  اَْنیََنب  َو  ًاشاَعَم 11  َراَهَّنلا  اَْنلَعَجَو  ًاساَِبل 10 

(12 . ) میدرک انبمکحم  نامسآ )  ) تفه امش  زارف  رب  و  ( 11 . ) شاعم یگدنز و  يارب  ياهلیسو  ار  زور  و  ( 10 (، ) امش يارب   ) یششوپ
َجِرُْخنِّل  ًاجاََّجث 14  ًءآَم  ِت  َرِصْعُْملا  َنِم  اَْنلَزنَأَو  ًاجاَّهَو 13  ًاجاَرِس  اَْنلَعَجَو 

نآ  هلیسوب  ات  ( 14 . ) میدرک لزان  ناوارف  یبآ  ازناراب  ياهربا  زا  و  ( 13 ! ) میدیرفآ شخب  ترارح  نشور و  یغارچ  و 
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َمْوَی  ًاَتقیِم 17  َناَک  ِلْصَْفلا  َمْوَی  َّنِإ  ًافاَْفلَأ 16  ٍتنَجَو  ًاتاَبَنَو 15  ًاَّبَح  ِِهب 
هک  يزور  ( 17 ! ) تسا ناگمه  داعیم  لطاب ،) زا  قح   ) ییادج زور  يرآ ) ( ) 16 . ) تخرد رپ  ییاهغاب  و  ( 15 ، ) مینایورب رایسب  هایگ  هناد و 

ًاباَْوبَأ 19 َْتناَکَف  ُءاَمَّْسلا  ِتَِحُتفَو  ًاجاَْوفَأ 18  َنُوتَأَتَف  ِروُّْصلا  ِیف  ُخَْفُنی 
. دیآیم رد  يددعتم  ياهرد  تروصب  دوشیم و  هدوشگ  نامسآ  و  ( 18 . ) دییآیم رشحم ) هب   ) جوف جوف  امش  دوشیم و  هدیمد  روص »  » رد

و ( 19)
َنیِغطلِّل  ًاداَصِْرم 21  َْتناَک  َمَّنَهَج  َّنِإ  ًاباَرَس 20  َْتناَکَف  ُلاَبِْجلا  ِتَرِّیُسَو 

تـسا یهاـگنیمک  منهج  زور ) نآ  رد   ) نیقی هب  ( 20 . ) دش دهاوخ  یبارـس  تروصب  و  دوشیم ) یـشالتم  و   ) دـیآیمرد تکرح  هب  اههوک 
یتشگزاب  لحم  و  ( 21 ، ) گرزب

اَّلِإ ًاباَرَشَالَو 24  ًادَْرب  اَهِیف  َنُوقوُذَیاَّل  ًاباَقْحَأ 23  آَهِیف  َنِیِثبل  ًابَأَم 22 
زج ( 24 ، ) ییاراوگ یندیـشون  هن  دنـشچیم و  یکنخ  زیچ  هن  اج  نآ  رد  ( 23 . ) دننامیم نآ  رد  ینالوط  ياهتدـم  ( 22 . ) نارگنایغط يارب 

یبآ 
49 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ًاباَسِح 27 َنوُجْرَیَال  اُوناَک  ْمُهَّنِإ  ًاقاَفِو 26  ًءآَزَج  ًاقاَّسَغَو 25  ًامیِمَح 
باسح هب  يدـیما  چـیه  اهنآ  هک  ارچ  ( 26 (. ) ناشلامعا  ) بساـنم قفاوم و  تسا  یتازاـجم  نیا  ( 25 . ) نوخ كرچ و  زا  یعیاـم  نازوـس و 

(27 ، ) دنتشادن
نَلَف  ْاُوقوُذَف  ًابتِک 29  ُهْنیَصْحَأ  ٍءْیَش  َّلُکَو  ًاباَّذِک 28  اَِنتیَِأب  ْاُوبَّذَکَو 

هتفگ ناـنآ  هب   ) سپ ( 29 . ) میاهدرک تبث  شرامـش و  یباـتک  رد  ار  زیچ  هـمه  اـم  و  ( 28 . ) دـندرک بیذـکت  لماک  روط  هب  ار  ام  تاـیآ  و 
زج يزیچ  هک  دیشچب  دوشیم ):

َبِعاَوَکَو  ًابنْعَأَو 32  َِقئآَدَح  ًازاَفَم 31  َنیِقَّتُْمِلل  َّنِإ  ًاباَذَعاَّلإ 30  ْمُکَدیِزَّن 
، اهروگنا عاونا  و  زبسرـس ، ییاهغاب  ( 31 : ) تسا یگرزب  يراگتـسر  تاجن و  ناراـگزیهرپ  يارب  نیقی  هب  ( 30 ! ) مییازفایمن امـش  رب  باذع 

ناوج  رایسب  ینایروح  و  ( 32)
نِّم  ًءآَزَج  ًاباَّذِک 35  َالو  ًاَْوَغل  اَهِیف  َنوُعَمْسَیاَّل  ًاقاَهِد 34  ًاَسْأَکَو  ًاباَْرتَأ 33 

. یغورد هن  دنونـشیم و  ياهدوهیب  وغل و  نخـس  هن  اج  نآ  رد  ( 34 (. ) روهط بارـش  زا   ) یپایپ زیربل و  ییاهماج  و  ( 33 ، ) لاس نسمه و  و 
زا تسا  یشاداپ  نیا  ( 35)

َال ِنمْحَّرلا  اَمُهَْنَیب  اَمَو  ِضْرَألاَو  ِت  َومَّسلا  ِّبَّر  ًاباَسِح 36  ًءآَطَع  َکِّبَر 
نامه تسا ، ود  نآ  ناـیم  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  راـگدرورپ  ناـمه  ( 36 (. ) ناشلامعا  ) قباـطم تسا  ياهیطع  تراـگدرورپ و  يوس 

( زور نآ  رد   ) و نامحر ؛ راگدرورپ 
اَّلِإ َنوُمَّلَکَتَیاَّل  افَص  ُۀَِکئلَْملا  َو  ُحوُّرلا  ُموُقَی  َمْوَی  ًاباَطِخ 37  ُْهنِم  َنوُِکلْمَی 

، کی چیه  دنتسیایم و  فص  هب  هکئالم »  » و حور »  » هک يزور  ( 37 (. ) دنک یتعافش  ای   ) دیوگب ینخـس  وا  هزاجا  یب  درادن  قح  سک  چیه 
زج

َذَخَّتا َءآَش  نَمَف  ُّقَْحلا  ُموَْیلا  َِکل  َذ  ًاباَوَص 38  َلاَقَو  ُنمْحَّرلا  َُهل  َنِذَأ  ْنَم 
دهاوـخب سک  ره  تـسا ؛ قـح  زور  نآ  ( 38 . ) دـنیوگیم تسرد  دـنیوگیم ) هک  هاگنآ   ) و دـنیوگیمن ، نخـس  نامحر ، دـنوادخ  نذا  هب 

هار  نونکا ) )
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ْتَمَّدَق  اَم  ُءْرَْملا  ُرُظنَی  َمْوَی  ًابیِرَق  ًاباَذَع  ْمُکنْرَْذنَأ  آَّنِإ  ًابآَم 39  ِهِّبَر  َیلِإ 
اب لـبق  زا  ار  هچنآ  ناـسنا  هک  يزور  رد  میداد ؛ میب  یکیدزن  باذـع  زا  ار  امـش  اـم  و  ( 39 . ) دـنیزگیمرب شراگدرورپ  يوس  هب  یتشگزاب 

دوخ ياهتسد 
ًاباَُرت 40 ُْتنُک  ِینَْتیَلی  ُِرفاَْکلا  ُلوُقَیَو  ُهاَدَی 

(40 (!« ) مدشیمن باذع  راتفرگ  و   ) مدوب كاخ  شاک  يا  : » دیوگیم رفاک  و  دنیبیم ، هداتسرف 

یلعأ هروس  - 7

نآ رـس  تشپ  بش  تسیب  : » دیوگیم مالـسلا  هیلع  یلع  نارای  زا  یکی  هک  هدـمآ  یتیاور  رد  هک  سب  نیمه  هروس  نیا  توالت  تلیـضف  رد 
رد امـش  زا  کی  ره  تسا ، نآ  رد  یتاکرب  هچ  دیتسنادیم  رگا  دومرفیم  دناوخیمن و  زامن  رد  ار  یلعأ  هروس  زج  مدناوخ ، زامن  ترـضح 

هدرک توـالت  ار  مـیهاربا  یــسوم و  فحــص  بـتک و  ییوـگ  دـناوخب  ار  نآ  سک  ره  و  دــیدرکیم ، توـالت  ار  نآ  راـب  تـسیب  زور  ره 
[51 «.] تسا

50 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
يَدَهَف 3 َرَّدَق  يِذَّلاَو  يَّوَسَف 2  َقَلَخ  يِذَّلا  یَلْعَألا 1  َکِّبَر  َمْسا  ِحِّبَس 

درک و يریگهزادنا  هک  سک  نامه  و  ( 2 ، ) تخاس نوزوم  دیرفآ و  هک  يدـنوادخ  نامه  ( 1 ! ) ار تاهبترم  دنلب  راگدرورپ  مان  رامـش  هّزنم 
(3 ، ) دومن تیاده 

یَسنَت 6 اَلَف  َُکئِْرُقنَس  يَوْحَأ 5  ًءآَثُغ  ُهَلَعَجَف  یَعْرَْملا 4  َجَرْخَأ  يِذَّلاَو 
زگره میناوخیم و  وت  رب  ار ) نآرق   ) يدوزب ام  ( 5 . ) تخاس هدیکشخ  هریت و  ار  نآ  سپس  ( 4 ، ) دروآ دوجو  هب  ار  هاگارچ  هک  سک  نآ  و 

(6 ، ) درک یهاوخن  شومارف 
ْرِّکَذَف يَرُْسْیِلل 8  َكُرِّسَُین  َو  یَفْخَی 7  اَمَو  َرْهَجلا  ُمَْلعَی  ُهَّنِإ  ُهَّللا  َءآَش  اَم  اَّلِإ 

هد  رکذت  سپ  ( 8 . ) میزاسیم ناسآ  وت  يارب  ار  ریخ  راک  ماجنا  ام  و  ( 7 . ) دنادیم ار  ناهن  راکشآ و  وا  هک  دهاوخب ، ادخ  ار  هچنآ  رگم 
يِذَّلا  یَقْشَألا 11  اَُهبَّنَجَتَی  َو  یَشْخَی 10  نَم  ُرَّکَّذَیَس  يَرْکِّذلا 9  ِتَعَفَّن  نِإ 

يرود نآ  زا  دارفا  نیرتتخبدــب  اــّما  ( 10 . ) دوـشیم رّکذـتم  دـسرتیم  ادـخ  زا  هـکنآ  يدوزب  ( 9 . ) دوـب دـهاوخ  دـیفم  رّکذـت  نیقی  هب 
یسک  نامه  ( 11 ، ) دنیزگیم

یَّکََزت  نَم  َحَْلفَأ  ْدَق  یَیْحَی 13  َالَو  اَهِیف  ُتوُمَیَال  َُّمث  يَْربُکلا 12  َراَّنلا  یَلْصَی 
ار دوخ  هک  یـسک  نیقیهب  ( 13 . ) دوـشیم هدـنز  هن  دریمیم و  هـن  شتآ  نآ  رد  سپـس  ( 12 ، ) دوـشیم دراو  خزود )  ) میظع شتآ  رد  هـک 

14 دش . راگتسر  تخاس ، هزیکاپ 
ٌْریَخ ُةَرِخَألاَو  ااَْینُّدلا 16  َةوَیَحلا  َنوُِرثُْؤت  َْلب  یَّلَصَف 15  ِهِّبَر  َمْسا  َرَکَذ  َو 

هک یلاح  رد  ( 16 ، ) دیرادیم مّدقم  ار  ایند  یگدنز  امـش  یلو  ( 15 . ) دـناوخ زامن  درک و  دای  ار  شراگدرورپ  ماـن  هک ) سک  نآ   ) و ( 14)
رتهب ترخآ 

یَسُومَو 19 َمیِهْربِإ  ِفُحُص  یلوُْألا 18  ِفُحُّصلا  یَِفل  اذه  َّنِإ  یَْقبَأَو 17 
(19 . ) یسوم میهاربا و  بتک  رد  ( 18 ، ) تسا هدمآ  زین )  ) نیشیپ ینامسآ  بتک  رد  اهروتسد )  ) نیا ( 17 . ) تسا رترادیاپ  و 
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سمش هروس  - 8

هب ییوگ  دـناوخب  ار  نآ  سک  ره  : » تسا هدـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد  هک  سب  نیمه  هروس ، نیا  توالت  تلیـضف  رد 
ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  [ 52 !«.] تسا هداد  هقدص  ادخ  هار  رد  دباتیم  اهنآ  رب  هام  دیشروخ و  هک  ییاهزیچ  ددع 

نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
ِْلیَّللاَو  اَهلَج 3  اَذِإ  ِراَهَّنلاَو  اَهَلت 2  اَذِإ  ِرَمَْقلاَو  اَهحُضَو 1  ِسْمَّشلاَو 

دیشروخ هک  یماگنه  زور  هب  و  ( 2 ، ) دیآ رد  نآ  یپ  زا  هک  یماگنه  هام  هب  و  ( 1 ، ) دنگوس ناهاگحبص  رد  نآ  رون  شرتسگ  دیشروخ و  هب 
نآ  بش  هب  و  ( 3 ، ) دزاس راکشآ  ار 

51 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
اَمَو ٍسْفَنَو  ااَهحَط 6  اَمَو  ِضْرَْألاَو  اَهَنب 5  اَمَو  ِءآَمَّْسلاَو  اَهشْغَی 4  اَذِإ 

و ( 6 ، ) هدـینارتسگ ار  نآ  هک  یـسک  نیمز و  هب  و  ( 5 ، ) هدرک انب  ار  نآ  هک  یـسک  نامـسآ و  هب  دنگوس  و  ( 4 ، ) دـناشوپب ار  نآ  هک  ماگنه 
سک  نآ  یمدآ و  حور  هب  دنگوس 

ْدَق َو  اَهکَز 9  نَم  َحَْلفَأ  ْدَق  اَهاَْوقَت 8  َو  اَهَروُُجف  اَهَمَْهلَأَف  ااَهاَّوَس 7 
دوخ سفن  سک  ره  هک  ( 8 ، ) تسا هدرک  ماهلا  وا  هب  ار  شریخ  رش و  شیاوقت /[  روجف و  سپس  ( 7 ، ) هتخاس نوزوم  هدیرفآ و )  ) ار نآ  هک 

و ( 9 ( ؛ هدش راگتسر  هدرک ، هیکزت  كاپ و  ار 
اَهقْشَأ 12 َثَعَْبنا  ِذِإ  آَهاَْوغَِطب 11  ُدوُمَث  َْتبَّذَک  اَهسَد 10  نَم  َباَخ 

دوخ ربمایپ  ، ) ناـشنایغط رثا  رب  دومث »  » موق ( 10 ! ) تسا هتـشگ  مورحم  دـیمون و  هتخاس ، هدولآ  هانگ  تیـصعم و  اب  ار  شیوخ  سفن  هک  نآ 
اهنآ نیرتیقش  هک  هاگنآ  ( 11 ، ) دندرک بیذکت  ار )

َمَْدمَدَف  اَهوُرَقَعَف  ُهُوبَّذَکَف  اَهیْقُسَو 13  ِهَّللا  َۀَقاَن  ِهَّللا  ُلوُسَر  ْمَُهل  َلاَقَف 
بیذکت و ار  وا  اهنآ  یلو  ( 13 .« ) دیراذگاو شروخـشبآ  اب  ار  دنوادخ ) هزجعم  و   ) هقان : » تفگ نانآ  هب  ادـخ  ربمایپ  و  ( 12 ( ؛ تساخ اپ  هب 

زا دندناسر ؛) تکاله  هب  و   ) دندرک یپ  ار  هقان 
اَهبْقُع 15 ُفاَخَیَال  َو  اَهاَّوَسَف 14  مِِهْبنَِذب  مُهُّبَر  مِهیَلَع 

، نارگمتـس تازاجم  ماـجرف  زا  زگره  وا  و  ( 14 . ) درک ناسکی  كاخ  اب  دـیبوک و  مهرد  ناشهانگ  رطاـخب  ار  اـهنآ  ناـشراگدرورپ  ور  نیا 
(15 . ) درادن كاب 

حرش هروس  - 9

( حرشن ملا  )
، دـناوخب ار  هروس  نیا  سک  ره  : » دومرف هک  میناوـخیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  یثیدـح  رد  هروـس  نیا  توـالت  تلیـضف  رد 
ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  [ 53 «.] تسا هدودز  وا  بلق  زا  ار  هودنا  هدید و  نیگمغ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هک  دراد  ار  یسک  شاداپ 

نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
َكَرْهَظ 3 َضَقنَأ  يِذَّلا  ََكرْزِو 2  َکنَع  اَنْعَضَوَو  َكَرْدَص 1  ََکل  ْحَرْشَن  َْملَأ 

ینیگنـس وت  تشپ  رب  تخـس  هک  يراب  نامه  ( 2 ( !؟ میتشادـنرب وت  شود )  ) زا ار  تنیگنـس  راـب  و  ( 1 ، ) میتخاسن هداشگ  ار  وت  هنیـس  ام  اـیآ 
(3 . ) درکیم
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اَذِإَف ًارُْسی 6  ِرْسُعلا  َعَم  َّنِإ  ًارُْسی 5  ِرْسُعلا  َعَم  َّنِإَف  َكَرْکِذ 4  ََکل  اَنْعَفَرَو 
یماگنه  سپ  ( 6 ، ) تسا یناسآ  یتخس  اب  ًامّلسم  ( 5 . ) تسا یناسآ  یتخس  اب  نیقی  هب  يرآ ) ( ) 4 . ) میتخاس دنلب  ار  وت  هزاوآ  و 

بَغْراَف 8 َکِّبَر  َیلإ  َو  ْبَصناَف 7  َتْغَرَف 
(8 . ) نک هّجوت  تراگدرورپ  يوس  هب  و  ( 7 ، ) زادرپ يرگید  ّمهم  هب  يوشیم  غراف  یّمهم  زا  هک 

ردق هروس  - 10

، دـنک توـالت  ار  نآ  سک  ره  : » دومرف هک  تسا  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  هک  سب  نیمه  هروس  نیا  توـالت  تلیـضف  رد 
[54 «.] تسا هتشاد  ایحا  ار  ردق  بش  و  هتفرگ ، هزور  ار  ناضمر  هام  هک  تسا  یسک  دننام 

52 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
ِرْدَْقلا ُۀَْلَیل  ِرْدَْقلا 2  ُۀَْلَیل  اَم  َكاَرْدَأ  آَمَو  ِرْدَْقلا 1  ِۀَْلَیل  ِیف  ُهنلَزنَأ  آَّنِإ 

ردق بش  ( 2 ( !؟ تسیچ ردق  بش  ینادیم  هچ  وت  و  ( 1 . ) میدرک لزان  ردق  بش  رد  ار  نآرق )  ) نآ ام  نیقی  هب 
ٍْرمَأ ِّلُک  نِّم  مِهِّبَر  ِنْذِِإب  اَهِیف  ُحوُّرلاَو  ُۀَِکئلَْملا  ُلَّزَنَت  ٍرْهَش 3  ِْفلَأ  ْنِّم  ٌْریَخ 

. دنوشیم لزان  يرما  ره  ریدقت )  ) يارب ناشراگدرورپ  نذا  هب  بش  نآ  رد  حور »  » ناگتشرف و ( 3 . ) تسا هام  رازه  زا  رتهب 
ِرْجَْفلا 5 ِعَلْطَم  یَّتَح  َیِه  ٌملَس   4

(5 . ) هدیپس عولط  ات  تمحر ) تکرب و  و   ) تمالس زا  راشرس  تسا  یبش  ( 4)

هلزلز هروس  - 11

ره : » میناوخیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا  هدمآ ، یمالسا  تایاور  رد  یّمهم  تاریبعت  هروس  نیا  تلیضف  رد 
هدرک توالت  ار  نآرق  مراـهچ  کـی  هک  تسا  یـسک  هزادـنا  هب  وا  شاداـپ  و  هدرک ، تئارق  ار  هرقب  هروس  ییوگ  دـنک  توـالت  ار  نآ  سک 

ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  [ 55 «.] دشاب
نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

َلاَقَو  اََهلاَْقثَأ 2  ُضْرَألا  ِتَجَرْخَأَو  اََهلاَْزلِز 1  ُضْرَألا  َِتلِْزلُز  اَذِإ 
: دیوگیم ناسنا  و  ( 2 . ) دزاس جراخ  ار  شنیگنس  ياهراب  نیمز  و  ( 1 ، ) دیآرد هزرل  هب  ًادیدش  نیمز  هک  یماگنه 

اََهل 5 یَحْوَأ  َکَّبَر  َّنَِأب  اَهَراَبْخَأ 4  ُثِّدَُحت  ٍِذئَمْوَی  اََهل 3  اَم  ُنْسنِألا 
هب تراگدرورپ  هک  ارچ  ( 4 ( ؛ دـنکیم وگزاب  ار  شیاهربخ  مامت  نیمز  زور  نآ  رد  ( 3 ( !؟») دزرلیم هنوگ  نیا  هک   ) دوـشیم هچ  ار  نیمز  »

(5 . ) تسا هدرک  یحو  نآ 
ٍةَّرَذ َلاَْقثِم  ْلَمْعَی  نَمَف  ْمُهَلمْعَأاْوَُریِّل 6  ًاتاَتْشَأ  ُساَّنلا  ُرُدْصَی  ٍِذئَمْوَی 

نزومه سک  ره  سپ  ( 6 . ) دوش هداد  ناشن  اهنآ  هب  ناشلامعا  ات  دنوشیم  جراخ  اهربق ) زا   ) هدنکارپ ياههورگ  تروصب  مدرم  زور  نآ  رد 
راک ياهّرذ 

ُهَرَی 8 ًاَّرَش  ٍةَّرَذ  َلاَْقثِم  ْلَمْعَی  نَمَو  ُهَرَی 7  ًاَْریَخ 
(8 . ) دنیبیم زین )  ) ار نآ  هدرک  دب  راک  ياهّرذ  نزومه  سک  ره  و  ( 7 . ) دنیبیم ار  نآ  دهد  ماجنا  ریخ 
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53 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

تایداع هروس  - 12

، دـنک تموادـم  نآ  رب  دـناوخب و  ار  تایداعلاو »  » هروس سک  ره  : » میناوخیم مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  هروس  نیا  توـالت  تلیـضف  رد 
ِنمْحَّرلا ِهَّللا  ِمِْـسب  [ 56 «.] دوب دـهاوخ  وا  ناتـسود  وا و  عمج  رد  دـنکیم و  ثوعبم  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  اـب  ار  وا  تماـیق  زور  دـنوادخ 

ِمیحَّرلا 
نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

َنَْرثَأَف  ًاْحبُص 3  ِتاَریِغُْملاَف  ًاحْدَق 2  ِتیِروُْملاَف  ًاْحبَض 1  ِتیِدْعلاَو 
دروخرب رد  شتآ  هقرج  ناگدنزورفا  هب  دنگوس  و  ( 1 ، ) دنتخاتیم شیپ  هب  نانز  سفن  هک  یلاح  رد  نادهاجم )  ) هدنود نابـسا  هب  دنگوس 

هب  دنگوس  و  ( 2 (، ) نابایب ياهگنس  اب   ) ناشیاهمس
یَلَع  ُهَّنِإَو  ٌدُونََکل 6  َهِّبَِرل  َنسنِْإلا  َّنِإ  ًاعْمَج 5  ِِهب  َنْطَسَوَف  ًاَعْقَن 4  ِِهب 

ناسنا هک  ( 5 ، ) دندش رهاظ  نمشد )  ) عمج نایم  رد  ناهگان )  ) و ( 4 ، ) دندنکارپ وس  ره  هبرابغ  درگ و  هک  ( 3 ، ) مد هدیپس  رد  ناروآ  موجه 
ساپسان  رایسب  شراگدرورپ  ياهتمعن  ربارب  رد 

ِرُوبُْقلاِیف اَم  َِرثُْعب  اَذِإ  ُمَْلعَی  اَلَفَأ  ٌْدیِدََشل 8  ِْریَْخلا  ِّبُِحل  ُهَّنِإَو  ٌدیِهََشل 7  َِکلذ 
مامت هک  نامز  نآ  رد  دنادیمن  ایآ  ( 8 . ) دراد لام  هب  دیدش  هقالع  وا  نیقی  هب  و  ( 7 ( ؛ تسا هاوگ  نیا  رب  زین )  ) دوخ وا  و  ( 6 ( ؛ تسا لیخب  و 

هتخیگنارب 9 دنتسه  اهربق  رد  هک  یناسک 
ٌرِیبَخَّل 11 ٍِذئَمْوَی  ْمِِهب  مُهَّبَر  َّنِإ  ِروُدُّصلا 10  ِیف  اَم  َلِّصُحَو 

(11 ( !؟ تسا هاگآ  اًلماک  اهنآ  زا  ناشراگدرورپ  زور  نآ  رد  ( 10 ، ) ددرگیم راکشآ  تساههنیس  نورد  رد  هچنآ  و  ( 9 ، ) دنوشیم

رثاکت هروس  - 13

: دومرف هک  تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 
ِهَّللا ِمِْسب  [ 57 «.] دـهدیمن رارق  باسح  دروم  ار  وا  هداد  وا  هب  ایند  رد  هک  ییاـهتمعن  ربارب  رد  دـنوادخ  دـناوخب ، ار  هروس  نیا  هک  یـسک  »

ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا 
نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

َُمث  َنوُمَْلعَت 3  َفْوَس  اَّلَک  َِرباَقَْملا 2  ُُمتْرُز  یَّتَح  ُُرثاَکَّتلا 1  ُمُکْهلَأ 
راختفا ناتناگدرم  روبق  ینوزف  هب  و   ) دـیتفر اهربق  رادـید  هب  هک  اج  نآ  ات  ( 1 . ) تسا هتشاد  لوغـشم  دوخ  هب  ار  امـش  رخافت ) و   ) یبلطنوزفا

دیهاوخ يدوزب  تسین  نینچ  ( 2 (. ) دیدرک
َمیِحَْجلا 6 َّنُوَرََتل  ِنیِقَْیلا 5  َْملِع  َنوُمَْلعَت  َْول  اَّلَک  َنوُمَْلعَت 4  َفْوَس  اَّلَک 

( ترخآ هب   ) نیقیلاملع امش  رگا  دینکیم ؛) لایخ  امش  هک   ) تسین نانچ  زگره  ( 4 ! ) تسناد دیهاوخ  يدوزب  تسین ؛ نانچ  زاب  ( 3 ! ) تسناد
دیهاوخ ار  منهج  امش  نیقی  هب  ( 5  ) دیتشاد

54 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ِمیِعَّنلا 8 ِنَع  ٍِذئَمْوَی  َُّنلَئُْسَتل  َُّمث  ِنیِقَْیلا 7  َْنیَع  اَهَّنُوَرََتل  َُّمث 

( یهلا ي   ) اهتمعن زا  امـش ) همه   ) زور نآ  رد  سپـس  ( 7 . ) درک دـیهاوخ  هدـهاشم  نیقیلا  نیع  هب  ار  نآ  نآ ) رد  دورو  اب   ) سپـس ( 6 . ) دید
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(8 . ) دش دیهاوخ  یسرپزاب 

رثوک هروس  - 14

زا ار  وا  دنوادخ  دنک  توالت  ار  نآ  سک  ره  : » تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  هروس  نیا  توالت  تلیـضف  رد 
ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  [ 58  ...«.] درک دهاوخ  باریس  یتشهب  ياهرهن 

نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
ُرَْتبَألا 3 َوُه  َکَِئناَش  َّنِإ  ْرَْحناو 2  َکِّبَِرل  ِّلَصَف  ََرثْوَکلا 1  َکْنیَطْعَأ  آَّنِإ 

نمشد نادب ) و  ( ) 2 . ) نک ینابرق  ناوخب و  زامن  تراگدرورپ  يارب  سپ  ( 1 . ) میدرک اطع  ناوارف ) تکرب  ریخ و  و   ) رثوک وت  هب  ام  نیقی  هب 
(3 . ) تسا لسن  هدیرب  رتبا و  نیقی  هب  وت 

نورفاک هروس  - 15

: هلمج زا  تسا ، نآ  ياوتحم  ّتیّمها  زا  یکاح  هک  هدش  لقن  یناوارف  تایاور  هروس  نیا  تلیضف  هرابرد 
نآرق عبر  ییوگ  دناوخب ، ار  نورفاکلا » اهّیأ  ای  ُلق   » هروس هک  یسک  : » دومرف هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 

ِمِْسب [ 59 «.] دوب دهاوخ  ناما  رد  تمایق ) زور   ) تشحو زا  ددرگیم و  كاپ  كرش  زا  دنوشیم و  رود  وا  زا  رگنایغط  نیطایـش  هدناوخ و  ار 
ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا 

نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
َآلَو ُُدبْعَأآَمَنوُِدبع 3  ُْمْتنَأ  َآلَو  َنوُُدبْعَتاَمُُدبْعَأ 2  َآل  َنوُرِفْکلااَهُّیَأیُْلق 1 

هچنآ  نم  هن  و  ( 3 ، ) دیتسرپیم متسرپیم  نم  ار  هچنآ  امش  هن  و  ( 2 . ) متسرپیمن نم  دیتسرپیم  امش  ار  هچنآ  ( 1 ! ) نارفاک يا  وگب :
ِنیِد 6 َِیلَو  ْمُُکنیِد  ْمَُکل  ُُدبْعَأ 5  آَم  َنوُِدبع  ُْمْتنَأ  َآلو  ْمُّتدَبَعاَّم 4  ٌِدباَع  اَنَأ 

امـش نییآ  تسا ) نینچ  هک  لاح  ( ) 5 ( ؛ دینکیم شتـسرپ  متـسرپیم  نم  هک  ار  هچنآ  امـش  هن  و  ( 4 ، ) متسرپیم دیاهدرک  شتسرپ  امـش  ار 
(6 ! ) مدوخ يارب  نم  نییآ  و  ناتدوخ ، يارب 

55 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

رصن هروس  - 16

تسا نیا  دننامه  دنک  توالت  ار  نآ  هک  یسک  : » تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  هروس  نیا  توالت  تلیضف  رد 
ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  [ 60 «.] تسا هدوب  هّکم  حتف  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تمدخ  رد  هک 

نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
ِهَّللا  ِنیِد  ِیف  َنُولُخْدَی  َساَّنلا  َْتیَأَرَو  ُْحتَْفلاَو 1  ِهَّللا  ُرْصَن  َءآَج  اَذِإ 

ادخ نید  دراو  هورگ  هورگ  مدرم  ینیبب  و  ( 1 ، ) دسر ارف  هکم ) ناکرشم  رب   ) يزوریپ ادخ و  يرای  هک  یماگنه 
ًاباََّوت 3 َناَک  ُهَّنِإ  ُهْرِفْغَتْساو  َکِّبَر  ِدْمَِحب  ْحِّبَسَف  ًاَجاَْوفَأ 2 

(3 . ) تسا ریذپهبوت  رایسب  وا  هک  هاوخب  شزرمآ  وا  زا  يوگ و  دمح  حیبست و  ار  تراگدرورپ  ( 2 ، ) دنوشیم

( هَّللا وه  لق   ) صالخا هروس  - 17
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زا دـشابیم ، نآ  هداعلاقوف  تمظع  زا  یکاح  هک  تسا  هدـمآ  یمالـسا  فورعم  عبانم  رد  يدایز  تایاور  هروس ، نیا  توـالت  تلیـضف  رد 
کی رد  ار  نآرق  موس  کی  دراد  ییاناوت  امش  زا  یـسک  ایآ  : » دومرف هک  میناوخیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  هلمج :
ِمِْسب [ 61 «.] دیناوخب ار  دحا  هَّللا  وه  لق  : » دومرف تسا ؟ نکمم  راک  نیا  ایآ  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  نارضاح  زا  یکی  دناوخب .»!؟ بش 

ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا 
نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

ُهَّل  نُکَی  َْملَو  َْدلُوی 3  َْملَو  ِْدلَی  َْمل  ُدَمَّصلا 2  ُهَّللا  ٌدَحَأ 1  ُهَّللا  َوُه  ُْلق 
؛ دشن هداز  و  دازن ، زگره ) ( ) 2 ( ؛ دننکیم وا  دصق  نادنمزاین  همه  هک  تسا  زاینیب  يدـنوادخ  ( 1 ( ؛ تسا هناگی  اتکی و  دـنوادخ ، وا  : » وگب

هیبش  هاگچیه  وا  يارب  و  ( 3)
ٌدَحَأ 4 ًاوُفُک 

(4 .« ) تسا هدوبن  يدننام  و 
56 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

قلف هروس  - 18

هدشن لزان  اهنآ  دننامه  هک  هدش  لزان  نم  رب  یتایآ  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  هروس  نیا  تلیضف  رد 
زامن تعکر  هس  رد  هک  یسک  : » میناوخیم مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  و  [ 62 «.] تسا سان »  » و قلف »  » هروس ود  نآ  تسا و 
لوبق ار  وت  زاـمن  دـنوادخ  وت ، رب  داـب  تراـشب  دوشیم : هتفگ  وا  هب  دـناوخب  ار  دـحأ » هَّللا  وه  لـق   » و ساـن »  » و قلف »  » هروس رتو »  » و عفـش » »

ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  [ 63 «.] درک
نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

َبَقَو 3 اَذِإ  ٍقِساَغ  ِّرَش  نِمَو  َقَلَخ 2  اَم  ِّرَش  نِم  ِقَلَْفلا 1  ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُْلق 
دراو هنابـش  هک  یماـگنه  رورـش  دوجوم  ره  ّرـش  زا  و  ( 2 ( ؛ تسا هدـیرفآ  هچنآ  ّرـش  زا  ( 1 ، ) حبـص هدـیپس  راگدرورپ  هب  مربیم  هانپ  : » وگب

(3 ( ؛ دوشیم
َدَسَح 5 اَذِإ  ٍدِساَح  ِّرَش  نِم  َو  ِدَقُْعلا 4  ِیف  ِتثفَّنلا  ِّرَش  نِم  َو 

(5 .« ) دزرویم دسح  هک  یماگنه  دوسح  ّرش  زا  و  ( 4 ( ؛ دنمدیم اههرگ  رد  رحس ) نوسفا و  اب   ) هک اهنآ  ّرش  زا  و 

سان هروس  - 19

ِهَّللا ِمِْسب  [ 64 .] تسا هدش  دراو  يدّدـعتم  تایاور  تشذـگ ) قلف  هروس  تلیـضف  نایب  رد  هک  یتیاور  زا  ریغ   ) هروس نیا  توالت  تلیـضف  رد 
ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا 

نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
ِساَوْسَْولا  ِّرَش  نِم  ِساَّنلا 3  ِهلِإ  ِساَّنلا 2  ِِکلَم  ِساَّنلا 1  ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُْلق 

رگهسوسو ّرش  زا  ( 3 ، ) مدرم دوبعم  ( 2 ، ) مدرم مکاح  کلام و  ( 1 ، ) مدرم راگدرورپ  هب  مربیم  هانپ  : » وگب
ِساَّنلاَو 6 ِۀَّنِْجلا  نِم  ِساَّنلا 5  ِروُدُص  ِیف  ُسِوْسَُوی  يِذَّلا  ِساَّنَْخلا 4 

(6 « ) ناسنا زا  ای  دشاب  ّنج  زا  هاوخ  ( 5 ، ) دنکیم هسوسو  نامدرم  هنیس  نورد  رد  هک  ( 4 . ) راکناهنپ
57 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
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نآرق تایآ  نیرتمهم  زا  یکی  یسرکلاۀیآ » - » 20

لاؤس دوخ  نارای  زا  یکی  زا  هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  زا  هک  سب  نیمه  هیآ  نیا  تلیـضف  ّتیّمها و  رد 
: درک ضرع  تسا »؟ هَّللا  باتک  هیآ  نیرترب  هیآ  مادک   » درک

 ... ُموُّیَْقلا ُّیَْحلا  َوُه  اَّلإ  َهلإ  ُهَّللا ال 
هیلع یلع  ترـضح  زا  يرگید  ثیدـح  رد  [ 65  ...«.] داـب اراوگ  وـت  رب  شناد  : » دوـمرف دز و  وا  هنیـس  رب  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

، نآ رد  تسا ، یـسرکلاۀیآ  هرقب ، هدـیزگرب  هرقب و  هروس  نآرق ، هدـیزگرب  : » دومرف هک  میناوـخیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  مالـسلا 
اهیلع ارهز  ترـضح  حیبست  دوریم ، رتسب  هب  سک  ره  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ثیدـح  رد  [ 66 «.] تسا یتکرب  هملک  ره  رد  هملک و  هاـجنپ 

ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  [ 67 .] دوب دهاوخ  ناما  رد  زیچ  همه  زا  حبص  ات  دناوخب  ار  یسرکلاۀیآ  سپس  دیوگب ، مالسلا 
نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

ِیف  اَم  ُهَّل  ٌمَْون  َالَو  ٌۀَنِس  ُهُذُخَْأتَال  ُموُّیَْقلا  ُّیَْحلا  َوُهاَّلإ  َهلِإَآل  ُهَّللا 
چیه وا .) هب  مئاق  رگید ، تادوجوم  و  تسا ، شیوخ  تاذ  هب  مئاق  هک  يدنوادخ  ، ) تسین هدنیاپ  هدـنز و  هناگی  ِدـنوادخ  زج  يدوبعم  چـیه 

؛ دریگیمن ارف  ار  وا  ینیگنس  کبس و  باوخ  هاگ 
َْنَیب  اَم  ُمَْلعَی  ِِهنْذِِإب  اَّلِإ  ُهَدنِع  ُعَفْشَی  يِذَّلا  اَذ  نَم  ِضْرَْألا  ِیف  اَم  َو  ِتومَّسلا 

زج وا ، دزن  رد  هک  تسیک  تسوا . نآ  زا  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  دنامیمن )؛ لفاغ  یتسه ، ناهج  ریبدـت  زا  ياهظحل  (و 
ار ناگدنب  هتشذگ  هدنیآ و  دنک !؟ تعافش  شنامرف  هب 

َعِسَو  َءآَش  اَِمب  اَّلِإ  ِهِْملِع  ْنِّم  ٍءْیَِشب  َنوُطیُِحیَال  َو  ْمُهَْفلَخ  اَمَو  ْمِهیِْدیَأ 
دودحم شناد  ملع و  و  تسا ؛ هاگآ  زیچ  همه  هب  هک  تسوا  . ) دهاوخب واهک  يرادقم  هب  زج  ددرگیمن ؛ هاگآ  وا  ملع  زا  یـسک  و  دـنادیم ؛

(. تسوا دودحمان  نایاپیب و  ِملع  زا  يوترپ  نارگید ،
َآل ُمیِظَْعلا 255  ُِّیلَْعلا  َوُهَو  اَمُهُظْفِح  ُهُدُویَالَو  َضْرَْألاَو  ِتومَّسلا  ُهُّیِسْرُک 

هبترم دنلب  تسوا  و  دنکیمن . هتسخ  ار  وا  نیمز ،  نامسآ و  ود /[  نآ  يرادهاگن  و  هتفرگربرد ؛ ار  نیمز  اهنامـسآ و  وا ، تموکح )  ) تخت
یهارکا  ( 255 . ) تمظع اب  و 

نِمُْؤی  َو  ِتوُغطلِاب  ْرُفْکَی  نَمَف  ِّیَْغلا  َنِم  ُدْشُّرلا  َنَّیَبَّت  دَق  ِنیِّدلا  ِیف  َهاَرْکِإ 
دوجوم ره  و  ناطیش ، تب و  توغاط /[  هب  هک  یسک  نیاربانب ، تسا . هدش  نشور  یفارحنا ، هار  زا  تسرد  هار  اریز ) . ) تسین نید ، لوبق  رد 

، دروآ نامیا  ادخ  هب  دوش و  رفاک  رگنایغط ]
ُهَّللا  ٌمِیلَع 256  ٌعیِمَس  ُهَّللاَو  اََهل  َماَصِفناَال  یَْقثُْولا  ِةَوْرُْعلِاب  َکَسْمَتْسا  ِدَقَف  ِهَّللِاب 

، دنوادخ ( 256 . ) تساناد اونش و  دنوادخ ، و  تسین . نآ  يارب  نتسسگ  هک  تسا ، هدز  گنچ  هریگتسد  نیرتمکحم  هب 
58 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ْاوُرَفَک َنیِذَّلاَو  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتُملُّظلا  َنِّم  مُهُجِرُْخی  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  ُِّیلَو 
رفاک هک  یناسک  یلو  دربیم . رون  يوس  هب  هتخاس ، جراخ  اهتملظ  زا  ار  اهنآ  دناهدروآ ؛ نامیا  هک  تسا  یناسک  تسرپرس  ّیلو و 

ُبحْصَأ  َِکئلْوُأ  ِتُملُّظلا  َیلِإ  ِروُّنلا  َنِّم  مُهَنوُجِرُْخی  ُتوُغطلا  ُمُهُؤآَِیلْوَأ 
لها  اهنآ  دنربیم ؛ اهتملظ  يوس  هب  هتخاس ، جراخ  رون  زا  ار  اهنآ  هک  دنتسه ؛ اهتوغاط  اهنآ  يایلوا  دندش ،

َنوُِدلاَخ 257 اَهِیف  ْمُه  ِراَّنلا 
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(257 . ) دوب دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  دنخزود و 
: هتکن

زا اهشاداپ  تاکرب و  راثآ ، نیا  دـهدیم  ناشن  هک  تسا  تسد  رد  یناوارف  نئارق  دـهاوش و  میتفگ  اههروس  نیا  زاـغآ  رد  هک  هنوگناـمه 
. دنک هدایپ  دوخ  یگدنز  رد  ار  نآ  دشیدنیب و  تایآ  نیا  ياوتحم  رد  هک  تسا  یسک  نآ 

***

60 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

فورعم ياهاعد  اه و  تاجانم  مود : شخب 

هراشا

تاجانم  اعد و  راثآ  ّتیمها و 
61 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

تاجانم اعد و  راثآ  تّیمها و  همّدقم :

نطاب و يافـص  بسک  دـنوادخ و  اب  يونعم  طابترا  ياههلیـسو  نیرتهب  زا  یکی  تاجانم  اعد و  تشذـگ ، باتک  زاـغآ  رد  هک  هنوگناـمه 
. تسا سفن  بیذهت 

فورعم ياهاعد  رد  يدنلب  میهافم  هچ  تسا و  لوغـشم  زاین  زار و  هب  یگرزب  هچ  ربارب  رد  دناوخیم و  ار  یـسک  هچ  دنادب  هدننک  اعد  رگا 
. دباییمن ربارب  نآ  اب  ملاع  رد  ار  یتّذل  چیه  هک  دوشیم  تاجانم  هداب  زا  تسمرس  نانچ  تسا ، هدمآ 

. دشخبیم ّتینارون  ار  لد  یکاپ و  ار  ناج  افص ، ار  حور  تاجانم ، اعد و 
رابغ ندودز  هدـنب و  هرهچ  رب  یکـشا  دـیراورم  ندـیتلغ  لاعتم و  دوبعم  رـضحم  رد  زاین  زار و  قح و  ترـضح  هاگـشیپ  رد  يراز  عّرـضت و 

بـسک يارب  ياهلیـسو  تادوجوم و  ریاس  زا  ناسنا  زاـیتما  یگدـنب و  ياـهدومن  همه  همه و  ینامیـشپ ، کشرـس  هلیـسو  هب  هاـنگ  تلفغ و 
. تسا تقلخ  ملاع  ِراختفا  نیرتالاب 

رد یتاملک  نآ  یپ  رد  دوشیم و  زاب  یهلا  سیدقت  حیبست و  هب  نابز  ددرگیم و  ناور  اههنوگ  رب  یکشا  دوشیم و  هتـسکش  لد  هک  یتقو 
نایب تاجاح و  ضرع  هظحل  نیرتهب  نامز  نآ  دباییم و  قّقحت  ّتیدحا  ترـضح  اب  طابترا  دنویپ و  ددرگیم ، ادا  یهاوخرذـع  رافغتـسا و 

. تساههتساوخ
***

، دـیدرت نودـب  یلو  تسا ؛ شزرا  اب  درمـشرب  ار  اهزاین  درک و  هبوت  رافغتـسا و  دـناسر و  ار  یگدـنب  ناوتب  هک  ياهملک  ره  اب  ینابز و  ره  اب 
صقن و نودـب  عماج ، تسا ، هدیـسر  یهلا  هتـسیاش  ناگدـنب  نیرترب  ناـکما و  ملاـع  تاـقولخم  نیرتـالاو  قیرط  زا  هک  یتاـجانم  اـهاعد و 

. تساهسرد زا  ياهعومجم  دوخ  ییاعد  ره  و  تسا ، زاسناسنا 
62 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

زا تسا و  رادروخرب  ياهناسانـشادخ  قیمع  شنیب  زا  نوچ  تسا ، هدیـسر  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  بناـج  زا  هک  ییاـهاعد  اـهتاجانم و 
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رد يراج  ضراوع  زا  کی  چـیه  نآ  رد  تسا و  دامتعا  لباق  رظن  ره  زا  تسا ، هدـش  رداـص  شناد  ملع و  رد  ناخـسار  لـماک و  ياـهناسنا 
. درادن دوجو  يرشب  راکفا  زا  هتفرگ  تأشن  داروا  نایم 

، تسا هدـش  يراـج  تاـجانم  اـعد و  رد  ناـشنابز  رب  هچنآ  دـننادیم ، یبوخ  هب  ار  وا  فاـصوا  دناهتخانـش و  یبوخ  هب  ار  ادـخ  نوچ  ناـنآ 
. تسا نوزومان  تاریبعت  تافارخ و  زا  هتساریپ 

***
رب لیلد  دوخ  هک  تسا  دنلب  یلاع و  نومضم ، اوتحم و  رظن  زا  يردق  هب  تسا  هدیسر  مالسلا  مهیلع  تمصع  نادناخ  قیرط  زا  هک  ییاهاعد 

دوش و رداص  دـناوتیمن  نانآ  سّدـقم  دوجو  زا  زج  ییاهرکذ ، تاملک و  نینچ  هک  دـباییمرد  حوضو  هب  ناسنا  تساـهنآ و  دنـس  تّحص 
. تسین دنلب  نیماضم  نیا  يادا  يارای  ار  نارگید 

رادروخرب یلوبق  لباق  دانـسا  ای  ترهـش و  زا  نومـضم ، اوتحم و  يدـنلب  رب  هوالع  هک  مینکیم  رکذ  ار  یتاجانم  اهاعد و  شخب ، نیا  رد  اـم 
. دشاب

دوجو رد  ار  نآ  مینک و  ّتقد  اهنآ  یناعم  رد  هک  میریگب  رفاو  قیمع و  هرهب  تاجانم  اـعد و  زا  میناوتیم  هاـگنآ  مینکیم  دـیکأت  رگید  راـب 
. میونشب ار  اهنآ  مایپ  يزاس  ناسنا  ياهسرد  تروص  هب  مییامن و  هدایپ  دوخ 

***

63 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

مالسلا هیلع  داّجس  ماما  هناگهدزناپ  تاجانم 

هراشا

هیلع نیدـباعلانیز  ماما  زا  هک  متفای  باحـصا  زا  یخرب  بتک  رد  ار  تاجانم  نیا  نم  دـیوگیم : راونالاراحب »  » رد یـسلجم » هماّلع   » موحرم
[68 .] دناهدرک لقن  مالسلا 

نیبئاتلا تاجانم  - 1

( ناگدننک هبوت  )
. دراد ار  دنوادخ  هب  تشگزاب  هبوت و  دصق  هک  تسا  ياهدنب  زاین  زار و  تاجانم و 

ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

َساِبل  َْکنِم  ُدُعابَّتلا  ِینَلَّلَجَو  یتَّلَذَم  َبَْوث  ایاطَْخلا  ِیْنتَسَْبلا  یهلا 
یگراچیب  سابل  وت  زا  يرود  هدرک و  منت  رب  يراوخ  سابل  ناهانگ  نم ، دوبعم  يا 

یتَیُْغبَویلَما  ای  َْکنِم  ٍَۀبْوَِتب  ِِهیْحاَف  یتَیانِج  ُمیِظَع  یْبلَق  َتاماَو  یتَنَکْسَم 
نم  بولطم  وزرآ و  يا  نک  هدنز  ار  نآ  ماهبوت  شریذپ  اب  سپ  هدناریم ، ار  ملد  مگرزب ، ناهانگ  هدناشوپ و  نم  رب 

يرا  الَو  ًاِرفاغ ، َكاوِس  یبُونُِذل  ُدِجا  ام  َِکتَّزِعَوَف  یتَْینُمَو  یلْؤُس  ایَو 
میگتسکش  لد  يارب  و  مباییمن ، مناهانگ  يارب  ياهدنزرمآ  وت  زج  دنگوس ، تتزع  هب  سپ  نم ، یبلق  يوزرآ  هتساوخ و  يا  و 
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ِۀَناِکتْسْالِاب ُتْوَنَعَو  َْکَیلا ، َِۀبانِْإلِاب  ُْتعَضَخ  ْدَقَو  ًاِرباج ، َكَْریَغ  يرْسَِکل 
، ماهدومن ینتورف  تربارب  رد  میلست  اب  وت و  يوس  هب  تشگزاب  هلیسو  هب  و  مرادن ، وت  زج  یمهرم 

ْنَِمبَف  َِکبانَج  ْنَع  ینَتْدَدَر  ْناَو  ُذُولا ، ْنَِمبَف  َِکباب  ْنِم  ینَتْدَرَط  ْناَف  َْکیََدل ،
موش  هدنهانپ  هک  هب  ینادرگزاب  تروضح  زا  رگا  مرب و  هانپ  هک  هب  ینارب  تهاگرد  زا  ارم  رگا  سپ 

یلَمَع  ِءوُس  ْنِم  ُهافَْهلاوَو  یحاِضْتفاَو  یتَلْجَخ  ْنِم  ُهافَسا  اوَف  ُذوُعا ،
، مدروآ تسد  رادرک و  يدب  زا  غیرد  و  مییاوسر ، یگدنمرش و  زا  سوسفا  سپ 

ْنا  ِریسَْکلا ، ِمْظَْعلا  َِرباج  ایَو  ِریبَْکلا ، ِْبنَّذلا  َِرفاغ  ای  َُکلَئْسا  یحاِرتْجاَو 
هک  مهاوخیم  وت  زا  هتسکش ، ناوختسا  هدنهد  دنویپ  يا  گرزب و  هانگ  هدنزرمآ  يا 

64 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
یِنلُْخت  الَو  ِِرئآرَّسلا ، ِتاحِضاف  َّیَلَع  َُرتْسَتَو  ِِرئآرَْجلا ، ِتاِقبُوم  یل  َبَهَت 

تمایق  زور  رد  و  یناشوپب ، ار  ماهدننک  اوسر  رارسا  و  یشخبب ، ار  ماهدنهدرازآ  تایانج 
َکِْحفَص  ِلیمَج  ْنِم  ینِْرُعتال  َو  َكِْرفَغَو ، َكِْوفَع  ِدَْرب  ْنِم  ِۀَمایِْقلا  ِدَهْشَم  یف 

بیصنیب  تییابیز  یشوپ  هدرپ  یشوپ و  مشچ  زا  و  ینادرگن ، مورحم  تشزرمآو  تشذگ  تّذل  زا  ارم 
یبُویُع  یلَع  ْلِسْراَو  َِکتَمْحَر ، َمامَغ  یبُونُذ  یلَع  ْلِّلَظ  یهلا  َكِْرتَسَو ،

ار تینابرهم  ربا  زادنیب و  مناهانگ  رب  ار  تتمحر  ربا  هیاس  نم ، دوبعم  يا  ینکن ،
ُهُریُجی  ْلَه  ْما  ُهالْوَم ، یلا  اَّلا  ُِقبْالا  ُْدبَْعلا  ُعِجْرَی  ْلَه  یهلا  َِکتَْفاَر ، َباحَس 

شیالوم  زج  ایآ  و  ددرگیم ؟ زاب  شیالوم  يوس  هب  زج  يرارف  هدنب  ایآ  نم ، دوبعم  يا  تسرفب ، میاهبیع  نتسش  يارب 
َِکتَّزِعَو  ّیناَف  ًَۀبَْوت  ِْبنَّذلا  یَلَع  ُمَدَّنلا  َناک  ْنا  یهلا  ُهاوِس ، ٌدَحا  ِهِطَخَس  ْنِم 

نیقی  هب  نم  دنگوس  تتزع  هب  سپ  تسا ، هبوت  هانگ  زا  ینامیشپ  رگا  نم ، دوبعم  يا  دهدیم ؟ هانپ  الوم  مشخ  زا  ار  وا  یسک 
َنِم  ََکل  ّیناَف  ًۀَّطِح  ِۀَئیطَْخلا  َنِمُرافِْغتْسِْإلا  َناک  ْناَو  َنیمِداَّنلا ، َنِم 

ناهاوخ  شزرمآ  زا  نم  نیقی  هب  سپ  تسا ، هانگ  فیفخت  هانگ ، زا  شزرمآ  بلط  رگا  و  منانامیشپ ، زا 
، َّیَلَع ُْبت  َّیَلَع  َِکتَرْدُِقب  یهلا  یضَْرت  یّتَح  یْبتُْعلا  ََکل  َنیرِفْغَتْسُْملا ،

ریذپب ار  ماهبوت  نم  رب  تتردق  قح  هب  نم ، دوبعم  يا  يوش ، دونشخ  ات  تساوخزاب  تسوت  نآ  زا  ماوت ، هاگرد 
َتْحَتَف  يذَّلا  َْتنا  یهلا  یب  ْقَفْرا  یب  َکِْملِِعبَو  یّنَع  ُفْعا  ِیّنَع  َکِْملِِحبَو 

يوس  هب  يرد  هک  ییوت  نم ، دوبعم  يا  نک ، ینابرهم  نم  هب  تیهاگآ  قح  هب  و  رذگرد ، نم  زا  تییابیکش  قح  هب  و 
. ًاحوُصَن ًَۀبَْوت  ِهَّللا  َیلا  اُوبُوت  َْتلُقَف : ََۀبْوَّتلا ، ُهَْتیَّمَس  َكِْوفَع ، یلا  ًاباب  َكِدابِِعل 

صلاخ  ياهبوت  دینک ، هبوت  ادخ  يوس  هب  يدومرف : هدیمان و  هبوت  ار  نآ  هدوشگ و  تناگدنب  يور  هب  تشذگ 
ْنِم  ُْبنَّذلا  َُحبَق  َناک  ْنا  یهلا  ِهِْحتَف ، َدَْعب  ِباْبلا  َلوُخُد  َلَفْغا  ْنَم  ُرْذُع  امَف 

تاهدنب  بناج  زا  هانگ  رگا  نم ، دوبعم  يا  دنک !؟ تلفغ  ندش  لخاد  زا  رد  ندوشگ  زا  دعب  هک  یسک  رذع  تسیچ  سپ 
َْتُبتَف  َكاصَع  ْنَم  ِلَّوِاب  اَن  ام ا  یهلا  َكِْدنِع ، ْنِم  ُْوفَْعلا  ِنُسْحَْیلَف  َكِْدبَع 

ار وا  وت  هدرک و  تینامرفان  هک  متسین  یسک  نیلوا  نم  نم ، دوبعم  يا  دشابیم ، وکین  وت  بناج  زا  تشذگ  نیقی  هب  سپ  تسا  تشز 
َفِشاک  ای  ِّرَطْضُْملا ، َبیُجم  ای  ِْهیَلَع ، َتْدُجَف  َِکفوُْرعَِمل  َضَّرَعَتَو  ِْهیَلَع ،

هدننک  فرطرب  يا  ناگدنامرد ، هدننک  تباجا  يا  ياهدیشخب ، وا  رب  هدروآ و  يور  تیاهیکین  هب  ای  و  ياهدیزرمآ ،
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ُْتعَفْشَتْسا  ِْرتِّسلا ، َلیمَجای  ِّرِّسلا ، ِیف  اِمب  ًامیلَع  ای  ِِّرْبلا ، َمیظَع  ای  ِّرُّضلا ،
تمرک  ششخب و  اب  شوپ ، هدرپ  ابیز  يا  ناهن ، ياناد  يا  ناسحا ، گرزب  يا  نایز ، ررض و 

65 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، َْکیََدل َکِمُّحََرتَو  َِکنانَِحب   ] َِکبانَِجب ُْتلَّسََوت  َو  َْکَیلا ، َکِمَرَکَو  َكِدوُِجب 

موشیم  لّسوتم  تسوت  دزن  هک  ینابرهم  تیتسود و  هب   ] وت هب  و  مبلطیم ، تعافش  تهاگرد  زا 
ْرِّفَکَو یَتبَْوت  ْلَّبَقَت  َو  یئآجَر  َکیف  ْبِّیَُخت  َو ال  یئآعُد  ْبِجَتْساَف 

شاب  اریذپ  ار  ماهبوت  و  نکم ، دیماان  تهاگرد  هب  ار  مدیما  ریذپب و  ار  میاعد 
[69 .] َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَر ، َو  َکِّنَِمب  یتَئیطَخ 

. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  رذگرد ، میاهاطخ  زا  تتمحر  فطل و  هب  و 

نیکاشلا تاجانم  - 2

( ناگدننکتیاکش )
لد یتخس  زا  تیاکش  شکرس و  سفن  تالیامت  هراّما و  سفن  زا  تیاکش  دنربیم ؛ تیاکش  دنوادخ  هاگرد  هب  هک  تسا  یناسک  تاجانم 

. دنبلطیم کمک  اهنیا  رب  هبلغ  يارب  وا  زا  ناطیش و  ياههسوسو  بلق و  تواسق  و 
ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
، ًةَرِدابُم ِۀَئیطَْخلا  َیلاَو  ًةَراَّما ، ِءوُّسلِاب  ًاسْفَن  وُکْشا  َْکَیلا  یهلا 

، دناشکیم هانگ  يوس  هب  و  دهدیم ، نامرف  يدب  هب  ارم  هک  یسفن  زا  منکیم  تیاکش  وت  هب  نم ، دوبعم  يا 
، ِِکلاهَْملا َِکلاسَم  یب  ُُکلْسَت  ًۀَضِّرَعَتُم ، َکِطَخَِسب  َو  ًۀََعلُوم ، َکیصاعَِمبَو 

، دناشکیم يدوبان  ياههار  هب  ارم  تسا ، هتخاس  مهارف  ار  تبضغ  مشخ و  تابجوم  و  تسا ، صیرح  تیاهینامرفان  هب  و 
ُّرَّشلا اَهَّسَم  ْنا  ِلَمَْألا ، َۀَلیوَط  ِلَلِْعلا ، َةَریثَک  ٍِکلاه ، َنَوْها  َكَْدنِع  یُنلَعَْجتَو 

دسر وا  هب  يرازآ  رگا  دهدیم ، رارق  تسا  ینالوط  شیوزرآ  رایسب و  شیاهبیع  هک  یناگدنوشكاله  نیرتتسپ  وت  دزن  رد  ارم  و 
ِۀَْلفَْغلِاب ًةَُّولْمَم  ِوْهَّللاَو ، ِبِعَّللا  َیلا  ًَۀلاَّیَم  ُعَنْمَت ، ُْریَْخلا  اَهَّسَم  ْناَو  ُعَزَْجت ،

يربخیب  رد  قرغ  هتشاد و  شیارگ  بعل  وهل و  هب  دزرو ، غیرد  دسر  نآ  هب  یکین  رگا  دنک و  یباتیب 
ًاّوُدَع َْکَیلا  وُکْشا  یهلا  َِۀبْوَّتلِاب ، یُنفِّوَُستَو  َِۀبْوَْحلا ، َیلا  یب  ُعِرُْست  ِوْهَّسلاَو ،

ارم هک  ینمشد  زا  نم ، دوبعم  يا  دزادنایم ، ریخأت  هب  ار  ماهبوت  دناشکیم و  هانگ  يوس  هب  تعرس  هب  ارم  تسا ، هابتشا  و 
ْتَطاحاَو  يرْدَص  ِساوْسَْولِاب  َأَلَم  ْدَق  ینیْوُغی  ًاناْطیَشَو  ینُّلُِضی 

ياهوزرآ  هدومن و  هسوسو  زا  رپ  ار  ماهنیس  منکیم ، تیاکش  وت  هب  دهدیم  بیرف  ارم  هک  یناطیش  هدرک و  هارمگ 
66 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

یْنَیب  ُلوُحَیَو  اْینُّدلا ، َّبُح  یل  ُنِّیَُزیَو  يوَْهلا  َِیل  ُدِضاُعی  یْبلَِقب  ُهُسِجاوَه 
نم  نایم  دهدیم و  تنیز  مرظن  رد  ار  ایند  یتسود  و  دنکیم ، کمک  نم ) یگراچیب  هب   ) سفن ياوه  هدرک و  هطاحا  ار  ملد  یناسفن 

، ًابِّلَقَتُم ِساوْسَْولا  َعَم  ًایِساق  ًاْبلَق  وُکْشا  َْکَیلا  یهلا  یْفلُّزلاَو  ِۀَعاَّطلا  َْنَیبَو 
هدیدرگ  نوگرگد  هسوسو  اب  هک  یمحریب  لد  زا  منکیم  تیاکش  وت  هب  نم  دوبعم  يا  دزادنایم ، هلصاف  وت  هب  یکیدزن  یگدنب و  و 
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ام یلاِو  ًةَدِماج ، َِکفْوَخ  ْنِم  ِءآُکْبلا  ِنَع  ًاْنیَعَو  ًاسِّبَلَتُم ، ِْعبَّطلاَو  ِْنیَّرلِابَو 
هک  هچنآ  هب  هدش و  کشخ  تسرت  زا  هیرگ  يارب  هک  یمشچ  هدش و  هدیشوپ  تشز  يوخ  راگنز و  اب  و 

ْنِم  یل  َةاَجن  الَو  َِکتَرْدُِقب ، اَّلا  َةَُّوق  الَو  یل  َلْوَح  یهلا ال  ًۀَِحماط ، اهُّرُسَی 
زا یتاجن  هار  وت  تظفاحم  زج  و  تسین ، وت  تردق  زج  ییورین  هاگهانپ و  نم  دوبعم  يا  دراد ، عمط  دنکیم  دونشخ  ار  وا 

ْنا  َِکتَّیِشَم ، ِذافَنَو  َِکتَمْکِح ، ِۀَغالَِبب  َُکلَئْساَف  َِکتَمْصِِعب ، اَّلِإاْینُّدلا  ِهِراکَم 
ارم هک  مهاوخیم  وت  زا  تذفان  تساوخ  اسر و  تمکح  قح  هب  سپ  مرادن ، ایند  ياهیراتفرگ 

یل  ْنُکَو  ًاضَرَغ ، ِنَتِْفِلل  ینَرِّیَُصتالَو  ًاضِّرَعَتُم ، َكِدوُج  ِْریَِغل  ینَلَعَْجت  ال 
ربارب رد  ینادرگن و  اههنتف  فده  یهدن و  رارق  تششخب  ریغ  هب  هدنروآ  يور 

ِءالَْبلا َنِمَو  ًاِرتاس ، ِبُویُْعلاَو  يزاخَْملا  یَلَعَو  ًارِصان ، ِءآدْعَْألا  یَلَع 
اهالب زا  و  یناشوپب ، ار  میاهبیع  اهییاوسر و  و  یشاب ، مروای  نانمشد 

[70 .] َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَرَو  َِکتَْفأَِرب  ًامِصاع ، یصاعَْملا  ِنَعَو  ًاِیقاو ،
. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تتمحر  ینابرهم و  هب  يراد ، مزاب  ناهانگ  زا  و  ینک ، متظفاحم 

نیفئاخلا تاجانم  - 3

( نافئاخ )
تقیقح رد  یلو  دنیوجیم ، کمک  شترـضح  زا  دنیوگیم و  نخـس  سرت ، فوخ و  نابز  اب  دنناسرت و  ادخ  زا  هک  تسا  یناسک  تاجانم 

. تساهنآ اب  ادخ  هنالداع  دروخرب  شیوخ و  ناهانگ  زا  اهنآ  سرت 
ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
َعَم  ْما  ینُدِّعَُبت  َكاَّیا  یّبُح  َدَْعب  ْما  یُنبِّذَُعت  َِکب  ِنامیْإلا  َدَْعب  َكاَرتا  یهلا 

دوجو اب  ای  ینک ، رود  ارم  وت  هب  متبحم  زا  دعب  ای  ینک  باذع  ارم  وت  هب  منامیا  زا  دعب  هک  يدنسپیم  ایآ  نم ، دوبعم  يا 
67 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

َكِْوفَِعب  یتَراِجتْسا  َعَم  ْما  ینُمِرَْحت  َکِْحفَصَو  َِکتَمْحَِرل  یئآجَر 
ارم تتشذگ  هب  میگدنهانپ  دوجو  اب  ای  يزاس ، مورحم  ارم  تتشذگ  تمحر و  هب  مدیما 

ِءآقَّشِللا يْرعِش  َْتَیل  ینَبِّیَُخت  ْنا  ِمیرَْکلا  َکِهْجَِول  اشاح  ینُِملُْست 
يارب  ارم  مردام  ایآ  هک  متسنادیم  شاک  يا  ینک ، مورحم  ارم  هک  تسا  رود  تمرک  زا  ینک ، اهر 

ینَْتَیلَو  ینِّبَُرت  َْمل  َو  ینِْدَلت  َْمل  اهَْتیَلَف  یْنتَّبَر  ِءآنَْعِلل  ْما  یّما  یْنتََدلَو 
شاک  يا  و  دوب ، هدادن  شرورپ  هدییازن و  ارم  شاک  يا  سپ  هدومن ؟ تیبرت  یتخس  جنر و  يارب  ای  هدییاز  یتخبدب 

َّرِقَتَف ینَتْصَصَخ  َكِراوِجَو  َِکبْرُِقبَو  ینَْتلَعَج  ِةَداعَّسلا  ِلْها  ْنِما  ُتِْملَع 
ممشچ  ات  ياهدنادرگ  صوصخم  تراوج  یکیدزن و  هب  هداد و  رارق  نادنمتداعس  زا  ارم  ایآ  هک  متسنادیم 

ًةدِجاس ْتَّرَخ  ًاهوُجُو  ُدِّوَُست  ْلَه  یهلا  یسْفَن  َُهل  َِّنئَمْطَتَو  یْنیَع  َِکلِذب 
دناهداتفا كاخ  هب  تتمظع  ربارب  رد  هک  ار  ییاههرهچ  ایآ  نم  دوبعم  يا  دریگ ؟ مارآ  ملد  هدش و  نشور 

ُعَبْطَت  ْوا  َِکَتلالَجَو ، َكِدْجَم  یلَع  ِءآنَّثلِاب  ْتَقَطَن  ًۀَنِْسلا  ُسِرُْخت  ْوا  َِکتَمَظَِعل ،
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تتبحم  هک  ییاهلد  رب  ای  ینکیم ؟ لال  دنیایوگ  تهوکش  یگرزب و  شیاتس  هب  هک  ییاهنابز  ای  ینکیم ؟ هایس 
َكِرْکِذ  ِعامَِسب  ْتَذَّذََلت  ًاعامْسا  ُّمُِصت  ْوا  َِکتَّبَحَم ، یلَع  ْتَوَْطنا  ٍبُوُلق  یلَع 

، دنربیم تّذل  وت  دنسپ  دروم  رکذ  ندینش  زا  هک  ار  ییاهشوگ  ای  ینزیم ؟ رهُم  هتفرگ  ارف  ار  اهنآ 
ُِبقاُعت  ْوا  َِکتَْفاَر ، َءآجَر  َْکَیلا  ُلامْألا  اَْهتَعَفَر  ًاّفُکا  ُّلُغَت  ْوا  َِکتَدارا ، یف 

ییاهندب  ای  یشکیم ؟ ریجنز  هب  هدرک ، دنلب  تهاگرد  هب  ار  اهنآ  تینابرهم  دیما  هب  اهوزرآ  هک  ار  ییاهتسد  ای  ینکیم ؟ رک 
اًلُجْرا ُبِّذَُعت  ْوا  َِکتَدَهاُجم ، یف  ْتَلَِحن  یّتَح  َِکتَعاِطب  ْتَلِمَع  ًاناْدبا 

هک  ار  ییاهاپ  ای  یهدیم ؟ رفیک  هدش  فیعض  تهار  رد  ششوک  يارب  هک  ییاج  ات  هدومن  لمع  تیگدنب  هب  هک  ار 
الَو َِکتَمْحَر ، َباْوبا  َکیدِّحَُوم  یلَع  ِْقْلُغتال  یهلا  َِکتَدابِع ، یف  ْتَعَس 

، دنبم تناتسرپاتکی  رب  ار  تتمحر  ياهرد  نم  دوبعم  يا  ینکیم ؟ باذع  هدرک  شالت  تیگدنب  ریسم  رد 
اهَتْزَزْعا ٌسْفَن  یهلا  َِکتَیْؤُر ، ِلیمَج  یلا  ِرَظَّنلا  ِنَع  َکیقاتْشُم  ْبُجَْحت 

تیگناگی  اب  هک  ار  یسفن  نم ، دوبعم  يا  نادرگم ، مورحم  تیابیز  لامج  ندید  زا  ار  تناقاتشم  و 
َْفیَک  َِکتَّدَوَم ، یلَع  َدَقَْعنا  ٌریمَضَو  َِکنارْجِه ، ِۀَناهَِمب  اهُّلُِذت  َْفیَک  َكِدیحْوَِتب ،

هنوگچ  هدروخ  دنویپ  تیتسود  اب  هک  ار  یلد  و  ینکیم ؟ تسپ  تیرود  يراوخ  اب  ار  نآ  هنوگچ  یتشاد ، یمارگ 
، َکِطَخَس ِمیظَعَو  َِکبَضَغ  ِمیلا  ْنِم  ینْرِجا  یهلا  َِکنارین ، ِةَرارَِحب  ُُهقِرُْحت 

هد  هانپ  ترفیک  یگرزب  كاندرد و  مشخ  زا  ارم  نم ، دوبعم  يا  ینازوسیم ؟ تشتآ  ترارح  اب 
68 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

، ُراَّتَس ای  ُراَّفَغ  ای  ُراَّهَق ، ای  ُراَّبَج  ای  ُنمْحَر ، ای  ُمیحَر  ای  ُناَّنَم ، ای  ُناَّنَحای 
شوپبیع  يا  هدنزرمآ ، يا  زوریپ ، يا  اناوت ، يا  هدنشخب ، يا  نابرهم ، يا  دنمتواخس ، يا  راوخمغ ، يا 

َنِم  ُرایْخَْألا  َزاْتما  اَذا  ِراْعلا ، ِۀَحیضَفَو  ِراَّنلا ، ِباذَع  ْنِم  َِکتَمْحَِرب  ینَِّجن 
نادب  زا  ناکین  هک  ماگنه  نآ  رد  هد ، تاجن  گنن  ییاوسر  خزود و  باذع  زا  ارم  تتمحر  هب 

َدَُعبَو َنُونِسْحُْملا ، َبُرَقَو  ُلاوْهَْألا 71 ،] َِتلاهَو  ُلاوْحَْألا ، َِتلاحَو  ِرارْشَْألا ،
ناراکدب  کیدزن و  ناراکوکین  دنزادنا و  ساره  هب  اهتشحو  دوش و  نوگرگد  اهلاح  دنوش و  ادج 

[72 .] َنوُمَلُْظی ْمُهَو ال  ْتَبَسَک  ام  ٍسْفَن  ُّلُک  ْتَیِّفُو  َو  َنُوئیسُْملا ،
. دوشن متس  ناشیا  رب  هک  یلاح  رد  دوش  هداد  هدروآ  تسدب  هچنآ  سک  ره  هب  و  دنوش ، رود 

نیجارلا تاجانم  - 4

( ناراودیما )
لـضف ناسحا و  وا و  ياهیـشوپهدرپ  یهلا و  فطل  هب  راودـیما  دـنیوگیم ؛ نخـس  ادـخ  اب  دـیما  اجر و  نابز  اب  هک  تسا  یناسک  تاـجانم 

. دنراگدرورپ
ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
ِْهیَلَع  َلَْبقا  اذاَو  ُهانُم ، ُهَغََّلب  ُهَْدنِع  ام  َلَّما  اذاَو  ُهاطْعا ، ٌْدبَع  ُهَلَئَس  اذا  ْنَم  ای 

ور وت  هب  هاگره  و  یناسرب ، شیوزرآ  هب  دنک  وزرآ  تسوت  دزن  هچنآ  هاگره  و  ینک ، شیاطع  دنک  تساوخرد  وت  زا  هدنب  ره  هک  یسک  يا 
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دنک
َلَّکََوت  اذاَو  ُهاَّطَغَو ، ِِهْبنَذ  یلَع  َرَتَس  ِنایْصِْعلِاب  ُهَرَهاج  اذاَو  ُهانْداَو ، َُهبَّرَق 

وت رب  هاگ  ره  و  یناشوپب ، ار  نآ  هدیـشک و  هدرپ  شهانگ  رب  دـنک  تینامرفان  اراکـشآ  هک  هاگ  ره  و  ینادرگ ، تهاـگرد  کـیدزن  بّرقم و 
دنک لّکوت 

، ُهَْتیَرَق امَف  َكاِرق  ًاسِمَْتُلم  َِکب  َلََزن  يذَّلا  ِنَم  یهلا  ُهافَکَو ، ُهَبَسْحا  ِْهیَلَع 
؟ يریذپن ار  وا  وت  دیآ و  تهاگرد  هب  يزاون  نامهیم  تساوخرد  اب  هک  تسیک  نم ، دوبعم  يا  ینک ، تیافک  يروآ و  باسح  هب  ار  وا 

َِکباب  ْنَع  َعِجْراْنا  ُنُسْحَیا  ُهَْتَیلْواامَف ، َكادَن  ًایَِجتُْرم  َِکباِبب  َخانا  يذَّلاِنَمَو 
فرصنم  تهاگرد  زا  يدیماان  اب  هک  تسوکین  ایآ  ینکن ؟ شناسحا  دیآ و  دورف  تهاگرد  هب  تششخب  دیما  هب  هک  تسیک  و 

َْفیَک  ًافوُصْوَم ، ِناسْحِْألِاب  ًیلْوَم  َكاوِس  ُفِرْعا  ُتَْسلَو  ًافوُرْصَم ، ِۀَْبیَْخلِاب 
هنوگچ  مسانشیمن ، ناسحا  بحاص  وت  زج  ییالوم  نم  هک  یلاح  رد  ددرگزاب ؟ هدش و 
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، ََکل ُْرمَْألاَو  ُْقلَْخلاَو  َكاوِس  ُلِّمَؤا  َْفیَکَو  َكِدَِیب ، ُهُّلُک  ُْریَْخلاَو  َكَْریَغ  وُجْرا 

تسوت نآ  زا  روما  شنیرفآ و  هک  یلاح  رد  مدنب  لد  وت  ریغ  هب  هنوگچ  و  تسوت ؟ تسد  هب  اهیکین  همه  هک  یلاح  رد  مدنب  وت  ریغ  هب  دیما 
یلا  ینُرِقُْفت  ْما  َِکلْضَف ، ْنِم  ُْهلَئْسا  َْمل  امینَْتَیلْوا  ْدَقَو  َْکنِم  یئآجَر  ُعَْطقاَأ 

دننامه هب  ارم  ای  يدومن ، اطع  نم  هب  تناسحا  لضف و  زا  مدوب  هتساوخن  ار  هچنآ  هک  یلاح  رد  منک  عطق  وت  زا  ار  مدیما  ایآ 
َقْشَی  َْملَو  َنوُدِصاْقلا ، ِِهتَمْحَِرب  َدَعَس  ْنَم  ای  َِکْلبَِحب ، ُمِصَتْعا  اَناَو  یْلثِم 

تخبـشوخ تتمحر  هطـساو  هب  تناگدـننک  دـصق  هک  یـسک  يا  ماهدز ، گنچ  تتبحم  هتـشر  هب  نم  هک  یلاح  رد  ینکیم  جاـتحم  مدوخ 
تناهاوخ  شزرمآ  و  دندش ،

َْکنَع  وُْهلا  َْفیَکَو  يرِکاذ  ْلََزت  َْملَو  َکیْسنا  َْفیَک  َنوُرِفْغَتْسُْملا ، ِِهتَمِْقِنب 
موش  لفاغ  وت  زا  هنوگچ  و  ینم ؟ دای  هب  هتسویپ  وت  هک  یلاح  رد  منک  تشومارف  هنوگچ  دندشن ، تخبدب  ترفیک  هطساو  هب 

ُتْطََسب  َكایاطَع  ِْلیَِنلَو  يدَی  ُْتقَلْعا  َکِمَرَک  ِْلیَِذب  یهلا  یِبقاُرم  َْتناَو 
ار میوزرآ  تششخب ، هب  ندیسر  يارب  ماهتخیوآ و  تمرک  ناماد  هب  ار  متسد  نم ، دوبعم  يا  ینم ؟ بقارم  وت  هک  یلاح  رد 

ْنَم  ای  َكِدیبَع ، ِةَْوفَص  ْنِم  یْنلَعْجاَو  َكِدیحَْوت ، ِۀَِصلاِخب  ینِْصلْخاَف  یلَما 
هک  يا  هد ، رارق  تا  هدیزگرب  ناگدنب  زا  ارم  و  نک ، صلاخ  ارم  تصلاخ  یتسرپاتکی  اب  سپ  ماهدرتسگ ،

َمَرْکا  ایَو  ٍّوُجْرَم ، َْریَخ  ای  یَجتْرَی  ُهاَّیا  ٍِبلاط  ُّلُکَو  ُئِجَْتلَی ، ِْهَیلا  ٍبِراه  ُّلُک 
نیرتیمارگ  يا  و  دیما ، هیام  نیرتهب  يا  ددنب ، دیما  وت  هب  ياهدننک  تساوخرد  ره  و  دوش ، هدنهانپ  وت  هب  يرارف  ره 

، ِهیعاِدل ٌحُوتْفَم  ُُهباب  ْنَم  ای  ُهَِلما ، ُبِّیَُخی  الَو  ُهَِلئآس ، ُّدُرَی  ْنَم ال  ای  َو  ٍّوُعْدَم ،
يور هب  تهاـگرد  هـک  یـسک  يا  ینکن ، دـیماان  ار  تراودـیما  و  ینادرگن ، رب  ار  تاهدـننک  تساوـخرد  هـک  یـسک  يا  و  هدـش ، هدـناوخ 

زاب تاهدنناوخ 
اِمب َِکئآطَع  ْنِم  َّیَلَع  َّنُمَت  ْنا  َکِمَرَِکب  َُکلَئْسا  ِهیجاِرل ، ٌعُوفْرَم  ُُهباجِح  َو 

هک  ياهزادنا  هب  تششخب  زا  يراذگ  تنم  نم  رب  هک  مهاوخیم  وت  زا  تمرک  فطل و  قح  هب  هدش ، هدز  رانک  تراودیما  وت و  نایم  هدرپ  و 
ِِهب  ُنِّوَُهت  اِمب  ِنیقَْیلا  َنِمَو  یسْفَن  ِِهب  ُِّنئَمْطَت  اِمب  َِکئآجَر  ْنِمَو  یْنیَع  ِِهب  ُّرِقَت 

ایند ياهیتخس  هک  ياهزادنا  هب  نیقی  زا  دبای و  نانیمطا  نآ  هب  ملد  هک  ياهزادنا  هب  تدیما  زا  ددرگ و  نم  ینشور  مشچ  هیام 
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َِکتَمْحَِرب  یمَْعلا  ِتاوَشَغ  یتَریَصب  ْنَع  ِِهب  ُولَْجتَو  اْینُّدلا ، ِتابیصُم  َّیَلَع 
تتمحر  هب  دور ، رانک  ماهدید  زا  یلدروک  ياههدرپ  نآ  هلیسو  هب  ددرگ و  ناسآ  مرظن  رد 

[73 .] َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای 
. نانابرهم نیرتنابرهم  يا 

70 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

نیبغارلا تاجانم  - 5

( ناقاتشم )
شناوارف ياهتمعن  وا و  ناسحا  ّرب و  تفوطع و  هب  دناینّابر ؛ سدق  راونا  زا  يریگهرهب  یهلا و  فاطلا  قاتشم  هک  تسا  یناسک  يوگتفگ 

. دناشوخلد
ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
ِلُّکَوَّتلِاب  یّنَظ  َنُسَح  ْدَقَلَف  َْکَیلا ، ِریسَْملا  ِیف  يداز  َّلَق  َناک  ْنا  یهلا 

نظ  نسح  وت  رب  لّکوت  هب  نیقی  هب  یلو  تسا ، مک  وت  هب  ندیسر  هار  رد  ماهشوت  رگا  نم ، دوبعم  يا 
ینَرَعْشا  ْدَق  یئآجَر  َّناَف  َِکَتبوُقُع ، ْنِم  ینَفاخاْدَق  یمْرُج  َناک  ْناَو  َْکیَلَع ،

ینمیا  هب  ارم  مدیما  نیقی  هب  سپ  دناسرتب ، تتازاجم  زا  ارم  مهانگ  رگا  مراد و 
ُنْسُح  ینَنَذا  ْدَقَف  َِکباقِِعل ، ینَضَرَع  ْدَق  یْبنَذ  َناک  ْناَو  َِکتَمِْقن ، ْنِم  ِْنمَْألِاب 

تشاداپ  هب  مدامتعا  نسح  سپ  دهد ، رارق  تباذع  ضرعم  رد  ارم  مهانگ  رگا  و  دزاسیم ، هّجوتم  تماقتنا  زا 
ِیْنتَهَّبَن  ْدَقَف  َِکئآِقِلل ، ِدادِْعتْسِْإلا  ِنَع  ُۀَْلفَْغلا  ِیْنتَمانا  ْناَو  َِکباوَِثب ، یتَِقث 

یهاگآ  تخانش و  یلو  درب ، تلفغ  باوخ  هب  ترادید  یگدامآ  زا  ارم  یهجوتیب  رگا  و  دنکیم ، هاگآ  ارم 
ِنایْصِْعلا  ُطْرَف  َکَْنَیبَو  یْنَیب  ام  َشَحْوا  ْناَو  َِکئالا ، َو  َکِمَرَِکب  ُۀَفِْرعَْملا 

دزادنا هلصاف  وت  نم و  نایم  یشکندرگ  ینامرفان و  رد  يورهدایز  رگا  و  دنکیم ، رادیب  ارم  تیاهششخب  مرک و  زا 

ص70 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
، َکِهْجَو ِتاُحبُِسب  َُکلَئْسا  ِناوْضِّرلا ، َو  ِناْرفُْغلا  يَرُْشب  ینَسَنا  ْدَقَف  ِنایْغُّطلا ، َو 

تمظع  هوکش و  قح  هب  دنک ، سونأم  وت ) هب   ) ارم تیدونشخ  شزرمآ و  هدژم  یلو 
َقِّقَُحت  ْنا  َكِِّرب ، ِِفئآَطلَو  َِکتَمْحَر  ِفِطاوَِعب  َْکَیلاُلِهَْتباَو  َکِسُْدق ، ِراْونِابَو 

ققحت  ار  منامگ  هک  منکیم  هثاغتسا  تهاگرد  هب  تناسحا  فئاطل  تمحر و  فطاوع  قح  هب  مهاوخیم و  وت  زا  تیسدق  راونا  و 
، َْکنِم یبْرُْقلا  ِیف  َکِماْعنا  ِلیمَجَو  َکِمارْکا ، ِلیزَج  ْنِم  ُُهلِّمَؤا  اِمب  یّنَظ 

تراوج  رد  يابیز  ياهتمعن  تششخب و  یناوارف  زا  مراد  وزرآ  هچنآ  رد  یشخب 
َکِحْوَر  ِتاحَفَِنل  ٌضِّرَعَتُم  اَن  اهَو ا  َْکَیلا ، ِرَظَّنلِاب  ِعُّتَمَّتلاَو  َْکیََدل ، یْفلُّزلاَو 

شخبناج  میسن  ضرعم  رد  ار  دوخ  نم  نونکا  و  مراد ،) وزرآ  ار   ) تهاگرد هب  هّجوت  زا  يدنمهرهب  و  تدزن ، رد  تلزنم  هاگیاج و  و 
، َكاضِر یلا  َکِطَخَس  ْنِم  ٌّرآف  َکِفُْطلَو ، َكِدوُج  َْثیَغ  ٌعِجَْتنُمَو  َکِفْطَعَو ،
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تیدونشخ  هب  تمشخ  زا  متسه ، تفطل  ششخب و  ناراب  بلط  رد  هداد و  رارق  تاهنانابرهم  و 
71 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

یلا  ٌرِقَتْفُم  َِکبِهاوَم ، یلَع  ٌلِّوَعُم  َْکیََدل ، ام  َنَسْحا  ٍجار  َْکَیلا ، َْکنِم  ٌبِراه 
دنمزاین و  ماهدرک ، هیکت  وت  ياهششخب  رب  و  مراد ، دیما  تسوت  دزن  هچنآ  نیرتهب  هب  منازیرگ ، وت  ششخب )  ) هب وت ، باذع )  ) زا و 

َکِمَرَک  ْنِم  یل  َْتبَهَو  امَو  ُهْمِّمَتَف ، َِکلْضَف  ْنِم  ِِهب  َْتاََدب  ام  یهلا  َِکتَیاعِر ،
یتشاد  ینازرا  نم  هب  هک  یششخب  و  ناسر ، شنایاپ  هب  يدومن  زاغآ  نم ) قح  رد   ) هک یناسحا  لضف و  نم  دوبعم  يا  ماوت ، یتسرپرس 

ِحیبَق  ْنِم  ُهَتِْملَع  امَو  ُهِْکتْهَت ، الَف  َکِْملِِحب  َّیَلَع  ُهَتْرَتَس  امَو  ُْهُبلْسَت ، الَف 
متشز  رادرک  زا  هچنآ  و  نکم ، راکشآ  يدناشوپ  نم  زا  تییابیکش  اب  هک  هچنآ  و  ریگم ، نم  زا 

َُکْتیَتا  َْکنِم ، َِکب  ُتْرَجَتْساَو  َْکَیلا ، َِکب  ُْتعَفْشَتْسا  یهلا  ُهْرِفْغاَف ، یْلِعف 
ماهدمآ  تهاگرد  هب  مربیم ، هانپ  وت  ششخب )  ) هب وت ، باذع )  ) زا ماهداد و  رارق  عیفش  تهاگرد  هب  ار  وت  نم ، دوبعم  يا  زرمایب ، ینادیم 

، َِکلْوَط َِلباو  ًایِقْسَتْسُم  َِکناِنْتما ، ِیف  ًابِغار  َِکناسْحا ، یف  ًاعِماط 
، مبلاط ار  تتمحر  ناراب  مقاتشم ، ار  تتواخس  مدنموزرآ ، ار  تناسحا  هک  یلاح  رد 

َۀَعیرَش ًادِراو  ََکبانَج ، ًادِصاق  َکَتاضْرَم ، ًاِبلاط  َِکلْضَف ، َمامَغ  ًارِطْمَتْسُم 
تمرک  يایرد  رد  ماهدرک ، دصق  ار  تناتسآ  مناهاوخ ، ار  تیدونشخ  مبلطیم ، تمحر  تمرک ، لضف و  ربا  زا 

، َِکلامَج ِةَرْضَح  یلا  ًاِدفاو  َكِْدنِع ، ْنِم  ِتاْریَْخلا  َِّینَس  ًاسِمَْتُلم  َكِْدفِر ،
، ماهدیسر تلامج  روضح  هب  مناهاوخ ، ار  وت  دزن  ياهیکین  نیرتهب  ماهدش ، دراو 

ام یب  ْلَْعفاَف  َِکلالَجَو ، َِکتَمَظَِعل  ًانیکَتْسُم  ََکباب ، ًاقِراط  َکَهْجَو ، ًادیُرم 
شزرمآ  زا  هچنآ  سپ  ماهدنهانپ ، تهوکش  تمظع و  هب  ماهدنبوک ، ار  تتمحر )  ) هاگرد ماهدرک ، هدارا  ار  وت 

ِباذَْعلا  ْنِم  ُُهلْها  اَن  ام ا  یب  ْلَعْفَت  الَو  ِۀَمْحَّرلاَو ، ِةَرِفْغَْملا  َنِم  ُُهلْها  َْتنا 
نم  قح  رد  منآ  راوازس  نم  هک  ماقتنا  باذع و  زا  هچنآ  و  هد ، ماجنا  نم  قح  رد  ینآ  هتسیاش  وت  هک  تمحر  و 

[74 .] َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب  ِۀَمْقِّنلاَو ،
. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تتمحر  هب  هدم ، ماجنا 

نیرکاشلا تاجانم  - 6

( نارازگرکش )
ربارب رد  يرازگرکـش  يارب  شیوـخ  یناوتاـن  هب  دـنیامن و  وا  گـنهآ  ساپـس ، رکـش و  ناـبز  اـب  هک  تـسا  یناـسک  زاـین  زار و  تاـجانم و 

. دنهاوخیم رذع  شهاگرد  هب  دوخ  ریصقت  روصق و  زا  هدرک و  فارتعا  دنوادخ  نایاپیب  ياهتمعن 
72 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

َِکئآنَثِءآصْحاْنَع  ینَزَجْعاَو  َِکلْوَط ، ُُعباتَت  َكِرْکُش  ِۀَماقاْنَع  ینَلَهْذایهلا 
تیانث  شرامش  زا  ارم  تمرک ، فطل و  یناوارف  و  هتشادزاب ، ترکش  ماجنا  زا  ارم  وت ، یپ  رد  یپ  ششخب  نم ، دوبعم  يا 

ْنَع  ینایْعاَو  َكِِدئآوَع ، ُفُداَرت  َكِدِماحَم  ِرْکِذ  ْنَع  ینَلَغَشَو  َِکلْضَف ، ُْضیَف 
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زا ارم  تیلاوتم ، ياهتمعن  و  هتشادزاب ، تیاهیکین  دای  زا  ارم  تاهتسویپ ، يزور  و  هتخاس ، زجاع 
، ِءآمْعَّنلا ِغُوبُِسب  َفَرَتْعا  ِنَم  ُماقَم  اذه  َو  َکیدایا ، یلاَوت  َِکفِراوَع  ِرْشَن 

فرتعم  تیاهتمعن  یناوارف  هب  هک  تسا  یسک  هاگیاج  نیا  تسا و  هدرک  ناوتان  تیاهیکین  شرتسگ 
ُفُؤَّرلا  َْتنا  َو  ِعییْضَّتلاَو ، ِلامْهِْإلِاب  ِهِسْفَن  یلَع  َدِهَشَو  ِریصْقَّتلِاب ، اهََلباقَو 

، ّتبحم اب  ییوت  و  دهدیم ، یهاوگ  شیوخ  یهاتوک  یتسس و  هب  و  تسا ، هدرک  یهاتوک  اهنآ  ربارب  رد  و 
، ِهیِلما ِِهئآِنف  ْنَع  ُدُرْطَی  الَو  ِهیدِصاق ، ُبِّیَُخی  يذَّلا ال  ُمیرَْکلا ، ُرَّْبلا  ُمیحَّرلا 

، ینارن تهاگرد  زا  ار  تنادنموزرآ  ینادرگن و  مورحم  ار  تناگدننک  دصق  هک  ياهدنشخب  راکوکین و  نابرهم ،
الَف َنیِدفْرَتْسُْملا ، ُلاما  ُفِقَت  َِکتَصْرَِعب  َو  َنیجاَّرلا ، ُلاحِر  ُّطَُحت  َِکتَحاِسب 

سپ  دنک ، فقوت  وت  هاگرد  هب  نایوجاطع  ياهوزرآ  و  دیآ ، دورف  وت  ناتسآ  هب  ناراودیما  دیما  راب 
، ِسْالبِْإلاَو ِطُونُْقلا  َلابْرِس  انِْسْبُلت  َو ال  ِسایِْإلاَو ، ِبییْخَّتلِاب  اَنلاما  ِْلباُقت 

ناشوپم  ام  رب  ار  سأی  يدیماان و  سابل  و  نادرگم ، ورهبور  سأی  يدیماان و  اب  ار  ام  ياهوزرآ 
َکِمارْکا  ِْبنَج  یف  َلَئآضَت  َو  يرْکُش  َِکئالآ  ِمُظاعَت  َْدنِع  َرَغاصَت  یهلا 

وت تشادیمارگ  رانک  رد  و  تسا ، مک  نم  يرازگساپس  تیاهتمعن  یگرزب  ربارب  رد  نم ، دوبعم  يا 
َْتبَرَضَو  اًلَلُح ، ِنامیْالا  ِراْونا  ْنِم  َکُمَِعن  یْنتَلَّلَج  يرْشَنَو  یئآنَث  َياَّیا 

فیاطل  و  هدناشوپ ، نم  رب  نامیا  ياهوترپ  زا  ییابیز  ياهسابل  تیاهتمعن  تسا ، زیچان  نم  يوس  زا  تیانث  شرتسگ  نم ، هب  تبسن 
، ُّلَُحت َِدئالَق ال  َُکنَنِم  یْنتَدَّلَقَو  اًلَلِک ، ِّزِْعلا  َنِم  َكِِّرب  ُِفئآَطل  َّیَلَع 

، ددرگن زاب  هک  هتخیوآ  مندرگ  هب  يزیوآ  ندرگ  تیاهتمعن  و  هدز ، مرس  رب  يراوگرزب  زا  یششوپ  تناسحا 
، اِهئآصْحا ْنَع  یناِسل  َفُعَض  ٌۀَّمَج  َُکئالآَف  ُّلَُفتال ، ًاقاوْطا  یْنتَقَّوَطَو 

، هدش ناوتان  نآ  شرامش  زا  منابز  هک  تسا  دایز  نانچ  تینطاب  ياهتمعن  سپ  دوشن ، زاب  هک  ییاهدنبندرگ  و 
یل  َْفیَکَف  اِهئآصِْقتْسا ، ِنَع  اًلْضَف  اهِکارْدا  ْنَع  یمْهَف  َرُصَق  ٌةَریثَک  َُکئآمْعَنَو 

ار ترکش  هنوگچ  مرامشب ، ار  اهنآ  همه  هک  نیا  هب  دسر  هچ  ات  هدش  هاتوک  نآ  كرد  زا  ممهف  هک  تسا  ناوارف  نانچ  تیرهاظ  ياهتمعن  و 
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، ُدْمَْحلا ََکل  ُْتُلق  امَّلُکَف  ٍرْکُش ، یلا  ُرِقَتْفَی  َكاَّیا  يرْکُشَو  ِرْکُّشلا ، ِلیصْحَِتب 
تسوت  ِنآ  زا  ساپس  دمح و  میوگب : هک  نامز  ره  سپ  تسا ، يرگید  رکش  دنمزاین  دوخ  وت  رکش  هک  یلاح  رد  مروآ  ياج  هب 

، َکِفُْطِلب انَْتیَّذَغ  امَکَف  یهلا  ُدْمَْحلا ، ََکل  َلُوقا  ْنا  َِکلِذل  َّیَلَع  َبَجَو 
يداد  اذغ  ار  ام  هک  هنوگنامه  سپ  نم ، دوبعم  يا  تسوت ، ِنآ  زا  ساپس  دمح و  میوگب : هرابود  نآ  يارب  هک  تسا  بجاو  نم  رب 

اِنتآَو ِمَقِّنلا ، َهِراکَم  اَّنَع  ْعَفْداَو  ِمَعِّنلا ، َِغباوَس  اْنیَلَع  ْمِّمَتَف  َکِْعنُِصب ، انَْتیَّبَرَو 
زا و  نادرگ ، رود  ام  زا  ار  راوگان  ياهالب  و  نک ، مامت  ام  رب  ار  تناوارف  ياهتمعن  سپ  يدومن ، تیبرت  تشزومآ  اب  و 

یلَع  ُدْمَْحلا  ََکلَو  اًلِجآَو ، اًلِجاع  اهَّلَجاَو ، اهَعَفْرا  ِْنیَراَّدلا  ِظوُظُح  ْنِم 
رب تسوت  ِنآ  زا  ساپس  دمح و  زاس ، دنمهرهب  ار  ام  هدنیآ  رد  نونکا و  مه  نآ ، نیرتیمارگ  نیرتالاب و  ناهج ، ود  ره  ياههرهب 

َمیظَْعلا  يِرَتْمَیَو  َكاضِر ، ُِقفاُوی  ًادْمَح  َِکئآمْعَن ، ِغُوبُسَو  َِکئالَب ، ِنْسُح 
وت میظع  ناسحا  ییوکین و  زا  و  تسوت ، يدونشوخ  قفاوم  هک  یشیاتس  تناوارف ، ياهتمعن  کین و  شیامزآ 

[75 .] َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب  ُمیرَک ، ای  ُمیظَع  ای  َكادَن ، َو  َكِِّرب  ْنِم 
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. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تتمحر  هب  هدنشخب ، يا  تمظعاب و  يا  دریگیم  همشچرس 

هَّلل نیعیطملا  تاجانم  - 7

( ادخ ناعیطم  )
ناشناگدـید زا  ار  دـیدرت  کش و  ياههدرپ  دـنهاوخیم  وا  زا  دـنراد و  ناوارف  شالت  وا  نامرف  تعاـطا  یپ  رد  هک  تسا  یناـسک  تاـجانم 

. دهد رارق  وا  ِتعاطا  رد  ار  ناشتّمه  وا و  هار  رد  ار  ناششالت  راوتسا ، ینیقی  اب  ات  دنز  رانک 
ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
ِنِم  یّنَمَتَن  ام  َغُوُلب  اَنل  ْرِّسَیَو  َکَتَیِصْعَم ، اْنبِّنَجَو  َکَتَعاط ، انْمِْهلا  َّمُهَّللا 

زا هک  هچنآ  هب  ندیسر  هار  ام  يارب  و  نک ، رود  تینامرفان  زا  و  راداو ، تتعاطا  هب  ار  ام  ایادخ 
َباحَس  انِِرئآَصب  ْنَع  ْعَْشقاَو  َِکنانِج ، َۀَحُوبُْحب  اْنِللْحاَو  َِکناوْضِر ، ِءآِغْتبا 

ار دیدرت  کش و  ياهربا  ام ، ناگدید  زا  و  هد ، ياج  تتشهب  نایم  رد  ار  ام  و  زاس ، مهارف  میراد  وزرآ  تیدونشخ  لیصحت 
َلِطاْبلا  ِقِهْزاَو  ِباجِْحلاَو ، ِۀَیْرِْملا  َۀَیِشْغا  اِنبُوُلق  ْنَع  ْفِشْکاَو  ِباِیتْرِْإلا ،

داهن رد  ار  لطاب  و  نز ، رانک  ار  یلدروک  دیدرت و  ياههدرپ  ام  ياهلد  زا  و  زاس ، قّرفتم 
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ُِحقاَول  َنُونُّظلاَو  َكُوکُّشلا  َّناَف  انِِرئآرَس ، یف  َّقَْحلا  ِِتْبثاَو  انِِرئآمَض ، ْنَع 
أشنم اهنامگ  اهدیدرت و  هک  ارچ  نادرگ ، تباث  ام  ریمض  نطاب و  رد  ار  قح  و  نک ، دوبان  ام  نورد  و 

، َِکتاَجن ِنُفُس  یف  اْنلِمْحا  َّمُهَّللا  ِنَنِْملاَو ، ِِحیانَْملا  ِْوفَِصل  ٌةَرِّدَکُمَو  ِنَتِْفلا ،
روآرد تتاجن  یتشک  هب  ار  ام  ایادخ  دنکاپ ، ياهیکین  اهششخب و  هدننک  هریت  اههنتف و 

َكِّدُو  َةَوالَح  اْنقِذاَو  َکِّبُح ، َضایِح  انْدِرْوا  َو  َِکتاجانُم ، ِذیذَِلب  انْعِّتَمَو 
هب  ار  تیکیدزن  ّتبحم و  ینیریش  و  نک ، دراو  تتّبحم  يایرد  رد  و  زاس ، دنمهرهب  تتاجانم  تّذل  زا  و 

یف  اِنتاَِّین  ِْصلْخاَو  َِکتَعاط ، یف  انَّمَه  و  َکیف ، انَداهِج  ْلَعْجاَو  َِکبُْرقَو ،
تدوخ  اب  لماعت  رد  ار  ام  ياهّتین  و  هد ، رارق  تیگدنب  رد  ار  نامتمه  تدوخ و  هار  رد  ار  نامشالت  ششوک و  و  ناشچب ، ام 

َنِم  یْنلَعْجا  یهلا  َْتنا ، اَّلا  َْکَیلا  اَنل  َۀَلیسَوال  َو  ََکلَو ، َِکب  اَّناَف  َِکتَلَماعُم ،
زا ارم  نم ، دوبعم  يا  میرادن ، وت  زج  ياهلیسو  تهاگرد  هب  ندیسر  يارب  و  مییوت ، ِنآ  زا  وت و  اب  ام  هک  ارچ  نادرگ ، صلاخ 

َیلا  َنیِقباَّسلا  ِراْربَْألا ، َنیِحلاَّصلِاب  ینْقِْحلاَو  ِرایْخَْألا ، َْنیَفَطْصُْملا 
اهتلصخ نیرترب  هب  هک  ینانامه  نک ، قحلم  ناراکوکین  زا  ناگتسیاش  هب  و  هد ، رارق  ناکین  زا  ناگدیزگرب 

، ِتاِحلاَّصلا ِتاِیقاْبِلل  َنیِلماْعلا  ِتاْریَْخلا ، َیلا  َنیعِراسُْملا  ِتامُرْکَْملا ،
هدننک  لمع  راگدنام  کین  ياهراک  هب  هدنباتش و  اهیکین  هب  و  هدنریگ ، تقبس 

َِۀباجِْإلِابَو ٌریدَق ، ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنا  ِتاجَرَّدلا ، ِعیفَر  یلا  َنیعاَّسلا 
( ناگدنب تساوخ   ) تباجا هب  اناوت و  راک  ره  رب  وت  نیقی  هب  هک  دناهدننک ، شالت  تاجرد ، نیرتالاب  يوس  هب  و 

[76 .] َنیمِحاَّرلا َمَحْراای  َِکتَمْحَِرب  ٌریدَج ،
. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تینابرهم  هب  ياهتسیاش ،
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نیدیرملا تاجانم  - 8

( نایوجادخ )
اب تاجانم  زا  زج  دنوشن و  باریس  وا  فطل  لالز  روخشبآ  زا  زج  دنشابیم ؛ وا  هتسبلد  دنراد و  وا  گنهآ  طقف  هک  تسا  یناسک  زاین  زار و 

. تسا ّتیدحا  ترضح  هب  ناشیگدادلد  همه  و  قح ، بناج  هب  ناشقوش  همه  دنربن ؛ تّذل  وا 
75 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

َْدنِع َّقَْحلا  َحَضْوا  امَو  ُهَلیلَد ، ْنُکَت  َْمل  ْنَم  یلَع  َقُرُّطلا  َقَیْضا  ام  َکَناْحبُس 
رب تسا  راکشآ  قح  هار  ردقچ  و  یشابن ، شیامنهار  وت  هک  یسک  يارب  تسا ، کیراب  اههار  ردقچ  ادخ ، يا  ار  وت  میوگیم  حیبست 

ِبَْرقا  یف  انْرِّیَسَو  َْکَیلا ، ِلوُصُْولا  َُلبُس  اِنب  ُْکلْساَف  یهلا  ُهَلیبَس ، ُهَْتیَدَه  ْنَم 
نیرتکیدزن  هب  و  نک ، ییامنهار  تهاگرد  هب  ندیسر  قیرط  رد  ار  ام  سپ  نم ، دوبعم  يا  یهد ، ناشن  وا  هب  ار  شهار  وت  هک  یسک 

، َدیدَّشلا َریسَْعلا  اَْنیَلَع  ْلِّهَسَو  َدیعَْبلا ، اَْنیَلَع  ْبِّرَق  َْکیَلَع ، ِدُوفُْوِلل  ِقُرُّطلا 
، نادرگ ناسآ  ار  یتخس  يراوشد و  کیدزن و  ام  رب  ار  رود  نک ، راپسهر  تهاگرد  هب  دورو  يارب  اههار 

ِماوَّدلا  یَلَع  ََکبابَو  َنُوعِراُسی ، َْکَیلا  ِراِدْبلِاب  ْمُه  َنیذَّلا  َكِدابِِعب  انْقِْحلاَو 
هتسویپ  ار  تهاگرد  دنناباتش و  تیوس  هب  نتفرگ  یشیپ  رد  هک  یناگدنب  هب  نک  قحلم  ار  ام  و 

َنیذَّلا  َنوُقِفْشُم ، َِکتَْبیَه  ْنِم  ْمُهَو  َنوُُدبْعَی ، ِْلیَّللا  ِیف  َكاَّیاَو  َنُوقُرْطَی ،
هک  یناگدنب  دنناساره ، تتبیه  زا  دننکیم و  تدابع  بش  لد  رد  ار  وت  دنبوکیم و 

، َِبلاطَْملا ُمَُهل  َتْحَْجناَو  َِبئآغَّرلا ، ُمُهَتْغََّلب  َو  َبِراشَْملا ، ُمَُهل  َْتیَّفَص 
یتخاس  هدروآرب  ار  ناشیاههتساوخ  يدناسر و  ناشیاهوزرآ  هب  و  يدنادرگ ، صلاخ  ار  ناشیاهشیارگ 

، َکِّبُح ْنِم  ْمُهَِرئآمَض  ْمَُهل  َتْأَلَم  َو  َبِرأَْملا ، َِکلْضَف  ْنِم  ْمَُهل  َْتیَضَقَو 
یتخاس  رپ  تتّبحم  زا  ار  ناشیاهلد  و  يدروآرب ، ار  ناشیاهتجاح  تمرک  لضف و  زا  و 

َْکنِمَو  اُولَصَو ، َِکتاجانُم  ِذیَذل  یلا  َِکبَف  َِکبْرِش ، یفاص  ْنِم  ْمُهَْتیَّوَرَو 
وت بناج  زا  دندیسر و  تتاجانم  تّذل  هب  وت  هطساو  هب  سپ  يدرک ، ناشباریس  تلاصو  لالز  بارش  زا  و 

، ٌِلبْقُم ِْهیَلَع  َنیِلبْقُْملا  یَلَع  َوُه  ْنَم  ایَف  اُولَّصَح ، ْمِهِدِصاقَم  یْصقا 
، ینک ور  تناگدننک  يور  هب  هک  یسک  يا  سپ  دندروآ ، تسدب  ار  ناشفادها  نیرترود 

، ٌفَُؤر ٌمیحَر  ِهِرْکِذ  ْنَع  َنیِلفاْغلِابَو  ٌلِضْفُم ، ٌِدئآع  ْمِْهیَلَع  ِفْطَْعلِابَو 
یتّبحمرپ  نابرهم و  تدای  زا  ناگدننک  تلفغ  رب  ياهدنشخب و  هدرک و  هّجوت  نانآ  هب  هتسویپ  و 

َْکنِم  ْمِهِرَفْوا  ْنِم  ینَلَعَْجت  ْنا  َُکلَئْسا  ٌفوُطَع ، ٌدُودَو  ِِهباب  یلا  ْمِِهبْذَِجبَو 
نانآ  نیرتدنمهرهب  زا  ارم  هک  مهاوخیم  وت  زا  ینابرهم ، ّتبحم و  اب  تهاگرد ، هب  نانآ  بذج  يارب  و 

یف  ْمِِهلَْضفاَو  ًامِْسق ، َكِّدُو  ْنِم  ْمِِهلَزْجاَو  ًالِْزنَم ، َكَْدنِع  ْمُهالْعاَو  ًاّظَح ،
زا نانآ  نیرترب  و  تتبحم ، یتسود و  مهس  زا  نانآ  نیرتشیب  و  تدزن ، رد  هاگیاج  رظن  زا  ناشنیرتالاب  و 

76 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
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َْتناَف  یتَبْغَر  َكَوَْحن  ْتَفَرَْصناَو  یتَّمِه  َْکَیلا  ْتَعَطَْقنا  ِدَقَف  ًابیِصَن ، َِکتَفِْرعَم 
اهنت سپ  هتشگ ، لیامتم  وت  يوس  هب  مقایتشا  هدش و  یهتنم  وت  هب  متّمه  هک  ارچ  یهد ، رارق  تتخانش  هرهب 

یْنیَع  ُةَُّرق  َكُؤآِقلَو  يداهُسَو  يرَهَس  َكاوِِسل  ََکلَو ال  يداُرم  َكُْریَغ  ال 
مینشور  مشچ  هیام  وت  رادید  میباوخیب ، يرادهدنز و  بش  تسوت  رطاخ  هب  اهنت  و  نم ، دوصقم  ییوت 

َكاوَه  یلا  َو  یَهلَو  َِکتَّبَحَم  یف  َو  یقْوَش  َْکَیلاَو  یسْفَن  ینُم  َُکلْصَوَو 
تیاوه  رد  میگتفیش و  تتبحم  رد  مقایتشا و  تبناج  هب  میبلق و  يوزرآ  وت  لاصو  و 

َُکبُْرقَو  یبَلَط  َكُراوِج  َو  یتَجاح  َُکتَیْؤُر  َو  یتَیُْغب  َكاضِر  َو  یَتبابَص 
تیکیدزن  ماهتساوخ و  تبرق  راوج  مزاین و  ترادید  میوزرآ و  تیدونشخ  و  منازوس ، قشع 

یتَّلِع  ُءآوَد  َكَْدنِع  َو  یتَحارَو  یحْوَر  َِکتاجانُم  یف  َو  یلْؤُس  ُۀَیاغ 
میرامیب  يوراد  تدزن  رد  میتحار و  شیاسآ و  تتاجانم  رد  و  مدوصقم ، تیاهن 

یتَشْحَو  یف  یسینا  ْنُکَف  یَتبْرُک  ُفْشَکَو  یتَعَْول  ُدَْربَو  یتَّلُغ  ُءآفِشَو 
مییاهنت  رد  مسنوم  مدمه و  شاب  سپ  تسا ، نم  يراتفرگ  ندش  فرطرب  و  مقشع ، شتآ  شمارآ  و  ملد ، زوس  يافش  و 

َِیلَو  َو  یتَوْعَد  َبیُجمَو  یَتبَْوت  َِلباقَو  یتَّلَز  َِرفاغَو  یتَْرثَع  َلیقُم  َو 
رادهدهع و  متساوخرد ، هدننک  تباجا  و  ماهبوت ، هدنریذپ  و  مشزغل ، هدنزرمآ  و  میاطخ ، هدنرذگرد  و 

یمیعَن  ای  َْکنِم ، ینْدِْعُبت  الَو  َْکنَع ، ینْعَطْقَت  َو ال  یتَقاف  َِینْغُم  َو  یتَمْصِع 
یتخبشوخ  يا  زاسن ، رود  نکن و  ادج  تدوخ  زا  ارم  مزاین ، هدننک  زاینیب  و  میکاپ ،

 . نانابرهم نیرتنابرهم  يا  ، ] مترخآ ایند و  يا  و  نم ، تشهب  و  [ 77  .] َنیِمِحاَّرلا َمَحْرا  ای   ] یتَرِخآ َو  َياْینُد  ای  َو  یتَّنَجَو 

نیّبحملا تاجانم  - 9

( ادخ نارادتسود  )
هب دنهاوخیم  وا  زا  دنبلطیم و  ار  دـنوادخ  ّتبحم  هک  یناسک  دـنزرویم ؛ قشع  وا  هب  دـنراد و  تسود  ار  ادـخ  هک  تسا  یناسک  تاجانم 

. درگنب يو  هب  هنانابرهم  دنکفا و  رظن  شاهدنب 
77 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

يذَّلا  اَذ  ْنَمَو  ًالََدب ، َْکنِم  َمارَف  َِکتَّبَحَم  َةَوالَح  َقاذ  يذَّلا  اَذ  ْنَم  یهلا 
هک  تسیک  و  دیزگرب ، ار  وت  زا  ریغ  دیشچ و  ار  تتبحم  ینیریش  هک  تسیک  نم ، دوبعم  يا 

َِکبْرُِقل  ُهَْتیَفَطْصا  ِنَّمِم  اْنلَعْجاَف  یهلا  ًالَوِح ، َْکنَع  یغَْتباَف  َِکبْرُِقب  َسَنآ 
تیتسود  یکیدزن و  يارب  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  نم ، دوبعم  يا  دیبلط ، ار  وت  زا  ینادرگيور  تفرگ و  سنا  تبرق  راوج  هب 

ُهَْتیَّضَرَو  َِکئآِقل ، یلا  ُهَْتقَّوَشَو  َِکتَّبَحَمَو ، َكِّدُِول  ُهَتْصَلْخاَو  َِکتَیالِوَو ،
تریدقت  هب  و  يدومن ، شقاتشم  ترادید  يارب  و  يدنادرگ ، شصلاخ  تتبحم  تّدوم و  يارب  يدرک و  شاهدیزگرب 

ْنِم  ُهَتْذَعاَو  َكاضِِرب ، ُهَتْوَبَحَو  َکِهْجَو ، یلا  ِرَظَّنلِاب  ُهَتْحَنَمَو  َِکئآضَِقب ،
نارجه  زا  و  يدومن ، شاهیده  ار  تیدونشخ  و  يدرک ، شیاطع  ار  تلامج  هب  هّجوت  و  یتخاس ، شیضار 
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، َِکتَفِْرعَِمب ُهَتْصَصَخَو  َكِراوِج ، یف  ِقْدّصلا  َدَعْقَم  ُهَْتاََّوبَو  َكالِقَو ، َكِرْجَه 
، يدنادرگ شصوصخم  تتخانش  هب  و  يداد ، شیاج  تراوج  رد  قدص  هاگیاج  رد  و  يداد ، شهانپ  تیرود  و 

َْتیَلْخاَو  َِکتَدَهاشُِمل ، ُهَْتیَبَتْجاَو  َِکتَدارِِإل ، ُهَْبلَق  َتْمَّیَهَو  َِکتَدابِِعل ، ُهَْتلَّهاَو 
ار شیور  و  يدرک ، شاهدیزگرب  ترادید  يارب  يدومن و  تاهتساوخ  هتفیش  ار  شلد  و  یتخاس ، شقیال  تیگدنب  يارب  و 

، َكَرْکِذ ُهَتْمَْهلاَو  َكَْدنِع ، امیف  ُهَْتبَّغَرَو  َکِّبُِحل ، ُهَداُؤف  َتْغَّرَفَو  ََکل ، ُهَهْجَو 
یتخاس  شلوغشم  تدای  هب  و  يدومن ، شقاتشم  تسوت  دزن  هچنآ  يارب  و  يدرک ، یلاخ  تتبحم  يارب  ار  شلد  یتخاس و  دوخ  هّجوتم 

، َِکتَّیَِرب یِحلاص  ْنِم  ُهَتْرَّیَصَو  َِکتَعاِطب ، ُهَْتلَغَشَو  َكَرْکُش ، ُهَتْعَزْواَو 
يداد  رارق  تناگدیرفآ  نیرتهتسیاش  زا  ار  وا  و  يدومن ، شلوغشم  تیگدنب  هب  و  يدرک ، شبیصن  ار  ترکش  و 

اْنلَعْجا َّمُهَّللا  َْکنَع ، ُهُعَطْقَی  ٍءْیَش  َّلُک  ُْهنَع  َْتعَطَقَو  َِکتاجانُِمل ، ُهَتْرَتْخاَو 
ار ام  ایادخ  يدیرب ، وا  زا  دنکیم  ادج  وت  زا  ار  وا  هک  هچ  ره  و  يدیزگرب ، تتاجانم  يارب  و 

ْمُهُهابِج  ُنینَْألاَو ، ُةَْرفَّزلا  ُمُهُرْهَد  َو  ُنینَْحلاَو ، َْکَیلا  ُحاِیتْرِْإلا  ُمُُهبْأَد  ْنَّمِم 
ناشیناشیپ  هک  نانآ  تسا ، هلان  هآ و  ناشراگزور  و  تسوت ، هاگرد  هب  يراز  يداش و  ناشتداع ، هک  هد  رارق  یناسک  زا 

ْنِم  ٌۀَِلئآس  ْمُهُعُومُدَو  َِکتَمْدِخ ، یف  ٌةَرِهاس  ْمُُهنُویُعَو  َِکتَمَظَِعل ، ٌةَدِجاس 
وت سرت  زا  ناشیاهکشا  و  تسا ، رادیب  وت  تمدخ  رد  ناشیاهمشچ  و  هتفرگ ، رارق  كاخ  رب  تتمظع  ربارب  رد 

ای َِکَتباهَم ، ْنِم  ٌۀَِعلَْخنُم  ْمُُهتَِدْئفاَو  َِکتَّبَحَِمب ، ٌۀَقِّلَعَتُم  ْمُُهبُوُلقَو  َِکتَیْشَخ ،
يا  هتخیر ، ورف  وت  تبیه  زا  ناشیاهبلق  و  تسوت ، هدادلد  هتفیش و  ناشیاهلد  و  تسا ، يراج 

78 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ِهیفِراع  ِبُولُِقل  ِهِهْجَو  ُتاُحبُسَو  ٌۀَِقئآر ، ِهیّبُِحم  ِراْصبَِأل  ِهِسُْدق  ُراْونا  ْنَم 

تنافراع  ياهلد  يارب  تلامج  راونا  و  تسا ، ناشخرد  تنارادتسود  ياههدید  يارب  تیسدق  ياهرون  هک  یسک 
َکَّبُح  َُکلَئْسا  َنیّبِحُْملا ، ِلاما  َۀَیاغ  ایَو  َنیقاتْشُْملا ، ِبُوُلق  ینُم  ای  ٌۀَِفئآش ،

، ار تیتسود  مهاوخیم  وت  زا  نارادتسود ، يوزرآ  تیاهن  يا  ناقاتشم ، لد  دیما  يا  تسا  راکشآ 
َکَلَعَْجت  ْناَو  َِکبُْرق ، یلا  یُنلِصُوی  ٍلَمَع  ِّلُک  َّبُحَو  َکُّبُِحی ، ْنَم  َّبُحَو 

ار دوخ  هک ) مهاوخیم  وت  زا   ) و دناسریم ، تیکیدزن  هب  ارم  هک  یلمع  ره  یتسود  و  دراد ، تسود  ار  وت  هک  نآ  یتسود  و 
یقْوَشَو  َِکناوْضِر ، یلا  ًاِدئآق  َكاَّیا  یّبُح  َلَعَْجت  ْناَو  َكاوِس ، اَّمِم  ََّیلا  َّبَحا 

مقایتشا  و  تتشهب ، هب  ندیسر  يارب  ياهلیسو  ار  تدوخ  هب  متبحم  و  یهد ، رارق  زیچ  ره  زا  رتبوبحم  نم  دزن 
ِّدُْولا ِْنیَِعب  ْرُْظناَو  َّیَلَع ، َْکَیلا  ِرَظَّنلِاب  ُْنْنماَو  َِکنایْصِع ، ْنَع  ًاِدئاذ  َْکَیلا 

تبحم  هدید  اب  و  راذگ ، تنم  نم  رب  تدوخ  هب  مهجوت  اب  یهد ، رارق  تینامرفان  زا  عنام  ار  تدوخ  هب 
ِداعْسِْإلا ِلْها  ْنِم  یْنلَعْجاَو  َکَهْجَو ، یّنَع  ْفِرْصَتال  َو  ََّیلا ، ِفْطَْعلاَو 

نادنمتداعس  هرمز  رد  ارم  و  نادرگم ، رب  نم  زا  ار  تیور  و  نک ، رظن  نم  هب  تفوطع  و 
[78 .] َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  ُبیُجم  ای  َكَْدنِع ، ِةَوْظِْحلاَو 

. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  هدننک ، تباجا  يا  هد ، رارق  تهاگرد  نادنمهرهب  و 

نیلّسوتملا تاجانم  - 10
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( نالّسوتم )
هب لین  هلیـسو  ار  ود  نیا  دنرادیم و  شوخ  لد  شربمایپ  تعافـش  هب  دنیوجیم و  لّسوت  یهلا  تفأر  تفوطع و  هب  هک  تساهنآ  زاین  زار و 

. دنهدیم رارق  قح  ناوضر  هب  ندیسر  یهلا و  نارفغ 
ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
اَّلا َْکَیلا  ٌۀَعیرَذ  یل  الَو  َِکتَْفاَر ، ُفِطاوَع  اَّلا  َْکَیلا  ٌۀَلیسَو  یل  َْسَیل  یهلا 

تاهدش  هتخانش  ياهتمحر  زج  مرادن و  تهاگرد  هب  ندیسر  يارب  ياهلیسو  تتفأر  فطاوع  زج  نم ، دوبعم  يا 
، ِۀَّمُْغلا َنِم  ِۀَّمُْألا  ِذِْقنُمَو  ِۀَمْحَّرلا ، ِِّیبَن  َکِِّیبَن  ُۀَعافَشَو  َِکتَمْحَر ، ُفِراوَع 79 ]

، مرادن تهاگرد  هب  ندیسر  يارب  یهار  هودنا ، مغ و  زا  تما  هدنهد  تاجن  تمحر و  ربمایپ  تربمایپ ، تعافش  و 
79 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ِزْوَْفلا َیلا  ًۀَلْصُو  یل  امُهْرِّیَصَو  َِکناْرفُغ ، ِْلیَن  یلا  ًابَبَس  یل  امُْهلَعْجاَف 
، هد رارق  تیدونشوخ  هب  مندیسر  ببس  تشزرمآ و  هب  مندیسر  هلیسو  ار  ود  نآ  سپ 

، َكِدوُج ِءآنِِفب  یعَمَط  َّطَحَو  َکِمَرَک ، ِمَرَِحب  یئآجَر  َّلَح  ْدَقَو  َِکناوْضِِرب ،
، هدمآ دورف  تتواخس  هناتسآ  هب  معمط  هتفرگ و  ياج  تششخب  میرح  رد  مدیما  هک  ارچ 

َنیذَّلا  َِکتَْوفَص  ْنِم  یْنلَعْجاَو  یلَمَع  ِْریَْخلِاب  ِْمتْخاَو  یلَما  َکیف  ْقِّقَحَف 
هک  تناگدیزگرب  زا  ارم  هد  رارق  و  نک ، متخ  ریخ  هب  ار  مراک  و  زاس ، ققحم  تدوخ  دروم  رد  ار  میوزرآ  سپ 

ِرَظَّنلِاب ْمُهَُنیْعا  َتْرَْرقاَو  َِکتَمارَک ، َراد  ْمُهَتْأَّوب  َو  َِکتَّنَج ، َۀَحُوبُْحب  ْمُهَْتلَلْحا 
تلامج  ياشامت  هب  ار  ناشناگدید  ياهدرک و  نکاس  تتمارک  هناخ  رد  هداد و  ياج  تتشهب  نایم  رد  ار  اهنآ 

ُدِفَی ْنَم ال  ای  َكِراوِج ، یف  ِقْدِّصلا  َلِزانَم  ْمُهَْتثَرْواَو  َِکئآِقل ، َمْوَی  َْکَیلا 
، نانامهیم هک  يا  ياهدیشخب ، نانآ  هب  تدوخ  راوج  رد  ار  تقادص  ياههاگلزنم  و  ياهدومن ، نشور  تمایق ) رد   ) ترادید زور  رد 

الَخ ْنَم  َْریَخای  ُْهنِم ، َمَحْرا  َنوُدِصاْقلا  ُدِجَی  الَو  ُْهنِم ، َمَرْکا  یلَع  َنوُِدفاْولا 
ناگدناماهنت  هک  یسک  نیرتهب  يا  دنباین ، ار  وت  زا  رتنابرهم  ناگدننکدصق ، و  دنوشن ، دراو  وت  زا  رتمیرک  رب 

يدَی  ُتْدَدَم  َكِْوفَع  ِۀَعَس  یلا  ٌدیرَط ، ِْهَیلا  يوا  ْنَم  َفَطْعا  ایَو  ٌدیحَو ، ِِهب 
هدرک  زارد  تسد  تتشذگ ، تعسو  يوس  هب  دنوش ، هدنهانپ  وت  هب  نایرارف  هک  یسک  نیرتنابرهم  يا  دننک ، تولخ  وت  اب 

ِۀَْبیَْخلِاب یِنْلُبت  الَو  َنامْرِْحلا ، ِیِنلُوت  الَف  یّفَک  ُْتقَلْعا  َکِمَرَک  ِْلیَِذبَو 
يدیماان  هب  ارم  و  نکم ، طلسم  نم  رب  ار  تیمورحم  سپ  ماهدش  لّسوتم  تمرک  ناماد  هب  و 

 . نانابرهم نیرتنابرهم  يا   ] اعد هدنونش  يا  نکم ، راتفرگ  يراکنایز  و  [ 80  .] َنیِمِحاَّرلا َمَحْرا  ای   ] ِءآعٌّدلا َعیمَس  ای  ِنارْسُْخلاَو ،

نیرقتفملا تاجانم  - 11

( نادنمزاین )
؛ دنهاوخیم ار  شتمعن  یگتـسویپ  ماود و  دننکیم و  بلط  وا  يانغ  زا  دننادیم و  وا  دـنمزاین  ار  دوخ  دوجو  ياپاترـس  هک  نانآ  زاین  زار و 

. دنبلطیم دنوادخ  زا  ار  اههودنا  اهیگتسکش و  اهجنر ، همه  عفر 
80 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
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ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

َکُفْطَع  اَّلا  ِهینُْغی  يْرقَفَو ال  َُکنانَحَو ، َکُفُْطل  اَّلا  ُهُُربْجَی  يرْسَک ال  یهلا 
تناسحا  تبحم و  زج  ار  مزاین  و  دنکن ، ناربج  تینابرهم  فطل و  زج  ار  مدوبمک  نم ، دوبعم  يا 

، َُکناْطلُس اَّلا  اهُّزُِعی  یتَّلِذَو ال  َُکناما ، اَّلا  اُهنِّکَُسیال  یتَعْوَرَو  َُکناسْحاَو ،
دنادرگن زیزع  تاهطلس  تردق و  زج  ار  میراوخ  و  دهدن ، شمارآ  وت  ناما  زج  ار  مساره  و  دنکن ، زاینیب 

یتَجاحَو ال َُکلْوَط ، اَّلا  اهُّدُسَیال  یتَّلَخَو  َُکلْضَف ، اَّلا  اهینُغِّلَُبی  یتَِّیْنماَو ال 
ار مجایتحا  و  دنکن ، ناربج  تششخب  زج  ار  مزاین  دناسرن و  میوزرآ  هب  ارم  تلضف  زج  يزیچ  و 

ُْریَغ ُهُفِشْکَی  يّرُضَو ال  َِکتَمْحَر ، يوِس  ُهُجِّرَُفی  یبْرَکَو ال  َكُْریَغ ، اهیضْقَی 
تینابرهم  زج  ار  منایز  دیاشگن ، تتمحر  زج  ار  میراتفرگ  و  دنکن ، هدروآرب  وت  زج 

، َكُؤآِقل اَّلا  اهیفُْطی  یتَعَْولَو ال  َُکلْصَو ، اَّلا  اهُدِّرَُبی  یتَّلُغَو ال  َِکتَْفاَر ،
دنکن شوماخ  ترادید  زج  ار  ملد  شتآ  و  دنکن ، مارآ  تلاصو  زج  ار  مشطع  زوس  و  دنکن ، فرطرب 

يُّونُد  َنُود  ُّرِقَی  يرارَقَو ال  َکِهْجَو ، یلا  ُرَظَّنلا  اَّلا  ُهُُّلبَی  َْکَیلا ال  یقْوَشَو 
دریگن رارق  تیکیدزن  رد  زج  مشمارآ  و  دنکن ، باریس  تاهولج  هب  هّجوت  زج  ار  ترادید  هب  مقایتشاو 

یّمَغَو ال َکُّبِط ، اَّلا  ِهیفْشَیال  یمْقُسَو  َکُحْوَر ، اَّلا  اهُّدُرَی  یتَفَْهلَو ال  َْکنِم ،
ار مغ  و  دباین ، افش  تنامرد  اب  زج  میرامیب  و  دنکن ، فرطرب  تشخبناج  میسن  زج  ار  ممغ  هودنا و 

اَّلا ُهُولْجَی  یْبلَق ال  ُْنیَرَو  َکُْحفَص ، اَّلا  ُُهئِْرُبی  یحْرُجَو ال  َُکبُْرق ، اَّلا  ُُهلیُزی 
توفع  زج  ار  ملد  راگنز  و  دشخبن ، مایتلا  تتشذگ  زج  ار  ممخز  و  دنکن ، لئاز  تبرق  راوج  زج 

، َنیِلمْالا ِلَما  یهَْتنُم  ایَف  َكُْرما ، اَّلا  ُهُحیُزیال  يرْدَص  ُساوْسَوَو  َكُْوفَع ،
نادنموزرآ  يوزرآ  تیاهن  يا  دنکن ، فرطرب  تنامرف  زج  ار  منورد  هسوسو  و  دهدن ، الج 

ِۀَبْغَر یلْعا  ایَو  َنیِبلاَّطلا ، ِۀَِبلَط  یْصقا  ای  َو  َنیِلئآَّسلا ، ِلْؤُس  َۀَیاغ  ایَو 
لیم  نیرترب  يا  و  ناگدنیوج ، بولطم  نیرخآ  يا  و  ناراتساوخ ، هتساوخ  ياهتنم  يا  و 

ِةَوْعَد َبیُجم  ایَو  َنیِفئآْخلا ، َناما  ای  َو  َنیِحلاَّصلا ، َِّیلَو  ای  َو  َنیبِغاَّرلا ،
تساوخرد  هدننک  تباجا  يا  و  ناگدیسرت ، شخبینمیا  يا  و  ناحلاص ، تسرپرس  يا  و  ناقاتشم ،

، َنیثیغَتْسُْملاَثایِغ ایَو  َنیِسئآْبلاَْزنَک ، ایَو  َنیمِدْعُْملاَرْخُذ ، ایَو  َنیّرَطْضُْملا ،
ناهاوخسردایرف  سردایرف  يا  و  نایاونیب ، جنگ  يا  و  نادنمزاین ، هریخذ  يا  و  ناگدنامرد ،

81 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
َمَحْرا  ای  َو  َنیمَرْکَْألا ، َمَرْکا  ای  َو  ِنیکاسَْملاَو ، ِءآرَقُْفلا  ِِجئآوَح  َیِضاق  ای  َو 

نیرتنابرهم  يا  و  نایمارگ ، نیرتیمارگ  يا  و  ناتسدیهت ، ناریقف و  ياهزاین  هدنروآرب  يا  و 
ْنا  َُکلَئْسا  یلاِهْتباَو  یعُّرَضَت  َْکَیلا  َو  یلاؤُسَو  یعُّضََخت  ََکل  َنیمِحاَّرلا ،

هک  مهاوخیم  وت  زا  تسوت ، هاگرد  هب  ماهلان  يراز و  هیرگ و  و  متساوخرد ، ینتورف و  نانابرهم ،
ِباِبب  اَن  ااهَو  َِکناِنْتما ، َمَِعن  َّیَلَع  َمیُدتَو  َِکناوْضِر ، ِْحَور  ْنِم  ینَلیُنت 

هاگرد  هب  نم  کنیا  و  یهد ، همادا  نم  رب  ار  تگرزب  ياهتمعن  و  یناسرب ، نم  هب  تیدونشوخ  شخبناج  میسن  زا 
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، ٌمِصَتْعُم ِدیدَّشلا  َِکْلبَِحبَو  ٌضِّرَعَتُم ، َكِِّرب  ِتاحَفَِنلَو  ٌِفقاو ، َکِمَرَک 
ماهدز  گنچ  تمکحم  نامسیر  هب  و  مبلاط ، ار  تیکین  میسنو  هداتسیا  تمرک 

، ِلیلَْکلا ِناسِّللااَذ  َلیلَّذلا ، َكَْدبَع  ْمَحْرا  یهلا  ٌکِّسَمَتُم ، یْقثُْولا  َِکتَوْرُِعبَو 
گنگ  شنابز  هک  تنتورف  هدنب  رب  نم  دوبعم  يا  ماهتفرگ ، ار  تمکحم  هریگتسد  و 

، ِلیلَّظلا َکِّلِظ  َتَْحت  ُهُْفنْکاَو  ِلیزَْجلا ، َِکلْوَِطب  ِْهیَلَع  ُْنْنماَو  ِلیلَْقلا ، ِلَمَْعلاَو 
. هد هانپ  تاهدرتسگ  هیاس  ریز  رد  ار  وا  و  راذگ ، تنم  وا  رب  تناوارف  ششخب  اب  نک ، محر  تسا  مک  شلمع  و 

[81 .] َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  ُلیمَج ، ای  ُمیرَک  ای 
. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  ابیز ، يا  هدنشخب ، يا 

نیفراعلا تاجانم  - 12

( نافراع )
تخانـش هب  یبایهار  وا و  تاذ  هنک  كرد  زا  یناوتان  لوبق  زا  سپ  هک  نانآ  دـنیوگیم ، نخـس  ادـخ  اب  هنافراع  هک  تسا  یناسک  تاـجانم 

ّتبحم ياههمـشچ  يوجتـسج  رد  ماکهنـشت  دنناج و  لد و  ناگدید  زا  اهباجح  ندـیرد  هتـشذگ و  زا  رتهب  یتفرعم  یپ  رد  شتافـص  لماک 
. دنشابیم يو  قشع  ماج  زا  ندیشون  یهلا و 

ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

ِتَزَجَعَو  َِکلالَِجب ، ُقیلَی  امَک  َِکئآنَث  ِغُوُلب  ْنَع  ُنُْسلَْألا  ِتَرُصَق  یهلا 
اهلقع و  تسا ، هاتوک  تسوت  یگرزب  هتسیاش  هک  نانچ  نآ  تیانث  نایب  زا  اهنابز  نم ، دوبعم  يا 

82 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
یلا  ِرَظَّنلا  َنوُدُراْصبَْألا  ِتَرَسَْحناَو  َِکلامَج ، ِْهنُک  ِكارْدا  ْنَع  ُلوُقُْعلا 

تتمظع  هوکش و  ياشامت  رد  اههدید  و  تسا ، زجاع  تتاذ  هنک  كرد  زا 
ْنَع  ِزْجَْعلِاب  اَّلا  َِکتَفِْرعَم ، یلا  ًاقیرَط  ِْقلَْخِلل  ْلَعَْجت  َْملَو  َکِهْجَو ، ِتاُحبُس 

رارق تتخانش  زا  یناوتان  هب  رارقا  زج  تتخانش  رد  تاقولخم  يارب  یهار  تسا ، هدناماو 
یف  َْکَیلا  ِقْوَّشلا  ُراجْشا  ْتَخَّسََرت  َنیذَّلا  َنِم  اْنلَعْجاَف  یهلا  َِکتَفِْرعَم ،

ناشیاهلد  غاب  رد  تدیما  لاهن  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  نم ، دوبعم  يا  ياهدادن ،
یلا  ْمُهَف  ْمِِهبُوُلق ، ِعِماجَِمب  َِکتَّبَحَم  ُۀَعَْول  ْتَذَخاَو  ْمِهِروُدُص ، ِِقئآدَح 

رد نانآ  سپ  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  ناشلد  رسارس  تتّبحم  زوس  هدناود و  هشیر 
ْنِمَو  َنوُعَتْرَی ، ِۀَفَشاکُْملاَو  ِبْرُْقلا  ِضایِر  یف  َو  َنوُْواَی ، ِراْکفَْألا  ِراکْوا 

اب و  دنمارخیم ، هفشاکم  برق و  ياهغاب  رد  هتفرگ و  ياج  راکفا  هنایشآ 
، َنوُدِرَی ِتافاصُْملا  َِعیارَشَو  َنوُعَرْکَی ، ِۀَفَطالُْملا  ِْساَِکب  ِۀَّبَحَْملا  ِضایِح 

دنوشیم دراو  فاص  لالز و  ياههمشچرس  هب  دنشونیم و  تتبحم  يایرد  زا  تینابرهم  ماج 
ْمِهِِدئآقَع  ْنَع  ِْبیَّرلا  ُۀَْملُظ  ْتَلَْجناَو  ْمِهِراْصبا ، ْنَع  ُءآطِْغلا  َفِشُک  ْدَق 

تاداقتعا  زا  دیدرت  کش و  یکیرات  هتفر و  رانک  ناشیاههدید  زا  اههدرپ  هک  یلاح  رد 
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ْتَحَرَْشناَو  ْمِهِِرئآرَسَو ، ْمِِهبُوُلق  ْنَع  ِّکَّشلا  ُۀََجلاُخم  ْتَفَْتناَو  ْمِهِِرئآمَضَو ،
اب هدش و  یفتنم  ناشیاهنطاب  اهلد و  زا  دیدرت  بارطضا و  هدش و  فرطرب  ناشنطاب  و 

، ْمُهُمَمِه ِةَداهَّزلا  ِیف  ِةَداعَّسلا  ِْقبَِسل  ْتَلَعَو  ْمُهُروُدُص ، ِۀَفِْرعَْملا  ِقیقْحَِتب 
هدش  یلاع  ییاسراپ  رد  تقبس  يوگ  ندوبر  يارب  ناشیاهتمه  هدش و  هداشگ  ناشیاههنیس  تفرعم ، لوصح 

، ْمُهُّرِس ِْسنُْألا  ِسِلْجَم  یف  َباطَو  ْمُُهبْرِش ، ِۀَلَماعُْملا  ِنیعَم  یف  َبُذَعَو 
هتشگ  هزیکاپ  سنا  لفحم  رد  ناشنطاب  هدش و  اراوگ  ناشاهیندیشون  کین ،)  ) راتفر همشچ  رد  و 

ِبابْرَْألا  ِّبَر  یلا  ِعوُجُّرلِاب  ْتَّناَمْطاَو  ْمُُهبْرِس ، ِۀَفاخَْملا  ِنِطْوَم  یف  َنِماَو 
ناشسفن  اتکی ، راگدرورپ  يوس  هب  تشگزاب  اب  هتشگ و  نمیا  ناشهار  كانسرت ، ياهلحم  رد  و 

ْمِِهبُوبْحَم  یلا  ِرَظَّنلِاب  ْتَّرَق  َو  ْمُهُحاوْرا ، ِحالَْفلا  َو  ِزْوَْفلِاب  ْتَنَّقَیَت  َو  ْمُهُسُْفنا ،
ناشبوبحم  رادید  هب  ناشیاههدید  هدرک و  ادیپ  نیقی  يراگتسر  يزوریپ و  هب  ناشناور  حور و  هتشگ و  مارآ 

ِْعَیب  یف  ْتَِحبَرَو  ْمُهُرارَق ، ِلُومْأَْملا  ِْلیَنَو  ِلْؤُّسلا  ِكارْدِاب  َّرَقَتْساَو  ْمُُهُنیْعا ،
نتخورف  رد  ناشتراجت  و  هتشگ ، رارقرب  ناششمارآ  اهوزرآ ، اههتساوخ و  هب  ندیسر  اب  و  هتشگ ، نشور 

83 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، ِبُولُْقلا یَلَع  َكِرْکِِذب  ِماْهلِْإلا  َرِطاوَخ  ََّذلاام  یهلا  ْمُُهتَراِجت ، ِةَرِخْالِاب  اْینُّدلا 

اهلد رب  وت  دای  ماهلا  ياههرطاخ  تسا  شخبتّذل  هچ  نم ، دوبعم  يا  تسا ، هدش  دنمدوس  ترخآ ، هب  ایند 
َمْعَط  َبَیْطا  امَو  ِبُویُْغلا ، ِِکلاسَم  یف  ِماهْوَْألِاب  َْکَیلا  َریسَْملا  یَلْحا  امَو 

معط  تسا  شوخ  هچو  اهرواب ، اب  یئرمان ، ياههار  رد  وت  يوس  هب  تکرح  تسا  نیریش  هچ  و 
ْنِم  اْنلَعْجاَو  َكِداْعبا ، َو  َكِدْرَط  ْنِم  انْذِعاَف  َِکبُْرق ، َبْرِش  َبَذْعا  امَو  َکِّبُح ،

نیرتصوصخم  زا  و  هد ، هانپ  تندرک  رود  ندنار و  زا  ار  ام  سپ  تبرق ، ماقم  تساراوگ  هچو  تتّبحم ،
ای َكِداَّبُع ، ِصَلْخاَو  َکیِعئآط ، ِقَدْصاَو  َكِدابِع ، ِحَلْصاَو  َکیفِراع ، ِّصَخا 

يا  هد ، رارق  تناگدننک  تدابع  نیرتصلاخ  ناعیطم و  نیرتوگتسار  و  ناگدنب ، نیرتهتسیاش  و  نافراع ،
[82 .] َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  َکِّنَمَو  َِکتَمْحَِرب  ُلینُم ، ای  ُمیرَک  ای  ُلیلَج ، ای  ُمیظَع 

. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تتّنم  تمحر و  هب  هدننک ، اطع  يا  هدنشخب ، يا  هوکشاب ، يا  تمظع ، اب 

نیرکاذلا تاجانم  - 13

( نارکاذ )
دورف ناشناج  بلق و  رب  لاح  همه  اج و  همه  رد  ار  شدای  رکذ و  هک  دنهاوخیم ، وا  زا  دنبلطیم و  ار  ادخ  دای  هک  تسا  یناسک  زاین  زار و 
اهناج قح ، لامج  يونعم  تیؤر  اب  زج  دریگیمن و  مارآ  اهلد  وا  داـی  اـب  زج  دـننادیم  هک  ناـنآ  دـنادرگ ؛ ناشـسنوم  سینا و  ار  نآ  درآ و 

. دباییمن شمارآ 
ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
َنا  یلَع  َكاَّیا ، يرْکِذ  ْنِم  َُکتْهَّزََنل  َكِْرما ، ِلُوبَق  ْنِم  ُبِجاْولا  َالَْول  یهلا 

هکنیا  رب  هوالع  منک ، تدای  هک  متسنادیم  نآ  زا  رتكاپ  ار  وت  نیقی  هب  تبجاو ، نامرف  نتفریذپ  دوبن  رگا  نم ، دوبعم  يا 
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َلَعْجا  یّتَح  يرادْقِم  َُغْلبَی  ْنا  یسَع  امَو  َكِرْدَِقب ، يرْدَِقب ال  ََکل  يرْکِذ 
دروم هک  دور  الاب  ياهزادنا  هب  مشزرا  هک  مرادن  دیما  و  وت ، یگتسیاش )  ) هزادنا هب  هن  تسا  نم  ناوت )  ) هزادنا هب  وت  ندرک  دای 

، اِنتَنِْسلا یلَع  َكِرْکِذ  ُنایَرَج  اْنیَلَع  ِمَعِّنلا  ِمَظْعا  ْنِمَو  َکِسیدْقَِتل ، ًاّلَحَم 
، تسام نابز  رب  وت  مان  ندش  يراج  ام  رب  وت  ياهتمعن  نیرتگرزب  زا  و  موش ، عقاو  وت  میرکت 

84 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ِیف  َكَرْکِذ  انْمِْهلاَف  یهلا  َکِحیبْسَتَو ، َکِهیْزنَتَو  َِکئآعُِدب  اَنل  َُکنْذاَو 

، راکشآ تولخ و  رد  نم ، دوبعم  يا  تسوت ، ندرک  دای  یکاپ  هب  نتشاد و  هّزنم  اعد و  يارب  تاهزاجا  و 
ِءآَّرَّسلا ِیفَو  ِرارْسِْإلاَو ، ِنالْعِْإلاَو  ِراهَّنلاَو ، ِْلیَّللاَو  ِءالَْملاَو ، ِءالَْخلا 

هب  ار  ام  یشوخان  یشوخ و  ناهن و  ادیپ و  و  زور ، بش و  و 
ِیْعَّسلاَو  ِّیِکَّزلا ، لَمَْعلِاب  اْنلِمْعَتْساَو  ِّیِفَْخلا ، ِرْکِّذلِاب  انِْسنآَو  ِءآَّرَّضلاَو ،

شالت  هزیکاپ و  راک  هب  و  نک ، نامسونأم  تیناهنپ  دای  هب  و  راداو ، تدای 
، ُۀَِهلاْولا ُبُولُْقلاِتَماه  َِکب  یهلا  ِِّیفَْولا ، ِنازیْملِاب  انِزاجَو  ِّیِضْرَْملا ،

هدش  تقشاع  هتفیش ، ياهلد  نم ، دوبعم  يا  هد ، نامشاداپ  رپ  هنامیپ  اب  راداو و  هدیدنسپ 
، َكارْکِِذب اَّلا  ُبُولُْقلا  ُِّنئَمْطَت  الَف  ُۀَِنیابَتُْملا ، ُلوُقُْعلا  ِتَعِمُج  َِکتَفِْرعَم  یلَعَو 

دریگن مارآ  تدای  هب  زج  اهلد  سپ  هدمآ ، درگ  تتخانش  يارب  هدنکارپ  ياهلقع  و 
، ٍناکَم ِّلُک  یف  ُحَّبَسُْملا  َْتنا  َكایْؤُر ، َْدنِع  اَّلا  ُسوُفُّنلا  ُنُکْسَت  الَو 

يدرگ  دای  یکاپ  هب  ناکم  ره  رد  هک  ییوت  دباین ، شمارآ  ترادید  ماگنه  هب  زج  اهلد  و 
، ٍناِسل ِّلُِکب  ُّوُعْدَْملاَو  ٍناوا ، ِّلُک  یف  ُدوُجْوَْملاَو  ٍنامَز ، ِّلُک  یف  ُدُوبْعَْملاَو 

يوش  هدناوخ  نابز  ره  هب  و  يدوجوم ، هظحل  ره  رد  يوش و  تدابع  نامز  ره  رد  و 
ٍۀَحار ِّلُک  ْنِمَو  َكِرْکِذ ، ِْریَِغبٍةََّذل  ِّلُک  ْنِم  َكُرِفْغَتْساَو  ٍنانَج ، ِّلُک  یف  ُمَّظَعُْملاَو 

یشیاسآ  ره  زا  تدای و  زج  یشوخ  ره  زا  يوش ، دای  یگرزب  هب  یلد  ره  رد  و 
، َِکتَعاط ِْریَِغب  ٍلْغُش  ِّلُک  ْنِمَو  َِکبُْرق ، ِْریَِغب  ٍروُرُس  ِّلُک  ْنِمَو  َکِْسنا ، ِْریَِغب 

مبلطیم  شزرمآ  وت  زا  تیگدنب  زج  یلاغتشا  ره  زا  تیکیدزن و  زج  يداش  ره  زا  و  تسنا ، زج 
، ًاریثَک ًارْکِذ  َهَّللا  اوُرُکْذا  اُونَما  َنیذَّلا  اَهُّیا  ای  ُّقَْحلا : َُکلْوَقَو  َْتُلق  َْتنا  یهلا 

، دینک دای  رایسب  ار  ادخ  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  تسا : قح  تشیامرف  يدومرف و  وت  نم ، دوبعم  يا 
انَتْرَماَف ْمُکْرُکْذا . ینوُرُکْذاَف  ُّقَْحلا : َُکلْوَقَو  َْتُلقَو  اًلیصاَو . ًةَرُْکب  ُهوُحِّبَسَو 

تدای  هب  ار  ام  سپ  مشاب ، امش  دای  هب  ات  دیشاب  نم  دای  هب  سپ  تسا : قح  تشیامرف  يدومرف و  و  دییوگ : حیبست  ار  وا  ماش  حبص و  و 
اه َو  ًاماظْعا ، َو  ًامیْخفَت  َو  اَنل  ًافیرْشَت  انَرُکْذَت  ْنا  ِْهیَلَع  انَتْدَعَو  َو  َكِرْکِِذب ،

کنیا  دومن و  یهاوخ  دای  ار  ام  تشادگرزب  نداهن و  جرا  تشادیمارگ و  يارب  نآ  لابق  رد  هک  يدومرف  هدعو  ام  هب  هداد و  نامرف 
ایَو َنیرِکاَّذلا ، َرِکاذ  ای  انَتْدَعَو ، ام  اَنل  ْزِْجناَف  انَتْرَما ، امَک  َكوُرِکاذ  ُنَْحن 

يا  و  ناگدننکدای ، هدننکدای  يا  نک ، افو  يدومرف  هدعو  ام  هب  هچنآ  هب  سپ  ياهداد ، نامرف  وت  هک  هنوگنآ  مییوت ، ناگدننکدای  ام 
85 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

[83 .] َنیمِحاَّرلا َمَحْرا 
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. نانابرهم نیرتنابرهم 

نیمصتعملا تاجانم  - 14

( ناگدنهانپ )
تیامح دننزیم و  گنچ  یهلا  نامسیر  هب  دنربیم و  هانپ  وا  ییاناوت  تردق و  هب  تداعـس ، تافآ  هوبنا  ربارب  رد  هک  تسا  یناسک  تاجانم 

. دنبلطیم ار  ادخ  ینابیتشپ  و 
ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
ایَو َنیِکلاْهلا ، َیِْجنُم  ایَو  َنیِذئآْعلا ، َذاعَم  ایَو  َنیِذئاّللا ، َذالَم  ای  َّمُهَّللا 

يا  و  ناگدش ، كاله  شخبتاجن  يا  و  نایوجهانپ ، هانپ  يا  و  ناگدنهانپ ، یماح  يا  ادخ ، يا 
َْزنَک ایَو  َنیّرَطْضُْملا ، َبیُجم  ایَو  ِنیکاسَْملا ، َمِحار  ای  َو  َنیِسئآْبلا ، َمِصاع 

جنگ  يا  و  ناراتفرگ ، هدننک  تباجا  يا  و  نایاونیب ، هدننک  محر  يا  و  ناگراچیب ، رادهگن 
َرِصان ایَو  َنیعِطَْقنُْملا ، يَوأَم  ایَو  َنیرِسَْکنُْملا ، َِرباج  ای  َو  َنیرِقَتْفُْملا ،

روای يا  و  ناگراوآ ، هاگهانپ  يا  و  ناگتسکشلد ، شخب  مایتلا  يا  و  نادنمزاین ،
َنْصِح  ای  َو  َنیبوُرْکَْملا ، َثیغُم  ایَو  َنیِفئآْخلا ، َریُجم  ایَو  َنیفَعْضَتْسُْملا ،

هانپ  يا  ناگدزمغ ، سردایرف  يا  ناگدیسرت ، هدنهد  هانپ  يا  و  نافعضتسم ،
، ُذُولا ْنَِمبَف  َِکتَرْدُِقب  ُْذل  َْمل ا  ْناَو  ُذوُعا ، ْنَِمبَف  َِکتَّزِِعب  ْذُعا  َْمل  ْنا  َنیجاّللا ،

، موش لّسوتم  هک  هب  سپ  موشن  لّسوتم  تتردق  هب  رگا  و  موش ، هدنهانپ  هک  هب  سپ  مربن  هانپ  تتزع  هب  رگا  ناگدنهانپ ،
ایاطَْخلا ِیْنتَجَوْحاَو  َكِْوفَع ، ِلایْذِاب  ِثُّبَشَّتلا  َیلا  ُبُونُّذلا  ِیْنتاَْجلا  ْدَقَو 

ندیبوک  هب  ارم  میاهاطخ  هدرک و  راداو  تتشذگ  ناماد  هب  ندز  گنچ  هب  ارم  مناهانگ  هک  یلاح  رد 
، َكِّزِع ِءآنِِفب  ِۀَخانِْإلا  َیلا  ُۀَئآسِْإلا  ِیْنتَعَدَو  َکِْحفَص ، ِباْوبا  ِحاتِْفتْسا  َیلا 

هدناوخ  ارف  تتّزع  ناتسآ  رد  تماقا  هب  ارم  میاهیدب  و  هتخاس ، جاتحم  تیشوپ  مشچ  ياهرد 
ِنَم  ُّقَح  امَو  َکِفْطَع ، ِةَوْرُِعب  ِکُّسَمَّْتلا  یَلَع  َِکتَمِْقن  ْنِم  ُۀَفاخَْملا  ِیْنتَلَمَحَو 

هک  یسک  يازس  و  تسا ، هدرک  راداو  تتشذگ  نامسیر  هب  ندش  لّسوتم  هب  ارم  تباذع  زا  سرت  و 

86 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، َلَمُْهی ْوا  َمَلُْسی  ْنا  َكِّزِِعب  َراجَتْسا  ِنَِمب  ُقیلَی  الَو  َلَذُْخی ، ْنا  َِکْلبَِحب  َمَصَتْعا 

، دوش هتفرگ  هدیدان  ای  هدش  اهر  هک  تسین  هتسیاش  دوش  هدنهانپ  تتّزع  هب  هک  نآ  و  تسین ، يراوخ  هدز ، گنچ  تنامسیر  هب 
ِدِراوَم ْنَع  انْدُذَو  َِکتَیاعِر ، ْنِم  انِْرُعت  الَو  َِکتَیامِح ، ْنِم  اِنلُْخت  الَف  یهلا 

ياههاگترپ  زا  ار  ام  و  زاسم ، هرهبیب  تهجوت  زا  و  نکم ، مورحم  تتیامح  زا  ار  ام  نم ، دوبعم  يا 
َِکتَِکئالَم  ْنِم  َِکتَّصآخ  ِلْهِاب  َُکلَئْسا  ََکلَو ، َکِفَنَک  یفَو  َِکْنیَِعب  اَّناَف  ِۀَکَلَْهلا ،

تّصاخ  ناگتشرف  ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا  مییوت ، نآ  زا  وت و  هانپ  رد  تناگدید و  ربارب  رد  ام  هک  ارچ  امن ، رود  تکاله 
، ِتاکَلَْهلا َنِم  انیْجُنت  ًۀَِیقاو  اْنیَلَع  َلَعَْجت  ْنا  َِکتَّیَِرب ، ْنِم  َنیِحلاَّصلاَو 
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، دهد نامتاجن  اهتبیصم  زا  ات  یهد  رارق  يرپس  ام  يارب  هک  تناگدیرفآ ، زا  ناحلاص  و 
ْنِم  اْنیَلَع  َلِْزُنت  ْناَو  ِتابیصُْملا ، یِهاوَد  ْنِم  انُّنُِکتَو  ِتافْالا ، َنِم  اُنبِّنَُجتَو 

ام رب  تشمارآ  زا  هکنیا  دنک و  ظفح  ار  ام  عیجف  ياهتبیصم  زا  و  دزاس ، نامرود  تافآ  زا  و 
، َِکنْکُر ِدیدَش  یلا  انَیِوُْؤت  ْنا  َو  َِکتَّبَحَم ، ِراْونِاب  انَهوُجُو  َیِّشَُغت  ْنا  َو  َِکتَنیکَس ،

هداد  ياج  تمکحم  نکر  رد  و  یناشوپب ، ار  ام  هرهچ  تتّبحم  راونا  اب  و  یتسرف ، ورف 
[84 .] َنیمِحاّرلا َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَرَو  َِکتَفأَِرب  َِکتَمْصِع ، ِفانْکا  یف  انَیِوَْحت  ْناَو 

. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تتمحر  ینابرهم و  هب  یهد ، رارق  تتیامح  فنک  رد  و 

نیدهازلا تاجانم  - 15

( نادهاز )
هنوـگچ یتسرپاـیند  ِكاـنرطخ  ياـهبادرگ  دـننادیم  هک  ناـنآ  دـنهاگآ ؛ نآ  فراـخز  یتسرپاـیند و  رطخ  زا  هک  تـسا  یناـسک  تاـجانم 

زا ار  نآ  قرب  قرز و  هب  ییانتعایب  ایند و  رد  دـهز  ورنیا ، زا  دـناشکیم . یهابت  یتسین و  هب  دربیم و  ورف  دوخ  ماـک  رد  ار  شناگدـنیوج 
. دنبلطیم ادخ 

ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

یف  ایانَْملا  يِْدیِاب  اْنتَقَّلَعَو  اهِرْکَم ، َرَفُح  اَنل  ْتَرَفَح  ًاراد  انَْتنَکْسا  یهلا 
رد ار  ام  اهوزرآ ، تسد  اب  و  هدرک ، رفح  ام  يارب  ار  شگنرین  ياهلادوگ  هک  ياهداد  ياج  ياهناخ  رد  ار  ام  نم ، دوبعم  يا 

ِراِرتْغِْإلا َنِم  ُمِصَتْعَن  َِکب  َو  اهِعَدُخ ، ِِدئآکَم  ْنِم  ُئِجَْتَلن  َْکَیلاَف  اهِرْدَغ ، ِِلئآبَح 
شگنراگنر  ياهتنیز  هب  ندش  رورغم  زا  و  میربیم ، هانپ  وت  هب  شاهناراکبیرف  ياههشقن  زا  سپ  هتخیوآ ، گنرین  ياهنامسیر 

87 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ُةَّوُشْحَْملا اََهلاّلُح ، ُۀَِفْلتُْملا  اََهباَّلُط ، ُۀَِکلْهُْملا  اَهَّناَف  اِهتَنیز ، ِفِراخَِزب 

اهالب زا  دیامن ، كاله  ار  شیوخ  هب  نادراو  و  دنک ، دوبان  ار  شناگدنیوج  هک  اریز  میوشیم  لّسوتم  وت  هب 
اْهنِم انْمِّلَسَو  اهیف ، انْدِّهَزَف  یهلا  ِتابَکَّنلِاب ، ُۀَنوُحْشَْملا  ِتافْالِاب ،

قیفوت  هلیسو  هب  و  نادرگ ، دهاز  نآ  رد  ار  ام  نم ، دوبعم  يا  هدش ، هدنکآ  اهتبیصم  زا  و  هدش ، رپ 
ِنْسُِحب  انَرُوما  َّلََوتَو  َِکتََفلاُخم ، َبیبالَج  اَّنَع  ْعَْزناَو  َِکتَمْصِعَو ، َکِقیفْوَِتب 

ار ام  روما  تکین ، ریبدت  اب  و  نک ، رب  ام  زا  ار  تینامرفان  هماج  و  رادب ، ظوفحم  نآ  رد  ار  ام  تیگدنرادزاب  و 
ِْضیَف  ْنِم  اِنتالِص  ْلِمْجاَو  َِکتَمْحَر ، ِۀَعَس  ْنِم  انَدیزَم  ِْرفْواَو  َِکتَیافِک ،

تناوارف  ياهششخب  زا  ار  ام  يایاده  و  نادرگ ، ناوارف  تتمحر  تعسو  زا  ار  ام  مهس  و  نک ، یتسرپرس 
، َِکتَفِْرعَم َراْونا  اَنل  ْمِْمتاَو  َِکتَّبَحَم ، َراجْشا  اِنتَِدْئفا  یف  ْسِرْغاَو  َِکبِهاوَم ،

نک  لماک  ام  رب  ار  تتخانش  راونا  و  ناشنب ، ام  ياهلد  رد  ار  تتّبحم  تخرد  و  نادرگ ، وکین 
، َِکتَیْؤُِرب َِکئآِقل  َمْوَی  انَُنیْعا  ْرِْرقا  َو  َِکتَرِفْغَم ، َةََّذلَو  َكِْوفَع  َةَوالَح  اْنقِذاَو 

و نک ، نشور  تتاقالم  هب  ترادید  زور  رد  ار  ام  ياهمشچ  ناشچب و  ام  هب  ار  تشزرمآ  تّذل  تشذگ و  ینیریش  و 
، َِکتَْوفَص ْنِم  َنیِحلاَّصلِاب  َْتلَعَف  امَک  اِنبُوُلق ، ْنِم  اْینُّدلا  َّبُح  ْجِرْخاَو 
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تناگدیزگرب  زا  ناحلاص  اب  هک  هنوگنامه  نک ، نوریب  ام  ياهلد  زا  ار  ایند  ّتبحم 
[85 .] َنیمَرْکَْألا َمَرْکا  ایَو  َنیمِحاَّرلاَمَحْرا ، ای  َِکتَمْحَِرب  َِکتَّصآخ ، ْنِم  ِراْربَْألاَو 

. نایمارگ نیرتیمارگ  يا  نانابرهم و  نیرتنابرهم  يا  تتمحر  هب  ياهدومن ، راتفر  تصاوخ  زا  ناکین  و 

: مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ماما  زا  موظنم  یتاجانم 

[86 .] تسا هدش  لقن  هّیولع » هفیحص   » زا تاجانم  نیا 
ُعَنْمَتَو  ُءاشَت  ْنَم  یطُْعت  َتْکَرابَتیلُْعلاَو  ِدْجَْملا  َو  ِدوُْجلااَذ  ای  ُدْمَْحلا  ََکل 

يرادزاب  ینک و  اطع  یهاوخ  هک  ره  هب  ياهبترم و  دنلبيرترب  يراوگرزب و  ششخب و  بحاص  يا  تسوت  ِنآ  زا  ساپس  دمح و 
ُعَْزفا  ِرُْسْیلاَو  ِراسْعِْإلا  يََدل  َْکَیلایِلئْوَمَو  يزْرِحَو  یقاّلَخ  َو  یهلا 

موشیم  لّسوتم  وت  هاگرد  هب  يرگناوت  یتسدگنت و  ماگنهنم  هانپ  هاگهانپ و  راگدیرفآ و  دوبعم و  يا 
88 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ُعَسْواَو  ُّلَجا  یْبن  َذ  ْنَع  َكُْوفَعَفیتَئیطَخ  ْتَّمَجَو  ْتَّلَج  ِْنَئل  یهلا 
تسا  رتعیسو  رتگرزب و  مهانگ  زا  وت  وفع  سپتسا  ناوارف  گرزب و  مناهانگ  رگا  نم ، دوبعم  يا 

ُعَتْرا  ِۀَمادَّنلا  ِضَْور  یف  اَن  اهَفاَهلْؤُس ا  َیِسْفَن  ُْتیَطْعا  ِْنَئل  یهلا 
منادرگرس  ینامیشپ  يداو  رد  نم  کنیا  سپمنک  يوریپ  مسفن  ياوه  زا  رگا  نم ، دوبعم  يا 

ُعَمْسَت  َۀَّیِفَخلا  ِیتاجانُم  َْتناَویتَقاف  َو  يْرقَفَو  یلاح  يَرت  یهلا 
يونشیم  ار  میناهنپ  زاین  زار و  وینیبیم  ار  میرادن  زاین و  لاح و  نم ، دوبعم  يا 

ٌعَمْطَم  َكِدوُج  ِْبیَس  یف  یلَف  يداُؤفْغُِزت  الَو  یئآجَر  ْعَطْقَت  الَف  یهلا 
مراد  تتمحر  ناراب  هب  عمط  مشچ  نم  هک  ارچنکم  فرحنم  ار  ملد  عطق و  ار  مدیما  نم ، دوبعم  يا 

ُعِّفَشا  اذ  ْنَم  َو  وُجْرا  يذلَّااَذ  ْنَمَفینَتْدَرَط  ْوا  ینَْتبَّیَخ  ِْنَئل  یهلا 
مریگ  عیفش  ار  هک  هتسب و  دیما  هک  هب  سپینارب  ای  هدرک  دیماان  ارم  رگا  نم ، دوبعم  يا 

ُعَضْخا  ََکل  ٌِفئاخ  ٌلیلَذ  ٌریساینَّنا  َِکباذَع  ْنِم  ینْرِجا  یهلا 
ماوت  هاگرد  ِنتورف  ناسرت و  راوخ و  راتفرگنم و  نیقی  هب  هک  ارچ  هد ، هانپ  دوخ  باذع  زا  ارم  نم ، دوبعم  يا 

ٌعَجْضَمَو  ًيَْوثَم  ِْربَْقلا  ِیف  یل  َناک  اذایتَّجُح  ِنیِْقلَِتب  ینِْسنآَف  یهلا 
مریگ  يوأم  اج و  ربق  رد  هک  هاگ  نآشاب  ممدمه  ملیلد ، نیقلت  اب  سپ  نم ، دوبعم  يا 

ُعَّطَقَتَی  َْکنِم ال  یئآجَر  ُْلبَحَفٍۀَّجِح  َْفلا  ینَْتبَّذَع  ِْنَئل  یهلا 
دوشن  عطق  وت  زا  مدیما  هتشر  مه  زابینک  باذع  لاس  رازه  ارم  رگا  نم ، دوبعم  يا 

ُعَْفنَی  َِکلانُه  ٌلام  الَو  َنُوَنبال  َمْوَی  َكِْوفَع  َمْعَط  یْنقِذا  یهلا 
دشخبن  يدوس  نآ  رد  لام  نادنزرفهک و  يزور  رد  ناشچب  نم  هب  ار  توفع  معط  نم ، دوبعم  يا 

ُعَّیَضا  ُتْسَلَف  یناعَْرت  َْتنُک  ْناَوًاِعئاض  ُْتنُک  ینَعَْرت  َْمل  ِْنَئل  یهلا 
موشن  دوبان  ینک  هّجوت  نم  هب  رگا  سپموش  دوبان  ینکن ، هّجوت  نم  هب  رگا  نم ، دوبعم  يا 

ُعَّتَمَتَی  يوَْهلِاب  ٍءیسُِمل  ْنَمَفٍنِسُْحم  ِْریَغ  ْنَع  ُفْعَت  َْمل  اذا  یهلا 
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تسا  هدرک  يوریپ  سفن  ياوه  زا  هک  يراکهانگ  هدنزرمآ  تسیک  سپيرذگرد  ناراکوکین  زا  طقف  رگا  نم ، دوبعم  يا 
ُعَْبتا  َو  وُْفقا  ِْوفَْعلا  َْرثا  اَن  اهَفیقُّتلا ا  ِبَلَط  یف  ُتْطَّرَف  ِْنَئل  یهلا 

منکیم  وجتسج  هتفر و  تشذگ  وفع و  لابند  هب  نم  کنیا  سپمدومن  یهاتوک  يراکزیهرپ  ندروآ  تسدب  رد  رگا  نم ، دوبعم  يا 
ُعَزْجَی  َوُه  ام  َلیق  یّتَح  َُکتْوَجَراَملاطَف  اًلْهَج  ُْتاَطْخا  ِْنَئل  یهلا 

تسا  لایخیب  هک  دش  هتفگ  نم  هرابرد  هک  ياهنوگ  هب  ماهتسب  دیما  وت  هبزابرید  زا  یلو  ماهدرک  اطخ  ینادان  يور  زا  رگا  نم ، دوبعم  يا 
ُعَفْراَو  ُّلَجا  یْبنَذ  ْنَع  َکُْحفَصَوْتَلَتْعاَو  َدْوَّطلا  ِتََّذب  یبُونُذ  یهلا 

تسا  رتالاب  رتگرزب و  نم  هانگ  زا  وت  یشوپ  مشچ  یلوهتفر  رتالاب  هدش و  رتنوزفا  هوک  زا  مناهانگ  نم ، دوبعم  يا 
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ُعِّمَُدی  یّنِم  َْنیَْعلا  اَیاطَْخلا  ُرْکِذَویتَعَْول  َِکلْوَط  ُرْکِذ  یّحَُنی  یهلا 
دنک  رابکشا  ار  ممشچ  متاهابتشا ، دای  ودهن  ورف  ار  ملد  زوس  تیشخب ، تمعن  دای  نم ، دوبعم  يا 

ٌعِّرَضَتُم  ٌِفئاخ  ٌّرِقُم  ّیناَفیَتبْوَح  ُْحماَو  یتَْرثَع  یْنِلقا  یهلا 
منالان  ناسرت و  و  مهانگ ) هب   ) فرتعم نم  هک  ارچنک  وحم  ار  مهانگ  ریگ و  هدیدان  ار  مشزغل  نم ، دوبعم  يا 

ُعَْرقا  َِکلْضَف  ِباْوبا  يوِس  ُتْسَلَفًۀَحارَو  ًاحْوَر  ْکنِم  یْنِلنا  یهلا 
مبوکیمن  ار  وت  فطل  ِرد  زج  نم  هکناسر  شیاسآ  ینامداش و  هب  دوخ  بناج  زا  ارم  نم ، دوبعم  يا 

ُعَنْصا  َْفیَک  ْما  ِّبَر  ای  یتَلیح  امَفینَْتنَها  ْوا  ینَْتیَْصقا  ِْنَئل  یهلا 
منک ؟ هچ  ای  نم  راگدرورپ  يا  ماهراچ  تسیچ  سپینک  ییانتعایب  هدرک و  رود  ارم  رگا  نم ، دوبعم  يا 

ُعَجْهَی  ُلَّفَغُْملاَو  وُعْدَیَو  یجاُنیٌرِهاس  ِْلیَّللا  یف  ِّبُْحلا  ُفیلَح  یهلا 
تسا  باوخ  رد  لفاغ  یلو  دنکیم  اعد  هدرک و  زاین  زار و  هک  یلاح  ردتسا  رادیب  بش  رد  تتبحم ، نامیپ  مه  نم ، دوبعم  يا 

ُعَّرَضَتَی  ِِهْلَیل  یف  ٍهبَْتنُمَوٍِمئان  َْنَیب  ام  ُْقلَْخلا  اَذهَو  یهلا 
دننکیم  هلان  بش  رد  رادیب و  یضعب  ودنباوخ  رد  یضعب  تاقولخم  نیا  نم ، دوبعم  يا 

ُعَمْطَی  ِْدلُْخلا  ِیفَو  یمْظُْعلا  َِکتَمْحَِرلًایِجار  ََکلاَون  وُجرَی  ُمُهُّلُکو 
دنراد  عمط  نادیواج  تشهب  هب  دناوت و  هدرتسگ  تمحرراودیما  هتشاد و  دیما  تششخب  هب  نانآ  همه  و 

ُعِّنَُشی  َّیَلَع  ِیتائیطَخ  ُْحُبقَوًۀَمالَس  یئآجَر  ینیّنَُمی  یهلا 
دنکیم  اوسر  ارم  متاهابتشا  یتشز  یلودنکیم  راودیما  یتمالس  هب  ارم  مدیما  نم ، دوبعم  يا 

ُعَرْصا  ِرِّمَدُْملا  ِْبنَّذلِابَف  اَّلاَويذِْقنُم  َكُْوفَعَف  وُفْعَت  ْناَف  یهلا 
دروآرد  ياپ  زا  ارم  هدننک  كاله  ناهانگ  هنرگ  وتسا  نم  تاجن  هیام  وت  وفع  سپ  يرذگرد ، رگا  نم ، دوبعم  يا 

ٌعَّضُخ  ََکل  ُمُه  ٍراهْطا  ِۀَمْرُحَوٍدَّمَُحم  ِّیمِشاْهلا  ِّقَِحب  یهلا 
دننتورف  تربارب  رد  هک  یناکاپ  تمرح  قح  هب  ویمشاه  دّمحم  ربمایپ ، قح  هب  نم ، دوبعم  يا 

ٌعَّشُخ  ََکل  ُمُه  ٍراْربا  ِۀَمْرُحَوِهِّمَع  ِْنباَو  یفَطْصُْملا  ِّقَِحب  یهلا 
دنعضاوتم  تربارب  رد  هک  یناکین  تمرح  هب  ویلع  شیومع  رسپ  و  دّمحم )  ) تاهدیزگرب قح  هب  نم ، دوبعم  يا 

ُعَضْخا  ََکل  ًاِتناق  ًاّیِقَت  ًابینُمَدَمْحا  ِنید  یلَع  ینْرِْشناَف  یهلا 
منتورف  تربارب  رد  هک  یلاح  رد  رادربنامرف ، راکزیهرپ و  نانک و  هبوتزیگنارب  دمحا  نید  رب  ارم  نم ، دوبعم  يا 
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ُعَّفَشُْملا  َكاذَف  يْربُْکلا  ُهَتَعافَشيدِّیَسَو  یهلا  ای  یّنَمِرَْحت  الَو 
تسا  هدش  هتفریذپ  شتعافش  وا  هک  وا ، گرزب  تعافش  زانکم  مورحم  ارم  مرورس ، اقآ و  دوبعم و  يا 

ٌعَّکُر  َِکباِبب  ٌرایْخا  َكاجانَوٌدِّحَُوم  َكاعَد  ام  ْمِْهیَلَع  ِّلَصَو 
دنعکار تهاگرد  هب  هک  یلاح  رد  دننک  زاین  زار و  وت  اب  نابوخ  ودنناوخب  ار  وت  ناتسرپاتکی  هک  یمادام  تسرف ، دورد  نانآ  رب  و 

: تاجانم رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  یلاع  رایسب  هلمج  هس 

ًّابَر یل  َنوُکَت  ْنا  ًارْخَف  یب  یفَک  َو  ًاْدبَع ** ََکل  َنوُکا  ْنا  ًاّزِع  یب  یفَک  یهلا 
یشاب  مراگدرورپ  وت  هک  سب  نیمه  مراختفا  يارب  و  مشاب ***، وت  هدنب  هک  سب  نیمه  متفارش  تّزع و  يارب  نم ، دوبعم  يا 

[87 .] ُّبُِحت امَک  یْنلَعْجاَف  ُّبِحا ، امَک  َْتنا 
. يدنسپیم دوخ  هک  نک  نانچ  ارم  سپ  مراد ، تسود  نم  هک  ینانچنآ  وت 

: ینآرق ياهاعد 

انعمرپ و رایـسب  هک  تسا  هدـمآ  زین  اعد  زا  ییاـههنومن  دـنکیم ، ناـیب  یّلک  روط  هب  ار  اـعد  ّتیّمها  هک  یتاـیآ  رب  هوـالع  دـیجم ، نآرق  رد 
دیما هک  دوش  هدافتـسا  اهنآ  زا  اعد  عقاوم  رد  یّلک  روط  هب  تاـبیقعت و  رخآ و  هدجـس  رد  اـهزامن و  تونق  رد  تسا  راوازـس  تساوتحمرپ و 

. تسا ناوارف  نآ  رد  تباجا 
. دزومآیم ناگدنب  هب  دنوادخ  ار  يرگید  شخب  هدش و  يراج  گرزب  يایبنا  نابز  رب  اهاعد  نیا  زا  یشخب 

: تسا نینچ  نآرق ) ياههروس  بیترت  هب   ) اهاعد نیا  زا  یّمهم  تمسق 
[88 .] ِراَّنلا َباذَع  اِنق  َو  ًۀَنَسَح  ِةَرِخْآلا  ِیف  َو  ًۀَنَسَح  اَْینُّدلا  ِیف  اِنتآ  اَنَّبَر  - 1

. رادهگن خزود  باذع  زا  ار  ام  امرف و  تمحرم  یکین  زین  ترخآ  رد  نک و  اطع  یکین  ایند  رد  ام  هب  اراگدرورپ ،
[89 .] َنیِِرفاْکلا ِمْوَْقلا  یَلَع  انْرُْصناَو  انَماْدقَأ  ْتِّبَثَو  ًاْربَص  اْنیَلَع  ْغِْرفَأ  انَّبَر  - 2

. نادرگ زوریپ  نارفاک  ّتیعمج  رب  ار  ام  رادب و  تباث  ار  ام  ياهمدق  زیر و  ورف  ام  رب  ار  تماقتسا  ییابیکش و  اراگدرورپ ،
ًارْصِإ اْنیَلَع  ْلِمَْحت  َو ال  انَّبَر  انْأَطْخَأ  َْوأ  انیسَن  ْنِإ  انْذِخاُؤت  انَّبَر ال  - 3

. هدم رارق  ام  رب  ینیگنس  فیلکت  اراگدرورپ ، نکم ، هذخاؤم  ار  ام  میدرک  اطخ  ای  شومارف  ام  رگا  اراگدرورپ 
ُفْعاَو  ِِهب  اََنل  َۀَقاَطَال  اَم  اَْنلِّمَُحت  َالَو  انَّبَر  اَِنْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  یَلَع  ُهَْتلَمَح  اَمَک 

ام رب  میرادـن  ار  نآ  لّمحت  تقاط  هچنآ  اراگدرورپ ، يداد ، رارق  دـندوب  ام  زا  شیپ  هک  یناـسک  رب  ناـیغط ) هاـنگ و  رطاـخ  هب   ) هک ناـنچنآ 
نک  وفع  ار  ام  و  رادم . ررقم 

[90 .] َنیِِرفاَْکلا ِمْوَْقلایَلَع  اَنْرُصناَف  انیلْوَم  َتنَأ  آَنْمَحْراَو  اََنل  ْرِفْغاَو  اَّنَع 
. نادرگ زوریپ  نارفاک  ّتیعمج  رب  ار  ام  سپ  ییام ، تسرپرس  الوم و  وت  هد ، رارق  دوخ  تمحر  دروم  زرمایب و  و 

91 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
َکَّنِإ  ًۀَمْحَر  َکنُدَّل  نِم  اََنل  ْبَهَو  اَنَْتیَدَه  ْذِإ  َدَْعب  اََنبُوُلق  ْغُِزتَال  اَنَّبَر  - 4

شخبب  ام  رب  یتمحر  دوخ ، يوس  زا  و  نادرگم ؛ فرحنم  قح ) هار  زا   ) يدرک تیاده  ار  ام  هک  نآ  زا  دعب  ار ، نامیاهلد  اراگدرورپ ،

ص91 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
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[91 .] ُباَّهَْولا َتنَأ 
. هدنشخب ییوت  اریز 

[92 .] ِراَّنلا َباَذَع  اَِنقَو  اََنبُونُذ  اََنل  ْرِفْغاَف  اَّنَماَء  آَنَّنِإ  آَنَّبَر  - 5
. رادهگن خزود  باذع  زا  ار  ام  شخبب و  ام  رب  ار  ام  ناهانگ  سپ  میدروآ  نامیا  ام  اراگدرورپ ،

اَنْرُصناَو اَنَماَْدقَأ  ْتِّبَثَو  اَنِْرمَأ  ِیف  اَنَفاَرْسِإَو  اََنبُونُذ  اََنل  ْرِفْغا  اَنَّبَر  - 6
رب ار  ام  رادب و  راوتسا  ار  ام  ياهمدق  شخبب ، ام  رب  ار  اهراک  رد  ام  ياهيوردنت  ناهانگ و  اراگدرورپ ،

[93 .] َنیِِرفاَْکلا ِمْوَْقلا  یَلَع 
. نادرگ زوریپ  نارفاک  ّتیعمج 

اَنَّبَر اَّنَمَأَف  ْمُکِّبَِرب  اُونِماَء  ْنَأ  ِنمیِْإِلل  يِداَُنی  ًایِداَنُم  اَنْعِمَس  اَنَّنِإ  آَنَّبَر  - 7
میدروآ  نامیا  ام  دیروایب و  نامیا  دوخ  راگدرورپ  هب  هک : درکیم  توعد  نامیا  هب  هک  میدینش  ار  وت )  ) يدانم يادص  ام  اراگدرورپ ،

[94 .] ِراَْربَْألا َعَم  اَنَّفََوتَو  اَِنتاَئِّیَس  اَّنَع  ْرِّفَکَو  اََنبُونُذ  اََنلْرِفْغاَف 
. ناریمب اهنآ ) ریسم  رد  و   ) ناکین اب  ار  ام  ناشوپب و  ار  ام  ياهیدب  شخببار و  ام  ناهانگ  اراگدرورپ ،

َال َکَّنِإ  ِۀَمیِْقلا  َمْوَی  اَنِزُْختَال  َو  َِکلُسُر  یَلَع  اَنَّتدَعَو  اَم  اَِنتاَء  َو  اَنَّبَر  - 8
وت اریز  نادرگم  اوسر  زیخاتسر  زور  رد  ار  امو  نک  اطع  ام  هب  يدومرف  هدعو  ام  هب  تناربمایپ  هلیسو  هب  ار  هچنآ  اراگدرورپ ،

[95 .] َداَعیِْملا ُِفلُْخت 
. ینکیمنفّلخت دوخ  هدعو  زا  هاگچیه 

[96 .] َنیِرِسْخلا َنِم  َّنَنوُکََنل  اَنْمَحَْرتَواََنلْرِفْغَت  ْمَّل  نِإَو  اَنَسُفنَأ  آَنْمَلَظ  اَنَّبَر  - 9
. دوب میهاوخ  ناراکنایز  زا  نیقی  هب  ینکن  محر  ام  رب  یشخبن و  ار  ام  رگا  میدرک و  متس  نتشیوخ  هب  ام  اراگدرورپ ،

[97 .] ِءآَعُد ْلَّبَقَتَو  اَنَّبَر  ِیتَّیِّرُذ  نِم  َو  ِةالَّصلا  َمیِقُم  ِیْنلَعْجا  ِّبَر  - 10
. ریذپب ارم  ياعد  اراگدرورپ ، امرف ) نینچ  زین   ) منادنزرف زا  هد و  رارق  زامن  هدنراد  اپ  رب  ارم  اراگدرورپ ،

92 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
[98 .] ُباَسِْحلا ُموُقَی  َمْوَی  َنِینِمْؤُْمِللَو  َّيَِدلِولَو  ِیل  ْرِفْغا  اَنَّبَر  - 11

. زرمایب دوشیم ، اپ  رب  باسح  هک  يزور  نآ  رد  ار  نانمؤم  همه  مردام و  ردپ و  نم و  اراگدرورپ ،
ْلَعْجاَو  ٍقْدِص  َجَرُْخم  ِینْجِرْخَأَو  ٍقْدِص  َلَخْدُم  ِیْنلِخْدَأ  ِّبَر  - 12

دوخ يوس  زا  زاس و  جراخ  تقادص  اب  نک و  دراو  تقادص  اب  راک ) ره  رد   ) ارم اراگدرورپ ،
[99 .] ًاریِصَّن ًانْطلُس  َْکنُدَّل  نِم  یِّل 

. هد رارق  میارب  هدننک  يرای  یتّجح 
[100 .] ًادَشَر اَنِْرمَأ  ْنِم  اََنل  ئِّیَهَو  ًۀَمْحَر  َکنُدَّل  نِم  اَِنتاَء  آَنَّبَر  - 13

. زاس مهارف  نامیارب  یتاجن  هار  ام  هتسب ) ورف   ) راک زا  نک و  اطع  ام  هب  یتمحر  تدوخ  يوس  زا  اراگدرورپ ،
ِیناَسِّل  نِّم  ًةَدْقُع  ُْللْحاَو  يِْرمَأ  ِیلْرِّسَیَو  يِرْدَص  ِیل  ْحَرْشا  ِّبَر  - 14

ياشگب  منابز  زا  هرگ  نادرگ و  ناسآ  میارب  ار  مراک  نک و  هداشگ  ار  ماهنیس  اراگدرورپ ،
[101 .] ِیلْوَق اوُهَقْفَی 
. دنمهفب ار  منخس  ات 
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[102 .] َنیمِحاَّرلا ُمَحْرَأ  َْتنَأ  َو  ُّرُّضلا  َِینَّسَم  یِّنِإ  ِّبَر  - 15
. ینانابرهم نیرتنابرهم  وت  هدروآ و  يور  نم  هب  دیدش ) تالکشم  و   ) یتحاران اراگدرورپ ،

[103 .] َنیِملاَّظلا َنِم  ُْتنُک  ّینا  َکَناْحبُس  َْتنا  اَّلا  َهلا  ال  - 16
. مدوب ناراکمتس  زا  نم  میوگیم ، حیبست  ار  وت  تسین ، يدوبعم  وت  زج 

[104 .] ِنوُرُضْحَی نَأ  ِّبَر  َِکب  ُذوُعَأَو  ِنیِطیَّشلا  ِتازَمَه  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّبَر  - 17
. مربیم هانپ  وت  هب  دنوش  رضاح  نم  دزن  نانآ  هک  نیا  زا  اراگدرورپ ، مربیم و  هانپ  وت  هب  نیطایش  ياههسوسو  زا  اراگدرورپ ،

[105 .] َنیمِحاَّرلا ُْریَخ  َْتنَأ  َو  ْمَحْرا  َو  ْرِفْغا  ِّبَر  - 18
. یناگدننک محر  نیرتهب  وت  نک و  تمحر  زرمایب و  ارم  اراگدرورپ ،

[106 .] ًاماَرَغ َناَک  اََهباَذَع  َّنِإ  َمَّنَهَج  َباَذَع  اَّنَع  ْفِرْصا  اَنَّبَر  - 19
. تسا ماود  رپ  تخس و  شباذع  هک  نادرگ  فرطرب  ام  زا  ار  منهج  باذع  اراگدرورپ ،

93 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
اَْنلَعْجاَو ٍُنیْعَأ  َةَُّرق  اَِنتیِّرُذَو  اَنِجوْزَأ  ْنِم  اََنل  ْبَه  اَنَّبَر  - 20

ییاوشیپ  ار  ام  هد و  رارق  ام  مشچ  ینشور  هیام  ار  نامنادنزرف  نارسمه و  اراگدرورپ ،
[107 .] ًاماَمِإ َنیِقَّتُْمِلل 

. نادرگ ناراگزیهرپ  يارب 
َيَِدلو  یلَعَو  َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َکَتَمِْعن  َرُکْشَأ  ْنَأ  ِینْعِزْوَأ  ِّبَر  - 21

( هد قیفوت  و   ) نک ماهلا  نم  هب  ياهتشاد  ینازرا  مردام  ردپ و  نم و  رب  هک  ار  تیاهتمعن  رکش  اراگدرورپ ،
[108 .] َنیِِحلصلا َكِداَبِع  ِیف  َِکتَمْحَِرب  ِیْنلِخْدَأَو  ُهضَْرت  ًاِحلص  َلَمْعَأ  ْنَأَو 

. نک دراو  تحلاص  ناگدنب  هرمز  رد  دوخ  تمحر  هب  ارم  مهد و  ماجنا  تسوت  ياضر  بجوم  هک  یحلاص  لمع  ات 
[109 .] ٌریِقَف ٍْریَخ  ْنِم  ََّیلِإ  َْتلَْزنَأ  آَِمل  یِّنِإ  ِّبَر  - 22

. مدنمزاین یتسرف  ورف  نم  رب  وت  هک  یکین  ریخ و  ره  هب  اراگدرورپ ،
اوُعَبَّتا َو  ْاُوباَت  َنیِذَِّلل  ْرِفْغاَف  ًاْملِعَو  ًۀَمْحَّر  ٍءْیَش  َّلُک  َْتعِسَو  اَنَّبَر  - 23

دننکیم يوریپ  ار  وت  هار  هدرک و  هبوت  هک  ار  یناسک  سپ  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  زیچ  همه  وت  ملع  تمحر و  اراگدرورپ ،
[110 .] ِمیِحَْجلا َباَذَع  ْمِِهقَو  َکَلِیبَس 

. رادهاگن خزود  باذع  زا  ار  نانآ  زرمایب و 
[111 .] ْرِصَْتناَف ٌبُوْلغَم  یِّنا  ِّبَر  - 24

. نک يرای  ارم )  ) سپ ماهدش  رگنایغط ) موق  نیا   ) بولغم نم  اراگدرورپ ،
ِیف  ْلَعَْجت  َالَو  ِنمیإلِاب  اَنوُقَبَس  َنیِذَّلا  اَِننوْخِإلَو  اََنل  ْرِفْغا  اَنَّبَر  - 25

نامیاهلد  رد  زرمایب و  دنتفرگ  یشیپ  ام  رب  نامیا  رد  هک  ار  نامناردارب  ام و  اراگدرورپ ،
[112 .] ٌمیِحَّر ٌفُوَءر  َکَّنِإ  اَنَّبَر  اُونَماَء  َنیِذَّلِّل  ًاّلِغ  اَِنبُوُلق 

. ینابرهم فوئر و  وت  اراگدرورپ ، هدم  رارق  نانمؤم  هب  تبسن  ياهنیک  دسح و 
َنِینِمْؤُْمِللَو  ًانِمُْؤم  َِیْتَیب  َلَخَد  نَِملَو  َّيَِدلِولَو  ِیل  ْرِفْغا  ِّبَر  - 26

نادرم  عیمج  دندش و  نم  هناخ  دراو  نامیا  اب  هک  ار  یناسک  همه  مردام و  ردپ و  ارم و  اراگدرورپ ،
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[113 .] ِتاَنِمْؤُْملاَو
. زرمایب ار  نامیا  اب  نانز  و 

94 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: حابص ياعد 

رد ار  اعد  نیا  یسلجم » هماّلع   » موحرم تسابیز . شخبتّذل و  اوتحمرپ و  رایسب  تسا و  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  اعد  نیا 
نم یلو  تسا ، روهـشم  ياهاعد  زا  اعد  نیا  هدومرف : تسا و  هدروآ  ةالـصلا - باتک  رد  مه  اعدـلا و  باتک  رد  مه  راونـالاراحب -»  » باـتک

زا دعب  ار  اعد  نیا  هک  تسا  نآ  روهشم  متفاین و  ربتعم  ياهباتک  رگید  رد  هیلع ، هَّللا  ناوضر  یقاب » نب  دّیـس  حابـصم   » باتک رد  زج  ار  نآ 
ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  [ 114 .] دنناوخب حبص  زامن 

نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
ِِملْظُْملا  ِْلیَّللا  َعَِطق  َحَّرَسَو  ِهِجُّلَبَت ، ِقُْطِنب  ِحابَّصلا  َناِسل  ََعلَد  ْنَم  ای  َّمُهللا 

ياهیهایس  تروص  هب  ار  کیرات  بش  ياههراپ  و  يدروآ ، نوریب  هدیپس  ندیمد  اب  ار  حبص  نابز  هک  يا 
َعَشْعَشَو  ِهِجُّرَبَت ، ِریداقَم  یف  ِراَّوَّدلا  ِکَلَْفلا  َْعنُص  َنَْقتاَو  ِهُِجلْجََلت ، ِبِهایَِغب 

ییانشور  و  یتخاس ، مکحم  شیابیز  ياههزادنا  رد  ار  نودرگ  خرچ  شنیرفآ  و  يدرک ، هناور  هدنکارپ 
ْنَع  َهَّزَنَتَو  ِِهتاِذب ، ِِهتاذ  یلَع  َّلَد  ْنَم  ای  ِهِجُّجاَت ، ِرُوِنب  ِسْمَّشلا  َءآیِض 

تهباشم  زا  تسوت و  تاذ  هاوگ  تتاذ  هک  يا  یتخاس ، نکفاوترپ  شمرگ  رون  اب  ار  دیشروخ 
ِتارَطَخ  ْنِم  َبُرَق  ْنَم  ای  ِِهتاَّیِْفیَک ، ِۀَمَئالُم  ْنَع  َّلَجَو  ِِهتاقُولْخَم ، ِۀَسَناُجم 

دوش يراج  لد  رب  هک  ییاهنامگ  زا  هک  يا  يرترب ، تاقولخم  اب  تیخنس  تبسانم و  زا  و  ییاّربم ، تناگدیرفآ  اب 
ْنَم  ای  َنوُکَی ، ْنا  َْلبَق  َناک  اِمب  َِملَع  َو  ِنُویُْعلا ، ِتاظََحل  ْنَع  َدَُعبَو  ِنُونُّظلا ،

هک  يا  یهاگآ ، دشاب  هک  نآ  زا  شیپ  تسه  هچنآ  هب  و  يرود ، ناگدید  رظنم  زا  يرتکیدزن و 
ِِهنَنِم  ْنِم  ِِهب  ینَحَنَم  ام  یلا  ینَظَْقیاَو  ِِهناماَو ، ِِهْنما  ِداهِم  یف  ینَدَقْرا 

تناسحا  اهتمعن و  زا ) هدافتسا   ) يارب ارم  و  يدیناباوخ ، تشیاسآ  تینما و  رتسب  رد  ارم 
ِلیلَّدلا  یَلَع  َّمُهَّللا  ِّلَص  ِِهناْطلُسَو ، ِهِدَِیب  یّنَع  ِءوُّسلا  َّفُکا  َّفَکَو  ِِهناسْحاَو ،

رب تسرف  دورد  ایادخ  یتشادزاب ، نم  زا  تییاورنامرف  تردق و  اب  ار  ناهاوخدب  تسد  و  يدرک ، رادیب 
، ِلَوْطَْألا ِفَرَّشلا  ِْلبَِحب  َِکباَبْسا  ْنِم  ِکِساْملاَو  ِلَْیلَْألا ، ِْلیَّللا  ِیف  َْکَیلا 

رادیاپ دنموربآ  نامسیر  هدنریگ  و  لهج ،)  ) کیرات بش  رد  تیامنهار 
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یلَع  ِمَدَْقلا  ِِتباَّثلاَو  ِلَبْعَْألا ، ِلِهاْکلا  َِةْورِذ  یف  ِبَسَْحلا  ِعِصاَّنلاَو 
رب مدق  تباث  نآ  و  تفرگ ، رارق  ملاع  درم  نیرتهبترمدنلب  نیرتکاپ و  هناش  رب  هک  یبسن  كاپ  نآ  و 

ِحَْتفاَو  ِراْربَْألا ، َْنیَفَطْصُْملا  ِرایْخَْألا  ِِهلا  یلَعَو  ِلَّوَْألا ، ِنَمَّزلا  ِیف  اهِفیلاحَز 
ياهرد  ایادخ  راکوکین ، هدیزگرب  کین  نادناخ  رب  و  ّتیلهاج )  ) تسخن نامز  ياههاگشزغل 

َمُهللا  ِینِْسْبلاَو  ِحالَْفلاَو ، ِۀَمْحَّرلا  ِحیتافَِمب  ِحابَّصلا  َعیراصَم  اَنل  َّمُهللا 
ياههماج  نیرتهب  زا  ایادخ  و  ياشگب ، ام  رب  تیراگتسر  تمحر و  ياهدیلک  اب  ار  حبص 
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ِبْرِش  یف  َِکتَمَظَِعب  َّمُهللا  ِسِرْغاَو  ِحالَّصلاَو ، ِۀَیادِْهلا  ِعَلِخ  ِلَْضفا  ْنِم 
هاگبآ  رد  تتمظع  یگرزب و  ّقح  هب  ایادخ  و  ناشوپب ، نم  رب  يراگتسر  تیاده و 

، ِعُومُّدلا ِتارَفَز  یقاما  ْنِم  َِکتَْبیَِهل  َّمُهللا  ِرْجاَو  ِعوُشُخلا ، َعیبانَی  ینانَج 
زاس يراج  ممشچ  زا  ار  کشا  تارطق  تهوکش  زا  سرت  يارب  ایادخ  و  هد ، رارق  ار  ینتورف  ياههمشچ  ملد 

ِیْنئِدَْتبَت  َْمل  ْنا  یهلا  ِعُونُْقلا ، ِۀَّمِزِاب  یّنِم  ِقْرُْخلا  َقََزن  َّمُهللا  ِبِّداَو 
، قیفوت نسح  هطساو  هب  رگا  نم ، دوبعم  يا  نک ، تیبرت  تعانق  ياهراهم  اب  ار  میرکف  هاتوک  ایادخ  و 

، ِقیرَّطلا ِحِضاو  یف  َْکَیلا  یب  ُِکلاَّسلا  ِنَمَف  ِقیفْوَّتلا ، ِنْسُِحب  َْکنِم  ُۀَمْحَّرلا 
؟ دناشکیم وت  يوس  هب  راکشآ  نشور و  هار  رد  ارم  یسک  هچ  سپ  دوب ، هدشن  زاغآ  نم  رب  وت  هیحان  زا  تمحر 

ِتاوَبَک  ْنِم  یتارَثَع  ُلیقُْملاِنَمَف  ینُْملاَو  ِلَمَْألا  ِِدئآِقل  َُکتانا  یْنتَمَلْسا  ْناَو 
سفن  ياوه  ياههاگترپ  رانک  رد  ارم  ياهشزغل  یسک  هچ  سپ  دراپسب ، شکرس  لیم  تسد  هب  ارم  تییابیکش  رگا  و 

ینَلَکَو  ْدَقَف  ِناْطیَّشلاَو ، ِسْفَّنلا  َِۀبَراُحم  َْدنِع  َكُرْصَن  یَنلَذَخ  ْناَو  يوَْهلا 
نیقی  هب  ینک ، دیماان  تیرای  زا  ارم  ناطیش ، سفن و  اب  دربن  ماگنه  رد  رگا  و  دشخبیم ؟

ْنِم  اَّلا  َُکْتیَتا  آم  یناَرتا  یهلا  ِنامْرِْحلاَو ، ِبَصَّنلا  ُْثیَح  یلا  َُکنالْذِخ 
تهاگرد  هب  مندمآ  ینادیم  وت  نم ، دوبعم  يا  دراپس ، یماکان  جنر و  تسد  هب  ارم  تندرک  دیماان 

ْنَع  یبُونُذ  یْنتَدَعاب  َنیح  اَّلا  َِکلابِح  ِفارْطِاب  ُْتِقلَع  ْما  ِلامْالا ، ُْثیَح 
طابترا زا  ارم  ناهانگ  هک  تسا  ینامز  رد  طقف  تنامسیر  هب  مندز  گنچ  ای  تسا  میاهوزرآ  رطاخ  هب  طقف 

اِمل اَهل  ًاهاوَف  اهاوَه ، ْنِم  یسْفَن  ْتَطَْتماِیتَّلا  ُۀَّیِطَْملا  َْسِئبَف  ِلاصِْولا ، ِراد 
سفن  نیا  رب  ياو  سپ  سفن ، ياوه  بکرم  تسا  یبکرم  دب  هچ  سپ  دزاس ، رود  وت  اب 

یهلا  اهیلْوَمَو ، اهِدِّیَس  یلَع  اِهتاْرُِجل  اَهل  ًاّبَتَو  اهانُمَو ، اُهنُونُظ  اَهل  َْتلَّوَس 
، نم دوبعم  يا  شیالوم ، اقآ و  رب  شیخاتسگ  رطاخ  هب  سفن  نیا  داب  هدرم  هدرک و  هسوسو  ار  نآ  اهوزرآ  اهنامگ و  هک 
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یئآوْها  ِطْرَف  ْنِم  ًائِجال  َْکَیلا  ُْتبَرَهَو  یئآجَر  ِدَِیب  َِکتَمْحَر  َباب  ُتْعَرَق 

ماهدنهانپ  هتخیرگ و  وت  يوس  هب  مسفن  ياههتساوخ  يورهدایز  زا  و  ماهدیبوک ، ار  تتمحر  هاگرد  دیما ، تسد  اب 
ُُهْتمَرْجا  ُْتنُک  اَّمَع  َّمُهللا  ِحَفْصْاَف  یئالَو  َلِمانا  َِکلابِح  ِفارْطِاب  ُْتقَّلَعَو 

هک  ییاطخ  شزغل و  زا  ادخ ، يا  متخیوآ ، تتبحم  ياهنامسیر  هب  ار  میتسود  تسد  و 
َيالْوَمَو  يدِّیَس  َکَّناَف  یئآدِر  ِۀَعْرَص  ْنِم  یْنِلقاَو  یئآطَخَو  یَللَز  ْنِم 

تسرپرس  اقآ و  وت  هک  ارچ  ریگ ، هدیدان  ار  میلقع  مک  و  رذگرد ، ماهدش  بکترم 
، َياْوثَم َو  یبَلَْقنُم  یف  َيانُمَو  یبُولْطَم  ُۀَیاغ  َْتناَو  یئاجَرَو  يدَمَتْعُمَو 

، مهاگیاج تشگزاب و  رد  میوزرآ  ماهتساوخ و  تیاهن  ییوت  و  ینم ، دیما  هاگهیکت و  و 
ُبِّیَُخت  َْفیَک  ْما  ًابِراه ، ِبُونُّذلا  َنِم  َْکَیلا  َأَجَْتلا  ًانیکْسِم  ُدُرْطَت  َْفیَک  یهلا 

ینکیم  دیماان  هنوگچ  ای  تسا ، هدروآ  هانپ  وت  هب  هانگ  زا  رارف  يارب  هک  ار  ياهراچیب  ینکیم  رود  هنوگچ  نم ، دوبعم  يا 
َکِضایِح  یلا  َدَرَو  َنائْمَظ  ُّدَُرت  َْفیَک  ْما  ًایِعاس ، َِکبانَج  یلا  َدَصَق  ًادِشْرَتْسُم 

هب تایح ) بآ   ) ندیشون يارب  هک  ار  ياهنـشت  ینادرگیم  زاب  هنوگچ  ای  تسا ، هدرک  دصق  ار  وت  شـشوک  یعـس و  اب  هک  ار  یهار  هدنیوج 
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( تلاصو  ) همشچ
ِبَلَّطِلل  ٌحُوتْفَم  َُکبابَو  ِلوُحُْملا ، ِْکنَض  یف  ٌۀَعَْرتُم  َکُضایِحَو  اّلَک  ًابِراش ،

يارب تهاـگرد  و  تسا ، بآ  رپ  مـه  دـیدش  یلاسکـشخ  رد  تلاـصو  همـشچ  هـک  یلاـح  رد  تـسین ، نـینچ  زگره  هـن  تـسا ، هدـش  دراو 
تساوخرد 

یسْفَن  ُۀَّمِزا  ِهِذه  یهلا  ِلُومْاَْملا ، ُۀَیاِهنَو  ِلُوئْسَْملا ، ُۀَیاغ  َْتناَو  ِلوُغُْولاَو ،
تسا  نم  شکرس )  ) سفن راسفا  نیا  نم ، دوبعم  يا  بولطم ، لامک  ییاهن و  هدش  تساوخرد  ییوت  و  تسا ، زاب  دمآ  تفر و  و 

، َِکتَمْحَرَو َكِْوفَِعب  اُهْتاَرَد  یبُونُذ  ُءآبْعا  ِهِذه  َو  َِکتَّیِشَم ، ِلاقِِعب  اُهْتلَقَع 
ماهدرک  رود  دوخ  زا  ار  اهنآ  تتمحر  وفع و  اب  هک  تسا  نم  ناهانگ  ياهراب  نیا  و  ماهتسب ، تتّیشم  نامسیر  هب  ار  نآ  هک 

َمُهللا  ِلَعْجاَف  َِکتَْفاَر ، َو  َکِفُْطل  ِبانَج  یلا  اُهْتلَکَو  ُۀَّلِضُْملا  َِیئآوْها  ِهِذهَو 
حبص  ایادخ  ماهدومن ، راذگاو  تینابرهم  فطل و  هاگرد  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  نم  سفن  هدننک  هارمگ  ياههتساوخ  نیا  و 

، اْینُّدلاَو ِنیّدلا  ِیف  ِۀَمالَّسلِابَو  يدُْهلا  ِءآیِِضب  َّیَلَع  ًالزان  اذه  یحابَص 
؛ دیآ دورف  نم  رب  ایند  نید و  یتمالس  اب  هارمه  تیاده  رون  هک  نک  رّدقم  نینچ  ار  مزورما 

ٌرِداق َکَّنا  يوَْهلا  ِتایِدُْرم  ْنِم  ًهَیاقِو  َو  يدِْعلا  ِْدیَک  ْنِم  ًۀَّنُج  یئآسَمَو 
وت اریز  هد ، رارق  سفن  ياهاوه  لباقم  رد  یهاگهانپ  نانمشد و  رکم  لباقم  رد  يرپس  ار  مبشو 

ُّزُِعتَو ُءآشَت ، ْنَّمِم  َْکلُْملا  ُع  ِْزنَتَو  ُءآشَت ، ْنَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت  ُءآشَت ، ام  یلَع 
ار سک  ره  و  يریگیم ، ار  تموکح  یهاوخب  سک  ره  زا  یشخبیم و  تموکح  یهاوخب  سک  ره  هب  ییاناوت ، یهاوخ  هچ  ره  رب 
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ُِجلُوت  ٌریدَق ، ٍءْیَش  ّلُک  یلَع  َکَّنا  ُْریَْخلا ، َكِدَِیب  ُءآشَت ، ْنَم  ُّلُِذتَو  ُءآشَت ، ْنَم 

ار بش  يرداق ، زیچ  ره  رب  وت  تسوت ، تسدب  اهیبوخ  مامت  ینکیم  راوخ  یهاوخب  ار  هک  ره  یشخبیم و  تّزع  یهاوخب 
، ِتِّیَْملا َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْختَو  ِْلیَّللا ، ِیف  َراهَّنلا  ُِجلُوتَو  ِراهَّنلا ، یف  َْلیَّللا 

يروآیم  نوریب  هدرم  زا  ار  هدنز  و  بش ، رد  ار  زور  ینکیم و  لخاد  زور  رد 
اَّلا َهلا  ال  ٍباسِح ، ِْریَِغب  ُءآشَت  ْنَم  ُقُزَْرتَو  ِّیَْحلا ، َنِم  َتِّیَْملا  ُجِرُْختَو 

زج يدوبعم  یشخبیم ، يزور  باسح  نودب  یهاوخب  سک  ره  هب  هدنز و  زا  ار  هدرم  و 
اذ نَمَو  َُکفاخَی ، الَف  َكَرْدَق  ُفِْرعَی  اذ  ْنَم  َكِدْمَِحبَو ، َّمُهللا  َکَناْحبُس  َْتنا ،

هک  تسیک  و  دسرتن ، وت  زا  هتخانش و  ار  تتلزنم  ماقم و  هک  تسیک  ملوغشم ، تشیاتس  هب  میوگیم و  حیبست  ار  وت  ایادخ  تسین ، وت 
، َقَلَْفلا َکِفُْطِلب  َْتقَلَفَو  َقَرِْفلا ، َِکتَرْدُِقب  َْتفَّلا  َُکباهَی ، الَف  َْتنا  ام  ُمَْلعَی 

یتفاکش  ار  مد  هدیپس  تینابرهم  فطل و  هب  و  يدومن ، عمج  تتردق  اب  ار  فلتخم  ياههورگ  و  دسارهن ، وت  زا  دسانش و  ار  وت 
ِدیخایَّصلا ِّمُّصلا  َنِم  َهایِْملا  َتْرَْهناَو  ِقَسَْغلا ، َیِجایَد  َکِمَرَِکب  َتَْرناَو 

ار روش  اراوگ و  ياهبآ  تخس ، ياهگنس  لد  زا  و  یتخاس ، نشور  ار  بش  ياهیکیرات  تمرک  فطل و  هب  و 
َسْمَّشلا  َْتلَعَجَو  ًاجاََّجث ، ًءام  ِتارِصْعُْملا  َنِم  َْتلَْزناَو  ًاجاجاَو ، ًابْذَع 
دیشروخ و  يدرک ، لزان  ناوارف  یبآ  ازناراب  ياهربا  زا  و  یتخاس ، يراج 

ًابوُُغل ِِهب  َْتاَدَْتبا  اَمیف  َسِراُمت  ْنا  ِْریَغ  ْنِم  ًاجاَّهَو ، ًاجارِس  ِۀَّیِرَْبِلل  َرَمَْقلاَو 
یگتسخ  راچد  يدومن  زاغآ  تقلخ ) زا   ) هچنآ رد  هک  نآیب  يدیرفآ ، شخبترارح  نشور و  یغارچ  ناگدیرفآ  يارب  ار  هام  و 
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، ِءانَْفلاَو ِتْوَْملِاب  ُهَدابِع  َرَهَقَو  ِءآقَْبلاَو ، ِّزِْعلِاب  َدَّحََوت  ْنَم  ایَف  ًاجالِع ، الَو 
، یطّلسم یتسین  گرم و  اب  تناگدنب  رب  و  ياهناگی ، یگنادواج  تّزع و  رد  هک  يا  يوش ، یگدنامرد  و 

ْقِّقَحَو  یئآعُد  ْبِجَتْساَو  یئآِدن  ْعَمْساَو  ِءآیِْقتْالا ، ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص 
وزرآ و  نک ، تباجا  ار  میاعد  ونشب و  ار  میادص  تسرف ، دورد  شراکزیهرپ  نادناخ  دّمحم و  رب 

ِلُِکل  ِلُومْاَْملا  َو  ِّرُّضلا ، ِفْشَِکل  َیِعُدْنَم  َْریَخ  ای  یئآجَرَو  یلَما  َِکلْضَِفب 
ره يارب  هدش  وزرآ  نیرتهب  و  نایز ، ررض و  عفر  يارب  هدش  هدناوخ  نیرتهب  يا  زاس ، ققحم  تمرک  لضف و  هب  ار  مدیما  و 

ای ًاِبئآخ ، َِکبِهاوَم  ِِّینَس  ْنِم  ینَّدَُرت  الَف  یتَجاح  ُْتلَْزنا  َِکب  ٍرُْسیَو ، ٍرْسُع 
يا  نادرگم ، رب  دیماان  تیاهششخب  نیرتیلاع  زا  ارم  سپ  ماهدروآ ، ار  متجاح  وت  هاگرد  هب  یناسآ ، یتخس و 

ِْریَخ یلَع  ُهَّللا  یَّلَصَو  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب  ُمیرَک ، ای  ُمیرَک  ای  ُمیرَک 
نیرتهب  رب  ادخ  و  نانابرهم ، نیرتنابرهم  يا  تتمحر  هب  راوگرزب  يا  راوگرزب ، يا  راوگرزب ،

98 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، ٌبوُجْحَم یْبلَق  یهلا  دیوگب : دورب و  هدجس  هب  هاگنآ  َنیعَمْجا * ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  ِهِْقلَخ 

هدش  هدیشوپ  تلفغ ) رابغ  اب   ) ملد نم ، دوبعم  يا  دتسرف ****، دورد  شکاپ  نادناخ  یمامت  دّمحم و  شتاقولخم 
یتَعاطَو  ٌِبلاغ ، َياوَه )  ) یئآوَهَو ٌبُوْلغَم ، یْلقَعَو  ٌبُویْعَم ، یسْفَنَو 

میگدنب  هریچ و  نم  رب  مسفن  ياوه  هدروختسکش و  ملقع  و  هتشگ ، بویعم  محور  و 
َراَّتَس ای  یتَلیح  َْفیَکَف  ِبُونُّذلِاب ، ٌّرِقُم  یناِسلَو  [، 115] ٌریثَک یتَیِصْعَمَو  ٌلیلَق ،

هدنناشوپ  يا  تسیچ ؟ ماهراچ  سپ  تسا ، فرتعم  ناهانگ  هب  منابز  ناوارف و  مهانگ  و  مک ،
ِۀَمْرُِحب اهَّلُک  یبُونُذ  ْرِفْغا  ِبوُرُْکلا ، َفِشاک  ایَو  ِبُویُْغلا ، َماَّلَع  ایَو  ِبُویُْعلا ،

شکاپ  نادناخ  دّمحم و  ّقح  هب  اههودنا ، هدننک  فرطرب  يا  اهناهن و  ياناد  يا  اهبیع و 
. َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب  ُراَّفَغ ، ای  ُراَّفَغای  ُراَّفَغ  ای  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم 

. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تتمحر  هب  هدنزرمآ ، يا  هدنزرمآ ، يا  هدنزرمآ ، يا  زرمایب ، ار  مناهانگ  همه 

[: لیمک 116 ياعد 

، ّتیدوبع یگدـنب و  هار  و  دـشابیم ، زاسناسنا  یلاع و  نیماضمو  اوتحم  ياراد  تسا و  تکربرپ  روهـشم و  فورعم و  ياهاعد  زا  اعد  نیا 
شتالمج کت  کت  رد  دـناوخب و  ار  نآ  شدـنلب ، یناعم  هب  هّجوت  اب  ناسنا  رگا  دزومآیم . ناـسنا  هب  ار  لد  ّتینارون  بسک  هباـنا و  هبوت و 

، دنکیم لقن  سوواط » نب  دّیـس   » هک یتیاور  قباطم  دیامنیم . داجیا  وا  رد  یبالقنا  دنکیم و  رثا  شناج  حور و  رد  دـیدرتیب  دـنک ، لّمأت 
هعمج و بش  ره  رد  یتفرگ ، دای  ار  نآ  رگا  تسا ، رضخ  ترـضح  ياعد  نیا  دومرف : دایز  نب  لیمک  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ترـضح 
نانمـشد و ّرـش  زا  تیافک  يارب  هک  ناوخب  ار  نآ  راب  کی  ترمع  مامت  رد  یّتح  هبترم و  کی  لاس  ره  رد  لقاال  اـی  راـب و  کـی  یهاـم  اـی 

مدـید هک  دـنکیم  لـقن  داـیز  نب  لـیمک  زا  حابـصم »  » رد یمعفک »  » موـحرم [ 117 .] دوـب دـهاوخ  دـیفم  ناـهانگ  شزرمآ  يزور و  بسک 
[118 .] دناوخ هدجس  رد  نابعش  همین  بش  رد  ار  اعد  نیا  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح 

99 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
: تسا هدمآ  زین  [ 119 «،] دّجهتملا حابصم   » باتک رد  قوف ، ياهباتک  رب  هوالع  فیرش ، ياعد  نیا 

ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
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نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
یتَّلا  َِکتَّوُِقبَو  ٍءْیَش ، َّلُک  ْتَعِسَو  یتَّلا  َِکتَمْحَِرب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا 

هک  تتردق  نآ  هب  هتفرگ و  ارف  ار  تادوجوم  همه  هک  تتمحر  نآ  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ 
، ٍءْیَش ُّلُک  اَهل  َّلَذَو  ٍءْیَش ، ُّلُک  اَهل  َعَضَخَو  ٍءْیَش ، َّلُک  اِهب  َتْرَهَق 

، دندیدرگ عیطم  میلست و  نآ  ربارب  رد  همه  هک ) یتردق  نآ   ) یتفای و ّطلست  زیچ  همه  رب  نآ  هلیسو  هب 
، ٌءْیَش اَهل  ُموُقَی  یتَّلا ال  َِکتَّزِِعب  َو  ٍءْیَش ، َّلُک  اِهب  َْتبَلَغ  یتَّلا  َِکتوُرَبَِجبَو 

، درادن ار  نآ  ربارب  رد  نداتسیا  ییاناوت  یسک  هک  تتردق  هوکش و  هب  یتخاس و  دوخ  بولغم  ار  زیچ  همه  نآ  هلیسو  هب  هک  تیگرزب  هب  و 
، ٍءْیَش َّلُک  الَع  يذَّلا  َِکناْطلُِسب  َو  ٍءْیَش ، َّلُک  ْتَأَلَم  یتَّلا  َِکتَمَظَِعبَو 

هتفرگ  رپ  ریز  ار  زیچ  همه  هک  تییاورنامرف  هب  و  هتفرگ ، ارف  ار  زیچ  همه  هک  تتمظع  هب  و 
ِلُک  َناکْرا  ْتَأَلَم 120 ] یتَّلا  َِکئامْسَِأبَو  ٍءْیَش ، ِّلُک  ِءآنَف  َدَْعب  یقاْبلا  َکِهْجَِوبَو 

رپ ار  يزیچ  ره  ساسا  هک  تیاهمان  هب  تسا و  یندنام  تادوجوم  همه  يدوبان  زا  دعب  هک  تتاذ  هب  و 
ُلُک  َُهل  َءآضا  يذَّلا  َکِهْجَو  ِرُوِنبَو  ٍءْیَش ، ِّلُِکب  َطاحا  يذَّلا  َکِْملِِعبَو  ٍءْیَش ،

نشور  شوترپ  رد  ملاع  همه  هک  تتاذ  رون  هب  و  دراد ، هطاحا  زیچ  همه  رب  هک  تشناد  هب  و  تسا ، هدرک 
ْرِفْغا َّمُهللا  َنیرِخْألا ، َرِخا  ایَو  َنِیلَّوَْألا ، َلَّوا  ای  ُسوُُّدق ، ای  ُرُون  ای  ٍءْیش ،

یناهانگ  ایادخراب ، اهنایاپ ، همه  تیاهن  يا  اهزاغآ و  همه  زاغآ  يا  بیع ، ره  زا  كاپ  يا  رون ، يا  هدش ،
، َمَقِّنلا ُلِْزُنت  یتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغا  َّمُهَّللا  َمَصِْعلا ، ُِکتْهَت  یتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل 

، شخبب نم  رب  دروآیم  دورف  ار  باذع  جنر و  هک  ار  یناهانگ  ایادخ  شخبب ، نم  رب  دردیم  ار  هانگ ) عناوم  و   ) تمصع ياههدرپ  هک  ار 
یتَّلا  َبُونُّذلا  َیل  ْرِفْغا  َّمُهللا  َمَعِّنلا ، ُرِّیَُغت  یتَّلا  َبُونُّذلا  َِیلْرِفْغا  َّمُهللا 

يریگولج  اعد  ندش ) هدروآرب   ) زا هک  ار  یناهانگ  ایادخ  شخبب ، نم  رب  دوشیم  اهتمعن  رییغت  بجوم  هک  ار  یناهانگ  ایادخ 
یلْرِفْغا  َّمُهَّللا  َءالَْبلا ، ُلِْزُنت  یتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغا  َّمُهللا  َءآعُّدلا ، ُسِبَْحت 

100 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ماهدرک  یهانگ  ره  ایادخ  شخبب ، نم  رب  دروآیم ، دورف  ار  تبیصم ) و   ) الب هک  ار  یناهانگ  ایادخ  شخبب ، نم  رب  دنکیم 

، َكِرْکِِذب َْکَیلا  ُبَّرَقَتا  ّینا  َّمُهللا  اُهتْاَطْخا ، ٍۀَئیطَخ  َّلُکَو  ُُهْتبَنْذا ، ٍْبنَذ  َّلُک 
، موشیم کیدزن  وت  هب  تدای ، اب  نم  ایادخ  شخبب  نم  رب  هدز  رس  نم  زا  ییاطخ  ره  و 

ْناَو  َِکبُْرق ، ْنِم  ینَِینُْدت  ْنا  َكِدوُِجب  َُکلَئْساَو  َکِسْفَن ، یلا  َِکب  ُعِفْشَتْساَو 
ینک و کیدزن  تبرق  راوج  هب  ارم  تششخب ، مرک و  هب  هک  مهاوخیم  وت  زا  و  مروآیم ، عیفش  تهاگرد  هب  ار  وت  و 

ٍعِضاخ  َلاؤُس  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  َكَرْکِذ ، ینَمِْهُلت  ْناَو  َكَرْکُش ، ینَعِزُوت 
ِرادربنامرف ِنتورف  صخش  دننامه  ایادخ  ینکفا ،) ملد  رد  و   ) ینک ماهلا  نم  هب  ار  تدای  و  ینادرگ ، مبیصن  ار  تیرازگساپس 

، ًاِعناق ًایِضار  َکِمْسَِقب  ینَلَعَْجتَو  ینَمَحَْرتَو  ینَِحماُست  ْنا  ٍعِشاخ ، ٍلِّلَذَتُم 
مدنسرخ یـضار و  ياهدرک  متمـسق  هک  هچنآ  هب  و  ینک ، محر  نم  هب  يریگناسآ و  نم  رب  ار ) راک   ) هک منکیم  تساوخرد  وت  زا  ناسرت ،

يزاس 
، ُُهتَقاف ْتَّدَتْشا  ِنَم  َلاؤُس  َُکلَئْساَو  َّمُهللا  ًاعِضاوَتُم ، ِلاوْحَْألا  ِعیمَج  یفَو 

تسا  یگدنامرد  رقف و  تّدش  رد  هک  یسک  تساوخرد  دننامه  منکیم  تساوخرد  وت  زا  و  ایادخ ، ینادرگ ، منتورف  لاح  همه  رد  و 

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 92 

http://www.ghaemiyeh.com


َمُظَع  َّمُهللا  ُُهتَبْغَر ، َكَْدنِع  امیف  َمُظَع  َو  ُهَتَجاح ، ِِدئآدَّشلا  َْدنِع  َِکب  َلَْزناَو 
تییاورنامرف  ایادخ  تسا ، راودیما  رایسب  تسوت  دزن  هک  هچنآ  هب  هدروآ و  وت  دزن  ار  شزاین  اهیتخس  ماگنه  رد  و 

، َكُرْهَق َبَلَغَو  َكُْرما ، َرَهَظَو  َكُرْکَم ، َیِفَخ  َو  َُکناکَم ، الَعَو  َُکناْطلُس ،
هریچ  تیرترب  تسا و  راکشآ  تنامرف  ناهنپ و  تریبدت  تسا و  دنلب  تماقم  گرزب و 

یبُونُِذل  ُدِجا  َّمُهَّللا ال  َِکتَموُکُح ، ْنِم  ُرارِْفلا  ُنِکُْمی  الَو  َُکتَرُْدق ، ْتَرَجَو 
يارب  ار  یسک  وت  زج  ایادخ  تسا ، لاحم  تییاورنامرف  ورملق  زا  رارف  و  تسا ، ذفان  روما ) همه  رد   ) تتردق و 

ًالِّدَبُم ِنَسَْحلِاب  ِحیبَْقلا  َِیلَمَع  ْنِم  ٍءْیَِشل  َو ال  ًاِرتاس ، یِحئابَِقل  الَو  ًاِرفاغ ،
، مباییمن اهیکین  هب  متشز  لامعا  هدننک  لیدبت  میاهیتشز و  يارب  یشوپ  هدرپ  مناهانگ و  شزرمآ ) )

ُْتأَّرََجتَو  یسْفَن  ُتْمَلَظ  َكِدْمَِحبَو ، َکَناْحبُس  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ال  َكَْریَغ ،
( هانگ ماجنا  رد   ) مینادان رطاخ  هب  هدرک و  متس  دوخ  هب  منکیم ، تشیاتس  وت و  یهّزنم  كاپ و  تسین ، وت  زج  يدوبعم 

ْنِم  ْمَک  َيالْوَم  َّمُهللا  َّیَلَع ، َکِّنَمَو  یل  َكِرْکِذ  ِمیدَق  یلا  ُْتنَکَسَو  یلْهَِجب 
يرایسب نم  يالوم  يا  ادخ ، يا  مدوب . رطاخ  هدوسآ  يدومن  شـشخب  فطل و  نم  هب  هدرک و  دای  ارم  هشیمه  هک  نیا  هب  مدرک و  یخاتـسگ 

زا
ْمَک  َو  ُهَْتیَقَو ، ٍراثِع  ْنِم  ْمَک  َو  ُهَْتلَقا ، ِءالَْبلا  َنِم  ٍحِداف  ْنِم  ْمَکَو  ُهَتْرَتَس ، ٍحیبَق 

يدرک  مظفح  اهشزغل  زا  يرایسب  زا  و  يدنادرگزاب ، نم  زا  ار  نکشرمک  تخس و  ياهیراتفرگ  زا  يرایسب  و  يدناشوپ ، ار  متشز  ياهراک 
َمُظَع  َّمُهللا  ُهَتْرَشَن ، َُهل  اًلْها  ُتَْسل  ٍلیمَج  ٍءآنَثْنِم  ْمَکَو  ُهَتْعَفَد ، ٍهوُرْکَم  ْنِم 

ایادخ یتخاس ، رـشتنم  اهنابز ) رب   ) مدوبن نآ  هتـسیاش  هک  يرایـسب  دـیجمت  فیرعت و  يدرک و  رود  نم  زا  ار  راوگان  ثداوح  زا  يرایـسب  و 
میراتفرگ 

101 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
یلالْغا  یب  ْتَدَعَقَو  یلامْعا  یب  ْتَرُصَقَو  یلاح  ُءوُس  یب  َطَْرفاَو  یئالَب 

هدرک  ریگ  نیمز  ارم  قیالع )  ) ياهریجنز هدرک و  هاتوک  ار  متسد  ملامعا ، هتشذگ و  دح  زا  ملاح  يدب  تسا و  گرزب 
یسْفَنَو  اهِروُرُِغب ، اْینُّدلا  ِیْنتَعَدَخَو  یلَما  ُدُْعب  یعْفَن  ْنَع  ینَسَبَحَو 

مسْفَن  شاهدنبیرف و  رهاوظ  اب  ایند  هتشاد و  زاب  محلاصم  زا  ارم  زارد  رود و  ياهزورآ  و 
یئآعُد  َْکنَع  َبُجْحَی  ْنا ال  َِکتَّزِِعب  َُکلَئْساَف  يدِّیَس  ای  یلاطِم  َو  اِهتَیانِِجب 

مرادرک  راتفر و  يدب  هک  مهاوخیم  وت  زا  تلالج  تّزع و  هب  نم ، يادخ  يا  تسا ، هدرک  هارمگ  ارم  شایتسس  يراکهبت و  اب 
الَو يّرِس  ْنِم  ِْهیَلَع  َْتعَلَّطا  اَم  ِّیِفَِخب  ینْحَضْفَت  الَو  یلاِعفَو  یلَمَع  ُءوُس 

رد و  ینکن ، میاوسر  یتسه  هاگآ  نم  یناهنپ  رارسا  زا  هک  هچنآ  ِياشفا )  ) هب دوشن و  متساوخرد  تباجا  زا  عنام 
یتَئآساَو  یْلِعف  ِءوُس  ْنِم  یتاوَلَخ  یف  ُُهْتلِمَع  ام  یلَع  َِۀبوُقُْعلِاب  یْنلِجاُعت 

ماهدش  نآ  بکترم  ییاهنت  رد  هک  یتشز  رادرک  راتفر و  تازاجم 
َِکتَّزِِعب  َّمُهَّللا  ِنُک  َو  یتَْلفَغَو  یتاوَهَش  ِةَْرثَکَو  یَتلاهَجَو  یطیْرفَت  ِماَودَو 

تلالج  تّزع و  هب  ایادخ  ینکن و  باتش  مايربخیب ، ینار و  توهش  يدایز  مینادان و  یهاتوک و  ِرارمتسا  و 
ّیبَرَو  یهلا  ًافوُطَع ، ِرُومُْألا  ِعیمَج  یف  َّیَلَعَو  ًافوُءَر ، ِلاوْحَْألا  ِّلُک  یف  یل 

، نم راگدرورپ  دوبعم و  يا  شاب ، ّتبحم  رپ  نم  هب  تبسن  اهراک  همه  رد  نابرهم و  نم  هب  تبسن  تالاح  یمامت  رد 
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َيالْوَمَو  یهلا  يْرما  یف  َرَظَّنلاَو  يّرُض  َفْشَک  ُُهلَئْسا  َكُْریَغ ، یل  ْنَم 
، نم يالوم  ادخ و  يا  مهاوخب ، وا  زا  ار  مراک  رد  هّجوت  يراتفرگ و  عفر  هک  مراد  ار  یسک  هچ  وت  زج 

ِنییَْزت  ْنِم  ِهیف  ْسِرَتْحا  َْملَو  یسْفَن  يوَه  ِهیف  ُْتعَبَّتا  ًامْکُح  َّیَلَع  َْتیَرْجا 
( ناطیش  ) منمشد يراکبیرف  زا  و  مدرک ، سفن  ياوه  يوریپ  نآ  رد  نم  يدرک و  یمکح  نم  رب  وت 

اِمب ُتْزَواجَتَف  ُءآضَْقلا ، َِکلذ  یلَع  ُهَدَعْساَو  يوْها  اِمب  ینَّرَغَف  يّوُدَع 
هک  هچنآ  رطاخ  هب  درک و  يرای  راک  نیا  رب  ار  وا  مه  ریدقت  داد و  بیرف  دوب  شهاوخلد  هچنآ  هب  ارم  سپ  مدرکن ، زیهرپ 

َکَلَف  َكِِرماوا ، َضَْعب  ُْتَفلاخَو  َكِدوُدُح ، َضَْعب 121 ] َِکلذ  ْنِم  َّیَلَع  يرَج 
مامت  رد  سپ  مدرک ، تفلاخم  ار  تیاهنامرف  زا  یضعب  هدرک و  ییانتعایب  تماکحا  زا  یضعب  هب  تبسن  دمآ  مرس  رب 

، َكُؤآضَق ِهیف  َّیَلَع  يرَج  امیف  یل  َۀَّجُح  الَو  َِکلذ 122 ،] ِعیمَج  یف  َّیَلَع  ُدْمَْحلا 
شیامزآ  اضق و  هدش و  عقاو  نم  رب  وت  ریدقت  هب  هک  هچنآ  رد  تسا و  بجاو  نم  رب  وت  دمح  هدمآ ) مرس  رب  هک   ) روما نیا 

102 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
یفارْساَو  يریصْقَت  َدَْعب  یهلا  ای  َُکْتیَتا  ْدَقَو  َكُؤآلَبَو ، َکُمْکُح  ینَمَْزلاَو 

يور  هدایز  دوخ  رب  یهاتوک و  هفیظو ) ماجنا  رد   ) هک یلاح  رد  نم  دوبعم  يا  و  مرادن ، یناهرب  تّجح و  هتخاس ، مزلم  نادب  ارم  وت 
ًانِعْذُم ًاّرِقُم  ًابینُم ، ًارِفْغَتْسُم  اًلیقَتْسُم ، ًارِسَْکنُم  ًامِدان ، ًارِذَتْعُم  یسْفَن  یلَع 

رادربنامرف هدننک ، رارقا  هدننک ، تشگزاب  یبلطشزرمآ و  یهاوخ ، شزوپ  یگتسکشلد ، ینامیشپ ، یهاوخ ، رذع  اب  ماهدرک ، متس ) (و 
َْریَغ يْرما  یف  ِْهَیلا  ُهَّجََوتا  ًاعَْزفَم  الَو  یّنِم  َناک  اَّمِم  ًاّرَفَم  ُدِجاال  ًافِرَتْعُم ،

اجنآ هب  مراک  ِحالـصا )  ) يارب هک  یهاگهانپ  هن  مراد و  يزیرگ  هار  هدزرـس  نم  زا  هک  هچنآ  زا  هن  ماهدـمآ ، تهاگرد  هب  هدـننک  فارتعا  و 
، مروآ يور 

يرْذُع  ْلَْبقاَف  َّمُهَّللا  َِکتَمْحَر ، ِۀَعَس  یف  َياَّیا  َِکلاخْداَو  يرْذُع  َِکلُوبَق 
ریذپب ار  مرذع  ایادخ  ینک ، لخاد  تیاهتنایب  تمحر  رد  ارم  يریذپب و  ار  مرذع  هک  نیا  زج 

ینََدب  َفْعَض  ْمَحْرا  ِّبَر  ای  یقاثَو  ِّدَش  ْنِم  ینَُّکفَو  يّرُض  َةَّدِش  ْمَحْراَو 
ناوتان  فیعض و  ندب  رب  نم ، راگدرورپ  يا  هد ، مییاهر  ناهانگ )  ) دنب دیق و  زا  نک و  محر  مايراتفرگ  تّدش  رب  و 

يِّربَو  یتَِیبَْرتَو  يرْکِذَو  یْقلَخ  َءََدب  ْنَم  ای  یمْظَع  َۀَّقِدَو  يْدلِج  َۀَّقِرَو 
هدرک  یکین  يدنارورپ ، هتفرگ و  رظن  رد  يدیرفآ ، ارم  هک  ییادخ )  ) يا نک ، محر  مفیعض  ناوختسا  تسوپ و  یکزان  و 

يدِّیَسَو  یهلا  ای  یب  َكِِّرب  ِِفلاسَو  َکِمَرَک ، ِءآِدْتبِال  یْنبَه  یتَیِذْغَتَو 
رورس يا  نم و  دوبعم  يا  شخبب . ارم  نم ، رب  تنیشیپ  یکین  و  تسخن ، ششخب  رطاخ  هب  نونکا  يداد ، میاذغ  و 

ْنِم  یْبلَق  ِْهیَلَع  يوَْطنا  اَم  َدَْعبَو  َكِدیحَْوت ، َدَْعب  َكِراِنب  یبِّذَعُم  َكاُرتا  ّیبَرَو 
ارم بلق  تتفرعم  رون  هک  نآ  زا  دعب  میتسرپ و  اتکی  زا  دعب  ینکیم ، باذع  تبضغ )  ) ِشتآ هب  ارم  هک  منک  رواب  ایآ  نم ، راگدرورپ  و 

َدَْعبَو َکِّبُح ، ْنِم  يریمَض  ُهَدَقَتْعاَو  َكِرْکِذ ، ْنِم  یناِسل  ِِهب  َجَِهلَو  َِکتَفِْرعَم ،
زا دعب  و  ینکیم ) باذع  ارم  هک  منک  رواب  ایآ   ) هدروخ دنویپ  تتّبحم  هب  ملد  هدش و  ایوگ  وت  رکذ  هب  منابز  هتفرگ و  ارف 

ْنا  ْنِم  ُمَرْکا  َْتنا  َتاْهیَه  َِکتَِّیبُوبُِرل ، ًاعِضاخ  یئآعُدَو  یفاِرتْعا  ِقْدِص 
هک  ینآ  زا  رتراوگرزب  وت  منکیمن ،) رواب   ) زگره تیراگدرورپ ، ماقم  هب  ماهناعضاخ  ياعد  هناقداص و  فارتعا 

ِءآلَْبلا َیلا  َمِّلَُست  ْوا  ُهَْتیَوآ ، ْنَم  َدِّرَُشت  ْوا  ُهَْتیَنْدا ، ْنَم  َدِْعُبت  ْوا  ُهَْتیَّبَر ، ْنَم  َعِّیَُضت 
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ای ياهداد ، هانپ  هک  ار  یـسک  ینک  هراوآ  ای  ياهدرک ، کـیدزن  دوخ ) هب   ) هک ار  یـسک  ینک  رود  اـی  ياهدـنارورپ ، هک  ار  یـسک  ینک  هاـبت 
يزاس  راتفرگ 

ُطِّلَُستا َيالْوَمَو ، یهلاَو  يدِّیَس  ای  يْرعِش  َْتَیلَو  ُهَتْمِحَرَو ، ُهَْتیَفَک  ْنَم 
ار تبضغ )  ) ِشتآ ایآ  نم ، تسرپرس  دوبعم و  يا  نم و  رورس  يا  متسنادیم  شاک  ياهدرک ، ینابرهم  یتسرپرس و  هک  ار  یسک 

َكِدیحْوَِتب  ْتَقَطَن  ٍنُْسلا  یلَع  َو  ًةَدِجاس ، َِکتَمَظَِعل  ْتَّرَخ  ٍهوُجُو  یلَع  َراَّنلا 
تیگناگی  هب  هناقداص  هک  ییاهنابز  رب  هداتفا و  هدجس  هب  تتمظع  ربارب  رد  هک  ییاههرهچ  رب  ینکیم  ّطلسم 

103 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
یلَعَو  ًۀَقِّقَُحم ، َِکتَّیِهلِاب  ْتَفَرَتْعا  ٍبُوُلق  یلَعَو  ًۀَحِدام ، َكِرْکُِشبَو  ًۀَقِداص ،

رب دراد و  رارقا  تییادخ  هب  نیقی  يور  زا  هک  ییاهلد  رب  و  تسوت ، رکش  يوگانث  هدش و  ایوگ 
ْتَعَس  َحِراوَج  یلَعَو  ًۀَعِشاخ ، ْتَراص  یّتَح  َِکب  ِْملِْعلا  َنِمْتَوَح  َِرئآمَض 

هک  یحراوج  اضعا و  رب  و  هدیدرگ ، نتورف  تربارب ) رد   ) هک ياهنوگ  هب  هتفرگ  ارف  ار  اهنآ  وت  تفرعم  ملع و  هک  ییاهلد 
ُنَّظلا  اَذَکه  ام  ًۀَنِعْذُم ، َكِرافِْغتْسِاب  ْتَراشاَو  ًۀَِعئآط ، َكِدُّبَعَت  ِناطْوا  یلا 

وت هب  ینامگ  نینچ  دنکیم ، راهظا  ار  شیرادربنامرف  وت  زا  یهاوخ  شزرمآ  اب  و  تسا ، ناباتش  تتدابع  ّلحم  يوس  هب  میلست  رس  زا 
ْنَع  یفْعَض  ُمَْلعَت  َْتناَو  ِّبَر ، ای  ُمیرَک  ای  َْکنَع ، َِکلْضَِفب  انِْربْخا  الَو  َِکب ،

ربارب رد  ارم  یناوتان  وت  نم ، هدنشخب  راگدرورپ  يا  تسا ، هدیسرن  ام  هب  تیراوگرزب  فطل و  زا  يربخ  نینچ  تسین و 
، اِهلْها یلَع  ِهِراکَْملا  َنِم  اهیف  يرْجَی  امَو  اِهتابوُقُع ، َو  اْینُّدلا  ِءالَب  ْنِم  ٍلیلَق 

، ینادیم دسریم  نآ  لها  رب  هک  یتامیالمان  نآ و  زیچان  ياهرفیک  ایند و  باذع  جنر و  كدنا 
َْفیَکَف  ُُهتَّدُم ، ٌریصَق  ُُهئآَقب ، ٌریسَی  ُُهثْکَم ، ٌلیلَق  ٌهوُرْکَمَو ، ٌءالَب  َِکلذ  َّنا  یلَع 

هنوگچ  سپ  تسا ، هاتوک  شنامز  مک و  شماود  كدنا ، شیراگدنام  ایند  تامیالمان  باذع و  جنر و  هک  نآ  اب 
ُلوُطَت  ٌءالَب  َوُهَو  اهیف ، ِهِراکَْملا  ِعُوقُو  ِلیلَجَو  ِةَرِخْالا ، ِءالَِبل  یلامتْحا 

ترخآ  باذع  جنر و  هک  یلاح  رد  منک ، لّمحت  ار  نآ  تامیالمان  یگرزب  ینیگنس و  ترخآ و  باذع  جنر و 
َِکبَضَغ  ْنَع  اَّلا  ُنوُکَی  ُهَّنَِأل ال  ِِهلْها ، ْنَع  ُفَّفَُخی  الَو  ُهُماقَم ، ُموُدَیَو  ُُهتَّدُم ،

مشخ  زا  باذع  نآ  هک  اریز  تسین ، یفیفخت  باذع  لها  رب  تسا و  یگشیمه  یهاگیاج  ینالوط و  شنامز 
يِدِّیَس  ای  ُضْرْالاَو ، ُتاومَّسلا  َُهل  ُموُقَتال  ام  اذهَو  َکِطَخَسَو ، َکِماِقتْناَو 

، نم رورس  يا  درادن ، ار  نآ  تقاط  نیمز  نامسآ و  هک  هتفرگ  همشچرس  وت  یتیاضران  ماقتنا و  و 
، ُنیکَتْسُْملا ُنیکْسِْملا  ُریقَْحلا  ُلیلَّذلا  ُفیعَّضلا  َكُْدبَع  اَناَو  یل  َْفیَکَف 

، ماهدنامرد ياونیب  کچوک و  عیطم ، ناوتان ، ياهدنب  هک  یلاح  رد  منک  لّمحت  ار  نآ  هنوگچ 
اْهنِم اِملَو  وُکْشا ، َْکَیلا  ِرُومُْألا  ِّيَِأل  َيالْوَمَو ، يِدِّیَسَو  ّیبَرَو  یهلا  ای 

اهنآ زا  کیمادک  يارب  منک و  تیاکش  وت  هب  میراتفرگ  مادک  زا  نم ، يالوم  رورس و  يا  نم و  راگدرورپ  دوبعم و  يا 
ِْنئَلَف  ِِهتَّدُمَو ، ِءالَْبلا  ِلوُِطل  ْما  ِِهتَّدِشَو ، ِباذَْعلا  ِمیلَِأل  یْکباَو  ُّجِضا 

رگا سپ  ینالوط ؟ يراتفرگ  يارب  ای  تخس  كاندرد و  باذع  يارب  ایآ  منک ، هیرگ  نویش و 
، َِکئالَب ِلْها  َْنَیبَو  یْنَیب  َْتعَمَجَو  َِکئآدْعاَعَم ، ِتابوُقُْعِلل  ینَتْرَّیَص 

، یهد رارق  اج  کی  رد  تباذع ) رد   ) ناراتفرگ اب  هدرمش و  تنانمشد  هرمز  رد  ارم  مناهانگ )  ) ِرفیک يارب 
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َيالْوَمَو  يِدِّیَسَو  یهلا  ای  یْنبَهَف  َِکئآیلْواَو ، َِکئآَّبِحا  َْنَیبَو  یْنَیب  َْتقَّرَفَو 

الوم يا  مرورس و  دوعبم و  يا  سپ  يزادنا ، ییادج  تنابّرقم  ناتسود و  نم و  نایم  و 
ُتْرَبَص  یْنبَه  َو  َِکقاِرف ، یلَع  ُِربْصا  َْفیَکَف  َِکباذَع ، یلَع  ُتْرَبَص  ّیبَرَو 

هک  مریگ  و  منک ؟ لّمحت  ار  وت  قارف  هنوگچ  اّما  منک ، ربص  وت  باذع  رب  هک  مریگ  مراگدرورپ ، و 
ِیف  ُنُکْسا  َْفیَک  ْما  َِکتَمارَک ، یلا  ِرَظَّنلا  ِنَع  ُِربْصا  َْفیَکَف  َكِران ، ِّرَح  یلَع 

منیزگ  نکسم  شتآ  رد  هنوگچ  ای  منک ؟ یشوپ  مشچ  تمرک  فطل و  زا  هنوگچ  اّما  منک ، ربص  تبضغ )  ) ِشتآ ترارح  رب 
ِْنَئل  ًاقِداص ، ُمِْسقا  َيالْوَمَو  يدِّیَس  ای  َِکتَّزِِعبَف  َكُْوفَع ، یئآجَر  َو  ِراَّنلا 

رگا هک  مروخیم  دنگوس  تاهناقداص  تردق  هوکش و  هب  نم ، يالوم  رورس و  يا  سپ  مراودیما ، وت  وفع  هب  هک  یلاح  رد 
َنَخُرْصََأل  َو  َنیِلمْالا ، َجیجَض  اِهلْها  َْنَیب  َْکَیلا  َّنَّجِضََأل  ًاقِطان ، ینَتْکََرت 

هدرک و نویـش  تهاـگرد  هب  نادـنموزرآ ، دـننامه  ناـیخزود  نیب  رد  هنیآ  ره  ینک ، اـهر  خزود ) رد   ) تساـیوگ مناـبز  هک  یلاـح  رد  ارم 
دننامه

َکَّنَیِدانَُأل  َو  َنیِدقاْفلا ، َءآُکب  َْکیَلَع  َّنَیِْکبَالَو  َنیخِرْصَتْسَْملا ، َخارُص  َْکَیلا 
، مناوخیم دنلب  يادص  هب  ار  وت  هتسیرگ و  وت  ِقارف )  ) رب ناگهدرک ، مگ  زیزع  دننام  مهاوخ و  یسردایرف  هب  ار  وت  ناهاوخداد ،

، َنیثیغَتْسُْملا َثایِغ  ای  َنیفِراْعلا ، ِلاما  َۀَیاغ  ای  َنینِمْؤُْملا ، َِّیلَو  ای  َْتنُک  َْنیا 
، ناگهدنامرد سردایرف  يا  ناسانشادخ ، ِيوزرآ  ياهتنم  يا  نانمؤم ، روای  يا  ییاجک  هک 

یهلا  ای  َکَناْحبُس  َكاُرتَفا  َنیَملاْعلا ، َهلا  ایَو  َنیقِداَّصلا ، ِبُوُلق  َبیبَح  ای 
- ملوغشم وت  شیاتس  هب  یهّزنم و  هک  نم - دوبعم  يا  نایناهج ، دوبعم  يا  نایوگتسار و  لد  بوبحم  يا 

َقاذَو  ِِهتََفلاخُِمب ، اهیف  َنِجُس  ٍِملْسُم  ٍْدبَع  َتْوَص  اهیف  ُعَمْسَت  َكِدْمَِحب ، َو 
یتخس  هدش و  ینادنز  خزود  رد  شینامرفان  ببس  هب  هک  ار  یناملسم  هدنب  يادص  يونشیم  هک  منک  رواب  هنوگچ 

ُجِضَی  َوُهَو  ِِهتَریرَجَو ، ِهِمْرُِجب  اِهقابْطا  َْنَیب  َسِبُحَو  ِِهتَیِصْعَِمب ، اِهباذَع  َمْعَط 
دننامه هک  یلاح  رد  هدش  راتفرگ  شتیانج  مرج و  ببس  هب  خزود  تاقبط  نایم  رد  دشچیم و  شهانگ  رطاخ  هب  ار  خزود  باذع 

ُلَّسَوَتَیَو  َكِدیحَْوت ، ِلْها  ِناِسِلب  َکیداُنی  َو  َِکتَمْحَِرل ، ٍلِّمَُؤم  َجیجَض  َْکَیلا 
تیرورپ  هدنب  هب  دناوخیم و  ار  وت  ناتسرپ  هناگی  نابز  هب  دنلب ، يادص  اب  هدرک و  نویش  تهاگرد  هب  تتمحر  ِدنموزرآ 

َفَلَس  ام  وُجْرَی  َوُهَو  ِباذَْعلا  ِیف  یْقبَی  َْفیَکَف  َيالْوَم  ای  َِکتَِّیبُوبُِرب ، َْکَیلا 
وت ملح  هقباس  هب  هک  نیا  اب  دنامب  باذع  رد  هنوگچ  نم ، يالوم  يا  دوشیم ، لّسوتم 

َْفیَک  ْما  َکَتَمْحَرَو ، َکَلْضَف  ُلَمْأَی  َوُه  َو  ُراَّنلا  ُهُِملُْؤت  َْفیَک  ْما  َکِْملِح ، ْنِم 
هنوگچ  ای  دراد ، دیما  تتمحر  فطل و  هب  هک  یلاح  رد  درازایب  ار  وا  تبضغ )  ) ِشتآ هنوگچ  ای  تسا ، راودیما 
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ِْهیَلَع  ُلِمَتْشَی  َْفیَک  ْما  ُهَناکَم ، يَرتَو  ُهَتْوَص  ُعَمْسَت  َْتناَو  اُهبیَهل  ُُهقِرُْحی 

ياههنابز هنوگچ  ای  ینیبیم ، شتآ ) رد   ) ار شهاگیاج  يونـشیم و  ار  شاهلان  وت  هک  یلاح  رد  دنازوسب  ار  وا  تبـضغ )  ) ِشتآ ياههنابز 
( تبضغ  ) ِشتآ

، ُهَقْدِص ُمَْلعَت  َْتناَو  اِهقابْطا  َْنَیب  ُلَْقلَقَتَی  َْفیَک  ْما  ُهَفْعَض ، ُمَْلعَت  َْتناَو  اهُریفَز 
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تقادـص و وـت  هک  نیا  اـب  دـچیپب  دوـخ  هب  خزود  تاـقبط  ناـیم  رد  هنوـگچ  اـی  ینادیم ، ار  وا  یناوتاـن  وـت  هـک  یلاـح  رد  دـنازوسب ، ار  وا 
ینادیم  ار  شییوگتسار 

یف  َکَلْضَف  وُجْرَی  َْفیَک 123 ] ْما  ُهَّبَر ، ای  َکیداُنی  َوُهَو  اُهتَِینابَز ، ُهُرُجَْزت  َْفیَک  ْما 
، شتآ زا  شیوخ  يدازآ  رد  هنوگچ  ای  دناوخیم ، ار  وت  بر » ای   » يادن هب  هک  یلاح  رد  دنرازایب  ار  وا  نارومأم  هنوگچ  ای 

ْنِم  ُفوُْرعَْملاَالَو  َِکب ، ُنَّظلا  َِکلذ  ام  َتاْهیَه  اهیف ، ُهُکُْرتَتَف  اْهنِم  ِهِْقتِع 
وت فطل  زا  يزیچ  نینچ  تسین و  وت  هب  ینامگ  نینچ  منکیمن ،) رواب   ) زگره ینک !؟ اهر  شتآ  رد  ار  وا  وت  یلو  دشاب  راودیما  وت  فطل  هب 

ِنیقَْیلِابَف  َِکناسْحاَو ، َكِِّرب  ْنِم  َنیدِّحَوُْملا  ِِهب  َْتلَماع  اِمل  ٌِهبْشُم  الَو  َِکلْضَف ،
نیقی  هب  نم  درادن ، یبسانت  تهابش و  ناتسرپاتکی  هب  تبسن  وت  يریگتسد  یکین و  اب  و  تسین ، هدیدنسپ 

ِدالْخا ْنِم  ِِهب  َْتیَضَقَو  َکیدِحاج ، ِبیذْعَت  ْنِم  ِِهب  َتْمَکَح  ام  الَْول  ُعَْطقا 
، دوبن باذع ) رد   ) تنانمشد ندنام  یقاب  تنارکنم و  ِتازاجم  رب  وت  نامرف  رگا  هک  منادیم 

الَو ًاّرَقَم  اهیف  ٍدَحَِأل  َناک  امَو  ًامالَسَو ، ًادَْرب  اهَّلُک  َراَّنلا  َْتلَعََجل  َکیِدناعُم ،
اوأم لزنم و  نآ  رد  سک  چیه  يدادیم و  رارق  نما  درس و  ار  خزود  شتآ  هنیآ  ره 

َنِم  َنیِرفاْکلا ، َنِم  اهَأَلْمَت  ْنا  َتْمَْسقا  َكُؤآمْسا ، ْتَسَّدَقَت  َکَّنِکل  ًاماقُم ،
سنا  ّنج و  نارفاک  زا  ار  خزود  هک  ياهدرک  دای  مسق  تسا ، سّدقم  تیاهمان  هک  ییادخ  يا  یلو  تشادن ،

َكُؤانَث  َّلَج  َْتناَو  َنیِدناعُْملا ، اَهیف  َدِّلَُخت  ْناَو  َنیعَمْجا ، ِساَّنلاَو  ِۀَّنِْجلا 
تسا  گرزب  تشیاتس  هک  ییوت  و  یهد ، ياج  نآ  رد  ار  تنانمشد  هشیمه  يارب  ینک و  رپ 

ًاقِساف َناک  ْنَمَک  ًانِمُْؤم  َناک  ْنَمَفا  ًامِّرَکَتُم ، ِماْعنِْإلِاب  َْتلَّوَطَتَو  ًائِدَْتبُم ، َْتُلق 
!؟ تسا قساف  هک  تسا  یسک  نوچمه  دشاب ، نامیا  اب  هک  یسک  ایآ  : » ياهتفگ تمارک  ماعنا و  اب  ياهدومرف و  ًاءدتبا  دوخ ) باتک  رد  )

یتَّلا  ِۀَّیِضَْقلِابَو  اهَتْرَّدَق ، یتَّلا  ِةَرْدُْقلِاب  َُکلَئْساَف  يدِّیَسَو  یهلا  َنوُوَتْسَی ، ال 
هک  یمکح  نآ  هب  ياهدرک و  رّدقم  هک  یتردق  نآ  ّقح  هب  نم ، رورس  دوعبم و  يا  دنتسین ،» ربارب  ود  نیا  زگره  هن 

ِۀَْلیَّللا ِهِذه  یف  یل  َبَهَت  ْنا  اهَْتیَرْجا ، ِْهیَلَع  ْنَم  َْتبَلَغَو  اهَتْمَکَحَو ، اهَتْمَتَح 
بش  نیا  رد  هک  مهاوخیم  وت  زا  يدش ، هریچ  يدرک ، يراج  وا  رب  ار  نآ  هک  سک  ره  رب  ياهدومرف و  رداص  هدرک و  مزال 
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، ُُهتْرَرْسا ٍحِیبَق  َّلُکَو  ُُهْتبَنْذاٍْبنَذ ، َّلُکَو  ُُهْتمَرْجاٍمْرُج ، َّلُک  ِۀَعاَّسلاِهِذه ، یفَو 

ماهدرک  ناهنپ  هک  یتشز  راک  ره  هدزرس و  نم  زا  هک  یهانگ  ره  ماهدش و  بکترم  هک  یفالخ  ره  یشخبب  نم  رب  تعاس  نیا  رد  و 
َتْرَما  ٍۀَئِّیَس  َّلُکَو  ُُهتْرَهْظا ، ْوا  ُُهْتیَفْخا  ُُهْتنَلْعا ، ْوا  ُُهتْمَتَک  ُُهْتلِمَع ، ٍلْهَج  َّلُکَو 

هک  ار  يدب  راک  ره  ماهداد و  ماجنا  نایامن  ای  هنایفخم  اراکشآ و  ای  ناهن  رد  هک  ياهنالهاج  راک  ره  و 
ْمُهَْتلَعَجَو  یّنِم  ُنوُکَی  ام  ِْظفِِحب  ْمُهَْتلَّکَو  َنیذَّلا  َنیِبتاْکلا ، َمارِْکلا  اَِهتاْبثِاب 

ار اهنآ  یتشامگ و  نم  لامعا  طبض  تبث و  رب  هک  ینارومأم  نامه  يداد ، نامرف  نآ  تبث  هب  ار  لامعا  تبث  نارومأم 
َدِهاَّشلاَو ْمِِهئآرَو ، ْنِم  َّیَلَع  َبیقَّرلا  َْتنا  َْتنُکَو  یحِراوَج  َعَم  َّیَلَع  ًادوُهُش 

يدوب  هاوگ  يدوب و  مبقارم  اهنآ  قوفام  زین  وت  يداد و  رارق  نم  رب  ِهاوگ  مندب ، ياضعا  هارمه  هب 
یّظَح  َرِّفَُوت  ْناَو  ُهَتْرَتَس ، َِکلْضَِفبَو  ُهَْتیَفْخا ، َِکتَمْحَِربَو  ْمُْهنَع ، َیِفَخ  اِمل 

ینک  نوزفا  ار  ماهرهب  مهاوخیم ) وت  زا   ) و يدناشوپ ، هدرک و  یفخم  ار  نآ  تفطل  تمحر و  هطساو  هب  و  هدنام ، هدیشوپ  اهنآ  زا  هچنآ  رب 
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ْوا ُهَتْطََسب ، ٍقْزِر  ْوا  ُهَتْرَشَن ، ٍِّرب  ْوا  ُهَْتلَّضَف ، ٍناسْحا  ْوا  ُهَْتلَْزنا ، ٍْریَخ  ّلُک  ْنِم 
هک ییزور  ره  اـی  و  ياهداد ، شرتـسگ  هـک  یکین  ره  اــی  ياهدوـمرف ، تـمحرم  هـک  یناــسحا  ره  اــی  ياهداتــسرف ، ورف  هـک  یبوـخ  ره  زا 

ای ياهدنارتسگ ،
يدِّیَسَو  یهلا  ای  ِّبَر ، ای  ِّبَر  ای  ِّبَر  ای  ُهُُرتْسَت ، ٍأَطَخ  ْوا  ُهُرِفْغَت ، ٍْبنَذ 

رورـس دوبعم و  يا  نم ! راگدرورپ  يا  نم ، راگدرورپ  يا  نم ، راگدرورپ  يا  ياهدـناشوپ ، هک  ییاطخ  ره  اـی  ياهدیـشخب ، هک  یهاـنگ  ره 
، نم

یتَنَکْسَمَو  يّرُِضب 124 ] ًامیلَع  ای  یتَیِصان  ِهِدَِیب  ْنَم  ای  یّقِر  َِکلامَو  َيالْوَمَو 
، ماییاونیب یلاحدب و  رب  هاگآ  يا  تسوا ، تسد  هب  مرایتخا  هک  یسک  يا  نم ، رایتخا  بحاص  الوم و  يا  و 

، َکِسُْدقَو َکِّقَِحب  َُکلَئْسا  ِّبَر ، ای  ِّبَر  ای  ِّبَر  ای  یتَقافَو  يْرقَِفب  ًاریبَخ  ای 
سّدقم  تاذ  تدوخ و  قح  هب  نم ! راگدرورپ  يا  نم ، راگدرورپ  يا  نم ، راگدرورپ  يا  مايدنمزاین ، یتسدیهت و  رب  ياناد  يا 

َكِرْکِِذب  ِراهَّنلاَو  ِْلیَّللا  َنِم  یتاقْوا  َلَعَْجت  ْنا  َِکئآمْساَو ، َِکتافِص  ِمَظْعاَو 
دابآ تدای  هب  ار  مزور  بش و  تاقوا  هک  مهاوخیم  وت  زا  تگرزب ، ياهمان  تافص و  و 

َنوُکَت  یّتَح  ًَۀلُوبْقَم ، َكَْدنِع  یلامْعاَو  ًَۀلوُصْوَم ، َِکتَمْدِِخبَو  ًةَروُمْعَم ،
همه  ات  يریذپب ، تهاگرد  رد  ار  ملامعا  ینادرگ و  مدق  تباث  تتمدخ  رد  هتخاس و 

ای ًادَمْرَس ، َِکتَمْدِخ  یف  یلاحَو  ًادِحاو ، ًادْرِو  اهُّلُک  يدارْواَو  یلامْعا 
يا  مشاب ، وت  هب  تمدخ  لاح  رد  هشیمه  دشاب و  وت ) يارب  و   ) ناسکی مراتفگ  رادرک و 
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َِبر  ای  ِّبَر  ای  یلاوْحا  ُتْوَکَش  ِْهَیلا  ْنَم  ای  یلَّوَعُم  ِْهیَلَع  ْنَم  ای  يدِّیَس 

يا نم ، راـگدرورپ  يا  مرب ، وا  هاـگرد  هب  ار  شیوخ  ناـشیرپ )  ) ِلاوـحا تیاکـش  هک  یـسک  يا  ینم ، هاـگ  هیکت  هک  یـسک  يا  نم ، رورس 
، نم راگدرورپ 

یِحناوَج  ِۀَمیزَْعلا  یَلَع  ْدُدْشاَو  یحِراوَج  َِکتَمْدِخ  یلَع  ِّوَق  ِّبَر ، ای 
، راد يوق  تیوس  هب  ندمآ  يارب  ار  ملد  شخب و  ورین  تتمدخ  ماجنا  رد  ار  میاضعا  نم ! راگدرورپ  يا 

َحَرْسا  یّتَح  َِکتَمْدِِخب ، ِلاصِّتِْإلا  ِیف  َماوَّدلاَو  َِکتَیْشَخ ، یف  َّدِْجلا  َِیل  ْبَهَو 
نادیم  رد  هک  نیا  ات  امرف ، اطع  ار  تتمدخ  رد  تموادم  تیشخ و  رد  ّتیدج  و 

یلا  َقاتْشاَو  َنیزِراْبلا ، ِیف  َْکَیلا  َعِرْسا  َو  َنیِقباَّسلا ، ِنیدایَم  یف  َْکَیلا 
، نادنمهقالع فص  رد  مریگ و  تعرس  وت  يوس  هب  نازات ، شیپ  نایم  رد  موش و  هناور  وت  يوس  هب  تعاطا ) رد   ) هقباسم

َۀَفاخَم َکَفاخاَو  َنیِصلْخُْملا ، َُّونُد  َْکنِم  َُونْداَو  َنیقاتْشُْملا ، ِیف  َِکبُْرق 
نیقی  لها  دننام  مدرگ و  کیدزن  وت  هب  نالدکاپ  دننام  و  منک ، ادیپ  قایتشا  تبرق  ماقم  يوس  هب 

ٍءوُِسب ینَدارا  ْنَمَو  َّمُهللا  َنینِمْؤُْملا ، َعَم  َكِراوِج  یف  َعِمَتْجاَو  َنیِنقوُْملا ،
دهاوخ ارم  ِدب  سک  ره  ایادخ ، مییآ ، مه  درگ  نانمؤم  اب  تتمحر  راوج  رد  مسرتب و  وت  زا 

، َكَْدنِع ًابیصَن  َكِدیبَع  ِنَسْحا  ْنِم  یْنلَعْجاَو  ُهْدِکَف ، ینَداک  ْنَم  َو  ُهْدِراَف ،
تناگدنب  نیرتهب  يدنمهرهب  نک و  شراچد  شیوخ  هب  دنک ، هیلح  نم  اب  سک  ره  و  نادرگ ، زاب  شدوخ  هب 

، َِکلْضَِفب اَّلا  َِکلذ  ُلاُنی  ُهَّناَف ال  َْکیََدل ، ًۀَْفلُز  ْمِهِّصَخاَو  َْکنِم ، ًَۀلِْزنَم  ْمِِهبَْرقاَو 
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، دسرن ماقم  نیا  هب  یسک  وت  فطل  اب  زج  یتسار  هب  هک  امرف  اطع  نم  هب  ار  تناّصاخ  نیرتصوصخم  نانآ و  نیرتبّرقم  و 
ْلَعْجاَو  َِکتَمْحَِرب ، ینْظَفْحاَو  َكِدْجَِمب ، َّیَلَع  ْفِطْعاَو  َكِدوُِجب ، یل  ْدُج  َو 

ار منابز  و  نک ، ظفح  ارم  تتمحر  هب  امرف و  هّجوت  نم  هب  تیراوگرزب  هب  و  نم ، رب  شخبب  تیگدنشخب  هب  و 
، َِکَتباجا ِنْسُِحب  َّیَلَع  َّنُمَو  ًامَّیَتُم ، َکِّبُِحب  یْبلَقَو  ًاجَِهل ، َكِرْکِِذب  یناِسل 

، راذگّتنم نم  رب  ماهتساوخ  شریذپ  اب  و  هد ، رارق  باتیب  تیتسود  هب  ار  ملد  ایوگ و  تدای  هب 
ْمُهَتْرَماَو  َِکتَدابِِعب ، َكِدابِع  یلَع  َْتیَضَق  َکَّناَف  یتَّلَز  ْرِفْغاَو  یتَْرثَع  یْنِلقاَو 

ندرک  اعد  هب  هداد و  نامرف  شیوخ  شتسرپ  هب  ار  تناگدنب  وت  هک  اریز  زرمایب ، ار  مهانگ  رذگب و  مشزغل  زا  و 
ای َْکَیلاَو  یهْجَو  ُْتبَصَن  ِّبَرای  َْکَیلاَف  ََۀباجِْإلا ، ُمَُهل  َْتنِمَضَو  َِکئآعُِدب ،

تیوس  هب  وت و  هب  ور  کنیا  نم  راگدرورپ  يا  سپ  يدرک ، تنامض  ار  ناشیاعد  تباجا  يدومرف و  رما 
ْعَطْقَتالَو  َيانُم ، ینْغَِّلبَو  یئآعُد  یل  ْبِجَتْسا  َِکتَّزِِعبَف  يدَی  ُتْدَدَم  ِّبَر 

ار مدیماو  ناسرب  میوزرآ  هب  امرف و  تباجا  ار  میاعد  مسق ، تتّزع  هوکش و  هب  سپ  ماهدرک ، زارد  زاین  تسد 
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َعیرَس  ای  یئآدْعا  ْنِم  ِْسنِْإلاَو  ِّنِْجلا  َّرَش  ینِفْکاَو  یئآجَر  َِکلْضَف  ْنِم 
دوز هک  ییادخ )  ) يا امرف ، ظفح  سنا  ّنج و  زا  منانمشد ، ّرش  زا  و  نادرگم ، دیماان  تمرک  فطل و  هب 

ُهُمْسا  ِنَم  ای  ُءآشَت ، اِمل  ٌلاَّعَف  َکَّناَف  َءآعُّدلا ، اَّلا  ُِکلْمَی  ْنَِمل ال  ْرِفْغا  اضِّرلا ،
هک يا  یهدیم . ماجنا  یهاوخب  ار  هچنآ  ره  یتسار  هب  هک  شخبب ، درادن  يرگید  زیچ  تهاگرد  هب  اعد  زج  هک  ار  یسک  يوشیم ، یضار 

تمان 
، ُءآجَّرلا ِِهلام  ُْسأَر  ْنَم  ْمَحْرا  ًینِغ ، ُُهتَعاطَو  ٌءآفِش ، ُهُرْکِذَو  ٌءآوَد ،

دیما شاهیامرس  هک  یسک  رب  تسا ، يرگناوت  تیگدنب  نامرد و  تدای  وراد و 
ِیف  َنیشِحْوَتْسُْملا  َرُون  ای  ِمَقِّنلا ، َِعفاد  ای  ِمَعِّنلا ، َِغباس  ای  ُءآُکْبلا ، ُهُحالِسَو 

رد هدز  تشحو  ياهلد  ینشور  يا  اهیراتفرگ ، هدننک  فرطربيا  اهتمعن ، هدنهد  ناوارف  يا  نک ، محر  تسا ، هیرگ  شاهحلسا  و 
َْتنا  ام  یب  ْلَْعفاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُمَّلَُعی  ًاِملاع ال  ای  ِمَلُّظلا ،

نم  هرابرد  ینآ  قیال  وت  هک  ار  هچنآ  تسرف و  دورد  شلآ  دّمحم و  رب  میلعتیب ، ياناديا  اهیکیرات ،
. ًاریثَک ًامیلْسَت  َمَّلَس  َو  ِِهلا ، ْنِم  ِنیمایَْملا  ِۀَِّمئَْألا  َو  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَّللایَّلَصَو  ُُهلْها ،

. داب نانآ  رب  ناوارف  ّتیحت  مالس و  و  شنادناخ ، زا  تکرب  اب  ناماما  ربمایپ و  رب  ادخ  تمحر  دورد و  هد و  ماجنا 

[: تارشع 125 ياعد 

ناـمز نیرتـهب  یلو  دـناوخب ؛ ار  نآ  ماـش  حبـص و  ره  دـناوتب - یـسک  رگا  تسا - بحتـسم  هـک  تـسا  ربـتعم  رایـسب  ياـهاعد  زا  اـعد  نـیا 
قبط اعد  و  [ 126 .] تسا هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  ار  نآ  حابـصم »  » رد یمعفک »  » موحرم دشابیم . هعمج  رـصع  شندـناوخ ،

: تسا نینچ  [ 127 «] دّجهتملا حابصم   » رد یسوط » خیش   » لقن
ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
اَّلإ َةَُّوق  الو  َلْوَح  الَو  ُرَبکا ، ُهَّللاَو  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  الَو  ِهَّلل ، ُدْمَْحلاَو  ِهَّللا  َناْحبُس 
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هاگهانپ و تسا و  زیچ ) ره  زا   ) رتگرزب وا  تسین و  اتکی  يادـخ  زج  يدوبعم  و  تسوا ، صوصخم  شیاتـس  دـنوادخ و  تسا  هّزنم  كاـپ و 
زج ییورین 

ِهَّللا  َناْحبُس  ِراهَّنلا ، َفارْطاَو  ِْلیَّللا  َءانآ  ِهَّللا  َناْحبُس  ِمیِظَْعلا ، ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب 
، زور لوط  بش و  ياههظحل  مامت  رد  ار  ادخ  میوگیم  حیبست  تسین ، تمظع  اب  هبترم و  دنلب  دنوادخ  يوس  زا 
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َنوُسُْمت  َنیح  ِهَّللا  َناْحبُس  ِراْکبِْإلاَو ، ِّیِشَْعلِاب  ِهَّللا  َناْحبُس  ِلاصْالاَو ، ِّوُدُْغلِاب 

بش  رد  هک  یماگنه  ار  ادخ  میوگیم  حیبست  زور ، بش و  يادتبا  ناهاگماش و  مد و  هدیپس  رد  و 
َنیح  َو  ًاّیِشَعَو  ِضْرَْألاَو ، ِتاومَّسلا  ِیف  ُدْمَْحلا  َُهلَو  َنوُِحبُْصت ، َنیح  َو 

هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  رهظ  ماگنه  هاگنابش و  نیمز ، اهنامسآ و  رد  شیاتس  و  دیوشیم ، لخاد  حبص  و 
ِییُْحیَو  ِّیَْحلا ، َنِم  َتِّیَْملا  ُجِرُْخیَو  ِتِّیَْملا ، َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخی  َنوُرِهُْظت ،

ار نیمز  و  دروآیم ، نوریب  هدنز  زا  ار  هدرم  هدرم و  زا  ار  هدنز 
اَّمَع ِةَّزِْعلا  ِّبَر  َکِّبَر  َناْحبُس  َنوُجَرُْخت ، َِکلذَکَو  اِهتْوَم ، َدَْعب  َضْرَْألا 

هوکش  بحاص  يادخ  نآ  وت ، راگدرورپ  دیوشیم ، هتخیگنارب  تمایق ) رد   ) نینچ نیا  زین  امش  دنکیم و  هدنز  شندرم  زا  سپ 
ِيذ  َناْحبُس  َنیَِملاْعلا ، ِّبَر  ِهَّللُدْمَْحلاَو  َنیلَسْرُملا ، یَلَع  ٌمالَسَو  َنوُفِصَی ،

نایناهج راگدرورپ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتـس  و  وا ، ناگداتـسرف  رب  مالـس  دورد و  و  تسا . هّزنم  دننکیم  فیـصوت  هچنآ  زا 
بحاص  هک  ار  يدنوادخ  میوگیم  حیبست  تسا .

ِءآیِْربِْکلا ِيذ  َناَْحبُس  ِتوُرَبَْجلاَو ، ِةَّزِْعلا  ِيذ  َناْحبُس  ِتوُکَلَْملاَو ، ِْکلُْملا 
لالج  بحاص  دنوادخ  میوگیم  حیبست  ار ، یگرزب  تّزع و  بحاص  دنوادخ  میوگیم  حیبست  تسا ، ینامسآ  هطلس  ییاورنامرف و 

ِیَْحلا  ِِکلَْملا  ِهَّللا  َناْحبُس  ِسوُّدُْقلا ، ِنِْمیَهُْملا  ِنیبُْملا  ِّقَْحلا  ِِکلَْملا  ِۀَمَظَْعلاَو ،
ياهدنز  ياورنامرف  نآ  ار ، دنوادخ  میوگیم  حیبست  بیع ، ره  زا  هزیکاپ  نابهگن و  رگنشور و  یقیقح  ياورنامرف  نآ  ار ، تمظع  و 

، ِِمئآَّدلا ِِمئآْقلا  َناْحبُس  ِسوُّدُْقلا ، ِّیَْحلا  ِِکلَْملا  ِهَّللا  َناْحبُس  ُتوُمَیال ، يِذَّلا 
، هدنیاپ رادیاپ  يادخ )  ) میوگیم حیبست  بیع ، ره  زا  هزیکاپ  هدنز  ياورنامرف  ِدنوادخ  میوگیم  حیبست  دریمیمن ، زگره )  ) هک

َناْحبُس  یلْعَْألا  َیِّبَر  َناْحبُس  ِِمیظَْعلاَیِّبَر ، َناَحبُس  ِِمئآْقلا ، ِِمئآَّدلا  َناْحبُس 
میوگیم  حیبست  ار ، ماهبترم  دنلب  راگدرورپ  میوگیم  حیبست  ار ، متمظع  اب  راگدرورپ  میوگیم  حیبست  رادیاپ ، هدنیاپ  تسا  هّزنم  كاپ و 

، ٌسوُُّدق ٌحوُّبُس  یلاعَتَو  ُهَناْحبُس  یلْعَْألا  ِِّیلَْعلا  َناْحبُس  ِموُّیَقلا ، ِّیَْحلا 
بیع ره  زا  هزیکاپ  هّزنم و  رایـسب  تسا ، رترب  هّزنم و  كاپ و  وا  ار ، هبترم  دـنلب  رترب  يادـخ )  ) میوگیم حـیبست  ار ، نادواج  هدـنز  يادـخ ) )

تسا 
ِِملاْعلا  َناْحبُس  ِِلفاْغلا ، ِْریَغ  ِِمئآَّدلا  َناْحبُس  [ 128 ،] ِحوُّرلاَو ِۀَِکئالَْملا  ُّبَر  َو  انُّبَر 

ياناد  يادخ )  ) میوگیم حیبست  ار ، هاگآ  هدنیاپ  يادخ )  ) میوگیم حیبست  حور »  » ناگتشرف و راگدرورپ  ام و  راگدرورپ 
ُكِرُْدی  يذَّلا  َناْحبُس  يُریال  اَمو  يُری  ام  ِِقلاخ  َناْحبُس  ٍمِیْلعَت ، ِْریَِغب 

ار ناگدننیب  هک  ییادخ )  ) میوگیم حیبست  تسا ، یندیدان  هچنآ  یندید و  هچنآ  هدننیرفآ  میوگیم  حیبست  ار ، نتخومآ  هب  زاین  نودب 
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ُتْحَبْصا  ّینإ  َّمُهللا  ُرِیبَْخلا ، ُفیطَّللا  َوُهَو  ُراْصبَْألا ، ُهُکِرُْدت  الَو  َراْصبَْألا ،
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حبص  وت  ّتبحم ) فطل و   ) زا نم  ایادخ  تسا ، هاگآ  نابرهم و  وا  و  دننیبیمن ، ار  وا  اهنآ  یلو  دنیبیم 
، ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  ٍۀَِیفاعَو ، ٍۀَکََربَو  ٍْریَخَو  ٍۀَمِْعن  یف  َْکنِم  ُْتیَْسما  َو 

تسرف  دورد  شکاپ )  ) لآ دّمحم و  رب  سپ  متیفاع ، تکرب و  ریخ و  تمعن و  رد  ماش  و 
، ِراَّنلا َنِم  ٍةاجَِنب  َکَتَِیفاعَو  َِکتاکََربَو  َكَْریَخَو ، َکَتَمِْعن  َّیَلَع  ْمِْمتاَو 

. نک مامت  نم  رب  شیوخ ) بناج  زا   ) ار تیفاع  تکرب و  ریخ و  تمعن و  تبضغ )  ) شتآ زا  تاجن  اب  و 
َمُهللا  ِینَْتیَْقبا  ام  ًاَدبا  َکَتَمارَکَو  َکَلْضَفَو  َکَتَِیفاعَو  َكَرْکُش  ِیْنقُزْراَو 

، نادرگ میزور  ار  تایگـشیمه  شـشخب  فطل و  تیفاع و  و  تیاهتمعن ) زا   ) يراذگـساپس قیفوت  ياهتـشاد  هگن  هدنز  ارم  هک  یمادام  و 
ایادخ

، ُْتیَْسماَو ُتْحَبْصا  َِکتَمِْعِنبَو  ُْتیَنْغَتْسا ، َِکلْضَِفبَو  ُْتیَدَتْها ، َكِرُوِنب 
، مدرک يرپس ) ار   ) بش حبص و  وت  تمعن  هب  مدش و  زاینیب  وت  فطل  هب  هدش و  تیاده  وت  رون  هب 

َکَئآِیْبناو  َکَتَِکئالَم  ُدِهْشاَو  ًادیِهَش ، َِکب  یفَکَو  َكُدِهْشا  ّینا  َّمُهللا 
ناربمایپ  و  ناگتشرف ، نینچمه )  ) تسا و یفاک  وت  یهاوگ  مریگیم و  هاوگ  ار  وت  ایادخ 

، َکِْقلَخ َعیمَجَو  َکِضْراَو ، َِکتاَواَمَس  َناَّکُسَو  َکِشْرَع ، َۀَلَمَحَو  َکَلُسُرَو ،
مریگیم  هاوگ  ار  تتاقولخم  همه  نیمز و  اهنامسآ و  نانکاس  شرع و  نالماح  ناگداتسرف و  و 

ُهَّللا  یَّلَص  ًادَّمَُحم  َّناو  ََکل ، َکیِرَش  َكَدْحَو ال  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ُهَّللا ال  َْتنا  َکَّنِاب 
ادخ دورد  هک  دّمحم - هک  نیا  تسین و  وت  يارب  یکیرش  هک  ياهناگی  تسین ، وت  زج  يدوبعم  هک  یتسه  ییادخ  وت  نیقی  هب  هک  نیا  رب 

، ُتیُمتَو ییُْحت  ٌریِدَق ، ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّناَو  َُکلوُسَرَو ، َكُْدبَع  ِِهلآَو  ِْهیَلَع 
یناریمیم  هدرک و  هدنز  ییاناوت ، يراک  ره  رب  وت  هک  نیا  تسوت و  هداتسرف  هدنب و  داب - شکاپ )  ) نادناخ وا و  رب 

ص110 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
، ٌّقَح َروُشُّنلا  َو  ٌّقَح ، َراَّنلا  َّنا  َو  ٌّقَح ، َۀَّنَْجلا  َّنا  ُدَهْشاَو  ییُْحتَو  ُتیُمتَو 

تسا  قح  تمایق  خزود و  تشهب و  نیقی  هب  مهدیم  یهاوگ  ینکیم و  هدنز  یناریمیم و  و 
َِیلَع  َّنا  ُدَهْشاَو  ِرُوبُقلا ، ِیف  ْنَم  ُثَْعبَی  َهَّللا  َّناَو  اَهیف ، َْبیَر  ٌۀَِیتا ال  َۀَعاَّسلاَو 

نیقی  هب  مهدیم  یهاوگ  و  دزیگنایم ، رب  دناهتفخ  اهروگ  رد  هک  ار  یناسک  دنوادخ  دیسر و  دهاوخ  ارف  کش  یب  نآ  نامز  و 
ُۀَّمئَْألا ُمُه  ِهِْدلُو  ْنِم  َۀَِّمئَْألا  َّناَو  ًاّقَح ، ًاّقَح  َنینِمْؤُْملا  ُریما  ٍِبلاطیبا  َْنب 

ناماما  نامه  شنادنزرف  زا  ناماما  تسا و  نانمؤمریما  قح ، هب  ًاتقیقح و  بلاطیبا  نب  یلع 
، َنْوَفَطْصُْملا َُکئآِیلْوا  ْمُهَّناَو  َنیِّلِضُْملا ، َالَو  َنّیلآَّضلا  ُْریَغ  َنوُّیِدْهَْملا ، ُةادُهلا 

وت هدیزگرب  ناتسود  اهنآ  نیقی  هب  مهدیم ) یهاوگ   ) هدننک و هارمگ  هن  دنهارمگ و  هن  هک  دنتسه  ياهدش  تیاده  هدننک  تیاده 
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َنیِذَّلا  َُکئآبَُجنَو  َکِْقلَخ ، ْنِم  َُکتَرَیِخَو  َُکتَْوفِص  َو  َنُوِبلاْغلا ، َُکبْزِحَو 
ار اهنآ  هک  یناگدازگرزب  دناوت  تاقولخم  نیرتهب  هدیزگرب و  و  وت ، حتاف  زوریپ و  بزح  و 

، َكِدابِع یلَع  ْمُهَتَیْفَطْصاو  َکِْقلَخ ، ْنِم  ْمُهَتْصَصَتْخاَو  َِکنیِدل ، ْمُهَْتبَجَْتنا 
يدیزگرب  تناگدنب  رب  هتخاس و  ناشصوصخم  تتاقولخم  نایم  زا  هدرک و  باختنا  دوخ  نید  يارب 
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ِهَّللا  ُۀمْحَرَو  ُمالَّسلاو  ْمِْهیَلَع  َُکتاوَلَص  َنیَملاْعلا ، یَلَع  ًۀَّجُح  ْمُهَْتلَعَجَو 
، داب اهنآ  رب  ادخ  تمحر  مالس و  دورد و  يداد  رارق  لیلد  تّجح و  نایناهج  رب  ار  اهنآ  و 

ِۀَمیِْقلا َمْوَی  اهینِّقَُلت  یّتَح  َكَْدنِع ، َةَداهَّشلا  ِهِذه  یل  ُْبتْکا  َّمُهللا  ُُهتاکََربَو ،
نم  زا  هک  یلاح  رد  تمایق  زور  رد  هک  نیا  ات  امرف  تبث  دوخ  دزن  رد  نم  يارب  ار  یهاوگ  تداهش و  نیا  ایادخ 

ًادْمَح ُدمَْحلا  ََکل  َّمُهللا  ٌریدَق ، ُءآشَت  ام  یلَع  َکَّنا  ٍضار ، یّنَع  َْتناَو 
هک  یشیاتس  تسوت  صوصخم  شیاتس  ایادخ  ییاناوت  یهاوخ  هچ  ره  رب  وت  هک  اریز  يزاس  يراج  منابز  رب  ار  نآ  یتسه  دونشخ 

ُءآمَّسلا ََکل  ُعَضَت  ًادْمَح  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهللا  ُهُرِخآ ، ُدَْفنَی  الَو  ُُهلَّوا ، ُدَعْصَی 
نیمز رب  ار  شیاهلاب  وت  يارب  نامسآ  هک  یشیاتس  تسوت  صوصخم  شیاتس  ایادخ  دشاب ، هتـشادن  ینایاپ  دور و  الاب  نامـسآ ) هب   ) شزاغآ

دهن
ًادَمْرَس ًادْمَح  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهللا  اْهیَلَع ، ْنَمَو  ُضْرَْألا  ََکل  ُحِّبَُستَو  اْهیَفَنَک ،

هتسویپ  یشیاتس  تسوت  صوصخم  شیاتس  ایادخ  دیوگ ، حیبست  ار  وت  تسا  نآ  رب  هچنآ  نیمز و  و  دنک ) عضاوت  (و 
َیَلَعَو  َِّیف  یهَْتنَی  َْکَیلاَو  یغَْبنَی  ََکلَو  َدافَن ، الَو  َُهل  َعاطِْقنا  َال  ًاَدبا ،

نم  رب  نم و  دوجو  رد  نآ ) رثا  هک  . ) دوشیم یهتنم  وت  هب  تسوت و  هتسیاش  شیاتس ) ، ) ییانف هن  دشابن و  نآ  يارب  یعاطقنا  هک  يدبا  و 
ُتیَقبَو  ُِّتم  اذا  َو  یتَْحتَو  یقْوَفَو  یِماماَو  يدَْعبَو  یْلبَقَو  یعَم  َو  َّيََدل  َو 

اهنت کت و  متفر و  ایند  زا  هک  یماگنه  میاپ و  ریز  مرس و  يالاب  ملباقم و  نم و  زا  سپ  نم و  زا  شیپ  نم و  هارمه  نم و  دزن  و 
َمُهَّللا  َيالْوَم ، ای  ُْتثُِعبَو  ُتْرُِشن  اذا  ُدْمَْحلا  ََکلَو  ُتینَف ، َُّمث  ًادیحَو  ًادْرَف 

هتخیگنارب موش و  هدـنز  هرابود  هک  ینامز  تسوت  صوصخم  شیاتـس  و  دوش ) رهاظ  تالاح  مامت  رد  و   ) مدـش یناف  سپـس  مدـنام و  یقاـب 
ایادخ نم ، يالوم  يا  مدرگ ،

، اهِّلُک َِکئآمْعَن  ِعیمَج  یلَع  اهِّلُک ، َكِدِماحَم  ِعیمَِجب  ُرْکُّشلا  ََکلَو  ُدْمَْحلا  ََکلَو 
، تیاهتمعن یمامت  رب  نآ  عاونا  عیمج  هب  تسوت  صوصخم  رکش  شیاتس و 
ِلُک  یلَع  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهللا  یضَْرتَو  انَّبَر  ُّبُِحت  ام  یلا  ُدْمَْحلا  َیِهَْتنَی  یّتَح 

ره رب  تسوت  صوصخم  شیاتس  ایادخ  ددرگ ، یهتنم  وت  تیاضر  يدونشخ و  هب  نم  دمح  نم  راگدرورپ  ياهک  ییاج  ات 
َمُهللا  ٍةَْرعَش ، ِعِضْوَم  ِّلُک  یف  َو  ٍۀَطَْسبَو ، ٍۀَْضبَقَو  ٍۀَشَْطبَو  ٍَۀبْرَش ، َو  ٍۀَلْکا 

ایادخ ییوم ، ره  ندییور  ّلحم  رد  و  یشیاشگ ، نتسب و  تکرح ، ره  یندیماشآ و  ندروخ و 
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َنُود  َُهل  یهَْتنُم  ًادْمَح ال  ُدْمَْحلا  ََکلو  َكِدُولُخ ، َعَم  ًاِدلاخ  ًادْمَح  ُدْمَْحلا  ََکل 
وت ملع  زج  یتیاهن  هک  یشیاتس  تسوت  صوصخم  شیاتس  و  تیگنادواج . هب  تسا  نادواج  هک  یشیاتس  تسوت  صوصخم  شیاتس 

ًادْمَح ال ُدْمَْحلا  ََکلَو  َِکتَّیِشَم ، َنُود  َُهل  َدَما  ًادْمَح ال  ُدْمَْحلا  ََکلَو  َکِْملِع ،
تـسوت صوصخم  شیاتـس  و  دشابن . نآ  يارب  وت  تساوخ  هدارا و  زج  ینایاپ  هک  یـشیاتس  تسوت  صوصخم  شیاتـس  و  دشابن . نآ  يارب 

یشاداپ  هک  یشیاتس 
ُدْمَْحلا ََکلَو  َکِْملِع ، َدَْعب  َکِْملِح  یلَع  ُدْمَْحلا  ََکلَو  َكاضِر ، اَّلا  ِِهِلئآِقل  َرْجا 

تسوت  صوصخم  شیاتس  و  تیهاگآ ، زا  دعب  ِملح  رطاخ  هب  تسوت  صوصخم  شیاتس  دشابن و  نآ  هدنیوگ  يارب  وت  ياضر  زج 
َثِراو  ُدْمَْحلا  ََکلَو  ِدْمَْحلا ، َثِعاب  ُدْمَْحلا  ََکلَو  َِکتَرُْدق ، َدَْعب  َكِْوفَع  یلَع 
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ثراو  هک  تسوت  صوصخم  شیاتس  یشیاتس و  ره  هزیگنا  هک  تسوت  صوصخم  شیاتس  و  تییاناوت ، زا  دعب  تشذگ  رطاخ  هب 
ُدْمَحلا ََکلَو  ِدْمَْحلا ، یَهَْتنُم  ُدْمَْحلا  ََکلَو  ِدْمَْحلا ، َعیَدب  ُدْمَْحلا  ََکلو  ِدْمَْحلا ،

تسوت  صوصخم  شیاتس  یشیاتس و  تیاهن  هک  تسوت  صوصخم  شیاتس  ینآ و  هدننکداجیا  هک  تسوت  صوصخم  شیاتس  یشیاتس و 
، ِدْمَْحلا َِّیلَو  ُدْمَْحلا  ََکلَو  ِدْمَْحلا ، َيِرَتْشُم  ُدْمَْحلا  ََکل  َو  ِدْمَْحلا ، َعِدَتبُم 

یشیاتس  بحاص  هک  تسوت  صوصخم  شیاتس  و  یشیاتس ، رادیرخ  هک  تسوت  صوصخم  شیاتس  و  ینآ ، هدنروآ  دوجو  هب  هک 
َزیزَع ِدْهَْعلا ، َِّیفَو  ِدْعَْولا ، َقِداص  ُدْمَْحلا  ََکلَو  ِدْمَْحلا ، َمیدَق  ُدْمَْحلا  ََکلَو 

تهاپس  رادیاپ ، تنامیپ  تسار ، تاهدعو  هک  تسوت  صوصخم  شیاتس  یشیاتس و  دروم  لزا  زا  هک  تسوت  صوصخم  شیاتس  و 
َلِزنُم  ِتاوَعَّدلا ، َبیُجم  ِتاجَرَّدلا ، َعیفَر  ُدْمَْحلا  ََکلَو  ِدْجَْملا ، َِمئآق  ِْدنُجلا ،

هدنتسرف  ورف  تاجاح ، هدنروآرب  هبترمدنلب ، هک  تسوت  صوصخم  شیاتس  و  تسا ، نادواج  تیراوگرزب  گرزب و 
، ِتاُملُّظلا َنِم  ِروُّنلا  َجِرُْخم  ِتاکَرَْبلا ، َمیظَع  ٍتاومَس ، ِْعبَس  ِقْوَف  ْنِم  ِتایْالا 

اهیکیرات زا  رون  هدننک  جراخ  هدرتسگ ، تمحر  بحاص  ینامسآ ، تفه  يالاب  زا  تایآ 
َلِعاجَو  ٍتانَسَح ، ِتائِّیَّسلا  َلِّدَبُم  ِروُّنلا ، َیلا  ِتاُملُّظلا  ِیف  ْنَم  َجِرُْخمَو 

هدنهد  رارق  اهیبوخ و  هب  اهيدب  هدننک  لیدبت  ییانشور ، هب  یکیرات  زا  یسک  ره  هدننک  جراخ  و 
َدیدَش ِبْوَّتلا ، َِلباقَو  ِْبنَّذلا ، َِرفاغ  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهللا  ٍتاجَرَد ، ِتانَسَْحلا 

تخس  هبوت و  هدنریذپ  هانگ و  هدنزرمآ  هک  تسوت  صوصخم  شیاتس  ایادخ  یتانسح ، يارب  تاجرد 
ِْلیَّللا  ِیف  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللا  ُریصَْملا ، َْکَیلا  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ال  ِلْوَّطلااَذ ، ِباقِْعلا 

بش  رد  تسوت  صوصخم  شیاتس  ایادخ  تسوت ، يوس  هب  همه )  ) تشگزاب تسین و  وت  زج  يدوبعم  ییاناوت ، هدنهد  رفیک 
یلوُْألاَوِةَرِخْالاِیف  ُدْمَْحلاََکلَو  یّلََجتاذاِراهَّنلاِیف  ُدْمَْحلاََکلَو  یشْغَیاذا 

تسوت صوصخم  شیاتس  و  دزاس . نشور  ار ) ناهج   ) هک یماگنه  زور  رد  تسوت  صوصخم  شیاتس  و  دناشوپب . ار ) ناهج   ) هک یماگنه 
، ایند ترخآ و  رد 
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يرَّثلا  َدَدَع  ُدْمَْحلا  ََکلَو  ِءآمَّسلا ، ِیف  ٍکَلَمَو  ٍمَْجن  ِّلُک  َدَدَع  ُدْمَْحلا  ََکلَو 

اهكاخ تارذ  دادعت  هب  تسوت  صوصخم  شیاتس  نامسآ و  ناگتشرف  ناگراتس و  دادعت  هب  تسوت  صوصخم  شیاتس  و 
ُدْمَْحلا ََکلَو  ِضْرَألا ، ِفْوَج  یف  ام  َدَدَع  ُدْمَْحلا  ََکلَو  يوَّنلاَو  یصَْحلاَو 

تسوت  صوصخم  شیاتس  و  تسا ، نیمز  لد  رد  هچنآ  دادعت  هب  تسوت  صوصخم  شیاتس  و  اههناد ، اهگیر و  و 
ُدْمَْحلا ََکلَو  ِراجْشَْألا ، ِقارْوا  َدَدَع  ُدْمَْحلا  ََکلَو  ِراِحْبلا ، ِهایِم  ِنازْوا  َدَدَع 

تسوت  صوصخم  شیاتس  و  ناتخرد ، گرب  دادعت  هب  تسوت  صوصخم  شیاتس  و  اهایرد ، بآ  هزادنا  هب 
ََکل  َو  َُکباتِک ، یصْحا  ام  َدَدَع  ُدْمَْحلا  ََکلَو  ِضْرَْألا ، ِهْجَو  یلَع  ام  َدَدَع 

شیاتس  هدش و  شرامش  وت  باتک  رد  هک  هچنآ  دادعت  هب  تسوت  صوصخم  شیاتس  تسا و  نیمز  يور  هک  هچنآ  دادعت  هب 
ِماوَْهلاَو  ِّنِْجلاَو ، ِْسنِْإلا  َدَدَع  ُدْمَْحلا  ََکلَو  َکُْملِع ، ِِهب  َطاحا  ام  َدَدَع  ُدْمَْحلا 

تارشح  ّنج و  سنا و  ددع  هب  تسوت  صوصخم  شیاتس  دراد و  هطاحا  نآ  هب  وت  ملع  هک  هچنآ  رادقم  هب  تسوت  صوصخم 
انَّبَر ُّبُِحت  امَک  ِهِیف ، ًاکَرابُم  ًابِّیَط  ًاریثَک  ًادْمَح  ِعابِّسلاَو ، ِِمئآهَْبلاَو  ِْریَّطلاَو ،

يراد  تسود  ام ، راگدرورپ  يا  وت  هک  هنوگ  نآ  تکرب  اب  هزیکاپ و  ناوارف ، یشیاتس  ناگدنرد ، نایاپراهچ و  ناگدنرپ و  و 
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َهلا  ال  ییوگیم : هبترم  هد  هاگنآ  َِکلالَج . ِّزِعَو  َکِهْجَو  ِمَرَِکل  یغَْبنَی  امَک  َو  یضَْرتَو 
زج يدوبعم  تسوت ************ لالج  تزع  راوگرزب و  تاذ  راوازس  هک  هنوگنآ  يوشیم و  دونشخ  و 

. ُریبَْخلا ُفیطَّللا  َوُهَو  ُدْمَْحلا ، َُهلَو  ُْکلُْملا  َُهل  َُهل ، َکیرَش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا ، اَّلا 
. تسا هاگآ  نابرهم و  وا  تسوا و  صوصخم  شیاتس  ییاورنامرف و  تسین ، وا  يارب  یکیرش  هک  ياهناگی  تسین ، ادخ 

ییُْحی  ُدْمَْحلا ، َُهلَو  ُْکلُْملا  َُهل  َُهل ، َکیرَشال  ُهَدْحَو  ُهَّللا ، اَّلا  َهلا  ال  هبترم : هد  و 
دنکیم هدنز  تسوا ، صوصخم  شیاتس  ییاورنامرف و  تسین ، وا  يارب  یکیرش  هک  ياهناگی  تسین ، ادخ  زج  يدوبعم  ******* 

ِلُک  یلَع  َوُهَو  ُْریَْخلا  ِهِدَِیب  ُتوُمَی ، ٌّیَح ال  َوُهَو  ییُْحیَو  ُتیُمی  و  ُتیُمیَو ،
ره رب  وا  تسوا و  تسدب  یبوخ  یکین و  دریمیمن ، زگره )  ) هک تسا  ياهدنز  وا  و  دنکیم ، هدنز  دناریمیم و و  دناریمیم و  و 

ُبُوتاَو  ُموُّیَْقلا  ُّیَْحلا  َوُه  اَّلا  َهلا  يِذَّلا ال  َهَّللا  ُرِفْغَتْسا  هبترم : هد  و  ٌریدَق . ٍءْیَش 
وا يوس  هب  تسین و  نادواج ، هدنز و  وا  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  زا  مبلطیم  شزرمآ  تساناوت ******، زیچ 

ُمیحَر  ای  هبترم : هد  و  ُنمْحَر . ای  ُنمْحَر  ای  هبترم : هد  و  ُهَّللاای . ُهَّللاای  هبترم : هد  و  ِْهَیلا .
، نابرهم يا  هدنشخب *********، يا  هدنشخب ، يا  ادخ *******. يا  ادخ ، يا  مدرگیم *******، زاب 

ِلالَْجلااَذ  ای  هبترم : هدو  ِضْرَْألاَو . ِتاومَّسلاَعیَدب  ای  هبترم : هد  و  ُمیحَر . ای 
لالج  بحاص  يا  نیمز ********، نامسآ و  هدنروآ  دوجو  هب  يا  نابرهم ******** يا 
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ُیَح  ای  هبترمهد : و  ُموُّیَق . ای  ُّیح  ای  هبترم : هد  و  ُناَّنَم . ای  ُناَّنَحای  هبترم : هد  و  ِمارْکِْإلاَو .

هک  ياهدنز  يا  نادواج ********، يا  هدنز ، يا  دنمتواخس ********، رایسب  يا  نابرهم و  رایسب  يا  يراوگرزب ****** و 
ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  هبترم : هد  و  َْتنا . اَّلا  َهلا  ُهَّللا ال  ای  هبترم : هد  و  َْتنا . اَّلا  َهلا  ال 

هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  تسین ******، وت  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  يا  تسین ******، وت  زج  يدوبعم 
ْلَْعفا  َّمُهللا  هبترم : هد  و  ٍدَّمَُحم . ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  هبترم : هد  و  ِمیِحَّرلا .

هک  ار  هچنآ  ایادخ  تسرف ******** دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  نابرهم **********
******** هدب ماجنا  نم  دروم  رد  ینآ  هتسیاش  وت  هد  سپس  ٌدَحا . ُهَّللا  َوُه  ُْلق  هروس  هبترم  هد  و  َنیمآ . َنیمآ  هبترم : هد  و  ُُهلْها . َْتنا  ام  یب 

،****** تسا هناگی  اتکی و  دنوادخ  وگب  امرف ************...  تباجا  ار ) میاعد  )
َکَّناَف  ُُهلْها ، اَن  ام ا  یب  ْعَنْصَت  الَو  ُُهلْها ، َْتنا  ام  یب  ْعَنْصا  َّمُهَّللا  ییوگیم : هبترم 

وت نیقی  هب  منآ ، هتسیاش  نم  هک  هچنآ  هن  هدب  ماجنا  نم  دروم  رد  ینآ  هتسیاش  وت  هک  ار  هچنآ  ایادخ  ******** 
ای ینْمَحْراَف  ایاطَْخلاَو ، ِبُونُّذلا  ُلْها  اَناَو  ِةَرِفْغَْملا ، ُلْهاَو  يْوقَّتلا  ُلْها 

يا  نک  محر  نم  هب  مهابتشا ، هانگ و  لها  نم  یشزرمآ و  يراگزیهرپ و  هتسیاش 
، ِهَّللِاب اَّلا  َةَُّوق  الَو  َلْوَح  ال  ییوگیم : هبترم  هد  زین  و  َنیمِحاَّرلا . ُمَحْرا  َْتناَو  َيالْوَم 

، تسین دنوادخ  يوس  زا  زج  ییورین  هاگهانپ و  نانابرهم ********** نیرتنابرهم  ییوت  هک  نم ، يالوم 
، ًاَدلَو ْذِخَّتَی  َْمل  يذَّلا  ِهَّللُدْمَْحلاَو  ُتوُمَی ، يذَّلا ال  ِّیَْحلا  یَلَع  ُْتلَّکََوت 

هدرک  باختنا  دوخ  يارب  يدنزرف  هن  هک  تسا  ییادخ  صوصخم  شیاتس  مدرک و  لکوت  دریمیمن  زگره )  ) هک ياهدنز  يادخ )  ) هب
. ًاریبْکَت ُهْرِّبَکَو  ِّلُّذلا ، َنِم  ٌِّیلَو  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ِْکلُْملا ، یف  ٌکیرَش  َُهل  ْنُکَی  َْملَو 

گرزب رایـسب  ار  وا  میوگیم ) ادخ  هب   ) دشاب و وا  يارب  یتسرپرـس  یماح و  هک  درادـن  یتلذ  فعـض و  دراد و  تموکح  رد  یکیرـش  هن  و 
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. رامشب

[: تامس 129 ياعد 

هعمج زور  ِرخآ  ياـهتعاس  رد  ار  اـعد  نیا  تسا  بحتـسم  دناهتـشاد . تیاـنع  نآ  هب  گرزب  ياـملع  رثـکا  هک  تسا  روهـشم  ياـهاعد  زا 
زا شدنـس  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هناگراهچ  باّون  زا  یکی  هک  هللا  همحر  يرْمَع  نامثع  نب  دّـمحم  باـنج  زا  اـعد  نیا  دـنناوخب .

. تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  ترضح 
ناوارف  شاداپ  اهاعد و  عیرس  تباجا  نانمشد و  متس  ّرش و  عفر  يارب  اعد  نیا  هدمآ ، تیاور  رد  هک  هنوگنامه 
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: تسا نینچ  [ 131 «] دّجهتملا حابصم   » لقن قبط  اعد  نیا  [ 130 .] تسا ّرثؤم  یهلا ،

ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

يذَّلا  ِمَرْکَْألا ، ِّلَجَْألا  ِّزَعَْألا  ِمَظْعَْألا 132 ،] ِمیظَْعلا  َکِمْسِاب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا 
یمان  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  تیمارگ  یلاع و  بوبحم و  تمظع و  اب  رایسب  گرزب و  مان  قح  هب  ایادخ 

اذا َو  ْتَحَتَْفنا ، ِۀَمْحَّرلِاب  ِْحتَْفِلل  ِءآمَّسلا  ِباْوبا  ِِقلاغَم  یلَع  ِِهب  َتیعُد  اذا 
رگا دوشیم و  زاب  ششخب  تمحر و  هب  نامسآ ، هتسب  ياهرد  شیاشگ  يارب  مان  نآ  هب  يوش  هدناوخ  رگا  هک 

ِِهب  َتیعُد  اذاَو  ْتَجَرَْفنا ، ِجَرَْفِلل  ِضْرَْألا  ِباْوبا  ِِقئآضَم  یلَع  ِِهب  َتیعُد 
مان  نآ  هب  يوش  هدناوخ  رگا  و  دوشیم ، هدوشگ  نیمز ، ياهیتخس  اهانگنت و  شیاشگ  يارب  مان  نآ  هب  يوش  هدناوخ 

، ْتَرَشَْتنا ِروُشُّنِلل  ِتاْومَْألا  یَلَع  ِِهب  َتیعُد  اذا  َو  ْتَرَّسَیَت ، ِرُْسْیِلل  ِرْسُعلا  یَلَع 
، دنوش هدنز  ناگدرم ، ندش  هدنز  يارب  مان  نآ  هب  يوش  هدناوخ  رگا  دوش و  ناسآ  اهيراوشد ، ندش  ناسآ  يارب 

َکِهْجَو  ِلالَِجبَو  ْتَفَشَْکنا ، ِءآَّرَّضلاَو  ِءآسْاَْبلا  ِفْشَک  یلَع  ِِهب  َتیعُد  اذاَو 
دنمجرا تاذ  قح  هب  مهاوخیم ) وت  زا  و   ) دوش فرطرب  اهيراوگان ، اهیتخس و  ندش  فرطرب  يارب  مان  نآ  هب  يوش  هدناوخ  رگا  و 

ْتَعَضَخَو  ُهوُجُْولا ، َُهل  ْتَنَع  يذَّلا  ِهوُجُْولا ، ِّزَعاَو  ِهوُجُْولا  ِمَرْکا  ِمیرَْکلا ،
تلباقم  رد  ناشکندرگ  دناهدرک و  ینتورف  تربارب  رد  هک  یتاوذ  نیرتبوبحم  نیرتیمارگ و  تیمارگ ، و 

، َِکتَفاخَم ْنِم  ُبُولُْقلا  َُهل  ْتَلِجَوَو  ُتاوْصَْألا ، َُهل  ْتَعَشَخَو  ُباقِّرلا ، َُهل 
، هدیدرگ كانمیب  وت  سرت  زا  یلد  ره  هتشگ و  شوماخ  تروضح  رد  ییادص  ره  و  دناهدیدرگ ، عیطم  میلست و 

ُکِسُْمتَو  َِکنْذِاب ، اَّلا  ِضْرَْألا  یَلَع  َعَقَت  ْنا  َءآمَّسلا  ُکِسُْمت  اِهب  یتَّلا  َِکتَّوُِقبَو 
نامسآ  و  درادیم ، هگن  تنذا  هب  زج  نیمز  رب  نتخیر  ورف  زا  ار  نامسآ  نآ  هلیسوب  هک  تتردق  نآ  قح  هب  مهاوخیم ) وت  زا   ) و

، َنوَُملاْعلا اََهل  َناد  یتَّلا  َِکتَّیِشَِمبَو  الوَُزت ، ْنا  َضْرَْألاَو  ِتاومَّسلا 
، دنعیطم نآ  لباقم  رد  نایناهج  هک  تتساوخ  هدارا و  قح  هب  مهاوخیم ) وت  زا   ) دنکیم و ظفح  ندش  اجباج  زا  ار  نیمز  و 
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َْتعَنَص  یتَّلا  َِکتَمْکِِحبَو  َضْرَْألاَو ، ِتاومَّسلا  اَِهب  َْتقَلَخ  یتَّلا  َِکتَِملَِکبَو 

نآ  هطساو  هب  هک  تتمکح  ییاناد و  نآ  قح  هب  يدیرفآار و  نیمز  نامسآ و  نآ  هطساو  هب  هک  ياهملک  نآ  ّقح  هب  مهاوخیم ) وت  زا   ) و
، ًانَکَس َْلیَّللا  َْتلَعَجَو  اًْلَیل ، اهَْتلَعَجَو  َۀَْملُّظلا  اَِهب  َْتقَلَخَو  َِبئآجَْعلا ، اَِهب 
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، يداد رارق  شمارآ  هیام  وبش  ار  نآ  يدیرفآ و  ار  یکیرات  نآ  اب  يدیرفآ و  ار  اهیتفگش 
َْتقَلَخَو  ًارِْصبُم ، ًاروُُشن  َراهَّنلا  َْتلَعَجَو  ًاراهَن ، ُهَْتلَعَجَو  َروُّنلا  اَِهب  َْتقَلَخَو 

يداد  رارق  ییانیب  هیام  و  شالت ) راک و  يارب   ) یگدنکارپ نامز  زور و  ار  نآ  يدیرفآ و  ار  ییانشور  نآ  اب  و 
َرَمَْقلا َْتلَعَجَو  َرَمَْقلا  اَِهب  َْتقَلَخَو  ًءآیِض ، َسْمَّشلا  َْتلَعَجَو  َسْمَّشلا  اَِهب 

( بشرد  ) ییانشور ار  نآ  يدیرفآ و  ار  هام  نآ  اب  یتخاس و  ناشخرد  ار  نآ  يدیرفآ و  ار  دیشروخ  نآ  اب  و 
ًۀَنیزَو َحیباصَمَو  ًاجوُُربَو ، ًاموُُجن  اهَْتلَعَجَو  َبِکاوَْکلا  اَِهب  َْتقَلَخَو  ًارُون ،

تنیز  و  بش ) رد   ) تیاده ياهغارچو  یکلف  روص  كانبات و  نارتخا  تروصب  ار  اهنآ  يدیرفآ و  ار  ناگراتس  نآ  اب  و  يداد ، رارق 
، َيِراجَمَو َِعلاطَم  اَهل  َْتلَعَجَو  َبِراغَمَو ، َقِراشَم  اَهل  َْتلَعَجَو  ًاموُجُرَو ،

تکرح  نایرج و  ّلحم  بورغ و  عولط و  لحم  اهنآ  يارب  يداد و  رارق  كرحتم  ياهگنس  و  نامسآ )  ) شیارآ و 
َْتنَسْحاَف  َلِزانَم  ِءآمَّسلا  ِیف  اهَتْرَّدَقَو  َِحباسَمَو ، ًاکَلَف  اَهل  َْتلَعَجَو 

یبوخ  هب  هدرک و  نّیعم  نامسآ  رد  ییاههاگلزنم  اهنآ  يارب  يداد و  رارق  دنروانش  نآ  رب  هک  یهاگیاج  اهرادم و  و 
، ًءآصْحا َِکئآمْسِاب  اهَْتیَصْحاَو  اهَریوْصَت ، َْتنَسْحاَف  اهَتْرَّوَصَو  اهَریدْقَت ،

يدرک  شرامش  ار  اهنآ  تکرابم  ياهمان  هب  يداد و  لکش  هجو  نیرتهب  هب  يدومن و  يریگهزادنا 
ِْلیَّللا  ِناْطلُِسب  اهَتْرَّخَسَو  اهَریبْدَت ، َْتنَسْحاَف  ًاریبْدَت  َِکتَمْکِِحب  اهَتْرَّبَدَو 

بش  هطلس  تردق و  هلیسو  هب  يدرک و  ریبدت  یبوخ  هب  تتمکح  ییاناد و  اب  و 
اهَتَیْؤُر َْتلَعَجَو  ِباسِْحلاَو ، َنینِّسلا  ِدَدَعَو  ِتاعاَّسلاَو  ِراهَّنلا ، ِناْطلُسَو 

ار ناشندید  یتخاس و  عیطم  ار  اهنآ  مظن ، يرارقرب  اهلاس و  شرامش  اهتعاس و  زور و  و 
ِِهب  َتْمَّلَک  يذَّلا  َكِدْجَِمب  َّمُهَّللا  َُکلَئْساَو  ًادِحاو ، ًئْرَم  ِساَّنلا  ِعیمَِجل 

اب نآ  هطساو  هب  هک  تیراوگرزب  ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  يداد ، رارق  ناسکی  مدرم  همه  يارب 
َقْوَف  َنیسَّدَقُْملا ، ِیف  ُمالَّسلا  ِْهیَلَع  َنارْمِع  َْنب  یَسُوم  ََکلوُسَر ، َو  َكَْدبَع 

زا رتارف  یناکم ) رد  ، ) یتفگ نخس  كاپ  ناگتشرف  نایم  رد  داب - مالس  دورد و  وا  رب  هک  نارمع - نب  یسوم  تاهداتسرف  هدنب و 
ِدوُمَع یف  ِةَداهَّشلا  ِتُوبات  َقْوَف  ِروُّنلا ، ِِمئآمَغ  َقْوَف  َنیبوُّرَْکلا ، ِساسْحا 

نایم رد  و  دـننکیم ) لـمح  نآ  اـب  ار  تاروت  ناگتـشرف ، هک   ) تداهـش قودنـص  يـالاب  ینارون ، ياـهربا  زارف  رب  بّرقم ، ناگتـشرف  كرد 
ینوتس 
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ِۀَعُْقْبلا ِیف  ِسَّدَقُْملا  ِداْولا  ِیف  َثیروُح  ِلَبَج  یفَو  َءآْنیَس ، ِروُط  یفَو  ِراَّنلا ،

یناکم  رد  و  هزیکاپ ، ینیمزرس  رد  ثیروح ، هوک  رد  انیس و  روط  رد  شتآ  زا 
ِعِْسِتب  َرْصِم  ِضْرا  یفَو  ِةَرَجَّشلا ، َنِم  ِنَْمیَْألا  ِروُّطلا  ِِبناج  ْنِم  ِۀَکَرابُْملا ،

راکشآ هزجعم  ُهن  اب  رصم ، نیمزرس  رد  و  یتفگنخس ) یسوم  اب   ) یتخرد زا  روط  هوک  تسار  فرط  زا  كرابم ،
یتَّلا  ِتاسِجَْبنُْملا  ِیفَو  َرْحَْبلا ، َلیئآرْسا  ینَِبل  َْتقَرَف  َمْوَیَو  ٍتانَِّیب ، ٍتایا 

ناشوج  ياههمشچ  رد  یتفاکش و  لیئارسا  ینب  يارب  ار  ایرد  هک  يزور  رد  تیراوگرزب ) دجم و  هب   ) و يدرک ،) دییأت  ار  وا  )
ِرْمَْغلا ِْبلَق  یف  ِرْحَْبلا  َءآم  َتْدَقَعَو  ٍفوُس ، ِرَْحب  یف  َِبئآجَْعلا  اَِهب  َْتعَنَص 

گنس  دننامه  ایرد  نآ  لد  رد  ار  بآ  يدیرفآ و  فوس  يایرد  رد  ار  اهیتفگش  نآ  هطساو  هب  هک  گنس  زا 
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ینْسُْحلا  َُکتَِملَک  ْتَّمَتَو  َرْحَْبلا ، َلیئآرْسا  ینَِبب  َتْزَواجَو  ِةَراجِْحلاَک ،
ْمُهَْتثَرْوا َو  اوُرَبَص ، اـِمب  ْمِْهیَلَع  اـضق ] نسح  تیوکین /[  هملک  اـهنآ  ربص  هطـساو  هب  يدـنارذگ و  نآ  زا  ار  لیئارـسا  ینب  و  یتخاـس ، مکحم 

َتْکَراب  یتَّلا  اََهبِراغَمَو  ِضْرَْألا  َقِراشَم 
يدوب  هدنادرگ  كرابم  نایناهج  رب  هک  نیمزرس  نآ  رسارس  رب  ار  اهنآ  و  يدناسر ، نایاپ  هب  ناشیارب  ار 

َکِمْسِاب  و  ِّمَْیلا ، ِیف  ُهَبِکارَم  َو  ُهَدُونُجَو  َنْوَعِْرف  َْتقَرْغاَو  َنیَملاْعِلل ، اهیف 
( مهاوخیم وت  زا   ) و يدومن ، قرغ  ایرد  رد  ار  دندوب  راوس  نآ  رب  هچنآ  شنایرکشل و  نوعرف و  يدرک و  کلام 

ِِهب  َْتیَّلََجت  يذَّلا  َكِدْجَِمبَو  ِمَرْکَْألا ، ِّلَجَْألا  ِّزَعَْألا  ِمَظْعَألا  ِمَظْعَْألا  ِمیظَْعلا 
نآ  هطساو  هب  هک  تیراوگرزب  هب  تیمارگ و  یلاع و  بوبحم و  تمظع و  اب  رایسب  ِتمظع  اب  ِگرزب  مان  قح  هب 

ُمالَّسلا  ِْهیَلَع  َمیهاْربِِإل  َو  َءآْنیَس ، ِروُط  یف  ُمالَّسلا  ِْهیَلَع  َکِمیلَک  یسوُِمل 
دورد وا  رب  هک  لیلخ - میهاربا  رب  نآ  زا  لبق  يدش و  رگ  هولج  انیس  روط  رد  داب - مالس  دورد و  وا  رب  هک  میلک - یسوم  رب 

یف  ُمالَّسلا  ِْهیَلَع  َکِّیِفَص  َقحْسِِإلَو  ِْفیَْخلا ، ِدِجْسَم  یف  ُْلبَق  ْنِم  َِکلیلَخ 
رد داب - مالس  دورد و  وا  رب  هک  قاحسا - تاهدیزگرب  رب  و  فیخ ، دجسم  رد  داب - مالس  و 

َمیهاْربِِإل  َْتیَفْواَو  ٍلیا ، ِْتَیب  یف  ُمالَّسلا  ِْهیَلَع  َکِِّیبَن  َبوُقْعَِیلَو  ٍعَیِش ، ِْرِئب 
میهاربا  اب  تنامیپ  دهع و  هب  و  يدش ) رگ  هولج   ) لیا هناخ  رد  داب - مالس  دورد و  وا  رب  هک  بوقعی - تربمایپ  رب  و  عیش ، هاچ 

ِْهیَلَع  َبوُقْعَِیلَو  َکِْفلَِحب ، ُمالَّسلا  ِْهیَلَع  َقحْسِِإل  َو  َِکقاثیِمب ، ُمالَّسلا  ِْهیَلَع 
بوقعی  يارب  تیهاوگ  هب  و  داب - مالس  دورد و  وا  رب  هک  قاحسا - دروم  رد  تدنگوس  هب  و  يدرک ، افو  داب - مالس  دورد و  وا  رب  هک  - 

، َْتبَجاَف َِکئآمْسِاب  َنیعاَّدِللَو  َكِدْعَِوب ، َنینِمْؤُْمِللَو  َِکتَداهَِشب ، ُمالَّسلا 
، يدومن تباجا  هدرک و ) افو   ) هک تیاهمان  هب  ناگدننک  تساوخرد  نینمؤم و  يارب  تاهدعو  هب  و  داب - مالس  دورد و  وا  رب  هک  - 
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، ِناَّمُّرلا ِۀَُّبق  یلَع  ُمالَّسلا  ِْهیَلَع  َنارْمِع  ِْنب  یَسوُِمل  َرَهَظ  يذَّلا  َكِدْجَِمبَو 

راکشآ داب - مالس  دورد و  وا  رب  هک  نارمع - نب  یسوم  رب  یـسوم  هاگتدابع  نامرلا /[  ۀُّبق  رد  هک  تیراوگرزب  ّقح  هب  مهاوخیم ) وت  زا   ) و
دش

، ٍةَزیزَع ٍتایاب  ِۀَبَلَْغلاَو ، ِةَّزِْعلاِدْجَِمب  َرْصِم  ِضْرا  یلَع  ْتَعَقَو  یتَّلا  َِکتایابَو 
هوکشاب  ياههناشن  بلاغ و  هوکش و  اب  يراوگرزب  اب  رصم  نیمزرس  رد  هک  تیاههزجعم  هب  و 

یتَّلا  َِکتاِملَِکبَو  ِۀَّمآَّتلا ، ِۀَِملَْکلا  ِنْأَِشبَو  ِةَرْدُْقلا  ِةَّزِِعبَو  ِةَّوُْقلا ، ِناْطلُِسب  َو 
هک  تتاملک  لماک و  هملک  ماقم  قح  هب  مهاوخیم ) وت  زا   ) دش و عقاو  میظع  تردق  يوق و  هطلس  و 

، ِةَرِخْالا َو  اْینُّدلا  ِلْهاَو  ِضْرَْألا ، َو  ِتاومَّسلا  ِلْها  یلَع  اِهب  َْتلَّضَفَت 
يدومن  ناسحا  ترخآ  ایند و  نیمز و  نامسآ و  لها  رب  نآ  هطساو  هب 

َتْمَقا  یتَّلا  َِکتَعاِطتْسِابَو  َکِْقلَخ ، ِعیمَج  یلَع  اِهب  َْتنَنَم  یتَّلا  َِکتَمْحَِربَو 
نآ  هطساو  هب  هک  تتردق  ّقح  هب  يداهن و  ّتنم  تتاقولخم  یمامت  رب  نآ  هطساو  هب  هک  تششخب  ّقح  هب  و 

َکِْملِِعب  َو  َءآْنیَس ، ُروُط  ِهِعَزَف  ْنِمَّرَخ  ْدَق  يذَّلا  َكِرُوِنبَو  َنیَملاْعلا ، یَلَع  اِهب 
شناد  قح  هب  داتفا و  ورف  انیس  روط  نآ  تشحو  زا  هک  ترون  ّقح  هب  و  یتشاد ، اپ  رب  ار  ناهج 

، ُضْرَْألا اَهَّلِقَتْسَت  َْمل  یتَّلا  َِکتوُرَبَجَو  َِکتَّزِع  َو  َِکئآیِْربِکَو ، َِکلالَجَو 
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تشادن  ار  نآ  لّمحت  ناوت  نیمز  هک  تیگرزب  هوکش و  رادتقا و  تمظع و  و 
ُراِحْبلا اََهل  ْتَدَکَرَو  ُرَبْکَْألا ، ُقْمُْعلا  اََهل  َرَجَْزناَو  ُتاومَّسلا ، اََهل  ْتَضَفَْخناَو 

اهدور اهایرد و  و  داتسیا ، زاب  نیمز  ياهتمسق  نیرتقیمع  دندمآ و  دورف  شربارب  رد  اهنامسآ  و 
، اِهبِکانَِمب ُضْرَْألا  اََهل  ْتَنَکَسَو  ُلابِْجلا ، اََهل  ْتَعَضَخ  َو  ُراْهنَْألاَو ،

، تفرگ مارآ  شیاهیدنلب  یتسپ و  اب  نیمز  و  دندروآ ، دورف  رس  اههوک  و  دندش ، دکار 
، اِهنایَرَج یف  ُحایِّرلا  اََهل  ْتَقَفَخ  َو  اهُّلُک ، ُِقئالَْخلا  اََهل  ْتَمَلْسَتْساَو 

، دندش برطضم  دوخ  نایرج  رد  اهداب  و  دندیدرگ ، عیطم  قیالخ  همه  و 
ُۀَبَلَْغلا ِِهب  ََکل  ْتَفِرُع  يذَّلا  َِکناْطلُِسبَو  اِهناطْوا ، یف  ُناریّنلا  اََهل  ْتَدَمَخَو 

دبا ات  نآ  هطساو  هب  هک  تییاورنامرف  تنطلس و  ّقح  هب  و  دنتشگ ، شوماخ  اههدکشتآ  رد  اهشتآ  و 
ِۀَِملَک َِکتَِملَِکبَو  َنیضَرَْألاَو ، ِتاومَّسلاِیف  ِِهب  َتْدِمُحَو  ِروُهُّدلا ، َرْهَد 

هملک  ّقح  هب  و  ياهدش ، شیاتس  اهنیمز  اهنامسآ و  رد  نآ  هطساو  هب  ياهدش و  هتخانش  بلاغ  زوریپ و 
َُکلَئْساَو  ِۀَمْحَّرلِاب ، ِِهتَّیِّرُذ  َو  ُمالَّسلا  ِْهیَلَع  َمَدا  انیبَِأل  ْتَقَبَس  یتَّلا  ِقْدِّصلا 

مهاوخیم  وت  زا  و  تفرگ ، یشیپ  شلسن  و  داب - مالس  دورد و  وا  رب  هک  مدآ - ام  ردپ  رب  تتمحر  هب  هک  تتسار  قدص و 
119 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

، ِلَبَْجِلل ِِهب  َْتیَّلََجت  يذَّلا  َکِهْجَو  ِرُوِنبَو  ٍءْیَش ، َّلُک  ْتَبَلَغ  یتَّلا  َِکتَِملَِکب 
يدرک  هولج  هوک  رب  نآ  هطساو  هب  هک  تتاذ  رون  ّقح  هب  تشگ و  هریچ  زیچ  ره  رب  هک  تاهملک  نآ  قح  هب 

، َءآْنیَس ِروُط  یلَع  َرَهَظ  يذَّلا  َكِدْجَِمب  َو  ًاقِعَص ، یسُوم  َّرَخَو  ًاّکَد  ُهَْتلَعَجَف 
، دش راکشآ  انیس  روط  رب  هک  تیراوگرزب  قح  هب  و  داتفا ، شوهیب  یسوم  یتخاس و  یشالتم  ار  نآ  و 

، َریعاس یف  َِکتَْعلَِطب  َو  َنارْمِع ، َْنب  یَسُوم  ََکلوُسَرَو  َكَْدبَع  ِِهب  َتْمَّلَکَف 
یسیع  تدابع  ّلحم  ریعاس /[  رد  تندش  راکشآ  هب  و  یتفگ ، نخس  نارمع  نب  یسوم  تاهداتسرف  هدنب و  اب  نآ  هطساو  هب  و 

، َنیّفآَّصلا ِۀَِکئالَْملا  ِدُونُجَو  َنیسَّدَقُْملا ، ِتاَوبَِرب  َناراف  ِلَبَج  یف  َكِروُهُظَو 
اهنآ هدیشک  فص  نایرکشل  سدقم و  ناگتشرف  عیفر  هاگیاج  رد  ادخ ] لوسر  تدابع  لحم  ناراف /[  هوک  رد  و 

َمیهاْربا  یلَع  اهیف  َتْکَراب  یتَّلا  َِکتاکَرَِببَو  َنیحِّبَسُْملا ، ِۀَِکئالَْملا  ِعوُشُخَو 
میهاربا  رب  نآ  رد  يداد  تکرب  هک  تناسحا  ششخب و  قح  هب  و  هدننک ، حیبست  ناگتشرف  ینتورف  نایم  رد  و 

َتْکَرابَو  ْمَّلَسَو ، ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  ِۀَّما  یف  ُمالَّسلا  ِْهیَلَع  َِکلیلَخ 
يداد  تکرب  و  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم - تّما  نایم  رد  داب - مالس  دورد و  وا  رب  هک  لیلخ -

َبوُقْعَِیل  َتْکَرابَو  ُمالَّسلا ، اَمِْهیَلَع  یسیع  ِۀَّما  یف  َکِّیِفَص  َقحْسِِإل 
بوقعی  تاهدیزگرب  هدنب  يارب  يداد  تکرب  و  داب ،- مالس  دورد و  اهنآ  يود  ره  رب  هک  یسیع - تّما  نایم  رد  قاحسا  تاهدیزگرب  يارب 

یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َِکبیبَِحل  َتْکَراب  َو  ُمالَّسلا ، اَمِْهیَلَع  یسُوم  ِۀَّمایف  َِکلیئآرْسا 
دورد هک  دّمحم - تبوبحم  يارب  يداد  تکرب  و  داب - مالس  دورد و  اهنآ  يود  ره  رب  هک  یسوم - تّما  نایم  رد 

َْملَو  َِکلذ  ْنَع  اْنبِغ  امَک  َو  َّمُهللا  ِِهتَّماَو ، ِِهتَّیِّرُذَوِِهتَْرتِع  یف  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 
میدوبن  نامز  نآ  رد  ام  هک  نیا  اب  ایادخ  شتّما ، لسن و  نادناخ و  رد  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  مالس  و 

، ٍدَّمَُحم ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  ًالْدَعَو ، ًاقْدِص  ُهََرن  َْملَو  ِِهب  اَّنَمآَو  ُهْدَهْشَن 
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دّـمحم و رب  یتسرف  دورد  هک  میهاوخیم ) وت  زا  و   ) میدروآ ناـمیا  نآ  هب  یتسرد  یتسار و  يور  زا  یلو  میدرکن ، هدـهاشم  ار  روما  نیا  و 
، شکاپ نادناخ 

، ٍدَّمَُحم ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َمَّحََرتَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َكِراُبت  ْنا  َو 
شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  یتسرف  تمحر  شکاپ و  نادناخ  دّمحم و  رب  یهد  تکرب  و 

َکَّنا  َمیهاْربا ، ِلآَو  َمیهاْربا  یلَع  َتْمَّحََرتَو  َتْکَرابَو  َْتیَّلَص  ام  ِلَْضفاَک 
وت هک  يداتسرف  شنادناخ  میهاربا و  رب  هک  تیاهتمحر  تاکرب و  اهدورد و  نیرتهب  دننامه 

وت یهد و  ماجنا  ینک  هدارا  هچ  ره  يراوگرزب و  شیاتس و  راوازس  سپس  ٌدیهَش * ٌریدَق  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َْتناَو  ُدیُرت ، اِمل  ٌلاَّعَف  ٌدیجَم ، ٌدیمَح 
،*** یهاوگ اناوت و  يراک  ره  رب 

120 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ِءآمْسَْألا ِهِذه  ِّقَِحبَو  ِءآعُّدلا ، اَذه  ِّقَِحب  َّمُهَّللا  ییوگیم : ینکیم و  رکذ  ار  دوخ  تاجاح 

ییاهمان  نیا  قح  هب  اعد و  نیا  قح  هب  ایادخ  *************** 
ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َكُْریَغ ، اهَنِطاب  ُمَْلعَی  الَو  اهَریسْفَت  ُمَْلعَی  یتَّلا ال 

تسرف  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  دنادیمن  ار  نآ  نطاب  ریسفت و  وت  زج  یسک  هک 
ْنِم  یل  ْرِفْغاَو  ُُهلْها ، اَنا  ام  یب  ْلَعْفَت  الَو  ُُهلْها ، َْتنا  ام  یب  ْلَْعفاَو  ٍدَّمَُحم ،

هتشذگ  ناهانگ  و  منآ ، راوازس  نم  هک  ار  هچنآ  هن  هد  ماجنا  نم  قح  رد  ینآ  هتسیاش  وت  هک  ار  هچنآ  و 
ینِفْکاَو  َِکقْزِر ، ِلالَح  ْنِم  َّیَلَع  ْعِّسَوَو  َرَّخََأت ، امَو  اْهنِم  َمَّدَقَت  ام  یبُونُذ 

ارم نک و  نوزفا  نم  رب  ار  تلالح  يزور  و  شخبب ، نم  رب  ار  دز  دهاوخ  رس  نم  زا  هچنآ  و 
ام یلَع  َکَّنا  ٍءْوَس ، ِناْطلُسَو  ٍءْوَس  ِنیرَقَو  ٍءْوَس ، ِراجَو  ٍءْوَس  ِناْسنا  َۀَنُؤَم 

هچنآ  رب  وت  هک  نک ، ظفح  رورش  ياورنامرف  نیشنمه و  هیاسمه و  دب و  ناسنا  ّرش  زا 
. َنیَملاْعلا َّبَر  َنیمآ  ٌمیلَع ، ٍءْیَش  ِّلُِکب  َو  ٌریدَق ، ءآشَت 

. نک تباجا  ار ) میاعد   ) نایناهج راگدرورپ  يا  ییاناد ، زیچ  ره  رب  ییاناوت و  یهاوخ 

: لولشم ياعد 

ار اعد  نیا  [ 133 .] تسا هدش  هدیمان  زین  هدـیدرگ » راتفرگ  شهانگ  هطـساوب  هک  یناوج  ياعد  هبنذـب ؛ ذوخأملا  باّشلاءاعد   » مان هب  اعد  نیا 
، دناوخ ار  اعد  نیا  ناوج  نآ  تخومآ . دوب ، هدش  جلف  شردپ  ّقح  رد  متس  ببـس  هب  هک  یناوج  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ترـضح 

تبقارم ادخ ، مظعا  مسا  رب  دومرف : وا  هب  دیشک و  وا  مادنا  رب  تسد  هک  دید  باوخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  لوسر  هاگنآ 
« نیمالادلب  » لقن قباطم  اعد  نآ  تفای . تسردنت  ار  دوخ  دـش و  رادـیب  باوخ  زا  ناوج  [ 134 .] دوب دـهاوخ  ریخ  یکین و  هب  وت  راک  هک  نک 

ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  [ 135 :] تسا نینچ 
نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

، ِمارکِْإلاَو ِلالَْجلااَذ  ای  ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  َکِمْسِاب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا 
، يراوگرزب هوکش و  بحاص  يا  میحرلا ،» نمحرلا  هَّللا  مسب   » تمان ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ 

121 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
َو ال َوُه ، ام  ُمَْلعَی  ْنَم ال  ای  َوُهای  َْتنا ، اَّلا  َهلا  الُیَح  ای  ُموُّیَق ، ای  ُّیَح  ای 

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 109 

http://www.ghaemiyeh.com


و یتسیچ ؟ هک  دنادن  وت  زج  هک  یسک  يا  ادخ ، يا  تسین ، وت  زج  يدوبعم  هک  ياهدنز  يا  هدنیاپ ، يا  هدنز ، يا 
ای ِتوُکَلَْملاَو ، ِْکلُْملااَذ  ای  َوُه ، اَّلا  َوُه  ُْثیَح  الَو  َوُه ، َْنیا  َو ال  َوُه ، َْفیَک 

يا  تنطلس ، ییاورنامرف و  بحاص  يا  ییاجک ؟ وس و  مادک  رد  و  ياهنوگچ ؟
ای ُنِْمیَهُم  ای  ُنِمُْؤم ، ای  ُمالَس  ای  ُسوُُّدق ، ای  ُِکلَمای  ِتوُرَبَْجلاَو ، ِةَّزِْعلااَذ 

يا  ردتقم ، يا  هدنهدناما ، يا  یتمالس ، هیام  يا  هزیکاپ ، يا  اورنامرف ، يا  یگرزب ، هوکش و  بحاص 
ای ُرِّبَدُم  ای  ُدیفُم ، ای  ُرِّوَصُم  ای  ُئِراب ، ای  ُِقلاخ  ای  ُرِّبَکَتُم ، ای  ُراَّبَج  ای  ُزیزَع ،

يا  هدننکریبدت ، يا  هدنهددوس ، يا  هدنهد ، لکش  يا  هدنروآدیدپ ، يا  هدننیرفآ ، يا  شنم ، گرزب  يا  رداق ، يا  دنمتردق ،
ای ُدیَعب  ای  ُدُوبْعَم ، ای  ُدوُمْحَم  ای  ُدُودَو ، ای  ُدیبُم  ای  ُدیعُم ، ای  ُئِْدبُم  ای  ُدیدَش ،

يا  رود ، يا  هدش ، شیاتس  يا  هدوتس ، يا  تبحم ، اب  يا  هدننکدوبان ، يا  هدننادرگزاب ، يا  هدننک ، زاغآ  يا  ناملاظ ،) رب   ) ریگتخس
ُعیمَس  ای  ُعینَم ، ای  ُعیفَر  ای  ُعیَدب ، ای  ُبیسَح  ای  ُبیقَر ، ای  ُبیُجم  ای  ُبیرَق ،

، اونش يا  ینتفاین ، تسد  يا  هبترمدنلب ، يا  هدنروآدیدپ ، يا  رگباسح ، يا  بقارم ، يا  وگخساپ ، يا  کیدزن ،
ای ُناَّنَح  ای  ُمیظَع ، ای  ُِّیلَع  ای  ُمیدَق ، ای  ُمیکَح  ای  ُمیرَک ، ای  ُمیلَح  ای  ُمیلَع ، ای 

يا  ّتبحم ، اب  يا  تمظع ، اب  يا  هبترمدنلب ، يا  هنیرید ، يا  دنمدرخ ، يا  هدنشخب ، يا  ابیکش ، يا  اناد ، يا 
ُلیقُم  ای  ُلیفَک ، ای  ُلیکَو  ای  ُلیمَج ، ای  ُلیلَج  ای  ُناعَتْسُم ، ای  ُناَّیَد  ای  ُناَّنَم ،

، هدنرذگرد يا  رادهدهع ، يا  لیکو ، يا  ابیز ، يا  راوگرزب ، يا  روای ، يا  ازج ، زور  رواد  يا  تسدهداشگ ،
ای ُرِهاظ  ای  ُرِخا ، ای  ُلَّوا  ای  يداب  ای  يداه  ای  ُلیلَد ، ای  ُلیبَن  ای  ُلینُم ، ای 

يا  راکشآ ، يا  نایاپ ، يا  زاغآ ، يا  هدننک ، راکشآ  يا  هدننک ، تیاده  يا  امنهار ، يا  فیرش ، يا  هدننک ، ناسحا  يا 
ای ُلِصاف  ای  ُلِداع ، ای  یضاق  ای  ُمِکاح ، ای  ُِملاع  ای  ُِمئآد ، ای  ُِمئآق  ای  ُنِطاب ،

يا  هدننکادج ، يا  رگداد ، يا  هدننک ، مکح  يا  نارمکح ، يا  اناد ، يا  نادیواج ، يا  راوتسا ، يا  ناهنپ ،
ای ُدِحاو  ای  ُرِّبَکَتُم ، ای  ُریبَک  ای  ُرِدَتْقُم ، ای  ُرِداق  ای  ُرِّهَطُم ، ای  ُرِهاط  ای  ُلِصاو ،

يا  اتکی ، يا  شنمگرزب ، يا  گرزب ، يا  ردتقم ، يا  اناوت ، يا  هدننک ، كاپ  يا  كاپ ، يا  هدنهددنویپ ،
َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ٌدَحا ، ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  َْدلُوی ، َْملَو  ِْدلَی  َْمل  ْنَم  ای  ُدَمَص ، ای  ُدَحا 

یمدمه  و  تسا ، هدوبن  يدننام  هیبش و  هاگچیه  وت  يارب  ياهدشن و  هداز  هدازن و  زگره  هک  يا  زاینیب ، يا  هناگی ،
، ٍریهَظ یلا  َجاتْحا  َالَو  ًاریشُم ، ُهَعَم  َذَخَّتا  َالَو  ٌریزَو ، ُهَعَم  َناک  الَو  ٌۀَبِحاص 

، يرادن نابیتشپ  هب  يزاین  و  ياهدیزگنرب ، دوخ  يارب  يرواشم  و  يرادن ، يراکددم  تسین و  تیارب 
122 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ًاُّولُع َنوُِملاَّظلا  ُلوُقَی  اَّمَع  َْتَیلاعَتَف  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ال  ٌهلا ، ُهَعَم  َناکالَو 
رایسب دنیوگیم  ناراکمتس  هچنآ  زا  و  تسین ، وت  زج  يدوبعم  تسین ، تهارمه  هب  يدوبعم  و 

ای ُجِّرَفُم ، ای  ُحاتُْرم  ای  ُحاَّفَن ، ای  ُحاَّتَف  ای  ُخِذاب ، ای  ُخِماش  ای  ُِّیلَع  ای  ًاریبَک ،
(، هودنا  ) هدنیاشگ يا  شخب ، حرف  يا  هد ، تمعن  يا  اشگراک ، يا  ماقم ، الاو  يا  دنلبرس ، يا  رترب ، يا  يرترب ،

، ُِبلاط ای  ُثِراو  ای  ُثِعاب ، ای  ُمِقَْتنُم  ای  ُِکلْهُم ، ای  ُكِرْدُم  ای  ُرِصَْتنُم ، ای  ُرِصان 
، هدننک بلط  يا  ثراو ، يا  ناگدرم ،)  ) هدنزیگنارب يا  هدنریگ ، ماقتنا  يا  هدننک ، كاله  يا  هدنبایرد ، يا  دنمزوریپ ، يا  روای ، يا 

َبِّبَسُم  ای  ُباَّهَو  ای  ُباَّوا ، ای  ُباََّوت  ای  ٌبِراه ، ُُهتوُفَی  ْنَم ال  ای  ُِبلاغ  ای 
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زاس ببس  يا  هدنشخب ، يا  سرداد ، يا  ریذپهبوت  يا  تسین ، يزیرگ  وت  زا  ار  نایرارف  هک  يا  هدننک ، هبلغ  يا 
ای ُروُهَط  ای  َباجا ، َیِعُد  ام  ُْثیَح  ْنَم  ای  ِباْوبَْألا ، َحِّتَفُم  ای  ِبابْسَْألا ،

يا  هدننک ، كاپ  يا  ییوگخساپ ، يوش ، هدناوخ  نامز  ره  هک  يا  اهرد ، هدنیاشگ  يا  اهببس ،
، ُریبَخ ای  ُفیَطل  ای  ِرُومُْألا ، َرِّبَدُم  ای  ِروُّنلا ، َرُون  ای  ُروُفَغ ، ای  ُّوُفَع  ای  ُروُکَش ،

، هاگآ يا  نابرهم ، يا  اهراک ، هدننکریبدت  يا  رون ، ییانشور  يا  هدنزرمآ ، يا  هدننکوفع ، يا  ریذپرکش ،
ای ُدَنَس  ای  َُدبا ، ای  ُدْرَف  ای  ُْرتِو ، ای  ُریبَک  ای  ُریهَظ ، ای  ُریَصب  ای  ُرینُم ، ای  ُریُجم  ای 

، هاگهیکت يا  دیواج ، يا  اتکی ، يا  هناگی ، يا  گرزب ، يا  نابیتشپ ، يا  انیب ، يا  كانبات ، يا  هد ، هانپ  يا 
ُمِْعنُم  ای  ُلِمُْجم ، ای  ُنِسُْحم  ای  یفاعُم  ای  یفاو  ای  یفاش  ای  یفاک  ای  ُدَمَص ،

، هدنهد تمعن  يا  شخب ، ییابیز  يا  راکوکین ، يا  هدنرذگرد ، يا  هدننکافو ، يا  هدنهد ، افش  يا  هدننک  تیافک  يا  زاینیب ، يا 
ْنَم  ای  َرَدَقَف ، َکَلَم  ْنَم  ای  َو  َرَهَقَف ، الَع  ْنَم  ای  ُدِّرَفَتُم ، ای  ُمِّرَکَتُم  ای  ُلِضْفُم ، ای 

هک  يا  و  ییاناوت ، یکلام و  هک  يا  و  يزاس ، بولغم  يرترب و  هک  يا  اهنت ، يا  هدنشخب ، يا  هدنهد ، تلیضف  يا 
ْنَم ال ای  َو  َرَتَس ، َو  َرَفَغَف  َیِصُع  ْنَم  ای  َو  َرَکَشَف ، َِدبُع  ْنَم  ای  َو  َرَبَخَف ، َنََطب 

هک  يا  و  یناشوپب ، يزرمایب و  يوش و  ینامرفان  هک  يا  و  ینک ، يرازگساپس  تدابع  ربارب  رد  هک  يا  و  یهاگآ ، یناهنپ و 
ای ِرَشَْبلا ، َقِزار  ای  ٌَرثا ، ِْهیَلَع  یفْخَی  الَو  ٌرََصب ، ُهُکِرُْدی  َو ال  ُرَکِْفلا ، ِهیوَْحت 

يا  ناسنا ، هدنهد  يزور  يا  دنامن ، هدیشوپ  وت  رب  ياهناشن  و  دنیبن ، ار  وت  یمشچ  و  دریگن ، رب  رد  ار  وت  اهرکف 
ای ِنامَّزلا ، َلِّدَبُم  ای  ِناکْرَْألا ، َدیدَش  ای  ِناکَْملا ، َِیلاع  ای  ٍرَدَق ، ِّلُک  َرِّدَقُم 

يا  نامز ، هدنهد  رییغت  يا  راوتسا ، ناکرا  بحاص  يا  هاگیاج ، دنلب  يا  ریدقت ، ره  هدننک  رّدقم 
ای ُمیحَر  ای  ِناْطلُّسلاَو ، ِّزِْعلا  اَذ  ای  ِناسْحِْإلاَو ، ِّنَْملااَذ  ای  ِنابْرُْقلا ، َِلباق 

، نابرهم يا  ییاورنامرف ، تزع و  بحاص  يا  یکین ، تمعن و  بحاص  يا  ینابرق ، هدنریذپ 
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ای ٍنْاَش ، ْنَع  ٌنْاَش  ُُهلَغْشَی  ْنَم ال  ای  ٍنْاَش ، یف  ٍمْوَی  َّلُک  َوُه  ْنَم  ای  ُنمحَر ،
، درادن زاب  رگید  راک  زا  ار  وت  يراک  هک  یسک  يا  یتسه ، يراک  رد  زور  ره  هک  یسک  يا  هدنشخب ، يا 

َبیُجم  ای  ِتاوْصَْألا ، َعِماس  ای  ٍناکَم ، ِّلُِکب  َوُه  ْنَم  ای  ِنْاَّشلا ، َمیظَع 
هدننکتباجا  يا  اهادص ، هدنونش  يا  يرضاح ، ناکم  ره  رد  هک  یسک  يا  گرزب ، ماقم  بحاص  يا 

ای ِتاکَرَْبلا ، َلِْزنُم  ای  ِتاجاْحلا ، َیِضاق  ای  ِتاِبلَّطلا ، َحِْجنُم  ای  ِتاوَعَّدلا ،
يا  اهتکرب ، هدننک  لزان  يا  اهتجاح ، هدننکاور  يا  اههتساوخ ، هدنروآرب  يا  اهاعد ،

، ِتانَسَْحلا َِّیلَو  ای  ِتابُرُْکلا ، َفِشاک  ای  ِتارَثَْعلا ، َلیقُمای  ِتارَبَْعلا ، َمِحار 
، اهیکین بحاص  يا  اهيراتفرگ ، هدننک  فرطرب  يا  اهشزغل ، زا  هدنرذگرد  يا  اهکشا ، رب  هدننک  محر 

َعِماج  ای  ِتاْومَْألا ، َِییُْحم  ای  ِتالُؤُّسلا ، َِیتُْؤم  ای  ِتاجَرَّدلا ، َِعفار  ای 
هدنروآدرگ  يا  ناگدرم ، هدننک  هدنز  يا  اههتساوخ ، هدننکاطع  يا  اههبتر ، هدنربالاب  يا 

ِْهیَلَع  ُِهبَتْشَتال  ْنَم  ای  َتاف ، ْدَق  ام  َّدار  ای  ِتاَّیِّنلا ، یَلَع  َِعلَّطُم  ای  ِتاتَّشلا ،
وت رب  اهادص  هک  یسک  يا  اههتفر ، تسد  زا  هدننادرگزاب  يا  اهدصق ، رب  هاگآ  يا  اهیگدنکارپ ،

َرُون ای  ُتاُملُّظلا ، ُهاشْغَت  الَو  ُتالَئْسَْملا ، ُهُرِجُْضتال  ْنَم  ای  ُتاوْصَْألا ،
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ینشور  يا  دناشوپن ، ار  وت  اهیکیرات  و  درازاین ، ار  وت  اهتساوخرد  هک  یسک  يا  دوشن ، هبتشم 
ای ِمَسَّنلا ، َئِراب  ای  ِمَقِّنلا ، َِعفاد  ای  ِمَعِّنلا ، َِغباس  ای  ِتاومَّسلاو ، ِضْرَْألا 

يا  نایمدآ ، هدنروآدیدپ  يا  اهجنر ، هدننک  فرطرب  يا  اهتمعن ، هدننک  ریزارس  يا  اهنامسآ ، نیمز و 
، ِمَرَْکلاَو ِدوُْجلااَذ  ای  ِمَلُّظلاَو ، ِروُّنلا  َِقلاخای  ِمَقَّسلا ، َِیفاش  ای  ِمَمُْألا ، َعِماج 

، مرک ششخب و  بحاص  يا  اهیکیرات ، ییانشور و  هدننیرفآ  يا  اهیرامیب ، شخبافش  يا  اهتما ، هدننک  عمج 
َعَمْسا  ای  َنیمَرْکَْألا ، َمَرْکا  ای  َنیدَوْجَْألا ، َدَوْجا  ای  ٌمَدَق ، ُهَشْرَع  ُأَطَی  ْنَم ال  ای 

نیرتاونش  يا  نایمارگ ، نیرتیمارگ  يا  ناگدنشخب ، نیرتهدنشخب  يا  دسرن ، وا  شرع  هب  شیاپ  يدحا  هک  یسک  يا 
، َنیِفئاْخلا َناما  ای  َنیریجَتْسُْملا ، َراج  ای  َنیرِظاَّنلا ، َرَْصبا  ای  َنیعِماَّسلا ،
، نافئاخ ناما  يا  نایوجهانپ ، هانپ  يا  نایانیب ، نیرتانیب  يا  نایاونش ،

َۀَیاغ ای  َنیثیغَتْسُْملا ، َثایِغ  ای  َنینِمْؤُْملا ، َِّیلَو  ای  َنیجاّللا ، َرْهَظای 
ییاهن  فده  يا  ناهاوخ ، سردایرف  سردایرف  يا  نانمؤم ، تسرپرس  يا  ناگدنهانپ ، نابیتشپ  يا 

، ٍدیرَط ِّلُک  اَْجلَم  ای  ٍدیحَو ، ِّلُک  َِسنُوم  ای  ٍبیرَغ ، ِّلُک  َبِحاص  ای  َنیِبلاَّطلا ،
، هدش هدنار  ره  هانپ  يا  اهنت ، ره  مدمه  يا  نابیرغ ، هارمه  يا  ناگدننک ، بلط 
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َقِزار  ای  ِریبَْکلا ، ِْخیَّشلا  َمِحارای  ٍۀَّلآض ، ِّلُک  َِظفاح  ای  ٍدیرَش ، ِّلُک  يْواَم  ای 

هد  يزور  يا  لاسنهک ، ریپ  هدننک  مّحرت  يا  هدشمگ ، ره  رادهگن  يا  ناگتخیرگ ، هاگهانپ  يا 
ِِسئآْبلا  َِینْغُم  ای  ٍریسا ، ِّلُک  َّكاف  ای  ِریسَْکلا ، ِمْظَْعلا  َِرباج  ای  ِریغَّصلا ، ِلْفِّطلا 

ریقف هدننک  زاینیب  يا  ناریسا ، شخب  ییاهر  يا  هتسکش ، ناوختسا  هدنهددنویپ  يا  لاسدرخ ، كدوک 
ِنَم  ای  ُریدْقَّتلاَو ، ُریبْدَّتلا  َُهل  ْنَم  ای  ِریجَتْسُْملا ، ِِفئاْخلا  َۀَمْصِع  ای  ِریقَْفلا ،

هک  يا  تسوت ، تسدب  ناگدنب  تشونرس  ریبدت و  هک  يا  وجهانپ ، ناسرت  رادهگن  يا  اونیب ،
ٍءْیَش ِّلُک  یلَع  َوُه  ْنَم  ای  ٍریسْفَت ، یلا  ُجاتْحَی  ْنَم ال  ای  ٌریسَی ، ِْهیَلَع  ُریسَْعلا 

زیچ ره  رب  هک  يا  يرادن ، زاین  نایب  حرش و  هب  هک  يا  تسا ، ناسآ  وت  رب  اهیتخس 
َلِسُْرم  ای  ٌریَصب ، ٍءْیَش  ِّلُِکب  َوُه  ْنَم  ای  ٌریبَخ ، ٍءْیَش  ِّلُِکب  َوُه  ْنَم  ای  ٌریدَق ،

هدنتسرف  يا  ییانیب ، زیچ  ره  رب  هک  يا  یهاگآ ، زیچ  ره  زا  هک  يا  ییاناوت ،
ْنَم  ای  ِحامَّسلاَو ، ِدوُْجلااَذ  ای  ِحاوْرَْألا ، َثِعاب  ای  ِحابْصِْإلا ، َِقلاف  ای  ِحایِّرلا ،

هک  يا  تشذگ ، ششخب و  بحاص  يا  اهحور ، هدنزیگنارب  يا  حبص ، هدنفاکش  يا  اهداب ،
ِلُک  َِییُْحم  ای  ٍتْوَف ، ِّلُک  َِقباس  ای  ٍتْوَص ، ِّلُک  َعِماس  ای  ٍحاتْفِم ، ُّلُک  ِهِدَِیب 

هدننک  هدنز  يا  توف ، بابسا  رب  هدنریگ  یشیپ  يا  ادص ، ره  هدنونش  يا  تسوت ، تسد  هب  تالکشم ) مامت   ) دیلک
یِسنُوم  ای  یَتبْرُغ  یف  یِظفاح  ای  یتَّدِش  یف  یتَّدُع  ای  ِتْوَْملا ، َدَْعب  ٍسْفَن 

ممدمه  يا  تبرغ ، رد  مرادهگن  يا  اهیتخس ، رد  ماهریخذ  يا  گرم ، زا  سپ  اهناج 
، ُبِهاذَْملا ِینییُْعت  َنیح  یفْهَک  ای  یتَمِْعن  یف  یِّیلَو  ای  یتَدْحَو  یف 

، دنکیم هتسخ  ارم  اههار  دّدعت  هک  یتقو  رد  مهانپ  يا  اهتمعن ، رد  متسرپرس  يا  اهییاهنت ، رد 
ای َُهل ، َدامِع  ْنَم ال  َدامِع  ای  ٍبِحاص ، ُّلُک  یُنلُذْخَیَو  ُبِراقَْألا ، ِینُمِّلَُستَو 
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يا  درادن ، یهاگهیکت  هک  یسک  هاگهیکت  يا  دننکن ، میرای  ناتسود  و  دننک ، میاهر  مناکیدزن  و 
َفْهَک  ای  َُهل ، َزْرِح  ْنَم ال  َزْرِح  ای  َُهل ، َرْخُذ  ْنَم ال  َرْخُذ  ای  َُهل ، َدَنَس  ْنَم ال  َدَنَس 

هاگهانپ  يا  درادن ، یهانپ  هک  یسک  هانپ  يا  درادن ، ياهریخذ  هک  یسک  هریخذ  يا  درادن ، ینابیتشپ  هک  یسک  نابیتشپ 
ْنَم ال َثایِغ  ای  َُهل ، َنْکُر  ْنَم ال  َنْکُر  ای  َُهل ، َْزنَک  ْنَم ال  َْزنَک  ای  َُهل ، َفْهَک  ْنَم ال 

هک  یسک  سردایرف  يا  درادن ، یهاگهیکت  هک  یسک  هاگهیکت  يا  درادن ، یجنگ  هک  یسک  هنیجنگ  يا  درادن ، یهاگهانپ  هک  یسک 
ای َقیثَْولا ، َِینْکُر  ای  َقیصَّللا ، َيِراج  ای  َُهل ، َراج  ْنَم ال  َراج  ای  َُهل ، َثایِغ 

يا  مّنئمطم ، هاگ  هیکت  يا  یتسین ، ادج  نم  زا  هک  یهانپ  يا  درادن ، یهانپ  هک  یسک  هانپ  يا  درادن  یسردایرف 
125 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ِقَلَح  ْنِم  ینَُّکف  ُقیفَر ، ای  ُقیفَش  ای  ِقیتَْعلا ، ِْتیَْبلا  َّبَر  ای  ِقیقْحَّتلِاب ، یهلا 
اهانگنت زا  هارمه ، يا  نابرهم و  يا  هبعک ، راگدرورپ  يا  میقیقح ، دوبعم 

، ُقیطا ام ال  َّرَش  ینِفْکاَو  ٍقیض ، َو  ٍّمَغَو  ٍّمَه  َّلُک  یّنَع  ْفِرْصاَو  ِقیضَْملا ،
، نک فرطرب  نم  زا  مرادن  ار  نآ  لمحت  هک  ار  هچنآ  رش  و  نک ، فرطرب  نم  زا  ار  یتخس  مغ و  هودنا و  ره  و  نک ، مصالخ 

، َبوُّیا ِّرُض  َفِشاک  ای  َبوُقْعَی ، یلَع  َفُسُوی  َّدآر  ای  ُقیطا ، ام  یلَع  یّنِعاَو 
، بّویا يراتفرگ  هدننک  فرطرب  يا  بوقعی ، هب  فسوی  هدننادرگزاب  يا  نک ، مکمک  مراد  تقاط  هچنآ  رب  و 

ای ِدوُهَْیلا ، يِْدیا  ْنِم  ِهیِّجَنُم  َو  َمَیْرَم ، ِْنب  یَسیع  َِعفار  ای  َدُواد ، ِْبنَذ  َِرفاغ  ای 
يا  دوهی ، تسد  زا  ششخب  تاجن  میرم و  نب  یسیع  هدنربالاب  يا  دواد ، هانگ  هدنزرمآ  يا 

ْنَم  ای  ِتاِملَْکلِاب ، یسُوم  َیِفَطْصُم  ای  ِتاُملُّظلا ، ِیف  َُسنُوی  ِءآِدن  َبیُجم 
هک  يا  نتفگ  نخس  يارب  یسوم  هدننیزگرب  يا  اهیکیرات ، رد  سنوی  يادص  هدنهد  خساپ 

یَّجن  ْنَم  ای  ِِهتَمْحَِرب ، ًاِّیلَع  ًاناکَم  َسیرْدا  َعَفَر  َو  ُهَتَئیطَخ ، َمَدِأل  َرَفَغ 
زا ار  حون  هک  يا  يدرب ، الاب  يرترب  ناکم  هب  تتمحر  اب  ار  سیردا  و  يدیشخب ، ار  مدآ  ياطخ 

ٍحُون  َمْوَق  َو  یْقبا  امَف  َدوُمَث  َو  یلوُْألا  ًاداع  َکَلْها  ْنَم  ای  ِقَرَْغلا ، َنِم  ًاحُون 
حون  موق  یتشاذگن و  یقاب  يزیچ  دومث  موق  زا  و  يدومن ، كاله  ار  نیتسخن  داع  موق  هک  يا  يداد ، تاجن  ندش  قرغ 

یلَع  َرَّمَد  ْنَم  ای  يوْها  َۀَکِفَتْؤُْملا  َو  یغْطاَو  َمَلْظا  ْمُه  اُوناک  ْمُهَّنا  ُْلبَق ، ْنِم 
يدیبوک  ورف  ار  طول  موق  هدش  ور  ریز و  ياهرهشو  دندوب ، رتزواجتم  رتراکمتس و  نانآ  اریز  يدومن ، كاله  اهنآ  زا  شیپ  ار 

ِنَم  ای  اًلیلَخ ، َمیهاْربا  َذَخَّتا  ِنَم  ای  ٍْبیَعُش ، ِمْوَق  یلَع  َمَْدمَد  َو  ٍطُول ، ِمْوَق 
هک  يا  يدیزگرب ، دوخ  یتسود  هب  ار  میهاربا  هک  يا  يدنادرگ  كاله  ار  بیعش  موق  و  يدرک ، دوبان  ار  اهنآ  و 

َنیعَمْجا  ْمِْهیَلَعَو  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ًادَّمَُحم  َذَخَّتاَو  ًامیلَک ، یسُوم  َذَخَّتا 
ار داب - نانآ  یمامت  شکاپ و  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم - و  یتخاس ، دوخ  تبحص  مه  ار  یسوم 

ٍدَحَِأل یغَْبنَی  ًاْکُلم ال  َناْمیَلُِسل  ُبِهاْولاَو  َۀَمْکِْحلا ، َنامُْقل  َِیتُْؤم  ای  ًابیبَح ،
وا زا  دعب  یسک  هک  يداد  ییاورنامرف  نامیلس  هب  يدرک و  اطع  تمکح  نامقل  هب  هک  يا  يداد ، رارق  دوخ  بیبح 

یَطْعا  ْنَم  ای  ِةَِربابَْجلا ، ِكُولُْملا  یَلَع  ِْنیَنْرَْقلا  اَذ  َرَصَن  ْنَم  ای  ِهِدَْعب ، ْنِم 
هک  يا  يدرک ، يرای  ملاظ  ناهاشداپ  لباقم  رد  ار  نینرقلاوذ  هک  یسک  يا  دوبن ، نآ  هتسیاش 

ََطبَر ْنَم  ای  اِهبوُرُغ ، َدَْعب  َسْمَّشلا  ٍنُون  ِْنب  َعَشُوِیل  َّدَرَو  َةویَْحلا ، َرْضِْخلا 
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هک  يا  يدنادرگزاب ، نون  نب  عشوی  يارب  شبورغ  زا  دعب  ار  دیشروخ  و  يدیشخب ، نادیواج  یناگدنز  رضخ  هب 
126 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

َنَّصَح  ْنَم  ای  َنارْمِع ، ِتَْنبا  َمَیْرَم  َجْرَف  َنَصْحا  َو  یسُوم  ِّما  ِْبلَق  یلَع 
هک  يا  يدومن ، ظفح  یگدولآ  زا  ار  نارمع  رتخد  میرم  نماد  و  يدیشخب ، شمارآ  یسوم  ردام  لد  رب 

َرََّشب ْنَم  ای  َبَضَْغلا ، یَسُوم  ْنَع  َنَّکَسَو  ِْبنَّذلا ، َنِم  اَّیِرَکَز  َْنب  یَیْحَی 
هب  ار  ییحی  تدالو  هک  يا  يدناشن ، ورف  ار  یسوم  مشخ  يدرک و  ظفح  هانگ  زا  ار  ایرکز  نب  ییحی 

َِلبَق  ْنَم  ای  ٍمیظَع ، ٍْحبِِذب  ِْحبَّذلا  َنِم  َلیعامْسا  ادَف  ْنَم  ای  ییْحَِیب  اَّیِرَکَز 
هک  يا  يدومن ، لیعامسا  حبذ  يادف  ار  یمیظع  حبذ  هک  يا  يداد ، هدژم  ایرکز 

یَّلَص  ٍدَّمَحُِمل  ِبازْحَْألا  َمِزاه  ای  َلیباق ، یلَع  َۀَنْعَّللا  َلَعَجَو  َلیباه ، َنابُْرق 
دورد هک  دّمحم - فلاخم  ياههورگ  هک  يا  یتخاس ، رود  دوخ  تمحر  زا  ار  لیباق  یتفریذپ و  ار  لیباه  ینابرق 

، َنیلَسْرُْملا ِعیمَج  یلَع  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا 
ناگداتسرف  یمامت  رب  شکاپ و  نادناخ  دّمحم و  رب  يداد ، تسکش  ار  داب - شنادناخ  وا و  رب  ادخ 

ٍۀَلَئْسَم ِّلُِکب  َُکلَئْساَو  َنیعَمْجا ، َِکتَعاط  ِلْهاَو  َنیبَّرَقُْملا ، َِکتَِکئالَمَو 
ياههتساوخ  یمامت  مهاوخیم  وت  زا  و  تسرف ، دورد  تناگدنب  یمامت  برقم و  ناگتشرف  و 

ای ُهَّللا  ای  ُهَّللا  ای  َِۀباجِْإلا ، یَلَع  َُهل  َتْمَتَحَف  ُْهنَع ، َتیضَر  ْنَّمِم  ٌدَحا  اِهب  َکَلَئَس 
يا  ادخ ، يا  ادخ ، يا  یهدیم ، خساپ  ار  اهنآ  ياههتساوخ  متح  روط  هب  و  یتسه ، دونشخ  نانآ  زا  وت  هک  ار  یصاخشا 

، ُمیحَر ای  ُمیحَر  ای  ُمیحَر  ای  ُنمْحَرای ، ُنمْحَر  ای  ُنمْحَر  ای  ُهَّللا ،
، نابرهم يا  نابرهم ، يا  نابرهم ، يا  هدنشخب ، يا  هدنشخب ، يا  هدنشخب ، يا  ادخ ،

ِِهب  ِِهب  ِمارْکِْإلاَو ، ِلالَْجلااَذ  ای  ِمارْکِْإلا ، َو  ِلالَْجلااَذ  ای  ِمارْکِْإلاَو ، ِلالَْجلااَذای 
، نآ هب  نآ ، هب  يراوگرزب ، هوکش و  بحاص  يا  يراوگرزب ، هوکش و  بحاص  يا  يراوگرزب ، هوکش و  بحاص  يا 

ْنِم  ٍءْیَش  یف  ُهَْتلَْزنا  ْوا  َکَسْفَن ، ِِهب  َْتیَّمَس  ٍمْسا  ِّلُِکب  َُکلَئْسا  ِِهب  ِِهب  ِِهب  ِِهب  ِِهب 
نآ هب  ار  تدوخ  هک  ییاـهمان  یماـمت  قح  هب  مهاوخیم  وـت  زا  مهدیم و ،) دـنگوس  ار  وـت  تلـالج   ) نآ هب  نآ ، هب  نآ ، هب  نآ ، هب  نآ ، هب 

زا یضعب  رد  ای  ياهدیمان 
، َکِشْرَع ْنِمِّزِْعلا  ِِدقاعَِمبَو  َكَْدنِع ، ِْبیَْغلاِْملِع  ِیف  ِِهب  َتَْرثْاَتْسا  ِوا  َِکُبتُک ،

تشرع  زا  تزع  ّلحم  ياهدیزگرب و  شیوخ  يارب  تبیغ  ملع  رد  ای  ياهداتسرف ، ورف  تیاهباتک 
، ٌمْالقا ٍةَرَجَش  ْنِم  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َّنا  َْول  اِمبَو  َِکباتِک ، ْنِم  ِۀَمْحَّرلا  یَهَْتنُِمبَو 

دوش ملق  نیمز  يور  ناتخرد  همه  رگا  هک  نیا  قح  هب  و  تباتک ، زا  تتمحر  تیاهن  ّقح  هب  و 
ٌزیزَع َهَّللا  َّنا  ِهَّللا ، ُتاِملَک  ْتَدِفَن  ام  ٍرُْحبا ، ُۀَْعبَس  ِهِدَْعب  ْنِم  ُهُّدُمَی  ُرْحَْبلاَو 

نیقی هب  دریگیمن ، نایاپ  ادخ  تاملک  یلو ) دوشیم  مامت  همه  اهنیا   ) دوش هدوزفا  نآ  هب  هچایرد  تفه  ددرگ و  بّکرم  نآ  يارب  اهایرد  و 
زیزع دنوادخ 

127 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ِهَّللَو  َْتلُقَف : َِکباتِک ، یف  اهَّتَعَن  یتَّلا  یَنْسُْحلا  َِکئآمْسِاب  َُکلَئْسا  َو  ٌمیکَح ،

ادخ يارب  و  ياهدومرف : سپ  ياهدومن ، فیصوت  تباتک  رد  هک  ییوکین  ياهمان  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  و  تسا ، میکح  و 
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اذاَو َْتُلقَو : ْمَُکل . ْبِجَتْسا  ینوُعْدا  َْتُلقَو : اِهب . ُهوُعْداَف  ینْسُْحلا  ُءآمْسَْألا 
هک  یماگنه  و  يدومرف : و  منک ، تباجا  ار  امش  ات  دیناوخب  ارم  يدومرف  و  دیناوخب ، اهمان )  ) نآ هب  ار  ادخ  تسا  کین  ياهمان 

ای َْتُلقَو : ِناعَد . اذا  ِعاَّدلا  َةَوْعَد  ُبیجا  ٌبیرَق  ّیناَف  یّنَع  يدابِع  َکَلَئَس 
يا  يدومرف : و  میوگیم . خساپ  دناوخیم  هک  یماگنه  ار  هدننکاعد  ياعد  مکیدزن ، نم  وگب ):  ) دننک لاؤس  نم  هرابرد  وت  زا  نم  ناگدنب 

ُرِفْغَی َهَّللاَنا  ِهَّللا ، ِۀَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ال  ْمِهِسُْفنا ، یلَع  اُوفَرْسا  َنیذَّلا  َيِدابِع 
همه  ادخ  هک  دیوشن  دیمون  دنوادخ  تمحر  زا  دیاهدرک  متس  فارسا و  دوخ  رب  هک  نم  ناگدنب 

ای َكوُعْداَو  یهلا  ای  َُکلَئْسا  اَناَو  ُمیحَّرلا . ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنا  ًاعیمَج ، َبُونُّذلا 
مناوخیم  ار  وت  و  نم ، دوبعم  يا  مهاوخیم  وت  زا  نم  و  تسا ، نابرهم  هدنزرمآ و  رایسب  وا  اریز  دزرمآیم  ار  ناهانگ 

ینَتْدَعَو  امَک  َيالْوَم  ای  یَتباجا  یف  ُعَمْطاَو  يدِّیَس  ای  َكوُجْراَو  ِّبَر ،
مراد  ار  ماهتساوخ  تباجا  يوزرآ  ياهدومرف  هدعو  هک  هنوگ  نآ  ومرورس  اقآ و  يا  مراودیما  وت  هب  نم و  راگدرورپ  يا 

َِبر  ِهَّللُدْمَْحلاَو  ُمیرَک ، ای  ُُهلْها  َْتنا  ام  یب  ْلَْعفاَف  ینَتْرَما  امَک  َُکتْوَعَد  ْدَقَو 
دمح و راوگرزب و  يا  هد  ماجنا  نم  دروم  رد  ینآ  هتـسیاش  وت  هک  هچنآ  سپ  مدناوخ  ياهداد  نامرف  هک  هنوگنآ  ار  وت  مرورـس  الوم و  يا 

نآ  زا  ساپس 
. َنیعَمْجا ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَصَو  َنیَملاْعلا ،

. داب شنادناخ  یمامت  دّمحم و  رب  ادخ  دورد  تسا و  نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  يدنوادخ 

[: 136] ریشتسی ياعد 

: دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا  تاوعّدلاجهم »  » رد سوواط » نب  دّیس  »
نیـشناج هب  مناوخب و  ار  اعد  نیا  یگدوسآ  يراوشد و  رد  هک  داد  منامرف  تخومآ و  نم  هب  ار  اـعد  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

یهلا شرع  ياهجنگ  زا  یجنگ  اعد  نیا  اریز  مناوخب ، ماش  حبـص و  ره  ار  نآ  منکن و  كرت  ار  نآ  ماهدنز  هک  ینامز  ات  مزومایب و  زین  دوخ 
يّدام ياهشاداپ  زا  یخرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اعد ، نیا  شاداپ  نایب  يارب  يراصنا  بعک  نب  ّیبا  ناوارف  رارصا  یپ  رد  تسا .

ورف وا  رب  شمارآ  هنیکـس و  دزرمآیم ، ار  شناـهانگ  دـنوادخ  دـناوخب  ار  اـعد  نیا  سک  ره  هکنآ : هـلمج  زا  درک ، رکذ  ار  نآ  يوـنعم  و 
هیلع و هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  اعد ، نیا  هرابرد  ار  یبلاج  ّصاوخ  راثآ و  نینچمه  دریگیم . ارف  ار  يو  یهلا ، تمحر  دتـسرفیم و 

ناملس  بانج  يارب  هلآ 
128 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: تسا نینچ  [ 138 «] نیمالا دلب   » رد یمعفک »  » لقن ربارب  اعد  نیا  [ 137 .] تسا هدرک  نایب  یسراف 
ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
، ُنیبُْملا ُّقَْحلا  ُِکلَْملا  ُِمئاَّدلا  ُموُّیَقلا ، ُّیَحلا  َوُه  اَّلا  َهلا  يذَّلا ال  ِهَّلل  ُدْمَْحلا 

، تسا راکشآ  قح و  رب  ياورنامرف  هدنیاپ ، نادواج ، هدنز ، تسین ، وا  زج  يدوبعم  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپس  دمح و 
، ٍفوُصْوَم ُْریَغ  ُلَّوَْألا  ُریشَتْسَی ، ِهِدابِع  ْنِم  ٍْقلَخ  َو ال  ٍریزَو ، ِالب  ُرِّبَدُْملا 

، دوشن فیصوت  هک  يزاغآ  نامه  دنکیمن ، تروشم  شناگدنب  زا  ياهدیرفآ  اب  درادن و  يراکددم  هک  ياهدننک  ریبدت 
، َنیضَرَْألاَو ِتاومَّسلا  ُرُون  ِۀَِّیبُوبُّرلا ، ُمیظَْعلا  ِْقلَْخلا ، ِءآنَف  َدَْعب  یقاْبلا 

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 115 

http://www.ghaemiyeh.com


اهنیمز اهنامسآ و  ییانشور  و  تسا ، تمظع  اب  شیراگدرورپ  هک  نآ  دنام ، رادیاپ  تاقولخم  يدوبان  زا  دعب  و 
ِتَماقَف  ًاْقتَف ، امُهَقَتَفَو  ُهَنْوََرت ، ٍدَمَع  ِْریَِغب  امُهَقَلَخ  امُهُعِدَْتبُمَو ، امُهُرِطافَو 

سپ  دوشگ ، یّصاخ  وحن  هب  دیرفآ و  نوتس  نودب  ار  اهنآ  تساهنآ ، هدنروآ  دوجوب  هدننیرفآ و  و 
َُمث  ِءآْملا ، َقْوَف  اهِداتْوِاب  ُضَرَْألا  ِتَّرَقَتْساَو  ِهِْرمِاب ، ٍتاِعئآط  ُتاومَّسلا 

سپ  تفای ، رارقتسا  بآ  يور  رب  شیاههوک  اب  نیمز  دنتفرگ و  رارق  دوخ  ياج  رد  هناعیطم  وا  نامرف  هب  اهنامسآ 
ِیف  ام  َُهل  يوَتْسا  ِشْرَْعلا  یَلَع  ُنمْحَّرلا  یلُْعلا  ِتاومَّسلا  ِیف  انُّبَر  الَع 

رد هچنآ  تسا ، ّطلسم  شرع  اهنامسآ و  رب  هک  تسا  ياهدنشخب  نامه  ام  راگدرورپ 
َکَّنِاب  ُدَهْشا  اَناَف  يرَّثلا  َتَْحت  امَو  امُهَْنَیب  امَو  ِضْرَْألا  ِیف  امَو  ِتاومَّسلا 

مهدیم  یهاوگ  و  تسوا ، ِنآ  زا  تسا  كاخ  ریز  اهنآ و  نیب  نیمز و  اهنامسآ و 
َّزِعُم الَو  َْتعَفَر ، اِمل  َعِضاو  الَو  َْتعَضَو ، اِمل  َِعفار  ال  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ُهَّللا ال  َْتنا 

یسک درک و  ناوتن  شتسپ  يرب  شیالاب  هک  ار  یسک  درب و  ناوتن  شیالاب  ینک  شتسپ  هک  ار  یـسک  تسین ، وت  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  وت 
هک  ار 

اِمل َیِطْعُم  الَو  َْتیَطْعا ، اِمل  َِعنام  الَو  َتْزَزْعا ، ْنَِمل  َّلِذُم  الَو  َْتَللْذا ، ْنَِمل 
ار هچنآ  درک و  ناوتن  شعنم  ینک  اطع  هک  ار  هچنآ  درک  ناوتن  شراوخ  یشخب  شتّزع  هک  ار  یسک  دیـشخب و  ناوتن  شتّزع  ینک  شراوخ 

ینک  عنم  هک 
ٌضْرا  الَو  ٌۀَِّیْنبَم ، ٌءآمَس  ْنُکَت  َْمل  ْذا  َْتنُک  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ُهَّللا ال  َْتناَو  َْتعَنَم ،

ِنیمز  و  هتشارفارب ، ِنامسآ  دوبن  هک  ینامز  رد  يدوب  وت  تسین ، وت  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  ییوت  و  دومن ، ناوتن  شیاطع 
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ٌرَْحب الَو  ٌئیضُم ، ٌراهَن  الَو  ٌِملْظُم ، ٌْلَیل  الَو  ٌۀَئیضُم ، ٌسْمَش  الَو  ٌۀَّیِحْدَم ،
ِيایرد  و  نشور ، ِزور  و  کیرات ، ِبش  و  كانبات ، ِدیشروخ  و  هدرتسگ ،

الَو ُّبُهَت ، ٌحیر  الَو  ٌرینُم ، ٌرَمَق  الَو  ٍراس ، ٌمَْجن  الَو  ٍسار ، ٌلَبَج  الَو  ٌّیُِّجل ،
نازو  ياهداب  و  نابات ، ِهام  و  تکرح ، رد  ِناگراتس  و  راوتسا ، ِهوک  و  جاّوم ،

الَو ُسَّفَنَتَی ، ٌحُور  الَو  ُحِّبَُسی ، ٌدْعَر  الَو  ُعَْملَی ، ٌقَْرب  الَو  ُبُکْسَی ، ٌباحَس 
و هدنز ، دوجوم  و  هدنّرغ ، حیبست  هب  دعر  و  هدنشخرد ، ِقرب  و  هدنراب ، ياهربا  و 

َْتنَّوَکَو  ٍءْیَش ، ِّلُک  َْلبَق  َْتنُک  ُدِرَّطَی ، ٌءآمال  َو  ُدَّقَوَتَت ، ٌران  الَو  ُریطَی ، ٌِرئآط 
ار زیچ  همه  و  يدوب ، زیچ  ره  زا  لبق  وت  ناور ، ِبآ  و  هدنزورف ، ِشتآ  و  هدنرپ ، غرم 

َتْرَْقفاَو  ٍءْیَش ، َّلُک  َتْعَدَْتباَو  ٍءْیَش ، ِّلُک  یلَع  َتْرَدَقَو  ٍءْیَش ، َّلُک 
جاتحم  و  يدروآ ، دوجوب  وت  ار  زیچ  همه  و  ییاناوت ، زیچ  ره  رب  وت  و  يدروآ ، دیدپ  وت 

ِشرَْعلا  یَلَع  َو  َْتیَْکباَو ، َتْکَحْضاَو  َْتیَیْحاَو ، َّتَما  َو  َْتیَنْغاَو ،
شرع  رب  ینک و  نایرگ  نادنخ و  ینک ، هدنز  هدرم و  يدنادرگ ، رگناوت  و 

ُقاَّلَْخلا  َْتنا  اَّلا  َهلا  يذَّلا ال  ُهَّللا  َْتنا  َْتَیلاعَت ، َو  ُهَّللاای  َتْکَرابَت  َْتیَوَتْسا ،
هدننیرفآ  هک  تسین  وت  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  ییوت  ادخ ، يا  يرترب  هبترم و  دنلب  سپ  یطّلسم ،

، ٌقِداص َكُدْعَو  َو  ٌبیرَغ ، َكُْدیَکَو  ٌِذفان ، َکُْملِعَو  ٌِبلاغ ، َكُْرما  ُمیلَْعلا ،

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 116 

http://www.ghaemiyeh.com


، تسار تاهدعو  و  ریظنیب ، تریبدت  و  ّرثؤم ، تشناد  و  ذفان ، تنامرف  ییاناد ، و 
َُکتَمْحَرَو  ٌرُون ، َُکیْحَوَو  ًيدُه ، َکُمالَکَو  ٌلْدَع ، َکُمْکُحَو  ٌّقَح ، َُکلْوَقَو 

ششخب  و  ینشور ، هیام  تینامسآ  مایپ  و  تیاده ، هیام  تمالک  و  تلادع ، يور  زا  تیرواد  و  تسرد ، تراتفگ  و 
، ٌنیتَم َُکْلبَحَو  ٌلیزَج ، َكُؤاطَعَو  ٌریبَک ، َُکلْضَفَو  ٌمیظَع ، َكُْوفَعَو  ٌۀَعِساو ،

، راوتسا تنامیپ  رامشیب و  تششخب  و  رایسب ، تمرک  فطل و  گرزب و  توفع  و  هدرتسگ ، تناسحا  و 
ای َْتنا  ٌدیکَم ، َكُرْکَمَو  ٌدیدَش ، َکُسَْاب  َو  ٌزیزَع ، َكُراجَو  ٌدیتَع ، َُکناْکماَو 

يا  ییوت  تسا ، ذفان  تریبدت  تخس و  ترفیک  و  یمارگ ، تاهدنهانپ  و  هدامآ ، اّیهم و  تناوت  تردق و  و 
یهَْتنُمَو  ٍإَلَم ، ِّلُک  ُرِضاح  يوَْجن و  ِّلُک  ُدِهاشَو  يوْکَش  ِّلُک  ُعِضْوَم  ِّبَر 

تیاهن  و  عمج ، ره  رد  رضاح  و  هنامرحم ، تبحص  ره  هاوگ  و  تیاکش ، ره  عجرم  نم  راگدرورپ 
ِلُک  ُنْصِح  َو  ٍنیکْسِم ، ٍریقف  ِّلُک  ینِغ  َو  ٍنیزَح ، ِّلُک  ُجَرَف  َو  ٍۀَجاح ، ِّلُک 

ره هاگهانپ  هدنامرد ، ریقف  ره  ِيرگناوت  هودنا ، مغ و  هدنهد  نیکست  هتساوخ ، ره 
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، ِءآَّمَْغلا ُجِّرَفُم  ِءآرَقُْفلا ، ُْزنَک  ِءآفَعُّضلا ، ُزْرِح  ٍِفئآخ ، ِّلُک  ُناما  َو  ٍبِراه ،
، ناگدزمغ هدنهد  نیکست  ناریقف ، جنگ  نافیعض ، ظفاح  ناسرت ، ره  هانپ  هدنهانپ ،

َلَّکََوت  ْنَم  َكِدابِع  ْنِم  یفْکَت  َوُه ، اَّلا  َهلا  ال  انُّبَر ، ُهَّللا  َِکلذ  َنیِحلاَّصلا ، ُنیعُم 
دراپسب وت  هب  ار  دوخ  هک  ياهدنب  ره  تسین ، وا  زج  يدوبعم  هک  تسام  راگدرورپ  ییادخ  نینچ  نایاسراپ ، روای 

ْنِم  َِکب  َمَصَتْعا  ِنَم  ُۀَمْصِع  َْکَیلا ، َعَّرَضَتَو  َِکب  َذال  ْنَم  ُراج  َْتناَو  َْکیَلَع ،
لّسوتم  وت  هب  هک  ياهدنب  ره  رادهگن  دوش ، وت  نماد  هب  تسد  و  هدنهانپ ، وت  هب  هک  یتسه  یسک  ره  هدنهد  هانپ  و  ینک ، شیرای 

، ِةَِربابَْجلا ُراَّبَج  َكَرَفْغَتْسا ، ِنَِمل  َبُونُّذلا  ُرِفْغَت  َِکب ، َرَصَْتنا  ِنَم  ُرِصان  كِدابِع ،
، ناشکندرگ رب  ّطلسم  ییوت ) و  ، ) يزرمآیم دبلط  شزرمآ  وت  زا  هک  ار  یسک  ناهانگ  دیوج ، يرای  وت  زا  هک  سک  ره  روای  دوش ،

ُخیرَص  یلاوَْملا  َیلْوَم  ِتاداَّسلا ، ُدِّیَس  ِءآرَبُْکلا ، ُریبَک  ِءآمَظُْعلا ، ُمیظَع 
سردایرف  نایالوم  ِيالوم  نارورس ، ِرورس  ناگرزب ، ِگرزب  نارترب ، ِرترب 
ُعَمْسا  َنیِّرَطْضُْملا ، ِةَوْعَد  ُبیُجم  َنیبوُرْکَْملا ، ِنَع  ٌسِّفَنُم  َنیخِرْصَتْسُْملا ،

نیرتاونش  ناراتفرگ ، هتساوخ  هدننک  تباجا  ناگدزمغ ، يادز  مغ  ناهاوخداد ،
ُمَحْرا  َنیبِساْحلا ، ُعَرْسا  َنیمِکاْحلا ، ُمَکْحا  َنیرِظاَّنلا ، ُرَْصبا  َنیعِماَّسلا ،

نیرتنابرهم  ناسرباسح ، نیرتعیرس  نامکاح ، نیرتسرداد  نایانیب ، نیرتانیب  ناگدنونش ،
َْتنا  َنیِحلاَّصلا ، ُثیغُم  َنینِمْؤُْملا ، ِجئآوَح  یضاق  َنیِرفاْغلا ، ُْریَخ  َنیمِحاَّرلا ،

ییوت  ناحلاص ، سردایرف  نانمؤم ، ياهزاین  هدنروآرب  ناگدنزرمآ ، نیرتهب  نانابرهم ،
ُِکلاْملا  َْتنا  َو  ُقُولْخَْملا ، اَن  اَو  ُِقلاْخلا  َْتنا  َنیَملاْعلا ، ُّبَر  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ُهَّللا ال 

رایتخا بحاص  ییوت  و  قولخم ، منم  هدننیرفآ و  ییوت  ینایناهج ، راگدرورپ  هک  تسین  وت  زج  يدوبعم  هک  ییادخ 
، ُقوُزْرَْملا اَن  َو ا  ُقِزاَّرلا  َْتنا  َو  ُْدبَْعلا ، اَن  َو ا  ُّبَّرلا  َْتناَو  ُكُولْمَْملا ، اَن  َو ا 

، راوخ يزور  منم  هد و  يزور  ییوت  و  هدنب ، منم  راگدرورپ و  ییوت  و  كولمم ، منم  و 
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ص130 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
اَن اَو  ُّيِوَْقلا  َْتناَو  ُلیخَْبلا ، اَن  َو ا  ُداوَْجلا  َْتناَو  ُِلئآَّسلا ، اَن  اَو  یطْعُْملا  َْتناَو 

منم  اناوت و  ییوت  و  لیخب ، منم  دنمتواخس و  ییوت  و  ادگ ، منم  هدنشخب و  ییوت  و 
ُدِّیَّسلا َْتناَو  ُریقَْفلا ، اَن  اَو  ُِّینَْغلا  َْتناَو  ُلیلَّذلا ، اَن  اَو  ُزیزَْعلا  َْتناَو  ُفیعَّضلا ،

رورس ییوت  دنمزاین و  منم  زاینیب و  ییوت  وت و  میلست  منم  یمارگ و  ییوت  و  ناوتان ،
َْتناَو  ُلِهاْجلا ، اَن  اَو  ُِملاْعلا  َْتناَو  ُئیسُْملا ، اَن  اَو  ُِرفاْغلا  َْتناَو  ُْدبَْعلا ، اَن  اَو 

ییوت  و  نادان ، منم  اناد و  ییوت  و  راکهانگ ، منم  هدنزرمآ و  ییوت  و  دبع ، منم  و 
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اَن اَو  یفاعُْملا  َْتناَو  ُموُحْرَْملا ، اَناَو  ُمِحاَّرلا  َْتناَو  ُلوُجَْعلا ، اَن  اَو  ُمیلَْحلا 
منم  شخب و  افش  ییوت  و  تمحر ، دروم  منم  هدننک و  محر  ییوت  و  لوجع ، منم  ابیکش و 

َهلا  ُهَّللا ال  َْتنا  َکَّنِاب  ُدَهْشا  اَناَو  ُّرَطْضُْملا ، اَناَو  ُبیجُْملا  َْتناَو  یلَْتبُْملا 
يدوبعم  هک  ییادخ  ییوت  هک  مهدیم  یهاوگ  و  راتفرگ ، منم  هدننک و  تباجا  ییوت  و  دنمدرد ،

ِِهْتَیب  ِلْهاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَصَو  ُریصَْملا ، َْکَیلاَو  ُدْرَْفلا ، ُدِحاْولا  َْتنا ، اَّلا 
نادناخ  دّمحم و  رب  ادخ  دورد  و  تسوت ، يوس  هب  همه  تشگزاب  هک  ییاهنت  هناگی و  دنوادخ ) ، ) تسین وت  زج 

ْنِم  یل  ْحَْتفاَو  یبُویُع  َّیَلَع  ُْرتْساَو  یبُونُذ  یل  ْرِفْغاَو  َنیرِهاَّطلا ، َنیبِّیَّطلا 
دوخ دزن  زا  و  ناشوپب ، ار  مبویع  شخبب و  ار  مناهانگ  ایادخ ) ، ) داب شاهزیکاپ  كاپ و 

، َنیَملاْعلا ِّبَر  ِهَّللُدْمَْحلاَو  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْراای  ًاعِساو ، ًاقْزِرَو  ًۀَمْحَر ، َْکنَُدل 
، تسا نایناهج  راگدرورپ  صوصخم  شیاتس  و  نانابرهم ، نیرتنابرهم  يا  اشگب ، میور  هب  ار  ناوارف  يزور  ششخب و  ِرد 

. ِمیظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلا  َةَُّوقالَو  َلْوَح  الَو  ُلیکَْولا ، َمِْعنَو  ُهَّللا  اَُنبْسَحَو 
. تسین تمظع  اب  هبترمدنلب و  دنوادخ  يوس  زا  زج  ییورین  هاگهانپ و  تسا و  تسرپرس  نیرتهب  سب و  ار  ام  نابیتشپ ) ناونع  هب   ) دنوادخ

[: 139] ریجم ياعد 

رب ار  نآ  لـیئربج  تسا و  تمیقنارگ  دنمـشزرا و  رایـسب  و  تسا 140 ] هدروآ  حابـصم »  » و نیمالادـلب »  » رد یمعفک »  » موحرم ار  اـعد  نیا 
: تسا هدمآ  نآ  شاداپ  رد  درک و  لزان  دوب - زامن  لوغـشم  میهاربا  ماقم  رد  ترـضح  نآ  هک  یلاح  رد  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
؛ دوش هدیزرمآ  وا  زا  یناوارف  ناهانگ  دـناوخب ، ناضمر  هام  ضیبلا ) ماّیا   ) مهدزناپ مهدراهچ و  مهدزیـس ، ياهزور  رد  ار  اعد  نیا  سک  ره 

ِهَّللا ِمِْـسب  [ 141 .] تسا ّرثؤـم  مغ ، هودـنا و  عـفر  يرگناوـت ، اـنغ و  ندروآ  تسد  هـب  ضرق ، يادا  ضیرم ، يافـش  يارب  اـعد  نـیا  نـینچمه 
ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا 

نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُنمْحَر ، ای  َْتَیلاعَت  ُهَّللا ، ای  َکَناْحبُس 

یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  هدنشخب ، يا  ياهبترم  دنلب  ادخ ، يا  یهّزنم  كاپ و 
132 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

، ُِکلَم ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُمیرَک ، ای  َْتَیلاعَت  ُمیحَر ، ای 
، اورنامرف يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  راوگرزب ، يا  ياهبترمدنلب  نابرهم ، يا 
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ای َْتَیلاعَت  ُسوُُّدق ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُِکلام ، ای  َْتَیلاعَت 
يا  ياهبترم  دنلب  هزیکاپ ، يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  رایتخا ، بحاص  يا  ياهبترم  دنلب 

، ُنِْمیَهُم ای  َْتَیلاعَت  ُنِمُْؤم ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُمالَس ،
، ردتقم يا  ياهبترم  دنلب  شخب ، ینمیا  يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  یتمالس ، هیام 

َنِم  انْرِجا  ُراَّبَج ، ای  َْتَیلاعَت  ُزیزَع ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا 
زا ار  ام  اناوت ، يا  ياهبترم  دنلب  یمارگ ، يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام 

ای ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُرِّبَجَتُم ، ای  َْتَیلاعَت  ُرِّبَکَتُم ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا 
، هد هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  دنمتردق ، يا  ياهبترمدنلب  شنمگرزب ، يا  يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ 

، ُریُجم ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُئِراب ، ای  َْتَیلاعَت  ُِقلاخ ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ،
، هدنهد هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  هدنروآدیدپ ، يا  ياهبترم  دنلب  هدننیرفآ ، يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا 

َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُرِّدَقُم ، ای  َْتَیلاعَت  ُرِّوَصُم ، ای  َکَناْحبُس 
یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  هدننکریدقت ، يا  ياهبترم  دنلب  هدنهد ، لکش  يا  یهّزنم  كاپ و 

، ُباَّهَو ای  َکَناْحبُس  ُریُجمای ، ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  یقاب  ای  َْتَیلاعَت  يداه  ای 
، هدنشخب يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  هدنیاپ ، يا  ياهبترمدنلب  رگتیاده ، يا 

ای َْتَیلاعَت  ُحاَّتَف ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُباََّوت ، ای  َْتَیلاعَت 
يا  ياهبترم  دنلب  اههرگ ،)  ) هدنیاشگ يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  ریذپهبوت ، يا  ياهبترم  دنلب 

، َيالْوَم ای  َْتَیلاعَت  يِدِّیَس  ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُحاتُْرم ،
، مرورس الوم و  يا  ياهبترم  دنلب  مرورس ، اقآ و  يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  شخبحرف ،

َنِم  انْرِجا  ُبیقَر ، ای  َْتَیلاعَت  ُبیرَق ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا 
زا ار  ام  بقارم ، يا  ياهبترم  دنلب  کیدزن ، يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام 

ای ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُدیعُم ، ای  َْتَیلاعَت  ُئِْدبُم ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا 
يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  هدننادرگزاب ، يا  ياهبترم  دنلب  هدننک ، زاغآ  يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ 

، ُریُجم ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُدیجَم ، ای  َْتَیلاعَت  ُدیمَح ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ،
، هدنهد هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  راوگرزب ، يا  ياهبترمدنلب  هدوتس ، يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ 
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ای َکَناْحبُس  ُریُجمای ، ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُمیظَع ، ای  َْتَیلاعَت  ُمیدَق ، ای  َکَناْحبُس 

يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  تمظع ، اب  ياهبترم  دنلب  هنیرید ، يا  یهّزنم  كاپ و 
، ُدِهاش ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُروُکَش ، ای  َْتَیلاعَت  ُروُفَغ ،

، هاوگ يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  ریذپرکش ، ياهبترم  دنلب  هدنزرمآ ،
ای َْتَیلاعَت  ُناَّنَح ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُدیهَش ، ای  َْتَیلاعَت 

يا  ياهبترمدنلب  ّتبحم ، اب  يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  دهاش ، يا  ياهبترم  دنلب 
، ُثِراو ای  َْتَیلاعَت  ُثِعاب ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُناَّنَم ،

، ثراو يا  ياهبترمدنلب  هدنزیگنارب ، يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  تسدهداشگ ،
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َنِم  انْرِجا  ُتیمُمای ، َْتَیلاعَت  ییُْحم  ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا 
زا ار  ام  هدنناریم ، يا  ياهبترمدنلب  هدننک ، هدنز  يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام 

ای ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُقیفَر ، ای  َْتَیلاعَت  ُقیفَش ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا 
يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  قیفر ، يا  ياهبترم  دنلب  زوسلد ، يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ 

، ُریُجم ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُِسنُوم ، ای  َْتَیلاعَت  ُسینا ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ،
، هدنهد هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  هدنریگ ، سنا  يا  ياهبترم  دنلب  مدمه ، يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ 

َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُلیمَج ، ای  َْتَیلاعَت  ُلیلَج ، ای  َکَناْحبُس 
یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  ابیز ، يا  ياهبترم  دنلب  راوگرزب ، يا  یهّزنم  كاپ و 

، ُّیِفَح ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُریَصب ، ای  َْتَیلاعَت  ُریبَخ ، ای 
، هدنریذپ يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  انیب ، يا  ياهبترمدنلب  هاگآ ، يا 

ای َْتَیلاعَت  ُدُوبْعَم ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُِّیلَم ، ای  َْتَیلاعَت 
يا  ياهبترم  دنلب  دوبعم ، يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  رگناوت ، يا  ياهبترم  دنلب 

، ُراَّهَق ای  َْتَیلاعَت  ُراَّفَغ ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُدوُجْوَم ،
، قلطم رداق  يا  ياهبترم  دنلب  هدنزرمآ ، يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  دوجوم ،

انْرِجا ُروُکْشَم ، ای  َْتَیلاعَت  ُروُکْذَم ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا 
ار ام  هدش ، ساپس  يا  ياهبترم  دنلب  هدشدای ، يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام 

ای ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُذاعَم ، ای  َْتَیلاعَت  ُداوَج ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم 
يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  هاگهانپ ، يا  ياهبترم  دنلب  هدنشخب ، يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا 
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، ُریُجم ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُلالَج ، ای  َْتَیلاعَت  ُلامَج ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ،

، هدنهد هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  هوکشاب ، يا  ياهبترم  دنلب  ابیز ، يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ 
ای َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُقِزار ، ای  َْتَیلاعَت  ُِقباس ، ای  َکَناْحبُس 

يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  هد ، يزور  يا  ياهبترم  دنلب  نیشیپ ، يا  یهّزنم  كاپ و 
، ُعیمَس ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُِقلاف ، ای  َْتَیلاعَت  ُقِداص ،

، اونش يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  هدنفاکش ، يا  ياهبترمدنلب  راتفگتسار ،
ای َْتَیلاعَت  ُعیفَر ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُعیرَس ، ای  َْتَیلاعَت 

يا  ياهبترمدنلب  الاو  يا ، یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  تباجا ،) رد   ) عیرس يا  ياهبترم  دنلب 
انْرِجا ُلاعَتُم ، ای  َْتَیلاعَت  ُلاَّعَف ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُعیدب ،

ار ام  ماقمالاو ، يا  ياهبترم  دنلب  راذگریثأت ، يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  هدنروآدیدپ ،
ِراَّنلا َنِم  انْرِجا  یضار  ای  َْتَیلاعَت  یضاق  ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم 

، هد هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  دونشوخ ، يا  ياهبترم  دنلب  هدننک ، مکح  يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا 
، ُریُجم ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُرِهاظ ، ای  َْتَیلاعَت  ُرِهاق ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای 

، هدنهد هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  راکشآ ، يا  ياهبترم  دنلب  بلاغ ، يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا 
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ای َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُمِکاح ، ای  َْتَیلاعَت  ُِملاع ، ای  َکَناْحبُس 
يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  هدننک ، مکح  يا  ياهبترم  دنلب  اناد ، يا  یهّزنم  كاپ و 

، ُمِصاع ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُِمئآق ، ای  َْتَیلاعَت  ُِمئآد ،
، هدنرادزاب يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  راوتسا ، يا  ياهبترمدنلب  نادواج ،

ای َْتَیلاعَت  ُِّینَغ ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُمِساق ، ای  َْتَیلاعَت 
يا  ياهبترمدنلب  زاینیب  يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  هدننک ، تمسق  يا  ياهبترم  دنلب 

انْرِجا ُّيِوَق ، ای  َْتَیلاعَت  ُِّیفَو ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ینْغُم 
ار ام  اناوت ، يا  ياهبترم  دنلب  رادافو ، يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  هدننک ، زاینیب 

ای ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  یفاش  ای  َْتَیلاعَت  یفاک  ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم 
يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  هدنهد ، افش  ياهبترم  دنلب  هدننک ، تیافک  يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا 

، ُریُجمای ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُرِّخَُؤم ، ای  َْتَیلاعَت  ُمِّدَقُم ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ،
، هدنهد هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  هدنزادناریخأت ، يا  ياهبترم  دنلب  هدنریگ ، یشیپ  يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ 
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ای َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُرِخآ ، ای  َْتَیلاعَت  ُلَّوا ، ای  َکَناْحبُس 

يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  نایاپ  يا  ياهبترم  دنلب  زاغآ ، يا  یهّزنم  كاپ و 
، ُءآجَر ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُنِطاب ، ای  َْتَیلاعَت  ُرِهاظ ،

، دیما يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  ناهنپ ، يا  ياهبترمدنلب  راکشآ ،
َْتَیلاعَت  ِّنَْملا ، اَذ  ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  یَجتُْرم  ای  َْتَیلاعَت 

ياهبترم  دنلب  ّتنم ، بحاص  يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  دیما ، دروم  يا  ياهبترمدنلب 
، ُموُّیَق ای  َْتَیلاعَت  ُّیَحای ، َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ِلْوَّطلا ، اَذ  ای 

، هدنیاپ يا  ياهبترم  دنلب  هدنز ، يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  ناسحا ، بحاص  يا 
َنِم  انْرِجا  ُدَحا ، ای  َْتَیلاعَت  ُدِحاو ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا 

زا ار  ام  هناگی ، يا  ياهبترم  دنلب  اتکی ، يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام 
ای ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُدَمَص ، ای  َْتَیلاعَت  ُدِّیَس ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا 

يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  زاینیب ، يا  ياهبترم  دنلب  رورس ، اقآ و  يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ 
، ُریُجم ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُریبَک ، ای  َْتَیلاعَت  ُریدَق ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ،

، هدنهد هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  گرزب ، يا  ياهبترم  دنلب  اناوت ، يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ 
ای َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  یلاع  ای  َْتَیلاعَت  یلاو  ای  َکَناْحبُس 

یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  ماقمالاو ، يا  ياهبترم  دنلب  تسرپرس ، يا  یهّزنم  كاپ و 
َْتَیلاعَت  ُِّیلَو ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  یلْعا  ای  َْتَیلاعَت  ُِّیلَع ،

ياهبترم  دنلب  رایتخا ، بحاص  يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  رترب ، يا  ياهبترم  دنلب  هبترمدنلب ، يا 
، ُئِراب ای  َْتَیلاعَت  ُئِراذ ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  یلْوَم  ای 

، هدننیرفآ يا  ياهبترم  دنلب  هدنروآدیدپ ، يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  رورس ، يا 
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َنِم  انْرِجا  ُِعفار ، ای  َْتَیلاعَت  ُِضفاخ ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا 
زا ار  ام  هدنربالاب ، يا  ياهبترم  دنلب  هدنروآ ، نییاپ  يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام 

ای ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُعِماج ، ای  َْتَیلاعَت  ُطِسْقُم ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا 
يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  هدنروآدرگ ، يا  ياهبترم  دنلب  هشیپ ، تلادع  يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ 

، ُریُجم ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُّلِذُم ، ای  َْتَیلاعَت  ُّزِعُم ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ،
، هدنهد هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  هدننکراوخ ، يا  ياهبترم  دنلب  شخبتّزع ، يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ 

136 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُظیفَح ، ای  َْتَیلاعَت  ُِظفاح ، ای  َکَناْحبُس 

یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  هدنرادهگن ، يا  ياهبترم  دنلب  هدننکتظافح ، يا  یهّزنم  كاپ و 
، ُمیلَع ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُرِدَتْقُم ، ای  َْتَیلاعَت  ُرِداق ، ای 

، اناد يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  رادتقا ، اب  يا  ياهبترم  دنلب  اناوت ، يا 
ای َْتَیلاعَت  ُمَکَح ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُمیلَح ، ای  َْتَیلاعَت 

ياهبترم  دنلب  رواد ، يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  ابیکش ، يا  ياهبترم  دنلب 
، ُِعنام ای  َْتَیلاعَت  یطْعُم  ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُمیکَح ،

، هدنرادزاب يا  ياهبترم  دنلب  هدننکاطع ، يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  اناد ، يا 
َنِم  انْرِجا  ُِعفان ، ای  َْتَیلاعَت  ُّرآض ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا 

زا ار  ام  ناسردوس ، يا  ياهبترم  دنلب  ناسر ، نایز  يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام 
ِراَّنلا َنِم  انْرِجا  ُبیسَح ، ای  َْتَیلاعَت  ُبیُجم ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا 

خزود  شتآ  زا  ار  ام  رگباسح ، يا  ياهبترم  دنلب  هدننک ، تباجا  يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ 
، ُریُجم ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُلِضاف ، ای  َْتَیلاعَت  ُلِداع ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجمای ،

، هدنهد هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  تلیضف ، اب  يا  ياهبترم  دنلب  لداع ، يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ 
َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُفیرَش ، ای  َْتَیلاعَت  ُفیَطل ، ای  َکَناْحبُس 

یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  راوگرزب ، يا  ياهبترمدنلب  نابرهم ، يا  یهّزنم  كاپ و 
، ُدِجام ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُّقَح ، ای  َْتَیلاعَت  ُّبَر ، ای 

، راوگرزب يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  قح ، يا  ياهبترم  دنلب  راگدرورپ ، يا 
ای َْتَیلاعَت  ُّوُفَع ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُدِحاو ، ای  َْتَیلاعَت 

يا  ياهبترم  دنلب  هدننکوفع ، يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  هناگی ، يا  ياهبترم  دنلب 
، ُعِّسَُوم ای  َْتَیلاعَت  ُعِساو ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُمِقَْتنُم ،

، هدتعسو يا  ياهبترم  دنلب  هدرتسگ ، يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهدهانپ ، يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  هدنریگماقتنا ،
انْرِجا ُفوُطَع ، ای  َْتَیلاعَت  ُفُوَءر ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا 

ار ام  تفوطعاب ، ياهبترم  دنلب  نابرهم ، يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام 
ای ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُْرتِو ، ای  َْتَیلاعَت  ُدْرَف ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم 

يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  هناگی ، يا  ياهبترم  دنلب  اهنت ، يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا 
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، ُریُجم ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُطیُحم ، ای  َْتَیلاعَت  ُتیقُم ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ،

، هدنهد هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  هدنریگربرد ، يا  ياهبترم  دنلب  شخبورین ، يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ 
ای َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُلْدَع ، ای  َْتَیلاعَت  ُلیکَو ، ای  َکَناْحبُس 

يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  لداع ، يا  ياهبترم  دنلب  لیکو ، يا  یهّزنم  كاپ و 
َْتَیلاعَت  َُّرب ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُنیتَم ، ای  َْتَیلاعَت  ُنیبُم ،

ياهبترم  دنلب  راکوکین ، يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  راوتسا ، يا  ياهبترم  دنلب  هدننکراکشآ ،
، ُدِشُْرم ای  َْتَیلاعَت  ُدیشَر ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُدُودَو ، ای 

، هدننکداشرا يا  ياهبترم  دنلب  امنهار ، يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  تبحم ، اب  يا 
َنِم  انْرِجا  ُرِّوَنُم ، ای  َْتَیلاعَت  ُرُون ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا 

زا ار  ام  شخبینشور ، يا  ياهبترم  دنلب  رون ، يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام 
ای ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُرِصان ، ای  َْتَیلاعَت  ُریصَن ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا 

يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  هدننک ، يرای  يا  ياهبترم  دنلب  روای ، يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ 
، ُریُجم ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُِرباص ، ای  َْتَیلاعَت  ُرُوبَص ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ،

، هدنهد هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  رباص ، يا  ياهبترمدنلب  ابیکش ، يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ 
َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُئِْشنُم ، ای  َْتَیلاعَت  یصُْحم  ای  َکَناْحبُس 

یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  هدنروآدیدپ ، يا  ياهبترم  دنلب  هدننک ، اصحا  يا  یهّزنم  كاپ و 
، ُثیغُم ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُناَّیَد ، ای  َْتَیلاعَت  ُناْحبُس ، ای 

، سرداد يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  ازج ، زور  رواد  يا  ياهبترم  دنلب  هدش  حیبست  يا 
ای َْتَیلاعَت  ُرِطاف ، ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُثایِغ ، ای  َْتَیلاعَت 

يا  ياهبترم  دنلب  هدننیرفآ ، يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  سردایرف ، يا  ياهبترم  دنلب 
ای َتْکَرابَت  ِلامَْجلاو ، ِّزِْعلا  اَذ  ای  َکَناْحبُس  ُریُجم ، ای  ِراَّنلا  َنِم  انْرِجا  ُرِضاح ،

ياهبترم  دنلب  ییابیز ، تّزع و  بحاص  يا  یهّزنم  كاپ و  هدنهد ، هانپ  يا  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا  ار  ام  رضاح ،
َنِم  ُْتنُک  ّینا  َکَناْحبُس  َْتنا ، اَّلا  ِهلا  َکَناْحبُس ال  ِلالَْجلاَو ، ِتوُرَبَْجلااَذ 

زا نم  و  وت ، یهّزنم  كاپ و  تسین  وت  زج  يدوبعم  هک  وت  یهّزنم  كاپ و  هوکش ، تردق و  بحاص  يا 
، َنینِمْؤُْملا ِیْجُنن  َِکلذَکَو  ِّمَْغلا ، َنِم  ُهاْنیََّجنَو  َُهل  اْنبَجَتْساَف  َنیِملاَّظلا ،

ار نانمؤم  هنوگنیا  میدیـشخب و  شتاجن  هودـنا  نآ  زا  میدـناسر و  تباجا  هب  ار  سنوی )  ) وا ياعد  ام  يدومرف ) هک  يا  . ) مدوب ناراـکمتس 
میهدیم  تاجن 
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اَُنبْسَحَو َنیَملاْعلا ، ِّبَر  ِهَّللُدْمَْحلاَو  َنیعَمْجا ، ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَصَو 

تسا يدنوادخ  ِنآ  زا  ساپـس  دمح و  دتـسرف و  دورد  شنادناخ  یمامت  دّمحم و  رب  ادخ  و  نک ) رود  ام  زا  ار  مغ  هودنا و  شخبب و  ار  ام  )
تسا  نایناهج  راگدرورپ  هک 

. ِمیظَعلا ِّیلَْعلاِهَّللِاب  اَّلا  َةَُّوق  الَو  َلْوَح  الَو  ُلیکَْولا ، َمِْعنَو  ُهَّللا 
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. تسین تمظع  اب  هبترمدنلب و  دنوادخ  يوس  زا  زج  ییورین  هاگهانپ و  تسا و  لیکو  نیرتهب  یفاک و  ار  ام  دنوادخ  و 

[: 142] ریبک نشوج  ياعد 

نأش هرابرد  تسا . هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  شّدج  زا  شراوگرزب  ردپ  زا  مالـسلا  هیلع  نیدباعلانیز  ماما  ار  اعد  نیا 
نآ رازآ  ببس  هک  تشاد  نت  رب  ینیگنس  نشوج  هرز و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اهگنج ، زا  یکی  رد  تسا : هدمآ  اعد  نیا  دورو 

دناسریم و مالس  وت  هب  دنوادخ  تفگ : دش و  لزان  لیئربج  هکنآ  ات  درک  اعد  ادخ  هاگرد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دشیم ، ترضح 
هاگنآ دوب . دهاوخ  يزرح  ناما و  وت ، تّما  وت و  يارب  هک  ناوخب  ار  اعد  نیا  ضوع ، رد  زاس و  جراخ  نت  زا  ار  نیگنس  هرز  نیا  دیامرفیم :

: هکنیا هلمج  زا  تسا ، هدرک  لقن  اعد  نیا  تمظع  رد  ار  یناوارف  ياهتلیضف 
تسا و تشهب  لها  دـنک ) هدایپ  دوخ  حور  رد  و   ) دـشاب هتـشاد  شیوخ  هارمه  ار  نآ  اـی  دوش و  جراـخ  لزنم  زا  دـناوخب و  ار  نآ  سک  ره 

يونعم ناوارف  ياهشاداپ  بسک  تخس و  ياهيرامیب  نامرد  يارب  اعد  نیا  دنکیم . تیانع  يو  هب  ار  حلاص  لامعا  ماجنا  قیفوت  دنوادخ 
شنفک رب  ار  اعد  نیا  دومرف : نم  هب  درک و  شرافس  اعد  نیا  تشادگرزب  ظفح و  هب  ارم  مردپ  دومرف : مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسا . دیفم 

: هتکن دنچ  [ 143 .] میامن بیغرت  اعد  نیا  ندناوخ  هب  تبسن  ار  نانآ  مهد و  میلعت  ماهداوناخ  هب  ار  نآ  مسیونب و 
نادب دوخ  رعش  رد  زین  مولعلارحب » هماّلع   » موحرم تسا ؛ بحتسم  دیآیمرب - تیاور  زا  هک  هنوگنامه  نفک - يور  رب  اعد  نیا  نتـشون  - 1

: تسا هدرک  هراشا 
نامیالا  مالسالا و  ةداهشنافکألاب  بتُْکی  نا  َّنُس  و 
نامألاب  توعنملا  نشوجلا  ونآرقلا  ۀباتک  اذکه  و 

هک نشوج  ياعد  نآرق و  تایآ  نتشون  نینچمه  و  تیالو )  ) نامیا مالسا و  هب  تداهش  تسا : ّتنس  نفک  يور  رب  روما  نیا  نتشون  : » ینعی
«. باذع زا  تسا  یناما 
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هس دوشیم ، هدافتسا  تایاور  زا  و  تسا 144 ] هتسناد  ردق  ياهبش  لامعا  زا  ار  اعد  نیا  داعملا » داز   » باتک رد  یسلجم » هماّلع   » موحرم - 2

لـصف ره  دراد و  لصف  دـص  اـعد ، نیا  هک  تسا  فورعم  هچرگ  - 3 [ 145 .] دـنناوخب ار  نآ  ناضمر  كرابم  هام  رد  رابکی  لقاّدـح  ای  راب 
هک دوشیم  نشور  تقد  اب  یلو  تسا ؛ دنوادخ  يانعمرپ  يامـسا  زا  مسا  رازه  کی  ًاعومجم  هک  تسا  یهلا  يامـسا  زا  مسا  هد  لماش  نآ ،

. تسا یهلا  مسا  رب 11  لمتشم  دنب 55  اریز  دشابیم ، مسا  کی  رازه و  کی 
: » مییوگیم میربیم و  هانپ  خزود  باذع  زا  لاعتم  دنوادخ  هب  لصف  ره  نایاپ  رد  لاح ، ره  هب 

َِبر  ای  ِراَّنلا  َنِم  انْصِّلَخ  َثْوَْغلا ، َثْوَْغلا ، َْتنا ، اَّلا  َهلا  ای ال  َکَناْحبُس 
ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  «. 

نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
ای ُمیرَک ، ای  ُمیحَر  ای  ُنمْحَر ، ای  ُهَّللا  ای  َکِمْسِاب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ( 1)

يا  راوگرزب ، يا  نابرهم ، يا  هدنشخب ، يا  ادخ ، يا  تمان ، ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  ( 1)
اَّلا َهلا  ای ال  َکَناْحبُس  ُمیکَح ، ای  ُمیلَح  ای  ُمیلَع ، ای  ُمیدَق  ای  ُمیظَع ، ای  ُمیقُم 

يدوبعم  وت  زج  هک  یسک  يا  ار  وت  میوگیم  حیبست  دنمدرخ ، يا  ابیکش ، يا  اناد ، يا  هنیرید ، يا  گرزب ، يا  رادیاپ ،
ای ِتاداَّسلا ، َدِّیَس  ای  ( 2  ) َِبر ای  ِراَّنلا  َنِم  انْصِّلَخ  َثْوَْغلا ، َثْوَْغلا ، َْتنا ،

يا  ناگرزب ، رورس  اقآ و  يا  ( 2  ) نم راگدورپ  يا  ناهرب ، خزود  شتآ  زا  ار  ام  نک ، نامیرای  نک ، نامیرای  تسین ،
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َِرفاغ ای  ِتانَسَْحلا ، َِّیلَو  ای  ِتاجَرَّدلا ، َِعفار  ای  ِتاوَعَّدلا ، َبیُجم 
هدنزرمآ  يا  اهیکین ، بحاص  يا  اههبتر ، هدنرب  الاب  يا  اهاعد ، هدننک  تباجا 

ای ِتاوْصَْألا ، َعِماس  ای  ِتابْوَّتلا ، َِلباق  ای  ِتالَئْسَْملا ، َیِطْعُم  ای  ِتآئیطَْخلا ،
يا  اهادص ، هدنونش  يا  اههبوت ، هدنریذپ  يا  اههتساوخ ، هدننکاطع  يا  اهاطخ ،

ای َنیِحتاْفلا ، َْریَخ  ای  َنیِرفاْغلا ، َْریَخ  ای  ( 3  ) ِتاَِّیلَْبلا َِعفاد  ای  ِتاَّیِفَْخلا ، َِملاع 
يا  نایاشگراک ، نیرتهب  يا  ناگدنزرمآ ، نیرتهب  يا  ( 3  ) اهالب هدننک  فرطرب  يا  اهناهن ، ياناد 

ای َنیثِراْولا ، َْریَخ  ای  َنیقِزاَّرلا ، َْریَخ  ای  َنیمِکاْحلا ، َْریَخ  ای  َنیرِصاَّنلا ، َْریَخ 
يا  ناثراو ، نیرتهب  يا  ناگدنهديزور ، نیرتهب  يا  نارواد ، نیرتهب  يا  ناروای ، نیرتهب 
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(4  ) َنینِسْحُْملا َْریَخ  ای  َنیلِْزنُْملا ، َْریَخ  ای  َنیرِکاَّذلا ، َْریَخ  ای  َنیدِماْحلا ، َْریَخ 

(4 ، ) ناگدننک ناسحا  نیرتهب  يا  ناگدننک ، لزان  نیرتهب  يا  ناگدننکدای ، نیرتهب  يا  نارازگساپس ، نیرتهب 
ُْکلُْملا  َُهل  ْنَم  ای  ُلامَْکلاَو ، ُةَرْدُْقلا  َُهل  ْنَم  ای  ُلامَْجلاَو ، ُةَّزِْعلا  َُهل  ْنَم  ای 

ییاورنامرف  هک  يا  تسوت ، ِنآ  زا  لامک  ییاناوت و  هک  يا  تسوت ، ِنآ  زا  ییابیز  تزع و  هک  يا 
َوُه ْنَم  ای  ِلاقِّثلا ، ِباحَّسلا  َءیِْشنُم  ای  ُلاعَتُْملا ، ُریبَْکلا  َوُه  ْنَم  ای  ُلالَْجلاَو ،

هک  يا  نیگنس ، ياهربا  هدنروآدیدپ  يا  تسوت ، ِنآ  زا  یگبترمدنلب  یگرزب و  هک  يا  تسوت ، ِنآ  زا  هوکش  و 
ْنَم  ای  ِباقِْعلا ، ُدیدَش  َوُه  ْنَم  ای  ِباسِْحلا ، ُعیرَس  َوُه  ْنَم  ای  ِلاحِْملا ، ُدیدَش 

هک  يا  يرفیک ، تخس  هک  يا  تسوت ، ِنآ  زا  عیرس  یسرباسح  هک  يا  تسوت ، ِنآ  زا  تخس  يریگماقتنا 
َکِمْسِاب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ( 5  ) ِباتِْکلا ُّما  ُهَْدنِع  ْنَم  ای  ِباوَّثلا ، ُنْسُح  ُهَْدنِع 

تمان  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  ( 5  ) تسوت دزن  باتک  لصا  هک  يا  تسوت ، دزن  وکین  شاداپ 
ای ُناْرفُغ  ای  ُناوْضِر ، ای  ُناْطلُس  ای  ُناهُْرب ، ای  ُناَّیَد  ای  ُناَّنَم ، ای  ُناَّنَح  ای 

يا  هدنزرمآ ، يا  يدونشخ ، هیام  يا  اورنامرف ، يا  امنهار ، يا  ازج ، زور  رواد  يا  تسد ، هداشگ  يا  تبحم  اب  يا 
، ِِهتَمَظَِعل ٍءْیَش  ُّلُک  َعَضاَوت  ْنَم  ای  ( 6  ) ِنایَْبلاَو ِّنَْملااَذ  ای  ُناعَتْسُم  ای  ُناْحبُس ،

، هدروآ دورف  رس  تتمظع  ربارب  رد  زیچ  همه  هک  يا  ( 6  ) نایب ّتنم و  بحاص  يا  روای ، يا  هدش ، حیبست 
َعَضَخ  ْنَم  ای  ِِهتَّزِِعل ، ٍءْیَش  ُّلُک  َّلَذ  ْنَم  ای  ِِهتَرْدُِقل ، ٍءْیَش  ُّلُک  َمَلْسَتْسا  ِنَم  ای 

زیچ همه  هک  يا  هدیدرگ ، راوخ  تتّزع  ربارب  رد  زیچ  همه  هک  يا  هتشگ ، میلست  تتردق  ربارب  رد  زیچ  همه  هک  يا 
ُلابِْجلا  ِتَقَّقَشَت  ْنَم  ای  ِِهتَیْشَخ ، ْنِم  ٍءْیَش  ُّلُک  َداْقنا  ِنَم  ای  ِِهتَْبیَِهل ، ٍءْیَش  ُّلُک 

اههوک هک  يا  هدیدرگ ، رادربنامرف  تسرت  زا  زیچ  همه  هک  يا  هتشگ ، نتورف  تتبیه  زا 
َنوُضَرَْألا  ِتَّرَقَتْسا  ِنَم  ای  ِهِْرمِاب ، ُتاومَّسلا  ِتَماق  ْنَم  ای  ِِهتَفاخَم ، ْنِم 

تاهزاجا  هب  اهنیمز  هک  يا  هدش ، هتشارفارب  تنامرف  هب  اهنامسآ  هک  يا  هتشادرب ، فاکش  تفوخ  زا 
يا دیوگ ، وت  حیبست  دمح و  دعر ، شّرغ  هک  يا  هتفای ، رارقتـسا  ( 7  ) ِِهتَکَلْمَم ِلْها  یلَع  يدَتْعَی  ْنَم ال  ای  ِهِدْمَِحب ، ُدْعَّرلا  ُحِّبَُـسی  ْنَم  ای  ِِهنْذِاب ،

(7  ) ینکن متس  تناتسد  ریز  هب  هک 
ای ایاطَْعلا ، َلِزُْجم  ای  ایاجَّرلا ، یَهَْتنُم  ای  ایالَْبلا ، َفِشاک  ای  ایاطَْخلا ، َِرفاغ  ای 

يا  اهاطع ، هدنشخب  ناوارف  يا  اهدیما ، تیاهن  يا  اهالب ، هدننک  فرطرب  يا  اهاطخ ، هدنزرمآ  يا 
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ای ایاکَّشلا ، َعِماس  ای  ایانَْملا ، َیِضاق  ای  ایارَْبلا ، َقِزار  ای  ایادَْهلا ، َبِهاو 
يا  اهتیاکش ، هدنونش  يا  اهوزرآ ، هدنروآرب  يا  تاقولخم ، هدنهد  يزور  يا  ایاده ، هدنهد 
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ِرْخَْفلااَذ ای  ِءآنَّثلاَوِدْمَْحلا ، اَذای  ( 8  ) يراسُْألا َِقلْطُم  ای  ایارَْبلا ، َثِعاب 

رخف بحاص  يا  ساپس ، دمح و  بحاص  يا  ( 8  ) ناریسا هدننکدازآ  يا  تاقولخم ، هدنزیگنارب 
ای ِءآضِّرلاَو ، ِْوفَْعلا  اَذ  ای  ِءآفَْولاَو ، ِدْهَْعلا  اَذ  ای  ِءآنَّسلاَو ، ِدْجَْملا  اَذ  ای  ِءآهَبْلاَو ،

يا  يدونشخ ، وفع و  بحاص  يا  يرادافو ، نامیپ و  بحاص  يا  تمظع ، يراوگرزب و  بحاص  يا  ششخرد ، و 
ِدوُْجلا اَذ  ای  ِءآقَْبلاَو ، ِّزِْعلا  اَذ  ای  ِءآضَْقلاَو ، ِلْصَْفلا  اَذ  ای  ِءآطَْعلاَو ، ِّنَْملا  اَذ 

ششخب  بحاص  يا  يرادیاپ ، تّزع و  بحاص  يا  رواد ، و  لطاب ) زا  قح   ) هدننک ادج  يا  اطع ، تمعن و  بحاص 
ای ُِعنام  ای  َکِمْسِاب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ( 9  ) ِءآمْعَّنلاَو ِءالْألا  اَذ  ای  ِءآخَّسلاَو ،

، هدنرادزاب يا  تمان  ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  ( 9  ) اهتمعن اهناسحا و  بحاص  يا  تواخس ، و 
ُعِساو  ای  ُِعفاش ، ای  ُعِماج  ای  ُعِماس ، ای  ُِعفان  ای  ُِعناص ، ای  ُِعفار  ای  ُِعفاد ،

، هدرتسگ يا  هدننک ، تعافش  يا  هدنروآدرگ ، يا  هدنونش ، يا  هدنناسر ، دوس  يا  هدنزاس ، يا  هدنرب ، الاب  يا  هدننک ، عفد  يا 
ِلُک  َقِزار  ای  ٍقُولْخَم ، ِّلُک  َِقلاخ  ای  ٍعُونْصَم ، ِّلُک  َِعناص  ای  ( 10  ) ُعِسُوم ای 

ره هد  يزور  يا  هدیرفآ ، ره  هدننیرفآ  يا  هدش ، هتخاس  ره  هدنزاس  يا  ( 10  ) رگناوت يا 
ِلُک  َجِراف  ای  ٍبوُرْکَم ، ِّلُک  َفِشاک  ای  ٍكُولْمَم ، ِّلُک  َِکلام  ای  ٍقوُزْرَم ،

هدننکداش  يا  ناگدزمغ ، يادزمغ  يا  ییاراد ، ره  کلام  يا  راوخ ، يزور 
، ٍبُویْعَم ِّلُک  َِرتاس  ای  ٍلوُذْخَم ، ِّلُک  َرِصان  ای  ٍموُحْرَم ، ِّلُک  َمِحار  ای  ٍموُمْهَم ،

، بویعم ره  هدنناشوپ  يا  رواییب ، ره  روای  يا  موحرم ، ره  هدننک  محر  يا  نانیگهودنا ،
ای یتَبیصُم  َْدنِع  یئآجَر  ای  یتَّدِش  َْدنِع  یتَّدُع  ای  ( 11  ) ٍدوُرْطَم ِّلُک  َأَْجلَم  ای 

يا  اهتبیصم ، رد  مدیما  يا  اهیتخس ، رد  ماهریخذ  يا  ( 11  ) هدش هدنار  ره  هانپ  يا 
ای یتَمِْعن  َْدنِع  یِّیلَو  ای  یَتبْرُغ  َْدنِع  یبِحاص  ای  یتَشْحَو  َْدنِع  یِسنُوم 

يا  اهتمعن ، رد  متسرپرس  يا  اهتبرغ ، رد  متبحصمه  يا  اهتشحو ، رد  ممدمه 
ای يراِقْتفا  َْدنِع  یئآنَغ  ای  یتَْریَح  َْدنِع  یلیلَد  ای  یَتبْرُک  َْدنِع  یثایِغ 

يا  اهیدنمزاین ، رد  میزاینیب  يا  اهینادرگرس ، رد  میامنهار  يا  اهیراتفرگ ، رد  مسردایرف 
ای ِبُویُْغلا ، َماَّلَع  ای  ( 12  ) یعَْزفَم َْدنِع  ینیعُم  ای  يرارِطْضا  َْدنِع  يأَْجلَم 

يا  اهناهن ، ياناد  يا  ( 12  ) اهیناشیرپ رد  مکمک  يا  اهیراچان ، رد  مهانپ 
ای ِبُولُْقلا ، َبِّلَقُم  ای  ِبوُرُْکلا ، َفِشاک  ای  ِبُویُْعلا ، َراَّتَس  ای  ِبُونُّذلا ، َراَّفَغ 

يا  اهلد ، هدننادرگ  يا  اهمغ ، هدننک  فرطرب  يا  اهبیع ، شوپ  هدرپ  يا  ناهانگ ، هدنزرمآ 
142 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ای ِموُمُْهلا ، َجِّرَفُم  ای  ِبُولُْقلا ، َسینا  ای  ِبُولُْقلا ، َرِّوَنُم  ای  ِبُولُْقلا ، َبیبَط 
يا  اههودنا ، هدنیاشگ  يا  اهلد ، مدمه  يا  اهلد ، شخب  ینشور  يا  اهلد ، شخبافش 

ُلیکَو  ای  ُلیمَج ، ای  ُلیلَج  ای  َکِمسِْاب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ( 13 ، ) ِموُمُْغلا َسِّفَنُم 
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، هدنیامن يا  ابیز ، يا  راوگرزب ، يا  تمان  ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  ( 13  ) اهمغ هدننک  كاپ 
َلیلَد  ای  ( 14  ) ُلیُحم ای  ُلیقُم  ای  ُلینُم ، ای  ُلیدُم  ای  ُلیبَق ، ای  ُلیلَد  ای  ُلیفَک ، ای 

يامنهار  يا  ( 14  ) زاس هراچ  يا  هدنرذگرد ، يا  هدننک ، ناسحا  يا  شخبتلود ، يا  هدنریذپ ، يا  امنهار ، يا  رادهدهع ، يا 
َراج ای  َنیخِرْصَتْسُْملا ، َخیرَص  ای  َنیثیغَتْسُْملا ، َثایِغ  ای  َنیرِّیَحَتُْملا ،

هانپ  يا  ناهاوخداد ، سرداد  يا  ناهاوخ ، سردایرف  سردایرف  يا  نانادرگرس ،
، َنیکاسَْملا َمِحار  ای  َنینِمْؤُْملا ، َنْوَع  ای  َنیِفئآْخلا ، َناما  ای  َنیریجَتْسُْملا ،

، ناگراچیب هدننک  محر  يا  نانمؤم ، روای  يا  نافئاخ ، ناما  يا  نایوجهانپ ،
اَذ ای  ( 15  ) َنیّرَطْضُْملا ِةَوْعَد  َبیُجم  ای  َنیِبنْذُْملا ، َِرفاغ  ای  َنیصاْعلا ، َأَْجلَم  ای 

بحاص  يا  ( 15  ) ناگراچیب ياعد  هدننک  تباجا  يا  ناراکهانگ ، هدنزرمآ  يا  ناراکاطخ ، هانپ  يا 
ای ِنامَْألاَو ، ِْنمَْألا  اَذ  ای  ِناِنْتمِْإلاَو ، ِلْضَْفلا  اَذ  ای  ِناسْحِْإلاَو ، ِدوُْجلا 

يا  شمارآ ، ّتینما و  هیام  يا  تمعن ، مرک و  بحاص  يا  یکین ، تواخس و 
اَذای ِناوْضِّرلاَو ، ِۀَمْحَّرلا  اَذ  ای  ِنایَْبلاَو ، ِۀَمْکِْحلااَذ  ای  ِناْحبُّسلاَو ، ِسْدُْقلااَذ 

بحاص  يا  يدونشخ ، تمحر و  هیام  يا  نایب ، تمکح و  بحاص  يا  یکاپ ، تسادق و  بحاص 
اَذ ای  ِناعَتْسُْملاَو ، ِۀَْفأَّرلا  اَذ  ای  ِناْطلُّسلاَو ، ِۀَمَظَْعلا  اَذ  ای  ِناهُْرْبلاَو ، ِۀَّجُْحلا 

بحاص  يا  نابیتشپ ، تمحر و  بحاص  يا  ییاورنامرف ، یگرزب و  بحاص  يا  عطاق ،)  ) ناهرب لیلد و 
ای ٍءْیَش ، ِّلُک  ُهلا  َوُه  ْنَم  ای  ٍءْیَش ، ِّلُک  ُّبَر  َوُه  ْنَم  ای  ( 16  ) ِناْرفُْغلاَو ِْوفَعلا 

يا  زیچ ، ره  دوبعم  ییوت  هک  يا  زیچ ، ره  راگدرورپ  ییوت  هک  يا  ( 16  ) شزرمآ وفع و 
ِلُک  َْلبَق  َوُه  ْنَم  ای  ٍءْیَش ، ِّلُک  ُِقلاخ  َوُه  ْنَم  ای  ٍءْیَش ، ِّلُک  ُِعناص  َوُه  ْنَم 

ره زا  لبق  ییوت  هک  يا  زیچ ، ره  هدننیرفآ  ییوت  هک  يا  زیچ ، ره  هدنزاس  ییوت  هک 
ٌِملاع  َوُه  ْنَم  ای  ٍءْیَش ، ِّلُک  َقْوَف  َوُه  ْنَم  ای  ٍءْیَش ، ِّلُک  َدَْعب  َوُه  ْنَم  ای  ٍءْیَش ،

ياناد  ییوت  هک  يا  زیچ ، ره  زا  رترب  ییوت  هک  يا  زیچ ، ره  زا  دعب  ییوت  هک  يا  زیچ ،
ُلُک  ینْفَیَو  یْقبَی  َوُه  ْنَم  ای  ٍءْیَش ، ِّلُک  یلَع  ٌرِداق  َوُه  ْنَم  ای  ٍءْیَش ، ِّلُِکب 

رگید زیچ  ره  و  یقاب ، ییوت  هک  يا  زیچ ، ره  رب  ياناوت  ییوت  هک  يا  زیچ ، ره  هب 
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، ُنِّقَُلم ای  ُنِّوَکُم  ای  ُنِْمیَهُم ، ای  ُنِمُْؤم  ای  َکِمْسِاب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ( 17  ) ٍءْیَش
، هدنزرمآ يا  هدنروآدیدپ ، يا  ردتقم ، يا  هدنهد ، ناما  يا  تمان  ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  ( 17  ) یناف

یف  َوُه  ْنَم  ای  ( 18  ) ُمِّسَقُم ای  ُِنْلعُمای  ُنِّیَُزم ، ای  ُنِّکَمُم  ای  ُنِّوَهُم ، ای  ُنِّیَبُم  ای 
رد هک  يا  ( 18  ) هدننک میسقت  يا  هدننک ، راکشآ  يا  شخب ، تنیز  يا  شخبورین ، يا  هدننک ، ناسآ  يا  رگنشور ، يا 

ای ٌمیظَع ، ِِهلالَج  یف  وُه  ْنَم  ای  ٌمیدَق ، ِِهناْطلُس  یف  َوُه  ْنَم  ای  ٌمیقُم ، ِهِْکُلم 
يا  یگرزب ، سب  هوکش  رد  هک  يا  ياهنیرید ، تنطلس  رد  هک  يا  يرادیاپ ، ییاورنامرف 

ْنَِمب  َوُه  ْنَم  ای  ٌمیلَع ، ٍءْیَش  ِّلُِکب  َوُه  ْنَم  ای  ٌمیحَر ، ِهِدابِع  یلَع  َوُه  ْنَم 
رب هک  يا  ییاناد ، زیچ  همه  رب  هک  يا  ینابرهم ، ناگدنب  رب  هک 

ای ٌمیکَح ، ِهِْعنُص  یف  َوُه  ْنَم  ای  ٌمیرَک ، ُهاجَر  ْنَِمب  َوُه  ْنَم  ای  ٌمیلَح ، ُهاصَع 
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يا  ییاناد ، ملاع  شنیرفآ  رد  هک  يا  ياهدنشخب ، ناراودیما  رب  هک  يا  ییابیکش ، ناراکهنگ 
اَّلا یجُْریال  ْنَم  ای  ( 19  ) ٌمیدَق ِهِفُْطل  یف  َوُه  ْنَمای  ٌفیَطل ، ِِهتَمْکِح  یف  َوُه  ْنَم 

تمرک  لضف و  هب  زج  هک  يا  ( 19  ) ياهنیرید ینابرهم  رد  هک  يا  قیقد ، تیئاناد  هک 
اَّلا ُفاُخی  ْنَم ال  ای  ُهُِّرب ، اَّلا  ُرَْظُنیال  ْنَم  ای  ُهُْوفَع ، اَّلا  ُلَئُْسی  ْنَم ال  ای  ُُهلْضَف ،

تلدع  زا  زج  هک  يا  تسین ، يراظتنا  تیکین  زج  هک  يا  تسین ، یتساوخرد  توفع  زج  هک  يا  تسین ، يدیما 
ْنَم  ای  ُُهناْطلُس ، اَّلا  َناْطلُس  ْنَم ال  ای  ُهُْکُلم ، اَّلا  ُموُدَی  ْنَم ال  ای  ُُهلْدَع ،

هک  يا  تسین ، ییاورنامرف  تییاورنامرف  زج  هک  يا  دنامن ، نادواج  تییاورنامرف  زج  هک  يا  تسین ، یسرت 
ِلُِکب  َطاحا  ْنَم  ای  ُهَبَضَغ ، ُُهتَمْحَر  ْتَقَبَس  ْنَم  ای  ُُهتَمْحَر ، ٍءْیَش  َّلُک  ْتَعِسَو 

زیچ همه  رب  تملع  هک  يا  هتفرگ ، یشیپ  تبضغ  رب  تتمحر  هک  يا  هتفرگ ، ارف  ار  زیچ  همه  تتمحر 
ای ِّمَْغلا ، َفِشاک  ای  ِّمَْهلا ، َجِراف  ای  ( 20  ) ُهَْلثِم ٌدَحا  َْسَیل  ْنَم  ای  ُهُْملِع ، ٍءْیَش 

يا  مغ ، هدننک  فرطرب  يا  هودنا ، هدنیاشگ  يا  ( 20  ) تسین تدننام  سک  چیه  هک  يا  دراد ، هطاحا 
َِیفُوم  ای  ِدْعَْولا ، َقِداص  ای  ِْقلَْخلا ، َِقلاخ  ای  ِبْوَّتلاَِلباق ، ای  ِْبنَّذلا ، َِرفاغ 

هدننک  افو  يا  لوق ، شوخ  يا  قلخ ، هدننیرفآ  يا  ریذپهبوت ، يا  هانگ ، هدنزرمآ 
َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ( 21  ) ِمانَْألا َقِزارای  ِّبَْحلا ، َِقلاف  ای  ِّرِّسلا ، َِملاع  ای  ِدْهَْعلا ،

مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  ( 21  ) مدرم هدنهد  يزور  يا  هناد ، هدنفاکش  يا  زار ، ياناد  يا  نامیپ ،
ای ُّیِکَز  ای  ُّیِضَر ، ای  ُّیِفَح  ای  ُِّیلَم ، ای  ُِّینَغ  ای  ُِّیفَو ، ای  ُِّیلَع  ای  َکِمْسِاب 

يا  هزیکاپ ، يا  دونشخ ، يا  هدنریذپ ، يا  رگناوت ، يا  زاینیب ، يا  رادافو ، يا  هبترمدنلب ، يا  تمان ، ّقح  هب 
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َْملْنَم  ای  َحیبَْقلا ، َرَتَس  ْنَم  ای  َلیمَْجلا ، َرَهْظا  ْنَم  ای  ( 22  ) ُِیلَو ای  ُّيِوَق  ای  ُّيَِدب ،
رب هک  يا  يدناشوپ ، ار  اهیتشز  هک  يا  یتخاس ، راکشآ  ار  اهییابیز  هک  يا  ( 22  ) تسرپرس يا  اناوت ، يا  هدننیرفآ ،

َنَسَح  ای  ِْوفَْعلا ، َمیظَع  ای  َْرتِّسلا ، ِِکتْهَی  َْمل  ْنَم  ای  ِةَریرَْجلِاب ، ْذِخاُؤی 
بحاص  يا  گرزب ، وفع  بحاص  يا  يدومنن ، يرد  هدرپ  هک  يا  يدرکن ، هذخاؤم  يدب 

ِلُک  َبِحاص  ای  ِۀَمْحَّرلِاب ، ِْنیَدَْیلا  َطِساب  ای  ِةَرِفْغَْملا ، َعِساو  ای  ِزُواجَّتلا ،
ره زا  هاگآ  يا  تمحر ، هب  تسد  هدنیاشگ  يا  شزرمآ ، هدرتسگ  يا  وکین ، تشذگ 

ِۀَمْحَّرلا اَذ  ای  ِۀَِغباَّسلا ، ِۀَمْعِّنلا  اَذ  ای  ( 23  ) يوْکَش ِّلُک  یهَْتنُم  ای  يوَْجن 
تمحر  بحاص  يا  باسح ، یب  تمعن  بحاص  يا  ( 23  ) تیاکش ره  تیاهن  يا  زار ،

ای ِۀَِلماْکلا ، ِةَرْدُْقلا  اَذ  ای  ِۀَِغلاْبلا ، ِۀَمْکِْحلا  اَذ  ای  ِۀَِقباَّسلا ، ِۀَّنِْملااَذ  ای  ِۀَعِساْولا ،
يا  نارکیب ، تردق  بحاص  يا  اهتنایب ، تمکح  بحاص  يا  نیشیپ ، تمعن  بحاص  يا  نایاپیب ،

ِةَّوُْقلا اَذ  ای  ِۀَِمئآَّدلا ، ِةَّزِْعلا  اَذ  ای  ِةَرِهاَّظلا ، ِۀَمارَْکلا  اَذ  ای  ِۀَعِطاْقلا ، ِۀَّجُْحلا  اَذ 
يورین  بحاص  يا  نادواج ، تّزع  بحاص  يا  راکشآ ، يراوگرزب  بحاص  يا  نشور ، لیلد  بحاص 

ای ِتاُملُّظلا ، َلِعاج  ای  ِتاومَّسلا ، َعیَدب  ای  ( 24  ) ِۀَعینَْملا ِۀَمَظَْعلااَذ  ای  ِۀَنیتَْملا ،
يا  اهیکیرات ، هدننیرفآ  يا  اهنامسآ ، هدنروآدیدپ  يا  ( 24  ) ینتفاین تسد  یگرزب  بحاص  يا  راوتسا ،

، ِتاْومَْألا َِییُْحم  ای  ِتارْوَْعلا ، َِرتاس  ای  ِتارَثَْعلا ، َلیقُم  ای  ِتارَبَْعلا ، َمِحار 
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، ناگدرم هدننک  هدنز  يا  اهیتشز ، هدنناشوپ  يا  اهشزغل ، زا  هدنرذگرد  يا  اهکشا ، رب  هدننک  محر 
َدیدَش ای  ِتائِّیَّسلا ، َیِحام  ای  ِتانَسَْحلا ، َفِّعَضُم  ای  ِتایْالا ، َلِْزنُم  ای 

تخس  يا  اهیدب ، هدننک  وحم  يا  اهیکین ، هدننک  نوزف  يا  تایآ ، هدننک  لزان  يا 
ای ُرِّبَدُم  ای  ُرِّدَقُم ، ای  ُرِّوَصُم  ای  َکِمْسِاب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ( 25  ) ِتامِقَّنلا

يا  هدننک ، ریبدت  يا  هدننک ، ریدقت  يا  هدنهد ، لکش  يا  تمان ، قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  ( 25  ) ریگ ماقتنا 
ََبر  ای  ( 26  ) ُرِّخَُؤم ای  ُمِّدَقُم  ای  ُرِْذنُم ، ای  ُرِّشَبُم  ای  ُرِّسَیُم ، ای  ُرِّوَنُم  ای  ُرِّهَطُم ،

يا ( 26  ) هدـنزادناریخأت يا  هدـنریگ ، یـشیپ  يا  هدـنناسرت ، يا  هدـنهد ، تراشب  يا  هدـننک ، ناـسآ  يا  هدـننک ، نشور  يا  هدـننک ، كاـپ 
راگدرورپ

َو ِنْکُّرلا  َّبَر  ای  ِمارَْحلا ، ِدَلَْبلا  َّبَر  ای  ِمارَْحلا ، ِرْهَّشلا  َّبَر  ای  ِمارَْحلا ، ِْتیَْبلا 
نکر و راگدرورپ  يا  مارح ، دلب  راگدرورپ  يا  مارح ، هام  راگدرورپ  يا  هبعک ،

ِلِْحلا  َّبَر  ای  ِمارَْحلا ، ِدِجْسَْملا  َّبَر  ای  ِمارَْحلا ، ِرَعْشَْملا  َّبَر  ای  ِماقَْملا ،
لالح  راگدرورپ  يا  مارحلا ، دجسم  راگدرورپ  يا  مارحلا ، رعشم  راگدرورپ  يا  میهاربا ،)  ) ِماقم
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ِیف  ِةَرْدُْقلا  َّبَرای  ِمالَّسلاَو ، ِۀَّیِحَّتلا  َّبَر  ای  ِمالَّظلاَو ، ِروُّنلا  َّبَر  ای  ِمارَْحلاَو ،

رد ياناوت  راگدرورپ  يا  مالس ، دورد و  راگدرورپ  يا  تملظ ، رون و  راگدرورپ  يا  مارح ، و 
ای َنیقِداَّصلا ، َقَدْصا  ای  َنیلِداْعلا ، َلَدْعا  ای  َنیمِکاْحلا ، َمَکْحا  ای  ( 27  ) ِمانَْألا

يا  نایوگتسار ، نیرتوگتسار  يا  نالداع ، نیرتلداع  يا  نامکاح ، نیرتنارمکح  يا  ( 27  ) تاقولخم نایم 
َعَمْسا  ای  َنیبِساْحلا ، َعَرْسا  ای  َنیِقلاْخلا ، َنَسْحا  ای  َنیرِهاَّطلا ، َرَهْطا 

نیرتاونش  يا  نارگباسح ، نیرتعیرس  يا  ناگدننیرفآ ، نیرتهب  يا  ناکاپ ، نیرتکاپ 
ای ( 28  ) َنیمَرْکَْألا َمَرْکا  ای  َنیِعفاَّشلا ، َعَفْشا  ای  َنیرِظاَّنلا ، َرَْصبا  ای  َنیعِماَّسلا ،

يا  ( 28  ) نایمارگ نیرتیمارگ  يا  ناعفاش ، نیرتهب  يا  نایانیب ، نیرتانیب  يا  نایاونش ،
َزْرِح ای  َُهل ، َرْخُذ  ْنَم ال  َرْخُذای  َُهل ، َدَنَس  ْنَم ال  َدَنَس  ای  َُهل ، َدامِعال  ْنَم  َدامِع 

هانپ  يا  درادن ، ياهریخذ  هک  یسک  هریخذ  يا  درادن ، ینابیتشپ  هک  یسک  نابیتشپ  يا  درادن ، یهاگ  هیکت  هک  یسک  هاگهیکت 
ْنَم  َّزِع  ای  َُهل ، َرْخَف  ْنَم ال  َرْخَف  ای  َُهل ، َثایِغ  ْنَم ال  َثایِغ  ای  َُهل ، َزْرِح  ْنَم ال 

هک  یسک  تّزع  يا  درادن ، يراختفا  هک  یسک  راختفا  يا  درادن ، یسردایرف  هک  یسک  سردایرف  يا  درادن ، یهانپ  هک  یسک 
ْنَم ال َناما  ای  َُهل ، َسینا  ْنَم ال  َسینا  ای  َُهل ، َنیعُم  ْنَم ال  َنیعُم  ای  َُهل ، َّزِع  ال 

هک  یسک  ناما  يا  درادن ، یمدمه  هک  یسک  مدمه  يا  درادن ، يروای  هک  یسک  روای  يا  درادن ، یتّزع 
، ُمِحار ای  ُِمئآد  ای  ُِمئاق ، ای  ُمِصاع  ای  َکِمْسِاب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ( 29  ) َُهل َناما 

، هدننک محر  يا  نادیواج ، يا  راوتسا ، يا  هدنرادزاب ، يا  تمان ، ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  ( 29  ) درادن یناما 
ِنَم  َمِصاع  ای  ( 30  ) ُطِساب ای  ُِضباق  ای  ُمِساق ، ای  ُِملاع  ای  ُمِکاح ، ای  ُِملاس  ای 

هک  یسک  هدنرادزاب  يا  ( 30  ) هدنیاشگ يا  هدننک  ضبق  يا  هدننک ، تمسق  يا  اناد ، يا  نارمکح ، يا  صقنیب ، يا 
ِنَم  َرِصان  ای  ُهَرَفْغَتْسا ، ِنَم  َِرفاغ  ای  ُهَمَحْرَتْسا ، ِنَم  َمِحار  ای  ُهَمَصْعَتْسا ،

یسک روای  يا  دبلط ، شزرمآ  وت  زا  هک  یسک  هدنزرمآ  يا  دبلط ، تمحر  وت  زا  هک  یسک  هدننک  محر  يا  دبلط ، هانگ ) زا   ) ّتینوصم وت  زا 
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هک 
ِنَم  َدِشُْرم  ای  ُهَمَرْکَتْسا ، ِنَم  َمِرْکُم  ای  ُهَظَفْحَتْسا ، ِنَم  َِظفاح  ای  ُهَرَْصنَتْسا ،

هک  یسک  يامنهار  يا  دبلط ، تمارک  وت  زا  هک  یسک  رادیمارگ  يا  دبلط ، تظفاحم  وت  زا  هک  یسک  رادهگن  يا  دبلط ، يرای  وت  زا 
ِنَم  َثیغُم  ای  ُهَناعَتْسا ، ِنَم  َنیعُم  ای  ُهَخَرْصَتْسا ، ِنَم  َخیرَص  ای  ُهَدَشْرَتْسا ،

وت زا  هک  یسک  سرداد  يا  دبلط ، کمک  وت  زا  هک  یسک  روای  يا  دبلط ، یسردایرف  وت  زا  هک  یسک  سردایرف  يا  دبلط ، تیاده  وت  زا 
ًاِمئاد ای  ُمانَی ، ًاموُّیَق ال  ای  ُماُری ، ًافیَطل ال  ای  ُماُضی ، ًازیزَع ال  ای  ( 31  ) ُهَثاغَتْسا

هک  ینادواج  يا  يرادن ، باوخ  هک  ياهدنیاپ  يا  يریذپانذوفن ، هک  ینابرهم  يا  يریذپن ، ّتلذ  هک  يزیزع  يا  ( 31  ) دبلط یسرداد 
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ًاِملاع ال ای  ینْفَی  ًاِیقاب ال  ای  ُلوُزَی ، ًاِکلَم ال  ای  ُتوُمَیال ، ًاّیَح  ای  ُتوُفَی ، ال 
هک  ییاناد  يا  يوشن ، یناف  هک  يرادیاپ  يا  دورن ، نیب  زا  تکلم  هک  یهشداپ  يا  يرادن ، گرم  هک  ياهدنز  يا  يورن ، نیب  زا 

َکِمْسِاب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ( 32  ) ُفُعْضَیال ًاّیِوَق  ای  ُمَعُْطی ، ًادَمَص ال  ای  ُلَهْجَی ،
، تمان ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  ( 32  ) يدرگن فیعض  هک  ییاناوت  يا  یهاوخن ، يزور  هک  يزاینیب  يا  يدرگن ، نادان 

، ُثِراو ای  ُثِعاب  ای  ُدِشار ، ای  ُدِماح  ای  ُدِجام ، ای  ُدِهاش  ای  ُدِحاو ، ای  ُدَحا  ای 
، ثراو يا  ناگدرم )  ) هدنزیگنارب يا  امنهار ، يا  هدنیاتس ، يا  راوگرزب ، يا  هاوگ ، يا  هناگی ، يا  اتکی ، يا 

َمَحْرا  ای  ٍمیرَک ، ِّلُک  ْنِم  َمَرْکا  ای  ٍمیظَع ، ِّلُک  ْنِم  َمَظْعا  ای  ( 33  ) ُِعفان ای  ُّرآض  ای 
رتنابرهم يا  یمارگ ، ره  زا  رتیمارگ  يا  گرزب ، ره  زا  رتگرزب  يا  ( 33  ) ناسر دوس  يا  ناسر ، نایز  يا 

ْنِم  َمَْدقا  ای  ٍمیکَح ، ِّلُک  ْنِم  َمَکْحا  ای  ٍمیلَع ، ِّلُک  ْنِم  َمَلْعا  ای  ٍمیحَر ، ِّلُک  ْنِم 
زا رتهنیرید  يا  دنمشناد ، ره  زا  رتدنمشناد  يا  اناد ، ره  زا  رتاناد  يا  نابرهم ، ره  زا 

ِلُک  نِم  َّلَجا  ای  ٍفیَطل ، ِّلُک  ْنِم  َفَْطلا  ای  ٍریبَک ، ِّلُک  ْنِم  َرَبْکا  ای  ٍمیدَق ، ِّلُک 
ره زا  رتالاو  يا  نابرهم ، ره  زا  رتنابرهم  يا  گرزب ، ره  زا  رتگرزب  يا  هنیرید ، ره 

َریثَک ای  ِّنَْملا ، َمیظَع  ای  ِحْفَّصلا ، َمیرَک  ای  ( 34  ) ٍزیزَع ِّلُک  ْنِم  َّزَعا  ای  ٍلیلَج ،
ُرپ يا  گرزب ، شخب  تمعن  يا  تشذگ ، اب  هدنشخب  يا  ( 34  ) بوبحم ره  زا  رتبوبحم  يا  الاو ،

، ِبْرَْکلا َسِّفَنُم  ای  ِْعنُّصلا ، َفیَطل  ای  ِفْطُّللا ، َِمئآد  ای  ِلْضَْفلا ، َمیدَق  ای  ِْریَْخلا ،
، هودنا هدنیادز  يا  تقلخ ، رد  هقیلس  اب  يا  نابرهم ، هتسویپ  يا  ششخب ، هنیرید  يا  ریخ ،

ِهِدْهَع  یف  َوُه  ْنَم  ای  ( 35  ) ِقَْحلا َیِضاق  ای  ِْکلُْملا ، َِکلام  ای  ِّرُّضلا ، َفِشاک  ای 
نامیپ  رد  هک  يا  ( 35  ) قح هب  مکاح  يا  یتسه ، کلام  يا  نایز ، هدننک  فرطرب  يا 

یف  َوُه  ْنَم  ای  ٌِّیلَع ، ِِهتَُّوق  یف  َوُه  ْنَم  ای  ٌّيِوَق ، ِِهئآفَو  یف  َوُه  ْنَم  ای  ٌِّیفَو ،
رد هک  يا  يرترب ، ییاناوت  رد  هک  يا  ییاناوت ، يرادافو  رد  هک  يا  يرادافو ،

ای ٌفیرَش ، ِهِفُْطل  یف  َوُه  ْنَم  ای  ٌفیَطل ، ِِهبُْرق  یف  َوُه  ْنَم  ای  ٌبیرَق ، ِهُِّولُع 
يا  يراوگرزب ، ینابرهم  نیع )  ) رد هک  يا  یناهنپ ، یکیدزن  نیع )  ) رد هک  يا  یکیدزن ، يرترب  نیع ) )

ِِهتَمَظَع  یف  َوُه  ْنَم  ای  ٌمیظَع ، ِهِّزِع  یف  َوُه  ْنَم  ای  ٌزیزَع ، ِِهفَرَش  یف  َوُه  ْنَم 
تمظع  نیع )  ) رد هک  يا  یتمظع ، اب  تّزع  رد  هک  يا  يزیزع ، يراوگرزب  نیع )  ) رد هک 

یفاک  ای  َکِمْسِاب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ( 36  ) ٌدیمَح ِهِدْجَم  یف  َوُه  ْنَم  ای  ٌدیجَم ،
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، هدننک تیافک  يا  تمان  ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  ( 36  ) ياهدوتس يراوگرزب  رد  هک  يا  يراوگرزب ،
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ای یضار  ای  یضاق  ای  یعاد  ای  يداه  ای  یفاعُم  ای  یفاو  ای  یفاش  ای 
يا  دونشخ ، يا  هدننک ، مکح  يا  هدننک ، توعد  يا  هدننک ، تیاده  يا  هدنرذگرد ، يا  هدننک ، افو  يا  هدنهد ، افش  يا 

ای َُهل ، ٌعِشاخ  ٍءْیَش  ُّلُک  ْنَم  ای  َُهل ، ٌعِضاخ  ٍءْیَش  ُّلُک  ْنَم  ای  ( 37  ) یقاب ای  یلاع 
يا  هدروآ ، دورف  رس  تربارب  رد  زیچ  ره  هک  يا  تسا ، نتورف  تربارب  رد  زیچ  ره  هک  يا  ( 37  ) راگدنام يا  هبترمدنلب ،

ٌبینُم  ٍءْیَش  ُّلُک  ْنَم  ای  ِِهب ، ٌدوُجْوَم  ٍءْیَش  ُّلُک  ْنَم  ای  َُهل ، ٌِنئآک  ٍءْیَش  ُّلُک  ْنَم 
يوس  هب  زیچ  ره  تشگزاب  هک  يا  تسوت ، هطساو  هب  زیچ  ره  دوجو  هک  يا  تسوت ، اب  زیچ  ره  یتسه  هک 

ٍءْیَش ُّلُک  ْنَم  ای  ِِهب ، ٌِمئآق  ٍءْیَش  ُّلُک  ْنَم  ای  ُْهنِم ، ٌِفئآخ  ٍءْیَش  ُّلُک  ْنَم  ای  ِْهَیلا ،
زیچ ره  تشگزاب  هک  يا  تسوت ، هب  زیچ  ره  مایق  هک  يا  تسا ، ناسرت  وت  زا  زیچ  ره  هک  يا  تسوت ،

اَّلا ٌِکلاه  ٍءْیَش  ُّلُک  ْنَم  ای  ِهِدْمَِحب ، ُحِّبَُسی  ٍءْیَش  ُّلُک  ْنَم  ای  ِْهَیلا ، ٌِرئآص 
تکاپ  تاذ  زج  زیچ  ره  هک  يا  دیوگ ، حیبست  ار  وت  شیاتس ، هب  زیچ  ره  هک  يا  تسوت ، يوس  هب 

اَّلا َدَصْقَم  ْنَم ال  ای  ِْهَیلا ، اَّلا  َعَْزفَم  ْنَم ال  ای  ِْهَیلا ، اَّلا  َّرَفَم  ْنَم ال  ای  ( 38  ) ُهَهْجَو
يدصقم  وت  يوس  هب  زج  هک  يا  تسین ، یهانپ  وت  يوس  هب  زج  هک  يا  تسین ، يرارف  هار  وت  يوس  هب  زج  هک  يا  ( 38  ) تسا یندشدوبان 

َلْوَح  ْنَم ال  ای  ِْهَیلا ، اَّلا  ُبَغُْری  ْنَم ال  ای  ِْهَیلا ، اَّلا  ُْهنِم  اْجنَم  ْنَم ال  ای  ِْهَیلا ،
وت هطـساو  هب  زج  هک  يا  تسین ، یقاـیتشا  لـیم و  وت  يوس  هب  زج  هک  يا  تسین ، وت  يوس  هب  زج  وت  ِباذـع )  ) زا یتاـجن  هار  هک  يا  تسین ،

هاگهانپ 
ْنَم ال ای  ِْهیَلَع ، اَّلا  ُلَّکَوَُتی  ْنَم ال  ای  ِِهب ، اَّلا  ُناعَتُْسی  ْنَم ال  ای  ِِهب ، اَّلا  َةَُّوق  الَو 

وت زج  هک  يا  دوشن ، لّکوت  وت  رب  زج  هک  يا  دوشن ، هتفرگ  کمک  وت  زا  زج  هک  يا  تسین ، ییورین  و 
َْریَخ ای  َنیبوُهْرَْملا ، َْریَخ  ای  ( 39  ) َوُه اَّلا  ُدَبُْعی  ْنَم ال  ای  َوُه ، اَّلا  یجُْری 

نیرتهب  يا  دنسرتیم ، وت  زا  هک  یسک  نیرتهب  يا  ( 39  ) دوشن شتسرپ  وت  زج  هک  يا  دشابن ، يدیما  هیام 
، َنیدوُصْقَْملا َْریَخ  ای  َنیلُوئْسَْملا ، َْریَخ  ای  َنیبُولْطَْملا ، َْریَخ  ای  َنیبوُغْرَْملا ،

، ناگدش دصق  نیرتهب  يا  ناگدش ، لاؤس  نیرتهب  يا  ناگدش ، بلط  نیرتهب  يا  ناگدش ، تبغر 
َْریَخ ای  َنیبُوبْحَْملا ، َْریَخ  ای  َنیروُکْشَْملا ، َْریَخ  ای  َنیروُکْذَْملا ، َْریَخ  ای 

نیرتهب  يا  ناگدش ، هتشاد  تسود  نیرتهب  يا  ناگدش ، ساپس  نیرتهب  يا  ناگدشدای ، نیرتهب  يا 
ای ُِرفاغ  ای  َکِمْسِاب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ( 40  ) َنیِسنْأَتْسُْملا َْریَخ  ای  َنیّوُعْدَْملا ،

يا  هدنزرمآ ، يا  تمان ، ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  ( 40  ) ناگدش هتفرگ  سنا  نیرتهب  يا  ناگدش ، هدناوخ 
ُرِصان ای  ُرِظان  ای  ُرِکاذ ، ای  ُِرباج  ای  ُرِساک ، ای  ُرِطاف  ای  ُرِهاق ، ای  ُرِداق  ای  ُِرتاس ،

هدننک  يرای  يا  هدننیب ، يا  هدننک ، دای  يا  هدننک  ناربج  يا  هدننکش ، يا  هدننیرفآ ، يا  هدننک ، هبلغ  يا  اناوت ، يا  هدنناشوپ ،
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ْنَم  ای  يْولَْبلا  ُفِشْکَی  ْنَم  ای  يدَهَف  َرَّدَق  ْنَم  ای  يّوَسَف  َقَلَخ  ْنَم  ای  ( 41)
هک  يا  ییامن ، فرطرب  ار  يراتفرگ  هک  يا  يدومن ، تیاده  هدومرف و  رّدقم  هک  يا  یتسارایب ، هدیرفآ و  هک  يا  ( 41)

یِفْشَی  ْنَم  ای  یْکلَْهلا  یِْجُنی  ْنَم  ای  یقْرَْغلا  ُذِْقُنی  ْنَم  ای  يوْجَّنلا  ُعَمْسَی 
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ار نارامیب  هک  يا  یناهرب ، ار  ناگدش  كاله  هک  يا  یهد ، تاجن  ار  ناگدش  قرغ  هک  يا  يونشب ، ار  یناهنپ  نخس 
َقَلَخ  ْنَم  ای  ییْحاَو  َتاما  ْنَم  ای  یْکباَو  َکَحْضا  ْنَم  ای  یضْرَْملا 

هک  يا  ینک ، هدنز  یناریمب و  هک  يا  ینایرگب ، ینادنخب و  هک  يا  یهد ، افش 
ِیف  ْنَم  ای  ُُهلیبَس ، ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلا  ِیف  ْنَم  ای  ( 42  ) یْثنْالاَو َرَکَّذلا  ِْنیَجْوَّزلا 

رد هک  يا  تسوت ، هب  ندیسر  هار  ایرد  یکشخ و  رد  هک  يا  ( 42  ) يدیرفآ تفج  ار  هدام  رن و 
ْنَم  ای  ُُهتَرُْدق ، ِتامَْملا  ِیف  ْنَم  ای  ُُهناهُْرب ، ِتایْالا  ِیف  ْنَم  ای  ُُهتایا ، ِقافْالا 

هک  يا  تسوت ، تردق  هناشن  گرم  رد  هک  يا  تسوت ، دوجو  لیلد  اههناشن  رد  يا  تسوت ، ياههناشن  یتسه  مامت 
ای ُُهتَْبیَه ، ِباسِْحلا  ِیف  ْنَم  ای  ُهُْکُلم ، ِۀَمیِْقلا  ِیف  ْنَم  ای  ُُهتَْربِع ، ِرُوبُْقلا  ِیف 

يا  تسوت ، تمظع  هناشن  یسرباسح  رد  هک  يا  تسوت ، ییاورنامرف  تمایق  رد  هک  يا  تسوت ، دنپ  هناشن  اهروگ  رد 
ای ( 43  ) ُُهباقِع ِراَّنلا  ِیف  ْنَم  ای  ُُهباَوث ، ِۀَّنَْجلا  ِیف  ْنَم  ای  ُُهئآضَق ، ِنازیْملا  ِیف  ْنَم 

يا  ( 43  ) تسوت رفیک  خزود  رد  هک  يا  تسوت ، کین  شاداپ  تشهب  رد  هک  يا  تسوت ، مکح  لامعا  شجنس  رد  هک 
ُدِصْقَی ِْهَیلا  ْنَم  ای  َنُوِبنْذُْملا ، ُعَْزفَی  ِْهَیلا  ْنَم  ای  َنوُِفئآْخلا ، ُبَرْهَی  ِْهَیلا  ْنَم 

ار وت  ناگدننکهبوت  هک  يا  دننک ، يراز  وت  هاگرد  هب  ناراکهانگ  هک  يا  دنزیرگ ، وت  هاگرد  هب  ناگدیسرت  هک 
ای َنوُرِّیَحَتُْملا ، ُأَْجلَی  ِْهَیلا  ْنَم  ای  َنوُدِهاَّزلا ، ُبَغْرَی  ِْهَیلا  ْنَم  ای  َنُوبینُْملا ،

يا  دنروآ ، هانپ  وت  هب  نانادرگرس  هک  يا  دنقاتشم ، وت  هب  ناراکزیهرپ  هک  يا  دننک ، دصق 
ِهِْوفَع  یف  ْنَم  ای  َنوُّبِحُْملا ، ُرِخَتْفَی  ِهب  ْنَم  ای  َنوُدیرُْملا ، ُِسنْأَتْسَی  ِِهب  ْنَم 

وفع هب  ناراکاطخ  هک  يا  دننک ، راختفا  وت  هب  نارادتسود  هک  يا  دنریگ ، سنا  وت  هب  نادنمقالع  هک 
ُلَّکَوَتَی  ِْهیَلَع  ْنَم  ای  َنُوِنقوُْملا ، ُنُکْسَی  ِْهَیلا  ْنَم  ای  َنُوئِطآْخلا ، ُعَمْطَی 

وت رب  نالّکوتم  هک  يا  دنریگ ، مارآ  وت  دزن  نیقی  لها  هک  يا  دنراد ، عمط  وت 
ای ُبیرَق  ای  ُبیبَط ، ای  ُبیبَح  ای  َکِمْسِاب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ( 44  ) َنُولِّکَوَتُْملا

يا  کیدزن ، يا  بیبط ، يا  تسود ، يا  تمان ، ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  ( 44  ) دننک لّکوت 
ای ( 45  ) ُریَصب ای  ُریبَخ  ای  ُبیُجم ، ای  ُبیثُم  ای  ُبیهُم ، ای  ُبیسَح  ای  ُبیقَر ،

يا  ( 45  ) انیب يا  هاگآ ، يا  هدننک ، تباجا  يا  هدنهد ، شاداپ  يا  تمظع ، اب  يا  رگباسح ، يا  بقارم ،
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ای ٍریَصب ، ِّلُک  ْنِم  َرَْصبا  ای  ٍبیبَح ، ِّلُک  ْنِم  َّبَحا  ای  ٍبیرَق ، ِّلُک  ْنِم  َبَرَقا 
يا  انیب ، ره  زا  رتانیب  يا  بوبحم ، ره  زا  رتبوبحم  يا  کیدزن ، ره  زا  رتکیدزن 

ای ٍعیفَر ، ِّلُک  ْنِم  َعَفْرا  ای  ٍفیرَش ، ِّلُک  ْنِم  َفَرْشا  ای  ٍریبَخ ، ِّلُک  ْنِم  َرَبْخا 
يا  الاو ، ره  زا  رتالاو  يا  فیرش ، ره  زا  رتفیرش  يا  هاگآ ، ره  زا  رتهاگآ 
َفاْرا  ای  ٍداوَج ، ِّلُک  ْنِم  َدَوْجا  ای  ٍِّینَغ ، ِّلُک  ْنِم  ینْغا  ای  ٍّيِوَق ، ِّلُک  ْنِم  يْوقا 

رتنابرهم يا  هدنشخب ، ره  زا  رتهدنشخب  يا  زاینیب ، ره  زا  رتزاینیب  يا  يوق ، ره  زا  رتيوق 
ًاِقلاخ ای  ٍعُونْصَم ، َْریَغ  ًاِعناص  ای  ٍبُوْلغَم ، َْریَغ  ًاِبلاغ  ای  ( 46 ، ) ٍفُوَؤر ِّلُک  ْنِم 

هدننیرفآ  يا  یتسین ، یسک  هتخاس  هک  ياهدنروآ  دیدپ  يا  ریذپانتسکش ، دنمزوریپ  يا  ( 46  ) نابرهم ره  زا 
َْریَغ ًاِعفار  ای  ٍروُهْقَم ، َْریَغ  ًارِهاق  ای  ٍكُولْمَم ، َْریَغ  ًاِکلام  ای  ٍقُولْخَم ، َْریَغ 
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ِزاینیب شخبيرترب  يا  ریذپانتسکش ، دنمتردق  يا  یتسین ، یسک  كولمم  هک  یکلام  يا  هدشن ، هدیرفآ 
َْریَغ ًادِهاش  ای  ٍروُْصنَم ، َْریَغ  ًارِصان  ای  ٍظوُفْحَم ، َْریَغًاِظفاح  ای  ٍعُوفْرَم ،

هشیمه  هاوگ  يا  رواییب ، هدننک  يرای  يا  ظفاحمیب ، هدننک  تظافح  يا  شخب ، يرترب 
، ِروُّنلا َِقلاخ  ای  ِروُّنلا ، َرِّوَنُم  ای  ِروُّنلاَرُون ، ای  ( 47  ) ٍدیَعب َْریَغ  ًابیرَق  ای  ٍِبئآغ ،

، رون هدننیرفآ  يا  رون ، شخب  ییانشور  يا  رون ، ییانشور  يا  ( 47  ) هلصافیب کیدزن  يا  رضاح ،
ًارُون ای  ٍرُون ، ِّلُک  َْلبَق  ًارُون  ای  ٍرُون ، ِّلُک  َرُون  ای  ِروُّنلا ، َرِّدَقُم  ای  ِروُّنلا ، َرِّبَدُم  ای 

رون يا  رون ، ره  زا  شیپ  رون  يا  رون ، ره  ییانشور  يا  رون ، شخبماظن  يا  رون ، هدننکریبدت  يا 
ْنَمای  ( 48  ) ٌرُون ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ًارُون  ای  ٍرُون ، ِّلُک  َقْوَف  ًارُون  ای  ٍرُون ، ِّلُک  َدَْعب 

هک  يا  ( 48  ) تسین يرون  تدننام  هک  يرون  يا  رون ، ره  زا  رتالاب  رون  يا  رون ، ره  زا  دعب 
، ٌمیدَق ُُهناسْحا  ْنَم  ای  ٌمیقُم ، ُهُفُْطل  ْنَم  ای  ٌفیَطل ، ُُهْلِعف  ْنَمای  ٌفیرَش ، ُُهئآطَع 

، تسا هنیرید  تناسحا  هک  يا  تسا ، هنادواج  تفطل  هک  يا  تسا ، هنانابرهم  تراک  هک  يا  تسا ، هنادنمتفارش  تششخب 
ُُهباذَع  ْنَم  ای  ٌلْضَف ، ُهُْوفَع  ْنَم  ای  ٌقْدِص ، ُهُدْعَو  ْنَم  ای  ٌّقَح ، ُُهلْوَق  ْنَم  ای 

تباذع  هک  يا  تسا ، فطل  توفع  هک  يا  تسا ، قداص  تاهدعو  هک  يا  تسا ، ّقح  تراتفگ  هک  يا 
َکِمْسِاب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ( 49  ) ٌمیمَع ُُهلْضَف  ْنَم  ای  ٌْولُح ، ُهُرْکِذ  ْنَم  ای  ٌلْدَع ،

، تمان ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  ( 49  ) تسا یناگمه  تفطل  هک  يا  تسا ، نیریش  تدای  هک  يا  تسا ، هنالداع 
ای ُلِضْفُم  ای  ُلِّوَنُم ، ای  ُلِّزَنُم  ای  ُلِّلَذُم ، ای  ُلِّدَبُم  ای  ُلِّصَفُم ، ای  ُلِّهَسُم  ای 

يا  هدنهد ، تلیضف  يا  هدننک ، اطع  يا  هدنروآ ، دورف  يا  هدننک ، راوخ  يا  هدننک ، لیدبت  يا  هدننک ، ادج  يا  هدننک  ناسآ  يا 
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َو ال ُُقلْخَی  ْنَم  ای  يُری  الَو  يرَی  ْنَم  ای  ( 50  ) ُلِمُْجم ای  ُلِهْمُم  ای  ُلِزُْجم ،
هدیرفآ  ینیرفآیم و  هک  يا  يوشیمن ، هدید  ینیبیم و  هک  يا  ( 50  ) شخب ییابیز  يا  هدنهد ، تلهم  يا  گرزب ، تمعن  هدنشخب 

الَو ُلَئْسَی  ْنَم  ای  ییُْحی  الَو  ییُْحی  ْنَم  ای  يدُْهی  الَو  يدْهَی  ْنَم  ای  ُقَلُْخی ،
تـساوخزاب هک  يا  يوشیمن ، هدیـشخب  تایح  یـشخبیم و  تایح  هک  يا  يوشیمن ، ییاـمنهار  ینکیم و  ییاـمنهار  هک  يا  يوشیمن ،

ینکیم و
یضْقَی  ْنَم  ای  ِْهیَلَع ، ُراُجی  الَو  ُریُجی  ْنَم  ای  ُمَعُْطی ، َو ال  ُمِعُْطی  ْنَم  ای  ُلَئُْسی ،

تواـضق هک  يا  يوـشیمن ، هداد  هاـنپ  یهدیم و  هاـنپ  هک  يا  يوـشیمن ، هداد  يزور  یهدیم و  يزور  هـک  يا  يوـشیمن ، تساوخزاـب 
ینکیم 

، َْدلُوی َْملَو  ِْدلَی  َْمل  ْنَم  ای  ِْهیَلَع ، ُمَکُْحی  الَو  ُمُکْحَی  ْنَم  ای  ِْهیَلَع ، یضُْقی  الَو 
، يدشن هدییاز  هدازن و  هک  يا  يوشیمن ، هدنار  مکح  ینکیم و  مکح  هک  يا  يوشیمن ، عقاو  تواضق  دروم  و 

، ُبیقَّرلا َمِْعن  ای  ُبیبَّطلا ، َمِْعن  ای  ُبیسَْحلا ، َمِْعن  ای  ( 51  ) ٌدَحا ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْملَو 
، بقارم وکین  يا  بیبط ، وکین  يا  سرباسح ، وکین  يا  ( 51  ) دشابن يدننام  هیبش و  هاگچیه  وت  يارب  و 

َمِْعن  ای  ُلیفَْکلا ، َمِْعن  ای  ُبیبَْحلا ، َمِْعن  ای  ُبیجُْملا ، َمِْعن  ای  ُبیرَْقلا ، َمِْعن  ای 
وکین يا  نابیتشپ ، وکین  يا  بوبحم ، وکین  يا  هدننک ، تباجا  وکین  يا  بیرق ، وکین  يا 

یَنُم  ای  َنیفِراْعلا ، َروُرُس  ای  ( 52  ) ُریصَّنلا َمِْعن  ای  یلْوَْملا  َمِْعن  ای  ُلیکَْولا ،
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يوزرآ  يا  نافراع ، شخبيداش  يا  ( 52  ) روای وکین  يا  رورس ، وکین  يا  لیکو ،
ای َنیّلِقُْملا ، َقِزار  ای  َنیباَّوَّتلا ، َبیبَح  ای  َنیدیرُْملا ، َسینا  ای  َنیّبِحُْملا ،

يا  ناریقف ، هد  يزور  يا  ناگدننکهبوت ، تسود  يا  نادیرم ، مدمه  يا  نارادتسود ،
ای َنیبوُرْکَْملا ، ِنَع  َسِّفَنُم  ای  َنیِدباْعلا ، ِْنیَع  َةَُّرق  ای  َنیِبنْذُْملا ، َءآجَر 

يا  ناراتفرگ ، شخب  ییاهر  يا  نادباع ، مشچ  رون  يا  ناراکهانگ ، دیما 
َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ( 53  ) َنیرِخْألاَو َنیلَّوَْألا  َهلا  ای  َنیموُمْغَْملا ، ِنَع  َجِّرَفُم 

مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  ( 53  ) ناینیسپ ناینیشیپ و  يادخ  يا  ناگدزمغ  شخب  شیاشگ 
انَلیلَد ای  انَِظفاح ، ای  انَرِصان  ای  انیلْوَم ، ای  انَدِّیَس  ای  انَهلا ، ای  انَّبَر  ای  َکِمْسِاب 

، ام يامنهار  يا  ام ، رادهگن  يا  ام ، روای  يا  ام ، رورس  يا  ام ، ياقآ  يا  ام ، دوبعم  يا  ام ، راگدرورپ  يا  تمان  ّقح  هب 
ََبر  ای  ِراْربَْألاَو ، َنیّیبَّنلا  َّبَر  ای  ( 54  ) انَبیبَط ای  انَبیبَح  ای  انَنیعُم ، ای 

راگدرورپ يا  ناکین ، ناربمایپ و  راگدرورپ  يا  ( 54  ) ام بیبط  يا  ام ، تسود  يا  ام ، هد  يرای  يا 
ای ِرابِْکلاَو ، ِراغِّصلا  َّبَر  ای  ِراَّنلاَو ، ِۀَّنَْجلا  َّبَر  ای  ِرایْخَْألاَو ، َنیقیّدِّصلا 

يا  ناگرزب ، نالاسدرخ و  راگدرورپ  يا  خزود ، تشهب و  راگدرورپ  يا  ناگدیزگرب ، نایوگتسار و 
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يراحَّصلا  َّبَر  ای  ِراجْشَْألاَو ، ِراْهنَْألا  َّبَر  ای  ِرامِّثلاَو ، ِبُوبُْحلا  َّبَر 
اهارحص راگدرورپ  يا  ناتخرد ، اهدور و  راگدرورپ  يا  اههویم ، اههناد و  راگدرورپ 

ِنالْعَْألا  َّبَر  ای  ِراهَّنلاَو ، ِْلیَّللا  َّبَر  ای  ِراِحْبلاَو ، يرارَْبلا  َّبَر  ای  ِرافِْقلاَو ،
اهراکشآ راگدرورپ  يا  زور ، بش و  راگدرورپ  يا  اهایرد ، اهیکشخ و  راگدرورپ  يا  اهریوک ، و 

، ُهُْملِع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َقَِحل  ْنَم  ای  ُهُْرما ، ٍءْیَش  ِّلُک  یف  َذَفَن  ْنَم  ای  ( 55  ) ِرارْسَْألاَو
، هتفرگرب رد  ار  زیچ  همه  تشناد  هک  يا  هدرک ، ذوفن  زیچ  همه  رد  تنامرف  هک  يا  ( 55  ) اهناهن و 

ْنَم ال ای  ُهَمَِعن ، ُدابِْعلا  یِصُْحت  ْنَم ال  ای  ُُهتَرُْدق ، ٍءْیَش  ِّلُکیلا  ْتَغََلب  ْنَم  ای 
هک  يا  دنرادن ، ار  تیاهتمعن  شرامش  ناوت  ناگدنب  هک  يا  هتفرگ ، ارف  ار  زیچ  همه  تتردق  هک  يا 

ُلانَت  ْنَم ال  ای  َُهلالَج ، ُماْهفَْألا  ُكِرُْدتال  ْنَم  ای  ُهَرْکُش ، ُِقئالَْخلا  ُُغْلبَت 
اهرادنپ هک  يا  دننکن ، كرد  ار  تهوکش  اهلقع  هک  يا  دنیاین ، رب  ترکش  هدهع  زا  تاقولخم 

، ُهَئآضَق ُدابِْعلا  ُّدَُرتال  ْنَم  ای  ُُهئآدِر ، ُءآیِْربِْکلاَو  ُۀَمَظَْعلا  ِنَم  ای  ُهَْهنُک ، ُماهْوَْألا 
، دننکن یچیپرس  ار  تمکُح  ناگدنب  هک  يا  تسوت ، يادر  یگرزب  تمظع و  هک  يا  دنسرن ، تتقیقح  قمع  هب 

ُلَثَْملا  َُهل  ْنَم  ای  ( 56  ) ُُهئآطَع اَّلا  َءآطَع  ْنَم ال  ای  ُهُْکُلم ، اَّلا  َْکُلم  ْنَم ال  ای 
اهلاثم نیرترب  هک  يا  ( 56  ) تسین تششخب  زج  یششخب  هک  يا  تسین ، تییاورنامرف  زج  ییاورنامرف  هک  يا 

َُهل  ْنَم  ای  یلوْالاَو  ُةَرِخْالا  َُهل  ْنَم  ای  اْیلُْعلا ، ُتافِّصلا  َُهل  ْنَم  ای  یلْعَْألا 
هک  يا  تسوت ، يارب  شنیرفآ )  ) زاغآ نایاپ و  هک  يا  تسوت ، يارب  تافص  نیرترب  هک  يا  تسوت ، يارب 

ای ینْسُْحلا  ُءآمْسَْألا  َُهل  ْنَم  ای  يْربُْکلا  ُتایْالا  َُهل  ْنَم  ای  يْواَْملا  ُۀَّنَْجلا 

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 134 

http://www.ghaemiyeh.com


يا  تسوت ، يارب  ابیز  ياهمان  هک  يا  تسوت ، يارب  گرزب  ياههناشن  هک  يا  تسوت ، ِنآ  زا  نادیواج  تشهب 
ُشْرَْعلا  َُهل  ْنَم  ای  ُءآضَْفلا ، َو  ُءآوَْهلا  َُهل  ْنَم  ای  ُءآضَْقلاَو ، ُمْکُْحلا  َُهل  ْنَم 

شرف  شرع و  هک  يا  تسوت ، يارب  اضف  اوه و  هک  يا  تسوت ، يارب  اضق  يرواد و  هک 
ُّوُفَع ای  َکِمْسِاب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ( 57  ) یلُْعلا ُتاومَّسلا  َُهل  ْنَم  ای  يرَّثلاَو 

، هدننک وفع  يا  تمان ، ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  ( 57  ) تسوت يارب  دنلب  ياهنامسآ  هک  يا  تسوت ، يارب 
ای ُدُودَو ، ای  ُلُوئْسَم  ای  ُفوُطَعای ، ُفُوَءر  ای  ُروُکَش ، ای  ُرُوبَص  ای  ُروُفَغای ،

يا  ّتبحم ، اب  يا  هدش ، تساوخرد  يا  تفوطع ، اب  يا  نابرهم ، يا  ریذپرکش ، يا  ابیکش ، يا  هدنزرمآ ، يا 
، ُُهتایآ ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  ای  ُُهتَمَظَع ، ِءآمَّسلا  ِیف  ْنَم  ای  ( 58  ) ُسوُُّدق ای  ُحوُّبُس 

، تسادیوه وت  تردق )  ) ياههناشن نیمز  رد  هک  يا  تسادیپ ، تیگرزب  اهنامسآ  رد  هک  يا  ( 58  ) هزیکاپ يا  هّزنم ،
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ِلابِْجلا  ِیف  ْنَم  ای  ُُهِبئاجَع ، ِراِحْبلا  ِیف  ْنَم  ای  ُُهِلئالَد ، ٍءْیَش  ِّلُک  یف  ْنَم  ای 
اههوک رد  هک  يا  تسوت ، تقلخ )  ) ياهیتفگش اهایرد  رد  هک  يا  تسادیپ ، وت  دوجو )  ) ياهتمالع زیچ  ره  رد  هک  يا 

ْنَم  ای  ُهُّلُک ، ُْرمَْألا  ُعِجْرَی  ِْهَیلا  ْنَم  ای  ُهُدیُعی ، َُّمث  َْقلَْخلا  ُءَْدبَی  ْنَم  ای  ُُهِنئآزَخ ،
هک  يا  تسوت ، يوس  هب  اهراک  مامت  تشگزاب  هک  يا  ینادرگیم ، زاب  سپس  هدرک  زاغآ  ار  تقلخ  هک  يا  تسوت ، ياهجنگ 

َفَّرَصَت  ْنَم  ای  ُهَْقلَخ ، ٍءْیَش  َّلُک  َنَسْحا  ْنَم  ای  ُهَفُْطل ، ٍءْیَش  ِّلُک  یف  َرَهْظا 
تتردق  هک  يا  يدیرفآ ، وکین  ار  زیچ  همه  هک  يا  تسا ، نایامن  زیچ  ره  رد  تفطل  ياههناشن 

َبیبَطال  ْنَم  َبیبَط  ای  َُهل ، َبیبَح  ْنَم ال  َبیبَح  ای  ( 59  ) ُُهتَرُْدق ِِقئالَْخلا  ِیف 
درادن یبیبط  هک  یسک  بیبط  يا  درادن ، یتسود  هک  یسک  تسود  يا  ( 59  ) تفرگرب رد  ار  تاقولخم 

ْنَم ال َقیفَر  ای  َُهل ، َقیفَش  ْنَم ال  َقیفَش  ای  َُهل ، َبیُجم  ْنَم ال  َبیُجم  ای  َُهل ،
هک  یسک  قیفر  يا  درادن ، يزوسلد  هک  یسک  زوسلد  يا  درادن ، ییوگخساپ  هک  یسک  يوگخساپ  يا 

ْنَم ال َسینا  ای  َُهل ، َلیلَد  ْنَم ال  َلیلَد  ای  َُهل ، َثیغُم  نَم ال  َثیغُم  ای  َُهل ، َقیفَر 
هک  یسک  مدمه  يا  درادن ، ییامنهار  هک  یسک  يامنهار  يا  درادن ، یسردایرف  هک  یسک  سردایرف  يا  درادن ، یقیفر 

ای ( 60  ) َُهل َبِحاص  ْنَم ال  َبِحاص  ای  َُهل ، َمِحارال  ْنَم  َمِحار  ای  َُهل ، َسینا 
يا  ( 60  ) درادن يرای  هک  یسک  رای  يا  درادن ، ياهدننک  محر  هک  یسک  رب  هدننک  محر  يا  درادن ، یمدمه 

َیِعار  ای  ُهالْکَتْسا ، ِنَم  َِئلاک  ای  ُهادْهَتْسا ، ِنَم  َيِداه  ای  ُهافْکَتْسا ، ِنَم  َِیفاک 
، دبلط تظافح  وت  زا  هک  یسک  ظفاحم  يا  دبلط ، تیاده  وت  زا  هک  یـسک  هدننک  تیاده  يا  دبلط ، تیافک  وت  زا  هک  یـسک  هدننک  تیافک 

نابهگن  يا 
ِنَم  َِینْغُم  ای  ُهاضْقَتْسا ، ِنَم  َیِضاق  ای  ُهافْشَتْسا ، ِنَم  َِیفاش  ای  ُهاعْرَتْسا ، ِنَم 

یسک هدننک  زاینیب  يا  دبلط ، يرواد  وت  زا  هک  یسک  رواد  يا  دبلط ، افش  وت  زا  هک  یسک  شخب  افش  يا  دبلط ، يرادهگن  وت  زا  هک  یـسک 
هک 

ُهالْوَتْسا  ِنَم  َِّیلَو  ای  ُهاْوقَتْسا ، ِنَم  َيِّوَقُم  ای  ُهافْوَتْسا ، ِنَم  َِیفُوم  ای  ُهانْغَتْسا ،
وت زا  هک  یـسک  تسرپرـس  يا  دبلط ، ورین  وت  زا  هک  یـسک  شخبورین  يا  دبلط ، يرادافو  وت  زا  هک  یـسک  رادافو  يا  دبلط ، يزاینیب  وت  زا 

دبلط یتسرپرس 
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ای ُقِداص ، ای  ُقِطان  ای  ُقِزار ، ای  ُِقلاخ  ای  َکِمْسِاب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ( 61)
يا  وگتسار ، يا  هدنیوگ ، يا  هدنهد ، يزور  يا  هدننیرفآ ، يا  تمان ، ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  ( 61)

َْلیَّللا  ُبِّلَُقی  ْنَم  ای  ( 62  ) ُِقماس ای  ُِقباس  ای  ُِقتارای ، ُِقتاف  ای  ُقِراف ، ای  ُِقلاف 
ار زور  بش و  هک  يا  ( 62  ) هبترمدنلب يا  هدنریگ ، یشیپ  يا  هدننک ، حالصا  يا  هدنیاشگ ، يا  هدننک ، ادج  يا  هدنفاکش ،

ای َروُرَْحلاَو ، َّلِّظلا  َقَلَخ  ْنَم  ای  َراْونَْألاَو ، ِتاُملُّظلا  َلَعَج  ْنَم  ای  َراهَّنلاَو ،
يا  يدیرفآ ، ار  امرگ  هیاس و  هک  يا  يدیرفآ ، ار  اهییانشور  اهیکیرات و  هک  يا  ینکیم ، اجباج 
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َتْوَْملا  َقَلَخ  ْنَم  ای  َّرَّشلاَو ، َْریَْخلا  َرَّدَق  ْنَم  ای  َرَمَْقلاَو ، َسْمَّشلا  َرَّخَس  ْنَم 

گرم  هک  يا  يدومن ، رّدقم  ار  رش  ریخ و  هک  يا  یتفرگ ، تمدخ  هب  ار  هام  دیشروخ و  هک 
ْنَم  ای  ًاَدلَو ، الَو  ًۀَبِحاص  ْذِخَّتَی  َْمل  ْنَم  ای  ُْرمَْألاَو ، ُْقلَْخلا  َُهل  ْنَم  ای  َةویَْحلاَو ،

هک  يا  یتفرگن ، دوخ  يارب  يدنزرف  رسمه و  هک  يا  تسوت ، يارب  نداد  نامرف  شنیرفآ و  هک  يا  يدیرفآ ، ار  یگدنز  و 
ُمَْلعَی  ْنَم  ای  ( 63  ) ِلُّذلا َنِم  ٌِّیلَو  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ْنَم  ای  ِْکلُْملا ، ِیف  ٌکیرَش  َُهل  َْسَیل 

هتساوخ  هک  يا  ( 63  ) یهاوخب یتسرپرس  روای و  هک  يرادن  یّتلذ  فعض و  هک  يا  يرادن ، ییاورنامرف  رد  یکیرش 
، َنینِهاْولا َنینا  ُعَمْسَی  ْنَم  ای  َنیتِماَّصلا ، َریمَض  ُمَْلعَی  ْنَم  ای  َنیدیرُْملا ، َداُرم 

، يونشیم ار  ناناوتان  هلان  هک  يا  ینادیم ، ار  ناشوماخ  لد  زار  هک  يا  ینادیم ، ار  نادیرم 
ُلَبْقَی  ْنَم  ای  َنیِلئآَّسلا ، َِجئاوَح  ُِکلْمَی  ْنَم  ای  َنیِفئآْخلا ، َءآُکب  يرَی  ْنَم  ای 

رذع هک  يا  تسوت ، رایتخا  رد  ناگدننک  تساوخرد  ياهتجاح  هک  يا  ینیبیم ، ار  ناگدیسرت  هیرگ  هک  يا 
َرْجا ُعیُضی  ْنَم ال  ای  َنیدِسْفُْملا ، َلَمَع  ُِحلُْصی  ْنَم ال  ای  َنیِبئآَّتلا ، َرْذُع 

ار ناراکوکین  رجا  هک  يا  ینکن ، حالصا  ار  نادسفم  راک  هک  يا  يریذپیم ، ار  ناگدننکهبوت 
يا یــشابن ، رود  ناـفراع  ياــهلد  زا  هـک  يا  يربـن ، نـیب  زا  ( 64  ) َنیدوْجَأـْلا َدَوْجا  اـی  َنیفِراـْعلا ، ِبوـُُلق  ْنَع  ُدـُْعبَی  ـال  ْنَم  اـی  َنینِـسْحُْملا ،

(64  ) ناگدنشخب نیرتهدنشخب 
َعیَدب  ای  ِءآطَْخلا ، َِرفاغ  ای  ِءآطَْعلا ، َعِساو  ای  ِءآعُّدلا ، َعِماس  ای  ِءآقَْبلا ، َِمئآد  ای 

هدنروآدیدپ  يا  اطخ ، هدنزرمآ  يا  ششخب ، هدرتسگ  يا  اعد ، هدنونش  يا  راگدنام ، هشیمه  يا 
، ِءآفَْولا َریثَک  ای  ِءآنَّسلا ، َمیدَق  ای  ِءآنَّثلا ، َلیمَج  ای  ِءالَْبلا ، َنَسَح  ای  ِءآمَّسلا ،

، افو اب  رایسب  يا  هوکش ، هنیرید  يا  شیاتس ، ابیز  يا  وکین ، ياهشیامزآ  بحاص  يا  نامسآ ،
ُراَّهَق ای  ُراَّفَغ ، ای  ُراَّتَس  ای  َکِمْسِاب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ( 65  ) ِءآزَْجلا َفیرَش  ای 

، قلطم رداق  يا  هدنزرمآ ، يا  شوپ  هدرپ  يا  تمان  ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  ( 65  ) شاداپ رد  راوگرزب  يا 
ْنَم  ای  ( 66  ) ُحاتُْرم ای  ُحاَّفَن  ای  ُحاَّتَف ، ای  ُراتُْخم  ای  ُّرآب ، ای  ُراَّبَص  ای  ُراَّبَج ، ای 

هک  يا  ( 66  ) شخب حرف  يا  هد ، تمعن  يا  اشگراک ، يا  رایتخا ، بحاص  يا  راکوکین ، يا  ابیکش ، يا  انوت ، يا 
ْنَم  ای  یناقَسَو  ینَمَعْطا  ْنَم  ای  یناَّبَر  َو  ینَقَزَر  ْنَم  ای  یناَّوَسَو  ینَقَلَخ 

هک  يا  يدناشون ، هداد و  كاروخ  ارم  هک  يا  يدیرورپ ، هداد و  يزور  ارم  هک  يا  یتسارایب ، هدیرفآ و  ارم 
ْنَم  ای  ینالَکَو  ینَظَفَح  ْنَم  ای  ینافَکَو  ینَمَصَع  ْنَم  ای  ینانْداَو  یَنبَّرَق 

هک يا  يدومن ، تبظاوم  هدرک و  تظفاحم  ارم  هک  يا  يدومن ، تیافک  هتشادزاب و  هانگ  زا  ارم  هک  يا  یتخاس ، بّرقم  هدرب و  دوخ  دزن  ارم 
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ْنَم  ای  یناوآَو  ینَسَنا  ْنَم  ای  ینادَهَو  ینَقَّفَو  ْنَم  ای  ینانْغاَو  ینَّزَعا 

هک  يا  يداد ، هانپ  هتفرگ و  سنا  نم  اب  هک  يا  يدومن ، تیاده  هداد و  قیفوت  ارم  هک  يا  یتخاس ، رگناوت  هدیشخب و  تّزع  ارم 
ْنَع  ََۀبْوَّتلا  ُلَبْقَی  ْنَم  ای  ِِهتاِملَِکب ، َّقَْحلا  ُّقُِحی  ْنَم  ای  ( 67  ) ینایْحاَو ینَتاما 

ار تناگدنب  هبوت  هک  يا  ینک ، راوتسا  تتاملک  اب  ار  قح  هک  يا  ( 67  ) ینک هدنز  هدناریم و  ارم 
ای ِِهنْذِاب ، اَّلا  ُۀَعافَّشلا  ُعَْفنَت  ْنَم ال  ای  ِِهْبلَقَو ، ِءْرَْملا  َْنَیب  ُلوُحَی  ْنَم  ای  ِهِدابِع ،

يا  درادن ، يدوس  تاهزاجا  اب  زج  تعافش  هک  يا  يوش ، هلصاف  شلد  صخش و  نایم  هک  يا  يریذپب ،
َّدآر ْنَم ال  ای  ِهِمْکُِحل ، َبِّقَعُم  ْنَم ال  ای  ِِهلیبَس ، ْنَع  َّلَض  ْنَِمب  ُمَلْعا  َوُه  ْنَم 

ار تمکح  هک  يا  تسین ، يرظن  دیدجت  تیرواد  رد  هک  يا  يرتاناد ، ناگدرکمگ  هر  لاح  هب  هک 
ای ِِهنیمَِیب ، ٌتاَّیِوْطَم  ُتاومَّسلا  ِنَم  ای  ِهِْرمَِأل ، ٍءْیَش  ُّلُک  َداْقنا  ِنَم  ای  ِِهئآضَِقل ،

يا  دوش ، هدیچیپ  مه  رد  وت  تسد  هب  اهنامسآ  هک  يا  تسوت ، نامرف  عیطم  زیچ  همه  هک  يا  تسین  یتشگزاب 
، ًاداهِم َضْرَْألا  َلَعَج  ْنَم  ای  ( 68  ) ِِهتَمْحَر ْيَدَی  َْنَیب  ًارُْشب  َحایِّرلا  ُلِسُْری  ْنَم 

، يداد رارق  شیاسآ  دهم  ار  نیمز  هک  يا  ( 68  ) یتسرف شیپ  زا  تتمحر  تراشب  يارب  ار  اهداب  هک 
َلَعَج  ْنَم  ای  ًاجارِس ، َسْمَّشلا  َلَعَج  ْنَم  ای  ًاداتْوا ، َلابِْجلا  َلَعَج  ْنَم  ای 

ار هام  هک  يا  يدادرارق ، غارچ  ار  دیشروخ  هک  يا  يداد ، رارق  نیمز )  ) ياهخیم ار  اههوک  هک  يا 
ْنَم  ای  ًاشاعَم ، َراهَّنلا  َلَعَج  ْنَم  ای  ًاساِبل ، َْلیَّللا  َلَعَج  ْنَم  ای  ًارُون ، َرَمَْقلا 

هک  يا  يداد ، رارق  راک  بسک و  يارب  ار  زور  هک  يا  يداد ، رارق  ششوپ  ار  بش  هک  يا  يداد ، رارق  بش )  ) ییانشور
، ًاجاوْزا َءآیْشَْألا  َلَعَج  ْنَم  ای  ًءآِنب ، َءآمَّسلا  َلَعَج  ْنَم  ای  ًاتابُس ، َمْوَّنلا  َلَعَج 

، يداد رارق  تفج  ار  زیچ  همه  هک  يا  يداد ، رارق  هتشارفارب  ار  نامسآ  هک  يا  يداد ، رارق  شمارآ  يارب  ار  باوخ 
ای ُعیمَس  ای  َکِمْسِاب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ( 69  ) ًاداصِْرم َراَّنلا  َلَعَج  ْنَم  ای 

يا  اونش ، يا  تمان ، ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  ( 69  ) يداد رارق  هاگنیمک  ار  خزود  هک  يا 
ُریُجم ای  ُریبَخ  ای  ُریدَق ، ای  ُریبَک  ای  ُعیَدب ، ای  ُعیرَس  ای  ُعینَم ، ای  ُعیفَر  ای  ُعیفَش ،

هد  هانپ  يا  هاگآ ، يا  اناوت ، يا  گرزب ، يا  هدنروآدیدپ ، يا  تباجا ،) رد   ) عیرس يا  دنمجرا ، يا  هبترمدنلب ، يا  هدننک ، تعافش 
ِِهْلثِمَک  َْسَیل  يذَّلا  ُّیَح  ای  ٍّیَح ، ِّلُک  َدَْعب  ًاّیَح  ای  ٍّیَح ، ِّلُک  َْلبَق  ًاّیَح  ای  ( 70)

تدننام  ياهدنز  چیه  هک  ياهدنز  يا  هدنز ، ره  زا  سپ  هدنز  يا  هدنز ، ره  زا  شیپ  هدنز  يا  ( 70)
ای ٍّیَح ، یلا  ُجاتْحَی  يذَّلا ال  ُّیَح  ای  ٌّیَح ، ُهُکِراُشی  يذَّلا ال  ُّیَح  ای  ٌّیَح ،

يا  یتسین ، جاتحم  ياهدنز  چیه  هب  هک  ياهدنز  يا  تسین ، تکیرش  ياهدنز  چیه  هک  ياهدنز  يا  تسین 
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ِثِرَی  َْمل  ًاّیَح  ای  ٍّیَح ، َّلُک  ُقُزْرَی  يذَّلا  ُّیَح  ای  ٍّیَح ، َّلُک  ُتیُمی  يذَّلا  ُّیَح 
ار یگدنز  هک  ياهدنز  يا  یهد ، يزور  ار  ياهدنز  ره  هک  ياهدنز  يا  یناریمب ، ار  ياهدنز  ره  هک  ياهدنز 

ُهُذُْخاَت  ُموُّیَق ال  ای  ُّیَح  ای  یتْوَْملا  ِییُْحی  يذَّلا  ُّیَح  ای  ٍّیَح ، ْنِم  َةویَْحلا 
باوخ  ترچ و  هک  يا  هدنیاپ ، يا  هدنز ، يا  ینک ، هدنز  ار  ناگدرم  هک  ياهدنز  يا  ياهدربن ، ثرا  ياهدنز  چیه  زا 

َُهل  ْنَم  ای  یفُْطی  ٌرُون ال  َُهل  ْنَم  ای  یْسُنی  ٌرْکِذ ال  َُهل  ْنَم  ای  ( 71  ) ٌمَْون الَو  ٌۀَنِس 
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هک  يا  دوشن ، شوماخ  ترون  هک  يا  دوشن ، شومارف  تدای  هک  يا  ( 71  ) دریگن ارف  ار  وت 
َُهل  ْنَم  ای  یصُْحی  ٌءآنَث ال  َُهل  ْنَم  ای  ُلوُزَی ، ٌْکُلم ال  َُهل  ْنَم  ای  ُّدَُعت ، ٌمَِعن ال 

هک  يا  دشابن ، شرامش  لباق  تشیاتس  هک  يا  دریذپن ، لاوز  تییاورنامرف  هک  يا  دوشن ، شرامش  تیاهتمعن 
َُهل  ْنَم  ای  ُّدَُری ، ٌءآضَق ال  َُهل  ْنَم  ای  ُكَرُْدی ، ٌلامَک ال  َُهل  ْنَم  ای  ُفَّیَُکی ، ٌلالَج ال 

هک  يا  دوشن ، در  تمکُح  هک  يا  دوشن ، كرد  تلامک  هک  يا  دریذپن ، رییغت  تیگرزب 
ِمْوَی  َِکلام  ای  َنیَملاْعلا ، َّبَر  ای  ( 72  ) ُرَّیَُغت ٌتوُُعن ال  َُهل  ْنَم  ای  ُلَّدَُبت ، ٌتافِص ال 

زور ياورنامرف  يا  ناهج ، راگدرورپ  يا  ( 72  ) دباین رییغت  تیاهیگژیو  هک  يا  دنکن ، رییغت  تتافص 
ْنَم  ای  َنیبِراْهلا ، َكِرْدُم  ای  َنیجاَّللا ، َرْهَظ  ای  َنیِبلاَّطلا ، َۀَیاغ  ای  ِنیّدلا ،

هک  يا  نایرارف ، هدنبایرد  يا  ناگدنهانپ ، نابیتشپ  يا  ناگدننکبلط ، ییاهن  فده  يا  ازج ،
ْنَم  ای  َنیرِّهَطَتُْملا ، ُّبُِحی  ْنَم  ای  َنیباَّوَّتلا ، ُّبُِحی  ْنَم  ای  َنیِرباَّصلا ، ُّبُِحی 

هک  يا  يراد ، تسود  ار  ناگزیکاپ  هک  يا  يراد ، تسود  ار  ناگدننکهبوت  هک  يا  يراد ، تسود  ار  نارباص 
َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ( 73  ) َنیدَتْهُْملِاب ُمَلْعا  َوُه  ْنَم  ای  َنینِسْحُْملا ، ُّبُِحی 

مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  ( 73  ) يرتاناد ناگدش  تیاده  هب  هک  يا  يراد ، تسود  ار  ناراکوکین 
ُّزِعُم ای  ُثیغُم ، ای  ُتیقُم  ای  ُطیُحم ، ای  ُظیفَح  ای  ُقیفَر ، ای  ُقیفَش  ای  َکِمْسِاب 

، شخبتّزع يا  سردایرف ، يا  شخبورین ، يا  هدنریگرب ، رد  يا  رادهگن ، يا  قیفر ، يا  نابرهم ، يا  تمان ، ّقح  هب 
، ٍِّدن ِالب  ٌدْرَف  َوُه  ْنَم  ای  ٍّدِض ، ِالب  ٌدَحا  َوُه  ْنَم  ای  ( 74  ) ُدیعُم ای  ُئِْدبُم  ای  ُّلِذُم ، ای 

، اتمهیب ياهنت  ییوت  هک  يا  فلاخمیب ، ياتکی  ییوت  هک  يا  ( 74  ) هدننادرگزاب يا  هدننک ، زاغآ  يا  هدننک ، راوخ  يا 
ِالب ٍضاق  َوُه  ْنَم  ای  ٍْفیَک ، ِالب  ٌْرتِو  َوُه  ْنَم  ای  ٍْبیَع ، ِالب  ٌدَمَص  َوُه  ْنَم  ای 

مکاح  ییوت  هک  يا  فیصوت ، لباق  ریغ  هناگی  ییوت  هک  يا  بیع ، یب  زاینیب  ییوت  هک  يا 
ٌِینَغ  َوُه  ْنَم  ای  ٍّلُذ ، ِالب  ٌزیزَع  َوُه  ْنَم  ای  ٍریزَو ، ِالب  ٌّبَر  َوُه  ْنَم  ای  ٍْفیَح ،

رگناوت ییوت  هک  يا  ّتلذیب ، یمارگ  ییوت  هک  يا  رواشمیب ، راگدرورپ  ییوت  هک  يا  نایزیب ،
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ْنَم  ای  ( 75  ) ٍهیبَش ِالب  ٌفوُصْوَم  َوُه  ْنَم  ای  ٍلْزَع ، ِالب  ٌِکلَم  َوُه  ْنَم  ای  ٍْرقَفِالب ،
هک  يا  ( 75  ) دننامیب هدش  فصو  ییوت  هک  يا  لزع ، لباق  ریغ  ياورنامرف  ییوت  هک  يا  زاینیب ،

ٌّزِع ُهُدْمَح  ْنَم  ای  َنیرِکاَّشِلل ، ٌزْوَف  ُهُرْکُش  ْنَم  ای  َنیرِکاَّذِلل ، ٌفَرَش  ُهُرْکِذ 
يارب  تدمح  هک  يا  تسا ، يراگتسر  نارازگساپس  يارب  ترکش  هک  يا  تسا ، تفارش  ناگدننکدای  يارب  تدای 

ای َنیِبلاَّطِلل ، ٌحُوتْفَم  ُُهباب  ْنَم  ای  َنیعیطُْمِلل ، ٌةاَجن  ُُهتَعاط  ْنَم  ای  َنیدِماْحِلل ،
، تسا هدوشگ  ناگدـننکبلط  يارب  تهاگرد  هک  يا  تسا ، تاجن  ناگدـننک  تعاطا  يارب  تتعاـطا  هک  يا  تسا ، تّزع  ناگدـننکدمح 

يا 
ُُهباتِک  ْنَم  ای  َنیرِظاَّنِلل ، ٌناهُْرب  ُُهتایا  ْنَم  ای  َنیبینُْمِلل ، ٌحِضاو  ُُهلیبَس  ْنَم 

تباتک  هک  يا  تسا ، لیلد  ناگدننیب  يارب  تیاههناشن  هک  يا  تسا ، راکشآ  ناگدننکهبوت  يارب  تهار  هک 
ُُهتَمْحَر  ْنَم  ای  َنیصاْعلاَو ، َنیِعئآَّطِلل  ٌموُمُع  ُُهقْزِر  ْنَم  ای  َنیقَّتُْمِلل ، ٌةَرِکْذَت 

تتمحر  هک  يا  تسا ، یمومع  ناراکهنگ  ناگدننک و  تعاطا  يارب  تیزور  هک  يا  تسا ، يروآدای  ناراکزیهرپ  يارب 
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ْنَم ال ای  ُهُّدَج ، یلاعَت  ْنَم  ای  ُهُمْسا ، َكَرابَت  ْنَم  ای  ( 76  ) َنینِسْحُْملاَنِم ٌبیرَق 
يدوبعم  هک  يا  تسا ، دنلب  تنأش  هک  يا  تسا ، كرابم  تمان  هک  يا  ( 76  ) تسا کیدزن  ناراکوکین  هب 

ای ُُهئآَقب ، ُموُدَی  ْنَم  ای  ُُهئآمْسا ، ْتَسَّدَقَت  ْنَم  ای  ُُهئآنَث ، َّلَج  ْنَم  ای  ُهُْریَغ ، َهلا 
يا  تسا ، نادواج  تیاقب  هک  يا  تسا ، سّدقم  تیاهمان  هک  يا  تسا ، گرزب  تیانث  هک  يا  تسین ، وت  زج 

ْنَم ال ای  ُُهئالا ، یصُْحت  ْنَم ال  ای  ُُهئآدِر ، ُءآیِْربِْکلاِنَم  ای  ُُهئآَهب ، ُۀَمَظَْعلا  ِنَم 
تیگدنشخب  هک  يا  دوشن ، شرامش  تیاهتمعن  هک  يا  تسوت ، يادر  یشنم  گرزب  هک  يا  تسوت ، هوکش  یگرزب  هک 

ای ُنیبُم  ای  ُنیما ، ای  ُنیعُم  ای  َکِمْسِاب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ( 77  ) ُُهئآمْعَن ُّدَُعت 
يا  هدننک ، راکشآ  يا  رادتناما ، يا  هدننک ، يرای  يا  تمان ، ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  ( 77  ) دوشن شرامش 

ای ( 78  ) ُدیهَشای ُدیدَش  ای  ُدیجَم ، ای  ُدیمَح  ای  ُدیشَر ، ای  ُنیکَم  ای  ُنیتَم ،
يا  ( 78  ) هاوگ يا  دنمورین ، يا  راوگرزب ، يا  هدوتس ، يا  امنهار ، يا  ردتقم ، يا  راوتسا ،

ِشْطَْبلا  اَذ  ای  ِدیشَّرلا ، ِلْعِْفلا  اَذ  ای  ِدیدَّسلا ، ِلْوَْقلا  اَذ  ای  ِدیجَْملا ، ِشْرَْعلااَذ 
ماقتنا  بحاص  يا  حیحص ، رادرک  بحاص  يا  مکحم ، راتفگ  بحاص  يا  گرزب ، شرع  بحاص 

اِمل ٌلاَّعَف  َوُه  ْنَم  ای  ُدیمَْحلا ، ُِّیلَْولا  َوُه  ْنَم  ای  ِدیعَْولاَو ، ِدْعَْولا  اَذای  ِدیدَّشلا ،
هچ  ره  هدنهد  ماجنا  ییوت  هک  يا  هدوتس ، تسرپرس  ییوت  هک  يا  دیعو ، هدعو و  بحاص  يا  تخس ،

ْنَم  ای  ٌدیهَش ، ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  ْنَم  ای  ٍدیَعب ، ُْریَغ  ٌبیرَق  َوُه  ْنَم  ای  ُدیُری ،
هک  يا  هاوگ ، زیچ  ره  رب  ییوت  هک  يا  کیدزن ، کیدزن  ییوت  هک  يا  یهاوخ ،
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َُهل  َهیبَش  ْنَم ال  ای  َریزَو ، الَو  َُهل  َکیرَش  ْنَم ال  ای  ( 79  ) ِدیبَْعِلل ٍماَّلَِظب  َْسَیل  َوُه 

لثم  هک  يا  يرادن ، يرواشم  کیرش و  هک  يا  ( 79  ) ینکن متس  ناگدنب  رب 
ای ِریقَْفلا ، ِِسئآْبلا  َِینْغُم  ای  ِرینُْملا ، ِرَمَْقلاَو  ِسْمَّشلا  َِقلاخ  ای  َریظَن ، الَو 

يا  ریقف ، ياونیب  هدننک  زاینیب  يا  نابات ، هام  دیشروخ و  هدننیرفآ  يا  يرادن ، يدننام  و 
ای ِریسَْکلا ، ِمْظَْعلا  َِرباج  ای  ِریبَْکلا ، ِْخیَّشلا  َمِحار  ای  ِریغَّصلا ، ِلْفِّْطلا  َقِزار 

يا  هتسکش ، ناوختسا  هدنهد  دنویپ  يا  لاسنهک ، ریپ  هدننک  مّحرت  يا  لاسدرخ ، كدوک  هد  يزور 
یلَع  َوُه  ْنَم  ای  ٌریَصب ، ٌریبَخ  ِهِدابِِعب  َوُه  ْنَم  ای  ِریجَتْسُْملا ، ِِفئآْخلا  َۀَمْصِع 

رب هک  يا  ییانیب ، هاگآ و  ناگدنب  هب  هک  يا  وجهانپ ، ناسرت  رادهگن 
َِقلاخ  ای  ِمَرَْکلاَو ، ِلْضَْفلا  اَذ  ای  ِمَعِّنلاَو ، ِدوُْجلا  اَذ  ای  ( 80  ) ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک 

هدننیرفآ  يا  ششخب ، فطل و  بحاص  يا  اهتمعن ، ششخب و  بحاص  يا  ( 80  ) ییاناوت زیچ  ره 
ِبَرَْعلا  َمِْهُلم  ای  ِمَقِّنلاَو ، ِسْأَْبلا  اَذ  ای  ِمَسَّنلاَو ، ِّرَّذلا  َئِراب  ای  ِمَلَْقلاَو ، ِحْوَّللا 

برع  هدننک  ماهلا  يا  ماقتنا ، یتخس و  بحاص  يا  نایمدآ ، تاّرذ و  هدنروآدیدپ  يا  ملق ، حول و 
ِْتیَْبلا  َّبَرای  ِمَمِْهلاَو ، ِّرِّسلا  َِملاع  ای  َِملَْألاَو ، ِّرُّضلا  َفِشاک  ای  ِمَجَْعلاَو ،

هبعک  راگدرورپ  يا  اهّتین ، اهزار و  ياناد  يا  درد ، جنر و  هدننک  فرطرب  يا  مجع ، و 
ای َکِمْسِاب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ( 81  ) ِمَدَْعلا َنِم  َءآیشَْألا  َقَلَخ  ْنَم  ای  ِمَرَْحلاَو ،

يا  تمان ، ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  ( 81  ) مدع زا  ایشا  هدننیرفآ  يا  مرح ، و 
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، ُِبلاغ ای  ُلِداع  ای  ُلِصاو ، ای  ُلِصاف  ای  ُلِماک ، ای  ُِلباق  ای  ُلِعاج ، ای  ُلِعاف 
، هدننک هبلغ  يا  رگداد ، يا  هدنهد ، دنویپ  يا  هدننک ، ادج  يا  لماک ، يا  هدنریذپ ، يا  هدنهد ، رارق  يا  هدنهد ، ماجنا 

َداج ْنَم  ای  ِهِدوُِجب ، َمَرْکا  ْنَم  ای  ِِهلْوَِطب ، َمَْعنا  ْنَم  ای  ( 82  ) ُبِهاو ای  ُِبلاط  ای 
تفطل  اب  هک  يا  ینک ، ناسحا  تششخب  اب  هک  يا  یهد ، تمعن  ییاناوت  اب  هک  يا  ( 82  ) هدنشخب يا  هدننک ، بلط  يا 

ای ِهِریبْدَِتب ، َمَکَح  ْنَم  ای  ِِهتَمْکِِحب ، َرَّدَق  ْنَم  ای  ِِهتَرْدُِقب ، َزَّزَعَت  ْنَم  ای  ِهِفُْطِلب ،
يا  ینک ، مکح  تریبدت  اب  هک  يا  ییامن ، ریدقت  تتمکح  اب  هک  يا  ینادرگ ، زیزع  تتردق  اب  هک  يا  ینک ، ششخب 

یف  الَع  ْنَم  ای  ِهُِّولُع ، یف  ینَد  ْنَم  ای  ِهِْملِِحب ، َزَواَجت  ْنَم  ای  ِهِْملِِعب ، َرَّبَد  ْنَم 
یکیدزن  نیع  رد  هک  يا  یکیدزن ، یگبترمدنلب  نیع  رد  هک  يا  يرذگرد ، تملح  اب  هک  يا  ییامن ، ریبدت  تشناد  اب  هک 

ْنَم  يدْهَی  ْنَم  ای  ُءآشَی ، ام  ُلَعْفَی  ْنَم  ای  ُءآشَی ، ام  ُُقلْخَی  ْنَم  ای  ( 83  ) ِهُِّونُد
یهاوخب  ار  سک  ره  هک  يا  یهد ، ماجنا  یهاوخب  هچ  ره  هک  يا  ینیرفایب ، یهاوخب  هچ  ره  هک  يا  ( 83  ) ياهبترمدنلب
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ْنَِمل  ُرِفْغَی  ْنَم  ای  ُءآشَی ، ْنَم  ُبِّذَُعی  ْنَم  ای  ُءآشَی ، ْنَم  ُّلُِضی  ْنَم  ای  ُءآشَی ،

یهاوخب  ار  سک  ره  هک  يا  ینک ، باذع  یهاوخب  ار  سک  ره  هک  يا  ینک ، هارمگ  یهاوخب  ار  سک  ره  هک  يا  ینک ، تیاده 
ِیف  ُرِّوَُصی  ْنَم  ای  ُءآشَی ، ْنَم  ُّلُِذی  ْنَم  ای  ُءآشَی ، ْنَم  ُّزُِعی  ْنَم  ای  ُءآشَی ،

یهاوخب  ار  هچ  ره  هک  يا  ینک ، لیلذ  یهاوخب  ار  سک  ره  هک  يا  ینک ، زیزع  یهاوخب  ار  سک  ره  هک  يا  يزرمایب ،
ْذِخَّتَی َْمل  ْنَم  ای  ( 84  ) ُءآشَی ْنَم  ِِهتَمْحَِرب  ُّصَتْخَی  ْنَم  ای  ُءآشَی ، ام  ِماحْرَْألا 

يدنزرف  رسمه و  هک  يا  ( 84  ) یهد صاصتخا  تتمحر  هب  یهاوخب  ار  سک  ره  هک  يا  یشخب ، تروص  اهمحر  رد 
یف  ُكِرُْشی  ْنَم ال  ای  ًارْدَق ، ٍءْیَش  ِّلُِکل  َلَعَج  ْنَم  ای  ًاَدلَو ، الَو  ًۀَبِحاص 

تنامرف  رد  ار  یسک  هک  يا  يداد ، رارق  ياهزادنا  زیچ  ره  يارب  هک  يا  يدیزگن ، رب  دوخ  يارب 
، ًاجوُُرب ِءآمَّسلا  ِیف  َلَعَج  ْنَم  ای  اًلُسُر ، َۀَِکئالَْملا  َلَعَج  ْنَم  ای  ًادَحا ، ِهِمْکُح 

، يداد رارق  ییاهجرب  اهنامسآ  رد  هک  يا  يداد ، رارق  روآمایپ  ار  ناگتشرف  هک  يا  یتفرگن ، کیرش 
ِلُِکل  َلَعَج  ْنَم  ای  ًارََشب ، ِءآْملا  َنِم  َقَلَخ  ْنَم  ای  ًارارَق ، َضْرَْألا  َلَعَج  ْنَم  ای 

زیچ ره  يارب  هک  يا  يدیرفآ ، بآ  زا  ار  ناسنا  هک  يا  يداد ، رارق  شیاسآ  هاگیاج  ار  نیمز  هک  يا 
ًادَدَع ٍءْیَش  َّلُک  یصْحا  ْنَم  ای  ًاْملِع ، ٍءْیَش  ِّلُِکب  َطاحا  ْنَم  ای  ًادَما ، ٍءْیَش 

ياهدرمش  ار  زیچ  همه  دادعت  هک  يا  دراد ، هطاحا  زیچ  همه  رب  تملع  هک  يا  يداد ، رارق  تّدم 
ای َُّرب  ای  ُنِطاب ، ای  ُرِهاظ  ای  ُرِخا ، ای  ُلَّوا  ای  َکِمْسِاب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ( 85)

يا  راکوکین ، يا  ناهنپ ، يا  راکشآ ، يا  نایاپ ، يا  زاغآ ، يا  تمان ، ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  ( 85)
َلَْضفا  ای  َفِرُع ، ٍفوُْرعَم  َْریَخ  ای  ( 86  ) ُدَمْرَس ای  ُدَمَص  ای  ُْرتِو ، ای  ُدْرَف  ای  ُّقَح ،

نیرترب  يا  هدش ، هتخانش  یکین  نیرتهب  يا  ( 86  ) دیواج يا  زاینیب ، يا  اهنت ، يا  هناگی ، يا  قح ،
ٍدوُمْحَم یلْعا  ای  َرِکُذ ، ٍروُکْذَم  َّزَعا  ای  َرِکُش ، ٍروُکْشَم  َّلَجا  ای  َِدبُع ، ٍدُوبْعَم 

هدنوش  شیاتس  نیرترب  يا  هدش ، دای  هدنوشدای  نیرتزیزع  يا  هدش ، هاپس  هدنوش  ساپس  نیرتگرزب  يا  هدش ، شتسرپ  دوبعم 
ٍدوُصْقَم َرَبْکا  ای  َفِصُو ، ٍفوُصْوَم  َعَفْرا  ای  َِبلُط ، ٍدوُجْوَم  َمَْدقا  ای  َدِمُح ،

هدنوش  دصق  نیرتگرزب  يا  هدش ، فیصوت  هدنوش  فیصوت  نیرترب  يا  هدش ، بلط  دوجوم  نیرتیمیدق  يا  هدش ، شیاتس 
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َبیبَح  ای  ( 87  ) َِملُع ٍبُوبْحَم  َفَرْشا  ای  َِلئُس ، ٍلُوئْسَم  َمَرْکا  ای  َدُِصق ،
تسود  يا  ( 87  ) هدش هتخانش  بوبحم  نیرتفیرش  يا  هدش ، تساوخرد  هدنوش  تساوخرد  نیرتیمارگ  يا  هدش ، دصق 

ای َنینِمْؤُْملا ، َِّیلَو  ای  َنیّلِضُْملا ، َيِداه  ای  َنیلِّکَوَتُْملا ، َدِّیَس  ای  َنیکاْبلا ،
يا  نانمؤم ، تسرپرس  يا  ناهارمگ ، هدننک  تیاده  يا  ناگدننک ، لّکوت  رورس  يا  ناگدننکهیرگ ،
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َرَْدقا ای  َنیقِداَّصلا ، َیِْجنُم  ای  َنیفوُْهلَْملا ، َعَْزفَم  ای  َنیرِکاَّذلا ، َسینا 

نیرتاناوت  يا  نایوگتسار ، هدنهدتاجن  يا  ناگتخوسلد ، هاگهانپ  يا  نارکاذ ، مدمه 
ای َرَهَقَف ، الَع  ْنَم  ای  ( 88  ) َنیعَمْجا ِْقلَْخلا  َهلا  ای  َنیِملاْعلا ، َمَلْعا  ای  َنیرِداْقلا ،

يا  يزاس ، بولغم  يرترب و  هک  يا  ( 88  ) ناگدیرفآ همه  دوبعم  يا  نایاناد ، نیرتاناد  يا  نایاناوت ،
ای َرَفَغَف ، َیِصُع  ْنَم  ای  َرَکَشَف ، َِدبُع  ْنَم  ای  َرَبَخَف ، َنََطب  ْنَم  ای  َرَدَقَف ، َکَلَم  ْنَم 

يا  يزرمایب ، يوش و  ینامرفان  هک  يا  ینکیم ، يرازگساپس  تدابع  ربارب  رد  هک  يا  یهاگآ ، یناهنپ و  هک  يا  ییاناوت ، یکلام و  هک 
ای ٌَرثا ، ِْهیَلَع  یفْخَی  ْنَم ال  ای  ٌرََصب ، ُهُکِرُْدی  ْنَم ال  ای  ُرَکِْفلا ، ِهیوَْحت  ْنَم ال 

يا  دنامن ، هدیشوپ  وت  رب  ياهناشن  هک  يا  دنیبن ، ار  وت  یمشچ  هک  يا  دریگن ، رب  رد  ار  وت  اهرکف  هک 
ای ُِظفاح  ای  َکِمْسِاب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ( 89  ) ٍرَدَق ِّلُک  َرِّدَقُم  ای  ِرَشَْبلا ، َقِزار 

يا  هدنرادهگن ، يا  تمان ، ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  ( 89  ) ریدقت ره  هدننک  رّدقم  يا  ناسنا ، هد  هزور 
ای ُِرما  ای  ُنِماض ، ای  ُفِشاک  ای  ُِحتاف ، ای  ُجِراف  ای  ُخِذاب ، ای  ُئِراذ  ای  ُئِراب ،

يا  هدنهد ، روتسد  يا  رادهدهع ، يا  هدننک ، راکشآ  يا  زوریپ ، يا  هدنهد  شیاشگ  يا  ماقمالاو ، يا  هدنروآدیدپ ، يا  هدننیرفآ ،
ای َوُه ، اَّلا  َءوُّسلا  ُفِرْصَی  ْنَم ال  ای  َوُه ، اَّلا  َْبیَْغلا  ُمَْلعَی  ْنَمای ال  ( 90  ) یهان

يا  دنادرگن ، رب  ار  يدب  وت  زج  یسک  هک  يا  دنادن ، ار  ناهن  وت  زج  یسک  هک  يا  ( 90  ) هدننک یهن 
ُِمُتی  ْنَم ال  ای  َوُه ، اَّلا  َْبنَّذلا  ُرِفْغَیال  ْنَم  ای  َوُه ، اَّلا  َْقلَْخلا  ُُقلْخَیال  ْنَم 

وت زج  یسک  هک  يا  دزرماین ، ار  هانگ  وت  زج  یسک  هک  يا  دنیرفاین ، ار  تاقولخم  وت  زج  یسک  هک 
، َوُه اَّلا  َْرمَْألا  ُرِّبَُدی  ْنَم ال  ای  َوُه ، اَّلا  َبُولُْقلا  ُبِّلَُقی  ْنَم ال  ای  َوُه ، اَّلا  َۀَمْعِّنلا 

، دنکن ریبدت  ار  راک  وت  زج  یسک  هک  يا  دنکن ، نوگرگد  ار  اهلد  وت  زج  یسک  هک  يا  دنکن ، مامت  ار  تمعن 
ِییُْحیال  ْنَم  ای  َوُه ، اَّلا  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  ْنَم ال  ای  َوُه ، اَّلا  َْثیَْغلا  ُلِّزَُنیال  ْنَم  ای 

وت زج  یسک  هک  يا  دنارتسگن ، ار  يزور  وت  زج  یسک  هک  يا  دتسرفن ، ورف  ار  ناراب  وت  زج  یسک  هک  يا 
، ِءآِیلْوَْألا َرِصان  ای  ِءآبَرُْغلا ، َبِحاص  ای  ِءآفَعُّضلا ، َنیعُم  ای  ( 91  ) َوُه اَّلا  یتْوَْملا 

، ناتسود هدنهد  يرای  يا  نابیرغ ، هارمه  يا  ناناوتان ، روای  يا  ( 91  ) دنکن هدنز  ار  ناگدرم 
، ِءآیِْقتَْألا َبیبَح  ای  ِءآیِفْصَْألا ، َسینا  ای  ِءآمَّسلا ، َِعفار  ای  ِءآدْعَْألا ، َرِهاق  ای 

، ناراکزیهرپ تسود  يا  ناگدیزگرب ، مدمه  يا  نامسآ ، هدنزارفارب  يا  نانمشد ، رب  هدننک  هبلغ  يا 
، ٍءْیَش ِّلُک  ْنِم  ًاِیفاک  ای  ( 92  ) ِءآمَرُْکلا َمَرْکا  ای  ِءآِینْغَْألا ، َهلا  ای  ِءآرَقُْفلا ، َْزنَک  ای 

، زیچ ره  زا  هدننک  تیافک  يا  ( 92  ) نایمارگ نیرتیمارگ  يا  نارگناوت ، دوبعم  يا  نادنمزاین ، جنگ  يا 
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ِهِْکُلم  یف  ُدیزَی  ْنَم ال  ای  ٌءْیَش ، ُهُِهبُْشی  ْنَم ال  ای  ٍءْیَش ، ِّلُک  یلَع  ًاِمئآق  ای 
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تییاورنامرف  هب  يزیچ  هک  يا  تسین ، تدننامه  يزیچ  هک  يا  زیچ ، ره  رادهدهع  يا 
ای ٌءْیَش ، ِِهِنئآزَخ  ْنِم  ُصُْقنَی  ْنَم ال  ای  ٌءْیَش ، ِْهیَلَع  یفْخَی  ْنَم ال  ای  ٌءْیَش ،

يا  دهاکن ، تنئازخ  زا  يزیچ  هک  يا  دنامن ، هدیشوپ  وت  رب  يزیچ  هک  يا  دیازفاین ،
ٌریبَخ َوُه  ْنَم  ای  ٌءْیَش ، ِهِْملِع  ْنَع  ُبُْزعَی  ْنَم ال  ای  ٌءْیَش ، ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ْنَم 

زیچ همه  رب  هک  يا  تسین ، نوریب  تشناد  هریاد  زا  يزیچ  هک  يا  تسین ، تدننام  يزیچ  هک 
َکِمْسِاب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ( 93  ) ٍءْیَش َّلُک  ُُهتَمْحَر  ْتَعِسَو  ْنَم  ای  ٍءْیَش ، ِّلُِکب 

، تمان ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  ( 93  ) تسا هتفرگ  ارف  ار  زیچ  همه  تتمحر  هک  يا  یهاگآ ،
ییُْحم  ای  ینْفُم  ای  ینْقُم  ای  ینْغُم  ای  یطْعُم  ای  ُمِْعنُم  ای  ُمِعْطُم ، ای  ُمِرْکُم  ای 

هدنز يا  هدننک ، دوبان  يا  شخب ، هیامرـس  يا  هدننک ، زاینیب  يا  هدننک ، اطع  يا  هدـنهد ، تمعن  يا  هدـننک ، ماعطا  يا  هدـنراد ، یمارگ  يا 
، هدننک

، ُهَکیلَمَو ٍءْیَش  ِّلُک  َهلا  ای  ُهَرِخآَو ، ٍءْیَش  ِّلُک  َلَّوا  ای  ( 94  ) یْجنُمای یضُْرم  ای 
، زیچ ره  کلام  دوبعم و  يا  زیچ ، ره  نایاپ  زاغآ و  يا  ( 94  ) هدنهد تاجن  يا  هدننک ، دونشخ  يا 

ٍءْیَش ِّلُک  َِضباق  ای  ُهَِقلاخَو ، ٍءْیَش  ِّلُک  َئِراب  ای  ُهَِعناصَو ، ٍءْیَش  ِّلُک  َّبَر  ای 
هدنیاشگ  هدنریگ و  گنت  يا  زیچ ، ره  هدننیرفآ  هدنروآدیدپ و  يا  زیچ ، ره  هدنزاس  راگدرورپ و  يا 

ای ُهَرِّدَقُمَو ، ٍءْیَش  ِّلُک  َئِْشنُم  ای  ُهَدیعُمَو ، ٍءْیَشِلُک  َئِْدبُم  ای  ُهَطِسابَو ،
يا  زیچ ، ره  هدننک  ریدقت  هدننک و  داجیا  يا  زیچ ، ره  هدننادرگزاب  هدننک و  زاغآ  يا  زیچ ، ره 

ٍءْیَش ِّلُک  َِقلاخ  ای  ُهَتیمُمَو ، ٍءْیَش  ِّلُک  َِییُْحم  ای  َُهلِّوَُحمَو ، ٍءْیَش  ِّلُک  َنِّوَکُم 
ثراو  هدننیرفآ و  يا  زیچ ، ره  هدننک  دوبان  هدننک و  هدنز  يا  زیچ ، ره  هدننک  نوگرگد  شخب و  یتسه 

ٍدِماح َْریَخ  ای  ٍروُکْشَمَو ، ٍرِکاش  َْریَخ  ای  ٍروُکْذَمَو ، ٍرِکاذ  َْریَخ  ای  ( 95  ) ُهَثِراوَو
هدننک  شیاتس  نیرتهب  يا  هدش ، رکش  هدننک و  رکش  نیرتهب  يا  هدش ، دای  هدننکدای و  نیرتهب  يا  ( 95  ) زیچ ره 

ٍبیُجم  َْریَخ  ای  ٍّوُعْدَمَو ، ٍعاد  َْریَخ  ای  ٍدوُهْشَمَو ، ٍدِهاش  َْریَخ  ای  ٍدوُمْحَمَو ،
هدننک  تباجا  نیرتهب  يا  هدش ، توعد  هدننک و  توعد  نیرتهب  يا  هدش ، یهاوگ  هدنهد و  یهاوگ  نیرتهب  يا  هدش ، شیاتس  و 

َْریَخ ای  ٍسیلَج ، َو  ٍبِحاص  َْریَخ  ای  ٍسیناَو ، ٍِسنُوم  َْریَخ  ای  ٍباُجمَو ،
نیرتهب  يا  هدش ، یهارمه  هدننک و  یهارمه  نیرتهب  يا  هدش ، سونأم  هدنریگ و  سنا  نیرتهب  يا  هدش ، تباجاو 

ُهاعَد  ْنَِمل  َوُه  ْنَم  ای  ( 96  ) ٍبُوبْحَمَو ٍبیبَح  َْریَخ  ای  ٍبُولْطَمَو ، ٍدوُصْقَم 
دناوخب ار  وت  سک  ره  هک  يا  ( 96  ) بوبحم تسود و  نیرتهب  يا  هدش ، بلط  هدش و  دصق 
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ای ٌبیرَق ، ُهَّبَحا  ْنَم  یلا  َوُه  ْنَم  ای  ٌبیبَح ، ُهَعاطا  ْنَِمل  َوُه  ْنَم  ای  ٌبیُجم ،

يا  یکیدزن ، دراد  تسود  ار  وت  هک  سک  ره  هب  هک  يا  يراد ، شتسود  دنک  تعاطا  ار  وت  سک  ره  هک  يا  ینک ، شتباجا 
ْنَِمب  َوُه  ْنَم  ای  ٌمیرَک ، ُهاجَر  ْنَِمب  َوُه  ْنَم  ای  ٌبیقَر ، ُهَظَفْحَتْسا  ِنَِمب  َوُه  ْنَم 

هک  سک  ره  رب  هک  يا  ياهدنشخب ، ددنب  دیما  وت  هب  هک  سک  ره  هب  هک  يا  ینابهگن ، دبلط  تتظافح  هک  سکره  رب  هک 
ای ٌمیظَع ، ِِهتَمْکِح  یف  َوُه  ْنَم  ای  ٌمیحَر ، ِِهتَمَظَع  یف  َوُه  ْنَم  ای  ٌمیلَح ، ُهاصَع 

يا  یگرزب ، تییاناد  نیع  رد  هک  يا  ینابرهم ، تیگرزب  نیع  رد  هک  يا  يرابدرب ، دنک  تینامرفان 
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ّینا  َّمُهللا  ( 97  ) ٌمیلَع ُهَدارا  ْنَِمب  َوُه  ْنَم  ای  ٌمیدَق ، ِِهناسْحا  یف  َوُه  ْنَم 
وت زا  ایادخ  ( 97  ) ییاناد دنک  هدارا  ار  وت  هک  سک  ره  هب  هک  يا  ياهنیرید ، تیکین  رد  هک 

ای ُبِّتَُرم  ای  ُبِّقَعُم ، ای  ُبِّلَقُم  ای  ُبِّغَُرم ، ای  ُبِّبَسُم  ای  َکِمْسِاب  َُکلَئْسا 
يا  هدنهد ، مظن  يا  هدننک ، بیقعت  يا  هدننک ، نوگرگد  يا  هدننک ، بیغرت  يا  زاس ، هراچ  يا  تمان ، ّقح  هب  مهاوخیم 

ای ٌِقباس ، ُهُْملِع  ْنَم  ای  ( 98  ) ُرِّیَغُم ای  ُرِّخَسُم  ای  ُرِّکَذُم ، ای  ُرِّذَُحم  ای  ُفِّوَُخم ،
يا  تسا ، نیشیپ  تشناد  هک  يا  ( 98  ) هدنهد رییغت  يا  هدننک ، ریخست  يا  هدنروآدای ، يا  هدنهد ، میب  يا  هدنناسرت ،

ُُهباتِک  ْنَم  ای  ٌِبلاغ ، ُهُْرما  ْنَم  ای  ٌرِهاظ ، ُهُفُْطل  ْنَم  ای  ٌقِداص ، ُهُدْعَو  ْنَم 
تباتک  هک  يا  تسا ، بلاغ  تنامرف  هک  يا  تسا ، راکشآ  تفطل  هک  يا  تسا ، تسار  تاهدعو  هک 

ْنَم  ای  ٌمیدَق ، ُهُْکُلم  ْنَم  ای  ٌدیجَم ، ُُهنآُْرق  ْنَم  ای  ٌِنئاک ، ُُهئآضَق  ْنَم  ای  ٌمَکُْحم ،
هک  يا  تسا ، هنیرید  تییاورنامرف  هک  يا  تسا ، تمظع  اب  تنآرق  هک  يا  تسا ، یمتح  تیرواد  هک  يا  تسا ، قیقد 

ای ٍعْمَس ، ْنَع  ٌعْمَس  ُُهلَغْشَیال  ْنَم  ای  ( 99  ) ٌمیظَع ُهُشْرَع  ْنَم  ای  ٌمیمَع ، ُُهلْضَف 
يا  درادن ، زاب  ار  وت  رگید  ندینش  زا  یندینش  هک  يا  ( 99  ) تسا گرزب  تشرع  هک  يا  تسا ، یمومع  تلضف 

ُهُطِّلَُغی  الْنَم  ای  ٍلْوَق ، ْنَع  ٌلْوَق  ِهیْهُلی  ْنَم ال  ای  ٍلِْعف ، ْنَع  ٌلِْعف  ُهُعَنْمَی  ْنَم ال 
ار وت  یسک  تساوخرد  هک  يا  دنکن ، مرگرس  ار  وت  رگید  نخس  زا  ینخس  هک  يا  دنکن ، عنم  رگید  راک  زا  ار  وت  يراک  ماجنا  هک 

ُحاْحلا  ُهُمِْرُبی  ْنَم ال  ای  ٍءْیَش ، ْنَع  ٌءْیَش  ُُهبُجْحَی  ْنَم ال  ای  ٍلاؤُس ، ْنَع  ٌلاؤُس 
ار وت  ناگدننک  رارصا  يراشفاپ  هک  يا  دوشن ، باجح  ار  وت  رگید  زیچ  زا  يزیچ  هک  يا  دزادنین ، هابتشا  هب  يرگید  تساوخرد  زا 

ِمَمِه  یهَْتنُم  َوُه  ْنَم  ای  َنیدیرُْملا ، ِداُرم  ُۀَیاغ  َوُه  ْنَم  ای  َنیِّحلُْملا ،
تمه  تیاهن  ییوت  هک  يا  ناگدنیوج ، يوزرآ  تیاهن  ییوت  هک  يا  درواین ، هوتس  هب 

ٌةَّرَذ ِْهیَلَع  یفْخَی  ْنَم ال  ای  َنیِبلاَّطلا ، ِبَلَط  یهَْتنُم  َوُه  ْنَم  ای  َنیفِراْعلا ،
وت رب  ملاع  رد  ياهّرذ  هک  يا  ناگدننکبلط ، هتساوخ  تیاهن  ییوت  هک  يا  نافراع ،
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ًاقِداص ال ای  ُلَْخبَی ، ًاداوَج ال  ای  ُلَْجعَی ، ًامیلَح ال  ای  ( 100  ) َنیَملاْعلا ِیف 

ییوگتسار  يا  يزرون ، لخب  هک  ياهدنشخب  يا  ینکن ، هلجع  هک  يرابدرب  يا  ( 100  ) دنامن هدیشوپ 
ًالْدَع ای  ُفَصُوی ، ًامیظَع ال  ای  ُبَْلُغی ، ًارِهاق ال  ای  ُّلَمَی ، ًاباَّهَو ال  ای  ُِفلُْخی ،

هک یلداع  يا  يوشن ، فیصوت  هک  یگرزب  يا  يروخن ، تسکش  هک  يزوریپ  يا  يوشن ، هتسخ  هک  ياهدنشخب  يا  ینکن ، هدعو  فلُخ  هک 
َکَناْحبُس  ُلُفْغَی ، ًاِظفاح ال  ای  ُرُغْصَی ، ًاریبَک ال  ای  ُرِقَتْفَی ، ًاِّینَغ ال  ای  ُفیحَیال ،

ار وت  منکیم  حیبست  ینکن ، تلفغ  هک  يرادهگن  يا  يوشن ، کچوک  هک  یگرزب  يا  يدرگن ، جاتحم  هک  يزاینیب  يا  ینکن ، متس 
. َّبر ای  ِراَّنلا  َنِم  انْصِّلَخ  َثْوَْغلا ، َثْوَْغلا ، َْتنا ، اَّلا  َهلا  ای ال 

. نم راگدرورپ  يا  ناهرب ، خزود  شتآ  زا  ار  ام  نک ، نامیرای  نک ، نامیرای  تسین ، يدوبعم  وت  زج  هک  یسک  يا 

[: 146] ریغص نشوج  ياعد 

رد تسا . عفان  ملاظ  عفد  عفر و  اهالب و  ربارب  رد  تسا و  ییالاو  تلزنم  تمظع و  ياراد  و  تسا 147 ] هدش  لقن  فلتخم  بتک  رد  اعد  نیا 
هداوناخ و هب  ربخ  نیا  و  دومن ، ار  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  نتشک  دصق  یساّبع  يدهم  نب  یسوم  هک  یماگنه  تسا : هدمآ  تاوعدلا » جهم  »
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، دسرب قارع  زا  هک  ياهمان  نیلّوا  هک  ارچ  دیشابن ؛ تحاران  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دندش ؛ نیگهودنا  یگمه  دیسر ، ترـضح  نآ  نایعیش 
. تسا يدهم  نب  یسوم  گرم  ربخ  هب  طوبرم 

نب یسوم  تیاکـش  مدید و  باوخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دییامرفیم ؟ اجک  زا  دندیـسرپ : نارای 
؛ درک كالهار  وت  نمـشد  شیپ  یتاظحل  دنوادخ  دومرف : تخاس و  نئمطم  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  مدومن ، وا  دزن  ار  يدـهم 
. دناوخ ار  اعد  نیا  درک و  دنلب  نامسآ  هب  ور  ار  اهتسد  دومن و  هلبق  هب  ور  هاگنآ  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  روآ . اجب  ار  یهلا  رکش  نیاربانب ،

: تسا نینچ  نیمالادلب »  » لقن قباطم  اعد  نیا 
ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
، ِِهتَیْدِم َۀَبُظ  یل  َذَحَشَو  ِِهتَوادَع ، َفیَس  َّیَلَع  یضَْتنا  ٍّوُدَع  ْنِم  ْمَک  یهلا 

درک زیت  میارب  ار  شدراک  هبل  دیشک و  میور  هب  ار  شینمشد  ریشمش  هک  ینمشد  رایسب  هچ  نم ، دوبعم  يا 
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، ِهِماهِس َِبئاوَصََیلاَدَّدَسَو  ِهِموُمُس ، َِلتاوَق  یل  َفادَو  ِهِّدَحابَش ، یل  َفَهْراَو 
تفرگ  هناشن  شقیقد  ياهریت  اب  ارم  تخیمآ و  مهرد  میارب  ار  شاهدنشک  ياهرهز  تفرگ و  نم  يوس  هب  ار  شاهدنرب  كون  و 

ینَعِّرَُجیَو  َهوُرْکَْملا ، ِینَموُسَی  ْنا  َرَمْضاَو  ِِهتَسارِح ، ُْنیَع  یّنَع  ْمَنَت  َْملَو 
یخلت  ات  دوب ، نم  هب  ندناسر  رازآ  رکف  رد  و  تسبن ، ورف  نم  زا  ار  شنابهگن  مشچ  و 

ِنَع  يزْجَعَو  ِحِداوَْفلا ، ِلاِمتْحا  ِنَع  یفْعَض  یلا  َتْرَظَن  ِِهتَرارَم ، َفاعُذ 
زا میگدنامرد  و  اهالب ، لّمحت  زا  میناوتان  هب  يدومن  هّجوت  وت  یلو  دناشچب ، نم  هب  ار  شاهدنشک  رهز 

یناوان  ْنَّمِم  ٍریثَک  یف  یتَدْحَو  َو  ِِهَتبَراحُِمب ، ینَدَصَق  ْنَّمِم  ِراِصْتنِْإلا 
دناهدیزرو ینمشد  نم  اب  هک  يرایسب  دارفا  ربارب  رد  مییاهنت  و  هتساوخرب ، مگنج  هب  هک  یسک  رب  يزوریپ 

ینَتْدَّیاَف  ِِهْلثِِمب ، ْمَُهل  ِداصْرِْإلا  یف  يرِْکف  ِهیف  ْلِمْعا  َْمل  امیف  یل  ْمِهِداصْراَو 
ارم سپ  دناهدرک ، نیمک  نم  رب  هک  نانآ  اب  لثم ، هب  هلباقم  رد  مریبدت  یهاتوک  هب  و 

َدَْعب ُهَْتلَذَخَو  ِهِّدَحابَش ، یل  َْتلَلَفو  َِکتَرُْصِنب ، يرْزا  َتْدَدَشَو  َِکتَّوُِقب ،
زا سپ  و  یتخاس ، دنک  نم  رب  ار  شریشمش  يزیت  و  هدرک ، تیوقت  تیرای  هب  ار  میورین  و  يدومن ، دییأت  تیورین  اب 

ْنِم  ََّیلا  َدَّدَس  ام  َتْهَّجَوَو  ِْهیَلَع ، یبْعَک  َْتیَلْعاو  ِهِدْشَحَو ، ِهِدیدَع  ِعْمَج 
، دوب هدیشک  میارب  هک  یموش  ياههشقن  و  يداد ، يرترب  وا  رب  ارم  ماقم  و  يدومن ، شراوخ  تازیهجت ، هاپس و  نتخاس  مهارف 

، ِهِْظیَغ ُتازازَح  ْدُْربَت  َْملَو  ُهَلیلَغ ، ِفْشَت  َْمل  َو  ِْهیَلَع ، ُهَتْدَدَر  َو  ِْهَیلا ، ِهِِدئاکَم 
دشن درس  شمشخ  ترارح  و  يدناشنن ، ورف  ار  شماقتنا  شطع  و  يدنادرگرب ، وا  هب  و  یتخاس ، شدوخ  هّجوتم 

ای ُدْمَْحلا  َکَلَف  ُهایارَس ، ْتَقَفْخا  ْدَق  ًایِّلَُوم  ََربْداَو  ُهَِلمانا ، َّیَلَع  َّضَع  ْدَقَو 
دمح و نم  راگدرورپ  يا  سپ  تسکـش ، مهرد  شهاپـس  تخیرگ و  درک و  تشپ  دیزگیم ، نادـند  هب  تشگنا  نم  هنیک  زا  هک  یلاح  رد 

ساپس 
، ٍدَّمَُحمِلآَو ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُلَْجعَیال ، ٍةانا  يذَو  ُبَْلُغیال ، ٍرِدَتْقُم  ْنِم  ِّبَر 

تسرف  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  تباتشیب ، ییابیکش  و  تریذپانتسکش ، يورین  رطاخ  هب  تسوت  ِنآ  زا 
ْنِم  ْمَکَو  یهلا  َنیرِکاَّذلا ، َنِم  َِکئالِالَو  َنیرِکاَّشلاَنِم ، َِکئآمْعَِنل  یْنلَعْجاَو 
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رایسب هچ  نم ، دوبعم  يا  هد ، رارق  تناسحا  ناگدننکدای  اهتمعن و  نارازگساپس  زا  ارم  و 
، ِِهتَیاعِر َدُّقَفَت  یب  َلَّکَو  َو  ِهِِدیاصَم ، َكارْشا  یل  َبَصَنَو  ِهِِدیاکَِمب ، یناَغب  ٍغاب 

درامگ رومأم  نم  يوجتسج  رد  دینارتسگ و  اهماد  نم  راکش  يارب  درک و  متس  نم  رب  دوخ  ياههلیح  اب  هک  يرگمتس 
ُرِهُْظی َوُهَو  ِِهتَصُْرف ، ِزاِهْتنِال  ًاراِظْتنا  ِِهتَدیرَِطل ، ُِعبَّسلا  ِءْبَض  ََّیلا  َأَبَضَو 

هناقّلمتم  هک  یلاح  رد  تسشن ، منیمک  هب  بسانم  یتصرف  راظتنا  هب  دنک  نیمک  شاهتخیرگ  راکش  يارب  هک  ياهدنرد  دننام  و 
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، ِِهتَریرَس َلَغَد  َْتیاَر  اَّمَلَف  ٍِقلَط ، َْریَغ  ًاهْجَو  یل  ُطُْسبَیَو  ِقَلَْملا ، َۀَشاَشب 
يدید  ار  شنطاب  تنایخ  هک  ینامز  سپ  دادیم ، ناشن  ورهداشگ  ار  دوخ  غورد  هب  و  دادیم ، ناشن  ورشوخ  ار  دوخ  مبیرف ) يارب  )

، ِِهیَْغب یف  یل  ًاِبلُْجم  َحَبْصاو  ِِهتَِّلم ، یف  ِهِکیرَِشل  ِْهیَلَع  يوَْطنا  اَم  َْحُبقَو 
، دشکیم شیوخ  ملظ  يوس  هب  ارم  هک  یلاح  رد  یتسناد ، ششیکمه  هب  تبسن  ار  شتّین  یتشز  و 

ُهَْتیَدْراَو  ِِهتَْیبُز ، یف  ُهَتْعَرَصَف  ِهِساسا ، ْنِم  ُهَناْیُنب  َْتیَتاو  ِهِْساَر ، ِّمُِأل  ُهَتْسَکْرا 
هک  یهاچ  رد  و  یتخاس ، راتفرگ  شماد  رد  ار  وا  سپ  يدنک ، نب  خیب و  زا  ار  شاهشیر  و  یتفوک ، نیمز  هب  رس  قرف  اب  ار  وا 

ِِهنََدب  یف  ُهَْتلَغَشَو  ِِهلْجِر ، ِباُرِتل  ًاقَبَط  ُهَّدَخ  َْتلَعَجَو  ِِهتَْرفُح ، يوْهَم  یف 
ندب  هب  یگدیسر  مرگرس  ار  وا  و  يدرک ، ربارب  شیاپ  كاخ  اب  ار  شتروص  و  يدنکفا ، دوب  هدرک  رفح 

ُهَْتبَبَک  َو  ِهِِصقاشَِمب ، ُهَْتیَّکَذَو  ِهَِرتَِوب ، ُهَتْقَنَخَو  ِهِرَجَِحب ، ُهَْتیَمَرَو  ِِهقْزِرَو ،
ار شینیب  و  يدیرب ، ار  شرس  شاهزینرس  اب  يدومن و  شاهفخ  شنامک  هز  اب  و  يدز ، ار  وا  شدوخ  گنس  اب  و  يدومن ، شیزور  و 

، ِِهتَرْسَِحب ُهَتأَثَفَو  ِِهتَمادَِنب ، ُهَتْقَّثَو  َو  ِهِرَْحن ، یف  ُهَْدیَک  َْتدَدَرَو  ِهِرَْخنَِمل ،
يدومن  مار  ار  وا  شترسح  اب  يدرک و  شریسا  ینامیشپ  دنب  رد  و  يدنادرگزاب ، شدوخ  هب  ار  شرکم  يدیلام و  كاخ  هب 

اًلیلَذ ِِهَتلاِطتْسا ، َدَْعب  َعَمَْقناو  ِِهتَوَْخن ، َدَْعب  َلَئآضَتَو  َلَذْخَتْساَو  َأَذْخَتْساَف 
هک  یلاح  رد  دیدرگ ، نکهشیر  یشکرس  زا  سپ  و  شتوخن ، رورغ و  زا  دعب  دیدرگ  فیعض  ریقح و  راوخ و  سپ 

ْدَقَو ِِهتَوْطَس ، َمْوَی  اهیف  ینارَی  ْنا  ُلِّمَُؤی  َناک  یتَّلا  ِِهِلئابِح ، ِْقبِر  یف  ًاروُسْاَم 
يا  و  دنیبب ، نآ  رد  ارم  شتردق  زور  رد  تشاد  وزرآ  هک  یماد  دیدرگ ، ریسا  راوخ و  شماد  ياهدنب  گنچ  رد 

ای ُدْمَْحلا  َکَلَف  ِِهتَحاِسب ، َّلَح  ام  یب  َّلُحَی  ْنا  َُکتَمْحَر  الَْول  ِّبَر  ای  ُتْدِک 
نم  راگدرورپ  يا  سپ  دیآ ، نم  رس  رب  دمآ  وا  رس  رب  هک  ییالب  دوب  کیدزن  دوبن  تتمحر  رگا  نم  راگدرورپ 

ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُلَْجعَی ، ٍةانا ال  يذَو  ُبَْلُغی ، ٍرِدَتْقُم ال  ْنِم  ِّبَر 
دورد شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  تباتشیب ، ییابیکش  تریذپانتسکش و  يورین  رطاخ  هب  تسوت  ِنآ  زا  ساپس  دمح و 

یهلا  َنیرِکاَّذلا ، َنِم  َِکئالِالو  َنیرِکاَّشلا ، َنِم  َِکئآمْعَِنل  ینلَعْجاَو  ٍدَّمَُحم ،
نم  دوبعم  يا  هد ، رارق  تناسحا  ناگدننکدای  اهتمعن و  نارازگساپس  زا  ارم  تسرف و 

، ِِهناِسل ِّدَِحب  ینَقَلَسَو  ِهِْظیَِغب ، َیِجَش  ٍّوُدَع  َو  ِهِدَسَِحب ، َقِرَش  ٍدِساح  ْنِم  ْمَکَو 
، درزآ ارم  شنابز  مخز  اب  و  تفرگ ، ار  شیولگ  ظیغ  هک  ینمشد  تفرگ و  ار  شیولگ  تداسح  هک  يدوسح  رایسب  هچ  و 

ًالالِخ ینَدَّلَق  َو  ِهیمارِمل ، ًاضَرَغ  یضْرِع  َلَعَج  َو  ِِهْنیَع ، ِقوُِمب  ینَزَخَو  َو 
تخادنا  مندرگ  هب  ار  یبویع  داد ، رارق  شتمهت  ياهریت  فده  ار  میوربآ  و  دناجنر ، شمشچ  هشوگ  اب  و 
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اًلِّکَوَتُم َِکَتباجا ، ِۀَعْرُِسب  ًاِقثاو  َِکب ، ًاریجَتْسُم  ِّبَر  ای  َُکْتیَدانَف  ِهِیف ، ْلََزت  َْمل 
رب هدوب و  نئمطم  تتباجا  ِتعرس  هب  هک  یلاح  رد  مدناوخ ، ار  وت  نایوجهانپ ، نم ، راگدرورپ  يا  سپ  منآ ، راتفرگ  هتسویپ  هک 

يوآ  ْنَم  ُدَهَطُْضی  ُهَّنا ال  ًاِملاع  َکِعافِد ، ِنْسُح  ْنِم  ُُهفَّرَعَتا  ْلَزا  َْمل  ام  یلَع 
هیاس  رد  هک  یسک  متسنادیم  و  مدومن ، لّکوت  متخانشیم  وت  زا  هتسویپ  هک  یکین  عافد 

َأََجل ْنَم  ُثِداوَْحلا  َعَْرقَت  َْنلَو  َِکتَیالِِوب ، َدَضَتْعاو  َِکتَئافِکَو ، َکِفَنَک  ِّلِظ  یلا 
وت يرای  مکحم  ژد  هب  سک  ره  و  دوشن ، لیلذ  راوخ و  ددرگ  دنمورین  وت  یتسرپرس  تحت  دریگ و  هانپ  وت  تیافک  تیامح و 

ای ُدمْْحلا  َکَلَف  َِکتَرْدُِقب ، ِهِسْاب  ْنِم  ینَْتنَّصَحَف  َِکب ، ِراِصْتنِْإلا  ِلِقْعَم  یلا 
نم  راگدرورپ  يا  سپ  يدومن ، تظفاحم  رش  زا  دوخ  تردق  هب  ارم  سپ  دنکن ، بوکرس  ار  وا  راگزور  ثداوح  زگره  دوش  هدنهانپ 

ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُلَْجعَی ، ٍةانا ال  يذَو  ُبَْلُغی ، ٍرِدَتْقُم ال  ْنِم  ِّبَر 
دورد شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  تباتشیب ، ییابیکش  تریذپان و  تسکش  يورین  رطاخ  هب  تسوت  نآ  زا  ساپس  دمح و 

یهلا  َنیرِکاَّذلا ، َنِم  َِکئالِأل  َو  َنیرِکاَّشلا ، َنِم  َِکئآمْعَِنل  یْنلَعْجاو  ٍدَّمَُحم ،
نم  دوبعم  يا  هداد ، رارق  تناسحا  ناگدننکدای  اهتمعن و  نارازگساپس  زا  ارم  تسرف و 

ٍۀَمارَک ِلِوادَج  َو  اهَتْرَْطما ، ٍۀَمِْعن  ِءآمَسَو  اهَْتیَّلَج ، ٍهوُرْکَم  ِِبئاحَس  ْنِم  ْمَکَو 
هک  یتمارک  ياهرابیوج  يدیراب و  ورف  نم  رب  تمعن  زا  ینامسآ  يدومن و  هدنکارپ  هک  دنیاشوخان  ياهربا  رایسب  هچ  و 

ٍۀَِیفاع ِۀَّنُجَو  اَهَتْرَشَن ، ٍۀَمْحَر  ِۀَئِشانَو  اهَتْسَمَط ، ٍثادْحا  ُِنیْعاو  اهَْتیَرْجا ،
هک  یتیفاع  هرز  و  يدنارتسگ ، هک  ياهزات  تمحر  و  يدناکشخ ، هک  یثداوح  ياههمشچ  یتخاس و  يراج 

َكْزِْجُعت  َْمل  اهَتْرَّدَق ، ٍۀَیِراج  ٍرُوماَو  اهَتْفَشَک ، ٍتابُرُک  ِِرماوَغَو  اهَتْسَْبلا ،
درکن تناوتان  سپ ) ، ) یتخاس رّدقم  هک  هرمزور  ياهراک  و  یتخاس ، فرطرب  هک  يراتفرگ  ياهبادرگ  و  يدناشوپ ، مندب  رب 

ٍرِدَتْقُم ْنِم  ِّبَر  ای  ُدْمَْحلا  َکَلَف  اَهَتْدَرا ، ْذا  َْکیَلَع  ِْعنَتْمَت  َْملَو  اهَْتبَلَط ، ْذا 
ِنآ زا  ساپـس  دمح و  نم  راگدرورپ  يا  سپ  دنتـشادن  یچیپرـس  تردق  يدومن  هدارا  ار  اهنآ  هاگره  و  يدومن ، بلط  ار  اهنآ  هک  یماگنه 

تسوت 
ینْلعَْجاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُلَْجعَی ، ٍةانا ال  يذَو  ُبَْلُغی ، ال 

زا ارم  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  تباتشیب ، ییابیکش  و  تریذپانتسکش ، يورین  رطاخ  هب 
ٍنَظ  ْنِم  ْمَکو  یهلا  َنیرِکاَّذلا ، َنِم  َِکئالِألَو  َنیرِکاَّشلا ، َنِم  َِکئآمْعَِنل 

اهینیبشوخ رایسب  هچ  و  نم ، دوبعم  يا  هد ، رارق  تناسحا  ناگدننکدای  اهتمعن و  نارازگساپس 
، َْتلَّوَح ٍۀَحِداف  ٍۀَنَکْسَم  ْنِمَو  َتْرَبَج ، ٍقالْما  ِرْسَک  ْنِمَو  َْتقَّقَح ، ٍنَسَح 

يداد  رییغت  هک  نکشرمک  ییاونیب  و  يدرک ، ناربج  هک  رقف  ياهتسکش  و  یتخاس ، ققحم  هک 
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ْمُهَو  ُلَعْفَت  اَّمَع  ُلَئُْستال  َتْحَرا ، ٍۀَّقَشَم  ْنِمَو  َتْشَعَن ، ٍۀَِکلْهُم  ٍۀَعْرَص  ْنِمَو 
یلو يدرگن  تساوخزاـب  یهد ، ماـجنا  هچنآ  زا  يدومن ، ناـسآ  هک  ییاهیتخـس  و  يدومن ، مدـنلب  هک  ياهدـننک  كـاله  ندروخ  نیمز  و 

نارگید 
َْملَو  َْتیَطْعاَف ، َْتِلئُس  ْدََقلَو  َْتقَْفنا ، ام  يدِّیَس  ای  َکُصُْقنَی  الَو  َنُولَئُْسی ،

وت زا  هک  هاگنآ  و  يدومن ، اطع  دش  هتساوخ  وت  زا  هچ  ره  و  دوشن ، هتساک  وت  زا  ینک  قافنا  هچ  ره  مرورس  اقآ و  يا  دنوش ، تساوخزاب 
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ًاماْعنا اَّلا  َْتَیبا  َْتیَدْکا ، امَف  َِکلْضَف  ُباب  َحیُمتْساَو  َْتاَدَْتباف ، ْلَئُْست 
، نم راـگدرورپ  يا  يدرکن ، غـیرد  دـش  بلط  وـت  ناـسحا  لـضف و  هاـگرد  زا  هچره  و  يدوـمن ، ناـسحا  هب  ادـتبا  دوـخ  دـشن  تساوـخرد 

يدرک  يراددوخ 
، َِکتامُرُِحل ًاکاِهْتنا  اَّلا  ُْتَیباو  ًاناسْحاَو ، ِّبَر  ای  ًالُّوَطَت  اَّلا  و  ًاناِنْتماَو ،

تیاهتمرح  يردهدرپ  زا  زج  مدرک  يراددوخ  نم  یلو  ناسحا  ندرک و  اطع  زا  زج  نانتما و  یشخبتمعن و  زا  زج 
ًۀَعاطَو َكِدیعَو ، ْنَع  ًۀَْلفَغَو  َكِدوُدُِحل ، ًایِّدَعَت  َو  َکیِصاعَم ، یلَع  ًءآِرتْجاَو 

زا يوریپ  تدیدهت و  زا  تلفغ  تدودح و  زا  زواجت  تیاهینامرفان و  رب  یکابیب  و 
ِماْمتا  ْنَع  ِرْکُّشلِاب  یلالْخا  يرِصانو  یهلا  ای  َکْعَنْمَی  َْمل  َكِّوُدَعَو ، يّوُدَِعل 

تشادن  زاب  تناسحا  مامتا  زا  ار  وت  میساپسان  مروای  دوبعم و  يا  تنمشد ، منمشد و 
ُماقَم  اذه  َو  َّمُهللا  َکِطِخاسَم ، ِباِکتْرا  ِنَع  َِکلذ  ینَزَجَح  َالَو  َِکناسْحا ،

هاگیاج  رد  کنیا  ایادخ و  تشادنزاب ، تسوت  مشخ  بجوم  هک  یلامعا  باکترا  زا  ارم  و 
ِءآدا یف  ِریصْقَّتلِاب  ِهِسْفَن  یلَع  َّرَقاَو  ِدیحْوَّتلِاب ، ََکل  َفَرَتْعا  ٍلیلَذ  ٍْدبَع 

تّقح  يادا  رد  یهاتوک  هب  تسا و  فرتعم  تیگناگی  هب  هک  ماهتفرگ  رارق  ینتورف  هدنب 
َِکناسْحاَو  ُهَْدنِع ، َِکتَداع  ِلیمَجَو  ِْهیَلَع ، َِکتَمِْعن  ِغُوبُِسب  ََکل  َدِهَشَو  َکِّقَح ،

وا هب  تبسن  تناسحا  وا و  اب  تراتفر  ییابیز  وا و  رب  تتمعن  یناوارف  هب  دراد و  رارقا 
، َِکتَمْحَر یلا  ًابَبَس  ُهُدیرا  ام  َِکلْضَف  ْنِم  يِدِّیَسَو  یهلا  ای  یل  ْبَهَف  ِْهَیلا ،

تتمحر هب  ار  دوخ  مناوتب  هک  ياهزادـنا  هب  شخبب  نم  هب  تناـسحا  لـضف و  زا  مرورـس  اـقآ و  يا  نم و  دوبعم  يا  سپ  دـهدیم ، یهاوـگ 
مناسر 

َِکتَّزِِعب  َکِطَخَس ، ْنِم  ِِهب  ُنَما  َو  َِکتاضْرَم ، یلا  ِهیف  ُجُرْعا  ًامَّلُس  ُهُذِخَّتاو 
تّزع  هب  مدرگ ، نمیا  تمشخ  زا  و  مهد ، رارق  تتیاضر  هب  ندیسر  يارب  ینابدرن  ار  نآ  و 

، ُمالَّسلا ُمِْهیَلَع  ِۀَِّمئَْألاَو  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَحَم  َکِِّیبَن  ِّقَِحبَو  َِکلْوَطَو ،
- داب ناشیا  رب  دورد  هک  ناماما - ّقح  هب  و  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم - تربمایپ  ّقح  هب  تمرک و  و 

یلَع  ِّلَص  ُلَْجعَی ، ٍةانا ال  يذَو  ُبَْلُغیال ، ٍرِدَتْقُم  ْنِم  ِّبَر  ای  ُدْمَْحلا  َکَلَف 
تباتشیب  ییابیکش  و  تریذپانتسکش ، يورین  رطاخ  هب  تسوت  نآ  زا  ساپس  دمح و  نم  راگدرورپ  يا  سپ 

167 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
َنِم  َِکئالِألَو  َنیرِکاَّشلا ، َنِم  َِکئآمْعَِنل  یْنلَعْجاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم 

ناگدننکدای  اهتمعن و  نارازگساپس  زا  ارم  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب 
، ِتْوَْملا ِبْرَک  یف  َحَبْصاَو  یْسما  ٍْدبَع  ْنِم  ْمَکَو  یهلا  َنیرِکاَّذلا ،

نداد  ناج  یتخس  رد  شزور  بش و  هک  ياهدنب  رایسب  هچ  و  نم ، دوبعم  يا  هد ، رارق  تناسحا 
، ُبُولُْقلا َُهل  ُعَْزفَت  َو  ُدُولُْجلا ، ُْهنِم  ُّرِعَشْقَت  ام  یلا  ِرَظَّنلاَو  ِرْدَّصلا ، ِۀَجَرْشَحَو 

درذگب دتفا ، شپت  هب  اهلد  دیآ و  رد  هزرل  هب  نآ  زا  اهتسوپ  هچنآ  هدهاشم  هنیس و  هب  ناج  ندیسر  و 
، ُبَْلُغی ٍرِدَتْقُم ال  ْنِم  ِّبَر  ای  ُدْمَْحلا  َکَلَف  ِهِّلُک ، َِکلذ  ْنِم  ٍۀَِیفاع  یف  اَناو 

يورین رطاـخ  هب  تسوـت  ِنآ  زا  ساپـس  دـمح و  نـم  راـگدرورپ  يا  سپ  مربیم ، رـس  هـب  تمالـس  رد  اـهنیا  یماـمت  زا  نـم  هـک  یلاـح  رد 
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تریذپانتسکش 
َنِم  َِکئآمعَِنل  یْنلَعْجاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُلَْجعَیال ، ٍةانا  يذَو 

نارازگساپس  زا  ارم  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  تباتشیب ، ییابیکش  و 
َحَبْصاَو  یْسما  ٍْدبَع  ْنِم  ْمَکَو  یهلا  َنیرِکاَّذلا ، َنِم  َِکئالِأل  َو  َنیرِکاَّشلا ،

شزور  بش و  هک  ياهدنب  رایسب  هچ  نم و  دوبعم  يا  هد ، رارق  تناسحا  ناگدننکدای  اهتمعن و 
، ًاصیحَم ُدِجَی  ِهِّمَغ ال  یف  ُبَّلَقَتَی  ٍلیوَعَو ، ٍنینا  یف  ًافَنْدُم ، ًاعِجُوم  ًامیِقَس 

دراد ياهراچ  هار  هن  دچیپیم ، دوخ  هب  هودنا  زا  هک  یلاح  رد  ددرگ ، يرپس  دایرف  هلان و  كاندرد و  يرامیب  هب 
ِیف  ٍۀَمالَسَو  ِنَدَْبلا ، َنِم  ٍۀَّحِص  یف  اَن  اَو  ًابارَش ، َو ال  ًاماعَط  ُغیُسی  الَو 

یگدنز  حور ، تمالس  یتسردنت و  رد  نم  و  تساراوگ ، وا  رب  یبآ  اذغ و  هن  و 
، ُبَْلُغیال ٍرِدَتْقُم  ْنِم  ِّبَر  ای  ُدْمَْحلا  َکَلَف  َْکنِم ، َِکلذ  ُّلُک  ِْشیَْعلا ، َنِم  ِسْفَّنلا 

تریذپانتسکش  يورین  رطاخ  هب  تسوت  ِنآ  زا  ساپس  دمح و  نم  راگدرورپ  يا  سپ  تسوت ، بناج  زا  اهنیا  همه  هک  منکیم 
َنِم  َِکئآمْعَِنل  یْنلَعْجاو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُلَْجعَی ، ٍةانا ال  يذَو 

نارازگساپس  زا  ارم  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  تباتشیب ، ییابیکش  و 
َحَبْصاَو  یْسما  ٍْدبَع  ْنِم  ْمَکَو  یهلا  َنیرِکاَّذلا ، َنِم  َِکئالِألَو  َنیرِکاَّشلا ،

ار شزور  بش و  هک  ياهدنب  رایسب  هچ  و  نم ، دوبعم  يا  هد ، رارق  تناسحا  ناگدننکدای  اهتمعن و 
یف  ًازِجَْحنُم  ًادیرَط ، ًابِراه  اًلِجَو ، ًادیحَو  ًاقِفْشُم ، ًادَّهَسُم  ًابوُعْرَم ، ًاِفئآخ 

رد هک  یلاح  رد  هدش ، هراوآ  هتخیرگ و  هناخ  زا  ناسرت  اهنت و  دنک ، يرپس  بارطضا  شیوشت و  میب و  سرت و  رد 
ُدِجَیال اِهبْحُِرب ، ُضْرْألا  ِْهیَلَع  ْتَقاض  ْدَق  ِِئباخَْملا ، َنِم  ٍةاَبْخَم  ْوا  ٍقیضَم ،

هار  هن  تسا ، هدش  گنت  وا  رب  شتعسو  یمامت  اب  نیمز  و  هدرک ، یفخم  ار  دوخ  یهاگیفخم  رد  ای  هتفرگ  رارق  انگنت 
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َِکلذ  ْنِم  ٍۀَِیفاع  َو  ٍۀَنینْاَمُط ، َو  ٍْنما  یف  اَناَو  يوْأَم  الَو  یْجنَم  الَو  ًۀَلیح 
اهیراتفرگ نیا  همه  زا  رود  شیاسآ و  تینما و  رد  نم  و  یهانپرس ، هن  یتاجن و  دیما  هن  دراد و  ياهراچ 

ِلَص  ُلَْجعَیال ، ٍةانا  يذَو  ُبَْلُغی ، ٍردَتْقُم ال  ْنِم  ِّبَر  ای  ُدْمَْحلا  َکَلَف  ِهِّلُک ،
، تباتشیب ییابیکش  تریذپانتسکش و  يورین  رطاخ  هب  تسوت  نآ  زا  ساپس  دمح و  نم ، راگدرورپ  يا  سپ  مربیم . رسب 

َِکئالِألَو  َنیرِکاَّشلا ، َنِم  َِکئآمْعَِنل  یْنلَعْجاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع 
تناسحا  ناگدننکدای  اهتمعن و  نارازگساپس  زا  ارم  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب 

اًلَّبَکُم ًالُوْلغَم  َحَبْصاَو  یْسما  ٍْدبَع  ْنِم  ْمَکَو  يدِّیَسَو  یهلا  َنیرِکاَّذلا ، َنِم 
ریجنز لغ و  رد  ار  شزور  بش و  هک  ياهدنب  رایسب  هچ  مرورس و  اقآ و  يا  نم و  دوبعم  يا  هد ، رارق 

ْنَع  ًاعِطَْقنُم  ِهَِدلَوَو ، ِِهلْها  ْنِم  ًادیقَف  ُهَنوُمَحْرَی ، ِةادُْعلا ال  يِْدیِاب  ِدیدَْحلا  ِیف 
زا يادج  دنزرف و  نز و  زا  رود  محریب ، نانمشد  تراسا  رد  نینهآ 
اَناَو ِِهب ، ُلَّثَُمی  ٍۀَْلثُم  ِّيِابَو  ُلَتُْقی  ٍۀَْلِتق  ِّيِاب  ٍۀَعاس  َّلُک  ُعَّقَوَتَی  ِهدََلبَو ، ِِهناوْخا 

هعطق هعطق  شندب  ياضعا  هنوگچ  دش و  دهاوخ  هتشک  هنوگچ  هک  دشکیم  راظتنا  تعاس  ره  هک  یلاح  رد  دنک ، يرپس  شرهش  ناردارب و 
نم  ددرگیم و 
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ٍةانا يذَو  ُبَْلُغی ، ٍردَتْقُم ال  ْنِم  ِّبَر  ای  ُدْمَْحلا  َکَلَف  ِهِّلُک ، َِکلذ  ْنِم  ٍۀَِیفاع  یف 
تریذپانتسکش يورین  رطاخ  هب  تسوت  ِنآ  زا  ساپس  دمح و  نم ، راگدرورپ  يا  سپ  مربیم ، رـس  هب  اهیراتفرگ  نیا  همه  زا  یتمالـس  رد 

ییابیکش  و 
َنِم  َِکئآمْعَِنل  یْنلَعْجاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُلَْجعَی ، ال 

اهتمعن نارازگساپس  زا  ارم  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  تباتشیب ،
یْسماٍْدبَع  ْنِم  ْمَک  َو  يدِّیَسَو  یهلا  َنیرِکاَّذلا ، َنِم  َِکئالِألَو  َنیرِکاَّشلا ،

بش  هک  ياهدنب  رایسب  هچ  و  مرورس ، اقآ و  يا  و  نم ، دوبعم  يا  هد ، رارق  تناسحا  ناگدننکدای  و 
ْنِم  ُءآدْعْألا  ُْهتَیِشَغ  ْدَق  ِهِسْفَِنب ، ِلاتِْقلا  َةَرَشابُم  َو  َبْرَْحلا ، یِساُقی  َحَبْصاَو 

وس ره  زا  نانمشد  هک  یلاح  رد  درک ، لّمحت  ار  راکیپ  رد  شروضح  گنج و  یتخس  زور ، و 
َغََلب  ْدَق  ِدیدَْحلا  ِیف  ُعَقْعَقَتَی  ِبْرَْحلا ، َِۀلآَو  ِحامِّرلاَو  ِفُویُّسلِاب  ٍِبناج  ِّلُک 

ششالت  اهریشمش  يادص  نایم  رد  هک  ياهنوگ  هب  دناهتفرگ ، نایم  رد  ار  وا  یگنج  تالآ  هزین و  ریشمش و  اب 
ْوا ِتاحارِْجلِاب ، َِفنْدا  ْدَق  ًابَرْهَم ، ُدِجَی  الَو  ًۀَلیح  ُفِْرعَیال  ُهَدوُهْجَم ،

ای هداتفا  اپ  زا  تاحارج  ترثک  زا  درادن ، يرارف  هراچ و  هار  هدیسر و  رخآ  هب 
ًةَرْظَن ْوا  ٍءآم ، ْنِم  ًَۀبْرَش  یّنَمَتَی  ِلُجْرَْألاَو ، ِِکبانَّسلا  َتَْحت  ِهِمَِدب  ًاطِّحَشَتُم 

یهاگن  ای  بآ ، زا  ياهعرج  يوزرآ  هدیطلغ و  شنوخ  هب  اهاپ  نابسا و  مس  ریز 
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ِتَلَکا  َو  ِهِمَد ، ْنِم  ُضْرْألا  َِتبَرَش  ْدَق  اْهیَلَع ، ُرِدْقَی  الَو  ِهَِدلَو ، َو  ِِهلْها  یلا 
ناگدنرد  هدش و  باریس  شنوخ  زا  نیمز  درادن و  ار  نآ  ییاناوت  یلو  دراد  ار  شدنزرف  نز و  هب 

َِبر  ای  ُدْمَْحلا  َکَلَف  ِهِّلُک ، َِکلذ  ْنِم  ٍۀَِیفاع  یف  اَناَو  ِهِمَْحل ، ْنِم  ُْریَّطلاَو  ُعابِّسلا 
نم  راگدرورپ  يا  سپ  مربیم ، رس  هب  اهیراتفرگ  نیا  رش  زا  یتمالس  رد  نم  دناهدروخ و  شتشوگ  زا  ناگدنرپ  و 

، ٍدَّمَُحم ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُلَْجعَی ، ٍةانا ال  يذَو  ُبَْلُغیال ، ٍرِدَتْقُم  ْنِم 
تسرف  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  تباتشیب  ییابیکش  تریذپانتسکش و  يورین  رطاخ  هب  تسوت  ِنآ  زا  ساپس  دمح و 

ْمَکَو  یهلا  َنیرِکاَّذلا ، َنِم  َِکئالِألَو  َنیرِکاَّشلا ، َنِم  َِکئآمْعَِنل  یْنلَعَْجاَو 
رایسب هچ  و  نم ، دوبعم  يا  هد ، رارق  تناسحا  ناگدننکدای  اهتمعن و  نارازگساپس  زا  ارم  و 

ِلاوْهَْألا  َو  ِحایِّرلا  ِفِصاوَعَو  ِراِحْبلا ، ِتاُملُظ  یف  َحَبْصاَو  یْسما  ٍْدبَع  ْنِم 
هک  یجاوما  نایم  رد  اهساره و  اهدابدنت و  اهایرد ، یکیرات  رد  شزور  بش و  هک  ياهدنب 

ٍۀَقِعاِصب ًیلَْتبُم  ْوا  ٍۀَلیح ، یلَع  ُرِدْقَی  ال  َكالَْهلاَو ، َقَرَْغلا  ُعَّقوَتَی  ِجاْومْألاَو ،
هقعاص  راتفرگ  هک  ياهدنب  ای  دشاب  هتشادن  مه  ياهراچ  هار  درذگب و  دوریم  يدوبان  قرغ و  راظتنا  نآ  زا  هظحل  ره 

ٍۀَِیفاع یف  اَناَو  ٍفْذَق ، ْوا  ٍخْسَم  ْوا  ٍفْسَخ ، ْوا  ٍقْرَش  ْوا  ٍقْرَح ، ْوا  ٍمْدَه  ْوا 
یتمالس  رد  نم  ددرگ و  ندش  باترپ  ای  ندش  خسم  ای  نیمز  لد  رد  نتفر  ورف  ای  یگدز  باتفآ  ای  يزوس  شتآ  ای  یناریو  ای 

، ُلَْجعَی ٍةانا ال  يذَو  ُبَْلُغی ، ٍرِدَتْقُم ال  ْنِم  ِّبَر  ای  ُدْمَْحلا  َکَلَف  ِهِّلُک ، َِکلذ  ْنِم 
ییابیکش تریذپانتسکش و  يورین  رطاخ  هب  تسوت  ِنآ  زا  ساپـس  دمح و  نم  راگدرورپ  يا  سپ  مربیم ، رـس  هب  اهيراتفرگ  نیا  همه  زا 

، تباتشیب
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، َنیرِکاَّشلا َنِم  َِکئآمْعَِنل  یْنلَعْجاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص 
اهتمعن نارازگساپس  زا  ارم  و  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب 

ًاِرفاسُم َحَبْصاو  یْسما  ٍْدبَع  ْنِم  ْمَکو  یهلا  َنیرِکاَّذلا ، َنِم  َِکئالِألَو 
رفس رد  ار  شزور  بش و  هک  ياهدنب  رایسب  هچ  و  نم ، دوبعم  يا  هد ، رارق  تناسحا  ناگدننکدای  و 

ِشوُحُْولا  َعَم  ًاِهئات  ِزِوافَْملا ، ِیف  ًارِّیَحَتُم  ِهَِدلَوَو ، ِِهنِطَوَو  ِِهلْها  ْنَع  ًاصِخاش 
یشحو  تاناویح  نایم  رد  اهنابایب ، رد  ناریح  دنزرف ، نطو و  نز و  زا  رود  و 

ْوا اًلیبَس ، يدَتْهَی  الَو  ًۀَلیح  ُفِْرعَی  ًادیرَف ال  ًادیِحَو  ِّمآوَْهلاَو ، ِِمئآهَْبلا  َو 
ای دباییم  یهار  هن  دنیبیم و  ياهراچ  هن  تساهنت  کت و  هک  یلاح  رد  تسا ، هدرک  يرپس  تارشح  نایاپراهچ و  و 

اَّمِم ِِدئآدَّشلا  َنِم  ِهِْریَغ  ْوا  ٍيْرُع ، ْوا  ٍشَطَع  ْوا  ٍعوُج  ْوا  ٍّرَح  ْوا  ٍدْرَِبب  ًایِّذاَتُم 
هک  اهیتخس  ریاس  ای  یگنهرب  ای  یگنشت  ای  یگنسرگ  ای  امرگ  ای  امرس  زا  هدرزآ 

170 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ٍرِدَتْقُم ال ْنِم  ِّبَر  ای  ُدْمَْحلا  َکَلَف  ِهِّلُک ، َِکلذ  ْنِم  ٍۀَِیفاع  یف  ٌْولِخ ، ُْهنِم  اَن  ا 

يورین  رطاخ  هب  تسوت  ِنآ  زا  ساپس  دمح و  نم  راگدرورپ  يا  سپ  مربیم ، رسب  اهیراتفرگ  نیا  همه  زا  یتمالس  رد  مرودب و  اهنآ  زا  نم 
یْنلَعْجاو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُلَْجعَی ، ٍةانا ال  يذَو  ُبَْلُغی ،

ارم تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  تباتشیب ، ییابیکش  تریذپانتسکش و 
ْمَک  يدِّیَسَو و  یهلا  َنیرِکاَّذلا ، َنِم  َِکئالِألو  َنیرِکاَّشلا ، َنِم  َِکئآمْعَِنل 

رایسب هچ  مرورس و  اقآ و  يا  نم و  دوبعم  يا  هد  رارق  تناسحا  ناگدننکدای  اهتمعن و  نارازگساپس  زا 
ًاِفئاخ ًاروُجْهَم ، ًاقِفُْخم  ًاِقلْمُم ، ًایِراع  اًِلئآع ، ًاریقَف  َحَبْصاَو  یْسما  ٍْدبَع  ْنِم 

سرت  رد  هدناماو ، ماکان  اونیب ، هنهرب  راولایع ، تسدیهت  هک  درذگب  یلاح  رد  شزور  بش و  هک  ياهدنب 
َوُه َكَْدنِع  ٍهیجَو  ٍْدبَع  ْوا  ٍلْضَِفب ، ِْهیَلَع  ُدوُعَی  ْنَم  ُرِظَْتنَی  ًانائْمَظ ، ًاِعئاج 

نم  زا  هک  يدنموربآ  هدنب  رایسب  هچ  ای  دشخبب  يزیچ  وا  هب  هک  تسا  یسک  هار  هب  مشچ  تسا ، یگنشت  یگنسرگ و 
ْنِم  اًْلِقث  َلِّمُح  ْدَق  ًاروُهْقَم ، ًالُوْلغَم  ََکل ، ًةَدابِع  ُّدشاَو  َكَْدنِع ، یّنِم  ُهَجْوا 

نارگ  راب  تراسا ، ریجنز و  لغ و  رد  هک  یلاح  رد  دنکیم  تدابع  ار  وت  نم  زا  شیب  تسا و  رتدنموربآ  وت  دزن 
ٍءآلَِبب ًیلَْتبُم  ْوا  ِۀَبیرَّضلا ، ِلِْقثَو  ِّقِّرلا ، ِۀَْفلُکَو  ِۀَّیِدُوبُْعلا ، ِةَّدِشَو  ِءآنَْعلا ، ِبَعَت 

يالب  هب  ای  دشکیم  شود  هب  ار  تایلام  تخادرپ  ینیگنس  یگدرب و  يراوشد  یگدنب و  یتخس  تقشم و  جنر و 
یَفاعُْملا  ُمَّعَنُْملا  ُموُدْخَْملا  اَناو  ِْهیَلَع ، َکِّنَِمب  ّالا  ِِهب  َُهل  َلَِبق  ٍدیدَش ال 

یتسردنت  تمعن و  زان و  رد  نم  نم و  تمدخ  رد  نارگید  یلو  درادن  وت  لضف  اب  زج  ار  نآ  لّمحت  بات  هک  هدش  التبم  يدیدش 

ص170 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
ٍردَتْقُم ال ْنِم  ِهِّلُک ، َِکلذ  یلَع  ُدْمَْحلا  َکَلَف  ِهیف ، َوُه  اَّمِم  ٍۀَِیفاع  یف  ُمَّرَکَْملا ،

رطاخ هب  تسوت  نآ  زا  ساپـس  دمح و  نم  راگدرورپ  يا  سپ  مربیم ، رـس  هب  تسا  نآ  رد  وا  هک  ییاهيراتفرگ  زا  یتمالـس  رد  یمارگ  و 
يورین 

ینْلعَْجاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُلَْجعَی ، ٍةانا ال  يذَو  ُبَْلُغی ،
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زا ارم  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  تباتشیب ، ییابیکش  تریذپانتسکش و 
َيالْوَم  َو  یهلا  ، ] َنیرِکاَّذلا َنِم  َِکئالِأل  َو  َنیرِکاَّشلا ، َنِم  َِکئآمْعَِنل 

اقآ نم و  دوبعم  يا   ] هد رارق  تناسحا  ناگدننکدای  اهتمعن و  نارازگساپس 
ًارِّیَحَتُم َناریَح ، ًادیرَط  ًادیرَش  َحَبْصاو  یْسما  ٍْدبَع  ْنِم  ْمَکَو  يدِّیَسَو 

ینادرگرس  یناریح و  رارف و  یگراوآ و  رد  ار  شزور  بش و  هک  ياهدنب  رایسب  هچ  مرورس و  و 
، ُدْرَْبلاَو ُّرَْحلا  ُهَقَرْحا  ْدَق  يرارَْبلاَو  يراحَّصلا  ِیف  ًارِساخ  ًاِفئاخ ، ًاِعئآج 

هدرک  باتیب  ار  وا  امرگ  امرس و  هک  یلاح  رد  هدرب  رس  هب  اهنابایب  اهارحص و  رد  راکنایز  ناسرت و  یگنسرگ و  و 
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یلا  ُرُْظنَی  ِماقَملا ، َنِم  ٍّلُذَو  ِةویَْحلا ، َنِم  ٍْکنَضَو  ِْشیَْعلا  َنِم  ٍّرَض  یف  َوُهَو 
ترسح  اب  دربیم ، رسب  يراوخ  اب  مأوت  تخس و  یگدنز  راب و  تکالف  عضو  رد  و 

ِهِّلُک  َِکلذ  ْنِم  ٌْولِخ  اَناَو  ٍعْفَن ، الَو  ٍّرَض  یلَع  اَهل  ُرِدْقَی  ال  ًةَرْسَح ، ِهِسْفَن 
تمرک  فطل و  هب  نم  هک  یلاح  رد  درادن ، یتردق  دوخ  نایز  دوس و  رب  درگنیم و  دوخ  هب 

يذَو  ُبَْلُغی ، ٍردَتْقُم ال  ْنِم  َکَناْحبُس  َْتنا ، اَّلا  َهلا  الَف  َکِمَرَک ، َو  َكِدوُِجب 
تریذپانتسکش و يورین  رطاخ  هب  ار  وت  منکیم  حیبست  تسین ، وت  زج  يدوبعم  سپ  مرودب ، اهنآ  همه  زا 

َنِم  َکِمُْعنَأل  یْنلَعْجاو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُلَْجعَی ، ٍةانا ال 
اهتمعن نارازگساپس  زا  ارم  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  تباتشیب ، ییابیکش 

َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب ، ینْمَحْرا  َو  َنیرِکاَّذلا ، َنِم  َِکئالِأل  و  َنیرِکاّشلا ،
نیرتنابرهم  يا  نک  محر  نم  رب  تتمحر  هب  هد و  رارق  تناسحا  ناگدننکدای  و 

، ًاضیرَم اًلیلَع  َحَبْصاَو  یْسما  ٍْدبَع  ْنِم  ْمَک  َو  يدِّیَسَو  یهلا  [ 148  ] ِنیمِحاَّرلا
، يرامیب یناوتان ، رد  ار  شزور  بش و  هک  ياهدنب  رایسب  هچ  و  مرورس ، اقآ و  يا  نم و  دوبعم  يا  نانابرهم ، 

ال ًالامِشو ، ًانیمَی  ُبَّلَقَتَی  اهِساِبل ، یفَو  ِۀَّلِعلا  ِشُُرف  یلَع  ًاِفنْدُم ، ًامیقَس 
، دطلغب ولهپ  نآ  هب  ولهپ  نیا  زا  درد ) زا   ) دروآ و رسب  يرامیب  سابل  رتسب و  رد  یلاحیب ، یشوخان و 

، ًةَرْسَح ِهِسْفَن  یلا  ُرُْظنَی  ِبارَّشلا ، ِةََّذل  ْنِم  الَو  ِماعَّطلا ، ِةََّذل  ْنِم  ًاْئیَش  ُفِْرعَی 
درگنب دوخ  هب  ترسح  اب  و  دمهفن ، یندیشون  اذغ و  تّذل  زا  يزیچ  و 

الَف َکِمَرَک ، َو  َكِدوُِجب  ِهِّلُک  َِکلذ  ْنِم  ٌْولِخ  اَناَو  ًاعْفَن ، الَو  ًاّرَض  اَهل  ُعیطَتْسَی  ال 
سپ  مرودب ، اهنآ  همه  زا  تمرک  فطل و  هب  نم  هک  یلاح  رد  درادن ، یتردق  دوخ  نایز  دوس و  رب  و 

یلَع  ِّلَص  ُلَْجعَی ، ٍةانا ال  يذَو  ُبَْلُغی ، ٍردَتْقُم ال  ْنِم  َکَناْحبُس  َْتنا ، اَّلا  َهلا 
رب تباتشیب ، ییابیکش  تریذپان و  تسکش  يورین  رطاخ  هب  ار  وت  منکیم  حیبست  تسین ، وت  زج  يدوبعم 

، َنیرِکاَّشلا َنِم  َِکئآمَعِنلَو  َنیِدباْعلا ، َنِم  ََکل  یْنلَعْجاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم 
اهتمعن نارازگساپس  زا  ناگدننک و  تدابع  زا  ارم  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و 

َيالْوَم  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرا  ای  َِکتَمْحِرب  ینْمَحْراَو  َنیرِکاَّذلا ، َنِم  َِکئالِألَو 
نم  يالوم  يا  نانابرهم ، نیرتنابرهم  يا  نک  محر  نم  رب  تتمحر  هب  هد و  رارق  تناسحا  ناگدننکدای  و 
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َقَدْحاو  ِهِْفتَح ، ْنِم  ُهُمْوَی  انَد  ْدَقَو  َحَبْصاَو ، یْسما  ٍْدبَع  ْنِم  ْمَکَو  يدِّیَسَو 
گرم  هتشرف  هدمآ و  رسب  شرمع  هک  یلاح  رد  دنک  يرپس  ار  شزور  بش و  هک  ياهدنب  رایسب  هچ  مرورس  اقآ و  يا  و 

ُهاْنیَع  ُروُدَت  ُهَضایِحَو ، ِتْوَْملا  ِتارَکَس  ُِجلاُعی  ِِهناوْعا ، یف  ِتْوَْملا  ُکَلَم  ِِهب 
شنامشچ  دبلطیم ، گرم  بادرگ  ندنک و  ناج  ياهیتخس  يارب  یجالع  هتفرگ و  ار  شرتسب  رود  شناروای  اب 

، ِمالَکلا َنِم  َِعنُم  ْدَق  ِِهئاّلِخاو ، ِِهئآَّدِوا  َو  ِِهئآَّبِحا  یلا  ُرُْظنَی  ًالامِش ، َو  ًانیمَی 
، هدمآ دنب  نتفگ  زا  شنابز  درگنیم ، دوخ  ياقفر  نارای و  ناتسود و  هب  و  ددرگیم ، تسار  پچ و  هب 

الَو ًاّرَض  اَهل  ُعیطَتْسَی  الَف  ًةَرْسَح ، ِهِسْفَن  یلا  ُرُْظنَی  ِباطِْخلا ، ِنَع  َبِجُحَو 
، درادن نایز  دوس و  رب  یتردق  چیه  هک  درگنیم  دوخ  هب  ترسح  اب  تسا ، هداتسیا  زاب  راتفگ  زا  و 

َکَناْحبُس  َْتنا ، اَّلا  َهلا  الَف  َکِمرَکَو ، َكِدوُِجب  ِهِّلُک  َِکلذ  ْنِم  ٌْولِخ  اَن  اَو  ًاعْفَن ،
ار وت  منکیم  حیبست  تسین ، وت  زج  يدوبعم  سپ  مرود ، هب  اهنآ  همه  زا  تمرک  فطل و  هب  نم  هک  یلاح  رد 

، ٍدَّمَُحم ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُلَْجعَی ، ٍةانا ال  يذ  َو  ُبَْلُغی ، ٍرِدَتْقُم ال  ْنِم 
تسرف  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  تباتشیب ، ییابیکش  تریذپان و  تسکش  يورین  رطاخ  هب 

ینْمَحْراَو  َنیرِکاَّذلا ، َنِم  َِکئالِألَو  َنیرِکاَّشلا ، َنِم  َِکئآمْعَِنل  یْنلَعْجاو 
نم  رب  تتمحر  هب  هد و  رارق  تناسحا  ناگدننکدای  اهتمعن و  نارازگساپس  زا  ارم  و 

یْسما  ٍْدبَع  ْنِم  ْمَک  َو  يدِّیَسَو  َيالْوَم  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب 
بش  هک  ياهدنب  رایسب  هچ  و  مرورس ، اقآ و  يا  نم و  يالوم  يا  نانابرهم ، نیرتنابرهم  يا  نک  محر 

، اهِدیدَحَو اهِّلُذَو  اِهبَرُکَو  ِنوُجُّسلاَو ، ِسُوبُْحلا  ِِقئاضَم  یف  َحَبْصاَو 
درذگب نینهآ  ریجنز  دنب  رد  يراوخ و  اهیراتفرگ و  عاونا  اب  اهدنب  اهنادنز و  ياهانگنت  رد  شزور  و 

ُلَّثَُمی  ٍۀَْلثُم  ُّيا  َو  ِِهب ، ُلَعُْفی  ٍلاح  ُّيا  يرْدَی  الَف  اُهتَِینابَزَو ، اُهناوْعا  ُُهلَوادَتَی 
ار شیاضعا  زا  وضع  مادک  دش و  دهاوخ  هچ  وا  اب  هک  دنادیمن  ددرگب و  تسد  هب  تسد  شنانابهگن  نانابنادنز و  تسد  هب  هک  یلاح  رد 

، ًةَرْسَح ِهِسْفَن  یلا  ُرُْظنَی  ِةویَْحلا ، َنِم  ٍْکنَضَو  ِْشیَْعلا ، َنِم  ٍّرَض  یف  َوُهَف  ِِهب ،
درگنیم دوخ  هب  ترسح  اب  دربیم ، رسب  يراوخ  اب  مأوت  تخس و  یگدنز  رابتکالف و  عضو  رد  وا  سپ  درک ، دنهاوخ  عطق 

الَف َکِمَرَکَو ، َكِدوُِجب  ِهِّلُک  َِکلذ  ْنِم  ٌْولِخ  اَناَو  ًاعْفَن ، الَو  ًاّرَض  اَهل  ُعیطَتْسَیال 
سپ  مرودب ، اهنآ  همه  زا  تمرک  فطل و  هب  نم  هک  یلاح  رد  درادن ، یتردق  دوخ  نایز  دوس و  رب  و 

یلَع  ِّلَص  ُلَْجعَی ، ٍةانا ال  يذَو  ُبَْلُغیال ، ٍرِدَتْقُم  ْنِم  َکَناْحبُس  َْتنا ، اَّلا  َهلا 
رب تباتشیب ، ییابیکش  تریذپانتسکش و  يورین  رطاخ  هب  ار  وت  منکیم  حیبست  تسین ، وت  زج  يدوبعم 
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، َنیرِکاَّشلا َنِم  َِکئآمْعَِنلو  َنیِدباْعلا ، َنِم  ََکل  یْنلَعْجاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم 

اهتمعن نارازگساپس  ناگدننکتدابع و  زا  ارم  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و 
يِدِّیَس  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب ، ینْمَحْراَو  َنیرِکاَّذلا ، َنِم  َِکئالِألَو 

مرورس  اقآ و  يا  نانابرهم ، نیرتنابرهم  يا  نک ، محر  نم  رب  تتمحر  هب  و  هد ، رارق  تناسحا  ناگدننکدای  و 
َقَدْحاَو  ُءآضَقلا ، ِْهیَلَع  َّرَمَتْسا  ِدَق  َحَبْصا  َو  یْسما  ٍْدبَع  ْنِم  ْمَکَو  َيالْوَم ، َو 

الب هتشگ و  راوگان  تشونرس  راتفرگ  یپ  رد  یپ  هک  درذگب  یلاح  رد  شزور  بش و  هک  ياهدنب  رایسب  هچ  و  نم ، يالوم  يا  و 
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اًلیلَذ ًاریقَح  ًاریسا  یْسماَو  ُهَئاّلِخا ، َو  ُهَئآَّبِحا  َو  ُهَئآَّدِوا  َقَرافَو  ُءالَْبلا ، ِِهب 
ّتلذ  تراقح و  تراسا و  لاح  رد  ار  بش  هدش و  رود  دوخ  ياقفر  نارای و  ناتسود و  زا  هدرک و  هطاحا  ار  وا  يراتفرگ  و 

ِیف  َرِصُح  ْدَق  ًالامِشَو ، ًانیمَی  ُهَنُولَوادَتَی  ِءآدْعْألاَو ، ِراَّفُْکلا  يِْدیا  یف 
لاچ  هایس  رد  دنناشکب و  پچ  تسار و  هب  تسد  هب  تسد  ار  وا  دروآ ، رسب  نانمشد  راّفک و  تسد  رد 

، اهِحْوَر ْنِم  الَو  اْینُّدلا  ِءآیِض  ْنِم  ًاْئیَش  يرَی  ال  ِدیدَْحلِاب ، َلُِّقثَو  ِریماطَْملا ،
، دزویم وا  رب  شمیسن  هن  دنیبیم و  ار  ایند  ییانشور  زا  يزیچ  هن  هدش ، هتسب  نینهآ  ریجنز  هب  هدش و  ینادنز 

َِکلذ  ْنِم  ٌْولِخ  اَناَو  ًاعْفَن ، الَو  ًاّرَض  اَهل  ُعیطَتْسَی  ال  ًةَرْسَح ، ِهِسْفَن  َیلا  ُرُْظنَی 
نم  هک  یلاح  رد  درادن ، یتردق  دوخ  نایز  دوس و  رب  درگنیم و  دوخ  هب  ترسح  اب 

، ُبَْلُغی ٍرِدَتْقُم ال  ْنِم  َکَناْحبُس  َْتنااَّلإ ، َهلا  الَف  َکِمَرَکَو ، َكِدوُِجب  ِهِّلُک 
تریذپان  تسکش  يورین  رطاخ  هب  ار  وت  منکیم  حیبست  تسین ، وت  زج  يدوبعم  سپ  مرودب ، اهنآ  همه  زا  تمرک  فطل و  هب 

َنِم  ََکل  یْنلَعْجاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُلَْجعَی ، ٍةانا ال  يذَو 
زا ارم  و  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  تباتشیب ، ییابیکش  و 

ینْمَحْراَو  َنیرِکاَّذلا ، َنِم  َِکئالِألَو  َنیرِکاَّشلا ، َنِم  َِکئآمْعَِنلَو  َنیِدباْعلا ،
تتمحر  هب  و  هد ، رارق  تناسحا  ناگدننکدای  اهتمعن و  نارازگساپس  ناگدننکتدابع و 

یْسما  ٍْدبَع  ْنِم  ْمَک  َو  يدِّیَس  َو  َيالوَم  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب ،
بش  هک  ياهدنب  رایسب  هچ  و  مرورس ، اقآ و  يا  نم و  يالوم  يا  نانابرهم ، نیرتنابرهم  يا  نک ، محر  نم  رب 

ِِهلامَو  ِهِسْفَِنب  َرَطاخ  ْنا  یلا  اهیف ، ِۀَبْغَِّرلل  اْینُّدلا  َیلا  َقاتشا  ِدَق  َحَبْصاَو 
هک  یصرح  زا  هک  اجنآ  ات  دور  شیوسب  هناقاتشم  دراد  ایند  هب  هک  یلیم  يور  زا  درذگب و  شزور  و 

ِراِحْبلا ِقافآ  یف  َوُه  َو  ِِهب ، ْتَرِسُکَو  َْکلُْفلا  َبِکَر  ْدَق  اْهیَلَع ، ُْهنِم  ًاصْرِح 
ياهیکیرات  اهنارک و  رد  وا  هتسکش و  وا  یتشک  هدش و  یتشک  رب  راوس  هتخادنا ، رطخ  هب  ار  شلام  دوخ و  دراد ، نآ  رب 
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ٌْولِخ اَنا  َو  ٍعْفَن ، الَو  ٍّرَض  یلع  اَهل  ُرِدْقَی  ال  ًةَرْسَح ، ِهِسْفَن  یلا  ُرُْظنَی  اهِمَلُظَو ،

نم  هک  یلاح  رد  درادن  یتردق  شدوخ  نایز  دوس و  رب  درگنیم و  دوخ  هب  ترسح  يور  زا  تسایرد و 
ٍرِدَتْقُم ال ْنِم  َکَناْحبُس  َْتنا ، اَّلا  َهلا  الَف  َکِمَرَکَو ، َكِدوُِجب  ِهِّلُک  َِکلذ  ْنِم 

يورین  رطاخ  هب  ار  وت  منکیم  حیبست  تسین  وت  زج  يدوبعم  سپ  مرودب  اهنآ  همه  زا  تمرک  فطل و  هب 
َنِم  ََکل  یْنلَعْجاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُلَْجعَیال ، ٍةانا  يذَو  ُبَْلُغی ،

زا ارم  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  تباتشیب  ییابیکش  تریذپان و  تسکش 
ینْمَحْراَو  َنیرِکاَّذلا ، َنِم  َِکئالِألَو  َنیرِکاَّشلا ، َنِم  َِکئآمْعَِنلَو  َنیِدباْعلا ،
هد  رارق  تناسحا  ناگدننکدای  اهتمعن و  نارازگساپس  ناگدننکتدابع و 

یْسما  ٍْدبَع  ْنِم  ْمَک  َو  يدِّیَس  َو  َيالوَم  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب ،
بش  هک  ياهدنب  رایسب  هچ  مرورس و  اقآ و  يا  نم و  يالوم  يا  نانابرهم . نیرتنابرهم  يا  نک  محر  نم  رب  تتمحر  هب  و 

، ُءادْعَْألاو ُراّفُْکلاو  ُءالَْبلا ، ِِهب  َقَدْحاَو  ُءآضَْقلا ، ِْهیَلَع  َّرَمَتْسا  ِدَق  َحَبْصاَو 
نانمشد  راّفک و  يراتفرگ و  الب و  هتشگ و  راوگان  تشونرس  راتفرگ  یپ  رد  یپ  هک  درذگب  یلاح  رد  شزور  و 
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َِتبِرَش  ْدَقَو  ًاعیرَص ، َلِّدُجَو  ُماهِّسلاَو ، ُفُویُّسلاَو  ُحامِّرلا  ُْهتَذَخاَو 
هداتفارد  ور  هب  و  هتفرگ ، ارف  ار  وا  اهریت  اهریشمش و  اههزین و  هدرک و  هطاحا  ار  وا 

َِکلذ  ْنِم  ٌْولِخ  اَناَو  ِهِمَْحل ، ْنِم  ُْریَّطلاَو  ُعابِّسلا  ِتَلَکاَو  ِهِمَد ، ْنِم  ُضْرَْألا 
نم  هک  یلاح  رد  دناهدروخ ، ار  شتشوگ  ناگدنرپ  ناگدنرد و  هدش و  باریس  شنوخ  زا  نیمز  و 

ْنِم  َکَناْحبُس  َْتنا ، اَّلا  َهلا  یّنِم ال  ٍقاقِْحتْسِاب  ال  َکِمَرَکَو ، َكِدوُِجب  ِهِّلُک 
ار وت  منکیم  حیبست  تسین ، وت  زج  يدوبعم  مشاب ، نآ  راوازس  هکنآ  یب  مرودب ، اهنآ  همه  زا  تمرک  فطل و  هب 

، ٍدَّمَُحم ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُلَْجعَی ، ٍةانا ال  يذَو  ُبَْلُغی ، ٍرِدَتْقُم ال 
، تسرف دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  تباتشیب ، ییابیکش  تریذپانتسکش و  يورین  رطاخ  هب 

ینْمَحْراَو  َنیرِکاَّذلا ، َنِم  َِکئالِألَو  َنیرِکاَّشلا ، َنِم  َِکئآمْعَِنل  یْنلَعْجاَو 
نم  رب  تتمحر  هب  هد و  رارق  تناسحا  ناگدننکدای  اهتمعن و  نارازگساپس  زا  ارم  و 

، َْکیََدل اَّمِم  َّنَُبلْطَال  ُمیرَک  ای  َِکتَّزِعَو  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب ،
مهاوخیم  تسوت  دزن  هچنآ  زا  نم  راوگرزب ، يا  دنگوس  تتّزع  هب  نانابرهم ، نیرتنابرهم  يا  نک ، محر 

ای َْکَیلا ، اهِمْرُج  َعَم  َكَوَْحن  يدَی  َّنَّدُمََألَو  َْکَیلا ، َّنَأَْجلََألَو  َْکیَلَع ، َّنَِّحلَُألَو 
يا  منکیم ، زارد  تیوس  هب  ار  مراکهنگ  تسد  ماهدنهانپ و  وت  هب  مراد و  يراشفاپ  نآ  رب  و 
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یلَّوَعُم  َْتناَو  ینُّدُرَتَفا  َْتنا ، اَّلا  یل  َدَحا  ال  ُذُولا ، ْنَِمبَو  ُذوُعا ، ْنَِمبَف  ِّبَر 

ینم  نابیتشپ  هکنیا  دوجو  اب  ایآ  مرادن ، ار  یسک  وت  زج  هک  یلاح  رد  منک ، ور  هک  هب  مرب و  هانپ  هک  هب  نم ، راگدرورپ 
، ْتَّلَقَتسْاَف ِءآمَّسلا  یَلَع  ُهَتْعَضَو  يذَّلا  َکِمْسِاب  َُکلَئْسا  یلَکَّتُم  َْکیَلَعَو 

دنام اجرب  اپ  يداهن و  اهنامسآ  رب  هک  تمان  نآ  ّقح  هب  ینارب ؟ تهاگرد  زا  ارم  منکیم  لّکوت  وترب  نم  و 
، َمَلْظاَف ِْلیَّللا  یَلَعَو  ْتَسَرَف ، ِلابِْجلا  یَلَعَو  ْتَّرَقَتْساَف  ِضْرَْألا  یَلَعَو 

دش کیرات  يداهن و  بش  رب  دیدرگ و  راوتسا  يداهن و  اههوک  رب  تفرگ و  مارآ  يداهن و  نیمز  رب  و 
یل  َیِضْقَت  ْناَو  ٍدِّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َرانَتْساَف ، ِراهَّنلا  یَلَعَو 

یمامت  یتسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخیم  وت  زا  دیدرگ ، نشور  يداهن  زور  رب  و 
َعِّسَُوتَو  اهَریبَک ، َو  اهَریغَص  اهَّلُک ، یبُونُذ  یل  َرِفْغَتَو  اهِّلُک ، یِجئآوَح  َعیمَج 

ار میزور  و  يرذگ ، رد  مگرزب  کچوک و  ناهانگ  یمامت  زا  و  يروآ ، رب  ار  میاهتجاح 
، َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  ِةَرِخْألاَو ، اْینُّدلا  َفَرَش  ِِهب  ینُغِّلَُبت  ام  ِقْزِّرلا  َنِم  َّیَلَع 

، نانابرهم نیرتنابرهم  يا  مسرب ، ترخآ  ایند و  تّزع  هب  نآ  اب  هک  یشخب  تعسو  نانچ 
َِکب  َو  یّنِعاو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  ُْتنَعَتْسا  َِکب  َيالْوَم 

وت هب  و  نک ، میرای  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  سپ  مریگیم ، کمک  وت  زا  نم  يالوم  يا 
َِکتَعاِطب  یِننْغاو  ینْرِجَأ  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  ُتْرَجَتْسا ،

تیگدنب  هطساو  هب  و  هد ، مهانپ  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  سپ  مربیم ، هانپ 
ِْرقَْفلا ِّلُذ  ْنِم  یْنلُْقناَو  َکِْقلَخ ، ِۀَلَئْسَم  ْنَع  َِکتَلَئْسَِمب  َو  َكِدابِع ، ِۀَعاط  ْنَع 

رقف ّتلذ  زا  ارم  و  امرف ، مزاینیب  تتاقولخم  تساوخرد  زا  دوخ ، زا  تساوخرد  هلیسو  هب  نک و  مزاینیب  تناگدنب  تعاطا  زا 
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ٍریثَک یلَع  ینَْتلَّضَف  ْدَقَف  ِۀَعاَّطلا ، ِّزِع  یلا  یصاعَْملا  ِّلُذ  ْنِمَو  ینِْغلا  ِّزِع  یلا 
هطساو  هب  ارم  وت  هک  نک ، لقتنم  تیگدنب  تّزع  هب  ناهانگ  يراوخ  زا  يزاینیب و  تّزع  هب 

یلَع  ُدْمَْحلا  َکَلَف  یهلا  یّنِم  ٍقاقِْحتْسِاب  ال  ًامَرَکَو ، َْکنِم  ًادوُج  َکِْقلَخ  ْنِم 
ساپس  اهنیا  همه  يارب  سپ  نم ، دوبعم  يا  نم ، یگتسیاش  رطاخ  هب  هن  يداد  يرترب  تتاقولخم  زا  يرایسب  رب  تمرک  دوج و 

َنِم  َِکئآمْعَِنل  یْنلَعْجاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِهِّلُک ، َِکلذ 
نارازگساپس  زا  ارم  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  تسوت ، صوصخم 

َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب ، ینْمَحْراَو  َنیرِکاَّذلا ، َنِم  َِکئالِألَو  َنیرِکاَّشلا ،
نیرتنابرهم  يا  نک ، محر  نم  رب  تتمحر  هب  هد و  رارق  تناسحا  ناگدننکدای  اهتمعن و 

176 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ِزیزَْعلا َکِهْجَِول  ُلیلَّذلا ، َیِهْجَو  َدَجَس  وگب : ورب و  هدجس  هب  هاگنآ  َنیمِحاَّرلا *

تراوگرزب  زیزع و  هجو  هاگشیپ  رد  مراوخ  راسخر  نانابرهم **********
َیِهْجَو  َدَجَس  یقاْبلا  ِِمئآَّدلا  َکِهْجَِول  ینافْلا  ِیلاْبلا  َیِهْجَو  َدَجَس  ِلیلَْجلا ،

مدنمزاین  راسخر  هداتفا ، كاخ  هب  تیگشیمه  یمئاد و  يور  هاگشیپ  رد  میناف  هنهک  هرهچ  هداتفا ، كاخ  هب 
یمَْحلَو  يرََصب  َو  یعْمَسَو  یهْجَو  َدَجَس  ِریبَْکلا ، ِِّینَْغلا  َکِهْجَِول  ُریقَْفلا ،

تشوگ  مشچ و  شوگ و  هرهچ و  هداتفا ، كاخ  هب  تگرزب  زاینیب و  يور  هاگشیپ  رد 
، َنیَملاْعلا ِّبَر  ِهَّلل  یّنِم  ُضْرَْألا  ِتَّلَقا  ام  َو  یمْظَعَو  يْدلِجَو  یمَدَو 

، تسا هداتفا  كاخ  هب  نایناهج  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  تسا  نیمز  رب  میاضعا  زا  هچنآ  ناوختسا و  تسوپ و  نوخ و  و 
َكِّزِِعب  ّیلُذ  یلَعَو  َكانِِغب ، يْرقَف  یلَعَو  َکِْملِِحب ، یلْهَج  یلَع  ْدُع  َّمُهَّللا 

تردق  هب  میگیامورف  رب  تیزاینیب و  هب  میدنمزاین  رب  تییابیکش و  هب  مینادان  رب  ایادخ 
یبُونُذ  یلَعَو  َِکْنمِاب ، یفْوَخ  یلَعَو  َِکتَّوُِقب ، یفْعَض  یلَع  َو  َِکناْطلُسَو ،

ناهانگ  رب  تتینما و  هب  مسرت  رب  تییاناوت و  هب  میناوتان  رب  تتنطلس و  و 
یف  َِکب  َُءرْدا  ّینا  َّمُهللا  ُمیحَر ، ای  ُنمْحَر  ای  َِکتَمْحَرَو ، َكِْوفَِعب  َيایاطخَو 

( منمشد  ) یتخسرس لباقم  رد  ایادخ  نابرهم ، يا  هدنشخب ، يا  درگ ، زاب  تتمحر  وفع و  هب  میاهاطخ  و 
، ِهِّرَش ْنِم  َِکب  ُذوُعاو  دیوگب ،) ار  نمشد  مان  نالُف ، نب  نالُف  ياج  هب   ) ٍنالُف ِْنب  ِنالُف  ِرَْحن 

، مربیم هانپ  وت  هب  شّرش  زا  و  مبلطیم ****** تیامح  وت  زا  ینالف  رسپ  ینالف 
ْنِم  َكِدابِع  یِحلاصَو  َکِْقلَخ ، ْنِم  َکَئآِیلْواَو  َکَئآِیْبنا  ِِهب  َْتیَفَک  اِمب  ِهینِفْکاَف 

زا ار  تاهتسیاش  ناگدنب  تتاقولخم و  زا  ار  تیایلوا  ناربمایپ و  هک  هنوگنآ  نک  تیافک  شّرش  زا  ارم  سپ 
َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب  َکِْقلَخ ، ِعیمَج  ِّرَشَو  َِکتادُع ، ِةاغُط  َو  َکِْقلَخ ، ِۀَنِعارَف 

نیرتنابرهم  يا  تتمحر  هب  يدومن ، تیافک  تتاقولخم  همه  ّرش  تنانمشد و  زا  ناشکرس  تتاقولخم و  ناینوعرف  ّرش 
. ُلیکَْولا َمِْعنَو  ُهَّللا  اَُنبْسَحَو  ٌریدَق ، ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنا  َنیمِحاَّرلا ،

. تسا یلیکو  وکین  یفاک و  ار  ام  دنوادخ  ییاناوت و  زیچ  ره  رب  وت  هک  نانابرهم ،

: مالسلا مهیلع  موصعم  هدراهچ  هب  لّسوت  ياعد 
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تـسا نانآ  رطاخ  هب  ادخ  زا  يزیچ  بلط  ادخ و  هاگـشیپ  رد  حلاص ، هتـسیاش و  ياهناسنا  نداد  رارق  هلیـسو  اج ، نیا  رد  لّسوت »  » زا دوصقم 
هدنشخب   ) تسا هتفرگ  رارق  یمالسا  تایاور  نآرق و  شرافس  دروم  هک 

177 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
: » دیامرفیم میرک  نآرق  دننکیم .) تعافش  وا  هاگشیپ  رد  ناراوگرزب  نآ  تسادخ و  اهتمعن 

؛» َۀَلیسَْولا ِْهَیلإ  اوُغَْتبا  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیأ  ای  »
، ادخ هب  بّرقت  هلیسو  هّتبلا  [ 149 «.] دییامن باختنا  ادخ  هب  بّرقت  يارب  ياهلیسو  دینک و  هشیپ  يراکزیهرپ  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا 

حلاص ناگدـنب  ناماما و  ناربمایپ و  تعافـش  اهنآ ، هلمج  زا  هک  تسا - هدـش  حیرـصت  تایاور  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا - ینوگانوگ  روما 
زا دنیآ و  ترـضحم  هب  ناراکهنگ  رگا  : » دیوگیم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  نشور  روط  هب  میرک  نآرق  دـشابیم . دـنوادخ  دزن 
زا یناوارف  تایاور  رد  [ 150 «.] دش دنهاوخ  ادـخ  وفع  تمحر و  لومـشم  ینک ، وفع  بلط  اهنآ  يارب  زین  وت  دـنیامن و  شزرمآ  بلط  ادـخ 

هتفرگ رارق  شرافـس  دروم  هدش و  حرطم  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  لّسوت  هلأسم  یّنـس ، هعیـش و  قیرط 
موحرم [ 151 .] تسا یمالسا  تایاور  نآرق و  تایآ  زا  اهنآ  یعالّطایب  ای  تاعالّطا و  یمک  رطاخ  هب  دنتـسه  لّسوت  رکنم  هک  اهنآ  تسا و 

مهیلع هّمئا  زا  ار  لّسوت  ياعد  نیا  قودـص » خیـش   » بانج هک  تسا  هدـمآ  ربتعم  ياهباتک  زا  یخرب  رد  هک  تسا  هدومرف  یـسلجم » هماـّلع  »
ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  [ 152 «.] دیسر تباجا  هب  يدوز  هب  مدناوخ  هک  یتجاح  ره  يارب  ار  اعد  نیا  : » تسا هتفگ  هدرک و  تیاور  مالسلا 

نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  ِۀَمْحَّرلا ، ِِّیبَن  َکِِّیبَِنب  َْکَیلا  ُهَّجََوتاَو  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا 

ادخ دورد  هک  دّمحم - ترضح  تمحر ، ربمایپ  تربمایپ ، هطساو  هب  منکیم  ور  وت  هب  مهاوخیم و  وت  زا  ایادخ 
، انیلْوَمَو انَدِّیَس  ای  ِۀَمْحَّرلا ، َماما  ای  ِهَّللا ، َلوُسَر  ای  ِمِساْقلا  َابا  ای  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع 

، ام يالوم  اقآ و  يا  تمحر ، ياوشیپ  يا  ادخ ، هداتسرف  يا  مساقلاوبا ، يا  داب ، شکاپ  نادناخ  وا و  رب 
ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهَّللا ، َیلا  َِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْشَتْساَو  انْهَّجََوت  اَّنا 

يور  شیپ  ار  وت  هدش و  لّسوتم  ادخ  هاگرد  هب  وت ، هلیسو  هب  میاهداد و  رارق  عیفش  ار  وت  هدومن و  ور  وت  هب  ام 
ای ِنَسَْحلا  َابا  ای  ِهَّللا ، َْدنِع  اَنل  ْعَفْشا  ِهَّللا ، َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح ،

يا  نسحلابا  يا  نک ، تعافش  وا  دزن  ام  يارب  ادخ ، دزن  دنموربآ  يا  میاهداد ، رارق  هطساو )  ) نامیاههتساوخ
انَدِّیَس ای  ِهِْقلَخ ، یلَع  ِهَّللا  َۀَّجُح  ای  ٍِبلاطیبا ، َْنب  َِّیلَع  ای  َنینِمْؤُْملاَریما ،

اقآ يا  شتاقولخم ، رب  ادخ  تّجح  يا  بلاطیبا ، نب  یلع  يا  نانمؤمریما ،
178 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهَّللا ، َیلا  َِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْشَتْساَو  انْهَّجََوت  اَّنا  انیلْوَمَو ،
يور شیپ  ار  وـت  میاهدـش و  لّـسوتم  ادـخ  هاـگرد  هـب  وـت ، هلیـسو  هـب  مـیاهداد و  رارق  عیفــش  ار  وـت  هدوـمن و  ور  وـت  هـب  اـم  اـم ، يـالوم  و 

نامیاههتساوخ 
َْتِنب  ای  ُءآرْهَّزلا  ُۀَمِطاف  ای  ِهَّللاَْدنِع ، اَنل  ْعَفْشا  ِهَّللاَْدنِع ، ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح ،

رتخد يا  ارهز ، همطاف  يا  نک ، تعافش  وا  دزن  ام  يارب  ادخ ، دزن  دنموربآ  يا  میاهداد ، رارق  هطساو ) )
انْعَفْشَتْساَو انْهَّجََوت  اَّنا  انَتالْوَمَو ، انَتَدِّیَس  ای  ِلوُسَّرلا ، ِْنیَع  َةَُّرق  ای  ٍدَّمَُحم ،

میاهداد  رارق  عیفش  ار  وت  هدومن و  ور  وت  هب  ام  ام ، رورس  وناب و  يا  ادخ ، لوسر  مشچ  ینشور  يا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 
، ِهَّللاَْدنِع ًۀَهیجَو  ای  اِنتاجاح ، ْيَدَی  َْنَیب  ِكاْنمَّدَقَو  ِهَّللا ، َیلا  ِِکب  اْنلَّسََوتَو 
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، ادخ دزن  دنموربآ  يا  میاهداد ، رارق  هطساو )  ) نامیاههتساوخ يور  شیپ  ار  وت  هدش و  لّسوتم  ادخ  هاگرد  هب  وت  هلیسو  هب  و 
َْنب  اَی  یبَتْجُْملا  اَهُّیا  ٍِّیلَع ، َْنب  َنَسَح  ای  ٍدَّمَُحم  ابا  ای  ِهَّللاَْدنِع ، اَنل  یعَفْشا 

دنزرف يا  هدیزگرب ، يا  یلع ، نب  نسح  يا  دّمحم ، ابا  يا  نک ، تعافش  وا  دزن  ام  يارب 
انْهَّجََوت اَّنا  انیلْوَمَو ، انَدِّیَس  ای  ِهِْقلَخ ، یلَع  ِهَّللا  َۀَّجُح  ای  ِهَّللا ، ِلوُسَر 

هدومن  ور  وت  هب  ام  ام ، يالوم  اقآ و  يا  شتاقولخم ، رب  ادخ  تّجح  يا  ادخ ، لوسر 
ًاهیجَو ای  اِنتاجاح ، ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَق  َو  ِهَّللا ، َیلا  َِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْشَتْساَو 

يا میاهداد ، رارق  هطـساو )  ) نامیاههتـساوخ يور  شیپ  ار  وت  میاهدش و  لّسوتم  ادخ  هاگرد  هب  وت ، هلیـسو  هب  میاهداد و  رارق  عیفـش  ار  وت  و 
دنموربآ

اَی ُدیهَّشلا  اَهُّیا  ٍِّیلَع ، َْنب  َْنیَسُحای  ِهَّللاِْدبَعابا  ای  ِهَّللاَْدنِع ، اَنل  ْعَفْشا  ِهَّللاَْدنِع ،
يا  دیهش ، يا  یلع ، نب  نیسح  يا  هَّللادبعابا ، يا  نک ، تعافش  وا  دزن  ام  يارب  ادخ ، دزن 

انْهَّجََوت اَّنا  انیلْوَمَو ، انَدِّیَس  ای  ِهِْقلَخ ، یلَع  ِهَّللا  َۀَّجُح  ای  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنب 
هدومن  ور  وت  هب  ام  ام ، يالوم  اقآ و  يا  شتاقولخم ، رب  ادخ  تّجح  يا  ادخ ، لوسر  دنزرف 

ًاهیجَو ای  اِنتاجاح ، ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَق  َو  ِهَّللا ، َیلا  َِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْشَتْساَو 
يا میاهداد ، رارق  هطـساو )  ) نامیاههتـساوخ يور  شیپ  ار  وت  هدـش و  لّـسوتم  ادـخ  هاـگرد  هب  وت ، هلیـسو  هب  میاهداد و  رارق  عیفـش  ار  وت  و 

دنموربآ
َْنیَز  ای  ِْنیَسُْحلا ، َْنب  َِّیلَع  ای  ِنَسَْحلاَابا  ای  ِهَّللاَْدنِع ، اَنل  ْعَفْشا  ِهَّللاَْدنِع ،

تنیز  يا  نیسح ، نب  یلع  يا  نسحلاوبا ، يا  نک ، تعافش  وا  دزن  ام  يارب  ادخ ، دزن 
اَّنا انیلْوَمَو ، انَدِّیَس  ای  ِهِْقلَخ ، یلَع  ِهَّللا  َۀَّجُح  ای  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنب  اَی  َنیِدباْعلا 

ام ام ، يالوم  اقآ و  يا  شتاقولخم ، رب  ادخ  تّجح  يا  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  ناگدننکتدابع ،
، اِنتاجاح ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهَّللا ، َیلا  َِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْشَتْساَو  انْهَّجََوت 

رارق هطـساو )  ) نامیاههتـساوخ يور  شیپ  ار  وت  هدش و  لّسوتم  ادخ  هاگرد  هب  وت ، هلیـسو  هب  میاهداد و  رارق  عیفـش  ار  وت  هدومن و  ور  وت  هب 
، میاهداد

179 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
اَهُّیا ٍِّیلَع ، َْنب  َدَّمَُحم  ای  ٍرَفْعَج  ابا  ای  ِهَّللاَْدنِع ، اَنل  ْعَفْشا  ِهَّللاَْدنِع ، ًاهیجَو  ای 

يا  یلع ، نب  دّمحم  يا  رفعجابا ، يا  نک ، تعافش  وا  دزن  ام  يارب  ادخ ، دزن  دنموربآ  يا 
اَّنا انیلْوَمَو ، انَدِّیَس  ای  ِهِْقلَخ ، یلَع  ِهَّللا  َۀَّجُح  ای  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنب  اَی  ُِرقاْبلا 

، ام يالوم  اقآ و  يا  شتاقولخم ، رب  ادخ  تّجح  يا  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  مولع ، هدنفاکش 
، اِنتاجاح ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهَّللا ، َیلا  َِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْشَتْساَو  انْهَّجََوت 

رارق هطساو )  ) نامیاههتساوخ يور  شیپ  ار  وت  هدش و  لّسوتم  ادخ  هاگرد  هب  وت ، هلیسو  هب  میاهداد و  رارق  عیفـش  ار  وت  هدومن و  ور  وت  هب  ام 
، میاهداد

اَهُّیا ٍدَّمَُحم ، َْنب  َرَفْعَج  ای  ِهَّللا  ِْدبَع  ابا  ای  ِهَّللاَْدنِع ، اَنل  ْعَفْشا  ِهَّللاَْدنِع ، ًاهیجَو  ای 
يا  دّمحم ، نب  رفعج  يا  هَّللادبعابا ، يا  نک ، تعافش  وا  دزن  ام  يارب  ادخ ، دزن  دنموربآ  يا 

اَّنا انیلْوَمَو ، انَدِّیَس  ای  ِهِْقلَخ ، یلَع  ِهَّللا  َۀَّجُح  ای  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنب  اَی  ُقِداَّصلا 
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، ام يالوم  اقآ و  يا  شتاقولخم ، رب  ادخ  تّجح  يا  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  وگتسار ،
، اِنتاجاح ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَق  َو  ِهَّللا ، َیلا  َِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْشَتْساَو  انْهَّجََوت 

رارق هطساو )  ) نامیاههتساوخ يور  شیپ  ار  وت  هدش و  لّسوتم  ادخ  هاگرد  هب  وت ، هلیسو  هب  میاهداد و  رارق  عیفـش  ار  وت  هدومن و  ور  وت  هب  ام 
، میاهداد

، ٍرَفْعَج َْنب  یَسُوم  ای  ِنَسَْحلا  َابا  ای  ِهَّللاَْدنِع ، اَنل  ْعَفْشا  ِهَّللا ، َْدنِع  ًاهیجَو  ای 
، رفعج نب  یسوم  يا  نسحلابا ، يا  نک ، تعافش  وا  دزن  ام  يارب  ادخ ، دزن  دنموربآ  يا 

، انیلْوَمَو انَدِّیَس  ای  ِهِْقلَخ ، یلَع  ِهَّللا  َۀَّجُح  ای  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنب  اَی  ُمِظاْکلا  اَهُّیا 
، ام يالوم  اقآ و  يا  شتاقولخم ، رب  ادخ  تّجح  يا  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  مشخ ، هدنربورف  يا 

ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَق  َو  ِهَّللا ، َیلا  َِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْشَتْساَو  انْهَّجََوت  اَّنا 
نامیاههتساوخ  يور  شیپ  ار  وت  هدش و  لّسوتم  ادخ  هاگرد  هب  وت  هلیسو  هب  میاهداد و  رارق  عیفش  ار  وت  هدومن و  ور  وت  هب  ام 

َْنب  َِّیلَع  ای  ِنَسَْحلاَابا  ای  ِهَّللاَْدنِع ، اَنل  ْعَفْشا  ِهَّللاَْدنِع ، ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح ،
نب  یلع  يا  نسحلابا ، يا  نک ، تعافش  وا  دزن  ام  يارب  ادخ ، دزن  دنموربآ  يا  میاهداد ، رارق  هطساو ) )

انَدِّیَس ای  ِهِْقلَخ ، یلَع  ِهَّللا  َۀَّجُح  ای  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنب  اَی  اضِّرلا  اَهُّیا  یسُوم 
اقآ يا  شتاقولخم ، رب  ادخ  تّجح  يا  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  قح ، ياضر  هب  دونشخ  يا  یسوم ،

ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَق  َو  ِهَّللا ، َیلا  َِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْشتْساَو  انْهَّجََوت  اَّنا  انیلْوَمَو ،
نامیاههتساوخ  يور  شیپ  ار  وت  هدش و  لّسوتم  ادخ  هاگرد  هب  وت  هلیسو  هب  میاهداد و  رارق  عیفش  ار  وت  هدومن و  ور  وت  هب  ام  ام ، يالوم  و 

َْنب  َدَّمَُحم  ای  ٍرَفْعَج  ابا  ای  ِهَّللا ، َْدنِع  اَنل  ْعَفْشا  ِهَّللا ، َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح ،
نب  دّمحم  يا  رفعجابا ، يا  نک ، تعافش  وا  دزن  ام  يارب  ادخ ، دزن  دنموربآ  يا  میاهداد ، رارق  هطساو ) )

180 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ای ِهِْقلَخ ، یلَع  ِهَّللا  َۀَّجُح  ای  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنب  اَی  ُداوَْجلا  ُّیِقَّتلا  اَهُّیا  ٍِّیلَع ،

يا  شتاقولخم ، رب  ادخ  تّجح  يا  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  هدنشخب ، ِراکزیهرپ  يا  یلع ،
َكاْنمَّدَق  َو  ِهَّللا ، َیلا  َِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْشَتْساَو  انْهَّجََوت  اَّنا  انیلْوَمَو ، انَدِّیَس 

يور  شیپ  ار  وت  هدش و  لّسوتم  ادخ  هاگرد  هب  وت ، هلیسو  هب  میاهداد و  رارق  عیفش  ار  وت  هدومن و  ور  وت  هب  ام  ام ، يالوم  اقآ و 
ای ِنَسَْحلا  َابا  ای  ِهَّللاَْدنِع ، اَنل  ْعَفْشا  ِهَّللاَْدنِع ، ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح ، ْيَدَی  َْنَیب 

يا  نسحلابا ، يا  نک ، تعافش  وا  دزن  ام  يارب  ادخ ، دزن  دنموربآ  يا  میاهداد ، رارق  هطساو )  ) نامیاههتساوخ
یلَع  ِهَّللا  َۀَّجُح  ای  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنب  اَی  ُّیِقَّنلا  يِداْهلا  اَهُّیا  ٍدَّمَُحم ، َْنب  َِّیلَع 

رب ادخ  تّجح  يا  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  كاپ ، هدننک  تیاده  يا  دّمحم ، نب  یلع 
، ِهَّللا َیلا  َِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْشَتْساَو  انْهَّجََوت  اَّنا  انیلْوَمَو ، انَدِّیَس  ای  ِهِْقلَخ ،

، هدش لّسوتم  ادخ  هاگرد  هب  وت ، هلیسو  هب  میاهداد و  رارق  عیفش  ار  وت  هدومن و  ور  وت  هب  ام  ام ، يالوم  اقآ و  يا  شتاقولخم ،
ابا ای  ِهَّللاَْدنِع ، اَنل  ْعَفْشا  ِهَّللاَْدنِع ، ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح ، ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو 

ابا يا  نک ، تعافش  وا  دزن  ام  يارب  ادخ  دزن  دنموربآ  يا  میاهداد ، رارق  هطساو )  ) نامیاههتساوخ يور  شیپ  ار  وت  و 
َۀَّجُح ای  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنب  اَی  ُّيِرَکْسَْعلا  ُّیِکَّزلا  اَهُّیا  ٍِّیلَع ، َْنب  َنَسَح  ای  ٍدَّمَُحم 

تّجح  يا  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  يرکسع ، ماما  هزیکاپ ، كاپ و  يا  یلع ، نب  نسح  يا  دّمحم ،
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َِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْشَتْساَو  انْهَّجََوت  اَّنا  انیلْوَمَو ، انَدِّیَس  ای  ِهِْقلَخ ، یلَع  ِهَّللا 
، وت هلیسو  هب  میاهداد و  رارق  عیفش  ار  وت  هدومن و  ور  وتهب  ام  ام ، يالوم  اقآ و  يا  شتاقولخم ، رب  ادخ 

َْدنِع اَنل  ْعَفْشا  ِهَّللا ، َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح ، ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهَّللا ، َیلا 
، نک تعافش  وا  دزن  ام  يارب  ادخ  دزن  دنموربآ  يا  میاهداد ، رارق  هطساو )  ) نامیاههتساوخ يور  شیپ  ار  وت  هدش و  لّسوتم  ادخ  هاگرد  هب 

َْنب  اَی  ُّيِدْهَْملا ، ُرَظَْتنُْملا  ُِمئآْقلا  اَهُّیا  َۀَّجُْحلا ، َفَلَْخلاَو  ِنَسَْحلا  َّیِصَو  ای  ِهَّللا ،
دنزرف يا  هتفای ، تیاده  هدش  هدیشک  راظتنا  هدننک  مایق  يا  مدرم ) رب   ) تّجح و  ماما )  ) نیشناج نسح ، نیشناج  يا 

انْهَّجََوت اَّنا  انیلْوَمَو ، انَدِّیَس  ای  ِهِْقلَخ ، یلَع  ِهَّللا  َۀَّجُح  ای  ِهَّللا ، ِلوُسَر 
هدومن  ور  وت  هب  ام  ام ، يالوم  اقآ و  يا  شتاقولخم ، رب  ادخ  تّجح  يا  ادخ ، لوسر 

ًاهیجَو ای  اِنتاجاح ، ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهَّللا ، َیلا  َِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْشَتْساَو 
يا میاهداد ، رارق  هطـساو )  ) نامیاههتـساوخ يور  شیپ  ار  وت  هدـش و  لّـسوتم  ادـخ  هاـگرد  هب  وت ، هلیـسو  هب  میاهداد و  رارق  عیفـش  ار  وت  و 

دنموربآ
. دوشیم هدروآرب  یلاعت  هَّللاءاشنا  هک  دهاوخب  ار  دوخ  تجاح  سپس  ِهَّللا * َْدنِع  اَنل  ْعَفْشا  ِهَّللا ، َْدنِع 

.**************************** نک تعافش  وا  دزن  ام  يارب  ادخ  دزن 
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: دیوگب نیا  زا  دعب  هک  تسا  هدمآ  يرگید 153 ] تیاور  رد 
يْرقَف  ِمْوَِیل  یتَّدُع  َو  یتَِّمئا  ْمُِکب  ُتْهَّجََوت  ّینا  َِّیلاوَم ، َو  یتَداس  ای 

رقف زور  يارب  ماهریخذ  منایاوشیپ و  امش  هلیسو  هب  نم ، نایاوشیپ  نارورس و  يا 
، ِهَّللا َیلا  ْمُِکب  ُْتعَفْشَتْسا  َو  ِهَّللا ، َیلا  ْمُِکب  ُْتلَّسََوت  َو  ِهَّللا ، َیلا  یتَجاحَو 

ماهداد  رارق  عیفش  وا  دزن  ار  امش  هدش و  لّسوتم  ادخ  هب  امش  هطساو  هب  ماهدومن و  ور  ادخ  هب  مزاین  و 
َیلا  یتَلیسَو  ْمُکَّناَف  ِهَّللاَْدنِع ، یبُونُذ  ْنِم  ینوُذِْقنَتْساَو  ِهَّللاَْدنِع ، یل  اوُعَفْشاَف 

اب نم  طابترا )  ) هلیسو امش  نیقی  هب  دیهد ، تاجن  ادخ  دزن  رد  مناهانگ  ّرش )  ) زا ارم  و  دیشاب ، ادخ  دزن  نم  عیفش  سپ 
ای یئآجَر  ِهَّللاَْدنِع  اُونوُکَف  ِهَّللا ، َنِم  ًةاَجن  وُجْرا  ْمُِکبْرُِقبَو  ْمُکِّبُِحبَو  ِهَّللا ،

دنوادخ يایلوا  يا  منارورس و  يا  امش  سپ  مراد ، تاجن  دیما  ادخ  زا  امش  یتسود  ّتبحم و  اب  و  دیتسه ، ادخ 
ِهَّللا  َءآدْعا  ُهَّللا  َنََعلَو  َنیعَمْجا ، ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا ، َءآِیلْوا  ای  یتَداس 

اهنآ ّقح  رد  هک  ار  شنانمشد  دنوادخ  داب و  نانآ  همه  رب  ادخ  دورد  دیشاب ، ادخ  دزن  رد  مدیما  هیام 
. َنیَملاْعلا َّبَر  َنیما  َنیرِخْالا ، َو  َنیلَّوَْألا  َنِم  ْمِهیِملاظ 

. نایناهج راگدرورپ  يا  نک  تباجا  ار  میاعد  دنک ، تنعل  ناینیسپ  ناینیشیپ و  زا  دناهدومن  ملظ 

: قالخالامراکم ياعد 

یقالخا و لیاضف  بسک  مومذم و  دنـسپان و  تافـص  عفر  يارب  دنوادخ ، زا  تسا  یتساوخرد  تسادـیپ ، شمان  زا  هک  هنوگنامه  اعد  نیا 
ار ناهانگ  یقالخا و  لیاذر  زا  يرایـسب  اعد ، نابز  اب  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  تسا . دنوادخ  تیاضر  دروم  هک  یـشور  هار و  رد  تکرح 
ات دبلطیم  دنوادخ  زا  ار  تافص  نادب  یگتسارآ  دنکیم و  وگزاب  زین  ار  یقالخا  لیاضف  زا  یتسرهف  دوش و  بانتجا  اهنآ  زا  ات  درمشیمرب 

. تسا هدمآ  متسیب ) ياعد   ) تساهبنارگ بتک  زا  هک  هّیداّجس » هفیحص   » رد اعد  نیا  دننک . ادتقا  وا  هب  تافص ، نیا  بسک  يارب  نانمؤم 
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ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

ْلَعْجاَو  ِنامیْإلا ، َلَمْکا  ینامیِاب  ْغَِّلبَو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا 
منیقی  و  ناسرب ، نآ  هبترم  نیرتلماک  هب  ار  منامیا  و  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ 
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ِنَسْحا  یلا  یلَمَِعبَو  ِتاَّیِّنلا ، ِنَسْحا  یلا  یتَِّیِنب  ِهَْتناَو  ِنیقَْیلا ، َلَْضفا  ینیقَی 

لامعا  نیرتوکین  هب  ار  ملمع  نآ و  نیرتوکین  هب  ار  متّین  و  هد ، رارق  نیقی  نیرترب  ار 
ِْحلْصَتْساَو  ینیقَی  َكَْدنِع  اِمب  ْحِّحَص  َو  یتَِّین  َکِفُْطِلب  ْرِّفَو  َّمُهللا  ِلامْعَْألا ،

و نک ، قیدصت  تسوت  دزن  هچنآ  هطساو  هب  ار  منامیا  و  نک ، ناوارف  ریخ ) ياهراک  يارب   ) ار متّین  تمرک ، فطل و  هب  ایادخ  نادرگ ، یهتنم 
تتردق  اب 

ِیُنلَغْشَی  ام  ینِفْکاَو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  یّنِم  َدَسَف  ام  َِکتَرْدُِقب 
ارم نآ  هب  نتخادرپ  هک  يروما  و  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  نادرگ ، حالصا  هدش  هابت  نم  زا  هچنآ 

امیف یماَّیا  ْغِْرفَتْساَو  ُْهنَع ، ًادَغ  یُنلَئْسَت  اِمب  یْنلِمْعَتْساَو  ِِهب ، ُماِمتْهِْإلا 
هک  یفده  نآ  يارب  اهنت  ار  مراگزور  و  ینکیم ، تساوخزاب  نآ  زا  تمایق  يادرف  هک  رامگ  يراک  هب  ارم  و  امن ، تیافک  درادیم  لوغشم 

ینَّزِعاَو  ِرَظَّنلِاب ، یِّنتْفَت  الَو  َِکقْزِر ، یف  َّیَلَع  ْعِسْواَو  یِننْغاَو  َُهل ، ینَتْقَلَخ 
شخب  تّزع  ارم  و  زاسم ، هنتف  راتفرگ  هدوهیب )  ) هاگن اب  ارم  و  هد ، تعسو  ار  میزور  نک و  زاینیب  ارم  و  زاس ، غراف  يدیرفآ  نآ  يارب  ارم 

ِرْجاَو ِبْجُْعلِاب ، یتَدابِع  ْدِسُْفتالَو  ََکل ، ینْدِّبَعَو  ِْربِْکلِاب ، یّنَِیلَْتبَت  الَو 
نم  ناتسد  اب  و  نادرگم ، دساف  ینیبدوخ  اب  ار  متدابع  و  نادرگ ، دوخ  هدنب  و  زاسن ، رورغ  ربک و  هب  التبم  و 

، ِقالْخَْألا َِیلاعَم  یل  ْبَهَو  ِّنَْملِاب ، ُهْقَحْمَت  الَو  َْریَْخلا ، َّيَدَی  یلَع  ِساَّنِلل 
، شخبب نم  هب  ار  قالخا  یلاع  بتارم  و  نکم ، دوبان  منداهن  ّتنم  اب  ار  نآ  و  نادرگ ، يراج  مدرم  رب  ار  یکین  ریخ و 

ِیف  ینْعَفَْرت  الَو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ِرْخَْفلا ، َنِم  ینْمِصْعاَو 
دزن ارم  هبترم  رگا  و  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  رادهگن ، یشورفرخف  زا  ارم  و 

ًارِهاظ ًاّزِع  یل  ْثِدُْحت  الَو  اهَْلثِم ، یسْفَن  َْدنِع  ینَتْطَطَح  اَّلا  ًۀَجَرَد  ِساَّنلا 
راکشآ تّزع  ردق  ره  و  روآ ، نییاپ  مدوخ  دزن  ارم  هزادنا  نامه  هب  يربیم  الاب  مدرم 

ٍدَّمَُحم یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  اهِرَدَِقب ، یسْفَن  َْدنِع  ًۀَنِطاب  ًۀَّلِذ  یل  َْتثَدَحا  اَّلا 
شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  نک ، داجیا  منورد  رد  ینتورف  رادقم  نامه  هب  ینکیم  تیانع  نم  هب 

ُغیزا  ٍّقَح ال  ِۀَقیرَطَو  ِِهب ، ُلِْدبَتْسا  ٍِحلاص ال  ًيدُِهب  ینْعِّتَمَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو 
نآ  زا  هک  یّقح  هار  و  مزاسن ، لیدبت  يرگید  زیچ  هب  ار  نآ  هک  ياهتسیاش  تیاده  هب  امن  دنمهرهب  ارم  تسرف و  دورد 

، َِکتَعاط یف  ًَۀلِْذب  يرْمُع  َناک  ام  ینْرِّمَعَو  اهیف ، ُّکُشا  ٍدْشُر ال  ِۀَِّینَو  اْهنَع ،
، هد رمع  نم  هب  تسوت  تعاط  ریسم  رد  میگدنز  هک  ینامز  ات  و  منکن ، کش  نآ  رد  هک  یحیحص  ّتین  موشن و  فرحنم 

َُکتْقَم  َِقبْسَی  ْنا  َْلبَق  َْکَیلا  ینِْضْبقاَف  ِناْطیَّشِلل ، ًاعَتْرَم  يرْمُع  َناک  اذاَف 
دسر نم  هب  تمشخ  هک  نآ  زا  شیپ  ریگب ، ار  مناج  ددرگ  ناطیش  هاگارچ  میگدنز  هک  ینامز  سپ 
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اَّلا یّنِم  ُباُعت  ًۀَلْصَخ  ْعَدَت  َّمُهَّللا ال  َّیَلَع ، َُکبَضَغ  َمِکْحَتْسَی  ْوا  ََّیلا ،
هک  نآ  زج  راذگم  یقاب  تسا  شهوکن  هیام  هک  نم  زا  یتلصخ  چیه  ایادخ  ددرگ ، یمتح  نم  رب  تبضغ  ای 

اَّلا ًۀَِصقان  َِّیف  ًۀَموُرْکا  الَو  اهَْتنَّسَح ، اَّلا  اِهب  ُبَّنَؤا  ًۀَِبئآع  الَو  اهَتْحَلْصا ،
هک  نآ  زج  ار ، مامتان  يوکین  تلصخ  چیه  ینادرگ و  شیوکین  هک  نآ  زج  موشیم  شنزرس  نآ  هب  هک  ار  یبیع  چیه  ینک و  شحالصا 

ِلْها  ِۀَضِْغب  ْنِم  یْنلِْدباَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  اهَتْمَْمتا ،
نم  اب  ار  نازوتهنیک  ینمشد  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  ینادرگ ، لماک 

ِحالَّصلا  ِلْها  ِۀَّنِظ  ْنِمَو  َةَّدَوَْملا ، ِیْغَْبلا  ِلْها  ِدَسَح  ْنِمَو  َۀَّبَحَْملا ، ِنانَّشلا 
ار ناحلاص  ینامگدب  و  تّدوم ، یتسود و  هب  ار  ناراکمتس  تداسح  و  ّتبحم ، رهم و  هب 

، َةَّرَبَْملا ِماحْرَْألا  ِيَوذ  ِقوُقُع  ْنِمَو  َۀَیالَْولا ، َْنیَنْدَْألا  ِةَوادَع  ْنِم  َو  َۀَقِّثلا ،
، ّتبحم یکین و  هب  ار  نادنواشیوخ  تفلاخم  ینامرفان و  و  تیالو ، یتسرپرس و  هب  ار  ناکیدزن  ینمشد  و  تقاثو ، دامتعا و  هب 

ْنِمَو  ِۀَقِْملا ، َحیحْصَت  َنیرادُْملا  ِّبُح  ْنِمَو  َةَرْصُّنلا ، َنیبَْرقَْألا  ِنالْذِخ  ْنِمَو 
، تقیقح اب  هارمه  یتسود  هب  ار  ناگدننک  ارادم  يرهاظ  ّتبحم  و  ترصن ، يرای و  هب  ار  ناکیدزن  ندرک  راوخ  و 

، ِۀَنَمَْألا َةَوالَح  َنیِملاَّظلا  ِفْوَخ  ِةَرارَم  ْنِمَو  ِةَرْشِْعلا ، َمَرَک  َنیِسبالُْملا  ِّدَر 
. امرف لیدبت  تینما ، ینیریش  هب  ار  ناراکمتس  زا  سرت  یخلت  و  ترشاعم ، یکین  هب  ار  نارشاعم  نتخاس  رود  و 

ًاناِسلَو ینَمَلَظ  ْنَم  یلَع  ًادَی  یل  ْلَعْجاَو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا 
ییایوگ  نابز  دنک و  متس  نم  رب  هک  نآ  ربارب  رد  يدنمتردق  تسد  هد  رارق  میارب  و  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ 

ینَدَیاکْنَم  یلَع  ًارْکَم  یل  ْبَهَو  ینَدَناع  ْنَِمب  ًارَفَظَو  ینَمَصاخ  ْنَم  یلَع 
دنک هلیح  نم  اب  هک  نآ  ربارب  رد  يراکهار  نم  هب  شخبب  و  دزرو ، ینمشد  نم  اب  هک  یسک  رب  يزوریپ  و  دنک ، زیتس  نم  اب  هکنآ  ربارب  رد 

ْنَّمِم  ًۀَمالَسَو  ینَبَصَق  ْنَِمل  ًابیذْکَتَو  ینَدَهَطْضا  ِنَم  یلَع  ًةَرُْدقَو 
هک  یسک  دنزگ  زا  ندوب  ناما  رد  و  دنک ، ییوجبیع  نم  زا  هک  سک  نآ  بیذکت  و  دهد ، رارق  انگنت  رد  ارم  هک  نآ  ربارب  رد  یناوت  و 

َمُهللا  ینَدَشْرا  ْنَم  ِۀََعباتُمَو  ینَدَّدَس  ْنَم  ِۀَعاِطل  ینْقِّفَو  َو  ینَدَّعََوت 
ایادخ هد ، قیفوت  دنکیم  مداشرا  هک  یسک  زا  تعباتم  دنکیم و  مییامنهار  هک  یسک  زا  يوریپ  هب  ارم  و  دنک ، دیدهت  ارم 

، ِحْصُّنلِاب ینَّشَغ  ْنَم  َضِراعا  ْنَِأل  ینْدِّدَسَو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص 
مهد  خساپ  یهاوخ  ریخ  هب  هدرک  تنایخ  نم  هب  هک  یسک  اب  ات  نک  مکمک  و  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب 

ْنَم  َِیفاکاَو  ِلْذَْبلِاب ، ینَمَرَح  ْنَم  َبیثاَو  ِِّرْبلِاب ، ینَرَجَه  ْنَم  َيِزْجاَو 
هدیرب  نم  زا  هک  یسک  مهد و  ضوع  ششخب  اب  هتخاس  مورحم  ارم  هک  یسک  و  مهد ، شاداپ  یکین  هب  هدرک  اهر  ارم  هک  یسک  و 

184 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
َرُکْشا ْناَو  ِرْکِّذلا ، ِنْسُح  یلا  یَنباتْغا  ِنَم  َِفلاخاَو  ِۀَلِّصلِاب ، ینَعَطَق 

ناسحا  یکین و  زا  و  منک ، هلباقم  کین  دای  اب  هدومن  ییوگدب  نم  زا  هک  یسک  اب  و  مهد ، شیازس  ّتبحم  اب 
ینِّلَحَو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ِۀَئِّیَّسلا ، ِنَع  َیِضْغاَو  َۀَنَسَْحلا ،

هب  ارم  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  منک ، یشوپمشچ  يدب  زا  هدومن و  يرازگساپس 
، ِْظیَْغلا ِمْظَکَو  ِلْدَْعلا ، ِطَْسب  یف  َنیقَّتُْملا  َۀَنیز  ینِْسْبلاَو  َنیِحلاَّصلا ، ِۀَْیلِِحب 

مشخ  ندرب  ورف  و  تلادع ، شرتسگ  رد  ناشوپب ، نم  هب  ار  ناراکزیهرپ  رویز  يارایب و  ناحلاص  رویز 
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، ِۀَفِراْعلا ِءآْشفاَو  ِْنیَْبلا ، ِتاذ  ِحالْصاَو  ِۀَقْرُْفلا ، ِلْها  ِّمَضَو  ِةَِرئآَّنلا ، ِءآفْطاَو 
اهیکین ندومن  راکشآ  مدرم و  نایم  حالصا  دناهدش و  ادج  مه  زا  هک  نانآ  ندروآدرگ  و  هنتف ، شتآ  نتخاس  شوماخ  و 

، ِةَریّسلا ِنْسُحَو  ِحانَْجلا ، ِضْفَخ  َو  ِۀَکیرَْعلا ، ِنیلَو  ِۀَِبئآْعلا ، ِْرتَسَو 
وکین راتفر  و  ینتورف ، عضاوت و  و  ییوخ ، مرن  و  بویع ، ندناشوپ  و 

، ِلُّضَفَّتلا ِراثیاَو  ِۀَلیضَْفلا ، َیلا  ِْقبَّسلاَو  ِۀََقلاخُْملا ، ِبیطَو  ِحیّرلا ، ِنوُکُسَو 
ناسحا  رد  یگتشذگ  دوخ  زا  و  لیاضف ، رد  نتفرگ  تقبس  و  یقلخ ، شوخ  و  راقو ، ینیگنس و  و 

، َّزَع ْناَو  ِّقَْحلِاب  ِلْوَْقلاَو  ِّقِحَتْسُْملا ، ِْریَغ  یلَع  ِلاْضفِْإلاَو  ِرییْعَّتلا ، ِكَْرتَو 
دشاب راوشد  نارگ و  دنچ  ره  قح  هب  نتفگ  نخس  تسین ، نآ  راوازس  هک  نآ  رب  ششخب  نارگید و  شنزرس  كرت  و 

َلَق  ْنا  َو  ِّرَّشلا  ِراثِْکتْسا  َو  یْلِعفَو  یلْوَق  ْنِم  َُرثَک  ْناَو  ِْریَْخلا  ِلالِْقتْساَو 
دنچ ره  دوخ  دب  ياهراک  ندرمش  دایز  دشاب و  دایز  مریخ  راتفر  راتفگ و  دنچ  ره  دوخ  کین  ياهراک  ندرمش  مک  و 

، ِۀَعامَْجلا ِموُُزلَو  ِۀَعاَّطلا ، ِماوَِدب  یل  َِکلذ  ْلِمْکا  َو  یْلِعفَو  یلْوَق  ْنِم 
( نانمؤم  ) تعامج اب  یهارمه  هتسویپ و  تعاطا  اب  ار  تافص  نیا  ایادخ ) ، ) دشاب كدنا  مرادرک  راتفگ و  رد 

ٍدَّمَُحم یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ِعَرَتْخُْملا ، ِْياَّرلا  ِلِمْعَتْسُمَو  ِعَِدْبلا ، ِلْها  ِْضفَرَو 
دّمحم رب  ایادخ  ناسر ، لامک  هب  نم  رد  دننکیم ، يوریپ  یگتخاس  رظن  يأر و  زا  هک  نانآ  و  ناراذگ ، تعدب  درط  و 

، ُْتبِصَن اذا  َِّیف  َِکتَُّوق  يْوقاَو  ُتِْربَک ، اذا  َّیَلَع  َِکقْزِر  َعَسْوا  ْلَعْجاَو  ِِهلآَو ،
راد ینازرا  نم  هب  ار  تیورین  نیرتيوق  یگدنامرد ، ماگنه  هب  يزور و  نیرتهدرتسگ  يریپ ، ماگنه  هب  و  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  و 

ِضُّرَعَّتلِاب  الَو  َِکلیبَس ، ْنَع  یمَْعلا  َالَو  َِکتَدابِع ، ْنَع  ِلَسَْکلِاب  یّنَِیلَْتبَت  الَو 
ریسم رد  نداهن  ماگ  تهار و  زا  یهارمگ  تلاسک و  هب  تدابع  ماگنه  هب  ارم  و 

َعَمَتْجا  ِنَم  ِۀَقَرافُمالَو  َْکنَع ، َقَّرَفَت  ْنَم  ِۀَعَماُجم  الَو  َِکتَّبَحَم ، ِفالِِخل 
، دناهدروخ دنویپ  وت  اب  هک  نانآ  زا  ییادج  و  دناهدش ، ادج  وت  زا  هک  نانآ  اب  یهارمه  دنویپ و  تتّبحم و  فالخ 
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، ِۀَجاْحلا َْدنِع  َُکلَئْساَو  ِةَروُرَّْضلا ، َْدنِع  َِکب  ُلوُصا  یْنلَعْجا  َّمُهللا  َْکَیلا ،

مهاوخب  وت  زا  زاین  ماگنه  هب  و  منک ، ور  وت  هب  یتخس  ماگنه  هب  هک  هد  رارق  نانچ  ارم  ایادخ  نکم . راچد 
اَذا َكِْریَِغب  ِۀَناِعتْسِْإلِاب  یِّنتْفَت  الَو  ِۀَنَکْسَْملا ، َْدنِع  َْکَیلا  ُعَّرَضَتا  َو 

نتسج  يرای  هب  یگدنامرد  يراتفرگ و  ماگنه  هب  ارم  و  منک ، عّرضت  تهاگرد  هب  یگراچیب  ماگنه  هب  و 
یلا  ِعُّرَضَّتلِاب  الَو  ُتْرَقَْتفا ، اَذا  َكِْریَغ  ِلاؤُِسل  ِعوُضُْخلِاب  الَو  ُتْرِرُطْضا ،

شهاوخ  هب  سرت  ماگنه  هب  تدوخ و  ریغ  زا  تساوخرد  يارب  ینتورف  هب  زاین  ماگنه  هب  تدوخ و  ریغ  زا 
، َکَضارْعاَو َکَْعنَمَو  َکَنالْذِخ ، َِکلِذب  َّقِحَتْساَف  ُْتبِهَر ، اذا  َکَنوُد  ْنَم 

مدرگ  وت  زا  يرود  فطل و  عنم  يراوخ و  ّقحتسم  منک ) نانچ  رگا   ) هک نکم ، ناحتما  تدوخ ، ریغ  زا  سامتلا  و 
یّنَمَّتلا  َنِم  یعوُر  یف  ُناْطیَّشلا  یِْقُلی  ام  ْلَعْجا  َّمُهَّللا  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرا  ای 

لطاب  يوزرآ  زا  مرطاخ  رد  ناطیش  هک  هچنآ  لباقم  رد  ایادخ  نانابرهم ، نیرتنابرهم  يا 
یلَع  ًاریبْدَتَو  َِکتَرُْدق ، یف  ًارُّکَفَتَو  َِکتَمَظَِعل ، ًارْکِذ  ِدَسَْحلاَو ، یّنَظَّتلاَو 

ربارب رد  ریبدت  تردق و  رد  ندیشیدنا  تمظع و  يروآدای  مبلق  رد  دنکفایم ، تداسح  ینامگدب و  و 
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، ٍضْرِع ِْمتَش  ْوا  ٍرْجَه ، ْوا  ٍشُْحف  ِۀَظَْفل  ْنِم  یناِسل  یلَع  يرْجا  امَو  َكِّوُدَع ،
يردهدرپ  ای  ازسان  ای  کیکر  هملک  زا  هچنآ  لباقم  رد  و  هد ، رارق  ار  تنمشد 

َِکلذ  َهَبْشا  امَو  ٍرِضاح ، ِّبَس  ْوا  ٍِبئآغ ، ٍنِمُْؤم  ِباِیتْغا  ِوا  ٍلِطاب ، ِةَداهَش  ْوا 
هک  نآ  دننام  رضاح و  صخش  مانشد  ای  بیاغ ، نمؤم  تبیغ  ای  قحان  هب  تداهش  ای 

، َكِدیجْمَت یف  ًاباهَذَو  َْکیَلَع ، ِءآنَّثلا  ِیف  ًاقارْغاَو  ََکل ، ِدْمَْحلِاب  ًاقُْطن 
تشادگرزب  يارب  تکرح  ناوارف و  يانث  حدم و  شیاتس و  دمح و  هب  دزاسیم  يراج  منابز  رب 

یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  َِکنَنِِمل ، ًءآصْحاَو  َِکناسْحِِإب ، ًافاِرتْعاَو  َِکتَمِْعِنل ، ًارْکُشَو 
نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  هد ، رارق  ار  تیاهتمعن  شرامش  ناسحا و  فطل و  هب  رارقا  تمعن و  ساپس  و 

َْتناَو  َّنَِملْظا  الَو  یّنَع  ِْعفَّدِلل  ٌقیطُم  َْتناَو  َّنَمَلْظا  الَو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم 
اریز منکن  متس  یـسک  هب  هک ) نک  نانچ   ) يراد و ار  نآ  عفد  ناوت  هک  اریز  موشن  عقاو  متـس  دروم  هک ) نک  نانچ   ) و تسرف ، دورد  شکاپ 

وت
َنَرِقَْتفا  الَو  یتَیادِه  َْکتَنَْکما  ْدَق  َو  َّنَّلِضا  الَو  یّنِم  ِْضبَْقلا  یَلَع  ُرِداْقلا 

موشن  دنمزاین  هک ) نک  نانچ   ) و تسا ، مهارف  وت  يارب  متیاده  ناکما  اریز  موشن ، هارمگ  هک ) نک  نانچ   ) و ییاناوت ، منتشادزاب  رب 
َِکتَرِفْغَم  یلا  َّمُهللا  يدْجُو  َكِْدنِع  ْنِمَو  َّنَیَغْطا  الَو  یعْسُو  َكِْدنِع  ْنِمَو 

هب ایادـخ  تسوـت ، دزن  منّکمت  ییاـناوت و  هک  اریز  میاـمنن  یـشکرس  ناـیغط و  هـک ) نـک  ناـنچ   ) و تسوـت ، بناـج  زا  میرگناوـت  هـک  اریز 
تشزرمآ 
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، ُْتِقثَو َِکلْضَِفبَو  ُْتقَتْشا ، َكِزُواَجت  یلاَو  ُتْدَصَق ، َكِْوفَع  یلاَو  ُتْدَفَو ،

مراد  نانیمطا  وت  لضف  هب  ماوت و  تشذگ  قاتشم  و  مدومن ، بلط  ار  وت  وفع  هدش و  دراو 
، َكَْوفَع ِِهب  ُّقِحَتْسا  ام  یلَمَع  یف  الَو  َکَتَرِفْغَم ، یل  ُبِجُوی  ام  يْدنِع  َْسَیلَو 

تسین  مشاب  وت  وفع  هتسیاش  نآ  هطساو  هب  هک  يزیچ  مرادرک  رد  مرادن و  دوش  وت  دزن  مشزرمآ  بجوم  هک  يزیچ  و 
، ِِهلآَو ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  َُکلْضَف ، اَّلا  یسْفَن  یلَع  ُتْمَکَح  ْنا  َدَْعب  یلامَو 

و تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  سپ  مرادن ، يزیچ  وت  لضف  زج  مسفن  رب  متواضق  زا  دعب  و 
یتَِّلل  ینْقِّفَو  َو  يْوقَّتلا  ِینْمِْهلاَو  يدُْهلِاب  ینْقِْطناَو  َّمُهللا  َّیَلَع ، ْلَّضَفَتَو 

تسا  رتهزیکاپ  هچنآ  هب  ارم  نک و  ماهلا  نم  هب  يراکزیهرپ  نادرگ و  ایوگ  تیاده ، هب  ارم  ایادخ و  نک ، فطل  نم  رب 
یْلثُْملا  َۀَقیرَّطلا  َِیب  ُْکلْسا  َّمُهللا  یضْرا  َوُه  اِمب  یْنلِمْعَتْساَو  یکْزا  َیِه 

نک  دراو  هار  نیرتهب  هب  ارم  ایادخ  راد ، لوغشم  تسا  رتهدیدنسپ  هچنآ  هب  نادرگ و  ّقفوم 
، ِِهلآَو ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ییْحاَو  ُتُوما  َِکتَِّلم  یلَع  یْنلَعْجاَو 

و تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  هد ، رارق  دوخ  نید  رب  ار  میگدنز  گرم و  و 
ْنِم  َو  ِداشَّرلا ، ِۀَّلِدا  ْنِم  َو  ِدادَّسلا ، ِلْها  ْنِم  یْنلَعْجاَو  ِداِصْتقِْإلِاب ، ینْعِّتَمَو 

زا تیاده و  نایامنهار  زا  نامدق و  تباث  زا  ارم  و  زاس ، دنمهرهب  یگدنز  رد  يورهنایم  هب  ارم 
ْذُخ َّمُهللا  ِداصْرِملا ، َۀَمالَسَو  ِداعَْملا ، َزْوَف  یْنقُزْراَو  ِدابِْعلا ، یِِحلاص 

هچنآ  ایادخ  نادرگ ، میزور  ار  ترخآ )  ) هاگنیمک زا  روبع  یتمالس  تمایق و  زور  يراگتسر  و  هد ، رارق  تاهتسیاش  ناگدنب 
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َناَف  اهُِحلُْصی ، ام  یسْفَن  ْنِم  یسْفَِنل  ِْقباَو  اهُصِّلَُخی ، ام  یسْفَن  ْنِم  َکِسْفَِنل 
نیقی  هب  سپ  راذگ  یقاب  دنکیم  حالصا  ارم  هچنآ  و  ریگب ، نم  زا  دنکیم  صلاخ  ارم  شنتفرگ 

ْنا  یعَجَْتنُم  َْتناَو  ُْتنِزَح ، ْنا  یتَّدُع  َْتنا  َّمُهَّللا  اهَمِصْعَت ، ْوا  ٌۀَِکلاه  یسْفَن 
وت موش  مورحم  رگا  و  ینم ، هاگ  هیکت  وت  موش  نیگمغ  رگا  ایادخ  يراد ، هگن  ار  نآ  وت  هکنیا  رگم  تسا  یندشدوبان  مسفن 

َدَسَف اِملَو  ٌفَلَخ ، َتاف  اَّمِم  َكَْدنِعَو  ُْتثَرَک ، ْنا  یتَثاِغتْسا  َِکبَو  ُْتمِرُح ،
هچنآ  حالصا  دورب و  تسد  زا  هچنآ  نیزگیاج  تسوت  دزن  و  ینم ، سردایرف  وت  موش  یتخس  راتفرگ  رگا  و  ینم ، هاگهانپ 

َْلبَقَو  ِۀَِیفاْعلِاب ، ِءالَْبلا  َْلبَق  َّیَلَع  ُْنْنماَف  ٌرییْغَت ، َتْرَْکنا  امیفَو  ٌحالَص ،
يرگناوت  و  يراتفرگ ، زا  لبق  یتسردنت  هب  نم  رب  راذگ  ّتنم  سپ  یتسناد ، بیع  هچنآ  ینوگرگد  و  دوش ، هابت 

ْبَهَو  ِدابِْعلا ، ِةَّرَعَم  َۀَنُؤَم  ینِفْکاَو  ِداشَّرلِاب ، ِلالَّضلا  َْلبَقَو  ِةَدِْجلِاب ، ِبَلَّطلا 
ِّتینما  و  نک ، تیافک  ناگدنب  رازآ  جنر و  زا  ارم  و  یهارمگ ، زا  لبق  تیاده  و  ندرک ، تساوخرد  زا  لبق 

187 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ٍدَّمَُحم یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ِداشْرِْإلا ، َنْسُح  ینِْحْنماَو  ِداعَْملا ، ِمْوَی  َْنما  یل 

شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  راد ، ینازرا  نم  هب  ار  وکین  ییامنهار  شخبب ، نم  هب  ار  تمایق  زور 
ینِوادَو  َکِمَرَِکب ، ینِْحلْصاَو  َِکتَمِْعِنب ، ینُذْغاَو  َکِفُْطِلب ، یّنَع  ْأَرْداَو  ِِهلآَو ،

تتیبرت  اب  نک و  محالصا  تیراوگرزب  اب  و  هد ، میاذغ  تتمعن  اب  و  نک ، عافد  نم  زا  تمرک  فطل و  اب  و  تسرف ، دورد 
َیَلَع  ْتَلَکَتْشا  اَذا  ینْقِّفَوَو  َكاضِر ، یْنلِّلَجَو  َكارَذ ، یف  ینَّلِظاَو  َکِْعنُِصب ،

دوش لکشم  نم  رب  اهراک  هک  هاگنآ  و  راد ، میمارگ  تیدونشخ  اب  هد و  مرارق  تتیامح  هیاس  رد  و  نک ، منامرد 
ُلَلِْملا  ِتَضَقانَت  اذاَو  اهاکْزَِأل ، ُلامْعَْألا  ِتََهباشَت  اذاَو  اهادْهَِأل ، ُرُومُْألا 

دننک فالتخا  اهتّلم  هک  هاگنآ  اهنآ و  نیرتهزیکاپ  اب  دوش  هبتشم  اهراک  هک  هاگ  نآ  اهییامنهار و  نیرتهب  اب 
ینْمُس  َو  ِۀَیافِْکلِاب ، ینْجَِّوتَو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  اهاضْرَِأل ،

، کین یتسرپرس  اب  و  نک ، نّیزم  يزاینیب  هب  ارم  و  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  راد ، مقّفوم  اهنآ  نیرتهدیدنسپ  هب 
ینِْحْنماَو  ِۀَعَّسلِاب ، یِّنتْفَت  الَو  ِۀَیادِْهلا ، َقْدِص  یل  ْبَهَو  ِۀَیالِْولا ، َنْسُح 

ار یقلخ  شوخ  و  نکم ، مناحتما  يزور ، تعسو  اب  و  شخبب ، نم  هب  ار  هناقداص  تیاده  و  نک ، میابیز 
ّیناَف  ًاّدَر ، َّیَلَع  یئآعُد  َّدَُرت  الَو  ًاّدَک ، ًاّدَک  یْشیَع  ْلَعَْجت  الَو  ِۀَعَّدلا ، َنْسُح 

نم  هک  نیقی  هب  نادرگم ، زاب  مدوخ  هب  ار  میاعد  هجو  چیه  هب  و  هدم ، رارق  تّقشم  اب  هارمه  ار  میناگدنز  و  شخبب ، نم  هب 
، ِِهلآَو ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ًاِّدن ، َکَعَم  وُعْدا  الَو  ًاّدِض ، ََکل  ُلَعْجا  ال 

، تسرف دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  مدناوخن ، تهارمه  هب  یبیقر  و  مدادن ، رارق  تیارب  يّدض 
ِۀَکَرَْبلِاب یتَکَلَم  ْرِّفَوَو  ِفَلَّتلا ، َنِم  یقْزِر  ْنِّصَحَو  ِفَرَّسلا ، َنِم  ینْعَْنماَو 

، نادرگ ناوارف  نآ  رد  تکرب  نداد  رارق  اب  ار  مییاراد  و  نک ، ظفح  ندش  فلت  زا  ار  میزور  و  راد ، زاب  فارسا  زا  ارم  و 
یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ُْهنِم ، ُقِْفنا  امیف  ِِّرْبِلل  ِۀَیادِْهلا  َلیبَس  یب  ْبِصاَو  ِهیف ،

دّمحم رب  ایادخ  ناسرب ، منکیم  قافنا  نآ  زا  هک  هچنآ  رد  اهیکین  هب  تیاده  قیرط  رد  ارم  و 
الَف ٍباِستْحا ، ِْریَغ  ْنِم  یْنقُزْراَو  ِباِستْکِْإلا ، َۀَنُؤَم  ینِفْکاَو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم 

هک  نیا  ات  هد ، میزور  باسحیب  و  نک ، تیافک  يزور  ندروآ  تسدب  جنر  زا  ارم  و  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  و 
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َمُهللا  ِبَسْکَْملا ، ِتاِعبَت  َرْصا  َلِمَتْحا  الَو  ِبَلَّطلِاب ، َِکتَدابِع  ْنَع  َلِغَتْشا 
ایادخ مشکن ، شود  هب  ار  يزور  بسک  ياهدمآیپ  و  موشن ، لوغشم  يزور  بلط  هب  تیگدنب  ياج  هب 

ِلَص  َّمُهللا  ُبَهْرا ، اَّمِم  َِکتَّزِِعب  ینْرِجاَو  ُُبلْطا ، ام  َِکتَرْدُِقب  یْنِبلْطَأَف 
ایادخ هد ، مهانپ  مسرتیم  هچنآ  زا  تتّزع  هب  و  ناسرب ، نمهب  مبلطیم  هچنآ  تتردق  هب 

188 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، ِراْتقِْإلِاب یهاج  ْلِذَْتبَت  الَو  ِراسَْیلِاب ، یهْجَو  ْنُصَو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع 

، زاسم شزرایب  ار  متیصخش  یتسدگنت  اب  و  نک ، ظفح  ار  میوربآ  يزور  تعسواب  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب 
ْنَم  ِدْمَِحب  َِنتَْتفاَف  َکِْقلَخ ، َرارِش  َیِطْعَتْساَو  َِکقْزِر ، َلْها  َقِزْرَتْساَف 

هدرک  میاطع  هکنآ  شیاتس  هب  سپ  منک  ییادگ  تتاقولخم  نیرتدب  زا  مهاوخب و  يزور  تناراوخ  يزور  زا  ات 
، ِْعنَْملاَو ِءآطْعِْإلا  ُِّیلَو  ْمِِهنوُد  ْنِم  َْتناَو  ینَعَنَم  ْنَم  ِّمَِذب  یلَْتباَو  یناطْعا 

، اهنآ هن  یغیرد  ششخب و  بحاص  وت  هک  یلاح  رد  موش  التبم  هتشاد  غیرد  نم  زا  هکنآ  ییوگدب  و 
یف  ًاغارَف  َو  ٍةَدابِع ، یف  ًۀَّحِص  یْنقُزْراَو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا 

نیع  رد  شیاسآ  تدابع و  ماجنا )  ) رد یتمالس  و  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ 
َكِْوفَِعب  ِْمتْخا  َّمُهللا  ٍلامْجا ، یف  ًاعَرَو  َو  ٍلامِْعتْسا ، ِیف  ًاْملِعَو  ٍةَداهَز ،

توفع  اب  ار  مرمع  ایادخ  نادرگ ، میزور  ار  يورهنایم  نیع  رد  يراکزیهرپ  و  لمع ، اب  مأوت  شناد  ایند و  زا  یشوپمشچ 
یُلبُس  َكاضِر  ِغُوُلب  یلا  ْلِّهَسَو  یلَما  َِکتَمْحَر  ِءآجَر  یف  ْقِّقَحَو  یلَجا 

، نادرگ راومه  میارب  ار  تیدونشخ  هب  ندیسر  ياههار  و  زاس ، ققحم  ار  میوزرآ  تتمحر  هب  دیما  هیاس  رد  و  ناسر ، نایاپ  هب 
ینْهِّبَنَو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  یلَمَع  یلاوْحا  ِعیمَج  یف  ْنِّسَحَو 

ماگنه  هب  و  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  نادرگ ، وکین  ار  مرادرک  لاح  همه  رد  و 
ْجَْهناَو  ِۀَلْهُْملا ، ِماَّیا  یف  َِکتَعاِطب  یْنلِمْعَتْسا  َو  ِۀَْلفَْغلا ، ِتاقْوا  یف  َكِرْکِِذل 

ناسآ  یهار  و  رامگب ، تیگدنب  هب  ارم  تغارف  تاقوا  رد  و  نک ، هّجوتم  تدای  هب  ارم  يربخیب  تلفغ و 
َمُهللا  ِةَرِخْألاَو ، اْینُّدلا  َْریَخ  اِهب  یل  ْلِمْکا  ًۀَلْهَس ، اًلیبَس  َِکتَّبَحَم  یلا  یل 

رب ایادخ  ینادرگ ، لماک  نم  رب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  نآ  هطساو  هب  هک  اشگب ، میور  هب  تیتسود  هب  ندیسر  يارب 
، ُهَْلبَق َکِْقلَخ  ْنِم  ٍدَحا  یلَع  َْتیَّلَص  ام  ِلَْضفاَک  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص 

ياهداتسرف  ترضح  نآ  زا  شیپ  تتاقولخم  زا  کی  ره  رب  هک  يدورد  نیرتهب  دننامه  تسرف  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و 
، ًۀَنَسَح ِةَرِخْألا  ِیفَو  ًۀَنَسَح ، اْینُّدلا  ِیف  اِنتآَو  ُهَدَْعب ، ٍدَحا  یلَع  ٍّلَصُم  َْتناَو 

راد ینازرا  ام  هب  یکین  ترخآ  ایند و  رد  و  وا ، زا  دعب  سک  ره  رب  هدنتسرف  دورد  ییوت  و 
. ِراَّنلا َباذَع  َِکتَمْحَِرب  یِنق  َو 

. رادزاب خزود  باذع  زا  ارم  تتمحر  هب  و 

***
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[: هبدن 154 ياعد 

يارب اعد  شرضحم و  هب  هقالع  قشع و  زاربا  شفیرش ، دوجو  يارب  اعد  و  فیرّشلا - هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  رصع - ّیلو  ترـضح  هب  هّجوت 
يارب دـنکیم ، اعد  یناهج  حلـصم  روهظ  يارب  هک  سک  نآ  دـیدرتیب ، یلو  تسا ؛ یعقاو  هعیـش  کی  هناشن  همه  همه و  شروهظ  لـیجعت 

يزابرس نوچمه  زین  دوخ  دربیم ، رس  هب  قح  رب  ماما  ّتیرشب و  یجنم  راظتنا  رد  هک  سک  نآ  دشوکیم و  دوخ  هعماج  شیوخ و  حالـصا 
يارب تسا  ياهناقشاع  ياوجن  هبدن  ياعد  دنکیم . شالت  ناگدیدمتس ، تاجن  مالـسا و  هار  رد  يزابناج  يارب  نامرف ، هب  شوگ  راکادف و 

مه دـنک ، اعد  نامز  ماما  نینزاـن  دوجو  يارب  مه  شیاوتحم ، هب  هّجوت  نآ و  همزمز  اـب  اـت  رظتنم ، هعیـش  ره  يارب  تسا  يزمر  ناگدادـلد و 
خیرات زا  هدرـشف  هرود  کی  اب  مه  دزومایب و  یتسرد  هب  ار  يزابرـس  زمر  زار و  مه  دهد و  ناشن  ترـضح  نآ  هب  ار  شیوخ  تدارا  قشع و 

. دوش انشآ  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تیالو  لیالد  ناربمایپ و 
ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  [ 155 .] دوش هدناوخ  ریدغ  دیع  نابرق و  دیع  رطف ، دیع  هعمج ، هناگراهچ : دایعا  رد  هبدن  ياعد  تسا  بحتسم 

نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
َمَّلَسَو  ِِهلآَو ، ِهِِّیبَن  ٍدَّمَُحم  انِدِّیَس  یلَع  ُهَّللا  یَّلَصَو  َنیَملاْعلا ، ِّبَر  ِهَّلل  ُدْمَْحلا 

نادناخ دّـمحم و  ادـخ  ربمایپ  ام  رورـس  اقآ و  رب  ادـخ  دورد  و  تسا ، نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  يدـنوادخ  صوصخم  ساپـس  دـمح و 
ادخ صوصخم  مالس  شکاپ و 

َنیذَّلا  َِکئآِیلْوا ، یف  َُکئآضَق  ِِهب  يرَج  ام  یلَع  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهللا  ًامیلْسَت ،
هک  ینانامه  یتخاس ، رّدقم  تئایلوا  نایم  رد  هچنآ  رب  تسوت  ِنآ  زا  ساپس  دمح و  ایادخ  داب ، نانآ  رب 

ِمیعَّنلا  َنِم  َكَْدنِع  ام  َلیزَج  ْمَُهل  َتْرَتْخا  ِذا  َِکنید ، َو  َکِسْفَِنل  ْمُهَتْصَلْخَتْسا 
ار تدوخ  دزن  نادواج  گرزب  ياهتمعن  هک  هاگنآ  يدومن ، ناشصلاخ  تنید  دوخ و  يارب 

یف  َدْهُّزلا  ُمِْهیَلَع  َتْطَرَش  ْنا  َدَْعب  َلالْحِمْضا ، َالَو  َُهل  َلاَوز  يذَّلا ال  ِمیقُْملا ،
تاماقم  هب  یهّجوتیب  هکنآ  زا  سپ  درادن ، يدوبان  لاوز و  هک  ییاهتمعن  يدیزگرب ، ناشیارب 

190 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، َِکلذ ََکل  اوُطَرَشَف  اهِجِْربِزَو ، اِهفُرْخُزَو  ِۀَِّینَّدلا ، اَْینُّدلا  ِهِذه  ِتاجَرَد 

دنتفریذپ ار  نآ  زین  نانآ  سپ  يدومن ، طرش  نانآ  رب  ار  یناف  يایند  قرب  قرز و  و 
، َِّیلَْعلا َرْکِّذلا  ُمَُهل  َْتمَّدَقَو  ْمُهَْتبَّرَقَو ، ْمُهَْتِلبَقَف  ِِهب ، َءآفَْولا  ُمُْهنِم  َتِْملَعَو 

یماندنلب  و  یتخاس ، شیوخ  هاگرد  بّرقم  هتفریذپ و  ار  نانآ  یتسناد و  ناشنامیپ  هب  ار  نانآ  يرادافو  وت  و 
ْمُهَتْدَفَرَو  َِکیْحَِوب ، ْمُهَْتمَّرَکَو  َکَتَِکئآلَم ، ْمِْهیَلَع  َتْطَبْهاَو  َِّیلَْجلا ، َءآنَّثلاَو 

شیوخ  ملع  اب  و  یتشاد ، ناشیمارگ  تیحو  اب  يداتسرف و  ورف  نانآ  رب  ار  تناگتشرف  و  يدومن ، ناشیاطع  ار  راکشآ  يانث  و 
ُهَْتنَکْسا  ٌضْعَبَف  َِکناوْضِر ، یلا  َۀَلیسَْولاَو  َْکَیلا ، َۀَعیرَّذلا  ُمُهَْتلَعَجَو  َکِْملِِعب ،

ار ع ))  ) مدآ  ) نانآ زا  یضعب  و  يداد ، رارق  تیدونشخ  يارب  ياهلیسو  تهاگرد و  هب  يزیواتسد  ار  نانآ  و  يدومن ، ناشتیامح 
َنَمآ  ْنَمَو  ُهَْتیََّجنَو  َکِْکُلف ، یف  ُهَْتلَمَح  ٌضَْعبَو  اْهنِم ، ُهَتْجَرْخا  ْنا  یلا  َکَتَّنَج 

نانمؤم  وا و  هدرک و  راوس  یتشک  رب  ار  ع ))  ) حون  ) رگید یضعب  يدومن و  جراخ  اج  نآ  زا  هک  ینامز  ات  يداد  ياج  تشهب  رد 
َناِسل  َکَلَئَسَو  اًلیلَخ ، َکِسْفَِنل  ُهَتْذَخَّتا  ٌضَْعبَو  َِکتَمْحَِرب ، ِۀَکَلَْهلا  َنِم  ُهَعَم 

کین وت  زا  وا  و  يدـیزگرب ، تسود  دوخ  يارب  ع ))  ) میهاربا  ) ار رگید  یـضعب  و  يداد ، تاـجن  تکـاله  زا  دوـخ  تمحر  اـب  ار  شهارمه 
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یمان 
ْنِم  ُهَتْمَّلَک  ٌضَْعبَو  ًاِّیلَع ، َِکلذ  َْتلَعَجَو  ُهَْتبَجاَف ، َنیرِخْالا  ِیف  ٍقْدِص 

نورد  زا  ع ))  ) یسوم  ) رگید یضعب  اب  و  یتخاس ، هبترمدنلب  ار  شمان  هدومن و  تباجا  سپ  درک  تساوخرد  ار  ناگدنیآ  نایم  رد 
ْنِم  ُهَتَْدلْوا  ٌضَْعبَو  ًاریزَوَو ، ًاْءدِر  ِهیخا  ْنِم  َُهل  َْتلَعَجَو  ًامیلْکَت ، ٍةَرَجَش 

ردپ نودب  ار  ع ))  ) یسیع  ) رگید یضعب  و  يداد ، رارق  شریزو  نابیتشپ و  ار  نوراه )  ) شردارب و  یتفگ ، نخس  تخرد 
، ًۀَعیرَش َُهل  َتْعَرَش  ٌّلُکَو  ِسُدُْقلا ، ِحوُِرب  ُهَتْدَّیاَو  ِتانِّیَْبلا ، ُهَْتیَتآَو  ٍبا ، ِْریَغ 

نییآ  تعیرش و  ایبنا ) زا   ) کی ره  يارب  و  يدومن ، شدییأت  لیئربج  اب  يداد و  نشور  لیالد  وا  هب  يدروآ و  ایندب 
ْنِم  ٍظِفْحَتْسُم ، َدَْعب  ًاظِفْحَتْسُم  َءآیِصْوا  َُهل  َتْرَّیََختَو  ًاجاْهنِم ، َُهل  َتْجَهَنَو 

رد يرگید  زا  سپ  یکی  ات  يدیزگرب  ینانیشناج  هداد و  رارق  صاخ  یشور  هار و  و 
ْنَع  ُّقَْحلا  َلوُزَی  اَّلَِئلَو  َكِدابِع ، یلَع  ًۀَّجُحَو  َِکنیِدل ، ًۀَماقا  ٍةَّدُم ، یلا  ٍةَّدُم 

دوشن لیاز  شهاگیاج  زا  قح  ات  دنشاب ، تناگدنب  رب  تّجح  نید و  هدنراداپرب  نابهگن و  نّیعم ، نامز 
ًالوُسَر اْنَیلا  َْتلَسْرا  الَْول  ٌدَحا  َلوُقَی  الَو  ِِهلْها ، یلَع  ُلِطاْبلا  َِبْلغَیَو  ِهِّرَقَم ،

ام يوس  هب  ار  ياهدنهد  میب  لوسر  تیاده ) يارب   ) ارچ دیوگن  یسک  و  دنکن ، هبلغ  تقیقح  ناوریپ  رب  لطاب  و 
يزَْخنَو  َّلِذَن  ْنا  ِْلبَق  ْنِم  َِکتایآ  َِعبَّتَنَف  ًایِداه ، ًامَلَع  اَنل  َتْمَقاَو  ًارِْذنُم ،

!؟ مینک يوریپ  تتایآ  زا  میوش  اوسر  راوخ و  هکنآ  زا  شیپ  ات  یتشادن ، اپرب  ار  تیاده  هناشن  يداتسرفن و 
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، ِِهلآَو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َِکبیَجن  َو  َِکبیبَح  یلا  ِْرمَْألِاب  َْتیَهَْتنا  ِنا  یلا 

ص191 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
هب داب - شکاپ  كاخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  هک  دّـمحم - تیعقاو  هدـنب  تسود و  تسد  هب  ار  تراک  هکنآ  ات  تفاـی ) همادا  ناربماـیپ  لاـسرا  )

يدناسر  نایاپ 
ِنَم  َلَْضفاَو  ُهَْتیَفَطْصا ، ِنَم  َةَْوفَصَو  ُهَتْقَلَخ ، ْنَم  َدِّیَس  ُهَْتبَجَْتنا  اَمَک  َناکَف 

نیرترب  و  ناگدیزگرب ، هدیزگرب  و  تاقولخم ، رورس  يدیزگرب ، ار  وا  هک  دوب  هنوگنآ  وا  سپ 
ْنِم  ِْنیَلَقَّثلا  َیلا  ُهَْتثََعبَو  َِکئآِیْبنا ، یلَع  ُهَْتمَّدَق  ُهَتْدَمَتْعا ، ِنَم  َمَرْکاَو  ُهَْتیَبَتْجا ،

سنا  ّنج و  زا  تناگدنب  همه  يوس  هب  هتشاد و  مّدقم  تناربمایپ  رب  ار  وا  هک  تناگدش ، دامتعا  نیرتیمارگ  ناگدش و  باختنا 
ِِهب  َتْجَرَعَو  َقاُرْبلا ، َُهل  َتْرَّخَسَو  ََکبِراغَمَو ، َکَقِراشَم ، ُهَتْاَطْواَو  َكِدابِع ،

ار وا  و  یتخاس ، شرّخسم  ار  ینامسآ  بکرم  و  يداد ، رارق  شاهطلس  تحت  ار  ملاع  برغ  قرش و  و  يدومن ، ثوعبم 
، َکِْقلَخ ِءآضِْقنا  َیلا  ُنوُکَی  امَو  َناک  ام  َْملِع  ُهَتْعَدْواَو  َِکئآمَس ، یلا  ِهِحوُِرب  ]

، يدرپس وا  هب  ار  تشنیرفآ  نایاپ  ات  ناگدنیآ  ناگتشذگ و  ملع  و  يدرب ، الاب  تنامسآ  يوس  هب 
ْنِم  َنیمِّوَسُْملا  َو  َلیئآکیمَو ، َلیئَْربَِجب  ُهَتْفَفَحَو  ِبْعُّرلِاب ، ُهَتْرَصَن  َُّمث 

ار رادناشن  ناگتشرف  لیئاکیم و  لیئربج و  و  يدرک ، يرای  شنانمشد ) لد  رد   ) سرت داجیا  اب  ار  وا  سپس 
، َنوُکِرْشُْملا َهِرَک  َْولَو  ِهِّلُک  ِنیّدلا  یَلَع  ُهَنید  َرِهُْظت  ْنا  ُهَتْدَعَو  َو  َِکتَِکئآلَم ،

دنراد دنسپان  ار  نآ  ناکرشم  هک  دنچ  ره  ینادرگ  زوریپ  نایدا  همه  رب  ار  شنید  هک  يداد  هدعو  وا  هب  و  يداد ، رارق  شدرگادرگ 
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َعِضُو  ٍْتَیب  َلَّوا  ْمَُهلَو  َُهل  َْتلَعَجَو  ِِهلْها ، ْنِم  ٍقْدِص  َءَّوَبُم  ُهَْتئََّوب  ْنا  َدَْعب  َِکلذَو 
ياهناخ نیلّوا  شنادناخ  وا و  يارب  و  يداد ، ياج  شنادـناخ  نایم  رد  یتسار  قدـص و  هاگیاجرد  ار  وا  هک  دوب  نآ  زا  سپ  يزوریپ  نیا  و 

مدرم  يارب  هک 
ُماقَم  ٌتانَِّیب ، ٌتایآ  ِهیف  َنیَملاْعِلل ، ًيدُهَو  ًاکَرابُم  َۀَّکَِبب  يذََّلل  ِساَّنِلل ،

ماقم  تیاده و  نشور  ياههناشن  هک  نایناهج ، يارب  تیاده  تکرب و  هیام  هّکم ، رد  ياهناخ  يداد ، رارق  هدش  هتخاس 
َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُری  امَّنا  َْتُلقَو  ًانِمآ ، َناک  ُهَلَخَد  ْنَمَو  َمیهاْربا ،

امش زا  ار  هانگ  يدیلپ و  دهاوخیم  دنوادخ  يدومرف : و  تسا ؛ نمیا  دوش  نآ  لخاد  سک  ره  تسا و  نآ  رد  میهاربا 
ِِهلآَو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَص  ٍدَّمَُحم  َرْجا  َْتلَعَج  َُّمث  ًاریهْطَت ، ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا ، َلْها 

- داب شکاپ  نادناخ  وا و  رب  وت  دورد  هک  دّمحم - شاداپ  تباتک  رد  سپس  دزاس ، كاپ  ار  امش  اًلماک  دنک و  رود  تیبلها 
ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلا  ًارْجا  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسا  ُْلق ال  َْتلُقَف  َِکباتِک ، یف  ْمُهَتَّدَوَم 

یتسود  زج  منکیمن ، تساوخرد  متلاسر  رب  امش  زا  یشاداپ  چیه  نم  وگب ، يدومرف : و  يداد ، رارق  شنادناخ  یتسود  ار 
ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسا  ام  َْتُلقَو  ْمَُکل ، َوُهَف  ٍرْجا  ْنِم  ْمُُکْتلَئَس  ام  َْتُلقَو  یبْرُْقلا 

چیه  تلاسر )  ) نآ ربارب  رد  نم  يدومرف : و  تسامش ، عفن  هب  مبلطیم  امش  زا  هک  یشاداپ  يدومرف : و  متیبلها ،  مناکیدزن /[ 
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، َْکَیلا َلیبَّسلا  ُمُه  اُوناکَف  اًلیبَس ، ِهِّبَر  یلا  َذِخَّتَی  ْنا  َءآش  ْنَم  اَّلا  ٍرْجا 
وت هب  ندیسر  هار  نامه  نانیا  و  دنیزگرب ، شراگدرورپ  يوس  هب  یهار  دهاوخب  هک  یسک  رگم  مبلطیمن  امش  زا  یشاداپ 

ٍِبلاطیبا  َْنب  َِّیلَع  ُهَِّیلَو  َماقا  ُهُماَّیا ، ْتَضَْقنااَّمَلَف  َِکناوْضِر ، یلا  َکَلْسَْملاَو 
- بلاطیبا نب  یلع  شروای  دش ، يرپس  شتلاسر  راگزور  هک  هاگ  نآ  سپ  دنشابیم ، وت  يدونشخ  هب  ندیسر  قیرط  و 

َلاقَف  ٍداه ، ٍمْوَق  ِّلُِکلَو  َرِْذنُْملا  َوُه  َناک  ْذا  ًایِداه ، امِِهلآ  َو  امِْهیَلَع  َُکتاوَلَص 
مزال يرگتیاده  یهورگ  ره  يارب  دوب و  هدنهد  میب  وا  هک  ارچ  دیزگرب ، تیاده  يارب  ار  داب - ناشنادـناخ  نانآ و  يود  ره  رب  وت  دورد  هک 

( ریدغ زور  رد   ) ربمایپ تسا ،
ْنَم  ِداعَو  ُهالاو ، ْنَم  ِلاو  َّمُهللا  ُهالْوَم ، ٌِّیلَعَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  ُهَماما  ُأَلَْملاَو 

اب ایادـخ  تسوا ، تسرپرـس  ـالوم و  یلع  مـیوا ، تسرپرـس  ـالوم و  نـم  سک  ره  دوـمرف : دـندوب  شیور  شیپ  مدرم  هورگ  هـک  یلاـح  رد 
شنانمشد  اب  تسود و  شنارادتسود 

ٌِیلَعَف  ُهُِّیبَن  اَنا  ُْتنُک  ْنَم  َلاق  َو  َُهلَذَخ ، ْنَم  ْلُذْخاَو  ُهَرَصَن ، ْنَم  ْرُْصناَو  ُهاداع ،
یلع  سپ  میوا  ربمایپ  نم  سک  ره  دومرف : و  نک ، اهر  ار  شناگدننکاهر  يرای و  ار  شناروای  و  شاب ، نمشد 

یّتَش  ٍرَجَش  ْنِم  ِساَّنلا  ُِرئاسَو  ٍةَدِحاو ، ٍةَرَجَش  ْنِم  ٌِّیلَعَو  اَنا  َلاقَو  ُهُریما ،
دنفلتخم ياههشیر  ناتخرد و  زا  مدرم  هیقب  میاهشیر و  تخرد و  کی  زا  یلع  نم و  دومرف : و  تسوا ، ياورنامرف 

ْنِم  َنوُراه  َِۀلِْزنَِمب  یّنِم  َْتنا  َُهل  لاقَف  یسُوم  ْنِم  َنوُراه  َّلَحَم  ُهَّلَحاَو 
نوراه ّتیعقوم  دـننام  نم  هب  تبـسن  وت  ّتیعقوم  دومرف : وا  هب  هداد ، رارق  یـسوم  هب  تبـسن  نوراـه  هاـگیاج  دـننامه  یهاـگیاجرد  ار  وا  و 

تبسن 
َُهل  َّلَحاَو  َنیَملاْعلا ، ِءآِسن  َةَدِّیَس  ُهَتَْنبا  ُهَجَّوَزَو  يدَْعب  َِّیبَن  ُهَّنا ال  اَّلا  یسُوم 

هچنآ شدجسم  زا  و  دروآرد ، وا  يرسمه  هب  ار  ناهج  ناوناب  رورـس  شرتخد  سپـس  تسین  يربمایپ  نم  زا  سپ  هکنیا  زج  تسا  یـسوم  هب 
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يارب 
، ُهَتَمْکِح َو  ُهَْملِع  ُهَعَدْوا  َُّمث  َُهباب ، اَّلا  َباْوبَْألا  َّدَسَو  َُهل ، َّلَح  ام  ِهِدِجْسَم  ْنِم 

وا هب  ار  شتمکح  شناد و  سپـس  تسب ، ار  دوب  زاب  دجـسم  هب  هک  ییاهرد  یمامت  وا  هناخ  ِرد  زج  درک و  لالح  وا  رب  دوب ، لـالح  شدوخ 
درپس

ْنِم  اِهتْاَْیلَف  َۀَمْکِْحلاَو ، َۀَنیدَْملا  َدارا  ْنَمَف  اُهباب ، ٌِّیلَعَو  ِْملِْعلا  ُۀَنیدَم  اَنا  َلاقَف 
زا دیاب  دهاوخب ، ار  نآ  تمکح  رهش و  سک  ره  سپ  تسا ، نآ  ِرد  یلع  مملع و  رهش  نم  دومرف : و 

َکُمَدَو  یمَْحل  ْنِم  َکُمَْحل  یثِراوَو  یّیِصَوَو  یخا  َْتنا  َلاق  َُّمث  اِهباب ،
نوخ  و  نم ، تشوگ  زا  وت  تشوگ  ینم ، ثراو  نیشناج و  ردارب و  وت  دومرف : سپس  دوش ، لخاد  نآ  ِرد 

َکَمَْحل  ٌِطلاُخم  ُنامیِْإلاَو  یبْرَح  َُکبْرَحَو  یْملِس  َکُْملِسَو  یمَد  ْنِم 
تشوگ  اب  نامیا  و  تسا ، وا ) اب   ) نم گنج  سک ) ره  اب   ) وت گنج  نم و  شزاس  وت  شزاس  تسا ، نم  نوخ  زا  وت 

یتَفیلَخ  ِضْوَْحلا  یَلَع  ًادَغ  َْتناَو  یمَدَو  یمَْحل  ََطلاخ  امَک  َکَمَدَو ،
، يرثوک ضوح  رانک  رب  نم  نیشناج  تمایق ) ي   ) ادرف وت  و  هدش ، هتخیمآ  نم  نوخ  تشوگ و  اب  هک  هنوگنآ  تسا  هتخیمآ  تنوخ  و 

193 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ًۀَّضَْیبُم ٍرُون ، ْنِم  َِربانَم  یلَع  َُکتَعیشَو  یتادِع  ُزِْجُنت  َو  یْنیَد  یضْقَت  َْتناَو 

ناشخرد  ییاههرهچ  اب  رون ، زا  یهاگیاج  رب  وت  نایعیش  و  یناسریم ، ماجنا  هب  ار  منامیپ  دهع و  ینکیم و  ادا  ارم  ضرق  وت  و 
ِفَْرُعی  َْمل  ُِّیلَع  ای  َْتنا  الَْولَو  یناریج  ْمُهَو  ِۀَّنَْجلا ، ِیف  یلْوَح  ْمُهُهوُجُو 

نم  زا  دعب  نانمؤم  يدوبن  وت  رگا  یلع ، يا  و  دننم ، ناگیاسمه  نم و  فارطا  رد  تشهب  رد 
َْلبَح  َو  یمَْعلا  َنِم  ًارُونَو  ِلالَّضلا ، َنِم  ًيدُه  ُهَدَْعب  َناکَو  يدَْعب  َنُونِمْؤُْملا 

نامسیر  تلاهج و  يروک  زا  ینشور  رون و  یهارمگ و  زا  تیاده  هلیسو  ادخ  لوسر  زا  سپ  یلع  و  دندشیمن ، هتخانش 
یف  ٍۀَِقباِسب  الَو  ٍمِحَر ، یف  ٍَۀبارَِقب  ُقَبُْسی  ال  َمیقَتْسُْملا ، ُهَطارِصَو  َنیتَْملا ، ِهَّللا 

وا رب  نید  رد  هقباس  رظن  زا  هن  يدنواشیوخ و  تبارق و  رد  هن  یسک  و  دوب ، راگدرورپ  میقتسم  هار  یهلا و  مکحم 
ُهَّللا  یَّلَص  ِلوُسَّرلا  َوْذَح  وُذْحَی  ِِهِبقانَم ، ْنِم  ٍۀَبَْقنَم  یف  ُقَْحُلی  الَو  ٍنید ،

ادخ دورد  هک  داهن - ادخ  لوسر  ياپ  ياج  رد  اپ  دیسرن ، وا  ياپ  هب  یسک  شلیاضف  زا  کی  چیه  رد  و  تفرگن ، یشیپ 
ْدَق ٍِمئآل ، ُۀَمَْول  ِهَّللا  ِیف  ُهُذُْخاَت  َو ال  ِلیْواَّتلا ، یَلَع  ُِلتاُقیَو  امِِهلآَو ، امِْهیَلَع 

، تشادن رثا  وا  رد  يرگتمالم  چیه  شنزرس  ادخ  هار  رد  دومنیم و  راکیپ  نآرق  ّتیعقاو  يور  زا  و  داب - ناشکاپ  نادناخ  ود و  نآ  رب 
ْمَُهبُوُلق  َعَدْواَف  ْمُهَنابْؤُذ ، َشَوانَو  ْمَُهلاْطبا  َلَتَقَو  ِبَرَْعلا ، َدیدانَص  ِهیف  ََرتَو 

هک  دش  ببس  نیا  و  دیگنج ، اهنآ  ناشکندرگ  اب  هتشک و  ار  ناشناناولهپ  تشاذگ و  انگنت  رد  ادخ  هار  رد  ار  برع  ناروالد 
، ِِهتَوادَع یلَع  ْتَّبَضاَف  َّنُهَْریَغَو ، ًۀَِّیْنیَنُحَو  ًۀَّیِرَْبیَخَو  ًۀَّیِرَْدب  ًاداقْحا 

دنتسب لد  شینمشد  هب  دنتفرگ و  لد  هب  ار  رگید  ياهگنج  نینح و  ربیخ و  ردب و  ياهگنج  ياههنیک 
اََّملَو َنیقِراْملاَو ، َنیطِساْقلاَو  َنیثِکاَّنلا  َلَتَق  یّتَح  ِِهتََذبانُم ، یلَع  ْتَّبَکاَو 

هک  یماگنه  و  تساوخرب ، دربن  هب  نید  زا  ناگدش  جراخ  نارگمتس و  نانکشنامیپ و  اب  هکنیا  ات  دندش ، جیسب  وا  اب  تفلاخم  رب  و 
ُْرما ْلَثَتُْمی  َْمل  َنیلَّوَْألا ، یَقْشا  ُعَْبتَی  َنیرِخْالا  یَقْشا  ُهَلَتَقَو  ُهَبَْحن ، یضَق 

ادخ لوسر  نامرف  تشک ، ار  وا  درکیم  يوریپ  ناینیشیپ  نیرتتخبدب  زا  هک  ناینیسپ  زا  نیرتتخبدب  و  دیسر ، شتداهش  نامز 
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ٌةَّرِصُم ُۀَّمُْألاَو  َنیداْهلا ، َدَْعب  َنیداْهلا  ِیف  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر 
ینمشد رب  مدرم  هکلب ) ، ) دشن تعاطا  يرگید  زا  سپ  یکی  نید  ناگدننک  تیاده  دروم  رد  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  - 

ْنَّمِم  َلیلَْقلا  اَّلا  ِهِْدلُو ، ِءآْصقاَو  ِهِمِحَر ، ِۀَعیطَق  یلَع  ٌۀَعِمَتُْجم  ِِهتْقَم ، یلَع 
هک  یمک  هّدع  زج  دندومن ، عامتجا  شنادنزرف  دیعبت  شنادناخ و  زا  وا  نتسسگ  يارب  دندرک و  يراشفاپ  وا  اب 

ْنَم  َیِْصقاَو  َِیبُس ، ْنَم  َِیبُسَو  َِلُتق ، ْنَم  َِلتُقَف  ْمِهیف ، ِّقَْحلا  ِۀَیاعِِرل  یفَو 
دیعبت زین  یعمج  ریسا و  یهورگ  دندیسر و  تداهش  هب  یهورگ  هجیتن  رد  دندومن ، افو  نانآ  دروم  رد  قح  تیاعر  هب 

194 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ُضْرَْألا  َِتناک  ْذا  َِۀبُوثَْملا ، ُنْسُح  َُهل  یجُْری  اِمب  ْمَُهل  ُءآضَْقلا  يَرَجَو  َیِْصقا ،

نیمز  اریز  تفریم ، نآ  رب  کین  شاداپ  دیما  هک  دروخ  مقر  ياهنوگ  هب  نانآ  يارب  تشونرس  و  دندش ،
َناک  ْنا  انِّبَر  َناْحبُسَو  َنیقَّتُْمِلل ، ُۀَِبقاْعلاَو  ِهِدابِع ، ْنِم  ُءآشَی  ْنَم  اُهثِرُوی  ِهَّلل 

مینکیم حـیبست  تسا و  ناراـکزیهرپ  ِنآ  زا  کـین  ماجنارـس  و  دـهدیم ، دـهاوخب  هک  شناگدـنب  زا  کـی  ره  هب  ار  نآ  تسادـخ و  ِنآ  زا 
هک  ار  نامراگدرورپ 

یَلَعَف  ُمیکَْحلا ، ُزیزَْعلا  َوُه  َو  ُهَدْعَو  ُهَّللا  َِفلُْخی  َْنلَو  ًالوُعْفََمل ، انِّبَر  ُدْعَو 
سپ  تساناد ، دنمتردق و  وا  دنکیمن و  فّلخت  نآ  زا  زگره  تسا و  یمتح  شاهدعو 

ِْکبَْیلَف  امِِهلآ ، َو  امِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍِّیلَعَو  ٍدَّمَُحم  ِْتَیب  ِلْها  ْنِم  ِِبئاطَْألا 
- داب ناشنادناخ  ناشیا و  يود  ره  رب  ادخ  دورد  هک  یلع - دّمحم و  نادناخ  زا  ناکاپ  رب  دیاب  ناگدننکهیرگ 

ِخُرْصَْیلَو  ُعُومُّدلا ، ِفَرْذَْتلَف  ْمِِهْلثِِملَو  َنُوبِداَّنلا ، ِبُْدنَْیلَف  ْمُهاَّیاَو  َنوُکاْبلا ،
ناگدننزدایرف  ددرگ و  يراج  اهکشا  دیاب  يدارفا  نینچ  يارب  دننک و  نویش  نانآ  رب  ناگدننکنویش  دننک و  هیرگ 

َْنیا  ُنَسَْحلا  َْنیا  نَوُّجآْعلا ، َّجِعَیَو  َنوُّجآَّضلا ، َّجِضَی  َو  َنوُخِراَّصلا ،
،؟ تساجک نسح  هک  دننک ، دایرف  ناگدننک  هلان  دننک و  نویش  ناگدننک  يراز  دننز و  دایرف 

، ٍقِداص َدَْعب  ٌقِداص  َو  ٍِحلاص ، َدَْعب  ٌِحلاص  ِْنیَسُْحلا ، ُءآْنبا  َْنیا  ُْنیَسُْحلا ،
، رگید يوگتسار  زا  سپ  ییوگتسار  هتسیاش و  زا  سپ  ياهتسیاش  دنیاجک ؟ نیسح  نادنزرف  تساجک ؟ نیسح 

، ُۀَِعلاَّطلا ُسوُمُّشلا  َْنیا  ِةَرَیِْخلا ، َدَْعب  ُةَرَیِْخلا  َْنیا  ِلیبَّسلا ، َدَْعب  ُلیبَّسلا  َْنیا 
؟ نابات ياهدیشروخ  دنیاجک  ناگدیزگرب ؟ زا  دعب  ناگدیزگرب  تساجک  تسار ؟ هار  نیا  زا  سپ  ِتسار  هار  تساجک 

ُدِعاوَق َو  ِنیّدلا  ُمالْعا  َْنیا  ُةَرِهاَّزلا ، ُمُْجنَْألا  َْنیا  ُةَرینُْملا ، ُراْمقَْألا  َْنیا 
ياههیاپ  نید و  ناگرزب  دنیاجک  ناشخرد ، ناگراتس  دنیاجک  ناشفارون ؟ ياههام  دنیاجک 

ِعْطَِقل  ُّدَعُْملا  َْنیا  ِۀَیِداْهلا ، ِةَْرتِْعلا  َنِم  ُولَْخت  یتَّلا ال  ِهَّللا  ُۀَّیَِقب  َْنیا  ِْملِْعلا ،
يارب  هک  یسک  نآ  تساجک  تسین ؟ نوریب  رگتیاده  ترتع  زا  هک  ییادخ  هریخذ  تساجک  شناد ؟

َِۀلازِِإل یَجتْرُْملا  َْنیا  ِجَوِعْلاَو ، ِْتمَْألا  ِۀَماقِِإل  ُرَظَْتنُْملا  َْنیا  ِۀَمَلَّظلا ، ِِرباد 
یسک نآ  تساجک  دناهتسشن ؟ شراظتنا  هب  اهیجک  اهیتسردان و  حالصا  يارب  هک  یسک  نآ  تساجک  هدش ؟ هدامآ  نارگمتس  هشیر  عطق 

هک 
ُرَّیَخَتُْملا َْنیا  ِنَنُّسلا ، َو  ِِضئآرَْفلا  ِدیدْجَِتل  ُرَخَّدُْملا  َْنیا  ِناوْدُْعلاَو ، ِرْوَْجلا 

هکنآ  تساجک  هدش ؟ هریخذ  اهتّنس  تابجاو و  دیدجت  يارب  هک  یسک  نآ  تساجک  هدش ؟ هتسب  دیما  وا  هب  متس  روج و  ندرب  نیب  زا  يارب 
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َْنیا  ِهِدوُدُحَو ، ِباتِْکلا  ِءآیْحِِإل  ُلَّمَؤُْملا  َْنیا  ِۀَعیرَّشلاَو ، ِۀَّلِْملا  ِةَداعِِإل 
تساجک هدش ؟ وزرآ  نآ  دودح  يارجا  نآرق و  ندرک  هدنز  يارب  هک  یسک  نآ  تساجک  هدش ؟ هدیزگرب  نییآ  نید و  ندنادرگزاب  يارب 

195 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ِۀَِیْنبا ُمِداه  َْنیا  َنیدَتْعُْملا ، ِۀَکْوَش  ُمِصاق  َْنیا  ِِهلْها ، َو  ِنیّدلا  ِِملاعَم  ییُْحم 

ياهانب  هدننک  ناریو  تساجک  نازواجتم ؟ تردق  هدننکش  مهرد  تساجک  نآ ؟ لها  نید و  راثآ  هدننک  هدنز 
َْنیا  ِنایْغُّطلا ، َو  ِنایْصِْعلا  َو  ِقوُسُْفلا  ِلْها  ُدیبُم  َْنیا  ِقافِّنلاَو ، ِكْرِّشلا 

تساجک  نارگنایغط ؟ نانامرفان و  ناقساف و  هدننکدوبان  تساجک  قافن ؟ كرش و 
َْنیا  ِءآوْهَْألا ، َو  ِْغیَّزلا  ِراثآ  ُسِماط  َْنیا  ِقاقِّشلاَو ، ِّیَْغلا  ِعوُُرف  ُدِصاح 

تساجک  یتسرپاوه ؟ فارحنا و  ياههناشن  هدننک  وحم  تساجک  فالتخا ؟ یهارمگ و  ياههخاش  هدننک  عطق 
ُلِصْاَتْسُم  َْنیا  ِةَدَرَْملاَو ، ِةاتُْعلا  ُدیبُم  َْنیا  ِءآِرْتفِْإلاَو ، ِبْذِْکلا  ِِلئآبَح  ُعِطاق 

هدننک  نکهشیر  تساجک  ناشکرس ؟ ناشکندرگ و  هدننک  دوبان  تساجک  تمهت ؟ غورد و  ياههتشر  هدننک  عطق 
َْنیا  ِءآدْعَْألا ، ُّلِذُمَو  ِءآِیلْوَْألا  ُّزِعُم  َْنیا  ِداْحلِْإلاَو ، ِلیلْضَّتلاَو  ِدانِْعلا  ِلْها 

تساجک  نانمشد ؟ هدننک  راوخ  ناتسود و  شخبتّزع  تساجک  نانیدیب ؟ ناگدننک و  هارمگ  نادناعم و 
ِهَّللا  ُهْجَو  َْنیا  یتُْؤی  ُْهنِم  يذَّلا  ِهَّللا  ُباب  َْنیا  يْوقَّتلا  یَلَع  ِۀَِملَْکلا  ُعِماج 

هک  ییادخ  هولج  نآ  تساجک  دنوش ؟ دراو  نآ  زا  هک  ادخ  هاگرد  نآ  تساجک  اوقت ؟ روحم  رب  نانخس  هدنروآدرگ 
، ِءآمَّسلاَو ِضْرَْألا  َْنَیب  ُلِصَّتُْملا  ُبَبَّسلا  َْنیا  ُءآِیلْوَْألا ، ُهَّجَوَتَی  ِْهَیلا  يذَّلا 

؟ نامسآ نیمز و  نایم  دنویپ  هلیسو  نآ  تساجک  دننکیم ؟ هّجوت  نآ  هب  ایلوا 
ِحالَّصلا  ِلْمَش  ُفِّلَُؤم  َْنیا  يدُْهلا  ِۀَیار  ُرِشان  َو  ِْحتَْفلا  ِمْوَی  ُبِحاص  َْنیا 

اهیگتسیاش همه  هدنروآدرگ  تساجک  تیاده ؟ مچرپ  هدنزارفارب  يزوریپ و  زور  بحاص  تساجک 
ِمَِدب  ُِبلاَّطلا  َْنیا  ِءآِیْبنَْألا ، ِءآْنباَو  ِءآِیْبنَْألا  ِلوُحُِذب  ُِبلاَّطلا  َْنیا  اضِّرلاَو ،

هاوخ  نوخ  تساجک  ناربمایپ ؟ نادنزرف  ناربمایپ و  هاوخ  نوخ  تساجک  اهیبوخ ؟ و 
َْنیا  يرَْتفاَو  ِْهیَلَع  يدَتْعا  ِنَم  یلَع  ُروُْصنَْملا  َْنیا  َءآلَبْرَِکب ، ِلُوتْقَْملا 

تساجک  شناگدننز ؟ تمهت  نانمشد و  ربارب  رد  هدش  يرای  تساجک  البرک ؟ دیهش 
َْنیا  يْوقَّتلاَو  ِِّرْبلاوُذ  ِِقئالَْخلا  ُرْدَص  َْنیا  یعَد  اذا  ُباُجی  يذَّلا  ُّرَطْضُْملا 

تساجک  اوقت ؟ یکین و  بحاص  نآ  تاقولخم ، هلسلسرس  تساجک  دوشیم ؟ باجتسم  دنک  اعد  نوچ  هک  ياهدنامرد 
ُْنباَو  ِءآَّرَْغلا ، َۀَجیدَخ  ُْنباَو  یضَتْرُْملا  ٍِّیلَع  ُْنبا  َو  یفَطْصُْملا  ِِّیبَّنلا  ُْنبا 

دنزرف راوگرزب و  هجیدخ  دنزرف  یضترم و  یلع  دنزرف  و  هدیزگرب ، ربمایپ  دنزرف 
ِةَداَّسلا َْنب  اَی  یمِْحلاَو  ُءآقِْولا  ََکل  یسْفَنَو  یّماَو  َْتنا  یبِاب  يْربُْکلا  َۀَمِطاف 

ِگرزب  دنزرف  يا  داب ، وت  نابهگن  الب و  رپس  مناج  ردام و  ردپ و  يربک ، همطاف 
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ِةَرَیِْخلا َْنب  اَی  َنیّیِدْهَْملا ، ِةادُْهلا  َْنب  اَی  َنیمَرْکَْألا ، ِءآبَجُّنلا  َْنب  اَی  َنیبَّرَقُْملا ،
ناکین  دنزرف  يا  هتفای ، تیاده  نارگ  تیاده  دنزرف  يا  یمارگ ، ناگدازگرزب  دنزرف  يا  یهلا ، نابّرقم 

َْنب  اَی  َنیرَّهَطُْملا ، ِِبئآطَْألا  َْنب  اَی  َنیبَْجنَْألا ، ِۀَفِراطَْغلا  َْنب  اَی  َنیبَّذَهُْملا ،

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 171 

http://www.ghaemiyeh.com


دنزرف يا  هزیکاپ ، ناکاپ  دنزرف  يا  یمارگ ، هتسیاش و  ناگرزب  دنزرف  يا  هتسراو ،
اَی ِةَرینُْملا ، ِروُُدْبلا  َْنب  اَی  َنیمَرْکَْألا ، ِۀَِمقامَْقلا  َْنب  اَی  َنیبَجَْتنُْملا ، ِۀَمِراضَْخلا 

يا  نابات ، ياههام  دنزرف  يا  یمارگ ، ناگرزب  دنزرف  يا  هدیزگرب ، نادنمتواخس 
َْنب  اَی  ِةَرِهاَّزلا ، ِمُْجنَْألا  َْنب  اَی  ِۀَِبقاَّثلا ، ِبُهُّشلا  َْنب  اَی  ِۀَئیضُْملا ، ِجُرُّسلا  َْنب 

دنزرف يا  ناشخرد ، ناگراتس  دنزرف  يا  ذفان ، ياهباهش  دنزرف  يا  ناشفارون ، ياهغارچ  دنزرف 
َْنب  اَی  ِۀَِلماْکلا ، ِمُولُْعلا  َْنب  اَی  ِۀَِحئّآللا ، ِمالْعَْألا  َْنب  اَی  ِۀَحِضاْولا ، ُِلبُّسلا 

دنزرف يا  لماک ، ياهشناد  دنزرف  يا  تیاده ، نشور  ياههناشن  دنزرف  يا  قح ، راکشآ  ياههار 
، ِةَدوُجْوَْملا ِتازِْجعُْملا  َْنب  اَی  ِةَرُوثأَْملا ، ِِملاعَْملا  َْنب  اَی  ِةَروُهْشَْملا ، ِنَنُّسلا 

، دوجوم ياههزجعم  دنزرف  يا  قح ، بناج  زا  هدیسر  ياههناشن  دنزرف  يا  فورعم ، ياهّتنس 
، ِمیظَْعلا ِأَبَّنلا  َْنب  اَی  ِمیقَتْسُْملا ، ِطارِّصلا  َْنب  اَی  ِةَدوُهْشَْملا ، ِِلئالَّدلاَْنب  اَی 

، گرزب ربخ  دنزرف  يا  تسار ، هار  دنزرف  يا  راکشآ ، ياهییامنهار  دنزرف  يا 
، ِتانِّیَْبلاَو ِتایْالا  َْنباَی  ٌمیکَح ، ٌِّیلَع  ِهَّللا  يََدل  ِباتِْکلا  ِّما  یف  َوُه  ْنَم  َْنب  اَی 

، راکشآ لیالد  اههناشن و  دنزرف  يا  تساناد ، رترب و  ِدنوادخ  دزن  باتکلاّما  رد  هک  یسک  دنزرف  يا 
َْنب  اَی  ِتارِهاْبلا ، ِتاحِضاْولا  ِنیهارَْبلا  َْنب  اَی  ِتارِهاَّظلا ، ِِلئالَّدلا  َْنب  اَی 

دنزرف يا  ناشخرد ، راکشآ  ياهناهرب  دنزرف  يا  نشور ، لیالد  دنزرف  يا 
َْنب  اَی  ِتامَکْحُْملا ، َو  هط  َْنب  اَی  ِتاِغباَّسلا ، ِمَعِّنلا  َْنب  اَی  ِتاِغلاْبلا ، ِجَجُْحلا 

دنزرف يا  نآرق ، تامکحم  هط و  دنزرف  يا  ناوارف ، ياهتمعن  دنزرف  يا  ریگارف ، ياهتّجح 
َناکَف  ّیلَدَتَف  ینَد  ْنَم  َْنب  اَی  ِتایِداْعلاَو ، ِروُّطلا  َْنب  اَی  ِتایِراَّذلاَو ، سی 

وا هلصاف  هکنآ  ات  دش  رتکیدزن  کیدزن و  هک  نآ  دنزرف  يا  تایداع ، روط و  دنزرف  يا  تایراذ ، نیسای و 
َْنیا  يْرعِش  َْتَیل  یلْعَْألا  ِِّیلَْعلا  َنِم  ًاباِرْتقاَو  ًاُّونُد  ینْدا  ْوا  ِْنیَسْوَق  َباق 

متسنادیم  شاک  نامز ) ماما  يا   ) هبترمدنلب يالاو  يادخ  هب  تبرق  یکیدزن و  رد  دش ، رتمک  ای  نامک  ود  هلصاف  هزادنا  هب  ربمایپ ) اب  )
ْما  اهِْریَغْوا ، يوْضَِربا  يَرث  ْوا  َکُّلُِقت  ٍضْرا  ُّيا  َْلب  يوَّنلا  َِکب  ْتَّرَقَتْسا 

نآ  ریغ  ای  ییاوضَر »  » هوک رد  ایآ  هداد ؟ ياج  دوخ  رد  ار  وت  ناکم  نیمزرس و  نیمادک  و  ياهدیزگ ، لزنم  اجک  رد 
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ًاسیسَح ََکل  ُعَمْسا  الَو  يُرت  الَو  َْقلَْخلا  يَرا  ْنا  َّیَلَع  ٌزیزَع  يوُط  يذ 
ییاوجن  ادص و  و  يوشن ، هدید  وت  یلو  منیبب  ار  مدرم  هک  تسا  راوشد  نم  رب  يوط ؟» يذ   » نیمزرس رد  ای 

یّنِم  َُکلانَیال  َو  يْولَْبلا  َِینوُد  َِکب  َطیُحت  ْنا  َّیَلَع  ٌزیزَع  يوَْجن  الَو 
نم  تیاکش  هلان و  و  نم ، هن  یشاب  الب  جنر و  راتفرگ  وت  اهنت  هک  تسا  راوشد  نم  رب  مونشن ، وت  زا 

ْنِم  َْتنا  یسْفَِنب  اَّنِم ، ُلْخَی  َْمل  ٍبَّیَغُم  ْنِم  َْتنا  یسْفَِنب  يوْکَش  َو ال  ٌجیجَض 
هک  يرظن  زا  رود  وت  يادف  مناج  یتسین ، نوریب  ام  نایم  زا  زگره  هک  یبیاغ  وت  يادف  مناج  دسرن ، وت  هب 

ٍۀَنِمُْؤم َو  ٍنِمُْؤم  ْنِم  یّنَمَتَی  ٍِقئاش  ُۀَِّیْنما  َْتنا  یسْفَِنب  اَّنَع ، َحََزن  ام  ٍحِزان 
، دنراد ار  وت  يوزرآ  ینمؤم  نز  درم و  ره  هک  ناقاتشم  يوزرآ  ياهتنم  وت  يادف  مناج  یتسین ، رود  ام  زا 

ِلیثا  ْنِم  َْتنا  یسْفَِنب  یماُسیال  ٍّزِع  ِدیقَع  ْنِم  َْتنا  یسْفَِنب  اَّنَحَف ، ارَکَذ 
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لصا  هشیر و  وت  يادف  مناج  يرادن ، يدننامه  هک  يدنمتّزع  وت  يادف  مناج  دننک ، هلان  هدرک و  دای  ار  وت  و 
ْنِم  َْتنا  یسْفَِنب  یهاُضت  ٍمَِعن ال  ِدِالت  ْنِم  َْتنا  یسْفَِنب  يراُجیال 156 ،] ٍدْجَم 

وت يادف  مناج  يرادن ، يدننام  هیبش و  هک  ياهنیرید  رادیاپ و  تمعن  وت  يادف  مناج  يرادن ، يزارطمه  هک  يراوگرزب 
َياَو  یتَم  یلا  َو  َيالْوَم ، ای  َکیف  ُراحا  یتَم  یلا  يواُسی  ٍفَرَش ال  ِفیصَن 

نیمادک  اب  یک و  هب  ات  و  نم ؟ يالوم  يا  مشاب  وت  ناریح  یک  هب  ات  يرادن ، يریظن  هک  يدنمتفارش 
یغاناَو  َکَنوُد  َباجا  ْنا  َّیَلَع  ٌزیزَع  يوَْجن  َّياَو  َکیف ، ُفِصا  ٍباطِخ 

، منک وگتفگ  وا  اب  مونشب و  وت  ریغ  زا  ار  مخساپ  هک  تسا  راوشد  نم  رب  منک ؟ فیصوت  ار  وت  اوجن  نیمادک  راتفگ و 
َْکیَلَع  َيِرْجَی  ْنا  َّیَلَع  ٌزیزَع  يرَْولا  ََکلُذْخَی  َو  َکَیِْکبا  ْنا  َّیَلَع  ٌزیزَع 

اهیتخس هک  تسا  راوشد  نم  رب  دنشاب ، انتعایب  وت  هب  نارگید  میرگب و  تقارف ) رد   ) هک تسا  راوشد  نم  رب 
ْنِم  ْلَه  َءآُکْبلاَو ، َلیوَْعلا  ُهَعَم  َلیطاَف  ٍنیعُم  ْنِم  ْلَه  يرَج  ام  ْمُهَنوُد 

ایآ منک ؟ ینالوط  ار  هلان  هیرگ و  وا  هارمه  هک  تسه  ياهدننک  يرای  ایآ  اهنآ ، رب  هن  درذگب  وت  رب 
یَلَع  یْنیَع  اْهتَدَعاسَف  ٌْنیَع  ْتَیِذَق  ْلَه  الَخ ، اذا  ُهَعَزَج  َدِعاساَف  ٍعوُزَج 

رب ار  وا  نم  مشچ  هک  تسه  یقارف  راـخ  رثا  رد  ناـیرگ  مشچ  اـیآ  مـنک ؟ يراـی  ییاـهنت  ناـمز  رد  شیباـتیب  رب  ار  وا  هـک  تـسه  یباـتیب 
نتسیرگ 

[157] ٍةَدِِعب َْکنِم  انُمْوَی  ُلِصَّتَی  ْلَه  یْقُلتَف  ٌلیبَس  َدَمْحا  َْنب  اَی  َْکَیلا  ْلَه  يذَْقلا 
دوشیم یهتنم  وت  رادید  هدعو  هب  ام  قارف  زور  ایآ  منک ؟ تاقالم  ار  وت  هک  تسه  یهار  ایآ  دمحا  رسپ  يا  دنک ؟ يرای 
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َِکئآم  ِبْذَع  ْنِم  ُعِقَْتنَن  یتَم  يوْرَنَف  َۀَّیِوَّرلا  َکَلِهانَم  ُدَِرن  یتَم  یظْحَنَف 

( تلاصو  ) ياراوگ بآ  زا  یک  میوش ؟ باریـس  ات  میوشیم  دراو  تتفرعم )  ) هدننک باریـس  ياههمـشچ  هب  یک  میوش ؟ دـنمهرهب  نآ  زا  ات 
میوش  باریس 

اناَرت یتَم  ًاْنیَع ، [ 158] َّرُِقنَف َکُحِواُرنَو  َکیداُغن  یتَم  يدَّصلا  َلاط  ْدَقَف 
یک دوش ؟ نشور  تلاـمج ) رون  هب   ) اـم ناگدـید  اـت  میرب  رـس  هب  وت  اـب  ار  زور  بش و  هک  دوشیم  یک  هدـش ،؟ ینـالوط  یگنـشت  هک  ارچ 

ار رگیدمه 
، َأَلَْملا ُّماَت  َْتناَو  َِکب  ُّفَُحن  اناَرتا  يُرت  ِرْصَّنلا  َءآِول  َتْرَشَن  ْدَقَو  َکیَرنَو ،

؟ ییام ياوشیپ  وت  میاهدش و  عمج  وت  درگ  ام  هک  ینیبیم  ار  يزور  ایآ  ياهتشارفارب ؟ نایع  ار  يزوریپ  رصن و  مچرپ  هک  یلاح  رد  مینیبب 
َةاتُْعلا َتَْرباَو  ًاباقِعَو ، ًاناوَه  َکَئآدْعا  َْتقَذاَو  ًالْدَع ، َضْرَْألا  َتْأَلَم  ْدَقَو 

ناشکرس  هدناشچ و  ار  تبوقع  يراوخ و  تنانمشد  هب  ياهدرک و  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  یلاح  رد 
، َنیِملاَّظلا َلوُصا  َْتثَثَتْجاَو  َنیرِّبَکَتُْملا ، َِرباد  َْتعَطَقَو  ِّقَْحلا ، َةَدَحَجَو 

ياهدنک  رب  ار  ناراکمتس  هشیر  هدومن و  عطق  ار  ناّربکتم  لسن  ياهدرک و  دوبان  ار  قح  نارکنم  و 
يْولَْبلاَو  ِبَرُکلا  ُفاَّشَک  َْتنا  َّمُهَّللا  َنیَملاْعلا ، ِّبَر  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  ُلوُقَن  ُنَْحنَو 

ییاهيراتفرگ  اههودنا و  هدننک  فرطرب  وت  ایادخ  تسا ، نایناهج  راگدرورپ  صوصخم  ساپس  دمح و  مییوگیم  زور ) نآ  رد   ) ام و 
ای ْثِغاَف  [، 159] اْینُّدلاَو ِةَرِخْالا  ُّبَر  َْتناَو  يوْدَْعلا  َكَْدنِعَف  يدْعَتْسا  َْکَیلاَو 

تراتفرگ هدـنب  دایرف  هب  سپ  ییایند ، ترخآ و  راـگدرورپ  وت  تسوت و  دزن  طـقف  کـمک  يراـی و  هک  ارچ  مهاوخیم  يراـی  وت  زا  اـهنت  و 
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، سرب
ْلِزاَو  يوُْقلا  َدیدَش  ای  ُهَدِّیَس  ِهِراَو  یلَْتبُْملا  َكَْدیَبُع  َنیثیغَتْسُْملا ، َثایِغ 

هلیسو  نیا  هب  و  هد ، ناشن  وا  هب  ار  شرورس  اقآ و  میظع ، تردق  هدنراد  يا  و  ناهاوخسردایرف ، ِسردایرف  يا 
ْنَم  َو  يوَتْسا  ِشْرَْعلا  یَلَع  ْنَم  ای  ُهَلیلَغ  ْدَِّربَو  يوَْجلاَو  یسَْألا  ِِهب  ُْهنَع 

هک  يا  و  یطّلسم ، شرع  رب  هک  يا  ناشن ، ورف  ار  ششطع  و  نک ، فرطرب  ار  شلد  زوس  هودنا و 
ِرِّکَذُْملا َکِِّیلَو  یلا  َنوُِقئآَّتلا  َكُدیبَع  ُنَْحنَو  َّمُهللا  یهَْتنُْملاَو  یعْجُّرلا  ِْهَیلا 

ار مدرم  هک  نآ  میتسه ، ّتیلو  قاتشم  وت  ناگدنب  ام  ایادخ  تسوت ، يوس  هب  راک  تیاهن  تشگزاب و 
ُهَْتلَعَج  َو  ًاذاعَمَو ، ًاماِوق  اَنل  ُهَتْمَقا  َو  ًاذالَمَو ، ًۀَمْصِع  اَنل  ُهَتْقَلَخ  َکِِّیبَِنبَو ، َِکب 

يارب  و  یتخاس ، ام  هانپ  تّوق و  هیام  ار  وا  يدیرفآ و  ام  هاگهانپ  رادهگن و  ار  وا  وت  دزادنایم ، تربمایپ  وت و  دای  هب 
، ًامارْکا ِّبَرای  َِکلِذب  انْدِز  َو  ًامالَسَو ، ًۀَّیَِحت  اَّنِم  ُهْغِّلَبَف  ًاماما ، اَّنِم  َنینِمْؤُْمِلل 

ازفیب ام  تمارک  رب  هلیسو  نیدب  ناسرب و  وا  هب  ار  ام  مالس  دورد و  ام  راگدرورپ  يا  سپ  يداد ، رارق  اوشیپ  ماما و  ام  زا  نینمؤم 
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، انَماما ُهاَّیا  َکِمیدْقَِتب  َکَتَمِْعن  ْمِْمتاَو  ًاماقُمَو ، ًاّرَقَتْسُم  اَنل  ُهَّرَقَتْسُم  ْلَعْجاَو 
نادرگ  مامت  ام  رب  ار  تتمعن  ام ، شیپاشیپ  وا  نداد  رارق  اب  و  هد ، رارق  ام  هاگتماقا  هاگیاج و  ار  وا  هاگیاج  و 

یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  َِکئآصَلُخ ، ْنِم  ِءآدَهُّشلا  َۀَقَفاُرمَو  َکَنانِج  انَدِرُوت  یّتَح 
دّمحم رب  ایادخ  دزاس ، دراو  تصلاخ  ناگدنب  زا  نادیهش  ینیشنمه  تشهب و  هب  ار  ام  ات 

، ِرَبْکَألا ِدِّیَّسلا  َِکلوُسَرَو  ِهِّدَج  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم 
گرزب  ياقآ  وت  هداتسرف  يو و  ّدج  دّمحم ، رب  تسرف  دورد  و  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  و 

، ٍدَّمَُحم ِْتِنب  َۀَمِطاف  يْربُْکلا  ِۀَقیّدِّصلا  ِِهتَّدَجَو  ِرَغْصَألا ، ِدِّیَّسلا  ِهیبا  یلَعَو 
، دّمحم رتخد  همطاف  يربک ، هقیدص  شاهّدج  و  ربمایپ ) زا   ) رتکچوک ياقآ  شردپ  رب  و 

َمَْوداَو  َّمَتاَو  َلَمْکاَو  َلَْضفا  ِْهیَلَعَو  ِةَرَرَْبلا ، ِِهئآبآ  ْنِم  َْتیَفَطْصا  ِنَم  یلَعَو 
، نیرتهتسویپ نیرتمامت ، نیرتلماک ، نیرترب ، ترضح ، نآ  دوخ  رب  و  يدیزگرب ، تماما ) يارب   ) شراکوکین ناردپ  نایم  زا  هک  ینانآ  رب  و 

، َکِْقلَخ ْنِم  َِکتَرَیِخَو  َِکئآیِفْصا  ْنِم  ٍدَحا  یلَع  َْتیَّلَص  ام  َرَفْواَو  َرَثْکاَو 
، ياهداتسرف تناگدنب  زا  ناکین  ناگدیزگرب و  زا  کی  ره  رب  هک  يدورد  نیرتناوارف  نیرتشیب و 

، اهِدَمَِأل َدافَن  الَو  اهِدَدَِمل ، َۀَیاِهنالَو  اهِدَدَِعل ، َۀَیاغ  ًةالَص ال  ِْهیَلَع  ِّلَصَو 
، دشابن ییاهتنا  ار  شاهرود  یتیاهن و  ار  شتّدم  ینایاپ و  ار  شددع  هک  يدورد  تسرف  دورد  وا  رب  و 

ِْللْذاَو  َکَئآِیلْوا ، ِِهب  ْلِدا  َو  َلِطاْبلا ، ِِهب  ْضِحْداَو  َّقَْحلا ، ِِهب  ِْمقاَو  َّمُهللا 
ار تنانمشد  هد و  تنکم  ار  تناتسود  و  زاس ، رابتعایب  ار  لطاب  راد و  اپب  ار  قح  وا  هلیسو  هب  ایادخ 

، ِهِفَلَس ِۀَقَفاُرم  یلا  يّدَُؤت  ًۀَلْصُو  ُهَْنَیبَو  انَْنَیب  َّمُهَّللا  ِلِصَو  َکَئآدْعاِِهب ،
دوش رجنم  شناگتشذگ  یتسود  هب  هک  هد  يدنویپ  ار  وا  ام و  نایم  ایادخ  نادرگ ، راوخ 

ِۀَیِدْاَت یلَع  اَّنِعاَو  ْمِهِّلِظ ، یف  ُثُکْمَیَو  ْمِِهتَزْجُِحب ، ُذُْخاَی  ْنَّمِم  اْنلَعْجاَو 
يادا  رب  ار  ام  و  دننیزگ ، يوأم  اهنآ  تیالو )  ) هیاس رد  هدز و  گنچ  اهنآ  ناماد  هب  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  و 

اْنیَلَع ُْنْنماَو  ِِهتَیِصْعَم ، ِباِنتْجاَو  ِِهتَعاط ، یف  ِداِهتْجِْإلاَو  ِْهَیلا ، ِِهقوُقُح 
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شیدونشخ  اب  و  هد ، يرای  شینامرفان  زا  يرود  يرادربنامرف و  رد  ششوک  قوقح و 
ْنِم  ًۀَعَس  ِِهب  ُلانَنام  ُهَْریَخَو ، ُهَئآعُدَو  ُهَتَمْحَرَو ، ُهَتَْفأَر  اَنل  ْبَهَو  ُهاضِِرب ،

تعسو  هب  نآ  هلیسو  هب  هک  ییاج  ات  ار  شریخ  اعد و  تمحر و  ینابرهم و  راذگ و  ّتنم  ام  رب 
، ًةَروُفْغَم ِِهب  اَنبُونُذ  َو  ًَۀلُوبْقَم ، ِِهب  انَتالَص  ْلَعْجاَو  َكَْدنِع ، ًازْوَفَو  َِکتَمْحَر ،

زرمایب ار  ام  ناهانگ  ریذپب و  ار  ام  ياهزامن  وا  دوجو  تکرب  هب  نک و  اطع  ام  هب  میبای  تسد  تدزن  رد  يراگتسر  تمحر و 
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، ًۀَّیِفْکَم ِِهب  انَموُمُهَو  ًۀَطوُْسبَم ، ِِهب  انَقازْرا  ْلَعْجاَو  ًاباجَتْسُم ، ِِهب  انَئآعُدَو 
زاس فرطرب  ار  ام  هودنا  مغ و  امرف و  هدرتسگ  ار  ام  يزور  نادرگ و  باجتسم  ار  ام  ياهاعد  و 

، َْکَیلا اَنبُّرَقَت  ْلَْبقاَو  ِمیرَْکلا ، َکِهْجَِوب  اْنَیلا  ِْلْبقاَو  ًۀَّیِضْقَم ، ِِهب  انَِجئآوَحَو 
ریذپب ار  تهاگرد  هب  ام  یکیدزن  و  نک ، هّجوت  ام  هب  تاهنامیرک  فطل  اب  روآرب و  ار  ام  ياهتجاح  و 

اَّنَع اْهفِرْصَت  َُّمث ال  َكَْدنِع ، َۀَمارَْکلا  اَِهب  ُلِمْکَتْسَن  ًۀَمیحَر ، ًةَرْظَن  اْنَیلا  ْرُْظناَو 
تششخب  دوج و  هب  سپس  میناسر ، لامک  هب  وت ، دزن  ار  دوخ  ماقم  نآ  هلیسوب  ات  نک ، رظن  ام  هب  هنانابرهم  و 

ًاّیَر ِهِدَِیبَو ، ِهِسْاَِکب  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهِّدَج  ِضْوَح  ْنِم  انِقْساَو  َكِدوُِجب ،
یبآ شتـسد ، هب  وا  ماـج  زا  داـب - شکاـپ  نادـناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  هک  شدـج - رثوک )  ) ضوـح زا  ار  اـم  نادرگمرب و  اـم  زا  ار  ترظن 

، معطشوخ
. َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  ُهَدَْعب  َأَمَظ  ال  ًاِغئآس ، ًائینَه  ًاّیِوَر 

. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  دشابن ، یگنشت  زگره  نآ  زا  سپ  هک  هنوگ  نآ  نادرگ ، باریس  راوگشوخ ، ياراوگ  ناوارف و 

(: فیرشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع   ) يدهم ترضح  ياعد 

: تسا هدرک  لقن  [ 160 «] حابصم  » رد ار  نآ  یمعفک »  » موحرم تسا و  یلاع  ياوتحم  ياراد  فورعم و  روهشم و  ياهاعد  زا  اعد  نیا 
ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
َنافْرِعَو  ِۀَّیِّنلا ، َقْدِصَو  ِۀَیِصْعَْملا ، َدُْعبَو  ِۀَعاَّطلا ، َقیفَْوت  اْنقُزْرا  َّمُهللا 

ار اهتمرح  تخانش  قداص و  ّتین  هانگ و  زا  يرود  یگدنب و  قیفوت  ایادخ 
ِباوَّصلِاب  انَتَنِْسلا  ْدِّدَسَو  ِۀَماِقتْسِْإلاَو ، يدُْهلِاب  اْنمِرْکاَو  ِۀَمْرُْحلا ،

ییوگتسار  هب  ار  ام  ياهنابز  و  راد ، یمارگ  يرادیاپ  تیاده و  هب  ار  ام  نادرگ و  ام  يزور 
ِمارَْحلا  َنِم  انَنوُُطب  ْرِّهَط  َو  ِۀَفِْرعَْملاَو ، ِْملِْعلِاب  اَنبُوُلق  ْأَْلماَو  ِۀَمْکِْحلاَو ،

مارح  ياذغ  زا  ار  ام  نورد  و  نک ، رپ  تفرعم  شناد و  رون  زا  ار  ام  ياهلد  و  نادرگ ، راوتسا  شناد  و 
ِنَع  انَراْصبا  ْضُضْغاَو  ِۀَقِرَّسلاَو ، ِْملُّظلا  ِنَع  انَیِْدیا  ْفُفْکاَو  ِۀَْهبُّشلاَو ،

زا ار  نامیاهمشچ  و  رادزاب ، يدزد  متس و  زا  ار  نامیاهتسد  و  نادرگ ، كاپ  كانههبش ، و 
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یلَع  ْلَّضَفَتَو  ِۀَبیْغلاَو ، ِْوغَّللا  ِنَع  انَعامْسا  ْدُدْساَو  ِۀَنایِْخلاَو ، ِروُجُْفلا 
رب نک  لّضفت  و  دنبب ، تبیغ  هدوهیب و  نانخس  ندینش  زا  ار  نامیاهشوگ  ناشوپب و  تنایخ  هانگ و 
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یَلَعَو  ِۀَبْغَّرلاَو ، ِدْهُْجلِاب  َنیمِّلَعَتُْملا  یَلَع  َو  ِۀَحیصَّنلاَو ، ِدْهُّزلِاب  اِنئآمَلُع 
رب و  ار ، لیصحت )  ) قایتشا ششوک و  ناهوژپشناد ، رب  ار و  یهاوخریخ  يراگزیهرپ و  ام ، ياملع 

ِءآفِّشلِاب َنیِملْسُْملا  یَضْرَم  یلَع  َو  ِۀَظِعْوَْملاَو ، ِعابِّتِْإلِاب  َنیعِمَتْسُْملا 
يدوبهب  ناناملسم ، زا  نارامیب  رب  ار و  يریذپ  دنپ  يوریپ و  ناگدنونش ،

ِراقَْولِاب انِِخیاشَم  یلَعَو  ِۀَمْحَّرلاَو ، ِۀَْفاَّرلِاب  ْمُهاتْوَم  یلَعَو  ِۀَحاَّرلاَو ،
ینیگنس  ام ، ناگدروخلاس  رب  و  ار ، تمحر  ینابرهم و  اهنآ ، ناگدرم  رب  و  ار ، شیاسآ  و 

، ِۀَّفِْعلاَو ِءآیَْحلِاب  ِءآسِّنلا  یَلَعَو  َِۀبْوَّتلاَو ، َِۀبانِْإلِاب  ِبابَّشلا  یَلَعَو  ِۀَنیکَّسلاَو ،
، ار ینمادکاپ  ایح و  نانز ، رب  و  ار ، هبوت  ادخ و  يوس  هب  تشگزاب  ناناوج ، رب  ار و  تناتم  و 

یَلَعَو  ِۀَعانَْقلاَو ، ِْربَّصلِاب  ِءآرَقُْفلا  یَلَعَو  ِۀَعَّسلاَو ، ِعُضاوَّتلِاب  ِءآِینْغَْألا  یَلَعَو 
رب و  ار ، تعانق  ییابیکش و  نادنمزاین ، رب  و  ار ، یتسدهداشگ  ینتورف و  نادنمتورث ، رب  و 

ِءآرَمُْألا یَلَعَو  ِۀَحاَّرلاَو ، ِصالَْخلِاب  ِءآرَسُْألایَلَعَو  ِۀَبَلَْغلاَو ، ِرْصَّنلِاب  ِةازُْغلا 
، نایاورنامرف رب  ار و  شیاسآ  ییاهر و  ناریسا ، رب  ار و  يزوریپ  يرای و  نایوجگنج ،

ْكِرابَو  ِةَریّسلا ، ِنْسُح  َو  ِفاْصنِْإلِاب  ِۀَّیِعَّرلا  یَلَعَو  ِۀَقَفَّشلاَو ، ِلْدَْعلِاب 
هشوت  و  امرف ) لّضفت   ) ار يراتفرشوخ  فاصنا و  ناتسد ، ریز  رب  و  ار ، ینابرهم  تلادع و 

ِجَْحلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  َْتبَجْوا  ام  ِْضقاَو  ِۀَقَفَّنلا ، َو  ِداَّزلا  ِیف  ِراَّوُّزلاَو  ِجاَّجُْحِلل 
ياهدومرف  بجاو  نانآ  رب  هک  ییاهرمع  جح و  و  هد ، تکرب  ار  ناگدننکترایز  جاجح و  هار  جرخ  و 

. َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَر  َو  َِکلْضَِفب  ِةَرْمُْعلاَو ،
. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تتمحر  فطل و  هب  ریذپب ،

: مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  زا  رگید  ییاعد 

: تسا هدروآ  [ 161 «] تاوعّدلاجهم  » رد سوواط » نب  دّیس   » موحرم ار  اعد  نیا 
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ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

یلَع  ْلَّضَفَت  ِرْحَْبلاَو ، ِّرَْبلا  ِیف  َكاعَد  ْنَم  ِّقَِحب  َو  َكاجان ، ْنَم  ِّقَِحب  یهلا 
رب امرف  لّضفت  دناوخ ، ار  وت  ایرد  یکشخ و  رد  هک  ره  ّقح  هب  دنک و  اوجن  وت  اب  هک  ره  ّقح  هب  ایادخ 

َنینِمْؤُْملا  یَضْرَم  یلَعَو  ِةَوْرَّثلاَو ، ِءآنَْغلاب  ِتانِمْؤُْملاَو  َنینِمْؤُْملا  ِءآرَُقف 
نادرم  زا  نارامیب  رب  تورث و  يزاینیب و  هب  نامیا ، اب  نانز  نادرم و  زا  نادنمزاین 

ِتانِمْؤُْملاَو  َنینِمْؤُْملا  ِءآیْحا  یلَعَو  ِۀَحِّصلاَو ، ِءآفِّشلِاب  ِتانِمْؤُْملاو 
، نامیااب نانز  نادرم و  زا  ناگدنز  رب  یتمالس و  يدوبهب و  هب  نامیا ، اب  نانز  و 

ِةَرِفْغَْملِاب ِتانِمْؤُْملاَو  َنینِمْؤُْملا  ِتاْوما  یلَعَو  ِۀَمارَْکلاَو ، ِفْطُّللِاب 
شزرمآ  هب  نامیا ، اب  نانز  نادرم و  زا  ناگدرم  رب  يراوگرزب و  فطل و  هب 

ْمِِهناطْوا  یلا  ّدَّرلِاب  ِتانِمْؤُْملاَو  َنینِمْؤُْملا  ِءآبَرُغ  یلَع  َو  ِۀَمْحَّرلاَو ،
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اب تشگزاب  هب  نامیا ، اب  نانز  نادرم و  زا  نابیرغ  رب  تمحر و  و 
. َنیعَمْجا ِِهلآَو  ٍدَّمَحُِمب  َنیِمناغ ، َنیِملاس 

. شکاپ نادناخ  همه  دّمحم و  ّقح  هب  ناشیاهنطو ، هب  ّتیقفوم  یتمالس و 
***

205 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

تارایز موس : شخب 

: ادخ يوس  هب  یهار  ناموصعم ، ترایز  همّدقم :

دنویپ ندروآ  دوجو  هب  یحور و  طابترا  ندرک  رارقرب  نامه  هک  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  ترایز 
راهظا ّتیحت و  دورد و  مالس و  نداتسرف  و  رود ، هار  زا  طابترا  ای  دشاب ، نانآ  دقرم  دزن  روضح  قیرط  زا  هچ   ) تسا ناراوگرزب  نآ  اب  یبلق 
تیبرت رد  ياهدنزاس  هداعلاقوف  راثآ  نانآ ) تامدخ  تاعاطا و  تادابع ، تامارک ، لیاضف ، نایب  اب  هارمه  ناشناتـسآ ، هب  صالخا  تدارا و 

هچ دنادب  هدـننکترایز ، هچنانچ  و  دراد ؛ یقالخا  يونعم و  ياهشزرا  نیرتالاو  شرورپ  نانآ و  حور  ياقترا  و  ناگدـننکترایز ، سوفن 
، افـصاب یحور  اب  نانآ ، ربق  رانک  زا  و  دیامیپب ، تعرـس  اب  ار  هَّللایلا  برق  هار  دناوتیم  یبوخ  هب  دهاوخیم ؛ هچ  دیوگیم و  هچ  دنکیم و 

: اریز ددرگزاب ، یناسنا  فیاظو  ماجنا  راگدرورپ و  تعاطا  يارب  هدامآ  هانگ و  زا  كاپ 
نآ هدـننک  ترایز  رد  یباتزاب  نانآ  يایاجـس  تافـص و  رکذ  گرزب و  نایاوشیپ  نیا  يـالاو  تاـماقم  هب  هّجوت  تسا  نکمم  هنوگچ  اـًلّوا :

!؟ درواینرد دوخ  گنر  هب  ًاجیردت  دناوخن و  ارف  دوخ  يوس  هب  ار  وا  دشاب و  هتشادن  ناراوگرزب 
ناهج ناکین  ناکاپ و  تدارا  قشع و  زا  مد  لاح  نیع  رد  مشاـب ، هلیذر  تافـص  هاـنگ و  هب  هدولآ  اـپ  اـت  رـس  رئاز ، ِنم  تسا  نکمم  هنوگچ 

!؟ مراذگب ناراوگرزب  نآ  كاپ  مرح  رد  ياپ  شیوخ ، راتفر  لامعا و  تالاح و  رد  رظن  دیدجت  هبوت و  نودب  هک  تسا  هدنبیز  ایآ  منزب !؟
يراک هک  یلاح  رد  مبلطب  ادخ  هاگشیپ  رد  تعافـش  هب  ار  اهنآ  منک و  نانآ  دزن  يّدام  ای  يونعم  تاجاح  ضرع  تسا  نکمم  هنوگچ  ًایناث :
یکاپ يزاسدوخ و  هانگ و  زا  هبوت  يارب  روما ، نیا  هب  هّجوت  ایآ  ماهدادـن !؟ ماـجنا  تسا  ناـنآ  تیاـضر  بجوم  ناـنآ و  هّجوت  روخ  رد  هک 

!؟ تسین یفاک 
قیدصت  دشاب ، هتشاد  ناسنا  يریذپوگلا  هیحور  یناور و  لیاسم  اب  ییانشآ  نیرتمک  هک  یسک  ًاثلاث :

206 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ناراوگرزب نآ  مرح  رد  تارایز » تـالمج  تاـملک و  دـنلب  ياوتحم   » هب تیاـنع  اـب  بلق و  روضح  هّجوت و  اـب  يرئاز  رگا  هک  درک  دـهاوخ 

هک هریبک ، هعماـج  تراـیز  رد  لـثملایف  تسا ؛ هتفهن  زاـسناسنا  یتـیبرت و  ّمهم  سرد  کـی  تاراـیز  نیا  زا  ياهلمج  ره  رد  دـبای ، روضح 
: هلمج زا  تسا ؛ هتفهن  یبیجع  ياهسرد  تسا  تارایز  نیرتعماج 

: درادیم هضرع  دنزیم و  مد  ناشندوب  ادخ  ضحم  عیطم  نازیزع و  نآ  يزیتسكرش  دیحوت و  ّتبحم و  زا  ترایز  يانثا  رد  - 1
َنیّرِقَتْسُْملاَو  ِهَّللا ، ِتاضْرَم  یلَع  ِءّالِدَْألاَو  ِهَّللا ، َیلا  ِةاعُّدلا  یَلَع  ُمالَّسلا  »

نامدق  تباث  و  ادخ ، يدونشخ  بابسا  رب  ناگدننک  تیاده  ادخ و  يوس  هب  ناگدننک  توعد  رب  مالس 
، ِهَّللا ِدیحَْوت  یف  َنیِصلْخُْملاَو  ِهَّللا ، ِۀَّبَحَم  یف  َنیّماَّتلاَو  ِهَّللا ، ِْرمَأ  یف 

ادخ یگناگی  رد  نالدکاپ  ادخ ، ّتبحم  رد  ناصلاخ  و  ادخ ، نامرف  رد 
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ُهَنوُِقبْسَی  َنیذَّلا ال  َنیمَرْکُْملا ، ِهِدابِعَو  ِِهیْهَنَو ، ِهَّللا  ِْرمَِأل  َنیرِهْظُْملاَو 
راتفگ رب  هک  شمارگ  ناگدنب  و  ادخ ، یهن  رما و  ناگدننکرهاظ  و 

[162 «.] َنُولَمْعَی ِهِْرمَِأب  ْمُهَو  ِلْوَْقلِاب ،
. دننکیم لمع  شنامرف  هب  دنریگیمن و  یشیپ  وا 

مدق صالخا  دـیحوت و  ياتـسار  رد  دروآ و  يور  قافن  كرـش و  هب  دـیوگیم ، تفرعم  يور  زا  ار  نخـس  نیا  هک  سک  نآ  درادـن  ناکما 
! درادنرب

اهـشزغل و زا  تمـصع  یتسرپهناگی ، رد  ّتیروحم  ییوگتـسار ، اوقت ، زا  ناراوگرزب  نآ  هب  باطخ  رد  هدننک  ترایز  هک  تسین  نکمم  - 2
مایق قداص ، اوقت ، اب  ناماما  امـش  مهدیم  یهاوگ  نم  هک  درادـب  نالعا  دـیوگب و  نخـس  نانآ  ياهیگدولآ  اهیدـیلپ و  زا  تراـهط  اـههنتف ،

دنوادخ دیتسه . وا  میقتـسم  طارـص  هب  نایامنهار  دنوادخ و  دیحوت  ناکرا  امـش  دیتسه ، وا  هدارا  هب  هدننک  لمع  راگدرورپ و  رما  هب  هدننک 
شمزع لاح  نیع  رد  تسا ؛ هتخاس  كاپ  هانگ  یگدولآ  هنوگ  ره  زا  هدیـشخب و  ّتینما  نید  ياههنتف  زا  هتـشاد و  رود  اهـشزغل  زا  ار  اهامش 

. دیامنن مزج  دیحوت ، میقتسم  طارص  رد  تماقتسا  اهیگدولآ و  زا  يرود  ییوگتسار و  يراکزیهرپ و  رب  ار 
زامن و هماقا  زا  ادخ و  هار  رد  نانآ  یگتشذگدوخ  زا  شالت و  داهج و  تماقتـسا و  ربص و  زا  هدرک ، نانآ  هب  يور  يرئاز  درادن  ناکما  - 3

: دیوگب دنزب و  فرح  نانآ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تاکز و  يادا 
207 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ُْمتْدَّکَوَو  ُهَرْکِذ ، ُْمْتمَداَو  ُهَمَرَک ، ُْمتْدَّجَمَو  ُهَنْأَش ، ُْمتْرَبْکاَو  َُهلالَج ، ُْمتْمَّظَعَف  »
، دیدرک دای  ار  وا  هتسویپ  و  دیدوتس ، ار  شیگدنشخب  و  دیتشاد ، گرزب  ار  شهاگیاج  و  هداهن ، جرا  ار  شهوکش  سپ 

ُْمتْوَعَدَو  ِۀَِینالَْعلاَو ، ِّرِّسلا  ِیف  َُهل  ُْمتْحَصَنَو  ِِهتَعاط ، َدْقَع  ُْمتْمَکْحاَو  ُهَقاثیم ،
ناهنپ  راکشآ و  رد  دیدومن ، راوتسا  ار  شیگدنب  دهع  و  دیتخاس ، مکحم  ار  شنامیپ  و 

، ِِهتاضْرَم یف  ْمُکَسُْفنا  ُْمْتلََذبَو  ِۀَنَسَْحلا ، ِۀَظِعْوَْملاَو  ِۀَمْکِْحلِاب  ِِهلیبَس  یلا 
دیدرک ادف  شیدونشخ  هار  رد  ار  ناتناج  و  دیدومن ، توعد  شهار  هب  ار ) مدرم   ) وکین زردنا  تمکح و  اب  هدرک  شیهاوخریخ 

ُْمتْرَماَو  َةاکَّزلا ، ُُمْتیَتآَو  َةالَّصلا ، ُُمتْمَقاَو  ِِهْبنَجیفْمَُکباصاام ، یلَع  ُْمتْرَبَصَو 
هب  رما  و  دیتخادرپ ، ار  تاکز  هتشاد و  اپ  هب  ار  زامن  دیدومن و  ربص  دیسر  امش  هب  ادخ  هار  رد  هک  ییاهتبیصم  رب  و 

ُْمْتنَلْعایّتَح  ِهِداهِج ، َّقَحِهَّللاِیف  ُْمتْدَهاجَو  ِرَْکنُْملاِنَع ، ُْمْتیَهَنَو  ِفوُْرعَْملِاب ،
، دیدرک راکشآ  ار  شتوعد  هک  ییاج  ات  دیدومن ، داهج  یگتیاش  هب  ادخ  هار  رد  هدرک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

[163 «.] ِهِماکْحا َِعیارَش  ُْمتْرَشَنَو  ُهَدوُدُح ، ُْمتْمَقاَو  ُهَِضئآرَف ، ُْمْتنََّیبَو  ُهَتَوْعَد ،
. دیدومن جیورت  ار  شماکحا  نیناوق  هتشاد و  اپ  هب  ار  شدودح  دیدومن و  نایب  ار  شتابجاو  و 

هب حـماست  یهلا ، نیناوق  دودـح و  هب  تبـسن  دـهدن و  ار  مزال  ّتیّمها  تاکز  زامن و  هب  دـشابن و  داهج  شـالت و  ربص و  لـها  شدوخ  یلو 
. دهد جرخ 

رد مهنیم ، ندرگ  امـش  نامرف  هب  متـسه ، امـش  ّتیمکاح  روهظ و  رظتنم  نم  هک  دـنک  نالعا  نانآ  هب  باـطخ  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  - 4
 ) مریگیم رظن  رد  ار  امش  تساوخ  مجئاوح ، اههتساوخ و  مامت  ِشیپاشیپ 

يرُوماَو یلاوْحا  ِّلُک  یف  یتَداراَو  یِجئآوَحَو  یتَِبلَط  َماما  ْمُکُمِّدَـقُمَو  ْمُکِْرمِاب ...  ٌلـِماع  ْمُِکلْوَِقب ، ٌذِـخآ  ْمُِکَتلْوَدـِل ، ٌبِقَتُْرم  ْمُکِْرماـِل ، ٌرِظَْتنُم 
[164]

!؟ دنزب اپ  تشپ  اهنامیپ  اهلوق و  نیا  همه  هب  لمع ، رد  یلو 
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سوفن و ریهطت  ناج و  حور و  هیکزت  رد  نانآ  تیالو  تاکرب  ناـنآ و  رب  تاولـص  راـثآ  زا  ناـنآ  هب  باـطخ  تسا  نکمم  هنوگچ  اـی  و  - 5
 ) دیوگب نخس  ناهانگ ، ندناشوپ 

[165 (] اِنبُونُِذل ًةَراَّفَکَو  اَنل ، ًۀَیِکَْزتَو  انِسُْفنَِأل ، ًةَراهَطَو  انِْقلُِخل ، ًابیط  ْمُِکتَیالِو ، ْنِم  ِِهب  انَّصَخ  امَو  ْمُْکیَلَع ، اِنتوَلَص  َلَعَجَو 
: دیوگب درادرب و  اعد  هب  تسد  ای  و 

هب تبـسن  ناگدننکيوریپ  امـش و  نارادتـسود  ِنابوخ  زا  درادب و  رادیاپ  امـش  تعاطا  نییآ و  ّتبحم و  یتسود و  رب  هتـسویپ  ارم  دـنوادخ 
دهد رارق  دنیوپیم  ار  امش  هار  دننکیم و  تیاور  ار  امش  راثآ  هک  نانآ  زا  دیاهدرک و  توعد  نآ  يوس  هب  امش  هچنآ 

َنیِعباَّتلا ُمُکیلاوَم  ِرایِخ  ْنِم  ینَلَعَجَو  ْمُکَتَعافَـش ، ینَقَزَرَو  ْمُِکتَعاِطل ، ینَقَّفَوَو  ْمُِکنیدَو ، ْمُِکتَّبَحَمَو  ْمُِکتـالاُوم  یلَع  ُتییَح  اـم  ًادـَبا  ُهَّللا  َِینَتَّبَثَف  )
ْنَّمِم  ینَلَعَج  َو  ِْهَیلا ، ُْمتْوَعَد  اِمل 
208 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ْمُکَلیبَس  ُُکلْسَیَو  ْمُکَراثآ ، ُّصَتْقَی 
دنک بلط  ار  مدق  تابث  ادخ  زا  دنزب و  فرح  دناهدروآ  شلوسر  ادخ و  هچنآ  هب  تبسن  شیوخ  ّتیعبت  نامیا و  زا  ای  و  [ 166 (،]

َْتنا َکَّنا  ًۀَـمْحَر ، َْکنُدـَل  ْنِم  اَنل  ْبَهَو  انَْتیَدَـه ، ْذا  َدـَْعب  اَنبُوُلق  ْغُِزت  انَّبَر ال  َنیدِـهاَّشلا ، َعَم  اـْنُبتْکاَف  َلوُسَّرلا ، اَـنْعَبَّتاَو  َْتلَْزنا ، اـِمب  اَّنَمآ  اـنَّبَر  )
[167 (] ُباَّهَْولا

شزرمآ ادـخ  زا  هک  دـهد  مسق  ناشراگدرورپ  هب  ار  ناـنآ  هناعـضاخ ، هنازجاـع و  دـهاوخب و  ار  ناراوگرزب  نآ  تعافـش  تطاـسو و  اـی  و 
دننک بلط  ار  شناهانگ 

َنَرَقَو ِهِْقلَخ ، َْرما  ْمُکاعْرَتْساَو  ِهِّرِـس ، یلَع  ْمُکَنَمَْتئا  ِنَم  ِّقَِحبَف  ْمُکاضِر ، اـّلا  اـْهیَلَع  یتْاَـی  ـال  ًاـبُونُذ ، َّلَـج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َْنیبَو  یْنَیب  َّنا  ِهَّللا ، َِّیلَو  اـی  )
[168  ] یئآعَفُش ُْمْتنُکَو  یبُونُذ  ُْمْتبَهْوَتْسا  اََّمل  ِِهتَعاِطب ، ْمُکَتَعاط 

هار ندومیپ  ندـش و  بوخ  يارب  دـشاب و  هتـشادن  ناهانگ ، اهیگدولآ و  زا  ندـش  رود  يارب  ياهدارا  میمـصت و  چـیه  لاـح ، نیع  رد  یلو 
!؟ دهدن جرخ  هب  ار  یشالت  قح ، ریسم  رد  نانآ و  هار  رد  ندنام  تباث  يارب  درادنرب و  یمدق  ناشراثآ  رشن  نانآ و 

نایصع ار  امـش  نایـصع  ادخ و  تعاطا  ار  امـش  تعاطا  متـسه ، امـش  عیطم  نم  دیوگب : دنک و  باطخ  نانآ  هب  هک  دراد  ناکما  هنوگچ  - 6
منادیم  ادخ  اب  ینمشد  یتسود و  ار  امش  اب  ینمشد  یتسود و  ادخ و 

َضَْغبا ْدَـقَف  ْمُکَـضَْغبا  ْنَمَو  َهَّللا ، َّبَحا  ْدَـقَف  ْمُکَّبَحا  ْنَمَو  َهَّللا ، یَـصَع  ْدَـقَف  ْمُکاـصَع  ْنَمَو  َهَّللا ، َعاـطا  ْدَـقَف  ْمُکَعاـطا  ْنَم  ٌعیطُم ، ْمَُکل  ّیناَـف  )
[169 (] َهَّللا

نیا ياوتحمرپ  تالمج  ریاس  نینچمه  و  درادـنرب ... !؟ دـنک  تابثا  تاراـهظا  نیا  رد  ار  وا  تقادـص  هک  یمدـق  چـیه  لـمع  ماـقم  رد  یلو 
. تارایز ریاس  ترایز و 

: رعاش هتفگ  هب 
لمجم نیا  زا  ناوخب  لّصفم  ثیدح  دوخ  وتمتفگ  یلمجم  هصق  نیا  لّصفم  زا  نم 

: تسا دیحوت  نیع  تسین ، كرش  ترایز 

هب هک  يّدام - يونعم و  تاکرب  همه  نآ  اب  ناگرزب ، نیا  ترایز  زا  ار  مدرم  كرش » زا  زیهرپ   » ِیهاو نامگ  هب  هک  ینانآ  دنلفاغ  هچ  یتسار 
نآ ترایز  هک  ارچ  دنرود ؛ مالـسا  تقیقح  زا  هک  یلاح  رد  دننادیم  ناملـسم  ار  دوخ  و  دنرادیم ! زاب  دـش - هراشا  الاب  رد  نآ  زا  یتمـسق 

نیحلاص دابع   » و یهلا » هاگرد  ناعیفش   » ناونع هب  نانآ  زا  تساوخرد  و  هَّللاءایلوا »  » ناونع هب  دش و  هتفگ  الاب  رد  هک  یلکـش  هب  ناراوگرزب 
اهدـص هاگ  اهنآ ، ترایز  رد  هک  دـننادیمن  ایوگ  تسا . نامیا  اوقت و  حور  شرورپ  ببـس  و  تسا ، یتسرپاتکی  دـیحوت و  نیع  راگدرورپ »
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هک ترایز » زامن   » اب ددرگیم و  زاغآ  راگدرورپ  دـیحوت  ریبکت و  راب  دـصکی  اب  هعماج ، ترایز  لثم  دوشیم و  هدرب  هناگی  يادـخ  مان  راـب 
نیرتربـتعم زا  هـک  « ) هَّللانـیما  » تراـیز نوـچ  یتاراـیز  هـک  دـنربخیب  اـیوگ  و  دـباییم ، ناـیاپ  تسادـخ  هاـگرد  هـب  ياهناـصلاخ  شیاـین 

زاین زار و  اهتاجانم و  نیرتاوتحم  رپ  نیرتدنلب و  اب  هتخیمآ  تساهترایز )
209 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

اوجن تیادخ  اب  هناصلاخ  نیمز » يور  رد  هَّللانیما   » ناونع هب  مه  نآ  هدـنوش ، ترایز  ماما  هب  دورد  مالـس و  زا  سپ  هک  اج  نآ  تسا ؛ یهلا 
: يرادیم هضرع  ینکیم و 

« َِکئآِیلْوا ِةَْوفَِصل  ًۀَّبُِحم  َِکئآعُدَو ، َكِرْکِِذب  ًۀَِعلُوم  َِکئآضَِقب ، ًۀَیِضار  َكِرَدَِقب ، ًۀَِّنئَمْطُم  یسْفَن  ْلَعْجاَف  َّمُهللا  »
: ینکیم همزمز  سپس  و 

[170 «] ٌۀَحِضاو َْکَیلا  َنیدِصاْقلا  َمالْعاَو  ٌۀَعِراش ، َْکَیلا  َنیبِغاَّرلا  َُلبُسَو  ٌۀَِهلاو ، َْکَیلا  َنیِتبْخُْملا  َبُوُلق  َّنا  َّمُهللا  »
ینکیم  بلط  ار  لطاب  هملک  يدوبان  ّقح و  هملک  يزوریپ  نانمشد و  ّرش  ندش  هاتوک  ناتسود و  شزرمآ  نایاپ  رد  و 

َۀَِملَک ْضِحْداَو  اْیلُْعلا ، اَْهلَعْجاَو  ِّقَْحلا ، َۀَِـملَک  ْرِهْظاَو  اناذا ، ْنَع  ْمُْهلَغْـشاَو  انَئآدـْعا ، اَّنَع  َّفُکَو  اـِنئآِیلْوَِأل ، ْرِفْغا  َيـالْوَمَو ، يدِّیَـسَو  یهلا  َْتنا  )
[171 (.] ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنا  یْلفُّسلا  اَْهلَعْجاَو  ِلِطاْبلا ،

رد ندوـب  روهطوـغ  لد و  ندوـب  هایـس  زج  درادـن ، یلیلد  اـهتدارا  ضرع  نینچ  نتـشادنپ  كرـش  اـهترایز و  نینچ  نـتفرگ  هدـیدان  یتـسار 
هـسّدقم حاورا  نآ  بناج  زا  هک  يونعم  يّدام و  ناوارف  تاکرب  راثآ و  ناراوگرزب و  نآ  تازجعم  تامارک و  زا  یهاگآ  مدـع  یهارمگ و 

اعد و و  هبانا ، هبوت و  اب  هتخیمآ  هک  ییاههمانترایز  دـنلب  ياوتحم  زا  يربخیب  تشذـگ - هکنانچ  تیاـهن - رد  دوشیم و  ناـشراّوز  بیـصن 
بادآ اب  ییانـشآ  نیرتمک  هک  تسا  یتقیقح  نیا  تسوا ؛ يوس  هب  تشگزاـب  هناـگی و  راـگدرورپ  لـباقم  رد  عوضخ  ّتیدوبع و  شیاـین و 

. دنکیم نشور  ار  نآ  یتیبرت  هداعلاقوف  راثآ  و  دزاسیم ، راکشآ  ار  نآ  ترایز ،

: یمالسا تایاور  رد  ترایز 

ّتیّمها ناراوگرزب  نآ  روبق  ریمعت  ترایز و  هب  فلتخم  ریباعت  نیماضم و  اب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد  هک  تسا  ساـسا  نیمه  رب 
ریبعت تفه  رکذ  هب  اج  نیا  رد  ام  تسا و  صاخ  نآ  زا  یضعب  تسا و  هّمئا  همه  هب  طوبرم  ماع و  نآ  زا  یشخب  هک  تسا  هدش  هداد  يدایز 

زا مادک  ره  هب  تبسن  شنامیپ  دهع و  هب  اًلماک  دهاوخب  ناسنا  رگا  هک  دیآیم  تسد  هب  يدّدعتم  تایاور  زا  - 1 [ 172 :] مینکیم هدنسب  ماع 
دیامن قیدـصت  ار  نانآ  بتکم  دور و  ناشترایز  هب  تبغر  لـیم و  اـب  سک  ره  هک  دـنادب  دور و  ناـشروبق  تراـیز  هب  دـیاب  دـنک ، اـفو  هّمئا 

دریگیم رارق  تمایق  زور  رد  ناشتعافش  لومشم 
، ْمِِهتَرایِز یف  ًۀَبْغَر  ْمُهَراز  ْنَمَف  ْمِهِرُوُبق ، َةرایِز  ِءادألا ، ِنْسُح  َو  ِدْهَْعلِاب ، ِءاَفَولا  ِمامَت  ْنِم  َّنإ  َو  ِِهتَعیـش ، َو  ِِهئاِیلْوَأ  ُِقنُع  یف  ًادْهَع  ٍمامإ  ِّلُِکل  َّنِإ  )

[173 (.] ِۀَمایِقلا َمْوَی  مهَئاعَفُش  مُهتَِّمئَأ  َناک  ِهیف ، اُوبِغَر  اِمب  ًاقیدْصَت  َو 
ترایز ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  هک  تسا  یسک  لثم  تیبلها ، ام  رئاز  هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ماّحش  دیز  - 2

تسوا  شرع  رد  ادخ  رئاز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  رئاز  دشاب و  هدرک 
َراز ْنَِمل  ام  مالسلا : هیلع  ِهَّللاِْدبَع  یبَِأل  ُْتُلق  )

210 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
: َلاق ْمُْکنِم ؟ ًادَحا  َراز  ْنَِمل  امَف  ُْتُلق : َلاق  ( ) ِهِشْرَع قوف  َّلَج  َو  َّزَع  هَّللا  َراز  ْنَمَک  َلاق : هلآ ؟ هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللاَلوُسَر 

[174 (.] هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  َراز  ْنَمَک 
هیلع نیـسح  شدـنزرف  یتقو  دـهدیم ، ربـخ  شتیب  لـها  تداهـش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  نآ ، رد  هک  رباـج  تیاور  رد  - 3
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امش هک  دنتسه  نم  تّما  زا  یفیاوط  نانآ  : » دیامرفیم باوج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مّرکم  لوسر  دسرپیم ، اهنآ  روبق  نیرئاز  زا  مالـسلا 
زا زور و  نآ  تالکشم  زا  ات  مورب  ناشغارـس  هب  تمایق  زور  رد  هک  نم  رب  تسا  هتـسیاش  و  دنیوجیم ، تکرب  نآ ، زا  دننکیم و  ترایز  ار 

« دهد ياج  تشهب  رد  ار  نانآ  دنوادخ  مزاس و  ناشیاهر  ناشناهانگ 
ِلاوْهَأ ْنِم  ْمُهَـصِّلَخُأ  یَّتَح  ِۀَـمایِْقلا ، َمْوَی  ْمِهیتآ  ْنَأ  َّیَلَع  ٌقیقَحَو  َۀَـکَرَْبلا ، َِکلذـِب  َنوُسِمَْتلَیَف  ْمُکَنوُروُزَی ، یتَّمُأ  ْنِم  ُِفئاوَط  َکـِئلوا  َّیَُنب ، اـی  )

[175 (.] َۀَّنَْجلا ُهّللا  ُمُهَنِکُْسیَو  ْمِِهبُونُذ ، ْنِم  ِۀَعاَّسلا 
ود نآ ، دزن  دنک و  ترایز  ار  مالسلا  مهیلع  هّمئا  زا  مادک  ره  ربق  سک  ره  هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دشار  نب  یسیع  - 4
زا شدادـجا  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  يرگید  تیاور  رد  - 5 [ 176 .] دوشیم هتـشون  شیارب  هرمع  ّجـح و  باوث  دـناوخب  زامن  تعکر 

ار وت  نادنزرف  روبق  وت و  ربق  دـنوادخ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هب  باطخ  هک  دـنکیم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
امـش هتفیـش  ار  شناگدـنب  زا  ناگبخن  قلخ و  زا  ناگدـیزگرب  ياهبلق  و  تسا ، هداد  رارق  تشهب  تاصرع  عاقب و  زا  ییاه  هصرع  اـههعقب و 
همه دـنوریم ؛ روبق  نآ  ترایز  هب  ناوارف  دـننکیم و  ریمعت  ار  امـش  روبق  تالکـشم ، اهرازآ و  عاونا  لّـمحت  اـب  هک  ياهنوگ  هب  هداد ، رارق 

نم و تعافـش  صوصخم  نانیا  دنراد . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  هب  هک  تسا  يدیدش  هقالع  تهج  هب  ادـخ و  هب  بّرقت  ّتین  هب  اهنیا 
یشکرس نآ  زا  دنک و  تّمرم  ار  ناتروبق  هک  یـسک  ّیلع ! ای  دوب . دنهاوخ  تشهب  رد  نم  راّوز  تمایق ، يادرف  و  نم ، رثوک  ضوح  رب  دراو 

هداد وا  هب  ّجـح  باوث  دـنک  ترایز  ار  ناـتروبق  هک  یـسک  تسا و  هدرک  يراـی  سّدـقملاتیب  ياـنب  رد  ار  دواد  نب  نامیلـس  اـیوگ  دـیامن ،
هب داب  تراشب  وت  ناّبحم  ناتـسود و  وت و  رب  سپ  هدـش ! دـّلوتم  ردام  زا  هزات  اـیوگ  هک  دوشیم  جراـخ  شناـهانگ  زا  ياهنوگ  هب  دوشیم و 
رد - 6 [ 177  ...«.] تسا هدرکن  روطخ  يرـشب  چیه  بلق  رب  و  هدینـشن ، ار  نآ  یـشوگ  چـیه  هدـیدن و  ار  نآ  یمـشچ  چـیه  هک  ییاهتمعن 

نانمؤمریما ترایز  ایآ  هکنیا  و   ) ترایز نیرتتلیـضف  اب  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  زا  ملـسم  نب  نمحّرلادـبع  یتقو  رگید ، یتیاور 
تیالو ترایز و  و  تسام ، نیرخآ  یتسود  ترایز و  ام ، نیلّوا  یتسود  ترایز و  : » دیامرفیم شترـضح  دنکیم  لاؤس  ای )...  تسا  لضفا 

و  ) تسام نیلّوا  تیالو  ترایز و  ام  نیرخآ 
211 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

هتخاس هدروآرب  ار  ام  همه  تجاح  ایوگ  دـنک ، هدروآرب  ار  ام  ناتـسود  ایلوا و  زا  یکی  زا  یتجاـح  سک  ره  و  درادـن ) دوجو  اـم  نیب  یقرف 
ام ترایز  هب  ام  تلحر  زا  دعب  سک  ره  : » هک دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  تیاور  رد  يوار  نیمه  - 7 [ 178  ...«.] تسا

سک ره  و  تسا ، هدرک  گنج  ام  باکر  رد  ایوگ  دگنجب  ام  نانمـشد  اب  سک  ره  تسا و  هدرک  ترایز  ار  ام  نامتایح  نامز  رد  ایوگ  دیآ 
لاحشوخ ار  ام  تقیقح  رد  دنک  لاحـشوخ  ار  ینمؤم  سک  ره  و  هدیزرو ، ّتبحم  ام  هب  تقیقح  رد  دشاب  هتـشاد  تسود  ار  ام  نادنمهقالع 

نایاش رّکذت : [ 179 «.] تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ام  ّدج  رب  وا  کمک  ناربج  دنک  کمک  ار  ام  ناوریپ )  ) زا يریقف  سک  ره  و  هدرک ،
رادروخرب يدایز  ّتیّمها  زا  ناشیا ، رب  تینهت  مالـس و  نانآ و  زا  رادید  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  نیرئاز  لابقتـسا  هب  نتفر  هک  تسا  رکذ 

شیپ [ 180 .] دوشیم هتـشون  زین  هدننکرادید  ای  هدننک و  لابقتـسا  ناسنا  يارب  راّوز ، باوث  دـننامه  سینخ ، نب  یّلعم  تیاور  قباطم  تسا و 
: دسریم رظن  هب  مزال  هتکن  هس  رکذ  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تارایز  ثحب  رد  دورو  زا 

رفس بادآ  تامّدقم و  - 1
ترایز  بادآ  - 2

لوخد نذا  - 3

: رفس بادآ  تامّدقم و 

تـسا هتـسیاش  دـشابیم ) رفـس  قیداصم  زا  ترایز  رگید : ریبعت  هب  و   ) تسا هارمه  یترفاـسم  اـب  تراـیز ، هب  نتفر  ًاـبلاغ  هکنیا  هب  هّجوت  اـب 
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دـلج 97؛ راونالاراحب ، رد  نآ  لیـصفت  هک   ) تامّدـقم بادآ و  نیا  زا  یلامجا  دنـشابن ؛ لفاغ  نآ  تامّدـقم  رفـس و  بادآ  ماجنا  زا  نارئاز 
ترابع هدش ) دراو  دـعب  هب  هحفص 248  ّجحلاباتک ، زا  رفـس  بادآ  باوبا  دلج 8 ؛ هعیـشلالئاسو ، رد  دعب و  هب  هحفص 101  رازملاباتک ،

: زا تسا 
ار دوخ  رفس  ناسنا  هچنانچ  یلو  تسا  رتهب  ترفاسم  يارب  هتفه  ياهزور  زا  یضعب  باختنا  هک  تسا  هدمآ  تایاور 181 ] زا  یضعب  رد  - 1

. دش دهاوخن  یلکشم  راتفرگ  هللا  ءاشنا  دنک  عورش  [ 183] اعد و  هقدص 182 ] اب 
212 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

نامه ینک  دوخرب  لأـفت  وت  هک  هنوگنآ  دـیآیم  تسد  هب  تاـیاور  زا  هک  ارچ  دزیهرپب  ندز  دـب  لاـف  زا  دـنک و  تکرح  يراودـیما  اـب  - 2
شیپ یلکشم  يرواین  باسح  هب  يزیچ  ار  نآ  رگا  دوشیم و  تخـس  يریگب  تخـس  رگا  ناسآ و  يریگب  ناسآ  رگا  دیآیم ؛ شیپ  تیارب 

رد ياپ  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  نامز  ره  : » هدـمآ مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور  رد  هک  دـهدب  هقدـص  رفـس  زا  لبق  - 3 [ 184 .] دیآیمن
هب زین  رفـس  زا  تشگزاب  ماگنه  درکیم و  بلط  لجوّزع  دـنوادخ  زا  ار  یتمالـس  دوخ ، ناوت  ّدـح  رد  نداد  هقدـص  اب  تشاذـگیم  باکر 

هدب و هقدص  تسا : هدـمآ  زین  و  [ 185 «.] دروآیم ياجب  ادخ  رکـش  دمح و  دادیم و  هقدص  شیوخ  ناوت  هزادنا  هب  رفـس  یتمالـس  هنارکش 
هقدص ینکیم  دروخرب  هک  ینیکـسم  نیلّوا  هب  درک ، ادیپ  هار  تلد  هب  يراوگان  زیچ  رگا  و  [ 186] وش جراخ  لزنم  زا  یتساوخ  هک  زور  ره 

هب ار  دوخ  زیچ  همه  دـناوخب و  زامن  تعکر  ود  رفـس  زا  لبق  - 4 [ 187 .] دنکیم رود  امـش  زا  ار  رطخ  دنوادخ ، هک  نک  تکرح  سپـس  هدب 
: دیوگب دراپسب و  ادخ 

ياْینُد  َو  یتَّیِّرُذ  َو  یلام  َو  یلْهَأ  َو  یسْفَن  َکُعِدْوَتْسَأ  ّینِإ  َّمُهَّللا 
ایند منادنزرف و  ملاوما و  ماهداوناخ و  مدوخ و  نم  ادنوادخ 

یلَمَع  َۀَِمتاخ  َو  یتَنامَأ  َو  یتَرِخآَو 
. مراپسیم وت  هب  ار  مراک  نایاپ  متسرپرس و  مترخآ و  و 

هچنآ هب  دناوخب  ار  اعد  نیا  هک  یسک  تسا و  شتیب  لها  رب  وا  نیـشناج  نیرتهب  اعد  نیا  زامن و  نآ  هک : تسا  هدش  لقن  ربتعم  ياهدنـس  هب 
، دنکیم زاغآ  ار  شرفس  نآ ، يوس  هب  هک  یتمـس  نآ  هب  ور  لزنم و  رد  رب  هناخ ، زا  جورخ  زا  سپ  - 5 [ 188 .] دسریم هدومن ، تساوخرد 
: دیوگیم سپس  دناوخیم و  پچ  تسار و  بناج  ور و  شیپ  زا  ار  صالخا  سان و  قلف و  یسرکلاۀیآ و  دمح و  زا  مادک  ره  دتسیایم و 

ینْغَِّلب  َو  َیِعَم ، ام  ْمِّلَس  َو  ینْمِّلَس  َو  َیِعَم ، ام  ْظَفْحا  َو  ینْظَفْحا  َّمُهَّللا 
ارم رادب و  ملاس  تسا  نم  اب  هچنآ  ارم و  نک و  ظفح  تسا  نم  اب  هچنآ  ارم و  ادنوادخ 

. ِلیمَْجلا ِنَسَْحلا  َکِغالَِبب  َیِعَم  ام  ْغَِّلبَو 
. ناسرب دصقم  هب  تروص  نیرتهب  هب  تسا  نم  اب  هچ  ره  و 

213 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
نیـسح ماما  تبرت  زا  يرادقم  - 6 [ 189 .] دناسریم دصقم  هب  دنکیم و  ظفح  ار  تسوا  هارمه  هچنآ  وا و  دـنوادخ  دـنک  نینچ  هک  یـسک 

: دیوگب درادرب و  مالسلا  هیلع 
، َکِِّیلَو ِْنباَو  َکِِّیلَو  ُمالَّسلا ، ِْهیَلَع  ِْنیَسُْحلا  ِْربَق  ُۀَنیط  ِهِذه  َّنِإ  َّمُهللا 

؛ وت ّیلو  دنزرف  ّیلو و  نامه  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  كاپ  كاخ  نیا  ادنوادخ 
. ُفاخا اِمل ال  َو  ُفاخا ، اِمل  ًازْرِح  اُهتْذَخَّتا 

. ماهداد رارق  مسرتیمن  نآ  زا  هچنآ  مسرتیم و  نآ  زا  هچنآ  يارب  یهانپ  ار  نآ  نم 
: دیوگیم هار  ریسم  رد  تکرح ، زا  سپ  - 7 [ 190 .] دوب دهاوخ  ادخ  هانپ  رد  راک  نیا  تکرب  هب  دنک  نینچ  رگا 
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[191 .] انَتَِیفاع ْنِسْحَأ  َو  انَرییْسَت ، ْنِسْحَأ  َو  انَلیبَس ، ِّلَخ  َّمُهَّللا 
. نادرگوکین ار  ام  ییاناوت  ریسم و  ياشگب و  ار  ام  هار  ادنوادخ 

َْکَیلا  َّمُهللا  ِهَّللا ، ِلِیبَس  یفَو  ِهَّللا ، َیلاَو  ِهَّللا  َنِمَو  ِهَّللِابَو ، ِهَّللا  ِمِْسب  دیوگبو : - 8
مدوخ  ایادخ  ادخ ، هار  رد  ادخ و  يوس  هب  ادخ و  بناج  زا  ادخ و  يرای  هب  ادخ و  مان  هب  ***** 

ینْظَفْحاَف  يْرما  ُتْضَّوَف  َْکَیلا  َو  یهْجَو  ُتْهَّجَو  َْکَیلا  َو  یسْفَن  ُتْمَلْسا 
ظفح اب  ارم  سپ  ماهدراذگاو ، وت  هب  ار  مراک  و  ماهدرک ، ور  تهاگرد  هب  هدومن و  میلست  وت  هب  ار 

یلامِش  ْنَعَو  ینیمَی  ْنَعَو  یْفلَخ  ْنِم  َو  َّيَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ِناْمیِْإلا ، ِْظفِِحب 
رس يالاب  پچ و  تسار و  فرط  زا  رس و  تشپ  لباقم و  زا  امرف ، تظفاحم  منامیا 

الَو َلْوَح  ُهَّناَف ال  َِکتَُّوقَو ، َِکلْوَِحب  یّنَع  ْعَفْداَو  یتَْحت  ْنِمَو  یقْوَف  ْنِمَو 
هاگهانپ  نیقی  هب  اریز  نک ، رود  نم  زا  ار ) تارطخ   ) تیورین ناوت و  اب  و  میاپ ، ریز  و 

[192 .] ِمیظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلا  َةَُّوق 
. تسین تمظع  اب  هبترم و  دنلب  دنوادخ  يوس  زا  زج  ییورین  و 

: دیوگب دوش  بکرم  رب  راوس  یتقو  - 9
214 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

َيِدَتْهَِنل  اَّنُکامَواذِهلانادَه  يذَّلا  ِهَّللُدْمَْحلا  ، » ِهَّللِاباَّلِإ َةَُّوقالَو  َلْوَحال  ِهَّللاِمِْسب 
دش نومنهر  اهتمعن ) همه   ) نیا هب  ار  ام  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس  تسین ، وا  يارب  زج  ییورین  هاگهانپ و  هک  ییادخ  مان  هب 

[194 «.] َنینِْرقُم َْهل  اَّنُک  ام  َو  اذه  اَنل  َرَّخَس  يّذلا  َناْحبُس  [، » 193 «] ُهَّللا اَنادَه  ْنَأ  الَْول 
ریخست ییاناوت  ام  هنرگو  تخاس  ام  رّخسم  ار  نیا  هک  یسک  تسا  هّزنم  كاپ و  میتفاییمن ، هار  اهنیا ) هب   ) ام دوب  هدرکن  تیاده  ار  ام  رگا  و 

. میتشادن ار  نآ 
توالت ار  ءارسا  هروس  هیآ 80  رطخ ، ساسحا  عقاوم  رد  - 10 [ 195 .] دوش هدایپ  ات  دنامیم ، ظوفحم  شبکرم  شدوخ و  دنک  نینچ  رگا  هک 

: دنک
ْنِم  یل  ْلَعْجاَو  ٍقْدِص ، َجَرُْخم  ینْجِرْخَأ  َو  ٍقْدِص ، َلَخْدُم  یْنلِخْدَأ  ِّبَر  »
زاس جراخ  تقادص  اب  نک و  دراو  تقادص  اب  راک ) ره  رد   ) ارم اراگدرورپ 

«. ًاریصَن ًاناْطلُس  َْکنَُدل 
. هد رارق  میارب  هدننک  يرای  یتّجح  دوخ  يوس  زا  و 

دراد ار  نآ  رد  تحارتسا  دـصق  هک  دیـسر  یلزنم  هب  رگا  - 11 [ 196 .] تسا بوخ  رایسب  يدراوم  نینچ  رد  یـسرکلاۀیآ  ندناوخ  نینچمه 
ظوـفحم يرطخ  ره  زا  حبـص  اـت  هـک  دـنک  توـالت  یـسرکلاۀیآ  سپــس  دـیوگب ، ار  مالــسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  حـیبست  باوـخ ، زا  لـبق 

: دیوگب دنکیم  ترفاسم  اهنت  رگا  - 12 [ 197 .] دنامب
یلَع  یّنِعَأ  َو  یتَشْحَو  ِْسنآ  َّمُهَّللا  ِهَّللِاباَّلإ ، َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  ُهَّللا ال  َءاش  ام  »

رد ارم  شاب و  میگنتلد  مدمه  ایادخ  تسین ، دنوادخ  يوس  زا  زج  ییورین  هاگهانپ و  دوشیم ،) نامه   ) دهاوخب ادخ  هچنآ 
[198  .] یتَْبیَغ ِّدَأَو  یتَدْحَو 

. شاب نم  ياج  هب  وت  متبیغ  نامز  رد  و  نک ، يرای  مییاهنت 
دیامنن هقیاضم  نانآ  ياهزاین  عفر  رد  دنک و  کمک  ناهارمه  ناتـسود و  هب  - 13 [ 199 .] دنکن رفـس  اهنت  دراد  ناکما  ات  ناسنا  تسا  رتهب  و 
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: » تسا هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دشاب . نابرهم  تسود و  عضاوتم و  نانآ  هب  تبسن  ًاتقیقح  و 
امُهُمَظْعَأ َناک  اَّلِإ  ِناْنثِإ  َبَحَطْصا  اَم 

215 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
؛ ِِهبِحاِصل امُهَقَفْرَأ  ِهَّللا  َیلِإ  امُهَّبَحَأ  َو  ًارْجَأ 

رد [ 200 «.] تسا رتشیب  شـشاداپ  رتبوبحم و  ادخ  دزن  دـنک  کمک  ّتبحم و  رتشیب  هک  سک  نآ  دـنوش  هارمه  رگیدـکی  اب  رفن  ود  هاگره 
، هار ریسم  رد  دناوتب  ات  دنسانشن  ار  وا  هک  یناسک  اب  رگم  درکیمن  رفس  شترضح  هک  هدش  دراو  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  زا  يرگید  تیاور 
دوب و رفس  رد  شباحصا  اب  یتقو  هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  لوسر  زا  رگید  یتیاور  رد  [ 201 .] دیامن کمک  شناهارمه  هب 

: تفگ یمّوس  و  نم ! اب  نآ  تسوپ  ندنک  تفگ : يرگید  نم ! اب  دنفسوگ  نتشک  تفگ : یکی  دنشکب ، يدنفسوگ  دنتساوخیم 
: دومرف میهدیم . شماجنا  دوخ ، ام  دیـشکن  تمحز  امـش  هَّللالوسر  ای  دـنتفگ : نم ! اب  شمزیه  هّیهت  دومرف : شترـضح  و  نم ! اب  نآ  نتخپ 
هب تبسن  يزایتما  دوخ  يارب  شاهدنب  دنیبب  هک  درادن  تسود  یلاعت  قح  اریز  منک ؛ ادیپ  يزایتما  امش  هب  تبسن  مرادن  تسود  یلو  منادیم ،

، دنتـسین امـش  فیدر  رد  یلاـم  نّکمت  ندرک و  جرخ  تهج  زا  هک  یناـسک  اـب  : » هدـش هداد  روتـسد  اـم  هب  - 14 [ 202 .] تسا لـئاق  نارگید 
زا اریز  تسا ؛ مهم  رایـسب  هک  دـشاب  بجاو  ياهزامن  ماجنا  بقارم  ًاقیقد  - 15 [ 203 !«.] دننک تراقح  ساسحا  اهنآ  ادابم  دـینکن ، ترفاسم 

، دوریم رفس  هب  هفّرـشم ، دهاشم  هرمع و  جح و  ترایز و  باوث  هب  ندیـسر  ادخ و  يوس  هب  بّرقت  يارب  هک  نآ  اب  تسا  رئاز  تلفغ  لامک 
زا هک  یلاح  رد  دشاب ؛ هتـشاد  یهّجوتیب  یتالابمیب و  تقو ، لّوا  رد  نآ  ندروآ  اجب  و  دودـح ، طیارـش و  زامن و  هب  تبـسن  هار ، ریـسم  رد 

- رـصق ياهزامن  زا  دعب  - 16 [ 204 «.] تسا رتهب  ّبحتـسم )  ) ّجـح تسیب  زا  هضیرف  زامن  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هرابرد هچنآ  تسادیپ : هتفگان  - 17 [ 205 .] تسا هدش  دـیکأت  نآ  يور  هک  دـنکن  شومارف  ار  هعبرا  تاحیبست  هبترم  یـس  دراد - تقو  رگا 

دـهد و تسد  زا  ار  طایتحا  ناسنا  هک  تسین  انعم  نیا  هب  دـش  هتفگ  الاب  رد  تارطخ  زا  هداوناخ ، لام و  ناج و  ظفح  يارب  تاقدـص  اعد و 
رد شیوخ  لاوما  دوخ و  ظـفح  يارب  هچ  ره  تسا : نیا  دوصقم  هکلب  دـهدن ؛ ماـجنا  شلاوما  شیوخ و  ظـفح  يارب  ار  مزـال  ياـهتبقارم 

. دوشیمن باجتسم  راگنا  لهس  دارفا  ياعد  تسا  هدمآ  تیاور  رد  هک  ارچ  دراپسب  ادخ  هب  ار  هّیقب  دهد و  ماجنا  دراد  ناوت 
زا دنکن ، شومارف  تسا  هدش  هیصوت  ینمیا  يارب  هک  ار  يروما  یگدننار  رد  ًاصوصخ  دراذگن ؛ مدق  كانرطخ  ياههّداج  رد  دیاب  نیاربانب ،

. درادرب دوخ  اب  تسا  زاین  دروم  یناتسبات  ای  یناتسمز  ياهرفس  رد  هک  ار  مزال  لیاسو  دنک و  تکرح  طایتحا  اب  دزیهرپب ، زاجم  ریغ  تعرس 
216 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: » دومرف شنارای  زا  یکی  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  میهدیم : نایاپ  ییانعمرپ  ثیدح  اب  ار  نخس  نیا 
ْلَّکََوت  َو  َکَتَلِحار  ْلِقْعا 

[206 «.] دنبب رتشا  يوناز  لّکوت  اب   ؛

: ترایز بادآ 

هب اج  نیا  رد  تسا و  رایسب  هک  میوریم  ترایز  بادآ  غارس  هب  تسا  ترایز  يارب  ياهمّدقم  هلزنم  هب  هک  رفس  یمالسا  بادآ  نایب  زا  سپ 
: دوشیم تعانق  اهنآ  نیرتمهم  رکذ 

زا هک  ییاهنآ  همه  زا  تکرح  زا  لبق  دـهد ، یبایفرـش  هزاـجا  وا  هب  دـبلطب و  ار  وا  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  هک  دراد  تسود  سک  ره  - 1
یلاوم ناّبحم و  زا  هک  یناسک  ًاصوصخ  دبلطب ؛ ّتیلح  هدیـسر ، اهنآ  هب  یبلق  ترودک  کی  ّدـح  رد  ول  يرازآ و  ّتیذا و  ًالامتحا  وا  بناج 
نیطقی نب  یلع  و  نابراس )  ) لاّمج میهاربا  فورعم  ناتـساد  هلمج  زا  دراد ، یناوارف  دهاوش  بلطم  نیا  دـنیآیم . باسح  هب  ناراوگرزب  نآ 

رثا رب  هک  دـشابیم  نامولظم ) تاجن  يارب  ترـضح و  نآ  هزاجا  اب  هّتبلا   ) دیـشرلا نوراه  ریزو  مالـسلا و  هیلع  مظاک  ماما  صاـخ  یباـحص 
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تـسا هتـسکش  وت  زا  درم  نیا  بلق  نوچ  دومرف : دادن و  هار  دوخ  تاقالم  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماما  لاّمج  میهاربا  تاقالم  اب  تقفاوم  مدع 
ّتیلح وا  زا  درک و  تاقالم  وا  اب  ریظن  یب  عضاوت  اب  دمآ و  لاّمج  میهاربا  غارس  هب  راچان  نیطقی  نب  یلع  درکن . لوبق  زین  ار  وت  ترایز  ادخ 

هلمج زا  سانلا و  ّقح  هنوگره  - 2 [ 207 .] داد وا  هب  ار  شلامعا  یلوبق  تراشب  تفریذـپ و  روضح  هب  ار  وا  ماما  هک  دوب  نآ  زا  سپ  دـیبلط ؛
نآ زا  هدافتـسا  اب  وا  لامعا  هن  دوشن ، كاپ  ناسنا  لاوما  ات  هک  ارچ  دزادرپب ؛ ّجـح - رفـس  ماـگنه  هب  ًاـصوصخم  ار - لاوما  تاـکز  سمخ و 

. دشابیم دنوادخ  هاگرد  هب  بّرقت  هتسیاش  هن  تسا و  حیحص  لاوما 
: دناوخب نآ ) زا  دعب  ای   ) لسغ ماگنه  ار  اعد  نیا  دنک و  ترایز  لسغ  - 3
، ٍۀَهاعَو ٍۀَفآ  َو  ٍءاد  ِّلُک  ْنِم  ًءافِش  َو  ًازْرِح ، َو  ًاروُهَط  َو  ًارُون  یل  ُْهلَعْجا  َّمُهَّللأ 

! هدب رارق  بیع  تفآ و  درد و  ره  زا  يافش  نابهگن و  یگزیکاپ و  رون و  ار  نآ  اراگدرورپ  ادخ ، يرای  هب  دنوادخ و  مان  هب 
[208  ] يِْرمَأ ِِهب  ْلِّهَس  يرْدَص و  ِِهب  ْحَرْشاَو  یْبلَق  ِِهب  ْرِّهَط  َّمُهَّللا 

. نادرگ ناسآ  ار  مراک  نامداش و  ار  مرطاخ  كاپ و  ار  مبلق  لسغ  نیا  اب  ادنوادخ 
تبانج لاح  رد  هک  ریـصبوبا  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  ارچ  دروآ ، اجب  تسوا  ندرگ  هب  یبجاو  لسغ  رگا  ینعی  دـشاب  تراهط  اب  - 4

: » دومرف دش  دراو  شترضح  رب 
َتُوُیب  َلُخْدَی  ْنَأ  ُِبنُْجِلل  یغَْبنَی  ُهَّنَأ ال  ُمَْلعَت  امَأ 

217 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
؛ ِءاِیْبنَْألا

ار نیا  ترـضح  یتقو  دـیوگیم  يوار  دوش » لخاد  ایلوا ) و   ) اـیبنا ياـههناخ  رد  هک  تسین  هتـسیاش  بنج  صخـش  يارب  هک  ینادیمن  اـیآ 
هیلع موصعم  ماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هکنیا  هب  هّجوت  اب  [ 209 .] میدش لخاد  ترضح  نآ  رب  ام  تشگرب و  ریصبوبا  دندومرف 

. دشابن نانآ  ياههناخ  اب  هسّدقم  ياهمرح  نیب  یقرف  هک  دوشیم  نیا  هجیتن  درادن ، یتوافت  روما  نیا  رد  اهنآ  ّتیم  ّیح و  مالسلا 
تسا  هداهن  مدق  یسّدقم  يداو  رد  نوچ  دروآرد ، ار  اهشفک  - 5

[210  .] يوُط ِسَّدَقُْملا  ِداْولِاب  َکَّنِإ  َْکیَْلعَن  ْعَلْخاَف  »
نذا ای  دبلطب و  لوخد  نذا  دتسیاب و  فیرش  مرح  ِرد  رب  تسا  هتفگ  سورد 211 ] باتک  رد  لّوا » دیهش   » راوگرزب ملاع  هک  هنوگنامه  - 6

فیرـش و دقرم  بحاص  ردق  تلالج  تمظع و  رد  رّکفت  اب  و  دمآ ) دـهاوخ  هحفـص 218  رد  هک   ) دناوخب ار  تسا ، هدش  دراو  هک  یلوخد 
یلوخد نذا  هکنانچ   ) تسا ربخاب  وا  ّتیعقوم  هاگیاج و  زا  دهدیم و  باوج  ار  شمالس  دونـشیم و  ار  شمالک  وا  هک  هتکن  نیا  هب  هّجوت 
ناهانگ رد  لّمأت  اب  دنراد و  ناشنارئاز  نایعیش و  هب  نانآ  هک  یتّبحم  فطل و  رد  ّربدت  اب  و  دراد ) بلاطم  نیا  رب  تحارـص  دمآ ، دهاوخ  هک 

بلق و ّتقر  لیـصحت  رد  یعـس  هتخاس ، هدرزآ  ار  ناشفیرـش  رطاخ  هدرک و  نانآ  ّقح  رد  دوخ  ياهيراکفالخ  اب  هک  ییاـفویب  شیوخ و 
. دیامنب کشا ، ندش  يراج  لد و  راسکنا  عوضخ و 

شیپ سک  ره  تسا : هدمآ  یتیاور  رد  هک  نانچ  دنک ، دای  تمظع  هب  ار  ادـخ  دـیوگب و  ریبکت  داتفا ، رّهطم  ربق  هب  شهاگن  هک  یماگنه  - 7
ترایز  زا  سپ  ریبکت و  ماما  يور 
« َُهل َکیرَش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  «ال 

هنابّدؤم نتسشن  ای  نداتسیا و  ماما و  رضحم  رد  روضح  فرص  هک  تسین  یّکـش  - 8 [ 212 .] دوشیم شبیصن  ادخ  گرزب  يدونشخ  دیوگب 
نتفگ  فرص  هکنانچ  دیآیم  باسح  هب  ترایز  حیرض ، لباقم  رد 

« ْمُْکیَلَع ُمالَّسلا  »
، درادن ار  فورعم  تارایز  ندـناوخ  تصرف  ای  هلـصوح و  رگا  دـنک و  زیهرپ  لیلد  یب  ربتعم و  ریغ  ياهترایز  زا  - 9 [ 213 .] تسا نینچ  زین 
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رد هک  ارچ  دهاوخب ، ار  دوخ  تجاح  دنک و  هیده  ربق  بحاص  هب  ار  نآ  دناوخب و  زامن  تعکر  ود  سپـس  دهد و  یهاتوک  مالـس  دناوتیم 
: متفگ مدش و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  دراو  دیوگیم : ریصق  میحرلادبع  تسا : تیاور 

یلص لوسر  ترـضح  هب  هانپ  دشاب  یتجاح  ار  وت  هاگره  ار ،! دوخ  عارتخا  راذگاو  دومرف : مدرک ، عارتخا  ییاعد  دوخ  شیپ  زا  موش  تیادف 
[214  ....] نک هیده  شترضح  هب  ار  نآ  ناوخب و  زامن  تعکر  ود  روایب و  هلآ  هیلع و  هللا 

218 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
مود تعکر  رد  سی و  هروس  دـمح و  لّوا  تعکر  رد  رگا  تسا و  تعکر  ود  نآ  ّلقادـح  هک  دـناوخب  ترایز  زاـمن  تراـیز ، زا  سپ  - 10

نید و روما  يارب  تراـیز ، زاـمن  زا  دـعب  و  [ 216] دروآ اـجب  رـس  يـالاب  رد  هک  رتـهب  هچ  و  [ 215 ،] تسا رتهب  دـناوخب  ار  نمحّرلا  دـمح و 
. تسا رتکیدزن  تباجا  هب  تروص  نیا  رد  هک  دهد  میمعت  نارگید  هب  ار  اعد  دنک  یعس  دنک و  اعد  شیایند 

یلو تسا ؛ هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هب  طوبرم  یلاـمث  هزمحوبا  تیاور  رد  ندـناوخ ) رـس  يـالاب  اـی  رـس  تشپ   ) بلطم نیا 
رد ار  تعکر  ود  نیا  دشاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رئاز  رگا  : » دـیوگیم نینچ  هّمئا  همه  ترایز  يارب  سورد  رد  دیهـش  موحرم 

ناکم ِدجسم  رد  نآ  ندناوخ  دروآ و  اجب  رس  يالاب  دناوخیم  ترایز  مالسلا  مهیلع  هّمئا  زا  یکی  يارب  رگا  دناوخب و  ترضح  نآ  هضور 
زامن ترایز و  ندناوخ  زا  سپ  دوشن  مهارف  راّوز  ریاس  يارب  یتمحازم  هک  یتروص  رد  تسا  ّبحتسم  - 11 [ 217 «.] تسا زیاج  زین ، ترایز 

مرتحم راّوز  تسا  راوازس  دش  هتفگ  هچنآ  رب  هوالع  - 12 [ 218 .] دسوبب ار  حیرض  فارطا  فّرشت ، روضح و  زا  سپ  یّلک  روط  هب  ترایز و 
دّمحم رب  تاولص  وا و  دیجمت  دمح و  ادخ و  رکذ  هب  ار  نابز  دننک و  وبشوخ  ار  دوخ  دنشوپب و  ترایز  ماگنه  هب  بسانم  زیمت و  ياهسابل 

. دنراد لوغشم  شلآ  و 
راتفگ رادرک و  حالـصا  رب  ار  ناشمزع  دـنیامن و  رافغتـسا  ناهانگ  زا  دـننک ، ظفح  ار  بلق  روضح  تالاح ، ماـمت  رد  هک  دـننک  یعـس  - 13

. دنروآ دوجو  هب  یلّوحت  هدنیآ ، هب  تبسن  دوخ  رد  و  دننک ، مزج  دوخ 

ص218 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
نارئاز تالکـشم  تسا  مزال  نامداخ  رب  هک  هنوگنامه  دننک  ظفح  ار  سّدقم  ياهناتـسآ  نیا  ماّدخ  مارتحا  مرتحم  نارئاز  تسا  هتـسیاش  - 

. دنیامن راتفر  اهنآ  اب  بدا  اب  دننک و  لّمحت  ار 
. دراد فعاضم  باوث  هک  دننک  کمک  دلب ، نآ  نیکاسم  رهش و  نآ  نادنمزاین  هب  - 15

مهم ترایز  رد  هچنآ  تسناد  دیاب  دنراپـسب و  نارگید  هب  ار  دوخ  ياج  دنیامن و  تعانق  ترایز ، زا  مزال  رادـقم  هب  ماحدزا  ماگنه  هب  - 16
هب روتـسد  تایاور  زا  یـضعب  رد  دریگیم و  ار  ینالوط  ترایز  کی  ياج  هاتوک  مالـس  کی  هاگ  ّتیمک و  رادقم و  هن  تسا  ّتیفیک  تسا 

. تسا هدش  هداد  تشگزاب  رد  لیجعت 
باجح تاعارم  تسا و  بحتسم  ترایز  دننادب  دنبای و  فّرشت  لماک  باجح  اب  دننک و  ترایز  نامرحمان  نادرم و  زا  يادج  ناوناب ، - 17

. درک بحتسم  يادف  ار  بجاو  ادابم  تسا ؛ بجاو  تّفع  تاهج  و 
219 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ياهناکم نیا  رد  دوخ  نارتخد  نارسمه و  فافع  باجح و  بظاوم  رئاز ، ناردارب  هک  تسا  يرورض  هتکن  نیا  رّکذت  لصف ، نیا  نایاپ  رد 
هدرزآ ار  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  نآ  حور  یهّجوتیب ، کی  اب  هدرکاـن  يادـخ  اـت  دنـشاب  رگید ) ناـکم  ناـمز و  ره  رد  هکلب  و   ) سّدـقم

. دنیامنن لیدبت  افج  هب  ار  ناشترایز  دننکن و 
***

: درک زیهرپ  دیاب  روما  نیا  زا 
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هیآ  زا  هکنانچ  دنکن  دنلب  ار  دوخ  يادص  ترایز  ندناوخ  تقو  رد  - 1
[219  ...«] ّیبَّنلا ِتْوَص  َقْوَف  ْمُکَتاوْصَأ  اوُعَفَْرت  اُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »

نآ تاـمم  تاـیح و  نیب  یقرف  تشذـگ ، هکناـنچ  نکیل  تسا  یمارگ  لوـسر  تاـیح  هب  طوـبرم  هیآ  نیا  هـچرگ  اریز  دـیآیم . تـسد  هـب 
ره ترایز  درادـن و  دوجو  تهج  نیا  رد  شتیب  لـها  وا و  نیب  یقرف  تشذـگ ، زین  نآ  هک  یتیاور  قباـطم  هک  هنوگناـمه  تسین  ترـضح 

. تسا ترضح  نآ  دوخ  ترایز  هّمئا  زا  مادک 
زاـمن رگا  صوصخ  هب  دوش ، لوغـشم  زاـمن  هب  لّوا  دزیهرپب و  زاـمن  ریخأـت  زا  دیـسر ، ارف  بجاو  زاـمن  تقو  رگا  مرح  رد  دورو  زا  سپ  - 2

ار مدرم  هک  دنراد  هفیظو  هسّدقم  ياهمرح  ِمرتحم  ماّدـخ  دوش . دراو  زامن  تقو  ترایز ، طسو  رد  رگا  نینچمه  دـشاب ؛ هدـش  اپرب  تعامج 
. دننک توعد  یعرش  روتسد  نیا  هب 

توالت نآرق  نآ  ياج  هب  تسین و  رّهطم  ياهمرح  راّوز  نأـش  رد  راـک  نیا  هک  دـنک  كرت  رّهطم  مرح  رد  ار  ییاـیند  هدوهیب و  نانخـس  - 3
دوخ هب  شتاـکرب  تسا و  راوگرزب  نآ  يارب  یمیظعت  وا  لـمع  هک  دـنادب  دـنک و  هیدـه  هکراـبم  هعقب  نآ  بحاـص  هب  ار  نآ  باوث  دـنک و 
هیآ  رد  ناحبس  دنوادخ  هک  نانچمه  رّهطم  ياهمرح  نیا  هک  ارچ  دشاب  لوغشم  ادخ  رکذ  هب  دناوتیم  زین  ددرگیم و  زاب  هدننک  توالت 

[220 «] ِلاصآلاَو ِّوُدُْغلِاب  اهیف  َُهل  ُحِّبَُسی  ُهُمْسا  اَهیف  َرَکُْذی  َو  َعَفُْرت  ْنا  ُهَّللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب  یف  »
ماش حبـص و  دوشیم و  هدرب  اـهنآ  رد  ادـخ  ماـن  هدوب ، رادروخرب  هبترم  ّولع  تعفر و  زا  هتـسویپ  هک  تسا  ییاـههناخ  تسا : هدومرف  هراـشا 

. تسوا حیبست  هاگیاج 
یتحاراـن ببـس  هک  حیرـض  ندیـسوب  رب  رارـصا  ماـحدزا  ماـگنه  هب  دزیهرپـب و  نارگید  يارب  یتحاراـن  تمحازم و  داـجیا  هنوـگ  ره  زا  - 4

یعـس تسین و  ترایز  یلوبق  طرـش  دنرادنپیم - ماوع  زا  یـضعب  هک  هنوگنآ  حیرـض - ندیـسوب  دنادب  دشاب و  هتـشادن  دوشیم ، نارگید 
. دنک تیاعر  تسا - مالسا  تاروتسد  نیرتمهم  زا  هک  ار - تفاظن  رثکادح  دزیهرپب و  سّدقم  ياهمرح  نیا  ندرک  هدولآ  زا  دنک 

220 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: لوخد نذا 

هک مییوگیم  عادو  اـهمرح  نیا  كرت  ماـگنه  هب  و  میبلطیم ، دورو  هزاـجا  اـهنآ  زا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ياـهمرح  رد  دورو  زا  شیپ 
. دنهاگآ دوخ  نارئاز  همه  زار  لاح و  زا  ادخ  نامرف  هب  هک  مینادیم  دیواج  ناگدنز  ار  ناراوگرزب  نآ  تسا  نیا  شموهفم 

هدولآ سابل  دـنکیم و  هبوت  اجنامه  دراذـگب ، هَّللا  ءایلوا  كاـپ  طاـسب  رب  ار  دوخ  ياـپ  هک  دـنکیم  مرـش  هدولآ ، درف  کـی  هک  اـجنآ  زا  و 
رب ماگ  دراد  بل  رب  ادخ  رکذ  هک  یلاح  رد  بدا  اب  هتسهآ و  دوشیم . دراو  يراکزیهرپ  اوقت و  سابل  اب  دیامنیم و  نوریب  نت  زا  ار  ناهانگ 

. دسرب سدقم  دقرم  نآ  هب  ات  درادیم 
لد و روضح  بلق و  يرادـیب  رد  تسا و  هدـنزومآ  رایـسب  هدـش ، دراو  سدـقم  ياهمرح  نیا  رد  دورو  يارب  هک  ییاهلوخد  نذا  ياوتحم 

. تسا رثؤم  رایسب  ناج  حور و  زا  تلفغ  رابغ  ندودز  نآ و  بحاص  تفرعم  فیرش و  مرح  نآ  تیعقوم  هب  هجوت 
: » دیوگیم دورو  ماگنه  هب  رئاز  اهلوخد ، نذا  نیا  تالمج  زا  یخرب  حیرصت  هب 

یمالَس  َنوُّدُرَیَو  یمالَک  َنوُعَمْسَی  َو  یماقَم  َنْوَرَی  َنُوقَزُْری ، َكَْدنِع  ٌءآیْحا  ُمالَّسلا ، ُمِْهیَلَع  َکَئآفَلُخَو  ََکلوُسَر  َّنا  ُمَلْعا  َو 
رـضحم هب  دورو  ودـب  رد  يرئاز  رگا  دـنوشیم .» هداد  يزور  وت  دزن  رد  دـناهدنز و  تنانیـشناج  وـت و  ربماـیپ  هک  مراد  هدـیقع  نم  ایادـخ   ؛

دنونشیم و ار  وا  نخـس  دننیبیم و  ار  وا  نانآ  هک  دریذپب  لد  ناج و  اب  ار  تقیقح  نیا  دوش و  دراو  داقتعا  نیا  اب  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم 
. تشاد دهاوخ  يرگید  ياوه  لاح و  وا  ترایز  دنهدیم ، خساپ  شتدارا  مالس و  هب 

. دنشاب هتشاد  ار  هجوت  لامک  اهلوخد  نذا  نیا  نیماضم  هب  مرتحم ، نارئاز  تسا  راوازس 
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: تسا تروص  ود  هب  نآ  تسا و  لوخد  نذا  دناهدرک ، رکذ  ترایز  يارب  املع  ناگرزب  هک  یبادآ  زا  یکی  تشذگ  هکنانچ 
هماّلع  » هدرک و رکذ  هفّرـشم  دـهاشم  همه  يارب  [ 221 «] یمعفک  » زا یمق  سابع  خیـش  جاح  موحرم  راوگرزب  ثّدـحم  هک  تسا  ناـمه  لّوا :

. تسا هدروآ  ترـضح  نآ  ترایز  يارب  لوخد  نذا  ناونع  هب  هنیدم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترایز  باب  رد  [ 222 «] یسلجم
هلمج  زا  ًاصوصخ  نآ ، تارابع  زا  هک  هنوگ  نامه  یلو 

« ُُهتَعاط َّیَلَع  َضوُْرفَْملا  َکَتَفیلَخ  ُنِذْأَتْسَأ  َو  »
نیا لوخد  نذا  ترابع  تسا . هفّرشم  دهاشم  همه  هب  طوبرم  هکلب  درادن ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مّرکم  لوسر  ترایز  هب  یصاصتخا  تسادیپ 

: تسا
221 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

، ِِهلا َو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَص  َکِِّیبَن ، ِتُوُیب  ِباْوبا  ْنِم  ٍباب  یلَع  ُْتفَقَو  ّینا  َّمُهللا 
ماهداتسیا  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  وت  دورد  هک  تربمایپ - ياههناخ  ياهرد  زا  يرد  رب  نیقی  هب  ایادخ 

اُونَما َنیذَّلا  اَهُّیا  ای  َْتلُقَف  ِِهنْذِاب ، اَّلا  اُولُخْدَی  ْنا  َساَّنلا  َْتعَنَم  ْدَقَو 
دیاهدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  يدومرف : هدومن و  عنم  هزاجایب  ندش  لخاد  زا  ار  مدرم  هک  یلاح  رد 

ِبِحاص  َۀَمْرُح  ُدِقَتْعا  ّینا  َّمُهَّللا  ْمَُکل ، َنَذُْؤی  ْنا  اَّلا  ِِّیبَّنلا  َتُوُیب  اُولُخْدَتال 
بحاص  مارتحا  تیاعر )  ) هب نم  ایادخ  دوش ، هداد  هزاجا  امش  هب  رگم  دیوشن  لخاد  ربمایپ  ياههناخ  رد 

َنا  ُمَلْعاَو  ِِهتَرْضَح ، یف  اهُدِقَتْعا  امَک  ِِهتَْبیَغ ، یف  ِفیرَّشلا  ِدَهْشَْملا  اَذه 
هک  منادیم  و  مدقتعم ، شروضح  نامز  دننامه  شتبیغ  نامز  رد  فیرش  هاگترایز  نیا 

یماقَم  َنْوَرَی  َنُوقَزُْری ، َكَْدنِع  ٌءآیْحا  ُمالَّسلا ، ُمِْهیَلَع  َکَئآفَلُخَو  ََکلوُسَر 
هدید  ارم  هاگیاج  دنروخیم ، يزور  تدزن  رد  دناهدنز و  داب - دورد  نانآ  رب  هک  تنانیشناج - هداتسرف و 

، ْمُهَمالَک یعْمَس  ْنَع  َْتبَجَح  َکَّن  اَو  یمالَس  َنوُّدُرَیَو  یمالَک  َنوُعَمْسَی  َو 
ياهتشادزاب  نانآ  نخس  ندینش  زا  ارم  وت  نیقی  هب  و  دنهدیم ، باوج  ارم  مالس  هدینش و  ار  منخس  و 

، ًالَّوا ِّبَر  ای  َُکنِذاَتْسا  ّیناَو  ْمِِهتاجانُم ، ِذیذَِلب  یمْهَف  َباب  َتْحَتَفَو 
مریگیم  هزاجا  وت  زا  ادتبا  نم ، راگدرورپ  يا  و  يدوشگ ، میور  هب  نانآ  تاجانم  ینیریش  يارب  ارم  مهف  باب  و 

َمامِْإلا  َکَتَفیلَخ  ُنِذْاَتْساَو  ًاِیناث ، ِِهلآَوِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ََکلوُسَر  ُنِذْاَتْساَو 
یماما  نآ  تنیشناج ، زا  سپ  مریگیم و  هزاجا  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  تاهداتسرف - زا  دعب  و 

رـسپ نالف  يدومن ، بجاو  نم  رب  ار  شتعاطا  هک  هک  ار  یماما  نآ  نالف ، نب  نـالف  ياـجب  ٍنـالُف * َْنب  َنـالُف  ُُهتَعاـط ، َّیَلَع  َضُوْرفَْملا 223 ]
.************* نالف

: دیوگب تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  رد  رگا  اًلثم  دربب  ار  شردپ  مان  نینچمه  دربب و  مان  دنک  ترایز  دهاوخیم 
مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  َْنب  َْنیَسُْحلا 

: دیوگب تسا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترایز  رد  رگا  و 
مالسلا  هیلع  اضِّرلا  یَسُوم  َْنب  َِّیلَع 

: دیوگب سپس  و 
َلوُسَر  ای  ُلُخْداَء  ًاِثلاث ، ِۀَکَرابُْملا  ِۀَعُْقْبلا  ِهِذِهب  َنیلِّکَوُْملا  َۀَِکئالَْملاَو 

لوسر  يا  موش  لخاد  ایآ  مریگیم ، هزاجا  دنشابیم  كرابم  هاگترایز  نیا  روما  رادهدهع  هک  یناگتشرف  و 
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222 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
یف  َنیمیقُْملا  َنیبَّرَقُْملا  ِهَّللا  َۀَِکئآلَم  ای  ُلُخْداَء  ِهَّللا ، َۀَّجُح  ای  ُلُخْداَء  ِهَّللا ،

رد هک  ادخ  بّرقم  ناگتشرف  يا  موش  لخاد  ایآ  ادخ ، تّجح  يا  موش  لخاد  ایآ  ادخ ؟
ْنِم  ٍدَحَِأل  َْتنِذا  ام  َلَْضفا  ِلوُخُّدلا  یف  َيالْوَم  ای  یل  ْنَذْاَف  ِدَهْشَْملا ، اَذه 

زا کی  ره  هب  هک  ياهزاجا  نیرتهب  امرف ، هزاجا  نم  هب  ندش  لخاد  يارب  نم ، يالوم  يا  سپ  دیراد ؟ تماقا  هاگترایز  نیا 
، ِهَّللِابَو ِهَّللا  ِمِْسب  دیوگب : سپس  َُهل * ٌلْها  َْتناَف  َِکلِذل  اًلْها  ْنُکا  َْمل  ْناَف  َِکئآِیلْوا ،

هب ادخ و  مان  هب  ییامرف ********،) هزاجا  نم  هب  هک   ) ینآ هتـسیاش  وت  یلو  متـسین  هزاجا  نآ  هتـسیاش  نم  رگا  سپ  ياهداد ، تناتـسود 
ادخ يرای 

یلْرِفْغا  َّمُهَّللا  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلُوسَر  ِۀَِّلم  یلَعَو  ِهَّللا ، ِلیبَس  یفَو 
زرمایب ارم  ایادخ  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  ادخ - هداتسرف  نید  رب  ادخ و  هار  رد  و 

. ُمیحَّرلا ُباَّوَّتلا  َْتنا  َکَّنا  َّیَلَع  ُْبتَو  ینْمَحْراَو 
. ینابرهم ریذپهبوت و  رایسب  وت  نیقی  هب  هک  ریذپب ، ار  ماهبوت  و  نک ، مّحرت  نم  هب  و 

بادرس رد  لوخد  يارب  هعیش  ياملع  تافیلأت  زا  یضعب  یمیدق  ياههخسن  زا  یکی  زا  ار  نآ  یـسلجم » هماّلع   » هک تسا  یلوخد  نذا  مود :
: تسا نینچ  نآ ، هدومرف و  لقن  مالسلا  مهیلع  هّمئاریاس  هرّونم  عاُقب  سّدقم و 

ُْثیَح  اهَْتیَّکَز ، ُِملاعَمَو  اهَْتفَّرَش ، ٌةَْوقَعَو  اهَتْرَّهَط ، ٌۀَعُْقب  ِهِذه  َّنا  َّمُهللا 
، ياهدومن هزیکاپ  هک  تسا  یهاگیاج  و  ياهدیـشخب ، تفارـش  هک  تسا  یّلحم  و  ياهدـنادرگ ، كاپ  هک  تسا  یهاگراب  ناـکم  نیا  ایادـخ 

هک  ییاج 
ْمُهَْتیَفَطْصا  َنیذَّلا  ِدیجَْملا ، ِشْرَْعلا  َحابْشاَو  ِدیحْوَّتلا ، َۀَّلِدا  اهیف  َتْرَهْظا 

تظفاحم  يارب  هک  نانآ  ياهدرک ، رهاظ  ار  تتمظع  اب  شرع  رد ) نکاس  رهطم   ) حاورا دیحوت و  لیالد  نآ  رد 
ِمایِِقل  ْمُهَْتثََعبَو  ِمانَْألا ، ِعیمَِجل  َءآسَؤُر  ْمُهَتْرَتْخا  َو  ِماظِّنلا ، ِْظفِِحل  ًاکُوُلم 

نتشاد  اپب  يارب  ياهدرک و  رایتخا  مدرم  مامت  يرورس  يارب  ياهدیزگرب و  اورنامرف  ناونع  هب  شنیرفآ  ماظن 
َِۀباِنتْسِاب ْمِْهیَلَع  َْتنَنَم  َُّمث  ِۀَمیِْقلا ، ِمْوَی  یلا  ِدوُجُْولا  ِءاِدْتبا  ِیف  ِطْسِْقلا 

نانآ  رب  تناربمایپ  ینیشناج  يارب  سپس  ياهتخیگنارب ، تمایق  زور  ات  تقلخ  زاغآ  زا  تلادع 
ََۀلاسِر ْمِِهفالِْختْسِاب  َْتلَمْکاَف  َکِماکْحاَو ، َکِِعیارَش  ِْظفِِحل  َِکئآِیْبنا ،

ار تاهدنهدمیب  ناربمایپ  تلاسر  نانآ  ینیشناج  هطساو  هب  سپ  دننک ، ظفح  ار  تماکحا  سّدقم و  عرش  ات  ياهداهن  ّتنم 
ٍهلا  ْنِم  َکَناْحبُسَف  َنیفَّلَکُْملا ، ِرَِطف  یف  ْمُهَتَسایِر  َْتبَجْوا  امَک  َنیرِْذنُْملا ،

حیبـست دوبعم  ناوـنع  هب  ار  وـت  سپ  ياهدـنادرگ ، بجاو  نیفّلکم  داـهن  رد  ار  ناـنآ  تساـیر  شریذـپ )  ) هک هنوگناـمه  ياهدوـمن ، لـماک 
میوگیم 

223 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ام َکُْعنُص  ََقباط  ُْثیَح  ََکلَدْعا ، ام  ٍِکلَم  ْنِم  َْتنا  اَّلا  َهلا  الَو  َکَف ، اْرا  ام 

ار اهلقع  هچنآ  اب  وت  لاعفا  اریز  یلداع ، رایسب  نوچ  تسین  اورنامرف  ناونع  هب  وت  زج  يدوبعم  و  ینابرهم ، رایسب  نوچ 
، ِلوُْقنَْملاَو ِلوُقْعَْملا  ِیف  ُهَتْرَّرَق  ام  َکُمْکُح  َقَفاو  َو  َلوُقُْعلا ، ِْهیَلَع  َتْرَطَف 

، تسا قفاوم  يدومرف  رّرقم  لوقنم  لوقعم و  رد  هچنآ  اب  تنامرف  و  تسا ، قباطم  يدیرفآ  نآ  رب 
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َِکئآضَق  یلَع  ُرْکُّشلا  ََکلَو  ِلیمَْجلا ، ِنَسَْحلا  َكِریدْقَت  یلَع  ُدْمَْحلا  َکَلَف 
تریدقت  رب  تسوت  ِنآ  زا  شیاتس  تیوکین و  ابیز و  تارّدقم  رب  تسوت  ِنآ  زا  ساپس  دمح و  سپ 

یف  ُعَزاُنی  الَو  ِِهْلِعف ، ْنَع  ُلَئُْسی  ْنَم ال  َناْحبُسَف  ِلیْلعَّتلا ، ِلَمْکِاب  ِلَّلَعُْملا 
هعزانم  شنامرف  رد  دوشن و  لاؤس  شراک  زا  هک  ار  یسک  میوگیم  حیبست  سپ  تساراد ، ار  اهتّلع  نیرتلماک  هک 

ِهَّللُدْمَْحلاَو  ِهِْقلَخ ، ِءآِدْتبا  َْلبَق  َۀَمْحَّرلا  ِهِسْفَن  یلَع  َبَتَک  ْنَم  َناْحبُسَو  ِهِْرما ،
ساپس  دمح و  دومرف و  بجاو  شدوخ  رب  تقلخ  زاغآ  زا  لبق  ار  ششخب  تمحر و  هک  ار  یسک  میوگیم  حیبست  ددرگن و 

الَو ِناکَْملا ، ِیف  ًارِضاح  َناک  َْول  ُهَماقَم  َنُوموُقَی  ٍماَّکُِحب  اْنیَلَع  َّنَم  يذَّلا 
، دوش رضاح  یناکم  رد  وا  دوب  انب  رگا  دنیوا ، نانیشناج  هک  ینایاورنامرف  هب  تشاذگ  ّتنم  ام  رب  هک  تسا  ییادخ  ِنآ  زا 

، ِنامْزَْألا ِّلُک  یف  َِعیارَّشلا  َنوُظَفْحَی  َءآیِصْوِاب  انَفَّرَش  يذَّلا  ُهَّللا  اَّلا  هلا 
، دننکیم ظفح  نامز  ره  رد  ار  سّدقم  عرش  هک  یناگدنیامن  هب  دیشخب  تفارش  ار  ام  هک  ییادخ  زج  تسین  يدوبعم 

الَو َلْوَحال  ِنالَقَّثلا ، اَْهنَع  ُزُْجعَی  ٍتازِْجعُِمب  اَنل  ْمُهَرَهْظا  يذَّلا  ُرَبْکا  ُهَّللاَو 
هاگهانپ  دینادرگ ، راکشآ  ام  يارب  دنزجاع  نآ  زا  سنا  ّنج و  هک  یتازجعم  اب  ار  نانآ  تمظع  اب  دنوادخ  و 

ِمَمُْألا  ِیف  ِۀَلیمَْجلا  ِهِِدئآوَع  یلَع  انارْجا  يذَّلا  ِمیظَْعلا ، ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلا  َةَُّوق 
ام رب  ار  هتشذگ  ياهتّما  نایم  رد  يابیز  ياهتمعن  هک  تسین ، تمظع  اب  هبترم و  دنلب  دنوادخ  يوس  زا  زج  ییورین  و 

ُءآقَْبلا َکِهْجَِول  َبَجَو  امَک  ُِّیلَْعلا ، ُءآنَّثلاَو  ُدْمَْحلا  َکَلَف  َّمُهللا  َنیِفلاَّسلا ،
یگنادواج  اقب و  هک  هنوگ  نآ  تسوت ، ِنآ  زا  یگبترم  يدنلب  شیاتس و  دمح و  ایادخ  دومرف ، رّرقم 

، َنیقُولْخَْملا َلَْضفا  انَکُوُلمَو  َنیِّیبَّنلا ، َْریَخ  انَِّیبَن  َْتلَعَج  امَک  َو  ُّيِدَمْرَّسلا ،
يداد  رارق  ناگدیرفآ  نیرتهب  ار  ام  نایاورنامرف  ناربمایپ و  نیرتهب  ار  ام  ربمایپ  هک  هنوگ  نآ  و  دش ، بجاو  وت  رب 

ِةَِرماْعلا ُمِِهباْوبا  یلا  ِیْعَِّسلل  انْقِّفَو  َنیَملاْعلا ، یَلَع  ٍْملِع  یلَع  ْمُهَتْرَتْخاَو 
نانآ  دابآ  هاگرد  هب  ندیسر  يارب  ار  ام  يدومن ، باختنا  نایناهج  رب  ار  نانآ  یهاگآ  يور  زا  و 

224 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
انَسوُُفنَو ْمِهِماْدقا ، ِئِطْوَم  یلا  ُّنَِحت  انَحاوْرا  ْلَعْجاَو  ِنیّدلا ، ِمْوَی  یلا 

هّجوت  قاتشم  ار  نامناج  و  اهنآ ، هار  هتفیش  ار  نامحور  و  رادب ، ّقفوم  تمایق  زور  ات 
یف  ْمُُهبِطاُخن  انَّن  اَک  یَّتَح  ْمِِهتاصَرَعَو ، ْمِهِِسلاجَم  یلا  َرَظَّنلا  يِوْهَت 

نانآ  اب  ناشروضح  رد  ام  ایوگ  هک  هد ، رارق  اهنآ  هاگیاج  سلاجم و  هب 
ٍَۀلالُس ْنِمَو  َنیِبئاغ ، ٍةَداس  ْنِم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَصَف  ْمِهِصاخْشا ، ِروُضُح 

داژن زا  بیاغ و  نارورس  هک  داب  نانآ  رب  ادخ  دورد  سپ  مییوگیم ، نخس 
، ِتاصَرَْعلا ِهِذه  ِلوُخُِدب  اَنل  ْنَذْاَف  َّمُهللا  َنیموُصْعَم ، ٍۀَِّمئا  ْنِمَو  َنیرِهاط ،

هک  سّدقم ) ي   ) اههاگیاج نیا  هب  ندش  لخاد  يارب  ایادخ  دنموصعم ، ناماما  ناکاپ و 
انَعُومُد ْلِسْراَو  ِتاومَّسلاَو ، َنیضَرَْألا  َلْها  اِهتَرایِِزب  َتْدَبْعَتْسا  ِیتَّلا 

ار ام  ياهکشا  و  امرف ، هزاجا  ام  هب  يدومن ، راداو  اهنآ  ترایز  هب  ار  نیمز  نامسآ و  لها 
یَّتَح  ِۀَعاَّطلا ، ِضْرَف  َو  ِۀِّیِدُوبُْعلا  ِّلُِذب  انَحِراوَج  ْلِّلَذَو  َِۀباهَْملا ، ِعوُشُِخب 

هب  ات  نادرگ ، عیطم  تعاطا  بوجو  یگدنب و  رد  میلست  هب  ار  ام  ياضعا  و  نک ، يراج  ناوارف  ینتورف  اب 
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اذا ِِقیالَْخلا  ُءآعَفُش  ْمُهَّنِاب  َفِرَتْعَنَو  ِفاصْوَْألا ، َنِم  ْمَُهل  ُبِجَی  اِمب  َّرُِقن 
مینک  فارتعا  ناگدیرفآ  زا  نانآ  تعافش  هب  هدرک و  رارقا  ياهدنادرگ  بجاو  نانآ  يارب  هک  یتافص 

َنیذَّلا  ِهِدابِع  یلَع  ٌمالَسَو  ِهَّلل  ُدْمَْحلاَو  ِفارْعَْألا ، ِمْوَی  یف  ُنیزاوَْملا  ِتَبُِصن 
یناگدنب  رب  دورد  تسا و  دنوادخ  ِنآ  زا  ساپس  دمح و  و  دوش ، اپرب  تمایق  زور  رد  لامعا ) شجنس   ) نازیم هک  يزور  رد 

. َنیرِهاَّطلا ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یفَطْصا 
. شکاپ نادناخ  دّمحم و  نامه  دیزگرب ، ار  اهنآ  هک 

[224 .] تسا ناراوگرزب  نآ  سّدقم  هیحان  زا  نذا  رودـص  تمالع  عوضخ ، هّجوت و  لاح  هک  نادـب  وش و  لخاد  عوشخ  عوضخ و  اب  سپس 
یلـص ادخ  لوسر  ترایز  زا  میوریم و  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  کی  کی  تارایز  غارـس  هب  یتسناد ، ار  لوخد  نذا  هقیرط  هک  نونکا 

. مینکیم عورش  هنیدم  هفّرشم  دهاشم  ریاس  هلآ و  هیلع و  هللا 
225 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

هنیدم رد  دجاسم  دهاشم و  ریاس  مالسلا و  مهیلع  عیقب  هّمئا  مالسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترایز  ّلوا : لصف 
هرّونم

: کیدزن زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترایز 

و هرّونم ، هنیدم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مّرکم  لوسر  ربق  ترایز  تسا ، دّکؤم  بحتـسم  ادخ - هناخ  جاّجح  رب  ًاصوصخ  یناملـسم - ره  رب 
: تسا هلمج  نآ  زا  هک  هدش  هدراو  ترضح  نآ  ترایز  تلیضف  هرابرد  يدایز  تایاور 

؟ تسیچ امش  رئاز  شاداپ  درک : لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  : » دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 1
مزال نم  رب  دنک ، ترایز  ار  تدوخ  ای  ار و  تردارب  ای  ار و  تردپ  ای  دنک ، ترایز  ارم  نم ، تامم  ای  تایح  رد  هک  یـسک  مدنزرف ! دومرف :

؛» مشخب ییاهر  شناهانگ  زا  ار  وا  ات  منک  شترایز  تمایق  زور  رد  هک  تسا 
[225 (.] ِِهبُونُذ ْنِم  ُهَصِّلَخُأ  یّتَح  ِۀَمایِْقلا ، َمْوَی  َُهرُوزَأ  ْنَأ  َّیَلَع  ًاّقَح  َناک  )

ترـضح نآ  دورب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ربق  ترایز  هب  ّتین  صولخ  اب  یـسک  رگا  هک  تسا  هدـمآ  يدّدـعتم  تاـیاور  رد  - 2
یلوبقم ّجح  لداعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  ربق  ترایز  - 3 [ 226 .] ددرگیم تشهب  دراو  هَّللاءاش  نا  دوشیم و  تماـیق  رد  وا  عیفش 

رد تمایق  زور  دنک ، ترایز  ارم  مگرم  زا  سپ  ای  تایح  رد  هک  یسک  : » دومرف - 4 [ 227 .] دوش هدروآ  اجب  ترضح  نآ  هارمه  هب  هک  تسا 
؛» دوب دهاوخ  نم  راوج 

[228 (.] ِۀَمایِْقلا َمْوَی  يِراوَج  ِیف  َناک  )
: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 5

؛...  ِۀَّنَْجلا ِضایِر  ْنِم  ٌۀَضْوَر  يرَْبنِم  َو  یْتَیب  َْنَیب  ام 
هک هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  زا  قودـص  موحرم  - 6 [ 229  ...«.] تسا تشهب  ياـهغاب  زا  یغاـب  نم ، ربنم  هناـخ و  ناـیم 

بدا فـالخ  ییاـفو و  یب  شتراـیز  كرت  هک  ارچ  دـینک ؛ لـماک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تراـیز  اـب  ار  دوخ  ّجـح  : » دومرف
[230 «.] تسا

226 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: نآ بادآ  ترایز و  تّیفیک 
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رد ندش  لخاد  يارب  یـسوط » خیـش  - » 2 [ 231 .] دـنک لسغ  هنیدـم  رد  دورو  زا  لبق  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  - 1
ار نآ  هک  دـناوخب  لوخد  نذا  - 3 [ 232 .] تسا هدرک  رکذ  ار  يرگید  لسغ  زین  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مّرکم  لوسر  تراـیز  یبّنلادجـسم و 

. تشذگ لوخد  نذا  ثحب  رد  هحفص 220  رد  دناهدرک و  رکذ  نارگید  و  یمعفک »  » زین
دورب و هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  دزن  هدرک ، لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تارایزلا » لماک   » رد هیولوقنبا »  » هچنآ قباطم  سپـس  - 4
هب ور  دراد ، رارق  شترضح  كرابم  رس  دزن  ربق و  تسار  بناج  هک  ینوتـس  رانک  دوش ) رّـسیم  هچنانچ   ) هاگنآ دنک ، مالـس  ترـضح  نآ  رب 

: دیوگب دتسیاب و  هلبق 
ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنا  ُدَهْشاَو  َُهل ، َکیرَش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا ، اَّلا  َهلا  ْنا ال  ُدَهْشا 

هدنب  دّمحم  هک  مهدیم  یهاوگ  درادن و  یکیرش  هک  ياهناگی  تسین ، ادخ  زج  يدوبعم  هک  مهدیم  یهاوگ 
ْدَق َکَّنا  ُدَهْشاَو  ِهَّللاِْدبَع ، ُْنب  ُدَّمَُحم  َکَّناَو  ِهَّللا ، ُلوُسَر  َکَّنا  ُدَهْشاَو  ُُهلوُسَرَو ،

وت هک  مهدیم  یهاوگ  و  هَّللادبع ، دنزرف  دّمحم  ادخ و  هداتسرف  ییوت  نیقی  هب  هک  مهدیم  یهاوگ  و  تسوا ، هداتسرف  و 
، ِهَّللا ِلیبَس  یف  َتْدَهاج  َو  َِکتَّمُِأل ، َتْحَصَنَو  َکِّبَر ، ِتالاسِر  َْتغََّلب 

يدرک  داهج  ادخ  هار  رد  يدومن و  یهاوخریخ  تتّما  يارب  يدناسر و  ماجنا  هب  ار  تراگدرورپ  ياهتلاسر 
َْتیَّداَو  ِۀَنَسَْحلا ، ِۀَظِعْوَْملاَو  ِۀَمْکِْحلِاب  ُنیقَْیلا ، َکیتا  یّتَح  َهَّللا  َتْدَبَعَو 

هک  یقوقح  و  يدومن ، تدابع  تگرم  نامز  ات  وکین  ياههظعوم  تمکح و  هیاس  رد  ار  ادخ  و 
یَلَع  َتُْظلَغَو  َنینِمْؤُْملِاب ، َْتفُؤَر  ْدَق  َکَّناَو  ِّقَْحلا ، َنِم  َْکیَلَع  يذَّلا 

، نارفاک رب  نابرهم و  نانمؤم ، رب  وت  نیقی  هب  و  يدومن ، ادا  یتشاد  هدهع  رب 
يِذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  َنیمَّرَکُْملا ، ِّلَحَم  ِفَرَش  َلَْضفا  َِکب  ُهَّللا  َغَّلَبَف  َنیِرفاْکلا ،

هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپس  دمح و  دناسر ، نابرقم  هاگیاج  تفارش  نیرترب  هب  ار  وت  دنوادخ  سپ  يدوب ، ریگتخس 
ِتاوَلَصَو  َِکتاوَلَص  ْلَعْجا  َّمُهللا  َِۀلالَّضلاَو ، ِكْرِّشلا  َنِم  َِکب  انَذَْقنَتْسا 

دورد تیاهدورد و  هد  رارق  ایادخ  دیشخب ، ییاهر  یهارمگ  كرش و  زا  ار  ام  وت  هطساو  هب 
ِلْهاَو  َنیلَسْرُْملا ، َِکئآِیْبنا  َو  َنیِحلاَّصلا ، َكِدابِع  َو  َنیبَّرَقُْملا ، َِکتَِکئالَم 

نانکاس  و  تاهدش ، هداتسرف  ناربمایپ  و  هتسیاش ، ناگدنب  بّرقم و  ناگتشرف 
227 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

، َنیرِخْآلاَو َنیلَّوَْألا  َنِم  َنیَملاْعلا  ِّبَِرل  َحَّبَس  ْنَمَو  َنیضَرَْألاَو ، ِتاومَّسلا 
( ار همه  ياهدورد   ) دیوگیم حیبست  ار  ناهج  راگدرورپ  هک  ناینیشیپ  ناینیسپ و  زا  هک  ره  نیمز و  اهنامسآ و 

، َکِّیِفَصَو َِکبیبَحَو  َکِّیَِجنَو ، َِکنیماَو  َکِِّیبَنَو  َِکلوُسَرَو ، َكِْدبَع  ٍدَّمَُحم  یلَع 
هدیزگرب  رادتسود و  زار و  مرحم  و  یحو ) رب   ) نیما ربمایپ و  هداتسرف و  هدنب و  دّمحم  رب 

َۀَجَرَّدلا ِهِطْعاَو  َّمُهَّللا  َکِْقلَخ ، ْنِم  َِکتَرَیِخَو  َِکتَّصآخَو ، َِکتَْوفَصَو 
( یلاع  ) ماقم ایادخ  هد ،) رارق   ) تتاقولخم نایم  زا  هدشرایتخا  صاخ و  هدنب  هدش و  باختنا  و 

، َنوُرِخْألاَو َنُولَّوَْألا  ِِهب  ُهُِطبْغَی  ًادوُمْحَم  ًاماقَم  ُْهثَْعباَو  ِۀَّنَْجلا ، َنِم  َۀَلیسَْولاَو 
ناسرب  دنروخ ، هطبغ  نآ  هب  ناینیسپ  ناینیشیپ و  هک  ياهتسیاش  ماقم  هب  ار  وا  و  نک ، اطع  وا  هب  ار  تشهب  رد  تعافش )  ) هطساو و 

، َهَّللا اوُرَفْغَتْساَف  َكوُءآج  ْمُهَسُْفنا  اوُمَلَظ  ْذا  ْمُهَّنا  َْولَو  َْتُلق  َکَّنا  َّمُهللا 
وت دزن  هب  دـنراذگیم ) اپ  ریز  ار  ادـخ  ياهنامرف  و   ) دـندرکیم متـس  دوخ  هب  هک  یماگنه  نافلاخم  نیا  رگا  و  يدومرف : وت  نیقی  هب  ایادـخ 
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دندرکیم شزرمآ  بلط  ادخ  زا  دندمآیم و 
اًرِفْغَتْسُم َکَِّیبَن  ُْتیَتا  ّیناَو  ًامیحَر ، ًاباََّوت  َهَّللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْساَو 

شزرمآ هک  یلاح  رد  ماهدـمآ  تربمایپ  هاگرد  هب  نم  و  دـنتفاییم ، نابرهم  ریذـپهبوت و  ار  ادـخ  درکیم  رافغتـسا  اـهنآ  يارب  مه  ربماـیپ  و 
هدیبلط 

ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  ِۀَمْحَّرلا ، ِِّیبَن  َکِِّیبَِنب  َْکَیلا  ُهَّجََوتا  ّیناَو  یبُونُذ  ْنِم  ًاِبئآت 
ادخ دورد  هک  دّمحم - تمحر ، ربمایپ  تربمایپ  هب  نم  و  منکیم ، هبوت  مناهانگ  زا  و 

یبُونُذ  یل  َرِفْغَِیل  َکِّبَر ، َو  ّیبَر  ِهَّللا  َیلا  ُهَّجََوتا  یِّنِإ  ُدَّمَُحم  ای  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع 
. دزرمایب ار  مناهانگ  هک  منکیم  ور  تسوت  نم و  راگدرورپ  هک  ییادخ  هب  نم  نیقی  هب  دّمحم  يا  منکیم ، ور  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب 

نا دوـش  هدروآرب  تسا  دـیما  هک  نک  بلط  ار  تتجاـح  ربـب و  ـالاب  ار  تتـسد  ود  تسیاـب و  هلبق  هب  ور  يراد ، یتجاـح  رگا  دوـمرف : سپس 
تسیاب و ربنم  دزن  اعد ، زا  تغارف  زا  سپ  تسا : هدـمآ  باتک  نامه  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  يرگید  تیاور  رد  - 5 [ 233 .] هَّللاءاش

ربنم نم و  ربق  نیبام  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  هک  ارچ  نک ؛ بلط  ار  تتجاح  وگب و  وا  ياـنث  روآ و  ياـج  هب  يادـخ  دـمح 
قداص ماما  تمدخ  دیوگیم : راّمع  نب  قاحـسا  - 6 [ 234 «.] یناوخیم زامن  یتساوخ  هچنآ  سپـس  تسا ...  تشهب  ياهغاب  زا  یغاـب  نم ،

: وگب دومرف : زومایب ، نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  دزن  یهاتوک  رصتخم و  مالس  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع 
228 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ْنا  َِکب ، يدَه  َو  َكادَه  َو  َكَراتْخا ، َو  َكافَطْصا  َو  َکَبَجَْتنا  يذَّلا  َهَّللا  ُلَأْسَأ  »
هک  مهاوخیم  درک ، تیاده  ار  نارگید  وت  هطساو  هب  دومن ، تیاده  هدرک و  رایتخا  دیزگرب و  هدرک و  باختنا  ار  وت  هک  ییادخ  زا 

[235 «.] ًۀَبِّیَط ًةریثَک  ًةالَص  َْکیَلَع  َّیِّلُصی 
. هزیکاپ ناوارف و  يدورد  دتسرف ، دورد  وت  رب 

: ییوگیم دومرف : تسا ؟ هنوگچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  مالس  هک  دنکیم  لاؤس  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زایطنزب  - 7
ُمالَّسلا ِهَّللا ، ِدـْبَع  َْنب  َدَّمَُحم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  هَّللا ، َلوُسَر  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُُهتاکََرب ، َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  یلَع  ُمالَّسلا  »

ُدَهْشَأ َو  ِهَّللا ، ُلوُسَر  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  ِهَّللا ، َنیما  ای  َکَیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َةَْوفَص  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َبیبَح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َةَرَیِخ  ای  َْکیَلَع 
ُهَّللا َكازَجَف  ُنیقَْیلا ، َكاتَأ  یَّتَح  ُهَتْدَـبَع  َو  َکِّبَر ، ِلیبَس  یف  َتْدَـهاج  َو  َکـِتَّم ، ُأـِل  َتْحَـصَن  ْدَـق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  ِهَّللا ، ِدـْبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  َکَّنَأ 

[236 «.] ٌدیجَم ٌدیمَح  َکَّنِإ  َمیهاْربإ ، ِلآ  َو  َمیهاْربِإ  یلَع  َْتیَّلَص  ام  َلَْضفَأ  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِِهتَّمُأ ، ْنَع  ًاِّیبَن  يزَج  ام  َلَْضفَأ 
رد زامن  تعکر  کی  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هدومرف  هب  هک  دوش  هدروآ  اجب  دایز  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجـسم  رد  - 8

باوث ینعی   ) تسا یبنلا ) دجسم   ) نم دجـسم  رد  زامن  رازه  ربارب  مارحلادجـسم  رد  زامن  تسا و  رگید  دجاسم  رد  تعکر  رازه  لداعم  نآ 
[237 (.] دراد زامن  نویلیم  کی 

رود زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترایز 

: رود زا  ترضح  نآ  ترایز  تلیضف 

هللا یلص  هَّللالوسر  دجسم  رد  مناوتیم  هچ  ره  هک  دومرف  رما  نم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دیوگیم : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نارای  زا  یکی  - 1
مه هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  ربق  رانک  ایآ  دومرف : سپس  دوشیمن . ناسنا  بیـصن  هشیمه  قیفوت  نیا  هک  ارچ  مرازگب ؛ زامن  هلآ  هیلع و 
وا هب  تمالـس  مه  رود  زا  یـشاب  مه  رود  رگا  دونـشیم و  کیدزن  زا  ار  وت  مالـس  وا  هک  شاب  هاگآ  دومرف : يرآ ، مدرک : ضرع  يوریم ؟
هب نیمز ، زا  یناکم  ره  رد  سک  ره  : » دومرف هک  دنکیم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  - 2 [ 238 .] دسریم
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هب نیمز ، زا  یناکم  ره  رد  سک  ره  : » دومرف هک  دنکیم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  - 2 [ 238 .] دسریم
[239 «.] دسریم نم  هب  شمالس  دنک  مالس  نم 

229 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
هب نم  تاـفو  زا  دـعب  هک  یـسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  هک  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماـما  زا  يربتعم  تیاور  رد  - 3
نم رب  رود  زا  دـیرادن ، ار  نآ  ناوت  رگا  سپ  تسا ؛ هدرک  ترجه  نم  يوس  هب  متایح  ناـمز  رد  هک  تسا  یـسک  لـثم  دـیایب ، مربق  تراـیز 

[240 .] دسریم نم  هب  هک  دیتسرفب  مالس 

: رود زا  ترضح  نآ  ترایز  تّیفیک 

یلص یمارگ  لوسر  رب  هنوگچ  هضیرف  زامن  زا  دعب  مدرک : ضرع  ترضح  نآ  تمدخ  دیوگیم : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  نارای  زا  یکی  - 1
: ییوگیم ترضح  نآ  هب  باطخ  دومرف : منک ؟) ترایز  ار  شترضح  و   ) متسرف مالس  هلآ  هیلع و  هللا 

ای َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُُهتاکََرب ، َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
يا  وت  رب  مالس  داب ، وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  ادخ و  لوسر  يا  وت  رب  مالس 

، ِهَّللا َبیبَح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َةَرَیِخ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللاِدبَع ، َْنب  َدَّمَُحم 
، ادخ بوبحم  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، هدشرایتخا  يا  وت  رب  مالس  هَّللادبع ، نب  دّمحم 

ُلوُسَر  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  ِهَّللا ، َنیمَأ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َةْوفَص  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
هداتسرف  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  ادخ ، یحو ) رب   ) نیما يا  وت  رب  مالس  ادخ ، هدیزگرب  يا  وت  رب  مالس 

، َِکتَّمُِأل َتْحَصَن  ْدَق  َکَّنَأ  ُدَهْشَأَو  ِهَّللاِدبَع ، ُْنب  ُدَّمَُحم  َکَّنَأ  ُدَهْشَأَو  ِهَّللا ،
يدومن  یهاوخریخ  تتما  يارب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  و  یتسه ، هللادبع  رسپ  دّمحم  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  و  ییادخ ،

ای ُهَّللا  َكازَجَف  ُنیقَْیلا ، َكاتَأ  یَّتَح  ُهَتْدَبَعَو  َکِّبَر ، ِلیبَس  یف  َتْدَهاجَو 
يا  دهد  ریخ  يازج  ار  وت  دنوادخ  سپ  يدومن ، تدابع  گرم  نامز  ات  ار  وا  و  يدرک ، داهج  تراگدرورپ  هار  رد  و 

ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِِهتَّمُأ ، ْنَع  ًاِّیبَن  يزَج  ام  َلَْضفَأ  ِهَّللا  َلوُسَر 
شکاپ  نادناخ  دمحم و  رب  ایادخ  تسا ، هدادن  یشاداپ  نانچ  شتّما  بناج  زا  ار  يربمایپ  چیه  هک  ییازج  نیرتهب  ادخ ، لوسر 

[241 «.] ٌدیجَم ٌدیمَح  َکَّنِإ  َمیهاْربإ ، ِلآ  َو  َمیهاربا  یلَع  َْتیَّلَص  ام  َلَْضفَأ  ٍدَّمَُحم ،
. یشیاتس راوازس  هدوتس و  وت  هک  ياهداتسرف ، میهاربا  نادناخ  میهاربا و  رب  هک  يدورد  نیرتهب  تسرف ، دورد 
هک  یسک  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رئازلا » حابصم   » رد سوواط » نب  دّیس   » زین و  - 2

230 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
دیامن و لسغ  هعمج  زور  دنک  ترایز  ار  مالسلا  مهیلع  هّمئا  ریاس  روبق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  ربق  شیوخ  رهـش  زا  دهاوخب 
ور مالس ، دّهشت و  زا  سپ  دوش ، رّسیم  هک  ياهروس  ره  اب  دناوخب  زامن  تعکر  راهچ  سپس  دتسیاب ؛ زاب  ياضف  رد  دشوپب و  هزیکاپ  هماج  ود 

: دیوگب دتسیاب و  هلبق  هب 
اَهُّیَأ َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُُهتاکََربَو ، ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  ُِّیبَّنلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  »

يا  وت  رب  مالس  داب ، وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  ربمایپ و  يا  وت  رب  مالس 
، ُءارْهَّزلا ُةَدِّیَّسلاَو  يْربُْکلا  ُةَدِّیَّسلاَو  یضَتْرُْملا ، ُّیِصَْولاَو  ُلَسْرُْملا ، ُِّیبَّنلا 

ارهز همطاف  وناب  ترتخد ) رب   ) يربک و هجیدخ  وناب  ترسمه ) رب   ) تاهدیدنسپ و نیشناج  یلع ) رب   ) هدش و هداتسرف  ربمایپ 
ُْتئِج  َنُوبِجَْتنُْملا ، ُءانَمُْألاَو  ُمالْعَْألا ، ُدالْوَْألاَو  ِنابَجَْتنُْملا ، ِناْطبِّسلاَو 

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 194 

http://www.ghaemiyeh.com


تکرب  هب  تاهدیزگرب ، نانیما  زاتمم و  نادنزرف  رب  تاهدیزگرب و  هون  ود  رب  و 
یْبلَقَف  ِّقَْحلاِۀَکََرب ، یلَع  ِفَلَْخلا  ُمُکَِدلَو  َو  ْمُِکئابآ ، یلا  َو  ْمُْکَیلا  ًاعاطِْقنا 

ملد  سپ  ماهدمآ ، ناتهتسیاش  نادنزرف  ناردپ و  امش و  هاگرد  هب  هدیرب و  همه  زا  یلاعت  قح 
ْمُکَعَم ال ْمُکَعَمَف  ِِهنیِِدل ، ُهَّللا  َمُکْحَی  یَّتَح  ٌةَّدَعُم ، ْمَُکل  یتَرُْصن  َو  ٌمِّلَسُم ، ْمَُکل 

هن  تسامش  اب  تسامش  اب  هک  نآ  سپ  دنک ، ارجا  ار  شنید  مکح  دنوادخ  ات  ماهدامآ ، ناتیرای  يارب  و  تسامش . میلست 
، ًةَرُْدق ِهِّلل  ُرِْکنا  ال  ْمُِکتَعْجَِرب ، ٌّرِقُم  ْمُِکلْضَِفب ، َنِیِلئاْقلا  َنَِمل  یِّنِإ  ْمُکِّوُدَع ، َعَم 

هدوبن  ادخ  ییاناوت  رکنم  میامش ، تشگزاب  هب  فرتعم  امش و  مرک  فطل و  هب  نادقتعم  زا  نم  نیقی  هب  امش ، نانمشد  اب 
ِهَّلل  ُحِّبَُسی  ِتوُکَلَْملا ، َو  ِْکلُْملا  ِيذ  ِهَّللا  َناْحبُس  ُهَّللا ، َءاش  ام  ّالإ  ُمَعْزَأ  َو ال 

، تاقولخم یمامت  تسا ، توکلم  کلم و  بحاص  هک  ار  ییادخ  میوگیم  حیبست  مهاوخیمن ، دهاوخیم  ادخ  هچنآ  زج  و 
ُمالَّسلاَو  ْمُکِداسْجَأ ، َو  ْمُکِحاوْرَأ  یلَع  ُمالَّسلاَو  ِهِْقلَخ ، ُعیِمَج  ِِهئامْسِاب 

دورد و  امش ، ياهمسج  اهناج و  رب  دورد  و  دنیوگیم ، حیبست  شیاهمان  اب  ار  ادخ 
[242 «.] ُُهتاکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع 
. داب امش  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  و 

دنک عوجر  اجنآ  هب  دناوتیم  دهاوخب  سک  ره  دمآ . دهاوخ  ترضح  نآ  يارب  ترایز  ود  هحفص 985 ) « ) هتفه ماّیا  لامعا   » لصف رد  - 3
. ددرگ لئان  نآ  ندناوخ  ضیف  هب  و 

زا یکی  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  هک  یتاولـص  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  رب  نداتـسرف  تاولـص  تسا  هتـسیاش  - 4
: تسا هدش  لقن  یفاک » هضور   » رد هداتسرف و  ترضح  نآ  رب  هعمج  زور  رد  دوخ  ياههبطخ 

231 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ِْهیَلَع  اوُّلَص  اُونَمآ  َنیذَّلا  اهُّیا  ای  ِِّیبَّنلا ، یَلَع  َنوُّلَُصی  ُهَتَِکئالَم  َو  َهَّللا  َّنا  »

دیتسرف دورد  وا  رب  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دنتسرفیم  دورد  ربمایپ  رب  شناگتشرف  ادخ و 
یلَع  ْكِرابَو  ٍدَّمَُحم ، ِلا  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ًامیلْسَت ، اوُمِّلَسَو 

دّمحم هب  و  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  دیشاب ، میلست  اًلماک  وا ) رماوا  ربارب  رد   ) و
ٍدَّمَُحم یلَع  ْمِّلَسَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ْنَّنََحتَو  ٍدَّمَُحم ، ِلا  َو  ٍدَّمَُحم 

شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  نک ، ّتبحم  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  هب  و  هد ، تکرب  شکاپ  نادناخ  و 
َتْمَّلَسَو  َْتنَّنََحتَو  َتْمَّحََرتَو  َتْکَرابَو  َْتیَّلَص  ام  ِلَْضفاَک  ٍدَّمَُحم ، ِلاَو 

هک  یمالس  ّتبحم و  تمحر و  تکرب و  دورد و  نیرتهب  دننامه  تسرف ، دورد 
، َۀَلیسَْولا ًادَّمَُحم  ِطْعا  َّمُهَّللا  ٌدیجَم ، ٌدیمَح  َکَّنا  َمیهاْربا ، ِلاو  َمیهاْربا  یلَع 

تعافش  هلیسو  دّمحم  هب  ایادخ  یشیاتس ، دروم  هدوتس و  وت  هک  ياهداتسرف  شنادناخ  میهاربا و  رب 
ٍدَّمَُحم َلآَو  ًادَّمَُحم  ْلَعْجا  َّمُهللا  َۀَمیرَْکلا ، ََۀلِْزنَْملاَو  َۀَلیضَْفلاَو ، َفَرَّشلاَو 

ار شکاپ  نادناخ  دّمحم و  ایادخ  نک ، اطع  ار  ناراوگرزب  هاگیاج  يرترب و  تفارش و  و 
ْمُهَهَجْواَو  ًادَعْقَم ، َْکنِم  ْمَُهبَْرقاَو  ِۀَمیِْقلا ، َمْوَی  ًافَرَش  ْمِهِّلُک  ِِقیالَْخلا  َمَظْعا 
نیرتدنلبرس  هاگیاج و  تهج  زا  نیرتکیدزن  تاقولخم و  نیرتتفارش  اب 

ِطْعا َّمُهللا  ًابیصَنَو ، ًَۀلِْزنَم  َكَْدنِع  ْمُهَلَْضفا  َو  ًاهاج ، ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َكَْدنِع 
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هب  ایادخ  هد ، رارق  تمایق  زور  رد  تدوخ  دزن  رد  هرهب  ّتیعقوم و  رظن  زا  نانآ  نیرتتلیضف  اب  و 
انْقِْحلاَو َّمُهللا  ِمالْسِْإلا ، َۀَعافَش  َو  ِمالَّسلا ، َءآبِح  َو  ِماقَْملا ، َفَرْشا  ًادَّمَُحم 

زا رود  هب  ار  ام  ایادخ  نک ، اطع  ار  ناناملسم  تعافش  لماک و  شمارآ  هاگیاج و  نیرتتفارش  اب  دّمحم 
[243 .] َنیمآ ِّقَْحلا  َهلا  َنیلِّدَبُم ، الَو  َنیمِدان  الَو  َنیبِکان  الَو  ایازَخ ، َْریَغ  ِِهب 

. نک تباجا  ار  میاعد  قحرب  راگدرورپ  يا  نک ، قحلم  وا  هب  هدیقع  لیدبت  ینامیشپ و  فارحنا و  و  یگدنمرش ،
لقن مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  حابصم »  » رد یسوط » خیش   » هک یعماج  ترایز  زا  شنیرهاط  تیب  لها  ترضح و  نآ  ناقشاع  - 5
راثآ هک  دنـشابن  لفاغ  دـمآ ، دـهاوخ  هحفـص 561 »)  ) موـصعم هدراـهچ  رب  تاولـص   » ناوـنع تـحت  تاراـیز ، شخب  رخاوا  رد  دـنکیم و 

. دراد ياهدنزرا 
232 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  ترایز 

: شفیرش ربق  هاگیاج  ترضح و  نآ  ترایز  تلیضف 

اهیلع همطاف  هرهاط  ترـضح  ربق  سک  ره  : » هک هدرک  تیاور  شنیرهاط  دادجا  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـسلجم » هماّلع   » موحرم - 1
: دیوگب دنک و  ترایز  ار  مالسلا 

 ... ِءاِسن َةدِّیَس  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا 
نسحلاوبا - 2 [ 244 !«.] دنکیم تشهب  دراو  ار  وا  دشخبیم و  ار  وا  دنوادخ  دنک ، رافغتـسا  و  دـمآ ) دـهاوخ  هک  یتارایز  زا  ترایز  نیلّوا  )

ترضح دزاس ، ربخاب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ربق  زا  ارم  هک  متشون  ياهمان  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  يارب  دیوگیم : ینادْمَه  دّمحم  نب  میهاربا 
تسا نیا  نم  دزن  رد  حیحـص  دیوگیم : قودص »  » موحرم - 3 [ 245 .] دشابیم هلآ  هیلع و  هَّللا  تاولـص  مّدج  اب  وا  هک : دنتـشون  باوج  رد 
هماـّلع  » موحرم و  تسا 246 ] هتفرگ  رارق  دجـسم  ءزج  نـآلا  هّیماینب ، طـسوت  هعـسوت  زا  سپ  هک  هدـش  نفد  شاهناـخ  رد  ترـضح  نآ  هک 

: دیوگیم زین  یسلجم »
رد هک  تسا  یتیاور  ساـسا  رب  رظن  نیا  ًارهاـظ  [ 247 .] تسا هدـش  نفد  شاهناخ  رد  اهیلع ) هَّللا  تاولـص   ) ترـضح نآ  هک  تسا  نیا  رهظا 

، مدرک لاؤس  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ربق  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  هک  دـنکیم  لـقن  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  ناراـی  زا  یکی  نآ ،
سک ره  نیارباـنب  [ 248 .] تسا هتفرگ  رارق  دجـسم  ءزج  نـآلا  هّیماینب ، طّـسوت  دجـسم  هعـسوت  زا  سپ  هک  دـش  نـفد  شاهناـخ  رد  دوـمرف :

ترضح نآ  ترایز  تلیـضف  هَّللاءاش  نا  دنک ، ترایز  ار  مالـسا  يوناب  دتـسیاب و  هسّدقم  هضور  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربق  کیدزن 
. درک ترایز  ار  ترضح  نآ  ناوتیم  اجر  دصق  هب  زین  عیقب  رد  هّتبلا  تسا . هدرک  بسک  ار  مالسلا  اهیلع 

: دومرف نم  هب  ادخ  لوسر  دومرف : هک  دنکیم  لقن  مالسلا  اهیلع  همطاف  زا  مالسلا  هیلع  یلع  زا  راونالا » حابصم   » زا یسلجم  هماّلع  - 4
؛ ِۀَّنَْجلا َنِم  ُْتنُک  ُْثیَح  یب  ُهَقَْحلَأ  َو  َُهل ، ُهَّللا  َرَفَغ  ِْکیَلَع  یَّلَص  ْنَم  ُۀَمِطاف  ای  »

نب دـیزی  - 5 [ 249 !«!] مشاـب هک  تشهب  ياـجک  ره  دـنکیم ، قـحلم  نـم  هـب  ار  وا  دـشخبب و  ار  وا  دـنوادخ  دتـسرف  مالـس  وـت  رب  سک  ره 
نم رب  مالـس ، رد  ترـضح  نآ  مدیـسر ؛ مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  تمدخ  يزور  هک  دـنکیم  لقن  شّدـج  زا  شردـپ  زا  کلملادـبع 

ار تشهب  دنوادخ  دنک  مالـس  زور  هس  نم  رب  وا و  رب  سک  ره  هک  داد  ربخ  نم  هب  مردپ  : » دومرف سپـس  دیـسرپ و  ملاح  زا  تفرگ و  تقبس 
تسا نیا  رهاظ  يروآدای : [ 250 «.] ام تافو  زا  دعب  يرآ و  : » دومرف امش ؟ تایح  وا و  تایح  نامز  رد  مدرک : ضرع  دنکیم ،» بجاو  وا  رب 

. دوشیم ود  ره  کیدزن ، رود و  لماش  لبق ، تیاور  زین  تیاور و  نیا  هک 
233 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
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233 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  مالسا  يوناب  ترایز  تّیفیک 

: دش هراشا  نآ  هب  ترضح  نآ  ترایز  تلیضف  تایاور  زا  لّوا  تیاور  رد  هک  تسا  یهاتوک  ترایز  لّوا : ترایز 
ِجَجُْحلا  َةَِدلاو  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیَملاْعلا ، ِءآِسن  َةَدِّیِس  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا 

( ادخ ي   ) اهتّجح ردام  يا  وت  رب  مالس  ناهج ، ناوناب  رورس  يا  وت  رب  مالس 
. اهُّقَح ُۀَعُونْمَْملا  ُۀَمولْظَْملا  اَُهتَّیَأ  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیعَمْجأ ، ِساَّنلا  یَلَع 
. يدش عنم  تّقح  زا  هک  ياهمولظم  يا  وت  رب  مالس  مدرم ، یمامت  رب 

ًةالَص َکِِّیبَن ، ِّیِصَو  ِۀَجْوَز  َو  َکِّیبَن ، ِۀَنبا  َو  َِکتَمَأ  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  وگب : سپس 
هک  يدورد  تسرف ، دورد  تربمایپ  نیشناج  رسمه  تربمایپ و  رتخد  تزینک و  رب  ایادخ  **** 

[251 .] َنیضَرَْألاِلْهَأَو ِتاومَّسلاِلْهأ  ْنِم  َنیمَّرَکُْملا ، َكِدابِع  یفلُز  َقوَف  اهُِفلُْزت 
. دناسرب نیمز  اهنامسآ و  لها  زا  یمارگ  ناگدنب  هاگیاج  زا  رتالاب  هب  ار  وا 

***
یتفرگ رارق  مالـسلا  اهیلع  همطاف  تاهّدج  ربق  رانک  هاگره  دومرف : هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یـسیع  نب  دّمحم  مود : ترایز 

: وگب
اِمل ِكَدَجَوَف  ِکَُقلْخَی ، ْنا  َْلبَق  ِکَقَلَخ  يذَّلا  ُهَّللا  ِکَنَحَْتما  ُۀَنَحَتْمُم ، ای 

هچنآ  رب  ار  وت  دومزآ و  ار  وت  تشنیرفآ  زا  لبق  دیرفآ  ار  وت  هک  ییادخ  هدومزآ ، يا 
ام ِّلُِکل  َنوُرباصَو  َنُوقِّدَصُم ، ُءآِیلْوا و  َِکل  اَّنا  انْمَعَزَو  ًةَِرباص ، ِکَنَحَْتما 

هچنآ  رب  مینادیم و  وت  هدننک  قیدصت  رادتسود و  ار  دوخ  ام  تفای و  ابیکش  دومزآ 
اَّنُک ْنا  ُِکلَئْسَن  اَّناَف  ُهُّیِصو ، ِِهب  اناتاَو  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِكُوبا  ِِهب  اناتا 

ام رگا  هک  میهاوخیم  وت  زا  سپ  مییابیکش ، هدروآ  ام  يارب  شنیشناج  و  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  تردپ -
[252 .] ِِکتَیالِِوب انْرُهَط  ْدَق  اَّناب  انَسُْفنا  َرِّشُبِنل  امَُهل ، انِقیدْصَِتب  اِنتْقَْحلا  اَّلإ  ِكاْنقَّدَص ،

. میاهدش كاپ  تتیالو  تکرب  هب  هک  میهد  تراشب  دوخ  هب  ات  ینک  قحلم  ود  نآ  هب  نامقیدصت  هطساو  هب  ار  ام  میاوت ، ناگدننکقیدصت 
***

: تسا رارق  نیا  زا  هک  دنکیم  لقن  هعیش  ناگرزب  زا  ار  يرگید  ترایز  بیذهت ،»  » باتک رد  یسوط » خیش   » موحرم موس : ترایز 
234 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِِّیبَن  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا 
مالس  ادخ ، ربمایپ  رتخد  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، لوسر  رتخد  يا  وت  رب  مالس 

ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِلیلَخ  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِبیبَح  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع 
وت رب  مالس  ادخ ، لیلخ  رتخد  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، بوبحم  دّمحم )  ) رتخد يا  وت  رب 

َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِنیما  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِّیِفَص  َْتِنب  ای 
رتخد يا  وت  رب  مالس  ادخ ، نیما  رتخد  ياوت  رب  مالس  ادخ ، هدیزگرب  دّمحم )  ) رتخد يا 

، ِِهتَِکئالَمَو ِِهلُسُرَو  ِهَّللا  ِءآِیْبنا  ِلَْضفا  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِْقلَخ  ِْریَخ 
، ادخ ناگتشرف  ناگداتسرف و  ناربمایپ و  نیرترب  رتخد  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، تاقولخم  نیرتهب 
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َنیَملاْعلا  ِءآِسن  َةَدِّیِس  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِۀَّیِرَْبلا ، ِْریَخ  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا 
نایناهج  ناوناب  رورس  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، ناگدیرفآ  نیرتهب  رتخديا  وت  رب  مالس 

ِْقلَْخلا  ِْریَخ  َو  ِهَّللا ، ِِّیلَو  َۀَجْوَز  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیرِخ ، ْألاَو  َنیلَّوَْألا  َنِم 
تاقولخم  نیرتهب  و  ادخ ، ّیلو  رسمه  يا  وت  رب  مالس  ناینیسپ ، ناینیشیپ و  زا 

ِلْها  ِبابَش  ْيَدِّیَس  ِْنیَسُْحلاَو  ِنَسَْحلا  َّما  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َدَْعب 
لها  ناناوج  رورس  نیسح  نسح و  ردام  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، لوسر  زا  دعب 

ُۀَّیِضَّرلا اَُهتَّیا  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُةَدیهَّشلا ، ُۀَقیّدِّصلا  اَُهتَّیا  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِۀَّنَْجلا ،
وت زا  وا  دونشخ و  ادخ  زا  هک  ياوت  رب  مالس  هدیهش ، يوگتسار  يا  وت  رب  مالس  تشهب ،

اَُهتَّیا ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُۀَّیِکَّزلا ، ُۀَلِضاْفلا  اَُهتَّیا  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُۀَّیِضْرَْملا ،
يا  وت  رب  مالس  هزیکاپ ، تلیضف  اب  يا  وت  رب  مالس  تسا ، دونشخ 

اَُهتَّیا ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُۀَّیِقَّنلا ، ُۀَّیِقَّتلا  اَُهتَّیا  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُۀَّیِْسنِْإلا ، ُءآرْوَْحلا 
يا  وت  رب  مالس  هزیکاپ ، راکزیهرپ  يا  وت  رب  مالس  ناسنا ، لکش  رد  تفص  يروح 

ُمالَّسلا  َُۀبوُصْغَْملا ، ُۀَمُولْظَْملا  اَُهتَّیا  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُۀَمیلَْعلا ، ُۀَثَّدَحُْملا 
مالس  هدش ، بصغ  تّقح  هک  ياهدیدمتس  يا  وت  رب  مالس  هاگآ ، و  ناگتشرف ) يوس  زا   ) رابخا ياناد 

ِلوُسَر  َْتِنب  ُۀَمِطاف  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُةَروُهْقَْملا ، ُةَدَهَطْضُْملا  اَُهتَّیا  ِْکیَلَع 
لوسر  رتخد  همطاف  يا  وت  رب  مالس  هدش ، عقاو  نانمشد )  ) بضغ دروم  هدیشک  ملظ  يا  وت  رب 

ُدَهْشا ِِکنََدبَو ، ِکِحوُر  یلَعَو  ِْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُُهتاکََربَو ، ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  ِهَّللا ،
هک  مهدیم  یهاوگ  داب ، وت  ندب  حور و  رب  وت و  رب  ادخ  دورد  داب ، وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  ادخ و 
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یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّرَس  ْدَقَف  ِكَّرَس  ْنَم  َّنا  َو  ِکِّبَر ، ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  ِْتیَضَم  ِکَّنا 

دورد هک  ادخ - لوسر  تخاس  دونشخ  ار  وت  هک  ره  نیقی  هب  يدناسر و  نایاپ  هب  ار  ترمع  تراگدرورپ  بناج  زا  نشور  لیلد  اب  وت 
ْنَمَو  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهَّللایَّلَص  ِهَّللاَلوُسَر  افَج  ْدَقَف  ِكافَج  ْنَمَو  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 

نادـناخ وا و  رب  ادـخ  دورد  هک  ادـخ - لوسر  رب  نیقی  هب  درک  متـس  وت  رب  هک  ره  و  هتخاـس ، دونـشخ  ار  داـبشکاپ - نادـناخ  وا و  رب  ادـخ 
هک  ره  و  هدرک ، متس  داب - شکاپ 

َلَصَو  ْدَقَف  ِکَلَصَو  ْنَمَو  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  يذآ  ْدَقَف  ِكاذآ 
هب  نیقی  هب  تسویپ  وت  هب  هک  ره  و  هدومن ، ّتیذا  ار  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  ادخ - لوسر  نیقی  هب  دومن  ّتیذا  ار  وت 

ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  َعَطَق  ْدَقَف  ِکَعَطَق  ْنَمَو  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر 
ادخ دورد  هک  ادخ - لوسر  زا  نیقی  هب  دیرب  وت  زا  هک  ره  هتسویپ و  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  ادخ - لوسر 

ُهَّللا  یَّلَص  َلاق  امَک  ِْهیَْبنَج ، َْنَیب  یتَّلا  ُهُحوُر  َو  ُْهنِم ، ٌۀَعَْضب  ِکَّنَِأل  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع 
دورد هک  ربمایپ - هک  هنوگنامه  یتسه ، دوب  وا  مسج  نورد  هک  شحور  وا و  نت  هراپ  وت  اریز  تسا ، هدـیرب  داـب - شکاـپ  نادـناخ  وا و  رب 

ادخ
، ُْهنَع ِتیضَر  ْنَّمَع  ٍضار  ّین  ُهَتَِکئالَمَو ا  ُهَلُسُرَو  َهَّللا  ُدِهْشا  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع 

وا زا  وـت  هک  ره  زا  مدونـشخ  نم  نیقی  هب  هک  مریگیم  هاوـگ  ار  شناگتـشرف  ناگداتـسرف و  ادـخ و  دوـمرف ، داـب - شکاـپ  نادـناخ  وا و  رب 
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يدونشخ 
ْنَِمل  ٍلاُوم  ُْهنِم ، ِْتئَّرَبَت  ْنَّمِم  ٌءِّرَبَتُم  ِْهیَلَع ، ِتْطِخَس  ْنَم  یلَع  ٌطِخاس 

ار هک  ره  مراد  تسود  يرازیب ، وا  زا  وت  هک  ره  زا  مرازیب  ینیگمشخ ، وا  زا  وت  هک  ره  زا  منیگمشخ  و 
، ِْتبَبْحا ْنَِمل  ٌّبُِحم  ِتْضَْغبا ، ْنَِمل  ٌضِْغبُم  ِْتیَداع ، ْنَِمل  ٍداعُم  ِْتَیلاو ،

يراد  هقالع  وا  هب  وت  هک  ره  هب  مدنمهقالع  و  يریگلد ، وا  زا  وت  هک  نآ  زا  مراد  هنیک  ینمشد ، وا  اب  وت  هک  ره  اب  منمشد  يراد ، تسود  وت 
. ًابیثُمَو ًایِزاجَو  ًابیسَحَو ، ًادیهَش  ِهَّللِاب  یفَکَو 

. تسا یفاک  هدنهد  شاداپو  هدنهدرفیک  رگباسح و  هاوگ و  يارب  ادخ  و 
[253 .] یتسرفیم تاولص  راهطا  هّمئا  مرکا و  لوسر  رب  سپس 

***
دهاوخ ترـضح  نآ  تافو  زور  هحفـص 619 ،)  ) یناثلا يدامج  موس  زور  يارب  اههام  لامعا  شخب  رد  هک  تسا  یترایز  مراـهچ : تراـیز 

. دمآ
هک تسا  هدرک  رکذ  ترضح  نآ  ّدلوت  زور  یناثلا ، يدامج  متسیب  زور  يارب  لابقا  رد  سوواط » نب  دّیس   » ار يرگید  ترایز  مجنپ : ترایز 

 » ات تسالاب  ترایز  لثم 
ِْهیَلَع  ِتْطِخَس  ْنَم  یلَع  ٌطِخاس 

: تسا وحن  نیا  هب  دعب  هب  اجنیا  زا  و  « 
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ای اَن  ا  َِکبَراح ، ْنَِمل  ٌبْرَحَو  ِكاداع ، ْنَِمل  ٌّوُدَعَو  ِكالاو ، ْنَِمل  ٌِّیلَو  َو 
رد دیآرد  گنج  رد  زا  وت  اب  هک  سک  ره  اب  منمشد و  دنک  ینمـشد  وت  اب  هک  یـسک  ره  اب  متـسود و  دنک  یتسود  وت  اب  هک  یـسک  ره  اب  و 

، مگنج
، ٌنِمُْؤم ْمِِهتَیالِِوبَو  ٌِنقُوم ، ِكِْدلُو  ْنِم  ِۀَِّمئَْألاَو  ِِکْلَعبَو ، ِکیبِابَو  ِِکب  یتالْوَم 

مراد  نامیا  اهنآ  تیالو  هب  مراد و  نیقی  تنادنزرف  زا  ناماما  ترسمه و  تردپ و  وت و  هب  نم  مرورس  يا 
اوُغََّلب ْدَق  ْمُهَو  ْمُهُمْکُح ، َمْکُْحلاَو  ْمُُهنید ، َنیّدلا  َّنا  ُدَهْشا  ٌمِزَْتُلم ، ْمِِهتَعاِطبَو 

زیزع دنوادخ  بناج  زا  تسا و  نانآ  نامرف  ارجالامزال )  ) نامرف نانآ و  نید  ّقح )  ) ِنید هک  مهدیم  یهاوگ  ممزتلم ، نانآ  زا  تعاطا  هب  و 
ال ِۀَنَسَْحلا ، ِۀَظِعْوَْملاَو  ِۀَمْکِْحلِاب  ِهَّللا  ِلیبَس  یلا  اْوَعَدَو  َّلَجَوَّزَع ، ِهَّللا  ِنَع 

، دناهدومن توعد  وا  هار  هب  وکین  هظعوم  تمکح و  اب  هدناسر و  ار  ماکحا  یمارگ  و 
، ِِکْلَعبَو ِکیبا  یلَعَو  ِْکیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَصَو  ٍِمئآل ، ُۀَمَْول  ِهَّللا  ِیف  ْمُهُذُْخاَت 

ترسمه  تردپ و  وت و  رب  ادخ  دورد  و  درکن ، رثا  نانآ  رد  ناگدننکتمالم  شنزرس  هار  نیا  رد  و 
، ِِهْتَیب ِلْهاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  َنیرِهاَّطلا ، ِۀَِّمئَْألا  ِِکتَّیِّرُذَو  ِْکیَْنباَو 

تسرف  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  كاپ ، ناماما  نامه  تلسن ، تدنزرف و  ود  و 
ِۀَّیِضَّرلا ِۀَّیِقَّنلا ، ِۀَّیِقَّتلا  ِۀَموُصْعَْملا ، ِۀَقیدِّصلا  ِةَرِهاَّطلا ، ِلُوتَْبلا  یَلَع  ِّلَصَو 

، دنوادخ زا  دونشخ  كاپ ، راکزیهرپ ، موصعم ، وگتسار ، هزیکاپ ، يوناب ) نآ   ) لوتب ترضح  رب  و 
، اَُهثْرا ِۀَعُونْمَْملا  اَهُّقَح ، َِۀبوُصْغَْملا  ِةَروُهْقَْملا ، ِۀَمُولْظَْملا  ِةَدیشَّرلا ، ِۀَّیِکَّزلا 

دش هتفرگ  شثرا  بصغ و  شّقح  هک  نیگهودنا  هدیدمتس و  هتفای ، تیاده  هانگیب ،
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، َِکلوُسَر ِْتِنب  َۀَمِطاف  اهَُدلَو ، ِلُوتْقَْملا  اَُهْلَعب ، ِمُولْظَْملا  اَهُْعلِض ، ِةَروُسْکَْملا 
تلوسر  رتخد  همطاف  نامه  دش ، هتشک  شدنزرف  دش و  عقاو  متس  دروم  شرسمه  هتسکش و  شیولهپ  و 

ِۀَفْحُّتلاَو َُهل ، َْکنِم  ِۀَبْخُّنلاَو  ِهِِدبَک ، ِةَْذِلفَو  ِِهْبلَق ، ِمیمَصَو  ِهِمَْحل ، ِۀَعِْضبَو 
هک  يرهوگ  تربمایپ و  يارب  وت  بناج  زا  هدیزگرب  و  شاهشوگرگج ، لد و  هویم  و  شنت ، هراپ  و 

، ِءاسِّنلاِةَدَّیَسَو یضَتْرُْملاِۀَنیرَقَو  یفَطْصُْملاِۀَبیبَحَو ، ُهَّیِصَواِهب ، َتْصَصَخ 
ناوناب  رورس  یضترم و  نیشنمه  یفطصم و  بوبحم  و  يداد ، صاصتخا  وا  ّیصو  هب 

ِْدلُْخلاَو ِسْوَدْرِفلا ، ِۀَحاَُّفتَو  ِدْهُّزلاَو ، ِعَرَْولا  ِۀَفیلَح  ِءآِیلْوَْألا ، ِةَرِّشَبُمَو 
هک  ینادواج  تشهب ، هویم  و  دهز ، ییاسراپ و  رهظم  ایلوا ، هدنهد  تراشب  و 

َْتیَخْراَو  ِۀَِّمئَْألا ، َراْونا  اْهنِم  َْتلَلَس  َو  ِۀَّنَْجلا ، ِءآِسِنب  اهَِدلْوَم  َْتفَّرَش  یتَّلا 
وا دزن  رد  و  یتخاس ، يراج  وا  زا  ار  ناماما  رون  و  یتشاد ، یمارگ  یتشهب  نانز  اب  ار  شتدالو 
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، َكَْدنِع اهِّلَحَم  یف  ُدیَزت  ًةالَص  اْهیَلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ِةَُّوبُّنلا ، َباجِح  اهَنوُد 

وت دزن  وا  تفارش  ماقم و  رب  هک  تسرف  يدورد  وا  رب  ایادخ  يدز ، رانک  ار  تّوبن  هدرپ 
ْنِم  اِنتآَو  ًامالَسَو ، ًۀَّیَِحت  اَّنِم  اهْغَِّلب  َو  َكاضِر ، ْنِم  اِهَتلِْزنَمَو  َْکیََدل ، اِهفَرَشَو 

شیتسود  ربارب  رد  ناسرب و  وا  هب  ار  ام  مالس  دورد و  و  دیازفایب ، وا  زا  تیدونشخ  رب  و 
. ِمیرَْکلا ِْوفَْعلاوُذ  َکَّنا  ًاناْرفُغَو ، ًۀَمْحَرَو  ًاناسْحاَو ، اًلْضَف  اهِّبُح  یف  َْکنَُدل 

. يراوگرزب هدنزرمآ و  وت  هک  ارچ  نک ، تیانع  ام  هب  ار  تشزرمآ  تمحر و  ناسحا و  فطل و  دوخ  بناج  زا 
لق هبترم  تصـش  دمح و  کی  یتعکر  ره  رد  تسا  تعکر  ود  هک   ) ترـضح نآ  دوخ  زامن  یتسناوت  رگا  یناوخیم و  ترایز  زامن  هاگنآ 

: وگب مالس  زا  سپ  روآ و  اجب  نورفاکلا  اهیا  ای  لق  دمح و  هَّللا و  وه  لق  دمح و  اب  تعکر  ود  یتسناوتن  رگا  یناوخیم و  ار  هَّللا ) وه 
، ْمِْهیَلَع َُکتاوَلَص  ِِهْتَیب  ِلْهَِأب  َو  ٍدَّمَُحم  انِِّیبَِنب  َْکَیلِإ  ُهَّجََوتَأ  ّینِإ  َّمُهَّللا 

مروآیم  ور  وت  يوس  هب  داب - نانآ  رب  وت  دورد  هک  شکاپ - نادناخ  دّمحم و  نامربمایپ  هطساو  هب  نم  ایادخ 
ِقَِحب  َُکلَئْسَأ  َو  َكاوِس ، ُهَْهنُک  ُمَْلعَی  يذَّلا ال  ْمِْهیَلَع ، ِمیظَْعلا  َکِّقََحب  َُکلَئْسَأَو 

ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا  و  دنادیمن ، ار  نآ  تقیقح  وت  زج  یسک  يراد و  نانآ  رب  هک  یگرزب  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  و 
، اِهب َكوُعْدَأ  ْنَأ  ینَتْرَمَأ  یتَّلا  ینْسُْحلا ، َِکئامْسَِأبَو  ٌمیظَع ، َكَْدنِع  ُهُّقَح  ْنَم 

مناوخب  نآ  هب  ار  وت  يداد  نامرف  هک  تیوکین  ياهمان  ّقح  هب  تسا و  گرزب  تدزن  وا  ّقح  هک  یسک 
َریَّطلا ِِهب  َوُعْدَی  ْنا  َمیهاْربا  ِِهب  َتْرَمَأ  يذَّلا  ِمَظْعَْألا  َکِمْسِاب  َُکلَئْساَو 

دنز ادص  نآ  اب  ار  هدنرپ  هک  يداد  نامرف  نآ  هب  ار  میهاربا  هک  یمظعا  مسا  ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا  و 
یلَع  ًامالَس  َو  ًادَْرب  ینوُک  ِِهب  ِراَّنِلل  َْتُلق  يذَّلا  ِمیظَْعلا  َکِمْسِاب  َو  ُْهَتباجَأَف ،

، شاب ملاس  درس و  میهاربا  رب  يدومرف : شتآ  هب  نآ  اب  هک  یتمظع  اب  مسا  ّقح  هب  و  تفگ ، شخساپ  هدنرپ  و 
، َْکیََدل اهِمَظْعَأ  َو  اِهفَرْشَأَو  َْکَیلِإ ، ِءامْسَْألا  ِّبَحَِأب  َو  ًادَْرب ، َْتناکَف  َمیهاْربِإ 

تدزن  رد  اهمان  نیرتگرزب  نیرتفیرش و  نیرتبوبحم و  ّقح  هب  و  دش ، درس  شتآ  سپ 
، ُُهبِجْوَتْسُمَو ُهُّقِحَتْسُمَو  ُُهلْهَأ  َْتنَأ  اِمبَو  ًۀَِبلَط ، اهِحَْجنَأَو  ًَۀباجِإ ، اهِعَرْسَأَو 

وت زا   ) ینآ هتـسیاش  راوازـس و  لها و  وت  هچنآ  قح  هب  و  تجاح ، ندروآرب  رد  اـهنآ  نیرتهدیدنـسپ  ییوگخـساپ و  رد  اـهنآ  نیرتعیرـس  و 
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( مهاوخیم
َُکلَئْسَأَو  َْکیَلَع ، َُّحلَأ  َو  َْکَیلا  ُعَّرَضَتَأ  َو  َْکَیلِإ ، ُبَغْرَأ  َو  َْکَیلِإ  ُلَّسََوتَأَو 

مهاوخیم  وت  زا  و  مزرویم ، رارصا  هدومن و  عّرضت  تهاگرد  هب  مهاوخیم و  وت  زا  هدش و  لّسوتم  وت  هب  و 
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ِۀیرْوَّتلا َنِم  ْمِْهیَلَع ، َُکتاوَلَص  َِکلُسُرَو  َِکئاِیْبنَأ  یلَع  اهَْتلَْزنَأ  یتَّلا  َِکُبتُِکب 
تناگداتسرف  ناربمایپ و  رب  هک  تمظع  اب  نآرق  روبز و  لیجنا و  تاروت و  تیاهباتک ، قح  هب 

اهیف اِمبَو  ُمَظْعَْألا ، َکُمْسا  اَهیف  َّنِإَف  ِمیظَْعلا ، ِنآرُْقلا  َو  ِرُوبَّزلا  َو  ِلیْجنْالاَو ،
هچنآ  ّقح  هب  تسا و  اهنآ  رد  تمظعا  مسا  هک  اریز  يدومن ، لزان  داب - نانآ  رب  وت  دورد  هک  - 

ْنَع  َجِّرَُفت  ْنَأَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  یمْظُْعلا ، َِکئامْسَأ  ْنِم 
یتسرف  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخیم ) وت  زا   ) تساهنآ رد  تتمظع  اب  ياهمان  زا 

یئاعُِدل  ِءامَّسلا  َباْوبَأ  َحَتْفَت  َو  یّنَع  َو  ْمِهیّبُِحم  َو  ْمِِهتَعیشَو  ٍدَّمَُحم  ِلآ 
ییاشگب  میاعد  رب  ار  نامسآ  ياهرد  یشخب و  ییاهر  شتآ ) زا   ) ارم نانآ و  نارادتسود  نایعیش و  دّمحم و  نادناخ  و 

یجَرَِفب  ِۀَعاَّسلا  ِهِذه  یف  َو  ِمْوَْیلا ، اَذهیف  َنَذَْأت  َو  َنیّیّلِع ، یف  ُهَعَفَْرتَو 
( مراک  ) شیاشگ هب  تعاس  نیا  رد  زور و  نیا  رد  يرب و  الاب  تاجرد  نیرتالاب  رد  ار  نآ  و 

َوُه َْفیَک  ٌدَحَأ  ُمَْلعَی  الْنَم  ای  ِةَرِخْآلا ، َو  اْینُّدلا  ِیف  یلْؤُس  َو  یلَمَأ  ِءاطْعِإَو 
یگنوگچ  یسک  وت  زج  هک  یسک  يا  یهد ، هزاجا  ترخآ  ایند و  رد  ماهتساوخ  وزرآ و  ندمآرب  و 

، ِءاْملا یَلَع  َضْرَْألا  َسَبَک  َو  ِءامَّسلِاب ، َءاوَْهلا  َّدَس  ْنَم  ای  َوُه ، اَّلِإ  ُُهتَرُْدقَو 
يداد  رارق  بآ  يور  ار  نیمز  يدرک و  دودسم  اوه  هلیسو  هب  ار  نامسآ  رابگرم ) هعشا   ) هک یسک  يا  دنادیمن ، ار  تتردق  و 

یضُْقت  يذَّلا  ِمْسْالِاب  ُهَسْفَن  یّمَس  ْنَم  ای  ِءامْسَْألا ، َنَسْحَأ  ِهِسْفَِنل  َراتْخاَو 
نآ  اب  هک  ياهدیمان  یمسا  هب  ار  دوخ  هک  یسک  يا  ياهدیزگرب ، ار  اهمان  نیرتابیز  دوخ  يارب  و 

، ُْهنِم یل  يْوقَأ  َعیفَش  الَف  ِمْسْالا ، َِکلذ  ِّقَِحب  َُکلَئْسَأ  ُهوُعْدَی ، ْنَم  ُۀَجاح  ِِهب 
تسین  میارب  نآ  زا  رتیوق  یعیفش  هک  یمسا  نآ  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ینکیم ، تباجا  ار  تناگدنناوخ  هتساوخ 

ٍدَّمَحُِمب َعَمْسَتَو  یِجئاوَح  یل  َیِضْقَتَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا 
دّمحم ّقح  هب  يونشب  ار  میادص  و  يروآرب ، ار  میاههتساوخ  یتسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  هک 

ِْنب  ِدَّمَُحم  َو  ِْنیَسُْحلا ، ِْنب  ِّیلَعَو  ِْنیَسُْحلاَو ، ِنَسَْحلا  َو  َۀَمِطاف ، َو  ٍّیلَعَو 
نب  دمحم  نیسح و  نب  یلع  نیسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  و 

ِدَّمَُحمَو یسُوم  ِْنب  ِِّیلَعَو  ٍرَفْعَج ، ِْنب  یَسُومَو  ٍدَّمَُحم ، ِْنب  ِرَفْعَجَو  ٍّیلَع ،
دمحم یسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یسوم  دمحم و  نب  رفعج  یلع و 

، َِکنْذِِإل ِرِظَْتنُْملا  ِۀَّجُْحلاَو  ٍِّیلَع ، ِْنب  ِنَسَْحلاَو  ٍدَّمَُحم ، ِْنب  ِِّیلَعَو  ٍِّیلَع ، ِْنب 
تسوت  هزاجا  رظتنم  شروهظ ) رد   ) هک یتّجح  یلع و  نب  نسح  دمحم و  نب  یلع  یلع و  نب 
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یل  اوُعَفْشَِیل  یتْوَص  ْمِْهیَلَع  َُکتاکََرب  َو  َُکتَمْحَر  َو  َکُمالَسَو  َُکتاوَلَص 

دننک تعافش  تهاگرد  رد  ارم  ات  داب - نانآ  رب  وت  تاکرب  تمحر و  مالس و  دورد و  هک  - 
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. َْتنَأ اَّلِإ  َهلِإ  ِّقَِحب ال  ًاِبئاخ ، ینَّدَُرت  الَو  َِّیف ، ْمُهَعِّفَُشت  َو  َْکَیلِإ ،
. تسین وت  زج  يدوبعم  هک  نیا  ّقح  هب  ینادرگم  زاب  سویأم  ارم  يریذپب و  نم  دروم  رد  ار  نانآ  تعافش  و 

[254 .] یلاعت هَّللاءاش  نا  دش  دهاوخ  هدروآرب  هک  ینکیم  بلط  ار  تجئاوح  سپس 

مالسلا مهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  داّجس ، ماما  یبتجم ، نسح  ماما  عیقب : هّمئا  ترایز 

: ناراوگرزب نآ  ترایز  تلیضف 

ام ترایز  اب  ار  شّجح  هک  دیاب  دنک  ّجح  امـش  زا  یـسک  هاگره  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  قودص » خیـش  - » 1
تـسا لوقنم  سابع  نب  هَّللادبع  زا  ربتعم  ثیدح  رد  دیامرفیم : یـسلجم » هماّلع  - » 2 [ 255 «!] دوشیم لماک  ّجح  نآ ، اب  هک  ارچ  دـنک  متخ 

تباث طارـص  رب  شمدق  دـنک  ترایز  عیقب  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  سک  ره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  هک 
: دومرف هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیفم »  » موحرم هعنقم »  » باتک رد  - 3 [ 256 «.] دزغلب نآ  زا  اهمدق  هک  يزور  رد  دـشاب 

نمض تارایزلالماک ،»  » رد هیولوقنبا » - » 4 [ 257 .] دوریمن ایند  زا  یتسدگنت  اب  دوشیم و  هدـیزرمآ  شناهانگ  دـنک  ترایز  ارم  سک  ره 
هک درک  ضرع  دش و  بایفرش  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  يدرم  تسا : هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملاس  نب  ماشه  زا  ینالوط  ثیدح 

؟ تفر ناوتیم  مه  تردپ  ترایز  هب  ایآ 
زا تشهب  دـنک  تعباتم  يو  زا  دـشاب و  هتـشاد  داقتعا  وا  تماما  هب  رگا  دومرف : تسا ؟ یـشاداپ  هچ  وا  رئاز  يارب  درک : ضرع  يرآ ، دومرف :

؟ تشاد دهاوخ  يرفیک  هچ  دنادرگ ، يور  شترایز  زا  هک  یسک  درک : ضرع  تسوا ! يارب 
[258 ! ...] تسا ةرسحلاموی »  » هک تمایق  زور  رد  ترسح  دومرف :

هیلع و هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  شّدج  تمدخ  هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  زا  شناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 5
ای ار  وت  ای  ار  تردپ  ای  ارم  هک  یسک  دومرف : تسیچ ؟ دنک  ترایز  ار  وت  هک  یسک  شاداپ  ردپ ! : » درک ضرع  هلآ 
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لماک  » رد - 6 [ 259 «.] مزاس كاپ  شناهانگ  زا  ار  وا  ات  منک  تراـیز  تماـیق  زور  رد  ار  وا  هک  نم  رب  تسا  ّقح  دـنک ، تراـیز  ار  تردارب 

ارم هّیرذ  زا  یکی  ای  ارم ، هک  یـسک  دومرف : هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تارایزلا »
لماک  » رد زین  - 7 [ 260 .] داد مهاوخ  شتاجن  زور ، نآ  ياهیتخس  تالکـشم و  زا  درک و  مهاوخ  ترایز  تمایق  زور  رد  ار  وا  دنک ، ترایز 

نسح و  ) تدنزرف ود  ای  وت  ای  نم  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  تارایزلا »
ییاهر زور  نآ  دـیادش  لاوها و  زا  ار  وا  تمایق  زور  رد  هک  منکیم  تنامـض  دـنک ، ترایز  گرم  زا  سپ  ای  تایح ، نامز  رد  ار  نیـسح )

[261 «.] مهد رارق  مدوخ  راوج  رد  مدوخ و  اب  ار  واات  مشخب ،

: کیدزن زا  مالسلا  مهیلع  عیقب  هّمئا  ترایز  تّیفیک 

لثم يروآ ؛ اجب  دـش ، لقن  تارایز  شخب  يادـتبا  رد  تارایز  بادآ  رد  ار  هچنآ  تسا  هتـسیاش  يورب  ناشترایز  هب  یتساوخ  هک  یماـگنه 
: یناوخیم ار  تارایز  نیا  زا  یکی  سپس  شوخ ، يوب  لامعتسا  كاپ و  ياههماج  ندیشوپ  وضو و  ای  لسغ ،

؛ دـنکیم لقن  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  زا  یکی  زا  ار  نآ  تارایزلا ،» لـماک   » رد هیولوق » نبا   » موحرم هک  تسا  یتراـیز  لّوا : تراـیز 
[262 :] بیترت نیدب 

، هلبق هب  تشپ  ورب و  سّدقم  روبق  نآ  کیدزن  دـنوشن ) عنام  هک  یتروص  رد   ) يدـش فّرـشم  مالـسلا  مهیلع  عیقب  هّمئا  روبق  ترایز  هب  یتقو 
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: وگب هد و  رارق  دوخ  لباقم  ار  ناراوگرزب  نآ  رّهطم  روبق 
ُمالَّسلا  يْوقَّتلاَو  ِِّربلا  َلْها  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  يدُْهلا  َۀَِّمئا  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا 

مالس  يراکزیهرپ ، یکین و  لها  امش  رب  مالس  رگتیاده ، ناماما  امش  رب  مالس 
ِیف  ُماَّوُْقلا 263 ] اَهُّیا  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  اْینُّدلا ، ِلْها  یلع  ُجَجُْحلا  اَهُّیا  ْمُْکیَلَع 

ناگدننک  مایق  يا  امش  رب  مالس  ایند ، لها  رب  ادخ ) ي   ) اهتّجح يا  امش  رب 
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ِلوُسَر  َلآ 264 ] ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِةَْوفَّصلا ، َلْها  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِطْسِْقلِاب ، ِۀَّیِرَْبلا 
لوسر  نادناخ  امش  رب  مالس  باختنا ، يارب  ناگتسیاش  يا  امش  رب  مالس  تاقولخم ، نایم  رد  تلادع  هب 

ُْمتْرَبَصَو  ُْمتْحَصَنَو  ُْمتْغََّلب  ْدَق  ْمُکَّنا  ُدَهْشا  يوْجَّنلا  َلْها  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ،
هار  رد  هدرک و  یهاوخریخ  هدناسر و  ار  ادخ  مایپ  امش  هک  مهدیم  یهاوگ  ع ،)  ) یلع ياوجن  راختفا  ناثراو  يا  امش  رب  مالس  ادخ ،

ُۀَِّمئَْألا ُمُکَّنا  ُدَهْشاَو  ُْمتْرَفَغَف ، ْمُْکَیلا  َئیساَو  ُْمْتبِّذُکَو ، ِهَّللا ، ِتاذ  یف 
ناماما  امش  هک  مهدیم  یهاوگ  و  دیدیشخب ، ار  اهنآ  امش  یلو  دش  يدب  امش  هب  دیدش و  بیذکت  و  دیدومن ، ربص  ادخ 

، ُقْدِّصلا ُمَُکلْوَق  َّناَو  ٌۀَضوُْرفَم ، ْمُکَتَعاط  َّناَو  َنوُدَتْهُْملا ، َنوُدِشاَّرلا 
تسا  تسار  امش  نخس  بجاو و  امش  زا  تعاطا  نیقی  هب  دیاهتفای و  تیاده  امنهار و 

ِنیّدلا  ُِمئاعَد  ْمُکَّناَو  اوُعاُطت ، ْمَلَف  ُْمتْرَما  َو  اُوباُجت ، ْمَلَف  ُْمتْوَعَد  ْمُکَّناَو 
نید  ياهنوتس  امش  نیقی  هب  دشن و  تعاطا  دیداد و  نامرف  دشن و  تباجا  یلو  دیدومن  توعد  قح ) هار  هب   ) امش نیقی  هب  و 

، ٍرَّهَطُم ِّلُک  ِبالْصا  ْنِم  ْمُکُخَْسنَی  ِهَّللا ، ِْنیَِعب  اُولاَزت  َْمل  ِضْرَْألا ، ُناکْراَو 
تخاس  جراخ  كاپ  ياهبلص  زا  ار  امش  دیدوب ، ادخ  هّجوت  دروم  هراومه  دیتسه ، نیمز  ناکرا  و 

َْملَو  ُءالْهَْجلا ، ُۀَِّیلِهاْجلا  ُمُکْسِّنَُدت  َْمل  ِتارَّهَطُْملا ، ِماحْرا  ْنِم  ْمُُکلُْقنَیَو 
ياههنتف  و  تخاسن ، هدولآ  ار  امش  نالهاج  ینادان  دومن ، لقتنم  كاپ  ياهمحر  هب  و 

ُناَّیَد  اْنیَلَع  ْمُِکب  َّنَم  ْمُُکتَْبنَم ، َباطَو  ُْمْتبِط  ِءآوْهَْألا ، ُنَِتف  ْمُکیف  ْكَرْشَت 
ّتنم ام  رب  هدـنهد  ازج  ِيادـخ  امـش  هطـساو  هب  دوب ، كاپ  امـش  بسن  لـصا و  دـیدوب و  كاـپ  دـشن ، کیرـش  امـش  دوجو  رد  سفن  ياوه 

، دراذگ
َلَعَجَو  ُهُمْسا ، اَهیف  َرَکُْذیَو  َعَفُْرت ، ْنا  ُهَّللا  َنِذا  ٍتُوُیب  یف  ْمُکَلَعَجَف  ِنیّدلا ،

، دوشیم هدرب  نآ  رد  ادخ  مان  هک  ییاههناخ  دنرب ، الاب  ار  نآ  ياهراوید  هدومرف  هزاجا  دنوادخ  هک  داد  رارق  ییاههناخ  رد  ار  امش  سپ 
َبَّیَط  َو  اَنل ، ُهَّللا  ُمُکَراتْخا  ِذا  اِنبُونُِذل ، ًةَراَّفَکَو  اَنل ، ًۀَمْحَر  ْمُْکیَلَع  انَتالَص 

اب دیزگرب و  ام  تیاده )  ) يارب ار  امش  دنوادخ  اریز  داد ، رارق  ام  ناهانگ  هراّفک  ام و  يارب  یتمحر  امش  رب  ار  نامدورد  و 
َنیفِرَتْعُم  ْمُکِْملِِعب ، َنیّمَسُم  ُهَْدنِع  اَّنُکَو  ْمُِکتَیالِو ، ْنِم  اْنیَلَع  َّنَم  اِمب  انَْقلَخ 

و میدش ، هدیمان  امش  ملع  هب  وا  هاگشیپ  رد  ام  و  دینادرگ ، هزیکاپ  ار  ام  تقلخ  تشاذگ ، ّتنم  ام  رب  هک  امش  تیالو 
ینَج  اِمب  َّرَقاَو  َناکَتْساَو  اَطْخاَو  َفَرْسا  ْنَم  ُماقَم  اذهَو  ْمُکاَّیا ، انِقیدْصَِتب 

تیانج هب  هدش و  هدنامرد  هدومن و  اطخ  هدرک و  يورهدایز  هک  یسک  هاگیاج  تسا  نیا  و  میفرتعم ، امش  هبترم ) ماقم و   ) ندرک قیدصت  هب 
دراد رارقا  دوخ 
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242 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
َنِم  یْکلَْهلا  ُذِْقنَتْسُم  ْمُِکب  ُهَذِْقنَتْسَی  ْنا  َو  َصالَْخلا ، ِهِماقَِمب  یجَر  َو 

، دشخب ییاهر  ار  وا  ناگدنوش ، كاله  شخبتاجن  امش ، هطساو  هب  و  دراد ، ار  هاگیاج  نیا  زا  ییاهر  دیما  و 
، اْینُّدلا ُلْها  ْمُْکنَع  َبِغَر  ْذا  ْمُْکَیلا  ُتْدَفَو  ْدَقَف  َءآعَفُش ، یل  اُونوُکَف  يدَّرلا 

دناهدنادرگ ور  امش  زا  ایند  لها  هک  ینامز  رد  ماهدومن  ور  امش  هب  نم  نیقی  هب  دیشاب ، نم  ناعیفش  سپ 
، وُهْسَی ٌِمئآق ال  َوُه  ْنَم  ای  اْهنَع ، اوُرَبْکَتْساَو  ًاوُزُه ، ِهَّللا  ِتایآ  اوُذَخَّتاَو 

ینکیمن  اطخ  هابتشا و  یتسه و  رادیاپ  هک  یسک  يا  دناهدرک ، تشپ  نآ  هب  هتفرگ و  هرخس  هب  ار  یهلا  تایآ  و 
[265] اِمب ینَْتفَّرَعَو  ینَتْقَّفَو  اِمب  ُّنَْملا  ََکل  ٍءْیَش ، ِّلُِکب  ٌطیُحمَو  وُْهلَیال ، ٌِمئآدَو 

نم هب  یتشاد و  ّقفوم  نآ  هب  ارم  هچنآ  هطـساو  هب  يداهن  ّتنم  نم  رب  يراد ، هطاحا  زیچ  همه  رب  یهدن و  ماجنا  هدوهیب  راک  هک  ياهدـنیاپ  و 
يدرک  یفرعم 

، ِهِّقَِحب اوُّفَخَتْساَو  ُهَتَفِْرعَم ، اُولِهَجَو  َكُدابِع ، ُْهنَع  َّدَص  ْذا  ِْهیَلَع  ینَتْمَقا 
دندرمش کبس  ار  شّقح  هتخانشن و  ار  نآ  هدرک و  عانتما  نآ  زا  تناگدنب  هک  ماگنه  نآ  یتشاداو  نآ  هب  ارم  هک  ار  هچنآ 

اِمب ْمُهَتْصَصَخ  ٍماْوقا  َعَم  َّیَلَع  َْکنِم  ُۀَّنِْملا  َِتناکَف  ُهاوِس ، یلا  اُولامَو 
، يراد ّتنم  یتخاس  ناشصوصخم  نم  دننامه  هک  یمدرم  نم و  رب  سپ  دندش ، فرحنم  نآ  ریغ  يوس  هب  و 

، ًابُوتْکَم ًاروُکْذَم  اذه  یماقَم  یف  َكَْدنِع  ُْتنُک  ْذا  ُدْمَْحلا  َکَلَف  ِِهب ، ینَتْصَصَخ 
مدوب  تدزن  رد  هدش  تبث  هدشدای و  هاگیاج  نیا  رد  نم  هک  ماگنه  نآ  رد  تسوت  نآ  زا  ساپس  دمح و 

ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  ِۀَمْرُِحب  ُتْوَعَد ، امیف  یْنبِّیَُخت  الَو  ُتْوَجَر ، ام  یْنمِرَْحت  الَف 
نادناخ  دّمحم و  مارتحا  هب  نادرگم ، مدیماان  متساوخ  هچنآ  رد  نکم و  ممورحم  مراد  دیما  هچنآ  زا  سپ 

[266 .] ٍدَّمَُحم ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللایَّلَصَو  َنیرِهاَّطلا ،
. داب شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ادخ  دورد  و  شکاپ ،

[267 .] هاوخب تدوخ  يارب  يراد ، تسود  هک  ار  هچ  ره  سپس 
***

زا نارگید  و  یـسلجم » هماّلع   » رظن هب  و  هحفـص 537 ،)  ) هَّللاءاش نا  دـمآ  دـهاوخ  نآ  رکذ  يدوز  هب  هک  تسا  هعماج  ترایز  مود : ترایز 
. تسا تارایز  نیرتهب 

ص242 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
. دمآ دهاوخ  هتفه  ماّیا  رد  مالسلا  مهیلع  راوگرزب  ماما  راهچ  نیا  يارب  نآ  رکذ  هک  تسا  یترایز  موس : ترایز 

هحفص 992 و 993) )
243 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

. دش لفاغ  دیابن  زین ، دمآ  دهاوخ  تارایز  شخب  رخاوا  رد  هک  مالسلا  مهیلع  ناراوگرزب  نیا  رب  تاولص  ندناوخ  زا 
هحفص 561) )

: رود هار  زا  مالسلا  مهیلع  ناماما  ریاس  عیقب و  هّمئا  ترایز  تّیفیک 
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: تسا هلمج  نآ  زا  هک  تسا  هدش  لقن  يرایسب  تایاور  زین  رود  زا  ناراوگرزب  نیا  ترایز  تلیضف  رد 
: دنکیم لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریمع  یبا  نبا  - 1

؛ اْنَیلِإ ُلِصَی  َکلذ  َّنِإَف  انِرُوُبق ، یلِإ  ِمالَّسلِاب  َّمُؤَْیل  َو  ِْنیَتَعْکَر ، َیِّلَُصیَف  َُهل ، ٍلِْزنَم  یلْعَأ  ِلْعَْیلَف  ُراَّدلا  ِِهب  ْتََأن  َو  ُۀَّقُّشلا  ْمُکِدَحَِأب  ْتَدَُعب  اذِإ  »
دـنک و ام  روبق  يوس  هب  يور  سپـس  دـناوخب  زامن  تعکر  ود  دریگ و  رارق  يدـنلب  ياج  رد  درادـن  ار  کیدزن  زا  تراـیز  ناوت  هک  یـسک 
: مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  دنکیم : لقن  شردپ  زا  یـسیع  نب  نامیلـس  - 2 [ 268 «.] دیـسر دهاوخ  ام  هب  هک  دهد  مالس 

زور يرادـن  ار  ام  دزن  ندـمآ  ناوت  رگا  یـسیع ! يا  : » دومرف منک ؟ ترایز  ار  امـش  هنوگچ  مرادـن  کیدزن  زا  ار  وت  تراـیز  ناوت  هک  یتقو 
متایح نامز  رد  سک  ره  سپ  نک ، هّجوت  نم  يوس  هب  ناوخب و  زامن  تعکر  ود  ریگ و  رارق  نامـسآ  ریز  ریگب و  وضو  ای  نک ، لسغ  هعمج 

ارم تایح  نامز  رد  ایوگ  دـنک ، ترایز  ارم  متامم  ناـمز  رد  سک  ره  تسا و  هدرک  تراـیز  ارم  متاـمم  ناـمز  رد  اـیوگ  دـنک  تراـیز  ارم 
: يروآدای [ 269 «!] تسا هدرک  ترایز 

زا ّیح  ماما  ترایز  هک  دـیآیم  تسد  هب  تیاور  نیا  زا  هدومرف ، تیاور  نیا  لیذ  رد  [ 270 «] یسلجم هماّلع   » موحرم هک  هنوگنامه  فلا )
. یناکم ره  رد  مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  ترایز  ناکما  رب  تسا  یلیلد  نیا  تسا و  زیاج  هدمآ ، تیاور  رد  هک  یتروص  نیمه  هب  رود ،

یـسک رگا  اّما  تسا ، نکمم  یترابع  ره  اب  رود  هار  زا  ناراوگرزب  نآ  تراـیز  مالـس و  هک  دوشیم  هدافتـسا  تیاور  ود  نیا  زا  هچرگ  ب )
مالـسا یمارگ  لوسر  ترایز  لصف  هب  دنک  عوجر  دنک  ترایز  ار  نانآ  هدیـسر ، مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  فرط  زا  هک  یترایز  اب  دهاوخب 

لقن رود  زا  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  ریاـس  ترـضح و  نآ  يارب  یتراـیز  سوواـط » نب  دّیـس   » زا اـج  نآ  رد  هک  رود  هار  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هحفص 229) . ) میدرک

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  میهاربا  ترایز 

: ییوگیم یتسیایم و  عیقب ) ناتسربق  رد   ) میهاربا ربق  دزن  هک  تسا  هدمآ  نینچ  ترایز  فورعم  بتک  رد 
244 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

، ِهَّللا ِبیبَح  یلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِِّیبَن  یلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  یلَع  ُمالَّسلا 
ادخ بوبحم  رب  مالس  ادخ ، ربمایپ  رب  مالس  ادخ ، هداتسرف  رب  مالس 

ِْدبَع ِْنب  ِدَّمَُحم  یلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِّیَِجن  یلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِّیِفَص  یلَع  ُمالَّسلا 
هَّللادبع  نب  دّمحم  رب  مالس  ادخ ، رادزار  رب  مالس  ادخ ، هدیزگرب  رب  مالس 

ِهِضْرا  یف  ِهِْقلَخ  ْنِم  ِهَّللاِةَرَیِخ  َو  َنیلَسْرُْملا ، ِمَتاخَو  ِءآِیْبنَْألا  ِدِّیَس  ِهَّللا ،
نیمز  رد  شتاقولخم  نایم  زا  ادخ  هدیزگرب  و  ناگداتسرف ، متاخ  ناربمایپ و  رورس  اقآ و 

ِءآدَعُّسلا یَلَع  ُمالَّسلا  ِِهلُسُرَو ، ِهَّللا  ِءاِیْبنا  ِعیمَج  یلَع  ُمالَّسلا  ِِهئآمَسَو ،
نادنمتداعس  رب  مالس  شناگداتسرف ، ادخ و  ناربمایپ  همه  رب  مالس  نامسآ ، و 

ُمالَّسلا  َنیِحلاَّصلا ، ِهَّللا  ِدابِع  یلَعَو  اْنیَلَع  ُمالَّسلا  َنیِحلاَّصلاَو ، ِءآدَهُّشلاَو 
مالس  ادخ ، هتسیاش  ناگدنب  رب  ام و  رب  مالس  ناگتسیاش ، نادیهش و  و 

ُمالَّسلا  ُۀَفیرَّشلا ، ُسْفَّنلا  اَُهتَّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُۀَیِکاَّزلا ، ُحوُّرلا  اَُهتَّیا  َْکیَلَع 
، تفارشاب سفن  يا  وت  رب  مالس  كاپ ، حور  يا  وت  رب 

ُمالَّسلا  ُۀَیِکاَّزلا ، ُۀَمَسَّنلا  اَُهتَّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُةَرِهاَّطلا ، َُۀلالُّسلا  اَُهتَّیا  َْکیَلَع 
مالس  كاپ ، صخش  يا  وت  رب  مالس  هزیکاپ ، لسن  يا  وت  رب  مالس 
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ُمالَّسلا  یبَتْجُْملا ، ِِّیبَّنلا  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  يرَْولا ، ِْریَخ  َْنباَی  َْکیَلَع 
مالس  هدیزگرب ، ربمایپ  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  تاقولخم ، نیرتهب  دنزرف  يا  وت  رب 

ِریشَْبلا َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  يرَْولا  ِۀَّفاک  یلا  ِثوُْعبَْملا  َْنباَی  َْکیَلَع 
شخبدیما  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  دش ، هتخیگنارب  مدرم  مامت  ِتیاده )  ) يارب هک  یسک  دنزرف  يا  وت  رب 

ِدَّیَؤُْملا َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِرینُْملا ، ِجارِّسلا  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِریذَّنلا ،
هک  یسک  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  تیاده ،)  ) ِنازورف غارچ  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  هدنهدمیب ، و 

َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِّنآْجلاَو ، ِْسنِْإلا  َیلا  ِلَسْرُْملا  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِنآرُْقلِاب ،
وت رب  مالس  هدش ، هداتسرف  نج  سنا و  يوس  هب  هک  یسک  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  هدش ، دییأت  نآرق  هب 

، ِۀَمیِْقلا َمْوَی  ِعیفَّشلا  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِۀَمالَْعلا ، َو  ِۀَیاَّرلا  ِبِحاص  َْنباَی 
. تمایق زور  عیفش  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  تیاده ،)  ) هناشن مچرپ و  بحاص  دنزرف  يا 

ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِۀَمارَْکلِاب ، ُهَّللا  ُهابَح  ْنَم  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
ادخ تاکرب  تمحر و  مالس و  دومرف ، تیانع  وا  هب  ار  يراوگرزب  دنوادخ ، هک  یسک  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 
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َْکیَلَع  َُبتْکَی  ْنا  َْلبَق  ِهِماْعنا ، َراد  ََکل  ُهَّللا  َراتْخا  ِدَق  َکَّنا  ُدَهْشا  ُُهتاکََربَو ،

ار شماکحا  هک  نآ  زا  شیپ  دیزگرب  وت  يارب  ار  دوخ  تمعنرپ  يارس  دنوادخ  نیقی  هب  هک  مهدیم  یهاوگ  داب ، وت  رب 
، ًاِّیِضْرَم ًایِکاز  ًابِّیَط  ِْهَیلا  َکَلَقَنَف  ُهَمارَحَو ، َُهلالَح  َکَفِّلَُکی  ْوا  ُهَماکْحا ،

دونشخ كاپ و  هزیکاپ و  ار  وت  سپ  دیامن ، فیلکت  وت  رب  ار  شمارح  لالح و  ای  دنک  بجاو  وت  رب 
يْواَْملا  َۀَّنَج  َکَئََّوبَو  ٍسَنَد ، ِّلُک  ْنِم  ًاسَّدَقُم  ٍسََجن ، ِّلُک  ْنِم  ًارِهاط 

، داد رارق  وت  هاگیاج  ار  تشهب  و  تخاس ، لقتنم  ارس  نآ  هب  یگدولآ  ره  زا  هتساریپ  یکاپان و  ره  زا  كاپ  و 
ُْنیَع  اِهب  ُّرِقَی  ًةالَص  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَصَو  یلُْعلا  ِتاجَرَّدلا  َیلا  َکَعَفَرَو 

ینشور  مشچ  هیام  هک  يدورد  داب  وت  رب  ادخ  دورد  و  درب ، الاب  ار  وت  یلاع  تاجرد  هب  و 
، اهاکْزاَو َِکتاوَلَص  َلَْضفا  ْلَعْجا  َّمُهللا  ِِهلُومْاَم ، َرَبْکا  ُهُغِّلَُبی  َو  ِِهلوُسَر ،

تیاهدورد  نیرتهزیکاپ  نیرترب و  هد  رارق  ایادخ  دناسرب ، شیوزرآ  نیرتگرزب  هب  ار  وا  ددرگ و  ادخ  لوسر 
، َکِْقلَخ ْنِم  َِکتَرَیِخَو  َکِِّیبَنَو ، َِکلوُسَر  یلَع  اهافْواَو ، َِکتاکََرب  یْمناَو 

تاقولخم  نایم  زا  تاهدیزگرب  تربمایپ و  لوسر و  رب  ار  تتاکرب  نیرتناوارف  نیرتشیب و  و 
َفَّلَخ  ام  یلَعَو  َنیبِّیَّطلا ، ِهِدالْوا  ْنِم  َلَسَن  ام  یلَعَو  َنیِّیبَّنلا ، ِمَتاخ  ٍدَّمَُحم 

نانیشناج  رب  شلسن و  زا  هزیکاپ  دالوا  رب  ناربمایپ و  متاخ  دّمحم 
َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب  َنیرِهاَّطلا ، ِِهتَْرتِع  ْنِم 

تاهدیزگرب  ّقح  هب  ایادخ  نانابرهم ، نیرتنابرهم  يا  تتمحر  هب  هد ) رارق   ) شکاپ نادناخ  زا 
ْمِِهب  ییْعَس  َلَعَْجت  ْنا  َکِِّیبَن ، ِلَْجن  َمیِهاْرباَو  َکِّیِفَص ، ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب 

ار مشالت  نانآ  هطساو  هب  هک  مهاوخیم  وت  زا  تربمایپ  دنزرف  میهاربا  دّمحم و 
ْمِِهب  یتَِبقاعَو  ًةَدیعَس ، ْمِِهب  یتایَحَو  ًاروُفْغَم ، ْمِِهب  یْبنَذَو  ًاروُکْشَم ،

ار متبقاع  و  دنمتداعس ، ار  میناگدنز  و  هدیزرمآ ، ار  مهانگ  و  ساپس ، دروم 
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ْمِِهب  يرُوماَو  ًۀَّیِضْرَم ، ْمِِهب  ِیلاْعفاَو  ًۀَّیِضْقَم ، ْمِِهب  یِجئآوَح  َو  ًةَدیمَح ،
ار میاهراک  و  هدیدنسپ ، ار  مرادرک  و  هدش ، هدروآرب  ار  میاهزاین  هدوتس و 

ْسِّفَنَو  َقیفْوَّتلا ، َِیل  ْنِسحاَو  َّمُهللا  ًةَدوُمْحَم ، ْمِِهب  ینُوئُشَو  ًةَدوُعْسَم ،
هودنا  نادرگ و  وکین  ار  مقیفوت  ایادخ  یهد ، رارق  هدوتس  ار  مراتفر  و  تداعس ، اب 

یِّنِکْساَو  ََکباَوث ، ینْحَْنماَو  ََکباقِع ، یْنبِّنَج  َّمُهللا  ٍقیضَو ، ٍّمَه  َّلُک  یِّنَع 
تتشهب  رد  نک و  اطع  نم  هب  ار  تشاداپ  زاس و  رود  ترفیک  زا  ارم  ایادخ  يادزب ، نم  زا  ار  یگنتلد  و 
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َيَِدلاو  یئاعُد  ِِحلاص  یف  یل  ْكِرْشاَو  َکَناماَو ، َکَناوْضِر  یْنقُزْراَو  َِکتاَّنَج ،

ردام ردپ و  مریخ  ياعد  رد  و  نک ، میزور  ار  تینمیا  يدونشخ و  و  نادرگ ، نکاس 
َکَّنا  ِتاْومَْألاَو ، ْمُْهنِم  َءآیْحَْألا  ِتانِمؤُْملاَو ، َنینِمؤُْملا  َعیمَجَو  يْدلُوَو 

وت اریز  نادرگ ، کیرش  ار  نانآ  هدرم  هدنز و  نامیااب ، نادرم  نانز و  یمامت  منادنزرف و  و 
. َنیَملاْعلا َّبَر  َنیمآ  ِتاِحلاَّصلا ، ِتاِیقاْبلا  ُِّیلَو 

. نایناهج راگدرورپ  يا  ریذپب  ار  میاعد  یتسه ، کین  لامعا  بحاص  نیقی  هب 
زامن ماجنا  عنام  یلعف  طیارش  رد  هکنیا  هب  هّجوت  اب  [ ) 271 .] یناوخیم ترایز  زامن  تعکرود  یهاوخیم و  ادخ  زا  ار  دوخ  تاجاح  سپس 

(. دروآ اجب  تسا  عیقب  کیدزن  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دجسم  رد  ناوتیم  ار  اهزامن  نیا  دنوشیم ، هسّدقم  روبق  نیا  رانک  رد 

: مالسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  یمارگ  ردام  دسا  تنب  همطاف  ترضح  ترایز 

ردام دـسا  تنب  همطاف  يارب  ار  یترایز  مهیلع  یلاـعت  هَّللا  ناوضر  لّوا » دیهـش   » و سوواـط » نب  دّیـس   » و دـیفم » خیـش   » زا یـسلجم » هماـّلع  »
: تروص نیا  هب  تسا ، هدرک  لقن  تسا ، نوفدم  عیقب  رد  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  یمارگ 

ِدِّیَس ٍدَّمَُحم  یلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  یلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِِّیبَن  یلَع  ُمالَّسلا 
رورس اقآ و  دّمحم  رب  مالس  ادخ ، هداتسرف  رب  مالس  ادخ ، ربمایپ  رب  مالس 

ِدِّیَس ٍدَّمَُحم  یلَع  ُمالَّسلا  َنیلَّوَْألا ، ِدِّیَس  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُمالَّسلا  َنیلَسْرُْملا ،
رورس اقآ و  دّمحم  رب  مالس  ناینیشیپ ، رورس  اقآ و  دّمحم  رب  مالس  ناگداتسرف ،

اَهُّیا َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیَملاْعِلل ، ًۀَمْحَر  ُهَّللا  ُهَثََعب  ْنَم  یلَع  ُمالَّسلا  َنیرِخْألا ،
مالس و درک ، ثوعبم  نایناهج  يارب  تمحر  ناونع  هب  ار  وا  ادخ  هک  یسک  رب  مالس  ناینیسپ ،

، ِۀَّیِمِشاْهلا ٍدَسا  ِْتِنب  َۀَمِطاف  یلَع  ُمالَّسلا  ُُهتاکََرب ، َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  ُِّیبَّنلا 
یمشاه  يوناب  نآ  دسا ، رتخد  همطاف  رب  مالس  ربمایپ ، يا  وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و 

، ُۀَّیِقَّنلا ُۀَّیِقَّتلا  اَُهتَّیا  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُۀَّیِضْرَْملا ، ُۀَقیّدِّصلا  اَُهتَّیا  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا 
، هزیکاپ راکزیهرپ  يوناب  يا  وت  رب  مالس  هدیدنسپ ، يوگتسار  يوناب  يا  وت  رب  مالس 

ِمَتاخ  ٍدَّمَُحم  َۀَِلفاک  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُۀَّیِضَّرلا ، ُۀَمیرَْکلا  اَُهتَّیا  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا 
متاخ  دّمحم  شرورپ  رادهدهع  يا  وت  رب  مالس  راگدرورپ ، زا  دونشخ  تمارکاب  يوناب  يا  وت  رب  مالس 
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ْنَم  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیّیِصَْولا ، ِدِّیَس  َةَِدلاو  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیِّیبَّنلا ،
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هک  ییوناب  يا  وت  رب  مالس  نانیشناج ، رورس  اقآ و  ردام  يا  وت  رب  مالس  ناربمایپ ،
ْنَم  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیّیبَّنلا ، ِمَتاخ  ِهَّللا  ِلوُسَر  یلَع  اُهتَقَفَش  ْتَرَهَظ 

هک  ییوناب  يا  وت  رب  مالس  يدیزرو ، رهم  ناربمایپ  متاخ  ادخ  لوسر  هب 
، ِرِهاَّطلا ِِکنََدب  َو  ِکِحوُر  یلَع  َو  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِنیمَْألا ، ِهَّللا  ِِّیلَِول  اُهتَِیبَْرت 

تکاپ  ندب  حور و  رب  وت و  رب  مالس  يدوب ، ادخ  نیما  ّیلو  شرورپ  رادهدهع 
ِْتنَسْحا  ِکَّنا  ُدَهْشا  ُُهتاکََرب ، َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  ِكَِدلَو ، یلَعَو  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا 
وکین وت  هک  مهدیم  یهاوگ  تدنزرف ، وت و  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و 

ِْظفِح یف  ِْتَغلابَو  ِهَّللا ، ِتاضْرَم  یف  ِتْدَهَتْجاَو  َۀَنامَْألا ، ِْتیَّداَو  ََۀلافِْکلا ،
ادخ لوسر  زا  تظفاحم  رد  و  يدیشوک ، دنوادخ  يدونشخ  بلج  رد  و  يدومن ، ادا  ار  تناما  يدنارورپ و 

ًةَرِْصبَتْسُم ِِهتَُّوُبِنب ، ًۀَفِرَتْعُم  ِِهقْدِِصب ، ًۀَنِمُْؤم  ِهِّقَِحب ، ًۀَفِراع  ِهَّللا ، ِلوُسَر 
شروضح  تمعن  هب  هدرک و  فارتعا  شیربمایپ  هب  یتشاد و  نامیا  شتقادص  هب  هتخانش و  ار  شّقح  هک  یلاح  رد  يدرک ، ناوارف  یعس 

ًةَراتُْخم ِِهتَمْدِخ ، یلَع  ًۀَِفقاو  ِهِسْفَن ، یلَع  ًۀَقِفْشُم  ِِهتَِیبْرَِتب ، ًۀَِلفاک  ِِهتَمِْعِنب ،
ار شتیاضر  هدومن و  وا  هب  تمدخ  فقو  ار  دوخ  يدوب ، نابرهم  وا  رب  هتفرگ و  هدهع  رب  ار  ششرورپ  و  يدوب ، هاگآ 

، ِنایْدَْألا ِفَرْشِاب  ِکُّسَمَّتلاَو  ِنامیِْإلا ، یَلَع  ِْتیَضَم  ِکَّنا  ُدَهْشاَو  ُهاضِر ،
یتشذگرد  نید  نیرترب  هب  دنبیاپ  نامیا و  اب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  يدرک ، بلج 

، ِكاضْراَو ِْکنَع  ُهَّللا  َیِضَرَف  ًۀَّیِقَن ، ًۀَّیِقَت  ًۀَّیِکَز ، ًةَرِهاط  ًۀَّیِضْرَم ، ًۀَیِضار 
دینادرگ دونشخ  ار  وت  دش و  دونشخ  وت  زا  دنوادخ  سپ  يدوب ، كاپ  راکزیهرپ و  هزیکاپ ، كاپ و  هدیدنسپ ، دونشخ و  هک  یلاح  رد 

، ٍدَّمَُحم ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ِکیْواَم ، َو  َِکلِْزنَم  َۀَّنَْجلا  َلَعَجَو 
تسرف  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  داد ، رارق  وت  هاگیاج  لزنم و  ار  تشهب  و 

، اهَتَعافَش یْنمِرَْحت  الَو  اِهتَّبَحَم ، یلَع  یْنتِّبَثَو  اِهتَرایِِزب ، ینْعَْفناَو 
شتعافش  زا  نادرگ و  مدقتباث  شتّبحم  رب  ارم  دنمدوس و  میارب  ار  شترایز  و 

َعَمَو  اهَعَم  ینْرُشْحاَو  اهَتَقَفاُرم ، یْنقُزْراَو  اِهتَّیِّرُذ ، ْنِم  ِۀَِّمئَْألا  َۀَعافَشَو 
وا اب  ارم  نک و  میزور  ار  شیهارمه  و  نادرگم ، مورحم  شلسن  زا  ناماما  تعافش  و 

، اهاّیا یتَرایِز  ْنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ  ُْهلَعَْجت  َّمُهللا ال  َنیرِهاَّطلا ، اَهِدالْوا 
هدم  رارق  وناب  نیا  زا  مترایز  نیرخآ  ار  ترایز  نیا  ایادخ  نک ، روشحم  شکاپ  نادنزرف  و 
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، اِهتَْرمُز یف  ینْرُشْحاَف  ینَْتیَّفََوت  اذاَو  ینَْتیَْقبا  ام  ًاَدبا  اْهَیلا  َدْوَْعلا  ِیْنقُزْراَو 

امن مروشحم  وا  عمج  رد  متفر  ایند  زا  هک  یماگنه  و  نک ، میزور  ار  شترایز  يارب  تشگزاب  ماهدنز  هک  یمادام  ات  و 
، َكَْدنِع اهِّقَِحب  َّمُهَّللا  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب  اِهتَعافَش ، یف  یْنلِخْداَو 

تدزن  رد  وا  قح  هب  ایادخ  نانابرهم ، نیرتنابرهم  يا  تتمحر  هب  نک ، لخاد  شناگدش  تعافش  نایم  رد  ارم  و 
، ِتانِمْؤُْملاَو َنینِمْؤُْملا  ِعیِمَِجلَو  َّيَِدلاِولَو ، یل  ْرِفْغا  َْکیََدل ، اِهَتلِْزنَمَو 

زرمایب ار  نامیااب  نانز  نادرم و  همه  مردام و  ردپ و  نم و  تهاگشیپ ، رد  شهاگیاج  و 
. ِراَّنلا َباذَع  َِکتَمْحَِرب  اِنقَو  ًۀَنَسَح ، ِةَرِخْألا  ِیف  َو  ًۀَنَسَح ، اْینُّدلا  ِیف  اِنتآَو 
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. راد هاگن  شتآ  باذع  زا  ار  ام  تتمحر  هب  امرف و  تمحرم  یکین  زین  ترخآ  رد  نک و  اطع  یکین  ایند  رد  ام  هب  و 
[272 .] ینکیم اعد  يراد  تسود  هک  هچنآ  یناوخیم و  ترایز  زامن  تعکر  ود  سپس 

: هنیدم دجاسم  دهاشم و  ترایز 

( دـهاشم و   ) دـجاسم هب  يرـس  مهاوخب  هاگره  مدرک : ضرع  ترـضح  نآ  تمدـخ  دـیوگیم : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نارای  زا  یکی  - 1
؟ منک عورش  اجک  زا  منزب  هنیدم  فارطا 

هیلع و هللا  یلص  هَّللالوسر  هک  تسا  يدجسم  نیلّوا  هک  ارچ  ناوخب  زامن  مه  دایز  ناوخب و  زامن  نآ  رد  نک و  عورش  ابق  دجسم  زا  : » دومرف
هیلع هللا  یلص  هَّللالوسر  ياّلصم  نکسم و  نآ ، هک  ارچ  رازگب ؛ زامن  اجنآ  رد  ورب و  میهارباّما » هبرـشم   » هب سپـس  دناوخ . زامن  نآ  رد  هلآ 
زامن تعکر  ود  يوشیم و  تسابق ) دجسم  کیدزن  دراد و  مان  زین  سمش » ّدر   » دجـسم هک  [ ) 273 «] خیضف  » دجسم دراو  سپس  دوب . هلآ  و 

. دناوخ زامن  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  يدجسم  نآ  هک  ارچ  یناوخیم 
نب ةزمح   » ربق دزن  هاگنآ  یناوخیم ، زامن  نآ  رد  ینکیم و  زاـغآ  تسا  دـحا  زا  لـبق  هک  يدجـسم  زا  يوریم و  دـحا »  » بناـج هب  سپس 

: ییوگیم نانآ  هب  باطخ  ینزیم و  ادهش  روبق  هب  يرس  سپس  ینکیم ، مالس  وا  رب  يوریم و  بلطملادبع »
[274 .] َنوُقِحال ْمُِکب  اَّنِإ  َو  ٌطَرَف ، اَنل  ُْمْتنَأ  ِرایِّدلا ، َلْها  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا 

هاگنآ يرازگیم ...  زامن  نآ  رد  و  دراد ، رارق  دحا  لخدم  رد  تسار و  بناج  رد  هوک ، بنج  رد  هک  يوشیم  يدجـسم  دراو  نآ  زا  سپ 
بازحا زور  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  هک  ارچ  یناوخیم  زامن  نآ  رد  يوشیم و  دراد ) مان  زین  حتف  دجسم  هک   ) بازحا دجسم  دراو 

: درک ضرع  درک و  اعد  دجسم  نآ  رد 
249 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

، َنیموُمْهَْملا َثیغُم  ای  َو  َنیّرَطْضُْملا ، ِةَوْعَد  َبیُجم  ای  َو  َنیب ، ُرْکَْملا و  َخیرَص  ای  »
، ناگدزمغ سردایرف  يا  و  ناگدنامرد ، ياعد  هدننکتباجا  يا  و  ناراتفرگ ، سرداد  يا 

[275  .] یباحْصا َلاح  َو  یلاح  يَرت  ْدَقَف  یّمَغ  َو  یبْرَک  َو  یّمَه  ْفِشْکا 
. یتسه مناهارمه  نم و  لاح  دهاش  وت  اریز  نک ، فرطرب  ار  مهودنا  يراتفرگ و  مغ و 

دجـسم رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ییاعد  دناوتیم  رئاز  هدمآ  سوواط » نب  دّیـس  [ » 276 «] رئازلا حابـصم   » رد هچنآ  قباطم  - 2
: دیوگب نینچ  زامن  تعکر  ود  ندناوخ  زا  دعب  دهد و  رییغت  شدوخ  رب  قیبطت  يارب  ار  دندناوخ  بازحا 

َثیغُم  ایَو  َنیّرَطْضُْملا ، ِةَوْعَد  َبیُجم  ایَو  َنیبوُرْکَْملا ، َخیرَص  ای 
سردایرف  يا  و  ناگدنامرد ، ياعد  هدننکتباجا  يا  و  ناراتفرگ ، سرداد  يا 

ْنَع  َْتفَشَک  امَک  یّمَغَو  یبْرَکَو  یّمَهَو  يّرُض  یّنَع  ْفِشْکا  َنیموُمْهَْملا ،
زا ار  هودنا  هک  هنوگنامه  نک ، فرطرب  ار  ممغ  هودنا و  يراتفرگ و  ررض و  ناگدزمغ ،

ینَّمَها  ام  ینِفْکاَو  ِهِّوُدَع ، َلْوَه  ُهَْتیَفَک  َو  ُهَّمَه ، ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َکِِّیبَن 
روما زا  هچنآ  یتخاس ، رود  وا  زا  ار  شنمشد  زا  ساره  و  يدومن ، فرطرب  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  تربمایپ -

. َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  ِةَرِخْألاَو ، اْینُّدلا  ِْرما  ْنِم 
. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  نک ، تیافک  هتخادنا  تمحز  هب  ارم  ترخآ  ایند و 

هیلع نیدباعلانیز  ماما  ترـضح  هناخ  رد  تسا  نکمم  تیارب  هک  يرادقم  هب  يرازگیم  زامن  و  دسیونیم : سوواط » نب  دّیـس   » سپـس - 3
دجـسم تسا و  هزمح  ربق  يذاحم  هک  نانمؤمریما  دجـسم  یـسراف و  ناملـس  دجـسم  رد  مالـسلا و  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  هناـخ  مالـسلا و 
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دوشیم هدیمان  هناگتفه )  ) هعبس دجاسم  مان  هب  تسا و  دوجوم  زورما  دجاسم  نیا  بلاغ  [ 277 .] یهاوخیم هچنآ  هب  ینکیم  اعد  و  هلهابم ،
. تسین يرثا  رضاح  لاح  رد  راثآ  نیا  زا  یضعب  زا  یلو  دنربیم ، اهنآ  همه  ترایز  هب  زور  کی  ار  هنیدم  راّوز  ًالومعم  و 

مالسلا هیلع  هزمح  ترضح  ترایز 

: مالسلا هیلع  هزمح  ترضح  ترایز  تلیضف 

یلو دنک ، ترایز  ارم  هک  ره  دومرف : هک  دنکیم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  ار  یتیاور  ۀّینلا »  » هلاسر رد  نیقّقحملارخف » - » 1
[278 !] تسا هدرک  افج  نم  ّقح  رد  دورن  هزمح  میومع  ترایز  هب 

250 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، هتفه ره  دوخ  راوگرزب  ردـپ  تافو  زا  دـعب  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  نازحـالاتیب »  » رد یمق » ثّدـحم   » زین و  - 2
ار نآ  شتافو  نامز  ات  درکیم و  اعد  اج  نآ  رد  دناوخیم و  زامن  تفریم و  دحا  يادهش  هزمح و  ترایز  هب  هبنشجنپ  هبنشود و  ياهزور 

ترایز هب  اهزور  زا  یکی  رد  نم  درکیم و  هیرگ  تفریم و  هزمح  ربق  رس  هلیلج  هدّیـس  نآ  هک  دناهتفگ  نایوار  زا  یـضعب  دومرفن و  كرت 
متفر و کیدزن  تسـشن ، ورف  شاهیرگ  ات  مدرک  ربص  نم  تسا ، هیرگ  هب  لوغـشم  هزمح  ربق  دزن  همولظم  نآ  هک  مدید  مدش  فّرـشم  هزمح 

: متفگ مدرک و  مالس 
رادـغاد هک  ارچ  تسا  راوازـس  نتـسیرگ  نم  يارب  دومرف : يدرک . عطق  ار  ملد  ياهگر  تاهیرگ  اـب  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ِناوْسِّنلا  َةَدّیـس  اـی 

: تفگ سپس  متسه . ردپ  نیرتهب 
هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللاِلوُسَر  یلا  ُهاقْوَشاو 

: درک همزمز  ار  تیب  نیا  هاگنآ 
[ 279] ُرَثْکا ِهَّللاَو  َتام  ْذُم  یبا  ُرْکِذَوُهُرکِذ  َّلَق  ٌتِّیَم  ًامْوَی  َتام  اذا 

تسا  هدش  رتشیب  شتلحر  زا  دعب  مردپ  دای  دنگوس  ادخ  هب  یلو  دوشیم  دای  وا  زا  مک  دریمب  یصخش  هک  یماگنه 
دوخ شترـضح  دنورب و  هزمح  ربق  ترایز  هب  هک  دومرف  رما  شتایح  نامز  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  دسیونیم : دیفم » خیـش  - » 3
يارب  ) ماش ره  حبـص و  ره  شراوگرزب  ردپ  تافو  زا  سپ  زین  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  تفریم و  ادهـش  ریاس  هزمح و  ترایز  هب  زین 

[280 .] دنتفریم شربق  ترایز  هب  یپ  رد  یپ  مه  ناناملسم  تفریم و  هزمح  ربق  ترایز  هب  رطاخ ) یّلست 

: مالسلا هیلع  هزمح  ترضح  ترایز  تّیفیک 

رد  ) هزمح ربق  ترایز  يارب  هک  هدرک  لقن  مهیلع  یلاعت  هَّللا  ناوضر  لّوا » دیهش   » و سوواط » نب  دّیـس   » و دیفم » خیـش   » زا یـسلجم » هماّلع  »
: ییوگیم دحا )

ای َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َّمَع  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
يا  وت  رب  مالس  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  ادخ - لوسر  يومع  يا  وت  رب  مالس 

ْدَق َکَّنا  ُدَهْشا  ِِهلوُسَر ، َدَساَو  ِهَّللا  َدَسا  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِءآدَهُّشلا ، َْریَخ 
نیقی  هب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  شلوسر ، ادخ و  ریش  يا  وت  رب  مالس  نادیهش ، نیرترب 

َْتنُکَو  ِهَّللا ، َلوُسَر  َتْحَصَنَو  َکِسْفَِنب ، َتْدُجَو  َّلَجَوَّزَع ، ِهَّللا  ِیف  َتْدَهاج 
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يدومن  یهاوخریخ  ادخ  لوسر  يارب  و  يدرک ، ادف  ار  تناج  و  هدومن ، داهج  یمارگ  زیزع و  دنوادخ  هار  رد 
ِلوُسَر  یلا  ًابِّرَقَتُم  َُکْتیَتا  یّماَو  َْتنا  یبِاب  ًابِغار ، ُهَناْحبُس  ِهَّللاَْدنِع  امیف 

لوسر  هب  بّرقت  يارب  داب ، وت  يادف  مردام  ردپ و  يدوب ، قاتشم  تسا  ناحبس  يادخ  دزن  رد  هچنآ  هب  و 
251 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

َِکتَرایِِزب  یغَْتبا  ِۀَعافَّشلا ، ِیف  َْکَیلا  ًابِغار  َِکلِذب  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا ،
امش ترایز  اب  و  میامش ، تعافش  قاتشم  راک  نیا  اب  هدمآ و  امش  دزن  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  ادخ -

یلَع  ُْتیَنَج  اِمب  یْلثِم  اهَّقَحَتْسا  ٍران  ْنِم  َِکب  ًاذِّوَعَتُم  یسْفَن  َصالَخ 
ّقحتسم  نم  لاثما  ماهدرک  دوخ  رب  هک  یتیانج  هطساو  هب  هک  یشتآ  زا  ماهدنهانپ  وت  هب  هک  یلاح  رد  مبلطیم ، باذع ) زا   ) ار مییاهر 

َءآجَر َْکَیلا  ًاعِزَف  يرْهَظ  یلَع  اُهْتبَطَتْحا  ِیتَّلا  َِیبُونُذ  ْنِم  ًابِراه  یسْفَن 
دیما هب  و  منازیرگ ، هدرک  نیگنس  ار  متشپ  هک  یناهانگ  زا  دنتسه و  نآ 
ْدَقَو ِراَّنلا ، َنِم  یتَبَقَر  َكاکَف  ًاِبلاط  ٍةَدیَعب ، ٍۀَّقُش  ْنِم  َُکْتیَتا  ّیبَر  ِۀَمْحَر 

، مناهاوخ خزود  شتآ  زا  ار  مییاهر  هک  یلاح  رد  ماهدمآ  ناتدزن  يرود  هار  زا  ماهدش ، لّسوتم  وت  هب  مراگدرورپ  تمحر 
ِْهَیلا  ُعَْزفا  اًدَحا  ْدِجا  َْملَو  ّیبَر  َطَخْسا  ام  ُْتیَتاَو  یبُونُذ  يرْهَظ  ْتَرَقْوا 

امش زا  رتهب  ار  یسک  ماهدش و  بکترم  هدروآ  مشخ  هب  ار  مراگدرورپ  هچنآ  و  هدرک ، مخ  ار  متشپ  مناهانگ  ینیگنس  و 
یتَجاحَو  يْرقَف  َمْوَی  ًاعیفَش  یل  ْنُکَف  ِۀَمْحَّرلا ، ِْتَیب  َلْها  ْمُْکنِم  یل  ًاْریَخ 

، شاب معیفش  زاین  يرادن و  زور  رد  سپ  موش ، هدنهانپ  وا  هب  هک  مباییمن  تمحر  نادناخ 
، ًایِکاب َكَْدنِع  یتَْربَع  ُْتبَکَسَو  ًابوُرْکَم ، َُکْتیَتاَو  ًانوُزْحَم ، َْکَیلا  ُتْرِس  ْدَقَف 

متخاس  يراج  تهاگشیپ  رد  ار  ممشچ  کشا  نانک  هیرگ  و  ماهدمآ ، تیوس  هب  راتفرگ  نیگهودنا و 
، ِهِِّرب یلَع  ینَّثَح  َو  ِِهتَلِِصب ، ُهَّللا  َِینَرَما  ْنَّمِم  َْتناَو  ًادَْرفُم ، َْکَیلا  ُتْرِصَو 

هدرک  قیوشت  اهنآ  هب  یکین  رب  ارم  هداد و  نم  هب  ار  اهنآ  هب  نتسویپ  روتسد  دنوادخ  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  و  ماهدمآ ، تدزن  اهنت  و 
ینَمَْهلاَو  ِْهَیلا ، ِةَدافِْولا  ِیف  ینَبَّغَر  َو  ِهِّبُِحل ، ینادَهَو  ِِهلْضَف ، یلَع  ینَّلَدَو 

، هتخاس مقاتشم  اهنآ  دزن  رد  روضح  هب  هدرک و  متیاده  نانآ  ّتبحم  هب  هدناسانش و  نم  هب  ار  اهنآ  تلیضف  و 
ْنَم  ُبیخَی  الَو  ْمُکّالََوت ، ْنَم  یقْشَی  ٍْتَیب ال  ُلْها  ُْمْتنا  ُهَْدنِع ، ِِجئاوَْحلا  َبَلَط 

ره دوشیمن و  تخبدب  درادب  تسود  ار  امش  سک  ره  هک  ینادناخ  دییامـش  تسا ، هدومن  ماهلا  نم  هب  اهنآ  هاگـشیپ  رد  ار  اهتجاح  بلط  و 
دیآ امش  دزن  سک 

راکنایز ددـنب  لد  امـش  هب  سک  ره  و  ددرگن ، دـیماان  ینکیم  هلبق  هب  ور  هاگنآ  ْمُکاداع * ْنَم  ُدَعْـسَی  الَو  ْمُکیوْهَی ، ْنَم  ُرَـسْخَی  ـالَو  ْمُکاـتا ،
******** ددرگن دنمتداعس  دنک  ینمشد  امش  اب  سک  ره  و  دوشن ،

: ییوگیم ینابسچیم و  ربق  هب  ار  دوخ  ناکما ) تروص  رد   ) نآ زا  سپ  يروآیم و  اجب  ترایز  زامن  تعکر  ود  و 
یموُُزِلب  َِکتَمْحَِرل  ُتْضَّرَعَت  ّینا  َّمُهَّللا  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َوٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

تربمایپ  يومع  ربق  دزن  متماقا  اب  ایادخ  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ 
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ُُرثْکَت ٍمْوَی  یف  َِکتَمِْقن  ْنِم  ینَریُجِتل  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َکِِّیبَن ، ِّمَع  ِْربَِقل 
( باذع تّدش  زا   ) هک يزور  رد  یهد  هانپ  تباذع  زا  ارم  ات  ماهدرک ، ور  تتمحر  هب  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  - 
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ْناَف  اهِسْفَن ، ْنَع  ُلِداُجتَو  ْتَمَّدَق ، اِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  ُلَغْشَتَو  ُتاوْصَْألا ، ِهیف 
رگا سپ  دنکیم  عافد  دوخ  زا  تسا و  لوغشم  هداتسرف  شیپ  زا  هچنآ  هب  سک  ره  تسا و  ناوارف  اههلان 

ُةَرْدُْقلا َُهل  ًیلْوَمَف  ِْبقاُعت  ْناَو  ٌنْزُح ، الَو  َّیَلَع  ٌفْوَخ  الَف  َمْوَْیلا  ِینْمَحَْرت 
هک  یتسه  ییالوم  ینک  متازاجم  رگا  و  مرادن ، یهودنا  سرت و  ینک  محر  نم  رب  زور  نآ  رد 

ْدَقَف یتَجاح  ِْریَِغب  یْنفِرْصَت  الَو  ِمْوَْیلا ، َدَْعب  یْنبِّیَُخت  الَو  ِهِْدبَع ، یلَع 
اریز نادرگمرب ، متجاح  ندروآرب  نودب  ارم  نکم و  مسویأم  سپ  نیا  زا  يراد ، تردق  تاهدنب  رب 

َءآجَر َو  َِکتاضْرَم ، َءآِغْتبا  َْکَیلا  ِِهب  ُْتبَّرَقَتَو  َکِِّیبَن ، ِّمَع  ِْربَِقب  ُْتقَِصل 
تهاگرد  هب  تتمحر  دیما  يدونشخ و  ندروآ  تسد  هب  يارب  وا  هطساو  هب  ماهدیبسچ و  تربمایپ  يومع  ربق  هب 

ِۀَیانِج یلَع  َِکتَْفاَِربَو  یلْهَج  یلَع  َکِْملِِحب  ْدُعَو  یّنِم  ْلَّبَقَتَف  َِکتَمْحَر ،
ماهدرک  دوخ  رب  هک  یتیانج  رب  تینابرهم  اب  و  مینادان ، رب  تییابیکش  اب  و  ریذپب ، نم  زا  سپ  میوجیم ، بّرقت 

َءوُس ُفاخا  ْنِکلَو  ینَِملْظَت  ْنا  ُفاخا  امَو  یمْرُج  َمُظَع  ْدَقَف  یسْفَن 
یتخس  زا  نم  سرت  هکلب  مسرتیمن  ینک  متس  نم  هب  وت  هک  نیا  زا  زگره )  ) و تسا ، گرزب  مهانگ  اریز  امرف ، هّجوت 

، ِِهلآ َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َکِِّیبَن ، ِّمَع  ِْربَق  یلَع  یبُّلَقَت  َمْوَْیلا  ِرُْظناَف  ِباسِْحلا ،
نک  تیانع  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  تربمایپ - يومع  ربق  رب  مندروآ  يور  هب  زورما  سپ  تسا ، باسح 

الَو یلاِهْتبا  َْکیَلَع  َّنَنُوهَی  الَو  ییْعَس  ْبِّیَُخت  الَو  ِراَّنلا ، َنِم  ینَُّکف  امِِهبَف 
دشابن ّتیمهایب  تهاگرد  هب  میراز  هیرگ و  و  نادرگم ، هجیتنیب  ار  مشالت  و  شخب ، ییاهر  شتآ  زا  ارم  راوگرزب  ود  نآ  هطساو  هب  سپ 

ٍبوُرْکَم  ِّلُک  َثایِغ  ای  یِجئاوَح  ِْریَِغب  یْنِبْلقَت  الَو  یتْوَص  َْکنَع  َّنَبُجَْحت 
راتفرگ ره  سردایرف  يا  نادرگم ، مزاب  مزاین  ندروآرب  نودب  نکن و  عنم  تهاگرد  هب  ندیسر  زا  ار  میادص  و 

یَلَع  ِفِرْشُْملا  ِقیرَْغلا  ِناْریَْحلا  ِفوُْهلَْملا  ِنَع  ًاجِّرَفُم  ایَو  ٍنوُزْحَم ، َو 
، تکاله هناتسآ  رد  هدش  قرغ  نادرگرس و  ِنیگمغ  شخبییاهر  يا  و  نیگهودنا ، و 

اهَدَْعب یقْشا  ًةَرْظَن ال  ََّیلا  ْرُْظناَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  ِۀَکَلَْهلا ،
، موشن تخبدب  نآ  زا  دعب  زگره  هک  امرف  هّجوت  ياهنوگ  هب  نم  هب  و  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  سپ 

، َكاضِر ُتْوَجَر  ْدَقَف  يدارِْفناَو  یتَْربَعَو  یعُّرَضَت  ْمَحْراَو  ًاَدبا ،
مراد  ار  تیدونشخ  دیما  اریز  نک ، محر  مییاهنت  کشا و  هیرگ و  رب  و 
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ْنا  َّمُهللا  یلَما  َّدَُرت  الَف  َكاوِس ، ٌدَحا  ِهیطُْعی  يذَّلا ال  َْریَْخلا  ُْتیَّرََحتَو 

رگا ایادخ  نادرگم ، دیماان  ار  مدیما  سپ  تسین . نآ  ياطع  رب  رداق  یسک  وت  زج  هک  مبلطیم  ار  يریخ  و 
َنَبیخا  الَف  ِِهْلِعف ، ِءوُِسب  ِِهئآزَجَو  ِهِْدبَع ، یلَع  ُةَرْدُْقلا  َُهل  ًیلْوَمَف  ِْبقاُعت 

زورما سپ  تسا ، هدوب  شرادرک  يدب  رطاخ  هب  شتازاجم  و  ییاناوت ، تاهدنب  رب  هک  یتسه  ییالوم  سپ  ینک  متازاجم 
ْدَقَف یتَدافِوَو  یصوُخُش  َّنَبِّیَُخت  الَو  یتَجاح  ِْریَِغب  یْنفِرْصَت  الَو  َمْوَْیلا ،

نوچ  نادرگم ، رمثیب  ار  مندش  دراو  ندرک و  رفس  و  نادرگم ، مزاب  متاجاح  ندروآرب  نودب  نکن و  سویأم  ارم 
َلاْملاَو  َلْهَْألا  ُْتفَّلَخَو  ِتازافَْملا ، ُْتعَطَقَو  ینََدب  ُْتبَْعتاَو  یتَقَفَن  ُتْدَْفنا 

ییاراد  هداوناخ و  و  ماهدومیپ ، ار  اهنابایب  هدرک و  هتسخ  ار  مندب  هدومن و  فرص  ار  مییاراد  هار ) نیا  رد  )
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یَّلَص  َکِِّیبَن ، ِّمَع  ِْربَِقب  ُتُْذلَو  یسْفَن  یلَع  َكَْدنِع  ام  ُتَْرثآَو  ینَْتلَّوَخ  ام  َو 
تربمایپ  يومع  ربق  هب  ماهدیزگرب و  دوخ  رب  ار  تسوت  هاگشیپ  رد  هچنآ  ماهتشاذگ و  اج  رب  ار  ياهدومن  اطع  نم  هب  هچنآ  و 

یلْهَج  یلَع  َکِْملِِحب  ْدُعَف  َِکتاضْرَم ، َءآِغْتباِِهب  ُْتبَّرَقَتَو  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا 
اب سپ  میوـجیم  بّرقت  تیدونـشخ  ندروآ  تـسد  هـب  يارب  وا  هطــساو  هـب  ماهدـنهانپ و  داـب - شکاـپ  نادـناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  هـک  - 

مینادان  رب  تییابیکش 
[281 .] ُمیرَک ای  ُمیرَک  ای  َِکتَمْحَِرب  یمْرُج  َمُظَع  ْدَقَف  یْبنَذ  یلَع  َِکتَْفاَِربَو 

. هدنشخب يا  هدنشخب  يا  تتمحر  هب  تسا ، گرزب  مهانگ  اریز  امرف ، هّجوت  مهانگ  رب  تینابرهم  اب  و 

: دُحا يادهش  ریاس  ترایز 

: تسا هدروآ  نینچ  نیا  ار  دحا  يادهش  ریاس  ترایز  راونالاراحب ،»  » رد یسلجم » هماّلع  »
ِْنب  ِدَّمَُحم  یلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِِّیبَن  یلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِلُوسَر  یلَع  ُمالَّسلا 

نب  دّمحم  رب  مالس  ادخ ، ربمایپ  رب  مالس  ادخ ، هداتسرف  رب  مالس 
ُءآدَهُّشلا اَهُّیا  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیرِهاَّطلا ، ِِهْتَیب  ِلْها  یلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللاِْدبَع ،
نادیهش  يا  امش  رب  مالس  شکاپ ، نادناخ  رب  مالس  هَّللادبع ،

ُمالَّسلا  ِدیحْوَّتلاَو ، ِنامیْإلا  ِْتَیب  َلْها  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنُونِمْؤُْملا ،
مالس  یتسرپهناگی ، نامیا و  هناخ  لها  يا  امش  رب  مالس  نامیا ، اب 

ٌمالَس  ُمالَّسلا ، ِِهلا  َو  ِْهیَلَع  ِِهلوُسَر ، َراْصناَو  ِهَّللا  ِنید  َراْصنا  ای  ْمُْکیَلَع 
مالس  داب - دورد  شنادناخ  وا و  رب  هک  شاهداتسرف - ادخ و  نید  ناروای  يا  امش  رب 
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، ِِهنیِدل ْمُکَراتْخا  َهَّللا  َّنا  ُدَهْشا  ِراَّدلا ، یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اِمب  ْمُْکیَلَع 

نید  يرای )  ) يارب ار  امش  دنوادخ  هک  مهدیم  یهاوگ  نارباص ،) هاگیاج   ) تسییوکین هاگیاج  هچ  سپ  ناتیرابدرب ، هطساو  هب  امش  رب 
، ِهِداهِج َّقَح  ِهَّللا  ِیف  ُْمتْدَهاج  ْدَق  ْمُکَّنا  ُدَهْشاَو  ِِهلوُسَِرل ، ْمُکافَطْصاَو 

، دیدومن داهج  یگتسیاش  هب  ادخ  هار  رد  امش  هک  مهدیم  یهاوگ  و  دیزگرب ، شلوسر  و 
مُکَّنا  ُدَهْشاَو  ُهَنوُد ، ْمُکِسُْفنِاب  ُْمتْدُجَو  ِهِِّیبَن ، ْنَعَو  ِهَّللا  ِنید  ْنَع  ُْمْتَببَذَو 

امش هک  مهدیم  یهاوگ  و  دیدومن ، وا  راثن  ار  دوخ  ناج  هدرک و  عافد  شربمایپ  ادخ و  نید  زا  و 
ِِهلْهاَو  ِمالْسِْإلا  ِنَعَو  ِهِِّیبَن  ْنَع  ُهَّللا  ُمُکازَجَف  ِهَّللا ، ِلوُسَر  ِجاْهنِم  یلَع  ُْمْتِلُتق 

ناناملسم  مالسا و  نید  شربمایپ و  بناج  زا  ار  شاداپ  نیرتهب  دنوادخ  سپ  دیدش ، هتشک  ادخ  لوسر  هار  رد 
، ِهِمارْکا ِعِضْوَمَو  ِِهناوْضِر ، ِّلَحَم  یف  ْمُکَهوُجُو  انَفَّرَعَو  ِءآزَْجلا ، َلَْضفا 

شمارکا  هاگیاج  تشهب و  رد  ار  امش  تلزنم  و  دنک ، اطع  امش  هب 
، ًاقیفَر َِکئلوا  َنُسَحَو  َنیِحلاَّصلاَو ، ِءآدَهُّشلاَو  َنیقیّدِّصلاَو  َنیِّیبَّنلا  َعَم 

دناسانشب ام  هب  دنتسه - یناقیفر  وکین  هک  ناگتسیاش  نادیهش و  نایوگتسار و  ناربمایپ و  هارمه  هب 
َنَِمل  ْمُکَّناَو  َهَّللا ، َبَراح  ْدَقَف  ْمَُکبَراح  ْنَم  َّناَو  ِهَّللا ، ُبْزِح  ْمُکَّنا  ُدَهْشا 
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زا نیقی  هب  امش  هدیگنج و  ادخ  اب  دگنجب  امش  اب  سک  ره  دییادخ و  بزح  امش  هک  مهدیم  یهاوگ 
ْمُکَلَتَق  ْنَم  یلَعَف  َنُوقَزُْری ، ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءآیْحا  ْمُه  َنیذَّلا  َنیِزئاْفلا ، َنیبَّرَقُْملا 

سپ  دنروخیم ، يزور  ناشراگدرورپ  دزن  رد  دناهدنز و  هک  ینانآ  دیناراگتسر ، نابّرقم و 
، ًاِرئاز ِدیحْوَّتلا  َلْها  ای  ْمُُکْتیَتا  َنیعَمْجا ، ِساَّنلاَو  ِۀَِکئالَْملاَو  ِهَّللا  ُۀَنَْعل 

ماهدمآ  امش  دزن  ترایز  يارب  ناتسرپهناگی ، يا  داب ، امش  نالتاق  رب  مدرم  یمامت  ناگتشرف و  ادخ و  تنعل 
ِفیرَش  ْنِم  َقَبَس  اِمبَو  ًابِّرَقَتُم ، ِهَّللا  َیلا  ْمُِکتَرایِِزبِو  ًافِراع ، ْمُکِّقَِحبَو 

بوخ  ياهراک  زا  هتشذگ  رد  هچنآ  هب  و  میوجیم ، بّرقت  دنوادخ  هب  امش  ترایز  اب  میانشآ و  امش  ّقح  هب  و 
، ُُهتاکََربَو ُُهتَمْحَرَو  ِهَّللا  ُمالَس  ْمُْکیَلَعَف  ًاِملاع ، ِلاْعفَْألا  ِّیِضْرَمَو  ِلامْعَْألا 

داب امش  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  سپ  مهاگآ ، دیاهداد  ماجنا  هدیدنسپ  و 
، ْمِِهتَرایِِزب ینْعَْفنا  َّمُهللا  ُهُطَخَسَو ، ُُهبَضَغَو  ِهَّللا  ُۀَنَْعل  ْمُکَلَتَق  ْنَم  یلَعَو 

نادرگ  دنمدوس  میارب  ار  نانآ  ترایز  ایادخ  داب ، امش  نالتاق  رب  ادخ  مشخ  بضغ و  تنعل و  و 
یْنَیب  ْعَمْجاَو  ِْهیَلَع ، ْمُهَْتیَّفََوتام  یلَع  ینَّفََوتَو  ْمِهِدْصَق ، یلَع  یْنتِّبَثَو 

نانآ  اب  ار  نم  و  ناریمب ، يدناریم  ار  نانآ  هک  یهار  نآ  هب  ارم  و  رادب ، مدق  تباث  نانآ  دصق  رب  ارم  و 
255 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

. َنوُقِحال ْمُِکب  ُنَْحنَو  ٌطَرَف ، اَنل  ْمُکَّنا  ُدَهْشا  َِکتَمْحَر ، ِراد  ِّرَقَتْسُم  یف  مُهَْنَیبَو 
. میوشیم قحلم  امش  هب  ام  دیتفرگ و  یشیپ  ام  رب  امش  هک  مهدیم  یهاوگ  نک ، عمج  مهدرگ  تتمحر  هناخ  تشهب و  رد 

 » هروس تسا  نکمم  هک  رادقم  ره  هاگنآ 
هانلزنا  اَّنا 

[282 .] يدرگیمرب یناوخیم و  « 

: هنیدم زا  جورخ  ماگنه  عادو  ترایز 

: دومرف هک  دنکیم  لقن  ترضح  نآ  زا  راّمع  نب  ۀیواعم  مان  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ّصاخ  نارای  زا  یکی  - 1
هدب ماجنا  يدروآ  اجب  تدورو  ماگنه  ار  هچنآ  ورب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  دزن  نک و  لسغ  ییآ  نوریب  هنیدم  زا  یتساوخ  هاگره 

: وگب سپس  و 
، ِِهلآ َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َکِِّیبَن  َْربَق  یتَرایِز  ْنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ  ُْهلَعَْجت  َّمُهللا ال 

، هدم رارق  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  تربمایپ - ربق  زا  مترایز  نیرخآ  ار  ترایز  نیا  ایادخ 
یف  ِْهیَلَع  ُدَهْشا  ام  یلَع  یتامَم  یف  ُدَهْشا  ّیناَف  َِکلذ ، َْلبَق  ینَْتیَّفََوت  ْناَف 

نآ  هب  میگدنز  رد  هچنآ  هب  مهدیم  یهاوگ  مندرم  تقو  رد  يدناریم ، نآ  زا  شیپ  ارم  رگا  سپ 
. َُکلوُسَرَو َكُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّناَو  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ْنا ال  یتایَح 

. تسوت هداتسرف  هدنب و  دّمحم  تسین و  وت  زج  يدوبعم  هک  ماهداد ، یهاوگ 
: وگب دومرف  درک ، لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسرربق  عادو  اب  طابترا  رد  ترضح  نآ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نارای  زا  یکی  - 2

[283 .] َْکیَلَع یمیلْسَت  َرِخآ  ُهَّللا  ُهَلَعَج  ال  َْکیَلَع ، ُمالَّسلا  َْکیَلَع ، ُهَّللا  یَّلَص 
. دهدن رارق  وت  رب  ممالس  نیرخآ  ار  ممالس  نیا  دنوادخ  وت ، رب  مالس  داب ، وت  رب  ادخ  دورد 
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256 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

مالسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  ترایز  فجن و  نیمز  تلیضف  مود : لصف 

: فجن نیمز  تلیضف 

تـشهب دراو  باسح  نودب  نیمزرـس  نیا  زا  رفن  رازه  داتفه  هک  يروط  هب  تسا  ناکاپ  ناکین و  نیمزرـس  فجن ، تایاور ، یـضعب  قبط  - 1
رازه داتفه  نآ  هک  تشادیم  تسود  نوچ  درک  يرادـیرخ  هقطنم  نآ  ياهناقهد  زا  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ساسا ، نیمه  رب  دـنوشیم .
هدمآ مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  هحیحص  رابخا  رد  دسیونیم : بولقلا » داشرا   » رد یملید » - » 2 [ 284 !.] دنوش تشهب  دراو  وا  کِلم  زا  رفن 

: دسیونیم زین  و  [ 285] دوشیم طقاس  رکنم ، ریکن و  هبساحم  ربق و  باذع  نآ ، رد  هک  تسا  نیا  فجن  كاخ  صاوخ  زا  هک  تسا 
نورد و وابیز  وت  رظنمو  رهاظ  ردقچ  دومرف : درک و  هاگن  دـشیم ) زین  فجن  لماش  هک   ) هفوک هب  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا 

مالـسلا هیلع  نانمؤمریما  هاگره  هک  هدرک  تیاور  نینچمه  - 3 [ 286 !.] هد رارق  ناکم  نیا  رد  ارم  ربق  ایادـخ  تسا ، هزیکاـپ  ّبیط و  وت ، رعق 
راوس ار  يدرم  ناهگان  دوب  فجن  رب  فرشُم  هک  يزور  درکیم ؛ تکرح  فجن  تمس  هب  هفوک  زا  دشاب  هتشاد  یتولخ  دوخ  اب  تساوخیم 
هزاـنج داد : باوج  تسیک ؟ هزاـنج  نیا  دومرف : نمی .»  » زا داد  باوج  ییآیم ؟ اـجک  زا  درک  لاؤس  دـید ، ياهزاـنج  اـب  هارمه  ياهقاـن و  رب 

و درک ، ّتیـصو  هنوگ  نیا  نوـچ  داد : باوـج  يدرکن ؟ شنفد  نمی  رد  ارچ  دوـمرف : منک . شنفد  ناـکم  نیا  رد  اـت  ماهدروآ  تسا ؛ مردـپ 
ایآ دومرف : دنوشیم . عقاو  وا  تعافش  دروم  رـضم »  » و هعیبر »  » گرزب هلیبق  ود  دارفا  دادعت  هب  هک  دوشیم  نفد  يدرم  ناکم  نیا  رد  تفگ :

[287 !.] نک نفد  سپ  درم ، نآ  منم  مسق  ادخ  هب  دومرف : راب  هس  ترضح  هن . داد : باوج  یسانشیم ؟ ار  درم  نآ 
مالّسلايداو رد  شحور  هکنیا  رگم  دریمیمن  ملاع  برغ  ای  قرش  رد  ینمؤم  چیه  دسیونیم : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  زین  و  - 4

[288 .] دوشیم روشحم  فجن ) نیمزرس  رد  عقاو  )
مدید متفر ؛ هفوک  نوریب  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  اب  دیوگیم : هک  دـنکیم  لقن  ینرعلا » ۀـّبح   » مان هب  یـصخش  زا  یفاک »  » باتک رد  - 5

هکنیا اـت  مداتـسیا  وا  اـب  مه  نم  تسا . هداد  رارق  بطاـخم  ار  یماوقا  اـیوگ  هک  ياهنوگ  هب  درک  فـّقوت  مالّـسلايداو  رد  ترـضح  نآ  هک 
هکنیا ات  متسشن  متـشگ و  لولم  نداتـسیا  زا  مهزاب  هکنیا  ات  مداتـسیا  دعب  مدش ، هتـسخ  نتـسشن  زا  هکنیا  ات  متـسشن  سپـس  مدش ، هتـسخ 

ضرع  متساخرب و  هاگنآ  مدش ، هتسخ 
257 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

نهپ ار  میادر  سپـس  دـینک ؛ تحارتسا  ار  یتعاس  متـسه ، نارگن  امـش  ینالوط  نداتـسیا  اپرـس  فّقوت و  نیا  زا  نم  ناـنمؤمریما ، يا  مدرک :
ضرع تسین . وا  اب  نتفرگ  سنا  نمؤم و  اـب  نم  يوگتفگ  زج  يزیچ  يدـید  هچنآ  هّبح ! اـی  دومرف : دنیـشنب ، نآ  يور  شترـضح  اـت  مدرک 

: دومرف تسا ؟ هنوگ  نیا  ًاعقاو  نانمؤمریما  يا  مدرک :
. دنیوگیم نخس  مه  اب  دناهتسشن و  مه  رود  هقلح  هقلح  هک  ار  اهنآ  يدیدیم  تفریم  رانک  اههدرپ  رگا  يرآ ؛

رگم دریمیمن  نیمز  زا  ياهعطق  رد  ینمؤم  چـیه  تساهنآ ، حاورا  مدارم  دومرف : اـهنآ ؟ حاورا  اـی  تساـهنآ  ماـسجا  دوصقم ، مدرک : ضرع 
[289 .] تسا تشهب  زا  ياهعقب  نآ ، هک  نیقی  هب  وش ! قحلم  مالّسلايداو  هب  دوشیم : هتفگ  وا  حور  هب  هکنیا 

: مالسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  ترایز  تلیضف 

هک هدیرفاین  ناگتشرف  زا  شیب  یقولخم  دنوادخ  دومرف : هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یلاما »  » باتک رد  یـسوط » خیـش  - » 1
دنوریم و هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  غارس  هب  هبعک ، سپـس  رومعم و  تیب  فاوط  زا  سپ  دنوشیم و  لزان  اهنآ  زا  رازه  داتفه  زور  ره 
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هیلع نیسح  ربق  ترایز  هب  سپس  دننکیم ؛ مالس  زین  وا  هب  دنوریم و  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ربق  غارـس  هب  سپـس  دننکیم و  مالـس  وا  رب 
و دنوشیم ، لزان  تمایق ، زور  ات  اهنآ  لثم  يرگید  هورگ  زور  ره  دنوریم و  نامسآ  هب  هاگنآ  دننکیم ؛ مالس  زین  وا  هب  دنوریم و  مالـسلا 
ار نادیهش  رجا  دنوادخ  دنک ، ترایز  ّربکت  نودب  و  وا ) ّقح  هب  تخانش  اب  هّقحب /( » ًافراع   » ار مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  یسک  دومرف : زین 
ددرگیم و ناسآ  وا  رب  هبـساحم  باسح و  دوشیم و  ثوعبم  تمایق  رد  ناما  نما و  اب  دوشیم و  هدوشخب  شناـهانگ  دـسیونیم و  شیارب 

شتدایع هب  دوش  ضیرم  رگا  دننکیم ؛ تعیاشم  ار  وا  شلزنم  ات  ناگتـشرف  تشگرب ، ترایز  زا  یتقو  دـنوریم و  شلابقتـسا  هب  ناگتـشرف 
فراع هک  تسا  یسک  يارب  اهشاداپ  نیا  دوشن  شومارف  [ ) 290 «.] دنیامنیم رافغتسا  شیارب  دننکیم و  عییشت  ار  وا  دریمب  رگا  دنوریم و 

(. دنک تکرح  اهنآ  بتکم  ریسم  رد  دشاب و  ترضح  نآ  ّقح  هب 
ضرع مدیسر و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  مدش و  هنیدم  دراو  دیوگیم : هک  دنکیم  لقن  يرـصب  بهویبا  زا  تارایزلا » لماک  - » 2

زا رگا  يدرکن . یبوخ  راک  دومرف : مدرکن ، ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  ربق  هک  یلاح  رد  مدیـسر  امـش  رـضحم  موش  تیادف  مدرک :
شتراـیز هب  ناـنمؤم  اـیبنا و  ناگتـشرف و  هـک ...  ار  یـسک  يدرکن  تراـیز  هـکنیا  تـهج  هـب  مدرکیمن  هاـگن  وـت  هـب  يدوـبن  اـم  ناـیعیش 

دنکیم اعد  هک  یماگنه  نانمؤمریما ، رئاز  يارب  دندومرف : رمع  نب  لّضفم  هب  باطخ  ترـضح  نآ  يرگید ، تیاور  رد  - 3 [ 291 .] دنوریم
[292 .] شابم ریخ  زا  لفاغ  سپ  دوشیم ، هدوشگ  نامسآ  ياهرد  دهاوخیم ، ادخ  زا  ار  يزیچ  و 

258 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
؟ تسیچ وت  رئاز  شاداپ  هک  دـنکیم  لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  زا  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  یتقو  يرگید  تیاور  رد  - 4

تمایق رد  هک  تسا  بجاو  نم  رب  دـنک  ترایز  ار  تردـپ  ای  ارم  متامم ، اـی  تاـیح و  ناـمز  رد  هک  یـسک  مرـسپ ! دـیامرفیم : شباوج  رد 
دراد دوجو  يربق  فجن )  ) هفوک نوریب  رد  دومرف : هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  داّمح  نب  فلخ  - 5 [ 293  ....] منک شترایز 

تیاور مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  نارهم  نب  ناّـسح  - 6 [ 294 .] دـنکیم ادـیپ  افـش  هکنیا  رگم  دربیمن  هانپ  نآ  هب  يدـنمدرد  چـیه  هک 
یلع دومرف : ادهش ؟ مادک  مدرک : ضرع  دیوریم ؟ دنتسه  امـش  هقطنم  رد  هک  ییادهـش  روبق  ترایز  هب  ایآ  ناّسح ! يا  دومرف : هک  دنکیم 

: مدرک ضرع  مالسلا . هیلع  نیسح  مالسلا و  هیلع 
دینک و ترایز  ار  اهنآ  سپ  دنوشیم  هداد  يزور  ناشیادخ  دزن  رد  هک  دنتـسه  ییادهـش  اهنآ  دومرف : میوریم . ناشترایز  هب  رایـسب  يرآ ،
«، بولقلا داشرا   » زا یسلجم » هماّلع   » موحرم - 7 [ 295 (.] دنکیم تباجا  دنوادخ   ) دینک نایب  ناشدزن  ار  ناتجئاوح  دیوش و  هدنهانپ  اهنآ  هب 
اج نآ  رد  میتفر ، نوریب  فجن ) « ) نیّیرغ  » بناج هب  راکـش ) دصق  هب   ) هفوک زا  دیـشّرلانوراه  اب  يزور  : » دنکیم لقن  مزاح  نب  هَّللادـبع  زا 
هب ناوهآ  هکنیا  ات  دندرک  بیقعت  ار  اهنآ  یتعاس  میداتـسرف ، اهنآ  يوس  هب  ار  هدش  تیبرت  ناگـس  يراکـش و  ياهزاب  میدـید ، ار  یناوهآ 

، دش بّجعتم  هنحـص ، نیا  زا  نوراه  دنتـشگرب ! دندیـشک و  تسد  اهنآ  بیقعت  زا  ناگـس  اهزاب و  دندیمرایب . اج  نآ  رد  دندرب و  هانپ  ياهّپت 
دنتـشگزاب و هّپت  نآ  هب  ناوهآ  زین  مود  راب  يارب  یلو  دـندرک ، بیقعت  ار  اهنآ  ناگـس ، اهزاب و  دـندمآ و  دورف  يدـنلب  نآ  زا  ناوهآ  سپس 

هفوک هب  هک  داد  نامرف  دیـشرلانوراه  دـش ، رارکت  هنحـص  نیا  مه  موس  راب  يارب  دـندرک ، رظن  فرـص  اهنآ  زا  هرابود  مه  ناگـس  اـهزاب و 
هّپت نیا  هّصق  تفگ : وا  هب  نوراه  دندروآ ، شدزن  ار  دساینب  زا  يدرمریپ  دنروایب ، شدزن  ار  تسا  رتشیب  همه  زا  شّنـس  هک  یـسک  دـنور و 

ار نآ  دـنوادخ  تسا ، مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ربق  هّپت  نیا  ریز  دـنتفگیم : هک  هدرک  لقن  شدادـجا  زا  مردـپ  داد : باوج  تسیچ ؟
[296 !«.] تسا هداد  رارق  يزیچ  ره  يارب  نما  مرح 

: ترضح نآ  ترایز  تّیفیک 

دوشیم ینامز  ره  رد  هکلب  درادن ، یصاخ  نامز  هب  صاصتخا  هک  ییاهترایز   ) هقلطم زا  ّمعا  ترـضح ، نآ  مرح  يارب  یناوارف  ياهترایز 
رد هچنآ  هب  اجنیا  رد  ام  هک  هدـش  لقن  دراد ،) صاخ  یناـمز  هب  صاـصتخا  هک  ییاـهترایز  ینعی   ) هصوصخم تاراـیز  و  دـناوخ ) ار  نآ 

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 216 

http://www.ghaemiyeh.com


هب ار  زیزع  راّوز  هّجوت  نآ ، رکذ  زا  لبق  و  مینکیم ، افتکا  تسا  هدـش  لقن  نآ  ریغ  و  یفاک »  » و تارایزلا » لماک   » نوچ يربتعم  ياـهباتک 
بلج  مهم  ياهتکن 
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يالهبال زا  تسا و  يراج  هفّرـشم  دـهاشم  ماـمت  رد  هکلب  درادـن  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  فیرـش  مرح  هب  صاـصتخا  هک  مییاـمنیم 
شخب همّدـقم  رد  دوشیم و  هدافتـسا  زین  تشذـگ  هنیدـم ) رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  دـقرم  ترایز   ) لـبق لـصف  رد  هک  یتاـیاور 
هاگراب نآ  هب  یبلق  هّجوت  مرح و  رد  روضح  سفن  تسا  مهم  تارایز  باب  رد  هچنآ  هکنیا : نآ  تسا و  هدـش  دـیکأت  نآ  يور  زین  تارایز 

نانمؤمریما ربق  ترایز  تلیـضف  يارب  لبق  لصف  رد  هک  هچنآ  همه  و  تسا ، هاگراب  نآ  بحاص  اـب  یحور  طاـبترا  ندرک  رارقرب  یتوکلم و 
دنچ ره  دوشیم ، لصاح  ناراوگرزب  نآ  هب  یبلق  هّجوت  مرح و  رد  دورو  روضح و  نیا  اب  ناماما ) ریاس  نینچمه   ) میتشاد نایب  مالـسلا  هیلع 

. دناوخن ار  اهترایز  زا  یترایز 
 » نتفگ هب  ای  روضح و  نیا  فرص  هب  دناوتیم  درادن  ار  ندناوخ  ترایز  تقو  ای  هلصوح و  لاح و  رگا  یمارگ  رئاز  ساسا ، نیمه  رب 

َنینِمْؤُْملاَریما  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
یتعاس اـی  ياهظحل و  نیـصح  فهک  نآ  راوج  رد  اـی  و  ددرگرب ، تسناوتن  رگا  دـسوبب و  ار  سّدـقم  حیرـض  تسناوت  رگا  دـنک و  اـفتکا  « 

هبوت شیوخ  ناهانگ  زا  و  دیامن ، رّکفت  شدوخ  یگدولآ  ناصقن و  راوگرزب و  نآ  مراکم  تافص و  تمظع و  تلالج و  رد  دنک و  فّقوت 
تـسد زا  هدروآ ، تسد  هب  ترایز  نیا  رد  ار  هچنآ  ات  دـنک  هچ  هکنیا  اب  هطبار  رد  ددـنبب و  مکحم  ار  شاهدـنیآ  تداعـس  رابهلوک  دـنک و 

، دـنامب یقاـب  شیارب  دـش  رارقرب  هک  یلاـّصتا  طاـبترا و  نیا  هک  دـنک  هچ  هکنیا  اـب  هطبار  رد  زین  و  ددرگ ، شتماـیق  ربـق و  هریخذ  دـهدن و 
. دیامن يزیرهمانرب 

. دنک هیده  موصعم  ماما  نآ  هب  ار  شباوث  دناوخب و  زامن  تعکر  نیدنچ  ای  تعکر و  ود  دتسیاب و  دناوتیم  نینچمه 
راهچ دوشیمن و  رـضاح  شدزن  يدنمدرد  چیه  هک  تسا  يربق  هفوک  رانک  رد  هدش : لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تارایزلا » لماک   » رد

دنادرگیمرب رورسم  شتجاح  ندش  هدروآرب  رطاخ  هب  ار  وا  دنوادخ  هکنیا  رگم  دناوخیمن  زامن  مالس ) کی  هب  تعکر  ود  ره   ) تعکر
[297 (.] ِِهتَجاح ِءاضَِقب  ًاروُرْسَم  ُهَّللا  ُهَعَجَر  اَّلا  )

زا سپ  شترـضح  هک  مدید  مدوب و  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  هک  دـنکیم  لقن  ترـضح  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نارای  زا  بلغت  نب  نابا 
راوس سپس  دروآ ؛ ياجب  رگید  تعکر  ود  تفر و  رتولج  یمک  سپس  دناوخ ؛ زامن  تعکر  ود  دش و  هدایپ  بکرم  زا  هفوک  نوریب  زا  روبع 
هیلع نانمؤمریما  ربق  هاگیاج  اج  نیا  دومرف : هاـگنآ  دـناوخ  زاـمن  تعکر  ود  دـش و  هداـیپ  بکرم  زا  هراـبود  درک و  تکرح  یکدـنا  دـش و 

مالـسلا هیلع  نیـسح  كرابم  رـس  ياج  دومرف : دوب ؟ هچ  يدناوخ  زامن  نآ  رد  هک  یناکم  ود  نآ  موش  تیادف  مدرک : ضرع  تسا . مالـسلا 
[298 .] تسا مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  ربنم  ياج  و  ماش ) هفوک و  هار  ریسم  رد  )
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ار هدش  دراو  ياهترایز  زا  یترایز  هک  دش  هدامآ  هکلب  دنک  افتکا  رادقم  نیا  هب  تساوخن  داد و  تسد  وا  هب  یلاح  یسک ، رگا  لاح  ره  هب 

: دنک تئارق  درادن  یّصاخ  نامز  هب  صاصتخا  هک  ار  هقلطم  تارایز  نیا  زا  یکی  دناوتیم  دناوخب ،

هقلطم تارایز 

هراشا

حیتاـفم رد   ) یمق ساـبع  خیـش  جاـح  موحرم  و  [ 299] دـنادیم تارایز  نیرتحیحـص  زا  دنـس ، تهج  زا  یـسلجم » هماـّلع   » ار تراـیز  نیا 
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. دنکیم یفّرعم  رابتعا  تیاهن  رد  ار  نآ  نانجلا )
هّصغ و طرف  زا   ) شردپ تداهش  زا  دعب  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مردپ  دومرف : هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یفعج  رباج 

ترایز دصق  هب  قارع  يوس  هب  هاگ  و  درکیم ، یگدنز  مدرم  زا  رود  یلاس  دنچ  تشاد  مدرم  اب  رشن  رشح و  زا  هک  یتهارک  يارب  هودنا و )
، زین نم  درک و  تکرح  هیلع  هَّللا  تاولـص  نانمؤمریما  ترایز  دصق  هب  يزور  تشادن ، ربخ  نآ  زا  یـسک  درکیم و  تکرح  شّدج  ردـپ و 

ناکم رد  هک  میدید  میدیـسر ، هفوک - دالب  زا  فجن - هب  یتقو  دوبن ؛ ام  اب  هقان ، ود  زا  ریغ  یحور  بحاص  هدنبنج و  چـیه  مدوب و  وا  هارمه 
ات نینمؤملاریما ...  ای  کیلع  مالـسلا  تفگ : دـش و  رت  شمـشچ  کشا  اب  شفیرـش  نساحم  هک  يّدـح  هب  تسیرگ ؛ درک و  فّقوت  یّـصاخ 

ماما زا  یفعج  رباج  تسا : نینچ  هدمآ ، ترایز  نیا  يارب  ریبک » رازم   » رد هک  يدنس  لاح ، ره  رد  [ 300 .] دمآ دهاوخ  هک  ترایز  نیا  رخآ 
ترضح نآ  ربق  رانک  دمآ و  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ربق  ترایز  هب  مالسلا  هیلع  نیدباعلانیز  ماما  هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم 

: تفگ تسیرگ و  داتسیا و 
ُمالَّسلا  ِهِدابِع ، یلَع  ُهَتَّجُحَو  ِهِضْرا ، یف  ِهَّللا  َنیما  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

مالس  شناگدنب ، رب  وا  تّجح  شنیمز و  يور  رب  ادخ  نیما  يا  وت  رب  مالس 
َْتلِمَعَو  ِهِداهِج ، َّقَح  ِهَّللا  ِیف  َتْدَهاج  َکَّنا  ُدَهْشا  َنینِمْؤُْملاَریما ، ای  َْکیَلَع 

شباتک  هب  هدومن و  داهج  یگتسیاش  هب  ادخ  هار  رد  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  نانمؤمریما ، يا  وت  رب 
یلا  ُهَّللا  َكاعَد  یّتَح  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهِِّیبَن  َنَنُس  َْتعَبَّتاَو  ِِهباتِِکب ،

ار وت  دنوادخ  هکنیا  ات  يدومن  يوریپ  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  شربمایپ - ّتنس  زا  هدرک و  لمع 
َنِم  ََکلام  َعَم  َۀَّجُْحلا  َکَئادْعا  َمَْزلاَو  ِهِراِیتْخِاب ، ِْهَیلا  َکَضَبَقَف  ِهِراوِج ،

همه  نآ  اب  تخاس  راداو  وت  لیلد  تّجحشریذپ و  هب  ار  تنانمشد  درک و  حور  ضبق  دوخ  رایتخا  هب  ار  وت  دناوخ و  ارف  شبرق  راوج  هب 
261 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

، َكِرَدَِقب ًۀَِّنئَمْطُم  یسْفَن  ْلَعْجاَف  َّمُهللا  ِهِْقلَخ ، ِعیمَج  یلَع  ِۀَِغلاْبلا  ِجَجُْحلا 
، تریدقت هب  نئمطم  ار  مسفن  هد  رارق  ایادخ  يراد ، شتاقولخم  یمامت  رب  هک  رگید  ياسر  ياهتّجح 

ًَۀبُوبْحَم َِکئآِیلْوا ، ِةَْوفَِصل  ًۀَّبُِحم  َِکئآعُدَو ، َكِرْکِِذب  ًۀَِعلُوم  َِکئآضَِقب ، ًۀَیِضار 
بوبحم  تئایلوا ، هدیزگرب  رادتسود  تیاعد ، دای و  هتفیش  تتارّدقم ، هب  دونشخ 

ِلِضاوَِفل  ًةَرِکاش  َِکئالَب ، ِلوُُزن  یلَع  ًةَِرباص  َِکئآمَسَو ، َکِضْرا  یف 
يرهاظ  ياهتمعن  رازگرکش  تیالب ، لوزن  رب  ابیکش  تنامسآ ، نیمز و  رد 

ًةَدِّوَزَتُم َِکئآِقل ، ِۀَحْرَف  یلا  ًۀَقاتْشُم  َِکئآلآ ، ِِغباوَِسل  ًةَرِکاذ  َِکئآمْعَن ،
هدنرادرب  هشوت  تشخبتّرسم ، رادید  قاتشم  ترامشیب ، ینطاب  ياهتمعن  هدننکدای  تناوارف ،

، َِکئادْعا ِقالْخَِأل  ًۀَقِرافُم  َِکئآِیلْوا ، ِنَنُِسب  ًۀَّنَتْسُم  َِکئآزَج ، ِمْوَِیل  يْوقَّتلا 
، تنانمشد قالخا  زا  هدننک  يرود  تئایلوا ، ياهّتنس  وریپ  تیازج ، زور  يارب  اوقت 

: تفگو تشاذگ  ربقرب  ار  دوخ  كرابم  هنوگ  سپس  َِکئآنَثَو  َكِدْمَِحب  اْینُّدلا  ِنَع  ًَۀلوُغْشَم 
(************* هد رارق   ) تیانث شیاتس و  هب  ایند  زا  مرگرس 

، ٌۀَعِراش َْکَیلا  َنیبِغاَّرلا  َُلبُسَو  ٌۀَِهلاو ، َْکَیلا  َنیِتبْخُْملا  َبُوُلق  َّنا  َّمُهللا 
، تسا نایامن  وت  يوس  هب  نادنمقالع  ياههار  و  تسا ، هتفیش  تهاگرد ، هب  نانتورف  ياهلد  نیقی  هب  ایادخ 

، ٌۀَعِزاف َْکنِم  َنیفِراْعلا  َةَِدْئفاَو  ٌۀَحِضاو ، َْکَیلا  َنیدِصاْقلا  َمالْعاَو 
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تسا  رارقیب  تنافراع  ياهلد  و  تسا ، راکشآ  تنادصاق  ياههناشن  و 
َةَوْعَدَو ٌۀَحَّتَفُم ، ْمَُهل  َِۀباجِْإلا  َباْوباَو  ٌةَدِعاص ، َْکَیلا  َنیعاَّدلا  َتاوْصاَو 

ياعد  و  تسا ، هدوشگ  تناگدنب  شریذپ  ياهرد  و  تسا ، دنلب  وت  يوس  هب  ناگدننکاعد  ياهادص  و 
نآ هبوت  و  تسا ، باجتـسم  دـنک  زاین  زار و  وت  اب  هک  سک  نآ  ْنِم  یَکب  ْنَم  َةَْربَعَو  ٌۀـَلُوبْقَم ، َْکَیلا  َبانا  ْنَم  َۀـَبَْوتَو  ٌَۀباجَتْـسُم ، َكاجان  ْنَم 

زا هک  سک  نآ  کشا  و  تسا ، هتفریذپ  ددرگزاب  وت  يوس  هب  هک  سک 
ِنَِمل  َۀَناعِْإلاَو  ٌةَدوُجْوَم ، َِکب  َثاغَتْسا  ِنَِمل  َۀَثاغِْإلاَو  ٌۀَموُحْرَم ، َِکفْوَخ 

هک  سک  نآ  يارب  تکمک  و  تساّیهم ، دبلط  يرای  وت  زا  هک  سک  نآ  يارب  تیسردایرف  و  تسا ، مّحرت  دروم  دیرگب  وت  سرت 
، ٌَۀلاقُم ََکلاقَتْسا  ِنَم  ََللَزَو  ٌةَزَْجنُم ، َكِدابِِعل  َِکتادِعَو  ٌَۀلوُْذبَم ، َِکب  َناعَتْسا 

هتفرگ هدـیدان  دـبلط  شزوپ  وت  زا  هک  سک  نآ  ياهشزغل  و  تسا ، یمتح  تناگدـنب  رب  تیاههدـعو  تسا و  مهارف  دـهاوخ  کـمک  وت  زا 
تسا  هدش 

َْکنَُدل  ْنِم  ِِقئالَْخلا  َیلا  َکَقازْراَو  ٌۀَظوُفْحَم ، َْکیََدل  َنیِلماْعلا  َلامْعاَو 
تدزن  زا  ناگدیرفآ  رب  تیاهیزور  تسا و  ظوفحم  تدزن  رد  ناگدننک  لمع  لامعا  و 
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، ٌةَروُفْغَم َنیرِفْغَتْسُْملا  َبُونُذَو  ٌۀَلِصاو ، ْمِْهَیلا  ِدیزَْملا  َِدئآوَعَو  ٌَۀلِزان ،

، تسا هدیزرمآ  ناهاوخشزرمآ  ناهانگ  و  دسریم ، ناشیا  هب  ناوارف  ياههرهب  تسا و  لزان 
، ٌةَرَّفَُوم َكَْدنِع  َنیِلئآَّسلا  َِزئآوَجَو  ٌۀَّیِضْقَم ، َكَْدنِع  َکِْقلَخ  َِجئآوَحَو 

ناوارف  تهاگشیپ  رد  ناگدننک  تساوخرد  ياهشاداپ  و  تسا ، هدش  هدروآرب  تهاگشیپ  رد  تاقولخم  ياهزاین  و 
ِءآمِّظلا َلِهانَمَو  ٌةَّدَعُم ، َنیمِعْطَتْسُْملا  َِدئآوَمَو  ٌةَِرتاوَتُم ، ِدیزَْملا  َِدئآوَعَو 

ناگنشت  يارب  تدزن ) رد   ) بآ ياههمشچ  اّیهم و  تناهاوخ  ماعط  تمعن  ياههرفس  و  تسا ، یپ  رد  یپ  تدزن ) رد   ) رایسب ياههرهب  و 
َْنَیبَو  یْنَیب  ْعَمْجاَو  یئآنَث  ْلَْبقاَو  یئآعُد  ْبِجَتْساَف  َّمُهللا  ٌۀَعَْرتُم ،

مه  درگ  مئایلوا  اب  ارم  و  ریذپب ، ار  مشیاتس  و  نک ، تباجا  ار  میاعد  ایادخ  تسا ، بآ  رپ 
ُِیلَو  َکَّنا  ِْنیَسُْحلاَو ، ِنَسَْحلاَو  َۀَمِطافَو ، ٍِّیلَعَو  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  یئآِیلْوا 

تمعن  یلو  ییوت  هک  اریز  نیسح ، نسح و  همطاف و  یلع و  دّمحم و  قح  هب  نک ، عمج 
تشگزاب و ّلحم  رد  مدـیما  وزرآ و  تیاهن  متـسرپرس و  تارایزلالماک و  رد  َياْوثَمَو * یبَلَْقنُم  یف  یئاجَر  ُۀَـیاغَو  َياـنُم ، یهَْتنُمَو  یئآـمْعَن 

***** مهاگرارق
، اِنئآِیلْوَِأل ْرِفْغا  َيالْوَمَو ، يدِّیَسَو  یهلا  َْتنا  تسا : هدمآ  زین  تارقف  نیا  ترایز ، نیا  زا  دعب 

، زرمایبار ام  ناتسود  نم ، يالوم  رورس و  دوبعم و  ییوت  ایادخ ) ************ )
، اْیلُْعلا اَْهلَعْجاَو  ِّقَْحلا  َۀَِملَک  ْرِهْظاَو  اناذا ، ْنَع  ْمُْهلَغْشاَو  انَئآدْعا ، اَّنَع  َّفُکَو 

، هد رارق  رترب  ار  نآ  نادرگ و  راکشآ  ار  قح  هملک  و  نکفرحنم ، نامرازآ  زا  ار  اهنآ  و  رادزاب ، ام  زا  ار  نامنانمشد  و 
[301 .] ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنا  یْلفُّسلا  اَْهلَعْجاَو  ِلِطاْبلا  َۀَِملَک  ْضِحْداَو 

. ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  هک  اریز  هد ، رارق  تسپ  هاگیاج  رد  ار  نآ  ربب و  نیب  زا  ار  لطاب  هملک  و 
هّمئا زا  یکی  ربق  دزن  ای  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ربق  دزن  ار  اعد  ترایز و  نیا  ام  نایعیـش  زا  هک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  هاـگنآ 

هیلع و هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  رهم  دربیم و  الاب  رون  زا  يراموط  رد  ار  وا  ياعد  ترایز و  نیا  لاعتم ، دنوادخ  دـناوخب ، مالـسلا  مهیلع 
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ریبک و رازم  باتک  رد  هچنآ  قباـطم  [ 302 .] دوش مالـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  مئاق  میلـست  ات  دـنامب  ظوفحم  هنوگ  نیا  دوش و  هدز  نآ  رب  هلآ 
زا مه  ریدـغ و  زور  هصوصخم  تاراـیز  زا  مه  دوـشیم و  بوـسحم  هقلطُم  تاراـیز  زا  مه  هفیرـش  تراـیز  نیا  تسا : هدـمآ  راونـالاراحب 

[303 .] دوشیم هدناوخ  مالسلا  مهیلع  هّمئا  هسّدقم  تاضور  عیمج  رد  هک  هعماج  تارایز 
263 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

یفاک ترایز  - 2

ربق دزن  ترـضح  نآ  هک  دـناهدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  زا  تارایزلا » لماک   » رد هیولوقنبا »  » و یفاک »  » رد ینیلک »  » موحرم
: تفگیم نینچ  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

، ُهُّقَح َبِصُغ  ْنَم  ُلَّواَو  ٍمُولْظَم ، ُلَّوا  َْتنا  ِهَّللا ، َِّیلَو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
، دش بصغ  شّقح  هک  یتسه  یسک  نیلّوا  مولظم و  نیلّوا  وت  ادخ ، ّیلو  يا  وت  رب  مالس 

، ٌدیهَش َْتناَو  َهَّللا  َتیَقل  َکَّنا  ُدَهْشاَف  ُنیقَْیلا ، َکیتا  یّتَح  َْتبَسَتْحاَو  َتْرَبَص 
، يدومن تاقالم  ار  ادخ  تداهش  اب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  یتساوخ ، ریخ  شاداپ  ادخ  زا  هدومن و  يرابدرب  تگرم  نامز  ات 

ًافِراع َُکْتئِج  َباذَْعلا ، ِْهیَلَع  َدَّدَجَو  ِباذَْعلا ، ِعاْونِاب  َکَِلتاق  ُهَّللا  َبَّذَع 
هک  یلاح  رد  ماهدمآ  تهاگشیپ  هب  دیازفایب ، شباذع  رب  و  دهد ، رفیک  باذع  عاونا  اب  ار  وت  لتاق  دنوادخ 

َِکلذ  یلَع  یْقلا  َکَمَلَظ ، ْنَمَو  َِکئآدْعَِأل  ًایِداعُم  َِکنْاَِشب ، ًارِْصبَتْسُم  َکِّقَِحب ،
لاح  نیا  اب  دهاوخب  ادخ  رگا  متسه ، وت  هب  ناگدننکملظ  نانمشد و  ِنمشد  وت و  ماقم  هب  هاگآ  و  وت ، ّقح  هب  انشآ 

َناَف  َکِّبَر ، یلا  یل  ْعَفْشاَف  ًةَریثَک ، ًابُونُذ  یل  َّنا  ِهَّللا ، َِّیلَو  ای  ُهَّللا ، َءآش  ْنا  ّیبَر 
اریز نک ، تعافش  ارم  تراگدرورپ  هاگرد  هب  سپ  تسا ، رایسب  مناهانگ  ادخ ، ّیلو  يا  منکیم ، تاقالم  ار  مراگدرورپ 

ْدَق َو  ًۀَعافَش ، َو  ًاهاج  ِهَّللاَْدنِع  ََکل  َّنا  َو  ًامُوْلعَم ، ًادوُمْحَم  ًاماقَم  ِهَّللاَْدنِع  ََکل 
و ینکیم ، تعافش  يراد و  وربآ  دنوادخ  دزن  وت  هک  نیا  تسا و  مولعم  هدیدنسپ و  دنوادخ  دزن  رد  وت  ماقم 

[304  ] یضَتْرا ِنَِمل  اَّلا  َنوُعَفْشَی  الَو  یلاعَت  ُهَّللا  َلاق 
. دننکیمن تعافش  تسا  وا ) يارب  تعافش  هب   ) یضار ادخ  هک  یسک  يارب  زج  اهنآ  دومرف : هبترمدنلب  دنوادخ 

لاّمج ناوفص  ترایز  - 3

تراـیز ار  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  میتـفر و  نوریب  فجن  يوس  هب  ناراـی ، زا  یتعاـمج  لاّـمج و  ناوفـص  اـب  دـیوگیم : هریمع  نب  فـیس 
ناکم نیمه  زا  نونکا  تفگ : درک و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  يوس  هب  يور  هک  میدید  ار  ناوفص  میدش  غراف  ترایز  زا  یتقو  میدرک ؛
قداص رفعج  ماما  میالوم  اب  هک  داد  حیضوت  سپس  مینکیم . ترایز  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  مالـسلا ، هیلع  نانمؤمریما  رـس  يالاب  زا 

ترایز  زا  سپ  ترضح  نآ  میدش . فجن  دراو  مالسلا  هیلع 
264 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

نیا ناوفص ! يا  دومرف : نم  هب  هاگنآ  مروآ ، اجب  مهاوخیم  نآلا  نم  هک  دناوخ  ار  ییاعد  زامن و  ترایز و  نیمه  مالـسلا ، هیلع  نانمؤمریما 
نم هک  نک  ترایز  هنوگ  نیا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  مالسلا و  هیلع  نانمؤمریما  هشیمه  ناوخب و  ار  اعد  نیا  نک و  ظفح  ار  ترایز 

لصاو شمالس  روکشم ، شیعـس  لوبقم ، شترایز  دناوخب  کیدزن  ای  رود  زا  ار  اعد  نیا  ترایز و  نیا  سک  ره  هک  منماض  ادخ  بناج  زا 
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یتسیایم و ترـضح  نآ  ربق  لباقم  تسا : نینچ  ترایز  دهدیم ...  ار  وا  باوج  دنوادخ  ددرگیم و  لصاح  دـشاب - هچ  ره  شتجاح - و 
: ییوگیم

ای َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َةَْوفَص  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َلوُسَر  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
يا  وت  رب  مالس  ادخ ، هدیزگرب  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، هداتسرف  يا  وت  رب  مالس 

، ِِهتَّیَِرب ْنِم  ُهَراتْخاَو  ُهَّصَتْخاَو  ُهَّللا ، ُهافَطْصا  ِنَم  یلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َنیما 
، درک رایتخا  ار  وا  شتاقولخم  نایم  زا  دینادرگ و  شصوصخم  هدیزگرب و  ار  وا  ادخ  هک  یسک  رب  مالس  ادخ ، نیما 

، َقَرْشاَو ُراهَّنلا  َءاضاَو  َقَسَغَو ، ُْلیَّللا  یَجَد  ام  ِهَّللا  َلیلَخ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
، ددرگ رتنشور  دوش و  نشور  زور  دوش و  رتکیرات  دسر و  ارف  بش  هک  یمادام  ادخ  لیلخ  يا  وت  رب  مالس 

ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ٌقِراش ، َّرَذ  َو  ٌقِطان ، َقَطَنَو  ٌِتماص ، َتَمَص  ام  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
ادخ تاکرب  تمحر و  و  دباتیم ، دیشروخ  دنناریم و  نخس  ناگدنیوگ  شوماخ و  ناگدننک  توکس  هک  یمادام  وت  رب  مالس 

ِبِحاص  ٍِبلاطیبا ، ِْنب  ِِّیلَع  َنینِمْؤُْملا  ِریما  انالْوَم  یلَع  ُمالَّسلا  ُُهتاکََربَو ،
ياراد  درم ) گرزب  نآ  ، ) بلاطیبا نب  یلع  نانمؤم  ریما  ام  يالوم  رب  مالس  داب ، وت  رب 

ِمیظَْعلا  ِْساَْبلا ، ِدیدَّشلا  ِِبئاتَْکلا ، ِدیبُمَو  ِةَدْجَّنلاَو ، ِِبقانَْملاَو  ِِقباوَّسلا 
ِناولهپ  دربن ، رد  تخسرس  و  رفک ) ي   ) اهرکشل هدننکدوبان  اهیگنادرم و  لیاضف و  وکین و  هنیشیپ 

ِلوُسَّرلا  ِضْوَح  ْنِم  ِْساَْکلِاب  َنینِمْؤُْملا  ِیقاس  ِساسَْألاِنیکَْملا ، ِسارِْملا ،
ِلوسر  ضوح  زا  یماج  اب  نانمؤم  هدننک  باریس  مدق ، تباث  گرزب 

، ِِلئاوَّطلاَو ِلْضَْفلاَو  یهُّنلا  ِبِحاص  یلَع  ُمالَّسلا  ِنیمَْألا ، ِنیکَْملا 
اهششخب تلیضف و  درخ و  بحاص  رب  مالس  نیما ، تلزنم و  بحاص 

، َنیدِّحَوُْملا ِْثَیلَو  َنینِمْؤُْملا ، ِسِراف  یلَع  ُمالَّسلا  ِِلئاوَّنلاَو ، ِتامُرْکَْملاَو 
ناتسرپ  هناگی  درمریش  نانمؤم و  ریلد  راوس  کت  رب  مالس  اهاطع ، اهيدرمناوج و  و 

، ُُهتاکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  َنیَملاْعلا ، ِّبَر  ِلوُسَر  ِّیِصَوَو  َنیکِرْشُْملا ، ِِلتاقَو 
، داب وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  و  نایناهج ، راگدرورپ  هداتسرف  نیشناج  ناکرشم و  لتاق  و 

ِیف  ُهََفلْزاَو  َلیئاکیِمب ، ُهَناعاَو  َلیئَْربَِجب ، ُهَّللا  ُهَدَّیا  ْنَم  یلَع  ُمالَّسلا 
ناهج  ود  رد  ار  وا  دومرف و  يرای  لیئاکیم  اب  هدومن و  دییأت  لیئربج  اب  ار  وا  دنوادخ  هک  یسک  رب  مالس 

265 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ِِهلآ  یلَعَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَصَو  ُْنیَْعلا ، ِِهب  ُّرِقَت  ام  ِّلُِکب  ُهابَح  َو  ِْنیَراَّدلا ،

نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  و  دومرف ، تیانع  وا  هب  تسا  ینشور  مشچ  هیام  هچنآ  و  تخاس ، بّرقم 
َنیذَّلا  َنیدِشاَّرلا ، ِۀَِّمئَْألا  یَلَعَو  َنیبَجَْتنُْملا ، ِهِدالْوا  یلَعَو  َنیرِهاَّطلا ،

هک  نانآ  وا ،) لسن  زا   ) رگتیاده ناماما  رب  شاهدیزگرب و  نادنزرف  رب  و  شکاپ ،
اوُرَما َو  ِتاوَلَّصلا ، اْنیَلَع  اوُضَرَفَو  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  اْوَهَنَو  ِفوُْرعَْملِاب ، اوُرَما 

تخادرپ  هب  هدومن و  بجاو  ام  رب  ار  زامن  دندرک و  رکنم  زا  یهن  هدومن و  فورعم  هب  رما 
ُمالَّسلا  ِنآْرُْقلا ، َۀَئاِرقَو  َناضَمَر ، ِرْهَش  َمایِص  انُوفَّرَعَو  ِةاکَّزلا ، ِءآتیِاب 

مالس  دندناسانش ، ام  هب  ار  نآرق  توالت  ناضمر و  هام  هزور  دنداد و  نامرف  تاکز 
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، َنیلَّجَحُْملا ِّرُْغلا  َِدئآقَو  ِنیّدلا ، َبوُسْعَیَو  َنینِمْؤُْملا ، َریما  ای  َْکیَلَع 
، نادیفسور ياوشیپ  و  نید ، ياوشیپ  نانمؤمریما و  يا  وت  رب 

ُهَدَیَو  َةَرِظاَّنلا ، ِهَّللا  َْنیَع  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َباب  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
ياهتسد  ادخ و  يانیب  هدید  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، هب ) ندیسر   ) هاگرد يا  وت  رب  مالس 

یلَع  ُمالَّسلا  َۀَِغباَّسلا ، ُهَتَمِْعنَو  َۀَِغلاْبلا ، ُهَتَمْکِحَو  َۀَیِعاْولا ، ُهَنُذا  َو  َۀَطِساْبلا ،
رب مالس  شناوارف ، تمعن  و  شیاسر ، تمکح  شناد و  شیاونش و  شوگ  شاهدوشگ و 

یَلَع  ِِهتَمِْقنَو  ِراْربَْألا ، یَلَع  ِهَّللا  ِۀَمِْعن  یلَع  ُمالَّسلا  ِراَّنلاَو ، ِۀَّنَْجلا  ِمیسَق 
رب ادخ  باذع  و  ناراکوکین ، رب  ادخ  تمعن  رب  مالس  خزود ، تشهب و  هدننک  میسقت 

ِلوُسَر  یخا  یلَع  ُمالَّسلا  ِرایْخَْألا ، َنیقَّتُْملا  ِدِّیَس  یلَع  ُمالَّسلا  ِراَّجُْفلا ،
لوسر  ردارب  رب  مالس  هدیزگرب ، ناراکزیهرپ  رورس  اقآ و  رب  مالس  ناراکدب ،

ِلْصَْألا  یَلَع  ُمالَّسلا  ِِهتَنیط ، ْنِم  ِقُولْخَْملاَو  ِِهتَْنبا ، ِْجَوزَو  ِهِّمَع  ِْنباَو  ِهَّللا ،
هشیر  رب  مالس  شتنیط ، تشرس و  زا  هدش  هدیرفآ  و  شرتخد ، رسمه  ومع و  رسپ  و  ادخ ،

ِیبا  یلَع  ُمالَّسلا  ِِّینَْجلا ، ِرَمَّثلا  یَلَع  ُمالَّسلا  ِمیرَْکلا ، ِعْرَْفلاَو  ِمیدَْقلا ،
رب مالس  یهلا ) هرجش  نیا   ) هدامآ هویم  رب  مالس  نآ ، شزرا  اب  هخاش  و  نامیا )  ) میدق

یلَع  ُمالَّسلا  یهَْتنُْملا  ِةَرْدِسَو  یبوُط  ِةَرَجَش  یلَع  ُمالَّسلا  ٍِّیلَع ، ِنَسَْحلا 
رب مالس  یتشهب ،) ناتخرد   ) یهتنملا ةردس  یبوط و  تخرد  رب  مالس  یلع ، نسحلاوبا 

، ِهَّللا ِمیلَک  یسُومَو  ِهَّللا ، ِلیلَخ  َمیهاْرباَو  ِهَّللا ، ِِّیبَن  ٍحُونَو  ِهَّللا ، ِةَْوفَص  َمَدآ 
، ادخ تبحص  مه  یسوم  و  ادخ ، لیلخ  میهاربا  و  ادخ ، ربمایپ  حون  و  ادخ ، هدیزگرب  مدآ 

266 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، َنیِّیبَّنلا َنِم  ْمُهَْنَیب  ْنَمَو  ِهَّللا ، ِبیبَح  ٍدَّمَُحم  َو  ِهَّللا ، ِحُور  یسیعَو 

دندش ثوعبم  اهنآ  نیب  رد  هک  یناربمایپ  رب  و  ادخ ، بوبحم  دّمحم  و  ادخ ، حور  یسیع  و 
یلَع  ُمالَّسلا  ًاقیفَر ، َِکئلوا  َنُسَح  َو  َنیِحلاَّصلاَو ، ِءآدَهُّشلاَو  َنیقیّدِّصلاَو ،

رب مالس  دنتسه ، یناقیفر  وکین  هک  ناحلاص ، نادیهش و  و  نایوگتسار ، رب  و 
ِِدلاو یلَع  ُمالَّسلا  ِرایْخَْألا ، ِرِصانَع  َو  ِراهْطَْألا ، ِلیلَسَو  ِراْونَْألا ، ِرُون 

ردپ رب  مالس  هدیزگرب ، دارفا  و  ناکاپ ، داژن  و  اهرون ، همه  رون 
ُۀَمْحَر َو  ِنیکَْملا ، ِِهْبنَجَو  ِنیتَْملا ، ِهَّللا  ِْلبَح  یلَع  ُمالَّسلا  ِراهْطَْألا ، ِۀَِّمئَْألا 

تمحر  و  شیاجرباپ ، عفادم  و  ادخ ، مکحم  نامسیر  رب  مالس  كاپ ، ناماما 
، ِهِْرمِاب ِمِکاْحلا  َو  ِِهتَفیلَخَو ، ِهِضْرا  یف  ِهَّللا  ِنیما  یلَع  ُمالَّسلا  ُُهتاکََرب ، َو  ِهَّللا 

شنامرف  هب  هدننک  مکح  و  نیمز ، رد  ادخ  نیشناج  نیما و  رب  مالس  داب ، وا  رب  ادخ  تاکرب  و 
ِْجَوزَو  ِلوُسَّرلا ، ِخا  ِِهباتِِکب ، ِلِماْعلا  َو  ِِهتَمْکِِحب ، ِقِطاَّنلاَو  ِِهنیِدب ، ِمِّیَْقلاَو 

رسمه ادخ و  لوسر  ردارب  شباتک ، هب  هدننک  لمع  شتمکح و  هب  ایوگ  نید و  هدنراداپب  و 
ِتایْالاَو  ِتالالَّدلا ، ِبِحاص  یلَع  ُمالَّسلا  ِلُولْسَْملا ، ِهَّللا  ِْفیَسَو  ِلُوتَْبلا ،

ياههناشن  اهلیلد و  بحاص  رب  مالس  ادخ ، هدیشکرب  ریشمش  لوتب و 
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ُهَرَکَذ  يذَّلا  ِتاکَلَْهلا ، َنِم  یْجنُْملاَو  ِتارِهاْقلا ، ِتازِْجعُْملاَو  ِتارِهاْبلا ،
ار وا  ادخ  هک  یسک  اهیدوبان ، زا  شخبتاجن  هدنبوک و  ياههزجعم  و  راکشآ ،

ٌِیلََعل  اْنیََدل  ِباتِْکلا  ِّما  یف  ُهَّنا  َو  یلاعَت  َلاقَف  ِتایْالا ، ِمَکُْحم  یف  ُهَّللا 
هیاپدنلب  ام  دزن  ظوفحم ] حول  باتکلا /[  ّما  رد  نآ  و  تسا : هدومرف  هدومن و  رکذ  نآرق  مکحم  تایآ  رد 

، ِِّیلَْعلا ِِهْبنَجَو  ِییضُْملا ، ِهِهْجَو  َو  یضَّرلا  ِهَّللا  ِمْسا  یَلَع  ُمالَّسلا  ٌمیکَح ،
شرترب  عفادم  ینارون و  هرهچ  ادخ و  هدیدنسپ  مان  رب  مالس  تسا ، راوتسا  و 

ِهَّللا  ِۀَّصآخَو  ِِهئآیِصْواَو ، ِهَّللا  ِجَجُح  یلَع  ُمالَّسلا  ُُهتاکََربَو ، ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو 
ناّصاخ  ادخ و  يایصوا  اهتّجح و  رب  مالس  داب ، وا  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  و 

ای َيالْوَمای  َُکتْدَصَق  ُُهتاکََربَو ، ِهَّللاُۀَمْحَرَو  ِِهئآنَماَو ، ِِهتَِصلاخَو  ِِهئآیِفْصاَو ،
يا  نم  يالوم  يا  مدومن  دصق  ار  وت  داب ، وا  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  و  شرادتناما ، صلاخ و  ناگدنب  شناگدیزگرب و  و 

ًایِداعُم َِکئآِیلْوَِأل ، ًاِیلاُوم  َکِّقَِحب ، ًافِراع  ًاِرئاز  ُهَتَّجُح ، َو  ِهَّللا  َنیما 
نمشد  تناتسود و  رادتسود  مأوت ، ّقح  هب  انشآ  وت و  رئاز  هک  یلاح  رد  ادخ ، تّجح  نیما و 
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یف  َکِّبَرَو ، ّیبَر  ِهَّللاَْدنِع  یل  ْعَفْشاَف  َِکتَرایِِزب ، ِهَّللا  َیلا  ًابِّرَقَتُم  َِکئآدْعَِأل ،

رد نک ، متعافش  تسوت  نم و  راگدرورپ  هک  ییادخ  دزن  رد  سپ  میوجیم ، بّرقت  ادخ  هب  وت  ترایز  اب  و  متسه ، تنانمشد 
ِةَرِخْألاَو اْینُّدلا  ِِجئآوَح  یِجئآوَح  ِءآضَقَو  ِراَّنلا ، َنِم  یتَبَقَر  ِصالَخ 

. میورخا يویند و  ياهتجاح  ندش  هدروآرب  خزود و  شتآ  زا  میدازآ 
، َنیبَّرَقُْملا ِِهتَِکئآلَم  ُمالَسَو  ِهَّللا  ُمالَس  وگب : سوبب و  ار  نآ  نابسچب و  ربق  هب  ار  دوخ  سپس  * 

شبّرقم  ناگتشرف  ادخ و  مالس  ************************ 
، َِکلْضَِفب َنیقِطاَّنلاَو  َنینِمْؤُْملا ، َریما  ای  ْمِِهبُولُِقب  ََکل  َنیمِّلَسُْملاَو 

، تلضف ناگدنیوگ  نانمؤم و  ریما  يا  وت  رب  ناج  لد و  زا  ناگدنتسرف  دورد  و 
، ُُهتاکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  َْکیَلَع  ٌْقیِّدِص ، ٌنیما  ٌقِداص  َکَّنا  یلَع  َنیدِهاَّشلاَو 

ص267 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
. داب وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  و  نانآ ) یمامت  مالس   ) تتقادص يرادتناما و  ییوگتسار و  رب  ناهاوگ  و 

ِهَّللا  َِّیلَو  ای  ََکل  ُدَهْشا  ٍرَّهَطُم ، ٍرِهاط  ٍرْهُط  ْنِم  ٌرَّهَطُم ، ٌرِهاط  ٌرْهُط  َکَّنا  ُدَهْشاَو 
ادخ ّیلو  يا  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  ياهدش ، كاپ  هزیکاپ و  كاپ و  یلسن )  ) زا هدش ، كاپ  هزیکاپ و  كاپ و  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  و 

ُبیبَح  َکَّناَو  ُُهبابَو ، ِهَّللا  ُْبنَج  َکَّنا  ُدَهْشاَو  ِءادَْألاَو ، ِغالَْبلِاب  ِِهلوُسَر  َِّیلَوَو 
وت و  یتسه ، وا  هب  ندیـسر  هاـگرد  ادـخ و  عفادـم  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  و  يدومن ، تناـما  يادا  هدرک و  تلاـسر  غـالبا  شلوسر  ّیلو  و 

بوبحم 
، ِِهلوُسَروُخاَو ِهَّللا  ُْدبَع  َکَّناَو  ِهَّللا ، ُلیبَس  َکَّناَو  ُْهنِم ، یتُْؤی  يذَّلا  ُهُهْجَوَو  ِهَّللا 

شلوسر  ردارب  ادخ و  هدنب  ییوت  ادخ و  هب  ندیسر  هار  ییوت  و  دنور ، شیوس  هب  قیرط  نآ  زا  هک  یهللا  هجو  ادخ و 
َْکَیلا  ًابِغار  َِکتَرایِِزب ، َّلَجَو  َّزَع  ِهَّللا  َیلا  ًابِّرَقَتُم  َُکْتیَتا  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
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و میوجیم ، بّرقت  یمارگ  زیزع و  دنوادخ  هب  تترایز  اب  هک  یلاح  رد  ماهدمآ  تهاگرد  هب  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  هک  - 
دیما

َنِم  َِکب  ًاذِّوَعَتُم  َو  ِراَّنلا ، َنِم  یتَبَقَر  َصالَخ  َِکتَعافَِشب  یغَْتبا  ِۀَعافِّشلا ، ِیف 
وت هب  خزود  شتآ  زا  مبلطیم و  ار  خزود  شتآ  زا  مییاهر  تتعافش  اب  و  مراد ، تتعافش  هب 

َءآجَر َْکَیلا  ًاعِزَف  يرْهَظ  یلَع  اُهْتبَطَتْحا  ِیتَّلا  َِیبُونُذ  ْنِم  ًابِراه  ِراَّنلا ،
مراگدرورپ  تمحر  هب  ندیسر  دیما  هب  منازیرگ ، هدرک  نیگنس  ار  متشپ  هک  یناهانگ  زا  و  ماهدنهانپ ،

َیِضْقَِیل  ِهَّللا  َیلا  َِکب  ُبَّرَقَتاَو  َيالْوَم ، ای  َِکب  ُعِفْشَتْسا  َُکْتیَتا  ّیبَر  ِۀَمْحَر 
میوجیم  بّرقت  ادخ  هب  وت  هطساو  هب  و  نم ، يالوم  يا  مبلطب  ار  تتعافش  ات  ماهدمآ  تهاگرد  هب  ماهدش ، لّسوتم  وت  هب 

َكالْوَمَو  ِهَّللاُْدبَع  ّیناَف  ِهَّللا ، َیلاَنینِمْؤُْملا  َریما  ای  یل  ْعَفْشاَف  یِجئآوَح  َِکب 
مالغ  ادخ و  هدنب  نم  اریز  شاب ، معیفش  ادخ  هاگرد  هب  نانمؤم  ریما  يا  سپ  دروآرب ، ار  میاهتجاح  ات 
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، ُریبَْکلا ُنْأَّشلا  َو  ُمیظَْعلا ، ُهاْجلاَو  ُدوُمْحَْملا ، ُماقَْملا  ِهَّللاَْدنِع  ََکلَو  َكُِرئازَو ،

گرزب  ینأش  تمظعاب و  یهاگیاج  هدوتس و  یماقم  ادخ  دزن  رد  وت  و  ماوت ، رئاز  و 
یلَع  ِّلَصَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  َُۀلُوبْقَْملا ، ُۀَعافَّشلاَو 

رب تسرف  دورد  شکاپ و  نادناخ  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  ایادخ  يراد ، هدش  هتفریذپ  یتعافش  و 
یْقثُْولا  َِکتَوْرُع  َو  یفْوَْألا  َِکنیماَو  یضَتْرُْملا  َكِْدبَع  َنینِمْؤُْملا  ِریما 
تمکحم  نامسیر  ترادافو و  نیما  تاهدیدنسپ و  هدنب  نانمؤمریما 
یَلَع  َِکتَّجُح  َو  ینْسُْحلا  َِکتَِملَکَو  یلْعَْألا  َِکْبنَجَو  اْیلُْعلا ، َكِدَیَو 

رب تتّجح  تیوکین و  نخس  ترترب و  یماح  تدنلب و  تسد  و 
ِدامِع َو  ِءآِیلْوَْألا ، ِنْکُر  َو  ِءآیِصْوَْألاِدِّیَسَو ، ِرَبْکَْألا ، َکِقیّدِصَو  يرَْولا 

ناتسود و هاگهیکت  ایصوا و  رورس  تیوگتسار و  نیرتگرزب  قلخ و 
ناگتـسیاش و ياوشیپ  بهذم و  سیئر  نانمؤم و  ریما  ناگدیزگرب ، ِماماَو  َنیِحلاَّصلا ، ِةَوْدـُق  َو  ِنیّدـلا ، ِبوُسْعَیَو  َنینِمْؤُْملا ، ِریما  ِءآیِفْـصَْألا ،

ماما 
َنِم  ِرَّهَطُْملا  َِللَّزلا ، َنِم  ِبَّذَهُْملا  ِلَلَْخلا ، َنِم  ِموُصْعَْملا  َو  َنیِصلْخُْملا ،

زا هزیکاپ  شزغل و  زا  كاپ  اطخ و  زا  موصعم  و  ناصلخم ،
یلَعِِتئآْبلا  َِکلوُسَر ، ِّیِصَو  َو  َکِِّیبَن ، یخا  ِْبیَّرلا ، َنِم  ِهَّزَنُْملا  ِْبیَْعلا ،

رب هک  نآ  تاهداتسرف ، نیشناج  ربمایپ و  ردارب  دیدرت و  کش و  زا  اّربم  و  بیع ، ره 
ُهَْتلَعَج  يذَّلا  ِهِهْجَو ، ْنَع  ِبْرَْکلا  ِفِشاکَو  ِهِسْفَِنب ، َُهل  یساوُْملاَو  ِهِشاِرف ،

ار وا  هک  یسک  درک ، فرطرب  شاهرهچ  زا  ار  هودنا  و  درک ، يرای  ار  وا  شیوخ  ناج  اب  دیباوخ و  تربمایپ  رتسب 
اًِلماحَو ِِهتَّجُِحل ، ًَۀلالِدَو  ِِهتَّما ، یلَع  ًادِهاشَو  ِِهَتلاسِِرل ، ًۀَیآَو  ِِهتَُّوُبِنل ، ًاْفیَس 

هدننک  لمح  شتّجح و  يارب  ییامنهار  شتّما و  رب  یهاوگ  شتلاسر و  يارب  ياهناشن  يداد و  رارق  شیربمایپ  يرای  يارب  يریشمش 
ًابابَو ِهِْساَِرل ، ًاجاتَو  ِهِسْاَِبل ، ًادَیَو  ِِهتَّمِال ، ًایِداهَو  ِِهتَجْهُِمل ، ًۀَیاقِو  َو  ِِهتَیاِرل ،

يرد  شرس و  رب  یجات  شاهزرابم و  يارب  یتسد  و  شتّما ، هدننک  تیاده  و  شناج ، ظفاح  شمچرپ و 
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َرِکاسَع َداباَو  َِکنْذِاب ، ِكْرِّشلا  َشُویُج  َمَزَه  یّتَح  ِهِرَفَِظل ، ًاحاتْفِمَو  ِهِّرِِسل ،
نایرکشل  و  تخاس ، دوبان  وت  هزاجا  هب  ار  كرش  نایهاپس  هک  نیا  ات  يداد ،) رارق   ) شیزوریپ رب  يدیلک  شّرِس و  ِيارب 

یلَع  ًاْفقَو  اهَلَعَجَو  َِکلوُسَر ، ِةاضْرَم  یف  ُهَسْفَن  َلََذبَو  َكِْرمِاب ، ِْرفُْکلا 
وا زا  تعاطا  رب  هدومن و  لذب  تربمایپ  يدونشخ  هار  رد  ار  شناج  و  درب ، نیب  زا  وت  نامرف  هب  ار  رفک 

269 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ای َْکیَلَع  ُمالَّسلا  وگب : سپس  ًۀَِیقاب * ًۀَِمئآد  ًةالَص  ِْهیَلَع  َّمُهَّللا  ِّلَصَف  ِِهتَعاط ،

يا  وت  رب  مالس  تسرفب *** رادیاپ  یگشیمه و  يدورد  وا  رب  ایادخ  درک ، فقو 
َّرِس ای  ِِبئآطَْألا ، َلیلَس  ای  َِبقاْعلا ، َروُّنلاَو  َِبقاَّثلا ، َباهِّشلاَو  ِهَّللا ، َِّیلَو 

زار يا  ناگزیکاپ ، دنزرف  يا  اهلد ، یپ  رد  یپ  رون  و  یکیرات ، هدنفاکش  باهش  و  ادخ ، ّیلو 
اَّلا اْهیَلَع  یتْاَی  الَو  يرْهَظ  ْتَلَْقثا  ْدَق  ًابُونُذ  یلاعَت  ِهَّللا  َْنَیبَو  یْنَیب  َّنا  ِهَّللا ،

ار اهنآ  وت  تیاضر  زج  هتخاس و  نیگنس  ار  متشپ  هک  تسیناهانگ  هبترمدنلب  دنوادخ  نم و  نایم  نیقی  هب  ادخ ،
َیلا  یل  ْنُک  ِهِْقلَخ ، َْرما  َكاعْرَتْساَو  ِهِّرِس ، یلَع  َکَنَمَْتئا  ِنَم  ِّقَِحبَف  ُهاضِر ،

هاگرد  هب  درپس ، تتسد  هب  ار  شتاقولخم  روما  داد و  رارق  شرارسا  نیما  ار  وت  هک  نآ  قح  هب  سپ  دنکن ، وحم 
َو َکُِّیلَو  َو  ِهَّللاُْدبَع  ّیناَف  ًاریهَظ ، ِرْهَّدلا  یَلَع  َو  ًاریُجم ، ِراَّنلا  َنِم  َو  ًاعیفَش ، ِهَّللا 

وت و رادتسود  ادخ و  هدنب  نم  شاب ، منابیتشپ  راگزور  ياهیراتفرگ  ربارب  رد  هد و  مهانپ  شتآ  زا  شاب و  معیفش  ادخ 
. َْکیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  َكُِرئآز ،

. داب وت  رب  ادخ  دورد  ماوت  رئاز 
نانمؤمریما ربق  هب  هّجوت  اب  هاگنآ  نک . بلط  یهاوخیم  هچ  ره  و  مالـس ) کی  هب  تعکر  ود  ره   ) ناوخب ترایز  زاـمن  تعکر  شـش  سپس 

: وگب مالسلا  هیلع 
ُتیَِقب  ام  ًاَدبا  ِهَّللا  ُمالَس  یّنِم  َْکیَلَع  َنینِمؤُْملا ، َریما  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

متسه  هک  یمادام  هشیمه  داب  وت  رب  نم  بناج  زا  ادخ  مالس  نانمؤم ، ریما  يا  وت  رب  مالس 
ابا ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  وگب : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  هب  هراشا  اب  و  ُراهَّنلاَو * ُْلیَّللا  َیَِقبَو 

يا  وت  رب  مالس  تسا *********************** یقاب  زور  بش و  و 
لوسر دنزرف  يا  وت  رب  مالس  هَّللادبعابا ، نانمؤمریما و   ) راوگرزب ود  ره  هب  هّجوت  اب  سپـس  ِهَّللا 305 *] ِلوُسَر  َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللاِْدبَع ،

*************************** ادخ
ًاِرئاز امُُکْتیَتا  ِهَّللاِْدبَعابا ، ای  َنِینِمْؤُْملاَریِما ، ای  [ 306 :] ییوگیم مالسلا ) امهیلع  نیسح  ماما 

ماهدمآ  ناتدزن  ترایز  يارب  هَّللادبع ، ابا  يا  نانمؤمریما ، يا  ************ 
ًاعِفْشَتْسُمَو امُِکب ، ِْهَیلا  ًاهِّجَوَتُمَو  امُکِّبَرَو ، ّیبَر  یلاعَت  ِهَّللا  َیلا  اًلِّسَوَتُمَو 

ار امش  هدومن و  ور  وا  هب  امش  هطساو  هب  هتسج و  لسوت  تسامش  نم و  راگدرورپ  هک  ياهبترمدنلب  دنوادخ  هب  و 
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َماقَْملا  ِهَّللاَْدنِع  امَُکل  َّناَف  یل  اعَفْشاَف  ِهِذه  یتَجاح  یف  ِهَّللا  َیلا  امُِکب 
ماقم  ياراد  ادخ  دزن  رد  امش  هک  اریز  دیشاب ، معیفش  سپ  مریگیم ، عیفش  شهاگرد  هب  ماهتساوخ  نیا  رد 

امُْکنِم ُِبلَْقنا  ّینا  َۀَلیسَْولاَو ، َعیفَّرلا  َلِْزنَْملا  َو  َهیجَْولا ، َهاْجلاَو  َدوُمْحَْملا ،
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مدرگیم  زاب  امش  دزن  زا  هک  نونکا  دیتسه ، تعافش )  ) هلیسو بحاص )  ) دنلب و یهاگیاج  زاتمم و  هبتر  هدیدنسپ و 
ِهَّللا  َیلا  یل  امُِکتَعافَِشب  ِهَّللا ، َنِم  اهِحاَجنَو  اِهئآضَقَو  ِۀَجاْحلا  ِزُّجَنَِتل  ًارِظَْتنُم 

ادخ دزن  رد  نم  زا  امش  تعافش  هطساو  هب  ادخ ، بناج  زا  نآ  ندیسر  هجیتن  هب  ندمآرب و  تجاح و  ندش  یعطق  رظتنم 
ُنوُکَی  َْلب  ًارِساخ ، ًاِبئآخ  ًابَلَْقنُم  یبَلَْقنُم  ُنوُکَی  الَو  ُبیخا  الَف  َِکلذ ، یف 

دنمزوریپ هکلب  تسین  راکنایز  دیماان و  تشگزاب  دننام  متشگزاب  متسین و  سویأم  سپ  متسه ، ماهتساوخ  نیا  رد 
، ِِجئاوَْحلا ِعیمَج  ِءآضَِقب  ًاباجَتْسُم  ًاحِْجنُم ، ًاِحْلفُم  ًاحِجار  ًابَلَْقنُم  یبَلَْقنُم 

، ماهتفرگ ار  میاه  هتساوخ  مامت  ندش  هدروآرب  خساپ  هک  یلاح  رد  مدرگیم ، زاب  بایماک  راگتسر و  و 
، ِهَّللِاب اَّلا  َةَُّوق  الَو  َلْوَح  الَو  ُهَّللا ، َءآش  ام  یلَع  ُِبلَْقنا  ِهَّللا ، َیلا  یل  اعَّفَشَتَو 

تسین  دنوادخ  يارب  زج  ییورین  ناوت و  و  مدرگیم ، زاب  ادخ  تساوخ  هب  دیشاب ، معیفش  ادخ  هاگرد  هب  و 
ُلُوقاَو  ِهَّللا ، یَلَع  اًلِّکَوَتُم  ِهَّللا ، َیلا  يرْهَظ  ًأِْجُلم  ِهَّللا ، َیلا  يْرما  ًاضِّوَفُم 

میوگیم  منکیم و  لّکوت  وا  رب  هدرک و  هیکت  وا  هب  منکیم و  راذگاو  ادخ  هب  ار  راک  هک  یلاح  رد 
ای ْمُکَئ  آرَوَو  ِهَّللا  َءآرَو  یل  َْسَیل  یعَد  ْنَِمل  ُهَّللا  َعِمَس  یفَکَو  ُهَّللا  َِیبْسَح 

يا  امش  ادخ و  زج  و  دونشیم ، دناوخب  ار  وا  هک  یسک  ره  يادص ) ، ) دنکیم تیافک  تسا و  سب  ارم  ادخ 
َةَُّوق الَو  َلْوَح  الَو  ْنُکَی ، َْمل  ْأَشَی  َْمل  ام  َو  َناک ، ّیبَر  َءآش  ام  یهَْتنُم  یتَداس 

يارب  زج  ییورین  ناوت و  دوشیمن و  دهاوخن  هچنآ  دوشیم و  دهاوخب  مراگدرورپ  هچنآ  مرادن ، یهانپ  منارورس 
ُْتفَرَْصنا  امُْکَیلا ، یّنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ  ُهَّللا  ُهَلَعَج  الَو  َهَّللا ، اَمُکُعِدْوَتْسا  ِهَّللِاب ، اَّلا 

مدرگیم  زاب  دهدن ، رارق  امش  زا  نم  ترایز  نیرخآ  ار  ترایز  نیا  دنوادخ  و  مراپسیم ، ادخ  هب  ار  امش  تسین ، دنوادخ 
يدِّیَس  ای  ِهَّللاِْدبَع  ابا  ای  َْتناَو  َيالْوَمَو ، َنینِمْؤُْملا  َریما  ای  يدِّیَس  ای 

مرورس  اقآ و  يا  هَّللادبع  ابا  يا  وت  و  نم ، يالوم  نانمؤمریما و  يا  مرورس  اقآ و  يا 
، امُْکَیلا َِکلذ  ٌلِصاو  ُراهَّنلاَو ، ُْلیَّللا  َلَصَّتا  اَم  ٌلِصَّتُم  امُْکیَلَع  یمالَسَو 

، دسرب امش  هب  ممالس  و  تسا ، یقاب  زور  بش و  هک  یمادام  داب  امش  رب  هتسویپ  ممالس  و 
َِکلذ  َءآشَی  ْنا  امُکِّقَِحب  ُُهلَئْساَو  ُهَّللا ، َءآش  ْنا  یمالَس  امُْکنَع  ٍبوُجْحَم  ُْریَغ 

دهاوخب ار  نیا  هک  مهاوخیم  ادخ  زا  امش  ّقح  هب  و  دهاوخب ، ادخ  رگا  دشاب ، هدیشوپ  امش  رب  هکنآیب 
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، ِهَّلل ًادِماح  ًاِبئآت  امُْکنَع  َّيَدِّیَس  ای  ُْتبَلَْقنا  ٌدیجَم ، ٌدیمَح  ُهَّناَف  َلَعْفَیَو ،
، ادخ رازگساپس  هدننک و  هبوت  مدرگیم  زاب  امش  دزن  زا  مرورس  اقآ و  يا  تسا ، راوگرزب  هدوتس و  وا  اریز  دهد ، ماجنا  و 

یلا  ًاعِجار  ًاِدئآع  ًاِبئا  ٍِطناق ، الَو  ٍسِیآ  َْریَغ  َِۀباجِْإِلل ، ًایِجار  ًارِکاش 
هب  هرابود  تشگزاب  هب  راودیما  و  يدیماان ، سأی و  نودب  وا ، تباجا  هب  راودیما  هدننک و  رکش 

َءآش ْنا  ٌِدئآع  ٌعِجار  َْلب  امُِکتَرایِز ، ْنِم  الَو  امُْکنَع ، ٍبِغار  َْریَغ  امُِکتَرایِز ،
تشگ  مهاوخ  زاب  امش ) يوس  هب   ) دهاوخب ادخ  رگا  هکلب  امش ، ترایز  امش و  زا  ینادرگ  يور  نودب  امش ، ترایز 

امُْکَیلا ُْتبِغَر  یتَداس  ای  ِمیظَْعلا ، ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلا  َةَُّوق  الَو  َلْوَح  الَو  ُهَّللا ،
ناتترایز  امش و  هب  منارورس  يا  تسین ، تمظع  اب  هبترمدنلب و  دنوادخ  يارب  زج  ییورین  ناوت و  و 

الَف اْینُّدلا ، ُلْها  امُِکتَرایِز  یف  َو  امُکیف  َدِهَز  ْنا  َدَْعب  امُِکتَرایِز ، یلاَو 
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سپ  دننادرگ ، يور  ناتترایز  امش و  زا  ناتسرپایند  هک  یلاح  رد  مقاتشم 
. ٌبیُجم ٌبیرَق  ُهَّنا  امُِکتَرایِز ، یف  ُْتلَّما  امَو  ُتْوَجَر ، ام  ُهَّللا  َِینَبَّیَخ 

. تسا هدننک  تباجا  کیدزن و  وا  اریز  دنکن ، دیماان  مراد  وزرآ  مراودیما و  نآ  هب  امش  ترایز  رد  هچنآ  زا  ارم  دنوادخ 
: یناوخیم ار  تسا 307 ] هدش  فورعم  همقلع  ياعد  هب  هک  ییاعد  یتسیایم و  هلبق  هب  ور  هاگنآ 

ِبَرُک  َفِشاک  ای  َنیِّرَطْضُْملا ، ِةَوْعَد  َبیُجم  ای  ُهَّللا ، ای  ُهَّللا  ای  ُهَّللا  ای 
مغ  هدننک  فرطرب  يا  نادنمزاین ، تساوخرد  هدننک  تباجا  يا  ادخ ، يا  ادخ ، يا  ادخ ، يا 

ْنَم  ایَو  َنیخِرْصَتْسُْملا ، َخیرَص  ای  َو  َنیثیغَتْسُْملا ، َثایِغ  ای  َنیبوُرْکَْملا ،
هک  يا  و  ناهاوخيرای ، رگيرای  يا  و  ناهاوخ ، سردایرف  سردایرف  يا  ناراتفرگ ،

ْنَم  ایَو  ِِهْبلَقَو ، ِءْرَْملا  َْنَیب  ُلوُحَی  ْنَم  ای  ِدیرَْولا ، ِْلبَح  ْنِم  ََّیلا  ُبَْرقا  َوُه 
هک  يا  و  يوشیم ، هلصاف  شلد  ناسنا و  نایم  هک  يا  يرتکیدزن ، نم  هب  ندرگ  گر  زا 

یَلَع  ُمیحَّرلا  ُنمْحَّرلا  َوُه  ْنَم  ایَو  ِنیبُْملا ، ُِقفُْألِاب  َو  یلْعَْألا  ِرَْظنَْملِاب  َوُه 
رب ینابرهم و  هدنشخب و  هک  يا  و  یتسه ، راکشآ  قفا  رد  دنلب و  هاگیاج  رد 

ایَو ُروُدُّصلا ، یِفُْخت  امَو  ُِنیْعَْألا ، َۀَِنئآخ  ُمَْلعَی  ْنَم  ایَو  يوَتْسا  ِشْرَْعلا 
يا  و  ینادیم ، هتشاد  ناهنپ  اههنیس  ار  هچنآ  اههدید و  تنایخ  هک  يا  و  یطّلسم ، شرع 

ْنَم  ایَو  ُتاوْصَْألا ، ِْهیَلَع  ُِهبَتْشَت  ْنَم ال  ای  ٌۀَِیفاخ ، ِْهیَلَع  یفَْخت  ْنَم ال 
هک  يا  و  دوشن ، هبتشم  وت  رب  اهادص  هک  يا  تسین ، هدیشوپ  وت  رب  يزیچ  هک 
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ِلُک  َكِرْدُم  ای  َنیِّحلُْملا ، ُحاْحلا  ُهُمِْرُبی  ْنَم ال  ایَو  ُتاجاْحلا ، ُهُطِّلَُغتال 

هدنروآ  تسد  هب  يا  درازاین ، ار  وا  ناگدننک  يراشفاپ  رارصا  هک  يا  و  دزادناین ، هابتشا  هب  ار  وا  اهزاین  یناوارف ) )
َلُک  َوُه  ْنَم  ای  ِتْوَْملا ، َدَْعب  ِسوُفُّنلا  َئِراب  ایَو  ٍلْمَش ، ِّلُک  َعِماج  ایَو  ٍتْوَف ،

ره هک  يا  گرم ، زا  سپ  اهناج  هدننیرفآ  يا  ناگدنکارپ ، هدننک  عمج  يا  و  هتفر ، تسد  زا  هچ  ره 
َیِطْعُم  ای  ِتابُرُْکلا ، َسِّفَنُم  ای  ِتاجاْحلا ، َیِضاق  ای  ٍنْاَش ، یف  ٍمْوَی 

هدننک  اطع  يا  اهیراتفرگ ، هدننک  فرطرب  يا  اهتجاح ، هدنروآرب  يا  یتسه ، يراک  رد  زور 
ِلُک  ْنِم  یفْکَی  ْنَم  ای  ِتاَّمِهُْملا ، َِیفاک  ای  ِتابَغَّرلا ، َِّیلَو  ای  ِتالُؤُّسلا ،

زیچ ره  زا  هک  يا  مهم ، روما  هدننک  تیافک  يا  اهوزرآ ، رایتخا  بحاص  يا  اهتساوخرد ،
ٍدَّمَُحم ِّقَِحب  َُکلَئْسا  ِضْرَْألاَو ، ِتاومَّسلا  ِیف  ٌءْیَش  ُْهنِم  یفْکَی  الَو  ٍءْیَش ،

دّمحم ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا  دنکن ، تیافک  وت  زا  نیمز  اهنامسآ و  رد  يزیچ  یلو  ینکیم ، تیافک 
ِقَِحبَو  َکِِّیبَن ، ِْتِنب  َۀَمِطاف  ِّقَِحب  َو  َنینِمْؤُْملاِریما ، ٍِّیلَع  َو  َنیِِّیبَّنلا ، ِمَتاخ 

ّقح  هب  تربمایپ و  رتخد  همطاف  ّقح  هب  نانمؤم و  ریما  یلع  ناربمایپ و  متاخ 
، ُلَّسََوتا ْمِِهبَو  اذه ، یماقَم  یف  َْکَیلا  ُهَّجََوتا  ْمِِهب  ّیناَف  ِْنیَسُْحلاَو ، ِنَسَْحلا 

موشیم  لّسوتم  هدومن و  هّجوت  وت  هب  اهنآ  هطساو  هب  هاگیاج  نیا  رد  نم  اریز  نیسح ، ماما  نسح و  ماما 
يذَّلا  ِنْاَّشلِاب  َو  َْکیَلَع ، ُمِزْعاَو  ُمِْسقاَو  َُکلَئْسا  ْمِهِّقَِحبَو  َْکَیلا ، ُعَّفَشَتا  ْمِِهبَو 

ّقح هب  منکیم و  اـضاقت  دـیکأت  اـب  مهدیم و  دـنگوس  ار  وت  مهاوخیم و  وت  زا  اـهنآ  ّقح  هب  مبلطیم و  تعافـش  وـت  زا  اـهنآ  هطـساو  هب  و 
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هک  یهاگیاج 
، َنیَملاْعلا یَلَع  ْمُهَْتلَّضَف  يذَّلِابَو  َكَْدنِع ، ْمَُهل  يذَّلا  ِرْدَْقلِابَو  َكَْدنِع ، ْمَُهل 

، يداد يرترب  نایناهج  رب  ار  نانآ  هک  هچنآ  ّقح  هب  دنراد و  وت  دزن  نانآ  هک  یشزرا  ّقح  هب  و  دنراد ، وت  دزن  نانآ 
ْمُهَْتَنبا  ِِهبَو  َنیَملاْعلا ، َنُود  ْمُهَتْصَصَخ  ِِهبَو  ْمُهَْدنِع ، ُهَْتلَعَج  يذَّلا  َکِمْسِابَو 

اهنآ نآ ، هلیسو  هب  و  يداد ، صاصتخا  نآ  هب  ار  نانآ  نایناهج  نایم  زا  و  يداد ، رارق  نانآ  دزن  هک  یمان  ّقح  هب  و 
َنیَملاْعلا  َلْضَف  ْمُُهلْضَف  َقاف  یّتَح  َنیَملاْعلا ، ِلْضَف  ْنِم  ْمُهَلْضَف  َْتَنباَو 

، تفرگ یشیپ  نایناهج  مامت  رب  ناشتلیضف  هک  ییاج  ات  يدومن ، راکشآ  نارگید  رب  ار  ناشتلیضف  و 
یّنَع  َفِشْکَت  ْناَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َُکلَئْسا  ًاعیمَج ،

هودنا  مغ و  و  یتسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخیم  وت  زا 
یْنیَد  یّنَع  َیِضْقَتَو  يرُوما  ْنِم  َّمِهُْملا  ِینَیِفْکَتَو  یبْرَکَو  یّمَهَو  یّمَغ 

ینک  ادا  ار  مضرق  و  ینک ، تیافک  ار  مّمهم  ياهراک  و  ینک ، فرطرب  ار  میراتفرگ  و 
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َیلا  ِۀَلَئْسَْملا  ِنَع  ینَِینُْغتَو  ِۀَقاْفلا ، َنِم  ینَریُجتَو  ِْرقَْفلا ، َنِم  ینَریُجتَو 
ناگدیرفآ  دزن  رد  تجاح  راهظا  زا  ارم  و  ینک ، تیامح  يدنمزاین  رقف و  رد  ارم  و 

، ُهَرْوَج ُفاخا  ْنَم  َرْوَج  َو  ُهَّمَه ، ُفاخا  ْنَم  َّمَه  ینَیِفْکَتَو  َنیقُولْخَْملا ،
مسرتیم  شمتس  زا  هک  یسک  متس  زا  و  مسرتیم ، شهودنا  زا  هک  یسک  هودنا  زا  ارم  ینک  تیافک  ینادرگ و  زاینیب 

ُفاخا  ْنَم  َّرَشَو  ُهَتَنوُزُح ، ُفاخا  ْنَم  َۀَنوُزُحَو  ُهَرْسُع ، ُفاخا  ْنَم  َرْسُعَو 
زا هک  یسک  ّرش  زا  مراد و  میب  وا  تنوشخ  زا  هک  یسک  تنوشخ  زا  و  مسرتیم ، وا  تسد  هب  ندش  راتفرگ  زا  هک  یسک  يراتفرگ  زا  و 

ُفاخا  ْنَم  َناْطلُسَو  ُهَیَْغب ، ُفاخا  ْنَم  َیَْغبَو  ُهَرْکَم ، ُفاخا  ْنَم  َرْکَمَو  ُهَّرَش ،
زا هک  یسک  هطلس  زا  و  مکانمیب ، مراد  سرت  شدادیب  زا  هک  یسک  دادیب  زا  و  مفئاخ ، شاهلیح  زا  هک  یسک  هلیح  زا  و  مسرتیم ، شّرش 

، َّیَلَع ُهَتَرُدْقَم  ُفاخا  ْنَم  َةَرُدْقَمَو  ُهَْدیَک ، ُفاخا  ْنَم  َْدیَکَو  ُهَناْطلُس ،
، مسرتیم دوخ  رب  شتردق  زا  هک  یسک  نتفای  تردق  زا  و  مراد ، فوخ  شگنرین  زا  هک  یسک  گنرین  زا  و  مسرتیم ، شاهطلس 

، ُهْدِراَف ینَدارا  ْنَم  َّمُهللا  ِةَرَکَْملا ، َرْکَمَو  ِةَدَیَْکلا ، َْدیَک  یّنَع  َّدَُرت  َو 
نانچ وا  اب  زین  وت  دنک  دصق  يدب ) هب   ) ارم هک  ره  ایادـخ  ینک ، رود  نم  زا  ار  ناراکبیرف  بیرف  نازابگنرین و  گنرین  هک  مهاوخیم  وت  زا  و 

، نک
ُهْعَْنماَو  ُهَِّیناماَو ، ُهَسَْابَو  ُهَرْکَمَو  ُهَْدیَک  یّنَع  ْفِرْصاَو  ُهْدِکَف ، ینَداک  ْنَمَو 

ار وا  و  راد ، زاب  نم  زا  ار  شاهطلس  تردق و  بیرف و  گنرین و  و  نک ، شراتفرگ  زین  وت  دنک  گنرین  نم  اب  هک  ره  و 
ٍءالَِببَو ُهُُربَْجت ، ٍْرقَِفب ال  یّنَع  ُْهلَغْشا  َّمُهللا  َْتئِش ، ّیناَو  َْتئِش  َْفیَک  یّنَع 

هک  ییالب  هب  ینکن و  شناربج  هک  يرقف  هب  نک  راتفرگ  ار  وا  ایادخ  راد ، زاب  نم  زا  یهاوخ  هک  نامز  ره  هنوگ و  ره 
ٍۀَنَکْسَِمبَو ُهُّزُِعت ، ٍّلُذَو ال  ِهیفاُعت ، ٍمْقُِسبَو ال  اهَّدُسَت ، ٍۀَقاِفبَو ال  ُهُُرتْسَتال ،

هک  یگراچیب  هب  یشخبن و  شتّزع  هک  یّتلذ  هب  یشخبن و  شتیفاع  هک  يدرد  هب  و  ینکن ، شناربج  هک  يزاین  هب  و  ینکن ، شظفح  نآ  زا 
َْرقَْفلا ِْهیَلَع  ْلِخْداَو  ِْهیَْنیَع ، َبْصَن  ِّلُّذلِاب  ْبِرْضا  َّمُهللا  اهُُربَْجت ، ال 

ار رقف  هد و  رارق  شناگدید  لباقم  رد  ار  ّتلذ  ایادخ  ینکن ، شناربج 
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ٍلِغاش ال ٍلْغُِشب  یّنَع  ُهَلَغْشَت  یّتَح  ِِهنََدب ، یف  َمْقُّسلاَو  َۀَّلِْعلاَو  ِِهلِْزنَم ، یف 
هک  يزاس  راتفرگ  لوغشم و  يراک  هب  نم  زا  ار  وا  ات  نک ، لخاد  شندب  رد  ار  ضرم  يرامیب و  شاهناخ و  رد 

، ِهِرََصبَو ِهِعْمَِسب  یّنَع  ْذُخَو  َكَرْکِذ ، ُهَْتیَْسنا  امَک  يرْکِذ  ِهِْسناَو  َُهل ، َغارَف 
مشچ  شوگ و  و  ياهدرب ، شرطاخ  زا  ار  تدوخ  دای  هک  هنوگ  نامه  ربب  شرطاخ  زا  ار  مدای  دشاب و  هتشادن  یتغارف 

ِْهیَلَع  ْلِخْداَو  ِهِحِراوَج ، ِعیمَجَو  ِِهْبلَقَو ، ِِهلْجِرَو  ِهِدَیَو  ِِهناِسلَو 
ياضعا  یمامت  و  راد ، زاب  نم  زا  ار  شیاضعا  یمامت  لد و  ياپ و  تسد و  نابز و  و 
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ِِهب  اًلِغاش  اًْلغُش  َُهل  َِکلذ  َلَعَْجت  یّتَح  ِهِفْشَت  الَو  َمْقُّسلا ، َِکلذ  ِعیمَج  یف 

نم  دای  نم و  زا  نآ  هطساو  هب  ات  هدن  افش  ار  وا  و  نک ، التبم  يرامیب  هب  ار  شندب 
یفاْکلا ال َکَّناَف  َكاوِس ، یفْکَی  الام  َِیفاک  ای  ینِفْکاَو  يرْکِذ  ْنَعَو  یّنَع 

ياهدننک تیافک  وت  اریز  نک ، تیافک  ارم  تالکشم  دنکیمن ، تیافک  وت  زج  یسک  هک  ار  هچنآ  هدننک ، تیافک  يا  دوش ، لوغـشم  نآ  هب 
هک  یتسه 

ٌراجَو ال َكاوِس ، َثیغُم  ٌثیغُمَو ال  َكاوِس ، َجِّرَفُم  ٌجِّرَفُمَو ال  َكاوِس ، َِیفاک 
یهدهانپ  تسین و  وت  زج  یسردایرف  هک  یسردایرف  تسین و  وت  زج  ییاشگهرگ  هک  يرگشیاشگو  تسین  وتزج  ياهدننکتیافک 

یلا  ُهُعَْزفَمَو  َكاوِس ، ُُهثیغُمَو  َكاوِس ، ُهُراج  َناک  ْنَم  َباخ  َكاوِس ، َراج 
، دوب وت  زج  شسردایرف  هانپ و  هک  نآ  دید  نایز  تسین ، وت  زج  ياهدنهدهانپ  هک 

ٍقُولْخَم  ْنِم  ُهاْجنَم  َو  َكِْریَغ ، یلا  ُهُأَْجلَم  َو  َكاوِس ، یلا  ُُهبَرْهَمَو  َكاوِس ،
وت ریغ  زا  دش و  هدنهانپ  وت  ریغ  هب  و  دوب ، وت  زج  شتاجن  هار  هاگهانپ و  و 

، َياْجنَمَو يأَْجلَمَو  یبَرْهَمَو  یعَْزفَم  َو  یئآجَرَو  یتَِقث  َْتناَف  َكِْریَغ ،
، مییاهر هار  هاگهانپ و  تاجن و  هار  هانپ و  دیما و  هاگهیکت و  ییوت  تسج ، تاجن  هار 

ُلَّسََوتاَو  َْکَیلا ، ُهَّجََوتا  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَحُِمبَو  ُحِْجنَتْسا ، َِکبَو  ُِحتْفَتْسا  َِکبَف 
هتسج  لّسوت  هدرک و  ور  وت  هب  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  هطساو  هب  مبلطیم و  تیقفوم  وت  زا  هدرک و  زاغآ  وت  اب  مان  سپ 

َْکَیلاَو  ُرْکُّشلا ، ََکلَو  ُدْمَْحلا  َکَلَف  ُهَّللا ، ای  ُهَّللا  ای  ُهَّللا  ای  َُکلَئْساَف  ُعَّفَشَتاَو ،
متیاکش  و  تسوت ، ِنآ  زا  ساپس  دمح و  ادخ ، يا  ادخ ، يا  ادخ ، يا  مهاوخیم  وت  زا  سپ  مبلطیم  تعافش  و 

ِلآَو  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  ُهَّللا ، ای  ُهَّللا  ای  ُهَّللا  ای  َُکلَئْساَف  ُناعَتْسُْملا ، َْتناَو  یکَتْشُْملا 
نادناخ  دّمحم و  قح  هب  ادخ ، يا  ادخ ، يا  ادخ ، يا  مهاوخیم  وت  زا  سپ  مروای ، ییوت  تسوت و  هاگرد  هب 

یّمَغ  یّنَع  َفِشْکَت  ْناَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  ٍدَّمَُحم ،
ار میراتفرگ  هودنا و  مغ و  یتسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  شکاپ 

، َُهبْرَک َو  ُهَّمَغَو  ُهَّمَه  َکِِّیبَن  ْنَع  َْتفَشَک  امَک  اذه ، یماقَم  یف  یبْرَکَو  یّمَهَو 
يدومن  فرطرب  ار  يراتفرگ  مغ و  هودنا و  تربمایپ  زا  هک  هنوگنامه  ینک  فرطرب  هاگیاج  نیا  رد 

امَک یّنَع  ْجِّرَفَو  ُْهنَع ، َْتفَشَک  امَک  یّنَع  ْفِشْکاَف  ِهِّوُدَع ، َلْوَه  ُهَْتیَفَکَو 
هنوگنامه نم  هب  هد  شیاـشگ  و  يدومن ، فرطرب  وا  زا  هک  هنوگنآ  نم  زا  نک  فرطرب  سپ  يدرک ، فرطرب  وا  زا  ار  نمـشد  زا  سارهو 

هک 
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، َُهلْوَه ُفاخا  ام  َلْوَه  یّنَع  ْفِرْصاَو  ُهَْتیَفَک ، امَک  ینِفْکاَو  ُْهنَع ، َتْجَّرَف 
مسرتیم  شساره  زا  هک  ار  هچنآ  سرت  و  يدومن ، تیافک  ار  وا  هک  هنوگ  نامه  نک  متیافک  و  يدومن ، اطع  یشیاشگ  وا  هب 
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ْنِم  یسْفَن  یلَع  ٍۀَنُؤَم  ِالب  ُهَّمَه ، ُفاخا  ام  َّمَهَو  ُهَتَنُؤَم ، ُفاخا  ام  َۀَنُؤَمَو 

تمحز  هب  تهج  نیا  زا  هک  نآ  یب  نک  رود  نم  زا  مفئاخ  شهودنا  زا  ار  هچنآ  هودنا  مراد و  میب  شیتخس  زا  هک  ار  هچنآ  تمحز  و 
یتَرِخآ  ِْرما  ْنِم  ُهُّمَه  ینَّمَها  ام  ِۀَیافِکَو  یِجئاوَح  ِءآضَِقب  یْنفِرْصاَو  َِکلذ ،

ارم میایند  ترخآ و  روما  زا  هچنآ  تیافک  متجاح و  ندش  هدروآرب  اب  نادرگ  زاب  ارم  متفایب و 
ای َو  َنینِمؤُْملاَریما ، ای  دیوگیم : دشاب  هتشاد  ار  راوگرزب  ود  نیا  اب  عادو  دصق  رگا  هاگنآ  َياْینُد . َو 

يا  نانمؤم و  ریما  يا  تسا ******************. هتخادنا  تمحز  هب 
الَو ُراهَّنلاَو  ُْلیَّللا  َیَِقب  ام  ًاَدبا  ِهَّللا  ُمالَس  یِّنِم  امُْکیَلَع  ِهَّللاِْدبَعابا ،

تسا  یقاب  زور  بش و  هک  یمادام  داب  امش  رب  نم  بناج  زا  ادخ  یگشیمه  مالس  هَّللادبع ، ابا 
[308 .] امُکَْنَیبَو یْنَیب  َقَّرَف  الَو  امُِکتَرایِز  ْنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ  ُهَّللا  ُهَلَعَج 

. دزادنین ییادج  امش  نم و  نیب  دهدن و  رارق  مترایز  نیرخآ  ار  امش  زا  مترایز  نیا  ادخ  و 

ناوفص زا  يرگید  ترایز  - 4
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هک ناباوخب  ار  رتش  ناوفـص ! يا  دومرف : تفریم - یقناود  روصنم  دزن  هب  ترـضح  نآ  هک  ینامز  میدش - هفوک  دراو  مالـسلا  هیلع  قداص 
ضوع ار  دوخ  سابل  دندرک و  لسغ  دندمآ و  دورف  ترـضح  مدـناباوخ ، ار  رتش  تسا ، مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  مّدـج  ربق  کیدزن  اج  نیا 

رادرب و هاتوک  ار  اهماگ  دندومرف : دندش و  هناور  فجن  ّلت  بناج  هب  سپـس  نک ؛ نینچ  زین  وت  دندومرف  دـندومن و  هنهرب  ار  اهاپ  دـندرک و 
مدرک تکرح  وا  هارمه  هب  مه  نم  درک و  تکرح  سپـس  دسیونیم ...  هنـسح  رازه  دص  یماگ  ره  يارب  یلاعت  قح  هک  نکفا  ریز  هب  ار  رس 

پچ و هب  یهاگن  داتـسیا و  هاگنآ  میدیـسر ؛ اههّپت )  ) اهلت هب  ات  میتفگیم  ادخ  سیدـقت  حـیبست و  میدوب و  راقو  هنیکـس و  اب  هک  یلاح  رد 
، متفای ار  يربق  رثا  ناهگان  مدرک ، نینچ  نم  نزب ! رانک  ار  اهکاخ  دومرف : دیـشک و  یّطخ  تشاد  تسد  رد  هک  یبوچ  اـب  تخادـنا و  تسار 

: تفگ دش و  يراج  شکرابم  ياههنوگ  رب  راوگرزب  نآ  مشچ  کشا  سپ 
، ُّیِقَّتلا ُّرَْبلا  ُّیِصَْولا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  تفگ : َنوُعِجار و  ِْهَیلا  اَّناَو  ِهَّلل  اَّنا 

، راکزیهرپ ِراکوکین  نیشناج  يا  وت  رب  مالس  میدرگیم *** زاب  وا  يوس  هب  مییادخ و  ِنآ  زا  ام 
، ُدیشَّرلا ُقیّدِّصلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُمیظَْعلا ، ُأَبَّنلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

هتفای  تیاده  ِيوگتسار  يا  وت  رب  مالس  گرزب ، ربخ  يا  وت  رب  مالس 
َِبر  ِلوُسَر  َّیِصَو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُّیکَّزلا  ُّرَْبلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
راگدرورپ هداتسرف  ِنیشناج  يا  وت  رب  مالس  هزیکاپ ، ِراکوکین  يا  وت  رب  مالس 

َکَّنا  ُدَهْشا  َنیعَمْجا ، ِْقلَْخلا  یَلَع  ِهَّللا  َةَرَیِخ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیَملاْعلا ،
وت هک  مهدیم  یهاوگ  تاقولخم ، یمامت  رب  ادخ  هدیزگرب  يا  وت  رب  مالس  نایناهج ،

، ِهِّرِس َعِضْوَمَو  ِهَّللا ، َِّیلَو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُُهتَِصلاخَو ، ُُهتَّصاخ  َو  ِهَّللا ، ُبیبَح 
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رس نزخم  و  ادخ ، ّیلو  يا  وت  رب  مالس  یتسه ، شصلاخ  صاخ و  هدنب  ادخ و  بوبحم 
یِّماَو  َْتنا  یبِاب  تفگ : دینابسچ و  ربق  هب  ار  دوخ  سپس  ِِهیْحَو . َنِزاخَو  ِهِْملِع ، َۀَْبیَع  َو 

وت يادف  مردام  ردپ و  شیحو **********. رادهنازخ  شناد و  هنیجنگ  و 
ای یِّماَو  َْتنا  یبِاب  ِماصِْخلا ، َۀَّجُح  ای  یّما  َو  َْتنا  یبِاب  َنینِمْؤُْملا ، َریما  ای 

يا  وت  يادف  مردام  ردپ و  نانمشد ، رب  ادخ )  ) تّجح يا  وت  يادف  مردام  ردپ و  نانمؤم ، ریما  يا 
ِهَّللا  ِنَع  َْتغََّلب  ْدَق  َکَّنا  ُدَهْشا  َّمآَّتلا ، ِهَّللا  َرُون  ای  یِّماَو  َْتنا  یبِاب  ِماقَْملا ، َباب 

ادخ بناج  زا  هچنآ  يدومن  غالبا  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  ادخ ، لماک  رون  يا  وت  يادف  مردام  ردپ و  تمظع ، اب  هاگرد 
، َتْظِفُْحتْسا اَم  َْتیَعَر  َو  َْتلِّمُح ، ام  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنَعَو 

يدوب  شظفح  رومأم  هچنآ  يدومن  تیاعر  و  یتشاد ، هدهع  رب  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  شلوسر - و 
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َتْمَقا  َو  ِهَّللا ، َمارَح  َْتمَّرَحَو  ِهَّللا ، َلالَح  َْتلَّلَحَو  َتْعِدُْوتْسا ، اَم  َتْظِفَحَو 
یتسناد  مارح  ار  ادخ  مارح  لالح و  ار  ادخ  لالح  دش و  هتشاذگ  هعیدو  تدزن  هچنآ  يدومن  ظفح  و 

، ُنیقَْیلا َکیتا  یّتَح  ًاِصلُْخم  َهَّللاَتْدَبَعَو  ِهَّللا ، َدوُدُح  َّدَعَتَت  َْملَو  ِهَّللا ، َماکْحا 
دیسر ارف  تگرم  نامز  ات  يدومن  تدابع  صالخا  يور  زا  ار  ادخ  يدومنن و  زواجت  یهلا  دودح  زا  هتشاد و  اپب  ار  ادخ  ماکحا  و 

. َكِدَْعب ْنِم  ِۀَِّمئَْألا  یَلَع  َو  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
. داب وت  زا  دعب  ناماما  رب  وت و  رب  ادخ  دورد 

نیا هب  ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  سک  ره  ناوفـص ! يا  دومرف : دناوخ و  زامن  تعکر  دنچ  ترـضح  نآ  رـس  يالاب  رد  تساخرب و  سپس 
تسا و روکـشم  شیعـس  هدـش و  هدوشخب  شناهانگ  هک  ددرگیمرب  دوخ  لها  هب  یلاح  رد  دـناوخب  ار  زامن  نیا  دـنک و  تراـیز  تراـیز ،
: دومرف ناگتشرف !؟ زا  يرئاز  ره  باوث  مدیسرپ : بّجعت  اب  دوشیم . هتـشون  شیارب  هدرک  ترایز  ار  وا  هک  ناگتـشرف  زا  ياهتـشرف  ره  باوث 

تروص هب  سپـس  رازه ؛ دص  دومرف : تسا ؟ ردقچ  هورگ  ره  دادعت  مدرک  ضرع  دننکیم ، ترایز  اروا  ناگتـشرف  زا  هورگ  داتفه  بش  ره 
: تفگیم هک  یلاح  رد  دش  جراخ  ارقهق 

، َْکنِم ِدْهَْعلا  َرِخآ  ُهَّللا  ُهَلَعَج  ال  ُهارِهاط ، ای  ُهابِّیَط  ای  ُهادِّیَس ، ای  ُهاَّدَج  ای 
دهدن رارق  وت  زا  ترایز  نیرخآ  ار  ترایز  نیا  ادخ  هزیکاپ ، كاپ و  يا  نم ، ياقآ  ّدج و  يا 

ْنِم  ِراْربَْألا  َعَمَو  َکَعَم  َنْوَْکلاَو  َکِمَرَح ، یف  َماقَْملاَو  َْکَیلا ، َدْوَْعلا  ِینَقَزَرَو 
زا ناکین  وت و  اب  ندوب  تمرح و  رد  تماقا  تیوس و  هب  تشگزاب  و 

. َِکب َنیقِدْحُْملا  ِۀَِکئآلَْملا  یَلَع  َو  َْکیَلَع ، ُهَّللا  یَّلَص  َكِْدلُو ،
. داب تمرح  درگادرگ  ناگتشرف  رب  وت و  رب  ادخ  دورد  دنک ، میزور  ار  تنادنزرف 

: دومرف مزاس ؟ هاگآ  ربق  نیا  زا  ار  هفوک  لها  زا  ام  باحصا  هک  یهدیم  هزاجا  ایآ  نم ! ياقآ  يا  مدرک : ضرع 
[309 .] مدرک حالصا  ریمعت و  ار  ربق  نم  دنداد و  نم  هب  یغلبم  يرآ و 

میدق رازم  باتک  زا  یترایز  - 5

مّدـج ربق  ترایز  هب  مردـپ  اب  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  میدـق » رازم   » باـتک زا  هللا  همحر  يرون » یجاـح   » موحرم
: تفگ تسیرگ و  داتسیا و  رّهطم  ربق  دزن  مردپ  سپ  میتفر ، فجن  رد  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نانمؤمریما 
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ُمالَّسلا  ِةَّوُخُْألِاب ، ِصوُصْخَْملاَو  ِةَُّوبُّنلا ، ِلیلَخَو  ِۀَِّمئَْألا ، ِیبا  یلَع  ُمالَّسلا 

مالس  ربمایپ ،)  ) يردارب يارب  هدش  هدیزگرب  تّوبن و  رادتسود  ناماما و  ردپ  رب  مالس 
ُمالَّسلا  ِلالَْجلايِذ ، ِْفیَسَو  ِلامْعَْألا ، ِنازیمَو  ِنامیْإلا ، ِبوُسْعَی  یلَع 

مالس  هوکشاب ، يادخ  ریشمش  لامعا و  شجنس  نازیم  و  نامیا ، سیئر  رب 
، ِنیّدلا ِمْوَی  یف  ِمِکاْحلا  َنیِّیبَّنلا ، ِْملِع  ِثِراوَو  َنینِمْؤُْملا ، ِِحلاص  یلَع 

. تمایق زور  رد  هدننکمکح  و  ناربمایپ ، ملع  ثراو  نانمؤم و  نیرتهتسیاش  رب 
ِِهتَمِْعنَو  ِۀَِغلاْبلا ، ِهَّللا  ِۀَّجُح  یلَع  ُمالَّسلا  يْوقَّتلا  ِةَرَجَش  یلَع  ُمالَّسلا 

تمعن  ادخ و  ياسر  تجح  رب  مالس  اوقت ، هرجش  رب  مالس 
، ِِحئّاللا ِمْجَّنلاَو  ِحِضاْولا ، ِطارِّصلا  یَلَع  ُمالَّسلا  ِۀَغِماَّدلا ، ِِهتَمِْقنَو  ِۀَِغباَّسلا ،

ناشخرد  هراتس  راکشآ و  هار  رب  مالس  شاهدنبوک ، باذع  ناوارف و 
ِهَّللا  َیلا  یتَلیسَو  َْتنا  تفگ : هاگنآ  ُُهتاکََربَو * ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  ِحِصاَّنلا ، ِمامِْإلاَو 

، ییادخ يوس  هب  نم  هار  هطساو و  وت  داب ******* وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  و  هاوخریخ ، ماما  و 
َلَجَوَّزَع  ِهَّللاَیلا  یعیفَش  یل  ْنُکَف  یلیمْاَت  َو  یتالاُوم  ُّقَح  یلَو  یتَعیرَذَو 

هدروآرب  يارب  ادخ  هاگرد  هب  سپ  مراد ، يدنموزرآ  يوریپ و  قح  وت  هب  تبسن  نم  و 
یْنفِرْصاَو  ِراَّنلاَنِم ، یتَبَقَر  ُكاکَف  َیِهَو  یتَجاح  ِءآضَق  یلَع  ِفُوقُْولا  ِیف 

مهاگیاج  نیا  زا  ارم  و  شاب ، معیفش  تسا ، خزود  شتآ  زا  مییاهر  نامه  هک  متجاح  ندش 
َمُهَّللا  ِِهتَرُْدقَو ، ِِهتَمْحَِرب  ُهَّلُک  ُُهْتلَئَس  اِمب  َو  ِحْجُّنلِاب ، اذه  یِفقْوَم  یف 

ایادخ نادرگزاب ، تتردق  تمحر و  هب  ماهتساوخ  وت  زا  هچنآ  ندش  هدروآرب  ّتیقفوم و  اب 
، ًاعِراب ًابَداَو  ًاریثَک ، اًلَمَعَو  ًاّیِکَز ، ًاْبلَقَو  ًاحِجار ، ًاُّبلَو  اًِلماک ، اًْلقَع  یْنقُزْرا 

نک  میزور  ار  دمآراک  یبدا  ناوارف و  یلمع  كاپ و  یلد  رترب و  ياهشیدنا  لماک و  یلقع 
[310 .] َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب  َّیَلَع ، ُْهلَعَْجت  الَو  یل  ُهَّلُک  َِکلذ  ْلَعْجاَو 

. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تتمحر  هب  نم ، نایز  هب  هن  هد  رارق  نم  عفن  هب  ار  اهنیا  مامت  و 

عادو ترایز  - 6

ترـضح نآ  ربق  رانک  يدرک ، عادو  دـصق  هاگره  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  رفعج ) نب  یـسوم   ) نسحلاابا زا  تارایزلا » لماک   » باتک رد 
: وگب
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ُءَْرقاَو َکیعْرَتْساَو ، َهَّللا  َکُعِدْوَتْسا  ُُهتاکََربَو ، ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

مبلطیم  ار  تهّجوت  مراپسیم و  ادخ  هب  ار  وت  داب ، وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  وت و  رب  مالس 
ْتَّلَدَو  ِْهَیلا  ْتَعَدَو  ِِهب ، َْتئآج  اِمبَو  ِلُسُّرلِابَو ، ِهَّللِاب  اَّنَمآ  َمالَّسلا ، َْکیَلَع 

نآ  رب  هدومن و  توعد  نآ  هب  دناهدروآ و  هچنآ  هب  شناگداتسرف و  ادخ و  هب  میاهدروآ  نامیا  منکیم ، مالس  وت  رب  و 
یتَرایِز  ْنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ  ُْهلَعَْجت  َّمُهللا ال  َنیدِهاَّشلا ، َعَم  اْنُبتْکاَف  ِْهیَلَع ،
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هدم  رارق  وا  زا  ترایز  نیرخآ  ار  مترایز  ایادخ  امرف ، تبث  نآ ) رب   ) ناهاوگ هرمز  رد  ار  ام  سپ  دناهدرک ، ییامنهار 
ُتْدِهَش  ُْتنُک  ام  یلَع  یتامَم  یف  ُدَهْشا  ّیناَف  َِکلذ ، َْلبَق  ینَْتیَّفََوت  ْناَف  ُهاَّیا ،

هچنآ  هب  مندرم  رد  مهدیم  یهاوگ  يدناریم  هرابود ، ِترایز  زا  شیپ  ارم  رگا  سپ 
َنَسَْحلاَو  ًاِّیلَع ، َنینِمْؤُْملا  َریما  ُۀَِّمئَْألا ، ُمُکَّنا  ُدَهْشا  یتایَح  یف  ِْهیَلَع 

نسح  و  یلع ، نانمؤمریما  دیماما ، امش  هک  مهدیم  یهاوگ  مداد ، یهاوگ  مندوب  هدنز  رد 
، ٍدَّمَُحم َْنب  َرَفْعَجَو  ٍِّیلَع ، َْنب  َدَّمَُحمَو  ِْنیَسُْحلا ، َْنب  َِّیلَع  َو  َْنیَسُْحلاَو ،

دّمحم نب  رفعج  و  یلع ، نب  دّمحم  نیسح و  نب  یلع  و  نیسح ، و 
َْنب  َِّیلَعَو  ٍِّیلَع ، َْنب  َدَّمَُحم  َو  یسُوم  َْنب  َِّیلَعَو  ٍرَفْعَج ، َْنب  یَسُومَو 

نب  یلع  و  یلع ، نب  دّمحم  یسوم و  نب  یلع  و  رفعج ، نب  یسوم  و 
ْمِْهیَلَع  َُکتاوَلَص  ِنَسَْحلا ، َْنب  َۀَّجُْحلاَو  ٍِّیلَع ، َْنب  َنَسَْحلاَو  ٍدَّمَُحم ،

یمامت  رب  ادخ  دورد  هک  دنتسه ) نم  ناماما  همه   ) نسحلا نب  تّجح  یلع و  نب  نسح  دّمحم و 
َّدَرَو ْمُهَْملِع  َّدَر  ْنَم  َو  َنوُکِرْشُم ، ْمَُهبَراحَو  ْمُهَلَتَق  ْنَم  َّنا  ُدَهْشا  َو  َنیعَمْجا ،

تفریذپن  ار  نانآ  یملع  ماقم  سک  ره  تسا و  كرشم  دیگنج  نانآ  اب  تشک و  ار  نانآ  سک  ره  مهدیم  یهاوگ  و  داب ، نانآ 
، ٌءآدْعا اَنل  ْمَُهبَراح  ْنَم  َّنا  ُدَهْشاَو  ِمیحَْجلا ، َنِم  ٍَكرَد  ِلَفْسا  یف  ْمِْهیَلَع 

تسام  نمشد  دیگنج  نانآ  اب  سک  ره  مهدیم  یهاوگ  و  تسا ، خزود  هجرد  نیرتنییاپ  رد  تساخرب  تفلاخم  هب  اهنآ  اب  و 
ِهَّللا  ُۀَنَْعل  ْمُهَلَتَق  ْنَم  یلَع  َو  ِناْطیَّشلا ، ُبْزِح  ْمُهَّناَو  ُءآءَُرب ، ْمُْهنِم  ُنَْحنَو 

رب مدرم  یمامت  ناگتشرف و  ادخ و  تنعل  دنناطیش و  هورگ  اهنآ  و  میرازیب ، اهنآ  زا  ام  و 
َمُهللا  ْمُُهْلتَق ، ُهَّرَس  ْنَمَو  ْمِهیف ، َكِرَش  ْنَمَو  َنیعَمْجا ، ِساَّنلاَو  ِۀَِکئآلَْملاَو 

ایادخ دندش ، لاحشوخ  نآ  زا  هدومن و  تکارش  نانآ  لتق  رد  هک  یناسک  رب  داب و  نانآ  نالتاق 
ٍیلَعَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  ِمیلْسَّتلا ، َو  ِةالَّصلا  َدَْعب  َُکلَئْسا  ّینا 

یلع  دّمحم و  رب  هک  مهاوخیم  وت  زا  مالس  دورد و  زا  دعب 
280 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ٍِیلَعَو  یسُومَو  ٍرَفْعَجَو  ٍدَّمَُحمَو ، ٍِّیلَعَو  ِْنیَسُْحلاَو ، ِنَسَْحلاَو  َۀَمِطاف ، َو 
یلع  یسوم و  رفعج و  دّمحم و  یلع و  نیسح و  نسح و  همطاف و  و 

، ِِهتَرایِز ْنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ  ُْهلَعَْجتال  َو  ِۀَّجُْحلاَو ، ِنَسَْحلاَو ، ٍِّیلَع  َو  ٍدَّمَُحمَو ،
هدم  رارق  وا  زا  مترایز  نیرخآ  ار  ترایز  نیا  یتسرف و  دورد  نسحلا  نب  تّجح  نسح و  یلع و  دّمحم و  و 

اَنبُوُلق ْلِّلَذ  َو  َّمُهللا  ِۀَِّمئْالا ، َْنیَّمَسُْملا  ِءآلُؤه  َعَم  ینْرُشْحاَف  ُهَْتلَعَج  ْناَف 
هب  ار  ام  ياهلد  امرف و  مروشحم  هدش  دای  ناماما  اب  ارم  يداد  رارق  مترایز  نیرخآ  رگا  سپ 

[311 .] ِمیلْسَّتلاَو ِةَرَزاوُْملا  ِنْسُحَو  ِۀَّبَحَْملاَو ، ِۀَحَصانُْملاَو  ِۀَعاَّطلِاب ، ْمَُهل 
. نادرگ عیطم  نانآ  ربارب  رد  میلست  يرادربنامرف و  یتسود و  یهاوخریخ و  تعاطا و 

***

هصوصخم تارایز 
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هراشا

: تسا هدش  لقن  ترضح  نآ  يارب  زین  هصوصخم  ترایز  دنچ  دوبن ، ینّیعم  نامز  صوصخم  تشذگ و  هک  یتارایز  رب  هوالع 

ریدغ دیع  زور  ترایز  - 1

دزن ریدغ  زور  رد  یناوتب ) رگا   ) یشاب اج  ره  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یطنزب ، زا  لابقا »  » رد سوواط » نب  دّیـس  »
 ... دزرمآیم ار  نمؤم  نز  درم و  زا  يرایسب  ناهانگ  زور  نیا  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  ارچ  وش ، رضاح  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  ربق 

ره هب  [ 312 «.] دندرکیم هحفاصم  نانآ  اب  هبترم  هد  ناگتشرف ، زور ، ره  رد  دنتخانشیم  ًاتقیقح  ار  زور  نیا  تلیـضف  مدرم  رگا  مسق  ادخ  هب 
: تسا هدش  لقن  ترایز  دنچ  زور  نیا  يارب  لاح ،

تارایز ثحب  رد  دـناهدرک و  لقن  زور  نیا  هب  صوصخم  ترایز  ناونع  هب  ار  نآ  ناـگرزب  زا  یـضعب  هک  هَّللانیما »  » تراـیز لّوا : تراـیز 
(. هحفص 260 ، ) تشذگ هقلطم 

و [ 313] دـنکیم لقن  شراوگرزب  شردـپ  زا  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  یعماـج  بلاـج و  رایـسب  تراـیز  مود : تراـیز 
تـسا بوخ   ) هاوخب لوخد  نذا  تسیاـب و  هفیرـش  هّبق  نآ  رد  رب  تسخن  يدرک  ار  شترـضح  تراـیز  هدارا  یتقو  تسا : نینچ  نآ  ّتیفیک 

رکذ هحفص 220 ، تارایز ، شخب  يادتبا  رد  ام  هک  ار  یلوخد  نذا 
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: » میدرک
 ... ْنِم ٍباب  یلَع  ُْتفَقَو  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

تسیاب و حیرـض  هب  ور  هلبق و  هب  تشپ  ورب و  سّدقم  حیرـض  کیدزن  هب  وش و  لخاد  رادب و  مّدـقم  ار  تسار  ياپ  سپـس  دوش ) هدـناوخ  « 
: وگب

ِةَْوفَصَو َنیلَسْرُْملا ، ِدِّیَسَو  َنیِّیبَّنلا ، ِمَتاخ  ِهَّللاِلوُسَر  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُمالَّسلا 
هدیزگرب  ناگداتسرف و  دّیس  اقآ و  و  ناربمایپ ، متاخ  ادخ و  لوسر  دّمحم  رب  مالس 

، َقَبَس اِمل  ِِمتاْخلاَو  ِهِْرما ، ِِمئآزَعَو  ِِهیْحَو ، یلَع  ِهَّللاِنیما  َنیَملاْعلا ، ِّبَر 
تشذگ  هچنآ  هدننک  متخ  شیمتح و  نامرف  یحو و  رب  ادخ  نیما  نایناهج ، راگدرورپ 

ُُهتاکََربَو  ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  ِهِّلُک ، َِکلذ  یلَع  ِنِْمیَهُْملاَو  َِلبُْقتْسا ، اَِمل  ِِحتاْفلاَو 
ادخ تاکرب  تمحر و  و  روما ، نیا  مامت  رب  رظان  و  دمآ ، دهاوخ  هچنآ  هدنیاشگ  و 

، َنیبَّرَقُْملا ِِهتَِکئآلَم  َو  ِِهلُسُرَو ، ِهَّللا  ِءآِیْبنا  یلَع  ُمالَّسلا  ُُهتاَّیَِحتَو ، ُُهتاوَلَصَو 
بّرقم  ناگتشرف  ادخ و  ناگداتسرف  ناربمایپ و  رب  مالس  داب ، وت  رب  شتایحت  دورد و  و 

، َنیّیِصَْولا َدِّیَسَو  َنینِمْؤُْملاَریما ، ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیِحلاَّصلا ، ِهِدابِعَو 
نانیشناج  رورس  اقآ و  نانمؤمریما و  يا  وت  رب  مالس  شحلاص ، ناگدنب  و 

، َنینِمْؤُْملا َیلْوَمَو  َيالْوَمَو  َنیَملاْعلا ، ِّبَر  َِّیلَوَو  َنیِّیبَّنلا ، ِْملِع  َثِراو  َو 
نانمؤم  یمامت  نم و  يالوم  نایناهج و  راگدرورپ  رادتسود  ناربمایپ و  ملع  ثراو  و 

، َنینِمْؤُْملا َریما  ای  َيالْوَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُُهتاکََرب ، َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو 
نانمؤمریما  يا  نم  يالوم  يا  وت  رب  مالس  داب ، وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  و 
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، ِهِدابِع یلَع  َۀَِغلاْبلا  ُهَتَّجُحَو  ِهِْقلَخ ، یف  ُهَریفَسَو  ِهِضْرا ، یف  ِهَّللا  َنیما  ای 
ناگدنب  رب  شیاسر  لیلد  تّجح و  تاقولخم و  نایم  رد  شریفس  نیمز و  يور  رد  ادخ  نیما  يا 

َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َمیقَتْسُْملا ، ُهَطارِصَو  َمیوَْقلا ، ِهَّللا  َنید  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
وت رب  مالس  وا ، تسار  هار  ادخ و  رادیاپ  نید  يا  وت  رب  مالس 

َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنُولَئُْسی ، ُْهنَع  َو  َنوُِفلَتُْخم ، ِهیف  ْمُه  يذَّلا  ُمیظَْعلا ، ُأَبَّنلا  اَهُّیا 
وت رب  مالس  دنوش ، تساوخزاب  نآ  زا  دندرک و  فالتخا  نآ  رد  تّما  هک  گرزب ، ربخ  يا 

ْمُهَو  ِّقَْحلِاب  َْتقَّدَصَو  َنوُکِرْشُم ، ْمُهَو  ِهَّللِاب  َْتنَمآ  َنینِمْؤُْملا ، َریما  ای 
هک  یلاح  رد  يدومن  قیدصت  ار  قح  دندوب و  كرشم  اهنآ  هک  یلاح  رد  يدروآ  نامیا  ادخ  هب  نانمؤم  ریما  يا 

َنیّدلا  َُهل  ًاِصلُْخم  َهَّللا  َتْدَبَعَو  َنوُمِجُْحم ، ْمُه  َو  َتْدَهاجَو  َنُوبِّذَکُم ،
وا يارب  ار  تنید  هک  یلاح  رد  يدومن  تدابع  ار  ادـخ  و  دـندرک ، یلاخ  هناش  نانآ  هک  یلاح  رد  يدومن  داـهج  دـندومن و  بیذـکت  ناـنآ 

يدرک  صلاخ 
282 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ُمالَّسلا  َنیِملاَّظلا ، یَلَع  ِهَّللا  ُۀَنَْعل  الا  ُنیقَْیلا ، َکیتا  یّتَح  ًابِسَتُْحم ، ًاِرباص 
مالس  داب ، ناراکمتس  رب  ادخ  تنعل  دیسر ، ارف  تگرم  نامز  ات  يدش ، یضار  وا  شاداپ  هب  هدرک و  ربص  و 

َِدئآقَو َنیقَّتُْملا ، َماماَو  َنینِمْؤُْملا ، َبوُسْعَیَو  َنیِملْسُْملاَدِّیَس ، ای  َْکیَلَع 
ياوشیپ  ناراکزیهرپ و  ماما  نانمؤم و  ياوشیپ  ناناملسم و  رورس  اقآ و  يا  وت  رب 

، ُهُّیِصَوَو ِهَّللا  ِلوُسَر  وُخا  َکَّنا  ُدَهْشا  ُُهتاکََربَو ، ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  َنیلَّجَحُْملا ، ِّرُْغلا 
ادخ لوسر  نیشناج  ردارب و  ییوت  هک  مهدیم  یهاوگ  داب ، وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  و  نایوردیفس ،

، ِهَّللِاب َنَمآ  ْنَم  ُلَّواَو  ِِهتَّما ، یف  ُُهتَفیلَخَو  ِهِعْرَش ، یلَع  ُُهنیماَو  ِهِْملِع  ُثِراوَو 
دروآ نامیا  ادخ  هب  هک  یسک  نیلّوا  شتّما و  نایم  رد  شنیشناج  شتعیرش و  رب  وا  نیما  ملع و  ثراو  و 

، َکیف َُهلَْزنا  ام  ِهَّللاِنَع  َغََّلب  ْدَق  ُهَّنا  ُدَهْشاَو  ِهِِّیبَن ، یلَع  َلِْزنا  اِمب  َقَّدَصَو 
دومن غالبا  تّما ) هب   ) درک لزان  وت  دروم  رد  ادخ  هچنآ  وا  هک  مهدیم  یهاوگ  و  دومن ، قیدصت  دش  لزان  شربمایپ  رب  هچنآ  و 

َدَقَعَو َِکتَیالِوَو ، َِکتَعاط  َضْرَف  ِِهتَّما  یلَع  َبَجْواَو  ِهِْرمِاب ، َعَدَصَف 
وت يارب  دومرف و  بجاو  شتّما  رب  ار  وت  تیالو  تعاطا و  و  دیناسر ، ماجنا  هب  ار  شراک  و 

ُهَّللا  ُهَلَعَج  امَک  ْمِهِسُْفنا ، ْنِم  َنینِمْؤُْملِاب  یلْوا  َکَلَعَجَو  ََکل ، َۀَْعیَْبلا  ُمِْهیَلَع 
ار وا  ادخ  هک  هنوگ  نامه  داد ، رارق  ناشدوخ  زا  رتهتسیاش  نانمؤم  هب  تبسن  ار  وت  تفرگ و  تعیب  نانآ  زا 

َمُهللا  اُولاقَف  ُْتغََّلب ، ْدَق  ُتَْسلا  َلاقَف  ْمِْهیَلَع ، یلاعَت  َهَّللا  َدَهْشا  َُّمث  َِکلذَک ،
: دنتفگ سپ  مدناسرن ؟ ار ) ادخ  نامرف   ) ایآ دومرف : تفرگ و  دهاش  نانآ  رب  ار  هبترمدنلب  دنوادخ  سپس  داد ، رارق  نینچ 

ُهَّللا  َنَعَلَف  ِدابِْعلا ، َْنَیب  ًامِکاحَو  ًادیهَش  َِکب  یفَک  َو  ْدَهْشا  َّمُهللا  َلاقَف  یَلب 
دنک تنعل  ادخ  سپ  تسا ، یفاک  ناگدنب  نیب  وت  مکح  تداهش و  شاب و  دهاش  وت  ایادخ  دومرف : سپ  يدناسر ، ادخب 

َکَّنا  ُدَهْشاَو  ِقاثیْملا ، َدَْعب  َكِدْهَع  َثِکانَو  ِراْرقِْإلا ، َدَْعب  َِکتَیالِو  َدِحاج 
وت هک  مهدیم  یهاوگ  و  نامیپ ، نتسب  زا  دعب  ار  تنانکش  نامیپ  نآ و  هب  رارقا  زا  دعب  ار  تتیالو  رکنم 

اِمب یفْوا  ْنَمَو  ِهِدْهَِعب ، ََکل  ٍفُوم  یلاعَت  َهَّللا  َّناَو  یلاعَت  ِهَّللا  ِدْهَِعب  َْتیَفَو 
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ادخ اب  هچنآ  هب  سک  ره  و  دومن ، افو  وت  دروم  رد  شدهع  هب  هبترمدنلب  دنوادخ  يدومن و  افو  هبترمدنلب  دنوادخ  دهع  هب 
، ُّقَْحلا َنینِمْؤُْملاُریما  َکَّنا  ُدَهْشاَو  ًامیظَع ، ًارْجا  ِهیتُْؤیَسَف  َهَّللا  ُْهیَلَع  َدَهاع 

نانمؤم  ریما  قح  هب  ییوت  هک  مهدیم  یهاوگ  داد و  دهاوخ  وا  هب  یگرزب  شاداپ  يدوز  هب  دنک ، افو  هتسب  دهع 
، ُلوُسَّرلا َِکلِذب  ِۀَّمُْألا  یَلَع  َدْهَْعلا  ََکل  َذَخاَو  ُلیْزنَّتلا ، َِکتَیالِِوب  َقَطَن  يذَّلا 

. تسا هتفرگ  نامیپ  دهع و  نآ  رب  تّما  زا  ادخ  لوسر  هتفگ و  نخس  تتیالو  دروم  رد  نآرق  هک 
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ُهَّللا  َلَْزناَف  ْمُکِسوُُفِنب ، َهَّللا  ُُمتْرَجات  َنیذَّلا  َكاخاَو  َکَّمَعَو  َکَّنا  ُدَهْشاَو 
: دومرف لزان  نینچ  امش  نأش  رد  ادخ  دیدومن و  تراجت  ادخ  اب  ناتناج  اب  هک  دیتسه  یناسک  تردارب  ومع و  وت و  هک  مهدیم  یهاوگ  و 

، َۀَّنَْجلا ُمَُهل  َّنِاب  ْمَُهلاْوماَو  ْمُهَسُْفنا  َنینِمْؤُْملا  َنِم  يرَتْشا  َهَّللا  َّنا  ْمُکیف :
، دشاب نانآ  يارب  تشهب  شربارب ) رد   ) هک هدرک  يرادیرخ  ار  ناشلاوما  اهناج و  نانمؤم  زا  دنوادخ 

ِۀیرْوَّتلا ِیف  ًاّقَح  ِْهیَلَع  ًادْعَو  َنُولَتُْقیَو ، َنُوُلتْقَیَف  ِهَّللا ، ِلیبَس  یف  َنُوِلتاُقی 
تاروت  رد  هک  وا  رب  تسا  یّقح  هدعو  نیا  دنوشیم ، هتشک  دنشکیم و  دننکیم ، راکیپ  ادخ  هار  رد  هک ): هنوگ  نیا  هب  )

يذَّلا  ُمُکِْعِیِبب  اُورِْشبَتْساَف  ِهَّللا ، َنِم  ِهِدْهَِعب  یفْوا  ْنَمَو  ِنآْرُْقلاَو ، ِلیْجنِْإلاَو 
امش رب  داب  تراشب  نونکا  تسا !؟ رترادافو  شدهع  هب  ادخ  زا  یسک  هچ  هدومرف ؛ رکذ  نآرق  لیجنا و  و 

َنُودِماْحلا  َنُوِدباْعلا ، َنُوِبئآَّتلا  ُمیظَْعلا ، ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلذَو  ِِهب ، ُْمتْعَیاب 
نایوگساپس  ناراکتدابع ، ناگدننکهبوت ، گرزب ، يزوریپ  نآ  تسا  نیا  دیاهدرک و  ادخ  اب  هک  يدتس  داد و  هب 

ِنَع  َنوُهاَّنلاَو  ِفوُْرعَْملِاب ، َنوُِرمْالا  َنوُدِجاَّسلا ، َنوُعِکاَّرلا  َنوُِحئآَّسلا ،
زا ناگدننکیهن  فورعم و  هب  نارمآ  ناروآهدجس ، ناگدننکعوکر ، ناگدننکتحایس ،

، َنینِمْؤُْملاَریما ای  ُدَهْشا  َنینِمْؤُْملا . ِرَِّشبَو  ِهَّللاِدوُدُِحل ، َنوُِظفاْحلاَو  ِرَْکنُْملا ،
نانمؤمریما  يا  مهدیم  یهاوگ  نانمؤم . نینچنیا )  ) هب هد  تراشب  و  دنایقیقح ) نانمؤم  ، ) یهلا ياهزرم ) و   ) دودح ناظفاح  رکنم و 

ِنَع  ٌِدناع  َكَْریَغ  َِکب  َلِداْعلا  َّناَو  ِنیمَْألا ، ِلوُسَّرلِاب  َنَمآ  ام  َکیف  َّكآَّشلا  َّنا 
دنتسناد ربارب  وت  اب  ار  وت  ریغ  هک  اهنآ  و  دناهدرواین ، نامیا  نیما  لوسر  هب  وت  رد  ناگدننکدیدرت  هک 

َمْوَی  َِکتَیالِِوب  ُهَلَمْکاَو  َنیَملاْعلا ، ُّبَر  اَنل  ُهاضَتْرا  يِذَّلا  ِمیوَْقلا ، ِنیّدلا 
، دومن لماک  وت  تیالو  اب  ریدغ  زور  رد  ار  نآ  دیدنسپ و  ام  يارب  نایناهج  راگدرورپ  هک  دنّقح ، نید  نمشد 

یطارِص  اذه  َّناَو  ِمیحَّرلا : ِزیزَْعلا  ِلْوَِقب  ُِّینْعَْملا  َکَّنا  ُدَهْشاَو  ِریدَْغلا ،
هار  نیا  و  نابرهم : زیزع و  دنوادخ  راتفگ  دوصقم  ییوت  هک  مهدیم  یهاوگ  و 

ِهَّللاَو  َّلَض  ِِهلیبَس . ْنَع  ْمُِکب  َقَّرَفَتَف  َُلبُّسلا  اوُِعبَّتَت  الَو  ُهوُِعبَّتاَف ، ًامیقَتْسُم 
ادـخ هب  دزاسیم . رود  قح  قیرط  زا  ار  امـش  هک  دـینکن  يوریپ  یفارحنا ) و   ) هدـنکارپ ياههار  زا  دـینک و  يوریپ  نآ  زا  تسا  نم  میقتـسم 

دش هارمگ  دنگوس 
َكِْرمَِأل  انْعِمَس  َّمُهللا  َكاداع ، ْنَم  ِّقَْحلا  ِنَع  َدَنَعَو  َكاوِس ، َعَبَّتا  ِنَم  َّلَضاَو 

هدینش  ار  تنیمارف  ایادخ  دش ، فرحنم  قح  هار  زا  دومن  ینمشد  وت  اب  سک  ره  دومن و  يوریپ  وت  ریغ  زا  هک  یسک  درک  هارمگ  و 
ْذا َدَْعب  اَنبُوُلق  ْغُِزت  الَو  انَّبَر  انِدْهاَف  َمیقَتْسُْملا ، َکَطارِص  انْعَبَّتاَو  انْعَطاَو ،

نکم  هارمگ  ار  ام  ياهلد  نک و  تیاده  ار  ام  اراگدرورپ  میدرک ، يوریپ  تتسار  هار  زا  و  میدومن ، تعاطا  و 
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َْمل  َکَّنا  ُدَهْشاَو  َکِمُْعنَِأل ، َنیرِکاَّشلا  َنِم  اْنلَعْجاَو  َِکتَعاط ، یلا  انَْتیَدَه 

وت هک  مهدیم  یهاوگ  و  يداد ، رارق  تیاهتمعن  نارازگرکش  زا  يدومن و  تیاده  تیگدنب  هب  هک  نآ  زا  دعب 
ِنَعَو  ًارِداق ، ِْظیَْغلا  ِمْظَک  یلَعَو  ًاِفلاُحم ، یقُِّتللَو  ًاِفلاُخم ، يوَْهِلل  ْلََزت 

رب و  ییاناوت ، مشخ  ندرب  ورف  رب  و  ینامیپمه ، يراکزیهرپ  اوقت و  اب  هدرک و  تفلاخم  سفن  ياوه  اب  هتسویپ 
اِمبَو ًایضار ، ُهَّللا  َعیطا  اذاَو  ًاطِخاس ، ُهَّللا  َیِصُع  اذاَو  ًاِرفاغ ، ًاِیفاع  ِساَّنلا 

هچنآ  هب  و  يدونشخ ، دوش ، ادخ  تعاطا  نوچ  هدش و  نیگمشخ  دوش  ادخ  ینامرفان  هک  ینامز  ياهدنشخب و  هدننک و  وفع  مدرم 
ام ًاغِّلَبُم  َتْعِدُوتْسا ، اَِمل  ًاِظفاح  َتْظِفُْحتْسا ، اَِمل  ًایِعار  اًِلماع ، َْکَیلا  َدِهَع 

رب هچنآ  هدرک و  ظفح  دوب  هتشاذگ  هعیدو  تدزن  هچنآ  يدومن ، تیاعر  دوب  هتساوخ  ار  شتظفاحم  هچنآ  هدرک و  لمع  تفرگ  نامیپ  وت  زا 
َتْکَْسما  الَو  ًاعِراض ، َْتیَقَّتا  اَم  َکَّنا  ُدَهْشاَو  َتْدِعُو ، ام  ًارِظَْتنُم  َْتلِّمُح ،

هبلاطم  زا  زجع  رطاخ  هب  يدرکن و  هّیقت  یناوتان  رطاخ  هب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  و  يدش ، شاهدعو ، رظتنم  يدناسر و  یتشاد  هدهع 
الَو اًلِکان ، َکیبِصاغ  ِةَدَهاُجم  ْنَع  َتْمَجْحا  الَو  ًاعِزاج ، َکِّقَح  ْنَع 

، يدرکن ینیشنبقع  تّقح  نابصاغ  اب  هزرابم  زا  یتسس  رطاخ  هب  و  يداتسیان ، زاب  تّقح 
یف  ََکباصا  اِمل  َْتنَهَو  الَو  ًانِهادُم ، َهَّللا  یِضُْری  ام  ِفالِِخب  یضِّرلا  َتْرَهْظا 

، دیسر وت  هب  ادخ  هار  رد  هچنآ  رطاخب  و  يدومنن ، رهاظ  ادخ  يدونشخ  فالخ  رب  ار  تیدونشخ  يراکایر  رطاخ  هب  و 
ْنا  ِهَّللا  َذاعَم  ًاِبقاُرم ، َکِّقَح  ِبَلَط  ْنَع  َْتنَکَتْسا  َالَو  َْتفُعَض  الَو  ِهَّللا ، ِلیبَس 

هک  ادخ  رب  هانپ  يدشن ، هدنامرد  ناوتان و  تّقح  هبلاطم  زا  تناج  ظفح  رطاخ  هب  و  يدشن ، تسس 
، َكَْرما ِْهَیلا  َتْضَّوَفَو  َکَّبَر ، َْتبَسَتْحا  َتِْملُظ  ْذا  َْلب  َِکلذَک ، َنوُکَت 

يدومن  راذگاو  وا  هب  ار  تراک  يداد و  رارق  رظن  ّدم  ار  تراگدرورپ  يدش  عقاو  متس  دروم  هک  هاگ  نآ  هکلب  یشاب ، نینچ 
، اُوفَّوََخت امَف  َهَّللا  ُمُهَْتفَّوَخَو  اوُظَعَّتا ، اَمَف  ْمُهَتْظَعَو  َو  اوُرَکَّدا ، اَمَف  ْمُهَتْرَّکَذَو 

دندیسرتن اهنآ  یلو  يدناسرت  ادخ  زا  ار  نانآ  دنتفرگن و  تربع  یلو  يدرک  ناشتحیصن  دنتفریذپن و  یلو  يداد  رّکذت  اهنآ  هب  و 
َكاعَد  یّتَح  ِهِداهِج ، َّقَح  ِهَّللا  ِیف  َتْدَهاج  َنینِمْؤُْملا ، َریما  ای  َکَّنا  ُدَهْشاَو 

راوج هب  ار  وت  دنوادخ  هک  نیا  ات  يدومن ، داهج  ادخ  هار  رد  یگتسیاش  هب  نانمؤمریما ، يا  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  و 
ْمِِهْلتَِقب  َۀَّجُْحلا  َکَئادْعا  َمَْزلاَو  ِهِراِیتْخِاب ، ِْهَیلا  َکَضَبَقَو  ِهِراوِج ، یلا  ُهَّللا 

تنانمشد  اب  ادخ  نانآ ، تسد  هب  وت  ندش  هتشک  اب  و  درک ، حور  ضبق  دوخ  رایتخا  هب  ار  وت  و  دناوخ ، ارف  شتمحر 
ِعیمَج  یلَع  ِۀَِغلاْبلا  ِجَجُْحلا  َنِم  ََکل  ام  َعَم  ْمِْهیَلَع ، ََکل  ُۀَّجُْحلا  َنوُکَِتل  َكاَّیا ،

، يراد شتاقولخم  یمامت  رب  هک  رگید  ياسر  ياهتّجح  همه  نآ  اب  دشاب  مامت  اهنآ  رب  وت  تّجح  ات  دومن  تّجح  مامتا 
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َتْدَهاجَو  ًاِصلُْخم ، َهَّللا  َتْدَبَع  َنینِمْؤُْملاَریما ، ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهِْقلَخ ،
هناروبص  هدومن و  تدابع  ار  ادخ  صالخا  يور  زا  نانمؤمریما ، يا  وت  رب  مالس 

َۀَّنُس َْتعَبَّتاَو  ِِهباتِِکب ، َْتلِمَعَو  ًابِسَتُْحم ، َکِسْفَِنب  َتْدُجَو  ًاِرباص ، ِهَّللا  ِیف 
ّتنس  زا  هدومن و  لمع  شباتک  هب  يدرک و  يراکادف  تناج  اب  ادخ  باسح  هب  و  يدومن ، داهج  ادخ  هار  رد 

ِنَع  َْتیَهَنَو  ِفوُْرعَْملِاب ، َتْرَماَو  َةاکَّزلا ، َْتیَتآَو  َةالَّصلا ، َتْمَقاَو  ِهِِّیبَن ،

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 237 

http://www.ghaemiyeh.com


زا یهن  فورعم و  هب  رما  ناوت  ّدح  رد  هداد و  تاکز  هتشاد و  اپب  ار  زامن  و  يدرک ، يوریپ  شربمایپ 
ُلِفَْحت  ال  ُهَّللاَدَعَو ، امیف  ًابِغار  ِهَّللاَْدنِعام ، ًایِغَْتبُم  َْتعَطَتْسا ، اَم  ِرَْکنُْملا 

اهتبیصم هب  يدوب ، قاتشم  هدومرف  ادخ  هچنآ  هب  هدومن و  بلط  تسادخ  دزن  هچنآ  هک  یلاح  رد  يدرک ، رکنم 
ْنَم  َِکفا  ٍبِراُحم ، ْنَع  ُمِجُْحت  الَو  ِِدئآدَّشلا ، َْدنِع  ُنِهَت  الَو  ِِبئاوَّنلِاب ،

سک  ره  هدز  تمهت  يدرکن ، ینیشنبقع  هزرابم  زا  و  يدشن ، تسس  اهیتخس  لباقم  رد  هدادن و  ّتیمها 
ْدََقل َْکنَع ، َدَنَع  ْنَِمل  یلْواَو  َْکیَلَع ، اًلِطاب  يرَْتفاَو  َْکَیلا ، َِکلذ  َْریَغ  َبَسَن 

دنادرگ يور  وت  زا  هک  یسک  يارب  تسا  هتسیاش  اهتبسن ) نیا   ) و تسا ، هتسب  ارتفا  وت  رب  هدز و  تمهت  دهد ، تبسن  وت  هب  ار  نیا  زا  ریغ 
، ٍباِستْحا َْربَص  يذَْألا  یَلَع  َتْرَبَصَو  ِداهِْجلا ، َّقَح  ِهَّللا  ِیف  َتْدَهاج 

يدومن  ربص  ّتیذا  رازآ و  ربارب  رد  ادخ  باسح  هب  يدومن و  داهج  ادخ  هار  رد  یگتسیاش  هب  وت  هک  ارچ 
ِراد یف  ُهَتَْحفَص  يْدباَو  َدَهاجَو ، َُهل  یّلَصَو  ِهَّللِاب ، َنَمآ  ْنَم  ُلَّوا  َْتناَو 

راکـشآ كرـش  ِنیمز  رد  ار  شاهرهچ  تسا و  هدومن  داهج  هدـناوخ و  زاـمن  وا  يارب  هدروآ و  ناـمیا  ادـخ  هب  هک  يدوب  یـسک  نیلّوا  وت  و 
، دومن

ُِلئاْقلا  َْتناَو  ًةَرْهَج ، ُدَبُْعی  ُناْطیَّشلاَو  ًَۀلالَض ، ٌۀَنوُحْشَم  ُضْرَْألاَو  ِكْرِّشلا ،
: یتفگ یسک  ییوت  و  دشیم ، تادابع  اراکشآ  ناطیش  دوب و  هدش  رپ  یهارمگ  زا  نیمز  هک  یلاح  رد 

َْولَو ًۀَشْحَو ، یّنَع  ْمُُهقُّرَفَت  الَو  ًةَّزِع ، یلْوَح  ِساَّنلا  ُةَْرثَک  ینُدیَزتال 
رگا و  دزادنایمن ، متشحو  هب  زین  ناشندشهدنکارپ  دیازفایمن و  متّزع  هب  نم  فارطا  رد  ّتیعمج  یناوارف 

َتَْرثآَو  َتْزَزَعَف ، ِهَّللِاب  َتْمَصَتْعا  ًاعِّرَضَتُم ، ْنُکا  َْمل  ًاعیمَج  ُساَّنلا  ِینَمَلْسا 
ترخآ  و  یتفای ، تّزع  يدروآ و  هانپ  ادخ  هب  منکیمن ، سامتلا  دننک ، اهر  ارم  مدرم  مامت 

، َکیبَتْجاَو َکَصَلْخاَو  َكادَهَو ، ُهَّللا  َكَدَّیاَو  َتْدِهَزَف ، یلوُْألا  یَلَع  َةَرِخْألا 
دیزگرب هدنادرگ و  صلاخ  درک و  تیاده  هدومن و  دییأت  ار  وت  ادخ  و  يدش ، دهاز  يداد و  حیجرت  ایند  رب  ار 

َالَو َُکلاوْحا ، ْتَبَّلَقَت  الَو  َُکلاْوقا ، ْتَفَلَتْخا  َالَو  َُکلاْعفا ، ْتَضَقانَت  امَف 
زگره و  دشن ، نوگرگد  تلاح  و  دوبن ، فالتخا  تراتفگ  رد  ضقانت و  ترادرک  رد  سپ 
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َکَسَّنَد  الَو  ِماطُْحلا ، َیلا  َتْهِرَش  الَو  ًابِذَک ، ِهَّللا  یَلَع  َْتیَرَْتفا  َالَو  َْتیَعَّدا 

، تخاسن هدولآ  ار  وت  ناهانگ  و  يدوبن ، صیرح  ایند  زیچان  عاتم  هب  يدادن و  غورد  تبسن  دنوادخ  هب 
ِقَْحلا  َیلا  يدْهَت  َكِْرما ، ْنِم  ٍنیقَیَو  َکِّبَر ، ْنِم  ٍۀنَِّیب  یلَع  ْلََزت  َْملَو  ُماثْآلا ،

قح و يوس  هب  دوب ، وت  هارمه  تراک  رد  ینیقی  تراگدرورپ و  هیحان  زا  يراکشآ  لیلد  هتسویپ 
َنا  ٍقْدِص ، َمَسَق  ِهَّللِاب  ُمِْسقاَو  ٍّقَح ، َةَداهَش  ُدَهْشا  ٍمیقَتْسُم ، ٍطارِص  یلاَو 

هک  مروخیم  دنگوس  ادخ  هب  هناقداص  مهدیم و  یهاوگ  قح  يور  زا  يدرکیم ، تیاده  تسار  هار 
َیلْوَمَو  َيالْوَم  َکَّناَو  ِْقلَْخلا ، ُتاداس  ْمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَص  َُهلآَو  ًادَّمَُحم 

مامت  نم و  تسرپرس  ییوت  دنتاقولخم و  رورس  داب - نانآ  رب  ادخ  دورد  هک  شنادناخ - دّمحم و 
، ُُهثِراوَو ُهُّیِصَوَو  ِلوُسَّرلا  وُخاَو  ُهُِّیلَوَو ، ِهَّللا  ُْدبَع  َکَّناَو  َنینِمْؤُْملا ،

شثراو  نیشناج و  ادخ و  لوسر  ردارب  شرادتسود و  ادخ و  هدنب  ییوت  و  نانمؤم ،
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ِهَّللِاب  َّرَقا  الَو  َِکب ، َرَفَک  ْنَم  یب  َنَمآ  ام  ِّقَْحلِاب  ینَثََعب  يذَّلاَو  ََکل ، ُِلئآْقلا  ُهَّناَو 
هدرواین  نامیا  نم  هب  دوش  رفاک  وت  هب  هک  یسک  درک ، ثوعبم  قح  هب  ارم  هک  نآ  هب  مسق  دومرف : وت  هب  وا  و 

ْنَم ال ََّیلا  الَو  ِهَّللا  َیلا  ِدَتْهَی  َْملَو  َْکنَع ، َّدَص  ْنَم  َّلَض  ْدَقَو  َكَدَحَج ، ْنَم 
نم ادـخ و  يوس  هب  و  تسا ، هارمگ  تشاد  زاـب  وـت  زا  ار ) مدرم   ) هک یـسک  و  تسا ، هدرکن  رارقا  ادـخ  هب  دـنک  راـکنا  ار  وـت  هک  یـسک  و 

هب  هک  سک  ره  هدشن  تیاده 
َلِمَعَو  َنَمآ  َو  َبات  ْنَِمل  ٌراَّفََغل  ّیناَو  َّلَجَوَّزَع ، ّیبَر  ُلْوَق  َوُه  َو  َِکب ، يدَتْهَی 

هدرک هبوت  هک  ار  سک  ره  مزرمآیم  نیقی  هب  و  دومرف : هک  تسا  یمارگ  زیزع و  راگدرورپ  لوق  نامه  نیا  تسا و  هدشن  تیادـه  وت  يوس 
لمع  دروآ و  نامیا  و 

َكُرُون ال َو  یفْخَی  َُکلْضَف ال  َيالْوَم  َِکتَیالِو ، یلا  يدَتْها  َُّمث  ًاِحلاص 
ترون  هدوبن و  یفخم  تتلیضف  نم  يالوم  دریذپب ، ار  وت  تیالو  هداد و  ماجنا  هتسیاش 

، ِدابِْعلا یَلَع  ُۀَّجُْحلا  َْتنا  َيالْوَم  یقْشَْألا  ُمُولَّظلا  َكَدَحَج  ْنَم  َّناَو  ُأَفُْطی ،
ناگدنب  رب  تّجح  ییوت  نم  يالوم  تسا ، تخبدب  راکمتس و  دنک  راکنا  ار  وت  سک  ره  ددرگن و  شوماخ 

یلوُْألا  ِیف  ُهَّللا  َعَفَر  ْدََقل  َيالْوَم  ِداعَْمِلل ، ُةَّدُْعلاَو  ِداشَّرلا ، َیلا  يداْهلاَو 
ار تهاگیاج  ایند  رد  دنوادخ  نیقی  هب  نم  يالوم  تمایق ، زور  يارب  هریخذ  تسار و  هار  هب  امنهار  و 

، َکََفلاخ ْنَم  یلَع  َیِمَع  ام  َكَرََّصبَو  َکَتَجَرَد ، ِةَرِخْألا  ِیف  یلْعاَو  َکََتلِْزنَم ،
تنیفلاخم  رب  دنام  هدیشوپ  هچنآ  رب  ار  وت  درک  هاگآ  داد و  رارق  رترب  ار  تاهبتر  ترخآ  رد  دُرب و  الاب 

، َْکنِم ِۀَمْرُْحلا  یِّلِحَتْسُم  ُهَّللا  َنَعَلَف  ََکل ، ِهَّللا  ِبِهاوَم  َْنَیبَو  َکَْنَیب  َلاحَو 
هتسکش  ار  تتمرح  هک  نانآ  رب  ادخ  تنعل  سپ  دندش ، عنام  وت  رب  ادخ  ياهتمعن  وت و  نیب  هک  نانآ  رب  و 
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ُمُهَهوُجُو  ُحَْفَلت  َنیذَّلا  َنوُرَسْخَْألا ، ُمُهَّنا  ُدَهْشاَو  َْکنَع ، ِّقَْحلا  يِِدئاذَو 

دنازوس ار  ناشهرهچ  شتآ  هک  نانآ  دنناراکنایز ، نانآ  نیقی  هب  هک  مهدیم  یهاوگ  و  دنتفرگ ، ار  تّقح  و 
َْتقَطَن  الَو  َتْمَجْحا ، الَو  َْتمَْدقا  ام  َکَّنا  ُدَهْشاَو  َنوُِحلاک ، اهیف  ْمُهَو  ُراَّنلا 

هتفگن  نخس  يدومنن و  ینیشن  بقع  هدرکن و  مادقا  نیقی  هب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  دناهدیشک و  مهرد  يور  شتآ  رد  هک  یلاح  رد 
َرَظَن ْدََقل  ِهِدَِیب ، یسْفَن  يذَّلاَو  َْتُلق  ِِهلوُسَرَو ، ِهَّللا  َنِم  ٍْرمِاب  اَّلا  َتْکَْسما ، الَو 

، تسوا تسد  هب  مناج  هک  نآ  هب  مسق  يدومرف : شلوسر ، ادخ و  نامرف  هب  رگم  يدشن ، تکاس  و 
ُِیلَع  ای  َلاقَف  ًامُْدق ، ِْفیَّسلِاب  ُبِرْضا  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ََّیلا 

و مدزیم ، ریـشمش  وا ) ظفح  يارب   ) شیور شیپ  هک  یلاح  رد  درک  هاگن  نم  هب  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  هک  ادـخ - لوسر 
یلع  يا  دومرف :

َنا  َکُِملْعاَو  يْدَعب  َِّیبَنال  ُهَّنا  اَّلا  یسُوم  ْنِم  َنوُراه  َِۀلِْزنَِمب  یّنِم  َْتنا 
هک  منکیم  هاگآ  ار  وت  دوب و  دهاوخن  نم  زا  دعب  يربمایپ  هک  نیا  زج  یتسه ، یسوم  هب  تبسن  نوراه  دننامه  نم  هب  تبسن  وت 

الَو ُْتبِذُک ، الَو  ُْتبِذَک  ام  ِهَّللا  َوَف  یتَّنُس  یلَعَو  یعَم  َکَتویَحَو  َکَتْوَم 
هن  دش و  هتفگ  غورد  نم  هب  هن  متفگ و  غورد  هن  دنگوس  ادخ  هب  سپ  دوب ، دهاوخ  نم  ّتنس  رب  نم و  هارمه  تیگدنز  گرم و 

ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یلََعل  ّیناَو  ّیبَر  ََّیلا  َدِهَع  ام  ُتیسَن  الَو  یب  َّلُض  الَو  ُْتلَلَض 
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راکشآ لیلد  هارمه  نم  نیقی  هب  مدرکن و  شومارف  ار  مراگدرورپ  نامیپ  دهع و  زگره  دش و  هارمگ  نم  هلیـسو  هب  یـسک  هن  مدش و  هارمگ 
زا

ُهُظِْفلا  ِحِضاْولا ، ِقیرَّطلا  یَلََعل  ّیناَو  یل  ُِّیبَّنلا  اَهَنََّیبَو  ِهِِّیبَِنل  اهَنََّیب  ّیبَر 
تکرح راکـشآ  هار  رب  نم  نیقی  هب  دوـمن و  نشور  نم  يارب  زین  وا  هتخاـس و  نشور  شربماـیپ  يارب  ار  نآ  هـک  مدوـب  مراـگدرورپ  بناـج 

، منکیم نایب  تحارص  اب  ار  نآ  هک  مدومن 
ُهَّللاَو  َكاوان ، ْنَِمب  َكاواس  ْنَم  ُهَّللا  َنَعَلَف  َّقَْحلا ، َْتُلقَو  ِهَّللاَو  َْتقَدَص  ًاظَْفل ،

يدنوادخ  دندرک و  ربارب  تنانمشد  اب  ار  وت  هک  یناسک  رب  ادخ  تنعل  سپ  يدومرف ، قح  هب  هتفگ و  تسار  هک  دنگوس  ادخ  هب 
َنَعَلَف  َنوُمَْلعَیال . َنیذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه  ُلوُقَی : ُهُمْسا  َّلَج 

تنعل  سپ  دنناسکی ؟ دننادیمن  هک  یناسک  اب  دننادیم  هک  یناسک  ایآ  دیامرفیم : تسا  گرزب  شمان  هک 
وُخاَو ِهَّللا  ُِّیلَو  َْتناَو  َکَتَیالِو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  َضَرَف  ْنَم  َِکب  َلَدَع  ْنَم  ُهَّللا 

ردارب ادخ و  رادتسود  ییوت  و  داد ، رارق  فیدر  مه  تسا  بجاو  اهنآ  رب  وت  تیالو  هک  یناسک  اب  ار  وت  هک  یسک  رب  ادخ 
یلاعَت  ُهَّللا  َلاق  ِِهلیضْفَِتب ، ُنآْرُْقلا  َقَطَن  يذَّلاَو  ِِهنید ، ْنَع  ُّبآَّذلاَو  ِِهلوُسَر ،

: دومرف هبترمدنلب  دنوادخ  تسا ، هتفگ  نخس  شیرترب  هب  نآرق  هک  یسک  و  شنید ، زا  هدننک  عافد  شلوسر و 
ُْهنِم  ٍتاجَرَد  ًامیظَع ، ًارْجا  َنیدِعاْقلا  یَلَع  َنیدِهاجُْملا  ُهَّللا  َلَّضَفَو 

ص287 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
دنوادخ هیحان  زا  یّمهم )  ) تاجرد دیشخب  يرترب  یمیظع  شاداپ  اب  داهج ] ناگدننک  كرت  نادعاق /[  رب  ار  نادهاجم  و 
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َۀَیاقِس ُْمْتلَعَجا  یلاعَت  ُهَّللا  َلاقَو  ًامیحَر . ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناکَو  ًۀَمْحَرَو ، ًةَرِفْغَمَو 

: دومرف هبترمدنلب  دنوادخ  تسا و  نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  دناهتشاد ) ییاهـشزغل  رگا   ) و ددرگیم ) نانآ  بیـصن   ) تمحر شزرمآ و  و 
ندرک  باریس  ایآ 

َدَهاجَو ِرِخْألا  مِوَْیلاَو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَمَک  ِمارَْحلا ، ِدِجْسَْملا  َةَرامِعَو  ِّجآْحلا 
وا هار  رد  هدروآ و  نامیا  تمایق  زور  ادخ و  هب  هک  دیداد  رارق  یسک  ِلمع )  ) دننامه ار  مارحلادجسم  ندرک  دابآ  جاّجح و 

َنیذَّلا  َنیِملاَّظلا ، َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللاَو ال  ِهَّللاَْدنِع ، َنوُوَتْسَی  ال  ِهَّللا ، ِلیبَس  یف 
هک  اهنآ  دنکیمن ، تیاده  ار  ناملاظ  هورگ  دنوادخ  دنتسین و  يواسم  ادخ  دزن  ود ) نیا  ( !؟ تسا هدرک  داهج 

ًۀَجَرَد ُمَظْعا  ْمِهِسُْفناَو  ْمِِهلاْومِاب  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  اوُدَهاج  َو  اوُرَجاهَو  اُونَمآ 
دزن ناشماقم  دندومن  داهج  ادخ  هار  رد  ناشیاهناج  لاوما و  اب  دندرک و  ترجه  دندروآ و  نامیا 

، ٍناوْضِرَو ُْهنِم  ٍۀَمْحَِرب  ْمُهُّبَر  ْمُهُرِّشَُبی  َنوُِزئآْفلا ، ُمُه  َِکئلواَو  ِهَّللاَْدنِع ،
( شیوخ  ) تیاضر دوخ و  هیحان  زا  یتمحر  هب  ناشراگدرورپ  دنراگتسر ، زوریپ و  اهنآ  تسا و  رترب  ادخ 

. ٌمیظَع ٌرْجا  ُهَْدنِع  َهَّللا  َّنا  ًاَدبا ، اهیف  َنیِدلاخ  ٌمیقُم ، ٌمیعَن  اهیف  ْمَُهل  ٍتاَّنَجَو 
دنهاوخ اهتمعن ) نیا  نایم  رد  و   ) اهغاب نیا  رد  دبا  ات  هراومه و  دـنراد ، هنادواج  ياهتمعن  نآ  رد  هک  دـهدیم  تراشب  تشهب  زا  ییاهغاب  و 

، تسا دنوادخ  دزن  میظع  شاداپ  اریز  دوب 
يدُْهلِاب  ِْغبَت  َْمل  ِهَّللا ، ِۀَعاِطل  ُِصلْخُْملا  ِهَّللا ، ِۀَحْدِِمب  ُصوُصْخَْملا  َکَّنا  ُدَهْشا 
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، تیاده يارب  ياهدرک ، صلاخ  ادخ  تعاطا  يارب  ار  دوخ  زین  وت  تسوت و  صوصخم  ادخ  حدم  هک  مهدیم  یهاوگ 
یَّلَص  ِهِِّیبَِنل  َباجَتْسا  َیلاعَت  َهَّللا  َّناَو  ًادَحا ، َکِّبَر  ِةَدابِِعب  ْكِرُْشت  َْملَو  ًالََدب ،

هک شربمایپ - تساوخرد  هبترمدـنلب  دـنوادخ  نیقی  هب  و  يدادـن ، رارق  کیرـش  ار  یـسک  تراگدرورپ  تدابع  رد  هدـیزگنرب و  ینیـشناج 
دورد

ًءالْعا ِِهتَّمُِأل  َكالْوا  ام  ِراهْظِاب  ُهَرَما  َُّمث  ُهَتَوْعَد ، َکیف  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 
هتـشاذگ وت  هدهع  رب  تّما  يارب  هک  ار  هچنآ  ندرک  راکـشآ  هب  ار  وا  سپـس  تفگ ، خساپ  وت  دروم  رد  ار  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ 

هدرب  الاب  ار  تماقم  ات  داد  نامرف 
اَّمَلَف ِریذاعَْمِلل ، ًاعْطَقَو  ِلیطابَْأِلل ، ًاضْحَدَو  َِکناهُْرِبل ، ًانالْعاَو  َِکنْاَِشل ،

زا هک  ینامز  سپ  دیامن ، عطق  ار  هناهب  هدرب و  نیب  زا  ار  اهلطاب  هتخاس و  راکشآ  ار  تلیلد  و 
َُبر  ِْهَیلا  یحْوا  َنیِقفانُْملا ، َکیف  یقَّتاَو  َنیقِساْفلا ، ِۀَْنِتف  ْنِم  َقَفْشا 

: دومن یحو  وا  هب  نایناهج  راگدرورپ  دیسرت  ناقفانم  زا  وت  دروم  رد  و  دش ، كانمیب  ناقساف  هنتف 
امَف ْلَعْفَت  َْمل  ْناَو  َکِّبَر ، ْنِم  َْکَیلا  َلِْزنا  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیا  ای  َنیَملاْعلا :

ینکن  رگا  ناسرب و  مدرم ) هب   ) اًلماک تسا ، هدش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  ربمایپ  يا 
َرازْوا ِهِسْفَن  یلَع  َعَضَوَف  ِساَّنلا . َنِم  َکُمِصْعَی  ُهَّللاَو  ُهََتلاسِر ، َْتغََّلب 

، دیرخ ناج  هب  ار  ریسم  ياهیتخس  سپ  درادیم ، هاگن  مدرم  ِیلامتحا ) ِتارطخ   ) زا ار  وت  دنوادخ  ياهدادن ، ماجنا  ار  وا  تلاسر 
289 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

َُمث  َغَْلباَف ، يدانَو  َعَمْساَو  َبَطَخَف  ِریجَْهلا ، ِءاْضمَر  یف  َضَهَنَو  ِریسَْملا ،
زا سپس  دیناسر ، ار  شمایپ  داد و  ادن  درک و  هاگآ  دناوخ و  هبطخ  و  تساوخ ، اپب  زورمین  يامرگ  رد  و 

َلاق  َُّمث  ْدَهْشا ، َّمُهَّللا  َلاقَف  یَلب  َّمُهَّللا  اُولاقَف  ُْتغََّلب ، ْلَه  َلاقَف  َعَمْجا  ْمُهَلَئَس 
: دومرف سپس  شاب ، دهاش  وت  ایادخ  دومرف : سپ  يرآ ، دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ : همه  مدناسر ، ار ) ممایپ   ) ایآ دومرف  دیسرپ و  نانآ  همه 

ْنَم  َلاقَو  َكِدَِیب  َذَخاَف  یَلب  اُولاقَف  ْمِهِسُْفنا ، ْنِم  َنینِمْؤُْملِاب  یلْوا  ُتَْسلا 
سک  ره  دومرف : تفرگ و  الاب  ار  وت  تسد  سپ  يرآ ، دنتفگ : متسین !؟ رتراوازس  ناشدوخ  زا  نانمؤم  هب  تبسن  نم  ایآ 

، ُهاداع ْنَم  ِداعَو  ُهالاو ، ْنَم  ِلاو  َّمُهللا  ُهالْوَم ، ٌِّیلَع  اذهَف  ُهالْوَم  ُْتنُک 
، دراد نمشد  ار  وا  هک  ره  رادب و  شتسود  درادب  تسود  ار  وا  هک  ره  ایادخ  تسوا ، تسرپرس  الوم و  یلع  میوا  تسرپرـس  الوم و  نم  هک 

شاب  شنمشد 
ِهِِّیبَن  یلَع  َکیف  ُهَّللا  َلَْزنا  اِمب  َنَمآ  امَف  َُهلَذَخ ، ْنَم  ْلُذْخاَو  ُهَرَصَن ، ْنَم  ْرُْصناَو 

دومن لزان  وت  دروم  رد  شربمایپ  رب  ادخ  هچنآ  هب  سپ  نکن ، شیرای  دنکن  يرای  ار  وا  هک  ره  و  نک ، شیرای  دنک  يرای  ار  وا  هک  ره  و 
ُْلبَق  ْنِم  َکیف  یلاعَت  ُهَّللا  َلَْزنا  ْدََقلَو  ٍریسَْخت ، َْریَغ  ْمُهَرَثْکا  َداز  الَو  ٌلیلَق ، اَّلا 

دومرف لزان  وت  دروم  رد  نیا  زا  شیپ  هبترمدنلب  دنوادخ  و  دشن ، هدوزفا  يزیچ  ناشرثکا  رب  يراکنایز  زج  و  دندرواین ، نامیا  یکدنا  زج 
ِیتْاَی  َفْوَسَف  ِِهنید ، ْنَع  ْمُْکنِم  َّدَتْرَی  ْنَم  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیا  ای  َنوُهِراک : ْمُهَو 

( دـناسریمن ینایز  ادـخ  هب   ) ددرگرب دوخ  نییآ  زا  امـش  زا  سک  ره  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دنتـشادن : شوخ  نانآ  هک  یلاح  رد 
دنوادخ

، َنیِرفاْکلا یَلَع  ٍةَّزِعا  َنینِمْؤُْملا  یَلَع  ٍۀَّلِذا  ُهَنوُّبُِحیَو ، ْمُهُّبُِحی  ٍمْوَِقب  ُهَّللا 

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 241 

http://www.ghaemiyeh.com


تخـسرس و نارفاـک  ربارب  رد  عضاوتم و  ناـنمؤم  ربارب  رد  دـنراد  تسود  ار  وا  زین  ناـنآ  دراد و  تسود  ار  اـهنآ  هک  دروآیم  ار  یتـّیعمج 
دندنمورین

ْنَم  ِهیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ  ٍِمئال ، َۀَمَْول  َنُوفاخَی  َالَو  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  َنوُدِهاُجی 
سک  ره  هب  هک  تسادخ  لضف  نیا  دنرادن ، یساره  يرگتمالم  چیه  شنزرس  زا  دننکیم و  داهج  ادخ  هار  رد  اهنآ 

َنیذَّلا  اُونَمآ  َنیذَّلاَو  ُُهلوُسَرَو ، ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنا  ٌمیلَع ، ٌعِساو  ُهَّللاَو  ُءآشَی ،
هک اهنآ  وا و  ربمایپ  تسادخ و  اهنت  امـش  ّیلو  تسرپرـس و  تساناد ، دنوادخ  عیـسو و  ادخ  ِلضف )  ) دهدیم و دنیبب ) هتـسیاش  و   ) دـهاوخب

دناهدروآ نامیا 
َُهلوُسَرَو  َهَّللا  َّلَوَتَی  ْنَمَو  َنوُعِکار ، ْمُهَو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤیَو  َةالَّصلا  َنوُمیُقی 

وا ربمایپ  ادخ و  تیالو  هک  یناسک  دنهدیم و  تاکز  عوکر  لاح  رد  دنرادیم و  اپرب  ار  زامن  هک  اهنامه 
اَنْعَبَّتاَو َْتلَْزنا  اِمب  اَّنَمآ  انَّبَر  َنُوِبلاْغلا ، ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّناَف  اُونَمآ ، َنیذَّلاَو 

زا میدروآ و  نامیا  يدرک  لزان  هچنآ  هب  ار  راگدرورپ  تسا ، زوریپ  ادخ  ّتیعمج  بزح و  اریز ) دنزوریپ   ) دنریذپب ار  نامیا  اب  دارفا  و 
ْبَهَو  انَْتیَدَه ، ْذا  َدَْعب  اَنبُوُلق  ْغُِزت  انَّبَر ال  َنیدِهاَّشلا ، َعَم  اْنُبتْکاَف  َلوُسَّرلا 

( قح هار  زا   ) يدرک تیادـه  ار  ام  هک  نآ  زا  دـعب  ار  نامیاهلد  اراـگدرورپ  سیونب ، ناـهاوگ  هرمز  رد  ار  اـم  میدومن  يوریپ  وت )  ) هداتـسرف
زا نادرگم و  فرحنم 
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ُقَْحلا  َوُه  اذه  َّنا  ُمَْلعَن  اَّنا  َّمُهللا  ُباَّهَولا . َْتنا  َکَّنا  ًۀَمْحَر ، َْکنَُدل  ْنِم  اَنل 

زا یّقح  نخس  نیا  هک  مینادیم  ام  ایادخ  ياهدنشخب ، وت  اریز  شخبب  ام  رب  یتمحر  دوخ  يوس 
َنیذَّلا  ُمَْلعَیَسَو  َرَفَکَو ، ِِهب  َبَّذَکَو  َرَبْکَتْساَو ، ُهَضَراع  ْنَم  ْنَْعلاَف  َكِْدنِع ، ْنِم 

هک  اهنآ  و  نک ، تنعل  دیزرو ، رفک  هدرک و  بیذکت  دیزرو و  ّربکت  هدرک و  تفلاخم  وا  اب  هک  ره  سپ  تسوت ، بناج 
َدِّیَسَو َنینِمْؤُْملاَریما ، ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنُوِبلَْقنَی ، ٍبَلَْقنُم  َّيا  اوُمَلَظ 

اقآ و نانمؤم و  ریما  يا  وت  رب  مالس  تساجک ، هب  ناشتشگزاب  هک  دننادیم  يدوز  هب  دندرک  متس 
، ُُهتاکََربَو ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  َنیدِهاَّزلا ، َدَهْزاَو  َنیِدباْعلا ، َلَّواَو  َنیّیِصَْولا ،

تاکرب و تمحر و  نادهاز و  نیرتدهاز  ناگدننکتدابع ، نیلّوا  و  نانیشناج ، رورس 
ًاریساَو ًامیتَیَو  ًانیکْسِم  ِهِّبُح  یلَع  ِماعَّطلا  ُمِعْطُم  َْتنا  ُُهتاَّیَِحتَو ، ُُهتاوَلَصَو 

، يداد ریسا  میتی و  نیکسم و  هب  ادخ  ياضر  يارب  یتشاد  زاین ) و   ) هقالع نآ  هب  هک  نیا  اب  ار  دوخ  ياذغ  و  داب ، وت  رب  ادخ  مالس  دورد و 
یلاعَت  ُهَّللا  َلَْزنا  َکیفَو  ًاروُکُش ، الَو  ًءآزَج  ْمُْهنِم  ُدیُرت  ال  ِهَّللا ، ِهْجَِول 

: دومرف لزان  وت  دروم  رد  هبترمدنلب  دنوادخ  و  یتساوخن ، یساپس  شاداپ و  نانآ  زا  هک  یلاح  رد 
ِهِسْفَن  َّحُش  َقُوی  ْنَمَو  ٌۀَصاصَخ ، ْمِِهب  َناک  َْولَو  ْمِهِسُْفنا  یلَع  َنوُِرثُْؤیَو 

دناهدش هتشاد  زاب  شیوخ  سفن  صرح  لخب و  زا  هک  یناسک  دنشاب  دنمزاین  رایسب  ناشدوخ  دنچ  ره  درادیم  مّدقم  دوخ  رب  ار  اهنآ  و 
ُهَّللاَو  ِساَّنلا ، ِنَع  یفاْعلاَو  ِْظیَْغِلل ، ُمِظاْکلا  َْتناَو  َنوُِحْلفُْملا . ُمُه  َِکئلواَف 

دنوادخ و  مدرم ، زا  هدنرذگرد  مشخ و  هدنربورف  ییوت  و  دنناراگتسر ،
، ِْساَْبلا َنیحَو  ِءآَّرَّضلاَو  ِءآسْاَْبلا  ِیف  ُِرباَّصلا  َْتناَو  َنینِسْحُْملا ، ُّبُِحی 

دربن ماگنه  تالکشم و  یتخس و  رد  ابیکش  ییوت  و  دراد ، تسود  ار  ناراکوکین 
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ِعیمَج  ْنِم  ِهَّللا  ِدوُدُِحب  ُِملاْعلاَو  ِۀَّیِعَّرلا ، ِیف  ُلِداْعلاَو  ِۀَّیِوَّسلِاب  ُمِساْقلا  َْتناَو 
نایم  زا  ادخ  ماکحا )  ) ِدودح هب  ياناد  و  مدرم ، نایم  رد  تلادع  هب  هدننک  راتفر  تاواسم و  هب  هدننک  میسقت  ییوت  و 

ًانِمُْؤم َناک  ْنَمَفا  ِِهلْوَِقب : ِِهلْضَف  ْنِم  َكالْوا  اَّمَعَرَبْخا  یلاعَت  ُهَّللاَو  ِهَّیِرَْبلا ،
دشاب نامیا  اب  هک  یسک  ایآ  داد : ربخ  نینچ  شراتفگ  اب  هدومن  اطع  وت  هب  هک  یتلیضف  زا  لاعتم  دنوادخ  و  تاقولخم ،

ْمُهَلَف  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَّما  َنوُوَتْسَی ، ًاقِساف ال  َناک  ْنَمَک 
دنداد ماجنا  هتسیاش  ياهراک  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  اّما  دنتسین ، ربارب  ود  نیا  زگره  هن  تسا !؟ قساف  هک  تسا  یسک  نوچمه 

، ِلیْزنَّتلا ِْملِِعب  ُصوُصْخَْملا  َْتناَو  َنُولَمْعَی . اُوناک  اِمب  ًالُُزن  يْواَْملا  ُتاَّنَج 
، دندادیم ماجنا  هچنآ  شاداپ  هب  تساهنآ  زا  دنوادخ )  ) ییاریذپ هلیسو  نیا  دوب ، دهاوخ  اهنآ  ِنآ  زا  نادیواج  تشهب  ياهغاب 

291 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ُتاماقَْملاَو  ُةَدوُهْشَْملا ، ُِفقاوَْملا  ََکلَو  ِلوُسَّرلا ، ِّصَنَو  ِلیْواَّتلا ، ِمْکُحَو 

و مالـسا ) هار  رد   ) راکـشآ ياـهدربن  تسوت  ِنآ  زا  و  تسوـت ، صوـصخم  ربماـیپ  حیرـص  شرافـس  ناـیب و  ریـسفت و  مکح  نآرق و  ملع  و 
تاماقم 

ِتَغاز  ْذا  ِبازْحَْألا ، َمْوَیَو  ٍرَْدب  َمْوَی  ُةَروُکْذَْملا ، ُماَّیَْألاَو  ُةَروُهْشَْملا ،
اهمشچ هک  هاگ  نآ  بازحا ، ردب و  زور  نامه  تساهنابز ، رس  رب  هک  ییاهزور  و  روهشم ،

َِکلانُه  انُونُّظلا ، ِهَّللِاب  َنوُّنُظَت  َو  َرِجانَْحلا ، ُبُولُْقلا  ِتَغََلبَو  ُراْصبَْألا ،
، دیدربیم ادخ  هب  يدب  نوگانوگ  ياهنامگ  دوب و  هدیسر  بل  هب  اهناج  هدش و  هریخ  تشحو  تّدش  زا 

یف  َنیذَّلاَو  َنوُِقفانُْملا  ُلوُقَی  ْذاَو  ًادیدَش ، ًالاْزلِز  اُولِْزلُزَو  َنُونِمْؤُْملا ، َِیُلْتبا 
ناقفانم و هک  هاگنآ  دندروخ و  یتخس  ناکت  دندش و  شیامزآ  نانمؤم  هک  اجنآ 

ْمُْهنِم  ٌۀَِفئآط  َْتلاق  ْذاَو  ًاروُرُغ ، اَّلا  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  اَنَدَعَو  ام  ٌضَرَم ، ْمِِهبُوُلق 
دنتفگ اهنآ  زا  یهورگ  هک  هاگنآ  و  دناهدادن ، ام  هب  نیغورد  ياههدعو  زج  شربمایپ  ادخ و  دنتفگیم : نالدرامیب 

، َِّیبَّنلا ُمُْهنِم  ٌقیرَف  ُنِذْأَتْسَیَو  اوُعِجْراَف ، ْمَُکل  َماقُم  َبِْرثَی ال  َلْها  ای 
تشگزاب هزاجا  ربمایپ  زا  نانآ  زا  یهورگ  دیدرگ و  زاب  دوخ  ياههناخ  هب  تسین ، امـش  فّقوت  ياج  اجنیا  هنیدم ) مدرم  يا   ) برثی لها  يا 

. دنتساوخیم
ُهَّللا  َلاقَو  ًاراِرف ، اَّلا  َنوُدیُری  ْنا  ٍةَرْوَِعب ، َیِه  امَو  ٌةَرْوَع  انَتُوُیب  َّنا  َنُولوُقَی 

هبترمدنلب  دنوادخ  و  دننک ، رارف  گنج ) زا   ) دنتساوخیم طقف  اهنآ  دوبن  ظافحیب  هک  یلاح  رد  تسا  ظافحیب  ام  ياههناخ  دنتفگیم : و 
، ُُهلوُسَرَو ُهَّللا  اَنَدَعَو  ام  اذه  اُولاق  َبازْحَْألا ، َنُونِمْؤُْملا  ياَر  اََّملَو  یلاعَت 

هداد  هدعو  ام  هب  شلوسر  ادخ و  هک  تسا  نامه  نیا  دنتفگ ، دندید  ار  بازحا  رکشل  یتقو  نانمؤم  دومرف :
، ْمُهَرْمَع َْتلَتَقَف  ًامیلْسَتَو . ًانامیا  اَّلا  ْمُهَداز  امَو  ُُهلوُسَرَو ، ُهَّللا  َقَدَصَو 

یتشک  ار  ناشیا  زا  دودبعنبرْمَع  سپ  دوزفاین ، اهنآ  میلست  نامیا و  رب  زج  عوضوم  نیا  دناهتفگ و  تسار  شلوسر  ادخ و  و 
ُهَّللا  یَفَکَو  ًاْریَخ ، اُولانَی  َْمل  ْمِهِْظیَِغب  اوُرَفَک  َنیذَّلا  ُهَّللا  َّدَرَو  ْمُهَعْمَج ، َْتمَزَهَو 

دنوادخ دنشاب و  هتفرگ  دوخ  راک  زا  ياهجیتن  هکنآیب  دنادرگزاب  مشخ  زا  رپ  یلد  اب  ار  نارفاک  ادخ  و  یتخاس ، هدنکارپ  ار  ناشعمج  و 
الَو َنوُدِعُْصی  ْذا  ٍدُحا  َمْوَیَو  ًازیزَع ، ایِوَق  ُهَّللا  َناکَو  َلاتِْقلا ، َنینِمْؤُْملا 

دحا زور  رد  و  تسا ، ریذپانتسکـش  يوق و  ادـخ  و  درک ) ناشبیـصن  ار  يزوریپ  و   ) تخاس زاینیب  گـنج  زا  ار  ناـنمؤم  نادـیم ) نیا  رد  )
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دنتفریم و الاب  هوک  زا  هک  یماگنه 
َمَُهب  ُدوُذَت  َْتناَو  ْمُهیرْخا ، یف  ْمُهوُعْدَی  ُلوُسَّرلاَو  ٍدَحا ، یلَع  َنوُْولَی 

نایوجگنج  وت  و  دزیم ، ادص  ار  اهنآ  رس  تشپ  زا  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دندرکیمن  هاگن  ناگدنامبقع ) زا   ) سک چیه  هب  تشحو ) زا  )
یلاعَت  ُهَّللا  ُمُهَّدَر  یّتَح  ِلامِّشلا ، َتاذَو  ِنیمَْیلا  َتاذ  ِِّیبَّنلا  ِنَع  َنیکِرْشُْملا 

زا ار  اهنآ  هبترمدنلب  دنوادخ  هک  نیا  ات  يدرکیم  رود  ربمایپ  پچ  تسار و  تمس  زا  ار  ناکرشم 
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ِِهب  َقَطَنام  یلَع  ٍْنیَنُح  َمْوَیَو  َنیلِذاْخلا ، َِکب  َرَصَنَو  َنیِفئاخ ، امُْکنَع 
يرای ار  امـش  زین   ) نینُح گنج  زور  رد  و  درک ، يراـی  ار  ناـگدروخ  تسکـش  وت  هلیـسو  هب  و  دندیـسرتیم ، هک  یلاـح  رد  درک  عفد  اـمش 

نخس  نآ  هب  نآرق  هچنآ  ربانب  دومن )
ُمُْکیَلَع  ْتَقاضَو  ًاْئیَش ، ْمُْکنَع  ِنُْغت  ْمَلَف  ْمُُکتَْرثَک ، ْمُْکتَبَجْعا  ْذا  ُلیْزنَّتلا :

اب نیمز  درکن و  لح  امش  زا  ار  یلکشم  ّتیعمج ) ینوزف  نیا   ) یلو تخاس  رورغم  ار  امـش  ناتتیعمج  ینوزف  هک  ماگنه  نآ  رد  تسا : هدنار 
همه 

ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَتَنیکَس  ُهَّللا  َلَْزنا  َُّمث  َنیِربْدُم ، ُْمْتیَّلَو  َُّمث  ْتَبُحَر ، اِمب  ُضْرَْألا 
شربمایپ و رب  ار  دوخ  شمارآ  دنوادخ  سپس  دیدومن ، رارف  هدرک  نمشد ) هب   ) تشپ سپس  دش ، گنت  امش  رب  شتعسو 

يِداُنی  ُساَّبَْعلا  َکُّمَعَو  َکیلَی ، ْنَمَو  َْتنا  َنُونِمْؤُْملاَو  َنینِمْؤُْملا . یَلَعَو 
دزیم ادص  ار  ناگدننکرارف  سابع  تیومع  دیدوب و  نانمؤم  نامه  تناهارمه  وت و  و  درک . لزان  نانمؤم 

یَّتَح  ِةَرَجَّشلا ، ِۀَْعَیب  َلْها  ای  ِةَرَقَْبلا ، ِةَروُس  َباحْصا  ای  َنیمِزَْهنُْملا ،
ات دوهعم ، تخرد  ریز ) رد  ربمایپ  اب   ) تعیب لها  يا  هرقب و  هروس  باحصأ  يا  تفگیم ): (و 

اوُداعَف َۀَنوُعَْملا ، ُمُهَنوُد  َْتلَّفَکَتَو  َۀَنُؤَْملا ، ُمُهَْتیَفَک  ْدَق  ٌمْوَق  َُهل  َباجَتْسا 
سپ دنتفگ ، خـساپ  وا  هب  يدوب  کمک  رادهدـهع  اهنآ  ياج  هب  یلع ) يا   ) وت و  يدـش ، نانآ  تیلوئـسم  رادهدـهع  وت  هک  یهورگ  ماجنارس 

ناگدننکرارف 
َلَج  ِهَّللا  ُلْوَق  َِکلذَو  َِۀبْوَّتلِاب ، یلاعَت  ِهَّللا  َدْعَو  َنیجار  َِۀبُوثَْملا ، َنِم  َنیِسیا 

گرزب شدای  هک  دنوادخ - لوق  نامه  هک  دندوب  راودیما  هبوت  شریذپ  رد  دنوادخ  هدعو  هب  هک  یلاح  رد  دنتشگزاب ، شاداپ  زا  يدیماان  اب 
َۀَجَرَد ٌِزئاح  َْتناَو  ُءآشَی . ْنَم  یلَع  َِکلذ  ِدَْعب  ْنِم  ُهَّللا  ُبُوتَی  َُّمث  ُهُرْکِذ :

هبتر  هب  وت  و  دریذپیم . دنیبب ) هتسیاش  و   ) دهاوخب ار  سک  ره  هبوت  نآ - زا  دعب  دنوادخ - سپس  دشابیم : تسا -
َعَطَقَو  َنیِقفانُْملا ، َرَوَخ  ُهَّللا  َرَهْظا  ْذا  َرَْبیَخ  َمْوَیَو  ِرْجَْألا ، ِمیظَِعب  ٌِزئاف  ِْربَّصلا ،

تخاس  راکشآ  ار  ناقفانم  فعض  دنوادخ  هک  هاگ  نآ  رآ ) دایب  ار   ) ربیخ زور  و  يدروآ ، تسد  هب  ار  گرزب  شاداپ  يدش و  لئان  ربص 
ُْلبَق  ْنِم  َهَّللا  اوُدَهاع  اُوناک  ْدََقلَو  َنیَملاْعلا ، ِّبَر  ِهَّلل  ُدْمَْحلاَو  َنیِرفاْکلا ، َِرباد 

دهع ادـخ  اب  نیا  زا  لبق  نانآ  هک  نیا  اـب  تسا -، ناـیناهج  راـگدرورپ  هک  تسا  يدـنوادخ  نآ  زا  شیاتـس  درک - عطق  ار  نارفاـک  هشیر  و 
دندوب هدرک 

، ُۀَِغلاْبلا ُۀَّجُْحلا  َْتنا  َيالْوَم  ًالُوئْسَم ، ِهَّللا  ُدْهَع  َناکَو  َرابْدَْألا ، َنوُّلَُویال 
ياـسر تّجح  ییوـت  نم  يـالوم  دنلوئـسم ،) نآ  ربارب  رد  و   ) تفرگ دـهاوخ  رارق  لاؤـس  دروـم  یهلا  دـهع  دـننکن و  نمـشد  هب  تشپ  هـک 

( دنوادخ )
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اِمب ََکل  ًائینَهَف  ُرینُْملا ، ُناهُْرْبلاَو  ُۀَِغباَّسلا ، ُۀَمْعِّنلاَو  ُۀَحِضاْولا ، ُۀَّجَحَْملاَو 
هک  یتلیضف  وت  رب  داب  اراوگ  سپ  نشور ، لیلد  ناوارف و  تمعن  راکشآ و  هار  و 

ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  َعَم  َتْدِهَش  ِلْهَْجلا ، ِيذ  َِکِئناِشل  ًاّبَتَو  ٍلْضَف ، ْنِم  ُهَّللا  َکیتا 
وا و رب  ادخ  دورد  هک  ربمایپ - هارمه  هب  وت ، نادان  نمشد  داب  كاله  دومن و  اطع  وت  هب  دنوادخ 
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ُبِرْضَتَو  ُهَماما ، َۀَیاَّرلا  ُلِمَْحت  ِهیزاغَمَو ، ِِهبوُرُح  َعیمَج  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع 

اب يدومن و  لمح  وا  شیپاشیپ  ار  مالسا )  ) ِمچرپ هدش و  رضاح  تاوزغ  اهگنج و  یمامت  رد  داب - شکاپ  نادناخ 
ِیف  َكَرَّما  ِرُومُْألا ، ِیف  َِکتَریَصبَو  ِروُهْشَْملا ، َکِمْزَِحل  َُّمث  ُهَماَُّدق ، ِْفیَّسلِاب 

رد ار  وت  اهراک ، رد  تیهاگآ  تروهشم و  ریبدت  رطاخ  هب  سپس  يدیگنج ، شیور  شیپ  ریشمش 
ِهیف  َکِمْزَع  ِءآْضما  ْنَع  َكَّدَص  ٍْرما  ْنِم  ْمَکَو  ٌریما ، َْکیَلَع  ْنُکَی  َْملَو  ِنِطاوَْملا 

تمیمصت يارجا  زا  ار  وت  تیراکزیهرپ  هک  ییاهراک  رایسب  هچ  و  دوبن ، وت  ریما  یـسک  هک  یلاح  رد  داد  رارق  هدنامرف  فلتخم  ياههاگیاج 
، تشادزاب نآ  رد 

اَّمَع َتْزَجَع  َکَّنا  َنُولِهاْجلا  َّنَظَف  يوَْهلا  ِِهْلثِم  یف  َكُْریَغ  َعَبَّتاَو  یقُّتلا 
، یناوتان تسا  هدیسر  نآ  هب  ربمایپ  هچنآ  زا  وت  هک  دنتشادنپ  نانادان  سپ  دندش ، سفن  ياوه  راتفرگ  نآ  لثم  رد  نارگید  هک  یلاح  رد 

َلَکْشا  ام  َتْحَضْوا  ْدََقلَو  يدَتْها  اَمَو  َِکلِذل  ُّنآَّظلا  ِهَّللاَو  َّلَض  یهَْتنا  ِْهَیلا 
زا هک  ار  هچنآ  نیقی  هب  و  تسا ، هدشن  تیاده  هتشادنپ و  نینچ  هک  یسک  دش  هارمگ  ادخ  هب 

ُلَّوُْحلا  يَرَی  ْدَق  َْکیَلَع ، ُهَّللا  یَّلَص  َِکلْوَِقب ، يرَْتماَو  َمَّهََوت  ْنَِمل  َِکلذ  ْنِم 
:( يدومرف و  - ) داب وت  رب  ادخ  دورد  هک  یتخاس - نشور  تراتفگ  اب  دوب  هدـش  لکـشم  ناگدـننکدیدرت  ناگدـننک و  مّهوت  يارب  روما  نیا 

ِّربدم یهاگ 
، ِْنیَْعلا َْياَر  اهُعَدَیَف  ِهَّللا ، يَْوقَت  ْنِم  ٌزِجاح  اهَنوُد  َو  ِۀَلیْحلا ، َهْجَو  ُبَّلُْقلا 

دنکیم اهر  ار  نآ  اراکشآ  سپ  دوشیم ، شعنام  یهلا  ياوقت  یلو  دنادیم  ار  گنرین  هلیح و  هار  وجهراچ 
، َنُولِْطبُْملا َرِسَخَو  َْتقَدَص  ِنیّدلا ، ِیف  َُهل  َۀَجیرَحال  ْنَم  اهَتَصُْرف  ُزِهَْتنَیَو 

. دندش راکنایز  نایوگهوای  یتفگ و  تسار  درامشیم ، تمینغ  ار  تصرف  تسین  شعنام  نید  هک  یسک  یلو 
ِنادیُرت  ام  امُکُرْمََعل  امَُهل  َْتلُقَف  َةَرْمُْعلا ، ُدیُرن  الاقَف  ِناثِکاَّنلا  َكَرَک  ام  ْذاَو 

دصق هک  ناتناج  هب  مسق  يدومرف : ود  نآ  هب  وت  میراد ، هرمع  ماجنا  دصق  دنتفگ : هدرک و  گنرین  ریبز ) هحلط و   ) نانکشنامیپ هک  هاگنآ  و 
، دیرادن هرمع 

َقاثیْملا  َتْدَّدَجَو  امِْهیَلَع ، َۀَْعیَْبلا  َتْذَخاَف  َةَرْدَْغلا ، ِنادیُرت  ْنِکل  َةَرْمُْعلا ،
يدومن  نامیپ  دیدجت  یتفرگ و  تعیب  ود  نآ  زا  سپس  دیراد ، تنایخ  دصق  هکلب 

، اعَفَْتنا اَمَو  اداعَو  الَفْغا  امِِهْلِعف ، یلَع  امُهَتْهَّبَن  اَّمَلَف  ِقافِّنلا ، ِیف  اَّدَجَف 
رد دنتشگزاب  وت ) شیپ  زا   ) هدز و تلفغ  هب  ار  دوخ  یتخاس ، هاگآ  ناشراک  تبقاع )  ) رب ار  نانآ  هک  هاگنآ  دندیشوک و  قافن  رد  نانآ  یلو 

دندربن ياهرهب  تنانخس ) زا   ) هک یلاح 
َدَْعب ْمِْهَیلا  َتْرِسَف  ِماَّشلا  ُلْها  امُهالَت  َُّمث  ًارْسُخ ، امِهِْرما  ُۀَِبقاع  َناکَو 

تکرح اهنآ  يوس  هب  تّجح  مامتا  زا  سپ  دـنداتفا و  هار  هب  ود  نآ  لابند  هب  نایماش  سپـس  دوب ، يراکنایز  نارـسخ و  اهنآ  راک  تبقاـع  و 
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، يدومن
ٌعاعَر  ٌجَمَه  َنآْرُْقلا ، َنوُرَّبَدَتَی  الَو  ِّقَْحلا ، َنید  َنُونیدَی  ْمُه ال  َو  ِراذْعِْإلا ،

هدارایب  ماوع و  یمدرم  اهنآ ) ، ) دندومنن ّربدت  نآرق  رد  هدرواین و  نامیا  قح  نید  هب  نانآ  هک  یلاح  رد 
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َْکیَلَع  ِفالِْخلا  ِلْهَِألَو  َنوُِرفاک ، َکیف  ٍدَّمَُحم  یلَع  َلِْزنا  يذَّلِابَو  َنوُّلآض ،
، دندرکیم يرای  ار  تنافلاخم  دندوب و  رفاک  هدش  لزان  ص )  ) دّمحم رب  وت  دروم  رد  هچنآ  هب  دندوب و  هارمگ  و 

، َكِرْصَن یلا  َنینِمْؤُْملا  َبَدَنَو  َکِعابِّتِاب ، یلاعَت  ُهَّللا  َرَما  ْدَقَو  َنوُرِصان ،
یمارگ  زیزع و  دنوادخ  دناوخ و  ارف  تیرای  هب  ار  نانمؤم  هداد و  نامرف  وت  يوریپ  هب  هبترمدنلب  يادخ  هک  یلاح  رد 

. َنیقِداَّصلا َعَم  اُونوُک  َو  َهَّللا ، اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیا  ای  َّلَجَوَّزَع : َلاقَو 
، دیشاب نایوگتسار  ناقداص و  اب  دیزیهرپب و  ادخ  نامرف ) ِتفلاخم   ) زا دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دومرف :

ِسوُرُّدلا  َدَْعب  َنَنُّسلا  َتْحَضْوا  َو  ُْقلَْخلا ، ُهَذَبَن  ْدَقَو  ُّقَْحلا ، َرَهَظ  َِکب  َيالْوَم 
راکشآ يدوبان  یشومارف و  زا  دعب  ار  یمالسا  ياهتّنـس  و  دندوب ، هدرک  اهر  ار  نآ  مدرم  هک  نآ  اب  دش  نایامن  وت  هلیـسو  هب  قح  نم  يالوم 

، یتخاس
ِداهِْجلا ُۀَلیضَف  ََکلَو  ِلیْزنَّتلا ، ِقیدْصَت  یلَع  ِداهِْجلا  ُۀَِقباس  َکَلَف  ِسْمَّطلاَو ،

قّقحت  رطاخ  هب  داهج  تلیضف  و  تسوت ، نآ  زا  نآرق  هب  قیدصت  قیرط  رد  داهج  هب  تقبس  و 
، اًلِطاب وُعْدَی  ِهَّللا ، ِلوُسَِرل  ٌدِحاج  ِهَّللا ، ُّوُدَع  َكُّوُدَعَو  ِلیوْأَّتلا ، ِقیقَْحت  یلَع 

دنکیم توعد  لطاب  هب  هک  تسادخ ، لوسر  رکنم  ادخ و  نمشد  وت  نمشد  تسوت و  نآ  زا  زین  نآرق  لیوأت 
ُدِهاُجی ٌراَّمَع  َو  ِراَّنلا ، َیلا  َُهبْزِح  وُعْدَیَو  ًابِصاغ ، ُرَّماَتَیَو  ًاِرئاج ، ُمُکْحَیَو 

( ادخ هار  رد   ) رسای راّمع  و  دناوخیم ، ارف  شتآ  يوس  هب  ار  شهورگ  هک  یلاح  رد  دهدیم ، نامرف  بصغ  هب  و  هدرک ، تموکح  ملظ  هب  و 
هدرک  داهج 

َیِقُسَف  یقْسَتْسا  اََّملَو  ِۀَّنَْجلا ، َیلا  َحاوَّرلا  َحاوَّرلا  ِْنیَّفَّصلا ، َْنَیب  يداُنیَو 
اب و  تساوخ ، بآ  هک  ینامز  و  تشهب ، يوس  هب  دینک  تکرح  دینک ، تکرح  دزیم : دایرف  فص  ود  نایم  رد  و 

َِکبارَش  ُرِخآ  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  یل  َلاق  َلاقَو  َرَّبَک  ُنَبَّللا ،
نیرخآ دوـمرف : نم  هب  داـب - شکاـپ  نادـناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  هک  ادـخ - لوـسر  تـفگ : داد و  رـس  ربـکا  هَّللا  يادـن  دـش ، باریـس  ریش 

وت یندیشون 
ِۀَیِداْعلا ُوبا  ُهَضَرَتْعاَف  ُۀَیِغاْبلا ، ُۀَئِْفلا  َُکُلتْقَتَو  ٍنََبل ، ْنِم  ٌحایَض  اْینُّدلا  َنِم 

هیداعوبا  سپ  دنشکیم ، ار  وت  راکمتس  یهورگ  تسا و  ریش  زا  ياهعرج  ایند  زا 
ِِهلُسُرَو  ِِهتَِکئآلَم  ُۀَنَْعلَو  ِهَّللا  ُۀَنَْعل  ِۀَیِداْعلا  ِیبا  یلَعَف  ُهَلَتَقَف ، يِرازَْفلا 

یمامت  ناگتشرف و  ادخ و  تنعل  سپ  دناسر ، تداهش  هب  ار  وا  تسب و  وا  رب  ار  هار  يرازف 
ای ِْهیَلَع  َکَْفیَس  َْتلَلَسَو  َْکیَلَع ، ُهَْفیَس  َّلَس  ْنَم  یلَعَو  َنیعَمْجا ،

يا  وت  هدیشک و  ریشمش  وت  يور  هب  هک  یناسک  رب  داب و  هیداعوبا  رب  ناگداتسرف 
ْنَم  یلَعَو  ِنیّدلا ، ِمْوَی  یلا  َنیِقفانُْملاَو  َنیکِرْشُْملا  َنِم  َنینِمْؤُْملاَریما ،

هک  یناسک  یمامت  رب  تمایق و  زور  ات  نیقفانم  نیکرشم و  یمامت  رب ) ادخ  تنعل  و   ) يدیشک ریشمش  اهنآ  رب  نانمؤم  ریما 
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َْکیَلَع  َناعا  ْوا  ْرِْکُنی ، َْملَو  ُهَْنیَع  َضَمْغاَو  ُهْهَرْکَی ، َْملَو  َکَئاس  اِمب  َیِضَر 

رب نابز  تسد و  اب  ای  دندرکن ، راکنا  هتشاذگ و  مهرب  مشچ  دندشن و  تحاران  هدیدرگ و  دونشخ  وت  یتحاران  رب 
َطَمَغ ْوا  َکَعَم ، ِداهِْجلا  ِنَع  َلَذَخ  ْوا  َكِرْصَن ، ْنَع  َدَعَق  ْوا  ٍناِسل ، ْوا  ٍدَِیب 

ار تلضف  ای  دندیشک ، تسد  وت  هارمه  داهج  زا  ای  دنتسشن  بقع  تیرای  زا  ای  دندرک ، کمک  وت  هیلع 
، ِهِسْفَن ْنِم  ِِهب  یلْوا  ُهَّللا  َکَلَعَج  ْنَم  َِکب  َلَدَع  ْوا  َکَّقَح ، َدَحَجَو  َکَلْضَف ،

تسا  هداد  رارق  رترب  وا  هب  تبسن  ار  وت  ادخ  هک  دنتسناد  ربارب  یسک  اب  ار  وت  ای  دندش ، رکنم  ار  تّقح  و  هتفرگ ، هدیدان 
یَلَعَو  ُُهتاّیَِحت ، َو  ُهُمالَس  َو  ُُهتاکََربَو ، ِهَّللاُۀَمْحَرَو  َْکیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَصَو 

رب وت و  رب  زین  وا  تیحت  مالس و  و  داب ، وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  دورد و  و 
ُبْطَْخلاَو  ُبَجْعَْألا  ُْرمَْألا  َو  ٌدیجَم ، ٌدیمَح  ُهَّنا  َنیرِهاَّطلا ، َِکلآ  ْنِم  ِۀَِّمئَْألا 

رتتخس و رتبیجع و  و  تسا ، راوگرزب  هدوتس و  وا  نیقی  هب  هک  داب ، وت  نادناخ  زا  كاپ  ناماما 
ِةَدِّیَس ِءآرْهَّزلا  ِةَرِهاَّطلا  ِۀَقیدِّصلا  ُبْصَغ  َکَّقَح ، َكِدْحَج  َدَْعب  ُعَْظفَْألا 

رورس ارهز  ترضح  هرهاط  هقیّدص  زا  كدف  بصغ  وت ، قح  راکنا  زا  دعب  رتهنامحریب 
ِةَْرتِعَو َِکَتلالُس ، ِْنیَدِّیَّسلا  ِةَداهَشَو  َِکتَداهَش  ُّدَرَو  ًاکَدَف ، ِءآسِّنلا 

نادناخ  وت و  لسن  زا  ياقآ  ود  وت و  تداهش  نتفریذپن  و  دوب ، ناوناب 
، ْمُکَتَجَرَد ِۀَّمُْألا  یَلَع  یلاعَت  ُهَّللا  یَلْعا  ْدَقَو  ْمُْکیَلَع ، ُهَّللا  یَّلَص  یفَطْصُْملا 

هداد  يرترب  تّما  رب  ار  امش  لاعتم  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دوب ، كدف ) رب  - ) داب امش  رب  ادخ  دورد  هک  ربمایپ - هدیزگرب 
َبَهْذاَف  َنیَملاْعلا ، یَلَع  ْمُکَفَّرَشَو  ْمُکَلْضَف ، َناباَو  ْمُکََتلِْزنَم ، َعَفَرَو 

دنوادخ دوب ، هداد  يرترب  نایناهج  رب  ار  امش  هتخاس و  راکشآ  ار  امش  لضف  دوب و  هدرب  الاب  ار  ناتماقم  و 
َِقلُخ  َناْسنِْإلا  َّنا  َّلَجَوَّزَع : ُهَّللا  َلاق  ًاریهْطَت ، ْمُکَرَّهَطَو  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع 

مک صیرح و  ناسنا ، نیقی  هب  دیامرفیم : یمارگ  زیزع و  دنوادخ  دوب ، هدومن  كاپ  اًلماک  ار  امـش  هتخاس و  رود  امـش  زا  ار  هانگ )  ) يدـیلپ
تقاط 

. َنیّلَصُْملا اَّلا  ًاعُونَم ، ُْریَْخلا  ُهَّسَم  اذاَو  ًاعوُزَج ، ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اذا  ًاعُولَه ،
لخب  ) دوـشیم و نارگید  عناـم  دـسر ، وا  هب  یبوـخ  هک  یماـگنه  دـنکیم و  یباـتیب  دـسر  وا  هب  يدـب  هک  یماـگنه  تسا ، هدـش  هدـیرفآ 

نارازگزامن  رگم  دزرویم )
ِعیمَج  ْنِم  ِءآیِصْوَْألا  َدِّیَس  ای  َْتناَو  یفَطْصُْملا  ُهَِّیبَن  یلاعَت  ُهَّللا  یَْنثَتْساَف 

، درک انثتسا  تاقولخم  یمامت  نایم  زا  نانیشناج  رورس  اقآ و  يا  ار  وت  شاهدیزگرب و  ربمایپ  لاعتم  دنوادخ  سپ 
یبْرُْقلا  ِيَوذ  َمْهَس  َكوُضَْرقا  َُّمث  ِّقَْحلا ، ِنَع  َکَمَلَظ  ْنَم  َهَمْعا  امَف  ِْقلَْخلا ،

دنداد ضرق  وت  هب  ار  یبرقلا  يوذ  مهس  هناراکبیرف  سپس  دومن ، متس  وت  قح  رد  هک  نآ  تسا  هارمگ  ردقچ  سپ 
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ام یلَع  ْمُهَْتیَرْجا  َْکَیلا  ُْرمَْألا  َلا  اَّمَلَف  ًارْوَج ، ِِهلْها  ْنَع  ُهوُداحاَو  ًارْکَم ،
زا هکنیا  اب  داتفا  وت  تسد  هب  تموکح  هک  ار  ینامز  سپ  دندوب ، هتخاس  رود  شلها  زا  ار  نآ  متس ، ملظ و  اب  هک  نآ  لاح  و 

ِءآِیْبنَْألا َنَِحم  امِِهب  َُکتَنِْحم  ْتَهَبْشاَف  ََکل ، ِهَّللاَْدنِع  اِمب  امُْهنَع  ًۀَبْغَر  ایَرْجا ،
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نآ هب  وت  يراتفرگ  سپ  يدراذگ ، یقاب  دندرک  ارجا  ود  نآ  هک  یشور  نامه  رب  ار  مدرم  دنوادخ  رطاخهب  يدوبن  یـضار  رفن  ود  نآ  لمع 
ناربمایپ  يراتفرگ  اب  ود 

یَلَع  ِتایَْبلا  ِیف  َتْهَبْشاَو  ِراْصنَْألا ، ِمَدَعَو  ِةَدْحَْولا  َْدنِع  ُمالَّسلا  ُمِْهیَلَع 
ربمایپ رتسب  رد  تندیباوخ  و  دش ، دننامه  يروای  یب  ییاهنت و  ماگنه  رد  داب - نانآ  رب  ادخ  دورد  هک  - 

َعاطا  امَک  َْتعَطاَو  َباجا ، امَک  َْتبَجا  ْذا  ُمالَّسلا ، ِْهیَلَع  َحیبَّذلا  ِشارِْفلا 
دننامه یتفریذپ و  وا  دننامه  هک  هاگنآ  دش ، داب - وا  رب  ادخ  دورد  هک  حیبذ - لیعامسا  هیبش 

ّینا  ِمانَْملا  ِیف  يرا  ّینا  َّیَُنب  ای  َُهل : َلاق  ْذا  ًابِسَتُْحم ، ًاِرباص  ُلیعمْسا 
هک  مدید  باوخ  رد  نم  مرسپ  تفگ : وا  هب  شردپ )  ) هک هاگنآ  يدومن ، تعاطا  شیدناریخ  رباص و  لیعامسا 

ُهَّللا  َءآْشنا  ینُدِجَتَس  ُرَمُْؤت  ام  ْلَْعفا  َِتبا  ای  َلاق  يَرت  اذام  ْرُْظناَف  َکَُحبْذا ،
ادخ تساوخ  هب  نک ، ارجا  يراد  روتسد  هچ  ره  مردپ  تفگ : تسیچ ؟ وت  يأر  رگنب  سپ  منکیم ، حبذ  ار  وت 

َكَرَماَو  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َکَتابا  اََّمل  َْتنا  َِکلذَکَو  َنیِرباَّصلا . َنِم 
ار وت  هاگنابش  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  ربمایپ - هک  هاگنآ  يدوب  نینچ  زین  وت  و  تفای . یهاوخ  نارباص  زا  ارم 

، ًاعیطُم ِِهَتباجا  یلا  َتْعَرْسا  َکِسْفَِنب ، َُهل  ًایقاو  ِهِدَقْرَم  یف  َعَجْضَت  ْنا 
هدومن  تعاطا  ار  وا  نامرف  تعرس  هب  ینک ، ظفح  ار  وا  شیوخ  ناج  اب  ات  داد  نامرف  شرتسب  رد  ندیباوخ  هب  هداد و  ياج  شلزنم  رد 

ِلیمَج  ْنَع  َناباَو  َکَتَعاط ، یلاعَت  ُهَّللا  َرَکَشَف  ًانِّطَُوم ، ِْلتَْقلا  یَلَع  َکِسْفَِنلَو 
شراتفگ  اب  تکین  راک  زا  هداد و  شاداپ  ار  تیرادربنامرف  هبترمدنلب  دنوادخ  سپ  یتخاس ، اّیهم  ندش  هتشک  يارب  ار  تناج  و 

. ِهَّللا ِتاضْرَم  َءآِغْتبا  ُهَسْفَن  يرْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِمَو  ُهُرْکِذ : َّلَج  ِِهلْوَِقب  َِکْلِعف 
. دنشورفیم ادخ  يدونشخ  رطاخ  هب  ار  دوخ  ناج  راکادف ) نامیا و  اب   ) مدرم زا  یضعب  تشادرب : هدرپ  نینچ  تسا - گرزب  شدای  هک  - 

َضَرْعاَف  ًارْکَمَو ، ًۀَلیح  ُفِحاصَْملا  ِتَِعفُر  ْدَقَو  َنیّفِص ، َمْوَی  َُکتَنِْحم  َُّمث 
( هاپس نایم  رد   ) سپ دش ، هدرب  الاب  اههزین ) رب   ) اهنآرق بیرف  رکم و  يور  زا  هک  هاگنآ  دوب ، نیّفص  گنج  وت  يدعب  يراتفرگ 

یسُوم  ُهَرَّما  ْذا  َنوُره  َۀَنِْحم  ْتَهَبْشا  ُّنَّظلا ، َِعبُّتاَو  ُّقَْحلا ، َفِزُعَو  ُّکَّشلا 
دوب نوراـه  يراـتفرگ  دـننامه  وت ) يراـتفرگ  نیا   ) هک دـندومن ، يوریپ  دوخ )  ) ِناـمگ زا  هدـش و  نادرگيور  قـح  زا  دـش و  ادـیپ  دـیدرت 

ار وا  یسوم  هکهاگنآ 
، ِِهب ُْمْتِنُتف  امَّنا  ِمْوَق  ای  ُلوُقَیَو  ْمِِهب  يداُنی  ُنوُرهَو  ُْهنَع ، اُوقَّرَفَتَف  ِهِمْوَق  یلَع 

هب طقف  امـش  نم  موق  يا  تفگیمو ، هدرک  ادص  ار  اهنآ  نوراه  هک  یلاحرد  دـندش  هدـنکارپ  وا  درگ  زا  سپ  دادرارق ، ریما  شیوخ  موق  رب 
دیاهتفرگ رارق  شیامزآ  دروم  يرماس ) هلاسوگ   ) نآ هلیسو 
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ِْهیَلَع  َحَْربَن  َْنل  اُولاق  يْرما  اوُعیطاَو  ینوُِعبَّتاَف  ُنمْحَّرلا  ُمُکَّبَر  َّناَو 

نآ درگ  نانچمه  اـم  دـنتفگ  اـهنآ  یلو  دـییامن  تعاـطا  ار  مناـمرف  دـینک و  يوریپ  نم  زا  سپ  تسا  ناـمحر  دـنوادخ  امـش  راـگدرورپ  و 
مینامیم 

، ُفِحاصَْملا ِتَِعفُر  اََّمل  َْتنا  َِکلذَکَو  یسُوم  اْنَیلا  َعِجْرَی  یّتَح  َنیفِکاع 
دش هدرب  الاب  اههزین ) رب   ) اهنآرق هک  هاگنآ  زین  وت  و  ددرگ ، زاب  ام  يوس  هب  یسوم  ات  مینکیم ) شتسرپ  ار  نآ  (و 

اْوَعْدَتْساَو َْکیَلَع ، اوَُفلاخَو  َكْوَصَعَف  ُْمتْعِدُخَو ، اِهب  ُْمْتِنُتف  امَّنا  ِمْوَقای  َْتُلق 
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تفلاخم وت  اب  هدرک و  ینامرفان  سپ  دیدروخ ، بیرف  هتفرگ و  رارق  شیامزآ  دروم  اهنآرق )  ) نآ هلیـسو  هب  طقف  امـش  نم  موق  يا  يدومرف :
تساوخرد  دندومن و 

ُهَتْضَّوَفَو  ْمِِهْلِعف ، ْنِم  ِهَّللا  َیلا  َْتأَّرَبَتَو  ْمِْهیَلَع ، َْتَیباَف  ِْنیَمَکَْحلا  َبْصَن 
، يدومن راذگاو  ناشدوخ  هب  ار  راک  هدرب و  هانپ  ادخ  هب  اهنآ  راک  زا  یتفریذپن و  ار  ناشتساوخرد  وت  دندرک و  مکح  ود  نییعت 

ِنَع  ِرْوَْجلاَو  َِللَّزلِاب  اُوفَرَتْعاَو  ُرَْکنُْملا ، َهِفَسَو  ُّقَْحلا  َرَفْسا  اَّمَلَف  ْمِْهَیلا ،
، دندومن فارتعا  قح  زا  لودع  شزغل و  هب  دش و  هتخانش  لطاب  هدش و  راکشآ  قح  هک  هاگنآ  سپ 

ُهَْتَیبا  يذَّلا  ِمیکْحَّتلا  ِهَفَس  یلَع  َكُومَْزلا  َو  ِهِدَْعب ، ْنِم  اوُفَلَتْخا  ِدْصَْقلا ،
يدرک  يراددوخ  نآ  نتفریذپ  زا  هک  ياهناهیفس  ّتیمکح  شریذپ  رب  ار  وت  و  دندرک ، فالتخا  نآ  زا  دعب 

ٍةَریَصب ِجْهَن  یلَع  َْتناَو  ُهُوفَرَْتقا ، يِذَّلا  ُمُهَْبنَذ  اوُحاباَو  ُهَتْرَظَحَو  ُهوُّبَحاَو ،
رب وت  دنتسنادیم و  زاجم  دندوب  هدش  بکترم  هک  ار  یهانگ  اهنآ  هک  یلاح  رد  يدومن ، عنم  نآ  زا  وت  دنتخاس و  روبجم  دیدنسپیم  اهنآ  و 

یهاگآ  قیرط 
، َنیّرِصُم ِقافِّنلا  یَلَع  اُولاز  امَف  ًیمَعَو ، ٍَۀلالَض  ِنَنُس  یلَع  ْمُهَو  ًيدُهَو ،

هدرک و يراشفاپ  قافن  رب  هتسویپ  سپ  دندوب ، یلدروک  یهارمگ و  قیرط  رب  اهنآ  تیاده و  و 
ْنَم  َکِْفیَِسب  َتاماَف  ْمِهِْرما ، َلابَو  ُهَّللا  ُمُهَقاذا  َّیتَح  َنیدِّدَرَتُم ، ِّیَْغلا  ِیفَو 

تشادرب  نایم  زا  ار  تنانمشد  وت  ریشمش  اب  سپ  دیناشچ ، اهنآ  هب  ار  ناشراک  هجیتن  ادخ  هک  نیا  ات  دندوب ، نادرگرس  یهارمگ  رد 
ِهَّللا  ُتاوَلَص  َيِدُهَف ، َدَعَس  ْنَم  َِکتَّجُِحب  ییْحاَو  يوَهَو  َیِقَشَف  َكَدَناع 

ادخ ياهدورد  دندش ، تیاده  هجیتن  رد  دینادرگ و  هدنز  ار  نادنمتداعس  وت  ناهرب  تّجح و  اب  و  دندرک ، طوقس  هدش و  تخبدب  هجیتن  رد 
الَو َکَفْصَو ، ُحِداْملا  ُطیُحی  امَف  ًۀَبِهاذَو ، ًۀَفِکاعَو  ًۀَِحئآرَو ، ًۀَیِداغ  َْکیَلَع 

و دنباین ، هطاحا  تفصو  هب  ناگدننکفیصوت  سپ  زور  بش و  دش  دمآ و  ماگنه  ناهاگماش و  ناگحبص و  داب  وت  رب 
، ًةَداهَز ْمُهُصَلْخاَو  ًةَدابِع ، ِْقلَْخلا  ُنَسْحا  َْتنا  َکَلْضَف ، ُنِعاَّطلا  ُِطبُْحی 

ییاسراپ  رد  نانآ  نیرتصلاخ  تدابع و  رد  تاقولخم  نیرتهب  ییوت  دنناشوپن ، ار  تلضف  ناهاوخدب 
َنیقِراْملا  َرِکاسَع  َْتلَلَفَو  َكِدْهُِجب ، ِهَّللا  َدوُدُح  َتْمَقا  ِنیّدلا ، ِنَع  ْمُهُّبَذاَو 

نیقرام  نایرکشل  یتشاد و  اپب  تیراکادف  اب  ار  ادخ  دودح  نید ، زا  نانآ  نیرتهدننکعافد  و 
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، َِکنایَِبب ِهَبُّشلا  َرُوتُس  ُِکتْهَتَو  َِکنانَِبب ، ِبوُرُْحلا  َبََهل  ُدِمُْخت  َکِْفیَِسب ،
يدز  رانک  تنایب  اب  ار  دیدرت  کش و  ياههدرپ  و  يدناشن ، ورف  شیوخ  تسد  هب  ار  اهگنج  شتآ  و  يداد ، تسکش  تریشمش  اب  ار 

، ٍِمئال ُۀَمَْول  ِهَّللا  ِیف  َكُذُْخاَت  ال  ِّقَْحلا ، ِحیرَص  ْنَع  ِلِطاْبلا  َْسَبل  ُفِشْکَتَو 
تشادن  زاب  ادخ  هار  زا  ار  وت  ناگدننک  شنزرس  ِشنزرس  يدز ، رانک  قح  هرهچ  زا  ار  لطاب  ششوپ  و 

، َنیفِصاْولا ِظیْرقَتَو  َنیحِداْملا ، ِحْدَم  ْنَع  ًینِغ  ََکل  یلاعَت  ِهَّللا  ِحْدَم  یفَو 
دنکیم زاینیب  ناگدننک  فیصوت  دیجمت  نایوگانث و  حدم  زا  ار  وت  هبترمدنلب  دنوادخ  حدم  و 

ْمُْهنِمَف  ِْهیَلَع ، َهَّللا  اوُدَهاع  ام  اُوقَدَص  ٌلاجِر  َنینِمْؤُْملا  َنِم  یلاعَت  ُهَّللا  َلاق 
دوخ نامیپ  یضعب  دناهداتسیا ، هناقداص  دنتسب  ادخ  اب  هک  يدهع  رـس  رب  هک  دنتـسه  ینادرم  نانمؤم  نایم  رد  دیامرفیم : هبترمدنلب  دنوادخ 

دندرب رخآ  هب  ار 
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َْتیَأَر  اََّملَو  اًلیْدبَت . اُولََّدبامَو  ُرِظَْتنَی ، ْنَم  ْمُْهنِمَو  ُهَبَْحن ، یضَق  ْنَم 
هک  هاگنآ  و  دندادن ، دوخ  نامیپ  رد  يرییغت  هنوگ  چیه  دنراظتنا و  رد  رگید  یضعب  و  دندیشون ) تداهش  تبرش  وا  هار  رد  (و 

ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َکَقَدَصَو  َنیقِراْملاَو ، َنیطِساْقلاَو  َنیثِکاَّنلا  َْتلَتَق  ْنا 
هدعو هدومن و  هظحالم  دوخ  تسد  هب  ار  نید ) زا  ناگدنور  نوریب   ) ناقرام و  نازواجتم )  ) ناطـساق و  نانکـشنامیپ )  ) ناثکان ندش  هتـشک 

ادخ دورد  هک  ادخ - لوسر 
، ِهِذه ْنِم  ِهِذه  َبَضُْخت  ْنا  َنا  اما  َْتُلق  ِهِدْهَِعب ، َْتیَفْواَف  ُهَدْعَو ، ِِهلآَو  ِْهیَلَع 

نوخ  ) نیا زا  منـساحم )  ) نیا هک  هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ  يدومرف : هدومن و  افو  تنامیپ  هب  یتفاـی ، قداـص  ار  داـب - شکاـپ  نادـناخ  وا و  رب 
؟ دوش نیگنر  مرس )

ْنِم  ٍةَریَصبَو  َکِّبَر ، ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  َکَّنِاب  ًاِقثاو  اهاقْشا ، ُثَْعُبی  یتَم  ْما 
رب يراد و  تراگدرورپ  بناج  زا  راکـشآ  لیلد  وت  تشاد  نانیمطا  هک  یلاح  رد  دوشیم ؟ نم ) نتـشک   ) رومأم ناـنآ  نیرتیقـش  تقو  هچ 

، یهاگآ تراک 
ُزْوَْفلا َوُه  َِکلذ  َو  ِِهب ، ُهَتْعَیاب  يذَّلا  َکِْعیَِبب  ٌرِْشبَتْسُم  ِهَّللا ، یَلَع  ٌمِداق  َكِْرما ،

يراگتسر  نیا  ینامداش و  ياهدرک  ادخ  اب  هک  ياهلماعم  هب  و  ياهدش ، مدق  شیپ  ادخ  رطاخ  هب 
، َِکتانََعل ِعیمَِجب  َِکئآِیْبنا  ِءآیِصْواَو  َِکئآِیْبنا ، َۀَلَتَق  ْنَْعلا  َّمُهللا  ُمیظَْعلا ،

نک  تنعل  تیاهنیرفن  یمامت  هب  ار  نانآ  نانیشناج  نالتاق  تناربمایپ و  نالتاق  ایادخ  تسا ، یگرزب 
ُهَدَحَجَو  ُهَدْهَع ، َرَْکناَو  ُهَّقَح ، َکَِّیلَو  َبَصَغ  ْنَم  ْنَْعلاَو  َكِران ، َّرَح  ْمِِهلْصاَو 

زا دعب  دندرک و  راکنا  ار  شنامیپ  هدومن و  بصغ  ار  ّتیلو  ّقح  هک  ار  یناسک  نک  تنعل  و  نازوسب ، تخزود  شتآ  یمرگ  اب  و 
َۀَلَتَق ْنَْعلا  َّمُهللا  َنیّدلا ، َُهل  َْتلَمْکا  َمْوَی  َُهل  ِۀَیالِْولِاب  ِراْرقِْإلاَو  ِنیقَْیلا  َدَْعب 

نانمؤم  ریما  نالتاق  ایادخ  دندومن ، راکنا  ار  نآ  يدنادرگ ، لماک  وا  يارب  ار  نید  هک  يزور  رد  شتیالو  هب  رارقا  نیقی و 
یِملاظ  ْنَْعلا  َّمُهللا  مُهَراْصناَو ، ْمُهَعایْشاَو  ُهَمَلَظ ، ْنَم  َو  َنینِمْؤُْملاِریما 

ّقح  رد  ناملاظ  ایادخ  نک ، تنعل  ار  اهنآ  نارای  ناوریپ و  دندومن و  ملظ  وا  هب  هک  یناسک  و 
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ِهیلِذاخَو  ِِهْلتَِقب  َنیضاَّرلاَو  ِهیرِصان ، َو  ُهَّوُدَع  َنیِعباتُْملاَو  ِهیِلتاقَو ، ِْنیَسُْحلا 
رایسب ار  دندیشک  شیرای  زا  تسد  دنداد و  تیاضر  شنتشک  هب  هک  یناسک  شنمشد و  ناروای  ناوریپ و  شنالتاق و  نیسح و  ماما 

، ْمُهَقوُقُح ْمِهیِعنامَو  ٍدَّمَُحم  َلآ  َمَلَظ  ٍِملاظ  َلَّوا  ْنَْعلا  َّمُهللا  اًلیبَو ، ًانَْعل 
نک  تنعل  ار  ناشّقح  زا  ناگدننکعنم  و  ص )  ) دّمحم نادناخ  قح  رد  ناملاظ  نیتسخن  ایادخ  نک ، تنعل 

َنَساِمب  ٍّنَتْسُم  َّلُکَو  ِنْعَّللِاب ، ٍدَّمَُحم  ِلِآل  ٍبِصاغَو  ٍِملاظ  َلَّوا  َّصُخ  َّمُهللا 
لطاب  ّتنس  نیا  زا  هک  ار  یسک  ره  و  ص )  ) دّمحم نادناخ  ّقح  بصاغ  ملاظ و  نیتسخن  رب  ار  تنعل  ایادخ 

ِدِّیَس ٍِّیلَع  یلَعَو  َنیِّیبَّنلا ، ِمَتاخ  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ِۀَمیِْقلا ، ِمْوَی  یلا 
رورس اقآ و  یلع  رب  تناربمایپ و  متاخ  دّمحم  رب  ایادخ  هد ، رارق  دنکیم  يوریپ  تمایق  زور  ات 

َنِم  ْمِِهتَیالِِوب  َو  َنیکِّسَمَتُم ، ْمِِهب  اْنلَعْجاَو  َنیرِهاَّطلا ، ِِهلآَو  َنیّیِصَْولا ،
ار ام  نانآ  تیالو  اب  هد و  رارق  نانآ  نادنمتدارا  زا  ار  ام  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  نانیشناج و 

. َنُونَزْحَی ْمُه  الَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  َنیذَّلا ال  َنینِمْآلا ، َنیِزئآْفلا 
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. هد رارق  دنرادن  یهودنا  ساره و  هک  ینانمیا  ناراگتسر و  زا 
، رود هار  زا  دنتـسه  هک  اـج  ره  تسا  هتـسیاش  دـنرادن ، کـیدزن  زا  ریدـغ  زور  رد  ار  ترـضح  نآ  تراـیز  قـیفوت  هک  یناـسک  يروآداـی :

. دنرمشب تمینغ  ار  ترایز  نیا  ندناوخ 
***

اهنآ تسا و  هدرک  لقن  ریدغ  زور  يارب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لابقا »  » رد سوواط » نب  دّیـس   » هک تسا  یهاتوک  ترایز  موس : ترایز 
. دننک افتکا  ترایز  نیا  ندناوخ  هب  دنناوتیم  دنرادن  ار  لبق  ِینالوط  ترایز  تصرف  هک 

هب ندش  کیدزن  اب  زامن ، زا  دـعب  یتشاد  روضح  هلآ  هیلع و  هَّللا  تاولـص  نانمؤم  ریما  ام  يالوم  دهـشم  رد  ریدـغ  زور  رد  رگا  دـیامرفیم :
: ناوخب شربق  هب  هراشا  اب  زامن  زا  دعب  یشابیم ، رگید  ياهرهش  رد  رگا  شربق و 

ِعِضْوَمَو  ِِهلیلَخَو ، ِِهبیبَحَو  ِهِریزَوَو  َکِِّیبَن ، یخاَو  َکِِّیلَو  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
هاگیاج  و  شتسود ، بوبحم و  ریزو و  و  تربمایپ ، ردارب  ّیلو و  رب  تسرف  دورد  ایادخ 

، ِهِِّیلَوَو ِِهنیماَو  ِِهتَِصلاخَو  ِِهتَْوفَصَو ، ِهِّیِصَوَو  ِِهتَرْسا ، ْنِم  ِِهتَرَیِخَو  ِهِّرِس 
شرادتسود  نیما و  هاوخریخ و  و  شاهدیزگرب ، نیشناج و  و  شنادناخ ، زا  هدیزگرب  نیرتهب  رارسا و 

ِقِطاَّنلاَو  ِِهتَمْکِح ، ِبابَو  ِِهتَّیِّرُذ ، یباَو  ِِهب ، اُونَمآ  َنیذَّلا  ِِهتَْرتِع  ِفَرْشاَو 
هب  هدنیوگ  و  شتمکح ، هاگرد  و  شنادنزرف ، ردپ  و  دندروآ ، نامیا  وا  هب  هک  شنادناخ  نیرتیمارگ  و 

300 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
یلَع  ِِهتَفیلَخ  َو  ِِهتَّنُس ، یلَع  یضاْملاَو  ِِهتَعیرَش ، یلا  یعاَّدلاَو  ِِهتَّجُِحب ،

نایم  رد  نیشناج  و  شتّنس ، يارجا  رد  عطاق  و  شنید ، هب  هدننک  توعد  و  شناهرب ، لیلد و 
ام َلَْضفا  َنیلَّجَحُْملا ، ِّرُْغلا  ِِدئآقَو  َنینِمْؤُْملاِریماَو ، َنیِملْسُْملا  ِدِّیَس  ِِهتَّما ،

نیرترب  تسرف ) دورد  ، ) نایوردیفس ياوشیپ  و  نانمؤمریما ، ناناملسم و  رورس  اقآ و  شتّما ،
ّینا  َّمُهللا  َِکئآِیْبنا ، ِءآیِصْواَو  َِکئآیِفْصاَو  َکِْقلَخ ، ْنِم  ٍدَحا  یلَع  َْتیَّلَص 

نیقی  هب  ایادخ  ياهداتسرف ، تناربمایپ  نانیشناج  ناگدیزگرب و  تاقولخم و  زا  کی  ره  رب  هک  يدورد 
اَم یعَرَو  َلِّمُح ، ام  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َکِِّیبَن  ْنَع  َغََّلب  ْدَق  ُهَّنا  ُدَهْشا 

هک هچنآ  و  دیناسر ، ماجنا  هب  تشاد  هدهع  هب  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  تربمایپ - بناج  زا  هچنآ  وا  هک  مهدیم  یهاوگ 
َماقاَو  َکَمارَح ، َمَّرَح  َو  ََکلالَح ، َلَّلَحَو  َعِدُوتْسا ، اَم  َظِفَحَو  َظِفُْحتْسا ،

و درمش ، مارح  ار  وت  مارح  لالح و  ار  وت  لالح  و  درک ، ظفح  دوب  هعیدو  شدزن  هچنآ  و  دومن ، تیاعر  دوب ، هدش  رادهدهع  ار  شظفح 
َدَهاج َو  َکَئآدْعا ، يداعَو  َکَئآِیلْوا ، یلاو  َو  َِکلیبَس ، یلا  اعَدَو  َکَماکْحا ،

اب و  تشاد ، نمشد  ار  تنانمشد  تسود و  ار  تناتسود  و  دومن ، توعد  تهار  هب  تشاد و  اپب  ار  وت  ماکحا 
، ًابِسَتُْحم ًاِرباص  َكِْرما ، ْنَع  َنیقِراْملاَو  َنیطِساْقلاَو  َِکلیبَس ، ْنَع  َنیثِکاَّنلا 

، دوب یضار  ابیکش و  هک  یلاح  رد  دومن ، داهج  تنامرف  زا  ناگدنوش  جراخ  نید و  زا  ناگدنور  نوریب  اب  تهار و  نانکشنامیپ 
، اضِّرلا َِکلذ  یف  َغََلب  یّتَح  ٍِمئال ، ُۀَمَْول  ِهَّللا  ِیف  ُهُذُْخاَت  ال  ٍِربْدُم ، َْریَغ  اًِلبْقُم 

ياضر ماقم  هب  هار  نیا  رد  هک  نیا  اـت  تشادـنزاب ، ادـخ  هار  زا  ار  وا  نارگ  تمـالم  شنزرـس  نآ  زا  نادرگ  يور  هن  داـهج  هب  هدـنروآ  ور 
دیسر دنوادخ ) )

ُهیتا  یّتَح  ًادِهَتُْجم ، ََکل  َحَصَنَو  ًاِصلُْخم ، َكَدَبَعَو  َءآضَْقلا ، َْکَیلا  َمَّلَسَو 
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، درک وت  نید )  ) يارب یهاوخریخ  ششوک  تیاهن  اب  دومن و  تدابع  هناصلاخ  ار  وت  درک و  وت  میلست  ار  شیوخ  تشونرس  و 
، ًاّیِدْهَم ًایِداه  ًاّیِکَز ، ًاّیِضَر  ًاّیِقَت ، ًاِّیلَو  ًادیعَس ، ًادیهَش  َْکَیلا  ُهَتْضَبَقَف  ُنیقَْیلا ،

دونـشخ و راگزیهرپ ، و  وت )  ) رادتـسود تخب ، کین  دیهـش و  هک  یلاح  رد  يدومن  شحور  ضبق  سپ  دیـسر ، ارف  شتافو  نامز  هک  نیا  ات 
دوب هتفای  تیاده  رگتیاده و  كاپ ،

َِکئآِیْبنا  ْنِم  ٍدَحا  یلَع  َْتیَّلَص  ام  َلَْضفا  ِْهیَلَعَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا 
رب نایناهج  راگدرورپ  يا  ياهداتـسرف ، تناگدیزگرب  ناربمایپ و  زا  کی  ره  رب  هک  يدورد  نیرتهب  تسرف ، دورد  وا  رب  دّـمحم و  رب  ایادـخ 

ناربمایپ و زا  کی  ره 
[314 .] َنیَملاْعلا َّبَر  ای  َِکئآیِفْصاَو ،

. نایناهج راگدرورپ  يا  ياهداتسرف ، تناگدیزگرب 
301 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دالیم  زور  ترایز  - 2

زور رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هدش : تیاور  هک  دنکیم  لقن  سوواط » نب  دّیس   » و لّوا » دیهش   » و دیفم » خیش   » زا یسلجم » هماّلع   » موحرم
داد میلعت  یفقث  ملسم  نب  دّمحم  هب  ار  نآو  درک  ترایز  ترایز ، نیا  هب  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دالیم 

يوب اـب  شوپب و  ار  دوخ  ساـبل  نیرتهزیکاـپ  نک و  لـسغ  تراـیز ، يارب  يدیـسر  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  نفد  ّلـحم  هب  یتقو  دومرف : و 
وگب و ریبکت  راب  یـس  تسیاب و  هلبق  هب  ور  يدیـسر  رّهطم  مرح  رد  هب  یتقو  نک ، تکرح  راقو  هنیکـس و  اب  زاس و  رّطعم  ار  تدوخ  شوخ ،

: ناوخب
ِریشَْبلا یَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِةَرَیِخ  یلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  یلَع  ُمالَّسلا 

هدنهد  تراشب  رب  مالس  ادخ ، هدیزگرب  رب  مالس  ادخ ، لوسر  رب  مالس 
، ِرِهاَّطلا ِرْهُّطلا  یَلَع  ُمالَّسلا  ُُهتاکََربَو ، ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  ِرینُْملا ، ِجارِّسلا  ِریذَّنلا ،

هدننک  كاپ  كاپ  رب  مالس  داب ، وا  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  و  ینارون ، غارچ  نآ  هدنهد ، میب 
یلَع  ُمالَّسلا  ِدَّیَؤُْملا ، ِروُْصنَْملا  یَلَع  ُمالَّسلا  ِرِهاَّزلا ، ِمَلَْعلا  یَلَع  ُمالَّسلا 

رب مالس  دییأت ، دروم  هدشيرای  رب  مالس  ناشخرد ، هناشن  رب  مالس 
ِهَّللا  ِءآِیْبنا  یلَع  ُمالَّسلا  ُُهتاکََربَو ، ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  ٍدَّمَُحم ، ِمِساْقلا  ِیبا 

ادخ هداتسرف  ناربمایپ  رب  مالس  داب ، وا  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  و  دّمحم ، مساقلاوبا 
اَذِهب َنیّفآْحلا  ِهَّللا  ِۀَِکئالَم  یلَع  ُمالَّسلا  َنیِحلاَّصلا ، ِهَّللاِدابِعَو  َنیلَسْرُْملا ،

درگادرگ مرح و  نیا  هک  ادخ  ناگتشرف  رب  مالس  شاهتسیاش ، ناگدنب  و 
ُمالَّسلا  وگب : ورب و  ربق  کیدزن  هب  هاگنآ  ِِهب * َنیِذئّاللا  ِحیرَّضلا ، اَذِهبَو  ِمَرَْحلا 

مالس  دناهدنهانپ ************ نآ  هب  هتفرگ و  رب  رد  ار  حیرض 
َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِءآیِْقتَْألا ، َدامِع  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِءآیِصْوَْألا ، َّیِصَو  ای  َْکیَلَع 

وت رب  مالس  ناراکزیهرپ ، هاگهیکت  يا  وت  رب  مالس  نانیشناج ، نیشناج  يا  وت  رب 
ِهَّللا  َۀَیآ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِءآدَهُّشلا ، َدِّیَس  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِءآِیلْوَْألا ، َِّیلَو  ای 

هناشن  يا  وت  رب  مالس  نادیهش ، رورس  اقآ و  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، يایلوا  ّیلو  يا 

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 252 

http://www.ghaemiyeh.com


ِّرُْغلا َِدئآق  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِءآبَْعلا ، ِلْها  َسِماخ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  یمْظُْعلا 
نایوردیفس  ياوشیپ  يا  وت  رب  مالس  ابع ، لآ  سماخ  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، گرزب 

ای َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِءآِیلْوَْألا ، َۀَمْصِع  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِءآیِْقتَْألا ، َنیلَّجَحُْملا 
يا  وت  رب  مالس  ایلوا ، تمصع  يا  وت  رب  مالس  راکزیهرپ ،

302 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ُمالَّسلا  ِءاَّلِخَْألا ، َِصلاخ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِءآبَجُّنلا ، َنیدِّحَوُْملا  َْنیَز 

مالس  ادخ ،)  ) ناتسود نیرتصلاخ  يا  وت  رب  مالس  هدیزگرب ، ناتسرپاتکی  تنیز 
َلِماحَو  ِضْوَْحلا  َبِحاص  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِءآنَمُْألا ، ِۀَِّمئَْألا  َِدلاو  ای  َْکیَلَع 

و رثوک )  ) ضوح بحاص  يا  وت  رب  مالس  نیما ، ناماما  ردپ  يا  وت  رب 
ْتَفِّرُش  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  یَظلَو  ِۀَّنَْجلا  َمیسَق  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِءآوِّللا ،

هب  هک  يا  وت  رب  مالس  خزود ، تشهب و  هدننکمیسقت  يا  وت  رب  مالس  مالسا ، رادمچرپ 
َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِءآرَقُْفلا ، َفَنَکَو  ِمُولُْعلا  َرَْحب  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ینِمَو  ُۀَّکَم  ِِهب 

وت رب  مالس  نادنمزاین ، یماح  مولع و  يایرد  يا  وت  رب  مالس  يدیشخب ، تفارش  ینم  هّکم و 
اَهُدوُهُش َناکَو  ِءآسِّنلا ، ِةَدِّیَِسب  ِءآمَّسلا  ِیف  َجِّوُزَو  ِۀَبْعَْکلا ، ِیف  َِدلُو  ْنَم  ای 

نآ  نادهاش  هک  يدمآرد ، نانز  رورس  يرسمه  هب  نامسآ  رد  هدمآ و  ایندب  هبعک  رد  هک  يا 
ای َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِءآیِّضلا ، َحابْصِم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُءآیِفْصَْألا ، ُۀَِکئالَْملا 

يا  وت  رب  مالس  شخبینشور ، غارچ  يا  وت  رب  مالس  دندوب ، هدیزگرب  ناگتشرف 
ِشاِرف  یلَع  َتاب  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِءآبِْحلا ، ِلیزَِجب  ُِّیبَّنلا  ُهَّصَخ  ْنَم 

رتسب رب  ار  بش  هک  يا  وت  رب  مالس  داد ، صاصتخا  گرزب  ياطع  هب  ار  وت  ربمایپ  هک 
َُهل  ْتَّدُر  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِءادْعَْألا ، َّرَش  ِهِسْفَِنب  ُهاقَوَو  ِءآِیْبنَْألا ، ِمَتاخ 

هک  يا  وت  رب  مالس  يدومن ، ظفح  نانمشد  ّرش  زا  ار  وا  تناج  اب  و  يدنارذگ ، ناربمایپ  متاخ 
َۀَنیفَس ُهَّللا  یَْجنا  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  افَّصلا ، َنوُعْمَش  یماسَف  ُسْمَّشلا 

یتشک  ادخ  هک  يا  وت  رب  مالس  یتفای ، يرترب  افص  نوعمش  رب  دش و  هدنادرگزاب  وت  رطاخ  هب  دیشروخ 
َْکیَلَع  ُمالَّسلا  یمَطَو  اَهلْوَح  ُءآْملا  َمَطَْتلا  ُْثیَح  ِهیخا ، ِمْساَو  ِهِمْسِاب  ٍحُون 

وت رب  مالس  دوب ، هتخاس  مطالتم  ار  نآ  فارطا  بآ  هک  ماگنه  نآ  دیشخب  تاجن  مالسا ) ربمایپ   ) تردارب وت و  مان  اب  ار  حون 
ِةاجَّنلا َْکُلف  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  يوَغ  ْذا  َمَدآ  یلَع  ِهیخِابَو  ِِهب  ُهَّللا  َبات  ْنَم  ای 

یتاجن  یتشک  يا  وت  رب  مالس  دش ، مورحم  تشهب ) رد  ندنام  زا   ) هک هاگنآ  تفریذپ  تردارب  وت و  رطاخ  هب  ار  مدآ  هبوت  ادخ  هک  يا 
َبَطاخ  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  يوَه  ُْهنَع  َرَّخاَت  ْنَمَو  یَجن  ُهَبِکَر  ْنَم  يذَّلا 

هک  يا  وت  رب  مالس  دوش ، كاله  دنام  اج  نآ  زا  سک  ره  و  دبای ، تاجن  دوش  راوس  نآ  هب  سک  ره  هک 
ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  َنینِمْؤُْملاَریما ، ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  الَْفلا ، َْبئِذَو  َنابْعُّثلا 

ادخ تاکرب  تمحر و  نانمؤم و  ریما  يا  وت  رب  مالس  يداد ، رارق  بطاخم  ار  نابایب  گرگ  رام و 
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ای َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َباناَو ، َرَفَک  ْنَم  یلَع  ِهَّللا  َۀَّجُح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُُهتاکََربَو ،
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يا  وت  رب  مالس  رفک ،) زا   ) ناگتشگزاب نارفاک و  رب  ادخ  تّجح  يا  وت  رب  مالس  داب ، وت  رب 
، ِباطِْخلا َلْصَفَو  ِۀَمْکِْحلا  َنِدْعَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِباْبلَْألا ، ِيَوذ  َماما 

لداع  رواد  شناد و  ندعم  يا  وت  رب  مالس  نادنمدرخ ، ياوشیپ 
ِمْوَی  َنازیم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِباتِْکلا ، ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

زور نازیم  يا  وت  رب  مالس  تسوت ، دزن  یهلا  باتک  ملع  هک  يا  وت  رب  مالس 
ُمالَّسلا  ِباوَّصلِاب ، َقِطاَّنلا  ِمْکُْحلا  َلِصاف  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِباسِْحلا ،

مالس  باوص ، قح و  هب  يایوگ  هدننک و  نییعت  مکح  ِبحاص )  ) يا وت  رب  مالس  باسح ،
یَفَک  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِبارْحِْملا ، ِیف  ِمَتاْخلِاب  ُقِّدَصَتُْملا  اَهُّیا  َْکیَلَع 

هک  يا  وت  رب  مالس  بارحم ، رد  رتشگنا  هدنهد  هقدص  يا  وت  رب 
ِهَّلل  َصَلْخا  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِبازْحَْألا ، َمْوَی  ِِهب  َلاتِْقلا  َنینِمْؤُْملا  ُهَّللا 

ادخ يارب  هناصلاخ  ار  یگناگی  هک  يا  وت  رب  مالس  تخاس ، زاینیب  گنج  زا  وت  تسد  هب  ار  نانمؤم  بازحا  زور  رد  دنوادخ 
ُمالَّسلا  ِباْبلا ، َِعلاقَو  َرَْبیَخ  َِلتاق  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َباناَو ، َۀَِّینادْحَْولا 

مالس  نآ ، رد  هدننکرب  ربیخ و  دوهی )  ) لتاق يا  وت  رب  مالس  یتشگزاب ، وا  يوس  هب  يداد و  رارق 
ِۀَِّینَْمِلل ُهَسْفَن  َمَلْساَف  ِهِشاِرف ، یلَع  ِتیبَْمِلل  ِمانَْألا  ُْریَخ  ُهاعَد  ْنَم  ای  َْکیَلَع 

شتساوخرد  هتخاس و  گرم  میلست  ار  دوخ  وت  دناوخ و  ارف  شرتسب  رد  ندیمرآ  يارب  ار  وت  تاقولخم  نیرتهب  هک  يا  وت  رب 
ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  ٍبأَم ، ُنْسُحَو  یبوُط  َُهل  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َباجاَو ،

ادخ تاکرب  تمحر و  و  تسوت ، نآ  زا  کین  ماجنارس  يدنمتداعس و  هک  يا  وت  رب  مالس  يدومن ، تباجا  ار 
ُمالَّسلا  ِتاداَّسلا ، َدِّیَس  ایَو  ِنیّدلا  ِۀَمْصِع  َِّیلَو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُُهتاکََربَو ،

مالس  ناگرزب ، رورس  يا  و  نید ، رادساپ  يا  وت  رب  مالس  داب ، وت  رب 
ِِهلْضَف  یف  َْتلََزن  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِتازِْجعُْملا ، َبِحاص  ای  َْکیَلَع 

رد تایداع  هروس  هک  يا  وت  رب  مالس  تازجعم ، بحاص  يا  وت  رب 
یَلَع  ِءآمَّسلا  ِیف  ُهُمْسا  َِبتُک  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِتایِداْعلا ، ُةَروُس 

، هدش هتشون  نامسآ  ياههدرپارس  رب  تمان  هک  يا  وت  رب  مالس  هدش ، لزان  وت  تلیضف 
ای َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِتای ، ْالاَو  ِِبئآجَْعلا  َرِهْظُم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِتاقِدارُّسلا ،

يا  وت  رب  مالس  اههناشن ، بیاجع و  هدننکراکشآ  يا  وت  رب  مالس 
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ُمالَّسلا  ٍتا ، َوُه  اِمب  َو  َرَبَغ  اِمب  ًاِربُْخم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِتاوَزَْغلا ، َریما 
مالس  هدنیآ ، هتشذگ و  زا  هدنهدربخ  يا  وت  رب  مالس  ربمایپ ،) روضح  رد   ) اهگنج هدنامرف 

َنِّیَبُمَو  یصَْحلا  َِمتاخ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِتاوَلَْفلا ، ِْبئِذ  َبِطاُخم  ای  َْکیَلَع 
هدننک  نایب  هزیرگنس و  رب  هدننز  رهُم  يا  وت  رب  مالس  یگدنرد ،) زا  وا  یهن  و   ) نابایب گرگ  هب  هدننک  باطخ  يا  وت  رب 

ُۀَِکئالَم اغَْولا  ِیف  ِِهتالَمَح  ْنِم  ْتَبِجَع  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِتالِکْشُْملا ،
ناگتشرف  اهگنج  رد  تیاههلمح  زا  هک  يا  وت  رب  مالس  تالکشم ،

ُهیوَْجن  ْيَدَی  َْنَیب  َمَّدَقَف  َلوُسَّرلا  یَجان  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِتاومَّسلا ،
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نآ  زا  شیپ  راب  ره  يدرک و  تبحص  یشوگرد  ربمایپ  اب  هک  يا  وت  رب  مالس  دندش ، بّجعتم  اهنامسآ 
ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  ِتاداَّسلا ، ِةَرَرَْبلا  ِۀَِّمئَْألا  َِدلاو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِتاقَدَّصلا ،

ادخ تاکرب  تمحر و  و  راوگرزب ، راکوکین  ناماما  ردپ  يا  وت  رب  مالس  يداد ، هقدص 
ِْملِع  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِثوُْعبَْملا ، َِیلات  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُُهتاکََربَو ،

ملع  ثراو  يا  وت  رب  مالس  هدش ، هتخیگنارب  ربمایپ  وریپ  يا  وت  رب  مالس  داب ، وت  رب 
، َنیقَّتُْملا َماما  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُُهتاکََربَو ، ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  ٍثوُرْوَم ، ِْریَخ 

ناراکزیهرپ  ياوشیپ  يا  وت  رب  مالس  داب ، وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  هدنراذگ و  ثرا  نیرتهب 
، َنینِمْؤُْملا َۀَمْصِع  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیبوُرْکَْملا ، َثایِغ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

نانمؤم  هانپ  يا  وت  رب  مالس  ناراتفرگ ، سردایرف  يا  وت  رب  مالس 
ُمالَّسلا  سیَو  هط  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِنیهارَْبلا ، َرِهْظُم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

مالس  سی ، هط و  يا  وت  رب  مالس  اهلیلد ، هدننکراکشآ  يا  وت  رب  مالس 
ِِهتالَص  یف  َقَّدَصَت  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیتَْملا ، ِهَّللا  َْلبَح  ای  َْکیَلَع 

هب  زامن  رد  ار  ترتشگنا  هک  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، مکحم  نامسیر  يا  وت 
، ِبیلَْقلا ِمَف  ْنَع  ِةَرْخَّصلا  َِعلاق  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِنیکْسِْملا ، یَلَع  ِهِمَتاِخب 

هدنکرب و هاچ  هناهد  زا  ار  گرزب  گنس  هک  يا  وت  رب  مالس  يداد ، هقدص  نیکسم 
، َۀَطِساْبلا ُهَدَیَو  ِةَرِظاَّنلا ، ِهَّللا  َْنیَع  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِنیعَْملا ، ِءآْملا  َرِهْظُمَو 

شاهدوشگ  تمحر ) هب   ) ياهتسد دنوادخ و  يانیب  هدید  يا  وت  رب  مالس  یتخاس ، يراج  ار  اراوگ  بآ 
ِْملِع  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیعَمْجا ، ِِهتَّیَِرب  یف  ُْهنَعَرِّبَعُْملا  ُهَناِسلَو 
ملع  ثراو  رب  مالس  تاقولخم ، یمامت  نایم  رد  وا  يایوگ  نابز  و 
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، ِدْمَْحلا ِءآِول  َبِحاصَو  َنیرِخْألاَو ، َنیلَّوَْألا  ِْملِع  َعَدْوَتْسُم  َو  َنیِّیبَّنلا ،

شیاتس  دمح و  مچرپ  بحاص  و  ناینیسپ ، ناینیشیپ و  ملع  رادتناما  و  ناربمایپ ،
َبوُسْعَی  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیِّیبَّنلا ، ِمَتاخ  ِضْوَح  ْنِم  ِِهئآِیلْوا  َِیقاسَو 

سیئر  يا  وت  رب  مالس  ناربمایپ ، متاخ  ضوح  زا  شناتسود  یقاس  و 
ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  َنیّیِضْرَْملا ، ِۀَِّمئَْألا  َِدلاوَو  َنیلَّجَحُْملا ، ِّرُْغلا  َِدئاقَو  ِنیّدلا ،

تمحر و و  هدیدنسپ ، ناماما  ردپ  و  نایوردیفس ، ياوشیپ  و  بهذم ،
، ِّيِوَْقلا ِِهْبنَجَو  ِئیضُْملا ، ِهِهْجَوَو  ِّیِضَّرلا ، ِهَّللا  ِمْسا  یَلَع  ُمالَّسلا  ُُهتاکََربَو ،

وا تردق  زا  ياهولج  و  وا ، رون  زا  يوترپ  رب  مالس  و  دنوادخ ، هدیدنسپ  مان  رب  مالس  داب ، وت  رب  ادخ  تاکرب 
ُمالَّسلا  ِّیِفَّصلا ، ِِصلْخُْملا  ِّیِقَّتلا ، ِمامِْإلا  یَلَع  ُمالَّسلا  ِّيِوَّسلا ، ِهِطارِصَو 
مالس  هدیزگرب ، صلخم و  راکزیهرپ و  ماما  رب  مالس  وا ، تسار  هار  و 

ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  ٍِّیلَع ، ِنَسَْحلا  ِیبا  ِمامِْإلا  یَلَع  ُمالَّسلا  ِّيِّرُّدلا ، ِبَکْوَْکلا  یَلَع 
تاکرب  تمحر و  و  ع )  ) یلع ترضح  نسحلاوبا ، ماما  رب  مالس  كانبات ، رتخا  رب 

یقُّتلا  ِمالْعاَو  یجُّدلا  ِحیباصَمَو  يدُْهلا  ِۀَِّمئا  یلَع  ُمالَّسلا  ُُهتاکََربَو ،
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يراکزیهرپ و ياههناشن  و  یکیرات ، رد  ياهغارچ  و  رگتیاده ، ناماما  رب  مالس  داب ، وت  رب  ادخ 
ِۀَّجُْحلاَو یْقثُْولا  ِةَوْرُْعلاَو  يرَْولا  ِفْهَکَو  یهُّنلا  ِيَوذَو  يدُْهلا  ِرانَمَو 

( ادخ  ) تّجح مکحم و  زیواتسد  و  مدرم ، هاگهانپ  و  درخ ، نابحاص  و  تیاده ، غارچ 
ِۀَّجُحَو ِراْونَْألا ، ِرُون  یلَع  ُمالَّسلا  ُُهتاکََربَو ، ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  اْینُّدلا ، ِلْها  یلَع 

دنوادخ تّجح  و  راونالا ، رون  رب  مالس  داب ، وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  و  ایند ، لها  رب 
، ِراثْألا ِنَع  ِِربْخُْملا  ِراَّنلاَو ، ِۀَّنَْجلا  ِمیسَقَو  ِراهْطَْألا ، ِۀَِّمئَْألا  ِِدلاوَو  ِراَّبَْجلا ،

اههناشن زا  هدنهد  ربخ  خزود ، تشهب و  هدننک  میسقت  و  هزیکاپ ، ناماما  ردپ  و  اناوت ،
، ِرازْوَْألا ِمیظَع  ْنِم  َنیِصلْخُْملا  ِۀَعیّشلا  ِذِْقنَتْسُم  ِراَّفُْکلا ، یَلَع  ِرِّمَدُْملا 

ناهانگ  راب  ینیگنس  زا  صالخا  اب  نایعیش  شخب  ییاهر  راّفک ، هدننکدوبان 
ِیف  ِدُولْوَْملا  ِراتْخُْملا ، ِۀَْنبا  ِۀَّیِقَّتلا ، ِةَرِهاَّطلِاب  ِصوُصْخَْملا  یَلَع  ُمالَّسلا 

رد هتفای  ّدلوت  هدیزگرب ، ربمایپ  رتخد  راکزیهرپ ، هزیکاپ  يوناب  يرسمه )  ) هب هتفای  صاصتخا  رب  مالس 
ِۀَّیِضَّرلا ِةَرِهاَّطلا  ِةَّرَْبلِاب  ِءآمَّسلا  ِیف  ِجَّوَزُْملا  ِراتْسَْألايِذ ، ِْتیَْبلا 

هدیدنسپ  هزیکاپ  يوناب  اب  نامسآ  رد  هدش  جیوزت  هدرپ ، ياراد  هبعک )  ) هناخ
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ِأَبَّنلا یَلَع  ُمالَّسلا  ُُهتاکََربَو ، ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  ِراهْطَْألا ، ِۀَِّمئَْألا  ِةَِدلاو  ِۀَّیِضْرَْملا ،
ربخ رب  مالس  داب ، وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  و  هزیکاپ ، ناماما  ردام  دونشخ ،

ُمالَّسلا  َنُولَئُْسی ، ُْهنَعَو  َنوُضَْرُعی ، ِْهیَلَعَو  َنوُِفلَتُْخم ، ِهیف  ْمُه  يذَّلا  ِمیظَْعلا ،
مالس  دنوش ، لاؤس  نآ  زا  هدش و  هضرع  نآ  رب  دندرک و  فالتخا  نآ  رد  نانآ  هک  گرزب ،

َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُُهتاکََربَو ، ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  ِرَهْزَْألا ، ِِهئآیِضَو  ِرَْونَْألا ، ِهَّللاِرُون  یلَع 
وت رب  مالس  داب ، وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  و  شراکشآ ، ییانشور  دنوادخ و  ناشخرد  رون  رب 

ِهَّللاَِیلَو  ای  َکَّنا  ُدَهْشا  ُهَتَّصآخَو ، ِهَّللا  َۀَِصلاخَو  ُهَتَّجُحَو ، ِهَّللا  َِّیلَو  ای 
یلو و يا  ادخ ، صوصخم  صلاخ و  هدنب  شتّجح و  ادخ و  ّیلو  يا 

ِلوُسَر  َجاْهنِم  َْتعَبَّتاَو  ِهِداهِج ، َّقَح  ِهَّللاِلیبَس  یف  َتْدَهاج  ْدََقل  ُهَتَّجُحَو ،
لوسر  هریس  زا  هدومن و  داهج  یگتسیاش  هب  ادخ  هار  رد  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  ادخ  تّجح 

، ِهَّللا َمارَح  َْتمَّرَحَو  ِهَّللا ، َلالَح  َْتلَّلَحَو  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا 
يدرمش  مارح  ار  شمارح  لالح و  ار  ادخ  لالح  يدرک و  يوریپ  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  ادخ -

ِفوُْرعَْملِاب  َتْرَماَو  َةاکَّزلا ، َْتیَتآَو  َةالَّصلا  َتْمَقاَو  ُهَماکْحا ، َتْعَرَشَو 
فورعم  هب  رما  و  يداد ، تاکز  هتشاد و  اپب  ار  زامن  یتخانش و  ّتیمسر  هب  ار  شنید  ماکحا  و 

، ًادِهَتُْجم ًاحِصان  ًاِرباص  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  َتْدَهاجَو  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  َْتیَهَنَو 
يدومن  داهج  ششوک  یهاوخریخ و  يرابدرب و  اب  ادخ  هار  رد  يدرک و  رکنم  زا  یهن  و 

َکَعَفَد  ْنَم  ُهَّللا  َنَعَلَف  ُنیقَْیلا ، َکیتا  یّتَح  ِرْجَْألا ، َمیظَع  ِهَّللا  َْدنِع  ًابِسَتُْحم 
زا ار  وت  هک  ار  یناسک  دنک  تنعل  ادخ  سپ  دیسر ، ارف  تگرم  نامز  ات  يدوب ، یضار  دنوادخ  دزن  گرزب  شاداپ  هب  هک  یلاح  رد 

ُدِهْشا ِِهب ، َیِضَرَف  َِکلذ  ُهَغََلب  ْنَم  ُهَّللا  َنََعلَو  َکِماقَم ، ْنَع  ََکلازاَو  َکِّقَح ، ْنَع 
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، دندش یضار  نآ  هب  هدش و  هاگآ  نآ  زا  هک  یناسک  رب  ادخ  تنعل  و  دندز ، رانک  تماقم  زا  هتخاس و  رود  تّقح 
، َكاداع ْنَِمل  ٌّوُدَع  َو  َكالاو ، ْنَِمل  ٌِّیلَو  ّینا  ُهَلُسُرَو ، ُهَئآِیْبناَو  ُهَتَِکئالَمَو  َهَّللا 

منمشد  تنانمشد  اب  تسود و  تنارادتسود  اب  نیقی  هب  نم  هک  مریگیم  هاوگ  ار  شناگداتسرف  ناربمایپ و  ناگتشرف و  ادخ و 
: وگب سوبب و  ار  نآ  نابسچب و  ربق  هب  ار  دوخ  سپس  ُُهتاکََربَو * ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

.******************** داب وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و 
ِغالَْبلِاب  ِهَّللا  َِّیلَو  ای  ََکل  ُدَهْشاَو  یماقَم  ُدَهْشَتَو  یمالَک  ُعَمْسَت  َکَّنا  ُدَهْشا 

غالبا  هب  وت  دروم  رد  مهدیم  یهاوگ  ادخ  یلو  يا  ینیبیم و  ار  مهاگیاج  هدینش و  ار  منخس  نیقی  هب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ 
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ِهَّللا  َْنَیبَو  یْنَیب  َّنا  ِهَّللا ، َِّیلَو  ای  ِهَّللا ، َنیما  ای  ِهَّللا ، َۀَّجُح  ای  َيالْوَم  ای  ِءآدَْألاَو ،
زیزع و يادخ  نم و  نایم  نیقی  هب  ادخ ، ّیلو  يا  ادخ ، نیما  يا  ادخ ، تّجح  يا  نم ، يالوم  يا  تاهفیظو ،)  ) ماجنا و 

ُلِْقلَُقی  اهُرْکِذَو  ِداقُّرلا ، َنِم  یْنتَعَنَمَو  يرْهَظ  ْتَلَْقثا  ْدَق  ًابُونُذ  َّلَجَوَّزَع 
ار منورد  اهنآ  دای  و  هتفرگ ، نم  زا  ار  باوخ  هدرک و  نیگنس  ار  متشپ  هک  تسا  یناهانگ  یمارگ 

یلَع  َکَنَمَْتئا  ِنَم  ِّقَِحبَف  َْکَیلاَو ، َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  َیلا  ُْتبَرَه  ْدَقَو  یئآشْحا 
رب نیما  ار  وت  هک  نآ  ّقح  هب  سپ  منازیرگ ، وت  يوس  هب  یمارگ و  زیزع و  دنوادخ  يوس  هب  اهنآ ) زا   ) و هتخاس ، برطضم 

َکَتالاُوم  َو  ِِهتَعاِطب ، َکَتَعاط  َنَرَقَو  ِهِْقلَخ ، َْرما  َكاعْرَتْساَو  ِهِّرِس ،
هب  ار  وت  زا  يوریپ  شیوخ و  زا  تعاطا  هب  ار  وت  زا  تعاطا  هدرپس و  وت  هب  ار  شتاقولخم  روما  هب  یگدیسر  و  هداد ، رارق  شرارسا 

ًاریهَظ ِرْهَّدلا  یَلَعَو  ًاریُجم ، ِراَّنلا  َنِمَو  ًاعیفَش ، ِهَّللا  َیلا  یل  ْنُک  ِِهتالاوُِمب ،
. شاب منابیتشپ  راگزور  ياهیتخس )  ) رد و  هد ، مهانپ  خزود  شتآ  زا  شاب و  معیفش  ادخ  هاگرد  رد  هتخاس ، نیرق  دوخ  زا  يوریپ 

ِۀَّطِح َباب  ای  ِهَّللاَۀَّجُح ، ای  ِهَّللاَِیلَو ، ای  وگبو : سوبب  ار  ربقو  نابسچب  ربقهب  ار  دوخ  رگید  راب  * 
، ناهانگ شزیر  يارب  ادخ  هاگرد  يا  ادخ ، تّجح  يا  ادخ ، یلو  يا  ***************** 

یف  ُهَلْحَر  ُخینُْملاَو  َِکئآنِِفب ، ُلِزاَّنلاَو  َكِْربَِقب ، ُِذئاّللاَو  َكُِرئازَو ، َکُِّیلَو  ِهَّللا ،
هدننیزگ  تماقا  لحر  و  تهاگرد ، هب  هدنیآ  دورف  تربق و  هب  هدنهانپ  ترئاز و  رادتسود و 

ِیف  ِِهتَِبلَط  ِحُْجنَو  ِِهتَجاح ، ِءآضَق  یف  ِهَّللا  َیلا  َُهل  َعَفْشَت  ْنا  َُکلَئْسَی  َكِراوِج ،

ص307 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
رد شیاههتساوخ  هب  ندیسر  ادخ و  هاگرد  رد  شتجاح  ندش  هدروآرب  رد  ینک  شتعافش  هک  دهاوخیم  وت  زا  تراوج ، رد 

، ََۀلُوبْقَْملا َۀَعافَّشلاَو  َمیظَْعلا ، َهاْجلا  ِهَّللا  َْدنِع  ََکل  َّناَف  ِةَرِخْألاَو ، اْینُّدلا 
. تسوت نآ  زا  ادخ  دزن  رد  هدش  هتفریذپ  تعافش  تمظعاب و  ماقم  نیقی  هب  هک  ارچ  ترخآ ، ایند و 

َْکیَلَع  ُمالَّسلاَو  َِکبْزِح ، یف  یْنلِخْداَو  َکِّمَه ، ْنِم  َيالْوَم  ای  یْنلَعْجاَف 
وت رب  مالس  و  نک ، لخاد  تهورگ  رد  هد و  رارق  تهّجوت  دروم  ارم  نم  يالوم  يا  سپ 

ِنَسَْحلا  َْکیََدلَو  یلَعَو  َْکیَلَع  ُمالَّسلاَو  ٍحُونَو ، َمَدآ  َْکیَعیجَض  یلَعَو 
نسح  تدنزرف  ود  رب  وت و  رب  مالس  و  حون ، مدآ و  ترانک  رد  هدیمرآ  ود  رب  و 

. ُُهتاکََربَو ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  َِکتَّیِّرُذ ، ْنِم  َنیرِهاَّطلا  ِۀَِّمئَْألا  یَلَعَو  ِْنیَسُْحلاَو ،
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. داب وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  تلسن و  زا  هزیکاپ  ناماما  رب  و  نیسح ، و 
هیده  يارب  تعکر  ود  مالسلا و  هیلع  نانمؤمریما  هب  هیده  يارب  تعکر  ود  ناوخب ، ترایز  زامن  تعکر  شش  سپس 
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باجتـسم وت  ياعد  هک  ناوخب  رایـسب  ار  دنوادخ  و  مالـسلا ، هیلع  حون  ترـضح  هب  هیده  يارب  تعکر  ود  مالـسلا و  هیلع  مدآ  ترـضح  هب 

: يروآدای [ 315 .] یلاعت هَّللاءاشنا  دش  دهاوخ 
زین رگید  نامز  ره  رد  نیارباـنب ، تسا 316 ؛] هقلطم  تاراـیز  زا  ًارهاـظ  تراـیز ، نیا  هک  تسا  نیا  یـسلجم » هماـّلع   » موحرم دوخ  رظن  - 1

. دروآ اجب  ار  نآ  دوشیم 
باتفآ عولط  ماگنه  ترایز  نیا  ندروآ  اـجب  تقو  هک  دـنکیم  لـقن  ریبک » رازم   » باـتک زا  هللا  همحر  یمق  ساـّبع  خیـش  جاـح  موحرم  - 2

. تسا تارایز  نیرتهب  زا  و  هدش ، رکذ  هربتعم  بتک  رد  ربتعم  ياهدنس  هب  ترایز  نیا  دومرف : هک  دنکیم  لقن  یسلجم » هماّلع   » زا تسا و 
، تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـّلوت  زور  لّوالا  عیبر  زور 17  هکنآ  اـب  هک  دوش  حرطم  لاؤس  نیا  یـضعب  يارب  تسا  نکمم  - 3
رد هک  ياهلمج  دـنچ  زا  ریغ   ) زور نیا  رد  ترـضح  نآ  دوخ  ترایز  زا  هدـش و  دراو  زور  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  ترایز  هنوگچ 

حرطم زین  ثعبم  زور  بش و  هصوصخم  تراـیز  هب  تبـسن  لاؤس  نیمه  ریظن  ( ؟ تسین يربـخ  هدـش ) هدروآ  ینـالوط  تراـیز  نیا  يادـتبا 
(. دوشیم

: دراد خساپ  دنچ  لاؤس  نیا 
: دندومرف دوخ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  لوسر  فلا )

« اُهباب ٌّیلَع  َو  ِْملِْعلا  ُۀَنیدَم  اَنَأ  »
روبع مالسلا  هیلع  یلع  هب  هّجوت  هزاورد  زا  دیاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رـضحم  هب  ندیـسر  يارب  دوش : تشادرب  نآ  زا  تسا  نکمم  هک 

. درک
نیمه رب  دبلاک ؛ ود  رد  دنتـسه  حور  کی  سْفَن و  کی  ًاتقیقح  هک  تسا  دایز  يردـق  هب  رون ، ود  نیا  داّحتا  راوگرزب و  ود  نیا  طابترا  ب )
ترایز هک  تسا  نیا  يداّحتا  نینچ  همزال  تسا و  هدـش  هدارا  مالـسلا  هیلع  یلع  انـسفنأ »  » هملک رد  ربمایپ  سفن  زا  هلهاـبم  هیآ  رد  ساـسا ،

. دشاب زین  يرگید  ترایز  یکی 
: تسا نیا  شرهاظ  هک  هدرک  لقن  ار  یتیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رمع  نب  لّضفم  زا  تارایزلا » لماک  ( » ج

« ریبک رازم   » باتک زا  یسلجم » هماّلع   » هک هنوگ  نامه  [ 317 .] دشابیم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  ترایز  هلزنم  هب  فجن ، ترایز 
هیلع و هللا  یلص  هَّللالوسر  تمدخ  هب  نیشن  هیداب  یبرع  دومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  هدرک  لقن  راّمع  نب  قاحـسا  زا 
ار ینالوط  ریـسم  نیا  موشیم و  وت  ترایز  وت و  قاتـشم  نم  تسوت و  هناخ  زا  رود  ماهناخ  هَّللالوسر ! اـی  درک : ضرع  و  دـش ، فّرـشم  هلآ 

سنا نم  اب  شظعاوم  وگتفگ و  اب  مه  وا  منکیم و  تاقالم  بلاطیبا  نب  ّیلع  اب  هکلب  مباـییمن ، ار  وت  یلو  میآیم  هنیدـم  هب  میاـمیپیم و 
: دومرف متسه . وت  ندیدن  زا  نوزحم  فّسأتم و  هک  یلاح  رد  اّما  مدرگیمرب ، دریگیم و 

309 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
هتـشاد تسود  ارم  دـشاب  هتـشاد  تسود  ار  وا  سک  ره  تسا و  هدرک  ترایز  ارم  هک  یتسار  هب  دـنک  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  سک  ره 

هب سک  ره  هک ): وگب   ) ناـسرب و تموـق  هب  نم  بناـج  زا  ار  بلطم  نیا  تسا . هدرک  ینمـشد  نم  اـب  دـنک  ینمـشد  وا  اـب  سک  ره  تسا و 
اهنیا زا  د ) [ 318 .] داد میهاوخ  شاداپ  وا  هب  تمایق  زور  رد  حـلاص  نانمؤم  لیئربج و  نم و  تسا و  هدـمآ  نم  ترایز  هب  دـیآ  یلع  ترایز 
نینچ رد  هک  دش  هداد  روتسد  ور  نیا  زا  دنتشاد . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  هب  یسرتسد  رتمک  دندوب و  قارع  رد  ًابلاغ  نایعیش  هتشذگ ،

. دننک ترایز  ار  وا  ّقح  هب  نیشناج  يزور 
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ثعبم زور  بش و  ترایز  - 3

( بجر  27)
هیلع نانمؤم  ریما  ترایز  هدارا  هاگره  هک  دنکیم  لقن  هَّللا ) مهمحر  « ) لّوا دیهش   » و سوواط » نب  دّیس   » و دیفم » خیش   » زا یـسلجم » هماّلع  »

: وگب تسیاب و  ترضح  نآ  حیرض  لباقم  هفیرش  هّبق  رد  رب  سپ  يدرک  ثعبم  زور  ای  بش و  رد  مالسلا 
ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنا  ُدَهْشاَو  َُهل ، َکیرَش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا ، اَّلا  َهلا  ْنا ال  ُدَهْشا 

هدنب  دّمحم  هک  مهدیم  یهاوگ  و  درادن ، یکیرش  هک  ياهناگی  تسین ، ادخ  زج  يدوبعم  مهدیم  یهاوگ 
، ِِهلوُسَر وُخاَو  ِهَّللاُْدبَع ، َنینِمْؤُْملا  َریما  ٍِبلاط  یباَْنب  َِّیلَع  َّناَو  ُُهلوُسَرَو ،

تسا  شلوسر  ردارب  ادخ و  هدنب  نانمؤمریما ، بلاطیبا  نب  ّیلع  تسوا و  هداتسرف  و 
شتاقولخم رب  ادخ  تّجح  وا  نادنزرف  زا  كاپ  ناماما  کیدزن و  وش و  لخاد  هاگنآ  ِهِْقلَخ * یلَعِهَّللا  ُجَـجُح  ِهِدـْلُو  ْنِم  َنیرِهاَّطلا  َۀَِّمئَْألا  َّناَو 

،********* دنتسه
: وگب نآ  زا  سپ  وگب و  ریبکت »  » هبترم دص  هاگنآ  ترضح و  نآ  ربق  يور  هب  ور  هلبق و  هب  تشپ  هک  وحن  نیا  هب  تسیاب  ترضح  نآ  ربق 

ٍحُون  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِۀَفیلَخ  َمَدآ  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
حون  ثراو  يا  وت  رب  مالس  نیمز ،) رد   ) ادخ هفیلخ  مدآ  ثراو  يا  وت  رب  مالس 

ای َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِلیلَخ  َمیهاْربا  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِةَْوفَص 
يا  وت  رب  مالس  ادخ ، لیلخ  میهاربا  ثراو  يا  وت  رب  مالس  دنوادخ  هدیزگرب 

ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِحُور  یسیع  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِمیلَک  یسُوم  َثِراو 
مالس  هَّللا ، حور  یسیع ، ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ  میلک  یسوم ، ثراو 
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، َنینِمْؤُْملا َریما  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِلُسُر  ِدِّیَس  ٍدَّمَُحم  َثِراو  ای  َْکیَلَع 

، نانمؤمریما يا  وت  رب  مالس  ادخ ، ناگداتسرف  رورس  دّمحم ، ثراو  يا  وت  رب 
ُمالَّسلا  َنیّیِصَْولا ، َدِّیَس  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیقَّتُملا ، َماما  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

مالس  ایصوا ، ياقآ  يا  وت  رب  مالس  ناراگزیهرپ ، ياوشیپ  يا  وت  رب  مالس 
ِْملِع  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیَملاْعلا ، ِّبَر  ِلوُسَر  َّیِصَو  ای  َْکیَلَع 

ملع  ثراو  يا  وت  رب  مالس  نایناهج ، راگدرورپ  هداتسرف  نیشناج  يا  وت  رب 
اَهُّیا َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُمیظَْعلا ، ُأَبَّنلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیرِخْألاَو ، َنیلَّوَْألا 

يا  وت  رب  مالس  گرزب ، ربخ  يا  وت  رب  مالس  ناینیسپ ، ناینیشیپ و 
َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُمیرَْکلا ، ُبَّذَهُْملا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُمیقَتْسُْملا ، ُطارِّصلا 

وت رب  مالس  راوگرزب ، كاپ  يا  وت  رب  مالس  تسار ، هار 
رب مالس  هزیکاپ ، هدیدنسپ  يا  وت  رب  مالس  راگزیهرپ  نیشناج  يا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُّیِکَّزلا ، ُّیِضَّرلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُّیِقَّتلا ، ُّیِـصَْولا  اَهُّیا 

يا  وت 
اَهُّیا َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُرَبْکَْألا ، ُقیدِّصلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُءیضُْملا ، ُرْدَْبلا 

يا  وت  رب  مالس  ادخ ) لوسر   ) هدننک قیدصت  نیرتگرزب  يا  وت  رب  مالس  نازورف ، هام 
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ای َْکیَلَع  ُمالَّسلا  [، 319 [] ُرینُْملا ُجارِّسلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ، ] ُمَظْعَْألا ُقوُراْفلا 
يا  وت  رب  مالس  نازورف ، لعشم  يا  وت  رب  مالس  لطاب ،) زا  قح   ) هدننک ادج  نیرترب 

ِهَّللا  َۀَّجُح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  یقُّتلا  َمَلَع  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  يدُْهلا  َماما 
نیرتگرزب  يا  وت  رب  مالس  يراگزیهرپ ، هناشن  يا  وت  رب  مالس  تیاده ، ياوشیپ 

، ُهَتَْوفَص َوِهَّللا  َنیماَو  ُهَتَِصلاخَو ، ِهَّللا  َۀَّصاخ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  يْربُْکلا 
، ادخ هدیزگرب  رادتناما و  شیالآیب و  ّصاخ و  هدنب  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، تّجح 

، ُهَنِزاخَو ِهَّللا  ِْملِع  َۀَْبیَعَو  ِهِّرِسَو ، ِهَّللا  ِمْکُح  َنِدْعَمَو  ُهَتَّجُحَو ، ِهَّللا  َبابَو 
، ادخ ملع  رادهنازخ  هنیجنگ و  و  ادخ ، رارسا  مکح و  هنازخ  و  ادخ ، تّجح  و  تمحر )  ) هاگرد و 

َتْرَماَو  َةاکَّزلا ، َْتیَتآَو  َةالَّصلا ، َتْمَقا  ْدَق  َکَّنا  ُدَهْشا  ِهِْقلَخ ، یف  ِهَّللا  َریفَسَو 
رما یتخادرپ و  ار  تاکز  هتشاد و  اپب  ار  زامن  هک  مهدیم  یهاوگ  شتاقولخم  نیب  رد  ادخ  هطساو  و 
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َقَح  َباتِْکلا  َتْوََلتَو  َلوُسَّرلا ، َْتعَبَّتاَو  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  َْتیَهَنَو  ِفوُْرعَْملِاب ،

یگتسیاش  هب  ار  نآرق  و  يدومن ، يوریپ  ادخ  لوسر  زا  يدرک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 
، ِهَّللا ُتاِملَک  َِکب  ْتَّمَتَو  ِهَّللا ، ِدْهَِعب  َْتیَفَوَو  ِهَّللا ، ِنَع  َْتغََّلبَو  ِِهتَوِالت ،

، دش لماک  وت  هلیسو  هب  ادخ  تاملک  يدرک و  افو  شنامیپ  دهع و  هب  هدومن و  غیلبت  ادخ  بناج  زا  و  يدرک ، توالت 
ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِهلوُسَِرلَو  ِهَّلل  َتْحَصَنَو  ِهِداهِج ، َّقَح  ِهَّللا  ِیف  َتْدَهاجَو 

- داب شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  شلوسر - ادخ و  يارب  هدومن و  داهج  وا  هار  رد  یگتسیاش  هب  و 
ًایِّقَُوم ِهَّللا ، ِنید  ْنَع  ًادِهاُجم  ًابِسَتُْحم ، ًاِرباص  َکِسْفَِنب  َتْدُجَو  ِِهلآَو ،

يدرک و عافد  ادـخ  نید  زا  یتساوخ و  ادـخ  زا  ار  تشاداپ  هدرک و  ربص  هک  یلاح  رد  يدومن  يراکادـف  تناـج  اـب  و  يدرک ، یهاوخریخ 
نابهگن 

، ُهَّللا َدَعَو  امیف  ًابِغار  ِهَّللا ، َْدنِع  ام  ًاِبلاط  ِِهلآ ، ِو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَِرل 
يدوب  شاهدعو  قاتشم  ادخ و  تیاضر  بلاط  يدوب و  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  ادخ - لوسر 

ْنَع  ُهَّللا  َكازَجَف  ًادوُهْشَمَو ، ًادِهاشَو  ًادیهَش  ِْهیَلَع  َْتنُک  يذَِّلل  َْتیَضَمَو 
بناج  زا  ادخ  سپ  یتفر ، ایند  زا  هدش  یهاوگ  هاوگ و  دیهش و  یتشاد ، هک  تاهدیقع  نیا  رب  و 

َْتنُک  َکَّنا  ُدَهْشا  ِءآزَْجلا ، َلَْضفا  ٍقیّدِص  ْنِم  ِِهلْهاَو  ِمالْسِْإلا  ِنَعَو  ِِهلوُسَر 
وت هک  مهدیم  یهاوگ  دنک ، اطع  وت  هب  تیراکتسرد  رطاخ  هب  ار  شاداپ  نیرتهب  مالسا  لها  مالسا و  شربمایپ و 

، ِهَّلل ْمُهَفَوْخاَو  ًانیقَی ، ْمُهَّدَشاَو  ًانامیا ، ْمُهَصَلْخاَو  ًامالْسا ، ِمْوَْقلا  َلَّوا 
يدوب  اهنآ  نیرتسرتادخ  نیقی و  رد  زا  اهنآ  نیرتراوتسا  نامیا و  رد  اهنآ  نیرتصلاخ  مالسا و  شریذپ  رد  رفن  نیلّوا 

، ِِهلآَو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یلَع  ْمُهَطَوْحاَو  ًءآنَع ، ْمُهَمَظْعاَو 
- داب شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  ادخ - لوسر  هب  تبسن  تّقشم ، جنر و  رد  همه  زا  شیب  و 

، ًَۀلِْزنَم ْمُهَفَرْشاَو  ًۀَجَرَد ، ْمُهَعَفْراَو  َِقباوَس ، ْمُهَرَثْکاَو  َِبقانَم ، ْمُهَلَْضفاَو 
هاگیاج  نیرتعیفر  هبتر و  نیرتالاب  ياراد  وت  و  يدوب ، مالسا ) رد   ) اهنآ نیرتهقباس  اب  و  نیرتبقارم ،

ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللاِلوُسَر  َجاْهنِم  َْتمَِزلَو  اُونَهَو ، َنیح  َتیوَقَف  ِْهیَلَع ، ْمُهَمَرْکاَو 
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ادخ دورد  هک  ادخ - لوسر  هار  مزالم  راوتسا و  اهنآ ، ِیتسس  ماگنه  يدوب ، ربمایپ  هب  تبسن  اهنآ  نیرتیمارگ  و 
، َنیِقفانُْملا ِمْغَِرب  ْعَزاُنت  َْمل  ًاّقَح ، ُهَتَفیلَخ  َْتنُک  َکَّنا  ُدَهْشاَو  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع 

ناقفانم  تفلاخم )  ) دوجو اب  يدوب ، وا  قح  هب  نیشناج  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  يدش و  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب 
َْتقَطَنَو  اُولِشَف ، َنیح  ِْرمَْألِاب  َتُْمقَو  َنیقِساْفلا ، ِنْغِضَو  َنیِرفاْکلا ، ِْظیَغَو 

و يدرک ، ماـیق  نید ) جـیورت   ) ِرما هب  وت  دـندش ، ناـسرت  نارگید  هک  یماـگنه  و  يدـشن ، عقاو  عازن  دروم  ناقـساف  هنیک  نارفاـک و  مشخ  و 
هک  هاگنآ 
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َْتنُک  يدَتْها  ِدَقَف  َکَعَبَّتا  ِنَمَف  اوُفَقَو ، ْذا  ِهَّللا  ِرُوِنب  َْتیَضَمَو  اوُعَتْعَتَت ، َنیح 

تکرح یهلا  رون  وـترپ  رد  دـندرک  فـّقوت  نارگید  هک  یماـگنه  يدـش و  اـیوگ  نید ) قیاـقح  هب   ) دـندش زجاـع  نتفگ  نخـس  زا  نارگید 
، دش تیاده  درک  يوریپ  ار  وت  هک  سک  ره  سپ  يدرک ،

، ًاْیاَر ْمُهَّدَساَو  ًاقِْطنَم ، ْمَُهبَوْصاَو  ًاماصِخ ، ْمُهَّدَشاَو  ًامالَک ، ْمَُهلَّوا 
، هشیدنا رد  اهنآ  نیرتراوتسا  راتفگ و  رد  اهنآ  نیرتوگتسار  و  نمشد ، لباقم  رد  اهنآ  نیرتتخس  و  نتفگ ، نخس  رد  اهنآ  نیلّوا  وت 

، ِرُومُْألِاب ْمُهَفَرْعا  َو  اًلَمَع ، ْمُهَنَسْحاَو  ًانیقَی ، ْمُهَرَثْکاَو  ًاْبلَق ، ْمُهَعَجْشاَو 
، يدوب اهراک  هب  اهنآ  نیرتاناد  و  لمع ، نیرتهب  و  نیقی ، نیرتشیب  و  بلق ، نیرتعاجش  بحاص  و 

ُْهنَع  ام  َلاْقثا  َْتلَمَحَف  ًالایِع ، َْکیَلَع  اوُراص  ْذا  ًامیحَر ، ًابا  َنینِمْؤُْمِلل  َْتنُک 
ار نآ  ینیگنـس  لّمحت  نارگید  هک  ییاهراک  و  يدـش ، اهنآ  يارب  نابرهم  يردـپ  دـنتفرگ ، رارق  وت  یتسرپرـس  تحت  نانمؤم  هک  یماـگنه 

، دنتشادن
، اُونَبَج ْذا  َتْرَّمَشَو  اُولَمْها ، ام  َْتیَعَرَو  اوُعاضا ، ام  َتْظِفَحَو  اوُفُعَض ،

و يدومن ، تیاعر  دـندرک ، یتسـس  شماـجنا  رد  هک  ار  هچنآ  و  يدرک ، ظـفح  دـنداد ، ردـه  نارگید  هک  ار  هچنآ  يدیـشک و  شود  رب  وت 
، يدز رمکب  تمه  نماد  دندیسرت ، نارگید  هک  ینامز 

، ًاّبَص ًاباذَع  َنیِرفاْکلا  یَلَع  َْتنُک  اوُعِزَج ، ْذا  َتْرَبَصَو  اوُِعلَه ، ْذا  َتْوَلَعَو 
نازیر  یباذع  نارفاک  رب  وت  يدرک ، ربص  يدوب و  رترب  دندرک ، عزج  یباتیب و  نارگید  هک  ینامز  و 

َْملَو  َُکتَّجُح ، ْلَْلُفت  َْمل  ًاْملِعَو ، ًابْصِخَو  ًاْثیَغ  َنینِمْؤُْمِللَو  ًاْظیَغَو ، ًۀَْظلِغَو 
تلد  دشن و  بولغم  زگره  تناهرب  تّجح و  يدوب  شناد  ملع و  رحب  تمعنرپ و  تمحر و  ناراب  نانمؤم  يارب  و  كانمشخ ، دیدش  و 

ِلَبَْجلاَک  َْتنُک  َکُسْفَن ، ُْنبَْجت  َْملَو  َُکتَریَصب ، ْفُعْضَت  َْملَو  َُکْبلَق ، ْغِزَی 
هک  يدوب  یهوک  دننامه  هکلب  يدیسرتن ، زگره  تشگن و  مک  تییانیب  فرحنم و  قح ) ریسم  زا  )

یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاق  امَک  َْتنُک  ُفِصاوَْقلا ، ُُهلیُزت  الَو  ُفِصاوَْعلا ، ُهُکِّرَُحتال 
دورد هک  ادخ - لوسر  هک  هنوگ  نامه  وت  دربن ، نیب  زا  ار  وا  هدننکش  ياهنافوط  دهدن و  تکرح  ار  وا  اهدابدنت 

ًاریبَک ِهَّللاَْدنِع ، ًامیظَع  َکِسْفَن ، یف  ًاعِضاوَتُم  َِکنََدب ، یف  ًاّیِوَق  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 
گرزب  ادخ ، دزن  رد  تمظع  اب  حور ، رد  نتورف  مسج ، تهج  زا  دنمورین  دومرف  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ 

ٍِلئآِقل  الَو  ٌزَمْهَم ، َکیف  ٍدَحَِأل  ْنُکَی  َْمل  ِءآمَّسلا ، ِیف  اًلیلَج  ِضْرَْألا ، ِیف 
، دوبن ییوج  بیع  ییوگدب و  ياج  یسک  يارب  وت  رد  يدوب ، نامسآ  رد  هتسیاش  نیمز و  رد 

ُفیعَّضلا  ُدَجُوی  ٌةَداوَه ، َكَْدنِع  ٍدَحَِأل  الَو  ٌعَمْطَم ، َکیف  ٍْقلَِخل  الَو  ٌزَمْغَم ، َکیف 
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وت هاگشیپ  رد  راوخ  ناوتان  دوبن ، یعّقوت  ياج  وت  دزن  رد  یعمط و  ياج  مدرم  يارب  وت  رد  و 
َكَْدنِع  ُزیزَْعلا  ُّيِوَْقلاَو  ِهِّقَِحب ، َُهل  َذُْخاَت  یّتَح  ًازیزَع ، ًاّیِوَق  َكَْدنِع  ُلیلَّذلا 

وت دزن  رد  دنمورین  يوق و  یناتسب  ار  شّقح  هک  نیا  ات  دوب  دنمورین  يوق و 
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َِکلذ  یف  َكَْدنِع  ُدیعَْبلاَو  ُبیرَْقلا  َّقَْحلا ، ُْهنِم  َذُْخاَت  یّتَح  اًلیلَذ  ًافیعَض 
وت دزن  رد  دروم  نیا  رد  ناگناگیب  ناکیدزن و  يریگب ، وا  زا  ار  قح  ات  دوب  راوخ ]  ] ِناوتان

ٌْملِح  َكُْرماَو  ٌْمتَحَو ، ٌمْکُح  َُکلْوَقَو  ُْقفِّرلاَو ، ُقْدِّصلاَو  ُّقَْحلا  َُکنْاَش  ٌءآوَس ،
يرابدرب  تنامرف  و  ارجالا ، مزال  نوناق و  تراتفگ  و  یتسرد ، یتسار و  ّقح و  تمارم  دندوب ، يواسم 

ْتَئِفْطاَو  ُریسَْعلا ، َِکب  َلُهَسَو  ُنیّدلا ، َِکب  َلَدَتْعا  ٌمْزَجَو ، ٌْملِع  َُکْیاَرَو  ٌمْزَعَو ،
و دیدرگ ، ناسآ  وت  تسد  هب  تالکشم  و  دش ، هتـشارفا  وت  تسد  هب  مالـسا  نید  ِمچرپ ) ، ) دوب يرایـشوه  شناد و  وت  هشیدنا  و  تیّدج ، و 

( قافن  ) ِشتآ
َُکتَبیصُم  ْتَّدَهَو  ُمالْسِْإلا ، َِکب  َتَبَثَو  ُنامیْإلا ، َِکب  َيِوَقَو  ُناریّنلا ، َِکب 

ار مدرم  وت  تداهش  تبیصم  و  دش ، اجرباپ  وت  تسد  هب  مالسا  تفرگ و  تّوق  وت  تسد  هب  نامیا  و  دیدرگ ، شوماخ  وت  تسد  هب 
، َکََفلاخ ْنَم  ُهَّللا  َنََعلَو  َکَلَتَق ، ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َنوُعِجار ، ِْهَیلا  اَّناَو  ِهَّلل  اَّناَف  َمانَْألا ،

هک  یناسک  نافلاخم و  نالتاق و  دنوادخ  میدرگیم  زاب  وا  يوس  هب  مییادخ و  نآ  زا  همه  يرآ ) ، ) تسکش مهرد 
َنََعلَو  َکَّقَح ، َکَبَصَغَو  َکَمَلَظ  ْنَم  ُهَّللا  َنََعلَو  َْکیَلَع ، يرَْتفا  ِنَم  ُهَّللا  َنََعلَو 

نینچمه  دنک و  تنعل  دندومن  بصغ  ار  تّقح  هدرک و  متس  وت  هب  دنتسب و  غورد  وت  هب 
، َْکتََفلاخ ًۀَّما  ُهَّللا  َنََعل  ُءآَُرب ، ْمُْهنِم  ِهَّللا  َیلا  اَّنا  ِِهب ، َیِضَرَف  َِکلذ  ُهَغََلب  ْنَم  ُهَّللا 

یناسک دنوادخ  مییوجیم ، يرازیب  نانآ  زا  دنوادخ  هاگشیپ  رد  ام  دندش ، یـضار  نآ  هب  هدینـش و  ار  روما  نیا  هک  یناسک  دنک  تنعل  ادخ 
دندرک تفلاخم  وت  اب  هک  ار 

َْکنَع  ْتَداحَو  َْکتَلَتَقَو ، َْکیَلَع  ْتَرَهاظَتَو  َکَتَیالِو ، ْتَدَحَجَو 
، دندرکن يرای  ار  وت  هدنادرگ و  يور  وت  زا  دندناسر و  تداهش  هب  ار  وت  هدش و  تسدمه  وت  ّدض  رب  هدومن  راکنا  ار  تتیالو  و 

، ُدوُرْوَْملا ُدْرِْولا  َْسِئبَو  ْمُهیْوثَم ، َراَّنلا  َلَعَج  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  َْکَتلَذَخَو ،
هک خزود ،)  ) تسا يروخشبآ  دب  هچ  داد و  رارق  نانآ  هاگیاج  ار  خزود  ِشتآ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس  دمح و  دنک ، تنعل 

، دنوشیم دراو  نآ  رب 
، ِءآدَْألاَو ِغالَْبلِاب  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِهلوُسَر  َِّیلَو  َو  ِهَّللا  َِّیلَو  ای  ََکل  ُدَهْشا 

هفیظو و ماجنا  هدرک و  نید )  ) ِغیلبت داـب - شکاـپ  نادـناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  هک  شلوسر - ادـخ و  رادتـسود  يا  وت  هک  مهدیم  یهاوگ 
، يدومن یهاوخریخ 

یتُْؤی  ُْهنِم  يذَّلا  ُهُهْجَوَو  ِهَّللا  ُبیبَح  َکَّناَو  ُُهبابَو ، ِهَّللاُْبنَج  َکَّنا  ُدَهْشاَو 
ادـخ يوس  هب  نآ  زا  دـیاب  هک  یهللا » هجو   » و هَّللا » بنج   » وت یتسارب  یتسه و  وا  تمحر  هاگرد  ادـخ و  بوبحم  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  و 

دوش هّجوت 
َُکْتیَتا  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِهلوُسَر  وُخاَو  ِهَّللا  ُْدبَع  َکَّناَو  ِهَّللا ، ُلیبَس  َکَّناَو 

ترایز  يارب  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  شلوسر - ِردارب  ادخ و  هدنب  ییوت  ادخ و  يوس ) هب   ) هار ییوت  و 
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ِهَّللا  َیلا  ًابِّرَقَتُم  ِِهلوُسَر ، َْدنِع  ِهَّللاَْدنِع و  َِکَتلِْزنَمَو  َِکَتلالَج  ِمیظَِعل  ًاِرئاز 
ادخ هب  وت  ترایز  اب  هک  یلاح  رد  تسا  گرزب  یسب  شلوسر  ادخ و  دزن  رد  تتلزنم  ماقم و  هک  اریز  ماهدمآ ، تهاگرد  هب 
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یسْفَن  َصالَخ  َِکتَعافَِشب  یغَْتبا  ِۀَعافَّشلا ، ِیف  َْکَیلا  ًابِغار  َِکتَرایِِزب ،

مبلطیم  شتآ ) زا   ) ار دوخ  ییاهر  تتعافش  هطساو  هب  مقاتشم و  وت  تعافش  هب  میوج و  یکیدزن 
ًاعِزَف يرْهَظ  یلَع  اُهْتبَطَتْحا  ِیتَّلا  َِیبُونُذ  ْنِم  ًابِراه  ِراَّنلا ، َنِم  َِکب  ًاذِّوَعَتُم 

دیما هب  منازیرگ ، دنکیم  ینیگنس  متشپ  رب  هک  یناهانگ  زا  ماهدنهانپ ، وت  هب  خزود  شتآ  زا  و 
ُبَّرَقَتاَو  ِهَّللا ، َیلا  َيالْوَم  ای  َِکب  ُعِفْشَتْسا  َُکْتیَتا  ّیبَر  ِۀَمْحَر  َءآجَر  َْکَیلا 

وت هطساو  هب  و  ماهدمآ ، وت  دزن  ادخ  هاگرد  رد  تعافش  بلط  يارب  نم ، يالوم  يا  موشیم ، لّسوتم  وت  هب  مراگدرورپ  تمحر 
ّیناَف  ِهَّللا ، َیلا  َنینِمْؤُْملا  َریما  ای  یل  ْعَفْشاَف  یِجئآوَح  َِکب  َیِضْقَِیل  ِْهَیلا  َِکب 

نم  هک  نک ، تعافش  ادخ  هاگرد  هب  ارم  نانمؤمریما  يا  دوش ، هدروآرب  مجئاوح  ات  میوجیم  بّرقت  ادخ  هب 
، ُمیظَْعلا ُهاْجلاَو  ُمُوْلعَْملا ، ُماقَْملا  ِهَّللا  َْدنِع  ََکلَو  َكُِرئآزَو ، َكالْوَمَو  ِهَّللا  ُْدبَع 

ماقم  و  مولعم ، یهاگیاج  ياراد  ادخ  دزن  وت  و  متسه ، وت  رئاز  تسود و  ادخ و  هدنب 
ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  َُۀلُوبْقَْملا ، ُۀَعافَّشلاَو  ُریبَْکلا ، ُنْاَّشلاَو 

تسرف  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  یتسه ، هدش  هتفریذپ  تعافش  دنلب و  ياهبتر  و 
َكِدَیَو  یْقثُْولا  َِکتَوْرُعَو  یفْوَْألا  َِکنیماَو  َكِْدبَع  یلَع  ِّلَصَو  ٍدَّمَُحم ،

تسد  و  تمکحم ، نامسیر  و  تراد ، تناما  نیرتافو  اب  هدنب و  رب  تسرف  دورد  و 
ِدِّیَس ِرَبْکَْألا  َکِقیِّدِصَو  يرَْولا  یَلَع  َِکتَّجُحَو  ینْسُْحلا  َِکتَِملَکَو  اْیلُْعلا ،

رورس تاهدننک ، قیدصت  نیرتگرزب  ناگدنب ، رب  تناهرب  تّجح و  و  تاهملک ، نیرتوکین  و  تدنلب ،
ِبوُسْعَیَو  َنینِمْؤُْملا ، ِریما  ِءآیِفْصَْألا ، ِدامِعَو  ِءآِیلْوَْألا ، ِنْکُرَو  ِءآیِصْوَْألا ،

ياوشیپ  نانمؤمریما و  ادخ ، ناگدیزگرب  نارادتسود و  هاگ  هیکت  و  ایصوا ،
، َِللَّزلا َنِم  ِموُصْعَْملا  َنیِحلاَّصلا ، ِماماَو  َنیقیّدِّصلا ، ِةَوُْدقَو  َنیقَّتُْملا ،

، شزغل اطخ و  زا  نوصم  ناگتسیاش ، ياوشیپ  و  نایوگتسار ، يادتقم  و  ناراگزیهرپ ،
یخا  ِْبیَّرلا ، َنِم  ِرَّهَطُْملاَو  ِْبیَْعلا ، َنِم  ِبَّذَهُْملاَو  ِلَلَْخلا ، َنِم  ِموُطْفَْملاَو 

ردارب دیدرت ، کش و  زا  هزیکاپ  صقن ، زا  كاپ  بیع ، زا  رود 
، ِهِسْفَِنب َُهل  یساوُْملاَو  ِهِشاِرف ، یلَع  ِِتئآْبلاَو  َِکلوُسَر ، ِّیِصَوَو  َکِِّیبَن 

درک يرای  ار  وا  شناج  اب  و  تفخ ، ربمایپ  رتسب  رد  هک  یسک  تاهداتسرف و  نیشناج  ربمایپ و 
، ِِهَتلاسِِرل ًازِْجعُمَو  ِِهتَُّوُبِنل ، ًاْفیَس  ُهَْتلَعَج  يذَّلا  ِهِهْجَو ، ْنَع  ِبْرَْکلا  ِفِشاکَو 

يداد  رارق  شتلاسر  يارب  ياهزجعم  شیربمایپ و  يرای )  ) يارب يریشمش  ار  یلع  وا /[  هک  وا ، هرهچ  زا  مغ  هدننک  فرطرب  و 
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، ِِهتَّمُِأل ًایِداهَو  ِِهتَجْهُِمل ، ًۀَیاقِو  َو  ِِهتَیاِرل ، اًِلماحَو  ِِهتَّجُِحل ، ًۀَحِضاو  ًَۀلالِدَو 
، شتّما هدننک  تیاده  و  شناج ، ظفح  يارب  يرپس  و  شرادمچرپ ، و  شناهرب ، تّجح و  يارب  راکشآ  نشور و  ییامنهار  و 

َمَزَه  یّتَح  ِهِرَفَِظل ، ًاحاتْفِمَو  ِهِرْصَِنل ، ًابابَو  ِهِْساَِرل ، ًاجاتَو  ِهِسْاَِبل ، ًادَیَو 
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هک  نیا  ات  يداد ،) رارق   ) شیزوریپ يارب  يدیلک  و  شیرای ، يارب  یهاگرد  و  شرس ، جات  شیاهگنج و  يارب  اناوت )  ) یتسد و 
ِةاضْرَم یف  ُهَسْفَن  َلََذبَو  َكِْرمِاب ، ِْرفُْکلا  َرِکاسَع  َداباَو  َكِْدیِاب ، ِكْرِّشلا  َدُونُج 

وت تیاضر  هار  رد  ار  شناج  و  درک ، دوبان  ار  رفک  نایرکشل  تنامرف  هب  و  داد ، تسکش  وت  يرای  هب  ار  كرش  نایرکشل 
ْتَضاف  یّتَح  ِِهتَبْکَن ، َنُود  ًاّنِجَمَو  ِِهتَعاط ، یلَع  ًاْفقَو  اهَلَعَجَو  َِکلوُسَر ،

هک  نیا  ات  داد ، رارق  شیاهيراتفرگ  ربارب  رد  يرپس  شتعاطا و  رب  فقو  ار  نآ  و  هتفرگ ، فک  رب  تلوسر  و 
، ِهِهْجَو یلَع  ُهَحَسَمَو  اهَدَْرب ، َبَلَتْساَو  ِهِّفَک ، یف  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُهُسْفَن 

شتروص رب  ار  نآ  و  درک ، ساسحا  ار  شندـب  يدرـس  و  درپس ، ناج  وا  شوغآ  رد  داـب - شکاـپ  نادـناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  هک  ربماـیپ -
، دیشک

يراوَو  ِْهیَلَع ، یّلَصَو  ِهِزیهَْجتَو ، ِِهلْسُغ  یلع  َُکتَِکئالَم  ُْهتَناعاَو 
كاخ  هب  و  هدناوخ ، زامن  وا  رب  و  دندرک ، يرای  نفد  يارب  نتخاس  هدامآ  لسغ و  رب  ار  وا  ناگتشرف  و 

َظِفَحَو َُهلاثِم ، يذَتْحاَو  ُهَدْهَع ، َمَِزلَو  ُهَدْعَو ، َزَْجناَو  ُهَْنیَد ، یضَقَو  ُهَصْخَش ،
ار شیاهشرافس  درک و  لمع  وا  دننامه  دوب و  مدق  تباث  شنامیپ  رد  هدرک و  لمع  شاهدعو  هب  و  درک ، تخادرپ  ار  شنوید  درپس و 

ًاِعلَطْضُم ِۀَفالِْخلا ، ِءآبْعِاب  ًاّلِقَتْسُم  َضَهَن  ًاراْصنا  َدَجَو  َنیحَو  ُهَتَّیِصَو ،
ینیگنس  مادقا و  تفالخ  ياهتیلوئسم  هب  ّاًلقتسم  تفای  ینارای  هک  ینامز  درپس و  رطاخ  هب 

یف  ِْنمَْألا  َبَْوث  َرَشَنَو  َكِدابِع ، یف  يدُْهلا  َۀَیار  َبَصَنَف  ِۀَمامِْإلا ، ِلاْقثِاب 
نیمزرس  رد  ار  ّتینما  و  تشارفارب ، تناگدنب  نایم  رد  ار  تیاده  مچرپ  سپس  دومن ، لّمحت  ار  تماما  فیاظو 

َماقاَو  َِکتَقیلَخ ، یف  َِکباتِِکب  َمَکَحَو  َِکتَّیَِرب ، یف  َلْدَْعلا  َطََسبَو  َكِدِالب ،
ار دودح  هدرک و  مکح  تباتک  ساسا  رب  تاقولخم  نایم  رد  داد و  شرتسگ  تناگدنب  نایم  رد  ار  تلادع  مالسا و 

َّدَسَو َةَْرتَْفلا ، َداباَو  َةَرْمَْغلا ، َنَّکَسَو  َْغیَّزلا ، َمَّوَقَو  َدوُحُْجلا ، َعَمَقَو  َدوُدُْحلا ،
ار فالتخا )  ) فاکش هدرب و  نیب  زا  ار  اهیتسس  هدومن و  بوکرس  ار  بوشآ  و  تسار ، ار  اهیجک  و  بوکرس ، ار  نارکنم  و  درک ، ارجا 

ِلوُسَر  ِجاْهنِم  یلَع  ْلَزَی  َْملَو  َۀَقِراْملاَو ، َۀَطِساْقلاَو  َۀَثِکاَّنلا  َلَتَقَو  َۀَجْرُْفلا ،
لوسر  هار  رب  هتسویپ  و  تشک ، ار  نید  زا  ناگدنور  نوریب  نارگدادیب و  نانکش و  نامیپ  و  درک ، رپ 

، ِِهتَریس ِلامَجَو  ِِهتَلِکاش ، ِفُْطلَو  ِِهتَریتَو  َو  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا 
، دوب وا  يابیز  راتفر  و  میالم ، هویش  و  شور ، و  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  ادخ -

316 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، ِْهیَْنیَع ُبْصَن  ُُهتَِلْثماَو  ِِهتَقیرَِطل ، ًارِشابُم  ِِهتَّمِِهب ، ًاقِّلَعَتُم  ِِهتَّنُِسب ، ًایِدَتْقُم 

هداد  رارق  هّجوت  دروم  ار  ربمایپ  دصاقم  دوب ، مزالم  وا  شور  هار و  هب  هتسباو و  وا  تّمه  هب  هدرک  ادتقا  ربمایپ  ّتنس  هب 
، ِهِْساَر ِمَد  ْنِم  ُُهتَْبیَش  ْتَبِضُخ  ْنا  یلا  اْهَیلا  ْمُهوُعْدَیَو  اْهیَلَع ، َكَدابِع  ُلِمْحَی 

، دش نیگنر  شرس  نوخ  زا  شفیرش  نساحم  هک  نیا  ات  دومن ، توعد  نآ  هب  راداو و  نآ  رب  ار  تناگدنب  و 
َۀَفْرَط َِکب  ْكِرُْشی  َْملَو  ٍنیقَی ، یلَع  ًاّکَش  َِکتَعاط  یف  ِْرثُْؤی  َْمل  امَکَف  َّمُهللا 

، دشن لفاغ  وت  زا  ياهظحل  دیدرگن و  لّدبم  کش  هب  وت  تعاطا  رد  وا  نیقی  هاگچیه  هک  نانچمه  ایادخ 
، َِکتَّنَج یف  ِةَُّوبُّنلا  َۀَجَرَد  اِهب  ُقَْحلَی  ًۀَیِمان ، ًۀَیِکاز  ًةالَص  ِْهیَلَع  ِّلَص  ٍْنیَع ،

، دسرب ایبنا  هجرد  هب  تشهب  رد  نآ  هطساوب  ات  تسرف ، هدنیازف  هزیکاپ و  يدورد  وا  رب  سپ 
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ًاناسْحاَو اًلْضَف  ِِهتالاُوم  یف  َْکنَُدل  ْنِم  اِنتآَو  ًامالَسَو ، ًۀَّیَِحت  اَّنِم  ُهْغَِّلبَو 
ناسحا  فطل و  ام  هب  وا  یتسود  هار  رد  تدوخ  دزن  زا  و  ناسرب ، وا  هب  یمالس  دورد و  ام  بناج  زا  و 

َنیمِحاَّرلا و َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب  ِمیسَْجلا ، ِلْضَْفلاوُذ  َکَّنا  ًاناوْضِرَو ، ًةَرِفْغَمَو 
. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تناسحا  ششخب و  هب  یعیسو ، ناسحا  بحاص  وت  هک  امرف ، اطع  ار  تشهب  و  ناهانگ )  ) ِششخب

حیبـست زا  سپ  هاوخب و  ادـخ  زا  یهاوخیم  هچ  رهنآ  زا  دـعب  روآ و  ياـجب  تراـیز  زاـمن  تعکر  ود  هاـگنآ  سوـبب ؛ ار  حیرـض  سپـس  * 
ٍدَّمَُحم َِکلوُسَر  ِناِسل  یلَع  ینَتْرََّشب  َکَّنا  َّمُهَّللا  وگب : مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

دّمحم تاهداتسرف  ربمایپ و  نابز  اب  وت  ایادخ  ****************** 
َْدنِع ٍقْدِص  َمَدَق  ْمَُهل  َّنا  اُونَمآ  َنیذَّلا  ِرَِّشبَو  َْتلُقَف : ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  َُکتاوَلَص 

هقباس اهنآ  يارب  هک  هد  تراشب  دـناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  هب  و  يدومرف : هداد و  تراشب  داب - شکاـپ  نادـناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  هک  - 
کین 

الَف ْمِْهیَلَع ، َُکتاوَلَص  َِکلُسُرَو  َِکئآِیْبنا  ِعیمَِجب  ٌنِمُْؤم  ّیناَو  َّمُهَّللا  ْمِهِّبَر .
سپ  مراد ، نامیا  داب - اهنآ  رب  وت  دورد  هک  تناگداتسرف - ناربمایپ و  مامت  هب  نم  تسا و  ناشراگدرورپ  دزن  شاداپ ) (و 

ینِْفقَْلب  ِِقیالَْخلا 320 ،] ِسُوُؤر  یلَعِهیف  ینُحَضْفَت  ًاِفقْوَم  ْمِِهتَفِْرعَمَدَْعب  ینْفِقَت 
ناشهارمه  ارم  هکلب  ینک ، میاوسر  مدرم  ربارب  رد  هک  هدادن  رارق  یهاگیاج  رد  ارم  اهنآ ، هب  تبسن  نم  تفرعم  زا  دعب 

، َِکتَمارَِکب ْمُهَتْصَصَخ  َْتناَو  َّمُهَّللا  ْمِِهب ، ِقیدْصَّتلا  یَلَع  ینَّفََوتَو  ْمُهَعَم ،
هتشاد  صوصخم  دوخ  تمارک  هب  ار  اهنآ  وت  ایادخ  ناریمب ، اهنآ  هب  نامیا  قیدصت و  رب  ارم  هد و  رارق 
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یخا  ِةَرایِِزب  َْکَیلا  ًابِّرَقَتُم  َكُِرئآزَو ، َكُْدبَع  ّیناَو  َّمُهَّللا  ْمِهِعابِّتِاب ، ینَتْرَماَو 

تهاگرد  هب  تلوسر  ردارب  ترایز  اب  هک  یلاح  رد  مأوت ، هدننک  ترایز  هدنب و  نم  ایادخ  يدومرف ، رما  اهنآ  زا  يوریپ  هب  ارم  و 
ٍِیتْاَم  ُْریَخ  َْتناَو  ُهَراز ، َو  ُهاتا  ْنَِمل  ٌّقَح  ٍروُزَمَو  ٍِّیتْاَم  ِّلُک  یلَع  َو  َِکلوُسَر ،

دنیآ تیوس  هب  هک  یتسه  یسک  نیرتهب  وت  و  دراد ، یّقح  وا  رب  دیآ  یسک  ترایز  هاگرد و  هب  هک  ره  و  میوجیم ، یکیدزن 
ای ُدِجام ، ای  ُداوَج  ای  ُمیحَر ، ای  ُنمْحَر  ای  ُهَّللا  ای  َُکلَئْساَف  ٍروُزَم ، ُمَرْکاَو 

يا  راوگرزب ، يا  دنمتواخس ، يا  نابرهم ، يا  هدنشخب ، يا  ادخ ، يا  سپ  ياهدش ، ترایز  نیرتیمارگ  و 
ْذِخَّتَی َْملَو  ٌدَحا ، ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  َْدلُوی ، َْملَو  ِْدلَی  َْمل  ْنَم  ای  ُدَمَص ، ای  ُدَحا 

دوخ يارب  هدوبن و  يدننام  هیبش و  هاگچیه  وا  يارب  هدشن و  هداز  هدازن و  زگره )  ) هک یسک  يا  زاینیب ، يا  اتکی ،
َکَتَفُْحت  َلَعَْجت  ْنا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  ًاَدلَو ، الَو  ًۀَبِحاص 

ترایز  زا  ارم  شاداپ  یتسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخیم  وت  زا  تسا ، هتفرگن  يدنزرف  رسمه و 
ْنَّمِم  ینَلَعَْجت  ْناَو  ِراَّنلا ، َنِم  یتَبَقَر  َكاکَف  َِکلوُسَر  اخا  یتَرایِز  ْنِم  َياَّیا 

هک  یهد  رارق  یناسک  زا  ارم  یهد و  رارق  خزود  شتآ  زا  مییاهر  تلوسر ، ِردارب 
، َنیعِشاْخلاَنِم ینَلَعَْجتَو  ًابَهَرَو ، ًابَغَر  َكوُعْدَیَو  ِتاْریَْخلا ، ِیف  ُعِراُسی 

، یهد رارق  نانتورف  زا  ارم  دنناوخیم و  میب  دیما و  يور  زا  ار  وت  هتفاتش و  ریخ  ياهراک  يوس  هب 
ِِهتَیالِو  َو  ٍِبلاطیباِْنب ، ِِّیلَع  َيالْوَم  ِةَرایِِزب  َّیَلَع  َْتنَنَم  َکَّنا  َّمُهَّللا 

نم  رب  وا ، تفرعم  تیالو و  مالسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  ّیلع  میالوم  ترایز  هطساو  هب  ایادخ 
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، َِکنیِدل َكِرْصَِنب  َّیَلَع  َّنُمَو  ِِهب ، ُرِصَْتنَیَو  ُهُرُْصنَی  ْنَّمِم  یْنلَعْجاَف  ِِهتَفِْرعَمَو ،
، راذگ ّتنم  نم  رب  تنید  يرای  هطساو  هب  هد و  رارق  دنبلطیم ، يرای  وا  زا  هدرک و  يرای  ار  وا  هک  یناسک  زا  ارم  سپ  يداهن ، ّتنم 

َنِم  یل  ْبِجْوا  َّمُهَّللا  ِِهنید ، یلَع  ینَّفََوتَو  ِِهتَعیش ، ْنِم  یْنلَعْجاَو  َّمُهَّللا 
تمحر  زا  ایادخ  ناریمب ، شنید  رب  هد و  رارق  شنایعیش  زا  ارم  ایادخ  و 
ِبِّیَّطلا  ِلالَْحلا  ِعِساْولا  ِقْزِّرلاَو  ِناسْحِْإلاَو ، ِةَرِفْغَْملاَو  ِناوْضِّرلاَو ، ِۀَمْحَّرلا 

هزیکاپ  لالح  هدرتسگ  يزور  یکین و  شزرمآ و  يدونشخ و  و 
[321 .] َنیَملاْعلا ِّبَر  ِهَّلل  ُدْمَْحلاَو  َنیمِحاَّرلا  َمَحْرا  ای  ُُهلْها ، َْتنا  ام 

. تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتسو  نانابرهم  نیرتنابرهم  يا  امرف ، اطع  نم  هب  ینآ  هتسیاش  وت  هک 

318 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ترضح نآ  تداهش  زور  ترایز  - 4

( ناضمر  21)
هیلع رضخ  ترضح  مالسلا ، هیلع  نانمؤم  ریما  تداهش  زور  هک  تسا  هدش  دراو  ربتعم  تیاور  رد  دسیونیم : یمق  ساّبع  خیش  جاح  موحرم 

: تفگ داتسیا و  ترضح  نآ  هناخ  ِرد  رب  دمآ و  تعرس  اب  نایوگ ، عاجرتسا  نانکهیرگ و  مالسلا 
، ًانامیا ْمُهَصَلْخاَو  ًامالْسا ، ِمْوَْقلا  َلَّوا  َْتنُک  ِنَسَْحلا ، َابا  ای  ُهَّللا  َکَمِحَر 

، ادخ هب  نامیا  رد  اهنآ  نیرتصلاخ  و  مالسا ، رد  رفن  نیلوا  وت  دنک ، تمحر  ار  وت  دنوادخ  نسحلاوبا  يا 
. ِهَّلل ْمُهَفَوْخا  َو  ًانیقَی ، ْمُهَّدَشاَو 

. يدوب اهنآ  نیرتسرتادخ  و  نیقی ، رد  اهنآ  نیرتمکحم  و 
یلبق ترایز  هک  تسا  بسانم  اذل  تشذگ . لبق  ترایز  رد  هک  تسا  یتارابع  هب  بیرق  هک  درمـشرب  ار  ترـضح  نآ  لیاضف  زا  يرایـسب  و 

[322 (.] مالسلا هیلع  رضخ  بانج  هب  یّسأت  باب  زا   ) دوش هدناوخ  زین  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  تداهـش  زور  رد  ثعبم ) بش  زور و  ترایز  )
نانمؤمریما كرابم  دـقرم  ّتیّمها  هرابرد  هطوطب  نبا  همانرفـس  زا  یمالک  ثعبم ، بش  لامعا  نمـض  رد  اههام  لامعا  شخب  رد  يروآداـی :

(. هحفص 656 ، ) دوش عقاو  هّجوت  دروم  تسا  هتسیاش  هک  دمآ  دهاوخ  مالسلا  هیلع 
319 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

نآ یترایز  نکاما  هفوک و  دجسم  نیمز و  تلیضف  موس : لصف 

: هفوک نیمزرس  تلیضف 

یلو دنراد ، یکاندرد  رایـسب  تارطاخ  هفوک  رهـش  زا  نایعیـش  دندوب و  وسرت  لدگنـس و  افویب ، يدارفا  هفوک ، مدرم  زا  یهورگ  هک  نیا  اب 
هب دناهتـساخرب و  هفوک  زا  راکادف ، گرزب و  ياهّتیـصخش  مالـسلا و  مهیلع  ناماما  نارای  باحـصا و  زا  يرایـسب  هک  درک  شومارف  دیابن 

: تسا هلمج  نآ  زا  هک  هدش  دراو  یناوارف  تایاور  هفوک ، نیمزرس  تمظع  تلیضف و  رد  لیلد  نیمه 
نآ هب  دلب  هروس  رد  دنوادخ  هک  نینیس » روط  - » 2 [ 323 .] تسا هدومرف  رایتخا  ار  نآ  یلاعت  قح  هک  تسا  يرهـش  راهچ  زا  یکی  هفوک  - 1

باسح هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  مرح  ادـخ و  لوسر  مرح  ادـخ و  مرح  - 3 [ 324 .] تسا هدـش  ریـسفت  هقطنم  نیا  هب  هدروخ ، مسق 
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تعکر ود  - 5 [ 326 .] دیآیم باسح  هب  رگید  ياج  رد  مهرد  دـص  قّدـصت  اب  لداعم  نآ ، رد  قّدـصت  مهرد  کی  - 4 [ 325 .] تسا هدمآ 
 ... میهاربا ربق  حون و  ربق  نآ  رد  هک  تسا  تشهب  ياهغاب  زا  یغاب  - 6 [ 327 .] تسا رگید  ياج  رد  زامن  تعکر  دص  اب  لداعم  نآ ، رد  زامن 

لماش زین  ار  فجن  نیمزرس  تایاور  هنوگنیا  رد  هفوک  هک  دوشیم  مولعم  ثیدح  نیا  زا  [ ) 328] دراد رارق  نانمؤمریما ، ایصوالا  دّیس  ربق  و 
(. دوشیم

: هفوک دجسم  تلیضف 

: دوشیم هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  تسا  هدش  دراو  يدایز  تایاور  زین  نآ  رد  تدابع  زامن و  هفوک و  دجسم  تلیضف  رد 
زامن تعکر  ود  درک و  تکرح  هفوک  دجسم  دصق  هب  ًافرص  هنیدم ، زا  يزور  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  هک  دنکیم  لقن  یلامث  هزمحوبا  - 1
رازه ربمایپ و  رازه  : » مالـسلا هیلع  نانمؤمریما  زا  یتیاور  قباطم  - 2 [ 329 !] تشگرب دـش و  بکرم  رب  راوس  هرابود  دروآ و  ياـج  هب  نآ  رد 

[330 «.] دناهدناوخ زامن  دجسم  نیا  رد  ربمایپ  یصو 
320 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

نآ رد  زامن  کی  یّتح  هک  متشاد  نآ  دیما  مدوب  هفوک  دجسم  یکیدزن  رد  نم  رگا  : » تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  - 3
چیه یحلاص و  دبع  چیه  : » دومرف هن ؛ درک : ضرع  یهاگآ »؟ نآ  لضف  زا  ایآ  : » دیامرفیم يوار  هب  باطخ  سپـس  دوشن ،» توف  نم  زا  مه 

نآ هب  لـیئربج  تفر  جارعم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  هک  یناـمز  یّتح  دـناوخ ، زاـمن  هفوک  دجـسم  رد  هکنیا  رگم  دوبن  يربماـیپ 
؟ دّمحم ای  یتسه  اجک  رد  هظحل  نیا  رد  ینادیم  ایآ  تفگ : ترضح 

ریگب هزاجا  تراگدرورپ  زا  نیاربانب ، دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یتسه . هفوک  دجـسم  لباقم  رد  وت  درک : ضرع  هن ؛ دومرف :
تعکر ود  درک و  طوبه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  داد و  هزاجا  زین  دـنوادخ  تفرگ ، هزاجا  لیئربج  مناوخب . زامن  نآ  رد  میآ و  دورف  هک 

. تسا زامن  دـصناپ  لداعم  نآ  رد  هلفان  زامن  زامن و  رازه  لداعم  نآ  رد  بجاو  زامن  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هاگنآ  دـناوخ .» زامن 
ماما - 4 [ 331 «.] تسا تدابع  زین ، رکذ  زامن و  نودـب  نآ  رد  نتـسشن  دراد . رارق  تشهب  ياهغاب  زا  یغاـب  وا  تهج  راـهچ  زا  تهج  ره  رد 

دوب و هتـسب  ار  دوخ  راب  یـصقألادجسم  تلیـضف  كرد  يارب  هک  یـسک  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  : » دیامرفیم مالـسلا  هیلع  قداص 
هک راذگب  زامن  دجـسم  نیا  رد  ایب  شورفب و  ار  تاهلحار  داز و  دومرف : دیـسر ، هفوک  دجـسم  رد  ترـضح  نآ  تمدـخ  یظفاحادـخ  يارب 
زا یتجاح  يدـنمدرد  هدزمغ و  چـیه  تسا ...  هلوبقم  هرمع  کی  لداعم  نآ ، رد  هلفان  زامن  لوبقم و  ّجـح  کی  لداعم  نآ ، رد  بجاو  زامن 

قباطم - 5 [ 332 «.] دزاسیم فرطرب  ار  شلکـشم  دهدیم و  خساپ  وا  هب  دنوادخ  هکنیا  رگم  دـنکیمن  بلط  دجـسم  نیا  رد  ار  شجئاوح 
ياّلصم سیردا و  ترـضح  حون و  ترـضح  مدآ و  ترـضح  هناخ  هفوک ، دجـسم  هک  دیآیم  تسد  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  یتیاور 

يارب تماـیق  زور  رد  هدـیزگرب و  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  يدجـسم  راـهچ  زا  یکی  تسا و  هدوـب  مالـسلا  مهیلع  رـضخ  لـیلخ و  میهاربا 
يور ینمؤم  تسا و  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ياّلصم  دوشیمن و  در  هک  یتعافـش  دنکیم ؛ تعافـش  دندناوخ  زامن  نآ  رد  هک  یناسک 

نیب تسا ، ّریخم  نآ  رد  رفاسم  هک  تسا  یناکم  راهچ  زا  یکی  هفوک  دجسم  - 6 [ 333 .] دراد قایتشا  نآ  هب  شبلق  هکنیا  رگم  تسین  نیمز 
مرح دـنوادخ ، مرح  تسا : ناکم  راهچ  رد  مامتا  زامن  دـنوادخ ، نوزخم  ملع  زا  هلمج  زا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ماـمتا . رـصق و 

[334 «.] مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  مرح  مالسلا و  هیلع  نانمؤمریما  مرح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  لوسر 

هفوک دجسم  لامعا 

هراشا
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رصتخم اب  نآ  ریغ  و  سوواط » نب  دّیس  [ » 335 «] رئازلا حابصم   » باتک رد  هک  يوحن  هب  هفوک  دجسم  لامعا 
321 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: تسا حرش  نیدب  هدش  دراو  یتوافت 

دجسم رد  لوخد  بادآ  - 1

: وگب يدش  هفوک  رهش  لخاد  نوچ 
، ِِهلآَو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِۀَِّلم  یلَعَو  ِهَّللا ، ِلیبَس  یفَو  ِهَّللِابَو  ِهَّللا  ِمِْسب 

- داب شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  ادخ - لوسر  نید  رب  و  ادخ ، هار  رد  ادخ و  يرای  هب  ادخ و  مان  هب 
دورف نیرتـهب  وت  هک  رآ  دورف  یکراـبم  هاـگیاج  رد  ارم  ایادـخ  يوس  هب  وش  هناور  سپـس  َنیلِْزنُْملا * ُْریَخ  َْتناَو  ًاـکَرابُم ، اـًلَْزنُم  یْنلِْزنا  َّمُهللا 

.******************** یناگدنروآ
ِهَّللا  َناْحبُسَو  ِهَّللُدْمَْحلاَو ، ُهَّللا ، اَّلا  َهلا  الَو  ُرَبْکا ، ُهَّللا  وگب : نتفر  لاح  رد  هفوک و  دجسم 

* منکیم حیبست  ار  وا  تسوا و  صوصخم  شیاتـس  و  تسین ، وا  زج  يدوبعم  زیچ و  ره  زا  تسا  رتگرزب  دنوادخ  *************** 
ِدَّمَُحم ِهَّللاِلوُسَر ، انِدِّیَس  یلَع  ُمالَّسلا  وگب : تسیاب و  اجنآ  رد  [ 336 ،] یسرب دجسم  رد  هب  ات 
دّمحم ادخ ، هداتسرف  ام ، رورس  اقآ و  رب  دورد  مالس و  ********************** 

ِْنب  ِِّیلَع  َنینِمْؤُْملا  ِریما  انالْوَم  یلَع  ُمالَّسلا  َنیرِهاَّطلا ، ِِهلآَو  ِهَّللاِْدبَع  ِْنب 
دنزرف یلع  نانمؤمریما  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  دورد و  مالس و  داب ، شکاپ  نادناخ  هَّللادبع و  دنزرف 

ِماقَمَو  ِهِدِهاشَمَو  ِهِِسلاجَم ، یلَعَو  ُُهتاکََربَو ، ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  ٍِبلاطیبا ،
روضح نتسشن و  ّلحم  رب  و  داب ، بلاطیبا 

، ِِهتانَِّیب ِناْیِبتَو  َلیعمْساَو ، َمیهْرباَو  ٍحُونَو ، َمَدآ  ِِهئابآ  ِراثآَو  ِِهتَمْکِح ،
، داب شنشور  نایب  رب  و  لیعامسا ، میهاربا و  حون و  مدآ و  شناردپ  راثآ  رب  و  شیرواد ، و 

ِطْسِْقلِاب ِقوُراْفلا  ِرَبْکَْألا ، ِقیّدِّصلا  ِلْدَْعلا  ِمیکَْحلا  ِمامِْإلا  یَلَع  ُمالَّسلا 
، تلادع اب  لطاب  ّقح و  نیب  هدننکادج  ادخ ،) لوسر   ) هدننکقیدصت نیلّوا  لداع و  ِمیکح  ِياوشیپ  رب  دورد  مالس و 

ِكْرِّشلاَو  ِنامیْإلاَو ، ِْرفُْکلاَو  ِلِطاْبلاَو ، ِّقَْحلا  َْنَیب  ِِهب  ُهَّللا  َقَّرَف  يذَّلا 
كرش  نامیا و  رفک و  لطاب و  قح و  نیب  وا  هطساو  هب  ادخ  هک  یسک 

ُدَهْشا ٍۀَنَِّیب ، ْنَع  َّیَح  ْنَم  ییْحَیَو  ٍۀَنَِّیب ، ْنَع  َکَلَه  ْنَم  َِکلْهَِیل  ِدیحْوَّتلاَو ،
یهاوگ دوشیم ، هدنز  هک  ره  دنک  هدنز  لیلد  يور  زا  دوشیم و  كاله  هک  ره  دنک  كاله  لیلد  يور  زا  ات  تخادنا ، ییادـج  دـیحوت  و 

مهدیم 
ُِرباصَو َنیقیّدِّصلا ، ُْنیَزَو  َنیبَجَْتنُْملا ، ِسْفَن  ُۀَّصاخَو  َنینِمْؤُْملا ، ُریما  َکَّنا 

نیرتابیکش  و  نایوگتسار ، تنیز  و  ناگداز ، بیجن  هدیزگرب  و  نانمؤمریما ، وت  هک 
322 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

، ِِهتَمْکِح ُبابَو  ِهِْرما ، یضاقَو  ِهِضْرا ، یف  ِهَّللا  ُمَکَح  َکَّناَو  َنینَحَتْمُْملا ،
ششناد  تمکح و  هاگرد  و  شنامرف ، هدنروآ  اجب  شنیمز و  رد  ادخ  بناج  زا  مکاح  ییوت  و  یناگدش ، ناحتما 

، ِهِدابِع َْنَیبَو  ُهَْنَیب  ُلوُصْوَْملا  ُْلبَْحلاَو  ِهِدْعَِوب ، ُقِطاَّنلاَو  ِهِدْهَع ، ُِدقاعَو 
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شناگدنب  وا و  نیب  لاّصتا  نامسیر  و  شاهدعو ، هب  هدنیوگ  و  شنامیپ ، هدنهد  دنویپ  و 
یِضاْقلا  ُنِْمیَهُمَو  اْیلُْعلا ، ُۀَجَرَّدلاَو  یقُّتلا ، ُجاْهنِمَو  ِةاجَّنلا ، ُفْهَکَو 

، رواد يادخ  هاوگ  و  الاو ، ماقم  و  يراکزیهرپ ، نشور  هار  و  تاجن ، هاگهانپ  و 
يدِّیَسَو  یِّیلَو  َْتنا  یْفلُز  ِهَّللا  َیلا  ُبَّرَقَتا  َِکب  َنینِمْؤُْملا  َریما  ای  یلْعَْألا 

رورس اقآ و  تسرپرس و  ییوت  هک  میوجیم ، لماک  بّرقت  دنوادخ  هاگرد  هب  وت  هطساو  هب  نانمؤمریما  يا 
ُهَّللا  ُرَبْکا  ُهَّللا  ُرَبْکا  ُهَّللا  وگب : وش و  دجسم  لخاد  هاگنآ  ِةَرِخْألاَو * اْینُّدلا  ِیف  یتَلیسَوَو 

ادخ زیچ ، ره  زا  تسا  رتگرزب  ادخ  زیچ ، ره  زا  تسا  رتگرزب  ادخ  ترخآ *************. ایند و  رد  متاجن  هلیسو  و 
، ِِهلآَو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِبیبَح  ٍدَّمَحُِمبَو  ِهَّللِاب ، ِِذئاْعلا  ُماقَم  اذه  ُرَبْکا ،

- داب شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  وا - بیبح  دّمحم  هب  ادخ و  هب  هدنهانپ  هاگیاج  تسا  نیا  زیچ ، ره  زا  تسا  رتگرزب 
َنیقِطاَّنلا  َنیقِداَّصلا  َنیّیِدْهَْملا  ِۀَِّمئَْألاَو  َنینِمْؤُْملا ، ِریما  ِۀَیالِِوبَو 

نارونخس  نایوگتسار و  تیاده و  نایاوشیپ  نانمؤمریما و  تیالو  هب  و 
ْمِِهب  ُتیضَر  ًاریهْطَت ، ْمُهَرَّهَطَو  َسْجِّرلا  ُمُْهنَع  ُهَّللا  َبَهْذا  َنیذَّلا  َنیدِشاَّرلا ،

ییاوشیپ  هب  تسا ، هدینادرگ  هزیکاپ  یبوخ  هب  هتخاس و  رود  اهنآ  زا  ار  يدیلپ  دنوادخ  هک  یناگتفای  دشر  و 
ِهَّللا  َعَم  ُذِخَّتا  الَو  ًاْئیَش ، ِِهب  ُكِرْشا  ِهَّللا ال  ِْرمَِأل  ُتْمَّلَس  َِّیلاوَمَو ، ًةادُهَو  ًۀَِّمئا 

ادخ هارمه  یتسرپرس  و  مهدن ، رارق  وا  کیرش  ار  یسک  میادخ و  نامرف  میلست  مدونشخ ، اهنآ  یتسرپرس  تیاده و  و 
، ِهَّللا ُءآِیلْواَو  ُهَّللا  َِیبْسَح  ًادیَعب ، ًالالَض  اوُّلَضَو  ِهَّللِاب  َنُولِداْعلا  َبِذَک  ًاِّیلَو ،

، تسا یفاک  ارم  وا  يایلوا  دنوادخ و  دندش ، راچد  یتخس  یهارمگ  هب  هتفگ و  غورد  ادخ  زا  ناگدننادرگ  يور  مریگن ، دوخ  يارب 
ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنا  ُدَهْشاَو  َُهل ، َکیرَش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا ، اَّلا  َهلا  ْنا ال  ُدَهْشا 

هدنب  دّمحم  هک  مهدیم  یهاوگ  درادن و  یکیرش  هک  ياهناگی  تسین ، ادخ  زج  يدوبعم  هک  مهدیم  یهاوگ 
ِِهتَّیِّرُذ  ْنِم  َنیّیِدْهَْملا  َۀَِّمئَْألاَو  ًاِّیلَع  َّناَو  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُُهلوُسَرَو ،

وا لسن  زا  تیاده  نایاوشیپ  یلع و  یتسار  هب  و  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  تسوا - هداتسرف  و 
. ِهِْقلَخ یلَع  ِهَّللا  ُۀَّجُحَو  یئآِیلْوا  ُمالَّسلا  ُمِْهیَلَع 

. دنتاقولخم رب  ادخ  ناهرب  تّجح و  نم و  ناتسرپرس  داب - اهنآ  رب  ادخ  دورد  هک  - 
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زامن تعکر  راهچ  سپ  هتفرگ ، رارق  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  نوتس  ینعی  مجنپ  نوتس  ربارب  هک  يوریم  مراهچ  نوتس  بناج  هب  هاگنآ 
دمح و اب  ار  نآ  تعکر  ود  ناوخب ،

« ٌدَحا ُهَّللا  َوُه  ُْلق  »
دمح و اب  ار  رگید  تعکر  ود  و 

« ِرْدَْقلا ِۀَْلَیل  یف  ُهاْنلَْزنا  اَّنا  »
: وگب هبترم  تفه  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  حیبست  نتفگ  زا  دعب  زامن و  مامتا  زا  سپ  . 

َسْجِّرلا  ُمُْهنَع  ُهَّللا  َبَهْذا  َنیذَّلا  َنیدِشاَّرلا ، َنیِحلاَّصلا  ِهَّللا  ِدابِع  یلَع  ُمالَّسلا 
هتخاس  رود  اهنآ  زا  ار  يدیلپ  دنوادخ  هک  ادخ ، هتفای  دشر  هتسیاش و  ناگدنب  رب  دورد  مالس و 

، َنیعَمْجا ِْقلَْخلا  یَلَع  ًۀَّجُحَو  َنیلَسُْرم ، َءآِیْبنا  ْمُهَلَعَجَو  ًاریهْطَت ، ْمُهَرَّهَطَو 
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، داد رارق  تاقولخم  یمامت  رب  ناهرب  تجح و  لسرم و  ناربمایپ  ار  اهنآ  هدینادرگ و  هزیکاپ  یبوخ  هب  و 
ِزیزَْعلا ُریدْقَت  َِکلذ  َنیَملاْعلا ، ِّبَر  ِهَّللُدْمَْحلاَو  َنیلَسْرُْملا ، یَلَع  ٌمالَسَو 

يادخ مکح  ریدقت و  نیا  تسا و  نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپس  دمح و  و  شناگداتسرف ، رب  دورد  مالـس و  و 
ياتمهیب 

َِیلَو  ای  َِکتَّیِصَو  یلَع  ُنَْحن  وگب : سپس  َنیَملاْعلاِیف * ٍحُون  یلَع  ٌمالَس  ِمیلَْعلا ،
هب  ام  نانمؤم ، تسرپرس  يا  نایناهج ********* نایم  رد  حون  رب  دورد  مالس و  تساناد ،

ُنَْحنَو  َنیقیّدِّصلاَو ، َنیلَسْرُْملا  َنِم  َکَتَّیِّرُذ  اِهب  َْتیَصْوا  یتَّلا  َنینِمْؤُْملا ،
ام و  میدنبیاپ ، يدومن ، نایوگتسار  ناگداتسرف و  زا  تنادنزرف  رب  هک  یتّیصو 

یلَعَو  َْکیَلَعَو  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  انِِّیبَن  ِۀَعیشَو  َِکتَعیش  ْنِم 
وت رب  شکاپ و  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  میتسه - دّمحم  نامربمایپ  وت و  نایعیش  زا 

ِنیدَو  َمیهْربا ، ِۀَِّلم  یلَع  ُنَْحنَو  َنیقیِدِّصلاَو ، ِءآِیْبنَْألاَو  َنیلَسْرُْملا ، ِعیمَج 
میهاربا  نید  هب  ام  و  داب ،- نایوگتسار  ناربمایپ و  ناگداتسرف و  همه  و 

ِریما ٍِّیلَع  انالْوَم  ِۀَیالِوَو  َنیّیِدْهَْملا ، ِۀَِّمئَْألاَو  ِّیِّمُْألا ، ِِّیبَّنلا  ٍدَّمَُحم 
یلع  نامیالوم  تیالو  تیاده و  نایاوشیپ  هدناوخن و  سرد  یّما /[  ربمایپ  دّمحم ، و 

ُُهتَمْحَرَو  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَص  ِریذَّنلا ، ِریشَْبلا  یَلَع  ُمالَّسلا  َنینِمْؤُْملا ،
تمحر  دورد و  هدنهد ، میب  هدنهد  تراشب  رب  دورد  مالس و  میدنبیاپ ، نانمؤمریما 

یلَع  ِهِدَْعب  ْنِم  ِهَّلل  ِدِهاَّشلا  ِِهتَفیلَخَو  ِهِّیِصَو  یلَعَو  ُُهتاکََربَو ، ُُهناوْضِرَو 
تاقولخم  رب  ادخ  هاوگ  نامه  وا ، نیشناج  یصو و  رب  و  داب ، وا  رب  ادخ  تاکرب  يدونشخ و  و 

يذَّلا  ِنیبُْملا ، ِقوُراْفلاَو  ِرَبْکَْألا ، ِقیدِّصلا  َنینِمْؤُْملا  ِریما  ٍِّیلَع  ِهِْقلَخ ،
هک  لطاب  زا  قح  نشور  هدننک  ادج  و  مالسا ) ربمایپ   ) هدننک قیدصت  نیلّوا  نانمؤمریما ، یلع  ینعی )  ) وا زا  سپ 
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یف  ًاماَّکُحَو  َِّیلاوَمَو ، َءآِیلْوا  ْمِِهب  ُتیضَر  َنیَملاْعلا ، یَلَع  ُهَتَْعَیب  َتْذَخا 

رد نامکاح  اهنآ  مدونشخ و  ناشیرورس  یتسرپرس و  هب  نم  يداد ، رارق  نایناهج  رب  ار  شتعیب  ّتیلوؤسم 
یمالْساَو  یمارْحاَو  یّلِحَو  یمِْسقَو  یلامَو  یلْهاَو  يْدلُوَو  یسْفَن 

مالسا  و  مارحا ، ریغ  مارحا و  لاح  رد  و  میزور ، لاوما و  نادناخ و  نادنزرف و  ناج و 
، ِباتِْکلا ِیف  ُۀَِّمئَْألا  ُُمْتنا  یتامَمَو  َيایْحَمَو  یتَرِخآَو  َياْینُدَو  ینیدَو 

ادخ باتک  رد  نایاوشیپ  امش  دنتسه  مندرم  یگدنز و  و  مترخآ ، ایند و  و  منید ، و 
ُْمْتناَو  ُمانَی ، يذَّلا ال  ِّیَْحلا  ُُنیْعاَو  ِباطِْخلا ، ُلْصَفَو  ِماقَْملا  ُلْصَفَو 

دییامش دباوخن و  زگره  هک  ياهدنز  ناگدید  دییامش  دیلداع و  نارواد  ماقم و  نیرتالاب  ياراد  و 
اَّلا َهلا  ال  ِهَّللا ، ُّقَح  َفِرُع  ْمُِکبَو  ُهَّللاَمَکَح ، ْمُِکبَو  ِهِضْرا ، یف  ِهَّللا  ُءآمَکُح 

زج يدوبعم  دوشیم ، هتخانش  ادخ  ّقح  دنکیم و  ینارمکح  دنوادخ  امش  هطساو  هب  نیمز و  يور  رد  یهلا  ناگنازرف 
ُۀَّنُس ُْمْتنا  انِْفلَخ ، ْنِمَو  انیْدیا  ِْنَیب  ْنِم  ِهَّللا  ُرُون  ُْمْتنا  ِهَّللا ، ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا ،

مکح  امش  دییام ، رس  تشپ  لباقم و  رد  ادخ  رون  امش  تسوا ، هداتسرف  دّمحم  تسین  ادخ 
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ًامیلْسَت ال ٌمِّلَسُم  ْمَُکل  اَنا  َنینِمْؤُْملا ، َریما  ای  ُءآضَْقلا ، َقَبَس  اِهب  یتَّلا  ِهَّللا 
ار يزیچ  میامش و  میلست  لماک  روط  هب  نم  نانمؤمریما  يا  دوشیم  هدز  مقر  تشونرس  نآ  هطساو  هب  هک  دییادخ 

، ْمُِکب ینادَه  يذَّلا  ِهَّللُدْمَْحلا  ًاِّیلَو ، ِِهنُود  ْنِم  ُذِخَّتا  الَو  ًاْئیَش ، ِهَّللِاب  ُكِرْشا 
تیاده امش  هلیسو  هب  ارم  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپـس  دمح و  منیزگیمن  رب  وا  زج  یتسرپرـس  هدادن و  رارق  کیرـش  ادخ  يارب 

درک
ُدْمَْحلا ُرَبْکا ، ُهَّللا  ُرَبْکا ، ُهَّللا  ُرَبْکا ، ُهَّللا  ُهَّللا ، َِینادَه  ْنا  الَْول  َيِدَتْهَِأل  ُْتنُک  امَو 

تـسا رتگرزب  ادخ  زیچ  ره  زا  تسا  رتگرزب  ادخ  زیچ ، ره  زا  تسا  رتگرزب  ادخ  مدشیمن ، تیاده  زگره  درکیمن  تیاده  ارم  ادخ  رگا  و 
صوصخم  شیاتس  زیچ ، ره  زا 

[337 .] انادَه ام  یلَع  ِهَّلل 
. ام ندرک  تیاده  رطاخ  هب  تسا  دنوادخ 

تشَّطلا تیب  اضقلا و  ۀَّکد  لامعا  - 2

نآ رد  دندومنیم و  مکح  تواضق و  دنتسشنیم و  نآ  يور  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  هفوک  دجـسم  رد  هدوب  ییوّکـس  اضقلا  ۀّکد 
همیرک  هیآ  نآ  يور  رب  هک  هدوب  یهاتوک  نوتس  هاگیاج ،

[338 «] ِناسْحِْإلاَو ِلْدَْعلِاب  ُُرمْاَی  َهَّللا  َّنا  »
هزجعم  هک  تسا  یّلحم  نامه  تسا  اضقلا  ۀّکد  هب  لصّتم  هک  تشّطلا  تیب  و  [ 339] دوب هدش  هتشون 
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ورب اضقلا  ُۀَّکد  يوس  هب  مراهچ  نوتـس  لامعا  زا  سپ  لاح  ره  رد  [ 340 .] دش رهاظ  ماّهتا  زا  يرتخد  تاجن  يارب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

: وگب مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  حیبست  نتفگ  زامن و  زا  دعب  یهاوخ و  هک  هروس  ره  دمح و  اب  ناوخب  زامن  تعکر  ود  اج  نآ  رد  و 
، ٍقاقِْحتْسا ِْریَغ  ْنِم  ِماسِْجلا  ِمَعِّنلِاب  يدِّمَغَتُمَو  یکِّلَمُمَو  یِکلام  ای 

، ياهتخاس گرزب  ياهتمعن  رد  قرغ  ارم  نم  یگتسیاش  نودب  هک  یسک  يا  ياهداد ، رارق  کلام  ارم  هک  یسک  يا  نم و  کلام  يا 
ِهِذه  ْلَعَْجت  ال  ِمیرَْکلا ، َکِهْجَو  ِلالَِجل  ُماْدقَْألا  ُهُوْلعَت  اِمل  ٌعِضاخ  یهْجَو 

يراتفرگ  یتخس و  نیا  دریگ ، رارق  نآ  رب  اهمدق  ات  تسا  نتورف  تیمارگ  تمظع و  اب  تاذ  لباقم  رد  ماهرهچ 
َِکلْضَف  ْنِم  ینْحَْنماَو  ِۀَْفاَّشلا ، ِلاصیتْسِاب  ًۀَلِصَّتُم  َۀَنْحِْملا  ِهِذه  الَو  َةَّدِّشلا 

تساوخرد  نودب  هک  ار  يزیچ  تمرک  لضف و  زا  هدم و  رارق  میدوبان ، ببس  ار 
الَو ْلََزت  َْمل  يذَّلا  ُلَّوَْألا  ُمیدَْقلا  َْتنا  ٍۀَلَئْسَم ، ِْریَغ  ْنِم  ًادَحا  ِِهب  ْحَنْمَت  َْمل  ام 

هدوب  هشیمه  هک  یلّوا  یلزا و  نآ  ییوت  شخبب ، نم  رب  ياهدیشخبن  یسک  هب 
یلَمَع  ِّكَزَو  ینْمَحْراَو  یل  ْرِفْغاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُلاَزت ،

، نادرگ كاپ  ار  ملامعا  نک و  محر  نم  هب  زرمایب و  ارم  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  دوب ، یهاوخ  و 
، ِراَّنلا َنِم  َِکئآقَلُطَو  َِکئآقَتُع  ْنِم  یْنلَعْجاَو  یلَجا  یف  یل  ْكِرابَو 

هد  رارق  خزود  شتآ  زا  ناگدش  اهر  ناگدشدازآ و  زا  ارم  هد و  تکرب  مرمع  هب  و 
نیرتناـبرهم يا  تناـسحا  شـشخب و  هب  زاـمن  تعکر  ود  ینعی  روآ ؛ اـجب  ار  ْتْشَّطلا  ُْتَیب  لاـمعا  هاـگنآ  َنـیمِحاَّرلا  َمَـحْرا  اـی  َکـِتَمْحَِرب 

**************************** نانابرهم
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َكاَّیا  يدیحَْوت  ُتْرَخَذ  ّینا  َّمُهللا  وگب : مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  حیبست  مالس و  زا  دعب  ناوخب و 
وت هب  تبسن  متفرعم  یتسرپ و  هناگی  نم  ایادخ  *************************** 

ْنَم  َۀَیالِو  ُتْرَخَذَو  َِکتَِّیبُوبُِرب ، يراْرقاَو  ََکل  یصالْخاَو  َِکب ، یتَفِْرعَمَو 
اهنآ تخانش  هطساو  هب  هک  ار  یناسک  تیالو  مدرک  هریخذ  هتخودنا و  ار  تیراگدرورپ  هب  مرارقا  صالخا و  و 

ِمْوَِیل  ْمِْهیَلَع ، ُهَّللا  یَّلَص  ِِهتَْرتِعَو  ٍدَّمَُحم  َِکتَّیَِرب ، ْنِم  ْمِِهتَفِْرعَِمب  َّیَلَع  َتْمَْعنا 
زور يارب  داب - اهنآ  رب  ادخ  دورد  هک  شنادناخ - دّمحم و  ینعی ) ، ) يداد تمعن  نم  هب  تتاقولخم ، نیب  زا 
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اَذه یف  َيالْوَم  ای  ْمِْهَیلاَو  َْکَیلا  ُتْعِزَف  ْدَقَو  اًلِجآَو ، اًلِجاع  َْکَیلا  یعَزَف 

وت هب  هاگیاج  نیا  رد  زور و  نیارد  نم ، يالوم  يا  ترخآ ، ایند و  رد  وت  هب  مزاین 
ام َۀَحازاَو  َِکتَمِْعن ، ْنِم  یتَداعَس  َُکْتلَئَسَو  اذه ، یِفقْوَم  یفَو  ِمْوَْیلا ،

سرت  ندش  فرطرب  تا و  هزیکاپ  ياهتمعن  وت  زا  موشیم و  لّسوتم  نانآ  و 
ِلُک  ْنِم  يرْدَص  َنیصَْحتَو  ِهینَْتقَزَر ، امیف  َۀَکَرَْبلاَو  َِکتَمِْقن ، ْنِم  ُهاشْخا 

ره زا  ماهنیس  ظفح  و  میزور ، رد  تکرب  تماقتنا و  زا 
يا مهاوخیم ، ار  مترخآ  ایند و  نید و  رد  هانگ  يراتفرگ و  مغ و  َنیمِحاَّرلا  َمَحْرا  اـی  یتَرِخآَو  َياـْینُدَو  ینید  یف  ٍۀَیِـصْعَمَو ، ٍۀَِـحئاج  َو  ٍّمَه 

. نانابرهم نیرتنابرهم 
ای ُْلق  دمح و  مود  تعکر  رد  ٌدَحا و  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  اب  دـمح  لّوا  تعکر  رد  یناوخیم  زامن  تعکر  ود  يوریم و  دجـسم  طسو  هب  سپـس  * 

ُمالَّسلا  َْتنا  َّمُهللا  وگب : مالسلا  اهیلع  ارهز  حیبستومالس  زا  سپ  هاگنآ  َنوُِرفاْکلا  اَهُّیا 
یتمالس  ییوت  ایادخ  ************************* 

َْکنِم  انَّبَر  انِّیَح  ِمالَّسلا ، ُراد  َكُرادَو  ُمالَّسلا ، ُدوُعَی  َْکَیلاَو  ُمالَّسلا ، َْکنِمَو 
؛ ام راگدرورپ  يا  یتمالس  ّتینما و  هاگیاج  تسوت  هاگرد  یتمالس و  ددرگیم  زاب  وت  يوس  هب  یتمالس و  تسوت  بناج  زا  و 

َِکناوْضِرَو  َِکتَمْحَر  َءآِغْتبا  َةالَّصلا  ِهِذه  ُْتیَّلَص  ّینا  َّمُهللا  ِمالَّسلِاب ،
يدونشخ  ناسحا و  ششخب و  ندروآ  تسدب  يارب  ار  زامن  نیا  ایادخ  رادب ، هدنز  ار  ام  تدوخ ، بناج  زا  یتمالس  اب 

، ٍدَّمَُحم ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  َّمُهللا  َكِدِجْسَِمل ، ًامیظْعَتَو  َِکتَرِفْغَمَو ،
تسرف  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  مدروآ ، ياج  هب  تدجسم  تشادگرزب  يارب  تشزرمآ و  و 

[341 .] َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  یّنِم  اْهلَّبَقَتَو  َنیّیِّلِع ، یف  اهْعَفْراَو 
. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  ریذپب  نم  زا  هدرب و  الاب  تاجرد  نیرتیلاع  هب  ار  مزامن  و 

هظحالم هب  ًارهاظ  دـناهتفگ و  جاْرعِْملا  ُۀَّکَد  ار  ماقم  نیا  دـیوگیم : هللا  همحر  یمق  ساّبع  خیـش  جاح  موحرم  راوگرزب  ثّدـحم  يروآدای :
زاـمن تعکر  ود  هدـمآ و  دورف  اـج  نیا  رد  دـیبلط و  تصخر  یلاـعت  قـح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  جارعم  بش  رد  هکنآ 

[342 .] تشذگ لصف  نیا  لّوا  رد  هک  تشاذگ 
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متفه نوُتس  لامعا  - 3

( مالسلا هیلع  لیلخ  میهاربا  ماقم  )
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: همّدقم
: هلمج نآ  زا  هدش ، دراو  يرایسب  ثیداحا  نوتس  نیا  تلیضف  رد 

[343 .] داتسیایم نآ  کیدزن  دناوخیم و  زامن  نوتس  نیا  هب  ور  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک » خیـش  - » 1
زاــمن مـتفه  نوتــس  دزن  دــنوشیم و  لزاــن  نامــسآ  زا  هتــشرف  رازه  تصــش  بـش  ره  هـک  هدــش  دراو  يرگید  ربــتعم  تــیاور  رد  - 2
مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  ماقم  متفه  نوتس  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یمّوس  ربتعم  ثیدح  رد  - 3 [ 344 .] دنرازگیم

تفرگ و ارم  تسد  بَهَو  نب  ۀیواعم  هک  هدرک  تیاور  جاّرـس  لیعامـساوبا  زا  حیحـص  دنـس  هب  یفاک »  » رد ینیلک » خیـش  - » 4 [ 345 .] تسا
نیا هک  تفگ : داد و  ناـشن  نم  هب  ار  متفه  نوتـس  تفرگ و  ارم  تسد  هتاـبن  نب  غبـصا  تفگ : تفرگ و  ارم  تسد  یلاـمث  هزمحوـبا  تفگ :

دروآیم و اجب  زامن  مجنپ  نوتـس  دزن  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دناوخیم و  زامن  نآ  دزن  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  ماقم  نوتس ،
لباقم لاح  ره  رد  [ 346 .] دناوخیم زامن  ترضح ، نآ  ياج  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تشادن  روضح  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  نامزره 

: ییوگیم یتسیایم و  هلبق  هب  ور  نوتس  نیا 
اَّلا َهلا  الَو  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا ، ِلوُسَر  ِۀَِّلم  یلَعَو  ِهَّللِابَو ، ِهَّللا  ِمِْسب 

زج يدوبعم  و  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  ادخ - لوسر  نید  رب  ادخ و  يرای  هب  ادخ و  مان  هب 
یلَع  ُمالَّسلا  َءآَّوَح ، انِّماَو  َمَدآ  انیبا  یلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا ،

رب دورد  مالس و  اّوح ، نامردام  مدآ و  نامردپ  رب  دورد  مالس و  تسوا ، هداتسرف  دّمحم  تسین ، ادخ 
یلَع  ُمالَّسلا  ِِهناوْضِرَو ، ِهَّللا  ِبِهاوَم  یلَع  ًاناوْدُع  َو  ًاْملُظ  ِلُوتْقَْملا  َلیباه 

رب دورد  مالس و  دش ، هتشک  دوب ، دونشخ  وا  زا  هداد و  وا  هب  ادخ  هک  ییاهتمعن  رطاخ  هب  ینمشد  ملظ و  يور  زا  هک  لیباه 
ِِهتَّیِّرُذ  ْنِم  َنیقِداَّصلا  ِةَْوفَّصلا  یَلَعَو  ِنیمَْألا ، ِراتْخُْملا  ِهَّللا  ِةَْوفَص  ٍْثیَش 

لسن  زا  راتفگ  تسار  ناگدیزگرب  رب  رادتناما و  هدش  باختنا  ادخ و  هدیزگرب  ثیش 
َقحْساَو  َلیعمْسا ، َو  َمیهْربا  یلَع  ُمالَّسلا  ْمِهِرِخآَو ، ْمِِهلَّوا  َنیبِّیَّطلا ،

قاحسا  و  لیعامسا ، میهاربا و  رب  دورد  مالس و  اهتنا ، ات  ادتبا  زا  شکاپ 
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، ِهَّللا ِمیلَک  یسُوم  یلَع  ُمالَّسلا  َنیراتْخُْملا ، ُمِِهتَّیِّرُذ  یلَع  َو  َبوُقْعَیَو ،
ادخ میلک  یسوم  رب  دورد  مالس و  ناشیا ، هدیزگرب  لسن  رب  بوقعی و  و 
ِمَتاخ  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِحُور  یسیع  یلَع  ُمالَّسلا 

متاخ  هَّللادبع  نب  دّمحم  رب  دورد  مالس و  ادخ ، حور  یسیع  رب  دورد  مالس و 
ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  َنیبّیَّطلا ، ِِهتَّیِّرُذَو  َنینِمْؤُْملاِریما ، ٍِّیلَع  یلَع  ُمالَّسلا  َنیِّیبَّنلا ،

ادخ تاکرب  تمحر و  شکاپ و  لسن  نانمؤم و  ریما  رب  دورد  مالس و  ناربمایپ ،
، َنیرِخْألا ِیف  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیلَّوَْألا ، ِیف  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُُهتاکََربَو ،

، دوب دنهاوخ  نیا  زا  سپ  هدوب و  نیا  زا  شیپ  هک  اهنآ  نایم  رد  امش  رب  دورد  مالس و  داب ، وا  رب 
ِهَّللا  ِءآدَهُش  َنیداْهلا ، ِۀَِّمئَْألا  یَلَع  ُمالَّسلا  ِءارْهَّزلا ، َۀَمِطاف  یلَع  ُمالَّسلا 

ادخ ناهاوگ  رگتیاده و  نایاوشیپ  رب  دورد  مالس و  ارهز ، همطاف  رب  دورد  مالس و 
. َنیَملاْعلا ِّبَر  ِهَّلل  ِمَمْالا  یَلَع  ِدِهاَّشلا  ِبیقَّرلا  یَلَع  ُمالَّسلا  ِهِْقلَخ ، یلَع 

. نایناهج راگدرورپ  بناج  زا  اهتما  رب  هاوگ  بقارم و  رب  دورد  مالس و  شتاقولخم ، رب 
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دمح و لّوا  تعکر  رد  یناوخیم  زامن  تعکر  راهچ  نوتس ، نآ  دزن  نآ  زا  دعب 
ُهاْنلَْزنا  اَّنا 

دمح و مود  تعکر  رد  و 
ٌدَحا ُهَّللا  َوُه  ُْلق 

: وگب مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  حیبست  زا  سپ  دیسر  نایاپ  هب  زامن  نوچ  ینکیم و  لمع  هنوگ  نیمه  هب  زین  مراهچ  موس و  تعکر  رد  و 
ًاّنَم َِکب  یّنِم  ِنامیْإلا  ِیف  َُکتْعَطا  ْدَق  ّیناَف  َُکْتیَصَع ، ْدَق  ُْتنُک  ْنا  َّمُهللا 

زا یتّنم  نیا  هک  مدومن  تتعاطا  وت  هب  نامیا  رد  یلو  مدرک  تینامرفان  رگا  ایادخ 
ْذِخَّتا َْمل  ََکل  ِءآیْشَْألا  ِّبَحا  یف  َُکتْعَطاَو  َْکیَلَع ، یّنِم  ًاّنَم  ال  َّیَلَع ، َْکنِم 

وت يارب  مدرک و  تتعاطا  وت  دزن  ایشا  نیرتبوبحم  دروم  رد  و  وت ، رب  نم  زا  یتّنم  هن  تسا  نم  رب  وت  هیحان 
ِْریَغ یلَع  ٍةَریثَک  َءآیْشا  یف  َُکْتیَصَع  ْدَقَو  ًاکیرَش ، ََکل  ُْعدا  َْملَو  ًاَدلَو ، ََکل 

يور  زا  یلو  مدرک  تینامرفان  روما  زا  يرایسب  رد  هّتبلا  مدناوخن و  یکیرش  هتفرگن و  يدنزرف 
، َِکتَِّیبُوبُِرل ِدوُحُْجلا  َالَو  َِکتَّیِدُوبُع ، ْنَع  ِجوُرُْخلا  َالَو  ََکل ، ِةََرباکُْملا  ِهْجَو 

، دوبن تیراگدرورپ  راکنا  یگدنب و  زا  ندش  جراخ  یشک و  ندرگ 
ْناَف  ِنایَْبلاَو ، َّیَلَع  ِۀَّجُْحلا  َدَْعب  ُناْطیَّشلا  ِینَّلَزاَو  َياوَه ، ُْتعَبَّتا  ِنِکلَو 

رگا سپ  تخادنا ، هانگ  هب  ارم  ناطیش  راکشآ ، ناهرب  لیلد و  دوجو  اب  مدرک و  سفن  ياوه  يوریپ  نکیل 
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َكِدوُِجبَف  ینْمَحَْرتَو  یّنَع  ُفْعَت  ْناَو  یل  ٍِملاظ  ُْریَغ  یبُونُِذبَف  یْنبِّذَُعت 
ششخب  هطساوب  سپ  ینک  محر  يرذگرد و  نم  زا  رگا  و  ياهدرکن ، یمتس  وت  تسا و  نم  ناهانگ  هطساو  هب  ینک  باذع  ارم 

ْدَقَو َكِْوفَع ، ُءآجَر  اَّلا  اَهل  َْقبَی  َْمل  یبُونُذ  َّنا  َّمُهللا  ُمیرَک ، ای  َکِمَرَکَو 
هک  یلاح  رد  هدنامن ، یقاب  توفع  هب  دیما  زج  ياهراچ  مناهانگ  يارب  ایادخ  راوگرزب ، يادخ )  ) يا تسوت  مرک  و 

ام َْکنِم  ُُبلْطاَو  ُُهبِجْوَتْسا ، ام ال  َّمُهَّللا  َُکلَئْسا  اَن  اَف  ِنامْرِْحلا ، ََۀلآ  ُْتمَّدَق 
هک  ار  يزیچ  مهاوخیم و  وت  زا  متسین  شاهتسیاش  هک  ار  يزیچ  ایادخ  سپ  ماهداتسرف ، شیپ  زا  ار  دوخ  ّتیمورحم  بابسا  نم 

یل  ْرِفْغَت  ْناَو  ًاْئیَش ، ینِْملْظَت  َْملَو  یبُونُِذبَف  یْنبِّذَُعت  ْنا  َّمُهللا  ُهُّقِحَتْسا ، ال 
یشخبب  ارم  رگا  ياهدرکن و  یملظ  نم  هب  تسا و  نم  ناهانگ  هطساو  هب  سپ  ینک  باذع  ارم  رگا  ایادخ  مبلطیم ، وت  زا  متسین  شراوازس 

ُداَّوَْعلا َْتنا  اَن ، اَن ا  َو ا  َْتنا ، َْتنا  َّمُهَّللا  يدِّیَس  ای  َْتنا  ٍمِحار  ُْریَخَف 
هتسویپ  ییوت  نامه ، نم  ینآ و  وت  ایادخ  نم ، رورس  اقآ و  يا  ياهدننک  محر  نیرتهب  وت  سپ 

ُداَّوَْعلا اَن  َو ا  ِْملِْحلِاب ، ُلِّضَفَتُْملا  َْتناَو  ِبُونُّذلِاب ، ُداَّوَْعلا  اَن  َو ا  ِةَرِفْغَْملِاب ،
هتسویپ  منم  ملح و  هب  هدننک  ناسحا  ییوت  راکهانگ ، هراومه  منم  هدنزرمآ و 

َذِْقنُم ای  ِءآجَّرلا ، َمیظَع  ای  ِءافَعُّضلا ، َْزنَک  ای  َُکلَئْسا  ّیناَف  َّمُهللا  ِلْهَْجلِاب ،
هدنهد  تاجن  يا  گرزب ، دیما  يا  نافیعض ، جنگ  يا  مهاوخیم  وت  زا  نم  ایادخ  ینادان ، لهج و  رد 

ُهَّللا  َْتنا  یتْوَْملا  َِییُْحم  ای  ِءآیْحَْألا ، َتیمُم  ای  یْکلَْهلا  َیِْجنُم  ای  یقْرَْغلا 
هک  ییادخ  ییوت  ناگدرم ، هدننک  هدنز  يا  ناگدنز ، هدنناریم  يا  انف ، هب  ناموکحم  هدنناهر  يا  ناقیرغ ،

، ِءآْملا ُّيِوَدَو  ِسْمَّشلا  ُعاعُش  ََکل  َدَجَس  يذَّلا  َْتنا  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ال 
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، بآ شورخ  دیشروخ و  رون  تربارب  رد  درک  میظعت  هک  ییادخ )  ) ییوت تسین ، وت  زج  يدوبعم 
ُناقَفَخَو  ِراهَّنلا ، ُءْوَضَو  ِْلیَّللا  ُۀَْملُظَو  ِرَمَْقلا ، ُرُونَو  ِرَجَّشلا ، ُفیفَحَو 

ندز  لاب  يادص  و  زور ، ییانشور  و  بش ، یکیرات  هام و  ییانشور  داب و  ندیزو  ماگنه  رد  تخرد  ياهگرب  يادص 
ِقَِحبَو  َنیقِداَّصلا ، ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َکِّقَِحب  ُمیظَع  ای  َّمُهَّللا  َُکلَئْساَف  ِْریَّطلا ،

ّقح  هب  شراتفگ ، تسار  نادناخ  دّمحم و  رب  تّقح  هب  راوگرزب  يادخ  يا  مهاوخیم  وت  زا  سپ  هدنرپ ،
، َْکیَلَع ٍِّیلَع  ِّقَِحبَو  ٍِّیلَع ، یلَع  َکِّقَِحبَو  َْکیَلَع ، َنیقِداَّصلا  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم 

وت رب  یلع  ّقح  هب  یلع و  رب  وت  قح  هب  وت و  رب  شراتفگ  تسار  نادناخ  دّمحم و 
، ِنَسَْحلا یَلَع  َکِّقَِحبَو  َْکیَلَع ، َۀَمِطاف  ِّقَِحبَو  َۀَمِطاف ، یلَع  َکِّقَِحبَو 
نسح  رب  وت  قح  هب  و  وت ، رب  همطاف  ّقح  هب  همطاف و  رب  وت  ّقح  هب  و 

330 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
َناَف  َْکیَلَع ، ِْنیَسُْحلاِقَِحبَو  ِْنیَسُْحلایَلَع ، َکِّقَِحبَو  َْکیَلَع ، ِنَسَْحلا  ِّقَِحبَو 
انامه هک  وت ، رب  نیسح  قح  هب  نیسح و  رب  وت  قح  هب  وت و  رب  نسح  قح  هب  و 
، ْمُهَْدنِع ََکل  يذَّلا  ِنْاَّشلِابَو  ْمِْهیَلَع ، َکِماْعنا  ِلَْضفا  ْنِم  َْکیَلَع  ْمُهَقوُقُح 

نانآ  دزن  وت  تلزنم  نأش و  هب  تساهنآ و  هب  وت  ياهتمعن  نیرتهب  زا  وت  رب  نانآ  ّقح 
یهَْتنُم  ًۀَِمئاد  ًةالَص  ِّبَر  ای  ْمِْهیَلَع  ِّلَص  َكَْدنِع ، ْمَُهل  يذَّلا  ِنْاَّشلِابَو 

نآ  تیاهن  هک  تسرف  یگشیمه  يدورد  اهنآ  رب  نم  راگدرورپ  يا  وت ، دزن  اهنآ  هاگیاج  و 
، َکَْقلَخ یِّنَع  ِضْرأَو  َکَْنَیبَو ، یْنَیب  یتَّلا  َبُونُّذلا  ُمِِهب  یل  ْرِفْغاَو  َكاضِر ،

ص330 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
( نم زا   ) ار تتاقولخم  زرمایب و  یهاـگآ ) نآ  زا  وت  طـقف  و   ) هدـش عقاو  وت  نم و  نیب  هک  یناـهانگ  اـهنآ  هطـساو  هب  و  دـشاب ، وت  يدونـشخ 

نادرگ  دونشخ 
َنِم  ٍدَحَِأل  ْلَعَْجتالَو  ُْلبَق ، ْنِم  یئابآ  یلَع  اهَتْمَْمتاامَک  َکَتَمِْعن ، َّیَلَع  ْمِْمتاَو 

زا یسک  ّتنم  و  يدرک ، مامت  مناردپ  رب  ار  اهتمعن  نآ  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه  نادرگ ، مامت  نم  رب  ار  تیاهتمعن  و 
ْنِم  یئابآ  یلَع  َْتنَنَم  امَک  َّیَلَع  ُْنْنماَو  ًاناِنْتما ، اَهیف  َّیَلَع  َنیقُولْخَْملا 

نیا  زا  شیپ  مناردپ  رب  هک  هنوگ  نامه  راذگ  ّتنم  نم  رب  و  هدم ، رارق  نم  رب  دروم  نیا  رد  ار  تتاقولخم 
یل  ْبِجَتْساَف  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  َْتیَّلَص  امَک  َّمُهللا  صعیهک ، ای  ُْلبَق ،

وت زا  هچنآ  رد  ار  میاعد  يداتسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  هنوگ  نامه  ادخ  يا  صعیهک ،»  » يا یتشاذگ ، ّتنم 
يا راوگرزب  يا  راوگرزب  يا  نک ، تباجا  متـساوخ  هدجـس  ردو  ورب  هدجـس  هب  سپـس  ُمیرَک * ای  ُمیرَک  اـی  ُمیرَک  اـی  ُْتلَئَـس ، اـمیف  یئآـعُد 

************* راوگرزب
ای َنیتِماَّصلا ، ِریمَض  یف  ام  ُمَْلعَیَو  َنیِلئآَّسلا ، ِِجئآوَح  یلَع  ُرِدْقَی  ْنَم  ای  وگب :

، ینادیم تسا  ناگتسب  ورف  بل  ِلد  رد  هچنآ  ییاناوت و  ناگدننک  لاؤس  ياههتساوخ  تباجا  رب  هک  یسک  يا 
یِفُْخت  امَو  ُِنیْعَْألا  َۀَِنئاخ  ُمَْلعَی  ْنَم  ای  ِریسْفَّتلا ، َیلا  ُجاتْحَیال  ْنَم 

تسا  یفخم  اههنیس  رد  هچنآ  اهمشچ و  تنایخ  هک  یسک  يا  يرادن ، زاین  حیضوت  ریسفت و  هب  هک  یسک  يا 
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، ْمَُهبِّذَُعی ْنا  ُدیُری  َوُهَو  َُسنُوی  ِمْوَق  یلَع  َباذَْعلا  َلَْزنا  ْنَم  ای  ُروُدُّصلا ،
دنوش باذع  اهنآ  تساوخیم  هک  یتقو  درک ، لزان  سنوی  موق  رب  ار  باذع  هک  یسک  يا  ینادیم ، ار 

يَرت  ْدَق  ٍنیح ، یلا  ْمُهَعَّتَمَو  َباذَْعلا ، ُمُْهنَع  َفَشَکَف  ِْهَیلا  اوُعَّرَضَتَو  ُهْوَعَدَف 
دنمهرهب تاـیح ) زا   ) ار اـهنآ  یتّدـم  اـت  درک و  فرطرب  اـهنآ  زا  ار  باذـع  سپ  دـندرک  يراز  هـیرگ و  شهاـگرد  هـب  هدرک و  اـعد  سپس 

مهاگیاج  وت  تخاس ،
یلَع  ِّلَص  یلاحَو  یتَِینالَعَو  يّرِس  ُمَْلعَتَو  یئآعُد  ُعَمْسَتَو  یناکَم 

دّمحم و رب  ینادیم ، ارم  لاح  راکشآ و  ناهن و  و  يونشیم ، ار  میاعد  ینیبیم و  ار 
331 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

یتَرِخآَو  َياْینُدَو  ینید  ِْرما  ْنِم  ینَّمَها  ام  ینِفْکاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم 
ای وگب : هبترم  داـتفه  هاـگنآ  نک * تیاـفک  هتخاـس ، نیگمغ  ارم  ترخآ  اـیند و  نید و  روـما  زا  هک  هچنآ  تسرف و  دورد  شکاـپ  نادـناخ 

َۀکََرب َُکلَئْسا  ِّبَر  ای  وگب : رادرب و  هدجس  زا  رس  سپس  يدِّیَس 
تکرب  وت  زا  نم  راگدرورپ  يا  نم ***************** رورس  اقآ و  يا  ************ 

، ًابِّیَطًالالَحًاقْزِر َِکقْزِر  ْنِم  ینَقُزَْرتْناَُکلَئْساَو  ِِهلْهاَۀَکََربَو ، ِعِضْوَْملااَذه 
مهاوخیم  ار  تاهزیکاپ  لالح و  يزور  وت  زا  مناهاوخ و  ار  شلهاو  ناکم  نیا 
[347 .] َنیمِحاَّرلاَمَحْرا ای  ٍۀَِیفاع  یف  ٌِضئآخ  اَن  َو ا  َِکتَُّوقَو ، َِکلْوَِحب  ََّیلا  ُُهقوُسَت 

. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  مروهطوغ  یتمالس  تّحص و  رد  نم  هک  یلاح  رد  یتسرف  میوس  هب  تتردق  هانپ و  هب  هک 
ياهماج كاپ  وبـشوخ و  ورـشوخ ، صخـش  هک  مدوب  هتـسشن  هفوک  دجـسم  رد  يزور  هدش : لقن  یلامث  هزمحوبا  زا  یثیدـح  رد  يروآدای :

راهچ هاگنآ  دش ، تسار  نم  ندب  رب  وم  نآ ، ندینش  زا  هک  يریبکت  تفگ ، ریبکت  زامن  يارب  داتـسیا و  متفه  نوتـس  دزن  دش و  دجـسم  دراو 
: دناوخ ار  اعد  نیا  دروآ و  ياجب  مالس ) کی  هب  تعکر  ود  ره   ) زامن تعکر 

َْمل  َْکَیلا ، ِءآیْشَْألا  ِّبَحا  یف  َُکتْعَطا  ْدَقَف  َُکْتیَصَع ، ْدَق  ُْتنُک  ْنا  یهلا 
يارب  مدومن و  تتعاطا  وت  دزن  ایشا  نیرتبوبحم  رد  اّما  مدرک  تینامرفان  رگا  ایادخ 

یلَع  ٍةَریثَک  َءآیْشا  یف  َُکتیصَع  ْدَقَو  ًاکیرَش ، ََکل  ُْعدا  َْملَو  ًاَدلَو ، ََکل  ْذِخَّتا 
مدرک  ینامرفان  ار  وت  روما  زا  يرایسب  رد  هّتبلا  و  مدناوخن ، یکیرش  هتفرگن و  يدنزرف  وت 

ِدوُحُْجلا َالَو  َِکتَدابِع ، ْنَع  ِرابِْکتْسْالا  َالَو  ََکل ، ِةََرباکُْملا  ِهْجَو  ِْریَغ 
راکنا تدابع و  زا  ندنادرگ  يور  یشک و  ندرگ  يور  زا  یلو 

ِینَّلَزا  َو  َياوَه ، ُْتعَبَّتا  ِنِکلَو  ََکل ، ِۀَّیِدُوبُْعلا  ِنَع  ِجوُرُْخلا  َالَو  َِکتَِّیبُوبُِرل ،
، راکشآ ناهرب  لیلد و  دوجو  اب  و  مدرک ، سفن  ياوه  يوریپ  نکیل  دوبن ، تایگدنب  زا  ندش  جراخ  يراگدرورپ و 

یل  َْتنا  ٍِملاظ  ُْریَغ  یبُونُِذبَف  یْنبِّذَُعت  ْناَف  ِنایَْبلاَو ، ِۀَّجُْحلا  َدَْعب  ُناْطیَّشلا 
ياهدرکن  یمتس  وت  تسا و  نم  ناهانگ  هطساو  هب  ینک  باذع  ارم  رگا  سپ  تخادنا ، هانگ  هب  ارم  ناطیش 

. ُمیرَک ای  َکِمَرَکَو  َكِدوُِجبَف  ینْمَحَْرتَو  یّنَع  ُفْعَت  ْناَو 
. راوگرزب يادخ )  ) يا تسوت  مرک  ششخب و  هطساوب  سپ  ینک  محر  يرذگرد و  نم  زا  رگا  و 

332 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
رّرکم تفر و  هدجس  هب  سپس 
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« ُمیرَک ای  »
: تفگ نینچ  هاگنآ  تفگ .

 ... َنیِلئاَّسلا ِِجئاوَح  یلَع  ُرِدْقَی  ْنَم  ای 
هب  و   ) دمآ لبق  هحفص  رد  هک  ییاعد  رخآ  ات 

یترخآ 
هبترم  داتفه  هاگنآ  دوشیم .) متخ 

يدّیس  ای 
ار شتـسار  تسد  تسا ، مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح  مدـید  مدرک  هاگن  بوخ  تشادرب  هدجـس  زا  رـس  هک  یماـگنه  تفگ .

[348 .] دیدید هک  لامعا  نیمه  يارب  دومرف : دیدمآ ؟ اجنیا  هچ  يارب  مدرک  ضرع  مدیسوب و 

مجنپ نوتس  لامعا  - 4

( مالسلا هیلع  لیئربج  ماقم  )
: همّدقم

یلاعتقح زا  ار  دوخ  تاجاح  دـناوخ و  زامن  نآ  دزن  تسا  هتـسیاش  هک  تسا  مجنپ  نوتـس  هفوک ، دجـسم  تلیـضفرپ  ياهتمـسق  هلمج  زا 
نیا و  تسا 349 ] هدوب  مالسلا  هیلع  نامحّرلا  لیلخ  میهاربا  ترـضح  زامن  ّلحم  هک  تسا  هدش  دراو  ربتعم  تایاور  رد  هک  اریز  دومن  بلط 

رد ترضح  نآ  تسا  نکمم  اریز  درادن ؛ دنادیم  متفه  نوتس  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  ماقم  هک  رگید  تایاور  اب  تافانم  تیاور ،
لیئربج ماقم  مجنپ  نوتـس  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  یثیدـح  رد  و  دـشاب ، هدروآ  اجب  زامن  اههاگیاج  نیا  همه 

نیا دزن  لاح ، ره  هب  [ 351 .] تسا مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ماقم  هک  تسا  هدمآ  لیعامساوبا  زا  یتیاور  رد  هک  نانچ  تسا 350 ] مالسلا  هیلع 
: ییوگیم مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  حیبست  مالس و  زا  سپ  یهاوخ و  هک  ياهروس  ره  دمح و  اب  یناوخیم  زامن  تعکر  ود  زین  نوتس 

، ُمَْلعَن امَو ال  اْهنِم  انِْملَع  ام  اهِّلُک ، َِکئآمْسا  ِعیمَِجب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا 
مهاوخیم  وت  زا  مینادیمن - هک  اهنآ  هچ  مینادیم و  هک  اهنآ  هچ  تکرابم - ياهمان  یمامت  ّقح  هب  ایادخ 

ِِهب  َكاعَد  ْنَم  يذَّلا  ِرَبْکَْألا ، ِریبَْکلا  ِمَظْعَْألا  ِمیظَْعلا  َکِمْسِاب  َُکلَئْساَو 
دناوخ ار  وت  هک  سک  نآ  مان  نآ  هطساو  هب  هک  تمان  نیرتگرزب  نیرتتمظع و  اب  ّقح  هب  و 

َكَرَفْغَتْسا  ِنَمَو  ُهَتْرَصَن ، ِِهب  َكَرَْصنَتْسا  ِنَمَو  ُهَْتیَطْعا ، ِِهب  َکَلَئَس  ْنَمَو  ُهَْتبَجا ،
زا هک  سک  نآ  و  يدومن ، شیرای  دیبلط  يرای  وت  زا  هک  سک  نآ  يدرک و  شیاطع  تساوخ  يزیچ  وت  زا  هک  سک  نآ  يداد و  شخساپ 

دیبلط شزرمآ  وت 
ِنَمَو  ُهَْتقَزَر ، ِِهب  َکَقَزْرَتْسا  ِنَمَو  ُهَْتنَعا ، ِِهب  َکَناعَتْسا  ِنَمَو  َُهل ، َتْرَفَغ  ِِهب 

نآ و  يداد ، شیزور  درک  يزور  بلط  وـت  زا  هک  سک  نآ  يدوـمن و  شکمک  تساوـخ  کـمک  وـت  زا  هـک  سک  نآ  يدـیزرمآ و  ار  وا 
هک  سک 

ِِهب  َكَراجَتْسا  ِنَم  َو  ُهَتْمِحَر ، ِِهب  َکَمَحْرَتْسا  ِنَمَو  ُهَْتثَغا ، ِِهب  َکَثاغَتْسا 
دیبلط هانپ  وت  زا  هک  سک  نآ  و  يدرک ، مّحرت  وا  هب  دیبلط  تمحر  وت  زا  هک  سک  نآ  يدیسر و  شدایرف  هب  دناوخ  یسردایرف  هب  ار  وت 

333 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ِنَمَو  ُهَتْمَصَع ، ِِهب  َکَمَصْعَتْسا  ِنَمَو  ُهَْتیَفَک ، ِِهب  َْکیَلَع  َلَّکََوت  ْنَمَو  ُهَتْرَجا ،

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 277 

http://www.ghaemiyeh.com


سک نآ  يدومن و  شظفح  دـیبلط  هانگ  زا  يرود  وت  زا  هک  سک  نآ  و  يدرک ، شتیافک  درک  لّکوت  وت  هب  هک  سک  نآ  و  يداد ، شهانپ 
هک 

ِِهب  َکَلَّما  ْنَمَو  َُهل ، َْتفَّطَعَت  ِِهب  َکَفَطْعَتْسا  ِنَمَو  ُهَتْذَْقنا ، ِراَّنلا  َنِم  ِِهب  َكَذَْقنَتْسا 
وت زا  هـک  سک  نآ  يداد و  رارق  شفطل  دروـم  تساوـخ  یناـبرهم  وـت  زا  هـک  سک  نآ  و  يداد ، شتاـجن  دــیبلط ، شتآ  زا  تاـجن  وـت  زا 

دیبلط ییوزرآ 
، اًلیلَخ َمیهْرباَو  ًاّیَِجن ، ًاحُونَو  ًاّیِفَص ، َمَدآ  ِِهب  َتْذَخَّتا  يِذَّلا  ُهَْتیَطْعا ،

لیلخ  ار  میهاربا  هتفای و  تاجن  ار  حون  و  دوخ ، هدیزگرب  هدنب  ار  مدآ  نآ  هطساو  هب  هک  یمان  يدرک ، شیاطع 
ُهَّللا  یَّلَص  ًاّیِصَو ، ًاِّیلَعَو  ًابیبَح ، ًادَّمَُحمَو  ًاحوُر ، یسیعَو  ًامیلَک ، یسُومَو 

ادخ دورد  يداد ، رارق  دوخ  ّیصو  ار  یلع  بیبح و  ار  دّمحم  حور و  ار  یسیع  میلک و  ار  یسوم  و 
یبُونُذ  ْنِم  َفَلَس  اَّمَع  َوُفْعَت  َو  یِجئآوَح  یل  َیِضْقَت  ْنا  َنیعَمْجا ، ْمِْهیَلَع 

، رذگرد مقباس  ناهانگ  زا  و  روآرب ، ار  میاهتجاح  مان ) نآ  ّقح  هب  ، ) داب نانآ  همه  رب 
اْینُّدِلل ِتانِمْؤُْملاَو  َنینِمْؤُْملا  ِعیمَِجلَو  ُُهلْها ، َْتنا  اِمب  َّیَلَع  َلَّضَفَتَتَو 

ایند رد  نامیا  اب  نانز  نادرم و  همه  نم و  رب  ینآ  هتسیاش  وت  هک  هچنآ  هب  و 
اَّلا َهلا  ال  َنیفوُْهلَْملا ، َثایِغ  ایَو  َنیموُمْهَْملا ، ِّمَه  َجِّرَفُم  ای  ِةَرِخْألاَو ،

زج يدوبعم  ناگدیدمتس  سردایرف  يا  و  نانیگهودنا ، هودنا  هدننک  عفد  يا  امن ، ناسحا  ترخآ  و 
[352 .] َنیَملاْعلا َّبَر  ای  َکَناْحبُس  َْتنا ،

. نایناهج راگدرورپ  يا  منکیم  حیبست  ار  وت  تسین ، وت 

موس نوتس  لامعا  - 5

( مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ماقم  )
زامن تعکر  ود  زین  ناکم  نیا  رد  تسا . هتفرگ  رارق  موس  نوتس  دزن  رد  هک  يوریم  مالسلا  هیلع  نیدباعلانیز  ماما  هاگیاج  يوس  هب  هاگنآ 

: ییوگیم مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  حیبست  مالس و  زا  سپ  یناوخیم و  یتساوخ  هک  هروس  ره  دمح و  اب 
اَّلا اَهل  َْقبَی  َْملَو  ْتَُرثَک ، ْدَق  یبُونُذ  َّنا  َّمُهللا  ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

وت ششخب  دیما  زج  مناهانگ  يارب  تسا و  رایسب  مناهانگ  ایادخ  نابرهم ، هدنشخب  يادخ  مان  هب 
ام ال َّمُهَّللا  َُکلَئْسا  اَن  اَف  َْکَیلا ، ِنامْرِْحلا  ََۀلآ  ُْتمَّدَق  ْدَقَو  َكِْوفَع ، ُءآجَر 

متسین  شاهتسیاش  هک  ار  يزیچ  ایادخ  مداتسرف ، شیپ  تهاگرد  هب  ار  دوخ  ّتیمورحم  ببس  و  هدنامن ، ياهراچ 
334 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

َْملَو  یبُونُِذبَف  یْنبِّذَُعت  ْنا  َّمُهللا  ُهُّقِحَتْسا ، ام ال  َْکنِم  ُُبلْطاَو  ُُهبِجْوَتْسا ،
وت تسا و  نم  ناهانگ  هطساو  هب  ینک  مباذع  رگا  ایادخ  مبلطیم ، وت  زا  متسین  شراوازس  هک  ار  يزیچ  و  مهاوخیم ، وت  زا 

، َْتنا َْتنا  َّمُهللا  يدِّیَس  ای  َْتنا  ٍمِحار  ُْریَخَف  یل  ْرِفْغَت  ْناَو  ًاْئیَش ، ینِْملْظَت 
ینآ  وت  ایادخ  ياهدننک ، محر  نیرتهب  وت  نم  ياقآ  يا  سپ  يرذگرد  نم  زا  رگا  و  ياهدرکن ، یملظ 

ُلِّضَفَتُْملا  َْتناَو  ِبُونُّذلِاب ، ُداَّوَْعلا  اَن  َو ا  ِةَرِفْغِْملِاب ، ُداَّوَْعلا  َْتنا  اَن ، اَن ا  َو ا 
هدننک  ناسحا  ییوت  و  راکهانگ ، هراومه  منم  هدنزرمآ و  هتسویپ  ییوت  نامه ، نم  و 
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ای ِءآفَعُّضلا ، َْزنَک  ای  َُکلَئْسا  ّیناَف  َّمُهللا  ِلْهَْجلِاب ، ُداَّوَْعلا  اَن  َو ا  ِْملِْحلِاب ،
يا  نافیعض ، جنگ  يا  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  ینادان ، لهج و  رد  هتسویپ  منم  ملح و  هب 

ای ِءآیْحَْألا ، َتیمُم  ای  یْکلَْهلا  َیِْجنُم  ای  یقْرَْغلا  َذِْقنُم  ای  ِءآجَّرلا ، َمیظَع 
يا  ناگدنز ، هدنناریم  يا  انف ، هب  ناموکحم  هدنناهر  يا  ناقیرغ ، هدنهد  تاجن  يا  گرزب ، دیما 

ُعاعُش  ََکل  َدَجَس  يذَّلا  َْتنا  َْتنا ، اَّلا  َهلا  يذَّلا ال  ُهَّللا  َْتنا  یتْوَْملا  َِییُْحم 
رون تربارب  رد  درک  میظعت  هک  ییادخ )  ) ییوت تسین ، وت  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  ییوت  ناگدرم ، هدننک  هدنز 

، ِْریَّطلا ُناقَفَخ  َو  ِراهَّنلا ، ُءْوَضَو  ِْلیَّللا ، ُۀَْملُظَو  ِرَمَْقلا ، ُرُونَو  ِسْمَّشلا ،
، ناگدنرپ ندز  لاب  يادص  و  زور ، ییانشور  بش و  یکیرات  و  هام ، ییانشور  دیشروخ و 

، َنیقِداَّصلا ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُمیرَک  ای  َکِّقَِحب  ُمیظَع ، ای  َّمُهَّللا  َُکلَئْساَف 
، شراتفگ تسار  نادناخ  دّمحم و  رب  وت  ّقح  هب  هدنشخب ، يا  تمظع و  اب  يادخ  يا  مهاوخیم  وت  زا  سپ 

ٍِیلَع  ِّقَِحبَو  ٍِّیلَع ، یلَع  َکِّقَِحبَو  َْکیَلَع ، َنیقِداَّصلا  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحبَو 
یلع  ّقح  هب  یلع و  رب  وت  ّقح  هب  وت و  رب  شراتفگ  تسار  نادناخ  دّمحم و  ّقح  هب  و 

یَلَع  َکِّقَِحبَو  َْکیَلَع ، َۀَمِطاف  ِّقَِحبَو  َۀَمِطاف ، یلَع  َکِّقَِحبَو  َْکیَلَع ،
رب وت  ّقح  هب  وت و  رب  همطاف  ّقح  هب  همطاف و  رب  وت  ّقح  هب  وت و  رب 

ِْنیَسُْحلا  ِّقَِحبَو  ِْنیَسُْحلا ، یَلَع  َکِّقَِحبَو  َْکیَلَع ، ِنَسَْحلا  ِّقَِحبَو  ِنَسَْحلا ،
نیسح  ّقح  هب  نیسح و  رب  وت  ّقح  هب  وت و  رب  نسح  قح  هب  نسح و 

ََکل  يذَّلا  ِنْاَّشلِابَو  ْمِْهیَلَع ، َکِماْعنا  ِلَْضفا  ْنِم  ْمُهَقوُقُح  َّناَف  َْکیَلَع ،
وت تلزنم  نأش و  هب  تسا و  نانآ  هب  وت  ياهتمعن  نیرتهب  زا  وت  رب  اهنآ  قوقح  انامه  هک  وت  رب 

ًۀَِمئآد ًةالَص  ْمِْهیَلَع  ِّبَر  ای  ِّلَص  َكَْدنِع ، ْمَُهل  يذَّلا  ِنْاَّشلِابَو  ْمُهَْدنِع ،
تسرف  یگشیمه  يدورد  نانآ  رب  نم ، راگدرورپ  يا  وت ، دزن  ناشهاگیاج  نانآ و  دزن 

335 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
َکَتَمِْعن  ْمِْمتاَو  َکَْنَیبَو ، یْنَیب  یتَّلا  َبُونُّذلا  ُمِِهب  یل  ْرِفْغاَو  َكاضِر ، یهَْتنُم 

تیاه تمعن  زرمایب و  یهاگآ ) نآ  زا  وت  طقف  و   ) هدش عقاو  وت  نم و  نیب  هک  یناهانگ  اهنآ  هطساو  هب  دشاب و  وت  يدونـشخ  نآ  تیاهن  هک 
ار

َْتیَّلَص  امَک  َّمُهللا  صعیهک ، ای  ُْلبَق ، ْنِم  یئابآ  یلَع  اهَتْمَْمتا  امَک  َّیَلَع 
هک  هنوگ  نامه  ادخ  يا  صعیهک ،»  » يا يدرک ، مامت  مناردپ  رب  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه  نادرگ  مامت  نم  رب 

. َُکْتلَئَس امیف  یئآعُد  یل  ْبِجَتْساَف  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع 
. نک تباجا  متساوخ  وت  زا  هک  هچنآ  رد  ار  میاعد  يداتسرف  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب 

: وگب راذگب و  هاگهدجس  رب  ار  تروص  تسار  فرط  ورب و  هدجس  هب  سپس 
یل  ْرِفْغاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  يدِّیَس  ای  يدِّیَس  ای  يدِّیَسای 

. زرمایب ارم  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  نم ، رورس  اقآ و  يا  نم ، رورس  اقآ و  يا  نم ، رورس  اقآ و  يا 
. ناوخب ار  اعد  نامه  راذگب و  هاگهدجس  رب  ار  تروص  پچ  فرط  هاگنآ  وگب . عوشخ  اب  ار  هملک  نیا  رایسب  و 

[353 .] هاوخب ادخ  زا  يراد  یتجاح  ره  نآ  زا  دعب 
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جَرَفلا باب  لامعا  - 6

( مالسلا هیلع  حون  ماقم  هب  فورعم  )
تسا فورعم  اجنآ  رد  مالسلا  هیلع  حون  ماقم  هب  هزورما  هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باب  هّکد  غارس  هب  موس  نوتـس  لامعا  نایاپ  زا  سپ 

اهیلع ارهز  همطاف  حـیبست  زا  سپ  ناوخب و  یهاوخیم ، هک  ياهروس  ره  دـمح و  اب  مالـس ) کی  تعکر  ود  ره   ) زاـمن تعکر  راـهچ  ورب و 
: وگب مالسلا 

ْنَم ال ای  ُهَّللا ، ای  یتَجاح  ِْضقاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا 
هک  یسک  يا  ادخ ، يا  روآ  رب  ار  متجاح  و  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ 

، ِتاوَعَّدلا َبیُجم  ای  ِتاجاْحلا ، َیِضاق  ای  ُُهِلئان ، ُدَْفنَی  الَو  ُُهِلئآس ، ُبیخَی 
، اهاعد هدننک  تباجا  يا  اهتجاح ، هدنروآرب  يا  ددرگن ، مامت  وا  ششخب  و  دوشن ، دیماان  شاهدننک  تساوخرد 

ای ِتاّیِطَْعلا ، َعِساو  ای  ِتابُرُْکلا ، َفِشاک  ای  ِتاومَّسلاَو ، َنیضَرَْألا  َّبَر  ای 
يا  رتسگ ، ششخب  يا  اهيراتفرگ ، هدننک  فرطرب  يا  اهنامسآ ، نیمز و  راگدرورپ  يا 

َِکلْضَفَو  َِکلْوَِطب  َّیَلَع  ْدُع  ٍتانَسَح ، ِتائِّیَّسلا  َلِّدَبُم  ای  ِتامِقَّنلا ، َِعفاد 
تناسحا  ششخب و  ییاناوت و  هب  اهیبوخ ، هب  اهيدب  هدننک  لیدبت  يا  اهتبیصم ، هدننک  عفد 

336 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
َکِِّیبَن  ِّقَِحب  َْکنِم ، ُْتبَلَطَو  َُکْتلَئَس  امیف  یئآعُد  ْبِجَتْساَو  َِکناسْحاَو ،

ربمایپ ّقح  هب  امرف ، تباجا  مدومن  بلط  هتساوخ و  وت  زا  هچنآ  رد  ار  میاعد  و  نک ، ور  نم  هب 
. َنیِحلاَّصلا َِکئآِیلْواَو  َکِّیِصَوَو 

.********* تحلاص يایلوا  یصو و  و 
ّینا  َّمُهللا  وگب : مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  حیبست  مالس و  زا  سپ  ناوخب و  رگید  زامن  تعکر  ود  زین  و 

رطاخ هب  ایادخ  راب  ****************************** 
یلَع  َرِداق  ُهَّنا ال  َو  َِکتَِّینادَمَصَو ، َِکتَِّینادْحَِوب  یْملِِعل  َِکتَحاِسب  ُْتلَلَح 

تسین  رداق  یسک  وت  زج  و  ماهدمآ ، تهاگرد  هب  تیزاین  یب  یگناگی و  هب  مملع 
، َّیَلَع َکَتَمِْعن  ُتْدَهاش  امَّلُک  ُهَّنا  ِّبَر  ای  ُتِْملَع  ْدَقَو  َكُْریَغ ، یتَجاح  ِءاضَق 

، منکیم هدهاشم  دوخ  رب  ار  تیاهتمعن  هچ  ره  هک  ماهتفایرد  یبوخ  هب  نم  راگدرورپ  يا  دروآرب و  ار  متجاح 
، ُهَْتفَرَع ْدَق  ام  يْرما  ِّمِهُم  ْنِم  ِّبَر  ای  ینَقَرَط  ْدَقَو  َْکَیلا ، یتَقاف  ْتَّدَتْشا 

، یهاگآ نآ  زا  وت  هک  هدمآ  مرس  رب  یمهم  دمآ  شیپ  نم  راگدرورپ  يا  دوشیم و  رتشیب  وت  هب  مجایتحا 
ِتاومَّسلا  یَلَع  ُهَتْعَضَو  يذَّلا  ِمْسِْإلِاب  َُکلَئْساَو  ٍمَّلَعُم ، ُْریَغ  ٌِملاع  َکَّنَِأل 

اهنامسآ رب  ار  نآ  يداهن  هک  تمان  ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا  و  یمیلعت ، نودب  ياناد  وت  هک  ارچ 
یَلَعَو  ْتَرَشَْتناَف ، ِموُجُّنلا  یَلَعَو  ْتَطَسَْبناَف ، َنیضَرَْألا  یَلَعَو  ْتَّقَْشناَف ،

رب دش و  هدنکارپ  سپ  ناگراتس  رب  و  دش ، هدرتسگ  سپ  اهنیمز  رب  دش و  هتفاکش  سپ 
، ٍِّیلَع َْدنِعَو  ٍدَّمَُحم  َْدنِع  ُهَْتلَعَج  يذَّلا  ِمْسِْإلِاب  َُکلَئْساَو  ْتَّرَقَتْساَف ، ِلابِْجلا 

یلع  دّمحم و  دزن  هک  تمان  ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا  تفای و  رارقتسا  سپ  اههوک 
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ْمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَص  ْمِهِّلُک  َۀَِّمئَْألا  َْدنِعَو  ِْنیَسُْحلا ، َْدنِعَو  ِنَسَْحلا  َْدنِعَو 
( تناما هب  - ) داب اهنآ  رب  ادخ  دورد  هک  ناماما - یمامت  نیسح و  نسح و  و 

َِبر  ای  یل  َیِضْقَت  ْناَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َنیعَمْجا ،
ار متجاح  نم  راگدرورپ  يا  و  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  يداهن 

َْتلَعَف  ْناَف  اهَْلُفق ، یل  َحَتْفَتَو  اهَّمِهُم ، ینَیِفْکَتَو  اهَریسَع ، َرِّسَُیتَو  یتَجاح 
يدرک  نینچ  رگا  سپ  اشگب ، ار  نآ  لفق  و  نک ، تیافک  ار  نآ  ّمهم  نادرگ و  ناسآ  ار  شیراوشد  و  روآرب ،

الَو َکِمْکُح ، یف  ٍِرئاج  ُْریَغ  ُدْمَْحلا ، َکَلَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْناَو  ُدْمَْحلا ، َکَلَف  َِکلذ 
هدرکن  متس  تنامرف  رد  هک  تسوت ، ِنآ  زا  شیاتس  مه ) زاب   ) ینکن نینچ  رگا  تسوت و  صوصخم  شیاتس 

337 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
َُسنُوی  َّنا  َّمُهَّللا  وگب : راذگب و  هاگهدجس  رب  ار  تروص  تسار  فرط  سپ  َِکلْدَع * یف  ٍِفئآح 
تربمایپ  هدنب و  ایادخ  ياهتشگن *************************** رود  تلادع  زا  و 

َْتبَجَتْساَف  ِتوُْحلا  ِنَْطب  یف  َكاعَد  َکَِّیبَنَو ، َكَْدبَع  ُمالَّسلا  ِْهیَلَع  یّتَم  َْنب 
يداد  شخساپ  وت  دناوخ و  ار  وت  یهام  مکش  رد  ع )  ) یّتَم نب  سنوی 

. ٍدَّمَُحم ِلآَو  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  یل  ْبِجَتْساَف  َكوُعْدا  اَن  َو ا  َُهل ،
. نک باجتسم  ار ) میاعد   ) شکاپ نادناخ  دّمحم و  ّقح  هب  سپ  مناوخیم ، ار  وت  نم  و 

: وگب راذگب و  ار  پچ  فرط  سپس  هاوخب . ادخ  زا  يراد ، تسود  ار  هچنآ  هاگنآ 
ینَتْرَما  امَک  َكوُعْدا  اَنا  َو  َِۀباجِْإلِاب ، َْتلَّفَکَتَو  ِءآعُّدلِاب ، َتْرَما  َکَّنا  َّمُهللا 

، يدومرف رما  هک  هنوگ  نامه  مناوخیم ، ار  وت  نم  یتفرگ و  هدهع  رب  ار  شتباجا  هدومرف و  رما  اعد  هب  ایادخ 
هنوگنامه و  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّـمحم و  رب  سپ  هاگنآ  ُمیرَک * ای  ینَتْدَـعَو  امَک  یل  ْبِجَتْـساَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف 

**** راوگرزب يا  نک ، تباجا  ار  میاعد  يدومرف  هدعو  هک 
ُمَْلعَت  ٍزیزَع ، ِّلُک  َّلِذُم  ایَو  ٍلیلَذ ، ِّلُک  َّزِعُمای  وگب : راذگب و  هدجس  لحم  رب  ار  یناشیپ 

ار میراتفرگ  زیزع ، ره  هدننکراوخ  يا  راوخ ، ره  شخبتّزع  يا  ****************** 
تسرف و دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  سپ  ینادیم ، راهچ  یتساوخ  رگا  هاگنآ  ُمیرَک * ای  یّنَع  ْجِّرَفَو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  یَتبْرُک 

.************** راوگرزب يا  نک ، فرطرب  ار  میراتفرگ ) )
: وگب مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  حیبست  مالسزا و  سپ  روآ و  اجب  تجاح  ندش  هدروآرب  يارب  رگید  زامن  تعکر 

ُهُفِصَیالَو  ُنُونُّظلا ، ِِهب  ُطیُحتالَو  ُنُویُْعلا ، ُهاَرت  ْنَم ال  ای  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا 
ناگدننک  فیصوت  دنسرن و  تتاذ  هنک  هب  ماهوا  دنیبن و  ار  وت  اههدید  هک  یسک  يا  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ 

، ِلابِْجلا َلیقاثَم  ُمَْلعَت  ُروُهُّدلا ، ِهینُْفت  الَو  ُثِداوَْحلا ، ُهُرِّیَُغت  الَو  َنوُفِصاْولا ،
، اههوک ینیگنس  دنکن ، تدوبان  راگزور  دهدن و  ترییغت  اهدمآ  شیپ  دننک و  تفیصوت  دنناوتن 

ِِهب  َْتئآضا  امَو  ِرافِْقلا ، َْلمَرَو  ِراجْشَْألا ، َقَرََوو  ِراِحْبلا ، َلیئاکَمَو 
هک  هچنآ  و  اهارحص ، ياهنش  ناتخرد و  ياهگرب  ددع  اهایرد ، هنامیپ 

يراُوت  َو ال  ُراهَّنلا ، ِْهیَلَع  َحَضَوَو  ُْلیَّللا ، ِْهیَلَع  َمَلْظاَو  ُرَمَْقلاَو ، ُسْمَّشلا 
، ًءآمَس ٌءآمَـس  َْکنِم  و ] ، ] ینادیم ار ) همه   ) دنکیم راکـشآ  ار  نآ  زور  و  هتفرگ ، ارف  ار  نآ  بش  یکیرات  و  هدیبات ، نآ  رب  هام  دیـشروخ و 
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ام ٌرَْحب  الَو  ِِهلْصا ، یف  ام  ٌلَبَج  الَو  ًاضْرا ، ٌضْرا  الَو 
هچنآ  ییایرد  هن  دراد و  دوخ  لد  رد  هک  ار  هچنآ  یهوک  هن  دنکن و  ناهنپ  وت  زا  ار  رگید  نیمز  ینیمز ، رگید و  نامسآ  ینامسآ ،

338 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
َْریَخ َلَعَْجت  ْناَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َُکلَئْسا  ِهِْرعَق ، یف 

ارم ِراک  نیرتهب  و  یتسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخیم  وت  زا  دنکن .) ناهنپ  وت  زا   ) دراد شقامعا  رد  هک  ار 
یلَع  َکَّنا  َكاْقلا ، َمْوَی  یماَّیا  َْریَخَو  اهَمیتاوَخ ، یلامْعا  َْریَخَو  ُهَرِخآ ، يْرما 

رب وت  هک  یهد ، رارق  ترادید  زور  ار  میاهزور  نیرتهب  نآ و  همتاخ  رد  ار  ملامعا  نیرتهب  نآ و  ياهتنا  رد 
ْنَمَو  ُهْدِکَف ، ینَداک  ْنَمَو  ُهْدِراَف ، ٍءوُِسب  ینَدارا  ْنَم  َّمُهللا  ٌریدَق ، ٍءْیَش  ِّلُک 

سکره  نک و  شراچد  شیوخ  ریبدت  هب  دنک  هلیح  نم  اب  سکره  نادرگزاب و  شدوخ  هب  دهاوخ  ارم  دب  سکره  ایادخ  ییاناوت ، راک  ره 
َمُهَّللا  َّیَلَع ، ُهُّمَه  َلَخَد  ْنَّمِم  ینَّمَها  ام  ینِفْکاَو  ُهِْکلْهاَف ، ٍۀَکَلَِهب  یناَغب 

ایادخ نک ، فرطرب  هدش  دراو  نم  رب  نارگید  هودنا  هطساو  هب  هک  یهودنا  نک و  شدوبان  دهاوخ ، ارم  يدوبان  توادع  ینمشد و  هب 
ْنِم  یفْکَی  ْنَم  ای  یقاْولا  َكِْرتِِسب  ینُْرتْساَو  ِۀَنیصَْحلا ، َکِعْرِد  یف  یْنلِخْدا 

زا هدننک  تیافک  يا  ناشوپب ، تاهدنرادهگن  ششوپ  اب  و  نک ، لخاد  تهانپ  تمکحم /[  هرز  رد  ارم 
، ِةَرِخْألاَو اْینُّدلا  ِْرما  ْنِم  ینَّمَها  ام  ینِفْکا  ٌءْیَش ، ُْهنِم  یفْکَی  الَو  ٍءْیَش ، ِّلُک 

، نک فرطرب  ار  مترخآ  ایند و  روما  هودنا  دنکن ، تیافک  وا  زا  يزیچ  هک  زیچ  ره 
الَو َقیضَْملا ، یِّنَع  ْجِّرَف  ُقیفَر ، ای  ُقیفَشای  یْلِعفَو  یلْوَق  ْقِّدَصَو 

اشگب و ار  میگدنز )  ) ياهانگنت روای ، يا  نابرهم و  يا  ریذپب ، ار  مرادرک  راتفگ و 
ینْمَحْراَو  ُمانَتال ، یتَّلا  َِکْنیَِعب  ینْسُرْحا  َّمُهللا  ُقیطا ، ام ال  یْنلِّمَُحت 

، نک ظفح  ارم  درادن  باوخ  هک  تاهدید  اب  ایادخ  نکم ، لیمحت  نم  رب  مرادن  ار  شلّمحت  هک  هچنآ 
یتَجاِحب  ٌِملاع  َْتنا  ُمیظَع ، ای  ُِّیلَع  ای  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرا  ای  َّیَلَع  َِکتَرْدُِقب 

ار متجاح  وت  تمظع ، اب  يا  رترب و  يا  نانابرهم ، نیرتنابرهم  يا  نک ، محر  نم  رب  تتردق  هب  و 
ای اِهب  َّیَلَع  َّنُمَف  ٌریقَف ، َْکَیلا  اَن  َو ا  ٌریسَی ، َْکیََدل  َیِهَو  ٌریدَق ، اِهئآضَق  یلَعَو 

يا  راذگ  ّتنم  نم  رب  متجاح  ندروآرب  ببس  هب  سپ  مدنمزاین ، وت  هب  نم  و  تسا ، ناسآ  وت  رب  ییاناوت و  شندروآرب  رب  و 
ْدَق یهلا  ییوگیم : يوریم و  هدجس  هب  هاگنآ  ٌریدَق * ٍءْیَش  ِّلُکیلَع  َکَّنا  ُمیرَک ،

ایادخ ییاناوت ****************. زیچ  ره  رب  وت  هک  راوگرزب ،
یبُونُذ  َْتیَصْحا  ْدَقَو  اهِْضقاَو ، ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  یِجئاوَح  َتِْملَع 

، یهاگآ مناهانگ  ددع  هب  روآرب . ار  اهنآ  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  سپ  ینادیم ، ار  میاه  تجاح 
و تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  سپ  راذگب و  ار  تروص  تسار  فرطنآ  زا  دـعب  ُمیرَک * ای  اهرِفْغاَو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف 

************************* راوگرزب يا  زرمایب  ار  مناهانگ 
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الَو ُُهلْها ، َْتنا  ام  یب  ْلَْعفا  ُّبَّرلا ، َمِْعن  َْتناَف  ُْدبَْعلا  َْسِئب  ُْتنُک  ْنا  وگب :
هن  هد ، ماجنا  نم  ّقح  رد  ینآ  هتسیاش  وت  هچنآ  يراگدرورپ ، وکین  وت  مدب ، ياهدنب  نم  رگا 

: وگب راذگبار و  تروص  پچ  فرط  هاگنآ  َنیِمِحاَّرلا * َمَحْرا  ای  ُُهلْها ، اَنا  ام  یب  ْلَعْفَت 
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نانابرهم  نیرتنابرهم  يا  منآ ، هتسیاش  نم  هک  هچنآ 
ُمیرَکای  َكِْدنِع  ْنِم  ُْوفَْعلا  ِنُسْحَْیلَف  َكِْدبَع ، ْنِم  ُْبنَّذلا  َمُظَع  ْنا  َّمُهللا 

، راوگرزب يا  تسوکین ، وت  هیحان  زا  ششخب  وفع و  تسا ، گرزب  تاهدنب  هانگ  رگا  ایادخ 
[354 .] َفَرَتْعا َو  َناکَتْسا  َو  َفَرَْتقاَو ، َءآسا  ْنَم  ْمَحْرا  ییوگیم : يراذگیم و  ار  یناشیپ  سپس  * 

. نک محر  دراد  فارتعا  نآ  هب  هدش و  هدنامرد  هدز و  هانگ  هب  تسد  هدرک و  يدب  هک  یسک  رب 

ترضح نآ  تاجانم  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  بارحم  لامعا  - 7

سپ یناوخیم و  زامن  تعکر  ود  يوریم و  دندز  تبرـض  ار  ترـضح  نآ  هک  یناکم  نامه  مالـسلا ، هیلع  نانمؤمریما  بارحم  دزن  هاگنآ 
: ییوگیم مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  حیبست  زا 

ِِکتْهَی  َْملَو  ِةَریرَْجلِاب ، ْذِخاُؤی  َْمل  ْنَم  ای  َحیبَْقلا ، َرَتَسَو  َلیمَْجلا ، َرَهْظا  ْنَم  ای 
ار وربآ  هدرپ  هدرکن و  هذخاؤم  هانگ  رب  هک  یسک  يا  دیناشوپ ، ار  یتشز  هدومن و  راکشآ  ار  ییابیز  هک  یسک  يا 

ای ِةَرِفْغَْملا ، َعِساو  ای  ِزُواجَّتلا ، َنَسَح  ای  ِْوفَْعلا ، َمیظَعای  َةَریرَّسلاَو ، َْرتِّسلا 
يا  شزرمآ ، هدرتسگ  يا  تشذگ ، وکین  يا  گرزب ، وفع  بحاص  يا  درکن ، راکشآ  ار  نطاب  زار  هدیردن و 

ای يوْکَش  ِّلُک  یهَْتنُم  ای  يوَْجن  ِّلُک  َبِحاص  ای  ِۀَمْحَّرلِاب ، ِْنیَدَْیلا  َطِساب 
يا  تیاکش ، ره  ییاهن  عجرم  يا  یناهنپ ، يوگتفگ  ره  زا  هاگآ  يا  تمحر ، هب  تسد  هدنیاشگ 

، ٍدَّمَُحم ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  يدِّیَس  ای  ِءآجَّرلا ، َمیظَع  ای  ِحْفَّْصلا ، َمیرَک 
تسرف  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  نم ، رورس  اقآ و  يا  گرزب ، دیما  يا  راوگرزب ، شوپ  مشچ 

دروم رد  ینآ  هتـسیاش  وت  هچنآ  ار و  ترـضحنآ  فورعم  تاجانم  ناکم  نآ  رد  تسا  بساـنم  و  ُمیرَک 355 *] ای  ُُهلْها  َْتنا  ام  یب  ْلَْـعفاَو 
.***************************************** راوگرزب يا  هد ، ماجنا  نم 

َهَّللایَتا  ْنَم  اَّلا  َنُوَنب ، الَو  ٌلام  ُعَْفنَی  َمْوَی ال  َنامَْألا  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  یناوخب :
كاپ  یلد  اب  هک  یسک  رگم  دهدن  يدوس  نادنزرف  لام و  هک  يزور  يارب  مهاوخیم  ناما  وت  زا  ایادخ  ***** 
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ِینَْتَیل  ای  ُلوُقَی  ِْهیَدَی ، یلَع  ُِملاَّظلا  ُّضَعَی  َمْوَی  َنامَْألا  َُکلَئْساَو  ٍمیلَس ، ٍْبلَِقب 

شاک  يا  دیوگیم : هدیزگ و  ار  شتسد  ود  ره  ملاظ  هک  يزور  نآ  رد  مهاوخیم  ناما  وت  زا  و  دوش ، رضاح  ادخ  هاگشیپ  رد 
َنُومِرْجُْملا  ُفَْرُعی  َمْوَی  َنامَْألا  َُکلَئْساَو  اًلیبَس ، ِلوُسَّرلا  َعَم  ُتْذَخَّتا 

ناشهرهچ  زا  ناراکهانگ  هک  يزور  رد  مهاوخیم  ناما  وت  زا  و  مدوب ، هتفرگ  شیپ  رد  تعاطا )  ) ِهار ربمایپ  هارمه 
يزْجَی  َمْوَی ال  َنامَْألا  َُکلَئْساَو  ِماْدقَْألاَو ، یصاوَّنلِاب  ُذَخُْؤیَف  ْمُهامیِسب ،

يزور رد   ) مهاوخیم ناما  وت  زا  و  دننکفایم ،) خزود  هب  و   ) هتفرگ ار  ناشیاهاپ  رـس و  شیپ  ياهوم  باذع ) نارومأم   ) دنوشیم و هتخانش 
( هک

، ٌّقَح ِهَّللا  َدْعَو  َّنا  ًاْئیَش ، ِهِِدلاو  ْنَع  ٍزاج  َوُه  ٌدُولْوَم  الَو  ِهَِدلَو ، ْنَع  ٌِدلاو 
، تسا ّقح  ادخ  هدعو  نیقی  هب  و  دوشن ، رفیک  ردپ  ياج  هب  يدنزرف  دنزرف و  ياج  هب  يردپ 

ُءوُس ْمَُهلَو  ُۀَنْعَّللا  ُمَُهلَو  ْمُُهتَرِذْعَم ، َنیِملاَّظلا  ُعَْفنَی  َمْوَی ال  َنامَْألا  َُکلَئْساَو 
( خزود رد   ) دب هاگیاج  ادخ و  تنعل  و  دهدن ، يدوس  ناراکمتس  یهاوخ  رذع  هک  يزور  رد  مهاوخیم  ناما  وت  زا  و 

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 283 

http://www.ghaemiyeh.com


، ِهَّلل ٍِذئَمْوَی  ُْرمَْألاَو  ًاْئیَش ، ٍسْفَِنل  ٌسْفَن  ُِکلْمَت  َمْوَی ال  َنامَْألا  َُکلَئْساَو  ِراَّدلا ،
، تسا دنوادخ  تسد  هب  زور  نآ  رد  اهراک  درادن و  يرگید  رب  تردق  یسک  هک  يزور  رد  مهاوخیم  ناما  وت  زا  و  تسا ، نانآ  يارب 

، ِهیَنبَو ِِهتَبِحاصَو  ِهیباَو ، ِهِّماَو  ِهیخا ، ْنِم  ُءْرَْملا  ُّرِفَی  َمْوَی  َنامَْألا  َُکلَئْساَو 
دنکیم رارف  شنادنزرف  رسمه و  ردپ و  ردام و  ردارب و  زا  ناسنا  هک  يزور  رد  مهاوخیم  ناما  وت  زا  و 

َْول ُمِرْجُْملا  ُّدَوَی  َمْوَی  َنامَْألا  َُکلَئْساَو  ِهینُْغی ، ٌنْأَش  ٍِذئَمْوَی  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ِّلُِکل 
دراد تسود  راکهانگ  هک  يزور  رد  مهاوخیم  ناما  وت  زا  و  تسا ، لوغشم  شیوخ  راک  هب  سکره  زور  نآ  رد  و 

، ِهیوُْؤت یتَّلا  ِِهتَلیصَفَو  ِهیخاَو ، ِِهتَبِحاصَو  ِهینَِبب ، ٍِذئَمْوَی  ِباذَع  ْنِم  يدَتْفَی 
زور نآ  باذع  ربارب  رد  ار  نیمز  يور  مدرم  همه  دندوب و  وا  یماح  ایند ) رد   ) هک شاهلیبق  ردارب و  رسمه و  نادنزرف و  هک 

َيالْوَم  يوَّشِلل  ًۀَعاََّزن  یَظل  اهَّنا  اَّلَک  ِهیْجُنی ، َُّمث  ًاعیمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َو 
ار رـس  تسوپ و  اپ و  تسد و  هک  تسا  شتآ  نازوس  ياههلعـش  يرآ ) تفای ، دهاوخن  تاجن   ) زگره اّما  دندرگ ، شتاجن  هیام  ات  دنک  ادـف 

، نم يالوم  دَربیم ، دنکیم و 
َيالْوَم  یلْوَْملا  اَّلا  َْدبَْعلا  ُمَحْرَی  ْلَهَو  ُْدبَْعلا ، اَنا  َو  یلْوَْملا  َْتنا  َيالْوَمای ،

، نم يالوم  دنکیم ؟ محر  شاهدنب  رب  الوم  زج  یسک  ایآ  و  هدنب ، منم  الوم و  ییوت  نم ، يالوم  يا 
، ُِکلاْملا اَّلا  َكُولْمَْملا  ُمَحْرَی  ْلَهَو  ُكُولْمَْملا ، اَن  َو ا  ُِکلاْملا  َْتنا  َيالْوَم ، ای 

؟ دنکیم محر  كولمم  رب  کلام  زج  یسک  ایآ  و  كولمم ، منم ، کلام و  ییوت  نم ، يالوم  يا 
اَّلا َلیلَّذلا  ُمَحْرَی  ْلَه  َو  ُلیلَّذلا ، اَن  َو ا  ُزیزَْعلا  َْتنا  َيالْوَم ، ای  َيالْوَم 

راوخ ِلیلذ  رب  یمارگ  زج  یسک  ایآ  و  هداتفا ، منم  یمارگ و  ییوت  نم ، يالوم  يا  نم ، يالوم 
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ُمَحْرَی  ْلَهَو  ُقُولْخَْملا ، اَن  َو ا  ُِقلاْخلا  َْتنا  َيالْوَم ، ای  َيالْوَم  ُزیزَْعلا ،
هدننیرفآ  زج  یسک  ایآ  و  هدش ، هدیرفآ  منم  هدننیرفآ و  ییوت  نم ، يالوم  يا  نم ، يالوم  دنکیم ؟ محر 

ْلَهَو  ُریقَْحلا ، اَن  َو ا  ُمیظَْعلا  َْتنا  َيالْوَم ، ای  َيالْوَم  ُِقلاْخلا ، اَّلا  َقُولْخَْملا 
یسک  ایآ  و  رادقم ، یب  منم  گرزب و  ییوت  نم ، يالوم  يا  نم ، يالوم  دنکیم ؟ محر  شقولخم  رب 

، ُفیعَّضلا اَن  َو ا  ُّيِوَْقلا  َْتنا  َيالْوَم ، ای  َيالْوَم  ُمیظَْعلا ، اَّلا  َریقَْحلا  ُمَحْرَی 
، ناوتان منم  اناوت و  ییوت  نم ، يالوم  يا  نم ، يالوم  دنکیم ؟ محر  رادقم  یب  هدنب )  ) رب گرزب  يادخ )  ) زج

اَن َو ا  ُِّینَْغلا  َْتنا  َيالْوَم ، ای  َيالْوَم  ُّيِوَْقلا ، اَّلا  َفیعَّضلا  ُمَحْرَی  ْلَهَو 
منم  زاین و  یب  ییوت  نم ، يالوم  يا  نم ، يالوم  دنکیم ؟ محر  ناوتان  رب  اناوت  زج  یسک  ایآ  و 

اَناَو یطْعُْملا  َْتنا  َيالْوَم ، ای  َيالْوَم  ُِّینَْغلا ، اَّلا  َریقَْفلا  ُمَحْرَی  ْلَهَو  ُریقَْفلا ،
منم  هدننک و  اطع  ییوت  نم ، يالوم  يا  نم ، يالوم  دنکیم ؟ محر  دنمزاین  رب  زاینیب  زج  یسک  ایآ  و  دنمزاین ،

ُیَْحلا  َْتنا  َيالْوَم ، ای  َيالْوَم  یطْعُْملا  اَّلا  َِلئآَّسلا  ُمَحْرَی  ْلَهَو  ُِلئآَّسلا ،
هدنز  ییوت  نم ، يالوم  يا  نم ، يالوم  دنکیم ؟ محر  جاتحم  رب  هدننک  اطع  زج  یسک  ایآ  و  جاتحم ،

یقاْبلا  َْتنا  َيالْوَم ، ای  َيالْوَم  ُّیَْحلا ، اَّلا  َتِّیَْملا  ُمَحْرَی  ْلَهَو  ُتِّیَْملا ، اَن  اَو 
یقاب  ییوت  نم ، يالوم  يا  نم ، يالوم  دنکیم ؟ محر  ناج  یب  هدرم  رب  يدبا  هدنز  زج  یسک  ایآ  و  هدرم ، منم  و 

ُِمئآَّدلا  َْتنا  َيالْوَم ، ای  َيالْوَم  یقاْبلا  اَّلا  َِیناْفلا  ُمَحْرَی  ْلَهَو  یناْفلا  اَن  اَو 
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نادواج  ییوت  نم ، يالوم  يا  نم ، يالوم  دنکیم ؟ محر  یناف  رب  یقاب  زج  یسک  ایآ  و  یناف ، منم  و 
ُقِزاَّرلا  َْتنا  َيالْوَم ، ای  َيالْوَم  ُِمئاَّدلا ، اَّلا  َِلئآَّزلا  ُمَحْرَی  ْلَهَو  ُِلئآَّزلا ، اَناَو 

هديزور  ییوت  نم ، يالوم  يا  نم ، يالوم  دنکیم ؟ محر  ریذپلاوز  رب  نادواج  زج  یسک  ایآ  و  ریذپلاوز ، منم  و 
َْتنا  َيالْوَم ، ای  َيالْوَم  ُقِزاَّرلا ، اَّلا  َقوُزْرَْملا  ُمَحْرَی  ْلَهَو  ُقوُزْرَْملا ، اَن  َو ا 

ییوت  نم ، يالوم  يا  نم ، يالوم  دنکیم ؟ محر  راوخ  يزور  رب  هد  يزور  زج  یسک  ایآ  و  راوخيزور ، منم  و 
، َيالْوَم ای  َيالْوَم  ُداوَْجلا ، اَّلا  َلیخَْبلا  ُمَحْرَی  ْلَه  َو  ُلیخَْبلا ، اَن  َو ا  ُداوَْجلا 

، نم يالوم  يا  نم ، يالوم  دنکیم ؟ محر  لیخب  رب  دنمتواخس  زج  یسک  ایآ  و  لیخب ، منم  دنمتواخس و 
ای َيالْوَم  یفاعُْملا  اَّلا  یلَْتبُْملا  ُمَحْرَی  ْلَه  َو  یلَْتبُْملا  اَن  َو ا  یفاعُْملا  َْتنا 

يا  نم ، يالوم  دنکیم ؟ محر  رامیب  رب  هدنهد  افش  زج  یسک  ایآ  رامیب و  منم  هدنهد و  افش  ییوت 
َيالْوَم  ُریبَْکلا ، اَّلا  َریغَّصلا  ُمَحْرَی  ْلَهَو  ُریغَّصلا ، اَن  َو ا  ُریبَْکلا  َْتنا  َيالْوَم ،

، نم يالوم  دنکیم ؟ محر  کچوک  رب  گرزب  زج  یسک  ایآ  کچوک و  منم  گرزب و  ییوت  نم ، يالوم 
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يداْهلا  اَّلا  َّلآَّضلا  ُمَحْرَی  ْلَهَو  ُّلآَّضلا ، اَن  َو ا  يداْهلا  َْتنا  َيالْوَم ، ای 
؟ دنکیم محر  هارمگ  رب  هدننک  تیاده  زج  یسک  ایآ  و  هارمگ ، منم  هدننک و  تیاده  ییوت  نم ، يالوم  يا 

اَّلا َموُحْرَْملا  ُمَحْرَیْلَهَو  ُموُحْرَْملا ، اَنا  َو  ُنمْحَّرلا  َْتنا  َيالْوَم ، ای  َيالْوَم 
ششخب  ِدنمزاین  رب  هدنشخب  زج  یسک  ایآ  و  ششخب ، ِدنمزاین  منم  هدنشخب و  ییوت  نم ، يالوم  يا  نم ، يالوم 

ُمَحْرَی  ْلَهَو  ُنَحَتْمُْملا ، اَن  َو ا  ُناْطلُّسلا  َْتنا  َيالْوَم ، ای  َيالْوَم  ُنمْحَّرلا ،
زج یسک  ایآ  و  ناحتما ، راتفرگ  منم  اورنامرف و  ییوت  نم ، يالوم  يا  نم ، يالوم  دنکیم ؟ محر 

، ُرِّیَحَتُْملا اَن  َو ا  ُلیلَّدلا  َْتنا  َيالْوَم ، ای  َيالْوَم  ُناْطلُّسلا ، اَّلا  َنَحَتْمُْملا 
، نادرگرس منم  امنهار و  ییوت  نم  يالوم  يا  نم ، يالوم  دنکیم ؟ محر  راتفگرب  اورنامرف 

اَن َو ا  ُروُفَْغلا  َْتنا  َيالْوَم ، ای  َيالْوَم  ُلیلَّدلا ، اَّلا  َرِّیَحَتُْملا  ُمَحْرَی  ْلَهَو 
منم  هدنزرمآ و  ییوت  نم ، يالوم  يا  نم ، يالوم  يا  دنکیم ؟ محر  نادرگرس  رب  امنهار  زج  یسک  ایآ  و 

ُِبلاْغلا  َْتنا  َيالْوَمای ، َيالْوَم  ُروُفَْغلا ، اَّلا  َِبنْذُْملا  ُمَحْرَی  ْلَهَو  ُِبنْذُْملا ،
زوریپ ییوت  نم ، يالوم  يا  نم ، يالوم  دنکیم ؟ محر  راکهانگ  رب  هدنزرمآ  زج  یسک  ایآ  و  راکهانگ ،

َْتنا  َيالْوَم ، ای  َيالْوَم  ُِبلاْغلا ، اَّلا  َبُوْلغَْملا  ُمَحْرَی  ْلَهَو  ُبُوْلغَْملا ، اَن  اَو 
ییوت  نم ، يالوم  يا  نم ، يالوم  دنکیم ؟ محر  هدروخ  تسکش  رب  زوریپ  زج  یسک  ایآ  هدروخ و  تسکش  منم  و 

، َيالْوَم ای  َيالْوَم  ُّبَّرلا ، اَّلا  َبُوبْرَْملا  ُمَحْرَی  ْلَهَو  ُبُوبْرَْملا ، اَن  َو ا  ُّبَّرلا 
، نم يالوم  يا  نم ، يالوم  دنکیم ؟ محر  هتفای  شرورپ  رب  راگدرورپ  زج  یسک  ایآ  و  هتفای ، شرورپ  منم  راگدرورپ و 

ای َيالْوَم  ُرِّبَکَتُْملا ، اَّلا  َعِشاْخلا  ُمَحْرَی  ْلَهَو  ُعِشاْخلا ، اَن  َو ا  ُرِّبَکَتُْملا  َْتنا 
يا  نم ، يالوم  دنکیم ؟ محر  هداتفا  رب  شنم  گرزب  زج  یسک  ایآ  و  هداتفا ، منم  شنم و  گرزب  ییوت 

ای َِکلْضَفَو ، َکِمَرَکَو  َكِدوُِجب  یّنَع  َضْراَو  َِکتَمْحَِرب ، ینْمَحْرا  َيالْوَم ،
يا  شاب ، دونشخ  نم  زا  تفطل  مرک و  ششخب و  هب  و  نک ، محر  نم  رب  تتمحر  هب  نم ، يالوم 

[356 .] َنیمِحاَّرلاَمَحْرا ای  َِکتَمْحَِرب  ِناِنْتمِْإلاَو ، ِلْوَّطلاَو  ِناسْحِْإلاَو ، ِدوُْجلااَذ 
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. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تتمحر  هب  نانتما ، تردق و  یکین و  ششخب و  بحاص 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  ماقم  لامعا  - 8

هدش  عقاو  هللا  همحر  لیقع  نب  ملسم  ترضح  ربق  یکیدزن  رد  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  ماقم  يوس  هب  سپ 
343 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: وگب مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  حیبست  مالس و  زا  سپ  ناوخب و  زامن  تعکر  ود  اج  نآ  ورب و  تسا 
ایَو ٍإَلَم ، ِّلُک  َرِضاح  ایَو  ٍریسَک ، ِّلُک  َِرباج  ایَو  ٍعُونْصَم ، ِّلُک  َِعناص  ای 

يا  و  نمجنا ، ره  رد  رضاح  يا  و  یگتسکش ، ره  هدنهد  دنویپ  يا  و  هدش ، هدیرفآ  ره  هدننیرفآ  يا 
ًاِبلاغ ایَو  ٍِبئاغ ، َْریَغ  ًادِهاش  ایَو  ٍۀَّیِفَخ ، ِّلُک  َِملاع  ایَو  يوَْجن  ِّلُک  َدِهاش 

زوریپ يا  و  رضاح ، هشیمه  هاوگ  يا  و  ناهن ، ّرس  ره  ياناد  يا  و  یناهنپ ، نخس  ره  هاوگ 
َنیح  ُّیَح  ایَو  ٍدیحَو ، ِّلُک  َِسنُوم  ایَو  ٍدیَعب ، َْریَغ  ًابیرَق  ایَو  ٍبُوْلغَم ، َْریَغ 

هک  ینامز  رد  هدنز  يا  و  اهنت ، ره  مدمه  يا  و  کیدزن ، هشیمه  کیدزن  يا  و  ریذپانتسکش ،
ٍسْفَن  ِّلُک  یلَع  َِمئآْقلا  ِءایْحَْألا ، َتیِمُمَو  یتْوَْملا  َِییُحم  ای  ُهُْریَغ ، َّیَح  ال 

هک  هچنآ  هب  سک  ره  رب  هک  ناگدنز ، هدنناریم  و  ناگدرم ، هدننک  هدنز  يا  تسین ، وا  زج  ياهدنز  چیه 
. ٍدَّمَُحم ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ال  ْتَبَسَک ، اِمب 

. تسرف دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  تسین ، وت  زج  يدوبعم  یبقارم ، هداد  ماجنا 
[357 .] هاوخب ادخ  زا  يراد  یتجاح  ره  هاگنآ 

هفوک دجسم  رد  تجاح  زامن  - 9

دـمح و تعکر  ره  رد  دروآ و  اـجب  هفوـک  دجـسم  رد  زاـمن  تعکر  ود  سک  ره  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  ترـضح  زا 
، رصَن نوُِرفاک ، ْصالْخا ، قلف ، سان ، ياههروس 

یلْعَْألا  َکِّبَر  َمْسا  ِحِّبَس 
باجتــسم ار  شیاـعد  هدروآرب و  ار  شتجاـح  دـنوادخ  دـنک ، بلطادــخ  زادراد  هـک  یتجاـح  ره  مالــس ، زا  سپ  دــناوخب و  ار  ردـَـق  و 

: يروآدای [ 358 .] دنکیم
ار نآ  زا  یـشخب  دـنناوتیم  دنـشاب ، هتـشادن  لامعا  نیا  مامت  ماجنا  يارب  یفاک  تقو  هاگ  ره  مرتحم  راّوز  هک  تسا  ّتیّمها  زئاـح  هتکن  نیا 

. دننک لیصحت  سّدقم  ناکم  نیا  رد  ار  دوبعم  هب  هّجوت  تاجانم و  اعد و  لاح  هک  تسا  نیا  مهم  دنهد و  ماجنا 

هللا همحر  لیقع  نب  ملسم  ترضح  ترایز 

(- هیلع یلاعت  هَّللاناوضر   ) لیقع نب  ملسم  ربق  يوس  هب  يدش  غراف  هفوک  دجسم  لامعا  زا  هک  یماگنه 
344 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ربق نآ  دزن  يوریم و  تسا  دجـسم  راـنک  رد  هک  ـالبرک - نادیهـش  لـیخ  زا  دیهـش  نیتسخن  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  صوصخم  ریفس 
: ییوگیم فیرش 
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، َنیغاَّطلا ُةَِربابَج  ِِهتَمَظَِعل  ِرِغاصَتُْملا  ِنیبُْملا ، ِّقَْحلا  ِِکلَْملا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا 
، دنریقح شتمظع  ربارب  رد  رگنایغط  ناشکندرگ  هک  تسا ، راکشآ  قح و  هب  ياورنامرف  دنوادخ  صوصخم  ساپس  دمح و 

ِهِدیحْوَِتب  ِّرِقُْملا  َنیضَرَْألاَو ، ِتاومَّسلا  ِلْها  ُعیمَج  ِِهتَِّیبُوبُِرب  ِفِرَتْعُْملا 
تاقولخم  یمامت  دنفرتعم و  شیراگدرورپ  هب  نیمز  اهنامسآ و  لها  و 

، ِمارِْکلا ِِهْتَیب  ِلْهاَو  ِمانَْألا ، ِدِّیَس  یلَع  ُهَّللا  یَّلَصَو  َنیعَمْجا ، ِْقلَْخلا  ُِرئآس 
، شیمارگ نادناخ  تاقولخم و  رورس  اقآ و  رب  ادخ  مالس  دورد و  و  دننکیم ، رارقا  شایگناگی  هب 

ِْسنِْإلا  َو  ِّنِْجلا  َنِم  ْمِِهِئناش  َْفنا  اِهب  ُمَغُْرتَو  ْمُهَُنیْعا ، اِهب  ُّرُِقت  ًةالَص 
كاخ  هب  سنا  ّنج و  یمامت  زا  ناشنانمشد  ینیب  ددرگ و  نشور  ناشناگدید  نآ ، هب  هک  يدورد 

ِِهئآِیْبناَو  َنیبَّرَقُْملا ، ِِهتَِکئالَم  ُمالَسَو  ِمیظَْعلا ، ِّیلَْعلا  ِهَّللا  ُمالَس  َنیعَمْجا ،
ناربمایپ  بّرقم و  ناگتشرف  مالس  تمظعاب و  هبترم  دنلب  ِدنوادخ  دورد  مالس و  دوش ، هدیلام 

ِءآدَهُّشلا ِعیمَجَو  َنیِحلاَّصلا ، ِهِدابِعَو  َنیبَجَْتنُْملا ، ِِهتَِّمئا  َو  َنیلَسْرُْملا ،
، نادیهش مامت  حلاص و  ناگدنب  هدیزگرب و  نایاوشیپ  لسرم و 

َِملْسُم  ای  َْکیَلَع  ُحوَُرتَو ، يدَتْغَت  امیف  ُتابِّیَّطلا  ُتایِکاَّزلاَو  َنیقیّدِّصلاَو ،
ملسم  يا  وت  رب  ماش ، حبص و  رد  هزیکاپ  كاپ و  ياهدورد  و  نایوگتسار ، و 

، َةالَّصلا َتْمَقا  ْدَق  َکَّنا  ُدَهْشا  ُُهتاکََربَو ، ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  ٍِبلاطیبا ، ِْنب  ِلیقَع  َْنب 
هتشاد  اپ  هب  ار  زامن  هک  مهدیم  یهاوگ  داب ، وت  رب  ادخ  تاکرب  تتمحر و  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  دنزرف  لیقع  نب 

ِیف  َتْدَهاجَو  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  َْتیَهَنَو  ِفوُْرعَْملِاب ، َتْرَماَو  َةاکَّزلا ، َْتیَتآَو 
یگتسیاش  هب  ادخ  هار  رد  هدرک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يداد و  تاکز  و 

َتیَقل  یّتَح  ِِهلیبَس ، یف  َنیدِهاجُْملا  ِجاْهنِم  یلَع  َْتِلُتقَو  ِهِداهِج ، َّقَح  ِهَّللا 
هک  نیا  ات  یتشگ  دیهش  ادخ  هار  رد  نادهاجم  هار  هب  و  يدومن ، داهج 

َْتلََذبَو  ِهَّللا ، ِدْهَِعب  َْتیَفَو  َکَّنا  ُدَهْشاَو  ٍضار ، َْکنَع  َوُه  َو  َّلَجَوَّزَع ، َهَّللا 
ار تناج  هدرک و  افو  ادخ  اب  تنامیپ  هب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  و  يدومن ، تاقالم  دوب ، دونشخ  وت  زا  هک  یلاح  رد  ار  ّلجوّزع - دنوادخ -

ََکل  ُدَهْشا  ُنیقَْیلا ، َکیتا  یّتَح  ِِهتَّجُح ، ِْنباَو  ِهَّللا  ِۀَّجُح  ِةَرُْصن  یف  َکَسْفَن 
وت يارب  مهدیم  یهاوگ  و  دیسر ، ارف  تگرم  ات  يدرک  ادف  ادخ ، تّجح  دنزرف  ادخ و  تّجح  يرای  رد 

345 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، ِبَجَْتنُْملا ِْطبِّسلاَو  ِلَسْرُْملا ، ِِّیبَّنلا  ِفَلَِخل  ِۀَحیصَّنلاَو ، ِءآفَْولاَو  ِمیلْسَّتلِاب 

، هدیزگرب هون  و  لسرم ، ربمایپ  نیشناج  يارب  تیهاوخ  ریخ  دهع و  هب  يافو  يرادربنامرف و  رطاخ  هب 
ْنَع  ُهَّللا  َكازَجَف  ِمَضَتْهُْملا ، ِمُولْظَْملاَو  ِغِّلَبُْملا ، ِّیِصَْولاَو  ِِملاْعلا ، ِلیلَّدلاَو 

بناج  زا  دنوادخ  سپ  هدیشک ، متس  هدیدمتس  و  هدننک ، غیلبت  نیشناج  اناد و  يامنهار  و 
اِمب ِءآزَْجلا  َلَْضفا  ِْنیَسُْحلاَو ، ِنَسَْحلا  ِنَعَو  َنینِمْؤُْملا ، ِریما  ْنَعَو  ِِهلوُسَر 

لباقم  رد  ار  شاداپ  نیرتهب  نیسح ، ماما  نسح و  ماما  نانمؤمریما و  ربمایپ و 
َنََعلَو  َکَلَتَق ، ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  ِراَّدلا ، یَبْقُع  َمِْعنَف  َْتنَعاَو ، َْتبَسَتْحاَو  َتْرَبَص 

روتسد هک  یناسک  وت و  نالتاق  ادخ  تسوکین ، هچ  ترخآ  هناخ  سپ  دنک ، اطع  وت  هب  تندرک  يرای  یهاوخریخ و  تماقتسا و 
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َنََعلَو  َْکیَلَع ، يرَْتفا  ِنَم  ُهَّللا  َنََعلَو  َکَمَلَظ ، ْنَم  ُهَّللا  َنََعلَو  َِکْلتَِقب ، َرَما  ْنَم  ُهَّللا 
ار تّقح  هتسب و  غورد  وت  هب  هک  ار  یناسک  ادخ  و  دنک ، تنعل  دندرک ، ملظ  وت  هب  هداد و  ار  وت  لتق 

، َکَّشَغ َو  َکَعَیاب  ْنَم  ُهَّللا  َنََعلَو  َِکتَمْرُِحب ، َّفَخَتْساَو  َکَّقَح ، َلِهَج  ْنَم  ُهَّللا 
دندرک تنایخ  هدرک و  تعیب  وت  اب  هک  ار  یناسک  ادخ  و  دنک ، تنعل  دندرکن  تیاعر  ار  تتمرح  هدش و  رکنم 

َلَعَج  يذَّلا  ِهَّللُدْمَْحلا  َْکنُِعی ، َْمل  َو  َْکیَلَع  ََّبلا  ْنَمَو  َکَمَلْساَو ، ََکلَذَخَو 
شیاتـس دـنک ، تنعل  دـندرکن ، يرای  ار  وت  هدرک و  جیـسب  وت  ّدـض  رب  ار  مدرم  هک  یناـسک  دـندومن و  نمـشد  میلـست  هدرک و  اـهر  ار  وت  و 

هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم 
َهَّللا  َّناَو  ًامُولْظَم ، َْتِلُتق  َکَّنا  ُدَهْشا  ُدوُرْوَْملا ، ُدْرِْولا  َْسِئبَو  ْمُهیْوثَم ، َراَّنلا 

دنوادخ يدش و  هتشک  هنامولظم  هک  مهدیم  یهاوگ  تسا ، یهاگیاج  دب  هچ  شتآ  داد و  رارق  اهنآ  يدبا  هاگیاج  ار  شتآ 
ًاِعبات ْمَُکل ، ًامِّلَسُم  ْمُکِّقَِحب ، ًافِراع  ًاِرئاز  َُکْتئِج  ْمُکَدَعَو ، ام  ْمَُکل  ٌزِْجنُم 

وریپ رما و  میلست  هاگآ و  امش  قح  هب  هک  یلاح  رد  ماهدمآ  تهاگرد  هب  ترایز  يارب  دنکیم ، افو  هداد  امش  هب  هک  ياهدعو  هب 
، َنیمِکاْحلا ُْریَخ  َوُه  َو  ُهَّللا  َمُکْحَی  یّتَح  ٌةَّدَعُم ، ْمَُکل  یتَرُْصنَو  ْمُِکتَّنُِسل ،

، دنک مکح  تسا  نامکاح  نیرتهب  هک  دنوادخ  هک  نیا  ات  ماهدامآ  ناتیرای  يارب  میامش و  ّتنس 
ْمُکِحاوْرا  یلَع  َو  ْمُْکیَلَع ، ِهَّللا  ُتاوَلَص  ْمُکِّوُدَع ، َعَمال  ْمُکَعَم  ْمُکَعَمَف 

حاورا  رب  امش و  رب  ادخ  مالس  دورد و  ناتنانمشد ، اب  هن  میامش  اب  هشیمه  سپ 
ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلاَو  ْمُِکِبئاغَو ، ْمُکِدِهاشَو  ْمُکِداسْجاَو 

ادخ تاکرب  تمحر و  دورد و  امش و  تبیغ  روضح و  رد  ناتیاهندب ، و 
[359 .] ِنُْسلَْألا َو  يْدیَْألِاب  ْمُْکتَلَتَق  ًۀَّما  ُهَّللا  َلَتَق  ُُهتاکََربَو ،

. دنک تنعل  دنتساخرب  امش  اب  گنج  هب  نابز  تسد و  اب  هک  ار  یمدرم  ادخ  داب  امش  رب 

346 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
: ییوگیم هدرک ، حیرض  هب  هراشا  هاگنآ  [ 360 .] تسا هدادرارق  لوخد  نذا  هلزنم  هب  ار  قوف  تاملک  زا  یشخب  ریبک » رازم  : » يروآدای

ِریمِالَو ِِهلوُسَِرلَو ، ِهَّلل  ُعیطُْملا  ُِحلاَّصلا ، ُْدبَْعلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
نانمؤمریما  شلوسر و  ادخ و  رادربنامرف  هتسیاش و  هدنب  يا  وت  رب  مالس 

یلَع  ٌمالَسَو  ِهَّلل ، ُدْمَْحلا  ُمالَّسلا ، ُمِْهیَلَع  ِْنیَسُْحلاَو  ِنَسَْحلاَو  َنینِمْؤُْملا 
رب دورد  مالس و  تسا و  دنوادخ  صوصخم  ساپس  دمح و  داب - نانآ  رب  ادخ  دورد  هک  نیسح - ماما  نسح و  ماما  و 

ُُهتاکََربَو  ِهَّللاُۀَمْحَرَو  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلاَو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یفَطْصا  َنیذَّلا  ِهِدابِع 
ادخ شزرمآ  تاکرب و  تمحر و  دورد و  مالس و  شکاپ و  نادناخ  دّمحم و  ادخ  هدیزگرب  ناگدنب 

ِْهیَلَع  یضَم  ام  یلَع  َْتیَضَم  َکَّنا  ُدَهْشا  َِکنََدبَو ، َکِحوُر  یلَعَو  ُُهتَرِفْغَمَو ،
نایوجگنج  ریسم  رد  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  داب ، وت  مسج  حور و  رب  ربمایپ و  نادناخ  رب 

ِِهئآدْعا  ِداهِج  یف  َنوُِغلابُْملا  ِهَّللاِلیبَس ، یف  َنوُدِهاجُْملاو  َنوُّیِرْدَْبلا 
ادخ نانمشد  اب  داهج  رد  هک  ینادهاجم  يدرک ، تکرح  ادخ  هار  رد  نادهاجم  ردب و 

ِءآزَج َرَفْواَو  ِءآزَْجلا ، َرَثْکاَو  ِءآزَْجلا ، َلَْضفا  ُهَّللا  َكازَجَف  ِِهئآِیلْوا ، ِةَرُْصن  َو 
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هک  ار  یشاداپ  نیرتناوارف  نیرتشیب و  نیرتهب و  دنک  اطع  وت  هب  دنوادخ  سپ  دندیشوک ، شیایلوا  يرای  و 
ُدَهْشا ِهِْرما ، َةالُو  َعاطاَو  ُهَتَوْعَد ، َُهل  َباجَتْساَو  ِِهتَْعیَِبب ، یفَو  ْنَّمِم  ٍدَحا 

مهدیم یهاوگ  شتموکح ، نایلاو  زا  ناگدننکتعاطا  شتوعد و  هب  ناگدنهدخساپ  شنامیپ و  هب  ناگدـننکافو  زا  کی  ره  هب  هدرک  اطع 
هک 

ِیف  ُهَّللا  َکَثََعب  یّتَح  ِدوُهْجَْملا ، َۀَیاغ  َْتیَطْعاَو  ِۀَحیصَّنلا ، ِیف  َْتَغلاب  ْدَق  َکَّنا 
هرمز  رد  ار  وت  دنوادخ  هک  نیا  ات  يدومن ، ار  تیعس  تیاهن  يدیشوک و  یهاوخریخ  رد  وت 

اهَحَْسفا ِِهنانِج  ْنِم  َكاطْعاَو  ِءآدَعُّسلا ، ِحاوْرا  َعَم  َکَحوُر  َلَعَجَو  ِءآدَهُّشلا ،
نیرتعیسو  شتشهب  زا  و  داد ، رارق  نادنمتداعس  حاورا  اب  ار  تحور  و  تخیگنارب ، ادهش 

َنیِّیبَّنلا  َعَم  َكَرَشَحَو  َنیّیِّلِْعلا ، ِیف  َكَرْکِذ  َعَفَرَو  ًافَرُغ ، اهَلَْضفاَو  ًالِْزنَم ،
ناربمایپ  اب  ار  وت  و  درب ، الاب  نیّیلع  رد  ار  تدای  و  درک ، اطع  وت  هب  ار  هاگیاج  نیرتهب  لزنم و 

َْمل  َکَّنا  ُدَهْشا  ًاقیفَر ، َِکئلُوا  َنُسَحَو  َنیِحلاَّصلاَو ، ِءآدَهُّشلاَو  َنیقیّدِّصلاَو 
هک  مهدیم  یهاوگ  دنتسه  یبوخ  نانیشنمه  هچ  نانآ  و  درک ، روشحم  ناحلاص  ادهش و  نایوگتسار و  و 

347 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، َنیِحلاَّصلِابًایِدَتْقُم َكِْرماْنِم ، ٍةَریَصبیلَع  َْتیَضَمْدَق  َکَّناَو  ْلُْکنَتَْملَوْنِهَت ،

هدرک  ادتقا  ناحلاص  هب  یتشادرب ، مدق  شیوخ  راک  رد  لماک  ییانیب  اب  يدیزرون و  يدنک  یتسس و 
یف  ِِهئآِیلْواَو  ِِهلوُسَر  َْنَیبَو  َکَْنَیبَو ، انَْنَیب  ُهَّللا  َعَمَجَف  َنیِّیبَّنِلل ، ًاِعبَّتُمَو 

رد ار  شیایلوا  ربمایپ و  وت و  ام و  دنوادخ  سپ  يدومن ، ناربمایپ  يوریپ  و 
وا انامه  سپ  دروآ ، مه  درگ  ناعـضاوتم  هاـگیاج  ناوخب  رـس  يـالاب  رد  زاـمن  تعکر  ود  سپـس  َنیمِحاَّرلا * ُمَحْرا  ُهَّناَـف  َنیِتبْخُْملا ، ِلِزاـنَم 

*********************** تسا نانابرهم  نیرتنابرهم 
 ... یل ْعَدَت  الَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  وگبو : امن  هیده  بانج  نآ  هب  ارنآو 

. راذگم هدیزرماین )  ) نم يارب  ار  یهانگ  و  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  ****************** 
(. هحفص 389 ، ) دمآ دهاوخ  ًادعب  دوشیم و  هدناوخ  مالسلا  هیلع  ساّبع  ترضح  مرح  رد  هک  تسا  ییاعد  نامه  نیا  و 

ناوخب دوشیم ، رکذ  مالـسلا  هیلع  سابع  بانج  ترایز  رد  هک  ار  یعادو  ناـمه  مالـسلا  هیلع  ملـسم  باـنج  اـب  ینک  عادو  یتساوخ  رگا  و 
(. هحفص 390 [، ) 361

هللا همحر  ةوْرُع  نب  یناه  ترایز 

: ییوگیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مّرکم  لوسر  رب  مالس  زا  سپ  يوریم و  تسا  دجسم  رانک  رد  زین  نآ  هک  هللا  همحر  یناه  ربق  رانک  هاگنآ 
اَهُّیا َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َةَوْرُع ، َْنب  َِیناه  ای  َْکیَلَع  ُُهتاوَلَصَو  ِمیظَْعلا  ِهَّللا  ُمالَس 

يا  وت  رب  دورد  مالس و  هورع ، نب  یناه  يا  وت  رب  تمظع  اب  ِدنوادخ  دورد  مالس و 
ِنَسَْحلاَو  َنینِمْؤُْملا  ِریمَِألَو  ِِهلوُسَِرلَو ، ِهَّلل  ُحِصاَّنلا  ُِحلاَّصلا ، ُْدبَْعلا 

نسح  ماما  نانمؤمریما و  شلوسر و  ادخ و  هاوخریخ  هتسیاش و  هدنب 
، َکَلَتَق ْنَم  ُهَّللا  َنَعَلَف  ًامُولْظَم ، َْتِلُتق  َکَّنا  ُدَهْشا  ُمالَّسلا ، ُمِْهیَلَع  ِْنیَسُْحلاَو 

هتشک ار  وت  هک  ار  یناسک  دنوادخ  سپ  يدش ، هتشک  هنامولظم  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  داب - نانآ  رب  ادخ  دورد  مالس و  هک  نیسح - ماما  و 
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ٍضار  َوُه  َو  َهَّللا  َتیَقل  َکَّنا  ُدَهْشا  ًاران ، ْمُهَرُوُبق  یشَحَو  َکَمَد ، َّلَحَتْساَو 
یلاح رد  يدرک  تاقالم  ار  ادخ  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  دنک ، ُرپ  باذع )  ) ِشتآ زا  ار  نانآ  روگ  دـنک و  تنعل  دنتـسناد  حابم  ار  تنوخ  و 

هک 
َلِعُجَو  ِءآدَهُّشلا ، َۀَجَرَد  َْتغََلب  ْدَق  َکَّنا  ُدَهْشاَو  َتْحَصَنَو ، َْتلَعَف  اِمب  َْکنَع 

يدیسر  نادیهش  عیفر  هجرد  هب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  و  دوب ، دونشخ  وت  زا  يدرک  یهاوخریخ  هداد و  ماجنا  هچنآ  ببس  هب 

348 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
َْتلََذبَو  ًادِهَتُْجم ، ِِهلوُسَِرلَو  ِهَّلل  َتْحَصَن  اِمب  ِءآدَعُّسلا ، ِحاوْرا  َعَم  َکُحوُر 

ار تناج  و  شلوسر ، ادخ و  يارب  یهاوخریخ  رد  تششوک  رطاخ  هب  تفرگ ، رارق  نادنمتداعس  حاورا  هارمه  تحور  و 
َعَم  َكَرَشَحَو  َْکنَع ، َیِضَرَو  ُهَّللا  َکَمِحَرَف  ِِهتاضْرَمَو ، ِهَّللا  ِتاذ  یف  َکَسْفَن 

اب ار  وت  ددرگ و  دونشخ  وت  زا  دنک و  تمحر  ار  وت  دنوادخ  سپ  يدومن  ادف  شیدونشخ  ادخ و  هار  رد 
َْکیَلَع  ٌمالَسَو  ِمیعَّنلا ، ِرادیف  ْمُهَعَم  َكاَّیاَو  انَعَمَجَو  َنیرِهاَّطلا ، ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم 

مالس  و  دروآ ، مه  درگ  تشهب  رد  نانآ  اب  ار  امش  ام و  و  دنک ، روشحم  شکاپ  نادناخ  دّمحم و 
. ُُهتاکََربَو ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو 

. داب وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  و 
[362 .] ینکیم بلط  دنوادخ  زا  ار  دوخ  تاجاح  ینکیم و  هیده  راوگرزب  نآ  حور  هب  ار  نآ  يراذگیم و  زامن  تعکر  ود  سپس 

349 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

« هعصعص  » و دیز »  » و هلهس »  » دجسم لامعا  تلیضف و  مراهچ : لصف 

: هلهس دجسم  تلیضف 

دجسم رگید  تایاور  یضعب  رد  و  لیهس »  » دجسم تایاور  زا  یضعب  رد  هک  دسریم  هلهـس  دجـسم  هب  تبون  هفوک ، گرزب  دجـسم  زا  دعب 
نامز ماما  مظعالا ، هَّللاۀّیقب  ترضح  ناگتخابلد  ناقشاع و  هاگداعیم  و  [ 363 ،] هدش هدیمان  زین  رفظینب »  » دجسم یمّوس  تیاور  رد  يرش و  »

: تسا هلمج  نآ  زا  هک  هدش  لقن  نآ  يارب  يدایز  لیاضف  تایاور ، رد  دشابیم و  هیلع ) هَّللا  تاولص  )
تایاور زا  یضعب  رد  - 2 [ 364 .] دوب ناحلاص  ایصوا و  ایبنا و  هناخ  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  ربمایپ  سیردا  هناخ  - 1

هراشا هکنیا  ای  دوشیم  لصاح  دجـسم  نیا  رد  نانمؤم ، يونعم  جارعم  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  تسا  نکمم  هک  [ 365 «] جارعملا هیف  : » هدمآ
دراو تاـیاور  زا  یـضعب  رد  هک  ، ) هفوک دجـسم  هب  جارعم  بش  رد  ندـمآ  دورف  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  تسا  نیا  هب 

نامـسآ هب  اج  نآ  زا  دـندش و  هلهـس  دجـسم  دراو  [ 366 (] دندناوخ زامن  تعکر  ود  هفوک  دجـسم  رد  دـندمآ و  دورف  ترـضح ، هک  هدـش 
. دندرک جورع 

ياههلیح ایند و  تالکـشم  زا  و  دوشیم ...  هدروآرب  شجئاوح  دـناوخب  دراد  تسود  هک  هچنآ  هب  ار  ادـخ  دجـسم ، نیا  رد  هک  یـسک  - 3
خیش - » 5 [ 368 .] دـناوخ زامن  دجـسم  نیا  رد  هکنیا  رگم  درکن  ثوعبم  ار  يربمایپ  دـنوادخ  - 4 [ 367 .] دریگیم رارق  ناما  رد  شنانمـشد 
نیب دوشیمن و  هلهس  دجـسم  دراو  يدنمدرد  هدزمغ و  چیه  هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بیذهت »  » باتک رد  یـسوط »

[369 .] دنکیم لح  ار  شلکشم  دنوادخ  هکنیا  رگم  دناوخیمن  زامن  تعکر  ود  اشع ، برغم و  زامن 
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تـسود ار  نآ  رد  تساوخرد  اعد و  دـنوادخ  هک  تسا  ییاههعقب  زا  دجـسم  نیا  : » دومرف ریـصبوبا  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 6

یتیاور قبط  - 7 [ 370  ...«.] دننکیم تدابع  نآ  رد  ار  ادخ  ترایز و  ار  دجسم  نیا  ناگتشرف ، هکنیا  رگم  تسین  یبش  زور و  چیه  دراد و 
درم چیه  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  همیخ  رد  تماقا  دننامه  تدابع ) يارب   ) دجـسم نیا  رد  تماقا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

[371 .] تسا دجسم  نیا  قاتشم  شلد  هکنیا  رگم  تسین  ینمؤم  نز  و 

: هلهس دجسم  لامعا 

. هَّللاءاشنا دش  دهاوخ  هدروآرب  هک  دهاوخب  ار  شتجاح  دروآ و  اجب  اشع  برغم و  زامن  نیب  زامن  تعکر  ود  تشذگ  هکنانچ  - 1
بـش نآ ، ماجنا  يارب  ناگرزب  زا  یـضعب  دـناهدرک و  لقن  فلتخم 372 ] بتک  رد  اـملع  ناـگرزب  زا  یعمج  هک  دروآ  اـجب  ار  یلاـمعا  - 2

لامعا نیا  زا  یتمسق  هک  دوشیم  هدافتسا  تایاور  یضعب  زا  [ ) 373] دننادیم رتبسانم  رگید  تاقوا  زا  ار  اشع  برغم و  زامن  نیب  هبنشراهچ ،
: تسا لیذ  رارق  هب  لامعا  نآ  و  دمآ ) دهاوخ  هک  دش ، هداد  میلعت  مالسلا  هیلع  رضخ  ترضح  هلیسو  هب 

: وگب تسیاب و  نآ  رد  دزن  يوش  دجسم  دراو  یتساوخ  هک  یماگنه 
ُْتلَّکََوت  ِهَّلل ، ِءآمْسَْألا  ُْریَخَو  ُهَّللا ، َءآش  امَو  ِهَّللا ، َیلاَو  ِهَّللا  َنِمَو  ِهَّللِابَو ، ِهَّللا  ِمِْسب 

ادخ رب  تسا ، دنوادخ  يارب  اهمان  نیرتهب  دهاوخب و  ادخ  هچنآ  ادخ و  يوس  هب  ادخ و  بناج  زا  ادخ و  يرای  هب  ادخ و  مان  هب 
ْنِم  یْنلَعْجا  َّمُهللا  ِمیظَْعلا ، ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلا  َةَُّوق  َو ال  َلْوَحالَو  ِهَّللا ، یَلَع 

زا ارم  ایادخ  تسین  تمظع  اب  هبترمدنلب و  دنوادخ  يوس  زا  زج  ییورین  هاگهانپ و  مدرک و  لّکوت 
، ٍدَّمَُحم ِلآ  َو  ٍدَّمَحُِمب  َْکَیلا  ُهَّجََوتا  ّینا  َّمُهللا  َِکتُوُیبَو ، َكِدِجاسَم  ِراَّمُع 

هدرک  ور  وت  هب  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  هطساو  هب  نم  ایادخ  هد ، رارق  تیاههناخ  دجاسم و  ناگدننکدابآ 
ِیف  ًاهیجَو  َكَْدنِع  ْمِِهب  َّمُهللا  ِیْنلَعْجاَف  یِجئآوَح  ْيَدَی  َْنَیب  ْمُهُمِّدَقاَو 

رد ارم  نانآ  ّقح  هب  ایادخ  سپ  مرادیم ، مّدقم  مجئاوح  شیپاشیپ  تعافش ) يارب   ) ار نانآ  و 
یْبنَذَو  ًَۀلُوبْقَم ، ْمِِهب  یتالَص  ْلَعْجا  َّمُهللا  َنیبَّرَقُْملا ، َنِمَو  ِةرَخألاَو  اْینُّدلا 

ار مهانگ  هتفریذپ و  ار  مزامن  نانآ  ّقح  هب  ایادخ  هد ، رارق  تهاگرد )  ) نابّرقم زا  دنموربآ و  دوخ  دزن  رد  ترخآ  ایند و 
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ْمِِهب  یِجئآوَحَو  ًاباجَتْسُم ، ْمِِهب  یئآعُدَو  ًاطوُْسبَم ، ْمِِهب  یقْزِرَو  ًاروُفْغَم ، ْمِِهب 
ار میاهتجاح  هدش و  تباجا  ار  میاعد  هدرتسگ و  ار  میزور  هدیزرمآ و 

َۀَمارَْکلا اَِهب  ُبِجْوَتْسا  ًۀَمیحَر ، ًةَرْظَن  ِمیرَْکلا  َکِهْجَِوب  ََّیلا  ْرُْظناَو  ًۀَّیِضْقَم ،
رد تمارک  ّقحتسم  نآ  هطساو  هب  هک  امرف ، هّجوت  نم  هب  تمحر  يور  زا  تیراوگرزب  هب  و  هد ، رارق  هدش  هدروآرب 

َبِّلَقُم  ای  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب  ًاَدبا ، یّنَع  ُْهفِرْصَت  َُّمث ال  َكَْدنِع ،
هدننک  نوگرگد  يا  نانابرهم ، نیرتنابرهم  يا  تتمحر  هب  ریگن ، نم  زا  ار  نآ  هاگچیه  سپ  مدرگ ، وت  دزن 

ْغُِزت  الَو  َکِِّیلَوَو ، َکِِّیبَن  ِنید  َو  َِکنید ، یلَع  یْبلَق  ْتِّبَث  ِراْصبَْألاَو ، ِبُولُْقلا 
هک  نآ  زا  دعب  و  رادب ، تباث  ّتیلو  ربمایپ و  نید  تنید و  رب  ار  ملد  اههدید ، اهلد و 

، ُباَّهَْولا َْتنا  َکَّنا  ًۀَمْحَر ، َْکنَُدل  ْنِم  یل  ْبَهَو  ینَْتیَدَه  ْذا  َدَْعب  یْبلَق 
، ياهدنشخب رایسب  وت  هک  شخبب ، نم  رب  شیوخ  دزن  زا  هزات  یتمحر  نادرگم و  فرحنم  يدرک  تیاده  ارم 
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، ُْتنَمآ َِکبَو  ُْتیَغَْتبا ، ََکباَوثَو  ُْتبَلَط ، َکَتاضْرَمَو  ُتْهَّجََوت ، َْکَیلا  َّمُهللا 
هدروآ  نامیا  وت  هب  مبلطیم و  ار  تشاداپ  میوجیم و  ار  تیدونشخ  هدرک و  ور  وت  هب  ایادخ 

. َْکَیلا یهْجَِوب  ِْلْبقاَو  َِّیلا ، َکِهْجَِوب  ِْلْبقاَف  َّمُهللا  ُْتلَّکََوت ، َْکیَلَعَو 
. امن بلج  تدوخ  يوس  هب  ارم  هّجوت  امرف و  هّجوت  نم  هب  ایادخ  منکیم ، لّکوت  وت  رب  و 

تفه هَّللا و  اـّلا  هلا  ـال  هبترم  تفه  هَّللدـمحلا و  هبترم  تفه  هَّللاناحبـس و  هبترم  تفه  ناوخب و  ار  قلف  ساـن و  هروس  یـسرکلاۀیآ و  سپس 
: ناوخب هاگنآ  وگب ، ربکا  هَّللا  هبترم 

ََکلَو  ینَْتلَّضَف  ام  یلَع  ُدْمَْحلا  ََکلَو  ینَْتیَدَه  ام  یَلَع  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهللا 
نداد  يرترب  ندرک و  تیاده  رطاخ  هب  تسوت  صوصخم  ساپس  دمح و  ایادخ 

ینَْتیَلَْتبا  ٍنَسَح  ٍءالَب  ِّلُک  یلَع  ُدْمَْحلا  ََکلَو  ینَْتفَّرَش  ام  یلَع  ُدْمَْحلا 
، يدومزآ نآ  هب  ارم  هک  ییوکین  شیامزآ  ره  رب  تسوت  صوصخم  ساپس  دمح و  و  تاقولخم ،) ریاس  رب   ) متفارش و 

ُْبتَو  يرْدَص  یل  ْحَرْشاَو  یْبلَق  ْرِّهَطَو  یئآعُدَو  یتالَص  ْلَّبَقَت  َّمُهللا 
ار ماهبوت  و  امرف ، اطع  نم  هب  ردص  هعس  نادرگ و  كاپ  ار  ملد  ریذپب و  ار  میاعد  زامن و  ایادخ 

[374 .] ُمیحَّرلا ُباَّوَّتلا  َْتنا  َکَّنا  َّیَلَع 
. ینابرهم ریذپهبوت و  رایسب  وت  هک  ریذپب 
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: رادب هضرع  ربب و  الاب  نامسآ  يوس  هب  ار  اهتسد  روآ و  اجب  زامن  تعکر  ود  وش و  دجسم  لخاد  نآ  زا  دعب 

، َْتنا اَّلا  َهلا  ُهَّللا ال  َْتناَو  ْمُهُدیعُمَو ، ِْقلَْخلا  ُئِْدبُم  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ُهَّللا ال  َْتنا 
، تسین وت  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  ییوت  و  ییاهنآ ، هدننادرگزاب  تاقولخم و  هدنروآ  دوجو  هب  تسین ، وت  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  ییوت 

ص352 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
َْتناَو  ُطِساْبلا ، ُِضباْقلا  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ُهَّللا ال  َْتناَو  ْمُُهقِزارَو ، ِْقلَْخلا  ُِقلاخ 

ییوت  و  ياهدننارتسگ ، هدنریگ و  تسین ، وت  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  ییوت  و  ییاهنآ ، هدنهد  يزور  تاقولخم و  هدننیرفآ 
ُثِراو  َْتنا  ِرُوبُْقلا ، ِیف  ْنَم  ُثِعابَو  ِرُومُألا ، ُرِّبَدُم  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ُهَّللا ال 

ثراو  ییوت  يروبق ، لها  هدنزیگنارب  اهراک و  هدننکریبدت  تسین ، وت  زج  يدوبعم  هک  ییادخ 
، ِموُّیَْقلا ِّیَْحلا  ِنُونْکَْملا  ِنوُزْخَْملا  َکِمْسِاب  َُکلَئْسا  اْهیَلَع ، ْنَمَو  ِضْرَْألا 

تاهدنیاپ  هدنز و  ظوفحم و  هدیشوپ و  مان  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  نآ ، نانکاس  نیمز و 
اذا يذَّلا  َکِمْسِاب  َُکلَئْسا  یفْخاَو  ّرِّسلا  ُِملاع  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ُهَّللا ال  َْتناَو 

رگا هک  تمان  ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا  يرارسا ، زا  رتیفخم  رارسا و  ياناد  تسین ، وت  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  ییوت  و 
ٍدَّمَُحم یلَع  َکِّقَِحب  َُکلَئْساَو  َْتیَطْعا ، ِِهب  َْتِلئُس  اذاَو  َْتبَجا ، ِِهب  َتیعُد 

دّمحم رب  تّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا  و  ینک ، اطع  يوش ، تساوخرد  نآ  هب  رگا  ینک و  تباجا  يوش ، هدناوخ  نآ  هب 
ٍدَّمَُحم یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َکِسْفَن ، یلَع  ُهَْتبَجْوا  يذَّلا  ُمِهِّقَِحب  َو  ِِهْتَیب ، ِلْهاَو 

دّمحم رب  هک  يدومن ، بجاو  دوخ  رب  هک  نانآ  قح  هب  و  شکاپ ، نادناخ  و 
، ِءآعُّدلا َعِماس  ای  َۀَعاَّسلا ، َۀَعاَّسلا  یتَجاح  یل  َیِضْقَت  ْناَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو 
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، اعد ياونش  يا  يروآرب ، تعاس  نیمه  رد  ار  متجاح  یتسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  و 
، َکَسْفَن ِِهب  َْتیَّمَس  ٍمْسا  ِّلُِکب  َُکلَئْسا  ُهاثایِغ ، ای  ُهالْوَم  ای  ُهادِّیَس  ای 

يدیمان  نآ  هب  ار  دوخ  هک  یمان  ره  ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا  مسردایرف  يا  نم ، يالوم  يا  مرورس ، اقآ و  يا 
، ٍدَّمَُحم ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َكَْدنِع ، ِْبیَْغلا  ِْملِع  یف  ِِهب  َتَْرثْاَتْساِوا 

یتسرف  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  يدیزگرب ، دوخ  دزن  رد  تبیغ  ملع  رد  ای 
. ِءآعُّدلا َعیمَس  ای  ِراْصبَألاَو ، ِبُولُْقلا  َبِّلَقُم  ای  َۀَعاَّسلا ، اَنَجَرَف  َلِّجَُعت  ْناَو 

. اعد ياونش  يا  اههدید ، اهلد و  هدننک  نوگرگد  يا  ینک ، باتش  نامیاهراک  شیاشگ  رد  و 
یّلحم  هب  هاگنآ  [ 375 ،] نک بلط  ادخ  زا  یهاوخیم  هچنآ  ره  عوشخ  راهظا  اب  ورب و  هدجس  هب  سپس 
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مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  حیبست  زا  سپ  یناوخیم و  زامن  تعکر  ود  يوریم و  تسا  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هناخ  هب  فورعم  هک 

: ییوگیم
َتِْملَع  ْدَق  اهیف ، ََکل  َدَّبَعَت  ْنَم  ِّقَِحبَو  ِۀَفیرَّشلا ، ِۀَعُْقْبلا  ِهِذه  ِّقَِحب  َّمُهَّللا 

ار میاهتجاح  درک ، تدابع  نآ  رد  ار  وت  هک  یسک  نآ  ّقح  هب  یمارگ و  هاگراب  نیا  قح  هب  ایادخ 
یبُونُذ  َْتیَصْحا  ْدَقَو  اهِْضقاَو ، ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  یِجئاوَح 

، یهاگآ مناهانگ  ددع  هب  نیقی  هب  و  روآرب ، ار  متجاح  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  سپ  ینادیم ،
ُةایَْحلا َِتناک  ام  یِنیْحا  َّمُهَّللا  یل  اهْرِفْغاَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف 

تسا  رتهب  نم  يارب  یگدنز  هک  ینامز  ات  ایادخ  زرمایب ، ار  مناهانگ  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  سپ 
، َِکئآِیلْوا ِةالاُوم  یلَع  یل  ًاْریَخ  ُةافَْولا  َِتناک  اذا  یْنتِماَو  یل  ًاْریَخ 

ایلوا یتسود  رب  ارم  تسا  رتهب  نم  يارب  ندرم  هکینامز  رادب و  هدنز  ارم 
. َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  ُُهلْها ، َْتنا  ام  یب  ْلَْعفاَو  َِکئآدْعا ، ِةاداعُمَو 

. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  هد ، ماجنا  نم  دروم  رد  ینآ  هتسیاش  وت  هچنآ  ناریمب و  تنانمشد  ینمشد  و 
ینکیم و دنلب  ار  اهتسد  یناوخیم و  زامن  تعکر  ود  يوریم و  هدش  عقاو  هلبق  برغم و  تمـس  رد  هک  دجـسمرگید  هشوگ  هب  نآ  زا  دعب 

: یناوخیم ار  اعد  نیا 
َءآجَرَو َِکِلئآن ، َبَلَط  َو  َِکتاضْرَم ، َءآِغْتبا  َةالَّصلاِهِذه  ُْتیَّلَص  ّینا  َّمُهَّللا 

دیما ناسحا و  بلط  يدونشخ و  ندروآ  تسدب  يارب  ار  زامن  نیا  ایادخ 
، ٍلُوبَق ِنَسْحِاب  یّنِم  اْهلَّبَقَتَو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  َكِِزئآوَجَو ، َكِْدفِر 

ریذپب نم  زا  هجو  نیرتهب  هب  ار  نآ  و  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  سپ  مدروآ ، اجب  تشاداپ  هیده و 
. َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  ُُهلْها ، َْتنا  ام  یب  ْلَْعفاَو  َلُومْأَْملا ، َِکتَمْحَِرب  ینْغَِّلبَو 

. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  هد ، ماجنا  نم  دروم  رد  ینآ  هتسیاش  وت  هچنآ  ناسرب و  میوزرآ  هب  تتمحر  هب  ارم  و 
تسا قرشم  فرط  رد  هک  دجسم  رگید  هشوگ  هب  نآ  زا  دعب  يراذگیم ، هاگ  هدجـس  رب  ار  تروص  فرط  ود  يوریم و  هدجـس  هب  هاگنآ 

: ییوگیم ییاشگیم و  ار  اهتسد  زامن ، تعکر  ود  زا  سپ  يوریم و 
یل  ْعَفَْرت  ْمَلَف  َكَْدنِع ، یهْجَو  ْتَقَلْخا  ْدَق  ایاطَْخلاَو  ُبُونُّذلا  َِتناک  ْنا  َّمُهَّللا 

میادص  دراذگیمن  هدرک و  نوگرگد  تهاگشیپ  رد  ار  ماهرهچ  متاهابتشا  ناهانگ و  رگا  ایادخ 
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َْسَیل  ُهَّناَف  ُهَّللا ، ای  َِکب  َُکلَئْسا  ّیناَف  ًةَوْعَد ، یل  ْبِجَتْسَت  َْملَو  ًاتْوَص ، َْکَیلا 

يدحا  هک  ادخ  يا  تدوخ  ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا  سپ  ینک ، باجتسم  نم  زا  ییاعد  دسرب و  تهاگرد  هب 
ٍدَّمَُحم یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َُکلَئْساَو  ِِهلآ ، َو  ٍدَّمَحُِمب  َْکَیلا  ُلِّسََوتاَو  ٌدَحا ، َکَْلثِم 

دّمحم رب  هک  مهاوخیم  وت  زا  و  موشیم ، لّسوتم  وت  هب  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  ّقح  هب  تسین و  تدننام 
الَو َْکَیلا ، یهْجَِوب  َِلبُْقت  َو  ِمیرَْکلا  َکِهْجَِوب  ََّیلا  َِلبُْقت  ْناَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو 

هک  ینامز  و  يزاس ، هّجوتم  تدوخ  هب  ارم  ینک و  هّجوت  نم  هب  تمیرک  يور  هب  یتسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  و 
. َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  َكوُجْرا ، َْنیَح  یْنمِرَْحت  الَو  َكوُعْدا ، َْنیَح  یْنبِّیَُخت 

. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  ینادرگم ، ممورحم  مراودیما  وت  هب  هک  یماگنه  ینکم و  مدیماان  مناوخیم  ار  وت 
دجسم طسو  رد  هک  ياهناخ  دراو  سپس  [ 376 (.] نک اعد  وگب و  ادـخ  رکذ  و   ) راذـگب كاخ  يور  رب  ار  شیوخ  تروص  فرط  ود  سپس 

ُبَْرقا َوُه  ْنَم  ای  ییوگیم : زامن ، تعکر  ود  ندناوخ  زا  سپ  و  تسا ) فورعم  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ماقم  هب  هک   ) يوشیم تسا 
ای ِدیرَْولا ، ِْلبَح  ْنِم  ََّیلا 

يا  يرتکیدزن  نم  هب  ندرگ  گر  زا  هک  یسک  يا  *********************** 
، ٍدَّمَُحم ِلآَو  ٍدَّمَُحمیلَع  ِّلَص  ِِهْبلَقَوِءْرَْملاَْنَیب ، ُلوُحَی  ْنَمای  ُدیُریاِمل ، ًالاَّعَف 

، تسرف دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  يوشیم ، هلصاف  شلد  ناسنا و  نیب  هک  یسک  يا  یهدیم ، ماجنا  ینک  هدارا  هچره  هک  یسک 
الَو ٍءْیَش ، ِّلُک  ْنِم  یفاک  ای  َِکتَُّوقَو ، َِکلْوَِحب  انیذُْؤی  ْنَم  َْنَیب  َو  انَْنَیب  ْلُحَو 

هک  زیچ ، ره  هدننک  يرای  يا  وش ، عنام  درازآیم  ار  ام  هک  هچنآ  ام و  نیب  تییاناوت  ورین و  هب  و 
. َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  ِةَرِخألاَو ، اْینُّدلا  ِْرما  ْنِم  َّمِهُْملا  اَنِفْکا  ٌءْیَش ، ُْهنِم  یفْکَی 

. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  نک ، تیافک  ار  ام  ترخآ  ایند و  ّمهم  روما  دنکن ، يرای  ار  وا  يزیچ 
هیلع رضخ  ترـضح   ) وا سپـس  تسا : هدمآ  تایاور  زا  یـضعب  همادا  رد  [ 377 .] راذـگب هاگهدجـس  يور  ار  دوخ  تروص  فرط  ود  هاگنآ 

نیلـسرم اـیبناو و  نیحلاـص  ماـقم  ناـکم  نیا  داد : باوـج  میدرک  لاؤـس  ناـکم  نـیا  هراـبرد  وا  زا  دـش ، جراـخ  هلهـس  دجـسم  زا  مالـسلا )
[378 .] تسا

يدهم ترضح  ماقم 

(: هادف انحاورا  )
لحم  نآ  رد  ترضح  نآ  ترایز  هک  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ماقم  هب  فورعم  تسا  ياهعقب  دجسم  هلبق  فرط 
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 » ندناوخ اب  لحم  نیا  رد  ترضح  نآ  ترایز  تسا  هتسیاش  هک  هدش  لقن  بتک  زا  یضعب  زا  تسا و  بسانم  فیرش 

[379  ...«] ُّماَّتلا ُلِماکلا  ِهَّللا  ُماَلَس 
(. هحفص 518 ، ) دمآ دهاوخ  نامز » ماما  هب  هثاغتسا   » ناونع تحت  نامز  ماما  ترایز  شخب  رد  هک 

«: دیز  » دجسم لامعا 

هلهس دجسم  زا  جورخ  زا  سپ  مالسلا ) هیلع  رضخ  ترضح   ) وا تسا : هدمآ  نینچ  نیا  شردپ  زا  میهاربا  نب  یلع  زا  تایاور  زا  یـضعب  رد 
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دوشگ و ار  شتسد  ود  سپس  دروآ و  ياجب  نآ  رد  زامن  تعکر  ود  راقو  هنیکس و  اب  دش و  هلهس ) دجسم  کیدزن   ) یکچوک دجسم  دراو 
: تشاد هضرع 

َسَلَج  ْدَق  یهلا  َِکب ، ِهِّنَظ  ِنْسُِحب  ِْهیَدَی  ُِبنْذُْملا  ُئِطاْخلا  َْکَیلا  َّدَم  ْدَق  یهلا 
هدنب  ایادخ  هدرک ، دنلب  تهاگرد  هب  ار  شناتسد  وت ، هب  شّنظ  نسح  هطساو  هب  راکهانگ  راکاطخ  ایادخ 

ْنَع  َحْفَّصلا  َْکنِم  ًایِجارَو  ِِهلَمَع ، ِءوُِسب  ََکل  ًاّرِقُم  َْکیَدَی ، َْنَیب  ُءییسُْملا 
شیاهاطخ  ششخب  دیما  وت  زا  هتشاد و  رارقا  شرادرک  يدب  هب  هک  یلاحرد  هتسشن ، تلباقم  رد  راکدب 

ُْهبِّیَُخت  الَف  َْکیََدل ، اِمل  ًایِجار  ِْهیَّفَک ، ُِملاَّظلا  َْکَیلا  َعَفَر  ْدَق  یهلا  ِِهَللَز ،
سپ  تسا ، راودیما  تسوت  دزن  هچنآ  هب  هک  یلاح  رد  هدرک  دنلب  تهاگرد  هب  ار  شیاهتسد  هدرک  ملظ  دوخ  هب  هک  ياهدنب  ایادخ  دراد ، ار 

، َْکیَدَی َْنَیب  یصاعَْملا  َیلا  ُِدئآْعلا  اَثَج  ْدَق  یهلا  َِکلْضَف ، ْنِم  َِکتَمْحَِرب 
هدز  وناز  تلباقم  رد  ناهانگ  هب  هدننکتشگزاب  ایادخ  نکم ، دیماان  تناسحا  لضف و  زا  ار  وا  تتمحر  هب 

ُئِطاْخلا  ُْدبَْعلا  َكَءآج  یهلا  َْکیَدَی ، َْنَیب  ُِقئالَْخلا  ِهیف  ُوثَْجت  ٍمْوَی  ْنِم  ًاِفئآخ 
، راکاطخ هدنب  ایادخ  تسا ، ناسرت  تربارب  رد  تاقولخم  ندز  وناز  زور  زا  هک  یلاحرد 

ًارِفْغَتْسُم ُُهتَْربَع  ْتَضافَو  ًایِجار ، ًارِذَح  ُهَفْرَط  َْکَیلا  َعَفَرَو  ًاقِفْشُم ، ًاعِزَف 
شکشا  نامیشپ  نانک و  هبوت  و  تسا ، هتخود  وت  يوس  هب  ار  شهاگن  دیما ، زیهرپ و  لاحرد  هدمآ و  تیوس  هب  نارگن  ناساره و 

ْذا َُکْتیَصَع  امَو  َکَتََفلاُخم ، یتَیِصْعَِمب  ُتْدَرا  ام  َِکلالَج  َو  َِکتَّزِع  َو  ًامِدان ،
مینامرفان  و  ماهتشادن ، ار  وت  تفلاخم  دصق  مهانگ  اب  دنگوس  تلالج  تّزع و  هب  تسا ، يراج 

، ٌّفِخَتْسُم َكِرَظَِنل  َو ال  ٌضِّرَعَتُم ، َِکَتبوُقُِعل  الَو  ٌلِهاج ، َِکب  اَن  َو ا  َُکْتیَصَع 
، تسا وت  رظن  يأر و  ندرمش  کبس  هن  وت و  رفیک  هب  ضارتعا  تهج  هب  هن  وت و  تاذ  هب  ملهج  رطاخ  هب  هن 

356 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
َكُْرتِس  ینَّرَغَو  یتَْوقِش  َِکلذ  یلَع  یْنتَناعاَو  یسْفَن  یل  َْتلَّوَس  ْنِکلَو 

نم  رب  تیشوپ  هدرپ  و  درک ، کمک  نآ  رب  زین  میتخبدب  داد و  هولج  مرظن  رد  ار  راک  نیا  مسفن  ياوه  هکلب 
ُمِصَتْعا  ْنَم  ِْلبََحب  َو  ینُذِْقنَتْسَی  ْنَم  َِکباذَع  ْنِم  َنألا  َنِمَف  َّیَلَع ، یخْرُْملا 

ینک  عطق  نم  زا  ار ) تتاجن   ) نامسیر رگا  و  دهدیم ، تاجن  تباذع  زا  ارم  یسک  هچ  نونکا  سپ  تخاس ، رورغم  هانگ ) ماجنا  هب   ) ارم
َلیق  اذا  َْکیَدَی ، َْنَیب  ِفُوقُْولا  َنِم  ًادَغ  ُهاتاْوَس  ایَف  یّنَع  َکَْلبَح  َْتعَطَق  ْنا 

هک  هاگ  نآ  تمایق ، يادرف  رد  تهاگشیپ  رد  نداتسیا  ییاوسر  زا  ياو  سپ  منز ، گنچ  یسک  هچ  نامسیر  هب 
َعَم  ْما  ُزوُجا ، َنیّفِخُْملا  َعَمَفا  اوُّطُح ، َنیلِْقثُْمِلل  َو  اوُزوُج ، َنیّفِخُْمِلل 

اب ای  مرذگب  نارابکبس  اب  ایآ  دییآ ، دورف  دوشیم  هتفگ  نارابنیگنس  هب  دیرذگب و  دوشیم  هتفگ  نارابکبس  هب 
َلاط  امَّلُک  یْلیَو  یبُونُذ  ْتَُرثَک  یّنِس  َُربَک  امَّلُک  یْلیَو  ُّطُحا ، َنیلِْقثُْملا 

هچ  ره  نم  رب  ياو  ددرگیم ، رتشیب  مناهانگ  دوشیم  دایز  مّنس  هچ  ره  نم  رب  ياو  میآ ،؟ دورف  نارابنیگنس 
ْنِم  َِییْحَتَسا  ْنا  یل  َنآ  اما  ُدوُعا ، ْمَکَو  ُبُوتا  ْمَکَف  َّیِصاعَم ، ْتَُرثَک  يرْمُع 

مراگدرورپ  زا  هک  هدیسرن  نآ  تقو  ایآ  مدرگزاب !؟ منک و  هبوت  ردقچ  سپ  ددرگیم ، رتشیب  مینامرفان  دوشیم  ینالوط  مرمع 
َمَحْرا  ای  ینْمَحْراَو  یل  ْرِفْغا  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحبَف  َمُهَّللا  ّیبَر 
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نیرتنابرهم  يا  نک ، محر  نم  رب  شخبب و  ارم  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  قح  هب  سپ  ایادخ ، منک ؟ مرش 
نیرتـــهب ناـــنابرهم و  تشاذـــگ  هاگهدجــــس  رب  ار  شتروـــص  تـــسار  فرط  درک و  هـــیرگ  سپــــس  َنیِرفاـــْغلا  َْریَخَو  َنـــیمِحاَّرلا ،

.******************************** ناگدنزرمآ
هدنامرد هدرک و  تیانج  يدب و  هک  ياهدـنب  رب  ار و **** تروص  پچ  فرط  هاگنآ  َفَرَتْعاَو  َناکَتْـساَو  َفَرَْتقاَو  َءآسا  ْنَم  ْمَحْرا  تفگو :

******************** نک محر  تسا  فرتعم  شهانگ ) هب   ) هدش و
. ُمیرَک ای  َكِْدنِع  ْنِم  ُْوفَْعلا  ِنُسْحَْیلَف  َكِْدبَع ، ْنِم  ُْبنَّذلا  َمُظَع  تفگ :

. راوگرزب يا  تسوکین  وت  هیحان  زا  تشذگ  وفع و  یلو  تسا  گرزب  تاهدنب  هانگ  **** 
هیلع بلاطیبا  نب  یلع  باحصا  زا  ناحوص » نب  دیز   » دجسم ناکم  نیا  داد : باوج  میدیسرپ ، وا  زا  ناکم  نیا  هرابرد  دش و  جراخ  سپس 

حابـصم  » رد سوواط » نب  دّیـس   » موحرم يروآدای : [ 380 .] دـش بیاغ  ام  زا  سپـس  دوب . وا  دّـجهت  اعد و  مدروآ  اجب  هچنآ  تسا و  مالـسلا 
: وگب هبترم  دص  ورب و  هدجس  هب  هاگنآ  دیوگیم : رئازلا »

[381 «.] وفعلا وفعلا  »
357 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

«: هعصعص  » دجسم لامعا 

ياعد  زامن ، تعکر  ود  زا  دعب  دجسم  نیا  يارب  [ 382 «] رئازلا حابصم   » رد سوواط » نب  دّیس   » موحرم
ای َّمُهَّللا  »

 ...« ِۀَعِزاْولا ِءالْآلاَو  ِۀَِغباَّسلا  ِنَنِْملا  اَذ 
و ریبـک » رازم   » و دیهـش » رازم   » زا [ 383 «] یـسلجم هماّلع   » موحرم هچرگ  تسا . هدرک  رکذ  ار  دـیآیم  بجر  هاـم  ياـهزور  لاـمعا  رد  هک 

هَّللاتاولـص  ) نامز ماما  بجر ، كرابم  هام  رد  نینمؤم  زا  یـضعب  هک  دـنکیم  لقن  لابقا »  » باتک رد  سوواط » نب  دّیـس   » دوخ زا  نینچمه 
اعد نیا  بجر  هام  تبسانم  هب  ترـضح  نآ  دیاش   ) دناوخ ار  اعد  نیا  زامن ، تعکر  ود  زا  دعب  هک  دندرک  هدهاشم  دجـسم  نیا  رد  ار  هیلع )

ییانعمرپ دنلب و  تاجانم  نینچ  ندناوخ  هک  تسین  یّکـش  لاح ، ره  رد  یلو  دشاب ) دجـسم  نیا  صوصخم  هکنیا  باب  زا  هن  دـندناوخ ، ار 
. تسا بسانم  زین  رگید  ياهنامز  رد  دجسم ، نیارد 

: هعصعص دیز و  تّیصخش 

ناگرزب زا  دیز  ناحوص . نب  ۀعصعص  ناحوص و  نب  دیز  تسا : مالسلا  هیلع  یلع  نارای  زا  ردارب  ود  هب  بوسنم  هعصعص  دیز و  دجـسم  ود 
نآ باکر  رد  لمج ، گنج  رد  تفریم و  رامش  هب  راگزور  ناراگزیهرپ  هتسجرب و  ياهّتیصخش  زا  مالـسلا و  هیلع  نانمؤمریما  باحـصا 

[385 .] دـناوخیم بش  زاـمن  رد  وا  هک  تـسا  ییاـعد  دـش ، رکذ  دـیز  دجـسم  لاـمعا  رد  هـک  ییاـعد  و  [ 384] دیسر تداهش  هب  ترـضح 
تحاصف و تسا ، نامیا  لها  ناـگرزب  زا  ترـضح و  نآ  ّقح  هب  ناـفراع  زا  مالـسلا و  هیلع  ناـنمؤمریما  باحـصا  زا  زین  هعـصعص  شردارب 
رد تحاصف  تراهم و  هب  ار  وا  و  [ 386 ،] داد بقل  رهام ، ینعی  حشحش » بیطخ   » ار وا  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  دوب  يّدح  رد  وا  تغالب 

ترـضح نآ  هزانج  هک  یبش  رد  هک  تسا  یـسک  وا  [ 387 .] تسا هدوتـس  مدرم » هب  کمک  ترثک  یگدـنز و  هنیزه  یمک   » هب زین  هباـطخ و 
یتشم داتسیا و  سّدقم  ربق  دزن  ترـضح ، نآ  نفد  زا  تغارف  زا  سپ  دوب و  ناگدننکعییـشت  زا  راوگرزب  نآ  نادنزرف  هارمه  هب  دشیم  نفد 

! نسحلاابا يا  ادخ ، ياهتمارک  ار  وت  داب  اراوگ  نانمؤمریما ! يا  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ : تخیر و  دوخ  رس  رب  تشادرب و  كاخ 
يدنمدوس  تراجت  يدیسر ، یتشاد  شیوزرآ  هچنآ  هب  و  دوب ، میظع  وت  داهج  يوق و  وت  ربص  هزیکاپ و  وت  دلوم  نیقی  هب 
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358 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
و [ 388] دروآ هیرگ  هب  ار  نارگید  درک و  یتخس  هیرگ  تفگ و  رایسب  فاصوا ، لیبق  نیا  زا  و  یتفاتش ... ! دوخ  راگدرورپ  دزن  هب  يدرک و 
مالسلا و امهیلع  نیسح  نسح و  شنیعمتـسم  هعـصعص و  شناوخهضور  هک  دش  اپ  هب  يراوگوس  سلجم  ترـضح  نآ  ربق  رـس  تقیقح  رد 

. داب وا  رب  ادخ  ناوضر  تمحر و  دندوب . ترضح  نآ  ناگتسب  نادنزرف و  ریاس  مالسلا و  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  هیفنح و  نب  دّمحم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  مجنپ : لصف 

کیدزن زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز 

: کیدزن زا  ترضح  نآ  ترایز  تلیضف 

زا ار  یتسرهف  اهنت  هک  میدـید  بسانم  تسا ، دایز  رایـسب  هیلع ) هَّللا  تاولـص   ) نیـسح ماما  ترایز  لیاضف  هب  طوبرم  تایاور  هک  اج  نآ  زا 
رداصم و نیرتمهم  زا  یکی  هب  هک  میدـید  نیا  رد  ار  هویـش  نیرتهب  هطبار  نیا  رد  مینک و  ناـیب  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  هک  یلیاـضف  مظعا 

داتـسا تناما ، قدص و  بحاص  ردقلا ، لیلج  هیقف  ثّدـحم و  فیلأت  [ ) 389 «] تارایزلالماک  » باتک ینعی  هعیـش  ياملع  دامتعا  دروم  عبانم 
ام یلصا  عبانم  زا  یکی  هک  یباتک  مینک ؛ هراشا  هیولوق ) نب  دّمحم  نب  رفعج  ینعی  رگید  ناگرزب  زا  یعمج  هللا و  همحر  دیفم  خیـش  موحرم 

. دوب دهاوخ  و  هدوب ، زین  مالسلا  مهیلع  هّمئا  ریاس  مّرکم و  لوسر  ترایز  هب  طوبرم  ياهشخب  ینعی  باتک  نیا  رگید  ياهشخبرد 
زا 560 شیب  هک  تسا  ترضح  نآ  نارای  زا  یضعب  و  هیلع ) هَّللا  تاولص   ) نیـسح ماما  لیاضف  هب  طوبرم  باتک ، نیا  باب  زا 108  باب   83

: مینکیم هدنسب  راوگرزب  نآ  ترایز  هب  طوبرم  ناوارف  رایسب  تایاور  رب  يرورم  اب  اهنت  ام  دراد و  تیاور 
رداص شیارب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  نذا  هک  دنکیم  بلط  ادخ  زا  هکنیا  رگم  تسین  یلـسرم  ربمایپ  بّرقم و  کلم  چیه  - 1
رازه داـتفه  بش  ره  - 2 [ 390 .] دنوریم الاب  یجوف  دنیآیم و  نییاپ  اهنامـسآ ) زا   ) ناگتـشرف ایبنا و  حاورا  زا  یجوف  هتـسویپ ، سپ  دـنک ،

ترایز هب  مالسلا ، هیلع  نانمؤمریماو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربق  ترایز  ادخ و  هناخ  فاوط  زا  سپ  دنیآیم و  دورف  نامـسآ  زا  هتـشرف 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  نارای  زا  یکی  - 3 [ 391 .] دننکیم جورع  نامسآ  هب  دیشروخ  عولط  زا  لبقو  دنوریم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق 

راّوز يارب  مالسلا  مهیلع  هّمئا  همه  مالسلا و  اهیلع  همطاف  مالـسلا و  امهیلع  یلع  یمارگ و  لوسر  : » دومرف هک  دنکیم  لقن  ترـضح  نآ  زا 
تاجانم شدوخ  يادـخ  اب  مدـید  مدـش  دراو  ترـضح  نآ  رب  يزور  هک  دـنکیم  لقن  زین  و  [ 392 «] دننکیم اعد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

رد هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  راّوز  ّقح  رد  دـنلب  نیماضم  اب  یلاع و  رایـسب  ییاعد   ... ) دـناوخیم ار  اعد  نیا  هدجـس  لاح  ردو  دـنکیم 
زا سپ  تسا ) هدمآ  تارایزلا » لماک  »

359 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
دنتسه یناسک  زا  شیب  دننکیم  اعد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  راّوز  ّقح  رد  اهنامسآ  رد  هک  یناسک  : » دومرف تشادرب  رـس  هدجـس  زا  هکنآ 

ایند زا  هک  یـشاب  یناسک  زا  يرادن  تسود  ایآ  : » دومرف ترـضح  نآ  هک  دـنکیم  لقن  زین  و  [ 393 «] دـننکیم اعد  اهنآ  يارب  نیمز  رد  هک 
ناـنآ اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوـسر  هک  یـشاب  یناـنآ  زا  يرادـن  تسود  اـیآ  تسین ؟ اـهنآ  رب  یهاـنگ  هک  یلاـح  رد  دـنوریم  نوریب 

(. نکم شومارف  ار  ترضح  نآ  ترایز  سپ  [ ) 394 [»؟ دنکیم هحفاصم 
زا هکنیا  رگم  دوریمن  ترضح  نآ  ترایز  هب  يرئاز  چیه  و  هداد ، رارق  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  رومأم  ار  هتـشرف  نارازه  دنوادخ  - 4

رگم دوشیمن  ضیرم  يرئاز  چیه  و  دنیامنیم ، هقردب  ار  وا  هکنیا  رگم  دنکیمن  عادو  ترضح  نآ  اب  يرئاز  چیه  و  دننکیم ، لابقتـسا  وا 
رافغتــسا وا  يارب  شگرم  زا  دـعب  دـنناوخیم و  زاـمن  شاهزاـنج  رب  هـکنیا  رگم  دریمیمن  يرئاز  چــیه  دــننکیم و  تداـیع  وا  زا  هـکنیا 

زاـب شیور  هـب  تـشهب  ياـهرد  دـنهدیم و  شلـسغ  هکئـالم  دورب  اـیند  زا  رفـس  ياـنثا  رد  رگا  يرگید  تـیاور  قباـطم  و  [ 395 ،] دننکیم
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دنروآیم و اجب  ادخ  تدابع  اج  نآ  رد  هک  هداد  رارق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  رومأم  دنوادخ  ار  هتشرف  رازه  داتفه  - 5 [ 396 !.] دوشیم
ره - 6 [ 397 !] دوشیم هتـشون  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  راّوز  يارب  ناشزامن  باوث  تساهناسنا ، زا  زامن  رازه  اب  ربارب  نانآ  زاـمن  کـی 
رد وا  ترایز  يارب  رگا  و  دوشیم ، هدروآرب  شتجاح  دـنک  بلط  ادـخ  زا  ار  يزیچ  دـناوخب و  زامن  تعکر  ود  ترـضح  نآ  ربق  دزن  سک 

دنک و کمک  هار  نیا  رد  ار  یـسک  رگا  و  دوشیم ، هتخیر  هدش - ّدلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دننامه  شناهانگ - مامت  دنک  لسغ  تارف  بآ 
زا ار  دنک  تباصا  وا  هب  دوب  هدش  رّدقم  هک  ییاهالب  دنکیم و  اطع  وا  هب  ربارب  دنچ  دـنوادخ  یمهرد ، ره  ربارب  رد  دـهدب  ار  شرفـس  هنیزه 
هک یسک  : » دنکیم لقن  ترضح  نآ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نارای  زا  یکی  - 7 [ 398 .] دوشیم تظافح  شلاوما  زا  دزاسیم و  رود  وا 

تشپ رد  ندرک  تبیغ  تسا ؛ هدروآ  اج  هب  ار  ام  هلـص  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  هلـص  دورب  مالـسلا  هیلع  هَّللادبعیبا  ربق  ترایز  هب 
رب لایع ) دنزرف و  لام و  زا   ) هچنآ ظفح  اهزاین و  عفر  رد  وا  نابیتشپ  دـنوادخ  دوشیم و  مارح  زین  مّنهج  شتآ  رب  شتـشوگ  مارح و  وا  رس 
ره يازا  رد  يرگید  تـیاور  قباــطم  و  [ 399 «.] دزاسیم هدروآرب  دوز  ای  رید  دـهاوخب  ادـخ  زا  ار  یتجاـح  ره  دـشابیم ؛ هتـشاذگ ، ياـج 

هدـش كاپ  شلامعا  همان  زا  وا  ناهانگ  هک  ددرگیم  زاب  شلها  يوس  هب  یلاـحرد  دوشیم و  هتـشون  باوث  شیارب  مهرد  رازه  هد  یمهرد ،
مهیلع هّمئا  نانمؤمریما و  ياعد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ياعد  ادـخ و  تیاـضر  نآ ، زا  رتهب  يرگید  تیاور  قباـطم  و  [ 400 .] تسا

[401 .] دوشیم شلاح  لماش  هک  تسا  مالسلا 
360 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

یلص هَّللا  لوسر  اب  تفلاخم  دنک  كرت  رذع ) نودب   ) لاح نیع  رد  دشاب و  هتـشاد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  ناوت  هک  یـسک  - 8
هیلع قداص  ماما  زا  ناهد  نب  ریـشب  - 9 [ 403 !] دوشیم راتفرگ  ةرسحلا » موی   » رد ترـسح  هب  و  هدرک 402 ] ام  اب  تفلاـخم  هلآ و  هیلع و  هللا 

ترفغم دوـشیم ، ادـج  شتیب  لـها  زا  درادیمرب و  هک  یماـگ  نیلّوا  اـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربـق  رئاز  : » دوـمرف هـک  دـنکیم  لـقن  مالـسلا 
دمآ رّهطم  ربق  دزن  یتقو  دسرب ، ترضح  نآ  ربق  هب  ات  دوشیم  رتکاپ  درادیم  رب  هک  ییاهمدق  اب  هتـسویپ  سپـس  ددرگیم ، زاغآ  شناهانگ 

هار نیا  رد  ار  هچنآ  هک  تسادخ  رب  مناسر و  تباجا  هب  ات  نک  اعد  منک ، تیاطع  ات  نک  بلط  نم  زا  نم  هدنب  دیامرفیم : ناحبـس  دـنوادخ 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  ربق  رب  لّـکوم  یناگتـشرف  دـنوادخ  يارب  تسا : هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  و  [ 404 «.] دنادرگرب وا  هب  هدرک ، لذـب 

یتقو درپسیم و  هکئالم  نآ  هب  ار  شناهانگ  دنوادخ  تفرگ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  هب  میمـصت  یـسک  یتقو  هک  دنـشابیم 
دایز وا  تانـسح  تروص  نیمه  هب  دننکیم و  دایز  ار  وا  تانـسح  تشادرب  یمدق  زاب  یتقو  دننکیم و  وحم  ار  ناهانگ  نآ  تشادرب  یمدق 

هک دنهدیم  ادن  نامسآ  ناگتشرف  و  دننکیم ، شـسیدقت  دنریگیم و  رب  رد  ار  وا  سپـس  ددرگیم . بجاو  وا  رب  تشهب  هکنیا  ات  دوشیم 
ناشیادن هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  دندرک  ترایز  لسغ  یتقو  و  دینک ، سیدقت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  بیبح  راّوز 

نم هک  دـهدیم  ناشیادـن  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  سپـس  داب ! تراشب  امـش  رب  تشهب ، رد  نم  اب  تقاـفر  یهلا ! نارفاـسم  يا  هک  دـهدیم 
تاقالم پچ  تسار و  زا  اهنآ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  سپـس  مترخآ . ایند و  رد  امـش  زا  اهالب  عفد  جـئاوح و  ياضق  نماض 

: مزال يروآدای  [ 405 .] دندرگ زاب  دوخ  هداوناخ  يوس  هب  ترضح  نآ  یهارمه  اب  هکنیا  ات  دنکیم 
دنـشاب و مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ّقح  هب  فراع  هک  تسا  یناسک  نآ  زا  هداعلا  قوف  ياهشاداپ  میظع و  ياـهباوث  نیا  هک  تسا  نشور 

ياهزات دنویپ  ترضح  نآ  اب  ترایز ، نمـض  رد  دیـشون و  تداهـش  تبرـش  یهار  هچ  رد  درک و  مایق  یفده  هچ  يارب  ترـضح  نآ  دننادب 
ياهّیحور اب  دـننک و  هدایپ  دوخ  دوجو  رد  ار  اههمانترایز  هدـنزاس  ياوتحم  دـنریگ و  رارق  راوگرزب  نآ  فادـها  ریـسم  رد  دـننک و  رارقرب 

نیـسح ماما  ترایز  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  ساّبع  نبا  هک  یتیاور  رد  اذـل  دـندرگزاب و  راوگرزب  نآ  ربق  رانک  زا  هزاـت 
[406 .] دروخیم مشچ  هب  تیاور  زاغآ  رد  هّقحب » ًافراع   » هلمج دنکیم  لقن  نآ  میظع  شاداپ  مالسلا و  هیلع 
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: کیدزن زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  بادآ 
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هب تسین ، رّسیم  یلعف  طیارش  رد  بادآ  نیا  زا  یضعب  هّتبلا   ) تسا ریز  رارق  هب  دنک  تیاعر  ترایز ، ریـسم  رد  رئاز  تسا  هتـسیاش  هک  یبادآ 
(: دنک افتکا  تسا  نکمم  هچنآ 

: دیوگب دیامن و  عمج  ار  دوخ  هداوناخ  دنک و  لسغ  موس  زور  رد  درادب و  هزور  زور  هس  دوش  جراخ  هناخ  زا  هکنآ  زا  لبق  تسا  رتهب  - 1
َناک  ْنَم  َّلُکَو  يْدلُو  َو  یلامَو  یلْهاَو  یسْفَن  َمْوَْیلا  َکُعِدْوَتْسا  ّینا  َّمُهَّللا 

هار  رد  هک  ره  منادنزرف و  لاوما و  هداوناخ و  مدوخ و  زورما  ایادخ 
، ِنامیْإلا ِْظفِِحب  انْظَفْحا  َّمُهللا  َِبئآْغلاَو ، ْمُْهنِم  َدِهاَّشلا  ٍلیبَِسب ، یّنِم 

، امرف تظفاحم  نامیا  ظفح  اب  ار  ام  ایادخ  مراپسیم ، وت  هب  ار  نانآ  بیاغ  رضاح و  تسا ، نم  اب 
ام ْرِّیَُغت  الَو  َکَتَمِْعن ، اْنُبلْسَت  الَو  َكِزْرِح ، یف  اْنلَعْجا  َّمُهللا  اْنیَلَع ، ْظَفْحاَو 

هک  هچنآ  ریگم و  ام  زا  ار  تیاه  تمعن  هد و  رارق  تهانپ  رد  ار  ام  ایادخ  نک ، عافد  ام  زا  و 
[407 .] َنُوبِغار َْکَیلا  اَّنا  َِکلْضَف ، ْنِم  انْدِزَو  ٍۀَِیفاعَو ، ٍۀَمِْعن  ْنِم  اِنب 

. میقاتشم وت  هب  ام  هک  ازفیب  ام  رب  تناسحا  لضف و  زا  نکم و  نوگرگد  ياهتشاد  ینازرا  ام  هب  یتمالس  تمعن و  زا 
 » دوش و جراخ  لزنم  زا  عوشخ  عوضخ و  اب  هاگنآ  - 2

هَّللا  اَّلِإ  َهلا  َال 
 » و « 

رَبْکا ُهَّللا 
 » و « 

ِهَّلل  ُدْمَْحلا 
یتمحز ره  دنادب  و  [ 408] دتفیب هار  هب  راقو  شمارآ و  اب  دتسرفب و  مهیلع ) هَّللا  تاولص   ) دّمحم لآ  دّمحم و  رب  تاولص  و  دیوگب ، رایسب  « 

. دراد میظع  شاداپ  رجا و  دوش ، لّمحتم  هار  نیا  رد 
هنشت هنسرگ و  دولآرابغ و  هدیلوژ و  نوزحم و  هک  ورب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هب  یلاح  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 3
رارق دوخ  نطو  ار  شربق  رانک  درگرب و  نک و  بلط  ار  دوخ  تاجاح  هاگنآ  دیسر ، تداهش  هب  یتالاح  نینچ  اب  ترضح  نآ  هک  ارچ  یشاب 
ماما زا  هک  ارچ  دنک  هدافتـسا  هداس  ياهاذغ  زا  دـهدن و  رارق  نیریـش  ذـیذل و  ياهاذـغ  زا  رفـس ، نیا  رد  ار  شیوخ  هشوت  - 4 [ 409 «!] هدم
دوـخ اـب  هک  یلاـح  رد  دـنوریم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تراـیز  هب  یتعاـمج  ماهدینـش  : » دوـمرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص 

ای ناردپ  ربق  ترایز  هب  رگا  هکنآ  اب  دننکیم ، لمح  اهاولح  نایرب و  ياههلاغزب  زا  ییاههرفس 
362 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ترایز يارب  ینتورف  عضاوت و  لامک  اب  هدایپ و  ياپ  اب  یهاگ  تسا  نکمم  رگا  - 5 [ 410 «.] دندرکیمن لمع  نینچ  دنتفریم  دوخ  ناتسود 
-6 [ 411 «.] دوشیم هتـشون  وا  يارب  هنـسح  رازه  درادیمرب  هک  یماگ  ره  يازا  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  ارچ  دنک ، تکرح 

[412 .] دنک تکرح  هنهرب  هدایپ و  ياپ  اب  دنک و  لسغ  دیسر  تارف  ّطش  هب  یتقو 

: نآ تلیضف  تارف و  بآ 

رد يدایز  تایاور  درذـگیم . تسا  هدـش  فجن »  » هب لـصّتم  نونکا  مه  هک  هفوک »  » رهـش ینعی  فجن  یکیدزن  زا  ـالبرک و  زا  تارف  ّطـش 
هدرمـشرب نآ  يارب  ار  یتاـکرب  اـهیگژیو و  هدـش و  دراو  هیولوقنبا ،» تاراـیزلا  لـماک   » هلمج زا  اـم  ییاور  بتک  رد  تارف  بآ  تلیـضف 
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: هلمج زا  تسا ؛
رد زور  ره  ایآ  : » دومرف ترضح  دش ، دراو  ترضح  نآ  رب  هفوک  لها  زا  يدرم  هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  نارای  زا  یکی  فلا )

، ریخ درک  ضرع  لاـس ؟ ره  دوـمرف : ریخ ، تفگ  هاـم ؟ ره  دوـمرف : ریخ ، تفگ  هـتفه ؟ ره  دوـمرف : ریخ ، تـفگ  ینکیم ؟ لـسغ  تارف  بآ 
هیآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یتیاور  رد  ب ) [ 413 «.] یمورحم تکرب  ریخ و  زا  وت  هک  نیقی  هب  دومرف :

[414 «] ٍنیِعَم َو  ٍراَرَق  ِتاَذ  ٍةَْوبَر  یلِإ  امُهاْنیَوآ  َو  »
نیمزرـس رد  ار  شرداـم  یـسیع و  اـم  و  : » تسا نیا  شاهمجرت  هدـش و  دراو  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  شدـنزرف  میرم و  هراـبرد  هک  )

[415 .] دندومرف ریـسفت  تارف  بآ  و  تسا ) هفوک  یکیدزن  رد  هک   ) فجن هب  ار  میداد )» ياج  دوب ، يراج  بآ  ّتینما و  ياراد  هک  یعفترم 
هرهب نآ  زا  مــتفریم و  شراــنک  ماــش  حبــص و  مدوــب  تارف  یکیدزن  رد  نــم  رگا  : » دــیامرفیم ترــضح  نآ  يرگید  تــیاور  رد  ج )

: يروآدای [ 417 .] تسا هدش  یفّرعم  یتشهب  هناگراهچ  ياهرهن  زا  تارف  رهن  يرگید  ربتعم  تیاور  رد  د ) [ 416 «.] متفرگیم
دشاب هدش  هتفرگرب  تارف  بآ  زا  هک  یشکهلول  بآ  زا  هدافتـسا  هکلب  دننک  لسغ  رهن  رد  تارف  بآ  هب  كّربت  يارب  مدرم  هک  درادن  یموزل 

. هّللا ءاشنا  تشاد ، دهاوخ  ار  تاکرب  نیمه  زین ،
ار اهنآ  دزرو و  مامتها  اهنآ  لکشم  عفر  رد  نکمم  ّدح  ات  دنک و  کمک  هار  رد  ناگدناماو  نادنمزاین و  هب  - 7

363 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
دندوب وا  دزن  رد  هک  یعمج  هب  باطخ  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک » خیـش   » هک ارچ  دناسرب ؛ لزنم  هب 

ای امـش و  میهاوخب  هکنیا  زا  دنوادخ  هب  میربیم  هانپ  درک : ضرع  عمج  نآ  زا  يدرف  دیراگنایم !؟ کبـس  راوخ و  ار  ام  امـش  ارچ  دومرف :
: دومرف مربیم ! هانپ  ادخ  هب  درک : ضرع  یتسه ! اهنآ  زا  یکی  تدوخ  وت  يرآ ! دومرف : میرامشب . کبـس  تسامـش  هب  طوبرم  هک  ار  يزیچ 
1 دودح 5 /  ) لیم کی  ردق  هب  ارم  دوب  هدرک  تساوخرد  وت  زا  هک  يدینشن  ار  سک  نالف  تناعتـسا  يادص  میدوب  هک  هفحج »  » کیدزن ایآ 

سک ره  دومرف : هاگنآ  یتشذگ !؟ وا  زا  ییانتعایب  اب  یتفرگ و  الاب  ار  ترـس  وت  ماهدـش و  هتـسخ  دـنگوس  ادـخ  هب  هک  نک  راوس  رتمولیک )
ماما راّوز  هب  صاصتخا  هتکن  نیا  هک  تسا  رّکذت  هب  مزال  [ 418 .] تسا هدرک  عیاض  ار  ام  مارتحا  هدومن و  راوخ  ار  ام  دیامن  راوخ  ار  ینمؤم 
ردارب میرکت  هب  طوبرم  زین  نآ  و   ) تشذـگ تاراـیز  قلطم  بادآ  رد  نیطقی  نبیلع  زا  هک  ياهّصق  ریظن  هکلب  درادـن ، مالـسلا  هیلع  نیـسح 

. دریگ رارق  هّجوت  دروم  دیاب  یترایز  رفس  ره  رد  دوب ) نمؤم  هب  تبسن  ییانتعایب  یتمرحیب و  زا  زیهرپ  ینید و 
زا لبق  دشوپب ، هزیکاپ  ياههماج  دنک و  ادخ  دای  رایسب  دیوگب ، مک  نخس  اقفر  ناتسود و  اب  دشاب و  هتـشاد  وکین  ترـشاعم  تبحاصم و  - 8

تاولص رایسب  مالـسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  دناوخب و  رایـسب  زامن  دشاب و  هدوب  بلق  ّتقر  عوشخ و  اب  دنک و  لسغ  مرح ، هب  دورو 
، لاحناشیرپ نمؤم  ناردارب  هب  و  دزیهرپب ، اًلماک  كانههبش ، ياهزیچ  مارح و  زا  و  دراد ، هگن  ار  نتشیوخ  تسیاشان ، ياهزیچ  زا  دتسرفب و 
زا دنک و  میسقت  وا ، دوخ و  نایم  ار  دوخ  يدوجوم  دنک و  يریگتـسد  وا  زا  هدش  مامت  شرفـس  هنیزه  هک  دید  ار  یـسک  رگا  دنک و  ناسحا 

لقن مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملـسم  نب  دّمحم  ار  بادآ  نیا  همه  دنیزگ . يرود  هدرک ، یهن  نآ  زا  ادخ  هک  يروما  همه  عازن و  لادج و 
نیسح ربق  ترایز  هب  ایآ  مدیسرپ : مدیسر و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  دیوگیم : هک  هدش  لقن  ینئادم  دیعسوبا  زا  - 9 [ 419 .] دنکیم

ناـگزیکاپ و نیرتهزیکاـپ  ناـکین ، نیرتکـین  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماـما  ربـق  تراـیز  هب  ورب  يرآ ، دوـمرف : مورب ؟ مالـسلا  هـیلع  یلع  نـب 
هروس تعکر ، ود  نآ  رد  روآ و  ياجب  زامن  تعکر  ود  ترضح  نآ  دزن  يدرک  ترایز  ار  ترضح  نآ  نوچ  و  ناراکوکین ، نیرتراکوکین 

اجب ترضح  نآ  ربق  دزن  ار  هلفان  هضیرف و  زامن  - 10 [ 420 .] دوب دـهاوخ  وت  يارب  یمیظع  باوث  ینک  نینچ  رگا  هک  ناوخب  نمحرلا  سی و 
[421 .] تسا هرمع  اب  ربارب  هلفان  زاـمن  و  جـح ، اـب  ربارب  دوشیم  هدـناوخ  ترـضح  نآ  دزن  هک  یبجاو  زاـمن  هک  ارچ  تسا ؛ لوبقم  هک  دروآ 

نآ  ربق  رس  تشپ  رد  دناوتیم  مه  ار ، نآ  ریغ  ای  ترایز و  زامن  هک  تسا  نیا  رابخا  رهاظ  فلا ) يروآدای :
364 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
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سّدقم ربق  يذاحم  ات  دتـسیاب  رتبقع  يرادـقم  دـناوخب  رـس  يالاب  رد  دـهاوخیم  رگا  هّتبلا  [ ) 422 ،] رـس يالاب  رد  مه  دناوخب و  ترـضح 
(. دشابن

سی هروس  دـمح و  نآ ، لّوا  تعکر  رد  هک  تسا  رتهب  دوشیم  هدـناوخ  رـس  يـالابرد  تراـیز  زاـمن  ناونع  هب  هک  يزاـمن  تعکر  ود  ب )
هچ دومرف : یصخش  هب  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هیولوق  نبا  ج ) [ 423 .] نمحرلا هروس  دمح و  مود ، تعکر  رد  دـناوخب و 
زا ار  شیوخ  تجاح  يرازگ و  زامن  تعکر  راهچ  يورب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  دزن  يدرک  ادـیپ  یتجاح  هاـگره  هک  دراد  یعناـم 

هیلع رقاب  ماما  تیاور  زا  و  تسا 424 ] هرمع  اب  لداعم  هلفان  زامن  و  جح ، اب  لداعم  ترـضح  نآ  دزن  هضیرف  زامن  هک  ارچ  ینک ؛ بلط  ادـخ 
شتجاـح دـنک ، بلط  ار  شتجاـح  دـناوخب و  شربـق  راـنک  زاـمن ، تعکر  راـهچ  اـی  تعکر  ود  سک  ره  هک  دـیآیم  تسد  هب  زین  مالـسلا 

نم هک  دش  ثعاب  وت  ترایز  قایتشا  دـنکیم : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدـخ  روفعی  یبا  نبا  یتقو  و  [ 425] دش دهاوخ  هدروآرب 
یسک دزن  ارچ  نکن ! هیالگ  تراگدرورپ  زا  دندومرف : شباوج  رد  ترضح  موش ، بایفرـش  ترـضحم  هب  ات  مدرگ  لّمحتم  ار  ییاهتّقـشم 
هلمج دـمآ و  نارگ  نم  رب  یلیخ  ترـضح  هلمج  ود  نیا  دـیوگیم : روفعییبا  نبا  یتـفرن ؟ تسا  رتـشیب  نم  ّقح  زا  وت  ندرگ  رب  شّقح  هک 

نآ مدیـسرپ : اذـل  دوب ، رتنارگ  نکن ) هیالگ  تراـگدرورپ  زا   ) لّوا هلمج  زا  یتفرن ) تسا  نم  ّقح  زا  رتشیب  شّقح  هک  یـسک  دزن  ارچ   ) مود
یتفرن و مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن  ارچ  مالسلا ؛ امهیلع  یلع  نب  نیسح  دومرف : تسا ؟ رتشیب  وت  ّقح  زا  نم  رب  شّقح  هک  تسا  یـسک  هچ 

ماـما هب  زیچ  هس  تداهـش ، ربارب  رد  دـنوادخ  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور 427 ] رد  [ 426 [.»!؟ يدومنن تجاح  ضرع  يدرکن و  اـعد  اـج  نآ 
: » تشاد ینازرا  مالسلا  هیلع  نیسح 

َلَعَج 
ِهِْربَق  َْدنِع  ِءاعُّدلا  ََۀباجِإ  َو  ِِهَتبُْرت ، ِیف  َءافِّشلا  َو  ِِهتَّیِرُذ ، ِیف  َۀَمامِإلا 

: » هدمآ زین  تایاور  زا  یضعب  رد   ) شربق رانک  رد  ار  اعد  تباجا  شتبرت و  رد  ار  افش  داد و  رارق  وا  نادنزرف  رد  ار  تماما   ؛
ِِهتَُّبق  َتَْحت 

زا ترـضح  نآ  هّبق  ریز  رد  اعد  تباجا  هک  دـیآیم  تسد  هب  تایاور  زا  تسا  هتـشون  هر )  ) یمق ساـبع  خیـش  جاـح  [ 428 «(.] شاهّبق ریز   ؛
اعد و هبانا و  عّرضت و  رد  درمشب و  تمینغ  ار  نآ  دیاب  رئاز  اذل  تسا  هدومرف  تیانع  وا  هب  شتداهش  ضوع  رد  یلاعت  قح  هک  تسا  يروما 

هراشا اعد  راهچ  هب  اج  نیا  رد  ام  و  دناوخب ، سّدقم  ناکم  نیا  رد  ار  نیماضم  نیرتیلاع  اب  اهاعد  نیرتهب  دنکن و  یهاتوک  تاجاح  ضرع 
: مینکیم

یعماج  دنلب و  رایسب  نیماضم  زا  هدش و  دراو  هحفص 262 )  ) هَّللانیما ترایز  نایاپ  رد  هک  ییاعد  کی -
365 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

نیرتربـتعم زا  تشذـگ  ناـنمؤمریما  هقلطم  تاراـیز  نمـض  هچنآ  قباـطم  هک   ) تراـیز نیا  دوـخ  اـب  هارمه  دـناوتیم  هک  تسا ، رادروـخرب 
ناوتیم هفّرشم  دهاشم  همه  رد  هک  تسا  یترایز  نیا  دش  هتفگ  هک  نانچمه  اریز  دنک  ترایز  زین  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تساهترایز )

. دناوخ
(. 561 هحفص 552 - ، ) تسا هدمآ  هعماج  تارایز  زا  دعب  شخب  نیا  رخاوا  رد  هک  ییاهاعد  ود -

نینمؤملاۀّـمئا هعماج  ترایز  زا  دـعب  رئازلا » حابـصم   » رد سوواط » نب  دّیـس   » تساهاعد و نیرتعماج  زا  هک  نیماـضملا  ۀـیلاع  ياـعد  هس -
(. هحفص 555 ، ) دمآ دهاوخ  زین  شخب  نیا  هّمتت  رد  تسا و  هدرک  لقن  ار  نآ  هعماج ) ترایز  نیموس  )

نامسآ يوس  هب  ار  دوخ  ياهتسد  هک  تروص  نیا  هب  هدش ، لقن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تارایز  زا  یکی  نمـض  رد  هک  ییاعد  راهچ -
: ییوگیم هدرب ، الاب 

يذالَمَو  یعُّرَضَتَو  یماقَم  يَرتَو  یمالَک  ُعَمْسَتَو  یناکَم  يَرت  ْدَق  َّمُهَّللا 
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ار میگدنهانپ  يراز و  هیرگ و  ّتیعقوم و  يونشیم و  ار  منخس  ینیبیم و  ار  مهاگیاج  ایادخ 
الَو یِجئاوَح  يدِّیَس  ای  َتِْملَع  ْدَقَو  َکِِّیبَن ، ِْنباَو  َِکتَّجُحو ، َکِِّیلَو  ِْربَِقب 

و ینادیم ، ار  میاهتجاح  مرورس  اقآ و  يا  ینیبیم ، تربمایپ  دنزرف  تتّجح و  ّیلو و  ربق  هب 
، َِکنیماَو َِکتَّجُحَو  َِکلوُسَر  ِْنبِاب  َْکَیلا  ُتْهَّجََوت  ْدَقَو  یلاح  َْکیَلَع  یفْخَی 

ماهدرک  ور  وت  هب  تینما ، تّجح و  ربمایپ و  دنزرف  هطساو  هب  تسین و  هدیشوپ  وت  رب  ملاح 
ًاهیجَو َكَْدنِع  ِِهب  یْنلَعْجاَف  َِکلوُسَر ، یلاَو  َْکَیلا  ِِهب  ًابِّرَقَتُم  َُکْتیَتا  ْدَقَو 

ارم وا  ّقح  هب  سپ  میوجیم  یکیدزن  تربمایپ  وت و  هب  وا  هطساو  هب  و 
ْبَهَو  یلَما  یتَرایِِزب  ینِطْعاَو  َنیبَّرَقُْملا ، َنِمَو  ِةَرِخْألاَو  اْینُّدلا  ِیف 

ار ماهتساوخ  روآرب و  ار  میوزرآ  مترایز  ببس  هب  و  هد ، رارق  نابّرقم  زا  دنموربآ و  تدوخ  دزن  رد  ترخآ  ایند و  رد 
یِجئآوَح  یل  ِْضقاَو  یتَبْغَرَو  یتَوْهَِشب  َّیَلَع  ْلَّضَفَتَو  َيانُم ، یل 

روآرب ار  میاهتجاح  نک و  لّضفت  نم  هب  ار  مقایتشا  قوش و  هتساوخ و  نک ، اطع 
ِیْنفِّرَعَو  یئآعُد  ْبِّیَُخت  َو ال  یئآجَر  ْعَطْقَت  َو ال  ًاِبئآخ ، ینَّدَُرتالَو 

تباجا  هدم ، رارق  هجیتنیب  ار  میاعد  و  نکم ، عطق  ار  مدیما  نادرگم و  زاب  دیماان  ارم  و 
یْنلَعْجاَو  ِةَرِخْألاَو ، اْینُّدلاَو  ِنیّدلاِْرما  ْنِم  َُکتْوَعَد  ام  ِعیمَج  یف  ََۀباجِْإلا 

ارم و  نایامنب ، نم  هب  متساوخ  وت  زا  ترخآ  ایند و  نید و  روما  زا  هک  هچنآ  مامت 
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، َضارْعَْألاَو َنَتِْفلاَو  َضاْرمَْألاَو  ایالَْبلا ، ُمُْهنَع  َْتفَرَص  َنیذَّلا  َكِدابِع  ْنِم 
، هد رارق  ياهدنادرگزاب ، اهنآ  زا  ار  ثداوح  اههنتف و  اهيرامیب و  اهالب و  هک  یناگدنب  زا 

َۀَّنَْجلا ُمُُهلِخُْدتَو  ٍۀَِیفاع ، یف  ْمُُهتیُمت  َو  ٍۀَِیفاع ، یف  ْمِهییُْحت  َنیذَّلا  َنِم 
تشهب  دراو  تیفاع  رد  ياهدناریم و  هتشاد و  هدنز  یتمالس  تیفاع و  رد  هک  ینانآ  زا 

َحالَص  َْکنِم  ٍّنَِمب  یل  ْقِّفَو  َو  ٍۀَِیفاع ، یف  ِراَّنلا  َنِم  ْمُهُریُجت  َو  ٍۀَِیفاع ، یف 
ریخ تدوخ  هیحان  زا  یتّنم  هب  و  ياهداد ، هانپ  مّنهج  شتآ  زا  تیفاع  رد  هدومن و 

َتْمَْعنا  ام  ِعیمَجَو  یلامَو  یناوْخاَو  يْدلُوَو  یلْهاَو  یسْفَن  یف  ُلِّمَؤا  ام 
ياهداد  تمعن  نم  هب  نآ  هطساو  هب  هک  هچنآ  مامت  مییاراد و  ناردارب و  نادنزرف ، هداوناخ ، مدوخ ، دروم  رد  مراد  وزرآ  هچنآ 

[429 .] َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  َّیَلَع  ِِهب 
. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  نک ، اّیهم  میارب 

لقن سوواط » نب  دّیس   » زا یسلجم » هماّلع   » موحرم هک  ار  تاولـص  نیا  تسا  رتهب  دتـسرفب و  تاولـص  ترـضح  نآ  رب  مرح  لخاد  رد  - 11
: دناوخب هدرک ،

، ِدیهَّشلا ِمُولْظَْملا  ِْنیَسُْحلا  یلَع  ِّلَصَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
، تسرف دورد  دیهش  ِمولظم  نیسح  رب  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ 

، اُهلَّوا ُدَعْصَی  ًۀَکَرابُم ، ًۀَیِکاز  ًۀَیِمان  ًةالَص  ِتابُرُْکلا ، ِریساَو  ِتارَبَْعلا ، ِلیتَق 
هک تکرب  اـب  هزیکاـپ و  ناوارف ، يدورد  تسرف ، دورد  تسا  اـهيراوگان  دـنب  رد  دوـشیم و  هتخیر  وا  رب  ناوارف  کـشا  هـک  ياهتـشک  نآ 

هدننک  دوعص 
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ِءآِیْبنَْألا ِدالْوا  ْنِم  ٍدَحا  یلع  َْتیَّلَص  ام  َلَْضفا  اهُرِخآ ، ُدَْفنَی  الَو 
تناگداتسرف  ناربمایپ و  نادنزرف  زا  کی  ره  رب  هک  يدورد  نیرتهب  دشاب  اهتنا  یب  و 

ِلُوتْقَْملا  ِدیهَّشلا  ِمامِْإلا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهللا  َنیِملاْعلا ، َّبَر  ای  َنیلَسْرُْملاَو ،
( ادخ هار  رد   ) هدش هتشک  دیهش و  ياوشیپ  رب  تسرف  دورد  ایادخ  نایناهج ، راگدرورپ  يا  ياهداتسرف ،

، ِۀَفیلَْخلا ِّیِصَْولا  ِدِهاَّزلا ، ِِدباْعلا  ِِدئآْقلا ، ِدِّیَّسلاَو  ِلوُذْخَْملا ، ِمُولْظَْملا 
، نیشناج ِّیصو  راگزیهرپ و  دباع  و  ربهر ، اقآ و  و  روای ، یب  مولظم و  و 

، ِّیِضْرَْملا ِّیِضَّرلا  َو  ِكَرابُْملا ، ِبِّیَّطلا  ِرِهاَّطلا ، ِرْهُّطلا  ِقیّدِّصلا ، ِمامِْإلا 
هدیدنسپ  دونشخ و  و  تکرب ، اب  هزیکاپ و  نمادکاپ و  كاپ و  راتفگ ، تسار  ماما  نآ 
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يدُْهلا  ِماما  ِِملاْعلا ، ِدِهاجُْملا  ِِدئاَّذلا  ِدِهاَّزلا  ِّيِدْهَْملا ، يِداْهلا  ِّیِقَّتلاَو 

، تیاده ياوشیپ  و  اناد ، دهاجم  نابیتشپ و  راگزیهرپ  نآ  هتفای ، هار  يامنهار  راکزیهرپ و  و 
ِلَص  َّمُهَّللا  َمَّلَسَو ، ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللایَّلَص  ِلُوتَْبلا ، ِْنیَع  ِةَُّرقَو  ِلوُسَّرلا ، ِْطبِسَو 

ایادخ داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  مالس و  هک  ارهز - ترضح  مشچ  رون  ربمایپ و  هون  و 
ََغلابَو  َِکتَیِصْعَم ، ْنَع  یهَن  َو  َِکتَعاِطب ، َلِمَع  امَک  َيالْوَمَو ، يدِّیَس  یلَع 

تیدونشخ  هار  رد  دومن ، یهن  تینامرفان  زا  هدرک و  تتعاطا  هک  هنوگ  نآ  تسرف ، دورد  نم  يالوم  اقآ و  رب 
ًۀَِینالَع َو  ًاّرِس  ًارْذُع ، َکیف  ٍِلباق  َْریَغ  َِکنامیا  یلَع  َلَْبقاَو  َِکناوْضِر ، یف 

راکشآ ناهن و  رد  دروآ ، نامیا  وت  هب  يرذع  نودب  و  هدرک ، ششوک 
َرْوَْجلا ُمِدْهَی  َْکیَدَی ، َْنَیب  َماقَو  َْکیَلَع ، ْمُهُّلُدَی  َو  َْکَیلا ، َدابِْعلا  وُعْدَی 

اب ار  روج  ملظ و  خاک )  ) ات هدرک  مایق  تروضح  رد  دومن و  ییامنهار  هدناوخارف و  وت  يوس  هب  ار  ناگدنب 
، ًادوُدْکَم َِکناوْضِر  یف  َشاعَف  ِباتِْکلِاب ، َۀَّنُّسلا  ِییُْحی  َو  ِباوَّصلِاب ،

درک یگدنز  تّقشم  یتخس و  اب  وت  يدونشخ  هار  رد  سپ  دینادرگ ، هدنز  ادخ  باتک  اب  ار  ربمغیپ  شور  هار و  دزاس و  ناریو  یتسرد 
َْمل  ًادوُقْفَم ، َْکَیلا  یضَق  َو  ًاحوُدْکَم ، َِکئآِیلْوا  یف  َو  َِکتَعاط  یلَع  یضَمَو 
هک  یلاح  رد  تفر ، ایند  زا  دیشک ، جنر  تیایلوا  هار  رد  وت و  یگدنب  رب  و 

َمُهللا  َراَّفُْکلاَو ، َنیِقفانُْملا  َکیف  َدَهاج  َْلب  ٍراهَن ، الَو  ٍْلَیل  یف  َکِصْعَی 
ایادخ درک ، راکیپ  راّفک  ناقفانم و  اب  وت  هار  رد  هکلب  درکن ، ار  وت  ینامرفان  هاگ  چیه 

ِهیِلتاِقلَو  َباذَْعلا ، ُمِْهیَلَع  ْفِعاضَو  ِراْربَألا ، َنیقِداَّصلا  ِءآزَج  َْریَخ  ِهِزْجاَف 
شنالتاق  نانمشد و  باقع  باذع و  رب  و  امرف ، اطع  وا  هب  ار  ناراکوکین  نایوگتسار و  شاداپ  نیرتهب  سپ 

ُْنبا  اَن  ُلوُقَی ا  ًاموُحْرَم ، یضَمَو  ًامُولْظَم ، َِلُتقَو  ًامیرَک ، َلَتاق  ْدَقَف  َباقِْعلا ،
دنزرف نم  دومرفیم : هک  یلاح  رد  تشذگرد ، ادخ  تمحر  هیاس  رد  دش و  هتشک  هنامولظم  دیگنج و  هناراوگرزب  هک  ازفیب ،

ُهُولَتَق  ِدَمَتْعُْملا ، ِدْمَْعلِاب  ُهُولَتَقَف  َدَبَعَو ، یّکَز  ْنَم  ُْنباَو  ٍدَّمَُحم ، ِهَّللا  ِلوُسَر 
ار وا  دنتشک ، دمع  هب  هتسناد و  ار  وا  سپ  دومن ، تدابع  ار  ادخ  داد و  تاکز  هک  یسک  دنزرف  متسه و  دّمحم  ادخ ، هداتسرف 

، َنمْحَّرلا ِهیف  اُوِبقاُری  َْملَو  َناْطیَّشلا ، ِِهْلتَق  یف  اوُعاطا  َو  ِنامیْإلا ، یَلَع 
، دندیسرتن نامحر  دنوادخ  زا  وا  لتق  رد  و  دندرک . يوریپ  ناطیش  زا  وا  نتشک  رد  دنتشک و  نامیا  رب 
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، ُهَْرما اِهب  ُرِهُْظتَو  ُهَرْکِذ ، اِهب  ُعَفَْرت  ًةالَص  َيالْوَمَو ، يدِّیَس  یلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللا 
هدومن  راکشآ  ار  شاهمانرب  هدرب و  الاب  ار  شدای  نآ  هطساو  هب  هک  يدورد  تسرف ، دورد  نم  يالوم  اقآ و  رب  ایادخ 
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ُْهدِزَو  ِۀَمیِْقلا ، َمْوَی  ِِلئآضَْفلا  ِمَِسق  ِلَْضفِاب  ُهْصُصْخاَو  ُهَرْصَن ، اِهب  ُلِّجَُعتَو 

رد شتفارش  رب  نادرگ و  وا  صوصخم  تمایق  زور  رد  ار  اهتلیضف  نیرتهب  و  ینک ، لیجعت  شیرای  رد  و 
ِفَرَش  ْنِم  ُهْعَفْراَو  َنیمَّرَکُْملا ، ِفَرَش  یلْعا  ُهْغَِّلبَو  َنیّیِّلِع ، یلْعا  یف  ًافَرَش 

تمیظع  تمحر  زا  ار  وا  و  ناسرب ، تمارک  لها  هبترم  نیرتدنلب  هب  ار  وا  ازفیب و  تشهب  تاجرد  نیرتدنلب 
، َۀَلیسَْولا ُهْغَِّلب  َو  یلْعَألا  ِعیفَّرلا  ِیف  َنیبَّرَقُْملا  ِفَرَش  یف  َِکتَمْحَر 

تعافش و هلیسو /[  ماقم  هب  ار  وا  و  ربب ، الاب  هاگیاج  نیرتدنلب  ات  نابّرقم  عیفر  هاگیاج  رد 
ِهِزْجاَو  َّمُهللا  َۀَلیزَْجلا ، َۀَمارَْکلاَو  َۀَلیضَْفلاَو ، َلْضَْفلا  َو  َۀَلیلَْجلا ، ََۀلِْزنَْملاَو 

هب  هک  ار  یشاداپ  نیرتهب  ایادخ  ناسرب ، وکین  يراوگرزب  تلیضف و  لضف و  تمظع و  اب  هاگیاج 
، َيالْوَمو يدِّیَس  یلَع  ِّلَصَو  ِِهتَّیِعَر ، ْنَع  ًاماما  َْتیَزاج  ام  َلَْضفا  اَّنَع 

تسرف  دورد  میالوم  اقآ و  رب  امرف و  اطع  وا  هب  ام  بناج  زا  یهدیم  شناوریپ  بناج  زا  اوشیپ  کی 
َِکبْزِح  یف  یْنلِخْدا  َيالْوَمَو ، يدِّیَس  ای  ْرَکُْذی ، َْمل  امَّلُکَو  َرِکُذ  امَّلُک 

تهورگ  بزح و  رد  ارم  نم ، يالوم  اقآ و  يا  دوشن ، دای  دوش و  دای  هک  ینامز  ره 
ًارْدَقَو ًاهاج  ِهَّللاَْدنِع  ََکل  َّناَف  ّیبَرَو  َکِّبَر  ْنِم  یْنبِهْوَتْساَو  َِکتَْرمُزَو ،

شزرا  ماقم و  وا  دزن  رد  وت  يارب  هک  هاوخب ، نامراگدرورپ  زا  ارم  ششخب  نک و  لخاد 
َكِْدبَع  یف  َهَّللا  َهَّللا  َْتعِّفُش ، َْتعَفَش  ْناَو  َتیطْعا ، َْتلَئَس  ْنا  ًۀَعیفَر ، ًَۀلِْزنَمَو 

هدنب  دروم  رد  ار  ادخ  ار ، ادخ  دوشیم ، هتفریذپ  ینک  تعافش  رگا  دهدیم و  وت  هب  یهاوخ  هچ  ره  تسا ، دنلب  یهاگیاج  و 
یْلِعف  ِحیبَقَو  یلَمَع  ِءوُِسل  ِلاوْهَألاَو  ِِدئآدَّشلا  َْدنِع  ینِّلَُخت  ال  َكالْوَم ، َو 

تشز  راک  دب و  لمع  رطاخ  هب  اهيراتفرگ  اهیتخس و  رد  ارم  نک و  دای  ترادتسود  و 
َیلا  یتَلیسَوَو  يدَمَتْعُمَو  یتَِقثَو  یئآجَرَو  یلَما  َکَّناَف  یمْرُج  ِمیظَعَو 

هب  نم  بّرقت )  ) هلیسو هاگ و  هیکت  هاگهانپ و  دیما و  وزرآ و  وت  انامه  سپ  نکم ، اهر  مگرزب ، هانگ  و 
، ًاّقَح ُمَظْعا  َیِه  ٍۀَلیسَِوب  ِهَّللا  َیلا  َنُولِّسَوَتُْملا  ِلَّسَوَتَی  َْمل  َکِّبَرَو ، ّیبَر  ِهَّللا 

رتگرزب شّقح  هک  یسک  هب  ادخ  هب  نالّسوتم  تسوت ، نم و  راگدرورپ  هک  یتسه  ادخ 
ُهَّللا  َِینَفَّلَخال  ِْتیَْبلا ، َلْها  ْمُْکنِم  ُهَْدنِع  ًارْدَق  ُّلَجا  الَو  ًۀَمْرُح ، ُبَجْوا  الَو 

ارم مناهانگ  رطاخ  هب  دنوادخ  دناهتسجن ، لّسوت  دشاب  تیب  لها  امش  زا  رتشیب  وا  دزن  رد  ششزرا  رتبجاو و  شمارتحا  و 
ْمَُکل  اهَّدَعا  یتَّلا  ٍنْدَع  ِۀَّنَج  یف  ْمُکاَّیاَو  ینَعَمَجَو  یبُونُِذب  ْمُْکنَع 

امش يارب  هک  یتشهب  رد  امش  اب  ارم  و  دنکن ، ادج  امش  زا 
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يدِّیَس  ِْغْلبا  َّمُهللا  َنیمِحاَّرلا ، ُمَحْرا  َو  َنیِرفاْغلا ، ُْریَخ  ُهَّنا  ْمُِکئآِیلْوَِألَو ،
ّتیحت  مالس و  ایادخ  تسا ، نانابرهم  نیرتنابرهم  ناگدنزرمآ و  نیرتهب  وا  هک  دروآ  مه  درگ  هدرک  اّیهم  ناتنارادتسود  و 

، ٌمیرَک ٌداوَج  َکَّنا  َمالَّسلا ، ُْهنِم  اْنیَلَع  ْدُدْراَو  ًامالَسَو ، ًةَریثَک  ًۀَّیَِحت  َيالْوَمَو 
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يراوگرزب  هدنشخب و  وت  هک  نادرگزاب  ام  هب  زین  ار  وا  مالس  و  ناسرب ، میالوم  اقآ و  هب  ارم  ناوارف 
[430 .] َنیَملاْعلا َّبَر  ای  ْرَکُْذی ، َْمل  امَّلُکَو  ُمالَّسلا  َرِکُذ  امَّلُک  ِْهیَلَع  ِّلَصَو 

. نایناهج راگدرورپ  يا  تسرف  دورد  وا  رب  دوشن  ای  دوش  یمالس  رکذ  هک  ینامز  ره  و 
یتاولص رب  لمتشم  هک  دش  دهاوخ  لقن  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  رب  یتاولص  هحفص 561 ) تارایز ، شخب   ) شخب نیا  نایاپ  رد  يروآدای :

. دننک تئارق  زین  ار  نآ  دنناوتیم  نادنمقالع  تسه ، زین  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب 
، دراد یتجاح  لجوّزع  يادخ  هاگرد  هب  سک  ره  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یعادلا » ةّدـع   » رد دـهف » نبا  - » 12

: دیوگب دتسیاب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  يالاب 
َْدنِع ٌّیَح  َکَّنا  َو  یمالَک  ُعَمْسَتَو  یماقَم  ُدَهْشَت  َکَّنا  ُدَهْشا  ِهَّللا ، ِْدبَع  ابا  ای 

دزن رد  وت  انامه  يونشیم و  ار  منخس  ینیبیم و  ار  مهاگیاج  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  هَّللادبعابا  يا 
یِجئآوَح  ِءآضَق  یف  ّیبَرَو  َکَّبَر  ْلَئْساَف  ُقَزُْرت ، َکِّبَر 

. هاوخب نامراگدرورپ  زا  ار  متاجاح  ندمآرب  سپ  يوشیم ، هداد  يزور  ياهدنز و  تراگدرورپ 
فیرـش هـّبق  نآ  ریز  دـناوتیم  دراد  یّمهم  راـک  اـی  لکـشم و  رگا  - 13 [ 431 .] یلاـعت هَّللاءاـش  نا  دوـشیم ، هدروآرب  وا  تجاـح  نیقی  هب 

 » دنک و ریخ  بلط  هبترم  دص  دتسیاب ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  يالاب  تمسق  رد  هک  وحن  نیا  هب  دنک ؛ ریخ  بلط  هراختسا و 
هَِّلل  ُدْمَْحلا 

 » و « 
هَّللا  اَّلا  َهلا  ال 

 » و « 
هَّللا  َناْحبُس 

تیاور قباطم  دـنک  نینچ  رگا  هک  دروآ  اجب  تسوا - راوازـس  هک  هنوگ  نآ  وا - ياـنث  دـمح و  دـنک و  داـی  یگرزب  هب  ار  ادـخ  دـیوگب و  « 
هب رگید - تایاور  قباـطم  ریخ - بلط  و  [ 432] دوشیم هداد  وا  هب  تسوا  ریخ  هچنآ  هدش ، لقن  حیحص  دنـس  هب  هک  يریمح » دانـسالابرق  »

: » دیوگب هبترم  دص  هک  تسا  وحن  نیا 
ِِهتَمْحَِرب  َهَّللا  ُریخَتْسا 

ٍۀَِیفاع یف  ًةَرَیِخ 
رد یهورگ  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  : » دومرف شنارای  زا  یکی  هب  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یتیاور  رد  - 14 [ 433 «.]

دنناوخیم و تبیصم  ياهّدع  دننکیم ؛ يرگهحون  دنیآیم و  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  دزن  نآ ، ریغ  هفوک و  فارطا  زا  نابعـش  هام  همین 
يرآ  درک : ضرع  دنناوخیم »؟ هیثرم  یهورگ  دنزیریم و  کشا  رگید  ياهّدع 
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دزن هک  داد  رارق  ار  یناسک  مدرم  نایم  رد  هک  ار  يدنوادخ  ساپس  : » دومرف مدوب . دییامرفیم  هچنآ  زا  یضعب  دهاش  مدوخ  نم  موش  تیادف 

ار اهنآ  دـننزیم و  هنعط  اهنآ  رب  هک  داد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  نمـشد  و  دـنناوخیم ، هیثرم  اـم  يارب  دـننکیم و  حدـم  ار  اـم  دـنیآیم و  اـم 
سک نآ  هک  تسا  یـسک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هدمآ : تیاور  نیمه  ردص  رد  [ 434 «.] دنرمـشیم تشز  ار  ناشیاهراک  هدرک ، دیدهت 
نییاپ رد  شرـسپ  ربق  رب  هک  یـسک  و  دوشیم ، نوزحم  وا  رب  دباین  ار  شترایز  قیفوت  هک  یـسک  دیرگیم و  شیارب  دوریم  شترایز  هب  هک 

ناشیوخ و تسود و  نودـب  هناـبیرغ و  ناـبایب ، رد  هک  دـنکیم  هظحـالم  یتقو  ًاـصوصخ  دـیآیم ، مّحرت  هب  شبلق  دـنکفایم  رظن  وا ، ياـپ 
یّتح دندرک ؛ دیهش  ار  وا  دنداد و  مه  تسد  هب  تسد  نید ، زا  ناگتشگرب  نیّدترم و  زا  یعمج  دندرک و  بصغ  ار  شّقح  هداتفا ، ناکیدزن 
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ّقح قیرط ، نیا  زا  دـندرک و  شعنم  دنـشونیم ، نآ  زا  تاـناویح  یّتح  هک  یتارف  بآ  زا  دـنتخاس و  ناـشیاهر  ناـبایب  رد  هدرکن  نفد  ار  وا 
-15 [ 435  ....] دــندومن عیاـض  دوـب ، هدرک  شتیب  لــها  وا و  ّقـح  رد  ترــضح  نآ  هـک  ار  یتّیــصو  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلــص  هَّللالوـسر 

مرح زا  دهاوخیم  دش و  غراف  ترـضح  نآ  ترایز  زا  هک  یـسک  تسا  بحتـسم  دـیوگیم : سوواطنبدّیـس »  » زا لقن  هب  یـسلجمهماّلع » »
: دیوگب و  تسا ) نکمم  رگا   ) دسوبب ار  حیرض  دور ، نوریب  رهطم 

ای َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َۀَّجُح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َيالْوَم ، ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
يا  وت  رب  مالس  ادخ ، تّجح  يا  وت  رب  مالس  نم ، يالوم  يا  وت  رب  مالس 
، ِءآمَّظلا َلیتَق  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َۀَِصلاخ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َةَْوفَص 

، ناشطع هتشک  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، صلاخ  لدکاپ و  هدنب )  ) يا وت  رب  مالس  ادخ ، هدیزگرب 
الَو ٍِمئَس  ٍعِّدَُوم ال  َمالَس  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِءآبَرُْغلا ، َبیرَغ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

هتسخ  هک  ياهدننکعادو  مالس  وت  رب  مالس  بیرغ ، ره  زا  رتبیرغ  يا  وت  رب  مالس 
ُهَّللا  َدَعَو  اِمب  ٍّنَظ  ِءوُس  ْنَع  الَف  ِْمقا  ْناَو  ٍَۀلالَم ، ْنَع  الَف  ِْضما  ْناَف  ٍلاق ،

دنوادخ هدعو  هب  ینامگدب  رطاخ  هب  منامب  رگا  تسین و  یتحاران  يور  زا  مورب  رگا  سپ  دوشیمن ، گنتلد  و 
یلا  َدْوَْعلا  ُهَّللا  َِینَقَزَرَو  َِکتَرایِِزل ، یّنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ  ُهَّللا  ُهَلَعَج  ال  َنیِرباَّصلا ،

هب  هرابود  تشگزاب  دهدن و  رارق  نم  ترایز  نیرخآ  ار  ترایز  نیا  دنوادخ  تسین ، نارابدرب  هب 
ینَدِعُْسی  ْنا  ُلَئْسا  ُهاَّیاَو  َکِمَرَح ، یف  َمایِْقلاَو  َِکئآنِِفب ، َماقَْملاَو  َكِدَهْشَم ،

امش هطساو  هب  ارم  هک  مهاوخیم  وا  زا  و  دنادرگ ، نم  يزور  ار  تمرح  هاگرد و  رد  تماقا  تهاگترایز و 
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[436 .] ِةَرِخْألاَو اْینُّدلا  یف  ْمُکَعَم  ینَلَعْجَیَو  ْمُِکب ،
. دهد رارق  امش  اب  ترخآ  ایند و  رد  ارم  و  دنادرگ ، دنمتداعس 
. دیآیم باسح  هب  ترضح  نآ  عادو  ترایز  عقاو ، رد  نیا  و 

: کیدزن زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  تّیفیک 

تارایز  » تسین و یّصاخ  نامز  هب  دّیقم  هک  تسا  یتارایز  تسخن  تسا : مسق  ود  رب  هدش ، لقن  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  هک  یتارایز 
: دراد مان  هصوصخم » تارایز   » دشابیم و ینّیعم  نامز  صوصخم  هک  تسا  یتارایز  رگید  تسا . هتفرگ  مان  هقلطم »

: کیدزن زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هقلطم  تارایز 

: مینکیم افتکا  ترایز  تفه  رکذ  هب  ام  تسا و  دایز  ترضح  نآ  هقلطم  تارایز 
ترـضح نآ  دزن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ناراـی  زا  یهورگ  هیولوق » نبا   » و ینیلک »  » لـقن قبط  ترایز 437 )] نیرتربتعم  : ) لّوا تراـیز 

: درک ضرع  اهنآ  ناگرزب  زا  یکی  دندوب ،
: وگب هبترم  هس  دومرف : میوگب ؟ هچ  هظحل  نآ  رد  منکیم ، دای  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تاقوا  زا  يرایسب  نم  موش ، تیادف 

[438 «] هَّللاِْدبَعابا ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  »
اهنامسآ و دیسر  تداهش  هب  مالسلا  هیلع  هَّللادبعابا  هک  یماگنه  دومرف : سپس  دسریم . ترـضح  نآ  هب  کیدزن  ای  رود  زا  مالـس ، هک  ارچ 

نآ تراـیز  هب  هک  مریگیم  میمـصت  نـم  مدرک : ضرع  دـندرک ...  هـیرگ  وا  رب  تساـهنآ ، نیباـم  اـهنآ و  رد  هـچنآ  هناـگتفه و  ياـهنیمز 
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تکاپ ياههماج  سپس  نک و  لسغ  تارف  بآ  اب  یتفر ، شترضح  ترایز  هب  یتقو  دومرف : منک ؟ لمع  هنوگچ  میوگب و  هچ  مورب  ترضح 
رایسب نتفر  ماگنه  و  شوپب ...  ار 

« ُرَبْکا ُهَّللا  »
و

« ُهَّللا اَّلا  َهلا  «ال 
و

« ِهَّللاَناْحبُس »
و

« ِهَّللُدمَحلا »
: وگب يدیسر  اج  نآ  هب  یتقو  یسرب ، ینیسح  مرح  ِرَد  هب  ات  تسرفب ، دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولص  وگب و 
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ِهَّللا  َۀَِکئالَم  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِِهتَّجُح ، َْنباَو  ِهَّللا  َۀَّجُح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

ادخ ناگتشرف  يا  امش  رب  مالس  ادخ ، تّجح  دنزرف  ادخ و  تّجح  يا  وت  رب  مالس 
ربماـیپ دـنزرف  ناگدـننک  تراـیز  هب و  هاـگنآ  وگب ، ربکا » هَّللا   » هبترم یـس  نک و  فّقوت  رادرب و  ماـگ  هد  سپـس  ِهَّللا * ِِّیبـَن  ِْنبا  ِْربَـق  َراَّوُزَو 

******************************* ادخ
: وگب تسیاب و  ياهدرک - هلبق  هب  تشپ  هک  یلاح  رد  نآ - لباقم  نک و  تکرح  سّدقم  ربق  بناج 

َْنباَو  ِهَّللا  َلیتَق  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِِهتَّجُح ، َْنباَو  ِهَّللا  َۀَّجُح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
دنزرف ادخ و  هار  رد  هتشک  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، تّجح  دنزرف  ادخ و  تّجح  يا  وت  رب  مالس 

ِهَّللا  َْرتِو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهِراث ، َْنباَو  ِهَّللا  َراث  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِِهلیتَق ،
دنوادخ هناگی  يا  وت  رب  مالس  تسادخ ، ناتهاوخنوخ  هک  یسک  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، هار  رد  هتشک 

، ِْدلُْخلا ِیف  َنَکَس  َکَمَد  َّنا  ُدَهْشا  ِضْرَْألاَو ، ِتاومَّسلا  ِیف  َرُوتْوَْملا 
، تفرگ ياج  تشهب  رد  وت  نوخ  هک  مهدیم  یهاوگ  دریگب ، ار  تماقتنا  دناوتیمن  ادخ ) زج   ) نیمز نامسآ و  رد  یسک  هک 

َُهل  ْتََکبَو  ِِقیالَْخلا ، ُعیمَج  َُهل  یَکبَو  ِشْرَْعلا ، ُۀَّلِظا  َُهل  ْتَّرَعَْشقاَو 
، دنتسیرگ تاقولخم  مامت  و  دمآ ، رد  هزرل  هب  شرع  نانکفاهیاس  نآ  هطساو  هب  و 

ُبَّلَقَتَی  ْنَمَو  َّنُهَْنَیب ، امَو  َّنِهیف  امَو  ُْعبَّسلا ، َنوُضَرَْألاَو  ُْعبَّسلا ، ُتاومَّسلا 
ام راگدرورپ  ياههدیرفآ  یمامت  تساهنآ و  نیب  ام  اهنآ و  رد  هک  هچنآ  هناگ و  تفه  ياهنیمز  اهنامسآ و  و 

ُۀَّجُح َکَّن  ُدَهْشا ا  يُری  امَو ال  يُری  امَو  انِّبَر ، ِْقلَخ  ْنِم  ِراَّنلاَو  ِۀَّنَْجلا  یف 
تّجح  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  دنتسیرگ ، وا  رب  دوشیمن ، هدید  دوشیم و  هدید  هچنآ  مّنهج و  تشهب و  رد 

ِهَّللا  ُراث  َکَّنا  ُدَهْشاَو  ِِهلیتَق ، ُْنباو  ِهَّللا  ُلیتَق  َکَّنا  ُدَهْشاَو  ِِهتَّجُح ، ُْنباَو  ِهَّللا 
دنزرف وت  هک  مهدیم  یهاوگ  ییادخ و  هار  رد  هتـشک  دنزرف  ادخ و  هار  رد  هتـشک  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  ییادخ و  تّجح  دـنزرف  ادـخ و 

هک  یتسه  یسک 
ُدَهْشاَو ِضْرَْألاَو ، ِتاومَّسلا  ِیف  ُرُوتْوَْملا  ِهَّللا  ُْرتِو  َکَّنا  ُدَهْشاَو  ِهِراث 439 ،] ُْنباَو 

دریگب و ار  شماقتنا  دناوتیمن  وا ) زج   ) هک یتسه  نیمز  اهنامـسآ و  رد  ادخ  هناگی  نآ  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  و  تسادـخ ، ناتهاوخنوخ 
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مهدیم  یهاوگ 
، ِهَّللاِلیبَس یف  َتْدَهاجَو  َْتیَفْواَو  َْتیَفَوَو  َتْحَصَنَو  َْتغََّلب  ْدَق  َکَّنا 

يدومن  داهج  ادخ  هار  رد  يدرک و  يرادافو  هدومن و  افو  تدهع  هب  يدرک و  یهاوخ  ریخ  هدومن و  غالبا  ار  تتلاسر  وت  هک 
373 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

اَن ا  ًادوُهْشَمَو ، ًادِهاشَو  ًادِهْشَتْسُمَو ، ًادیهَش  ِْهیَلَع  َْتنُک  يذَِّلل  َْتیَضَمَو 
نم  یتفر ؛ ایند  زا  هدش  یهاوگ  هاوگ و  يدوب و  نآ  ناهاوخ  هک  یتداهش  اب  یتشاد  هک  یفده  لابند  هب  و 

َِۀلِْزنَْملا َلامَک  ُسِمَْتلا  َْکَیلا ، ُِدفاْولاَو  َِکتَعاط ، یفَو  َكالْوَمَو  ِهَّللاُْدبَع 
ماقم  نیرتالاب  متسه ، تهاگرد  دنمتجاح  وت و  تعاطا  رد  وت و  رادتسود  ادخ و  هدنب 

َکَنوُد  ُِجلَتْخَی  يذَّلا ال  َلیبَّسلاَو  َْکَیلا ، ِةَرْجِْهلا  ِیف  ِمَدَْقلا  َتابَثَو  ِهَّللاَْدنِع ،
يارب  هغدغد  یب  هک  ار  یهار  و  مناهاوخ ، ار  وت  هاگرد  هب  ترجه  رد  يرادیاپ  ادخ و  دزن 

ُنِّیَُبی  ْمُِکب  ْمُِکب ، َءََدب  َهَّللا  َدارا  ْنَم  اِهب ، َتِْرما  یتَّلا  َِکَتلافِک  یف  ِلوُخُّدلا  َنِم 
هب ار  غورد  دنوادخ  دنک  عورـش  امـش  زا  دیاب  دنک  هدارا  ار  ادـخ  هک  یـسک  مناهاوخ ، ياهتـشگ  رومأم  نآ  هب  هک  تیتسرپرـس  تحت  دورو 

هلیسو 
ُِمتْخَی  ْمُِکبَو  ُهَّللا ، َحَتَف  ْمُِکبَو  َِبلَْکلا ، َنامَّزلا  ُهَّللا  ُدِعاُبی  ْمُِکبَو  َبِذَْکلا ، ُهَّللا 

ددنبیم دیاشگیم و  ار ) تمحر  ریخ و  ياهرد   ) و دهدیم ، نایاپ  ار  راوشد  تخس و  نارود  دنکیم و  راکشآ  امش 
ْمُِکبَو  اِنباقِر ، ْنِم  َّلُّذلا  ُّکُفَی  ْمُِکبَو  ُِتْبُثی ، ْمُِکب  َو  ُءآشَی  ام  وُحْمَی  ْمُِکبَو  ُهَّللا ،

ماقتنا  درادیمرب و  ام  زا  ار  يراوخ  ّتلذ و  و  درادیم ، رارقرب  دهاوخ  ار  هچ  ره  دنکیم و  وحم  دهاوخ  ار  هچ  ره  امش  هطساو  هب  و 
، اهَراجْشا ُضْرَْألا  ُِتْبُنت  ْمُِکبَو  اِهب ، ُبَلُْطی  ٍنِمُْؤم  ِّلُک  َةَِرت  ُهَّللا  ُكِرُْدی 

ناتخرد  نیمز ، امش  هطساو  هب  و  دناتسیم ، دوش  هبلاطم  هک  ار  ینمؤم  ره  هدش  هتخیر  قحان  هب  نوخ 
، اهَقْزِرَو اهَرْطَق  ُءآمَّسلا  ُلِْزُنت  ْمُِکبَو  اهَراْمثا ، ُضْرَْألا  ُجِرُْخت  ْمُِکبَو 

، دنکیم لزان  ار  شیزور  ناراب و  نامسآ  دنایوریم و  ار  شیاههویم  و 
ُضْرَْألا 440] ُحِّبَُست  ْمُِکبَو  َْثیَْغلا ، ُهَّللا  ُلِّزَُنی  ْمُِکبَو  َبْرَْکلا ، ُهَّللا  ُفِشْکَی  ْمُِکبَو 

درادرب رد  ار  امش  ياهندب  هک  ینیمز  امش  رطاخ  هب  دتسرفیم و  ورف  ار  ناراب  دنکیم و  فرط  رب  ار  يراتفرگ  و 
یف  ِّبَّرلا  ُةَدارا  اهیسارَم ، ْنَع  اُهلابِج  ُّرِقَتْسَتَو  ْمُکَناْدبا ، ُلِمَْحت  یتَّلا 

رد دنوادخ  تساوخ  ددرگیم ، تباث  شهاگیاج  رد  اههوک  و  دیوگیم ، حیبست  ار  ادخ 
ْنِم  َلُِّصف  اَّمَع  ُرِداَّصلاَو  ْمُِکتُوُیب ، ْنِم  ُرُدْصَتَو  ْمُْکَیلا ، ُِطبْهَت  ِهِرُوما  ِریداقَم 

بناج  زا  هدش  لیصفت  ناگدنب  ماکحا  زا  هچنآ  دوشیم و  رداص  امش  ياههناخ  زا  هدش و  لّوحم  امش  هب  شروما  ریدقت 
ْتَدَحَج  ٌۀَّماَو  ْمُْکتََفلاخ ، ٌۀَّماَو  ْمُْکتَلَتَق ، ٌۀَّما  ْتَنُِعل  ِدابِْعلا ، ِماکْحا 

راکنا ار  ناتتیالو  دندرک و  تفلاخم  امش  اب  هدناسر و  تداهش  هب  ار  امش  هک  یتّما  رب  نیرفن  دوشیم  رداص  امش 
374 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ِهَّلل  ُدْمَْحلا  ْدَهْشَتُْست ، َْملَو  ْتَدِهَش  ٌۀَّماَو  ْمُْکیَلَع ، ْتَرَهاظ  ٌۀَّماَو  ْمُکَتَیالِو ،
ار يدنوادخ  ساپس  دمح و  دندادن ، تداهش  هب  نت  یلو  دندوب  رضاح  هک  یتّما  دندرک و  تشپ  امش  هب  هک  یتّما  دندومن و 

، ُدوُرْوَْملا ُدْرِْولا  َْسِئبَو  َنیدِراْولا ، ُدْرِو  َْسِئبَو  ْمُهیْواَم 441 ،] َراَّنلا  َلَعَج  يذَّلا 
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، ناگدشدراو ناگدنوش و  دراو  يارب  تسا  یهاگیاج  دب  هچ  داد و  رارق  ناشیدبا  هاگیاج  ار  شتآ  هک 
، ِهَّللاِْدبَعابا ای  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  : » وگب هبترم  هس  هاگنآ  َنیَملاْعلا . ِّبَر  ِهَّلل  ُدْمَْحلاَو 

، هَّللادبعابا يا  وت  رب  ادخ  دورد  مالس و  تسا ***********. نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپس  دمح و  و 
« ٌءيَرب َکََفلاخ  ْنَّمِم  ِهَّللا  َیلا  اَنَأ 

میوجیم  يرازیب  درکیم  فلاخم  وت  اب  هک  ره  زا  دنوادخ  يوس  هب  نم 
تسا نوفدم  ترضح  نآ  ياپ  نییاپ  رد  هک  ربکا ) یلع   ) مالسلا امهیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  ترضح ، نآ  دنزرف  ربق  دزن  يزیخیم و  رب  سپس 

: ییوگیم يوریم و 
ُمالَّسلا  َنینِمْؤُْملا ، ِریما  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

مالس  نانمؤمریما ، دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 
َۀَمِطاف َو  َۀَجیدَخ  َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِْنیَسُْحلاَو 442 ،] ِنَسَْحلا  َْنباَی  َْکیَلَع 

ُهَّللا یَّلَص  ییوگیم : هبترم  هس  سپـس  همطاف ****، هجیدخ و  ترـضح  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  نیـسح ، ماما  نسح و  ماما  دنزرف  يا  وت  رب 
******** وت نیلتاق  رب  وا  تنعل  وت و  رب  ادخ  دورد  مالس و  هبترم ***************  هس  زین  و  َکَلَتَق * ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َْکیَلَع ،

يرازیب نانآ  زا  دـنوادخ  يوس  هب  نم  هراشا  ادهـش  ریاس  يوس  هب  دوخ  تسد  اب  يزیخیمرب و  سپـس  ٌءيَرب * ْمُْهنِم  ِهَّللا  َیلا  اـَنَأ  ییوگیم :
**************************************** میوجیم

، ِهَّللاَو ُْمتُْزف  ْمُْکیَلَع ، ُمالَّسلا  ْمُْکیَلَع ، ُمالَّسلا  ْمُْکیَلَع ، ُمالَّسلا  ییوگیم : ینکیم و 
، دیدش راگتسر  ادخ  هب  دیدش ، راگتسر  ادخ  هب  امش ، رب  مالس  امش ، رب  مالس  امش  رب  مالس  ********** 

. ًامیظَع ًازْوَف  َزُوفاَف  ْمُکَعَم  ّینا  َْتیَلَف  ِهَّللاَو ، ُْمتُْزف  ِهَّللاَو ، ُْمتُْزف 
مدیسریم  گرزب  يراگتسر  هب  مدوب و  امش  اب  شاک  يا  سپ  دیدش ، راگتسر  ادخ  هب 

، يروآیم اجب  زامن  تعکر  شش  یتسیایم و  هلبق  هب  ور  مالسلا  هیلع  هَّللادبعیبا  ربق  تشپ  ینزیم و  رود  نآ  زا  دعب 
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ندروآ اجب  هّتبلا  [ ) 443 .] يدرگیمرب یتساوخ  رگا  ینکیم و  فّقوت  یتساوخ  رگا  هاگنآ  دـسریم . مامتا  هب  تتراـیز  يدرک  نینچ  یتقو 
(. دنناوخب ار  ترایز  نتم  هّجوت  اب  دنتسیاب و  يرانک  رد  تسا  یفاک  تسا ، لکشم  رضاح  لاح  رد  راّوز  همه  يارب  بادآ  نیا  مامت 

***
نیسح ماما  ربق  دزن  دومرف : هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  يزورم ، صفح  نب  نامیلس  زا  تارایزلا » لماک   » ّفلؤم مود  ترایز 

: ییوگیم مالسلا  هیلع 
، ِهِضْرا یف  ِهَّللا  َۀَّجُح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللاِْدبَع ، ابا  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

، نیمز رد  ادخ  تّجح  يا  وت  رب  مالس  هّللادبع ، ابا  يا  وت  رب  مالس 
َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهِْقلَخ ، یلَع  ُهَدِهاشَو 

دنزرف يا  وت  رب  مالس  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  تاقولخم ، نایم  رد  وا  هاوگ  و 
َتْمَقا  ْدَق  َکَّنا  ُدَهْشا  ِءآرْهَّزلا ، َۀَمِطاف  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  یضَتْرُْملا  ٍّیلَع 

ار زامن  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  ارهز ، همطاف  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  یضترم ، ّیلع 
، ِرَْکنُْملا ِنَع  َْتیَهَنَو  ِفوُْرعَْملِاب  َتْرَماَو  َةاکَّزلا ، َْتیَتآَو  َةالَّصلا ،

، هدومن رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يداد و  تاکز  هتشاد و  اپ  هب 
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ًاتّیَمَو ًاّیَح  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَصَف  ُنیقَْیلا ، َكاتا  یّتَح  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  َتْدَهاجَو 
رب ار  تتـسار  هنوگ  سپـس  گرم * تایح و  لاح  رد  وت  رب  ادخ  دورد  مالـس و  سپ  يدیـسر ، تداهـش  هب  ات  يدومن  داهج  ادـخ  هار  رد  و 

، َکِّبَر ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  َکَّنا  ُدَهْشا  ییوگیم : يراذگیم و  حیرض 
یتشاد  ینشور  هاوگ  هنّیب و  تراگدرورپ  زا  روما ) مامت  رد   ) وت هک  مهدیم  یهاوگ  ****************************** 

ارم تراگدرورپ  دزن  رد  ات  ماهدـمآ  تهاگرد  هب  مناهانگ  هب  رارقا  اب  هاگنآ  ِهَّللاِلوُسَر  َْنب  اَی  َکِّبَر  َدـْنِع  یل  َعَفْـشَِتل  ِبُونُّذـلِاب ، ًاّرِقُم  َُکْتئِج 
، ادخ لوسر  دنزرف  يا  ینک  تعافش 

: ییوگیم و  بلاط و )...  یبا  نب  ّیلع  ای   ) ینکیم يراج  نابز  رب  ناشفیرش  ياهمان  اب  ار  مالسلا  مهیلع  هّمئا  کت  کت 
ّینا  ًادْهَعَو ، ًاقاثیم  َكَْدنِع  یل  ُْبتْکا  ییوگیم : سپس  ِهَّللا  ُجَجُحْمُکَّنا  ُدَهْشا  »

نم  هک  نک  تبث  دوخ  دزن  رد  ارم  دهع  نامیپ و  دیتسه ************ ادخ  ياهتّجح  امش  هک  مهد  یهاوگ 
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[444 .] ُدِهاَّشلا َْتنا  َکَّنا  َکِّبَر ، َْدنِع  یل  ْدَهْشاَف  َقاثیْملا ، ًادِّدَُجم  َُکْتیَتا 
. یهاوگ نیرتهب )  ) وت هک  تراگدرورپ  دزن  رد  شاب  مهاوگ  سپ  ماهدمآ  نامیپ  دیدجت  يارب 

***
: دـیوگیم تسا ؟ ردـقچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  امـش و  نیب  تفاسم  دومرف : یفعج  رباج  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  موس  تراـیز 

باوث هب  ار  وت  هک  يرادـن  تسود  دومرف : يرآ ، متفگ : ینکیم ؟ تراـیز  ار  ترـضح  نآ  دومرف : زور ، کـی  زا  شیب  یمک  مدرک : ضرع 
لها دوشیم  اّیهم  شترایز  يارب  هک  امـش  زا  سک  ره  دومرف : موش ، تیادـف  يرآ  مدرک : ضرع  مهد ؟ تراشب  مزاـس و  دونـشخ  شتراـیز 

رب لّکوم  ار  هتـشرف  رازه  راهچ  لاعتم  دنوادخ  دوریم  نوریب  هدایپ ، ای  هراوس  شلزنم ، زا  هک  یماگنه  دنهدیم ، هدژم  ار  رگیدـکی  نامـسآ 
رب يدیسر  ترضح  نآ  مرح  هب  هاگره  دومرف : سپس  دنتسرفب . دورد  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  ربق  هب  ندیـسر  ات  وا  رب  هک  دهدیم  رارق  وا 

؟ تسا مادک  تاملک  نآ  متفگ : يربیم ، یهلا  تمحر  زا  ياهرهب  ياهملک ، ره  يازا  رد  هک  وگب  ار  تاملک  نیا  تسیاب و  سّدقم  مرح  ِرَد 
: ییوگیم دومرف : [ 445]

ٍحُون  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِةَْوفَص  َمَدآ  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
، حون ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، هدیزگرب  هدنب ) ، ) مدآ ثراو  يا  وت  رب  مالس 

ای َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِلیلَخ  َمیهاْربا  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللاِِیبَن ،
يا  وت  رب  مالس  ادخ ، لیلخ  میهاربا ، ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، ربمایپ 

ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِحُور  یسیع  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللاِمیلَک ، یسُوم  َثِراو 
مالس  ادخ ، حور  یسیع ، ثراو  يا  وت  رب  مالس  هَّللا ، میلک  یسوم ، ثراو 

ِریما َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِلُسُر  ِدِّیَس  ٍدَّمَُحم  َثِراو  ای  َْکیَلَع 
نانمؤمریما  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، ناگداتسرف  رورس  اقآ و  دّمحم ، ثراو  يا  وت  رب 

ِیِضَّرلا  ِنَسَْحلا  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیّیِصَْولا ، ِْریَخَو  َنینِمْؤُْملا 
دونشخ ماما ) نآ   ) نسح ماما  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ءایصوا ، نیرتهب  و 

ُمالَّسلا  ُرَبْکَْألا ، ُقیّدِّصلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِّیِضْرَْملا ، یِضاَّرلا  ِرِهاَّطلا 
مالس  راتفگ ، تسار  نیرتگرزب  يا  وت  رب  مالس  دنسپ ، دروم  یضار و  هزیکاپ و  و 

ْتَّلَح  یتَّلا  ِحاوْرَْألا  َیلَعَو  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُّیِقَّتلا ، ُّرَْبلا  ُّیِصَْولا  اَهُّیا  َْکیَلَع 
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تمَرَح  رد  هک  یحاورا  رب  وت و  رب  مالس  راگزیهرپ ، راکوکین  نیشناج  يا  وت  رب 
377 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

، َِکب َنیّفاْحلا  ِۀَِکئالَْملا  یَلَعَو  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َِکلْحَِرب ، ْتَخاناَو  َِکئآنِِفب ،
، دناهدز هقلح  تمَرَح  درگرب  هک  یناگتشرف  رب  وت و  رب  مالس  دنمیقم ، نوفدم و 

َْتیَهَنَو  ِفوُْرعَْملِاب ، َتْرَماَو  َةاکَّزلا ، َْتیَتآَو  َةالَّصلا ، َتْمَقا  ْدَق  َکَّنا  ُدَهْشا 
یهن  فورعم و  هب  رما  يداد و  تاکز  هتشاداپ و  هب  ار  زامن  وت  هک  مهدیم  یهاوگ 

َکیتا  یّتَح  ًاِصلُْخم  َهَّللا  َتْدَبَعَو  َنیدِْحلُْملا ، َتْدَهاجَو  ِرَْکنُْملا ، ِنَع 
شتسرپ  ار  ادخ  تداهش ، تقو  ات  هدومن و  داهج  نانیدیب  اب  هدرک و  رکنم  زا 

. ُُهتاکََربَو ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُنیقَْیلا ،
. داب وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  يدومن ،

: » وگب راذگب و  حیرض  رب  ار  دوخ  تسد  يداتسیا  نآ  دزن  يدیسر و  ربق  هب  یتقو  يوریم ، رّهطم  ربق  يوس  هب  هاگنآ 
ِهِضْرا  یف  ِهَّللا  َۀَّجُح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

[446 .] يراد یمیظع  رایسب  ياهباوث  يروآیم ، اجب  ترضح  نآ  دزن  هک  یتعکر  ره  لباقم  رد  هک  نادب  روآ و  يور  زامن  هب  سپس  « 
***

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هب  یتقو  هک  مدرک  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  دـیوگیم : راّمع  نب  ۀـیواعم  مراـهچ  تراـیز 
: وگب دومرف : میوگب ؟ هچ  مدش  بایفرش 

ای ُهَّللا  َکَمِحَر  ِهَّللا ، ِْدبَع  ابا  ای  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللاِْدبَع ، ابا  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
يا  دنک  تمحر  ار  وت  دنوادخ  هَّللادبعابا ، يا  وت  رب  ادخ  دورد  هَّللادبعابا ، يا  وت  رب  مالس 

ْنَم  ُهَّللا  َنََعلَو  َکِمَد ، یف  َكِرَش  ْنَم  ُهَّللا  َنََعلَو  َکَلَتَق ، ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  ِهَّللاِْدبَع ، ابا 
هک  یناسک  دندش و  کیرش  وت  نوخ  نتخیر )  ) رد هک  یناسک  وت و  نیلتاق  دنوادخ  هَّللادبعابا 

[447 .] ٌءيَرب َِکلذ  ْنَم  ِهَّللا  َیلا  اَنا  ِِهب ، َیِضَرَف  َِکلذ  ُهَغََلب 
. میوجیم يرازیب  نانآ  زا  ادخ  هاگرد  هب  نم  دنک ، تنعل  ار  دندش  دونشخ  دیسر و  نانآ  هب  وت  تداهش  ربخ 

***
هب هاگره  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  دـیوگیم : هک  هدـش  لقن  دالبلا  یبا  نب  میهاربا  زا  ربتعم  دنـس  هب  مجنپ  تراـیز 

: میوگیم مدرک : ضرع  ییوگیم ؟ هچ  يوریم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز 
378 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ْدَق َکَّنا  ُدَهْشا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِْدبَع  ابا  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
وت هک  مهدیم  یهاوگ  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  هَّللادبعابا ، يا  وت  رب  مالس 

ص378 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
، ِرَْکنُْملا ِنَع  َْتیَهَنَو  ِفوُْرعَْملِاب ، َتْرَماَو  َةاکَّزلا ، َْتیَتآَو  َةالَّصلا ، َتْمَقا 

هدرک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و  يداد ، تاکز  هتشاداپ و  هب  ار  زامن 
َنیذَّلا  َّنا  ُدَهْشاَو  ِۀَنَسَْحلا ، ِۀَظِعْوَْملاَو  ِۀَمْکِْحلِاب  َکِّبَر  ِلیبَس  یلا  َتْوَعَدَو 
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هک  یناسک  مهدیم  یهاوگ  يدومن و  توعد  تراگدرورپ  هار  هب  وکین  زردنا  ییاناد و  اب  و 
َدُواد ِناِسل  یلَع  َنُوبَّذَعُم  َنُونوُْعلَم  َکَتَمْرُح ، اوُّلَحَتْساَو  َکَمَد ، اوُکَفَس 

هدش  نیرفن  میرم  نب  یسیع  دواد و  نابز  رب  دنتسکش  ار  تتمرح  هتخیر و  ار  تنوخ 
. َنوُدَتْعَی اُوناکَو  اْوَصَع  اِمب  َِکلذ  َمَیْرَم ، ِْنب  یَسیعَو 

. دندوب راک  زواجت  هدرک و  ینامرفان  هک  نیا  رطاخ  هب  دنباذع ، رد  و 
[448 .] تسا نینچ  يرآ ! دومرف :

***
: وگب يدیسر  ترضح  نآ  ربق  دزن  یتقو  دومرف : هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یطاباس  راّمع  مشش  ترایز 

ُمالَّسلا  َنینِمْؤُْملا ، ِریما  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
مالس  نانمؤمریما ، دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 
ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  ِۀَّنَْجلا ، ِلْها  ِبابَش  َدِّیَس  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللاِْدبَع ، ابا  اَی  َْکیَلَع 

، تشهب لها  ناناوج  رورس  اقآ و  يا  وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  هَّللادبعابا ، يا  وت  رب 
ْنِم  ُهُطَخَسَو  ِنمْحَّرلا ، یَضِر  ْنِم  ُهاضِر  ْنَمای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُُهتاکََربَو ،

زا شیگدرزآ  دنوادخ و  يدونشخ  زا  شیدونشخ  هک  يا  وت  رب  مالس  و 
، ِهَّللا َبابَو  ِهَّللا ، َۀَّجُحَو  ِهَّللا ، َنیما  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِنمْحَّرلا ، ِطَخَس 

ادخ تمحر )  ) هاگرد تّجح و  نیما و  يا  وت  رب  مالس  تسا ، دنوادخ  یگدرزآ 
، ِهَّللا َلالَح  َْتلَّلَح  ْدَق  َکَّنا  ُدَهْشا  ِهَّللا ، َیلا  َیِعاَّدلاَو  ِهَّللا ، یَلَع  َلیلَّدلاَو 

لالح و ار  ادخ  لالح  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  ادخ ، يوس  هب  هدننک  توعد  امنهار و  و 
379 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

، ِفوُْرعَْملِاب َتْرَماَو  َةاکَّزلا ، َْتیَتآَو  َةالَّصلا ، َتْمَقاَو  ِهَّللا ، َمارَح  َْتمَّرَحَو 
فورعم  هب  رما  يداد و  تاکز  هتشاداپ و  هب  زامن  هدرمش و  مارح  ار  ادخ  مارح 

ِۀَظِعْوَْملاَو ِۀَمْکِْحلِاب  َکِّبَر  ِلیبَس  یلا  َتْوَعَدَو  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  َْتیَهَنَو 
توعد  تراگدرورپ  هار  هب  وکین  زردنا  ییاناد و  اب  هدومن و  رکنم  زا  یهن  و 

، َنُوقَزُْرت ْمُکِّبَر  َْدنِع  ٌءآیْحا  ٌءآدَهُش  َکَعَم  َِلُتق  ْنَمَو  َکَّنا  ُدَهْشاَو  ِۀَنَسَْحلا ،
دیوشیم هداد  يزور  ناتراگدرورپ  دزن  رد  دناهدنز و  دیهش و  دندش  هتشک  وت  اب  هک  یناسک  مامت  وت و  هک  مهدیم  یهاوگ  يدومن و 

، َکََلتاق ْنَّمِمَو  َکَلَتَق ، ْنَّمِم  ِۀَئآرَْبلِاب  َهَّللا  ُنیدا  ِراَّنلا ، ِیف  َکَِلتاق  َّنا  ُدَهْشاَو 
وت اب  گنج  هب  هک  یناسک  وت و  نیلتاق  زا  يرازیب  هطـساو  هب  ادـخ  نید  زا  منکیم  يوریپ  تسا ، شتآ  رد  وت  لـتاق  هک  مهدیم  یهاوگ  و 

هتساوخرب 
ای َْکنُِعی ، َْملَو  َکَتْوَص  َعِمَس  ْنَّمِمَو  َْکیَلَع ، َعَمَج  ْنَّمِمَو  َْکیَلَع ، َعَیاشَو 

، دندرکن تیرای  یلو  دندینـش  ار  تیادص  هک  یناسک  زا  دندرک و  هدامآ  هاپـس  وت  هیلع  رب  هک  یناسک  زا  دـندرک و  ینابیتشپ  رگیدـکی  زا  و 
يا 

[449 .] ًامیظَع ًازْوَف  َزُوفاَف  ْمُکَعَم  ُْتنُک  ینَْتَیل 
. مدشیم لیان  گرزب  يراگتسر  هب  مدوب و  وت  اب  شاک 
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***
( ثراو ترایز  : ) متفه ترایز 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نامیالوم  ترایز  يارب  دیوگیم : هک  دنکیم  لقن  لاّمج  ناوفص  زا  دّجهتملا » حابصم   » رد یسوط » خیـش   » موحرم
يا دومرف : دنک ، رکذ  میارب  ترضح  نآ  ترایز  رد  ار  یلمعلاروتسد  هک  مدرک  اعدتسا  وا  زا  مدیبلط و  تصخر  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

: » وگب امن و  عمج  ار  دوخ  هداوناخ  سپس  نک ، لسغ  موس  زور  رد  ریگب و  هزور  زور  هس  تکرح  زا  لبق  ناوفص !
 ... َکُعِدْوَتْسا ّینِإ  َّمُهَّللا 

لسغ تارف  بآ  اب  سپس  تشذگ ) هحفص 361  مالسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  بادآ  شخب  رد  توافت  رـصتخم  اب  اعد  نیا  رخآ . ات  « )
نم زا  دعب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مدنزرف  نیا  دومرف : هک  داد  ربخ  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  زا  شناردپ ، زا  مردپ  نک ،

كاپ دزیریم و  ياهنوگ  هب  شناهانگ  دـنک  ترایز  ار  وا  تارف ، بآ  اـب  لـسغ  زا  سپ  سک  ره  سپ  دـش ، دـهاوخ  هتـشک  تارف  راـنک  رد 
دّمحم رب  تاولـص  هَّللا و  ّالا  هلا  ریبکت و ال  نتفگ  هلمج  زا  یتاروتـسد ، رکذ  زا  دعب  هاگنآ  تسا . هدش  ّدلوتم  ردام  زا  هزات  ایوگ  هک  دوشیم 

تسیاب و يدیسر  مرح  ِرَد  هب  نوچ  دومرف : ترضح ، نآ  نالتاق  رب  تنعل  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  رب  تاولـص  صوصخ  هب  دّمحم و  لآو 
َناَْحبُسَو  ًارِیثَک ، ِهَّللُدْمَْحلاَو  ًارِیبَک ، ُرَبْکا  ُهَّللا  وگب :

تسوا و صوصخم  ناوارف  شیاتـس  دمح و  و  تسا ، فیـصوت  هشیدنا و  زا  رتگرزب  ادـخ  ***************************** 
هّزنم  كاپ و  دنوادخ 

380 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ْنَأ  َالَْول  َيِدَتْهَِنل  اَّنُک  ام  َو  اذِهل ، اَنادَه  يِذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  َو  اًلیِصا ، َو  ًةَرُْکب  ِهَّللا 

ییامنهار تیاده و  رگا  هک  درک  تیاده  تمحر  هاگرد  نیا  هب  ار  ام  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس  دمح و  ماش ، حبـص و  تسا 
دوبن وا 

اَی َْکیَلَع  ُمالَّسلا  وگب : سپس  ِّقَْحلِاب * اَنِّبَر  ُلُسُر  َْتئاَج  ْدََقل  ُهَّللا ، اَناَدَه 
يا  وت  رب  مالس  دندمآ ******. قح  هب  ام ، راگدرورپ  ناگداتسرف  نیقی  هب  میتفاییمن ، تیاده  ام 

، َنیِِّیبَّنلا َمَتاَخ  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َِّیبَن  اَی  َکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ُلوُسَر 
، ربمایپ نیرخآ  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، ربمایپ  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، لوسر 
ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َبِیبَح  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنِیلَسْرُْملا ، َدِّیَس  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

مالس  ادخ ، بیبح  يا  وت  رب  مالس  ناگداتسرف ، رورس  اقآ و  يا  وت  رب  مالس 
ای َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیِّیِصَْولاَدِّیَس ، ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنِینِمْؤُْملاَریِمَأ ، اَی  َْکیَلَع 

يا  وت  رب  مالس  ربمایپ ، نانیشناج  رورس  اقآ و  يا  وت  رب  مالس  نانمؤمریما ، يا  وت  رب 
ُمالَّسلا  َنیَِملاْعلا ، ِءاِسن  ِةَدِّیَس  [ 450] َۀَمِطاف یلَع  ُمالَّسلا  َنِیلَّجَحُْملا ، ِّرُْغلا  َِدئاق 

مالس  ناهج ، ناوناب  رورس  همطاف ، دنزرف  يا  وت  رب  مالس  دننامیب ، ياهناسنا  ياوشیپ 
، َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ َّیِصَو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َكِْدلُو ، ْنِم  ِۀَِّمئَْألا  یَلَع  َو  َْکیَلَع 

، نانمؤمریما نیشناج  يا  وت  رب  مالس  تنادنزرف ، زا  ناماما  رب  وت و  رب 
ِهَّللا  َۀَِکئالَم  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَأ  ُدیِهَّشلا ، ُقیِّدِّصلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
ادخ ناگتشرف  يا  امش  رب  مالس  دیهش ، راتفگ  تسار  يا  وت  رب  مالس 
َیِّبَر  َۀَِکئالَم  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِفیِرَّشلا ، ِماقَْملا  اَذه  ِیف  َنیِمیِقُْملا 
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نم  راگدرورپ  ناگتشرف  يا  امش  رب  مالس  دیتسه ، میقم  فیرش  هاگراب  نیا  رد  هک 
ُتیَِقب  ام  ًاَدبَأ  یِّنِم  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُمالَّسلاِْهیَلَع ، ِْنیَسُْحلا  ِْربَِقب  َنِیقِدْحُْملا 

متسه  هک  یمادام  داب  امش  رب  نم  یگشیمه  دورد  مالس و  دیاهتفرگرب ، رد  ار  داب - دورد  وا  رب  هک  نیسح - ربق  هک 
ُمالَّسلا  ِهَّللاِْدبَعابا ، ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ییوگیم : هاگنآ  ُراهَّنلا * َو  ُْلیَّللا  َیَِقب  َو 
مالس  هَّللادبعابا ، يا  وت  رب  مالس  تسا **********، یقاب  زور  بش و  و 

ُْنباَو  َكُْدبَع  [، 451  ] َنِینِمْؤُْملاِریِما َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ، ] ِهَّللا ِلوُسَر  َْنباَی  َْکیَلَع 
دنزرف تاهدنب و  نانمؤمریما ،  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ، ] ادخ لوسر  دنزرف  يا  وت  رب 
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یلاوُْملاَو  ْمُْکیَلَع ، ِفالِْخِلل  ُكِراَّتلاَو  ِّقِّرلِاب ، ُّرِقُْملا  َِکتَما ، ُْنباَو  َكِْدبَع 

رادتسود هک  یلاح  رد  امش و  اب  تفلاخم  نودب  و  مراد ، یگدنب  هب  رارقا  متسه ، تزینک  دنزرف  هدنب و 
َبَّرَقَت  َو  َكِدَهْشَِمب ، َراجَتْساَو  َکَمَرَح ، َدَصَق  ْمُکِّوُدَِعل ، يداعُْملاَو  ْمُکِِّیلَِول ،

بّرقت  دصق  نیا  هب  هدروآ و  هانپ  تتداهش  ّلحم  هب  هدرک و  دصق  ار  تفیرش  مرح  ترایز )  ) میامش نانمشد  نمشد  ناتسود و 
ای ُلُخْداَء  ِهَّللا ، ِِّیبَن  ای  ُلُخْداَء  ِهَّللا ، ُلوُسَر  ای  ُلُخْدَأَء  كِدْصَِقب ، ْکَیلِإ 

موش  لخاد  ایآ  ادخ ، ربمایپ  يا  موش  لخاد  ایآ  ادخ ، لوسر  يا  موش  لخاد  ایآ  مبلطیم ، ار  تهاگرد  هب 
ِءاِسن َةَدِّیَس  ُۀَمِطاف  ای  ُلُخْداَء  َنیِّیِصَْولاَدِّیَس ، ای  ُلُخْداَء  َنِینِمْؤُْملاَریِمَأ ،

ناوناب  رورس  همطاف  يا  موش  لخاد  ایآ  نانیشناج ، رورس  اقآ و  يا  موش  لخاد  ایآ  نانمؤمریما ، يا 
، ِهَّللاِلوُسَر َْنباَیَيالْوَمای  ُلُخْداَء  ِهَّللاِْدبَعاباای ، َيالْوَمای  ُلُخْداَء  َنیَِملاْعلا ،

. ادخ لوسر  دنزرف  يا  نم  يالوم  يا  موش  لخاد  ایآ  هَّللادبعابا ، يا  نم  يالوم  يا  موش  لخاد  ایآ  ناهج ،
ِدِحاْولا ِهَّللُدْمَْحلا  وگب : وش و  لخاد  هاگنآ  تسا ، یبایفرـش  هزاجا  هناشن  نآ  هک  نادب  دیدرگ ، ریزارـس  تکـشا  دش و  عشاخ  تلد  رگا  سپ 

، َِکتَیالِِول ِینادَه  يِذَّلا  ِدَمَّصلا ، ِدْرَْفلا  ِدَحَْألا 
دومن تیاده  وت  یتسود  هب  ارم  هک  تسا  زاین  یب  ياهنت  اتکی و  هناگی  دنوادخ  صوصخم  شیاتس  دمح و 

: ییوگیم یتسیایم و  رس  يالاب  سپس  َكَدْصَق * ِیل  َلَّهَسَو  َِکتَرایِِزب ، ِینَّصَخَو 
************************ دینادرگ ناسآ  میارب  هدیزگرب و  تترایز  يارب  ارم  و 

ِِیبَن  ٍحُون  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِةَْوفَص  َمَدآ  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
ربمایپ حون  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، هدیزگرب  مدآ  ثراو  يا  وت  رب  مالس 

َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِلیلَخ  َمیهاْربا  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ،
ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، لیلخ  میهاربا  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ ،

َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِحُور  یسیع  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِمیلَک  یسُوم 
وت رب  مالس  ادخ ، حور  یسیع  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، تبحصمه  یسوم 

َنینِمْؤُْملا  ِریما  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِبیبَح  ٍدَّمَُحم  َثِراو  ای 
، ادخ ّیلو  نانمؤمریما  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، بیبح  دّمحم  ثراو  يا 

ُمالَّسلا  یفَطْصُْملا  ٍدَّمَُحم  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِِّیلَو  ُمالَّسلاِْهیَلَع 
مالس  یفطصم ، دّمحم  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  داب - وا  رب  ادخ  دورد  هک  - 
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ُمالَّسلا  ِءآرْهَّزلا ، َۀَمِطاف  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  یضَتْرُْملا  ٍِّیلَع  َْنباَی  َْکیَلَع 
مالس  ارهز ، همطاف  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  یضترم ، یلع  دنزرف  يا  وت  رب 

َْرتِْولاَو ِهِراث ، َْنباَو  ِهَّللاَراث  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  يْربُْکلا  َۀَجیدَخ  َْنباَی  َْکیَلَع 
هک  ياهناگی  و  تسادخ ، ناتهاوخنوخ  هک  یسک  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  يربک  هجیدخ  دنزرف  يا  وت  رب 

َتْرَماَو  َةاکَّزلا ، َْتیَتآَو  َةالَّصلا ، َتْمَقا  ْدَق  َکَّنا  ُدَهْشا  ُرُوتْوَْملا ،
رما يداد و  تاکز  هتشاد و  اپ  هب  ار  زامن  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  تسا ، هدشن  هتفرگ  شنوخ  ماقتنا 

، ُنیقَْیلا َکیتا  یّتَح  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  َْتعَطاَو  ِرَْکنُْملا ، ْنَع  َْتیَهَنَو  ِفوُْرعَْملِاب ،
، يدیسر تداهش  هب  ات  يدومن  يوریپ  شلوسر  ادخ و  زا  هدرک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 

َِکلِذب  ْتَعِمَس  ًۀَّما  ُهَّللا  َنََعلَو  َْکتَمَلَظ ، ًۀَّما  ُهَّللا  َنََعلَو  َْکتَلَتَق ، ًۀَّما  ُهَّللا  َنَعَلَف 
نآ  هب  هدینش و  ار  هعقاو )  ) نیا هک  یناسک  دندرک و  متس  وت  هب  هک  یناسک  وت و  نیلتاق  دنوادخ 

ِبالْصَْألا  ِیف  ًارُون  َْتنُک  َکَّنا  ُدَهْشا  ِهَّللاِْدبَع ، ابا  ای  َيالْوَم  ای  ِِهب ، ْتَیِضَرَف 
ياهبلص  رد  يرون  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  هَّللادبعابا ، يا  نم ، يالوم  يا  دنک ، تنعل  دندش  یضار 

َْملَو  اهِساْجنِاب ، ُۀَِّیلِهاْجلا  َکْسِّجَُنت  َْمل  ِةَرَّهَطُْملا ، ِماحْرَْألاَو  ِۀَِخماَّشلا ،
تخاسن و هدولآ  ار  وت  شیاهیکاپان  اب  ّتیلهاج  نارود  هک  يدوب ، هزیکاپ  ياهمحر  هبترم و  دنلب 

ِناکْراَو  ِنیّدلا  ِِمئآعَد  ْنِم  َکَّنا  ُدَهْشاَو  اِهباِیث ، ِتاَّمَِهلْدُم  ْنِم  َکِْسْبُلت 
هاگهیکت  نید و  ياههیاپ  زا  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  و  دیناشوپن ، ار  وت  شاهدولآ  ياهسابل 

، ُّيِدْهَْملايِداْهلا ُّیِکَّزلا ، ُّیِضَّرلا  ُّیِقَّتلا ، ُّرَْبلا  ُمامِْإلا  َکَّنا  ُدَهْشاَو  َنینِمْؤُْملا ،
، ياهتفای تیاده  يامنهار  هزیکاپ و  هدیدنسپ  راکزیهرپ و  راکوکین  ياوشیپ  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  یتسه و  نانمؤم 

ُةَورُْعلاَو يدُْهلا  ُمالْعاَو  يْوقَّتلا  ُۀَِملَک  َكِْدلُو  ْنِم  َۀَّمِّئَْألا  َّنا  ُدَهْشاَو 
نامسیر  تیاده و  ياههناشن  يراکزیهرپ و  ساسا  وت  نادنزرف  زا  ناماما  هک  مهدیم  یهاوگ  و 

ُهَئآِیْبناَو  ُهَتَِکئالَمَو ، َهَّللا  ُدِهْشاَو  اْینُّدلا ، ِلْها  یلَع  ُۀَّجُْحلاَو  یْقثُْولا 
ار شناگداتسرف  ناربمایپ و  ناگتشرف و  ادخ و  و  دنتسه ، نایناهج  رب  ادخ )  ) تّجح و  تیاده )  ) مکحم

ِمیتاوَخَو  ینید  ِِعیارَِشب  ٌِنقُوم ، ْمُِکبایِابَو  ٌنِمُْؤم ، ْمُِکب  ّینا  ُهَلُسُرَو ،
امش تشگزاب  هب  ملمع  بقاوع  منید و  نیناوق  هطساو  هب  مراد و  نامیا  امش  هب  هک  مریگیم  هاوگ 

، ْمُْکیَلَع ِهَّللا  ُتاوَلَص  ٌِعبَّتُم ، ْمُکِْرمَِأل  يْرماَو  ٌْملِس ، ْمُِکْبلَِقل  یْبلَقَو  یلَمَع 
امش رب  ادخ  ياهدورد  مالس و  تسامش ، لمع  وریپ  ملمع  امش و  لد  میلست  ملد  و  منئمطم ،
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، ْمُکِدِهاش یلَع  َو  ْمُکِماسْجا ، یلَع  َو  ْمُکِداسْجا ، یلَعَو  ْمُکِحاوْرا ، یلَعَو 

رضاح رب  امش و  ياهرکیپ  اهندب و  حاورا و  رب  و 
************* ناتنطاب رهاظ و  ناتبیاغ و  ار و  ربق  ناکما ) تروص  رد   ) هاگنآ ْمُِکنِطاب * یلَع  َو  ْمُکِرِهاظ ، یلَع  َو  ْمُِکِبئاغ ، یلَع  َو 

، ِهَّللاِْدبَعابا ای  یّماَو  َْتنا  یبِاب  ِهَّللاِلوُسَر ، َْنباَی  یّماَو  َْتنا  یبِاب  وگب : سوبب و 
، هَّللادبعابا يا  تیادف  مردام  ردپ و  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  تیادف  مردام  ردپ و  ******* 
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ِلْها  ِعیمَج  یلَعَو  اْنیَلَع ، َِکب  ُۀَبیصُْملا  ِتَّلَجَو  ُۀَّیِزَّرلا ، ِتَمُظَع  ْدََقل 
لها  ام و  رب  وت  تبیصم  دمآ و  شیپ  یگرزب  يراتفرگ  نیقی  هب 

ای َِکلاتِِقل ، ْتَأَّیَهَتَو  ْتَمَْجلاَو  ْتَجَرْسا  ًۀَّما  ُهَّللا  َنَعَلَف  ِضْرَْألاَو ، ِتاومَّسلا 
يا  دندش ، هدامآ  وت  اب  گنج  يارب  دندز و  ماجل  هدرک و  نیز  ار  اهبسا  هک  ار  یمدرم  دنک  تنعل  ادخ  سپ  دمآ ، نارگ  نیمز  اهنامسآ و 

َهَّللا  ُلَئْسا  َكِدَهْشَم ، یلا  ُْتیَتاَو  َکَمَرَح ، ُتْدَصَق  ِهَّللاِْدبَع ، ابا  ای  َيالْوَم 
مهاوخیم  ادخ  زا  مدمآ ، تتداهش  ّلحم  هب  هدرک و  دصق  ار  تفیرش  مرح  هَّللادبعابا ، يا  نم  يالوم 

ٍدَّمَُحم یلَع  َِّیلَُصی  ْنا  ِْهیََدل ، ََکل  يذَّلا  ِّلَحَْملِابَو  ُهَْدنِع ، ََکل  يذَّلا  ِنْاَّشلِاب 
دّمحم رب  يراد ، وا  دزن  هک  یهاگیاج  تلزنم و  ّقح  هب 

اـیند و رد  ارم  دتـسرف و  دورد  شکاـپ  نادـناخ  زاـمن و  تعکر  ود  زیخرب و  سپـس  ِةَرِخاـْلاَو * اْینُّدـلا  ِیف  ْمُـکَعَم  ینَلَعْجَی  ْناَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو 
.******* دهد رارق  امش  اب  ترخآ 

ُْتیَّلَص  ّینا  َّمُهللا  وگب : يدش ، غراف  زامن  زا  یتقو  ناوخب و  یتساوخ  هک  ياهروس  ره  دمح و  اب 
هدناوخ  زامن  ایادخ  ***************************** 

َعوُکُّرلاَو  َةالَّصلا  َّنَِأل  ََکل ، َکیرَش  َكَدْحَو ال  ََکل ، ُتْدَجَسَو  ُْتعَکَرَو 
عوکر  زامن و  هک  ارچ  يرادن ، یکیرش  ياهناگی و  هک  ییوت  مدروآ ، ياجب  دوجس  عوکر و  وت  يارب  و 

َمُهللا  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ُهَّللا ال  َْتنا  َکَّنَِأل  ََکل ، اَّلا  ُنوُکَی  َدوُجُّسلاَو ال 
ایادخ تسین ، وت  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  ییوت  نوچ  تسوت ، يارب  طقف  دوجس  و 

، ِۀَّیِحَّتلاَو ِمالَّسلا  َلَْضفا  یّنَع  ْمُهِْغْلباَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص 
ناسرب  نانآ  هب  ارم  دورد  مالس و  نیرتهب  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب 

َيالْوَم  یلا  یّنِم  ٌۀَّیِدَه  ِناتَعْکَّرلا  ِناتاهَو  َّمُهللا  َمالَّسلا ، ُمُْهنِم  َّیَلَع  ْدُدْراَو 
مرورس  الوم و  هب  نم  بناج  زا  ياهیده  تعکر  ود  نیا  ایادخ  نادرگزاب ، نم  هب  ار  ناشمالس  و 

384 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ْلَّبَقَتَو  ِْهیَلَعَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللا  ُمالَّسلا ، اَمِْهیَلَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا 

، ریذپب نم  زا  تسرف و  دورد  وا  رب  دّمحم و  رب  ایادخ  تسا ، داب - ناشیا  رب  دورد  مالس و  هک  یلعنبنیسح -
ای َکِِّیلَو  یفَو  َکیف ، یئآجَرَو  یلَما  ِلَْضفِاب  َِکلذ  یلَع  ینْرُْجأَو  یّنِم 

يا  امرف ، اطع  نم  هب  ار  مراد  دیما  ّتیلو  وت و  زا  هتشاد و  وزرآ  هچنآ  زا  رتهب  یشاداپ  نآ  لباقم  رد  و 
تــسرپرس یلع   ) مالــسلا اــمهیلع  نیــسحلانبّیلع  رــس  يــالاب  ورب و  ترـــضح  نآ  ياــپ  نییاــپ  هــب  زیخرب و  هاــگنآ  َنینِمْؤـُْـملا  َِّیلَو 

.************************************************ نانمؤم
ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  وگب : ترضح  نآ  هب  باطخ  تسیاب و  ربکا )

مالس  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ********************* 
َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنینِمْؤُْملا ، ِریما  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِِّیبَن  َْنباَی  َْکیَلَع 
وت رب  مالس  نانمؤمریما ، دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، ربمایپ  دنزرف  يا  وت  رب 

ُمالَّسلا  ِدیهَّشلا ، ُْنباَو  ُدیهَّشلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِدیهَّشلا ، ِْنیَسُْحلا  َْنباَی 
، دیهش دنزرف  دیهش و  يا  وت  رب  مالس  دیهش ، نیسح  دنزرف  يا 
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ًۀَّما ُهَّللا  َنََعلَو  َْکتَلَتَق ، ًۀَّما  ُهَّللا  َنََعل  ِمُولْظَْملا ، ُْنباَو  ُمُولْظَْملا  اَهُّیا  َْکیَلَع 
وت هب  هدناسر و  تداهش  هب  ار  وت  هک  یمدرم  دنوادخ  مولظم ، دنزرف  مولظم و  يا  وت  رب  مالس 

: وگب سوبب و  ار  حیرض  هاگنآ  ِِهب * ْتَیِضَرَف  َِکلِذب  ْتَعِمَس  ًۀَّما  ُهَّللا  َنََعل  َو  َْکتَمَلَظ ،
،**************** دنک تنعل  ار  دندش  یضار  نآ  هب  هدینش و  ار  نآ  هک  یمدرم  دندرک و  ملظ 

ُۀَّیِزَّرلا ِتَّلَج  َو  ُۀَبیصُْملا ، ِتَمُظَع  ْدََقل  ِهِِّیلَو ، َْنباَو  ِهَّللا  َِّیلَو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
تبیصم  دمآ و  شیپ  یگرزب  يراتفرگ  نیقی  هب  ادخ ، ّیلو  دنزرف  ادخ و  ّیلو  يا  وت  رب  مالس 

ِهَّللا  َیلا  ُءَْرباَو  َْکتَلَتَق ، ًۀَّما  ُهَّللا  َنَعَلَف  َنیِملْسُْملا ، ِعیمَج  یلَعَو  اْنیَلَع ، َِکب 
ادخ هاگرد  هب  اهنآ  زا  دنک و  تنعل  دندناسر  تداهش  هب  ار  وت  هک  یمدرم  ادخ  دمآ  نارگ  ناناملسم  همه  ام و  رب  وت 

ِهَّللا  َءآِیلْوا  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  وگب : وش و  ادهش  ریاس  هّجوتم  سپس  ْمُْهنِم * َْکَیلاَو 
ایلوا يا  امش  رب  مالس  میوجیم ***************، يرازیب  وت  و 
َراْصنا ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُهَئآَّدِواَو ، ِهَّللا  َءآیِفْصا  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُهَئاَّبِحاَو ،

ناروای  يا  امش  رب  مالس  ادخ ، قشاع  ّتبحم و  اب  ناگدیزگرب  يا  امش  رب  مالس  ادخ ، نارادتسود  و 
َراْصنا ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َراْصنا  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِنید 

ناروای  يا  امش  رب  مالس  ادخ ، لوسر  ناروای  يا  امش  رب  مالس  ادخ ، نید 
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، َنیَملاْعلا ِءآِسن  ِةَدِّیَس  َۀَمِطاف  َراْصنا  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنینِمْؤُْملا ، ِریما 
، نایناهج ناوناب  رورس  همطاف  ناروای  يا  امش  رب  مالس  نانمؤمریما ،

ُمالَّسلا  ِحِصاَّنلا ، ِِّیلَْولا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلاٍدَّمَُحمیبا  َراْصناای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا 
مالس  هاوخ ، ریخ  ّیلو  نآ  یلعنبنسح  دّمحم  یبا  ناروای  يا  امش  رب  مالس 

یتَّلا  ُضْرَْألا  َِتباطَو  ُْمْتبِط  یّماَو  ُْمْتنا  یبِاب  ِهَّللاِْدبَع ، یبا  َراْصنا  ای  ْمُْکیَلَع 
هک  ینیمز  دیدرگ  هزیکاپ  دیتشگ و  هزیکاپ  داب ، امش  يادف  مردام  ردپ و  هَّللادبعابا ، ناروای  يا  امش  رب 

. ْمُکَعَم َزُوفاَف  ْمُکَعَم  ُْتنُک  ینَْتَیل  ایَف  ًامیظَع ، ًازْوَف  ُْمتُْزفَو  ُْمْتِنفُد ، اهیف 
. مدشیم راگتسر  ات  مدوب  امش  اب  شاک  يا  سپ  دیتشگ ، لیان  گرزب  يراگتسر  هب  دیدش و  نوفدم  نآ  رد 

هک ارچ  نک ؛ اعد  رایـسب  دوخ ، ناردارب  ردام و  ردـپ و  دالوا و  لها و  دوخ و  يارب  درگرب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  يالاب  هب  هاـگنآ 
: مزال يروآدای  [ 452 .] دش دهاوخن  در  هرّهطم ، هضور  نآ  رد  هدننکلاؤس  لاؤس  هدننکاعد و  ياعد 

يرگید دراوم  رد  راک  نیا  دـناهدوزفا و  ثراو  ترایز  هب  دوخ  شیپ  زا  ییاههلمج  ناهاگآان  زا  یـضعب  هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  هب  هّجوت 
ًاجیردت تسا و  دودرم  مالسلا  مهیلع  هّمئا  دزن  كانرطخ و  يراک  دوخ ، شیپ  زا  تافاضا  اهتعدب و  هنوگنیا  هک  یلاح  رد  هدش ، رارکت  زین 

ثراو تراـیز  لـقن  زا  سپ  هللا  همحر  یمق  ساـّبع  خیـش  جاـح  موـحرم  ساـسا ، نیمه  رب  دوـشیم . ناراوـگرزب  نآ  تاـملک  خـسم  ببس 
ؤلؤل و  » باـتک رد  يرون » یجاـح   » موـحرم شداتـسا  هک  ار  ياهیـالگ  نآ  نمـض  رد  و  درادیم ، زاربا  هطبار  نیارد  ار  یطوـسبم  هّیئاوـکش 

ظّفحت نایاپ  رد  دـنکیم و  هراشا  هنالهاج » تاـفاضا   » نیا زا  يدّدـعتم  ياـههنومن  هب  هاـگنآ  هدومن ، رکذ  دراد  طاـبترا  نیمه  رد  ناـجرم »
هب اهباتک  زا  یـضعب  ندرک  هضرع  رب  هک  يرارـصا  نآ و  ندوبن  ندوب و  حیحـص  تیاور و  لقن  رد  هّیماما  ياـملع  باحـصا و  هک  يدـیدش 
نب سنوی   » باتک يرفعج » مشاهوبا   » ندرک هضرع  ناتساد  تبسانم ، نیمه  هب  دیامنیم و  دزشوگ  ار  دنتشاد  مالسلا  مهیلع  هّمئا  زا  یـضعب 

ناذاش نب  لضف  هلیلو » موی   » باتک یتاره » یناجنش  قروب   » ندرک هضرع  هّصق  زین  و  مالسلا » هیلع  يرکـسع  نسح  ماما   » هب ار  نمحّرلادبع »
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رب نآ  هضرع  یلـصا و  ياههخـسن  زا  تاراـیز  اـهاعد و  لـقن  رد  دوـخ ، هک  یتـّقد  هب  هراـشا  زا  سپ  دزاـسیم و  حرطم  ار  ترـضح  نآ  هب 
ضرع دیسر و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  هک  دنکیم  لقن  ریصق » میحّرلادبع   » زا ینیلک » خیش   » زا نایاپ  رد  هتشاد ، دّدعتم  ياههخسن 

ملاـح هـب  ارم  دوـخ  عارتـخا  هـب  تبــسن  نـک و  اـهر  : » دوـمرف ترــضح  ماهدرک ، عارتـخا  ییاـعد  دوـخ  شیپ  زا  نـم  موـش ، تیادــف  درک :
(. تسا دودرم  هک  ینک ، لقن  میارب  ار  نآ  تسین  مزال  هکنیا  زا  هیانک  [ ) 453 «] راذگاو

386 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
امنهار و هک  یلاح  رد  دروآیم  موجه  امش  رب  تاهبش ، يدوز  هب  : » دومرف هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زین  نانس  نب  هَّللادبع 

دومرف تسیچ ؟ قیرغ  ياعد  مدرک : ضرع  دناوخب » ار  قیرغ  ياعد  هک  دـباییم  تاجن  یـسک  ینامز  نینچ  رد  تسین ؛ امـش  يارب  ییاوشیپ 
: ییوگیم

َِکنید  یلَع  یْبلَق  ْتِّبَث  ِبُولُْقلا ، َبِّلَقُم  ای  ُمیحَر ، ای  ُنمْحَر  ای  ُهَّللا  ای  »
 » هملک ندرک  هفاضا  اب  نم  « 

« راصبألاو
: » متفگ اعد  نیا  هب 

َِکنید  یلَع  یْبلَق  ْتِّبَث  ِراْصبَْألاَو  ِبُولُْقلا  َبِّلَقُم  ای 
 » دنوادخ هک  تسین  یّکش  دومرف : « 

راصبْألا بُولقلا و  ّبلقم 
[454 (.] نکن هفاضا  يزیچ  و  . ) تسا یفاک  نامه  وگب و  متفگ  نم  هک  هنوگ  نآ  یلو  تسا ، « 

: مالسلا امهیلع  یلع  نب  ساّبع  لضفلاابا ، ترضح  ترایز 

هدارا یتقو  دومرف : هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یلاـمث  هزمحوبا  زا  ربتعم  دنـس  هب  تاراـیزلا » لـماک   » باـتک رد  هیولوق » نبا  »
: ییوگیم یتسیایم و  ترضح  نآ  مرح  ِرَد  رب  يدومن ، ار  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  ربق  ترایز 

ِهِدابِعَو  َنیلَسْرُْملا ، ِِهئآِیْبناَو  َنیبَّرَقُْملا  ِِهتَِکئالَم  ُمالَسَو  ِهَّللا  ُمالَس 
ناگدنب  لسرم و  ناربمایپ  بّرقم و  ناگتشرف  ادخ و  دورد  مالس و 

امیف ُتابِّیَّطلا ، ُتایِکاَّزلاَو  َنیقیّدِّصلاَو ، ِءآدَهُّشلا  ِعیمَجَو  َنیِحلاَّصلا ،
رد ناگزیکاپ  ناکاپ و  نایوگتسار و  نادیهش و  همه  وا و  هتسیاش 
ِمیلْسَّتلِاب  ََکل  ُدَهْشا  َنینِمْؤُْملاِریما ، َْنباَی  َْکیَلَع  ُحوَُرتَو ، يدَتْغَت 

يدوب  میلست  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  نانمؤمریما ، دنزرف  يا  داب  وت  رب  ماش  حبص و 
ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  ِفَلَِخل  ِۀَحیصَّنلاَو ، ِءآفَْولاَو  ِقیدْصَّتلاَو ،

- داب شکاپ  تیبلها  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  لسرم - ربمایپ  نیشناج  يارب  يدومن  یهاوخ  ریخ  هدرک و  يرادافو  يدومن و  قیدصت  و 
ِمُولْظَْملاَو  ِغِّلَبُْملا ، ِیِّصَْولاَو  ِِملاْعلا ، ِلیلَّدلاَو  ِبَجَْتنُْملا ، ِْطبِّسلاَو  ِلَسْرُْملا ،

ياهدیدمتس  هدننک و  غیلبت  نیشناج  اناد و  يامنهار  شاهدیزگرب و  هون  و 
ِنَسَْحلا  ِنَعَو  َنینِمْؤُْملا ، ِریما  ْنَعَو  ِِهلوُسَر  ْنَع  ُهَّللا  َكازَجَف  ِمَضَتْهُْملا ،

نسح  ماما  نانمؤمریما و  شربمایپ و  بناج  زا  دنوادخ  سپ  هدش ، لامیاپ  شّقح  هک 
َْتبَسَتْحاَو  َتْرَبَص  اِمب  ِءآزَْجلا  َلَْضفا  ْمِْهیَلَع ، ِهَّللا  ُتاوَلَص  ِْنیَسُْحلاَو ،
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ادخ نتفرگ  رظن  رد  ربص و  رطاخ  هب  ار  شاداپ  نیرتهب  داب - نانآ  رب  ادخ  دورد  هک  نیسح - ماما  و 
387 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

، َکَّقَح َلِهَج  ْنَم  ُهَّللا  َنََعلَو  َکَلَتَق ، ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  ِراَّدلا ، یَبْقُع  َمِْعنَف  َْتنَعاَو ،
هدش  رکنم  ار  تّقح  هک  یناسک  وت و  نیلتاق  دنوادخ  نادیواج ، يارس  ماجنارس  تسوکین  هچ  دنک  اطع  وت  هب  تندرک  يرای  و 

ُدَهْشا ِتارُْفلا ، ِءآم  َْنَیبَو  َکَْنَیب  َلاح  ْنَم  ُهَّللا  َنََعلَو  َِکتَمْرُِحب ، َّفَخَتْساَو 
مهدیم  یهاوگ  دنک ، تنعل  دندش  هلصاف  تارف  بآ  وت و  نیب  هک  ار  یناسک  دنتسکش و  ار  تتمرح  و 

ِریما َْنباَی  َُکْتئِج  ْمُکَدَعَو ، ام  ْمَُکل  ٌزِْجنُم  َهَّللا  َّناَو  ًامُولْظَم ، َْتِلُتق  َکَّنا 
دنزرف يا  درک  دهاوخ  لمع  هدومرف  هدعو  امش  هب  هک  ار  هچنآ  دنوادخ  نیقی  هب  يدش و  هتشک  هنامولظم  وت  هک 

ْمَُکل  یتَرُْصنَو  ٌِعبات ، ْمَُکل  اَنا  َو  ْمَُکل ، ٌمِّلَسُم  یْبلَقَو  ْمُْکَیلا ، ًاِدفاَو  َنینِمْؤُْملا ،
ناتیرای  يارب  میامش و  وریپ  زین  دوخ  امش و  عبات  میلست و  ملد  مدش و  دراو  امش  رب  هدمآ و  تهاگرد ) هب   ) نانمؤمریما

، ْمُکِّوُدَع َعَمال  ْمُکَعَم  ْمُکَعَمَف  َنیمِکاْحلا ، ُْریَخ  َوُهَو  ُهَّللا  َمُکْحَی  یّتَح  ٌةَّدَعُم ،
، ناتنانمشد اب  هن  امش ، اب  میامش  اب  سپ  تسا ، ناگدننک  مکح  نیرتهب  وا  هک  دنک  مکح  ادخ  هک  ینامز  ات  ماهدامآ 

، َنیِرفاْکلا َنِم  ْمُکَلَتَقَو  ْمُکََفلاخ  ْنَِمبَو  َنینِمْؤُْملا ، َنِم  ْمُِکبایِِإبَو  ْمُِکب  ّینا 
، منکیم راکنا  ار  امش  نیلتاق  نیفلاخم و  مراد و  نامیا  ناتتشگزاب  امش و  هب  نم  نیقی  هب 

ار امـش  ناـبز  تـسد و  اـب  هـک  ار  یمدرم  دـشکب  ادـخ  يوـشیم و  سّدـقم  مرح  لـخاد  سپـس  ِنُْسلَأـْلا * َو  يدـْیَْألِاب  ْمُْـکتَلَتَق  ًۀَّما  ُهَّللا  َلَـتَق 
.*********************** دنتشک

، ِِهلوُسَِرلَو ِهَّلل  ُعیطُْملا  ُِحلاَّصلا ، ُْدبَْعلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ییوگیم :
شلوسر  ادخ و  عیطم  هتسیاش و  هدنب  يا  وت  رب  مالس  ***** 

ُمالَّسلا  َمَّلَسَو ، ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِْنیَسُْحلاو ، ِنَسَْحلاَو  َنینِمْؤُْملاِریمَِألَو ،
مالس  داب - نانآ  رب  ادخ  مالس  دورد و  هک  نیسح - ماما  نسح و  ماما  نانمؤمریما و  و 

، َِکنََدبَو َکِحوُر  یلَعَو  ُُهناوْضِرَو ، [ 455  ] ُُهتَرِفْغَمَو  ] ُُهتاکََربَو ِهَّللاُۀَمْحَرَو  َْکیَلَع 
، داب ترّهطم  ندب  كاپ و  حور  رب  وت و  رب  ادخ  يدونشخ  ششخب و  تاکرب و  تمحر و  دورد و  و 

، َنوُّیِرْدَْبلا ِْهیَلَع  یضَم  ام  یلَع  َْتیَضَم  َکَّنا  َهَّللا  ُدِهْشا  ُدَهْشا و 
ردب نازرابم  هار  نامه  وت  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادخ  مهدیم و  یهاوگ 

، ِِهئآدْعا ِداهِج  یف  َُهل  َنوُحِصانُْملا  ِهَّللا ، ِلیبَس  یف  َنوُدِهاجُْملاَو 
شنانمشد  اب  گنج  رد  وا  ناهاوخ  ریخ  ادخ و  هار  رد  نادهاجم  و 

388 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
َلَْضفا  ُهَّللا  َكازَجَف  ِِهئآَّبِحا ، ْنَع  َنوُّبآّذلا  ِِهئآِیلْوا ، ِةَرُْصن  یف  َنوُِغلابُْملا 

نیرترب  دنوادخ  سپ  يدومیپ ، ار  شنیّبحم  نایماح  شناتسود و  يرای  رد  ناگدننکشالت  و 
یفَو  ْنَّمِم  ٍدَحا  ِءآزَج  یفْواَو  ِءآزَْجلا ، َرَفْواَو  ِءآزَْجلا ، َرَثْکاَو  ِءآزَْجلا ،

شتعیب  هب  هک  ار  یناسک  زا  کی  ره  شاداپ  نیرتلماک  نیرتناوارف و  نیرتشیب و  و 
ِیف  َْتَغلاب  ْدَق  َکَّنا  ُدَهْشاَو  ِهِْرما ، َةالُو  َعاطاَو  ُهَتَوْعَد ، َُهل  َباجَتْساَو  ِِهتَْعیَِبب ،

یهاوخ  ریخ  رد  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  دنک و  تیانع  وت  هب  دندرک  تعاطا  شرما  نایلاو  زاو  هدومن  تباجا  ار  شتوعد  هدرک و  افو 
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َلَعَجَو  ِءآدَهُّشلا ، ِیف  ُهَّللا  َکَثَعَبَف  ِدوُهْجَْملا ، َۀَیاغ  َْتیَطْعاَو  ِۀَحیصَّنلا ،
حور  و  دنادرگ ، روشحم  نادیهش  اب  ار  وت  دنوادخ  سپ  يدومن ، ار  دوخ  یعس  تیاهن  هدرک و  ششوک 

اهَلَْضفاَو ًالِْزنَم ، اهَحَْسفا  ِِهنانِج  ْنِم  َكاطْعاَو  [، 456] ِءآدَهُّشلا ِحاوْرا  َعَم  َکَحوُر 
، دنک اطع  وت  هب  ار  هناخ  نیرتهب  تشهب و  زا  هاگیاج  نیرتعیسو  و  دهد ، رارق  نادنمتداعس  اب  ار  وت 

، َنیقیّدِّصلاَو َنیِّیبَّنلا  َعَم  َكَرَشَحَو  َنیّیِّلِع ، یف  َكَرْکِذ  َعَفَرَو  ًافَرُغ ،
نایوگتسار  ایبنا و  اب  ار  وت  هدرب و  الاب  نّییلع  رد  ار  تمان  و 

َْملَو  ْنِهَت  َْمل  َکَّنا  ُدَهْشا  ًاقیفَر ، َِکئلوا  َنُسَحَو  َنیِحلاَّصلاَو ، ِءآدَهُّشلاَو 
یتسس  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  دنتسه ، یناقیفر  وکین  اهنآ  هک  دنک ، روشحم  ناگتسیاش  نادیهش و  و 

ًاِعبَّتُمَو َنیِحلاَّصلِاب ، ًایِدَتْقُم  َكِْرما ، ْنِم  ٍةَریَصب  یلَع  َْتیَضَم  َکَّناَو  ْلُْکنَت ،
ناربمایپ  زا  هدرک و  ادتقا  ناحلاص  هب  هک  یلاح  رد  يدرک  يرپس  ار  ترمع  تراک ، تبقاع  زا  یهاگآ  تریصب و  اب  و  يدرکن ، یلبنت  و 

یف  ِِهئآِیلْواَو  ِِهلوُسَر  َْنَیبَو  َکَْنَیبَو ، انَْنَیب  ُهَّللا  َعَمَجَف  َنیِّیبَّنِلل ،
رد ار  شیایلواو  ربمایپ  امش و  ام و  دنوادخ ، سپ  يدومن ، يوریپ 

[457 .] َنیمِحاَّرلا ُمَحْرا  ُهَّناَف  َنیِتبْخُْملا ، ِلِزانَم 
. تسا نانابرهم  نیرتنابرهم  وا  هک  دروآ ، مه  درگ  نانتورف  هاگیاج 

: رّکذت دنچ 
[458 .] دناوخب هلبق  هب  ور  ربق ، رس  تشپ  رد  ار  ترایز  نیا  تسا  بوخ  هک  دیآیم  تسد  هب  بیذهت »  » رد یسوط » خیش   » ترابع زا  - 1
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زاب نآزا ، سپو  یناوخیم  زامن  تعکر  ود  ويوریم  ترضح  نآرسالاب  هب  قوف  ترایز  زاسپ  دنیوگیمرگید : ياهّدعو  دیفم » خیش  - » 2

: ییوگیم سپسویناوخیم  رایسب  ار  ادخو  يروآیم  ياجب  زامن  یهاوخ  هچ  ره  مه 
، ِمَّرَکُْملا ِناکَْملا  اَذه  یف  یل  ْعَدَت  الَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا 

یمارگ  ناکم  نیا  رد  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ 
اَّلا ًابْرَک  الَو  ُهَتْجَّرَف ، اَّلا  ًاّمَه  الَو  ُهَتْرَفَغ ، اَّلا  ًاْبنَذ  ِمَّظَعُْملا ، ِدَهْشَْملاَو 

ار میراتفرگ  هدرک و  فرطرب  ار  مهودنا  يزرمایب و  ار  مناهانگ  هک  نیا  رگم  راذگم ، او  دوخ  لاح  هب  ارم  تمظع  اب  هاگتداهش  و 
، ُهَتْطََسب اَّلا  ًاقْزِرالَو  ُهَتْرَتَس ، اَّلا  ًاْبیَع  الَو  ُهَْتیَفَش ، اَّلا  ًاضَرَم  الَو  ُهَتْفَشَک ،

ینک  دایز  ار  میزور  یناشوپب و  ار  مبیع  یهد و  افش  ار  میرامیب  ییامن و  لح 
، ُهَْتیَّداَو ُهَتْظِفَح  اَّلا  ًاِبئآغالَو  ُهَتْعَمَج ، اَّلا  اًلْمَش  الَو  ُهَْتنَمآ ، اَّلا  ًافْوَخ  الَو 

ینادرگ  کیدزن  ار  شرادید  هدرک و  ظفح  ار  مرفاسم  و  يروآدرگ ، ار  مایگدنکارپ  و  یشخب ، ینمیا  ار  مسرت  و 
ٌحالَص  اهیف  َِیلَو  ًیِضِر  اهیف  ََکل  ِةَرِخْألاَو ، اْینُّدلا  ِِجئآوَح  ْنِم  ًۀَجاحالَو 

نم  حالص  ریخ  وت و  تیاضر  هک  ار  مترخآ  ایند و  ياهتجاح  و 
نیرتناـبرهم يا  يروآرب ، تـسا  نآ  رد  یتـسیایم و  حیرـض  هـب  ور  ترــضح  نآ  ياـپ  نییاـپ  هاـگنآ  َنـیمِحاَّرلا * َمَـحْرا  اـی  اهَْتیـَـضَق ، اَّلا 

***************************** نانابرهم
ُمالَّسلا  َنینِمْؤُْملا ، ِریما  َْنبا  َساَّبَْعلا  ِلْضَْفلا  َابا  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ییوگیم :

مالس  نانمؤمریما ، دنزرف  ساّبع  لضفلاوبا  يا  وت  رب  مالس  **** 
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، ًامالْسا ِمْوَْقلا  ِلَّوا  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیّیِصَْولا ، ِدِّیَس  َْنباَی  َْکیَلَع 
ناملسم  نیلّوا  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  نانیشناج ، رورس  اقآ و  دنزرف  يا  وت  رب 

ْدََقل ُدَهْشا  ِمالْسِْإلا ، یَلَع  ْمِهِطَوْحاَو  ِهَّللاِنیِدب ، ْمِهِمَْوقاَو  ًانامیا ، ْمِهِمَْدقاَو 
هک  مهدیم  یهاوگ  مالسا ، ماکحا  رد  اهنآ  نیرتطاتحم  ادخ و  نید  رد  مدرم  نیرتراوتسا  نامیا و  رد  مدق  شیپ  و 

ًۀَّما ُهَّللا  َنَعَلَف  یساوُْملا  ُخَْألا  َمِْعنَف  َکیخَِألَو ، ِِهلوُسَِرلَو  ِهَّلل  َتْحَصَن 
هک  یمدرم  دنوادخ  يدوب ، يراوخمغ  رایسب  ردارب  سپ  يدرک ، یهاوخریخ  تردارب  شلوسر و  ادخ و  يارب  وت 

، َمِراحَْملا َْکنِم  ْتَّلَحَتْسا  ًۀَّما  ُهَّللا  َنََعلَو  َْکتَمَلَظ ، ًۀَّما  ُهَّللا  َنََعلَو  َْکتَلَتَق ،
دندرمش لالح  ار  تتمرُح  هدرک و  ملظ  وت  رب  هدناسر و  لتق  هب  ار  وت 
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، ُرِصاَّنلا یِماحُْملا  ُدِهاجُْملا  ُِرباَّصلا  َمِْعنَف  ِمالْسِْإلا ، َۀَمْرُح  َکِیف  ْتَکَهَْتناَو 

، يدوب ياهدننک  يروای  هدننک و  تیامح  هدننک و  داهج  هدننک و  ربص  وکین  هچ  سپ  دنک ، تنعل  دنتسکش ، ار  مالسا  تمرُح  و 
ِهیف  َدِهَز  امیف  ُبِغاَّرلا  ِهِّبَر ، ِۀَعاط  یلا  ُبیجُْملا  ِهیخا ، ْنَع  ُِعفاَّدلا  ُخَْألاَو 

ناوارف  شاداپ  هب  وت  شراگدرورپ . تعاطا  هدننک  تباجا  دوب و  شردارب  عفادم  هک  يردارب  وکین  هچ  و 
َِکئآبآ  ِۀَجَرَِدب  ُهَّللا  َکَقَْحلاَف  ِلیمَْجلا ، ِءآنَّثلاَو  ِلیزَْجلا ، ِباوَّثلا  َنِم  ُهُْریَغ 

تناردپ  هاگیاج  هب  ار  وت  دنوادخ  يدوب ، قاتشم  دندرکیم  يریگهرانک  نآ  زا  نارگید  هک  ییابیز  شیاتس  و 
، َِکباَوث یف  ًۀَبْغَر  َِکئآِیلْوا  ِةَرایِِزل  ُتْضَّرَعَت  ّینا  َّمُهللا  ِمیعَّنلا ، راد  یف 

شاداپ  هب  قایتشا  رطاخ  هب  ماهدمآ  تناتسود  ترایز  هب  ایادخ  دناسرب . تشهب  رد 
ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َُکلَئْساَف  َِکناسْحا ، ِلیزَجَو  َِکتَرِفْغَِمل  ًءآجَرَو 

نادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخیم  وت  زا  سپ  تناوارف ، ناسحا  شزرمآ و  هب  دیما  و 
ْمِِهب  یتَرایِزَو  ًاّرآق ، ْمِِهب  یْشیَعَو  ًاّرآد ، ْمِِهب  یقْزِر  َلَعَْجت  ْناَو  َنیرِهاَّطلا ،

ار مترایز  رادیاپ و  ار  میشوخ  هدنادرگ و  ناوارف  نانآ  رطاخ  هب  ار  میزور  یتسرف و  دوررد  شکاپ 
ْنَّمِم  یْنلَعْجاَو  َنیمَرْکُْملا ، َجارْدا  ینْجِرْداَو  ًۀَبِّیَط ، ْمِِهب  یتایَحَو  ًَۀلُوبْقَم ،

هک  یناسک  زا  ناگتشاد و  یمارگ  نایم  رد  ارم  و  ینادرگ ، هزیکاپ  ار  میگدنز  لوبقم و 
، ِبُونُّذلا َناْرفُغ  َبَجْوَتْسا  ِدَق  ًاحِْجنُم ، َِکئآَّبِحا  ِدِهاشَم  ِةَرایِز  ْنِم  ُِبلَْقنَی 

ناهانگ  ششخب  بجوم  هک  نانچ  نآ  یهد ، رارق  دندرگیم ، زاب  راگتسر  تناتسود  روبق  ترایز  زا 
[459 .] ِةَرِفْغَْملا ُلْهاَو  يْوقَّتلا  ُلْها  َکَّنا  ِبوُرُْکلا ، َفْشَکَو  ِبُویُْعلا ، َْرتَسَو 

. یشزرمآ يراگزیهرپ و  هتسیاش  وت  هک  ددرگ  اهیراتفرگ  ندش  فرطرب  اهبیع و  ششوپ  و 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  لقن  یلامث  هزمحوبا  زا  هیولوقنبا »  » راوگرزب نآ  اب  عادو  يارب  - 3

: وگب مالسلا  هیلع  ساّبع  اب  عادو  ماگنه 
ِِهلوُسَِربَو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  َمالَّسلا ، َْکیَلَع  ُءَْرقاَو  َکیعْرَتْساَو ، َهَّللا  َکُعِدْوَتْسا 

لوسر  ادخ و  هب  متسرفیم ، مالس  وت  رب  ماوت ، ظفح  راتساوخ  تمراپسیم و  ادخ  هب 
َّمُهللا ال َنیدِهاَّشلا ، َعَم  اْنُبتْکا  َّمُهللا  ِهَّللا ، ِْدنِع  ْنِم  ِِهب  َءاج  اِمبَو  ِِهباتِِکبَو ،

ایادخ هد ، رارق  ناهاوگ  هرمز  رد  ارم  ایادخ  مراد ، نامیا  هدروآ  وا  دزن  زا  هک  هچنآ  شباتک و  و 
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، ِِهلآَو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َکِّیبَن ، یخا  ِْنبا  ِْربَق  ِةَرایِز  ْنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ  ُْهلَعَْجت 

هدم  رارق  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  تربمغیپ - ردارب  دنزرف  ربق  زا  نم  ترایز  نیرخآ  ار  ترایز  نیا 
، ِنانِْجلا ِیف  ِِهئآبآ  َعَم  َو  ُهَعَم  ینْرُشْحاَو  ینَْتیَْقبا  ام  ًاَدبا  ُهَتَرایِز  یْنقُزْراَو 

، نک روشحم  تشهب  رد  شکاپ  دادجا  وا و  اب  ارم  نادرگ و  مبیصن  ماهدنز  هک  یمادام  ار  وا  ترایز  و 
ٍدَّمَُحم یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  َِکئآِیلْواَو ، َِکلوُسَر  َْنَیبَو  ُهَْنَیبَو  یْنَیب  ْفِّرَعَو 

دّمحم رب  ایادخ  نادرگب . انشآ  تیایلوا  لوسر و  وا و  اب  ارم  و 
ِۀَیالِْولاَو َِکلوُسَِرب ، ِقیدْصَّتلاَو  َِکب ، ِنامیْإلا  یَلَع  ینَّفََوتَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو 

تیالو  تلوسر و  هب  داقتعا  تدوخ و  هب  نامیا  رب  ارم  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  و 
ْنِم  ِۀَئآرَْبلاَو  ُمالَّسلا ، ُمِْهیَلَع  ِهِْدلُو  ْنِم  ِۀَِّمئَْألاَو  ٍِبلاطیبا ، ِْنب  ِّیلَِعل 

زا يرازیب  هب  و  داب - مالس  دورد و  نانآ  رب  هک  شنادنزرف - زا  ناماما  بلاطیبانبیلع و 
. ِّبَر ای  َِکلِذب  ُتیضَر  ْدَق  ّیناَف  ْمِهِّوُدَع ،

. نم راگدرورپ  يا  میضار  راک  نیا  هب  نم  هک  ناریمب  ناشنانمشد 
هیلع ساّبع  ترضح  ماقم  تمظع و  رد  - 4 [ 460 .] نکب یتساوخ  هک  ار  ییاعد  ره  نیملـسم  نینمؤم و  دوخ و  نیدـلاو  دوخ و  يارب  سپس 

شیوخ ناج  تشاد و  مّدقم  دوخ  رب  ار  شردارب  هک  ار  سابع  دنک  تمحر  ادخ  : » دومرف هیلع ) هَّللامالس   ) داّجس ماما  هک  سب  نیمه  مالسلا 
تیانع وا  هب  لاب  ود  نآ ، ضوع  رد  ناحبـس  يادـخ  و  دـندرک ، عطق  ار  شتـسد  ود  وا  يرای  رد  هک  ياهنوگ  هب  دومن ، شترـضح  يادـف  ار 
یماقم تلزنم و  تماـیق  زور  ادـخ  دزن  رد  ساـّبع  يارب  زا  دـنکیم و  زاورپ  تشهب  رد  راـّیط ) رفعج   ) بلاـطیبا نب  رفعج  دـننام  هک  دومرف 

تقو رد  ترــضح  نآ  رمع  خــیرات ، رد  - 5 [ 461 («.] دـنیامنیم ار  وا  ماـقم  يوزرآ  و   ) دـنروخیم هطبغ  نآ  هب  ادهـش  عـیمج  هـک  تـسا 
ساّبع و متام  رد  نانچ  عیقب ، ناتـسربق  رد  هنیدم  نوریب  رد  نینبلاّما  شردام  هک  تسا  هدـمآ  زین  و  تسا 462 ] هدش  لقن  لاس   34 تداهش ،
زا یتقو  مکحلا » نب  ناورم   » تّوبن نادناخ  نمـشد  نیرتگرزب  یّتح  دشیم ، نایرگ  يدهاش  رباع و  ره  هک  درکیم  هیرگ  هبُدن و  شناردارب 

: هدش لقن  نینبلاّما  زا  شناردارب  سابع و  هیثرم  رد  راعشا  نیا  [ 463 .] تسیرگ وا  هیرگ  رثا  رد  تشذگ  نینبلاّما  رانک 
ٍدََبل  يذ  ٍْثَیل  ُّلُک  َرَْدیَح  ِءآْنبا  ْنِم  ُهارَوَوِدَقَّنلا  ِریهامَج  یلَع  َّرَک  َساَّبَْعلا  ياَر  ْنَم  ای 

دنیوا  لابند  هب  رادلای  ریش  دننام  ردیح  نادنزرف  هک  یلاح  رددربیم  هلمح  ناگیامورف  هورگ  رب  هک  ار  سابع  يدید  هک  يا 
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ِدَمَْعلاُبْرَض  ِهِْساَِرب  َلاما  یْلبِش  یلَع  یْلیَوٍدَی  َعوُطْقَم  ِهِْساَِرب  َبیصا  یْنبا  َّنا  ُْتِئْبنا 
دش  مخ  دومع  برض  زا  معاجش  دنزرف  رس  هک  نم  رب  ياودندز  هبرض  شرس  هب  تشادن  تسد  مرسپ  یتقو  هک  مدینش 

[464] ٌدَحا ُْهنِم  ینَد  اَمل  َْکیَدَی  یف  َکُْفیَس  َناک  َْول 
تشادن  ندش  کیدزن  تأرج  یسک  دوب  تتسد  رد  ریشمش  رگا 

: تسا هرّدخم  يوناب  نآ  هب  بوسنم  تایبا  نیا  زین  و 
ِنیرَْعلا  ِثُوُیِلب  ینیرِّکَُذتَنینَْبلا  َّما  ِْکیَو  ّینَوُعْدَت  ال 

دزادنایم  هشیب  ناریش  دای  هب  ارم  هکدیناوخن  نارسپ  ردام  ارم  رگید 
َنیَنب  ْنِم  الَو  ُتْحَبْصا  َمْوَْیلاَوْمِِهب  یعْدا  َِیل  َنُوَنب  َْتناک 
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مرادن  يرسپ  رگید  زورما  یلودندناوخیم  اهنآ  هب  ارم  هک  متشاد  ینارسپ 
ِنیتَْولاِعْطَِقب  َتْوَْملا  اُولَصاو  ْدَقیبُّرلاِروُُسن  ُْلثِم  ٌۀََعبْرا 

دنتسویپ  گرم  هب  تایح  گر  ندش  هدیرب  ابهک  ناتسهوک  زاب  دننام  نت  راهچ 
ِنیعَط  ًاعیرَص  یْسما  ْمُهُّلُکَفْمُهَئالْشا  ُناصْرِْخلا  َعَزانَت 

دنداتفا  كاخ  هب  حورجم  نت  اب  یگمه  ودنداتفا  مه  هب  اههزین  ناشرکیپ  رب 
ِنیمَْیلا 465 ] ُعیطَق  ًاساَّبَع  َّنِاباوُرَبْخا  امَکا  يْرعِش  َْتَیل  ای 

دش ؟ ادج  ساّبع  تسار  تسد  هکدراد  تقیقح  ایآ  هک  متسنادیم  شاک  يا 
ریاس مالـسلا و  هیلع  ربکایلع  يارب  هیلع ) هَّللامالـس   ) تّجح ترـضح  هسّدقم  هیحان  زا  ار  یترایز  لابقا »  » باتک رد  سوواط » نب  دّیـس  - » 6

ای لاـبقا ، هب  دـنناوتیم  عـالّطا ، يارب  نادـنمقالع  هـک  هدرک  رکذ  اـهنآ  کـت  کـت  تاّیـصوصخ  زا  یـضعب  ماـن و  رکذ  اـب  ـالبرک  يادـهش 
[466 .] دننک عوجر  راونالاراحب 

کیدزن زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هصوصخم  تارایز 

: زا دنترابع  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  زین  تسا ، یّصاخ  نامز  صوصخم  هک  یتارایز 

صوصخم ياهزور  اهبش و  رد  ترایز 

اروشاع ترایز  - 1

هراشا

هب  اههام ) لامعا  شخب   ) باتک نیا  هدنیآ  ياهشخب  رد  هک  هدش  لقن  يدّدعتم  تارایز  اروشاع  زور  يارب 
393 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

هب زین  تارایز ) شخب   ) شخب نیا  رد  دـش . دـهاوخ  رکذ  تارایز  نیا  زا  یـضعب  اروشاع ) زور   ) مّرحم هام  مهد  زور  ِلاـمعا  ِناـیب  تبـسانم 
هتسیاش ترایز ، نیا  نایب  زا  لبق  نکیل  دوشیم ، هراشا  رگید  تارایز  یضعب  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هصوصخم  تارایز  لصف  بسانت 

، دراد نیرفآنزح  زیگنامغ و  زور  نیا  رد  رود  اـی  کـیدزن ، زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ربـق  تراـیز  هک  یناوارف  راـثآ  ّتیّمها و  هب  تسا 
: ددرگ هراشا 

نیسح ماما  ربق  دزن  اروشاع  بش  هک  یـسک  : » دومرف نم  هب  مدش ، دراو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  اروشاع  زور  دیوگیم : یفعج  رباج  - 1
، هدش دیهش  نادیم  کی  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  ایوگ  تسا و  هتـشغآ  شنوخ  هب  هک  یلاح  رد  تمایق  زور  دنک ، هتوتیب  مالـسلا  هیلع 

یسک - 3 [ 468 .] دوشیم بجاو  وا  رب  تشهب  دنک  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اروشاع  زور  هک  یـسک  - 2 [ 467 «.] دوشیم روشحم 
نیسح ماما  رکشل  هب  هک  تسا  یـسک  لثم  دنک  باریـس  ار  شراّوز  ترـضح ، نآ  دای  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  دزن  اروشاع  زور  هک 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  قیفوت  هک  یناسک  فیلکت  زا  همقلع ، بانج  يروآدای : [ 469 .] تسا هدوب  رضاح  نادیم  نآ  رد  هداد و  بآ 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز   » تمسق رد  مالسلا  هیلع  ماما  باوج  همیمض  هب  هک  دنکیم  لاؤس  تسین  مهارف  نانآ  يارب  اروشاع  زور  رد 

هحفص 432) . ) هَّللاءاش نإ  دمآ ؛ دهاوخ  رود » هار  زا 
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: اروشاع فورعم  ترایز  دنس 

ای هدـش و  هتفگ  يزیچ  نآ  تاکرب  راثآ و  اروشاع و  ترایز  زا  اج  ره  هک  دـنکیم  لقن  ار  یترایز  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  همقلع  باـنج 
رادروخرب ياهداعلاقوف  تاکرب  راثآ و  زا  دـناوخ  ار  نآ  کیدزن  رود و  زا  ناوتیم  هک  ترایز  نیا  تسا . تراـیز  نیمه  دوصقم  دوشیم ،

: میهدیم رارق  هراشا  دروم  ار  یتاکن  نآ  ّتیّمها  نداد  ناشن  يارب  ام  هک  تسا 
: تسا هدش  لقن  زین  رگید  قیرط  هس  هب  هکلب  درادن  همقلع  هب  صاصتخا  تیاور  نیا  دنس  فلا )

زا هبقع  نب  حلاص  زا  لیعامـسا  نب  دّمحم  - 2 [ 470 .] مالـسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  ینهج  کلام  زا  هبقع  نب  حلاص  زا  لیعامـسا  نب  دّـمحم  - 1
[472 .] مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  ناوفص  فورعم  تیاور  - 3 [ 471 .] مالسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  شردپ 
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دنـس رد  اّما  تسا ؛ هدـش  لقن  اعد  نودـب  اروشاع  ترایز  دوشیم  یهتنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  هک  يدانـسا  رد  تسا ، رکذ  هب  مزال  هّتبلا 

هابتـشا هب  تشذگ - هک  هنوگنامه  هک - هدش  رکذ  ترایز  زا  دعب  يارب  زین  ییاعد  دوشیم ، یهتنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هک  ناوفص 
. دشیم يراذگمان  ناوفص » ياعد   » هب هک  دوب  نیا  حیحص  هک  یلاح  رد  تسا  هدش  روهشم  همقلع » ياعد   » مان هب 

لکـش هب  تراـیز  نیا  هدـش ، لـقن  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  هک  تاراـیز  ریاـس  فـالخ  رب  هک  سب  نیمه  تراـیز  نیا  تلیـضف  رد  ب )
نیما لیئربج  هک  دناهدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ار  نآ  مالسلا  مهیلع  يده  هّمئا  ینعی  تسا ، هدش  تیاور  یسدق  ثیدح 

. تسا هدروآ  وا  يارب  دنوادخ  يوس  زا  ار  نآ 
نیا سک  ره  دناهدرک  تنامض  مالـسلا  مهیلع  شموصعم  دادجا  ترـضح و  نآ  مالـسلا ، هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  قبط  هکنیا  رب  هفاضا 

شتعافش یّتح  دوب و  دهاوخ  تشهب  لها  باجتسم و  شیاعد  دنوادخ و  هاگرد  لوبقم  شترایز  دناوخب ، ار  نآ  زا  دعب  ياعد  ار و  ترایز 
زور ره  مالسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  ناقـشاع  نینّیدتم و  زا  یـضعب  دوشیم  هدهاشم  هکنیا  ج ) [ 473 .] دش دهاوخ  هتفریذـپ  نارگید  ّقح  رد 
دوخ زا  همقلع ، تیاور  ناـیاپ  رد  هیولوقنبا »  » نوـچ تسین ؛ تهج  یب  دـنزرویم  رارـصا  نآ  رب  تموادـم  رب  دـنناوخیم و  ار  تراـیز  نیا 

، ینک ترایز  ترایز ، نیا  اب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زور  ره  هک  يراد  ناوت  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  دنکیم  لقن  همقلع 
، همقلع تیاور  رد  هکنیا  هب  هّجوت  اـب  هّتبلا  [ 474 «.] یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دوشیم  هتـشون  تیارب  دـش  هتفگ  باوث  زا  هچنآ  ماـمت  هک  نک  نینچ 

. دوشیم هتساک  ترایز ، نیا  رب  تموادم  ینیگنس  زا  اذل  درادن  دوجو  ترایز ، زا  دعب  ياعد 
دوشیم ببـس  یّتح  دراد ، لابند  هب  ار  ياهژیو  تاکرب  راثآ و  تارایز ، نیا  رب  نداد  همادا  هک  دـیآیم  تسد  هب  زین  ایاضق  زا  یـضعب  زا  د )

. دوش اهنآ  لاح  لماش  یهلا  فاطلا  دندرگ و  نآ  جیاتن  تاکرب و  لومشم  یسک ، نینچ  ناگیاسمه  ناتسود و  هک 
هک یناکم  ره  رد  ترایز  نیا  اب  دروآ  يور  وت  هب  یتجاـح  هاـگره  ناوفـص ! يا  : » تسا هدـمآ  تیاور  نیا  ناـیاپ  رد  هکنیا  هّجوت  لـباق  ه )
هک یششخب  دوج و  هدعو  زا  دنوادخودش  دهاوخ  هدروآرب  ادخ  بناج  زا  هک  هاوخب  ار  تتجاح  ناوخب و  ار  اعد  نیا  نک و  ترایز  یتسه 

شومارف دـیابن  یلو  تسا ، مک  دوش  هتفگ  ترایز  نیا  تلیـضف  رد  ردـق  ره  هصالخ  [ 475 «.] هَّللدمحلا دـنکیمن و  فّلخت  داد  شلوسر  هب 
. دیامن تکرح  نآ  ریسم  رد  دنک و  كرد  ار  ترایز  ياوتحم  هک  تسا  نآ  هجیتن  نتفرگ  ِطرش  هک  درک 
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: اروشاع ترایز  نتم 
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َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ، ] ِهَّللا ِلوُسَر  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللاِْدبَعابا ، ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
وت رب  مالس  ، ] ادخ لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 

ِدِّیَس َْنباَو  َنینِمْؤُْملا ، ِریما  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  [، 476  ] ِِهتَرَیِخ َْنباَو  ِهَّللا  َةَرَیِخ  ای 
ياقآ  دنزرف  نانمؤمریما و  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  شاهدیزگرب  دنزرف  دنزرف و  يا 

ُمالَّسلا  َنیَملاْعلا ، ِءآِسن  ِةَدِّیَس  َۀَمِطاف  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیّیِصَْولا ،
مالس  نایناهج ، نانز  يوناب  همطاف  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ایصوا ،

یَلَعَو  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َرُوتْوَْملا ، َْرتِْولاَو  ِهِراث ، َْنباَو  ِهَّللا  َراث  ای  َْکیَلَع 
رب وت و  رب  مالس  یتفرگن ، ار  تناگهتشک  ماقتنا  هک  ياهتشک  يا  یسک و  نینچ  دنزرف  دنک و  شیهاوخنوخ  ادخ  هک  يا  وت  رب 

ُتیَقب  ام  ًاَدبا  ِهَّللا  ُمالَس  ًاعیمَج  یّنِم  ْمُْکیَلَع  َِکئآنِِفب ، ْتَّلَح  یتَّلا  ِحاوْرَْألا 
میاجرب  نم  ات  هشیمه  داب  ادخ  مالس  نم  بناج  زا  یگمه  امش  رب  تناتسآ ، هب  دندمآ  دورف  هک  ییاهناور 

ِتَمُظَعَو  ْتَّلَجَو  ُۀَّیِزَّرلا ، ِتَمُظَع  ْدََقل  ِهَّللاِْدبَعابا  ای  ُراهَّنلاَو ، ُْلیَّللا  َیَِقبَو 
تشگ  میظع  نارگ و  وت و  يراوگوس  دش  گرزب  یتسار  هب  هّللادبع ، ابا  يا  زور ، بش و  تساجرب  و 

ْتَمُظَعَو  ْتَّلَجَو  ِمالْسِْإلاِلْها ، ِعیمَج  یلَعَو  اْنیَلَع  َِکب  ُۀَبیصُْملا 
تشگ  میظع  نارگ و  مالسا و  لها  همه  رب  ام و  رب  وت  تبیصم 
ًۀَّما ُهَّللا  َنَعَلَف  ِتاومَّسلا ، ِلْها  ِعیمَج  یلَع  ِتاومَّسلا ، ِیف  َُکتَبیصُم 

هک  ار  یمدرم  دنک  تنعل  ادخ  سپ  اهنامسآ ، لها  همه  رب  اهنامسآ  رد  وت  تبیصم 
ْمُْکتَعَفَد  ًۀَّما  ُهَّللا  َنََعلَو  ِْتیَْبلا ، َلْها  ْمُْکیَلَع  ِرْوَْجلاَو  ِْملُّظلا  َساسا  ْتَسَّسا 

ار امش  دندز  رانک  هک  ار  یمدرم  دنک  تنعل  ادخ  نادناخ و  امش  رب  ار  يرگدادیب  متس و  هدولاش  دنتخیر 
ًۀَّما ُهَّللاَنََعلَو  اهیف ، ُهَّللاُمُکَبَّتَر  یتَّلا  ُمُِکِبتارَم  ْنَع  ْمُْکَتلازاَو  ْمُکِماقَم ، ْنَع 

هک  یمدرم  دنک  تنعل  ادخ  دوب و  هداد  امش  هب  ار  اههبتر  نآ  دنوادخ  هک  ییاههبترم  نآ  زا  ار  امش  دندرک  رود  ناتصوصخم و  ماقم  زا 
ِهَّللا  َیلا  ُْتئَِرب  ْمُِکلاِتق ، ْنِم  ِنیکْمَّتلِاب  ْمَُهل  َنیدِّهَمُْملا  ُهَّللا  َنََعلَو  ْمُْکتَلَتَق ،

ادخ يوس  هب  میوج  يرازیب  دنگنجب ، امش  اب  دنتسناوت  ات  اهنآ  يارب  دندرک  بابسا  هیهت  هک  نانآ  دنک  تنعل  ادخ  دنتشک و  ار  امش 
ٌْملِس  ّینا  ِهَّللاِْدبَعابا  ای  مِِهئآِیلْواَو ، ْمِهِعاْبتاَو  ْمِهِعایْشا  ْنِمَو  ْمُْهنِم ، ْمُْکَیلاَو 

محلص  رد  ممیلست و  نم  هّللادبعابا  يا  ناشناتسود ، ناشناگدنور و  لابند  ناوریپ و  زا  ناشیا و  زا  امش  يوس  هب  و 
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ٍدایِز َلآ  ُهَّللا  َنََعلَو  ِۀَمایِْقلا ، ِمْوَی  یلا  ْمَُکبَراح  ْنَِمل  ٌبْرَحَو  ْمُکََملاس ، ْنَِمل 
دایز نادناخ  دنک  تنعل  ادخ  تمایق و  زور  ات  تسا  گنج  رد  امش  اب  هک  سک  ره  اب  مگنج  رد  تسا و  حلص  رد  امش  اب  هک  یسک  اب 

ُهَّللاَنََعلَو  َۀَناجْرَم ، َْنبا  ُهَّللاَنََعلَو  ًۀَبِطاق ، َۀَّیَمایَنب  ُهَّللاَنََعلَو  َناوْرَم ، َلآَو 
دنک تنعل  ادخ  ار و  دایز ) نبا   ) هناجرم دنزرف  دنک  تنعل  ادخ  یگمه و  ار  هیماینب  دنک  تنعل  ادخ  ار و  ناورم  نادناخ  و 

ْتَبَّقَنَتَو  ْتَمَْجلاَو  ْتَجَرْسا  ًۀَّما  ُهَّللاَنََعلَو  ًارْمِش ، ُهَّللا  َنََعلَو  ٍدْعَس ، َْنب  َرَمُع 
دنداتفا هار  هب  دندز و  هنهد  دندرک و  نیز  ار  اهبسا  هک  ار  یمدرم  دنک  تنعل  ادخ  ار و  رمش  دنک  تنعل  ادخ  ار و  دعس  دنزرف  رمع 

َمَرْکا  يذَّلا  َهَّللاُلَئْساَف  َِکب ، یباصُم  َمُظَع  ْدََقل  یّماَو  َْتنا  یبِاب  َِکلاتِِقل ،
تشاد  یمارگ  هک  ییادخ  نآ  زا  مهاوخیم  سپ  نم  رب  وت  تبیصم  دش  گرزب  یتسارب  هک  تیادفب  مردام  ردپ و  وت  اب  راکیپ  يارب 
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ِلْها  ْنِم  ٍروُْصنَم  ٍماما  َعَم  َكِراث  َبَلَط  ینَقُزْرَی  ْنا  َِکب ، ینَمَرْکاَو  َکَماقَم 
نادناخ  زا  هدشيرای  ماما  نآ  باکر  رد  ار  وت  یهاوخنوخ  دنادرگ  میزور  هک  وت  رطاخ  هب  ارم  تشاد  یمارگ  ار و  وت  ماقم 

ِْنیَسُْحلِاب  ًاهیجَو  َكَْدنِع  یْنلَعْجا  َّمُهللا  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  ِْتَیب 
نیسح  هلیسوب  دنموربآ  تدوخ  دزن  ارم  هد  رارق  ایادخ  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم -

یلاَو  ِهَّللا  یلا  ُبَّرَقَتا  ّینا  ِهَّللاِْدبَع ، ابا  ای  ِةَرِخْألاَو ، اْینُّدلا  ِیف  ُمالَّسلا  ِْهیَلَع 
هاگشیپ  ادخ و  هاگرد  هب  میوج  بّرقت  نم  هّللادبع  ابا  يا  ترخآ ، ایند و  رد  داب - مالس  وا  رب  هک  - 

َْکَیلاَو  ِنَسَْحلا  َیلاَو  َۀَمِطاف ، یلا  َو  َنینِمْؤُْملاِریما  یلاَو  ِِهلوُسَر ،
امش نسح و  همطاف و  نانمؤمریما و  شلوسر و 

ْنَّمِم  ِۀَئارَْبلِاب  َو  َبْرَْحلا ، ََکل  َبَصَن  َو  َکََلتاق  ْنَّمِم   ] ِۀَئآرَْبلِابَو َِکتالاوُِمب ،
هک  یسک  زا  نتسج  يرازیب  هب  درک و  اپرب  ار  وت  اب  گنج  درک و  هلتاقم  وت  اب  هک  یسک  زا   ] يرازیب هلیسوب  وت و  یتسود  هلیسوب 

ْنَّمِم  [ 477  ] ِِهلوُسَر یلا  َو  ِهَّللا  َیلا  ُءَْرباَو  ْمُْکیَلَع ، ِرْوَْجلاَو  ِْملُّظلا  َساسا  َسَّسا 
هکیسک  زا  شلوسر  يوس  هب  ادخ و  يوس  هب  میوج  يرازیب  تخیر و  ار  امش  رب  ملظ  متس و  هدولاش 

، ْمُْکیَلَع ِهِرْوَجَو  ِهِْملُظ  یف  يرَجَو  ُهَناْیُنب ، ِْهیَلَع  یَنبَو  َِکلذ ، َساسا  َّسَسا 
امش رب  ار  شمتس  ملظ و  درک  لابند  ار و  شناینب  نآ  رب  درک  يراذگهیاپ  ار و  راک  نیا  هدولاش  درک  يزیریپ 

ْمُْکَیلا  َُّمث  ِهَّللا ، َیلا  ُبَّرَقَتاَو  ْمُْهنِم ، ْمُْکَیلاَو  ِهَّللا  َیلا  ُْتئَِرب  ْمُکِعایْشا ، یلعَو 
هلیسوب  امش  هب  سپس  ادخ  يوس  هب  میوج  بّرقت  ناشیا و  زا  امش  هاگشیپ  هب  ادخ و  هاگرد  هب  میوج  يرازیب  امش ، ناوریپ  رب  و 
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ُمَُکل  َنیبِصاَّنلاَو  ْمُِکئآدْعا  ْنِم  ِۀَئآرَْبلِابَو  ْمُکِِّیلَو ، ِةالاُومَو  ْمُِکتالاوُِمب 

گنج  نازورفا ) شتآ  و   ) ناگدننک اپرب  ناتنانمشد و  زا  يرازیبهب  امش و  ناتسود  یتسود  ناتیتسود و 
، ْمُکََملاس ْنَِمل  ٌْملِس  ّینا  ْمِهِعاْبتاَو ، ْمِهِعایْشا  ْنِم  ِۀَئآرَْبلِابَو  َبْرَْحلا ،

، تسا حلص  ردامش  اب  هک  یسک  اب  مشزاس  حلص و  رد  نم  ناشناوریپ ، نارای و  زا  يرازیب  هب  امش و  اب 
ُلَئْساَف  ْمُکاداع ، ْنَِمل  ٌّوُدَعَو  ْمُکالاو ، ْنَِمل  ٌِّیلَوَو  ْمَُکبَراح ، ْنَِمل  ٌبْرَحَو 

دراد نمشد  ار  امش  هک  یسک  اب  منمشد  دراد و  تسود  ار  امـش  هک  یـسک  اب  متـسود  تسا و  گنج  رد  امـش  اب  هک  یـسک  اب  مگنج  رد  و 
منک  تساوخردو 

ْنِم  َۀَئآرَْبلا  ِینَقَزَرَو  ْمُِکئآِیلْوا ، ِۀَفِْرعَمَو  ْمُِکتَفِْرعَِمب  ینَمَرْکا  يذَّلا  َهَّللا 
زا نتسج  يرازیب  دنک  میزور  ناتناتسود و  تفرعم  امش و  تفرعم  هلیسوب  تشاد  یمارگ  ارم  هک  ییادخ  زا 

ْمُکَْدنِع  یل  َتِّبَُثی  ْناَو  ِةَرِخْألاَو ، اْینُّدلا  ِیف  ْمُکَعَم  ینَلَعْجَی  ْنا  ْمُِکئآدْعا ،
امش شیپ  رد  نم  يارب  دراد  اجرباپ  ترخآ و  ایند و  رد  امش  اب  ارم  دهد  رارق  هک  نیا  هب  ار ، ناتنانمشد 

ْمَُکل  َدوُمْحَْملا  َماقَْملا  ِینَغِّلَُبی  ْنا  ُُهلَئْساَو  ِةَرِخْألاَو ، اْینُّدلا  ِیف  ٍقْدِص  َمَدَق 
هدیدنسپ  ماقم  هب  ارم  دناسرب  هک  مهاوخ  وا  زا  ترخآ و  ایند و  رد  یمدق ) تابث  و   ) یتسرد تسار و  ماگ 

ِقَْحلِاب  ٍقِطان  ٍرِهاظ  ًيدُه  ٍماماَعَم  يراث  َبَلَط  ینَقُزْرَی  ْنا  َو  ِهَّللاَْدنِع ،
هک  قح  هب  يایوگ  راکشآ  يامنهار  ماما  اب  ار  امش  یهاوخنوخ  دنک  میزور  ادخ و  شیپ  رد  امش 

ینَیِطُْعی  ْنا  ُهَْدنِع ، ْمَُکل  يذَّلا  ِنْاَّشلِابَو  ْمُکِّقَِحب  َهَّللا  ُلَئْساَو  ْمُْکنِم 478 ،]
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نم  هب  دنک  اطع  هک  دیراد  وا  دزن  امش  هک  یتلزنم  نادب  امش و  ّقح  هب  مهاوخ  ادخ  زا  تسا و  نادناخ )  ) امش زا 
َمَظْعاَو  اهَمَظْعا  ام  ًۀَبیصُم  ِِهتَبیصُِمب ، ًاباصُم  یطُْعی  ام  َلَْضفا  ْمُِکب  یباصُِمب 

هچ یتسارب  هدید ، هک  یتبیـصم  زا  هدزتبیـصم  کی  هب  دـهدیم  هک  ار  یـشاداپ  نیرتهب  هدیـسر  نم  هب  امـش  هیحان  زا  هک  یتبیـصم  هلیـسوب 
غاد  هچ  یگرزب و  تبیصم 

یْنلَعْجا  َّمُهللا  ِضْرَْألاَو ، ِتاومَّسلا  ِعیمَج  یفَو  ِمالْسِْإلا ، ِیف  اهَتَّیِزَر 
نک  منانچ  ایادخ  نیمز ، اهنامسآ و  مامت  رد  مالسا و  رد  دوب  ینارگ 

ْلَعْجا  َّمُهللا  ٌةَرِفْغَمَو ، ٌۀَمْحَرَو  ٌتاوَلَص  َْکنِم  ُُهلانَت  ْنَّمِم  اذه  یماقَم  یف 
هد  رارق  ایادخ  یشزرمآ ، تمحر و  دورد و  وت  هیحان  زا  ودب  دسرب  هک  مشاب  یناسک  زا  ماهداتسیا  هک  اجنیا  رد 

، ٍدَّمَُحم ِلآَو  ٍدَّمَُحم  َتامَم  یتامَمَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  ایْحَم  َيایْحَم 
، دّمحم لآ  دّمحم و  گرم  ار  مگرم  دّمحملآ و  دّمحم و  یگدنز  ار  میگدنز 

398 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ُْنبا  ُنیعَّللا  ِدابکَْألا ، ِۀَلِکآ  ُْنباَو  َۀَّیَما ، ُوَنب  ِِهب  ْتَکَّرَبَت  ٌمْوَی  اذه  َّنا  َّمُهَّللا 

رسپ نوعلم  نآ  هیواعم ،)  ) راوخرگج نز  نآ  رسپ  هّیماینب و  ار  نآ  دنتسناد  نومیم  كرابم و  هک  تسا  يزور  زور  نیا  ایادخ 
ٍنِطْوَم  ِّلُک  یف  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َکِِّیبَن  ِناِسلَو  َِکناِسل  یلَع  ِنیعَّللا ،

اج ره  رد  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  تربمایپ - نابز  وت و  نابز  رب  هدش ) نعل  هک   ) نوعلم
َنایْفُس  ابا  ْنَْعلا  َّمُهللا  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َکُِّیبَن  ِهیف  َفَقَو  ٍِفقْوَمَو 

نایفسوبا  نک  تنعل  ایادخ  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  تربمایپ - ناکم  نآ  رد  درک  فّقوت  هک  یناکم  ره  و 
ٌمْوَی  اذهَو  َنیِدبْألا ، ََدبا  ُۀَنْعَّللا  َْکنِم  ْمِْهیَلَع  َۀَیِواعُم ، َْنب  َدیزَی  َو  َۀَیِوعُمَو 

هک  تسا  يزور  زور  نیا  هشیمه و  يارب  وت  بناج  زا  داب  ناشیا  رب  تنعل  هک  ار  هیواعم  دنزرف  دیزی  هیواعم و  و 
َمُهللا  ِْهیَلَع ، ِهَّللاُتاوَلَص  َْنیَسُْحلا  ُمِِهْلتَِقب  َناوْرَم  ُلآَو  ٍدایِز  ُلآ  ِِهب  ْتَحِرَف 

ایادخ ار ، نیسح  ترضح  ناشنتشک  رطاخ  هب  ناورم  نامدود  دایز و  نامدود  زور  نیا  هب  دندش  نامداش 
اَذه یف  َْکَیلا  ُبَّرَقَتا  ّینا  َّمُهللا  َباذَْعلاَو ، َْکنِم  َنْعَّللا  ُمِْهیَلَع  ْفِعاضَف 

نیا  رد  وت  يوس  هب  میوج  بّرقت  نم  ایادخ  ار ، كاندرد  باذع  دوخ و  تنعل  اهنآ  رب  نک  ربارب  نیدنچ  سپ 
، ْمِْهیَلَع ِۀَنْعَّللاَو  ْمُْهنِم  ِۀَئآرَْبلِاب  یتایَح  ِماَّیاَو  اذه  یِفقْوَم  یفَو  ِمْوَْیلا ،

ناشیا  رب  نداتسرف  تنعل  اهنیا و  زا  نتسج  يرازیب  هب  میگدنز  نارود  مامت  رد  متسه و  هک  ییاج  نیا  رد  زور و 
: ییوگیم هبترم  دص  سپس  ُمالَّسلا  ُمِْهیَلَعَو  ِْهیَلَع  َکِِّیبَن  ِلآ  َو  َکِِّیبَِنل  ِتالاوُْملِابَو 

****************** داب مالس  ناشیا  رب  وا و  رب  هک  تربمایپ  نادناخ  تربمایپ و  نتشاد  تسود  هلیسوب  و 
یلَع  َُهل  ٍِعبات  َرِخآَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  َّقَح  َمَلَظ  ٍِملاظ  َلَّوا  ْنَْعلا  َّمُهَّللا 

يوریپمتس  روز و  نیا  رد  ار  وا  هک  یسک  نیرخآ  ار و  دّمحم  لآ  دّمحم و  قح  تفرگ  روز  هب  هک  ار  يرگمتس  نیتسخن  نک  تنعل  ایادخ 
ْتَعَیابَو  ْتَعَیاشَو  َْنیَسُْحلا ، ِتَدَهاج  یتَّلا  ََۀباصِْعلا  ِنَْعلا  َّمُهللا  َِکلذ ،

دنتسب نامیپ  دندرک و  یهارمه  نیسح و  اب  دندرک  راکیپ  هک  یهورگ  رب  نک  تنعل  ایادخ  درک ،
ُمالَّسلا  ییوگیم : هبترم  دص  هاگنآ  ًاعیمَج * ْمُْهنَْعلا  َّمُهَّللا  ِِهْلتَق ، یلَع  ْتََعباتَو 

مالس  ار *************** اهنآ  همه  نک  تنعل  ایادخ  ترضح ، نآ  نتشک  يارب  دندرک  يوریپ  مه  زا  و 
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ُمالَس  یّنِم  َْکیَلَع  َِکئآنِِفب ، ْتَّلَح  یتَّلا  ِحاوْرَْألا  یَلَعَو  ِهَّللاِْدبَعابا ، ای  َْکیَلَع 
مالس  نم  بناج  زا  وت  رب  تناتسآ ، هب  دندمآ  دورف  هک  ییاهناور  رب  هّللادبع و  ابا  يا  وت  رب 

یّنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ  ُهَّللا  ُهَلَعَج  الَو  ُراهَّنلاَو ، ُْلیَّللا  َیَِقبَو  ُتیَقب  ام  ًاَدبا  ِهَّللا 
نم  ترایز  راب  نیرخآ  دنوادخ  ار  ترایز  نیا  دهدن  رارق  زور و  بش و  تساپرب  ماهدنزنم و  ات  هشیمه  داب  ادخ 

399 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ِدالْوا یلَعَو  ِْنیَسُْحلا ، ِْنب  ِِّیلَع  یلَعَو  ِْنیَسُْحلا ، یَلَع  ُمالَّسلا  ْمُِکتَرایِِزل 479 ،]

نادنزرف  رب  نیسح و  دنزرف  یلع  رب  نیسح و  رب  مالس  امش  زا 
َلَّوا  َْتنا  َّصُخ  َّمُهللا  ییوگیم : سپس  ِْنیَسُْحلا * ِباحْصا  یلَعَو  ِْنیَسُْحلا ،

نیتسخن  نادرگ  صوصخم  ایادخ  نیسح ********** نارای  باحصا و  رب  نیسح و 
ْنَْعلا  َّمُهَّللا  َِعباَّرلاَو ، َِثلاَّثلاَو  َِیناَّثلا  َُّمث  ًالَّوا  ِِهب  ْأَْدباَو  یّنِم  ِنْعَّللِاب  ٍِملاظ 

نک  تنعل  ایادخ  ار ، یمراهچ  یموس و  یمود و  سپس  ار و  یلّوا  نعل  نادب  نکزاغآ  نم و  تنعل  هب  ار  رگمتس 
ٍدْعَس َْنب  َرَمُع  َو  َۀَناجْرَم  َْنباَو  ٍدایِز  َْنب  ِهَّللا  َْدیَبُع  ْنَْعلاَو  ًاسِماخ ، َدیزَی 

دعس دنزرف  رمع  ار و  هناجرم  رسپ  دایز و  رسپ  هّللادیبع  نک  تنعل  مجنپ و  هبترم  رد  ار  دیزی 
نامدود دایز و  نامدود  نایفسوبا و  نامدود  رمـش و  هب و  هاگنآ  [* 480] ِۀَمیِْقلا ِمْوَی  یلا  َناوْرَم  َلآ  َو  ٍدایِز  َلآ  َو  َنایْفُس  یبا  َلآَو  ًارْمِـش ، َو 

***** تمایق زور  ات  ار  ناورم 
، ْمِِهباصُم یلَع  ََکل  َنیرِکاَّشلا  َدْمَح  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللا  ییوگیم : يوریم و  هدجس 

، اهنآ یگدزتبیصم  رب  وت  نارازگساپس  شیاتس  تسوت  صوصخم  ایادخ  ************ 

400 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، ِدوُرُْولا َمْوَی  ِْنیَسُْحلا  َۀَعافَش  یْنقُزْرا  َّمُهَّللا  یتَّیِزَر  ِمیظَع  یلَع  ِهَّلل  ُدْمَْحلا 

( تمایق يارحص  هب   ) دورو زور  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  تعافش  نادرگ  میزور  ایادخ  متبیصم  یگرزب  رب  ار  يادخ  شیاتس 
َنیذَّلا  ِْنیَسُْحلا ، ِباحْصا  َو  ِْنیَسُْحلا  َعَم  َكَْدنِع  ٍقْدِص  َمَدَق  یل  ْتِّبَثَو 

هک  نانآ  نیسح ، نارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  اب  تدوخ  دزن  رد  ار  میتسار  ماگ  رادب  تباث  و 
[481 .] ُمالَّسلاِْهیَلَع ِْنیَسُْحلا  َنُود  ْمُهَجَهُم  اُولََذب 

-. داب دورد  وا  رب  هک  نیسحهار - رد  ار  دوخ  ناج  دنداد  غیردیب 
: يروآدای

تسا بوخ  تسا و  هدش  دراو  ود  ره  کیدزن  رود و  يارب  ترایز  نیا  هک  دوشیم  هدافتـسا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  همقلع  تیاور  زا  - 1
هب ّقفوم  هک  یناـسک  - 2 [ 482 .] دننک ترایز  ندناوخ  هب  عورـش  سپـس  دنناوخب و  زامن  تعکر  ود  دـنهد و  ترـضح  هب  یمالـس  ادـتبا  رد 
رد مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  یتیاور  رد  دننک و  تعانق  اجر ) دـصق  هب   ) هبترم کی  هب  دـنناوتیم  دنـشابن ، مالـس  نعل و  هبترم  دـص  نتفگ 

: » دیوگب راب  هن  دون و  نعل  زا  سپ  دناوخب و  راب  کی  ار  اروشاع  ترایز  مالس  نعل و  سک  ره  هک  تسا  هدمآ  یصاخشا  نینچ  دروم 
ًاعیِمَج ْمُْهنَْعلا  َّمُهَّللا 

: » دیوگب راب  هن  دون و  زین  مالس  زا  سپ  و  « 
ِْنیَسُْحلا  ِباحْصا  یَلَع  َو  ِْنیَسُْحلا  ِدَالْوا  یَلَع  َو  ِْنیَسُْحلاِْنبِِیلَع  یَلَع  َو  ِْنیَسُْحلا  یَلَع  ُمالَّسلا 
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تشذگ هقلطم ) ترایز  زا  موس  ترایز  ناوفـص ، ترایز  یقرواپ   ) مالـسلا هیلع  نانمؤمریما  تارایز  لصف  رد  - 3 [ 483 .] دنکیم تیافک  « 
اجنآ هب  هدش و  فذح  اجنیا  زا  اذل  تساجنآ  شایلـصا  هاگیاج  هدـش ، فورعم  اروشاع  ترایز  زا  دـعب  همقلع  ياعد  ناونع  هب  هچنآ  هک 

هک اج  ره  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ناوفـص  تیاور  ساـسا  رب  هچرگ  هحفـص 275 .) یقرواپ  هب : دوش  عوجر  ، ) تسا هدـیدرگ  لـقتنم 
[484 .] دناوخ نآ  زا  سپ  زین  ار  اعد  نیا  ناوتیم  دوش ، هدناوخ  اروشاع  ترایز 

نیعبرا ترایز  - 2

( رفص متسیب  )
ترایز  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  دّجهتملا ،» حابصم   » و بیذهت »  » رد یسوط » خیش   » تیاور قباطم 

ص400 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
401 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

تعکر  17  ) ندرازگ زامن  تعکر   51 تسا : زیچ  جنپ  نمؤم  تامالع  : » دـیامرفیم تسا . هدـمآ  باسح  هب  نمؤم  تامالع  زا  یکی  نیعبرا 
دنلب ندومن و  هدجـس  كاخ  رب  ندرک و  تسار  تسد  رد  رتشگنا  نیعبرا و  ترایز  و  زور ، بش و  ره  رد  هلفاـن ) تعکر  بجاو و 34  زامن 

تسا و زیچ  جنپ  نیا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نایعیش  ياهیگژیو  زا  هکنیا  هب  هراشا  [ 485 («.] اهزامن رد   ) میحرلا نمحرلا  هَّللامسب   » نتفگ
نآ ام  نامز  رد  زور ، نیا  رد  دـش و  زاغآ  نیعبرا  زور  زا  البرک  يادهـش  تراـیز  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  اـًلامتحا  نیعبرا  تراـیز  باـختنا 

یّتـح لاـس - زا  عقوم  چـیه  رد  هک  دـنوشیم  عمج  ـالبرک  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ناگدادـلد  ناقـشاع و  ّتیعمج  زا  یهوـبنا  ناـنچ 
. دوشیمن هدید  یمیظع  ّتیعمج  نانچ  اروشاع -

: تسا هدش  لقن  تروص  ود  هب  نیعبرا  ترایز 
هب نیعبرا  ترایز  اب  طابترا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  میالوم  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  لاّمج » ناوفص   » زا یـسوط » خیـش   » لّوا ترایز 

: ییوگیم مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  باطخ  دمآ  الاب  زور ، هک  یماگنه  دومرف : نم 
ُمالَّسلا  ِِهبیَجنَو ، ِهَّللا  ِلیلَخ  یلَع  ُمالَّسلا  ِِهبیبَحَو ، ِهَّللا  ِِّیلَو  یلَع  ُمالَّسلا 

مالس  شرارسا ، مرحم  ادخ و  لیلخ  رب  مالس  شرادتسود ، ادخ و  ّیلو  رب  مالس 
، ِدیهَّشلا ِمُولْظَْملا  ِْنیَسُْحلا  َیلَع  ُمالَّسلا  ِهِّیِفَص ، ِْنباَو  ِهَّللا  ِّیِفَص  یلَع 

( ادخ هار  رد   ) دیهش مولظم  نیسح  رب  مالس  شاهدیزگرب ، دنزرف  ادخ و  هدیزگرب  رب 
، َکُِّیلَو ُهَّنا  ُدَهْشا  ّینا  َّمُهَّللا  ِتارَبَْعلا ، ِلیتَقَو  ِتابُرُْکلا ، ِریسا  یلع  ُمالَّسلا 

وت ّیلو  نیقی  هب  وا  هک  مهدیم  یهاوگ  ایادخ  دوشیم ، هتخیر  وا  رب  ناوارف  کشا  هک  ياهتشک  اهيراوگان و  دنب  رد  ریسا  رب  مالس 
، ِةَداهَّشلِاب ُهَْتمَرْکا  َِکتَمارَِکب ، ُِزئآْفلا  َکِّیِفَص ، ُْنباَو  َکُّیِفَصَو  َکِِّیلَو ، ُْنباَو 

یتشاد  یمارگ  تداهش  ماقم  اب  ار  وا  هتشگ ، راگتسر  وت  تشادگرزب  هب  هک  تسوت ، هدیزگرب  دنزرف  وت و  هدیزگرب  وت و  یلو  دنزرف  و 
، ِةَداَّسلا َنِم  ًادِّیَس  ُهَْتلَعَجَو  ِةَدالِْولا ، ِبیِطب  ُهَْتیَبَتْجاَو  ِةَداعَّسلِاب ، ُهَتْوَبَحَو 

ناگرزب  نایم  زا  ییاقآ  ار  وا  و  يدیزگرب ، تدالو  یکاپ  هب  و  هتخاس ، شصوصخم  یتخبکین  هب  و 
ُهَْتلَعَجَو  ِءآِیْبنَْألا ، َثیراوَم  ُهَْتیَطْعاَو  ِةَداذلا ، َنِم  ًاِدئآذَو  ِةَداْقلا ، َنِم  ًاِدئآقَو 

ار وا  و  يدومن ، اطع  وا  هب  ار  ناربمایپ  ثاریم  يداد و  رارق  قح ، ناعفادم  زا  یعفادم  و  نایاوشیپ ، نایم  زا  ییاوشیپ  و 
َلََذبَو  َحْصُّنلا ، َحَنَمَو  ِءآعُّدلا  ِیف  َرَذْعاَف  ِءآیِصْوَألا ، َنِم  َکِْقلَخ  یلَع  ًۀَّجُح 
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، درکن غیرد  یهاوخریخ  رد  تشاذگن و  یقاب  يرذع  ياج  مدرم  توعد  رد  سپ  يداد ، رارق  نانیشناج  نایم  زا  تتاقولخم  رب  تّجح 
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َرَزاَوت ْدَقَو  َِۀلالَّضلا ، ِةَْریَحَو  َِۀلاهَْجلا ، َنِم  َكَدابِع  َذِْقنَتْسَِیل  َکیف  ُهَتَجْهُم 
هک  یلاح  رد  دشخب ، ییاهر  یهارمگ  ینادرگرس  ینادان و  زا  ار  تناگدنب  ات  دیشخب  وت  هار  رد  ار  شبلق  نوخ  و 

ُهَتَرِخآ  يرَشَو  ینْدَألا  ِلَذْرَْألِاب  ُهَّظَح  َعابَو  اْینُّدلا ، ُْهتَّرَغ  ْنَم  ِْهیَلَع 
ار دوخ  ترخآ  دندرک و  هلماعم  زیچ  نیرتتسپ  اب  ار  دوخ  مهس  هک  نانآ  ایند و  ناگدروخ  بیرف 

َطَخْساَو َکَطَخْساَو 486 ] ُهاوَه ، یف  يّدََرتَو  َسَرْطَغَتَو  ِسَکْوَْألا ، ِنَمَّثلِاب 
مشخ  هب  ار  تربمایپ  وت و  و  دندرک ، طوقس  سفن  ياوه  ببس  هب  دندش و  نامیپمه  وا  هیلع  رب  دنتخورف  تمیق  نیرتنازرا  هب 

ِرازْوَْألا َۀَلَمَحَو  ِقافِّنلاَو ، ِقاقِّشلا  َلْها  َكِدابِع  ْنِم  َعاطاَو  َکَِّیبَن ،
هک  هانگ  راب  ناگدننک  لمح  زا  ییورود و  فالتخا و  لها  زا  تناگدنب ، نایم  زا  دندروآ و 

یف  َکِفُس  یّتَح  ًابِسَتُْحم ، ًاِرباص  َکیف  ْمُهَدَهاجَف  َراَّنلا ، َنیبِجْوَتْسُْملا 
هار  رد  هکنیا  ات  دومن  داهج  نانآ  اب  هنارگباسح  ییابیکش و  اب  وت  هار  رد  سپ  دندومن ، يوریپ  دنخزود  راوازس 

ًاباذَع ْمُْهبِّذَعَو  اًلیبَو ، ًانَْعل  ْمُْهنَْعلاَف  َّمُهَّللا  ُهُمیرَح ، َحیُبتْساَو  ُهُمَد ، َِکتَعاط 
تکاندرد  باذع  هب  نک و  تنعل  رایسب  ار  نانآ  ایادخ  دش ، هتسکش  شتمرح  دش و  هتخیر  شنوخ  تیگدنب 

، ِءآیِصْوَْألا ِدِّیَس  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللاِلوُسَر ، َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ًامیلا ،
، نانیشناج رورس  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  زاس ، راتفرگ 

َِتمَو  ًادیمَح ، َْتیَضَمَو  ًادیعَس ، َتْشِع  ِِهنیما ، ُْنباَو  ِهَّللاُنیما  َکَّنا  ُدَهْشا 
یتفر  ایند  زا  یکین  هب  هدرک و  یگدنز  تداعس  اب  هک  یتسه ، وا  نیما  دنزرف  ادخ و  نیما  نیقی  هب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ 

، ََکلَذَخ ْنَم  ٌِکلْهُمَو  َكَدَعَو ، ام  ٌزِْجنُم  َهَّللا  َّنا  ُدَهْشاَو  ًادیهَش ، ًامُولْظَم  ًادیقَف 
دیـشک تیرای  زا  تسد  ار  هکنآ  و  دومن ، افو  هداد  هدعو  وت  هب  هچنآ  هب  دنوادخ  هک  مهدیم  یهاوگ  و  یتشذگرد ، تداهـش  اب  هنامولظم  و 

، درک كاله 
ِِهلیبَس  یف  َتْدَهاجَو  ِهَّللا ، ِدْهَِعب  َْتیَفَو  َکَّنا  ُدَهْشاَو  َکَلَتَق ، ْنَم  ٌبِّذَعُمَو 

يدومن  داهج  شهار  رد  هدومن و  افو  ادخ  دهع  هب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  و  دومن ، باذع  دناسر  تداهش  هب  ار  وت  هکنآ  و 
ًۀَّما ُهَّللا  َنََعلَو  َکَمَلَظ ، ْنَم  ُهَّللا  َنََعلَو  َکَلَتَق ، ْنَم  ُهَّللا  َنَعَلَف  ُنیقَْیلا ، َکیتا  یّتَح 

ار هعقاو )  ) نیا هک  یناسک  دندرک و  متس  وت  هب  هک  یناسک  وت و  نالتاق  دنوادخ  سپ  دیسر ، ارف  تگرم  ات 
ٌّوُدَعَو ُهالاو ، ْنَِمل  ٌِّیلَو  ّینا  َكُدِهْشا  ّینا  َّمُهَّللا  ِِهب ، ْتَیِضَرَف  َِکلِذب  ْتَعِمَس 

شنانمشد  اب  مراد و  تسود  ار  شناراتسود  نم  هک  مهدیم  یهاوگ  ایادخ  دنک ، تنعل  دندش  یضار  نآ  هب  هدینش و 
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ًارُون َْتنُک  َکَّنا  ُدَهْشا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنباَی  یّماَو  َْتنا  یبِاب  ُهاداع ، ْنَِمل 
يرون  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  وت  يادف  مردام  ردپ و  منمشد ،

ُۀَِّیلِهاْجلا َکْسِّجَُنت  َْمل  [، 487] ِةَرَّهَطُْملا ِماحْرَْألاَو  ِۀَِخماَّشلا ، ِبالْصَْألاِیف 
تیلهاج  نارود  هک  يدوب ، هزیکاپ  ياهمحر  هبترمدنلب و  ياهبلص  رد 
ِِمئآعَد  ْنِم  َکَّنا  ُدَهْشاَو  اِهباِیث ، ْنِم  ُتاَّمَِهلْدُْملا  َکِْسْبُلت  َْملَو  اهِساْجنِاب ،

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 330 

http://www.ghaemiyeh.com


ياههیاپ  زا  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  دیناشوپن و  ار  وت  شاهدولآ  ياهسابل  اب  تخاسن و  هدولآ  ار  وت  شیاهیکاپان  اب 
ُّرَْبلا ُمامِْإلا  َکَّنا  ُدَهْشاَو  َنینِمْؤُْملا ، ِلِقْعَمَو  َنیِملْسُْملا ، ِناکْراَو  ِنیّدلا ،

راکوکین ياوشیپ  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  یتسه و  نانمؤم  هاگهانپ  ناناملسم و  هاگهیکت  نید و 
ُۀَِملَک َكِْدلُو  ْنِم  َۀَِّمئَْألا  َّنا  ُدَهْشاَو  ُّيِدْهَْملا ، يِداْهلا  ُّیِکَّزلا ، ُّیِضَّرلا  ُّیِقَّتلا 

ساسا  وت  نادنزرف  زا  ناماما  هک  مهدیم  یهاوگ  ياهتفای و  تیاده  يامنهار  هزیکاپ و  هدیدنسپ  راگزیهرپ و 
، اْینُّدلا ِلْها  یلع  ُۀَّجُْحلا  َو  یْقثُْولا  ُةَوْرُْعلا  َو  يدُْهلا  ُمالْعا  َو  يْوقَّتلا 

دنتسه نایناهج  رب  ادخ )  ) تجح و  تیاده )  ) مکحم نامسیر  تیاده و  ياههناشن  يراکزیهرپ و 
یلَمَع  ِمیتاوَخَو  ینید  ِِعیارَِشب  ٌِنقُوم ، ْمُِکبایِاب  َو  ٌنِمُْؤم ، ْمُِکب  ّینا  ُدَهْشاَو 

منئمطم  امش  تشگزاب  هب  ملمع  بقاوع  منید و  نیناوق  هطساو  هب  مراد و  نامیا  امش  هب  هک  مهدیم  یهاوگ  و 
یّتَح  ٌةَّدَعُم ، ْمَُکل  یتَرُْصنَو  ٌِعبَّتُم ، ْمُکِْرمَِأل  يْرماَو  ٌْملِس ، ْمُِکْبلَِقل  یْبلَقَو 

هکنیا  ات  میامش  يرای  هدامآ  و  تسامش ، لمع  وریپ  ملمع  امش و  لد  میلست  ملد  و 
یلعَو  ْمُْکیَلَع ، ِهَّللا  ُتاوَلَص  ْمُکِّوُدَع ، َعَمال  ْمُکَعَم  ْمُکَعَمَف  ْمَُکل ، ُهَّللا  َنَذْاَی 

رب امش و  رب  ادخ  دورد  امش ، نانمشد  اب  هن  تسامش  اب  تسامش  اب  هکنآ  سپ  دهد ، هزاجا  امش  هب  دنوادخ 
َنیمآ  ْمُِکنِطابَو ، ْمُکِرِهاظَو  ْمُِکِبئآغَو ، ْمُکِدِهاشَو  ْمُکِداسْجاَو ، ْمُکِحاوْرا 

ریذپب ار  میاعد  ناتنطاب ، رهاظ و  رب  ناتبئاغ و  رضاح و  رب  امش و  ياهندب  حاورا و 
راــگدرورپ يا  [ 488 .] يدرگیمرب سپــس  یهاوــخ ، هـچنآ  هــب  ینکیم  اــعد  یناوــخیم و  زاــمن  تــعکر  ود  هاــگنآ  َنیَملاــْعلا  َّبَر 

.******************************** نایناهج
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: دیوگیم هّیطع )  ) اطع مان  هب  هللادبع  نب  رباج  ناتسود  زا  یکی  هک  دنکیم  لقن  سوواط » نب  دّیس   » زا یسلجم » هماّلع   » موحرم مود  ترایز 
اب هک  يزیمت  كاپ و  نهاریپ  درک و  لسغ  تارف  بآ  رد  میدیسر  البرک »  » هب یتقو  مدوب ، يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  اب  رفص  هام  متـسیب  زور 

هنهرب اپ  دیـشاپ و  ندب  رـس و  رب  نآ  زا  يردق  يرآ ! متفگ : يراد ؟ هارمه  هب  يزیچ  شوخ  يوب  زا  ایآ  تفگ : نم  هب  دیـشوپ و  تشاد  دوخ 
. دش شوهیب  داتفا و  تفگ و  ربکا  هَّللا  هبترم  هس  داتسیا و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  كرابم  رس  دزن  دیسر ، ترضح  رازم  هب  ات  دش ، هناور 

 » تفگ هک  مدینش  دمآ  شوه  هب  یتقو 
[489  ...«] هَّللا َلآ  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا 

(. هحفص 409  ) دمآ دهاوخ  هک  تسا  بجر  همین  ترایز  نامه  ًانیع  هک 
***

نابعش  همین  زور  بش و  بجر و  همین  زور  بش و  بجر ، لّوا  زور  بش و  هکرتشم  ترایز  - 3
هدرک رکذ  نابعـش  همین  بش  بجر و  لّوا  زور  بش و  يارب  ار  لیذ  ترایز  سوواط » نب  دّیـس   » و دیفم » خیـش   » زا لقن  هب  یـسلجم » هماّلع  »

هیلع نیـسح  ماما  یتساوخ  هاگره  [ 491 :] تسا هدرک  همیمـض  نآ  هب  زین  ار  بجر  همین  زور  بـش و  نیمالادـلب »  » رد یمعفک  و  تسا 490 ]
هب ور  ترضح  نآ  رّهطم  مرح  ِرَد  رب  شوپب و  ار  دوخ  ياههماج  نیرتهزیکاپ  نک و  لسغ  ینک ، ترایز  هناگـشش  تاقوا  نیا  رد  ار  مالـسلا 
هک  ) هدـب مالـس  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  ریاس  نیـسح و  نسح و  همطاف و  ناـنمؤمریما و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  و  تسیاـب ، هلبق 
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ریبکت هبترم  دص  تسیاب و  سّدقم  حیرض  دزن  وش و  لخاد  هاگنآ  هحفص 423 ) دمآ ؛ دهاوخ  هفرع  زور  ترایز  لوخد  نذا  رد  نآ  ّتیفیک 
: ناوخب سپس  وگب ،

ُمالَّسلا  َنیِّیبَّنلا ، ِمَتاخ  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
مالس  ناربمایپ ، متاخ  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 

ُمالَّسلا  َنیّیِصَْولا ، ِدِّیَس  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیلَسْرُْملا ، ِدِّیَس  َْنباَی  َْکیَلَع 
مالس  نانیشناج ، رورس  اقآ و  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  نالوسر ، رورس  اقآ و  دنزرف  يا  وت  رب 

َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ٍِّیلَع ، َْنب  َْنیَسُح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِْدبَع  ابا  ای  َْکیَلَع 
وت رب  مالس  یلع ، دنزرف  نیسح  يا  وت  رب  مالس  هَّللادبعابا ، يا  وت  رب 
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، ِهِِّیلَو َْنباَو  ِهَّللا  َِّیلَو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیَملاْعلا ، ِءآِسن  ِةَدِّیَس  َۀَمِطاف  َْنباَی 

، شّیلو دنزرف  ادخ و  ّیلو  يا  وت  رب  مالس  نایناهج  ناوناب  رورس  همطاف  دنزرف  يا 
َْنباَو  ِهَّللاَۀَّجُح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهِّیِفَص ، َْنباَو  ِهَّللا  َّیِفَص  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

دنزرف ادخ و  تّجح  يا  وت  رب  مالس  شاهدیزگرب ، دنزرف  ادخ و  هدیزگرب  يا  وت  رب  مالس 
َریفَس ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِِهبیبَح ، َْنباو  ِهَّللا  َبیبَح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِِهتَّجُح ،

روآ مایپ  يا  وت  رب  مالس  شبیبح ، دنزرف  ادخ و  بیبح  يا  وت  رب  مالس  شتّجح ،
ُمالَّسلا  ِروُطْسَْملا ، ِباتِْکلا  َنِزاخ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهِریفَس ، َْنباَو  ِهَّللا 

مالس  هدش ، هتشون  باتک  نابهگن  يا  وت  رب  مالس  شروآ ، مایپ  دنزرف  ادخ و 
َنیما  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِرُوبَّزلاَو ، ِلیْجنِْإلاَو  ِۀیرْوَّتلا  َثِراو  ای  َْکیَلَع 

رادتناما يا  وت  رب  مالس  دواد ، روبز  یسیع و  لیجنا  یسوم و  تاروت  ثراو  يا  وت  رب 
، ِنیِّدلا َدوُمَع  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِنآْرُْقلا ، َکیرَش  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِنمْحَّرلا ،

، نید نوتس  يا  وت  رب  مالس  نآرق ، کیرش  يا  وت  رب  مالس  ادخ ،
ٍۀَّطِح َباب  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیَملاْعلا ، ِّبَر  ِۀَمْکِح  َباب  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

هانگ  شزیر  هاگرد  يا  وت  رب  مالس  نایناهج ، راگدرورپ  شناد  ملع و  هاگرد  يا  وت  رب  مالس 
ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِْملِع  َۀَْبیَع  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنینِمْألا ، َنِم  َناک  ُهَلَخَد  ْنَم  يذَّلا 

مالس  ادخ ، شناد  هنیجنگ  يا  وت  رب  مالس  دوب ، دهاوخ  نمیا  دوش  لخاد  نآ  زا  سک  ره  هک 
َْرتِْولاَو ِهِراث ، َْنباَو  ِهَّللاَراث  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِّرِس  َعِضْوَم  ای  َْکیَلَع 

ماقتنا  هک  ياهناگی  تسادخ و  تردپ  وت و  هاوخنوخ  هک  وت  رب  مالس  ادخ ، رارسا  ّلحم  يا  وت  رب 
ْتَخاناَو  َِکئآنِِفب ، ْتَّلَح  یتَّلا  ِحاوْرَْألا  یَلَع  َو  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َرُوتْوَْملا ،
نوفدم  تمَرَح  رد  هک  یحاورا  رب  وت و  رب  مالس  هدشن ، هتفرگ  شنوخ 
، ُۀَبیصُْملا ِتَمُظَع  ْدََقل  ِهَّللاِْدبَعابا ، ای  یسْفَنَو  یّماَو  َْتنا  یبِاب  َِکلْحَِرب ،

دمآ شیپ  یگرزب  تبیصم  یتسارب  هَّللادبعابا ، يا  وت  يادف  هب  مدوخ  ردام و  ردپ و  دنمیقم ، و 
ًۀَّما ُهَّللا  َنَعَلَف  ِمالْسِْإلا ، ِلْها  ِعیمَج  یلَعَو  اْنیَلَع  َِکب  ُۀَّیِزَّرلا  ِتَّلَجَو 

هک  ار  یناسک  دنوادخ  سپ  هدمآ ، نارگ  مالسا  لها  همه  رب  ام و  رب  وت  يراتفرگ  و 
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ْمُْکتَعَفَد  ًۀَّما  ُهَّللا  َنََعلَو  ِْتیَْبلا ، َلْها  ْمُْکیَلَع  ِرْوَْجلاَو  ِْملُّظلا  َساسا  ْتَسَّسا 
ار امش  هدرک و  يراذگ  هیاپ  ار  تیب  لها  امش  رب  متس  ملظ و 
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َْتنا  یبِاب  اهیف ، ُهَّللا  ُمُکَبَّتَر  یتَّلا  ُمُِکِبتارَم  ْنَع  ْمُْکَتلازاَو  ْمُکِماقَم ، ْنَع 
ردپ دنک ، تنعل  دندز ، رانک  دوب  هداد  رارق  ناتیارب  ادخ  هک  یهاگیاج  زا 

ِشْرَْعلا  ُۀَّلِظا  ْمُِکئآمِِدل  ْتَّرَعَْشقا  ِدََقل  ُدَهْشا  ِهَّللاِْدبَع ، ابا  ای  یسْفَنَو  یّماَو 
شرع  یمامت  امش  نوخ  زا  هک  مهدیم  یهاوگ  هَّللادبعابا ، يا  وت  يادف  هب  مدوخ  ردام و  و 

ِّرَْبلاَو ِنانِْجلا  ُناَّکُسَو  ُضْرَْألاَو ، ُءآمَّسلا  ُمُْکتََکبَو  ِِقئآلَْخلا ، ِۀَّلِظا  َعَم 
یکشخ  تشهب و  نانکاس  نیمز و  نامسآ و  و  دمآ ، رد  هزرل  هب  تاقولخم  و 
َْمل  َناک  ْنا  ِهَّللا ، َیِعاد  َْکیََّبل  ِهَّللا ، ِْملِع  یف  ام  َدَدَع  َْکیَلَع  ُهَّللایَّلَص  ِرْحَْبلاَو ،

رگا منکیم ، تباجا  ار  ادخ  هدننک  توعد  هدمآ ، شملع  رد  هچنآ  دادعت  هب  وت  رب  ادخ  دورد  دنتسیرگ ، امش  رب  ایرد  و 
یْبلَق  ََکباجا  ْدَقَف  َكِراْصِنتْسا ، َْدنِع  یناِسلَو  َِکتَثاِغتْسا ، َْدنِع  ینََدب  َْکبُِجی 

بلق  نیقی  هب  دادن ، تخساپ  منابز  یبلطيرای  تقو  رد  مندب و  یهاوخ  کمک  تقو  رد 
َکَّنا  ُدَهْشا  ًالوُعْفََمل ، انِّبَر  ُدْعَو  َناک  ْنا  انِّبَر  َناْحبُس  يرََصبَو  یعْمَسَو 

مهدیم یهاوگ  تسا ، یندش  ماجنا  عطق  روط  هب  شاهدعو  هک  ار  نامراگدرورپ  میوگیم  حیبست  دـیوگیم ، تخـساپ  ممـشچ  شوگ و  و 
وت هک 

، ُدالِْبلا َِکب  ْتَرُهَطَو  َتْرُهَط  ٍرَّهَطُم ، ٍرِهاط  ٍرْهُط  ْنِم  ٌرَّهَطُم  ٌرِهاط  ٌرْهُط 
دش كاپ  وت  دوجو  هب  اهرهش  یتسه و  اههدش  كاپ  هدننک  كاپ  ناکاپ و  داژن  زا  هدش  كاپ  هزیکاپ و  كاپ و 

ِطْسِْقلِاب َتْرَما  ْدَق  َکَّنا  ُدَهْشا  َکُمَرَح ، َرُهَطَو  اِهب ، َْتنا  ٌضْرا  ْتَرُهَطَو 
لدع  هب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  تمَرَح ، دش  كاپ  ینآ و  رد  وت  هک  ینیمز  دش  كاپ  و 

َتْوَعَد  امیف  [ 492  ] َْتقَدَص ، ] ٌقیّدِص ٌقِداص  َکَّناَو  امِْهَیلا ، َتْوَعَدَو  ِلْدَْعلاَو ،
تسار  يدومن  توعد  نآ  هب  هک  هچنآ  رد  و  يراکتسرد ، وگتسار و  وت  نیقی  هب  يدومن و  توعد  هداد و  نامرف  داد  و 

َكِّدَج  ْنَعَو  ِهَّللا ، ِنَع  َْتغََّلب  ْدَق  َکَّنا  ُدَهْشاَو  ِضْرَْألا ، ِیف  ِهَّللاُراث  َکَّناَو  ِْهَیلا ،
تّدج  ادخ و  بناج  زا  هک ) ار  هچنآ   ) وت هک  مهدیم  یهاوگ  و  تسادخ ، نیمز  رد  وت  هاوخنوخ  انامه  یتفگ و 

َتْحَصَنَو  ِنَسَْحلا ، َکیخا  ْنَعَو  َنینِمْؤُْملا ، ِریما  َکیبا  ْنَعَو  ِهَّللا ، ِلوُسَر 
هدرک  یهاوخ  ریخ  و  يدناسر ، یتشاد  هدهع  هب  نسح  تردارب  نانمؤمریما و  تردپ  ادخ و  لوسر 

ُهَّللا  َكازَجَف  ُنیقَْیلا ، َکیتا  یّتَح  ًاِصلُْخم  ُهَتْدَبَعَو  ِهَّللا ، ِلیبَس  یف  َتْدَهاجَو 
شاداپ  نیرتهب  سپ  يدیسر ، تداهش  هب  ات  يدیتسرپ  ار  وا  صالخا  يور  زا  يدومن و  داهج  ادخ  هار  رد  و 

407 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ًامیلْسَت ، َمَّلَسَو  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَصَو  َنیِقباَّسلا ، ِءآزَج  َْریَخ 

رب ایادخ  داب ، وت  رب  ادخ  نایاپ  یب  مالس  دورد و  دنک و  اطع  وت  هب  ادخ  ار  ناینیشیپ 
ِلیتَق  ِدیشَّرلا ، ِدیهَّشلا  ِمُولْظَْملا  ِْنیَسُْحلا  یَلَع  ِّلَصَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم 

هک  ياهتشک  نآ  تسرف  دورد  نیتسار  دیهش  و  مولظم ، نیسح  رب  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و 
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الَو اُهلَّوا  ُدَعْصَی  ًۀَکَرابُم ، ًۀَیِکاز  ًۀَیِمان  ًةالَص  ِتابُرُْکلا ، ِریساَو  ِتارَبَْعلا ،
دور و الاب  نآ  يادتبا  هک  تکرب  اب  هزیکاپ و  هدنیازف ، يدورد  تسا ، اهيراوگان  دنب  رد  دوشیم و  هتخیر  وا  رب  ناوارف  کشا 

ای َنیلَسْرُْملا ، َِکئآِیْبنا  ِدالْوا  ْنِم  ٍدَحا  یلَع  َْتیَّلَص  ام  َلَْضفا  اهُرِخآ ، ُدَْفنَی 
يا  ياهداتسرف ، تلسرم  ناربمایپ  نادنزرف  زا  کی  ره  رب  هک  يدورد  نیرتهب  دریذپن ، نایاپ 

[493 .] َنیَملاْعلا َهلا 
. نایناهج دوبعم 

روایب مالسلا  هیلع  ربکا ) یلع   ) نیسحلا نب  یلع  رّهطم  ربق  يوس  هب  ور  سپس  دسیونیم : دیفم » خیش   » زا لقن  هب  یـسلجم » هماّلع  : » يروآدای
: وگب تسیاب و  راوگرزب  نآ  ربق  دزن  و 

ِۀَناْحیَر ُْنباَو  ُبَّرَقُْملا ، ُبیبَْحلا  ُّیِکَّزلا  ُبِّیَّطلا ، ُقیّدِّصلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
يوبشوخ  لگ  ارهز )  ) دنزرف ادخ ، کیدزن  تسود  هزیکاپ و  كاپ ، راتفگ  تسار  يا  وت  رب  مالس 

ام ُُهتاکََربَو ، ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  ٍبِسَتُْحم ، ٍدیهَش  ْنِم  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِلوُسَر 
، داب وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  و  ادخ ، هدومزآ  دیهش  وت  رب  مالس  ادخ  لوسر 

، َکَیْعَس ُهَّللا  َرَکَش  ْدََقل  ُدَهْشا  َکَبَلَْقنُم ، َفَرْشاَو  َکَماقَم ، َمَرْکا 
هدرک  یناد  ردق  تششوک  زا  ادخ  هک  مهدیم  یهاوگ  تسا ، تفارش  ابتتشگزاب  ّلحم  یمارگ و  ردقچ  تماقم 

، ِفرَّشلا ُّلُک  ُفَرَّشلا  ُْثیَح  ِۀَِیلاْعلا ، ِةَوْرِّذلِاب  َکَقَْحلاَو  ََکباَوث ، َلَزْجاَو 
اهتفارش همه  هک  يدنلب  ياههاگیاج  رد  دیناسر ، یلاع  تاجرد  هب  ار  وت  دومن و  ندوزفا  ار  تشاداپ  و 

َنیذَّلا  ِْتیَْبلا  ِلْها  ْنِم  َکَلَعَجَو  ُْلبَق ، ْنِم  َْکیَلَع  َّنَم  امَک  ِفَرُْغلا ، ِیفَو 
هک  ینادناخ  زا  ار  وت  و  تشاذگ ، ّتنم  وت  رب  زین  نیا  زا  شیپ  هک  نانچنآ  تسا ، عمج  نآ  رد 

ُۀَمْحَرَو َْکیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَص  ًاریهْطَت ، ْمُهَرَّهَطَو  َسْجِّرلا ، ُمُْهنَع  ُهَّللا  َبَهْذا 
تمحر  مالس و  دورد و  داد ، رارق  دینادرگ ، هزیکاپ  ار  اهنآ  هدرک و  رود  اهنآ  زا  ار  يدیلپ  یتشز و 
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ِّطَح یف  َکِّبَر  یلا  ُرِهاَّطلا  ُدِّیَّسلا  اَهُّیا  ْعَفْشاَف  ُُهناوْضِرَو ، ُُهتاکََربَو  ِهَّللا 

ینیگنس  نتشادرب  رد  هزیکاپ  رورس  اقآ و  يا  سپ  داب ، وت  رب  ادخ  ناوضر  تاکرب و  و 
، ََکل یعوُضُخَو  ّیلُذ  ْمَحْراَو  یّنَع  اهِفیفَْختَو  يرْهَظ  ْنَع  ِلاْقثَْألا 

وت لباقم  رد  مینتورف  یگداتفا و  رب  و  نک ، تعافش  ارم  ادخ  هاگرد  هب  اهنآ ، ندرک  کبس  مشود و  زا  ناهانگ 
. امُْکیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  َکیبا ، ِدِّیَّسِللَو 

نک  محر  داب - امش  يود  ره  رب  ادخ  دورد  هک  تراوگرزب - ردپ  و 
: وگب سپس 

امَک ْمُکَدَعْساَو  اْینُّدلا ، ِیف  ْمُکَفَّرَش  امَک  ِةَرِخْألا ، ِیف  ْمُِکفَرَش  یف  ُهَّللا  َداز 
دنک ناتدنمتداعـس  و  داد ، رارق  راوـگرزب  ار  امـش  اـیند  رد  هـک  هنوگناـمه  دـیازفیب ، ترخآ  رد  امــش  يراوـگرزب  تفارــش و  رب  دـنوادخ 

هک  هنوگنامه 
ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلاَو  َنیَملاْعلا ، ُموُُجنَو  ِنیّدلا ، ُمالْعا  ْمُکَّن  ُدَهْشاَو ا  ْمُِکب ، َدَعْسا 
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دورد مالس و  و  دیناهج ، ناگراتس  نید و  ياههناشن  امش  هک  مهدیم  یهاوگ  درک و  دنمتداعس  امش  هلیسوب  ار  نارگید 
. ُُهتاکََربَو ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو 

داب امش  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  و 
َراْصناَو ِهَّللا ، َراْصناای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  وگب : نک و  ادهش  ریاس  يوس  هب  ور  هاگنآ 

ادخ ناروای  يا  امش  رب  دورد  مالس و  ****************** 
ِنَسَْحلا  َراْصناَو  َۀَمِطاف ، َراْصناَو  ٍِبلاطیبا ، ِْنب  ِّیلَع  َراْصناَو  ِِهلوُسَر ،
نسح  ماما  همطاف و  بلاط و  یبا  دنزرف  یلع  ناروای  شلوسر و  و 
یف  ُْمتْدَهاجَو  ِهَّلل ، ُْمتْحَصَن  ْدََقل  ُدَهْشا  ِمالْسِْإلا ، َراْصناَو  ِْنیَسُْحلاَو ،

داهج وا  هار  رد  هدرک و  یهاوخ  ریخ  ادخ  يارب  امش  هک  مهدیم  یهاوگ  مالسا ، ناروای  نیسح و  ماما  و 
ًازْوَف ِهَّللاَو  ُْمتُْزف  ِءآزَْجلا ، َلَْضفا  ِِهلْهاَو  ِمالْسِْإلا 494 ] َنِم  ُهَّللا  ُمُکازَجَف  ِِهلیبَس ،

گرزب  يراگتسر  هب  دنگوس  ادخ  هب  دنک ، اطع  امش  هب  ار  شاداپ  نیرتهب  ناناملسم  مالسا و  بناج  زا  دنوادخ  سپ  دیدومن ،
َْدنِع ٌءآیْحا  ْمُکَّنا  ُدَهْشا  ًامیظَع ، ًازْوَف  َزُوفاَف  ْمُکَعَم  ُْتنُک  ینَْتَیل  ای  ًامیظَع ،

دزن رد  دیاهدنز و  امش  هک  مهدیم  یهاوگ  مدیسریم ، گرزب  يراگتسر  هب  مدوب و  امش  اب  شاک  يا  دیدیسر ،
یف  َنوُِزئآْفلا  ُمُکَّناَو  ُءآدَعُّسلاَو ، ُءآدَهُّشلا  ُمُکَّنا  ُدَهْشا  َنُوقَزُْرت ، ْمُکِّبَر 

هب  دیتخبشوخ و  دیهش و  امش  هک  مهدیم  یهاوگ  دیروخیم ، يزور  ناتراگدرورپ 
409 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

. ُُهتاکََربَو ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلاو  یلُْعلا  ِتاجَرَد 
. داب امش  رب  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  دورد و  مالس و  و  دیاهدیسر ، یلاع  تاجرد 

اعد ینید  ناردارب  ردام و  ردپ و  دوخ و  يارب  روآ و  ياجب  ترایز  زامن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  يالاب  درگرب و  نآ  زا  دـعب 
رادروخرب ياهژیو  تلیـضف  زا  نابعـش  همین  بجر و  همین  زین  بجر و  لّوا  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  يروآدای : [ 495 .] نک

هّتبلا دـنک  تراـیز  بجر  هاـم  لّوا  زور  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  سک  ره  : » هک هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هک  ارچ  تسا 
ترایز يارب  درک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یتقو  هک  تسا  هدـش  لقن  رـصنیبا  نبا  زا  زین  و  [ 496 «.] دزرمآیم ار  وا  ناحبس  يادخ 

[497 .] نابعش همین  بجر و  همین  دندومرف : باوج  رد  ترضح  نآ  تسا ؟ رتهب  تقو  مادک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

بجر همین  صوصخم  ترایز  - 4

ترایز دـیفم » خیـش   » موحرم دوب ، هتفرگ  ماـن  هلیَفُغ »  » هتـشذگ ناـمز  رد  نآ  تلیـضف  زا  مدرم  هّماـع  تلفغ  ببـس  هب  هک  بجر  همین  يارب 
: وگب تسیاب و  رّهطم  ربق  دزن  رَبْکا  ُهَّللا  هبترم  هس  نتفگ  رّهطم و  مرح  هب  دورو  زا  سپ  هک  تروص  نیا  هب  تسا ، هدرک  لقن  ار  يرگید 

ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َةَْوفَص  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َلآ  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا 
امش رب  مالس  ادخ ، ناگدیزگرب  يا  امش  رب  مالس  ادخ ، نادناخ  يا  امش  رب  مالس 

َنُفُس  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِتاباْغلا ، ِثُوُیل  یلَع  ُمالَّسلا  ِتاداَّسلا ، َةَداس  ای 
ياهیتشک  يا  امش  رب  مالس  تعاجش ،)  ) هشیب ناریش  يا  امش  رب  مالس  نایاقآ ، رورس  اقآ و  يا 

ِْملِع  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َْنیَسُْحلا ، ِهَّللا  ِْدبَع  ابا  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِةاجَّنلا ،
ملع  ثراو  يا  وت  رب  مالس  نیسح ، هّللادبعابا  يا  وت  رب  مالس  تّما ،)  ) تاجن
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، ِهَّللا ِةَْوفَص  َمَدآ  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ، ] ُُهتاکََربَو ِهَّللاُۀَمْحَرَو  ِءاِیْبنَْألا ،
، ادخ هدیزگرب  مدآ  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ، ] داب وت  رب  ادخ  تاکرب  ادخ و  تمحر  ناربمیپ و 

َمیهاْربا  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِِّیبَن  ٍحُون  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
میهاربا  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، ربمایپ  حون  ثراو  يا  وت  رب  مالس 

410 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ای َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِحیبَذ  َلیعامْسا  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ،  ِلیلَخ 

يا  وت  رب  مالس  ادخ ، هار  رد  ینابرق  لیعامسا  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ ]، لیلخ  ]
ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِحُور  یسیع  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِمیلَک  یسُوم  َثِراو 
مالس  ادخ ، حور  یسیع  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، میلک  یسوم  ثراو 

یفَطْصُْملا  ٍدَّمَُحم  َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِبیبَح  ٍدَّمَُحم  َثِراو  ای  َْکیَلَع 
، یفطصم دّمحم  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، بیبح  دّمحم  ثراو  يا  وت  رب 

، ِءآرْهَّزلا َۀَمِطاف  َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  یضَتْرُْملا  ٍِّیلَع  َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
، ارهز همطاف  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  یضترم ، یلع  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 

، ِدیهَّشلا ُْنب  ُدیهَش  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  يْربُْکلا  َۀَجیدَخ  َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
، دیهش دنزرف  دیهش و  يا  وت  رب  مالس  يربک ، هجیدخ  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 

، ِهِِّیلَو َْنباَو  ِهَّللا  َِّیلَو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِلیتَْقلا ، ُْنب  ُلیتَق  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
، شّیلو دنزرف  ادخ و  ّیلو  يا  وت  رب  مالس  ادخ ،) هار  رد   ) هتشک دنزرف  و  ادخ ) هار  رد   ) هتشک يا  وت  رب  مالس 

َتْمَقا  ْدَق  َکَّنا  ُدَهْشا  ِهِْقلَخ ، یلَع  ِِهتَّجُح  َْنباَو  ِهَّللا  َۀَّجُح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
ار زامن  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  تاقولخم ، رب  شتّجح  دنزرف  ادخ و  تّجح  يا  وت  رب  مالس 

َْتئِزُرَو  ِرَْکنُْملا ، ْنَع  َْتیَهَنَو  ِفوُْرعَْملِاب ، َتْرَماَو  َةاکَّزلا ، َْتیَتآَو  َةالَّصلا ،
تداهش  رادغاد  هدرک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يداد و  تاکز  هتشاداپ و  هب 

، َباوَْجلا ُّدَُرت  َو  َمالَْکلا  ُعَمْسَت  َکَّنا  ُدَهْشاَو  َكَّوُدَع ، َتْدَهاجَو  َْکیَِدلاِوب ،
یهدیم  باوج  هدینش و  ار  نخس  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  و  يدومن ، داهج  تنانمشد  اب  و  یتشگ ، تردام  ردپ و 

َُکتْرُز  َيالْوَم  ای  ِهِّیِفَص ، ُْنباَو  ُهُّیِفَصَو  ُُهبیَجنَو  ُُهلیلَخَو  ِهَّللا  ُبیبَح  َکَّناَو 
تبغر  قوش و  اب  ار  وت  نم  يالوم  يا  یتسه ، شاهدیزگرب  هدنب  دنزرف  وا و  هدیزگرب  هتسجرب و  هدنب  رای و  و  ادخ ، بیبح  وت  نیقی  هب  و 

ِدِّیَس َكِّدَِجب  ِهَّللا  َیلا  ُعِفْشَتْساَو  يدِّیَس  ای  ِهَّللا  َیلا  ًاعیفَش  یل  ْنُکَف  ًاقاتْشُم 
رورس اقآ و  تّدج  زا  ادخ  هاگرد  رد  مبلطیم  تعافش  و  نم ، ياقآ  يا  شاب  معیفش  ادخ  هاگرد  رد  سپ  مدرک ، ترایز 

الا َنیَملاْعلا ، ِءآِسن  ِةَدِّیَس  َۀَمِطاف  َکِّمِابَو  َنیّیِصَْولا ، ِدِّیَس  َکیبِابَو  َنیِّیبَّنلا ،
، نایناهج ناوناب  رورس  همطاف  تردام  نانیشناج و  رورس  اقآ و  تردپ  ناربمایپ و 

َنِم  َکیضِْغبُمَو  َکیِبلاس  ُهَّللا  َنََعلَو  َکیِملاظ ، ُهَّللا  َنََعلَو  َکیِلتاق ، ُهَّللا  َنََعل 
زا ار  وت  هب  نازرو  هنیک  تمیرح و  نارگتراغ  وت و  رب  ناگدننک  متس  نیلتاق و  دنوادخ 

411 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
. َنیرِهاَّطلا َنیبِّیَّطلا  ِِهلآ  َو  ٍدِّمَُحم  انِدِّیَس  یلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو  َنیرِخْألا ، َو  َنیلَّوَْألا 
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. داب شاهزیکاپ  كاپ و  نادناخ  دّمحم و  ام  رورس  اقآ و  رب  ادخ  دورد  و  دنک ، تنعل  ناینیسپ  ناینیشیپ و 
َْکیَلَع  ُمالَّسلا  وگب : روآ و  ربکا ) یلع   ) مالسلا امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  بناج  هب  ور  سوبب و  ار  رّونم  حیرض  هاگنآ 

وت رب  مالس  ************************************************* 
ُبَّرَقَتا  ّینا  َکیِملاظ ، ُهَّللا  َنََعلَو  َکیِلتاق ، ُهَّللا  َنََعل  َيالْوَم ، َْنباَو  َيالْوَم  ای 

هطساوب  نم  دنک ، تنعل  ار  وت  رب  ناگدننکمتس  نالتاق و  دنوادخ  میالوم ، دنزرف  نم و  يالوم  يا 
ُمالَّسلاَو  ْمُِکئآدْعا ، ْنِم  ِهَّللا  َیلا  ُءََرباَو  ْمُِکتَّبَحَِمبَو ، ْمُِکتَرایِِزب  ِهَّللا  َیلا 

ادخ دورد  مالس و  و  میوجیم ، يرازیب  ناتنانمشد  زا  هتسج و  بّرقت  ادخ  هاگردب  امش  ّتبحم  ترایز و 
رب ادخ  تاکرب  تمحر و  نم و  يالوم  يا  وت  رب  هَّللا  ناوضر   ) ادهش ریاس  روبق  بناج  هب  ور  سپس  ُُهتاکََربَو * ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  َيالْوَم  ای  َْکیَلَع 

.************************* داب وت 
ِْنیَسُْحلا  ِهَّللا  ِْدبَع  یبا  ِْربَِقب  ِۀَخینُْملا  ِحاوْرَْألا  یَلَع  ُمالَّسلا  وگب : نکب و  مهیلع )

دندنکفا تماقا  لحر  نیسح  هَّللادبعابا  ربق  رانک  رد  هک  یحاورا  رب  دورد  مالس و  *********** 
ای ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِسَنَّدلا ، َنِم  َنیرِهاط  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُمالَّسلا ، ِْهیَلَع 

يا  امش  رب  مالس  يدیلپ ، زا  ناگزیکاپ  يا  امش  رب  مالس  داب - وا  رب  ادخ  مالس  دورد و  هک  - 
ِۀَِکئالَْملا یَلَعَو  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللاَراْربا ، ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنوُّیِدْهَم ،

یناگتشرف  رب  امش و  رب  مالس  ادخ ، راکوکین  ياههدنب  يا  امش  رب  مالس  ناگتفای ، هار 
ِتَْحتَو  ِِهتَمْحَر  ِّرَقَتْسُم  یف  ْمُکاَّیاَو  ُهَّللا  اَنَعَمَج  َنیعَمْجا ، ْمُکِرُوبُِقب  َنیّفآْحلا 

ریز رد  شتمحر  هاگرارق  رد  ار  امش  ام و  دنوادخ  دناهتفرگرب ، رد  ار  ناتروبق  هک 
. ُُهتاکََربَو ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلاَو  َنیمِحاَّرلا ، ُمَحْرا  ُهَّنا  ِهِشْرَع ،

. داب امش  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  دورد و  مالس و  تسا و  نانابرهم  نیرتنابرهم  وا  هک  دروآ  مه  درگ  ششرع 
: وگب تسیاب و  بانج  نآ  مرح  ِرَد  رب  يدیسر  شمرح  هب  یتقو  روآ ، يور  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  سابع  مرح  يوس  هب  هاگنآ 

َنیبَّرَقُْملا  ِِهتَِکئالَم  ُمالَسَو  هَّللا  ُمالَس 
[498 .] تشذگ هحفص 386 )  ) نیا زا  شیپ  هک  ترضح  نآ  ترایز  رخآ  ات  ... 

412 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
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، هدش دراو  نآ  تلیضف  رد  يدایز  تایاور  تسا و  رادروخرب  ياهداعلاقوف  ّتیّمها  زا  زین  نابعش  همین  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز 
هحفاصم سک  ره  هک : هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  مالـسلا و  هیلع  نیدـباعلانیز  ماما  زا  ربتعم  دنـس  دـنچ  هب  هکنیا  هلمج  زا 

حاورا ناگتـشرف و  هک  ارچ  دروآ ، ياـجب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هَّللادـبعیبا  تراـیز  نابعـش ، هـمین  رد  دـهاوخیم  ار  ربماـیپ  رازه   124
هحفاصم وا  اب  زین  نانآ  دنک و  هحفاصم  ناشیا  اب  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  سپ  ، ) دنیآیم ترـضح  نآ  ترایز  هب  ینامز  نینچ  رد  ناربمایپ 

همین يارب  [ 499 .] دننانآ هلمج  زا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  یـسیع و  یـسوم و  میهاربا و  حون و  مزعلاولوا : ربمایپ  جـنپ  هک  دـنیامن ؛)
: تسا هدروآ  نینچ  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  نآ  نیمالادلب »  » رد یمعفک » خیش   » هک هدش  لقن  يرگید  ترایز  زین  نابعش 

: ییوگیم یتسیایم و  ترضح  نآ  ربق  دزن  ياهدرک ، لسغ  هک  یلاح  رد  لوخد  نذا  زا  دعب 
َکُعِدوا  ُّیکَّزلا ، ُِحلاَّصلا  ُْدبَْعلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِمیظَْعلا ، ِِّیلَْعلا  ِهَّلل  ُدْمَْحل  ا 
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ار دوخ  یهاوگ  هزیکاپ ، هتسیاش و  هدنب  يا  وت  رب  مالس  تسا ، گرزب  هبترم و  دنلب  دنوادخ  صوصخم  شیاتس  دمح و 
َْمل  َو  َْتِلُتق  َکَّنا  ُدَهْشا  َِکتَعافَش ، ِمْوَی  یف  َْکَیلا  یُنبِّرَُقت  ََکل  یّنِم  ًةَداهَش 

یلو  يدش  هتشک  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  دنک ، کیدزن  وت  هب  ارم  تتعافش  زور  رد  ات  مراپسیم  هعیدو  هب  وت  يارب 
يَدَتْها  َكِرُون  ِءآیِِضب  َو  َِکتَعیش ، ُبُوُلق  ْتَِییَح  َِکتایَح  ِءآجَِرب  َْلب  ْتُمَت ،

ترون  وترپ  رد  تلاصو  نابلاط  و  تسا ، هدنز  تنایعیش  ياهلد  تندوب  هدنز  دیما  هب  ياهدنز و 
َکَّنا  َو  ًاَدبا ، ُأَفُْطی  الَو  ْأَفُْطی  َْمل  يذَّلا  ِهَّللا  ُرُون  َکَّنا  ُدَهْشاَو  َْکَیلا ، َنُوِبلاَّطلا 

وت و  ددرگیمن ، شوماخ  زگره  هدشن و  شوماخ  هک  ییادخ  رون  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  دنتفای ، تیاده 
، َُکَتبُْرت ََۀبْرُّتلا  ِهِذه  َّنا  ُدَهْشاَو  ًاَدبا ، ُکَلُْهی  الَو  ِْکلْهَی  َْمل  يذَّلا  ِهَّللا  ُهْجَو 

وت تبرت  تبرت ، نیا  هک  مهدیم  یهاوگ  و  دوریمن ، نیب  زا  هتفرن و  نیب  زا  هک  ییادخ  هولج 
، َكُّزَعُم ِهَّللاَو  َلیلَذ  ال  َِکنََدب ، ُعَرْصَم  َعَرْصَْملا  اَذهَو  َکُمَرَح ، َمَرَْحلا  اَذهَو 

ددرگن راوخ  زگره  تاهتشاد  یمارگ  دنگوس  ادخ  هب  تسوت ، ندب  هاگلتق  هاگلتق ، نیاو  وت  مرح  مرح ، نیا  و 
یحُور  ِْضبَق  ِمْوَی  یلا  َكَْدنِع  یل  ٌةَداهَش  ِهِذه  َكُرِصان ، ِهَّللاَو  َبُوْلغَم  الَو 

مناج  ندش  هتفرگ  زور  ات  وت  دزن  رد  تسا  نم  یهاوگ  نیا  دوشن ، بولغم  زگره  تاهدننک  يرای  و 
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[500 .] ُُهتاکََربَو ِهَّللاُۀَمْحَرَو  َْکیَلَع  ُمالَّسلاَو  َِکتَرْضَِحب ،
. داب وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  دورد و  مالس و  و  تروضح ، رد 

ردق ياهبش  رد  ترایز  - 6

هب ردق  ياهبش  نآ و  رخآ  هام و  همین  لّوا و  بش  رد  ماع و  وحن  هب  ناضمر  كرابم  هام  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  تلیـضف  رد 
: هلمج زا  هدش ، لقن  يرایسب  تایاور  صوصخ ،

نآ ندوب  ردـق  بش  دـیما  هک  ناـضمر - هاـم  موـس  تسیب و  بش  رد  سک  ره  : » هک تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  یقت  دّـمحم  ماـما  زا  - 1
نآ رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  تصخر  دنوادخ  زا  هک  ربمایپ  رازه  حاورا 24  دورب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  هب  دوریم -
ردق بش  یتقو  : » هک تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ربتعم  تیاور  رد  - 2 [ 501 «.] دننکیم هحفاصم  وا  اب  دـنبلطیم ، بش 

تـسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  ترایز  هب  هک  ار  یـسک  ره  یلاعت  قح  هک  دـهدیم  ادـن  شرع  طسو  زا  نامـسآ ، زا  يداـنم  دوشیم 
وا يارب  هچنآ  ای  تعکر ، ود  دشاب و  ترضح  نآ  ربق  دزن  ردق  بش  سک  ره  : » هدمآ ترضح  نآ  زا  یموس  تیاور  رد  - 3 [ 502 «.] دیزرمآ

یّتح - 4 [ 503 «.] دوشیم باجتـسم  شیاعد  دـنک ، بلط  ار  مّنهج  شتآ  زا  هانپ  تشهب و  رد  دورو  دـنوادخ  زا  درازگب و  زامن  دوش  رّـسیم 
كرابم هام  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  سک  ره  : » هک هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تارایزلا » لماک   » رد هیولوق » نبا  »

هک یترایز  لاح  ره  هب  [ 504 «.] وش تشهب  لخاد  ناما  نما و  اب  دوشیم : هتفگ  وا  هب  دورب ، ایند  زا  ترایز  هار  رد  دـنک و  تراـیز  ناـضمر 
قداص ماما  زا  ار  نآ  اهنآ  زا  یـضعب  هدش و  لقن  ناگرزب  زا  نت  دـنچ  و  سوواط » نب  دّیـس   » زا نابرق ) دـیع  رطف و  دـیع  و   ) ردـق بش  يارب 

: تسا لیذ  رارق  هب  دناهدرک ، تیاور  مالسلا  هیلع 
نآ سّدـقم  مرح  هب  دوـخ ، ياـهسابل  نیرتزیمت  ندیـشوپ  لـسغ و  زا  سپ  يدرک  مالـسلا  هـیلع  نیـسحلا  هَّللادـبعیبا  تراـیز  هدارا  یتـقو 

: وگب هد و  رارق  دوخ  فتک  ود  نیبام  ار  هلبق  ياهدرک ، ترضح  نآ  بناج  هب  يور  هک  یلاح  رد  يوریم و  ترضح 
ُمالَّسلا  َنینِمْؤُْملاِریما ، َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللاِلوُسَر ، َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
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مالس  نانمؤمریما ، دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 
414 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ُمالَّسلا  َنیَملاْعلا ، ِءآِسن  ِةَدِّیَس  َۀَمِطاف  ِةَرِهاَّطلا ، ِۀَقیّدِّصلا  َْنباَی  َْکیَلَع 
مالس  نایناهج ، ناوناب  رورس  همطاف  هرهاط ، هقیدص  دنزرف  يا  وت  رب 

َکَّنا  ُدَهْشا  ُُهتاکََربَو ، ِهَّللاُۀَمْحَرَو  ِهَّللاِْدبَع ، ابا  ای  َيالْوَم  ای  َْکیَلَع 
نیقی  هب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  داب ، وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  و  هَّللادبعابا ، يا  مرورس  الوم و  يا  وت  رب 

، ِرَْکنُْملا ِنَع  َْتیَهَنَو  ِفوُْرعَْملِاب ، َتْرَماَو  َةاکَّزلا ، َْتیَتآَو  َةالَّصلاَتْمَقاْدَق ،
يدرک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدومن و  ادا  ار  تاکز  هتشاد و  اپب  ار  زامن 

َتْرَبَصَو  ِهِداهِج ، َّقَح  ِهَّللا  ِیف  َتْدَهاجَو  ِِهتَوِالت ، َّقَح  َباتِْکلا  َتْوََلتَو 
و يدرک ، داهج  یگتسیاش  هب  ادخ  هار  رد  هدومن و  توالت  یگتسیاش  هب  ار  ادخ  باتک  و 

َنیذَّلا  َّنا  ُدَهْشا  ُنیقَْیلا ، َکیتا  یّتَح  ًابِسَتُْحم  ِِهْبنَج  یف  يذَْألا  یَلَع 
هک  نانآ  نیقی  هب  هک  مهدیم  یهاوگ  دیسر ، ارف  تتافو  نامز  ات  يدراذگ  ادخ  باسح  هب  يدومن و  ربص  اهتّیذا  رازآ و  رب  نآ  رانک  رد 

یلَع  َنُونوُْعلَم  َكُولَتَق ، َنیذَّلاَو  َكُولَذَخ ، َنیذَّلاَو  َكُوبَراحَو ، َكوَُفلاخ 
رب دندناسر ، تداهش  هب  ار  وت  هک  نانآ  دنتشاذگ و  اهنت  ار  وت  هک  نانآ  دندیگنج و  هدرک و  تفلاخم  وت  اب 

َنِم  ْمَُکل  َنیِملاَّظلا  ُهَّللا  َنََعل  يرَْتفا  ِنَم  َباخ  ْدَقَو  ِیِّمُْألا ، ِِّیبَّنلا  ِناِسل 
زا امش  رب  ناگدننکمتس  یمامت  دنوادخ  و  دنراکنایز ، ناگدننزتمهت  و  دناهدش ، تنعل  یّمأ  ربمایپ  نابز 

َيالْوَم  ای  َُکْتیَتا  َمیلَْألا ، َباذَْعلا  ُمِْهیَلَع  َفَعاضَو  َنیرِخْألاَو ، َنیلَّوَْألا 
نم  يالوم  يا  ماهدمآ  تهاگرد  هب  ترایز  يارب  دیازفایب ، نانآ  كاندرد  باذع  رب  هدرک و  تنعل  ار  ناینیسپ  ناینیشیپ و 

، َِکئآدْعَِأل ًایِداعُم  َِکئآِیلْوَِأل ، ًاِیلاُوم  َکِّقَِحب ، ًافِراع  ًاِرئاز  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنباَی 
متسه  تنانمشد  نمشد  تناتسود و  رادتسود  وت و  قح  هب  يانشآ  هک  یلاح  رد  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا 

یل  ْعَفْشاَف  َکََفلاخ ، ْنَم  َِۀلالَِضب  ًافِراع  ِْهیَلَع ، َْتنا  يذَّلا  يَدُْهلِاب  ًارِْصبَتْسُم 
تراگدرورپ  دزن  سپ  مهاگآ ، تنافلاخم  یهارمگ  هب  و  ماهتفای ، تریصب  ینآرب  وت  هک  یتیاده  هب  و 

یف  ِهَّللا  َۀَّجُح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  وگب : ورب و  رس  يالاب  بناج  هب  سپس  َکِّبَر * َْدنِع 
رد ادخ  تّجح  يا  وت  رب  مالس  شاب **********************. معیفش 

، ِرِهاَّطلا َكِدَسَجَو  ِبِّیَّطلا ، َکِحوُر  یلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِهئآمَسَو ، ِهِضْرا 
تاهزیکاپ  ندب  كاپ و  حور  رب  ادخ  دورد  نامسآ ، نیمز و 

تاکرب تمحر و  نم و  يالوم  يا  داب  وت  رب  مالـس  هاگنآ و  سوبب ، ار  حیرـض  نآ  زا  سپ  ُُهتاکََربَو * ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  َيالْوَم  ای  ُمالَّسلا  َْکیَلَعَو 
.******************* داب وت  رب  ادخ 

415 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
هب باطخ  ورب و  ترضح  نآ  ياپ  نییاپ  هب  سپس  ناوخب و  زامن  دوش  رّـسیم  هک  رادقم  ره  نآ  زا  دعب  روآ و  ياجب  ترایز  زامن  تعکر  ود 

َْنباَو  َيالْوَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  وگب : ربکا ) یلع   ) مالسلا امهیلع  نیسحلانبیلع 
دنزرف نم و  يالوم  يا  وت  رب  مالس  *************************** 
، َکَلَتَق ْنَم  ُهَّللا  َنََعلَو  َکَمَلَظ ، ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  ُُهتاکََرب ، َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  َيالْوَم ،
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، دناسر تداهش  هب  ار  وت  هک  یسک  رب  ادخ  تنعل  و  دومن ، متس  وت  رب  هک  یسک  رب  ادخ  تنعل  داب ، وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  و  میالوم ،
ناـنآ كاـندرد  باذـع  رب  ادـخ  اـپ و  نییاـپ  فرط  رد  سپــس  هاوـخب ، ادــخ  زا  یهاوـخیم  هـچنآ  و  َمیلَأـْلا * َباذـَْـعلا  ُمِْـهیَلَع  َفَعاـضَو 

****************** دیازفایب
، َنوُقیّدِّصلا اَهُّیا  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  وگب : نک و  ترایز  ار  ادهش  ریاس  تسیاب و  هلبق  هب  ور 

نایوگتسار  يا  امش  رب  مالس  ************ 
ِلیبَس  یف  ُْمتْدَهاج  ْمُکَّنا  ُدَهْشا  َنوُِرباَّصلا ، ُءآدَهُّشلا  اَهُّیا  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا 

داهج ادخ  هار  رد  نیقی  هب  امش  هک  مهدیم  یهاوگ  ابیکش ، نادیهش  يا  امش  رب  مالس 
یّتَح  ِِهلوُسَِرلَو ، ِهَّلل  ُْمتْحَصَنَو  ِهَّللا ، ِْبنَج  یف  يذَْألا  یَلَع  ُْمتْرَبَصَو  ِهَّللا ،

نامز  هک  نیا  ات  دیدرک  یهاوخریخ  شربمایپ  ادخ و  يارب  دیدومن و  ربص  اهتّیذا  رازآ و  رب  ادخ  هار  رد  هدرک و 
ِنَع  ُهَّللا  ُمُکازَجَف  َنُوقَزُْرت ، ْمُکِّبَر  َْدنِع  ٌءآیْحا  ْمُکَّنا  ُدَهْشا  ُنیقَْیلا ، ُمُکیتا 

دنوادخ سپ  دیوشیم ، هداد  يزور  ناتراگدرورپ  دزن  دیاهدنز و  امش  نیقی  هب  هک  مهدیم  یهاوگ  دیسر ، ارف  ناتگرم 
ِلَحَم  یف  ْمُکَْنَیبَو  انَْنَیب  َعَمَجَو  َنینِسْحُْملا ، ِءآزَج  َلَْضفا  ِِهلْهاَو ، ِمالْسِْإلا 

مه  درگ  تشهب  رد  ار  امش  ام و  و  دنک ، اطع  ار  ناراکوکین  شاداپ  نیرتهب  امش  هب  ناناملسم  مالسا و  بناج  زا 
: وگب تسیاب و  بانج  نآ  دزن  يدیسر ، اج  نآ  هب  یتقو  ورب ، مالسلا  امهیلع  یلع  نب  سابع  ترایز  هب  هاگنآ  ِمیعَّنلا *

.************************ دروآ
ُِحلاَّصلا  ُْدبَْعلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنینِمْؤُْملاِریما ، َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

هتسیاش و هدنب  يا  وت  رب  مالس  نانمؤمریما ، دنزرف  يا  وت  رب  مالس 
یّتَح  َتْرَبَصَو  َتْحَصَنَو  َتْدَهاج  ْدَق  َکَّنا  ُدَهْشا  ِِهلوُسَِرلَو ، ِهَّلل  ُعیطُْملا 

ات يدرک  ربص  ادخ ) هار  رد   ) هدومن و یهاوخریخ  هدرک و  داهج  نیقی  هب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  شلوسر ، ادخ و  رادربنامرف 
ْمُهَقَْحلاَو  َنیرِخْألاَو ، َنیلَّوَْألا  َنِم  ْمَُکل  َنیِملاَّظلا  ُهَّللا  َنََعل  ُنیقَْیلا ، َکیتا 

هدرک و تنعل  ار  ناینیسپ  ناینیشیپ و  زا  امش  رب  ناگدننکمتس  یمامت  دنوادخ  و  دیسر ، ارف  تتافو  نامز 
416 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

[505 .] ِمیحَْجلا ِكَرَِدب 
. دتسرفب خزود  رعق  هب 

. تسین مزال  هدمآ - تایاور  زا  یضعب  رد  هک  نآ - دننام  حیرض و  هب  ندیبسچ  ای  حیرض  ندز  رود  ّتیعمج ، ماحدزا  عقاوم  رد  يروآدای :

نابرق رطف و  دیع  رد  ترایز  - 7

دنک ترایز  بش  هس  زا  یکی  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  سک  ره  : » هک تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب 
: دومرف تسا ؟ مادک  بش  هس  نآ  موش  تیادف  دنکیم : ضرع  يوار  دوشیم ،» هدیزرمآ  وا  ناهانگ 

یکی رد  ار  ترضح  نآ  سک  ره  : » هک هدش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  نینچمه  [ 506 «.] نابعـش همین  بش  نابرق و  دیع  بش  رطف ، دیع  بش  »
رقاب ماما  زا  [ 507 «.] دوشیم هدروآرب  وا  يارب  ترخآ  ایند و  جیاوح  زا  تجاح  رازه  دنک  ترایز  هفرع  رطف و  دیع  نابعش ، همین  بش  هس  زا 

، ددرگرب سپـس  دـنامب و  نابرق  دـیع  زور  ترایز  يارب  اـجنآ  دـشاب و  ـالبرک  نیمز  رد  هفرع  بش  سک  ره  : » هک هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع 
يرگید ترایز  یلبق ، تراـیز  زا  ریغ  زین  بش  ود  نیا  يارب  لاـح ، ره  هب  [ 508 «.] دنکیم تظفاحم  لاس  نآ  تافآ  زا  ار  وا  ناحبـس  يادخ 
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لیذ تراـیز  تسا و  ناـبرق  دـیع  رطف و  دـیع  ياـهزور  هب  طوبرم  یلبق  تراـیز  هک  دـیآیم  تسد  هب  اـملع  تاـملک  زا  تسا و  هدـش  رکذ 
. تسا دیع  ود  نیا  ياهبش  هب  طوبرم 

: وگب لوخد  نذا  يارب  نکفیب و  رظن  ربق  بناج  هب  تسیاب و  وا  رّهطم  مرح  ِرَد  رب  يدرک  بش  ود  نیا  رد  ار  ترضح  نآ  ترایز  هدارا  یتقو 
َْنَیب  ُلیلَّذلا  َِکتَما ، ُْنباَو  َكُْدبَع  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنب  اَی  ِهَّللاِْدبَع ، ابا  ای  َيالْوَم  ای 

شیپ  رد  نتورف  تزینک ، دنزرف  هدنب و  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  هَّللادبع ، ابا  يا  نم  يالوم  يا 
ًاریجَتْسُم َكَءآج  َکِّقَِحب ، ُفِرَتْعُْملاَو  َكِرْدَق ، ُِّولُع  یف  ُرَّغَصُْملاَو  َْکیَدَی ،

هدنهانپ  وت  هب  هک  یلاح  رد  هدمآ ، تدزن  تّقح ، هب  هدننک  فارتعا  تتلزنم و  ّولع  ربارب  رد  کچوک  تیور و 
، َِکب یلاعَت  ِهَّللا  َیلا  اًلِّسَوَتُم  َکِماقَم ، یلا  ًاهِّجَوَتُم  َکِمَرَح ، یلا  ًادِصاق  َِکب ،

تسا  هدش  لّسوتم  هبترمدنلب  دنوادخ  هب  وت  هطساو  هب  و  هدومن ، ور  تهاگیاج  هب  هدرک و  دصق  ار  تمرح  و  تسا ،
417 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

َنیقِدْحُْملا  ِهَّللا  َۀَِکئالَم  ای  ُلُخْداَء  ِهَّللاَِیلَو ، ای  ُلُخْداَء  َيالْوَم ، ای  ُلُخْداَء 
رب رد  ار  مرح  نیا  هک  ادخ  ناگتشرف  يا  موش  لخاد  ایآ  ادخ ، ّیلو  يا  موش  لخاد  ایآ  نم ، يالوم  يا  موش  لخاد  ایآ 

تماـقا هاگتداهــش  نـیا  رد  و  هـتفرگ ، وـش  لــخاد  راذــگب و  وـلج  ار  تـسار  ياــپ  سپــس  ِدَهـْـشَْملا * اذــه  یف  َنـیمیقُْملا  ِمَرَْحلا ، اَذــِهب 
.************************* دیاهدیزگ

یْنلِْزنا  َّمُهَّللا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  ِۀَِّلم  یلَعَو  ِهَّللا ، ِلیبَس  یفَو  ِهَّللِابَو ، ِهَّللا  ِمِْسب  وگب : و 
یتکربرپ  هاگیاج  هب  ارم  ایادخ  ادخ ، لوسر  نید  رب  و  ادخ ، هار  رد  ادخ و  يرای  هب  ادخ و  مان  هب 

ُدْمَْحلاَو ًاریبَک ، ُرَبْکا  ُهَّللا  وگب : هاگنآ  َنیلِْزنُْملا * ُْریَخ  َْتناَو  ًاکَرابُم ، ًالَْزنُم 
ساپس  دمح و  تسا و  رتگزب  رایسب  دنوادخ  یناگدنروآدورف ****** نیرتهب  وت  و  رآ ، دورف 

ِدِجاْملا ِدَمَّصلا  ِدْرَْفلا  ِهَّللُدْمَْحلاَو  اًلیصاَو ، ًةَرُْکب  ِهَّللا  َناْحبُسَو  ًاریثَک ، ِهَّلل 
زاینیب و هناـگی  دـنوادخ  نآ  زا  ساپـس  دـمح و  و  میوگیم ، حـیبست  ار  وا  ناـهاگماش  ناهاگحبـص و  رد  و  تسا ، دـنوادخ  نآ  زا  ناوارف 

راوگرزب
یل  َلَّهَس  ِِهلُّوَطَت  ْنِم  يذَّلا  ِناَّنَحلا ، ِلِّوَطَتُْملا  ِناَّنَْملا  ِلِّضَفَتُْملا  ِدَحَْألا ،

شناسحا  یشخبتمعن و  هطساو  هب  هک  نآ  راوخمغ ، شخبتمعن و  دنمتواخس و  ّتبحم و  اب  ِدنوادخ ) ، ) تساتکی
ِِهتَّمِذ  ْنَع  الَو  ًاعُونْمَم ، ِِهتَرایِز  ْنَع  یْنلَعْجَی  َْملَو  ِِهناسْحِاب ، َيالْوَم  َةَرایِز 

شناما  زا  درکن و  عنم  شترایز  زا  ارم  و  درک ، ناسآ  میارب  ار  میالوم  ترایز 
اطع درک و  ناسحا  هکلب  تخاسن  رود  رّهطم  ربق  لـباقم  مرح ، ناـیم  هب  ندیـسر  زا  سپ  نک و  تکرح  هاـگنآ  َحَـنَمَو * َلَّوَطَت  ْلـَب  ًاعُوفْدَـم ،

****************************************** دومن
ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِةَْوفَص  َمَدآ  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  وگب : تسیاب و  عّرضت  عوضخ و  لاح  اب 

مالس  ادخ ، هدیزگرب  مدآ  ثراو  يا  وت  رب  مالس  *************** 
، ِهَّللاِلیلَخ َمیهاْربا  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِنیما  ٍحُون  َثِراو  ای  َْکیَلَع 

ادخ لیلخ  میهاربا  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، نیما  حون  ثراو  يا  وت  رب 
یسیع  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِمیلَک  یسُوم  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

یسیع  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، تبحص  مه  یسوم  ثراو  يا  وت  رب  مالس 
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، ِهَّللا ِبیبَح  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم ، َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِحُور 
ادخ بیبح  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دمحم - ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، حور 

ُّرَْبلا ُّیِصَْولا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللاِۀَّجُح ، ٍِّیلَع  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
راکوکین نیشناج  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، تّجح  یلع  ثراو  يا  وت  رب  مالس 

418 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ْدَق َکَّنا  ُدَهْشا  َرُوتْوَْملا ، َْرتِْولاَو  ِهِراث ، َْنباَو  ِهَّللا  َراث  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُّیِقَّتلا ،

وت هک  مهدیم  یهاوگ  تسا ، هدشن  هتفرگ  شنوخ  ماقتنا  هک  ياهناگی  تسادخ و  ناتهاوخنوخ  هک  یسک  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  راکزیهرپ ،
نیقی  هب 

، ِرَْکنُْملا ِنَع  َْتیَهَنَو  ِفوُْرعَْملِاب ، َتْرَماَو  َةاکَّزلا ، َْتیَتآَو  َةالَّصلا ، َتْمَقا 
هدرک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و  يداد ، تاکز  هتشاد و  اپب  ار  زامن 

ًامُولْظَم َْتِلُتقَو  َکُمَرَح ، َحیُبتْسا  یَّتَح  ِهِداهِج ، َّقَح  ِهَّللا  یف  َتْدَهاجَو 
یلد اب  سّدقم ، رس  دزن  سپس  يدیسر * تداهش  هب  هنامولظم  دش و  هتسکش  تتمرُح  هک  نیا  ات  يدومن ، داهج  یگتـسیاش  هب  ادخ  هار  رد  و 

: وگب تسیاب و  عشاخ 
َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللاِلوُسَر ، َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللاِْدبَع ، ابا  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

وت رب  مالس  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  هَّللادبعابا ، يا  وت  رب  مالس 
، َنیَملاْعلا ِءآِسن  ِةَدِّیَس  َۀَمِطاف  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیّیِصَْولا ، ِدِّیَس  َْنب  اَی 

نایناهج  ناوناب  رورس  همطاف  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  نانیشناج ، رورس  اقآ و  دنزرف  يا 
ِیف  ًارُون  َْتنُک  َکَّنا  ُدَهْشا  َيالْوَم  ای  َنیِملْسُْملا ، َلََطب  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

رد يرون  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  يالوم  يا  ناناملسم ، نامرهق  يا  وت  رب  مالس 
ُۀَِّیلِهاْجلا َکْسِّجَُنت  َْمل  ِةَرَّهَطُْملا ، ِماحْرَْألاَو  ِۀَِخماَّشلا ، ِبالْصَْألا 

ّتیلهاج  نارود  هک  يدوب ، هزیکاپ  ياهمحر  هبترمدنلب و  ياهبلص 
ِِمئآعَد  ْنِم  َکَّنا  ُدَهْشاَو  اِهباِیث ، ِتاَّمَِهلْدُم  ْنِم  َکِْسْبُلت  َْملَو  اهِساْجنِاب ،

ياههیاپ  زا  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  و  دیناشوپن ، ار  وت  شاهدولآ  ياهسابل  و  تخاسن ، هدولآ  ار  وت  شیاهیکاپان  اب 
ُّرَْبلا ُمامِْإلا  َکَّنا  ُدَهْشاَو  َنینِمْؤُْملا ، ِلِقْعَمَو  َنیِملْسُْملا ، ِناکْراَو  ِنیّدلا ،

راکوکین ياوشیپ  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  و  یتسه ، نانمؤم  هاگهانپ  ناناملسم و  هاگهیکت  نید و 
ُۀَِملَک َكِْدلُو  ْنِم  َۀَِّمئَْألا  َّنا  ُدَهْشاَو  ُّيِدْهَْملا ، يِداْهلا  ُّیِکَّزلا  ُّیِضَّرلا  ُّیِقَّتلا 

ساسا  وت  نادنزرف  زا  ناماما  هک  مهدیم  یهاوگ  و  ياهتفای ، تیاده  يامنهار  هزیکاپ و  هدیدنسپ  راکزیهرپ و 
اْینُّدلا ِلْها  یلَع  ُۀَّجُْحلاَو  یْقثُْولا  ُةَورُْعلاَو  يدُْهلا  ُمالْعاَو  يْوقَّتلا 

ای َنوُعِجار ، ِْهَیلا  اَّناَو  ِهَّلل  اَّنا  وگب : هاگنآ  دنتسه * نایناهج  رب  ادخ )  ) تّجح و  تیاده )  ) مکحم نامـسیر  تیاده و  ياههناشن  يراکزیهرپ و 
ٍداعُمَو ْمُکِِّیلَِول ، ٍلاُوم  اَن  َيالْوَم ا 

نمشد  تناتسود و  تسود  نم  مرورس ، الوم و  يا  میدرگیمزاب ، وا  يوس  هب  مییادخ و  ِنآ  زا  ام 
419 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ِمیتاوَخَو  ینید  ِِعیارَِشب  ٌِنقُوم ، ْمُِکبایِابَو  ٌنِمُْؤم ، ْمُِکب  اَن  َو ا  ْمُکِّوُدَِعل ،
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امش تشگزاب  هب  ملمع  بقاوع  منید و  نیناوق  هطساو  هب  مراد و  نامیا  امش  هب  و  ماوت ، نانمشد 
َُکْتیَتا  َيالْوَم  ای  ٌِعبَّتُم ، ْمُکِْرمَِأل  يْرماَو  ٌْملِس ، ْمُِکْبلَِقل  یْبلَقَو  یلَمَع 

ماهدمآ  تهاگرد  هب  هانگ ) زا   ) سرت اب  نم  يالوم  يا  تسامش ، لمع  وریپ  ملمع  امش و  لد  میلست  ملد  مّنئمطم و 
یِننْغاَف  ًاریقَف  َُکْتیَتاَو  ینْرِجاَف  ًاریجَتْسُم  َُکْتیَتاَو  یّنِمآَف  ًاِفئاخ 

نادرگ  مزاینیب  سپ  ماهدمآ  تهاگرد  هب  دنمزاین  ریقف و  و  هد ، مهانپ  سپ  ماهدمآ  تهاگرد  هب  نایوجهانپ  و  هد ، مناما  سپ 
ُْتنَمآ  َنیعَمْجا ، ِْقلَْخلا  یَلَع  ِهَّللا  ُۀَّجُح  َيالْوَم ، َْتنا  َيالْوَمَو ، يدِّیَس 

مراد  نامیا  تاقولخم ، یمامت  رب  ادخ  تّجح  نم و  يالوم  ییوت  نم ، يالوم  يا  مرورس و  اقآ و  يآ 
َکَّنا  ُدَهْشاَو  ْمُکِرِخآَو ، ْمُِکلَّواَو  ْمُِکنِطابَو ، ْمُکِرِهاِظبَو  ْمُِکتَِینالَعَو ، ْمُکِّرِِسب 

نیقی  هب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  و  ناتنیرخآ ، نیلّوا و  ناتنطاب و  رهاظ و  و  ناتراکشآ ، ناهن و  هب 
ِۀَظِعْوَْملاَو ِۀَمْکِْحلِاب  ِهَّللا  َیلا  یعاَّدلا  ِهَّللا ، ُنیماَو  ِهَّللا ، ِباتِِکل  یلاَّتلا 

يدومن  توعد  دنوادخ  يوس  هب  وکین  زردنا  تمکح و  اب  و  ییادخ ، نیما  هدومن و  توالت  ار  ادخ  باتک 
ِِهب  ْتَیِضَرَف  َِکلِذب  ْتَعِمَس  ًۀَّما  ُهَّللا  َنََعلَو  َْکتَمَلَظ ، ًۀَّما  ُهَّللا  َنََعل  ِۀَنَسَْحلا ،

ود سپس  دنک * تنعل  دندش  یـضار  نآ  هب  هدینـش و  ار  نآ  هک  یهورگ  دنوادخ  دنک و  تنعل  دندومن  متـس  وت  هب  هک  ار  یهورگ  دنوادخ 
، ُْتیَّلَص ََکل  ّینا  َّمُهَّللا  وگب : مالس  زا  سپ  ناوخب و  ترضح  نآ  رس  يالاب  زامن  تعکر 

هدناوخ  زامن  وت  يارب  ایادخ  ****************************** 
ُةالَّصلا ُزوَُجتال  ُهَّناَف  ََکل ، َکیرَش  َكَدْحَو ال  ُتْدَجَس ، ََکلَو  ُْتعَکَر ، ََکلَو 

زامن هک  ارچ  يرادن ، یکیرش  ياهناگی و  هک  ییوت  مدروآ ، اجب  دوجس  عوکر و  وت  يارب  و 
ِلَص  َّمُهَّللا  َْتنااَّلإ ، َهلا  يذَّلا ال  ُهَّللا  َْتنا  َکَّنَِأل  ََکل ، اَّلا  ُدوُجُّسلاَو  ُعوُکُّرلاَو 

ایادخ تسین ، وت  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  ییوت  نوچ  تسوت ، يارب  طقف  دوجس  عوکر و  و 
ْدُدْراَو ِۀَّیِحَّتلاَو ، ِمالَّسلا  َلَْضفا  یّنَع  ْمُهِْغْلباَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع 

و ناسرب ، نانآ  هب  ارم  دورد  مالس و  نیرتهب  و  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دمحم و  هب 
َيِدِّیَس  یلا  یّنِم  ٌۀَّیِدَه  ِناتَعْکَّرلا  ِناتاهَو  َّمُهللا  َمالَّسلا ، ُمُْهنِم  َّیَلَع 

مرورس  اقآ و  هب  نم  بناج  زا  تسا  ياهیده  زامن  تعکر  ود  نیا  ایادخ  نادرگزاب ، نم  هب  ار  ناشمالس 
، ِْهیَلَعَو ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ُمالَّسلا ، اَمِْهیَلَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا 

، تسرف دورد  وا  رب  دّمحم و  رب  ایادخ  داب - ناشیا  رب  دورد  مالس و  هک  یلع - نب  نیسح 
420 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

َکِِّیلَو  یف  َو  َکیف ، یئآجَرَو  یلَما  َلَْضفا  امِْهیلَع  ِینْرُْجأَو  یّنِم  امُْهلَّبَقَتَو 
امرف اطع  نم  هب  ار  مراد  دیما  ّتیلو  وت و  زا  هتشاد و  وزرآ  هچنآ  زا  رتهب  یشاداپ  نآ  لباقم  رد  و  ریذپب ، نم  زا  ار  تعکر  ود  نیا  و 

ِْنب  ِْنیَسُْحلا  یَلَع  ُمالَّسلا  وگب : سوبب و  ار  ترضح  نآ  ربق  سپس  َنینِمْؤُْملا * َِّیلَو  ای 
دنزرف نیسح  رب  مالس  نانمؤم ******************* تسرپرس  يا 

ُدَهْشا ّینا  َّمُهللا  ِتابُرُْکلا ، ِریساَو  ِتارَبَْعلا ، ِلیتَق  ِدیهَّشلا ، ِمُولْظَْملا  ٍِّیلَع 
هب هک  مهدیم  یهاوگ  ایادـخ  تسا ، اـهيراوگان  دـنب  رد  و  دوشیم ، هتخیر  وا  رب  ناوارف  کـشا  هک  ياهتـشک  نآ  دیهـش ، مولظم  نآ  یلع 

نیقی 
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َتْمَتَخَو  َِکتَمارَِکب ، ُهَْتمَرْکا  َکِّقَِحب ، ُِرئآَّثلا  َکُّیِفَصَو  َکِِّیلَو ، ُْنباَو  َکُِّیلَو  ُهَّنا 
هتشاد و یمارگ  تتمارک  هب  ار  وا  تسوت ، قح  قاقحا )  ) رب هتساوخ  اپب  هدیزگرب  وت و  ّیلو  دنزرف  وت و  ّیلو  وا 

ُهَْتمَرْکا  َو  ِةَداْقلا ، َنِم  ًاِدئآقَو  ِةَداَّسلا ، َنِم  ًادِّیَس  ُهَْتلَعَجَو  ِةَداهَّشلِاب ، َُهل 
هب  ار  وا  و  يداد ، رارق  نایاوشیپ  نایم  زا  ییاوشیپ  نایاقآ و  نایم  زا  ییاقآ  ار  وا  و  يدناسر ، نایاپ  هب  ار  شیگدنز  تداهش  اب 

َکِْقلَخ  یلَع  ًۀَّجُح  ُهَْتلَعَجَو  ِءآِیْبنَْألا ، َثیراوَم  ُهَْتیَطْعاَو  ِةَدالِْولا ، ِبیِطب 
تتاقولخم  رب  تّجح  ار  وا  نانیشناج  نایم  زا  هدومن و  اطع  وا  هب  ار  ناربمایپ  ثاریم  یتشاد و  یمارگ  تدالو  یکاپ 

، َکیف ُهَتَجْهُم  َلََذبَو  َۀَحیصَّنلا ، َحَنَم  َو  ِءآعُّدلا ، ِیف  َرَذْعاَف  ِءآیِصْوَْألا ، َنِم 
دومن ادف  وت  هار  رد  ار  شناج  درکن و  غیرد  یهاوخریخ  رد  تشاذگن و  یقاب  هناهب  ياج  توعد  رد  سپ  يداد ، رارق 

ْنَم  ِْهیَلَع  َرَزاَوت  ْدَقَو  َِۀلالَّضلا ، ِةَْریَحَو  َِۀلاهَْجلا ، َنِم  َكَدابِع  َذَْقنَتْسا  یَّتَح 
هک  نانآ  دندرک  يرای  ار  رگیدمه  هک  یلاح  رد  دشخب ، ییاهر  یهارمگ  رد  ینادرگرس  تلاهج و  زا  ار  تناگدنب  ات 

، ُهاوَه یف  يّدََرتَو  ینْدَْألِاب  ِةَرِخْألا  َنِم  ُهَّظَح  َعابَو  اْینُّدلا ، ُْهتَّرَغ 
دندوب هداتفا  سفن  ياوه  ماد )  ) رد هتخورف و  ایند  زیچان ) عاتم   ) هب ترخآ  زا  ار  دوخ  هرهب  دوب و  هتفیرف  ار  اهنآ  ایند 

، ِقافِّنلاَو ِقاقِّشلا  ِیلوا  َكِدابِع  ْنِم  َعاطاَو  َکَِّیبَن ، َطَخْساَو  َکَطَخْساَو 
ناقفانم  نانکفاهقرفت و  زا  دندومن  تعاطا  دندروآ و  مشخ  هب  ار  تربمایپ  وت و  و 

، ًابِسَتُْحم ًاِرباص  َکیف  ْمُهَدَهاجَف  َراَّنلا ، َنیبِجْوَتْسُْملا  ِرازْوَْألا  َۀَلَمَحَو 
دومن داهج  اهنآ  اب  رگباسح  ابیکش و  وت  هار  رد  وا  سپ  دنخزود ، راوازس  هک  هانگ  ياهراب )  ) نالماح و 

َِکتَعاط  یف  َکِفُس  یّتَح  ٍِمئآل ، ُۀَمَْول  ِهَّللا  ِیف  ُهُذُْخاَتال  ٍِربْدُم ، َْریَغ  اًِلبْقُم 
هار رد  هـک  نـیا  اـت  تشادـن ، زاـب  ادـخ  هار  زا  ار  وا  ناگدننکشنزرــس  تمـالم  هـک  یلاـح  رد  نآ ، زا  نازیرگ  هـن  داـهج  هـب  هدـننک  يور 

وت يرادربنامرف 
ًامیلا ًاباذَع  ْمُْهبِّذَع  َو  اًلیبَو ، ًانَْعل  ْمُْهنَْعلا  َّمُهللا  ُهُمیرَح ، َحیُبتْساَو  ُهُمَد ،

امن راتفرگ  كاندرد  باذع  هب  نک و  تنعل  یتخس  هب  ار  اهنآ  ایادخ  دش ، لامیاپ  شتمرح  هدش و  هتخیر  شنوخ 
421 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

تسا و عقاو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياپ  نییاپ  رد  هک  ربکا ) یلع   ) مالـسلا اـمهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ربق  يوس  هب  نک  تکرح  هاـگنآ  * 
ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا 509 ،] َِّیلَو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  وگب :

مالس  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، ّیلو  يا  وت  رب  مالس  **** 
ِءآِسن ِةَدِّیَس  َۀَمِطاف  َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیِّیبَّنلا ، ِمَتاخ  َْنباَی  َْکیَلَع 

ناوناب  رورس  همطاف  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ناربمایپ ، متاخ  دنزرف  يا  وت  رب 
ُمُولْظَْملا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنینِمْؤُْملا ، ِریما  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیَملاْعلا ،

هدیدمتس  يا  وت  رب  مالس  نانمؤمریما ، دنزرف  يا  وت  رب  مالس  نایناهج ،
هدرک و یگدنز  دنمتداعـس  داب ، وت  يادف  مردام  ردپ و  دیهـش ، نآ  زا  دعب  ًادیهَـش * ًامُولْظَم  َْتِلُتقَو  ًادیعَـس ، َتْشِع  یّماَو  َْتنا  یبِاب  ُدیهَّشلا ،

.***** يدیسر تداهش  هب  هنامولظم 
اَهُّیا ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ییوگیم : ینکیم و  مهیلع ) هَّللا  ناوضر   ) ادهش ریاس  روبق  يوس  هب  ور 

يا  امش  رب  مالس  *********************************** 
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، ِراَّدلا یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اِمب  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِدیحَْوت  ْنَع  َنوُّبآَّذلا 
( نارباص هاگیاج   ) تسا ییوکین  هاگیاج  هچ  سپ  ناتییابیکش ، رطاخ  هب  امش  رب  مالس  ادخ ، یگناگی  زا  ناگدننکعافد 

هب هک  امـش  يادـف  مردام  ردـپ و  نک و  تکرح  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  ساـّبع  مرح  يوس  هب  هاـگنآ  ًاـمیظَع * ًازْوَف  ُْمتُْزف  یّماَو  ُْمْتنا  یباـِب 
.************************* دیدیسر یگرزب  يراگتسر 

ُقیّدِّصلاَو  ُِحلاَّصلا ، ُْدبَْعلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  وگب : تسیاب و  وا  فیرش  ِحیرض  دزن 
وگتسار رایسب  و  ادخ )  ) هتسیاش هدنب  يا  وت  رب  مالس  *************** 

یلا  َتْوَعَدَو  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنبا  َتْرَصَنَو  ِهَّللِاب ، َْتنَمآ  َکَّنا  ُدَهْشا  یساوُْملا 
يوس  هب  و  يدومن ، يرای  ار  ادخ  لوسر  دنزرف  هدروآ و  نامیا  ادخ  هب  نیقی  هب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  ردارب ،)  ) هدننکيرای و 

ِمالَّسلاَو  ِۀَّیِحَّتلا  ُلَْضفا  ِهَّللا  َنِم  َْکیَلَعَف  َکِسْفَِنب ، َْتیَساو  َو  ِهَّللا ، ِلیبَس 
. داب وت  رب  دنوادخ  بناج  زا  مالس  دورد و  نیرتهب  سپ  يدومن ، يرای  ار ) تردارب   ) شیوخ ناج  اب  هدرک و  توعد  ادخ  هار 

َرِصان ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِنید  َرِصان  ای  یّماَو  َْتنا  یبِاب  وگب : سپس  * 
روای يا  وت  رب  مالس  ادخ ، نید  روای  يا  وت  يادف  مردام  ردپ و  ******* 

422 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ِیّنِم  َْکیَلَع  ِدیهَّشلا ، ِْنیَسُْحلا  َرِصان  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِقیّدِّصلا ، ِْنیَسُْحلا 

داب وت  رب  نم  مالس  دیهش ، نیسح  روای  يا  وت  رب  مالس  وگتسار ، رایسب  نیسح 
. ُراهَّنلا َو  ُْلیَّللا  َیَِقبَو  ُتیَقب  ام  ُمالَّسلا 

. تسیقاب زور  بش و  ماهدنز و  هک  یمادام 
ینعی  يدناوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  يالاب  هک  ییاعد  نآ ، زا  سپ  ناوخب و  ترضح  نآ  رس  يالاب  زامن  تعکر  ود  هاگنآ 

 ... ُْتیَّلَص یِّنِإ  َّمُهَّللا 
هک رادقم  ره  ترضح  نآ  دزن  درگرب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح  يوس  هب  هاگنآ  ناوخب ، زین  اج  نیا  ار  تشذگ ) هحفص 383  رد  هک  )

: وگب تسیاب و  ترضح  نآ  رس  يالاب  ینک  عادو  یتساوخ  هک  یماگنه  دوشن .) نارگید  يارب  تمحازم  هک  ياهنوگ  هب   ) نامب یتساوخ 
الَف ْفِرَْصنا  ْناَف  ٍِمئَس ، َو ال  ٍلاق  ٍعِّدَُوم ال  َمالَس  َيالْوَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

مدرگیم  زاب  رگا  سپ  هتسخ ، هن  تسا و  گنتلد  هن  هک  ياهدننک  عادو  مالس  نم ، يالوم  يا  وت  رب  مالس 
، َيالْوَم ای  َنیِرباَّصلا ، ُهَّللا  َدَعَو  اِمب  ٍّنَظ  ِءوُس  ْنَع  الَف  ِْمقا  ْناَو  ٍَۀلالَم ، ْنَع 

، نم يالوم  يا  تسین ، نارباص  هب  ادخ  هدعو  هب  ینامگدب  يور  زا  منامیم  رگا  تسین و  یگنتلد  يور  زا 
یف  َماقَْملاَو  َْکَیلا ، َدْوَْعلا  َِینَقَزَر  َو  َِکتَرایِِزل ، یّنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ  ُهَّللا  ُهَلَعَج  ال 

رد تماقا  تناتسآ و  هب  تشگزاب  و  دهدن ، رارق  وت  زا  ترایز  نیرخآ  ار  مترایز  نیا  دنوادخ 
میزور ار  تتداهـش  لحم  رد  ندوب  و  تمرح ، ناکما ) تروص  رد   ) زین ناـیاپ  رد  َنیَملاـْعلا * َّبَر  َنیمآ  َكِدَهْـشَم ، یف  َنْوَْکلاَو  َکـِمَرَح ،

******** نایناهج راگدرورپ  يا  ریذپب  ار  میاعد  دنادرگ ،
َْکیَلَع  ُمالَّسلا  وگب : ندش  جراخ  ماگنه  وش و  جراخ  يرقهق  تروص  هب  سوبب و  ار  ترضح  نآ  ربق 

وت رب  مالس  ************************************ 
َۀَّجُح ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِنآْرُْقلا 510 ،] َکیرَش  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِماقَْملا ، َباب  ای 
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لیلد  تّجح و  يا  وت  رب  مالس  نآرق ، کیرش  يا  وت  رب  مالس  نانمؤم ،)  ) تماقا هاگرد  يا 
َیِّبَر  َۀَِکئالَم  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِةاجَّنلا ، َۀَنیفَس  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِماصِْخلا ،

نم  راگدرورپ  ِناگتشرف  يا  امش  رب  مالس  تاجن ، یتشک  يا  وت  رب  مالس  نانمشد ، رب 
ُراهَّنلاَو ُْلیَّللا  َیَِقبَو  ُتیَقب  ام  ًاَدبا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِمَرَْحلا ، اَذه  یف  َنیمیقُْملا 

تسیقاب  زور  بش و  ماهدنز و  هک  یمادام  داب  وت  رب  مالس  هتسویپ  دیراد ، تماقا  مرح  نیا  رد  هک 

423 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
. ِمیظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلا  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  َو ال  َنوُعِجار ، ِْهَیلا  اَّنا  َو  ِهَّلل  اَّنا  وگب : و  * 

. تسین تمظعاب  هبترمدنلب و  دنوادخ  يارب  زج  ییورین  ناوت و  میدرگیم و  زاب  وا  يوس  هب  مییادخ و  ِنآ  زا  ام  ******* 
[511 .] تسا هدش  لقن  یمیظع  باوث  ترایز ، نیا  يارب  هکنیا  هّجوت  لباق 

هفرع زور  ترایز  - 8

لباق هللا  همحر  یمق  ثّدـحم  موحرم  ریبعت  هب  هک  هدـش  دراو  یناوارف  تایاور  هفرع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تراـیز  تلیـضف  رد 
: دوشیم افتکا  ربتعم ، تیاور  هس  رکذ  هب  اهنت  اذل  تسین ، اصحا 

رظن دنکفا ، يرظن  تافرع  رد  فّقوتم  نایجاح  هب  هکنآ  زا  لبق  هفرع  زور  رد  ناحبـس  يادخ  هک  هدـش  دراو  ربتعم ، دّدـعتم  تایاور  رد  - 1
هک هدـش  لـقن  هعاـفر  زا  يرگید  ربـتعم  ثیدـح  رد  - 2 [ 512 .] دزاـسیم فوـطعم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربـق  نارئاز  يوـس  هب  ار  شتمحر 

نکیل مور ، جح  هب  ات  متـشادن  یلوپ  موش  تیادف  متفگ : ياهدـش ؟ فّرـشم  جـح  لاسما  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیوگیم :
دوب نیا  هن  رگا  دندوب ، نآ  رد  ینم  لها  هچنآ  زا  يدرکن  یهاتوک  چـیه  هعافر ! يا  دومرف : مدوب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  دزن  ار  هفرع 
اهر ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ربـق  تراـیز  زگره  نآ  ندینـش  اـب  هک  متفگیم  تیارب  ار  یثیدـح  دـننک  جـح  كرت  مدرم  مسرتیم  هـک 
دنک تکرح  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  يوس  هب  سک  ره  هک  داد  ربخ  ارم  مردپ  دومرف : سپس  دش و  تکاس  ياهظحل  هاگنآ  يدرکیمن !

هارمه وا  اب  پچ ، بناج  زا  هتـشرف  رازه  تسار و  بناـج  زا  هتـشرف  رازه  دـشاب ، ّربکت  نودـب  ترـضح و  نآ  ّقح  هب  فراـع  هک  یلاـح  رد 
هتـشون دوش  هدروآ  اـجب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ّیـصو  اـی  ربماـیپ  هارمه  هب  هک  ياهرمع  رازه  جـح و  رازه  باوث  وا  يارب  دـنوشیم و 

ره دـندومرفیم : هک  مدینـش  مهیلع ) هَّللا  تاولـص   ) اضر ماما  مظاک و  ماما  قداص و  ماما  زا  نم  دـیوگیم : یّقر  دوواد  - 3 [ 513 .] دوشیم
شمارآ تـمحر ) ترفغم و  نـیقی و  ناـمیا و  اـب   ) ار وا  بـلق  دـنوادخ  دورب  هـفرع  زور  رد  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  تراـیز  هـب  یــسک 

اب ناکما ، تروص  رد  ینک  ترایز  هدارا  هاگره  هک  تسا  نینچ  هفرع  زور  رد  ترـضح  نآ  تراـیز  ّتیفیک  لاـح ، ره  هب  [ 514 .] دشخبیم
، هنینأـمط راـقو و  شمارآ و  اـب  شوـپب و  ار  تدوـخ  ياـهسابل  نیرتهزیکاـپ  نک و  لـسغ  دـشاب  نکمم  هک  یبآ  ره  اـب  هـنرگ  تارف و  بآ 

: وگب يدیسر  ینیسح  مرح  ِرَد  هب  یتقو  امن ، تکرح 
ًةَرُْکب ِهَّللاَناْحبُسَو  ًاریثَک ، ِهَّلل  ُدْمَْحلاَو  ًاریبَک ، ُرَبْکا  ُهَّللا  وگب : زین  ُرَبْکا و  ُهَّللا 

ار وا  هاگماش  دادماب و  ره  تسوا و  ِنآ  زا  ناوارف  ساپس  دمح و  تسا و  رتگرزب  رایسب  ادخ  تسا *** زیچ  ره  زا  رتگرزب  ادخ 

ص423 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
424 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

، ُهَّللا اَنادَه  ْنا  الَْول  َيِدَتْهَِنل  اَّنُک  امَو  اذِهل ، انادَه  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلاَو  اًلیصاَو ،
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دوب هدرکن  تیاده  ار  ام  ادخ  رگا  و  دش ؛ نومنهر  اهتمعن ) همه   ) نیا هب  ار  ام  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتـس  و  میوگیم ، حـیبست 
هب   ) ام

ِریما یلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  یلَع  ُمالَّسلا  ِّقَْحلِاب ، انِّبَر  ُلُسُر  َْتئآج  ْدََقل 
ریما رب  مالس  ادخ ، لوسر  رب  مالس  دندروآ ، ار  قح  ام  راگدرورپ  ناگداتسرف  ًامّلسم  میتفاییمن  هار  اهنیا )

ُمالَّسلا  َنیَملاْعلا ، ِءآِسن  ِةَدِّیَس  ِءآرْهَّزلا  َۀَمِطاف  یلَع  ُمالَّسلا  َنینِمْؤُْملا ،
مالس  نایناهج ، ناوناب  رورس  ارهز  همطاف  رب  مالس  نانمؤم ،

یلَع  ُمالَّسلا  ِْنیَسُْحلا ، ِْنب  ِِّیلَع  یلَع  ُمالَّسلا  ِْنیَسُْحلاَو ، ِنَسَْحلا  یَلَع 
رب مالس  نیسح ، نب  یلع  رب  مالس  نیسح ، نسح و  رب 

ِْنب  یَسُوم  یلَع  ُمالَّسلا  ٍدَّمَُحم ، ِْنب  ِرَفْعَج  یلَع  ُمالَّسلا  ٍّیلَع ، ِْنب  ِدَّمَُحم 
نب  یسوم  رب  مالس  دّمحم ، نب  رفعج  رب  مالس  یلع ، نب  دّمحم 

، ٍِّیلَع ِْنب  ِدَّمَُحم  یلَع  ُمالَّسلا  یسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  یلَع  ُمالَّسلا  ٍرَفْعَج ،
، یلع نب  دّمحم  رب  مالس  یسوم ، نب  یلع  رب  مالس  رفعج ،

یَلَع  ُمالَّسلا  ٍِّیلَع ، ِْنب  ِنَسَْحلا  یَلَع  ُمالَّسلا  ٍدَّمَُحم ، ِْنب  ِِّیلَع  یلَع  ُمالَّسلا 
رب مالس  یلع ، نب  نسح  رب  مالس  دّمحم ، نب  یلع  رب  مالس 

َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللاِْدبَع ، ابا  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِرَظَْتنُْملا ، ِِحلاَّصلا  ِفَلَْخلا 
دنزرف يا  وت  رب  مالس  هَّللادبع ، ابا  يا  وت  رب  مالس  دوشیم ، هدیشک  شروضح )  ) راظتنا هک  ياهتسیاش  نیشناج 

يداعُْملا  َکِِّیلَِول ، یلاوُْملا  َِکتَما ، ُْنباَو  َكِْدبَع ، ُْنباَو  َكُْدبَع  ِهَّللا ، ِلوُسَر 
نمشد  تناتسود و  رادتسود  تزینک ، دنزرف  هدنب و  دنزرف  هدنب و  ادخ ، لوسر 

يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  َكِدْصَِقب ، ِهَّللا  َیلا  َبَّرَقَتَو  َكِدَهْشَِمب ، َراجَتْسا  َكِّوُدَِعل ،
هک  تسا  يدنوادخ  نآ  زا  ساپس  دمح و  دیوجیم ، بّرقت  ادخ  هب  تیوس  هب  تمیزع  اب  هدش و  هدنهانپ  تهاگتداهش  هب  تنانمشد ،
تتراـیز يارب  ارم  و  دوـمن ، تیادـه  وـت  یتـسود  هب  ارم  مرح  لـخاد  سپـس  َكَدْـصَق  یل  َلَّهَـسَو  َکـِتَرایِِزب ، ینَّصَخَو  َکـِتَیالِِول ، ینادَـه 

******* درک ناسآ  میارب  ار  نآ  هدیزگرب و 
ِةَْوفَص َمَدآ  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ییوگیم : یتسیایم و  ترضح  رس  يالاب  يوشیم و 

هدیزگرب  مدآ  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ****************** 
َمیهاْربا  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِِّیبَن  ٍحُون  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ،
میهاربا  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، ربمایپ  حون  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ ،

425 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ای َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِمیلَک  یسُوم  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِلیلَخ 

يا  وت  رب  مالس  ادخ ، تبحص  مه  یسوم  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، لیلخ 
ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِبیبَح  ٍدَّمَُحم  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِحُور  یسیع  َثِراو 
مالس  ادخ ، بیبح  دّمحم  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، حور  یسیع  ثراو 

، ِءآرْهَّزلا َۀَمِطاف  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنینِمْؤُْملا ، ِریما  َثِراو  ای  َْکیَلَع 
ارهز همطاف  ثراو  يا  وت  رب  مالس  نانمؤمریما ، ثراو  يا  وت  رب 
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ِّیلَع  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  یفَطْصُْملا  ٍدَّمَُحم  َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
یلع  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  یفطصم ، دّمحم  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 
َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِءآرْهَّزلا ، َۀَمِطاف  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  یضَتْرُْملا 

دنزرف يا  وت  رب  مالس  ارهز ، همطاف  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  یضترم ،
، َرُوتْوَْملا َْرتِْولاَو  ِهِراث ، َْنباَو  ِهَّللاَراث  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  يْربُْکلا  َۀَجیدَخ 

تسا  هدشن  هتفرگ  شنوخ  ماقتنا  هک  ياهناگی  تسادخ و  ناتهاوخنوخ  هک  یسک  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  يربک  هجیدخ 
َْتیَهَنَو  ِفوُْرعَْملِاب ، َتْرَماَو  َةاکَّزلا ، َْتیَتآَو  َةالَّصلا ، َتْمَقا  ْدَق  َکَّنا  ُدَهْشا 

یهن  فورعم و  هب  رما  يداد و  تاکز  هتشاد و  اپب  ار  زامن  وت  هک  مهدیم  یهاوگ 
َنََعلَو  َْکتَلَتَق ، ًۀَّما  ُهَّللا  َنَعَلَف  ُنیقَْیلا ، َکیتا  یّتَح  َهَّللا  َْتعَطاَو  ِرَْکنُْملا ، ِنَع 

هک  یناسک  وت و  نیلتاق  دنوادخ  يدیسر ، تداهش  هب  ات  يدومن  تعاطا  ار  ادخ  هدرک و  رکنم  زا 
ابا ای  َيالْوَم  ای  ِِهب ، ْتَیِضَرَف  َِکلِذب  ْتَعِمَس  ًۀَّما  ُهَّللا  َنََعلَو  َْکتَمَلَظ ، ًۀَّما  ُهَّللا 

يا  نم  يالوم  يا  دنک ، تنعل  دندش ، یضار  نآ  هب  هدینش و  ار  هعقاو )  ) نیا هک  یناسک  دندرک و  متس  وت  هب 
ْمُِکبایِابَو  ٌنِمُْؤم ، ْمُِکب  ّینا  ُهَلُسُرَو ، ُهَئآِیْبناَو  ُهَتَِکئآلَمَو  َهَّللا  ُدِهْشا  ِهَّللاِْدبَع ،

نیناوق  هطساو  هب  مراد و  نامیا  امش  هب  هک  مریگیم ، هاوگ  ار  شناگداتسرف  ناربمایپ و  ناگتشرف و  ادخ و  هَّللادبعابا ،
َهَّللا  ُتاوَلَصَف  ّیبَر  یلا  یبَلَْقنُمَو  یلَمَع  ِمیتاوَخَو  ینید  ِِعیارَِشب  ٌِنقُوم ،

ادخ ياهدورد  سپ  تسا ، مراگدرورپ  يوس  هب  متشگزاب  و  مّنئمطم ، امش  تشگزاب  هب  ملمع  بقاوع  منید و 
، ْمُِکِبئآغَو ْمُکِدِهاش ، یلَعَو  ْمُکِداسْجا ، یلَعَو  ْمُکِحاوْرا ، یلَعَو  ْمُْکیَلَع ،

ناتبیاغ  رضاح و  اهندب و  حاورا و  رب  امش و  رب 
ِدِّیَس َْنباَو  َنیِّیبَّنلا ، ِمَتاخ  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ْمُِکنِطابَو ، ْمُکِرِهاظَو 

رورس اقآ و  دنزرف  و  ناربمایپ ، متاخ  يا  وت  رب  مالس  ناتنطاب ، رهاظ و  و 
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ِتاَّنَج  یلا  َنیلَّجَحُْملا  ِّرُْغلا  ِِدئآق  َْنباَو  َنیقَّتُْملا ، ِماما  َْنباَو  َنیّیِصَْولا ،
یتشهب  ياهغاب  يوس  هب  نایوردیفس  رگتیاده  ياوشیپ  دنزرف  ناراکزیهرپ و  ياوشیپ  دنزرف  و  نانیشناج ،

ُةَوْرُْعلاَو یقُّتلا  ُماما  َو  يدُْهلا  ُباب  َْتنا  َو  َِکلذَک ، ُنوُکَت  َْفیَک ال  َو  ِمیعَّنلا ،
نامسیر  يراکزیهرپ و  ياوشیپ  تیاده و  هاگرد  وت  هک  یلاح  رد  یشابن ، هنوگ  نیا  ارچ  و  تمعنرپ ،

َْکتَذَغ  [، 515] ِءآسِْکلا ِلْها  ُسِماخ  َو  اْینُّدلا ، ِلْها  یلَع  ُۀَّجُْحلاَو  یْقثُْولا 
، ییابع لآ  سماخ  ایند و  لها  رب  لیلد  تّجح و  مکحم و 

، ِمالْسِْإلا ِرْجِح  یف  َتّیبُر  َو  ِنامیْإلا ، ِيْدَث  ْنِم  َْتعِضُرَو  ِۀَمْحَّرلا ، ُدَی 
، یتفای تیبرت  مالسا  ناماد  رد  يدش و  هداد  ریش  نامیا  زا ) ّولمم   ) هنیس زا  و  يدروخ ، اذغ  تمحر  ِربمایپ )  ) تسد زا 

َْکیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَص  َِکتایَح ، یف  ٍۀَّکآشالَو  َِکقارِِفب ، ٍۀَیِضار  ُْریَغ  ُسْفَّنلاَف 
وت رب  ادخ  دورد  درادن ، تندوب  هدنز  رد  يدیدرت  تسین و  وت  زا  ییادج  هب  یضار  لد  اذل 

َنیرَقَو  ِۀَبِکاَّسلا ، ِةَْربَْعلا  َعیرَص  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َِکئآْنباَو ، َِکئابآ  یلَع  َو 
مدمه  و  تسیراج ، وت  يارب  اهکشا  هک  ياهداتفا  كاخ  هب  يا  وت  رب  مالس  داب ، وت  نادنزرف  ناردپ و  و 
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َکیف  ْتَکَهَْتناَو  ، ] َمِراحَْملا َْکنِم  ْتَّلَحَتْسا  ًۀَّما  ُهَّللا  َنََعل  ِۀَِبتاَّرلا ، ِۀَبیصُْملا 
وت دروم  رد  و   ] دندرکن تیاعر  ار  تتمرح  هک  ار  یهورگ  دنک  تنعل  دنوادخ  یپایپ ، ياهتبیصم 

ِهَّللا  ُلوُسَر  َحَبْصاَو  ًاروُهْقَم ، َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َْتِلتُقَف ، [ 516  ] ِمالْسِْإلا َۀَمْرُح 
ادخ لوسر  يوس  زا  یتشگ و  مولظم  هک  وت  رب  ادخ  دورد  يدش ، هتشک  سپ  دندرک ] زواجت  مالسا  میرح  هب 

ُمالَّسلا  ًاروُجْهَم ، َكِدْقَِفب  ِهَّللا  ُباتِک  َحَبْصاَو  ًارُوتْوَم ، َِکب  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
مالس  دش ، عقاو  كورتم  ادخ  باتک  وت  دوبن  اب  و  تفرگن ، ار  تنوخ  ماقتنا  یسک  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  - 

، َکیَنب ْنِم  ِۀَِّمئَْألا  یَلَعَو  َکیخاَو ، َکِّماَو  َکیباَو ، َكِّدَج  یلَعَو  َْکیَلَع 
تنادنزرف  زا  ناماما  رب  تردارب و  ردام و  تردپ و  ّدج و  رب  وت و  رب 

، َكِْربَِقب َنیّفآْحلا  ِۀَِکئالَْملا  یَلَعَو  َکَعَم ، َنیدَهْشَتْسُْملا  یَلَعَو 
هتفرگ  رب  رد  ار  تربق  هک  یناگتشرف  رب  دندیسر و  تداهش  هب  وت  اب  هک  نانآ  رب  و 

ُمالَّسلاَو  َِکتَعیش ، ِءآعُد  یلَع  ِلُوبَْقلِاب  َنینِّمَؤُْملا  َكِراَّوُِزل ، َنیدِهاَّشلاَو 
مالس  و  دنیوگیم ، نیمآ  تنایعیش  ياعد  شریذپ  يارب  دنتسه و  وت  راّوز  رب  هاوگ  و 
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َْتنا  یبِاب  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنب  اَی  یّماَو  َْتنا  یبِاب  ُُهتاکََرب ، َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  َْکیَلَع 

ردپ ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  داب ، وت  رب  ادخ  تاکربو  تمحر  و 
، اْنیَلَع َِکب  ُۀَبیصُْملا  ِتَّلَجَو  ُۀَّیِزَّرلا ، ِتَمُظَع  ْدََقل  ِهَّللاِْدبَع ، ابا  ای  یّماَو 

ام رب  وت  تبیصم  كانزوس و  وت  غاد  نیقی  هب  هَّللادبع ، ابا  يا  داب  وت  يادف  مردام  و 
ْتَمَْجلاَو  ْتَجَرْسا  ًۀَّما  ُهَّللا  َنَعَلَف  ِضْرَْألاَو ، ِتاومَّسلا  ِلْها  ِعیمَج  یلَعَو 

هدز  راسفا  هدرک و  نیز  ار  اهبسا  هک  ار  یمدرم  دنک  تنعل  ادخ  سپ  تسا ، گرزب  نیمز  اهنامسآ و  لها  یمامت  رب  و 
ُْتیَتاَو  َکَمَرَح ، ُتْدَصَق  ِهَّللاِْدبَع ، ابا  ای  َيالْوَم  ای  َِکلاتِِقل ، ْتاَّیَهَتَو 

تتداهش  لحم  هب  هدومن و  دصق  ار  تمرح  هَّللادبعابا ، يا  نم  يالوم  يا  دندش ، هدامآ  وت  اب  گنج  يارب  و 
ْنا  ِْهیََدل ، ََکل  يذَّلا  ِّلَحَْملِاب  َو  ُهَْدنِع ، ََکل  يذَّلا  ِنْأَّشلِاب  َهَّللا  ُلَئْسا  َكَدَهْشَم ،

هک  مهاوخیم  وا  زا  يراد  ادخ  دزن  هک  یهاگیاج  ماقم و  ّقح  هب  و  ماهدمآ ،
، ِةَرِخْألا َو  اْینُّدلا  ِیف  ْمُکَعَم  ینَلَعْجَی  ْناَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصی 

ترخآ  ایند و  رد  ارم  دتسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب 
شمرک ششخب و  فطل و  ّقح  هب  ره  دمح و  اب  روآ  ياجب  زامن  تعکر  ود  رـس  يالاب  رد  سوبب و  ار  حیرـض  هاگنآ  ِهِمَرَکَو * ِهِدوُجَو  ِهِّنَِمب 

**************************** دهد رارق  امش  اب 
ُتْدَجَسَو  ُْتعَکَر  َو  ُْتیَّلَص  ّینا  َّمُهَّللا  وگب : زامن  زا  تغارف  زا  سپ  یتساوخ ، هک  ياهروس 

مدروآ  اجب  دوجس  عوکر و  هدناوخ و  زامن  وت  يارب  ایادخ  ******************** 
اَّلا ُنوُکَت  َدوُجُّسلاَو ال  َعوُکُّرلاَو  َةالَّصلا  َّنَِأل  ََکل ، َکیرَش  َكَدْحَو ال  ََکل ،

هتسیاش  طقف  دوجس  عوکر و  زامن و  هک  ارچ  يرادن ، یکیرش  ياهناگی و  هک  ییوت 
، ٍدَّمَُحم ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ُهَّللا ال  َْتنا  َکَّنَِأل  ََکل ،

، تسرف دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  تسین ، وت  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  ییوت  نوچ  تسوت ،
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، َمالَّسلاَو َۀَّیِحَّتلا  ُمُْهنِم  َّیَلَع  ْدُدْراَو  ِمالَّسلاَو ، ِۀَّیِحَّتلا  َلَْضفا  یّنَع  ْمُهِْغْلباَو 
نادرگزاب  نم  هب  ار  ناشمالس  و  ناسرب ، نانآ  هب  ارم  مالس  دورد و  نیرتهب  و 

یماماَو  يدِّیَسَو  َيالْوَم  یلا  یّنِم  ٌۀَّیِدَه  ِناتَعْکَّرلا  ِناتاهَو  َّمُهللا 
میاوشیپ  اقآ و  الوم و  هب  نم  بناج  زا  تسا  ياهیده  تعکر  ود  نیا  ایادخ 

، ٍدَّمَُحم ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ُمالَّسلا ، اَمِْهیَلَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا 
تسرف  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  داب ،- ناشیا  رب  مالس  دورد و  هک  یلع - نب  نیسح 
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یفَو  َکیف  یئآجَرَو  یلَما  َلَْضفا  َِکلذ  یلَع  ینْرُْجأَو  یّنِم  َِکلذ  ْلَّبَقَتَو 

امرف اطع  نم  هب  ار  مراد  دیما  ّتیلو  وت و  زا  هتشاد و  وزرآ  هچنآ  زا  رتهب  یشاداپ  نآ  لباقم  رد  و  ریذپب ، نم  زا  ار  نآ  و 
نیرتناـــبرهم يا  یلع  تراـــیز  دـــصق  هـــب  كراـــبم  ياـــپ  نییاـــپ  يوـــس  هـــب  زیخرب و  سپــــس  َنـــیمِحاَّرلا * َمــَـحْرا  اـــی  َکِِّیلَو 

.******************** نانابرهم
َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  وگب : ورب و  ربکا ) یلع   ) مالسلا امهیلع  نیسحلانب 

وت رب  مالس  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  **************** 
َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنینِمْؤُْملا ، ِریما  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِِّیبَن  َْنب  اَی 

دنزرف يا  وت  رب  مالس  نانمؤم ، ریما  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، ربمایپ  دنزرف  يا 
َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِدیهَّشلا ، ُْنب  ُدیهَّشلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِدیهَّشلا ، ِْنیَسُْحلا 

هدیدمتس  يا  وت  رب  مالس  دیهش ، دنزرف  دیهش و  يا  وت  رب  مالس  دیهش ، نیسح 
، َْکتَمَلَظ ًۀَّما  ُهَّللا  َنََعلَو  َْکتَلَتَق ، ًۀَّما  ُهَّللا  َنََعل  ِمُولْظَْملا 517 ،] ُْنبا  ُمُولْظَْملا  اَهُّیا 

دندومن متس  وت  هب  هک  ار  یهورگ  دنک  تنعل  دنوادخ  دندناسر و  تداهش  هب  ار  وت  هک  ار  یهورگ  دنک  تنعل  دنوادخ  هدیدمتـس ، دنزرف  و 
و

ُمالَّسلا  [، 518  ] َيالْوَمای َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ، ] ِِهب ْتَیِضَرَف  َِکلِذب  ْتَعِمَس  ًۀَّما  ُهَّللاَنََعلَو 
مالس  نم ،  يالوم  يا  وت  رب  مالس  ، ] دنداد تیاضر  نآ  هب  هدینش و  ار  نآ  هک  یهورگ  دنک  تنعل  دنوادخ 

َِکب  ُۀَّیِزَّرلا  ِتَّلَجَو  ُۀَبیصُْملا ، ِتَمُظَع  ْدََقل  ِهِِّیلَو ، َْنباَو  ِهَّللا  َِّیلَو  ای  َْکیَلَع 
وت غاد  گرزب و  وت  تبیصم  نیقی  هب  وا ، ّیلو  دنزرف  ادخ و  ّیلو  يا  وت  رب 

َْکَیلا  َو  ِهَّللا  َیلا  ُءَْربا  َو  َْکتَلَتَق ، ًۀَّما  ُهَّللا  َنَعَلَف  َنینِمْؤُْملا ، ِعیمَج  یلَعَو  اْنیَلَع 
وت دزن  ادخ و  هاگرد  هب  و  دندناسر ، تداهش  هب  ار  وت  هک  یهورگ  رب  ادخ  تنعل  سپ  تسا ، كانزوس  نانمؤم  یمامت  رب  ام و  رب 

: وگب اهنآ  ترایز  دصق  هب  نک و  هّجوت  ادهش  ریاس  بناج  هب  هاگنآ  ِةَرِخْألاَو * اْینُّدلا  ِیف  ْمُْهنِم 
.********************************** میوجیم يرازیب  ترخآ  ایند و  رد  نانآ  زا 

ِهَّللا  َءآیِفْصا  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُهَئآَّبِحاَو ، ِهَّللا  َءآِیلْوا  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا 
ناگدیزگرب  يا  امش  رب  مالس  ادخ ، نارادتسود  ایلوا و  يا  امش  رب  مالس 

ِریما َراْصناَو  ِهِّیبَن ، َراْصناَو  ِهَّللا  ِنید  َراْصنا  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُهَئآَّدِواَو ،
ریما ناروای  شربمایپ و  ناروای  ادخ و  نید  ناروای  يا  امش  رب  مالس  ادخ ، قشاع  ّتبحم و  اب 
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َراْصنا ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیَملاْعلا ، ِءآِسن  ِةَدِّیَس  َۀَمِطاف  َراْصناَو  َنینِمْؤُْملا ،
ناروای  يا  امش  رب  مالس  نایناهج ، ناوناب  رورس  همطاف  ناروای  نانمؤم و 
ِهَّللا  ِْدبَع  یبا  َراْصنا  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِحِصاَّنلا ، ِِّیلَْولا  ِنَسَْحلا  ٍدَّمَُحم  یبا 

هَّللادبعابأ  ناروای  يا  امش  رب  مالس  هاوخریخ ، ّیلو  نآ  نسح  دمحم  یبأ 
یّماَو  ُْمْتنا  یبِاب  َنیعَمْجا ، ْمِْهیَلَع  ِهَّللاُتاوَلَص  ِمُولْظَْملا ، ِدیهَّشلا  ِْنیَسُْحلا 

امش يادف  مردام  ردپ و  داب ، امش  یمامت  رب  ادخ  دورد  هدیدمتس ، دیهش  نیسح 
ایَف ًامیظَع ، ًازْوَف  ِهَّللاَو  ُْمتُْزفَو  ُْمْتِنفُد ، اهیف  یتَّلا  ُضْرَْألا  َِتباط  َو  ُْمْتبِط 

يا  سپ  دیتشگ ، لیان  گرزب  يراگتسر  هب  دنگوس  ادخب  دیدش و  نوفدم  نآ  رد  هک  ینیمز  دیدرگ  هزیکاپ  دیتشگ و  هزیکاپ 
، َنیِحلاَّصلاَو ِءآدَهُّشلا  َعَم  ِنانِْجلا  ِیف  ْمُکَعَم  َزُوفاَف  ْمُکَعَم  ُْتنُک  ینَْتَیل 

مدشیم  راگتسر  تشهب  رد  ناگتسیاش  نادیهش و  هارمه  هب  امش  اب  ات  مدوب  امش  اب  شاک 
رب ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  و  دنتسه ، یناقیفر  وکین  نانآ  هب و  سپـس  ُُهتاکََرب * َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلاَو  ًاقیفَر ، َِکئلوا  َنُسَحَو 

**** داب امش 
: دناهتفگ لّوا » دیهش   » و سوواط » نب  دّیـس  [ » 519 .] نک اعد  رایـسب  ینید ، نارداربو  دوخ  هداوناخ  دوخ و  يارب  درگرب و  رـس  يـالاب  فرط 

: وگب تسیاب و  ترضح  نآ  ربق  دزن  نک و  تکرح  مالسلا  هیلع  سابع  بانج  سّدقم  مرح  يوس  هب  هاگنآ 
َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنینِمْؤُْملاِریما ، َْنب  َساَّبَْعلا  ِلْضَْفلا  َابا  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

دنزرف يا  وت  رب  مالس  نانمؤم ، ریما  دنزرف  سابع  لضفلاوبا  يا  وت  رب  مالس 
، ًانامیا ْمِهِمَْدقاَو  ًامالْسا ، ِمْوَْقلا  ِلَّوا  َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیّیِصَْولا ، ِدِّیَس 

نامیا  رد  نیرتقباس  دروآ و  مالسا  هک  یسک  نیلّوا  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  نانیشناج ، رورس  اقآ و 
ِهَّلل  َتْحَصَن  ْدََقل  ُدَهْشا  ِمالْسِْإلا ، یَلَع  ْمِهِطَوْحاَو  ِهَّللا ، ِنیِدب  ْمِهِمَْوقاَو 

تردارب  شاهداتسرف و  ادخ و  يارب  نیقی  هب  هک  مهدیم  یهاوگ  دوب ، مالسا  رب  نیرتظفاحم  ادخ و  نید  رد  نیرترادیاپ  و 
ُهَّللاَنََعلَو  َْکتَلَتَق ، ًۀَّما  ُهَّللا  َنَعَلَف  یساوُْملا  ُخَْألا  َمِْعنَف  َکیخَِألَو ، ِِهلوُسَِرلَو 

دنک تنعل  دنوادخ  دندناسر و  تداهش  هب  ار  وت  هک  یهورگ  رب  ادخ  تنعل  سپ  يدوب ، یبوخ  رایسب  رگیرای  ردارب  هدومن و  یهاوخریخ 
َِکْلتَق  یف  ْتَکَهَْتناَو  َمِراحَْملا ، َْکنِم  ْتَّلَحَتْسا  ًۀَّما  ُهَّللاَنََعلَو  َْکتَمَلَظ ، ًۀَّما 

وت تداهش  رد  دندرکن و  تیاعر  ار  تتمرح  هک  ار  یهورگ  دنک  تنعل  دنوادخ  و  دندومن ، متس  وت  رب  هک  ار  یهورگ 

430 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ُخَْألاَو  ُرِصاَّنلا ، یِماحُْملاَو  ُدِهاجُْملاُِرباَّصلا ، ُخَْألا  َمِْعنَف  ِمالْسِْإلا ، َۀَمْرُح 

يردارب  و  يدوب ، یبوخ  رایسب  روای  هدننک و  تیامح  دهاجم و  يابیکش  ردارب  وت  یلو  دندرک ، زواجت  مالسا  میرح  هب 
ُهُْریَغ  ِهیف  َدِهَز  امیف  ُبِغاَّرلا  ِهِّبَر ، ِۀَعاط  یلا  ُبیجُْملا  ِهیخا ، ْنَع  ُِعفاَّدلا 

نارگید  هک  یکین  مان  ناوارف و  شاداپ  هب  و  دومن ، تباجا  ار  شراگدرورپ  یگدنب  و  درک ، عافد  شردارب  زا  هک 
یف  َِکئآبا  ِۀَجَرَِدب  ُهَّللا  َکَقَْحلاَو  ِلیمَْجلا ، ِءآنَّثلاَو  ِلیزَْجلا ، ِباوَّثلا  َنِم 

رد تناردپ  هاگیاج  هب  ار  وت  دنوادخ  و  دوب ، قاتشم  دندوب ، انتعایب  نآ  هب 
ِةَرایِِزلَو ُتْضَّرَعَت ، ََکل  َّمُهللا  وگب : سپس  ٌدیجَم * ٌدیمَح  ُهَّنا  ِمیعَّنلاِراد ،
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ترایز  هدروآ و  يور  وت  هب  نم  ایادخ  تسا ****** راوگرزب  هدوتس و  نیقی  هب  وا  هک  اریز  دومن ، قحلم  اهتمعن  تشهب 
، َِکناسْحا ِلیزَجَو  َِکتَرِفْغَِمل  ًءآجَرَو  َِکباَوث ، یف  ًۀَبْغَر  ُتْدَصَق ، َِکئآِیلْوا 

، تناوارف ناسحا  شزرمآ و  هب  دیما  شاداپ و  رد  قایتشا  رطاخ  هب  ماهدومن ، دصق  ار  تئایلوا 
، ًاّرآد ْمِِهب  یقْزِر  َلَعَْجت  ْناَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َُکلَئْساَف 

ناوارف  ار  میزور  نانآ  هطساو  هب  یتسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخیم  وت  زا  سپ 
یْنِبْلقاَو  ًاروُفْغَم ، ْمِِهب  یْبنَذَو  ًَۀلُوبْقَم ، ْمِِهب  یتَرایِزَو  ًاّرآق ، ْمِِهب  یْشیَعَو 

ارم نانآ  هطساو  هب  و  یهد ، رارق  هدیزرمآ  ار  مهانگ  هتفریذپ و  ار  مترایز  مّرخ و  شوخ و  ار  میگدنز  و 
، ِهِراَّوُز ْنِم  ٌدَحا  ِِهب  ُِبلَْقنَی  ام  ِلَْضفِاب  یئآعُد  ًاباجَتْسُم  ًاحِْجنُم ، ًاِحْلفُم  ْمِِهب 

ناگدننکترایز  زا  کی  ره  تشگزاب  زا  رتهب  ینادرگزاب ، منطو ) هب   ) باجتسم ییاعد  اب  ّقفوم  راگتسر و 
نیرتناـبرهم يا  تتمحر  هب  شناگدـننک ، دـصق  سوـبب و و  ار  شرّهطم  حیرـض  هاـگنآ  َنیمِحاَّرلا * َمَحْرا  اـی  َکـِتَمْحَِرب  ِهـَْیلا ، َنیدِـصاْقلاَو 

.******************* نانابرهم
رکذ ترـضح  نآ  عادو  رد  ًاقباس  هک  ار  هچنآ  ینک  عادو  یتساوخ  نوچ  و  هد ، ماجنا  یتساوخ - ردـق  ره  ترایز - زاـمن  ترـضح ، نآ  دزن 

(. هحفص 390 [ ) 520 ،] وگب میدرک 
***

: رگید هصوصخم  ماّیا  هعمج و  بش  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز 

هفیرش تاقوا  ًاصوصخ  رگید ، نامز  تقو و  ره  رد  تشذگ ، هک  یصوصخم  ماّیا  ریغ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  هک  تسین  یّکش 
لوزن  زور  هلهابم و  زور  لثم   ) دشاب هتشاد  یتبسن  ترضح  نآ  اب  هک  یماّیا  ّصخالاب  و 

431 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، اهنآ ناـیم  رد  و  [ 521 ،] دـنوشیم لزاـن  نامـسآ  زا  ناگتـشرف  ماـّیا  نیا  رد  دراد و  تلیـضف  ترـضح ) نآ  دـّلوت  زور  و  یتأ » لـه   » هروس

: هلمج زا  تسا ، هدش  دراو  نآ  اب  طابترا  رد  يدّدعتم  تایاور  تسا و  رادروخرب  ياهژیو  ّتیّمها  زا  هعمج  ياهبش 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  هب  یّـصاخ  تیانع  رظن  هعمج  بش  ره  رد  لاعتم  يادـخ  میناوخیم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یثیدـح  رد  - 1
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  ناراـی  زا  یکی  زا  هیولوق » نبا  - » 2 [ 522 .] دتـسرفیم شترایز  هب  ار  نانآ  يایـصوا  ناربمایپ و  عیمج  دـنکفایم و 

زا ترـسح  اب  و  دوشیم ، هدیزرمآ  نیقی  هب  دـنک  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  هعمج ، ره  رد  سک  ره  : » دومرف هک  دـنکیم  لقن 
نیـسح ماما  اب  یگیاسمه  زا  هک  تسا  یـسک  هچ  : » دومرف وا  هب  سپـس  دوشیم ،» هیاسمه  تشهب  رد  شترـضح  اـب  و  دوریمن ، نوریب  اـیند 

هک دوشیم  هدافتـسا  تایاور  یـضعب  زا  - 3 [ 523 .] دشاب هدـشن  راگتـسر  هک  یـسک  درک : ضرع  دوشن »؟ نامداش  تشهب  رد  مالـسلا  هیلع 
: دیوگیم هک  ار  شمعا  نامیلس  ربخ  مالسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح 

رد هک  سک  ره  يارب  خزود  شتآ  زا  ناما  اهنآ  رد  هک  دزیریم  ورف  نامـسآ  زا  ییاههگرب  هک  مدـید  باوخ  رد  تفگ : وا  هب  شاهیاـسمه  »
. تسا هدومرف  دییأت  [ 524 «] دوب هتشون  دنک  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هعمج  بش 

: يروآدای
رداص هسّدقم  هیحان  زا  ییاعد  نابعـش ) موس   ) ترـضح نآ  دـّلوت  زور  يارب  اهنت  هدـشن ، دراو  یّـصاخ  ترایز  هفیرـش  تاقوا  نیا  يارب  - 1

. دمآ دهاوخ  هحفص 678 ) نابعش ، هام   ) اههام لامعا  رد  تسا و  هتسیاش  رایسب  نآ  ندناوخ  هک  هدش 
. دمآ دهاوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  بادآ  نیرخآ  رد  هک  هچنآ  هب  مینکیم  افتکا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  عادو  ترایز  يارب  - 2
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(. هحفص 435 )

رود هار  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز 

: رود هار  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  شاداپ 

ره ترایز  هک  نانچ   ) دراد رایسب  تلیضف  زین  رود  هار  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  دمآ  تسد  هب  هتشذگ  تارایز  زا  هک  هنوگ  نامه 
: مینکیم افتکا  تیاور  دنچ  رکذ  هب  اج  نیا  رد  ام  هک  هدش  دراو  هطبار  نیا  رد  يرایسب  تایاور  و  تسا ) هنوگ  نیا  زین  يرگید  موصعم 

تراـیز شاداـپ  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  یتـقو  تیاور  نیا  ردـص  رد  اریز  تسا ، یبوخ  دـهاش  تشذـگ  همقلع  تیاور  ناونع  هب  هچنآ  - 1
يارب  موش  تیادف  دسرپیم : همقلع  دنکیم . نایب  تمظع  نآ  اب  ار  ترضح  نآ  مرح  رد  اروشاع 

432 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
دـشابن و نکمم  شیارب  ترـضح  نآ  ربـق  يوـس  هب  نتفر  اروشاـع ) زور   ) يزور نینچ  رد  دـشاب و  ـالبرک  زا  رود  ياهرهـش  رد  هک  یـسک 

تنامض نم  دومرف : دمآ ، دهاوخ  هک  یبادآ  نایب  زا  سپ  باوج ، رد  ترـضح  دراد ؟ یباوث  هچ  دنک  شترایز  رود  زا  زور  نیا  رد  دهاوخب 
شیارب اهباوث  نآ  مامت  دنک  ترایز  دمآ ) دهاوخ  هک  یبادآ  تیاعر  اب   ) زور نیا  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یـسک  منکیم  یهلا 

ام روبق  ات  شاهناخ  زا  رود و  امش  زا  یـضعب  هار  هاگره ، : » هک دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریمعیبا  نبا  - 2 [ 525 .] دوش هتشون 
ام هب  ًاـقیقحت  هک  دـنک  مالـس  اـم  روـبق  يوـس  هب  هراـشا  اـب  دـناوخب و  زاـمن  تعکر  ود  دریگ و  رارق  زاـب  ياـضف  رد  دـشاب ، رایـسب  تفاـسم 

رود زا  ترضح  نآ  ترایز  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  مالـسلا ) هیلع  قداص  ماما  نارای  زا  یکی   ) ریدُس تیاور  زا  - 3 [ 526 «.] دسریم
نامسآ يوس  هب  ار  دوخ  رس  سپـس  دنکفیب ، رظن  پچ  تسار و  هب  دریگ و  رارق  زاب  ياضف  رد  هک  تروص  نیا  هب  دراد ، رایـسب  تلیـضف  زین 

: دیوگب دیامن و  هّجوت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  بناج  هب  دنک و  دنلب 
« ُُهتاکََرب َو  ِهَّللاُۀَمْحَر  َو  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللاِْدبَعابا ، ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  »

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  هقلطم  تاراـیز  زا  لّوا  تراـیز  همدـقم  رد  - 4 [ 527 «.] دوـشیم هتـشون  رایـسب  باوـث  وا  يارب  نآ  لـباقم  رد  هک 
رد منکیم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  يدای  هک  دوشیم  رایسب  موش  تیادف  دسرپیم : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يوار  یتقو  هک  تشذگ 

: دومرف میوگب ؟ هچ  ماگنه  نآ 
وگب هبترم  هس 

« ِهَّللاِْدبَعابا ای  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  »
[528 .] دسریم وا  هب  کیدزن  رود و  زا  ترضح  نآ  هب  مالس  هک 

: رود هار  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  بادآ 

نآ ترایز  يارب  هک  دیآیم ، تسد  هب  تشذـگ  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  لصف  رد  هچنآ  زا  زین  قوف و  تایاور  زا 
: دوشیم هراشا  نآ  هب  لیذ  رد  هک  هدش  دراو  یبادآ  رود ، هار  زا  شسّدقم  ناتسآ  هب  بدا  ضرع  ترضح و 

: اروشاع زور  بادآ 

ناکما دنکیم و  یگدنز  البرک  زا  رود  يرهش  رد  هک  یسک  موش  تیادف  مدرک : ضرع  تسا : هدمآ  تشذگ  همقلع  زا  هک  یتیاور  رد  - 1
هب تسا  نینچ  رگا  دومرف : دوب ؟ دـهاوخ  یباوث  هچ  درادـن ، دوجو  شیارب  اروشاـع ) زور   ) يزور نینچ  رد  ترـضح  نآ  ربق  دزن  رد  روضح 
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هک ار  ینامز  دروآ و  اجب  زامن  تعکر  ود  سپس  دتسرف و  نیرفن  شترضح  نیلتاق  رب  دنک و  هراشا  ترضح  نآ  يوس  هب  دورب و  زاب  ياضف 
دنکیم باختنا  لمع  نیا  يارب 

433 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
توعد يرادازع  هب  زین  ار  هناخ  لها  دیرگب و  وا  رب  دنک و  يراوگوس  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  هاگنآ  دشاب ، رهظ  زا  شیپ  زور ، لیاوا 

یهلا تنامض  نم  دننک  نینچ  رگا  دنیوگب ، تیلست  دنسریم  مه  هب  ترضح ) نآ  نایعیش   ) یتقو دنک و  اپرب  ازع  تبیصم و  سلجم  و  دنک ،
نایب کیدزن  زا  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  يارب  تیاور  نیا  ردص  رد  هک  ییاه  باوث   ) اهباوث نآ  مامت  هک  منکیم 

. دوش هتشون  وا  يارب  هدش )
: دنیوگیم دومرف : دنیوگ ؟ تیلست  رگیدکی  هب  دنسریم  مه  هب  یتقو  هنوگچ  مدرک  ضرع  دیوگیم : همقلع 

« ُمالَّسلا ُمِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  ِّيِدْهَْملا  ِمامِْإلا  ِهِِّیلَو  َعَم  ِهِراِثب ، َنیِبلاَّطلا  َنِم  ْمُکاَّیاَو  انَلَعَجَو  مالَّسلا ، ِْهیَلَع  ِْنیَسُْحلِاب  اِنباصُِمب  انَروُجا  ُهَّللا  َمَّظَع  »
ماما شّیلو  هارمه  هب  شترضح  نوخ  ناربج  قیفوت  ار  امشو  ام  دهد و  ناوارف  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبیـصم  رد  ار  ام  رجا  دنوادخ  ینعی 

. دیامرف اطع  تسا ، مالسلا  مهیلع  دّمحملآ  زا  هک  مالسلا  هیلع  يدهم 
هک تسا  یـسحن  زور  هک  اریز  تسا ؛ رتـهب  ینک  لـیطعت  ار  راـک  بسک و  زور  نیا  رد  یناوـتب  رگا  تسا : هدـمآ  ثیدـح  نیا  همادا  رد  - 2
زا یـسک  يزور ، نینچ  رد  زین  و  دوب ، دـهاوخن  نآ  رد  تکرب  ریخ و  دـسرب ، هجیتن  هب  رگا  دـسریمن و  هجیتـن  هب  زور  نآ  رد  نمؤم  بسک 

بابحتسا تایاور  زا  یـضعب  رد  و  [ 529 .] دوب دهاوخن  كرابم  شلها  يارب  دـنک  نینچ  رگا  هک  دـنکن  هریخذ  شاهناخ  يارب  ار  يزیچ  امش 
ناوتیم ترایز  ماگنه  هب  اجر  دـصق  هب  ار  لامعا  نیمه  زین  ماّیا  ریاـس  رد  و  تسا 530 ،] هدـمآ  زین  اروشاع  زور  ترایز  يارب  ندرک  لسغ 

. دروآ اجب 

: رود هار  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  تّیفیک 

: دوشیم هدافتسا  ریز  تارابع  زا  یکی  هب  رود  هار  زا  ترضح  نآ  ترایز  تایاور ، عومجم  زا 
: دیوگب راب  هس  - 1

«. ِهَّللاِْدبَعابا ای  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  »
: دیوگب - 2

[531 «.] ُُهتاکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللاِْدبَعابا ، ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  »
: تسا هدمآ  نینچ  ریدُس  نب  ناّنح  تیاور  رد  - 3

ُمالَّسلا  يدِّیَس  َْنباَو  يدِّیَس  َو  َيالْوَم ، َْنبا  َو  َيالْوَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
مالس  مرورس ، اقآ و  دنزرف  مرورس و  اقآ و  نم و  يالوم  دنزرف  نم و  يالوم  يا  وت  رب  مالس 

َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِلیتَْقلا ، ُْنب  ُلیتَقلاو  ِدیهَّشلا ، ُْنب  ُدیهَّشلا  َيالْوَم  ای  َْکیَلَع 
وت رب  مالس  هدش ، هتشک  دنزرف  هدش  هتشک  و  دیهش ، دنزرف  دیهش  يا  نم  يالوم  يا  وت  رب 

434 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
یناِسل  َو  یْبلَِقب  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنباَی  َكُِرئاز  اَنَأ  ُُهتاکََربَو ، هَّللا  ُۀَمْحَرَو 

رئاز دوجو  مامت  نابز و  بلق و  اب  نم  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  داب ، وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  و 
ای ُمالَّسلا  َْکیَلَعَف  َِکتَّبُِقل ، ًةَدَهاشُم  یسْفَِنب  َكْرُزا  َْمل  ْنِإ  َو  یحِراوَجَو 
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يا  داب  مالس  وت  رب  سپ  مدرکن ، هدهاشم  ار  تهاگراب  هدومنن و  ترایز  کیدزن  زا  ار  وت  هچرگ  ماوت ،
، ِهَّللا ِلیلَخ  َمیهاْربِإ  َثِراو  َو  ِهَّللا ، ِِّیبَن  ٍحُون  َثِراو  َو  ِهَّللا ، ِةَْوفَص  َمَدآ  َثِراو 

ادخ لیلخ  میهاربا  ثراو  و  ادخ ، ربمایپ  حون  ثراو  ادخ و  هدیزگرب  مدآ  ثراو 
ٍدَّمَُحم َثِراو  َو  ِهَّللا ، ِحُور  یسیع  َثِراوَو  ِهَّللا ، ِمیلَک  یسوم  َثِراو  َو 

دّمحم ثراو  و  ادخ ، حور  یسیع  ثراو  و  ادخ ، تبحص  مه  یسوم  ثراو  و 
ِهَّللا  ِلوُسَر  ِّیِصَو  َنینِمْؤُْملا  ِریمَأ  ٍِّیلَع  َثِراو  َو  ِِهلوُسَرَو ، ِهِِّیبَنَو  ِهَّللا  ِبیبَح 

ادخ لوسر  نیشناج  ّیصو و  نانمؤم و  ریما  یلع  ثراو  و  شاهداتسرف ، ربمایپ و  ادخ و  بوبحم 
ُهَّللا  َنََعل  َنینِمْؤُْملا ، ِریمَأ  ِّیِصَو  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  َثِراو  َو  ِِهتَفیلَخ ، َو 

دنوادخ نانمؤم ، ریما  نیشناج  یلع  نب  نسح  ثراو  و 
ای اَنَأ  ٍۀَعاس ، ِّلُک  یفَو  ِۀَعاَّسلا  ِهِذه  یف  ُباذَْعلا  ُمِْهیَلَع  َدَّدَجَو  َکیِلتاق ،

يا  دیامن ، دیدجت  ار  نانآ  باذع  تعاس  ره  تعاس و  نیا  رد  و  دنک ، تنعل  ار  وت  نالتاق 
َکیبَأ  یلإ  َو  ِهَّللا ، ِلوُسَر  ِكِّدَج  یلِإ  َو  َّزَع ، َو  َّلَج  ِهَّللاَیلإ  ٌبِّرَقَتُم  يدِّیَس 

تردپ  ادخ و  لوسر  تّدج  زیزع و  یمارگ و  دنوادخ  هاگرد  هب  نم  مرورس  اقآ و 
ُمالَّسلا  َْکیَلَعَف  َيالْوَم ، ای  َْکَیلإَو  ِنَسَْحلا ، َکیخَأ  یلإَو  َنینِمْؤُْملاِریمَأ ،

وت رب  مالس  سپ  میوجیم ، بّرقت  مرورس  الوم و  يا  تدوخ  نسح و  تردارب  نانمؤمریما و 
یحِراوَج  ِعیمَج  َو  یناِسل  َو  یْبلَِقب  ََکل  یتَرایِِزب  ُُهتاکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو 

وت زا  مدوجو  مامت  نابز و  بلق و  اب  مترایز  هطساو  هب  داب  وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  و 
َِکئادْعَأ  ْنِم  ِةَءارَْبلِاب  اَنَأ  َو  یِّنِم ، َِکلذ  ِلُوبَِقل  یعیفَش  يدِّیَس  ای  ْنُکَف 

تنانمشد  زا  يرازیب  اب  نم  و  شاب ، معیفش  نم  زا  نآ  شریذپ  يارب  مرورس  اقآ و  يا  سپ 
ِهَّللا  ُتاوَلَص  َْکیَلَعَف  َنیعَمْجَأ ، ْمُْکَیلِإَو  ِهَّللا  َیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  ْمِْهیَلَعَو  ْمَُهل  ِۀَنْعَّللاَو 

دورد سپ  میوجیم ، بّرقت  امش  همه  ادخ و  هب  نانآ  رب  تنعل  و 
. ُُهتَمْحَر َو  ُُهناوْضِر  َو 

داب وت  رب  ادخ  تمحر  يدونشخ و  و 
435 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

روما زا  يراد  تسود  هچنآ  نایاپ  رد  و  ییوگیم ، مالـس  وا  رب  ینکیم و  هّجوت  ربکا ) یلع   ) مالـسلا امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ربق  هب  سپس 
مالـسلا و هیلع  نیـسح  ماما  ربق  يوس  هب  هلبق ، هب  ور  سپـس  یناوخیم . زامن  تعکر  راهچ  هاگنآ  ینکیم ، بلط  ادخ  زا  ار ، تترخآ  ایند و 

: ییوگیم عادو  دصق  هب  يوشیم و  هّجوتم  ادهش  ریاس 
َکُعِّدَُوم  يدِّیَس و  َْنباَو  يدِّیَس  ای  َو  َيالْوَم ، َْنباَو  َيالْوَم  ای  َکُعِّدَُوم  اَنَأ 

منکیم  عادو  وت  اب  مرورس و  اقآ و  دنزرف  مرورس و  اقآ و  يا  و  نم ، يالوم  دنزرف  نم و  يالوم  يا  منکیم  عادو  وت  اب 
ای یتاداس  ای  ْمُکُعِّدَُوم  َو  ِْنیَسُْحلا ، َْنب  َِّیلَع  ای  يدِّیَس  َْنباَو  يدِّیَس  ای 

يا  منارورس  يا  منکیم  عادو  امش  اب  و  نیسح ، نب  یلع  يا  مرورس  اقآ و  دنزرف  مرورس و  اقآ و  يا 
[532 .] ُُهتاکََرب َو  ُُهناوْضِر  َو  ُُهتَمْحَر  َو  ِهَّللا  ُمالَس  ْمُْکیَلَعَف  ِءادَهُّشلا ، َرِشاعَم 

. داب امش  رب  وا  تاکرب  يدونشوخ و  تمحر و  ادخ و  مالس  سپ  نادیهش ، هورگ 
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: نآ زا  هدافتسا  بادآ  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  تلیضف 

: دننام هدش ، دراو  یناوارف  تایاور  ترضح  نآ  تبرت  تلیضف  رد 
فوخ و ره  اهالب و  زا  ناـما  و  تساهيرامیب 533 ] اهدرد و  يافـش  ترـضح  نآ  كاپ  تبرت  هک  دـیآیم  تسد  هب  رتاوتم  تایاور  زا  - 1
لیم 536] راـهچ  اـت  یّتح  اـی  و  لـیم 535 ] کـی  اـت  كراـبم  ربق  ّلـحم  ناـیم  زا  ناوتیم  ار  تبرت  تاـیاور ، زا  یـضعب  قبط  و  سرت 534 ]

. تفرگرب
دـسیونیم هرـس  سدق  يریازج  هَّللا  تمعن  دّیـس  اقآ  رّحبتُم ، ثّدحم و  دّیـس  لاوحا  رد  هّیوضرلا » دئاوف   » رد هللا  همحر  یمق  ثّدحم  موحرم 

غارچ هّیهت  رب  رداق  یّتح  لیـصحت  لیاوا  رد  نوچ  تسا و  هدرب  رایـسب  جنر  هدیـشک و  رایـسب  تمحز  ملع ، لیـصحت  رد  لیلج  دّیـس  نآ  هک 
هـسّدقم تبرت  تکرب  هب  یلو  دوب ، هدـش  فیعـض  شنامـشچ  باتهم ، رد  هعلاطم  ترثک  زا  اذـل  درکیم ، هدافتـسا  باتهم  ینـشور  زا  دوبن ،

نینچ دـنوادخ  هک  تسین  بّجعت  ياج  و  [ 537 ،] تفای ینشور  شنامشچ  مالسلا  مهیلع  قارع  هّمئا  هفیرـش  ياهدقرم  كاخ  ادهـشلادّیس و 
. دشاب هداد  رارق  ناّبحم  نایعیش و  يارب  سّدقم  كاخ  نآ  رد  ار  يرثا 

رد ار  زیمت  تبرت  زا  یمک  رادقم  هک  تسا  نیا  ترضح ، نآ  تکربرپ  تبرت  زا  هدافتسا  يارب  هار  نیرتهب 
436 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

هدافتـسا كّربت  ناونع  هب  ار  بآ  نآ  زا  يرادـقم  هداوناخ  دارفا  زا  کـی  ره  اـی  دنـشونب ؛ یمک  نآ  زا  دـننک و  لـح  زیمت  بآ  یمک  رادـقم 
. دنشونب نآ  يور  بآ  هعرج  کی  دنراذگب و  نابز  يور  ار  زیمت  تبرت  زا  سدع  کی  هزادنا  هب  هکنیا  رگید  قیرط  و  دننک ،

یتقو داتسرف ، ار  ياهتسب  میارب  ناسارخ  زا  مالسلا  امهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  تفگ : هک  دنکیم  لقن  یـصخش  زا  هیولوق » نبا  - » 2
هیلع نیـسح  ماـما  ربـق  كاـخ  تفگ : تسیچ ؟ نیا  مدیـسرپ : دوب  هدروآ  ار  نآ  هک  یـسک  زا  متفاـی . ار  یکاـخ  شناـیم  رد  مدوشگ ، ار  نآ 

شناـیم رد  ار  كاـخ  نیا  زا  یمک  هکنآ  رگم  دتـسرفیمن  یـسک  يارب  ياهیدـه  مالـسلا ) هـیلع  اـضر  ماـما   ) ترـضح نآ  تـسا ، مالـسلا 
ماما كرابم  رضحم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نارای  زا  یکی  - 3 [ 538 .] تساهالب زا  ناما  ادخ  ّتیـشم  نذا و  هب  دیامرفیم : دراذگیم و 

نآ زا  يرگید  درف  یلو  دربیم ، دوـس  نآ  زا  درادیمرب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ربـق  كاـخ  زا  يدرف  هـک  تـسا  هنوـگچ  درک : ضرع 
، دـشخبیم عفن  وا  هب  هک  دـشاب  هتـشاد  داـقتعا  درادرب و  كاـخ  نآ  زا  هک  سک  ره  هَّللاو ، هن  : » دومرف باوج  دربیمن ؟ ياهرهب  درادیمرب و 

[539 «.] دوشیم دنمهرهب  هّتبلا 

: ینیسح تبرت  زا  هدافتسا  تّیفیک 

: تسا هدش  دراو  یتایاور  زین  نآ  زا  يریگهرهب  ّتیفیک  ینیسح و  تبرت  يرادهگن  بادآ  اب  طابترا  رد 
هیلع نیـسح  ماما  ربق  كاخ  زا  هک  منیبیم  ار  باحـصا  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدـخ  هدـش : لقن  یلاـمث  هزمحوبا  زا  - 1

ات ربق  نایم  هلصاف  زا  هک  یکاخ  زا  : » دومرف دراد ؟ دوجو  افش  نآ  رد  ًاعقاو  ایآ  دننکیم ، بلط  افش  هَّللا ) نذاب   ) نآ زا  دنرادیمرب و  مالـسلا 
دیوجب افـش  نآ  زا  هاگره  دـشاب  هتـشاد  نآ  يافـش  هب  نیقی  سک  ره  و  تسج ، هرهب  اهدرد  نامرد  يارب  ناوتیم  دـنرادیمرب ، لـیم  راـهچ 

نآ تسخن  دریگ ، هرهب  تبرت  زا  تساوخ  امش  زا  یـسک  هاگره  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  - 2 [ 540 «.] دنکیم شتیافک  هَّللا  نذِاب 
: دیوگب دلامب و  ندب  ریاس  رب  دراذگب و  شاهدید  ود  رب  سپس  دسوبب ، ار 

ِهِّماَو  ِهیبا  ِّقِِحبَو  اهیف ، يَوثَو  اِهب ، َّلَح  ْنَم  ِّقَِحبَو  َِۀبْرُّتلا ، ِهِذه  ِّقَِحب  َّمُهللا 
ردام ردپ و  ّقح  هب  هدش و  هدرپس  كاخ  هب  هدیزگ و  تماقا  نآ  رد  هک  نآ  ّقح  هب  و  كاپ )  ) تبرت نیا  ّقح  هب  ایادخ 

ْنِم  ًءآفِش  اهَْتلَعَج  اَّلا  ِِهب ، َنیّفآْحلا  ِۀَِکئالَْملا  ِّقَِحب  َو  ِهِْدلُو ، ْنِم  ِۀَِّمئَْألاَو  ِهیخاَو ،
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نامرد  ار  تبرت  نیا  دناهتفرگ ، رب  رد  ار  وا  هک  یناگتشرف  ّقح  هب  شنادنزرف و  زا  ناماما  شردارب و  و 
437 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

. ُرَذْحا َو  ُفاخا  اَّمِم  ًازْرِح  َو  ٍۀَفآ ، ِّلُک  ْنِم  ًةاَجن  َو  ٍضَرَم ، ِّلُک  ْنِم  ًاءُْرب  َو  ٍءآد ، ِّلُک 
. یهد رارق  مراد  ساره  مسرتیم و  هچ  ره  زا  ینمیا  هیام  تفآ و  ره  زا  تاجن  ضرم و  ره  زا  يدوبهب  يرامیب و  ره 

: وگب ینک  هدافتسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  زا  یتساوخ  هاگ  ره  هدمآ : یتیاور  رد  زین  و  - 3 [ 541 .] دنک هدافتسا  نآ  زا  سپس 
ِلُک  ْنِم  ًءآفِشَو  ًاِعفان ، ًاْملِعَو  ًاعِساو ، ًاقْزِر  ُْهلَعْجا  َّمُهَّللا  ِهَّللِابَو ، ِهَّللا  ِمِْسب 

رارق يرامیب  ره  نامرد  شخب و  دوس  ملع  عیسو و  يزور  ار  تبرت  نیا  ایادخ  ادخ ، کمک  هب  ادخ و  مان  هب 
[542 .] ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنا  ٍءآد ،

. ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  هک  ارچ  هد ،
شطونح اب  هک  هدـش  دراو  يرگید  تیاور  رد  و  [ 543 ،] دوش هتشاذگ  ربق  لخاد  ّتیم ، هارمه  هب  ینیـسح  تبرت  يردق  تسا  بحتـسم  - 4

ببس دنکیم و  زاب  ار  هناگتفه  ياهباجح  هک  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  رب  ندرک  هدجـس  تسا  بحتـسم  - 5 [ 544 .] ددرگ طولخم 
هک [ 546] دنیوگ رکذ  یحیبست  نینچ  اب  دنزاسب و  حیبست  نآ ، زا  تسا  بحتسم  - 6 [ 545 .] دوشیم اهنامسآ  هب  نآ  نتفر  الاب  زامن و  یلوبق 
: يروآدای [ 547 .] دیوگن حیبست  شبحاص  دنچ  ره  دیوگیم  ادخ  حیبست  دشابیم ، شبحاص  تسد  رد  هک  یمادام  دراد و  میظع  تلیضف 
درک يرادهگن  ار  نآ  ياهنوگ  هب  تشاد و  ساپ  ار  ینیـسح  تبرت  میرح  دیاب  دـمآ ، تسد  هب  قوف  تایاور  عومجم  زا  هک  هنوگ  نامه  - 1

. دننکن هدولآ  دنزیرن و  هار  رد  دنامن ، اپ  تسد و  ریز  دیاین ، شیپ  یتمرحیب  هک 
ًافرص مه  نآ  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هسّدقم  تبرت  رگم  تسین  زیاج  ًاقلطم  كاخ ، لگ و  ندروخ  هک  تسا  نیا  املع  نایم  روهشم  - 2

. دشابن سدع  کی  زا  شیب  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  تسا ، زیاج  افش  دصق  هب 
تایاور  تاریبعت  دشابیم ، البرک  نیمز  زا  هلصاف  رادقم  هچ  ِكاخ  ینیسح ، تبرت  زا  دوصقم  هکنیا  رد  - 3

438 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
[548 .] تسا رتهب  دشاب ، سّدقم  ربق  هب  رتکیدزن  هچ  ره  هّتبلا  تسا ؛ نوگانوگ 

: ینیسح رئاح  البرک و  نیمز  تلیضف 

: دوشیم هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  هدش  دراو  ینیسح  رئاح  البرک و  نیمز  تلیضف  تفارش و  اب  طابترا  رد  یناوارف  تایاور 
ترضح نامـشچ  زا  کشا  دندیـسر  اج  نآ  هب  یتقو  دنتـشذگ ، شباحـصا  زا  یعمج  هارمه  هب  البرک  نیمز  زا  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  - 1

هتخیر ناشنوخ  هک  تساج  نیا  ناشیاهراب و  نتخادـنا  ّلحم  تساـجنیا  ناـشناراوس و  تماـقا  هاـگیاج  تساـج  نیا  دومرف : دـش و  يراـج 
دوشیم هتخیر  وت  يور  قح  نارای  نوخ  هک  یتبرت  يا  وت  لاح  هب  اشوخ  دوشیم ،

[549 (.] ِۀَّبِحَْألا ُءامِد  ُقَرُْهت  َْکیَلَع  ٍَۀبُْرت  ْنِم  ََکل  یبوُط  ْمُهُءامِد ، ُقَرُْهت  انُه  َو  ْمِِهلاحِر ، یْقلَم  اذه  َو  ْمِِهباّکُر ، ُخانُم  اذه  )
نفد نآ  رد  ترـضح  نآ  هک  يزور  زا  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ربق  هاگیاج  میناوخیم : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  - 2

: دومرفیم شیرامیب  ماّیا  رد  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  دـیوگیم : يرفعج  مشاـهوبا  - 3 [ 550 .] تسا تشهب  ياهغاب  زا  یـشزرارپ  غاب  دش ،
؟ مورب نم  هک  دییامرفیم  هزاجا  موش  تیادف  مدرک : ضرع  دیتسرفب . نم ) يافش  بلط  يارب  ینیسح  رئاح  « ) رئاح  » يوس هب  ار  یسک 

بّجعت اـب  وا  مدرک ، رکذ  لـالب  نب  ّیلع  يارب  ار  ناـیرج  تکرح ، زا  لـبق  یلو  متفرگ  تکرح  رب  مزع  هـّیقت ...  تیاـعر  اـب  اـّما  ورب  دوـمرف :
وا يارب  ار  لالب  نب  ّیلع  لاؤس  مدیسر  ترضح  تمدخ  راک !؟ هچ  رئاح »  » اب ار  وا  تسا  رئاح  شدوخ  مالـسلا  هیلع  يداه  ترـضح  تفگ :
هللا یلـص  یمارگ  لوسر  تمرح  هکنآ  اب  دیـسوبیمن  ار  دوسالارجح  درکیمن و  فاوط  ار  ادـخ  هناـخ  هَّللالوسر  اـیآ  دومرف : مدرک ، لـقن 
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؟ تسا رتشیب  ادخ  هناخ  تمرح  زا  نمؤم  تمرحو  هلآ  هیلع و 
رد نم  يافـش  يارب  مراد  تسود  مه  نم  دوش ، هدـنز  اهنآ  رد  وا  دای  دراد  تسود  دـنوادخ  هک  دنتـسه  ییاهناکم  اهناکم  نیا  هک  نادـب 

[551 .] تساهناکم نآ  زا  یکی  ینیسح  رئاح  دراد و  تسود  ادخ  هک  دوش  اعد  ییاهناکم 

: ینیسح رئاح  ّلحم 

نآ دوشیم و  بوسحم  رئاح »  » مالـسلا هیلع  نیـسح  ماـما  رّهطم  ربق  فارطا  زا  رادـقم  هچ  هک  تسا  نیا  تسا  حرطم  اـج  نیا  رد  هک  یثحب 
تلیضف  لصف  رد  نآ ، رد  اعد  تباجتسا  نآ و  تلیضف  رد  تایاور  همه  نآ  هک  یناکم 

439 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
؟ دراد تحاسم  رادقم  هچ  تسا و  مادک  دش ، رکذ  ترایز 

نیا دراد  تیوقت  ناشیا  دوخ  فیرـش  رظن  رد  هچنآ  تسا و  هدرک  لـقن  هطبار  نیا  رد  اـملع  زا  ار  يدّدـعتم  لاوقا  یـسلجم » هماـّلع   » موحرم
زا نحـص  دوخ  هجیتن  رد  تسا  هدرک  هطاـحا  ار  نآ  نحـص ، ياـهراوید  هک  تسا  یتحاـسم  زا  رادـقم  نآ  [ 552 «] رئاـح  » زا دارم  هک  تسا 

بوسحم رئاـح  ءزج  دراد  رارق  هّبق  نآ  تشپ  رد  هک  يدجـسم  نینچمه  تسا و  لـصّتم  هفیرـش  هّبق  هب  هک  ییاـهنامتخاس  فارطا و  عـیمج 
نیمه باحـصا ، رثکا  تاملک  رهاظ  نینچمه  هدیـسر و  ثرا  هب  اهنآ  هب  ناگتـشذگ ، زا  تسالبرک و  یلاها  نایم  روهـشم  هچنآ  و  دوشیم .
نحـص هک  تسا  نآ  طایتحا  دنچ  ره  تسا 554 ] هدرک  باختنا  ار  انعم  نیمه  رئاـح  ریـسفت  رد  زین  رهاوج » بحاـص   » موحرم [ 553 .] تسا
هعسوت دح  نیا  ات  مرح  هتشذگ  رد  هکنیا  صوصخ  هب  دننک ، تعانق  رسالاب  دجسم  اهقاور و  رّهطم و  مرح  هب  دننادن و  رئاح  ءزج  ار  رهطم 

. تشادن
. میراد تلأسم  هسّدقم  نکاما  نیا  میظع  تاضویف  زا  ار  ترضح  نآ  بتکم  ناقشاع  همه  يروهرهب  قیفوت  گرزب  دنوادخ  زا 

440 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

مالسلا امهیلع  نیمظاک  ترایز  مشش : لصف 

(: مالسلا امهیلع  داوج  ماما  رفعج و  نب  یسوم  ترضح   ) نیمظاک ترایز  تلیضف 

: دوشیم هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  هدش  دراو  يدایز  تایاور  مالسلا  امهیلع  موصعم  ماما  ود  نیا  ترایز  تلیضف  رد 
لثم دـنک  ترایز  ار  وا  سک  ره  و  تسا 555 ] هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  ترایز  لثم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ترایز  - 1

نیـسح ماما  هک  تسا  نآ  لثم  زین  و  تسا 556 ] هدرک  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  هک  تسا  نآ 
نبا - » 3 [ 558 «.] تسا تشهب  لها  دنک ، ترایز  ار  مالسلا  هیلع  رفعجنبیسوم  ترـضح  سک  ره  - » 2 [ 557 .] دنک ترایز  ار  مالسلا  هیلع 

دماین شیپ  نم  يارب  یلکـشم  چیه  تفگ : هک  دـنکیم  لقن  لالخ  نب  یلع  زا  دادـغب ) خـیرات  بحاص  « ) يدادـغب بیطخ   » زا بوشآرهش »
ناسآ نم  رب  دوشگ و  میارب  ار  نآ  دنوادخ  ترضح ، نآ  هب  لّسوت  مالسلا و  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  رّهطم  ربق  هب  ندرب  هانپ  اب  هکنیا  رگم 

وا زا  یتقو  دوب ، ندیود  لاح  رد  ناباتـش  هک  دـندرک  هدـهاشم  ار  ینز  دادـغب  رد  دـنکیم : لقن  يدادـغب » بیطخ   » زا زین  و  - 4 [ 559 .] درک
يدرم دوش ، دازآ  سبح  زا  مرـسپ  منک  اـعد  اـت  مالـسلا  اـمهیلع  رفعجنبیـسوم  ربق  يوس  هب  داد : باوج  يوریم ؟ اـجک  هب  دـندرک  لاؤس 

نآ قح  هب  ادـنوادخ  تفگ : نز  نآ  دُرم ! نادـنز  رد  ترـسپ  تفگ : تفرگ و  رخـسمت  هب  ار  وا  دوـب  رـضاح  اـج  نآ  رد  هک  بهذـم  یلبنح 
درم نآ  رسپ  دندرک و  اهر  ار  شرـسپ  هک  تشذگن  يزیچ  هد ! ناشن  ام  هب  ار  دوخ  تردق  دندناسر ، تداهـش  هب  نادنز  رد  ار  وا  هک  یـسک 

[560 !] دش ریگتسد  دوب ، هدرک  ازهتسا  هک  یلبنح 
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: مالسلا امهیلع  نیمظاک  ترایز  تّیفیک 

تـسا راوگرزب  ود  نآ  زا  کی  ره  هب  ّصتخم  هک  یتارایز  تسخن  تسا : مسق  ود  رب  دناوخ  ناوتیم  نیمظاک  فیرـش  مرح  رد  هک  یتارایز 
. دشابیم مالسلا  امهیلع  ماما  ود  نآ  نیب  كرتشم  هک  یتارایز  رگید  و 

441 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: مالسلا امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هب  ّصتخم  ترایز 

اب سپس  ینک ، لسغ  هک  تسا  راوازس  ییامن  ترایز  ار  ترـضح  نآ  یتساوخ  یتقو  هک  تسا  هدش  لقن  سوواط » نبدّیـس   » زا لّوا  ترایز 
: وگب تسیاب و  يدیسر  مرح  ِرَد  هب  یتقو  وش ، هناور  مرح  تمس  هب  راقو  شمارآ و 

، ِِهنیِدل ِِهتَیادِه  یلَع  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  ُرَبْکا ، ُهَّللاَو  ُهَّللا ، اَّلا  َهلا  ال  ُرَبْکا ، ُهَّللا  ُرَبْکا  ُهَّللا 
زا ساپـس  دمح و  تسا ، زیچ  ره  زا  رتگرزب  ادخ  و  تسین ، ادخ  زج  يدوبعم  تسا ، زیچ  ره  زا  رتگرزب  ادخ  تسا ، زیچ  ره  زا  رتگرزب  ادـخ 

دنوادخ نآ 
، ٍِّیتْاَم ُمَرْکاَو  ٍدوُصْقَم  ُمَرْکا  َکَّنا  َّمُهللا  ِِهلیبَس ، ْنِم  ِْهَیلا  اعَد  اِمل  ِقیفْوَّتلاَو 

، ینابزیم نیرتهتسیاش  دوصقم و  نیرتیمارگ  نیقی  هب  وت  ایادخ  شهار ، هب  توعد  رب  قیفوت  و  شنید ، رب  تیاده  رطاخ  هب  تسا 
ِِهئآبآ  یلَعَو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَص  َکِِّیبَن  ِْتِنب  ِْنبِاب  َْکَیلا  ًابِّرَقَتُم  َُکْتیَتا  ْدَقَو 

ناردپ  رب  وا و  رب  ادخ  دورد  میوجیم ، بّرقت  وت  هب  تربمایپ  رتخد  دنزرف  هطساو  هب  هک  یلاح  رد  ماهدمآ  تهاگرد  هب  نم  و 
ْبِّیَُخت  الَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َنیبِّیَّطلا ، ِِهئآْنباَو  َنیرِهاَّطلا ،

هدوهیب  ار  مشالت  و  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  داب ، شاهزیکاپ  نادنزرف  كاپ و 
ِةَرِخْألاَو اْینُّدلا  ِیف  ًاهیجَو  َكَْدنِع  یْنلَعْجاَو  یئآجَر  ْعَطْقَت  الَو  ییْعَس 

نابّرقم  زا  لوبقم و  ترخآ  ایند و  رد  ارم  و  نکم ، دیماان  ار  مدیما  نادرگم و 
ِۀَِّلم یلَعَو  ِهَّللا ، ِلیبَس  یفَو  ِهَّللِابَو  ِهَّللا  ِمِْسب  وگب : دورو  ماگنه  هب  و  َنیبَّرَقُْملا . َنِمَو 

نید  رب  ادخ و  هار  رد  ادخ و  کمک  هب  ادخ و  مان  هب  هد ********* رارق 
ِعیمَِجلَو  َّيَِدلاِولَو  یل  ْرِفْغا  َّمُهَّللا  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر 

یمامت  مردام و  ردپ و  ارم و  ایادخ  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  ادخ - لوسر 
: وگب امن و  نذا  بلط  تسیاب و  يدیسر  هفیرش  هّبق  ِرَد  هب  هک  نیمه  سپس  ِتانِمْؤُْملاَو  َنینِمْؤُْملا 

********************************* زرمایب ار  نامیا  اب  نانز  نادرم و 
، ِهَّللاِْدبَع َْنب  َدَّمَُحم  ای  ُلُخْداَء  ِهَّللا ، َِّیبَن  ای  ُلُخْداَء  ِهَّللا ، َلوُسَر  ای  ُلُخْداَء 

هَّللادبع  نب  دّمحم  يا  موش  لخاد  ایآ  ادخ ، ربمایپ  يا  موش  لخاد  ایآ  ادخ ، لوسر  يا  موش  لخاد  ایآ 
ای ُلُخْداَء  َنَسَْحلا ، ٍدَّمَُحمابا  ای  ُلُخْداَء  َنینِمْؤُْملاَریما ، ای  ُلُخْداَء 

يا  موش  لخاد  ایآ  یبتجم ، نسح  دّمحم ، ابا  يا  موش  لخاد  ایآ  نانمؤم ، ریما  يا  موش  لخاد  ایآ 
ابا ای  ُلُخْداَء  ِْنیَسُْحلا ، َْنب  َِّیلَع  ٍدَّمَُحمابا  ای  ُلُخْداَء  َْنیَسُْحلا ، ِهَّللاِْدبَعابا 

ابا يا  موش  لخاد  ایآ  نیسح ، نب  یلع  دّمحم  ابا  يا  موش  لخاد  ایآ  نیسحلا ، هَّللادبع  ابا 
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ای ُلُخْداَء  ٍدَّمَُحم ، َْنب  َرَفْعَج  ِهَّللاِْدبَعابا  ای  ُلُخْداَء  ٍِّیلَع ، َْنب  َدَّمَُحم  ٍرَفْعَج 
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ای ُلُخْداَء  ٍدَّمَُحم ، َْنب  َرَفْعَج  ِهَّللاِْدبَعابا  ای  ُلُخْداَء  ٍِّیلَع ، َْنب  َدَّمَُحم  ٍرَفْعَج 
يا  موش  لخاد  ایآ  دّمحم ، نب  رفعج  هَّللادبع  ابا  يا  موش  لخاد  ایآ  یلع ، نب  دّمحم  رفعج ،

ٍرَفْعَجابا ای  َيالْوَم  ای  ُلُخْداَء  ٍرَفْعَج ، َْنب  یَسُوم  ِنَسَْحلاَابا  ای  َيالْوَم 
رفعج ابا  يا  نم  يالوم  يا  موش  لخاد  ایآ  رفعج ، نب  یسوم  نسحلا  ابا  يا  نم  يالوم 

نب دــّـمحم  هــک  یلاـــح  رد  ربـــق و  لـــباقم  سپـــس  وـــگب و  ُرَبــْـکا  ُهَّللا  هـــبترم  راـــهچ  وـــش و  لـــخاد  هاـــگنآ  ٍِّیلَع * َنـــْب  َدَّمَُحم 
****************** تسا زیچ  ره  زا  رتگرزب  ادخ  یلع ******************،

، ِهِِّیلَو َْنباَو  ِهَّللا  َِّیلو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  وگب : تسیاب و  ياهداد  رارق  دوخ  فتک  تشپ  ار  هلبق 
شّیلو  دنزرف  ادخ و  ّیلو  يا  وت  رب  مالس  *************************** 

َْنباَو  ِهَّللا  َّیِفَص  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِِهتَّجُح ، َْنباَو  ِهَّللا  َۀَّجُح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
دنزرف ادخ و  هدیزگرب  يا  وت  رب  مالس  شتّجح ، دنزرف  ادخ و  تّجح  يا  وت  رب  مالس 

یف  ِهَّللا  َرُون  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِِهنیما ، َْنباَو  ِهَّللا  َنیما  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهِّیِفَص ،
رد ادخ  رون  يا  وت  رب  مالس  شنیما ، دنزرف  ادخ و  نیما  يا  وت  رب  مالس  شاهدیزگرب ،

َمَلَع  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  يدُْهلا  َماما  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِضْرَْألا ، ِتاُملُظ 
هناشن  يا  وت  رب  مالس  تیاده ، ياوشیپ  يا  وت  رب  مالس  نیمز ، ياهیکیرات 

ای َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیِّیبَّنلا ، ِْملِع  َنِزاخ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  یقُّتلاَو  ِنیّدلا 
يا  وت  رب  مالس  ناربمایپ ، ملع  نزخم  يا  وت  رب  مالس  يراکزیهرپ ، نید و 

، َنیِقباَّسلا ِءآیِصْوَْألا  َِبئآن  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیلَسْرُْملا ، ِْملِع  َنِزاخ 
نیشیپ  يایصوا  نیشناج  يا  وت  رب  مالس  ادخ ،)  ) ِناگداتسرف ملع  نزخم 
ِْملِْعلا  َبِحاص  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِنیبُْملا ، ِیْحَْولا  َنِدْعَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

ملع  بحاص  يا  وت  رب  مالس  راکشآ ، یحو  ندعم  يا  وت  رب  مالس 
اَهُّیا َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیلَسْرُْملا ، ِْملِع  َۀَْبیَع  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِنیقَْیلا ،

يا  وت  رب  مالس  ادخ ،)  ) ناگداتسرف ملع  ندعم  يا  وت  رب  مالس  نیقیلا 
اَهُّیا َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ، ] ُدِهاَّزلا ُمامِْإلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُِحلاَّصلا ، ُمامِْإلا 
يا  وت  رب  مالس  ، ] دهاز ياوشیپ  يا  وت  رب  مالس  هتسیاش ، ياوشیپ 
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َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُدیشَّرلا ، ُدِّیَّسلا  ُمامِْإلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  [، 561 [] ُِدباْعلا ُمامِْإلا 

وت رب  مالس  هاگآ ، رورس  اقآ و  اوشیپ و  يا  وت  رب  مالس  دباع ،] ماما 
ُمالَّسلا  ِهِّیِصَو ، َْنباَو  ِهَّللاِلوُسَر  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُدیهَّشلا ، ُلُوتْقَْملا  اَهُّیا 

مالس  شنیشناج ، دنزرف  ادخ و  لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  دیهش ، هدش  هتشک  يا 
ْدَق َکَّنا  ُدَهْشا  ُُهتاکََربَو ، ِهَّللاُۀَمْحَرَو  ٍرَفْعَج ، َْنب  یَسُوم  ای  َيالْوَم  ای  َْکیَلَع 

نیقی  هب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  داب ، وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  رفعج و  نب  یسوم  يا  نم ، يالوم  يا  وت  رب 
، ِهَّللاَلالَح َْتلَّلَحَو  َکَعَدْوَتْسا ، اَم  َتْظِفَحَو  َکَلَّمَح ، ام  ِهَّللا  ِنَع  َْتغََّلب 

لالح  ار  ادخ  لالح  يدرک و  ظفح  دوب  هعیدو  تدزن  هچنآ  و  يدومن ، غالبا  یتشاد  هدهع  هب  ادخ  بناج  زا  هچنآ 
یَلَع  َتْرَبَصَو  ِهَّللا ، َباتِک  َتْوََلتَو  ِهَّللاَماکْحا ، َتْمَقاَو  ِهَّللا ، َمارَح  َْتمَّرَحَو 
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رب ادخ  هار  رد  و  يدومن ، توالت  ار  ادخ  باتک  هتشاد و  اپب  ار  ادخ  ماکحا  و  يدرمش ، مارح  ار  ادخ  مارح  و 
، ُنیقَْیلا َکیتا  یّتَح  ِهِداهِج  َّقَح  ِهَّللا  ِیف  َتْدَهاجَو  ِهَّللا ، ِْبنَج  یف  يذَْألا 

دیسر ارف  تتافو  نامز  ات  يدرک ، داهج  یگتسیاش  هب  ادخ  هار  رد  و  يدومن ، ربص  اهتّیذا  رازآ و 
َكُدادْجاَو  َنوُرِهاَّطلا ، َكُؤآبآ  ِْهیَلَع  یضَم  ام  یلَع  َْتیَضَم  َکَّنا  ُدَهْشاَو 

دادجا كاپ و  ناردپ  هک  یتفر  یهار  نامه  هب  نیقی  هب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  و 
یلَع  ًیمَع  ِْرثُْؤت  َْمل  َنوُّیِدْهَْملا ، ُۀَِّمئَْألا  َنوُداْهلا  ُءآیِصْوَْألاَو  َنُوبِّیَّطلا ،

تیاده  رب  ار  یهارمگ  دنتفر ، هتفای  تیاده  ناماما  رگتیاده و  نانیشناج  تاهزیکاپ و 
ِِهلوُسَِرلَو  ِهَّلل  َتْحَصَن  َکَّنا  ُدَهْشاَو  ٍلِطاب ، یلا  ٍّقَح  ْنِم  ْلِمَت  َْملَو  ًيدُه ،

شلوسر  ادخ و  يارب  نیقی  هب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  يدشن و  فرحنم  لطاب  يوس  هب  قح  هار  زا  هدیزگنرب و 
َتْمَقاَو  َۀَنایِْخلا ، َْتبَنَتْجاَو  َۀَنامَْألا ، َْتیَّدا  َکَّن  اَو  َنینِمْؤُْملا ، ِریمَِألَو 

يدوب و رود  تنایخ  زا  يدومن و  ادا  ار  تناما  و  هدرک ، یهاوخریخ  نانمؤم  ریما  و 
َتْدَبَعَو  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  َْتیَهَنَو  ِفوُْرعَْملِاب ، َتْرَماَو  َةاکَّزلا ، َْتیَتآَو  َةالَّصلا ،

يدرک و رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يدومن و  تخادرپ  ار  تاکز  هتشاد و  اپب  ار  زامن 
ِمالْسِْإلا  ِنَع  ُهَّللا  َكازَجَف  ُنیقَْیلا ، َکیتا  یّتَح  ًابِسَتُْحم  ًادِهَتُْجم  ًاِصلُْخم  َهَّللا 

مالسا و بناج  زا  دنوادخ  سپ  دیسر ، ارف  تتافو  نامز  ات  يدومن  تدابع  شاداپ  دیما  هب  اشوک و  هناصلاخ و  ار  ادخ 
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ًاِرئآز ِهَّللاِلوُسَر ، َْنباَی  َُکْتیَتا  ِءآزَْجلا ، َفَرْشاَو  ِءآزَْجلا ، َلَْضفا  ِِهلْهاَو 
رئاز هک  یلاح  رد  ماهدمآ ، تهاگرد  هب  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  دنک ، اطع  وت  هب  ار  شاداپ  نیرتشزرااب  نیرتهب و  ناناملسم 

ًاِذئآع َِکتَّمِِذب ، ًابِجَتُْحم  َکِْملِِعل ، اًلِمَتُْحم  َِکلْضَِفب ، ًاّرِقُم  َکِّقَِحب ، ًافِراع 
ماوت  نامیپ  ناما  رد  هتفرگ و  ارف  ار  تملع  ماوت ، لضف  هب  هدننکرارقا  وت و  ّقح  هب  انشآ 

ًایِداعُم َِکئآِیلْوَِأل ، ًاِیلاُوم  ِهَّللا ، َیلا  َِکب  ًاعِفْشَتْسُم  َکِحیرَِضب ، ًاِذئال  َكِْربَِقب ،
نمشد  تناتسود و  رادتسود  مهدیم ، رارق  عیفش  ادخ  هاگرد  هب  ار  وت  ماهدنهانپ و  تحیرض  ربق و  هب 

َِۀلالَِضب ًاِملاع  ِْهیَلَع ، َْتنا  يذَّلا  يَدُْهلِابَو  َِکنْأَِشب  ًارِْصبَتْسُم  َِکئآدْعَِأل ،
یهارمگ  و  مهاگآ ، ینآرب  وت  هک  یتیاده  وت و  هاگیاج  هب  و  ماوت ، نانمشد 

یلْهاَو  یسْفَنَو  یّماَو  َْتنا  یبِاب  ِْهیَلَع ، ْمُه  يذَّلا  یَمَْعلِابَو  َکََفلاخ ، ْنَم 
هداوناخ  مناج و  ردام و  ردپ و  منادیم ، ار  نانآ  یلدروک  تنافلاخم و 
یلاعَت  ِهَّللا  َیلا  َِکتَرایِِزب  ًابِّرَقَتُم  َُکْتیَتا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنباَی  يْدلُوَو  یلامَو 

بّرقت هبترمدـنلب  دـنوادخ  هب  وت  ترایز  اب  هک  یلاح  رد  ماهدـمآ  تهاـگرد  هب  ادـخ ، لوسر  دـنزرف  يا  داـب  وت  يادـف  منادـنزرف  لاوما و  و 
میوجیم 

ْنَع  َوُفْعَیَو  یبُونُذ  یل  َرِفْغَِیل  َکِّبِر ، َْدنِع  یل  ْعَفْشاَف  ِْهَیلا ، َِکب  ًاعِفْشَتْسُمَو 
ار میاطخ  دزرمایب و  ار  مناهانگ  ات  شاب ، معیفش  تراگدرورپ  دزن  سپ  مهدیم ، رارق  عیفش  وا  هاگرد  هب  ار  وت  و 

ِینَلِخُْدیَو  یتائیطَخ  یّنَع  َوُحْمَیَو  یتائِّیَس  ْنَع  َزَواجَتَیَو  یمْرُج 
لخاد  تشهب  رد  ارم  و  دنک ، وحم  ار  میاهاطخ  درذگرد و  مناهانگ  زا  دشخبب و 
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یناوْخِِإلَو  یئابِألَو  یل  َرِفْغَیَو  ُُهلْها ، َوُه  اِمب  َّیَلَع  َلَّضَفَتَیَو  َۀَّنَْجلا ،
ناردارب  و  ناردام ) و   ) ناردپ نم و  دیامن و  اطع  نم  هب  تسا  نآ  هتسیاش  وا  هک  هچنآ  و  دنک ،

، اِهبِراغَمَو ِضْرَْألا  ِقِراشَم  یف  ِتانِمْؤُْملاَو  َنینِمْؤُْملا  ِعیمَِجلَو  یتاوَخاَو 
دزرمایب نیمز  برغ  قرش و  رد  ار  نامیا  اب  نانز  نادرم و  یمامت  منارهاوخ و  و 

تمعن مرک و  فـطل و  قـح  هـب  هـچنآ  ره  راذـگب و  نآ  رب  ار  دوـخ  تروـص  فرط  ود  سوـبب و  ار  حیرـض  سپـس  ِهِّنَمَو * ِهِدوُـجَو  ِِهلـْـضَِفب 
****************** شیشخب

ای َيالْوَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  وگب : درگرب و  ترضح  نآ  كرابم  رس  بناج  هب  نک و  اعد  یهاوخ 
يا  نم  يالوم  يا  وت  رب  مالس  *************** 

445 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ُِیلَْولاَو  يداْهلا  ُمامِْإلا  َکَّنا  ُدَهْشا  ُُهتاکََربَو ، ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  ٍرَفْعَج ، َْنب  یَسُوم 

تسرپرس  رگتیاده و  ياوشیپ  نیقی  هب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  داب ، وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  رفعج و  نب  یسوم 
ِۀیرْوَّتلا ُلِماحَو  ِلیْواَّتلا ، ُبِحاصَو  ِلیْزنَّتلا ، ُنِدْعَم  َکَّناَو  ُدِشْرُْملا ،

تاروت  ملع  هدنراد  و  نآرق ،)  ) لیوأت ملع  بحاص  نآرق و  ندعم  ییوت  ییامنهار و  و 
َیلا  ُءَْربا  اَن  َيالْوَم ا  ای  ُلِماْعلا ، ُقِداَّصلاَو  ُلِداْعلا ، ُِملاْعلاَو  ِلیْجنِْإلاَو ،

هاگرد  هب  وت  نانمشد  زا  نم  يالوم  يا  هدننکلمع ، يوگتسار  رگداد و  ياناد  و  لیجنا ، و 
یلَعَو  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَصَف  َِکتالاوُِمب ، ِهَّللا  َیلا  ُبَّرَقَتاَو  َِکئآدْعا ، ْنِم  ِهَّللا 

رب وت و  رب  ادخ  دورد  سپ  میوجیم ، بّرقت  ادخ  هاگرد  هب  وت  یتسود  اب  میوجیم و  يرازیب  ادخ 
. ُُهتاکََربَو ِهَّللاُۀَمْحَرَو  َکیّبُِحمَو ، َِکتَعیشَو  َِکئآْنباَو ، َكِدادْجاَو  َِکئآبآ ،

داب وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  تنارادتسود و  نایعیش و  رب  وت و  نادنزرف  دادجا و  ناردپ و 
هچنآ ناوخب و  تسا  ناسآ  تیارب  نآرق  زا  هچ  ره  ای  نمحرلا ، سی و  هروس  دـمح و  نآ ، رد  روآ و  ياجب  ترایز  زاـمن  تعکر  ود  هاـگنآ 

: دناهتشون يدهشملا » نب  دّمحم   » و دیهش » خیـش   » و دیفم » خیـش  : » دسیونیم یـسلجم  هماّلع  مود : ترایز  [ 562 .] هاوخب ادخ  زا  یهاوخیم 
مرح ِرَد  رب  وش و  شفیرش  مرح  هناور  نک و  لسغ  ینک  ترایز  ار  مالسلا  امهیلع  رفعج  نبیسوم  ماما  دادغب ، یکیدزن  رد  یتساوخ  هاگره 

: ییوگیم هکیلاح  رد  وش  مرح  لخاد  سپس  بلطب و  لوخد  نذا  تسیاب و 
، ِِهلآَو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِۀَِّلم  یلَعَو  ِهَّللا ، ِلیبَس  یفَو  ِهَّللِابَو  ِهَّللا  ِمِْسب 

- داب شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  ادخ - لوسر  نید  رب  ادخ و  هار  رد  ادخ و  کمک  هب  ادخ و  مان  هب 
: وگب تسیاب و  بانج  نآ  ربق  دزن  هاگنآ  ِهَّللا . ِءآِیلْوا  یلَع  ُمالَّسلاَو 

******************** ادخ يایلوا  رب  دورد  و 
، ِهَّللا َِّیلَو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِضْرَْألا ، ِتاُملُظ  یف  ِهَّللا  َرُون  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

ادخ ّیلو  يا  وت  رب  مالس  نیمز ، ياهیکیرات  رد  ادخ  رون  يا  وت  رب  مالس 
َتْمَقا  َکَّنا  ُدَهْشا  ِهَّللا ، َباب  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللاَۀَّجُح ، ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

هتشاد  اپب  ار  زامن  نیقی  هب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  ادخ ، هب ) بّرقت   ) هاگرد يا  وت  رب  مالس  ادخ ، تّجح  يا  وت  رب  مالس 
َتْوََلتَو  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  َْتیَهَنَو  ِفوُْرعَْملِاب ، َتْرَماَو  َةاکَّزلا ، َْتیَتآَو  َةالَّصلا ،

يدرک و رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يداد و  تاکز  و 
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یَلَع  َتْرَبَصَو  ِهِداهِج ، َّقَح  ِهَّللا  ِیف  َتْدَهاجَو  ِِهتَوِالت ، َّقَح  َباتِْکلا 

رب ادخ  هار  رد  شاداپ  دیما  هب  و  يدرک ، داهج  ادخ  هار  رد  هدومن و  توالت  یگتسیاش  هب  ار  ادخ )  ) ِباتک
َکَّن  ُدَهْشا ا  ُنیقَْیلا ، َکیتا  یّتَح  ًاِصلُْخم  ُهَتْدَبَعَو  ًابِسَتُْحم ، ِِهْبنَج  یف  يذَْألا 

نیقی  هب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  دیسر ، ارف  تتافو  نامز  ات  يدرک  تدابع  هناصلاخ  ار  وا  و  يدومن ، ربص  اهتّیذا 
، َِکئآدْعا ْنِم  ِهَّللا  َیلا  ُءَْربا  ًاّقَح ، ِهَّللا  ِلوُسَر  ُْنبا  َکَّناَو  ِِهلوُسَِربِو ، ِهَّللِاب  یلْوا 

هتسج  يرازیب  ادخ  هاگرد  هب  تنانمشد  زا  ییادخ ، لوسر  ّقح  رب  دنزرف  يرتکیدزن و  شلوسر  ادخ و  هب 
ًاِیلاُوم َکِّقَِحب ، ًافِراع  َيالْوَم  ای  َُکْتیَتا  َِکتالاوُِمب ، ِهَّللا  َیلا  ُبَّرَقَتاَو 

رادتسود وت و  ّقح  هب  يانشآ  هک  یلاح  رد  ماهدمآ  تهاگرد  هب  نم  يالوم  يا  میوجیم ، بّرقت  ادخ  هاگرد  هب  وت ، زا  يوریپ  اب  و 
. َکِّبَر َْدنِع  یل  ْعَفْشاَف  َِکئآدْعَِأل ، ًایِداعُم  َِکئآِیلْوَِأل ،

. شاب معیفش  تراگدرورپ  دزن  سپ  ماوت ، نانمشد  نمشد  تناتسود و 
: وگب تسیاب و  ورب و  رس  يالاب  بناج  هب  هاگنآ  راذگب ، نآ  رب  ار  دوخ  ياههنوگ  سوبب و  ار  حیرض  سپس 

َْتُلقَو  ًاحِصان ، َْتیَّدا  ٌقِداص ، َکَّنا  ُدَهْشا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
نخس  يرادتناما  اب  هدومن و  تناما  يادا  یهاوخریخ  اب  و  ییوگتسار ، نیقی  هب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 

یلا  ٍّقَح  ْنِم  ْلِمَت  َْملَو  يدُْهلا  یَلَع  ًیمَع  ِْرثُْؤت  َْمل  ًادیهَش ، َْتیَضَمَو  ًانیما ،
فرحنم  لطاب  يوس  هب  قح  هار  زا  هدیزگنرب و  تیاده  رب  ار  یهارمگ  يدناسر ، نایاپب  ار  تیگدنز  تداهش  اب  یتفگ و 

. َنیرِهاَّطلا َِکئآْنباَو  َِکئآبآ  یلَعَو  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍلِطاب ،

. داب تکاپ  نادنزرف  ناردپ و  رب  وت و  رب  ادخ  دورد  يدشن ،
هب نآ  زا  سپ  روآ و  ياـجب  یهاوخیم  هک  زاـمن  رادـقم  ره  نآزا  دـعب  رازگب و  تراـیز  زاـمن  تعکر  ود  سوبب و  ار  رّوـنم  حیرـض  سپس 

َِکلْضَِفلَو  ُتْدَصَق ، َْکَیلاَو  ُتْدَمَتْعا ، َْکَیلا  َّمُهللا  وگب : ورب و  هدجس 
تلضف  هب  مدومن و  دصق  ار  تهاگرد  هدروآ و  هانپ  وت  هب  ایادخ  **************** 

َْکَیلا  ِِهبَو  ُْترُز ، ُهَتَعاط  َّیَلَع  َْتبَجْوا  يذَّلا  َیِماما  َْربَقَو  ُتْوَجَر ،
وت هب  وا  هطساو  هب  مدرک و  ترایز  يدومن  بجاو  نم  رب  ار  شتعاطا  هک  مماما  ربق  مراودیما و 

َيَِدلاِولَو  یل  ْرِفْغا  َکِسْفَن ، یلَع  َْتبَجْوا  يذَّلا  ُمِهِّقَِحبَف  ُْتلَّسََوت ،
مردام  ردپ و  نم و  ياهدومن ، بجاو  تدوخ  رب  نانآ  زا  هک  یّقح  رطاخ  هب  سپ  موشیم ، لّسوتم 
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ْدَق َّمُهللا  وگب : راذگب و  هدجس  لحم  رب  ار  دوخ  تروص  تسار  فرط  هاگنآ  ُمیرَک . ای  َنینِمْؤُْمِللَو 

نیقی  هب  ایادخ  هدنشخب *************** يا  زرمایب  ار  نانمؤم  یمامت  و 
شکاپ نادـناخ  دـمحم و  رب  سپ  ینادیم ، ار  میاهتجاح  ار  پچ  بناج  سپـس  اهِْـضقاَو . ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـصَف  یِجئآوَح  َتِْملَع 

. روآرب ار  اهنآ  تسرف و  دورد 
یلَع  ِّلَص  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحبَف  یبُونُذ  َْتیَصْحا  ْدَق  َّمُهللا  وگب : راذگب و 

رب شکاپ ، نادناخ  دّمحم و  ّقح  هب  سپ  ینادیم ، ار  مناهانگ  دادعت  ایادخ 
. ُُهلْها َْتنا  اِمب  َّیَلَع  ْقَّدَصَتَو  اهْرِفْغاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم 
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. نک ناسحا  نم  رب  ینآ  هتسیاش  وت  هچنآ  هب  زرمایب و  ار  مناهانگ  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دمحم و 
تسود هکسک  ره  يارب  زا  یهاوخیم و  هچنآ  هب  رادرب و  هدجس  زا  رس  سپس  ًارْکُش ...  ًارْکُـش  وگب : هبترم  دص  درگرب و  هدجـس  هب  هاگنآ 
بئاصم لیاضف و  زا  یشخب  هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  رفعج  نبیسوم  يارب  ار  یتاولص  سوواط » نب  دّیـس  : » رّکذت [ 563 .] نک اعد  يراد 

: تسا نینچ  تاولص  نآ  دزاس و  لیان  نآ  ضیف  هب  ار  دوخ  دناوتیم  مرتحم  رئاز  دراد و  رب  رد  ار  ترضح  نآ 
ِیِصَو  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَسُوم  یلَع  ِّلَصَو  ِِهْتَیب ، ِلْهاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

نیشناج  رفعج  نب  یسوم  رب  تسرف  دورد  و  شکاپ ، نادناخ  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  ایادخ 
، ِراقَْولاَو ِۀَنیکَّسلا  ِثِراو  َو  ِراْونَْألا ، ِۀَْبیَعَو  ِرایْخَْألا ، ِماماَو  ِراْربَْألا ،

تناتم  شمارآ و  ثراو  اهرون و  ندعم  ناراکوکین ، ياوشیپ  ناکین و 
ِۀَلَصاوُِمب ِرَحَّسلا  َیلا  ِرَهَّسلِاب  َْلیَّللا  ِییُْحی  َناک  يذَّلا  ِراثْألاَو ، ِمَکِْحلاَو 

هتسویپ  دوب و  رادیب  يرادهدنز  بش  هب  رحس  ات  ار  اهبش  هک  نآ  ناگتشذگ ،)  ) راثآ اهتمکح و  و 
ِتاجانُْملاَو  ِةَریزَْغلا ، ِعُومُّدلاَو  ِۀَلیوَّطلا ، ِةَدْجَّسلا  ِفیلَح  ِرافِْغتْسِْإلا ،

تاجانم  ناور و  ياهکشا  ینالوط و  ياههدجس  اب  دوب  نامیپمه  درکیم ، رافغتسا 
، ِلْضَْفلاَو ِْریَْخلاَو  ِلْدَْعلاَو ، یهُّنلا  ِّرَقَمَو  ِۀَلِصَّتُْملا ، ِتاعارَّضلاَو  ِةَریثَْکلا ،

ناسحا  یکین و  تلادع و  درخ و  هاگیاج  هتسویپ و  ياههلان  ناوارف و 
ِرُوبْقَْملاَو ِْملُّظلِاب ، ِدَهَطْضُْملاَو  ِْربَّصلاَو ، يْولَْبلا  َِفلْأَمَو  ِلْذَْبلاَو ، يدَّنلاَو 

دیدرگ نوفدم  روج  اب  دش و  لامیاپ  متس  اب  هک  یسک  نامه  ربص ، يراتفرگ و  اب  مدمه  ششخب و  تواخس و  و 
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ِقاَّسلا  ِيذ  ِریماطَْملا ، ِمَلُظَو  ِنوُجُّسلا ، ِْرعَق  یف  ِبَّذَعُْملاَو  ِرْوَْجلِاب ،

قاس  بحاص  دشیم ، هجنکش  کیرات  ياهنادنز  اهلاچ و  هایس  رد  و 
، ِفافِْختْسِْإلا ِّلُِذب  اْهیَلَع  يدانُْملا  ِةَزانِْجلاَو  ِدُویُْقلا ، ِقَلَِحب  ِضوُضْرَْملا 

دش هداد  ادن  نآ  رب  يرامشکبس  يراوخ و  اب  هک  ياهزانج  و  ریجنز ، ياههقلح  اب  هدید  بیسآ 
، ِءآسِّنلا ِةَدِّیَس  ِهِّماَو  یضَتْرُْملا  ِهیباَو  یفَطْصُْملا  ِهِّدَج  یلَع  ِدِراْولاَو 

دش لخاد  ناوناب  رورس  شردام  یضترم و  ّیلع  شردپ  یفطصم و  دّمحم  شّدج  رب  هک  سک  نآ  و 
ٍمَسَو  ٍبُولْطَم ، ٍمَدَو  ٍبُوْلغَم ، ٍْرماَو  ٍبُولْسَم ، ٍءآلَو  َو  ٍبوُصْغَم ، ٍثْرِاب 

وا هب  هک  یّمس  هدش و  بلط  نوخ  هدنام  نیمز  رب  نامرف  هدش و  بلس  تفالخ  هدش و  بصغ  یثرا  اب 
َصَصُغ  َعَّرََجتَو  ِنَحِْملا ، ِظیلَغ  یلَع  َرَبَص  امَکَو  َّمُهللا  ٍبوُرْشَم ،

ار اهیراتفرگ  ياههّصغ  دومن و  ربص  تخس  ياهیراتفرگ  رب  وا  هک  هنوگ  نامه  ایادخ  دندناشون ،
، َعوُشُْخلا َضَحَمَو  ََکل ، َۀَعاَّطلا  َصَلْخاَو  َكاضِِرل ، َمَلْسَتْساَو  ِبَرُْکلا ،

درک ینتورف  هناقداص  دومن و  تعاطا  وت  زا  هناصلاخ  دش و  میلست  وت  يدونشوخ  رطاخب  دروخ و  ورف 
ْنِم  ٍءْیَش  یف  ُهْقَْحلَی  َْملَو  اهَلْهاَو ، َۀَعِْدْبلا  يَداعَو  َعوُضُْخلا ، َرَعْشَتْساَو 

ص448 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
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وت ياهنامرف  يارجا  رد  دوب و  نمشد  نارازگتعدب  تعدب و  اب  و  دوب ، عوضخ  زا  زیربل  و 
ُبِجُوت  ًۀَیِکاز ، ًۀَفینُم  ًۀَیِمان  ًةالَص  ِْهیَلَع  ِّلَص  ٍِمئآل ، ُۀَمَْول  َکیهاَونَو  َكِِرماوا 

هک  تسرف ، وا  رب  كاپ  ناوارف و  هدنیازف و  يدورد  درکن ، رثا  وا  رد  نارگتمالم  شنزرس 
ًۀَّیَِحت اَّنَع  ُهْغَِّلبَو  َكایاَرب ، ْنِم  ٍنوُُرقَو  َکِْقلَخ ، ْنِم  ٍمَما  َۀَعافَش  اِهب  َُهل 

دورد ددرگ و  ناگتشذگ  نیشیپ و  ياهتّما  تعافش  بجوم 
، ًاناوْضِرَو ًةَرِفْغَمَو  ًاناسْحاَو ، اًلْضَف  ِِهتالاُوم  یف  َْکنَُدل  ْنِم  اِنتآَو  ًامالَسَو ،

نک  اطع  ام  هب  ار  تیدونشوخ  شزرمآ و  ناسحا و  فطل و  وا ، زا  يوریپ  رطاخب  و  ناسرب ، وا  هب  ار  ام  مالس  و 
[564 .] َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب  ِمیظَْعلا ، ِزُواجَّتلاَو  ِمیمَْعلا ، ِلْضَْفلا  ُوذ  َکَّنا 

. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تتمحر  هب  یتسه ، گرزب  تشذگ  یناگمه و  لضف  ياراد  وت  اریز 

: مالسلا هیلع  داوج  ماما  هصوصخم  تارایز 

نب  دّمحم  دیهش و  خیش  دیفم ، خیش   ) ناراوگرزب نامه  یسلجم ، هماّلع  لقن  قباطم  لّوا  ترایز 
449 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ّدج رـس  تشپ  رد  هک  يوشیم  مالـسلا  اـمهیلع  داوـجلا  یلع  نب  دّـمحم  ربـق  هّجوـتم  هاـگنآ  دناهتـشون : لـبق  تراـیز  همادا  رد  يدهـشملا )
: وگب يداتسیا  ترضح  نآ  ربق  دزن  نوچ  تسا و  نوفدم  دوخ  راوگرزب 

َرُون ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َۀَّجُح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َِّیلَو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
رون يا  وت  رب  مالس  ادخ ، تّجح  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، ّیلو  يا  وت  رب  مالس 
َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِضْرَْألا ، ِتاُملُظ  یف  ِهَّللا 

وت رب  مالس  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  نیمز ، ياهیکیرات  رد  ادخ 
، َِکئآِیلْوا یلَعَو  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َِکئآْنبا ، یلَعَو  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َِکئآبآ ، یلَعَو 

تنارادتسود  رب  وت و  رب  مالس  تنادنزرف ، رب  وت و  رب  مالس  تناردپ ، رب  و 
َْتیَهَنَو  ِفوُْرعَْملِاب ، َتْرَماَو  َةاکّزلا ، َْتیَتآَو  َةالَّصلا ، َتْمَقا  ْدَق  َکَّن  ُدَهْشا ا 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  هداد و  تاکز  هتشاد و  اپب  ار  زامن  نیقی  هب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ 
، ِهِداهِج َّقَح  ِهَّللا  ِیف  َتْدَهاجَو  ِِهتَوِالت ، َّقَح  َباتِْکلا  َتْوََلتَو  ِرَْکنُْملا ، ِنَع 

يدومن  داهج  یگتسیاش  هب  ادخ  هار  رد  يدرک و  توالت  یگتسیاش  هب  ار  ادخ  باتک  يدومن و  رکنم 
، َکِّقَِحب ًافِراع  ًاِرئآز  َُکْتیَتا  ُنیقَْیلا ، َکیتا  یّتَح  ِِهْبنَج  یف  يذَْألا  یَلَع  َتْرَبَص  َو 

وت قح  هب  يانشآ  هک  یلاح  رد  ماهدمآ  تهاگرد  هب  ترایز  يارب  دیسر ، ارف  تتافو  نامز  ات  يدومن  ربص  اهرازآ  رب  ادخ  هار  رد  و 
دزن سپ  ماوت ، نانمشد  نمشد  تناتسود و  رادتسود  سوبب و  ار  حیرض  سپس  َکِّبَر * َْدنِع  یل  ْعَفْشاَف  َِکئآدْعَِأل ، ًایِداعُم  َِکئآِیلْوَِأل ، ًاِیلاُوم 

************* شاب معیفش  تراگدرورپ 
روآ ياجب  یهاوخیم  هک  يزامن  ره  نآ ، زا  دعب  ناوخب و  ترایز  زامن  تعکر  ود  سپس  راذگبنآ ، رب  ار  دوخ  تروص  فرط  ود  هاگنآ  و 

َناکَتْساَو  َفَرَْتقاَو ، َءآسا  ْنَم  ْمَحْرا  وگب : ورب و  هدجس  هب  هاگنآ  و 
هدش  هدنامرد  هدرک و  تیانج  يدب و  هک  ياهدنب  رب  ********************* 

، ُْدبَْعلا َْسِئب  ُْتنُک  ْنا  وگب : راذگب و  هدجس  لحم  رب  ار  تروص  تسار  بناج  سپس  َفَرَتْعاَو .
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ماهدوب  يدب  هدنب  نم  رگا  نک ****************************. محر  تسا ، فرتعم  شهانگ ) هب   ) و
ِنُسْحَْیلَف  َكِْدبَع ، ْنِمُْبنَّذلاَمُظَع  وگب : راذگب و  ار  تروص  پچ  بناج  هاگنآ  ُّبَّرلاَمِْعنَْتناَف .

وفع یلو  تسا  گرزب  تاهدنب  هانگ  یتسه ****************** یبوخ  راگدرورپ  وت  یلو 
: وگب هبترم  دص  ورب و  هدجس  هب  سپس  ُمیرَک . ای  َكِْدنِع  ْنِم  ُْوفَْعلا 

 ... ًارْکُش ًارْکُش 
************************************ راوگرزب يا  تسوکین  وت  هیحان  زا  تشذگ  و  [ 565 .] درگرب و 

450 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
مالسلا هیلع  داوج  ماما  دقرم  دزن  يدرک  ترایز  ار  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  یتقو  دسیونیم : سوواط » نب  دّیـس   » مود ترایز 

: ییوگیم یسوبیم و  ار  نآ  یتسیایم و 
، َِّیفَْولا َمامِْإلا  َّیِقَّتلا  َّرَْبلا  ٍِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحم  ٍرَفْعَجابا ، ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

افواب ياوشیپ  راکزیهرپ و  راکوکین  ماما  یلع  نب  دّمحم  رفعجابا ، يا  وت  رب  مالس 
ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َِّیلَو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُّیِکَّزلا ، ُّیِضَّرلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

مالس  ادخ ، ّیلو  يا  وت  رب  مالس  هزیکاپ ، هدیدنسپ  يا  وت  رب  مالس 
، ِهَّللا َّرِس  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َریفَس  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َّیَِجن  ای  َْکیَلَع 

یهلا  رارسا  هنیجنگ  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، ریفس  يا  وت  رب  مالس  راگدرورپ ، رادزار  يا  وت  رب 
ای َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َءآنَس  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللاَءآیِض ، ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

يا  وت  رب  مالس  یهلا ، رون )  ) یگدنشخرد يا  وت  رب  مالس  دنوادخ ، راونا  يوترپ  يا  وت  رب  مالس 
، ُعِطاَّسلا ُروُّنلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َۀَمْحَر  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َۀَِملَک 
ناشخرد  رون  يا  وت  رب  مالس  یهلا ، تمحر  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، نخس 
، َنیبِّیَّطلا َنِم  ُبِّیَّطلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُِعلاَّطلا ، ُرْدَْبلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

ناکاپ  داژن  زا  تشرس  كاپ  يا  وت  رب  مالس  نابات ، هام  يا  وت  رب  مالس 
ُۀَیْألا اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیرَّهَطُْملا ، َنِم  ُرِهاَّطلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

هناشن  يا  وت  رب  مالس  ناگزیکاپ ، داژن  زا  يوخهزیکاپ  يا  وت  رب  مالس 
ُرَّهَطُْملا اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  يْربُْکلا  ُۀَّجُْحلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  یمْظُْعلا 

زا هدش  كاپ  يا  وت  رب  مالس  دنوادخ ،)  ) ِگرزب تّجح  يا  وت  رب  مالس  ادخ ،)  ) ِتمظع اب 
َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِتالِضْعُْملا ، ِنَع  ُهَّزَنُْملا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِتاَّلَّزلا ، َنِم 

وت رب  مالس  اهاطخ ، زا  هزیکاپ  يا  وت  رب  مالس  اهشزغل ،
َْدنِع ُّیِضَّرلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِفاصْوَْألا ، ِصْقَن  ْنَع  ُِّیلَْعلا  اَهُّیا 
دزن رد  هدیدنسپ  يا  وت  رب  مالس  فاصوا ، رد  صقن  زا  رترب  يا 

یف  ُُهتَّجُحَو  ِهَّللا  ُِّیلَو  َکَّنا  ُدَهْشا  ِنیّدلا ، َدوُمَع  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِفارْشَْألا ،
رد وا  تّجح  ادخ و  ّیلو  نیقی  هب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  نید ، نوتس  يا  وت  رب  مالس  ناگرزب ،

، ِءآِیْبنَْألا ِْملِعَو  ِهَّللا  ِْملِع  ُعَدْوَتْسُمَو  ِهَّللا ، ُةَرَیِخَو  ِهَّللا  ُْبنَج  َکَّناَو  ِهِضْرا ،
، ناربمایپ یهلا و  ملع  رادتناما  ادخ و  هدیزگرب  بّرقم و  هدنب  نیقی  هب  ییوت  و  یتسه ، نیمز 
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ِقَْحلا  یَلَع  َکَعَبَّتا  ِنَم  َّنا  ُدَهْشاَو  ِنآْرُْقلا ، ُنامُجَْرتَو  ِنامیْإلا ، ُنْکُرَو 

قح  هار )  ) رب دومن  يوریپ  وت  زا  هک  ره  نیقی  هب  هک  مهدیم  یهاوگ  و  نآرق ، رّسفم  نامیا و  ساسا  و 
ُءَْربا يدَّرلاَو  َِۀلالَّضلا  یَلَع  َةَوادَْعلا  ََکل  َبَصَنَو  َكَرَْکنا  ْنَم  َّناَو  يدُْهلاَو 

نم  تسا ، تکاله  یهارمگ و  هار )  ) رب درک  ینمشد  وت  اب  هدومن و  راکنا  ار  وت  سک  ره  تسا و  تیاده  و 
َیَِقبَو  ُتیَقب  ام  َْکیَلَع  ُمالَّسلاَو  ِةَرِخْألاَو ، اْینُّدلا  ِیف  ْمُْهنِم  َْکَیلاَو  ِهَّللا  َیلا 

ماهدنز  هک  یمادام  وت  رب  مالس  و  میوجیم ، يرازیب  ترخآ  ایند و  رد  نانآ  زا  وت  دزن  ادخ و  هاگرد  هب 
، ِِهْتَیب ِلْهاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ناوخب : ار  تاولص  نیا  سپس  ُراهَّنلاَو * ُْلیَّللا 

شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  ایادخ  تسیقاب ************** زور  بش و  و 
، ِّیِقَّنلا ِبَّذَهُْملاَو  ِِّیفَْولا ، ِّرَْبلاَو  ِّیِقَّتلا ، ِّیِکَّزلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو 

كاپ  هتسارآ  و  افواب ، راکوکین  راکزیهرپ و  هزیکاپ  ماما  یلع  نب  دّمحم  رب  تسرف  دورد  و 
ِِدئآقَو ِۀَمْکِْحلا ، ِعُوْبنَیَو  ِۀَمْحَّرلا ، ِنِزاخَو  ِۀَِّمئَْألا ، ِثِراوَو  ِۀَّمُْألا ، يِداه 

ياوشیپ  و  شناد ، تمکح و  همشچ  تمحر و  ندعم  و  ناماما ، ثراو  و  تّما ، هدننک  تیاده  و 
ِصالْخْالا  ِیف  ِءآیِصْوَْألا  ِدِحاوَو  ِۀَعاَّطلا ، ِیف  ِنآْرُْقلا  ِلیدَعَو  ِۀَکَرَْبلا ،

صالخا  ماقم  رد  نانیشناج  زا  یکی  و  تعاطا ، ِبوجو )  ) رد نآرق  اب  فیدرمه  تکرباب و 
یعاَّدلا  ینْسُْحلا  َِکتَِملَکَو  یلْعَْألا  َِکلَثَمَو  اْیلُْعلا ، َِکتَّجُحَو  ِةَدابِْعلاَو ،

توعد  وت  يوس  هب  هک  تیوکین ، نخس  الاو و  هنومن  رترب و  لیلد  تّجح و  و  تدابع ، و 
، َِکباتِِکل ًامِجْرَتُمَو  َكِدابِِعل ، ًامَلَع  ُهَْتبَصَن  يذَّلا  َْکیَلَع ، ِّلآَّدلاَو  َْکَیلا ،

، تباتک رّسفم  تناگدنب ، رب  تیاده )  ) هناشن ار  وا  يداد  رارق  هک  نآ  دومن ، ییامنهار  و 
ِِهب  ُقُرَْخت  ًارُونَو  َکِْقلَخ ، یلَع  ًۀَّجُحَو  َِکنیِدل ، ًارِصانَو  َكِْرمِاب ، ًاعِداصَو 

ار اهیکیرات  هک  يرون  تتاقولخم و  رب  تّجح  تنید و  روای  و  تنامرف ، عیطم 
َذَخا امَکَو  َّمُهللا  ُۀَّنَْجلا ، ِِهب  ُلاُنت  ًاعیفَشَو  ُۀَیادِْهلا ، اَِهب  ُكَرُْدت  ًةَوُْدقَو  َمَلُّظلا ،

وا هک  هنوگ  نامه  ایادخ  دوش ، لصاح  تشهب  وا  اب  هک  یعیفش  و  دنسریم ، تیاده  هب  وا  اب  هک  ییاوشیپ  دفاکشب و 
ِْهیَلَع  ِّلَصَف  ُهَبیصَن ، َِکتَیْشَخ  ْنِم  یفْوَتْساَو  ُهَّظَح ، ََکل  ِهِعوُشُخ  یف 

تسرف  دورد  وا  رب  سپ  دیسر ، شبیصن  هب  وت ، زا  سرت  رطاخ  هب  درک و  تفایرد  ار  نآ  هرهب  وت ، ربارب  رد  عوشخ  هیاس  رد 
اَّنِم ُهْغَِّلبَو  ُهَتَمْدِخ ، َْتِلبَقَو  ُهَتَعاط ، َْتیَضَتْرا  ٍِّیلَو  یلَع  َْتیَّلَص  ام  َفاعْضا 

ياهدرک و لوبق  ار  شتمدخ  هتفریذپ و  ار  شیگدنب  هک  تناتسود  زا  کی  ره  رب  دورد  ربارب  نیدنچ 
452 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ًةَرِفْغَمَو ًاناسْحاَو ، اًلْضَف  َْکنَُدل  ْنِم  ِِهتالاُوم  یف  اِنتآَو  ًامالَسَو ، ًۀَّیَِحت 
شزرمآ  ناسحا و  فطل و  تدوخ  بناج  زا  وا ، زا  يوریپ  رطاخ  هب  ناسرب و  وا  هب  ار  ام  مالس  دورد و 

بحاص وت  اریز  نک  اطع  ام  هب  ار  تیدونشوخ  و  [ 566 .] روآ ياجب  ترایز  زامن  هاگنآ  ِلیمَْجلا . ِحْفَّصلاَو  ِمیدَْقلا ، ِّنَْملا  ُوذ  َکَّنا  ًاناوْضِرَو ،
.*************** یتسه اهاطخ ) زا   ) هتسیاش ندرک  رظن  فرص  هنیرید و  تمعن 

***
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لقن مالسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  تسا  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  صوصخم  هک  یمّوس  ترایز  تارایزلا » لماک   » رد هیولوق » نبا   » موس ترایز 
: وگب ترایز  لسغ  زا  سپ  دیوگیم : دنکیم و 

ِیِضِّرلا  ِّیِقَّنلا  ِّیِقَّتلا  ِّرَْبلا  ِمامِْإلا  ٍِّیلَع ، ِْنب  ِدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا 
هدیدنسپ  هزیکاپ و  راکزیهرپ  راکوکین  ماما  نآ  تسرف ، دورد  یلع  نب  دّمحم  رب  ایادخ 

ًةالَص يرَّثلا  َتَْحت  ْنَمَو  َنیضَرْالا  َقْوَف  ْنَم  یلَع  َِکتَّجُحَو  ِّیِضْرَْملا ،
يدورد  دنکاخ ، ریز  نیمز و  يور  هک  یناسک  مامت  رب  وت  تّجح  و  دونشخ ،

ام ِلَْضفاَک  ًۀَفِدارَتُم ، ًةَِرتاوَتُم  ًۀَلِصاوَتُم  ًۀَکَرابُم  ًۀَیِکاز ، ًۀَیِمان  ًۀَّمات  ًةَریثَک 
يدورد  نیرتهب  دننامه  مه ، رس  تشپ  یپ و  رد  یپ  هتسویپ و  تکرباب و  و  هزیکاپ ، هدنیازف و  لماک و  ناوارف و 

ای َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللاَِیلَو ، ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َِکئآِیلْوا ، ْنِم  ٍدَحا  یلَع  َْتیَّلَص 
يا  وت  رب  مالس  ادخ ، ّیلو  يا  وت  رب  مالس  ياهداتسرف ، تیایلوا  زا  کی  ره  رب  هک 

، َنینِمْؤُْملا َماما  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللاَۀَّجُح ، ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللاَرُون ،
نانمؤم  ياوشیپ  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، تّجح  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، رون 

ای َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیّیِصَْولا ، ََۀلالُسَو  َنیِّیبَنلا  َۀَفیلَخ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
يا  وت  رب  مالس  نانیشناج ، لسن  زا  ناربمایپ و  نیشناج  يا  وت  رب  مالس 

ًایِداعُم َکِّقَِحب ، ًافِراع  ًاِرئاز  َُکْتیَتا  ِضْرَْألا ، ِتاُملُظ  یف  ِهَّللاَرُون 
نمشد  وت و  قح  هب  يانشآ  هک  یلاح  رد  ماهدمآ  تهاگرد  هب  ترایز  يارب  نیمز ، ياهیکیرات  رد  ادخ  رون 

. َيالْوَم ای  َکِّبَر  َْدنِع  یل  ْعَفْشاَف  َِکئآِیلْوَِأل ، ًاِیلاُوم  َِکئآدْعَِأل ،
. نم يالوم  يا  شاب ، معیفش  تراگدرورپ  دزن  سپ  ماوت ، ناتسود  رادتسود  تنانمشد و 

[567 .] دش دهاوخ  هدروآرب  یلاعت  هَّللاءاش  نا  هک  نک  بلط  ار  دوخ  تجاح  هاگنآ 
453 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: مالسلا امهیلع  داوج  ماما  مظاک و  ماما  كرتشم  تارایز 

مظاکیسوم ماما  دقرم  لباقم  ادتبا  هک  دننکیم  لقن  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  یـسوط » خیـش   » و ینیلک » خیـش  «، » هیولوقنبا : » لّوا ترایز 
ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َِّیلَو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ییوگیمو : یتسیایم  مالسلا  هیلع 

مالس  ادخ ، ّیلو  يا  وت  رب  مالس  ************************ 
ُمالَّسلا  ِضْرَْألا ، ِتاُملُظ  یف  ِهَّللا  َرُون  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َۀَّجُح  ای  َْکیَلَع 

مالس  نیمز ، ياهیکیرات  رد  ادخ  رون  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، تّجح  يا  وت  رب 
ًایِداعُم َکِّقَِحب ، ًافِراع  ًاِرئاز  َُکْتیَتا  ِِهنْاَش ، یف  ِهَّلل  اَدب  ْنَم  ای  َْکیَلَع 

نمشد  وت و  ّقح  هب  يانشآ  هک  یلاح  رد  ماهدمآ  تهاگرد  هب  ترایز  يارب  دومن ، راکشآ  ار  تهاگیاج  ادخ  هک  یسک  يا  وت  رب 
. َيالْوَم ای  َکِّبَر  َْدنِع  یل  ْعَفْشاَف  َِکئآِیلْوَِأل ، ًاِیلاُوم  َِکئادْعَِأل ،

. نم يالوم  يا  شاب ، معیفش  تراگدرورپ  دزن  سپ  ماوت ، ناتسود  رادتسود  تنانمشد و 
نآ هب  باطخ  ار  تراـیز  نیمه  یتسیایم و  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  ربق  هب  ور  هاـگنآ  ییاـمنیم . بلط  ار  تتجاـح  ینکیم و  اـعد  سپس 

[568 .] تسا رابتعا  تیاهن  رد  ترایز  نیا  ینکیم . رارکت  ترضح 
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***
تسیاب و رّهطم  حیرض  دزن  راوگرزب  ود  نآ  ترایز  يارب  دنسیونیم : يدهـشملا » نب  دّمحم   » و دیهـش » خیـش   » و دیفم » خیـش   » مود ترایز 

: وگب مالسلا  امهیلع  ماما  ود  ره  هب  باطخ 
ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِیَتَّجُح  ای  امُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِیَِّیلَو  ای  امُْکیَلَع  ُمالَّسلا 

مالس  راگدرورپ ، تّجح  ود  امش  رب  مالس  ادخ ، ّیلو  ود  امش  رب  مالس 
ِهَّللا  ِنَع  اُمتْغََّلب  ْدَق  امُکَّنا  ُدَهْشا  ِضْرَْألا ، ِتاُملُظ  یف  ِهَّللا  ِيَرُون  ای  امُْکیَلَع 

دوب هداد  رارق  ناتهدهع  رب  ادخ  هچنآ  نیقی  هب  هک  مهدیم  یهاوگ  نیمز ، ياهیکیرات  رد  یهلا  رون  ود  امش  رب 
اُمْتمَّرَحَو ِهَّللاَلالَح ، اُمْتلَّلَحَو  اُمتْعِدْوَتْسا ، اَم  اُمتْظِفَحَو  امُکَلَّمَح ، ام 

مارح  ار  ادخ  مارح  لالح و  ار  ادخ  لالح  دیدومن و  ظفح  دوب  تناما  ناتدزن  هچنآ  و  دیدناسر ،
يذَْألا  یَلَع  اُمتْرَبَصَو  ِهَّللا ، َباتِک  اُمتْوََلتَو  ِهَّللا ، َدوُدُح  اُمتْمَقاَو  ِهَّللاَمارَح ،

اهتّیذا رب  شاداپ  دیما  هب  ادخ  هار  رد  هدرک و  توالت  ار  ادخ  باتک  دیتشاد و  اپب  ار  ادخ  ماکحا )  ) ِدودح و  هدرمش ،
، امُِکئآدْعا ْنِم  ِهَّللا  َیلا  ُءَْربا  ُنیقَْیلا ، اَمُکیتا  یّتَح  ِْنیَبِسَتُْحم  ِهَّللا  ِْبنَج  یف 

هتسج  يرازیب  ادخ  هاگرد  هب  امش  نانمشد  زا  دیسر ، ارف  ناتتافو  نامز  ات  دیدومن ، ربص 
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ًاِیلاُوم امُکِّقَِحب ، ًافِراع  ًاِرئاز  امُُکْتیَتا  امُِکتَیالِِوب ، ِهَّللا  َیلا  ُبَّرَقَتاَو 

رادتسود ناتّقح و  هب  يانشآ  هک  یلاح  رد  ماهدمآ  ناتهاگرد  هب  ترایز  يارب  میوجیم ، بّرقت  ادخ  هاگرد  هب  امش  یتسود  اب  و 
، ِْهیَلَع اُمْتنا  يذَّلا  يَدُْهلِاب  ًارِْصبَتْسُم  امُِکئآدْعَِأل ، ًایِداعُم  امُِکئآِیلْوَِأل ،

دینآرب امش  هک  یتیاده  هب  و  متسه ، ناتنانمشد  نمشد  ناتناتسود و 
ِهَّللا  َْدنِع  امَُکل  َّناَف  امُکِّبَر ، َْدنِع  یل  اعَفْشاَف  امُکََفلاخ ، ْنَم  َِۀلالَِضب  ًافِراع 

تمظعاب  هاگیاج  اریز  دیشاب ، معیفش  ناتراگدرورپ  دزن  سپ  مهاگآ ، ناتنافلاخم  یهارمگ  و 
ِنآ زا  هدیدنـــسپ  ماـــقم  رب و  ار  تروــص  تــسار  يور  سوــبب و  ار  فیرـــش  حیرـــض  سپـــس  ًادوـُـمْحَم * ًاـــماقَمَو  ًاـــمیظَع ، ًاـــهاج 

************************** تسامش
ِهِضْرا  یف  ِهَّللاِیَتَّجُح  ای  امُْکیَلَع  ُمالَّسلا  وگب : ورب و  سّدقم  رس  بناج  هب  هاگنآ  راذگب و  نآ 

نیمز  رد  ادخ  تّجح  ود  يا  امش  رب  مالس  ****************** 
َمُهللا  امُِکتَرایِِزب ، ِهَّللا  َیلا  ًابِّرَقَتُم  امُکُِرئآز ، امُکُِّیلَو  َو  امُکُْدبَع  ِِهئآمَسَو ،

ایادخ دیوجیم ، بّرقت  ادخ  هاگرد  هب  امش  ترایز  اب  ناترئاز  رادتسود و  هدنب و  شنامسآ ، و 
، ْمُهَدِهاشَم ََّیلا  ْبِّبَحَو  َْنیَفَطْصُْملا ، َِکئآِیلْوا  یف  ٍقْدِص  َناِسل  یل  ْلَعْجا 

نادرگ  بوبحم  میارب  ار  نانآ  تداهش  ّلحم  ِترایز )  ) و هد ، رارق  میارب  قدص  نابز  تاهدیزگرب  يایلوا  دروم  رد 
. َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  ِةَرِخْألاَو ، اْینُّدلا  ِیف  ْمُهَعَم  یْنلَعْجاَو 

. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  هد  رارق  ناشیا  اب  ترخآ  ایند و  رد  ارم  و 
زا سپ  یمق  ثّدـحم  موحرم  يروآدای : [ 569 .] هاوخب ادـخ  زا  یهاوخیم  هچنآ  ره  ناوخب و  ترایز  زامن  تعکر  ود  ماـما  ره  يارب  سپس 

مهیلع هّمئا  هدوب و  مکاح  اهنامز  نآ  رد  هک  تسا  يدـیدش  هّیقت  تهج  هب  اهترایز  هنوگ  نیا  ندوب  رـصتخم  دـیوگیم : تراـیز  نیا  لـقن 
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بلاط يرئاز  رگا  تسین  هّیقت  نامز  هک  نونکا  دنرادب ، ظوفحم  نامز  نایغاط  بیسآ  زا  هلیسو ، نیا  هب  ار  نایعیـش  هک  دنتـساوخیم  مالـسلا 
هک نانچ   ) دناوخب ار  هحفص 537 )  ) دمآ دهاوخ  شرکذ  تسا و  ترایز  نیرتهب  هک  هریبک  هعماج  ترایز  دناوتیم  دشاب ، ینالوط  یترایز 

(. تشذگ هحفص 260  رد  هک  دناوخب  ار  هَّللا  نیما  ترایز  دناوتیم 

: مالسلا هیلع  مظاک  ماما  عادو  ترایز 

ربق دزن  ینک  عادو  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  اب  یتساوخ  هاگره  دسیونیم : بیذهت »  » رد یسوط » خیش  »
455 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: وگب يداتسیا و  ترایز  يادتبا  رد  هک  هنوگ  نآ  تسیاب  شفیرش 
َکُعِدْوَتْسا  ُُهتاکََربَو ، ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  ِنَسَْحلا ، َابا  ای  َيالْوَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

مراپسیم  ادخ  هب  ار  وت  داب ، وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  نسحلا و  ابا  يا  نم  يالوم  يا  وت  رب  مالس 
َْتَللَدَو  ِِهب  َْتئِج  اِمبَو  ِلوُسَّرلِابَو ، ِهَّللِاب  اَّنَمآ  َمالَّسلا ، َْکیَلَع  ُءَْرقاَو  َهَّللا 

نامیا  ياهدرک  ییامنهار  هدروآ و  هچنآ  هب  شلوسر و  ادخ و  هب  متسرفیم ، دورد  وت  رب  و 
[570 .] َنیدِهاَّشلاَعَم اْنُبتْکا  َّمُهَّللا  ِْهیَلَع ،

. هد رارق  ناهاوگ  هرمز  رد  ارم  ایادخ  مراد ،

: مالسلا هیلع  داوج  ماما  عادو  ترایز 

: ییوگیمو يداتسیا  ترایز  يادتبا  رد  هک  هنوگنآ  یتسیایم  ترضح  نآ  ربق  لباقم  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  عادو  رد 
، ُُهتاکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنباَی  َيالْوَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

داب وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  و  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  نم  يالوم  يا  وت  رب  مالس 
ِِهب  َْتئِج  اِمبَو  ِِهلوُسَِربَو ، ِهَّللِاب  اَّنَمآ  َمالَّسلا ، َْکیَلَع  ُءَْرقاَو  َهَّللا  َکُعِدْوَتْسا 

هدروآ  هچنآ  هب  شلوسر و  ادخ و  هب  متسرفیم ، دورد  وت  رب  مراپسیم و  ادخ  هب  ار  وت 
. َنیدِهاَّشلا َعَم  اْنُبتْکا  َّمُهَّللا  ِْهیَلَع ، َْتَللَدَو 

. هد رارق  ناهاوگ  هرمز  رد  ارم  ایادخ  مراد ، نامیا  ياهدرک  ییامنهار  و 
نک اعد  یهاوخیم  هچنآ  سپس  ینک ، ادیپ  ار  ترایز  قیفوت  ًادّدجم  دشابن و  وت  ترایز  نیرخآ  ترایز ، نیا  هک  یهاوخیم  ادخ  زا  هاگنآ 

[571 .] راذگب نآ  يور  رب  ار  دوخ  تروص  فرط  ود  سوبب و  ار  ترضح  نآ  حیرض  و 

: اثارب دجسم  تلیضف 

هک یلیاضف  تفارـش و  همه  اب  هتفرگ و  رارق  راّوز  ریـسم  رد  نیمظاک  دادـغب و  نیب  هک  تسا  یکّربتم  فورعم و  دـجاسم  زا  اـثارب »  » دجـسم
: دسیونیم نادلبلامجعم  رد  لاس 626  نیخّروم  زا  يومح » . » دنمورحم نآ  ضیف  زا  دوشیمن و  هّجوت  نآ  هب  تبسن  ًابلاغ  دراد 

- هیرق نیا  زا  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  نیا  رب  نآ  مدرم  نامگ  هک  دوب  ياهیرق  دادغب ، رهش  يانب  زا  شیپ  اثارب » »
456 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

زا دومن . مامحتـسا  هیرق  نآ  ماّمح  رد  دـناوخ و  زامن  روبزم  دجـسم  رد  درک و  روبع  تفریم - ناورهن  جراوخ  اـب  گـنج  يارب  هک  یناـمز 
هتخاس ین  زا  هک  یخوک  رد  اثارب  رد  هک  تسا  یـسک  لّوا  هک  تسا  دـباع  یثارب » بیعـشوبا   » دـنبوسنم اـثارب »  » نیا هب  هک  یناـسک  زا  هلمج 
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. دندادیم ناوارف  ّتیّمها  دجسم  نیا  هب  نایعیش  لیلد ، نیمه  هب  و  [ 572 .] درکیم ادخ  تدابع  نآ  رد  دش و  نکاس  دوب ؛
نآ یخیرات  هقباس  دجسم و  نیا  تلیـضف  اب  طابترا  رد  [ 573 «] یـسلجم هماّلع   » موحرم هک  تسا  یتایاور  تسا  دامتعا  لباق  اـم  يارب  هچنآ 

: هلمج زا  دیآیم  تسد  هب  یناوارف  تاکن  نآ ، عومجم  زا  هک  دنکیم  لقن 
. دوب مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  نیمز  مالسلا و  اهیلع  میرم  ترضح  هناخ  ناکم ، نیا  - 1

. تخاس رهاظ  اجنآ  رد  زاجعا  هب  ياهمشچ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ترضح  - 2
. دندومرف تماقا  ناکم  نآ  رد  زور  دنچ  ناورهن  زا  تشگزاب  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  - 3

. دندروآ ياجب  زامن  زین  مالسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  هلمج  زا  مالسلا  هیلع  یسیع  زا  لبق  يایبنا  ناکم ، نیا  رد  - 4
. دروآ مالسا  روبزم  تازجعم  ندید  مالسلا و  هیلع  نانمؤمریما  هدهاشم  اب  نآ  بهار  هک  تشادرارق  ناکم  نیا  رد  ياهعموص  - 5

، ربمایپ نآ  دیاش  دیوگیم : یمق  ثّدحم  موحرم  تسا و  هدـش  عقاو  يربمایپ  ربق  ناکم  نیا  رد  هک  دـیآیم  تسد  هب  يرگید  تیاور  زا  - 6
. دشاب عشوی  ترضح 

تسا کیدزن  نیمظاک ، دادغب - هار  طسو  هب  تسا و  دوجوم  نآلا  دجسم  نیا  دسیونیم : تایاور  نیا  لقن  زا  سپ  یـسلجم » هماّلع   » موحرم
[574 .] نآ رد  دنوادخ  زا  جئاوح  ندرک  بلط  ندناوخ و  زامن  تسا  بحتسم  و 

: هعبرا باّون  ترایز 

-1  ) هیلع هَّللا  تاولـص  رـصع  ماما  صاخ  بیان  راهچ  ترایز  يارب  دادـغب  هب  نتفر  نیمظاک ، رد  فّقوت  ماـّیا  رد  راّوز ، ياـههمانرب  هلمج  زا 
دشابیم هللا ) مهمحر  يرمس  دّمحم  نب  ّیلع  لیلج  خیش  - 4 حور ، نب  نیسح  مساقلاوبا  خیش  - 3 نامثع ، نب  دّمحم  - 2 دیعس ، نب  نامثع 

تّقشم جنر و  دنک و  یط  ار  ینالوط  يریسم  ناسنا  هک  دوب  راوازـس  مه  زاب  دوب  يرگید  تسدرود  قطانم  رد  اهنآ  زا  مادک  ره  ربق  رگا  هک 
هیلع رصع  ماما  نایم  تطاسو  ترافس و  بصنم  لاس  هک 70  دنتـسه  یناسک  اهنآ  اریز  دسرب ، اهنآ  ترایز  ضیف  هب  دوش و  لّمحتم  ار  رفس 

. دش رهاظ  رایسب  تامارک  اهنآ  تسد  هب  دنتشاد و  هدهع  رب  ار  تّما  مالسلا و 
457 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: ناراوگرزب نآ  ترایز  تّیفیک 

لقن هناـگراهچ ) باوـن  زا  یکی   ) هللا همحر  حور  نـب  نیـسح  زا  رئازلا » حابـصم   » رد سوواـط » نـب  دّیـس   » و بیذـهت »  » رد یـسوط » خیـش  »
هجیدـخ نانمؤمریما و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  مالـس  زا  سپ  ینک  ترایز  ار  ترـضح  باّون  یتساوخ  هاگره  هک  دـننکیم 

: ییوگیم نیعمجا ،) مهیلع  هَّللا  تاولص   ) نامزلا بحاص  ات  هّمئا  زا  کی  ره  نیسح و  ماما  نسح و  ماما  ارهز و  همطاف  يربک و 
ٍنالُف  َْنب  َنالُف  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

ام ِْهَیلا ، َْتیَّداَو  ُْهنَع  َْتیَّدا  یلْوَْملا  ُباب  َکَّنا  ُدَهْـشا  ییوگیم : سپـس  يربیم ) ار  شردـپ  ربق و  بحاـص  مسا  نـالف  نب  نـالف  ياـج  هب  (و 
الَو ُهَتَْفلاخ 

وا اـب  يدـناسر ، وا  هب  ار ) مدرم   ) تناـما و  مدرم ) هب   ) ار وا  تناـما  يدوب ، ـالوم  هب  دورو  هاـگرد  نیقی  هب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  ****** 
فالخرب  يدرکن و  تفلاخم 

ِقَْحلِاب  ًافِراع  َُکْتئِج  ًاِقباس ، َْتفَرَْصناَو  ًاِصلاخ  َتْمُقَف  ِْهیَلَع ، َْتَفلاخ 
یّقح  هب  ییانشآ  اب  یتشگزاب ، تعاطا ) رد   ) تقبس اب  يدومن و  مایق  صالخا  اب  يدادن ، ماجنا  يراک  وا 

َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َو  ِةَرافِّسلاَو ، ِۀَیِدْاَّتلا  ِیف  َْتنُخ  ام  َکَّنا  و  ِْهیَلَع ، َْتنا  يذَّلا 
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داب وت  رب  مالس  و  يدومنن ، تنایخ  یگدنیامن  تناما و  يادا  رد  نیقی  هب  وت  و  ماهدمآ ، تهاگرد  هب  ینآرب  وت  هک 
َهَّللا  َّنا  ُدَهْشا  َکَنَْکما ، ام  ٍۀَِقث  ْنِمَو  َکَنَمآ ، ام  ٍریفَس  ْنِمَو  َهَعَسْوا ، ام  ٍباب  ْنِم 

دنوادخ هک  مهدیم  یهاوگ  يدوب ، یمدقتباث  نانیمطا  دروم  درف  هچ  و  نیما ، ریفـس  هچ  و  ماما ،) هب  ندیـسر  يارب   ) عیـسو هاگرد  هچ  هک 
نیقی  هب 

، يدـید دوخ  مشچ  هب  ار  ماما  اـت  داد ، صاـصتخا  شرون  هب  ار  وت  سپـس  ِْهَیلا . َْتیَّداَو  ُْهنَع  َْتیَّداَـف  َصْخَّشلا ، َْتنَیاـع  یّتَح  ِهِرُوِنب ، َکَّصَتْخا 
.*** يدناسر وا  هب  ار ) مدرم   ) تناما و  مدرم ) هب   ) ار وا  تناما  سپ 

ًاِصلُْخم َُکْتئِج  ییوگیم : نآ  زا  سپ  یتسرفیم و  مالس  مالسلا  مهیلع  نامزلابحاص  ات  ادخ  لوسر  رب  ًادّدجم 
صالخا  اب  ماهدمآ  تهاگرد  هب  ******************************** 

َكوَُفلاخ  َنیذَّلا  َنِمَو  ْمِِهئآدْعا ، ْنِم  ِۀَئآرَْبلاَو  ِِهئآِیلْوا ، ِةالاُومَو  ِهَّللاِدیحْوَِتب ،
دندرک تفلاخم  وت  اب  هک  یناسک  زا  شنانمشد و  زا  يرازیب  شئایلوا و  زا  يوریپ  ادخ و  یگناگی  هب 

یلُّسََوت  ِهَّللا  َیلا  ْمِِهبَو  یهُّجََوت  ْمِْهَیلا  َِکبَو  یلْوَْملا  َۀَّجُح  ای 
. موشیم لّسوتم  ادخ  هب  نانآ  هلیسو  هب  هدومن و  ور  نانآ  هب  وت  هطساو  هب  و  الوم ، تّجح  يا 

[575 .] دوشیم تباجا  هَّللاءاش  نا  هک  بلطب  ادخ  زا  یهاوخیم  ار  هچنآ  نک و  اعد  هاگنآ 
458 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: ینیلک موحرم  ترایز 

یـسک دنورب ، زین  ینیلک  بوقعی  نب  دّمحم  مالـسالاۀقث  بانج  ماقمیلاع  راوگرزب و  خیـش  ترایز  هب  دادـغب  رد  مرتحم  راّوز  تسا  راوازس 
عبانم زا  یکی  هک  ار  یفاک »  » فیرـش باتک  و  هدوب ، ثیدـح  لقن  رد  نانآ  نیرتراوتـسا  نیرتّقثوم و  هعیـش و  سیئر  شدوخ  ناـمز  رد  هک 
تسا یسک  وا  دراد . ملع  لها  صوصخ  هب  هعیـش  ندرگ  رب  گرزب  یّقح  و  هدرک ، فیلأت  لاس ، تسیب  تّدم  رد  تسا ، هعیـش  ثیدح  ّمهم 
هکنآ زا  دعب  درمشیم  مراهچ  نرق  زاغآ  رد  هّیماما  بهذم  سّـسؤم  دّدجم و  ار  وا  فورعم ) خّروم   ) ریثأنبا شنأش ، تمظع  تهج  هب  هک 
تسین انعم  نآ  هب  نخـس  نیا  هّتبلا  [ ) 576 .] دروآیم باسح  هب  موس  نرق  زاغآ  رد  بهذم  نیا  دّدـجم  ار  مالـسلا  هیلع  هّمئالانماث  ترـضح 

(. درادن دقن  دانسا و  یسررب  هب  جایتحا  یفاک  فیرش  باتک  ثیداحا  هک 

: ناملس بانج  ترایز 

( هیلع هَّللا  ناوضر   ) يدّـمحم ناملـس  بانج  یهلا  حـلاص  دـبع  ترایز  يارب  نئادـم  رهـش  هب  نتفر  نیمظاـک  رد  راّوز  بوخ  ياـههمانرب  زا 
: هک یسک  دشابیم ،

رد دادـقم  دراد ؛ هجرد  هد  نامیا  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  فلتخم  ياهدنـس  هب  دـیوگیم : یـسلجم » هماـّلع   » موحرم - 1
 » تفارش هب  وا  - 2 [ 577 !] تسا هتفرگ  رارق  مهد  هجرد  رد  ناملس  و  مهن ، هجرد  رد  رذوبا  متشه و  هجرد 

ِْتیَْبلا  َلْها  اَّنِم  ُناْملَس 
: » تسا هدومرف  وا  تلیضف  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هدش و  رختفم  تسا » تیب  لها  ام  زا  ناملس   ؛

؛ َناهُْرْبلا ِیتُْؤیَو  َۀَمْکِْحلا ، ُحَنْمَی  ٌلَْسلَس  ِْتیَْبلا ، َلْها  اَّنِم  ُناْملَس  ُدَْفنَی ، ٌْزنَکَو ال  ُفَْزُنی ، ٌرَْحب ال  ُناْملَس 
هک تسا  ییاراوـگ  بآ  تسا ، تیب  لـها  اـم  زا  ناملـس  دوـشیمن ، ماـمت  هک  تسا  یجنگ  دکـشخیمن و  هک  تسا  ییاـیرد  ناملـس  ینعی 

. تسا هدرک  یفّرعم  میکح 579 ] نامقل  دننامه  ار  وا  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  - 3 [ 578 «.] دهدیم ناهرب  دشخبیم و  تمکح 

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 372 

http://www.ghaemiyeh.com


: بانج نآ  ترایز  تّیفیک 

ترایز راهچ  نآ  زا  یکی  رکذ  هب  اج  نیا  رد  اـم  هک  هدرک  لـقن  راوگرزب  نآ  يارب  تراـیز  راـهچ  رئازلا » حابـصم   » رد سوواـط » نب  دّیـس  »
: مینکیم افتکا 

: ییوگیم یتسیایم و  هلبق  هب  ور  وا ، ربق  دزن 
یلَع  ُمالَّسلا  َنیِّیبَّنلا ، ِمَتاخ  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِهَّللا  ِلوُسَر  یلَع  ُمالَّسلا 

459 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
رب مالس  ناربمایپ ، متاخ  هَّللادبع  نب  دّمحم  ادخ  هداتسرف  رب  مالس 

َنیموُصْعَْملا  ِۀَِّمئَْألا  یَلَع  ُمالَّسلا  َنیّیِصَْولا ، ِدِّیَس  َنینِمْؤُْملا  ِریما 
موصعم  ناماما  رب  مالس  نانیشناج ، رورس  اقآ و  نانمؤم و  ریما 

َبِحاص  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیبَّرَقُْملا ، ِۀَِکئالَْملا  یَلَع  ُمالَّسلا  َنیدِشاَّرلا ،
یباحص  يا  وت  رب  مالس  ادخ ،)  ) ِبّرقم ناگتشرف  رب  مالس  هتفای ، تیاده 
ای َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنینِمْؤُْملا ، ِریما  َِّیلَو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِنیمَْألا ، ِهَّللا  ِلوُسَر 

يا  وت  رب  مالس  نانمؤم ، ریما  رادتسود  يا  وت  رب  مالس  دنوادخ ، نیما  هداتسرف 
ِةَرَرَْبلا َنِم  ِهَّللا  َۀَّیَِقب  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِنیمایَْملا ، ِةَداَّسلا  ِرارْسا  َعَدُوم 

ناراکوکین  نایم  زا  ادخ  هریخذ  يا  وت  رب  مالس  تکرب ، اب  نارورس  رارسا  رادتناما 
َکَّنا  ُدَهْشا  ُُهتاکََربَو ، ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ِهَّللاِْدبَعابا  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیضاْملا ،

ادخ زا  نیقی  هب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  داب ، وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  هَّللادبع و  ابأ  يا  وت  رب  مالس  هتشذگ ،
امَک ُهَتَفیلَخ  َْتیَّلََوتَو  ََکبَدَن ، امَک  َلوُسَّرلا  َْتعَبَّتاَو  َكَرَما ، امَک  َهَّللا  َْتعَطا 

دوب هدرک  مزال  وت  رب  هک  هنوگ  نامه  يدومن و  شیوریپ  دوب ، هتـساوخ  وت  زا  ربمایپ  هک  هنوگ  نآ  و  يدرک ، تعاطا  داد  نامرف  هک  هنوگنآ 
شنیشناج  اب 

ًانیقَی َّقَْحلا  َتِْملَعَو  َکَفَقَو ، امَک  ِِهتَّیِّرُِذب  ِماِمتْهِْإلا  َیلا  َتْوَعَدَو  َکَمَْزلا ،
یتخانش  ار  قح  نیقی  يور  زا  و  يدومن ، توعد  شلسن  زا  تبقارم  هب  دوب  هتخاس  هاگآ  ار  وت  هک  هنوگ  نآ  و  يدرک ، یتسود 

ِۀَّجُح ُقیرَطَو  یفَطْصُْملا  ِّیِصَو  ُباب  َکَّن  ُدَهْشا ا  َكَرَما ، امَک  ُهَتْدَمَتْعاَو 
ندیسر هار  یفطـصم و  نیـشناج  هب  ندیـسر  هاگرد  نیقی  هب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  يدومن ، دامتعا  نآ  رب  دوب  هداد  نامرف  هک  هنوگ  نآ  و 

تّجح  هب 
َکَّنا  ُدَهْشا  ِءآیِفْصَْألا ، ِمُولُع  ْنِم  َتْعِدُوتْسا  اَمیف  ِهَّللا  ُنیماَو  یضَتْرُْملا  ِهَّللا 

نیقی  هب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  ییادخ ، نیما  دوب  تناما  تدزن  هک  هدیزگرب  ناربمایپ )  ) مولع رد  یتسه و  یضترم  ّیلع  نامه  ادخ 
َکَّنا  ُدَهْشا  ِّیِصَْولا ، ِةَرُْصِنل  َنیراتْخُْملا  ِءآبَجُّنلا  ِِّیبَّنلا ، ِْتَیب  ِلْها  ْنِم 

نیقی  هب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  ربمایپ ،)  ) نیشناج يرای  يارب  هدیزگرب  ناگدازگرزب  نامه  یتسه ، ربمایپ  نادناخ  زا 
َْتیَتآ  َو  َةالَّصلا ، َتْمَقاَو  ِةَرِهاْقلا ، ِِلئالَّدلاَو  ِنیهارَْبلاَو  ِةَرِشاْعلا ، ُبِحاص 

تاکز  هتشاد و  اپب  ار  زامن  و  یتسه ، هدنبوک  ياهلالدتسا  اهناهرب و  و  نامیا ، هناگهد  تاجرد  ياراد 
، َۀَنامَْألا َْتیَّداَو  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  َْتیَهَنَو  ِفوُْرعَْملِاب ، َتْرَما  َو  َةاکَّزلا ،
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يدومن  تناما  يادا  هدرک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يداد و 
، ُنیقَْیلا َکیتا  یّتَح  ِِهْبنَج  یف  يذَْألا  یَلَع  َتْرَبَصَو  ِِهلوُسَِرلَو ، ِهَّلل  َتْحَصَنَو 

دیسر ارف  تتافو  نامز  ات  يدومن  ربص  اهتّیذا  رب  ادخ  هار  رد  يدرک و  یهاوخریخ  شلوسر  ادخ و  يارب  و 
460 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

یف  َكاذآ  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َكِرْدَق ، ْنِم  َّطَح  َو  َکَّقَح ، َكَدَحَج  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل 
( یتسود  ) هار رد  هک  ار  یسک  دنک  تنعل  دنوادخ  دروآ ، نییاپ  تهاگیاج  زا  هدومن و  راکنا  ار  وت  ّقح  هک  یسک  دنک  تنعل  دنوادخ 

یف  َکَمال  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َکِِّیبَن ، ِلْها  یف  َکَتَنْعا  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َکیلاوَم ،
دنک تنعل  دنوادخ  و  دومن ، متـس  وت  هب  تربمایپ  نادناخ  تیامح )  ) رطاخهب هک  ار  یـسک  دـنک  تنعل  دـنوادخ  دومن ، ّتیذا  ار  وت  تناماما 

هک  ار  یسک 
َنیلَّوَْألا  َنِم  ِْسنِْإلاَو  ِّنِْجلا  َنِم  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َّوُدَع  ُهَّللا  َنََعل  َِکتاداس ،

ناینیشیپ  زا  سنا  ّنج و  زا  دّمحم  نادناخ  نانمشد  دنک  تنعل  دنوادخ  درک ، شنزرس  ار  وت  تنارورس  ببس  هب 
ِْدبَعابا ای  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َمیلَْألا ، َباذَْعلا  ُمِْهیَلَع  َفَعاضَو  َنیرِخْآلاَو ،

دبع ابا  يا  داب  وت  رب  ادخ  دورد  دنک ، ربارب  دنچ  ار  نانآ  كاندرد  باذع  و  ار ، ناینیسپ  و 
َْکیَلَعَو  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َبِحاص  ای  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا ،

داب وت  رب  شکاپ و  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  ادخ ، لوسر  روای  يا  داب  وت  رب  ادخ  دورد  هَّللا ،
َكِدَسَج  َو  ِۀَبِّیَّطلا ، َکِحوُر  یلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو  َنینِمْؤُْملاِریما ، یلْوَم  ای 

ندب  كاپ و  حور  رب  ادخ  دورد  و  نانمؤم ، ریما  رادتسود  يا 
، ِنیمایَْملا ِةَداَّسلا  ِّلَحَِمبَو  َِکب ، اناَّفََوت  اذا  ِِهتَْفأَرَو  ِهِّنَِمب  انَقَْحلاَو  ِرِهاَّطلا ،

دنک قحلم  تکرباب  ناماما  هاگیاج  هب  وت و  هب  ار  ام  گرم  زا  دعب  شینابرهم  فطل و  هب  دنوادخ  تاهزیکاپ ،
، ِهَّللاِْدبَعابا ای  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِمیعَّنلا ، ِتاَّنَج  یف  ْمِهِراوِِجب  ْمُهَعَم  انَعَمَجَو 

هَّللا  دبع  ابا  يا  وت  رب  ادخ  دورد  دروآ ، مهدرگ  تمعنرپ  ياهتشهب  رد  ناشرانک  رد  ار  نانآ  ام و  و 
َلَخْداَو  َنیمایَْملا ، ِفَلَّسلا  َنِم  ِةَرَرَْبلا  ِۀَعیّشلا  َِکناوْخا  یلَع  ُهَّللا  یَّلَصَو 

و تکرباب ، ناینیشیپ  زا  تراکوکین  هعیش  ناردارب  رب  ادخ  دورد  و 
ُهاَّلََوت  ْنَِمب  ْمُهاَّیاَو  انَقَْحلاَو  َنینِمْؤُْملا ، َنِم  ِفَلَْخلا  یَلَع  َناوْضِّرلاَو  َحْوَّرلا 

هک  یکاپ  ترتع  هب  ار  نانآ  ام و  دنک و  لخاد  نانمؤم  زا  ناگدنامزاب  رب  ار  شیدونشوخ  شمارآ و 
. ُُهتاکََربَو ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  ُمالَّسلا  ُمِْهیَلَعَوَْکیَلَعَو  َنیرِهاَّطلا ، ِةَْرتِْعلا  َنِم 

. داب نانآ  وت و  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  و  دنک ، قحلم  دننکیم  يوریپ  نآ  زا 
سپس و  يروآیم 580 ] ياجب  شربق  رانک  یتساوخ  یبحتـسم  ياهزامن  زا  هچنآ  هاـگنآ  یناوخیم ، هاـنلزنا » اـنا   » هروس هبترم  تفه  سپس 

: یناوخیم هدروآ ، سوواط » نب  دّیس   » هک ار  لیذ  عادو 
461 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ُدَهْشا ُْهنَع ، ُذوُخْأَْملاَو  ُْهنِم ، یتْؤُْملا  ِهَّللاُباب  َْتنا  ِهَّللاِْدبَعاباای ، َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
مهدیم  یهاوگ  دنوش ، هذخاؤم  نآ  اب  تفلاخم  زا  دنوش و  لخاد  نآ  زا  هک  ادخ  برق )  ) هب دورو  باب  ییوت  هَّللا ، دبع  ابا  يا  وت  رب  مالس 

ًۀَِینالَع َكالْوَمَو  َيالْوَم  یلا  َتْوَعَدَو  ًاقْدِص ، َْتقَطَنَو  ًاّقَح ، َْتُلق  َکَّنا 
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توعد  ناهنپ  رد  اراکشآ و  تدوخ  نم و  يالوم  يوس  هب  و  یتفگ ، نخس  هناقداص  قح و  هب  نیقی  هب  وت  هک 
َکُعِدْوَتْسا  َکُعِّدَُوم ، اذاَنا  اه  َو  ًاعِدْوَتْسُم ، ََکل  یتاجاح  َو  ًاِرئآز  َُکْتیَتا  ًاّرِسَو ،

و منکیم ، عادو  وت  زا  نونکا  و  تسا ، تناما  تدزن  تباجا ) يارب   ) میاهتجاح ماهدمآ و  تهاگرد  هب  ترایز  دصق  هب  يدومن ،
ُمالَّسلاَو  یلَجا  یهَْتنُم  یلا  یلَما  َعِماوَجَو  یلَمَع  َمیتاوَخَو  یتَناماَو  ینید 

مالس  مراپسیم و  وت  هب  مگرم  نامز  نآ  ات  ار  میاهوزرآ  یمامت  راک و  تبقاع  تناما و  نید و 
. ِرایْخَْألا ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَصَو  ُُهتاکََربَو ، ِهَّللاُۀَمْحَرَو  َْکیَلَع 

. داب شراکوکین  نادناخ  دّمحم و  رب  ادخ  دورد  و  داب ، وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  و 
[581 .] يدرگیم زاب  ینکیم و  اعد  رایسب  سپس 

يرسک قاط 

هیلع نانمؤمریما  هک  دـناوخب  يرـسک  قاط  رد  رتشیب  ای  زامن  تعکر  ود  مرتحم  رئاز  تسا  هتـسیاش  هللا  همحر  ناملـس  بانج  ترایز  زا  سپ 
نب َفلُد   » دمآ و دورف  يرسک  ناویا  رد  دمآ  نیادم »  » هب یتقو  ترضح  نآ  هک  دنکیم  لقن  یطاباس  راّمع  درازگ و  زامن  اجنآ  رد  مالسلا 

( تربع سرد  ناونع  هب  « ) فلد  » هب باطخ  تساخرب و  هاگنآ  دروآ و  ياج  هب  زامن  ناکم  نیا  رد  ترضح  دوب ، شترضح  هارمه  هب  ریحب »
، مسق ادـخ  هب  يرآ  تفگیم : لباقم  رد  مه  فلد  دوب و ...  ناـنچ  نینچ و  ناـکم  نیا  رد  فورعم ) هاـشداپ  نآ   ) يرـسک  » يارب زا  دومرف :

[582 !] دیاهداهن انب  ار  نآ  امش  دوخ  ایوگ  هک  دیتسه  علّطم  راید  نیا  رب  امش  نانچ  نم ! يالوم  دّیس و  يا  ییامرفیم ، هک  تسا  نینچ 
زا ناهارمه  زا  یکی  دومرف  هدـهاشم  ار  نآ  یبارخ  يرـسک و  راـثآ  درک و  رورم  نیادـم ، رب  ترـضح  نآ  یتقو  هدـمآ : يرگید  تیاور  رد 

: درک تئارق  ار  رعش  نیا  تربع  يور 
ْمِهِرایِد  ِلَحَم 583 ] یلَع  ُحایِّرلا  ِتَرَج 

ٍداعیم  یلَع  اُوناکْمُهَّناَکَف 
( دنتفر و   ) دندوب یهاگهدعو  رد  یگمه  ییوگدیزو  ناشیاههناخ  ياههناریو  رب  اهداب 

462 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
: ینکیمن توالت  ار  تایآ  نیا  ارچ  دومرف : ترضح 

اهیف اُوناک  ٍۀَمْعَنَو  ٍمیرَک * ٍماقَمَو  ٍعُورُزَو  ٍنُویُعَو * ٍتاَّنَج  ْنِم  اوُکََرت  ْمَک 
نآ  رد  هک  رگید  ناوارف  ياهتمعن  و  شزرارپ * ياهرصق  اهرازتشک و  و  دنتشاذگ * ياج  هب  دوخ  زا  هک  اههمشچ  اهغاب و  رایسب  هچ 

ُءآمَّسلا ُمِْهیَلَع  ْتََکب  امَف  َنیرَخآ * ًامْوَق  اهاْنثَرْواَو  َِکلذَک  َنیهِکاف *
نامسآ  هن  میداد * رارق  يرگید  ماوقا  يارب  ثاریم  ار  اهتمعن )  ) نیا ام  و  نانآ )! يارجام   ) دوب نینچ  نیا  دندوب * ینامداش  قرغ 

[584 .] َنیرَْظنُم اُوناک  امَو  ُضْرَْألاَو 
. دش هداد  یتلهم  اهنآ  هب  هن  تسیرگ و  نانآ  رب  نیمز  و 

يایند اذل  دـندرواین  ياجب  یهلا  تمعن  رکـش  دـندش . اهنآ  ثراو  نارگید  هک  تشذـگن  يزیچ  اّما  دـندوب  نارگید  ثراو  هورگ  نیا  سپس 
نامه ترـضح  نایب  نیا  هیآ و  نآ  لصاح  [ 585 .] دوشن لزان  امـش  رب  الب  ات  دـیزیهرپب  تمعن  نارفک  زا  تفر ، تسد  زا  هانگ  رطاخ  هب  اهنآ 

: تسا هتفگ  شفورعم  رعش  رد  یناقاخ  میکح  هک  تسا 
ناد  تربع  هنییآ  ار  نیادم  ناویاناه  نک  رظن  هدید  زا  نیب  تربع  لد  يا  ناه 

ناوخرب اوُکََرت  ْمَک  ور  ناوخرب ، وک  هرت  نیّرزنیّرز  هرت  ناوخ  رب  يداهنب  هک  زیورپ 
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: نامیلا نب  ۀفیذح  ترایز 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  ناگرزب  زا  هک  دورب  نامیلا  نب  ۀفیذح  ترایز  هب  مرتحم  رئاز  هک  تسا  هتسیاش  يرـسک  قاط  رد  زامن  زا  سپ 
ياهنوگ هب  دوب  نانآ  ياهمان  نتسناد  ناقفانم و  نتخانـش  هباحـص ، نایم  رد  وا  یگژیو  تسا و  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هژیو  نارای  هلآ و  و 

! دناوخیمن زامن  وا  رب  زین  یناث  هفیلخ  یّتح  دشیمن ، رضاح  زامن  يارب  یسک  هزانج  عییشت  رد  وا  رگا  هک 
، ناملـس تافو  زا  سپ  داد ، رارق  اج  نآ  یلاو  ار  ناملـس  درک و  لزع  ار  وا  هفیلخ  دوب ، نیادـم  رهـش  یلاو  اهلاس  یناـث  هفیلخ  بناـج  زا  وا 

يارب شترـضح  بناج  زا  ياهمان  ترـضح ، نآ  تموکح  زا  سپ  مالـسلا . هیلع  ناـنمؤمریما  تموکح  ناـمز  اـت  دـش  نیادـم  یلاو  هراـبود 
تیالو يارب  هفیذـح  ياقبا  مه  مالـسلا و  هیلع  ناـنمؤمریما  ندیـسر  تموکح  هب  مه  قیرط  نیا  زا  دـش و  هداتـسرف  نیادـم  لـها  هفیذـح و 
تکرح لمج  باحـصا  ّرـش  عفد  يارب  هرـصب  بناج  هب  هنیدم  زا  ترـضح  نآ  هکنآ  زا  سپ  یلو  دش ، غالبا  نیادم  مدرم  وا و  هب  نیادـم ،

هفوک  دراو  هکنآ  زا  لبق  درک و 
463 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

[586 .] تفاین ار  ترضح  نآ  رضحم  دّدجم  كرد  قیفوت  تفر و  ایند  زا  هفیذح  دوش ،

: نیادم عماج  دجسم  رد  زامن 

رما هب  ای  هک  تسا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  هب  بوسنم  هک  هدش  عقاو  نیادم  عماج  دجسم  ناملـس ، بانج  نفدم  بنج  رد 
ار دوخ  زین ، دجـسم  نیا  رد  زامن  تعکر  ود  ضیف  زا  یمارگ  رئاز  تسا  راوازـس  تسا . هدـناوخ  زامن  اج  نآ  رد  ای  هدـش ، اـنب  ترـضح  نآ 

. دزاسن مورحم 

464 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترایز  متفه : لصف 

: همّدقم

یلو مییوجیم ؛ كّربت  تیاور  دـنچ  رکذ  هب  اهنت  اج  نیا  رد  ام  دوش و  اصحا  هک  تسا  نآ  زا  شیب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترایز  تلیـضف 
: دسریم رظن  هب  بسانم  ناسارخ  هب  رفس  لوط  رد  ترضح  نآ  تامارک  زا  یضعب  هب  ياهراشا  تایاور ، نیا  نایب  زا  لبق 

هرصب يوس  هب  هنیدم  زا  ترـضح  نآ  دیبلط  ناسارخ  هب  هنیدم  زا  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  نومأم ، هک  ینامز  هدرک : تیاور  سوواط » نبا  »
دنتفاتش ترـضح  نآ  لابقتـسا  هب  مق  لها  دش ؛ مق  دراو  اج  نآ  زا  دادغب و  هب  هفوک  قیرط  زا  دوش ، هفوک  دراو  هکنآ  نودب  درک و  تکرح 

. دـنتخادرپ عازن  هب  مه  اـب  باـنج  نآ  زا  ییاریذـپ  تفایـض و  هنیمز  رد  دوـش ، دراو  وا  رب  راوـگرزب  نآ  هک  تشاد  لـیم  یـسک  ره  نوـچ  و 
ات دمآ ، دمآ و  رتش  نآ  موشیم . دراو  اجنامه  نم  دمآ  دورف  وا  هک  اجک  ره  ینعی  تسا ، رومأم  نم  رتش  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح 
نآ ترضح  داتـسیا و  دوب ، دهاوخ  وا  نامهیم  ادرف  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  دوب  هدید  باوخ  زور  نآ  بش  رد  شبحاص  هک  ياهناخ  ِرَد 

باسح هب  مق  هسّدقم  هزوح  ّقفوم  هینید  سرادم  زا  ام  نامز  رد  دش و  لیدبت  یعیفر  ماقم  هب  ّلحم  نآ  هک  تشذگن  يدنچ  دندش . دراو  اج 
: تفگ هک  هدرک  لقن  هیوهار » نب  قاحسا   » زا دوخ  دنس  هب  زین  قودص » خیـش  [ » 587 (.] تسا هدش  هدیمان  هّیوضر  هسردم  مان  هب  و   ) دیآیم
دـندش و عمج  ترـضح  نآ  تمدـخ  ثیداحا  نایوار  دـنک ، تکرح  اج  نآ  زا  تساوخ  دـش و  روباشین  دراو  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  یتقو 
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: دندرک ضرع 
ار شکرابم  رس  راوگرزب  نآ  میوش ؟ دنمهرهب  نآ  زا  هک  ییامرف  نایب  یثیدح  ام  يارب  هکنآ  نودب  يوریم  ام  دزن  زا  ادخ  لوسر  رـسپ  يا 

مردپ زا  مدینش  دومرف : هک  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  مردپ  زا  مدینش  : » دومرف دروآ و  نوریب  دوب  هتـسشن  نآ  رد  هک  یلمحم  لخاد  زا 
نیـسحلا نب  یلع  مردپ  زا  مدینـش  دومرف : هک  مالـسلا  امهیلع  یلع  نبدّـمحم  مردـپ  زا  مدینـش  دومرف : هک  مالـسلا ، امهیلع  دّـمحم  نبرفعج 

امهیلع بلاطیبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  مردپ  زا  مدینش  دومرف : هک  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  مردپ  زا  مدینش  دومرف : هک  مالـسلا  امهیلع 
هک ّلجوّزع  دـنوادخ  زا  مدینـش  تفگ : هک  لـیئربج  زا  مدینـش  دومرف : هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مدینـش  دومرف : هک  مالـسلا 

: دومرف
یباذَع  ْنِم  َنِما  ینْصِح  َلَخَد  ْنَمَف  ینْصِح  ُهَّللا  اَّلا  َهلاال  »

مالسلا  هیلع  ماما  دوب .» دهاوخ  ناما  رد  نم  باذع  زا  دوش  دراو  هعلق  نیا  رد  سک  ره  تسا ، نم  مکحم  هعلق  هَّللا  الا  هلا  ال 
465 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: » دومرف دروآ و  نوریب  لمحم  زا  ار  دوخ  كرابم  رس  ًادّدجم  داتفا ، هار  هب  ترضح  نآ  رتش  یتقو  دومرف ، تکرح  ثیدح  نیا  نایب  زا  سپ 
اهِطوُرُش ْنِم  اَنا  َو  اهِطوُرُِشب 

دهشم فارطا  رد  خرُس » هد   » هب مالسلا  هیلع  اضر  ماما  یتقو  هک  هدرک  تیاور  زین  تلصابا  [ 588 «!] متسه طیارش  نآ  زا  نم  شطیارش و  اب   ؛
دمآ و دورف  ترضح  دیروآیمن ؟ ياجب  زامن  تسا  هدش  رهظ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر ! نبای  دش : ضرع  شکرابم  رضحم  دندیـسر 

. دیبلط بآ 
همه ترـضح و  نآ  هک  دیـشوج  نیمز  زا  بآ  ردق  نآ  دندیواک ، ار  نیمز  دوخ  كرابم  تسد  اب  سپ  میرادن ، هارمه  بآ  دـندرک : ضرع 

نآ زا  یگنـس  ياهگید  هک  یهوک  هب  ار  كرابم  تشپ  دندش  دابانـس  دراو  یتقو  تسا . یقاب  زورما  هب  ات  شرثا  دنتخاس و  وضو  ناهارمه 
عفن دوشیم ، هتشاذگ  هوک  نیا  زا  هدش  هدیشارت  ياهفرظ  لخاد  رد  هچنآ  هوک و  نیا  هب  ادنوادخ ! : » درک ضرع  داد و  هیکت  دندیشارتیم 
نامه لخاد  اهنت  ار  شماعط  دنشارتب و  هوک  نامه  زا  ییاهگید  زین  ترضح  نآ  دوخ  يارب  هک  دنداد  روتـسد  سپـس  امرف !» اطع  تکرب  و 

[589 .] دنتفرگ تکرب  دندیشارت و  هوک  نآ  زا  اهفرظ  اهگید و  زین  مدرم  دعب ، هب  زور  نآ  زا  دننک ، خبط  اهگید 

: مالسلا هیلع  اضر  ترضح  ترایز  تلیضف 

: تسا هدش  دراو  ترضح  نآ  ترایز  تلیضف  رد  هک  میوریم  یتایاور  زا  يرصتخم  غارس  هب  همّدقم  نیا  زا  سپ 
ینمؤم چیه  ددرگ و  نوفدم  ناسارخ  نیمز  رد  نم  نت  زا  ياهراپ  يدوزب  : » دومرف هک  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  زا  - 1
ثیدح رد  - 2 [ 590 «.] دـنک مارح  مّنهج  شتآ  رب  ار  شندـب  بـجاو و  وا  رب  ار  تـشهب  لاـعتم  دـنوادخ  هـکنآ  رگم  دـنکن  تراـیز  ار  وا 

ار وا  هک  ياهدزمغ  ره  دـش ، دـهاوخ  نوفدـم  ناسارخ  رد  نم  ندـب  زا  ياهراپ  : » تسا هدـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  زا  يرگید 
دوخ زا  - 3 [ 591 «.] دزرمایب ار  شناهانگ  دنوادخ  دور  شترایز  هب  هک  يراکهانگ  ره  دنادرگ و  لیاز  ار  شمغ  لاعتم  يادخ  دنک  ترایز 

؛ دوشیم ناگتشرف  دمآ  تفر و  ّلحم  هک  درذگیم  نآ  رب  ینامز  هک  تسا  ناسارخ  رد  ياهعقب  : » هدش تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
، نآ ادخ ! لوسر  رسپ  يا  دندیسرپ : دمدب .» لیفارـسا  روص  ات  دنوریم  الاب  یجوف  دنیآیم و  دورف  نامـسآ  زا  ناگتـشرف  زا  یجوف  هتـسویپ 

نیمز  رد  تسا  ياهعقب  : » دومرف تسا ؟ هعقب  مادک 
466 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

هدرک تراـیز  ار  ادـخ  لوـسر  اـیوگ  دـنک  تراـیز  هعقب  نآ  رد  ارم  سک  ره  تسا ، تشهب  ياـهغاب  زا  یغاـب  مسق ، ادـخ  هـب  نآ  سوـط و 
هس رد  تمایق  زور  دنک  ترایز  مربق  يرود  هب  هّجوت  اب  ارم  سک  ره  دومرف : ترـضح  نآ  هک  هدش  لقن  ربتعم  دنـس  ود  هب  - 4 [ 592 «.] تسا
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، دوشیم هداد  اهناسنا  تسد  هب  لامعا  همان  هک  ینامز  لّوا  مشخب ، یـصالخ  زور  نآ  كانلوه  ياههنحـص  زا  ار  وا  ات  میایب ، وا  دزن  هاگیاج 
بناج زا  نم  : » دومرف هک  هدش  تیاور  زین  مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  زا  - 5 [ 593 .] لامعا يوزارت  نازیم و  دزن  موس  طارص و  ُلپ  دزن  مود 

تفرعم ترـضح  نآ  ّقح  هب  هک  یلاح  رد  دـنک  تراـیز  سوط  رد  ار  مردـپ  ربق  هک  یـسک  يارب  منکیم  تشهب  تنامـض  لاـعتم  دـنوادخ 
نیموصعم زا  کی  چیه  ترایز  هرابرد  هک  هدش  دراو  ترـضح  نآ  ترایز  تلیـضف  رد  یتایاور  هکنیا ، نخـس  هاتوک  [ 594 «.] دشاب هتشاد 

ترایز هب  يرـشع  انثا  صلاخ  نایعیـش  طقف  هک  تسا  نیا  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  یفلتخم  لیالد  هب  نیا  تسا و  هدـشن  دراو  مالـسلا  مهیلع 
هدمآ ریخا  ثیدح  رد  هک  هنوگنامه  هّتبلا  دننکیم ، راختفا  شبتکم  زا  يوریپ  هب  دنریگیم و  هرهب  شتبرت  تاکرب  زا  دنباتشیم و  شدقرم 

. تسا ترایز  یلوبق  طرش  ندوب ، ترضح  نآ  ّقح  هب  فراع 

: مالسلا هیلع  اضر  ترضح  ترایز  تّیفیک 

: تسا هدش  لقن  ترضح  نآ  يارب  يدّدعتم  تارایز  ام  ینید  عبانم  رد 
لقن رئازلا » حابـصم   » و اضرلارابخا » نویع   » و تارایزلا » لماک   » دـننام يربتعم  بتک  رد  هک  تسا  باـنج  نآ  روهـشم  تراـیز  لّوا  تراـیز 

ياهباتک رد  [ 595 .] تسا هدش  تیاور  مالسلا  مهیلع  هّمئا  زا  یکی  زا  ترایز  نیا  هک  دیآیم  تسد  هب  تارایزلالماک »  » ترابع زا  هدش و 
: مینکیم لقن  لوادتم  هخسن  ساسا  رب  ار  ترایز  نیا  ام  و  تسا ، هدش  لقن  رگیدکی  هب  تبسن  فالتخا  یکدنا  اب  ترایز  نیا  قوف ،

: ییوگیم نینچ  لسغ  ماگنه  رد  ینکیم و  لسغ  يوش  جراخ  لزنم  زا  هکنآ  زا  شیپ 
یناِسل  یلَع  ِرْجاَو  يرْدَص  یل  ْحَرْشاَو  یْبلَق  یل  ْرِّهَطَو  ینْرِّهَط  َّمُهللا 

، نک تیانع  ردص  حرش  نم  هب  و  نادرگ ، هزیکاپ  نم  يارب  ار  ملد  نک و  كاپ  ارم  ایادخ 
467 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ًاروُهَط یل  ُْهلَعْجا  َّمُهللا  َِکب ، اَّلا  َةَُّوق  ُهَّناَف ال  َْکیَلَع ، َءآنَّثلاَو  َکَتَحْدِم ،
یگزیکاپ  هیام  نم  يارب  ار  لسغ  نیا  ایادخ  تسین ، وت  کمک  هب  زج  یتردق  چیه  هک  اریز  زاس ، يراج  منابز  رب  ار  تیانث  حدم و  و 

ِْنبا  َیلا  َو  ِهَّللا ، َیلا  َو  ِهَّللِاب  َو  ِهَّللا  ِمِْسب  ییوگیم : نتفر  نوریب  ماگنه  هب  و  ًءآفِشَو *
دنزرف يوس  هب  و  ادخ ، يوس  هب  ادخ و  يارب  ادخ و  مان  هب  هد ***************** رارق  افش  و 

َْکَیلا  َو  ُتْهَّجََوت ، َْکَیلا  َّمُهَّللا  ِهَّللا ، یَلَع  ُْتلَّکََوت  ُهَّللا ، َِیبْسَح  ِهَّللا ، ِلوُسَر 
ار وت  و  هدومن ، هّجوت  وت  هاگرد  هب  ایادخ  ماهدرک ، لّکوت  وا  هب  تسا و  یفاک  ارم  ادخ  منکیم ،) تکرح   ) ادخ لوسر 

: وگب تسیاب و  دوخ  هناخ  رد  رب  يوریم  نوریب  هناخ  زا  هک  یماگنه  ُتْدَرا  َكَْدنِع  ام  َو  ُتْدَصَق ،
.***************************************** مناهاوخ تسوت  دزن  هچنآ  ره  هدرک و  دصق 

ینَْتلَّوَخ  ام  َو  یلام  َو  یلْها  ُْتفَّلَخ  َْکیَلَع  َو  یهْجَو  ُتْهَّجَو  َْکَیلا  َّمُهللا 
هتشاذگ  اجرب  يدومن  اطع  ار  هچنآ  ییاراد و  هداوناخ و  وت  رطاخب  هدومن و  ور  وت  هاگرد  هب  ایادخ 

ْنَم  ُعِّیَُضی  الَو  ُهَدارا ، ْنَم  ُبِّیَُخی  ْنَم ال  ای  یْنبِّیَُخت  الَف  ُْتِقثَو ، َِکب  َو 
وت ار  یسک  ره  و  يزاسن ، سویأم  ار  تاهدننک  دصق  هک  یسک  يا  نکم  سویأم  ارم  سپ  مدومن ، دامتعا  وت  رب  و 

ُعیضَی  ُهَّناَف ال  َکِظْفِِحب ، ینْظَفْحا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُهَظِفَح ،
وت هک  ار  سک  ره  اریز  امرف ، ظفح  شیوخ  تظفاحم  هب  ارم  و  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  دوشن ، هابت  ینک  ظفح 

هاــبت ییاــمن  ظــفح  ًادّدــجم  يورب ، تراــیز  هـب  یتــساوخ  يدیــسر و  دــصقم  هـب  تمالــس  هـب  هـک  یماــگنه  سپــس  َتْـظِفَح * ْنـَـم 
************************************************* دوشن
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يرْدَص  یل  ْحَرْشاَو  یْبلَق  یل  ْرِّهَطَو  ینْرِّهَط  َّمُهَّللا  ییوگیم : ینکیم و  لسغ 
نک  اطع  نم  هب  ردص  حرش  و  نادرگ ، هزیکاپ  نم  يارب  ار  ملد  نک و  كاپ  ارم  ایادخ  *************** 

، َِکب اَّلا  َةَُّوق  ُهَّناَف ال  َْکیَلَع ، َءآنَّثلا  َو  َکَتَّبَحَم  َو  َکَتَحْدِم  یناِسل  یلَع  ِرْجاَو 
تسین  وت  کمک  هب  زج  یتردق  چیه  هک  اریز  نک ، يراج  منابز  رب  ار  تیانث  ّتبحم و  حدم و  و 

ُةَداهَّشلاَو َکِِّیبَن ، ِۀَّنُِسل  ُعابِّتِْإلاَو  َكِْرمَِأل ، ُمیلْسَّتلاِینید  َماِوق  َّنا  ُتِْملَع  ْدَقَو 
ندیبلط  یهاوگ  هب  تربمایپ و  ّتنس  زا  ندرک  يوریپ  وت و  نامرف  ربارب  رد  ندش  میلست  منید ، يرادیاپ  هک  متسناد  نیقی  هب  و 

ٍءْیَش ِّلُک  یلَع  َکَّنا  ًارُون ، َو  ًءآفِش  یل  ُْهلَعْجا  َّمُهللا  َکِْقلَخ ، ِعیمَج  یلَع 
زیچ ره  رب  وت  هک  ارچ  هد  رارق  ّتینارون  نامرد و  هیام  نم  يارب  ار  لسغ  ایادخ  تسوت ، تاقولخم  یمامت 

لاــــح رد  هاــــتوک  ياــــهماگ  اــــب  راــــقو و  یمارآ و  هـــب  یــــشوپیم و  ار  دوــــخ  ياــــهسابل  نیرتهزیکاــــپ  هاــــگنآ  ٌریدـــَـق *
.******************************************** ییاناوت

468 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
زج يدوبعم  تسا و  زیچ  ره  زا  رتگرزب  ادخ  ینکیم ***، تکرح  مرح  يوس  هب  ِهَّللُدْمَْحلا  ِهَّللا و  َناْحبُس  ُهَّللا و  اَّلا  َهلا  ُرَبْکا و ال  ُهَّللا  نتفگ 

***************** تسوا نآ  زا  ساپس  دمح و  ار و  ادخ  میوگیم  حیبست  تسین و  وا 
یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِۀَِّلم  یلَعَو  ِهَّللِابَو ، ِهَّللا  ِمِْسب  ییوگیم : سدقم  هضور  نآ  هب  دورو  ماگنه  و 

دورد هک  ادخ - لوسر  نید  رب  ادخ و  يارب  ادخ و  مان  هب  ****************** 
َنا  ُدَهْشا  َو  َُهل ، َکیرَش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا ، اَّلا  َهلا  ْنا ال  ُدَهْشا  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا 

هک  مهدیم  یهاوگ  درادن و  یکیرش  هک  ياهناگی  يادخ  زج  تسین  يدوبعم  هک  مهدیم  یهاوگ  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ 
ّیلو یلع  تـسوا و  هداتـسرف  هدـنب و  دـمحم  هـب  تـشپ  ترــضح  نآ  ربـق  لـباقم  رد  سپــس  ِهَّللا * ُِّیلَو  ًاـِّیلَع  َّناَو  ُُهلوُـسَر ، َو  ُهُدـْبَع  ًادَّمَُحم 

.******************* تسادخ
ُدَهْشاَو َُهل ، َکیرَش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا ، اَّلا  َهلا  ْنا ال  ُدَهْشا  ییوگیم : نینچ  یتسیایم و  هلبق 

مهدیم  یهاوگ  درادن و  یکیرش  هک  ياهناگی  يادخ  زج  تسین  يدوبعم  هک  مهدیم  یهاوگ  ******************* 
ُدِّیَس ُهَّناَو  َنیرِخْالاَو ، َنیلَّوَْألا  ُدِّیَس  ُهَّناَو  ُُهلوُسَر ، َو  ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنا 

یمامت  و  ناینیسپ ، ناینیشیپ و  ياقآ  رورس و  نیقی  هب  وا  و  تسوا ، هداتسرف  هدنب و  دمحم  هک 
، َکِِّیبَن َو  َِکلوُسَر  َو  َكِْدبَع  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  َنیلَسْرُْملاَو ، ِءآِیْبنَْألا 

تربمایپ  هداتسرف و  هدنب و  دمحم  رب  ایادخ  تسا ، ناگداتسرف  ناربمایپ و 
َمُهللا  َكُْریَغ ، اِهئآصْحا  یلَع  يْوقَی  ًةالَص ال  َنیعَمْجا ، َکِْقلَخ  ِدِّیَسَو 

ایادخ دشابن ، نآ  ءاصحا  رب  رداق  یسک  وت  زج  هک  يدورد  تسرف ، دورد  تتاقولخم  مامت  رورس  اقآ و  و 
يِذَّلا  َِکلوُسَر ، یخا  َو  َكِْدبَع  ٍِبلاطیبا ، ِْنب  ِِّیلَع  َنینِمؤُْملا  ِریما  یلَع  ِّلَص 

هک  یسک  نآ  تسرف  دورد  تلوسر  ردارب  تاهدنب و  بلاطیبا  نب  یلع  نانمؤمریما  رب 
ْنَم  یلَع  َلیلَّدلاَو  َکِْقلَخ ، ْنِم  َْتئِش  ْنَِمل  ًایِداه  ُهَْتلَعَج  َو  َکِْملِِعب ، ُهَْتبَجَْتنا 

هک  یناسک  زا  کی  ره  رب  و  رگتیاده ، یتساوخ  هک  تتاقولخم  زا  کی  ره  يارب  يدیزگرب و  شیوخ  ملع  هب 
، َکِْقلَخ َْنَیب  َِکئآضَق  َلْصَفَو  َِکلْدَِعب ، ِنیّدلا  َناَّیَدَو  َِکتالاسِِرب ، ُهَْتثََعب 

تتاقولخم  نایم  رد  لطاب  زا  قح  هدننکادج  لدع و  هب  هدننک  تواضق  يداد و  رارق  لیلد  یتخیگنارب  تیاهتلاسر  رب 
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َمُهللا  ُُهتاکََربَو ، ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ِْهیَلَع  ُمالَّسلاَو  ِهِّلُک ، َِکلذ  یلَع  َنِْمیَهُْملاَو 
ایادخ داب ، وا  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  دورد و  يداد ، رارق  اهنیا  یمامت  رب  ّطلسم  و 

ِنَسَْحلا  ِْنیَْطبِّسلا  ِّماَو  َکِِّیلَو ، ِۀَجْوَزَو  َکِِّیبَن ، ِْتِنب  َۀَمِطاف  یلَع  ِّلَص 
نسح  ماما  ربمایپ  هون  ود  ردام  ّتیلو و  رسمه  تربمایپ و  رتخد  همطاف  رب 

469 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ِۀَّیِقَّتلا ِةَرَّهَطُْملا ، ِةَرِهاَّطلا  ِةَرْهُّطلا  ِۀَّنَْجلا ، ِلْها  ِبابَش  ْيَدِّیَس  ِْنیَسُْحلاَو ،

راگزیهرپ هدش ، كاپ  هزیکاپ ، كاپ ، يوناب  نامه  تسرف ، دورد  تشهب  لها  ناناوج  رورس  نیسح ، ماما  و 
يْوقَی  ًةالَص ال  َنیعَمْجا ، ِۀَّنَْجلا  ِلْها  ِءآِسن  ِةَدِّیَس  ِۀَّیِکَّزلا ، ِۀَّیِضَّرلا  ِۀَّیِقَّنلا ،

یسک  وت  زج  هک  يدورد  تشهب ، لها  ناوناب  یمامت  رورس  هانگ ، ره  زا  كاپ  راگدرورپ ،) زا   ) دونشخ هّزنم ،
، َکِِّیبَن ْیَْطبِس  ِْنیَسُْحلاَو  ِنَسَْحلا  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  َكُْریَغ ، اِهئآصْحا  یلَع 

تربمایپ  هون  ود  نیسح  ماما  نسح و  ماما  رب  ایادخ  تسین ، نآ  ءاصحا  رب  رداق 
ْنَم  یلَع  ِْنیَلیلَّدلاَو  َکِْقلَخ ، یف  ِْنیَِمئآْقلا  ِۀَّنَْجلا ، ِلْها  ِبابَش  ْيَدِّیَسَو 

هک  یناسک  زا  کی  ره  رب  هناشن  ود  تتاقولخم و  نایم  رد  ناگدننک  مایق  نآ  تسرف ، دورد  تشهب  لها  ناناوج  رورس  و 
، َکِْقلَخ َْنَیب  َِکئآضَق  ْیَلْصَفَو  َِکلْدَِعب ، ِنیّدلا  ِیَناَّیَدَو  َِکتالاسِِرب ، َْتثََعب 

تتاقولخم  نایم  رد  لطاب  زا  قح  ناگدننکادج  لدع و  هب  هدننک  تواضق  ود  يدیزگرب و  توبن  هب 
ِلیلَّدلاَو  َکِْقلَخ ، یف  ِِمئآْقلا  َكِْدبَع  ِْنیَسُْحلا ، ِْنب  ِِّیلَع  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

لیلد  تتاقولخم و  نایم  رد  هدننک  مایق  هدنب  نآ  تسرف  دورد  نیسح  نب  یلع  رب  ایادخ 
َْنَیب  َِکئآضَق  ِلْصَفَو  َِکلْدَِعب ، ِنیّدلا  ِناَّیَدَو  َِکتالاسِِرب ، َْتثََعب  ْنَم  یلَع 

نایم  رد  لطاب  زا  قح  هدننکادج  لدع و  هب  هدننک  تواضق  و  یتخیگنارب ، تّوبن  هب  هک  یناسک  زا  کی  ره  رب 
َكِْدبَع  ٍِّیلَع ، ِْنب  ِدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  َنیِدباْعلا ، ِدِّیَس  َکِْقلَخ ،

هدنب  یلع  نب  دّمحم  رب  ایادخ  ناگدننکتدابع ، رورس  اقآ و  تتاقولخم ،
ٍدَّمَُحم ِْنب  ِرَفْعَج  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َنیِّیبَّنلا ، ِْملِع  ِِرقاب  َکِضْرا ، یف  َِکتَفیلَخَو 

دمحم نب  رفعج  رب  ایادخ  تسرف ، دورد  ناربمایپ  ملع  هدنفاکش  نیمز و  رد  تنیشناج  و 
ِقِداَّصلا  َنیعَمْجا ، َکِْقلَخ  یلَع  َِکتَّجُح  َو  َِکنید ، ِِّیلَوَو  َكِْدبَع  ِقِداَّصلا ،

يوگتسار  نآ  تاقولخم ، یمامت  رب  وت  تّجح  تنید و  رادهدهع  هدنب و  قداص 
یف  َِکناِسلَو  ِِحلاَّصلا ، َكِْدبَع  ٍرَفْعَج ، ِْنب  یَسُوم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِّرآْبلا ،

رد وت  يایوگ  نابز  حلاص و  هدنب  رفعج  نب  یسوم  رب  ایادخ  تسرف ، دورد  راکوکین 
ِیلَع  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  َِکتَّیَِرب ، یلَع  ِۀَّجُْحلاَو  َکِمْکُِحب ، ِقِطاَّنلاَو  َکِْقلَخ ،

یلع  رب  ایادخ  تسرف ، دورد  ناگدیرفآ  رب  وت  تّجح  تمکُح و  هب  هدنیوگ  تتاقولخم و  نایم 
یعاَّدلاَو  َِکلْدَِعب ، ِِمئآْقلا  َِکنید ، ِِّیلَو  َو  َكِْدبَع  یضَتْرُْملا  اَضِّرلا  یَسُوم  ِْنب 

هدننک  توعد  تلدع و  رب  هدننک  مایق  تنید و  رادهدهع  هدنب و  هدیدنسپ و  نآ  اضرلا  یسوم  نب 
470 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

، َكُْریَغ اِهئاصْحا  یلَع  يْوقَی  ًةالَص ال  َنیقِداَّصلا ، ِِهئابآ  ِنیدَو  َِکنید  یلا 
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تسین  نآ  ءاصحا  رب  رداق  یسک  وت  زج  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شراتفگ  تسار  ناردپ  نید  تنید و  هب 
یعاَّدلاَو  َكِْرمِاب ، ِِمئآْقلا  َکِِّیلَو  َو  َكِْدبَع  ٍّیلَع ، ِْنب  ِدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

هدننک  توعد  تنامرف و  هب  هدننک  مایق  ّتیلو و  هدنب و  یلع  نب  دمحم  رب  ایادخ 
، َِکنید ِِّیلَو  َو  َكِْدبَع  ٍدَّمَُحم ، ِْنب  ِّیلَع  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  َِکلیبَس ، یلا 

تسرف  دورد  تنید  ّیلو  هدنب و  دمحم  نب  یلع  رب  ایادخ  تسرف ، دورد  تهار  هب 
، َکِْقلَخ یف  ِِمئآْقلا  َكِْرمِاب ، ِلِماْعلا  ٍِّیلَع ، ِْنب  ِنَسَْحلا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهللا 

تتاقولخم  نایم  رد  هدننک  مایق  تنامرف و  هب  هدننک  لمع  یلع  نب  نسح  رب  ایادخ 
ِصوُصْخَْملا  َکِْقلَخ ، یلَع  َكِدِهاشَو  َکِِّیبَن ، ْنَع  يّدَؤُْملا  َِکتَّجُحَو 

هب  هک  سک  نامه  تاقولخم  رب  تهاوگ  و  دومن ، فیلکت  يادا  تربمایپ  بناج  زا  هک  وت  تّجح  و 
ْمِْهیَلَع  َُکتاوَلَص  َِکلوُسَر ، ِۀَعاطَو  َِکتَعاط ، یلا  یعاَّدلا  َِکتَمارَِکب ،

رب وت  دورد  تسرف - دورد  تلوسر ، وت و  زا  تعاطا  هب  هدننک  توعد  یتخاس و  شصوصخم  دوخ  تشادیمارگ 
ًةالَص َکِْقلَخ ، یف  ِِمئآْقلا  َکِِّیلَو  َو  َِکتَّجُح  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  َنیعَمْجا ،

يدورد  تسرف ، دورد  تتاقولخم  نایم  رد  هدننک  مایق  نآ  ّتیلو ، تّجح و  رب  ایادخ  داب - نانآ  یمامت 
اْینُّدلاِیف ُهَعَم  اُنلَعَْجتَو  اِهب ، ُهُرُْصنَتَو  ُهَجَرَف ، اِهب  ُلِّجَُعت  ًۀَِیقاب ، ًۀَیِمان  ًۀَّمآت 

ایند رد  ار  ام  و  ینک ، يرای  ار  وا  کیدزن و  ار  شجرف  نآ  هطساو  هب  هک  راگدنام ، هدنیازف و  لماک ،
يداعاَو  ْمُهَِّیلَو ، یلاواَو  ْمِهِّبُِحب ، َْکَیلا  ُبَّرَقَتا  ّینا  َّمُهللا  ِةَرِخْألاَو ،

اب مراد و  تسود  ار  ناـنآ  رادتـسود  و  میوجیم ، برقت  تهاـگرد  هب  ناـنآ  یتـسود  هطـساو  هب  نم  ایادـخ  یهد ، رارق  وا  هارمه  ترخآ  و 
نمشد 

اْینُّدلا َّرَش  ْمِِهب  یّنَع  ْفِرْصاَو  ِةَرِخْألاَو ، اْینُّدلا  َْریَخ  ْمِِهب  یْنقُزْراَف  ْمُهَّوُدَع ،
ایند رش  و  نک ، میزور  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  نانآ  هطساو  هب  سپ  منمشد ، نانآ 

: ییوگیم ینیشنیم و  ترضح  نآ  كرابم  رس  دزن  هاگنآ  ِۀَمایِْقلا * ِمْوَی  َلاوْهاَو  ِةَرِخْألاو ،
*************************** راد زاب  نم  زا  ار  تمایق  زور  ياهتشحو  ترخآ و  و 

َرُون ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َۀَّجُح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َِّیلَو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
رون يا  وت  رب  مالس  ادخ ، تّجح  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، ّیلو  وا  وت  رب  مالس 

ای َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِنیّدلا ، َدوُمَع  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِضْرَْألا ، ِتاُملُظ  یف  ِهَّللا 
يا  وت  رب  مالس  نید ، نکر  يا  وت  رب  مالس  نیمز ، ياهیکیرات  رد  ادخ 
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َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللاِِیبَن ، ٍحُون  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِةَْوفَص  َمَدآ  َثِراو 

يا  وت  رب  مالس  ادخ ، ربمایپ  حون  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، هدیزگرب  مدآ  ثراو 
، ِهَّللا ِحیبَذ  َلیعامْسا  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِلیلَخ  َمیهاْربا  َثِراو  ای 

ادخ هار  رد  هدش  حبذ  لیعامسا  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، لیلخ  میهاربا  ثراو 
یسیع  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِمیلَک  یسُوم  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

یسیع  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، تبحص  مه  یسوم  ثراو  يا  وت  رب  مالس 
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ای َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  ٍدَّمَُحم  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِحُور 
يا  وت  رب  مالس  ادخ ، هداتسرف  دمحم  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، حور 

، َنیَملاْعلا ِّبَر  ِلوُسَر  ِّیِصَوَو  ِهَّللا ، ِِّیلَو  ٍِّیلَع  َنینِمْؤُْملا  ِریما  َثِراو 
نایناهج  راگدرورپ  هداتسرف  نیشناج  ادخ و  ّیلو  یلع  نانمؤمریما  ثراو 
ِنَسَْحلا  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِءآرْهَّزلا ، َۀَمِطاف  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

نسح  ماما  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ارهز ، همطاف  ثراو  يا  وت  رب  مالس 
ِْنب  ِّیلَع  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِۀَّنَجلا ، ِلْها  ِبابَش  ْيَدِّیَس  ِْنیَسُْحلاَو ،

نب  یلع  ثراو  يا  وت  رب  مالس  تشهب ، لها  ناناوج  رورس  نیسح ، ماما  و 
ِْملِع  ِِرقاب  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیِدباْعلا ، ِْنیَز  ِْنیَسُْحلا 

شناد  هدنفاکش  یلع  نب  دمحم  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ناگدننک ، تدابع  تنیز  نیسح 
ِقِداَّصلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیرِخْألاَو ، َنیلَّوَْألا 

يوگتسار  دّمحم  نب  رفعج  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ناینیسپ ، ناینیشیپ و 
اَهُّیا َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ٍرَفْعَج ، ِْنب  یَسُوم  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِّرآْبلا ،

يا  وت  رب  مالس  رفعج ، نب  یسوم  ثراو  يا  وت  رب  مالس  راکوکین ،
ْدَق َکَّنا  ُدَهْشا  ُّیِقَّتلا ، ُّرآْبلا  ُّیِصَْولا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُدیهَّشلا ، ُقیّدِّصلا 

نیقی  هب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  راگزیهرپ ، راکوکین  نیشناج  يا  وت  رب  مالس  دیهش ، يوگتسار 
، ِرَْکنُْملا ِنَع  َْتیَهَنَو  ِفوُْرعَْملِاب ، َتْرَماَو  َةاکَّزلا ، َْتیَتآَو  َةالَّصلا  َتْمَقا 

هدرک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يدومن و  تخادرپ  ار  تاکز  هتشاد و  اپب  ار  زامن 
ِنَسَْحلا  َابا  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُنیقَْیلا ، َکیتا  یّتَح  ًاِصلُْخم  َهَّللا  َتْدَبَعَو 

نسحلاوبا  يا  وت  رب  مالس  يدومن ، تدابع  صالخا  يور  زا  ار  ادخ  گرم  ماگنه  ات  و 
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یضْرا  ْنِم  ُتْدَمَص  َْکَیلا  َّمُهللا  ییوگیم : سپس  ُُهتاکََربَو * ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو 
مدومن  تمیزع  وت  يوس  هب  منیمزرس  زا  ایادخ  داب *****، وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  و 

ِءآضَق ِْریَِغب  ینَّدَُرت  الَو  یْنبِّیَُخت  الَف  َِکتَمْحَر  َءاجَر  َدالِْبلا  ُْتعَطَقَو 
ندروآرب  نودب  نکن و  سویأم  ارم  سپ  متشاذگ  رس  تشپ  ار  اهرهش  تتمحر  دیما  هب  و 

ِْهیَلَع  َُکتاوَلَص  َِکلوُسَر ، یخا  ِْنبا  ِْربَق  یلَع  یبُّلَقَت  ْمَحْراَو  یتَجاح 
وا رب  هک  تلوسر - ردارب  دنزرف  ربق  رانک  مدمآ  تفر و  رب  نادرگم و  زاب  متجاح 

ًاِذئآع ًاِدفاو  ًاِرئآز  َُکْتیَتا  َيالْوَم ، ای  یّماَو  َْتنا  یبِاب  ِِهلآَو ،
هدش  دراو  وت  رب  ماهدمآ و  وت  دزن  ترایز  يارب  نم ، يالوم  يا  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  نک ، محر  داب - دورد  شکاپ  نادناخ  و 

ِهَّللا  َیلا  ًاِعفاش  یل  ْنُکَف  يرْهَظ  یلَع  ُْتبَطَتْحاَو  یسْفَن  یلَع  ُْتیَنَج  اَّمِم 
شاب  معیفش  ادخ  هاگرد  رب  سپ  ماهدنهانپ ، وت  هب  ماهدیشک  شود  هب  هک  یناهانگ  هدرک و  دوخ  هب  هک  یتایانج  زا  و 

رد هدوتـس  هاگیاج  ماقم و  هک  اریز  میگدـنامرد ، زاین و  زور  رد  هاگنآ  ٌهیجَو * ُهَدـْنِع  َْتناَو  ٌدوُمْحَم ، ٌماقَم  ِهَّللاَدـْنِع  َکَلَف  یتَقاـفَو  يْرقَف  َمْوَی 
****** يراد وربآ  وا  دزن  رد  تسوت و  نآ  زا  ادخ  دزن 
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، ْمِِهتَیالِِوبَو ْمِهِّبُِحب  َْکَیلا  ُبَّرَقَتا  ّینا  َّمُهَّللا  ییوگیم : ینکیم و  دنلب  ار  تسار  تسد 
میوجیم  بّرقت  وت  هب  نانآ  تیالو  یتسود و  هطساو  هب  نم  ایادخ  ************ 

َمُهَّللا  ْمُهَنوُد ، ٍۀَجیلَو  ِّلُک  ْنِم  ُءَْرباَو  ْمَُهلَّوا ، ِِهب  ُْتیَّلََوت  اِمب  ْمُهَرِخآ  ّیلََوتا 
ایادخ میوجیم ، يرازیب  نانآ  زا  ریغ  یمدمه  ره  زا  و  مراد ، تسود  مه  ار  اهنآ  نیرخآ  مراد  تسود  ار  اهنآ  نیلّوا  هک  هنوگ  نامه  و 

اوُرِخَس َو  َِکتایِآب ، اوُدَحَج  َو  َکیبَن ، اوُمَهَّتاَو  َکَتَمِْعن ، اُولََّدب  َنیذَّلا  ِنَْعلا 
دندومن راکنا  ار  تتایآ  دندز و  تمهت  تربمایپ  هب  دنداد و  رییغت  ار  تتمعن  هک  ار  یناسک  نک  تنعل 

َْکَیلا  ُبَّرَقَتا  ّینا  َّمُهللا  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  ِفاتْکا  یلَع  َساَّنلا  اُولَمَح  َو  َکِمامِاب ،
اب نم  ایادخ  دنتخاس ،) طلسم  و   ) دندرک راوس  اهنآ  شود  رب  ار  مدرم  و  دندومن ، هرخسم  ار  وت  ماما  و 

بّرقت وت  هب  ترخآ  ایند و  رد  اهنآ  زا  يرازیب  اهنآ و  رب  نعل  نییاپ  هب  سپـس  ُنمْحَر  اـی  ِةَرِخأـْلا  َو  اْینُّدـلا  ِیف  ْمُْهنِم  ِۀـَئآرَْبلا  َو  ْمِْهیَلَع ، ِۀَـنْعَّللِاب 
******* هدنشخب يا  میوجیم 

یلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِنَسَْحلا ، َابا  ای  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ییوگیم : يدرگیمرب و  ترضح  نآ  ياپ 
رب ادخ  دورد  نسحلاوبا ، يا  وت  رب  ادخ  دورد  **************** 

َکَلَتَق  ْنَم  ُهَّللا  َلَتَق  ُقَّدَصُْملا ، ُقِداَّصلا  َْتنا  َو  َتْرَبَص  َِکنََدب ، َو  َکِحوُر 
اب هک  ار  یناسک  دشکب  دنوادخ  ياهدش ، قیدصت  وگتسار و  هک  یلاح  رد  يدومن  يرابدرب  ربص و  وت ، ندب  حور و 
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. ِنُْسلَْألا َو  يْدیَْألِاب 

. دندناسر تداهش  هب  ار  وت  اهنابز  اهتسد و 
ترـضح رـس  يالاب  هب  سپـس  ینکیم ، نعل  مالـسلا  مهیلع  ادـخ  لوسر  تیب  لها  عیمج  نیـسح و  نسح و  نانمؤمریما و  نالتاق  رب  هاـگنآ 
توـالت ار  نمحرلا »  » هروـس مود  تـعکر  رد  و  سی »  » هروـس دـمح ، زا  سپ  لّوا  تـعکر  رد  یناوـخیم ، زاـمن  تـعکر  ود  يدرگیمرب و 

نیا ماجنا  هّتبلا  . ) ینکیم اعد  داـیز  ینید ، ناردارب  رداـم و  ردـپ و  يارب  یهدیم و  جرخ  هب  تّمه  شـالت و  عّرـضت ، اـعد و  رد  ینکیم و 
: يروآدای [ 596 (.] دناوخ ار  ترایز  مامت  داتسیا و  ياهشوگ  رد  ناوتیم  هنرگ  دشابن و  ّتیعمج  ماحدزا  هک  تسا  یعقاوم  رد  روما 

هدـش هتفرگ  اهاعد  یـضعب  زا  هر )  ) یمق ثّدـحم  هتفگ  هب  هک  ار  لیذ  ترابع  رگا  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  نالتاق  رب  نعل  نداتـسرف  يارب  فلا )
: دشاب رتبسانم  دیاش  دناوخب  تسا 597 ،]

، ُمالَّسلا ُمِْهیَلَع  ِْنیَسُْحلاَو  ِنَسَْحلا  َۀَلَتَقَو  َنینِمْؤُْملا ، ِریما  َۀَلَتَق  ْنَْعلا  َّمُهللا 
- داب دورد  ناشیا  رب  هک  نیسح - ماما  نسح و  ماما  نالتاق  نانمؤم و  ریما  نالتاق  نک  تنعل  ایادخ 

ْمُهْدِزَو  ْمُهَتَلَتَقَو ، ٍدَّمَُحم  ِلآ  َءآدْعا  ْنَْعلا  َّمُهَّللا  َکِِّیبَن ، ِْتَیب  ِلْها  َۀَلَتَقَو 
، نک تنعل  ار  دّمحم  نادناخ  نالتاق  نانمشد و  ایادخ  ار ، تربمایپ  نادناخ  نالتاق  و 

َقْوَف  ًایْزِخَو  ٍّلُذ ، َقْوَف  ًّالُذَو  ٍناوَه ، َقْوَف  ًاناوَهَو  ِباذَْعلا ، َقْوَف  ًاباذَع 

ص473 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
ناشییاوسر  رب  ییاوسر  ناشّتلذ و  رب  یّتلذ  ناشیراوخ و  رب  يراوخ  و  ناشباذع ، رب  یباذع  و 

، ًاسْکَر َِکباذَع  ِمیلا  یف  ْمُهْسِکْراَو  ًاّعَد ، ِراَّنلا  َیلا  ْمُهَّعُد  َّمُهللا  ٍيْزِخ ،
نک  لخاد  تکاندرد  باذع  رد  تّدش  هب  و  زادنایب ، شتآ  رد  یتخس  هب  ار  اهنآ  ایادخ  ازفایب 

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 383 

http://www.ghaemiyeh.com


. ًارَمُز َمَّنَهَج  یلا  ْمُهَعاْبتاَو  ْمُهْرُشْحاَو 
، نک عمج  مّنهج  رد  هورگ  هورگ  ار  ناشناوریپ  اهنآ و  و 

***
هیلع اضر  ترـضح  ترایز  زا  دـعب  مرتحم  رئاز  تسا  بحتـسم  هک  هدرک  لـقن  هللا  همحر  دـیفم » خیـش   » زا هللا  همحر  یـسلجم » هماـّلع  ( » ب

: دناوخب ار  اعد  نیا  مالسلا ،
یف  ُعاطُْملا  ِهِّزِع ، یف  ُِمئآْقلا  ِهِْکُلم ، یف  ُِمئآَّدلا  ُهَّللا  ای  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا 

شتّیمکاح  رادیاپ ، شتّزع  یگشیمه ، شییاورنامرف  هک  ییادخ  يا  مهاوخیم ، وت  زا  ایادخ 
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یف  ُلِداْعلا  ِِهئآَقب ، ِۀَّیِموُْمیَد  یف  ُدِّحَوَتُْملا  ِِهئایِْربِک ، یف  ُدِّرَفَتُْملا  ِِهناْطلُس ،
، لداع شناگدیرفآ  نایم  رد  اتکی ، شیگنادواج  هناگی ، شیگرزب  ردتقم ،

یتاجاح  یهلا  ِِهَتبوُقُع ، ِریخَْأت  یف  ُمیرَْکلا  ِِهتَّیِضَق ، یف  ُِملاْعلا  ِِهتَّیَِرب ،
میاهزاین  ادوبعم  تسا ، راوگرزب  رفیک  نتخادنا  ریخأت  رد  ملاع و  شندرک  مکح  رد 

َْتناَف  ٍْریَخ  ْنِم  ینَتْقَّفَو  امَّلُکَو  َْکیََدل ، ٌۀَفُوقْوَم  یلامآَو  َْکَیلا ، ٌۀَفوُرْصَم 
وت سپ  یتشاد  مقّفوم  يریخ  راک  رب  هک  نامز  ره  و  تسوت ، هاگشیپ  رد  رضاح  میاهوزرآ  وت و  هّجوتم 

ِْهَیلا  ُأَْجلَی  ًاِّیلَم  ای  ُِبلاطَْملا ، ُهُدَُؤت  ًاریدَق ال  ای  ِْهَیلا ، یقیرَطَو  ِْهیَلَع ، یلیلَد 
هک  يرگناوت  يا  دنکن ، تاهدنامرد  اهتساوخرد  هک  ییاناوت  يا  يدوب ، نآ  يوس  هب  مهار  نآ و  هب  میامنهار 

ِناسْحِْإلا  ِتاداع  یلَع  ًایِراج  ِمَعِّنلِاب  َْکنِم  ًابوُحْصَم  ُْتلِزام  ٍبِغار ، ُّلُک 
ناسحا  هارمه  و  وت ، ياهتمعن  زا  رادروخرب  هتسویپ  دروآ ، هانپ  وت  هب  یقاتشم  ره 

ِمَْربُْملا  َِکئآضَقَو  ِءآیْشَْألا ، ِعیمَج  یف  ِةَِذفاَّنلاِةَرْدُْقلِاب  َُکلَئْسا  ِمَرَْکلاَو ،
تیمتح  مکح  و  ءایشا ، یمامت  رد  تذفان  تردق  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ماهدوب  وت ، مرک  و 

ِلابِْجلا  َیلا  اِهب  َتْرَظَن  یتَّلا  ِةَرْظَّنلِابَو  ِءآعُّدلا ، ِرَْسیِاب  ُُهبُجَْحت  يذَّلا 
يدومن  اههوک  هب  هک  یهّجوت  نآ  قح  هب  و  يرادزاب ، اعد  نیرتمک  اب  ار  نآ  هک 

، ْتَعَفَتْراَف ِتاومَّسلا  َیلا  َو  ْتَحَّطَسَتَف ، َنیضَرَْألا  َیلا  َو  ْتَخَماشَتَف ،
دنتشگ عفترم  يدومن و  اهنامسآ  هب  دندش و  هدرتسگ  يدومن و  اهنیمز  هب  دندش و  هتشارفارب  و 

ْنَع  َفَُطلَو  ِرَشَْبلا ، ِتاظََحل  ِتاَودا  ْنَع  َّلَج  ْنَم  ای  ْتَرَّجَفَتَف ، ِراِحْبلا  َیلاَو 
زا و  يرترب ، رشب  دید  رازبا  زا  هک  یسک  يا  دندش ، يراج  يدومن و  اهبآ  هب  و 

یضَتْقَی  َْکنِم  ٍقیفْوَِتب  اَّلا  يدِّیَس  ای  ُدَمُْحت  ال  ِرَکِْفلا ، ِتارَطَخ  ِِقئآقَد 
تسوت  بناج  زا  هک  یقیفوت  هطساو  هب  رگم  يوشن  هدوتس  مرورس ، اقآ و  يا  يرتفیطل ، دنکیم  روطخ  رکف  هب  هک  ییاهیراکهزیر 

یتَمَف  ًارْکُش ، اِهب  َْتبَجْوَتْسا  اَّلا  ٍۀَّنِم  ِرَغْصا  یلَع  ُرَکُْشت  الَو  ًادْمَح ،
، یساپس بجوتسم  زین  تمعن  نآ  رب  هک  نیا  زج  تمعن  نیرتکچوک  رب  يوشن  يرازگساپس  و  دبلطیم ، یشیاتس  دوخ  هک 

َکُِعیانَص  ُئَفاُکتَو  َيالْوَم ، ای  َكُؤالآ  يزاُجتَو  یهلا  ای  َكُؤآمْعَن  یصُْحت 
؟ دوش ناربج  تیاهتمعن  یک  و  نم ، يالوم  يا  دوش  ینادردق  تیاهتمعن  هنوگچ  و  نم ، دوبعم  يا  دوش !؟ اصحا  تیاهتمعن  یک  سپ 

، َنوُرِکاَّشلا ُرُکْشَی  َكِرْکُش  ْنِمَو  َنوُدِماْحلا ، ُدَمْحَی  َکِمَِعن  ْنِمَو  يدِّیَس  ای 
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نارکاـش هک  تسوـت  يرازگـساپس  هیاـس  رد  دـننکیم و  شیاتـس  ناگدننکشیاتـس  هـک  تسوـت  ياـهتمعن  هیاـس  رد  و  مرورـس ، اـقآ و  يا 
دننکیم يرازگساپس 
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َحانَج  َنیئِطاْخلا  یَلَع  ُرِشاَّنلاَو  َكِْوفَع ، یف  ِبُونُّذِلل  ُدَمَتْعُْملا  َْتناَو 

ناراکاطخ  رب  یشوپهدرپ  هدنرتسگ  ناهانگ و  ششخب  وفع و  رد  دامتعا  دروم  ییوت  و 
یّتَح  َکُْملِح  اهافْخا  ٍۀَئِّیَس  ْنِم  ْمَکَف  َكِدَِیب ، ِّرُّضِلل  ُفِشاْکلا  َْتناَو  َكِْرتِس ،

زا ات  دناشوپ  ار  اهنآ  تییابیکش  هک  یناهانگ  رایسب  هچ  سپ  تتردق ، اب  تالکشم  هدننک  فرطرب  ییوت  و 
َْتلَلَج  َُکتازاُجم ، اْهیَلَع  ْتَمُظَع  یّتَح  َُکلْضَف  اهَفَعاض  ٍۀَنَسَحَو  ْتَلِخَد ،

، دش گرزب  اهنآ  رب  تیاهشاداپ  هک  نیا  ات  درک  نادنچ  ود  ار  اهنآ  تمرک  لضف و  هک  ییاهیکین  و  تفر ، نیب 
ُْنْنماَف  ُلْضَْفلاَو ، ُناسْحِْإلا  اَّلا  َْکنِم  یجُْری  ْناَو  ُلْدَْعلا ، اَّلا  َْکنِم  َفاُخی  ْنا 

، دنشاب راودیما  وت  فطل  ناسحا و  هب  زج  و  دنسرتب ، وت  تلادع  زا  زج  هک  یتسه  نآ  زا  رترب 
َْول يدِّیَس  َُکلْدَع ، ِِهب  ُمُکْحَی  اِمب  یْنلُذَْخت  الَو  َُکلْضَف ، ُهَبَجْوا  اِمب  َّیَلَع 

رگا مرورس  اقآ و  يا  نکم ، مراوخ  دنکیم  مکح  تتلادع  هچنآ  هب  و  راذگ ، ّتنم  نم  رب  دنکیم  باجیا  تمرک  لضف و  هچنآ  هب  سپ 
ُتاوامَّسلا  ِوا  یْنتَّدََهل  ُلابِْجلا  ِوا  یب  ْتَخاَسل  یبُونُِذب  ُضْرَْألا  ِتَِملَع 

اهنامسآ ای  دیبوکیم  مه  رد  ارم  اههوک  ای  دربیم ، ورف  دوخ  ماک  هب  ارم  دوب  هاگآ  مناهانگ  زا  نیمز 
َيالْوَم  يدِّیَس  يدِّیَس  يدِّیَس  یْنتَقَرْغََأل  ُراِحْبلا  ِوا  یْنتَفَطَتْخَال 

نم  يالوم  مرورس ، مرورس ، مرورس ، تخاسیم ، قرغ  ارم  اهایرد  ای  دوبریم  ارم 
َتْدَعَو  ام  یْنمِرَْحت  الَف  َِکتَفایِِضل ، یفُوقُو  َرَّرَکَت  ْدَق  َيالْوَم ، َيالْوَم 

يدومرف  هدعو  تناگدننک  تساوخرد  هب  هچنآ  زا  سپ  مدمآ ، تینامهیم  هب  اهراب  نم ، يالوم  نم ، يالوم 
ای َنیِدباْعلا ، َدُوبْعَم  ای  َِنیفِراْعلا ، َفوُْرعَم  ای  َِکتَلَئْسَِمل ، َنیضِّرَعَتُْملا 

يا  نادباع ، هدش  تدابع  يا  نافراع ، دزن )  ) هدش هتخانش  يا  نکم ، ممورحم 
ای ُهَدِمَح ، ْنَم  َدوُمْحَم  ای  َنیرِکاَّذلا ، َسیلَج  ای  َنیرِکاَّشلا ، َروُکْشَم 

يا  هدننک ، شیاتس  ره  هدش  شیاتس  يا  نارکاذ ، نیشنمه  يا  نارکاش ، هدش  يرازگساپس 
َثْوَغ  ای  ُهَّبَحا ، ْنَم  َبُوبْحَم  ای  ُهَدَّحَو ، ْنَم  َفوُصْوَم  ای  ُهَبَلَط ، ْنَم  َدوُجْوَم 

سردایرف  يا  نارادتسود ، بوبحم  يا  تسرپهناگی ، ره  هدش  فیصوت  يا  هدننکبلط ، ره  دزن )  ) رضاح
ْنَم ال ای  َوُه ، اَّلا  َْبیَْغلا  ُمَْلعَی  ْنَم ال  ای  ِْهَیلا ، َبانا  ْنَم  َدوُصْقَم  ای  ُهَدارا ، ْنَم 

زاب ار  يدـب  یـسک  وت  زج  هک  يا  تسین ، هاـگآ  بیغ  زا  یـسک  وت  زج  هک  يا  تیوس ، هب  ناگدـننکتشگزاب  دوصقم  يا  ناگدـننکهدارا ،
زج هک  يا  درادن ،

َْبنَّذلا  ُرِفْغَی  ْنَم ال  ای  َوُه ، اَّلا  َْرمَْألا  ُرِّبَُدی  ْنَم ال  ای  َوُه ، اَّلا  َءوُّسلا  ُفِرْصَی 
هانگ  یسک  وت  زج  هک  يا  دنکن ، ریبدت  ار  اهراک  یسک  وت 
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ِلَص  َوُه ، اَّلا  َْثیَْغلا  ُلِّزَُنی  ْنَم ال  ای  َوُه ، اَّلا  َْقلَْخلا  ُُقلْخَی  ْنَم ال  ای  َوُه ، اَّلا 

، دتسرفن ورف  ار  ناراب  یسک  وت  زج  هک  يا  دنیرفاین ، ار  تاقولخم  یسک  وت  زج  هک  يا  دزرماین ، ار 
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َكُرِفْغَتْسا  ّینا  ِّبَر  َنیِرفاْغلا ، َْریَخ  ای  یل  ْرِفْغاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع 
وت زا  يراسمرش  اب  اراگدرورپ ، ناگدنزرمآ ، نیرتهب  يا  زرمایب  ارم  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب 

، ٍَۀبانا َرافِْغتْسا  َكُرِفْغَتْساَو  ٍءآجَر ، َرافِْغتْسا  َكُرِفْغَتْساَو  ٍءآیَح ، َرافِْغتْسا 
مبلطیم  شزرمآ  وت  زا  تیوس  هب  تشگزاب  اب  و  مبلطیم ، شزرمآ  وت  زا  يراودیما  اب  و  مبلطیم ، شزرمآ 

َرافِْغتْسا َكُرِفْغَتْساَو  ٍۀَبْهَر ، َرافِْغتْسا  َكُرِفْغَتْساَو  ٍۀَبْغَر ، َرافِْغتْسا  َكُرِفْغَتْساَو 
يرادربنامرف  تعاطا و  اب  و  مبلطیم ، شزرمآ  وت  زا  ساره  سرت و  اب  و  مبلطیم ، شزرمآ  وت  زا  قایتشا  اب  و 

َكُرِفْغَتْساَو  ٍراْرقا ، َرافِْغتْسا  َكُرِفْغَتْساَو  ٍنامیا ، َرافِْغتْسا  َكُرِفْغَتْساَو  ٍۀَعاط ،
، مبلطیم شزرمآ  وت  زا  هانگ ) هب   ) فارتعا اب  و  مبلطیم ، شزرمآ  وت  زا  تیگناگی ) هب   ) نامیا اب  و  مبلطیم ، شزرمآ  وت  زا 

َرافِْغتْسا َكُرِفْغَتْساَو  يْوقَت  َرافِْغتْسا  َكُرِفْغَتْساَو  ٍصالْخا ، َرافِْغتْسا 
اب و  مبلطیم ، شزرمآ  وت  زا  يراگزیهرپ  اب  و  مبلطیم ، شزرمآ  وت  زا  صالخا  اب  و 

ٍبِراه  ََکل ، ٍلِماع  َرافِْغتْسا  َكُرِفْغَتْساَو  ٍۀَّلِذ ، َرافِْغتْسا  َكُرِفْغَتْساَو  ٍلُّکََوت ،
نازیرگ  و  تنیمارف ) هب   ) لمع اب  و  مبلطیم ، شزرمآ  وت  زا  تهاگرد ) هب   ) عوشخ اب  و  مبلطیم ، شزرمآ  وت  زا  تتاذ ) رب   ) لّکوت

اِمب َّيَِدلاو  یلَع  َو  َّیَلَع  ُْبتَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  َْکَیلا ، َْکنِم 
ردـپ و نم و  لاح  لـماش  ار  دوخ  تمحر  تسرف ، دورد  شکاـپ  نادـناخ  دـمحم و  رب  سپ  مبلطیم  شزرمآ  وت  زا  تدوخ  يوس  هب  وت ، زا 

نادرگ  مردام 
یّمَُسی  ْنَم  ای  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرا  ای  َکِْقلَخ ، ِعیمَج  یلَع  ُبُوتَتَو  َْتُبت 

هک  یسک  يا  نانابرهم ، نیرتنابرهم  يا  ياهدرک ، تتاقولخم  مامت  لاح  لماش  هک  هنوگنامه 
ِروُفَْغلِاب یّمَُسی  ْنَم  ای  ِمیحَّرلا ، ِروُفَْغلِاب  یّمَُسی  ْنَم  ای  ِمیحَّرلا ، ِروُفَْغلِاب 

هدنشخب  هک  یسک  يا  يدش ، هدیمان  نابرهم  هدنشخب  هک  یسک  يا  يدش ، هدیمان  نابرهم  هدنشخب و 
ْرُکْشاَو یلَمَع  ِّكَز  َو  یَتبَْوت  ْلَْبقاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِمیحَّرلا ،

ار مشالت  و  نادرگ ، كاپ  ار  ملمع  ریذپب و  ار  ماهبوت  و  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  يدش ، هدیمان  نابرهم  و 
ای یتَلَئْسَم  ْبِّیَُخت  الَو  یتْوَص  ْبُجَْحتالَو  یتَعارَض  ْمَحْراَو  ییْعَس 

يا  نادرگم ، دیماان  ارم  و  هدن ، رارق  یشومارف )  ) هدرپ رد  ار  میادص  و  نک ، محر  میگداتفا  رب  و  هد ، شاداپ 
ِعیمَج  یف  ْمُهْعِّفَشَو  یئآعُدَو  یمالَس  یتَِّمئا  ِْغْلباَو  َنیثیغَتْسُْملا ، َثْوَغ 

ار نانآ  متساوخ  وت  زا  هچنآ  همه  رد  و  ناسرب ، مناماما  هب  ار  میاعد  مالس و  ناهاوخسردایرف ، سردایرف 
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ام َِکلذ  ْنِم  ْمُهْدِزَو  ْمَُهل ، یغَْبنَی  امَک  ْمِْهَیلا  یتَّیِدَه  ْلِصْواَو  َُکْتلَئَس ، ام 
هنوگ  نآ  و  ناسرب ، اهنآ  هب  تسا  ناشماقم  هتسیاش  هک  هنوگ  نآ  ار  ماهیده  و  نادرگ ، معیفش 

ِِیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلا  َةَُّوقالَو  َلْوَح  الَو  َكُْریَغ ، اهیصُْحی  ٍفاعْضِاب ال  ََکل  یغَْبنَی 
اب هبترمدنلب و  دنوادخ  يارب  زج  ییورین  ناوت و  و  درادن ، ار  نآ  ءاصحا  ناوت  یسک  وت  زج  هک  ياهزادنا  هب  ازفایب  نآ  رب  تسوت  هتسیاش  هک 

[598 .] َنیرِهاَّطلا ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  َنیلَسْرُْملا  ِبَیْطا  یلَع  ُهَّللا  یَّلَصَو  ِمیظَْعلا ،
. دتسرف دورد  شکاپ  نادناخ  ناگداتسرف و  نیرتكاپ  دمحم  رب  ادخ  و  تسین ، تمظع 

***
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: حرش نیا  هب  تسا ، هدش  لقن  مالسلا  مهیلع  هّمئا  زا  یضعب  زا  تارایزلا » لماک   » رد زین  نآ  هک  تسا  یهاتوک  ترایز  مود  ترایز 
: وگب یتفر  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ربق  دزن  هب  هک  یماگنه 

، ِّیِقَّنلا ِّیِقَّتلا  ِمامِْإلا  یَضَتْرُْملا ، اَضِّرلا  یَسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
كاپ  ياوقت  اب  هدیدنسپ  ماما  نآ  اضرلا  یسوم  نب  یلع  رب  تسرف  دورد  ایادخ 

، ِدیهَّشلا ِقیّدِّصلا  يرَّثلا  َتَْحت  ْنَمَو  ِضْرَْألا  َقْوَف  ْنَم  یلَع  َِکتَّجُحَو 
دیهش يوگتسار  نآ  تسا  نیمز  ریز  رد  هک  ره  نیمز و  يور  هک  ره  رب  وت  تّجح  و 

َْتیَّلَص  ام  ِلَْضفاَک  ًۀَفِدارَتُم ، ًةَِرتاوَتُم  ًۀَلِصاوَتُم  ًۀَیِکاز  ًۀَیمان  ًةَریثَک  ًةالَص 
یتسرفیم  هک  يدورد  نیرتهب  دننام  مه  لابند  یپ و  رد  یپ  هتسویپ و  هزیکاپ و  هتفای و  ومن  رایسب  يدورد 

[599 .] َِکئآِیلْوا ْنِم  ٍدَحا  یلَع 
. تناتسود زا  یکی  رب 

***
: تسا هدرک  لقن  ریز  حرش  هب  ار  يرگید  ترایز  هعنقم »  » رد دیفم » خیش   » موس ترایز 

: ییوگیم یتسیایم و  ترضح  نآ  ربق  دزن  دوخ ، ياهسابل  نیرتهزیکاپ  ندیشوپ  ترایز و  لسغ  زا  سپ 
َْنباَو  ِهَّللا  َۀَّجُح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهِِّیلَو ، َْنباَو  ِهَّللا  َِّیلَو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

دنزرف ادخ و  تّجح  يا  وت  رب  مالس  شّیلو ، دنزرف  ادخ و  ّیلو  يا  وت  رب  مالس 
ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  یْقثُْولا  َةَوْرُْعلاَو  يدُْهلا  َماما  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِِهتَّجُح ،

تمحر  و  یهلا ، مکحم  نامسیر  رگتیاده و  ماما  يا  وت  رب  مالس  شتّجح ،
478 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ُتاوَلَص  َنوُرِهاَّطلا ، َكُؤآبآ  ِْهیَلَع  یضَم  ام  یلَع  َْتیَضَم  َکَّنا  ُدَهْشا  ُُهتاکََرب ، َو 
دورد هک  تکاپ - ناردپ  هک  یتفر  یهار  نامه  هب  وت ، هک  مهدیم  یهاوگ  داب ، وت  رب  ادخ  تاکرب  و 

َکَّناَو  ٍلِطاب ، یلا  ٍّقَح  ْنِم  ْلِمَت  َْملَو  ًيدُه ، یلَع  ًیمَع  ِْرثُْؤت  َْمل  ْمِْهیَلَع ، ِهَّللا 
نیقی  هب  و  یتفاین ، لیامت  لطاب  يوس  هب  قح  هار  زا  يدادن ، حیجرت  تیاده  رب  ار  یهارمگ  دناهتفر ، هار  نآ  هب  داب - نانآ  رب  ادخ 

ِِهلْهاَو  ِمالْسِْإلا  ِنَع  ُهَّللا  َكازَجَف  َۀَنامَْألا ، َْتیَّداَو  ِِهلوُسَِرلَو ، ِهَّلل  َتْحَصَن 
ناناملسم  مالسا و  زا  ار  شاداپ  نیرتهب  دنوادخ  سپ  يدرک ، ادا  ار  تناما  هدومن و  یهاوخریخ  شلوسر  ادخ و  يارب 

ًاِیلاُوم َکِّقَِحب ، ًافِراع  ًارئآز  یّما  َو  َْتنا  یبِاب  َُکْتیَتا  ِءآزَْجلا ، َْریَخ 
رادتسود و  هاگآ ، وت  قح  زا  هک  یلاح  رد  ماهدمآ  وت  ترایز  هب  داب ، وت  يادف  مردام  ردپ و  دنک ، تیانع  وت  هب 

دزن رد  سپ  ماوـت ، نانمـشد  نمـشد  تناتـسود و  رــس  يـالاب  بناـج  هـب  هاـگنآ  َکِّبَر * َدـْنِع  یل  ْعَفـْـشاَف  َِکئآدـْعَِأل ، ًاـیِداعُم  َکـِئآِیلْوَِأل ،
.********** نک متعافش  تراگدرورپ 

، ُُهتاکََربَو ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنب  اَی  َيالْوَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  وگب : درگرب و 
داب وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  و  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  مرورس ، الوم و  يا  وت  رب  مالس  ******* 

، َِکئآدْعا ْنِم  ِهَّللا  َیلا  ُءَْربا  ُدِشْرُْملا ، ُِّیلَْولاَو  يداْهلا  ُمامِْإلا  َکَّنا  ُدَهْشا 
میوجیم  يرازیب  ادخ  هاگرد  هب  تنانمشد  زا  ياهدننکداشرا ، تسرپرس ، رگتیاده و  ماما  نیقی  هب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ 

. ُُهتاکََربَو ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َِکتَیالِِوب ، ِهَّللا  َیلا  ُبَّرَقَتاَو 
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. داب وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  دورد و  میوجیم ، بّرقت  ادخ  هاگرد  هب  وت ، تیالو  اب  و 
زا ار  دوخ  تاجاح  درگرب و  اپ  نییاپ  فرط  هب  ناوخب و  مه  يرگید  ياهزامن  یهاوخیم  رگا  روآ و  ياجب  ترایز  زامن  تعکر  ود  سپس 

[600 !] نک بلط  دنوادخ 

: عادو ترایز 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  هک  وگب  ار  ینخـس  نامه  ترـضح  نآ  اب  عادو  يارب  هک  دنکیم  لقن  نیمالا » دـلب   » زا هللا  همحر  یـسلجم » هماّلع  »
: ینعی تسا  هتشاد  نایب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  لوسر  اب  عادو  يارب 

ِهَّللا  َِّیلَو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  وگب : یتساوخ  رگاو  َْکیَلَع  یمیلْسَت  َرِخآ  ُهَّللا  ُهَلَعَج  ال 
ادخ ّیلو  يا  وت  رب  مالس  دهدن ******** رارق  امش  رب  ممالس  نیرخآ  ار  مالس  نیا  دنوادخ 

479 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، َکِِّیبَن َْنبا  یتَرایِز  ْنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ  ُْهلَعَْجت  َّمُهللا ال  ُُهتاکََربَو ، ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو 

تربمایپ  دنزرف  زا  مترایز  نیرخآ  ار  مترایز  ایادخ  داب ، وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  و 
یفَو  ُهَعَم  ینْرُشْحاَو  َِکتَّنَج ، یف  ُهاَّیاَو  ینْعَمْجاَو  َکِْقلَخ ، یلَع  َِکتَّجُحَو 

رد وا و  اب  ارم  روآ و  مه  درگ  تشهب  رد  وا  اب  ارم  و  هدم ، رارق  تاقولخم  رب  وت  تّجح  و 
َکُعِدْوَتْساَو  ًاقیفَر ، َِکئلوا  َنُسَحَو  َنیِحلاَّصلاَو ، ِءآدَهُّشلا  َعَم  ِِهبْزِح 

هب  ار  وت  هد ، رارق  دنتسه  یبوخ  ناقیفر  هک  ناحلاص  نادیهش و  اب  هارمه  وا  هورگ 
ِِهب  َْتئِج  اِمبَو  ِلوُسَّرلِابَو ، ِهَّللِاب  اَّنَمآ  َمالَّسلا ، َْکیَلَع  ُءَْرقاَو  َکیعْرَتْساَو ، َهَّللا 

هدروآ  هچنآ  هب  شلوسر و  ادخ و  هب  متسرفیم ، دورد  وت  رب  مهاوخیم و  وت  زا  ار  ملاح  تیاعر  مراپسیم و  ادخ 
[601 .] َنیدِهاَّشلا َعَم  اْنُبتْکاَف  ِْهیَلَع ، َْتَللَدَو 

. امرف تبث  ناهاوگ  هرمز  رد  ار  ام  مان  سپ  میراد ، نامیا  ياهدومن  ییامنهار  نآ  هب  و 
: دوش يروآدای  هتکن  هس  تسا  مزال  لصف  نیا  نایاپ  رد  يروآدای :

ییاهزور ًاصوصخ  تسا ، لضفا  یمالسا ، سّدقم  ياهزور  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ترایز  دیوگیم : یـسلجم » هماّلع   » موحرم - 1
سپس رفص ) هام  رخآ  روهشم  قباطم   ) ترضح نآ  تداهـش  زور  و  هدعقلايذ )  11  ) تدالو زور  لثم  دراد  ترـضح  نآ  هب  صاصتخا  هک 

نآ تداهـش  زور  یتیاور  قبط   ) هدـعقلايذ زور 23  رد  ار  ترـضح  نآ  تراـیز  بابحتـسا  سوواـط » نب  دّیـس   » موحرم لاـبقا »  » باـتک زا 
زور یمق  ثّدحم  موحرم  [ 602 .] تشذگ بجر  هام  رد  ترـضح  نآ  ترایز  بابحتـسا  دسیونیم : نایاپ  رد  دنکیم و  لقن  زین  ترـضح )

. تسا هدرک  همیمض  دراوم  نیا  هب  زین  ار  هدعقلايذ   25
ترایز طرش  حیرض  ندیـسوب  اریز  دننک  تمحز  داجیا  نارگید  يارب  دنـشاب و  هتـشاد  سدقم  حیرـض  ندیـسوب  رد  رارـصا  دیابن  مدرم  - 2

. دوشیم لصاح  ترایز  زین  مالس  کی  نتفگ  اب  تسین و 
تشذـگ و هک  هَّللا  نیما  ترایز  دـننام  هعماج  تارایز  زا  ناوتیم  الاب ، هصوصخم  هناـگ  هس  تاراـیز  زا  هتـشذگ  هک  تسادـیپ  هتفگاـن  - 3

. درک هدافتسا  دمآ ، دهاوخ  ًادعب  تسا و  مهم  رایسب  تارایز  زا  هک  هریبک  هعماج  ترایز 
. دیآیم هعماج  تارایز  شخب  رد  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  ياهترایز 

هدرک لقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  حدـم  رد  یماج  زا  یمق  ثّدـحم  موحرم  هک  ار  یبلاـج  راعـشا  تسا  هتـسیاش  لـصف ، نیا  ناـیاپ  رد 
: میروایب
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480 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

َنیِّیبَّنلا  ِْریَخ  ِلآ  یلَع  ٌمالَسسیَو  هط  ِلآ  یلَع  ٌمالس 
ناربمیپ  نیرتهب  نادناخ  رب  مالسنیسای  هط و  نادناخ  رب  مالس 

ُنیّدلاَو  ُْکلُْملا  ِِهب  یهاُبی  ٌمامااهیف  َّلَح  ٍۀَضْوَر  یلَع  ٌمالَس 
نید  کُلم و  نادب  دنک  راختفا  هک  یمامانآ  رد  تفرگ  نکسم  هک  يا  هضور  رب  مالس 

نیطالس  هاگهلبق  شرد  میرحدمآ  هک  قلطم  هاش  قحب  ماما 
نیکمت  جُرب  هم  ناکما ، جرُد  ِرُدناسحا  خاش  لگ  نافرع ، خاک  هش 

نییآ  شدوب  اضر  نوچ  بقل  دش  اضرشیادخ  زک  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع 
نیبناهج  مشچ  هریت  تدوبن  رگایناهج  ار  وا  ینیب  فرش  لضف و  ز 

نیکشم  يوسیگب  ار  شرد  رابغّتنج  ناروُح  دنبور  رطع  یپ 
نیچ . رب  تسوا  زج  هچ  ره  زا  نماد  وربوا  نماد  فکب  يرآ  یهاوخ  رگا 

***

481 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

( مالسلا امهیلع  يرکسع  نسح  ماما  يداه و  ماما   ) نیّیرکسع ترایز  متشه : لصف 

: مالسلا امهیلع  نیّیرکسع  ترایز  تلیضف 

هیلع قداص  ماما  زا  هک  هنوگ  نآ  هکلب  تسین ، رتمک  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  ریاس  ترایز  زا  راوگرزب  ود  نآ  ترایز  تلیـضف  هک  تسین  یّکش 
هدرک ترایز  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  نآ  لثم  دنک  ترایز  ار  مالسلا  مهیلع  هّمئا  زا  یکی  هک  یسک  : » تشذگ مالسلا 
زامن تعکر  راهچ  وا  دزن  دـنک و  ترایز  ار  ياهعاطالا  بجاو  ماما  سک  ره   » هک تشذـگ  ترـضح  نآ  زا  زین  تیاور  نیا  و  [ 603 «.] تسا

ۀّمئالا و یبّنلا و  روبق  ریمعت  باوث   » باب رد  یسلجم » هماّلع   » موحرم و  [ 604 «] دوشیم هتشون  هرمع  کی  جح و  کی  باوث  وا  يارب  درازگ ،
هراـشا اـهنآ  زا  یتمـسق  هب  تاراـیز  شخب  لـیاوا  رد  دوشیم و  هّمئا  همه  روبق  لـماش  هک  دـنکیم  لـقن  تیاور  دودـح 15  [ 605 «] اهترایز

. دیدرگ
: تسا هّجوت  لباق  زین  ریز  تیاور  هس  هطبار  نیا  رد 

ناما يأر  نم  ّرس   » رد نم  ربق  دومرف : هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  يرفعج  مشاهوبا  زا  یـسوط » خیـش   » موحرم - 1
يانعم ًاعبط  و  دنتسه ) نکاس  اجنآ  رد  هک  ّتنس  لها  هعیـش و  هورگ  ود  روظنم  [ ) 606 .] تسا هورگ  ود  ره  يارب  یهلا ) باذـع  اهالب و  زا  )

رفعج نب  یـسوم  ربق  هک  نانچ  تسا ، هدرک  هطاحا  ار  همه  هک  تسا  یّماع  تکرب  ترـضح ، نآ  ربق  تکرب  هک  دوب  دهاوخ  نآ  تیاور  نیا 
ماما تمدخ  دیوگیم : هک  دنکیم  لقن  یـضعب  زا  یلاما »  » رد یـسوط » خیـش  - » 2 [ 607 .] تسا دادـغب  یلاها  همه  يارب  ناما  مالـسلا  هیلع 

: مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  يداه 
ییاعد منکیم  لقن  تیارب  نآلا  هک  ییاعد  دومرف : موش ، کیدزن  ّلجوّزع  يادـخ  هب  نآ  قیرط  زا  هک  زومایب  نم  هب  ییاـعد  نم ! ياـقآ  يا 
سویأم دناوخب  ار  اعد  نیا  نم  مرح  رد  هک  یـسک  ماهتـساوخ ، ّلجوّزع  دنوادخ  زا  مناوخیم و  ار  ادـخ  نآ  اب  تاقوا  زا  يرایـسب  هک  تسا 
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: تسا نیا  اعد  ددرگنرب ،
ای َو  َدَنَّسلا ، َو  یفْهَک  ای  َو  َدَمَتْعُْملا ، َو  یئاجَر  ای  َو  ِدَدُْعلا ، َْدنِع  یتَّدُع  ای 

يا  و  منابیتشپ ، هاگهانپ و  يا  و  مهاگهیکت ، دیما و  يا  و  اههریخذ ، نایم  رد  ماهریخذ  يا 
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ْنِم  ُهَتْقَلَخ  ْنَم  ِّقَِحب  َّمُهَّللا  َُکلَئْسَأ  ٌدَحَأ ، ُهَّللا  َوُه  ُْلق  ای  َو  ُدَحَأ ، ای  ُدِحاو 
نایم  زا  هدیزگرب )  ) ِتاقولخم ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  تسا ،» هناگی  اتکی و  دنوادخ  وگب  : » یتفگ هک  يا  و  اتکی ، يا  هناگی 

ْلَْعفاَو  ْمِِهتَعامَج  یلَع  ِّلَص  ًادَحَأ ، ْمُهَْلثِم  َکِْقلَخ  یف  ْلَعَْجت  َْمل  َو  َکِْقلَخ ،
نینچ  نم  هرابرد  تسرف و  دورد  نانآ  یمامت  رب  ياهدادن ، رارق  ناشیا  دننام  ار  یناسک  نانآ  نایم  رد  هک  تناگدیرفآ ،

[608] اذَک َو  اذَک  یب 
ناــــنچ ناــــنمؤم و  زا  یـــــضعب  یهاوــــگ  قباــــطم  دـــــهاوخب .) ار  شتجاـــــح  اذـــــک » اذـــــک و  یب  لـــــعفاو   » ياـــــج هــــب  )

********************************************* نک
. تسا هدیسر  هبرجت  هب  سّدقم  مرح  نآ  رد  اعد  نیا  ندناوخ  ریثأت  صلخم ،

دزن هک  درک  اضاقت  ترضح  نآ  زا  تشاد ، مالسلا  هیلع  يداه  ماما  نامز  رد  یّمهم  لکشم  یـصخش  هک  هدش  تیاور  یعادلاةّدع »  » رد - 3
امش ایآ  درک : ضرع  دیسر و  ترضح  تمدخ  دش ؛ لح  لماک  روط  هب  وا  لکـشم  هک  تشذگن  يزیچ  دنک . تعافـش  وا  يارب  تقو  هفیلخ 

میربب و هانپ  وا  هب  اهنت  مهم  لئاسم  رد  هک  هدرک  تیبرت  هنوگ  نیا  ار  ام  دنوادخ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دیدرک ؟ نم  يارب  یتعافـش  وا  دزن 
ار دوخ  فطل  مه  دـنوادخ  مهد ، رییغت  ار  دوخ  مسر  هار و  منک و ) هفیلخ  دزن  ار  وت  تعافـش  رگا   ) هک مدیـسرت  میهاوخن ، يزیچ  وا  ریغ  زا 
. دوش باجتـسم  شیاعد  هکنیا  رگم  دناوخن  مربق  دزن  ار  اعد  نیا  نم  زا  دـعب  يدـحا  هک  ماهتـساوخ  ّلجوّزع  دـنوادخ  زا  نم  دـهد و  رییغت 

[609 .] دومرف لقن  ًانیع  ار  قوف  ياعد  سپس 

مالسلا امهیلع  مامه  ماما  ود  نآ  ترایز  تّیفیک 

: راوگرزب ود  نآ  كرتشم  ترایز 

هیلع يرکـسع  ماما  مالـسلا و  هیلع  يداه  ماما  ترایز  دصق  هاگره  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  یـضعب  زا  هیولوق » نبا  »
تشپ دشن ، نکمم  تیارب  ربق  رانک  هب  ندیسر  رگا  و  ربق ، رانک  يدیسر  راوگرزب  ود  نآ  ربق  هب  رگا  ترایز  لسغ  زا  دعب  يدومن  ار  مالـسلا 

: وگب تسیاب و  هدش 610 ] بصن  ربق  لباقم  راوید  رد  هک  ياهکبش 
ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِیَتَّجُح  ای  امُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِیَِّیلَو  ای  امُْکیَلَع  ُمالَّسلا 

مالس  دنوادخ ، تّجح  ود  امش  رب  مالس  ادخ ، ّیلو  ود  امش  رب  مالس 
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ِهَّلل  اَدب  ْنَم  ای  امُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِضْرَْألا ، ِتاُملُظ  ِیف  ِهَّللا  ِيَرُون  ای  امُْکیَلَع 
راکشآ امش  دروم  رد  ار  شاهدارا  دنوادخ  هک  امش  رب  مالس  نیمز ، ياهیکیرات  رد  راگدرورپ  رون  ود  امش  رب 

ًاِیلاُوم امُِکئآدْعَِأل ، ًایِداعُم  امُکِّقَِحب ، ًافِراع  ًاِرئاز  امُُکْتیَتا  امُِکنْأَش ، یف 
رادتسود ناتنانمشد و  نمشد  ناتّقح و  هب  يانشآ  هک  یلاح  رد  ماهدمآ  ناتهاگرد  هب  ترایز  يارب  درک ،

اِمل ًاقِّقَُحم  ِِهب ، اُمتْرَفَک  اِمب  ًاِرفاک  ِِهب ، اُمْتنَمآ  اِمب  ًانِمُْؤم  امُِکئآِیلْوَِأل ،
، دیاهتسناد قح  رب  ار  هچنآ  و  مرفاک ، دیاهدش ، رفاک  ار  هچنآ  هدروآ و  نامیا  دیاهدروآ ، نامیا  نآ  هب  امش  هچنآ  هب  و  متسه ، ناتناتسود 
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، دیاهتسناد قح  رب  ار  هچنآ  و  مرفاک ، دیاهدش ، رفاک  ار  هچنآ  هدروآ و  نامیا  دیاهدروآ ، نامیا  نآ  هب  امش  هچنآ  هب  و  متسه ، ناتناتسود 
یّظَح  َلَعْجَی  ْنا  امُکَّبَرَو ، ّیبَر  َهَّللا  ُلَئْسا  اُمْتلَْطبا ، اَِمل  اًلِْطبُم  اُمتْقَّقَح ،

ار ماهرهب  هک  مهاوخیم  تسامش  نم و  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  زا  مرامشیم ، لطاب  دینادیم ، لطاب  ار  هچنآ  هدرمش و  ّقح 
ِیف  امُکَتَقَفاُرم  ینَقُزْرَی  ْناَو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  َةالَّصلا  اَمُِکتَرایِز  ْنِم 

رد ار  ناتهتسیاش  ناردپ  امش و  اب  ینیشنمه  و  دهد ، رارق  شکاپ  نادناخ  دّمحم  رب  دورد  ار  امش  ترایز  زا 
، ِراَّنلا َنِم  یتَبَقَر  َِقتُْعی  ْنا  ُُهلَئْساَو  َنیِحلاَّصلا ، اَمُِکئابآ  َعَم  ِنانِْجلا 

دشخب ییاهر  خزود  شتآ  زا  ارم  هک  مهاوخیم  وازا  و  دنادرگ ، میزور  تشهب 
الَو امُکَْنَیبَو ، یْنَیب  َفِّرَُعیَو  امُکَتَبَحاصُم ، َو  امُکَتَعافَش  ینَقُزْرَیَو 

و دنک ، انشآ  امش  اب  ارم  و  دنادرگ ، میزور  ار  امش  یهارمه  تعافش و  و 
ْنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ  ُهَلَعْجَی  ْناَو ال  َنیِحلاَّصلا ، اَمُِکئابآ  َّبُحَو  امُکَّبُح  ینَُبلْسَی 

امش زا  ترایز  نیرخآ  ار  مترایز  نیا  و  دریگن ، نم  زا  ار  ناتهتسیاش  ناردپ  امش و  ّتبحم 
، امُهَّبُح یْنقُزْرا  َّمُهللا  ِِهتَمْحَِرب ، ِۀَّنَْجلا  ِیف  امُکَعَم  ینَرُشْحَیَو  امُِکتَرایِز ،

نک  میزور  ار  نانآ  ّتبحم  ایادخ  دنک ، روشحم  تشهب  رد  امش  اب  ارم  شتمحر  هب  و  دهدن ، رارق 
، ْمُْهنِم ْمِقَْتناَو  ْمُهَّقَح ، ٍدَّمَُحم  ِلآ  یِملاظ  ْنَْعلا  َّمُهَّللا  امِِهتَِّلم ، یلَع  ینَّفََوتَو 

ریگب ماقتنا  نانآ  زا  نک و  تنعل  دندومن ، متس  دّمحم  نادناخ  ّقح  رد  هک  ار  یناسک  ایادخ  ناریمب ، نانآ  نید  رب  ارم  و 
ُْغْلباَو  َباذَْعلا ، ُمِْهیَلَع  ْفِعاضَو  َنیرِخْألاَو ، ْمُْهنِم  َنیلَّوَْألا  ِنَْعلا  َّمُهللا 

و يازفایب ، ناشباذع  نک و  تنعل  ار  نانآ  نیرخآ  نیلّوا و  ایادخ 
یلَع  َکَّنا  ِمیحَْجلا ، َنِم  ٍَكرَد  َلَفْسا  ْمِهیِعبَّتُمَو  ْمِهیّبُِحمَو  ْمِهِعایْشِابَو  ْمِِهب 

رب نیقی  هب  وت  هک  ارچ  نک ، لخاد  خزود  هجرد  نیرتنییاپ  هب  ار  نانآ  نیعباتم  نارادتسود و  ناوریپ و  نانآ و 
َعَم  انَجَرَف  ْلَعْجاَو  َکِِّیلَو ، ِْنباَو  َکِِّیلَو  َجَرَف  ْلِّجَع  َّمُهللا  ٌریدَق ، ٍءْیَش  ِّلُک 

اب ار  ام  روما )  ) شیاشگ نادرگ و  کیدزن  ار  ّتیلو  دنزرف  ّیلو و  جرف  ایادخ  ییاناوت ، يراک  ره 
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. َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  ْمِهِجَرَف 
. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  هد ، رارق  نانآ  جرف 

روآ اجب  ماما  ود  نآ  رّهطم  مرح  رد  ترایز  زامن  تعکر  ود  سپـس  ناوخب . یتساوخ  ییاعد  ره  نک و  اعد  ردام  ردپ و  دوخ و  يارب  هاگنآ 
رتم کی  دودح  ناراوگرزب و  نآ  رس  تشپ  قاور  هک  دناهدرک  لقن  یـضعب  [ ) نک 611 بلط  دنوادخ  زا  يراد  تسود  هچنآ  نآ  زا  دـعب  و 

(. تسا هدش  رّهطم  مرح  همیمض  هک  هدوب  يدجسم  ءزج  رهطم  مرح  زا 
: يروآدای

شخب رخاوا  رد  شرکذ  هک   ) هریبک هعماج  ترایز  هکنیا  هب  هّجوت  اـب  اـّما  هدـش ، لـقن  راوگرزب  ود  نآ  يارب  زین  يرگید  كرتشم  تاراـیز 
بتارم همه  زا  رادروخرب  هک  حیـصف  غیلب و  تاملک  نیا  تسا و  مالـسلا  هیلع  يداه  ماـما  دوخ  شأدـبم  ردـصم و  دـمآ ) دـهاوخ  تاراـیز 

هب مینکیم و  رظن  فرـص  يرگید  كرتشم  ترایز  رکذ  زا  هدـش ، رداص  بانج  نآ  دوخ  زا  تسا ، مراکم  لیاضف و  ناـیب  تدارا و  راـهظا 
. دنک تئارق  راوگرزب  ود  ره  هب  باطخ  ار  هعماج  تکربرپ  ترایز  هک  مینکیم  هیصوت  مرتحم  رئاز 

: مالسلا هیلع  يداه  ماما  صوصخم  ترایز 
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مالـسلا امهیلع  مامه  ماـما  ود  نآ  زا  کـی  ره  يارب  رئازلا » حابـصم   » رد سوواـط » نب  دّیـس   » و راونـالاراحب »  » رد یـسلجم » هماـّلع   » موحرم
نآ رد  هک  یتاکرب  دـیاوف و  تهج  هب  اـّما  تسا  ینـالوط  هچ  رگا  هک  دـناهدرک  رکذ  صوصخم  تاولـص  هارمه  هب  ار  یـصوصخم  تراـیز 

اب شوپب و  ار  دوخ  ياههماج  نیرتهزیکاپ  نک و  لسغ  يدیسر  يأر » نم  ّرس   » هب هاگره  دنسیونیم : دوش . لقن  تسا  هتـسیاش  تسا  جردنم 
: هاوخب دورو  هزاجا  تارابع  نیا  اب  يدیسر  مرح  ِرَد  هب  یتقو  امن ، تکرح  هنینأمط  راقو و 

، ُءآرْهَّزلا ُۀَمِطاف  ای  ُلُخْداَء  َنینِمْؤُْملا ، َریما  ای  ُلُخْداَء  ِهَّللا ، َِّیبَن  ای  ُلُخْداَء 
ارهز همطاف  يا  موش  لخاد  ایآ  نانمؤم ، ریما  يا  موش  لخاد  ایآ  ادخ ، ربمایپ  يا  موش  لخاد  ایآ 

ای ُلُخْداَء  ٍِّیلَع ، َْنب  َنَسَْحلا  َيالْوَم  ای  ُلُخْداَء  َنیَملاْعلا ، ِءآِسن  َةَدِّیَس 
يا  موش  لخاد  ایآ  یلع ، نب  نسح  نم  يالوم  يا  موش  لخاد  ایآ  نایناهج ، ناوناب  رورس 

ُلُخْداَء  ِْنیَسُْحلا ، َْنب  َِّیلَع  َيالْوَم  ای  ُلُخْداَء  ٍِّیلَع ، َْنب  َْنیَسُْحلا  َيالْوَم 
موش  لخاد  ایآ  نیسح ، نب  یلع  نم  يالوم  يا  موش  لخاد  ایآ  یلع ، نب  نیسح  نم  يالوم 
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ای ُلُخْداَء  ٍدَّمَُحم ، َْنب  َرَفْعَج  َيالْوَم  ای  ُلُخْداَء  ٍِّیلَع ، َْنب  َدَّمَُحم  َيالْوَم  ای 

يا  موش  لخاد  ایآ  دمحم ، نب  رفعج  نم  يالوم  يا  موش  لخاد  ایآ  یلع ، نب  دّمحم  نم  يالوم  يا 
ای ُلُخْداَء  یَسُوم ، َْنب  َِّیلَع  َيالْوَم  ای  ُلُخْداَء  ٍرَفْعَج ، َْنب  یَسُوم  َيالْوَم 

يا  موش  لخاد  ایآ  یسوم ، نب  یلع  نم  يالوم  يا  موش  لخاد  ایآ  رفعج ، نب  یسوم  نم  يالوم 
، ٍدَّمَُحم َْنب  َِّیلَع  ِنَسَْحلا  َابا  ای  َيالْوَم  ای  ُلُخْداَء  ٍِّیلَع ، َْنب  َدَّمَُحم  َيالْوَم 

دّمحم نب  یلع  نسحلا  ابا  يا  نم  يالوم  يا  موش  لخاد  ایآ  یلع ، نب  دّمحم  نم  يالوم 
ِهَّللا  َۀَِکئالَم  ای  ُلُخْداَء  ٍِّیلَع ، َْنب  َنَسَْحلا  ٍدَّمَُحم  ابا  ای  َيالْوَم  ای  ُلُخْداَء 

ادخ ناگتشرف  يا  موش  لخاد  ایآ  یلع ، نب  نسح  دّمحم  ابا  يا  نم  يالوم  يا  موش  لخاد  ایآ 
. ِفیرَّشلا ِمَرَْحلا  اَذِهب  َنیلَّکَوُْملا 

. دیرومأم فیرش  مرح  نیا  رد  هک 
دص نتفگ  زا  سپ  تسیاب و  هلبق  هب  تشپ  ربق و  هب  ور  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  حیرـض  دزن  وش و  لخاد  تسار ، ياپ  نتـشاد  مّدقم  اب  سپس 

: وگب ربکا » هَّللا   » هبترم
، َِبقاَّثلا َروُّنلا  َدِشاَّرلا ، َّیِکَّزلا  ٍدَّمَُحم  َْنب  َِّیلَع  ِنَسَْحلا  َابا  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

نابات  رون  و  هتفای ، دشر  هزیکاپ  نآ  دّمحم  نب  یلع  نسحلا  ابا  يا  وت  رب  مالس 
، ِهَّللا َّرِس  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َّیِفَص  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُُهتاکََربَو ، ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو 

ادخ رادزار  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، هدیزگرب  يا  وت  رب  مالس  داب ، وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  و 
َلآ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َْلبَح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َنیما  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

وریپ يا  وت  رب  مالس  ادخ ، اب ) طابترا   ) هلیسو يا  وت  رب  مالس  ادخ ، نیما  يا  وت  رب  مالس 
َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َةَْوفَص  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َةَرَیِخ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ،

وت رب  مالس  ادخ ، هدیزگرب  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، هدشباختنا  يا  وت  رب  مالس  دنوادخ ،
، ِراْونَْألا َرُون  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َبیبَح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َّقَح  ای 

اهرون ییانشور  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، بیبح  يا  وت  رب  مالس  دنوادخ ، قح  رب ) هدنب   ) يا
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ُمالَّسلا  ِرایْخَْألا ، َلیلَس  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِراْربَْألا ، َْنیَز  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
مالس  نابوخ ، هلسلسرس  يا  وت  رب  مالس  ناکین ، تنیز  يا  وت  رب  مالس 

َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِنمْحَّرلا ، َۀَّجُح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِراهْطَْألا ، َرُْصنُع  ای  َْکیَلَع 
وت رب  مالس  نامحر ، ِدنوادخ  تّجح  يا  وت  رب  مالس  ناکاپ ، هشیر  لصا و  يا  وت  رب 
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َِیلَو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنینِمْؤُْملا ، َیلْوَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِنامیْإلا ، َنْکُر  ای 

تسرپرس  يا  وت  رب  مالس  نانمؤم ، يالوم  يا  وت  رب  مالس  نامیا ، ساسا  يا 
یقُّتلا  َفیلَح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  يدُْهلا  َمَلَع  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیِحلاَّصلا ،

يراکزیهرپ  مدمه  نامیپمه و  يا  وت  رب  مالس  تیاده ، هناشن  يا  وت  رب  مالس  ناگتسیاش ،
ُمالَّسلا  َنیِّیبَّنلا ، ِمَتاخ  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِنیّدلاَدوُمَع ، ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
مالس  ناربمایپ ، متاخ  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  نید ، نوتس  يا  وت  رب  مالس 

ِءآِسن ِةَدِّیَس  َۀَمِطاف  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیّیِصَْولا ، ِدِّیَس  َْنباَی  َْکیَلَع 
ناوناب  رورس  همطاف  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  نانیشناج ، رورس  اقآ و  دنزرف  يا  وت  رب 

ُمَلَْعلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُِّیفَْولا ، ُنیمَْألا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیَملاْعلا ،
هناشن  يا  وت  رب  مالس  افواب ، رادتناما  يا  وت  رب  مالس  نایناهج ،

یَلَع  ُۀَّجُْحلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُّیِقَّتلا ، ُدِهاَّزلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُّیِضَّرلا ،
رب تّجح  يا  وت  رب  مالس  راکزیهرپ ، ياسراپ  يا  وت  رب  مالس  تیاضر ،

اَهُّیا َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِنآْرُْقِلل ، یلاَّتلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیعَمْجا ، ِْقلَْخلا 
يا  وت  رب  مالس  نآرق ، هدننک  توالت  يا  وت  رب  مالس  تاقولخم ، یمامت 

ُمالَّسلا  ُحِصاَّنلا ، ُِّیلَْولا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِمارَْحلا ، َنِم  ِلالَْحِلل  ُنِّیَبُْملا 
مالس  هاوخریخ ، تسرپرس  يا  وت  رب  مالس  مارح ، زا  لالح  هدننک  ادج 
ای ُدَهْشا  ُِحئاّللا ، ُمْجَّنلا  اهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُحِضاْولا ، ُقیرَّطلا  اَهُّیا  َْکیَلَع 

يا  مهدیم  یهاوگ  ناشخرد ، هراتس  يا  وت  رب  مالس  نشور ، هار  يا  وت  رب 
، ِِهتَّیَِرب یف  ُُهتَفیلَخَو  ِهِْقلَخ ، یلَع  ِهَّللاُۀَّجُح  َکَّنا  ِنَسَْحلا  َابا  ای  َيالْوَم 

شناگدیرفآ  نایم  رد  نیشناج  شتاقولخم و  رب  ادخ  تّجح  نیقی  هب  وت  هک  نسحلا  ابا  يا  نم  يالوم 
ُبابَو  يْوقَّتلا  ُۀَِملَک  َکَّنا  ُدَهْشاَو  ِهِدابِع ، یلَع  ُهُدِهاشَو  ِهِدِالب ، یف  ُُهنیماَو 

هاگرد  يراکزیهرپ و  ساسا  نیقی  هب  ییوت  هک  مهدیم  یهاوگ  و  یتسه ، ناگدنب  رب  شهاوگ  اهرهش و  رد  شنیما  و 
َتَْحت  ْنَمَو  ِضْرَْألا  َقْوَف  ْنَم  یلَع  ُۀَّجُْحلاَو  یْقثُْولا  ُةَوْرُْعلاَو  يدُْهلا 

دنکاخ ریز  نیمز و  يور  هک  یناسک  رب  تّجح  و  ادخ )  ) مکحم نامسیر  و  تیاده ،
ُصَتْخُْملاَو  ِبُویُْعلا ، َنِم  ُءَّرَبُْملا  ِبُونُّذلا ، َنِم  ُرَّهَطُْملا  َکَّنا  ُدَهْشاَو  يرَّثلا 

یمارگ  و  بیع ، ره  زا  هزیکاپ  و  ناهانگ ، زا  كاپ  نیقی  هب  ییوت  هک  مهدیم  یهاوگ  و 
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يذَّلا  ُنْکُّرلاَو  ِهَّللا ، ُۀَِملَک  َُهل  ُبوُهْوَْملاَو  ِهَّللا ، ِۀَّجُِحب  ُُّوبْحَْملاَو  ِهَّللا ، ِۀَمارَِکب 
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هک  یهاگهیکت  هدش و  هدیشخب  وا  هب  دنوادخ  مالک  هک  یسک  و  ندوب ، دنوادخ  تّجح  هب  رختفم  و  ادخ ، دزن 
َِکئآبابَو  َِکب  ّینا  َيالْوَمای  ُدَهْشا  ُدالِْبلا ، ِِهب  ییُْحتَو  ُدابِْعلا ، ِْهَیلا  ُأَْجلَی 

ناردپ و وت و  هب  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  يالوم  يا  دوش ، دابآ  نآ  هب  اهرهش  و  دنرب ، هانپ  نآ  هب  ناگدنب 
ِۀَِمتاخ َو  ینید  ِِعیارَش  َو  یسْفَن  ِتاذ  یف  ٌِعبات  ْمَُکل  َو  ٌّرِقُم ، ٌِنقُوم  َِکئآْنباَو 

تبقاع  منید و  نیناوق  و  میامش ، وریپ  مناج  نورد  رد  و  مراد ، رارقا  نیقی و  تنادنزرف 
، ْمُکاداع ْنَِمل  ٌّوُدَع  ْمُکالاو ، ْنَِمل  ٌِّیلَو  ّینا  َو  َياْوثَم ، َو  یبَلَْقنُم  َو  یلَمَع 

منمشد  ناتنانمشد  اب  تسود و  امش  ناتسود  اب  نیقی  هب  و  مهاگیاج ، تشگزاب و  رد  و  ملمع ،
ُمالَّسلا  َو  یّما  َو  َْتنا  یبِاب  ْمُکِرِخآَو ، ْمُِکلَّوا  َو  ْمُِکتَِینالَعَو ، ْمُکِّرِِسب  ٌنِمُْؤم 

دورد و  امش ، يادف  مردام  مردپ و  مراد ، نامیا  ناتنیرخآ  نیلّوا و  راکشآ و  ناهنپ و  هب 
وت رب  ادـخ  تاـکرب  تـمحر و  راذـگب و و  نآ  رب  ار  تروـص  تـسار  فرط  سوـبب و  ار  حیرــض  هاـگنآ  ُُهتاـکََرب * َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  َکـْیَلَع 

.**************************** داب
یلَع  ِّلَص  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  وگب : راذگب و  ار  پچ  فرط  سپس 

رب تسرف  دورد  دّمحم و  نادناخ  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  ایادخ  **************** 
يداْهلا  َکِّیِفَص  َو  یضَتْرُْملا  َِکنیماَو  ِّیِکَّزلا ، َکِِّیلَو  َو  ِِّیفَْولا ، َِکتَّجُح 

، رگتیاده هدیزگرب  و  تتیاضر ، دروم  نیما  هزیکاپ و  رادتسود  افواب و  تّجح 
ِبُوُلق  ِرُون  َو  یطْسُْولا  ِۀَقیرَّطلاَو  یمْظُْعلا  ِةَّدآْجلاَو  ِمیقَتْسُْملا ، َکِطارِصَو 

ياهلد  ینشور  حیحص و  میقتسم و  هار  و  تتمظع ، اب  هّداج  تسار و  هار  و 
یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  َنیصَلْخُْملا ، ِبِحاصَو  َنیقَّتُْملا ، ِِّیلَو  َو  َنینِمْؤُْملا ،

رب تسرف  دورد  ایادخ  ناصلخم ، مدمه  ناراکزیهرپ و  تسرپرس  نانمؤم و 
ِموُصْعَْملا  ِدِشاَّرلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  یلَع  ِّلَص  َو  ِِهْتَیب ، ِلْها  َو  ٍدَّمَُحم  انِدِّیَس 

نوصم  هتفایدشر و  ماما  نآ  دّمحم  نب  یلع  رب  تسرف  دورد  و  شکاپ ، نادناخ  دّمحم و  ام  رورس  اقآ و 
، ِنَتِْفلِاب ُِّوْلبَْملا  ِلَمَْألِاب ، َْکَیلا  ِعِطَْقنُْملا  َو  ِلَلَْخلا ، َنِم  ِرِهاَّطلاَو  َِللَّزلا ، َنِم 

اههنتف نایم  رد  راتفرگ  نآ  دوب ، وت  هب  شدیما  مامت  هک  نآ  و  بیع ، ره  زا  كاپ  و  شزغل ، زا 
ِدِشُْرم يوْکَّشلا  ِْربَص  َو  يْولَْبلا  ِنْسُِحب  ِنَحَتْمُْملاَو  ِنَحِملِْاب ، ِرَبَتْخُْملاَو 

يامنهار  نآ  تیاکش ، رب  ربص  وکین و  شیامزآ  اب  هدش  ناحتما  و  هودنا ، مغ و  اب  هدومزآ  و 
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ِِدئآْقلاَو َِکتَمْکِح ، ِعَدْوَتْسُم  َو  َِکتَمْحَر ، ِّلَحَم  َو  َكِدِالب ، ِۀَکََرب  َو  َكِدابِع ،
يامنهار  و  تتمکح ، رادتناما  تمحر و  هاگیاج  تیاهرهش و  تکرب  ناگدنب و 

ُهَْتیَضَتْرا  يِذَّلا  َِکتَقیلَخ ، یف  يداْهلاَو  َِکتَّیَِرب ، یف  ِِملاْعلا  َِکتَّنَج ، یلا 
يدونشوخ  وا  زا  هک  نآ  تناگدیرفآ ، نایم  رد  رگتیاده  تاقولخم و  نایم  رد  ياناد  تتشهب ، يوسهب 

، ِِهتَعیرَش َْظفِح  ُهَْتمَْزل  َو ا  ِِهتَّما ، یف  َِکلوُسَر  ِماقَِمل  ُهَتْرَتْخا  َو  ُهَْتبَجَْتناَو ،
يدومن  راداو  شنییآ  ظفح  رب  ار  وا  و  يدیزگرب ، شتّما  نایم  رد  تربمایپ  ینیشناج  يارب  هدومن و  باختنا  ار  وا  و 

یف  ُْرثْعَی  َْمل  اِهلْمَِحب ، ًاِعلَطْضُمو  اِهب ، ًاضِهان  ِۀَّیِصَْولا  ِءآبْعِاب  َّلَقَتْساَف 
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یلکشم  چیه  رد  تفرگ ، هدهع  هب  ار  شلمح  ّتیلوئسم )  ) و دیشک ، شودب  ار  ینیشناج  نیگنس  راب  ییاهنت  هب  سپ 
يَّداَو  َۀَجْرُْفلا ، َّدَسَو  َۀَّمُْغلا ، َفَشَک  َْلب  ٍلِضْعُم ، یف  افَه  الَو  ٍلِکْشُم ،

ار شاهفیظو  و  تفرگ ، ار  ياهقرفتو  فاکش  ره  يولجو  دومنفرطرب  ار  یمغ  ره  هکلب  دشن ، هدنامرد  یتخس  راک  چیه  ردو  دیزغلن ،
ْلِزْجاَو  ُهَتَجَرَد ، ِهِّقَرَف  ِِهب  َکِِّیبَن  َرِظان  َتْرَْرقا  امَکَف  َّمُهللا  َضَرَتْفُْملا ،

، ناسرب شاهجرد  هب  ار  وا  سپ  يدنادرگ ، نشور  وا  هب  ار  تربمایپ  ناگدید  هک  هنوگ  نامه  سپ  ایادخ  داد ، ماجنا 
یف  َْکنَُدل  ْنِم  اِنتآَو  ًامالَسَو ، ًۀَّیَِحت  اَّنِم  ُهْغَِّلبَو  ِْهیَلَع ، ِّلَصَو  ُهََتبُوثَم ، َْکیََدل 

وا یتسود  هطساو  هب  و  ناسرب ، وا  هب  یمالس  دورد و  ام  بناج  زا  تسرف و  دورد  وا  رب  و  نک ، ناوارف  تهاگشیپ  رد  ار  ششاداپ  و 
. ِمیظَْعلا ِلْضَْفلاوُذ  َکَّنا  ًاناوْضِرَو ، ًةَرِفْغَمَو  ًاناسْحاَو ، اًلْضَف  ِِهتالاُوم 

یتسه  گرزب  فطل و  بحاص  وت  هک  ارچ  نک  نامیاطع  ار  تیدونشوخ  شزرمآ و  ناسحا و  فطل و  تدوخ  دزن  زا 
: وگب زامن  مالس  زا  سپ  ناوخب و  ترایز  زامن  سپس 

، ِۀَِعباتَتُْملا ِنَنِْملاَو  ِۀَعِساْولا ، ِۀَمْحَّرلاَو  ِۀَعِماْجلا ، ِةَرْدُْقلا  اَذ  ای  َّمُهللَأ 
یپ  رد  یپ  ياهّتنم  هدرتسگ و  تمحر  ریگارف و  تردق  بحاص  يا  ادخ ، يا 

یلَع  ِّلَص  ِۀَلیزَْجلا ، ِبِهاوَْملاَو  ِۀَلیلَْجلا ، يِدایَْألاَو  ِةَِرتاوَتُْملا ، ِءالْألاَو 
دّمحم رب  ناوارف ، ياهشخب  و  تمظع ، اب  ناسحا  فطل و  و  یپایپ ، ياهتمعن  و 

َُملَو  یلْمَش  ْعَمْجاَو  یلْؤُس  ینِطْعاَو  َنیقِداَّصلا ، ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم 
فرطرب  ار  میناشیرپ  نک و  عمج  ار  ماهدنکارپ  روما  و  نک ، اطع  ار  ماهتساوخ  و  تسرف ، دورد  شراتفگتسار  نادناخ  و 

الَو یمَدَق  َّلُِزت  الَو  ینَْتیَدَه  ْذا  َدَْعب  یْبلَق  ْغُِزت  الَو  یلَمَع  ِّكَزَو  یثَعَش 
، نازغلن قح ) هار  زا   ) ار ممدق  و  نادرگم ، فرحنم  قح ) هار  زا   ) يدومن تیاده  هکنآ  زا  دعب  ار  ملد  و  نادرگ ، هزیکاپ  ار  ملمع  و  نک ،
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یتَرْوَع  ِْدُبت  الَو  یعَمَط  ْبِّیَُخت  الَو  ًاَدبا ، ٍْنیَع  َۀَفْرَط  یسْفَن  یلا  یْنلِکَت 

نکم  راکشآ  ار  مبیع  و  نادرگم ، دیماان  ار  تتمحر ) هب   ) مدیما و  راذگم ، او  مدوخ  هب  یندز  مه  رب  مشچ  هاگچیه  ارم  و 
، ًامیحَر ًافُؤَر  یل  ْنُکَو  ینِْسیُْؤت  الَو  ینْشِحُوت  الَو  يْرتِس  ِْکتْهَت  الَو 

شاب  نابرهم  ّتبحم و  اب  نم  هب  تبسن  و  نکن ، سویأم  زادناین و  تشحو  هب  ارم  نکن و  هراپ  ار  میوربآ  هدرپ  و 
ینِْصلْخَتْساَو  ینْصِّلَخَو  ینِفَطْصاَو  ینِّفَصَو  ینْرِّهَطَو  ینِّکَزَو  ینِدْهاَو 

هد  تاجن  شخب و  ییاهر  ارم  و  نیزگرب ، نادرگ و  صلاخ  ارم  و  نادرگ ، كاپ  هزیکاپ و  نک و  تیاده  ارم  و 
الَو یب  ْفُْطلاَو  َْکنِم ، ینْدِعاُبتال  َو  َْکَیلا  یْنبِّرَقَو  ینِْعنَطْصاَو  ینْعَنْصاَو 

مّقح  رد  نک و  ینابرهم  نم  هب  و  زاسم ، مرود  دوخ  زا  نک و  کیدزن  تهاگرد  هب  و  نادرگ ، دنبیاپ  تنیمارف ) ماجنا  رب   ) هد و ناماس  ارم  و 
َُکلَئْسا  امَو ال  یْنمِرَْحت  الَف  َُکلَئْسا  ام  َو  یّنُِهت  الَو  یْنمِرْکاَو  ینُفَْجت 

ماهدرکن  تساوخرد  وت  زا  هچنآ  و  امرفن ، ممورحم  مهاوخیم  وت  زا  هچنآ  زا  و  نکم ، مراوخ  راد و  یمارگ  ارم  و  نکن ، افج 
َکِهْجَو  ِۀَمْرُِحب  َُکلَئْساَو  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب  یل  ُهْعَمْجاَف 

تاذ  تمرُح  هب  مهاوخیم  وت  زا  و  نانابرهم ، نیرتنابرهم  يا  تتمحر  هب  زاس ، اّیهم  میارب 
ِْتَیب  ِلْها  ِۀَمْرُِحبَو  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  َُکتاوَلَص  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَن  ِۀَمْرُِحبَو  ِمیرَْکلا ،

نادناخ  تمرح  هب  و  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  وت  دورد  هک  دّمحم - تربمایپ  تمرح  هب  تاهدنشخب و 
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ٍدَّمَُحمَو ٍِّیلَعَو  ِْنیَسُْحلاَو ، ِنَسَْحلاَو  ٍِّیلَع ، َنینِمْؤُْملا  ِریما  َِکلوُسَر 
دّمحم یلع و  نیسح و  نسح و  و  یلع ، نانمؤم  ریما  تربمایپ ،

یقاْبلا  ِفَلَْخلاَو  ِنَسَْحلاَو ، ٍِّیلَعَو  ٍدَّمَُحمَو ، ٍِّیلَعَو  یسُومَو  ٍرَفْعَجَو 
هدنیاپ  نیشناج  نسح و  یلع و  دّمحم ، یلع و  یسوم ، رفعج و  و 

َجَرَف  َلِّجَُعتَو  َنیعَمْجا ، ْمِْهیَلَع  َیِّلَُصت  ْنا  ْمِْهیَلَع ، َُکتاکََربَو  َُکتاوَلَص 
جرف  رد  تنامرف  اب  یتسرف و  دورد  نانآ  یمامت  رب  هک  مهاوخیم ) وت  زا  - ) داب نانآ  رب  وت  تاکرب  دورد و  هک  - 

ِۀَلْمُج یف  ینَلَعَْجتَو  َِکنیِدل ، ِِهب  َرِصَْتنَتَو  ُهَرُْصنَتَو  َكِْرمِاب ، ْمِهِِمئآق 
وا تسد  هب  ناگتفایتاجن  هرمز  رد  ارم  هد و  يرای  وا  کمک  هب  ار  تنید  نک و  يرای  ار  وا  و  ینک ، لیجعت  نانآ  مئاق 

یل  َْتبَجَتْسا  اََّمل  ْمِهِّقَِحب  َُکلَئْساَو  ِِهتَعاط ، یف  َنیِصلْخُْملاَو  ِِهب ، َنیجاَّنلا 
تباجا  ار  ماهتساوخ  هک  مهاوخیم  وت  زا  نانآ  ّقح  هب  و  هد ، رارق  شتعاطا  رد  ناصلاخ  و 

ام ینَْتیَفَکَو  یتَِّیْنمُأَو  یلْؤُس  ینَْتیَطْعاَو  یتَجاح  َْتیَضَقَو  یتَوْعَد 
هچنآ  ییامن و  اطع  ار  میوزرآ  تساوخرد و  يزاس و  هدروآرب  ار  متجاح  هدومن و 
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ای ُناهُْرب ، ای  ُرُون  ای  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرا  ای  یتَرِخآَو  َياْینُد  ِْرما  ْنِم  ینَّمَها 

يا  عطاق ، لیلد  يا  رون ، يا  نانابرهم ، نیرتنابرهم  يا  ینک ، تیافک  هتخادنا  تمحز  هب  ارم  مترخآ  ایند و  روما  زا 
َُکلَئْساَو  ِروُهُّدلا ، ِتافآَو  ِروُرُّشلا ، َّرَش  ینِفْکا  ِّبَر  ای  ُنیبُم ، ای  ُرینُم 

مهاوخیم  وت  زا  و  نک ، ظفح  راگزور  دنزگ  رارشا و  رش  زا  ارم  نم ، راگدرورپ  يا  هدننکراکشآ ، يا  شخب ، ینشور 
ای وگب : دایز  ار  اعد  نیا  هاوخب و  ادخ  زا  يراد  تسود  هچنآ  سپس  ِروُّصلا ، ِیف  ُخَْفُنی  َمْوَی  َةاجَّنلا 

يا  دش ********************* دهاوخ  هدیمد  روص  رد  هک  يزور  رد  ار  خزود ) زا   ) ییاهر
ای ُدِحاو  ای  َدَنَّسلاَو ، یفْهَک  ایَو  َدَمَتْعُْملاَو ، یئآجَر  ایَو  ِدَدُْعلا ، َْدنِع  یتَّدُع 

ياهناگی  يا  منابیتشپ ، هاگهانپ و  يا  مهاگهیکت و  دیما و  يا  و  اههریخذ ، نایم  رد  ماهریخذ 
َْملَو  َکِْقلَخ ، ْنِم  َْتقَلَخ  ْنَم  ِّقَِحب  َّمُهّللا  َُکلَئْسا  ٌدَحا ، ُهَّللا  َوُه  ُْلق  ایَو  ُدَحا ،

هک  تناگدیرفآ ، نایم  زا  هدیزگرب )  ) تاقولخم ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  تسا ،» هناگی  اتکی و  دنوادخ  وگب  : » یتفگ هک  ياو  اتکی ،
. اذَکَو اذَک  یب  ْلَْعفاَو  ْمِِهتَعامَج ، یلَع  ِّلَص  ًادَحا ، ْمُهَْلثِم  َکِْقلَخ  یف  ْلَعَْجت 

. نک نانچ  نینچ و  نم  هرابرد  تسرف و  دورد  نانآ  مامت  رب  ياهدادن ، رارق  ناشیا  دننام  ار  یناسک  نانآ  نایم  رد 
 » ياج هب  و 

اذک اذک و  یب  لعفاو 
: دومرف ترضح  نآ  هک  هدش  تیاور  هک  ارچ  هاوخب ، ار  شیوخ  تجاح  « 

[612 .] دنادرگنرب دیماان  دناوخب ، ار  اعد  نیا  نم  هضور  رد  هک  ار  یسک  ماهدرک  اضاقت  دنوادخ  زا  نم 

: مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  صوصخم  ترایز 

هک يدرک  هدارا  هاگره  دنسیونیم : روبزم  ترایز  لقن  زا  سپ  رئازلا » حابصم   » رد سوواط » نب  دّیـس   » و راونالاراحب »  » رد یـسلجم » هماّلع  »
سّدـقم حیرـض  لباقم  تشذـگ  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  ترایز  رد  هچنآ  ماجنا  زا  سپ  ینک  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
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: ییوگیم یتسیایم و  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 
يِدَتْهُْملا  َيِداْهلا  ٍِّیلَع ، َْنب  َنَسَْحلا  ٍدَّمَُحم  ابا  ای  َيالْوَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

هتفای  تیاده  رگتیاده  يا  یلع ، نب  نسح  دّمحم ، ابا  يا  نم  يالوم  يا  وت  رب  مالس 
َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِِهئآِیلْوا ، َْنباَو  ِهَّللا  َِّیلَو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُُهتاکََربَو ، ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو 

وت رب  مالس  شیایلوا ، دنزرف  ادخ و  ّیلو  يا  وت  رب  مالس  داب ، وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  و 
، ِِهئآیِفْصا َْنباَو  ِهَّللا  َّیِفَص  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهِجَجُح ، َْنباَو  ِهَّللا  َۀَّجُح  ای 

شناگدیزگرب  دنزرف  ادخ و  هدیزگرب  يا  وت  رب  مالس  تاقولخم ،) رب   ) شیاهتّجح دنزرف  ادخ و  تّجح  يا 
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َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِِهتَفیلَخ ، اباَو  ِِهئآفَلُخ  َْنباَو  ِهَّللا  َۀَفیلَخ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
دنزرف يا  وت  رب  مالس  شنیشناج ، ردپ  شنانیشناج و  دنزرف  و  نیمز ) رد   ) ادخ نیشناج  يا  وت  رب  مالس 

َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیّیِصَْولا ، ِدِّیَس  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیِّیبَّنلا ، ِمَتاخ 
دنزرف يا  وت  رب  مالس  نانیشناج ، رورس  اقآ و  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ناربمایپ ، متاخ 

َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیَملاْعلا ، ِءآِسن  ِةَدِّیَس  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنینِمْؤُْملاِریما ،
وت رب  مالس  نایناهج ، ناوناب  رورس  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  نانمؤمریما ،

ُمالَّسلا  َنیدِشاَّرلا ، ِءآیِصْوَْألا  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیداْهلا ، ِۀَِّمئَْألا  َْنباَی 
مالس  هتفای ، دشر  نانیشناج  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  رگتیاده ، ناماما  دنزرف  يا 

َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیِزئآْفلا ، َماما  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیقَّتُْملا ، َۀَمْصِع  ای  َْکیَلَع 
وت رب  مالس  ناراگتسر ، ياوشیپ  يا  وت  رب  مالس  ناراکزیهرپ ، تمصع  يا  وت  رب 

ای َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیفوُْهلَْملا ، َجَرَف  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنینِمْؤُْملا ، َنْکُر  ای 
يا  وت  رب  مالس  ناگدزمغ ، شمارآ  هیام  يا  وت  رب  مالس  نانمؤم ، هاگهیکت  يا 

ِلوُسَر  ِّیِصَو  ِْملِع  َنِزاخ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیبَجَْتنُْملا ، ِءآِیْبنَْألا  َثِراو 
لوسر  نیشناج  شناد  هنیجنگ  يا  وت  رب  مالس  و  هدیزگرب ، ناربمایپ  ثراو 

ُقِطاَّنلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِمْکُِحب  یعاَّدلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ،
ایوگ يا  وت  رب  مالس  ادخ ، مکح  هب  هدننک  توعد  يا  وت  رب  مالس  ادخ ،

َيِداه  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِجَجُْحلا ، َۀَّجُح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِباتِِکب 
يامنهار  يا  وت  رب  مالس  ادخ ،) ي   ) اهتّجح تّجح  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، باتک  هب 

، ِْملِْعلا َۀَْبیَع  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِمَعِّنلا ، َِّیلَو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِمَمُْألا ،
شناد  هاگیاج  يا  وت  رب  مالس  اهتمعن ، بحاص  يا  وت  رب  مالس  اهتّما ،

، ِرَظَْتنُْملا ِمامِْإلا  َابا  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِْملِْحلا ، َۀَنیفَس  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
دوشیم هدیشک  شراظتنا  هک  یماما  ردپ  يا  وت  رب  مالس  ییابیکش ، یتشک  يا  وت  رب  مالس 

ُِنیْعا  ْنَع  ِبَجَتْحُْملا  ُُهتَفِْرعَم ، ِنیقَْیلا  ِیف  ِۀَِتباَّثلاَو  ُُهتَّجُح ، ِِلقاْعِلل  ِةَرِهاَّظلا 
نارگمتس  ناگدید  زا  هک  نآ  تسا ، تباث  نیقی  هب  شتخانش  و  تسا ، راکشآ  نادنمدرخ  رب  شتّجح  هک  نآ 

ًادیدَج َمالْسِْإلا  ِِهب  انُّبَر  ِدیعُْملاَو  َنیقِساْفلا ، َِۀلْوَد  ْنَع  ِبَّیَغُْملاَو  َنیِملاَّظلا ،
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ندش  فیعض  زا  دعب  ار  مالسا  وا  هلیسو  هب  ام  راگدرورپ  و  تسادیپان ، ناراکدب  تموکح  زا  ناهنپ و 
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َتْمَقا  َکَّنا  َيالْوَمای  ُدَهْشا  ِسارِْدنِْإلا ، َدَْعب  ًاّضَغ  َنآْرُْقلاَو  ِسامِْطنِْإلا ، َدَْعب 
ار زامن  نیقی  هب  وت  هک  نم  يالوم  يا  مهدیم  یهاوگ  دنکیم ، يروآدای  یشومارف  زا  دعب  ار  نآرق  و  هدرک ، تایح  دیدجت 

، ِرَْکنُْملا ِنَع  َْتیَهَنَو  ِفوُْرعَْملِاب ، َتْرَماَو  َةاکَّزلا ، َْتیَتآَو  َةالّصلا ،
هدرک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يداد و  تاکز  هتشاد و  اپب 

َهَّللا  َتْدَبَعَو  ِۀَنَسَْحلا ، ِۀَظِعْوَْملاَو  ِۀَمْکِْحلِاب  َکِّبَر  ِلیبَس  یلا  َتْوَعَدَو 
ار ادخ  يدومن و  توعد  تراگدرورپ  هار  هب  وکین  دنپ  شناد و  اب  و 

َلَّبَقَتَی  ْنا  ُهَْدنِع ، ْمَُکل  يذَّلا  ِنْاَّشلِاب  َهَّللا  ُلَئْسا  ُنیقَْیلا ، َکیتا  یّتَح  ًاِصلُْخم 
زا مترایز  دیراد ، وا  دزن  هک  یهاگیاج  قح  هب  مهاوخیم  ادخ  زا  دیسر ، ارف  تتافو  نامز  ات  يدرک  تدابع  هناصلاخ 

ینَلَعْجَیَو  ْمُِکب ، یئاعُد  َبیجَتْسَیَو  ْمُْکَیلا ، ییْعَس  َرُکْشَیَو  ْمَُکل ، یتَرایِز 
زا ارم  و  دنک ، تباجا  امش  هطساو  هب  ار  میاعد  هداد و  شاداپ  ار  ناتهاگرد  هب  ندیسر  رد  مشالت  دریذپب و  ار  امش 

َْکیَلَع  ُمالَّسلاَو  ِهیّبُِحم ، َو  ِهیلاوَم  َو  ِهِعایْشا  َو  ِهِعاْبتاَو ، ِّقَْحلا  ِراْصنا  ْنِم 
تمحر و مالس و  دهد و  رارق  قح  نارادتسود  ناتسود و  ناوریپ و  نیعبات و  ناروای و 

وت رب  ادــخ  تاــکرب  رب  ار  پــچ  فرط  سپـــس  تروــص و  تــسار  فرط  یـــسوبیم و  ار  حیرـــض  هاــگنآ  ُُهتاــکََربَو * ِهَّللا  ُۀــَـمْحَرَو 
،**************************************** داب

ِلَصَو  ِِهْتَیب ، ِلْهاَو  ٍدَّمَُحم  انِدِّیَس  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ییوگیم : يراذگیم و  نآ  يور 
تسرف  دورد  و  شکاپ ، نادناخ  دّمحم و  ام  رورس  اقآ و  رب  تسرف  دورد  ایادخ  ********* 

ِمَلَع  َِکلیبَس ، یلا  یعاَّدلا  َو  َِکنید ، یلا  يداْهلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  یَلَع 
هناشن  تهار ، هب  هدننک  توعد  تنید و  يامنهار  نآ  یلع ، نب  نسح  رب 

يرَْولا  ِْثیَغ  َو  یهُّنلا  يَْوام  َو  یجِْحلا  ِنِدْعَم  َو  یقُّتلا  ِرانَم  َو  يدُْهلا 
قلخ  رب  تمحر )  ) ناراب درخ و  هاگیاج  لقع و  ندعم  و  يراکزیهرپ ، تیاده و 

، ِۀَّمُْألا َیلَع  ِدیهَّشلا  َو  ِۀَِّمئَْألا ، ِثِراو  َو  ِۀَظِعْوَْملاِرَْحبَو ، ِۀَمْکِْحلا ، ِباحَسَو 
تّما  رب  هاوگ  ناماما و  ثراو  هظعوم و  يایرد  شناد و  ربا  و 

يذَّلا  ِسْجِّرلا ، َنِم  ِرَّهَطُْملا  َو  ِبَّرَقُْملا ، ِلِضاْفلا  َو  ِبَّذَهُْملا ، ِموُصْعَْملا 
هک  يدیلپ ، ره  زا  كاپ  و  ادخ ، بّرقم  تلیضفاب و  هزیکاپ و  موصعم و  و 

ِلْهَِأل  ًامَلَع  ُهَْتبَصَن  َو  ِباطِْخلا ، َلْصَف  ُهَتْمَْهلا  َو  ِباتِْکلا ، َْملِع  ُهَْتثَّرَو 
( ییاـمنهار  ) يارب ياهناـشن  ار  وا  و  يدرک ، ماـهلا  وا  هـب  ار  هنـالداع  يرواد  و  يداد ، رارق  نآرق ) رب  یهاــگآ  و   ) باــتک مـلع  ثراو  ار  وا 

ناناملسم 
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، َِکتَقیلَخ ِعیمَج  یلَع  ُهَتَّدَوَم  َتْضَرَفَو  َِکتَعاِطب ، ُهَتَعاط  َْتنَرَق  َو  َِکتَْلِبق ،
یتخاس  بجاو  تناگدیرفآ  یمامت  رب  ار  شیتسود  و  یتخاس ، نورقم  شیوخ  تعاطا  هب  ار  وا  زا  تعاطا  و  يداد ، رارق 

َضاخ  ْنَم  يدْراَو  َكِدیحَْوت ، یف  ِصالْخِْإلا  ِنْسُِحب  َبانا  امَکَف  َّمُهللا 
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دنداد رارق  هیبش  وت  يارب  هک  ار  یناسک  تشگزاب و  وت  يوس  هب  تیتسرپاتکی  رد  وکین  صالخا  اب  هک  هنوگ  نامه  سپ  ایادخ ،
ًةالَص ِْهیَلَع  ِّبَر  ای  ِّلَصَف  َِکب ، ِنامیْإلا  ِلْها  ْنَع  یماحَو  َکِهیبْشَت ، یف 

ار وا  هک  تسرف  يدورد  وا  رب  نم  راگدرورپ  يا  سپ  دومن ، تیامح  دنتشاد  نامیا  وت  هب  هک  یناسک  زا  و  تخاس ، كاله  ار 
، َنیِّیبَّنلا ِمَتاخ  ِهِّدَج  ِۀَجَرَِدب  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ُوْلعَیَو  َنیعِشاْخلا ، َّلَحَم  اِهب  ُقَْحلَی 

درب الاب  ناربمایپ  متاخ  شّدج  هبتر  ات  تشهب  رد  ار  وا  و  دنک ، قحلم  ناعشاخ  هاگیاج  هب 
، ًاناسْحاَو اًلْضَف  ِِهتالاُوم  یف  َْکنَُدل  ْنِم  اِنتآَو  ًامالَسَو ، ًۀَّیَِحت  اَّنِم  ُهْغَِّلبَو 

ناسحا  فطل و  ام  هب  وا  یتسود  هطساو  هب  تدوخ  دزن  زا  ناسرب و  وا  هب  یمالس  دورد و  ام  بناج  زا  و 
. ٍمیسَج ٍّنَمَو  ٍمیظَع ، ٍلْضَف  ُوذ  َکَّنا  ًاناوْضِرَو ، ًةَرِفْغَمَو 

. یگرزب تمعن  تمظع و  اب  ششخب  بحاص  وت  هک  ارچ  شخبب  ار  تیدونشوخ  شزرمآ و  و 
: ییوگیم زامن  مالس  زا  سپ  يروآیم و  ياجب  ترایز  زامن  هاگنآ 

َجِراف  ایَو  ِّمَْهلاَو ، ِبْرَْکلا  َفِشاک  ای  ُموُّیَق ، ای  ُّیَح  ای  ُموُْمیَد ، ای  ُِمئآد  ای 
هدنیادز  يا  و  هّصغ ، يراتفرگ و  هدننک  فرطرب  يا  رادیاپ ، ياهدنز  يا  نادواج ، يا  هدنیاپ و  يا 

، َْتنا اَّلا  َهلا  ُّیَح ال  ایَو  ِدْعَْولا ، َقِداص  ایَو  ِلُسُّرلا ، َثِعاب  ایَو  ِّمَْغلا ،
تسین  وت  زج  يدوبعم  هک  ياهدنز  يا  و  تسا ، تسار  تیاههدعو  هک  یسک  يا  و  نالوسر ، هدننک  ثوعبم  يا  و  هودنا ،

، ِِهتَْنبا یَلَع  ِهِرْهِصَو  ِهِّمَع ، ِْنبا  ٍِّیلَع  ِهِّیِصَوَو  ٍدَّمَُحم ، َِکبیبَِحب  َْکَیلا  ُلَّسََوتا 
شرتخد  رسمه  ومع و  رسپ  نیشناج و  یلع  دّمحم و  ترادتسود  هطساو  هب  موشیم  لّسوتم  وت  هب 

ِلَصَف  َِعیالَّطلاَو ، َلیْواَّتلا  اَمِِهب  َتْحَتَفَو  َِعیارَّشلا ، اَمِِهب  َتْمَتَخ  يذَّلا 
سپ  يدوشگ ، ار  تایآ  رارسا  لیوأت و  يدومن و  متخ  ود  نآ  هطساو  هب  ار  نایدا  هک  یناراوگرزب  نامه 

ُءآِیلْوَْألا اَِهب  وُْجنَیَو  َنوُرِخْالاَو ، َنُولَّوَْألا  اَِهب  ُدَهْشَی  ًةالَص  امِْهیَلَع 
نارادتسود  نآ  هلیسو  هب  دنهد و  یهاوگ  نآ  هب  ناینیسپ  ناینیشیپ و  هک  تسرف  يدورد  ود  نآ  رب 

، َنیّیِدْهَْملا ِۀَِّمئَْألا  ِةَِدلاو  ِءآرْهَّزلا  َۀَمِطاِفب  َْکَیلا  ُلَّسََوتاَو  َنوُِحلاَّصلاَو ،
رگتیاده ناماما  ردام  ارهز  همطاف  هطساو  هب  موشیم  لّسوتم  وت  هب  و  دنبای ، تاجن  ناگتسیاش  و 
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اْهیَلَع ِّلَصَف  َنیبِّیَّطلا ، اَهِدالْوا  ِۀَعیش  یف  ِۀَعَّفَشُْملا  َنیَملاْعلا ، ِءآِسن  ِةَدِّیَسَو 

وا رب  تسرف  دورد  سپ  دنکیم ، تعافش  ار  شکاپ  نادنزرف  نایعیش  هک  نآ  نایناهج ، ناوناب  رورس  و 
ِنَسَْحلِاب  َْکَیلا  ُلَّسََوتاَو  َنیرِهاَّدلا ، َرْهَدَو  َنیِدبْألا ، ََدبا  ًۀَِمئآد  ًةالَص 

نسح  هطساو  هب  موشیم  لّسوتم  وت  هب  ناراگزور و  لوط  رد  یگشیمه و  یمئاد و  يدورد 
ْيَدِّیَس  ِّیِقَّتلا ، ِّرَْبلا  ِّیِضْرَْملا  ِمُولْظَْملا  ِنیَسُْحلاَو  ِّیِکَّزلا ، ِرِهاَّطلا  ِّیِضَّرلا 

رورس اقآ و  ود  راکزیهرپ ، راکوکین و  هدیدنسپ  ماما )  ) نآ مولظم  نیسح  و  هزیکاپ ، كاپ و  هدیدنسپ  ماما )  ) نآ
ِْنیَّیِقَّنلا  ِْنیَّیِقَّتلا ، ِْنیَبِّیَّطلا  ِْنیَرِّیَْخلا ، ِْنیَمامِْإلا  ِۀَّنَْجلا ، ِلْها  ِبابَش 

هزیکاپ  راکزیهرپ و  كاپ و  راکوکین و  ماما  ود  نآ  تشهب ، ناناوج 
ْتَعَلَط  ام  امِْهیَلَع  ِّلَصَف  ِْنَیلُوتْقَْملا ، ِْنیَمُولْظَْملا  ِْنیَدیهَّشلا  ِْنیَرِهاَّطلا ،

بورغ  عولط و  دیشروخ  هک  یمادام  سپ  ادخ ) هار  رد   ) هدش هتشک  مولظم و  دیهش  ود  نآ  نمادکاپ ، و 
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ِْنب  ِِّیلَِعب  َْکَیلا  ُلَّسََوتاَو  ًۀَِیلاتَتُم ، ًۀَِیلاوَتُم  ًةالَص  َْتبَرَغ ، امَو  ٌسْمَش 
نب  یلع  هطساو  هب  موشیم  لّسوتم  هب  و  یپ ، رد  یپ  هتسویپ و  يدورد  تسرف ، دورد  ود  نآ  رب  دنکیم 

ِْنب  ِدَّمَحُِمبَو  َنیِملاَّظلا ، ِفْوَخ  ْنِم  ِبوُجْحَْملا  َنیِدباْعلاِدِّیَس ، ِْنیَسُْحلا 
دنزرف دّمحم  هطساو  هب  و  ناراکمتس ، رطخ  زا  نیشنهدرپ  ناگدننک ، تدابع  رورس  اقآ و  نیسح 

، ِتاکَرَْبلا ِیَحاتْفِم  ِْنیَدِّیَّسلا ، ِْنیَمامِْإلا  ِرِهاَّزلا ، ِروُّنلا  ِرِهاَّطلا ، ِِرقاْبلا  ٍِّیلَع 
تکرب  دیلک  رورس و  اقآ و  ماما و  ود  نامه  نابات ، رون  نمادکاپ و  رقاب  ماما  یلع ،

ًةالَص ٌراهَن ، َءآضا  امَو  ٌْلَیل  يرَس  ام  امِْهیَلَع  ِّلَصَف  ِتاُملُّظلا ، ِیَحابْصِمَو 
يدورد  تسرف  دورد  ود  نآ  رب  تسیقاب  زور  بش و  هک  یمادام  سپ  اهیکیرات ، غارچ  و 

ِقِطاَّنلاَو  ِهَّللا ، ِنَع  ِقِداَّصلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَِجب  َْکَیلا  ُلَّسََوتاَو  ُحوَُرتَو ، وُدْغَت 
ایوگ و  ادخ ، بناج  زا  يوگتسار  دّمحم  نب  رفعج  هطساو  هب  موشیم  لّسوتم  وت  هب  و  ماش ، حبص و  لوط  رد 

ِیِصَْولاَو  ِهِسْفَن ، یف  ِِحلاَّصلا  ِْدبَْعلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَسوُِمبَو  ِهَّللا ، ِْملِع  یف 
نیشناج  و  هتسیاش ، حلاص و  هدنب  نآ  رفعج  نب  یسوم  هلیسو  هب  و  ادخ ، ملع  هب 

امِْهیَلَع ِّلَصَف  ِْنیَِیفاْکلا ، ِْنیَِیفاْولا  ِْنیَّیِدْهَْملا ، ِْنیَیِداْهلا  ِْنیَمامِْإلا  ِحِصاَّنلا ،
هک  یمادام  سپ  هدننک ، تیافک  رادافو و  هتفایتیاده و  رگتیاده  ماما  ود  هاوخریخ ،

الَو ینْفَت  الَو  ُدیَزتَو ، یْمُنت  ًةالَص  ٌکَلَف ، ََکل  َكَّرََحتَو  ٌکَلَم ، ََکل  َحَّبَس  ام 
دریذپن و انف  ددرگ و  نوزف  هتفای و  دشر  هک  يدورد  تسرف ، دورد  ود  نآ  رب  تسا  شخرچ  رد  نودرگ  خرچ  دیوگیم و  وت  حیبست  یکلم 

495 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، یَضَتْرُْملا ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَمَّحُِمبَو  اضِّرلا ، یَسُوم  ِْنب  ِِّیلَِعب  َْکَیلا  ُلَّسََوتاَو  ُدیبَت ،

هدیدنسپ  ماما  یلع  نب  دّمحم  اضرلا و  یسوم  نب  یلع  هطساوب  موشیم  لّسوتم  وت  هب  و  ددرگن ، دوبان 
، َمادَو ٌْحبُص  َءآضا  ام  امِْهیَلَع  ِّلَصَف  ِْنیَبَجَْتنُْملا ، ِْنیَرَّهَطُْملا  ِْنیَمامِْإلا 

تسرف  دورد  ود  نآ  رب  تسا  رادیاپ  نشور و  زور  هک  یمادام  سپ  هدیزگرب ، كاپ و  ماما  ود  نآ 
ِیلَِعب  َْکَیلا  ُلَّسََوتاَو  َِکنانِج ، ْنِم  َنیّیِّلِْعلا  ِیف  َِکناوْضِر  یلا  امِهیّقَُرت  ًةالَص 

یلع  هطساو  هب  موشیم  لّسوتم  وت  هب  و  درب ، الاب  تیدونشوخ  يوس  هب  تتشهب  یلاع  تاجرد  رد  ار  ود  نآ  هک  يدورد 
، َكِدابِع ِْرمِاب  ِْنیَِمئآْقلا  يِداْهلا ، ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلاَو  ِدِشاَّرلا ، ٍدَّمَُحم  ِْنب 

ناگدنب  روما  حالصا )  ) هب هدننک  مایق  ماما  ود  نآ  يداه ، ماما  یلع  نب  نسح  هتفای و  دشر  ماما  نآ  دّمحم  نب 
ِلَصَف  ِۀَِلئاْملا ، ِنَحِْإلا  ِیف  ِْنیَِرباَّصلاَو  ِۀَِلیاْهلا ، ِنَحِْملِاب  ِْنیَرَبَتْخُْملا 

سپ  هنهک ، ياههنیک  ربارب  رد  ابیکش  كانفوخ و  ياهیراتفرگ  اب  هدش  هدومزآ  و 
اَمَُهل ُدِّهَُمت  ًةالَص  َنیِزئآْفلا ، ِباَوث  َءآزاَو  َنیِرباَّصلا ، ِرْجا  َءآفِک  امِْهیَلَع 

ود نآ  يارب  ار  یگبترمدنلب  هک  يدورد  تسرف ، دورد  ود  نآ  رب  ناراگتسر  باوث  نارباص و  شاداپ  هزادنا  هب 
، ِدوُعْوَْملا ِمْوَْیلا  اَِننامَز ، ِقِّقَُحمَو  انِمامِاب ، ِّبَر  ای  َْکَیلا  ُلَّسََوتاَو  َۀَْعفِّرلا ،

هدعو هک  يزور  رد  ام  نامز  رد  ادخ ) هدعو   ) هدننک قّقحم  نامیاوشیپ و  هطـساو  هب  نم  راگدرورپ  يا  موشیم  لّسوتم  وت  هب  و  دنک ، رّـسیم 
هدش  هداد 

، ِبْعُّرلِاب ِروُْصنَْملا  ِرَْونَْألا ، ِءآیِّْضلاَو  ِرَهْزَْألا ، ِروُّنلاَو  ِدوُهْشَْملا ، ِدِهاَّشلاَو 
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( نانمشد لد  رد   ) سرت داجیا  اب  هدش  يرای  نآ  نازورف ، ییانشور  و  نابات ، رون  هدش و  یهاوگ  هاوگ  و 
ِءآزْجاَو ِرَجَّشلا ، ِقارْواَو  ِرَمَّثلا ، َدَدَع  ِْهیَلَع  ِّلَصَف  ِةَداعَّسلِاب ، ِرَّفَظُْملاَو 

ناتخرد  ياهگرب  اههویم و  دادعت  هب  تسرف  دورد  وا  رب  سپ  دنمتداعس  زوریپ و  و 
، َُکباتِک ُهاصْحاَو  َکُْملِع ، ِِهب  َطاحا  ام  َدَدَعَو  َِربَْولاَو ، ِْرعَّشلا  َدَدَعَو  ِرَدَْملا ،

تسا  هدومن  شرامش  تباتک  دراد و  هطاحا  نآ  هب  تملع  هچنآ  دادعت  هب  مشپ و  وم و  خن  ره  دادعت  هب  اهگیر و  و 
، ِِهتَْرمُز یف  انْرُشْحاَو  َّمُهللا  َنوُرِخْالاَو ، َنُولَّوَْألا  اِهب  ُهُِطبْغَی  ًةالَص 

ص495 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
نک  روشحم  وا  هورگ  رد  ار  ام  ایادخ  دنروخ ، هطبغ  نآ  هب  ناینیسپ  ناینیشیپ و  هک  يدورد 

یلَع  انْرُْصناَو  ِِهتَیالِِوب ، انْفِْحتاَو  ِِهَتلْوَِدب ، انْسُرْحاَو  ِِهتَعاط ، یلَع  انْظَفْحاَو 
وا تّزع  هب  ار  ام  هد ، شاداپ  شتیالو  هب  نک و  ظفح  ار  ام  وا  تموکح  اب  راد و  تباث  شتعاطا  رب  و 

َمُهللا  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرا  ای  َنیباَّوَّتلا ، َنِم  ِّبَر  ای  اْنلَعْجاَو  ِِهتَّزِِعب ، اِنئآدْعا 
ایادخ نانابرهم ، نیرتنابرهم  يا  هد  رارق  ناگدننکهبوت  زا  ار  ام  نم  راگدرورپ  يا  نک و  يرای  نامنانمشد  رب 

496 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، ُهَتْرَْظناَف َکِْقلَخ  ِءآوْغِِإل  َكَرَْظنَتْسا  دَق  َنیعَّللا ، َدِّرَمَتُْملا  َسیْلبا  َّناَو 

يداد  تصرف  ار  وا  وت  تساوخ و  تصرف  وت  زا  تاقولخم  بیرف  يارب  نوعلم  شکرس  ناطیش 
َشَّشَع  ْدَقَو  ِهیف ، َکِْملِع  ِِقباِسب  ُهَْتلَْهمأَف ، َكِدیبَع  ِلالْضِِإل  َکَلَهْمَتْساَو 

هدناود  هشیر  ناطیش  کنیا  يداد ، شتلهم  وا  دروم  رد  تیهاگآ  هقباس  دوجو  اب  تساوخ و  تلهم  تناگدنب  ندرک  هارمگ  يارب  و 
ِراْطقا یف  ُُهتاعُد  ْتَرَشَْتناَو  ُهُشُویُج ، ْتَمَحَدْزاَو  ُهُدُونُج ، ْتَُرثَکَو 

شرتسگ  نیمز  هنهپ  رد  شناغّلبم  هتشگ و  ناوارف  شنایهاپس  هدش و  دایز  شنایرکشل  و 
، ِهِعِضاوَم ْنَع  َِملَْکلا  اُوفَّرَحَو  َکَنید ، اوُدَْسفاَو  َكَدابِع ، اوُّلَضاَف  ِضْرَْألا ،

دندرک فیرحت  ار  وت )  ) نانخس و  دندومن ، دساف  ار  تنید  هدرک و  هارمگ  ار  تناگدنب  سپ  دناهتفای ،
َضْقَن  َتْدَعَو  ْدَقَو  َنیدِّرَمَتُم ، ًابازْحاَو  َنیقِّرَفَتُم ، ًاعَیِش  َكَدابِع  اُولَعَجَو 

شناینب  نتسکش  وت  و  دنداد ، رارق  شکرس  ياههتسد  قّرفتم و  ياههورگ  تروص  هب  ار  تناگدنب  و 
ِنِم  َكَدِالب  ْرِّهَطَو  ُهَشُویُجَو ، ُهَدالْوا  ِْکلْهاَف  ِِهنْاَش ، َقیزْمَتَو  ِِهناْیُنب ،

زا ار  تیاهرهش  نادرگ و  دوبان  ار  شنایرکشل  نادنزرف و  سپ  يدومن ، هدعو  ار  شماقم  ندیشاپ  مه  زا  و 
ْلَعْجاَو  ِِهتاساِیقَو ، ِِهبِهاذَم  ْنِم  َكَدابِع  ْحِراَو  ِِهتافالِتْخاَو ، ِِهتاعاِرتْخا 

، نک تحار  شراکفا  نییآ  زا  ار  تناگدنب  و  امن ، كاپ  شیاهفالتخا  اهتعدب و 
، َکَئآِیلْوا ِّوَقَو  َکَنید ، ْرِهْظاَو  ََکلْدَع ، ْطُْسباَو  ْمِْهیَلَع ، ِءْوَّسلا  َةَِرئآد 

تیوقت  ار  تناتسود  نک و  راکشآ  ار  تنید  نارتسگب و  ار  تلادع  و  هد ، رارق  ناشیارب  ار  دب  ثداوح  و 
ْمُهْدِّلَخَو  َکَئآِیلْوا ، ِِهئآِیلْوا  َرایِدَو  َسیْلبا  َرایِد  ِْثرْواَو  َکَئآدْعا ، ْنِهْواَو 

خزود  رد  ار  اهنآ  و  هد ، رارق  شناتسود  ناطیش و  ياهرهش  ثراو  ار  تنارادتسود  و  نک ، راوخ  ار  تنانمشد  و 
یف  َۀَعَدْوَتْسُْملا  َکَِنئآَعل  ْلَعْجاَو  ِمیلَْألا ، ِباذَْعلا  ْنِم  ْمُْهقِذاَو  ِمیحَْجلا ، ِیف 
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ياهتشاذگ  هعیدو  هب  تقلخ  سوحنم  ياهدادخر  رد  هک  ییاهنیرفن  و  ناشچب ، اهنآ  هب  كاندرد  باذع  زا  و  نادرگ ، هنادواج 
ًۀَیِراجَو ْمِِهب ، ًۀَلَّکَُومَو  ْمِْهیَلَع ، ًةَِرئآد  ِةَرْطِْفلا ، ِهیواشَمَو  ِۀَْقلِْخلا ، ِسِحانَم 

دوش هتشامگ  نانآ  رب  دریگ و  ارف  ار  اهنآ  هک  یلاح  رد  هد ، رارق  نانآ  رب 
ِیفَو  ًۀَنَسَح  اْینُّدلا  ِیف  اِنتآ  انَّبَر  ٍحاوَرَو ، ٍّوُدُغَو  ٍحابصَو ، ٍءآسَم  َّلُک  ْمِهیف 

رد نک و  یکین  ایند  رد  ام  هب  اراگدرورپ ، دیآ ، دورف  اهنآ  رب  رصع  دادماب و  ناهاگحبص و  ناهاگماش و  و 
. َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  ِراَّنلا ، َباذَع  َِکتَمْحَِرب  اِنقَو  ًۀَنَسَح ، ِةَرِخْألا 

. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  راد ، هاگن  خزود  باذع  زا  ار  ام  تتمحر  هب  امرف و  تمحرم  یکین  زین  ترخآ 
497 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

[613 .] نک بلط  ادخ  زا  يراد  تسود  تناردارب  دوخ و  يارب  ار  هچنآ  هاگنآ 

: مالسلا هیلع  تّجح  ترضح  همّرکم  ردام  نوتاخ  سجرن  ترایز 

هک ار  هادف ) انحاورا   ) مئاق ترضح  ردام  ینکیم  ترایز  هاگنآ  دسیونیم : سوواط » نب  دّیس   » مالسلا هیلع  يرکـسع  ماما  ترایز  همادا  رد 
: ییوگیم تسا و  هدش  عقاو  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  حیرض  تشپ  شربق 

ُمالَّسلا  ِنیمَْألا ، ِقِداَّصلا  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا ، ِلوُسَر  یلَع  ُمالَّسلا 
مالس  داب - شنیما  راتفگ و  تسار  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  ادخ - لوسر  رب  مالس 

ِجَجُْحلا  َنیرِهاَّطلا ، ِۀَِّمئَْألا  یَلَع  ُمالَّسلا  َنینِمْؤُْملا ، ِریما  انالْوَم  یلَع 
ياهتجح  نآ  هزیکاپ ، ناماما  رب  مالس  نانمؤم ، ریما  ام  يالوم  رب 

، ِماّلَْعلا ِِکلَْملا  َرارْسا  ِۀَعَدوُْملاَو  ِمامِْإلا ، ِةَِدلاو  یلَع  ُمالَّسلا  ِنیمایَْملا ،
اناد رایسب  ياورنامرف  نآ  دنوادخ ، رارسا  رادتناما  ماما و  ردام  رب  مالس  كرابم ،

ُمالَّسلا  ُۀَّیِضرَْملا ، ُۀَقیّدِّصلا  اَُهتَّیا  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِمانَْألا ، ِفَرْشَِأل  ِۀَِلماْحلاَو 
مالس  هدیدنسپ ، راتفگتسار  يا  وت  رب  مالس  تاقولخم ، نیرتیمارگ  هب  رادراب  و 

اَُهتَّیا ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  یسیع  ِّيِراوَح  َۀَْنباَو  یسُوم  ِّما  َۀَهیبَش  ای  ِْکیَلَع 
يا  وت  رب  مالس  یسیع ، ترضح  ناوریپ  رتخد  يا  یسوم و  ردام  دننامه  يا  وت  رب 

اَُهتَّیا ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُۀَّیِضْرَْملا ، ُۀَّیِضَّرلا  اَُهتَّیا  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُۀَّیِقَّنلا ، ُۀَّیِقَّتلا 
يا  وت  رب  مالس  تسا ، یضار  وت  زا  ادخ  یضار و  ادخ  زا  وت  هک  يا  وت  رب  مالس  هزیکاپ ، راکزیهرپ 

یف  َبِغَر  ْنَمَو  ِنیمَْألا ، ِهَّللاِحوُر  ْنِم  َُۀبوُطْخَْملا  ِلیْجنِْإلا ، ِیف  ُۀَتوُْعنَمْلا 
هب  دنمقالع  هک  نآ  نیما و  هَّللا  حور  یسیع )  ) بناج زا  هدش  يراگتساوخ  و  لیجنا ، رد  هدش  فیصوت 

، َنیَملاْعلا ِّبَر  َرارْسا  ُۀَعَدْوَتْسُْملاَو  َنیلَسْرُْملا ، ُدِّیَس  ٌدَّمَُحم  اِهتَلْصُو 
نایناهج  راگدرورپ  رارسا  رادتناما  ناگداتسرف و  رورس  اقآ و  دّمحم  دوب  وا  تلصو 

ِِکْلَعب  یلَعَو  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیّیِراوَْحلا ، ِِکئآبآ  یلَعَو  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا 
رسمه رب  وت و  رب  مالس  تیراوح ، ناردپ  رب  وت و  رب  مالس 

ِْتنَسْحا  ِکَّنا  ُدَهْشا  ِرِهاَّطلا ، ِِکنََدبَو  ِکِحوُر  یلَعَو  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِكَِدلَوَو ،
وکین نیقی  هب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  تاهزیکاپ ، ندب  حور و  رب  وت و  رب  مالس  تدنزرف ، و 
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498 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، ِهَّللاِتاذیفِتْرَبَصَو ِهَّللاِتاضْرَم ، یف  ِتْدَهَتْجاَو  َۀَنامَْألاِْتیَّداَو ، ََۀلافَْکلا ،

يدومن  ییابیکش  ادخ  هار  رد  و  هدیشوک ، ادخ  يدونشخ  بلج  رد  يدرک و  ادا  یتشاد  هدهع  رب  هک  یقح  هدومن و  یتسرپرس 
ِْتبِغَرَو  ِهَّللا ، ِۀَّجُح  ِْظفِح  یف  ِْتَغلابَو  ِهَّللا ، َِّیلَو  ِْتلَمَحَو  ِهَّللاَّرِس ، ِتْظِفَحَو 

هب  و  يدیشوک ، ادخ  تّجح  ظفح  رد  يدنارورپ و  لد  رد  ار  ادخ  ّیلو  هدرک و  ظفح  ار  ادخ  زار  و 
ًۀَفِرَتْعُم ْمِِهقْدِِصب ، ًۀَنِمُْؤم  ْمِهِّقَِحب ، ًۀَفِراع  ِهَّللاِلوُسَر ، ِءآْنبا  ِۀَلْصُو  یف 

هدننک  فارتعا  نانآ ، ییوگتسار  هب  نمؤم  ناشّقح ، هب  يانشآ  هک  یلاح  رد  يدش ، دنمقالع  ادخ  لوسر  نادنزرف  اب  دنویپ 
ُدَهْشاَو ْمُهاوَه ، ًةَِرثُْؤم  ْمِْهیَلَع ، ًۀَقِفْشُم  ْمِهِْرمِاب ، ًةَرِْصبَتْسُم  ْمِِهَتلِْزنَِمب ،

مهدیم  یهاوگ  و  يدوب ، تدوخرب  نانآ  لیم  هدنهد  حیجرت  نانآ ، رب  نابرهم  نانآ ، راک  هب  هاگآ  ناشهاگیاج و  هب 
، ًۀَّیِضْرَم ًۀَیِضار  َنیِحلاَّصلِاب ، ًۀَیِدَتْقُم  ِكِْرما ، ْنِم  ٍةَریَصب  یلَع  ِْتیَضَم  ِکَّنا 

هدیدنسپ  دونشوخ و  يدومن و  ادتقا  ناگتسیاش  هب  هک  یلاح  رد  يدرک  يرپس  تراک  رب  یهاگآ  اب  ار  ترمع  نیقی  هب  وت  هک 
، ِکیْواَمَو َِکلِْزنَم  َۀَّنَجْلا  َلَعَجَو  ِكاضْراَو ، ِْکنَع  ُهَّللا  َیِضَرَف  ًۀَّیِکَز ، ًۀَّیِقَن  ًۀَّیِقَت 

دهد رارق  تهاگیاج  لزنم و  ار  تشهب  دنک و  یضار  ار  وت  ددرگ و  دونشخ  وت  زا  ادخ  سپ  يدوب ، كاپ  هزیکاپ و  راکزیهرپ و  و 
، ِكانْغا ِِهب  ام  ِفَرَّشلا  َنِم  ِكاطْعاَو  ِكالْوا ، ام  ِتاْریَْخلا  َنِم  ِكالْوا  ْدَقَلَف 

دنک اطع  وت  هب  يزاینیب  هزادنا  هب  تفارش  زا  و  دنک ، اطع  وت  هب  ینآ  هتسیاش  وت  هچنآ  تاریخ  زا  و 
اطع وت  هب  تمارک  زا  هچنآ  دـنوادخ  سپ  يربیم و  ـالاب  نامـسآ  يوس  هب  ار  رـس  هاـگنآ  ِكاَْرماَو * ِۀَـمارَْکلا  َنِم  ِکَـحَنَم  اـِمب  ُهَّللا  ِكاَّنَهَف 

************** دنادرگ دنمدوس  تیارب  دنک و  تیاراوگ  هدومن 
، ُْتلَّسََوت َْکَیلا  َِکئآِیلْوِابَو  ُْتبَلَط ، َكاضِِرلَو  ُتْدَمَتْعا ، َكاَّیا  َّمُهللا  ییوگیم :

موشیم  لّسوتم  وت  هب  تیایلوا  هطساو  هب  و  مناهاوخ ، ار  تیدونشخ  هدومن و  دامتعا  وت  هب  ایادخ  *** 
، ُتُْذل َکِِّیلَو  ِّما  ِْربَِقبَو  ُتْمَصَتْعا ، َِکبَو  ُْتلَکَّتا ، َکِْملِحَو  َِکناْرفُغ  یلَعَو 

ماهدروآ  يور  ّتیلو  ردام  ربق  هب  و  ماهدنهانپ ، وت  هب  منکیم و  لّکوت  تملح  ششخب و  رب  و 
، اِهتَّبَحَم یلَع  یْنتِّبَثَو  اِهتَرایِِزب ، ینْعَْفناَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف 

رادب مدقتباث  شیتسود  رب  نادرگ و  دنمدوس  میارب  ار  شترایز  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  سپ 
ینْرُشْحاَو  اهَتَقَفاُرم ، یْنقُزْراَو  اهَِدلَو ، َۀَعافَشَو  اهَتَعافَش  یْنمِرَْحت  الَو 

وا اب  نک و  میزور  ار  شتّبحم  یتسود و  زاسم و  ممورحم  شدنزرف  وا و  تعافش  زا  و 
ُهَّجََوتا  ّینا  َّمُهللا  اِهتَرایِز ، َو  اهَِدلَو  ِةَرایِِزل  ینَتْقَّفَو  امَک  اهَِدلَو ، َعَمَو  اهَعَم 

هطساو  هب  ایادخ  یتشاد ، مقّفوم  شدنزرف  وا و  ترایز  هب  هک  هنوگ  نامه  نادرگ ، مروشحم  شدنزرف  و 
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هط  ِلآ  ْنِم  ِنیمایَْملا  ِجَجُْحلِاب  َْکَیلا  ُلَّسََوتاَو  َنیرِهاَّطلا ، ِۀَِّمئَْألِاب  َْکَیلا 
لّسوتم  وت  هب  نیسای  هط و  لآ  زا  كرابم  ياهتّجح  هطساو  هب  هدومن و  ور  تهاگرد  هب  داهن  كاپ  ناماما 

َنِم  ینَلَعَْجت  ْنا  َو  َنیبِّیَّطلا ، ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  سیَو 
زا ارم  و  یتسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دمحم و  رب  هک  موشیم ،
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ْمُهال  َو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخال  َنیذَّلا  َنیرِْشبَتْسُْملا ، َنیحِرَْفلا  َنیِزئآْفلا  َنیِّنئَمْطُْملا 
نیگهودنا  هن  تساهنآ و  هب  یسرت  هن  هک  ینانآ  یهد ، رارق  لاحشوخ  نامداش و  ناراگتسر  ناراودیما و 

، ُهَّرُض َْتفَشَکَو  ُهَْرما ، َتْرَّسَیَو  ُهَیْعَس ، َْتِلبَق  ْنَّمِم  یْنلَعْجاَو  َنُونَزْحَی ،
فرطرب  ار  شهودنا  ياهتخاس و  ناسآ  ار  شراک  هتفریذپ و  ار  وا  ششوک  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ارم  و  دنوشیم ،

ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  َّمُهللا  ُهَفْوَخ ، َْتنَمآَو 
دورد شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  شکاپ ، نادناخ  دّمحم و  ّقح  هب  ایادخ  ياهدنادرگ ، نمیا  ار  شسرت  و 

، اهاَّیا یتَرایِز  ْنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ  ُْهلَعَْجت  الَو  َکِماِقْتنِاب ، ْمَُهل  ْلِّجَعَو  ٍدَّمَُحم ،
هدم  رارق  وا  زا  ترایز  نیرخآ  ار  مترایز  نیا  امرف و  لیجعت  ناشماقتنا  نتفرگ  رد  و  تسرف ،

، اِهتَْرمُز یف  ینْرُشْحاَف  ینَْتیَّفََوت  اذا  َو  ینَْتیَْقباام  ًاَدبا  اْهَیلا  َدْوَْعلا  یْنقُزْراَو 
نادرگ  مروشحم  وا  هورگ  رد  مندرم  زا  دعب  و  نک ، میزور  ار  وا  ترایز  يارب  تشگزاب  ماهدنز  هک  یمادام  و 

َنینِمْؤُْمِللَو  َّيَِدلاِول  َو  یل  ْرِفْغاَو  اِهتَعاَفَش ، َو  اهَِدلَو  ِۀَعافَش  یف  یْنلِخْداَو 
ار نامیا  اب  نانز  نادرم و  یمامت  مردام و  ردپ و  نم و  و  نک ، لخاد  شدنزرف  وا و  تعافش  رد  ارم  و 

َِکتَمْحَِرب  اِنقَو  ًۀَنَسَح ، ِةَرِخْألا  ِیف  َو  ًۀَنَسَح  اْینُّدلا  ِیف  اِنتآ  َو  ِتانِمْؤُْملا ، َو 
خزود  باذع  زا  ار  ام  تتمحر  هب  امرف و  اطع  یکین  زین  ترخآ  رد  نک و  اطع  یکین  ایند  رد  ام  هب  زرمایب و 

[614 .] ُُهتاکََربَو ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  یتاداس  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلاَو  ِراَّنلا ، َباذَع 
. نم نارورس  يا  داب  امش  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  دورد و  و  راد ، هاگن 

: نوتاخ همیکح  ترایز 

نییاپ شفیرش  ربق  هک  تسا  مالـسلا ) امهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هّمع  يداه و  ماما  رهاوخ   ) مالـسلا هیلع  داوج  ماما  رتخد  نوتاخ  همیکح 
نیا تلالج  لضف و  هکنآ  اب  منادیمن  دیوگیم : یـسلجم » هماّلع   » موحرم تسا و  راوگرزب  ود  نآ  حیرـض  هب  هدـیبسچ  نیّیرکـسع و  ياپ 

هدوب و مالسلا  مهیلع  هّمئا  ّرس  باحصا  ّصاوخ و  زا  وا  هتفای و  روهظ  وناب ،
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روضح تّجح ، ترـضح  تدالو  ماگنه  هرّدـخم ، نآ  هدوب و  وناب  نیا  دزن  نوتاـخ ، سجرن  ینعی  هیلع ) هَّللامالـس   ) يدـهم ترـضح  رداـم 
دعب طئاسو  ارفُس و  زا  هدیدیم و  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تایح  نامز  رد  ار  مالـسلا ) هیلع  يدهم   ) راوگرزب نآ  هتـسویپ  هتـشاد و 

. تسا هدـشن  رکذ  هّیـضر ، هّیقت  هبیجن و  هلـضاف  هملاع و  همیرک  نآ  يارب  یترایز  لاح  نیع  رد  هدوب ، مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  تاـفو  زا 
رب [ 615 .] دـشاب شنأش  لضف و  اب  گنهامه  دوش و  يراـج  ناـبز  رب  هک  هچنآ  هب  وناـب  نآ  ندرک  تراـیز  تسا  راوازـس  دـسیونیم : سپس 

هّمئا دالوا  ترایز  رد  هک  یظافلا  اب  هرّدخم  نآ  ترایز  تسا  راوازـس  دـیوگیم : نانجلا » حـیتافم   » رد یمق  ثّدـحم  موحرم  ساسا ، نیمه 
نب یـسوم  یمارگ  رتخد   ) هموصعم ترـضح  شاهمّرکم  هّمع  هرابرد  هک  یترایز  اب  ار  وا  دـننک  تراـیز  اـی  و  دوشیم ، لـقن  مالـسلا  مهیلع 

. تسا رتهب  ریخا  ترایز  باختنا  ام  داقتعا  هب  و  دمآ ، دهاوخ  مالسلا ) امهیلع  رفعج 

: مالسلا امهیلع  نیسح  دّیس  دّمحم و  دّیس  هدازماما  ود  ترایز 

يداه ماما  رسپ  نیـسح  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  دناهدش  نفد  گرزب  تاداس  زا  ياهّدع  مالـسلا  امهیلع  نیّیرکـسع  ربق  دزن  هک  تسا  فورعم 
تایاور زا  یـضعب  زا  نکیل  ماهتفاین  یعالّطا  راوگرزب  دّیـس  نیا  لاوحا  زا  هچرگ  دـسیونیم : هللا  همحر  یمق  ثّدـحم  موحرم  مالـسلا . هیلع 
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ود نیا  هدشیم و  نیطبس »  » هب ریبعت  يداهلا ، یلع  نب  نیسح  شردارب  مالسلا و  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ام  يالوم  زا  هک  دوشیم  هدافتـسا 
هدمآ ّبیطلاوبا  تیاور 616 ] رد  زین  و  دندومنیم ، هیبشت  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  یمارگ ، لوسر  طبـس  ود  ناشدادـجا  هب  ار  ردارب 
ملاـع فیلأـت  ءاـیلوالا » ةرجـش   » رد نینچمه  تشاد . تهابـش  نیـسح  شیومع  يادـص  هب  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  يادـص  هک  تسا 

داّهز و زا  ترـضح  نآ  دنزرف  نیـسح  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  دالوا  رکذ  ماقم  رد  يدزی » یناکدرا  دمحا  دّیـس  ، » راوگرزب
. دوب مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  دوخ  ردارب  ناوریپ  زا  داّبع و 

. تسا نأشلامیظع  ردقلالیلج و  يدّیس  راوگرزب  نیا  هک  دیآیم  تسد  هب  تاکن  نیا  عومجم  زا 
تلالج هب  دراد و  اّرماس  یکیدزن  رد  يروهـشم  رازم  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  رگید  دـنزرف  دّـمحم  دیـس  رگید  فورعم  هدازماـما 

ادخ زا  وا  هلیـسو  هب  دنربیم و  اج  نآ  هب  رایـسب  يایاده  اهرذن و  دـنوریم و  شترایز  هب  مدرم  مومع  تسا ؛ فورعم  تامارک  زورب  نأش و 
. تسا هدش  لقن  وا  زا  يرایسب  تامارک  دنربیم و  باسح  راوگرزب  نآ  زا  دودح ، نآ  بارعا  و  دنبلطیم ، تجاح 

نسح  ماما  شراوگرزب  ردارب  دوب و  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  گرزب  دنزرف  هک  سب  نیمه  بانج  نآ  ردق  تلالج  رد 
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خیـش اذـل  دـنراد و  دناهتـشاد و  ترـضح  نآ  هب  يدایز  داقتعا  اـملع  ناـگرزب  و  درک ، كاـچ  ناـبیرگ  وا  توف  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 
. درک رایسب  شالت  یعس و  شکرابم  حیرض  هعقب و  ریمعت  رد  هدقرم ،) هَّللاّرون  « ) يرون یجاح   » راوگرزب

: نیّیرکسع عادو  ترایز 

: وگب تسیاب و  راوگرزب  ود  نآ  رّهطم  ربق  دزن  ینک  عادو  مالسلا  امهیلع  يرکسع  ماما  يداه و  ماما  اب  یتساوخ  هاگره 
اَّنَمآ َمالَّسلا ، اَمُْکیَلَع  ُءَْرقاَو  َهَّللا  اَمُکُعِدْوَتْسا  ِهَّللا ، ِیَِّیلَو  ای  امُْکیَلَع  ُمالَّسلا 

، متسرفیم دورد  امش  رب  مراپسیم و  ادخ  هب  ار  امش  ادخ ، ّیلو  ود  يا  امش  رب  مالس 
. َنیدِهاَّشلا َعَم  اْنُبتْکا  َّمُهللا  ِْهیَلَع ، اُمْتَللَدَو  ِِهب ، اُمْتئِج  اِمبَو  ِلُوسَّرلِابَو  ِهَّللِاب 

. امرف تبث  ناهاوگ  هرمز  رد  ار  ام  ایادخ  میراد ، نامیا  دیاهدومن  ییامنهار  نآ  هب  هدروآ و  امش  هچنآ  هب  شلوسر و  ادخ و  هب 
هللا ءاشنا  هک  نک  اـعد  یتشاد  تسود  هچنآ  هب  اـمن و  تلأـسم  ار  راوگرزب  ود  نآ  تراـیز  هب  دّدـجم  تشگزاـب  قیفوت  دـنوادخ  زا  هاـگنآ 

[617 .] دش دهاوخ  هدروآرب 

502 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

مالسلا هیلع  رمالا  بحاص  ترضح  ترایز  مهن : لصف 

هراشا

: تسا مزال  هتکن  ود  يروآدای  ترایز  نیا  نایب  زا  لبق 

؟ تساجک سّدقم  بادرس  - 1
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ناـمه دوشیم  هتفگ  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  رّهطم  بادرـس  ناونع  هب  هچنآ  دـیوگیم : ناـنجلا » حـیتافم   » رد یمق  ثّدـحم  موـحرم 
رد دورو  هار  نیّیرکسع ، ربق  يارب  مرح  هّبق و  نتخاس  دیدج و  يانب  زا  لبق  هک  تسا  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هناخ  لخاد  بادرس 

تسا نکمم  یلعف ، ّتیعضو  سایقم  هب  هک  تشاد  رارق  نوتاخ  سجرن  ربق  کیدزن  ینعی  نیّیرکسع ، رّهطم  ربق  تشپ  فرط  رد  بادرس  نآ 
. دشاب هدش  عقاو  یلعف  قاور  تمسق  رد 

هرجنپ هدش و  يراکهنییآ  نآ  رد  هک  دندیسریم  تبیغ  بادرس  رد  هب  نالاد  زا  نتـشذگ  سپـس  نآ و  هلپ  زا  نتفر  نییاپ  اب  هک  دوب  هار  نیا 
. دوشیم زاب  نیّیرکسع  نحص  هب  هلبق ، فرط  زا  نآ 

ترضح ترایز  نامز  - 2

دیآیم تسد  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شردپ  زا  یسیع  نب  نامیلس  تیاور  زا  هک  تشذگ  مالـسلا  مهیلع  عیقب  هّمئا  ترایز  لصف  رد 
تیاور نیمه  زا  هکناـنچ  تسا  نکمم  یناـکم  ره  رد  دـشابیم ) مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  ناـمز  نیا  رد  هک   ) ّیح ماـما  تراـیز  هک 

هک تسا  ترضح  نآ  نایعیش  ناقشاع و  رب  سپ  [ 618 .] دراد یّصاخ  یگژیو  اهنامز  ماّیا و  ریاس  نایم  رد  هعمج  زور  هک  دوشیم  هدافتسا 
اب ییاوجن  همزمز و  دمآ ، دهاوخ  شرکذ  هک  ییاهاعد  اهترایز و  زا  یـضعب  اب  دننک و  ترـضح  نآ  زا  يدای  حبـص ، ره  دـش  نکمم  رگا 

هعمج زور  راب ، کی  ياهتفه  لقاال  دشن  نکمم  زور  ره  رگا  دننک و  اعد  شترضح  روهظ  یتمالس و  يارب  مه  دنشاب و  هتشاد  راوگرزب  نآ 
[619 «.] تشاد هگن  دابآ  وا  دای  اب  ار  لد   » دیاب اهاعد  زا  یضعب  ریبعت  هب  دننک و  ترایز  یبسانم  ناکم  رد  ار  ترضح  نآ 

503 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ترضح نآ  ترایز  تّیفیک 

: لوخد نذا 

: دنکیم تیافک  ریز  لوخد  نذا  سّدقم  بادرس  رد  دورو  يارب 
شخب لیاوا  رد  هک  تسا  یلوخد  نذا  نیتسخن  هب  بیرق  نیماضم ، تهج  زا  هدرک و  لـقن  ار  نآ  سوواطنبدّیـس »  » هک یلوخد  نذا  ناـمه 

. تشذگ هحفص 220 ) « ) لوخد نذا   » ناونع تحت  تارایز 
 » اب هدرک و  لقن  ار  نآ  یمیدق  ياهخسن  زا  یسلجم » هماّلع   » هک یلوخد  نذا  ای 

 ... ۀعقب هذه  ّنإ  مهّللا 
. میدرک رکذ  لوخد  نذا  نیمّود  ناونع  هب  هحفص 222 )  ) تارایز شخب  لیاوا  رد  ًاقباس  زین  ار  نآ  دوشیم و  عورش  « 

***

(: نیسای لآ  ترایز   ) لّوا ترایز 

هیلع يدهم  ترـضح  سّدقم  هیحان  زا  هک  هدرک  تیاور  جاجتحا »  » فیرـش باتک  رد  یـسربط » بلاطیبا  نب  یلع  نب  دمحا  لیلج ، خیـش  »
نآ ریغ  سدقم و  بادرس  رد  و   ) اوتحمرپ یلاع و  رایـسب  تسا  یترایز  هک  تسا  هدمآ  يریمح » دّمحم   » همان خساپ  رد  ریز  ترایز  مالـسلا 

: دومرف ترضح  نآ  درک ،) هدافتسا  نآ  زا  ناوتیم 
یلَع َو  اْنیَلَع  ُمالَّسلا  َنُونِمُْؤی ، ٍمْوَق ال  ْنَع  ُرُذُّنلا  ِینُْغت  امَف  ٌۀَِـغلاب  ٌۀَـمْکِح  َنُولَبْقَت ، ِِهئاِیلْوا  ْنِم  َو ال  َنُولِقْعَت ، ِهِْرمَأـِل  ـال  ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

َنیِحلاَّصلا  ِهَّللا  ِدابِع 
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. دیناوخب ار  ترایز  نیا  دینک ، هّجوت  ام  يوس  هب  و  ادخ ، هب  ام  هلیسوب  دیتساوخ  هاگ  ره  . 
: تسا نینچ  راونالاراحب »  » لقن قباطم  ترایز  نیا 

ُمالَّسلا  ِِهتایآ ، َِّیناَّبَرَو  ِهَّللا  َیِعاد  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  سی ، ِلآ  یلَع  ٌمالَس 
، یهلا تایآ  هتفای  شرورپ  ادخ و  يوس ) هب   ) هدننک توعد  يا  وت  رب  مالس  سی ، لآ  رب  مالس 

، ِهِّقَح َرِصانَو  ِهَّللا  َۀَفیلَخ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِِهنید ، َناَّیَدَو  ِهَّللا  َباب  ای  َْکیَلَع 
، شنید روای  و  نیمز ) رد   ) ادخ نیشناج  يا  وت  رب  مالس  شنید ، غّلبمو  ادخ  تمحر )  ) هاگرد يا  وت  رب  مالس 

ِهَّللا  ِباتِک  َِیلات  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِِهتَدارا ، َلیلَدَو  ِهَّللا  َۀَّجُح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
ادخ باتک  هدننکتوالت  يا  وت  رب  مالس  شاهدارا  يامنهار  ادخ و  تجح  يا  وت  رب  مالس 

َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َكِراهَن ، ِفارْطاَو  َِکْلَیل  ِءانآ  یف  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُهَنامُجَْرتَو ،
وت رب  مالس  زور  بش و  لوط  رد  وت  رب  مالس  نآ  رّسفم  و 

504 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، ُهَدَّکَوَو ُهَذَخا  يذَّلا  ِهَّللا  َقاثیم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهِضْرا ، یف  ِهَّللا  َۀَّیَِقب  ای 

تسا  هتخاس  مکحم  هتفرگ و  ار  نآ  ادخ  هک  ینامیپ  يا  وت  رب  مالس  وا ، نیمز  رد  یهلا  هریخذ  يا 
ُمَلَْعلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُهَنِمَض ، يذَّلا  ِهَّللا  َدْعَو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

هناشن  يا  وت  رب  مالس  هدومن ، تنامض  ار  نآ  هک  ادخ  هدعو  يا  وت  رب  مالس 
َْریَغ ًادْعَو  ُۀَعِساْولا ، ُۀَمْحَّرلاَو  ُثْوَْغلاَو  ُبُوبْصَْملا ، ُْملِْعلاَو  ُبوُْصنَْملا ،

هدعو  يا  و  عیسو ، تمحر  سردایرف و  و  ناوارف ، شناد  و  هدش ، بصن 
ُمالَّسلا  ُدُعْقَت ، َنیح  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُموُقَت ، َنیح  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ٍبوُذْکَم ،

مالس  ینیشنیم ، هک  یماگنه  وت  رب  مالس  يزیخیم  اپب  هک  یماگنه  وت  رب  مالس  یهلا ،)  ) قداص
ُمالَّسلا  ُُتنْقَتَو ، یّلَُصت  َنیح  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُنِّیَُبتَو ، ُءَْرقَت  َنیح  َْکیَلَع 

مالس  يریگیم ، تونق  یناوخیم و  زامن  هک  یماگنه  وت  رب  مالس  ینکیم ، ریسفت  یناوخیم و  نآرق )  ) هک یماگنه  وت  رب 
ُمالَّسلا  ُرِّبَُکتَو ، ُلِّلَُهت  َنیح  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُدُجْسَتَو ، ُعَکَْرت  َنیح  َْکیَلَع 

مالس  ییوگیم ، ریبکت  و  هَّللا » الا  هلاال   » هک یماگنه  وت  رب  مالس  ینکیم  هدجس  هدرک و  عوکر  هک  یماگنه  وت  رب 
یسُْمتَو  ُِحبُْصت  َنیح  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُرِفْغَتْسَتَو ، ُدَمَْحت  َنیح  َْکیَلَع 

، ینکیم ماش  حبص و  هک  یماگنه  وت  رب  مالس  یبلطیم ، شزرمآ  هدرک و  ادخ  شیاتس  هک  یماگنه  وت  رب 
اَهُّیا َْکیَلَع  ُمالَّسلا  یّلََجت  اذا  ِراهَّنلاَو  یشْغَی  اذا  ِْلیَّللا  ِیف  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

يا  وت  رب  مالس  ددرگ ، راکشآ  هک  ماگنه  نآ  زور  رد  دوش و  ریگارف  شیهایس  هک  ماگنه  نآ  بش  رد  وت  رب  مالس 
َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُلُومْاَْملا ، ُمَّدَقُْملا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُنُومْاَْملا ، ُمامِْإلا 

، دنراد ار  وت  يوزرآ  همه  هک  ياهتفرگ  یشیپ  يا  وت  رب  مالس  نانیمطا ، دروم  ماما 
ُهَدْحَو ال ُهَّللا ، اَّلا  َهلا  ْنا ال  ُدَهْشا  ّینا  َيالْوَم  ای  َكُدِهْشا  ِمالَّسلا ، ِعِماوَِجب 

هک  ياهناگی  تسین ، ادخ  زج  يدوبعم  هکنیا  رب  مهدیم  تداهش  هک  مریگیم  هاوگ  ار  وت  نم  يالوم  داب  وت  رب  اهمالس  همه 
َكُدِهْشاَو  ُُهلْهاَو ، َوُه  اَّلا  َبیبَح  ال  ُُهلوُسَرَو ، ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّناَو  َُهل ، َکیرَش 

هاوگ  ار  وت  نم  يالوم  و  تسین ، شنادناخ  وا و  زج  یبوبحم  تسوا ، هداتسرف  هدنب و  دّمحم  درادن و  یکیرش 
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َْنیَسُْحلاَو  ُُهتَّجُح ، َنَسَْحلاَو  ُُهتَّجُح ، َنینِمْؤُْملا  َریما  ًاِّیلَع  َّنا  َيالْوَم  ای 
نیسح  ماما  وا و  تّجح  نسح  ماما  تسادخ و  تّجح  نانمؤمریما  یلع  هک  مریگیم 

َْنب  َرَفْعَجَو  ُُهتَّجُح ، ٍِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحمَو  ُُهتَّجُح ، ِْنیَسُْحلا  َْنب  َِّیلَعَو  ُُهتَّجُح ،
نب  رفعج  وا و  تّجح  یلع ، نب  دمحم  و  وا ، تّجح  نیسح  نب  یلع  وا و  تّجح 

505 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، ُُهتَّجُح یسُوم  َْنب  َِّیلَعَو  ُُهتَّجُح ، ٍرَفْعَج  َْنب  یَسُومَو  ُُهتَّجُح ، ٍّدَّمَُحم 

، وا تجح  یسوم  نب  یلع  و  وا ، تّجح  رفعج  نب  یسوم  و  وا ، تّجح  دّمحم 
ٍِیلَع  َْنب  َنَسَْحلاَو  ُُهتَّجُح ، ٍدَّمَُحم  َْنب  َِّیلَعَو  ُُهتَّجُح ، ٍِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحمَو 

یلع  نب  نسح  وا و  تجح  دمحم  نب  یلع  وا و  تجح  یلع  نب  دمحم  و 
ٌّقَح ال ْمُکَتَعْجَر  َّنا  َو  ُرِخْألا ، َو  ُلَّوَْألا  ُُمْتنا  ِهَّللا ، ُۀَّجُح  َکَّنا  ُدَهْشاَو  ُُهتَّجُح ،

تسا  قح  امش  تعجر  هکنیا  دییامش و  نایاپ  زاغآ و  ییادخ ، تجح  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  تسوا و  تجح 
ْتَبَسَک  ْوا  ُْلبَق  ْنِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت  َْمل  اُهنامیا ، ًاسْفَن  ُعَْفنَی  َمْوَی ال  اهیف ، َْبیَر 

شنامیا  رد  ای  هدرواین  نامیا  اًلبق  هک  یسک  ندروآ  نامیا  هک  يزور  تسین ، نآ  رد  یکش  چیهو 
َنا  ُدَهْشاَو  ٌّقَح ، ًاریکَنَو  ًارِکان  َّناَو  ٌّقَح ، َتْوَْملا  َّناَو  ًاْریَخ ، اِهنامیا  یف 

و تسا ، قح  ربق ) رد   ) ریکن رکان و  هتشرف ) ود  ندمآ   ) گرم و نیقی  هب  هکنیا  و  تشاد ، دهاوخن  شلاح  هب  يدوس  هدادن  ماجنا  یکین  لمع 
َنازیْملاَو  ٌّقَح ، َداصْرِْملاَو  ٌّقَح ، َطارِّصلا  َّناَو  ٌقَح 620 ،] َْثعَْبلاَو  ٌّقَح ، َرْشَّنلا 

لامعا  شجنس  و  تسا ، قح  تمایق  هاگنیمک  طارص و  لپ  تسا و  قح  ندش  هتخیگنارب  هرابود و  ندش  هدنز  هک  مهدیم  یهاوگ 
َدْعَْولاَو ٌّقَح ، َراَّنلاَو  َۀَّنَْجلاَو  ٌّقَح ، َباسِْحلاَو  ٌّقَح ، َرْشَْحلاَو  ٌّقَح ،

قح  منهج  تشهب و  ياهدیعو  هدعو و  و  تسا ، قح  خزود  تشهب و  تسا و  قح  لامعا  باسح  هب  یگدیسر  ندش و  روشحم  و 
، ْمُکَعاطا ْنَم  َدِعَسَو  ْمُکََفلاخ ، ْنَم  َیِقَش  َيالْوَم  ای  ٌّقَح ، امِِهب  َدیعَْولاَو 

، تسا تخبشوخ  امش  عیطم  تخبدب و  امش  فلاخم  نم  يالوم  يا  تسا ،
ام ُّقَْحلاَف  َكِّوُدَع ، ْنِم  ٌيَرب  ََکل ، ٌِّیلَو  اَن  َو ا  ِْهیَلَع ، َُکتْدَهْشا  ام  یلَع  ْدَهْشاَف 

هک  تسا  نآ  قح  مرازیب ، ناتنانمشد  زا  میامش و  تسود  نم  و  هد ، یهاوگ  متفرگ  دهاش  نآ  رب  ار  وت  هچنآ  رب  سپ 
ُرَْکنُْملاَو ِِهب ، ُْمتْرَما  ام  ُفوُْرعَْملا  َو  ُهوُُمتْطَخْسا 621 ،] ام  ُلِطاْبلا  َو  ُهوُُمتیضَر ،

رکنم دیاهداد و  نامرف  نآ  هب  امش  هک  تسا  نآ  فورعم  هدروآ و  مشخ  هب  ار  امش  هک  تسا  نآ  لطاب  هتخاس و  دونشخ  ار  امش 
ِِهلوُسَِربَو  َُهل ، َکیرَش  ُهَدْحَو ال  ِهَّللِاب  ٌۀَنِمُْؤم  یسْفَنَف  ُْهنَع ، ُْمْتیَهَن  ام 

وا هداتسرف  هب  درادن و  یکیرش  هک  ياهناگی  يادخ  هب  مراد  نامیا  نم  سپ  دیاهدرک ، یهن  نآ  زا  امش  هک  تسا  نآ 
، ْمَُکل ٌةَّدَعُم  یتَرُْصنَو  ْمُکِرِخآَو ، ْمُِکلَّوا  َيالْوَم ، ای  ْمُِکبَو  َنینِمْؤُْملاِریمِابَو ،

ماهدامآ  ناتیرای  يارب  و  ناتنیرخآ ، نیلّوا و  نم  يالوم  يا  امش  هب  نانمؤمریما و  هب  و 
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َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  دوش : هدناوخ  اعد  نیا  هاگنآ  َنیمآ  َنیمآ  ْمَُکل ، ٌۀَِصلاخ  یتَّدَوَمَو 
مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  ریذپب *******، ار  میاعد  ریذپب ، ار  میاعد  تسا ، صلاخ  امش  هب  تبسن  نم  یتسود  و 

َرُون یْبلَق  َأَلْمَت  ْناَو  َكِرُون ، ِۀَِملَکَو  َِکتَمْحَر ، ِِّیبَن  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا 
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رون زا  ار  ملد  ینک  رپ  یتسرف و  دورد  ترونرپ  هدیرفآ  تتمحر و  ربمایپ  دّمحم  رب  هک 
، ِْملِْعلا َرُون  یمْزَعَو  ِتاَّیِّنلا ، َرُون  يرِْکفَو  ِنامیْإلا ، َرُون  يرْدَصَو  ِنیقَْیلا ،

ملع  رون  زا  ار  ممزع  و  هدارا ، رون  زا  ار  مرکف  نامیا و  رون  زا  ار  ماهنیس  نیقی و 
، َكِْدنِع ْنِم  ِِرئآصَْبلا  َرُون  ینیدَو  ِقْدِّصلا ، َرُون  یناِسلَو  ِلَمَْعلا ، َرُون  یتَُّوقَو 

، تدزن ياهییانشور  رون  زا  ار  منید  تقادص و  رون  زا  ار  منابز  و  لمع ، رون  زا  ار  مناوت  و 
ِةالاوُْملا َرُون  یتَّدَوَمَو  ِۀَمْکِْحلا ، َرُون  یعْمَسَو  ِءآیِّضلا ، َرُون  يرََصبَو 

یتسود  رون  زا  ار  متّبحم  و  تمکح ، رون  زا  ار  مشوگ  و  تییانشور ، رون  زا  ار  ممشچ  و 
، َِکقاثیمَو َكِدْهَِعب  ُْتیَفَو  ْدَقَو  َكاْقلا  یّتَح  ُمالَّسلا ، ُمِْهیَلَع  ِِهلآَو  ٍدَّمَحُِمل 

تنامیپ  دهع و  هب  هک  یلاح  رد  منک  تاقالم  ار  وت  هک  یماگنه  ات  ینک ) رپ  - ) داب دورد  ناشیا  رب  هک  شکاپ - نادناخ  دّمحم و 
یف  َِکتَّجُح  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ُدیمَح ، ای  ُِّیلَو  ای  َکَتَمْحَر ، ینَیّشَُغتَف 

رد تتّجح  نامز ) ماما   ) دّمحم رب  تسرف  دورد  ایادخ  هدوتس ، يا  تسرپرس ، يا  ناشوپب ، دوخ  تمحر  اب  ارم  سپ  مدومن  افو 
، َکِطْسِِقب ِِمئآْقلاَو  َِکلیبَس ، یلا  یعاَّدلاَو  َكِدِالب ، یف  َِکتَفیلَخَو  َکِضْرا ،

، وت لدع  طسق و  هدنراداپب  تهار و  هب  هدننک  توعد  تیاهرهش و  رد  تنیشناج  نیمز و 
ِرینُمَو ِۀَْملُّظلا ، یِّلَُجمَو  َنیِرفاْکلا ، ِراَوبَو  َنینِمْؤُْملا ، ِِّیلَو  َكِْرمِاب ، ِِرئآَّثلاَو 

هدننک  نشور  یکیرات و  هدننک  لئاز  و  نارفاک ، هدننکدوبان  نانمؤم و  تسرپرس  نامه  تنامرف ، يارجا  يارب  هتساوخاپب  و 
، َکِضْرا یف  ِۀَّمآَّتلا  َِکتَِملَکَو  ِقْدِّصلاَو ، ِۀَمْکِْحلِاب  ِقِطاَّنلاَو  ِّقَْحلا ،

، نیمز رد  تلماک  تّجح  یتسار و  تمکح و  هدنیوگ  و  قح ،
ِرُون َو  يدُْهلا  ِمَلَع  َو  ِةاجَّنلا ، ِۀَنیفَس  ِحِصاَّنلا ، ِِّیلَْولاَو  ِِفئآْخلا ، ِبِقَتْرُْملا 

ینشور  تیاده و  هناشن  تاجن و  یتشک  نامه  هاوخریخ ، تسرپرس  و  نارگن ، رظتنم  نآ 
ُأَلْمَی يذَّلا  یمَْعلا  یِّلَُجم  َو  يدَتْراَو  َصَّمَقَت  ْنَم  ِْریَخ  َو  يرَْولا  ِراْصبا 

هک  یسک  ینادان ، تلاهج و  هدننک  فرطرب  هدیشوپ و  ادر  نهاریپ و  هک  یسک  نیرتهب  تاقولخم ، نامشچ 
ٍءْیَش ِّلُک  یلَع  َکَّنا  ًارْوَجَو ، ًاْملُظ  ْتَِئُلم  امَک  ًاطِْسقَو ، ًالْدَع  َضْرَْألا 

زیچ ره  رب  وت  هک  اریز  تسا ، هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  هنوگنامه  دنکیم ، رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز 
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، ْمُهَتَعاط َتْضَرَف  َنیذَّلا  َِکئآِیلْوا  ِْنباَو  َکِِّیلَو  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ٌریدَق ،
ار ناشتعاطا  هک  ینانآ  تسرف ، دورد  تئایلوا  دنزرف  ّتیلو و  رب  ایادخ  ییاناوت ،

َمُهللا  ًاریهْطَت ، ْمُهَتْرَّهَط  َو  َسْجِّرلا  ُمُْهنَع  َْتبَهْذاَو  ْمُهَّقَح ، َْتبَجْواَو 
ایادخ يدومن ، ناشکاپ  یگتسیاش  هب  هتخاس و  رود  اهنآ  زا  ار  یکاپان  يدومرف و  بجاو  ار  ناشّقح  تیاعر  مزال و 

، ُهَراْصناَو ُهَتَعیشَو  ُهَئآِیلْوا  َو  َکَئآِیلْوا ، ِِهب  ْرُْصناَو  َِکنیِدل ، ِِهب  ْرِصَْتناَو  ُهْرُْصنا 
شناروای  نایعیش و  نارادتسود و  تنارادتسود و  و  نک ، يرای  وا  تسد  هب  ار  تنید  نک و  شیرای 

، َکِْقلَخ ِعیمَج  ِّرَش  ْنِمَو  ٍغاطَو ، ٍغاب  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  ُهْذِعا  َّمُهَّللا  ْمُْهنِم ، اْنلَعْجاَو 
، تتاقولخم یمامت  ّرش  زا  رگنایغط و  ملاظ و  ره  ّرش  زا  ار  وا  ایادخ  هد ، رارق  نانآ  هرمز  رد  ار  ام  نک و  يرای  وا  هلیسو  هب  ار 

ُهْسُرْحاَو  ِِهلامِش ، ْنَعَو  ِِهنیمَی  ْنَعَو  ِهِْفلَخ ، ْنِمَو  ِْهیَدَی  َْنَیب  ْنِم  ُهْظَفْحاَو 

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 409 

http://www.ghaemiyeh.com


بیسآ  ندیسر  زا  شاب و  وا  رادهگن  و  نک ، ظفح  پچ  تسار و  تمس  زا  رس و  تشپ  ور و  شیپ  زا  و 
، َِکلوُسَر َلآَو  ََکلوُسَر ، ِهیف  ْظَفْحاَو  ٍءوُِسب ، ِْهَیلا  َلَصُوی  ْنا  ْنِم  ُهْعَْنماَو 

ار لدع  وا  اب  و  نک ، ظفح  ار  شنادناخ  تلوسر و  وا  ظفح  اب  و  نک ، يریگولج  وا  هب 
ْمِْصقاَو  ِهیلِذاخ ، ْلُذْخاَو  ِهیرِصان ، ْرُْصناَو  ِرْصَّنلِاب ، ُهْدِّیاَو  َلْدَْعلا ، ِِهب  ْرِهْظاَو 

، نکش مهرد  ار  شنانمشد  و  نادرگ ، راوخ  ار  شنافلاخم  و  نک ، يرای  ار  شناروای  و  نک ، دییأت  ار  وا  شیرای  اب  نک و  رهاظ 
َعیمَج  َو  َنیِقفانُْملا ، َو  َراَّفُْکلا  ِِهب  ُْلْتقاَو  ِْرفُْکلا ، َةَِربابَج  ِِهب  ْمِْصقاَو  ِهیمِصاق ،

یمامت  ناقفانم و  نارفاک و  وا  تسدب  نکش و  مهرد  ار  رفک  ناشکندرگ  وا  تسد  هب  و 
، اهِرَْحب َو  اهَِّرب  اِهبِراغَم ، َو  ِضْرَْألا  ِقِراشَم  ْنِم  اُوناک  ُْثیَح  َنیدِْحلُْملا 

ایرد رد  هچ  یکشخ و  رد  هچ  نآ و  برغ  رد  هچ  نیمز و  قرش  رد  هچ  دنتسه  هک  اج  ره  رد  ار  نانیدیب 
، ِِهلآَو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َکِِّیبَن  َنید  ِِهب  ْرِهْظاَو  ًالْدَع ، َضْرَْألا  ِِهب  ْأَْلماَو 

شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  تربمایپ - نید  وا  تسد  هب  و  نک ، رپ  لدع  زا  ار  نیمز  وا  تسد  هب  و  نک ، دوبان 
ِلآ  یف  ینِراَو  ِِهتَعیش ، َو  ِهِعاْبتا  َو  ِِهناوْعا ، َو  ِهِراْصنا  ْنِم  َّمُهَّللا  ِیْنلَعْجاَو 

دورد نانآ  رب  هک  دمحم - نادناخ  ار  هچنآ  هد و  رارق  شنایعیش  ناوریپ و  ناروای و  نارای و  زا  ارم  ایادخ  نک ، رهاظ  ار  داب -
ِقَْحلا  َهلا  َنوُرَذْحَی ، ام  ْمِهِّوُدَع  یفَو  َنُوُلمْاَی ، ام  ُمالَّسلا  ُمِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم 

ار میاعد  قح  رب  دوبعم  يا  هد  ناشن  نم  هب  دنتشاد  میب  ناشنانمشد  دروم  رد  دنتشاد  وزرآ  داب -
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[622 .] َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  ِمارْکِْإلاَو ، ِلالَْجلااَذ  ای  َنیمآ ،
هقلطم تارایز  زا  ترایز  نیا  دـش  هراشا  هک  هنوگنامه  يروآدای : ناـنابرهم . نیرتناـبرهم  يا  يراوگرزب ، هوکـش و  بحاـص  يا  ریذـپب ،

. دناوخ ار  نآ  ناوتیم  هعمج - رصع  ًاصوصخم  نامز - ره  رد  اذل  درادن ، سّدقم  بادرس  هب  یصاصتخا  تسا و 
***

(: بادرس صوصخم  ترایز   ) مود ترایز 

هیلع تّجح  ترـضح  ردپ  ّدج و  ترایز  زا  هاگره  هک  دنکیم  لقن  ریبک » رازم  ّفلوم   » و لّوا » دیهـش   » و دیفم » خیـش   » زا یـسلجم » هماّلع  »
: وگب تسیاب و  ترضح  نآ  مرح  ِرَد  رب  يدش  غراف  مالسلا 

ای َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیّیِدْهَْملا ، ِِهئآبآ  َۀفیَلَخَو  ِهَّللا  َۀفیلَخ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
يا  وت  رب  مالس  تاهتفای ، تیاده  ناردپ  نیشناج  ادخ و  نیشناج  يا  وت  رب  مالس 

، َنیَملاْعلا ِّبَر  ِرارْسا  َِظفاح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیضاْملا ، ِءآیِصْوَْألا  َّیِصَو 
نایناهج  راگدرورپ  رارسا  ظفاح  يا  وت  رب  مالس  هتشذگ ، يایصوا  نیشناج 

َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیبَجَْتنُْملا ، ِةَْوفَّصلا  َنِم  ِهَّللا  َۀَّیَِقب  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
دنزرف يا  وت  رب  مالس  تفارشاب ، ناگدیزگرب  نایم  زا  ادخ  هریخذ  يا  وت  رب  مالس 

َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِةَرِهاْبلا ، ِمالْعَْألا  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِةَرِهاَّزلا ، ِراْونَْألا 
دنزرف يا  وت  رب  مالس  نازورف ، ياههناشن  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  نابات ، ياهرون 

ای َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِۀَّیِوَبَّنلا ، ِمُولُْعلا  َنِدْعَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِةَرِهاَّطلا ، ِةَْرتِْعلا 
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يا  وت  رب  مالس  يوبن ، ياهشناد  هنیجنگ  يا  وت  رب  مالس  كاپ ، نادناخ 
َکَلَس  ْنَم  يذَّلا  ِهَّللا  َلیبَس  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُْهنِم ، اَّلا  یتُْؤی  يذَّلا ال  ِهَّللا  َباب 

دیامیپب ار  نآ  ریغ  یسک  رگا  هک  ادخ  هب  ندیسر  هار  يا  وت  رب  مالس  دنوشن ، لخاد  نآ  زا  زج  هک  ادخ  هب  ندیسر  هاگرد 
یهَْتنُْملا  ِةَرْدِسَو  یبوُط  ِةَرَجَش  َرِظان  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َکَلَه ، ُهَْریَغ 

یهتنملا  ةردس  یبوط و  تخرد  هدننیب  يا  وت  رب  مالس  دوشیم ، كاله 
یتَّلا ال ِهَّللا  َۀَّجُح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  یفُْطی  يذَّلا ال  ِهَّللا  َرُون  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

هک  ادخ  تّجح  يا  وت  رب  مالس  دوشن ، شوماخ  زگره  هک  ادخ  رون  يا  وت  رب  مالس 
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ُمالَّسلا  ِءآمَّسلاَو ، ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  یلَع  ِهَّللا  َۀَّجُح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  یفَْخت 
مالسا  تسا ، نامسآ  نیمز و  رد  هک  ره  رب  ادخ  تّجح  يا  وت  رب  مالس  دشابن ، یفخم 

َْتنا  یتَّلا  َِکتوُُعن  ِضْعَِبب  َکَتَعَنَو  ُهَّللا ، ِِهب  َکَفَّرَع  اِمب  َکَفَرَع  ْنَم  َمالَس  َْکیَلَع 
زا یضعب  اب  ار  وت  هک ) یـسک  مالـس  دننامه  و   ) تسا هدومن  یفّرعم  دنوادخ  هک  هنوگ  نآ  دسانـشیم  ار  وت  هک  یـسک  مالـس  دننامه  وت  رب 

هک  تتافص 
ََکبْزِح  َّناَو  َیَِقب ، ْنَمَو  یضَم  ْنَم  یلَع  ُۀَّجُْحلا  َکَّنا  ُدَهْشا  اهَقْوَفَو ، اُهلْها 

نیقی هب  یتسه و  تّجح  ناگدنیآ  ناگتشذگ و  یمامت  رب  نیقی  هب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  تسا ، هدرک  فیصوت  ینآ  زا  رترب  نآ و  هتسیاش 
وت هورگ 

َکَّناَو  َنوُرِساْخلاُمُه ، َکَئآدْعاَو  َنوُِزئآْفلا ، ُمُه  َکَئآِیلْواَو  َنُوِبلاْغلا ، ُمُه 
وت نیقی  هب  دنراکنایز ، تنانمشد  و  راگتسر ، تناوریپ  و  دنزوریپ ،

، ٍلِطاب ِّلُک  ُلِْطبُمَو  ٍّقَح ، ِّلُک  ُقِّقَُحمَو  ٍْقتَر ، ِّلُک  ُِقتافَو  ٍْملِع ، ِّلُک  ُنِزاخ 
یلطاب  ره  هدننک  لطاب  قح و  ره  هدننک  قاقحا  و  اههرگ ، مامت  هدنیاشگ  مولع و  مامت  هنیجنگ 

َالَو ًالََدب ، َِکب  یغَْتبا  ال  ًادِشُْرمَو ، ًاِّیلَوَو  ًایِداهَو  ًاماما  َيالْوَم  ای  َُکتیضَر 
هتفرگن  ینیزگیاج  وت  يارب  میضار و  وت  ییامنهار  تیالو و  يرگتیاده و  تماما و  هب  نم  يالوم  يا 

َناَو  ِهیف ، َْبیَع  يذَّلا ال  ُِتباَّثلا  ُّقَْحلا  َکَّنا  ُدَهْشا  ًاِّیلَو ، َِکنوُد  ْنِم  ُذِخَّتا 
، تسین نآ  رد  يداریا  هک  یتسه  یتباث  ّقح  وت  نیقی  هب  هک  مهدیم  یهاوگ  دیزگ ، مهاوخنرب  یتسرپرس  وت  زج  و 

ْنَم  َعَم  ُرَّیََحتا  الَو  ِدَمَْألا ، ِدُْعبَو  ِۀَْبیَغلا  ِلوُِطل  ُباتْراَال  ٌّقَح ، َکیف  ِهَّللا  َدْعَو 
هارمه  هب  و  درک ، مهاوخن  دیدرت  تّدم ، يرود  تبیغ و  ندوب  ینالوط  رطاخب  و  تسا ، ّقح  وت  دروم  رد  ادخ  هدعو  و 

، ُعَزاُنت يذَّلا ال  ُِعفاَّشلا  َْتناَو  َکِماَّیَِأل ، ٌعِّقَوَتُم  ٌرِظَْتنُم  َِکب ، َلِهَجَو  َکَلِهَج 
عزانم  نودب  هدننکتعافش  ییوت  و  ماوت ، روضح  ياهزور  هار  هب  مشچ  رظتنم و  و  موشیمن ، نادرگرس  وت  هب  نالهاج  وت و  زا  ناربخیب 

، َنینِمْؤُْملا ِزازْعاَو  ِنیّدلا ، ِةَرُْصِنل  ُهَّللا  َكَرَخَذ  ُعَفاُدت ، يذَّلا ال  ُِّیلَْولا  و 
نانمؤم  تّزع  نید و  يرای  يارب  ار  وت  دنوادخ  هک  لیدبیب ، تسرپرس  و 

، ُلامْعَْألا ُلَبُْقت  َِکتَیالِِوب  َّنا  ُدَهْشا  َنیقِراْملا ، َنیدِحاْجلا  َنِم  ِماِقْتنِْإلاَو 
هتفریذپ  لامعا  وت  تیالو  اب  نیقی  هب  هک  مهدیم  یهاوگ  تسا ، هدومن  هریخذ  نید  زا  ناگدنور  نوریب  و  قح )  ) نارکنم زا  ماقتنا  و 

َءآج ْنَمَف  ُتائِّیَّسلا ، یَحُْمتَو  ُتانَسَْحلا ، ُفَعاُضتَو  ُلاْعفَْألا ، یَّکَُزتَو 

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 411 

http://www.ghaemiyeh.com


هک  یسک  سپ  دوش ، كاپ  ناهانگ  ربارب و  دنچ  اهیکین  و  كاپ ، رادرک  و 
ْتَفَعاضَتَو  ُُهلاْوقا ، ْتَقِّدُصَو  ُُهلامْعا ، ْتَِلُبق  َِکتَمامِاب ، َفَرَتْعاَو  َِکتَیالِِوب ،

ربارب دنچ  شیاهیکین  دوشیم و  قیدصت  شراتفگ  لوبق و  شلامعا  دنک ، رارقا  تتماما  هب  هدش و  لخاد  تتیالو  هب 
510 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

، َکَتَفِْرعَم َلِهَجَو  َِکتَیالِو ، ْنَع  َلَدَع  ْنَمَو  ُُهتائِّیَس ، ْتَیُِحمَو  ُُهتانَسَح ،
دسانشن ار  وت  دوش و  جراخ  تتیالو  زا  یسک  و  دوشیم ، كاپ  شناهانگ  و 

، اًلَمَع َُهل  ُهَّللا  ِلَبْقَی  َْملَو  ِراَّنلا ، ِیف  ِهِرَْخنَم  یلَع  ُهَّللا  ُهَّبَک  َكَْریَغ ، َِکب  َلَْدبَتْساَو 
دریذپن ار  شلمع  دزادنا و  شتآ  رد  شتروص  هب  ار  وا  دنوادخ  دنک ، نیزگیاج  ار  يرگید  وت  ياج  هب  و 

ای َكُدِهْشاَو  ُهَتَِکئالَم ، ُدِهْشاَو  َهَّللا  ُدِهْشا  ًانْزَو ، ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َُهل  ْمُِقی  َْملَو 
( نانخس  ) نیا رب  نم  يالوم  يا  ار  وت  شناگتشرف و  دنوادخ و  دوشن ، لئاق  یشزرا  تمایق  زور  رد  شلامعا  يارب  و 

، َِکلذ یلَع  ُدِهاَّشلا  َْتناَو  ِِهتَِینالَعَک ، ُهُّرِسَو  ِِهنِطابَک ، ُهُرِهاظ  اذِهب  َيالْوَم 
روما نیا  رب  هاوگ  ییوت  و  تسا ، یکی  شراکشآ  ناهنپ و  نطاب و  رهاظ و  هک  ینانخس  مریگیم ، هاوگ 

ُبوُسْعَیَو  ِنیّدلا ، ُماِظن  َْتنا  ْذا  َْکیََدل ، یقاثیمَو  َْکَیلا ، يدْهَع  َوُهَو 
گرزب  ياوشیپ  نید و  ماظن  ییوت  هک  ارچ  تهاگشیپ ، رد  تسا  نم  نامیپ  تدزن و  تسا  نم  دهع  نیا  و 

َِتلَواطَت  ْوَلَف  َنیَملاْعلا ، ُّبَر  ینَرَما  َِکلِذبَو  َنیدِّحَوُْملا ، ُّزِعَو  َنیقَّتُْملا ،
هاگره  سپ  تسا ، هداد  نامرف  نایناهج  راگدرورپ  نآ  هب  و  ناتسرپاتکی ، تّزع  و  ناراکزیهرپ ،

َْکیَلَعَو  ًاّبُح ، ّالا  ََکلَو  ًانیقَی ، اَّلا  َکیف  ْدَدْزا  َْمل  ُرامْعَْألا  ِتَّدامَتَو  ُروُهُّدلا 
، وت هب  متّبحم  وت و  هب  تبسن  نم  نیقی  رب  زج  ددرگن  هدوزفا  ددرگ ، ینالوط  اهرمع  دشک و  ازاد  هب  ام  راگزور 

َْکیَدَی  َْنَیب  يداهِِجلَو  ًارَظَْتنُمَو ، ًاعَّقَوَتُم  اَّلا  َكِروُهُِظلَو  ًادَمَتْعُمَو ، اًلَکَّتُم  اَّلا 
وت رانک  رد  داهج  قایتشا  وت و  روهظ  راظتنا  عّقوت و  وت و  هب  مدامتعا  لکوت و  و 

ّیبَر  یَنلَّوَخ  ام  َعیمَج  َو  یلْها  َو  يَدلَو  َو  یلام  َو  یسْفَن  ُلُْذباَف  ًابَّقَرَتُم ،
تیور  شیپ  رد  هدومرف  تیانع  نم  هب  مراگدرورپ  هک  هچنآ  یمامت  هداوناخ و  دنزرف و  لام و  ناج و  سپ 

َکَماَّیا  ُتْکَرْدا  ْناَف  َيالْوَم  َِکیْهَن ، َو  َكِْرما  َْنَیب  َفُّرَصَّتلاَو  َْکیَدَی ، َْنَیب 
ناشخرد  راگزور  رگا  سپ  نم  يالوم  يا  مراذگیم ، وت  یهن  رما و  رایتخا  رد  منکیم و  ادف 

، َِکیْهَنَو َكِْرما  َْنَیب  ُفِّرَصَتُْملا  َكُْدبَع  اذ  اَن  اهَف ا  َةَرِهاْبلا ، َکَمالْعاَو  َةَرِهاَّزلا ،
تسوت  یهن  رما و  تسدهب  مرایتخا  هک  ماوت  هدنب  نامه  نم  سپ  مدومن ، كرد  ار  تراکشآ  ياههناشن  و 

ُتْوَْملا  ِینَکَرْدا  ْناَف  َيالْوَم  َْکیََدل ، َزْوَْفلاَو  َْکیَدَی ، َْنَیب  َةَداهَّشلا  ِِهب  وُجْرا 
زا شیپ  رگا  نم  يالوم  يا  مراد ، ار  تدزن  رد  يراگتسر  تیور و  شیپ  رد  تداهش  دیما  نآ  هطساو  هب  هک 

ُُهلَئْساَو  یلاعَت  ِهَّللا  َیلا  َنیرِهاَّطلا  َِکئآبابَو  َِکب  ُلَّسََوتا  ّیناَف  َكِروُهُظ ، َْلبَق 
مهاوخیم  وا  زا  موشیم و  لّسوتم  هبترمدنلب  دنوادخ  هاگرد  هب  تکاپ  ناردپ  وت و  هطساو  هب  دسر ، ارف  مگرم  تروهظ 
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، َكِروُهُظ یف  ًةَّرَک  یل  َلَعْجَی  ْناَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصی  ْنا 

تروهظ و رد  تشگزاب  دتسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  هک 
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َِکئآدْعا  ْنِم  َیِفْشاَو  يداُرم  َِکتَعاط  ْنِم  َُغْلبَِأل  َکِماَّیا ، یف  ًۀَعْجَرَو 
تنانمشد  ماقتنا )  ) زا ار  ملد  مسرب و  مدوصقم  هب  تتعاطا  اب  ات  دنادرگ ، مبیصن  ار  تراگزور  رد  عوجر 

، َنیمِداَّنلا َنیئِطاْخلا  َِفقْوَم  َِکتَرایِز  یف  ُْتفَقَو  َيالْوَم  يداُؤف 
نامیشپ  ناراکاطخ  هاگیاج  رد  تترایز  رد  نم ، يالوم  يا  مزاس ، دونشخ 

، َِکتَعافَش یلَع  ُْتلَکَّتا  ِدَقَو  َنیَملاْعلا ، ِّبَر  ِباقِع  ْنِم  َنیِفئآْخلا 
هدرک  لکوت  تتعافش  رب  و  ماهتفرگ ، رارق  دنناسرت ، نایناهج  راگدرورپ  رفیک  زا  هک 

َةَرِفْغَم َو  یبُویُع  َْرتَس  َو  یبُونُذ  َوْحَم  َِکتَعافَش  َو  َِکتالاوُِمب  ُتْوَجَرَو 
میاهشزغل  شزرمآ  اهبیع و  یگدیشوپ  ناهانگ و  زا  یکاپ  هب  تتعافش  وت و  زا  يوریپ  هطساو  هب  و 

، ِِهَللَز َناْرفُغ  َهَّللا  ِلَئْساَو  ِِهلَما ، ِقیقَْحت  َْدنِع  َيالْوَم  ای  َکِِّیلَِول  ْنُکَف  یَللَز 
هاوخب  ار  ششزغل  شزرمآ  دنوادخ  زا  شیوزرآ و  قّقحت  ماگنه  رد  شاب  ترادتسود  هارمه  نم  يالوم  يا  سپ  مراودیما ،

ِلَص  َّمُهَّللا  َِکئآدْعا ، ْنِم  َءَّرَبَت  َو  َِکتَیالِِوب ، َکَّسَمَت  َو  َِکْلبَِحب ، َقَّلَعَت  ْدَقَف 
ایادخ تسا ، هتسج  يرازیب  تنانمشد  زا  هدش و  کّسمتم  تتیالو  هب  هدش و  تنماد  هب  تسد  هک  ارچ 

ِلْعاَو  ُهَتَِملَک ، ْرِهْظا  َّمُهللا  ُهَتْدَعَو ، ام  َکِِّیلَِول  ْزِْجناَو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع 
ار شتوعد  زاس و  راکشآ  ار  شنیئآ  ایادخ  نک ، افو  يدومرف  هدعو  ّتیلو  هب  هچنآ  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب 

یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  َنیَملاْعلا ، َّبَر  ای  َكِّوُدَعَو  ِهِّوُدَع  یلَع  ُهْرُْصناَو  ُهَتَوْعَد ،
رب ایادخ  نایناهج ، راگدرورپ  يا  نادرگ  زوریپ  تنانمشد  شنانمشد و  رب  ار  وا  و  نادرگ ، رهاظ 

َِفئآْخلا  َکِضْرا ، یف  َکَبَّیَغُمَو  َۀَّمآَّتلا ، َکَتَِملَک  ْرِهْظاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم 
نارگن  نامه  نک  رهاظ  ار  تنیمز  رد  هدش  ناهنپ  تکرباب و  تّجح  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و 

، ًاریسَی ًابیِرَق  ًاْحتَف  َُهل  ْحَْتفاَو  ًازیزَع ، ًارْصَن  ُهْرُْصنا  َّمُهللا  َبِّقَرَتُْملا ،
هد  رارق  ناسآ  کیدزن و  يزوریپ  وا  يارب  نک و  يرای  تّزع  اب  ار  وا  ایادخ  راظتنا ، لاح  رد 

ِِهب  ِلْجا  َو  ِلُوفُْألا ، َدَْعب  َّقَْحلا  ِِهب  ِْعلْطا  َو  ِلوُمُْخلا ، َدَْعب  َنیّدلا  ِِهب  َّزِعاَو  َّمُهَّللا 
وا هطساو  هب  زاس و  راکشآ  بورغ  زا  دعب  ار  قح  هد و  تّزع  یمانمگ  زا  دعب  ار  نید  وا  هطساو  هب  ایادخ 

َمُهللا  َدابِْعلا ، ِِهب  ِدْهاَو  َدالِْبلا ، ِِهب  ْنِمآَو  َّمُهَّللا  َۀَّمُْغلا ، ِِهب  ْفِشْکاَو  َۀَْملُّظلا ،
ایادخ نک ، تیاده  ار  تناگدنب  نادرگ و  نمیا  ار  اهرهش  وا  هطساو  هب  ایادخ  نک ، فرطرب  ار  اههّصغ  شخب و  ینشور  ار  اهیکیرات 
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ٌعیمَس  َکَّنا  ًارْوَجَو ، ًاْملُظ  ْتَِئُلم  امَک  ًاطِْسقَو ، ًالْدَع  َضْرَْألاِِهب  ْأَْلما 

اونش نیقی  هب  وت  هک  ارچ  تسا ، هدش  رپ  متس  ملظ و  زا  هک  هنوگ  نامه  نک  داد  لدع و  زا  رپ  وا  تسد  هب  ار  نیمز 
، َکِمَرَح یلا  ِلوُخُّدلا  یف  َکِِّیلَِول  ْنَْذئا  ِهَّللا ، َِّیلَو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ٌبیُجم ،

امرف هزاجا  تمرح  رد  ندش  لخاد  يارب  ترادتسود  هب  ادخ ، ّیلو  يا  وت  رب  مالس  ییوگخساپ ، و 
[623 .] ُُهتاکََربَو ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  َنیرِهاَّطلا ، َِکئآبا  یلَعَو  َْکیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَص 

. داب وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  و  تکاپ ، ناردپ  رب  وت و  رب  ادخ  دورد 
: وگب وش و  دراو  بلطب و  تصخر  نک و  تکرح  ترضح  نآ  تبیغ  بادرس  فرط  هب  هاگنآ 

ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
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ِهَّللَو ُرَبْکا ، ُهَّللاَو  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ال  ُرَبْکا ، ُهَّللا  ُرَبْکا  ُهَّللا  وگبو : ناوخب  زامن  تعکر  ود  بادرس ، هصرع  رد  ورب و  نییاپ  بلق  روضح  هنینأمط و  اب  و 
ِهَّلل  ُدْمَْحلا  ُدْمَْحلا ،

دمح و  تسا ، زیچ  ره  زا  رتگرزب  ادخ  تسین و  ادخ  زج  يدوبعم  تسا ، زیچ  ره  زا  رتگرزب  ادخ  تسا ، زیچ  ره  زا  رتگرزب  ادخ  ******* 
تسوا  نآ  زا  ساپس  و 

َْملَو  اِنتَِّمئا ، ِةَرایِِزل  انَقَّفَوَو  ُهَئآدْعاَو ، ُهَئآِیلْوا  انَفَّرَعَو  اذِهل ، انادَه  يذَّلا 
هب ار  ام  و  دناسانـش ، اـم  هب  ار  شنانمـشد  ناتـسود و  و  دومن ، تیادـه  تراـیز )  ) نیا هب  ار  اـم  هک  تسا  يدـنوادخ  نآ  زا  ساپـس  دـمح و 

ترایز 
َنِم  الَو  َنیضِّوَفُْملا ، ِةالُْغلا  َنِم  الَو  َنیبِصاَّنلا ، َنیِدناعُْملا  َنِم  اْنلَعْجَی 

یضیوفت و ناگدننکولغ  یبصان و  نانمشد  زا  ار  ام  و  دومن ، ّقفوم  نامنایاوشیپ 
یلَع  ُمالَّسلا  ِِهئآِیلْوا ، ِْنباَو  ِهَّللا  ِِّیلَو  یلَع  ُمالَّسلا  َنیرِّصَقُْملا ، َنیباتْرُْملا 

رب مالس  شیایلوا ، دنزرف  ادخ و  یلو  رب  مالس  دادن ، رارق  راگنالهس  ناگدننکدیدرت 
َدارا يذَّلا  ِروُّنلا  یلَع  ُمالَّسلا  ِِهئآدْعا ، ِراَوبَو  ِهَّللا ، ِءآِیلْوا  ِۀَمارَِکل  ِرَخَّدُْملا 

دصق نارفاک  هک  يرون  رب  مالس  شنانمشد ، هدنبوک  مهرد  ادخ و  يایلوا  تشادیمارگ  يارب  هدش  هریخذ 
ِةایَْحلِاب ُهَدَّیاَو  ْمِهِهْرُِکب ، ُهَرُون  َِّمُتی  ْنا  اَّلا  ُهَّللا  َیباَف  ُهَئآفْطا ، ِْرفُْکلا  ُلْها 

( ینالوط  ) یناگدنز اب  ار  وا  دنادرگ و  لماک  نانآ  يدونـشخان  دوجو  اب  ار  شرون  هک  تساوخ  دـنوادخ  یلو  دنتـشاد  ار  شندرک  شوماخ 
دیامن دییأت 

، ًاریغَص َکیفَطْصا  َهَّللا  َّنا  ُدَهْشا  ْمِهِمْغَِرب ، َّقَْحلا  ِهِدَی  یلَع  َرِهُْظی  یّتَح 
دیزگرب یلاسدرخ  رد  ار  وت  دنوادخ  هک  مهدیم  یهاوگ  دوش ، رهاظ  نانآ  لیم  مغر  یلع  وا  تسد  هب  قح  ات 

َْتبِْجلا  َلِْطُبت  یّتَح  ُتوُمَت  ٌّیَح ال  َکَّناَو  ًاریبَک ، ُهَمُولُع  ََکل  َلَمْکاَو 
اهتب ات  درم  یهاوخن  هک  ياهدنز  ییوت  نیقی  هب  و  دومن ، لماک  وت  رب  ار  ششناد  یلاسگرزب  رد  و 
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، ِِهیْاَنَو ِِهتَْبیَغ  یلَع  ِِهناوْعاَو  ِهِماَّدُخ ، یلَعَو  ِْهیَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َتوُغاَّطلاَو ،

تسرف  دورد  شیرود  تبیغ و  نامز  رد  شناروای  ناراذگتمدخ و  رب  وا و  رب  ایادخ  ینک ، دوبان  ار  اهتوغاط  و 
َکَتاْطَو  َّمُهللا  ِدُدْشاَو  ًازیرَح ، اًلِقْعَم  َُهل  ْلَعْجاَو  ًازیزَع ، ًاْرتَس  ُهُْرتْساَو 

لامیاپ  ار  شنانمشد  یتخس  هب  ایادخ  و  هد ، رارق  یمکحم  هاگهانپ  وا  يارب  و  امرف ، ظفح  یبوخ  هب  ار  وا  و 
ِهِرْکِِذب  یْبلَق  َْتلَعَج  امَک  َّمُهَّللا  ِهیِرئآزَو ، ُهَِیلاوَم  ْسُرْحاَو  ِهیِدناعُم ، یلَع 

شدای  اب  ار  ملد  هک  هنوگ  نامه  ایادخ  نک ، ظفح  ار  شناگدننکترایز  ناتسود و  و  نک ،
ِِهئآِقل  َْنَیبَو  یْنَیب  َلاح  ْناَو  ًاروُهْشَم ، ِِهتَرُْصِنب  یحالِس  ْلَعْجاَف  ًاروُمْعَم ،

ییادج  شرادید  نم و  نیب  گرم  رگا  و  هد ، رارق  هدامآ  شیرای  يارب  ار  محالس  سپ  يدیشخب ، تایح 
َِکتَقیلَخ  یلَع  ِِهب  َتْرَْدقاَو  ًاْمتَح ، َكِدابِع  یلَع  ُهَْتلَعَج  يذَّلا  ُتْوَْملا 

ّطلسم نانآ  رب  ار  نآ  تناگدنب  لیم  مغر  هب  و  هدرک ، یمتح  تناگدنب  رب  هک  یگرم  نامه  دزادنا 
یّتَح  ینَفَک  ًارَِزتُْؤم  یتَْرفُح  ْنِم  ًارِهاظ  ِهِجوُرُخ  َْدنِع  یْنثَْعباَف  ًامْغَر ،

ات نک  جراخ  ناشوپنفک  مربق  زا  ارم  شمایق  نامز  رد  سپ  ياهتخاس ،
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َْتلُقَف  َِکباتِک ، یف  ِِهلْها  یلَع  َْتیَْنثا  يذَّلا  ِّفَّصلا  یف  ِْهیَدَی  َْنَیب  َدِهاجا 
: يدومرف هدومن و  شیاتس  ار  اهنآ  تنآرق  رد  هک  نانآ  هورگ  رد  منک  داهج  شیور  شیپ  رد 

، ُراَّجُْفلا اَِنب  َتِمَشَو  ُراِظْتنِْإلا ، َلاط  َّمُهللا  ٌصوُصْرَم ، ٌناْیُنب  ْمُهَّناَک 
دندرک شنزرس  ار  ام  ناراکدب  دش و  ینالوط  راظتنا  ایادخ  دننینهآ ، ییانب  نانآ  ییوگ 

اِنتایَح یف  ِنوُْمیَْملا  َکِِّیلَو  َهْجَو  انِرا  َّمُهللا  ُراِصْتنِْإلا ، اَْنیَلَع  َبُعَصَو 
ام هب  ندرم  زا  دعب  تایح و  نامز  رد  ار  ّتیلو  كرابم  هرهچ  ایادخ  تسا ، هدش  تخس  روای  نتفای  ام  يارب  و 

ِهِذه  ِبِحاص  ْيَدَی  َْنَیب  ِۀَعْجَّرلِاب  ََکل  ُنیدا  ّینا  َّمُهللا  ِنُونَْملا ، َدَْعبَو 
عیطم  هدامآ و  ناکم ، نیا  بحاص  يور  شیپ  تعجر  يارب  نم  ایادخ  هد ، ناشن 

َِکتَلْصُو  یف  ُْتعَطَق  ِنامَّزلا ، َبِحاص  ای  َثْوَْغلا  َثْوَْغلا  َثْوَْغلا  ِۀَعُْقْبلا ،
ار میمیمص  ناتسود  وت ، هب  ندیسر  يارب  نامز ، رصع و  بحاص  يا  سر ، دایرف  هب  سر  دایرف  هب  سر ، دایرف  هب  ماوت ،

، ِناْدُلْبلا ِلْها  ْنَع  يْرما  ُْتیَفْخاَو  َناطْوَْألا ، َِکتَرایِِزل  ُتْرَجَهَو  َناّلُْخلا ،
متخاس  ناهنپ  اهرهش  لها  زا  ار  ماهدیقع  متفگ و  راید  كرت  تترایز  يارب  و  مدرک ، اهر 

ِقیفْوَّتلا  ِنْسُح  یف  َِّیلاوَمَو  َِکئآبا  یلا  َو  ّیبَرَو  َکِّبَر  َْدنِع  ًاعیفَش  َنوُکَِتل 
يریخب  تبقاع  رد  نم  نارورس  تناردپ  دزن  رد  و  یشاب ، معیفش  نم  وت و  راگدرورپ  دزن  رد  ات 
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ٍدَّمَُحم یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ََّیلا ، ِناسْحِْإلا  ِقْوَسَو  َّیَلَع ، ِۀَمْعّنلا  ِغابْساِو  یل 

دّمحم رب  ایادخ  یشاب ) معیفش   ) نم هب  تفطل  ندروآ  يور  تمعن و  یناوارف  و 
، َُکتْوَعَد ام  یّنِم  ْبِجَتْْساَو  ِْقلَْخلا ، ِةَداقَو  ِّقَْحلا ، ِباحْصا  ٍدَّمَُحم  ِلآَو 

نک  تباجا  میارب  متساوخ  وت  زا  هچنآ  و  تسرف ، دورد  قلخ  نایاوشیپ  ّقح و  نارای  نامه  شکاپ  نادناخ  و 
ٌدیمَح َکَّنا  َياْینُد ، َو  ینید  ِحالَص  ْنِم  یئآعُد  یف  ِِهب  ْقِْطنا  َْمل  ام  ینِطْعاَو 

هدوتس  وت  هک  ارچ  نک ، میاطع  مدرواین  نابز  هب  میاعد  رد  میایند  نید و  حالص  زا  هچنآ  و 
نادـناخ دّـمحم و  رب  ادـخ  دورد  يراوگرزب و  ود و  وش و  ناوـیا )  ) هّفـص لـخاد  هاـگنآ  َنیرِهاَّطلا . ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َو  ٌدـیجَم ،

.****************** دشاب شکاپ 
يذَّلا  ِروُزَْملا  َکِِّیلَو ، ِءآِنف  یف  ُِرئآَّزلا  َكُْدبَع  َّمُهللا  وگب : ناوخب و  زامن  تعکر 

هک  ياهدش  ترایز  تسوت ، ّیلو  هاگرد  رد  ترئاز  هدنب  ایادخ  ************ 
ِباذَع  ْنِم  َکَئآِیلْوا  ِِهب  َتْذَْقناَو  ِرارْحَْألاَو ، ِدیبَْعلا  یَلَع  ُهَتَعاط  َتْضَرَف 

تاجن  خزود  باذع  زا  ار  تنارادتسود  وا  هطساو  هب  يدومن و  بجاو  ناگدازآ  ناگدنب و  رب  ار  شتعاطا 
ٍقِّدَصُم  ْنِم  ٍباجَتْسُم ، ٍءآعُد  َتاذ  ًَۀلُوبْقَم  ًةَرایِز  اْهلَعْجا  َّمُهللا  ِراَّنلا ،

هدننک  قیدصت  هیحان  زا  هدش  تباجا  ياعد  اب  هدش  هتفریذپ  ار  ترایز  نیا  ایادخ  يداد ،
َو ال ِِهتَرایِِزب ، َو ال  ِِهب  ِدْهَْعلا  َرِخآ  ُْهلَعَْجت  َّمُهللا ال  ٍباتُْرم ، ِْریَغ  َکِِّیلَِوب 

هدم  رارق  وا  زا  ترایز  رادید و  نیرخآ  ار  ترایز  نیا  ایادخ  هد ، رارق  تیلو  دیدرت  نودب 
یتَقَفَن  َّیَلَع  ِْفلْخا  َّمُهللا  ِهِّدَج ، َو  ِهیبا  ِةَرایِز  َو  ِهِدَهْشَم  ْنِم  يَرثا  ْعَطْقَت 

نک  ناربج  ار  مرفس  جراخم  ایادخ  نکن ، عطق  شدج  ردپ و  ترایز  وا و  هاگترایز  زا  ار  مطابترا  و 
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ِعیمَجَو  َّيََوباَو  یناوْخِِإلَو  یل  یتَرِخآ  َو  َياْینُد  یف  ینَْتقَزَر  اِمب  ینْعَْفناَو 
یمامت  ردام و  ردپ و  ناردارب و  نم و  هب  ترخآ  ایند و  رد  ياهدومن  میزور  هچنآ  هب  و 

یلَع  ُِکلْهَیَو  َنُونِمْؤُْملا ، ِِهب  ُزوُفَی  يذَّلا  ُمامِْإلا  اَهُّیا  َهَّللا  َکُعِدْوَتْسا  یتَْرتِع 
دنوش و راگتسر  وت  هطساو  هب  نانمؤم  هک  یماما  يا  تمراپسیم  ادخ  هب  شخب ، دوس  ماهداوناخ 

َُکْتئِج  ٍِّیلَع ، ِْنب  ِنَسَْحلا  َْنباَی  َيالْوَم  ای  َنُوبِّذَکُْملا ، َنوُِرفاْکلا  ِْهیَدَی 
يارب  یلع ، نب  نسحلا  ابا  يا  نم  يالوم  يا  دندرگ ، كاله  تتسد  هب  هدننک  بیذکت  ِنارفاک 

َمُهللا  ْمُکَتَماما ، ًادِقَتْعُم  ْمُِکب ، َزْوَْفلا  ًانِّقَیَتُم  َكِّدَجَو ، َکیبَِألَو  ََکل  ًاِرئآز 
ایادخ مدقتعم ، ناتتماما  هب  هتشاد و  نیقی  امش  هطساو  هب  دوخ  يراگتسر  هب  هک  یلاح  رد  ماهدمآ  تهاگرد  هب  تدج  ردپ و  وت و  ترایز 
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َغالَب  ینْغَِّلبَو  َنیّیِّلِع ، یف  َكَْدنِع  یل  َةَرایِّزلاَو  َةَداهَّشلا  ِهِذه  ُْبتْکا 

ناگتسیاش  لزنمرس  هب  ارم  و  نک ، تبث  تاجرد  نیرتالاب  رد  تدزن  نم  يارب  ار  ترایز  یهاوگ و  نیا 
[624 .] َنیَملاْعلا َّبَر  ای  ْمِهِّبُِحب  ینْعَْفناَو  َنیِحلاَّصلا ،

نایناهج  راگدرورپ  يا  ناسر  دوس  نم  هب  اهنآ  ّتبحم  هطساو  هب  و  ناسرب ،
***

: موس ترایز 

: تسا رارق  نیدب  هدرک ، لقن  سوواط » نب  دّیس   » زا یسلجم  هماّلع  موحرم  هک  یتارایز  هلمج  زا 
: ییوگیم ترضح  نآ  هب  باطخ 

یلَع  ُمالَّسلا  ُدیبَیال ، ُهُْملِع  يذَّلا  ِِملاْعلاَو  ِدیدَْجلا ، ِّقَْحلا  یَلَع  ُمالَّسلا 
رب مالس  دوشن ، مامت  شملع  هک  یملاع  و  دیدج ، ّقح  رب  مالس 

ِعِماجَو  ِمَمُْألا ، ِّيِدْهَم  یلَع  ُمالَّسلا  َنیِرفاْکلا ، ِریبُمَو  َنینِمْؤُْملا ، ِییُْحم 
هدننک  عمج  اهتّما ، يدهم  رب  مالس  نارفاک ، هدنبوک  مهرد  و  نانمؤم ، شخبتایح 

یلَع  ُمالَّسلا  ِفَرَّشلا ، ِبِحاص  َو  ِفَلَّسلا ، ِفَلَخ  یلَع  ُمالَّسلا  ِِملَْکلا ،
رب مالس  تفارش ، بحاص  و  ناگتشذگ ، نیشناج  رب  مالس  اههورگ ، مامت 

ِلِذُمَو  ِءآِیلْوَْألا ، ِّزِعُم  یلَع  ُمالَّسلا  ِدوُمْحَْملا ، ِۀَِملَکَو  ِدُوبْعَْملا ، ِۀَّجُح 
هدننکراوخ  ناتسود و  شخبتّزع  رب  مالس  هدوتس ، هملک  و  ناگدنب ،) رب   ) ادخ تّجح 

یَلَع  ُمالَّسلا  ِءآیِصْوَْألا ، ِمَتاخَو  ِءآِیْبنَْألا ، ِثِراو  یلَع  ُمالَّسلا  ِءآدْعَْألا ،
رب مالس  نانیشناج ، متاخ  ناربمایپ و  ثراو  رب  مالس  نانمشد ،

ِرَمَْقلاَو ِرِهاَّشلا ، ِْفیَّسلا  یَلَع  ُمالَّسلا  ِرَهَتْشُْملا ، ِلْدَْعلاَو  ِرَظَْتنُْملا ، ِِمئآْقلا 
هام  و  هدیشکرب ، ریشمش  رب  مالس  روهشم ، رتسگداد  دوشیم و  هدیشک  شراظتنا  هک  ياهدننکمایق 

ُمالَّسلا  ِمامَّتلا ، ِرَْدبَو  ِمالَّظلا ، ِسْمَش  یلَع  ُمالَّسلا  ِرِهاْبلا ، ِروُّنلاَو  ِرِهاَّزلا ،
مالس  لماک ، هام  اهیکیرات و  دیشروخ  رب  مالس  ناشخرد ، رون  و  نابات ،

، ِماصْمَّصلا ِبِحاص  یلَع  ُمالَّسلا  ِماَّیَْألا ، ِةَرْضَنَو  ِمانَْألا ، ِعیبَر  یلَع 
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، نارب ریشمش  بحاص  رب  مالس  راگزور ، ینامداش  و  اهناسنا ، راهب  رب 
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، ِروُطْسَْملا ِباتِْکلاَو  ِرُوثْاَْملا ، ِنیِّدلا  ِبِحاص  یلَع  ُمالَّسلا  ِماْهلاِقاَّلَفَوَو ،
( ادخ يوس  زا   ) هدش هتشاگن  باتک  و  مرکا ) ربمغیپ  زا   ) هدنامیقاب نید  بحاص  رب  مالس  اهرَس ، هدنفاکشو 

ِْهَیلا  یهَْتنُْملا  ِهِدابِع ، یلَع  ِِهتَّجُح  َو  ِهِدِالب ، یف  ِهَّللا  ِۀَّیَِقب  یلَع  ُمالَّسلا 
وا هب  ناربمایپ  ثاریم  هک  شناگدنب ، رب  تّجح  اهرهش و  رد  ادخ  هریخذ  رب  مالس 

، ِّرِّسلا یَلَع  ِنَمَتْؤُْملا  ِءآیِفْصَْألا ، ُراثآ  ٌدوُجْوَم  ِْهیََدلَو  ِءآِیْبنَْألا ، ُثیراوَم 
رارسا رب  نیما  نامه  تسا ، دوجوم  شدزن  ناگدیزگرب  راثآ  هدش و  متخ 

ْنا  َمَمُْألا ، ِِهب  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  َدَعَو  يذَّلا  ِّيِدْهَْملا  یَلَع  ُمالَّسلا  ِْرمَْأِلل ، ِِّیلَْولاَو 
هک  تسا  هداد  اهتّما  هب  ار  شزرمآ  هدعو  یمارگ  زیزع و  دنوادخ  هک  يدهم  رب  مالس  روما ، ّیلو  و 

، ًالْدَعَو ًاطِْسق  َضْرَْألاِِهب  َأَلْمَیَو  َثَعَّشلا ، ِِهب  َُّملَیَو  َِملَْکلا ، ِِهب  َعَمْجَی 
دنک داد  لدع و  زا  رپ  وا  هطساو  هب  ار  نیمز  دشخب و  مایتلا  ار  یناشیرپ  دنک و  دحتم  وا  هلیسو  هب  ار  اههورگ  همه 

ْنِم  َۀَِّمئَْألا  َو  َکَّنا  َيالْوَم  ای  ُدَهْشا  َنینِمْؤُْملا ، َدْعَو  ِِهب  َزِْجُنیَو  َُهل ، َنِّکَُمیَو 
زا ناماما  وت و  هک  نم  يالوم  يا  مهدیم  یهاوگ  دنک ، افو  نانمؤم  هدعو  هب  وا  هطساو  هب  دهد و  تردق  وا  هب  و 

ای َُکلَئْسا  ُداهْشَْألا ، ُموُقَی  َمْوَی  َو  اْینُّدلا ، ِةویَْحلا  ِیف  َِّیلاوَمَو  یتَِّمئا  َِکئآبآ 
مهاوخیم  وت  زا  نم  يالوم  يا  دنزیخ ، اپب  ناهاوگ  هک  يزور  رد  ایند و  یگدنز  رد  دیتسه ، نم  ياهالوم  نایاوشیپ و  تناردپ 

یِجئآوَح  ِءآضَقَو  ینْاَش  ِحالَص  یف  یلاعَتَو  َكَرابَت  َهَّللا  َلَئْسَت  ْنا  َيالْوَم 
اهتجاح ندش  هدروآرب  راک و  حالصا  رترب  هبترمدنلب و  دنوادخ  زا  هک 

یل  یتَرِخآَو  َياْینُدَو  ینید  یف  يدَِیب  ِذْخَْألاَو  یبُونُذ  ِناْرفُغَو 
مدوخ  يارب  یهاوخب ، ار  مترخآ  ایند و  نید و  رد  يریگتسد  ناهانگ و  شزرمآ  و 

. ٌمیحَر ٌروُفَغ  ُهَّنا  ًۀَّفآک ، ِتانِمْؤُْملاَو  َنینِمْؤُْملا  َِیتاوَخاَو  یناوْخِِإلَو 
. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  وا  هک  ارچ  منامیا ، اب  نارهاوخ  ناردارب و  یمامت  يارب  و 

اهیلع ارهز  ترـضح  حـیبست  یهدیم و  مالـس  تعکر ، ود  ره  زا  دـعب  يروآیم  ياجب  ترایز  زامن  ناونع  هب  زاـمن  تعکر  هدزاود  هاـگنآ 
: ییوگیم يدش  غراف  زامن  زا  هک  یماگنه  ینکیم و  هیده  ترضح  نآ  هب  ار  نآ  ییوگیم و  مالسلا 

یلا  یعاَّدلا  َكِدِالب ، یف  َِکتَفیلَخَو  َکِضْرا ، یف  َِکتَّجُح  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا 
هدننک  توعد  نامه  تیاهرهش ، رد  تنیشناج  تنیمز و  رد  تتّجح  رب  تسرف  دورد  ایادخ 
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ِریبُمَو َنینِمْؤُْملا ، ِِّیلَو  َكِْرمِاب ، ِِزئآْفلاَو  َکِطْسِِقب ، ِِمئآْقلاَو  َِکلیبَس ،

هدنبوک  مهرد  نانمؤم و  تسرپرس  نآ  تنامرف ، هب  زوریپ  و  وت ، داد  لدع و  هب  هدننک  مایق  تهار و  هب 
ِۀَظِعْوَْملاَو ِۀَمْکِْحلِاب  ِعِداَّصلاَو  ِّقَْحلا ، ِرینُمَو  ِۀَْملُّظلا ، یِّلَُجمَو  َنیِرفاْکلا ،

دنپ تمکح و  اب  لطاب ) زا  قح   ) هدننک ادج  قح و  هدننک  راکشآ  یکیرات و  شخبینشور  و  نارفاک ،
ِبِّقَرَتُْملا  َکِضْرا ، یف  َِکْنیَعَو  َِکتَْبیَعَو ، َِکتَِملَکَو  ِقْدِّصلاَو ، ِۀَنَسَْحلا 

هارب  مشچ  و  نیمز ، رد  تاهدید  تزار و  راتفگ و  و  یتسار ، وکین و 
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يرَْولا  ِراْصبا  ِرُونَو  يدُْهلا  ِمَلَعَو  ِةاجَّنلا ، ِۀَنیفَس  ِحِصاَّنلا ، ِِّیلَْولا  ِِفئآْخلا ،
تاقولخم  مشچ  رون  تیاده و  هناشن  تاجن و  یتشک  هاوخریخ ، تسرپرس  نارگن و 

ِلیُزمَو  ِبْرَْکلا ، ِجِّرَفُمَو  ِرُوتْوَْملا ، ِْرتِْولاَو  يدَتْراَو  َصَّمَقَت  ْنَم  ِْریَخَو 
هدنرب  نیب  زا  يراتفرگ و  هدنهد  شیاشگ  تسا ، هدنریگ  ماقتنا  هک  ياهناگی  دشوپب و  ار  تماما  يابق  نهاریپ و  هک  یسک  نیرتهب  و 

، َنیداْهلا ِۀَِّمئَْألا  ِِهئابآ  یلَعَو  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَص  يْولَْبلا  ِفِشاکَو  ِّمَْهلا ،
رگتیاده ناماما  نامه  شناردپ  رب  وا و  رب  ادخ  دورد  یتخس ، هدننک  فرطرب  مغ و 
ِتَعَْنیا  َو  ُراجْشَْألا ، ِتَقَرْوا  َو  ِراحْسَْألا ، ُبِکاوَک  ْتَعَلَط  ام  ِنیمایَْملا ، ِةَداْقلاَو 

اههویم دنروآرد و  گرب  ناتخرد  دننک و  عولط  ناهاگرحس  رد  ناگراتس  هک  یمادام  تکرباب ، نایاوشیپ  و 
انْعَْفنا َّمُهَّللا  ُرایْطَْألا ، ِتَدَّرَغَو  ُراهَّنلاو ، ُْلیَّللا  َفَلَتْخاَو  ُراْمثَْألا ،

ام هب  شتّبحم  ایادخ  دنناوخ ، زاوآ  ناگدنرپ  دندمآ و  تفر و  رد  زور  بش و  و  دنسرب ،
[625 .] َنیَملاْعلا َّبَر  َنیمآ  ِّقَْحلا  َهلا  ِِهئآِول ، َتَْحتَو  ِِهتَْرمُز ، یف  انْرُشْحاَو  ِهِّبُِحب ،

نایناهج  راگدرورپ  يا  ناسر  تباجا  هب  ار  میاعد  قح  رب  دوبعم  يا  نک ، روشحم  شمچرپ  ریز  وا و  هورگ  رد  ار  ام  و  ناسر ، دوس 
: تسا هدرک  رکذ  ترضح  نآ  يارب  ار  تاولص  نیا  قوف  ترایز  زا  سپ  سوواط » نب  دّیس   » موحرم

ِهِّیِصَوَو  ِنَسَْحلا ، ِِّیلَو  یلَع  ِّلَصَو  ِِهْتَیب ، ِلْهاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
ّیصو  نسح و  ماما  نیشناج  رب  تسرف  دورد  شکاپ و  نادناخ  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  ایادخ 

َمُهللا  َِکنْذِِإل ، ِرِظَْتنُْملاَو  َکِْقلَخ ، یف  ِِبئاْغلاَو  َكِْرمِاب ، ِِمئآْقلا  ِِهثِراوَو ،
ایادخ تاهزاجا ، راظتنا  رد  تتاقولخم و  نایم  رد  ناهنپ  تنامرف و  هب  هدننک  مایق  نآ  شثراو ، و 
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ِهِسَْاب  ْنَع  ْفِشْکاَو  ُهَدْهَع ، ِفْواَو  ُهَدْعَو ، ْزِْجناَو  ُهَدُْعب ، ْبِّرَقَو  ِْهیَلَع ، ِّلَص 

شیورین  زا  ار  تبیغ  هدرپ  نک ، افو  شدهع  هدعو و  هب  و  نک ، کیدزن  ار  شروهظ  و  تسرف ، دورد  وا  رب 
، َبْعُّرلا ُهَماما  ْمِّدَقَو  ِۀَنْحِملا ، َِفئآحَص  ِهِروُهُِظب  ْرِهْظاَو  ِۀَْبیَْغلا ، َباجِح 

ص518 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
هد  رارق  نانمشد ) لد  رد   ) شیپاشیپ ار  شساره  و  نک ، فرطرب  ار  هودنا  مغ و  قاروا  شروهظ  اب  و  رادرب ،

، َنیمِّوَسُم ِۀَِکئالَْملا  َنِم  ٍْدنُِجب  ُهْدِّیاَو  َبْرَْحلا ، ِِهب  ِْمقاَو  َْبلَْقلا ، ِِهب  ْتِّبَثَو 
نک  يرای  رادناشن  ناگتشرف  زا  يرکشل  اب  ار  وا  و  راد ، اپرب  وا  هطساو  هب  ار  لطاب ) هیلع   ) گنج و  نک ، مارآ  وا  هب  ار  اهلد  و 

اَّلا ًانْکُر  ْمُْهنِم  َعَدَی  ْنا ال  ُهْمِْهلا  َو  َنیعَمْجا ، َِکنید  ِءآدْعا  یلَع  ُهْطِّلَسَو 
يزیچ  نانآ  ناگرزب  زا  هک  نک  ماهلا  وا  هب  و  نادرگ ، ّطلسم  تنید  نانمشد  یمامت  رب  و 

َنْوَعِْرف  الَو  ُهَّدَح ، اَّلا  ًاقِساف  الَو  ُهَّدَر ، اَّلا  ًاْدیَک  الَو  ُهَّدَق ، اَّلا  ًاماه  الَو  ُهَّدَه ،
ناشناشکندرگ  دنز و  یعرش  ّدح  ار  ناشناقساف  و  دنادرگزاب ، ناشدوخ  هب  ار  اهنآ  هلیح  و  دنک ، مین  ود  ار  نانآ  ياهرس  و  دراذگن ، یقاب 

، ُهَسَبَک اَّلا  ًاناْطلُس  الَو  ُهَسَّکَن ، اَّلا  ًامَلَع  الَو  ُهَکَتَه ، اَّلا  ًاْرتِس  الَو  ُهَکَلْها ، اَّلا 
دهد رارق  هلمح  دروم  ار  ناشتنطلس  دنک ، نوگنرس  ار  ناشمچرپ  و  دردب ، ار  اهنآ  يوربآ  هدرپ  و  دنک ، كاله  ار 
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ًارَْبنِم الَو  ُهَقَّرَف ، اَّلا  ًاْدنُج  الَو  ُهَقَرَخ ، اَّلا  ًادَرْطِم  الَو  ُهَفَصَق ، اَّلا  ًاْحمُر  الَو 
ار ناش  ِغیلبت )  ) ِربنم و  دنک ، هدنکارپ  ار  ناشنایرکشل  دنک و  هراپ  ار  ناشیاهرپس  و  دنکشب ، ار  ناشیاههزین  و 

الَو ُهَقارا ، اَّلا  ًامَد  الَو  ُهَّضَر ، اَّلا  ًامَنَص  الَو  ُهَرَسَک ، اَّلا  ًاْفیَس  الَو  ُهَقَرْحا ، اَّلا 
و دزیرب ، ار  ناشنوخ  دنک و  درخ  ار  ناشیاهتب  دنکشب و  ار  ناشریشمش  و  دنازوسب ،

اَّلا ًارْصَق  الَو  ُهَمَدَر ، اَّلا  ًاباب  الَو  ُهَمَدَه ، اَّلا  ًانْصِح  الَو  ُهَدابا ، اَّلا  ًارْوَج 
ار ناشرصق  و  ددنبب ، ار  ناشیاهرد  و  دنک ، ناریو  ار  ناشهعلق  و  درب ، نیب  زا  ار  ناشمتس 

، ُهَدَعَص اَّلا  اًلَبَج  الَو  ُهَئَطْوا ، اَّلا  اًلْهَس  الَو  ُهَشَّتَف ، اَّلا  ًانَکْسَم  الَو  َُهبَرْخا ،
دنک حتف  ار  اههوک  دریگ و  اپ  ریز  ار  ناشراومه  ياهنیمز  و  دنک ، شیتفت  ار  ناشلزنم  دنک و  بارخ 

[626 .] َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب  ُهَجَرْخا ، اَّلا  ًاْزنَک  الَو 
. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تتمحر  هب  دزاس ، جراخ  ار  ناشیاهجنگ  و 

: مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  هثاغتسا  مراهچ و  ترایز 

تسیاب و هلبق  هب  ور  نامـسآ ، ریز  هاگنآ  ناوخب و  زامن  تعکر  ود  دنوادخ ، هاگرد  زا  ترـضح  نآ  هلیـسوب  تجاح  بلط  هثاغتـسا و  يارب 
: وگب

519 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
ُۀَِمئآْقلا ُُهتاکََربَو  ُۀَِمئآَّدلا ، ُُهتاوَلَصَو  ُّمآْعلا ، ُلِماَّشلا  ُّمآَّتلا  ُلِماْکلا  ِهَّللا  ُمالَس 

رمتسم ياهتکرب  یگشیمه و  ياهدورد  ادخ و  يوس  زا  لماش  عماج و  مامت و  لماک و  مالس 
ِهِْقلَخ  یلَع  ِِهتَفیلَخَو  ِهِدِالبَو ، ِهِضْرا  یف  ِهِِّیلَوَو  ِهَّللاِۀَّجُح  یلَع  ُۀَّمآَّتلا ،

ناگدیرفآ  رب  وا  نیشناج  شیاهرهش و  نیمز و  رد  شّیلو  ادخ و  تّجح  رب  وا  مامت  و 
ِرِهْظُمَو ِنامَّزلا ، ِبِحاص  ِةَْوفَّصلاَو ، ِةَْرتِْعلا  ِۀَّیَِقبَو  ِةَُّوبُّنلا ، َِۀلالُسَو  ِهِدابِعَو ،

هدننکرهاظ  نامز و  رصع و  بحاص  نامه  ناگدیزگرب ، تّوبن و  نادناخ  هدنامزاب  فلخ و  شناگدنب و  و 
ِیف  ِلْدَْعلا  ِرِشانَو  ِضْرَْألا ، ِرِّهَطُمَو  ِنآْرُْقلا ، ِماکْحا  ِنِّقَُلمَو  ِنامیْإلا ،

رد تلادع  هدننارتسگ  و  متس ،) زا   ) نیمز هدننکكاپ  و  نآرق ، ماکحا  هدنهدمیلعت  نامیا و 
، ِّیِضْرَْملا ِرَظَْتنُْملا  ِمامِْإلا  ِّيِدْهَْملا  ِِمئآْقلا  ِۀِّجُْحلاَو  ِضْرَْعلاَو ، ِلوُّطلا 

هدیدنسپ  رظتنم  ماما  نآ  يدهم  ترضح  هدنیاپ ، تّجح  و  نیمز ، رسارس 
يِداْهلا  َنیّیِضْرَْملا ، ِءآیِصْوَْألا  ِْنب  ِّیِصَْولا  َنیرِهاَّطلا ، ِۀَِّمئَْألا  ِْنباَو 

رگتیاده و  هدیدنسپ ، نانیشناج  دنزرف  نیشناج و  و  كاپ ، ناماما  دنزرف  و 
َنینِمْؤُْملا  َّزِعُم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیموُصْعَْملا ، ِةادُْهلا  ِۀَِّمئَْألا  ِْنبا  ِموُصْعَْملا ،

نانمؤم  شخبتّزع  يا  وت  رب  مالس  اطخ ،) زا   ) موصعم رگتیاده  ناماما  دنزرف  اطخ ،) زا   ) موصعم
، َنیِملاَّظلا َنیرِّبَکَتُْملا  َنیِرفاْکلا  َّلِذُم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیفَعْضَتْسُْملا ،

، رگمتس ّربکتم  نارفاک  هدننکراوخ  يا  وت  رب  مالس  فعضتسم ،
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ِلوُسَر  َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِنامَّزلا ، َبِحاص  ای  َيالْوَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  نامز ، رصع و  بحاص  يا  نم  يالوم  يا  وت  رب  مالس 

َۀَمِطاف َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنینِمْؤُْملا ، ِریما  َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ،
همطاف  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  نانمؤمریما ، دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ادخ ،

ِجَجُْحلا  ِۀَِّمئَْألا  َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیَملاْعلا ، ِءآِسن  ِةَدِّیَس  ِءآرْهَّزلا ،
ياهتّجح  نآ  ناماما  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  نایناهج ، ناوناب  رورس  ارهز ،

، َيالْوَم ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیعَمْجا ، ِْقلَْخلا  یَلَع  ِمامِْإلاَو  َنیموُصْعَْملا ،
، نم يالوم  يا  وت  رب  مالس  تاقولخم ، یمامت  ياوشیپ  وت ) رب  مالس   ) و اطخ ،) زا   ) موصعم

520 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، اًْلِعفَو ًالْوَق  ُّيِدْهَْملا  ُمامِْإلا  َکَّنا  ُدَهْشا  ِۀَیالِْولا ، ِیف  ََکل  ٍِصلُْخم  َمالَس 

رادرک راتفگ و  رد  هتفایتیاده  ياوشیپ  نآ  ییوت  نیقی  هب  هک  مهدیم  یهاوگ  تسوت ، ِتیالو  رد  صلاخ  هک  یسک  مالس  دننامه 
، ًارْوَجَو ًاْملُظ  ْتَِئُلم  ام  َدَْعب  ًالْدَعَو ، ًاطِْسق  َضْرَْألا  ُأَلْمَت  يذَّلا  َْتناَو 

دش رپ  متس  ملظ و  زا  هکنآ  زا  دعب  دنکیم ، داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  یسک  ییوت  و 
َكَراْصنا  َرَّثَکَو  َکَنامَز ، َبَّرَقَو  َکَجَرْخَم ، َلَّهَسَو  َکَجَرَف ، ُهَّللا  َلَّجَعَف 

نارای  رب  دنادرگ و  کیدزن  ار  تروهظ )  ) نامز دزاس و  راومه  تجورخ  يارب  ار  هار  هدرک و  لیجعت  تجرف  رد  دنوادخ  سپ 
یَلَع  َّنُمَن  ْنا  ُدیُرنَو  َنیِلئآْقلا : ُقَدْصا  َوُهَف  َكَدَعَو ، ام  ََکل  َزَْجناَو  َکَناوْعاَو ،

رب ات  میاهدرک  هدارا  ام  دومرف ): هک   ) تسا ناگدنیوگ  نیرتقداص  وا  هک  ارچ  دنک ، افو  هدومن  هدعو  وت  هب  هچنآ  و  دیازفیب ، تناروای  و 
ای َنیثِراْولا . ُمُهَلَعَْجنَو  ًۀَِّمئا  ْمُهَلَعَْجنَو  ِضْرَْألا ، ِیفاوُفِعُْضتْسا  َنیذَّلا 

يا  میهد . رارق  نیمز  يور  ناثراو  نایاوشیپ و  ار  نانآ  میشخب و  تمعن  نیمز  نافعضتسم 
لوسر دنزرف  يا  نامز ، رـصع و  بحاص  يا  نم  يالوم  اذَک  َو  اذَـک  ياجب   ) اذَـکَواذَک یتَجاح  ِهَّللاِلوُسَر ، َْنباَی  ِنامَّزلا ، َبِحاص  ای  َيالْوَم 

********* تسا نانچ  نینچ و  متاجاح  ادخ 
یتَجاِحب  َْکَیلا  ُتْهَّجََوت  ْدَقَف  اهِحاَجن ، یف  یل  ْعَفْشاَف  دنکرکذ ) ار  دوخ  تاجاح 

ماهدومن  ور  وت  هب  متجاح  اب  شاب ، معیفش  شندش  هدروآرب  رد  سپ  ********* 
ِنَم  ِّقَِحبَف  ًادوُمْحَم ، ًاماقَمَو  ًَۀلُوبْقَم ، ًۀَعافَش  ِهَّللا  َْدنِع  ََکل  َّنا  یْملِِعل 

هک  نآ  قح  هب  سپ  ياهدوتس ، هاگیاج  ياراد  هدش و  هتفریذپ  راگدرورپ  دزن  وت  تعافش  منادیم  هک  ارچ 
ْمُکَْنَیب  ِهَّللا  َْدنِع  ْمَُکل  يذَّلا  ِنْاَّشلِابَو  ِهِّرِِسل ، ْمُکاضَتْراَو  ِهِْرمِاب ، ْمُکَّصَتْخا 

دیراد وا  دوخ و  نیب  ادخ  دزن  امش  هک  یهاگیاج  قح  هب  دیدنسپ و  شرارسا  يارب  ار  امش  و  هدراذگاو ، امش  هب  ار  شرماوا  ماجنا 
یَتبْرُک  ِفْشَکَو  یتَوْعَد  َِۀباجاَو  یتَِبلَط  ِحُْجن  یف  یلاعَت  َهَّللا  ِلَس  ُهَْنَیبَو ،

. نک تساوخرد  ار  میراتفرگ  ندش  فرطرب  میاعد و  یلوبق  متساوخرد و  ندروآرب  هبترمدنلب ، يادخ  زا 
: يروآدای [ 627 .] دوشیم هدروآرب  یلاعت  هَّللاءاشنا  هک  هاوخب  يراد ، هک  یتجاح  ره  هاگنآ  * 

. دروآ اجب  ار  نآ  ناوتیم  ناکم  ره  نامز و  ره  هکلب  درادن  سّدقم  بادرس  هب  صاصتخا  زین  هثاغتسا  ترایز و  نیا 
521 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: ترضح نآ  هب  طوبرم  ياهاعد 
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هراشا

نآ روهظ  لیجعت  یتمالس و  اب  طابترا  رد  هک  مینکیم  هراشا  اعد  جنپ  هب  مالسلا ) هیلع  تّجح  ترـضح  تارایز  لصف   ) لصف نیا  نایاپ  رد 
شروهظ زا  دعب  وا  نامزالم  زا  راوگرزب و  نآ  یعقاو  نایعیش  ناعفادم و  نازابرـس و  زا  زین  ام  هکنیا  وا و  نارای  تالکـشم  عفر  ترـضح و 

. تسا هدش  دراو  میشاب 

(: هبدن ياعد   ) لّوا ياعد 

. تشذگ هحفص 189  رد  باتک  نیا  مود  شخب  رد  اعد  نیا 

(: حبص زامن  زا  دعب  ياعد   ) مود ياعد 

زامن زا  دعب  هک  تسا  ییاعد  تسا ) هدیدرگ  ریبعت  ترایز  هب  نآ  زا  و   ) هدـش رکذ  هبدـن  ياعد  زا  دـعب  رئازلا » حابـصم   » رد هک  ییاهاعد  زا 
: دوشیم هدناوخ  حبص 

ِعیمَج  ْنَع  ِْهیَلَع ، ِهَّللا  ُتاوَلَص  ِنامَّزلا  َبِحاص  َيالْوَم  ْغَِّلب  َّمُهللا 
همه  فرط  زا  داب - وا  رب  وت  ياهدورد  هک  نامزلا - بحاص  ترضح  نم  يالوم  هب  ناسرب  ایادخ 

، اهِرَْحبَو اهَِّربَو  اِهبِراغَمَو ، ِضْرَْألا  ِقِراشَم  یف  ِتانِمْؤُْملاَو  َنینِمْؤُْملا 
دنتسه ایرد  یکشخ و  رد  دننیمز و  ياهبرغو  اهقرش  رد  هک  نامیا  اب  نانز  نادرم و 

َنِم  یّنَعَو  يْدلُوَو  َّيَِدلاو  ْنَعَو  ْمِِهتِّیَمَو ، ْمِهِّیَح  اِهلَبَجَو ، اِهلْهَسَو 
نم  دوخ  نادنزرف و  ردام و  ردپ و  فرط  زا  ناشهدرم و  ناشهدنز و  دنهوک ، نیمز و  يراومه  رد  و 

، ُهاضِر یهَْتنُمَو  ِِهتاِملَک ، َدادِمَو  ِهَّللا ، ِشْرَع  َۀَنِز  ِتاَّیِحَّتلاَو  ِتاوَلَّصلا 
شیدونشخ  هبترم  تیاهن  شنانخس و  تاملک و  هرامش  هب  ادخ و  شرع  نزومه  ییاهّتیحت  اهدورد و 

اَذه یف  َُهل  ُدِّدَجا  ّینا  َّمُهَّللا  ُهُْملِع ، ِِهب  َطاحاَو  ُُهباتِک ، ُهاصْحا  ام  َدَدَعَو 
نیا  رد  بانج  نآ  يارب  منکیم  ون  نم  ایادخ  ششناد ، نادب  دراد  هطاحا  شباتک و  رتفد و  ار  نآ  تسا  هدرمشرب  هچنآ  هرامش  هب  و 

ینَْتفَّرَش  امَک  َّمُهللا  یتَبَقَر  یف  َُهل  ًۀَْعَیبَو  ًادْقَعَو  ًادْهَع  ٍمْوَی  ِّلُک  یفَو  ِمْوَْیلا ،
یتخاس  رختفم  ارم  هچنانچ  مندرگ ، رد  ار  یتعیب  نامیپ و  دهع و  زور  ره  رد  زور و 

ِلَصَف  ِۀَمْعِّنلا ، ِهِذِهب  ینَتْصَصَخَو  ِۀَلیضَْفلا ، ِهِذِهب  ینَْتلَّضَفَو  ِفیرْشَّتلا ، اَذِهب 
تسرف  دورد  سپ  تمعن ، نیدب  یتشاد  مصوصخم  تلیضف و  نیا  هب  يداد  میرترب  راختفا و  نیدب 

ِهِعایْشاَو  ِهِراْصنا  ْنِم  یْنلَعْجاَو  ِنامَّزلا ، ِبِحاص  يدِّیَسَو  َيالْوَم  یلَع 
ناوریپ  نارای و  زا  هد  مرارق  نامزلابحاص و  ترضح  میاقآ  الوم و  رب 
ٍهَرْکُم  َْریَغ  ًاِعئاط  ِْهیَدَی ، َْنَیب  َنیدَهْشَتْسُْملا  َنِم  یْنلَعْجاَو  ُْهنَع ، َنّیبآّذلاَو 

یتحاران  هارکا و  نودب  تبغر  لیم و  يور  زا  شیور  شیپ  رد  ناگتفای  تداهش  زا  منادرگب  ترضح و  نآ  ناگدننک  عافد  و 
522 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ٌصوُصْرَم  ٌناْیُنب  ْمُهَّناَک  ًاّفَص  َْتلُقَف  َِکباتِک ، یف  ُهَلْها  َّتَعَن  يذَّلا  ِّفَّصلا  ِیف 
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« دنراوتسا ییانب  ایوگ  هک  یفص  : » يدومرف هدرک و  فیصوت  نآرق )  ) دوخ باتک  رد  ار  نآ  لها  هک  یفص  نآ  رد 
َُهل  ٌۀَْعَیب  ِهِذه  َّمُهللا  ُمالَّسلا ، ُمِْهیَلَع  ِِهلآَو  َِکلوُسَر  ِۀَعاطَو  َِکتَعاط ، یلَع 

بانج  نآ  زا  تسا  یتعیب  نیا  ایادخ  داب - مالس  اهنآ  یمامت  رب  هک  تلوسر - لآ  وت و  لوسر  يرادربنامرف  وت و  يرادربنامرف  هار  رد 
[628 .] ِۀَمیِْقلا ِمْوَی  یلا  یُقنُع  یف 

. تمایق زور  ات  نم  ندرگ  رد 
. ینکیم تعیب  دیدجت  ترضح  نآ  اب  اعد  نیا  اب  تقیقح  رد  و 

***

(: دهع ياعد   ) موس ياعد 

مالـسلا هیلع  مئاـق  ترـضح  نارواـی  زا  دـناوخب  ار  اـعد  نیا  اهحبـص  زور  لـهچ  سک  ره  هک  هدـش  تـیاور  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا 
تسخن دناهدروآ ، تسدب  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يزابرس  طیارش  هک  تسا  یناسک  دروم  رد  اهاعد  هنوگنیا  ریثأت  نیقی  هب  [ 629 .] دشاب

اب سپسو  دننکیم  بسک  ار  ترـضح  نآ  نارای  نایم  رد  روضح  یگتـسیاش  هعماج ، حالـصا  يارب  شالت  سفن و  بیذهت  يزاسدوخ و  اب 
اب راونـالاراحب - رئازلاحابـصم و  ریبـک ، رازم  رد  اـعد  نـیا  دـنیامنیم . نیمـضت  ترـضح  تمدـخ  رد  ار  دوـخ  روـضح  اـعد  نـیا  ندـناوخ 

: مینکیم لقن  لوادتم  هخسن  قباطم  ار  نآ  ام  تسا و  هدمآ  رگیدکی - هب  تبسن  ییاهتوافت 
، ِروُجْسَْملا ِرْحَْبلا  َّبَرَو  ِعیفَّرلا ، ِّیِسْرُْکلا  َّبَرَو  ِمیظَْعلا ، ِروُّنلا  َّبَر  َّمُهللا 

ناشورخ  يایرد  راگدرورپ  و  عیفر ، دنلب و  هاگیاج  راگدرورپ  و  تمظع ، اب  رون  راگدرورپ  يا  ایادخ ،
ِنآْرُْقلا  َلِْزنُمَو  ِروُرَْحلاَو ، ِّلِّظلا  َّبَرَو  ِرُوبَّزلاَو ، ِلیْجنِْإلاَو  ِةارْوَّتلا  َلِْزنُمَو 

نآرق  هدنتسرف  ورف  نازوس و  داب  هیاس و  راگدرورپ  و  روبز ، لیجنا و  تاروت و  هدنتسرف  ورف  و 
ّینا  َّمُهللا  َنیلَسْرُْملاَو ، ِءآِیْبنَْألاَو  َنیبَّرَقُْملا ، ِۀَِکئالَْملا  َّبَرَو  ِمیظَْعلا ،

وت زا  ایادخ  نالوسر ، ناربمایپ و  بّرقم و  ناگتشرف  راگدرورپ  و  تمظع ، اب 
ای ُّیَح  ای  ِمیدَْقلا ، َکِْکُلمَو  ِرینُْملا ، َکِهْجَو  ِرُوِنبَو  ِمیرَْکلا ، َکِهْجَِوب  َُکلَئْسا 

يا  هدنز ، يا  تاهنیرید ، ییاورنامرف  تینارون و  لامج  ییانشور  تاهنامیرک و  تاذ  قح  هب  مهاوخیم 
َکِمْسِابَو  َنوُضَرَْألاَو ، ُتاومَّسلا  ِِهب  ْتَقَرْشا  يذَّلا  َکِمْسِاب  َُکلَئْسا  ُموُّیَق ،

تمان  قح  هب  هدش و  نشور  نآ  هب  اهنیمز  اهنامسآ و  هک  تمان  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  هدنیاپ ،
523 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

َدَْعب ًاّیَح  ایَو  ٍّیَح ، ِّلُک  َْلبَق  ًاّیَح  ای  َنوُرِخْألاَو ، َنُولَّوَْألا  ِِهب  ُحَلْصَی  يذَّلا 
زا سپ  هدنز  يا  هدنز و  ره  زا  شیپ  هدنز  يا  دندیدرگ ، هتسیاش  حلاص و  نآ  هب  ناینیسپ  ناینیشیپ و  هک 

ای ِءآیْحَْألا ، َتیمُمَو  یتْوَْملا  َِییُْحم  ای  َّیَح ، َنیح ال  ًاّیَح  ایَو  ٍّیَح ، ِّلُک 
يا  ناگدنز ، هدنناریم  ناگدرم و  هدننک  هدنز  يا  دوبن ، ياهدنز  هک  ینامز  رد  هدنز  يا  و  ناگدنز ، یمامت 

َِمئآْقلا  َّيِدْهَْملا  َيِداْهلا  َمامِْإلا  اَنالْوَم  ْغَِّلب  َّمُهللا  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ُّیَح ال 
هدننکمایق  نآ  هتفایتیاده  رگتیاده  ماما  میالوم  هب  ناسرب  ایادخ  تسین ، وت  زج  يدوبعم  هک  ياهدنز 

َنینِمْؤُْملا  ِعیمَج  ْنَع  َنیرِهاَّطلا ، ِِهئآبا  یلَعو  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَص  َكِْرمِاب ،
نادرم  یمامت  بناج  زا  داب - شکاپ  ناردپ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  تنامرف - هب 
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اهَِّربَو اِهلَبَجَو ، اِهلْهَس  اِهبِراغَمَو ، ِضْرَْألا  ِقِراشَم  یف  ِتانِمْؤُْملاَو 
اهیکشخ نآ و  ياهيدنلب  اهیتسپ و  نیمز ، برغ  قرش و  رد  نامیا  اب  نانز  و 

، ِِهتاِملَک َدادِمَو  ِهَّللاِشْرَع ، َۀَنِز  ِتاوَلَّصلا  َنِم  َّيَِدلاو  ْنَعَو  یّنَعَو  اهِرَْحبَو ،
شتاملک  ددع  هب  ادخ و  شرع  گنسمه  ییاهدورد  مردام ، ردپ و  نم و  بناج  زا  و  شیاهایرد ، و 

یمْوَی  ِۀَحیبَص  یف  َُهل  ُدِّدَجا  ّینا  َّمُهَّللا  ُُهباتِک ، ِِهب  َطاحاَو  ُهُْملِع ، ُهاصْحا  امَو 
زورما حبص  رد  نم  ایادخ  دراد ، هطاحا  نآ  هب  شباتک  هدومن و  اصحا  ششناد  هک  ياهزادنا  هب  و 

ُلوُحا  یُقنُع ال  یف  َُهل  ًۀَْعَیبَو  ًادْقَعَو  ًادْهَع  یماَّیا  ْنِم  ُتْشِع  امَو  اذه 
هتفاتنرب  يور  نآ  زا  زگره  منکیم و  دیدجت  مراد ، هدهع  رب  هک  ار  شتعیب  نامیپ و  دهع و  مرمع ، زا  هدش  يرپس  ياهزور  و 

، ُْهنَع َنّیباَّذلاَو  ِِهناوْعاَو ، ِهِراْصنا  ْنِم  یْنلَعْجا  َّمُهللا  ًاَدبا ، ُلوُزا  الَو  اْهنَع 
شناگدننکعافد  ناروای و  نارای و  زا  ارم  هد  رارق  ایادخ  مشکن ، تسد  و 

َنیماحُْملاَو  ِهِِرماوَِأل ، َنیِلثَتْمُْملاَو  ِهِِجئآوَح ، ِءآضَق  یف  ِْهَیلا  َنیعِراسُْملاَو 
شناگدننکتیامح  زا  شنیمارف و  ناگدننکتعاطا  زا  شیاههتساوخ و  ندروآرب  هب  ناگدنباتش  زا  و 

َلاح  ْنا  َّمُهللا  ِْهیَدَی ، َْنَیب  َنیدَهْشَتْسُْملاَو  ِِهتَدارا ، یلا  َنیِقباَّسلاَو  ُْهنَع ،
رگا ایادخ  شیور ، شیپ  نابلطتداهش  زا  و  شیاههتساوخ ، ماجنا  هب  ناگدنریگتقبس  زا  و 

ینْجِرْخاَف  ًاّیِضْقَم ، ًاْمتَح  َكِدابِع  یلَع  ُهَْتلَعَج  يذَّلا  ُتْوَْملا  ُهَْنَیبَو  یْنَیب 
ارم سپ  دزادنا ، ییادج  وا  نم و  نایم  ياهداد  رارق  یمتح  تشونرس  تناگدنب  رب  هک  یگرم 

َةَوْعَد ًایِّبَُلم  یتانَق  ًادِّرَُجم  یْفیَس  ًارِهاش  ینَفَک  ًارَِزتُْؤم  يْربَق  ْنِم 
توعد  هب  هدامآ ، هزین  هدیشک و  ریشمش  اب  ناشوپنفک ، نک  جراخ  مربق  زا 
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َةَّرُْغلاَو َةَدیشَّرلا ، َۀَْعلَّطلا  ِینِرا  َّمُهللا  يداْبلاَو  ِرِضاْحلا  ِیف  یعاَّدلا 

يوردیفس  لامک و  اب  لامج  نآ  ایادخ  میوگ ، کیبل  اتسور  رهش و  رد  ماما  نآ 
، ُهَجَرْخَم ْلِّهَسَو  ُهَجَرَف ، ْلِّجَعَو  ِْهَیلا ، یّنِم  ٍةَرْظَِنب  يرِظان  ْلُحْکاَو  َةَدیمَْحلا ،

ناسآ  ار  شجورخ  امرف و  لیجعت  شجرف  رد  شخب و  ینشور  وا  يوس  هب  یهاگن  اب  ار  مناگدید  و  هد ، ناشن  نم  هب  ار  هدوتس 
ِرُمْعاَو ُهَرْزا ، ْدُدْشاَو  ُهَْرما ، ْذِْفناَو  ُهَتَّجَحَم ، یب  ُْکلْساَو  ُهَجَْهنَم ، ْعِسْواَو 

ایادخ و  نک ، يرای  ار  وا  نادرگ و  ذفان  ار  شنامرف  نک و  تیاده  شهار  هب  ارم  و  نادرگ ، راومه  ار  شهار  و 
ُداسَْفلا َرَهَظ  ُّقَْحلا ، َُکلْوَقَو  َْتُلق  َکَّناَف  َكَدابِع ، ِِهب  ِیْحاَو  َكَدِالب ، ِِهب  َّمُهللا 

ایرد ارحص و  رد  داسف  : » تسا قح  تراتفگ  ياهدومرف و  وت  هک  ارچ  نادرگ ، هدنز  ار  تناگدنب  دابآ و  ار  تیاهرهش  وا  هلیسو  هب 
ِْتِنب  َْنباَو  َکَِّیلَو  اَنل  َّمُهّللا  ِرِهْظاَف  ِساَّنلا ، يِْدیا  ْتَبَسَک  اِمب  ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلا  ِیف 

رتخد دنزرف  ّتیلو و  ایادخ  تسا ،» هدش  راکشآ  دناهداد  ماجنا  مدرم  هک  ییاهراک  رطاخب 
، ُهَقَّزَم اَّلا  ِلِطاْبلا  َنِم  ٍءْیَِشب  َرَفْظَی  یّتَح ال  َِکلوُسَر ، ِمْسِاب  یّمَسُْملا  َکِِّیبَن 

دشاپب مه  زا  ار  نآ  هدش و  زوریپ  یلطاب  ره  رب  هک  نیا  ات  نادرگ ، رهاظ  ام  يارب  تسوت  لوسر  مانمه  هک  ار  تربمایپ 
ًارِصانَو َكِدابِع ، ِمُولْظَِمل  ًاعَْزفَم  َّمُهللا  ُْهلَعْجاَو  ُهَقِّقَُحیَو ، َّقَْحلا  َّقُِحیَو 

روای تمولظم و  ناگدنب  هاگهانپ  ار  وا  هد  رارق  ایادخ  دناشوپب ، لمع  هماج  نآ  هب  هدرک و  قح  قاقحا  و 
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، َِکباتِک ِماکْحا  ْنِم  َلِّطُع  اِمل  ًادِّدَُجمَو  َكَْریَغ ، ًارِصان  َُهل  ُدِجَی  ْنَِمل ال 
تباتک  زا  هدشاهر  ماکحا  هدننکدیدجت  و  دنباییمن ، وت  زج  يروای  هک  نانآ 

، ِِهلآَو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َکِِّیبَن  ِنَنُسَو  َِکنید ، ِمالْعا  ْنِم  َدَرَو  اِمل  ًادِّیَشُمَو 
- داب شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  تربمایپ - ياهتنس  تنید و  ياههناشن  هدننکمکحم  و 

ًادَّمَُحم َکَِّیبَن  َّرُسَو  َّمُهللا  َنیدَتْعُْملا ، ِْسَاب  نِم  ُهَْتنَّصَح  ْنَّمِم  َّمُهللا  ُْهلَعْجاَو 
دّمحم تربمایپ  ایادخ  ياهدرک ، شظفح  نانمشد  دنزگ  زا  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  وا  ایادخ  و 

انَتَناِکتْسا ِمَحْراَو  ِِهتَوْعَد ، یلَع  ُهَِعبَت  ْنَمَو  ِِهتَیْؤُِرب ، ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللایَّلَص 
هب و  نـک ، دونــشخ  شرادـید  هـب  ار  دـناهدرک  يوریپ  شتوـعد  رد  ار  وا  هـک  یناـسک  و  داـب - شکاـپ  نادـناخ  وا و  رب  ادــخ  دورد  هـک  - 

یگدنامرد 
اَنل ْلِّجَعَو  ِهِروُضُِحب ، ِۀَّمُْألا  ِهِذه  ْنَع  َۀَّمُْغلا  ِهِذه  ْفِشْکا  َّمُهللا  ُهَدَْعب ،

امرف لیجعت  ام  يارب  شروهظ  رد  و  هدرک ، فرطرب  تّما  نیا  زا  ار  مغ  نیا  شروضح  اب  ایادخ  نک ، محر  وا  زا  سپ  ام 
. َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب  ًابیرَق ، ُهیَرنَو  ًادیَعب  ُهَنْوَرَی  ْمُهَّنا  ُهَروُهُظ ،

. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تتمحر  هب  مینیبیم ،» کیدزن  ار  نآ  ام  دننیبیم و  رود  ار  زور  نآ  اهنآ  ( » يدومرف دوخ  وت  اریز  )
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: ییوگیم هبترم  ره  رد  ینزیم و  دوخ  تسار  نار  رب  تسد  هبترم  هس  سپس 
[630 .] ِنامَّزلا َبِحاص  ای  َيالْوَم  ای  َلَجَْعلا  َلَجَْعلا 

***

: مراهچ ياعد 

هیلع يدهم   ) رمالابحاص ترضح  اعد  نیا  اب  هک  دندومرف  رما  ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  نمحرلادبع  نب  سنوی 
: دینک اعد  ار  مالسلا )

ِرِّبَعُْملا َِکناِسلَو  َکِْقلَخ ، یلَع  َِکتَّجُحَو  َِکتَفیلَخَو  َکِّیلَو  ْنَع  ْعَفْدا  َّمُهَّللا 
، تیایوگ نابز  تتاقولخم و  رب  ِتّجح  نیشناج و  ّیلو و  زا  نک  عافد  ایادخ 

، َكِدابِع یلَع  َكِدِهاشَو  َِکنْذِاب ، ِةَرِظاَّنلا  َِکْنیَعَو  َِکتَمْکِِحب ، ِقِطاَّنلا  َْکنَع ،
، تناگدنب رب  هاوگ  و  تنذا ، هب  يانیب  ناگدید  تتمکح و  هب  هدنیوگنخس  نامه 

ام ِعیمَج  ِّرَش  ْنِم  ُهْذِعاَو  َكَْدنِع ، ِِدباْعلا  َِکب ، ِِذئاْعلا  ِدِهاجُْملا ، ِحاجْحَْجلا 
هچنآ  یمامت  ّرش  زا  هد  هانپ  ار  وا  و  تهاگرد ، هب  هدننک  تدابع  وت ، هب  هدنهانپ  زرابم ، درم  گرزب  نآ 

ِهِْفلَخ  ْنِمَو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ُهْظَفْحاَو  َتْرَّوَصَو ، َْتاَْشناَو  َْتاََربَو  َْتقَلَخ ،
رس تشپ  لباقم و  زا  ار  وا  و  يدیشخب ، تروص  هداد و  شرورپ  يدروآ و  دوجوب  هدیرفآ و 

ُعیضَی  يذَّلا ال  َکِظْفِِحب  ِِهتَْحت ، ْنِمَو  ِِهقْوَف  ْنِمَو  ِِهلامِش ، ْنَعَو  ِِهنیمَی  ْنَعَو 
هک  ار  سک  ره  هک  یتظافح  هب  نک ، ظفح  شیاپ  ریز  رس و  يالاب  پچ و  تسار و  تمس  و 

، َِکنید َِمئآعَدَو  َکَتَِّمئا  ُهَئآبا  َو  ََکلوُسَر  ِهیف  ْظَفْحاَو  ِِهب ، ُهَتْظِفَح  ْنَم 
نک  ظفح  ار  تنید  ياههناوتسا  ناماما و  نامه  شناردپ ، تلوسر و  وا  ظفح  اب  و  دنامب ، ظوفحم  ینک  ظفح  نآ  اب 
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یفَو  ُرَفُْخی ، يذَّلا ال  َكِراوِج  یفَو  ُعیضَت ، یتَّلا ال  َکِِعئادَو  یف  ُْهلَعْجاَو 
رد و  دهاوخن ، تظافح  هک  شیوخ  راوج  رد  تایندشن و  عیاض  ياههعیدو  رد  هد  رارق  ار  وا  و 

ْنَم  ُلَذُْخی  يذَّلا ال  ِقیثَْولا  َِکنامِاب  ُْهنِمآَو  ُرَهُْقیَال ، يذَّلا  َكِّزِعَو  َکِْعنَم 
راوخ يدنادرگ  نمیا  نآ  هب  ار  سک  ره  هک  تمکحم  هانپ  اب  ار  وا  نادرگ  نمیا  و  تسا ، ریذپانتسکش  هک  تتّزع  ظفح و 

َكِرْصَِنب  ُهْرُْصناَو  ِهیف ، َناک  ْنَم  ُماُریَال  يذَّلا  َکِفَنَک  یف  ُْهلَعْجاَو  ِِهب ، ُهَْتنَمآ 
زوریپ ّتیوق  يرای  اب  ار  وا  و  دوشن ، عقاو  دصق  ءوس  دروم  دشاب  نآ  رد  سک  ره  هک  تتیامح  رد  ار  وا  هد  رارق  و  ددرگن ،

ِلاو  َو  َِکتَِکئالِمب ، ُْهفِدْراَو  َِکتَّوُِقب ، ِهِّوَقَو  ِِبلاْغلا ، َكِْدنُِجب  ُهْدِّیاَو  ِزیزَْعلا ،
شناتسود  و  نک ، شیهارمه  تناگتشرف  اب  و  امن ، تیوقت  تتردق  اب  و  نک ، دییأت  تزوریپ  نایرکشل  اب  نادرگ و 
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ِۀَِکئالَْملِاب ُهَّفُح  َو  َۀَنیصَْحلا ، َکَعْرِد  ُهِْسْبل  َو ا  ُهاداع ، ْنَم  ِداع  َو  ُهالاو ، ْنَم 

شفارطا  یبوخ  هب  تناگتشرف  اب  ناشوپب و  وا  هب  ار  تمکحم  هرز  و  رادب ، نمشد  ار  شنانمشد  تسود و  ار 
ْرِهْظا َو  َرْوَْجلا ، ِِهب  ِْتماَو  َْقتَْفلا ، ِِهب  ُْقتْرا  َو  َعْدَّصلا ، ِِهب  ْبَعْشا  َّمُهللا  ًاّفَح ،

ار تلادع  ناریمب و  ار  متس  ملظ و  و  هد ، دنویپ  ار  ییادج  هقرفت و  نک و  مک  ار  فالتخا  وا  هلیسو  هب  ایادخ  نک ، هطاحا  ار 
، ِبْعُّرلِاب ُهْرُْصناَو  ِرْصَّنلِاب ، ُهْدِّیاَو  َضْرَْألا ، ِِهئآَقب  ِلوُِطب  ْنِّیَز  َو  َلْدَْعلا ، ِِهب 

امن يرای  ار  وا  شنانمشد ) لد  رد   ) ساره میب و  اب  و  نک ، دییأت  ار  وا  تیرای  اب  هد و  تنیز  ار  نیمز  شرمع  لوط  اب  و  نادرگ ، رهاظ 
، ُهَّشَغ ْنَم  ْرِّمَد  َو  َُهل ، َبَصَن  ْنَم  ْمِْدمَد  َو  ِهیلِذاخ ، ْلُذْخاَو  ِهیرِصان ، ِّوَقَو 

دنک تنایخ  وا  هب  ار  هک  ره  و  نک ، دوبان  دنک  ینمشد  وا  اب  ار  هک  ره  و  نادرگ ، راوخ  ار  شناگدننک  فیعضت  تیوقت و  ار  شناروای  و 
، َِۀلالَّضلا َسُوُؤر  ِِهب  ْمِْصقاَو  ُهَِمئآعَد ، َو  ُهَدُمُع  َو  ِْرفُْکلا  َةَِربابَج  ِِهب  ُْلْتقاَو 

یهارمگ  نارس  وا  هلیسو  هب  نک  درُخ  و  شکب ، ار  رفک  ياهنوتس  اههدرکرس و  ناشکندرگ و  وا  هلیسو  هب  زاس و  نکهشیر 
ِْربَأَو َنیراَّبَْجلا ، ِِهب  ْلِّلَذَو  ِلِطاْبلا ، َۀَیِّوَقُمَو  ِۀَّنُّسلا ، َۀَتیمُمَو  ِعَِدْبلا ، َۀَعِراشَو 

، نادرگ راوخ  ار  نایوگروز  وا  هلیسوهب  و  ار ، لطاب  ناگدننک  تیوقت  و  ربمایپ )  ) ّتنس ناگدننکدوبان  و  نارازگتعدب ، و 
اهَِّرب َو  اِهبِراغَم ، َو  ِضْرَْألا  ِقِراشَم  یف  َنیدِْحلُْملا  َعیمَجَو  َنیِرفاْکلا ، ِِهب 

یکشخ  نیمز و  برغ  قرش و  رد  نانیدیب  یمامت  و  نارفاک ، و 
ْمَُهل  یْقُبت  َو ال  ًاراَّیَد ، ْمُْهنِم  َعَدَت  یّتَح ال  اِهلَبَجَو ، اِهلْهَس  َو  اهِرَْحب ، َو 

نک  هشیر  ار  ناشراثآ  و  يراذگن ، یقاب  ار  نانآ  زا  يدحا  هکنیا  ات  نادرگ ، كاله  ار  نآ  يدنلب  یتسپ و  ایرد و  و 
، َنینِمْؤُْملا ِِهب  َّزِعاَو  َكَدابِع ، ْمُْهنِم  ِفْشاَو  َكَدِالب ، ْمُْهنِم  ْرِّهَط  َّمُهللا  ًاراثآ ،

شخب  تّزع  وا  هطساو  هب  ار  نانمؤم  و  هد ، تاجن  نانآ  تسد  زا  ار  تناگدنب  و  نادرگ ، كاپ  نانآ  دوجو  زا  ار  تیاهرهش  ایادخ  ینک ،
یحَْتما  اَم  ِِهب  ْدِّدَجَو  َنیِّیبَّنلا ، ِمْکُح  َسِراد  َو  َنیلَسْرُْملا ، َنَنُس  ِِهب  ِیْحاَو 

ار هچنآ  وا  هلیسو  هب  و  نادرگ ، هدنز  ار  نانآ  هدش  وحم  ماکحا  ناربمایپ و  ياهّتنس  و 
ًادیدَج ِْهیَدَی  یلَعَو  ِِهب ، َکَنید  َدیُعت  یّتَح  َکِمْکُح ، ْنِم  َلُِّدبَو  َِکنید ، ْنِم 

، دیدج ار  تنید  وا ، تسد  هب  و  هطساو ، هب  هکنیا  ات  نک ، دیدجت  هدش  نوگرگد  تنامرف  زا  هدش و  شومارف  وحم و  تنید  زا 
َمَلُظ  ِِهلْدَِعب  َریُنت  یّتَحَو  ُهَعَم ، َۀَعِْدب  الَو  ِهیف ، َجَوِع  ًاحیحَص ال  ًاضْحَم  ًاّضَغ 

نشور  ار  متس  ياهیکیرات  وا  تلادع  اب  هکنیا  ات  و  دشابن ، وا  رد  تعدب  یجک و  هک  یلاح  رد  ینادرگ  حیحص  صلاخ و  هزات ،
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َلوُهْجَم  َو  ِّقَْحلا ، َِدقاعَم  ِِهب  َحِضُوت  َو  ِْرفُْکلا ، َنارین  ِِهب  َئِفُْطتَو  ِرْوَْجلا ،
، يزاس نشور  ار  هتخانشان  لدع  قح و  هاگیاج  و  ینک ، شوماخ  ار  رفک  شتآ  يزاس و 
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، َِکْبیَغ یلَع  ُهَْتیَفَطْصاَو  َکِسْفَِنل ، ُهَتْصَلْخَتْسا  ِيذَّلا  َكُْدبَع  ُهَّناَف  ِلْدَْعلا ،

يدیزگرب  تبیغ  َملاع  زا ) یهاگآ   ) رب هدنادرگ و  صلاخ  تدوخ  يارب  هک  تسوت  هدنب  وا  هک  ارچ 
، ِسْجِّرلا َنِم  ُهَتْرَّهَط  َو  ِبُویُْعلا ، َنِم  ُهَْتاََّرب  َو  ِبُونُّذلا ، َنِم  ُهَتْمَصَع  َو 

هدنادرگ  كاپ  يدیلپ  زا  یتخاس و  رود  اهبیع  زا  هداد و  رارق  ناهانگ  زا  موصعم  و 
ِلُولُح  َمْوَیَو  ِۀَمیِْقلا ، َمْوَی  َُهل  ُدَهْشَن  اَّناَف  َّمُهللا  ِسَنَّدلا ، َنِم  ُهَتْمَّلَسَو 

یهاوگ  گرزب  هثداح  عوقو  زور  تمایق و  زور  رد  وا  يارب  ام  ایادخ  یتشاد ، ملاس  یگدولآ  زا  و 
َْملَو  ًۀَیِصْعَم ، ْبِکَتْرَی  َْمل  َو  ًابوُح ، یتا  َو ال  ًاْبنَذ ، ِْبنُْذی  َْمل  ُهَّنا  ِۀَّمآَّطلا ،

هدرکن  ینامرفان  هتشادن و  یشزغل  و  هدشن ، بکترم  یهانگ  نیقی  هب  وا  هک  میهدیم 
ْرِّیَُغی َْمل  َو  ًۀَضیرَف ، ََکل  ْلِّدَُبی  َْملَو  ًۀَمْرُح ، ََکل  ِْکتْهَی  َْملَو  ًۀَعاط ، ََکل  ْعِّیَُضی 

نوگرگد  ار  ینوناق  و  هدادن ، رییغت  ار  یبجاو  و  هدرکن ، ینکشتمرح  هتخاسن و  عیاض  ار  یتعاط  و 
، ُّیِکَّزلا ُّیِضَّرلا  ُّیِقَّنلا ، ُّیِقَّتلا  ُرِهاَّطلا ، يِدَتْهُْملا  يِداْهلا  ُهَّناَو  ًۀَعیرَش ، ََکل 

، صلاخ هدیدنسپ  و  كاپ ، راگزیهرپ  نامه  هزیکاپ ، هتفای  تیاده  هدننکتیاده  نیقی  هب  تسوا  و  تسا ، هتخاسن 
ام ِِهتَّیِعَر  ِعیمَج  َو  ِِهتَّماَو ، ِِهتَّیِّرُذَو  ِهَِدلَوَو ، ِِهلْهاَو  ِهِسْفَن  یف  ِهِطْعا  َّمُهللا 

هک  ار  هچنآ  شناوریپ  یمامت  شتّما و  لسن و  نادنزرف و  نادناخ و  وا و  هب  ایادخ 
اِهبیرَق اهِّلُک ، ِتاکَلْمُْملا  َْکُلم  َُهل  ُعَمَْجتَو  ُهَسْفَن ، ِِهب  ُّرُسَت  َو  ُهَْنیَع ، ِِهب  ُّرُِقت 

کیدزن  ياهروشک  یمامت  ییاورنامرف  وا  يارب  و  نک ، اطع  تسوا  یلاحشوخ  ینشورمشچ و  هیام 
َِبْلغَتَو  ٍمْکُح ، ِّلُک  یلَع  ُهَمْکُح  َيِرُْجت  یّتَح  اِهلیلَذَو ، اهِزیزَعَو  اهِدیَعبَو ،

شتّیناّقح  اب  هدرک و  بلاغ  اهنامرف  یمامت  رب  ار  شمکح  هکنیا  ات  نک ، عمج  ار  فیعض  دنمورین و  رود و  و 
َۀَّجَحَْملاَو يدُْهلا  َجاْهنِم  ِْهیَدَی  یلَع  اِنب  ُْکلْسا  َّمُهَّللا  ٍلِطاب ، َّلُک  ِهِّقَِحب 

( تداعس  ) هارگرزب تیاده و  هار  هب  نک  ییامنهار  وا  تسد  هب  ار  ام  ایادخ  ینادرگ ، زوریپ  اهلطاب  رب 
یلاَّتلا  اَِهب  ُقَْحلَیَو  یلاْغلا  اَْهَیلا  ُعِجْرَی  یتَّلا  یَطْسُْولا  َۀَقیرَّطلاَو  یمْظُْعلا 

دنوش قحلم  نآ  هب  ناگدنامبقع  دندرگزاب و  نآ  هب  ناگداتفاشیپ  هک  یمیقتسم  هار  و 
، ِِهتََعباتُِمب اْنیَلَع  ُْنْنماَو  ِِهتَعَیاشُم ، یلَع  اْنتِّبَثَو  ِِهتَعاط ، یلَع  انِّوَقَو 

، راذگ تنم  ام  رب  شیوریپ  اب  و  رادب ، مدق  تباث  شیهارمه  رب  هد و  ورین  وا  زا  تعاطا  رب  ار  ام  و 
َكاضِر  َنیِبلاَّطلا  ُهَعَم ، َنیِرباَّصلا  ِهِْرمِاب ، َنیماَّوَْقلا  ِِهبْزِح  یف  اْنلَعْجاَو 

وت تیاضر  ناگدنیوج  وا ، هارمه  هب  هدننک  ربص  وا ، نامرف  هب  هدننکمایق  هک  یهورگ  هد ، رارق  وا  هورگ  رد  ار  ام  و 
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ِۀَیِّوَقُمَو ِِهناوْعاَو ، ِهِراْصنا  یف  ِۀَمیِْقلا  َمْوَی  انَرُشَْحت  یّتَح  ِِهتَحَصانُِمب ،
ناگدننکتیوقت  ناروای و  نارای و  هرمز  رد  تمایق  زور  رد  ار  ام  هک  نیا  ات  دنتسه ، وا  یهاوخریخ  اب 

ٍءایِر َو  ٍۀَْهبُشَو ، ٍّکَش  ِّلُک  ْنِم  ًاِصلاخ  اَنل  َِکلذ  ْلَعْجا  َو  َّمُهللا  ِِهناْطلُس ،
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ایر دیدرت و  کش و  ره  زا  صلاخ  ام  يارب  ار  نآ  ایادخ  و  ینک ، روشحم  وا  ییاورنامرف 
انَّلُِحت یّتَحَو  َکَهْجَو ، اَّلا  ِِهب  َُبلْطَن  الَو  َكَْریَغ ، ِِهب  َدِمَتْعَنال  یّتَح  ٍۀَعْمُسَو ،

شهاگیاج  هب  ار  ام  هک  نیا  ات  و  مییوجن ، ار  وت  زج  مینکن و  دامتعا  وت  ریغ  رب  نآ  هطساو  هب  هک  نیا  ات  هد ، رارق  یبلطترهش  و 
، ِةَْرتَْفلاَو ِلَسَْکلاَو  ِۀَمْأَّسلا  َنِم  انْذِعا  َو  ُهَعَم ، ِۀَّنَْجلا  ِیف  انَلَعَْجت  َو  ُهَّلَحَم ،

ییامن  رود  یتسس  تلاسک و  یگتسخ و  زا  یهد و  رارق  وا  هارمه  تشهب  رد  ار  ام  و  یناسرب ،
، انَْریَغ اِنب  ْلِْدبَتْسَتالَو  َکِِّیلَو ، َرْصَن  ِِهب  ُّزُِعتَو  َِکنیِدل ، ِِهب  ُرِصَْتنَت  ْنَّمِم  اْنلَعْجاَو 

نکن  ام  نیزگیاج  ار  یسک  و  هد ، رارق  ّتیلو  يزوریپ  ناگتفیش  تنید و  ناروای  زا  ار  ام  و 
یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ٌریثَک ، اْنیَلَع  َوُه  َو  ٌریسَی ، َْکیَلَع  انَْریَغ  اِنب  ََکلاْدِبتْسا  َّناَف 

رب ایادخ  تسا ، نیگنس  رایسب  ام  رب  راک  نیا  و  تسا ، ناسآ  وت  يارب  ام  ياجب  نارگید  ندرک  نیزگیاج  هک  ارچ 
، ْمِِهلآجآ یف  ْدِز  َو  ْمَُهلآمآ ، ْمُهْغَِّلبَو  ِهِدَْعب ، ْنِم  ِۀَِّمئَْألاَو  ِهِدْهَع ، ِةالُو 

نادرگ  ینالوط  ار  ناشرمع  ناسرب و  ناشیاهوزرآ  هب  ار  نانآ  و  تسرف ، دورد  وا  زا  دعب  نایاوشیپ  وا و  نانیشناج 
، ْمُهَِمئآعَد ْتِّبَثَو  ْمَُهل ، َكِْرما  ْنِم  ْمِْهَیلا  َتْدَنْسا  ام  ْمَُهل  ْمِّمَتَو  ْمُهَرْصَن ، َّزِعاَو 

، نک مکحم  ار  نآ  ياههیاپ  و  نادرگ ، لماک  ياهدرپس ، نانآ  هب  تتموکح  روما  زا  هچنآ  و  شخب ، تّزع  ار  شناروای  و 
، َِکتاِملَک ُنِداعَم  ْمُهَّناَف  ًاراْصنا ، َِکنید  یلَعَو  ًاناوْعا ، ْمَُهل  اْنلَعْجاَو 

نانخس  هنیجنگ  نانآ  هک  ارچ  هد ، رارق  تنید  رصان  نانآ و  روای  ار  ام  و 
، َكِْرما ُةالُو  َو  َِکنید ، ُِمئآعَد  َو  َكِدیحَْوت ، ُناکْرا  َو  َکِْملِع ، ُناَّزُخ  َو 

تموکح  ناّیلوتم  و  وت ، نید  ياههناوتسا  و  دیحوت ، ياههیاپ  وت و  شناد  رادهنازخ  و 
ُِلئالَس  َو  َكُؤآِیلْواَو  َکِْقلَخ ، ْنِم  َُکتَْوفَصَو  َكِدابِع ، ْنِم  َُکتَِصلاخَو 

نادنزرف  نارادتسود و  تتاقولخم و  زا  ناگدیزگرب  وت و  صلاخ  ناگدنب  و 
[631 .] ُُهتاکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ْمِْهیَلَع  ُمالَّسلاَو  َکِِّیبَن ، ِدالْوا  ُةَْوفَص  َو  َِکئآِیلْوا ،

. داب نانآ  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  دورد و  و  دنتسه ، وت  ربمایپ  نادنزرف  زا  هدیزگرب  و  وت ، نارادتسود 
529 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

مجنپ ياعد 

عیمج ندناوخ  زا  رگا  دـسیونیم : و  هدرک ، لقن  هعبرا  باّون  زا  لّوا  بئان  دیعـس » نب  نامثع   » زا عوبـسالا » لامج   » رد سوواط » نب  دّیـس  : »
: نک دامتعا  نآ  هب  ناوخب و  ار  اعد  نیا  یتسه ، روذعم  میاهدروآ  هعمج  زور  رد  رصع  زامن  تابیقعت  ناونع  هب  هچنآ 

، ََکلوُسَر ْفِرْعا  َْمل  َکَسْفَن  یْنفِّرَُعت  َْمل  ْنا  َکَّناَف  َکَسْفَن ، یْنفِّرَع  َّمُهللا 
، تخانش مهاوخن  ار  تلوسر  یناسانشن ، نم  هب  ار  تدوخ  رگا  هک  ارچ  ناسانشب ، نم  هب  ار  تدوخ  ایادخ 

، َکَتَّجُح ْفِرْعا  َْمل  ََکلوُسَر  یْنفِّرَُعت  َْمل  ْنا  َکَّناَف  ََکلوُسَر ، یْنفِّرَع  َّمُهللا 
، تخانش مهاوخن  ار  تتّجح  یناسانشن ، نم  هب  ار  تلوسر  رگا  هک  ارچ  ناسانشب  نم  هب  ار  تلوسر  ایادخ 

ینید  ْنَع  ُْتلَلَض  َکَتَّجُح  یْنفِّرَُعت  َْمل  ْنا  َکَّناَف  َکَتَّجُح ، یْنفِّرَع  َّمُهللا 
. دش مهاوخ  فرحنم  منید  زا  یناسانشن ، نم  هب  ار  تتّجح  رگا  هک  ارچ  ناسانشب ، نم  هب  ار  تتّجح  ایادخ 

امَکَف َّمُهَّللا  ینَْتیَدَه  ْذا  َدَْعب  یْبلَق  ْغُِزت  الَو  ًۀَِّیلِهاج ، ًۀَتیم  یْنتُِمت  َّمُهللا ال 
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هنوگنامه  ایادخ  نادرگم ، فرحنم  قح ) هار  زا   ) يدرک تیاده  ار  نم  هک  نآ  زا  دعب  ار  ملد  و  ناریمن ، تیلهاج  گرم  هب  ارم  ایادخ 
َِکلوُسَر  َدَْعب  َكِْرما  ِةالُو  ْنِم  َّیَلَع ، ُهَتَعاط  َتْضَرَف  ْنَم  ِۀَیالِِول  ینَْتیَدَه 

تلوسر  زا  دعب  يافلخ  ایلوا و  هک  اهنامه  يدرک ، تیاده  يدومن  بجاو  نم  رب  ار  ناشتعاطا  هک  یناسک  تیالو  هب  ارم  هک 
َنَسَْحلاَو  َنینِمْؤُْملا  َریما  َكِْرما  َةالُو  ُْتَیلاو  یّتَح  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  َُکتاوَلَص 

نسح  ماما  نانمؤمریما و  وت  يایلوا  اب  متسب  نامیپ  هک  ییاج  ات  دندوب  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  وت  دورد  هک  - 
ًاِّیلَعَو ًادَّمَُحمَو  ًاِّیلَعَو  یسُومَو  ًارَفْعَجَو  ًادَّمَُحمَو  ًاِّیلَعَو  َْنیَسُْحلاَو ،

یلع  دّمحم و  یلع و  یسوم و  رفعج و  دّمحم و  یلع و  و  نیسح ، ماما  و 
َمُهللا  َنیعَمْجا ، ْمِْهیَلَع  َُکتاوَلَص  َّيِدْهَْملا ، َِمئآْقلا  َۀَّجُْحلاَو  َنَسَْحلاَو 
ایادخ داب ، نانآ  یمامت  رب  وت  دورد  هک  يدهم ، مئاق  تجح  نسح و  و 

، َكِْرما ِِّیلَِول  یْبلَق  ْنَِّیلَو  َِکتَعاِطب ، یْنلِمْعَتْساَو  َِکنید ، یلَع  یْنتِّبَثَف 
نک  مرن  ترما  ّیلو  زا ) تعاطا   ) رب ار  ملد  و  رامگب ، تیگدنب  رب  رادب و  مدق  تباث  تنید  رب  ارم 

يذَّلا  َكِْرما ، ِِّیلَو  ِۀَعاط  یلَع  یْنتِّبَثَو  َکَْقلَخ ، ِِهب  َْتنَحَْتما  اَّمِم  یِنفاعَو 
هک  یسک  نآ  رادب ، مدق  تباث  ترما  ّیلو  زا  تعاطا  رب  و  نک ، فاعم  ییامزآیم ، نآ  هب  ار  تتاقولخم  هچنآ  زا  ارم  و 

ُِملاْعلا  َْتناَو  ُرِظَْتنَی ، َكَْرماَو  َِکتَّیَِرب ، ْنَع  َباغ  َِکنْذِابَو  َکِْقلَخ ، ْنَع  ُهَتْرَتَس 
هک  یتسه  ییاناد  وت  و  تسوت ، نامرف  رظتنم  تسا و  بیاغ  تناگدیرفآ  زا  وت  هزاجا  اب  ياهدناشوپ و  تتاقولخم  زا  ار  وا 
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ِهِْرما  ِراهْظِاب  َُهل  ِنْذِْإلا  ِیف  َکِِّیلَو ، ِْرما  ُحالَص  ِهیف  يذَّلا  ِْتقَْولِاب  ِمَّلَعُْملا  ُْریَغ 

روهظ يارب  وا  هب  نداد  هزاجا  رد  تسا ، هدرکن  هاگآ  دش  دهاوخ  حالصا  ّتیلو  جرف )  ) رما نآ  رد  هک  ینامز  رب  ار  وت  یسک 
الَو َتْرَّخا ، ام  َلیْجعَت  َّبِحا  یّتَح ال  َِکلذ ، یلَع  ینْرِّبَصَف  ِهِّرِس ، ِفْشَکَو 

ياهتخادنا  ریخأت  هچنآ  رد  لیجعت  ات  نادرگ ، روبص  نآ  رب  ارم  سپ  شتبیغ ، زار  ندش  راکشآ  و 
الَو َتْمَتَک ، اَّمَع  َثْحَْبلاَالَو  َتْرَتَس ، ام  َفْشَک  الَو  َْتلَّجَع ، ام  َریْخاَت 

هن  ياهدومن و  یفخم  هچنآ  يوجتسج  هن  ياهدناشوپ و  هچنآ  ندش  نشور  هن  و  مدنسپن ، ار  ياهتخادنا  ولج  هچنآ  ریخأت  و 
ِدَقَو ُرَهْظَی ، ِْرمْالا ال  ِِّیلَو  ُلاب  امَو  َْفیَکَو  َِمل  َلُوقا  الَو  َكِریبْدَت ، یف  َکَعِزانا 

هک  یلاح  رد  ار ، ترما  ّیلو  ندرکن  روهظ  لیلد  هن  نآ و  یگنوگچ  ییارچ و  زا  لاؤس  هن  تریبدت و  اب  تفلاخم 
ّینا  َّمُهللا  َْکَیلا ، اهَّلُک  يرُوما  ُضِّوَفاَو  ِرْوَْجلا ، َنِم  ُضْرَْألا  ِتَأَلَْتما 

ایادخ منکیم ، راذگاو  وت  هب  ار  مروما  یمامت  و  تسا ، هدش  رپ  متس  زا  نیمز 
ََکل  َّنِاب  یْملِع  َعَم  ِْرمَْألاَِذفان ، ًارِهاظ  َكِْرما  َِّیلَو  ینَیُِرت  ْنا  َُکلَئْسا 

منادیم  هک  نیا  اب  ینایامنب ، نم  هب  دشاب  ذفان  شنامرف  راکشآ و  هک  یلاح  رد  ار  ترما  ّیلو  هک  مهاوخیم  وت  زا 
ْلَْعفاَف  َةَّوُْقلا ، َو  َلْوَْحلاَو  َۀَّیِشَْملاَو ، َۀَّجُْحلاَو  َناهُْرْبلاَو ، َةَرْدُْقلاَو  َناْطلُّسلا ،

یمامت  سپ  تسوت ، ِنآ  زا  ورین  ناوت و  هدارا و  تّجح و  لیلد و  تردق و  ییاورنامرف و 
، ِْهیَلَع َُکتاوَلَص  َکِِّیلَو ، یلا  َرُْظنَن  یّتَح  َنینِمْؤُْملا ، ِعیمَِجبَو  یب  َِکلذ 

مینک  هراظن  داب - وا  رب  وت  دورد  هک  ار - ّتیلو  ات  هد ، ماجنا  نانمؤم  همه  نم و  قح  رد  ار  نآ 
، َِۀلاهَْجلا َنِم  ًاِیفاش  َِۀلالَّضلا ، َنِم  ًایِداه  َِۀلالِّدلا ، َحِضاو  َِۀلاقَْملا ، َرِهاظ 
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، دشاب یهارمگ  زا  هدنهدتاجن  یهارمگ و  زا  هدننک  تیاده  راکشآ و  ییامنهار  نشور و  راتفگ  بحاص  هک  یلاح  رد 
، ِِهتَیْؤُِرب ُُهْنیَع  ُّرِقَت  ْنَّمِم  اْنلَعْجاَو  ُهَدِعاوَق ، ْتِّبَث  َو  ُهَتَدَهاشُم ، ِّبَر  ای  ْزِْربا 

هب ناشنامـشچ  هک  هد  رارق  ینانآ  زا  ار  ام  و  رادـب ، راوتـسا  ار  شتموکح )  ) ياـههیاپ و  نک ، راکـشآ  میارب  ار  شرادـید  نم  راـگدرورپ  يا 
دوش نشور  شرادید 

ْنِم  ُهْذِعا  َّمُهَّللا  ِِهتَْرمُز ، یف  انْرُشْحاَو  ِِهتَِّلم ، یلَع  انَّفََوتَو  ِِهتَمْدِِخب ، انِْمقاَو 
زا هد  هانپ  ار  وا  ایادخ  نک ، روشحم  شهورگ  رد  و  ناریمب ، وا  نییآ  رب  و  رامگب ، شتمدخ  هب  ار  ام  و 

ُهْظَفْحا  َو  َتْرَّوَص ، َو  َْتاَْشنا  َو  َْتاََرب ، َو  َْتاَرَذ  َو  َْتقَلَخ ، ام  ِعیمَج  ِّرَش 
ار وا  و  يدیشخب ، تروص  هداد و  شرورپ  يدروآ و  دیدپ  هدرک و  قلخ  هدیرفآ و  هچنآ  یمامت  ّرش 

ْنِم  َو  ِِهقْوَف  ْنِم  َو  ِِهلامِش ، ْنَع  َو  ِِهنیمَی  ْنَع  َو  ِهِْفلَخ ، ْنِمَو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم 
ریز رس و  يالاب  پچ و  تسار و  تمس  رس و  تشپ  لباقم و  زا 
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، ََکلوُسَر ِهیف  ْظَفْحاَو  ِِهب ، ُهَتْظِفَح  ْنَم  ُعیضَی  يذَّلا ال  َکِظْفِِحب  ِِهتَْحت ،

تلوسر  راثآ )  ) وا ظفح  اب  و  ینکیم ، ظفح  نآ  اب  هک  ار  یسک  ددرگن  عیاض  هک  یتظافح  هب  نک ، ظفح  اپ 
، ِِهلَجا یف  ْدِز  َو  ِهِرْمُع ، یف  َّدُم  َو  َّمُهَّللا  ُمالَّسلا ، ِِهلآَو  ِْهیَلَع  َِکلوُسَر  َّیِصَوَو 

ازفیب شیگدنز  لوط  رب  نک و  ینالوط  ار  شرمع  ایادخ  نک ، ظفح  ار  داب - دورد  شنادناخ  وا و  رب  هک  تلوسر - نیشناج  و 
يِداْهلا  ُهَّناَف  َُهل ، َِکتَمارَک  یف  ْدِز  َو  ُهَْتیَعْرَتْساَو ، ُهَْتیَّلَو  ام  یلَع  ُْهنِعاَو 

هک ارچ  نک ، نوزفا  وا  هب  تبـسن  ار  تمرک  فطل و  و  ياهتـساوخ ، وا  زا  ار  شماـجنا  هتـشاذگ و  شاهدـهع  هب  هچنآ  رد  نک  يراـی  ار  وا  و 
رگتیاده تسوا 

ُیِضَّرلا  ُّیِقَّنلا ، ُّیِکَّزلا  ُّیِقَّتلا ، ُرِهاَّطلاَو  يدَتْهُْملا  ُِمئآْقلاَو  ُّيِدْهَْملا ،
دونشخ كاپ ، صلاخ  راکزیهرپ ، هزیکاپ  و  امنهار ، هدننک  مایق  و  هتفای ، تیاده 

ِلوُِطل  َنیقَْیلا  اَْنُبلْسَت  الَو  َّمُهللا  ُدِهَتْجُْملا ، ُروُکَّشلا  ُِرباَّصلا  ُّیِضْرَْملا ،
تبیغ  تّدم  ندش  ینالوط  رطاخب  ایادخ  اشوک ، رازگرکش و  يابیکش  هدیدنسپ ،

ُهَراِظْتناَو  ُهَرْکِذ  انِْسُنت  الَو  اَّنَع ، ِهِرَبَخ  ِعاطِْقناَو  ِِهتَْبیَغ ، یف  ِدَمَْألا 
( شلاصو  ) راظتنا ار و  شدای  رکذ و  ربم ، نامدای  زا  و  ریگم ، ام  زا  ار  شروهظ ) هب   ) نامنیقی ام  زا  شطابترا  ندش  عطق  و 

یّتَح  ِْهیَلَع ، َةالَّصلاَو  َُهل  َءآعُّدلاَو  ِهِروُهُظ ، یف  ِنیقَْیلا  َةَُّوقَو  ِِهب ، َنامیْإلاَو 
هک  نیا  ات  ار ، وا  رب  دورد  اعد و  شروهظ و  رد  نیقی  ماکحتسا  و  وا ، هب  نامیا  و 

ِماِیق  یف  اِننیقَیَک  َِکلذ ، یف  اُننیقَی  َنوُکَیَو  ِهِماِیق ، ْنِم  ِِهتَْبیَغ  ُلوُط  انَطِّنَُقی  ال 
مایق  هب  ام  نیقی  دننامه  وا  مایق  هب  ام  نیقی  دنکن و  سویأم  شمایق  زا  ار  ام  شتبیغ  لوط 

ِّوَقَف َِکلیْزنَتَو ، َِکیْحَو  ْنِم  ِِهب  َءآج  امَو  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  َُکتاوَلَص  َِکلوُسَر 
سپ  دشاب ، تنآرق  یحو و  و  داب - شنادناخ  وا و  رب  وت  دورد  هک  تلوسر -

يدُْهلا  َجاْهنِم  ِْهیَدَی  یلَع  اِنب  َُکلْسَت  یّتَح  ِِهب ، ِنامیْإلا  یَلَع  اَنبُوُلق 
تیاده  هار  هب  وا  تسد  هب  ار  ام  ات  نک ، تیوقت  وا  هب  نامیا  رد  ار  ام  ياهلد 

یلَع  اْنتِّبَث  َو  ِِهتَعاط  یلَع  انِّوَقَو  یطْسُْولا  َۀَقیرَّطلاَو  یمْظُْعلا  َۀَّجَحَْملاَو 
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شیوریپ  رب  هد و  ورین  وا  زا  يرادربنامرف  رب  ار  ام  و  یهد ، تکرح  تسار  هار  هار و  نیرتیلصا  و 
الَو ِِهْلعِِفب ، َنیضاَّرلا  َو  ِهِراْصنا  َو  ِِهناوْعا  َو  ِِهبْزِح  یف  اْنلَعْجاَو  ِِهتََعباتُم ،

ار نآ  و  هد ، رارق  شرادرک  هب  نادنمتیاضر  شناروای و  نارای و  وا و  هورگ  رد  ار  ام  و  رادب ، مدق  تباث 
، َِکلذ یلَع  ُنَْحن  َو  اناَّفَوَتَت  یّتَح  اِنتافَو ، َْدنِع  الَو  اِنتایَح ، یف  َِکلذ  اْنُبلْسَت 

، میداقتعا نیا  رب  هک  یناریمب  یلاح  رد  ار  ام  ات  ریگم ، ام  زا  ندرم  ماگنه  یناگدنز و  لوط  رد 
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، ُهَجَرَف ْلِّجَع  َّمُهللا  َنیبِّذَکُم ، َو ال  َنیباتُْرم  َو ال  َنیثِکان ، َو ال  َنیّکآش  ال 
امرف لیجعت  شجرف  رد  ایادخ  راکنا ، کش و  لاح  رد  هن  نکشنامیپ و  دیدرت و  لاح  رد  هن 

َبَصَن  ْنَم  یلَع  ْمِْدمَد  َو  ِهیلِذاخ ، ْلُذْخا  َو  ِهیرِصان ، ْرُْصناَو  ِرْصَّنلِاب ، ُهْدِّیاَو 
هدرک  ینمشد  وا  اب  هک  ره  و  نادرگ ، راوخ  ار  شنافلاخم  نک و  يرای  ار  شناروای  نک و  دییأت  تیرای  اب  ار  وا  و 

َكَدابِع  ِِهب  ْذِْقنَتْساَو  َرْوَْجلا ، ِِهب  ِْتماَو  َّقَْحلا ، ِِهب  ْرِهْظاَو  ِِهب ، َبَّذَکَو  َُهل 
ناگدنب  وا  هطساو  هب  و  نک ، دوبان  وا  هلیسوب  ار  متس  ملظ و  راکشآ و  وا  تسد  هب  ار  قح  نک و  دوبان  دنک  بیذکت  ار  وا  و 

ِِهب  ْمِْصقاَو  ِْرفُْکلا ، َةَِربابَج  ِِهب  ُْلْتقاو  َدالِْبلا ، ِِهب  ْشَْعناَو  ِّلُّذلا ، َنِم  َنینِمْؤُْملا 
ار یهارمگ  نارس  و  ناسرب ، لتق  هب  ار  رفک  ناشکندرگ  وا  هلیسو  هب  و  نک ، ایحا  ار  اهرهش  و  هد ، ییاهر  ّتلذ  زا  ار  تنامیا  اب 

َنیِقفانُْملا  ِِهب  ِْرباَو  َنیِرفاْکلاَو ، َنیراَّبَْجلا  ِِهب  ْلِّلَذَو  ِۀلالَّضلا ، َُسُؤر 
ناقفانم  وا  هلیسو  هب  نادرگ  كاله  و  نادرگ ، راوخ  ار  نارفاک  نایوگروز و  و  نک ، درخ 

ِضْرَْألا  ِقِراشَم  یف  َنیدِْحلُْملا ، َو  َنیِفلاخُْملا  َعیمَج  َو  َنیثِکاَّنلاَو ،
قرش  رد  ار  نانیدیب  نافلاخم و  یمامت  نانکشنامیپ و  و 

، ًاراَّیَد ْمُْهنِم  َعَدَت  یّتَح ال  اِهلَبَجَو ، اِهلْهَسَو  اهِرَْحبَو ، اهَِّربَو  اِهبِراغَمَو ،
يراذگن  یقاب  ار  نانآ  زا  يدحا  هک  نیا  ات  نآ ، يدنلب  یتسپ و  ایرد و  یکشخ و  و  نیمز ، برغ  و 

، َكِدابِع َروُدُص  ْمُْهنِم  ِفْشاَو  َكَدِالب ، ْمُْهنِم  ْرِّهَط  ًاراثآ ، ْمَُهل  َیِْقُبت  الَو 
یشخب  افش  ار  تناگدنب  ياهلد  و  ینادرگ ، كاپ  نانآ  دوجو  زا  ار  تیاهرهش  و  ینک ، نک  هشیر  ار  ناشراثآ  و 

ْنِم  َرِّیُغَو  َکِمْکُح ، ْنِم  َلُِّدب  ام  ِِهب  ِْحلْصاَو  َِکنید ، ْنِم  یحَْتما  اَم  ِِهب  ْدِّدَجَو 
تتّنس  زا  هچنآ  هدش و  نوگرگد  تنامرف  زا  هچنآ  ییامن و  دیدجت  هدش  خوسنم  تنید  زا  هچنآ  و 

َجَوِع  ًاحیحَص ال  ًادیدَج  ًاّضَغ  ِْهیَدَی  یلَعَو  ِِهب ، َُکنید  َدوُعَی  یّتَح  َِکتَّنُس ،
یجک  هک  یلاح  رد  ینادرگ  حیحص  دیدج و  هزات ، ار  تنید  شتسد  هب  وا و  هطساو  هب  هک  نیا  ات  ینک ، حالصا  هتفای  رییغت 

يذَّلا  َكُْدبَع  ُهَّناَف  َنیِرفاْکلا ، َنارین  ِِهلْدَِعب  َئِفُْطت  یّتَح  ُهَعَم ، َۀَعِْدب  الَو  ِهیف ،
تسوت  هدنب  وا  هک  ارچ  ینادرگ ، شوماخ  ار  نارفاک  شتآ  وا  تلادع  اب  هک  نیا  ات  دشابن ، وا  رد  تعدب  و 

، َکِْملِِعب ُهَْتیَفَطْصاَو  َِکنید ، ِةَرُْصِنل  ُهَْتیَضَتْراَو  َکِسْفَِنل ، ُهَتْصَلْخَتْسا 
يدیزگرب  تشناد  اب  هدومن و  باختنا  تنید  يرای  يارب  هدنادرگ و  صلاخ  تدوخ  يارب  هک 

، ِبُویُْغلا یَلَع  ُهَتْعَلْطاَو  ِبُویُْعلا ، َنِم  ُهَْتاََّربَو  ِبُونُّذلا  َنِم  ُهَتْمَصَعَو 
يدرک  شهاگآ  ناهنپ  روما  رب  و  یتخاس ، رود  اهبیع  زا  هداد و  رارق  ناهانگ  زا  موصعم  و 
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ِلَصَف  َّمُهللا  ِسَنَّدلا ، َنِم  ُهَْتیَّقَنَو  ِسْجِّرلا ، َنِم  ُهَتْرَّهَطَو  ِْهیَلَع ، َتْمَْعناَو 
تسرف  دورد  ایادخ  یتخاس ، هزیکاپ  یگدولآ  زا  هدومن و  كاپ  يدیلپ  زا  و  يداد ، تمعن  وا  هب  و 

ْمُهْغَِّلبَو  َنیبَجَْتنُْملا ، ِِهتَعیش  یلَعَو  َنیرِهاَّطلا ، ِۀَِّمئَْألا  ِِهئابآ  یلَعَو  ِْهیَلَع 
ار نانآ  و  شاهدیزگرب ، نایعیش  رب  كاپ و  ناماما  نامه  شناردپ  رب  وا و  رب 

ٍکَش  ِّلُک  ْنِم  ًاِصلاخ  اَّنِم  َِکلذ  ْلَعْجاَو  َنُولَمْاَی ، ام  َلَْضفا  ْمِِهلامآ  ْنِم 
کش  ره  زا  صلاخ  ام  بناج  زا  ار  نآ  و  ناسرب ، ناشیاهوزرآ  نیرتهب  هب 
، َکَهْجَو اَّلا  ِِهب  َُبلْطَن  َو ال  َكَْریَغ ، ِِهب  َدیُرن  یّتَح ال  ٍۀَعْمُسَو ، ٍءآیِرَو  ٍۀَْهبُشَو 

مییوجن  ار  وت  زج  میهاوخن و  ار  وت  ریغ  نآ  هطساو  هب  هکنیا  ات  هد ، رارق  یبلطترهش  ایر و  دیدرت و  و 
، اْنیَلَع ِنامَّزلا  َةَّدِشَو  انِماما ، َۀَْبیَغَو  انِِّیبَن ، َدْقَف  َْکَیلا  وُکْشَن  اَّنا  َّمُهللا 

راگزور یتخس  نامماما و  تبیغ  نامربمایپ و  نادقف  زا  مینکیم  تیاکش  وت  هب  ایادخ 
، انِدَدَع َۀَِّلقَو  انِّوُدَع ، َةَْرثَکَو  اْنیَلَع ، ِءآدْعَْألا  َرُهاظَتَو  اِنب ، ِنَتِْفلا  َعُوقُوَو 

نامددع  یمک  نامنانمشد و  یناوارف  و  ام ، هیلع  رب  مه  زا  نانمشد  ینابیتشپ  و  ام ، رب  اههنتف  ندش  عقاو  و 
ٍلْدَع  ِماماَو  ُهُّزُِعت ، َْکنِم  ٍرْصَنَو  ُُهلِّجَُعت ، َْکنِم  ٍْحتَِفب  اَّنَع  َِکلذ  ْجِّرَفَف  َّمُهللا 

یلداع  ماما  هطساوهب  تدوخ و  يوس  زا  هبناج  همه  تیامح  عیرس و  يزوریپ  هطساو  هب  نک  فرطرب  ام  زا  ار  روما  نیا  ایادخ 
یف  َکِِّیلَِول  َنَذْاَت  ْنا  َُکلَئْسَن  اَّنا  َّمُهللا  َنیَملاْعلا ، َّبَر  ِّقَْحلا  َهلا  ُهُرِهُْظت ،

رد ییامرف  هزاجا  ّتیلو  هب  هک  میهاوخیم  وت  زا  ایادخ  نایناهج ، راگدرورپ  قح و  رب  دوبعم  يا  ینادرگ ، شرهاظ  هک 
ِرْوَْجِلل َعَدَت  یّتَح ال  َكِدِالب ، یف  َِکئآدْعا  ِْلتَقَو  َكِدابِع ، یف  َِکلْدَع  ِراهْظا 

ار متس  روج و  ياههیاپ  مامت  نم  راگدرورپ  يا  ات  تیاهنیمزرس ، یمامت  رد  تنانمشد  نتشک  تناگدنب و  نایم  رد  تلادع  يارجا 
َو ال اهَْتنَهْوا ، اَّلا  ًةَُّوق  َو ال  اهَْتیَْنفا ، اَّلا  ًۀَّیَِقب  الَو  اهَتْمَصَق ، اَّلا  ًۀَماعِد  ِّبَر  ای 

يربب  نیب  زا  ار  ناشناوت  ینک و  دوبان  ار  اهنآ  يایاقب  ینکش و  مه  رد 
اَّلا ًۀَیارال  َو  ُهَْتلَلْکا ، اَّلا  ًاحالِس  الَو  ُهَْتلَلَف ، اَّلا  ًاّدَح  َو ال  ُهَْتمَدَه ، اَّلا  ًانْکُر 

ار ناشمچرپ  و  يزادنا ، راک  زا  ار  ناشحالس  و  ینک ، دنک  ار  ناشریشمش  يزیرورف و  ار  اهنآ  ساسا  و 
َِبر  ای  ْمِهِمْراَو  ُهَْتلَذَخ ، اَّلا  ًاْشیَج  الَو  ُهَْتلَتَق ، اَّلا  ًاعاجُش  َو ال  اهَتْسَّکَن ،

ار اهنآ  اراگدرورپ  ینادرگ ، راوخ  ار  ناشنایهاپس  یشکب و  ار  ناشناعاجش  يزاس و  نوگنرس 
ِنَع  ُهُّدَُرت  يذَّلا ال  َکِسَْابَو  ِعِطاْقلا ، َکِْفیَِسب  ْمُْهبِرْضاَو  ِغِماَّدلا ، َكِرَجَِحب 

ینادرگیمن  زاب  ناراکهانگ  زا  هک  یتازاجم  اب  ناّرب و  ریشمش  اب  نک و  راسگنس  ترادناشن  ياهگنس  اب 
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، َِکلوُسَر َءآدْعا  َو  َکِِّیلَو 632 ] َءآدْعا  َو  َکَئآدْعا ، ْبِّذَعَو  َنیمِرْجُْملا ، ِمْوَْقلا 
تلوسر  نانمشد  ّتیلو و  نانمشد  تنانمشد و  نک و  تازاجم  ار  اهنآ 

ِفْکا  َّمُهللا  َنینِمْؤُْملا ، َكِدابِع  يْدیاَو  َکِِّیلَو  ِدَِیب  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  َُکتاوَلَص 
ایادخ نک ، باذع  تنامیا  اب  ناگدنب  ّیلو و  ناتسد  هب  ار  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  وت  دورد  هک  - 

َرَکَم ْنَِمب  ْرُْکماَو  ُهَدارا ، ْنَم  َْدیَکَو  ِهِّوُدَع ، َلْوَه  َکِضْرا  یف  َکَتَّجُحَو  َکَِّیلَو 
شراتفرگ  شیوخ  رکم  هب  دنک  هلیح  وا  اب  هک  ره  و  نک ، ظفح  ناراّکم  رکم  شنمشد و  ساره  زا  ار  تنیمز  يور  ِتّجح  ّیلو و 
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، ْمُهَتَّدام ُْهنَع  ْعَْطقاَو  اًءوُس ، ِِهب  َدارا  ْنَم  یلَع  ِءْوَّسلا  َةَِرئآد  ْلَعْجاَو  ِِهب ،
نادرگ  رود  وا  زا  ار  ناشّرش  و  نک ، شراتفرگ  راوگان  ثداوح  هب  دراد  یئوس  دصق  وا  هب  تبسن  سک  ره  و  نک ،

ْدِّدَش َو  ًۀَتَْغب ، َو  ًةَرْهَج  ْمُهْذُخ  َو  ْمُهَماْدقا ، ْلِْزلَز  َو  ْمَُهبُوُلق ، َُهل  ْبِعْراَو 
نک  راتفرگ  ار  اهنآ  یناهگان  اراکشآ و  و  نادرگ ، لزلزتم  ار  ناشیاهمدق  هد و  رارق  اهنآ  لد  رد  ار  وا  زا  سرت  و 

َلَفْسا  ْمُْهنِکْساَو  َكِدِالب ، یف  ْمُْهنَْعلاَو  َكِدابِع ، یف  ْمِهِزْخاَو  ََکباذَع ، ْمِْهیَلَع 
خزود هجرد  نیرتنییاپ  رد  و  هد ، رارق  نعل  دروم  تیاهنیمزرس  رد  و  نک ، راوخ  تناگدنب  نایم  رد  نادرگ و  تخس  نانآ  رب  ار  تباذع  و 

ياج 
، ًاران ْمُهاتْوَم  َرُوُبق  ُشْحاَو  ًاران ، ْمِِهلْصاَو  َِکباذَع ، َّدَشا  ْمِِهب  ْطِحاَو  َكِران ،

نک  رپ  شتآ  زا  ار  نانآ  ناگدرم  ياهربق  و  هد ، رارق  شتآ  رد  ار  اهنآ  و  رآ ، دورف  نانآ  رب  ار  تباذع  نیرتدیدش  و  هد ،
، ِتاوَهَّشلا اوُعَبَّتاَو  َةالَّصلا ، اوُعاضاَو  اوُّلَضا  ْمُهَّناَف  َكِران ، َّرَح  ْمِِهلْصا  َو 

دندومن يوریپ  تاوهش  زا  دندرک و  عیاض  ار  زامن  و  دندش ، هارمگ  نانآ  هک  ارچ  هد ، ناشیاج  تنازوس  شتآ  رد  و 
انِرا َو  َنآْرُْقلا ، َکِِّیلَِوب  ِیْحا  َو  َّمُهَّللا  [، 633  ] َكَدِالب اُوبَرْخاَو  ، ] َكَدابِع اوُّلَضاَو 

، نادرگ هدنز  ار  نآرق  ّتیلو  هطساو  هب  ایادخ  دندومن ، بارخ  ار  تیاهرهش  دنتخاس و  هارمگ  ار  تناگدنب  و 
َروُدُّصلا ِِهب  ِفْشاَو  َۀَتِّیَْملا ، َبُولُْقلا  ِِهب  ِیْحاَو  ِهیف ، َْلَیل  ًادَمْرَس ال  ُهَرُون 

( نانمشد هب  تبسن   ) هنیک زا  رپ  ياهلد  نادرگ و  هدنز  نآ  هطساو  هب  ار  هدرم  ياهلد  و  هد ، ناشن  ام  هب  یشوماخ  نودب  هتسویپ  ار  شرون  و 
َدوُدُْحلا ِِهب  ِْمقاَو  ِّقَْحلا ، یَلَع  َۀَِفلَتْخُْملا  َءآوْهَْألا  ِِهب  ْعَمْجاَو  َةَرِغَْولا ،

هدش  لیطعت  ِیهلا  دودح  و  نادرگ ، عمج  قح  روحم  رب  ار  فلتخم  ياههورگ  وا  هطساو  هب  و  هد ، افش  ار 
اَّلا ٌلْدَع  الَو  َرَهَظ ، اَّلا  ٌّقَح  یْقبَی  یّتَح ال  َۀَلَمْهُْملا ، َماکْحَْألا  َو  َۀَلَّطَعُْملا ،

لدع  ددرگ و  رهاظ  قح  ات  راد ، اپب  وا  هطساو  هب  ار  هدش  اهر  ماکحا  و 
535 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

، ِهِْرمَِأل َنیرِمَتْؤُْملا  َو  ِِهناْطلُس ، ِۀَیِّوَقُمَو  ِِهناوْعا ، ْنِم  ِّبَر  ای  اْنلَعْجاَو  َرَهَز ،
شرماوا  نارادربنامرف  شتنطلس و  ناگدننکتیوقت  و  نارای ، زا  ار  ام  هد  رارق  اراگدرورپ  دوش ، افوکش 

ِۀَّیِقَّتلا َیلا  ِِهب  َۀَجاح  ْنَّمِمَو ال  ِهِماکْحَِأل ، َنیمِّلَسُْملاَو  ِِهْلعِِفب ، َنیضاَّرلاَو 
تتاقولخم  زا  هّیقت  هب  يزاین  هک  هد  رارق  یناسک  زا  و  دنتسه ، وا  ماکحا  میلست  یضار و  وا  راک  زا  هک  اهنآ  و 

اذا َّرَطْضُْملا  ُبیُجتَو  َّرُّضلا ، ُفِشْکَت  يذَّلا  ِّبَر  ای  َْتناَو  َکِْقلَخ ، ْنِم 
دناوخیم ار  وت  راتفرگ ، ِصخش  هک  ینامز  رد  ینک و  فرطرب  ار  تالکشم  هک  نم  راگدرورپ  يا  ییوت  و  دنشاب ، هتشادن 

ُْهلَعْجاَو  َکِِّیلَو ، ْنَع  َّرُّْضلا  ِفِشْکاَف  ِمیظَْعلا ، ِبْرَْکلا  َنِم  یْجُنتَو  َكاعَد ،
ار وا  نک و  فرطرب  ار  ّتیلو  يراتفرگ  سپ  یشخب ، ییاهر  گرزب  تالکشم  زا  و  یهد ، شخساپ 

ِلآ  ِءآمَصُخ  ْنِم  یْنلَعَْجت  َّمُهللا ال  َُهل ، َْتنِمَض  امَک  َکِضْرا  یف  ًۀَفیلَخ 
نادناخ  نازوتهنیک  زا  ارم  ایادخ  ياهدومن ، تنامض  شیارب  هک  هنوگنامه  هد ، رارق  تنیمز  رد  نیشناج 

، ُمالَّسلا ُمِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِءآدْعا  ْنِم  یْنلَعَْجت  َو ال  ُمالَّسلا ، ُمِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم 
هدم  رارق  داب - دورد  نانآ  رب  هک  دّمحم - نادناخ  نانمشد  زا  هدم و  رارق  داب - دورد  نانآ  رب  هک  دّمحم -

ّیناَف  ُمالَّسلا ، ُمِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم  ِلآ  یلَع  ِْظیَْغلاَو  ِقَنَْحلا  ِلْها  ْنِم  یْنلَعَْجت  الَو 

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 432 

http://www.ghaemiyeh.com


نم  انامه  هدم ، رارق  داب - دورد  نانآ  رب  هک  دّمحم - نادناخ  رب  بضغ  مشخ و  لها  زا  ارم  و 
یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ینْرِجاَف  َِکب  ُریجَتْساَو  ینْذِعاَف  َِکلذ  ْنِم  َِکب  ُذوُعا 

رب ایادخ  شاب ، مهانپ  سپ  ماهدنهانپ ، وت  هب  هد و  مهانپ  سپ  مربیم  هانپ  وت  هب  روما  نیا  زا 
َنِمَو  ِةَرِخْآلاَو ، اْینُّدلا  ِیف  َكَْدنِع  ًاِزئاف  ْمِِهب  یْنلَعْجاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم 

زا نادرگ و  راگتسر  ترخآ  ایند و  رد  تدزن ، نانآ  هطساو  هب  ارم  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و 
[634 .] َنیَملاْعلا َّبَر  َنیمآ  َنیبَّرَقُْملا ،

. نایناهج راگدرورپ  يا  ریذپب  ار  میاعد  هد ، رارق  تهاگرد  نابّرقم 
536 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

هعماج تارایز  مهد : لصف 

هراشا

. درک ترایز  ناوتیم  مه  اب  ار  هّمئا  همه  ای  ییاهنت و  هب  ار  ماما  ره  نآ  اب  هک  یتارایز 

(: مالسلا هیلع  اضر  ماما  زا  لوقنم  ترایز   ) لّوا ترایز 

ماما ربق  ترایز  زا  هک  یـسک  باوج  رد  ترـضح  نآ  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  امهیلع  اضرلایـسوم  نب  یلع  ماما  زا  تارایزلا » لماک   » رد
: دندومرف دوب  هدرک  لاؤس  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم 

: دییوگب یعمجهتسد ) روط  هب  هّمئا  همه  هب  ای  ماما و  نآ  صخش  هب  باطخ  هّمئا و  زا  کی  ره  ترایز  رد  ینعی   ) اج همه  رد  هک  تسا  یفاک 
، ِِهئآَّبِحاَو ِهَّللا  ِءآنَما  یلَع  ُمالَّسلا  ِهئآیِفْصاَو ، ِهَّللا  ِءآِیلْوا  یلَع  ُمالَّسلا 

شنارادتسود  ادخ و  یحو ) رب   ) نانیما رب  مالس  شناگدیزگرب ، ادخ و  نارادتسود  رب  مالس 
ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِۀَفِْرعَم  ِّلآحَم  یلَع  ُمالَّسلا  ِِهئآفَلُخَو ، ِهَّللا  ِراْصنا  یلَع  ُمالَّسلا 

مالس  ادخ ، تخانش  ياههاگیاج  رب  مالس  شنانیشناج ، ادخ و  ناروای  رب  مالس 
یَلَع  ُمالَّسلا  ِِهیْهَن ، َو  ِهَّللا  ِْرما  ِرِهاظَم  یلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِرْکِذ  ِنِکاسَم  یلَع 

رب مالس  ادخ ، یهن  رما و  ياهرهظم  رب  مالس  ادخ ، دای  ياهلحم  رب 
یَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِتاضْرَم  یف  َنیّرِقَتْسُْملا  یَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َیلا  ِةاعُّدلا 

رب مالس  ادخ ، يدونشخ  بلج  رد  نامدقتباث  رب  مالس  ادخ ، يوس  هب  ناگدننکتوعد 
یَلَع  ُمالَّسلا  [ 635  ] ِهَّللا یَلَع  ِءّالِدَْألا  یَلَع  ُمالَّسلا  ، ] ِهَّللا ِۀَعاط  یف  َنیِصلْخُْملا 

رب مالس  ادخ ، يوس  هب  نایامنهار  رب  مالس  ادخ ، یگدنب  رد  ناصلاخ 
ْنَمَو  َهَّللا ، يَداع  ْدَقَف  ْمُهاداع  ْنَمَو  َهَّللا ، َیلاو  ْدَقَف  ْمُهالاو  ْنَم  َنیذَّلا 

هک  ره  و  دنیادخ ، نانمشد  ناشنانمشد  دنیادخ و  نارادتسود  ناشنارادتسود  هک  نانآ 
ِدَقَف ْمِِهب  َمَصَتْعا  ِنَمَو  َهَّللا ، َلِهَج  ْدَقَف  ْمُهَلِهَج  ْنَمَو  َهَّللا ، َفَرَع  ْدَقَف  ْمُهَفَرَع 

دوش لّسوتم  نانآ  هب  هک  ره  هدومن و  راکنا  ار  ادخ  دنک  راکنا  ار  نانآ  هک  ره  هتخانش و  ار  ادخ  دسانشب  ار  نانآ 
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ْنَِمل  ٌْملِس  ّینا  َهَّللا  ُدِهْشا  ِهَّللا ، َنِم  یّلََخت  ْدَقَف  ْمُْهنِم  یّلََخت  ْنَمَو  ِهَّللِاب ، َمَصَتْعا 
هک  یسک  ره  اب  نم  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادخ  هتخاس ، اهر  ار  ادخ  دنک  اهر  ار  نانآ  هک  ره  هتسج و  لّسوت  ادخ  هب 

537 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
یف  ٌضِّوَفُم  ْمُِکتَِینالَع ، َو  ْمُکِّرِِسب  ٌنِمُْؤم  ْمَُکبَراح ، ْنَِمل  ٌبْرَح  َو  ْمُکََملاس ،

روما نیا  مامت  مراد ، نامیا  ناتراکشآ  ناهنپ و  هب  مگنج ، رد  گنج  رد  زا  امش  اب  هک  یسک  ره  اب  محلص و  رد  دیآرد  حلـص  ِرد  زا  امـش  اب 
ار

ِهَّللا  َیلا  ُءَْربا  َو  ِْسنِْإلا ، َو  ِّنِْجلا  َنِم  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َّوُدَع  ُهَّللا  َنََعل  ْمُْکَیلا ، ِهِّلُک  َِکلذ 
ادخ هاگرد  هب  نانآ  زا  نم  دنک و  تنعل  ار  سنا  ّنج و  زا  ربمایپ  نادناخ  نانمشد  دنوادخ  ماهدومن ، راذگاو  امش  هب 

. ِِهلآَو ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو  ْمُْهنِم ،
. داب شکاپ  نادناخ  دمحم و  رب  ادخ  دورد  میوجیم و  يرازیب 

تاولـص دایز  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  ترایز ، نیا  ندـناوخ  زا  سپ  دوشب ؛ رگید  ترایز  ره  نیزگیاج  دـناوتیم  هک  تسا  یتراـیز  نیا  و 
هک ار  ییاعد  ره  تانمؤم  نینمؤم و  همه  تدوخ و  يارب  یتسرفیم و  تنعل  ناشنانمـشد  رب  يربیم و  ار  هّمئا  کی  کـی  مسا  یتسرفیم و 

[636 .] ینکیم یتساوخ 
***

(: هریبک هعماج  ترایز   ) مود ترایز 

نآ تمدـخ  تفگ : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  يداـه  ترـضح  ناراـی  زا  یکی  زا  هیقفلا » هرـضحی  ـال  نم   » باـتک رد  قودـص » خیـش  »
امـش زا  مادک  ره  نآ ، اب  دشاب و  لماک  تغالب  ثیح  زا  هک  امرف  میلعت  نم  هب  یترایز  هَّللالوسر ! نبای  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  ترـضح 

: وگب تسیاب و  يدیسر  مرح  هاگرد  هب  هاگره  ترایز ، لسغ  زا  سپ  دومرف : منک ، ترایز  متساوخ  هک  ار 
ُهَّللا  یَّلَص  ًادَّمَُحم  َّنا  ُدَهْشا  َو  َُهل ، َکیرَش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا ، اَّلا  َهلا  ْنا ال  ُدَهْشا 

ادخ دورد  هک  دّمحم - مهدیم  یهاوگ  درادن و  یکیرش  تسا و  هناگی  تسین ، ادخ  زج  يدوبعم  هک  مهدیم  یهاوگ 
. ُُهلوُسَرَو ُهُْدبَع  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع 

. تسوا هداتسرف  هدنب و  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب 
هبترم  یس  یتسیایم و  داتفا ، ربق  هب  تهاگن  يدش و  مرح  دراو  نوچ  و 

ُرَبْکا ُهَّللا 
هبترم  یس  رگید  راب  یتسیایم و  هاگنآ  يوریم ، هار  اهماگ  نتفرگ  هاتوک  نت و  شمارآ  لد و  شمارآ  اب  یکدنا  سپس  ییوگیم .

ُرَبْکا ُهَّللا 
هبترم  لهچ  يوریم و  رّهطم  ربق  کیدزن  سپس  ییوگیم ،

ُرَبْکا ُهَّللا 
: ییوگیم هاگنآ  [ 637 (] دوش لماک  هبترم  دص  ات   ) ییوگیم

538 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، ِۀَِکئالَْملا َفَلَتُْخمَو  َِۀلاسِّرلا ، َعِضْوَمَو  ِةَُّوبُّنلا ، ِْتَیب  َلْها  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا 

ناگتشرف  دمآ  تفر و  ّلحم  تلاسر و  هاگیاج  و  توبن ، نادناخ  يا  امش  رب  مالس 
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َلوُصاَو  ِْملِْحلا ، یَهَْتنُمَو  ِْملِْعلا ، َناَّزُخَو  ِۀَمْحَّرلا ، َنِدْعَمَو  ِیْحَْولا ، َِطبْهَمَو 
ياههیاپ  يرابدرب و  تیاهن  شناد و  نارادهنازخ  تمحر و  ندعم  یحو و  لوزن  و 

، ِرایْخَْألا َِمئآعَدَو  ِراْربَْألا ، َرِصانَعَو  ِمَعِّنلا ، َءآِیلْواَو  ِمَمُْألا ، َةَداقَو  ِمَرَْکلا ،
ناراکوکین  ياههاگهیکت  یکین و  ياههمشچرس  و  اهتمعن ، نابحاص  اهتّما و  ناربهر  ششخب و 

، ِنمْحَّرلا َءآنَماَو  ِنامیْإلا ، َباْوباَو  ِدالِْبلا ، َناکْراَو  ِدابِْعلا ، َۀَساسَو 
، نامحر دنوادخ  نارادتناما  و  نامیا ، ياهرد  و  اهرهش ، ياهنکر  و  ناگدنب ، روما  هدننکمیظنت  و 

ُۀَمْحَر َو  َنیَملاْعلا ، ِّبَر  ِةَرَیِخ  َةَْرتِعَو  َنیلَسْرُْملاَةَْوفَصَو ، َنیِّیبَّنلا ، ََۀلالُسَو 
تمحر  و  نایناهج ، راگدرورپ  هدیزگرب  هداوناخ  و  ناگدشهداتسرف ، هدیزگرب  ناربمایپ و  لسن  و 

یقُّتلا  ِمالْعاَو  یجُّدلا  ِحیباصَم  َو  يدُْهلا  ِۀَِّمئا  یلَع  ُمالَّسلا  ُُهتاکََرب ، َو  ِهَّللا 
، يراکزیهرپ ياههناشن  و  یکیرات ، ياهغارچ  و  رگتیاده ، ناماما  رب  مالس  داب ، نانآ  رب  ادخ  تاکرب  و 

ص538 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
ِلَثَْملاَو  ِءآِیْبنَْألا ، ِۀَثَرَوَو  يرَْولا  ِفْهَک  َو  یجِْحلا  ِیلواَو  یهُّنلا  ِيَوذ  َو 

تفص  و  ناربمایپ ، ناثراو  و  ناگدیرفآ ، هانپ  و  لقع ، درخ و  نابحاص  و 
ِةَرِخْألاَو اْینُّدلا  ِلْها  یلَع  ِهَّللا  ِجَجُح  َو  ینْسُْحلا  ِةَوْعَّدلاَو  یلْعَْألا 

ترخآ  ایند و  لها  رب  ادخ  ياهتجح  و  وکین ، توعد  بحاص )  ) رترب و
ِنِکاسَمَو  ِهَّللا ، ِۀَفِْرعَم  ِّلآحَم  یلَع  ُمالَّسلا  ُُهتاکََرب ، َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  یلوُْألاَو 

ياهلحم  ادخ و  تخانش  ياههاگیاج  رب  مالس  داب ، نانآ  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  ناینیشیپ و  و 
ِءآیِصْواَو ِهَّللا ، ِباتِک  ِۀَلَمَحَو  ِهَّللاِّرِس ، ِۀَظَفَحَو  ِهَّللاِۀَمْکِح ، ِنِداعَمَو  ِهَّللاِۀَکََرب ،

نانیشناج  و  ادخ ، باتک  نالماح  و  ادخ ، زار  ناظفاح  و  ادخ ، تمکح  ياهندعم  و  ادخ ، تکرب 
، ُُهتاکََربَو ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِۀَّیِّرُذَو  ِهَّللا ، ِِّیبَن 

، داب امش  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  و  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  ادخ - لوسر  نادنزرف  ادخ و  ربمایپ 
َنیّرِقَتْسُْملاَو  ِهَّللا ، ِتاضْرَم  یلَع  ِءاَّلِدَْألاَو  ِهَّللا ، َیلا  ِةاعُّدلا  یَلَع  ُمالَّسلا 

نامدقتباث  و  ادخ ، يدونشخ  بابسا )  ) رب نایامنهار  ادخ و  يوس  هب  ناگدننکتوعد  هب  مالس 
، ِهَّللا ِدیحَْوت  یف  َنیِصلْخُْملاَو  ِهَّللا ، ِۀَّبَحَم  یف  َنیّمآَّتلاَو  ِهَّللا ، ِْرما  یف 

، ادخ یگناگی  هب ) رارقا   ) رد ناصلاخ  ادخ و  ّتبحم  رد  نالماک  و  ادخ ، نامرف  رد 
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، ِلْوَْقلِاب ُهَنوُِقبْسَی  َنیذَّلا ال  َنیمَرْکُْملا  ِهِدابِعَو  ِِهیْهَنَو ، ِهَّللا  ِْرمِال  َنیرِهْظُْملاَو 
دنریگن یشیپ  وا  رب  راتفگ  رد  هک  شیمارگ  ناگدنب  و  ادخ ، یهن  رما و  ناگدننک  راکشآ  و 

، ِةاعُّدلا ِۀَِّمئَْألا  یَلَع  ُمالَّسلا  ُُهتاکََربَو ، ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  َنُولَمْعَی ، ِهِْرمِاب  ْمُهَو 
هدننکتوعد  ناماما  رب  مالس  داب ، نانآ  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  و  دننک ، لمع  شنامرف  هب  و 

ِیلواَو  ِرْکِّذلا ، ِلْهاَو  ِةامُْحلا ، ِةَداَّذلاَو  ِةالُْولا ، ِةَداَّسلاَو  ِةادُْهلا ، ِةَداْقلاَو 
رکذ لها  و  رگتیامح ، ناگدننکعافد  و  نایاورنامرف ، رورس  و  رگتیاده ، ناربهر  و 
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، ِهِطارِصَو ِِهتَّجُحَو  ِهِْملِع ، ِۀَْبیَعَو  ِِهبْزِحَو ، ِِهتَرَیِخَو  ِهَّللا ، ِۀَّیَِقبَو  ِْرمَْألا ،
، شهار تّجح و  ششناد و  هنیجنگ  و  شبزح ، ناگدیزگرب و  یهلا و  هریخذ  و  تما ،)  ) ناتسرپرس و 

ُهَدْحَو ال ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ْنا ال  ُدَهْشا  ُُهتاکََربَو ، ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  ِِهناهُْربَو 638 ،] ِهِرُونَو 
تسین  هناگی  يادخ  زج  يدوبعم  هک  مهدیم  یهاوگ  داب ، نانآ  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  و  شناهرب ، رون و  و 

ْنِم  ِْملِْعلا  اُولواَو  ُُهتَِکئالَم  َُهل  ْتَدِهَشَو  ِهِسْفَِنل ، ُهَّللا  َدِهَش  امَک  َُهل ، َکیرَش 
زا ناملاع  ناگتشرف و  هداد و  تداهش  شدوخ  رب  ادخ  هک  هنوگنامه  درادن  یکیرش  هک 

، ُبَجَْتنُْملا ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنا  ُدَهْشاَو  ُمیکَْحلا ، ُزیِزَْعلا  َوُه  اَّلا  َهلا  ال  ِهِْقلَخ ،
ادخ هدیزگرب  هدنب  دّمحم  هک  مهدیم  یهاوگ  تسین و  هنازرف  یمارگ و  وا  زج  يدوبعم  دناهداد ، تداهش  زین  شتاقولخم 

ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا ، ِنیدَو  يدُْهلِاب  ُهَلَسْرا  یضَتْرُْملا  ُُهلوُسَرَو 
، دنک بلاغ  نایدا  همه  رب  ار  نآ  ات  داتسرف  قح  نید  رب  تیاده و  يارب  ار  وا  هک  تسوا  هدیدنسپ  هداتسرف  و 

، َنوُّیِدْهَْملا َنوُدِشاَّرلا  ُۀَِّمئَْألا  ُمُکَّنا  ُدَهْشاَو  َنوُکِرْشُْملا ، َهِرَک  َْولَو 
ناماما  دیاهتفای ، تیاده  رگتیاده  ناماما  امش  هک  مهدیم  یهاوگ  و  دندنسپن ، ناکرشم  هچرگا 

، َنْوَفَطْصُْملا َنُوقِداَّصلا  َنوُقَّتُْملا ، َنُوبَّرَقُْملا  َنُومَّرَکُْملا ، َنُوموُصْعَْملا 
، ناگدیزگرب نایوگتسار ، ناراکزیهرپ ، ادخ ،)  ) نابّرقم نایمارگ ، موصعم ،

، ِِهتَمارَِکب َنوُِزئآْفلا  ِِهتَدارِاب ، َنُوِلماْعلا  ِهِْرمِاب ، َنُوماَّوَْقلا  ِهَّلل ، َنوُعیطُْملا 
، دناهدش لئان  تمارک  ماقم  هب  هک  شاهتساوخهب ، ناگدننک  لمع  شنامرف ، ناگدنراداپب  ادخ ، ناگدننکتعاطا 

، ِِهتَرْدُِقب ْمُکیبَتْجاَو  ِهِّرِِسل ، ْمُکَراتْخاَو  ِِهْبیَِغل ، ْمُکاضَتْراَو  ِهِْملِِعب ، ْمُکافَطْصا 
دیزگرب شتردق  اب  و  درک ، رایتخا  و  هدیدنسپ ، شرارسا  ظفح )  ) يارب دیزگرب و  ار  امش  یهاگآ  اب  دنوادخ 
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، ِهِحوُِرب ْمُکَدَّیا  َو  ِهِرُوِنل ، ْمُکَبَجَْتنا  َو  ِِهناهُْرِبب ، ْمُکَّصَخ  َو  ُهادُِهب ، ْمُکَّزَعا  َو 

دومن ناتدییأت  شحور  اب  و  دیزگرب ، شرون  يارب  داد و  رارق  امش  رایتخا  رد  ار  دوخ  صاخ  لیالد  دیشخب و  تّزع  شتیاده  اب  و 
، ِِهنیِدل ًاراْصناَو  ِِهتَّیَِرب ، یلَع  ًاجَجُحَو  ِهِضْرا ، یف  َءآفَلُخ  ْمُکَیِضَرَو 

شنید  ناروای  شتاقولخم و  رب  اهتّجح  نیمز و  رد  شنیشناج  يارب  دیدنسپ  ار  امش  و 
، ِِهیْحَِول ًۀَمِجاَرت  َو  ِِهتَمْکِِحل ، ًاعَدْوَتْسُم  َو  ِهِْملِِعل ، ًۀَنَزَخَو  ِهِّرِِسل ، ًۀَظَفَحَو 

شیحو  ناگدننکریسفت  شتمکح و  نزخم  شملع و  ياههنیجنگ  و  شرارسا ، ناظفاح  و 
، ِهِدِالب یف  ًارانَم  َو  ِهِدابِِعل ، ًامالْعاَو  ِهِْقلَخ ، یلَع  َءآدَهُشَو  ِهِدیحْوَِتل ، ًاناکْراَو 

شیاهرهش  رد  رون  ياهجرب  و  شناگدنب ، تیاده )  ) ياههناشن شتاقولخم  رب  ناهاوگ  شیگناگی و  ياههیاپ  و 
، ِنَتِْفلا َنِم  ْمُکَنَمآَو  َِللَّزلا ، َنِم  ُهَّللا  ُمُکَمَصَع  ِهِطارِص ، یلَع  َءّالِدا  َو 

دینادرگ نمیا  اههنتف  زا  تشاد و  ظوفحم  اهشزغل  زا  ار  امش  دنوادخ  دیدنسپ ،)  ) شهار نایامنهار  و 
ُْمتْمَّظَعَف  ًاریهْطَت ، ْمُکَرَّهَطَو  َسْجِّرلا 639 ،] ُمُْکنَع  َبَهْذاَو  ِسَنَّدلا ، َنِم  ْمُکَرَّهَطَو 

ار شهوکش  امش  سپ  دومن  كاپ  لماک  روط  هب  ار  امش  و  درب ، نوریب  يدیلپ  زا  و  درک ، كاپ  یگدولآ  زا  و 
، ُهَقاثیم ُْمتْدَّکَو  َو  ُهَرْکِذ 640 ،] ُْمْتمَداَو  ُهَمَرَک ، ُْمتْدَّجَم  َو  ُهَنْأَش ، ُْمتْرَبْکا  َو  َُهلالَج ،

دیتخاس راوتسا  ار  شدهع  دیداد و  همادا  ار  شدای  هدوتس و  ار  شیراوگرزب  دیتشاد و  یمارگ  ار  شماقم  هدرمش و  گرزب 
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یلا  ُْمتْوَعَد  َو  ِۀَِینالَْعلا ، َو  ِّرِّسلا  ِیف  َُهل  ُْمتْحَصَنَو  ِِهتَعاط ، َدْقَع  ُْمتْمَکْحاَو 
شناد  اب  و  دیدومن ، یهاوخریخ  وا  يارب  راکشآ  ناهنپ و  رد  و  دیدرک ، مکحم  ار  شیگدنب  نامیپ  و 

، ِِهتاضْرَم یف  ْمُکَسُْفنا  ُْمْتلََذبَو  ِۀَنَسَْحلا ، ِۀَظِعْوَْملاَو  ِۀَمْکِْحلِاب  ِِهلیبَس 
دیدرک یناشفناج  شتیاضر  هب  ندیسر  هار  رد  و  دیدومن ، توعد  شهار  هب  ار ) مدرم   ) وکین دنپ  و 

، َةاکَّزلا ُُمْتیَتآَو  َةالَّصلا ، ُُمتْمَقاَو  ِِهْبنَج ، یف  ْمَُکباصا  ام  یلَع  ُْمتْرَبَصَو 
دیداد تاکز  هتشاد و  اپب  ار  زامن  دیدومن و  ربص  دیسر  امش  هب  شهار  رد  هچنآ  رب  و 

، ِهِداهِج َّقَح  ِهَّللا  ِیف  ُْمتْدَهاجَو  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  ُْمْتیَهَنَو  ِفوُْرعَْملِاب ، ُْمتْرَماَو 
، دیدومن داهج  یگتسیاش  هب  ادخ  هار  رد  و  دیدرک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و 

َِعیارَش  ُْمتْرَشَن  َو  ُهَدوُدُح ، ُْمتْمَقا  َو  ُهَِضئآرَف ، ُْمْتنََّیب  َو  ُهَتَوْعَد ، ُْمْتنَلْعا  یّتَح 
ار مالسا  نیناوق  و  هتشاد ، اپب  ار  شدودح  دیدرک و  نایب  ار  شنیمارف  هدومن و  راکشآ  ار  شتوعد  تیاهن  رد  ات 
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َُهل  ُْمتْمَّلَس  َو  اضِّرلا ، َیلا  ُْهنِم  َِکلذ  یف  ُْمتْرِص  َو  ُهَتَّنُس ، ُْمْتنَنَس  َو  ِهِماکْحا ،

میلست  دیدروآ و  تسدب  ار  شتیاضر  هار  نیا  رد  و  دیدومن ، ایحا  ار  شتّنس  و  دیتخاس ، رشتنم 
ُمِزاّللاَو  ٌقِرام ، ْمُْکنَع  ُبِغاَّرلاَف  یضَم  ْنَم  ِِهلُسُر  ْنِم  ُْمْتقَّدَص  َو  َءآضَْقلا ،

امش وریپ  نید و  زا  جراخ  امش  زا  نادرگيور  دیدومن ، قیدصت  ار  هتشذگ  ناربمایپ  هدش و  شمکح 
ْمُْکنِم  َو  ْمُکیف  َو  ْمُکَعَم  ُّقَْحلاَو  ٌقِهاز ، ْمُکِّقَح  یف  ُرِّصَقُْملا  َو  ٌقِحال ، ْمَُکل 

امش بناج  زا  امش و  نایم  رد  امش و  اب  هشیمه )  ) قح و  تسا ، یندش  دوبان  امش  قح  رد  هدننک  یهاتوک  نید و  رد  لخاد 
ِْقلَْخلا  ُبایا  َو  ْمُکَْدنِع ، ِةَُّوبُّنلا  ُثاریمَو  ُُهنِدْعَم ، َو  ُُهلْها  ُْمْتناَو  ْمُْکَیلاَو ،

( ادخ ّتیشم  هب   ) تاقولخم تشگزاب  امش و  دزن  توبن  ثاریم  دیتسه و  نآ  ندعم  قح و  لها  امش  و  تسامش ، يوس  هب  و 
، ْمُْکیََدل ِهَّللا  ُتایآ  َو  ْمُکَْدنِع ، ِباطِْخلا  ُلْصَفَو  ْمُْکیَلَع ، ْمُُهباسِحَو  ْمُْکَیلا ،

، امش دزن  ادخ  ياههناشنو  تسامش  اب  رخآ  نخس  تسامش و  رب  وا ) نامرف  هب   ) اهنآ باسح  امش و  يوس  هب 
ْدَقَف ْمُکالاو  ْنَم  ْمُْکَیلا ، ُهُْرما  َو  ْمُکَْدنِع ، ُُهناهُْرب  َو  ُهُرُون  َو  ْمُکیف ، ُهُِمئآزَع  َو 

امش رادتسود  تسا ، هدرپس  امش  هب  ار  شمکح  تسامش و  دزن  رد  شلیلد  رون و  و  تسامش ، نایم  رد  ادخ  یمتح  هدارا  و 
ْنَمَو  َهَّللا ، َّبَحا  ْدَقَف  ْمُکَّبَحا  ْنَم  َو  َهَّللا ، َداع  ْدَقَف  ْمُکاداع  ْنَم  َو  َهَّللا ، َیلاو 

هک  سک  ره  و  هتشاد ، تسود  ار  ادخ  درادب  تسود  ار  امش  هک  سک  ره  و  تسادخ ، نمشد  امش  نمشد  ادخ و  رادتسود 
ُطارِّصلا ُُمْتنا  ِهَّللِاب ، َمَصَتْعا  ِدَقَف  ْمُِکب  َمَصَتْعا  ِنَم  َو  َهَّللا ، َضَْغبا  ْدَقَف  ْمُکَضَْغبا 

تسار  هار  دییامش  تسا ، هدش  لسوتم  ادخ  هب  دوش  لسوتم  امش  هب  هک  سک  ره  و  هدرک ، ینمشد  ادخ  اب  دنک  ینمشد  امش  اب 
، َُۀلوُصْوَْملا ُۀَمْحَّرلاَو  ِءآقَْبلا ، ِراد  ُءآعَفُشَو  ِءآنَْفلا ، ِراد  ُءآدَهُشَو  ُمَْوقَْألا ،

( ادخ  ) هتسویپ تمحر  و  ترخآ ، ناعیفش  یناف و  يایند  ناهاوگ  و  رادیاپ ،
ْنَم  ُساَّنلا ، ِِهب  یلَْتبُْملا  ُباْبلاَو  ُۀَظوُفْحُْملا ، ُۀَنامَْألاَو  ُۀَنوُزْخَْملا ، ُۀَیْألاَو 

هک  ره  مدرم ، شیامزآ  هاگرد  و  دنوادخ )  ) هدش ظفح  تناما  و  یهلا )  ) ناهنپ هناشن  و 
ِِهبَو  َنوُّلُدَت ، ِْهیَلَعَو  َنوُعْدَت ، ِهَّللا  َیلا  َکَلَه ، ْمُِکتْاَی  َْمل  ْنَمَو  یَجن  ْمُکیتا 

وا هب  دینکیم ، ییامنهار  و  هدرک ، توعد  ادخ  يوس  هب  ار ) مدرم  ، ) دوش كاله  دیاین  هک  سک  ره  دبای و  تاجن  دیآ  امش  يوس  هب 
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ِِهلْوَِقبَو  َنوُدِشُْرت ، ِِهلیبَس  یلاَو  َنُولَمْعَت ، ِهِْرمِابَو  َنوُمِّلَُست ، َُهلَو  َنُونِمُْؤت ،
شراتفگ  هب  هدومن و  داشرا  شهار  هب  هدرک و  لمع  شنامرف  هب  دییوا ، میلست  هدروآ و  نامیا 

، ْمُکَدَحَج ْنَم  َباخ  َو  ْمُکاداع ، ْنَم  َکَلَه  َو  ْمُکالاو ، ْنَم  َدِعَس  َنوُمُکَْحت ،
، دش راکنایز  ناترکنم  و  دیسر ، تکاله  هب  ناتنمشد  دش و  دنمتداعس  ناترادتسود  دینکیم ، مکح 
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َِملَسَو  ْمُْکَیلا ، اََجل  ْنَم  َنِما  َو  ْمُِکب ، َکَّسَمَت  ْنَم  َزاف  َو  ْمُکَقَراف ، ْنَم  َّلَضَو 

، دیدرگ نمیا  امش  هب  هدنهانپ  دش و  راگتسر  امش  هب  کّسمتم  و  دیدرگ ، هارمگ  امش  زا  هدنوش  ادج  و 
ْنَم  َو  ُهیْواَم ، ُۀَّنَْجلاَف  ْمُکَعَبَّتا  ِنَم  ْمُِکب ، َمَصَتْعا  ِنَم  َيِدُهَو  ْمُکَقَّدَص ، ْنَم 

هک  ره  تسوا و  هاگیاج  تشهب  دنک  يوریپ  امش  زا  هک  ره  تفای ، تیاده  امش  هب  هدنوش  لسوتم  و  دنام ، ملاس  امش  هدننک  قیدصت  و 
ْنَم  َو  ٌكِرْشُم ، ْمَُکبَراح  ْنَم  َو  ٌِرفاک ، ْمُکَدَحَج  ْنَم  َو  ُهیْوثَم ، ُراَّنلاَف  ْمُکََفلاخ 

ره تسا و  كرـشم  دزیخرب ، گنج  هب  امـش  اب  هک  ره  رفاک و  دـنک ، راکنا  ار  امـش  هک  ره  و  تسوا ، هاگیاج  خزود  دـنک  تفلاخم  امـش  اب 
سک 

امیف ْمَُکل  ٌِقباس  اذه  َّنا  ُدَهْشا  ِمیحَْجلا ، َنِم  ٍَكرَد  ِلَفْسا  یف  ْمُْکیَلَع  َّدَر 
هتشذگ  رد  فاصوا  نیا  هک  مهدیم  یهاوگ  تسا ، خزود  هجرد  نیرتنییاپ  رد  دنک  در  ار  امش 

، ٌةَدِحاو ْمُکَتَنیط  َو  ْمُکَرُون  َو  ْمُکَحاوْرا  َّنا  َو  َیَِقب ، امیف  ْمَُکل  ٍراج  َو  یضَم 
تسا  یکی  امش  تشرس  رون و  اهناج و  نیقی  هب  و  دوب ، دهاوخ  زین  هدنیآ  رد  هدوب و  امش  يارب 

ِهِشْرَِعب  ْمُکَلَعَجَف  ًاراْونا ، ُهَّللا  ُمُکَقَلَخ  ٍضَْعب ، ْنِم  اهُضَْعب  ْتَرُهَط  َو  َْتباط 
هدننک  هطاحا  ار  امش  دیرفآ و  ییاهرون  تروص  هب  ار  امش  دنوادخ  تسا ، رگید  یضعب  زا  امش  زا  یضعب  یگزیکاپ  یکاپ و 

َعَفُْرت  ْنا  ُهَّللا  َنِذا  ٍتُوُیب  یف  ْمُکَلَعَجَف  ْمُِکب ، اْنیَلَع  َّنَم  یّتَح  َنیقِدُْحم ،
دنرب الاب  ار  نآ  ياهراوید  هدومرف  نذا  دنوادخ  هک  ییاههناخ  رد  ار  امش  و  تشاذگ ، ّتنم  ام  رب  امش  تقلخ  اب  هکنیا  ات  داد  رارق  ششرع 

ْمُِکتَیالِو  ْنِم  ِِهب  انَّصَخ  امَو  ْمُْکیَلَع ، انَتاوَلَص  َلَعَجَو  ُهُمْسا ، اَهیف  َرَکُْذیَو 
داد صاصتخا  ام  هب  امش  تیالو  زا  هچنآ  و  داد ، رارق  امش  رب  ار  ام  ياهدورد  و  داد ، رارق  دوش  هدرب  اهنآ  رد  ادخ  مان  و 

ُهَْدنِع  اَّنُکَف  اِنبُونُِذل ، ًةَراَّفَک  َو  اَنل ، ًۀَیِکَْزت  َو  انِسُْفنَِأل ، ًةَراهَط  َو  انِْقلُِخل ، ًابیط 
وا هاگشیپ  رد  ام  سپ  دوب ، ام  ناهانگ  هراّفک  هیکزت و  ام و  ياهناج  یگزیکاپ  تقلخ و  یکاپ  يارب 

َفَرْشا  ْمُِکب  ُهَّللا  َغَلَبَف  ْمُکاَّیا ، انِقیدْصَِتب  َنیفوُْرعَمَو  ْمُِکلْضَِفب ، َنیمِّلَسُم 
نیرتفیرش  هب  ار  امش  ادخ  سپ  میدش ، هتخانش  ناتقیدصت  هطساو  هب  میتفریذپ و  ار  امش  يرترب  لضف و 

، َنیلَسْرُْملا ِتاجَرَد  َعَفْراَو  َنیبَّرَقُْملا ، ِلِزانَم  یلْعا  َو  َنیمَّرَکُْملا ، ِّلَحَم 
دیناسر ناگدشهداتسرف  هبتر  نیرتالاب  نابّرقم و  لزنم  نیرترب  و  نایمارگ ، هاگیاج 

ُعَمْطَی  َو ال  ٌِقباس ، ُهُِقبْسَی  َو ال  ٌِقئآف ، ُُهقوُفَی  َو ال  ٌقِحال ، ُهُقَْحلَی  ُْثیَح ال 
ياهدننکعمطو  دورن ، رتارف  نآ  زا  یسک  دیوجن و  يرترب  نآ  رب  یسک  دسرن و  نآ  هب  یسک  تسد  هک  یهاگیاج 

َو ال ٌلَسُْرم ، ٌِّیبَن  الَو  ٌبَّرَقُم ، ٌکَلَم  یْقبَی  یّتَح ال  ٌعِماط ، ِهِکارْدا  یف 
ياهدش  هداتسرف  ربمایپ  هن  یبّرقم و  هتشرف  دنامن  یقاب  هک  نیا  ات  دنکن  نآ  كرد  عمط 
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َو ال ٌلِضاف ، َو ال  ٌِّینَدال  َو  ٌلِهاج ، َو ال  ٌِملاع  َو ال  ٌدیهَش ، َو ال  ٌقیّدِص 
هن  و  یلضف ، بحاص  هن  هیامورف و  هن  یلهاج و  هن  ملاع و  هن  يدیهش و  هن  قیّدص و  هن  و 

َو ال ٌدیرَم ، ٌناْطیَش  َو ال  ٌدینَع ، ٌراَّبَج  َو ال  ٌِحلاط ، ٌرِجاف  َو ال  ٌِحلاص ، ٌنِمُْؤم 
هن  ياهدش و  هدنار  ناطیش  هن  زابجل و  يوگروز  هن  و  یتسیاشان ، راکدب  هنو  حلاص  نمؤم 

، ْمُکِرَطَخ َمَظِع  َو  ْمُکِْرما ، ََۀلالَج  ْمُهَفَّرَع  اَّلا  ٌدیهَش ، َِکلذ  َْنَیب  امیف  ٌْقلَخ 
ّتیعقوم  تمظع  تلزنم و  هوکش  اهنآ  هب  دناسانش  ادخ  هک  نیا  زج  دنرضاح ، نایم  نیا  رد  هک  یتاقولخم 

َفَرَشَو  ْمُکِماقَم ، َتابَثَو  ْمُکِدِعاقَم ، َقْدِصَو  ْمُکِرُون ، َمامَتَو  ْمُِکنْاَش ، َرَبِکَو 
تفارش  ماقم و  يراوتسا  هاگیاج و  یتسرد  رون و  لامک  ماقم و  یگرزب  و 

َبُْرق  َو  ِْهیََدل ، ْمُکَتَّصاخ  َو  ِْهیَلَع ، ْمُکَتَمارَک  َو  ُهَْدنِع ، ْمُِکَتلِْزنَم  َو  ْمُکِّلَحَم 
رد ار  امش  هژیو  هاگیاج  وا و  هاگشیپ  رد  ار  ناتندوب  یمارگ  شدزن و  رد  ار  امش  تلزنم  هاگیاج و 

َهَّللا  ُدِهْشا  یتَرْسا  َو  یلام  َو  یلْها  َو  یّماَو  ُْمْتنا  یبِاب  ُْهنِم ، ْمُِکَتلِْزنَم 
دنوادخ داب ، امش  يادف  منادنزرف  ییاراد و  رسمه و  ردام و  ردپ و  دناسانش ،) اهنآ  هب   ) شیوخ دزن  ار  امش  تلزنم  یکیدزن  وا و  دزن 

، ِِهب ُْمتْرَفَک  اِمب  َو  ْمُکِّوُدَِعب  ٌِرفاک  ِِهب ، ُْمْتنَمآ  اِمبَو  ْمُِکب  ٌنِمُْؤم  ّینا  ْمُکُدِهْشاَو ،
، منکیم راکنا  دیراد  راکنا  امش  ار  هچنآ  ناتنمشد و  دیراد ، نامیا  نآ  هب  هک  هچنآ  امش و  هب  مراد  نامیا  هک  مریگیم  هاوگ  ار  امش  و 

ٌضِْغبُم  ْمُِکئآِیلْوَِأل ، َو  ْمَُکل  ٍلاُوم  ْمُکََفلاخ ، ْنَم  َِۀلالَِضبَو  ْمُِکنْاَِشب  ٌرِْصبَتْسُم 
هنیک  ضغب و  متسه ، ناتناتسود  امش و  رادتسود  مهاگآ ، ناتنافلاخم  یهارمگ  امش و  ماقم  نأش و  هب 

ٌقِّقَُحم  ْمَُکبَراح ، ْنَِمل  ٌبْرَح  َو  ْمُکََملاس ، ْنَِمل  ٌْملِس  ْمَُهل ، ٍداعُم  َو  ْمُِکئآدْعَِأل 
رد زا  امـش  اب  هک  سک  نآ  اب  منکیم و  حلـص  دـیآرد  حلـص  رد  زا  امـش  اب  هک  سک  نآ  اب  منمـشد ، نانآ  اـب  مراد و  لد  رد  ار  ناتنانمـشد 

منادیم  قح  مگنج ، رد  دیآرد  گنج 
، ْمُِکلْضَِفب ٌّرِقُم  ْمُکِّقَِحب ، ٌفِراع  ْمَُکل ، ٌعیطُم  ُْمْتلَْطبا ، اِمل  ٌلِْطبُم  ُْمتْقَّقَح ، اِمل 

امش لضف  هب  فرتعم  میامش  قح  هب  انشآ  امش و  رادربنامرف  دینادیم ، لطاب  امش  ار  هچنآ  منادیم  لطاب  و  دینادیم ، قح  امش  ار  هچنآ 
، ْمُِکبایِاب ٌنِمُْؤم  ْمُِکب ، ٌفِرَتْعُم  ْمُِکتَّمِِذب ، ٌبِجَتُْحم  ْمُکِْملِِعل ، ٌلِمَتُْحم 

مراد  نامیا  ناتتشگزاب  هب  میامش ، قح  هب  هدننک  فارتعا  امش و  تنامض  هانپ  رد  میامش ، ملع  لماح  و 
، ْمُِکلْوَِقب ٌذِخآ  ْمُِکَتلْوَِدل ، ٌبِقَتُْرم  ْمُکِْرمِال ، ٌرِظَْتنُم  ْمُِکتَعْجَِرب ، ٌقِّدَصُم 

هتفریذپ  ار  امش  راتفگ  میامش ، تموکح  هار  هب  مشچ  امش و  نامرف  راظتنا  رد  منکیم ، قیدصت  ار  ناتتعجر  و 
ٌعِفْشَتْسُم  ْمُکِرُوبُِقب ، ٌِذئآع  ٌِذئال  ْمَُکل ، ٌِرئآز  ْمُِکب ، ٌریجَتْسُم  ْمُکِْرمِاب ، ٌلِماع 

ار امش  میامش  ياهربق  هب  هدنهانپ  میامش ، هدننکترایز  امش و  هب  هدنهانپ  میامش  نامرف  هب  هدننک  لمع  و 
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یتَِبلَط  َماما  ْمُکُمِّدَقُم  َو  ِْهَیلا ، ْمُِکب  ٌبِّرَقَتُم  َو  ْمُِکب ، َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  َیلا 
شیپاشیپ  ار  امش  میوجیم و  بّرقت  وا  هب  هتفرگ و  عیفش  ادخ  هاگرد  هب 

ْمُکِّرِِسب  ٌنِمُْؤم  يرُوما  َو  یلاوْحا  ِّلُک  یف  یتَدارا  َو  یِجئآوَحَو 
ناهنپ  هب  مهدیم  رارق  راک  ره  رد  لاح و  ره  رد  میوزرآ  اهزاین و  اههتساوخ و 

َِکلذ  یف  ٌضِّوَفُم  َو  ْمُکِرِخآ ، َو  ْمُِکلَّوا  َو  ْمُِکِبئآغ ، َو  ْمُکِدِهاشَو  ْمُِکتَِینالَعَو ،
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منکیم  راذگاو  امش  هب  ار  اهنآ  همه  مراد و  نامیا  ناتنیرخآ  نیلّوا و  امش و  بیاغ  رضاح و  امش و  راکشآ  و 
، ٌعَبَت ْمَُکل  یْیاَر  َو  ٌمِّلَسُم 641 ،] ْمَُکل  یْبلَق  َو  ْمُکَعَم ، ِهیف  ٌمِّلَسُم  َو  ْمُْکَیلا ، ِهِّلُک 

، تسامش عبات  میأر  امش و  میلست  ملد  و  میامش ، میلست  و 
، ِهِماَّیا یف  ْمُکَّدُرَی  َو  ْمُِکب ، ُهَنید  یلاعَت  ُهَّللا  َِییُْحی  یّتَح  ٌةَّدَعُم ، ْمَُکل  یتَرُْصنَو 

دنادرگزاب ار  امش  راگزور  نآ  رد  دنک و  ایحا  امش  هطساو  هب  ار  شنید  ادخ  هکنیا  ات  ماهدامآ  ناتيرای  يارب  و 
[، ْمُکِْریَغ 642 َعَمال  ْمُکَعَم  ْمُکَعَمَف  ِهِضْرا ، یف  ْمُکَنِّکَُمی  َو  ِِهلْدَِعل ، ْمُکَرِهُْظی  َو 

، امش ریغ  اب  هن  امش  اب  میامش  اب  سپ  دزاس ، نّکمتم  شنیمز  رد  دنک و  رهاظ  ار  امش  شتلادع  رطاخ  هب  و 
ِهَّللا  َیلا  ُْتئَِربَو  ْمَُکلَّوا ، ِِهب  ُْتیَّلََوت  اِمب  ْمُکَرِخآ  ُْتیَّلََوتَو  ْمُِکب ، ُْتنَمآ 

دنوادخ هاگرد  هب  میوجیم  يرازیب  و  مراد ، تسود  ار  امش  نیلّوا  هک  هنوگنامه  ار  امش  نیرخآ  مراد  تسود  و  مراد ، نامیا  امش  هب 
ُمِِهبْزِح  َو  ِنیطایَّشلا  َو  ِتوُغاَّطلا  َو  ِْتبِْجلا  َنِم  َو  ْمُِکئآدْعا ، ْنِم  َّلَجَوَّزَع 

اهنآ ياههورگ  نیطایش و  شکرس و  ياهتردق  توغاط و  زا  ناتنانمشد و  زا  دنمجرا ، زیزع و 
، ْمُِکتَیالِو ْنِم  َنیقِراْملا  َو  ْمُکِّقَِحل ، َنیدِحاْجلا  َو  ْمَُکل ، َنیِملاَّظلا 

دنتفر نوریب  امش  یتسرپرس  تیالو و  زا  و  دندرک ، راکنا  ار  ناتّقح  دنتشاد و  اور  متس  امش  رب  هک 
ِلُک  ْنِمَو  ْمُْکنَع ، َنیفِرَْحنُْملاَو  ْمُکیف ، َنیّکآَّشلاَو  ْمُِکثْرِِإل ، َنیبِصاْغلاَو 

ره زا  میوجیم ) يرازیب  و  ، ) دندش فرحنم  ناتهار  زا  هدومن و  کش  امش  دروم  رد  دندومن و  بصغ  ار  ناتثرا  و 
، ِراَّنلا َیلا  َنوُعْدَی  َنیذَّلا  ِۀَِّمئَْألا  َنِمَو  ْمُکاوِس ، ٍعاطُم  ِّلُکَو  ْمُکَنوُد ، ٍۀَجیلَو 

، دننکیم توعد  خزود  شتآ  هب  هک  ینایاوشیپ  زا  امش و  زج  ياهدشتعاطا  ره  زا  و  امش ، زا  ریغ  یمدمه 
ینَقَّفَوَو  ْمُِکنیدَو ، ْمُِکتَّبَحَمَو  ْمُِکتالاُوم  یلَع  ُتییَح  ام  ًاَدبا  ُهَّللا  َِینَتَّبَثَف 

درادب مدق  تباث  امش  نید  ّتبحم و  یتسود و  رب  ارم  ماهدنز  هک  یمادام  هتسویپ  دنوادخ  سپ 
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َنیِعباَّتلا  ُمُکیلاوَم ، ِرایِخ  ْنِم  ینَلَعَج  َو  ْمُکَتَعافَش ، ینَقَزَر  َو  ْمُِکتَعاِطل ،
امش توعد  زا  هک  ناتناتسود  نیرتهب  زا  دنادرگ و  میزور  ار  امش  تعافش  و  دنک ، مقّفوم  امش  زا  تعاطا  رب  و 

، ْمُکَلیبَس ُُکلْسَی  َو  ْمُکَراثآ ، ُّصَتْقَی  ْنَّمِم  ینَلَعَج  َو  ِْهَیلا ، ُْمتْوَعَد  اِمل 
، دنکیم يوریپ  امش  زا  دنکیم و  لقن  ار  امش  راثآ  هک  دیهد  رارق  یناسک  زا  ارم  و  دهد ، مرارق  دننکیم  يوریپ 

ُکَّلَُمیَو  ْمُِکتَعْجَر ، یف  ُّرَُکی  َو  ْمُِکتَْرمُز ، یف  ُرَشُْحی  َو  ْمُکیدُِهب ، يدَتْهَیَو 
، ددرگیم زاب  ناتتعجر  نامز  رد  دوشیم و  روشحم  امش  اب  و  دوشیم ، ییامنهار  ناتتیاده  هب  و 

ُُهْنیَع  ُّرِقَت  َو  ْمُکِماَّیا ، یف  ُنَّکَُمی  َو  ْمُِکتَِیفاع ، یف  ُفَّرَُشیَو  ْمُِکَتلْوَد ، یف 
رد شنامشچ  و  ددرگیم ، دنمتردق  امش  تموکح )  ) نامز رد  و  دوشیم ، زیزع  امش  تیفاع  رد  و  دسریم ، تموکح  هب  امش  تلود  رد  و 

َءََدب َهَّللا  َدارا  ْنَم  یلامَو  یلْها  َو  یسْفَن  َو  یّما  َو  ُْمْتنا  یبِاب  ْمُِکتَیْؤُِرب ، ًادَغ 
دنک ادخ  هب ) ندیسر   ) دصق سک  ره  داب ، امش  يادف  مییاراد  هداوناخ و  دوخ و  ردام و  ردپ و  دوشیم ، نشور  ناترادید  هب  هدنیآ 

یصْحاآل  َِّیلاوَم  ْمُِکب ، َهَّجََوت  ُهَدَصَق  ْنَمَو  ْمُْکنَع ، َِلبَق  ُهَدَّحَو  ْنَم  َو  ْمُِکب ،
نارورـس يا  دنک ، ور  امـش  هب  دنک  دصق  ار  ادخ  سک  ره  و  دریذپب ، امـش  زا  دـنک  دای  یگناگی  هب  ار  وا  سک  ره  و  دـنکیم ، زاغآ  امـش  اب 

، نم
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ُرُون ُْمْتنا  َو  ْمُکَرْدَق ، ِفْصَْولا  َنِمَو  ْمُکَْهنُک ، ِحْدَْملا  َنِم  ُُغْلبا  الَو  ْمُکَئآنَث ،
رون دییامش  و  مسرب ، ناتتلزنم  ردق و  هب  فیصوت  اب  امش و  هنک  هب  شیاتس  اب  مناوتیمن  مرامش و  رب  مناوتیمن  ار  ناتیانث  حدم و 

، ُِمتْخَی ْمُِکب  َو  ُهَّللا  َحَتَف  ْمُِکب  ِراَّبَْجلا ، ُجَجُح  َو  ِراْربَْألا ، ُةادُه  َو  ِرایْخَْألا ،
دنکیم متخ  امش  هب  درک و  زاغآ  امش  اب  ار ) تقلخ   ) دنوادخ رداق ، يادخ  ياهتجح  نابوخ و  يامنهار  و  ناکین ،

، ِِهنْذِاب اَّلا  ِضْرَْألا  یَلَع  َعَقَت  ْنا  َءآمَّسلا  ُکِسُْمی  ْمُِکب  َو  َْثیَْغلا ، ُلِّزَُنی  ْمُِکبَو 
، درادیم هگن  نیمز  رب  هزاجایب  نداتفا  زا  ار  نامسآ  امش  هطساوب  دتسرفیم و  ناراب  امش  هطساو  هب  و 

ْتَطَبَه  َو  ُُهلُسُر ، ِِهب  َْتلََزن  ام  ْمُکَْدنِع  َو  َّرُّضلا ، ُفِشْکَیَو  َّمَْهلا ، ُسِّفَُنی  ْمُِکبَو 
ادخ نالوسر  هک  هچنآ  تسامش  دزن  و  دزاس ، فرطرب  ار  یتخس  دیادزب و  ار  هودنا  امش  هطساو  هب  و 

. ُنیمَْألا ُحوُّرلا  َثُِعب  ْمُکِّدَج  یلا  َو  ُُهتَِکئالَم ، ِِهب 
. دیدرگ ثوعبم  نیمالاحور  لیئربج  امش  ّدج  رب  دناهدروآ و  شناگتشرف  و 

 » ياج هب  دشاب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ترایز ، نیا  رد  بطاخم  هک  یتروص  رد  )
ْمُکِّدَج  یلاَو 

« َکیخأ یلاَو  « »
ٍفیرَش  ُّلُک  اَْطاَط  َنیَملاْعلاَنِم ، ًادَحا  ِتُْؤی  َْمل  ام  ُهَّللا  ُمُکاتآ  ییوگیم .)

یفیرش  ره  تسا  هدادن  نایناهج  زا  کی  چیه  هب  هداد  امش  هب  دنوادخ  هچنآ  **** 
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َلَذَو  ْمُِکلْضَِفل ، ٍراَّبَج  ُّلُک  َعَضَخَو  ْمُِکتَعاِطل ، ٍرِّبَکَتُم  ُّلُک  َعََخبَو  ْمُِکفَرَِشل ،
، هدیدرگ نتورف  ناتلضف  ربارب  رد  یشکرس  ره  و  هداهن ، ندرگ  امش  زا  تعاطا  يارب  يّربکتم  ره  هدروآ و  دورف  رس  امش  تفارش  ربارب  رد 

، ْمُِکتَیالِِوب َنوُِزئآْفلا  َزافَو  ْمُکِرُوِنب ، ُضْرَْألا  ِتَقَرْشاَو  ْمَُکل ، ٍءْیَش  ُّلُک 
، دناهدش راگتسر  امش  تیالو  هیاس  رد  ناراگتسر  هدش و  نشور  ناترون  هب  نیمز  و  هتشگ ، راوخ  امش  يارب  زیچ  همه  و 

، ِنمْحَّرلا ُبَضَغ  ْمُکَتَیالِو  َدَحَج  ْنَم  یلَعَو  ِناوْضِّرلا ، َیلا  ُکَلُْسی  ْمُِکب 
، دنوادخ بضغ  مشخ و  تسامش  تیالو  نارکنم  رب  دوشیم و  هدومیپ  تشهب  هار  امش  هلیسو  هب 

ْمُکُؤآمْساَو  َنیرِکاَّذلا ، ِیف  ْمُکُرْکِذ  یلامَو  یلْهاَو  یسفَنَو  یّماَو  ُْمْتنا  یبِاب 
ناتیاهمان  تسا و  نارکاذ  لد )  ) رد امش  دای  داب ، امش  يادف  مییاراد  هداوناخ و  دوخ و  ردام و  ردپ و 

، ِحاوْرَْألا ِیف  ْمُکُحاوْراَو  ِداسْجَْألا ، ِیف  ْمُکُداسْجاَو  ِءآمْسَْألا ، ِیف 
اهحور نایم  رد  ناتیاهحور  اهمسج و  نایم  رد  ناتیاهمسج  اهمان و  نایم  رد 

امَف ِرُوبُْقلا ، ِیف  ْمُکُرُوُبقَو  ِراثْألا ، ِیف  ْمُکُراثآَو  ِسوُفُّنلا ، ِیف  ْمُکُسُْفناَو 
( لاح نیا  اب   ) یلو تساهربق ، نایم  رد  ناتیاهربق  راثآ و  نایم  رد  ناتراثآ  اهسفن و  نایم  رد  ناتیاهسفن  و 

یفْواَو  ْمُکَرَطَخ ، َّلَجاَو  ْمُکَنْاَش ، َمَظْعاَو  ْمُکَسُْفنا ، َمَرْکاَو  ْمُکَئآمْسا ، یلْحا 
اب هچ  ناتتّیعقوم و  تسا  هوکـشاب  هچ  ناتماقم و  نأش و  تسا  تمظع  اب  هچ  ناتیاهسفن و  تسا  یمارگ  هچ  ناـتیاهمان و  تسا  نیریـش  هچ 

تسافو 
ُمُُکتَّیِصَوَو  ٌدْشُر ، ْمُکُْرماَو  ٌرُون ، ْمُکُمالَک  ْمُکَدْعَو 643 ] َقَدْصاَو  ْمُکَدْهَع ،

ناشتّیصو  تیاده و  ناتنامرف  رون و  ناتنانخس  ناتهدعو ، تسا  قداص  هچ  ناتنامیپ و  دهع و 
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، ُمَرَْکلا ُمُُکتَّیِجَسَو  ُناسْحِْإلا ، ُمُُکتَداعَو  ُْریَْخلا ، ُمُُکْلِعفَو  يْوقَّتلا 
ششخب  ناتیوخ  قلخو و  يراکوکین ، ناسحا و  ناتتداع  و  یکین ، ریخ و  ناتراک  يراکزیهرپ و  اوقت و 

ٌْملِع  ْمُُکْیاَرَو  ٌْمتَحَو ، ٌمْکُح  ْمُُکلْوَقَو  ُْقفِّرلاَو ، ُقْدِّصلاَو  ُّقَْحلا  ُمُُکنْاَشَو 
ملع  ناتیأر  ارجالامزال و  نامرف و  ناتراتفگ  ارادم و  یتسار و  قح و  ناتنأش  و 

ُهیْواَمَو  ُهَنِدْعَمَو  ُهَعْرَفَو ، ُهَلْصاَو  َُهلَّوا ، ُْمْتنُک  ُْریَْخلا  َرِکُذ  ْنا  ٌمْزَحَو ، ٌْملِحَو 
تیاهن  هاگیاج و  ندعم ، عرف ، لصا  زاغآ ، دوش ، یکین  ریخ و  زا  يدای  رگا  تسیشیدنا ، رود  يرابدرب و  و 

یصْحاَو  ْمُِکئآنَث ، َنْسُح  ُفِصا  َْفیَک  یسْفَنَو  یّماَو  ُْمْتنا  یبِاب  ُهاهَْتنُمَو ،
منک  فیصوت  ار  امش  شیاتس  یکین  هنوگچ  امش ، يادف  مدوخ  ردام و  ردپ و  دییامش ، نآ 
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ِتارَمَغ  اَّنَع  َجَّرَفَو  ِّلُّذلا ، َنِم  ُهَّللا  اَنَجَرْخا  ْمُِکبَو  ْمُِکئالَب ، َلیمَج 

، درک جراخ  يراوخ  ّتلذ و  زا  ار  ام  دنوادخ  امش  هلیسو  هب  مرامشرب ، ار  ناتیاهتمعن  ییابیز  و 
یّماَو  ُْمْتنا  یبِاب  ِراَّنلا ، َنِمَو  ِتاکَلَْهلا  ِفُرُج  افَش  ْنِم  انَذَْقناَو  ِبوُرُْکلا ،

ردام ردپ و  دیناهر ، خزود  شتآ  يدوبان و  ياههاگترپ  هبل  زا  و  درک ، فرطرب  ار  ام  ریگارف  ياههودنا  و 
ْنِم  َدَسَف  َناکام  َحَلْصاَو  اِننیِد ، َِملاعَم  ُهَّللا  اَنَمَّلَع  ْمُِکتالاوُِمب  یسْفَنَو 

دوب هدـش  دـساف  ام  يایند  روما  زا  هچنآ  و  تخومآ ، ام  هب  ار  ناـمنید  ياـههزومآ  دـنوادخ  امـش  زا  يوریپ  رطاـخ  هب  امـش ، يادـف  مدوخ  و 
دومن حالصا 

، ُۀَقْرُْفلا ِتَفَلَْتئاَو  ُۀَمْعِّنلا ، ِتَمُظَعَو  ُۀَِملَْکلا ، ِتَّمَت  ْمُِکتالاوُِمبَو  اناْینُد ،
دش لیدبت  تفلا  هب  هقرفت  ییادج و  دش و  میظع  هتسجرب و  وا )  ) تمعن لماک و  ادخ  نید  امش  یتسود  اب  و 

ُتاجَرَّدلاَو  ُۀَبِجاْولا ، ُةَّدَوَْملا  ُمَُکلَو  ُۀَضَرَتْفُْملا ، ُۀَعاَّطلا  ُلَبُْقت  ْمُِکتالاوُِمبَو 
ياههبتر  و  مدرم ) بناج  زا   ) بجاو ّتبحم  تسامش  نآ  زا  هدش و  هتفریذپ  بجاو  ياهتدابع  امش  زا  يوریپ  رطاخ  هب  و 

ُهاْجلاَو  َّلَجَوَّزَع ، ِهَّللا  َْدنِع  ُمُوْلعَْملا  ُناکَْملاَو 644 ] ُدوُمْحَْملا ، ُماقَْملاَو  ُۀَعیفَّرلا ،
ماقم  و  هوکشاب ، تّزع و  اب  يادخ  دزن  رد  هدش  هتخانش  هاگیاج  هدوتس و  ماقم  دنلب و 

اَنْعَبَّتاَو َْتلَْزنا  اِمب  اَّنَمآ  انَّبَر  َُۀلُوبْقَْملا ، ُۀَعافَّشلاَو  ُریبَْکلا ، ُنْاَّشلاَو  ُمیظَْعلا ،
زا هدروآ و  نامیا  يدومرف  لزان  هچنآ  هب  ام  اراگدرورپ ، تسامش ) نآ  زا  همه   ) هدش هتفریذپ  تعافش  گرزب و  تلزنم  تمظع و  اب 

ْبَهَو  انَْتیَدَه ، ْذا  َدَْعب  اَنبُوُلق  ْغُِزت  انَّبَر ال  َنیدِهاَّشلا ، َعَم  اْنُبتْکاَف  َلوُسَّرلا ،
هار زا   ) يدرک تیاده  ار  ام  هکنآ  زا  دعب  ار  نامیاهلد  اراگدرورپ  امرف ، تبث  ناهاوگ  هارمه  ار  ام  مان )  ) سپ میدومن ، يوریپ  تاهداتـسرف 

نادرگم  فرحنم  قح )
انِّبَر ُدْعَو  َناک  ْنا  انِّبَر  َناْحبُس  ُباَّهَْولا ، َْتنا  َکَّنا  ًۀَمْحَر ، َْکنَُدل  ْنِم  اَنل 

نیقی  هب  شاهدعو  هک  ام  راگدرورپ  تسا  هّزنم  هدنشخب ، ییوت  اریز  شخبب  ام  رب  یتمحر  دوخ  يوس  زا  و 
: دیوگیم دشاب  هدرک  دصق  ار  ناماما  همه  رگا  و   ) ِهَّللا َِّیلَو  ای  ًالوُعْفََمل ،

« ِهَّللا َءاِیلْوا  ای  »
یْنَیب  َّنا  ( 

نم  نایم  نیقی  هب  ادخ ،» يایلوا  يا  *************** » ادخ ّیلو  يا  تسا ، یندش  ماجنا 
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ْمُکَنَمَْتئا  ِنَم  ِّقَِحبَف  ْمُکاضِر ، اَّلا  اْهیَلَع  یتْاَی  ًابُونُذ ال  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َْنیبَو 
نیما  ار  امش  هک  یسک  قح  هب  سپ  دنکن ، وحم  ار  اهنآ  امش  تیاضر  زج  هک  تسا  یناهانگ  هوکشاب  تّزع و  اب  دنوادخ  و 

ُْمْتبَهْوَتْسا  اََّمل  ِِهتَعاِطب ، ْمُکَتَعاط  َنَرَقَو  ِهِْقلَخ ، َْرما  ْمُکاعْرَتْساَو  ِهِّرِس ، یلَع 
مراد  اضاقت  هنارصم  تخاس ، نیرق  شیوخ  تعاطا  هب  ار  امش  تعاطا  دومن و  راذگاو  امش  هب  ار  تاقولخم  روما  داد و  رارق  شزار 

548 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، َهَّللا َعاطا  ْدَقَف  ْمُکَعاطا  ْنَم  ٌعیطُم ، ْمَُکل  ّیناَف  یئآعَفُش  ُْمْتنُکَو  یبُونُذ 

ادخ دنک  تعاطا  ار  امش  سک  ره  متسه ، امش  عیطم  نم  اریز  دیشاب ، ادخ ) هاگـشیپ  رد   ) نم ناعیفـش  دینک و  شـشخب  بلط  مناهانگ  يارب 
، تسا هدرک  تعاطا  ار 

ْمُکَضَْغبا  ْنَم  َو  َهَّللا ، َّبَحا  ْدَقَف  ْمُکَّبَحا  ْنَم  َو  َهَّللا ، یَصَع  ْدَقَف  ْمُکاصَع  ْنَمَو 
اب سک  ره  و  تسا ، هتشاد  تسود  ار  ادخ  دراد  تسود  ار  امش  سک  ره  و  تسا ، هدرک  ینامرفان  ار  ادخ  دنک  ینامرفان  ار  امـش  سک  ره  و 

دنک ینمشد  امش 
ٍدِّمَُحم ْنِم  َْکَیلا  َبَْرقا  َءآعَفُش  ُتْدَجَو  َْول  ّینا  َّمُهللا  َهَّللا ، َضَْغبا  ْدَقَف 

دّمحم زا  هک  متفاییم  ار  یناعیفش  نم  رگا  ایادخ  تسا ، هدرک  ینمشد  ادخ  اب 
يذَّلا  ُمِهِّقَِحبَف  یئآعَفُش  ْمُُهْتلَعََجل  ِراْربَْألا ، ِۀَِّمئَْألا  ِرایْخَْألا ، ِِهْتَیب  ِلْها  َو 

زا هک  یّقح  هب  سپ  مدادیم ، رارق  دوخ  ناعیفـش  ار  اهنآ  دـندوب ، رتکیدزن  تهاگرد  هب  راکوکین  ناـیاوشیپ  ناـمه  شاهدـیزگرب  نادـناخ  و 
تدوخ  رب  نانآ 

، ْمِهِّقَِحبَو ْمِِهب  َنیفِراْعلا  ِۀَلْمُج  یف  ینَلِخُْدت  ْنا  َُکلَئْسا  َْکیَلَع ، ْمَُهل  َْتبَجْوا 
ناشّقح  نانآ و  هب  نافراع  هرمز  رد  ارم  هک  مهاوخیم  وت  زا  يدومرف  بجاو 

یلَع  ُهَّللا  یَّلَصَو  َنیمِحاَّرلا ، ُمَحْرا  َکَّنا  ْمِِهتَعافَِشب ، َنیموُحْرَْملا  ِةَْرمُز  یف  َو 
رب ادخ  و  ینانابرهم ، نیرتنابرهم  وت  هک  اریز  ینک  لخاد  ناشتعافش  هطساو  هب  ناگدیزرمآ  و 

[645 .] ُلیکَْولا َمِْعنَو  ُهَّللا  اَُنبْسَحَو  ًاریثَک ، ًامیلْسَت  َمَّلَسَو  َنیرِهاَّطلا ، ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم 
. تسا تسرپرس  نیرتهب  یفاک و  ام  يارب  دنوادخ  داب و  نانآ  رب  ادخ  ناوارف  مالس  دتسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دمحم و 

يارب هچرگا  مداد - مالک  طسب  یمک  ترایز  نیا  حرـش  رد  رگا  دـیوگیم : ترایز  نیا  حرـش  لقن و  زا  سپ  یـسلجم » هماـّلع  : » يروآداـی
دراوم تهج  زا  و  نیرتحیحـص ، دنـس ، تهج  زا  تراـیز  نیا  هک  تسا  تهج  نیا  هب  مدوـمنن - ادا  ار  نآ  ّقـح  مه  زوـنه  راـصتخا  تیاـعر 

انعم و تهج  زا  و  نیرتحیـصف ، نیرتنشور و  ظـفل ، تهج  زا  و  تاراـیز ، نیرتماـع  نیرتلـماش و  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  هب  تبـسن  شلومش 
نم  » حرش رد  زین  یسلجم ) هماّلع  راوگرزب  ردپ  « ) لّوا یسلجم  [ » 646 .] تسا تارایز  نیرتیلاع  ماقم ، نأـش و  تهج  زا  و  نیرتغیلب ، اوتحم 

تابتع رد  هک  ینامز  ات  نم  تسا و  تارایز  لمکا  نسحا و  تراـیز  نیا  دـیامرفیم : نیقّتملاۀـضور ) باـتک  رد  ینعی  « ) هیقفلا هرـضحی  ـال 
رد هسفن ) هَّللا  سّدق  « ) يرون یجاح   » موحرم هک  یتیاکح  زا  [ 647 .] ترایز نیا  هب  رگم  ار  مالسلا  مهیلع  هّمئا  مدرکن  ترایز  مدوب  تایلاع 

[648 .] دوبن لفاغ  نآ  زا  تشاد و  تموادم  تبظاوم و  ترایز  نیا  رب  دیاب  هک  دیآیم  تسد  هب  دنکیم  لقن  بقاثلا » مجن   » باتک
549 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

(: مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  هعماج  ترایز   ) موس ترایز 
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هیلع قداص  ماما  زا  هفرع ، هیعدا  نمـض  سوواط » نب  دّیـس   » هک تسا  یترایز  تراـیز  نیا  دـسیونیم : راونـالاراحب »  » رد یـسلجم » هماـّلع  »
: دناوخ ار  ترایز  نیا  ناوتیم  هفرع  زور  ًاصوصخ  نامز  ره  اجره و  رد  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالسلا 

ای َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َِّیبَن  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َلوُسَر  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
يا  وت  رب  مالس  ادخ ، ربمایپ  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، لوسر  يا  وت  رب  مالس 

َریما ای  َيالْوَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِِهیْحَو ، یلَع  ُهَنیماَو  ِهِْقلَخ ، ْنِم  ِهَّللا  َةَرَیِخ 
ریما يا  نم  يالوم  يا  وت  رب  مالس  شیحو ، رب  نیما  تاقولخم و  نایم  زا  ادخ  هدیزگرب 

ُبابَو  ِهِْقلَخ ، یلَع  ِهَّللا  ُۀَّجُح  َْتنا  َيالْوَم ، ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنینِمْؤُْملا ،
هاگرد  و  شتاقولخم ، رب  ادخ  تجح  ییوت  نم ، يالوم  يا  وت  رب  مالس  نانمؤم ،

َْکتَبَصَغ  ًۀَّما  ُهَّللا  َنََعل  ِِهتَّما ، یف  ِهِدَْعب  ْنِم  ُۀَفیلَْخلاَو  ِهِِّیبَن ، ُّیِصَوَو  ِهِْملِع ،
بصغ  ار  تّقح  هک  یمدرم  نآ  دنک  تنعل  ادخ  شتّما ، نایم  رد  وا  زا  دعب  نیشناج  و  شربمایپ ، ّیصو  ملع و 

ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  َْکَیلا ، ْمِِهتَعیش  ْنِمَو  ْمُْهنِم  ٌئَرب  اَن  ا  َكَدَعْقَم ، ْتَدَعَقَو  َکَّقَح ،
وت رب  مالس  میوجیم ، يرازیب  تهاگرد  هب  ناشناوریپ  نانآ و  زا  نم  دنتفرگ ، رارق  تهاگیاج  رد  هدومن و 

ای ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیَملاْعلا ، ِءآِسن  َْنیَز  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُلُوتَْبلا ، ُۀَمِطاف  ای 
يا  وت  رب  مالس  نایناهج ، ناوناب  تنیز  يا  وت  رب  مالس  نمادکاپ ، همطاف  يا 

َما  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِْهیَلَعَو ، ِْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َنیَملاْعلا ، ِّبَر  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب 
ردام يا  وت  رب  مالس  داب ، وا  رب  وت و  رب  ادخ  دورد  تسا ، نایناهج  راگدرورپ  هک  ییادخ  لوسر  رتخد 

َِکل  ُهَّللا  ُهَلَعَج  ام  ِْکتَعَنَمَو  ِکَّقَح ، ِْکتَبَصَغ  ًۀَّما  ُهَّللا  َنََعل  ِْنیَسُْحلاَو ، ِنَسَْحلا 
عنم  دوب  هتخاس  لالح  تیارب  دنوادخ  هچنآ  زا  ار  وت  هدومن و  بصغ  ار  تّقح  هک  ار  یمدرم  دنک  تنعل  ادخ  نیسح ، نسح و 

ابا ای  َيالْوَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ْمِِهتَعیش ، ْنِمَو  ْمُْهنِم  ِْکَیلا  ٌئَرب  اَنا  ًالالَح ،
ابا يا  نم  يالوم  يا  وت  رب  مالس  میوجیم ، يرازیب  تهاگرد  هب  ناشناوریپ  نانآ و  زا  نم  دندرک ،

، َْکتَلَتَق ًۀَّما  ُهَّللاَنََعل  َيالْوَم ، ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َّیِکَّزلا ، َنَسَْحلا  ٍدَّمَُحم 
هدناسر  تداهش  هب  ار  وت  هک  ار  یمدرم  دنک  تنعل  ادخ  نم ، يالوم  يا  وت  رب  مالس  داهنكاپ ، نسح  دمحم ،

ُمالَّسلا  ْمِِهتَعیش ، ْنِمَو  ْمُْهنِم  َْکَیلا  ٌئَرب  اَنا  ْتَعَیاشَو ، َكِْرما  یف  ْتَعَیابَو 
مالس  میوجیم ، يرازیب  تهاگرد  هب  ناشناوریپ  نانآ و  زا  نم  دندرک ، يراکمه  هدومن و  تعیب  نآ  رب  و 
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َْکیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَص  ٍِّیلَع ، َْنب  َْنیَسُْحلا  ِهَّللاِْدبَع  ابا  ای  َيالْوَم  ای  َْکیَلَع 

وت رب  ادخ  دورد  یلع ، نب  نیسح  هَّللادبعابا ، يا  نم  يالوم  يا  وت  رب 
ًۀَّما ُهَّللا  َنََعل  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َكِّدَج  یلَع  َو  َکیبا  یلَعَو 

ار یمدرم  دنک  تنعل  ادخ  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دمحم - تّدج  تردپ و  رب  و 
ُهَّللا  َنََعلَو  َکَمیرَح ، ْتَحابَتْساَو  َْکتَلَتَق ، ًۀَّما  ُهَّللا  َنََعل  َو  َکَمَد ، ْتَّلَحَتْسا 

دنک تنعل  ادخ  و  دندرکن ، تیاعر  ار  تمیرح  هدناسر و  تداهش  هب  ار  وت  هک  ار  یمدرم  دنک  تنعل  ادخ  و  دندرمش ، لالح  ار  تنوخ  هک 
اَنا ْمُِکلاِتق ، ْنِم  ِنیکْمَّتلِاب  ْمَُهل  َنیدِّهَمُْملا  ُهَّللا  َنََعلَو  ْمُهَعاْبتا ، َو  ْمُهَعایْشا 

نم  دندرک ، مهارف  ار  امش  اب  گنج  هنیمز  نانآ  زا  يرادربنامرف  اب  هک  ار  یناسک  دنک  تنعل  ادخ  ار و  اهنآ  ناعباتم  ناوریپ و 
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َْنب  َِّیلَع  ٍدَّمَُحمابا  ای  َيالْوَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ْمُْهنِم ، َْکَیلاَو  ِهَّللا  َیلا  ٌئَرب 
نب  یلع  دمحمابا ، يا  نم ، يالوم  يا  وت  رب  مالس  میوجیم ، يرازیب  وت  دزن  ادخ و  هاگرد  هب  نانآ  زا 

ُمالَّسلا  ٍِّیلَع ، َْنب  َدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  ابا  ای  َيالْوَم ، ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِْنیَسُْحلا ،
مالس  یلع ، نب  دمحم  رفعجابا  يا  نم  يالوم  يا  وت  رب  مالس  نیسح ،

، َيالْوَم ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ٍدَّمَُحم ، َْنب  َرَفْعَج  ِهَّللاِْدبَعابا  ای  َيالْوَم ، ای  َْکیَلَع 
نم  يالوم  يا  وت  رب  مالس  دمحم ، نب  رفعج  هَّللادبع  ابا  يا  نم ، يالوم  يا  وت  رب 

ِنَسَْحلا  َابا  ای  َيالْوَم ، ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ٍرَفْعَج ، َْنب  یَسُوم  ِنَسَْحلا  َابا  ای 
نسحلابا  يا  نم ، يالوم  يا  وت  رب  مالس  رفعج ، نب  یسوم  نسحلابا  يا 

، ٍِّیلَع َْنب  َدَّمَُحم  ٍرَفْعَجابا  ای  َيالْوَم ، ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  یسُوم  َْنب  َِّیلَع 
، یلع نب  دمحم  رفعجابا  يا  نم ، يالوم  يا  وت  رب  مالس  یسوم ، نب  یلع 

ای َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ٍدَّمَُحم ، َْنب  َِّیلَع  ِنَسَْحلا  َابا  ای  َيالْوَم ، ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
يا  وت  رب  مالس  دمحم ، نب  یلع  نسحلابا  يا  نم ، يالوم  يا  وت  رب  مالس 

َابا ای  َيالْوَم ، ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ٍِّیلَع ، َْنب  َنَسَْحلا  ٍدَّمَُحم  ابا  ای  َيالْوَم ،
ابا يا  نم ، يالوم  يا  وت  رب  مالس  یلع ، نب  نسح  دمحمابا  يا  نم ، يالوم 

یلَعَو  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِنامَّزلا ، َبِحاص  ِنَسَْحلا  َْنب  َدَّمَُحم  ِمِساْقلا 
رب وت و  رب  ادخ  دورد  نامزلا ، بحاص  نسح ، نب  دمحم  مساقلا 

يرْزِو  ِّطَح  یف  یئآعَفُش  اُونوُک  َِّیلاوَم  ای  ِۀَبِّیَّطلا ، ِةَرِهاَّطلا  َِکتَْرتِع 
معیفش  میاهاطخ  ناهانگ و  نتساک  رد  نم  نارورس  يا  تاهزیکاپ ، كاپ و  نادناخ 

551 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ِِهب  یلاَوتا  اِمب  ْمُکَرِخآ  یلاَوتاَو  ْمُْکَیلا ، َلِْزنا  اِمبَو  ِهَّللِاب  ُْتنَمآ  َيایاطَخَو ،

هک  تهج  نامه  هب  مراد  تسود  ار  ناتنیرخآ  و  مراد ، نامیا  هدومن  لزان  امش  رب  هچنآ  ادخ و  هب  دیشاب ،
اَن َِّیلاوَم ا  ای  يّزُْعلاَو  ِتاَّللاَو  ِتُوغاَّطلاَو  ِْتبِْجلا  َنِم  ُْتئَِربَو  ْمَُکلَّوا ،

نم  نم ، نارورس  يا  میوجیم ، يرازیب  يّزع  تال و  توغاط و  تب و  زا  مراد و  تسود  ار  ناتنیلّوا 
ٌِیلَوَو  ْمُکاداع ، ْنَِمل  ٌّوُدَعَو  ْمَُکبَراح ، ْنَِمل  ٌبْرَحَو  ْمُکََملاس ، ْنَِمل  ٌْملِس 

اب تمایق  زور  ات  نم  مگنج و  رد  دـیآرد  گنج  رد  زا  امـش  اب  هک  سک  ره  اـب  و  محلـص ، رد  دـیآرد  حلـص  رد  زا  امـش  اـب  هک  سک  ره  اـب 
ناتنارادتسود  اب  نمشد و  ناتنانمشد 

ُهَّللا  َنََعلَو  ْمُکیبِصاغَو ، ْمُکیِملاظ  ُهَّللا  َنََعلَو  ِۀَمیِْقلا ، ِمْوَی  یلا  ْمُکالاو  ْنَِمل 
دنک تنعل  ادخ  و  ار ، ناتقح  ناگدننکبصغ  ناراکمتس و  دنک  تنعل  ادخ  و  متسود ،

[649 .] ْمُْهنِم ْمُْکَیلاَو  ِهَّللا  َیلا  ُءَْرباَو  ْمِِهبَهْذَم ، َلْهاَو  ْمُهَعاْبتاَو  ْمُهَعایْشا 
. میوجیم يرازیب  امش  دزن  ادخ و  هاگرد  هب  نانآ  زا  ار و  نانآ  ناشیکمه  ناعبات و  ناوریپ و 

***

(: هَّللانیما ترایز   ) مراهچ ترایز 
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رد هک  تسا  یتارایز  نیرتربتعم  زا  یـسلجم » هماّلع   » موحرم دـننام  یناگرزب  رظن  رد  هَّللا » نیما   » تراـیز میاهتفگ  زین  اًـلبق  هک  هنوگ  ناـمه 
. دناوخ ناوتیم  هفّرشم  دهاشم  همه 

. دمآ ترضح  نآ  هقلطم  ترایز  زا  ترایز  نیتسخن  ناونع  هب  هحفص 260 )  ) مالسلا هیلع  نانمؤمریما  تارایز  لصف  رد  ترایز  نیا 
***

(: هّیبجر ترایز   ) مجنپ ترایز 

 » عورش اب  یترایز  زین  بجر  هام  لامعا  رد 
بَجَر  ِیف  ِِهئاِیلْوا  َدَهْشَم  انَدَهْشَأ  يِذَّلا  ِهَّللُدْمَْحلا 

رد ار  نآ  ناوتیم  دش  لقن  مالـسلا  هیلع  رمالابحاص  ترـضح  زا  حور  نب  نیـسح  زا  هک  یتیاور  قباطم  هک  دمآ  دهاوخ  هحفص 631 ) « )
(. بجر هام  رد  هّتبلا   ) دناوخ هفّرشم  دهاشم  زا  کی  ره 

552 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

تارایز زا  دعب  ياهاعد  مهدزای : لصف 

: لّوا ياعد 

: مالسلا مهیلع  هّمئا  زا  مادک  ره  ترایز  زا  سپ  اعد  نیا  ندناوخ  تسا  بحتسم  دیامرفیم : سوواط » نب  دّیس  »
، َْکنَع یئآعُد  ْتَبَجَحَو  َكَْدنِع ، یهْجَو  ْتَقَلْخا  ْدَق  یبُونُذ  َْتناک  ْنا  َّمُهَّللا 

هدش  وت  هب  میاعد  ندیسر  عنام  هدرب و  تهاگشیپ  رد  ار  میوربآ  مناهانگ  رگا  ایادخ 
َرُْشنَتَو ِمیرَْکلا ، َکِهْجَِوب  َّیَلَع  َِلبُْقت  ْنا  َُکلَئْساَف  َکَْنَیبَو ، یْنَیب  َْتلاحَو 

نم  رب  ار  تتمحر  ینک و  ور  نم  هب  تاهنامیرک  لامج  اب  هک  مهاوخیم  وت  زا  هتخادنا ، هلصاف  وت  نم و  نایم  و 
یل  َعَفَْرت  ْنا  ْتَعَنَم  ْدَق  َْتناکْناَو  َِکتاکََرب ، َّیَلَع  َلِّزَُنتَو  َکَتَمْحَر ، َّیَلَع 

میادص  ندیسر  عنام  مهانگ  رگا  و  ینک ، لزان  نم  رب  ار  تتاکرب  ینارتسگب و 
اذ اَن  اهَف ا  ٍۀَِکلْهُم ، ٍۀَئیطَخ  ْنَع  َزَواجَتَت  ْوا  ًاْبنَذ ، یل  َرِفْغَت  ْوا  ًاتْوَص ، َْکَیلا 

منم  نیا  سپ  هتشگ ، ماهدننک  كاله  ناهانگ  زا  تشذگ  عنام  ای  هدش ، نآ  شزرمآ  عنام  ای  هدش  تهاگرد  هب 
ِبَحِاب  َْکَیلا  ٌبِّرَقَتُم  َْکَیلا ، ٌلِّسَوَتُم  َِکلالَج ، ِّزِعَو  َکِهْجَو ، ِمَرَِکب  ٌریجَتْسُم 

رد تاقولخم  نیرتبوبحم  هطساو  هب  میوجیم  بّرقت  هدش و  لّسوتم  تهاگرد  هب  ماهدنهانپ ، تلالج  تّزع  تتاذ و  مرک  هب  هک 
ْمِهِمَظْعاَو  ََکل ، ْمِهِعَوْطاَو  َِکب ، ْمُهالْواَو  َْکیَلَع ، ْمِهِمَرْکاَو  َْکَیلا ، َکِْقلَخ 

نیرتتمظع  اب  وت و  هب  تبسن  نانآ  نیرتعیطم  تدزن و  رد  نانآ  نیرترب  نیرتیمارگ و  تهاگرد و 
، َنیّیِدْهَْملا ِةادُْهلا  ِۀَِّمئَْألا  َنیرِهاَّطلا ، ِِهتَْرتِِعبَو  ٍدَّمَُحم ، َكَْدنِع  ًاناکَمَو  ًَۀلِْزنَم 

، رگتیاده هتفایتیاده  ناماما  شکاپ ، نادناخ  دمحم و  نامه  تدزن ، رد  هاگیاج  نأش و  تهج  زا  نانآ 
َةالُو ْمُهَْتلَعَجَو  ْمِِهتَّدَوَِمب ، َتْرَماَو  ْمُهَتَعاط ، َکِْقلَخ  یلَع  َتْضَرَف  َنیذَّلا 

نایاورنامرف  ار  نانآ  و  يداد ، نامرف  ناشتّبحم  هب  هدرک و  بجاو  تتاقولخم  رب  ار  ناشتعاطا  هک  ینانآ 
ایَو ٍدینَع ، ٍراَّبَج  ِّلُک  َّلِذُم  ای  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َِکلوُسَر  ِدَْعب  ْنِم  ِْرمَْألا 
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يا  و  شکندرگ ، رگمتس  ره  هدننکراوخ  يا  يداد ، رارق  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  تلوسر - زا  دعب 
ُنُمَت  َْکنِم  ًۀَمْحَرَو  َۀَعاَّسلا ، َیِسْفَن  یل  ْبَهَف  يدوُهْجَم  َغََلب  َنینِمْؤُْملا ، َّزِعُم 

ّتنم  نم  رب  نآ  اب  هک  تدوخ  بناج  زا  یتمحر  و  شخبب ، تعاس  نیا  رد  ارم  سپ  دمآ ، رس  هب  مناوت  نانمؤم ، شخبتّزع 
553 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

نیرتناـبرهم يا  نک  میاـطع  يراذـگ  حیرـض  يور  ار  تتروـص  فرط  ود  ره  سوـبب و  ار  حیرـض  هاـگنآ  َنـیمِحاَّرلا . َمَـحْرا  اـی  َّیَلَع  اـِهب 
.*************************** نانابرهم

اَهلانَی ْنا  َُکتَمْحَر  ِهیف  ُْهتَتاف  ْنَم  وُجْرَی  ٌدَهْشَم ال  اذه  َّنا  َّمُهللا  وگب : راذگب و 
نآ  هب  رگید  ياج  رد  هک  درادن  يدیما  دنام  رود  تتمحر  زا  نآ  رد  یسک  رگا  هک  تسا  یهاگتداهش  اجنیا  نیقی  هب  ایادخ  **** 

َمُهللا  ًاِبئآخ ، ُْهنَع  َبآَف  اًلِّمَُؤم  ُهَدَصَق  ٍءِْرما  ِنِم  یقْشا  ٌدَحا  الَو  ِهِْریَغ ، یف 
ایادخ ددرگزاب ، اجنآ  زا  دیماان  یلو  دنک  ور  هاگیاج  نیا  هب  هناراودیما  هک  تسین  نآ  زا  رتهراچیب  یسک  و  دسرب ،

، ِباسِْحلا َْدنِع  ِۀَشَقانُْملاَو  ِبَلَْقنُْملا ، ِۀَْبیَخَو  ِبایِْإلا  ِّرَش  ْنِم  َِکب  ُذوُعا  ّینا 
باسح  ماگنه  رد  يریگتخس  تشگزاب و  رد  يدیماان  ّرش و  زا  مربیم  هانپ  وت  هب 

، َِکتالاوُِمب ُهَتالاُومَو  َِکتَعاِطب ، َکِِّیلَو  َۀَعاط  َنِْرقَت  ْنا  ِّبَر  ای  َكاشاحَو 
تیوریپ  هب  ار  وا  زا  يوریپ  تیرادربنامرف و  هب  ار  ّتیلو  زا  يرادربنامرف  هک  تسا  دیعب  وت  زا  نم  راگدرورپ  يا  و 

یلا  ِدالِْبلا  ِدُْعب  ْنِم  َلِّمَحَتُْملاَو  ُهَِرئآز ، َسِیُْؤت  َُّمث  َِکتَیِصْعَِمب  ُهَتَیِصْعَمَو 
شربق  هب  ندیسر  يارب  ار  هار  يرود  هک  نآ  شرئاز و  یلو  يزاس  نورقم  تینامرفان  هب  ار  شینامرفان  و 

َْکَیلا  ُبُولُْقلا  َِتناک  ْذا  يریمَض  َِکلذ  یلَع  ُدِقَْعنَیال  ِّبَر  ای  َِکتَّزِعَو  ِهِْربَق ،
وت زا  اهلد  اریز  مرادن ، رواب  ار  نیا  نم  راگدرورپ  يا  دنگوس  تتّزع  هب  ینادرگ ، دیماان  هدومن  لّمحت 

: وگب عادو  تقو  ناوخب و  ترایز  زامن  سپس  ُریُشت . ِلیمَْجلِاب 
.******************** دنکیم دای  یکین  هب 

ٍِمئَس  ٍعِّدَُوم ال  َمالَس  َِۀلاسِّرلا ، َنِدْعَمَو  ِةَُّوبُّنلا ، ِْتَیب  َلْها  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا 
تسا  هتسخ  هن  هک  ياهدننک  یظفاحادخ  مالس  تلاسر ، هنیجنگ  تّوبن و  نادناخ  يا  امش  رب  مالس 

َمالَس  ٌدیجَم ، ٌدیمَح  ُهَّنا  ِْتیَْبلاَلْها ، ْمُْکیَلَع  ُُهتاکََربَو  ِهَّللاُۀَمْحَرَو  ٍلاق ، الَو 
مالس  تسا ، راوگرزب  هدوتس و  وا  هک  ارچ  داب  نادناخ  امش  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  و  گنتلد ، هن  و 

ٍِرثُْؤم الَو  ْمُِکب ، ٍلِْدبَتْسُم  الَو  ْمُْکنَع ، ٍفِرَْحنُم  الَو  ْمُْکنَع ، ٍبِغار  َْریَغ  ٍِّیلَو 
امش زا  شیب  ار  یسک  و  هدادن ، رارق  نیزگیاج  امش  يارب  و  تسین ، نادرگيور  امش  زا  و  تسا ، راودیما  امش  هب  هک  يرادتسود 

، ْمُکِرُوُبق ِةَرایِز  ْنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ  ُهَّللا  ُهَلَعَج  ال  ْمُِکبُْرق ، یف  ٍدِهاز  الَو  ْمُْکیَلَع ،
ترایز  نیرخآ  ار  ناتیاهربق  زا  مترایز  نیا  دنوادخ  دنکیمن ، يرود  ناتراوج  زا  و  درادن ، تسود 

ُهَّللا  َِینَرَشَح  َو  ُُهتاکََربَو ، ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  َو  ْمُکِدِهاشَم ، ِناْیتا  َو 
روشحم امش  هورگ  رد  ارم  ادخ  داب و  امش  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  دهدن و  رارق  ناتهاگرد  هب  ندمآ  و 

554 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، ْمُِکَتلْوَد یف  ینَنَّکَمَو  یّنَع  ْمُکاضْراَو  ْمُکَضْوَح ، ینَدَرْواَو  ْمُِکتَْرمُز ، یف 

دشخب تردق  ارم  امش  تموکح  رد  و  دزاس ، دونشخ  نم  زا  ار  امش  دنادرگ و  دراو  امش  رثوک  ضوح  رب  دنادرگ و 
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َرَفَغَو ْمُِکب ، ییْعَس  َرَکَش  َو  ْمُکِماَّیا ، یف  ینَکَّلَم  َو  ْمُِکتَعْجَر ، یف  ینایْحاَو 
هب  و  دریذپب ، ار  مشالت  امش  هطساو  هب  و  دنادرگ ، ممکاح  ناتراگزور  رد  و  دنادرگ ، هدنز  ناتتعجر  رد  و 

، ْمُِکتالاوُِمب یبْعَک  یلْعا  َو  ْمُکِّبُِحب ، یتَْرثَع  َلاقا  َو  ْمُِکتَعافَِشب ، یبُونُذ 
دنادرگ مدنمجرا  ناتیوریپ  هب  و  درذگرد ، میاهشزغل  زا  ناتتبحم  هب  دزرمایب و  ار  مناهانگ  ناتتعافش 

ًاِحْلفُم ُِبلَْقنَی  ْنَّمِم  ینَلَعَجَو  ْمُکیدُِهب ، ینَّزَعاَو  ْمُِکتَعاِطب ، ینَفَّرَشَو 
ِراگتسر هک  یلاح  رد  دندرگیم  زاب  هک  دهد  رارق  یناسک  زا  ارم  و  دنادرگ ، مزیزع  ناتتیاده  اب  و  دشخب ، متفارش  امش  زا  تعاطا  اب  و 

، ِِهتَیافِکَو ِِهلْضَفَو  ِهَّللا  ِناوْضِِرب  ًاِزئاف  ًاِّینَغ ، ًافاعُم  ًاِمناغ ، ًاِملاس  ًاحِْجنُم ،
دناهدیسر شتیانع  فطل و  ادخ و  يدونشخ  هب  و  دنزاینیب ، هدش و  هدیشخب  قفوم ، ِتمالس  زوریپ ،

، ْمُِکتَعیشَو ْمُکیّبُِحمَو  ْمُکیلاوَمَو  ْمُکِراَّوُز ، ْنِم  ٌدَحا  ِِهب  ُِبلَْقنَی  ام  ِلَْضفِاب 
دندرگیم زاب  ناتنایعیش  ناّبحم و  نارادتسود و  نارئاز و  زا  کی  ره  هک  یلکش  نیرتهب  هب 

، ٍۀَقِداص ٍۀَِّیِنب  ّیبَر  یناْقبا  ام  َدْوَْعلا  َُّمث  َدْوَْعلا  َُّمث  َدْوَْعلا  ُهَّللا  َِینَقَزَر  َو 
قداص  یتّین  اب  دنادرگ ، میزور  ماهدنز ، هک  یمادام  ار  ناکم ) نیا  هب   ) تشگزاب هتسویپ  ادخ  و 

ُْهلَعَْجت  َّمُهللا ال  ٍبِّیَط ، ٍلالَح  ٍعِساو  ٍقْزِر  َو  ٍتابْخاَو ، يْوقَتَو  ٍنامیا  َو 
ار مترایز  نیا  ایادخ  هزیکاپ ، لالح و  عیسو و  يزور  و  ینتورف ، اوقت و  نامیا و  و 

َةَرِفْغَْملا َِیل  ْبِجْواَو  ْمِْهیَلَع ، ِةالَّصلا  َو  ْمِهِرْکِذ ، َو  ْمِِهتَرایِز  ْنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ 
شزرمآ  نادرگ  بجاو  نم  رب  و  هدم ، رارق  ناشیارب  دورد  دای و  ترایز و  نیرخآ 

امَک َِۀباجِْإلا ، َنْسُحَو  َنامیِْإلاَو ، َزْوَفلاَو  َۀَکَرَْبلاَو ، َْریَْخلاَو  َۀَمْحَّرلاَو ،
هک  هنوگنامه  ار ، وکین  تباجا  نامیا و  يراگتسر و  تکرب و  ریخ و  تمحر و  و 

یف  َنیبِغاَّرلاَو  ْمُهَتَعاط ، َنیبِجوُْملا  ْمِهِّقَِحب ، َنیفِراْعلا  َِکئآِیلْوَِأل  َْتبَجْوا 
ناشترایز  قاتشم  دنتسنادیم و  بجاو  دوخ  رب  ار  ناشتعاطا  دندوب و  ناماما  قح  هب  يانشآ  هک  تئایلوا  يارب  یتخاس  بجاو 

یلْهاَو  یلامَو  یسْفَن  َو  یّماَو  ُْمْتنا  یبِاب  ْمِْهَیلاَو ، َْکَیلا  َنیبِّرَقَتُْملا  ُمِِهتَرایِز ،
، امش يادف  ماهداوناخ  لام و  ناج و  ردام و  ردپ و  دنتسجیم ، بّرقت  نانآ  وت و  هاگرد  هب  دندوب و 

، ْمُِکتَعافَش یف  ینُولِخْداَو  ْمُِکبْزِح ، یف  ینوُرِّیَصَو  ْمُکِّمَه ، ْنِم  ینُولَعْجا 
دینک لخاد  ناتتعافش  رد  دیهد و  رارق  ناتدوخ  هورگ  رد  ناتتیانع و  دروم  ارم 
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ِْغْلباَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ْمُکِّبَر ، َْدنِع  ینوُرُکْذاَو 

، تسرف دورد  شکاپ  نادناخ  دمحم و  رب  ایادخ  دینک ، دای  ناتراگدرورپ  دزن  رد  و 
ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلاَو  ًامالَسَو ، ًةَریثَک  ًۀَّیَِحت  یّنَع  ْمُهَداسْجاَو  ْمُهَحاوْرا 

مالس  ناسرب و  نانآ  ياهندب  حاورا و  هب  ارم  ناوارف  مالس  دورد و 
[650 .] ُُهتاکََربَو ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو 

. داب امش  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  و 
***

(: نیماضملا ۀیلاع  ياعد   ) مود ياعد 
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: دناوخ ناوتیم  مالسلا  مهیلع  هّمئا  زا  کی  ره  ترایز  زا  دعب  هک  تسا  هدروآ  رئازلا » حابصم   » رد سوواط » نب  دّیس   » زین ار  اعد  نیا 
ُتْدَصَقَف  ِِهتَعاط ، ِضْرَِفل  ًادِقَتْعُم  ِِهتَمامِاب ، ارِقُم  َمامِْإلا  اَذه  ُْترُز  ّینا  َّمُهللا 

ترایز  سپ  مدقتعم ، شتعاطا  بوجو  هب  مراد و  رارقا  شتماما  هب  هک  یلاح  رد  مدومن  ترایز  ار  ماما  نیا  نم  ایادخ 
، َيایاطَخَو یتائِّیَس  ِةَْرثَکَو  یماثآ  ِتاِقبُومَو  یبُویُعَو  یبُونُِذب  ُهَدَهْشَم 

متاهابتشا  ناهانگ و  یناوارف  ماهدنهدرازآ و  ياهمرج  اهبیع و  ناهانگ و  اب  مدومن  دصق  ار  شهاگراب 
، َکَتَمْحَر ًایِجار  َکِْملِِحب ، ًاذیعَتْسُم  َكِْوفَِعب ، ًاریجَتْسُم  یّنِم  ُُهفِْرعَت  امَو 

راودیما تتمحر  هب  و  ماهدنهانپ ، تییابیکش  هب  راودیما و  تشزرمآ  هب  هک  یلاح  رد  ینادیم  نم  زا  وت  هچنآ  و 
، َِکئاِیلوا ِْنباَو  َکِِّیلَِوب ، ًاعِفْشَتْسُم  َِکتَْفاَِرب ، ًاِذئآع  َِکنْکُر ، یلا  ًائِجال 

ءایلوا دنزرف  یلو و  و  ماهتفرگ ، رارق  وت  فطل  هیاس  رد  ماهدروآ و  هانپ  وت  تردق  هب  و 
، َِکئافَلُخ ِْنباَو  َِکتَفیلَخَو  َِکئانَما ، ِْنباَو  َِکنیماَو  َِکئآیِفْصا ، ِْنباَو  َکِّیِفَصَو 

. مریگیم عیفش  ار  تئافلخ  دنزرف  هفیلخ و  تنانیما و  دنزرف  نیما و  ناگدیزگرب و  دنزرف  تاهدیزگرب و  و 
هتفگ  یبا »  » دیاب نبا »  » هملک ياجب  دروم  راهچ  ره  رد  دوش  هدناوخ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ترایز  رد  اعد  نیا  هاگره  )

یلا  َۀَعیرَّذلاَو  َِکناوْضِرَو ، َِکتَمْحَر  یلا  َۀَلیسَْولا  ُمُهَْتلَعَج  َنیذَّلا  دوش .)
هب  ندیسر  هار  تیدونشوخ و  تمحر و  هب  ندیسر  هطساو  هک  ینانآ  *** 

ْنِم  َفَلَس  ام  یل  َرِفْغَت  ْنا  َْکَیلا  یتَجاح  ُلَّواَو  َّمُهللا  َِکناْرفُغَو ، َِکتَْفاَر 
ناوارف  ناهانگ  هک  تسا  نیا  تهاگرد  هب  متجاح  نیلوا  ایادخ  يداد ، ناشرارق  تشزرمآ  فطل و 
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ینید  َرِّهَُطتَو  يرْمُع  ْنِم  َیَِقب  امیف  ینَمِصْعَت  ْناَو  اِهتَْرثَک ، یلَع  یبُونُذ 

ار منید  ینک و  ظفح  هانگ ) زا   ) مرمع هدنامیقاب  رد  ارم  و  يزرمایب ، ارم  هتشذگ 
ِداسَْفلاَو ِکَّشلاَو  ِْبیَّرلا  َنِم  ُهَیِمَْحتَو  ِِهب ، يرُْزیَو  ُُهنیشَیَو  ُهُسِّنَُدی  اَّمِم 

یهابت  دیدرت و  کش و  زا  ار  نآ  ینادرگ و  كاپ  هتخاس ، وربآیب  هابت و  هدولآ و  ار  نآ  هچنآ  زا 
ِءآبَجُّنلا ِِهتَّیِّرُذَو  َِکلوُسَر ، ِۀَعاطَو  َِکتَعاط  یلَع  ینَتِّبَُثتَو  ِكْرِّشلاَو ،

بیجن  لسن  تلوسر و  تعاطا  تتعاطا و  رب  ارم  و  ینک ، ظفح  كرش ، و 
ام ینَِییُْحتَو  َُکتاکََربَو ، َکُمالَسَو  َُکتَمْحَرَو  ْمِْهیَلَع  َُکتاوَلَص  ِءآدَعُّسلا ،

ماهدنز  هک  مادام  و  ینادرگ ، مدق  تباث  داب - نانآ  رب  وت  تاکرب  مالس و  تمحر و  دورد و  هک  شدنمتداعس - و 
َوُحْمَت ْناَو ال  ْمِِهتَعاط ، یلَع  ینَّتَما  اذا  ینَتیُمتَو  ْمِِهتَعاط ، یلَع  ینَْتیَیْحا 

، ناریمب ناشیا  تعاطا  رب  ندرم  تقو  رد  و  رادب ، ماهدنز  ناشیا  تعاطا  رب 
، ْمُهَِّربَو ْمِِهئآِیلْوا  َۀَقَفاُرمَو  ْمِِهئادْعا ، َضُْغبَو  ْمُهَتَّبَحَمَو ، ْمُهَتَّدَوَم  یْبلَق  ْنِم 

ینکن  وحم  ملد  زا  ار  نانآ  هب  یکین  ناشنارادتسود و  یهارمه  ناشنانمشد و  هنیک  نانآ و  ّتبحم  یتسود و  و 
َۀَبَظاوُْملاَو َکَتَدابِع ، َّیلا  َبِّبَُحتَو  یّنِم  َِکلذ  َلَبْقَت  ْنا  ِّبَر  ای  َُکلَئْساَو 

تبظاوم  تتدابع و  هب  يریذپب و  نم  زا  ار  ترایز )  ) نیا هک  مهاوخیم  وت  زا  نم  راگدرورپ  يا  و 
، اْهنَع ینَعَفْدَتَو  َکَمِراحَمَو ، َکَیصاعَم  ََّیلا  َضِّغَُبتَو  اَهل ، ینَطِّشَُنتَو  اْهیَلَع ،
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يراد  مزاب  اهنآ  زا  هدنادرگ و  مضوغبم  ار  تیاهمارح  ناهانگ و  و  یشخب ، مطاشن  نآ  ماجنا  رب  ینادرگ و  مدنمهقالع  نآ  رب 
، اْهنَع َیِخارَّتلاَو  اِهب ، َۀَناِهتْسِْإلاَو  یتالَص  یف  َریصْقَّتلا  ِینَبِّنَُجتَو 

يزاس  رود  نآ  ماجنا  رد  ریخأت  نآ و  ندرمشکبس  مزامن و  ماجنا  رد  یهاتوک  زا  ارم  و 
َُکتاوَلَص  َِکلوُسَر ، ِۀَّنُس  یلَع  ِِهب  َتْرَماَو  َتْضَرَف  امَک  اِهتَیِدْاَِتل  ینَقِّفَُوتَو 

دورد هک  تلوسر - ّتنس  قباطم  نآ  ماجنا  هب  هدومن و  بجاو  هک  هنوگنآ  يرادب  مقّفوم  نآ  ماجنا  رب  و 
يرْدَص  َحَرْشَتَو  ًاعوُشُخَو ، ًاعوُضُخ  َُکتاکََربَو ، َُکتَمْحَرَو  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع 

ینک  ممرگلد  و  ياهداد ، نامرف  یگداتفا  ینتورف و  لاح  رد  داب - شنادناخ  وا و  رب  وت  تاکرب  تمحر و  و 
یلا  ِناسْحِْإلاَو  ِفوُْرعَْملا ، ِلَْذبَو  ِتاقَدَّصلا ، ِءآطْعاَو  ِةاکَّزلا ، ِءآتیِإل 

هب  ناسحا  یکین و  کین و  ياهراک  ماجنا  تاقدص و  نداد  تاکز و  تخادرپ  هب 
ْنا  َدَْعب  اَّلا  یناَّفَوَتَت  الَو  ْمِِهتاساُومَو ، ُمالَّسلا ، ُمِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِۀَعیش 
ات يرادب  ماهدنز  و  داب - دورد  نانآ  رب  هک  دمحم - نادناخ  نایعیش 
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ُمِْهیَلَع  ِۀَِّمئَْألا  ِرُوُبقَو  َکِِّیبَن  ِْربَق  َةَرایِزَو  ِمارَْحلا ، َِکْتَیب  َّجَح  ینَقُزَْرت 

ینادرگ  میزور  ار  داب - دورد  نانآ  رب  هک  ناماما - تربمایپ و  ربق  ترایز  مارحلا و  هَّللا  تیب  جح 
اًلَمَعَو اهُدَمَْحت ، ًۀَِّینَو  اهاضَْرت ، ًاحوُصَن  ًَۀبَْوت  ِّبَر  ای  َُکلَئْساَو  ُمالَّسلا ،

لمع  ار و  تشیاتس  دروم  صلاخ )  ) ّتین و  ار ، تدنسپ  دروم  یعقاو  هبوت  مهاوخیم  وت  زا  نم  راگدرورپ  يا  و 
َیَلَع  َنِّوَُهتَو  ینَْتیَّفََوت  اذا  ینَمَحَْرتَو  یل  َرِفْغَت  ْناَو  ُُهلَبْقَت ، ًاِحلاص 

ياهیتخس  یناسآ  ار و  مگرم  ماگنه  تمحر  شزرمآ و  و  ار ، تشریذپ  دروم  هتسیاش 
ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَص  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  ِةَْرمُز  یف  ینَرُشَْحتَو  ِتْوَْملا ، ِتارَکَس 

روشحم داب - نانآ  رب  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  شنادناخ - دمحم و  هورگ  رد  ارم  هک  نیا  و  ار ، مندنک  ناج 
، َِکتَعاط یف  ًاریزَغ  یْعمَد  َلَعَْجتَو  َِکتَمْحَِرب ، َۀَّنَْجلا  ِینَلِخُْدتَو  ْمِْهیَلَعَو ،

نک  ناوارف  تیگدنب  هار  رد  ار  مکشا  و  ینک ، ملخاد  تشهب  رد  تتمحر  هب  و  ینادرگ ،
، َِکئآِیلْوا یلَع  ًافوُطَع  یْبلَقَو  َْکنِم ، یُنبِّرَُقی  امیف  ًۀَیِراج  یتَْربَعَو 

نک  نابرهم  تئایلوا  هب  ار  ملد  و  زاس ، يراج  دنکیم  کیدزن  وت  هب  ارم  هچنآ  رد  ار  مکشرس  و 
، ِةَدیدَّشلا ِضاْرمَْألاَو  ِتافْآلاَو ، ِتاهاْعلاَنِم  اْینُّدلا  ِهِذه  یف  ینَنوُصَتَو 

دیدش ياهيرامیب  اهتفآ و  اهبیسآ و  زا  ایند  نیا  رد  ارم  و 
ِنَع  یْبلَق  َفِرْصَتَو  ِثِداوَْحلاَو ، ِءالَْبلا  ِعاْونا  ِعیمَجَو  ِۀَنِمْزُْملا ، ِماقْسَْألاَو 

مارح  زا  ار  ملد  و  نادرگ ، نمیا  راوگان )  ) ثداوح اهالب و  یمامت  نمزم و  ياهدرد  و 
، َُهباْوبا یل  َحَتْفَتَو  َلالَْحلا ، ََّیلا  َبِّبَُحتَو  َکَیِصاعَم ، َّیلا  َضِّغَُبتَو  ِمارَْحلا ،

ياشگب  میور  هب  ار  نآ  ياهرد  نادرگ و  مبوبحم  ار  لالح  و  زاس ، مضوغبم  ار  تینامرفان  نادرگزاب و 
یّنَع  ِنَحِْملا  َباْوبا  َِقْلُغتَو  يرْمُع  یف  َّدُمَتَو  َْهیَلَع ، یْلِعفَو  یتَِّین  َتِّبَُثتَو 

دنبب میور  هب  ار  یتخس  ياهرد  نادرگ و  ینالوط  ار  مرمع  رادب و  تباث  نآ  رب  ار  ملعف  تین و  و 
الَو ََّیلا ، ِِهب  َْتنَسْحا  اَّمِم  ًاْئیَش  َّدِرَتْسَت  الَو  َّیلَع ، ِِهب  َْتنَنَم  ام  ینَُبلْسَت  الَو 
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، نادرگن زاب  نم  زا  ياهدومن  ناسحا  نم  هب  هچنآ  و  ریگن ، نم  زا  ياهدومن  اطع  نم  هب  هچنآ  و 
ُهَفِعاُضتَو  ینَْتلَّوَخ  امیف  َدیَزتَو  َّیَلَع ، اِهب  َتْمَْعنا  یتَّلا  َمَعِّنلا  یِّنِم  َعِْزنَت 

نک  فعاضم  ار  نآ  يازفایب و  ياهدرک  اطع  نم  هب  هچنآ  رد  و  ریگم ، نم  زا  ياهتشاد  ینازرا  نم  رب  هک  ییاهتمعن  و 
، ًاِیفاو ًایِمان  ًائینَه  ًاِغئآس ، ًاعِساو  ًاریثَک  ًالام  ینَقُزَْرت  َو  ًۀَفَعاضُم ، ًافاعْضا 

نادرگ  میزور  یفاک  هدنیازف و  اراوگ و  لالح ، عیسو  ناوارف و  لام  و 
558 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ینَِینُْغتَو  ًۀَّمآع ، ًۀَِغباس  ًۀَمِْعنَو  ًاعینَم ، ًاضیرَع  ًاهاجَو  ًاِیفاک ، ًاِیقاب  ًاّزِعَو 
روما نیا  اب  ارم  و  هدرتسگ ، ناوارف و  یتمعن  و  ینتفایانتسد ، هدرتسگ و  یماقم  و  یفاک ، هدنیاپ و  یتّزع  و 

ًافاعُم اْهنِم  ینَصِّلَُخت  َو  ِۀَبْعَّصلا ، ِدِراوَْملا  َو  ِةَدَّکَنُْملا ، ِِبلاطَْملا  ِنَع  َِکلِذب 
یتمالس  اب  نک  میاهر  اهنآ  زا  و  زاس ، زاینیب  راوشد  ياهراک  هدننکهتسخ و  شالت  زا 

یلام  َّیَلَع  َظَفَْحت  َو  ینَتْحَنَم  َو  ینَْتیَطْعا  ام  َو  يَدلَو  َو  یسْفَن  َو  ینید  یف 
ییاراد  و  ياهدیشخب ، هدومن و  اطع  نم  هب  هچنآ  نادنزرف و  ناج و  نید و  رد 

ینَطَو  یلا  ینَّدَُرت  َو  ِةَِربابَْجلا ، َيِْدیا  یّنَع  َِضبْقَتَو  ینَْتلَّوَخ  ام  َعیمَج  َو 
نادرگزاب  منطو  هب  ارم  و  نادرگ ، هاتوک  نم  زا  ار  نارگمتس  تسد  و  نک ، ظفح  ار  ياهتشاد  ینازرا  نم  هب  هچنآ  یمامت  و 

يْرما  َۀَِبقاع  َلَعَْجت  َو  یتَرِخآ  َو  َياْینُد  یف  یلَما  َۀَیاِهن  ینَغِّلَُبت  َو 
ار مراک  تبقاع  و  ناسرب ، ترخآ  ایند و  رد  میاهوزرآ  تیاهن  هب  و 

َنَسَح  ِلاْحلا ، َعِساو  ِرْدَّصلا ، َبیحَر  ینَلَعَْجت  َو  ًۀَمیلَس ، ًۀَنَسَح  ًةَدوُمْحَم 
راتفرشوخ زابلد و  تسد و  تواخس و  اب  ارم  و  هد ، رارق  نئمطم  وکین و  هدیدنسپ و 

، ِروُّزلا ِلْوَقَو  ِتُْهْبلاَو  ِبْذِْکلاَو  ِقافِّنلاَو ، ِْعنَْملاَو  ِلُْخْبلا  َنِم  ًادیَعب  ِْقلُْخلا ،
هد  رارق  لطاب  نخس  تمهت و  غورد و  ییورود و  يرظنگنت و  لخب و  زا  رود  و 

َِبر  ای  ینَسُرَْحتَو  ْمِِهتَعیشَو ، ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  َۀَّبَحَم  یْبلَق  یف  َخِسُْرتَو 

ص558 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
تششخب  تمحر و  هب  ارم  نم ، راگدرورپ  يا  و  نک ، خسار  ملد  رب  ار  ناشنایعیش  دّمحم و  نادناخ  دّمحم و  ّتبحم  و 

ِلْهاَو  یناوْخاَو  یتَنازُح  ِلْهاَو  يَدلَو  َو  یلامَو  یلْهاَو  یسْفَن  یف 
ناتسود  ناردارب و  ناراوخمغ و  نادنزرف و  لام و  هداوناخ و  ناج و  رد 

ِدَق َو  َكَْدنِع ، یتاجاح  ِهِذه  َّمُهللا  َكِدوُجَو ، َِکتَمْحَِرب  یتَّیِّرُذَو  یتَّدَوَم 
هک  تسوت  هاگرد  هب  میاهتجاح  اهنیا  ایادخ  امرف ، تظفاحم  ملسن  و 

ٌۀَلْهَس َْکیَلَع  َو  ٌةَریقَح ، ٌةَریغَص  َكَْدنِع  َیِه  َو  یّحُشَو  یمُْؤِلل  اُهتْرَثْکَتْسا 
ناسآ  وت  رب  نآ ) ماجنا   ) رادقمیب و کچوک و  وت  دزن  اهنآ  هک  یلاح  رد  مدوزفا ، نآ  رب  معمط  يرظن و  گنت  رطاخهب 

، َكَْدنِع ُمالَّسلا  ُمِْهیَلَعَو  ِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  ِهاِجب  َُکلَئْساَف  ٌةَریسَی ،
تدزن  رد  داب - نانآ  رب  وا و  رب  دورد  هک  وا - نادناخ  دّمحم و  ماقم  هب  مهاوخیم  وت  زا  سپ  تسا ، هداس  و 

َِکئآیِفْصا  َو  َِکلُسُرَو ، َِکئآِیْبنا  ِِرئآِسبَو  ْمَُهل ، َْتبَجْوا  اِمبَو  َْکیَلَع ، ْمِهِّقَِحبَو 
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ناگدیزگرب  ناگداتسرف و  ناربمایپ و  یمامت  رب  نانآ و  رب  هچنآ  ّقح  هب  و  وت ، رب  ناشّقح  هب  و 
559 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

اهَْتیَضَق اََّمل  ِمَظْعَْألا  ِمَظْعَْألا  َکِمْسِاب  َو  َكِدابِع ، ْنِم  َنیِصلْخُْملا  َِکئآِیلْوا  َو 
ار میاهتجاح  یمامت  هک  تمظعا  مظعا  مسا  ّقح  هب  ياهدومن و  بجاو  تناگدنب  زا  صلاخ  نارادتسود  و 

َبِحاص  ْعِّفَش  َو  َّمُهَّللا  یئآجَر  َو  یلَما  ْبِّیَُخت  َْمل  َو  اِهب ، ینَتْفَعْساَو  اهَّلُک ،
بحاص  تعافش  ایادخ  ینادرگم ، دیماان  ار  میوزرآ  دیما و  و  ینک ، تباجا  ار  میاههتساوخ  و  يروآرب ،

َیلا  یل  َعَفْشَت  ْنا  َُکلَئْسا  ِهَّللا ، َنیما  ای  ِهَّللا  َِّیلَو  ای  يدِّیَس  ای  َِّیف ، ِْربَْقلا  اَذه 
یمامت  رد  هک  مهاوخیم  وت  زا  ادخ ، نیما  يا  ادخ ، یلو  يا  نم  ياقآ  يا  ریذپب ، مدروم  رد  ار  ربق  نیا 

ِقَِحب  َو  َنیرِهاَّطلا ، َِکئآبآ  ِّقَِحب  اهِّلُک ، ِتاجاْحلا  ِهِذه  یف  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا 
قح  هب  تداهنكاپ و  ناردپ  ّقح  هب  یشاب ، معیفش  یمارگ  زیزع و  ِدنوادخ  دزن  میاهتجاح 

، َۀَفیرَّشلا ََۀلِْزنَْملا  ُُهئآمْسا ، ْتَسَّدَقَت  ِهَّللاَْدنِع  ََکل  َّناَف  َنیبَجَْتنُْملا ، َكِدالْوا 
تفارش  اب  ماقم  تسا ، سّدقم  شیاهمان  هک  يدنوادخ  دزن  تسوت  يارب  هک  ارچ  تاهدیزگرب ، نادنزرف 

ُهَجْوا  َوُه  ْنَم  ُْتفَرَع  َْول  َّمُهللا  َضیرَْعلا ، َهاْجلاَو  َۀَلیلَْجلا ، َۀَبَتْرَْملاَو 
نیا  زا  دنموربآ  تدزن  رد  ار  یسک  رگا  ایادخ  عیسو ، هاگیاج  و  یلاع ، ياهبتر  و 

ُمالَّسلا  ُمِْهیَلَع  َنیرِهاَّطلا  ِِهئآْنباَو  ِِهئآبآ  ْنِم  َو  ِمامِْإلا ، اَذه  ْنِم  َكَْدنِع 
متخانشیم  داب - ناشیا  رب  مالس  دورد و  هک  شکاپ - نادنزرف  ناردپ و  زا  ماما و 

، ِهِذه یتاِبلَط  َو  یتَجاح  َماما  ْمُُهْتمَّدَق  َو  یئآعَفُش  ْمُُهْتلَعََجل  ُةالَّصلاَو ،
مدادیم  رارق  میاههتساوخ  تجاح و  شیپاشیپ  دوخ و  ناعیفش  ار  نانآ  نیقی  هب 

، َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  ُُهلْها  َْتنا  ام  یب  ْلَْعفاَو  یل  ْبِجَتْساَو  یّنِم  ْعَمْساَف 
. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  هد  ماجنا  ینآ  هتسیاش  وت  هچنآ  نم  دروم  رد  امرف و  تباجا  ونشب و  نم  زا  ایادخ ) )

ینید  ِِحلاص  ْنِم  یتَنِْطف  ُهُْغْلبَت  َْملَو  یتَلَئْسَم  ُْهنَع  ْتَرُصَق  ام  َو  َّمُهللا 
نید  حالص  زا  هچنآ  دشن و  نآ  لماش  متساوخرد  هچنآ  ایادخ 

ْرِفْغاَو یل  ْبَهَو  ینْسُرْحاَو  ینْظَفْحاَو  َّیلَع ، ِِهب  ُْنْنماَف  یتَرِخآَو  َياْینُدَو 
ارم شخبب و  نم  رب  امن و  يرادساپ  ظفح و  ارم  و  راذگ ، ّتنم  نم  رب  شتباجا  هب  تسا ، هدرکن  روطخ  مرکف  هب  مترخآ  ایند و  و 

ْوا ٍدینَع ، ٍناْطلُس  ْوا  ٍدیرَم ، ٍناْطیَش  ْنِم  ٍهوُرْکَم ، ْوا  ٍءوُِسب  ینَدارا  ْنَم  َو  یل 
ای ملاظ  ياورنامرف  ای  نامرفان  ناطیش  هچ  دنک  دصق  یتشز  ای  يدب  هب  ارم  هک  ره  و  زرمایب ،

، ٍغاب ْوا  ٍِملاظ  ْوا  ًۀَمِْعن ، َّیَلَع  ٍدِساح  ْوا  اْینُد ، یف  ٍعِزانُم  ْوا  ٍنید ، یف  ٍِفلاُخم 
شکرس  ای  راکمتس ، ای  میاهتمعن ، هب  تبسن  دوسح  ای  ایند ، روما )  ) رد يوجهزیتس  ای  نید  رد  فلاخم 

560 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ینِفْکاَو  ِهِسْفَِنب ، یّنَع  ُْهلَغْشاَو  ُهَْدیَک ، یّنَع  ْفِرْصاَو  ُهَدَی ، یّنَع  ِْضْبقاَف 

وا ّرش  و  زاس ، لوغشم  شدوخ  هب  نم  ياج  هب  ار  وا  نک و  رود  نم  زا  ار  شرکم  نک و  هاتوک  نم  زا  ار  شتسد 
یب  ُفِحُْجیَو  ینُّرُضَی  ام  ِّلُک  ْنِم  ینْرِجاَو  ِِهنیطایَشَو ، ِهِعاْبتا  َّرَشَو  ُهَّرَش ،

هد  مهانپ  دنزیم ، ررض  دناسریم و  نایز  نم  هب  هچنآ  زا  و  نک ، رود  نم  زا  ار  شنیطایش  ناوریپ و  و 
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یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ُمَلْعا ، اَّمِمَو ال  ُمَلْعا  اَّمِم  ِهِّلُک  ِْریَْخلا  َعیمَج  ینِطْعاَو 
رب ایادخ  نک ، میاطع  منادیمن  منادیم و  هچنآ  زا  ار  اهیکین  یمامت  و 

یمامْعاَو  یتاوَخاَو  یناوْخِِإلَو  َّيَِدلاِولَو ، یلْرِفْغاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم 
اهومع نارهاوخ و  ناردارب و  ردام و  ردپ و  ارم و  زرمایب  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و 

، ْمِهیرارَذَو ْمِهِدالْواَو  یتاَّدَجَو  يدادْجاَو  یتالاخَو  یلاوْخاَو  یتاَّمَعَو 
اهنآ لسن  نادنزرف و  اهگرزبردام و  اهگرزبردپ و  اههلاخ و  اهییاد و  اههمع و 

ْنِم  َکیف  یناوْخاَو  یناریجَو  یئاقِدْصاَو  یئآبِْرقاَو  یتاَّیِّرُذَو  یجاوْزاَو 
رد مینید  ناردارب  ار و  میاههیاسمه  ناتسود و  ناکیدزن و  ملسن و  نارسمه و  و 

، ِتانِمْؤُْملاَو َنینِمْؤُْملا  َنِم  یتَّدَوَم  ِلْها  ِعیمَِجلَو  ِبْرَْغلاَو ، ِقْرَّشلا  ِلْها 
نامیا  اب  نانز  نادرم و  زا  مناتسود  یمامت  نیمز و  برغ  قرش و 
یّنِم  َمَّلَعَت  ْوا  ًاْریَخ ، ینَمَّلَع  ْنَم  ِعیمَِجلَو  ِتاْومْالاَو ، ْمُْهنِم  ِءآیْحْالا 

دناهتفرگ دای  یلمع  نم  زا  ای  دناهتخومآ  يریخ  راک  نم  هب  هک  نانآ  یمامت  ناشیا و  هدرم  هدنز و 
َِکتَّجُح  ِدَهْشَِمل  یتَرایِزِو  یئآعُد  ِِحلاص  یف  ْمُهْکِرْشا  َّمُهللا  ًاْملِع ،

تّجح  هاگراب  زا  مترایز  مریخ و  ياعد  رد  ار  نانآ  ایادخ 
، َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب  ْمِِهتَیِعْدا ، ِِحلاص  یف  ینْکِرْشاَو  َکِِّیلَوَو ،

. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تتمحر  هب  نک ، کیرش  نانآ  ریخ  ياعد  رد  ارم  نادرگ و  کیرش  ّتیلو  و 
يدِّیَس  ای  ُُهتاکََربَو ، ِهَّللاُۀَمْحَرَو  َْکیَلَع  ُمالَّسلاَو  َمالَّسلا ، ُمُْهنِم  َکَِّیلَو  ْغَِّلبَو 

رورس يا  داب  وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  و  ناسرب ، ّتیلو  هب  یمالس  نانآ  بناج  زا  و 
رـسپ نـالف  يا  نـم  يـالوم  اـب و  ینکیم  تراـیز  هـک  ار  یماـما  ماـن  نـالف  نـب  نـالف  هـملک  ياـج  هـب  و   ) نـالُف نـْب  َنـالُف  اـی  َيـالْوَم ، اـی 

*************************** نالف
َْتنا  َِکنََدبَو ، َکِحوُر  یلَعَو  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ییوگیم ) يربیم و  شراوگرزب  ردپ  مان 

ییوت  داب ، وت  رّهطم )  ) ندب حور و  رب  وت و  رب  ادخ  دورد  ****************** 
561 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ْنُکَف  یلیمْاَتَو  یتالاُوم  ُّقَح  یل  َو  ِْهَیلا ، یتَعیرَذَو  ِهَّللا ، َیلا  یتَلیسَو 
هاگرد  هب  سپ  يدنموزرآ ، یتسود و  ّقح  تسا  نم  يارب  و  ادخ ، هب  مندیسر  هار  هلیسو و 

ْنَع  یفْرَصَو  ِهِذه ، یتَِّصق  یلَع  ِفُوقُْولا  ِیف  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  َیلا  یعیفَش 
زا نتشگزاب  ماهتساوخ و  زا  یهاگآ  رد  شاب  معیفش  یمارگ  زیزع و  دنوادخ 

یْنقُزْرا  َّمُهللا  ِِهتَرُْدقَو ، ِِهتَمْحَِرب  ِهِّلُک ، ُُهْتلَئَس  اِمب  َو  ِحْجُّنلِاب ، اذه  یِفقْوَم 
نادرگ  میزور  ایادخ  ادخ ، تردق  تمحر و  هطساو  هب  ماهتساوخ  وت  زا  هچنآ  یمامت  اب  یبایماک و  اب  ناکم ، نیا 

ًابَداَو ًاریثَک ، اًلَمَع  َو  ًاّیِکَز ، ًاْبلَق  َو  ًاِیقاب ، ًاّزِع  َو  ًاحِجار ، ًاُّبلَو  اًِلماک ، اًْلقَع 
بدا  ناوارف و  لمع  كاپ و  یبلق  هدنیاپ و  تّزع  رترب و  رکف  لماک و  لقع 

[651 .] َنیمِحاَّرلا َمَحْراای  َِکتَمْحَِرب  َّیَلَع ، ُْهلَعَْجتالَو  یل  ُهَّلُک  َِکلذ  ْلَعْجاَو  ًاعِراب ،
. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تتمحر  هب  منایز ، هب  هن  هد  رارق  معفن  هب  ار  اهنیا  یمامت  و  وکین ،
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***

(: قالخالامراکم ياعد   ) موس ياعد 

هک ار  قالخالامراکم »  » ياعد دوش  ّقفوم  هچنانچ  درمـشب و  تمینغ  ار  ترایز  زا  سپ  هدمآ  تسد  هب  تصرف  زیزع ، رئاز  هک  تسوکین  هچ 
لـصف رد  هدش و  لقن  مالـسلا  هیلع  داجـس  مامازاهک  تساییاعدنآو  دـناوخب  تسا  یلاع  رایـسب  اوتحم  ثیح  زا  عماج و  رایـسب  ياهاعد  زا 

. تشذگ هحفص 181 )  ) فورعم ياهاعد 
مالسا تمظع  رگید ) ناکم  ره  ای  دشاب و  مرح  رد  هچ   ) دنک تجاح  بلط  دهاوخیم  یتقو  مرتحم  رئاز  هک  تسا  هتسیاش  رایسب  يروآدای :

هجرف یلاعت  هَّللا  لّـجع  رـصع - یلو  ترـضح  سّدـقم  دوجو  یتمالـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  دورد  نیملـسم و  و 
. تسا رادروخرب  یناوارف  تاکرب  زا  هک  درادب  مّدقم  یتجاح  ره  رب  ار  فیرّشلا -

: مالسلا مهیلع  موصعم  هدراهچ  رب  تاولص 

زا دیوگیم : مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نارای  زا  یکی  تسا : هتـشون  هعمج  زور  لامعا  رد  دّـجهتملا » حابـصم   » رد یـسوط » خیـش  »
ربمایپ و رب  تاولـص  ّتیفیک  مدرک  تساوخرد  لاس 255  ارماس »  » رد ترضح  نآ  لزنم  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دوخ  يالوم 
رد دـنک  هاگن  یباتک  رد  هکنآ  نودـب  دوخ  كرابم  ظافلا  اب  زین ، ترـضح  نآ  دـنک . ـالما  نم  رب  ار  مالـسلا  مهیلع  راوگرزب  نآ  يایـصوا 

: متشون نم  دومرف و  الما  ار  لیذ  تاولص  متشاد ، هارمه  هب  ار  یگرزب  ذغاک  نم  هک  یلاح 
562 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رب  تاولص 

یلَع  ِّلَصَو  َِکتالاسِر ، َغََّلبَو  َکَیْحَو ، َلَمَح  امَک  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا 
تسرف  دورد  دّمحم  رب  درک و  غیلبت  ار  تتلاسر  دومن و  لمح  ار  تیحو  هک  هنوگنآ  تسرف  دورد  دّمحم  رب  ایادخ 

یلَع  ِّلَصَو  ََکباتِک ، َمَّلَعَو  َکَمارَح ، َمَّرَحَو  ََکلالَح ، َّلَحا  امَک  ٍدَّمَُحم 
رب تخومآ و  نارگید ) هب   ) ار تباتک  هدرمش و  مارح  ار  تمارح  لالح و  ار  تلالح  هک  هنوگنآ 

ٍدَّمَُحم یلَع  ِّلَصَو  َِکنید ، یلا  اعَدَو  َةاکَّزلا ، یَتا  َو  َةالَّصلا ، َماقا  امَک  ٍدَّمَُحم 
تسرف  دورد  دّمحم  رب  درک و  توعد  تنید  هب  هدومن و  تخادرپ  ار  تاکز  هتشاد و  اپب  ار  زامن  هک  هنوگنآ  تسرف  دورد  دّمحم 

َتْرَفَغ  امَک  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو  َكِدیعَو ، ْنِم  َقَفْشاَو  َكِدْعَِوب ، َقَّدَص  امَک 
هطساو  هب  هک  هنوگنآ  تسرف  دورد  دّمحم  رب  و  دش ، كانمیب  تباذع  هدعو  زا  هدومن و  قیدصت  ار  تاهدعو  هک  هنوگنآ 

ٍدَّمَُحم یلَع  ِّلَصَو  َبوُرُْکلا ، ِِهب  َتْجَّرَفَو  َبُویُْعلاِِهب ، َتْرَتَسَو  َبُونُّذلا ، ِِهب 
تسرف  دورد  دّمحم  رب  و  يدومن ، فرطرب  ار  اهمغ  هدناشوپ و  ار  اهبیع  هدیزرمآ و  ار  ناهانگ  وا 

َْتیََّجنَو  َءآعُّدلا ، ِِهب  َْتبَجاَو  َءآَّمَْغلا ، ِِهب  َْتفَشَکَو  َءآقَّشلا ، ِِهب  َْتعَفَد  امَک 
، هدومن تباجا  ار  اعد  یتخاس و  فرطرب  ار  هودنا  هدومن و  عفد  ار  یتخبدب  وا  هطساو  هب  هک  هنوگنآ 

ِِهب  َْتیَیْحاَو  َدابِْعلا ، ِِهب  َتْمِحَر  امَک  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو  ِءالَْبلا ، َنِم  ِِهب 
ار اهرهش  هدومن و  محر  ناگدنب  رب  وا  هطساو  هب  هک  هنوگنآ  تسرف  دورد  دّمحم  رب  و  يداد ، تاجن  يراتفرگ  زا  و 
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ٍدَّمَُحم یلَع  ِّلَصَو  َۀَنِعارَْفلا ، ِِهب  َتْکَلْهاَو  َةَِربابَْجلا ، ِِهب  َتْمَصَقَو  َدالِْبلا ،
تسرف  دورد  دّمحم  رب  يدرک و  كاله  ار  اهنوعرف  هدیبوک و  مهرد  ار  ناشکندرگ  یتخاس و  هدنز 

، َمانْصَْألا ِِهب  َتْرَسَکَو  ِلاوْهَْألا ، َنِم  ِِهب  َتْزَرْحاَو  َلاْومَْألا ، ِِهب  َْتفَعْضا  امَک 
یتسکش  مهرد  وا  هلیسوهب  ار  اهتب  يدومن و  ظفح  سرت  زا  يدنادرگ و  ربارب  دنچ  ار  اهییاراد  وا  هطساو  هب  هک  هنوگنآ 

َتْزَزْعاَو  ِنایْدَْألا ، ِْریَِخب  ُهَْتثََعب  امَک  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو  َمانَْألا ، ِِهب  َتْمِحَرَو 
يدومن  ثوعبم  نید  نیرتهب  هب  ار  وا  هک  هنوگنآ  تسرف  دورد  دّمحم  رب  و  يدومن ، محر  اهناسنا  رب  وا  ببس  هب  و 

یلَع  ِّلَص  َو  َمارَْحلا ، َْتیَْبلاِِهب  َتْمَّظَعَو  َناثْوَْألا ، ِِهب  َتْرَّبَتَو  َنامیِْإلا ، ِِهب 
دّمحم رب  و  يدیشخب ، تمظع  ار  مارحلا  تیب  هدنکفا و  كاخ  هب  ار  اهتب  و  يدومن ، تیوقت  وا  هطساو  هب  ار  نامیا  و 

. ًامیلْسَت ْمِّلَسَو  ِرایْخَْألا ، َنیرِهاَّطلا  ِِهْتَیب  ِلْها  َو  ٍدَّمَُحم 
. داب نانآ  رب  ناوارف  مالس  تسرف و  دورد  شاهدیزگرب  كاپ و  نادناخ  و 

563 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  رب  تاولص 

ِهِّیِصَوَو  َکِِّیبَن ، یخا  ٍِبلاطیبا ، ِْنب  ِِّیلَع  َنینِمْؤُْملا  ِریما  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
نیشناج  تربمایپ و  ردارب  نامه  تسرف ، دورد  بلاطیبا  نب  یلع  نانمؤمریما  رب  ایادخ 

، ِِهتَمْکِح ِبابَو  ِهِّرِس ، ِعِضْوَمَو  ِهِْملَع ، ِعَدْوَتْسُمَو  ِهِریزَوَو ، ِهِّیِفَصَو  ِهِِّیلَوَو ،
تمکح  هاگرد  و  شرارسا ، هاگیاج  ملع و  رادتناما  و  شریزو ، هدیزگرب و  شیلو و  و 

ِجِّرَفُمَو  ِِهتَّما ، یف  ِِهتَفیلَخَو  ِِهتَعیرَش ، یلا  یعاَّدلاَو  ِِهتَّجُِحب ، ِقِطاَّنلاَو 
هدننک  فرطرب  و  شتما ، نایم  رد  نیشناج  نید و  هب  هدننکتوعد  شتجح و  هب  ایوگ  و 

ْنِم  ُهَْتلَعَج  يذَّلا  ِةَرَجَْفلا ، ِمِغُْرمَو  ِةَرَفَْکلا ، ِمِصاق  ِهِهْجَو ، ْنَع  ِبْرَْکلا 
هب  تبسن  ار  وا  هک  نآ  ناراکدب ، هدننک  راوخ  نارفاک و  هدنبوک  مهرد  شاهرهچ ، زا  مغ 

، ُهاداع ْنَم  ِداعَو  ُهالاو ، ْنَم  ِلاو  َّمُهللا  یسُوم  ْنِم  َنوُره  َِۀلِْزنَِمب  َکِِّیبَن 
رادب نمشد  ار  شنانمشد  تسود و  ار  شنارادتسود  ایادخ  يداد ، رارق  یسوم  هب  تبسن  نوراه  دننامه  تربمایپ 

َنیلَّوَْألا  َنِم  َُهل  َبَصَن  ْنَم  ْنَْعلاَو  َُهلَذَخ ، ْنَم  ْلُذْخاَو  ُهَرَصَن ، ْنَم  ْرُْصناَو 
ینمشد  وا  اب  ناینیسپ  ناینیشیپ و  زا  هک  ره  و  نادرگ ، راوخ  ار  شناگدننک  اهر  نک و  يرای  ار  شناروای  و 

، َِکئآِیْبنا ِءآیِصْوا  ْنِم  ٍدَحا  یلَع  َْتیَّلَص  ام  َلَْضفا  ِْهیَلَع  ِّلَصَو  َنیرِخْألاَو ،
ياهداتسرف  تناربمایپ  نانیشناج  زا  کی  ره  رب  هک  يدورد  نیرترب  تسرف ، دورد  وا  رب  نک ، تنعل  دیزرو 

. َنیَملاْعلا َّبَر  ای 
. نایناهج راگدرورپ  يا 

: مالسلا اهیلع  همطاف  نانز  هدیس  رب  تاولص 

ِماَو  َکِِّیبَنَو ، َِکبیبَح  ِۀَبیبَح  ِۀَّیِکَّزلا ، َۀَمِطاف  ِۀَقیّدِّصلا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهللا 
ردام و  تربمایپ ، بوبحم )  ) بیبح و ِبوبحم  نامه  تسرف ، دورد  هزیکاپ  ِراتفگتسار  همطاف  رب  ایادخ 
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یلَع  اهَتْرَتْخاَو  اهَْتلَّضَفَو  اهَْتبَجَْتنا  ِیتَّلا  َِکئآیِفْصاَو ، َِکئآَّبِحا 
هداد  يرترب  هدیزگرب و  ار  وا  هک  ییوناب  تناگدیزگرب ، نارادتسود و 

ِنُکَو  اهِّقَِحب ، َّفَخَتْساَو  اهَمَلَظ ، ْنَّمِم  اَهل  َِبلاَّطلا  ِنُک  َّمُهَّللا  َنیَملاْعلا ، ِءآِسن 
ایادخ دندرکن و  تیاعر  ار  شّقح  هدومن و  متس  وا  هب  هک  یناسک  زا  ریگب  ار  وا  ماقتنا  دوخ  وت  ایادخ  يدومن ، رایتخا  نایناهج  ناوناب  رب  و 

564 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
َۀَلیلَحَو يدُْهلا  ِۀَِّمئا  َّما  اهَْتلَعَج  امَکَو  َّمُهَّللا  اهِدالْوا ، ِمَِدب  َّمُهللا  َِرئاَّثلا 

رسمه رگتیاده و  ناماما  ردام  ار  وا  هک  هنوگنامه  ایادخ  شاب ، شنادنزرف  هاوخنوخ  دوخ  وت 
اهِّما یلَعَو  اْهیَلَع  ِّلَصَف  یلْعَْألا  ِإَلَْملا  َْدنِع  َۀَمیرَْکلاَو  ِءآوِّللا ، ِبِحاص 

تسرف  دورد  شردام  وا و  رب  سپ  يداد ، رارق  الاب  ملاع  ناگتشرف  دزن  رد  یمارگ  و  تیاده )  ) مچرپ بحاص 
َُنیْعا  اِهب  ُّرُِقتَو  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللایَّلَص  ٍدَّمَُحم  اهیبا  َهْجَو  اِهب  ُمِرُْکت  ًةالَص 

ینشور  مشچ  هیام  يراد و  یمارگ  ار  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم - شردپ  نآ  هطساو  هب  هک  يدورد 
. ِمالَّسلاَو ِۀَّیِحَّتلا  َلَْضفا  ِۀَعاَّسلا  ِهِذه  یف  یّنَع  ْمُهِْغْلباَو  اِهتَّیِّرُذ ،

. ناسرب نانآ  هب  ار  مالس  دورد و  نیرترب  تعاس  نیا  رد  نم  بناج  زا  يزاس و  مهارف  ار  شلسن 

: مالسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  رب  تاولص 

، َِکلوُسَر ْیَْنباَو  َْکیَِّیلَوَو  َْکیَْدبَع ، ِْنیَسُْحلاَو  ِنَسَْحلا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهللا 
تلوسر  نادنزرف  ّتیلو و  هدنب و  ود  نیسح  نسح و  رب  تسرف  دورد  ایادخ 

یلَع  َْتیَّلَص  ام  َلَْضفا  ِۀَّنَْجلا ، ِلْها  ِبابَش  ْيَدِّیَسَو  ِۀَمْحَّرلا ، ِیَْطبِسَو 
رب هک  يدورد  نیرترب  تشهب ، لها  ناناوج  ياقآ  ود  تمحر و  ربمایپ  هون  ود  و 

ِدِّیَس ِْنب  ِنَسَْحلا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َنیلَسْرُْملاَو ، َنیِّیبَّنلا  ِدالْوا  ْنِم  ٍدَحا 
رورس دنزرف  نسح  رب  ایادخ  ياهدناسر ، تناگداتسرف  ناربمایپ و  نادنزرف  زا  کی  ره 

ُمالَّسلا  ِهَّللاِلوُسَر ، َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنینِمْؤُْملا ، ِریما  ِّیِصَوَو  َنیِّیبَّنلا ،
مالس  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  تسرف ، دورد  نانمؤمریما  نیشناج  ناربمایپ و 

ُْنباَو  ِهَّللا  ُنیما  َنینِمْؤُْملا  ِریما  َْنباَی  َکَّنا  ُدَهْشا  َنیّیِصَْولا ، ِدِّیَس  َْنباَی  َْکیَلَع 
دنزرف ادخ و  نیما  نانمؤمریما  دنزرف  نیقی  هب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  نانیشناج ، رورس  دنزرف  يا  وت  رب 

يِداْهلا  ُّیِکَّزلا  ُمامِْإلا  َکَّنا  ُدَهْشاَو  ًادیهَش ، َْتیَضَمَو  ًامُولْظَم  َتْشِع  ِِهنیما ،
رگتیاده كاپ ، ماما  نیقی  هب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  یتفر و  ایند  زا  تداهش  اب  هدرک و  یگدنز  هنامولظم  یتسه ، شنیما 

ِۀَعاَّسلا ِهِذه  یف  یّنَع  ُهَدَسَجَو  ُهَحوُر  ْغَِّلبَو  ِْهیَلَع ، ِّلَص  َّمُهَّللا  ُّيِدْهَْملا ،
شندب  حور و  هب  نم  بناج  زا  تعاس  نیا  رد  ار  مالس  دورد و  نیرتهب  تسرف و  دورد  وا  رب  ایادخ  ياهتفای ، تیاده  و 

ِمُولْظَْملا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ِمالَّسلاَو ، ِۀَّیِحَّتلا  َلَْضفا 
هدیدمتس  نآ  تسرف ، دورد  یلع  نب  نیسح  رب  ایادخ  ناسرب ،

565 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، ِهَّللاِْدبَعابا ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِةَرَجَْفلا ، ِحیرَطَو  ِةَرَفَْکلا ، ِلیتَق  ِدیهَّشلا ،
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هَّللادبعابا  يا  وت  رب  مالس  ناراکدب ، تسد  هب  هداتفا  كاخ  هب  و  نارفاک ، تسد  هب  هدش  هتشک  دیهش ،
ُدَهْشا َنینِمْؤُْملا ، ِریما  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

مهدیم  یهاوگ  نیقی  يور  زا  نانمؤمریما ، دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 
َنا  ُدَهْشاَو  ًادیهَش ، َْتیَضَمَو  ًامُولْظَم  َْتِلُتق  ِِهنیما ، ُْنباَو  ِهَّللا  ُنیما  َکَّنا  ًاِنقُوم 

هک  مهدیم  یهاوگ  و  یتفر ، ایند  زا  تداهش  اب  هدش و  هتشک  هنامولظم  یتسه ، شنیما  دنزرف  ادخ و  نیما  وت  هک 
ِكالَه  یف  ِدییْاَّتلاَو  ِرْصَّنلا  َنِم  َكَدَعَو  ام  ٌزِْجنُمَو  َكِراِثب ، ُِبلاَّطلا  یلاعَت  َهَّللا 

تنمشد  ندومن  كاله  رد  تیامح  يرای و  هدعو  هب  و  تسوت ، هاوخنوخ  هبترمدنلب  دنوادخ 
یف  َتْدَهاجَو  ِهَّللا ، ِدْهَِعب  َْتیَفَو  َکَّنا  ُدَهْشاَو  َِکتَوْعَد ، ِراهْظاَو  َكِّوُدَع ،

رد و  هدرک ، افو  ادخ  نامیپ  هب  نیقی  هب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  و  دومن ، دهاوخ  افو  تتوعد ، نتخاس  راکشآ  و 
، َْکتَلَتَق ًۀَّما  ُهَّللا  َنََعل  ُنیقَْیلا ، َکیتا  یّتَح  ًاِصلُْخم  َهَّللا  َتْدَبَعَو  ِهَّللا ، ِلیبَس 

دنک تنعل  ار  وت  نالتاق  دنوادخ  دیسر ، ارف  تتداهش  نامز  ات  يدومن  تدابع  هناصلاخ  ار  ادخ  هدومن و  داهج  ادخ  هار 
یلاعَت  ِهَّللا  َیلا  ُءَْرباَو  َْکیَلَع ، ْتََّبلا  ًۀَّما  ُهَّللا  َنََعلَو  َْکَتلَذَخ ، ًۀَّما  ُهَّللا  َنََعلَو 

دنوادخ هاگرد  هب  و  دنک ، تنعل  ار  دنتسب  تینمـشد  هب  رمک  هک  ار  یهورگ  دنوادخ  و  دنک ، تنعل  دندرکن  يرای  ار  وت  هک  نانآ  دنوادخ  و 
میوجیم  يرازیب  هبترمدنلب 

ای یّماَو  َْتنا  یبِاب  َکَمَد ، َّلَحَتْساَو  َکِّقَِحب ، َّفَخَتْساَو  ََکبَذْکا ، ْنَّمِم 
يا  وت  يادف  هب  مردام  ردپ و  دنتسناد ، لالح  ار  تنوخ  هدرمش و  کبس  ار  تّقح  هدومن و  بیذکت  ار  وت  هک  یناسک  زا 

َکَتَیِعاو  َعِمَس  ْنَم  ُهَّللا  َنََعلَو  ََکلِذاخ ، ُهَّللا  َنََعلَو  َکَِلتاق ، ُهَّللا  َنََعل  ِهَّللاِْدبَعابا ،
يادص  هک  ار  یسک  دنک  تنعل  دنوادخ  دنک و  تنعل  ار  تیرای  هدننک  كرت  دنوادخ  و  دنک ، تنعل  ار  تلتاق  دنوادخ  هَّللادبعابا ،

، ٌئَرب ْمُْهنِم  ِهَّللا  َیلا  اَن  ا  َکَئآِسن ، ابَس  ْنَم  ُهَّللا  َنََعلَو  َكْرُْصنَی ، َْملَو  َْکبُِجی  ْمَلَف 
هاگرد  هب  نم  دنک ، تنعل  دندرب  تراسا  هب  ار  تنانز  هک  ار  یناسک  دنوادخ  و  درکن ، تیرای  دادن و  تخساپ  دینش و  ار  تنتساوخ  يرای 

َكِْدلُو  ْنِم  َۀَِّمئَْألاَو  َکَّنا  ُدَهْشاَو  ِْهیَلَع ، ْمُهَناعاَو  ْمُهََألامَو  ْمُهالاو  ْنَّمِمَو 
تنادنزرف  زا  ناماما  وت و  هک  مهدیم  یهاوگ  و  میوجیم ، يرازیب  ناشناروای  نایماح و  نارادتسود و  زا  نانآ و  زا  دنوادخ 

، اْینُّدلا ِلْها  یلَع  ُۀَّجُْحلاَو  یْقثُْولا  ُةَوْرُْعلاَو  يدُْهلا  ُبابَو  يْوقَّتلا  ُۀَِملَک 
دیتسه نایناهج  رب  ادخ )  ) تّجح و  تیاده )  ) مکحم نامسیر  تیاده و  هاگرد  يراکزیهرپ و  ساسا 

یسْفَن  ِتاِذب  ٌِعبات  ْمَُکلَو  ٌِنقُوم ، ْمُِکَتلِْزنَِمبَو  ٌنِمُْؤم ، ْمُِکب  ّینا  ُدَهْشاَو 
مدوجو  مامت  اب  میامش  وریپ  مراد و  نیقی  ناتهاگیاج  هب  مراد و  نامیا  امش  هب  نم  هک  مهدیم  یهاوگ  و 

566 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
یتَرِخآ  َو  َياْینُد  یف  یبَلَْقنُمَو  یلَمَع  ِمیتاوَخَو  ینید  ِِعیارَشَو 

. مترخآ ایند و  رد  متشونرس  ملمع و  بقاوع  منید و  نیناوق  و 

: مالسلا امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماما  رب  تاولص 

ُهَتْصَلْخَتْسا  يِذَّلا  َنیِدباْعلا ، ِدِّیَس  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا 
صلاخ  تدوخ  يارب  ار  وا  هک  نآ  تسرف ، دورد  نادباع  رورس  اقآ و  نیسح  نب  یلع  رب  ایادخ 
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، َنُولِدْعَی ِِهبَو  ِّقَْحلِاب ، َنوُدهَی  َنیذَّلا  َيدُْهلا ، َۀَِّمئا  ُْهنِم  َْتلَعَجَو  َکِسْفَِنل ،
دندرگیم زاب  نآ  هب  هدرک و  تیاده  قح  يوس  هب  هک  نانآ  يداد ، رارق  وا  لسن  زا  ار  رگتیاده  ناماما  يدنادرگ و 

ًایِداه ُهَْتلَعَجَو  ُهَْتیَفَطْصاَو  ِسْجِّرلا ، َنِم  ُهَتْرَّهَطَو  َکِسْفَِنل ، ُهَتْرَتْخا  يذَّلا 
شرارق  هتفایتیاده  رگتیاده  هدرک و  باختنا  ار  وا  و  يدومن ، كاپ  يدیلپ  زا  هدیزگرب و  دوخ  يارب  ار  وا  هک  نآ 

، َِکئآِیْبنا ِۀَیِّرُذ  ْنِم  ٍدَحا  یلَع  َْتیَّلَص  ام  َلَْضفا  ِْهیَلَع  ِّلَصَف  َّمُهللا  ًاّیِدْهَم ،
ياهداتسرف  تناربمایپ  نادنزرف  زا  کی  ره  رب  هک  ار  يدورد  نیرتهب  تسرف  دورد  وا  رب  ایادخ  يداد ،

. ٌمیکَح ٌزیزَع  َکَّنا  ِةَرِخْألاَو ، اْینُّدلاِیف  ُُهْنیَع  ِِهب  ُّرِقَت  ام  ِِهب  َُغْلبَت  یّتَح 
. یتمکح اب  یمارگ و  وت  هک  اریز  دوش ، نشور  ترخآ  ایند و  رد  شمشچ  نآ  هطساو  هب  هک  ار  هچنآ  یناسرب  وا  هب  ات 

: مالسلا هیلع  رقاب  ماما  رب  تاولص 

ِلْها  ِِدئآق  َو  يدُْهلا  ِماما  َو  ِْملِْعلا ، ِِرقاب  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا 
ربهر رگتیاده و  ياوشیپ  شناد و  هدنفاکش  یلع  نب  دّمحم  رب  تسرف  دورد  ایادخ 

، َكِدابِِعل ًامَلَع  ُهَْتلَعَج  امَک  َو  َّمُهللا  َكِدابِع ، ْنِم  ِبَجَْتنُْملا  َو  يْوقَّتلا 
تناگدنب  تیاده )  ) يارب ياهناشن  يداد  رارق  ار  وا  هک  هنوگنامه  ایادخ  تناگدنب ، نایم  زا  هدیزگرب  ناراکزیهرپ و 

َتْرَما  َو  َِکیْحَِول ، ًامِجْرَتُم  َو  َِکتَمْکِِحل ، ًاعَدْوَتْسُم  َو  َكِدالِِبل ، ًارانَمَو 
شتعاطا  هب  و  يداد ،) رارق   ) تیحو رّسفم  تشناد و  هاگهعیدو  و  تیاهرهش ، ییانشور  و 

یلَع  َْتیَّلَص  ام  َلَْضفا  ِّبَر  ای  ِْهیَلَع  ِّلَصَف  ِِهتَیِصْعَم ، ْنِم  َتْرَّذَحَو  ِِهتَعاِطب ،
رب هک  ار  يدورد  نیرتهب  تسرف  دورد  وا  رب  اراگدرورپ  سپ  يدومن ، عنم  شینامرفان  زا  هداد و  نامرف 

. َنیَملاْعلا َّبَر  ای  َِکئآنَما ، َو  َِکلُسُر  َو  َِکئآیِفْصا  َو  َِکئآِیْبنا ، ِۀَیِّرُذ  ْنِم  ٍدَحا 
. نایناهج راگدرورپ  يا  ياهداتسرف  تنانیما  ناگداتسرف و  ناگدیزگرب و  ناربمایپ و  نادنزرف  زا  کی  ره 
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: مالسلا هیلع  قداص  ماما  رب  تاولص 

َْکَیلا  یعاَّدلا  ِْملِْعلا ، ِنِزاخ  ِقِداَّصلا ، ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا 
نیتسار  هدننکتوعد  شناد ، هنیجنگ  نآ  تسرف ، دورد  راتفگتسار  دّمحم  نب  رفعج  رب  ایادخ 

َنِزاخَو  َِکیْحَوَو ، َکِمالَک  َنِدْعَم  ُهَْتلَعَج  امَکَو  َّمُهللا  ِنیبُْملا ، ِروُّنلا  ِّقَْحلِاب ،
نزخم  تیحو و  نانخس و  هنیجنگ  يداد  رارق  ار  وا  هک  هنوگنامه  ایادخ  راکشآ ، رون  تیوس و  هب 

ِْهیَلَع  ِّلَصَف  َِکنید ، َظِفْحَتْسُمَو  َكِْرما ، َِّیلَوَو  َكِدیحَْوت ، َناِسلَو  َکِْملِع ،
تسرف  دورد  وا  رب  سپ  يداد ،) رارق   ) تنید ظفاح  تروما و  تسرپرس  تیگناگی و  هب  ایوگ  نابز  تشناد و 

. ٌدیجَم ٌدیمَح  َکَّنا  َکِجَجُحَو ، َِکئآیِفْصا  ْنِم  ٍدَحا  یلَع  َْتیَّلَص  ام  َلَْضفا 
. يراوگرزب هدوتس و  وت  هک  اریز  ياهداتسرف ، تیاهتّجح  ناگدیزگرب و  زا  کی  ره  رب  هک  ار  يدورد  نیرتهب 

: مالسلا امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  رب  تاولص 
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ِرِهاَّطلا ِِّیفَْولا ، ِّرَْبلا  ٍرَفْعَج ، ِْنب  یَسُوم  ِنَمَتْؤُْملا  ِنیمَْألا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهللا 
كاپ  افو ، اب  راکوکین  نآ  تسرف ، دورد  رفعج  نب  یسوم  نامه  دامتعا  دروم  رادتناما  رب  ایادخ 

، َکیف يذَْألا  یَلَع  ِِرباَّصلا  ِبِسَتْحُْملا ، ِدِهَتْجُْملا  ِنیبُْملا ، ِروُّنلا  ِّیِکَّزلا ،
وت هار  رد  اهّتیذا  رب  هدننک  ربص  و  دوب ، وت  يارب  شلامعا  هک  یسک  هدننک و  شالت  راکشآ ، رون  هزیکاپ ،

یَلَع  َلَمَحَو  َِکیْهَنَو ، َكِْرما  ْنِم  َعِدُوتْسا  اَم  ِِهئآبا  ْنَع  َغََّلب  امَکَو  َّمُهللا 
تیاده  نشور  هار  يوس  هب  دیناسر و  ار  شناردپ  دزن  رد  هدش  هتشاذگ  هعیدو  یهاون  رماوا و  هک  هنوگنامه  ایادخ 

َِبر  ِهِمْوَق ، ِلاَّهُج  ْنِم  یْقلَی  َناک  امیف  ِةَّدِّشلاَو  ِةَّزِْعلا  َلْها  ََدباکَو  ِۀَّجَحَْملا ،
اراگدرورپ درک ، تمواقم  دیسریم  وا  هب  شموق  نالهاج  زا  هچنآ  رد  ناریگتخس  نادنمروز و  ربارب  رد  درک و  لّمحت  دومن و 

َحَصَنَو  َکَعاطا ، ْنَّمِم  ٍدَحا  یلَع  َْتیَّلَص  ام  َلَمْکاَو  َلَْضفا  ِْهیَلَع  ِّلَصَف 
ناهاوخریخ  ناگدننکتعاطا و  زا  کی  ره  رب  هک  ار  يدورد  نیرتهب  تسرف  دورد  وا  رب  سپ 

. ٌمیحَر ٌروُفَغ  َکَّنا  َكِدابِِعل ،
. ینابرهم هدنزرمآ و  رایسب  وت  هک  اریز  ياهداتسرف ، تناگدنب 

568 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: مالسلا امهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  رب  تاولص 

َْتئِش  ْنَم  ِِهب  َْتیَّضَرَو  ُهَْتیَضَتْرا  يِذَّلا  َیسُوم ، ِْنب  ِِّیلَع  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا 
وا هطساو  هب  یتساوخ  هک  ار  تناگدیرفآ  زا  کی  ره  هدیدنسپ و  ار  وا  هک  نآ  تسرف ، دورد  یسوم  نب  یلع  رب  ایادخ 

ًارِصانَو َكِْرمِاب ، ًاِمئآقَو  َکِْقلَخ ، یلَع  ًۀَّجُح  ُهَْتلَعَج  امَکَو  َّمُهللا  َکِْقلَخ ، ْنِم 
روای نیمارف و  هدنراد  اپ  هب  و  تاقولخم ، رب  تّجح  ار  وا  هک  هنوگنامه  ایادخ  یتخاس ، دونشخ 

اعَدَو ِۀَِینالَْعلاَو ، ِرِّسلا  ِیف  ْمَُهل  َحَصَن  امَک  َو  َكِدابِع ، یلَع  ًادِهاشَو  َِکنیِدل ،
اب دوب و  نانآ  هاوخریخ  راکشآ  ناهنپ و  رد  هک  هنوگنامه  يداد و  رارق  تناگدنب  رب  هاوگ  نید و 

ام َلَْضفا  ِْهیَلَع  ِّلَصَف  ِۀَنَسَْحلا ، ِۀَظِعْوَْملا  َو  ِۀَمْکِْحلِاب  َِکلیبَس  یلا 
نیرتهب  تسرف ، دورد  وا  رب  سپ  دومن ، توعد  وت  هار  هب  وکین  زردنا  تمکح و 

. ٌمیرَک ٌداوَج  َکَّنا  َکِْقلَخ ، ْنِم  َِکتَرَیِخ  َو  َِکئآِیلْوا ، ْنِم  ٍدَحا  یلَع  َْتیَّلَص 
. يراوگرزب هدنشخب و  وت  هک  اریز  ياهداتسرف ، تتاقولخم  زا  ناگدیزگرب  نارادتسود و  زا  کی  ره  رب  هک  ار  يدورد 

: مالسلا هیلع  داوج  ماما  رب  تاولص 

يدُْهلا  ِرُونَو  یقُّتلا  ِمَلَع  یسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
تیاده  رون  يراکزیهرپ و  هناشن  نآ  تسرف ، دورد  یسوم  نب  یلع  نب  دّمحم  رب  ایادخ 

یلَع  َِکنیماَو  ِءآیِصْوَْألا ، ِۀَفیلَخَو  ِءآیِکْزَْألا ، ِعْرَفَو  ِءآفَْولا ، ِنِدْعَمَو 
رب نیما  و  ءایصوا ، نیشناج  ناگزیکاپ ، داژن  زا  و  يرادافو ، هنیجنگ  و 

، ِةَْریَْحلا َنِم  ِِهب  َتْذَْقنَتْساَو  َِۀلالَّضلا ، َنِم  ِِهب  َْتیَدَه  امَکَف  َّمُهللا  َِکیْحَو ،
يدیشخب  ییاهر  ینادرگرس  یهارمگ و  زا  ار ) نامدرم   ) وا هطساو  هب  هک  هنوگنامه  ایادخ  تیحو ،
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ام َلَْضفا  ِْهیَلَع  ِّلَصَف  یّکََزت  ْنَم  ِِهب  َْتیَّکَزَو  يدَتْها  ِنَم  ِِهب  َتْدَشْراَو 
وا رب  سپ  يدنادرگ ، هزیکاپ  وا  هطساو  هب  ار  ناگزیکاپ  يدنارورپ و  وا  هلیسو  هب  ار  ناگتفایتیاده  و 

. ٌمیکَح ٌزیزَع  َکَّنا  َِکئآِیلْوا ، ْنِم  ٍدَحا  یلَع  َْتیَّلَص 
. ییاناد یمارگ و  وت  هک  اریز  ياهداتسرف ، تئایلوا  زا  کی  ره  رب  هک  ار  يدورد  نیرتهب  تسرف  دورد 

569 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: مالسلا هیلع  يداه  ماما  رب  تاولص 

، ِءآیِْقتَْألا ِماماَو  ِءآیِصْوَْألاِیِصَو ، ٍدَّمَُحم ، ِْنب  ِِّیلَع  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
ناراکزیهرپ  ياوشیپ  و  ءایصوا ، نیشناج  نآ  تسرف ، دورد  دمحم  نب  یلع  رب  ایادخ 

ُهَْتلَعَج  امَک  َّمُهللا  َنیعَمْجا ، ِِقئالَْخلایَلَع  ِۀَّجُْحلاَو  ِنیّدلا ، ِۀَِّمئا  ِفَلَخَو 
هک  يداد  رارق  يرون  ار  وا  هک  هنوگنامه  ایادخ  تاقولخم ، یمامت  رب  تّجح  و  نید ، ناماما  نیشناج  و 

ِمیلَْألِاب  َرَْذناَو  َِکباَوث ، ْنِم  ِلیزَْجلِاب  َرَّشَبَف  َنُونِمْؤُْملا ، ِِهب  ُییضَتْسَی  ًارُون 
تکاندرد  باذع  زا  هداد و  تراشب  تمیظع  شاداپ  هب  سپ  دنریگیم ، ییانشور  نانمؤم  نآ  هطساو  هب 

َمَّرَحَو  ََکلالَح ، َّلَحاَو  َکِماَّیِاب ، َرَّکَذَو  َکَسَْاب ، َرَّذَحَو  َِکباقِع ، ْنِم 
ار تمارح  لالح و  ار  تلالح  دومن و  يروآدای  ار  هَّللا  مایا  هتشاد و  رذحرب  ترفیک  زا  و  داد ، میب 

َرَماَو َِکتَدابِع ، یلَع  َّضَحَو  َکَِضیارَفَو ، َکَِعیارَش  َنََّیبَو  َکَمارَح ،
نامرف  تتعاطا  هب  دومن و  بیغرت  تتدابع  رب  درک و  نایب  ار  تتابجاو  نیناوق و  و  درمش ، مارح 

ٍدَحا یلَع  َْتیَّلَص  ام  َلَْضفا  ِْهیَلَع  ِّلَصَف  َِکتَیِصْعَم ، ْنَع  یهَنَو  َِکتَعاِطب ،
کی  ره  رب  هک  ار  يدورد  نیرتهب  تسرف  دورد  وا  رب  سپ  تشادزاب ، تینامرفان  زا  هداد و 

. َنیَملاْعلا َهلا  ای  َِکئآِیْبنا ، ِۀَّیِّرُذ  َو  َِکئآِیلْوا ، ْنِم 
. نایناهج دوبعم  يا  ياهداتسرف ، تناربمایپ  لسن  تئایلوا و  زا 

نآ دوخ  هب  تبون  دش و  غراف  شردپ  رب  تاولـص  رکذ  زا  یتقو  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  دیوگیم : تاولـص  نیا  يوار 
زا تاولـص  نیا  رکذ  هک  دوـب  نیا  هن  رگا  دوـمرف : دـییامرفب ، ار  هّیقب  رب  تاولـص  تـّیفیک  هـک  مدرک  ضرع  دـش ، تکاـس  دیـسر  راوـگرزب 

یلو منک ؛ توکس  اجنیا  رد  هک  متـشادیم  تسود  نیقیهب  میزومایب  شلها  هب  ار  نآ  هک  هدومرف  رما  ام  هب  ادخ  تسا و  نید  ّمهم  تامیلعت 
! سیونب متسه ، نید  میلعت  ماقم  رد  نوچ 

: مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رب  تاولص 

، ِِّیفَْولا ِقِداَّصلا  ِّیِقَّتلا ، ِّرَْبلا  ٍدَّمَُحم ، ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهللا 
رادافو يوگتسار  راکزیهرپ ، راکوکین  نآ  تسرف ، دورد  دّمحم  نب  یلع  نب  نسح  رب  ایادخ 

ِفَلَخَو  َكِْرما ، ِِّیلَوَو  َكِدیحْوَِتب ، ِرِّکَذُْملاَو  َکِْملِع ، ِنِزاخ  ِئیضُْملا ، ِروُّنلا 
نیشناج  و  ترما ، ّیلو  و  تیگناگی ، هدنروآدای  و  تملع ، هنیجنگ  نابات ، رون 

570 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ای ِْهیَلَع  ِّلَصَف  اْینُّدلا ، ِلْها  یلَع  ِۀَّجُْحلاَو  َنیدِشاَّرلا ، ِةادُْهلا  ِنیّدلا  ِۀَِّمئا 

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 460 

http://www.ghaemiyeh.com


تسرف  دورد  وا  رب  نم  راگدرورپ  يا  سپ  ایند ، لها  رب  تّجح  و  هتفایدشر ، نارگتیاده  نآ  نید ، ناماما 
ِدالْواَو َکِجَجُحَو  َِکئآیِفْصا ، ْنِم  ٍدَحا  یلَع  َْتیَّلَص  ام  َلَْضفا  ِّبَر 

نادنزرف  تیاهتّجح و  ناگدیزگرب و  زا  کی  ره  رب  هک  ار  يدورد  نیرتهب 
. َنیَملاْعلا َهلا  ای  َِکلُسُر ،

. نایناهج دوبعم  يا  ياهداتسرف ، تنالوسر 

رظتنملا رمالا  یلو  رب  تاولص 

(: فیرشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  )
، ْمُهَتَعاط َتْضَرَف  َنیذَّلا  َِکئآِیلْوا ، ِْنباَو  َکِِّیلَو  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا 

مزال  ناشتعاطا  هک  نانآ  تسرف ، دورد  تئایلوا  دنزرف  یلو و  رب  ایادخ 
َمُهللا  ًاریهْطَت ، ْمُهَتْرَّهَطَو  َسْجِّرلا ، ُمُْهنَع  َْتبَهْذاَو  ْمُهَّقَح ، َْتبَجْواَو 

ایادخ يدومن ، ناشکاپ  یگتسیاش  هب  هتخاس و  رود  اهنآ  زا  ار  یکاپان  يدومرف ، بجاو  ار  ناشقح  تیاعر  و 
اْنلَعْجاَو ُهَراْصناَو ، ُهَتَعیشَو  ُهَئآِیلْواَو ، َکَئآِیلْوا  ِِهب  ْرُْصناَو  َِکنیِدل ، ِِهب  ْرِصَْتنا 

ار ام  و  نک ، يرای  ار  وا  ناروای  نایعیش و  نارادتسود و  تئایلوا و  و  نک ، يرای  وا  هلیسو  هب  ار  تنید 
، َکِْقلَخ ِعیمَج  ِّرَش  ْنِمَو  ٍغاطَو ، ٍغاب  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  ُهْذِعا  َّمُهللا  ْمُْهنِم ،

تاقولخم  یمامت  ّرش  زا  رگنایغط و  ملاظ و  ره  ّرش  زا  ار  وا  ایادخ  هد ، رارق  نانآ  هرمز  رد 
ُهْسُرْحاَو  ِِهلامِش ، ْنَعَو  ِِهنیمَی  ْنَعَو  ِهِْفلَخ ، ْنِمَو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ُهْظَفْحاَو 

شاب  وا  رادهگن  و  نک ، ظفح  پچ  تسار و  تمس  زا  رس و  تشپ  ور و  شیپ  زا  و 
ْرِهْظاَو َِکلوُسَر ، َلآ  َو  ََکلوُسَر  ِهیف  ْظَفْحاَو  ٍءوُِسب ، ِْهَیلا  َلَصُوی  ْنا  ُهْعَْنماَو 

وا تسد  هب  و  نک ، ظفح  ار  شنادناخ  تلوسر و  راثآ  وا  ظفح  اب  و  رادزاب ، راوگان  ثداوح  زا  و 
ِِهب  ْمِْصقاَو  ِهیلِذاخ ، ْلُذْخاَو  ِهیرِصان ، ْرُْصناَو  ِرْصَّنلِاب ، ُهْدِّیاَو  َلْدَْعلا ، ِِهب 

وا تسد  هب  و  نادرگ ، راوخ  ار  شنافلاخم  نک و  يرای  ار  شناروای  نک و  دییأت  ار  وا  شیرای  اب  نک و  رهاظ  ار  تلادع 
ُثیَح  َنیدِْحلُْملا ، َعیمَجَو  َنیِقفانُْملاَو ، َراَّفُْکلا  ِِهب  ُْلْتقاَو  ِْرفُْکلا ، َةَِربابَج 

نامز  ره  نانیدیب  یمامت  ناقفانم و  نارفاک و  وا  تسد  هب  و  نکش ، مهرد  ار  رفک  ناشکندرگ 
ْأَْلماَو اهِرَْحبَو ، اهَِّربَو  اِهبِراغَمَو ، ِضْرَْألا  ِقِراشَم  ْنِم  اُوناک ، َْنیاَو  اُوناک 

ار نیمز  و  نک ، دوبان  ایرد  یکشخ و  رد  نیمز و  برغ  قرش و  رد  دنتسه ، هک  اج  ره  و 
571 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

َمُهَّللا  ِیْنلَعْجاَو  ُمالَّسلا ، ِِهلآَو  ِْهیَلَع  َکِِّیبَن  َنید  ِِهب  ْرِهْظا  َو  ًالْدَع ، َضْرَْألا  ِِهب 
ارم ایادخ  نک ، رهاظ  وا  تسد  هب  ار  داب - دورد  شنادناخ  وا و  رب  هک  تربمایپ - نید  و  نک ، رپ  لدع  زا  وا  هلیسو  هب 

، َنُوُلمْاَی ام  ٍدَّمَُحم  ِلآ  یف  ینِراَو  ِِهتَعیشَو  ِهِعاْبتاَو  ِِهناوْعاَو ، ِهِراْصنا  ْنِم 
دنتشاد وزرآ  دّمحم  نادناخ  هک  ار  هچنآ  و  هد ، رارق  شنایعیش  ناوریپ و  ناروای و  نارای و  زا 

[652 .] َنیمآ ِّقَْحلا  َهلا  َنوُرَذْحَی ، ام  ْمُهِّوُدَع  یفَو 
. ریذپب ار  میاعد  قح  رب  دوبعم  يا  هد ، ناشن  نم  هب  دنتشاد  میب  شنانمشد  دروم  رد  و 
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***

: مالسلا مهیلع  هّمئا  عادو  ترایز 

اهنآ دوخ  بناج  زا  هک  یتراـیز  هب  مه  نآ  تسا ، ناراوگرزب  نآ  مرح  اـی  رهـش  زا  جورخ  ماـگنه  رئاز  ندرک  عادو  تراـیز  بادآ  زا  یکی 
میرادیم نایب  ار  یترایز  زین  اج  نیا  رد  یلو  میاهدرک  رکذ  ار  یّـصاخ  عادو  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  مادـک  ره  ترایز  رد  ام  تسا . هدیـسر 

نآ نارگید  و  لّوا » دیهش   » و سوواط » نب  دّیس   » هک تسا  یترایز  نآ  دناوخ و  ار  نآ  ناوتیم  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  کی  ره  عادو  رد  هک 
: وگب یتسه  هک  هفّرشم  دهاشم  زا  کی  ره  رد  يدرگرب  یتساوخ  هاگره  هک  تروص  نیا  هب  دناهدروآ  ار 

ٍِمئَس  ٍعِّدَُوم ال  َمالَس  َِۀلاسِّرلا ، َنِدْعَم  َو  ِةَُّوبُّنلا ، ِْتَیب  َلْها  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا 
تسا  تحاران  هن  هک  ياهدننک  یظفاحادخ  مالس  تلاسر ، هنیجنگ  و  توبن ، نادناخ  يا  امش  رب  مالس 

، ٌدیجَم ٌدیمَح  ُهَّنا  ِْتیَْبلا ، َلْها  ْمُْکیَلَع  ُُهتاکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ٍلاق ، َو ال 
، تسا راوگرزب  هدوتس و  وا  هک  اریز  داب ، تیب  لها  امش  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  و  گنتلد ، هن  و 

، ْمُِکب ٍلِْدبَتْسُم  َو ال  ْمُْکنَع ، ٍفِرَْحنُم  َو ال  ْمُْکنَع ، ٍبِغار  َْریَغ  ٍِّیلَو  َمالَس 
تسا  هتخاسن  امش  نیزگیاج  ار  یسک  هدشن و  فرحنم  امش  هار )  ) زا تسین و  امش  زا  نادرگيور  هک  يرادتسود  مالس 

ِةَرایِز ْنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ  ُهَّللا  ُهَلَعَج  ال  ْمُِکبُْرق ، یف  ٍدِهاز  الَو  ْمُْکیَلَع ، ٍِرثُْؤم  الَو 
ناتروبق  زا  مترایز  نیرخآ  ار  مترایز  نیا  دنوادخ  تسا ، هدرکن  يریگهرانک  ناتراوج  زا  و  هدادن ، حیجرت  امش  رب  ار  یسک 

، ُُهتاکََربَو ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  َو  ْمُکِدِهاشَم ، ِناْیتا  َو  ْمُکِرُوُبق ،
. داب امش  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  و  دهدن ، رارق  ناتهاگراب  رد  روضح  و 

572 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
یّنَع  ْمُکاضْرا  َو  ْمُکَضْوَح ، ینَدَرْوا  َو  ْمُِکتَْرمُز ، یف  ُهَّللا  َِینَرَشَحَو 

هدنادرگ  دونشخ  امش  زا  ارم  و  دنک ، لخاد  ناترثوک  ضوح  رب  هدنادرگ و  روشحم  امش  هورگ  رد  ارم  دنوادخ  و 
، ْمُکِماَّیا یف  ینَکَّلَم  َو  ْمُِکتَعْجَر ، یف  ینایْحا  َو  ْمُِکَتلْوَد ، یف  ینَنَّکَمَو 

دزاس مدنمتردق  ناتراگزور  رد  و  دنادرگ ، ماهدنز  ناتتشگزاب  رد  هتخاس و  دنمتردق  ناتتموکح  رد  و 
، ْمُکِّبُِحب یتَْرثَع  َلاقا  َو  ْمُِکتَعافَِشب ، یبُونُذ  َرَفَغ  َو  ْمُِکب ، ییْعَس  َرَکَشَو 

دریگ هدیدان  ار  مشزغل  ناتتّبحم  رطاخ  هب  و  درذگرد ، مناهانگ  زا  ناتتعافش  اب  دریذپب و  امش  رطاخ  هب  ار  مشالت  و 
، ْمُکیدُِهب ینَّزَعاَو  ْمُِکتَعاِطب ، ینَفَّرَش  َو  ْمُِکتالاوُِمب ، یبْعَک  یلْعاَو 

دنادرگ مزیزع  ناتتیاده  اب  و  دشخب ، تفارش  ناتتعاطا  اب  درب و  الاب  ار  مهاگیاج  ناتیتسود  هطساو  هب  و 
ًاِزئاف ًاِّینَغ ، ًافاعُم  ًاِمناغ ، ًاِملاس  ًاحِْجنُم ، ًاِحْلفُم  ُِبلَْقنَی  ْنَّمِم  ینَلَعَجَو 

هتفای  تسد  زاینیب و  تسردنت و  ّقفوم ، ملاس و  زوریپ و  راگتسر و  ارم  و 
، ْمُکِراَّوُز ْنِم  ٌدَحا  ِِهب  ُِبلَْقنَی  ام  ِلَْضفِاب  ِِهتَیافِک ، َو  ِِهلْضَف  َو  ِهَّللا  ِناوْضِِرب 

ناگدننکترایز  زا  کی  ره  هک  یعضو  نیرتهب  هب  دنادرگزاب ، شتیافک  فطل و  ادخ و  يدونشخ  هب 
ام َدْوَْعلا  َُّمث  َدْوَْعلا  َُّمث  َدْوَْعلا  ُهَّللا  َِینَقَزَر  َو  ْمُِکتَعیشَو ، ْمُکیّبُِحمَو  ْمُکیلاوَمَو 

ماهدنز  مراگدرورپ  هک  یمادام  ار  ررکم  تشگزاب  دنوادخ  دنادرگیم و  زاب  ناتنایعیش  نادنمقالع و  نارادتسود و  و 
ٍلالَح  ٍعِساو  ٍقْزِر  َو  ٍتابْخاَو ، يْوقَت  َو  ٍنامیا  َو  ٍۀَقِداص ، ٍۀَِّیِنب  ّیبَر  یناْقبا 
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لالح  عیسو و  يزور  عوضخ و  يراکزیهرپ و  نامیا و  قداص و  یتّین  اب  دنادرگ  میزور  درادب 
ِةالَّصلاَو ْمِهِرْکِذ ، َو  ْمِِهتَرایِز  ْنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ  ُْهلَعَْجت  َّمُهللا ال  ٍبِّیَط ،

دورد دای و  نانآ و  زا  ترایز  نیرخآ  ار  مترایز  نیا  ایادخ  هزیکاپ ، و 
َزْوَفلا َو  َۀَکَرَْبلا ، َو  َْریَْخلا  َو  َۀَمْحَّرلاَو ، َةَرِفْغَْملا  َِیل  ْبِجْوا  َو  ْمِْهیَلَع ،

يراگتسر  تکرب و  ریخ و  تمحر و  شزرمآ و  و  هدم ، رارق  ناشیا  رب 
، ْمِهِّقَِحب َنیفِراْعلا  َِکئآِیلْوَِأل  َْتبَجْوا  امَک  َِۀباجِْإلا ، َنْسُح  َو  َنامیِْإلاَو ،

هدوب  نانآ  قح  هب  يانشآ  هک  تنارادتسود  يارب  ياهدومرف  بجاو  هک  هنوگنآ  نادرگ ، بجاو  نم  رب  ار  وکین  تباجا  نامیا و  و 
، ْمِْهَیلا َو  َْکَیلا  َنیبِّرَقَتُْملا  ُمِِهتَرایِز ، یف  َنیبِغاَّرلا  َو  ْمُهَتَعاط ، َنیبِجوُْملا 

دنیوجیم برقت  نانآ  وت و  هب  دنقاتشم و  ناشترایز  هب  هتسناد و  مزال  ار  ناشتعاطا  و 
، ْمُکِّمَه ْنِم  ینُولَعْجا  یلْها  َو  یلام  َو  یسْفَن  َو  یّما  َو  ُْمْتنا  یبِاب 

ناتناراوخمغ  زا  ارم  داب ، امش  يادف  ماهداوناخ  لام و  ناج و  ردام و  ردپ و 
573 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

َْدنِع ینوُرُکْذاَو  ْمُِکتَعافَش ، یف  ینُولِخْداَو  ْمُِکبْزِح ، یف  ینوُرِّیَصَو 
دزن رد  ارم  و  دینادرگ ، لخاد  ناتتعافش  رد  و  دیهد ، رارق  ناتهورگ  زا  و 

ْمُهَداسْجاَو  ْمُهَحاوْرا  ِْغْلبا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ْمُکِّبَر ،
نانآ  مسج  حور و  هب  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  دینک ، دای  ناتراگدرورپ 

[653 .] ُُهتاکََربَو ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلاَو  ًامالَسَو ، ًةَریثَک  ًۀَّیَِحت  یّنَع 
. داب امش  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  ناسرب و  ارم  ناوارف  مالس  دورد و 

574 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

نینمؤم روبق  ناگدازماما و  ماظع و  يایبنا  ترایز  مهدزاود : لصف 

هراشا

: تسا شخب  راهچ  رب  لمتشم  لصف  نیا 

ناربمایپ ترایز  لّوا : شخب 

: روبق لحم  ترایز و  تلیضف 

هیآ  زا  هک  نانچ 
[654 «] ِِهلُسُر ْنِم  ٍدَحَأ  َْنَیب  ُقِّرَُفن  «ال 

مزال و يرما  یهلا  ناربمایپ  همه  میظعت  میرکت و  دیآیم ، تسد  هب  میراذـگیمن ) یقرف  نانآ  نیب  میراد و  نامیا  ناربمایپ  همه  هب  ام  ینعی  )
. تساملع حیرصت  دروم  وکین و  هدیدنسپ و  ياهلأسم  اهنآ  روبق  ترایز 

امهیلع حون  مدآ و  تارضح  روبق  زا : تسا  ترابع  و  دشابیم ، دودحم  رایـسب  نانآ  هدش  هتخانـش  روبق  یلو  تسا  رایـسب  هچرگ  ایبنا  رامش 
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راوج رد  و  تسا ، سّدقملاتیب  یکیدزن  رد  هک  لیلخلا  رهش  رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  ربق  مالسلا ، هیلع  نانمؤمریما  دقرم  رد  مالسلا 
روبق و  دراد ، رارق  مالـسلا  مهیلع  فسوی  بوقعی و  قحـسا و  شاهدازدـنزرف  دـنزرف و  هس  روبق  هراـس و  باـنج  شاهمّرکم  رـسمه  ربق  نآ ،

لیعامسا و رجح  رد  رگید  يایبنا  زا  يرایسب  روبق  و  هبعک ، رانک  رد  لیعامسا  رجح  رد  مالسلا  امهیلع  رجاه  شردام  لیعامـسا و  ترـضح 
روبق زا  ّولمم  ماقم  نکر و  نیبام  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  نانچ   ) دوسألارجح ینامی و  نکر  نیبام  ای  ماقم ، نکر و  نیبام 
روبق و  [ 656 (] دـننوفدم ربمایپ  داتفه  دوسألارجح  ینامی و  نکر  نیبام  هدـش ، لقن  زین  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  و  تسا 655 ] ناربمایپ 

فورعم اجنآ  یلاها  دزن  هکنانچ   ) سّدقملا تیب  رد  مالـسلا  امهیلع  نامیلـس  ترـضح  دوواد و  ترـضح  دننام  رگید ، ناربمایپ  زا  یعمج 
ربق و  دراد ، روهـشم  ياهّبق  هعقب و  تارف  ّطـش  کـیدزن  هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  سنوی  باـنج  و  بلح ؛ رد  مالـسلا  هیلع  اـّیرکز  ربق  و  تسا )

رد تارف  ّطش  رانک  رد  مالـسلا  هیلع  لـفکلاذ  ترـضح  دـقرم  و  تسا ، روهـشم  فرـشا  فجن  رد  مالـسلا  اـمهیلع  حـلاص  دوه و  ترـضح 
ثیـش ربق  رهـش  نیا  نوریب  رد  و  لـصوم ؛ رد  مالـسلا  هیلع  ربماـیپ  سیجرج  ربق  دـشابیم و  فورعم  خـسرف  دـنچ  هلـصاف  هب  هفوک  یکیدزن 

ربق دادغب  رد  اثارب  دجسم  رد  مالـسلا و  هیلع  ربمایپ  لایناد  ربق  ناتـسزوخ )  ) شوش رد  تسا ، هدش  عقاو  مالـسلا  امهیلع  مدآ  دنزرف  هَّللاۀبه ) )
(. ناراوگرزب نآ  همه  رب  دنوادخ  تاولص  مالس و   ) دراد ترهش  مالسلا ، هیلع  عشوی  بانج 

: ناربمایپ ترایز  تّیفیک 

575 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ربق ترایز  يارب  هفوک ، رهـش  هب  دورو  بادآ  رد  دوخ  بتک  رد  ناـگرزب  زا  رگید  یـضعب  و  [ 657 «،] رئازلا حابصم   » رد سوواط » نب  دّیـس  »

دیعبو دناهدرک ، رکذ  ار  تشذگ ) هحفص 536  شرکذ  هک   ) هعماج هناگجنپ  تارایز  زا  هعماج  ترایز  نیلّوا  مالـسلا  هیلع  سنوی  ترـضح 
. درک هدافتسا  نآ  زا  ناوتب  مه  ناربمایپ  ریاس  ترایز  يارب  تسین 

***

ناگدازماما ترایز  مود : شخب 

: ناگدازماما ترایز  تلیضف 

هب مـالعا  ياـملع  هک  يروبق  تسا ، ماـقم  ـالاو  ناـگدازماما  روبق  یهلا ، تمحر  لوزن  ضیف و  بسک  ياـهناکم  زا  یکی  هک  تسین  یّکش 
ناگمه هّجوت  دروم  تسا و  هدش  هتخانش  ناشروبق  نیشنهعیش  قطانم  زا  يرایسب  رد  هَّللادمحب  و  دناهدرک ، حیرـصت  نآ ، تارایز  بابحتـسا 

نیا روـبق  هـک  تـسا  تمـصع  نادـناخ  ناگتفیـش  ناـنمؤم و  رب  سپ  دـنوش . کـیدزن  ادـخ  هـب  دـنناوتیم  قـیرط  نـیا  زا  مدرم  دـشابیم و 
هک  ) قارع زاجح و  روشک  ود  رب  یـساّبع  يوما و  قانتخا  راشف و  ّتیمکاح  تهج  هب  هک  یناسک  دننک ، ترایز  ار  ماقمالاو  ناگدازگرزب 

ياهرطخ ینماان و  عاونا  هدرک و  گـنت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  يرارذ  تاداـس و  ًاـصوصخ  هعیـش ، مومع  رب  ار  هصرع 
ساسا  رب  دندوب ) هدروآ  دوجو  هب  نانآ  يارب  ار  تالکشم  ریاس  یناج و 

[658 «] اهیف اوُرِجاُهتَف  ًۀَعِساو  ِهَّللاُضْرَأ  ْنُکَت  َْملَأ  »
ياهاتـسور اهرهـش و  نما و  ًارهاظ  ياهناکم  هب  ناقفخرپ  ياهطیحم  نآ  زا  دوخ و  هاگداز  زا  دـندیزگیمرب و  ار  شیوخ  راـید  زا  ترجه 

رودزم نشخ و  نارومأم  طّسوت  هب  ماجنارـس  نانآ  زا  ياهّدع  دنچ  ره  دنتـشادیم ، یمارگ  ار  ناشمدقم  اهنآ  دندروآیم و  هانپ  نیـشنهعیش ،
[659 .] دندیسریم تداهش  هب  ناراّبج  ناملاظ و  نآ 
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: ناگدازماما ترایز  تّیفیک 

اهیلع هموصعم  ترضح  تشذگ و  هک  مالـسلا  امهیلع  ربکا  یلع  ترـضح  لضفلاوبا و  ترـضح  زا  ریغ   ) ناگدازماما ترایز  ّتیفیک  يارب 
: دیوگیم یسلجم » هماّلع   » موحرم اذل  تسا ، هدشن  لقن  یّصاخ  تیاور  دمآ ) دهاوخ  لیذ  رد  هک  مالسلا 

576 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
لـضف زا  هچنآ  هب  ناوتیم  مه  درک و  ترایز  دمآ ) دهاوخ  نآ  رکذ  و   ) دـنوشیم ترایز  نآ  اب  نانمؤم  ریاس  هک  هچنآ  اب  ار  نانآ  ناوتیم 

بلط تسج و  لّسوت  داتسرف و ) تاولـص   ) ناشنیرهاط دادجا  ناشیا و  هب  داد و  رارق  بطاخم  ار  نانآ  دوشیم  يراج  نابز  رب  ناشتلیـضف  و 
: داد ماجنا  قیرط  هس  هب  ناوتیم  هدمآ  یسلجم » هماّلع   » نایب رد  ار  هچنآ  يروآدای : [ 660 .] درک تعافش 

ماقم نأش و  هب  ار  ادخ  ناوتیم  هحتاف  تئارق  میاهتفای و  فّرـشت  شترایز  هب  هک  ياهدازماما  يارب  هجرد  ّولع  ترفغم و  بلط  زا  سپ  فلا )
. درک بلط  ار  شیوخ  جیاوح  داد و  مسق  وا 

زا سپ  داد و  رارق  بطاخم  ار  تسا  هداز  ماما  نآ  ّدـج  اـی  ردـپ  هک  یموصعم  ماـما  نیلّوا  ناوتیم  هجرد ، ّولع  ترفغم و  بلط  زا  سپ  ب )
هاگـشیپ رد  تعافـش  بلط  داد و  مسق  ربق ، بحاص  دنزرف  نیا  هب  ار  وا  هعماج ، ياهترایز  زا  یترایز  ندناوخ  ای  تدارا و  مالـس و  ضرع 

اعد نآ  زا  دعب  دننک و  هدازماما  نآ  هب  هیده  ار  نآ  باوث  دنروآ و  اجب  زامن  تعکر  ود  سپس  دنناوخب و  هحتاف  تسخن  ج ) دومن . دنوادخ 
. دنیامن

: مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  ترایز  تلیضف 

رد شفیرش  ربق  هتفای و  ترهش  هموصعم »  » ترضح هب  هک  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  رتخد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هلیلج ، هدّیس 
. تسا مدرم  هّماع  هاگهانپ  مق و  لها  مشچ  ینشور  تسا ، روهشم  فورعم و  مق  سّدقم  رهش 

تیب لها  همیرک  نآ  ترایز  ضیف  زا  ات  دننکیم  راومه  دوخ  رب  رفس  جنر  کیدزن ، رود و  ياهروشک  اهرهش و  زا  رفن  اهنویلیم  لاس  ره  رد 
. دندرگ دنمهرهب  مالسلا  اهیلع 

: تسا نآ  رب  هاوگ  ریز  تایاور  تسا و  رایسب  ترضح  نآ  تلالج  تلیضف و 
مهیلع رفعج  نب  یـسوم  رتخد  همطاـف  هراـبرد  هک  دـناهدرک  تیاور  دعـس  نب  دعـس  زا  ربتعم ) دنـس  هب  « ) هیولوق نبا   » و قودـص » خیـش  - » 1
دهاوخ وا  يارب  تشهب  دـنک  ترایز  ار  وا  سک  ره  : » دـندومرف باوج  دومن ، لاؤس  مالـسلا  امهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  مالـسلا ،

-3 [ 662 «.] دوب دـهاوخ  وا  يارب  تشهب  دـنک  ترایز  مق  رد  ار  ماهّمع  سک  ره  : » هدـش تیاور  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  - 2 [ 661 !«.] دوب
هّکم نآ  تسا و  یمرح  دنوادخ  يارب  : » دومرف هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مق » خـیرات   » باتک رد  یمق  دّـمحم  نب  نیـسح 
یمرح تیبلها )  ) اـم يارب  و  تسا ، هفوک  نآ  تسا و  یمرح  ناـنمؤمریما  يارب  و  تسا ، هنیدـم  نآ  تسا و  یمرح  شلوسر  يارب  و  تسا ،

نم  نادنزرف  زا  ییوناب  مق  رد  يدوز  هب  و  تسا ، مق  نآ  تسا و 
577 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: دیوگیم يوار  دوشیم . بجاو  وا  رب  تشهب  دنک  ترایز  ار  وا  سک  ره  دوشیم ؛ نوفدم  دراد  مان  همطاف »  » هک
هموصعم ترضح  ردپ  هک  رفعج  نب  یـسوم  ینعی   ) ترـضح نآ  هب  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ردام  زونه  هک  دوب  یلاح  رد  نایب  نیا 

[664 .] تساهدمآتایاور زا  یضعب  رد  هک  هنوگنامه  تسا ، طرش  ندوب  راوگرزب  نآ  قح  هب  فراع  هّتبلا  [ 663 «.] دوب هدشن  رادراب  تسا )

: مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  ترایز  تّیفیک 
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دعس  » مان هب  شنارای  زا  یکی  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تسا : هدمآ  تارایز  بتک  زا  یـضعب  رد  دیوگیم : هللا  همحر  یـسلجم » هماّلع  »
مالسلا هیلع  یسوم  ماما  رتخد  همطاف  ربق  موش  تیادف  مدرک : ضرع  دیوگیم : دعس  تسه ، ام  زا  يربق  مق ) لها   ) امش دزن  دومرف : يرعـشا »

! » يرآ دومرف : دییامرفیم ؟ ار 
ُۀَّنَجلا ُهَلَف  اهِّقَِحب  ًافراع  اهَراز  ْنَم 

هبترم تسیاب و 34  هلبق  هب  ور  رس ، يالاب  يدیسر  وناب  نآ  ربق  دزن  هک  یماگنه  تسوا » يارب  تشهب  دنک  ترایز  ار  وا  تفرعم  اب  سک  ره   ؛
: ناوخب ار  ترایز  نیا  سپس  وگب  هَّللا  دمحلا  هبترم  هَّللا و 33  ناحبس  هبترم  ربکا و 33  هَّللا 

َمیهاْربا  یلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللاِِیبَن ، ٍحُون  یلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللاِةَْوفَص ، َمَدآ  یلَع  ُمالَّسلا 
میهاربا  رب  مالس  ادخ ، ربمایپ  حون  رب  مالس  ادخ ، هدیزگرب  مدآ  رب  مالس 
، ِهَّللا ِحُور  یسیع  یلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِمیلَک  یسُوم  یلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللاِلیلَخ ،
ادخ حور  یسیع  رب  مالس  ادخ ، تبحصمه  یسوم  رب  مالس  ادخ ، لیلخ 

َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللاِْقلَخ ، َْریَخ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َلوُسَر  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
وت رب  مالس  ادخ ، تاقولخم  نیرتهب  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، لوسر  يا  وت  رب  مالس 

ُمالَّسلا  َنیِّیبَّنلا ، َمَتاخ  ِهَّللا  ِْدبَع  َْنب  َدَّمَُحم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللاَیِفَص ، ای 
مالس  ناربمایپ ، نیرخآ  هللادبع  نب  دّمحم  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، هدیزگرب  يا 

ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َّیِصَو  ٍِبلاطیبا ، َْنب  َِّیلَع  َنینِمْؤُْملا  َریما  ای  َْکیَلَع 
مالس  ادخ ، لوسر  نیشناج  بلاطیبا ، نب  یلع  نانمؤمریما  يا  وت  رب 
ِِیبَن  ْیَْطبِس  ای  امُْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیَملاْعلا ، ِءآِسن  َةَدِّیَس  ُۀَمِطاف  ای  ِْکیَلَع 

ربمایپ ياههون  امش  رب  مالس  نایناهج ، ناوناب  رورس  همطاف  يا  وت  رب 
578 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ِْنیَسُْحلا  َْنب  َّیلَع  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِۀَنَّْجلا ، ِلْها  ِبابَش  ْيَدِّیَسَو  ِۀَمْحَّرلا ،
نیسح  نب  یلع  يا  وت  رب  مالس  تشهب ، لها  ناناوج  نارورس  و  تمحر ،

ِِرقاب ٍِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیرِظاَّنلاِْنیَع ، َةَُّرقَو  َنیِدباْعلا ، َدِّیَس 
هدنفاکش  یلع  نب  دمحم  يا  وت  رب  مالس  ناگدننیب ، مشچ  ینشور  و  نادباع ، رورس 

، َنیمَْألا َّرآْبلا  َقِداَّصلا  ٍدَّمَُحم  َْنب  َرَفْعَج  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِِّیبَّنلا ، َدَْعب  ِْملِْعلا 
رادتناما راکوکین و  ِراتفگ  تسار  دمحم  نب  رفعج  يا  وت  رب  مالس  ربمایپ ، زا  دعب  ملع 

َْنب  َِّیلَع  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َرْهُّطلا ، َرِهاَّطلا  ٍرَفْعَج  َْنب  یَسُوم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
نب  یلع  يا  وت  رب  مالس  هزیکاپ ، كاپ و  رفعج  نب  یسوم  يا  وت  رب  مالس 
ُمالَّسلا  َّیِقَّتلا ، ٍِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  یضَتْرُْملا  اضِّرلا  یَسُوم 

مالس  راکزیهرپ ، یلع  نب  دمحم  يا  وت  رب  مالس  هدیدنسپ ، دونشخ و  یسوم 
َنَسَح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیمَْألا ، َحِصاَّنلا  َّیِقَّنلا  ٍدَّمَُحم  َْنب  َِّیلَع  ای  َْکیَلَع 

نسح  يا  وت  رب  مالس  رادتناما ، هاوخریخ و  كاپ و  دمحم  نب  یلع  يا  وت  رب 
َكِرُون  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ِهِدَْعب ، ْنِم  ِّیصَْولا  یَلَع  ُمالَّسلا  ٍِّیلَع ، َْنب 

رون رب  تسرف  دورد  ایادخ  وا ، زا  دعب  نیشناج  رب  مالس  یلع ، نب 
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ُمالَّسلا  َکِْقلَخ ، یلَع  َِکتَّجُحَو  َکِّیِصَو ، ِّیِصَوَو  َکِِّیلَو ، ِِّیلَوَو  َکِجارِسَو ،
مالس  تتاقولخم ، رب  تجح  ّتیصو و  نیشناج  ّتیلو و  رادتسود  و  تیاده )  ) غارچ و 

ُمالَّسلا  َۀَجیدَخ ، َۀَمِطاف و  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع 
مالس  هجیدخ ، همطاف و  رتخد  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، لوسر  رتخد  يا  وت  رب 

، ِْنیَسُْحلاَو ِنَسَْحلا  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنینِمْؤُْملاِریما ، َْتِنب  ای  ِْکیَلَع 
نیسح  نسح و  رتخد  يا  وت  رب  مالس  نانمؤمریما ، رتخد  يا  وت  رب 

ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِِّیلَو  َتْخا  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِِّیلَو  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا 
مالس  ادخ ، یلو  رهاوخ  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، یلو  رتخد  يا  وت  رب  مالس 

ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَسُوم  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِِّیلَو  َۀَّمَع  ای  ِْکیَلَع 
تمحر  رفعج و  نب  یسوم  رتخد  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، یلو  همع  يا  وت  رب 

یف  انَرَشَحَو  ِۀَّنَْجلا ، ِیف  ْمُکَْنَیبَو  انَْنَیب  ُهَّللا  َفَّرَع  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُُهتاکََربَو ،
روشحم امش  هورگ  رد  و  دهد ، رارق  مه  رانک  رد  تشهب  رد  امش  اب  ار  ام  ادخ  وت ، رب  مالس  داب ، وت  رب  ادخ  تاکرب  و 

579 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ِْنب  ِِّیلَع  ِدَی  ْنِم  ْمُکِّدَج  ِْساَِکب  اناقَسَو  ْمُکِِّیبَن ، َضْوَح  انَدَرْواَو  ْمُِکتَْرمُز ،

نب  یلع  ناتسد  زا  ناتدج  ماج  اب  و  دنک ، دراو  ناتربمایپ  رثوک )  ) ضوح رب  و  دنادرگ ،
، َجَرَْفلاَو َروُرُّسلا  ُمُکیف  انَیُِری  ْنا  َهَّللا  ُلَئْسا  ْمُْکیَلَع ، ِهَّللا  ُتاوَلَص  ٍِبلاطیبا 

دهد ناشن  نم  هب  امش  هلیسوهب  ار  مراک  شیاشگ  يدونشخ و  هک  مهاوخیم  ادخ  زا  داب ، امش  رب  ادخ  دورد  دنادرگ ، باریس  بلاطیبا 
ْناَو ال ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللایَّلَص  ٍدَّمَُحم  ْمُکِّدَج  ِةَْرمُز  یف  ْمُکاَّیاِو  انَعَمْجَی  ْناَو 

و دروآ ، مه  درگ  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دمحم - ناتّدج  هورگ  رد  امش  اب  ار  ام  و 
ْنِم  ِۀَئآرَْبلاَو  ْمُکِّبُِحب ، ِهَّللاَیلا  ُبَّرَقَتا  ٌریدَق ، ٌِّیلِو  ُهَّنا  ْمُکَتَفِْرعَم ، انَُبلْسَی 

زا يرازیب  امش و  تبحم  هطساو  هب  میوجیم  بّرقت  ادخ  هب  تساناوت ، یتسرپرس  وا  هک  ارچ  دریگن ، نم  زا  ار  امش  تخانش  تفرعم و 
یلَع  و  ٍِربْکَتْسُم ، الَو  ٍرِْکنُم  َْریَغ  ِِهب  ًایِضار  ِهَّللاَیلا  ِمیلْسَّتلاَو  ْمُِکئآدْعا ،

اب و  ّربکت ، راکنا و  نودب  نآ ، هب  يدونشخ  اب  ادخ ، نامرف  ربارب  رد  ندوب  میلست  ناتنانمشد و 
َمُهَّللا  يدِّیَس  ای  َکَهْجَو  َِکلِذب  ُُبلْطَن  ٍضار ، ِِهبَو  ٌدَّمَُحم  ِِهب  یتا  ام  ِنیقَی 

ایادخ مرورس ، يا  مبلطیم  ار  تهجوت  نآ  اب  و  مدونشخ ، نآ  هب  هدروآ و  دمحم  هچنآ  هب  نیقی 
ِهَّللا  َْدنِع  َِکل  َّناَف  ِۀَّنَْجلا ، ِیف  یل  یعَفْشا  ُۀَمِطاف  ای  َةَرِخْالا ، َراَّدلاَو  َكاضِرَو 

ياراد  ادخ  هاگشیپ  رد  هک  ارچ  نک  تعافش  تشهب  رد  ارم  همطاف  يا  مهاوخیم ، وت  زا  زین  ار  ترخآ  يارس  رد  تاجن  وت و  تیاضر 
یّنِم  ُْبلْسَت  الَف  ِةَداعَّسلِاب ، یل  َِمتَْخت  ْنا  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ِنْاَّشلا ، َنِم  ًانْاَش 

مراد  هک  ینامیا  سپ  ینادرگ ، ریخ  هب  تبقاع  ارم  هک  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  یتسه ، تمظع  اب  هاگیاج 
، اَنل ْبِجَتْسا  َّمُهللا  ِمیظَْعلا ، ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلا  َةَُّوق  الَو  َلْوَح  الَو  ِهیف ، اَنا  ام 

نک  تباجا  ار  نامیاعد  ایادخ  تسین ، تمظع  اب  هبترمدنلب و  دنوادخ  يارب  زج  ییورین  ناوت و  ریگن و  نم  زا 
ٍدَّمَُحم یلَع  ُهَّللا  یَّلَصَو  َِکتَِیفاعَو ، َِکتَمْحَِربَو  َِکتَّزِعَو ، َکِمَرَِکب  ُْهلَّبَقَتَو 
دمحم رب  ریذپب و  ام  زا  تیدنمناوت  تمحر و  يراوگرزب و  فطل و  هب  و 
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[665 .] َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  ًامیلْسَت  َمَّلَسَو  َنیعَمْجا ، ِِهلآَو 
. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تسرف  ناوارف  مالس  دورد و  شنادناخ  یمامت  و 

580 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: مالسلا هیلع  ینسح  میظعلادبع  ترضح  ترایز  تلیضف 

هاگهانپ روهشم و  مولعم و  ير  رهش  رد  وا  فیرـش  ربق  دوشیم . یهتنم  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هب  هطـساو  دنچ  اب  وا  فیرـش  بسن 
تاداس و زا  هکنآ  رب  هوالع  باـنج  نآ  هک  ارچ  تسین ، هدیـشوپ  یـسک  رب  ترـضح  نآ  نأـش  تلـالج  ماـقم و  ّولع  تسا . ماـع  صاـخ و 
وا دشابیم . اوقت  عرو و  بحاص  تدابع و  دهز و  لها  گرزب و  ياملع  ریبک و  نیثّدحم  زا  تسا ، نیّیبّنلامتاخ  ترـضح  ماقمالاو  نامدود 

ار يرایسب  تایاور  نانآ  زا  تشاد ، راوگرزب  ود  نآ  هب  ار  تدارا  لّسوت و  تیاهن  دوب و  مالسلا  امهیلع  يداه  ماما  داوج و  ماما  باحصا  زا 
شنامز ماما  رب  ار  شدوخ  نید  هک  تسا  یـسک  وا  تسوا . فیلأت  ۀـلیل » موی و  باتک   » و نینمؤملاریما » بَطُخ   » باتک ود  تسا . هدرک  لقن 

: دومرف دومن و  شقیدصت  ترضح  نآ  درک و  هضرع  مالسلا  هیلع  يداه  ترضح 
ِةَرِخ ْالاَو  اْینُّدلا  ِیف  ِِتباَّثلا  ِلْوَْقلِاب  ُهَّللاَکَتَّبَث  ِْهیَلَع ، ُْتْبثاَف  ِهِدابِِعل ، ُهاضَتْرا  يِذَّلا  ِهَّللا  ُنید  ِهَّللاَو  اذه  ِمِساْقلاَابا ! ای  »

هدیقع نیمه  رب  تسا ؛ هدیدنـسپ  شناگدنب  يارب  دنوادخ  هک  تسا  ینید  نامه  وت ) تاملک  دیاقع و   ) نیا دنگوس  ادخ  هب  مساقلاوبا ، يا   ؛
نآ ملع  فصو  رد  داّبع  نب  بحاـص  زین  [ 666 «.] دراد هگن  راوتـسا  ترخآ  ایند و  رد  تباث  داقتعا  راتفگ و  هب  ار  وت  دـنوادخ  شاب ! رادـیاپ 
رب يأر  نم  ّرـس   » رد تفگیم : هک  مدینـش  يزار  داّـمحوبا  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ارم  یناـیور » بارتوـبا  : » دـیوگیم نینچ  راوـگرزب 
هب عادو  ماگنه  متفرگ ، باوج  مدیسرپ و  ترضح  نآ  زا  ار  مارح  لالح و  لئاسم  زا  يدادعت  مدش و  دراو  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  ترضح 

لاؤس ینسح  هللادبع  رسپ  میظعلادبع  زا  ير  رهش  رد  دوخ  هیحان  رد  دش  لکشم  وت  رب  تاینید  روما  زا  يزیچ  هاگره  داّمح ! يا  دومرف : نم 
یلاها زا  یکی  زا  تارایزلا » لـماک   » رد هیولوقنبا ،»  » هک سب  نیمه  ترـضح  نآ  تراـیز  ّتیّمها  رد  [ 667 .] ناسرب وا  هب  ارم  مالـس  نک و 

نب نیسح  ترـضح  ترایز  هب  مدرک : ضرع  يدوب ؟ اجک  دومرف : مدش ، دراو  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  رب  تفگ : هک  دنکیم  لقن  ير  رهش 
یـسک لثم  يدرکیم ، ترایز  ار  تسامـش  رهـش  رد  هک  میظعلادـبع  ربق  رگا  شاب  هاگآ  : » دومرف مدوب  هتفر  البرک ،) رد   ) مالـسلا هیلع  یلع 

[668 «.] دشاب هدرک  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  يدوب 

: مالسلا هیلع  ینسح  میظعلادبع  ترضح  ترایز  تّیفیک 

اقآ نـیقّقحملارخف   » طـقف دـناهدرکن  لـقن  یتراـیز  مالـسلا  هـیلع  میظعلادـبع  ترـضح  يارب  اـملع  دـسیونیم : هر )  ) یمق ثّدـحم  موـحرم 
: تسا بسانم  وحن  نیا  هب  ترضح  نآ  ترایز  هتشون : دوخ  رازم »  » باتک رد  نیدلالامج »

581 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
یلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللاِِیبَن ، ٍحُون  یلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللاِةَْوفَص ، َمَدآ  یلَع  ُمالَّسلا 

رب مالس  ادخ ، ربمایپ  حون  رب  مالس  ادخ ، هدیزگرب  مدآ  رب  مالس 
یسیع  یلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِمیلَک  یسُوم  یلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللاِلیلَخ ، َمَیهاْربا 

یسیع  رب  مالس  ادخ ، تبحصمه  یسوم  رب  مالس  ادخ ، لیلخ  میهاربا 
، ِهَّللاِْقلَخ َْریَخ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َلوُسَر  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِحُور 
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ادخ تاقولخم  نیرتهب  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، لوسر  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، حور 
َمَتاخ  ِهَّللا  ِْدبَع  َْنب  َدَّمَُحم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللاَیِفَص ، ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

نیرخآ  هَّللادبع  نب  دّمحم  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، هدیزگرب  يا  وت  رب  مالس 
َیِصَو  ٍِبلاطیبا ، َْنب  َِّیلَع  َنینِمْؤُْملا  َریما  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیِّیبَّنلا ،

نیشناج  بلاطیبا ، نب  یلع  نانمؤمریما ، يا  وت  رب  مالس  ناربمایپ ،
امُْکیَلَع ُمالَّسلا  َنیَملاْعلا ، ِءآِسن  َةَدِّیَس  ُۀَمِطاف  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِلوُسَر 

امش رب  مالس  نایناهج ، ناوناب  رورس  همطاف  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، لوسر 
َْنب  َِّیلَع  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِۀَّنَْجلاِلْها ، ِبابَش  ْيَدَّیَسَو  ِۀَمْحَّرلا ، ِیَْطبِس  ای 

نب  یلع  يا  وت  رب  مالس  تشهب ، لها  ناناوج  نارورس  و  تمحر ، ربمایپ  ياههون 
َْنب  َدَّمَُحم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیرِظاَّنلا ، ِْنیَع  َةَُّرقَو  َنیِدباْعلا ، َدِّیَس  ِْنیَسُْحلا 

نب  دّمحم  يا  وت  رب  مالس  ناگدننیب ، مشچ  ینشور  و  نادباع ، رورس  نیسح 
َقِداَّصلا  ٍدَّمَُحم  َْنب  َرَفْعَج  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِِّیبَّنلا ، َدَْعب  ِْملِْعلا  َِرقاب  ٍِّیلَع 

ِراتفگتسار دّمحم  نب  رفعج  يا  وت  رب  مالس  ربمایپ ، زا  دعب  ملع  هدنفاکش  یلع 
ُمالَّسلا  َرْهُّْطلا ، َرِهاَّطلا  ٍرَفْعَج  َْنب  یَسُوم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیمَْألا ، َّرآْبلا 

مالس  هزیکاپ ، كاپ و  رفعج  نب  یسوم  يا  وت  رب  مالس  رادتناما ، راکوکین و 
َْنب  َدَّمَُحم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  یضَتْرُْملا  اَضِّرلا  یَسُوم  َْنب  َِّیلَع  ای  َْکیَلَع 

نب  دّمحم  يا  وت  رب  مالس  هدیدنسپ ، دونشخ و  یسوم ، نب  یلع  يا  وت  رب 
، َنیمَْألا َحِصاَّنلا  َّیِقِّنلا  ٍدَّمَُحم  َْنب  َِّیلَع  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َّیِقَّتلا ، ٍِّیلَع 

رادتناما هاوخریخ و  كاپ و  دّمحم  نب  یلع  يا  وت  رب  مالس  راکزیهرپ ، یلع 
َمُهللا  ِهِدَْعب ، ْنِم  ِّیِصَْولا  یَلَع  ُمالَّسلا  ٍِّیلَع ، َْنب  َنَسَح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

ایادخ وا ، زا  دعب  نیشناج  رب  مالس  یلع ، نب  نسح  يا  وت  رب  مالس 
582 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

َِکتَّجُحَو  َکِّیِصَو ، ِّیِصَوَو  َکِِّیلَو ، ِِّیلَوَو  َکِجارِسَو ، َكِرُون  یلَع  ِّلَص 
تجح  ّتیصو و  نیشناج  تیلو و  رادتسود  و  تتیاده )  ) غارچ رون و  رب  تسرف  دورد 

ُمالَّسلا  ُّیِفَّصلا ، ُرِهاَّطلاَو  ُّیِکَّزلا ، ُدِّیَّسلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َکِْقلَخ ، یلَع 
مالس  صلاخ ، هزیکاپ و  كاپ ، ياقآ  يا  وت  رب  مالس  تتاقولخم ، رب 

، ِرایْخَْألا َْنیَفَطْصُْملا  َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِراهْطَْألا ، ِةَداَّسلا  َْنب  اَی  َْکیَلَع 
ناگدیزگرب  نیرتهب  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  هزیکاپ ، نارورس  دنزرف  يا  وت  رب 

، ُُهتاکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِۀَّیِّرُذ  یلَع  و  ِهَّللاِلوُسَر ، یلَع  ُمالَّسلا 
داب وا  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  ادخ و  لوسر  لسن  رب  و  ادخ ، لوسر  رب  مالس 

ِریمَِألَو ِِهلوُسَِرلَو  َنیَملاْعلا ، ِّبَر  ِهَّلل  ِعیطُْملا  ِِحلاَّصلا ، ِْدبَْعلا  یَلَع  ُمالَّسلا 
ریما ادخ و  لوسر  و  نایناهج ، راگدرورپ  رادربنامرف  و  هتسیاش ، هدنب  رب  مالس 

یبَتْجُْملا  ِبَجَْتنُْملا  ِْطبِّسلا  َْنبا  ِمِساْقلاَابا  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنینِمْؤُْملا ،
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یبتجم  ماما  ربمایپ )  ) هدیزگرب هون  دنزرف  مساقلابا  يا  وت  رب  مالس  نانمؤم ،
ُمالَّسلا  یَجتُْری  ِءآدَهُّْشلا  ِدِّیَس  ِةَرایِز  ُباَوث  ِِهتَرایِِزب  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

مالس  دوریم ، ادهشلادیس  ترایز  باوث  دیما  تترایز  اب  هک  يا  وت  رب  مالس 
انَدَرْواَو ْمُِکتَْرمُزیف ، انَرَشَحَو  ِۀَّنَْجلایف ، ْمُکَْنَیبَو  انَْنَیب  ُهَّللا  َفَّرَع  َْکیَلَع 

ص582 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
( رثوک  ) ضوح رب  و  دنادرگ ، روشحم  امش  هورگ  رد  دهد و  رارق  مه  رانک  رد  تشهب  رد  امش  اب  ار  ام  دنوادخ  وت ، رب 

ُتاوَلَص  ٍِبلاطیبا  ِْنب  ِِّیلَع  ِدَی  ْنِم  ْمُکِّدَج  ِْساَِکب  اناقَسَو  ْمُکِِّیبَن ، َضْوَح 
دورد دنادرگ ، باریس  بلاطیبا  نب  یلع  ناتسد  زا  ناتّدج  ماج  اب  دنک و  دراو  ناتربمایپ 

ْمُکاَّیاَو  انَعَمْجَی  ْناَو  َجَرَْفلاَو ، َروُرُّسلا  ُمُکیف  انَیُِری  ْنا  َهَّللا  ُلَئْسا  ْمُکیَلَع ، ِهَّللا 
رد امش  اب  ار  ام  دهد و  ناشن  نم  هب  امش  هلیسوهب  ار  مراک  شیاشگ  يدونشخ و  هک  مهاوخیم  ادخ  زا  داب ، امش  رب  ادخ 

ُهَّنا  ْمُکَتَفِْرعَم ، انَُبلْسَیال  ْناَو  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  ْمُکِّدَج  ِةَْرمُز  یف 
دریگن نم  زا  ار  امش  تخانش  تفرعم و  دروآ و  مه  درگ  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم - ناتّدج  هورگ 

َیلا  ِمیلْسَّتلاَو  ْمُِکئآدْعا ، ْنِم  ِۀَئآرَْبلاَو  ْمُکِّبُِحب ، ِهَّللا  َیلا  ُبَّرَقَتا  ٌریدَق ، ٌِّیلَو 
ندوب  میلست  ناتنانمشد و  زا  يرازیب  امش و  ّتبحم  هطساو  هب  میوجیم  بّرقت  ادخ  هب  تساناوت ، یتسرپرس  وا  هک  ارچ 

ُُبلْطَن  ٌدَّمَُحم  ِِهب  یتاام  ِنیقَی  یلَعَو  ٍِربْکَتْسُم ، الَو  ٍرِْکنُم  َْریَغ  ِِهب  ًایِضار  ِهَّللا 
نآ  اب  هدروآ و  دّمحم  هچنآ  هب  نیقی  اب  ّربکت و  راکنا و  نودب  نآ  هب  يدونشخ  اب  ادخ  نامرف  ربارب  رد 

583 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
َْنباَو  يدِّیَس  ای  َةَرِخْألا ، َراَّدلاَو  َكاضِرَو  َّمُهَّللا  يدِّیَس  ای  َکَهْجَو  َِکلِذب 

دنزرف مرورس و  يا  مهاوخیم ، وت  زا  زین  ار  ترخآ  يارس  رد  تاجن  وت و  تیاضر  ایادخ  مرورس ، يا  مبلطیم  ار  تهجوت 
ّینا  َّمُهللا  ِنْاَّشلا ، َنِم  ًانْاَش  ِهَّللا  َْدنِع  ََکل  َّناَف  ِۀَّنَْجلا ، ِیف  ِیل  ْعَفْشا  يدِّیَس 

وت زا  ایادخ  یتسه  تمظع  اب  هاگیاج  ياراد  ادخ  هاگشیپ  رد  هک  ارچ  نک ، تعافش  تشهب  رد  ارم  مرورس ،
الَو َلْوَح  الَو  ِهیف ، اَنا  ام  یّنِم  ُْبلْسَت  الَف  ِةَداعَّسلِاب ، یل  َِمتَْخت  ْنا  َُکلَئْسا 

ییورین  ناوت و  ریگن و  نم  زا  مراد  هک  ینامیا  سپ  ینادرگ ، ریخ  هب  تبقاع  ارم  هک  مهاوخیم 
، َِکتَّزِعَو َکِمَرَِکب  ُْهلَّبَقَتَو  اَنل ، ْبِجَتْسا  َّمُهَّللا  ِمیظَْعلا ، ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلا  َةَُّوق 

يراوگرزب  فطل و  هب  نک و  تباجا  ار  نامیاعد  ایادخ  تسین ، تمظع  اب  هبترم و  دنلب  دنوادخ  يارب  زج 
َمَّلَسَو  َنیعَمْجا ، ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَصَو  َِکتَِیفاعَو ، َِکتَمْحَِربَو 

ناوارف  مالس  دورد و  شنادناخ  یمامت  دّمحم و  رب  و  ریذپب ، ام  زا  تیدنمناوت  تمحر و  و 
. َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  ًامیلْسَت 

. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تسرفب 
( تسا میظعلادبع  ترـضح  کیدزن  وا  رازم  هک   ) مالـسلا هیلع  یـسوم  ماما  رـسپ  هزمح  هدازماما  يارب  ار  ترایز  نیمه  دسیونیم : همادا  رد 

(. نآ زا  دعب  هلمج  و  مساقلاابا » ای  کیلع  مالسلا   » هلمج فذح  اب  هّتبلا   ) دناوخ ناوتیم  زین 
ریـسفت بحاص  هللا  همحر  یعازخ  یلع  نب  نیـسح  يزار  حوتفلاوبا  ریبک ، رّـسفم  لیلج و  خیـش  ربق  هزمح ، هدازماـما  نحـص  رد  يروآداـی :
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مزال هک  هتفرگ ، رارق  هیوبابنبا »  » هب فورعم  نیثّدحملاسیئر ، قودـص  خیـش  بانج  ربق  ير  رهـش  رد  زین  هدـش و  عقاو  حوتفلاوبا ، فورعم 
. دوشن تلفغ  زین  فیرش  ربق  ود  نیا  ترایز  زا  تسا 

***

نانمؤم روبق  ترایز  موس : شخب 

: نانمؤم روبق  ترایز  تلیضف 

زا ناحلاص  دـشابن  ام  ترایز  رب  رداق  سک  ره  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  زا  تارایزلا » لماک   » رد - 1
ناحلاص هب  دشابن  ام  هب  یکین  هلص و  رب  رداق  هک  یـسک  دوش و  هتـشون  وا  يارب  ام  ترایز  باوث  ات  دنک  ترایز  زا  ار  ام  نایلاوم  ناتـسود و 

[669 .] دوش هتشون  شیارب  ام  هب  یکین  باوث  ات  دنک  یکین  ام  نایلاوم  زا 
584 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: دومرف ترضح  نآ  هک  هدش  تیاور  يرعشا ) ییحی  نب  دمحا  نب  دّمحم   ) مالسلا هیلع  اضر  ماما  نارای  زا  یکی  زا  - 2
زور « ) ربکا عزف   » زور رد  دـناوخب  هاـنلزنا » اـنا   » هروس هبترم  تفه  دراذـگب و  ربق  يور  رب  تسد  دورب و  دوخ  نمؤم  ردارب  ربـق  دزن  سک  ره 
زین ربق  بحاـص  يارب  باوث  نیمه  هک  تسا  نیا  تاـیاور  زا  یـضعب  رهاـظ  [ 670 .] دوـب دـهاوخ  نمیا  تسا ) گرزب  سرت  زور  هک  تماـیق 

زا یـضعب  ندـناوخ  اب  هک  دـیآیم  تسد  هب  دـمآ ، دـهاوخ  نانمؤم » روبق  ترایز  ّتیفیک   » ثحب رد  هک  یتایاور  زا  - 3 [ 671 .] دوب دهاوخ 
رود ناـسنا  زا  تماـیق  زور  باذــع  هـک  دوـشیم  هدافتــسا  زین  دوـشیم و  هدوـشخب  شرداـم  ردــپ و  رئاز و  زا  يرایــسب  ناـهانگ  راـکذا ،

ار اهدوبمک  زا  یـضعب  دناوتیم  دوخ  نیدلاو  ربق  ترایز  هب  نتفر  اب  ناسنا  هک  دیآیم  تسد  هب  تایاور  زا  یـضعب  زا  - 4 [ 672 .] ددرگیم
تروص نیا  هب  دسرب  شجیاوح  هب  یّتح  و  [ 673] دنک ناربج  هدش  لصاح  وا  زا  ناشتایح  نامز  رد  اهنآ  قوقح  تیاعر  مدـع  تهج  زا  هک 

[674 .] دبلطب دنوادخ  زا  ار  شتجاح  سپس  دنک و  رافغتسا  نیدلاو  يارب  لّوا  هک 

: نانمؤم روبق  ترایز  تّیفیک  نامز و  بادآ ،

دمحا نب  دّمحم  و  هَّللادبعیبا 675 ] نب  نمحرلادبع  تیاور  ود  زا  هک  نانچ  دراذگیم  ربق  يور  تسد  دریگیم و  رارق  هلبق  هب  ور  رئاز  - 1
. دیآیم تسد  هب  ییحی 676 ] نب 

تسا هدش  زین  دمح  هروس  هب  هراشا  تایاور  زا  یـضعب  رد  تشذگ . يرعـشا »  » تیاور رد  هک  نانچ  دناوخب  هانلزنا  انا  هروس  هبترم  تفه  - 2
« هعقاو  » و کُلم » «، » سی  » دـننام ّتیم  نآ  حور  يداش  يارب  نآرق  رگید  ياههروس  زا  ددرگ  وا  قیفر  قیفوت  هک  یتروص  رد  تسا  بسانم  و 

. دنک هدافتسا 
، َنیِملْسُْملاَو َنینِمْؤُْملاَنِم  ِرایِّدلا  ِلْها  یلَع  ُمالَّسلا  دناوخب : ار  اعد  نیا  - 3

نآ  ناناملسم  نانمؤم و  زا  شوماخ )  ) ياههناخ نیا  لها  رب  مالس  ********** 
هاگره زین  ام  دـیتفرگ و  یـشیپ  ام  رب  امـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  هنوگنامه  َنوُقِحال ، ْمُِکب  ُهَّللا  َءآش  نا  ُنَْحنَو  ٌطَرَف ، اـَنل  ُْمْتنا 

.************** میوشیم قحلم  امش  هب  دهاوخب  ادخ 
585 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ِماظِْعلاَو  ِۀَِیلاْبلا ، ِداسْجَْألاَو  ِۀَِیناْفلا ، ِحاوْرَْألا  ِهِذه  َّبَر  َّمُهَّللا  دیوگب : - 4 [ 677 .] تسا هدش 
هدیشاپ  مه  زا  ياهمسج  هدش و  انف  حاورا  نیا  راگدرورپ  يا  ایادخ  *** 
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ًاحْوَر ْمِْهیَلَع  ْلِخْدا  ٌۀَنِمُْؤم ، َِکب  َیِهَو  اْینُّدلا  َنِم  ْتَجَرَخ  یتَّلا  ِةَرِخَّنلا 
دوخ بناج  زا  ياهزات  تمحر  دنراد ، نامیا  وت  هب  هک  یلاح  رد  دناهتفر  ایند  زا  هک  ياهدیسوپ  ياهناوختسا  و 

یّنِم  ًامالَسَو  َْکنِم ،
. ناسرب نانآ  هب  نم  بناج  زا  یمالس  و 

تقلخ نامز  زا  شقلخ ، ددع  هب  لاعتم  يادخ  دناوخب  ار  اعد  نیا  دوش و  ناتسربق  لخاد  سک  ره  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا 
: دیوگب دوش و  ناتسربق  لخاد  سک  ره  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  - 5 [ 678 .] دسیونیم هنسح  وا  يارب  تمایق  ات  مدآ 

ِلْها ال ْنِم  ُهَّللا ، اَّلا  َهلا  ِلْها ال  یلَع  ُمالَّسلا  ِمیحَّرلاِنمْحَّرلا ، ِهَّللا  ِمِْسب 
هملک  ناوریپ  بناج  زا  هَّللا ،» الا  هلا  ال   » هملک ناوریپ  رب  مالس  نابرهم ، هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

َلْوَق  ُْمتْدَجَو  َْفیَک  ُهَّللا ، اَّلا  َهلا  ِّقَِحب ال  ُهَّللا ، اَّلا  َهلا  َلْها ال  ای  ُهَّللا ، اَّلا  َهلا 
لوق  دیتفای  هنوگچ  هَّللا ،» الا  هلا  ال   » هملک ناوریپ  يا  هَّللا ،» الا  هلا  «ال 

، ُهَّللا اَّلا  َهلا  ِّقَِحب ال  ُهَّللا ، اَّلا  َهلا  ای ال  ُهَّللا ، اَّلا  َهلا  ْنِم ال  ُهَّللا ، اَّلا  َهلا  ال 
« هَّللا الا  هلا  ال   » هملک قح  هب  تسین ، ییادخ  وت  زج  هک  يدوبعم  يا  هَّللا ،» الا  هلا  ال   » هملک ناوریپ  بناج  زا  ار ، هَّللا » الا  هلا  «ال 

، ُهَّللا اَّلا  َهلا  َلاق ال  ْنَم  ِةَْرمُز  یف  انْرُشْحاَو  ُهَّللا ، اَّلا  َهلا  َلاق ال  ْنَِمل  ْرِفْغا 
« هَّللا الا  هلا  ال   » ناگدنیوگ هورگ  رد  ار  ام  و  زرمایب ، ار  هَّللا » الا  هلا  ال   » ناگدنیوگ

« هَّللا یلو  یلع  «، » هَّللا لوسر  دّـمحم  [ » 679 .] دـسیونیم شردام  ردـپ و  وا و  ياربرایـسب  باوث  دـنوادخ  ِهَّللا . ُِّیلَو  ٌِّیلَع  ِهَّللا ، ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم 
 ..***************** هد رارق 

زا لبق  تعاس  تایاور  زا  یـضعب  قبط  ترایز  يارب  نامز  نیرتهب  و  [ 680] دراد یّصاخ  تلیضف  هبنـشجنپ  زور  رد  نانمؤم  روبق  ترایز  - 6
رد هک  نانچ  دراد  تهارک  بش  رد  روبق  ترایز  و  [ 681 .] تسا باتفآ  عولط 

586 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  تمدخ  دیوگیم : ملـسم  نب  دّـمحم  - 7 [ 682 .] تسا هدـمآ  رذوبا  هب  باطخ  ادـخ  لوسر  زا  يدـنوار » تاوعد  »

ادـخ هب  يرآ ! دومرف : میاهتفر ؟ اهنآ  ترایز  هب  ام  هک  دـنمهفیم  اهنآ  ایآ  متفگ : يرآ ! دومرف : مینک ؟ ترایز  ار  ناگدرم  هک  مدرک  ضرع 
؟ مییوگب هچ  میتفر  ناشترایز  هب  یتقو  مدرک : ضرع  دنریگیم . سنا  امش  اب  دنوشیم و  داش  دنمهفیم و  اهنآ  هک  مسق 

: وگب دومرف :
َْکنِم  ْمِهَِّقلَو  ْمُهَحاوْرا ، َْکَیلا  ْدِعاصَو  ْمِِهبُونُج ، ْنَع  َضْرَْألا  ِفاج  َّمُهللا 

تیدونشخ  زا  ار  نانآ  و  رب ، الاب  تیوس  هب  ار  نانآ  حاورا  و  ناشیاهولهپ ، رب ) راشف   ) زا ار  نیمز  نیا  نک  یلاخ  ایادخ 
ِِهب  ُِسنُوتَو  ْمُهَتَدْحَو ، ِِهب  ُلِصَت  ام  َِکتَمْحَر  ْنِم  ْمِْهَیلا  ْنِکْساَو  ًاناوْضِر ،

ناشراوج  رد  ار  دنریگ  سنا  نآ  اب  تشحو  رد  هتخاس و  فرطرب  ار  ناشییاهنت  هک  تتمحر  زا  رادقم  نآ  زاس ، رادروخرب 
[683 .] ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنا  ْمُهَتَشْحَو ،

. ییاناوت يراک  ره  رب  وت  هک  اریز  هد ، رارق 
هتـسویپ دوخ ، نارای  زا  یعمج  قاّفتا  هب  هَّللالوسر  دومرف : هک  دـنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لاّـمج  ناوفـص  زا  هیولوقنبا » - » 8

 » هبترم هس  روبق  لها  هب  باطخ  دشیم و  عیقب  ناتسربق  دراو  هبنشجنپ  زور  رصع 
ِرایِّدلا َلْها  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا 

 » مه راب  هس  و  « 
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ُهَّللا  ُمُکَمِحَر 
هب دوش  هدناوخ  دـحا » هَّللا  وه  لق   » هروس راب  هدزای  ناتـسربق  کی  نینمؤم  روبق  يارب  رگا  هک  هدـش  دراو  تایاور  رد  - 9 [ 684 .] دومرفیم « 
دنک باختنا  ار  سی »  » هروس دناوتیم  دـنک  توالت  نآرق  دـهاوخیم  رگا  - 10 [ 685 .] دهدیم باوث  رئاز  هب  دنوادخ  اجنآ ، تاوما  ددـع 

شخب رد  يروآدای : [ 686 .] دوشیم هتـشون  هنـسح  هدـننک ، توالت  يارب  اهنآ  ددـع  هب  مه  دوشیم و  روبق  لها  رب  فیفخت  ثعاـب  مه  هک 
اج نآ  هب  تسا ، هدـمآ  یبلاج  تایاور  تاوما » يارب  تاریخ   » اب طاـبترا  رد  ناـگدرم ) هب  طوبرم  بادآ  ماـکحا و  شخب   ) باـتک نیا  مهد 

. دوش هعجارم 
***

ترایز رد  تباین  بادآ  مراهچ : شخب 

هراشا

بونم  » هب شباوث  تسا و  بحتـسم  ناگتـشذگ  تاوما و  هچ  هدـنز و  ناسنا  يارب  هچ  باوث  يادـها  ای  ترایز  رد  تباـین  هک  تسین  یّکش 
نآ رب  يدّدعتم  تایاور  و  ددرگیم ، دنمهرهب  نآ  زا  مه  بئان  نیقی  هب  دسریم و  دنکیم ) ترایز  وا  تباین  هب  مرتحم  رئاز  هک  یسک  « ) هنع

: هلمج زا  دراد  تلالد 
587 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

تراوگرزب ردپ  ترایز  هب  نم  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تمدخ  دـیوگیم : يربتعم  ثیدـح  رد  یمرـص  دوواد  - 1
-2 [ 687 «.] تساـنث دـمح و  اـم  بناـج  زا  میظع و  باوث  رجا و  ادـخ  بناـج  زا  وت  يارب  : » دومرف مدرک ، هیدـه  امـش  هب  ار  شباوـث  متفر و 
؛ مدرک تاقالم  دـندوب  هتـسشن  هَّللالوسر  ربق  ربنم و  ناـیم  هک  مالـسلا  هیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  اـب  هنیدـم  رد  دـیوگیم : یمرـضح  میهاربا 
هب زامن  تعکر  ود  فاوط و  رود  تفه  هک  دندوب  هدرک  شرافس  ارم  یضعب  مدشیم  جح  رفس  مزاع  نطو  زا  یتقو  مدرک : ضرع  شتمدخ 

رگا يدـش  فّرـشم  هّکم  هب  هک  یماگنه  : » دومرف میوگب . اهنآ  هب  هچ  منادیمن  مدرگرب  یتقو  تفر . مدای  نم  یلو  مروآ ، اـجب  اـهنآ  تباـین 
ود فاوط و  نیا  نم  ایادـخ  یتفگیمو : يدـناوخیم  زامن  تعکر  ود  يدرکیم و  فاوط  رود  تفه  جـح ، کـسانم  ندروآ  اـجب  زا  سپ 

اهنآ مادک  ره  هب  تشگرب  زا  سپ  هچ  نانچ  ماهدروآ  اجب  منایرهـشمه  همه  ناتـسود و  نادـنزرف ، رـسمه ، ردام ، ردـپ ، فرط  زا  ار  تعکر 
: یتفگیم

فیاظو ماجنا  زا  سپ  هنیدـم  رد  نینچمه  يدوب ، قداص  تراـتفگ  رد  مدـناوخ  زاـمن  تعکر  ود  مدروآ و  اـجب  فاوط  امـش  تباـین  هب  نم 
: ییوگب یتسیاب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  لوسر  رس  يالاب  سپس  یناوخب  زامن  تعکر  ود  رگا  دوخ ،

یتَّماحَو  يَدلَوَو  یتَجْوَزَو  یّماَو  یبا  ْنِم  ِهَّللا  َِّیبَن  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
مناشیوخ  دنزرف و  رسمه و  ردام و  ردپ و  بناج  زا  ادخ ، یبن  يا  وت  رب  مالس 

. ْمِهِدَوْساَو ْمِهِضَْیباَو  ْمِهِْدبَعَو ، ْمِهِّرُح  يدََلب  ِلْها  ِعیمَج  ْنِمَو 
. ناشهایس دیفس و  ناشهدرب و  دازآ و  میاهیرهشمه ، یمامت  بناج  زا  و 

تـسار مدـناوخ ) زامن  تعکر  ود  و   ) مداد مالـس  ربماـیپ  هب  وت  تباـین  هب  نم  هک  ییوگب  ترهـش  لـها  زا  مادـک  ره  هب  تشگزاـب  زا  سپ  و 
تعکر ود  هک  یسک  هرابرد  دندرک  لاؤس  مالـسلا  مهیلع  نیرهاطهّمئا  زا  یـضعب  زا  هک  میناوخیم  يرگید  تیاور  رد  - 3 [ 688 «.] ياهتفگ
ترایز ار  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  یکی  ای  یمارگ و  لوسر  ای  دروآیم  اجب  ياهرمع  ای  جح  ای  دریگیم و  هزور  زور  کی  ای  دـناوخیم  زامن 

هب لمع  نآ  باوث  دومرف : تسه ؟ یباوث  زین  وا  دوخ  يارب  ایآ  دـنکیم ، هیدـه  دوخ  ینید  ردارب  ای  رداـم  ردـپ و  هب  ار  نآ  باوث  دـنکیم و 
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[689 !] دوش هتساک  شدوخ  باوث  زا  يزیچ  هکنآ  نودب  دسریم  ینید ) ردارب  ای  ردام  ای  ردپ  « ) هنع بونم  »

: تسا هتخادرپ  يرگید  ار  ناشرفس  هنیزه  هک  یناسک  يارب  تباین  تّیفیک 

لسغ  زا  نوچ  دوش  ریجا  ینید ، ردارب  زا  تباین  هب  هک  یسک  دسیونیم : بیذهت »  » رد یسوط » خیش  »
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: دیوگب دوش  غراف  ترایز ) لمع  زا  نوچ  اههخسن  زا  یضعب  قباطم  و   ) ترایز
َْنب  َنالُف  ْرُجْأَف  ٍبوُُغل ، ْوا  ٍثَعَش  ْوا  ٍبَصَن ، ْوا  ٍبَعَت  ْنِم  یَنباصا  ام  َّمُهللا 

رسپ ینالف  هب  ار  نآ  شاداپ  سپ  تسا ، هدیسر  نم  هب  هک  یگتسخ  ای  یناشیرپ  ای  تمحز ، ای  یتخس  زا  هچنآ  ایادخ 
. ُْهنَع یئآضَق  یف  ینْرُْجأَو  ِهیف ، ٍنالُف 

. هد شاداپ  مه  نم  هب  وا  بناج  زا  نآ  ماجنا  رد  و  هدب ، ینالف 
: دیوگب مالس  رخآ  رد  دهد  مالس  دنکیم  ترایز  هک  یماما  هب  رگا  و 

َُهل  ْعَفْشاَف  ُْهنَع ، ًاِرئاز  َُکْتیَتا  ٍنالُف ، ِْنب  ِنالُف  ْنَع  َيالْوَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
تراگدرورپ  دزن  سپ  ماهدمآ ، تترایز  هب  وا  فرط  زا  ینالف ، رسپ  ینالف  بناج  زا  نم  يالوم  يا  وت  رب  مالس 

شعیفـــش هــچنآ  هــب  سپـــس  درواـــیب ، ار  شردـــپ » رظن و  دروـــم  صخـــش   » مــسا نـــالف  نـــب  نـــالف  ياـــج  هـــب  و  َکِّبَر . َدـــْنِع 
.********************************** شاب

ياــــج هـــب   ) ٍنــــالُف َنـــْب  َنــــالُف  َّنا  َّمــُـهللا  دــــیوگب : دــــناوخب  ياهماــــنترایز  تساوــــخ  رگا  و  [ 690] دــنک اـعد  دــهاوخیم 
***** ینالف رسپ  ینالف  ایادخ  ***************************** 

ُْهنَع  َروُزَِأل  َيالْوَمَو ، ُهالوَم  یلا  ینَدَفْوا  دربب ) ار  شردپ  مانو  هنعبونم  مسا  نالفنبنالف 
وا بناج  زا  ات  هدرک ، هناور  میالوم  شدوخ و  يالوم  يوس  هب  ارم  **************************** 

َْکَیلا  ُهَّجَوَتَی  ُهَّنا  َّمُهللا  ِباسِْحلا ، ِءوُس  ْنِم  ًاراِرفَو  ِباوَّثلا ، ِلیزَِجل  ًءآجَر 
هک  شئایلوا  هطساو  هب  وا  ایادخ  منک ، ترایز  باسح ، یتخس  يدب و  زا  يرود  گرزب و  شاداپ  دیما  هب 

َْکَیلا  ُلَّسَوَتَیَو  ِِهتائِّیَس ، ِّطَحَو  َُهبُونُذ ، َِکناْرفُغ  یف  َْکیَلَع  َنّیلآَّدلا  ِِهئآِیلْوِاب 
نانآ  هطساو  هب  و  تسا ، هدومن  هجوت  وت  هب  ناهانگ  شزیر  شزرمآ و  يارب  دننکیم ، ییامنهار  وت  يوس  هب 

َۀَعافَش ْلَْبقاَو  ُْهنِم ، ْلَّبَقَتَف  َّمُهللا  ِْهیَلَع ، ِهَّللا  ُتاوَلَص  ِهِماما  ِدَهْشَم  َْدنِع  ْمِِهب 
تعافش  و  ریذپب ، وا  زا  ادخ  تسا ، هدش  لّسوتم  وت  هب  داب - وا  رب  ادخ  دورد  هک  شماما - هاگتداهش  رد 

ِحیحَصَو  ِِهتَِّین ، ِنْسُح  یلَع  ِهِزاج  َّمُهللا  ِهیف ، ْمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَص  ِِهئآِیلْوا 
هدیقع  تین و  نسح  هطساو  هب  ایادخ  نک ، لوبق  وا  دروم  رد  ار  داب - نانآ  رب  ادخ  دورد  هک  شئایلوا -

، َنینِمْؤُْملا َكِدیبَع  ْنِم  ًادَحا  َْتیَزاج  ام  َنَسْحا  ِِهتالاُوم ، ِۀَّحِصَو  ِِهتَدیقَع ،
ياهداد  تنمؤم  ناگدنب  زا  کی  ره  هب  هک  یشاداپ  نیرتهب  هد ، شاداپ  وا  هب  شاهناهاگآ  يوریپ  حیحص و 
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ٍِدفاو َرِخآ  یْنلَعَْجت  الَو  ُهَْتیَتآ ، امیف  ًاِحلاص  ُْهلِمْعَتْساَو  ُهَْتلَّوَخ ، ام  َُهل  ْمِداَو 

بیان  نیرخآ  ارم  و  ریگ ، راک  هب  ياهدومن  اطع  هچنآ  رد  یگتسیاش  هب  ار  وا  و  ریگم ، وا  زا  ياهتشاد  ینازرا  وا  هب  هچنآ  و 
ِلالَْحلا  َِکقْزِر  ْنِم  ِْهیَلَع  ْعِسْواَو  ِراَّنلا ، َنِم  ُهَتَبَقَر  ِْقتْعا  َّمُهللا  ُهُِدفُوی ، َُهل 
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تعسو  وا  رب  تاهزیکاپ  لالح و  يزور  زا  هد و  ییاهر  خزود  شتآ  زا  ار  وا  ایادخ  هدم ، رارق  وا 
ِِهلامَو  ِهِْدلُو  یف  َُهل  ْكِرابَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  ِءآقَفُر  ْنِم  ُْهلَعْجاَو  ِبِّیَّطلا ،

لاوما  نادنزرف و  هب  و  هد ، رارق  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  ناتسود  زا  ار  وا  و  شخب ،
ْلُحَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ُُهنیمَی ، ْتَکَلَم  ام  َو  ِِهلْهاَو ،

نیب  و  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  هد ، تکرب  شییاراد  نادناخ و  و 
ِۀَعاطَو َِکتَعاط  یلَع  ُْهنِعاَو  َکَیِصْعَی ، یّتَح ال  َکیصاعَم  َْنَیبَو  ُهَْنَیب 

يرای  تئایلوا  شیوخ و  تعاطا  رب  ار  وا  و  دنکن ، تینامرفان  ات  زادنا  هلصاف  تینامرفان  وا و 
ِلَص  َّمُهللا  ُهَْتیَهَن ، ُْثیَح  ُهاَرت  الَو  ُهَتْرَما ، ُْثیَح  ُهَدِقْفَت  یّتَح ال  َِکئآِیلْوا ،

ایادخ دوشن ، هدید  ياهدومن  یهن  هک  ییاج  رد  هدش و  رضاح  ياهداد  نامرف  هک  ییاج  رد  ات  نک ،
ِعیمَج  ْنَعَو  ُْهنَع  ُفْعاَو  ُهْمَحْراَو ، َُهل  ْرِفْغاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع 

یمامت  وا و  زا  و  هد ، رارق  شیوخ  تمحر  دروم  زرمایب و  ار  وا  و  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب 
ْنِم  ُهْذِعاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ِتانِمْؤُْملاَو ، َنینِمْؤُْملا 

زا ار  وا  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  رذگرد ، نامیا  اب  نانز  نادرم و 
ِْربَْقلا ِۀَْملُظ  ْنِمَو  ِبَلَْقنُْملا ، ِءوُسَو  ِۀَمیِْقلا ، ِمْوَی  ِعَزَف  ْنِمَو  ِعَلَّطُْملا ، ِلْوَه 

ربق یکیرات  زا  دب و  هاگتشگزاب  تمایق و  تشحو  زا  ازج و  زور  ساره 
یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ِةَرِخْآلاَو ، اْینُّدلا  ِیف  ِيْزِْخلا  ِِفقاوَم  ْنِمَو  ِِهتَشْحَو ، َو 

رب ایادخ  هد ، هانپ  ترخآ  ایند و  رد  يراوخ  تّفخ و  ياههاگیاج  زا  نآ و  تشحو  و 
ُهَتَفُْحتَو  َکَناْرفُغ ، اذه  یِفقْوَم  یف  ُهَتَِزئآج  ْلَعْجاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم 

شاهیده  و  هد ، رارق  تشزرمآ  مهاگیاج  نیا  رد  ار  وا  شاداپ  و  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و 
َلَبْقَت  َو  ُهَتَْرثَع ، َلیُقت  ْنا  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  یماما  َْدنِع  اذه  یماقَم  یف 

ار شرذع  و  هد ، رارق  شیاهشزغل  نتفرگ  هدیدان  داب - وا  رب  ادخ  دورد  هک  مماما - دزن  متماقا  نیا  رد  ار 
ًاْریَخ َكَْدنِع  امَو  َُهداز ، يْوقَّتلا  َلَعَْجت  َو  ِِهتَئیطَخ ، ْنَع  َزَواجَتَت  َو  ُهَتَرِذْعَم ،

تسوت  دزن  هچنآ  هک  هد ، رارق  شاهشوت  ار  يراکزیهرپ  و  رذگرد ، شیاطخ  زا  و  ریذپب ،
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ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  ِةَْرمُز  یف  ُهَرُشَْحتَو  ِهِداعَم ، یف  َُهل 
شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  نادرگ ، روشحم  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  هورگ  رد  ار  وا  و  تسا ، رتهب  وا  يارب  داعم  زور  رد 

ٍلُوئْسَم  ُمَرْکاَو  ِْهَیلا ، ٍبوُغْرَم  ُْریَخ  َکَّناَف  ِْهیَِدلاِول ، َو  َُهل  َرِفْغَتَو  ِِهلآَو ،
یتسه  هدش  تساوخرد  نیرتهب  بولطم و  نیرتهب  وت  هک  ارچ  زرمایب ، ار  شردام  ردپ و  وا و  و  داب ،

، ٌۀَمارَک ٍِرئآز  ِّلُِکلَو  ٌةَِزئآج ، ٍِدفُوم  ِّلُِکلَو  َّمُهللا  ِْهیَلَع ، ُدابِْعلا  َدَمَتْعا 
تسا  یتلزنم  ياهدننک  ترایز  ره  يارب  شاداپ و  ياهدنتسرف  تباین  ره  يارب  ایادخ  دننک ، دامتعا  وا  هب  ناگدنب  هک 

َنینِمْؤُْملا  ِعیمَِجل  َو  َُهل  َۀَّنَْجلا  َو  َکَناْرفُغ ، اذه  یِفقْوَم  یف  ُهَتَِزئآج  ْلَعْجاَف 
رّرقم ار  تشهب  نامیا  اب  نانز  نادرم و  یمامت  وا و  يارب  هد و  رارق  تشزرمآ  متماقا  نیا  رد  ار  وا  شاداپ  سپ 

َُکلَئْساَف  ِِهبُونُِذب ، ُّرِقُْملا  ُِبنْذُْملا ، ُئِطاْخلا  َكُْدبَع  اَن  َو ا  َّمُهَّللا  ِتانِمْؤُْملاَو ،
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مهاوخیم  وت  زا  سپ  دراد ، رارقا  شناهانگ  هب  هک  ماوت ، راکهنگ  راکاطخ و  هدنب  نم  ایادخ  امرف ،
َباوَّثلاَو  َرْجَْألا  َِکلذ  َدَْعب  ینَمِرَْحت  ْنا ال  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  ُهَّللا  ای 

هک  یشاداپ  رجا و  نیا  زا  دعب  ارم  دّمحم ، نادناخ  دّمحم و  ّقح  هب  ادخ  يا 
. َِکلُّضَفَت ِمَرَکَو  َِکئآطَع  ِلْضَف  ْنِم 

. ینادرگم مورحم  دشابیم  تناوارف  ششخب  اطع و  زا 
: دیوگب دنک و  دنلب  نامسآ  فرط  هب  هلبق  هب  ور  ار  اهتسد  دورب و  مالسلا  هیلع  ماما  نآ  سّدقم  حیرض  دزن  سپس 

، نم ياوشیپ  يا  نم  يالوم  يا  دـیوگب ) ار  شردـپ  صخـش و  نآ  مان  نالفنبنالف ، ياـجهب   ) ٍنـالُفُْنبُنالُف َكُدـْبَع  یِماـما  اَـی  َيـالْوَم  اَـی 
************************************** ینالف دنزرف  ینالف  تاهدنب 

ِهَّللاِلوُسَر  یلا  َو  َِکلِذب ، َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللاَیلا  ُبَّرَقَتَی  َكِدَهْشَِمل ، ًاِرئآز  ینَدَفْوا 
ادخ لوسر  هب  یمارگ و  زیزع و  دنوادخ  هب  ترایز  نیا  اب  هداتسرف و  تهاگتداهش  ترایز  يارب  تباین  هب  ارم 

ِعیِمَِجلَو  َُهل  ْرِفْغاَف  َِۀبوُقُْعلا ، َنِم  ِراَّنلا  َنِم  ِِهتَبَقَر  َكاکَف  َِکلِذب  وُجْرَی  َْکَیلا ، َو 
یمامت  وا و  سپ  دراد ، ار  باذع  شتآ و  زا  يدازآ  دیما  نآ  اب  دیوجیم و  بّرقت  وت  هب  و 

َهلا  ال  ُهَّللا ، ای  ُهَّللا  ای  ُهَّللا  ای  ُهَّللا  ای  ُهَّللا ، ای  ُهَّللا  ای  ُهَّللا  ای  ِتانِمْؤُْملاَو ، َنینِمْؤُْملا 
يدوبعم  ادخ ، يا  ادخ ، يا  ادخ ، يا  ادخ ، يا  ادخ ، يا  ادخ ، يا  ادخ ، يا  زرمایب ، ار  نامیا  اب  نانز  نادرم و 

یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َُکلَئْسا  ُمیِظَْعلا ، ُِّیلَْعلا  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ال  ُمیرَْکلا ، ُمیلَْحلا  ُهَّللا  اَّلا 
رب هک  مهاوخیم  وت  زا  تسین ، تمظع  اب  هبترمدنلب و  دنوادخ  زج  يدوبعم  تسین ، راوگرزب  يابیکش  دنوادخ  زج 

591 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
یتاوَخاَو  یناوْخا  ِعیمَج  یفَو  ِهیف ، یل  َبیجَتْسَت  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم 

منارهاوخ  ناردارب و  یمامت  وا و  دروم  رد  ار  متساوخرد  یتسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و 
[691 .] َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  آی  َکِمَرَک ، َو  َكِدوُِجب  یلْها  َو  يْدلُوَو 

. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  يریذپب ، تمرک  ششخب و  هب  ماهداوناخ  نادنزرف و  و 
595 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

( ۀجحلا يذ  ات  مرحم  زا   ) یمالسا ياه  هام  لامعا  مراهچ : شخب 

همّدقم

. دومن بلط  لاعتم  دنوادخ  زا  هام  نآ  رد  ار  دوخ  ّتیقّفوم  تمالس و  و  درک ، زاغآ  وا  رکذ  دای و  ادخ و  هب  هّجوت  اب  دیاب  ار  هام  ره 
رد ار  ادـخ  دای  دـنکیم ، مکحم  ار  قلاخ  اـب  قلخ  دـنویپ  هک  تسا  هدـش  لـقن  اـعد  بتک  رد  هاـم ، ره  زاـغآ  يارب  یلاـمعا  هنیمز  نیمه  رد 

تالکشم زا  يرایسب  ّلح  ببس  اعد ، هّجوت و  نیا  نیقی  هب  دهدیم ؛ رارق  وا  لازیال  تردق  هانپ  رد  ار  ناسنا  و  درادیم ، هگن  هدنز  اههرطاخ 
. دش دهاوخ  تافآ  اهالب و  عفد  و 

: هام ره  ّلوا  كرتشم  لامعا 

: تسانعمرپ رایسب  هک  دناوخب  تسا  هدمآ  [ 692 «] هیداّجس هفیحص   » رد هک  ار  ییاعد  لاله  تیؤر  ماگنه  - 1
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، ِریدْقَّتلا ِلِزانَم  یف  ُدِّدَرَتُْملا  ُعیرَّسلا ، ُِبئاَّدلا  ُعیطُْملا ، ُْقلَْخلا  اَهُّیا 
یتکرح  رد  نیعم  ياههاگلزنم  رد  هک  ناباتش ، ریذپانیگتسخ  و  رادربنامرف ، قولخم  يا 

، َمَُهْبلا َِکب  َحَضْواَو  َمَلُّظلا ، َِکب  َرََّون  ْنَِمب  ُْتنَما  ِریبْدَّتلا ، ِکَلَف  یف  ُفِّرَصَتُْملا 
راکـشآ وت  هب  ار  اـهیگریت  و  درک ، نشور  وـت  هلیـسو  هب  ار  اـهیکیرات  هک  نآ  هب  مراد  ناـمیا  یـشخرچ ، رد  ياهدـش  باـسح  رادـم  رد  و 

تخاس 
َِکب  َّدَحَف  ِِهناْطلُس ، ِتامالَع  ْنِم  ًۀَمالَعَو  ِهِْکُلم ، ِتایا  ْنِم  ًۀَیا  َکَلَعَجو 

وت هلیسوهب  ار  نامز  و  هداد ، رارق  شتموکح  مئالع  زا  یتمالع  شییاورنامرف و  ياههناشن  زا  ياهناشن  ار  وت  و 
ِةَرانِْإلاَو ِلُوفُْألاو ، ِعُولُّطلاَو  ِناصْقُّنلاَو ، ِةَدایِّزلِاب  َکَنَهَْتماَو  َنامَّزلا ،

يراکشآ  بورغ و  عولط و  و  یکچوک ، یگرزب و  و  درک ، نّیعم 
596 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ام ُهَناْحبُس  ٌعیرَس ، ِِهتَدارا  یلاَو  ٌعیطُم ، َُهل  َْتنا  َِکلذ  ِّلُک  یف  ِفوُسُْکلاَو ،
وا تسا  هّزنم  كاپ و  ییوگخساپ ، تعرس  هب  شاهتساوخ  هب  یتسه و  وا  رادربنامرف  وت  روما  نیا  مامت  رد  تخاس ، وت  هنیشیپ  ار  یناهنپ  و 

ٍرْهَش َحاتْفِم  کَلَعَج  َِکنْاَش ، یف  َعَنَص  ام  َفَْطلا  َو  َكِْرما ، یف  َرَّبَد  ام  َبَجْعا 
هام  زاغآ  دیلک  ار  وت  تسا ، هداد  ماجنا  وت  دروم  رد  هچنآ  تسا  قیقد  هچ  و  دراد ، وت  راک  رد  يروآباجعا  ریبدت  هچ  و 

، َکَِقلاخ َو  یِقلاخ  َو  َکَّبَر ، َو  یِّبَر  َهَّللا  ُلَئْساَف  ٍثِداح ، ٍْرمَِأل  ٍثِداح 
هدننیرفآ  راگدرورپ و  هک  يدنوادخ  زا  سپ  تسا ، هداد  رارق  دیدج  يراک  يارب  دیدج 

، ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصی  ْنا  َكَرِّوَصُم ، َو  يرِّوَصُم  َو  َكَرِّدَقُم ، َو  يرِّدَقُمَو 
دتسرف دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخیم  تسوت  نم و  شخبتروص  و  هدننک ، ریدقت  و 

، ُماثْألا اَهُسِّنَُدت  ٍةَراهَط ال  َو  ُماَّیَْألا ، اَهُقَحْمَت  ٍۀکََرب ال  َلالِه  َکَلَعْجَی  ْناَو 
، دزاسن هدولآ  ار  نآ  اهیدیلپ  هک  یکاپ  لاله  و  دنکن ، دوبان  ار  نآ  راگزور ، هک  یتکرب  اب  لاله  دهد  رارق  ار  وت  و 

، ِهیف َسَْحن  ٍدْعَس ال  َلالِه  ِتائِّیَّسلا ، َنِم  ٍۀَمالَس  َو  ِتافألا ، َنِم  ٍْنما  َلالِه 
دشابن یتسوحن  نآ  رد  هک  یتداعس  اب  لاله  ناهانگ و  زا  تمالس  تافآ و  زا  ینمیا  لاله  و 

َلالِه  ٌّرَش ، ُُهبوُشَی  ٍْریَخ ال  َو  ٌرْسُع ، ُهُجِزاُمی  ٍرُْسی ال  َو  ُهَعَم ، َدَکَن  ٍنُْمی ال  َو 
( ار وت  و  ، ) دوشن هارمه  نآ  اب  يرـش  هک  يریخ  لاله  و  دـشابن ، وا  اب  یتخـس  هک  یـشیاسآ  لاله  درواین و  یلابقادـب  هک  یتکرب  اـب  لـاله  و 

لاله 
یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ٍمالْسا ، َو  ٍۀَمالَس  َو  ٍناسْحا ، َو  ٍۀَمِْعن  َو  ٍنامیا ، َو  ٍْنما 

دّمحم رب  ایادخ  دهد ،) رارق   ) مالسا تمالس و  فطل و  تمعن و  نامیا و  ّتینما و 
، ِْهَیلا َرَظَن  ْنَم  یکْزا  َو  ِْهیَلَع ، َعَلَط  ْنَم  یضْرا  ْنِم  اْنلَعْجا  َو  ِِهلآ ، َو  ٍدَّمَُحم 

هدرک  هاگن  نآ  هب  هک  یسک  نیرتكاپ  و  هدرک ، عولط  نانآ  رب  هام  هک  يدارفا  نیرتدونشوخ  زا  ارم  و  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  و 
، َِۀبْوَْحلا َنِم  ِهیف  انْمِصْعا  َو  َِۀبْوَّتِلل  ِهیف  اَنْقِّفَو  َو  ِهیف ، ََکل  َدَّبَعَت  ْنَم  َدَعْساَو 

رادزاب شزغل  زا  رادب و  ّقفوم  هبوت  يارب  هام  نیا  رد  ار  ام  و  هد ، رارق  دناهدرک  تدابع  هام  نآ  رد  ار  وت  هک  یناسک  نیرتتداعس  اب  زا  و 
انِْسْبلاَو َِکتَمِْعن ، َرْکُش  ِهیف  انْعِزْوا  َو  َِکتَیِصْعَم ، ِةَرِشابُم  ْنِم  ِهیف  انْظِفْحاَو 

سابل  و  نک ، نامتمسق  ار  تیاهتمعن  رکش  هام  نیا  رد  و  نک ، ظفح  ناهانگ  باکترا  زا  و 
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َْتنا  َکَّنا  َۀَّنِْملا ، ِهیف  َِکتَعاط  ِلامِْکتْسِاب  اْنیَلَع  ْمِْمتا  َو  ِۀَِیفاْعلا ، َنَنُج  ِهیف 
وت هک  اریز  نک ، مامت  هام  نیا  رد  ام  رب  ار  تتمعن  وت  يارب  یگدنب  تیاهن  اب  و  ناشوپب ، ناممادنا  رب  تیفاع 

. َنیرِهاَّطلا َنیبِّیَطلا  ِِهلا  ٍدَّمَُحم و  یلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو  ُدیمَْحلا ، ُناَّنَْملا 
. داب شاهزیکاپ  كاپ و  نادناخ  دّمحم و  رب  ادخ  دورد  و  ياهدوتس ، شخبتمعن و  رایسب 

597 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
«، دمح  » زا دعب  لّوا  تعکر  رد  تسا ، تعکر  ود  نآ  و  لّوا ، زور  رد  هام  لّوا  زامن  ندناوخ  - 3 [ 693 «.] دمح  » هروس راب  تفه  ندناوخ  - 2
هار رد  ياهقدص  زامن  زا  دـعب  و  هانلزنا ،» ّانا   » هبترم یـس  مود  تعکر  رد  و  هام ) ياهزور  ددـع  هب   ) دـناوخیم دـحا » هَّللا  وه  لق   » هبترم یس 

، دنک نینچ  سک  ره  تسا ، هدمآ  یمالـسا  تایاور  زا  یـضعب  رد  دراذگب ) رانک  وا  يارب  تسین ، رـضاح  یّقحتـسم  رگا  و  ( ؛ دـهدیم ادـخ 
انعمرپ و هک   ) ار اعد  نیا  زامن ، زا  دعب  تسا : هدمآ  ثیداحا  زا  یضعب  رد  [ 694 .] تسا هتفرگ  لاعتم  دنوادخ  زا  هام  نآ  رد  ار  دوخ  تمالس 

: دناوخب تسا ) دیجم  نآرق  زا  یبسانم  اهبنارگ و  تایآ  رب  لمتشم  تکربرپ و 
، اُهقْزِر ِهَّللا  یَلَعاَّلإ  ِضْرْألا  ِیف  ٍۀَّباد  ْنِم  ام  َو  ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

تسادخ  رب  وا  ِيزور  هکنیا  رگم  تسین  نیمز  رد  ياهدنبنج  چیه  و  نابرهم ، هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ٍنیبُم ، ٍباتِک  ِیف  ٌّلُک  اهَعَدْوَتْسُم ، َو  اهَّرَقَتْسُم  ُمَْلعَی  َو 

هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  تسا ، تبث  ظوفحم ) حول   ) نیبم باتک  رد  اهنیا  همه  دنادیم ، ار  ناشلاقتنا  لقن و  ّلحم  هاگرارق و  وا  و 
ٍْریَِخب َكْدُِری  ْنا  َو  َوُهّالإ ، َُهل  َفِشاک  الَف  ٍّرُِضب  ُهَّللا  َکْسَسْمَی  ْنا  َو  ِمیحَّرلا ،

يریخ  هدارا  رگا  دنک و  فرطرب  ار  نآ  دناوتیمن  وا  زج  سکچیه  دناسر  وت  هب  ینایز  نآ ) دننام  ناحتما و  يارب   ) دنوادخ رگا  و  نابرهم ،
ِمِْسب  ُمیحَّرلا . ُروُفَْغلا  َوُه  َو  ِهِدابِع ، ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  ِِهب  ُبیُصی  ِِهلْضَِفل ، َّدار  الَف 

هب تسا ، نابرهم  هدنزرمآ و  وا  دناسریم و  دهاوخب  شناگدنب  زا  سک  ره  هب  ار  نآ  دـش ، دـهاوخن  وا  لضف  عنام  سکچـیه  دـنک  وت  يارب 
مان 

اَّلإ َةَُّوق  ُهَّللا ال  َءآش  ام  ًارُْسی ، ٍرْسُع  َدَْعب  ُهَّللا  ُلَعْجَیَس  ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا 
ناوت و دش و ) دهاوخ  نامه   ) دـهاوخب ادـخ  هچنآ  دـهدیم ، رارق  یناسآ  اهیتخـس  زا  دـعب  يدوز  هب  دـنوادخ  نابرهم ، هدنـشخب  دـنوادخ 

زج ییورین 
ٌریَصب َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا ، َیلِإ  يْرما  ُضِّوَفا  َو  ُلیکَْولا ، َمِْعن  َو  ُهَّللا  اَُنبْسَح  ِهَّللِاب ،

هب تبـسن  دـنوادخ  هک  مراذـگیم  او  ادـخ  هب  ار  دوـخ  راـک  نم  و  تساـم ، یماـح  نیرتـهب  وا  تسا و  سب  ار  اـم  ادـخ  تـسین ، ادـخ  يارب 
شناگدنب 

اِمل ّینِإ  ِّبَر  َنیِملاَّظلا ، َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُس  َْتنااَّلإ ، َهلا  ال  ِدابِْعلِاب ،
ره هب  اراگدرورپ  مدوب ، ناراکمتس  زا  نم  و  وت ، یهّزنم  تسین  يدوبعم  وت  زج  تسانیب ،

[695 .] َنیثِراْولا ُْریَخ  َْتنا  َو  ًادْرَف ، ِینْرَذَت  ِّبَر ال  ٌریقَف ، ٍْریَخ  ْنِم  ََّیلا  َْتلَْزنا 
. یناثراو نیرتهب  وت  راذگن و  اهنت  ارم  اراگدرورپ  مدنمزاین ، یتسرف  ورف  نم  رب  وت  هک  یکین  ریخ و 
هماّلع   » موحرم تسا . هام  ره  رد  نتفرگ  هزور  زور  هس  تسا ، هدش  دیکأت  نآ  رب  هک  يروما  زا  - 4

598 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ههد زا  لّوا  هبنشراهچ  هام و  رخآ  هبنشجنپ  هام و  لّوا  هبنشجنپ  زور ، هس  نیا  روهشم ، قباطم  دیوگیم : داعملا » داز   » رد هللا  همحر  یـسلجم »

. تسا هام  طسو 
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ياضق دـش ، توف  وا  زا  ّتنـس  نیا  رگا  و  دریگب . هزور  ار ، نآ  زور  هس  رگید ، هام  هد  رد  درادـب و  هزور  ار  نابعـش  هام  همه  هک  تسا  ّتنس 
. دیامن اضق  ناتسمز  رد  دشاب ، راوشد  نآ  ماجنا  ناتسبات  رد  رگا  یّتح  دروآ و  اجب  ار  نآ 

ییوخدنت لادج و  یـسک  اب  دشاب ، بقارم  دریگیم ، هزور  ار  زور  هس  نیا  هک  یـسک  : » تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد 
هک دش  هتـساوخ  وا  زا  تفر و  ینمؤم  ردارب  لزنم  هب  دـشاب و  هزور  ماّیا  نیا  رد  رگا  و  درذـگرد . دـش ، یتراسج  وا  هب  تبـسن  رگا  دـنکن و 
ره رد  نتفرگ  هزور  زور  هس  لاـح  ره  هب  [ 696 «.] نتـشاد هزور  زا  تسا  رترب  ربارب  داتفه  ندرک ، راطفا  نمؤم و  توعد  تباجا  دـنک ، راطفا 

. تسا هتفرگ  رارق  دیکأت  دروم  دراد و  یناوارف  شاداپ  تشذگ ) هک  يوحن  هب   ) هام

: هام ره  هژیو  لامعا 

هب شخب  نیا  رد  هک  تسا  هدـش  لقن  یلامعا  بادآ و  يرمق ، ياههام  ياهتبـسانم  يارب  نید ، نایاوشیپ  تایاور  یمالـسا و  گـنهرف  رد 
نیا هب  هّجوت  اـب  اـت  ددرگیم . هراـشا  تسا ، هدـش  عقاو  نآ  رد  هک  یّمهم  ثداوح  هاـم و  نآ  میوقت  هب  زاـغآ  رد  و  دوـشیم ، هتخادرپ  اـهنآ 

. دنریگ هرهب  اهنآ  زا  یخیرات ، ّمهم  ياههرطاخ  دیدجت  ماّیا و  نیا  يروآدای  اب  دنهد و  ماجنا  بسانم  لامعا  یخیرات ، ياهزور 

599 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

مّرحم هام  ّلوا : لصف 

: هام نیا  میوقت 

تـسا راوازـس  لاس ، زاغآ  تبـسانم  هب  یلو  تفرگ ؛ تروص  لّوألاعیبر  هام  رد  ترجه  هچرگ  تسا ، يرمق  يرجه  لاس  زاـغآ  مّرحم : لّوا 
تیبملا ۀلیل  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نایقّتم  يالوم  ياهيراکادف  مالـسا و  خیرات  رد  نآ  مهم  راثآ  ترجه و  میظع  هثداح  دای  هب  نانمؤم  همه 

. دنشاب
زاغآرـس هک  تسا  [ 697 (] يرمق يرجه  لاـس 61  رد   ) ـالبرک نیمزرـس  هـب  شناراـی  مالـسلا و  هـیلع  نیـسح  ماـما  دورو  زور  مّرحم : مود 

. تساروشاع میظع  ياههسامح 
دایز نب  هَّللادـیبع  يوس  زا  يروتـسد  زور  نیا  رد  تسا ؛ بآ  هب  یبایتسد  زا  مالـسلا  هیلع  ینیـسح  مرح  ندرک  يریگولج  زور  مّرحم : متفه 

مّرحم مهن  [ 698 !] دنـشونن تارف  بآ  زا  ياهرطق  ات  دنوش ، لیاح  بآ  شنارای و  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  نیب  هک  دیـسر  دعـس  نب  رمع  يارب 
هیلع نیسح  ماما  هک  تسا  يزور  اعوسات ، زور  : » دومرف ترضح  نآ  هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینیلک » خیـش  (: » اعوسات )

زا دعس  نب  رمع  هناجرم و  رسپ  و  دندومن ، عامتجا  ترضح  نآ  اب  گنج  يارب  نانمـشد  دندرک و  هرـصاحم  البرک  رد  ار  شنارای  مالـسلا و 
يارب هک  دندرک  نیقی  و  دندرمش ، فیعض  زور  نآ  رد  ار  شباحصا  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  و  دندش ، لاحـشوخ  شیوخ  رکـشل  يدایز 

: دومرف هاگنآ  درک ؛ دنهاوخن  کمک  ار  يو  قارع  مدرم  دمآ و  دهاوخن  يروای  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
؛ ُبیرَغلا ُفَعْضَتْسُملا  یبِأب  »

دراو دعـس  نب  رمع  هب  باطخ  دایز  نب  هَّللادـیبع  يوس  زا  ياهماـن  اـب  هارمه  رمـش  زور  نیا  رد  [ 699 «.] داب بیرغ  ِفیعـض  نآ  يادف  مردپ 
هب ار  اهنآ  همه  عانتما ، تروص  رد  دندرگ و  تعیب  هب  راداو  دنوش و  میلست  ات  ریگب ! تخس  شنارای  مالسلا و  هیلع  نیـسح  رب  هک  دش  البرک 

تلهم يو  هب  ار  بش  نآ  هک  تساوخ  نانآ  زا  یلو  دـشن ؛ نمـشد  اب  تعیب  ّتلذ  شریذـپ  هب  رـضاح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناسرب . لـتق 

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 479 

http://www.ghaemiyeh.com


هسامحرپ زور  اروشاع :)  ) مّرحم مهد  [ 700 .] دش دهاوخ  ورهبور  نانآ  اب  دربن  هکرعم  رد  ادرف  و  دزادرپب ، زامن  اعد و  تدابع و  هب  ات  دـنهد ،
يزابناج و يراکادف ، زور  عّیشت ؛ مالسا و  خیرات  یندشنشومارف  و 

600 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
يرجه لاس 61  رد   ) البرک نیمزرـس  رد  شیافواب ، نارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  هَّللادـبعابا  ترـضح  نادیهـش  رـالاس  رورـس و  تداـهش 

. تسا يرمق )
مجنپ تسیب و  [ 701 .] تسا يرمق ) يرجه  ای 95  لاس 94  رد  یتیاور  ربانب   ) مالسلا هیلع  نیدباعلانیز  ماما  تداهـش  زور  مّرحم : مهدزاود 

[702 .] رگید یتیاور  ربانب  تسا  مالسلا  هیلع  نیدباعلانیز  ماما  تداهش  زور  مّرحم :

: متام هسامح و  هام  مّرحم ، هام 

ياهراثیا اهتعاجـش و  اهيروالد و  يروآدای  تداهـش و  هام  تساهنآ و  نایعیـش  مالـسلا و  مهیلع  تیبلها  هودـنا  مغ و  هاـم  مّرحم ، هاـم 
تسا هدمآ  مالسلا  امهیلع  اضّرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  زا  یثیدح  رد  تسالبرک ؛ رد  وا  يافواب  نارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ادهّـشلادّیس 

زور ینعی  مهد  زور  ات  دوب ، نیگمغ  نوزحم و  هراومه  دیدیمن و  نادنخ  ار  مردپ  یسک  دیـسریم ، ارف  مّرحم  هام  هک  یماگنه  : » دومرف هک 
هدـش دیهـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  تسا  يزور  زورما  دومرفیم : دوب و  مردـپ  هیرگ  هودـنا و  نزح و  تبیـصم و  ِزور  زور  نآ  اروشاـع ؛
رئاعش نیا  میظعت  رد  رتهوکشاب  هچره  يراوگوس ، سلاجم  لیکشت  اب  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  نادنمتدارا  همه  تسا  راوازـس  [ 703 «.] تسا

ناناوج و ًاصوصخم  دنهد ؛ حرش  عّیشت ، مالسا و  ياقب  يارب  ار  نآ  ّمهم  راثآ  ناراوگرزب و  نآ  تداهش  هفسلف  یمارگ  يابطخ  و  دنـشوکب ،
ًاّدج دوشیم ، نمـشد  تسود و  رظن  رد  بهذم  نهو  هیام  هک  هچنآ  زا  مسارم  نیا  ماجنا  رد  دـننک و  انـشآ  مسارم  نیا  اب  ار  دوخ  ناناوجون 

قورع رد  ياهزات  نوخ  لاس  ره  و  تسا ، هتشاد  هگن  هدنز  ار  مالسا  هک  تسا  ینیسح  مسارم  اروشاع و  هک  دنشاب  هتـشاد  هّجوت  و  دنزیهرپب ،
. دیسر دهاوخن  مالسا  هب  یبیسآ  تساپرب ، هوکشرپ  روشرپ و  ینیسح ، مسارم  ات  و  دزاسیم ، يراج  مالسا 

: مّرحم هام  لامعا 

هدروآ لامعالالابقا »  » رد دّیـس  هک  ار  یحورـشم  ياـعد  یناوتیم  رگا  ییوگب و  ریبکت  تسا  بحتـسم  مّرحم ، لـاله  تیؤر  ماـگنه  هب  - 1
ره یناوخیم و  ار  هّللا » وه  لق   » و دـمح »  » هروس تعکر  ره  رد  و  ناوخب ، زامن  تعکر  دـص  مّرحم  لّوا  بش  رد  - 2 [ 704 .] یناوخب تسا ،

ار اهزامن  نیا  سک  ره  تسا : هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یتیاور  رد  یهدیم ؛ نایاپ  مالس  کی  هب  ار  تعکر  ود 
601 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

زا هدنیآ  لاس  ات  دشاب و  هتـشاد  تموادم  ریخ  ماجنا  رب  لاس  لوط  رد  هک  تسا  یـسک  دـننام  دریگب ، هزور  ار  مّرحم  هام  لّوا  زور  دـناوخب و 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يرگید  تیاور  قباطم  - 3 [ 705 .] دش دهاوخ  تشهب  دراو  دریمب  رگا  و  دوب . دهاوخ  ظوفحم  اههنتف 

و دـمح »  » هروس مود  تعکر  رد  و  ماـعنا »  » هروس و  دـمح »  » هروس لّوا  تعکر  رد  وحن : نیا  هب  یناوخیم  زاـمن  تعکر  ود  مرحم  لّوا  بش 
اههاـم كرتشم  لاـمعا  رد  نآ  ّتیفیک  هک  دوش  هدـناوخ  زین  هاـم  ره  لّوا  زاـمن  تسا  بحتـسم  اـهزامن ، نیا  رب  هوـالع  [ 706 «.] سی  » هروس

. تشذگ هحفص 597 ) )
و دریگب ، هزور  ار  زور  نیا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  یتیاور  رد  هک  تسا ، بحتـسم  نتفرگ  هزور  مّرحم ، لّوا  زور  رد  - 4
رد اّیرکز  ترـضح  هک  دوب  يزور  نامه  زور  نیا  دناسر ، دهاوخ  تباجا  هب  ار  شیاعد  دـنوادخ  دـهاوخب ، دـنوادخ  زا  ار  شیوخ  تجاح 

ماما زا  - 5 [ 707 «.] دومرف تیانع  يو  هب  ار  ییحی  دـناسر و  تباجا  هب  ار  شیاعد  دـنوادخ  درک و  بلط  ار  يدـنزرف  دـنوادخ  زا  زور ، نیا 
زاـمن تعکر  ود  مّرحم ، لّوا  زور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  هک  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا  اـمهیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع 
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: دومرفیم تئارق  هبترم  هس  ار  اعد  نیا  درکیم و  دنلب  ار  اهتسد  زامن  زا  سپ  دناوخیم و 
َۀَمْصِْعلا اَهیف  َُکلَئْساَف  ٌةَدیدَج ، ٌۀَنَس  ِهِذه  َو  ُمیدَْقلا ، ُهلِْإلا  َْتنا  َّمُهللا 

تینوصم  مهاوخیم  وت  زا  لاس  نیا  رد  سپ  تسا ، دیدج  یلاس  نیا  یلزا و  دوبعم  ییوت  ایادخ 
اِمب َلاِغتْشِْإلا  َو  ِءوُّسلِاب ، ِةَراَّمَْألا  ِسْفَّنلا  ِهِذه  یلَع  َةَّوُْقلا  َو  ِناْطیَّشلا ، َنِم 

هچنآ  نداد  ماجنا  و  دزیگنایم ، رب  يدب  هب  هک  یسفن  اب ) هزرابم   ) رب ییاناوت  ار و  ناطیش  ّرش  زا 
ای َُهل ، َدامِع  ْنَم ال  َدامِع  ای  ِمارْکِْإلاَو ، ِلالَْجلااَذ  ای  ُمیرَک  ای  َْکَیلا ، یُنبِّرَُقی 

يا  درادن ، یهاگ  هیکت  هک  یسک  هاگ  هیکت  يا  يراوگرزب ، هوکش و  بحاص  يا  هدنشخب ، يا  دنکیم ، کیدزن  وت  هب  ارم 
َثایِغ  ْنَم ال  َثایِغ  ای  َُهل ، َزْرِح  ْنَم ال  َزْرِح  ای  َُهل ، َةَریخَذ  ْنَم ال  َةَریخَذ 

یسردایرف  هک  یسک  سردایرف  يا  درادن ، یهانپ  هک  یسک  هانپ  يا  درادن ، ياهریخذ  هک  یسک  هریخذ 
َمیظَع  ای  ِءالَْبلا ، َنَسَح  ای  َُهل ، َْزنَک  ْنَم ال  َْزنَک  ای  َُهل ، َدَنَس  ْنَم ال  َدَنَس  ای  َُهل ،

بحاص  يا  وکین ، ياهشیامزآ  بحاص  يا  درادن ، ياهنیجنگ  هک  یسک  جنگ  يا  درادن ، ینابیتشپ  هک  یسک  نابیتشپ  يا  درادن ،
ای ُمِْعنُم  ای  یْکلَْهلا ، َیِْجنُم  ای  یقْرَْغلا ، َذِْقنُم  ای  ِءآفَعُّضلا ، َّزِع  ای  ِءآجَّرلا ،

يا  هدنهد ، تمعن  يا  انف ، هب  ناموکحم  هدنناهر  يا  ناقیرغ ، هدنهد  تاجن  يا  نافیعض ، شخبتّزع  يا  گرزب ، دیما 
602 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ُرُونَو ِْلیَّللا  ُداوَس  ََکل  َدَجَس  يذَّلا  َْتنا  ُنِسُْحم ، ای  ُلِضْفُم  ای  ُلِمُْجم ،
زور ییانشور  بش و  یکیرات  هک  نآ  ییوت  راکوکین ، يا  هدنهد ، تلیضف  يا  شخبییابیز ،

ای ِرَجَّشلا ، ُفیفَحَو  ِءآْملا  ُّيِوَدَو  ِسْمَّشلا ، ُعاعُشَو  ِرَمَْقلا  ُءْوَضَو  ِراهَّنلا ،
يا  هتشگ ، نتورف  تربارب  رد  ناتخرد  ندروخ  مه  هب  بآ و  يادص  دیشروخ و  وترپ  هام و  رون  و 

ام ال اَنلْرِفْغاَو  َنوُّنُظَی ، اَّمِم  ًاْریَخ  اْنلَعْجا  َّمُهللا  ََکل ، َکیرَش  ُهَّللا ال 
دننادیمن ام  زا  هچنآ  هد و  رارق  دنرادنپیم  نارگید  هک  هچنآ  زا  رتهب  ار  ام  ایادخ  تسین ، وت  يارب  یکیرش  ادخ 

ِْهیَلَع  َوُه ، اَّلا  َهلا  ُهَّللا ال  َِیبْسَح  َنُولوُقَی ، اِمب  انْذِخاُؤت  الَو  َنوُمَْلعَی ،
وا رب  تسین ، وا  زج  يدوبعم  تسا ، یفاک  نم  يارب  دنوادخ  نکم ، هذخاؤم  ار  ام  دنیوگیم  هچنآ  هب  زرمایب و 

اَّلا ُرَّکَّذَی  امَو  انِّبَر ، ِْدنِع  ْنِم  ٌّلُک  ِِهب ، اَّنَما  ِمیظَْعلا ، ِشْرَْعلا  ُّبَر  َوُهَو  ُْتلَّکََوت 
نادنمدرخ  زج  و  تسام ، راگدرورپ  بناج  زا  روما  مامت  میراد ، نامیا  وا  هب  تسا ، تمظع  اب  شرع  راگدرورپ  وا  منکیم و  لّکوت 

َْکنَُدل  ْنِم  اَنل  ْبَهَو  انَْتیَدَه ، ْذا  َدَْعب  اَنبُوُلق  ْغُِزتال  انَّبَر  ِباْبلَْألا ، اُولوا 
تدوخ  يوس  زا  نادرگم و  فرحنم  قح ) هار  زا   ) يدرک تیاده  ار  ام  هک  نآ  زا  دعب  ار  نامیاهلد  اراگدرورپ  دنوشیمن ، رکذتم 

[708 .] ُباَّهَْولا َْتنا  َکَّنا  ًۀَمْحَر ،
. هدنشخب ییوت  اریز  شخبب ، ام  رب  یتمحر 

كاسما بآ  اذـغ و  زا  اروشاـع  زور  رد  یلو  دریگب ؛ هزور  ار  مّرحم  لّوا  ههد  تسا  بحتـسم  هک  تسا  هدومرف  یـسوط » خیـش   » موحرم - 6
هّیماینب هویـش  زور  نیا  رد  نتفرگ  هزور  اریز   ) دیامن لوانت  تبرت  یمک ، رادقم  هب  دیـسر ، ارف  رـصع  ِتقو  نوچ  و  دریگن ، هزور  اّما  دـیامن ،

[709 !(.] دنتفرگیم هزور  البرک ، نایرج  هنارکش  هب  هک  دوب 

: اروشاع بش  لامعا 
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: تسا حرش  نیا  هب  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  هدش  لقن  يرایسب  ياهزامن  اعد و  اروشاع ، بش  يارب 
هب و   ) دـنامب رادـیب  ار  اروشاـع  بش  سک  ره   » هک تسا  هدـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  یتـیاور  رد  اروشاـع ؛ بش  ياـیحا  - 1

، اروشاـع بش  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  - 2 [ 710  ...«.] تسا هداد  ماجنا  ار  ناگتـشرف  تدابع  اـیوگ  دزادرپب ؛) تداـبع 
مراهچ تعکر  رد  هک  یتقو  یناوخیم  ار  دیحوت »  » هروس هبترم  هاجنپ  و  دمح »  » هبترم کی  تعکر  ره  رد  يراذگیم و  زامن  تعکر  راهچ 

ار ادخ  رکذ  یتفگ ، ار  زامن  مالس 
603 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

تنعل مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمشد  رب  تسا  نکمم  هک  يرادقم  ات  تسرفب و  تاولص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  وگب و  رایـسب 
هروس راـب  هس  و  دـمح »  » هبترم کـی  تعکر  ره  رد  هک  مالـس ، کـی  اـب  تعکر  ود  ره  يروآیم ، اـجب  زاـمن  تعکر  دـص  - 3 [ 711 .] نک

: ییوگیم راب  داتفه  اهزامن ، نیا  نایاپ  زا  سپ  یناوخیم و  ار  دیحوت » »
. ِمیِظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاباَّلإ  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  َو ال  ُرَبْکا  ُهَّللا  َو  ُهَّللااَّلإ  َهلإ  َو ال  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِهَّللا  َناْحبُس 

رّطعم و ار  شربق  دـنوادخ  دریمب ، هک  یتـقو  ناـنز - نادرم و  زا  دـناوخب - ار  زاـمن  نیا  هک  یـسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر 
[712  ....] دوشیم شربق  دراو  يرون  روص - ندیمد  ماگنه  ات  زور - ره  دنکیم و  وبشوخ 

: اروشاع زور  لامعا 

مهیلع راهطا  هّمئا  تبیـصم  مغ و  هودـنا و  زور  تسوا ، يافواب  نارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  تداهـش  زور  هک  اروشاـع  زور  مینادیم 
: دننام تسا ، هدش  دیکأت  زور  نیا  رد  يروما  تیاعر  لامعا و  ماجنا  رب  و  دشابیم ، اهنآ  نایعیش  مالسلا و 

يرادازع و هب  دـننکن و  هریخذ  هّیهت و  زورما  ار  هناـخ  ياـهزاین  دنـشکب و  راـک  بسک و  زا  تسد  زور  نـیا  رد  نایعیـش  تـسا  هتـسیاش  - 1
. دنشاب نیگهودنا  هدزمغ و  دناهداد ، تسد  زا  ار  شیوخ  دارفا  نیرتزیزع  هک  یناسک  نوچمه  دنزادرپب و  ییارسهحون 

يویند و ياهتجاح  دنوادخ  درادرب ، ایند  يارب  شالت  زا  تسد  اروشاع ، زور  رد  سک  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  یلع  ماما 
رورـس و زور  ار  تمایق  زور  دـنوادخ  دـشاب ، شاهیرگ  مغ و  هودـنا و  زور  اروشاـع ، زور  هک  سک  ره  و  دزاـسیم ، هدروآرب  ار  وا  يورخا 
رد دنادب و  تکرب  زور  دوخ  يارب  ار  اروشاع  زور  هک  سک  ره  و  دوشیم ، نشور  شمـشچ  ام ، رادید  اب  تشهب  رد  دـهد و  رارق  وا  يداش 

رایـسب لئاسم  اب  هک  یناسک  هتبلا  [ ) 713 .] تشاد دـهاوخن  یتـکرب  وا  يارب  لاوما  نآ  دزاـس ، هریخذ  ار  یلاوما  شیوـخ  لزنم  يارب  زور  نآ 
(. دنتسه انثتسم  رما  نیا  زا  اهنآ  لاثما  کیشک و  يابطا  دننام  دنراد  راک  رس و  مدرم  يرورض 

دروآ نوریب  ار  ياهتشون  هفیحـص و  مدیـسر ، مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تمدخ  راقیذ »  » هقطنم رد  دیوگیم : ساّبع  نبا  يرگید  تیاور  رد 
دناوخ نم  رب  ار  هفیحص  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  دوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يالما  وا و  كرابم  طخ  هب  هک 

604 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
دننکیم و يرای  ار  يو  یناسک  هچ  دشکیم و  ار  وا  یسک  هچ  دوشیم و  دیهـش  هنوگچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوب ، هتـشون  نآ  رد  هک 

نینچمه [ 714 .] مدش نایرگ  مه  نم  دومن و  يدیدش  هیرگ  دناوخ  ار  نآ  یتقو  مالسلا  هیلع  ماما  دنـسریم ، تداهـش  هب  يو  اب  یناسک  هچ 
. دننک دیکأت  رما  نیا  رب  دنوشن و  لفاغ  ترضح  نآ  نالتاق  زا  نتسج  يرازیب  نعل و  زا  زور  نیا  رد 

: دشاب اههلمج  نیا  اب  هک  رتهب  هچ  دنیوگب و  تیلست  رگیدکی  هب  زور  نیا  رد  نایعیش  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  - 2
َنِم  ْمُکاَّیِإ  َو  انَلَعَج  َو  ُمالَّسلا ، ِْهیَلَع  ِْنیَسُْحلِاب  اِنباصُِمب  انَروُجُأ  ُهَّللا  َمَّظَع 

زا ار  امش  ام و  و  دنادرگ ، میظع  داب - وا  رب  ادخ  دورد  هک  نیسح - ماما  تبیصم  رد  ار  ام  شاداپ  دنوادخ 
[715 .] ُمالَّسلا ُمِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  ِّيِدْهَْملا  ِمامِْإلا  ِهِِّیلَو  َعَم  ِهِراِثب ، َنِیِبلاَّطلا 
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. دهد رارق  داب - ناشیا  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم - نادناخ  زا  يدهم  ماما  شّیلو  هارمه  هب  شناهاوخنوخ 
ار نارئاز  دشاب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  رانک  اروشاع  زور  رد  هک  یـسک  دیوگیم : یتیاور  قباطم  هللا  همحر  هیولوق » نبا   » موحرم - 3

هدوب رضاح  البرک  رد  ترضح  نآ  اب  ایوگ  دشاب و  هدرک  باریس  ار  ترضح  نآ  رکـشل  هک  تسا  یـسک  دننام  دهد ، بآ  دنک و ) کمک  )
: دیوگب دنک و  تنعل  ترضح  نآ  نالتاق  رب  هبترم  رازه  - 4 [ 716 .] تسا

[717 .] مالسلا هیلع  ِْنیَسُْحلا  َۀَلَتَق  ْنَْعلا  َّمُهَّللا 
. دراد یناوارف  تلیضف  زور  نیا  رد  دیحوت »  » هروس هبترم  رازه  ندناوخ  - 5

رظن يو  هب  ناـمحر  ِدـنوادخ  دـناوخب ، ار  دـیحوت »  » هروـس هبترم  رازه  اروشاـع  زور  رد  سک  ره  تسا : هدوـمرف  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
اروشاع زور  رد  - 6 [ 718 .] درک دهاوخن  تازاجم  ار  يو  دنک ، رظن  تمحر ) هدید  اب   ) نامحر ِدنوادخ  هک  ار  سک  ره  دـنکفا و  تمحر ) )

يرصتخم بآ  اذغ و  زا  دسر و  ارف  رـصع  تقو  هکنیا  ات  دنیامن  يراددوخ  هزور - دصق  نودب  ندیماشآ - ندروخ و  زا  هک  تسا  هتـسیاش 
زور تسا  رتهب  هک  تسا  هتفگ  داعملا » داز   » باتک رد  یسلجم » هماّلع   » موحرم [ 719 .] دنیامن لوانت  دننکیم ،) هدافتسا  ناگدزتبیصم  هک  )

ناوـنع هب   ) مالـسلا هیلع  نیـسح  ماـما  لـتق  رب  رکـش  تکرب و  يارب  ار  زور  ود  نیا  هـّیماینب  اریز  دـنریگن ، هزور  ار  مّرحم  هاـم  مـهد  مـهن و 
زور هزور  ًاصوصخم  زور ، ود  نیا  هزور  تّمذم  رد  یناوارف  ثیداحا  مالسلا  مهیلع  تیبلها  قیرط  زا  دنتفرگیم ؛ هزور  يزاسرهاظ )

605 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
. تسا هدش  لقن  اروشاع 

ماگنه تسا  راوازـس  - 7 [ 720 .] دـنیامن يراددوـخ  يوـیند  شخبتّرـسم  ياهیمرگرـس  رگید  هدـنخ و  حازم و  زا  زور ، نیا  رد  نینچمه 
تاظحل نیرتتخس  زا  ماگنه  نآ  اریز  دنشاب ، مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  نانز  لافطا و  نادنزرف و  بئاصم  دای  هب  اروشاع ، زور  بورغ 
ناکدوک نانز و  و  البرک ، كاخ  يور  نادیهـش  داـسجا  و  يزوریپ ، هداـب  زا  تسمرـس  نانمـشد  دوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  لآ  مرح 

تسرپرـسیب و نانز  میتی ، لافطا  دـش . رداص  اـههمیخ  ندز  شتآ  تراـغ و  روتـسد  ناـمز  ناـمه  رد  دـندوب ؛ ناـشیرپ  ناـیرگ و  نـالان و 
نیا هاــگهانپ  مالــسلا  مـهیلع  موـثلک  ّما  نیدــباعلانیز و  بـنیز و  ناــیم ، نآ  رد  دــندیودیم و  ییوـس  هـب  مادــک  ره  هنــشت ، ناــکدوک 
مارآ ار  نارگید  ات  دنتخاسیم ، راومه  شیوخ  رب  ار  اهيراوشد  همه  دندیرخیم و  ناج  لد و  هب  ار  اهمغ  همه  دـندوب و  ناگدیدتبیـصم 

. دننک
نایب لباق  هک  دمآ  دورف  نانآ  رب  یهودنا  تسین و  رّوصت  لباق  هک  تفر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نادناخ  رب  یبئاصم  بورغ ، نآ  رد 

. دهدیم رازآ  ار  ناج  حور و  قامعا  دزاسیم و  ریزارس  اههدید  زا  ار  اهکشا  هک  یبئاصم  دشابیمن ؛ ندرک 
ّیلع ادخ و  لوسر  رب  دنزیخرب و  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادیهش  رالاس  بتکم  نادنمهقالع  ناقـشاع و  تسا  راوازـس  - 8

ياهتبیـصم نیا  رد  ار  نانآ  دـننک و  مالـس  مالـسلا  مهیلع  ترـضح  نآ  هّیرذ  زا  ناـماما  ریاـس  یبتجم و  نسح  ارهز و  همطاـف  یـضترم و 
: دنناوخب ار  ترایز  نیا  دنیوگ و  تیلست  ناور  یکشا  نازوس و  یلد  اب  گرزب ،

ِِیبَن  ٍحُون  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِةَْوفَص  َمَدا  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
ربمایپ حون  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، هدیزگرب  مدآ  ثراو  يا  وت  رب  مالس 

َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِلیلَخ  َمیهاْربا  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ،
ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، لیلخ  میهاربا  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ ،

َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِحُور  یسیع  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِمیلَک  یسُوم 
وت رب  مالس  ادخ ، حور  یسیع  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، تبحصمه  یسوم 

، َنینِمْؤُْملا ِریما  ٍِّیلَع  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِبیبَح  ٍدَّمَُحم  َثِراو  ای 
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نانمؤمریما  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، بیبح  دّمحم  ثراو  يا 
َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  ِْطبِس  ِدیهَّشلا  ِنَسَْحلا  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

وت رب  مالس  ادخ ، ربمایپ  هون  دیهش و  نسح  ماما  ثراو  يا  وت  رب  مالس 
606 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

، َنیّیِصَْولا ِدِّیَس  َْنباَو  ِریذَّنلا ، ِریشَْبلا  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنباَی 
نانیشناج  رورس  اقآ و  دنزرف  و  هدنهدمیب ، هدنهدتراشب  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا 

ابا ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیَملاْعلا ، ِءآِسن  ِةَدِّیَس  َۀَمِطاف  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
ابا يا  وت  رب  مالس  نایناهج ، ناوناب  رورس  همطاف  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 

ِهَّللا  َراث  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِِهتَرَیِخ ، َْنباَو  ِهَّللا  َةَرَیِخ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللاِْدبَع ،
یسک  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، هدیزگرب  دنزرف  ادخ و  هدیزگرب  يا  وت  رب  مالس  هَّللادبع ،

ُمامِْإلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُرُوتْوَْملا ، ُْرتِْولا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهِراث ، َْنباَو 
ماما  يا  وت  رب  مالس  تسا ، هدشن  هتفرگ  شنوخ  ماقتنا  هک  ياهناگی  يا  وت  رب  مالس  تسادخ ، ناتهاوخنوخ  هک 

، َكِراوِج یف  ْتَماقا  َو  َِکئآنِِفب ، ْتَّلَح  یتَّلا  ِحاوْرْالا  یَلَعَو  ُّیِکَّزلا ، يِداْهلا 
دناهدیزگ تماقا  وت  راوج  رد  و  هدش ، دراو  تناتسآ  رب  هک  یحاورا  رب  و  كاپ ، رگتیاده 

، ُراهَّنلا َو  ُْلیَّللا  َیَِقب  َو  ُتیَقب  ام  یِّنِم  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َكِراَّوُز ، َعَم  ْتَدَفَو  َو 
تسیقاب  زور  بش و  ماهدنز و  هک  یمادام  نم  بناج  زا  وت  رب  مالس  دناهدمآ ، تنارئاز  هارمه  هب  و 

، َنیِملْسُْملا َو  َنینِمْؤُْملا  ِیف  ُباصُْملا  َّلَج  َو  ُۀَّیِزَّرلا ، َِکب  ْتَمُظَع  ْدَقَلَف 
ناناملسم  نانمؤم و  رب  وت  تبیصم  كانزوس و  وت  غاد  نیقی  هب  سپ 

ِْهَیلا  اَّناَو  ِهَّلل  اَّناَف  َنیضَرَْألا ، ِناکُس  یف  َو  َنیعَمْجا ، ِتاومَّسلا  ِلْها  یفَو 
وا يوس  هب  مییادخ و  زا  ام  سپ  تسا ، گرزب  نیمز  نانکاس  اهنامسآ و  لها  یمامت  و 

َِکئآبا  یلَع  َو  َْکیَلَع  ُُهتاَّیَِحت  َو  ُُهتاکََرب  َو  ِهَّللا  ُتاوَلَص  َو  َنوُعِجار ،
ناردپ  وت و  رب  دنوادخ  ياهمالس  تاکرب و  دورد و  و  میدرگیم ، زاب 

ُمالَّسلا  َنیّیِدْهَْملا ، ِةادُْهلا  ُمِهیرارَذ  یلَع  َو  َنیبَجَْتنُْملا ، َنیبِّیَّطلا  َنیرِهاّطلا 
مالس  داب ، تاهتفایتیاده  رگتیاده و  لسن  رب  تاهدیزگرب و  هزیکاپ و  كاپ و 

یلَع  َو  ْمِهِحاوْرا ، یلَع  َو  َکِحوُر  یلَع  َو  ْمِْهیَلَع ، َو  َيالْوَم  ای  َْکیَلَع 
رب نانآ و  حاورا  رب  وت و  حور  رب  نانآ و  رب  نم و  يالوم  يا  وت  رب 

، ًاناْحیَر َو  ًاحْوَر  َو  ًاناوْضِر  َو  ًۀَمْحَر  ْمِهَِّقل  َّمُهللا  ْمِِهَتبُْرت ، یلَع  َو  َِکَتبُْرت 
، ناسرب نانآ  هب  ار  تتیانع  فطل و  ناوضر و  تمحر و  ایادخ  نانآ ، وت و  تبرت 

ِدِّیَس َْنب  اَی  َو  َنیِّیبَّنلا ، ِمَتاخ  َْنب  اَی  ِهَّللاِْدبَع ، ابا  ای  َيالْوَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
رورس اقآ و  دنزرف  يا  ناربمایپ و  متاخ  دنزرف  يا  هَّللادبعابا ، يا  نم  يالوم  يا  وت  رب  مالس 
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َْنب  اَی  ُدیهَش  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیَملاْعلا ، ِءآِسن  ِةَدِّیَس  َْنب  اَی  َو  َنیّیِصَْولا ،

دنزرف يا  دیهش و  يا  وت  رب  مالس  نایناهج ، ناوناب  رورس  دنزرف  يا  و  نانیشناج ،
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ِۀَعاَّسلا ِهِذه  یف  یّنَع  ُهْغَِّلب  َّمُهللا  ِءآدَهُّشلا ، َابا  ای  ِدیهَّشلا ، َخا  ای  ِدیهَّشلا ،
تعاس  نیا  رد  ایادخ  نادیهش ، ردپ  يا  دیهش ، ردارب  يا  دیهش ،

، ًامالَسَو ًةَریثَک  ًۀَّیَِحت  ٍْتقَو ، ِّلُک  یف  َو  ِْتقَْولا  اَذه  یف  َو  ِمْوَْیلا ، اَذه  یف  َو 
، ناسرب وا  هب  ارم  ناوارف  مالس  دورد و  رگید  نامز  ره  نامز و  نیا  رد  زور و  نیا  رد  و 

یَلَع  َو  َنیَملاْعلا ، ِدِّیَس  َْنب  اَی  ُُهتاکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  َْکیَلَع  ِهَّللا  ُمالَس 
رب نایناهج و  رورس  دنزرف  يا  وت  رب  شتاکرب  تمحر و  ادخ و  مالس 

یَلَع  ُمالَّسلا  ُراهَّنلا ، َو  ُْلیَّللا  َلَصَّتا  اَم  اًلِصَّتُم  ًامالَس  َکَعَم  َنیدَهْشَتْسُْملا 
رب مالس  تسیقاب ، مه  رانک  رد  زور  بش و  هک  یمادام  هتسویپ  یمالس  داب ، تهارمه  نادیهش 

ُمالَّسلا  ِدیهَّشلا ، ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  یلَع  ُمالَّسلا  ِدیهَّشلا ، ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا 
مالس  ادخ ،) هار  رد   ) دیهش نیسح  نب  یلع  رب  مالس  ادخ ،) هار  رد   ) دیهش یلع  نب  نیسح 

ِْدلُو ْنِم  ِءآدَهُّشلا  یَلَع  ُمالَّسلا  ِدیهَّشلا ، َنینِمْؤُْملا  ِریما  ِْنب  ِساَّبَْعلا  یَلَع 
نادنزرف  زا  نادیهش  رب  مالس  ادخ ،) هار  رد   ) دیهش نانمؤمریما  دنزرف  سابع  رب 

یَلَع  ُمالَّسلا  ِنَسَْحلا ، ِْدلُو  ْنِم  ِءآدَهُّشلا  یَلَع  ُمالَّسلا  َنینِمْؤُْملا ، ِریِما 
رب مالس  نسح ، نادنزرف  زا  نادیهش  رب  مالس  نانمؤمریما ،

، ٍلیقَع َو  ٍرَفْعَج  ِْدلُو  ْنِم  ِءآدَهُّشلا  یَلَع  ُمالَّسلا  ِْنیَسُْحلا ، ِْدلُو  ْنِم  ِءآدَهُّشلا 
، لیقع رفعج و  نادنزرف  زا  نادیهش  رب  مالس  نیسح ، نادنزرف  زا  نادیهش 

ٍدَّمَُحم یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  َنینِمْؤُْملا ، َنِم  ْمُهَعَم  ٍدَهْشَتْسُم  ِّلُک  یلَع  ُمالَّسلا 
دّمحم رب  ایادخ  نانآ ، هارمه  دیهش  نانمؤم  یمامت  رب  مالس 

َلوُسَر  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ًامالَس ، َو  ًةَریثَک  ًۀَّیَِحت  یّنَع  ْمُهْغَِّلب  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو 
لوسر  يا  وت  رب  مالس  ناسرب ، نانآ  هب  ارم  ناوارف  دورد  مالس و  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  و 

، ُۀَمِطاف ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِْنیَسُْحلا ، ِكَِدلَو  یف  َءآزَْعلا  ََکل  ُهَّللا  َنَسْحا  ِهَّللا ،
، همطاف يا  وت  رب  مالس  دهد ، تیاّلست  هجو  نیرتوکین  هب  نیسح  تدنزرف  يازع  رد  دنوادخ  ادخ ،

َریما ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِْنیَسُْحلا ، ِكَِدلَو  یف  َءآزَْعلا  َِکل  ُهَّللا  َنَسْحا 
ریما يا  وت  رب  مالس  دهد ، تیاّلست  هجو  نیرتهب  هب  نیسح  تدنزرف  يازع  رد  دنوادخ 
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ابا ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِْنیَسُْحلا ، َكَِدلَو  ِیف  َءآزَْعلا  ََکل  ُهَّللا  َنَسْحا  َنینِمْؤُْملا ،

ابا يا  وت  رب  مالس  دهد ، تیاّلست  هجو  نیرتوکین  هب  نیسح  تدنزرف  يازع  رد  دنوادخ  نانمؤم ،
ابا ای  َيالْوَم  ای  ِْنیَسُْحلا ، َکیخا  یف  َءآزَْعلا  ََکل  ُهَّللا  َنَسْحا  َنَسَْحلا ، ٍدَّمَُحم 

ابا يا  نم  يالوم  يا  دهد ، تیاّلست  هجو  نیرتهب  هب  نیسح  تردارب  يازع  رد  دنوادخ  نسح ، ماما  دمحم 
ٍراجَو ٍْفیَض  ِّلُِکلَو  َكُراجَو ، ِهَّللا  ُراجَو  َکُْفیَضَو ، ِهَّللا  ُْفیَض  اَنا  ِهَّللاِْدبَع ،

يراوجمه  ینامهیم و  ره  يارب  ماوت و  راوجمه  ادخ و  راوجمه  و  ماوت ، نامهیم  ادخ و  نامهیم  نم  هَّللادبع ،
ینَقُزْرَی  ْنا  یلاعَتَو  ُهَناْحبُس  َهَّللا  َلَئْسَت  ْنا  ِْتقَْولا  اَذه  یف  َياِرقَو  ًيِرق ،

هک  یهاوخب  رترب  هّزنم و  كاپ و  دنوادخ  زا  هک  دشاب  نیا  تقو  نیا  رد  مییاریذپ  ّقح  تسا و  ییاریذپ  ّقح 
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[721 .] ٌبیُجم ٌبیرَق  ِءآعُّدلا ، ُعیمَس  ُهَّنا  ِراَّنلا ، َنِم  یتَبَقَر  َكاکَف 
. تسا هدننکتباجا  کیدزن و  اعد و  ياونش  وا  هک  اریز  دنادرگ ، میزور  ار  خزود  شتآ  زا  يدازآ 

. دراد یناوارف  باوث  زور  نیا  رد  اروشاع » ترایز   » هب فورعم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  ندناوخ  - 9
تحت تارایز  شخب  رد  تسا و  تداعـس  ياهایمیک  زا  یکی  تلیـضفاب و  رایـسب  دـناوخ و  کیدزن  اـی  رود  هار  زا  ناوتیم  ار  تراـیز  نیا 

(. هحفص 392  ) تشذگ اروشاع » ترایز   » ناونع
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رفص هام  مود : لصف 

: هام نیا  میوقت 

مالسلا و هیلع  نانمؤمریما  يوس  زا  نیّفص  گنج  [ 722 .] تسا يرجه  لاس 37  رد  ناخّروم  لقن  قباطم  نیّفص ، گنج  زاغآ  رفص : هام  لّوا 
ورمع ماش ، رکشل  تسکش  هناتسآ  رد  و  [ 723 ،] دیشک لوط  زور  تّدم 110  دش و  زاغآ  ماش ، رگتراغ  هاپس  هیواعم و  ربارب  رد  شنایرکشل ،

لاس رد  زور  نیا  رد  نینچمه  [ 724 .] دمآ شیپ  نیمکح  رابفّسأت  ناتـساد  دندرک و  هزین  رـس  رب  ار  اهنآرق  دز و  راک  هب  ياهعدـخ  صاع 
ماـش رهـش  دراو  مالـسلا  مـهیلع  تیبلـها  ناوراـک  هارمه  ار  مالـسلا  هـیلع  ادهّـشلادّیس  ترـضح  كراـبم  ِرـس  یتـیاور ) رب  اـنب   ) يرجه  61

؛ تسا يرجه  لاس 120  رد  هّیماینب  ّدض  رب  مایق  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  تداهـش  زور  رفـص : هام  مود  [ 725 .] دندرک
هیلع یبتجم  نسح  ماما  تداهـش  زور  یمعفک ، دـیفم و  خیـش  لقن  رب  اـنب  رفـص : هاـم  متفه  [ 726 .] تشاد لاس  تداهـش 42  ماگنه  هب  يو 

هّکم و نایم  یّلحم  « ) ءاوبا  » هقطنم رد  زور  نیا  رد  لاس 128 ، رد  یتیاور  قبط  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  تدالو  نینچمه  [ 727 .] تسا مالسلا 
. تسا رورس  زور  یتهج  زا  نزح و  زور  یتهج  زا  زور  نیا  [ 728 .] تسا هدش  عقاو  هنیدم )

رباج یمعفک ، یسوط و  خیش  دیفم ، خیش  دننام  ناگرزب  زا  یعمج  لقن  ربانب  تسا ؛ مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نیعبرا  زور  رفـص : هام  متـسیب 
نیـسح ماما  تیبلها  هک  تسا  يزور  زور ، نیمه  دمآ و  البرک  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  يارب  زور  نیا  رد  يراصنا  هَّللادبع  نب 

البرک هب  نیعبرا  زور  رد  مالـسلا  هیلع  ینیـسح  تیبلها  ندمآ  اب  طابترا  رد  یلو  [ 729 .] دندمآ هنیدم  هب  ماش  زا  یتیاور  قبط  مالـسلا  هیلع 
موحرم  تسوگتفگ ؛ ناخّروم  نایم 
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هب تشگزاب  ریسم  رد  مالـسلا  هیلع  ینیـسح  مرح  تیبلها  هک  دنکیم  لقن  سوواط  نب  دّیـس  زا  لامآلا » یهتنم   » رد یمق  ساّبع  خیـش  جاح 

نیـسح و ماما  ترایز  هب  مشاهینب  زا  یهورگ  يراصنا و  هَّللادـبع  نبرباج  هک  دندیـسر  اجنآ  هب  ینامز  دـندمآ و  البرک  هب  تسخن  هنیدـم ،
(. دوب زور  نامه  البرک  هب  ناشدورو  زین  تیبلها  نیاربانب  دمآ ، البرک  هب  رفص  متسیب  رد  رباج  هکنیا  هب  هجوت  اب  و   ) دندوب هدمآ  شنارای 

رفص متسیب  رد  ار  مالسلا  مهیلع  تیبلها  دورو  رگید ، دهاوش  نئارق و  ناخّروم و  رگید  لقن  هب  هجوت  اب  یمق  سابع  خیـش  جاح  موحرم  اما 
زا رفص  متسیب  زور  مالسلا  مهیلع  تیبلها  هک  دنکیم  لقن  یسوط  خیش  دیفم و  خیش  زا  دنادیم و  دیعب  رایـسب  البرک  هب  ینیـسح ) نیعبرا  )
هللا یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  يرجه ، مهدزای  لاس  رد  يزور ، نینچ  رد  رفص : هام  متـشه  تسیب و  [ 730 .] دندرک تعجارم  هنیدم  هب  ماش 

تصش تافو  ماگنه  هب  ترضح  نآ  دوب و  هبنشود  زور  ترـضح ، نآ  تافو  زور  هک  دنراد  قاّفتا  ناخّروم  همه  تفای و  تافو  هلآ  هیلع و 
. تشذگیم ناشکرابم  رمع  زا  لاس  هس  و 

دیحوت و هب  ار  مدرم  هّکم  رد  لاس  هدزیس  سپس  دش و  ثوعبم  تلاسر  هب  یگلاس  لهچ  ّنس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر 
اب یمالـسا و  تموکح  لیکـشت  اب  هنیدم - رد  زین  لاس  هد  دومن و  ترجه  هنیدم  هب  یگلاس  هس  هاجنپ و  ّنس  رد  درک و  توعد  یتسرپادـخ 
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ترضح نآ  هب  فلتخم  قطانم  زا  يدایز  مدرم  تّدم ، نیا  رد  تخادرپ ؛ متس  ملظ و  رفک و  كرش و  اب  هزرابم  هب  ّرمتـسم - ریگیپ و  شالت 
. دومرف تلحر  ناهج  نیا  زا  مهدزای  لاس  رفص  رد 28  هک  نآ  ات  تفای ، شرتسگ  زور  هب  زور  مالسا  دندروآ و  نامیا 

رب هورگ  هورگ  مدرم  هاگنآ  درازگ و  زامن  ترضح  نآ  رب  دومن و  نفک  هداد و  لسغ  ار  ترـضح  نآ  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
نفد دوـب  هـتفر  اـیند  زا  هـک  یّلحم  ناـمه  رد  شاهرجح  رد  ار  ترــضح  نآ  مالــسلا  هـیلع  یلع  سپــس  دـندرازگ و  زاـمن  شفیرــش  رکیپ 
اهیلع همطاف  ترضح  میدرپس ، كاخ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یتقو  هک  تسا  هدش  تیاور  کلام » نب  سنا   » زا [ 731 .] دومرف
قباطم و  [ 732 .] تسیرگ هاگنآ  دیزیرب ، ادخ  لوسر  هرهچ  رب  كاخ  هک  دیدش  یضار  هنوگچ  سنا ! يا  تفگ : دمآ و  نم  يوس  هب  مالسلا 

: تفگ داهن و  شناگدید  رب  تشادرب و  ار  شیمارگ  ردپ  ربق  كاخ  زا  يرادقم  ترضح  نآ  يرگید ، لقن 
611 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

اِیلاوَغ  ِنامَّزلا  يَدَم  َّمُشَی  ْناَدَمْحا ال  ََۀبُْرت  ِّمَتْشُْملا  یَلَع  اذام 
دیوبن !؟ يرگید  رطع  شرمع  لوط  رد  زگره  یلودیوبب  ار  دمحا  كاپ  تبرت  هک  یسک  دوش  تمالم  هچ  رب 

[ 733] اِیلاَیل َنْرِص  ِماَّیَْألا  یَلَع  ْتَّبُصاهَّنا  َْول  ُِبئآصَم  َّیلَع  ْتَّبُص 

تشگیم  یناملظ  هایس و  ياهبش  نوچمه  دشیم  دراو  نشور  ياهزور  ربرگا  هک  دش  دراو  نم  رب  ییاهتبیصم 
مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تداهـش  زور  يرجه ، لاس 50  رفـص  متـشه  تسیب و  زور  ناخّروم ، املع و  زا  یعمج  لقن  رب  اـنب  نینچمه 

و یسربط » خیش   » لوق رب  انب  رفـص : هام  رخآ  زور  [ 734 .] رفص هام  متفه  تیاور  ات  تسا  روهشم  نایعیـش  نایم  رد  رتشیب  تیاور  نیا  تسا و 
نومأم طّسوت  یگلاس ، جـنپ  هاجنپ و  ّنس  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  تداهـش  زور  يرجه ، لاس 203  رفـص  هاـم  رخآ  ریثا » نبا  »

[735 .] دندمآ لئان  تداهش  ضیف  هب  هدش و  مومسم  یساّبع 

: هودنا مغ و  ههد  رفص ، رخآ  ههد 

مالـسلا و مهیلع  تیبلها  ِتراسا  همادا  هام  دـشابیم ؛ شنارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ياهيزابناج  اهيراکادـف و  ِروآدای  زین  هام  نیا 
. تسا ماش  هب  یتیاور ) قباطم   ) اهنآ دورو 

هّیماینب ِّدـض  رب  بالقنا  ِرذـب  اج  نامه  زا  دـیدرگ و  نوگرگد  یّلک  هب  مالـسلا  امهیلع  يربک  بنیز  داّجـس و  ماـما  ياـههبطخ  رثا  رب  ماـش 
دیدهت ار  نآرق  مالـسا و  نانآ  يوس  زا  هک  يرطخ  تشگ و  اوسر  مالـسا  ناهج  مامت  رد  هّیماینب  اههبطخ ، نیمه  هجیتن  رد  و  دش ؛ هدیـشاپ 

. دش عفد  اروشاع ، ِناروآمایپ  ياههباطخ  نادیهش و  ياهنوخ  تکرب  هب  درکیم ،
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  تلحر  ینعی  یمظع  تبیـصم  گرزب و  هعیاـض  روآداـی  میتـفگ  هک  ناـنچ  رفـص  هاـم  نیا ، رب  هوـالع 
اب ینیـسح  نیعبرا  هرطاخ  ِندش  هتخیمآ  تسا ؛ مالـسلا  امهیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  یبتجم و  نسح  ماما  شیمارگ  ِنادـنزرف  تداهش 

. تسا هتخاس  مالسلا  مهیلع  تیبلها  بتکم  ناوریپ  يارب  مغ  هودنا و  ههد  ار ، رفص  هام  رخآ  ههد  گرزب ، ِبیاصم  نیا  ِهاکناج  هرطاخ 
ياهيراکادف اهتماهـش و  اهشالت ، ناراوگرزب و  نآ  یناگدنز  خـیرات  رب  دّدـجم ، يرورم  ببـس  مغ ، متام و  ماّیا  نیا  هک  اجنآ  زا  یلو 

ياههئطوت زا  يرایـسب  هک  تسا  هداد  ناـشن  خـیرات  لـیلد ، نیمه  هب  يراکادـف ؛ صـالخا و  قشع و  روش و  زا  رپ  تسا  یهاـم  تسا ، ناـنآ 
یثنخ هتسکش و  مهرد  هدش ، داجیا  هام  نیا  رد  ناراوگرزب  نآ  ِيراوگوس  ِتاجهتسد  تاسلج و  رد  هک  يروش  تکرب  هب  مالـسا ، ِنانمـشد 

. درک يرادساپ  نآ  زا  داهن و  جرا  ار  نآ  هشیمه  دیاب  و  تسا ، یگرزب  تبهوم  دوخ  نیا  هک  تسا ، هدیدرگ 
612 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
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: رفص ِهام  ِلامعا 

ّانا  » هروس و  دـمح »  » هروس لّوا  تعکر  رد  هک  ناوخب  زاـمن  تعکر  ود  رفـص ، هاـم  موس  زور  رد  تسا : هدرک  لـقن  سوواـط » نب  دّیـس  - » 1
لآ راب  دص  تسرفب و  تاولـص  راب  دص  زامن ، مالـس  زا  سپ  دوش و  تئارق  دیحوت »  » هروس و  دمح »  » هروس مود  تعکر  رد  و  حتف ) « ) انحتف

تباـجا فدـه  هـب  هَّللا  ءاـشنا  . ) هاوـخب دـنوادخ  زا  ار  شیوـخ  تجاـح  هاـگنآ  اـمن و  رافغتــسا  هـبترم  دـص  نـک و  تـنعل  ار  نایفــسیبا 
رد هتفرگ . رارق  دـیکأت  دروم  تسا و  ّبحتـسم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تراـیز  رفـص ) هاـم  متـسیب   ) نیعبرا زور  رد  - 2 [ 736 (.] دسریم

ياج هب  تسا : زیچ  جـنپ  نمؤم  ياههناشن  تسا : هدـمآ  نینچ  هدرک ، لقن  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  یـسوط » خیـش   » هک یتیاور 
رب ار  رتشگنا  و  مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما   ) نیعبرا ترایز  و  هلفان ) تعکر  بجاو و 34  زامن  تعکر   17  ) زامن تعکر  کی  هاجنپ و  ندروآ 

ترایز [ 737 .] نتفگ دـنلب  زامن  رد  ار  میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب  ندراذـگ و  كاخ  رب  هدجـس  ماگنه  هب  ار  یناشیپ  و  نداـهن ، تسار  ِتسد 
. تشذگ هحفص 400 )  ) تارایز شخب  رد  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نیعبرا  يارب  یصوصخم 

613 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

لّوألاعیبر هام  موس : لصف 

: هام نیا  میوقت 

مهدزیـس لاـس  رد  هک  نیا  نآ  دـش و  عقاو  یخیراـت  ّمهم  هثداـح  کـی  بش  نیا  رد  تسا ، نّیزم  تیبملا » ۀـلیل   » ماـن هب  بش  نیا  لّوا : بش 
ریما دیدرگ و  ناهنپ  روث » راغ   » رد دش و  جراخ  رهـش  زا  هنیدم ، يوس  هب  ترجه  دصق  هب  هّکم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تثعب ،
هناخ هک  شیرق  ناکرـشم  دیباوخ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتسب  رد  هناراکادـف  نانمـشد ، لافغا  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم 

ات تسا ، هدیمرآ  شرتسب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکنآ  نامگ  هب  دندوب ، هدرک  هرـصاحم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ات  دـندرب  موجه  ترـضح  نآ  لزنم  هب  هنهرب  ياهریـشمش  اـب  ناهاگحبـص  نوچ  دـندنام و  رظتنم  حـبص 
زا ار  دوخ  بسانم  یتصرف  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ناس ، نیدب  تساخرب ! رتسب  نآ  زا  هک  دندید  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دنـشکب ،

یلص ادخ  لوسر  هب  تبـسن  ار  دوخ  يردارب  هقالع و  قشع و  يراکادف ، نیا  اب  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  داد و  تاجن  شیرق  ناکرـشم  لاگنچ 
. دنناسرب لتق  هب  هدیباوخ  رتسب  رد  هک  ار  یسک  دوب  نکمم  نامز  ره  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  داد ؛ ناشن  هلآ  هیلع و  هللا 

هفیرش  هیآ 
؛» ِدابِْعلِاب ٌفُوَءر  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  » »

[738 «] تسا نابرهم  ناگدنب  هب  تبسن  دنوادخ  و  دنـشورفیم ؛ ادخ  يدونـشخ  ربارب  رد  ار  دوخ  ناج  راکادف ) نامیا و  اب   ) ِمدرم زا  یـضعب 
ناهج رد  میظع  یلّوحت  تسا و  ناناملسم  خیرات  أدبم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  ترجه  لاس  [ 739 .] دش لزان  ترضح  نآ  ّقح  رد 

. داد يور  مالسا 
، زور نامه  زا  تسا و  هدش  عقاو  یتیاور  قبط  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تداهـش  لاس 260 ، لّوألاعیبر ، متشه  زور  رد  متشه : زور 

لوـسر جاودزا  زور  مهد : زور  [ 740 .] دیدرگ زاغآ  فیرـشلا - هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نسحلا - نب  ۀّـجح  نامّزلابحاص ، ترـضح  تماما 
دوب و هلاس  هلآ 25  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یلاح  رد  تسا  مالـسلا  اهیلع  يربک  هجیدـخ  ترـضح  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

[741 .] تسا هدش  هدرمش  بحتسم  يرازگرکش  ناونع  هب  زور  نیا  هزور  تبسانم  نیمه  هب  هلاس . مالسلا 40  اهیلع  هجیدخ  ترضح 
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614 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
مّرکم ّیبن  تداعس  اب  تدالو  زور  ّتنس ، لها  نایم  روهشم  نینچمه  يدوعسم و  ینیلک و  خیش  موحرم  رظن  قباطم  زور  نیا  مهدزاود : زور 

هّکم و نایم  هار  ریسم  هک  زور  زا 12  دعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زور ، نیا  رد  نینچمه  [ 742 .] تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا 
رد لاس 64  رد  مهدراهچ : زور  [ 744 .] تسا لاس 132  رد  ناورمینب  تلود  ضارقنا  زور  زین  و  [ 743 .] دیدرگ هنیدم  دراو  دومیپ  ار  هنیدم 
هک دوـب - یمیظع  تاـیانج  اـب  هارمه  هک  تفـالخ  هاـم  ُهن  لاـس و  هس  زا  سپ  يو  [ 745 .] دیـسر تکاله  هب  هیواعم  نب  دـیزی  يزور ، نینچ 

هقطنم رد  یگلاـس  تفه  یـس و  ّنس  رد  دـشابیم - شناراـی  مالـسلا و  هـیلع  نیـسحلا  هَّللادـبعیبا  تداهـش  ـالبرک و  هـعقاو  نآ  نیرتـمهم 
قبط مهدفه : بش  [ 746 .] تسین وا  زا  يرثا  نونکا  یلو  دـندرک ؛ نفد  قشمد  رد  ار  شاهزانج  دیـسر ؛ نایاپ  هب  شنیگنن  یگدـنز  ناروح » »

یکراـبم رایـسب  بش  تـسا و  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مّـظعم  لوـسر  اـیبنالامتاخ ، ترـضح  تدـالو  بـش  هعیـش ، روهـشم  تاـیاور 
[748 .] تفرگ تروص  ترـضح  نآ  جارعم  یبش  نینچ  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  ترجه  زا  لبق  لاسکی  نینچمه  [ 747 .] تسا

ادخ لوسر  تداعس  اب  تدالو  زور  لّوألاعیبر ، مهدفه  زور  هک  تسا  نآ  هّیماما  ياملع  نایم  روهـشم  میتفگ  هک  هنوگ  نامه  مهدفه : زور 
ناـمز و  تسا ، هدـش  عـقاو  همّظعم ، هّکم  رد  شتدـالو  هک  تسا  نآ  فورعم  تسا و  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  هَّللادـبع  نـب  دّـمحم  ترـضح 

راوس لیف  رب  هک  شرکـشل  اب  ههربا  هک  تسا  یلاس  لیفلا  ماـع  [ ) 749 .] تسا هدوب  لیفلا  ماع  هنـس  هعمج ، زور  رجف ، عولط  ماگنه  شتدـالو 
(. دندش دوبان  یگمه  یلو  دمآ ، هبعک  بیرخت  دصق  هب  دندوب 

نیا ّتیّمها  رب  زین  تهج  نیا  زا  تسا و  هدـش  عقاو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تدالو  يرمق ، يرجه  لاـس 83  رد  يزور  نینچ  رد  نینچمه 
هیلع يرکـسع  نسح  ماما  تداهـش  رابهودـنا  زیگنامغ و  هرطاخ  اب  هتخیمآ  نآ  زاغآ  هچرگ  لّوـألاعیبر  هاـم  [ 750 .] تسا هدـش  هدوزفا  زور 

، فورعم تیاور  قباطم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  لوسر  تبترم  یمتخ  ترـضح  كرابم  دالیم  هک  اجنآ  زا  یلو  تسا ، مالـسلا 
هام نیا  مهدفه  رد  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دالیم  هدـش و  عقاو  نآ  مهدزاود  رد  فورعمریغ ، تیاور  قبط  هام و  نیا  مهدـفه  رد 

. تسا رورس  نشج و  يداش و  هام  تسا ،
615 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

و دش ، نیملسم  تکوش  تّزع و  مالسا و  ِناهج  رد  قیمع  ِینوگرگد  همـشچرس  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ترجه  هک  اجنآ  زا 
ردپ ِتداهش  اب  نامزمه  هادف ) انحاورا   ) هَّللاۀیقب ترضح  تکربرپ  تماما  زاغآ  و  هدیدرگ ، عقاو  هام  نیا  رد  تیبملا » ۀلیل   » ناتـساد نینچمه 

تیبلها بتکم  نادـنمهقالع  همه  تسا ، راوازـس  هک  تسا ، هرطاخرپ  تکربرپ و  رایـسب  ياـههام  زا  عومجم  رد  دـشابیم ؛ زین  شراوگرزب 
. دنرادب یمارگ  دنهن و  جرا  ار  نآ  مالسلا  مهیلع 

: لّوالاعیبر هام  لامعا 

دنریگب هزور  ار  زور  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زیمآتیقّفوم  ترجه  هنارکش  هب  تسا ، بحتسم  دناهتفگ  املع  هام : نیا  لّوا  زور 
. تسا بسانم  زور  نیا  رد  راوگرزب ، نآ  ترایز  نینچمه  و  [ 751 ،] دنیامن ناسحا  قافنا و  هقدص و  و 

زاـمن تعکر  ود  زور  نیا  رد  مهدزاود : زور  [ 752 .] تسا هدرک  لقن  لابقا  باتک  رد  زور  نیا  يارب  ار  ییاعد  سوواـط ،» نب  دّیـس   » موحرم
هروس  هبترم  هس  دمح ، زا  دعب  لّوا  تعکر  رد  هک  تسا  بحتسم 

« نورفاکلا اهّیا  ای  لق  »
قباطم زور  نیا  دش  هتفگ  اًلبق  هک  هنوگ  نامه  مهدفه : زور  [ 753 .] دوش هدناوخ  دیحوت »  » هروس هبترم  هس  دمح ، زا  دـعب  مود  تعکر  رد  و 
رایـسب زور  تسا و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دالیم  نینچمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تدالو  زور  هّیماـما ، ياـملع  روهـشم  رظن 

: دشابیم یلامعا  ياراد  تسا و  یکرابم 
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هّمئا زا  یتاـیاور  رد  هلمج  زا  تسا ، هدـش  لـقن  رایـسب  تلیـضف  نآ  يارب  هک  هزور ؛ - 2 [ 754 .] لّوالاعیبر مهدـفه  زور  ّتین  هب  لـسغ ؛ - 1
[755 .] دیامرفیم رّرقم  ار  لاسکی  هزور  باوث  وا  يارب  دنوادخ  درادب ، هزور  ار  زور  نیا  هک  یـسک  تسا : هدـمآ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترایز  - 4 [ 756 .] نتفر هفّرشم  دهاشم  ترایز  هب  نانمؤم و  ندرک  لاحشوخ  ندومن و  ناسحا  هقدص ، نداد  - 3
هب هک  تسا  یسک  دننام  دنک  ترایز  ار  مربق  نم ، تافو  زا  دعب  سک  ره  تسا : هدمآ  ترـضح  نآ  زا  یتیاور  رد  کیدزن ؛ رود و  زا  هلآ  و 

دیتسرفب مالـس  نم  يوس  هب  رود  هار  نامه  زا  دینک ، ترایز  کیدزن  زا  ارم  دیناوتیمن  رگا  دشاب ، هدرک  ترجه  نم  يوس  هب  متایح  ماگنه 
قداص ماما  هک  یترایز  نامه  اـب  تسا  بحتـسم  زور  نیا  رد  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم ، ریما  تراـیز  - 5 [ 757 (.] دـسریم نم  هب  هک  )

، تارایز شخب  رد  تراـیز  نیا  [ ) 758 .] درک ترایز  ار  يو  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  فیرـش  حیرـض  رانک  يزور  نینچ  رد  مالـسلا  هیلع 
(. تسا هدمآ  هحفص 301 

616 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
رطاخ هب  زور  نیا  میظعت  میرکت و  رد  لاـبقا ، رد  سوواـط ،» نب  دّیـس   » موحرم تساـجب ، رایـسب  زور  نیا  تشادـگرزب  میظعت و  میرکت ، - 6

[759 .] تسا هدرک  رایـسب  شرافـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ّیبـن  ترـضح  تاـنکمم  همه  رورـس  ناـکما و  ملاـع  لّوا  صخـش  تدـالو 
، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مّرکم  ّیبن  ّتیـصخش  اب  رتشیب  هچره  تاسلج ، لیکـشت  اهنشج و  ییاپرب  اب  نیملـسم  تسا  راوازـس  نیاربانب ،

. دنریگ لماک  هرهب  يدّمحم  یمالسا و  ياهعماج  نتخاس  يارب  نآ ، زا  دنوش و  انشآ  وا  یگدنز  خیرات  هریس و 

617 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

یناّثلاعیبر هام  مراهچ : لصف 

: هام نیا  میوقت 

همطاف ترضح  تلحر  زور  مهد : زور  [ 760 .] تسا لاس 232  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تدالو  زور  روهشم ، قبط  متـشه : زور 
یهاوخنوخ هب  هفوک ، رد  راتخم  مایق  زاغآ  یلقن ، رب  اـنب  مهدزناـش : زور  [ 761 .] تسا یتیاور ) قباطم   ) لاس 201 رد  مالـسلا  اهیلع  هموصعم 

[763 .] دناهدرک رکذ  لّوالا  عیبر  مهدراهچ  ار  وا  مایق  زاغآ  یخرب  و  [ 762] دشابیم لاس 66  رد  البرک  نادیهش 
***

ریخ و هیام  هک  تسا  يداش  رورـس و  زور  کی  روآداـی  وسکی  زا  هثداـح  هس  نیمه  یلو  تسا ، مک  هاـم  نیا  یخیراـت  ّمهم  ثداوح  هچرگ 
روآدای موس  يوس  زا  و  تسا ، مق  سّدـقم  نیمزرـس  رد  تیب ، لها  همیرک  تلحر  رطاخ  هب  هودـنا ، زور  رگید ، يوس  زا  دـشابیم و  تکرب 

، نانآ نیگنن  مان  و  دندش ، رام  رات و  یهاتوک  رایـسب  تّدـم  رد  البرک ، هثداح  ناراکتیانج  نینوخ ، یمایق  اب  هک  تسا  زیگناتربع  زور  کی 
. دنام یقاب  خیرات  تاحفص  رد  نیرفن  نعل و  ترفن و  اب  هارمه  هشیمه  يارب 

: یناّثلاعیبر هام  لامعا 

ار ییاعد  هام  نیا  لّوا  زور  يارب  سوواط ، نب  دّیس  موحرم  طقف  هدشن ، رکذ  هام  نیا  يارب  يدایز  لامعا  اعد ، بتک  یمالـسا و  تایاور  رد 
[764 .] دیناوخب ار  نآ  لابقا  باتک  رد  دیناوتیم  هک  تسا  هدرک  رکذ 
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618 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

لّوألايدامج هام  مجنپ : لصف 

: هام نیا  میوقت 

ای مجنپ  لاس   ) تسا مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز  ترضح  البرک ، نامرهق  يوناب  تداعس  اب  تدالو  زور  تایاور  زا  یضعب  قباطم  مجنپ : زور 
همطاف ترضح  مالسا  يوناب  تداهـش  ماّیا  اب  نراقم  یفورعم  تیاور  رب  انب  مهدزناپ : مهدراهچ و  مهدزیـس ، ياهزور  [ 765 (.] يرجه مشش 

، گرزب يوناب  نآ  [، 766] ربتعم تایاور  زا  یـضعب  قباطم  اریز  تسا . يرجه  مهدزای  لاس  رد  نیملاعلا ، ءاـسن  ةدّیـس  مالـسلا ، اـهیلع  ارهز 
رد 28 هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  هکنیا  هب  هّجوت  اب  و  دوب ، تایح  دیق  رد  شراوگرزب  ردپ  تلحر  زا  دعب  زور  جـنپ  داتفه و 

ياههام ندوب  صقان  ای  ماـمت  لاـمتحا  نتفرگ  رظن  رد  اـب   ) دـشاب زور  هس  نیا  زایکی  رد  زیزع ، يوناـب  نآ  تداهـش  دـیاب  هدـش ، عقاو  رفص 
(. طسو

نانز نیرترب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  شیامرف  قبط  هک  ترـضح - نآ  يراوگوس  سلاـجم  تبـسانم  نیمه  هب  دـیاب  لاـح ، ره  هب 
رایسب يوگلا  دناوتیم  هک  مالسا ، گرزب  يوناب  نآ  لیاضف  تالاح و  ددرگ و  رازگرب  رتهوکـشاب  هچره  تسا - نیرخآ  نیلّوا و  زا  ناهج 

. ددرگ حیرشت  سلاجم  نیا  رد  دشاب ، رضاح  رصع  ِنانز  يارب  یبوخ 

ص618 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
لیاسم مالـسا و  تامیلعت  فراعم و  زا  يرایـسب  هدنام و  راگدای  هب  ترـضح  نآ  زا  هک  یندـشن  شومارف  هدـنزومآ و  هبطخ  ود  نآ  ًاصوص 

. دوش لیلحت  هیزجت و  مدرم  همه  يارب  ناگدنیوگ  طّسوت  تسا ، عمج  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  یخیرات 
. تسا بسانم  ماّیا  نیا  رد  زین ، ترضح  نآ  ترایز  ندناوخ 

: لّوألايدامج هام  لامعا 

-2 [ 767 .] تسا هدرک  لقن  لابقا »  » رد ار  نآ  سوواط » نب  دّیـس   » موحرم دوشیم ؛ هدـناوخ  لّوألا  يدامج  هام  لّوا  رد  هک  تسا  ییاعد  - 1
رد تاریخ ، ناسحا و  نتفرگ و  هزور  اذل  تسا ، مالـسلا  هیلع  نیدـباعلانیز  ماما  تدالو  اب  فداصم  هام  نیا  همین  تایاور ، زا  یخرب  قباطم 

[768 .] تسا بسانم  زور  نآ 
619 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

یناّثلايدامج هام  مشش : لصف 

: هام نیا  میوقت 

املع ناگرزب و  و  [ 769 ،] تسا مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  تداهش  ماّیا  اب  فداصم  تایاور  زا  یـضعب  قبط  مجنپ : مراهچ و  موس و 
. دندادیم یصاخ  ّتیّمها  نآ  هب 

. تسا تثعب 771 ] مجنپ  ای  تثعب 770 ] مود  لاس  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تداعساب  تدالو  زور  متسیب : زور 
***
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نیلّوالا و نم  نیملاعلا  ءاسن  ةدیـس  ناهج ، يوناب  نیرتگرزب  كرابم  مان  اب  هتخیمآ  رگید ، هام  ره  زا  شیب  یناّثلا  يداـمج  هاـم  هک  اـجنآ  زا 
هودنا مغ و  طاسب  هام ، نیزاغآ  ياهزور  رد  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  بتکم  ناوریپ  دشابیم ، مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  نیرخآلا 

وناب نآ  بقانم  لیاضف و  زا  رتشیب  یهاگآ  مسارم  نیا  همه  زا  ضرغ  دنتسه و  يداش  رورس و  جاوما  قرغ  متـسیب ، زور  رد  و  دننارتسگیم ،
نآ رد  هنومن ، يوناـب  نیا  یگدـنز  تسا  شخبماـهلا  اـبیز و  هچ  و  تسا ، ترـضح  نآ  يونعم  يوب  گـنر و  و  وـخ ، قـلخ و  زا  ساـبتقا  و 

. ناوناب ًاصوصخم  همه ، يارب  هنومن  هداوناخ 
تاغیلبت جاوما  هک  یسلاجم  دننک ؛ رازگرب  ییاوتحمرپ  هوکـشاب و  سلاجم  رورـس ، ازع و  ناونع  هب  بتکم ، نیا  ناقـشاع  همه  تسا  راوازس 

. دمدب نادنمهقالع  ناتسود و  دبلاک  رد  ياهزات  حور  دنک و  یثنخ  ار  مالسلا  مهیلع  تیبلها  مالسا و  نانمشد 

: یناّثلايدامج هام  لامعا 

[772 .] تسا هدرک  لقن  لابقا »  » رد دّیس  موحرم  هک  ییاعد  ندناوخ  لّوا : زور 
620 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

راهچ تسا - رتهب  لّوا  زور  دنچ  ره  دشاب ؛ هک  تقو  ره  هام - نیا  رد  هک  تسا  هدرک  لقن  سوواط » نب  دّیس   » موحرم زامن : تعکر  راهچ  - 
هبترم جنپ  تسیب و  و  یسرکلاۀیآ »  » هبترم کی  دمح »  » هروس زا  سپ  لّوا ، تعکر  رد  مالـس ،) کی  هب  تعکر  ود  ره   ) دناوخب زامن  تعکر 

و دمح »  » موس تعکر  رد  دیحوت ؛»  » هروس هبترم  جـنپ  تسیب و  و  رثاکّتلا » مکیهلا   » هروس هبترم  کی  و  دـمح »  » مود تعکر  رد  هانلزنا ؛» ّانا  »
تسیب و و  رـصن »  » هروس هبترم  کی  و  دـمح »  » مراهچ تعکر  رد  و  قلف ؛»  » هروس هبترم  جـنپ  تسیب و  و  نورفاکلا » اهّیا  ای  لـق   » هبترم کـی 

. دناوخب ار  سان »  » هروس هبترم  جنپ 
: دیوگب هبترم  داتفه  زامن ، نایاپ  زا  سپ 

ُرَبْکا ُهَّللا  َو  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  َو ال  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِهَّللا  َناْحبُس 
: دیوگب هبترم  داتفه  و  . 

ٍدَّمَُحم ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
: دیوگب هبترم  هس  نآ  زا  سپ   ؛

؛ ِتانِمؤُْملا َو  َنینِمؤُْمِلل  ْرِفْغا  َّمهَّللا 
: دیوگب هبترم  هس  دراذگب و  هدجس  هب  رس  هاگنآ 

؛ َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  ُمیحَر ، ای  ُنمْحَر  ای  ُهَّللا  ای  ِمارْکْإلا ، َو  ِلالَْجلااَذ  ای  ُموُّیَق ، ای  ُّیَح  ای 
زامن نیا  سک  ره  تسا : هدمآ  تیاور  نیا  رد  ددرگ ،) تباجا  تسا  دیما  ، ) دیامن بلط  ّلجوّزع  دـنوادخ  زا  دراد  هک  یتجاح  ره  نایاپ  رد 

و دیامرف ، ظفح  رگید  لاس  ات  ار  وا  يایند  نید و  نینچمه  ار و  وا  نادـنزرف  نز و  لام و  شدوخ و  دـنوادخ  دـهد ، ماجنا  ّتیفیک  نیا  اب  ار 
نآ ترایز  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تداهـش  تبـسانم  هب  زور  نیا  رد  موس  زور  [ 773 .] دراد نادیهـش  شاداپ  دریمب ، لاس  نیا  رد  رگا 

. تسا بسانم  بولطم و  ترضح 
: تسا هدرک  رکذ  ترضح  نآ  يارب  ار  ترایز  نیا  لابقا ،»  » رد دّیس  موحرم 

ِجَجُْحلا  َةَِدلاو  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیَملاْعلا ، ِءآِسن  َةَدِّیَس  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا 
ياهتّجح  ردام  يا  وت  رب  مالس  نایناهج ، ناوناب  رورس  يا  وت  رب  مالس 

، اهُّقَح ُۀَعُونْمَْملا  ُۀَمُولْظَْملا  اَُهتَّیا  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیعَمْجا ، ِساَّنلا  یَلَع 
، دش عنم  شّقح  زا  هک  ياهمولظم  يا  وت  رب  مالس  مدرم ، یمامت  رب 
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اهُِفلُْزت ًةالَص  َکِِّیبَن ، ِّیِصَو  ِۀَجْوَزَو  َکِِّیبَن ، ِۀَْنباَو  َِکتَما  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا 
هک  يدورد  تسرف ، دورد  تربمایپ  نیشناج  رسمه  تربمایپ و  رتخد  تزینک و  رب  ایادخ 

. َنیضَرَْألا ِلْهاَو  ِتاومَّسلا  ِلْها  ْنِم  َنیمَّرَکُْملا ، َكِدابِع  یْفلُز  َقْوَف 
. دهدب وا  هب  نیمز  نامسآ و  لها  زا  تیمارگ  ناگدنب  تلزنم  زا  رترب  یتلزنم 

621 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
شزرمآ بلط  ادـخ  زا  دـنک و  ترایز  ار  ترـضح  نآ  تارابع ، نیا  اب  سک  ره  تسا ، هدـش  تیاور  : » دـنکیم هفاضا  دّیـس  موحرم  سپس 

ارهز ترضح  تدالو  اب  فداصم  هک  زور  نیا  رد  متسیب  زور  [ 774 «.] دنکیم تشهب  لخاد  ار  وا  دشخبیم و  ار  شناهانگ  دنوادخ  دیامن ،
: تسا بسانم  لمع  دنچ  تسا  مالسلا  اهیلع 

. هزور فلا )
. نینمؤم رب  تاقدص  تاریخ و  ب )

[775 (.] دش رکذ  هحفص 235  تارایز ، شخب  رد  هک   ) ترضح نآ  ترایز  ج )

622 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

بجر هام  متفه : لصف 

: هام نیا  میوقت 

: هام مود  [ 776 .] تسا يرمق  يرجه  لاس 57  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  تدالو  زور  زور ، نیا  تایاور ، زا  یـضعب  قباطم  هام : لّوا 
یقّنلا یلع  ماما  تداهش  زور  هام : موس  [ 777 .] تسا يرجه  لاس 212  رد  مالسلا  هیلع  یقّنلایلع  ماما  تدالو  زور  تایاور  زا  یخرب  قباطم 

مهدزیس [ 779 .] تسا تایاور  زا  یـضعب  قبط  مالـسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  تدالو  زور  هام : مهد  [ 778 .] تسا لاس 254  رد  مالسلا  هیلع 
ِتثعب زا  لبق  لاس   12 ّتیناسنا ، ِناهج  ِزیزع  دولوم  نیا  روهـشم  رب  انب  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  تدالو  زور  هاـم :
تافو زور  اهلقن ، زا  یخرب  قباـطم  هاـم : مهدزناـپ  [ 780 .] دوشگ ناـهج  هب  مشچ  هبعک ، هناـخ  لـخاد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر 

[782 .] تسادخ لوسر  دنزرف  میهاربا ، بانج  تافو  زور  هام : مهدجیه  [ 781 .] يرجه لاس 63  رد  تسا  مالسلا  اهیلع  اربک  بنیز  ترضح 
، یتیاور قباطم  هام : مشش  تسیب و  [ 783 .] تسا يرجه  لاس 183  رد  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  تداهـش  زور  هام : مجنپ  تسیب و 

تّوـبن هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  تثعب  هاـم : مـتفه  تـسیب و  [ 784 .] تسا مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  ترـضح  تاـفو  زور 
[785 .] تسا

: بجر هام  تلیضف 

رد بجر  هام  هک  دـیآیمرب  تایاور  زا  یـضعب  تاریبعت  زا  و  تسا ، تلیـضفرپ  رایـسب  ياههام  زا  ناضمر ، نابعـش و  ياههام  بجر و  هاـم 
هدش  هدیمان  ادخ » هام   » بجر هام  هک  اجنآ  ات  دراد ، یّصاخ  زایتما  هام ، هس  نیا  نایم 

623 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، نآ رد  گنج  همادا  زاغآ و  هک  تسا  مارح  ياههام  زا  یکی  بجر  هاـم  [ 786 «!] تّما هام   » ناضمر كرابم  هام  و  ربمایپ » هام   » نابعـش هام  و 

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 493 

http://www.ghaemiyeh.com


[788 .] دراد يرتنیگنـس  هید  مارح ،) ياههام   ) اههام نیا  رد  زین  تاـیانج  و  [ 787 (،] یعافد گنج  رگم   ) دشابیم مارح  مالسا  نانمـشد  اب 
هام نیا  [ 789 .] دزیریم ورف  تّما  رب  هام  نیا  رد  ادخ  تمحر  اریز  تسا ، هدـیمان  ّبَصا » هام   » ار بجر  هام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمغیپ 

تبسانم هب   ) مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  دای  و  هام ) متفه  تسیب و  رد  ثعبم  تبسانم  هب   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دای  اب  تسا  هتخیمآ 
ّمهم ياهزور  و  هام ) مجنپ  تسیب و  رد   ) مالـسلا هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تداهـش  هرطاخ  و  هاـم ) مهدزیـس  رد  ترـضح  نآ  كراـبم  دـالیم 

. تسا یمالسا  هرطاخرپ  رایسب  ياههام  زا  یکی  رظن  نیا  زا  و  رگید ؛ یخیرات 
تداـبع و و  هاـم ، نیا  هداـعلاقوف  ّتیّمها  هدـش ، دراو  نآ - زا  زور  کـی  یّتـح  بـجر - هاـم  ياـههزور  هراـبرد  هـک  يدّدـعتم  تاـیاور  زا 

: دوشیم هراشا  نآ  زا  ياهشوگ  هب  اج  نیا  رد  هک  ددرگیم ، نشور  اًلماک  نآ  رد  يزاسدوخ 
بجر هام  رخاوا  رد  ترـضح  نآ  نارای  زا  یکی  هک  دـنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ربتعم  دنـس  هب  قودـص » خیـش   » موحرم - 1

؟ ياهتفرگ هزور  هام  نیا  رد  ایآ  دومرف : داتفا ، وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  كرابم  رظن  نوچ  دیسر ، شتمدخ 
رب ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  یهام  نیا  دنادیمن ؛ ادخ  زج  یـسک  ار  نآ  هزادنا  هک  هدش  توف  وت  زا  باوث  ردـق  نآ  دومرف : هن ، درک : ضرع 

ضرع درم  نآ  تسا . هداد  رارق  یّمهم  ياهشاداپ  نآ ، نتـشاد  هزور  يارب  و  هدرمـش ، میظع  ار  نآ  مارتحا  هدیـشخب و  يرترب  اـههام  ریاـس 
يارب یّمهم  ياهباوث  سپس  يرآ ؛ دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  مسریم ؟ باوث  زا  یـشخب  هب  مرادب ، هزور  هام  نیا  هّیقب  رد  رگا  ایآ  دنکیم :

، گرم تارکـس  زا  تاجن  دـننام  دـندومرف ؛ نایب  درادـب ، هزور  ار  هام  رخآ  زور  هس  ای  هام ، رخآ  زور  ود  ای  هام ، رخآ  زور  طـقف  هک  یـسک 
: تسا هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  - 2 [ 790 .] خزود شتآ  زا  ییاهر  تئارب و  هب  ندش  لیان  تمایق و  دیادش  طارـص و  رب  شزغل  ربق و  باذع 

نآ زا  درادــب ، هزور  ار  هاـم  نـیا  زا  زور  کـی  سک  ره  رتنیریــش ؛ لـسع  زا  رتدیفــس و  ریــش  زا  تـشهب ، رد  تـسا  يرهن  ماــن  بـجر » »
، دریگب هزور  ار  هاـم  نیا  زا  زور  کـی  سک  ره  میناوخیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  يرگید  ثیدـح  رد  - 3 [ 791 !] دشونیم

يدونشخ 
624 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

زور هس  سک  ره  - 4 [ 792 !] دش دهاوخ  هتـسب  وا  يور  هب  مّنهج  ياهرد  و  دوشیم ، رود  وا  زا  یهلا  مشخ  هدروآ ، تسد  هب  ار  ادـخ  میظع 
زا یتیاور  رد  [ 793 .] مارح ياههام  ریاس  رد  نینچمه  دراد و  رایسب  تلیضف  دریگب ، هزور  دشاب ، هبنش  هعمج و  هبنـشجنپ و  هک  ار  هام  نیا  زا 
ات دناوخب ، ار  تاحیبست  نیا  هبترم  دص  زور  ره  دریگب ، هزور  هام  نیا  رد  دناوتن  یسک  هاگ  ره  تسا : هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

: دبایرد ار  نآ  هزور  باوث 
َناْحبُس  َُهل ، اَّلا  ُحیبْسَّتلا  یِغَْبنَی  ْنَم ال  َناْحبُس  ِلیلَْجلا ، ِهلِْإلا  َناْحبُس 

تسا  هزنم  كاپ و  تیسن ، هتسیاش  وا  يارب  زج  حیبست  هک  یسک  تسا  هزنم  كاپ و  هوکشاب ، دوبعم  تسا  هّزنم  كاپ و 
[794 .] ٌلْها َُهل  َوُهَو  َةَّزِْعلا  َسَِبل  ْنَم  َناْحبُس  ِمَرْکَْألا ، ِّزَعَْألا 

. تسا نآ  هتسیاش  وا  تسوا و  يادر  تّزع  هک  نآ  تسا  هّزنم  كاپ و  یمارگ ، زیزع و  دنوادخ ) )
هرود کی  زاغآ  يزاسدوخ و  سوفن و  بیذـهت  هام  هام ، نیا  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  ثیداحا - رگید  و  ـالاب - ثیداـحا  عومجم  زا 

تلزنم ردق و  هک  نانآ  لاح  هب  اشوخ  دوشیم ؛ یهتنم  ناضمر  كرابم  هام  هب  زاغآ و  بجر  هام  زا  هک  تسا ، هَّللا  یلا  كولس  ریس و  ِدیدج 
. دنریگب یفاک  هرهب  نآ  زا  دننادب و  ار  هام  هس  نیا 

بجر هام  لامعا 

هراشا
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: دوشیم میسقت  شخب  ود  رب  دش ) هتفگ  الاب  رد  هک  نتفرگ  هزور  رب  هوالع   ) هام نیا  لامعا 

: هام نیا  كرتشم  لامعا  لّوا -

هراشا

: هلمج زا  تسا ، رایسب  دوشیم ، ماجنا  هام  مامت  رد  هکلب  تسین ، ینّیعم  زور  صوصخم  هک  لامعا  نیا 
: دناوخب ار  اعد  نیا  بجر ، هام  مامت  رد  - 1

ٍۀَلَئْسَم ِّلُِکل  َنیتِماَّصلا ، َریمَض  ُمَْلعَیو  َنیِلئآَّسلا ، َِجئآوَح  ُِکلْمَی  ْنَم  ای 
یتساوخرد  ره  يارب  ناگدننک ، توکس  ِلد  زار  ياناد  و  نادنمزاین ، ياهتساوخرد  کلام  يا 

َکیدایاو  ُۀَقِداَّصلا ، َكُدیعاوَمَو  َّمُهللا  ٌدیتَع ، ٌباوَجَو  ٌرِضاح ، ٌعْمَس  َْکنِم 
تیاهتمعن  تسار و  تاهدعو  هک  ییادخ  يا  تسا ، هدامآ  یباوج  اونش و  یشوگ  وت  زا 

ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َُکلَئْساَف  ُۀَعِساولا ، َُکتَمْحَر  َو  ُۀَلِضافلا ،
دورد دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخیم  وت  زا  سپ  تسا ، هدرتسگ  تتمحر  ناوارف و 

625 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
[795 .] ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنا  ِةَرِخْألاَو ، اْینُّدِلل  یِجئاوَح  َیِضْقَت  ْناو  ٍدَّمَُحم ،

. ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  هک  اریز  يروآرب ، ار  میورخا  يویند و  ياهتجاح  یتسرف و 
***

: دندناوخیم ار  نآ  بجر  هام  زا  زور  ره  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  ار  ییاعد  دناوخب  - 2
َعاضَو  ََکل ، اَّلا  َنوُضِّرَعَتُملا  َرِسَخَو  َكِْریَغ ، یلَع  َنوُِدفاولا  َباخ 

ناگدمآدرگ  و  دندش ، راکنایز  وت  ریغ  هب  ناگدننکور  دندش و  دیماان  وت  ریغ  رب  ناگدنوش  دراو 
ٌحُوتْفَم  َُکباب  َکَلْضَف ، َعَجَْتنا  ِنَم  اَّلا  َنوُعِجَْتنُْملا  َبَدْجاَو  َِکب ، اَّلا  َنوُِّملُملا 

ناقاتشم  يور  هب  تهاگرد  دندنام ، یلاخ  تسد  وت  لضف  ریغ  هب  ناگدش  لّسوتم  دندیدرگ ، دوبان  وت  هاگرد  ریغ  هب 
َُکْلیَن  َو  َنیِلئآَّسِلل ، ٌحابُم  َُکلْضَف  َو  َنیِبلاَّطِلل ، ٌلوُْذبَم  َكُْریَخَو  َنیبِغاَّرِلل ،

تیاطع  لماش و  نادنمزاین  يارب  تفطلو  هدش ، اطع  ناگدننکتساوخرد  هب  تریخ  و  هدوشگ ،
ْنَِمل  ٌضِرَتْعُم  َکُْملِح  َو  َكاصَع ، ْنَِمل  ٌطوُْسبَم  َُکقْزِر  َو  َنیِلمْآِلل ، ٌحاتُم 

تنانمشد  تییابیکش  و  هدرتسگ ، تنانامرفان  يارب  تیزور  و  تسایهم ، نادنموزرآ  يارب 
یَلَع  ُءآْقبِإلا  َُکلیبَس  َو  َنیئیسُْملا ، َیلا  ُناسْحِْإلا  َُکتَداع  َكاوان ،

شور  نانمشد  هب  تلهم  تداع و  ناراکهنگ  هب  یکین  تسا ، هتفرگرب  رد  ار 
َداِهتْجا ِیْنقُزْرا  َو  َنیدَتْهُْملا ، يَدُه  ینِدْهاَف  َّمُهللا  َنیدَتْعُْملا ،

میزور  ار  نارگداهج  داهج  و  نک ، مییامنهار  ناگتفایتیاده  تیاده  دننامه  ایادخ  تسوت ،
[796 .] ِنیّدلا َمْوَی  یل  ْرِفْغا  َو  َنیدَْعبُْملا ، َنیِلفاْغلاَنِم  یْنلَعَْجت  َو ال  َنیدِهَتْجُْملا ،

. زرمایب ارم  تمایق  زور  رد  و  هدم ، رارق  تتمحر ) زا   ) رود ِنالفاغ  زا  ارم  و  نک ،
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***
: ناوخب ار  اعد  نیا  بجر  هام  رد  دومرف : ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حابصم »  » رد خیش  - 3

َنیقَیَو  َْکنِم ، َنیِفئاْخلا  َلَمَعَو  ََکل ، َنیرِکاَّشلا  َْربَص  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا 
نیقی  تنافئاخ و  رادرک  تنارازگرکش و  ربص  ایادخ 

626 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
َْتنا  ُریقَْفلا ، ُِسئآْبلا  َكُْدبَع  اَناَو  ُمیظَْعلا ، ُِّیلَْعلا  َْتنا  َّمُهللا  ََکل ، َنیِدباْعلا 

ییوت  تجاتحم ، دنمزاین و  هدنب  منم  تمظع و  اب  رترب و  ییوت  ایادخ  مهاوخیم  وت  زا  ار ، تناگدننک  تدابع 
ُْنْنْماَو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ُلیلَّذلا ، ُْدبَْعلا  اَناَو  ُدیمَْحلا ، ُِّینَْغلا 

تسرف  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  رادربنامرف ، هدنب  منم  هدوتس و  زاینیب 
ُيِوَق  ای  یفْعَض  یلَع  َِکتَّوُِقبَو  یلْهَج  یلَع  َکِْملِِحبَو  يْرقَف  یلَع  َكانِِغب 

اناوت يا  نک ، فرطرب  ار  میناوتان  تیدنمورین  اب  ار و  ملهج  تیرابدرب  اب  ار و  مرقف  تیزاینیب  اب  و 
ام ینِفْکاَو  َنیِّیضْرَْملا ، ِءآیصوَْألا  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ُزیزَع ، ای 

زا هچنآ  و  تسرف ، دورد  هدیدنسپ  نانیشناج  نامه  وا  كاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  تّزع ، اب  يا 
[797 .] َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  ِةَرِخآلاَو ، اْینُّدلا  ِْرما  ْنِم  ینَّمَها 

. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  نک ، تیافک  هتخادنا  تمحز  هب  ارم  هک  ترخآ  ایند و  ياهراک 
تـسا اهاعد  نیرتعماج  زا  اعد  نیا  هک  دـیآیم  تسد  هب  وا  تیاور  زا  تسا و  هدرک  تیاور  لابقا ،»  » رد ار  اعد  نیا  زین  سوواط » نب  دّیـس  »

[798 .] دناوخ ار  نآ  ناوتیم  تاقوا  همه  رد  هک 
***

: دنناوخب ار  اعد  نیا  زور  ره  تسا ، ّبحتسم  دیامرفیم : یسوط  خیش  - 4
ِةَرْدُْقلاَو ِۀَعِساْولا ، ِۀَمْحَّرلاو  ِۀَعِزاْولا ، ِءالْألاَو  ِۀَِغباَّسلا ، ِنَنِْملا  اَذ  ای  َّمُهللا 

ییاناوت  هدرتسگ و  تمحر  و  رامشیب ، ياهتمعن  ناوارف و  تکرب  ریخ و  بحاص  يا  ایادخ ،
، ِۀَلیمَْجلا يِدایَْألاَو  ِۀَمیظَْعلا ، ِبِهاوَْملاَو  ِۀَمیسَْجلا ، ِمَعِّنلاَو  ِۀَعِماْجلا ،

ابیز ياهيریگتسد  و  تمظع ، اب  ياهاطع  گرزب و  ياهتمعن  و  عماج ،
ُبَْلُغی  الَو  ٍریظَِنب ، ُلَّثَُمی  الَو  ٍلیثْمَِتب ، ُتَْعُنی  ْنَم ال  ای  ِۀَلیزَْجلا ، اَیاطَْعلاو 

، يریذپانتسکش و  يرادن ، يریظن  دننامه و  يوشن و  فیصوت  لاثم  اب  هک  یسک  يا  ناوارف ، ياهششخب  و 
، َعَفَتْراَف الَع  َو  َعَرَشَف ، َعَدَْتبا  َو  َقَْطناَف ، َمَْهلاَو  َقَزَرَف ، َقَلَخ  ْنَم  ای  ٍریهَِظب ،

ياهدرب  الاب  هداد و  يرترب  ياهدومن و  زاغآ  هدرک و  يروآون  ياهتخاس و  ایوگ  هدومن و  ماهلا  و  ياهداد ، يزور  هدیرفآ و  هک  يا 
یطْعا  َو  َغَبْساَف ، َمَْعنا  َو  َغَْلباَف ، َّجَتْحاَو  َنَْقتاَف ، َرَّوَص  َو  َنَسْحاَف ، َرَّدَق  َو 

ناوارف هداد و  تمعن  و  ياهتخاـس ، اـسر  هدروآ و  لـیلد  ياهدـنادرگ ، راوتـسا  هدیـشخب و  تروـص  و  ياهتخاـس ، وـکین  هدوـمن و  ریدـقت  و 
هدومن  اطع  و  ياهدنادرگ ،

627 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
انَد َو  ِراْصبَْألا ، َرِطاوَخ  َتافَف  ِّزِْعلا  ِیف  امَس  ْنَم  ای  َلَْضفاَف ، َحَنَم  َو  َلَزْجاَف ،

رد ياهتشگ و  دیدپان  ناگدید  زا  هک  يدنمجرا  نانچ  تّزع  رد  هک  يا  ياهداد ، ینوزف  هدیشخب و  ياهتخاس ، نوزفا  و 
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یف  َُهل  َِّدن  الَف  ِکلُْملاب  َدَّحََوت  ْنَم  ای  ِراْکفَْألا ، َسِجاوَه  َزاجَف  ِفْطلُّلا  ِیف 
ورملق رد  یبیقر  ياهناگی و  تییاورنامرف  رد  هک  يا  ینکیمن ، روطخ  نامگ  رکف و  هب  هک  یکیدزن  نانچ  ناسحا  فطل و 

ِتوُرَبَج  یف  َُهل  َّدِض  الَف  ِءآیِربِْکلاَو  ِءالْألِاب  َدَّرَفت  َو  ِِهناْطلُس ، ِتوُکَلَم 
، يرادن یبیقر  تماقم  ِتمظع  رد  هک  ییاتکی  یگرزب  اهتمعن و  رد  و  يرادن ، تتموکح 

، ِماهْوَْألا ِِفیاَطل  ُِقیاقَد  ِِهتَْبیَه  ِءآیِْربِک  یف  ْتَراح  ْنَم  ای  ِِهنْاَش ،
تسا  ناریح  فاکشوم  قیقد و  ياهنهذ  تهوکش  ِیگرزب  رد  هک  يا 

ُهوُجُْولا  ِتَنَع  ْنَم  ای  ِمانَْألا ، ِراْصبا  ُِفیاطَخ  ِِهتَمَظَع  ِكارْدا  َنُود  ْتَرَسَْحناَو 
شتبیه  ربارب  رد  اههرهچ  هک  يا  تسا ، هدنامرد  مدرم  نیبزیت  ناگدید  تیگرزب  ِكرد  ربارب  رد  و 

َُکلَئسا  ِِهتَفیخ ، ْنِم  ُبُولُْقلا  ِتَلِجَو  َو  ِِهتمَظَِعل ، ُباقِّرلا  ِتَعَضَخ  َو  ِِهتَْبیَِهل ،
مهاوخیم  وت  زا  تسا ، نازرل  وا  سرت  زا  اهلد  هدیدرگ و  عضاخ  شتمظع  ربارب  رد  اهندرگ  هتشگ و  نتورف 

َکیعاِدل  َکِسْفَن  یلَع  ِِهب  َْتیاَو  اِمب  َو  ََکل ، اَّلا  یغَْبنَت  یتَّلا ال  ِۀَحْدِْملا  ِهِذِهب 
هدهع  رب  تنمؤم  ناگدنناوخ  رب  هچنآ  ّقح  هب  تسین و  هتسیاش  ار  وت  زج  هک  یشیاتس  نیا  ّقح  هب 

َعَمْسا  ای  َنیعاَّدِلل ، َکِسْفَن  یلَع  ِهیف  ََۀباجِْإلا  َْتنِمَض  اِمب  َو  َنینِمْؤُْملا ، َنِم 
نیرتاونش  يا  ياهدرک ، تنامض  تناگدنناوخ  رب  ار  شتباجا  هچنآ  ّقح  هب  ياهتفرگ و 

ِلَص  ِنیتَْملا ، ِةَّوُْقلا  اَذ  ای  َنیبِساْحلا ، َعَرْسا  َو  َنیرِظاَّنلا ، َرَْصباَو  َنیعِماَّسلا ،
، راوتسا يورین  بحاص  يا  نارگباسح ، نیرتعیرس  و  نایانیب ، نیرتانیب  نایاونش و 

اذه انِرْهَش  یف  یل  ْمِْسقاَو  ِِهْتَیب ، ِلْها  یلَع  َو  َنیِّیبَّنلا  ِمَتاخ  ٍدَّمَُحم  یلَع 
ياهدومن  تمسق  هچنآ  نیرتهب  هام  نیا  رد  و  تسرف ، دورد  شنادناخ  ناربمایپ و  متاخ  دّمحم  رب 

یل  ِْمتْخاَو  َتْمَتَح ، ام  َْریَخ  َِکئآضَق  یف  یل  ِْمتْحاَو  َتْمَسَق ، ام  َْریَخ 
ار مراک  نایاپ  و  امن ، رّدقم  میارب  ياهدومن  نییعت  تمکح  رد  هک  ار  هچنآ  نیرتهب  و  نک ، میزور 

ًاروُرْسَم یْنتِماَو  ًارُوفْوَم ، ینَْتیَیْحا  ام  یِنیْحا  َو  َتْمَتَخ ، ْنَمیف  ِةَداعَّسلِاب 
هدیزرمآ  لاحشوخ و  ارم  و  نادرگ ، ناوارف  ار  میزور  ماهدنز  هک  یمادام  امن ، متخ  تداعس  هب 

ًارَْکنُم یّنَع  ْأَرْداَو  ِخَزْرَْبلا ، ِۀََلئاسُم  ْنِم  یتاَجن  َْتنا  َّلَوت  َو  ًاروُفْغَمَو ،
نم  زا  ار  ریکن  رکنم و  و  ریگ ، هدهع  رب  ار  خزرب  ياهلاؤس  زا  مییاهر  و  ناریمب ،

628 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
َِکنانِجَو  َِکناوْضِر  یلا  یل  ْلَعْجاَو  ًاریَشبَو ، ًارِّشَبُم  یْنیَع  ِرا  َو  ًاریکَنَو ،

تتشهب  يدونشوخ و  يوس  هب  یهار  و  هد ، ناشن  نم  هب  ار  ریشب  رّشبم و  نک و  رود 
[799 .] ًاریثَک ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َو  ًاریبَک ، ًاْکُلم  َو  ًاریرَق ، ًاْشیَعَو  ًاریصَم ،

. تسرف دورد  ناوارف  شنادناخ  دّمحم و  رب  هد و  رارق  میارب  گرزب  یهاگیاج  مرخ و  شوخ و  یناگدنز  و 
***

تسا مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هناگراهچ  باّون  زا  هک  دیعـس ، نب  نامثع  نب  دّمحم  رفعجوبا  ریبک  خیـش  زا  یـسوط » خیـش   » موحرم - 5
: ناوخب ار  اعد  نیا  بجر ، ماّیا  زا  زور  ره  رد  هک  تسا ، هدرک  لقن  ترضح  نآ  زا  ار  تیاور  نیا 

میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب 
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نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
یلَع  َنُونُومْاَْملا  َكِْرما ، ُةالُو  ِِهب  َكوُعْدَی  ام  ِعیمَج  یناعَِمب  َُکلَئسا  ّینا  َّمُهَّللا 

رب نیما  هک  نانآ  دنناوخیم ، نآ  هب  ار  وت  تنامرف  ناوریپ  هچنآ  یمامت  ياوتحم  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ 
، َِکتَمَظَِعل َنُوِنْلعُْملا  َِکتَرْدُِقل ، َنوُفِصاْولا  َكِْرمِاب ، َنوُرِْشبَتْسُْملا  َكِّرِس ،

، دناوت تمظع  رب  هدننکهاگآ  تییاناوت و  هدنیاتس  تنامرف ، هب  رورسم  ترارسا ،
ًاناکْراَو َِکتاِملَِکل ، َنِداعَم  ْمُهَْتلَعَجَف  َِکتَّیِشَم ، ْنِم  ْمِهیف  َقَطَن  اِمب  َُکلَئْسا 

ياههیاپ  تتاملک و  هنیجنگ  ار  نانآ  هدش و  يراج  نانآ  دروم  رد  هک  تتساوخ  ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا 
َُکفِْرعَی  ٍناکَم ، ِّلُک  یف  اَهل  َلیطْعَتال  یتَّلا  َِکتاماقَمَو  َِکتایآَو  َكِدیحْوَِتل 

ار وت  هک  ره  تسین ، رادرب  لیطعت  یناکم  چیه  رد  هک  یتاماقم  ياهداد ، ناشرارق  تتاماقم  اههناشن و  یگناگی و 
اهُْقتَف َکُْقلَخَو ، َكُدابِع  ْمُهَّنا  اَّلا  اهَْنَیبَو  َکَْنَیب  َقْرَف  ال  َکَفَرَع ، ْنَم  اِهب 

حالصا  و  دنتسه ، وت  قولخم  هدنب و  نانآ  هکنیا  زج  تسین  اهنآ  وت و  نایم  یقرف  دسانشیم ، نآ  هطساو  هب  دسانشیم 
، ٌداْوذاو ٌةانُمو  ٌداهْشاو  ٌداضْعا  َْکَیلا ، اهُدْوَعَو  َْکنِم  اهُؤَْدب  َكِدَِیب ، اهُْقتَرَو 

ناعفادم  نانابیتشپ و  ناهاوگ و  نایماح و  تسوت ، يوس  هب  اهنآ  تشگزاب  وت و  بناج  زا  اهنآ  زاغآ  تسوت ، تسدب  ناشروما 
اَّلإ َهلا  ْنا ال  َرَهَظ  یّتَح  َکَضْراَو ، َکَئآمَس  َتْأَلَم  ْمِِهبَف  ٌداَّوُرَو ، ٌۀَظَفَحَو 

الا هلإ  ال   » هملک هکنیا  ات  يدومن  رپ  ار  تنیمز  اهنامسآ و  اهنآ  هطساوب  سپ  دناوت ، نارادهیالط  نانابهگن و  و 
629 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

، َِکتامالَعَو َِکتاماقَِمبَو  َِکتَمْحَر ، ْنِم  ِّزِْعلا  ِِعقاوَِمبَو  َُکلَئْسا ، َِکلِذبَف  َْتنا ،
، مهاوخیم وت  زا  تیاههناشن  اهماقم و  تدنمجرا و  تمحر  ياههاگیاج  نآ و  هطساو  هب  سپ  دش ، راکشآ  تنأ »

ًانِطاب ای  ًاتیْبثَتَو ، ًانامیا  ینَدیَزت  ْناو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا 
ناهن  يا  ییازفایب ، میرادیاپ  نامیا و  رب  یتسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  هک 

، ِروُْجیَّدلاَو ِروُّنلا  َْنَیب  ًاقِّرَفُم  ای  ِِهنُونْکَمَو ، ِِهنوُُطب  یف  ًارهاظَو  ِهِروُهُظ ، یف 
، یکیرات ییانشور و  هدننکادج  يا  يروتسم ، یگدیشوپ و  نیع  رد  راکشآ  يا  و  يراکشآ ، نیع  رد 

ِلُک  َدِهاشَو  ٍدوُدْحَم ، ِّلُک  َّدآح  ٍْهبِش ، ِْریَِغب  ًافوُْرعَمَو  ٍْهنُک ، ِْریَِغب  ًافوُصْوَم  ای 
ره هاوگ  يا  و  دودحم ، ره  هدننکدودحم  يا  ریظنیب ، هدش  هتخانش  هتخانشان و  هدش  هدوتس  يا 

، ٍدوُقْفَم ِّلُک  َِدقافَو  ٍدوُدْعَم ، ِّلُک  َیِصُْحمَو  ٍدوُجْوَم ، ِّلُک  َدِجُومَو  ٍدوُهْشَم ،
، هدشمگ ره  هدننکمورحم  يا  و  هدش ، شرامش  ره  هدننک  اصحا  يا  و  دوجوم ، ره  هدنروآدیدپ  يا  و  هدش ، یهاوگ 

، ٍْفیَِکب ُفَّیَُکیال  ْنَم  ای  ِدوُْجلاَو ، ِءآیِْربِْکلا  َلْها  ٍدُوبْعَم ، ْنِم  َکَنوُد  َْسَیل 
يوشن  فیصوت  یگنوگچ  هب  هک  يا  یششخب ، یگرزب و  هتسیاش  تسین و  يدوبعم  وت  زج 

َِملاعَو  ُموُّیَق ، ای  ُموُْمیَد  ای  ٍْنیَع ، ِّلُک  ْنَع  ًابِجَتُْحم  ای  ٍْنیِاب ، ُنَّیَُؤی  الَو 
ياناد  و  رادیاپ ، دنوادخ  يا  دیواج ، يا  اههدید ، زا  هدیشوپ  يا  دوشن ، نییعت  تیارب  یناکم  و 

، َنیبِجَتْحُْملا َكِرََشب  َو  َنیبَجَْتنُْملا ، َكِدابِع  یلَع  ِّلَص  ٍمُوْلعَم ، ِّلُک 
نانیشنهدرپ  هدیزگرب و  ناگدنب  رب  مولعم ، ره 

انِرْهَش یف  اَنل  ْكِراب  َو  َنیّفآْحلا ، َنیّفآَّصلا  ِمَُهب  َو  َنیبَّرَقُْملا ، َِکتَِکئالَمَو 
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هام  نیا  نادرگ  كرابم  ام  رب  و  تسرف ، دورد  تدرگادرگ  رد  هدیشک  فص  ناشوماخ  بّرقم و  ناگتشرف  و 
ِهیف  اْنیَلَع  ِْغبْساَو  ِمُرُْحلا ، ِرُهْشَْألا  َنِم  ُهَدَْعب  امَو  ِمَّرَکُْملا ، ِبَّجَرُْملا  اَذه 

ام رب  هام  نیا  رد  ار  تیاهتمعن  و  ار ، نآ  زا  دعب  مارح  ياههام  یمارگ و  ِبجر 
ِمَظْعَْألا  َکِمْسِاب  َمَسَْقلا ، ِهیف  اَنل  ْرِْرباَو  َمَسِْقلا ، ِهیف  اَنل  ْلِزْجا  َو  َمَعِّنلا ،

تمظع  اب  مان  ّقح  هب  نک ، ادا  نآ  رد  ار  ام  ياهمسق  و  نادرگ ، ناوارف  ار  ام  يزور  زیر و  ورف 
ِْلیَّللا  یَلَع  َو  َءآضاَف ، ِراهَّنلا  یَلَع  ُهَتْعَضَو  يذَّلا  ِمَرْکَْألا ، ِّلَجَْألا  ِمَظْعَْألا 

بش  نشور و  ار  زور  نآ  اب  هک  تیمارگ ، هوکشاب و  گرزب و  و 
، ِمَصِْعلا َْریَخ  ِبُونُّذلاَنِم  انْمِصْعاَو  ُمَْلعَن ، الَو  اَّنِم  ُمَْلعَت  ام  اَنل  ْرِفْغاَو  َمَلْظاَف ،

، رادزاب ناهانگ  زا  لکش  نیرتهب  هب  ار  ام  و  زرمایب ، مینادیمن  ام  ینادیم و  ام  زا  هچنآ  یتخاس و  کیرات  ار 
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، َكِْریَغ یلا  اْنلِکَت  َو ال  َكِرَظَن ، ِنْسُِحب  اْنیَلَع  ُْنْنما  َو  َكِرَدَق ، َِیفاوَک  انِفْکاَو 
راذگم او  تدوخ  ریغ  هب  ار  ام  راذگ و  ّتنم  ام  رب  ترظن  نسح  اب  هد و  يرای  تخس  ثداوح  ربارب  رد  ار  ام 

ِْحلْصاَو  انِرامْعا ، ْنِم  اَنل  ُهَْتبَتَک  امیف  اَنل  ْكِراب  َو  َكِْریَخ ، ْنِم  انْعَنْمَت  الَو 
رارسا و  هد ، تکرب  ياهتشاد  رّرقم  ام  يارب  هک  يرمع  رد  زاسم ، مورحم  تناسحا  زا  و 

، ِنامیْإلا ِنْسُِحب  اْنلِمْعَتْسا  َو  َنامَْألا ، َْکنِم  انِطْعاو  انِرارْسا ، َۀَئیبَخ  اَنل 
، نک اطع  کین  نامیا  ام  هب  و  هد ، ناما  تدوخ  بناج  زا  ار  ام  و  نادرگ ، حالصا  ار  ام  یناهنپ 

[800 .] ِمارْکِإلاو ِلالَْجلااَذ  ای  ِماوْعَْألاَو ، ِماَّیَْألا  َنِم  ُهَدَْعب  امَو  ِمایِّصلا ، َرْهَش  انْغَِّلبَو 
. يراوگرزب هوکش و  بحاص  يا  ناسرب ، نآ  زا  دعب  ياهلاس  اهزور و  ناضمر و  هام  هب  ار  ام  و 

***
زا هک  هللا  همحر  حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  خیش  طّسوت  مالسلا ، هیلع  يدهم  ترضح  هسّدقم  هیحان  زا  يرگید  تیاور  رد  یسوط  خیش  - 6

: تسا هدرک  لقن  بجر  هام  ماّیا  يارب  ار  اعُد  نیا  تسا  صاخ  باّون 
ِِهْنباَو  یناَّثلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ٍبَجَر ، یف  ِْنیَدُولْوَْملِاب  َُکلَئسا  ّینا  َّمُهللا 

شدنزرف  و  داوج ) ماما   ) مود یلع  نب  دمحم  بجر  هام  دولوم  ود  ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ 
ِْهَیلا  ْنَم  ای  ِبَرُْقلا ، َْریَخ  َْکَیلا  امِِهب  ُبَّرَقَتاَو  ِبَجَْتنُْملا ، ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع 

هک  یسک  يا  میوجیم ، بّرقت  وت  هب  لکش  نیرتهب  هب  ود  نآ  هطساو  هب  و  هدیزگرب ، ماما  نآ  دّمحم  نب  یلع 
ْدَق ٍِبنْذُم ، ٍفِرَتْقُم  َلاؤُس  َُکلَئسا  َبِغُر ، ِْهیََدل  امیفَو  َِبلُط ، ُفوُْرعَْملا 

هک  يراکهانگ  هشیپمتس  تساوخرد  دننامه  مهاوخیم  وت  زا  دوش ، وزرآ  تسوا  دزن  هچنآ  دوش و  تساوخرد  وا  زا  یکین 
ایازَّرلا َنِمَو  ُُهبُوئُد ، ایاطَْخلا  یَلَع  َلاطَف  ُُهبُویُع ، ُْهتَقَثْواَو  ُُهبُونُذ ، ُْهتََقبْوا 

اب شیاهراک  ندش  هتخیمآ  هدش و  ینالوط  ناهانگ  رب  وا  يرادیاپ  و  هدرک ، ریـسا  ار  وا  شیاهیتشز  و  هدـنکفا ، تکاله  هب  ار  وا  شناهانگ 
بئاصم 

ِراَّنلا َنِمَو  َِۀبْوَْحلا ، ِنَع  َعوُزُّنلاَو  َِۀبْوَْألا ، َنْسُحَو  ََۀبْوَّتلا  َُکلَئْسَی  ُُهبوُطُخ ،
شتآ  زا  يدازآ  و  هانگ ، زا  ییادج  و  تیوس ،) هب   ) وکین تشگزاب  هبوت و  رب  قیفوت  دهاوخیم  وت  زا  هدیماجنا و  لوط  هب 

، ِِهتَِقثَو ِِهلَما  ُمَظْعا  َيالْوَم  َْتناَف  ِِهتَْقبِر ، یف  اَّمَع  َْوفَْعلاَو  ِِهتَبَقَر ، َكاکَف 
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، ییوا هاگهیکت  وزرآ و  نیرتگرزب  نم  يالوم  يا  وت  سپ  تسوا ، ندرگ  رب  هک  ییاهاطخ  زا  ششخب  و  ار ، خزود 
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یف  ینَدَّمَغَتَت  ْنا  ِۀَفینُْملا ، َِکِلئآسَو  َو  ِۀَفیرَّشلا ، َِکِلئآسَِمب  َُکلَئْساو  َّمُهللا 
رد ارم  هک  تاهیلاع ، بابسا  نادنمتفارش و  ياهتساوخرد  ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ 

، ٍۀَِعناق اهَْتقَزَر  اِمب  ٍسْفَنَو  ٍۀَعِزاو ، ٍۀَمِْعنَو  ٍۀَعِساو ، َْکنِم  ٍۀَمْحَِرب  ِرْهَّشلا  اَذه 
ياهداد  شیزور  هچنآ  هب  هک  ینک  اطع  نم  هب  یسفن  يزاس و  روهطوغ  هانگ  زا  هدنرادزاب  تمعن  عیسو و  تمحر  رد  هام  نیا 

[801 .] ٌةَِرئآص ِْهَیلا  َیِه  امَو  ِةَرِخْآلا ، ِّلَحَمَو  ِةَِرفاْحلا ، ِلوُُزن  یلا 
. دشاب عناق  تسوا ، ماجنارس  هچنآ  يدبا و  هاگیاج  ربق و  رد  ِندمآ  دورف  ات 

***
هیلع رمألابحاص  ترضح  ّصاخ  بیان  هک  هللا - همحر  حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  بانج  زا  تسا  هدرک  تیاور  یسوط  خیـش  نینچمه  - 7

لخاد هک  یتقو  نک . ترایز  ار  موصعم  نآ  ترابع ، نیا  اب  یتفر ، هک  هفّرـشم  دـهاشم  زا  کی  ره  هب  بجر ، هام  رد  دومرف : تسا - مالـسلا 
: وگب يدش 

ْنِم  اْنیَلَع  َبَجْواَو  ٍبَجَر ، یف  ِِهئآِیلْوا  َدَهْشَم  انَدَهْشا  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا 
ام رب  ار  اهنآ  بجاو  قوقح  و  دومن ، رضاح  شناتسود  هاگترایز  رد  بجر  هام  رد  ار  ام  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپس  دمح و 

ِِهئآیِصْوا  یلَعَو  ِبَجَْتنُْملا ، ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَصَو  َبَجَو ، ْدَق  ام  ْمِهِّقَح 
هک  وا  نانیشناج  رب  هدیزگرب و  ِدّمحم  رب  ادخ  دورد  و  دومن ، مزال 

انْدِرْوا َو  ْمُهَدِعْوَم ، اَنل  ْزِْجناَف  ْمُهَدَهْشَم ، انَتْدَهْشا  امَکَف  َّمُهللا  ِبُجُْحلا ،
ار ام  نک و  یمتح  ام  يارب  ار  اهنآ  رادید  هدعو  ياهدومن ، رضاح  نانآ  هاگترایز  رد  ار  ام  هک  هنوگنامه  ایادخ  دنشتآ ،) ربارب  رد   ) اهباجح

نانآ  دورو  ِّلحم  هب 
ُمالَّسلا  َو  ِْدلُْخلا ، َو  ِۀَماقُْملا  ِراد  یف  ٍدْرِو  ْنَع  َنیئَّلَُحم  َْریَغ  ْمُهَدِرْوَم ،

دورد مالس و  و  ندش ، لخاد  زا  تعنامم  نودب  نک  لخاد  تشهب  تماقا و  هاگیاج  رد 
ُكاکَف  َیِه  َو  یتَجاح  َو  یتَلَئْسَِمب  ْمُُکتْدَمَتْعاَو  ْمُُکتْدَصَق  ّینا  ْمُْکیَلَع ،

ییاهر  ماهتساوخ  ماهدومن و  دامتعا  امش  هب  متجاح  هتساوخ و  اب  هدروآ و  ور  امش  هب  نم  نیقی  هب  داب ، امش  رب 
، ِراْربَْألا ُمُِکتَعیش  َعَم  ِرارَْقلا ، ِراد  یف  ْمُکَعَم  ُّرَقَْملا  َو  ِراَّنلا ، َنِم  یتَبَقَر 

، تسامش راکوکین  نایعیش  هارمه  هب  یقاب  يارس  رد  نتفرگ  ياج  خزود و  شتآ  زا 
امیف ْمُُکِلمآ  َو  ْمُُکِلئاس  اَنا  ِراَّدلا ، یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اِمب  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلاَو 

هچنآ رد  مناهاوخ و  امش  زا  نم  تسییوکین ، هاگیاج  هچ  نارباص ) ماقم   ) سپ امش  يرابدرب  ربص و  هطـساو  هب  داب  امـش  رب  دورد  مالـس و  و 
امش هب 
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یَفُْشی  َو  ُضیهَْملا ، ُرَبُْجی  ْمُِکبَف  ُضیْوعَّتلا ، ُمُْکیَلَع  َو  ُضیْوفَّتلا ، ُمُْکَیلا 

افش رامیب  هدروخ و  دنویپ  هتسکش  ناوختسا  امش  تطاسو  اب  هک  ارچ  مراودیما ، امش  هب  تسامش  اب  نآ  شاداپ  هدش و  راذگاو 
ْمُِکلْوَِقل  َو  ٌنِمُْؤم ، ْمُکِّرِِسب  ّینا  ُضیغَت ، ام  َو  ُماحْرَْألا  ُدادَْزت  ام  َو  ُضیرَْملا ،

راتفگ میلست  مراد و  نامیا  امش  رارسا  هب  نیقی  هب  نم  دوش ، دایز  مک و  تساهمحر  رد  هچنآ  دبای و 
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اِهئاْضما َو  اِهئاضَق  َو  یِجئاوَِحب  یعْجَر  یف  ٌمِسْقُم  ْمُِکب  ِهَّللا  یَلَع  َو  ٌمِّلَسُم ،
هدش  دییأت  هدروآرب و  ياههتساوخ  اب  متشگزاب  رد  مهدیم  مسق  امش  هب  ار  ادخ  میامش و 

ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  َو  اهِحالَص ، َو  ْمُْکیََدل  ینُؤُِشب  َو  اهِحاْربا ، َو  اهِحاْجنا  َو 
داب امش  رب  دورد  مالس و  و  امش ، دزن  میاهراک  حالصا  اب  و  هدش ، راکشآ  اور و  و 

ُُهیْعَس  َو  َعِجْرَْملا ، ُمُْکَیلا  َهَّللا  ُلَأْسَی  ٌعِدُوم ، ُهَِجئاوَح  ْمَُکل  َو  ٍعِّدَُوم ، َمالَس 
تشگزاب  تساوخرد  دنوادخ  زا  و  دراذگیم ، هعیدو  هب  امش  دزن  ار  شیاههتساوخ  دنکیم و  یظفاحادخ  هک  یصخش  مالس  دننامه 

ٍبانَج  یلا  ٍعِجْرَم  َْریَخ  ْمُِکتَرْضَح  ْنِم  ینَعِجْرَی  ْنا  َو  ٍعِطَْقنُم ، ُْریَغ  ْمُْکَیلا 
یناکم  يوس  هب  دنادرگزاب  امش  روضح  زا  هجو  نیرتوکین  هب  ارم  هک ) مهاوخیم  ادخ  زا   ) و دراد ، ار  امش  يوس  هب  بترم 

ٍریصَم ِْریَخ  َو  ِلَجَْألا ، ِنیح  یلا  ٍلَهَم  َو  ٍۀَعَد  َو  ٍعَّسَُوم ، ٍضْفَخ  َو  ٍعِرْمُم ،
تشگزاب  نیرتهب  گرم و  نامز  ات  شیاسآ  یشوخ و  رد  عیسو و  یناگدنز  مّرخ و  زبسرس و 

ِبْرُش  َو  ِلُکُْألا ، ِماَود  َو  ِلَبَتْقُْملا ، ِْشیَْعلا  َو  ِلَزَْألا ، ِمیعَّنلا  یف  ٍّلَحَمَو 
ندیشون  یمئاد و  ياهیکاروخ  لوبق و  دروم  یگدنز  اب  هارمه  نادیواج ، تشهب  رد  یهاگیاج  و 

ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  َلَلَم ، َو ال  ُْهنِم  َمَأَس  ال  ٍلَهَنَو ، ٍّلَع  َو  ِلَْسلَّسلا  َو  ِقیحَّرلا ،
تمحر  دشابن و  نآ  زا  یگدرزآ  یگنتلد و  هک  بسچلد  شخب و  تّذل  اراوگ و  بآ  بان و  تبرش 

یف  ِزوَْفلا  َو  ْمُِکتَرْضَح ، یلا  ِدْوَْعلا  َیّتَح  [، 802  ] ْمُْکیَلَع  ] ُُهتاَّیَِحت َو  ُُهتاکََربَو 
هدش  راگتسر  امش  تعجر  رد  مدرگزاب و  امش  روضح  هب  هک  ینامز  ات  داب ،] امش  رب   ] ادخ ياهدورد  تاکرب و  و 

ُُهتاکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع ، ُمالَّسلا  َو  ْمُِکتَْرمُز ، یف  ِرْشَْحلا  َو  ْمُِکتَّرَک ،
تاکرب  تمحر و  مالس و  و  موش ، روشحم  امش  هورگ  رد  و 

[803 .] ُلیکَْولا َمِْعن  َو  اُنبْسَح  َوُه  َو  ُُهتاَّیَِحت ، َو  ُُهتاوَلَص  َو  ْمُْکیَلَع ،
. تسا لیکو  نیرتهب  یفاک و  ار  ام  وا  هک  داب  امش  رب  ادخ  تاّیحت  اهدورد و  و 

633 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
تیاور دوب ) هدش  هدیمان  مان ، نیا  هب  ینالوط  ياههدجس  رثا  رب  هک  داّجس ، دّمحم  هب  فورعم   ) ناوکذ نب  دّمحم  زا  سوواط » نب  دّیـس  - » 8

نآ اب  ارم  لاعتم  دـنوادخ  هک  زومایب  ییاعد  نم  هب  تسا ، بجر  هاـم  هاـم ، نیا  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  هک  تسا ، هدرک 
! دشخب تعفنم 

: زامن ره  زا  سپ  بجر ، هام  زا  زور  بش و  ره  رد  وگب  میحّرلا و  نمحّرلا  هَّللا  مسب  سیونب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
یِطُْعی  ْنَم  ای  ٍّرَش ، ِّلُک  َْدنِع  ُهَطَخَس  ُنَمآ  َو  ٍْریَخ ، ِّلُِکل  ُهوُجْرا  ْنَم  ای 

تعاطا  ربارب  رد  هک  یسک  يا  میوجیم ، ینمیا  تمشخ  زا  يّرش  ره  زا  و  مراودیما ، وت  هب  يزیچ  ره  يارب  هک  یسک  يا 
َْمل  ْنَمَو  ُْهلَئْسَی  َْمل  ْنَم  یطُْعی  ْنَم  ای  ُهَلَئَس ، ْنَم  یطُْعی  ْنَم  ای  ِلیلَْقلِاب ، َریثَْکلا 

يور  زا  هک  یسک  يا  ینکیم ، اطع  دنک  تساوخرد  وت  زا  سک  ره  هک  یسک  يا  یشخب ، ناوارف  شاداپ  مکدنا 
اْینُّدلا ِْریَخ  َعیمَج  َكاَّیا ، یتَلَئْسَِمب  ینِطْعا  ًۀَمْحَر ، َو  ُْهنِم  ًانُّنََحت  ُْهفِْرعَی 

ایند ریخ  یمامت  وت  زا  متساوخرد  هطساو  هب  ینک ، اطع  زین  دسانشن  ار  وت  هدرکن و  یتساوخرد  وت  زا  هک  یسک  هب  تمحر  يزوسلد و 
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اْینُّدلا ِّرَش  َعیمَج  َكاّیا ، یتَلَئْسَِمب  یّنَع  ْفِرْصا  َو  ِةَرِخْآلا ، ِْریَخ  َعیمَجَو 
نم  زا  ار  ترخآ  ایند و  ّرش  یمامت  نک و  اطع  نم  هب  ار  ترخآ  و 

. ُمیرَک ای  َِکلْضَف  ْنِم  ینْدِز  َو  َْتیَطْعا ، ام  ٍصوُْقنَم  ُْریَغ  ُهَّناَف  ِةَرِخْآلا ، ِّرَش  َو 
، هدنشخب يا  ازفایب ، نم  رب  تلضف  زا  و  تسا ، لماک  صقن و  یب  ینک  اطع  وت  هچنآ  نیقی  هب  راد ، زاب 

، داد تکرح  ار  دوخ  ِتسار  ِتسد  هباّبس  تشگنا  هک  یلاح  رد  تفرگ و  دوخ  پچ  تسد  اب  ار ، دوخ  فیرش  نساحم  ترضح ، نآ  سپس 
: تفگ سپس  دناوخ . ار  اعد  نیا  اجتلا  عّرضت و  تلاح  اب 

ْمِّرَح  ِلْوَّطلاَو ، ِّنَْملا  اَذای  ِدوُْجلاَو ، ِءآمْعَّنلا  اَذای  ِمارْکِْإلاَو ، ِلالَْجلا  اَذای 
شتآ  مرک ، فطل و  بحاص  يا  ششخب ، اهتمعن و  بحاص  يا  يراوگرزب ، هوکش و  بحاص  يا 

[804 .] ِراَّنلا یَلَع  یتَْبیَش 
. نک مارح  نم  رب  ار  خزود 

: دیوگب هبترم  دص  بجر  هام  رد  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 9
ِْهَیلِإ  ُبُوتَأ  َو  َُهل  َکیِرَش  ُهَدْحَو ال  َوُه ، اَّلِإ  َهلإ  يِذَّلا ال  َهَّللا  ُرِفْغَتْسَأ 

نایاپ  ترفغم  تمحر و  هب  ار  شراک  دنوادخ  دهدب ، ياهقدص  نایاپ  رد  و 
634 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نینچمه  - 10 [ 805 .] دراد ار  نادیهـش  تلیـضف  دیوگب  ار  نآ  هبترم  دـصراهچ  سک  ره  دـهد و 
هبترم  رازه  بجر  هام  رد  هک  یسک 

« هَّللا اَّلا  َهلا  «ال 
داتفه حبـص ، تقو  رد  بجر ، هام  رد  سک  ره  : » تسا هدمآ  یتیاور  رد  - 11 [ 806 .] دسیونیم یناوارف  تانـسح  وا  يارب  دنوادخ  دیوگب ،

: دیوگب هبترم  داتفه  زین  هاگنابش  هبترم و 
« ِْهَیلا ُبُوتَأ  َو  َهَّللا  ُرِفْغَتْسا  »

: دیوگب دنک و  دنلب  ار  اهتسد  نآ ، زا  سپ  و 
« َّیَلَع ُْبت  َو  یل  ْرِفْغا  َّمُهَّللَأ  »

: دیوگب هبترم  رازه  هام  نیا  لوط  رد  - 12 [ 807  ...«.] دوب دهاوخ  یضار  وا  زا  دنوادخ  دریمب ، بجر  هام  نامه  رد  رگا 
« ِماثْآلاَو ِبُونُّذلا  ِعیمَج  ْنِم  ِمارْکْإلا  َو  ِلالَْجلااَذ  َهَّللا  ُرِفْغَتْسا  »

رد دحا » هَّللا  وه  لق   » هروس ندـناوخ  يارب  یناوارف  تلیـضف  لابقا »  » رد سوواط » نب  دّیـس  - » 13 [ 808 .] دزرمایب ار  يو  نامحر  دـنوادخ  ات 
رازه هد  بجر ، هام  رد  كاپ  ّتین  اب  سک  ره  تسا : هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هلمج  زا  تسا ؛ هدرک  لقن  بجر  هام 
هدش ّدلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دننام  دـشاب  كاپ  هانگ  زا  هک  یلاح  رد  دوش  تمایق  هصرع  دراو  دـناوخب ، ار  دـحا » هَّللا  وه  لق   » هروس هبترم 

. دنهدیم ار  تشهب  تراشب  يو  هب  دنیآیم و  وا  لابقتسا  هب  هتشرف  داتفه  و  تسا ،
-14 [ 809 .] درک رکذ  يدایز  شاداپ  زین  راب  دص  یّتح  هام و  نیا  رد  دحا » هَّللا  وه  لق   » هروس ندناوخ  راب  رازه  يارب  ترضح  نآ  نینچمه 
و درادب ، هزور  ار  بجر  هام  زا  زور  کی  سک  ره  : » دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یتیاور  رد 

تـسیود مود ، تعکر  رد  دناوخب و  یـسرکلاۀیآ »  » هبترم دص  لّوا  تعکر  رد  و  مالـس ) کی  اب  تعکر  ود  ره   ) درازگب زامن  تعکر  راهچ 
[810 («.] دنک فیـصوت  وا  يارب  و   ) دنیبب ار  وا  ياج  يرگید  ای  دـنیبیم و  تشهب  رد  ار  دوخ  ياج  ندرم  زا  شیپ  دـحا ؛» هَّللا  وه  لق   » هبترم
، تعکر ره  رد  دـناوخب ، زامن  تعکر  ود  هام ، نیا  زا  بش  ره  رد  هک : وحن  نیا  هب  دروآ  اجب  زامن  تعکر  تصـش  بجر  هاـم  لوط  رد  - 15
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دنک و دنلب  ار  اهتـسد  زامن ، مالـس  زا  سپ  دناوخب و  دـحا » هَّللا  وه  لق   » هبترم کی  و  نورفاکلا » اهّیا  ای  لق   » هبترم هس  و  دـمح »  » هبترم کی 
: دیوگب

ییُْحی  ُدْمَْحلا ، َُهل  َو  ُْکلُْملا  َُهل  َُهل ، َکیرَش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا ، اَّلا  َهلا  ال 
هدرک  هدنز  تسوا ، نآ  زا  شیاتس  ییاورنامرف و  درادن و  یکیرش  هک  ياهناگی  تسین ، ادخ  زج  يدوبعم 

635 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ِْهَیلاَو  ٌریدَق ، ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُهَو  ُْریَْخلا ، ِهِدَِیب  ُتوُمَیال ، ٌّیَح  َوُهَو  ُتیُمیَو ،

( همه  ) تشگزاب و  تساناوت ، زیچ  ره  رب  تسوا و  تسدب  یکین  ریخ و  دریمن ، زگره  هک  ياهدنز  تسوا  و  دناریمیم ، و 
یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ِمیظَْعلا ، ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلا  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  الَو  ُریصَْملا ،

دمحم رب  ایادخ  تسین ، تمظع  اب  هبترمدنلب و  دنوادخ  يارب  زج  ییورین  ناوت و  و  تسوا ، يوس  هب 
. ِِهلآ َو  ِّیِّمُْألا  ِِّیبَّنلا  ٍدَّمَُحم 

. تسرف دورد  شکاپ  نادناخ  هدناوخن و  سرد  ربمایپ  نآ 
. دشکب دوخ  تروص  هب  ار  اهتسد  هاگنآ  و 

موحرم - 16 [ 811  ...«.] دنادرگ باجتسم  ار  شیاعد  دنوادخ  دروآ ، اج  هب  ار  لمع  نیا  سک  ره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
نآ هک  تسا  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  ار  یتیاور  داعملا » داز   » رد یـسلجم » هماّلع  »
لق  » ياههروس و  یسرکلاۀیآ » «، » دمح  » هروس ناضمر  نابعش و  بجر ، ياههام  زا  زور  ره  رد  ای  بش و  ره  رد  سک  ره  دومرف : ترـضح 

: دیوگب هبترم  هس  دناوخب و  هبترم  هس  ار  ساّنلا » برب  ذوعا  لق   » و قلفلا » برب  ذوعا  لق  «، » دحا هّللا  وه  لق  «، » نورفاکلا اهّیا  ای 
« ِمیظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاباَّلإ  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  َو ال  ُرَبْکا ، ُهَّللا  َو  ُهَّللا  اَّلإ  َهلإ  َو ال  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِهَّللا  َناْحبُس  »

: دیوگب هبترم  هس  و 
« ٍدَّمَُحم ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  »

: دیوگب هبترم  هس  و 
« ِتانِمْؤُْملا َو  َنینِمْؤُْمِلل  ْرِفْغا  َّمُهَّللا  »

: دیوگب هبترم  دصراهچ  و 
« ِْهَیلإ ُبُوتَأ  َو  َهَّللا  ُرِفغَتْسا  »

، دروآ اجب  ار  لمع  نیا  راب  کی  شرمع  تّدم  رد  یـسک  رگا  دومرف : همادا  رد  سپـس  دشاب ) دایز  دنچ  ره   ) دزرمایب ار  شناهانگ  دـنوادخ 
[812  ...] دنک اطع  يو  هب  یناوارف  شاداپ  یفرح  ره  ربارب  رد  دنوادخ 

: بئاغّرلا ۀلیل 

تلیضف هک  یتیاور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنیوگ ؛ [ 813 «] بئاغّرلا ۀلیل   » ار بجر  هام  هعمج  بش  نیلّوا  بئاغّرلا : ۀـلیل  - 17
«. دندیمان بئاغّرلا » ۀلیل   » ار نآ  ناگتشرف  هک  دیوشن  لفاغ  بجر  هام  هعمج  بش  نیلّوا  زا  : » دومرف درکیم  نایب  ار  بجر  هام 

، يریگیم هزور  ار  هام  لّوا  هبنـشجنپ  زور  : » دومرف نایب  ّتیفیک  نیا  هب  بش  نآ  يارب  ار  یلاـمعا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هاـگنآ 
زا تعکر  ره  رد  و  مالـس ) کی  هب  تعکر  ود  ره   ) يراذـگیم زامن  تعکر  هدزاود  اشع  برغم و  زامن  ناـیم  دیـسر ، ارف  هعمج  بش  نوچ 

وه لق   » هبترم هدزاود  و  هانلزنا » ّانإ   » هبترم هس  و  دمح »  » هروس هبترم  کی  نآ ،
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636 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
: ییوگیم هبترم  داتفه  زامن  مامتا  زا  سپ  یناوخیم ؛ ار  دحا » هَّللا 

« ِِهلآ یلَع  َو  ِّیِّمْالا  ِِّیبَّنلا  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللأ  »
: ییوگیم راب  داتفه  يوریم و  هدجس  هب  هاگنآ 

« ِحوُّرلا َو  ِۀَِکئالَْملا  ُّبَر  ٌسوُُّدق  ٌحوُّبُس  »
: ییوگیم راب  داتفه  يرادیمرب و  هدجس  زا  رس  سپس 

« ُمَظْعْألا ُِّیلَعلا  َْتنأ  َکَّنِإ  ُمَْلعَت ، اَّمَع  ْزَواَجت  َو  ْمَحْرا  َو  ْرِفْغا  ِّبَر  »
: ییوگیم هبترم  داتفه  يوریم و  هدجس  هب  زین  رگید  راب 

« ِحوُّرلا َو  ِۀَِکئالَْملا  ُّبَر  ٌسوُُّدق  ٌحوُّبُس  »
. دش دهاوخ  هدروآرب  هَّللاءاشنا  هک  یبلطیم  ار  دوخ  تجاح  هاگنآ 

 ... دزرمایب ار  شناهانگ  همه  دنوادخ  دناوخب ، ار  يزامن  نینچ  هک  یسک  : » دومرف لامعا  نیا  تلیـضف  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
نیرتوکین هب  ار  زامن  نیا  شاداپ  دنوادخ  دسر ، ارف  ربق  لّوا  بش  نوچ  و  دـنکیم ، تعافـش  شنادـناخ  زا  نت  دـصتفه  هرابرد  تمایق  رد  و 

وت رب  نم ! بیبح  يا  : » دیوگ يو  هب  وکین  هرهچ  نآ  دتسرفیم ، وا  ربق  يوس  هب  ایوگ ، حیصف و  ینابز  ناشخرد و  هداشگ و  ییور  اب  هرهچ ،
رتاـبیز وت  زا  ياهرهچ  نونکاـت  نم  یتـسیک ؟ وت  : » دـسرپیم یناروـن  هرهچ  نآ  زا  یتفاـی » تاـجن  یتخـس  تّدـش و  ره  زا  هک  داـب ! تراـشب 

»!؟ هدیسرن مماشم  هب  رتشوخ  تیوب  زا  ییوب  ماهدیدن و 
؛ ياهدروآ اج  هب  لاس  نالف  رد  هام و  نالف  رهش ، نالف  رد  وت  هک  متـسه  يزامن  نآ  شاداپ  نم  نم ! بیبح  يا  : » دهد خساپ  وکین  هرهچ  نآ 
ات منامب ) ترانک  رد  هراومه  و   ) مزاس عفترم  وت  زا  ار  تشحو  مشاب و  وت  ییاهنت  سنوم  منک و  ادا  ار  تّقح  ات  مدـمآ ، وت  دزن  هب  بشما  نم 
وت زا  کین  راک  نیا  شاداپ  ینامز  چیه  هصالخ  . ) منکفیب هیاس  ترـس  رب  تمایق  هصرع  رد  دنزیخرب و  زیخاتـسر  زور  رد  یگمه  هک  ینامز 

[814 («.] دش دهاوخن  عطق 
***

: هّیبجر هرمع 

یتلیـضف بجر  هام  رد  هرمع »  » مالـسلا مهیلع  تیبلها  تایاور  قبط  دراد . ناوارف  تلیـضف  بجر  هام  رد  هرمع ،»  » ماجنا هّیبجر : هرمع  - 18
: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  [ 815 .] دراد جح  فیدر  مه 

؛ ٍبَجَر ُةَرْمُع  ِةَرْمُْعلا ، ُلَْضفا  »
لضفا بجر  هام  رد  هرمع  : » دندیسرپ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رگید  یتیاور  رد  [ 816 «.] تسا بجر  هام  رد  هرمع  هرمع ، نیرتتلیضف  اب 

: دومرف ناضمر »؟ هام  ای  تسا 
هتفر هرمع  هب  بجر  هام  رد  مالـسلا  هیلع  نیدباعلانیز  ماما  ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد  [ 817 «.] تسا لضفا  بجر  هاـم  رد  هرمع  »

: تفگیم ار  رکذ  نیا  هدجس  لاح  رد  و  دوب ، هدجس  رد  هتسویپ  دروآیم و  اجب  زامن  هبعک  رانک  رد  زورهنابش ، دوب و 
ْنِم  ُْبنَّذلا  َمُظَع  »

637 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
« َكِْدنِع ْنِم  ُْوفَْعلا  ِنُسْحَْیلَف  َكِْدبَع ،
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رد تسا و  بحتـسم  بجر  هام  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تراـیز  نینچمه  [ 818 !] تفگیمن رکذ  نـیا  رب  نوزفا  يزیچ  تّدـم ، نآ  رد  و 
[819 .] تسا هتفرگ  رارق  دیکأت  دروم  بجر  هام  رد  ترضح  نآ  ترایز  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  یتیاور 

: بجر هام  ياهزور  اهبش و  صوصخم  لامعا  مود -

هراشا

: تسا شرافس  دروم  شزرا ، اب  بش  نیا  رد  یلامعا  ماجنا  هام  لّوا  بش 
: دناوخیم ار  اعد  نیا  بجر ، هام  لاله  تیؤر  ماگنه  هب  هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  زا  لّوا :

ّیبَر  ِمالْسِْإلا ، َو  ِۀَمالَّسلا  َو  ِنامیْإلا ، َو  ِْنمَْألِاب  اْنیَلَع  ُهَّلِها  َّمُهللا 
نم  راگدرورپ  نک ، لخاد  هام  نیا  رد  مالسا  یتمالس و  نامیا و  ّتینما و  اب  ار  ام  ایادخ 

[820 .] َّلَجَوَّزَع ُهَّللا  َکُّبَرَو 
. تسا یمارگ  زیزع و  دنوادخ  بجر ) هام  يا   ) وت و 

: دومرفیم دیدیم ، ار  بجر  هام  لاله  یتقو  هک  تسا  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  نینچمه  و 
یَلَع  اَّنِعا  َو  َناضَمَر ، َرْهَش  انْغَِّلب  َو  َنابْعَش ، َو  ٍبَجَر  یف  اَنل  ْكِراب  َّمُهللا 

رب و  ناسرب ، ناضمر  هام  هب  ار  ام  نادرگ و  كرابم  ام  رب  ار  نابعش  بجر و  هام  ایادخ 
ُْهنِم  انَّظَح  ْلَعَْجت  َو ال  ِرَصَْبلا ، ِّضَغ  َو  ِناسِّللا ، ِْظفِح  َو  ِمایِْقلا ، َو  ِمایِّصلا 

هام  نیا  زا  ار  ام  هرهب  و  هد ، يرای  یشوپمشچ  نابز و  ظفح  يرادهدنز و  بش  هزور و 
[821 .] َشَطَْعلا َو  َعوُْجلا 

. هدم رارق  یگنشت  یگنسرگ و 
. ندرک لسغ  مود :

ره : » دومرف ترـضح  نآ  هک  متفای  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  یتیاور  تادابع »  » بتک رد  دـیوگیم  سوواـط » نب  دّیـس   » موحرم
ددرگ جراخ  ناهانگ  زا  هدش ، ّدلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دـننامه  دـنک ؛ لسغ  نآ ، رخآ  طسو و  لّوا ، رد  ار و  بجر  هام  دـنک  كرد  سک 

[822 («.] دوش كاپ  (و 
638 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ره  ) دناوخب زامن  تعکر  تسیب  برغم ، زامن  زا  دعب  مراهچ : [ 823 .] دراد رایسب  تلیضف  بش  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  موس :
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دناوخب ؛ دیحوت »  » هروس راب  کی  و  دمح »  » هروس راب  کی  تعکر  ره  رد  و  مالـس ) کی  هب  تعکر  ود 
ربق باذع  زا  دننامب و  ظوفحم  شنادنزرف  شلام و  شاهداوناخ ، شدوخ ، دـنگوس ! ادـخ  هب  دـنک ، نینچسک  ره  دومرف : لمع  نیا  شاداپ 

 ... دوش هداد  هانپ 
« حرشن ملا   » و دمح »  » لّوا تعکر  رد  دروآ ، اجب  زامن  تعکر  ود  اشع ، زامن  زا  دعب  مجنپ : [ 824 .] درذگب طارص  زا  تعرس  هب  تمایق  رد  و 
و دـحا » هَّللا  وه  لق  «، » حرـشن َملا  «، » دـمح  » ياـههروس مود ، تعکر  رد  دـناوخب و  هبترم  هس  ار  دـحا » هّللا  وه  لـق   » هروس هبترم و  کـی  ار 

. دتسرفب تاولص »  » هبترم یس  و  هَّللا » ّالا  هلا  ال  : » دیوگب هبترم  یس  مالس  زا  سپ  دناوخب و  رابکی  ار  قلف ) سان و  ياههروس  « ) نیتذّوعم »
كاـپ هاـنگ  زا  دزرمآیم و  ار  شناـهانگ  دـنوادخ  دــهد ، ماـجنا  ار  لـمع  نـیا  هـک  یــسک  دوـمرف : هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  ادــخ  لوـسر 
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اهّیا ای  لق   » هبترم کی  و  دمح »  » هبترم کی  تعکر  ره  رد  مالس ) کی  هب  تعکر  ود  ره  ، ) دناوخب زامن  تعکر  یس  مشـش : [ 825 .] دوشیم
، دنک نینچ  ینمؤم  نز  درم و  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یتیاور  رد  دناوخب ؛ ار  دـحا » هَّللا  وه  لق   » هبترم هس  و  نورفاکلا »
زا دـسیونیم و  نارازگزامن »  » تسرهف رد  ار  شمان  دـنوادخ  دـعب ، لاس  ات  دزرمآیم و  ار  يو  گرزب  کچوک و  ناـهانگ  ماـمت  دـنوادخ 

[826 .] دوشیم كاپ  قافن 
***

مالـسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  شّدج  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دّـجهتملا » حابـصم   » رد یـسوط » خیـش   » هام لّوا  بش  يایحا  متفه :
هام لّوا  بش  دزادرپب : تدابع  هب  زیچ ، ره  زا  غراـف  لاـس ، ياهبـش  زا  بش  راـهچ  رد  هک  تشاد  تسود  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لـقن 

ات : » هک تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رگید ، یثیدـح  رد  [ 827 .] نابرق دیع  بش  رطف و  دـیع  بش  نابعـش ، همین  بش  بجر ،
[828 «.] نک تبقارم  بجر  لّوا  بش  نابرق و ...  دیع  رطف ، دیع  ياهبش  يایحا  رب  یناوتیم 

***
نیا اـب  بجر ، لّوا  بش  رد  ناـسنا ، تسا  بحتـسم  دوـمرف : هک  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  داوـج  ماـما  زا  هک  ییاـعد  ندـناوخ  متـشه :

: دنک اعد  تاملک ،
639 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ام َکَّناَو  ٌرِدَتْقُم ، ٍءْیَش  ِّلُکیلَع  َکَّناَو  ٌکیلَم ، َکَّنِاب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا 
یهاوخب  هچنآ  و  ییاناوت ، زیچ  ره  رب  ییاورنامرف و  هکنیا  رطاخ  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ 

، ِۀَمْحَّرلا ِِّیبَن  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَِنب  َْکَیلا  ُهَّجََوتا  ّینا  َّمُهللا  َنوُکَی ، ٍْرمَأ  ْنِم  ُءآشَت 
تمحر  ربمایپ  دّمحم ، تربمایپ  هطساو  هب  منکیم ، ور  وت  هب  ایادخ  دوشیم ، ماجنا 

َکِّبَر  ِهَّللا  َیلا  َِکب  ُهَّجََوتا  ّینا  ِهَّللا ، َلوُسَر  ای  ُدَّمَُحم  ای  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
وت راگدرورپ  هک  ییادخ  هب  وت  هطساو  هب  ادخ ، لوسر  يا  دّمحم ، يا  داب - شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  - 

، ِِهْتَیب ِلْها  ْنِم  ِۀَِّمئَْألاَو  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَِنب  َّمُهللا  یتَِبلَط  َِکب  َحِْجُنِیل  یِّبَرَو 
شنادناخ  زا  ناماما  دّمحم و  تربمایپ  قح  هب  ایادخ  مسرب ، ماهتساوخ  هب  وت  هطساو  هب  ات  منکیم ، ور  تسا  نم  و 

یتَِبلَط  ْحِْجنا  ْمِْهیَلَع ، َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
. نک تباجا  ار  ماهتساوخ  داب - نانآ  رب  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  - 

دعب بجر ) هام  لّوا  بش  رد   ) هک هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رفعجنبیسوم  ترضح  زا  مهن : [ 829 .] دهاوخب دنوادخ  زا  ار  دوخ  تجاح  هاگنآ 
: تفگیم هدجس  لاح  رد  بش ، زامن  زا  غارف  زا 

يْریَِغل  الَو  یل  َْعنُص  ال  َُکْتیَصَع ، ْنا  ُۀَّجُْحلا  ََکلَو  َُکتْعَطا ، ْنا  ُةَدَمْحَْملا  ََکل 
وت کـمک  هب  زج  یکین  ناـسحا و  رد  و  منک ، تتفلاـخم  رگا  تسوـت  ِنآ  زا  تّجح  لـیلد و  و  منک ، تتعاـطا  رگا  تسوـت  ِنآ  زا  شیاـتس 

نم  ریغ  نم و  تسد  زا  يراک 
َکَّنا  ٍءْیَش ، ِّلُک  َنِّوَکُم  ایَو  ٍءْیَش ، ِّلُک  َْلبَق  ًاِنئاک  ای  َِکب ، اَّلا  ٍناسْحا  یف 

وت نیقی  هب  يدروآ ، دوجو  هب  ار  زیچ  همه  هدوب و  زیچ  ره  زا  لبق  هک  يا  تسین ، هتخاس 
ْنِم  َو  ِتْوَْملا ، َْدنِع  ِۀَلیدَْعلا  َنِم  َِکب  ُذوُعا  ّینا  َّمُهَّللا  ٌریدَق ، ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع 

زا ندرم و  ماگنه  رد  قح  زا  جورخ  زا  ایادخ  ییاناوت ، زیچ  ره  رب 
َیِّلَُصت  ْنا  َُکلَئْساَف  ِۀَفِز ، ْالا  َمْوَی  ِۀَمادَّنلا  َنِم  َو  ِرُوبُْقلا ، ِیف  ِعِجْرَْملا  ِّرَش 
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هک  مهاوخیم  وت  زا  سپ  مربیم ، هانپ  وت  هب  تمایق ، زور  ینامیشپ  زا  روگ و  هب  دب  تشگزاب 
ًۀَتیم یتَتیِم  َو  ًۀَّیِقَن ، ًۀَشیع  یْشیَع  َلَعَْجت  ْناَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع 

ار مگرم  هزیکاپ و  ار  میناگدنز  و  یتسرف ، دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب 
یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ٍحِضاف ، َو ال  ٍزُْخم  َْریَغ  ًامیرَک ، ًابَلَْقنُم  یبَلَْقنُم  َو  ًۀَّیِوَس ،

رب ایادخ  یهد ، رارق  ییاوسر  يراوخ و  نودب  هنامیرک و  ار  متشگزاب  ناسآ و 

640 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، ِۀَمْصِْعلا ِنِداعَمَو  ِۀَمْعِّنلا ، ِیلوا  َو  ِۀَمْکِْحلا ، ِعیبانَی  ِۀَِّمئَْألا ، ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم 

، دنتمصع ياههنیجنگ  تمعن و  نابحاص  شناد و  ياههمشچرس  هک  یناماما  نامه  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و 
َو ال ٍۀَْلفَغ ، یلَع  َو ال  ٍةَّرِغ  یلَع  ینْذُْخاَت  الَو  ٍءوُس ، ِّلُک  ْنِم  ْمِِهب  ینْمِصْعاَو 

، نکن هذخاؤم  يربخیب  رورغ و  رب  و  نک ، ظفح  يدب  ره  زا  ناشیا  هطساو  هب  ارم  و 
َنیِملاَّظِلل  َکَتَرِفْغَم  َّناَف  یّنَع  َضْرا  َو  ًةَرْسَح ، یلامْعا  َِبقاوَع  ْلَعَْجت 

تسا  ناراکهنگ  ِنآ  زا  وت  شزرمآ  هک  ارچ  شاب ، یضار  نم  زا  و  هدم ، رارق  ینامیشپ  سوسفا و  ار  مراک  ماجنارس  و 
، َکُصُْقنَی ام ال  ینِطْعا  و  َكُّرُضَی ، ام ال  یل  ْرِفْغا  َّمُهللا  َنیِملاَّظلا ، َنِم  اَناَو 

، نک اطع  نم  هب  دهاکن  وت  زا  هچنآ  زرمایب و  نم  زا  دناسرن  وت  هب  ار  ینایز  هچنآ  ایادخ  مناراکهنگ ، زا  نم  و 
َْنمَْألا  َو  َۀَعَّدلا ، َو  َۀَعَّسلا  ِینِطْعا  َو  ُُهتَمْکِح ، ُعیدَْبلا  ُُهتَمْحَر ، ُعیسَْولا  َکَّناَف 

ّتینما  شیاسآ و  تعسو و  نم  هب  و  تسا ، زور  هب  تشناد  عیسو و  وت  تمحر  هک  ارچ 
، َْربَّصلا َو  يْوقَّتلا  َو  َةافاعُْملا ، َو  َرْکُّشلا  َو  َعُونُْقلا ، َو  َعوُُخْبلا  َو  َۀَّحِّصلا ، َو 

ربص يراکزیهرپ و  تشذگ و  رکش و  تعانق و  ینتورف و  یتمالس و  و 
َِبر  ای  َِکلِذب  ْمُمْعا  َو  َرْکُّشلا ، َو  َرُْسْیلا  َو  َِکئآِیلْوا ، یلَع  َو  َْکیَلَع  َقْدِّصلاَو 

روما نیا  رد  نک  کیرش  نم  راگدرورپ  يا  نک ، اطع  رکش  شیاسآ و  تیایلوا و  وت و  هب  تبسن  ییوگتسار  و 
ینََدلَو  َو  ُتَْدلَو  َو  ینَّبَحا  َو  ُْتبَبْحا  ْنَم  َو  َکیف ، یناوْخا  َو  يْدلُو  َو  یلْها 

، مناردپ نادنزرف و  دنراد و  متسود  مراد و  ناشتسود  هک  نانآ  مینید و  ناردارب  نادنزرف و  هداوناخ و 
[830 .] َنیَملاْعلا َّبَر  ای  َنینِمْؤُْملا  َو  َنیِملْسُْملا  َنِم 

. نایناهج راگدرورپ  يا  ار ، نانمؤم  ناناملسم و  زا 
زامن تعکر  ود   ) رتو تعکر  هس  هاگنآ  تسا . رتو  زامن  زا  شیپ  بش و  زاـمن  تعکر  تشه  زا  دـعب  اـعد ، نیا  هک  تسا  هدـمآ  ثیدـح  رد 

: یناوخیم هتسشن  تلاح  نامه  رد  مالس ، زا  سپ  يروآیم  اجب  ار  رتو ) زامن  تعکر  کی  عفش و 
ُْتبَکَتْرا  ِنا  ِّبَر  ُُهنِمآ ، ُفاخَی  َو ال  ُُهِنئآزَخ ، ُدَْفنَت  يذَّلا ال  ِهَّلل  ُدْمَْحلا 

بکترم  رگا  نم ، راگدرورپ  يا  دشاب ، نمیا  شاهدنروآ  هانپ  دریذپن و  نایاپ  شیاهجنگ  هک  تسا  يدنوادخ  ِنآ  زا  ساپس  دمح و 
وُفْعَتَو َكِدابِع ، ْنَع  ََۀبْوَّتلا  ُلَبْقَت  َکَّنا  َکِمَرَِکب ، یّنِم  ٌۀَِقث  َِکلذَف  َیِصاعَْملا 

ار ناشناهانگ  يریذپیم و  ار  تناگدنب  هبوت  هک  ارچ  تسوت ، مرک  هب  منانیمطا  رطاخ  هب  مدش  ناهانگ 
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اَنا َو  ٌبیرَق ، ُْهنِم  َو  َکیعاِدل  ٌبیُجم  َکَّنا  َو  ََللَّزلا ، ُرِفْغَت  َو  ْمِِهتائِّیَس ، ْنَع 
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نم  و  یکیدزن ، وا  هب  ییوگ و  خساپ  ار  تاهدننک  تساوخرد  نیقی  هب  وت  و  يزرمآیم ، ار  ناشیاهشزغل  و  یشخبیم ،
ای ایاطَْعلا ، َنِم  یّظَح  ِریفَْوت  یف  َْکَیلا  ٌبِغار  َو  ایاطَْخلا ، َنِم  َْکَیلا  ٌِبئات 

يا  مناهاوخ ، ار  تیاهاطع  زا  ماهرهب  ینوزف  هتشگزاب و  تهاگرد  هب  میاهاطخ  زا 
ْرِّفَو ٍروُذْحَم ، ِّلُک  ْنِم  يریُجم  ای  ٍةَدیدَش ، ِّلُک  ْنِم  يذِْقنُم  ای  ایارَْبلا ، َِقلاخ 

مینامداش  رطخ ، ره  زا  مهانپ  يا  اهیتخس ، زا  ماهدنهدتاجن  يا  تاقولخم ، راگدیرفآ 
َِکئآمْعَن  یلَع  ُهَّللا  َْتناَف  ِرُومُْألا ، ِِبقاوَع  َّرَش  ینِفْکا  َو  َروُرُّسلا ، َّیَلَع 

اهتمعن هک  ییادخ  ییوت  سپ  نک ، ظفح  ارم  میاهراک  دب  ياهتبقاع  زا  و  نک ، ناوارف  ار 
[831 .] ٌروُخْذَم ٍْریَخ  ِّلُِکلَو  ٌروُکْشَم ، َِکئآطَع  ِلیزَج  َو 

. تسا هدش  هریخذ  يریخ  راک  ره  يارب  شیاتس و  روخ  رد  تیاهششخب  یناوارف  و 
***

: دراد یلامعا  زین  زور  نیا  هام  لّوا  زور 
یتیاور رد  [ 832 .] تسا هدـش  رکذ  بجر  هاـم  لّوا  هزور  يارب  یّمهم  ياهـشاداپ  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  یتـیاور  رد  نتفرگ ؛ هزور  - 1

نیا رد  حون  هک  یماگنه  : » دومرف هدرک و  نایب  یتشک  رب  حون  ترضح  ندش  راوس  زور  ار ، بجر  هام  لّوا  زور  مالسلا  هیلع  رقابماما  رگید ،
هب خزود  شتآ  دریگب ، هزور  ار  زور  نیا  سک  ره  و  دـنریگب ؛ هزور  داد  روتـسد  دـندوب  وا  اـب  هک  یناـسک  همه  هب  دـش ، یتـشک  راوس  زور ،
زا ار  یتیاور  یسوط » خیش  « ؛ مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  - 3 [ 834 .] ندرک لسغ  - 2 [ 833 «.] ددرگ رود  وا  زا  هار ، لاس  کی  هلـصاف 

ترایز بجر  هام  لّوا  زور  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سک  ره  : » دومرف ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
هیلع و هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  هک  ار  زامن  نیا  ناملـس ؛ ترـضح  زامن  ندناوخ  - 4 [ 835 «.] دزرمآیم ار  وا  دنوادخ  نیقی  هب  دـنک ،
«، دمح  » هبترم کی  تعکر ، ره  رد  و  مالس ) کی  هب  تعکر  ود  ره   ) يروآیم اجب  زامن  تعکر  هد  تسا : وحن  نیا  هب  تخومآ ، يو  هب  هلآ 

: ییوگیم ینکیم و  دنلب  ار  اهتسد  زامن ، ِمالس  زا  دعب  یناوخیم و  ار  نورفاکلا » اهّیا  ای  لق   » هبترم هس  و  دیحوت »  » هبترم هس 
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، ُتیُمیَو ییُْحی  ُدْمَْحلا ، َُهلَو  ُْکلُْملا  َُهل  َُهل ، َکیرَش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا ، اَّلا  َهلإ  ال 
، دناریمیم هدرک و  هدنز  تسوا ، ِنآ  زا  شیاتس  ییاورنامرف و  درادن ، یکیرش  هک  هناگی  يادخ  زج  تسین  يدوبعم 

َِعنام  َّمُهللا ال  ٌریدَق ، ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُهَو  ُْریَْخلا ، ِهِدَِیب  ُتوُمَیال ، ٌّیَح  َوُهَو 
ییاناوت  ار  یسک  ینک  اطع  وت  هچنآ  ایادخ  تساناوت ، زیچ  ره  رب  وا  تسوا و  تسد  هب  اهیکین  و  دریمن ، زگره  هک  ياهدنز  تسوا  و 

. ُّدَْجلا َْکنِم  ِّدَْجلااَذ  ُعَْفنَی  الَو  َْتعَنَم ، اِمل  َیِطْعُم  الَو  َْتیَطْعا ، اِمل 
. دنکن شزاینیب  وت  زا  لمع ) نودب   ) ّینغ شالت  و  دشابن ، شیاطع  ییاناوت  ار  یسک  ینک  عنم  وت  هچنآ  دشابن و  شعنم 

ره زا  سپ  یهدیم و  ماجنا  وحن  نیمه  هب  زاـمن  تعکر  هد  زین  هاـم  همین  زور  رد  [ 836 .] یـشکیم دوخ  تروص  يور  رب  ار  اهتسد  هاگنآ 
هلمج  زا  سپ  یلو  یناوخیم  ار  اعد  نآ  تعکر ، ود 

« ریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  »
: ینکیم هفاضا  ار  تالمج  نیا 

. ًاَدلَو الَو  ًۀَبِحاص  ْذِخَّتَی  َْمل  ًادَمَص ، ًادْرَف  ًادَحا  ًادِحاو  ًاهلا 
. تسا هدرکن  رایتخا  يدنزرف  رسمه و  هک  يزاینیب  ياهنت  ياتکی  هناگی  دوبعم 

زا سپ  یهدیم و  ماـجنا  وـحن ، ناـمه  هب  ار  زاـمن  تعکر  هد  زین ، بجر  هاـم  رخآ  زور  رد  و  [ 837 .] یشکیم تروص  هب  ار  اهتـسد  هاگنآ 
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هلمج  زا  سپ  یلو  یناوخیم ، ار  اعد  نآ  زامن ، مالس 
« ریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  »

: ییوگیم
ِهَّللِاب  اَّلا  َةَُّوق  الَو  َلْوَح  الَو  َنیرِهاَّطلا ، ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو 

دنوادخ يارب  زج  ییورین  ناوت و  شکاپ و  نادناخ  دّمحم و  رب  ادخ  دورد  و 
. ِمیظَْعلا ِِّیلَْعلا 

. تسین تمظع  اب  هبترمدنلب 
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  [ 838 .] دـسریم تباجا  هب  هک  یبلطیم  ار  تتجاـح  یـشکیم و  دوخ  تروص  رب  ار  اـهتسد  هاـگنآ 
نآ مامت  هک  یـسک  شاداپ  دزرمایب و  ار  شناهانگ  دـنوادخ  دروآ ، اجب  ار  زامن  تعکر  یـس  نیا  هک  ینمؤم  نز  درم و  ره  : » دومرف ناـملس 

«. تسا طارص  زا  روبع  هقرو  هلزنم  هب  نیا  و  دهد ، تاجن  خزود  شتآ  زا  دنک و  تیانع  يو  هب  هتفرگ ، هزور  ار  هام 
اجب ار  یهلا  رکـش  مداتفا و  هدجـس  هب  هیرگ  تلاح  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ثیدـح  نیا  ندینـش  زا  سپ  : » دـیوگیم ناملس 

[839 «.] مدروآ
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بجر هام  لّوا  زور  رد  هک  مالـس ) کی  هب  تعکر  ود  ره   ) تسا تعکر  هد  زین  زاـمن  نیا  هللا ، همحر  ناملـس  ترـضح  زا  يرگید  زاـمن  - 5
«. دیحوت  » هبترم هس  و  دمح »  » هبترم کی  تعکر  ره  رد  دوشیم : هدناوخ 

ظوفحم ناهانگ ، شـشخب  هلمج ، زا  دومرف ، ار  ییاههتکن  ناملـس  هب  زامن  نیا  شاداـپ  هراـبرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هام  مهدزیـس  بش  [ 840 .] اهيرامیبزا یخرب  زا  ندنام  رود  تمایق و  زور  باذـع  ربق و  تشحو  زا  ندـنام 

هـس تسا و  ناضمر  هام  نابعـش و  بجر ، اههام ، نآ  دوب و  هدادـن  لبق  ياهتّما  هب  هک  درک ، اطع  دنمـشزرا  هام  هس  تّما  نیا  هب  دـنوادخ  »
نینچمه تسا و  هام  مهدزناپ  مهدراهچ و  مهدزیـس و  ياهبش  نآ  دوب و  هدادـن  نیـشیپ  ياهتّما  هب  هک  درک  تیانع  تّما  نیا  هب  زین  بش 

، تسا دیحوت »  » و کُلم » «، » سی  » ياههروس نآ  دوب و  هدادن  قباس  ياهتّما  هب  هک  درک  اطع  تّما  نیا  هب  اوتحمرپ ) تلیـضفاب و   ) هروس هس 
«. تسا هدرک  عمج  تّما  نیا  ياهاطع  نیرتهب  نایم  دنک ، عمج  تلیضف  هس  نیا  نایم  هک  سک  ره  ور  نیا  زا 

»؟ درک عمج  اهنآ  نایم  ناوتیم  هنوگچ  : » دش لاؤس  مالسلا  هیلع  ماما  زا 
ره رد  درازگب و  زامن  تعکر  ود  مهدزیس ، بش  رد   » هک وحن  نیا  هب  دناوخب ؛ زامن  هام  هس  نیا  رد  روبزم ) بش  هس   ) ضیب یلایل  رد  : » دومرف
ود ره   ) درازگب زامن  تعکر  راهچ  مهدراهچ ، بش  رد  و  دـناوخب ، ار  دـیحوت ) کلم و  سی ،  ) هروس هس  نیا  دـمح »  » هروس زا  سپ  یتعکر 

درازگب زامن  تعکر  شـش  مهدزناپ ، بش  رد  دناوخب و  ار  دـیحوت »  » و کلم »  » و سی »  » و دـمح »  » یتعکر ره  رد  و  مالـس ) کی  هب  تعکر 
«. دناوخب تعکر  ره  رد  ار  اههروس  نامه  و  مالس ) کی  هب  تعکر  ود  ره  )

شناهانگ همه  دـنوادخ  هدروآ و  تسد  هب  ار  هام  هس  نیا  تلیـضف  دـنک  نینچ  سک  ره  : » دومرف اهزامن  نیا  تلیـضف  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
تسا و مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تدالو  اب  فداصم  بجر  هام  مهدزیـس  زور  هام  مهدزیـس  زور  [ 841 «.] دزرمآیم كرش - زج  ار -
ّما  » لمع دـهاوخب  هک  سک  ره  و  [ 842 .] دراد یناوارف  باوـث  دـعب ، زور  ود  و  زور ، نیا  رد  نتفرگ  هزور  تسا . ضیبـلا  ماـّیا  زا  زور  نیلّوا 

. دریگب هزور  ار  زور  نیا  دیاب  دروآ  اجب  ار  دوواد »
هک سکره  : » میناوخیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یتیاور  رد  دراد . یناوارف  شاداپ  زور  نیا  رد  نتفرگ  هزور  هام  مهدراهچ  زور 

روطخ یبلق  رب  هن  هدینش و  یشوگ  هن  هدید و  یمشچ  هن  هک  دنک  تیانع  يو  هب  یشاداپ  دنوادخ  دریگب ، هزور  ار  بجر  هام  مهدراهچ  زور 
: تسا هدش  دراو  نآ  رد  لمع  دنچ  هک  تسا  يدنمشزرا  بش  بش ، نیا  هام  همین  بش  [ 843 ! ...«.] دشاب هدرک 
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نآ ترایز  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  موس : [ 845 .] دراد رایـسب  تلیـضف  هک  تدابع  هب  بش  نآ  يایحا  مود : [ 844 .] لسغ لّوا :

کی اب  تعکر  ود  ره   ) دراذـگب زاـمن  تعکر  شـش  مراـهچ : [ 846 .] تسا هتفرگ  رارق  دـیکأت  دروـم  بجر  همین  زور  بـش و  رد  ترـضح 
. دناوخب ار  دیحوت »  » و کلم »  » و سی »  » و دمح »  » یتعکر ره  رد  و  مالس )

لوسر زا  یتیاور  رد  دـناوخب ، ار  دـیحوت »  » هروس هبترم  هد  و  دـمح »  » هبترم کی  تعکر  ره  رد  هک  زاـمن ، تعکر  یـس  ندروآ  اـجب  مجنپ :
( مالس کی  هب  تعکر  ود  ره   ) زامن تعکر  هدزاود  مشش : [ 847 .] تسا هدش  رکذ  زامن  نیا  يارب  یناوارف  شاداپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
«، سان «، » قلف «، » دـمح  » ياههروس زا  کی  ره  اهزامن  نایاپ  زا  سپ  یناوخیم و  ار  هروس »  » راب کـی  و  دـمح »  » راـب کـی  تعکر  ره  رد  و 

: ییوگیم هبترم  راهچ  نآ ، زا  سپ  یناوخیم و  هبترم  راهچ  ار  ردق »  » هروس نینچمه  و  یسرکلاۀیآ »  » و دیحوت » »

ص644 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
رَبْکا ُهَّللاَو  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلاَال  َو  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِهَّللا  َناْحبُس 

: ییوگیم سپس  . 
. ِمیظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  َو ال  ُهَّللا  َءاش  ام  ًاْئیَش ، ِِهب  ُكِرْشُأ  ال  یِّبَر ، ُهَّللأ  ُهَّللأ 

لمع دـنچ  نآ  رد  هک  یکرابم  زور  بجر  همین  زور  [ 848 .] تسا هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لابقا »  » رد دّیـس »  » ار زامن  نیا 
: تسا هدش  دراو 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  زا  هک  تسا  هدش  لقن  رصنیبا  نب  دّمحم  زا  یتیاور  رد  مالسلا ؛ هیلع  نیسح  ماما  ترایز  - 2 [ 849 .] ندرک لسغ  - 1
ندروآ اجب  - 3 [ 850 «.] نابعـش همین  بجر و  همین  رد  : » دومرف تسا »؟ رتهب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  یهاـم  هچ  رد  : » مدرک لاؤس 

ود ره   ) درازگب زامن  تعکر  راـهچ  - 4 [ 851 (.] تشذگ هحفـص 641  بجر ، هام  لّوا  زور  لامعا  رد  هک  هنوگنامه   ) ناملـس بانج  زامن 
: دیوگب دیاشگب و  ار  دوخ  ياهتسد  مالس  زا  سپ  و  مالس ) کی  هب  تعکر 

ِینییُْعت  َنیح  یفْهَک  َْتنا  َنینِمْؤُْملا ، َّزِعُم  ای  َو  ٍراَّبَج ، ِّلُک  َّلِذُم  ای  َّمُهَّللا 
، یگدنامرد ماگنه  هب  مهانپ  ییوت  نانمؤم ، شخب  تّزع  يا  و  نارگمتس ، هدننکراوخ  يا  ادخ ، يا 

645 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، ًاِّینَغ یْقلَخ  ْنَع  َْتنُک  ْدَق  َو  یب  ًۀَمْحَر  یْقلَخ  ُئِراب  َْتناَو  ُبِهاذَْملا ،

، یتشادن نم  ِتقلخ  هب  يزاین  هک  یلاح  رد  تمحر ، يور  زا  نم  هدننیرفآ  ییوت  و 
یئآدْعا  یلَع  ِرْصَّنلِاب  يدِّیَُؤم  َْتنا  َو  َنیِکلاْهلا ، َنِم  ُْتنَُکل  َُکتَمْحَر  الَْولَو 

، نانمشد ربارب  رد  مروای  ییوت  و  مدشیم ، دوبان  نیقی  هب  وت  تمحر  دوبن  رگا  و 
ْنِم  ِۀَمْحَّرلا  َلِسُْرم  ای  َنیحوُضْفَْملا ، َنِم  ُْتنَُکل  َياَّیا  َكُرْصَن  َْول ال  َو 

زا تمحر  هدنتسرف  ورف  يا  مدوب ، ناگدشاوسر  زا  نیقی  هب  دوبن  تیرای  رگا  و 
ِخوُمُّشلِاب  ُهَسْفَن  َّصَخ  ْنَم  ای  اهِعِضاوَم ، ْنِم  ِۀَکَرَْبلا  َئِْشنُم  َو  اِهنِداعَم ،

يدنلبرس  هب  ار  دوخ  هک  یسک  يا  نآ ، هاگیاج  زا  تکرب  هدنروآدیدپ  و  نآ ، نداعم 
ِۀَّلَذَْملا َرین  ُكُولُْملا  َُهل  ْتَعَضَو  ْنَم  ای  َو  َنوُزَّزَعَتَی ، ِهِّزِِعب  ُهُؤآِیلْواَف  ِۀَْعفَّرلاَو ،

ّتلذ  غوی  شربارب  رد  ناهاشداپ  هک  یسک  يا  و  دندرگ ، زارفارس  وا  تّزع  هب  شناتسود  سپ  هتخاس ، صوصخم  یگبترمدنلب  و 
ِیتَّلا  َِکتَِّینُوْنیَِکب  َُکلَئسا  َنوُِفئآخ ، ِِهتاوَطَس  ْنِم  ْمُهَف  ْمِِهقانْعا ، یلَع 
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هک  تندوب  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  دنکانمیب ، وا  رادتقا  زا  و  هداهن ، ندرگ  هب 
، َِکتَّزِع ْنِم  اهَتْقَقَتْشا  ِیتَّلا  َِکئآیِْربِِکب  َُکلَئسا  َو  َِکئآیِْربِک ، ْنِم  اهَتْقَقَتْشا 

، ياهتفرگرب تتّزع  زا  هک  تتمظع  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  و  ياهتفرگرب ، تتمظع  زا 
َکِْقلَخ  َعیمَج  اِهب  َْتقَلَخَف  َکِشْرَع ، یلَع  اِهب  َْتیَوَتْسا  ِیتَّلا  َِکتَّزِِعب  َُکلَئساَو 

، ياهدیرفآ ار  تتاقولخم  یمامت  نآ  هطساو  هب  و  ياهتشگ ، یلوتسم  تشرع  رب  نآ  هلیسو  هب  هک  تتّزع  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  و 
. ِِهْتَیب ِلْها  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َنُونِعْذُم  ََکل  ْمُهَف 

. یتسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخیم ) وت  زا  ، ) دنراد رارقا  تیدنوادخ  هب  همه  سپ 
لاعتم دنوادخ  دناوخب ، ار  اعد  نیا  ینیگهودنا  هدزمغ و  ره  هک : تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

[852 .] دزاسیم فرطرب  ار  وا  مغ  هودنا و 
***

« یسوط خیش  «، » قودص خیش  : » یسلجم هماّلع  هتفگ  هب  هک  تسا  دوواد » ّما   » لمع بجر ، همین  زور  لامعا  نیرتمهم  زا  دوواد : ّما  لمع  - 5
ّلح مغ ، هودـنا و  عـفر  تاـجاح و  ندـمآرب  يارب  لـمع  نـیا  [ 853 .] دـناهدرک لـقن  ار  نآ  ربـتعم  ياهدنـس  هب  هر ) « ) سوواـط نب  دّیـس   » و

.( تسا هدش  هبرجت  اهراب  داعملا ،» داز   » رد یسلجم ،» هماّلع   » هتفگ هب  و  . ) تسا ّرثؤم  رایسب  نارگمتس  ملظ  عفد  تالکشم و 
646 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: تسا نینچ  دوواد » ّما   » هب نآ  يراذگمان  ببس  تیاور و  نیا  لامجا 
قداص ماما  همطاف ، هک  دوب ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هیاد  مالسلا ) هیلع  یبتجم  نسح  ماما  يرسپ  هون   ) نسح نب  دوواد  ردام  همطاف ، بانج 

ار يرکشل  یقیناود » روصنم  ، » درک مایق  هنیدم  رد  نسح » نب  هَّللادبع  نب  دّمحم   » هک یماگنه  دوب ، هداد  ریش  دوواد ، ریش  اب  ار  مالـسلا  هیلع 
ار تاداس  زا  یعمج  نسح و  نب  هَّللادبع  و  دنتـشک ، ار  میهاربا  شردارب  دّـمحم و  دـنداد و  تسکـش  ار  اهنآ  هک  داتـسرف  نانآ  اب  دربن  يارب 
زا یتّدـم  نوچ  دـیوگیم : دوواد  ردام  تشاد . روضح  زین  دوواد »  » هورگ نآ  ناـیم  رد  دـندرک ، لـقتنم  قارع  نادـنز  هب  هدومن و  ریگتـسد 

ناردارب ناکین و  احلص و  زا  مدرکیم و  اعد  عّرضت و  هتـسویپ  مدش و  ناشیرپ  رایـسب  دیـسرن ، نم  هب  يربخ  وا  زا  تشذگ و  مدنزرف  سبح 
هاـگ دیـسریم و  نم  هب  دوواد  ندـش  هتـشک  ربـخ  یهاـگ  متفرگیمن و  ياهجیتـن  یلو  مدوـمنیم ، اـعد  بـلط  مدـنزرف  تاـجن  يارب  ینید 
ماما مدینـش ، هک  نآ  ات  مدشیم . رتدـیماان  وا  رادـید  زا  دـشیم و  رتشیب  نم  تبیـصم  هودـنا و  زور  هب  زور  تسا . هدـنز  يو  هک  دـنتفگیم 

: دومرف ماما  مزیخرب ، متساوخ  یتقو  متفر ، ترضح  نآ  تدایع  هب  تسا . هدش  رامیب  مالسلا  هیلع  قداص 
زا هک  نم  تسا ، ینادـنز  قارع  رد  دوواد  موش ، تیادـف  متفگ : متـسیرگ و  مدینـش ، ار  دوواد »  » مان هک  یتقو  نم  يراد ؟ ربخ  هچ  دوواد  زا 

! تسامش یعاضر  ردارب  وا  دینک ، اعد  ار  وا  مراد ، اعد  سامتلا  امش  زا  مدیماان ! وا  رادید 
یهلا تباجا  ياهرد  هک  تسا  ییاعد  اعد ، نیا  یلفاغ ! [ 854 «] حاجن  » و تباجا »  » ياعد و  حاتفتسا »  » ياعد زا  ارچ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

، دناوخب ار  اعد  نیا  هک  یـسک  دنهدیم و  تراشب  شیاعد ، تباجا  هب  ار  هدننک  اعد  دننکیم و  لابقتـسا  نآ  زا  ناگتـشرف  دـیاشگیم و  ار 
. تسا تشهب  وا  شاداپ 

؟ تسا هنوگچ  نآ  هب  لمع  اعد و  نیا  مدیسرپ :
مهدزیس و رد  دسریم ، تباجا  هب  نآ  رد  اهاعد  تسا و  دنمشزرا  یهام  هام ، نیا  تسا و  هدش  کیدزن  بجر  هام  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
فیرـش و رایـسب  اعد ، نیا  دومرف : درک و  ناـیب  ار  لاـمعا  هوحن  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  ریگب ! هزور  بجر ، هاـم  مهدزناـپ  مهدراـهچ و 

. دوشیم هدروآرب  وا  تجاح  دناوخب ، ار  نآ  سک  ره  تسادخ و  مظعا  مسا  رب  لمتشم  هک  تسا  شزرارپ 
راطفا زا  سپ  مهدزناش ، بش  رد  هکنآ  ات  مداد  ماجنا  مدرب و  هناخ  هب  ار  نآ  نم  تشون ، نم  يارب  ار  اعد  ترضح ، نآ  دیوگیم : دووادّما 
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، ناهانگ شزرمآ  تشهب و  تراشب  رب  هوالع  ترضح ، نآ  مدید ، باوخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  متفر ؛ باوخ  هب  تدابع  و 
نایرج تشگزاـب و  مدزن  مارتحا  تّزع و  اـب  دـش و  دازآ  مرـسپ  هک  تشذـگن  يزور  دـنچ  داد ؛ نم  هب  ار  مدـنزرف  تشگزاـب  يدازآ و  ربخ 

[855 .] درک فیرعت  نم  يارب  دش ، نآ  ببس  هک  ار  يروما  دوخ و  يدازآ 
647 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: دووادّما لمع  تّیفیک 

هام مهدزناپ  مهدراهچ و  مهدزیس و  ياهزور  هک : تسا  وحن  نیا  هب  [ 856 «] دّجهتملا حابصم   » رد خیش  تیاور  قباطم  لمع ، نیا  یگنوگچ 
یلاح رد  يروآیم ، اجب  ار  رـصع  رهظ و  زامن  دـش ، رهظ  نوچ  ینکیم و  لسغ  رهظ  کیدزن  مهدزناپ ، زور  رد  يریگیم ، هزور  ار  بجر 

وت اب  یناسنا  دزاسن و  لوغـشم  ار  وت  يزیچ  هک  دـشاب  یتولخ  ناکم  رد  لمع  نیا  تسا  بوخ  یهدیم . ماجنا  وکین  ار  دوجـس  عوکر و  هک 
: یناوخیم ار  اههروس  نیا  ینیشنیم و  هلبق  هب  ور  دیسر ؛ نایاپ  هب  تزامن  هک  یتقو  دیوگن ؛ نخس 

. هبترم دص  دمح ، هروس  - 1
. هبترم دص  دحا ،) هَّللا  وه  لق  ، ) صالخا هروس  - 2

. هبترم هد  یسرکلاۀیآ ، - 3
ملقلا ن و  کُلم ، هعقاو ، حتف ، ناخد ، يروش ،)  ) قسعمح تلّصف ،)  ) هدجس مح  تاّفاص ، سی ، نامقل ، فهک ، ءارـسا ، ماعنا ، ياههروس  - 4

: ناوخب ار  اعد  نیا  ياهتسشن ، هلبق  هب  ور  هک  لاح  نامه  رد  ینآرق ، ياههروس  نایاپ  زا  سپ  نآرق ، رخآ  ات  قاقشنا  هروس  و 
ِلالَْجلا  ُوذ  ُموُّیَْقلا ، ُّیَْحلا  َوُه  اَّلا  َهلا  يذَّلا ال  ُمیظَْعلا ، ُهَّللا  َقَدَص 

هوکش  بحاص  تسین ، هدنیاپ  هدنز و  وا  زج  يدوبعم  هک  یتمظع  اب  دنوادخ  تفگ  تسار 
، ٌءْیَش ِِهْلثِمَک  َْسَیل  يذَّلا  ُمیرَْکلا ، ُمیلَْحلا  ُمیحَّرلا ، ُنمْحَّرلا  ِمارْکِْإلاَو ،

، تسین شدننامه  يزیچ  هک  یتمارک  اب  ابیکش و  نابرهم ، هدنشخب و  يراوگرزب ، و 
، َوُه اَّلا  َهلا  ُهَّنا ال  ُهَّللا  َدِهَش  ُریبَْخلا ، ُریصَْبلا  ُمیلَْعلا ، ُعیمَّسلا  َوُهَو 

، تسین وا  زج  يدوبعم  هک  تسا  هاوگ  دنوادخ  تسا ، هاگآ  انیب و  اناد و  اونش و  وا  و 
، ُمیکَْحلا ُزیزَْعلا  َوُه  اَّلا  َهلا  ِطْسِْقلِاب ال  ًاِمئآق  ِْملِْعلا ، اُولواَو  ُۀَِکئالَْملاَو 

نآ زج  يدوبعم  چـیه  يرآ )  ) تسا تلادـع  هب  مئاق  هراومه  تسین ؛ وا  زج  يوبعم  هک  دـنهدیم  یهاوگ  زین  شناد  نابحاص  ناگتـشرف و  و 
، درادن دوجو  اناد  اناوت و  دنوادخ 

ُدْمَْحلا ََکل  َّمُهللا  َنیدِهاَّشلا ، َنِم  َِکلذ  یلَع  اَناَو  ُمارِْکلا ، ُُهلُسُر  ْتَغََّلبَو 
ساپس  دمح و  ایادخ  مناهاوگ ، زا  زین  نم  دناهدناسر و  ار  یهاوگ )  ) نیا شیمارگ  ناربمایپ  و 

ُۀَمَظَْعلا ََکلَو  ُۀَمْعِّنلا ، ََکلَو  ُرْهَْقلا  ََکلَو  ُرْخَْفلا ، ََکلَو  ُّزِْعلا  ََکلَو  ُدْجَْملا ، ََکلَو 
یگرزب  و  تسوت ، ِنآ  زا  یشخب  تمعن  یگریچ و  و  تسوت ، ِنآ  زا  یشنم  گرزب  تّزع و  تسوت و  ِنآ  زا  يراوگرزب  و 

، ُناِنْتمِْإلا ََکلَو  ُءآهَْبلا  ََکلَو  ُناْطلُّسلا ، ََکلَو  َُۀباهَْملا  ََکلَو  ُۀَمْحَّرلا ، ََکلَو 
، تسوت ِنآ  زا  فطل  لالج و  و  تسوت ، ِنآ  زا  تنطلس  هوکش و  و  تسوت ، ِنآ  زا  تمحر  و 

648 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
يُری  ام  ََکلَو  ُریبْکَّتلا ، ََکلَو  ُلیلْهَّتلا  ََکلَو  ُسیدْقَّتلا ، ََکلَو  ُحیبْسَّتلا  ََکلَو 
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کلام  ییوت  و  تسوت ، صوصخم  ربکا » هَّللا   » و هَّللا » الا  هلإ  ال   » و تسوت ، ِنآ  زا  سیدقت  انث و  و 
يرَّثلا  َتَْحت  ام  ََکل  َو  یلُْعلا  ِتاومَّسلا  َقْوَف  ام  ََکلَو  يُری  ام ال  ََکلَو 

، تسا نیمز  ریز  رد  الاب و  نامسآ  رد  هچنآ  کلام  ییوت  و  تسا ، ناهنپ  ادیپ و  هچنآ 
َنِم  ِِهب  یضَْرت  ام  ََکلَو  یلوُْألاَو  ُةَرِخْألا  ََکلَو  یْلفُّسلا  َنوُضَرَْألا  ََکلَو 

زا هچنآ  تسوت  ِنآ  زا  و  ایند ، ترخآ و  نیمز و  نیریز  تاقبط  تسوت  ِنآ  زا  و 
یلَع  َِکنیما  َلیئَْربَج  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ِءآمْعَّنلا ، َو  ِرکُّشلاَو  ِدْمَْحلاَو  ِءآنَّثلا 

رب نیما  لیئربج ، رب  تسرف  دورد  ایادخ  دزاس ، دونشخ  ار  وت  هک  یشخب  تمعن  رکش و  ساپس و  شیاتس و 
، َِکتامارَک ِّلاحَمَو  َِکتاومَس ، یف  ِعاطُْملاَو  َكِْرما ، یلَع  ِّيِوَْقلاَو  َِکیْحَو ،

، تتلزنم یگرزب و  ياههاگیاج  اهنامسآ و  رد  هدش  تعاطا  تنامرف و  تعاطا  رب  دنمناوت  و  تیحو ،
ِلَص  َّمُهللا  َِکئآدْعَِأل ، ِرِّمَدُْملا  َِکئآِیْبنِال ، ِرِصاَّنلا  َِکتاِملَِکل ، ِلِّمَحَتُْملا 

تسرف  دورد  ایادخ  تنانمشد ، هدننکدوبان  و  تناربمایپ ، روای  تنانخس ، هدنروآ 
ِنیعُْملا  ِرِفْغَتْسُْملاَو  َِکتَْفأَِرل ، ِقُولْخَْملاَو  َِکتَمْحَر ، ِکَلَم  َلیئاکیم  یلَع 

روای هاوخ و  شزرمآ  تینابرهم و  راهظا )  ) يارب هدش  هدیرفآ  تمحر و  هتشرف  لیئاکیم ، رب 
ِبِحاصَو  َکِشْرَع ، ِلِماح  َلیفارْسا  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َِکتَعاط ، ِلْهَِأل 

بحاص  تشرع و  لماح  لیفارسا  رب  تسرف  دورد  ایادخ  تعیطم ، ناگدنب 
یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  َِکتَفیخ ، ْنِم  ِقِفْشُْملا  ِلِجَْولا  َكِْرمَِأل ، ِرِظَْتنُْملا  ِروُّصلا 

رب تسرف  دورد  ایادخ  تسرت ، زا  نارگن  ناساره و  و  تنامرف ، رظتنم  روص و 
یلَعَو  َنیبِّیَّطلا ، ِةَرَرَْبلا  ِمارِْکلا  ِةَرَفَّسلا  یَلَعَو  َنیرِهاَّطلا ، ِشْرَْعلا  ِۀَلَمَح 

رب و  هزیکاپ ، راکوکین و  یمارگ و  ناریفس  رب  و  تشرع ، كاپ  نالماح 
، ِناریّنلا ِۀَنَزَخَو  ِنانِْجلا ، ِۀَِکئالَم  یلَع  َو  َنیِبتاْکلا ، ِمارِْکلا  َِکتَِکئالَم 

، خزود نانابهگن  رب  تشهب و  ناگتشرف  رب  و  یمارگ ، هدنراگن  ناگتشرف 
انیبا یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ِمارْکِْإلاَو ، ِلالَْجلااَذ  ای  ِناوْعَْألاَو ، ِتْوَْملا  ِکَلَمَو 

ام ردپ  رب  ایادخ  يراوگرزب ، هوکش و  بحاص  يا  شنارای ، گرم و  هتشرف  و 
َمُهللا  َکَتَّنَج ، ُهَتَْحباَو  َِکتَِکئالَم ، ِدوُجُِسب  ُهَْتمَّرَک  يذَّلا  َِکتَرِْطف ، ِعیَدب  َمَدآ 

ایادخ يدرک ، حابم  وا  رب  ار  تتشهب  هتشاد و  یمارگ  تناگتشرف  هدجس  هب  ار  وا  هک  نآ  تسرف ، دورد  وت  بلاج  قولخم  مدآ ،
649 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

، ِسَنَّدلا َنِم  ِتاَّفَصُْملا  ِسْجِّرلا ، َنِم  ِةَرَّهَطُْملا  َءآَّوَح  انِّما  یلَع  ِّلَص 
، اهیگدولآ زا  كاپ  اهيدیلپ ، زا  هزیکاپ  نامه  ءاّوح ، ام  ردام  رب  تسرف  دورد 

یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ِسْدُْقلا ، ِّلاحَم  َْنَیب  ِةَدِّدَرَتُْملا  ِْسنِْإلا ، َنِم  ِۀَلَّضَفُْملا 
رب تسرف  دورد  ایادخ  نایسدق ، ياههاگیاج  رد  هدننک  دمآو  تفر  و  اهناسنا ، رب  هتفای  يرترب 

، َلیعامْساَو َمیهاْرباَو  ٍِحلاص ، َو  ٍدوُه  َو  ٍحُون ، َو  َسیرْدا  َو  ٍْثیَش  َو  َلیباه 
، لیعامسا میهاربا و  و  حلاص ، دوه و  و  حون ، سیردا و  ثیش و  لیباه و 

َبوُّیاَو  ٍْبیَعُشَو ، ٍطُولَو  ِطابْسَْألاَو ، َفُسُویَو  َبوُقْعَیَو ، َقحْساَو 
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بّویا  و  بیعش ، طول و  و  بوقعی ) نادنزرف  زا  ناربمایپ   ) طابسأ فسوی و  بوقعی و  قاحسا و  و 
، َُسنُویَو ِْنیَنْرَْقلا  ِيذَو  ِرْضِْخلاَو ، اشیمَو  َعَشُویَو ، َنوُراهَو  یسُومَو 

، سنوی نینرقلايذ و  و  رضخ ، اشیم و  و  عشوی ، نوراه و  و  یسوم ، و 
اَّیِرَکَز َو  َناْمیَلُس ، َو  َدُواد  َو  َتُولاط ، َو  ِلْفِْکلا  ِيذ  َو  َعَسَْیلاَو ، َساْیلاَو 
ایرکز و  نامیلس ، دواد و  و  تولاط ، لفکلاوذ و  و  عسی ، سایلا و  و 

ٍْریَزُع َو  َلاِیناد ، َو  َقوُْقیَح  َو  ایِمْرا ، َو  یّتَم  َو  َخَرُوت ، َو  ییْحَی  َو  ایْعَشَو ،
ریزع لایناد ، قوقیح و  و  ایمرإ ، یّتم و  و  خروت ، ییحی و  و  ایعش ، و 

ٍِدلاخ َو  ِعاْبتَْألا ، َو  َنیّیِراوَْحلا  َو  َسیجْرِج ، َو  َنوُعْمَش  َو  یسیعَو 
دلاخ و  ناشناوریپ ، نارای و  و  سیجرج ، نوعمش و  و  یسیع ، و 

ًادَّمَُحم ْمَحْرا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  َنامُْقل ، َو  َۀَلَْظنَحَو 
دّمحم رب  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  نامقل ، ۀلظنح و  و 

َتْمِحَر  َو  َْتیَّلَص  امَک  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ْكِراب  َو  ٍدَّمَُحم ، َلآَو 
تمحر  دورد و  شنادناخ  میهاربا و  رب  هک  هنوگنامه  هد ، تکرب  شنادناخ  دّمحم و  رب  و  تسرف ، تمحر  شنادناخ  و 

یَلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ٌدیجَم ، ٌدیمَح  َکَّنا  َمیهاْربا ، ِلآ  َو  َمیهاْربا  یلَع  َتْکَرابَو 
رب ایادخ  یشیاتس ، هتسیاش  هدوتس و  وت  هک  اریز  ياهداتسرف ، تکرب  و 

ِلاْدبَْألا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهللا  يدُْهلا  ِۀَِّمئا  َو  ِءآدَهُّشلا  َو  ِءآدَعُّسلا  َو  ِءآیِصْوَْألا ،
هتسجرب  نادرم  رب  ایادخ  تسرف ، دورد  رگتیاده  ناماما  نادیهش و  نادنمتداعس و  نانیشناج و 

ِّدِجلا ِلْها  َو  ِداَّهُّزلا ، َو  َنیِصلْخُْملا  َو  ِداَّبُْعلا ، َو  ِحاَّیُّسلا  َو  ِداتْوَْألا ، َو 
ناگدننکششوک  نادهاز و  ناصلخم و  نادباع و  دنمدرم و  تمدخ  رد  هک  ینایاسراپ  هتسراو و  ناگرزب  و 
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ِلَزْجا  َو  َِکتاوَلَص ، ِلَْضفِاب  ِِهْتَیب  َلْها  َو  ًادَّمَُحم  ْصُصْخا  َو  ِداِهتْجِْإلاَو ،

نیرتگرزب  اهدورد و  نیرترب  هب  ار  شنادناخ  دّمحم و  تسرف و  دورد  نارگشالت  و 
ًافَرَش َو  اًلْضَف  ُْهدِز  َو  ًامالَس ، َو  ًۀَّیَِحت  یّنِم  ُهَدَسَج  َو  ُهَحوُر  ْغَِّلب  َو  َِکتامارَک ،

تفارش  تلیضف و  رب  ناسرب و  شندب  حور و  هب  یمالس  دورد و  نم  بناج  زا  و  نادرگ ، صوصخم  تتمارک 
، َنیلَسْرُْملاَو َنیِّیبَّنلا  َنِم  ِفَرَّشلا  ِلْها  ِتاجَرَد  یلْعا  ُهَغِّلَُبت  یّتَح  ًامَرَک ، َو 

ناگداتسرف  ناربمایپ و  زا  نادنمتفارش  تاجرد  نیرترب  هب  ار  وا  هک  نیا  ات  ازفایب ، شیراوگرزب  و 
ْنِم  ِّمَسا  َْمل  ْنَم  َو  ُْتیَّمَس  ْنَم  یلَع  ِّلَص  َو  َّمُهَّللا  َنیبَّرَقُْملا ، ِلِضافَْألا  َو 

اهنآ زا  یمسا  هک  تناگدننکتدابع  ناگداتسرف و  ناربمایپ و  ناگتشرف و  رب  ایادخ  یناسرب ، تنابّرقم  زا  نیرتتلیضف  اب  و 
ْمِْهَیلا  یتاوَلَص  ْلِصْوا  َو  َِکتَعاط ، ِلْها  َو  َِکلُسُر  َو  َِکئآِیْبنا  َو  َِکتَِکئالَم ،

نانآ  هب  ارم  ياهدورد  و  تسرف ، دورد  ماهدربن ، ای  هدرب و 
ّینا  َّمُهللا  َِکئآعُد ، یلَع  یناوْعاَو  َکیف  یناوْخا  ْمُْهلَعْجاَو  ْمِهِحاوْرا ، یلاَو 

ایادخ هد ، رارق  تهاگرد ) هب   ) اعد رد  مناروای  ینید و  ناردارب  ار  نانآ  و  ناسرب ، ناشحاورا  و 
، َكِدوُج یلا  َكِدوُِجب  َو  َکِمَرَک ، یلا  َکِمَرَِکب  َو  َْکَیلا ، َِکب  ُعِفْشَتْسا 
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، تششخب هب  ندیسر  يارب  ار  تششخب  تیراوگرزب و  هب  ندیسر  يارب  ار  تیراوگرزب  تهاگرد و  هب  ار  وت  مهدیم  رارق  عیفش 
ام ِّلُِکب  َّمُهَّللا  َُکلَئسا  َو  َْکَیلا ، َِکتَعاط  ِلْهِاب  َو  َِکتَمْحَر ، یلا  َِکتَمْحَِربَو 

یمامت مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  و  مهدیم ،) رارق  عیفـش   ) تهاگرد هب  ندیـسر  يارب  ار  تناگدنب  تتمحر و  هب  ندیـسر  يارب  ار  تتمحر  و 
هک  ار  هچنآ 

ْنِم  ِِهب  َكْوَعَد  اِمبَو  ٍةَدوُدْرَم ، ِْریَغ  ٍۀَفیرَش  ٍۀَلَئْسَم  ْنِم  ْمُْهنِم ، ٌدَحا  ِِهب  َکَلَئَس 
هدش  هتفریذپ  ياهاعد  و  هدش ، هدروآرب  شزرا و  اب  ياهتساوخرد  دناهتساوخ ، وت  زا  نانآ  زا  کی  ره 

ای ُمیرَک ، ای  ُمیلَح  ای  ُمیحَر ، ای  ُنمْحَر  ای  ُهَّللا  ای  ٍۀَبَّیَُخم ، ِْریَغ  ٍَۀباُجم  ٍةَوْعَد 
يا  راوگرزب ، يا  ابیکش ، يا  نابرهم ، يا  هدنشخب ، يا  ادخ ، يا  هدننکراودیما ، و 

ای ُریُجم ، ای  ُلیقُم  ای  ُلیکَو ، ای  ُلیفَک  ای  ُلیمَج ، ای  ُلینُم  ای  ُلیلَج ، ای  ُمیظَع 
يا  هدنهد ، هانپ  يا  هدنرذگرد ، يا  تسرپرس ، يا  هدننک ، تیامح  يا  ابیز ، يا  هدننک ، ناسحا  يا  هوکشاب ، يا  تمظع  اب 

ای ُریدَق ، ای  ُریبَک  ای  ُلیُحم ، ای  ُلیدُم  ای  ُعینَم ، ای  ُریبُم  ای  ُرینُم ، ای  ُریبَخ 
يا  اناوت ، يا  گرزب ، دنوادخ  يا  هدنهد ، لاقتنا  يا  هدننادرگ ، يا  ینتفایان ، تسد  يا  هدننک ، كاله  يا  كانبات ، يا  هاگآ ،

ای ُنِطاب ، ای  ُرِهاظ  ای  ُرِهاق ، ای  ُرِهاط  ای  ُرْهُط ، ای  َُّرب  ای  ُروُکَش ، ای  ُریَصب 
يا  ناهنپ ، يا  راکشآ ، يا  زوریپ ، يا  هزیکاپ ، يا  كاپ ، يا  راکوکین ، يا  ریذپرکش ، يا  انیب ،

651 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ای ُدُودَو  ای  ُبیرَق ، ای  ُرِّبَجَتُم  ای  ُظیفَح ، ای  ُرِدَتْقُم  ای  ُطیُحم ، ای  ُِرتاس 

يا  نابرهم ، يا  کیدزن ، يا  شنمگرزب ، يا  هدنرادهگن ، يا  دنمتردق ، يا  هاگآ ، يا  هدنناشوپ ،
ُمِْعنُم  ای  ُلِمُْجم ، ای  ُنِسُْحم  ای  ُدیهَش ، ای  ُدیعُم  ای  ُئِْدبُم ، ای  ُدیجَم  ای  ُدیمَح ،

، هدنهد تمعن  يا  شخبییابیز ، يا  راکوکین ، يا  هاوگ ، يا  هدننادرگزاب ، يا  هدننک ، زاغآ  يا  راوگرزب ، يا  هدیدنسپ ،
ای ُدِّدَسُم ، ای  ُدِشُْرم  ای  ُلِسُْرم ، ای  يداه  ای  ُطِساب ، ای  ُِضباق  ای  ُلِضْفُم ، ای 

يا  هدننک ، مکحم  يا  هدننکداشرا ، يا  هدنتسرف ، يا  رگتیاده ، يا  هدنهد ، شیاشگ  يا  هدننک ، تفایرد  يا  شخب ، ینوزف  يا 
ای ُباَّهَو ، ای  ُقاّلَخ  ای  یقاو  ای  یقاب  ای  ُِعفار ، ای  ُِعفاد  ای  ُِعنام ، ای  یطْعُم 

يا  هدنشخب ، يا  هدننیرفآ ، يا  هدنرادهاگن ، يا  هدنیاپ ، يا  هدنربالاب ، يا  هدننک ، عفد  يا  هدننک ، عنم  يا  هدننک ، اطع 
ُفَُؤر  ای  ُعاَّفَن  ای  ٍحاتْفِم ، ُّلُک  ِهِدَِیب  ْنَم  ای  ُحاتُْرم ، ای  ُحاَّفَن  ای  ُحاَّتَف ، ای  ُباََّوت 

، ّتبحم رپ  يا  ناسردوس ، يا  تسوت ، تسد  هب  اهدیلک  هک  يا  شخب ، حرف  يا  هد ، تمعن  يا  اشگراک ، يا  ریذپهبوت ،
ای ُنِْمیَهُم ، ای  ُِّیفَو  ای  یفاکُم  ای  یفاعُم  ای  یفاش  ای  یفاک  ای  ُفوُطَع ، ای 

يا  ردتقم ، يا  هدننکافو ، يا  هدنهد ، ازج  يا  هدنرذگرد ، يا  هدنهد ، افش  يا  هدننکتیافک ، يا  نابرهم ، يا 
ای ُرُون  ای  ُدَمَص ، ای  ُدَحا  ای  ُنِمُْؤم ، ای  ُمالَس  ای  ُرِّبَکَتُم ، ای  ُراَّبَج  ای  ُزیزَع 

يا  ییانشور ، يا  زاینیب ، يا  هناگی ، يا  هدنهدناما ، يا  یتمالس ، هیام  يا  ردتقم ، يا  رداق ، يا  یمارگ ،
ای ُثِراو  ای  ُثِعاب ، ای  ُِسنُوم  ای  ُرِصان ، ای  ُسوُُّدق  ای  ُْرتِو ، ای  ُدْرَف  ای  ُرِّبَدُم ،

يا  ثراو ، يا  ناگدرم ،)  ) هدنزیگنارب يا  مدمه ، يا  روای ، يا  هزیکاپ ، يا  هناگی ، يا  اتکی ، يا  هدننک ، ریبدت 
ُِمئآق  ای  ُبِّبَحَتُم ، ای  ُمِّلَسُم  ای  ُرِّوَصُم ، ای  یلاعَتُم  ای  يداب  ای  ُمِکاح  ای  ُِملاع ،

، راوتسا يا  هدنرادتسود ، يا  شخب ، یتمالس  يا  هدنهد ، لکش  يا  رترب ، يا  هدننکراکشآ ، يا  نارمکح ، يا  اناد ،
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ای ُلْدَع  ای  ُّرآس ، ای  ُّرآب  ای  ُءيِراب ، ای  ُداوَج  ای  ُمیکَح ، ای  ُمیلَع  ای  ُِمئآد ، ای 
يا  لداع ، يا  نیرفآرورس ، يا  راکوکین ، يا  هدنروآدیدپ ، يا  هدنشخب ، يا  دنمدرخ ، يا  اناد ، يا  نادیواج ، يا 

ای ُرِّیَغُم  ای  ُریفَخ ، ای  ُعیَدب  ای  ُعیمَس ، ای  ُناَّنَم  ای  ُناَّنَح ، ای  ُناَّیَد  ای  ُلِصاف ،
يا  هدنهد ، رییغت  يا  هدنهد ، هانپ  يا  هدنروآدیدپ ، يا  اونش ، يا  تسد ، هداشگ  يا  ّتبحم ، اب  يا  رواد ، يا  هدننکادج ،

ای ُِعفان  ای  ییُْحم  ای  ُتیمُم  ای  ُرِّسَیُم ، ای  ُلِّهَسُم  ای  ُمیدَق ، ای  ُِرفاغ  ای  ُرِشان ،
يا  ناسردوس ، يا  هدننک ، هدنز  يا  هدنناریم ، يا  هدننک ، راومه  يا  هدننک ، ناسآ  يا  هنیرید ، يا  هدنزرمآ ، يا  هدنرتسگ ،

، ُدِصار ای  ُِقلاخ  ای  ینْقُم  ای  ینْغُم  ای  ُثیغُم  ای  ُبِّبَسُم ، ای  ُرِدَتْقُم  ای  ُقِزار ،
، هدننیرفآ يا  هدننک ، یضار  يا  هدننک ، زاینیب  يا  سردایرف ، يا  زاس ، ببس  يا  ردتقم ، يا  هد ، يزور 
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ای ُِدئآع  ای  ُثایِغ ، ای  ُدیدَش  ای  ُِظفاح ، ای  ُِرباج  ای  ُرِضاح ، ای  ُدِحاو  ای 

يا  هدنشخب ، يا  سردایرف ، يا  ریگتخس ، يا  هدننک ، ظفح  يا  هدننک ، ناربج  يا  رضاح ، يا  اتکی ، يا 
، انَدَف َبُرَق  ْنَم  ای  یلْعَْألا  ِرَْظنَْملِاب  َناکَف  یْلعَتْساَفالَع  ْنَم  ای  ُِضباق ،

، يرتکیدزن کیدزن و  هک  يا  ییالاب ، هاگیاج  رد  ّولُع و  هتسیاش  يرترب و  هک  يا  هدننک ، تفایرد 
ای َو  ُریداقَْملا ، َُهل  َو  ُریبْدَّتلا  ِْهَیلا  ْنَم  ای  یفْخا  َو  َّرِّسلا  َِملَع  َو  يأَنَف  َدَُعبَو 

يا  و  تسوت ، تسد  هب  ردق  اضق و  هک  يا  ینادیم ، ار  ناهن  رارسا و  و  يرترود ، رود و  اهنهذ ) زا   ) و
َلِسُْرم  ای  ٌریدَق ، ُءآشَی  ام  یلَع  َوُه  ْنَم  ای  ٌریسَی ، ٌلْهَس   ] ِْهیَلَع ُریسَْعلا  ِنَم 

هدنتسرف  يا  ییاناوت ، یهاوخ  هچ  ره  رب  هک  يا  تسا ، راومه  ناسآ و  وت  رب  اهيراوشد  هک 
ای ِحامَّسلاَو ، ِدوُْجلا  اَذ  ای  ِحاوْرَْألا ، َثِعاب  ای  ِحابْصِْإلا ، َِقلاف  ای  ِحایِّرلا ،

يا  تشذگ ، ششخب و  بحاص  يا  حاورا ، هدنزیگنارب  يا  حبص ، هدنفاکش  يا  اهداب ،
ْنَم  َقِزار  ای  ِتاتَّشلا ، َعِماج  ای  ِتاْومَْألا ، َرِشان  ای  َتاف ، ْدَق  ام  َّدآر 

یهاوخ  هک  ره  هب  باسحیب   ] هک يا  اهیگدنکارپ ، هدنروآدرگ  يا  ناگدرم ، هدننک  هدنز  يا  اههتفر ، تسد  زا  هدننادرگزاب 
ِلالَْجلااَذ  ای  َو  ُءآشَی ، َْفیَک  ُءآشَی  ام  َلِعاف  ای  َو  ٍباسِح ،  ِْریَِغب   ] ُءآشَی

هوکش  بحاص  يا  یهد ، ماجنا  یهاوخ  هچ  ره  هنوگره و  هک  يا  یهد ، يزور 
یتْوَْملا  َِییُْحم  ای  ُّیَح  ای  َّیَح ، َنیح ال  ًاّیَح  ای  ُموُّیَق ، ای  ُّیَح  ای  ِمارْکِْإلاَو ،

، ناگدرم هدننکهدنز  يا  هدنز ، يا  دوبن ، ياهدنز  هک  ینامز  رد  هدنز  يا  هدنیاپ ، يا  هدنز ، يا  يراوگرزب ، و 
ِلَص  يدِّیَس  َو  یهلا  ای  ِضْرْالاَو ، ِتاومَّسلا  ُعیَدب  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ُّیَح ال  ای 

، مرورس اقآ و  يا  دوبعم و  يا  ینیمز ، نامسآ و  هدنروآدیدپ  تسین و  وت  زج  يدوبعم  هک  ياهدنز  يا 
یلَع  ْكِرابَو  ٍدَّمَُحم ، َلآ  َو  ًادَّمَُحم  ْمَحْرا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع 

رب تسرف و  تمحر  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  و  تسرف ، دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب 
ِلآَو  َمیهاْربا  یلَع  َتْمِحَر  َو  َتْکَراب  َو  َْتیَّلَص  امَک  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم 

تمحر  هداد و  تکرب  هداتسرف و  دورد  میهاربا  نادناخ  میهاربا و  رب  هک  هنوگنامه  هد ، تکرب  دّمحم  نادناخ  دّمحم و 
يدارِْفنا  َو  يْرقَف  َو  یتَقاف  َو  ّیلُذ  ْمَحْراَو  ٌدیجَم ، ٌدیمَح  َکَّنا  َمیهاْربا ،

ییاهنت  یتسدیهت و  زاین و  یگداتفا و  رب  و  يراوگرزب ، هدوتس و  وت  اریز  ياهداتسرف ،
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، َْکَیلا یعُّرَضَت  َو  َْکیَلَع ، يداِمتْعا  َو  َْکیَدَی ، َْنَیب  یعوُضُخَو  یتَدْحَوَو 
، نک محر  تهاگرد  هب  میراز  هیرگ و  مراد و  وت  هب  هک  يدامتعا  تربارب و  رد  مینتورف  یسکیب و  و 
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، ِِسئآْبلا ِقِفْشُْملا  ِِفئآْخلا ، ِعِشاْخلا  ِلیلَّذلا ، ِعِضاْخلا  َءآعُد  َكوُعْدا 

، اونیب ِنارگن  ناسرت ، ِلد  هتسکش  هداتفا ، ِنتورف  دننامه  مناوخیم  ار  وت 
ِرِفْغَتْسُْملا ِِهْبنَِذب ، ِّرِقُْملا  ِریجَتْسُْملا ، ِِذئآْعلا  ِریقَْفلا ، ِِعئاْجلا  ِریقَْحلا ، ِنیهَْملا 

هاوخ  شزرمآ  و  هانگ ، هب  هدننک  رارقا  وجهانپ ، هدنهانپ  دنمزاین ، هنسرگ  رادقمیب ، ِزیچان 
، ُهُّتَبِحا ُْهتَضَفَرَو  ُُهتَِقث 857 ،] ُْهتَمَلْسا  ْنَم  َءآعُد  ِهِّبَِرل ، ِنیکَتْسُْملا  ُْهنِم ،

كرت ار  وا  شنارادتـسود  اهر و  ار  وا  شدامتعا  دروم  نارای  هک  یـسک  دننامه ) مناوخیم  ار  وت  و  ، ) شراگدرورپ هاگرد  هب  نالان  نآ ، زا 
، دناهدومن

ٍنیکَتْسُم  ٍِسئآب  ٍنیهَم ، ٍفیعَض  ٍنیزَح ، ٍقِرَح  َءآعُد  ُُهتَعیجَف ، ْتَمُظَع  َو 
هک  ینالان  ياونیب  زیچان ، ِناوتان  نیگهودنا ، هتخوسلد  دننامه ) مناوخیم  ار  وت  و  ، ) هتفای تدش  شدرد  و 

، ُنوُکَی ٍْرما  ْنِم  ُءآشَت  ام  َکَّنا  َو  ٌکیلَم ، َکَّنِاب  َُکلَئساَو  َّمُهللا  ٍریجَتْسُم ، َِکب 
، دوش ماجنا  یهاوخ  هچ  ره  هک  نیا  تییاورنامرف و  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  تسا ، هدنهانپ  وت  هب 

ِْتیَْبلا  َو  ِمارَْحلا ، ِرْهَّشلا  اَذه  ِۀَمْرُِحب  َُکلَئساَو  ٌریدَق ، ُءآشَت  ام  یلَع  َکَّناَو 
هناخ  مارح و  هام  نیا  مارتحا  هب  مهاوخیم  وت  زا  ییاناوت و  یهاوخ ، هچ  ره  رب  هک  نیا  و 

ِقَِحب  َو  ِماظِْعلا ، ِرِعاشَْملا  َو  ِماقَْملا ، َو  ِنْکُّرلا  َو  ِمارَْحلا ، ِدَلَْبلا  َو  ِمارَْحلا ،
قح  هب  و  ینم ) رعشم و  تافرع ،  ) ّجح تمظع  اب  ياههاگیاج  ماقم و  نکر و  هّکم و  رهش  هبعک و 

َمیهاْربِِإل  َو  ًاْثیَش ، َمَدِال  َبَهَو  ْنَم  ای  ُمالَّسلا ، ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَن 
میهاربا  هب  ار  قاحسا  لیعامسا و  مدآ و  هب  ار  ثیش  هک  يا  داب - دورد  شنادناخ  وا و  رب  هک  دّمحم - تربمایپ 

َفَشَک  ْنَم  ای  َو  َبوُقْعَی ، یلَع  َفُسُوی  َّدَر  ْنَم  ای  َو  َقاحْسا ، َو  َلیعامْسا 
هک  يا  و  يدنادرگزاب ، بوقعی  هب  ار  فسوی  هک  يا  و  يدرک ، اطع 

، ِهِْملِع یف  ِرْضِْخلا  َِدئآز  َو  ِهِّما ، یلَع  یسُوم  َّدآر  ای  َبوُّیا ، َّرُض  ِءالَْبلا  َدَْعب 
، رضخ شناد  هدنیازفا  و  شردام ، هب  یسوم  هدننادرگزاب  يا  يدومن ، فرطرب  ناحتما  زا  دعب  ار  بویا  يراتفرگ 

َِظفاح ای  یسیع  َمَیْرَِمل  َو  ییْحَی  اَّیِرَکَِزل  َو  َناْمیَلُس ، َدُواِدل  َبَهَو  ْنَم  ای  َو 
رادهگن يا  يدرک ، اطع  میرم  هب  ار  یسیع  ایرکز و  هب  ار  ییحی  دواد و  هب  ار  نامیلس  هک  يا  و 

ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َُکلَئسا  یسُوم  ِّما  َِدلَو  َِلفاک  ای  َو  ٍْبیَعُش ، ِْتِنب 
دورد شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخیم  وت  زا  یگرزب ،) یکدوک و  رد   ) یسوم هدننک  تلافک  يا  و  بیعش ، رتخد 
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یل  َبِجُوت  َو  َِکباذَع ، ْنِم  ینَریُجت  َو  اهَّلُک ، یبُونُذ  ِیل  َرِفْغَت  ْناَو  ٍدَّمَُحم ،
نم  رب  و  یهد ، مهانپ  تباذع  زا  و  يزرمایب ، ار  مناهانگ  مامت  و  یتسرف ،

َکُفَت  ْنا  َُکلَئسا  َو  َکَنانِج ، َو  َکَناْرفُغ  َو  َکَناسْحا ، َو  َکَناما  َو  َکَناوْضِر ،
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هک  ییاههرگ  مهاوخیم  وت  زا  و  ییامرف ، رّرقم  ار  تتشهب  شزرمآ و  ناسحا و  ّتینما و  يدونشخ و 
یل  َنِّیَُلت  َو  ٍباب ، َّلُک  یل  َحَتْفَت  َو  ینیذُْؤی  ْنَم  َْنَیب  َو  یْنَیب  ٍۀَْقلَح  َّلُک  یّنَع 

ار یتخس  ره  و  ینک ، زاب  میور  هب  ار  يرد  ره  و  ییاشگب ، تسا  نم  ناگدنهدرازآ  نم و  نایم 
، ٍّرَِشب ٍقِطان  َّلُک  یّنَع  َسِرُْخت  َو  ٍریَسَع ، َّلُک  یل  َلِّهَُست  َو  ٍْبعَص ، َّلُک 

، يرادزاب نم  زا  ار  نایوگدب  نابز  و  ینادرگ ، لهس  نم  رب  ار  يراوشد  ره  ناسآ و  میارب 
َلُک  یّنِم  َعَنْمَتَو  ٍدِساحَو ، یل  ٍّوُدَع  َّلُک  یّنَع  َِتبْکَتَو  ٍغاب ، َّلُک  یّنَع  َّفُکَتَو 

نم  زا  ار  یملاظ  ره  و  يزاس ، هدنکفارس  ار  منادوسح  نانمشد و  و  ینک ، رود  نم  زا  ار  یملاظ  ره  و 
َقِّرَُفی  ْنا  ُلِواُحی  َو  یتَجاح  َْنَیب  َو  یْنَیب  ُلوُحَی  ٍِقئآع  َّلُک  ینَیِفْکَتَو  ٍِملاظ ،

تیگدنب  نم و  نایم  دشوکیم  دوشیم و  هلصاف  میاههتساوخ  نم و  نایم  هک  یعنام  ره  نم  زا  ینک  فرط  رب  و  يرادزاب ،
، َنیدِّرَمَتُْملا َّنِْجلا  َمَْجلا  ْنَم  ای  َِکتَدابِع ، ْنَع  ینَطِّبَُثیَو  َِکتَعاط ، َْنَیبَو  یْنَیب 

، هدومن راهم  ار  شکرس  نایّنج  هک  يا  دراد ، زاب  تشتسرپ  زا  و  دزادنا ، ییادج 
َنیطِّلَسَتُْملا  َْدیَک  َّدَر  َو  َنیرِّبَجَتُْملا ، َباقِر  َّلَذاَو  ِنیطایَّشلا ، َةاتُع  َرَهَق  َو 

ار ناربکتسم  دیلپ  ياههشقن  هتخاس و  راوخ  ار  وگروز  ناشکندرگ  یتشگ و  هریچ  نامرفان  ِنیطایش  رب  و 
اِمل َِکلیهْسَتَو  ُءآشَت ، ام  یلَع  َِکتَرْدُِقب  َُکلَئسا  َنیفَعْضَتْسُْملا ، ِنَع 

ینک  هدارا  هچره  ندوب  ناسآ  قح  هب  یهاوخ و  هچ  ره  رب  تتردق  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  يدرک ، رود  نافعضتسم  زا 
. ُءآشَت امیف  یتَجاح  َءآضَق  َلَعَْجت  ْنا  ُءآشَت ، َْفیَک  ُءآشَت 

. یهد رارق  یهاوخیم  هک  قیرط  ره  زا  ار  متجاح  ندش  هدروآرب  دشاب ، هک  هنوگ  ره  هب 
: وگب راذگب و  رهم ) يور   ) كاخ يور  ار  تروص  فرط  ود  نک و  هدجس  نیمز  رب  هاگنآ 

يداِهتْجاَو  یتَقافَو  ّیلُذ  ْمَحْراَف  ُْتنَما ، َِکبَو  ُتْدَجَس ، ََکل  َّمُهللا 
ششوک  جایتحا و  ینتورف و  رب  سپ  ماهدروآ ، نامیا  وت  هب  هدومن و  هدجس  وت  يارب  ایادخ 

. ِّبَر ای  َْکَیلا  يْرقَفَو  یتَنَکْسَمَو  یعُّرَضَتَو 
. نم راگدرورپ  يا  نک ، محر  تهاگرد ، هب  مزاین  یگدنامرد و  سامتلا و  و 

655 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
[858 .] تساعد تباجتسا  تمالع  نیا  هک  دشاب  كدنا  دنچره  دوش ، ریزارس  تنامشچ  زا  یکشا  هک  نک  ششوک  و 

***
لقن بش  نیا  يارب  یلاـمعا  و  تسا . دنمـشزرا  رایـسب  لاـس و  ّمهم  ياـهبش  زا  ثعبم  بش  ثعبم :) بش   ) بجر هاـم  متفه  تسیب و  بش 

: تسا هدش 
[859 .] تسا بحتسم  بش  نیا  رد  ندرک  لسغ  لّوا :

، بجر هام  رد  : » دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  ار  یتیاور  دّجهتملا » حابـصم   » رد یـسوط » خیـش  : » مود
نیا حبـص  رد  هک  تسا ؛ بجر  هام  متفه » تسیب و   » بش بش ، نآ  تسا و  رتهب  دـباتیم  نآ  رب  دیـشروخ  هک  هچنآ  مامت  زا  هک  تسا  یبش 

نآ شاداپ  دهد ، ماجنا  ار  یلمع  بش  نآ  رد  سک  ره  ام  نایعیـش  زا  و  دیدرگ ، ثوعبم  تلاسر  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  بش ،
!«. دوب دهاوخ  لاس  تصش  لمع  هزادنا  هب 

؟ تسا رتهب  بش  نآ  رد  یلمع  هچ  دش : لاؤس  ترضح  نآ  زا 
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زاـمن تعکر  هدزاود  يزیخیمرب و  باوـخ  زا  نآ  همین  زا  سپ  اـی  بش ، هـمین  زا  شیپ  يدـیباوخ ، هـک  یتـقو  اـشع »  » زاـمن زا  سپ  دوـمرف :
هک یتعکر  ود  ره  رد  هاـگنآ  یناوخیم ؛ ار  لّصفم 860 ] کچوک  ياـههروس  زا  هروس  کـی  و  دـمح »  » هروس یتعکر ، ره  رد  یناوخیم ،

و دـیحوت »  » ياـههروس و  ساـن ) قـلفهروس و  « ) نیتذّوـعم  » هبترم تـفه  و  دـمح »  » هروـس هـبترم  تـفه  ینیـشنیم و  يداد ، ار  زاـمن  مـالس 
: یناوخیم ار  اعد  نیا  نآ  زا  سپ  یناوخیم ؛ هبترم  تفه  مادک  ره  ار  یسرکلاۀیآ »  » و ردق »  » هروس و  نورفاک » »

ْنُکَی  َْملَو  ِْکلُْملا ، یف  ٌکیرَش  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ًاَدلَو ، ْذِخَّتَی  َْمل  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا 
فعض  دراد و  تموکح  رد  یکیرش  هن  هدرک و  باختنا  دوخ  يارب  يدنزرف  هن  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس 

یَلَع  َكِّزِع  ِِدقاعَِمب  َُکلَئسا  ّینا  َّمُهللا  ًاریبْکَت ، ُهْرِّبَکَو  ِّلُّذلا ، َنِم  ٌِّیلَو  َُهل 
رب تتّزع  هاگیاج  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  رامشب و  گرزب  رایسب  ار  وا  دشاب و  وا  يارب  یتسرپرس  یماح و  هک  درادن  یتلذ  و 

ِمَظْعَْألا  ِمَظْعَْألا  َکِمْسِابَو  َِکباتِک ، ْنِم  ِۀَمْحَّرلا  یَهَْتنُمَو  َکِشْرَع ، ِناکْرا 
ِتمظع  اب  ِگرزب  مان  قح  هب  تباتک و  زا  تمحر  تیاهن  قح  هب  تشرع و  ياههیاپ 

ْنا  ِتاَّماَّتلا ، َِکتاِملَِکبَو  یلْعَْألا  یَلْعَْألا  یَلْعَْألا  َكِرْکِذَو  ِمَظْعَْألا ،
هک  تلماک  تاملک  قح  هب  تاهبترمدنلب و  ِيالاو  ِرترب  مان  قح  هب  تهوکش و  اب  رایسب 

656 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
. ُُهلْها َْتنا  ام  یب  َلَعْفَت  ْناَو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت 

. یهد ماجنا  ینآ  هتسیاش  وت  هک  ار  هچنآ  نم  ّقح  رد  یتسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب 
، بجر همین  بش  لاـمعا  رد  نآ  هوـحن  هک  تسا  زاـمن  تـعکر  هدزاود  موـس : [ 861 .] نک بلط  دـنوادخ  زا  يراد  هک  یتجاـح  ره  هاـگنآ 

. دش نایب  هحفص 644 ) )
ترایز هس  بش  نیا  رد  ترـضح ، نآ  يارب  تسا . لامعا  لضفا  زا  بش ، نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ترـضح  ترایز  مراـهچ :

. تشذگ هحفص 309 ) ثعبم ، رد  نینمؤملاریما  ترایز   ) تارایز شخب  رد  هک  تسا  هدش  لقن 

[: هطوطب 862 نبا  تیاور  هب  ثعبم ، بش  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ربق  تامارک 

لقن نینچ  هدش  هدید  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  مرح  زا  بجر ، متفه  تسیب و  بش  رد  هک  یتامارک  هرابرد  دوخ ، همانرفـس  رد  هطوطب » نبا  »
: دنکیم

رد مالـسلا  هیلع  یلع  ربق  دوجو  هب  مدرم ، هدـیقع  أشنم  هک  دوشیم  رهاظ  اـهتمارک  مرح ، نیا  زا  دناهعیـش و  فجن )  ) رهـش نیا  مدرم  همه 
زا يرایـسب  هورگ  دـنمانیم ، اـیحملا » ۀـلیل   » ار نآ  هک  بجر  هاـم  متفه  تسیب و  بش  رد  هک ، نآ  هلمج  زا  تساـهتمارک . نـیمه  اـجنآ ،

جـلف و دارفا  لثم  تخـس ، نارامیب  دـنیآیم و  درگ  مالـسلا  هیلع  یلع  هضور  راـنک  رد  اـشع »  » زاـمن زا  دـعب  مور  سراـف و  قارع و  رـسارس 
اهضیرم درذگب ، بش  زا  یساپ  نوچ  دنوشیم و  لوغشم  ترایز ، نآرق و  رکذ و  زامن و  هب  دوخ  دنراذگیم و  حیرـض  رانک  ار  ریگنیمز 

رکذ اب  دنوشیم و  ملاس  حیحص و  دنباییم و  افش 
، هَّللا ُِّیلَو  ٌِّیلَع  َو  هَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  هَّللا ، اَّلا  َهلإ  ال 

دارفا زا  ار  نآ  ناتـساد  یلو  مدرکن ، كرد  ار  بش  نآ  دوخ ، نم  دـنچره  تسا . فورعم  رایـسب  اهنآ  ناـیم  رد  تیاـکح  نیا  دـنزیخیمرب ،
و ناهفـصا »  » زا يرگید  دوب و  هدمآ  مور »  » زا یکی  هک  مدید  ار  ریگنیمز  دارفا  زا  نت  هس  مرح ، هسردم  رد  نینچمه  مدینـش ، دامتعا  دروم 
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دننک و كرد  ار  بش  نیا  هدنیآ ، لاس  ات  دنرظتنم  دناهدیـسرن و  ایحملا » ۀلیل   » هب لاسما  دنتفگ  مدش ، ایوج  ناشلاح  زا  ناسارخ »  » زا یمّوس 
همادا زور  هد  ات  هک  تساپرب  رهـش  نآ  رد  زین  یگرزب  رازاب  دنوشیم و  عمج  فجن  رد  فلتخم  ياهرهـش  زا  مدرم  بش  نیا  رد  دـنبای ، افش 

مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  مرح  هلمج  زا  مالسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  ياهمرح  رد  نوگانوگ  ياهتبسانم  رد  زین  نونکامه  هّتبلا  [ 863 .] دراد
657 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

تازجعم اـهتمارک و  نیا  زا  یخرب  زا  زین  یمارگ  ناگدـنناوخ  امـش  نیقی  هب  هک  دـنباییم  افـش  یناراـمیب  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  مرح  و 
. دوشیم تبث  تاصّخشم  مامت  اب  یفاک  قیقحت  زا  سپ  اهنآ  مان  هسّدقم ، ياههناتسآ  رد  یصوصخم  رتفد  رد  ًاریخا  و  دیراد ؛ یهاگآ 

: تسا هدرک  لقن  ار  اعد  نیا  ثعبم  بش  يارب  یمعفک ،»  » موحرم مجنپ :
، ِمَّظَعُْملا ِرْهَّشلا  َنِم  ِۀَْلیَّللا  ِهِذه  یف  ِمَظْعَْألا  ِیلَجَّتلِاب  َُکلَئسا  ّینا  َّمُهللا 

، تمظع اب  هام  نیا  زا  بش  نیا  هولج  نیرتگرزب  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ 
اَّنِم ِِهب  َْتنا  ام  اَنل  َرِفْغَت  ْناَو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  ِمَّرَکُْملا ، ِلَسْرُْملاَو 

يرتهاگآ  نآ  هب  ام  زا  وت  هک  هچنآ  یتسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  تیمارگ ، هدش  هداتسرف  ّقح  هب  و 
ِفَرَِشب  یتَّلا  ِهِذه ، اِنتَْلَیل  یف  اَنل  ْكِراب  َّمُهَّللا  ُمَْلعَن ، الَو  ُمَْلعَی  ْنَم  ای  ُمَلْعا ،

ِتفارش  اب  هک  ار  بش  نیا  نادرگ  كرابم  ام  رب  ایادخ  مینادیمن ، ام  ینادیم و  ار ) زیچ  همه   ) هک يا  يزرمایب ،
، اهَْتلَلْحا ِفیرَّشلا  ِّلَحَْملِابَو  اهَْتلَلْجا ، َِکتَمارَِکبَو  اهَْتلَّضَف ، َِۀلاسِّرلا 

، يداد رارق  یتفارش  اب  هاگیاج  رد  هدیشخب و  تمظع  تنتشاد  یمارگ  اب  هداد و  تلیضف  تلاسر 
، ِفیفَْعلاِرُْصنُْعلاَو ِفیطَّللا ، ِدِّیَّسلاَو  ِفیرَّشلا ، ِثَْعبَْملِاب  َُکلَئْسَن  اَّناَف  َّمُهللا 

، تّفع یکاپ و  هراصع  و  نابرهم ، رورس  اقآ و  و  یمارگ ، ثعبم  ّقح  هب  میهاوخیم  وت  زا  ایادخ 
ِِریاس یفَو  ِۀَْلیَّللا  ِهِذه  یف  اَنلامْعا  َلَعَْجت  ْناَو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا 

ياهبش  بش و  نیا  رد  یهد  رارق  یتسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  هک 
اِنتائِّیَس َو  ًةَروُکْشَم ، اِنتانَسَح  َو  ًةَروُفْغَم ، اَنبُونُذ  َو  ًَۀلُوبْقَم ، یلایَّللا 

ار ام  ياهيدب  و  هدش ، ینادردق  ار  ام  ياهیکین  هدیزرمآ و  ار  ام  ناهانگ  و  هتفریذپ ، ار  ام  لامعا  رگید 
ِرُْسْیلِاب َْکنَُدل  ْنِم  انَقازْرا  َو  ًةَروُرْسَم ، ِلْوَْقلا  ِنْسُِحب  اَنبُوُلق  َو  ًةَرُوتْسَم ،

یناسآ  هب  دوخ  بناج  زا  ار  ام  ياهيزور  و  نامداش ، کین  راتفگ  اب  ار  ام  ياهلد  و  هدیشوپ ،
َْکَیلا  َّنا  َو  یلْعَْألا  ِرَْظنَْملِاب  َْتنا  َو  يُرت  َو ال  يَرت  َکَّنا  َّمُهللا  ًةَروُرْدَم ،

یهاگیاج  نیرتدنلب  رد  و  يوشیمن ، هدید  یلو  ینیبیم  هک  ییوت  ایادخ  یهد ،) رارق   ) ناوارف
َةَرِخْألا ََکل  َّنا  َو  ایْحَْملاَو ، َتامَْملا  ََکل  َّنا  َو  یهَْتنُْملا  َو  یعْجُّرلا 

ِنآ  زا  ادتبا  اهتنا و  تسوت و  تسد  هب  یگدنز  گرم و  و  تسوت ، يوس  هب  ماجنارس  تشگزاب و  و 
یْهنَت  ُْهنَع  ام  َِیتَأن  ْنا  َو  يزَْخن  َو  َّلِذَن  ْنا  َِکب  ُذوُعَن  اَّنا  َّمُهللا  یلوُْألاَو 

، ياهدومن یهن  نآ  زا  هچنآ  ندروآ  اجب  ییاوسر و  يراوخ و  زا  میربیم  هانپ  وت  هب  ایادخ  تسوت ،
658 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

اْهنِم انْذِعاَف  ِراَّنلا ، َنِم  َِکب  ُذیعَتْسَن  َو  َِکتَمْحَِرب ، َۀَّنَْجلا  َُکلَئْسَن  اَّنا  َّمُهَّللا 
نآ  زا  ار  ام  تتردق  هب  سپ  میربیم ، هانپ  وت  هب  خزود  شتآ  زا  میبلطیم و  ار  تشهب  وت  زا  تتمحر  هطساو  هب  ایادخ 

َعَسْوا  ْلَعْجاَو  َِکتَّزِِعب ، اْنقُزْراَف  ِنیْعلا ، ِروُْحلا  َنِم  َُکلَئْسَن  َو  َِکتَرْدُِقب ،
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نامیزور  نیرتعیسو  و  ددرگ ، نامیزور  تتّزع  هب  سپ  میبلطیم ، نیعلاروح  وت  زا  هد و  هانپ 
یف  ْلِطا  َو  اِنلاجا ، ِباِرْتقا  َْدنِع  اِنلامْعا  َنَسْحا  َو  انِّنِس ، ِرَبِک  َْدنِع  اِنقازْرا 

رد نادرگ  ینالوط  ار ) ام  رمع   ) و امرف ، رّرقم  ناملجا  یکیدزن  رد  ار  ام  ياهراک  نیرتهب  و  هد ، رارق  نامیریپ  نامز  رد  ار 
، انَرامْعا َْکیََدل  ُِفلُْزی  َو  َكَْدنِع ، یظُْحی  َو  َْکَیلا ، ُبِّرَُقی  ام  َو  َِکتَعاط 

، نادرگ ینالوط  تهاگرد  هب  بّرقت  رد  ار  ام  ياهرمع  دزاسیم و  دنمهرهب  وت  دزن  دنادرگیم و  کیدزن  وت  هب  هچنآ  تیگدنب و 
ْنِم  ٍدَحا  یلا  اْنلِکَت  َو ال  انَتَفِْرعَم ، انِرُوما  َو  اِنلاوْحا  ِعیمَج  یف  ْنِسْحاَو 

راذگماو تتاقولخم  زا  کی  چیه  هب  ار  ام  و  نادرگ ، وکین  نامیاهراک  لاوحا و  یمامت  رد  ار  ام  تفرعم  و 
، ِةَرِخْالا َو  اْینُّدِلل  انِِجئاوَح  ِعیمَجب  اْنیَلَع  ْلَّضَفَت  َو  اْنیَلَع ، َّنُمَیَف  َکِْقلَخ 

، نک تیانع  فطل و  ام  هب  نامیورخا  يویند و  ياهتجاح  ندروآرب  اب  و  دنراذگ ، ّتنم  ام  رب  ات 
َكاْنلَئَس  ام  ِعیمَج  یف  َنینِمْؤُْملا  اَِنناوْخا  ِعیمَج  َو  اِنئآْنبا ، َو  اِنئآباب  ْاَْدباَو 

ام رب  ار  نامنامیا  اب  ناردارب  یمامت  نادنزرف و  ناردپ و  میتساوخ  دوخ  يارب  هچنآ  یمامت  رد  و 
َکِْکُلم  َو  ِمیظَْعلا ، َکِمْسِاب  َُکلَئْسَن  اَّنا  َّمُهللا  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرا  ای  انِسُْفنَِأل ،

ییاورنامرف  تتمظع و  اب  مان  ّقح  هب  میهاوخیم  وت  زا  ایادخ  نانابرهم ، نیرتنابرهم  يا  راد ، مدّقم 
، َمیظَْعلا َْبنَّذلا  اََنل  َرِفْغَت  ْنا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  ِمیدَْقلا ،

، يزرمایب ار  ام  گرزب  ناهانگ  یتسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  تاهنیرید 
انَْتمَرْکا يذَّلا  ُمَّرَکُْملا  ُبَجَر  اذه  َو  َّمُهللا  ُمیظَْعلا ، اَّلا  َمیظَْعلا  ُرِفْغَی  ُهَّنا ال 

، یتشاد یمارگ  نآ  هب  ار  ام  هک  تسا  یمارگ  بجر  هام  نامه  نیا  ایادخ  دزرماین ، تمظع  اب  قلاخ )  ) زج ار  گرزب  ناهانگ  هک  ارچ 
ِدوُْجلا اَذ  ای  ُدْمَْحلا  َکَلَف  ِمَمُْألا ، ِْنَیب  ْنِم  ِِهب  انَْتمَرْکا  ِمُرُْحلا ، ِرُهْشا  ُلَّوا  ِِهب ،

ششخب  بحاص  يا  تسوت  ِنآ  زا  ساپس  دمح و  سپ  یتشاد ، یمارگ  نآ  هب  ار  ام  اهتّما  نیب  زا  هک  یمارح  ياههام ) زا   ) هام نیلّوا 
، ِمَرْکَْألا ِّلَجَْألا  ِمَظْعَْألا ، ِمَظْعَْألا  ِمَظْعَْألا  َکِمْسِابَو  ِِهب  َُکلَئْسَأ  َو  ِمَرَْکلاَو ،

تیمارگ  یلاع و  ِهوکشاب  رایسب  ِتمظع  اب  ِگرزب  ِمسا  هام و  نیا  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  يراوگرزب و  و 
َیِّلَُصت  ْنا  َكِْریَغ ، یلا  َْکنِم  ُجُرْخَی  الَف  َکِّلِظ ، یف  َّرَقَتْساَف  ُهَتْقَلَخ  يذَّلا 

رب هک  تسین ، مان  نآ  هتسیاش  یسک  وت  زج  تفرگ و  رارق  تشرع )  ) هیاس رد  يدیرفآ و  ار  نآ  هک 
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ِهیف  َنیِلماْعلا  َنِم  انَلَعَْجت  ْناَو  َنیرِهاَّطلا ، ِِهْتَیب  ِلْهاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع 
نارادربنامرف  زا  هام  نیا  رد  ار  ام  یتسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و 

، ِلیبَّسلا ِءآوَس  یلا  انِدْها  َّمُهللا  َِکتَعافَِشل ، ِهیف  َنیِلمْآلا  َو  َِکتَعاِطب ،
، امرف تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام  ایادخ  یهد ، رارق  تتعافش  نادنموزرآ  و 

َکَّناَف  ٍلیزَج ، ٍْکُلم  َو  ٍلیلَظ ، ٍّلِظ  یف  ٍلیقَم ، َْریَخ  َكَْدنِع  انَلیقَم  ْلَعْجاَو 
وت هک  ارچ  تعیسو ، ییاورنامرف  هدرتسگ و  هیاسرد  هد  رارق  هاگلزنم  نیرتهب  ار  ام  هاگلزنم  و 

ٍبوُضْغَم  َْریَغ  َنیحِْجنُم ، َنیِحْلفُم  اْنِبْلقا  َّمُهللا  ُلیکَْولا ، َمِْعنَو  اُنبْسَح 
وت بضغ  دروم  هک  ياهتفای  تاجن  ناراگتسر  زا  هد  رارق  ار  ام  ایادخ  یلیکو ، نیرتهب  یفاک و  ار  ام 

َُکلَئسا  ّینا  َّمُهللا  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب  َنّیلآض ، الَو  اْنیَلَع 
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مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  نانابرهم ، نیرتنابرهم  يا  تتمحر  هب  دنتسین ، ناهارمگ  زا  و 
ْنِم  َۀَمینَْغلاَو  ٍْمثا ، ِّلُک  ْنِم  َۀَمالَّسلا  َِکتَمْحَر ، ِبِجاِوب  َو  َِکتَرِفْغَم ، ِِمئآزَِعب 

زا يدنمهرهب  هانگ و  ره  زا  تمالس  تتمحر ، همزال  هب  تشرزمآ و  لیاسو  قح  هب 
َنوُعاَّدلا  َكاعَد  َّمُهللا  ِراَّنلا ، َنِم  َةاجَّنلاَو  ِۀَّنَْجلِاب ، َزْوَْفلاَو  ٍِّرب ، ِّلُک 

دنناوخیم ار  وت  ناگدننکاعد  ایادخ  ینادرگ ، مبیصن  ار  خزود  شتآ  زا  ییاهر  تشهب و  هب  ندیسر  و  کین ، راک  ره 
ُْتبَلَط  َو  َنُوِبلاَّطلا  َْکَیلا  َبَلَط  َو  َُکْتلَئَس ، َو  َنُوِلئآَّسلا  َکَلَئَس  َو  َُکتْوَعَدَو ،

وجتسج ار  وت  زین  نم  دنیوج و  ار  وت  ناگدنیوج  متساوخ و  وت  زا  زین  نم  دنهاوخ و  وت  زا  ناگدننکتساوخرد  مدناوخ و  ار  وت  زین  نم  و 
َمُهَّللا  ِءآعُّدلا ، َو  ِۀَبْغَّرلا  یَهَْتنُم  َْکَیلا  َو  ُءآجَّرلاَو ، ُۀَقِّثلا  َْتنا  َّمُهَّللا  َْکَیلا ،

ایادخ اعد ، قایتشا و  تیاهن  ییوت  دیما و  نانیمطا و  دروم  ییوت  ایادخ  مدرک ،
يرََصب  یف  َروُّنلاَو  یْبلَق  یف  َنیقَْیلا  ِلَعْجاَو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف 

ماهدید  رد  ار  ییانشور  ملد و  رد  ار  نیقی  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب 
ًاعِساوًاقْزِرَو یناِسل  یلَع  ِراهَّنلاَو  ِْلیَّللِاب  َكَرْکِذَو  يرْدَص  یف  َۀَحیصَّنلاَو 

ِعیسو  يزور  هد و  رارق  منابز  رب  زور  بش و  رد  ار  تدای  ماهنیس و  رد  ار  یهاوخریخ  و 
ْلَعْجاَو  ینَْتقَزَر  امیف  یل  ْكِراب  َو  یْنقُزْراَف  ٍروُظْحَم  َو ال  ٍنُونْمَم ، َْریَغ 

ار تتاقولخم ) زا   ) يزاینیب هد و  تکرب  يدنادرگ  مبیصن  هچنآ  رد  و  نک ، میاطع  ار  عنام  نودب  ّتنمیب و 
. َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب  َكَْدنِع ، امیف  یتَبْغَر  َو  یسْفَن  یف  َيانِغ 

. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تتمحر  هب  هد ، رارق  تسوت  دزن  هچنآ  هب  ار  مقایتشا  مدوجو و  رد 
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: وگب هبترم  دص  ورب و  هدجس  هب  سپس 
، ِِهتَعاِطل انَقَّفَوَو  ِِهتَیالِِوب ، انَّصَخَو  ِِهتَفِْرعَِمل ، انادَه  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا 

نامقیفوت شیگدنب  هب  تخاس و  نامصوصخم  شیتسود  هب  دومرف و  تیاده  شتخانـش  هب  ار  ام  هک  تسا  يدنوادخ  ِنآ  زا  ساپـس  دمح و 
، داد

. ًارْکُش ًارْکُش 
. مرازگساپس مرازگساپس ،

: وگب رادرب و  هدجس  زا  رس  هاگنآ 
ُتْهَّجََوتَو  یتَلَئْسَِمب  َْکیَلَع  ُتْدَمَتْعاَو  یتَجاِحب  َُکتْدَصَق  ّینا  َّمُهللا 

هطساو  هب  و  ماهتسب ، دیما  وت  هب  مزاین  رد  هدومن و  دصق  ار  وت  میاهتساوخرد  اب  ایادخ 
اْنقُزْراَو ْمُهَدِرْوَم ، انْدِرْواَو  ْمِهِّبُِحب ، انْعَْفناَمُهَّللا  یتَداسَو  یتَِّمئِاب  َْکَیلا 

ار نانآ  ینیشنمه  و  نک ، لخاد  نانآ  هار  رد  زاس و  دنمهرهب  ار  ام  ناشیا  ّتبحم  هطساو  هب  ایادخ  ماهدومن ، ور  وت  هب  منارورس  ناماما و 
[864 .] َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب  ْمِِهتَْرمُز ، یف  َۀَّنَْجلا  اَْنلِخْداَو  ْمُهَتَقَفاُرم ،

. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تتمحر  هب  نک ، لخاد  تشهب  هب  نانآ  هورگ  رد  و  نادرگ ، نامیزور 
***

. تسا یشزرا  اب  فیرش و  رایسب  زور  هک  تسا  ثعبم  زور  بجر ، متفه  تسیب و  هام  متفه  تسیب و  زور 
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نایم زا  دیحوت  راثآ  دندربیم ؛ رـس  هب  یهارمگ  تلاهج و  رد  مدرم  هک  دـش  ثوعبم  تلاسر  هب  یماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
یشومارف هب  نیشیپ ، يایبنا  يالاو  فادها  هتشگ و  تافیرحت  تافارخ و  شوختسد  مدرم  دیاقع  دوب ؛ هتـشگ  شوماخ  ّتیناسنا  غورف  هتفر و 

قوقح ندرک  لاـمیاپ  يزیرنوخ ، تراـغ و  يرگدادـیب ، ملظ و  نارتـخد ، ندرک  روـگ  هب  هدـنز  تیاـنج ، یتـسرپتب ، دوـب و  هدـش  هدرپـس 
. درکیم تموکح  برعلا  ةریزج  رسارس  رب  تارکنم ، اشحف و  نافیعض و 

لیاضف و هتـسبرب و  تخر  ناـشنایم  زا  تلادـع  ّتبحم و  دـندوب و  یتسرپ  هناگدـنچ  راـتفرگ  یعون  هب  مادـک  ره  زین ، اـهروشک  ریاـس  مدرم 
. دوب هدییارگ  لوفا  هب  یناسنا  ياهشزرا 

یتسرپتب زا  ار  مدرم  ات  دیزگرب  تلاسر  هب  رشب ، تیاده  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترـضح  يرـصع ، نینچ  رد  لاعتم ، دنوادخ 
و شناد ، نامیا و  همشچرس  هب  هدیناهر و  لهج ، ياهتملظ  و  هانگ ، یکیرات  زا  ار  نانآ  دنک و  توعد  یتسرپ  ادخ  دیحوت و  هب  كرـش ، و 

. ددرگ نومنهر  اوقت  یکاپ و 
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لوسر تثعب  زور  هک  دراد  اج  دروآ و  دوجو  هب  اهناسنا  حور  رد  میظع  يزیخاتـسر  يرـشب و  هعماج  یگدـنز  رد  فرگـش  یلّوحت  ثعبم » »
. میمانب یناسنا » ياهشزرا  يایحا   » و دیحوت »  » زور ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

دنلب فادها  زا  لیلجت  تقیقح  رد  رورـس ، نشج و  ِلفاحم  سلاجم و  لیکـشت  مالـسا و  یمارگ  لوسر  زا  لیلجت  زور و  نیا  ِتشاد  یمارگ 
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مّرکم  ّیبن  يوس  زا  هک  تسا  ییالاو  ياهـشزرا  همه  تّوبن و  دیحوت ، هب  يرادافو  مالعا  ّتیرـشب و  مّلعم  نآ 

. تسا هدش  هضرع  يرشب  هعماج 
، زور نیا  يارب  ناـگرزب  لاـح  ره  رد  [ 865 .] تسا هدـش  دای  دایعا  نیرتفیرـش  ناونع  هب  ثعبم  زور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یتیاور  رد 

: دناهدرک رکذ  یلامعا 
هزور هک  تسا  يزور  راهچ  زا  یکی  لاـس  ياـهزور  ناـیم  رد  زور  نیا  هزور ؛ مود : [ 866 .] تسا بحتـسم  زور  نیا  رد  ندرک  لـسغ  لّوا :

. تسا هدش  لقن  نآ  يارب  یناوارف  شاداپ  دراد و  رایسب  تلیضف  نآ  نتفرگ 
هزور شاداـپ  وا  يارب  دـنوادخ  دریگب ، هزور  بجر  متفه  تسیب و  زور  رد  سک  ره  : » میناوخیم مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یتـیاور  رد 

. نداتسرف تاولص  دایز  موس : [ 867 «.] دسیونیم ار  لاس  داتفه 
تاولــص داــیز  شلآ  دـّـمحم و  رب  يریگیم و  هزور  زور  نـیا  رد  : » هـک تـسا  هدــش  لــقن  مالــسلا  هـیلع  قداــص  ماــما  زا  یتــیاور  رد 

. تسا زامن  تعکر  هدزاود  مجنپ : [ 869 .] تسا مالسلا  امهیلع  نانمؤم  ریما  ادخ و  لوسر  ترایز  مراهچ : [ 868 «.] یتسرفیم
متفه تسیب و  زور  بجر و  همین  زور  دوب ، دادـغب  رد  مالـسلا  هیلع  یقت  دّـمحم  ماما  هک  یماگنه  هک  تسا  هدـش  لقن  تلـص » نب  ناّیر   » زا

میروآ اجب  زامن  تعکر  هدزاود  دـندومرف ، ام  هب  هاگنآ  دـنتفرگ ؛ هزور  زین  ترـضح  نآ  نارای  نامزالم و  همه  تفرگیم و  هزور  ار  بجر 
زا کـی  ره  دیـسر ، ناـیاپ  هب  اـهزامن  هک  یماـگنه  میناوـخب و  ياهروـس »  » و دـمح » ، » تعکر ره  رد  هـک  مالـس ) کـی  هـب  تـعکر  ود  ره  )

: دوش هتفگ  هبترم  راهچ  هاگنآ  میناوخب ؛ هبترم  راهچ  ار  سان ) قلف و   ) نیتذّوعم دیحوت و  دمح ، ياههروس 
؛ ِمیِظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلا  َةَُّوق  الَو  َلْوَح  َو ال  ِهَِّلل ، ُدْمَْحلا  َو  ِهَّللا  َناْحبُسَو  ُرَبْکا ، ُهَّللاو  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ال 

: هبترم راهچ  و 
ًاْئیَش ِِهب  ُكِرْشا  یِّبَر ال  ُهَّللا  ُهَّللا 

: هبترم راهچ  و 
[870 .] ًادَحا ّیبَِرب  ُكِرْشا  ال 
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: رگید زامن  تعکر  هدزاود  مشش :
تعکر ره  رد  يروآیم و  اـجب  زاـمن  تعکر  هدزاود  زور  نیا  رد  هک : تسا  هدرک  تیاور  هللا  همحر  حور  نـب  نیـسح  زا  یـسوط ،» خیـش  »

: یناوخیم زامن ، مالس  تعکر و  ود  ره  زا  سپ  یناوخیم و  یتساوخ  هک  ياهروس  ره  دمح و 
َْمل  َو  ِْکلُْملا ، یف  ٌکیرَش  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  ًاَدلَو ، ْذِخَّتَی  َْمل  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا 

درادن یّتلذ  فعض و  درادن و  ییاورنامرف  رد  یکیرش  دیزگنرب و  يدنزرف  هک  تسا  يدنوادخ  ِنآ  زا  ساپس  دمح و 
یف  یبِحاص  ای  یتَّدُم  یف  یتَّدُع  ای  ًاریبْکَت ، ُهْرِّبَکَو  ِّلُّذلا ، َنِم  ٌِّیلَو  َُهل  ْنُکَی 

رد نم  مدمه  يا  رمع ، مامت  رد  ماهریخذ  يا  رامشب ، گرزب  رایسب  ار  وا  میوگیم ) ادخ  هب  و   ) دشاب وا  يارب  یتسرپرس  یماح و  هک 
یتَجاح  یف  یحاَجن  ای  یتَبْغَر  یف  یثایِغ  ای  یتَمِْعن  یف  یّیلَو  ای  یتَّدِش 

، ماهتساوخ هدنروآرب  يا  نم ، يوزرآ  سردایرف  يا  نم ، تمعن  ِبحاص  يا  یتخس ،
یتَشْحَو  یف  یْسناای  یتَدْحَو  یف  َِیفاک )  ) َِّیفاکای یتَْبیَغ  یف  یِظفاحای 

، مسرت ماگنه  هب  نم  مدمه  يا  مییاهنت ، رد  نم  نابیتشپ  يا  رفس ، رد  نم  هدنرادهگن  يا  و 
، ُدْمَْحلا َکَلَف  یتَْرثَع  ُلیقُْملا  َْتنا  َو  ُدْمَْحلا ، َکَلَف  یتَرْوَع  ُِرتاَّسلا  َْتنا 

، تسوت ِنآ  زا  ساپس  دمح و  سپ  مشزغل ، زا  هدننک  یشوپ  مشچ  ییوت  تسوت و  ِنآ  زا  ساپس  دمح و  سپ  میاهیتشز ، هدنناشوپ  ییوت 
ُْرتْساَو ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُدْمَْحلا ، َکَلَف  یتَعْرَص  ُشِْعنُْملا  َْتناَو 

ار میاهیتشز  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  تسوت ، ِنآ  زا  ساپس  دمح و  سپ  میناوتان ، شخبورین  ییوت  و 
ْزَواَجتَو یمْرُج  ْنَع  ْحَفْصا  َو  یتَْرثَع  یْنِلقا  َو  یتَعْوَر  ْنِمآ  َو  یتَرْوَع 

ار میاهیدب  نک و  یشوپمشچ  مهانگ  زا  رذگرد و  مشزغل  زا  و  نادرگ ، نمیا  ار  مسرت  و  ناشوپب ،
. َنوُدَعُوی اُوناک  يذَّلا  ِقْدِّصلا  َدْعَو  ِۀَّنَْجلا ، ِباحْصا  یف  یتائِّیَس  ْنَع 

. تسا هدش  هداد  نایتشهب  هب  هک  یتسار  هدعو  رطاخ  هب  هد ، میاج  نایتشهب  نایم  رد  شخبب و 
هبترم تفه  ار  یـسرکلاۀیآ  هانلزناّانا و  نورفاک ، نیتذّوعم ، صـالخا ، دـمح ، ياـههروس  زا  کـی  ره  تفاـی ، ناـیاپ  اـعد ، زاـمن و  هک  یتقو 

: ییوگیم راب  تفه  سپس  یناوخیم .
ِهَّللِاب  اَّلا  َةَُّوق  الَو  َلْوَح  الَو  ِهَّللا  َناْحبُسَو  ُرَبْکا ، ُهَّللاو  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ال 

: ییوگیم هبترم  تفه  هاگنآ  و 
ًاْئیَش ِِهب  ُكِرْشا  یِّبَر ال  ُهَّللا  ُهَّللا 

[871 .] امن بلط  یهاوخیم  ادخ  زا  هچره  نآ ، زا  سپ   ؛
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تکرح دادغب  يوس  هب  هنیدم  زا  يرجه  لاس 179  بجر  زور 27  رد  ار  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  یتقو  هک  تسا  ییاعد  متفه :
: دناوخ ار  نآ  دنداد ،

یفَع  ْنَم  ای  َزُواجَّتلاَو ، َْوفَْعلا  ُهَسْفَن  َنَّمَضَو  ِزُواجَّتلاَو ، ِْوفَْعلِاب  َرَما  ْنَم  ای 
یشخبب  هک  يا  ياهتخاس ، مزلم  تشذگ  ششخب و  هب  ار  تدوخ  ياهداد و  نامرف  تشذگ  ششخب و  هب  هک  يا 

ِتَیْعاَو  ُبَلَّطلا ، يَدْکا  ْدَقَو  َّمُهللا  ُمیرَک ، ای  ْزَواَجتَو  یّنَع  ُفْعا  َزَواَجتَو ،
اهرد و  هدیسرن ، ییاج  هب  وجتسج  ایادخ  هدنشخب ، يا  رذگرد  نم  زا  شخبب و  ارم  ناهانگ ) ، ) يرذگرد و 

َكَدْحَو ال َْکنِم ، اَّلا  ُءآجَّرلا  َعَطَْقناَو  ُلامْألا ، ِتَسَرَدَو  ُبَهْذَْملاَو ، ُۀَلیْحلا 
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هک  ياهناگی  وت ، زا  زج  دش  عطق  دیما  ینالوط و  اهوزرآ  و  دش ، هتسب  اههار  و 
َلِهانمَو  ًۀَعَرْشُم ، َْکَیلا  ِِبلاطَْملا  َُلبُس  ُدِجا  ّینا  َّمُهللا  ََکل ، َکیرَش 

ياههمشچرس  هدش و  هدیشک  وت  يوس  هب  ار  تساوخرد  ياههار  متفای  ایادخ  يرادن ، یکیرش 
َۀَناِعتْسِْإلاَو ًۀَحَّتفُم ، َكاعَد  ْنَِمل  ِءآعُّدلا  َباْوباو  ًۀَعَْرتُم ، َْکیََدل  ِءآجَّرلا 

يرای  تساوخرد  و  هدش ، هدوشگ  تناگدننکتساوخرد  يارب  اعد  ياهرد  و  هدش ، زیربل  وت  دزن  ار  دیما 
ِخِراَّصِللَو  ٍَۀباجا ، ِعِضْوَِمب  َکیعاِدل  َکَّنا  ُمَلْعاَو  ًۀَحابُم ، َِکب  َناعَتْسا  ِنَِمل 

ناهاوخکمک  يارب  و  یتباجا ، هاگیاج  رد  تناگدننکتساوخرد  يارب  وت  هک  منادیم  و  هدش ، دازآ  وت  زا  نابلطيرای 
ًاضَوِع َِکتَدِِعب  ِنامَّضلاَو  َكِدوُج ، یلا  ِفْهَّللا  ِیف  َّناَو  ٍۀَثاغا ، ِدَصْرَِمب  َْکَیلا 

نیزگیاج  تیاههدعو  هب  نانیمطا  تششخب و  هب  دیما  نیقی  هب  و  یتسه ، یسردایرف  هاگیاج  رد  تهاگرد  زا 
َکَّناَو ال َنیِرثْاَتْسُْملا ، يِْدیا  یف  اَّمَع  ًۀَحوُْدنَمَو  َنیلِخاْبلا ، ِْعنَم  ْنِم 

وت نیقی  هب  هک  منادیم  تسا و  نارگناوت  تسد  رد  هچنآ  زا  تسیزاینیب  نالیخب و  هقیاضم 
َنا  ُتِْملَع  ْدَقَو  َکَنوُد ، ُلامْعَْألا  ُمُهَبُجَْحت  ْنا  اَّلا  َکِْقلَخ  ْنَع  ُبِجَتَْحت 

هک  متسناد  دوش و  باجح  اهنآ  تسیاشان )  ) لامعا هکنیا  رگم  یتسین  هدیشوپ  تناگدیرفآ  زا 
ِةَدارِْإلا ِمْزَِعب  َكاجان  ْدَقَو  اِهب ، َكُراتْخَی  ٍةَدارا  ُمْزَع  َْکَیلا  ِلِحاَّرلا  ِداز  َلَْضفا 

وت اب  ياهدارا  نینچ  اب  ملد  نیقی  هب  و  دنک ، رایتخا  نآ  اب  ار  وت  هک  تسا  يّدج  هدارا  وت ، يوس  هب  راپسهر  هشوت  داز و  نیرتهب 
َْکَیلا  ٌخِراصْوا  ُهَلَما ، ُهَتْغََّلب  ٍجار  اِهب  َكاعَد  ٍةَوْعَد  ِّلُِکب  َُکلَئْساَو  یْبلَق 

ای ياهدــناسر ، ناـشیوزرآ  هـب  هـک  یناراودــیما  دــناهدناوخ  نآ  هـب  ار  وـت  هـک  ییاــعد  ره  ّقـح  هـب  مهاوـخیم  وـت  زا  و  دــنکیم ، اوـجن 
هک  یناگدننکنویش 

ٌئِطاخ  ٌِبنْذُم  ْوا  َُهبْرَک ، َتْجَّرَف  ٌبوُرْکَم  ٌفوُْهلَم  ْوا  ُهَتَخْرَص ، َْتثَغا 
هک  يراکاطخ  ناراکهانگ  ای  ياهتخاس ، فرطرب  ار  ناشیراتفرگ  هک  يراتفرگ  ناگتخوسلد  ای  ياهدیسر ، ناشدایرف  هب 
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، ِْهَیلا َكانِغ  َْتیَدْها  ٌریقَف  ْوا  ِْهیَلَع ، َکَتَمِْعن  َتْمَْمتا  ًیفاعُم  ْوا  َُهل ، َتْرَفَغ 

ياهدومن  هیده  اهنآ  هب  ار  تیزاینیب  هک  ینادنمزاین  ای  ياهدرک ، مامت  اهنآ  رب  ار  تتمعن  هک  یناتسردنت  ای  ياهدیزرمآ ، ار  اهنآ 
ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َْتیَّلَص  اَّلا  ٌَۀلِْزنَم ، َكَْدنِعَو  ٌّقَح ، َْکیَلَع  ِةَوْعَّدلا  َْکِلِتلَو 

دورد شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  تسا ، یهاگیاج  وت  دزن  ّقح و  وت  رب  اهاعد  نیا  يارب  و 
ٌبَجَر  اذه  َو  ِةَرِخْألاَو ، اْینُّدلا  َِجئاوَح  یِجئاوَح  َْتیَضَقَو  ٍدَّمَُحم ،

ِبجر  هام  نیا  و  يروآرب ، ار  مترخآ  ایند و  جئاوح  یتسرف و 
ِْنَیب  ْنِم  ِِهب  انَْتمَرْکا  ِمُرُْحلا ، ِرُهْشا  ُلَّوا  ِِهب ، انَْتمَرْکا  يذَّلا  ُمَّرَکُْملا ، ُبَّجَرُْملا 

یمارگ  نآ  هب  ار  ام  اهتّما  نایم  زا  هک  مارح ، ياههام  زا  نیلّوا  یتشاد ، یمارگ  نآ  هب  ار  ام  هک  تسیمارگ ، ِگرزب 
ِمَظْعَْألا  ِمَظْعَْألا  َکِمْسِابَو  ِِهب  َُکلَئْسَنَف  ِمَرَْکلاَو ، ِدوُْجلااَذ  ای  ِمَمُْألا ،

گرزب  رایسب  ِگرزب  ِمسا  قح  هب  نآ و  قح  هب  میهاوخیم  وت  زا  سپ  يراوگرزب ، ششخب و  بحاص  يا  یتشاد ،
َْکنِم  ُجُرْخَی  الَف  َکِّلِظ ، یف  َّرَقَتْساَف  ُهَتْقَلَخ  يذَّلا  ِمَرْکَْألا ، ِّلَجَْألا  ِمَظْعَْألا ،

هتسیاش  طقف  سپ  يداد ، رارق  تشرع  هیاس  رد  هدیرفآ و  ار  نآ  هک  تیمارگ  ِهوکش  اب  تمظع و  اب 
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َنِم  انَلَعَْجتَو  َنیرِهاَّطلا ، ِِهْتَیب  ِلْهاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َكِْریَغ ، یلا 
زا هام  نیا  رد  ار  ام  یتسرف و  دورد  شکاپ  ِنادناخ  دّمحم و  رب  هک  میهاوخیم ) وت  زا  ، ) تسوت

ِءآوَس یلا  انِدْهاَو  َّمُهللا  َِکتَعافَِشب ، ِهیف  َنیِلمْآلاَو  َِکتَعاِطب ، ِهیف  َنیِلماْعلا 
تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام  ایادخ  یهد ، رارق  تتعافش  نادنموزرآ  تنیمارف و  هب  ناگدننک  لمع 

اُنبْسَح َکَّناَف  ٍلیلَظ ، ٍّلِظ  یف  ٍلیقَم  َْریَخ  َكَْدنِع  انَلیقَم  ْلَعْجاَو  ِلیبَّسلا ،
یفاک  ار  ام  وت  هک  ارچ  هد ، رارق  تاهدرتسگ  هیاس  رد  هاگیاج  نیرتهب  تدزن  رد  ار  ام  هاگیاج  و  امرف ،

، َنیعَمْجا ْمِْهیَلَع  ُُهتالَص  َو  َْنیَفَطْصُْملا ، ِهِدابِع  یلَع  ُمالَّسلاَو  ُلیکَولا ، َمِْعنَو 
داب نانآ  یمامت  رب  دورد  هدیزگرب و  ِناگدنب  رب  مالس  یتسرپرس و  نیرتهب  و 

، ُهَْتلَّلَج َِکتَمارَِکب  َو  ُهَْتلَّضَف ، يذَّلا  اَذه  انِمْوَی  یف  اَنل  ْكِراب  َو  َّمُهللا 
هدیشخب  تمظع  تیراوگرزب  هب  هداد و  تلیضف  ار  نآ  هک  يزور  نادرگ ، كرابم  ام  رب  ار  زور  نیا  ایادخ 

، ُهَْتلَسْرا َكِدابِع  یلا  ِهیف  ْنَم  یلَع  ِّلَص  ُهَْتلَْزنا ، یلْعَْألا  ِمیظَْعلا  ِلِْزنَْملِاب  َو 
يداتسرف  تناگدنب  رب  هام  نیا  رد  هک  یسک  رب  تسرف  دورد  يداد ، شرارق  الاو  تمظع  اب  هاگیاج  رد  و 

، ًارْکُش ََکل  ُنوُکَت  ًۀَِمئآد  ًةالَص  ِْهیَلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ُهَْتلَلْحا ، ِمیرَْکلا  ِّلَحَْملِابَو 
وت زا  يرازگساپس  هیام  ات  تسرف  دورد  وا  رب  هتسویپ  ایادخ  يداد ، رارق  يراوگرزب  هاگیاج  رد  و 

665 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
یهَْتنُم  یلا  ِةَداعَّسلِاب  اَنل  ِْمتْخا  َو  ًارُْسی ، انِْرما  ْنِم  اَنل  ْلَعْجاَو  ًارخُذ ، اَنل  َو 

متخ  یتخبکین  تداعس و  هب  ار  ام  رمع  هد و  رارق  ناسآ  ار  ام  راک  و  دشاب ، ام  يارب  ياهریخذ  و 
، اِنلامآ َلَْضفا  َِکتَمْحَِرب  انْغََّلب  َو  اِنلامْعا ، ْنِم  َریسَْیلا  َْتِلبَق  ْدَق  َو  اِنلاجآ ،

، ناسرب نامیاهوزرآ  نیرترب  هب  ار  ام  تتمحر  هب  ياهتفریذپ و  ار  ام  زیچان  لامعا  وت  هک  ارچ  امرف ،
[872 .] َمَّلَسَو ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو  ٌریدَق ، ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنا 

. تسرف مالس  دورد و  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ییاناوت و  زیچ  ره  رب  وت  اریز 
***

هحفــص 641 بـجر ، هاـم  لّوا  زور  لاـمعا  رد  نآ ، یگنوـگچ  هـک   ) يروآیم اـجب  ار  ناملــس  باـنج  زاـمن  زور ، نـیا  رد  هاـم  رخآ  زور 
(. تشذگ

دنوادخ دریگب ، هزور  ار  بجر  هام  رخآ  زور  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دراد ، ناوارف  شاداپ  زور  نیا  رد  زین  هزور  نینچمه 
[873 «.] دزرمآیم ار  شناهانگ 

666 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

مّظعملا نابعش  هام  متشه : لصف 

: هام نیا  میوقت 
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. تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداعس  اب  تدالو  هام : موس 
موس هبنـشجنپ ، زور  رد  مالـسلا - هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  یتیاور  قبط  ترـضح - نآ  تدالو  حابـصم ،»  » رد یـسوط » خیـش   » هتفگ هب 

(. يرجه موس  لاس  [ ) 874 .] تسا هدش  عقاو  نابعش 
ماما تدالو  یلوق ، ربانب  هام : مجنپ  [ 875 (.] يرجه لاس 26  . ) تسا مالسلا  هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترضح  تدالو  یلوق ، رب  انب  هام : مراهچ 

ترضح ّتیرـشب ، ملاع  یجنم  دوعـسم  دالیم  هام : مهدزناپ  [ 876 (.] يرجه لاس 38  . ) تسا مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نیدباعلانیز 
[877 .] دش عقاو  اّرماس »  » رد لاس 255 ، رد  هک  دشابیم  فیرّشلا ) هجرف  یلاعت  هَّللالّجع   ) نامز ماما  نسحلا  نب  ۀّجح 

: نابعش هام  تلیضف 

نادیهش رالاس  كرابم  دالیم  هرطاخ  رتمهم ، همه  زا  هک  تسا  گرزب  ياههرطاخ  روآدای  یمالسا و  ياههام  نیرتزیزع  زا  یکی  نابعـش  هام 
هک تسا  هام ) مهدزناپ  رد   ) مالـسلا هیلع  رظتنم  يدـهم  هَّللاۀـّیقب  ترـضح  هدـنخرف  دالیم  و  هام ) موس  رد   ) مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  البرک ،

. تسا هتخاس  نیگآرطع  تیالو  يوب  هب  ار  هام  نیا  ياضف 
هدـهاشم ار  هام  لاله  ترـضح  نآ  هک  یماگنه  هدـش و  هدـیمان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هام  هک  سب  نیمه  هاـم ، نیا  تلیـضف  رد 

نم هام  رب  ارم  هک  یسک  دنک  تمحر  ادخ  تسا ، نم  هام  هام ، نیا  مدرم ! يا  هک : دهد  ادن  هنیدم  رسارس  رد  یسک  دادیم ، روتسد  درکیم ،
زور تلیضف  رد  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ریـسفت  زا  ار  یثیدح  یمق ، ثّدحم  موحرم  [ 878 !] درادب هزور  ار  نآ  ینعی  دـهد ، يرای 

هک تسا  لّصفم  رایسب  لاح  نیع  رد  انعمرپ و  رایسب  ثیدح  نیا  تسا ، نابعش  هام  مامت  هب  طوبرم  عقاو  رد  هک  هدومرف  لقن  نابعـش  هام  لّوا 
: تسا نینچ  ثیدح  هصالخ  مینکیم ؛ هصالخ  ار  نآ  رگید ، راب  ناگدنناوخ  لاح  هظحالم  هب  مه  ام  هدرک و  صیخلت  ار  نآ  ناشیا 

667 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، هناـهاگآان هدوهیب و  نانخـس  دناهتـسشن و  دجـسم  رد  هک  درک  هدـهاشم  ار  یهورگ  نابعـش ، هاـم  لّوا  زور  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما 

هام لّوا  زور  زورما  دـینک ! اهر  ار  نانخـس  هنوگنیا  دومرف : هدرک ؛ رپ  ار  اضف  ناشلاجنج  راج و  يادـص  دـنیوگیم و  ردـق  اـضق و  هراـبرد 
، هزور زامن ، ِتاریخ  ياههبعـش  تساهیکین ، تاریخ و  ياـههخاش  اههبعـش و  زکرم  هک  هدـش ، هدـیمان  نابعـش  رظن  نیا  زا  و  تسا ، ناـبعش 

نآ دـننام  مدرم و  نایم  رد  حالـصا  نادـنمزاین و  هب  هقدـص  ناگیاسمه و  ردام و  ردـپ و  هب  یکین  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تاکز ،
. تسا

: تسا نینچ  شاهصالخ  هک  درک  هراشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  یثیدح  هب  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 
هب دـهدیم  روتـسد  دوش و  زاب  تشهب  ياهرد  دـنکیم  رما  دـنوادخ  دوشیم ، هک  نابعـش  هام  لّوا  زور  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

ياـههخاش نیا  هک  دـنزیم  ادـص  راـگدرورپ  يوـس  زا  يداـنم  و  دـنک ، کـیدزن  اـیند  مدرم  هب  ار  شیاـههخاش  هک  [ 879 «] یبوط  » تخرد
هب دیزیهرپب و  مّوقز »  » تخرد ياههخاش  زا  و  دربیم ، تشهب  يوس  هب  ار  امـش  هک  دیزیوایب  اهنآ  هب  تسامـش ، سرتسد  رد  یبوط »  » تخرد

. دناشکیم خزود  يوس  هب  ار  امش  هک  دینزن  گنچ  نآ 
زا یکی  هب  دورب ، ریخ  ياهراک  زا  یکی  غارـس  هب  زور  نیا  رد  سک  ره  هک  دـنگوس ! هدـیزگرب  تلاـسر  هب  ارم  هک  ییادـخ  هب  دوزفا : سپس 
زا یکی  هب  دورب ، ّرـش  ياـهراک  زا  یکی  غارـس  هب  سک  ره  و  دـناشکیم ؛ تشهب  يوـس  هب  ار  وا  هتخیوآرد و  یبوـط »  » تخرد ياـههخاش 

. دناشکیم خزود  يوس  هب  ار  وا  هدز و  گنچ  مّوقز »  » تخرد ياههخاش 
: دومرف درمشرب و  ار  یبوط »  » تخرد ياههخاش  هب  ندز  گنچ  بابسا  زا  ییاههنومن  ترضح ، نآ  سپس 

ای دنزرف ، ردام و  ردـپ و  ای  رـسمه ، ود  نایم  ای  دریگب ، هزور  ای  دـناوخب ، یّبحتـسم  زامن  زور ، نیا  رد  بجاو ) ياهزامن  رب  هوالع   ) سک ره 
! تسا هتخیوآرد  یبوط »  » تخرد ياههخاش  زا  یکی  هب  دنک ، داجیا  افص  حلص و  ناگیاسمه ، ای  نادنواشیوخ ،
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، درادزاب مدرم  سومان  وربآ و  هب  ضّرعت  زا  ار  يزغم  کبس  ای  دیامن  تلافک  ار  یمیتی  دنک ، ادا  مدرم  هب  ار  دوخ  یهدب  هک  یـسک  نینچمه 
عییـشت ار  ینمؤم  دـیامن ؛ یکین  ردام  ردـپ و  هب  دـنک ؛ تدایع  ار  يرامیب  دروآ ، اجب  ار  وا  ياهتمعن  رکـش  اـی  دـناوخب ؛ نآرق  هک  یـسک  و 

. تسا هتخیوآ  یبوط »  » تخرد ياههخاش  زا  یکی  هب  دهد ؛ ماجنا  يرگید  ریخ  راک  ره  ای  دنک و  هزانج 
زا یکی  هب  دورب ، هام  نیا  رد  هانگ  ّرـش و  ياـهرد  زا  يرد  غارـس  هب  سک  ره  درک ، ثوعبم  تّوبن  هب  ارم  هک  سک  نآ  هب  مسق  دوزفا : سپس 

زامن رد  هک  یسک  دناشکیم ؛ شتآ  هب  ار  وا  هک  هتخیوآ  مّوقز »  » تخرد ياههخاش 
668 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

، دشاب هتشاد  ار  دنمزاین  نآ  لکـشم  ّلح  ناوت  وا  دهدب و  ار  دوخ  یگراچیب  حرـش  و  دیآ ، وا  دزن  يدنمزاین  ای  دیامن ، یهاتوک  دوخ  بجاو 
نادنواشیوخ و ای  دـنزرف ، ردـپ و  ای  رـسمه ، ود  نایم  ای  دریذـپن ، ار  ياهراچیب  راکهدـب  رذـع  ای  دریگن ؛ ار  وا  تسد  و  دـنک ، یهاتوک  یلو 

يراددوخ نامیتی ، راک  هب  یگدیـسر  زا  ای  دـنک ؛ راکنا  مدرم  هب  ار  دوخ  یهدـب  ای  دزادـنیب ؛ قافن  فالتخا و  ناـنمؤم ، رگید  ناـگیاسمه و 
هیاسمه زا  ای  دنک ،! راختفا  نآ  هب  درمـشب و  ار  شیوخ  ناهانگ  اهملظ و  ای  دورب ؛ داسف  وهل و  سلاجم  ياهیگدـنناوخ  غارـس  هب  ای  دـیامن ؛

هک تسا  مّوقز »  » تخرد ياههخاش  هب  نتخیوآرد  ببس  اهنیا  همه  دزاس ...  دونـشخان  دوخ ، زا  ار  شردام  ردپ و  ای  دنکن ، تدایع  شرامیب 
نایب ینـشور  هب  يونعم  لاثم  کی  رکذ  اب  ار  تواقـش  تداعـس و  ياههار  انعمرپ ، فیرـش و  ثیدـح  نیا  [ 880 .] دربیم مّنهج  هب  ار  ناـسنا 

هب تبسن  نینچمه  و  تسا ، هدومن  صّخشم  هام  نیا  رد  ار ، قلاخ  ّتیدوبع  قلخ و  هب  تمدخ  و  سفن ، بیذهت  يزاسدوخ و  قُرُط  و  هدرک ،
زاغآرس هک  نابعـش  هام  رد  هژیو  هب  تساشگهار ؛ لاس  ياههام  همه  يارب  هک  تسا  هداد  رادشه  تداعـس  زا  ّتیمورحم  یتخبدب و  بابـسا 

. تساهیکاپ اهیکین و  يوس  هب  يدیدج  تکرح 

نابعش هام  لامعا 

: تسا هنوگ  ود  رب  زین  نابعش  هام  لامعا 

: هام نیا  كرتشم  لامعا 

تفرگیم هزور  ار  هام  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  تسا . هدش  دیکأت  رایسب  هام  نیا  رد  یّبحتسم  هزور  هرابرد  هزور ؛ - 1
ار اهنآ  زا  يرـصتخم  هک  تسا  هدش  دراو  نابعـش  هام  هزور  هرابرد  یناوارف  تایاور  [ 881 .] درکیم لصو  ناضمر  كرابم  هاـم  هب  ار  نآ  و 

: مینکیم لقن 
، درادب هزور  ارم  هام  زا  زور  کی  سک  ره  تسادـخ ؛ هام  ناضمر  تسا و  نم  هام  نابعـش  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  فلا )
هک سک  ره  دزرمآیم و  ار  شاهتـشذگ  ناهانگ  دـنوادخ  دریگب ، هزور  ار  نآ  زا  زور  ود  سک ، ره  دوب و  مهاوخ  وا  عیفـش  تماـیق  رد  نم 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  ب ) [ 882 «.] نک عورش  ادتبا  زا  ار  تلامعا  ياهدش ) كاپ  ناهانگ  زا   ) دوشیم هتفگ  وا  هب  درادب ، هزور  زور  هس 
يا دومرفیم : درکیم و  عمج  ار  دوخ  باحـصا  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلانیز  ماما  دـشیم ، لـخاد  نابعـش  هاـم  نوچ  هک  تسا  هدـش  تیاور 

يارب سپ  تسا  نم  هام  نابعش  دومرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا ، نابعـش  هام  نیا  تسا ؟ یهام  هچ  نیا  دینادیم  نم ! نارای 
هب  بّرقت  يارب  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ّتبحم 

ص668 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
669 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

دای دـنگوس  تسوا  تسد  رد  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ناـج  هک  ییادـخ  نآ  ّقح  هب  دـیرادب ، هزور  ار  هاـم  نیا  دوخ ، راـگدرورپ 
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يارب ار  نابعـش  هام  سک  ره  هک : مدینـش  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  دومرف : مدینـش  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  مردـپ  زا  هک  منکیم 
زور رد  شیوخ  تمارک  هب  درادیم و  تسود  ار  وا  دنوادخ  دریگب ، هزور  دـنوادخ  هب  بّرقت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هب  ّتبحم 

: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگیم : لاّمج  ناوفـص  ج ) [ 883 .] دنادرگیم بجاو  وا  رب  ار  تشهب  و  دـنکیم ، کیدزن  تمایق 
دوجو یّمهم  زیچ  نآ  تلیضف  رد  ایآ  موش  تیادف  متفگ : نک ! راداو  نابعـش  هام  رد  هزور  هب  دنتـسه  وت  یحاون  فارطا و  رد  هک  ار  یناسک 

دهد ادن  هنیدم  رد  يدانم  هک  دادیم  نامرف  دیدیم ، ار  نابعش  هام  لاله  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يرآ ، دومرف : دراد ؟
: دیوگب و 

دنک يرای  هک  ار  یسک  دنک  تمحر  دنوادخ  سپ  تسا ، نم  هام  نابعش  هک  دیشاب  هاگآ  میامش ؛ يوس  هب  ادخ  هداتسرف  نم  برثی ! لها  يا 
هک ینامز  زا  دومرفیم : مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  دومرف : همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  سپـس  درادـب ) هزور  ار  نآ  ینعی   ) هام نیا  رب  ارم 
نم زا  زین  ماهدنز  هک  ینامز  ات  دشن و  توف  نم  زا  نابعـش  هام  هزور  زگره  مدینـش ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  يدانم  زا  ار  نخـس  نیا 

هزور دـنناوتیم ، هک  ار  رادـقم  ره  تسا  بوخ  دـنریگب ، هزور  ار  هام  همه  دـنناوتیمن  هک  اـهنآ  هّتبلا  [ ) 884 .] هَّللاءاشنا دش  دـهاوخن  توف 
(. دنریگب

: دیوگب هبترم  داتفه  زور  ره  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تیاور  قبط  - 2
[885 .] ََۀبْوَّتلا ُُهلَأْسا  َو  َهَّللاُرِفْغَتْسا 
: دیوگب هبترم  داتفه  زور  ره  - 3

[886 .] ِْهَیلا ُبُوتا  َو  ُموُّیَْقلا ، ُّیَْحلا  ُمیحَّرلا ، ُنمْحَّرلا  َوُه  اَّلا  َهلا  يذَّلا ال  َهَّللاُرِفْغَتْسا 
نآ لثم  دنک ، رافغتسا  هبترم  داتفه  هام  نیا  زا  زور  ره  سک  ره  تسا و  رافغتسا  هام  نیا  رد  اهرکذ  نیرتهب  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  زا 

ناوارف تلیضف  هام  نیا  رد  نادنمزاین  هب  کمک  نداد و  هقدص  - 4 [ 887 .] تسا هدرک  رافغتسا  هبترم  رازهداتفه  رگید  ياههام  رد  هک  تسا 
هقدـص دومرف : تسا ؟ مادـک  هام  نیا  رد  لامعا  نیرتهب  هَّللا ! لوسر  نبای  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دـیوگیم : يوار  دراد .

ار ياهّچبرتش  امـش  هک  نانچمه  دـهدیم  شرورپ  ار  وا  هقدـص  لاـعتم ، دـنوادخ  دـهد ، هقدـص  نابعـش  هاـم  رد  سک  ره  رافغتـسا . نداد و 
زا يرگید  تـیاور  رد  [ 888 !] دشاب هدش  گرزب  دُـحا  هوک  هزادـنا  هب  هک  یلاح  رد  دـسریم ، شبحاص  هب  تمایق  رد  و  دـیهدیم ، شرورپ 

مهیلع شلآ  ربمایپ و  رب  تاولـص  - 5 [ 889 .] تسا خزود  شتآ  زا  تاجن  ببـس  هام  نیا  رد  هقدـص  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  دراد . يدایز  باوث  هام  نیا  رد  مالـسلا 

[890 .] دیتسرفب تاولص  رایسب  نم ، لآ  نم و  رب  هام  نیا  رد  تسا ، نم  هام  نابعش 
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: دیوگب راب  رازه  هام ، نیا  مامت  رد  - 6
َنوُکِرْشُْملا  َهِرَک  َْول  َو  َنیّدلا ، َُهل  َنیِصلُْخم  ُهاَّیا ، اَّلا  ُُدبْعَنال  َو  ُهَّللا ، اَّلا  َهلا  ال 

هک دوشیم  جراـخ  شربق  زا  یلاـح  رد  تماـیق  رد  دـنک ؛ نینچ  هک  یـسک  تسا : هدـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  یتـیاور  رد  . 
تعکر ره  رد  درازگب ؛ زامن  تعکر  ود  نابعش ، هام  هبنـشجنپ  ره  رد  - 7 [ 891 .] دشخردیم مهدراهچ ) بش   ) ردـب بش  هام  لثم  شاهرهچ 

هروس  زا  دعب 
« دمح »

هروس  هبترم ، دص 
« دیحوت »

لقن هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  یتیاور  رد  دتـسرفب . تاولـص  راب  دـص  مالـس ، زا  سپ  دـناوخب و  ار 
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دزاس و هدروآرب  دشاب ، هتـشاد  هک  يویند  ینید و  ياهتجاح  زا  یتجاح  ره  دنوادخ  درازگب  ار  زامن  نیا  سک  ره  هک  تسا  هدـمآ  هدرک ،
. دنک مارح  خزود  شتآ  رب  ار  شدسج  دنوادخ  درادب ، هزور  ار  زور  نآ  سک  ره 

ناگتـشرف و  دننکیم ، تنیز  ار  اهنامـسآ  نابعـش ، هام  زا  هبنـشجنپ  زور  ره  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تیاور ، نیمه  رد 
رهظ تقو  رد  نابعش  هام  زا  زور  ره  رد  - 8 [ 892 !] نادرگ باجتسم  ار  ناشیاعد  زرمایب و  ار  هام  نیا  ِنارادهزور  ادنوادخ ! دننکیم : ضرع 

: دناوخب هدش  لقن  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  هک  ار  تاولص  نیا  نآ ، همین  بش  رد  و 
، َِۀلاسِّرلا ِعِضْوَمَو  ِةَُّوبُّنلا ، ِةَرَجَش  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا 

تلاسر  هاگیاج  تّوبن و  تخرد  نامه  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ 
یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِیْحَْولاِْتَیب ، ِلْهاَو  ِْملِْعلاِنِدْعَمَو ، ِۀَِکئالَْملا ، ِفَلَتُْخمَو 

رب ایادخ  یحو ، نادناخ  شناد و  ندعم  ناگتشرف و  دمآ  تفر و  لحم  و 
، اهَبِکَر ْنَم  ُنَمْأَی  ِةَِرماْغلا ، ِجَجُّللا  ِیف  ِۀَیِراْجلا  ِْکلُْفلا  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم 

تسا  ناما  رد  دوش  راوس  نآ  رب  سک  ره  هک  جاّوم ، ياهایرد  رد  تکرح  لاح  رد  یتشک  نامه  تسرف  دورد  شکاپ  نادناخ  دمحم و 
ُمِزاّللاَو  ٌقِهاز ، ْمُْهنَع  ُرِّخاَتُْملاَو  ٌقِرام ، ْمَُهل  ُمِّدَقَتُْملا  اَهَکََرت ، ْنَم  ُقَْرغَیَو 

كاله دـنامب  بقع  نانآ  زا  سک  ره  هدـش و  جراخ  نید  زا  دریگ ، یـشیپ  نانآ  رب  سک  ره  دوشیم و  قرغ  دـنک  كرت  ار  نآ  سک  ره  و 
نانآ  هارمه  سک  ره  دوش و 

، ِنیصَْحلاِفْهَْکلا ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ٌقِحال ، ْمَُهل 
مکحم  هاگهانپ  نامه  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دمحم و  رب  ایادخ  دوش ، قحلم  نانآ  هب  دشاب 

، َنیمِصَتْعُْملا ِۀَمْصِعَو  َنیبِراْهلا ، ِأَْجلَمَو  ِنیکَتْسُْملا ، ِّرَطْضُْملاِثایِغَو 
، نایوجهانپ هدنرادهگن  و  ملظ ) زا   ) ناگتخیرگ هانپ  اونیب و  هدنامرد  سردایرف  و 
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ِقَِحلَو  ًاضِر ، ْمَُهل  ُنوُکَت  ًةَریثَک  ًةالَص  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

ّقح  يارب  دشاب و  اهنآ  يدونشخ  هیام  هک  یناوارف  دورد  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ 
َمُهَّللا  َنیَملاْعلا ، َّبَر  ای  ٍةَُّوقَو  َْکنِم  ٍلْوَِحب  ًءآضَقَو ، ًءآدا  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم 

ایادخ نایناهج ، راگدرورپ  يا  وت  بناج  زا  ییورین  کمک و  اب  دشاب  هدش  فیلکت  ماجنا  هفیظو و  يادا  شکاپ  نادناخ  دّمحم و 
َْتبَجْوا  َنیذَّلا  ِرایْخَْألا ، ِراْربَْألا  َنیبِّیَّطلا  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص 

بجاو  ار  ناشّقح  تیاعر )  ) هک هدیزگرب  ناراکوکین  ناکاپ و  نامه  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب 
ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ْمُهَتَیالِوَو ، ْمُهَتَعاط  َتْضَرَفَو  ْمُهَقوُقُح ،

دورد شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  ياهدنادرگ ، مزال  ار  ناشتیالو  يرادربنامرف و  هتخاس و 
َةاساُوم یْنقُزْراَو  َِکتَیِصْعَِمب ، ینِزُْخت  الَو  َِکتَعاِطب ، یْبلَق  ْرُمْعاَو  ٍدَّمَُحم ،

کمک  یگدیسر و  نک  میزور  و  نادرگم ، اوسر  تینامرفان  اب  و  نادرگ ، دابآ  تیگدنب  اب  ار  ملد  تسرف و 
َیَلَع  َتْرَشَنَو  َِکلْضَف ، ْنِم  َّیَلَع  َْتعَّسَو  اِمب  َِکقْزِر ، ْنِم  ِْهیَلَع  َتْرَّتَق  ْنَم 

ياهدنارتسگ  تلدع  يور  زا  هداد و  تعسو  نم  رب  تناسحا  لضف و  زا  هچنآ  اب  ياهدنادرگ ، گنت  اهنآ  رب  ار  تیزور  هک  ار  یناسک  هب 
ُنابْعَش  َِکلُسُر ، ِدِّیَس  َکِِّیبَن  ُرْهَش  اذهَو  َکِّلِظ ، َتَْحت  ینَْتیَیْحاَو  َِکلْدَع ، ْنِم 

نابعش  هام  نامه  تسوت ، ناگداتسرف  رورس  اقآ و  وت ، ربمایپ  هام  نیا ، و  رادب ، هدنز  تدوخ  مرک ) فطل و   ) هیاس رد  ارم  و 
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ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناک  يذَّلا  ِناوْضِّرلاَو ، ِۀَمْحَّرلِاب  َْکنِم  ُهَتْفَفَح  يذَّلا 
ادخ مالس  دورد و  هک  ادخ - لوسر  ياهتفرگرب و  رد  ار  نآ  تیدونشخ  تمحر و  اب  هک 

ََکل  ًاعوُُخب  ِهِماَّیاَو ، ِهیلاَیل  یف  ِهِماِیقَو ، ِهِمایِص  یف  ُباْدَی  َمَّلَسَو ، ِهلاو  ِْهیَلَع 
وت ربارب  رد  ینتورف  يارب  نآ  ياهزور  اهبش و  رد  تدابع ) يارب   ) نتساوخ اپب  يرادهزور و  رد  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب 

ِناِنتْسِْإلا  یَلَع  اَّنِعاَف  َّمُهللا  ِهِمامِح ، ِّلَحَم  یلا  ِهِماظْعاَو  ِهِمارْکا  یف 
تربمایپ  ّتنس  هب  لمع  رد  ار  ام  ایادخ  دومرفیم ، ششوک  شگرم  ندیسرارف  ات  نآ  میظعت  تشادیمارگ و  و 

، ًاعَّفَشُم ًاعیفَش  یل  ُْهلَعْجاَو  َّمُهللا  ِْهیََدل ، ِۀَعافَّشلا  ِْلیَنَو  ِهیف ، ِِهتَّنُِسب 
هدش  هتفریذپ  شتعافش  هک  یعیفش  نم  يارب  ار  وا  ایادخ  امرف ، يرای  شتعافش  هب  ندیسر  هام و  نیا  رد 

یّنَع  ِۀَمیِْقلا  َمْوَی  َكاْقلا  یّتَح  ًاِعبَّتُم ، َُهل  یْنلَعْجاَو  ًاعَیْهَم ، َْکَیلا  ًاقیرَطَو 
يدونشخ  نم  زا  وت  هک  یلاح  رد  منک  تاقالم  ار  وت  تمایق  زور  رد  ات  نادرگ ، وا  وریپ  ارم  و  هد ، رارق  تهاگرد  يوس  هب  راومه  یهار  و 

، َناوْضِّرلاَو َۀَمْحَّرلا  َْکنِم  یل  َْتبَجْوا  ْدَق  ًایِضاغ ، یبُونُذ  ْنَع  َو  ًایِضار ،
هدومرف  بجاو  نم  رب  ار  تیدونشخ  تمحر و  ياهدیشوپ و  مشچ  مناهانگ  زا  و 
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[893 .] ِرایْخَْألا َّلَحَم  َو  ِرارَْقلا ، َراد  ینَْتلَْزناَو 

. ياهدومن لخاد  ناگدیزگرب  هاگیاج  یقاب و  يارس  رد  و 

هّینابعش تاجانم  - 9

مهیلع شنادـنزرف - مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ار  تاجانم  نیا  لابقا »  » باـتک رد  سوواـط » نب  دّیـس   » موحرم راوگرزب  ملاـع  هتفگ  هب 
. دندناوخیم نابعش  هام  رد  مالسلا - ۀّیحتلا و  فالآ 

دنتشاد تموادم  نآ  رب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  همه  هک  دراد  ناوارف  ّتیمها  تاجانم  نیا  هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  ریبعت  نیا  زا 
سکعنم نآ  رد  حطـس  نیرتالاب  رد  یمالـسا  نافرع  هرود  کی  عقاو  رد  تسا و  نآ  هداعلا  قوف  ّتیمها  رب  هاوگ  زین  نآ  ياوتحم  هعلاـطم  و 

هدومیپ ار  هَّللا  یلا  كولس  ریـس و  ینالوط  تاماقم  دنک ، هدایپ  دوخ  ناج  بلق و  نورد  رد  ار  میظع  تاجانم  نیا  میهافم  ناسنا  رگا  هدش و 
. تسا

. تسا تاریبعت  نیا  اب  رکف  حور و  نتخاس  گنهامه  سپس  نآ و  یلاع  فیطل و  تاریبعت  تاجانم و  نیا  دنبدنب  رد  ّتقد  تسا  مهم  هچنآ 
. دزاس نآ  ناقّلختم  زا  دهد و  رارق  تاجانم  نیا  لها  ار  ام  همه  هک  میهاوخیم  ادخ  زا 

ْعَمْساَو  َُکتْوَعَد ، اذا  یئاعُد  ْعَمْساَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا 
هک  یماگنه  امرف و  تباجا  ار  میاعد  مناوخیم  ار  وت  هک  یماگنه  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ 

َْنَیب  ُْتفَقَوَو  َْکَیلا ، ُْتبَرَه  ْدَقَف  َُکْتیَجان ، اذا  َّیلَع  ِْلْبقاَو  َُکْتیَدان ، اذا  یئاِدن 
ینتورف  تلاح  اب  ماهتخیرگ و  وت  يوس  هب  امن ، هّجوت  نم  هب  میوگ  نخس  وت  اب  نوچ  و  ونشب ، ار  میادص  منزیم  ادص  ار  وت 

یف  ام  ُمَْلعَتَو  یباَوث  َْکیََدل  اِمل  ًایِجار  َْکَیلا ، ًاعِّرضَتُم  ََکل ، ًانیکَتْسُم  َْکیَدَی 
مراد  لد  رد  هچنآ  و  مراد ، ار  وت  دزن  شاداپ  دیما  هدرک و  عّرضت  تهاگرد  هب  ماهداتسیا و  تربارب  رد 

یبَلَْقنُم  ُْرما  َْکیَلَع  یفْخَی  الَو  يریمَض  ُفِْرعَتَو  یتَجاح  ُُربَْختَو  یسْفَن 
مهاگیاج  تشگزاب و  یگنوگچ  يربخ و  اب  مداهن  زا  یهاگآ و  متجاح  زا  ینادیم و  ار 
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ُهوُجْراَو  یتَِبلَط  ْنِم  ِِهب  ُهَّوَفَتاو  یقِْطنَم  ْنِم  ِِهب  َئِْدبا  ْنا  ُدیرا  امَو  َياْوثَمَو ،
، مراوادیما نآ  هب  مراک  ماجنارس  يارب  میوگ و  نخس  نآ  زا  مروآ و  نابز  رب  مهاوخیم  هک  هچنآ  و 

ِرِخآ یلا  یّنِم  ُنوُکَی  امیف  يدِّیَس  ای  َّیَلَع  َكُریداقَم  ْتَرَج  ْدَقَو  یتَِبقاِعل 894 ،]
رخآ ات  هچنآ  رد  وت  تارّدقم  مرورس ، اقآ و  يا  تسین ، هدیشوپ  وت  رب 
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یصْقَنَو  یتَدایِز  َكِْریَغ  ِدَِیب  َكِدَِیبَو ال  یتَِینالَعَو  یتَریرَس  ْنِم  يرْمُع 

هن  تسوت  تسد  هب  منایز  دوس و  و  میزور )  ) يدایز مک و  و  تسا ، يراج  نم  رب  دنز  رس  نم  زا  ناهنپ  اراکشآ و  رمع 
ینَْتلَذَخ  ْناَو  یُنقُزْرَی  يذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ینَْتمَرَح  ْنا  یهلا  يّرَضَو  یعْفَنَو 

ینک  اهر  ارم  رگا  دهد و  يزور  ارم  یسک  هچ  ینک  مورحم  ارم  رگا  ایادخ  وت ، ریغ  تسد  هب 
، َکِطَخَس ِلُولُحَو  َِکبَضَغ  َنِم  َِکب  ُذوُعا  یهلا  ینُرُْصنَی  يذَّلا  اَذ  ْنَمَف 

، مربیم هانپ  وت  هب  تباذع  لوزن  مشخ و  زا  ایادخ  دنک ، يرای  ارم  یسک  هچ 
ِلْضَِفب  َّیلَع  َدوَُجت  ْنا  ٌلْها  َْتناَف  َِکتَمْحَِرل ، ٍلِهْاَتْسُم  َْریَغ  ُْتنُک  ْنا  یهلا 

ششخب  هتسیاش  تاهدرتسگ  یشخب  نوزف  هطساو  هب  وت  یلو  متسین  تتمحر  هتسیاش  رگا  ایادخ  راب 
یلُّکََوت  ُنْسُح  اهَّلَظا  ْدَقَو  َْکیَدَی ، َْنَیب  ٌۀَِفقاو  یسْفَِنب  ّیناَک  یهلا  َِکتَعِس ،

، تسا هدنکفا  هیاس  نآ  رب  وت  هب  میوکین  لّکوت  و  ماهداتسیا ، تلباقم  رد  دوخ  نم  ایوگ  ایادخ  یتسه ، نم  رب 
یلْوا  ْنَمَف  َتْوَفَع  ْنا  یهلا  َكِْوفَِعب ، ینَتْدَّمَغَتَو  ُُهلْها  َْتنا  ام  َْتلُقَف  َْکیَلَع ،

رتهتساش نآ  هب  یسک  هچ  سپ  یشخبب  رگا  ایادخ  یتفرگ . ارف  توفع  هب  ارم  و  ینآ ، هتسیاش  وت  هک  ار  هچنآ  یتفگ  سپ 
ُْتلَعَج  ْدَقَف  یلَمَع  َْکنِم  یِننُْدی  َْملَو  یلَجا  انَد  ْدَق  َناک  ْناَو  َِکلِذب ، َْکنِم 

رارقا سپ  دنکن ، کیدزن  وت  هب  ارم  ملامعاو  دوش  کیدزن  مگرم  رگا  و  تسا ، وت  زا 
، اَهل ِرَظَّنلا  ِیف  یسْفَن  یلَع  ُتْرُج  ْدَق  یهلا  یتَلیسَو  َْکَیلا  ِْبنَّذلِاب  َراْرقِْإلا 

، مدومن متس  دوخ  رب  مدرک  مسفن  هب  هک  یهّجوت  اب  ایادخ  مهدیم ، رارق  وت  هب  بّرقت  يارب  ياهلیسو  ار  هانگ  هب 
ْعَطْقَت  الَف  یتایَح  َماَّیا  َّیَلَع  َكُِّرب  ْلَزَی  َْمل  یهلا  اَهل ، ْرِفْغَت  َْمل  ْنا  ُْلیَْولااَهَلَف 

تناسحا  سپ  تسا ، يراج  نم  رب  یناگدنز  لوط  رد  هتسویپ  تناسحا  ایادخ  یشخبن ، ار  نآ  رگا  مسفن  رب  ياو  سپ 
یتامَم  َدَْعب  یل  َكِرَظَن  ِنْسُح  ْنِم  ُسَیآ  َْفیَک  یهلا  یتامَم  یف  یّنَع  َكَِّرب 

، موش سویأم  مگرم  زا  دعب  ترظن  نسح  زا  هنوگچ  ایادخ  نادرگم ، عطق  نم  زا  گرم  نامز  رد  ار 
َْتنا  ام  يْرما  ْنِم  َّلََوت  یهلا  یتایَح  یف  َلیمَْجلا  اَّلا  ینِّلَُوت  َْمل  َْتناَو 

، نک یتسرپرس  ینآ  هتسیاش  هک  نانچنآ  ار  میاهراک  ایادخ  يدومن ، میتسرپرس  ییوکین  هب  میگدنز  لوط  رد  وت  هک  یلاح  رد 
َتْرَتَس  ْدَق  یهلا  ُُهلْهَج ، ُهَرَمَغ  ْدَق  ٍِبنْذُم  یلَع  َِکلْضَِفب  َّیَلَع  ْدُعَو  ُُهلْها ،

زا ار  یناهانگ  ایادخ  نک ، هّجوت  هدناشک  دوخ  ماک  هب  ار  وا  شلهج  هک  يراکهنگرب  دوخ  لضف  هب  و 
يرْخُْألا  یف  َْکنِم  َّیَلَع  اهِْرتَس  یلا  ُجَوْحا  اَن  َو ا  اْینُّدلا ، ِیف  ًابُونُذ  َّیَلَع 

، مرتدنمزاین ترخآ  رد  وت  بناج  زا  اهنآ  ششوپ  هب  نم  هک  يدناشوپ  ایند  رد  نم 
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، َنیِحلاَّصلا َكِدابِع  ْنِم  ٍدَحَِأل  اهْرِهُْظت  َْمل  ْذا  ََّیلا  َْتنَسْحا  ْدَق  یهلا 
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، يدومن ناسحا  نم  رب  تاهتسیاش ، ناگدنب  زا  مناهانگ  ندناشوپ  اب  ایادخ 
یلَما  َطََسب  َكُدوُج  یهلا  ِداهْشَْألا ، ُِسُؤر  یلَع  ِۀَمیِْقلا  َمْوَی  ینْحَضْفَتالَف 

هدینارتسگ  ار  میوزرآ  تششخب  ایادخ  نادرگم ، اوسر  ارم  همه  روضح  رد  تمایق  رد  سپ 
َْنَیب  ِهیف  یضْقَتَمْوَی  َِکئآِقِلب  ینَّرُسَف  یهلا  یلَمَع  ْنِم  ُلَْضفا  َكُْوفَعَو 

ارم ینکیم  مکح  ناگدنب  نیب  هک  يزوررد  تتاقالم  هطساو  هب  ایادخ  تسا ، نم  لمع  زا  رترب  تتشذگ  و 
، ِهِرْذُع ِلُوبَق  ْنَع  ِنْغَتْسَی  َْمل  ْنَم  ُراِذتْعا  َْکَیلا  يراِذتْعِإ  یهلا  َكِدابِع ،

، تسین زاین  یب  شرذع  شریذپ  زا  هک  تسا  یصخش  شزوپ  دننام  وت  زا  مشزوپ  ایادخ  زاس ، دونشخ 
یتَجاح  َّدَُرت  یهلا ال  َنُوئیسُْملا ، ِْهَیلا  َرَذَتْعا  ِنَم  َمَرْکا  ای  يرْذُع  ْلَْبقاَف 

، نکم در  ار  متساوخرد  ایادخ  دنرب ، شهاگرد  هب  رذع  ناراکهنگ  هک  یسک  نیرتراوگرزب  يا  ریذپب  ار  مرذع  سپ 
َتْدَرا  َْول  یهلا  یلَماَو  یئآجَر  َْکنِم  ْعَطْقَت  الَو  یعَمَط  ْبِّیَُخت  الَو 

ار میراوخ  رگا  ایادخ  امرفم ، عطق  تدوخ  زا  ار  میوزرآ  دیما و  و  نادرگم ، دیماان  ار  معمط  و 
ینُّدَُرت  َکُّنُظا  ام  یهلا  یِنفاُعت  َْمل  یتَحیضَف  َتْدَرا  َْولَو  ینِدْهَت  َْمل  یناوَه 

رمع مامت  هک  مرادن  وت  هب  ینامگ  نینچ  ایادخ  يدرکیمن ، موفع  يدوب  هتساوخ  ار  مییاوسر  رگا  يدرکیمن و  متیاده  يدوب  هتساوخ 
ًاَدبا ًاَدبا  ُدْمَْحلا  َکَلَف  یهلا  َْکنِم ، اِهبَلَط  یف  يرْمُع  ُْتیَْنفا  ْدَق  ٍۀَجاح  یف 

، یگشیمه شیاتس  تسوت ، ِنآ  زا  شیاتس  دمح و  ایادخ  ینادرگزاب ، سویأم  ارم  وت  مشاب و  یتجاح  بلط  رد 
ینَتْذَخا  ْنا  یهلا  یضَْرتَو  ُّبُِحت  امَک  ُدیبَی ، الَو  ُدیزَی  ًادَمْرَس ، ًاِمئآد 

ممرج  هب  رگا  ایادخ  يوشیم ، دونشخ  يراد و  تسود  وت  هک  نانچنآ  دریذپن ، ناصقن  دوش و  ندوزفا  هک  نادواج  یمئاد ،
ْناَو  َِکتَرِفْغَِمب ، َُکتْذَخا  یبُونُِذب  ینَتْذَخا  ْناَو  َكِْوفَِعب ، َُکتْذَخا  یمْرُِجب 

رگا و  موشیم ، لّسوتم  تشزرمآ  هب  ینک  هذخاؤم  ارم  مهانگ  هب  رگا  موشیم و  لّسوتم  تتشذگ  هب  ینک  هذخاؤم  ارم 
ِْبنَج  یف  َرُغَص  َناک  ْنا  یهلا  َکُّبِحا ، ّینا  اهَلْها  ُتْمَلْعا  َراَّنلا  ِینَْتلَخْدا 

لباقم  رد  ملمع  هچ  رگا  ایادخ  مراد ، تسود  ار  وت  هک  منکیم  هاگآ  ار  نآ  لها  ینک  لخاد  شتآ  رد  ارم 
ْنِم  ُِبلَْقنا  َْفیَک  یهلا  یلَما  َِکئآجَر  ِْبنَج  یف  َُربَک  ْدَقَف  یلَمَع  َِکتَعاط 

تهاگرد  زا  هنوگچ  ایادخ  تسا ، رایسب  تمرک  هب  دیما  لباقم  رد  میوزرآ  یلو  تسا  كدنا  تتعاط 
ینَِبْلقَت  ْنا  َكِدوُِجب  یّنَظ  ُنْسُح  َناک  ْدَق  َو  ًاموُرْحَم ، ِۀَْبیَْخلِاب  َكِْدنِع 

هداد  رارق  تتمحر  دروم  ارم  هک  مراد  نظ  نسح  تششخب  هب  هک  یلاح  رد  مدرگرب ، مورحم 
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، َْکنَع ِوْهَّسلا  ِةَّرِش  یف  يرْمُع  ُْتیَْنفا  ْدَق  َو  یهلا  ًاموُحْرَم ، ِةاجَّنلِاب 
مدرک  يرپس  وت  زا  تلفغ  رد  ار  مرمع  هک  یلاح  رد  ینادرگ ، تاجن  لها  و 

يراِرتْغا  َماّیا  ْظِْقیَتْسا  ْمَلَف  یهلا  َْکنِم ، ِدُعابَّتلا  ِةَرْکَس  یف  یبابَش  ُْتیَْلباَو 
هدوب  تمرک  هب  رورغم  هک  يراگزور  رد  سپ  مدرک ، انف  وت  زا  يرود  یتسم  رد  ار  میناوج  و 

َْنَیب  ٌِمئاق  َكِْدبَع ، ُْنباَو  َكُْدبَع  اَن  اَو  یهلا  َکِطَخَس ، ِلیبَس  یلا  ینوُکُرَو  َِکب ،
ماوت  هدنب  دنزرف  وت و  هدنب  نم  ایادخ  مدشن ، رادیب  مدرکیم  تکرح  وت  بضغ  مشخ و  هار  رد  و 

ُْتنُک  اَّمِم  َْکَیلا  ُلَّصَنَتا  ٌْدبَع  اَنا  یهلا  َْکَیلا ، َکِمَرَِکب  ٌلِّسَوَتُم  َْکیَدَی ،
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یمک  زا  ار  دوخ  هک  متسه  ياهدنب  نم  ایادخ  میوجیم ، لّسوت  وت  هاگرد  هب  تمرک  هلیسو  هب  ماهداتسیا و  تربارب  رد 
ُْوفَْعلا ِذا  َْکنِم ، َْوفَْعلا  ُُبلْطاَو  َكِرَظَن ، ْنِم  یئایِْحتْسا  ِۀَِّلق  ْنِم  ِِهب  َکُهِجاوا 

وفع هک  اریز  مراد ، تشذگ  بلط  وت  زا  منکیم و  اهر  تیوس  هب  وت ، لباقم  رد  ناهانگ ) باکترا  رد   ) ایح
یف  اَّلا  َِکتَیِصْعَم  ْنَع  ِِهب  َلِقَْتناَف  ٌلْوَح  یل  ْنُکَی  َْمل  یهلا  َکِمَرَِکل ، ٌْتعَن 

هک  نیا  رگم  مرادن ، منک  یشوپ  مشچ  تینامرفان  زا  نآ  هطساو  هب  هک  ییورین  نم  ایادخ  تسوت ، مرک  تنیز 
یلاخْدِاب  َُکتْرَکَشَف  ُْتنُک ، َنوُکا  ْنا  َتْدَرا  امَکَو  َِکتَّبَحَِمل ، ینَتْظَْقیا  ٍْتقَو 

ارم هک  مرازگساپس  وت  زا  سپ  ماهدش ، یهاوخیم  وت  هک  نامه  نم  ینک ، رادیب  ارم  تتّبحم  قشع و  هب  وت ،
َرَظَن ََّیلا  ْرُْظنا  یهلا  َْکنَع ، ِۀَْلفَْغلا  ِخاسْوا  ْنِم  یْبلَق  ِریهْطَِتلَو  َکِمَرَک ، یف 

يدرک  شیادن  هک  یسک  دننام  ارم  ایادخ  یتخاس ، هزیکاپ  تلفغ  ياهیدیلپ  زا  هدرک و  لخاد  تمرک  رد 
ِنَع  ُدُْعبَی  ًاَبیرَق ال  ای  َکَعاطاَف ، َِکتَنوُعَِمب  ُهَْتلَمْعَتْساَو  ََکباجاَف ، ُهَْتیَدان  ْنَم 

زا هک  یکیدزن  يا  هد ، رارق  هّجوت  دروم  دومن ، تتعاطا  وا  یتشاداو و  تتعاط  هب  شیوخ  يرای  هب  تفگ و  تخساپ  و 
ِهینُْدی  ًاْبلَق  یل  ْبَه  یهلا  َُهباَوث ، اجَر  ْنَّمَع  ُلَْخبَیال  ًاداوَج  ایَو  ِِهب ، ِّرَتْغُملا 

هک  شخبب  یلد  نم  هب  ایادخ  دزرون . لخب  شناسحا  ِراودیما  هب  هک  ياهدنشخب  يا  و  تسین ، رود  شاهتفیرف 
َنإ  یهلا  ُهُّقَح ، َْکنِم  ُُهبِّرَُقی  ًارَظَنَو  ُُهقْدِص ، َْکَیلا  ُعَفُْری  ًاناِسلَو  ُُهقْوَش ، َْکنِم 

نآ  ایادخ  دزاس ، کیدزن  وت  هب  ارم  شّقح  هک  یهاگن  درب و  الاب  وت  يوس  هب  ارم  شیتسار  هک  ینابز  دزاس و  کیدزن  وت  هب  ارم  شقوش 
ِْهیَلَع  َْتلَْبقا  ْنَمَو  ٍلوُذْخَم ، ُْریَغ  َِکب  َذال  ْنَمَو  ٍلوُهْجَم ، ُْریَغ  َِکب  َفَّرَعَت  ْنَم 

ینک  ور  وا  هب  هک  یسک  ددرگن و  راوخ  دش  هدنهانپ  وت  هب  هک  نآ  و  دنامن ، سانشان  دش ، هتخانش  وت  هلیسو  هب  هک 
َِکب  َمَصَتْعا  ِنَم  َّناَو  ٌرینَتْسَُمل ، َِکب  َجَهَْتنا  ِنَم  َّنا  یهلا  ٍكُولْمَم ، ُْریَغ 

دوش لّسوتم  وت  هب  هک  یسک  تسا و  نشور  شهار  دریگ ، شیپ  ار  وت  هار  هک  یسک  انامه  ایادخ  ددرگن ، هدرب 
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الَو َِکتَمْحَر ، ْنِم  یّنَظ  ْبِّیَُخت  الَف  یهلا  ای  َِکب  ُتُْذل  ْدَقَو  ٌریجَتْسَُمل ،
، نادرگم دیماان  مراد  تتمحر  هب  هک  ینامگ  سپ  ماهدش ، هدنهانپ  وت  هب  ایادخ  دبای ، هانپ 

اَجَر ْنَم  َماقُم  َِکتَیالِو  ِلْها  یف  ینِْمقا  یهلا  َِکتَْفاَر ، ْنَع  یْنبُجَْحت 
ار وت  رتشیب  ّتبحم  دیما  هک  ار  یناسک  ماقم  تنرادتسود  نایم  رد  ایادخ  نادرگم ، مرود  تینابرهم  زا  و 

یف  یتَّمِهَو  َكِرْکِذیلا ، َكِرْکِِذب  ًاَهلَو  ینْمِْهلاَو  یهلا  َِکتَّبَحَم ، ْنِم  َةَدایِّزلا 
ار متّمه  و  نک ، ماهلا  نم  هب  هتسویپ  ار  تدای  یگتفیش  ایادخ  امرف ، اطع  نم  هب  دنراد 

ِلَحَِمب  ینَتْقَْحلا  اَّلا  َْکیَلَع  َِکب  یهلا  َکِسُْدق ، ِّلَحَمَو  َِکئآمْسا  ِحاَجن  ِْحَور 
هاگیاج  هب  ارم  تدوخرب  تدوخ  ّقح  هب  ایادخ  هد ، رارق  تیسدق  ّلحم  امسا و  هب  یبای  تسد  ینامداش  يارب 

یسْفَِنل  ُرِْدقا  ّیناَف ال  َِکتاضْرَم ، ْنِم  ِِحلاَّصلا  يَْوثَْملاَو  َِکتَعاط ، ِلْها 
دوخ زا  رش  عفد  رب  رداق  نم  هک  ارچ  نک ، قحلم  تتیاضر  دروم  هتسیاش  ناگدنب  نارادربنامرف و 

َکُکُولْمَمَو  ُِبنْذُْملاُفیعَّضلا ، َكُْدبَع  اَن  یهلا ا  ًاعْفَن ، اَهل  ُِکْلما  الَو  ًاْعفَد ،
هدنب  راکهانگ و  فیعض و  هدنب  نم  ایادخ  متسین ، دوخ  يارب  یتعفنم  بلج  و 

ْنَع  ُهُوْهَس  ُهَبَجَحَو  َکَهْجَو ، ُْهنَع  َْتفَرَص  ْنَّمِم  یْنلَعَْجت  الَف  ُبینُْملا 895 ،]
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هدرک  رود  تششخب  زا  ار  وا  شیاهاطخ  ياهدنادرگ و  يور  نانآ  زا  هک  یناسک  زا  ارم  سپ  ماوت ، راک  هبوت 
ِءآیِِضب اِنبُوُلق  َراْصبا  ِْرناَو  َْکَیلا ، ِعاطِْقنِْإلا  َلامَک  یل  ْبَه  یهلا  َكِْوفَع ،

ّتینارون  اب  ار  ام  ياهلد  هدید  و  شخبب ، نم  هب  ار  تدوخ  يوس  هب  قلخ  زا  لماک  ندیرب  ایادخ  هدم ، رارق 
ِنِدْعَم  یلا  َلِصَتَف  ِروُّنلا ، َبُجُح  ِبُولُْقلا  ُراْصبا  َقِرَْخت  یّتَح  َْکَیلا ، اهِرَظَن 

، دسرب يراوگرزب  جنگ  هب  دنک و  هراپ  ار  رون  عنام  ياههدرپ  ام  ياهلد  هدید  هک  نیا  ات  نک ، نشور  تدوخ  هب  هّجوت 
ُهَْتیَدان  ْنَّمِم  یْنلَعْجاَو  یهلا  َکِسُْدق ، ِّزِِعب  ًۀَقَّلَعُم  انُحاوْرا  َریصَتَو  ِۀَمَظَْعلا ،

يدناوخ  ار  وا  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ارم  ایادخ  دوش ، لصّتم  تتسادق  یگرزب  هب  ام  حاورا  و 
، ًارْهَج ََکل  َلِمَعَو  ًاّرِس ، ُهَْتیَجانَف  َِکلالَِجل ، َقِعَصَف  ُهَتْظَحالَو  ََکباجاَف ،

لمع اراکشآ  وا  یتفگ و  نخس  یناهنپ  وا  اب  سپـس  دش ، شوهدم  تتمظع  هوکـش و  رطاخ  هب  يداد و  رارق  هّجوت  دروم  و  دومن ، تتباجا  و 
، درک

ْنِم  یئآجَر  َعَطَْقنا  َالَو  ِسایَْألا ، َطُوُنق  یّنَظ  ِنْسُح  یلَع  ْطِّلَسا  َْمل  یهلا 
مرک  زا  ار  مدیما  و  مدرکن ، ّطلسم  مینیب  شوخ  رب  ار  يدیماان  ایادخ 
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یّنَع  ْحَفْصاَف  َْکیََدل ، یْنتَطَقْسا  ْدَق  ایاطَْخلا  َِتناک  ْنا  یهلا  َکِمَرَک ، ِلیمَج 

دامتعا رطاخ  هب  سپ  هتخادنا ، ترظن  زا  ارم  متاهابتشا  رگا  ایادخ  مدرکن ، عطق  تیوکین 
ْدَقَف َکِفُْطل ، ِمِراکَم  ْنِم  ُبُونُّذلا  ِیْنتَّطَح  ْنا  یهلا  َْکیَلَع ، یلُّکََوت  ِنْسُِحب 

سپ  هتخاس ، رود  تفطل  یگرزب  زا  ارم  مناهانگ  رگا  ایادخ  رذگرد ، نم  زا  وت  هب  مکین 
ِدادِْعتْسِْإلا ِنَع  ُۀَْلفَْغلا  ِیْنتَمانا  ْنا  یهلا  َکِفْطَع ، ِمَرَک  یلا  ُنیقَْیلا  ِینَهَّبَن 

، هتخاس لفاغ  ترادید  یگدامآ  زا  ارم  تلفغ  رگا  ایادخ  هدرک ، هاگآ  تتفوطع  یگرزب  هب  ارم  منیقی 
ِراَّنلا َیلا  یناعَد  ْنا  یهلا  َِکئالآ ، ِمَرَِکب  ُۀَفِْرعَْملا  ِیْنتَهَّبَن  ْدَقَف  َِکئآِقِلل ،

يوس  هب  ارم  تگرزب  تازاجم  رگا  ایادخ  هدرک ، رادیب  ارم  تگرزب  ياهتمعن  هب  یهاگآ  یلو 
، ُلَئْسا َکَلَف  یهلا  َِکباَوث ، ُلیزَج  ِۀَّنَْجلا  َیلا  یناعَد  ْدَقَف  َِکباقِع ، ُمیِظَع 

، مهاوخیم وت  زا  ایادخ  دنکیم ، توعد  تشهب  يوس  هب  ارم  تگرزب  شاداپ  یلو  دناوخیم ، شتآ 
ْناَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َُکلَئْسا  ُبَغْراَو ، ُلِهَْتبا  َْکَیلاَو 

یتسرف  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخیم  وت  زا  مقاتشم ، وت  هب  هدرک و  يراز  وت  يوس  هب  و 
الَو َكِرْکُش ، ْنَع  ُلُفْغَیالَو  َكَدْهَع ، ُضُْقنَی  الَو  َكَرْکِذ ، ُمیُدی  ْنَّمِم  ینَلَعَْجت 

دنوشیمن لفاغ  وت  رکش  زا  دننکشیمن و  ار  تنامیپ  دنتسه و  وت  دای  هب  هتسویپ  هک  یهد  رارق  یناسک  زا  ارم  و 
، ًافِراع ََکل  َنوُکاَف  ِجَْهبَْألا ، َكِّزِع  ِرُوِنب  ینْقِْحلاَو  یهلا  َكِْرمِاب ، ُّفِخَتْسَی 

مسانشب  ار  وت  ات  هد ، دنویپ  تتّزع  ناشخرد  رون  هب  ارم  ایادخ  دنرمشیمن ، کبس  ار  تنیمارف  و 
یَّلَصَو  ِمارْکِْإلاَو ، ِلالَْجلا  اَذ  ای  ًاِبقاُرم ، ًاِفئآخ  َْکنِمَو  ًافِرَْحنُم ، َكاوِس  ْنَعَو 

دورد و  يراوگرزب ، لالج و  بحاص  يادخ  يا  مشاب ، وت  نامرف  بقارم  ناسرت و  وت  زا  منیزگ و  يرود  وت  ریغ  زا  و 
[896 .] ًاریثَک ًامیلْسَت  َمَّلَسَو  َنیرِهاَّطلا ، ِِهلآ  َو  ِِهلوُسَر  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا 

. داب ناشیا  رب  ناوارف  دورد  مالس و  شکاپ و  نادناخ  دّمحم و  شاهداتسرف  رب  ادخ 
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، دـشاب یبـلق  روـضح  تقو  ره  رد  هک  تسا  ياهیلاـع  نیماـضم  ياراد  تسا و  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  شزرارپ  ياـهتاجانم  زا  تاـجانم  نـیا 
. تسا بسانم  نآ ، میهافم  رد  ندرک  رکف  نآ و  ندناوخ 

: نابعش هام  ياهزور  اهبش و  صوصخم  لامعا 

، نآ هلمج  زا  هک  تسا  هدش  رکذ  يدایز  ياهزامن  لابقا »  » باتک رد  هام  لّوا  بش  يارب  هام : لّوا  بش 
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دوشیم و هدناوخ  دیحوت »  » هبترم هدزناپ  و  دمح »  » هبترم کی  یتعکر  ره  رد  هک  مالـس ) کی  هب  تعکر  ود  ره   ) تسا زامن  تعکر  هدزاود 
یناوارف تلیـضف  زور  نیا  هزور  هاـم : لّوا  زور  [ 897 .] تسا هدـش  رکذ  زامن  نیا  يارب  یناوارف  شاداپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا 

و [ 898] دوشیم بجاو  وا  رب  تشهب  دریگب ، هزور  ار  نابعـش  هام  لّوا  زور  سک  ره  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دراد و 
هزور ار  نابعـش  هام  لّوا  ِزور  هس  سک  ره  هک  تسا  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  لابقا »  » باـتک رد  سوواـط » نب  دّیـس  »

، دناوخب ار  دحا » ُهَّللا  َوُه  ُلق   » هبترم هدزای  و  دمح »  » هبترم کی  یتعکر  ره  رد  هک  درازگب  زامن  تعکر  ود  دنک و  مایق  ار  شیاهبش  دریگب و 
وا زا  ار  یناوارف  ناـهانگ  دـنوادخ  دزاـس و  فرطرب  وا  زا  ار  يرگمتــس  هطلــس  ره  سیلبا و  ّرــش  نـیمز و  نامــسآ و  لـها  ّرــش  دـنوادخ 

مالـسلا امهیلع  یلع  نب  نیـسح  تداعـس  اب  تدالو  زور  حابـصم ،»  » رد یـسوط  خیـش  لقن  رب  انب  زور  نیا  هاـم : موس  زور  [ 899 .] دزرمآیم
هیلع نیسح  ماما  ام  يالوم  دوب : هدمآ  نآ  رد  هک  دیسر  ياهمان  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  لیکو  ینادمه » ءالع  نب  مساق   » زا تسا .

: ناوخب ار  اعد  نیا  ریگب و  هزور  ار  زور  نآ  اذل  دش ؛ ّدلوتم  نابعش  موس  هبنشجنپ ، زور  رد  مالسلا 
َْلبَق  ِِهتَداهَِشب  ِدوُعْوَْملا  ِمْوَْیلا ، اَذه  یف  ِدُولْوَْملا  ِّقَِحب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا 

شتداهش  هب  هدعو  تدالو  زا  لبق  و  هدش ، ّدلوتم  زور  نیا  رد  هک  يدنزرف  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ 
اََّمل َو  اْهیَلَع ، ْنَم  َو  ُضْرَْألا  َو  اهیف ، ْنَم  َو  ُءآمَّسلا  ُْهتََکب  ِِهتَدالِو ، َو  ِِهلالِْهتْسا 

، هتسیرگ وا  رب  تسا  نآ  رد  هک  ره  نیمز و  نامسآ و  دراذگب ، ناهج  نیا  رب  مدق  هک  نآ  زا  شیپ  هدش و  هداد 
، ِةَّرَْکلا َمْوَی  ِةَرْصُّنلِاب  ِدوُدْمَْملا  ِةَرْسُْألا ، ِدِّیَس  َو  ِةَْربَْعلا ، ِلیتَق  اْهیََتبال ، ْأَطَی 

(، قح هب  و   ) تعجر زور  رد  هدش  يرای  شنادناخ و  رورس  اقآ و  کشا و  هتشک  نآ  قح ) هب  (و 
ُهَعَم  َزْوَْفلا  و  ِِهَتبُْرت ، یف  َءآفِّشلا  َو  ِِهلْسَن ، ْنِم  َۀَِّمئَْألا  َّنا  ِِهْلتَق  ْنِم  ِضَّوَعُْملا 

رد يزوریپ  وا و  تبرت  رد  نامرد  افش و  وا و  لسن  رد  تماما  دادتما  شندش  هتشک  شاداپ  هک  یسک  نآ 
اوُکِرُْدی یّتَح  ِِهتَْبیَغ ، َو  ْمِهِِمئآق  َدَْعب  ِِهتَْرتِع ، ْنِم  َءآیِصوَْألاو  ِِهَتبْوا ، یف 

ماقتنا  نتفرگ  نامز  ات  شتبیغ  مئاق و  مایق  زا  دعب  نانیشناج  تسوا و  اب  تعجر 
ُهَّللا  یَّلَص  ٍراْصنا ، َْریَخ  اُونوُکَیَو  َراَّبَْجلا ، اوُضُْریَو  َراَّثلا ، اوُرَْأثَی  َو  َراتْوَْألا ،

ادخ دورد  زور  بش و  شدرگ  اب  هک  دنناروای  نیرتهب  اهنآ  تسوا و  نادناخ  زا  ادخ ، يدونشخ  یهاوخنوخ و  و 
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ُلَئْساَو  ُلَّسََوتا ، َْکَیلا  ْمِهِّقَِحبَف  َّمُهللا  ِراهَّنلاَو ، ِلیَّللا  ِفالِتْخا  َعَم  ْمِْهیَلَع ،
مهاوخیم  وت  زا  هدش و  لّسوتم  وت  هب  ناشیا  قح  هب  ایادخ  داب ، ناشیا  رب 

، ِهِْسماَو ِهِمْوَی  یف  َطَّرَف  اَّمِم  ِهِسْفَن  یلا  ٍئیسُم  ٍفِرَتْعُم ، ٍفِرَتْقُم  َلاؤُس 
زورید زورما و  ياهیهاتوک  زا  دوخرب  هدرک  يدب  هدننک و  فارتعا  راکهانگ و  صخش  نتساوخ  دننام 

، ِِهتَْرتِع َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  َّمُهللا  ِهِْسمَر ، ِّلَحَم  یلا  َۀَمْصِْعلا  َُکلَئْسَی 
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تسرف  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  شنفد . ّلحم  ات  ار  هانگ  زا  تمصع  دهاوخیم  وت  زا  هک 
َمُهللا  ِۀَماقِْإلا ، َّلَحَم  َو  ِۀَمارَْکلا ، َراد  ُهَعَم  اْنئَِّوب  َو  ِِهتَْرمُز ، یف  انْرُشْحاَو 

ایادخ هد ، ياج  يدبا  يارس  تشهب و  رد  وا  هارمه  ار  ام  امرف و  روشحم  وا  نارای  عمج  رد  ار  ام  و 
اْنلَعْجاَو ُهَتَِقباسَو ، ُهَتَقَفاُرم  اْنقُزْراَو  ِِهتَْفلُِزب ، اْنمِرْکاَف  ِِهتَفِْرعَِمب  انَْتمَرْکا  امَکَو 

، امرف ام  بیصن  ار  وا  هنیرید  یتسود  و  راد ، یمارگ  زین  وا  هب  یکیدزن  هب  سپ  یتشاد  یمارگ  وا  تخانش  هب  ار  ام  هک  هنوگنامه 
ِِهئآیِصْوا  ِعیمَج  یلَعَو  ِهِرْکِذ ، َْدنِع  ِْهیَلَع  َةالَّصلا  ُِرثُْکیَو  ِهِْرمَِأل ، ُمِّلَُسی  ْنَّمِم 

نانیشناج  همه  رب  وا و  رب  شمان  رکذ  ماگنه  رد  دنیوا و  نامرف  عیطم  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  و 
، ِرَهُّزلا ِموُجُّنلا  َرَشَع ، ْیَْنثِْإلا  ِدَدَْعلِاب  َْکنِم  َنیدوُدْمَْملا  ِِهئآیِفْصا ، ِلْهاَو 
ناشخرد  ناگراتس  نآ  شنادناخ ، زا  هدش  يرای  هدیزگرب  هدزاود  و 
، ٍۀَبِهْوَم َْریَخ  ِمْوَْیلا  اَذه  یف  اَنل  ْبَهَو  َّمُهللا  ِرَشَْبلا ، ِعیمَج  یلَع  ِجَجُْحلاَو 

امرف اطع  ام  هب  ار  ششخب  نیرتهب  زور  نیا  رد  ایادخ  دنتسرفیم ، دورد  رایسب  رشب ، یمامت  رب  تّجح  و 
ُسُرُْطف  َذاعَو  ِهِّدَج ، ٍدَّمَحُِمل  َْنیَسُْحلاَْتبَهَو  امَک  ٍۀَِبلَط ، َّلُک  ِهیف  اَنل  ْحِْجنا  َو 

هب  سرطف  يدومرف و  اطع  دّمحم  شّدج  هب  ار  نیسح  هک  هنوگ  نامه  روآ ، رب  ار  ياهتساوخ  ره  و 
َنیمآ  ُهََتبْوا ، ُرِظَْتننَو  ُهََتبُْرت ، ُدَهْشَن  ِهِدَْعب ، ْنِم  ِهِْربَِقب  َنوُِذئاع  ُنْحَنَف  ِهِدْهَِمب ،

لوبق میتسه ، وا  دّدجم  تشگزاب  رظتنم  هدش و  رـضاح  شتبرت  رـس  رب  میاهدنهانپ ، شربق  هب  وا  زا  دعب  زین  ام  سپ  دش ، هدـنهانپ  شاهراوهگ 
امرف

[900 .] َنیَملاْعلا َّبَر 
نایناهج  راگدرورپ  يا 

رد ترضح  نآ  هک  تسا  ییاعد  نیرخآ  اعد  نیا  یناوخیم . تسا  فورعم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياعد  هب  هک  ار  اعد  نیا  نآ ، زا  سپ 
: دناوخ دندوب ) دایز  شنانمشد  هک  يزور  نامه   ) اروشاع زور 
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ٌِینَغ  ِلاحِْملا ، ُدیدَش  ِتوُرَبَْجلا ، ُمیظَع  ِناکَْملا ، ِیلاعَتُم  َْتنا  َّمُهللا 

تاقولخم  زا  يّربدم ، رایسب  یقلطم ، تردق  یناکم ، الاو  وت  ایادخ 
، ِۀَمْحَّرلا ُبیرَق  ُءآشَت ، ام  یلَع  ٌرِداق  ِءآیِْربِْکلا ، ُضیرَع  ِِقیالَْخلا ، ِنَع 

کیدزن و تتمحر  ییاناوت ، یهاوخ  هچنآ  هب  عیسو و  ترادتقا  يزاینیب ،
اِمب ٌطیُحم  َتیعُد ، اذإ  ٌبیرَق  ِءالَْبلا ، ُنَسَح  ِۀَمْعِّنلا ، ُِغباس  ِدْعَْولا ، ُقِداص 

، یطیحم يدیرفآ  هچنآ  هب  و  یکیدزن ، يوش  هدناوخ  هک  ینامز  تسوکین ، تشیامزآ  ناوارف و  تتمعن  تسار و  تاهدعو 
ام ٌكِرْدُم  َو  َتْدَرا ، ام  یلَع  ٌرِداق  َْکَیلا ، َبات  ْنَِمل  َِۀبْوَّتلا  ُِلباق  َْتقَلَخ ،

تسدب  یهاوخ  هچنآ  ییاناوتینک ، هدارا  هچنآ  رب  یناگدننک و  هبوت  ریذپهبوت 
، ًاجاتُْحم َكوُعْدا  َتْرِکُذ ، اذا  ٌروُکَذ  َو  َتْرِکُش ، اذا  ٌروُکَش  َو  َْتبَلَط ،

، مناوخ زاینلاح  هب  ار  وت  ینک ، دای  دننک  تدای  هک  هاگ  نآ  يریذپ ، ساپس  يوش  ساپس  هک  هاگ  نآ  يرآ 
ُنیعَتْساَو  ًابوُرْکَم ، َْکَیلا  یْکبا  َو  ًاِفئآخ ، َْکَیلا  ُعَْزفا  َو  ًاریقَف ، َْکَیلا  ُبَغْراَو 

وت زا  یناوتان  اب  و  منک ، هیرگ  تهاگرد  هب  يدنمدرد  اب  و  مرب ، هانپ  تهاگرد  هب  سرت  اب  و  منک ، هّجوت  تیوس  هب  یگدنامرد  لاح  هب  و 
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 .... ًاِیفاک َْکیَلَع  ُلَّکَوتا  َو  ًافیعَض ، َِکب 
. یتسه یفاک  وت  هک  یلاح  رد  منک  لّکوت  وت  رب  مهاوخ و  کمک 

قح هب  ام  موق  و  ام ، نیب  ایادخ  : » دنکیم ضرع  مالـسلا  هیلع  ماما  اریز  دراد ، یـصوصخ  هبنج  هک  دوشیم  هدـید  یتمـسق  اعد  نیا  لیذ  رد 
بیرف رکم و  هار  دنتـشادرب و  ام  يرای  زا  تسد  یلو ) دندومن  يرادافو  مالعا  دندرک و  توعد  ار  ام   ) دندز گنرین  ام  هب  اهنآ  نک ! يرواد 
میتسه هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دّمحم  تبیبح  نادنزرف  وت و  ربمایپ  ترتع  ام  هک  یلاح  رد  دندش  ام  نتـشک  هدامآ  دنتفرگ ، شیپ  ار 

: تشاد هضرع  سپس  یتخاس » یحو  نیما  يدیزگرب و  تّوبن  هب  ار  وا  هک  یسک  نامه 
[901 .] َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب  ًاجَرْخَمَو ، ًاجَرَف  انِْرما  ْنِم  اَنل  ْلَعْجاَف 

. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تتمحر  هب  هد ، رارق  يزیرگ  هار  شیاشگ و  ام  راک  يارب  سپ 
دومرف دناوخیم و  زور  نیا  رد  ار  اعد  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تفگیم  هک  مدینش  يرفوزب  ّیلع  نب  نیـسح  زا  تفگ : شاّیع  نبا 

[902 .] تسا مالسلا  هیلع  نیسح  تدالو  زور  نآ  تسا و  نابعش  موس  زور  ياهاعد  زا  اعُد  نیا  هک 
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یلامعا اهبش  نیا  يارب  دوشیم . هدـیمان  نشور ، ياهبـش  ینعی  ضیب » یلایل  ، » مهدزناپ مهدراـهچ و  مهدزیـس و  بش  هاـم : مهدزیـس  بش 
. دش نایب  هحفص 643 )  ) بجر هام  لامعا  رد  هک  تسا 

زا مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تسا ؛ یکرابم  رایسب  بش  بش ، نیا  نابعش : همین  بش 
هب دـنوادخ  بش ، نیا  رد  تسا . لاس  ياهبش  نیرتتلیـضفاب  ردـق  بش  زا  دـعب  بش ، نآ  دومرف : دـش ، لاؤس  نابعـش  همین  بش  تلیـضف 

شـشوک یعـس و  دـنوادخ  هب  بّرقت  يارب  بش ، نیا  رد  دزرمآیم ؛ ار  نانآ  شیوخ ، مرک  هب  دـیامرفیم و  اـطع  ار  دوخ  لـضف  شناگدـنب 
یمادام دنادرگنرب ، یلاخ  تسد  ار  يدنمزاین  هک  تسا  هدرک  دای  مسق  دوخ  سّدقم  تاذ  هب  دنوادخ  هک  تسا  یبش  بش ، نیا  اریز  دییامن !

ردق بش  هک  هنوگنآ  داد ، رارق  مالـسلا  مهیلع  تیبلالها  ام  يارب  ار  نآ  لاعتم  يادخ  هک  تسا  یبش  دهاوخن و  ار  یهانگ  تیـصعم و  هک 
تدالو هک  تسا  نیا  بش  نیا  تاـکرب  هلمج  زا  [ 903 .] دـینک شـشوک  بش  نیا  رد  یهلا  يانث  اعد و  رد  سپ  داد . رارق  ام  ربمایپ  يارب  ار 

نم ّرس   » رد لاس 255 ، رد  بش  نیا  رحس  رد  فیرّشلا - هجرف  یلاعت  هَّللالّجع  نامز - ماما  دوعوم ، يدهم  ّتیرـشب ، ملاع  یجنم  تداعـساب 
. دوزفا بش  نیا  تفارش  رب  و  دش ، عقاو  يأر ، 

: تسا لمع  دنچ  بش  نیا  يارب 
زامن و هب  تسا ، بش  نیا  ياـیحا  مود : [ 904 .] تسا ناهانگ  فیفخت  ببـس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  قبط  هک  تسا  لسغ  لّوا :

یماگنه : » تسا هدمآ  دنکیم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ترـضح  هک  یتیاور  رد  رافغتـسا . اعد و 
دنوادخ بناج  زا  بش ، نیا  رخآ  ات  لّوا  زا  اریز  دیرادب ، هزور  ار  شزور  دیرب و  رس  هب  تدابع  هب  ار  نآ  دسریم  ارف  نابعـش  همین  بش  هک 

يزور بلط  هک  تسه  یسک  ایآ  مزرمایب ؟ ار  وا  ناهانگ  ات  دبلط ، شزرمآ  شیوخ  ناهانگ  زا  هک  تسه  ياهدننک  رافغتسا  ایآ  دیآیم : ادن 
ره تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  لیئربج  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  نینچمه  [ 905 [.»؟ مشخب تعسو  ار  وا  يزور  نم  دنک و 
وا لزنم  هاـگیاج و  و  دزرمآیم ، ار  شناـهانگ  دـنوادخ  درادـب ، اـیحا  رافغتـسا و ...  زاـمن و  اـعد و  ریبکت و  حـیبست و  هب  ار  بش  نیا  سک 

 ... دوب دهاوخ  تشهب 
. دنراد ایحا  ار  نآ  هد  نامرف  تتّما  هب  و  رادب ، ایحا  ار  بش  نیا  دّمحم ! يا 

مورحم بش  نیا  تکرب  ریخ و  زا  هک  تسا  یـسک  یعقاو  مورحم  تفگ : ناـیاپ  رد  بش ، نـیا  يارب  يرگید  لـیاضف  ناـیب  زا  سپ  لـیئربج 
[907 .] تسا هدش  لقن  بش  نیا  يایحا  زین  مالسلا  هیلع  نیدباعلانیز  ماما  زا  [ 906 !] دشاب
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اهبلق هک  زور  نآ  رد  درادـب ، اـیحا  ار  بش  نیا  سک  ره  هک  تسا  هدـش  لـقن  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  یتـیاور  رد  نـینچمه 
ناهانگ شزرمآ  ثعاب  و  تسا ، لامعا  لضفا  زا  بش  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تراـیز  موس : [ 908 .] درم دهاوخن  شبلق  دریمیم ،

: هلمج زا  تسا  هدش  لقن  يدّدعتم  تایاور  بش  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  تلیضف  رد  [ 909 .] تسا
هحفاصم وا  اب  ربماـیپ  رازه  راـهچ  تسیب و  دـصکی و  دراد  تسود  سک  ره  تسا : هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ریـصبوبا  - 1
ترـضح نآ  ترایز  هب  دنوادخ  نذا  هب  بش  نیا  رد  ناربمایپ  حاورا  اریز  دنک ؛ ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  نابعـش ، همین  رد  دـنک ،

هب دنوادخ ) بناج  زا   ) یلعا قفا  زا  دوشیم  نابعش  همین  هک  یتقو  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يرگید  تیاور  رد  - 2 [ 910 !] دنوریم
ربماـیپ تراـگدرورپ و  هدـهع  هـب  وـت  شاداـپ  درگرب ، هدـیزرمآ  ناـهانگ  اـب  نوـنکا  هـک ، دـنهدیم  ادــن  مالــسلا  هـیلع  نیــسح  ماـما  رئاز 
تمـس هب  دورب و  يرگید  زاب  ياضف  ای  هناـخ و  ماـب  يور  رب  بش ، نآ  ناـسنا  هک  تسا  نآ  ترـضح  نآ  تراـیز  ّلقاّدـح  [ 911 !] تسادخ

: دیوگب دنک و  هراشا  هلبق  ِتسار  تمس  هب  تشگنا  اب  دنکفا و  رظن  رس  يالاب  هب  هاگنآ  دنک ، هاگن  نامسآ  پچ  تسار و 
[912 .] ُُهتاکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِْدبَع  ابأ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

هحفص 412) . ) تشذگ تارایز  شخب  رد  هک  دشابیم  زین  ياهصوصخم  ترایز  نابعش  همین  بش  يارب 
***

مالسلا هیلع  نامز  ماما  ترایز  هلزنم  هب  دناهدرک و  لقن  ار  نآ  یسوط » خیش   » و سوواط » نب  دّیس   » بانج هک  تساعد  نیا  ندناوخ  مراهچ :
: تسا

یلا  َْتنَرَق  یتَّلا  اَهِدوُعْوَمَو  َِکتَّجُحَو ، اهِدُولْوَمَو  ِهِذه  اِنتَْلَیل  ِّقَِحب  َّمُهَّللا 
رب هک  ياهدش  هداد  هدعو  بش  تتّجح و  نآ و  دولوم  بش و  نیا  ّقح  هب  ایادخ 

َبِّقَعُم  الَو  َِکتاِملَِکل ، َلِّدَبُم  ًالْدَعَو ال  ًاقْدِص  َُکتَِملَک  ْتَّمَتَف  اًلْضَف ، اِهلْضَف 
ياهدننک  بیقعت  تنانخس و  يارب  ياهدنهد  رییغت  هک  یلاح  رد  لدع ، یتسار و  هب  تنخس  دش  لماک  سپ  يدومن  هارمه  یتلیضف  شلضف 

ِءآیْخَط یف  ُروُّنلا  ُمَلَْعلاَو  ُقِرْشُْملا ، َكُؤآیِضَو  ُقِّلاَتُْملا ، َكُرُون  َِکتایِأل ،
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یکیرات  رد  ینارون  هناشن  ییوت  و  تسا ، نابات  تییانشور  ناشخرد و  ترون  تسین ، تتایآ  يارب 
، ُهُدَّهُش ُۀَِکئالَْملاَو  ُهُِدتْحَم ، َمُرَکَو  ُهُِدلْوَم ، َّلَج  ُرُوتْسَْملا ، ُِبئاْغلا  ِروُْجیَّدلا ،

، وا ناهاوگ  ناگتشرف  تسا و  فیرش  شداژن  گرزب و  شتدالو  هک  هدیشوپ  ناهنپ و  نآ  یناملظ ، بش 
يذَّلا ال ِهَّللا  ُْفیَس  ُهُداْدما ، ُۀَِکئالَْملاَو  ُهُداعیم ، َنآ  اذا  ُهُدِّیَُؤمَو  ُهُرِصان  ُهَّللاَو 

هک  ادخ  هدنّرب  ریشمش  دنیوا ، روای  ناگتشرف  هک  یلاح  رد  دسر و  ارف  شاهدعو  هک  هاگنآ  تسوا ، هدننک  دییأت  روای و  دنوادخ  و 
، ِرْهَّدلا ُرادَم  اُوبْصَی ، يذَّلا ال  ِْملِْحلاوُذ  َو  ُوبْخَی ، يذَّلا ال  ُهُرُونَو  ُوْبنَی ،

راگزور شدرگ  روحم  شناردپ ) وا و   ) ددرگن بیکشان  هک  يرابدرب  و  ددرگن ، شوماخ  هک  شرون  دوشن و  دنک 
، ِرْدَْقلا ِۀَْلَیل  یف  ُلَّزَنَتَی  ام  ْمِْهیَلَع  ُلَّزَنُْملاَو  ِْرمَْألا ، ُةالُوَو  ِرْصَْعلا ، ُسیماَونَو 

هدمآ  دورف  اهنآ  رب  هدش  لزان  ردق  بش  رد  هچنآ  دنیادخ و  رما  نایلاو  نامز و  رصع و  ره  رارسا  مرحم  و 
َمُهللا  ِِهیْهَنَو ، ِهِْرما  ُةالُوَو  ِِهیْحَو ، ُۀَمِجاَرت  ِرْشَّنلاَو ، ِرْشَْحلا  ُباحْصاَو 

ایادخ دنیوا ، یهاون  رماوا و  نایلاو  یحو و  نارّسفم  و  زیخاتسر )  ) ِرشن رشح و  نابحاص  نانآ  و 
، ُهَماَّیَأ اِنب  ِْكرْداَو  ْمِهِِملاوَع ، ْنَع  ِرُوتْسَْملا  ُمِهِِمئآقَو ، مْهِِمتاخ  یلَع  ِّلَصَف 

راگزور هب  ار  ام  ایادخ  تسرف ، دورد  تسا  ناهنپ  نایناهج  زا  هک  ناشمئاق  اهنآ و  نیرخآ  رب 
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یف  اْنُبتْکاَو  ِهِراِثب ، انَراث  ْنِْرقاَو  ِهِراْصنا ، ْنِم  اْنلَعْجاَو  ُهَماِیقَو ، ُهَروُهُظَو 
هرمز  رد  نک و  کیدزن  وا  یهاوخ  نوخ  هب  ار  ام  یهاوخ  نوخ  هد و  رارق  شناروای  زا  ناسرب و  شمایق  روهظ و 

ِهِّقَِحبَو  َنیِمناغ ، ِِهتَبْحُِصبَو  َنیمِعان ، ِِهَتلْوَد  یف  اِنیْحاَو  ِِهئآصَلُخَو ، ِِهناوْعا 
شقوقح  ماجنا  هب  دنمهرهب و  وا  ینیشنمه  هب  ماکداش و  شتموکح  رد  ار  ام  و  امرف ، بوتکم  شصلاخ  ناروای 

َِبر  ِهَّللُدْمَْحلاَو  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرا  ای  َنیِملاس ، ِءوُّسلا  َنِمَو  َنیِمئآق ،
راگدرورپ هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپس  دمح و  و  نانابرهم ، نیرتنابرهم  يا  رادب ، ناما  رد  اهیدب  زا  هدنیاپ و 

، َنیلَسْرُْملاَو َنیِّیبَّنلا  ِمَتاخ  ٍدَّمَُحم  انِدِّیَس  یلَع  ُهَّللا  یَّلَصَو  َنیَملاْعلا ،
ناگداتسرف  ناربمایپ و  متاخ  دّمحم ، ام  رورس  اقآ و  رب  ادخ  مالس  دورد و  تسا و  نایناهج 

، َنیِملاَّظلا َعیمَج  ْنَْعلاَو  َنیقِطاَّنلا ، َِهتَْرتِعَو  َنیقِداَّصلا ، ِِهْتَیب  ِلْها  یلَعَو 
نک و تنعل  ار  ناراکمتس  همه  و  داب ، شیوگقح  وگتسار و  نادناخ  رب  و 

[913 .] َنیمِکاْحلا َمَکْحا  ای  ْمُهَْنَیبَو  انَْنَیب  ْمُکْحاو 
. نارواد نیرتلداع  يا  نک  يرواد  اهنآ  ام و  نیب 

684 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ات داد  میلعت  نم  هب  ار  اعد  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یمشاه  لضف  نب  لیعامـسا  زا  یـسوط » خیـش  : » مجنپ

: مناوخب نابعش  همین  بش  رد  ار  نآ 
ِییْحُْملا  ُقِزاَّرلا ، ُِقلاْخلا  ُمیظَْعلا ، ُِّیلَْعلا  ُموُّیَْقلا ، ُّیَْحلا  َْتنا  َّمُهللا 

هدننک  هدنز  و  هد ، يزور  هدننیرفآ  تمظع و  اب  يالاو  دیواج و  هدنز  ییوت  ایادخ 
ََکلَو  ُدْمَْحلا  ََکلَو  ُلْضَْفلا ، ََکلَو  ُلالَْجلا  ََکل  ُعیدَْبلا ، ُءيدَْبلا  ُتیمُْملا ،

شیاتس و و  مرک ، فطل و  یگرزب و  تسوت  يارب  نیرفآ ، ونهدننک  زاغآ  و  هدنناریم ،
، ُرْکُّْشلا ََکلَو  ُدْجَْملا  ََکلَو  ُْرمَْألا  ََکلَو  ُمَرَْکلا ، ََکلَو  ُدوُْجلا  ََکلَو  ُّنَْملا ،

، ساپس یگرزب و  نامرف و  تواخس و  ششخب و  تسوت  يارب  و  تکرب ، ریخ و 
، َْدلُوی َْملَو  ِْدلَی  َْمل  ْنَم  ای  ُدَمَص  ای  ُدَحا ، ای  ُدِحاو  ای  ََکل ، َکیرَش  َكَدْحَو ال 

هدشن  هداز  هداز و  هن  هک  يا  زاین  یب  هناگی  ياتکی  يا  تسین ، وت  يارب  یکیرش  هک  ياهناگی 
یل  ْرِفْغاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ٌدَحا ، ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْملَو 

زرمایب ارم  و  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  تسا  هدوبن  يدننام  هیبش و  هاگچیه  وا  يارب  و 
یقْزِر  یف  َّیَلَع  ْعِّسَوَو  یْنیَد  ِْضقاَو  ینَّمَها  ام  ینِفْکاَو  ینْمَحْراَو 

، هد تعسو  میزور  رد  نک و  ادا  ار  مضرق  روآ و  رب  هدرک  لوغشم  دوخ  هب  ارم  هچنآ  نک و  محر  نم  رب  و 
، ُقُزَْرت َکِْقلَخ  ْنِم  ُءآشَت  ْنَمَو  ُقُْرفَت ، ٍمیکَح  ٍْرما  َّلُک  ِۀَْلیَّللا  ِهِذه  یف  َکَّناَف 

، یهدیم يزور  یهاوخ  هک  ار  تقولخم  ره  و  ییاشگیم ، ار  هدیچیپ  روما  بشنیا ، رد  وت  هک  ارچ 
: َنیقِطاَّنلا َنیِلئآْقلا  ُْریَخ  َْتنا  َو  َْتُلق  َکَّناَف  َنیقِزاَّرلا ، ُْریَخ  َْتناَو  یْنقُزْراَف 

: يدومرف ینیرتایوگ  هدنیوگ و  نیرتهب  هک  دوخ  وت  اریز  یهد ، يزور  نیرتهب  وت  هک  هد  میزور  سپ 
َکِِّیبَن  َْنبا  َو  ُتْدَصَق ، َكاَّیا  َو  ُلَئْسا ، َِکلْضَف  ْنِمَف  ِِهلْضَف . ْنِم  َهَّللا  اُولَئْساَو 

تربمایپ  دنزرف  رب  و  ینم ، دوصقم  وت  و  مهاوخیمتمرک ، فطل و  زا  سپ  دیهاوخب . ادخ  مرک  فطل و  زا 

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 540 

http://www.ghaemiyeh.com


[914 .] َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  ینْمَحْراَف  ُتْوَجَر ، ََکل  َو  ُتْدَمَتْعا ،
نانابرهم  نیرتنابرهم  يا  نک  مّحرت  نم  رب  سپ  مراودیما ، وت  تمحر )  ) هب هدرک و  دامتعا 

685 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
: دندناوخیم بش  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  دناوخب  ار  اعد  نیا  مشش :

ْنِمَو  َِکتَیِصْعَم ، َْنَیبَو  انَْنَیب  ُلوُحَی  ام  َِکتَیْشَخ  ْنِم  اَنل  ْمِْسقا  َّمُهَّللا 
زا و  دوش ، هلصاف  تینامرفان  ام و  نایم  هک  نک  نامبیصن  هزادنا  نآ  هب  دوخ  سرت  زا  ایادخ 

ُتابیصُم  ِِهب  اْنیَلَع  ُنوُهَی  ام  ِنیقَْیلا  َنِمَو  َکَناوْضِر ، ِِهب  انُغِّلَُبت  ام  َِکتَعاط 
ياهیراتفرگ  هک  هزادنا  نآ  هب  نیقی  زا  و  دناسر ، تیدونشخ  هب  ار  ام  هک  هزادنا  نآ  هب  تیگدنب 

ُْهلَعْجاَو  انَْتیَیْحا ، ام  اِنتَُّوقَو  انِراْصباَو  انِعامْسِاب  انِْعْتما  َّمُهللا  اْینُّدلا ،
ار نآ  و  زاس ، دنمهرهب  نامیورین  اهمشچ و  اهشوگ و  زا  ار  ام  میاهدنز  هک  ینامز  ات  ایادخ  دوش ، ناسآ  ام  رب  ایند 

الَو اناداع ، ْنَم  یلَع  انرُْصناَو  انَمَلَظ ، ْنَم  یلَع  انَراث  ْلَعْجاَو  اَّنِم ، َثِراْولا 
، نک زوریپ  نامنانمشد  رب  ار  ام  هد و  رارق  هدرک  ملظ  ام  رب  هک  نآ  ندرگ  رب  ار  ام  نوخ  و  هد ، رارق  ام  ثراو 

، انِْملِع َغَْلبَم  الَو  انِّمَه ، َرَبْکا  اْینُّدلا  ِلَعَْجت  الَو  اِننید ، یف  انَتَبیصُم  ْلَعَْجت 
، هدم رارق  ام  شناد  تیاهن  ام و  هّصغ  نیرتگرزب  ار  ایند  و  هدم ، رارق  نامنید  رد  ار  ام  يراتفرگ  و 

[915 .] َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب  انُمَحْرَی ، ْنَم ال  اْنیَلَع  ْطِّلَُست  الَو 
. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تینابرهم  هب  نکم ، ّطلسم  ام  رب  دنکیمن  محر  ام  رب  هک  ار  یسک  و 

لوسر ترـضح  هک  هدـش  لقن  یلائّللا  یلاوع  زا  تسا و  تمینغ  زین  رگید  تاقوا  رد  نآ  ندـناوخ  هک  تسا  یلماـک  عماـج و  ياـعد  نیا  و 
هدناوخ رهظ  تقو  رد  هک  هحفص 670 )  ) ار نابعش  هام  زور  ره  تاولص  متفه : [ 916 .] دـندناوخیم ار  اعد  نیا  هشیمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

، داد میلعت  لـیمک  هب  ار  نآ  بـش  نـیا  رد  مالـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح  هـک  ار  هحفـص 98 )  ) لیمک ياعد  متـشه : [ 917 .] دناوخب دوشیم ،
. دناوخب

َهلإ ال  دیوگب : هبترم  دص  ربکا و  هَّللا  دیوگب : هبترم  دص  هَّلل و  دمحلا  دیوگب : هبترم  دص  هَّللا و  ناحبس  دیوگب : هبترم  دص  بش  نیا  رد  مهن :
يورخا يویند و  ياهتجاح  دزرمایب و  ار  وا  هتشذگ  ناهانگ  دنوادخ  دنک ، نینچ  سکره  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور  قبط  هک  ُهَّللااَّلإ 

[918 .] دزاس هدروآرب  ار  وا 
***

نیرتهب مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  میالوم  هب  دیوگیم : هک  دنکیم  لقن  ار  یتیاور  ییحیوبا »  » زا یـسوط » خیـش   » موحرم مهد :
ود يدروآ ، اجب  ار  اشع  زامن  هک  یتقو  دومرف : تسا ؟ مادک  بش  نیا  رد  اعد ،

686 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ار دـیحوت »  » هروس و  دـمح »  » هروس مود ، تعکر  رد  و  نورفاکلا » اهّیا  ای  لق   » هروس و  دـمح »  » هروس لّوا  تعکر  رد  رازگب و  زاـمن  تعکر 

: وگب هاگنآ  ربکا . هَّللا  هبترم  راهچ  یس و  هَّلل و  دمحلا  هبترم  هس  یس و  هَّللا  ناحبس  وگب : هبترم  هس  یس و  زامن ، زا  سپ  ناوخب ؛
، ِتاَِّملُْملا ِیف  ُْقلَْخلا  ُعَْزفَی  ِْهَیلاَو  ِتاَّمِهُْملا ، ِیف  ِدابِْعلا  ُأَْجلَم  ِْهَیلا  ْنَم  ای 

، دنوش هدنهانپ  وا  هب  تالکشم  رد  ناگدنب  هک  اهیراتفرگ  رد  ناگدنب  هانپ  يا 
، ِماهْوَْألا ُرِطاوَخ  ِْهیَلَع  یفَْخت  ْنَم ال  ای  َو  ِتاَّیِفَْخلاَو ، ِرْهَْجلا  َِملاع  ای 

، اهایؤر راکفا و  وا  رب  دوشن  ناهنپ  هک  يا  ناهن ، راکشآ و  ياناد  يا 
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ُتوُکَلَم  ِهِدَِیب  ْنَم  ای  ِتاَّیِرَْبلاَو ، ِِقیالَْخلا  َّبَر  ای  ِتارَطَْخلا ، ُفُّرَصَتَو 
یهاشداپ  هک  یسک  يا  ناگدیرفآ ، تاقولخم و  راگدرورپ  يا  اهنآ ، رد  فّرصت  رییغت و  و 

، َْتنا اَّلا  َهلا  ِالب  َْکَیلا  ُُّتما  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ُهَّللا ال  َْتنا  ِتاومَّسلاَو ، َنیضَرَْألا 
، ماهدش هّجوتم  وت  هب  تنأّالا » هلا  ال   » هملک هلیسو  هب  تسین ، وت  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  ییوت  تسوا ، نآ  زا  اهنامسآ  نیمز و 

، ُهَتْمِحَرَف ِْهَیلا  َتْرَظَن  ْنَّمِم  ِۀَْلیَّللا  ِهِذِه  یف  یْنلَعْجا  َْتنا ، اَّلا  َهلا  الِبَف 
، ياهدومن مّحرت  هدرک و  هّجوت  وا  هب  هک  هد  رارق  یناسک  زا  بش  نیا  رد  ارم  نآ  هطساو  هب  سپ 

ْنَع  َتْزَواَجتَو  ُهَْتلَقاَف ، ُهََتلاِقتْسا  َتِْملَعَو  ُهَْتبَجاَف ، ُهَئآعُد  َْتعِمَسَو 
ياهدیزرمآ  ار  وا  هدش و  هاگآ  شزرمآ  بلط  رب  ياهدومرف و  شخساپ  هدینش و  ار  شیاعد  و 

ُْتاََجلَو  یبُونُذ  ْنِم  َِکب  ُتْرَجَتْسا  ِدَقَف  ِِهتَریرَج ، ِمیظَعَو  ِِهتَئیطَخ ، ِِفلاس 
مروآ  هانپ  وت  هب  مناهانگ  زا  سپ  ياهدیشخب ، ار  شگرزب  ياهاطخ  هتشذگ و  ناهانگ  و 

ْطُطْحاَو َِکلْضَفَو ، َکِمَرَِکب  َّیَلَع  ْدُجَف  َّمُهللا  یبُویُع  ِْرتَس  یف  َْکَیلا 
تمرک و لضف و  هب  نم  رب  شخبب  ایادخ  مهاوخ  کمک  وت  زا  مبویع  ششوپ  رد  و 

، َِکتَمارَک ِِغباِسب  ِۀَْلیَّللاِهِذه  یف  ینْدَّمَغَتَو  َكِْوفَعَو ، َکِْملِِحب  َيایاطَخ 
زاس روهطوغ  تمرک  ناسحا و  یناوارف  رد  بش  نیا  رد  ارم  و  زیرورف ، تشذگ  ملح و  هب  ار  مناهانگ 

ْمُهَتْرَتْخا  َو  َِکتَعاِطل ، ْمُهَْتیَبَتْجا  َنیذَّلا  َِکئآِیلْوا  ْنِم  اهیف  یْنلَعْجاَو 
ناّصاخ و زا  هدومن و  باختنا  تیگدنب  تعاطا و  يارب  هک  یناتسود  زا  بش  نیا  رد  ارم  و 

َدَعَس ْنَّمِم  یْنلَعْجا  َّمُهللا  َکَتَْوفَصَو ، َکَتَِصلاخ  ْمُهَْتلَعَج  َو  َِکتَدابِِعل ،
هدیسر  هجیتن  هب  وا  ششوک  یعس و  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ارم  ایادخ  امرف ، رّرقم  ياهداد ، رارق  تناگدیزگرب 
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، َِمنَغَف َزاف  َو  َمِعَنَف ، َِملَس  ْنَّمِم  یْنلَعْجا  َو  ُهُّظَح ، ِتاْریَْخلا  َنِم  َرَّفََوت  َو  ُهُّدَج ،

هدیدرگ دنمهرهب  هدش و  راگتسر  هدیـسر و  تمعن  هب  هتـشگ و  تسردنت  هک  یناسک  زا  هد  رارق  تسا و  هتـشگ  ناوارف  اهیکین  زا  شاهرهب  و 
، تسا

ْبِّبَح  َو  َکتَیِصْعَم ، یف  ِدایِدزِْإلا  َنِم  ینْمِصْعا  َو  ُْتفَلْسا ، ام  َّرَش  ینِفْکا  َو 
، رادزاب تینامرفان  رد  يورهدایز  زا  ارم  و  نک ، ظفح  ماهدرک  هک  ییاهیدب  ّرش  زا  ارم  و 

ُأَْجلَی َْکَیلا  يدِّیَس  َكَْدنِع ، ینُِفلُْزی  َو  َْکنِم ، یُنبِّرَُقی  ام  َو  َکَتَعاط ، ََّیلا 
هب  يرارف  هدنب  نم  ياقآ  دزاس ، تهاگرد  بّرقم  هدرک و  کیدزن  وت  هب  ارم  هک  هچنآ  نادرگ  نم  بوبحم  تیگدنب و  تعاطا و  و 

، ُِبئاَّتلا ُلیقَتْسُْملا  ُلِّوَُعی  َکِمَرَک  یلَع  َو  ُِبلاَّطلا ، ُسِمَْتلَی  َْکنِم  َو  ُبِراْهلا ،
. دنک هیکت  وت  ششخب  مرک و  رب  هدننک  هبوت  هاوخ  رذع  دنک و  بلط  هنازجاع  وت  زا  و  دروآ ، هانپ  وت  يوس 

، َكَدابِع ِْوفَْعلِاب  َتْرَماَو  َنیمَرْکَْألا ، ُمَرْکا  َْتنا  َو  ِمُّرَکَّتلاب ، َكَدابِع  َْتبَّدا 
يداد  نامرف  تشذگ  ششخب و  هب  ار  تناگدنب  یتسه و  نایمارگ  نیرتیمارگ  وت  يدومن و  تیبرت  يزرورهم  هب  ار  تناگدنب 

َو ال َکِمَرَک ، ْنِم  ُتْوَجَر  ام  یْنمِرَْحت  الَف  َّمُهّللا  ُمیحَّرلا ، ُروُفَْغلا  َْتناَو 
زا نادرگم و  مورحم  مراد  تمرک  ششخب و  هب  هک  يدیما  زا  ارم  ایادخ  نابرهم ، هدنزرمآ  ییوت  و 

ِهِذه  یف  َکِمَِسق  ِلیزَج  ْنِم  یْنبِّیَُخت  َو ال  َکِمَِعن ، ِِغباس  ْنِم  ینِْسیُْؤت 
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بش  نیا  رد  تاهرهب  یناوارف  زا  ارم  و  نکم ، سویأم  تیاهتمعن  یناوارف 
ْنُکا  َْمل  ْنا  ِّبَر  َِکتَّیَِرب ، ِرارِش  ْنِم  ٍۀَّنُج  یف  یْنلَعْجاَو  َِکتَعاط ، ِلْهَِأل  ِۀَْلیَّللا 

نم  رگا  نم  راگدرورپ  يا  هد ، رارق  یهاگهانپ  رد  تتاقولخم  دنزگ  زا  زاسم و  هرهب  یب  ترادربنامرف  ناگدنب  رب 
َْتنا  اِمب  َّیَلَع  ْدُج  َو  ِةَرِفْغَْملا ، َو  ِْوفَْعلا  َو  ِمَرَْکلا  ُلْها  َْتناَف  َِکلذ ، ِلْها  ْنِم 

شخبب  نم  رب  ینآ  هتسیاش  وت  هک  هچنآ  هب  یشزرمآ و  تشذگ و  ششخب و  هتسیاش  وت  یلو  متسین  اهنآ  هتسیاش 
ْتَِقلَع  َو  ََکل ، یئآجَر  َقَّقََحت  َو  َِکب ، یّنَظ  َنُسَح  ْدَقَف  ُهُّقِحَتْسا ، اِمب  ُُهلْها ال 

تمرک  هب  مناج  و  هتفای ، قّقحت  وت  هب  مدیما  تسوکین و  وت  هب  منامگ  نیقی  هب  سپ  منآ ، راوازس  نم  هک  هچنآ  هن 
َمُهللا  َنیمَرْکَْألا ، ُمَرْکاَو  َنیمِحاَّرلا ، ُمَحْرا  َْتناَف  َکِمَرَِکب ، یسْفَن 

ایادخ نایمارگ ، نیرتیمارگ  نانابرهم و  نیرتنابرهم  ییوت  و  هتفای ، ّقلعت 
رِفْغاَو َِکَتبوُقُع ، ْنِم  َكِْوفَِعب  ُذوُعاَو  َکِمَِسق ، ِلیزَِجب  َکِمَرَک  ْنِم  ینْصُصْخاَو 

شخبب  و  مربیم ، هانپ  تتشذگ  هب  تتازاجم  زا  و  نادرگ ، مبیصن  ار  تاهرهب  یناوارف  شیوخ  مرک  زا 
َمُوقا  یّتَح  َقْزِّرلا ، َّیَلَع  ُقِّیَُضیَو  َُقلُْخلا ، َّیَلَع  ُسِبْحَی  يذَّلا  َْبنَّذلا  َِیل 

هب  ات  دنک ، گنت  نم  رب  ار  يزور  دراد و  هگن  نم  رد  ار  دب )  ) راتفر هک  ار  یناهانگ  نم  رب 
688 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ُتُْذل  ْدَقَف  َِکئآمْعَن ، ِِغباِسب  َدَعْساَو  َِکئآطَع ، ِلیزَِجب  َمَْعناَو  َكاضِر ، ِِحلاِصب 
تهاگرد  هب  اریز  مدش ، دنسرخ  تیاهتمعن  یناوارف  زا  مدرگ و  دنمهرهب  تناوارف  ياهتمعن  زا  و  منک ، مادقا  وت  هتسیاش  يدونشخ 

َکِْملِِحبَو  َِکَتبوُقُع ، ْنِم  َكِْوفَِعب  ُتْذَعَتْساَو  َکِمَرَِکل ، ُتْضَّرَعَتَو  َکِمَرَِحب ،
تملح  هب  تتازاجم و  زا  تتشذگ  وفع و  هب  ماهدش و  لّسوتم  تششخب  هب  هدروآ و  هانپ 

َِکب ال َُکلَئْسا  َْکنِم ، ُتْسَمَْتلا  اَم  ِْلناَو  َُکْتلَئَس ، اِمب  ْدُجَف  َِکبَضَغ ، ْنِم 
مهاوخیم  تدوخ  ّقح  هب  وت  زا  ناسرب ، مدومن  تساوخ  رد  هچنآ  هب  شخبب و  نم  رب  متساوخ  وت  زا  هچنآ  سپ  مدش ، هدنهانپ  تبضغ  زا 

. َْکنِم ُمَظْعا  َوُه  ٍءْیَِشب 
. تسین رتگرزب  وت  زا  يزیچ  هک  ارچ 

َءآش ام  هبترم : هد  ِهَّللِاب و  اَّلا  َةَُّوق  الَو  َلْوَح  هبترم ال  تفه  ُهَّللا و  ای  هبترم  تفه  ِّبَر و  ای  ییوگیم : هبترم  تسیب  يوریم و  هدجـس  هب  سپس 
. یبلطیم ار  دوخ  تجاح  ادخ  زا  مالسلا و  مهیلع  وا  لآ  ربمغیپ و  رب  یتسرفیم  تاولص  هاگنآ  ِهَّللِاب . اَّلا  َةُّوق  هبترم ال  هد  ُهَّللا و 

لـضف مرک و  هب  ار  نآ  دـنوادخ  دـشاب  ناوارف  رایـسب  دـنچره  دـبلطب ، تجاـح  ادـخ  زا  لـمع ، نیا  ماـجنا  اـب  یـسک  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب 
[919 .] دزاسیم هدروآرب  شاهدرتسگ 

***
. دناوخب ار  اعد  نیا  بش  نیا  رد  دناهدومرف ، سوواط ،» نب  دّیس   » و یسوط » خیش  : » مهدزای

، َنوُدِصاْقلا اَهیف  َكَدَصَقَو  َنوُضِّرَعَتُْملا ، ِْلیَّللا  اَذه  یف  ََکل  َضَّرَعَت  یهلا 
، دناهدرک دصق  ار  وت  ناگدننک ، دصق  و  دناهدمآ ، تهاگرد  هب  بش  نیا  رد  ناگدنهاوخ ، نم ، دوبعم 

، ُِزئآوَجَو ٌتاحَفَن  ِْلیَّللا  اَذه  یف  ََکلَو  َنُوِبلاَّطلا ، َکَفوُْرعَمَو  َکَلْضَف  َلَّماَو 
اهشاداپ ایاده و  بش  نیا  رد  ار  وت  و  دندنموزرآ ، ار  تناسحا  لضف و  ناگدنیوج ، و 

َْمل  ْنَم  اهُعَنْمَتَو  َكِدابِع ، ْنِم  ُءآشَت  ْنَم  یلَع  اِهب  ُّنُمَت  ُبِهاوَمَو ، ایاطَعَو 
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هک  ره  زا  و  يراذگ ، ّتنم  یهاوخ  هک  تناگدنب  زا  کی  ره  رب  نآ  هطساو  هب  هک  تسا  ییاهتمعن  اهششخب و  و 
َکَلْضَف  ُلِّمَؤُْملا  َْکَیلا ، ُریقَْفلا  َكُْدیَبُع  اذ  اَنا  اهَو  َْکنِم ، ُۀَیانِْعلا  َُهل  ِْقبْسَت 

لضف و دنموزرآ  وت و  دنمزاین  کچوک و  هدنب  نم  کنیا  ینک و  غیرد  ياهدومرفن  هّجوت  وا  هب  نیا  زا  شیپ 
ْنِم  ٍدَحا  یلَع  ِۀَْلیَّللا  ِهِذه  یف  َْتلَّضَفَت  َيالوَم  ای  َْتنُک  ْناَف  َکَفوُْرعَمَو ،

زا کی  ره  رب  بش  نیا  رد  یهاوخ  رگا  نم  يالوم  يا  سپ  ماوت ، ناسحا 
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، ٍدَّمَُحم ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  َکِفْطَع ، ْنِم  ٍةَِدئاِعب  ِْهیَلَع  َتْدُعَو  َکِْقلَخ ،
نادناخ  دّمحم و  رب  سپ  ییامرف ، تیانع  تینابرهم  زا  یشاداپ  و  هدومن ، ناسحا  تناگدنب 

ای َِکفوُْرعَم  َو  َِکلْوَِطب  َّیَلَع  ْدُجَو  َنیلِضاْفلا ، َنیرِّیَْخلا  َنیرِهاَّطلا ، َنیبِّیَّطلا 
يا  شخبب  نم  رب  تناسحا  لضف و  هب  و  تسرف ، دورد  شرترب  راکوکین و  هزیکاپ و  كاپ و 

، َنیرِهاَّطلا ِِهلآ  َو  َنیّیبَّنلا  ِمَتاخ  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو  َنیَملاْعلا ، َّبَر 
، داب شکاپ  نادناخ  ناربمایپ و  متاخ  دّمحم ، رب  ادخ  ناوارف  مالس  دورد و  نایناهج  راگدرورپ 

، َتْرَما امَک  َكوُعْدا  ّینا  َّمُهَّللا  ٌدیجَم ، ٌدیمَح  َهَّللا  َّنا  ًامیلْسَت ، َمَّلَسَو 
، مناوخیم يداد  نامرف  هک  نانچنآ  ار  وت  ایادخ  تسا ، راوگرزب  هدیدنسپ و  دنوادخ  انامه 

[920 .] َداعیْملا ُِفلُْخت  َکَّنا ال  َتْدَعَو ، امَک  یل  ْبِجَتْساَف 
ینکیمن  هدعو  فلخ  وت  انامه  هک  نک ، تباجا  يدومرف  هدعو  هک  نانچنآ  ار  میاعد  سپ 

دعب عفـش و  بش و  زامن  زا  تعکر  ود  ره  زا  دعب  مهدزاود : [ 921 .] دوشیم هدناوخ  عفش  زامن  زا  سپ  اهرحـس ، رد  هک  تسا  ییاعد  نیا  و 
اههدجس و مهدزیس : [ 922 .] دناوخب ار  دـناهدرک  لقن  سوواط » نب  دّیـس   » و یـسوط » خیـش   » موحرم هک  ار  ییاهاعد  رتو ، زامن  ياهاعد  زا 

قداص ماما  زا  بلغت » نب  نابا   » هک یتیاور  رد  هلمج ، زا  دـناوخب . ار  تسا  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هک  ییاـهاعد 
: هدمآ نینچ  تسا ، هدرک  لقن  مالسلا  هیلع 

نآ دیسر  همین  هب  بش  هک  یتقو  دوب ؛ دوخ  نارسمه  زا  یکی  دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  بش  نآ  دش و  لخاد  نابعـش  همین  بش 
رد دوب و  هدـیچیپ  شرداچ  هب  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  دـش ، ناور  ترـضح  نآ  یپ  رد  شرـسمه  تساـخرب ؛ تداـبع  يارب  رتسب  زا  ترـضح 
هب دوب . هدـیبسچ  نیمز  هب  ياهماـج  لـثم  هک  تفاـی ، هدجـس  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هاـگان  دوـب ؛ ترـضح  نآ  يوجتـسج 

: دیوگیم دوخ  هدجس  رد  ترضح  نآ  هک  دینش  دش ، کیدزن  ترضح 
یلَع  ُُهْتیَنَجامَو  َيادَی  ِهِذه  يداُؤف  َِکب  َنَمآَو  یلایَخَو  يداوَس  ََکل  َدَجَس 

دوخ رب  هچنآ  نم و  ناتسد  تسا  نیا  دروآ ، نامیا  وت  هب  ملد  درک و  هدجس  وت  رب  مدوجو  مامت 
َْبنَّذلا  ُرِفْغَیال  ُهَّناَف  َمیظَْعلا ، َِیل  ْرِفْغا  ٍمیظَع ، ِّلُِکل  یجُْرت  ُمیظَع  ای  یسْفَن 

ار مگرزب  ناهانگ )  ) نم رب  شخبب  تسوت ، ششخب  هب  دیما  یگرزب  هانگ  ره  رد  هک  یگرزب  يا  ماهدرک ، افج 
: درک ضرع  تفر و  هدجس  هب  سپس  درک و  دنلب  ار  دوخ  رس  هاگنآ  ُمیظَْعلا  ُّبَّرلا  اَّلا  َمیظَْعلا 

.************************* گرزب راگدرورپ  رگم  ار  گرزب  ناهانگ  دزرمآیمن  هک  ارچ 

690 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
َُهل  ْتَفَشَْکناَو  َنوُضَرَْألاَو ، ُتاومَّسلا  َُهل  َْتئاضا  يذَّلا  َکِهْجَو  ِرُوُنب  ُذوُعا 

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 544 

http://www.ghaemiyeh.com


هدیچ  رب  ار  اهیکیرات  هدرک و  نشور  ار  اهنیمز  اهنامسآ و  هک  تلامج  ییانشور  هب  مربیم  هانپ 
ْنِمَو  َِکتَمِقَن ، ِةَأُجف  ْنِم  َنیرِخْألاَو ، َنیلَّوَْألا  ُْرما  ِْهیَلَع  َحَلَصَو  ُتاُملُّظلا ،

زا تیناهگان و  باذع  زا  ناینیسپ  ناینیشیپ و  ياهراک  نآ  هطساو  هب  و 
َنِمَو  ًاّیِقَن ، ًاّیِقَت  ًاْبلَق  یْنقُزْرا  َّمُهللا  َِکتَمِْعن ، ِلاَوز  ْنِمَو  َِکتَِیفاع ، ِلیوَْحت 

زا نک و  میزور  هزیکاپ  سرتادخ و  یلد  ایادخ  تسا ، هدیدرگ  حالصا  تتمعن  یتمالس و  نتفر  تسد 
: تفگ تشاذگ و  كاخ  هب  ار  دوخ  يور  فرط  ود  هاگنآ  ًاّیِقَش . الو  ًاِرفاک  ال  ًائیَرب ، ِكْرِّشلا 

.*** تخبدب هن  مشاب و  ساپسان  هن  هک  یلاح  رد  نادرگ  مرود  كرش 
. ََکل َدُجْسا  ْنا  یل  َّقُحَو  ِبارُّتلا ، ِیف  یهْجَو  ُتْرَّفَع 

. منک هدجس  وت  رب  هک  تسا  مزال  مداهن و  كاخ  رب  ار  متروص 
لوسر هک  یماگنه  تشگرب ؛ دوخ  ياج  هب  ناباتش  شرسمه  ددرگرب ، شیوخ  ِرتسب  هب  تساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یتقو 

هچ بشما ، ینادیمن  ایآ  تسیچ ؟ اهندز  سفن  نیا  دومرف : دینش و  ار  وا  دنلب  ياهسفن  يادص  دمآ ، شدزن  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
نّیعم بشما  ناـشمان  ناـیجاح  دوـشیم و  هتـشون  اـهلجا  دوـشیم و  میـسقت  نآ  رد  اـهيزور  هک  تسا  نابعـش  همین  بشما  تـسا ؟ یبـش 
بانج زامن  مهدراـهچ : [ 923 !] دتـسرفیم هّکم  يوـس  هب  نامـسآ  زا  ار  دوـخ  ناگتـشرف  دزرمآیم و  ار  یناوارف  دارفا  دـنوادخ  ددرگیم و 

رد نآ  حرـش  [ ) 924 .] تسا هدـش  دراو  بشما  لامعا  رد  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  یتیاور  رد  هک  هنوگناـمه  دروآ ، اـجب  ار  راـّیط  رفعج 
( دمآ دهاوخ  هحفص 1081 - فورعم - بحتسم و  ياهزامن 

دامتعا قوثو و  دروم  دارفا  زا  یهورگ  هلمج  زا  دروآ  اجب  ار  اهنآ  هک  تسا  هدـش  دراو  نابعـش  همین  بش  يارب  یناوارف  ياهزامن  مهدزناـپ :
روآ اجب  زامن  تعکر  راهچ  دوشیم ، نابعـش  همین  بش  هک  یتقو  دـندومرف : هک  دـناهدرک  تیاور  مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا 

تعکر راهچ  نایاپ  زا  سپ  ناوخب و  هبترم  دـص  ار  دـحا  هَّللا  وه  لق  هبترم و  کی  دـمح  تعکر ، ره  رد  و  مالـس ) کـی  هب  تعکر  ود  ره  )
: وگب

ْلِّدَُبت  َّمُهللا ال  ٌریجَتْسُم ، ٌِفئاخ  َکباذَع  ْنِمَو  ٌریقَف ، َْکَیلا  ّینا  َّمُهللا 
نکم  جراخ  ناتسرپادخ  هرمز  زا  ارم  ایادخ  میوج ، هانپ  ناسرت و  تباذع  زا  مدنمزاین و  وت  هب  نم  ایادخ 

ُذوُعا یئآدْعا  یب  ْتِمُْشتالَو  یئالَب  ْدَهَْجتالَو  یمْسِج  ْرِّیَُغت  الَو  یمْسا 
( ایادخ  ) نکم داش  نمشد  ارم  و  نادرگم ، تخس  ار  مشیامزآ  و  زاسم ، نوگرگد  ار  ممسج  تمالس )  ) و

691 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ْنِم  َكاضِِرب  ُذوُعاَو  َِکباذَع ، ْنِم  َِکتَمْحَِرب  ُذوُعاَو  َِکباقِع ، ْنِم  َكِْوفَِعب 

مربیم  هانپ  تیدونشخ  هب  تمشخ  زا  تتمحر و  هب  تباذع  زا  تتشذگ و  هب  تتبوقع  زا 
، َکِسْفَن یلَع  َْتیَْنثا  امَک  َْتنا  َكُؤآنَث ، َّلَج  َْکنِم ، َِکبُذوُعاَو  َکِطَخَس ،

و يدرک ، انث  ار  دوخ  هک  ینانچ  نآ  وت  تسا ، گرزب  تشیاتس  حدم و  ماهدنهانپ ، تدوخ  هب  وت  زا  و 
[925 .] َنُوِلئآْقلا ُلوُقَی  ام  َقْوَفَو 
. یناگدنیوگ فیصوت  زا  رترب 

( فیرشلا هجرف  یلاعت  هَّللالّجع   ) نامزلابحاص نسحلا  نب  ۀّجح  يدهم ، ترضح  مهدزاود  ماما  تداعـساب  تدالو  زور  نابعـش  همین  زور 
تمظع هرابرد  اهینارنخس ، ییاپرب  و  سلاجم ، لفاحم و  لیکشت  اب  نابعـش ، همین  زور  بش و  رد  نایعیـش ، هک  تسا  هتـسیاش  رایـسب  تسا .

نانمشد و تاهبش  عفد  شروهظ و  رد  لیجعت  يارب  اعد  و  ترضح ، نآ  راظتنا  طیارـش  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  سّدقم  دوجو  زور و  نیا 

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 545 

http://www.ghaemiyeh.com


هدولآ هاـنگ  اـب  ار  تداـبع  دـنزیهرپب و  عرـش  فـالخو  بساـنمان  ياـهراک  زا  دراوـم  نیا  همه  رد  یلو  دـنرادب ؛ یمارگ  ار  نآ  ناـهاگآان ،
. دنزاسن

. تسا بسانم  رایسب  هدمآ  تارایز  شخب  رد  هک  يربتعم  تارایز  زا  هدافتسا  اب  زور  نیا  رد  ترضح  نآ  ترایز  هّتبلا 
: نابعش هام  ینایاپ  لامعا 

لصّتم ناضمر  كرابم  هام  هب  دریگب و  هزور  ار  نابعـش  هام  رخآ  زا  زور  هس  سک  ره  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  فلا )
تمدخ نابعش  هام  رخآ  هعمج  دیوگیم : يوره  تلـصابا  ب ) [ 926 .] دسیونب وا  يارب  ار  یلاوتم  هام  ود  هزور  باوث  لاعتم  دـنوادخ  دزاس ،

اهریـصقت و سپ  تسا ، هاـم  رخآ  هعمج  زورما  تفر و  نابعـش  هاـم  رثـکا  تلـصابا ! يا  دوـمرف : ترـضح  مدیـسر . مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما 
ار نآرق  امن و  رافغتسا  نک و  اعد  رایسب  روآ ؛ يور  تسا  دنمدوس  وت  يارب  هچنآ  هب  و  نک ، ناربج  هام  نیا  هّیقب  رد  ار  هتشذگ  ياهیهاتوک 

ْنیَد ره  یـشاب و  هتخاس  صلاخ  ادخ  يارب  ار  دوخ  دوشیم ، لخاد  ناضمر  هام  هک  یتقو  ات  امن ، هبوت  دوخ  ناهانگ  زا  نک و  توالت  رایـسب 
سرتب ادخ  زا  نک و  كرت  يدادیم  ماجنا  هک  ار  یناهانگ  امن و  نوریب  يراد  لد  رد  هک  سک  ره  هنیک  نک و  ادا  يراد ، هدهع  رب  یتناما  و 

نیا هیقب  رد  و  دیامنیم ، تیافک  ار  وا  روما  دنوادخ  دنک ، لّکوت  ادخ  رب  سک  ره  هک  امن ، لّکوت  ادخ  رب  دوخ  راکـشآ  ناهنپ و  روما  رد  و 
: ناوخب رایسب  ار  اعد  نیا  هام 

692 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
امیف اَنل  ْرِفْغاَف  َنابْعَش ، ْنِم  یضَم  امیف  اَنل  َتْرَفَغ  ْنُکَت  َْمل  ْنا  َّمُهللا 

زرمایب ارم  نآ  هدنامیقاب  رد  ياهدیزرماین  نابعش  زا  هدش  يرپس  ياهزور  رد  ارم  رگا  ایادخ ، راب 
. ُْهنِم َیَِقب 

مّنهج شتآ  زا  نابعـش  هام  رد  ار  يرایـسب  ياههدـنب  ناضمر ، كرابم  هام  تمظع  مارتحا و  هب  دـنوادخ  دومرف : همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ناضمر  هام  لّوا  نابعش و  هام  رخآ  بش  ياعد  ج ) [ 927 .] دنادرگیم دازآ 

ناضمر هام  لّوا  بش  نابعش و  هام  رخآ  بش  رد  ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرـضن  هریغم  نب  ثراح 
: دناوخیم ار  اعد  نیا 

ِساَّنِلل  ًيدُه  ُنآرُْقلا ، ِهیف  َلِْزنا  يذَّلا  َكَرابُْملا  َرْهَّشلا  اَذه  َّنا  َّمُهللا 
اهناسنا و تیاده  هیام  ِنآرق  هک  تکرب  اب  هام  نیا  ایادخ ،

ُهْمَّلَسَتَو  اَنل ، ُهْمِّلَسَو  ِهیف  انْمِّلَسَف  َرَضَح ، ْدَق  ِناقْرُْفلاَو  يدُْهلا  َنِم  ٍتانَِّیبَو 
هب ام  يارب  ار  نآ  رادـب و  ملاس  نآ  رد  ار  ام  سپ  تسا ، هدیـسر  ارف  هدـش ، لزاـن  نآ  رد  لـطاب  زا  قح  هدـننک  ادـج  تیادـه و  عطاـق  لـیلد 

راد تمالس 
یِّنِم  ْلَْبقا  َریثَْکلا ، َرَکَشَو  َلیلَْقلا  َذَخا  ْنَم  ای  ٍۀَِیفاعَو ، َْکنِم  ٍرُْسی  یف  اَّنِم 

ص692 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
، ریذپب نم  زا  ار  زیچان  رادقم  نیا  یناوارف ، لامعا )  ) نادردق هتفریذپ و  ار  مک  هک  یسک  يا  ریگب  لیوحت  ام  زا  تمالس  یناسآ و  هب  و 

ام ِّلُک  ْنِمَو  اًلیبَس ، ٍْریَخ  ِّلُک  یلا  یل  َلَعَْجت  ْنا  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  َریسَْیلا ،
هچنآ  زا  ییاشگب و  میور  هب  ریخ  ياهراک  ماجنا  يارب  یهار  هک  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ 

َنِم  ِِهب  ُتْوَلَخ  اّمَعَو  یّنَع  افَع  ْنَم  ای  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرا  ای  ًاِعنام ، ُّبُِحت  ال 
نم و زا  یتشذگ  هک  يا  نانابرهم ، نیرتنابرهم  يا  يرادزاب ، يدنسپیمن 
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َكَْوفَع  َكَْوفَع  َكَْوفَع  یصاعَْملا  ِباِکتْرِاب  ینْذِخاُؤی  َْمل  ْنَم  ای  ِتائِّیَّسلا ،
رذگب رذگب  رذگب ، يدرکن ، تساوخزاب  ناهانگ  ماجنا  هطساو  هب  ارم  هک  يا  ماهدش ، بکترم  تولخ  رد  هک  یناهانگ  زا 

، ْرِجَْزنا ْمَلف  َکِمِراحَم  ْنَع  ینَتْرَجَزَو  ْظِعَّتا ، ْمَلَفینَتْظَعَو  یهلا  ُمیرَکای ،
، مدش بکترم  یتشاد و  مزاب  مارح  ماجنا  زا  متفریذپن و  يداد و  مدنپ  ایادخ  هدنشخب ، يا 

693 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
َۀَحاَّرلا َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  َكَْوفَع ، َكَْوفَع  ُمیرَک ، ای  یّنَع  ُفْعاَف  يرْذُع  امَف 

رد شیاسآ  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  رذگرد ، رذگرد ، رذگرد ، مهانگ  زا  هدنشخب ، يا  مروآ ، يرذع  هچ  سپ 
ِنُسْحَْیلَف  َكِدبَع ، ْنِم  ُْبنَّذلا  َمُظَع  ِباسِْحلا ، َْدنِع  َْوفَْعلاَو  ِتْوَْملا ، َْدنِع 

زا تشذگ  یلو  گرزب  تاهدنب  هانگ  ار ، تمایق  رد  تشذگ  ندرم و  تقو 
، َكَْوفَع َكَْوفَع  ِةَرِفْغَْملا ، َلْها  ای  َو  يْوقَّتلا  َلْهاای  َكِْدنِع ، ْنِم  ُزُواجَّتلا 
، رذگب رذگب ، تشذگ ، يراکزیهرپ و  هتسیاش  يا  تسوکین ، وت  بناج 

، َِکتَمْحَر یلا  ٌریقَف  ٌْفیعَض  َِکتَما ، ُْنبا  َو  َكِْدبَع  ُْنبا  َو  َكُْدبَع  ّینا  َّمُهللا 
، ماوت تمحر  دنمزاین  ناوتان و  متسه ، تزینک  دنزرف  هدنب و  دنزرف  هدنب و  نم  ایادخ 

، ْمَُهلامْعا َْتیَصْحا  ٌرِدَتْقُم ، ٌرِهاق  ِدابِْعلا ، یَلَع  ِۀَکَرَْبلا  ینِْغلا و  ُلِْزنُم  َْتناَو 
هدومن  هبساحم  ار  ناشلامعا  دنمناوت ، يوق و  ییوت  یتسرف و  ورف  تناگدنب  رب  ار  تکرب  تورث و  هک  ییوت  و 

ْنِم  ًاْقلَخ  ْمُُهناْولا ، َو  ْمُُهتَنِْسلا  ًۀَِفلَتُْخم  ْمُهَْتلَعَج  َو  ْمُهَقازْرا ، َتْمَسَقَو 
زا دعب  یشنیرفآ  ياهدیرفآ ، فلتخم  ياهگنر  اهنابز و  اب  ار  اهنآ  و  ياهدرک ، میسقت  ار  ناشیزور  و 

ٌریقَف انُّلُک  َو  َكَرْدَق ، ُدابِْعلا  ُرِدْقَی  الَو  َکَْملِع ، ُدابِْعلا  ُمَْلعَی  َو ال  ٍْقلَخ ، ِدَْعب 
دنمزاینام همه  و  دنسانشن ، تاهبترم  ماقم و  دننادن و  ار  تشناد  ناگدنب  شنیرفآ 
َکِْقلَخ  یِحلاص  ْنِم  یْنلَعْجاَو  َکَهْجَو ، یّنَع  ْفِرْصَت  الَف  َِکتَمْحَر ، یلا 

تحلاص  ناگدنب  زا  ارم  نادرگم و  يور  نم  زا  سپ  میتسه ، تتمحر 
َْریَخ یِنْنفاَو  ِءآقَْبلا ، َْریَخ  ینِْقبا  َّمُهَّللا  ِرَدَْقلاَو ، ِءآضَْقلاَو  ِلَمَْألاَو ، ِلَمَْعلا  ِیف 

عضو  نیرتهب  هب  ارم  ایادخ  هد ، رارق  ردق  اضق و  وزرآ و  راتفر و  رد 
ِۀَبْهَّرلا َو  َْکَیلا ، ِۀَبْغَّرلا  َو  َِکئآدْعا ، ِةاداعُم  َو  َِکئآِیلْوا ، ِةالاُوم  یلَع  ِءآنَْفلا 

سرت  وت و  هب  قایتشا  اب  ناریمب ، رادب و  هدنز  تنانمشد  ینمشد  تناتسود و  یتسود  رب 
ِعابِّتا  َو  َِکباتِِکب ، ِقیدْصَّتلا  َو  ََکل ، ِمیلْسَّتلا  َو  ِءافَْولا  َو  ِعوُشُْخلاَو  َْکنِم ،

يوریپ  تباتک و  شریذپ  وت و  هب  میلست  يرادافو و  ینتورف و  وت و  زا 
ْوا ٍدوُحُج  ْوا  ٍۀَْبیَر ، ْوا  ٍّکَش  ْنِم  یْبلَق  یف  َناک  ام  َّمُهللا  َِکلوُسَر ، ِۀَّنُس 

، راکنا دیدرت ، کش ، زا  هچنآ  ایادخ  ناریمب ،) رادب و  هدنز   ) تاهداتسرف ّتنس  زا 
ْوا ٍقاقِش  ْوا  ٍۀَعْمُس ، ْوا  ٍءآیِر  ْوا  َءالَیُخ  ْوا  ٍرََطب ، ْوا  ٍخََذب  ْوا  ٍحَرَف  ْوا  ٍطُوُنق ،

، يراگزاسان یبلطترهش ، ییامندوخ ، ینیبدوخ ، یخاتسگ ، ّربکت ، يداش ، يدیماان ،
694 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

َُکلَئْساَف  ُّبُِحت ، ٍءْیَش ال  ْوا  ٍۀَمَظَع ، ْوا  ٍنایْصِع  ْوا  ٍقوُُسف ، ْوا  ٍْرفُک  ْوا  ٍقاِفن ،
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تسا  نم  لد  رد  يدنسپیمن و  وت  هک  يزیچ  ای  یشنم  گرزب  ینامرفان ، قسف ، رفک ، ییورود ،
، َِکئآضَِقب ًاضِر  َو  َكِدْهَِعب ، ًءآفَو  َو  َكِدْعَِوب ، ًانامیا  ُهَناکَم  یَنلِّدَُبت  ْنا  ِّبَر  ای 

تریدقت  هب  يدونشخ  تنامیپ و  هب  يدنبیاپ  تاهدعو و  قیدصت  هب  ار  نآ  ینک  لیدبت  هک  مهاوخیم  وت  زا  مراگدرورپ  يا  سپ 
ًَۀبَْوت َو  ًۀَنینْاَمُط  َو  ًةََرثا  َو  َكَْدنِع ، امیف  ًۀَبْغَر  َو  اْینُّدلا ، ِیف  ًادْهُز  َو 

شمارآ  تلیضف و  تسوت و  دزن  هچنآ  هب  قایتشا  ایند و  رد  ییاسراپ  و 
یصُْعت  َکِْملِح  ْنِم  َْتنا  یهلا  َنیَملاْعلا ، َّبَر  ای  َِکلذ  َُکلَئْسا  ًاحوُصَن ،

دننک تینامرفان  تملح  رطاخ  هب  ایادخ  نایناهج ، راگدرورپ  يا  مهاوخیم  وت  زا  ار  نیا  صلاخ ، هبوت  و 
ُناَّکُس  َکِصْعَی  َْمل  ْنَمَو  اَن  َو ا  َصُْعت ، َْمل  َکَّنأَکَف  ُعاُطت ، َكِدوُجَو  َکِمَرَک  ْنِمَو 

دناهدرکن تینامرفان  هک  یناسک  نم و  ياهدشن و  ینامرفان  ایوگ  سپ  دننک ، تتعاطا  تمرک  ششخب و  رطاخ  هب  و 
، َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  ًاداَّوَع ، ِْریَْخلِابَو  ًاداوَج ، ِلْضَْفلِاب  اْنیَلَع  ْنُکَف  َکِضْرا ،

، نانابرهم نیرتنابرهم  يا  نادرگزاب ، ام  هب  ار  یکین  ریخ و  شاب و  هدنشخب  ام  رب  تمرک  هب  سپ  مینکاس  وت  نیمز  رد 
ُرِدْقَی الَو  ُّدَُعت ، الَو  یصُْحت  ًۀَِمئآد ال  ًةالَص  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَصَو 

دیاین و ددع  هرامش و  هب  هک  یگشیمه  يدورد  داب  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ادخ  دورد  و 
[928 .] َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  َكُْریَغ ، اهَرْدَق 

. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  دنادن  وت  ریغ  ار  نآ  هزادنا 
695 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ناضمر كرابم  هام  مهن : لصف 

: هام نیا  میوقت 

[929 .] تسا تثعب ) مهد  لاس  رد   ) ناهج ناـنز  نیرتگرزب  زا  یکی  مالـسلا  اـهیلع  يربک  هجیدـخ  ترـضح  تاـفو  اـب  فداـصم  هاـم : مهد 
( يرجه موس  لاس  رد   ) مالـسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ربکا  طبـس  تدالو  زور  هام : مهدزناـپ 

ریما ندروخ  تبرـض  زورلاس  هام : مهدزون  [ 931 .] تسا يرجه  مود  لاس  رد  ردـب  گنج  رد  يزوریپ  زور  لاس  هاـم : مهدـفه  [ 930 .] تسا
تداهـش زورلاس  هاـم : مکی  تسیب و  [ 932 .] تسا يرجه ) ملهچ  لاس  رد   ) نیرخـآلا یقـشا  مجلم  نبا  تسد  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم 

ورف یمیظع  هودنا  مغ و  رد  ار  مالـسا  ناهج  هک  تسا  يرجه ) ملهچ  لاس  رد   ) مالـسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  نایقّتم ، يالوم 
[933 .] درب

: ناضمر كرابم  هام  تلیضف 

هب دوخ  هیدـه  نیرتالاب  يادـها  تهج  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  یهام  اریز  تسین ؛ ناضمر  تکربرپ  هام  تمظع  هب  یهاـم  لاـس ، ماـمت  رد 
. تسا هدیزگرب  دیجم » نآرق   » ینعی ّتیرشب ، ناهج 

- ناشیاهتقایل اهیگتـسیاش و  بسح  رب  اهناسنا - لاسکی  تارّدقم  هک  یبش  هدش ، عقاو  نآ  رد  ردـق  بش  هک  تسا  یهام  رگید ، يوس  زا 
! تسا هام  رازه  تدابع  زا  رترب  نآ  تدابع  ددرگیم و  نییعت 

ریـس یهلابرق و  لحارم  هک  یهام  تسا ؛ يزاسدوخ  اوقت و  هام  و  یکاپ ، تراهط و  هام  تیبرت ، میلعت و  هام  تدابع و  راـهب  موس ، يوس  زا 
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. دومیپ ناوتیم  راوتسا  عیرس و  ياهماگ  اب  ار  هَّللایلا  كولس  و 
: دومرف نینچ  ياهبطخ  ّیط  ناضمر  كرابم  هام  هناتسآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  سب  نیمه  هام  نیا  ّتیّمها  رد 

696 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
و اهزور ، نیرترب  شیاهزور  تساههام ، نیرترب  ادخ  دزن  هک  یهام  هدروآ ؛ يور  امش  هب  ترفغم  تمحر و  تکرب و  اب  ادخ  هام  مدرم ! يا  »

. تسا تاعاس  نیرترب  شتاعاس  و  اهبش ، نیرترب  شیاهبش 
مکح نآ  رد  امـش  ياـهسفن  دـیاهتفرگ ؛ رارق  یهلا  مارتحا  تمارک و  دروم  و  دـیاهدش ، توعد  ادـخ  یناـمهیم  هب  نآ  رد  هک  تسا  یهاـم 

! تسا باجتسم  نآ  رد  امش  ياعد  و  یهلا ) هاگرد   ) ِلوبقم امش  لمع  تدابع ، نآ  رد  امش  باوخ  دراد ، ار  حیبست 
زا رود  ّیقـش و  اریز  دنک ؛ نآ  رد  نآرق  توالت  هام و  نیا  هزور  هب  ّقفوم  ار  امـش  هک  دیهاوخب  ادخ  زا  كاپ  ياهبلق  قداص و  ياهّتین  اب 

 ...«. ددرگ مورحم  وا  ترفغم  تمحر و  زا  تسا ) جاّوم  یهلا  تمحر  يایرد  هک   ) هام نیا  رد  هک  تسا  یسک  تداعس 
مشچ و نابز و  ظفح  محر ، هلـص  اهرتکچوک ، هب  ّتبحم  اـهرتگرزب ، هب  مارتحا  نادـنمزاین ، هب  هقدـص  هراـبرد  يدّـکؤم  ياهروتـسد  سپس 

نارادهزور ِنداد  يراطفا  ّتیّمها  هرابرد  سپس  دومرف ؛ اهزامن - ماگنه  هژیو  هب  ندرک - اعد  هانگ ، زا  هبوت  نامیتی و  شزاون  هانگ ، زا  شوگ 
تکرـش ریخ  راک  نیا  رد  بآ  زا  ياهعرج  اـی  اـمرخ  ياهناد  اـب  دـنناوتیم  دـنرادن ، ییاـناوت  هک  یناـسک  یّتح  هک  اـجنآ  اـت  تفگ ، نخس 

! دنیوج
ياهرد و  ددـنبن ، امـش  يور  هب  ار  نآ  دـیهاوخب  دـنوادخ  زا  تسا ، هدوشگ  هام  نیا  رد  تشهب  ياـهرد  مدرم ! يا  : » دومرف هبطخ  ناـیاپ  رد 

ار اهنآ  دیهاوخب  دنوادخ  زا  دنریجنز ، رد  هام  نیا  رد  نیطایش  و  دیاشگن ! امش  يور  هب  ار  نآ  دیهاوخب  ناتراگدرورپ  زا  تسا ، هتسب  خزود 
زا زیهرپ  دوـمرف : تسیچ ؟ هاـم  نیا  رد  لاـمعا  نیرترب  هَّللا ! لوـسر  اـی  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  دـنکن »! ّطلـسم  امـش  رب 

دـنریگ و هرهب  نآ  نایاپیب  ِتاکرب  زا  دنـسانشب و  ار  هام  نیا  يـالاو  شزرا  هک  دنتـسه  یناـسک  دنمتداعـس  تخبـشوخ و  [ 934 !«.] ناهانگ
. دننک لح  هام  نیا  رد  تادابع  اههزور و  تکرب  هب  ار  دوخ  يّدام  يونعم و  تالکشم 

، درک افتکا  نتفرگ  هزور  هب  اهنت  دـیابن  ناضمر ، كرابم  هاـم  ياـهباوث  راـثآ و  يونعم و  يّداـم و  تاـکرب  زا  رتشیب  يریگهرهب  يارب  هّتبلا 
ینامحر تاحفن  شزو  ضرعم  رد  ار  شیوخ  ناج  اهیگدولآ ، زا  يرود  تبقارم و  يزاسدوخ و  اب  دومن و  بانتجا  ناهانگ  زا  دـیاب  هکلب 

. داد رارق  یناحبس  هژیو  تایانع  و 
. نک تیانع  تمحر و  نیرق  و  رادب ، ّقفوم  ار  ام  همه  اهلاراب !

: ناضمر كرابم  هام  لامعا 

: دوشیم میسقت  شخب  ود  هب  دراد ، ناسنا  ناج  حور و  شرورپ  رد  یقیمع  راثآ  هک  لامعا  نیا 
: تسا مسق  راهچ  رب  نآ  و  تسین ، ینّیعم  زور  بش و  صوصخم  هک  ناضمر ، كرابم  هام  كرتشم  لامعا  لّوا :

697 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
. دوشیم ماجنا  كرابم  هام  زور  بش و  ره  رد  هک  یلامعا  - 1

. تسا كرابم  هام  ياهبش  صوصخم  هک  یلامعا  - 2
. تسا هام  نیا  ضیفرپ  ناهاگرحس  صوصخم  هک  یلامعا  - 3

. تسا كرابم  هام  ياهزور  صوصخم  هک  یلامعا  - 4
. تسا هدش  رکذ  اهنآ  يارب  يرامشیب  باوث  شاداپ و  دراد و  صاصتخا  ینّیعم  ياهبش  ای  اهزور  هب  هک  یلامعا  مود :

ناضمر كرابم  هام  كرتشم  لامعا 
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ناضمر كرابم  هام  كرتشم  لامعا 

: زور بش و  ره  كرتشم  لامعا 

: هلمج زا  تسا  رایسب  ناضمر ، هام  زور  بش و  ره  كرتشم  لامعا 
زا دعب  كرابم - هام  رخآ  ات  هام  لّوا  زا  دندومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  امهیلع  مظاک  ماما  قداص و  ماما  زا  سوواط » نب  دّیس  - » 1

: یناوخیم ار  اعد  نیا  هضیرف - ره 
ام ٍماع ، ِّلُک  یفَو  اذه  یماع  یف  ِمارَْحلا ، َِکْتَیب  َّجَح  یْنقُزْرا  َّمُهللا 

هک  یمادام  نادرگ ، میزور  ار  تاهناخ  ّجح  هدنیآ  ياهلاس  لاس و  نیا  رد  ایادخ 
ِِفقاوْملا  َْکِلت  ْنِم  یِنلُْخت  الَو  ٍقْزِر ، ِۀَعَسَو  ٍۀَِیفاعَو  َْکنِم  ٍرُْسی  یف  ینَْتیَْقبا 

ياههاگیاج  زا  ارم  و  مراد ، رارق  وت  هیحان  زا  يزور  تعسو  یتمالس و  شیاسآ و  رد 
، ِِهلآ َو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَص  َکِِّیبَن  ِْربَق  ِةَرایِزَو  ِۀَفیرَّشلا ، ِدِهاشَْملاَو  ِۀَمیرَْکلا ،

نادرگم  رود  داب - شنادناخ  وا و  رب  وت  دورد  هک  تربمایپ - ربق  ترایز  تمظع و  اب  ياههاگراب  هدیدنسپ و 
امیف َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  یل  ْنُکَف  ِةَرِخألاَو  اْینُّدلا  ِِجئاوَح  ِعیمَج  یفَو 

رما رد  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  شاب  نم  اب  يورخا  يویند و  ياهزاین  مامت  رد  و 
ُّدَُری يذَّلا ال  ِءآضَْقلا  َنِم  ِرْدَْقلا ، ِۀَْلَیل  یف  ِمُوتْحَْملا  ِْرمَْألا  َنِم  ُرِّدَُقتَو  یضْقَت 

تشگزاب  لباق  ییامرفیم و  رّرقم  هدنار و  مکح  ردق  بش  رد  هک  یمتح 
، ْمُهُّجَح ِروُْربَْملا  ِمارَْحلا ، َِکْتَیب  ِجاَّجُح  ْنِم  ینَُبتْکَت  ْنا  ُلَّدَُبی ، الَو 

هتفریذپ و ناشّجح  هک  ینایجاح  ییامن ، تبث  تاهناخ  جاجح  هرمز  رد  ارم  تسین ، رییغت  و 
ْلَعْجاَو  ْمُُهتائِّیَس ، ْمُْهنَع  ِرَّفَکُْملا  ْمُُهبُونُذ ، ِروُفْغَْملا  ْمُُهیْعَس ، ِروُکْشَْملا 

، تسا هدش  هدیشوپ  ناشیاهاطخ  هدیزرمآ و  ناشناهانگ  ریدقت و  دروم  ناشیعس 
698 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

یّنَع  َيِّدُؤتَو  یقْزِر  َّیَلَع  َعِّسَُوتَو  يرْمُع  َلیُطت  ْنا  ُرِّدَُقتَو  یضْقَت  امیف 
تناما  يادا  يزور و  تعسو  رمع و  لوط  يدومرف  رّدقم  هدرک و  مکح  نم  يارب  هچنآ  رد  و 

. َنیَملاْعلا َّبَر  َنیمآ  یْنیَدَو  یتَناما 
. نایناهج راگدرورپ  ياامرف  لوبق  هد ، رارق  ار  مضرق  و 

: ییوگیم ياهضیرف  زامن  ره  زا  دعب  نینچمه  و 
ِِهْلثِمَک  َْسَیل  يذَّلا  ُمیظَْعلا ، ُّبَّرلا  َْتنا  ُمیحَر ، ای  ُروُفَغ  ای  ُمیظَع ، ای  ُِّیلَع  ای 

تسین  تدننامه  يزیچ  هک  یتمظع  اب  راگدرورپ  ییوت  نابرهم ، هدنزرمآ و  يا  تمظع ، اب  رترب و  يا 
ُهَْتفَّرَشَو  ُهَْتمَّرَکَو ، ُهَتْمَّظَع  ٌرْهَش  اذهَو  ُریصَْبلا ، ُعیمَّسلا  َوُهَو  ٌءْیَش ،

رب یتشاد و  یمارگ  هدیشخب و  تمظع  هک  تسا  یهام  نیا  و  انیب ، ياونش  ییوت  و 
ُرْهَش َوُهَو  َّیَلَع ، ُهَمایِص  َتْضَرَف  يذَّلا  ُرْهَّشلا  َوُهَو  ِروُهُّشلا ، یَلَع  ُهَْتلَّضَفَو 

هام  نامه  نیا  يدومرف و  بجاو  نم  رب  ار  شاهزور  هک  تسا  یهام  و  يداد ، يرترب  تفارش و  رگید  ياههام 
يدُْهلا  َنِم  ٍتانَِّیبَو  ِساَّنِلل  يًدُه  َنآْرُْقلا ، ِهیف  َْتلَْزنا  يذَّلا  َناضَمَر ،

تیاده و هناشن  اهناسنا و  تیاده  هیام  هک  يداتسرف  ورف  نآ  رد  ار  نآرق  هک  تسا  یناضمر 
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اَذ ایَف  ٍرْهَش ، ِْفلا  ْنِم  ًاْریَخ  اهَْتلَعَجَو  ِرْدَْقلا ، َۀَْلَیل  ِهیف  َْتلَعَجَو  ِناقْرُْفلاَو ،
ره بحاص  يا  سپ  يداد  رارق  نآ  رد  تسا  بش  رازه  زا  رتهب  هک  ار  ردق  بش  تسا و  لطاب  زا  قح  هدننک  ادج 

، ِْهیَلَع ُّنُمَت  ْنَمیف  ِراَّنلا ، َنِم  یتَبَقَر  ِكاکَِفب  َّیَلَع  َّنُم  َْکیَلَع ، ُّنَُمی  الَو  ِّنَْملا 
، راذگ ّتنم  نم  رب  ياهداهن  ّتنم  اهنآ  رب  هک  نانآ  نایم  رد  شتآ  زا  مییاهر  اب  تسین ، وت  رب  یتنم  هک  یتّنم 

[935 .] َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب  َۀَّنَْجلا ، ِیْنلِخْداَو 
. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تتمحر  هب  نک  ملخاد  تشهب  رد  و 

***
نیا سک  ره  دومرف : ترضح  نآ  هک  دناهدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  نیمالادلب »  » و حابصم »  » رد یمعفک » خیـش  - » 2

: دزرمایب ار  وا  ناهانگ  لاعتم  يادخ  دناوخب ، بجاو  زامن  ره  زا  دعب  ناضمر  هام  رد  ار  اعد 
ِْعبْشا  َّمُهللا  ٍریقَف ، َّلُک  ِنْغا  َّمُهَّللا  َروُرُّسلا ، ِرُوبُْقلا  ِلْها  یلَع  ْلِخْدا  َّمُهَّللا 

ناگنسرگ  ایادخ  امرف ، زاین  یب  ار  نادنمزاین  ایادخ  نک ، لخاد  اهروگ  رد  ناگتفخ  رب  ار  ینامداش  ایادخ 
699 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

َمُهللا  ٍنیدَم ، ِّلُک  َْنیَد  ِْضقا  َّمُهللا  ٍنایْرُع ، َّلُک  ُسْکا  َّمُهللا  ٍِعئاج ، َّلُک 
ایادخ نک ، ادا  ار  ناراکهدب  ضرق  ایادخ  ناشوپب ، ار  ناگنهرب  ایادخ  نک  ریس  ار 

، ٍریسا َّلُک  َُّکف  َّمُهللا  ٍبیرَغ ، َّلُک  َّدُر  َّمُهللا  ٍبوُرْکَم ، ِّلُک  ْنَع  ْجِّرَف 
، نک دازآ  ار  ناریسا  ایادخ  نادرگزاب ، نطو  هب  ار  نابیرغ  ایادخ  نک  فرطرب  ار  ناگدیدمغ  هودنا 

، ٍضیرَم َّلُک  ِفْشا  َّمُهللا  َنیِملْسُْملا ، ِرُوما  ْنِم  ٍدِساف  َّلُک  ِْحلْصا  َّمُهللا 
، هد افش  ار  نارامیب  ایادخ  امرف  حالصا  ار  ناناملسم  روما  دسافم  ایادخ 

َمُهللا  َِکلاح ، ِنْسُِحب  اِنلاح  َءوُس  ْرِّیَغ  َّمُهللا  َكانِِغب ، انَْرقَف  َّدُس  َّمُهللا 
ایادخ هد ، رییغت  تیدونشخ  هب  ار  ام  یلاحدب  ایادخ  نک ، فرطرب  تیزاینیب  هب  ار  ام  زاین  ایادخ 

[936 .] ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنا  ِْرقَْفلا ، َنِم  اِننْغاَو  َْنیَّدلا ، اَّنَع  ِْضقا 
. ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  هک  نادرگ ، زاینیب  ار  ام  نک و  ادا  ار  ام  ياهيراکهدب 

***
: دناوخیم ار  اعد  نیا  ناضمر  هام  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدرک  تیاور  ریصبوبا  زا  یفاک »  » رد ینیلک » خیش   » موحرم - 3

َیلا  ًۀَجاح  َبَلَط  ْنَم  یتَجاح  ُُبلْطا  َْکنِمَو  ُلَّسََوتَأ  َِکب  ّینا  َّمُهللا 
دهاوخب مدرم  زا  ار  شزاین  سک  ره  مهاوخیم و  ار  متجاح  وت  زا  هدش و  لّسوتم  وت  هب  ایادخ 

َُکلَئْساَو  ََکل ، َکیرَش  َكَدْحَو ال  َْکنِم ، اَّلا  یتَجاح  ُُبلْطا  ّیناَف ال  ِساَّنلا 
هب  و  تسین ، وت  يارب  یکیرش  ياهناگی و  هک  مهاوخیم ، وت  زا  طقف  ار  مزاین  نم  یلو 

یف  یل  َلَعَْجت  ْناَو  ِِهْتَیب ، ِلْهاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َِکناوْضِرَو ، َِکلْضَِفب 
نیا  رد  نم  يارب  یتسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخیم  وت  زا  تیدونشخ  مرک و  فطل و 

ًۀَِصلاخ ًۀَیِکاز  ًۀَلَّبَقَتُم  ًةَروُْربَم ، ًۀَّجَح  اًلیبَس ، ِمارَْحلا  َِکْتَیب  یلا  اذه  یماع 
صلاخ  هزیکاپ و  هدش ، هتفریذپ  وکین ، یّجح  يارب  یهد ، رارق  تاهناخ  يوس  هب  یهار  لاس ،

ْناَو  يرََصب  َّضُغا  ْنا  یُنقُزَْرتَو  یتَجَرَد  اِهب  ُعَفَْرتَو  یْنیَع  اِهب  ُّرِقَت  ََکل ،
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هانگ و زا  یشوپ  مشچ  دور ، الاب  وت ) دزن  رد   ) ماهبتر هدش و  نشور  نآ  هب  ماهدید  ات  وت ، يارب 
ٌءْیَش َنوُکَیال  یّتَح  َکِمِراحَم ، ِعیمَج  ْنَع  اِهب  َّفُکا  ْناَو  یجْرَف  َظَفْحا 

دشابن رتمهم  نم  دزن  رد  يزیچ  ات  امرف ، اطع  نم  هب  ار  ناهانگ  همه  زا  يرود  ینمادکاپ و  تّفع و  ظفح 

700 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
اِمل ِكْرَّتلاَو  َْتبَبْحا ، اِمب  ِلَمَْعلاَو  َِکتَیْشَخَو ، َِکتَعاط  ْنِم  يْدنِع  ََرثآ 

هچنآ  كرت  وت و  بوبحم  هچنآ  ماجنا  وت و  ِتفلاخم )  ) زا سرت  یگدنب و  زا 
ینْعِزْوا  َو  ٍۀَِیفاعَو ، ٍراسَیَو  ٍرُْسی  یف  َِکلذ  ْلَعْجاَو  ُْهنَع ، َْتیَهَنَو  َتْهِرَک 

و هد ، رارق  یتسردنت  يرگناوت و  شیاسآ و  رد  متساوخ ، هک  ار  هچنآ  همه  ياهدرک و  یهن  نآ  زا  تسوت و  دنسپان 
َتَْحت  َِکلیبَس  یف  اًْلتَق  یتافَو  َلَعَْجت  ْنا  َُکلَئْساَو  َّیَلَع ، ِِهب  َتْمَْعنا  ام  َرْکُش 

ریز تدوخ و  هار  رد  تداهش  ار  مندرم  هک  مهاوخیم  وت  زا  نک و  میزور  ياهداد  نم  هب  هک  ییاهتمعن  رکش 
، َِکلوُسَر َءآدْعاَو  َکَئآدْعا  یب  َُلتْقَت  ْنا  َُکلَئْساَو  َِکئآِیلْوا ، َعَم  َکِِّیبَن  ِۀَیار 

ینک  دوبان  ار  تلوسر  نانمشد  تدوخ و  نانمشد  نم  هلیسو  هب  هک  مهاوخیم  وت  زا  یهد و  رارق  تناتسود  هارمه  هب  تربمایپ ، مچرپ 
ٍدَحا ِۀَمارَِکب  یّنُِهت  الَو  َکِْقلَخ ، ْنِم  َْتئِش  ْنَم  ِناوَِهب  ینَمِرُْکت  ْنا  َُکلَئْساَو 

راوخ تناتـسود  تشادـیمارگ  اـب  ارم  و  يراد ، یمارگ  ارم  یهاوخ  هک  تتاـقولخم  زا  کـی  ره  يراوخ  هطـساو  هب  هک  مهاوـخیم  وـت  زا  و 
، نادرگم

[937 .] ُهَّللا َءآش  ام  ُهَّللا  َِیبْسَح  اًلیبَس ، ِلوُسَّرلا  َعَم  یل  ْلَعْجا  َّمُهللا  َِکئآِیلْوا ، ْنِم 
. دوشیم دهاوخ  هچنآ  ره  تسا و  یفاک  نم  يارب  ادخ  هک  هد  رارق  یهار  تلوسر  یهارمه  رد  نم  يارب  ایادخ 

زامن زا  دـعب  ناضمر  هام  ياهبش  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  ریـصبوبا  زا  لاـبقا »  » رد سوواـط » نب  دّیـس  »
ار اعد  نیا  تسا  ّبحتـسم  هک : تسا  هتفگ  نیمالادلب »  » رد یمعفک »  » و [ 938 .] نک اعد  ادـخ  هناخ  ترایز  قیفوت  يارب  اعد ، نیا  اب  برغم ،

نآرق توالت  ناضمر  كرابم  هام  ياـهزور  اهبـش و  رد  لاـمعا  نیرتهب  - 4 [ 939 .] دـناوخب هام  نیا  زا  زور  ره  ناـضمر و  هاـم  لّوا  بش  رد 
هاـم نآرق  راـهب  تسا و  يراـهب  ار  يزیچ  ره  هک : تسا  هدـمآ  ثیدـح  رد  تسا و  هدـش  لزاـن  ناـضمر  كراـبم  هاـم  رد  نآرق  اریز  تسا ؛

هس ره  ناضمر ، هام  رد  یلو  تسا ؛ زور  شـش  ره  نآ  ّلقا  تسا و  ّتنـس  نآرق  متخ  راب  کی  یهام  ره  رگید ، ياههام  رد  تسا و  ناضمر 
میهافم و اب  هک  یناـسک  تسین  یّکـش  [ 940 .] تسا بوخ  دـنک ، متخ  نآرق  کـی  يزور  دـناوتب  رگا  تسا و  ّتنـس  نآرق  متخ  کـی  زور 

رادقم دنچ  ره  دـنریگ ، ارف  سرد  نآرق  بتکم  رد  دـننک و  يرتشیب  تقد  تایآ  ياوتحم  رد  تسا  راوازـس  دـنرادن  ییانـشآ  نآرق  ياوتحم 
. تسا بسانم  رایسب  هراب  نیا  رد  نآرق  ياهتیاده  مهف  يارب  ریسفت  تاسلج  لیکشت  هک  هنوگنامه  دنناوخب  يرتمک 

همطاف  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  سّدقم  حور  هب  ینآرق  متخ  ره  باوث  رگا  دیامرفیم : یسلجم » هماّلع  »
701 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

رتشیب شباوث  دوش  هیدـه  مالـسلا ) هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  رـضحم  هب  ای  و   ) مالـسلا مهیلع  يدـه  همئا  زا  یکی  اـی  مالـسلا و  اـهیلع  ارهز 
دیاب - 5 [ 942 .] دشاب ناراوگرزب  نآ  هیاس  رد  تمایق  زور  رد  هک  تسا  نآ  یـسک  نینچ  شاداپ  هک  دـیآیمرب  یتیاور  زا  و  [ 941 .] دوشیم

هبّیط  هملک  و  دومن . رایسب  هام  نیا  رد  ناهانگ  زا  رافغتسا  تاولص و  رکذ  اعد و 
هَّللا  اَّلا  َهلإ  ال 

حیبست اعد و  هب  زج  مالـسلا  هیلع  نیدباعلانیز  ماما  دشیم  لخاد  ناضمر  كرابم  هام  یتقو  میناوخیم : یتیاور  رد  [ 943 .] تفگ ناوارف  ار 
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[945 ،] داد ناوارف  ّتیّمها  هاـم  نـیا  رد  زور  بـش و  ياـههلفان  تداـبع و  هـب  دـیاب  نـینچمه  [ 944 .] تفگیمن نخـس  ریبکت ، رافغتـسا و  و 
. دنتسین بش ) هلفان  ًاصوصخم   ) اههلفان ماجنا  هب  ّقفوم  هام  نیا  ریغ  رد  هک  یناسک  ًاصوصخم 

: ناضمر كرابم  هام  ياهبش  كرتشم  لامعا 

: تسا رما  دنچ  دوشیم  هدروآ  اجب  ناضمر  هام  ياهبش  رد  هک  یلامعا 
یناوتان فعـض و  هکنآ  رگم  دنک ، راطفا  برغم  زامن  زا  دعب  هک  تسا  ّبحتـسم  و  یعرـش . برغم  تقو  لوخد  ماگنه  هب  ندرک  راطفا  - 1

اهاذـغ و اب  راـطفا  - 2 [ 946 .] دنـشاب وا  رظتنم  یعمج  هـکنآ  اـی  و  دوـش ، بلــس  وا  زا  بـلق  روـضح  هّجوـت و  هـک  دـشاب  هدرک  هـبلغ  وا  رب 
هللا یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنک  راطفا  لالح  يامرخ  هب  هک  تسا  نآ  رتهب  [ 947 .] دشاب مارح  هب  هبتشم  مارح و  زا  رهاط  كاپ و  ياهیندیشون 

: دوـمرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  نینچمه  [ 948 .] ددرگ نوزفا  شزاـمن  باوـث  دـنک ، راـطفا  لـالح  ياـمرخ  اـب  سک  ره  دوـمرف : هلآ  هیلع و 
هک تسا  بوخ  زین  دشاب ، هک  مادـک  ره  هب  مرگمین ، بآ  هب  اولح و  تابن و  بآ و  هب  ندرک  راطفا  [ 949 .] دنک راطفا  ریش  اب  تسا  بحتسم 

دراو مالسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  هک  یهاتوک  ياهاعد  راطفا  ماگنه  هب  - 3 [ 950 .] دندرکیم راطفا  اهنیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
: دننام دناوخب  ار  تسا  هدش 

[951 .] ُْتلَّکََوت َْکیَلَعَو  ُتْرَْطفا ، َِکقْزِر  یلَعَو  ُتْمُص ، ََکل  َّمُهللا  فلا )
. منکیم لکوت  وت  رب  هدرک و  راطفا  تیزور  اب  هتفرگ و  هزور  وت  يارب  ایادخ  *** 

702 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
: دناوخیم ار  اعد  نیا  ندرک ، راطفا  ماگنه  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ب )

َْتنا  َکَّنا  اَّنِم ، ْلَّبَقَتَف  انْرَْطفا ، َِکقْزِر  یلَعَو  انْمُص ، ََکل  َّمُهَّللا  ِهَّللا ، ِمِْسب 
وت هک  ریذپب  ام  زا  سپ  میدرک  راطفا  وت  يزور  اب  میتفرگ و  هزور  وت  يارب  ایادخ  ادخ ، مان  هب 

[952 .] ُمیلَْعلا ُعیمَّسلا 
. ییاناد اونش و 

: دیوگب راطفا ، ماگنه  هب  لّوا  همقل  رد  - 5 [ 953 .] دراد يرایسب  شاداپ  راطفا ، ماگنه  هب  هانلزنا » ّانا   » هروس ندناوخ  - 4
یلْرِفْغا  ِةَرِفْغَْملا ، َعِساو  ای  ِمیَحّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

رایسب زین  راطفا  ماگنه  هب  ندرک  اعد  - 6 [ 954 .] دزرمایب ار  وا  دنوادخ  دیوگب ، ار  نآ  هک  یسک  دومرف : مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هک 
: دومرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  تسا . بوخ 

دهد راطفا  ار  نارادهزور  دهد و  هقدـص  راطفا ، ماگنه  هب  - 7 [ 955 .] دشابیم هدـش ، تباجا  ياعد  کی  شراطفا ، ماگنه  هب  رادهزور  يارب 
راوازـس هک  تسا  دّکؤم  رایـسب  تاّبحتـسم  زا  نداد  راطفا  و  دشاب ، بآ  زا  ياهعرج  ای  امرخ  يدادعت  هب  ییاناوت ، مدـع  تروص  رد  دـنچره 
هدرتسگ ینالوط  هداس  ياههرفـس  دجاسم  مامت  رد  راطفا  ماگنه  یمالـسا  ياهروشک  زا  یـضعب  رد  و  دننکن ، شومارف  ار  نآ  نانمؤم  تسا 

. دوشیم
دازآ شاداپ  دـهد ، راطفا  ار  يرادهزور  نمؤم  ناضمر ، هام  رد  سک  ره  هک  تسا  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  زا 

. دوشیم وا  ناهانگ  شزرمآ  ببس  دراد و  ار  ینمؤم  هدنب  ندرک 
امرخ يدادعت  ای  بآ و  يردق  ای  ریش  يرادقم  درادن ، ناوت  هک  سک  نآ  دومرف : میرادن ، يراک  نینچ  ِناوت  دندیـسرپ ، باحـصا  هک  یتقو 

« یسوط خیش   » و قودص » خیـش   » و ینیلک » موحرم   » هک يرگید  تیاور  رد  [ 956 .] دنکیم اطع  ار  یـشاداپ  نینچ  وا  هب  دنوادخ  دهدب ، مه 
. دربیم باوث  راد  هزور  نآ  شاداپ  دـننامه  دـهد ، راطفا  ار  يرادهزور  سک  ره  تسا : هدـمآ  دـناهدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
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زور بش و  ره  كرتـشم  لاـمعا  رد  هک  دـناوخب  ار  جـح  ياـعد  برغم ، زا  دـعب  بـش  ره  - 8 [ 957 (.] دوش هتـساک  وا  باوـث  زا  هکنآیب  )
. دش رکذ  هحفص 697 ) )

703 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
وا زا  يرایـسب  ناـهانگ  دـناوخب  ار  اـعد  نیا  ناـضمر  هاـم  زا  بش  ره  رد  سک  ره  تسا : هدرک  تیاور  لاـبقا »  » رد سوواـط » نب  دّیـس  - » 9

: دوشیم هدیزرمآ 
یلع  َتْضَرَْتفاَو  َنآْرُْقلا ، ِهیف  َْتلَْزنا  يذَّلا  َناضَمَر ، ِرْهَش  َّبَر  َّمُهللا 

نآ  رد  ار  هزور  يدومن و  لزان  نآ  رد  ار  نآرق  هک  ناضمر  هام  ِراگدرورپ  يا  ادخ ، يا 
َِکْتَیب  َّجَح  یْنقُزْراَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َمایِّصلا ، ِهیف  َكِدابِع 

تسرف و دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  يدرک  بجاو  تناگدنب  رب 
ُهَّناَف  َماظِْعلا ، َبُونُّذلا  َْکِلت  یل  ْرِفْغاَو  ٍماع ، ِّلُک  یفَو  اذه  یماع  یف  ِمارَْحلا ،

اهنآ هک  ارچ  زرمایب ، ار  مگرزب  ناهانگ  نادرگ و  میزور  ار  تاهناخ  ّجح  لاس  همه  لاس و  نیا  رد 
[958 .] ُماّلَع ای  ُنمْحَر  ای  َكُْریَغ  اهُرِفْغَی  ال 

. اناد رایسب  هدنشخب  يا  وت  زج  دزرمآیمن  ار 
***

. دناوخب ار  حاتتفا  ياعد  ناضمر  هام  زا  بش  ره  رد  - 10

[: حاتتفا 959 ياعد 

: دنتشون نایعیش  هب  هک  تسا  هدش  لقن  هادف -) انحاورا   ) نامز ماما  رمألابحاص - ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب 
. دننکیم رافغتسا  شبحاص  يارب  دنونشیم و  ناگتشرف  ار  هام  نیا  ياعد  هک  دیناوخب  ار  اعد  نیا  ناضمر  كرابم  هام  زا  بش  ره  رد 

: تسا نینچ  [ 960 «] داعملا داز   » لقن قباطم  اعد  نتم 
ُْتنَْقیاَو  َکِّنَِمب ، ِباوَّصِلل  ٌدِّدَسُم  َْتناَو  َكِدْمَِحب ، َءآنَّثلا  ُِحتَْتفا  ّینا  َّمُهللا 

مراد  نیقی  ینکیم و  تیاده  تسار  هار  هب  ار  تناگدنب  دوخ  ناسحا  اب  وت  هک  منکیم  زاغآ  تشیاتس  اب  ار  انث  حدم و  ایادخ 
َنیِبقاعُْملا  ُّدَشاَو  ِۀَمْحَّرلاَو ، ِْوفَْعلا  ِعِضْوَم  یف  َنیمِحاَّرلا  ُمَحْرا  َْتنا  َکَّنا 

ماقتناو  باذع  ماقم  رد  یلو  ینانابرهم ، نیرتنابرهم  ینابرهم ، تشذگ و  ماقم  رد  هک 
704 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ِءآیْربِْکلا ِعِضْوَم  یف  َنیرِّبَجَتُْملا  ُمَظْعاَو  ِۀَمِقَّنلاَو ، ِلاکَّنلا  ِعِضْوَم  یف 
، ینیرتاناوت تمظع ، رادتقا و  ماقم  رد  و  یناگدننک ، باذع  نیرتریگتخس 

ُعیمَس  ای  ْعَمْساَف  َِکتَلَئْسَمَو ، َِکئآعُد  یف  یل  َْتنِذا  َّمُهللا  ِۀَمَظَْعلاَو ،
ونشب ار  مشیاتس  اونش  يا  سپ  ياهداد ، هزاجا  نم  هب  تدوخ  زا  ِتساوخرد  ندناوخ و  رد  ایادخ 

یهلا  آی  ْمَکَف  یتَْرثَع  ُروُفَغ  ای  ِْلقاَو  یتَوْعَد  ُمیحَر  ای  ْبِجاَو  یتَحْدِم 
نم  دوبعم  يا  سپ  رذگ ، رد  مشزغل  زا  هدنزرمآ  يا  نک و  تباجا  ار  میاعد  نابرهم  يا  و 

ْدَق ٍۀَمْحَرَو  اهَْتلَقا ، ْدَق  ٍةَْرثَعَو  اهَتْفَشَک ، ْدَق  ٍموُمُهَو  اهَتْجَّرَف ، ْدَق  ٍَۀبْرُک  ْنِم 
هک  اهششخب  یتشذگ و  رد  هک  اهشزغل  يدرک و  فرط  رب  هک  اههودنا  يدوشگ و  هک  اهمغ  رایسب  هچ 
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الَو ًۀَبِحاص  ْذِخَّتَی  َْمل  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  اهَتْکَکَف ، ْدَق  ٍءالَب  ِۀَْقلَحَو  اهَتْرَشَن ،
مدمه و هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس  دمح و  يدوشگ ، هک  اهیراتفرگ  و  يدنارتسگ ،

ُهْرِّبَک  َو  ِّلُّذلا ، َنِم  ٌِّیلَو  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ِْکلُْملا ، یف  ٌکیرَش  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ًاَدلَو ،
. رامشب گرزب  رایسب  ار  وا  درادن و  یتسرپرس  تسین و  شتموکح  رد  یکیرش  درادن و  يدنزرف 

ِهَّلل  ُدْمَْحلا  اهِّلُک ، ِهِمَِعن  ِعیمَج  یلَع  اَهِّلُک ، ِهِدِماحَم  ِعیمَِجب  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  ًاریبْکَت ،
تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپس  دمح و  شیاهتمعن ، یمامت  رب  اهشیاتس  یمامت  هب  تسا  دنوادخ  صوصخم  ساپس  دمح و 

يذَّلا ال ِهَّلل  ُدْمَْحلا  ِهِْرما ، یف  َُهل  َعِزانُم  الَو  ِهِْکُلم ، یف  َُهل  َّدآضُم  يذَّلا ال 
هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپس  دمح و  تسین ، شراک  رد  ییوجهزیتس  شییاورنامرف و  رد  یفلاخم  هک 

ِیف  یشاْفلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  ِِهتَمَظَع ، یف  َُهل  َهیبَش  الَو  ِهِْقلَخ ، یف  َُهل  َکیرَش 
شساپس  نامرف و  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپس  دمح و  تسین . شیگرزب  تمظع و  رد  يریظن  شنیرفآ و  رد  یکیرش 

يذَّلا ال ُهَدَی ، ِدوُْجلِاب  ِطِساْبلا  ُهُدْجَم ، ِمَرَْکلِاب  ِرِهاَّظلا  ُهُدْمَح ، َو  ُهُْرما  ِْقلَْخلا 
هک  يدنوادخ  تسا ، هدوشگ  ششخب  هب  شناتسد  تسا و  راکشآ  شیراوگرزب  شتواخس  هطساو  هب  تسا و  راکشآ  تاقولخم  نایم  رد 

ُزیزَْعلا َوُه  ُهَّنا  ًامَرَک ، َو  ًادوُج  اَّلا  ِءآطَْعلا  ُةَْرثَک  ُهُدیَزت  الَو  ُُهِنئآزَخ ، ُصُْقنَت 
یمارگ  تسوا  دیازفاین و  شتواخس  یتسد و  هداشگ  رب  زج  شششخب  یناوارف  و  دوشن ، مک  شتمحر )  ) هنیجنگ

، ٍۀَمیظَع ِْهَیلا  یب  ٍۀَجاح  َعَم  ٍریثَک  ْنِم  اًلیلَق  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ُباَّهَْولا ،
گرزب  نآ  هب  نم  زاین  هک  نیا  اب  ار  ترایسب  مرک )  ) زا یمک  رادقم  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  هدنشخب ، و 

َنا  َّمُهللا  ٌریسَی ، ٌلْهَس  َْکیَلَع  َوُهَو  ٌریثَک ، يْدنِع  َوُه  َو  ٌمیدَق ، ُْهنَع  َكانِغَو 
ایادخ تسا ، ناسآ  مک و  وت  رب  یلو  رایسب  نم  دزن  رادقم  نآ  هک  یلاح  رد  تسا ، یلزا  نآ  زا  وت  يزاینیب  و 

705 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
یْملُظ  ْنَع  َکَْحفَصَو  یتَئیطَخ  ْنَع  َكَزُواَجتَو  یْبنَذ  ْنَع  َكَْوفَع 

مملظ  زا  تیشوپ  مشچ  میاطخ و  زا  تتشذگ  مهانگ و  زا  وت  ششخب 
ْنِم  َناک  ام  َْدنِع  یمْرُج  ِریثَک  ْنَع  َکَْملِحَو  یلَمَع  ِحیبَق  یلَع  َكَْرتَسَو 

ناوارف  ياههابتشا  زا  تملح  میراک و  تشز  رب  تیشوپ  هدرپ  و 
يذَّلا  َْکنِم  ُُهبِجْوَتْسا  ام ال  َکَلَئْسا  ْنا  یف  ینَعَمْطا  يدْمَعَو  يأَطَخ 

تتمحر  زا  هک  ار  هچنآ  منک ، تساوخرد  متسین  نآ  هتسیاش  هک  ار  يزیچ  وت  زا  هک  تخادنا  عمط  هب  ارم  میوهس ، يدمع و 
، َِکَتباجا ْنِم  ینَْتفَّرَعَو  َِکتَرُْدق ، ْنِم  ینَْتیَراَو  َِکتَمْحَر ، ْنِم  ینَْتقَزَر 

. يدناسانش نم  هب  تنداد  خساپ  زا  يداد و  مناشن  تتردق  زا  يدرک و  میزور 
َْکیَلَع  الِدُم  اًلِجَو ، الَو  ًاِفئآخ  ًاِسنْأَتْسُم ال  َُکلَئْساَو  ًانِمآ ، َكوُعْدا  ُتْرِصَف 

اب هک  یلاح  رد  تشحو ، سرت و  نودب  وت ، اب  سنا  لاح  رد  مهاوخیم  وت  زا  مناوخیم و  ار  وت  رطاخ  یگدوسآ  اب  سپ 
يذَّلا  َّلََعلَو  َْکیَلَع ، یلْهَِجب  ُْتبَتَع  یّنَع  اَْطبا  ْناَف  َْکَیلا ، ِهیف  ُتْدَصَق  امیف 

لاـح منک و  ضارتـعا  وت  رب  میناداـن  هطـساو  هب  ینک  ریخأـت  متجاـح  ندروآرب  رد  رگا  سپ  ماهدروآ ، تهاـگرد  هب  ار  مدوصقم  یخاتـسگ 
دیاش هکنآ 

َرَبْصا ًامیرَک  ًالْوَم  َرا  ْمَلَف  ِرُومُْألا ، ِۀَِبقاِعب  َکِْملِِعل  یل  ٌْریَخ  َوُه  یّنَع  اَْطبا 
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رتهدننک ربص  ياهدنشخب ، رورس  الوم و  ماهدیدن  سپ  ییاناد ، اهراک  ماجنارس  هب  هک  ارچ  دشاب ، رتهب  نم  يارب  نآ  ریخأت 
ُبَّبَحَتَتَو  َْکنَع ، ّیلَواَف  ینوُعْدَت  َکَّنا  ِّبَر ، ای  َّیَلَع  َْکنِم  ٍمیَئل  ٍْدبَع  یلَع 

اب منادرگیم و  يور  وت  زا  نم  یلو  یناوخیم  ارم  وت  نم ، راگدرورپ  يا  نم ، لثم  یتسپ  هدنب  رب  وت  زا 
، َْکیَلَع َلُّوَطَّتلا  َِیل  َّناَک  َْکنِم ، ُلَْبقا  الَف  ََّیلا  ُدَّدَوَتَتَو  َْکَیلا ، ُضَّغَبَتاَف  ََّیلا 

ّتنم وت  رب  نم  هک  اـیوگ  مریذـپیمن ، وت  زا  نم  یلو  ینکیم  يزوسلد  نم  ّقح  رد  و  منکیم ، ینمـشد  وت  اـب  نم  یلو  ینکیم  یتسود  نم 
، مراد

َكِدوُِجب  َّیَلَع  ِلُّضَفَّتلاَو  ََّیلا ، ِناسْحِْإلاَو  یل  ِۀَمْحَّرلا  َنِم  َِکلذ  َکْعَنْمَی  ْمَلَف 
دوج هطساو  هب  يراوگرزب  نم و  هب  یکین  ششخب و  زا  ار  وت  نم ، راک  نیا  یلو 

ٌداوَج َکَّنا  َِکناسْحا ، ِلْضَِفب  ِْهیَلَع  ْدُجَو  َلِهاْجلا ، َكَْدبَع  ْمَحْراَف  َکِمَرَکَو ،
دنمتواخس وت  هک  شخبب  وا  رب  تناسحا  ینوزف  اب  نک و  محر  تنادان  هدنب  رب  سپ  تشادن ، زاب  نم  ّقح  رد  تمرک  و 

ِِقلاف  ِحایِّرلا ، ِرِّخَسُم  ِْکلُْفلا ، يِرُْجم  ِْکلُْملاِِکلام ، ِهَّللُدْمَْحلا  ٌمیرَک ،
هدنفاکش  اهداب و  هدننک  ریخست  اهیتشک و  هدنهد  تکرح  یتسه و  ياورنامرف  هک  ار  يدنوادخ  ساپس  دمح و  ياهدنشخب ، و 

، ِهِْملِع َدَْعب  ِهِْملِح  یلَع  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  َنیَملاَْعلا ، ِّبَر  ِنیّدلا ، ِناَّیَد  ِحابْصِْإلا ،
شیهاگآ  زا  دعب  ملح  رب  ار  يادخ  ساپس  دمح و  تسا ، نایناهج  راگدرورپ  ازج و  زور  رواد  حبص و 
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، ِِهبَضَغ یف  ِِهتانا  ِلوُط  یلَع  ِهَّلل  ُدْمَْحلاَو  ِِهتَرُْدق ، َدَْعب  ِهِْوفَع  یلَع  ِهَّلل  ُدْمَْحلاَو 

، شمشخ لاح  رد  لّمحت  ربص و  رب  ار  يادخ  ساپس  دمح و  شییاناوت و  دوجو  اب  وفع  رب  ار  يادخ  ساپس  دمح و  و 
ِقلاف  ِقْزِّرلا ، ِطِساب  ِْقلَْخلا ، ِِقلاخ  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  ُدیُری ، ام  یلَع  ُرِداْقلا  َوُهَو 

هدنفاکش  يزور ، هدننارتسگ  تاقولخم ، هدننیرفآ  هک  ار  يادخ  ساپس  دمح و  تساناوت ، دهاوخ  هچنآ  رب  هک  یلاح  رد 
يُری  الَف  َدَُعب  يذَّلا  ِماْعنِْإلاَو ، ِلْضَْفلاَو  ِمارْکِْإلاَو ، ِلالَْجلا  ِيذ  ِحابْصِْإلا ،

دوشیمن هدید  هک  تسا  رود  نانچ  هک  یسک  تسا ، مرک  فطل و  مارتحا و  لالج و  بحاص  حبص ،
ٌعِزانُم  َُهل  َْسَیل  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  یلاعَتَو  َكَرابَت  يوْجَّنلا  َدِهَشَف  َبُرَقَو 

ییوج  هزیتس  هک  ار  يدنوادخ  ساپس  دمح و  تسا ، رترب  هبترم و  دنلب  تسا و  هاگآ  یناهنپ  ياهوگتفگ  زا  هک  تسا  کیدزن  نانچ  و 
، َءآَّزِعَْألا ِِهتَّزِِعب  َرَهَق  ُهُدِضاُعی ، ٌریهَظ  الَو  ُُهلِکاُشی ، ٌهیبَش  الَو  ُُهلِداُعی ،

هتخاس  بولغم  ار  دنمتردق  شتردق  تّزع و  اب  درادن ، دوجو  وا ، هدننک  تیوقت  ياهناوتشپ  وا و  لکش  مه  یهباشم  وا و  ربارب  رد 
يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  ُءآشَی ، ام  ِِهتَرْدُِقب  َغَلَبَف  ُءآمَظُْعلا ، ِِهتَمَظَِعل  َعَضاَوتَو 

ار يدنوادخ  ساپس  دمح و  تسا ، هدیسر  هتساوخ  هچنآ  هب  شتردق  اب  و  دناهدروآ ، دورف  میظعت  رس  شتمظع  ربارب  رد  ناگرزب  و 
َۀَمْعِّنلا ُمِّظَُعی  َو  ِهیصْعا ، اَناَو  ٍةَرْوَع  َّلُک  َّیَلَع  ُُرتْسَیَو  ِهیدانا ، َنیح  یُنبیُجی 

ار اهتمعن  منکیم و  شینامرفان  نم  هکنیا  اب  هدناشوپ  نم  رب  ار  یتشز  راک  ره  و  دیوگ ، مخساپ  شمناوخب  هاگره  هک 
ْدَق ٍۀَفوُخَم  ٍۀَمیظَعَو  یناطْعا  ْدَق  ٍۀَئینَه  ٍۀَبِهْوَم  ْنِم  ْمَکَف  ِهیزاجا ، الَف  َّیَلَع 

زا هک  یکانسرت  ِگرزب  ثداوح  يدومرف و  اطع  نم  هب  هک  يدنمدوس  ياهتمعن  هچ  و  منکیم ، شیساپسان  نم  هک  نیا  اب  هدرک  مامت  نم  رب 
نم 

، ًاحِّبَسُم ُهُرُکْذاَو  ًادِماح ، ِْهیَلَع  یْنثاَف  ینارا  ْدَق  ٍۀَِقنُوم  ٍۀَجَْهبَو  ینافَک 
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، منک شدای  نایوگ  حیبست  میوگ و  شیانث  نانک  شیاتس  سپ  يداد ، مناشن  هک  یعوبطم  ینامداش  یتشادزاب و 
الَو ُُهِلئآس ، ُّدَُری  الَو  ُُهباب ، ُقَْلُغی  الَو  ُُهباجِح ، ُکَتُْهی  يذَّلا ال  ِهَّلل  ُدْمَْحلا 

دنادرگن زاب  ار  شاهدننک  تساوخرد  ددرگن و  دودسم  شتمحر  باب  دوشن و  هدیرد  شباجح  هک  ار  ییادخ  ساپس  دمح و 
ُعَفْرَیَو  َنیِحلاَّصلایِّجَُنیَو ، َنیِفئآْخلاُنِمُْؤی ، يذَّلا  ِهَّللُدْمَْحلا  ُُهِلمآ ، ُبَّیَُخی 

دهد و تاجن  ار  ناگتسیاش  دشخب و  ینمیا  ار  نافئاخ  هک  ار  ییادخ  ساپس  دمح و  دنکن ، سویأم  ار  شدنموزرآ  و 
، ِنیرَخآ ُِفلْخَتْسَیَو  ًاکُوُلم ، ُِکلُْهیَو  َنیِربْکَتْسُْملا ، ُعَضَیَو  َنیفَعْضَتْسُْملا ،

، دنک نانآ  نیشناج  ار  نارگید  هدرک و  كاله  ار  ناهاشداپ  دنک و  راوخ  ار  ناشکندرگ  هداد و  یّقرت  ار  نافعضتسم 
ِلاکَن  َنیبِراْهلا ، ِكِرْدُم  َنیِملاَّظلا ، ِریبُم  َنیراَّبَْجلا ، ِمِصاق  ِهَّلل  ُدْمَْحلاَو 

هدننک  باذع  نایرارف ، هدنبایرد  نارگمتس ، هدننک  كاله  نایوگروز ، هدننکش  مه  رد  هک  ار  ییادخ  ساپس  دمح و 
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ِدَمَتْعُم َنیِبلاَّطلا ، ِتاجاح  عِضْوَم  َنیخِرْصَتْسُْملا ، ِخیرَص  َنیِملاَّظلا ،
هاگهیکت  نادنمزاین و  ياهزاین  ّلحم  ناهاوخ ، يرای  سردایرف  نارگمتس ،

ُفُجَْرتَو  اُهناَّکُسَو ، ُءآمَّسلا  ُدَعَْرت  ِِهتَیْشَخ  ْنِم  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  َنینِمْؤُْملا ،
نیمز  نامسآ و  وا  تبیه  زا  هک  ار  ییادخ  ساپس  دمح و  تسا ، نانمؤم 

ِهَّللُدْمَْحلا  اِهتارَمَغ ، یف  ُحَبْسَی  ْنَمَو  ُراِحْبلا  ُجوُمَتَو  اهُراَّمُعَو ، ُضْرَْألا 
هک  ار  ییادخ  ساپس  دمح و  دیآرد ، تکرح  هب  تسا  روانش  نآ  رد  هچنآ  اهایرد و  و  دنزرلیم ، ناشنانکاس  و 

يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  ُهَّللا ، اَنادَه  ْنا  الَْول  َيِدَتْهَِنل  اَّنُک  امَو  اذِهل ، انادَه  يذَّلا 
هک  ار  ییادخ  ساپس  دمح و  میتفاییمن ، تیاده  دومرفیمن  تیاده  ار  ام  رگا  هک  دومن ، تیاده  روما  نیا  هب  ار  ام 

ُتیُمیَو  ُمَعُْطی ، الَو  ُمِعُْطیَو  ُقَزُْری ، الَو  ُقُزْرَیَو  ْقَلُْخی ، َْملَو  ُُقلْخَی 
ار ناگدنز  هدشن و  ماعطا  دنکیم و  ماعطا  هدشن و  هداد  يزور  دهدیم و  يزور  هدشن و  هدیرفآ  دنیرفآیم و 

ِلُک  یلَع  َوُهَو  ُْریَْخلا ، ِهِدَِیب  ُتوُمَی ، ٌّیَح ال  َوُهَو  یتْوَْملا  ِییُْحیَو  َءآیحَْألا 
ره رب  تسوا و  تسد  هب  یکین  ریخ و  دریمن ، زگره  هک  ياهدنز  تسوا  دنکیم و  هدنز  ار  ناگدرم  دناریمیم و 

، َکِّیِفَصَو َِکنیماَو  َِکلوُسَر ، َو  َكِْدبَع  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ٌریدَق ، ٍءْیَش 
هدیزگرب  رادتناما و  هداتسرف و  هدنب و  دّمحم  رب  ایادخ  تساناوت ، زیچ 

َلَْضفا  َِکتالاسِر ، ِغِّلَبُمَو  َكِّرِس ، ِِظفاحَو  َکِْقلَخ ، ْنِم  َِکتَرَیِخَو  َِکبیبَحَو 
، نیرترب تسرف ، دورد  تیاهمایپ  هدنناسر  زار و  هدنرادهگن  تتاقولخم و  نایم  زا  هدش  باختنا  بیبح و  و 

َرَثْکاَو ینْساَو  َرَهْطاَو  َبَیْطاَو  یْمناَو  یکْزاَو  َلَمْکاَو  َلَمْجاَو ، َنَسْحاَو 
نیرتشیب  نیرتناشخرد و  نیرتکاپ ، نیرتریذپلد ، نیرتهدنیازف ، نیرتهزیکاپ ، نیرتلماک ، نیرتابیز ، نیرتوکین ،

َكِدابِع  نِم  ٍدَحا  یلَع  َتْمَّلَسَو  َْتنَّنََحتَو  َتْمَّحََرتَو ، َتْکَرابَو  َْتیَّلَص  ام 
ناگدنب  زا  کی  ره  رب  يداتسرف  هک  یمالس  يزوسلد و  تمحر و  تکرب و  دورد و 

َمُهللا  َکِْقلَخ ، نِم  َْکیَلَع  ِۀَمارَْکلا  ِلْهاَو  َِکتَْوفَصَو ، َِکلُسُرَو  َِکئآِیْبناَو 
ایادخ تتاقولخم ، نایم  زا  ناشنمگرزب  ناگدیزگرب و  ناگداتسرف و  ناربمایپ و  و 

َكِْدبَع  َنیَملاْعلا ، ِّبَر  ِلوُسَر  ِّیِصَوَو  َنینِمْؤُْملا ، ِریما  ٍّیلَع  یلَع  ِّلَصَو 
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هدنب  نایناهج ، راگدرورپ  هداتسرف  نیشناج  نینمؤملاریما و  یلع  ترضح  رب  تسرف  دورد 
ِأَبَّنلاَو يْربُْکلا  َِکتَیآَو  َکِْقلَخ ، یلَع  َِکتَّجُحَو  َِکلوُسَر ، یخاَو  َکِّیلَوَو 

ربخ هناشن و  ناگدنب و  رب  تناهرب  لیلد و  تاهداتسرف و  ردارب  تبوبحم و  و 
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، َنیَملاْعلا ِءآِسن  ِةَدِّیَس  َۀَمِطاف  ِةَرِهاَّطلا ، ِۀَقیّدِّصلا  یَلَع  ِّلَصَو  ِمیظَْعلا ،
ناهج  ناوناب  رورس  همطاف ، ترضح  هزیکاپ  يوگتسار  رب  تسرف  دورد  و  گرزب ، رایسب 

ْيَدّیَس  ِْنیَسُْحلاَو ، ِنَسَْحلا  يدُْهلا  ِیَماماَو  ِۀَمْحَّرلا  ِیَْطبِس  یلَع  ِّلَصَو 
رورس اقآ و  نیسح  ماما  نسح و  ماما  تیاده ، ياوشیپ  ود  تمحر و  ربمایپ  هدازدنزرف  ود  رب  تسرف  دورد  و 

، ِْنیَسُْحلا ِْنب  ِِّیلَع  َنیِملْسُْملا ، ِۀَِّمئا  یلَع  ِّلَصَو  ِۀَنَّْجلا ، ِلْها  ِبابَش 
نیسح  نب  یلع  ناناملسم ، نایاوشیپ  رب  تسرف  دورد  و  تشهب ، لها  ناناوج 

ِْنب  ِِّیلَعَو  ٍرَفْعَج ، ِْنب  یَسُومَو  ٍدَّمَُحم ، ِْنب  ِرَفْعَجَو  ٍِّیلَع ، ِْنب  ِدَّمَُحمَو 
نب  یلع  رفعج و  نب  یسوم  دّمحم و  نبرفعج  یلع و  نب  دّمحم  و 

ِفَلَْخلاَو  ٍِّیلَع ، ِْنب  ِنَسَْحلاَو  ٍدَّمَُحم ، ِْنب  ِِّیلَعَو  ٍِّیلَع ، ِْنب  ِدَّمَُحمَو  یسُوم 
نیشناج  یلع و  نب  نسح  دّمحم و  نب  یلع  یلع و  نب  دّمحم  یسوم و 

ًةَریثَک ًةالَص  َكِدِالب ، یف  َِکئآنَماَو  َكِدابِع ، یلَع  َکِجَجُح  ِّيِدْهَْملا ، يِداْهلا 
ناوارف  دورد  نیمز ، رد  تنارادتناما  ناگدنب و  رب  تلیالد  اهتّجح و  جع ،))  ) يدهم ترضح   ) هتفای هار  يامنهار 

، ِرَظَْتنُْملا ِلْدَْعلاَو  ِلَّمَؤُْملا ، ِِمئآْقلا  َكِْرما  ِِّیلَو  یلَع  ِّلَصَو  َّمُهللا  ًۀَِمئآد ،
راظتنا دروم  رتسگ  تلادع  هدش و  وزرآ  هدننک  مایق  تنامرف و  راد  هدهع  رب  تسرف  دورد  ایادخ  یگشیمه ، و 

َمُهَّللا  َنیَملاْعلا ، َّبَر  ای  ِسُدُْقلا  ِحوُِرب  ُهْدِّیاَو  َنیبَّرَقُْملا ، َِکتَِکئالَِمب  ُهَّفُحَو 
ایادخ نایناهج ، راگدرورپ  يا  نک ، شیرای  سدقلا  حور  اب  و  ریگرب ، رد  تبّرقم  ناگتشرف  اب  ار  وا  و 

اَمَک ِضْرَْألا  ِیف  ُهِْفلْخَتْسا  َِکنیِدب ، َِمئآْقلاَو  َِکباتِک ، یلا  َیِعاَّدلا  ُْهلَعْجا 
هک  هنوگنامه  هد  رارق  دوخ  نیشناج  نیمز  رد  ار  وا  هد ، رارق  تنید  رما  هب  هدننک  مایق  تباتک و  هب  هدننک  توعد  ار  وا 

ِدَْعب ْنِم  ُْهلِْدبا  َُهل ، ُهَْتیَضَتْرا  يِذَّلا  ُهَنید  َُهل  ْنِّکَم  ِِهْلبَق ، ْنِم  َنیذَّلا  َْتفَلْخَتْسا 
رطاخ یگدوسآ  هب  ار  وا  سرت  میب و  و  زاس ، اجرباپ  ياهدیدنسپ  وا  يارب  هک  ینید  يداد ، رارق  دوخ  نیشناج  ار  وا  ناینیشیپ 

ُهْرُْصناَو  ِِهب ، ْزِزْعاَو  ُهَّزِعا  َّمُهللا  ًاْئیَش ، َِکب  ُكِرُْشی  َكُُدبْعَی ال  ًاْنما ، ِِهفْوَخ 
و شخب ، تّزع  وا  هب  ار  نارگید  هد و  تّزع  ار  وا  ایادـخ  دریگن ، وـت  يارب  یکیرـش  هدرک و  تداـبع  ار  وـت  هـک  ارچ  نـک ، لیدـبت  ینمیا  و 

نک  شیرای 
ْنِم  َُهل  ْلَعْجاَو  ًاریسَی ، ًاْحتَف  َُهل  ْحَْتفاَو  ًازیزَع ، ًارْصَن  ُهْرُْصناَو  ِِهب ، ْرِصَْتناَو 

یتموکح  دوخ  بناج  زا  و  امرف ، شبیصن  ناسآ  يزوریپ  نک و  يرای  اًلماک  ار  وا  هد و  يرای  وا  هلیسو  هب  ار  نارگید  و 
یّتَح ال َکِِّیبَن ، َۀَّنُسَو  َکَنید  ِِهب  ْرِهْظا  َّمُهللا  ًاریصَن ، ًاناْطلُس  َْکنَُدل 

زا يزیچ  ات  نک ، راکشآ  وا  هلیسو  هب  ار  تربمایپ  ّتنس  نید و  ایادخ  امرف ، رّرقم  شیارب  دنمزوریپ 
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ُبَغَْرن  اَّنا  َّمُهللا  ِْقلَْخلا ، َنِم  ٍدَحا  َۀَفاخَم  ِّقَْحلاَنِم  ٍءْیَِشب  َیِفْخَتْسَی 
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دنموزرآ ام  ایادخ  دنامن ، یفخم  تتاقولخم  زا  سرت  هطساو  هب  قح 
، ُهَلْهاَو َقافِّنلا  اَِهب  ُّلُِذتَو  ُهَلْهاَو ، َمالْسِْإلا  اَِهب  ُّزُِعت  ٍۀَمیرَک ، ٍَۀلْوَد  یف  َْکَیلا 

ینادرگ  راوخ  ار  نآ  لها  قافن و  هدیشخب و  تّزع  ار  نآ  لها  مالسا و  نآ  هطساو  هب  هک  میتسه  هنامیرک  یتلود 
اِهب اُنقُزَْرتَو  َِکلیبَس ، یلا  ِةَداْقلاَو  َِکتَعاط ، یلا  ِةاعُّدلاَنِم  اهیف  اُنلَعَْجتَو 

رد یگرزب  نآ  هطساو  هب  هد و  رارق  تهار  ناورشیپ  تایگدنب و  هب  ناگدننک  توعد  زا  تموکح  نآ  رد  ار  ام  و 
انْرُصَق امَو  ُهاْنلِّمَحَف ، ِّقَْحلا  َنِم  انَْتفَّرَع  ام  َّمُهَّللا  ِةَرِخْالاَو ، اْینُّدلا  َۀَمارَک 

، میدرک یهاتوک  هچنآ  راداو و  نادب  ار  ام  سپ  يدناسانش  ام  هب  قح  زا  هچنآ  ایادخ  نادرگ ، نامیزور  ار  ترخآ  ایند و 
، انَْقتَف ِِهب  ُْقتْراَو  انَعْدَص ، ِِهب  ْبَعْشاَو  انَثْعَش ، ِِهب  ْمُْملا  َّمُهللا  ُهانْغِّلَبَف ، ُْهنَع 

، هد دنویپ  ار  ام  نایم  هقرفت  و  نک ، مک  ار  ام  نایم  فالتخا  و  نک ، حالصا  ار  ام  یگدنکارپ  وا  هطساو  هب  ایادخ  ناسرب ، نآ  هب  ار  ام 
، انِمَْرغُم ْنَع  ِِهب  ِْضقاَو  انَِلئآع ، ِِهب  ِنْغاَو  انَتَّلِذ ، ِِهب  ْزِزْعاَو  انَتَِّلق ، ِِهبْرِّثَکَو 

نک  ادا  ار  ام  یهدب  و  ناسرب ، يزاینیب  هب  يرادن  زا  تّزع و  هب  يراوخ  زا  ار  ام  و  شخب ، ینوزف  ار  ام  دارفا )  ) یمک و 
، انَهوُجُو ِِهب  ْضَِّیبَو  انَرْسُع ، ِِهب  ْرِّسَیَو  انَتَّلَخ ، ِِهب  َّدُسَو  انَْرقَف ، ِِهبُْربْجاَو 

، نادرگ دیفسور  ار  ام  نک و  لیدبت  یناسآ  هب  ار  ام  تالکشم  و  نک ، مک  ار  ام  نایم  فالتخا  و  نک ، ناربج  ار  نامرقف  و 
ِِهب  ْبِجَتْساَو  انَدیعاوَم ، ِِهب  ْزِْجناَو  انَتَِبلَط ، ِِهب  ْحِْجناَو  انَرْسا ، ِِهب  َُّکفَو 

نک  باجتسم  ار  نامیاهاعد  و  نادرگ ، قّقحم  ار  ام  ياههدعو  و  نادرگ ، عفترم  ار  نامزاین  و  اشگب ، ار  ام  يراتفرگ  و 
ِِهب  انِطْعاَو  اَنلامآ ، ِةَرِخْالاَو  اْینُّدلاَنِم  ِِهب  انْغَِّلبَو  اَنلْؤُس ، ِِهب  انِطْعاَو  انَتَوْعَد ،

میهاوخیم  هچنآ  زا  شیب  و  ناسرب ، ترخآ  ایند و  ياهوزرآ  هب  ار  ام  و  روآرب ، ار  ام  ياههتساوخ  و 
، انَروُدُص ِِهب  ِفْشا  َنیطْعُْملا ، َعَسْواَو  َنیلُوئْسَْملا  َْریَخ  ای  اِنتَبْغَر ، َقْوَف 

، شخب افش  وا  هب  ار  ام  ياههنیس  هدننکاطع ، نیرترگناوت  هدش و  تساوخرد  نیرتهب  يا  نک ، اطع  ام  هب 
َکَّنا  َِکنْذِاب ، ِّقَْحلا  َنِم  ِهیف  َِفُلتْخا  اَِمل  ِِهب  انِدْهاَو  اِنبُوُلق ، َْظیَغ  ِِهب  ْبِهْذاَو 

وت اریز  امرف ، تیاده  هدش  فالتخا  نآ  رد  تاهزاجا  هب  هک  هچنآ  زا  قح  بناج  هب  ار  ام  اشگب و  ار  ام  ياهلد  هدقع  و 
، آنِّوُدَعَو َكِّوُدَع  یلَع  ِِهب  انْرُْصناَو  ٍمیقَتْسُم ، ٍطارِص  یلا  ُءآشَت  ْنَم  يدْهَت 

، نادرگ زوریپ  نامنانمشد  دوخ و  نانمشد  رب  وا  کمک  هب  ار  ام  و  ینکیم ، تیاده  تسار  هار  هب  یهاوخب  ار  هک  ره 
، ِِهلآَو ِْهیَلَع  َُکتاوَلَص  انِِّیبَن  َدْقَف  َْکَیلا  وُکْشَن  اَّنا  َّمُهللا  َنیمآ ، ِّقَْحلا  َهلا 

داب شنادناخ  وا و  رب  وت  دورد  هک  نامربمایپ - نادقف  زا  ام  ایادخ  امرف ، لوبق  ار ) میاهاعد   ) ّقح هب  دوبعم  يا 
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ِنامَّزلا  َرُهاظَتَو  اِنب ، ِنَتِْفلا  َةّدِشَو  انِدَدَع ، َۀَِّلقَو  انِّوُدَع ، َةَْرثَکَو  انِِّیلَو ، َۀَْبیَغَو 
تیاکش  وت  هب  ام  ررض  رب  راگزور  ییامن  دوخ  تخس و  ياههنتف  دادعت و  یمک  نانمشد و  یناوارف  نامماما و  تبیغ  و  - 

، ُُهلِّجَُعت َْکنِم  ٍْحتَِفب  َِکلذ  یلَع  اَّنِعا  َو  ِِهلا ، َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  اْنیَلَع ،
تدوخ و بناج  زا  کیدزن  يزوریپ  هب  امرف ، يرای  روما  نیا  رب  ار  ام  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  سپ  مینکیم 

َْکنِم  ٍۀَمْحَر  َو  ُهُرِهُْظت ، ٍّقَح  ِناْطلُس  َو  ُهُّزُِعت ، ٍرْصَن  َو  ُهُفِشْکَت ، ٍّرُِضبَو 
تمحر  قح و  هب  راکشآ و  ییاورنامرف  تّزع و  اب  يرای  یتخس و  جنر و  نتخاس  فرطرب 

. َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب  اهانُِسْبُلت ، َْکنِم  ٍۀَِیفاع  َو  اهاُنلِّلََجت ،
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. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تتمحر  هب  تبناج ، زا  ریگارف  یتمالس  و 
***

: دناوخب بش  ره  رد  - 11
ٍْساََکبِو  انْعَفْراَف ، َنیّیِّلِع  یفَو  اْنلِخْداَف ، َنیِحلاَّصلا  ِیف  َِکتَمْحَِرب  َّمُهللا 

یماج  اب  رب و  الاب  تشهب  تاجرد  رد  نک و  لخاد  ناراکوکین  هرمز  رد  تناسحا  هب  ار  ام  ایادخ 
َِکتَمْحَِرب  ِنیْعلا  ِروُْحلا  َنِمَو  انِقْساَف ، ٍلیبَْسلَس  ٍْنیَع  ْنِم  ٍنیعَم  ْنِم 

، روآرد ام  يرسمه  هب  نیعلاروح  زا  تناسحا  هب  نک و  باریس  اراوگ  همشچ  زا 
ْنِمَو  اْنمِدْخاَف ، ٌنُونْکَم  ٌُؤلُْؤل  ْمُهَّناَک  َنیدَّلَخُْملا  ِناْدلِْولا  َنِمَو  انْجِّوَزَف ،

زا و  روآرد ، ام  تمدخ  هب  دنفدص  رد  ياهرهوگ  دننام  هک  نادواج  یناناوجون  زا  و 
ِریرَْحلاَو ِسُْدنُّسلا  ِباِیث  ْنِم  َو  انْمِعْطاَف ، ِْریَّطلا  ِموُُحلَو  ِۀَّنَْجلا  ِراِمث 

یمشیربا  تفابرذ و  ياهسابل  زا  و  زاس ، دنمهرهب  ناگدنرپ  تشوگ  یتشهب و  ياههویم 
َِکلیبَس  یف  اًْلتَقَو  ِمارْحلا  َِکْتَیب  َّجَحَو  ِرْدَْقلا  َۀَْلَیلَو  انِْسْبلاَف ، ِقَْربَتْسِْإلاَو 

تهار  رد  تداهش  تاهناخ و  ّجح  ردق و  بش  تلیضف  كرد  هب  ار  ام  و  ناشوپب ، ام  هب  ابید  و 
َنیلَّوَألا  َْتعَمَج  اذاَو  اَنل ، ْبِجَتْساَف  ِۀلَئْسَْملاَو  ِءآعُّدلا  َِحلاصَو  اَنل ، ْقِّفَوَف 

ناینیسپ  ناینیشیپ و  هک  ینامز  رد  و  امرف ، تباجا  ار  ام  هتسیاش  هتساوخ  اعد و  و  رادب ، ّقفوم 
َمَّنَهَج  یفَو  اَنل ، ُْبتْکاَف  ِراَّنلا  َنِم  ًۀَئآَربَو  انْمَحْراَف ، ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َنیرِخألاَو 

خزود  رد  ار  ام  و  امرف ، رّدقم  ام  يارب  ار  خزود  شتآ  زا  ییاهر  نک ، محر  ام  رب  يروآدرگ  تمایق  رد  ار 
الَف ِعیرَّضلاَو  ِموُّقَّزلا  َنِم  َو  اِنلَْتبَت ، الَف  َِکناوَه  َو  َِکباذَع  یف  َو  انَّلُغَت ، الَف 

هب  عیرض »  » و مّوقز »  » يوب دب  خلت و  هایگ  زا  و  نادرگم ، التبم  تیراوخ  باذع و  هب  نکم و  راتفرگ 
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الَف انِهوُجُو  یلَع  ِراَّنلا  ِیف  َو  اْنلَعَْجت ، الَف  ِنیطایَّشلا  َعَم  َو  انْمِعُْطت ،
، زادناین شتآ  رد  تروص  هب  و  هدم ، رارق  اهناطیش  هارمه  ار  ام  ناروخم و  ام 

ای ٍءوُس  ِّلُک  ْنِمَو  انِْسْبُلت ، الَف  ِنارِطَْقلا  ِلیبارَسَو  ِراَّنلا  ِباِیث  ْنِم  َو  اْنُببْکَت ،
يا  ناشوپم ، ام  هب  دودنا  ریق  نهاریپ  نیشتآ و  ياهسابل  زا  و 

[961 .] انِّجَنَف َْتنا  اَّلا  َهلا  ِّقَِحب ال  َْتنا  اَّلا  َهلا  ال 
. شخب ییاهر  يدب  ره  زا  ار  ام  تسین  وت  زج  يدوبعم  هک  نیا  قح  هب  تسین ، وت  زج  يدوبعم  هک 

***
: یناوخیم ار  اعد  نیا  ناضمر  هام  بش  ره  رد  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  - 12

ِیف  ِمُوتْحَْملا  ِْرمَْألا  َنِم  ُرِّدَُقتَو  یضْقَت  امیف  َلَعَْجت  ْنا  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا 
زا يدومرف  رّرقم  هدرک و  مکح  هچنآ  رد  یهد  رارق  هک  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ 

ِجاَّجُح  ْنِم  ینَُبتْکَت  ْنا  ُلَّدَُبی ، الَو  ُّدَُری  يذَّلا ال  ِءآضَْقلا  َنِم  ِمیکَْحلا ، ِْرمَْألا 
نایجاح  زا  ارم  هک  دباییمن  رییغت  هتشادن و  تشگرب  هک  ییاضق  زا  تاهنامیکح ، نامرف 

، ْمُُهبُونُذ ِروُفْغَْملا  ْمُُهیْعَس ، ِروُکْشَْملا  ْمُهُّجَح ، ِروُْربَْملا  ِمارَْحلا ، َِکْتَیب 

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 560 

http://www.ghaemiyeh.com


و هدیزرمآ ، ناشناهانگ  هدش ، لوبق  ناشیعس  هتفریذپ ، ناشّجح  هک  یجاّجح  یهد ، رارق  تاهناخ 
يرْمُع  َلیُطت  ْنا  ُرِّدَُقتَو ، یضْقَت  امیف  َلَعَْجت  ْناَو  ْمِِهتائِّیَس ، ْنَع  ِرَّفَکُْملا 

هارمه  يرمع  لوط  يدومرف ، رّدقم  هدرک و  مکح  هچنآ  رد  یهدرارق  و  تسا ، هدش  هدیشوپ  ناشیاهیدب 
، َِکنیِدل ِِهب  ُرِصَْتنَت  ْنَّمِم  ینَلَعَْجتَو  یقْزِر  یف  َعِّسَُوتَو  ٍۀَِیفاعَو ، ٍْریَخ  یف 

ینک  يرای  نانآ  هلیسو  هب  ار  تنید  هک  یناسک  زا  ارم  یهدرارق  عیسو و  يزور  یتمالس و  یبوخ و  اب 
[962  ] يْریَغ یب  ْلِْدبَتْسَت  الَو 

. ینکن ضوع  يرگید  اب  ارم  و 
***

ار اـعد  نیا  ناـضمر  هاـم  ياهبـش  زا  بش  ره  رد  هک  تسا  هدـمآ  نیحلاـصلا » سینأ   » رد هک : تسا  هدرک  لـقن  یمق  ثّدـحم  موـحرم  - 13
: ناوخب
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َُعلْطَی  ْوا  َناضَمَر ، ُرْهَش  یّنَع  َیِضَْقنَی  ْنا  ِمیرَْکلا ، َکِهْجَو  ِلالَِجب  ُذوُعا 

حبص  مبشما  ای  دوش  يرپس  ناضمر  هام  ادابم )  ) هک مربیم  هانپ  تاهنامیرک  لامج  یگرزب  هب 
[963 .] ِْهیَلَع یُنبِّذَُعت  ٌْبنَذ  ْوا  ٌۀَِعبَت  یلَِبق  ََکلَو  ِهِذه ، یتَْلَیل  ْنِم  ُرْجَْفلا 

. ینک باذع  نآ  هب  ارم  هک  دشاب  یهانگ  ای  تساوخزاب  بجوتسم  لمع  نم  هیحان  زا  هک  یلاح  رد  ددرگ 
***

زا سپ  دـیحوت و  هبترم  هس  دـمح ، زا  دـعب  تعکر  ره  رد  دوش ، هدـناوخ  زامن  تعکر  ود  ناـضمر  هاـم  زا  بش  ره  رد  تسا  ّبحتـسم  - 14
َوُه ْنَم  َناحبُس  ُلُفْغَی ، ٌظیفَح ال  َوُه  ْنَم  َناْحبُس  دیوگب : مالس 

يادخ  منکیم ، حیبست  ناگدنب ) لاح  زا   ) دوشن لفاغ  هک  ار  ياهدنرادهاگن  يادخ  منکیم  حیبست  **************** 
ٌِمئاد ال َوُه  ْنَم  َناْحبُس  وُهْسَی ، ٌِمئآق ال  َوُه  ْنَم  َناْحبُس  ُلَْجعَی ، ٌمیحَر ال 

هک ار  يدبا  يادخ  منکیم  حیبست  دنکن ، هابتـشا  هک  ار  ياهدنیاپ  يادخ  منکیم  حیبست  دنکن ، باتـش  ناگدنب ) باذع  رد   ) هک ار  ینابرهم 
تقو  هدوهیب 

َکَناْحبُس  َکَناْحبُس  دیوگب : هاگنآ  دناوخب و  هبترم  تفه  ار  هعبرا  تاحیبست  سپس  وُْهلَی .
، منکیم حیبست  ار  وت  منکیم ، حیبست  ار  وت  دنراذگیمن **********************************.

. َمیظَْعلا َْبنَّذلا  َِیل  ْرِفْغا  ُمیظَع  ای  َکَناْحبُس ،
. شخبب ارم  گرزب  هانگ  هبترم ، گرزب  يا  منکیم ، حیبست  ار  وت 

لاـعتم دـنوادخ  دروآ  اـجب  ار  زاـمن  تعکر  ود  نیا  هک  یـسک  مالـسلا . مهیلع  وا  لآ  ربـمغیپ و  رب  دتـسرفب  تاولـص  هبترم  هد  زین  ناـیاپ  رد 
، ناضمر هام  زا  بش  ره  رد  سک  ره  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یتیاور  رد  - 15 [ 964 .] دزرمایب وا  زا  ار  يدایز  ناـهانگ 

ياهبش لوط  رد  زامن  تعکر  رازه  ندروآ  اجب  - 16 [ 965 .] دنامب ظوفحم  اهالب  زا  لاس  نآ  دناوخب ، یّبحتسم  زامن  رد  ار  انْحَتَف » ّانإ   » هروس
. ناضمر هام 

هدـش و لقن  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  نارهم » نب  یلع   » تیاور رد  هک  هچنآ  یلو  تسا  فلتخم  تایاور  نآ ، ندروآ  اجب  ّتیفیک  هراـبرد 
: تسا نینچ  دناهتفریذپ  ار  نآ  ناگرزب  زا  يریثک  هورگ 

، بش ره  هک  وحن  نیا  هب  مالس ) کی  هب  تعکر  ود  ره   ) دوش هدناوخ  زامن  تعکر  تسیب  یبش  ره  رد  ناضمر ، هام  مود  ههد  لّوا و  ههد  رد 
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؛ دوش هدـناوخ  تعکر  یـس  یبش  ره  رد  رخآ ، ههد  رد  اـشع و  زاـمن  زا  دـعب  نآ ، ِتعکر  هدزاود  برغم و  زاـمن  زا  دـعب  نآ  ِتعکر  تشه 
زا دعب  تعکر ، ود  تسیب و  برغم و  زامن  زا  دعب  تعکر  تشه 

713 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
بش رد  ینعی  دوش ، هدناوخ  ردق  ياهبش  رد  تسا  تعکر  دصیس  هک  نآ  هدنامیقاب  دوشیم و  تعکر  دصتفه  عومجم  رد  هک  اشع ، زامن 
بش رد  و  تعکر ) یـس  هفاضا  هب   ) تعکر دص  مکی  تسیب و  بش  رد  و  دناوخیم ) اًلبق  هک  یتعکر  تسیب  هفاضا  هب   ) تعکر دص  مهدزون 
زامن نیا  زا  نانمؤم  هک  تسا  بساـنم  [ 966 .] دوشیم تعکر  رازه  عومجم  رد  هک  تعکر ) یـس  هوالع  هب   ) تعکر دـص  زین  موس  تسیب و 

. دنزرون تلفغ  تسا ) رودقم  هک  اجنآ  ات  )

: ناهاگرحس صوصخم  لامعا 

: تسا بحتسم  يروما  ناضمر  كرابم  هام  ياهرحس  لامعا  رد 
ددع کی  دنچره  دینکن ؛ كرت  ار  يرحس  ندروخ  هک  تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یتیاور  رد  هک  يرحس ؛ ندروخ  - 1

شزرمآ بلط  اهرحـس ، رد  هک  یناـسک  يارب  ناگتـشرف  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  يرگید  تیاور  رد  [ 967 .] دشاب امرخ 
ماما زا  یتیاور  رد  يرحـس ؛ ندروخ  ماـگنه  هب  هاـنلزنأ » اـّنإ   » هروس ندـناوخ  - 2 [ 968 .] دننکیم رافغتـسا  دنروخیم ، يرحـس  دننکیم و 

باوث تقو  ود  نیا  ناـیم  رد  دـناوخب ، ار  هروس  نیا  يرحـس ، ندروخ  راـطفا و  تقو  رد  ینمؤـم ، ره  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداـص 
رحس ياعد  ندناوخ  - 3 [ 969 .] دراد ار  نادیهش 

هَّللا یلا  كولـس  ریـس و  يونعم و  لامک  ریـسم  رد  ار  ناسنا  تسا ، یهلا  فاصوا  تمظع  رگنایب  دنمـشزرا و  نیماـضم  ياراد  هک  اـعد  نیا 
. دزومآیم ام  هب  ار  صلاخ  بان و  يدیحوت  فراعم  نآ ، یناعم  هب  هّجوت  دنکیم و  کمک  رایسب 

كرابم هام  ياهرحـس  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ار  اعد  نیا  دومرف : هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  تمظعاـب ، ياـعد  نیا  هراـبرد 
: تسا نیا  اعد  تسا . ّرثؤم  رایسب  اعد  تباجا  تعرس  رد  تسا و  نآ  رد  یهلا  مظعا  مسا  دومرفیم : دناوخیم و  ناضمر 

َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ٌّیَِهب ، َِکئآَهب  ُّلُکَو  ُهاْهبِاب ، َِکئآَهب  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا 
هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  تسا ، هدنشخرد  تیگدنشخرد  همه  هکنیا  اب  تیگهدنشخرد  نیرتهدنشخرد  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ 

َِکلامَج  ُّلُکَو  ِِهلَمْجِاب ، َِکلامَج  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ِهِّلُک ، َِکئآهَِبب 
تیاهییابیز  همه  هک  نیا  اب  تییابیز  نیرتابیز  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  تیگدنشخرد  یمامت  قح 

714 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
َِکلالَج  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ِهِّلُک ، َِکلامَِجب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ٌلیمَج ،

نیرتگرزب  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  تییابیز ، یمامت  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  تسابیز ،
َمُهللا  ِهِّلُک ، َِکلالَِجب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ٌلیلَج ، َِکلالَج  ُّلُکَو  ِهِّلَجِاب ،

ایادخ تیگرزب ، مامت  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  تسا ، گرزب  تیگرزب  همه  هک  نیا  اب  تیگرزب 
ّینا  َّمُهَّللا  ٌۀَمیَظَع ، َِکتَمَظَع  ُّلُکَو  اهِمَظْعِاب ، َِکتَمَظَع  ْنِم  َُکلَئْساّینا 

زا ایادخ  تسا  هوکش  اب  تهوکش  همه  هک  نیا  اب  تهوکش  نیرتهوکشاب  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا 
َكِرُون  ُّلُکَو  ِهِرَْونِاب ، َكِرُون  ْنِم  َُکلَئَسا  ّینا  َّمُهَّللا  اهِّلُک ، َِکتَمَظَِعب  َُکلَئْسا 

تینشور  همه  هکنیا  اب  تینشور  نیرتنشور  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  تهوکش ، یمامت  قح  هب  مهاوخیم  وت 
َِکتَمْحَر  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ِهِّلُک ، َكِرُوِنب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ٌرِّیَن ،
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نیرتهدرتسگ  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  تینشور ، یمامت  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  تسا  ینارون 
َمُهللا  اهِّلُک ، َِکتَمْحَِرب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ٌۀَعِساو ، َِکتَمْحَر  ُّلُکَو  اهِعَسْوِاب ،

زا ایادخ  تششخب ، یمامت  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  تسا ، هدرتسگ  تششخب  مامت  هکنیا  اب  تششخب 
َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ٌۀَّمآت ، َِکتاِملَک  ُّلُکَو  اهِّمَتِاب ، َِکتاِملَک  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا 

مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  تسا ، لماک  تنانخس  مامت  هک  نیا  اب  تنانخس  نیرتلماک  قح  هب  مهاوخیم  وت 
، ٌلِماک َِکلامَک  ُّلُکَو  ِِهلَمْکِاب ، َِکلامَک  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  اَهِّلُک ، َِکتاِملَِکب 

، تسا لماک  تتالامک  مامت  هک  نیا  اب  تتالامک  نیرتلماک  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  تنانخس ، یمامت  قح  هب 
، اهِرَبْکِاب َِکئآمسا  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ِهِّلُک ، َِکلامَِکب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا 

تیاهمان  نیرتگرزب  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  تلامک ، یمامت  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ 
َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  اهِّلُک ، َِکئآمْسِاب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ٌةَریبَک ، َِکئآمْسا  ُّلُکَو 

مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  تیاهمان ، یمامت  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  تسا ، گرزب  تیاهمان  مامت  هک  نیا  اب 
، اهِّلُک َِکتَّزِِعب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ٌةَزیزَع ، َِکتَّزِع  ُّلُکَو  اهِّزَعاب ، َِکتَّزِع  ْنِم 

، تماقم یمامت  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  تسا ، دنلب  تتاماقم  یمامت  هک  نیا  اب  تماقم  نیرتالاب  قح  هب 
ّینا  َّمُهَّللا  ٌۀَیِضام ، َِکتَّیِشَم  ُّلُکَو  اهاْضمِاب ، َِکتَّیِشَم  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا 

زا ایادخ  تسارذگ ، تاهدارا  مامت  هک  نیا  اب  تاهدارا  نیرتارذگ  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ 
ِیتَّلا  ِةَرْدُْقلِاب  َِکتَرُْدق  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  اهِّلُک ، َِکتَّیِشَِمب  َُکلَئْسا 

هطساو  هب  هک  یتردق  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  تاهدارا ، یمامت  قح  هب  مهاوخیم  وت 
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َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ٌۀَلیطَتْسُم ، َِکتَرُْدق  ُّلُکَو  ٍءْیَش ، ِّلُک  یلَع  اِهب  َْتلَطَتْسا 
هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  تسا  طیحم  تتردق  مامت  هک  نیا  اب  يراد ، هطاحا  زیچ  ره  رب  نآ 

، ٌِذفان َکِْملِع  ُّلُکَو  ِهِذَْفنِاب ، َکِْملِع  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  اهِّلُک ، َِکتَرْدُِقب 
، تسا ذفان  تملع  مامت  هکنیا  اب  تملع ، نیرتذفان  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  تتردق ، یمامت  قح 

، ُهاضْرِاب َِکلْوَق  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ِهِّلُک ، َکِْملِِعب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا 
تراتفگ  نیرتهدیدنسپ  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  تملع ، یمامت  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ 

ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ِهِّلُک ، َِکلْوَِقب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ٌّیِضَر ، َِکلْوَق  ُّلُکَو 
مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  تیاهراتفگ ، یمامت  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  تسا ، هدیدنسپ  تیاهراتفگ  مامت  هکنیا  اب 

َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ٌۀَبیبَح ، َْکَیلا  َِکِلئآسَم  ُّلُکَو  َْکَیلا ، اهِّبَحِاب  َِکِلئآسَم 
هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  تسا ، بوبحم  تیاههتساوخ  مامت  هکنیا  اب  تیاههتساوخ  نیرتبوبحم  قح  هب 

َِکفَرَش  ُّلُکَو  ِِهفَرْشِاب ، َِکفَرَش  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  اهِّلُک ، َِکِلئآسَِمب 
تتاجرد  مامت  هکنیا  اب  تاهجرد  نیرتالاب  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  تیاههتساوخ ، یمامت  قح 

َِکناْطلُس  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ِهِّلُک ، َِکفَرَِشب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ٌفیرَش ،
نیرتنادواج  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  تتاجرد . یمامت  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  تسا ، دنلب 

َمُهللا  ِهِّلُک ، َِکناْطلُِسب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ٌِمئآد ، َِکناطلُس  ُّلُکَو  ِهِمَوْدِاب ،
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ایادخ تیاورنامرف ، مامت  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  تسا ، ینادواج  تیاورنامرف  مامت  هکنیا  اب  تیاورنامرف 
َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ٌرِخاف ، َکِْکُلم  ُّلُکَو  ِهِرَْخفِاب ، َکِْکُلم  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا 

ص715 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  تسا ، هوکش  اب  تیهاشداپ  مامت  هکنیا  اب  تیهاشداپ  نیرتهوکش  اب  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا 

، ٍلاع َكُِّولُع  ُّلُکَو  ُهالْعِاب ، َكُِّولُع  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ِهِّلُک ، َکِْکلُِمب 
، تسا دنلب  تتاماقم  مامت  هکنیا  اب  تماقم ، نیرتالاب  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  تیهاشداپ ، یمامت  قح  هب 

ُلُکَو  ِهِمَْدقِاب ، َکِّنَم  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ِهِّلُک ، َكُِّولُِعب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا 
، تتمعن نیرتهنیرید  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  تتاماقم ، مامت  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ 

َِکتایآ  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ِهِّلُک ، َکِّنَِمب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ٌمیدَق ، َکِّنَم 
قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  تیاهتمعن ، یمامت  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  تسا ، هنیرید  تیاهتمعن  مامت  هکنیا  اب 

ّینا  َّمُهللا  اهِّلُک ، َِکتایِآب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ٌۀَمیرَک ، َِکتایآ  ُّلُکَو  اهِمَرْکِاب ،
زا ایادخ  تیاههناشن ، یمامت  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  تسا ، یمارگ  تیاههناشن  مامت  هکنیا  اب  تیاههناشن ، نیرتیمارگ 

716 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ُهَدْحَو  ٍنْاَش  ِّلُِکب  َُکلَئْساَو  ِتوُرَبَْجلاَو ، ِنْاَّشلا  َنِم  ِهیف  َْتنا  اِمب  َُکلَئْسا 

یمامت  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  تیگرزب و  ماقم و  قح  هب  مهاوخیم  وت 
، َُکلَئْسا َنیح  ِِهب   ] یُنبیُجت اِمب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  اهَدْحَو ، ٍتوُرَبَجَو 

، مناوخیم ار  وت  هک  ینامز  یهدیم  خساپ  نآ  هب   ] ارم هک  هچنآ  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  تیگرزب ، تاماقم و 
. ُهَّللا ای  یْنبِجاَف 

. ادخ يا  ییوگ  مخساپ 
[970 .] یلاعت هَّللاءاشنا  دوشیم ، هدروآرب  هک  نک  بلط  ادخ  زا  يراد  هک  تجاح  ره  هاگنآ 

یلامث 971] هزمحوبا  ياعد  - 4

رگا هک  تسا  رادروخرب  يدـنلب  رایـسب  ياوتحم  نیماضم و  زا  دوشیم ، هدـناوخ  ناـضمر  هاـم  ناهاگرحـس  رد  هک  یلاـمث  هزمحوبا  ياـعد 
رد دوشیم و  دراو  یّصاخ  ّتینارون  شدوجو  قمع  رد  نیقی  هب  دناوخب ، ار  اعد  نیا  هّجوت ، اب  دشاب و  هتشاد  یحور  یگدامآ  یکدنا  یسک 

. دنکیم داجیا  یبالقنا  شناج  لد و 
هب تشگزاب  هبوت و  هبانا و  قیرط  یگدنب و  مسر  هار و  دراد ، رب  رد  ار  یسانشادخ  سرد  هرود  کی  هکنآ  رب  هوالع  یلامث  هزمحوبا  ياعد 

. دزومآیم ام  هب  ار  راگدرورپ 
ماگنه نوچ  داتـسیایم و  زامن  هب  ار  بش  رتشیب  ناضمر  هام  ياهبش  لوط  رد  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلانیز  ماما  دـیوگیم : یلاـمث  هزمحوبا 

ای ُْریَْخلا  َِیل  َْنیا  ْنِم  َِکتَلیح ، یف  یب  ْرُکْمَت  الَو  َِکَتبوُقُِعب ، یْنبِّدَُؤت  یهلا ال  [ 972 :] دناوخیم ار  اعد  نیا  دیسریم ، ارف  رحس 
يا  مبایب ، يریخ  اجک  زا  نکن ، راچد  شیوخ  ریبدت  هب  ارم  و  نکم ، بدا  تتازاجم  اب  ارم  نم ، دوبعم  يا 

، َِکب اَّلا  ُعاطَتُْست  الَو  ُةاجَّنلا ، َِیل  َْنیا  ْنِمَو  َكِْدنِع ، ْنِم  اَّلا  ُدَجُوی  الَو  ِّبَر ،
، دوشن رّسیم  وت  کمک  اب  زج  هک  یلاح  رد  مبای ، یتاجن  هار  اجک  زا  و  دوشن ، تفای  وت  هاگشیپ  رد  زج  هک  یلاح  رد  نم ، راگدرورپ 
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717 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
َءَرَتْجاَو َءآسا  يذَّلا  َالَو  َِکتَمْحَرَو ، َِکنْوَع  ْنَع  ینْغَتْسا  َنَسْحا  يذَّلا  َال 

وت رب  هدرک و  يدب  هکنآ  هن  تسوت و  ششخب  کمک و  زا  زاینیب  دنکیم  یکین  هکنآ  هن 
تتردـق زا  هتخاسن  دونـشخ  ار  وت  هدومن و  تأرج  سفن  کی  هزادـنا  هب  َِبر  ای  ِّبَر  اـی  ِّبَر  اـی  َِکتَرْدـُق ، ْنَع  َجَرَخ  َکِـضُْری  َْملَو  َکـْیَلَع 

*********** نم راگدرورپ  يا  نم ، راگدرورپ  يا  نم ، راگدرورپ  يا  تسا ، نوریب 
َْول ال َو  َْکَیلا ، ینَتْوَعَد  َو  َْکیَلَع ، ینَْتَللَد  َْتناَو  َُکْتفَرَع ، َِکب  دیوگب : سپس  دیوگب .

رگا يدومن و  توعد  هدرک و  ییامنهار  شیوخ  يوس  هب  ارم  وت  متخانش و  تدوخ  کمک  هب  ار  وت  ********* 
ًائیَطب ُْتنُک  ْنا  َو  یُنبیُجیَف  ُهوُعْدا  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  َْتنا ، ام  ِرْدا  َْمل  َْتنا 

ماگنه نآ  رد  هچ  رگا  دیوگیم  مخساپ  شمناوخیم و  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپس  دمح و  یتسیک ، هک  متـسنادیمن  يدوبن  وت 
هک 

َنیح  اًلیَخب  ُْتنُک  ْنا  َو  ینیطُْعیَف  ُُهلَئْسا  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  َو  ینوُعْدَی  َنیح 
هک ماگنه  نآ  رد  هچ  رگا  دنکیم ، میاطع  مهاوخیم و  وا  زا  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپس  دمح و  و  منک ، یتسـس  دناوخیم  ارم 

نم  زا 
ِِهب  ُولْخاَو  یتَجاِحل  ُْتئِش  امَّلُک  ِهیدانا  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  َو  ینُضِْرقَتْسَی 

نامز  ره  رد  شمناوخیم و  ماهتساوخ  ره  يارب  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپس  دمح و  و  مزرو ، لخب  دنک  قافنا  بلط 
يذَّلا ال ِهَّللُدْمَْحلا  یتَجاح  یل  یضْقَیَف  ٍعیفَش  ِْریَِغب  يِّرِِسل  ُْتئِش  ُْثیَح 

هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپس  دمح و  دنکیم ، تباجا  ار  ماهتساوخ  وا  منکیم و  تولخ  وا  اب  هطساویب  مرارسا  يارب 
يذَّلا ال ِهَّلل  ُدْمَْحلاَو  یئآعُد  یل  ْبِجَتْسَی  َْمل  ُهَْریَغ  ُتْوَعَد  َْولَو  ُهَْریَغ ، وُعْدا 

تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپس  دمح و  و  دادیمن ، خساپ  ار  ماهتساوخ  مدناوخیم  ار  وا  ریغ  رگا  مناوخن و  ار  وا  ریغ 
ینَلَکَو  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلاَو  یئآجَر  َفَلْخََأل  ُهَْریَغ  ُتْوَجَر  َْولَو  ُهَْریَغ ، وُجْرا 

شدوخ هب  ارم  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپـس  دمح و  و  درکیم ، مدـیماان  متـشاد  دـیما  وا  ریغ  هب  رگا  مرادـن و  دـیما  وا  ریغ  هب  هک 
هدراذگاو 

َبَّبََحت  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلاَو  ینُونیُهیَف  ِساَّنلا  َیلا  یْنلِکَی  َْملَو  ینَمَرْکاَف  ِْهَیلا 
دزرو رهم  نم  هب  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپس  دمح و  و  دننک ، مراوخ  ات  هدراذگناو  مدرم  هب  ارم  دراد و  میمارگ  ات 

یل  َْبنَذ  ّیناَک ال  یّتَح  یّنَع  ُُملْحَی  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلاَو  یّنَع  ٌِّینَغ  َوُهَو  ََّیلا 
، مرادن یهانگ  نم  ایوگ  دنک  لّمحت  ارم  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپس  دمح و  و  تسا ، نم  زا  زاینیب  هک  یلاح  رد 

ِِبلاطَْملا  َُلبُس  ُدِجا  ّینا  َّمُهللا  يدْمَِحب  ُّقَحاَو  يْدنِع  ٍءْیَش  ُدَمْحا  ّیبَرَف 
هب  ار  دوصقم  ياههار  نم  ایادخ  نم ، ساپس  دمح و  هب  تسا  نیرتراوازس  نیرتهتسیاش و  نم  راگدرورپ  سپ 

ْنَِمل  َِکلْضَِفب  َۀَناِعتْسِْإلاَو  ًۀَعَْرتُم ، َْکَیلا  ِءآجَّرلا  َلِهانَمَو  ًۀَعَرْشُم ، َْکَیلا 
هک  یسک  يارب  ار  تیکین  ناسحا و  زا  نتساوخ  کمک  و  يراج ، تیوس  هب  ار  دیما  ياههمشچ  هدوشگ و  تیوس 

718 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
َکَّنا  ُمَلْعاَو  ًۀَحُوتْفَم ، َنیخِراَّصِلل  َْکَیلا  ِءآعُّدلا  َباْوباَو  ًۀَحابُم ، َکَلَّما 

يارب  وت  نیقی  هب  منادیم  و  مباییم ، هدوشگ  ناهاوخ  دایرف  يارب  ار  تیوس  هب  ياعد  ياهرد  عورشم و  دراد  ناتیوزرآ 
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یلا  ِفْهَّللا  ِیف  َّناَو  ٍۀَثاغا ، ِدَصْرَِمب  َنیفوُْهلَْمِللَو  ٍَۀباجا ، ِعِضْوَِمب  یجاَّرِلل 
نیقی  هب  ياهدامآ و  ناگدزمغ  یسردایرف  ناراودیما و  تجاح )  ) ندروآ رب 

یف  اَّمَع  ًۀَحوُْدنَمَو  َنیلِخاْبلا ، ِْعنَم  ْنِم  ًاضَوِع  َِکئآضَِقب  اضِّرلاَو  َكِدوُج ،
رد هچنآ  زا  ییاهر  تسا و  نالیخب  عنم  لباقم  رد  تریدقت  هب  تیاضر  تمرک و  دوج و  هب  قایتشا 

ُبِجَتَْحت  َکَّناَو ال  ِۀَفاسَْملا ، ُبیرَق  َْکَیلا  َلِحاَّرلا  َّناَو  َنیِرثْاَتْسُْملا ، يِْدیا 
وت نیقی  هب  و  تسا ، هاتوک  دیآیم  تیوس  هب  هکنآ  ریسم  نیقی  هب  تسا و  نابلط  ایند  تسد 

یتَِبلَِطب  َْکَیلا  ُتْدَصَق  ْدَقَو  َکَنوُد ، ُلامْعَْألا  ُمُهَبُجَْحت  ْنا  اَّلا  َکِْقلَخ  ْنَع 
هدرک  دصق  ار  وت  ماهتساوخ  اب  نم  و  دزادنا ، ییادج  اهنآ  وت و  نایم  ناشیا  دب )  ) لامعا هکنیا  رگم  یتسین  رود  تتاقولخم  زا 

یلُّسََوت  َِکئآعُِدبَو  یتَثاِغتْسا  َِکب  ُْتلَعَجَو  یتَجاِحب  َْکَیلا  ُتْهَّجََوتَو 
ماهدش  لّسوتم  وت  هب  تندناوخ  اب  ماهداد و  رارق  وت  هاگرد  هب  ار  میهاوخ  دایرف  و  ماهدروآ ، يور  تهاگرد  هب  و 

َْلب  یّنَع  َكِْوفَِعل  ٍباجیتْسا  َالَو  یّنِم  َکِعاِمتْسِال  ٍقاقِْحتْسا  ِْریَغ  ْنِم 
رطاخ هب  هکلب  مشاب ، وت  وفع  ندینش و  ّقحتسم  هکنآ  یب 

ِنامیْإلا  َیلا  يأََجلَو  َكِدْعَو ، ِقْدِص  یلا  ینوُکُسَو  َکِمَرَِکب ، یتَِقِثل 
یتَِقث َو   ] ینیقَیَو َكِدـیحْوَِتب ، منانیمطاو   ] رواب تیگناگی و  رب  نامیا  هب  مندروآ  يور  تقداص و  هدـعو  هب  مشمارآ  تشـشخب و  هب  ناـنیمطا 

َهلا  الَو  َكُْریَغ ، یل  َّبَر  ْنا ال  یّنِم  َِکتَفِْرعَِمب 
زج يدوبعم  مرادن و  وت  زج  يراگدرورپ  هک  تسا  نم  زا  وت  تخانش  هب 

َكُدْعَوَو  ٌّقَح ، َُکلْوَقَو  ُِلئاْقلا  َْتنا  َّمُهَّللا  ََکل ، َکیرَش  َكَدْحَو ال  َْتنا ، اَّلا 
تاهدعو  تسار و  تراتفگ  هک  یتسه  ياهدنیوگ  وت  ایادخ  یکیرش ، یب  هناگی  تسین و  وت 

َِکتافِص  ْنِم  َْسَیلَو  ًامیحَر . ْمُِکب  َناک  َهَّللا  َّنا  ِِهلْضَف  ْنِم  َهَّللا  اُولَئْساَو  ٌقْدِص :
، تسا نابرهم  امش  رب  دنوادخ  دینک و  بلط  اهانگنت ) عفر  يارب  ، ) ادخ تکرب ) تمحر و  و   ) لضف زا  و  يدومرف :) هک   ) تسا قداص 

یلَع  ِتاَّیِطَْعلِاب  ُناّنَْملا  َْتناَو  َۀَّیِطَْعلا ، َعَنْمَتَو  ِلاؤُّسلِاب  َُرمْاَت  ْنا  يدِّیَس  ای 
رب بهاوم  هدنشخب  ییوت  ینک و  غیرد  ششخب  زا  هداد و  نتساوخ  هب  نامرف  هک  تسین  وت  ياهیگژیو  زا  نم  ياقآ  يا 

َکِمَِعن  یف  ینَْتیَّبَر  یهلا  َِکتَْفاَر ، ِنُّنَحَِتب  ْمِْهیَلَع  ُِدئاْعلاَو  َِکتَکَلْمَم ، ِلْها 
اهتمعن رد  یکدوک  رد  ارم  ادوبعم  تاهنازوسلد ، ینابرهم  اب  ناشیا  رب  دننک  هّجوت  تتاقولخم و 
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اْینُّدلا ِیف  یناَّبَر  ْنَم  ایَف  ًاریبَک ، یمْسِاب  َتْهََّونَو  ًاریغَص ، َِکناسْحاَو 

اب ایند  رد  ارم  هک  یسک  يا  سپ  يدرک ، هزاوآ  دنلب  ارم  یلاسگرزب  رد  يدنارورپ و  تناسحا  و 
، ِهِمَرَکَو ِهِْوفَع  یلا  ِةَرِخْألا  ِیف  یل  َراشاَو  ِهِمَِعنَو ، ِِهلُّضَفَتَو  ِِهناسْحِاب 

، يدومرف تراشا  تمرک  ششخب و  هب  نم  يارب  ترخآ  رد  يدنارورپ و  تیاهتمعن  مرک و  فطل و 
ْنِم  ٌِقثاو  اَناَو  َْکَیلا ، یعیفَش  ََکل  یّبُحَو  َْکیَلَع ، یلیلَد  َيالْوَم  ای  یتَفِْرعَم 

منتفای  ییامنهار  زا  نم  و  تسوت ، هاگرد  هب  معیفش  وت  هب  متّبحم  تسوت و  يوس  هب  میامنهار  وت ) زا   ) متخانش مرورس  اقآ و  يا 
يدِّیَس  ای  َكوُعْدا  َِکتَعافَش ، یلا  یعیفَش  ْنِم  ٌنِکاسَو  َِکَتلالَِدب ، یلیلَد 

نم  ياقآ  يا  مرطاخ ، هدوسآ  وت  تعافش  هب  معیفش  شریذپ  زا  مّنئمطم و  وت  تیاده  هب 
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، ُهُمْرُج ُهََقبْوا  ْدَق  ٍْبلَِقب  َکیجانا  ِّبَر  ُُهْبنَذ ، ُهَسَرْخا  ْدَق  ٍناِسِلب 
هدومن  كاله  ار  نآ  هانگ  هک  یلد  اب  نم  راگدرورپ  يا  مناوخیم ، هدومن  گنگ  ار  نآ  هانگ ، هک  ینابز  اب  ار  وت 

یبُونُذ  َيالْوَم  ُْتیاَر  اذا  ًاِفئآخ ، ًایِجار  ًابِغار  ًابِهار  ِّبَر  ای  َكوُعْدا 
مناهانگ هک  ینامز  مرورـس  اقآ و  يا  مناوخیم ، ار  وت  تشحو  دیما و  هقالع و  سرت و  تلاح  اب  نم  راگدرورپ  يا  منکیم  زاین  زار و  وت  اب 

منیبیم  ار 
َْتبَّذَع  ْناَو  ٍمِحار ، ُْریَخَف  َتْوَفَع  ْناَف  ُْتعِمَط ، َکَمَرَک  ُْتیاَر  اذاَو  ُتْعِزَف ،

ینک  باذع  رگا  ینیرتنابرهم و  سپ  يرذگرد  نم  زا  رگا  سپ  منکیم ، عمط  منیبیم  ار  وت  مرک  فطل و  هک  ینامز  منکیم و  تشحو 
، ُهَرْکَت ام  یناْیتا  َعَم  َِکتَلَئْسَم  یلَع  یتاْرُج  یف  ُهَّللا  ای  یتَّجُح  ٍِملاظ ، ُْریَغَف 

- ماهدرک راتفر  وت  لیم  فلاخم  هکنیا  اب  وت - زا  نتساوخ  رد  يارب  میخاتسگ  رب  لیلد  ادخ  يا  ياهدرکن ، متس 
، َُکتَمْحَرَو َُکتَْفاَر  یئایَح  ِۀَِّلق  َعَم  یتَّدِش  یف  یتَّدُعَو  َکُمَرَکَو ، َكُدوُج 

، تسوت ینابرهم  فطل و  مایمرش  یب  دوجو  اب  اهیتخس  رد  مزاین  عفر ) تساوخرد  رب  لیلد   ) و تسوت ، ناسحا  ششخب و 
ْعَمْساَو  یئآجَر  ْقِّقَحَف  یتَْینُم  ِْنیَذَو  ِْنیَذ  َْنَیب  َبیَخت  ْنا ال  ُتْوَجَر  ْدَقَو 

، ریذپب ار  ماهتساوخ  و  زاس ، قّقحم  ار  مدیما  سپ  ینادرگن ، مدیماان  ود  نآ  ود و  نیا  نیب  هک  مراودیما  و 
يدِّیَس  ای  َمُظَع  ٍجار ، ُهاجَر  ْنَم  َلَْضفاَو  ٍعاد ، ُهاعَد  ْنَم  َْریَخ  ای  یئآعُد 

، مرورس اقآ و  يا  دیما ، دروم  نیرترب  هدش و  هدناوخ  نیرتهب  يا 
ینْذِخاُؤت  الَو  یلَما  ِرادْقِِمب  َكِْوفَع  ْنِم  ینِطْعاَف  یلَمَع  َءآسَو  یلَما 

لمع  هب  ارم  نک و  میاطع  تششخب  زا  میوزرآ  رادقم  هب  سپ  تسا ، تشز  ملمع  گرزب و  میوزرآ 
ُُربْکَی َکَْملِحَو  َنیِبنْذُْملا ، ِةازاُجم  ْنَع  ُّلِجَی  َکَمَرَک  َّناَف  یلَمَع  ِءَوْسِاب 

رفیک زا  تملح  و  ناراکهنگ ، تازاجم  زا  وت  مرک  ششخب و  هک  ارچ  نکن ، هذخاؤم  متشز 
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، َْکَیلا َْکنِم  ٌبِراه  َِکلْضَِفب ، ٌِذئاع  يدِّیَسای  اَن  َو ا  َنیرِّصَقُْملا ، ِةافاکُم  ْنَع 
، منازیرگ وت  تفأر )  ) يوس هب  وت  باذع )  ) زا ماهدنهانپ و  ناسحا  لضف و  هب  نم ، ياقآ  يا  تسا ، رتگرزب  ناگدننک  یهاتوک 

امَو ِّبَر  ای  اَن  امَو ا  ًاّنَظ ، َِکب  َنَسْحا  ْنَّمَع  ِحْفَّصلا  َنِم  َتْدَعَو  ام  ٌزِّجَنَتُم 
يا مراد  یـشزرا  هچ  متـسه و  هک  نم  دراد ، کـین  ناـمگ  وـت  هب  هـک  یـسک  زا  يدوـب  هدرک  هدـعو  هـک  ار  یـشوپ  مـشچ  يدوـمن  قّـقحم 

، نم راگدرورپ 
، َكِْرتَِسب یْنلِّلَج  ِّبَر  ْيا  َكِْوفَِعب ، َّیَلَع  ْقَّدَصَتَو  َِکلْضَِفب ، یْنبَه  يرَطَخ 

، راد یمارگ  تیشوپ  هدرپ  هب  ارم  نم  راگدرورپ  يا  راذگ ، ّتنم  نم  رب  تتشذگ  وفع و  اب  شخبب و  تناسحا  لضف و  هب  ارم 
َكُْریَغ  یْبنَذ  یلَع  َمْوَْیلا  َعَلَّطا  ِوَلَف  َکِهْجَو ، ِمَرَِکب  یخیبَْوت  ْنَع  ُفْعاَو 

تفاییم  یهاگآ  مهانگ  رب  زورما  وت  زا  ریغ  رگا  هک  رذگرد ، نم  تمالم  زا  تاهنامیرک  هرهچ  اب  و 
، َنیرِظاَّنلا ُنَوْها  َکَّنَِأل  ال  ُُهْتبَنَتْجَال ، َِۀبوُقُْعلا  َلیْجعَت  ُْتفِخ  َْولَو  ُُهْتلَعَف ، ام 

( مهانگ باکترا  لیلد  و  ، ) مدشیمن بکترم  ار  نآ  نیقی  هب  مدیسرتیم  تازاجم  رد  تعرس  زا  رگا  مدشیمن و  بکترم  ار  نآ 
ُمَکْحاَو  َنیِرتاَّسلا ، ُْریَخ  ِّبَرای  َکَّنَِأل  َْلب  َیَلَع ،   ] َنیِعلَّطُْملا ُّفَخاَو 

نم راـگدرورپ  يا  وـت  هک  تسا  تهج  نادـب  هکلب  یناـهاگآ ، نیرتـمک  ناگدـننیب و  نیرتشزرا  یب  نم  رب   ] وـت هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  هن 
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نیرتاناد  شوپ و  بیع  نیرتهب 
ُماّلَع  ِبُونُّذلا ، ُراَّفَغ  ِبُویُْعلا ، ُراَّتَس  َنیمَرْکَْألا ، ُمَرْکاَو  َنیمِکاْحلا ،

ياناد  ناهانگ و  هدنزرمآ  بویع و  هدنناشوپ  رایسب  نایمارگ و  نیرتیمارگ  نارمکح و 
ُدْمَْحلا َکَلَف  َکِْملِِحب ، ََۀبوُقُْعلا  ُرِّخَُؤتَو  َکِمَرَِکب ، َْبنَّذلا  ُُرتْسَت  ِبُویُْغلا ،

تسوت  نآ  زا  ساپس  دمح و  سپ  يزادنایم ، ریخأت  هب  تملح  اب  ار  تازاجم  یناشوپیم و  تیراوگرزب  اب  ار  هانگ  هک  یتسه  اهناهن 
یُنئِّرَُجیَو  یُنلِمْحَیَو  َِکتَرُْدق ، َدَْعب  َكِْوفَع  یلَعَو  َکِْملِع ، َدَْعب  َکِْملِح  یلَع 

هب  خاتسگ  راداو و  ارم  نم  هب  تبسن  وت  ییابیکش  ربص و  هک  یلاح  رد  تتردق ، زا  دعب  وفع  تیهاگآ و  زا  دعب  ملح  رب 
، َّیَلَع َكُْرتِس  ِءآیَْحلا  ِۀَِّلق  یلا  ینوُعْدَیَو  یّنَع  َکُْملِح  َِکتَیِصْعَم  یلَع 

دناوخیم ارف  یمرش  یب  هب  ارم  نم ، هب  تبسن  وت  یشوپ  بیع  دیامنیم و  تینامرفان 
ِمیظَعَو  َِکتَمْحَر ، ِۀَعَِسب  یتَفِْرعَم  َکِمِراحَم  یلَع  ِبُّثَوَّتلا  َیلا  ینُعِرُْسیَو 

، دشخبیم تعرس  مارح  ياهراک  باکترا  هب  ارم  تششخب ، یگرزب  تمحر و  تعسو  هب  میهاگآ  و 
، ِبْوَّتلا َِلباق  ای  ِْبنَّذلا ، َِرفاغ  ای  ُموُّیَق ، ای  ُّیَح  ای  ُمیرَک ، ای  ُمیلَح  ای  َكِْوفَع ،

، ریذپهبوت يا  هانگ ، هدنزرمآ  يا  رادیاپ ، يا  هدنز ، يا  راوگرزب ، يا  ابیکش ، يا 
َكُْوفَع  َْنیا  ُلیمَْجلا ، َكُْرتَس  َْنیا  ِناسحِْإلا ، َمیدَق  ای  ِّنَْملا ، َمیظَع  ای 

وفع تساجک  تیابیز ، یشوپ  بیع  تساجک  یکین ، هنیرید  يا  تمعن ، گرزب  يا 
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، ُۀَعِساْولا َُکتَمْحَر  َْنیا  ُعیرَّسلا ، َُکثایِغ  َْنیا  ُبیرَْقلا ، َکُجَرَف  َْنیا  ُلیلَْجلا ،
، تاهدرتسگ ینابرهم  تساجک  تعیرس ، یسردایرف  تساجک  تکیدزن ، شیاشگ  تساجک  تگرزب ،

َْنیا  ُۀَِّینَّسلا ، َکُِعئانَص  َْنیا  ُۀَئینَْهلا ، َُکبِهاوَم  َْنیا  ُۀَلِضاْفلا ، َكایاطَع  َْنیا 
تساجک  تاهبترم ، یلاع  ياهتراهم  تساجک  تبسچلد ، يایاده  تساجک  تناوارف ، ياهششخب  تساجک 

ای َکُمَرَک  َْنیا  ُمیدَْقلا ، َُکناسْحا  َْنیا  ُمیسَْجلا ، َکُّنَم  َْنیا  ُمیظَْعلا ، َُکلْضَف 
، تششخب تساجک  تاهنیرید ، یکین  تساجک  تگرزب ، تمعن  تساجک  تگرزب ، مرک  فطل و 

ای ینْصِّلَخَف  َِکتَمْحَِربَو  ینْذِْقنَتْساَف  [ 973] ٍدَّمَُحم ِلآ  َو  ٍدَّمَحُِمب  َو  ِِهب  ُمیرَک ،
يا  شخب ، ییاهر  ارم  تناسحا  تمحر و  هب  هد و  تاجن  ارم  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  هب  متفگ و  هک  هچنآ  هب  راوگرزب ، يا 

َِکباقِع  ْنِم  ِةاجَّنلا  ِیف  ُلِکَّتا  ُتَْسل  ُلِضْفُم ، ای  ُمِْعنُم  ای  ُلِمُْجم ، ای  ُنِسُْحم 
ماهدرکن  ملامعا  رب  هیکت  وت  تازاجم  زا  ییاهر  رد  شخب ، نوزف  يا  هدنهد ، تمعن  يا  هتسیاش ، يا  راکوکین 

ُئِْدُبت  ِةَرِفْغَْملا ، ُلْهاَو  يْوقَّتلا  ُلْها  َکَّنَِأل  اْنیَلَع ، َِکلْضَِفب  َْلب  اِنلامْعا ، یلَع 
هب  هک  یشزرمآ ، يراکزیهرپ و  راوازس  وت  هک  ارچ  يراد ، ام  رب  هک  تسا  یمرک  فطل و  رب  ماهیکت )  ) هکلب

ام َلیمَجا  ُرُکْشَن  ام  يرْدَن  امَف  ًامَرَک ، ِْبنَّذلا  ِنَع  وُفْعَتَو  ًامَِعن ، ِناسْحِْإلِاب 
میوگ  وت  رکش  هچ  رب  منادیمن  يرذگیم ، رد  هانگ  زا  تمرک  هب  ییامنیم و  زاغآ  ار  تمعن  ناسحا ،

َْتیََّجن  ُْهنِم  ام  َریثَک  ْما  َْتَیلْواَو ، َْتیَْلبا  ام  َمیظَع  ْما  ُُرتْسَت ، ام  َحیبَق  ْما  ُرُْشنَت ،
تاجن نآ  زا  هچنآ  یناوارف  اـی  يدومن ، ناـسحا  هدومزآ و  هچنآ  یگرزب  اـی  یناـشوپیم ، هک  یتشز  رب  اـی  ینارتسگیم  هک  ییاـبیز  رب  اـیآ 

هدیشخب 
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َعَطَْقناَو  َِکبَذال  ْنَم  ِْنیَع  َةَُّرق  ایَو  َْکَیلا ، َبَّبََحت  ْنَم  َبیبَح  ای  َْتیَفاعَو ،
هدش  هدنهانپ  وت  هب  هک  یسک  مشچ  ینشور  يا  و  تسوت ، یتسود  یعّدم  هک  یسک  تسود  يا  يداد ، یتمالس  و 

ام ِحیبَق  ْنَع  ِّبَر  ای  ْزَواجَتَف  َنُوئیسُْملا ، ُنَْحنَو  ُنِسْحُْملا  َْتنا  َْکَیلا ،
هطساو  هب  نم  راگدرورپ  يا  سپ  راکهنگ ، مییام  راکوکین و  ییوت  هدیرب ، نارگید  زا  و 

ٍنامَز  ُّيا  ْوا  َكُدوُج ، ُهُعَسَی  ِّبَر ال  ای  ٍلْهَج  ُّياَو  َكَْدنِع ، ام  ِلیمَِجب  انَْدنِع 
ارف ار  نآ  تشـشخب  تعـسو  هک  تسا  تلاهج  مادـک  نم  راـگدرورپ  يا  و  رذـگرد ، تساـم  دزن  هچنآ  یتشز  زا  تسوت  دزن  هچنآ  ییاـبیز 

نامز  مادک  ای  دریگن 
ُِرثْکَتْسَن َْفیَکَو  َکِمَِعن ، ِْبنَج  یف  اِنلامْعا  ُرْدَق  امَو  َِکتانا ، ْنِم  ُلَوْطا 

میرمشب  دایز  هنوگچ  و  دراد ، یشزرا  هچ  وت  ياهتمعن  رانک  رد  ام  ياهراک  تسا ، رتینالوط  تییابیکش  زا 
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ْنِم  ْمُهَعِسَو  ام  َنیِبنْذُْملایَلَع  ُقیضَی  َْفیَک  َْلب  َکَمَرَک ، اِهب  ُِلباُقن  ًالامْعا 
رب تاهدرتسگ  ینابرهم  هنوگچ  هکلب  مینک ، ربارب  تمرک  اب  ار  نآ  ات  ار  نامیاهراک 

ای َِکتَّزِع  َوَف  ِۀَمْحَّرلِاب ، ِْنیَدَْیلا  َطِساب  ای  ِةَرِفْغَْملا ، َعِساو  ای  َِکتَمْحَر ،
يا  تلالج  تّزع و  هب  مسق  ششخب ، هب  تسد  هدوشگ  يا  شزرمآ ، هدرتسگ  يا  دیآ ، گنت  ناراکهنگ 

یهَْتنا  اَِمل  َکِقُّلَمَت ، ْنَع  ُْتفَفَک  الَو  َِکباب ، ْنِم  ُتْحَِرب  ام  ینَتْرَهَن  َْول  يدِّیَس 
وت مرک  ششخب و  زا  هک  یتخانش  رطاخ  هب  تفر و  مهاوخن  ینارب  تهاگرد  زا  ارم  رگا  هک  نم  ياقآ 

ْنَم  ُبِّذَُعت  ُءآشَت ، اِمل  ُلِعاْفلا  َْتناَو  َکِمَرَکَو ، َكِدوُِجب  ِۀَفِْرعَْملا  َنِم  ََّیلا 
یهاوخ  هک  ار  یسک  ره  یهدیم ، ماجنا  یهاوخ  هچ  ره  هک  ییوت  و  تشاد ، مهاوخن  رب  تقّلمت  زا  تسد  هدیسر  نم  هب 

ال ُءآشَت ، َْفیَک  ُءآشَت  اِمب  ُءآشَت  ْنَم  ُمَحَْرتَو  ُءآشَت ، َْفیَک  ُءآشَت  اِمب  ُءآشَت 
دروم یهاوخ  هک  هنوـگره  یهاوـخ و  هچنآ  هب  یهاوـخ و  هک  ار  یـسک  ره  ینکیم و  باذـع  یهاوـخ  هک  هنوـگره  یهاوـخ و  هچنآ  هب  و 

، یهدیم رارق  تمحر 
الَو َكِْرما ، یف  ُكَراُشت  الَو  َکِْکُلم ، یف  ُعَزاُنت  الَو  َِکْلِعف ، ْنَع  ُلَئُْست 

رد هدوبن و  یکیرش  وت  راک  رد  و  تسین ، یشکمشک  تییاورنامرف  رد  هدشن و  لاؤس  وت  راک  دروم  رد 
ُْقلَْخلا  ََکل  َكِریبْدَت ، یف  ٌدَحا  َْکیَلَع  ُضِرَتْعَی  الَو  َکِمْکُح ، یف  ُّدآُضت 

شنیرفآ و دریگن ، هدرخ  وت  رب  یسک  تیاهراک  هرادا  رد  و  تسین ، یگناگود  تنامرف 
َراجَتْساَو َِکبَذال  ْنَم  ُماقَم  اذه  ِّبَر  ای  َنیَملاْعلا ، ُّبَر  ُهَّللا  َكَرابَت  ُْرمَْألاَو ،

وت هب  هک  یـسک  هاگیاج  تسا  نیا  نم ، راـگدرورپ  يا  تسا ، ناـیناهج  راـگدرورپ  هک  يدـنوادخ  تسا  هبترم  دـنلب  تسوت ، نآ  زا  ناـمرف 
هب  تسا و  هدش  لّسوتم 

، َكُْوفَع ُقیضَیال  يذَّلا  ُداوَْجلا  َْتناَو  َکَمَِعنَو ، َکَناسْحا  َِفلاَو  َکِمَرَِکب ،
دوشن دودحم  تتشذگ  هک  ياهدنشخب  ییوت  و  تسا ، هتفرگ  وخ  تیاهتمعن  ناسحا و  فطل و  هب  هدش و  هدنهانپ  تمرک  ششخب و 

، ِمیدَْقلا ِحْفَّصلِاب  َْکنِم  انْقَّثََوت  ْدَقَو  َُکتَمْحَر ، ُّلِقَت  الَو  َُکلْضَف ، ُصُْقنَی  الَو 
هنیرید  یشوپ  مشچ  هب  ام  و  ددرگن ، مک  تینابرهم  و  دباین ، شهاک  تمرک  فطل و  و 

ْوا انَنُونُظ ، ُِفلُْخت  ِّبَر  ای  َكاُرتَفا  ِۀَعِساْولا ، ِۀَمْحَّرلا  َو  ِمیظَْعلا ، ِلْضَْفلاَو 
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ای ییامن  راتفر  ام  نامگ  فالخ  رب  تسا  نکمم  ایآ  نم  راگدرورپ  يا  میراد ، نانیمطا  تاهدرتسگ  ینابرهم  گرزب و  مرک  فطل و  و 
ای انُعَمَط ، َکیف  اذه  َو ال  َِکب ، انُّنَظ  اذه  َْسیَلَف  ُمیرَک  ای  اّلَک  اَنلامآ ، ُبِّیَُخت 

يا  تسین ، نینچ  وت  هب  ام  دیما  هدوبن و  نینچ  وت  هب  ام  نامگ  هک  ارچ  راوگرزب ، يا  تسین  نینچ  زگره  ینک ، دیماان  ار  ام  ياهوزرآ 
َكاْنیَصَع  ًامیظَع ، ًءآجَر  َکیف  اَنل  َّنا  ًاریثَک ، اًلیوَط  اًلَما  َکیف  اَنل  َّنا  ِّبَر 

هدرک  وت  ینامرفان  میراد ، وت  هب  گرزب  دیما  ناوارف و  ینالوط و  يوزرآ  ام  نیقی  هب  نم  راگدرورپ 
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، اَنل َبیجَتْسَت  ْنا  وُجَْرن  ُنَْحن  َو  َكانْوَعَد  َو  اْنیَلَع ، َُرتْسَت  ْنا  وُجَْرن  ُنَْحنَو 
، ییامرف تباجا  هک  میراودیما  هدناوخ و  ار  وت  و  یناشوپب ، ام  رب  ار  نآ  هک  میراودیما  و 

َکُْملِع  ْنِکلَو  اِنلامْعِاب ، ُبِجْوَتْسَن  ام  انِْملَع  ْدَقَف  انالْوَم ، انَئآجَر  ْقِّقَحَف 
هب  تبسن  یلو  مینآ ، راوازس  نامیاهراک  لابق  رد  ام  هک  ار  هچنآ  مینادیم  هک  ارچ  امرف ، قّقحم  ار  ام  دیما  ام  رورس  اقآ و  يا 

، َِکتَمْحَِرل َنیبِجْوَتْسُم  َْریَغ  اَّنُک  ْنا  َو  َْکنَع ، اُنفِرْصَت  َکَّنِاب ال  انُْملِع  َو  انیف 
میشابن  تینابرهم  فطل و  راوازس  ام  هچرگا  يزاسن  رود  تهاگرد  زا  ار  ام  وت  هک  تسا  نیا  هب  ام  یهاگآ  یهاگآ و  ام 

اْنیَلَع ُْنْنماَف  َِکتَعَس ، ِلْضَِفب  َنیِبنْذُْملا  یَلَع  َو  اْنیَلَع ، َدوَُجت  ْنا  ٌلْها  َْتناَف 
، یهد رارق  ششخب  دروم  ار  ناراکهانگ  یمامت  ام و  هک  يراد  یگتسیاش  تناوارف  ششخب  هطساو  هب  وت  هتبلا 

َكِرُوِنب  ُراَّفَغ  ای  َِکْلیَن ، یلا  َنوُجاتُْحم  اَّناَف  اْنیَلَع  ْدُجَو  ُُهلْها ، َْتنا  اِمب 
وت رون  هب  هدنزرمآ ، يا  مییوت ، ششخب  دنمزاین  ام  هک  ارچ  شخبب  ام  رب  امرف و  تمارک  ام  رب  ینآ  هتسیاش  وت  هک  هچنآ  هب 

َْنَیب  اُنبُونُذ  اْنیَْسما ، َو  انْحَبْصا  َِکتَمِْعِنبَو  اْنیَنْغَتْسا ، َِکلْضَِفبَو  اْنیَدَتْها ،
رد ام  ناهانگ  میدرک ، ماش  حبص و  تیاهتمعن  اب  هدش و  زاین  یب  تتمحر  فطل و  هب  میتفای و  تیاده 

، ِمَعِّنلِاب اْنَیلا  ُبَّبَحَتَت  َْکَیلا ، ُبُوتَنَو  اْهنِم  َّمُهلَّلا  َكُرِفْغَتْسَن  َْکیَدَی ،
يدومن  ّتبحم  ام  هب  تیاهتمعن  اب  مینکیم ، هبوت  تهاگرد  هب  هدیبلط و  شزرمآ  دوخ  ناهانگ  زا  ایادخ  تسوت ، لباقم 

َو ال ْلَزَی  َْملَو  ٌدِعاص ، َْکَیلا  انُّرَشَو  ٌلِزان ، اْنَیلا  َكُْریَخ  ِبُونُّذلِاب ، َکُضِراُعنَو 
دور الاب  تهاگرد  هب  ام  يدب  دیآ و  دورف  ام  رب  وت  ریخ  میدرک ، ینامرفان  نآ  لابق  رد  ام  و 

انَطوَُحت ْنا  ْنِم  َِکلذ  َکُعَنْمَی  الَف  ٍحیبَق ، ٍلَمَِعب  اَّنَع  َکیتْاَی  ٌمیرَک  ٌکَلَم  ُلازَی 
هتخاسن  قرغ  تیاهتمعن  رد  ار  ام  وت  هک  دوشیمن  ثعاب  نیا  یلو  هدروآ ، تهاگرد  هب  ار  ام  تشز  لمع  راوگرزب  ياهتشرف  هتسویپ  و 

َکَمَظْعا  َو  َکَمَلْحا  ام  َکَناْحبُسَف  َِکئآلِآب ، اْنیَلَع  َلَّضَفَتَت  َو  َکِمَِعِنب ،
تمظعاب  ابیکش و  ردقچ  ار و  وت  منکیم  حیبست  یهدن ، رارق  تفطل  دروم  و 

َکُِعئانَص  َمُرَکَو  َكُؤانَث ، َّلَجَو  َُکئآمْسا ، ْتَسَّدَقَت  ًادیعُم ، َو  ًائِْدبُم  َکَمَرْکاَو 
تیاهراک  اهتراهم و  گرزب و  تیانث  حدم و  سّدقم ، تیاهمان  همادا ، رد  هچ  زاغآ و  رد  هچ  وت ، يراوگرزب  و 

یْلعِِفب  ینَِسیاُقت  ْنا  ْنِم  ًاْملِح  ُمَظْعاَو  اًلْضَف ، ُعَسْوا  یهلا  َْتنا  َُکلاِعفَو ،
راتفر اب  ارم  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  تملح  رتعیسو و  تمرک  فطل و  ینم و  دوبعم  وت  تسا ، هناراوگرزب 

اْنلَغْشا َّمُهللا  يدِّیَس  يدِّیَس  يدِّیَس  َْوفَْعلا ، َْوفَْعلا  َْوفَْعلاَف  یتَئیطَخَو 
ار ام  ایادخ  نم ، ياقآ  يا  نم ، ياقآ  يا  نم ، ياقآ  يا  رذگرد ، رذگرد ، رذگرد ، نم ) زا   ) سپ یجنسب ، مناهانگ  و 
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، َِکبِهاوَم ْنِم  اْنقُزْرا  َو  َِکباذَع ، ْنِم  انْرِجا  َو  َکِطَخَس ، ْنِم  انْذِعا  َو  َكِرْکِِذب ،
، نادرگ ام  يزور  تیاهاطع  زا  شخب و  ییاهر  تباذع  زا  ارم  هد و  هانپ  تبضغ  مشخ و  زا  و  امرف ، لوغشم  دوخ  دای  هب 

، َکِِّیبَن ِْربَق  َةَرایِز  َو  َِکْتَیب ، َّجَح  اْنقُزْرا  َو  َِکلْضَف ، ْنِم  اْنیَلَع  ْمِْعنا  َو 
- تربمایپ ربق  ترایز  تاهناخ و  ّجح  و  شخبب ، ام  رب  تمرک  فطل و  زا  و 

َکَّنا  ِِهْتَیب ، ِلْها  یلَع  َو  ِْهیَلَع  َُکناوْضِر  َو  َُکتَرِفْغَم  َو  َُکتَمْحَر  َو  َُکتاوَلَص 
وت انامه  هک  نادرگ ، ام  يزور  ار  داب - شکاپ  نادناخ  رب  وا و  رب  تیدونشخ  شزرمآ و  ناسحا و  ششخب و  دورد و  هک 

َکِِّیبَن  ِۀَّنُس  َو  َِکتَِّلم ، یلَع  انَّفََوت  َو  َِکتَعاِطب ، اًلَمَع  اْنقُزْرا  َو  ٌبیُجم ، ٌبیرَق 
- تربمایپ شور  دوخ و  نید  رب  ار  ام  نادرگ و  ام  يزور  ار  تیادربنامرف  و  ياهدننک ، تباجا  کیدزن و 

ینایَّبَر  امَک  امُهْمَحْرا  َو  َّيَِدلاِول  َو  یل  ْرِفْغا  َّمُهللا  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
یکدوـک رد  ارم  هک  اـمرف  مّحرت  ود  نآ  رب  زرماـیب و  ار  مرداـم  ردـپ و  نم و  ایادـخ  ناریمب ، داـب - شکاـپ  نادـناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  هک 

، دنداد شرورپ 
ْرِفْغا َّمُهللا  ًاناْرفُغ ، ِتائِّیَّسلِاب  َو  ًاناسْحا ، ِناسحِْإلِاب  امهِزْجا  ًاریغَص ،

ایادخ هد ، شاداپ  شزرمآ  هب  ناشیاهیدب  لباقم  رد  یکین و  هب  ناشیاهیکین  لباقم  رد 
ْمُهَْنَیبَو  انَْنَیب  ِْعبات  َو  ِتاومَْألا ، َو  ْمُْهنِم  ِءآیحَْألا  ِتانِمْؤُْملا ، َو  َنینِمْؤُْمِلل 

، هد دنویپ  اهیکین  اب  اهنآ  ام و  نایم  و  زرمایب ، ار  نامیا  اب  نانز  نادرم و  ناگدرم  ناگدنز و 
، اناْثناَو انِرَکَذ  اِنِبئآغ ، َو  انِدِهاش  َو  اِنتِّیَم ، َو  انِّیَِحل  ْرِفْغا  َّمُهللا  ِتاْریَْخلِاب ،

، نز درم و  بیاغ ، رضاح و  هدرم و  هدنز و  ایادخ 
ًالالَض اوُّلَض  َو  ِهَّللِاب ، َنُولِداْعلا  َبَذَک  انِکُولْمَم ، َو  انِّرُح  انِریبَکَو ، انِریغَص 

رود و یهارمگ  هب  دنتفگ و  غورد  دنوادخ  زا  ناگدننادرگ  يور  زرمایب ، ار  ام  دبع  دازآ و  گرزب ، کچوک و 
، ٍدَّمَُحم ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ًانیبُم ، ًانارْسُخ  اوُرِسَخ  َو  ًادیَعب ،

تسرف  دورد  وا  كاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  دندش ، راتفرگ  يراکشآ  نایز 
ْطِّلَُستال َو  یتَرِخآ  َو  َياْینُد  ِْرما  ْنِم  ینَّمَها  ام  ینِفْکا  َو  ٍْریَِخب ، یل  ِْمتْخاَو 

و امرف ، تیافک  هتخاس  نیگهودنا  ارم  مترخآ  ایند و  رما  زا  هچنآ  و  امرف ، ریخ  هب  متخ  ار  متبقاع  و 
َِحلاص  یْنُبلْسَت  الَو  ًۀَِیقاب ، ًۀَِیقاو  َْکنِم  َّیَلَع  ْلَعْجاَو  ینُمَحْرَی  ْنَم ال  َّیَلَع 

هب هک  ياهتـسیاش  ياهتمعن  هد و  رارق  راگدنام  ياهدنرادهگن  دوخ  بناج  زا  نم  يارب  و  نکم ، ّطلـسم  نم  رب  دنکیمن  محر  نم  رب  هک  نآ 
ياهداد  نم 

َمُهللا  ًابِّیَط ، ًالالَح  ًاعِساو  ًاقْزِر  َِکلْضَف  ْنِم  یْنقُزْرا  َو  َّیَلَع ، ِِهب  َتْمَْعنا  ام 
ایادخ امرف ، تیانع  نم  هب  هزیکاپ  لالح و  عیسو ، يزور  تمرک  فطل و  زا  و  ریگن ، نم  زا 
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یْنقُزْراَو  َِکتَئالِِکب ، ینْأَلْکا  َو  َکِظْفِِحب ، ینْظَفْحا  َو  َِکتَسارَِحب ، ینْسُرْحا 

و امرف ، تظفاحم  تیرادهگن  تیامح و  يرادساپ و  هب  ارم 
َکِِّیبَن  ِْربَق  َةَرایِز  َو  ٍماع ، ِّلُک  یف  َو  اذه  انِماع  یف  ِمارَْحلا ، َِکْتَیب  َّجَح 

لاس و نیا  رد  ار  داب - نانآ  رب  ادخ  دورد  هک  ناماما - ربمایپ و  ربق  ترایز  تاهناخ و  ّجح 
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، ِۀَفیرَّشلا ِدِهاشَْملا  َْکِلت  ْنِم  ِّبَر  ای  یِنلُْخت  َو ال  ُمالَّسلا 974 ،] ُمِْهیَلَع  ِۀَِّمئَْألاَو 
یمارگ  ياههاگراب  نیا  ترایز )  ) زا ارم  نم ، راگدرورپ  يا  امرف ، میزور  لاس  ره  رد 

َْریَْخلا ِینْمِْهلا  َو  َکَیِصْعا ، یّتَح ال  َّیَلَع  ُْبت  َّمُهللا  ِۀَمیرَْکلا ، ِِفقاوَْملاَو 
یکین  منکن و  تینامرفان  ات  هد  ماهبوت  قیفوت  ایادخ  نادرگم ، مورحم  دنمشزرا  ياههاگیاج  و 

، َنیَملاْعلا َّبَر  ای  ینَْتیَْقبا  ام  ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللِاب  َکَتَیْشَخ  َو  ِِهب ، َلَمَْعلاَو 
، نایناهج راگدرورپ  يا  زادنایب ، ملد  رد  ماهدنز  هک  یمادام  زور  بش و  رد  ار  تدوخ  زا  سرت  نآ و  هب  لمع  و 

َْکیَدَی  َْنَیب  ِةالَّصِلل  ُتُْمقَو  ُْتاَّبَعَت ، َو  ُْتاَّیَهَت  ْدَق  ُْتُلق  امَّلُک  ّینا  َّمُهللا 
مداتسیا  تلباقم  رد  زامن  ندناوخ  يارب  ماهدامآ و  اّیهم و  متفگ  هک  ینامز  ره  ایادخ 

اَن اذا ا  َکَتاجانُم  ینَْتبَلَس  َو  ُْتیَّلَص ، اَنا  اذا  ًاساُعن  َّیَلَع  َْتیَْقلا  َُکْتیَجانَو ،
قیفوت مدرکیم  زاین  زار و  هک  نامز  نآ  رد  يدرک و  ّطلـسم  نم  رب  ار  باوخ  مدـناوخیم  زامن  هک  نامز  نآ  رد  مدرک ، زاـین  زار و  وت  اـب  و 

، یتفرگ نم  زا  ار  نآ 
ِِسلاجَم  ْنِم  َبُرَق  َو  یتَریرَس  ْتَُحلَص  ْدَق  ُْتُلق  امَّلُک  یل  ام  ُْتیَجان ،

، ماهدش کیدزن  ناگدننک  هبوت  هب  هدش و  حالصا  منطاب  هک  متفگ  دوخ  اب  تقو  ره  هک  تسا  هدش  هچ 
َْنَیب  َو  یْنَیب  َْتلاح  َو  یمَدَق  َْتلازا  ٌۀَِّیَلب  یل  ْتَضَرَع  یِسلْجَم  َنیباَّوَّتلا 

، تخادنا هلصاف  تیگدنب  نم و  نیب  دیزغل و  میاپ  هک  داد  خر  نم  رب  يراتفرگ 
ْوا ینَْتیََّحن  َِکتَمْدِخ  ْنَع  َو  ینَتْدَرَط  َِکباب  ْنَع  َکَّلََعل  يدِّیَس  َِکتَمْدِخ ،

ای ياهدرک  رود  تیگدنب  زا  هدنار و  تهاگرد  زا  ارم  دیاش  مرورس  اقآ و 
َْکنَع  ًاضِْرعُم  ینَْتیاَر  َکَّلََعل  ْوا  ینَْتیَْصقاَف  َکِّقَِحب  ًاّفِخَتْسُم  ینَْتیاَر  َکَّلََعل 

ياهتفای  تدوخ  زا  هدنادرگ  يور  ارم  دیاش  ای  ياهدنار  ارم  هک  ياهتفای  تّقح  هدنرامش  کبس  ارم  دیاش 
َکَّلََعل  ْوا  ینَتْضَفَرَف  َنیبِذاْکلا  ِماقَم  یف  ینَتْدَجَو  َکَّلََعل  ْوا  ینَْتیَلَقَف 

هک  دیاش  ای  ياهدرک ، اهر  ارم  هک  ياهتفای  نایوگغورد  هاگیاج  رد  ارم  هک  دیاش  ای  ياهدومن ، بضغ  نم  رب  هک 
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ِِسلاجَم  ْنِم  ینَتْدَقَف  َکَّلََعل  ْوا  ینَْتمَرَحَف  َِکئآمْعَِنل  ٍرِکاش  َْریَغ  ینَْتیاَر 
سلاجم  زا  رود  ارم  هک  دیاش  ای  ياهدرک ، ممورحم  هک  ياهتفای  تیاهتمعن  رب  ساپسان  ارم 

ینَتْسَیآ  َِکتَمْحَر  ْنِمَف  َنیِلفاْغلا  ِیف  ینَْتیاَر  َکَّلََعل  ْوا  ینَْتلَذَخَف  ِءآمَلُْعلا 
، ياهدرک مدیماان  تناسحا  ششخب و  زا  هک  ياهتفای  ناربخ  یب  نایم  رد  ارم  هک  دیاش  ای  ياهدرک ، مراوخ  هک  ياهتفای  املع 

َکَّلََعل  ْوا  ینَْتیَّلَخ  ْمُهَْنَیبَو  یْنیَبَف  َنیلاَّطَْبلا  ِِسلاجَم  َِفلآ  ینَْتیاَر  َکَّلََعل  ْوا 
دیاش ای  ياهدرک ، اهر  اهنآ  نایم  رد  ارم  هک  ياهتفای  ناراکیب  نیشنمه  ارم  هک  دیاش  ای 

یتَریرَج  َو  یمْرُِجب  َکَّلََعل  ْوا  ینَتْدَعابَف  یئآعُد  َعَمْسَت  ْنا  َّبُِحت  َْمل 
مرفیک  متیانج  مرج و  هب  هک  دیاش  ای  ياهدرک ، رود  ارم  هک  يونشب  ار  میاعد  هک  یتشادن  تسود  هک 

َلاطَف  ِّبَر ، ای  َتْوَفَع  ْناَف  ینَْتیَزاج  َْکنِم  یئآیَح  ِۀَّلِِقب  َکَّلََعل  ْوا  ینَْتیَفاک 
( تسا هتسیاش   ) يرذگرد نم  زا  رگا  نم  راگدرورپ  يا  سپ  ياهدرک ، متازاجم  وت  هب  تبسن  مایمرش  یب  رطاخ  هب  هک  دیاش  ای  ياهدومن ،

ِتافاکُم  ْنَع  ُّلِجَی  ِّبَر  ْيا  َکَمَرَک  َّنَِأل  یْلبَق  َنیِبنْذُْملا  ِنَع  َتْوَفَع  ام 
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تازاـجمزا رتـگرزب  تناـسحا  فـطل و  نـم  راـگدرورپ  ياهـک  ارچ  ياهدــیزرمآ  ارم  زا  لــبق  ناراــکهانگ  زا  يرایــسب  زاــبرید  زا  نوـچ 
تسا  ناگدننکیهاتوک 

َنِم  َتْدَعَو  ام  ٌزِّجَنَتُم  َْکَیلا ، َْکنِم  ٌبِراه  َِکلْضَِفب ، ٌِذئاع  اَن  َو ا  َنیرِّصَقُْملا ،
يدومرف  هدعو  هک  ار  یشوپ  مشچ  منازیرگ ، تدوخ  يوس  هب  وت  سرت  زا  ماهدنهانپ و  تمرک  فطل و  هب  نم  و 

ْنا  ْنِم  ًاْملِح  ُمَظْعا  َو  اًلْضَف ، ُعَسْوا  َْتنا  یهلا  ًاّنَظ ، َِکب  َنَسْحا  ْنَّمَع  ِحْفَّصلا 
هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  تملح  رتعیسو و  تمرک  فطل و  نم  دوبعم  يا  مناهاوخ  دراد  وکین  نامگ  وت  هب  هک  یسک  زا 

ام َو  يدِّیَس  ای  اَن  امَو ا  یتَئیطَِخب  ینَّلِزَتْسَت  ْنا  ْوا  یلَمَِعب  ینَِسیاُقت 
نم  مرورس  اقآ و  يا  و  ینازغلب ، ارم  مهابتشا  هطساو  هب  هکنیا  ای  ینک ، هسیاقم  ملمع  اب  ارم 

، َكِْرتَِسب یْنلِّلَج  َو  َكِْوفَِعب ، َّیَلَع  ْقَّدَصَت  َو  يدِّیَس  َِکلْضَِفب  یْنبَه  يرَطَخ 
ارم تیـشوپ  هدرپ  اـب  اـمرف و  ناـسحا  نم  رب  تتـشذگ  اـب  و  نم ، ياـقآ  يا  شخبب ، ارم  تمرک  فـطل و  هب  مراد ، یـشزرا  هچ  متـسه و  هک 

، نادرگ دنمجرا 
اَن َو ا  ُهَْتیَّبَر ، يذَّلا  ُریغَّصلا  اَن  يدِّیَس ا  َکِهْجَو ، ِمَرَِکب  یخیبَْوت  ْنَع  ُفْعاَو 

نامه  يداد و  شرورپ  ار  وا  هک  مکچوک  هدنب  نامه  نم  مرورس  اقآ و  يا  رذگرد ، نم  شنزرس  زا  تاهنامیرک  هرهچ  اب  و 
يذَّلا  ُعیضَْولا  اَن  َو ا  ُهَْتیَدَه ، يذَّلا  ُّلآَّضلا  اَن  َو ا  ُهَتْمَّلَع ، يذَّلا  ُلِهاْجلا 

يدرک  شدنلب  هک  ماهداتفا  نامه  و  يدومن ، شتیاده  هک  مهارمگ  نامه  و  يدرک ، شیاناد  هک  منادان 
ُناشْطَْعلاَو  ُهَتْعَبْشا ، يذَّلا  ُِعئاْجلاَو  ُهَْتنَمآ ، يذَّلا  ُِفئآْخلا  اَن  اَو  ُهَتْعَفَر ،

ماهنشت  نامه  يدرک و  شریس  هک  ماهنسرگ  نامه  يداد و  شناما  هک  مناسرت  نامه  و 
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ُفیعَّضلاَو  ُهَْتیَنْغا ، يذَّلا  ُریقَْفلاَو  ُهَتْوَسَک ، يذَّلا  يِراْعلاَو  ُهَْتیَوْرا ، يذَّلا 
مناوتان  نامه  يدومن و  شزاینیب  هک  مجاتحم  نامه  و  يدناشوپ ، ار  وا  هک  منایرع  نامه  و  يدومن ، شباریس  هک 

ُِلئآَّسلاَو  ُهَْتیَفَش ، يذَّلا  ُمیقَّسلاَو  ُهَتْزَزْعا ، يذَّلا  ُلیلَّذلاَو  ُهَْتیَّوَق ، يذَّلا 
میادگ  نامه  يداد و  شیافش  هک  مرامیب  نامه  يدنادرگ و  شزیزع  هک  مراوخ  نامه  يداد و  شیورین  هک 

اَن َو ا  ُهَْتلَقا ، يذَّلا  ُئِطاْخلا  َو  ُهَتْرَتَس ، يذَّلا  ُِبنْذُْملا  َو  ُهَْتیَطْعا ، يذَّلا 
مزیچان  نامه  یتشذگرد و  وا  زا  هک  مراکاطخ  نامه  يدناشوپ و  ار  وا  هک  مراکهنگ  نامه  يدومن و  شیاطع  هک 

يذَّلا  ُدیرَّطلا  اَن  َو ا  ُهَتْرَصَن ، يذَّلا  ُفَعْضَتْسُْملاَو  ُهَتْرَّثَک ، يذَّلا  ُلیلَْقلا 
ماهدش  هدنار  نامه  يدومرف و  شیرای  هک  مناوتان  نامه  و  يدومن ، مگرزب  هک 

، ِءالَْملا ِیف  َْکِبقارا  َْملَو  ِءالَْخلا ، ِیف  َِکیْحَتْسا  َْمل  يذَّلا  ِّبَرای  اَن  ا  ُهَْتیَوآ ،
، مدومنن وت  هظحالم  مدرم  نایم  رد  هدرکن و  مرش  وت  زا  تولخ  رد  هک  منامه  نم  اراگدرورپ  يداد ، شهانپ  هک 

يذَّلا  اَن  يرَتْجا ا  ِهِدِّیَس  یلَع  يذَّلا  اَن  یمْظُْعلا ا  یِهاوَّدلا  ُبِحاص  اَنا 
هک  منامه  نم  تسا ، هدرک  یخاتسگ  شرورس  اقآ و  رب  هک  منامه  نم  مگرزب ، ياهیراتفرگ  ياراد  نم 

اَن ا  اشُّرلا ، ِلیلَْجلا  یِصاعَم  یلَع  ُْتیَطْعا  يذَّلا  اَن  ا  ِءآمَّسلا ، َراَّبَج  ُْتیَصَع 
هک  منامه  نم  مداد ، هوشر  مگرزب  ياهینامرفان  رب  هک  منامه  نم  تسا ، هدرک  ینامرفان  ار  ادخ ]  ] نامسآ ردتقم 

اَمَف ینَْتلَْهما  يذَّلا  اَن  ا  یعْسا ، اْهَیلا  ُتْجَرَخ  اِهب  ُتْرُِّشب  َنیح  يذَّلا 
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يداد  شتلهم  هک  منامه  نم  متفاتشیم  اهنآ  يوس  هب  مدشیم  هداد  تراشب  اهینامرفان  هب  یتقو 
، ُْتیَّدَعَتَف یصاعَْملِاب  ُْتلِمَعَو  ُْتیَیْحَتْسا ، اَمَف  َّیلَع  َتْرَتَسَو  ُْتیَوَعْرا ،

، مدنارذگ دح  زا  هدومن و  ینامرفان  هدرکن و  مرش  نم  سپ  يدناشوپ  ارم  و  مدشن ، نامیشپ  یلو 
ینَتْرَتَس  َكِْرتَِسبَو  ینَْتلَْهما  َکِْملِِحبَف  ُْتَیلاب ، امَف  َِکْنیَع  ْنِم  ینَتْطَقْساَو 

، يدناشوپ تیشوپ  هدرپ  هب  يداد و  متلهم  تییابیکش  هب  سپ  مدرکن ، انتعا  یلو  یتخادنا  ترظن  زا  ارم  و 
َکَّناَک  یَّتَح  ینَْتبَّنَج  یصاعَْملا  ِتابوُقُع  ْنِمَو  ینَْتلَفْغا  َکَّناَک  یَّتَح 

ییوگ  هک  ییاج  ات  یتخاس ، مرود  ناهانگ  رفیک  زا  یتفرگ و  هدیدان  ارم  ایوگ  هکنیا  ات 
الَو ٌدِحاج ، َِکتَِّیبُوبُِرب  اَن  اَو  َُکْتیَصَع  َنیح  َکِصْعا  َْمل  یهلا  ینَْتیَیْحَتْسا 

هدرمشن  کبس  ار  تنامرف  هدوبن و  تیراگدرورپ  رکنم  ینامرفان  تقو  رد  نم  دوبعم  يا  يراد ، مرش  نم  زا  وت 
ْنِکل  ٌنِواهَتُم ، َكِدیعَِول  الَو  ٌضِّرَعَتُم ، َِکَتبوُقُِعل  الَو  ٌّفِخَتْسُم ، َكِْرمِاب 

هکلب  ماهدوبن ، هّجوت  یب  تاهدعو  هب  هدادن و  رارق  ترفیک  ضرعم  رد  ار  دوخ  و 
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اْهیَلَع ینَناعا  َو  َياوَه ، ینَبَلَغ  َو  یسْفَن  یل  َْتلَّوَسَو  ْتَضَرَع  ٌۀَئیطَخ 
، درک يرای  ارم  نآ  ماجنا  رب  مایگراچیب  دش و  هریچ  نم  رب  مسفن  ياوه  مدش و  مسفن  ياههسوسو  شوختسد  دز و  رس  هک  دوب  یهابتشا 

يدْهُِجب  َُکتَْفلاخ  َو  َُکْتیَصَع  ْدَقَف  َّیَلَع ، یخْرُْملا  َكُْرتَس  ینَّرَغ  َو  یتَْوقِش 
، مدرک وت  تفلاخم  ینامرفان و  متسناوتیم  ات  و  درک ، رورغم  ارم  تیشوپ  هدرپ  و 

ْنَم  ًادَغ  ِءآمَصُْخلا  يِْدیا  ْنِم  َو  ینُذِْقنَتْسَی  ْنَم  َِکباذَع  ْنِم  َنْالاَف 
؟ داد دهاوخ  تاجن  نانمشد  تسد  زا  ادرف  وت و  باذع  زا  ارم  نونکا  یسک  هچ  سپ 

یلَع  اتاْوَساوَف  یّنَع  َکَْلبَح  َْتعَطَق  َْتنا  ْنا  ُلِصَّتا  ْنَم  ِْلبَِحب  َو  ینُصِّلَُخی 
ییاوسر  زا  ياو  سپ  ینک ، عطق  نم  زا  ار  تدنویپ  وت  رگا  منز  گنچ  یسک  هچ  نامسیر  هب  و 

ِۀَعَسَو َکِمَرَک  ْنِم  وُجْرا  ام  الَْول  يذَّلا  یلَمَع  ْنِم  َُکباتِک  یصْحا  ام 
دوبن تناسحا  تعسو  ششخب و  هب  مدیما  رگا  هک  ياهدرک ، تبث  نم  لامعا  زا  تاهفیحص  رد  هچنآ 

ْنَم  َْریَخ  ای  اهُرَّکَذَتا ، امَْدنِع  ُتْطَنََقل  ِطُونُْقلا ، ِنَع  َياَّیا  َِکیْهَنَو  َِکتَمْحَر ،
نیرتهب  يا  مدشیم ، دیماان  اهنآ  يروآدای  ماگنه  رد  نیقی  هب  يدوب  هدرکن  معنم  يدیماان  زا  و 

، َْکَیلا ُلَّسََوتا  ِمالْسِْإلا  ِۀَّمِِذب  َّمُهللا  ٍجار ، ُهاجَر  ْنَم  َلَْضفاَو  ٍعاد ، ُهاعَد 
هدش  لّسوتم  وت  هب  مالسا  هانپ  رد  ایادخ  دیما ، هیام  نیرترب  يا  هدش و  هدناوخ 

َیِمِشاْهلا  َّیِشَرُْقلا  َّیِّمُْألا  َِّیبَّنلا  یِّبُِحبَو  َْکَیلا ، ُدِمَتْعا  ِنآْرُْقلا  ِۀَمْرُِحبَو 
یمشاه  یشرق  یّمأ  ربمایپ  یتسود  هب  و  منکیم ، لّکوت  وت  رب  نآرق  مارتحا  هب  و 

ِشِحُوت  الَف  َْکیََدل ، َۀَْفلُّزلا  وُجْرا  َِّینَدَْملا ، َّیِّکَْملا  َّیِماهِّتلا  َِّیبَرَْعلا 
هب  ارم  ینامیا  سنا  مراد ، وت  دزن  یهاگیاج  دیما  یندم ، یّکم  یماهت  یبرع 

ًامْوَق َّناَف  َكاوِس ، َدَبَع  ْنَم  َباَوث  یباَوث  ْلَعَْجت  الَو  ینامیا  َسانیتْسا 
یهورگ  هک  ارچ  هدم ، رارق  هدرک  یگدنب  ار  وت  ریغ  هک  یسک  شاداپ  ارم  شاداپ  و  نکن ، لّدبم  تشحو 

َِکب  اَّنَمآ  اَّناَو  اُولَّما ، ام  اوُکَرْداَف  ْمُهَئآمِد ، ِِهب  اُونِقْحَِیل  ْمِِهتَنِْسلِاب ، اُونَمآ 
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هب  ام  یلو  دندیسر ، دنتشاد  وزرآ  هچنآ  هب  سپ  دننک  ظفح  ار  ناشنوخ  مالسا  هطساو  هب  ات  دندروآ  نامیا  نابز  هب 
یف  َکَئاجَر  ْتِّبَثَو  اْنلَّما ، ام  انْکِرْداَف  اَّنَع ، َوُفْعَِتل  اِنبُوُلقَو  اِنتَنِْسلِاب 

رد ار  تدیما  ناسرب و  نامیوزرآ  هب  ار  ام  سپ  يرذگرد ، ام  زا  ات  میدروآ  نامیا  وت  هب  لد  نابز و 
َکَّنا  ًۀَمْحَر ، َْکنَُدل  ْنِم  اَنل  ْبَهَو  انَْتیَدَه ، ْذا  َدَْعب  اَنبُوُلق  ْغُِزت  الَو  انِروُدُص ،

وت اریز  شخبب  ام  رب  یتمحر  دوخ  يوس  زا  نادرگم و  فرحنم  يدرک  تیاده  ار  ام  هک  نآ  زا  دعب  ار  نامیاهلد  امن و  رادیاپ  ام  لد 
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ْنَع  ُْتفَفَک  الَو  َِکباب ، ْنِم  ُتْحَِرب  ام  ینَتْرَهَْتنا  َِول  َِکتَّزِعَوَف  ُباَّهَْولا ، َْتنا 
تعسو  ششخب و  رطاخ  هب  و  تفر ، مهاوخن  ینارب  تهاگرد  زا  ارم  رگا  دنگوس  تتّزع  هب  سپ  ياهدنشخب ،

ْنَم  یلا  َِکتَمْحَر ، ِۀَعَسَو  َکِمَرَِکب ، ِۀَفِْرعَْملا  َنِم  یْبلَق  َمِْهلا  اِمل  َکِقُّلَمَت ،
، تشاد مهاوخن  رب  تسد  تهاگرد  هب  سامتلا  زا  هدش  ماهلا  ملد  رب  هک  تناسحا 

، ِهِِقلاخ یلا  اَّلا  ُقُولْخَْملا  ُئِجَْتلَی  ْنَم  یلاَو  ُهالْوَم ، یلا  اَّلا  ُْدبَْعلا  ُبَهْذَی 
، دروآ هانپ  هک  هب  شراگدیرفآ  زج  قولخم  دور و  هک  يوس  هب  شیالوم  اقآ و  زج  هدنب 

َْتَللَدَو  ِداهْشَْألا ، ِْنَیب  ْنِم  َکَْبیَس  ینَتْعَنَمَو  ِدافْصَْألِاب ، ینَْتنَرَق  َْول  یهلا 
ینک  عنم  نم  زا  ناگدنب ، نایم  زا  ار  تیاطع  يزاس و  راتفرگ  اهریجنز  لغ و  هب  ارم  رگا  ایادخ 

َْنَیب  َو  یْنَیب  َْتلُح  َو  ِراَّنلا ، َیلا  یب  َتْرَما  َو  ِدابِْعلا ، َنُویُع  یِحیاضَف  یلَع 
، يزادنا هلصاف  ناراکوکین  نم و  نایم  ییامرف و  خزود  هب  رما  ارم  یهد و  رارق  ناگدنب  مشچ  لباقم  رد  ار  میاهیئاوسر  و 

َو ال َْکنَع ، ِْوفَْعِلل  یلیمْاَت  ُْتفَرَص  ام  َو  َْکنِم ، یئآجَر  ُْتعَطَق  ام  ِراْربَْألا ،
تشاد و مهاوخن  رب  وت  وفع  يوزرآ  زا  تسد  و  درک ، مهاوخن  عطق  وت  زا  ار  مدیما 

ِراد یف  َّیَلَع  َكَْرتَسَو  يْدنِع  َکَیِدایا  یْسنا  اَن ال  یْبلَق ا  ْنِم  َکُّبُح  َجَرَخ 
درک مهاوخن  شومارف  دوخ  هب  تبسن  ایند  رد  ار  تیاهیشوپ  هدرپ  اهیریگتسد و  نم  تفر ، دهاوخن  نوریب  ملد  زا  تتّبحم 

َْنَیبَو  یْنَیب  ْعَمْجاَو  یْبلَق  ْنِم  اْینُّدلا  َّبُح  ْجِرْخا  يدِّیَس  اْینُّدلا ،
عمج  رد  ارم  نک و  نوریب  ملد  زا  ار  ایند  یتسود  مرورس  اقآ و  يا 

ُهَّللایَّلَص  ٍدَّمَُحم  َنیِّیبَّنلا  ِمَتاخ  َو  َکِْقلَخ ، ْنِم  َِکتَرَیِخ  ِِهلآَو  یفَطْصُْملا 
ادخ دورد  هک  دّمحم - ترضح  تربمایپ  نیرخآ  دنتسه و  تناگدیرفآ  زا  ناگدیزگرب  هک  شکاپ  نادناخ  هدیزگرب و  ربمایپ 

یسْفَن  یلَع  ِءآُکْبلِاب  یّنِعاَو  َْکَیلا ، َِۀبْوَّتلا  ِۀَجَرَد  یلا  یْنلُْقناَو  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع 
، نک يرای  مدوخ  لاح  هب  هیرگ  رب  ارم  نک و  لقتنم  تیوس  هب  تشگزاب  هجرد  هب  ارم  هد و  رارق  داب - شنادناخ  وا و  رب 

ْنِم  َنیِسیْألا  ََۀلِْزنَم  ُْتلََزن  ْدَقَو  يرْمُع  ِلامْألاَو  ِفیوْسَّتلِاب  ُْتیَْنفا  ْدَقَف 
، مدرک لّزنت  مدوخ  یکین  زا  نادیماان  هاگیاج  هب  و  مدرک ، هابت  ار  مرمع  زارد ، رود و  ياهوزرآ  نتخادنا و  ریخأت  اب  سپ 

یلا  یلاح  ِْلثِم  یلَع  ُْتلُِقن  اَن  ْنا ا  یّنِم  ًالاح  َءَوْسا  ُنوُکَی  ْنَمَف  يْریَخ 
موش  هدرب  يروگ  يوس  هب  لاح  نیا  اب  رگا  تسا ، نم  زا  رتلاح  دب  یسک  هچ  سپ 

یلامَو ال یتَعْجَِضل  ِِحلاَّصلا  ِلَمَْعلِاب  ُهْشُْرفا  َْملَو  یتَْدقَِرل  ُهْدِّهَما  َْمل  يْربَق 
ارچ ماهتخاسن ، شورفم  ندیمرآ  يارب  کین  لامعا  اب  هدرکن و  هدامآ  مندیباوخ  يارب  ار  نآ  هک 

730 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 575 

http://www.ghaemiyeh.com


یماَّیا  َو  ینُعِداُخت  یسْفَن  يراَو  يریصَم  ُنوُکَی  ام  یلا  يرْدا  الَو  یْکبا 
راگزور دنزیم و  لوگ  ارم  مسفن  دوشیم و  متخ  اجک  هب  متبقاع  منادیمن  هک  یلاح  رد  منکن  هیرگ 

یْکبا  یْکبا  یلامَف ال  ِتْوَْملا ، ُۀَِحنْجا  یْساَر  َْدنِع  ْتَقَفَخ  ْدَقَو  یُنِلتاُخت 
يارب  میرگیم  منکن ؟ هیرگ  ارچ  سپ  تسا ، تکرح  رد  مرس  يالاب  گرم  ياهلاب  و  دبیرفیم ، ارم 

ِلاؤُِسل  یْکبا  يدََحل  ِقیِضل  یْکبا  يْربَق  ِۀَْملُِظل  یْکبا  یسْفَن  ِجوُرُِخل 
شسرپ  يارب  میرگیم  مدحل ، یگنت  ربق و  یکیرات  نداد و  ناج 

یْلِقث  اًِلماح  اًلیلَذ ، ًانایْرُع  يْربَق  ْنِم  یجوُرُِخل  یْکبا  َياَّیا ، ٍریکَنَو  ٍرَْکنُم 
ار هانگ  نیگنس  راب  مراوخ و  هنهرب و  هک  یلاح  رد  ربق  زا  مندمآ  نوریب  يارب  میرگیم  مدوخ ، زا  رکنم  ریکن و 

یف  ُِقئالَْخلا  ِذا  یلامِش  ْنَع  يرْخاَو  ینیمَی  ْنَع  ًةَّرَم  ُرُْظنا  يرْهَظ  یلَع 
رد ار  تاقولخم  مرگنیم و  تسار  پچ و  هب  منکیم ، لمح  متشپ  رب 

ٍِذئَمْوَی ٌهوُجُو  ِهینُْغی ، ٌنْاَش  ٍِذئَمْوَی  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ِّلُِکل  ینْاَش  ِْریَغ  ٍنْاَش 
نآ رد  ییاههرهچ  دزاسیم ، لوغشم  دوخ  هب  اًلماک  ار  وا  هک  دراد  یعضو  اهنآ  زا  کی  ره  زور  نآ  رد  مباییم ، دوخ  عضو  زا  ریغ  یعـضو 

زور
ٌةَرَتَق اهُقَهَْرت  ٌةَرَبَغ ، اْهیَلَع  ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُوَو  ٌةَرِْشبَتْسُم ، ٌۀَکِحاض  ٌةَرِفْسُم ،

یکیرات و دود و  تسا و  دولآرابغ  زور  نآ  رد  ییاهتروص  تسا و  رورسم  نادنخ و  تسا ، ینارون  هداشگ و 
َِکتَمْحَِربَو  یلُّکََوتَو  یئآجَرَو  يدَمَتْعُمَو  یلَّوَعُم  َْکیَلَع  يدِّیَس  ٌۀَّلِذَو ،

تناسحا  فطل و  هب  تسوت و  رب  ملّکوت  دیما و  دامتعا ، هاگهیکت ، مرورس  اقآ و  يا  تسا ، هدناشوپ  ار  اهنآ  يراوخ 
َکَلَف  ُّبُِحت ، ْنَم  َِکتَمارَِکب  يدْهَتَو  ُءآشَت ، ْنَم  َِکتَمْحَِرب  ُبیُصت  یقُّلَعَت 

هب سپ  ینکیم ، تیادـه  تیراوگرزب  هب  يراد  تسود  ار  یـسک  ره  یناسریم و  تناـسحا  فطل و  هب  یهاوخب  ار  یـسک  ره  ماهتـسب ، لد 
هکنیا  رطاخ 

یناِسل  ِطَْسب  یلَع  ُدْمَْحلا  ََکلَو  یْبلَق  ِكْرِّشلا  َنِم  َْتیَّقَن  ام  یلَع  ُدْمَْحلا 
، تسوت نآ  زا  شیاتس  يدوشگ  ار  منابز  هدرک و  كاپ  كرش  زا  ار  ملد 

امَو َکیضْرا ، یلَمَع  یف  يدْهُج  ِۀَیاِغب  ْما  َكُرُکْشا ، ِّلاْکلا  اَذه  یناِسِلبَفا 
ار وت  مرادرک  رد  ششوک  تیاهن  اب  ای  میوگ  وت  رکش  دنک  نابز  نیا  اب  ایآ 
َکِمَِعن  ِْبنَج  یف  یلَمَع  ُرْدَق  ام  َو  َكِرْکُش ، ِْبنَج  یف  ِّبَر  ای  یناِسل  ُرْدَق 

ملمع  نم  رب  تششخب  تمعن و  لباقم  رد  دراد و  یشزرا  هچ  منابز  وت  رکش  لباقم  نم  راگدرورپ  يا  مزاس ؟ دونشخ 
يدِّیَس  یلَمَع  َِلبَق  َكَرْکُشَو  یلَما  َطََسب  َكَدوُج  َّنا  یهلا  ََّیلا ، َِکناسْحاَو 

اقآ و يا  تسا ، هدیدرگ  ملمع  شریذپ  بجوم  تینادردق  هدیشخب و  ینوزف  ار  میوزرآ  تشـشخب  یتسارب  نم  دوبعم  يا  دراد  یـشزرا  هچ 
مرورس 
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یلَما  َْکَیلا  ینَقاس  ْدَقَو  یلیمْاَت  َْکَیلاَو  یتَبْهَر  َْکَیلاَو  یتَبْغَر  َْکَیلا 

تسا  هدناشک  وت  يوس  هب  ارم  میوزرآ  تسوت و  يوس  هب  میوزرآ  ساره و  قایتشا و 
ََکلَو  یتَبْغَر  ْتَطَسَْبنا  َكَْدنِع  امیفَو  یتَّمِه  ْتَفَکَع  يدِحاو  ای  َْکیَلَعَو 
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، ماهتفای ناوارف  قایتشا  تسوت  دزن  هچنآ  هب  و  هدروآ ، يور  وت  هب  متّمه  نم  هناگی  يا  و 
يدَِیب  ُْتیَْقلا  َْکَیلاَو  یتَّبَحَم  ْتَِسنا  َِکبَو  یفْوَخَو  یئآجَر  ُِصلاخ 

ماهدرپس  وت  هب  ار  دوخ  هتفرگ و  وخ  وت  هب  متّبحم  یتسود و  تسوت و  يارب  مساره  صلاخ و  دیما  و 
یْبلَق  َشاع  َكِرْکِِذب  َيالْوَم  ای ]  ] یتَبْهَر ُتْدَدَم  َِکتَعاط  ِْلبَِحبَو 

هتشگ  هدنز  وت  دای  هب  ملد  مرورس  اقآ و  يا  ماهتسب  ار  مساره  تیگدنب  نامسیر  هب  و 
ایَو یلَّمَُؤم  ایَو  َيالْوَم  ایَف  یّنَع  ِفْوَْخلا  ََمل  ُتْدََّرب ا  َِکتاجانُِمبَو 

يا  میوزرآ و  الوم و  يا  سپ  مشخبیم ، نیکست  ار  مسرت  تزاین  زار و  اب  و 
امَّناَف َِکتَعاط ، ِموُُزل  ْنِم  یل  ِِعناْملا  َِیْبنَذ  َْنَیبَو  یْنَیب  ْقِّرَف  یلْؤُس  یهَْتنُم 

انامه سپ  زادنایب ، ییادج  تسوت  یگدنب  تمزالم  عنام  هک  یناهانگ  نم و  نایم  ماهتساوخ ، تیاهن 
یلَع  ُهَْتبَجْوا  يذَّلا  َْکنِم ، ِعَمَّطلا  ِمیظَعَو  َکیف ، ِءآجَّرلا  ِمیدَِقل  َُکلَئْسا 

ینابرهم  هک  ییوت  تمناوخیم ، وت  هب  مناوارف  لیم  مراد و  وت  هب  شیپ  زا  هک  يدیما  رطاخ  هب 
ُْقلَْخلاَو  ََکل 975 ،] َکیرَش  َكَدْحَو ال  ََکل ، ُْرمَْألاَف  ِۀَمْحَّرلاَو ، ِۀَْفاَّرلا  َنِم  َکِسْفَن 

ناگدیرفآ  همه  یکیرش و  یب  ياهناگی  هک  تسوت ، تسد  هب  نامرف  سپ  ياهدرک  بجاو  دوخرب  ار  ششخب  و 
ََبر  ای  َتْکَرابَت  ََکل ، ٌعِضاخ  ٍءْیَش  ُّلُکَو  َِکتَْضبَق ، یفَو  َُکلایِع  ْمُهُّلُک 

راگدرورپ يا  یهّزنم  كاپ و  تسا ، نتورف  تربارب  رد  زیچ  همه  و  دناوت ، رایتخا  رد  وت و  راوخيزور 
یناِسل  َِکباوَج  ْنَع  َّلَکَو  یتَّجُح  ْتَعَطَْقنا  اَذا  ینْمَحْرا  یهلا  َنیَملاْعلا ،

گنگ و تخساپ  زا  منابز  اسران و  ملیلد  هک  ماگنه  نآ  نم  دوبعم  يا  نایناهج ،
ْتَّدَتْشا  اَذا  یْنبِّیَُخت  یئآجَر ال  َمیظَع  ایَف  یُّبل  َياَّیا  َِکلاؤُس  َْدنِع  َشاطَو 

نکم  دیماان  ارم  یگدنامرد  تدش  رد  نم ، گرزب  دیما  يا  سپ  نک ، محر  نم  رب  تسا ، رصاق  تشسرپ  باوج  زا  ملقع 
يْرقَِفل  ینِطْعا  يْربَص  ِۀَّلِِقل  ینْعَنْمَت  الَو  یلْهَِجل  ینَّدَُرت  الَو  یتَقاف 

شخبب  نم  رب  مزاین  رطاخب  نکن ، ممورحم  میتقاط  مک  رطاخ  هب  و  نارم ، تهاگرد ) زا   ) ارم مینادان  رطاخ  هب  و 
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یلُّکََوتَو  یئآجَرَو  یلَّوَعُمَو  يدَمَتْعُم  َْکیَلَع  يدِّیَس  یفْعَِضل  ینْمَحْراَو 
تسوت  رب  ملّکوت  دیما و  هاگهیکت ، دامتعا ، نم ، ياقآ  يا  نک ، مّحرت  نم  رب  میناوتان  رطاخ  هب  و 

یتَِبلَط  ُدِْصقا  َكِدوُِجبَو  یلْحَر  ُّطُحا  َِکئانِِفبَو  یقُّلَعَت  َِکتَمْحَِربَو 
ماهتشاد  هضرع  ار  متجاح  تششخب  ببس  هب  ماهدروآ و  يور  وت  هاگرد  هب  تسوت ، ینابرهم  هب  مایگتسبلد  و 

ُُربْجا َكانِِغبَو  یتَقاف 976 ،] وُجْرا  َْکیََدلَو  یئآعُد  ُِحتْفَتْسا  ِّبَر  ْيا  َکِمَرَِکبَو 
مزاین  تیرگناوت  هب  مراد و  ار  مایگدنامرد  عفر  دیما  وت  دزن  منکیم ، عورش  ار  میاعد  مراگدرورپ  يا  تیراوگرزب  هب  و 

يرََصب  ُعَفْرا  َکِمَرَکَو  َكِدوُج  یلاَو  یماِیق  َكِْوفَع  ِّلِظ  َتَْحتَو  یتَْلیَع 
، مراد وت  فطل  ششخب و  هب  مشچ  ماهداتسیا و  تتشذگ  هیاس  رد  منکیم و  ناربج  ار 

الَو یلَما  ُعِضْوَم  َْتناَو  ِراَّنلِاب  یْنقِرُْحت  الَف  يرَظَن  ُمیدا  َِکفوُْرعَم  یلاَو 
، نم يوزرآ  لحم  ییوت  هک  یلاح  رد  نازوسم  شتآ  هب  ارم  سپ  ماهتخود ، مشچ  تناسحا  هب  و 

َِکناسْحِاب  یّنَظ  ْبِّذَُکت  يدِّیَس ال  ای  یْنیَع  ُةَُّرق  َکَّناَف  َۀَیِواْهلا  یِّنِکُْست 
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تناسحا  فطل و  هب  ار  منامگ  مرورس ، اقآ و  يا  نم ، مشچ  ینشور  ییوت  هک  هدم  ياج  خزود  رد  ارم  و 
یهلا  يْرقَِفب  ُفِراْعلا  َکَّناَف  ََکباَوث  یْنمِرَْحت  الَو  یتَِقث  َکَّناَف  َِکفوُْرعَمَو 

نم  دوبعم  يا  یهاگآ ، مزاین  هب  وت  هک  نکم  مورحم  تشاداپ  زا  ارم  و  ینم ، دامتعا  دروم  وت  هک  اریز  رادنپم  غورد 
َفاِرتْعِْإلا  ُْتلَعَج  ْدَقَف  یلَمَع  َْکنِم  یْنبِّرَُقی  َْملَو  یلَجا  انَد  ْدَق  َناک  ْنا 

هلیسو  ار  مهانگ  هب  فارتعا  هدرکن ، کیدزن  وت  هب  ارم  ملمع  هدش و  کیدزن  مگرم  رگا 
ْناَو  [، 977] ِْوفَْعلِاب َْکنِم  یلْوا  ْنَمَف  َتْوَفَع  ْنا  یهلا  یلَلِع  َِلئآسَو  یْبنَِذب  َْکَیلا 

رگا وفع و  رد  وت  زا  رتراوازس  تسیک  سپ  يرذگردرگا  نم ، دوبعم  يا  مهدیم  رارق  مرذع 
َْدنِعَو یَتبْرُغ  اْینُّدلا  ِهِذه  یف  ْمَحْرا  ِمْکُْحلا ، ِیف  َْکنِم  ُلَدْعا  ْنَمَف  َْتبَّذَع 

ماگنه  رد  مایبیرغ و  رب  ایند  نیا  رد  ینارمکح ، رد  وت  زا  رتلداع  تسیک  سپ  ینک  باذع 
ُتْرُِشن  اذاَو  یتَشْحَو  ِدْحَّللا  ِیفَو  یتَدْحَو  ِْربَْقلا  ِیفَو  یَتبْرُک  ِتْوَْملا 

تلباقم  رد  باسح  يارب  هک  ینامز  رد  و  مسرت ، رب  دحل  رد  مییاهنت و  رب  روگ  رد  مهودنا و  رب  گرم 
ْنِم  َنیّیِمَدْآلا  یَلَع  َیِفَخ  ام  یل  ْرِفْغاَو  یِفقْوَم  َّلُذ  َْکیَدَی  َْنَیب  ِباسِْحِلل 

هدنام  هدیشوپ  اهناسنا  رب  هک  ار  یلامعا  نم  رب  شخبب  و  نک ، محر  مهاگیاج  یتسپ  رب  مدش  رضاح 
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یُنبِّلَُقت  ِشارِْفلا  یَلَع  ًاعیرَص  ینْمَحْراَو  ینَتْرَتَس  ِِهب  ام  یل  ْمِداَو  یلَمَع 
دننکیم اجباج  ارم  ناتسود  ماهداتفا و  رتسب  رد  هک  یلاح  رد  ناشوپب و  ارم  هتسویپ  و 

ُِحلاص  یُنبِّلَُقی  ِلَسَتْغُْملا  یَلَع  ًادوُدْمَم  َّیَلَع  ْلَّضَفَتَو  یتَّبِحا  يْدیا 
دننکیم اجباج  لسغ ) يارب   ) ارم مکین  ناگیاسمه  ماهدیشک و  زارد  لسغ  ّلحم  رد  هک  یلاح  رد  و  نک ، محر  نم  رب 

یتَزانَج  َفارْطا  ُءآبِْرقَْألا  َلَوانَت  ْدَق  ًالوُمْحَم  َّیَلَع  ْنَّنََحتَو  یتَریج 
هتفرگ  ار  ماهزانج  فارطا  ناتسود  هک  یلاح  رد  و  امن ، فطل  نم  رب 

َِکلذ  یف  ْمَحْراَو  یتَْرفُح  یف  ًادیحَو  َِکب  ُْتلََزن  ْدَق  ًالوُْقنَم  َّیَلَع  ْدُجَو 
، شخبب نم  رب  موشیم  لقتنم  وت  يوس  هب  ربق  نایم  رد  ییاهنت  هب  هک  یلاح  رد  و  نک ، محر  نم  رب  دننکیم  لمح  و 

یلا  ینَْتلَکَو  ْنا  يدِّیَس  ای  َكِْریَِغب ، َِسنْاَتْسا  یّتَح ال  یَتبْرُغ  ِدیدَْجلا  ِْتیَْبلا 
هب  ارم  رگا  مرورس  اقآ و  يا  مریگن ، سنا  وت  ریغ  اب  ات  نک ، محر  میبیرغ  رب  دیدج  هناخ  نیا  رد  و 

ُعَْزفا  ْنَم  یلاَف  یتَْرثَع  یْنلُِقت  َْمل  ْنا  ُثیغَتْسا  ْنَِمبَف  يدِّیَس  ُتْکَلَه ، یسْفَن 
مریگ  کمک  هک  زا  يریگن  هدیدان  ار  مشزغل  وت  رگا  سپ  مرورس  اقآ و  يا  موش ، كاله  يراذگاو  مدوخ 

یَتبْرُک  ْسِّفَُنت  َْمل  ْنا  ُئِجَْتلا  ْنَم  یلاَو  یتَعْجَض  یف  َکَتَیانِع  ُتْدَقَف  ْنا 
، مروآ يور  هک  هب  ینکن  لح  ار  میراتفرگ  رگا  و  مرب ، هانپ  هک  هب  مهد  تسد  زا  روگ  رد  ار  تهّجوت  تیانع و  رگا  سپ 

ْنا  ُلِّمَؤا  ْنَم  َلْضَفَو  ینْمَحَْرت  َْمل  ْنا  ینُمَحْرَی  ْنَمَو  یل  ْنَم  يدِّیَس 
، دنکیم محر  نم  رب  هک  مراد و  ار  هک  نم  ینکن  محر  نم  رب  رگا  مرورس  اقآ و  يا 

یلَجا  یضَْقنا  اَذا  ِبُونُّذلا  َنِم  ُرارِْفلا  ِنَم  یلاَو  یتَقاف  َمْوَی  َکَلْضَف  ُْتمِدَع 
، مزیرگب هک  يوس  هب  مناهانگ  زا  دسر  نایاپ  هب  مرمع  رگا  منک و  وزرآ  ار  یسک  هچ  فطل  مهد  تسد  زا  زاین  زور  رد  ار  وت  فطل  رگا 

َناَف  یفْوَخ  ْنِمآَو  یئآجَر  ْقِّقَح  یهلا  َكوُجْرا ، اَن  َو ا  یْنبِّذَُعت  يدِّیَس ال 
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نیقی  هب  سپ  نادرگ ، نمیا  ار  مسرت  قّقحم و  ار  مدیما  نم  دوبعم  يا  نکن ، باذع  ارم  مراد  دیما  وت  هب  هک  یلاح  رد  مرورس ، اقآ و  يا 
، ُّقِحَتْسا ام ال  َُکلَئْسا  اَن  يدِّیَس ا  َكَْوفَع ، اَّلا  اهیف  وُجْرا  یبُونُذ ال  َةَْرثَک 

، متسین نآ  هتسیاش  هک  ار  يزیچ  مهاوخیم  وت  زا  مرورس  اقآ و  يا  مرادن ، مناوارف  ناهانگ  يارب  يدیما  وت  وفع  زج 
َكِرَظَن  ْنِم  ینِْسْبلاَو  یل  ْرِفْغاَف  ِةَرِفْغَْملا ، ُلْهاَو  يْوقَّتلا  ُلْها  َْتناَو 

هک  ار  یسابل  تدوخ  دزن  زا  زرمایب و  ارم  سپ  یشزرمآ ، يراگزیهرپ و  هتسیاش  وت  هک  یلاح  رد 
، ٍمیدَق ٍّنَم  ُوذ  َکَّنا  اِهب ، َُبلاطا  الَو  یل  اهُرِفْغَتَو  ِتاِعبَّتلا ، َّیَلَع  یّطَُغی  ًابَْوث 

هنیرید  تمعن  بحاص  وت  هک  ارچ  موشن ، هذخاؤم  اهنآ  رب  ات  زرمایب  نم  رب  ار  اهنآ  ناشوپب و  نم  رب  دناشوپب  ار  اهیدب 
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ْنَم ال یلَع  َکَْبیَس  ُضیُفت  يذَّلا  َْتنا  یهلا  ٍمیرَک ، ٍزُواَجتَو  ٍمیظَع ، ٍحْفَصَو 
دنکن تساوخرد  وت  زا  هک  یسک  رب  تتمعن  هک  ییوت  نم  دوبعم  يا  ياهناراوگرزب ، تشذگ  گرزب و  یشوپ  مشچ  و 

َنَْقیاَو  َکَلَئَس  ْنَِمب  يدِّیَس  َْفیَکَف  َِکتَِّیبُوبُِرب ، َنیدِحاْجلا  یَلَعَو  َُکلَئْسَی ،
هدرک  تساوخرد  وت  زا  هک  یسک  هب  نم  ياقآ  يا  دسر  هچ  سپ  تسا ، ریزارس  تیراگدرورپ  نیرکنم  رب  و 

يدِّیَس  َنیَملاْعلاَبَر ، ای  َْتَیلاعَتَو  َتْکَرابَت  َْکَیلا ، َْرمَْألاَو  ََکل ، َْقلَْخلا  َّنا 
مرورس  اقآ و  يا  نایناهج ، راگدرورپ  يا  یهّزنم  كاپ و  تسوت و  تسد  هب  روما  ریبدت  شنیرفآ و  هک  دراد  نیقی  و 

َِکناسْحا  َباب  ُعَْرقَی  َْکیَدَی ، َْنَیب  ُۀَصاصَْخلا  ُْهتَماقا  َِکباِبب ، َكُْدبَع 
، مبوکیم دوخ  ياعد  اب  ار  تناسحا  باب  هتشاد  هگن  تربارب  ارم  یتسدگنت ، هدمآ و  تهاگرد  هب  تاهدنب 

ْدَقَف ُلُوقا ، ام  یّنِم  ْلَْبقاَو  یّنَع  ِمیرَْکلا  َکِهْجَِوب  ْضِْرُعت  الَف  ِِهئآعُِدب 978 ،]
امرف تباجا  میوگیم  هچنآ  نادرگن و  زاب  نم  زا  ار  تاهناراوگرزب  رظن  سپ 

َِکتَْفاَِرب  یّنِم  ًۀَفِْرعَم  ینَّدَُرت  ْنا ال  وُجْرا  اَن  اَو  ِءاعُّدلا ، اَذِهب  َُکتْوَعَد 
ینادرگن  زاب  یلاختسد  ارم  مراد  وت  فطل  ینابرهم و  زا  هک  یتخانش  رطاخ  هب  مروادیما  هک  یلاح  رد  مناوخیم  اعد  نیا  اب  ار  وت  سپ 

امَک َْتنا  ٌِلئآن ، َکُصُْقنَی  الَو  ٌِلئآس ، َکیفُْحی  يذَّلا ال  َْتنا  یهلا  َِکتَمْحَرَو ،
ینانچنآ  وت  دهاکن ، وت  زا  يزیچ  ناسحا  ششخب و  دنکن و  تچیپ  لاؤس  ياهدننک  لاؤس  هک  ییوت  نم  دوبعم  يا 

، ًابیرَق ًاجَرَفَو  اًلیمَج ، ًاْربَص  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ُلوُقَن ، ام  َقْوَفَو  ُلوُقَت 
، کیدزن شیاشگ  وکین ، ییابیکش  وت  زا  ایادخ  مییوگیم ، ام  هک  ینآ  زا  رترب  ییوگیم و  هک 

ُتِْملَع  ام  ِهِّلُک ، ِْریَْخلا  َنِم  ِّبَر  ای  َُکلَئْسا  ًامیظَع ، ًارْجاَو  ًاقِداص ، ًالْوَقَو 
منادیم  هک  ار  هچنآ  اهیکین ، یمامت  وت  زا  نم  راگدرورپ  يا  مهاوخیم ، گرزب  یشاداپ  تسار و  راتفگ 

، َنوُِحلاَّصلا َكُدابِع  ُْهنِم  َکَلَئَس  ام  ِْریَخ  ْنِم  َّمُهَّللا  َُکلَئْسا  ْمَلْعا ، َْمل  امَو  ُْهنِم 
، دناهتساوخ وت  زا  تحلاص  ناگدنب  هک  ار  يزیچ  نیرتهب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  مناهاوخ ، منادیمن  هک  ار  هچنآ  و 

یلْهاَو  یسْفَن  یف  یلْؤُس  ینِطْعا  یطْعا  ْنَم  َدَوْجاَو  َِلئُس ، ْنَم  َْریَخ  ای 
هداوناخ  دوخ ، دروم  رد  ار  متساوخرد  ناگدنشخب ، نیرتهدنشخب  هدش و  تساوخرد  نیرتهب  يا 

ْرِهْظاَو یْشیَع  ْدِغْراَو  َکیف ، یناوْخاَو  یتَنازُح  ِلْهاَو  يْدلُو  َو  َّيِدلاو  َو 
، نادرگ نامداش  ار  میناگدنز  و  روآرب ، مینید  ناردارب  ناگتسب و  ردام ، ردپ و 
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َْتنَّسَحَو  ُهَرْمُع ، َْتلَطا  ْنَّمِم  یْنلَعْجاَو  یلاوْحا  َعیمَج  ِْحلْصاَو  یتَّوُُرم 
، وکین ار  ناشرادرک  ینالوط و  ار  ناشرمع  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ارم  و  نادرگ ، وکین  ار  متالاح  یمامت  نک و  رهاظ  ار  میدرمناوج 

یف  ًۀَبِّیَط  ًةایَح  ُهَْتیَیْحاَو  ُْهنَع ، َتیضَرَو  َکَتَمِْعن ، ِْهیَلَع  َتْمَْمتاَو  ُهَلَمَع ،
هزیکاپ  یناگدنز  يدونشخ و  اهنآ  زا  هدرک و  لماک  اهنآ  هب  ار  تتمعن  و 

الَو ُءآشَت ، ام  ُلَعْفَت  َکَّنا  ِْشیَْعلا ، ِّمَتاَو  ِۀَمارَْکلا ، ِغَبْساَو  ِروُرُّسلا ، ِمَْودا 
یهد  ماجنا  یهاوخ  هچ  ره  هک  ییوت  اریز  ياهتشاد ، ینازرا  اهنآ  هب  لماک  یناگدنز  هدرتسگ و  يراوگرزب  رادیاپ و  يداش  اب  هارمه 

ْلَعَْجت  الَو  َكِرْکِذ ، ِۀَّصاِخب  َْکنِم  ینَّصُخ  َّمُهللا  َكُْریَغ ، ُءآشَی  ام  ُلَعْفَی 
هب  هک  ار  هچنآ  و  نادرگ ، نم  صوصخم  ار  تّصاخ  هّجوت  ایادخ  یهدن ، ماجنا  دنهاوخ  نارگید  هک  هچنآ  و 

الَو ًۀَعْمُس ، الَو  ًءآیِر  ِراهَّنلا  ِفارْطاَو  ِْلیَّللا  ِءانآ  یف  ِِهب  ُبَّرَقَتا  اَّمِم  ًاْئیَش 
يدنسپدوخ  ایر ، يور  زا  میوجیم ، بّرقت  وت  هب  زور  بش و  لوط  رد  نآ  هلیسو 

ِیف  َۀَعِّسلا  ینِطْعا  َّمُهللا  َنیعِشاْخلا ، َنِم  ََکل  یْنلَعْجاَو  ًارََطب ، الَو  ًارَشا 

ص735 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
، يزور تعسو  ایادخ  هد ، رارق  تربارب  رد  نانتورف  زا  ارم  و  هدم ، رارق  ینیبدوخ  ینیب و  گرزب  دوخ 

، َِدلَْولاَو ِلاْملاَو  ِلْهَْألا  ِیف  ِْنیَْعلا  َةَُّرقَو  ِنَطَْولا ، ِیف  َْنمَْألاَو  ِقْزِّرلا ،
دنزرف لام و  هداوناخ و  رد  مشچ  ینشور  نطو و  رد  ّتینما 

، ِنَدَْبلا ِیف  َةَّوُْقلاَو  ِمْسِْجلا ، ِیف  َۀَّحِّصلاَو  يْدنِع  َکِمَِعن  یف  َماقُْملاَو 
ندب  رد  ورین  یتمالس و  تیاهتمعن و  يراگدنام  و 

ٍدَّمَُحم َِکلوُسَر ، ِۀَعاطَو  َِکتَعاِطب  یْنلِمْعَتْساَو  ِنیّدلا ، ِیف  َۀَمالَّسلاَو 
دّمحم ترضح  تاهداتسرف  دوخ و  زا  يوریپ  هب  ماهدنز  هک  یمادام  ارم  و  راد ، ینازرا  نم  هب  نید  یتمالس  و 

َكَْدنِع  َكِدابِع  ِرَفْوا  ْنِم  یْنلَعْجاَو  ینَتْرَمْعَتْسا  اَم  ًاَدبا  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
رد هک  هد  رارق  یناگدنب  زا  ارم  و  راد ، لوغشم  هشیمه  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  - 

امَو ِرْدَْقلا ، ِۀَْلَیل  یف  َناضَمَر ، ِرْهَش  یف  ُُهلِْزُنتَو  ُهَْتلَْزنا ، ٍْریَخ  ِّلُک  یف  ًابیصَن 
هک  هچنآ  ینکیم و  لزان  ردق  بش  رد  ناضمر  هام  رد  هک  ییاهریخ  دنراد ، ار  مهس  نیرتشیب  یتسرفیم  ورف  هک  يریخ  ره 

ٍۀَِّیَلبَو اهُِسْبُلت ، ٍۀَِیفاعَو  اهُرُْشنَت ، ٍۀَمْحَر  ْنِم  ٍۀَنَس  ِّلُک  یف  ُُهلِْزنُم  َْتنا 
هک  ییاهالب  یناشوپیم و  ناگدنب ) رب   ) هک یتمالس  ینارتسگیم و  تتمحر  زا  لاس  ره  رد  وت 

َِکْتَیب  َّجَح  یْنقُزْراَو  اْهنَع ، ُزَواجَتَت  ٍتائِّیَسَو  اُهلَّبَقَتَت ، ٍتانَسَحَو  اهُعَفْدَت ،
رد ار  تاهناخ  ّجح  و  يزرمآیم ، هک  یناهانگ  يریذپیم و  هک  ییاهیکین  ینکیم و  عفد 
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َِکلْضَف  ْنِم  ًاعِساو  ًاقْزِر  یْنقُزْراَو  ٍماع ، ِّلُک  یفَو  اذه  یماع  یف  ِمارَْحلا ،

، امن مبیصن  ناوارف  يزور  تاهدرتسگ  فطل  زا  نادرگ و  میزور  لاس  ره  رد  لاس و  نیا 
َْنیَّدلا  یِّنَع  ِْضقاَو  َءآوْسَْألا ، يدِّیَس  ای  یّنَع  ْفِرْصاَو  ِعِساْولا ،

نک  ادا  ار  مملاظم  اهیدب و  مرورس  اقآ و  يا  نادرگ  رود  نم  زا  ار  اهیدب  و 
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ِعامْسِاب  یّنَع  ْذُخَو  ُْهنِم ، ٍءْیَِشب  يّذاَتا  یّتَح ال  ِتامالُّظلاَو ،
شوگ  موشن و  تحاران  اهنآ  هطساو  هب  ات 

َِّرقاَو ْمِْهیَلَع ، ینْرُْصناَو  َّیَلَع ، َنیغاْبلاَو  يداَّسُحَو  یئادْعا  ِراْصباَو 
نک  يرای  اهنآ  رب  ارم  ریگب و  ار  نم  رب  ناگدننک  ملظ  نادوسح و  نانمشد و  مشچ  و 

، ًاجَرْخَمَو ًاجَرَف  یبْرَکَو  یّمَه  ْنِم  یل  ْلَعْجاَو  یْبلَق  ْحِّرَفَو  یْنیَع 
، هد رارق  یجورخ  ّلحم  شیاشگ و  ماهّصغ  مغ و  يارب  نادرگ و  داش  ار  مبلق  نشور و  ار  ممشچ  و 

َّرَش ینِفْکاَو  َّیَمَدَق ، َتَْحت  َکِْقلَخ  ِعیمَج  ْنِم  ٍءوُِسب  ینَدارا  ْنَم  ْلَعْجاَو 
ّرش و  هد ، رارق  میاهاپ  ریز  دراد  نم  هب  تبسن  ییوس  دصق  تناگدیرفآ  نایم  زا  سک  ره  و 

، اهِّلُک ِبُونُّذلا  َنِم  ینْرِّهَطَو  یلَمَع  ِتائِّیَسَو  ِناْطلُّسلا  َّرَشَو  ِناْطیَّشلا 
، نادرگ كاپ  ناهانگ  یمامت  زا  ارم  و  نادرگزاب ، نم  زا  ار  مناهانگ  ناطلس و  ناطیش و 

َنِم  ینْجِّوَزَو  َِکتَمْحَِرب ، َۀَّنَْجلا  ِیْنلِخْداَو  َكِْوفَِعب ، ِراَّنلا  َنِم  ینْرِجاَو 
تناسحا  هب  نک و  لخاد  تشهب  رد  تفطل  هب  هد و  هانپ  خزود  شتآ  زا  تتشذگ  هب  ارم  و 

ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  َنیِحلاَّصلا ، َِکئآِیلْوِاب  ینْقِْحلاَو  َِکلْضَِفب ، ِنیْعلا  ِروُْحلا 
نادناخ  دّمحم و  نامه  نک ، قحلم  تاهتسیاش  ناگدنب  هب  ارم  و  روآرد ، میرسمه  هب  نیعلاروح  زا 

ْمِهِداسْجا  یلَعَو  ْمِْهیَلَع  َُکتاوَلَص  ِرایْخَْألا ، َنیرِهاَّطلا  َنیبِّیَّطلا  ِراْربَْألا ،
اهندب و اهنآ و  رب  وت  دورد  هک  شاهدیزگرب  هزیکاپ و  كاپ  کین ،

ِْنَئل  َِکلالَجَو  َِکتَّزِعَو  يدِّیَسَو  یهلا  ُُهتاکََربَو ، ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  ْمِهِحاوْراَو ،
هک  دنگوس  تهوکش  تّزع و  هب  مرورس  اقآ و  يا  نم و  دوبعم  يا  داب  نانآ  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  داب و  ناشکاپ  حاورا 

َکَّنَِبلاطَُأل  یمُْؤِلب  ینَْتَبلاط  ِْنَئلَو  َكِْوفَِعب ، َکَّنَِبلاطَُأل  یبُونُِذب  ینَْتَبلاط 
وت زا  نم  ینک ، هذخاؤم  میگیامورف  هب  ارم  رگا  مبلطیم و  ار  توفع  وت  زا  ینک  تساوخ  زاب  مناهانگ  رب  ارم  رگا 

یهلا  ََکل ، یّبُِحب  ِراَّنلا  َلْها  َّنَِربْخَُأل  َراَّنلا  ِینَْتلَخْدا  ِْنَئلَو  َکِمَرَِکب ،
نم  دوبعم  يا  منکیم  هاگآ  وت  هب  متّبحم  زا  ار  خزود  لها  ینک ، لخاد  خزود  رد  ارم  رگا  و  مهاوخیم ، ار  تیدرمناوج 
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ُعَْزفَی  ْنَم  یلاَف  َِکتَعاط ، ِلْهاَو  َِکئآِیلْوَِأل  اَّلا  ُرِفْغَت  َْتنُک ال  ْنا  يدِّیَسَو 

هچ  هب  ناراکهنگ  سپ  يزرمایب  ار  تناوریپ  ناتسود و  اهنت  رگا  مرورس  اقآ و  يا  و 
ُثیغَتْسَی  ْنَِمبَف  َِکب ، ِءآفَْولا  َلْها  اَّلا  ُمِرُْکت  َْتنُک ال  ْناَو  َنُوِبنْذُْملا ،

هچ  زا  ناراکدب  سپ  يرادن ، یمارگار  تدوخ  هب  نارادافو  زج  رگا  دنرب و  هانپ  یسک 
ْناَو  َكِّوُدَع ، ُروُرُس  َِکلذ  یفَف  َراَّنلا  ِینَْتلَخْدا  ْنا  یهلا  َنُوئیْسُْملا ،

رگا تسوت و  نمشد  یلاحشوخ  بجوم  ینک  خزود  لخاد  ارم  رگا  نم  دوبعم  يا  دنهاوخ ، کمک  یسک 
َکِِّیبَنَروُرُس  َّنا  ُمَلْعا  ِهَّللاَو  اَن  َو ا  َکِِّیبَن ، ُروُرُس  َِکلذ  یفَف  َۀَّنَْجلا  ِینَْتلَخْدا 

ار تربمایپ  يدنسرخ  هک  منادیم  دنگوس ، ادخ  هب  تسوت ، ربمایپ  يدنسرخ  بجوم  ینک  تشهب  لخاد  ارم 
، ََکل ًاّبُح  یْبلَق  َأَلْمَت  ْنا  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  َكِّوُدَع ، ِروُرُس  ْنِم  َْکَیلا  ُّبَحا 

ّتبحم  زا  ار  ملد  هک  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  يراد ، تسود  تنمشد  يدنسرخ  زا  شیب 
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، َْکَیلا ًاقْوَشَو  َْکنِم ، ًاقَرَفَو  َِکب ، ًانامیاَو  َِکباتِِکب 979 ،] ًاقیدْصَتَو  َْکنِم ، ًۀَیْشَخَو 
ینک  رپ  تدوخ  هب  يدنمقالع  سرتو و  نامیا  تباتک و  قیدصت  تدوخ و  میب  و 

یف  یل  ْلَعْجاَو  یئآِقل  ِْببْحاَو  َکَئاِقل  ََّیلا  ْبِّبَح  ِمارْکِْإلاَو ، ِلالَْجلا  اَذ  ای 
رد نم  يارب  رادب و  دنیاشوخ  ار  مرادید  نادرگ و  دنیاشوخ  نم  يارب  ار  ترادید  يراوگرزب ، لالج و  بحاص  يا 

یضَم  ْنَم  ِِحلاِصب  ینْقِْحلا  َّمُهللا  َۀَمارَْکلاَو ، َجَرَْفلاَو  َۀَحاَّرلا  َِکئآِقل 
نک  قحلم  ناگتشذگ  زا  ناراکوکین  هب  ارم  ایادخ  هد ، رارق  يراوگرزب  شیاشگ و  شیاسآ و  ترادید 

یلَع  یّنِعاَو  َنیِحلاَّصلا ، َلیبَس  یب  ْذُخَو  َیَِقب ، ْنَم  ِِحلاص  ْنِم  یْنلَعْجاَو 
( رب هبلغ   ) رب ارم  ربب و  ناگتسیاش  هار  هب  ارم  هد و  رارق  دناهدنام  هک  یناراکوکین  زا  ارم  و 

، ِِهنَسْحِاب یلَمَع  ِْمتْخاَو  ْمِهِسُْفنا ، یلَع  َنیِحلاَّصلا  ِِهب  ُنیُعت  اِمب  یسْفَن 
، هد نایاپ  شنیرتوکین  اب  ار  ملمع  يداد و  يرای  ناشسفن  رب  هبلغ ) رب   ) ار ناراکوکین  هک  هنوگنامه  نک  يرای  مسفن 

ینَْتیَطْعا  ام  ِِحلاص  یلَع  یّنِعاَو  َِکتَمْحَِرب ، َۀَّنَْجلا  ُْهنِم  یباَوث  ْلَعْجاَو 
هد  يرای  تاهتسیاش  ياهتمعن  يریگراکب )  ) رب ارم  و  هد ، رارق  تشهب  تتمحر  فطل و  هب  دوخ  بناج  زا  ار  مشاداپ  و 

، َنیَملاْعلا َّبَر  ای  ُْهنِم  ینَتْذَْقنَتْسا  ٍءوُس  یف  ینَّدَُرت  الَو  ِّبَر ، ای  یْنتِّبَثَو 
، نایناهج راگدرورپ  يا  نادرگمزاب  يدیشخب  ییاهر  نآ  زا  هک  ییاهیدب  هب  ارم  و  نم ، راگدرورپ  يا  رادب ، رادیاپ  و 

738 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، ِْهیَلَع ینَْتیَیْحا  ام  یِنیْحا  َِکئاِقل ، َنُود  َُهل  َلَجا  ًانامیا ال  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا 

رادب هدنز  نامیا  اب  ماهدنز  هک  یمادام  دشاب ، وت  رادید  شنایاپ  هک  مهاوخیم  ینامیا  وت  زا  ایادخ 
َنِم  یْبلَق  ْءِْرباَو  ِْهیَلَع ، ینَْتثََعب  اذا  یْنثَْعباَو  ِْهیَلَع ، ینَْتیَّفََوت  اذا  ینَّفََوتَو 

زا ار  ملد  زیگنارب و  نامیا  اب  نتخیگنا  رب  نامز  رد  و  ناریمب ، نامیا  اب  مندرم  نامز  رد  و 
، ََکل ًاِصلاخ  یلَمَع  َنوُکَی  یّتَح  َِکنید ، یف  ِۀَعْمُّسلاَو  ِّکَّشلاَو  ِءآیِّرلا 
، دشاب وت  يارب  طقف  ملمع  ات  رادب  كاپ  نید  رد  هعمس  دیدرت و  ایر و 

، َکِْملِع یف  ًاهِْقفَو  َکِمْکُح ، یف  ًامْهَفَو  َِکنید ، یف  ًةَریَصب  ینِطْعا  َّمُهللا 
تشناد  تخانش  تنامرف و  كرد  تنید و  رد  ییانیب  نم  هب  ایادخ 

یهْجَو  ْضَِّیبَو  َکیصاعَم ، ْنَع  ینُزُجْحَی  ًاعَرَوَو  َِکتَمْحَر ، ْنِم  ِْنیَْلفِکَو 
، نادرگ ینارون  دوخ  رون  هب  ار  ماهرهچ  امرف و  اطع  دراد  زاب  تینامرفان  زا  ارم  هک  يراگزیهرپ  تفعاضم و  تمحر  و 

ِۀَِّلم یلَعَو  َِکلیبَس ، یف  ینَّفََوتَو  َكَْدنِع ، امیف  یتَبْغَر  ْلَعْجاَو  َكِرُوِنب ،
نییآ  رب  دوخ و  هار  رد  ارم  هد و  رارق  تسوت  دزن  هچنآ  هب  ار  مقایتشا  و 

، ِلَشَْفلاَو ِلَسَْکلا  َنِم  َِکب  ُذوُعا  ّینا  َّمُهللا  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َِکلوُسَر ،
یتسس  یلبنت و  زا  مربیم  هانپ  وت  هب  ایادخ  ناریمب ، داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  تاهداتسرف -

ِۀَقاْفلاَو ِْرقَْفلاَو  ِۀَنَکْسَْملاَو ، [ 980] ِةَوْسَْقلاَو ِۀَْلفَْغلاَو  ِلُْخْبلاَو ، ِْنبُْجلاَو  ِّمَْهلاَو 
یگدنامرد  يرادن و  یگراچیب و  یلدگنس و  يربخ و  یب  يرظنگنت و  سرت و  هودنا و  و 

ٍسْفَن ال ْنِم  َِکب  ُذوُعاَو  َنََطب ، امَو  اْهنِم  َرَهَظ  ام  ِشِحاوَْفلاَو  ٍۀَِّیَلب ، ِّلُکَو 
هک  یسفن  زا  مربیم  هانپ  وت  هب  و  ناهنپ ، راکشآ و  تشز  ياهراک  يراتفرگ و  ره  و 
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، ُعَْفنَی ٍلَمَعَو ال  ُعَمُْسی ، ٍءاعُد ال  َو  ُعَشْخَی ، ٍْبلَقَو ال  ُعَبْشَی ، ٍنَْطبَو ال  ُعَنْقَت ،
دشخبن دوس  هک  یلمع  دوشن و  هتفریذپ  هک  ییاعد  تسین و  عشاخ  تربارب ) رد   ) هک یلد  ددرگن و  ریس  هک  یمکش  دوشن و  عناق 

ینَْتقَزَر  ام  ِعیمَج  یلَعَو  یلامَو  ینیدَو  یسْفَن  یلَع  ِّبَر  ای  َِکب  ُذوُعاَو 
ياهدرک  يزور  نم  هب  هچنآ  همه  رب  لام و  نید و  سفن و  رب  هدش  هدنار  ناطیش  ّرش  زا  نم  راگدرورپ  يا  و 

َْکنِم  ینُریُجی  ُهَّنا ال  َّمُهللا  ُمیلَْعلا ، ُعیمَّسلا  َْتنا  َکَّنا  ِمیجَّرلا ، ِناْطیَّشلا  َنِم 
وت تبوقع )  ) زا ارم  یسک  ایادخ  ییاناد ؛ اونش و  وت  هک  ارچ  مربیم ، هانپ  وت  هب 

739 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، َِکباذَع ْنِم  ٍءْیَش  یف  یسْفَن  ْلَعَْجت  الَف  ًادَحَْتُلم ، َِکنوُد  ْنِم  ُدِجا  الَو  ٌدَحا ،

هدن  مرارق  تباذع  رد  سپ  مرادن ، یهاگهانپ  وت  زج  دهدن و  هانپ 
ِلْعاَو  یّنِم  ْلَّبَقَت  َّمُهللا  ٍمیلا ، ٍباذَِعب  ینَّدَُرت  الَو  ٍۀَکَلَِهب ، ینَّدَُرت  الَو 

ار مدای  ریذپب و  نم  زا  ایادخ  نادرگم ، زاب  كاندرد  تبوقع  يدوبان و  هب  ارم  و 
ْلَعْجاَو  یتَئیطَِخب  ینْرُکْذَت  الَو  يرْزِو  َّطُحَو  یتَجَرَد  ْعَفْراَو  يرْکِذ 

و نکم ، دای  مهابتشا  اب  ارم  و  زیر ، ورف  ار  مهانگ  راب  رب و  الاب  ار  ماهبتر  نادرگ و  الاو 
، َۀَّنَْجلاَو َكاضِر  یئآعُد  َباَوث  َو  یقِْطنَم  َباَوثَو  یِسلْجَم  َباَوث 

هد و رارق  تشهب  تتیاضر و  ار  میاعد  راتفگ و  سلجم و  نیا  شاداپ 
ای ٌبِغار  َْکَیلا  ّینا  َِکلْضَف ، ْنِم  ینْدِز  َو  َُکْتلاَس ، ام  َعیمَج  ِّبَر  ای  ینِطْعاَو 

يا  ماوت  قاتشم  نم  هک  ارچ  ازفایب  نم  رب  تمرک  فطل و  زاو  راد  ینازرا  نم  هب  متساوخ  وت  زا  هچنآ  نم  راگدرورپ  يا 
ْدَق َو  انَمَلَظ ، ْنَّمَع  َوُفْعَن  ْنا  َِکباتِک  یف  َْتلَْزنا  َکَّنا  َّمُهَّللا  َنیَملاْعلا ، َّبَر 

میرذگرد و دناهدرک  ملظ  ام  هب  هک  یناسک  زا  هک  يدرک  لزان  تباتک  رد  وت  نیقی  هب  ایادخ  نایناهج ، راگدرورپ 
اًِلئاس َّدَُرن  ْنا ال  انَتْرَماَو  اَّنِم ، َِکلِذب  یلْوا  َکَّناَف  اَّنَع ، ُفْعاَف  انَسُْفنا  انْمَلَظ 

زا ار  ياهدننک  تساوخرد  هک  ام  هب  يدومرف  رما  يرتراوازس و  نآ  هب  ام  زا  وت  هک  ارچ  رذگرد  ام  زا  سپ  میاهدرک  متس  دوخ  هب  ام 
انَتْرَماَو یتَجاح  ِءآضَِقب  اَّلا  ینَّدَُرت  الَف  اًِلئاس  َُکْتئِج  ْدَقَو  اِنباْوبا ، ْنَع 

ار ام  نادرگم و  زاب  هدش  هدروآ  رب  تجاح  اب  زج  ارم  سپ  ماهدمآ  تهاگرد  هب  تساوخرد  لاح  هب  زین  نم  مینارن  دوخ  شیپ 
، ِراَّنلا َنِم  اَنباقِر  ِْقتْعاَف  َكُءآَّقِرا  ُنَْحنَو  اُنناْمیا ، ْتَکَلَم  ام  یلا  ِناسْحِْإلِاب 

، شخب ییاهر  شتآ  زا  ار  ام  سپ  مییوت ، ناگدنب  زین  ام  يدومرف ، رما  ناتسدریز  ّقح  رد  یکین  هب 
َِکبَو  ُتْعِزَف ، َْکَیلا  یتَّدِش  َْدنِع  یثْوَغ  ایَو  یَتبْرُک  َْدنِع  یعَْزفَم  ای 

هدروآ و هانپ  تهاگرد  هب  یتخس  ماگنه  رد  نم  سردایرف  يا  يراتفرگ و  ماگنه  هب  نم  هانپ  يا 
یْنثِغاَف  َْکنِم 981 ،] اَّلا  َجَرَْفلا  ُُبلْطا  الَو  َكاوِِسب ، ُذُولا  ال  ُتُْذلَو ، ُْتثَغَتْسا 

سرب  مدایرف  هب  سپ  مهاوخیمن ، شیاشگ  وت  زا  زج  مبلطیمن و  کمک  وت  ریغ  زا  مبلطیم و  کمک 
، َریسَْیلا یِّنِم  ْلَْبقا  ِریثَْکلا ، ِنَع  وُفْعَیَو  [، 982] َریسَْألا ُّکُفَی  ْنَم  ای  یّنَع  ْجِّرَفَو 

، ریذپب نم  زا  ار  مک  تعاطا )  ) نیا يرذگرد ، ناوارف  ناهانگ  زا  ینک و  دازآ  ار  ریسا  هک  یسک  يا  شخب  ییاهر  ارم  و 

740 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
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ًانامیا َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ُروُفَْغلا ، ُمیحَّرلا  َْتنا  َکَّنا  َریثَْکلا ، یِّنَع  ُفْعاَو 
هک  مهاوخیم  وت  زا  ینامیا  ایادخ  ياهدنزرمآ ، نابرهم و  وت  هک  ارچ  رذگرد ، مناوارف  ناهانگ  زا  و 

یل  َْتبَتَک  ام  اَّلا  ینَبیُصی  َْنل  ُهَّنا  َمَلْعا  یّتَح  ًاقِداص  ًانیقَیَو  یْبلَق  ِِهب  ُرِشاُبت 
دیسر دهاوخن  نم  هب  ياهدرک  رّدقم  وت  هچنآ  زج  منادب  هک  یقداص  نیقی  دشاب و  وا  هارمه  ملد 

. َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  یل  َتْمَسَق  اِمب  ِْشیَْعلا  َنِم  ینِّضَرَو 
. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  نادرگ ، دونشخ  ياهدرک  رّدقم  میارب  یگدنز  رد  هچنآ  هب  ارم  و 

( اوتحمرپ رایسب  ياعد   ) رحس ياعد  نیرترصتخم  - 5

َِکبَو  ُتْعِزَف ، َْکَیلا  یتَّدِش  َْدنِع  یثْوَغ  ایَو  یَتبْرُک  َْدنِع  یعَْزفَم  ای 
هدروآ و هانپ  تهاگرد  هب  یتخس ، ماگنه  رد  مسردایرف  يا  و  يراتفرگ ، ماگنه  هب  نم  هانپ  يا 

یْنثِغاَف  َْکنِم ، اَّلا  َجَرَْفلا  ُُبلْطا  َو ال  َكاوِِسب ، ُذُولا  ال  ُتُْذل ، َِکبَو  ُْتثَغَتْسا ،
سرب  مدایرف  هب  سپ  مهاوخیمن  شیاشگ  وت  زا  زج  مبلطیمن و  کمک  وت  ریغ  زا  هدش و  لّسوتم  وت  هب  مبلطیم و  کمک 

، َریسَْیلا یِّنِم  ْلَْبقا  ِریثَْکلا ، ِنَع  وُفْعَی  َو  َریسَْیلا ، ُلَبْقَی  ْنَم  ای  یّنَع  ْجِّرَف  َو 
ریذپب نم  زا  ار  مک  تعاط )  ) نیا يرذگرد ، ناوارف  ناهانگ  زا  هتفریذپ و  ار  مک  لامعا  هک  یسک  يا  شخب ، ییاهر  ارم  و 

ًانامیا َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ُمیحَّرلا ، ُروُفَْغلا  َْتنا  َکَّنا  َریثَْکلا ، یِّنَع  ُفْعاَو 
مهاوخیم  وت  زا  ینامیا  ایادخ  ینابرهم ، هدنزرمآ و  وت  هک  ارچ  رذگرد ، مناوارف  ناهانگ  زا  و 

یل  َْتبَتَک  ام  اَّلا  ینَبیُصی  َْنل  ُهَّنا  َمَلْعا  یّتَح  ًانیقَیَو  یْبلَق  ِِهب  ُرِشاُبت 
دیسر دهاوخن  نم  هب  ياهدرک  رّدقم  وت  هچنآ  زج  منادب  هک  ینیقی  دشاب و  وا  هارمه  ملد  هک 

یف  یتَّدُع  ای  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرا  ای  یل  َتْمَسَق  اِمب  ِْشیَْعلا  َنِم  ینِّضَر  َو 
رد نم  هریخذ  يا  نانابرهم ، نیرتنابرهم  يا  نادرگ  دونشخ  ياهدومن  رّدقم  میارب  یگدنز  رد  هچنآ  هب  ارم  و 

یف  یتَیاغ  ایَو  یتَمِْعن  یف  یِّیلَو  ای  َو  یتَّدِش  یف  یبِحاص  ای  َو  یَتبْرُک 
تیاهن  يا  نم و  تمعن  بحاص  يا  و  یتخس ، رد  نم  مدمه  يا  يراتفرگ و 

ْرِفْغاَف یتَْرثَع  ُلیقُْملا  َو  یتَعْوَر  ُنِمْألا  َو  یتَرْوَع  ُِرتاَّسلا  َْتنا  یتَبْغَر 
مهانگ  سپ  مشزغل ، زا  هدنرذگرد  میناشیرپ و  هدنهد  شمارآ  میاهیتشز و  هدنناشوپ  ییوت  نم ، يوزرآ 

[983 .] َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  یتَئیطَخ  یل 
. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  زرمایب ، ار 

741 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
: تسا هدمآ  ربتعم  بتک  رد  هک  تاحیبست ، نیا  ندناوخ  - 6

، ِبُونُّذلا َدَدَع  یصُْحی  ْنَم  َناْحبُس  ِبُولُْقلا ، َحِراوَج  ُمَْلعَی  ْنَم  َناْحبُس 
، درامشیم ار  ناهانگ  هک  ار  یسک  نآ  منکیم  حیبست  دنادیم ، ار  اهلد  درد  هک  ار  یسک  نآ  منکیم  حیبست 

َناْحبُس  َنیضَرَْألاَو ، ِتاوامَّسلا  ِیف  ٌۀَِیفاخ  ِْهیَلَع  یفْخَی  ْنَم ال  َناْحبُس 
منکیم  حیبست  تسین ، هدیشوپ  وا  رب  نیمز  اهنامسآ و  رد  یناهنپ  رما  هک  ار  یسک  نآ  منکیم  حیبست 

َناْحبُس  ِمَظْعَْألا ، ِمیظَْعلا  َناْحبُس  ِْرتِْولا ، ِدْرَْفلا  َناْحبُس  ِدوُدَْولا ، ِّبَّرلا 

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 584 

http://www.ghaemiyeh.com


منکیم  حیبست  ار ، گرزب  نیرتگرزب  منکیم  حیبست  ار ، اتکی  هناگی  منکیم  حیبست  ار ، نابرهم  رایسب  راگدرورپ 
ِضْرَْألا  َلْها  ُذِخاُؤی  ْنَم ال  َناْحبُس  ِِهتَکَلْمَم ، ِلْها  یلَع  يدَتْعَی  ْنَم ال 

نوگانوگ  ياهباذع  اب  ار  نیمز  لها  هک  ار  یسک  منکیم  حیبست  دنکیمن ، ملظ  شتموکح  تحت  مدرم  رب  هک  ار  یسک 
، ِمیحَّرلا ِفوؤَّرلا  َناْحبُس  ِناَّنَْملا ، ِناَّنَْحلا  َناْحبُس  ِباذَْعلا ، ِناْولِاب 

، ار نابرهم  ّتبحم  رپ  منکیم  حیبست  ار ، دنمتواخس  راوخمغ  منکیم  حیبست  دنکیمن ، تساوخزاب 
ِریصَْبلا َناْحبُس  ِمیلَْحلا ، ِمیرَْکلا  َناْحبُس  ِداوَْجلا ، ِراَّبَْجلا  َناْحبُس 

يانیب  منکیم  حیبست  ار ، ابیکش  راوگرزب  منکیم  حیبست  ار ، هدنشخب  رداق  منکیم  حیبست 
، ِراهَّنلا ِلاْبقا  یلَع  ِهَّللا  َناْحبُس  ِعِساْولا ، ِریصَْبلا  َناْحبُس  ِمیلَْعلا ،

، زور ندمآ  ماگنه  ار  ادخ  منکیم  حیبست  ار ، هد  تعسو  يانیب  منکیم  حیبست  ار ، اناد 
ِلاْبقاَو  ِْلیَّللا  ِرابْدا  یلَع  ِهَّللا  َناْحبُس  ِراهَّنلا ، ِرابْدا  یلَع  ِهَّللا  َناْحبُس 

ندمآ  بش و  نتفر  ماگنه  ار  ادخ  منکیم  حیبست  زور ، نتفر  ماگنه  ار  ادخ  منکیم  حیبست 
ِۀَفْرَط ِّلُکَو  ٍسَفَن  ِّلُک  َعَم  ُءآیِربِْکلاَو ، ُۀَمَظَْعلاَو  ُدْجَْملاَو  ُدْمَْحلا  َُهلَو  [، 984] ِراهَّنلا

مشچ  ره  سفن و  ره  اب  هارمه  تسوا ، صوصخم  رادتقا  تمظع و  یگرزب و  ساپس و  زور ،
، َُکباتِک یصْحا  ام  َْأِلم  َکَناْحبُس  ِهِْملِع ، یف  َقَبَس  ٍۀَحَْمل  ِّلُکَو  ٍْنیَع ،

، تباتک ءاصحا  هزادنا  هب  ار  وت  منکیم  حیبست  هتشذگ ، شملع  رد  هک  ياهراشا  ره  و  یندز ، مه  رب 
[985 .] َکَناْحبُس َکَناْحبُس  َکَناْحبُس  َکِشْرَع ، َۀَنِز  َکَناْحبُس 

. ار وت  منکیم  حیبست  ار ، وت  منکیم  حیبست  ار ، وت  منکیم  حیبست  تشرع ، نزومه  ار  وت  منکیم  حیبست 
زین رخآ  هب  ات  بش  لّوا  زا  و  تسا ، رتهب  دنک  يرحس  ندروخ  زا  دعب  ار  هزور  ّتین  رگا  هّتبلا  يروآدای :
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میتفگ اًلبق  هک  روط  نامه  تسا و  یفاـک  دریگب  هزور  ادـخ  يارب  زا  ادرف  دراد  دـصق  دـنادیم و  هک  رادـقم  نیمه  هکلب  درک ؛ ّتین  ناوتیم 

. دنکن كرت  ار  بش  زامن  اهرحس  رد  هک  تسا  هتسیاش  رایسب 

: ناضمر كرابم  هام  ياهزور  كرتشم  لامعا 

: تسا هدش  لقن  لمع  دنچ  ناضمر  هام  ياهزور  يارب 
: تسا هدش  لقن  ربتعم  بتک  رد  هک  دناوخب  ار  اعد  نیا  زور  ره  - 1

ٍتانَِّیبَو  ِساَّنِلل  ًيدُه  َنآرُْقلا ، ِهیف  َْتلَْزنا  يذَّلا  َناضَمَر ، ُرْهَش  اذه  َّمُهللا 
لیالد  مدرم و  تیاده  يارب  نآ  رد  ار  نآرق  هک  تسا  ناضمر  هام  نیا  ایادخ 

ُرْهَش اذهَو  ِمایِْقلا ، ُرْهَش  اذهَو  ِمایِّصلا ، ُرْهَش  اذه  َو  ِناقرُْفلاَو ، يدُْهلا  َنِم 
هام  نیا  و  تسا ، يرادهدنز  بش  هام  هزور و  هام  نیا  و  يدرک ، لزان  لطاب  زا  قح  هدننک  ادج  تیاده و 

ِْقتِْعلا  ُرْهَش  اذهَو  ِۀَمْحَّرلاَو ، ِةَرِفْغَْملا  ُرْهَش  اذهَو  َِۀبْوَّتلا ، ُرْهَش  اذهَو  َِۀبانِْإلا ،
ییاهر  هام  نیا  و  تسا ، تمحر  شزرمآ و  هام  نیا  تسا و  هبوت  هام  هانگ و  زا  تشگزاب 

ْنِم  ٌْریَخ  َیِه  یتَّلا  ِرْدَْقلا ، ُۀَْلَیل  ِهیف  ٌرْهَش  اذهَو  ِۀَّنَْجلِاب ، ِزْوَْفلاَو  ِراَّنلا ، َنِم 
زا هک  یبش  تسا ، نآ  رد  ردق  بش  هک  تسا  یهام  نیا  و  تسا ، تشهب  هب  ندیسر  شتآ و  زا 
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ِهِمایِص  یلَع  یّنِعاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  َّمُهللا  ٍرْهَش ، ِْفلا 
هزور  رب  ارم  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  تسا ، رتهب  هام  رازه 

، َِکنْوَع ِلَْضفِاب  ِْهیَلَع  یّنِعاَو  ِهیف ، ینْمِّلَسَو  یل  ُهْمِّلَسَو  ِهِماِیقَو ،
يرای تیرای  نیرتهب  هب  نآ  فیاظو ) ماجنا   ) رب ارم  و  رادـب ، ملاس  نآ  رد  ارم  نم و  يارب  ار  نآ  و  هد ، يرای  هاـم  نیا  رد  يرادهدـنز  بش  و 

هد 
، ْمِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  َِکئآِیلْواَو  َِکلوُسَر  ِۀَعاطَو  َِکتَعاِطل ، ِهیف  ینْقِّفَوَو 

، رادب ّقفوم  داب - نانآ  رب  ادخ  دورد  هک  تیایلوا - هداتسرف و  تعاطا  تیگدنب و  رب  نآ  رد  ارم  و 
، َۀَکَرَْبلا ِهیف  یل  ْمِّظَع  َو  َِکباتِک ، ِةَوِالتَو  َِکئآعُدَو ، َِکتَدابِِعل  ِهیف  ینْغِّرَفَو 

، نادرگ دایز  ار  متکرب  و  هد ، تغارف  نآرق  توالت  شیاین و  یگدنب و  يارب  هام  نیا  رد  ارم  و 
ینِفْکاَو  یقْزِر  ِهیف  یل  ْعِسْواَو  ینََدب  ِهیف  َّحِصاَو  َۀَِیفاْعلا ، ِهیف  یل  ْنِسْحاَو 

ارم هچنآ  و  هد ، تعسو  ار  میزور  و  رادب ، ملاس  ار  منت  نادرگ و  وکین  هام  نیا  رد  ار  میتمالس  و 
ِلَص  َّمُهللا  یئآجَر  ِهیف  ینْغَِّلبَو  یئآعُد  ِهیف  ْبِجَتْساَو  ینَّمَها  ام  ِهیف 

ایادخ ناسرب ، میوزرآ  هب  ارم  ریذپب و  ار  میاعد  و  نک ، تیافک  هتخاس  نیگهودنا  نآ  رد 
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َۀَمْاَّسلاَو َلَسَْکلاَو ، َساعُّنلا  ِهیف  یّنَع  ْبِهْذاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع 
یگنتلد  یگتسخ و  ترُچ و  هام  نیا  رد  و  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب 

، َماقْسَْألاَو َلَلِْعلا  ِهیف  یْنبِّنَجَو  َةَّرِْغلاَو ، َۀَْلفَْغلاَو  َةَوْسَْقلاَو  َةَْرتَْفلاَو ،
اهیرامیب اهدرد و  زا  نآ  رد  ارم  و  نک ، فرطرب  نم  زا  ار  يراگنالهس  يربخیب و  یمحریب و  یتسس و  و 

، َبُونُّذلاَو ایاطَْخلاَو  َضاْرمَْألاَو ، َضارْعَْألاَو  َنازْحَْألاَو ، َموُمُْهلاَو 
، نادرگ رود  ناهانگ  تاهابتشا و  اهیشوخان و  ثداوح و  اههودنا و  اههّصغ و  و 

، َءآنَْعلاَو َبَعَّتلاَو  َءالَْبلاَو ، َدْهَْجلاَو  َءآشحَْفلاَو ، َءوُّسلا  ِهیف  یّنَع  ْفِرْصاَو 
، نادرگ زاب  نم  زا  ار  تمحز  یگتسخ و  يراتفرگ و  جنر و  یگزره و  يدب و  و 

َنِم  ِهیف  ینْذِعاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ِءآعُّدلا ، ُعیمَس  َکَّنا 
زا هام  نیا  رد  ارم  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  ییاعد ، هدنونش  وت  هک 

، ِهِطیْبثَت َو  ِِهتَسَوْسَو  َو  ِهِْخفَن ، َو  ِِهثْفَن  َو  ِهِزَْملَو ، ِهِزْمَهَو  ِمیجَّرلا ، ِناْطیَّشلا 
متس  شنتشاد و  زاب  هسوسو و  و  شنداد ، ذوفن  ندیمد و  شییوگدب و  ییوجبیع و  زا  و  هد ، هانپ  هدش  هدنار  ناطیش  ّرش ) )

ِِهتَْنِتف  َو  ِهِروُرُغ ، َو  ِهِِّیناما  َو  ِهِعَدُخ ، َو  ِِهِلئآبَح  َو  ِهِرْکَم ، َو  ِهِْدیَک  َو  ِهِشَْطبَو 
بوشآ  شلافغا و  اهوزرآ و  شیاهبیرف و  اهماد و  و  شگنرین ، هلیح و  و 

ِعیمَج  َو  ِِهئآکَرُش  َو  ِِهئآِیلْوا ، َو  ِهِعایْشا  و  ِهِعاْبتا ، َو  ِِهبازْحا  َو  ِهِکَرَشَو ،
یمامت  ناتسدمه و  شنارادتسود و  نارای و  شناوریپ و  اههورگ و  شیاهماد و  و 

، ُهَمایِص َو  ُهَماِیق  اْنقُزْرا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِهِِدئاکَم ،
ار شاهزور  يرادهدنز و  بش  نک  نامیزور  و  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  هد ، هانپ  شیاهگنرین 

ًاْربَص یّنَع  َکیضُْری  ام  َلامِْکتْسا  َو  ِهِماِیق ، یف  َو  ِهیف  ِلَمَْألا  َغُوُلبَو 
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يرابدرب  ندرک  لماک  شیرادهدنز و  بش  رد  هام و  نیا  رد  وزرآ  هب  ندیسر  و 
، ِةَریثَْکلا ِفاعْضَْألِاب  یّنِم  َِکلذ  ْلَّبَقَت  َُّمث  ًانیقَی ، َو  ًانامیا  َو  ًاباِستْحاَو ،

ربارب دنچ  هب  ار  نآ  سپس  دنادرگ ، دونشخ  نم  زا  ار  وت  هک  منیقی  نامیا و  تیاضر و  و 
، ٍدَّمَُحم ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  َنیَملاْعلا ، َّبَر  ای  ِمیظَْعلا ، ِرْجَْألاَو 

تسرف  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  نایناهج ، راگدرورپ  يا  ریذپب ، نم  زا  گرزب  شاداپ  و 
، ََۀبْوَّتلا َو  ََۀبانِْإلا  َو  َطاشَّنلاَو ، َةَّوُْقلاَو  َداِهتْجِْإلاَو  َةَرْمُْعلاَو ، َّجَْحلا  ِیْنقُزْراَو 

هبوت  هانگ و  زا  تشگزاب  و  ینامداش ، ورین و  ششوک و  هرمع و  جح و  نادرگ  میزور  و 
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، َعوُشُْخلا َو  َعُّرَضَّتلا  َو  َۀَبْغَّرلا ، َو  َۀَبْهَّرلا  َو  َلُوبْقَْملا ، َْریَْخلا  َو  ََۀبْرُْقلا  َو 
، ینتورف يراز و  قایتشا و  سرت و  هدش و  هتفریذپ  یکین  و  وت ) هب   ) یکیدزن و 

، ََکل َءآجَّرلا  َو  َْکنِم ، َلَجَْولا  َو  ِناسِّللا ، َقْدِص  َو  َهَقِداَّصلا ، َۀَّیِّنلا  َو  َۀَّقِّرلا  َو 
دیما تدوخ و  زا  سرت  تسار و  راتفگ  و  تسرد ، ّتین  ینابرهم و  و 

، ِلْوَْقلاِِحلاص َعَم  َکِمِراحَم ، ْنَع  َعَرَْولا  َو  َِکب ، َۀَقِّثلا  َو  َْکیَلَع ، َلُّکَوَّتلا  َو 
هتسیاش  راتفگ  اب  هارمه  تیاهمارح  زا  زیهرپ  تدوخ و  رب  دامتعا  هیکت و  و 

یْنَیب  ْلَُحت  َو ال  ِةَوْعَّدلا ، ِباجَتْسُم  َو  ِلَمَْعلا ، ِعُوفْرَم  َو  ِیْعَّسلا ، ِلُوبْقَم  َو 
نم  نیب  و  نادرگ ) میزور  ار   ) هتفریذپ ياعد  و  تهاگرد ) هب   ) هتفر الاب  رادرک  هتفریذپ و  شالت  و 

َو ال ٍمْقُس ، َو ال  ٍّمَغ  َو ال  ٍّمَه  َو ال  ٍضَرَم ، َو ال  ٍضَرَِعب  َِکلذ  ْنِم  ٍءْیش  َْنَیب  َو 
يرامیب  هّصغ و  هودنا و  ضرم و  هثداح و  اب  اهنیا  زا  يزیچ  و 

، َکِّقَِحل ِۀَیاعِّرلا  َو  َکیف ، َو  ََکل  ِظُّفَحَّتلا  َو  ِدُهاعَّتلِاب  َْلب  ٍنایِْسن ، َو ال  ٍۀَْلفَغ 
وت قح  تاعارم  وت و  هار  رد  وت و  يارب  يرادنتشیوخ  ینامیپمه و  هکلب  زادنیم ، ییادج  یشومارف  يربخیب و  و 

یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب  َكِدْعَو ، َو  َكِدْهََعب  ِءآفَْولا  َو 
رب ایادخ  نانابرهم ، نیرتنابرهم  يا  تتمحر  هب  امرف ) ررقم  میارب  ار   ) تاهدعو نامیپ و  هب  يافو  و 

، َنیِحلاَّصلا َكِدابِعل  ُهُمِسْقَت  ام  َلَْضفا  ِهیف  یل  ْمِْسقا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم 
، نادرگ میزور  ياهدومن  تاهتسیاش  ناگدنب  يزور  هک  يزیچ  نیرتهب  هام  نیا  رد  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و 

، ِةَرِفْغَْملا َو  ِۀَمْحَّرلا  َنِم  َنیبَّرَقُْملا ، َکَئآِیلْوا  یطُْعت  ام  َلَْضفا  ِهیف  ینِطْعا  َو 
شزرمآ  تمحر و  زا  تکیدزن  ناتسود  هب  هک  هچنآ  نیرتهب  شخبب  نم  هب  نآ  رد  و 

، ِةافاعُْملا َو  ِۀَِیفاْعلا  َو  ِۀَِمئاَّدلا ، ِةَرِفْغَْملا  َو  ِْوفَْعلا  َو  َِۀباجِْإلا ، َو  ِنُّنَحَّتلا  َو 
یتمالس  یتسردنت و  یگشیمه و  شزرمآ  تشذگ و  شریذپ و  يزوسلد و  و 

یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِةَرِخْألا ، َو  اْینُّدلا  ِْریَخ  َو  ِۀَّنَْجلِاب ، ِزْوَْفلا  َو  ِراَّنلا  َنِم  ِْقتِْعلا  َو 
رب ایادخ  ياهدومن ، اطع  ترخآ  ایند و  یکین  تشهب و  هب  ندیسر  شتآ و  زا  ییاهر  و 

َكَْریَخ  َو  َکَتَمْحَر  َو  اًلِصاو ، َْکَیلا  ِهیف  یئآعُد  ْلَعْجا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم 
ار تیکین  تمحر و  تهاگرد و  هب  هدیسر  نآ ، رد  ار  میاعد  و  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و 

ِهیف  یْبنَذ  َو  ًاروُکْشَم ، ِهیف  ییْعَس  َو  ًالُوبْقَم ، ِهیف  یلَمَع  َو  ًالِزان ، ِهیف  ََّیلا 
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، نآ رد  ار  مهانگ  ساپس و  دروم  نآ ، رد  ار  مشالت  هتفریذپ و  نآ ، رد  ار  مرادرک  و  نم ، رب  لزان  نآ ، رد 
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ِلَص  َّمُهللا  َرَفْوَْألا ، ِهیف  یِّظَح  َو  َرَثْکَْألا ، ِهیف  یبیصَن  َنوُکَی  یّتَح  ًاروُفْغَم ،
ایادخ دشاب . رتناوارف  میبایماک  رتشیب و  نآ  رد  ماهرهب  ات  هد  رارق  هدیزرمآ 
ٍلاح  ِلَْضفا  یلَع  ِرْدَْقلا  ِۀَْلیَِلل  ِهیف  ینْقِّفَو  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع 

، نادرگ ّقفوم  لاح  نیرتهب  رد  ردق  بش  ِكرد )  ) رب نآ  رد  ارم  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب 
یل  اْهلَعْجا  َُّمث  ََکل ، اهاضْرا  َو  َِکئآِیلْوا ، ْنِم  ٌدَحا  اْهیَلَع  َنوُکَی  ْنا  ُّبُِحت 

میارب  ار  بش  نآ  سپ  دنکیم ، دونشخ  ار  وت  دنشاب و  نآ  رب  تناتسود  زا  کی  ره  يراد  تسود  هک  یلاح 
ُهَتْغََّلب  ْنَّمِم  ًادَحا  َْتقَزَر  ام  َلَْضفا  اهیف  یْنقُزْرا  َو  ٍرْهَش ، ِْفلا  ْنِم  ًاْریَخ 

هدناسر  نآ  هب  هک  یناسک  زا  کی  ره  يزور  بش  نآ  رد  هچنآ  نیرتهب  و  هد ، رارق  هام  رازه  زا  رتهب 
َنِم  َِکئآقَلُط  َو  َمَّنَهَج ، ْنِم  َِکئآقَتُع  ْنِم  اهیف  یْنلَعْجا  َو  اِهب ، ُهَْتمَرْکاَو  اهاَّیا ،

زا هتفای  ییاهر  خزود و  زا  ياههدش  دازآ  زا  تیدونشخ  شزرمآ و  هب  بش  نآ  رد  ارم  و  نادرگ ، میزور  ياهتشاد  یمارگ  نآ  هب  ار  وا  و 
َمُهللا  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرا  ای  َِکناوْضِرَو  َِکتَرِفْغَِمب  َکِْقلَخ ، ِءادَعُس  َو  ِراَّنلا ،
ایادخ نانابرهم ، نیرتنابرهم  يا  هد ، رارق  تتاقولخم  زا  نادنمتداعس  شتآ و 
، َداِهتْجِْإلا َو  َّدِْجلا  اَذه  انِرْهَش  یف  اْنقُزْرا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص 

شالت  ششوک و  هام  نیا  رد  و  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب 
، ٍرْشَع ٍلاَیل  َو  ِرْجَْفلا  َّبَر  َّمُهللا  یضَْرتَو  ُّبُِحت  ام  َو  َطاشَّنلا ، َو  َةَّوُْقلا  َو 

هناگ  هد  ياهبش  مد و  هدیپس  راگدرورپ  يا  ایادخ ، نادرگ ، میزور  يوشیم  دونشخ  يراد و  تسود  هک  ار  هچنآ  ینامداش و  ورین و  و 
ََبر  َو  ِنآرُْقلا ، َنِم  ِهیف  َْتلَْزنا  ام  َو  َناضَمَر ، ِرْهَش  َّبر  َو  ِْرتَْولا ، َو  ِعْفَّشلا  َو 

راگدرورپ يا  و  ياهدومن ، لزان  نآ  رد  نآرق  زا  هچنآ  ناضمر و  هام  راگدرورپ  يا  و  درف ، جوز و  و 
َبر  َو  َنیبَّرَقُْملا ، ِۀَِکئالَْملا  ِعیمَج  َو  َلیفارْسا ، َو  َلیئآکیم  َو  َلیئَْربَج 

راگدرورپ يا  و  بّرقم ، ناگتشرف  همه  لیفارسا و  لیئاکیم و  لیئربج و 
یسیع  َو  یسُوم  َّبر  َو  َبوُقْعَی ، َو  َقحْسا  َو  َلیعامْسا ، َو  َمیهاْربا 

یسیع  یسوم و  راگدرورپ  يا  و  بوقعی ، قاحسا و  لیعامسا و  میهاربا و 
ِْهیَلَع  َُکتاوَلَص  َنیِِّیبَّنلا ، ِمَتاخ  ٍدَّمَُحم  َّبر  َو  َنیلَسْرُْملاَو ، َنیِّیبَّنلا  ِعیمجَو 

وا رب  وت  دورد  هک  ناربمایپ - نیرخآ  دّمحم ، راگدرورپ  يا  و  ناگداتسرف ، ناربمایپ و  همه  و 
َکِّقَِحب  َو  َْکیَلَع ، ْمِهِّقَِحب  َو  ْمِْهیَلَع  َکِّقَِحب  َُکلَئْسا  َو  َنیعَمْجا ، ْمِْهیَلَعَو 

ّقح  هب  وت و  رب  اهنآ  ّقح  هب  نانآ و  رب  وت  قح  هب  و  داب - اهنآ  همه  رب  و 
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ًةَرْظَن ََّیلا  َتْرَظَن  َو  َنیعَمْجا ، ْمِْهیَلَعَو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  َْتیَّلَص  اََّمل  ِمیظَْعلا ،
يرظن  نم  هب  يداتسرف و  دورد  اهنآ  همه  شنادناخ و  وا و  رب  هک  یماگنه  مهاوخیم  وت  زا  تگرزب 

ینَْتیَطْعاَو  ًاَدبا ، ُهَدَْعب  َّیَلَع  ُطَخْسَت  ًیضِر ال  یّنَع  اِهب  یضَْرت  ًۀَمیحَر ،
ینکن و بصغ  نم  رب  هاگچیه  نآ  زا  سپ  هک  یندش  دونشخ  يوش ، دونشخ  نم  زا  نآ  هطساو  هب  يدومن ، هنانابرهم 
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ُهَرْکا  ام  یّنَع  َْتفَرَص  َو  یتَدارا  َو  یتَِّیْنما  َو  یتَبْغَر  َو  یلْؤُس  َعیمَج 
مدنسپیمن  هچنآ  و  ینک ، اطع  نم  هب  ار  متساوخرد  وزرآ و  قایتشا و  اههتساوخ و  همه 

یناوْخاَو  یلامَو  یلْها  ْنَعَو  ُفاخا ، امَو ال  یسْفَن  یلَع  ُفاخاَو  ُرَذْحاَو ،
ناردارب  ییاراد و  هداوناخ و  دوخ و  زا  مسرتیمن ، هچنآ  مراد و  میب  مدوخ  رب  منکیم و  يرود  نآ  زا  و 

اْنیَلَع ُْبتَو  َنیِبئآت ، انِواف  اِنبُونُذ  ْنِم  انْرَرَف  َْکَیلا  َّمُهللا  یتَّیِّرُذَو 
ام هبوت  هد و  هانپ  ار  ناگدننکهبوت  ام  سپ  میاهتخیرگ  تهاگرد  هب  نامناهانگ  زا  ایادخ  ینادرگ ، رود  ملسن  و 

انْرِجاَو َنیریجَتْسُم ، انْذِعاَو  َنیذِّوعَتُم ، اَنل  ْرِفْغاَو  َنیرِفْغَتْسُم ،
نارادربنامرف  ام  و  هد ، هانپ  زرمایب و  ار  نایوجهانپ  ام  ریذپب و  ار  ناهاوخ  شزرمآ 

، َنیِلئآس انْعِّفَشَو  َنیبِغار ، اَّنِمآَو  َنیبِهار ، اْنلُذَْخت  الَو  َنیِملْسَتْسُم ،
نک  تعافش  ار  نادنمزاین  ام  و  نادرگ ، نمیا  ار  ناقاتشم  ام  و  نادرگم ، راوخ  ار  ناگدز  تشحو  ام  و  هد ، تاجن  ار 

، َكُْدبَع اَنا  َو  یِّبَر  َْتنا  َّمُهللا  ٌبیُجم ، ٌبیرَق  ِءآعُّدلا ، ُعیمَس  َکَّنا  انِطْعاَو 
، تاهدنب منم  نم و  راگدرورپ  ییوت  ایادخ  ياهدننکتباجا ، کیدزن و  اههتساوخ و  ياونش  وت  هک  نک  اطع  ام  هب  و 

ای ًادوُج ، َو  ًامَرَک  َکَْلثِم  ُدابِْعلا  ِلَئْسَی  َْمل  َو  ُهَّبَر ، ُْدبَْعلا  َلَئَس  ْنَم  ُّقَحا  َو 
تـساوخرد شـشخب  مرک و  رد  وت  دـننام  یـسک  زا  ناگدـنب  و  تسوا ، راـگدرورپ  دـنک  تساوخرد  وا  زا  هدـنب  هک  یـسک  نیرتهتـسیاش  و 

يا  دناهدرکن ،
َثایِغ  ای  َو  َنیبِغاَّرلا ، ِۀَجاح  یهَْتنُم  ای  َو  َنیِلئاَّسلا ، يَوْکَش  َعِضْوَم 

سردایرف  يا  و  ناقاتشم ، زاین  تیاهن  يا  و  نادنمزاین ، تیاکش  ّلحم 
، َنیبِراْهلا اَْجلَم  ای  َو  َنیّرَطْضُْملا ، ِةَوْعَد  َبیُجم  ای  َو  َنیثیغَتْسُْملا ،

، ناگدز تشحو  هاگهانپ  يا  و  ناگدنامرد ، تساوخرد  هدننک  تباجا  يا  ناگدنامرد و 
ِبْرَک  َفِشاک  ای  َو  َنیفَعْضَتْسُْملا ، َّبَر  ایَو  َنیخِرْصَتْسُْملا ، َخیرَص  ای  َو 

يراتفرگ  هدننک  فرطرب  يا  نامولظم و  راگدرورپ  يا  ناهاوخ و  سردایرف  سرداد  يا  و 
ُهَّللا  ای  ِمیظَْعلا ، ِبْرَْکلا  َفِشاک  ای  َو  َنیموُمْهَْملا ، ِّمَه  َجِراف  ای  َو  َنیبوُرْکَْملا ،

، ادخ يا  گرزب ، يراتفرگ  هدننک  فرطرب  يا  و  ناگدزمغ ، هودنا  هدنیاشگ  يا  و  ناراتفرگ ،
747 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

، ٍدَّمَُحم ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرا  ای  ُمیحَر ، ای  ُنمْحَر  ای 
تسرف  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  نانابرهم ، نیرتنابرهم  يا  نابرهم ، يا  هدنشخب  يا 

یلَع  یفارْسا  َو  یمْرُج  َو  یْملُظَو  یتَئآسا  َو  یبُویُع  َو  یبُونُذ  یل  ْرِفْغاَو 
رب يورهدایز  هانگ و  متس و  يدب و  اهبیع و  ناهانگ و  و 

ُفْعاَو  َكُْریَغ ، اهُِکلْمَیال  ُهَّناَف  َِکتَمْحَر ، َو  َِکلْضَف  ْنِم  یْنقُزْرا  َو  یسْفَن 
نم  زا  و  تسین ، اهنآ  کلام  وت  زج  یسک  هک  هد ، میزور  تتمحر  لضف و  زا  و  زرمایب ، ار  مدوخ 

ْنِم  َیَِقب  امیف  ینْمِصْعاَو  یبُونُذ  ْنِم  َفَلَس  ام  َّلُک  یل  ْرِفْغاَو  یّنَع 
ارم مرمع  هدنامیقاب  رد  و  زرمایب ، ار  ماهتشذگ  ناهانگ  یمامت  و  رذگرد ،

یتَنازُح  ِلْهاَو  یَتبارَقَو  يْدلُو  َو  َّيِدلاو  یلَعَو  َّیَلَع  ُْرتْساَو  يرْمُع 

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 589 

http://www.ghaemiyeh.com


، ماهداوناخ ناکیدزن و  نادنزرف و  ردام و  ردپ و  نم و  رب  نک ، ظفح 
َناَف  ِةَرِخْألاَو ، اْینُّدلا  یف  ِتانِمْؤُْملاَو  َنینِمْؤُْملا  َنِم  ٍلیبَِسب  یّنِم  َناک  ْنَمَو 

هک  نک ، تظفاحم  دشاب ، هار  کی  رب  نم  اب  ترخآ  ایند و  رد  نامیا  اب  نانز  نادرم و  زا  هک  ره  و 
َّدَُرت الَو  يدِّیَس  ای  یْنبِّیَُخت  الَف  ِةَرِفْغَْملا ، ُعِساو  َْتناَو  َكِدَِیب ، ُهَّلُک  َِکلذ 

ار میاعد  و  نکن ، سویأم  ارم  مرورس  اقآ و  يا  سپ  تسا ، هدرتسگ  تشزرمآ  و  تسوت ، تسد  هب  اهنیا  همه 
یل  َبیجَتْسَتَو  یب  َِکلذ  َلَعْفَت  یّتَح  يرَْحن  یلا  يدَی  الَو  یئآعُد  َّیَلَع 

هک  ار  هچنآ  یمامت  هداد و  ماجنا  میارب  ار  نآ  هک  نیا  ات  نادرگم ، رب  ماهنیس  هب  یلاخ )  ) ار متسد  نادرگم و  رب 
، ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّناَف  َِکلْضَف ، ْنِم  ینَدیَزتَو  َُکْتلَئَس ، ام  َعیمَج 

ییاناوت  زیچ  ره  رب  وت  هک  ییازفیب  میارب  تلضف  زا  ینک و  تباجا  متساوخ  وت  زا 
، اْیلُْعلا ُلاْثمَْألاَو  ینْسُْحلا  ُءآمْسَْألا  ََکل  َّمُهللا  َنُوبِغار ، َْکَیلا  ُنَْحنَو 

الاو ياهوگلا  کین و  ياهمان  ایادخ  میقاتشم ، وت  يوس  هب  ام  و 
َْتنُک  ْنا  ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  َکِمْسِاب  َُکلَئْسا  ُءالْألاَو ، ُءآیِْربِْکلاَو 

رگا هک  مهاوخیم  نابرهم » هدنشخب  دنوادخ  مان  هب   » تمان ّقح  هب  وت  زا  تسوت ، نآ  زا  اهتمعن  تمظع و  و 
یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  اهیف ، ِحوُّرلا  َو  ِۀَِکئالَْملا  َلُّزَنَت  ِۀَْلیَّللا  ِهِذه  یف  َْتیَضَق 
دّمحم رب  ياهدومن ، رّدقم  بش  نیا  رد  ار  حور  ناگتشرف و  ندمآ  دورف 
َعَم  یحوُر  َو  ِءآدَعُّسلا ، ِیف  یمْسا  َلَعَْجت  ْناَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم 

هارمه  ار  محور  نادنمتداعس و  نایم  رد  ار  ممان  یتسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  و 
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ًانیقَی یل  َبَهَت  ْنا  َو  ًةَروُفْغَم ، یتَئآسا  َو  َنیّیِّلِع ، یف  یناسْحا  َو  ِءآدَهُّشلا ،
هک  ینیقی  نم  هب  شخبب  و  هد ، رارق  هدیزرمآ  ار  مهانگ  الاو و  یهاگیاج  رد  ار  میکین  نادیهش و 

یِنتآَو  یل  َتْمَسَق  اِمب  ًیضِر  َو  ٌّکَش ، ُُهبوُشَی  ًانامیا ال  َو  یْبلَق  ِِهب  ُرِشاُبت 
ياهدومن  متمسق  هچنآ  هب  تیاضر  دزیماین و  نآ  هب  دیدرت  هک  ینامیا  دشاب و  نآ  هارمه  هتسویپ  ملد 

ْنُکَت  َْمل  ْنا  َو  ِراَّنلا ، َباذَع  یِنقَو  ًۀَنَسَح ، ِةَرِخألا  ِیفَو  ًۀَنَسَح ، اْینُّدلا  یف 
رگا نک و  ظفح  شتآ  باذع  زا  ارم  و  هد ، یکین  نم  هب  ترخآ  ایند و  رد  و 

، َِکلذ یلا  ینْرِّخاَف  اهیف ، ِحوُّرلاَو  ِۀَِکئلَْملا  َلُّزَنَت  ِۀَْلیَّللا  ِهِذه  یف  َْتیَضَق 
رادهاگن نامز  نآ  ات  ارم  سپ  ياهدومنن  رّدقم  بش  نیا  رد  ار  حور  ناگتشرف و  ندمآ  دورف 

یلَع  ِّلَص  َو  َِکتَدابِع ، َنْسُح  َو  َکَتَعاط  َو  َكَرْکُشَو ، َكَرْکِذ  اهیف  یْنقُزْراَو 
نیرترب  هب  نادرگ و  میزور  ار  تیوکین  تدابع  یگدنب و  ساپس و  دای و  بش  نیا  رد  و 

ای ُدَحا  ای  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرا  ای  َِکتاوَلَص ، ِلَْضفِاب  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم 
يا  هناگی ، يا  نانابرهم ، نیرتنابرهم  يا  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  تیاهدورد 

ُْلْتقا  َو  ِِهتَْرتِع ، ِراْربَِألَو  ٍدَّمَحُِمل  َمْوَْیلا  ِبَضْغا  ٍدَّمَُحم  َّبَر  ای  ُدَمَص ،
همه  نک و  تیامح  ار  شنادناخ  زا  ناکین  دّمحم و  زور  نیا  رد  دّمحم  راگدرورپ  يا  زاین ، یب 

، ًادَحا ْمُْهنِم  ِضْرَألا  ِرْهَظ  یلَع  ْعَدَت  َو ال  ًادَدَع ، ْمِهِصْحا  َو  ًادََدب ، ْمُهَئادْعا 
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، راذگن یقاب  نیمز  رب  ار  اهنآ  زا  کی  چیه  و  رامشب ، کی  هب  کی  نک و  دوبان  ار  اهنآ  نانمشد 
ُمَحْرا  َْتنا  َنیِّیبَّنلا ، َۀَفیلَخ  ای  ِۀَبْحُّصلا ، َنَسَح  ای  ًاَدبا ، ْمَُهل  ْرِفْغَت  َو ال 

نیرتنابرهم  وت  ناربمایپ ، نیشناج  يا  مدمه ، وکین  يا  زرماین ، ار  اهنآ  زگره  و 
ُْریَغ ُِمئآَّدلا  َو  ٌءْیَش ، َِکْلثِمَک  َْسَیل  يذَّلا  ُعیدَْبلا ، ُءيدَْبلا  َنیمِحاَّرلا ،

هک  ياهدنیاپ  دشابن ، تدننامه  يزیچ  هک  ياهدننیرفآ  هدننک  زاغآ  ینانابرهم ،
ُۀَفیلَخ َْتنا  ٍنْاَش ، یف  ٍمْوَی  َّلُک  َْتنا  ُتوُمَی ، يذَّلا ال  ُّیَْحلا  َو  ِِلفاْغلا ،

نیشناج  ییوت  یتسه ، يراک  رد  زور  ره  وت  دریمن ، هک  ياهدنز  دنکن و  تلفغ 
، ٍدَّمَُحم َّیِصَو  َرُْصنَت  ْنا  َُکلَئْسا  ٍدَّمَُحم ، ُلِّضَفُمَو  ٍدَّمَُحم ، ُرِصان  َو  ٍدَّمَُحم ،

ّیصو و هک  مهاوخیم  وت  زا  دّمحم  هدنهد  يرترب  روای و  و 
ِْهیَلَع  َُکتاوَلَص  ٍدَّمَُحم ، ِءآیِصْوا  ْنِم  ِطْسِْقلِاب  َِمئآْقلا  َو  ٍدَّمَُحم ، َۀَفیلَخَو 

ار داب - نانآ  رب  وا و  رب  وت  دورد  هک  دّمحم - نانیشناج  زا  لدع  هب  هدننک  مایق  دّمحم و  نیشناج 
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ِلَص  َْتنااَّلإ ، َهلا  ِّقَِحب ال  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ای ال  َكَرْصَن ، ْمِْهیَلَع  ْفِطْعا  ْمِْهیَلَعَو ،
، تسین وت  زج  يدوبعم  هک  نیا  ّقح  هب  تسین  وت  زج  يدوبعم  هک  يا  نک ، ناشیا  هّجوتم  ار  تیرای  ینک ، يرای 

ْلَعْجاَو  ِةَرِخْألا ، َو  اْینُّدلا  ِیف  ْمُهَعَم  یْنلَعْجاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع 
هد  رارق  ناشیا  هارمه  ترخآ  ایند و  رد  ارم  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب 

َْتبَسَن  َِکلذَک  َو  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَر ، َو  َِکناْرفُغ  یلا  يْرما  َۀَِبقاع 
اقآ يا  نینچمه  و  نانابرهم ، نیرتنابرهم  يا  هد ، رارق  تتمحر  شزرمآ و  ار  مراک  نایاپ  و 

ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  ٌفیَطل ، َکَّنا  یَلب  ِفْطُّللِاب ، يدِّیَس  ای  َکَسْفَن 
دورد شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  سپ  یتّبحم ، اب  یتسارب  وت  يرآ  ياهداد ، تبسن  ّتبحم  هب  ار  تدوخ  مرورس  و 

، ٍدَّمَُحم ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ُءآشَت ، اِمل  یب  ْفُْطلاَو  ٍدَّمَُحم ،
تسرف  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  نک ، ّتبحم  نم  هب  یهاوخیم  هچنآ  رد  و  تسرف ،

یِجئآوَح  ِعیمَِجب  َّیَلَع  ْلَّوَطَت  َو  اذه ، انِماع  یف  َةَرْمُْعلا  َو  َّجَْحلا  ِیْنقُزْراَو 
يویند  ياهتجاح  همه  ندروآرب  اب  و  نادرگ ، میزور  لاس  نیا  رد  ار  هرمع  ّجح و  و 

َنا  ِْهَیلا ، ُبُوتاَو  یِّبَر  َهَّللا  ُرِفْغَتْسا  ییوگیم : هبترم  هس  سپس  اْینُّدلاَو * ِةَرِخْأِلل 
هک  منکیم ، هبوت  وا  يوس  هب  هدرک و  شزرمآ  بلط  تسا  نم  راگدرورپ  هک  ییادخ  زا  راذگ *******، ّتنم  نم  رب  میورخا  و 

، ٌدُودَو ٌمیحَر  ّیبَر  َّنا  ِْهَیلا ، ُبُوتاَو  یِّبَر  َهَّللا  ُرِفْغَتْسا  ٌبیُجم ، ٌبیرَق  یِّبَر 
هک منکیم ، هبوت  وا  يوس  هب  هدرک و  شزرمآ  بلط  تسا  نم  راـگدرورپ  هک  ییادـخ  زا  تسا ، هدـننک  تباـجا  کـیدزن و  نم  راـگدرورپ 

، تسا ّتبحم  اب  نابرهم و  مراگدرورپ 
ُمَحْرا  َکَّنا  یل  ْرِفْغا  َّمُهللا  ًاراَّفَغ ، َناک  ُهَّنا  ِْهَیلا ، ُبُوتاَو  یِّبَر  َهَّللا  ُرِفْغَتْسا 

وت هک  زرمایب  ارم  ایادـخ  تسا ، هدـنزرمآ  رایـسب  وا  هک  منکیم ، هبوت  وا  يوس  هب  هدرک و  شزرمآ  بلط  تسا  نم  راگرورپ  هک  ییادـخ  زا 
نیرتنابرهم 

ُرِفْغَی ُهَّنا ال  یل  ْرِفْغاَف  یسْفَن  ُتْمَلَظَو  ًاءوُس  ُْتلِمَع  ّینا  ِّبَر  َنیمِحاَّرلا ،
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یسک  یتسارب  هک  زرمایب  ارم  سپ  مدومن ، متس  دوخ  هب  هدرک و  دب  نم  اراگدرورپ  ینانابرهم ،
ُمیلَْحلا  ُموُّیَْقلا ، ُّیَْحلا  َوُه  اَّلا  َهلا  يذَّلا ال  َهَّللا  ُرِفْغَتْسا  َْتنا ، اَّلا  َبُونُّذلا 

، ابیکش وا  تسین ، هدنیاپ  هدنز و  وا  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  زا  منکیم  شزرمآ  بلط  دزرماین ، ار  ناهانگ  وت  زج 
َهَّللا  َّنا  َهَّللا  ُرِفْغَتْسا  ِْهَیلا ، ُبُوتاَو  ِمیظَْعلا ، ِْبنَّذِلل  ُراَّفَْغلا  ُمیرَْکلا ، ُمیظَْعلا 

ادخ هک  منکیم  شزرمآ  بلط  ادخ  زا  منکیم ، هبوت  وا  يوس  هب  تسا و  گرزب  هانگ  هدنزرمآ  راوگرزب ، گرزب ،
. ًامیحَر ًاروُفَغ  َناک 

. تسا نابرهم  هدنزرمآ و 
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: یناوخیم ار  اعد  نیا  نآ ، زا  سپ 
امیف َلَعَْجت  ْناَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلُصت  ْنا  َُکلَئْسا  ّینإ  َّمُهَّللا 

هچنآ  رد  یتسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ 
يذَّلا  ِءآضَْقلا  َنِم  ِرْدَْقلا ، ِۀَْلَیل  یف  ِمُوتْحَْملا  ِمیظَْعلا  ِْرمَْألا  َنِم  ُرِّدَُقتَو  یضْقَت 

هک  یمکح  زا  ردق ، بش  رد  یمتح  گرزب  نامرف  زا  يدومرف  رّدقم  هدرک و  مکح 
، ْمُهُّجَح ِروُْربَْملا  ِمارَْحلاَِکْتَیب ، ِجاَّجُح  ْنِم  ینَُبتْکَت  ْنا  ُلَّدَُبی ، الَو  ُّدَُری  ال 

هتفریذپ  ناشّجح  هک  یجاّجح  ینک ، تبث  تاهناخ  جاّجح  نایم  رد  ارم  مان  هک  تسین  نآ  رد  یلیدبت  رییغت و 
َلَعَْجت  ْناَو  ْمُُهتائِّیَس ، ْمُْهنَع  ِرَّفَکُْملا  ْمُُهبُونُذ ، ِروُفْغَْملا  ْمُُهیْعَس ، ِروُکْشَْملا 

هچنآ  رد  و  تسا ، هدش  هدیشخب  ناشیاهیدب  هدیزرمآ و  ناشناهانگ  ساپس و  دروم  ناششالت  و 
یّنَع  َيِّدَُؤتَو  یقْزِر  یف  َعِّسَُوتَو  يرْمُع  َلیُطت  ْنا  ُرِّدَُقتَو ، یضْقَت  امیف 

ار مضرق  تناما و  عیسو و  ار  میزور  ینالوط و  ار  مرمع  ینکیم  رّدقم  هدرک و  مکح 
ًاجَرَف يْرما  ْنِم  یل  ْلَعْجا  َّمُهللا  َنیَملاْعلا ، َّبَر  َنیمآ  یْنیَدَو  یتَناما 

شیاشگ  مراک  رد  ایادخ  نایناهج ، راگدرورپ  يا  نک  باجتسم  ار  میاعد  یهد ، رارق  هدش  ادا 
، ُبِسَتْحا ُْثیَح ال  ْنِمَو  ُبِسَتْحا  ُْثیَح  ْنِم  یْنقُزْراَو  ًاجَرْخَمَو ،

، هد میزور  مرادنپیمن  مرادنپیم و  هک  ییاج  زا  هد و  رارق  یجورخ  لحم  و 
ٍدَّمَُحم یلَع  ِّلَصَو  ُسِرَتْحا ، ُْثیَح ال  ْنِمَو  ُسِرَتْحا  ُْثیَح  ْنِم  ینْسُرْحاَو 

دّمحم رب  و  نک ، ظفح  ارم  منکیمن  ظفح  هک  ییاج  منکیم و  ظفح  ار  دوخ  هک  ییاج  زا  و 
[986 .] ًاریثَک ْمِّلَسَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو 

. تسرف ناوارف  مالس  دورد و  شکاپ  نادناخ  و 
ره تسا و  شخب  هد  تاحیبست  نیا  دناوخب . تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  ار  تاحیبست  نیا  ناضمر  هام  زا  زور  ره  رد  - 2

: تسا حیبست  هد  رب  لمتشم  نآ  زا  شخب 
ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُس  ِرِّوَصُْملا ، ِهَّللا  َناْحبُس  ِمَسَّنلا ، ِئِراب  ِهَّللا  َناْحبُس  * 

هدننیرفآ  ادخ  تسا  هّزنم  هد ، تروص  يادخ  تسا  هّزنم  ینز ، مد  ره  هدننیرفآ  ادخ  تسا  هّزنم 
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ِِقلاف  ِهَّللا  َناْحبُس  ِروُّنلاَو ، ِتاُملُّظلا  ِلِعاج  ِهَّللا  َناْحبُس  اهِّلُک ، ِجاوْزَْألا 
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هدنفاکش  ادخ  تسا  هّزنم  ینشور ، اهیکیرات و  هدننک  رّرقم  ادخ  تسا  هّزنم  تفُج ، تادوجوم  همه 
يُری  ام  ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُس  ٍءْیَش ، ِّلُک  ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُس  يوَّنلاَو  ِّبَْحلا 

دوش هدید  هچنآ  هدننیرفآ  ادخ  تسا  هّزنم  زیچ ، ره  هدننیرفآ  ادخ  تسا  هّزنم  هتسه  هناد و 
، َنیَملاْعلا ِّبَر  ِهَّللا  َناْحبُس  ِِهتاِملَک ، َدادِم  ِهَّللا  َناْحبُس  يُری  امَو ال 

، نایناهج راگدرورپ  ادخ  تسا  هّزنم  شیاهتنمان ، تاملک  رادقم  هب  ادخ  تسا  هّزنم  دوشن ، هدید  هچنآ  و 
ِهِشْرَع  ِقْوَف  ْنِم  ُعَمْسَی  ُْهنِم ، َعَمْسا  ٌءْیَش  َْسَیل  يذَّلا  ِعیمَّسلا  ِهَّللا  َناْحبُس 

دوخ شرع  يالاب  زا  دونشیم  تسین ، وا  زا  رتاونش  يزیچ  هک  ییاونش  يادخ  تسا  هّزنم 
ُعَمْسَیَو  ِرْحَْبلاَو ، ِّرَْبلا  ِتاُملُظ  یف  ام  ُعَمْسَیَو  َنیضَرا ، ِْعبَس  َتَْحت  ام 

دونشیم تسایرد و  نابایب و  ياهیکیرات  رد  ار  هچنآ  دونشیم  تسا و  نیمز  تفه  ریز  رد  ار  هچنآ 
الَو ِروُدُّصلا ، َسِواسَو  ُعَمْسَیَو  یفْخاَو  َّرِّسلا  ُعَمْسَیَو  يوْکَّشلاَو  َنینَْألا 

ار اههنیس  ياههسوسو  دونشیم  ار و  ناهنپ  زا  رتناهنپ  ناهنپ و  دونشیم  ار و  تیاکش  هلان و 
، ِرِّوَصُْملا ِهَّللا  َناْحبُس  ِمَسَّنلا ، ِئِراب  ِهَّللا  َناْحبُس  ٌتْوَص * ُهَعْمَس  ُّمُِصی 

، شخبتروص يادخ  تسا  هّزنم  ینز ، مد  ره  هدننیرفآ  ادخ  تسا  هّزنم  ییادص * ار  شییاونش  دنکن  رک  و 
، ِروُّنلاَو ِتاُملُّظلا  ِلِعاج  ِهَّللا  َناْحبُس  اهِّلُک ، ِجاوْزَْألا  ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُس 

، ینشور اهیکیرات و  هدنراد  ررقم  ادخ  تسا  هّزنم  تفُج ، تادوجوم  همه  هدننیرفآ  ادخ  تسا  هّزنم 
َناْحبُس  ٍءْیَش ، ِّلُک  ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُس  يوَّنلاَو  ِّبَْحلا  ِِقلاف  ِهَّللا  َناْحبُس 

تسا  هّزنم  زیچ ، ره  هدننیرفآ  ادخ  تسا  هّزنم  هتسه ، هناد و  هدنفاکش  ادخ  تسا  هّزنم 
ِهَّللا  َناْحبُس  ِِهتاِملَک ، َدادِم  ِهَّللا  َناْحبُس  يُری  امَو ال  يُری  ام  ِِقلاخ  ِهَّللا 

ادخ تسا  هّزنم  شیاهتنمان ، تاملک  رادقم  هب  ادخ  تسا  هّزنم  دوشن ، هدید  هچنآ  دوش و  هدید  هچنآ  هدننیرفآ  ادخ 
ْنِم  ُرِْصُبی  ُْهنِم ، َرَْصبا  ٌءْیَش  َْسَیل  يذَّلا  ِریصَْبلا  ِهَّللا  َناْحبُس  َنیَملاْعلا ، ِّبَر 

زا دنیبیم  تسین  وا  زا  رتانیب  يزیچ  هک  ییانیب  يادخ  تسا  هّزنم  نایناهج ، راگدرورپ 
، ِرْحَْبلاَو ِّرَْبلا  ِتاُملُظ  یف  ام  ُرِْصُبیَو  َنیضَرا ، ِْعبَس  َتَْحت  ام  ِهِشْرَع  ِقْوَف 

تسایرد  یکشخ و  ياهیکیرات  رد  ار  هچنآ  دنیبیم  تسا و  نیمز  تفه  ریز  رد  هچنآ  دوخ  شرع  يالاب 
یشُْغت  ال  ُریبَْخلا ، ُفیطَّللا  َوُهَو  َراْصبَْألا ، ُكِرُْدی  َوُهَو  ُراْصبْألا  ُهُکِرُْدت  ال 

ار شاهدید  نادراک  قیقد و  تسوا  ار و  ناگدید  دنک  كرد  وا  یلو  دنکن  كرد  ار  وا  ناگدید 
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ُبیغَی  الَو  ٌرادِج ، ُْهنِم  يراُوی  الَو  ٍْرتِِسب ، ُْهنِم  ُرَتَتُْسی  الَو  ُۀَْملُّظلا ، ُهَرََصب 
دنامن هدیدان  دنکن و  ناهنپ  وا  زا  ار  يزیچ  راوید  دنامن و  روتسم  وا  زا  يزیچ  هدرپ  هلیسوب  دناشوپن و  یکیرات 

الَو ِهیف ، ام  ٌْبلَق  الَو  ِِهلْصا ، یف  ام  ٌلَبَج  ُْهنِم  ُّنِکَی  الَو  ٌرَْحب ، الَو  ٌَّرب  ُْهنَع 
رد ار  هچنآ  یلد  هن  دراد و  دوخ  ریز  رد  هشیر و  رد  ار  هچنآ  وا  زا  دنک  یفخم  دناوتن  یهوک  چیه  ییایرد و  هن  یکـشخ و  چـیه  وا  دـید  زا 

هن  دراد و  دوخ 
ُْهنِم  یفْخَتْسَی  الَو  ٌریبَک ، الَو  ٌریغَص  ُْهنِم  ُِرتَتْسَی  الَو  ِِهْبلَق ، یف  ام  ٌْبنَج 

وا زا  تسج  دناوتن  یناهنپ  و  یگرزب ، هن  یکچوک و  وا  زا  ار  دوخ  دناشوپب  دناوتن  دراد و  لد  رد  ار  هچنآ  ییولهپ 
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َوُه ِءآمَّسلا ، ِیف  الَو  ِضْرَْألا  ِیف  ٌءْیَش  ِْهیَلَع  یفْخَی  الَو  ِهِرَغِِصل ، ٌریغَص 
تسوا  نامسآ  رد  هن  نیمز و  رد  يزیچوا  رب  دنامن  یفخم  شیدرخ و  رطاخب  یکچوک 

* ُمیکَْحلا ُزیزَْعلا  َوُه  اَّلا  َهلا  ال  ُءآشَی ، َْفیَک  ِماحْرَْألا  ِیف  ْمُکُرِّوَُصی  يذَّلا 
* تسا هنازرف  دنمورین و  هک  تسین  وا  زج  يدوبعم  دهاوخ  هک  روط  ره  اهمحر  رد  ار  امش  ددنب  تروص  هک 

ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُس  ِرِّوَصُْملا ، ِهَّللا  َناْحبُس  ِمَسَّنلا ، ِئِراب  ِهَّللا  َناْحبُس 
هدننیرفآ  ادخ  تسا  هّزنم  شخب ، تروص  يادخ  تسا  هّزنم  ینز ، مد  ره  هدنرآدیدپ  ادخ  تسا  هّزنم 

ِِقلاف  ِهَّللا  َناْحبُس  ِروُّنلاَو ، ِتاُملُّظلا  ِلِعاج  ِهَّللا  َناْحبُس  اهِّلُک ، ِجاوْزَْألا 
هدنفاکش  ادخ  تسا  هّزنم  ینشور ، اهیکیرات و  هدننک  رّرقم  ادخ  تسا  هّزنم  تفج ، تادوجوم  همه 

يُری  ام  ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُس  ٍءْیَش ، ِّلُک  ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُس  يوَّنلاَو  ِّبَْحلا 
یندید  هچنآ  هدننیرفآ  ادخ  تسا  هّزنم  زیچ ، ره  هدننیرفآ  ادخ  تسا  هّزنم  هتسه ، هناد و 

، َنیَملاْعلا ِّبَر  ِهَّللا  َناْحبُس  ِِهتاِملَک ، َدادِم  ِهَّللا  َناْحبُس  يُری  امَو ال 
، نایناهج راگدرورپ  ادخ  تسا  هّزنم  شیاهتنمان ، تاملک  رادقم  هب  ادخ  تسا  هّزنم  تسا ، یندیدان  هچنآ  و 

، ِهِدْمَِحب ُدْعَّرلا  ُحِّبَُسیَو  َلاقِّثلا ، َباحَّسلا  ُئِْشُنی  يذَّلا  ِهَّللا  َناْحبُس 
وا دمح  هب  دعر  دیوگ  حیبست  ار و  نیگنس  ياهربا  دروآ  دوجوب  هک  ییادخ  تسا  هّزنم 

ُلِسُْریَو  ُءآشَی ، ْنَم  اِهب  ُبیُصیَف  َقِعاوَّصلا  ُلِسُْریَو  ِِهتَفیخ ، ْنِم  ُۀَِکئالَْملاَو 
دهاوخ و ار  هک  ره  نادب  دزاس  راچد  ار و  اههقعاص  دتسرفب  وا و  میب  زا  ناگتشرف  و 

ُِتْبُنیَو  ِِهتَِملَِکب ، ِءآمَّسلا  َنِم  َءآْملا  ُلِّزَُنیَو  ِِهتَمْحَر ، ْيَدَی  َْنَیب  ًارُْشب  َحایِّرلا 
دتسرف ورف  دوخ  رما  هلیسوب  نامسآ  زا  ار  ناراب  بآ  دتسرف و  دوخ  تمحر  شیپاشیپ  زا  يدیون  ار  اهداب 

ُْهنَع  ُبُْزعَی  يذَّلا ال  ِهَّللا  َناْحبُس  ِهِْملِِعب ، ُقَرَْولا  ُطُقْسَیَو  ِِهتَرْدُِقب ، َتابَّنلا 
وا زا  دنامن  ناهنپ  هک  ییادخ  تسا  هّزنم  دزیرورف  دوخ  ملعهب  ار  ناتخرد  گرب  دنایورب و  شیوخ  هلماک  تردق  هب  ار  هایگ  و 
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اَّلا ُرَبْکا  الَو  َِکلذ ، ْنِم  ُرَغْصا  الَو  ِءآمَّسلا ، ِیف  الَو  ِضْرَْألا  ِیف  ٍةَّرَذ  ُلاْقثِم 

هکنآ  زج  رتگرزب  هن  نآ و  زا  رتکچوک  هن  نامسآ و  رد  هن  نیمز و  رد  ياهرذ  نزومه 
، ِرِّوَصُْملا ِهَّللا  َناْحبُس  ِمَسَّنلا ، ِئِراب  ِهَّللا  َناْحبُس  ٍنیبُم * ٍباتِک  یف 

، شخب تروص  يادخ  تسا  هّزنم  ینز ، مد  رههدنرآ  دیدپ  ادخ  تسا  هّزنم  تسا * نشور  يرتفد  رد 
، ِروُّنلاَو ِتاُملُّظلا  ِلِعاج  ِهَّللا  َناْحبُس  اهِّلُک ، ِجاوْزَْألا  ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُس 

، ینشور اهیکیرات و  هدنراد  ررقم  ادخ  تسا  هّزنم  تفج ، تادوجوم  همه  هدننیرفآ  ادخ  تسا  هّزنم 
َناْحبُس  ٍءْیَش ، ِّلُک  ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُس  يوَّنلاَو  ِّبَْحلا  ِِقلاف  ِهَّللا  َناْحبُس 

تسا  هّزنم  زیچ ، ره  هدننیرفآ  ادخ  تسا  هّزنم  هتسه ، هناد و  هدنفاکش  ادخ  تسا  هّزنم 
ِهَّللا  َناْحبُس  ِِهتاِملَک ، َدادِم  ِهَّللا  َناْحبُس  يُری  امَو ال  يُری  ام  ِِقلاخ  ِهَّللا 

ادخ تسا  هّزنم  شیاهتنمان ، تاملک  رادقم  هب  ادخ  تسا  هّزنم  تسا ، یندیدان  هچ  ره  تسا و  یندید  هچ  ره  هدننیرفآ  ادخ 
ُْضیغَت  امَو  یْثنا  ُّلُک  ُلِمَْحت  ام  ُمَْلعَی  يذَّلا  ِهَّللا  َناْحبُس  َنیَملاْعلا ، ِّبَر 

رد هچنآ  ياهدام و  ناویح  ره  دراد  راب  هچنآ  دنادیم  هک  ییادخ  تسا  هّزنم  نایناهج ، راگدرورپ 
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، ِةَداهَّشلاَو ِْبیَْغلا  ُِملاع  ٍرادْقِِمب ، ُهَْدنِع  ٍءْیَش  ُّلُکَو  ُدادَْزت ، امَو  ُماحْرَْألا 
دوهش بیغ و  ياناد  تسا  ياهزادنا  وا  دزن  ار  يزیچ  ره  دیازفیب و  هچنآ  دوش و  مک  اهمحر 

َوُه ْنَمَو  ِِهب ، َرَهَج  ْنَمَو  َلْوَْقلا  َّرَسا  ْنَم  ْمُْکنِم  ٌءآوَس  ُلاعَتُْملا ، ُرِیبَْکلا 
هب  هک  ره  دنک و  دنلب  ای  دنک  هتسهآ  نخس  امش  زا  هک  ره  تسا  ناسکی  وا  يارب  تسالاو  گرزب و  و 

، ِهِْفلَخ ْنِمَو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ٌتابِّقَعُم  َُهل  ِراهَّنلِاب ، ٌبِراسَو  ِْلیَّللِاب  ٍفْخَتْسُم 
شرس  تشپ  زا  ناسنا و  يور  يولج  زا  تسا  یپایپ  یناگتشرف  ادخ  يارب  زور  رد  دوش  ورهر  ای  ددرگ و  ناهنپ  بش 

یتْوَْملا  ِییُْحیَو  َءآیْحَْألا  ُتیُمی  يذَّلا  ِهَّللا  َناْحبُس  ِهَّللا ، ِْرما  ْنِم  ُهَنوُظَفْحَی 
ار ناگدرم  دنک  هدنز  ار و  ناگدنز  دناریمب  هک  ییادخ  تسا  هّزنم  دننک  تظفاحم  ادخ  نامرف  هب  ار  وا  هک 

ٍلَجا  یلا  ُءآشَی  ام  ِماحْرَْألا  ِیف  ُّرُِقیَو  ْمُْهنِم ، ُضْرَْألا  ُصُْقنَت  ام  ُمَْلعَیَو 
ات دهاوخ  ار  هچنآ  اهمحر  رد  دنک  رقتسم  دهاکب و  ناشیا  زا  نیمز  ار  هچنآ  دنادیم  و 

ِهَّللا  َناْحبُس  ِرِّوَصُْملا ، ِهَّللا  َناْحبُس  ِمَسَّنلا ، ِئِراب  ِهَّللا  َناْحبُس  ًیّمَسُم *
ادخ تسا  هّزنم  شخب ، تروص  يادخ  تسا  هّزنم  ینز ، مد  ره  هدنرآ  دیدپ  ادخ  تسا  هّزنم  نیعم * یتدم 

ِهَّللا  َناْحبُس  ِروُّنلاَو ، ِتاُملُّظلا  ِلِعاج  ِهَّللا  َناْحبُس  اهِّلُک ، ِجاوْزَْألا  ِِقلاخ 
ادخ تسا  هّزنم  ینشور ، اهیکیرات و  هدنراد  رّرقم  ادخ  تسا  هّزنم  یگمه ، تفج  تادوجوم  هدننیرفآ 

754 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ام ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُس  ٍءْیَش ، ِّلُک  ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُس  يوَّنلاَو  ِّبَْحلا  ِِقلاف 

هچ  ره  هدننیرفآ  ادخ  تسا  هّزنم  يزیچ ، ره  هدننیرفآ  ادخ  تسا  هّزنم  هتسه ، هناد و  هدنفاکش 
، َنیَملاْعلا ِّبَر  ِهَّللا  َناْحبُس  ِِهتاِملَک ، َدادِم  ِهَّللا  َناْحبُس  يُری  امَو ال  يُری 

، نایناهج راگدرورپادخ  تسا  هّزنم  شتاملک ، رادقم  هب  ادخ  تسا  هّزنم  تسا ، یندیدان  هچ  ره  تسا و  یندید 
ْنَّمِم  َْکلُْملا  ُعِْزنَتَو  ُءآشَت ، ْنَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت  ِْکلُْملا ، ِِکلام  ِهَّللا  َناْحبُس 

زا ار  نآ  يریگب  یهاوخ و  هک  ره  هب  ار  تنطلس  یهدب  یهاشداپ ، کلام  ادخ  تسا  هّزنم 
ٍءْیَش ِّلُک  یلَع  َکَّنا  ُْریَْخلا ، َكِدَِیب  ُءآشَت ، ْنَم  ُّلُِذتَو  ُءآشَت ، ْنَم  ُّزُِعتَو  ُءآشَت ،

زیچ ره  رب  وت  تسوت و  تسدب  تساریخ  هچ  ره  یهاوخ  ار  هک  ره  ینک  راوخ  یهاوخ و  ار  هک  ره  یشخب  تزع  یهاوخ و  هکره 
َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخت  ِْلیَّللا ، ِیف  َراهَّنلا  ُِجلُوتَو  ِراهَّنلا ، ِیف  َْلیَّللا  ُِجلُوت  ٌریدَق ،

ار هدنز  يروآ  نوریب  بش  رد  ار  زور  يروآرد  زور و  رد  ار  بش  يروآرد  ییاناوت 
* ٍباسِح ِْریَِغب  ُءآشَت  ْنَم  ُقُزَْرتَو  ِّیَْحلا ، َنِم  َتِّیَْملا  ُجِرُْختَو  ِتِّیَْملا ،

* باسحیب یهاوخ  ار  هک  ره  یهد  يزور  هدنز و  زا  ار  هدرم  يروآ  نورب  هدرم و  زا 
ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُس  ِرِّوَصُْملا ، ِهَّللا  َناْحبُس  ِمَسَّنلا ، ِئِراب  ِهَّللا  َناْحبُس 

هدننیرفآ  ادخ  تسا  هّزنم  شخبتروص ، يادخ  تسا  هّزنم  ینز ، مد  ره  هدننیرفآ  ادخ  تسا  هّزنم 
ِِقلاف  ِهَّللا  َناْحبُس  ِروُّنلاَو ، ِتاُملُّظلا  ِلِعاج  ِهَّللا  َناْحبُس  اهِّلُک ، ِجاوْزَْألا 

هدنفاکش  ادخ  تسا  هّزنم  ینشور ، اهیکیرات و  هدننک  ررقم  ادخ  تسا  هّزنم  یگمه ، تفج  تادوجوم 
يُری  ام  ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُس  ٍءْیَش ، ِّلُک  ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُس  يوَّنلاَو  ِّبَْحلا 

یندید  ره  هدننیرفآ  ادخ  تسا  هّزنم  زیچ ، ره  هدننیرفآ  ادخ  تسا  هّزنم  هتسه ، هناد و 
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، َنیَملاْعلا ِّبَر  ِهَّللا  َناْحبُس  ِِهتاِملَک ، َدادِم  ِهَّللا  َناْحبُس  يُری  امَو ال 
، نایناهج راگدرورپ  ادخ  تسا  هّزنم  شیاهتنمان ، تاملک  رادقم  هب  ادخ  تسا  هّزنم  یندیدان ، و 

ِّرَْبلا ِیف  ام  ُمَْلعَیَو  َوُه ، اَّلا  اهُمَْلعَی  ِْبیَْغلا ال  ُِحتافَم  ُهَْدنِع  يذَّلا  ِهَّللا  َناْحبُس 
یکشخ  رد  هچ  ره  دنادیم  وا و  زج  ار  اهنآ  دنادیمن  بیغ و  ياهدیلک  تسوا  دزن  هک  ییادخ  تسا  هّزنم 

، ِضْرَْألا ِتاُملُظ  یف  ٍۀَّبَح  الَو  اهُمَْلعَی ، اَّلا  ٍۀَقَرَو  ْنِم  ُطُقْسَت  امَو  ِرْحَْبلاَو ،
نیمز  ياهیکیرات  رد  ياهناد  تسین  ار و  نآ  دنادب  هکنآ  زج  تخرد  زا  یگرب  دتفین  تسایرد و  و 

ص754 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
، ِمَسَّنلا ِئِراب  ِهَّللا  َناْحبُس  ٍنیبُم * ٍباتِک  یف  اَّلا  ٍِسبای  الَو  ٍبْطَر  الَو 

، ینز مد  ره  هدنرآ  دیدپ  ادخ  تسا  هّزنم  تسا * نشور  ياهمان  رد  هکنیا  زج  یکشخ  هن  رت و  هن  و 
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ِهَّللا  َناْحبُس  اهِّلُک ، ِجاوْزَْألا  ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُس  ِرِّوَصُْملا ، ِهَّللا  َناْحبُس 
ادخ تسا  هّزنم  یگمه ، تفج  دوجوم  ره  هدننیرفآ  ادخ  تسا  هّزنم  شخب ، تروص  يادخ  تسا  هّزنم 

ِهَّللا  َناْحبُس  يوَّنلاَو  ِّبَْحلا  ِِقلاف  ِهَّللا  َناْحبُس  ِروُّنلاَو ، ِتاُملُّظلا  ِلِعاج 
ادخ تسا  هّزنم  هتسه ، هناد و  هدنفاکش  ادخ  تسا  هّزنم  ینشور ، اهیکیرات و  هدنراد  رّرقم 

ِهَّللا  َناْحبُس  يُریال  امَو  يُری  ام  ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُس  ٍءْیَش ، ِّلُک  ِِقلاخ 
ادخ تسا  هّزنم  یندیدان ، ره  یندید و  ره  هدننیرفآ  ادخ  تسا  هّزنم  زیچ ، ره  هدننیرفآ 

یصُْحی  يذَّلا ال  ِهَّللا  َناْحبُس  َنیَملاْعلا ، ِّبَر  ِهَّللا  َناْحبُس  ِِهتاِملَک ، َدادِم 
درک دنناوتن  هرامش  هک  ییادخ  تسا  هّزنم  نایناهج ، راگدرورپ  ادخ  تسا  هّزنم  شیهانتمان ، تاملک  رادقم  هب 

َلاق  امَک  َوُهَو  َنوُِدباْعلا ، َنوُرِکاَّشلا  ِِهئالاب  يزْجَی  الَو  َنُوِلئآْقلا ، ُهَتَحْدِم 
هتفگ  هک  تسا  نانچ  وا  هدننک و  شتسرپ  نارازگساپس  ار  شیاهتمعن  دنهدن  شاداپ  ناگدنیوگ و  ار  شحدم 

الَو ِهِسْفَن ، یلَع  یْنثا  امَک  ُهَناْحبُس  ُهَّللاَو  َنُولئاْقلا ، ُلوُقَی  ام  َقْوَفَو 
هدوتس  ار  نتشیوخ  شدوخ  هک  تسا  نانچ  ناحبس  يادخ  دنیوگ و  ناگدنیوگ  هک  تسا  نآ  زا  رترب  و 

و َضْرَْألاَو ، ِتاوامَّسلا  ُهُّیِسْرُک  َعِسَو  َءآش ، اِمب  اَّلا  ِهِْملِع  ْنِم  ٍءْیَِشب  َنوُطیُحی 
هتفرگارف  ار  نیمز  واهنامسآ  وا  ورملق  دهاوخ  وا  دوخ  هچنادب  زج  ششناد  زا  يزیچ  هب  دنرادن  ییاسر 

َناْحبُس  ِمَسَّنلا ، ِئِراب  ِهَّللا  َناْحبُس  ُمیظَْعلا * ُِّیلَْعلا  َوُهَو  امُهُظْفِح  ُهُدُؤَی  الَو 
تسا  هّزنم  ینز  مد  ره  هدنرآدیدپ  ادخ  تسا  هّزنم  تسا * گرزب  الاو و  وا  ود و  نآ  نتشادهگن  وا  رب  دنکیمن  ینیگنس  و 

ِلِعاج  ِهَّللا  َناْحبُس  اهِّلُک ، ِجاوْزَْألا  ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُس  ِرِّوَصُْملا ، ِهَّللا 
هدنراد  رّرقم  ادخ  تسا  هّزنم  یگمه ، تفج  ره  هدننیرفآ  ادخ  تسا  هّزنم  شخب ، تروص  يادخ 

ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُس  يوَّنلاَو  ِّبَْحلا  ِِقلاف  ِهَّللا  َناْحبُس  ِروُّنلاَو ، ِتاُملُّظلا 
هدننیرفآ  ادخ  تسا  هّزنم  هتسه ، هناد و  هدنفاکش  ادخ  تسا  هّزنم  ینشور ، اهیکیرات و 

َدادِم ِهَّللا  َناْحبُس  يُری  امَو ال  يُری  ام  ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُس  ٍءْیَش ، ِّلُک 
رادقم هب  ادخ  تسا  هّزنم  یندیدانره ، یندید و  ره  هدننیرفآ  ادخ  تسا  هّزنم  زیچ ، ره 
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ِیف  ُِجلَی  ام  ُمَْلعَی  يذَّلا  ِهَّللا  َناْحبُس  َنیَملاْعلا ، ِّبَر  ِهَّللا  َناْحبُس  ِِهتاِملَک ،
رد دور  ورف  هچنآ  دنادیم  هک  ییادخ  نآ  تسا  هّزنم  نایناهج ، راگدرورپ  ادخ  تسا  هّزنم  شتاملک 

الَو اهیف ، ُجُْرعَی  امَو  ِءآمَّسلا  َنِم  ُلِْزنَی  امَو  اْهنِم ، ُجُرْخَی  امَو  ِضْرَْألا 
نآ  رد  دور  الاب  هچنآ  نامسآ و  زا  دزیر  ورفهچنآ  نآ و  زا  دیآ  نوریب  هچنآ  نیمز و 
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امَو ِءآمَّسلا  َنِم  ُلِْزنَی  اَّمَع  اْهنِم ، ُجُرْخَیامَو  ِضْرَْألا  ِیف  ُِجلَی  ام  ُُهلَغْشَی 

هچنآ  نامسآ و  زا  دیآ  دورف  هچنآ  زا  نآ  زا  دیآ  نوریب  هچنآ  نیمز و  رد  دور  ورف  هچنآ  دنکن  شمرگرس  و 
ِیف  ُِجلَی  اَّمَع  اهیف ، ُجُْرعَی  امَو  ِءآمَّسلا  َنِم  ُلِْزنَی  ام  ُُهلَغْشَی  الَو  اهیف ، ُجُْرعَی 

رد دور  ورف  هچنآ  زا  نآ  رد  دور  الاب  هچنآ  نامسآ و  زا  دیآ  دورف  هچنآ  دنکن  شمرگرس  نآ و  رد  دور  الاب 
الَو ٍءْیَش ، ِْملِع  ْنَع  ٍءْیَش  ُْملِع  ُُهلَغْشَی  الَو  اْهنِم ، ُجُرْخَی  امَو  ِضْرَْألا 

رگید زیچ  هب  ملع  زا  يزیچ  هب  ملع  دنکن  شمرگرس  ونآ  زا  دیآ  نوریب  هچنآ  نیمز و 
الَو ٍءْیَش ، ِْظفِح  ْنَع  ٍءْیَش  ُْظفِح  الَو  ٍءْیَش ، ِْقلَخ  ْنَع  ٍءْیَش  ُْقلَخ  ُُهلَغْشَی 

يزیچ  رگید و  زیچ  يرادهگن  زا  يزیچ  يرادهگن  هن  رگید و  زیچ  ندیرفآ  زا  يزیچ  ندیرفآ  دنکن  شمرگرس  و 
* ُریصَْبلا ُعیمَّسلا  َوُهَو  ٌءْیَش ، ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ٌءْیَش ، ُُهلِدْعَی  الَو  ٌءْیَش ، ِهیواُسی 

* تسا انیب  اونش و  وا  تسین و  وا  دننام  يزیچ  تسین و  وا  لداعم  يزیچ  تسین و  يواسم  وا  اب 
ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُس  ِرِّوَصُْملا ، ِهَّللا  َناْحبُس  ِمَسَّنلا ، ِئِراب  ِهَّللا  َناْحبُس 

هدننیرفآ  ادخ  تسا  هّزنم  شخب ، تروص  يادخ  تسا  هّزنم  ینز ، مد  ره  هدنرآ  دیدپ  ادخ  تسا  هّزنم 
ِِقلاف  ِهَّللا  َناْحبُس  ِروُّنلاَو ، ِتاُملُّظلا  ِلِعاج  ِهَّللا  َناْحبُس  اهِّلُک ، ِجاوْزَْألا 

هدنفاکش  ادخ  تسا  هّزنم  ینشور ، اهیکیرات و  هدنراد  رّرقم  ادخ  تسا  هّزنم  تفج ، دوجوم  ره 
يُری  ام  ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُس  ٍءْیَش ، ِّلُک  ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُس  يوَّنلاَو  ِّبَْحلا 

یندید  ره  هدننیرفآ  ادخ  تسا  هّزنم  زیچ ، ره  هدننیرفآ  ادخ  تسا  هّزنم  هتسه ، هناد و 
، َنیَملاْعلا ِّبَر  ِهَّللا  َناْحبُس  ِِهتاِملَک ، َدادِم  ِهَّللا  َناْحبُس  يُری  امَو ال 

، نایناهج راگدرورپ  ادخ  تسا  هّزنم  شیهانتمان ، تاملک  رادقم  هب  ادخ  تسا  هّزنم  یندیدان ، ره  و 
یلوا  اًلُسُر  ِۀَِکئالَْملا  ِلِعاج  ِضْرَْألاَو ، ِتاوامَّسلا  ِرِطاف  ِهَّللا  َناْحبُس 

ياراد  اهنآ  هک  دومرف  ررقم  یناگداتسرف  ار  ناگتشرف  هکنآ  نیمز  اهنامسآ و  قلاخ  ادخ  تسا  هّزنم 
ِلُک  یلَع  َهَّللا  َّنا  ُءآشَی ، ام  ِْقلَْخلا  ِیف  ُدیزَی  َعابُرَو ، َثُالثَو  یْنثَم  ٍۀَِحنْجا ،

ره ربادخ  یتسارب  دهاوخب و  هچ  ره  تقلخ  رد  دیازفیب  اتراهچ و  اتراهچ  اتهس و  اتهس  اتود و  اتود  دنیاهلاب 
الَف ْکِسُْمی  امَو  اَهل ، َکِسْمُم  الَف  ٍۀَمْحَر  ْنِم  ِساَّنِلل  ُهَّللا  ِحَتْفَی  ام  ٌریدَق ، ٍءْیَش 

سپ  ددنب  ادخ  ار  هچ  ره  دناوتن و  نآ  نتسب  یسک  دیاشگ  ادخ  هک  ار  یتمحر  ره  تسا  اناوت  زیچ 
، ِمَسَّنلا ِئِراب  ِهَّللا  َناْحبُس  ُمیکَْحلا * ُزیزَْعلا  َوُهَو  ِهِدَْعب ، ْنِم  َُهل  َلِسُْرم 

، ینز مد  ره  هدننیرفآ  ادخ  تسا  هّزنم  هنازرف * دنمورین  تسا  وا  دیاشگن و  ار  نآ  یسک  وا  زا 
757 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ِهَّللا  َناْحبُس  اهِّلُک ، ِجاوْزَْألا  ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُس  ِرِّوَصُْملا ، ِهَّللا  َناْحبُس 
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ادخ تسا  هّزنم  یگمه ، تفج  دوجوم  ره  هدننیرفآ  ادخ  تسا  هّزنم  شخب ، تروص  يادخ  تسا  هّزنم 
ِهَّللا  َناْحبُس  يوَّنلاَو  ِّبَْحلا  ِِقلاف  ِهَّللا  َناْحبُس  ِروُّنلاَو ، ِتاُملُّظلا  ِلِعاج 

ادخ تسا  هّزنم  هتسه ، هناد و  هدنفاکش  ادخ  تسا  هّزنم  ینشور ، اهیکیرات و  هدنراد  ررقم 
ِهَّللا  َناْحبُس  يُری  امَو ال  يُری  ام  ِِقلاخ  ِهَّللا  َناْحبُس  ٍءْیَش ، ِّلُک  ِِقلاخ 

ادخ تسا  هّزنم  اهیندیدانو ، اهیندید  هدننیرفآ  ادخ  تسا  هّزنم  زیچ ، ره  هدننیرفآ 
ِیف  ام  ُمَْلعَی  يذَّلا  ِهَّللا  َناْحبُس  َنیَملاْعلا ، ِّبَر  ِهَّللا  َناْحبُس  ِِهتاِملَک ، َدادِم 

رد ار  هچنآ  دنادیم  هک  ییادخ  تسا  هّزنم  نایناهج ، راگدرورپ  ادخ  تسا  هّزنم  شیاهتنمان ، تاملک  رادقم  هب 
، ْمُهُِعبار َوُه  اَّلا  ٍۀَثالَث  يوَْجن  ْنِم  ُنُوکَی  ام  ِضْرَْألا ، ِیف  امَو  ِتاوامَّسلا 

تساهنآ  نیمراهچ  وا  هکنیا  زج  يرفن  هس  ییوگزار  يّرس و  يوگتفگ  دشابن  تسا ، نیمز  رد  ار  هچنآ  اهنامسآ و 
ْمُهَعَم  َوُه  اَّلا  َرَثْکا  الَو  َِکلذ  ْنِم  ینْدا  الَو  ْمُهُسِداس ، َوُه  اَّلا  ٍۀَسْمَخ  الَو 

تساهنآ  اب  وا  هکنیا  زج  نیا  زا  رتشیب  هن  نیا و  زا  رتمک  هن  تساهنآ و  نیمشش  وا  هکنیا  زج  يرفن  جنپ  هن  و 
[987 .] ٌمیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َهَّللا  َّنا  ِۀَمایِْقلا ، َمْوَی  اُولِمَع  اِمب  ْمُُهئِّبَُنی  َُّمث  اُوناک ، امَْنیا 

. تساناد زیچ  رهب  ادخ  یتسارب  دناهدرک  هچنادب  تمایق  زور  رد  دنک  ناشهاگآ  سپس  دنشاب  هک  اجک  ره 
***

: تسا شزرارپ  اوتحمرپ و  رایسب  هک  دوش  هدناوخ  تاولص  نیا  ناضمر ، كرابم  هام  زا  زور  ره  رد  - 3
ِْهیَلَع  اوُّلَص  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ِِّیبَّنلا ، یَلَع  َنوُّلَُصی  ُهَتَِکئالَم  َو  َهَّللا  َّنا 

وا رب  دیتسرف  دورد  مه  امش  دیاهدروآ  نامیا  هکیناسک  يا  ربمایپ  رب  دنتسرف  دورد  شناگتشرف  ادخ و  انامه 
یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  َکَناْحبُسَو ، َْکیَدْعَسَو  ِّبَر  ای  َْکیََّبل  ًامیلْسَت ، اوُمِّلَسَو 

دورد ایادخ  وت  یهّزنم  مهاوخیم و  تداعـس  وت  زا  یپردیپ  مدرک و  تباجا  ار  تروتـسد  مه  نم  اراگدرورپ  لماک ، مالـس  دینک  مالـس  و 
رب تسرف 

َتْکَرابَو  َْتیَّلَص  امَک  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ْكِرابَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم 
يداد  تکرب  يداتسرف و  دورد  هچنانچ  دّمحم  لآ  ودّمحم  رب  هد  تکرب  دّمحم و  لآ  دّمحم و 

َلآَو  ًادَّمَُحم  ْمَحْرا  َّمُهَّللا  ٌدیجَم ، ٌدیمَح  َکَّنا  َمیهاْربا ، ِلآَو  َمیهاْربا  یلَع 
لآ  دّمحم و  رب  زرورهم  ایادخ  يراوگرزب  هدوتس و  وت  یتسارب  میهاربا  لآ  میهاربا و  رب 
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ْمِّلَس  َّمُهَّللا  ٌدیجَم ، ٌدیمَح  َکَّنا  َمیهاْربا ، َلآو  َمیهاْربا  َتْمِحَر  امَک  ٍدَّمَُحم ،

تسرف  مالس  تیحت و  ایادخ  يراوگرزب  هدوتس و  وت  یتسارب  میهاربا  لآ  میهاربا و  رب  يدیزرو  رهم  هچنانچ  دّمحم 
ُْنْنما  َّمُهَّللا  ، ] َنیَملاْعلا ِیف  ٍحُون  یلَع  َتْمَّلَس  امَک  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع 

شخب  تمعن  ایادخ  نایناهج  نایم  رد  حون  ترضح  رب  يداتسرف  تیحت  هچنانچ  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب 
یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َنوُرهَو ، یسُومیلَع  َْتنَنَم  امَک  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع 

رب تسرف  دورد  ایادخ  نوراه  یسوم و  رب  يدیشخب  تمعن  هچنانچ  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب 
، ٍدَّمَُحم ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  [، 988  ] ِِهب انَْتفَّرَش  امَک  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم 

دّمحم لآ  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  ایادخ  يداد  تفارش  ودب  ار  ام  هچنانچ  دّمحملآ  دّمحم و 
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ًادوُمْحَم ًاماقَم  ُْهثَْعباَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِِهب ، انَْتیَدَه  امَک 
شنازیگنارب  ياهدوتس  ماقم  هب  دّمحم و  لآ  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  ایادخ  يدرک  ییامنهار  ودب  ار  ام  هچنانچ 

ْتَعَلَط  امَّلُک  ُمالَّسلا  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َنوُرِخْألاَو ، َنُولَّوَْألا  ِِهب  ُهُِطبْغَی 
هک  نامز  ره  داب  مالس  شلآ  دّمحم و  رب  دنروخ ، هطبغ  وا  رب  نیرخآ  نیلّوا و  هک 

، ْتَقََرب ْوا  ٌْنیَع  ْتَفَرَط  امَّلُک  ُمالَّسلا  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َْتبَرَغ ، ْوا  ٌسْمَش 
، دنز یقربای  دروخ  مهب  یمشچ  کلپ  هک  نامز  ره  داب  مالس  شلآ  دّمحم و  رب  دنک  بورغ  ای  دیشروخ  دیآرب 

امَّلُک ُمالَّسلا  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُمالَّسلا ، َرِکُذ  امَّلُک  ُمالَّسلا  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع 
ره داب  مالس  شلآ  دّمحم و  رب  دوش ، یمالس  رکذ  هک  نامز  ره  داب  مالس  شلآ  دّمحم و  رب 

ُمالَّسلاَو  َنیلَّوَْألا ، ِیف  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُمالَّسلا  ُهَسَّدَق ، ْوا  ٌکَلَم  َهَّللا  َحَّبَس 
مالس  نیلّوا و  نایم  رد  شلآ  دّمحم و  رب  مالس  دنک  شسیدقت  ای  ياهتشرف  دنک  ادخ  حیبست  هک  نامز 

اْینُّدلا ِیف  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُمالَّسلاَو  َنیرِخْألا ، ِیف  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع 
ایند رد  شلآ  دّمحمرب و  مالس  نیرخآ و  رد  شلآ  دّمحم و  رب 

ِلِْحلا  َّبَرَو  ِماقَْملاَو ، ِنْکُّرلا  َّبَرَو  ِمارَْحلا ، ِدَلَْبلا  َّبَر  َّمُهَّللا  ِةَرِخألاَو ،
لح  راگدرورپ  ماقم و  نکر و  راگدرورپ  هکم و  مرتحم  رهش  راگدرورپ  يا  ایادخ  ترخآ  و 

ِءآهَْبلا َنِم  ًادَّمَُحم  ِطْعا  َّمُهللا  َمالَّسلا ، اَّنَع  َکَِّیبَن  ًادَّمَُحم  ِْغْلبا  ِمارَْحلاَو ،
هولج  زا  دّمحم  هب  نک  اطع  ایادخ  ناسرب  مالس  تربمایپ  دّمحم  هب  ام  زا  مرح  و 
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، ِماقَْملاَو َِۀلِْزنَْملاَو  ِۀَلیسَْولاَو ، ِۀَْطبِْغلاَو  ِۀَمارَْکلاَو ، ِروُرُّسلاَو  ِةَرْضَّنلاَو ،

ماقم  تلزنم و  هلیسو و  یلاح و  شوخ  يراوگرزب و  يداش و  یگدنشخرد و  و 
ًادَحا یطُْعت  ام  َلَْضفا  ِۀَمایِْقلا ، َمْوَی  َكَْدنِع  ِۀَعافَّشلاَو  ِۀَْعفِّرلاَو ، ِفَرَّشلاَو 

یکی  هب  ینک  اطع  هک  ار  يزیچ  نیرتهب  زیخاتسر  زور  رد  وت  دزن  تعافش  ماقم و  يدنلب  تفارش و  و 
ًافاعْضا ِْریَْخلاَنِم ، َِقئالَْخلا  یِطُْعت  ام  َقْوَف  ًادَّمَُحم  ِطْعاَو  َکِْقلَخ ، ْنِم 

ربارب نیدنچ  هب  ینکیم  اطع  قیالخ  هب  هک  ار  يریخ  نیرتالاب  دّمحم  هب  نک  اطع  دوخ و  قلخ  زا 
َبَیْطا  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َكُْریَغ ، اهیصُْحی  ًةَریثَک ال 

نیرتکاپ  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  ایادخ  وت  زج  یسک  دناوتن  شاهرامش  هک 
َنیلَّوَْألا  َنِم  ٍدَحا  یلَع  َْتیَّلَص  ام  َلَْضفاَو  یْمناَو  یکْزاَو  َرَهْطاَو ،

نیلّوا  زا  یکی  رب  هک  يدورد  نیرتهب  نیرتهدنیازف و  نیرتوکین و  نیرتهزیکاپ و  و 
یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرا  ای  َکِْقلَخ  ْنِم  ٍدَحا  یلَعَو  َنیرِخْألاَو ،

رب تسرف  دورد  ایادخ  نانابرهم  نیرتنابرهم  يا  یتسرف  دوخ  قلخ  زا  یکی  رب  یلک  روطب  نیرخآ و  و 
َباذَْعلا  ِفِعاضَو  ُهاداع ، ْنَم  ِداعَو  ُهالاو ، ْنَم  ِلاَوو  َنینِمْؤُْملا ، ِریما  ٍّیلَع 

تباذع  نک  نادنچ  ود  دراد و  شنمشد  هک  ره  راد  نمشد  دراد و  شتسود  هک  ره  راد  تسود  نانمؤمریما و  یلع 
ِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم  َکِّیبَن  ِْتِنب  َۀَمِطاف  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ِهِمَد ، یف  َكِرَش  ْنَم  یلَع 

وا رب  دّمحم  تربمایپ  رتخد  همطاف  رب  تسرف  دورد  ایادخ  درک  تکرش  شنوخ  نتخیر  رد  هک  سکنآ  رب  ار 
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ِنَسَْحلا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهللا  اهیف ، َکَِّیبَن  يذآ  ْنَم  ْنَْعلاَو  ُمالَّسلا ، ِِهلآَو 
نسح  رب  تسرف  دورد  ایادخ  درک  هدرزآ  شرتخد  دروم  رد  ار  تربمایپ  هک  یسک  نک  تنعل  داب و  مالس  شلآ  و 

، امُهاداع ْنَم  ِداعَو  امُهالاو ، ْنَم  ِلاَوو  َنیِملْسُْملا ، ِیَماما  ِْنیَسُْحلاَو 
دراد ناشنمشد  هک  ره  راد  نمشد  دراد و  ناشتسود  هک  ره  رادب  تسود  ناناملسم و  ياوشیپ  ود  نیسح  و 

ِْنب  ِِّیلَع  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  امِِهئامِد ، یف  َكِرَش  ْنَم  یلَع  َباذَْعلا  ِفِعاضَو 
نب  یلع  رب  تسرف  دورد  ایادخ  درک  تکرش  ناشنوخ  نتخیر  رد  هک  سکرهرب  ار  تباذع  نک  نادنچ  ود  و 

ِفِعاضَو  ُهاداع ، ْنَم  ِداعَو  ُهالاو ، ْنَم  ِلاَوو  َنیِملْسُْملا ، ِماما  ِْنیَسُْحلا 
نک  نادنچ  ود  ودراد  شنمشد  هک  ره  راد  نمشد  دراد و  شتسود  هک  ره  راد  تسود  ناناملسم و  ياوشیپ  نیسحلا 

ِماما  ٍِّیلَع  ِنب  ِدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ُهَمَلَظ ، ْنَم  یلَع  َباذَْعلا 
ياوشیپ  یلع  نب  دّمحم  رب  تسرف  دورد  ایادخ  درک  متس  وا  هب  هک  ره  رب  ار  تباذع 
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ْنَم  یلَع  َباذَْعلا  ِفِعاضَو  ُهاداع ، ْنَم  ِداعَو  ُهالاو ، ْنَم  ِلاَوو  َنیِملْسُْملا ،

هک  ره  رب  ار  تباذع  نک  نادنچ  ود  دراد و  شنمشد  هک  ره  راد  نمشد  دراد و  شتسود  هک  ره  راد  تسود  ناناملسم و 
ْنَم  ِلاَوو  َنیِملْسُْملا ، ِماما  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ُهَمَلَظ ،

هک  ره  راد  تسود  ناناملسم و  ياوشیپ  دّمحم  نب  رفعج  رب  تسرف  دورد  ایادخ  درک  متس  ودب 
ِلَص  َّمُهللا  ُهَمَلَظ ، ْنَم  یلَع  َباذَْعلا  ِفِعاضَو  ُهاداع ، ْنَم  ِداعَو  ُهالاو ،

تسرف  دورد  ایادخ  درک  متس  وا  هب  هک  ره  رب  ار  تباذع  نک  نادنچ  ود  دراد و  شنمشد  هک  ره  راد  نمشد  دراد و  شتسود 
، ُهاداع ْنَم  ِداعَو  ُهالاو ، ْنَم  ِلاَوو  َنیِملْسُْملا ، ِماما  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَسُوم  یلَع 

دراد شنمشد  هک  ره  راد  نمشد  دراد و  شتسود  هک  ره  راد  تسود  ناناملسم و  ياوشیپ  رفعج  نب  یسوم  رب 
ِْنب  ِِّیلَع  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ِهِمَد ، یف  َكِرَش  ْنَم  یلَع  َباذَْعلا  ِفِعاضَو 

نب  یلع  رب  تسرف  دورد  ایادخ  درک  تکرش  شنوخ  نتخیر  رد  هک  سک  ره  رب  ار  تباذع  نک  نادنچ  ود  و 
ِفِعاضَو  ُهاداع ، ْنَم  ِداعَو  ُهالاو ، ْنَم  ِلاَوو  َنیِملْسُْملا ، ِماما  یسُوم 

نک  نادنچ  ود  دراد و  شنمشد  هک  ره  راد  نمشد  دراد و  شتسود  هک  ره  راد  تسود  ناناملسم و  ياوشیپ  یسوم 
ِماما  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ِهِمَد ، یف  َكِرَش  ْنَم  یلَع  َباذَْعلا 

ياوشیپ  یلع  نب  دّمحم  رب  تسرف  دورد  ایادخ  درک  تکرش  شنوخ  نتخیر  رد  هک  سک  ره  رب  ار  تباذع 
ْنَم  یلَع  َباذَْعلا  ِفِعاضَو  ُهاداع ، ْنَم  ِداعَو  ُهالاو ، ْنَم  ِلاَوو  َنیِملْسُْملا ،

سک  ره  رب  ار  تباذع  نک  نادنچ  ود  دراد و  شنمشد  هک  ره  راد  نمشد  دراد و  شتسود  هک  ره  راد  تسود  ناناملسم و 
، ُهالاو ْنَم  ِلاَوو  َنیِملْسُْملا ، ِماما  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ُهَمَلَظ ،

دراد شتسود  هک  ره  راد  تسود  ناناملسم و  ياوشیپ  دّمحم  نب  یلع  رب  تسرف  دورد  ایادخ  درک  متس  ودب  هک 
یَلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ُهَمَلَظ ، ْنَم  یلَع  َباذَْعلا  ِفِعاضَو  ُهاداع ، ْنَم  ِداعَو 

رب تسرف  دورد  ایادخ  درک  متس  ودب  هک  سک  ره  رب  ار  تباذع  نک  نادنچ  ود  دراد و  شنمشد  هک  ره  راد  نمشد  و 
، ُهاداع ْنَم  ِداعَو  ُهالاو ، ْنَم  ِلاَوو  َنیِملْسُْملا ، ِماما  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا 

دراد شنمشد  هک  ره  راد  نمشد  دراد و  شتسود  هک  ره  راد  تسود  ناناملسم و  ياوشیپ  یلع  نب  نسح 
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ِماما  ِهِدَْعب  ْنِم  ِفَلَْخلا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ُهَمَلَظ ، ْنَم  یلَع  َباذَْعلا  ِفِعاضَو 
ياوشیپ  وا  زا  سپ  راگدای  رب  تسرف  دورد  ایادخ  هدرک  متس  ودب  هک  سک  ره  رب  ار  تباذع  نک  نادنچ  ود  و 

َمُهللا  [، 989  ] ُهَجَرَف ْلِّجَعَو  ، ] ُهاداع ْنَم  ِداعَو  ُهالاو ، ْنَم  ِلاَوو  َنیِملْسُْملا ،
ایادخ امرف  باتش  شجرف  رد  دراد و  شنمشد  هک  ره  راد  نمشد  ودراد  شتسود  هک  ره  راد  تسود  ناناملسم و 
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، َکِِّیبَن ِْتِنب  َۀَّیَقُر  یَلَع  ِّلَص  َّمُهللا  َکِِّیبَن ، ْیَْنبا  ِرِهاَّطلاَو  ِمِساْقلا  یَلَع  ِّلَص 

تربمایپ  رتخد  هیقر  رب  تسرف  دورد  ایادخ  تربمایپ  نارسپ  رهاط  مساق و  رب  تسرف  دورد 
ْنَْعلاَو  َکِِّیبَن ، ِْتِنب  َمُوْثلُک  ِّما  یَلَع  ِّلَص  َّمُهللا  اهیف ، َکَِّیبَن  يذآ  ْنَم  ْنَْعلا  َو 

نک  تنعل  تربمایپ و  رتخد  موثلک  ما  رب  تسرف  دورد  ایادخ  درزآوا  دروم  رد  ار  تربمایپ  هک  سک  نآ  رب  نک  تنعل  و 
یف  َکَِّیبَن  ُْفلْخا  َّمُهللا  َکِِّیبَن ، ِۀَّیِّرُذ  یَلَع  ِّلَص  َّمُهللا  اهیف ، َکَِّیبَن  يذآ  ْنَم 

یتسرپرس  تربمایپ  ياجب  ایادخ  تربمغیپ  نادنزرف  رب  تسرف  دورد  ایادخدرزآ  وا  دروم  رد  ار  تربمایپ  هک  ار  یسک 
ْمِهِدَدَع  ْنِم  اْنلَعْجا  َّمُهللا  ِضْرَْألا ، ِیف  ْمَُهل  ْنِّکَم  َّمُهللا  ِِهْتَیب ، ِلْها 

هّدع  هرمز  رد  ار  ام  ایادخ  نیمز  رد  ار  ناشتموکح  نک  اجرباپ  ایادخ  ریگ  هدهع  هب  ار  شنادناخ 
ْمِِهلْحَِذب  ُْبلْطا  َّمُهَّللا  ِۀَِینالَْعلاَو ، ِّرِّسلا  ِیف  ِّقَْحلا  َیلَع  ْمِهِراْصناَو  ْمِهِدَدَمَو ،

ماقتنا  ناتِِسب  ایادخ  اراکشآ  هچ  یناهنپ و  رد  هچ  هد  نامرارق  قح  رب  اهنآ  نارای  ناراککمک و  و 
ِلُک  َْسَاب  ٍۀَنِمُْؤم  َو  ٍنِمُْؤم  ِّلُک  ْنَع  َو  ْمُْهنَع  َو  اَّنَع  َّفُک  َو  ْمِِهئآمِد ، َو  ْمِهِْرتِو  َو 

ره رش  ینامیا  اب  نز  نمؤم و  درم  ره  زا  ناشیا و  زا  ام و  زا  راد  زاب  ار و  ناشنوخ  صاصق و  و 
[990 .] اًلیْکنَت ُّدَشا  َو  ًاسَْاب  ُّدَشا  َکَّنا  اِهتَیِصاِنب ، ٌذِخآ  َْتنا  ٍۀَّبآد  ِّلُک  َو  ٍغاط ، َو  ٍغاب 

همه زا  تتبوقع  تازاجمو  رتتخـس  همه  زا  يریگتخـس  رد  وت  اریز  تسا  وت  تسدـب  شراـهم  هک  ار  يروناـج  ره  شکرـس و  رگمتس و 
. تسا رتدیدش 

یف  یبِحاص  ای  َو  یَتبْرُک  یف  یتَّدُع  ای  ییوگیم : هاگنآ  هدومرف : سوواط » نب  دّیس  »
رد ممدمه  يا  یگدزمغ و  لاح  رد  ماهریخذ  يا  ******************** 

ُِرتاَّسلا َْتنا  یتَبْغَر  یف  یتَیاغ  ای  َو  یتَمِْعن  یف  یِّیلَو  ایَو  یتَّدِش 
هدنناشوپ  ییوت  نم  تبغر  قوش و  ياهتنم  يا  تمعن و  رد  متسرپرس  يا  یتخس و 

ای یتَئیطَخ  یل  ْرِفْغاَف  یتَْرثَع  ُلیقُْملا  َو  یتَعْوَر  ُنِمْؤُْملا  َو  یتَرْوَع 
يا  ارم  ياطخ  زرمایب  مشزغل  ریگهدیدان  ممیب و  سرت و  شخبناما  میتشز و 

، َكُْریَغ ُهُجِّرَُفی  ٍّمَِهل ال  َكوُعْدا  ّینا  َّمُهللا  ییوگیم : و  َنیمِحاَّرلا * َمَحْرا 
وت زج  یسک  دنکن  شفرطرب  هک  یهودنا  دروم  رد  مناوخب  ار  وت  ایادخ  نانابرهم ********* نیرتنابرهم 

ّالا ُغَْلُبت  ٍۀَبْغَِرل ال  َو  َْتنا ، اَّلا  ُهُفِشْکَی  ٍبْرَِکلَو ال  َِکب ، اَّلا  ُلاُنت  ٍۀَمْحَِرلَو ال 
زج دیسر  ناوتن  نادب  هک  یقوش  دروم  رد  وت و  زج  دنکن  شفرطرب  هک  یگتفرگ  يارب  وت و  هلیسوب  زج  دسرن  هک  یتمحر  دروم  رد  و 
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یل  َْتنِذا  ام  َِکنْاَش  ْنِم  َناک  امَکَف  َّمُهللا  َْتنا ، اَّلا  اهیضْقَی  ٍۀَجاِحلَو ال  َِکب ،

يدومرف  هزاجا  نم  هب  هک  دوب  وت  نأش  هکنانچمه  ایادخ  وت  زج  درواینرب  ار  نآ  یسک  هک  یتجاح  دروم  رد  وت و  قیفوت  هب 
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يِدِّیَس  َِکنْاَش  ْنِم  ْنُکَْیلَف  َكِرْکِذ ، ْنِم  ِِهب  ینَتْمِحَر  َو  َِکتَلَئْسَم ، ْنِم  ِِهب 
دشاب نینچ  دیاب  وت  نأش  زا  نم  ياقآ  يا  سپ  يدیزرو  رهم  نم  هب  تیروآدای  هلیسوب  منک و  تساوخرد  وت  زا 

ُةاجَّنلاَو َُکتْوَجَر ، امیف  ِلاْضفِْإلا  ُِدئآوَع  َو  َُکتْوَعَد ، امیف  یل  َُۀباجِْإلا 
یهد  متاجن  دشاب و  یشخب  نوزف  تادیاع  مراد  وت  هب  دیما  هچنآ  رد  ییامرف و  متباجا  مدناوخ  ار  وت  هچنآ  رد  هک 

َکَتَمْحَر  َّناَف  َکَتَمْحَر ، َُغْلبا  ْنا  اًلْها  ْنُکا  َْمل  ْناَف  ِهیف ، َْکَیلا  ُتْعِزَف  اَّمِم 
وت تمحر  ًامّلسم  مسرب  وت  رهم  تمحر و  هب  هک  مرادن  یگتسیاش  نم  رگا  مدروآ و  هانپ  وت  هب  شاهرابرد  هچنآ  زا 

، ِلْضَْفلا ُلْها  َْتناَف  اًلْها  َِۀباجِْإِلل  ْنُکا  َْمل  ْنا  َو  ینَعَسَت  َو  ینَُغْلبَت  ْنا  ٌلْها 
یلضف  لها  وت  یلو  مرادن  ار  اعد  تباجا  یگتسیاش  نم  رگا  دریگارف و  ارم  دسرب و  نم  هب  هک  تسا  هتسیاش 

َُکلَئْسا  ُمیرَک ، ای  یهلا  ای  َُکتَمْحَر ، ینْعَسَْتلَف  ٍءْیَش ، َّلُک  ْتَعِسَو  َُکتَمْحَرَو 
هب  مهاوخ  وت  زا  میرک  يادخ  يا  نم  يادخ  يا  دوش  لماش  مه  ارم  دیاب  سپ  ددرگ  لماش  ار  زیچ  همه  تتمحر  و 

َجِّرَُفت  ْنا  َو  ِِهْتَیب ، ِلْها  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  ِمیرَْکلا ، َکِهْجَِوب 
ییاشگب  ار  ملد  هودنا  هکنیا  شنادناخ و  دّمحم و  رب  یتسرف  دورد  هک  تراوگرزب  تاذ  قح 

ْنِم  ینَقُزَْرت  َو  َِکتَمْحَِرب ، ینَمَحَْرت  َو  یّمَغ  َو  یبْرَک  َفِشْکَت  َو  یّمَه 
ینادرگ  میزور  دوخ  لضف  زا  ینک و  محر  نم  هب  دوخ  تمحر  هب  ینک و  فرطرب  ار  ماهصغ  يراتفرگ و  و 

[991 .] ٌبیُجم ٌبیرَق  ِءآعُّدلا ، ُعیمَس  َکَّنا  َِکلْضَف ،
. یتسه هدنهد  خساپ  کیدزن و  ییاعد و  ياونش  وت  یتسارب  هک 

***
: ناوخب ناضمر  كرابم  هام  زا  زور  ره  رد  تسا  هدمآ  ربتعم  بتک  رد  نینچمه  - 4

ّینا  َّمُهَّللا  ٌلِضاف ، َِکلْضَف  ُّلُکَو  ِِهلَْضفِاب ، َِکلْضَف  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا 
زا ایادخ  تسا  رترب  وت  لضفهمه  نآ و  نیرترب  زا  تلضف  زا  مهاوخ  وت  زا  ایادخ 

َِکقْزِر  ُّلُکَو  ِهِّمَعِاب ، َِکقْزِر  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  هِّلُک ، َِکلْضَِفب  َُکلَئْسا 
وت يزور  مامت  هچرگ  دوشیم ) همه  لماش  هک   ) اهنآ نیرتیمومع  زا  تیزورزا  مهاوخ  وت  زا  ایادخ  یگمه  وت  لضف  قح  هب  مهاوخ  وت 
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َِکئآطَع  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ِهِّلُک ، َِکقْزِِرب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ٌّمآع ،

تیاطع  زا  مهاوخ  وت  زا  ایادخ  تیزور  ماسقا  همه  هب  مهاوخ  وت  زا  ایادخ  تسا  یمومع 
ّینا  َّمُهللا  ِهِّلُک ، َِکئآطَِعب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ٌءینَه ، َِکئآطَع  ُّلُکَو  ِهِأَنْهِاب ،

زا ایادخ  وت  ياطع  ماسقا  همه  هب  مهاوخ  وت  زا  ایادخ  تساراوگ  وت  ياطع  عاونا  همه  هکنیا  اب  اهاطع  نیرتاراوگ  زا 
َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ٌلِجاع ، َكِْریَخ  ُّلُکَو  ِِهلَجْعِاب ، َكِْریَخ  ْنِم  َُکلَئْسا 

مهاوخ  وت  زا  ایادخ  تسا  سردوز  تیاهیکین  مامت  هکیتروص  رد  اهنآ  نیرتسردوز  هب  تیکین  ریخ و  زا  مهاوخ  وت 
َِکناسْحا  ُّلُکَو  ِِهنَسْحِاب ، َِکناسْحا  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ِهِّلُک ، َكِْریَِخب 

وت ناسحا  همه  تناسحا و  نیرتهب  مهاوخ  وت  زا  ایادخ  تیکین  عاونا  همه  هب 
یُنبیُجت  اِمب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ِهِّلُک ، َِکناسْحِاب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ٌنَسَح ،

ینک  متباجا  هچنادب  مهاوخ  وت  زا  ایادخ  ار  تناسحا  عاونا  مامت  مهاوخ  وت  زا  ایادخ  تسوکین 
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َكِْدبَع  ٍدَّمَُحم  ِلآو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو  ُهَّللا ، ای  یْنبِجاَف  َُکلَئْسا ، َنیح  ِِهب 
هدنب  وا  لآ  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  ادخ و  يا  نک  متباجا  سپ  مهاوخ  وت  زا  هک  یماگنه 

َِکبیَجنَو  َکِْقلَخ ، َنُود  َکِّیَِجنَو  َِکنیماَو  یفَطْصُْملا  َِکلوُسرَو  یضَتْرُْملا 
ترهوگ  کین  قلخ و  نایم  زا  تزار  مرحم  تیحو و  رب  نیما  تاهدیزگرب و  هداتسرف  تاهدیدنسپ و 

َِکتَرَیِخَو  َِکلوُسَر ، یلَع  ِّلَصَو  َِکبیبَحَو ، ِقْدِّصلِاب  َکِِّیبَنَو  َكِدابِع ، ْنِم 
تاهدیزگرب  لوسر و  رب  تسرف  درود  تتسود و  یتسارب و  تربمایپ  وت و  ناگدنب  زا 

ِِهْتَیب  ِلْها  یلعَو  ِرینُْملا ، ِجارِّسلا  ِریذَّنلا ، ِریشَْبلا  َنیَملاْعلا ، َنِم 
نادناخ  رب  كانبات و  غارچ  نآ  هدنناسرت  هدنهد و  دیون  نایناهج  زا 

، َکِسْفَِنل ْمُهَتْصَلْخَتْسا  َنیذَّلا  َِکتَِکئالَم  یلَعَو  َنیرِهاَّطلا ، ِراْربَْألا 
ار اهنآ  شیوخ و  يارب  ار  اهنآ  يدنادرگ  صلاخ  هک  تناگتشرف  رب  شاهزیکاپ و  وکین و 

، ِقْدِّصلِاب َْکنَع  َنُوِئْبُنی  َنیذَّلاَِکئآِیْبنا  یلَعَو  َکِْقلَخ ، ْنَع  ْمُهَْتبَجَحَو 
دنهد ربخ  یتسارب  وت  زا  هک  تناربمایپ  رب  یتشاد و  روتسم  دوخ  قلخ  زا 
َنیَملاْعلا  یَلَع  ْمُهَْتلَّضَفَو  َِکیْحَِوب ، ْمُهَتْصَصَخ  َنیذَّلا  َِکلُسُر  یلَعَو 

نایناهج  رب  شیوخ  ياهتلاسر  هلیسوب  یتشاد و  ناشصوصخم  شیوخ  یحو  هب  هک  تنالوسر  رب  و 
، َِکتَمْحَر یف  ْمُهَْتلَخْدا  َنیذَّلا  َنیِحلاَّصلا  َكِدابِع  یلَعَو  َِکتالاسِِرب ،

تتمحر  رد  يدرک  ناشلخاد  هک  تاهتسیاش  ناگدنب  رب  يداد و  ناشیرترب 
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َلیئَْربَج  یلَعَو  َنیرَّهَطُْملا ، َِکئآِیلْواَو  َنیدِشاَّرلا ، َنیدَتْهُْملا  ِۀَِّمئَْألا 
لیئربج  رب  تاهزیکاپ و  ناتسود  ربهر و  هدش و  ییامنهار  نایاوشیپ  نآ 

َناوْضِر  َو  ِراَّنلا ، ِنِزاخ  ٍِکلام  َو  ِتْوَْملا ، ِکَلَمَو  َلیفارْساَو  َلیئآکیمَو 
« ناوضر  » رب خزود و  رادهنیزخ  کلام »  » رب گرم و  هتشرف  لیفارسا و  لیئاکیم و  و 

َکِشْرَع  ِۀَلَمَحَو  ِنیمَْألا ، ِحوُّرلاَو  ِسُدُْقلا ، ِحُورَو  ِنانِْجلا ، ِنِزاخ 
وت شرع  بّرقم  نیلماح  نیمالاحور و  سدقلاحور و  تشهب و  رادهنیزخ 

َیِّلَُصی  ْنا  ُّبُِحت  یتَّلا  ِةالَّصلِاب ، َّیَلَع  ِْنیَِظفاْحلا  ِْنیَکَلَْملا  یلَعَو  َنیبَّرَقُْملا ،
دنتسرف دورد  هک  يراد  تسود  هک  يدورد  نم  نابهگن  هتشرف  ود  رب  و 

ًۀَکَرابُم ًةریثَک ، ًۀَبِّیَط  ًةالَص  َنیضَرَْألا ، ُلْهاَو  ِتاوامَّسلا  ُلْها  ْمِْهیَلَع  اِهب 
كرابم  رایسب و  كاپ و  يدورد  ناشیا  رب  ناینیمز  ناینامسآ و  نادب 

یَلَع  ْمُهَلْضَف  اِهب  ُنِّیَُبت  ًۀَلِضاف ، ًۀَفیرَش  ًۀَنِطاب ، ًةَرِهاظ  ًۀَیِمان ، ًۀَیِکاز 
ار ناشیا  يرترب  دورد  نادب  يزاس  راکشآ  هک  يرترب  فیرش و  ناهنپ و  راکشآ و  هدنیازف و  هزیکاپ و  و 

، َۀَلیضَْفلاَو َفَرَّشلاَو  َۀَلیسَْولا ، ًادَّمَُحم  ِطْعاَو  َّمُهللا  َنیرِخْألاَو ، َنیلَّوَْألا 
ار تلیضف  فرش و  هلیسو و  دّمحم  هب  نک  اطع  ایادخ و  نیرخآ  نیلّوا و  رب 

ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ًادَّمَُحم  ِطْعاَو  َّمُهللا  ِِهتَّما ، ْنَع  ًاِّیبَن  َْتیَزَج  ام  َْریَخ  ِهِزْجاَو 
شکاپ نادناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  هک  دّـمحم - هب  نک  اطع  ایادـخ و  شتما  زا  ار  يربمیپ  یهد  شاداپ  هک  يزیچ  رتهب  هب  هدـب  شـشاداپ  و 

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 603 

http://www.ghaemiyeh.com


- داب
، ًۀَلیضَف ٍۀَلیضَف  ِّلُک  َعَمَو  ًۀَلیسَو ، ٍۀَلیسَو  ِّلُک  َعَمَو  ًۀَْفلُز ، ٍۀَْفلُز  ِّلُک  َعَم  ِِهلآَو ،

رگید یتلیضف  یتلیضف  ره  اب  رگید و  ياهلیسو  ياهلیسو  ره  اب  رگید و  ياهبتر  ماقم و  ياهبتر  ماقم و  ره  اب 
َْتیَطْعا  ام  َلَْضفا  ِۀَمایِْقلا ، َمْوَی  َُهلا  َو  ًادَّمَُحم  یطُْعت  ًافَرَش ، ٍفَرَش  ِّلُک  َعَمَو 

ینک  اطع  هک  يزیچ  نیرتهب  تمایق  زور  رد  شلآ  دّمحم و  هب  یهدب  رگید  یتفارش  یتفارش  ره  اب  و 
ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ًادَّمَُحم  ْلَعْجاَو  َّمُهللا  َنیرِخْألاَو ، َنیلَّوَْألا  َنِم  ًادَحا 

هیلع  هَّللا  یلص  دّمحم  هد  رارق  ایادخ و  نیرخآ  نیلّوا و  زا  يدحا  هب 
، ًالِْزنَم َكَْدنِع  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ْمُهَحَْسفاَو  ًاِسلْجَم ، َْکنِم  َنیلَسْرُْملا  یَنْدا  ِِهلآَو ،

نادرگ  دوخ  شیپ  رد  لزانم  نیرتعیسو  تشهب  رد  ار  شلزنم  سلجم و  رد  دوخب  نالوسر  نیرتکیدزن  ار  هلآ  و 
َلَّوا  َو  ٍعَّفَشُم ، َلَّوا  َو  ٍِعفاش ، َلَّوا  ُْهلَعْجاَو  ًۀَلیسَو ، َْکَیلا  ْمَُهبَْرقاَو 

نیتسخن  تسا و  هتفریذپ  شتعافش  هک  یسک  نیتسخن  مه  عیفش و  نیتسخن  هد  شرارق  دوخ و  دزن  رد  هلیسو  رظن  زا  دارفا  نیرتکیدزن  و 
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َنُولَّوَْألا  ِِهب  ُهُِطبْغَی  يذَّلا  َدوُمْحَْملا  َماقَْملا  ُْهثَْعباَو  ٍِلئاس ، َحَْجناَو  ٍِلئآق ،
نیلّوا  وا  هب  دنرب  هطبغ  هک  هتسیاش  یماقم  هب  شزیگنارب  هدنهاوخ و  نیرتاورتجاح  هدنیوگ و 

ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َُکلَئْساَو  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرا  ای  َنوُرِخْألاَو ،
لآ  دّمحم و  رب  یتسرف  دورد  هک  مهاوخ  وت  زا  نانابرهم و  نیرتنابرهم  يا  نیرخآ  و 

یتَئیطَخ  ْنَع  َزَواَجت  َو  یتَوْعَد  َبیُجتَو  یتْوَص  َعَمْسَت  ْناَو  ٍدَّمَُحم ،
يرذگب  میاطخ  زا  ینک و  تباجا  ار  میاعد  يونشب و  میادص  هکنیا  دّمحم و 

ام یل  َزِْجُنتَو  یتَجاح  َیِضْقَتَو  یتَِبلَط  َحِْجُنتَو  یْملُظ  ْنَع  َحَفْصَتَو 
ماهدعو  هچنادب  یهدب و  ماهتساوخ  ینک و  میاور  تجاح  ینک و  یشوپمشچ  ممتس  زا  و 

ْنَع  َوُفْعَتَو  یبُونُذ  َرِفْغَتَو  [ 992  ] یّنِم َلَبْقَتَو   ] یتَْرثَع َلیُقتَو  ینَتْدَعَو 
زا يزرمایب و  ار  مهانگ  يریگ و  هدیدان  ار  مشزغل  ینک و  افو  ياهدرک 

یَنبِّذَُعت  َو ال  ینَمَحَْرت  َو  یّنَع  َضِْرُعت  َو ال  یلَمَع  َلَّبَقَت  َو  یمْرُج 
ینکن  مباذع  ینک و  محر  نم  هب  ینادرگن و  نم  زا  ور  يریذپب و  ارم  لمع  يرذگب و  ممرج 

ینَمِرَْحت  الَو  ُهَعَسْواَو ، ُهَبَیْطا  ِقْزِّرلا  َنِم  ینَقُزَْرتَو  ینَِیلَْتبَتالَو  ینَِیفاُعتَو 
ینکن  ممورحم  اهیزور و  نیرتخارف  نیرتكاپ و  زا  هد  میزور  يزاسن و  میالتبم  ینک و  متسردنت  و 

َۀَقاط ام ال  یْنلِّمَُحت  الَو  يرْزِو  یّنَع  ْعَضَو  یْنیَد  یّنَع  ِْضقاَو  ِّبَر ، ای 
ار شتقاط  هک  یهنن  مشود  رب  يراب  يرادرب و  مشود  زا  ار  مهانگ  راب  ینک و  ادا  ار  مضرق  راگدرورپ و  يا 

، ٍدَّمَُحم َلا  َو  ًادَّمَُحم  ِهیف  َْتلَخْدا  ٍْریَخ  ِّلُک  یف  یْنلِخْداَو  َيالْوَمای ، ِِهب  یل 
ار دّمحم  لآ  دّمحم و  نآ  رد  يدرک  لخاد  هک  يریخ  ره  رد  ارم  ینادرگ  لخاد  نم و  رورس  يا  مرادن 

َُکتاوَلَص  ٍدَّمَُحم ، َلآ  َو  ًادَّمَُحم  ُْهنِم  َتْجَرْخا  ٍءوُس  ِّلُک  ْنِم  ینْجِرْخاَو 
وت ياهدورد  هک  ار  دّمحم  لآ  دّمحم و  نآ  زا  يدروآ  نورب  هک  يرش ) و   ) يدب ره  زا  يروآ  منوریب  و 

* ُُهتاکََربَو ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  ْمِْهیَلَعَو ، ِْهیَلَع  ُمالَّسلاَو  َنیعَمْجا ، ْمِْهیَلَعَو  ِْهیَلَع 
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شتاکرب  ادخ و  تمحر  ناشیا و  رب  وا و  رب  مالس  یگمه و  داب  ناشیا  رب  وا و  رب 
ینَتْدَعَو  امَک  یل  ْبِجَتْساَف  ینَتْرَما  امَک  َكوُعْدا  ّینا  َّمُهللا  وگب : هبترم  هس  هاگنآ 

يدومرف  ماهدعو  هچنانچ  ار  میاعد  ناسر  تباجا  هب  سپ  يداد  مروتسد  هکنانچ  مناوخ  ار  وت  ایادخ  ****** 
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، ٍۀَمیظَع ِْهَیلا  یب  ٍۀَجاح  َعَم  ٍریثَک ، ْنِم  اًلیلَق  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  وگب : سپس  * 

مراد  نادب  نم  هک  یگرزب  سب  زاین  اب  رایسب  زا  یکدنا  مهاوخ  وت  زا  ایادخ  ****** 
َیَلَع  ُْنْنماَف  ٌریسَی ، ٌلْهَس  َْکیَلَع  َوُهَو  ٌریثَک ، يْدنِع  َوُهَو  ٌمیدَق ، ُْهنَع  َكانِغَو 

هن  ّتنم  تجاح  نادب  نم  رب  سپ  تسا  ناسآ  لهس و  وت  يارب  یلو  رایسب  نم  شیپ  تجاح  نآ  ياهدوب و  نادب  زاینیب  میدق  زا  وت  یلو 
[993 .] َنیَملاْعلا َّبَر  َنیما  ٌریدَق ، ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنا  ِِهب ،

. نایناهج راگدرورپ  يا  نک  تباجا  ییاناوت  زیچ  ره  رب  وت  هک 
***

هدرک تیاور  مالـسلا  هیلع  یقتدّـمحم  ماما  ترـضح  زا  رایزهم  نب  ّیلع  ردـقلالیلج  ّقثوم و  يوار  زا  هعنقم »  » باتک رد  دـیفم » خیـش  - » 5
: یناوخب ار  اعد  نیا  نآ ، رخآ  ات  هام  لّوا  زا  ناضمر ، هام  زور  بش و  زا  تقو  ره  رد  تسا  بحتسم  هک  تسا 

ُلُک  ینْفَیَو  یْقبَی  َُّمث  ٍءْیَش ، َّلُک  َقَلَخ  َُّمث  ٍءْیَش ، ِّلُک  َْلبَق  َناک  يذَّلا  اَذ  ای 
تسه  هچ  ره  دنام و  یقاب  وا  اهنت  سپس  ار و  زیچ  ره  دیرفآ  زیچ و  ره  زا  شیپ  ياهدوب  هک  يا 

ِتاوامَّسلا  ِیف  َْسَیل  يذَّلا  اَذ  ایَو  ٌءْیَش ، ِِهْلثِمَک  َْسَیل  يذَّلا  اَذ  ای  ٍءْیَش ،
ياهنامسآ  رد  وا  زج  يدوبعم  هک  يا  يزیچ  شدننام  تسین  هک  يا  دوش  یناف 

ٌهلا  َّنُهَْنَیب  الَو  َّنُهَتَْحت ، الَو  َّنُهَقْوَف  الَو  یْلفُّسلا  َنیضَرَْألا  ِیف  الَو  یلُْعلا 
اهنآ نیبام  رد  هن  اهنآ و  ریز  هن  اهنآ و  قوف  هن  نییاپ و  ياهنیمز  رد  هن  الاب و 
یلَع  ِّلَصَف  َْتنا ، اَّلا  ِِهئآصْحا  یلَع  يْوقَی  ًادْمَح ال  ُدْمَْحلا  ََکل  ُهُْریَغ ، ُدَبُْعی 

رب تسرف  دورد  وت  زج  یسک  شاهرامش  رب  درادن  ییاناوت  هک  یشیاتس  نآ  شیاتس  تسوت  صاخ  تسین 
[994 .] َْتنا ّالا  اِهئآصْحا  یلَع  يْوقَی  ًةالَص ال  ٍدِّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم 

. وت زج  یسک  شاهرامش  رب  دشاب  هتشادن  ییاناوت  هک  يدورد  دّمحم  لآ  دّمحم و 
***

ره رد  ار  اعد  نیا  دناوخب  سک  ره  هک  تسا  هدرک  لقن  یقاب » نب  دّیـس  « » رایتخا  » باتک زا  حابـصم »  » و نیمالادـلب »  » رد یمعفکخیـش » - » 6
: دزرمایب وا  زا  اريرایسب  ناهانگ  لاعتم  دنوادخ  ناضمر ، هام  زا  زور 
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َكِدابِع  یلَع  َتْضَرَْتفاَو  َنآْرُْقلا ، ِهیف  َْتلَْزنا  يذَّلا  َناضَمَر ، ِرْهَش  َّبَر  َّمُهَّللا 

تناگدنب  رب  يدرک  بجاو  ار و  نآرق  نآ  رد  يدروآ  دورف  هک  یناضمر  هام  راگدرورپ  يا  ایادخ 
، ٍماع ِّلُک  یفَو  ِماْعلا  اَذه  یف  ِمارَْحلا  َِکْتَیب  َّجَح  یْنقُزْراَو  َمایِّصلا ، ِهیف 

لاس  ره  رد  لاس و  نیا  رد  ار  هبعک )  ) تمرتحم هناخ  جح  نک  نم  يزور  ار و  هزور  هام  نیا  رد 
[995 .] ِمارْکِْإلا َو  ِلالَْجلا  اَذ  ای  َكُْریَغ  اهُرِفْغَی  ُهَّناَف ال  َماظِْعلا ، َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغاَو 
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. يراوگرزب تلالج و  بحاص  يا  وت  زج  یسک  ار  اهنآ  دزرماین  یتسارب  هک  ار  گرزب  ناهانگ  میارب  زرمایب  و 
***

زور ره  رد  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  نداتـسرف  تاولـص  ناضمر  هام  تابحتـسم  زا  و  هدومرف : هعنقم »  » رد دیفم » خیـش  - » 7
[996 .] دراد يرتشیب  تلیضف  دتسرفب  رتدایز  رگا  و  هبترم ، دص 

: ناضمر كرابم  هام  ِنّیعم  ياهزور  ای  اهبش  ِصوصخم  لامعا 

. تسا هدش  رکذ  يروما  تسا ، فیرش  هام  نیا  زا  ینّیعم  ياهزور  ای  اهبش  صوصخم  هک  یلامعا  دروم  رد 
: تسا هدش  رکذ  لمع  دنچ  هام  لّوا  بش  يارب  هام : لّوا  بش 

. دناهتسناد ییافک )  ) بجاو ار  نآ  یضعب  هک  دورب  لاله  تیؤر  غارس  هب  - 1
هب باطخ  دـنک و  دـنلب  نامـسآ  هب  ار  اهتسد  دـیامن و  هلبق  هب  ور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  قبط  درک ، تیؤر  ار  لاله  یتقو  - 2

: دیوگب دنک و  لاله 
ِْنمَْألِاب  اْنیَلَع  ُهَّلِها  َّمُهللا  َنیَملاْعلا ، ُّبَر  ُهَّللا  َکُّبَرَو  ّیبَر 

ّتینما  اب  نک  ون  ام  رب  ار  هام  نیا  ایادخ  تسا  نایناهج  راگدرورپ  ادخ  وت  راگدرورپ  نم و  راگدرورپ 
یضَْرتَو  ُّبُِحت  ام  یلا  ِۀَعَراسُْملاَو  ِمالْسِْإلاَو ، ِۀَمالَّسلاَو  ِنامیِْإلاَو ،

يوش  دونشخ  يراد و  تسود  وت  هچنادب  نتفرگ  یشیپ  مالسا و  یتمالس و  نامیا و  و 
ُهَّرُض  اَّنَع  ْفِرْصاَو  ُهَنْوَعَو ، ُهَْریَخ  اْنقُزْراَو  اذه ، انِرْهَش  یف  اَنل  ْكِراب  َّمُهللا 

هام  نیا  نایز  ام  زا  نادرگب  نک و  ام  يزور  ار  نآ  کمک  یبوخ و  ریخ و  هام و  نیا  رد  ام  هب  هد  تکرب  ایادخ 
[997 .] ُهَتَْنِتفَو ُهَئالَبَو  ُهَّرَشَو ،

. ار شاهنتف  الب و  رش و  و 
768 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

هلبق بناـج  هب  ار  فیرـش  يور  درکیم ، تیؤر  ار  ناـضمر  هاـم  لـاله  هک  یتـقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  هک  هدـش  تـیاور 
: تفگیم دومرفیم و 

ِۀَِیفاْعلاَو ِمالْسِْإلاَو ، ِۀَمالَّسلاَو  ِنامیِْإلاو ، ِْنمَْألِاب  اْنیَلَع  ُهَّلِها  َّمُهللا 
لماک  تیفاع  مالسا و  یتسردنت و  نامیا و  ّتینما و  هبنک  ون  ام  رب  ار  هام  نیا  ایادخ 

ِةالَّصلا یَلَع  ِنْوَْعلاَو  ِعِساْولا ، ِقْزِّرلا  َو  ِماقْسَْألا ، ِعافِدَو  ِۀَلَّلَجُْملا ،
زامن رب  کمک  عیسو و  يزور  اهدرد و  زا  عافد  و 

ُهْمَّلَسَت  َو  َناضَمَر ، ِرْهَِشل  انْمِّلَس  َّمُهللا  ِنآْرُْقلا ، ِةَوِالت  َو  ِمایِْقلا ، َو  ِمایِّصلاَو 
ملاس  ناضمر و  هام  يارب  ار  ام  نک  ملاس  ایادخ  نآرق  توالت  يرادهدنز و  بش  هزور و  و 

، اَّنَع َتْوَفَع  ْدَق  َو  َناضَمَر ، ُرْهَش  اَّنَع  َیِضَْقنَی  یّتَح  ِهیف  انْمِّلَسَو  اَّنِم ،
یشاب  هتشذگ  ام  زا  وت  ناضمر و  هام  ام  زا  درذگب  ات  رادب  ملاس  نآ  رد  ار  امو  نک  شتفایرد  ام  زا 

[998 .] انَتْمِحَرَو اَنل  َتْرَفَغَو 
. یشاب هداد  رارق  شیوخ  رهم  دروم  هدیزرمآ و  ار  ام  و 

: وگب يدرک  لاله  تیؤر  نوچ  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  و 
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َْتلَْزناَو  ُهَمایِص ، اْنیَلَع  َتْضَرَْتفا  ِدَقَو  َناضَمَر ، ُرْهَش  َرَضَح  ْدَق  َّمُهللا 
نآ  رد  يداتسرف  ورف  ار و  هام  نیا  هزور  ام  رب  ياهدرک  بجاو  وت  دمآ و  ناضمر  هام  ایادخ 

یلَع  اَّنِعا  َّمُهَّللا  ِناقْرُْفلاَو ، يدُْهلاَنِم  ٍتانَِّیبَو  ِساَّنِلل  ًيدُه  ُنآْرُْقلا ، ِهیف 
رب ار  ام  هدب  کمک  ایادخ  تسا  لطاب  قح و  زیمت  تیاده و  زا  ییاهتجح  تسا و  مدرم  يامنهار  هک  ار  نآرق 

ٍرُْسی یف  اَنل  ُهْمِّلَسَو  ُْهنِم ، انْمِّلَسَو  ِهیف ، انْمِّلَسَو  اَّنِم ، ُْهلَّبَقَتَو  ِهِمایِص ،
یناسآ  رد  نادرگ  ملاس  ام  يارب  زین  ار  نآ  هام و  نیا  زا  هام و  نیا  رد  ار  ام  رادب  ملاس  ریذپب و  ام  زا  ار  نآ  نآ و  هزور 

[999 .] ُمیحَر ای  ُنمْحَر  ای  ٌریدَق ، ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنا  ٍۀَِیفاعَو ، َْکنِم 
. نابرهم يا  هدنیاشخب  يا  يرداق  زیچ  ره  رب  وت  یتسارب  هک  یتسردنت  و 

***
هام لاله  هب  شرظن  هک  درکیم  روبع  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلانیز  ماما  ترـضح  يزور  هک  هدرک  تیاور  هللا  همحر  سوواط » نب  دّیـس  - » 3

: تفگ داتسیا و  داتفا ، ناضمر 
769 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

، ِریدْقَّتلا ِلِزانَم  یف  ُدِّدَرَتُْملا  ُعیرَّسلا ، ُِبئاَّدلا  ُعیطُْملا  ُْقلَْخلا  اَهُّیا 
نّیعم  ياهلزنم  رد  هدننک  دمآ  تفر و  ناباتش و  و  تکرح ) رد   ) هتسویپ رادربنامرف  قولخم  يا 

، َمَُهْبلا َِکب  َحَضْواَو  َمَلُّظلا ، َِکب  َرََّون  ْنَِمب  ُْتنَما  ِریبْدَّتلا ، ِکَلَف  یف  ُفِّرَصَتُْملا 
راکـشآ وت  هب  ار  مهبم  ادـیپان و  ياههار  درک و  نشور  وت  هب  ار  اهیکیرات  هک  ییادـخ  نآ  هب  مراد  ناـمیا  ریبدـت  رادـم  رد  هدـننک  شدرگ  و 

هدرک 
َِکب  َّدَحَف  ِِهناْطلُس ، ِتامالَع  ْنِم  ًۀَمالَعَو  ِهِْکُلم ، ِتایا  ْنِم  ًۀَیا  َکَلَعَجو 

وت هب  ار  نامز  هداد و  رارق  شتنطلس  تامالع  زا  یتمالع  شییاورنامرف و  ياههناشن  زا  ياهناشن  ار  وت  و 
ِةَرانِْإلاَو ِلُوفُْألاو ، ِعُولُّطلاَو  ِناصْقُّنلاَو ، ِلامَْکلِاب  َکَنَهَْتماَو  َنامَّزلا ،

ینکفاوترپ  بورغ و  عولط و  ناصقن و  لامک و  هب  تشاداو  ار  وت  تخاس و  دودحم 
ام ُهَناْحبُس  ٌعیرَس ، ِِهتَدارا  یلاَو  ٌعیطُم ، َُهل  َْتنا  َِکلذ  ِّلُک  یف  ِفوُسُْکلاَو ،

هک  ادخ  تسا  هّزنم  ناباتش  شاهدارا  يوسب  يرادربنامرف و  وا  نامرف  تحت  رد  وت  اهنآ  مامت  رد  نتفرگ و  و 
ٍرْهَش َحاتْفِم  کَلَعَج  َِکنْاَش ، یف  َعَنَص  ام  َفَْطلاَو  َكِْرما ، یف  َرَّبَد  ام  َبَجْعا 

هام  دیلک  ار  وت  هداد  ماجنا  وت  راک  رد  هک  یتعنص  تسا  قیقد  هچ  درب و  راکب  وت  رما  رد  يریبدت  زیگناتفگش  هچ 
، َکَِقلاخَو یِقلاخَو  َکَّبَرَو ، یِّبَر  َهَّللا  ُلَئْساَف  ٍثِداح ، ٍْرمَِأل  ٍثِداح ،

وت راگدیرفآ  دوخ و  راگدیرفآ  وت و  راگدرورپ  دوخ و  راگدرورپ  ادخ  زا  ون  يراک  يارب  هداد  رارق  يون 
ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصی  ْنا  َكَرِّوَصُمَو ، يرِّوَصُمَو  َكَرِّدَقُمَو ، يرِّدَقُمَو 

لآ  دّمحم و  رب  دتسرف  دورد  هک  مهاوخ  وت  رگتروص  ودوخ  شخبتروص  وت و  هدننکریدقت  دوخ و  هدننک  ریدقت  و 
اَهُسِّنَُدت ٍةَراهَطَو ال  ُماَّیَْألا ، اَهُقَحْمَت  ٍۀکََرب ال  َلالِه  َکَلَعْجَی  ْناَو  ٍدَّمَُحم ،

دنکن شاهدولآ  هک  ياهزیکاپ  هام  دربن و  شَنیب  زا  راگزور  هک  یتکرب  هام  ار  وت  دهد  رارق  دّمحم و 
ٍدْعَس ال َلالِه  ِتائِّیَّسلا ، َنِم  ٍۀَمالَسَو  ِتافألا ، َنِم  ٍْنما  َلالِه  ُماثْألا ،

يدوعسم  هتسجخ و  هام  اهیدب  زا  یتمالس  تافآ و  زا  ّتینما  هام  ناهانگ 
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ُُهبوُشَی  ٍْریَخَو ال  ٌرْسُع ، ُهُجِزاُمی  ٍرُْسیَو ال  ُهَعَم ، َدَکَن  ٍنُْمیَو ال  ِهیف ، َسَْحن 
هک  يریخ  هام  دوشن و  طولخم  يراوشد  اب  هک  یناسآ  هام  دشابن و  نآ  اب  یلالم  هک  ینومیم  هام  دشابن و  نآ  رد  یسحن  هک 

ِلَص  َّمُهللا  ٍمالْساَو ، ٍۀَمالَسَو  ٍناسْحاَو ، ٍۀَمِْعنَو  ٍنامیاَو ، ٍْنما  َلالِه  ٌّرَش ،
رب تسرف  دورد  ایادخ  مالسا  یتمالس و  ناسحا و  تمعن و  نامیا و  ّتینما و  هام  ددرگن  هدولآ  يّرش  هب 

ْنَم  یکْزاَو  ِْهیَلَع ، َعَلَط  ْنَم  یضْراْنِم  اْنلَعْجاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع 
یناسک  نیرتهزیکاپ  هدرک و  عولط  وا  رب  هام  نیا  هک  یمدرم  نیرتدونشخ  زا  ار  ام  هد  رارق  دّمحم و  لآ  دّمحم و 

770 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، َِۀبْوَّتلاَو ِۀَعاَّطِلل  ِهیف  َّمُهللا  اَنْقِّفَوَو  ِهیف ، ََکل  َدَّبَعَت  ْنَم  َدَعْساَو  ِْهَیلا ، َرَظَن 

هبوت  يرادربنامرف و  هب  هام  نیا  رد  ایادخ  ار  ام  راد  قفوم  هدرک و  نآ  رد  ار  وت  شتسرپ  هک  یسک  نیرتدنمتداعس  هدرک و  هاگن  نادب  هک 
ِهیف  انِْسْبلاَو  ِۀَمْعِّنلا ، َرْکُش  ِهیف  انْعِزْواَو  َِۀبْوَْحلاَو ، ِماثْالا  َنِم  ِهیف  انْمِصْعاَو 

رد ام  هب  ناشوپب  ار و  تتمعن  رکش  هام  نیا  رد  ام  هب  نک  ماهلا  اطخ و  ناهانگ و  زا  نآ  رد  راد  نامهاگن  و 
ُناَّنَْملا  َْتنا  َکَّنا  َۀَّنِْملا ، ِهیف  َِکتَعاط  ِلامِْکتْسِاب  اْنیَلَع  ْمِْمتاَو  ِۀَِیفاْعلا ، َنَنُج 

تعمن  رپ  ییوت  یتسارب  هک  نک  مامت  ام  رب  تتعاطا  لماک  ماجنا  هلیسوب  ار  دوخ  ّتنم  یتسردنت و  ياهرپس  هام  نیا 
َْکنِم  ًانْوَع  ِهیف  اَنل  ْلَعْجاَو  َنیبِّیَّطلا ، ِِهلآ  ٍدَّمَُحم و  یلَع  ُهَّللا  یَّلَصَو  ُدیمَْحلا ،

دوخ بناج  زا  یکمک  هام  نیا  رد  ام  يارب  راد  ررقم  شکاپ و  لآ  دّمحم و  رب  ادخ  دورد  هدوتس و 
ِلُک  ْنِم  ُمَرْکَْألا  َکَّنا  اْهلَّبَقَتَو ، َِکتَعاط ، ِضَرَتْفُم  ْنِم  ِْهَیلا  انَْتبَدَن  ام  یلَع 

همه  نیرتمیرک  وت  هک  ار  نآ  ریذپب  دوخ و  بجاو  تعاط  يدناوخ و  نادب  ار  ام  هچنآ  ماجنا  يارب 
[1000 .] َنیَملاْعلا َّبَر  َنیما  َنیما  ٍمیحَر ، ِّلُک  ْنِم  ُمَحْرَْألاَو  ٍمیرَک ،

. نایناهج راگدرورپ  يا  نیمآ  نیمآ  ینابرهم  ره  زا  رتنابرهم  ینامیرک و 
ات دـنک ، ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هام  لّوا  بش  رد  - 5 [ 1001 .] تسا بحتـسم  تایاور  زا  یـضعب  قبط  هام  لّوا  بش  لـسغ  - 4
. تشذگ اًلبق  نآ  حرش  هک  دیامن ، ناضمر  هام  زامن  تعکر  رازه  ندناوخ  هب  عورش  هام ، لّوا  بش  زا  - 6 [ 1002 .] دوش هدوشخب  شناهانگ 

هحفص 712) )
زا دـنک و  تیافک  ار  يو  روما  ات  دـهاوخب  ادـخ  زا  دـناوخب و  ار  ماعنا  هروس  دـمح و  هروس  تعکر  ره  رد  هک  دـناوخب  زامن  تعکر  ود  - 7
زین هحفص 692 )  ) نابعـش هام  رخآ  بش  لامعا  رد  هک  دناوخب  ار  اعد  نیا  - 8 [ 1003 .] دیامن ظفح  ار  وا  اهیرامیب  زا  دـسرتیم و  هک  هچنآ 

: تسا هدمآ 
 ... ُكَرابُْملا ُرْهَّشلا  اَذه  َّنِإ  َّمُهَّللا 

: دناوخب تسا ، هدش  لقن  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  هک  ار  اعد  نیا  دنک و  دنلب  ار  اهتسد  برغم  زامن  زا  دعب  - 9 . 
َۀَِنئاخ ُمَْلعَی  ْنَم  ای  ٌریدَق ، ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُهَو  َریبْدَّتلا ، ُِکلْمَی  ْنَم  ای  َّمُهَّللا 

تنایخ  دنادیم  هک  يا  تسا  رداق  زیچ  ره  رب  وا  تسوا و  تسدب  روما  ریبدت  هک  يا  ایادخ 
َمُهَّللا  ُریبَْخلا ، ُفیطَّللا  َوُهَو  ُریمَّضلا ، ُّنُِجتَو  ُروُدُّصلا ، یِفُْخت  امَو  ُِنیْعَْألا 

ایادخ هاگآ  قیقد  تسوا  دنراد و  روتسم  شیوخ  رد  اهلد  دننک و  ناهنپ  اههنیس  ار  هچنآ  ار و  اهمشچ 
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َوُه ْنَّمِم  الَو  َلِسَکَف ، َیِقَش  ْنَّمِم  اْنلَعَْجتالَو  َلِمَعَف ، يَون  ْنَّمِم  اْنلَعْجا 
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هک  یناسک  زا  هن  درک و  یلبنت  هدش و  تخبدب  هک  یناسک  زا  هدم  نامرارق  دننک و  لمع  شلابندب  دننک و  ّتین  هک  یناسک  زا  ار  ام  هد  رارق 
اَم یلَع  اَّنِعاَو  ِلَلِْعلا ، َنِم  انَناْدبا  ْحِّحَص  َّمُهَّللا  ُلِکَّتَی ، ٍلَمَع  ِْریَغ  یلَع 

هچنآ  رب  هد  نامکمک  اهیرامیب و  زا  ار  ناماهندب  نادرگ  ملاس  ایادخ  دننک  دامتعا  ششوک  راک و  ریغ  رب 
اْنیَّدا ْدَقَو  اذه ، َكُرْهَش  اَّنَع  َیِضَْقنَی  یّتَح  ِلَمَْعلا ، َنِم  اْنیَلَع  َتْضَرَْتفا 

ام رب  ار  هچنآ  هکیلاح  رد  وت  هام  نیا  ام  زا  درذگب  ات  لمع  زا  ام  رب  ياهدرک  بجاو 
انْطِّشَنَو ِهِمایِِقل ، انْقِّفَوَو  ِهِمایِص ، یلَع  اَّنِعا  َّمُهللا  اْنیَلَع ، ِهیف  َکَضوُْرفَم 

زامن ندناوخ  يارب  راد و  نامقفوم  شیرادهدنز  بش  هب  هد و  کمک  هام  نیا  هزور  رب  ار  ام  ایادـخ  میـشاب  هداد  ماجنا  يدوب  هدومرف  بجاو 
هام  نیا  رد 

َّمُهللا ال ِةاکَّزلا ، َءآتیا  ِهیف  اَنل  ْلِّهَسَو  ِۀَئآرِْقلا ، َنِم  اْنبُجَْحت  الَو  ِةالَّصِلل ، ِهیف 
ایادخ ار  تاکز  نتخادرپ  ام  رب  نادرگ  ناسآ  رادم و  ناممورحم  نآرق  تئارق  زا  هدب و  امب  یطاشن 

َراْطفِْإلا اْنقُزْرا  َّمُهللا  ًابَطَع ، الَو  ًامَقَس  الَو  ًابَعَت ، الَو  ًابَصَو  اْنیَلَع  ْطِّلَُست 
ندرک  راطفا  نک  ام  يزور  ایادخ  ار  تکاله  هن  ويرامیب  هن  جنر و  هن  یتسس و  یگتسخ و  ام  رب  نادرگم  هریچ 

ام ْرِّسَیَو  َِکقْزِر ، ْنِم  ُهَتْمَسَق  ام  ِهیف  اَنل  ْلِّهَس  َّمُهَّللا  ِلالَْحلا ، َِکقْزِر  ْنِم 
ار هچنآ  نادرگ  ناسآ  ياهدرک و  ام  بیصن  تیزور  زا  هک  ار  یمهس  نآ  هام  نیا  رد  ام  رب  نک  لهس  ایادخ  لالح  يزور  زا 

َنِم  ًاِصلاخ  ِماثْألا ، َنِم  ًاّیِقَن  ًابِّیَط ، ًالالَح  ُْهلَعْجاَو  َكِْرما ، ْنِم  ُهَتْرَّدَق 
زا صلاخ  ناهانگ و  زا  هزیکاپ  كاپ و  لالح و  هد  شرارق  ياهتشاد و  رّرقم  تنامرف  قبط 

، ٍمارَح الَو  ٍثیبَخ  َْریَغ  ًابِّیَط  اَّلا  انْمِعُْطت  َّمُهللا ال  ِمارْجَْألاَو ، ِراصْألا 
مارح  هن  دشاب و  دیلپ  هن  هک  كاپ  یکاروخ  زج  ناروخم  ام  رب  ایادخ  تایانج  یصاعم و 

ِّرِّسلِاب ُهُْملِع  ْنَم  ای  ٌماقْسا ، الَو  ٌسَنَد  ُُهبوُشَی  ًالاَلَح ال  اَنل  َکَقْزِر  ْلَعْجاَو 
ناهن  هب  شییاناد  هک  يا  دشابن  اهیرامیب  یکرچ و  هب  هدولآ  هک  لالح  ام  يارب  ار  تیزور  هد  رارق  و 

ِلُک  یلَع  َوُه  ْنَم  ای  ِناسْحِْإلِاب ، ِهِدابِع  یلَع  اًلِّضَفَتُم  ای  ِنالْعَْألاب ، ِهِْملِعَک 
ره رب  وا  هک  يا  دومرف  لضفت  ناسحا  هب  شناگدنب  ربهک  يا  تسا  راکشآ  هب  شییاناد  دننامه 

، َكَرْسُع اْنبِّنَجَو  َكَرْکِذ ، انْمِْهلا  ٌریبَخ ، ٌمیلَع  ٍءْیَش  ِّلُِکب  َو  ٌریدَق ، ٍءْیَش 
هب  راد و  رانکرب  ار  ام  تیراوشد  زاو  نکماهلا  امهب  ار  دوخ  رکذ  تسا  هاگآ  اناد و  زیچ  ره  هب  تساناوت و  زیچ 

، ایالَْبلا َنِم  انْمِصْعا  َو  ِدادَّسِلل ، انْقِّفَو  َو  ِداشَّرِلل ، انِدْها  َو  َكَرُْسی ، اْنِلناَو 
نامظوفحم اهالب  زا  رادـب و  نامقفوم  تسرد  مکحم و  ياهراک  هب  نک و  نامییامنهار  باوص  ياهراک  هب  نامناسرب و  تناسآ  تاروتـسد 

راد
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الَو ُهُْریَغ ، ِبُونُّذلا  َمیظَع  ُرِفْغَی  ْنَم ال  ای  ایاطَْخلاَو ، ِرازْوَْألا  َنِم  اَّنُصَو 
وا زج  ار  گرزب  ناهانگ  دزرماین  هک  يا  راد  نامهاگن  اهاطخ  ناهانگ و  زا  و 

یلَع  ِّلَص  َنیمَرْکَْألا ، َمَرْکاَو  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرا  ای  َوُه ، اَّلا  َءوُّسلا  ُفِشْکَی 
رب تسرف  دورد  نامیرک  نیرتمیرک  نانابرهم و  نیرتنابرهم  يا  وا  زج  ار  اهیدب  دنکن  فرطرب  و 

يْوقَّتلاَو  ِِّرْبلِابَو  ًالُوبْقَم ، انَمایِص  ْلَعْجاَو  َنیبِّیَّطلا ، ِِهْتَیب  ِلْهاَو  ٍدَّمَُحم 

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 609 

http://www.ghaemiyeh.com


يراکزیهرپ  یکین و  هب  امرف و  تهاگرد  لوبقم  ار  ام  هزور  شکاپ و  نادناخ  دّمحم و 
انَماِیق َو  ًاروُفْغَم ] اَنبْوَح  َو  ، ] ًاروُکْشَم انَیْعَس  ْلَعْجاَف  َِکلذَک  َو  ًالوُصْوَم ،

ار نامیراد  هدنز  بش  هد و  رارق  ششخب  دروم  ار  ام  ناهانگ  ریدقت و  دروم  ار  ام  ششوک  نینچمه  هد و  شدنویپ 
اَْنبِّنَجَو ینْسُْحِلل  انِدْهاَو  ًاعوُمْسَم ، انَئآعُدَو  ًاعُوفْرَم ، انَناُرق  َو  ًاروُْربَم ،

امرف تیاده  کین  راک  هب  ار  ام  امرف و  تباجا  هب  نورقم  ار  ناماعد  هتفر و  الاب  میاهدناوخ ) هک   ) ار ام  نآرق  هتفریذپ و  کین 
اَنل ْفِعاض  َو  ِتاجَرَّدلا ، اََنل  ِلْعا  َو  يرُْسْیِلل  انْرِّسَیَو  يرْسُْعلا 

ود ار  ام  تانسح  ربالاب و  ار  ام  تاجرد  اهناسآ و  يارب  رادب  نامایهم  راد و  نامرانکرب  اهیراوشد  زا  و 
اََنل ْرِفْغاَو  ِتاوَعَّدلا ، اَّنِم  ْعَمْساَو  َةالَّصلاَو ، َمْوَّصلا  اَّنِم  ْلَْبقاَو  ِتانَسَْحلا ،

زرمایب ار  ام  ياهاطخ  ونشب و  ار  ام  ياهاعد  ریذپب و  ار  ام  زامن  هزور و  نک و  نادنچ 
، َنیِزئاْفلا َنیِلماْعلا  َنِم  اْنلَعْجاَو  ِتائِّیَّسلا ، اَّنَع  ْزَواَجتَو  ِتائیطَْخلا ،

بایماک  ناگدننک  لمع  زا  ار  ام  هد  رارق  ورذگرد  ام  ناهانگ  زا  و 
ُرْهَش َیِضَْقنَی  یّتَح  َنّیلآَّضلا ، َالَو  ْمِْهیَلَع  ِبوُضْغَْملا  َنِم  اْنلَعَْجت  الَو 

هام  ام  زا  درذگب  ات  ناهارمگزا  هن  ناگدش و  بضغ  زا  هدم  نامرارق  و 
، اَنلامْعا ِهیف  َْتیَّکَز  َو  انَماِیق ، َو  انَمایِص  ِهیف  َْتِلبَق  ْدَق  َو  اَّنَع ، َناضَمَر 

هدرک  هزیکاپ  كاپ و  ار  ام  لامعا  یشاب و  هتفریذپ  ار  نامیرادهدنز  بش  هزور و  وت  ناضمر و 
ُهلِْإلا  َکَّناَف  انَبیصَن ، ٍْریَخ  ِّلُک  ْنِم  ِهیف  َْتلَزْجا  َو  اَنبُونُذ ، ِهیف  َتْرَفَغَو 

دوبعم ییوت  یتسارب  هک  یشاب  هداد  لماک  دح  هب  یکین  ریخ و  ره  زا  هام  نیا  رد  ار  ام  هرهب  یشاب و  هدیزرمآ  ار  نامناهانگ  و 
[1004 .] ٌطیُحم ٍءْیَش  ِّلُِکب  َْتناَو  ُبیرَْقلا ، ُّبَّرلاَو  ُبیجُْملا ،

. يراد هطاحا  زیچ  ره  رب  وت  کیدزن و  راگدرورپ  هدننک و  تباجا 
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: دناوخب تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  ار  اعد  نیا  لّوا ، بش  رد  - 10
يذَّلا  َناضَمَر ، ُرْهَش  اذه  ِنآْرُْقلا ، َلِّزَنُم  َناضَمَر ، ِرْهَش  َّبَر  َّمُهللا 

هک  تسا  ناضمر  هام  نیا  نآرق  هدنتسرف  ورف  ناضمر و  هام  راگدرورپ  يا  ایادخ 
َمُهللا  ِناقْرُْفلاَو ، يدُْهلا  َنِم  ٍتانَِّیب  ٍتایآ  ِهیف  َْتلَْزناَو  َنآْرُْقلا ، ِهیف  َْتلَْزنا 

ایادخ تسا  لطاب  قح و  زیمت  تیاده و  ياهتجح  اهنآ  هک  تسا  ییاههیآ  نآ  رد  ياهدومرف و  لزان  ار  نآرق  نآ  رد 
اَّنِم ُهْمِّلَسَو  ِهیف ، انْمِّلَسَو  اَنل  ُهْمِّلَس  َّمُهَّللا  ِهِماِیق ، یلَع  اَّنِعاَو  ُهَمایِص ، اْنقُزْرا 

راد تمالس  هب  نآ  رد  ار  ام  رادبملاس و  ام  يارب  ار  هام  نیا  ایادخ  نک  کمک  ام  هب  شیرادهدنز  بش  رب  نادرگ و  ام  يزور  ار  شاهزور 
، ِمُوتْحَْملا ِْرمَْألا  َنِم  ُرِّدَُقتَو  یضْقَت  امیف  ْلَعْجاَو  ٍةافاعُمَو ، َْکنِم  ٍرُْسی  یف 

دوخ یمتح  ردق  اضق و  نآ  رد  هد  رارق  نک و  شتفایرد  ام  زا  دوخ  بناج  زا  یلماک  یتسردنت  یناسآ و  رد  ار  نآ  و 
ُّدَُری يذَّلا ال  ِءآضَْقلا  َنِم  ِرْدَْقلا ، ِۀَْلَیل  یف  ِمیکَْحلا  ِْرمَْألا  َنِم  ُقُْرفَت  امیفَو 

درادن تشگرب  هک  یمّلسم  یمتح و  ردق  اضق و  نآ  زا  ردق  بش  رد  ینک  ادج  هک  هنامیکح  روتسد  نآ  رد  و 
، ْمُهُّجَح ِروُْربَْملا  ِمارَْحلا ، َِکْتَیب  ِجاَّجُح  ْنِم  ینَُبتْکَت  ْنا  ُلَّدَُبی ، الَو 

هتفریذپ  ناشجح  هکنانآ  هبعک )  ) تمرتحم هناخ  نایجاح  هرمز  رد  یسیونب  ار  ام  مان  هک  تسین  ریذپرییغت  و 
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ْلَعْجا  َو  ْمُُهتائِّیَس ، ْمُْهنَع  ِرَّفَکُْملا  ْمُُهبُونُذ ، ِروُفْغَْملا  ْمُُهیْعَس ، ِروُکْشَْملا 
هد  رارق  تسا و  هدش  ناربج  ناشاهیدب  هدیزرمآ و  ناشناهانگ  ریدقت و  دروم  ناشیعس  و 

[1005 .] ِلالَْحلا ِقْزِّرلا  َنِم  َّیلَع  َعِّسَُوتَو  يرْمُع  َلیُطت  ْنا  ُرِّدَُقتَو ، یضْقَت  امیف 
. یهد هعسوت  نم  رب  دوخ  لالح  يزور  زا  هدومرف و  ینالوط  ار  مرمع  هک  ییامرف  ردقم  هچنآ  رد 

. تسا بش  نیا  هب  طوبرم  زین  هّیداّجس » هفیحص   » مراهچ لهچ و  ینارون  رایسب  ياعد  - 11
هدش تیاور  دوش . توالت  رایـسب  نآرق  تسا  راوازـس  ناضمر ، هام  عورـش  اب  هک  تسا  دـیجم  نآرق  توالت  هام ، نیا  رد  هّمهم  روما  زا  - 12

: دندناوخیم ار  انعمرپ  رایسب  ياعد  نیا  تئارق ، زا  لبق  نآرق  توالت  تقو  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  هک  تسا 
ِدَّمَُحم َِکلوُسَر ، یلَع  َكِْدنِع  ْنِم  ُلَْزنُْملا  َُکباتِک  اذه  َّنا  ُدَهْشا  ّینا  َّمُهللا 

دّمحم تاهداتسرف  رب  وت  دزن  زا  هدش  لزان  هکتسا  یباتک  نیا  هک  مهد  یهاوگ  نم  ایادخ 
، َکِِّیبَن ِناِسل  یلَع  ُقِطاَّنلا  َکُمالَکَو  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللاِْدبَع ، ِْنب 

هتشگ  يراج  تربمغیپ  نابز  رب  هک  تسوت  يایوگ  مالک  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللادبع  نب 
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، َكِدابِع َْنَیبَو  َکَْنَیب  امیف  اًلِصَّتُم  اًْلبَحَو  َکِْقلَخ ، یلا  َْکنِم  ًایِداه  ُهَْتلَعَج 
يدینادرگ  تناگدنب  نیبام  دوخ و  نیبام  رد  ياهتسویپ  هتشر  يداد و  رارق  شیوخ  قلخ  رب  دوخ  يامنهار  ار  نآ  و 

، ًةَدابِع ِهیف  يرَظَن  ْلَعْجاَف  َّمُهللا  ََکباتِکَو ، َكَدْهَع  ُتْرَشَن  ّینا  َّمُهللا 
تدابع  نآ  رد  ارم  رظن  هد  رارق  سپ  ایادخ  ار  وت  باتک  دهع و  میورشیپ )  ) مدرک زاب  نم  ایادخ 

ِنایَِبب  َظَعَّتا  ِنَّمِم  یْنلَعْجاَو  ًاراِبتْعا ، ِهیف  يرِْکفَو  ًارِْکف ، ِهیف  یتَئآِرقَو 
نایب  هب  دریگ  دنپ  هکیناسک  زا  منادرگب  روآ و  تربع  نآ  رد  ار  مرکف  هشیدنا و  يور  زا  نآ  رد  ار  متئارق  و 

یعْمَس  یلَع  یتَئاِرق  َْدنِعْعَبْطَت  الَو  َکیصاعَم ، َبَنَتْجاَو  ِهیف ، َکِظِعاوَم 
نم  شوگ  رب  مندناوخ  ماگنه  نَزَم  رهُم  دنک و  يرود  تیاهتیصعم  زا  نآ و  رد  وت  ياهدنپ 

، اهیف َرُّبَدَت  ًۀَئاِرق ال  یتَئاِرق  ْلَعَْجت  الَو  ًةَواشِغ ، يرََصب  یلَع  ْلَعَْجت  الَو 
دشابن نآ  رد  ربدت  هک  یندناوخ  ار  مندناوخ  نادرگم  هدرپ و  ماهدید  رب  زادنیم  و 

ْلَعَْجت  َو ال  َِکنید ، ِِعیارَِشب  ًاذِخآ  ُهَماکْحا ، َو  ِِهتایا  ُرَّبَدَتا  یْنلَعْجا  َِلب 
هدم  رارق  ار و  وت  نید  تاروتسد  مریگرب  رد  شماکحا و  تایآ و  رد  منک  ربدت  هک  نک  منانچ  هکلب 

. ُمیحَّرلا ُفوُؤَّرلا  َْتنا  َکَّنا  ًارَذَه ، یتَئاِرق  َو ال  ًۀَْلفَغ ، ِهیف  يرَظَن 
. ینابرهم فوؤر و  وت  یتسارب  هک  هدوهیب  ار  متئارق  هن  يربخیب و  رظن  نآ  رد  ارم  رظن 

: دندناوخیم ار  اعد  نیا  دیجم  نآرق  تئارق  زا  دعب  و 
َکِِّیبَن  یلَع  ُهَْتلَْزنا  يذَّلا  َِکباتِک ، ْنِم  َْتیَضَق  ام  ُْتأَرَق  ْدَق  ّینا  َّمُهَّللا 

ربمایپ رب  يدومرف  لزان  هک  یباتک  نامه  تباتک  زا  يدوب  هدرک  مکح  ار  هچنآ  مدناوخ  نم  ایادخ 
ُلُِحی  ْنَّمِم  یْنلَعْجا  َّمُهَّللا  انَّبَر ، ُدْمَْحلا  َکَلَف  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِقِداَّصلا ،

درمشیم لالح  هک  یناسک  زا  منادرگب  ایادخ  ام  راگدرورپ  يا  تسوت  صاخ  دمحسپ  شلآ  وا و  رب  وت  دورد  تیوگتسار 
یف  ًاْسنا  یل  ُْهلَعْجاَو  ِهِِهباشَتُمَو ، ِهِمَکْحُِمب  ُنِمُْؤیَو  ُهَمارَح ، ُمِّرَُحیَو  َُهلالَح ،

رد نم  مدمه  ار  نآ  نآ و  هباشتم  مکحم و  هب  دراد  نامیا  ار و  شمارح  دناد  مارح  ار و  شلالح 
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ًۀَجَرَد اهَأَرَق  ٍۀَیا  ِّلُِکب  ِهیقُْرت  ْنَّمِم  یْنلَعْجاَو  يرْشَح  یف  ًاْسناَو  يْربَق 
ياهجرد  هب  دناوخب  هک  نآ  زا  هیآ  ره  هب  ار  وا  يرب  الاب  هکیناسک  زا  ارم  هد  رارق  هد و  رارق  مرشحم  زور  رد  ممدمه  مربق و 

[1006 .] َنیَملاْعلا َّبَر  َنیما  َنیّیِّلِع ، یلْعا  یف 
. نایناهج راگدرورپ  يا  امرف  تباجا  تشهب  ياههاگیاج  نیرتالاب  رد 

ص775 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
775 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: تسا هدش  لقن  ریز  حرش  هب  یلامعا  ناضمر  هام  لّوا  زور  يارب  هام  لّوا  زور 
ّانا هروس  دـمح و  هروس  لّوا  تعکر  رد  درازگب و  زامن  تعکر  ود  - 3 [ 1008 .] دزاس وبشوخ  بالگ  اب  ار  دوخ  - 2 [ 1007 .] دنک لسغ  - 1

ار اهيدب  دنوادخ  دناوخب  ار  زامن  نیا  سک  ره  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  دناوخب . تساوخ ، هک  ياهروس  ره  دمح و  مود  تعکر  رد  انحتف و 
هدمآ هحفص 597  رد  هک   ) ار هام  لّوا  زامن  تعکر  ود  - 4 [ 1009 .] دشاب ادخ  تیامح  هانپ  رد  هدنیآ  لاس  ات  دنک و  عفد  يو  زا  لاس  نآ  رد 

: دناوخب ار  اعد  نیا  رجف  عولط  زا  دعب  - 5 [ 1010 .] دزادرپب هقدص  دروآ و  اجب  تسا )
ِهیف  َْتلَْزناَو  ُهَمایِص ، اْنیَلَع  َتْضَرَْتفا  ِدَقَو  َناضَمَر ، ُرْهَش  َرَضَح  ْدَق  َّمُهَّللا 

نآ  رد  ياهدومرف  لزان  ياهدرک و  بجاو  ام  رب  ار  نآ  هزور  وت  دمآ و  ناضمر  هام  ایادخ 
یلَع  اَّنِعا  َّمُهَّللا  ِناقْرُْفلاَو ، يدُْهلا  َنِم  ٍتانَِّیبَو  ِساَّنِلل  ًيدُه  َنآرُْقلا ،

نتفرگ  رب  ار  ام  هد  کمک  ایادخ  تسا  لطاب ) قح و  نایم   ) زیمت تیاده و  زا  ییاهتجح  مدرم و  يامنهار  هک  ار  نآرق 
َکَّنا  ٍۀَِیفاعَو ، َْکنِم  ٍرُْسی  یف  اَنل  ُهْمِّلَسَو  اَّنِم ، ُهْمَّلَسَتَو  اَّنِم ، ُْهلَّبَقَتَو  ِهِمایِص ،

وت انامه  هک  تدوخ  تیفاع  یگدوسآ و  رد  ام  يارب  نادرگ  شملاس  نک و  شتفایرد  ام  زا  یبوخب  ریذپب و  ام  زا  ار  نآ  شاهزور و 
[1011 .] ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع 

. یئاناوت زیچ  ره  رب 
ترضح هک  دناهدرک  تیاور  حیحص  دنس  هب  نارگید  و  یسوط » خیش   » و ینیلک » خیـش  : » تسا هدومرف  داعملاداز »  » رد یـسلجم » هماّلع  - » 6

ياضر يارب  زا  ار  اعد  نیا  سک  ره  دومرف : ناوخب و  ار  اعد  نیا  ناضمر  كرابم  هام  لّوا  زور  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماـما 
، دناسر ررـض  وا  ندـب  ای  نید ، هب  هک  یتفآ  دـسرن و  وا  هب  یهارمگ  هنتف و  لاس  نآ  رد  دـناوخب ، ایر ، دـساف و  ضارغا  هبئاش  نودـب  ادـخ و 

: تسا نیا  اعد  نآ  و  دنک ، ظفح  لاس  نآ  ياهالب  ّرش  زا  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  دش و  دهاوخن  وا  هّجوتم 
یتَّلا  َِکتَمْحَِربَو  ٍءْیَش ، ُّلُک  َُهل  َناد  يذَّلا  َکِمْسِاب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا 

هک  تتمحر  نادب  زیچ و  ره  شربارب  رد  داهن  ندرگ  هک  تمان  نآ  قح  هب  مهاوخ  وت  زا  نم  ایادخ 
776 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

یتَّلا  َِکتَّزِِعبَو  ٍءْیَش ، ُّلُک  اَهل  َعَضاَوت  یتَّلا  َِکتَمَظَِعبَو  ٍءْیَش ، َّلُک  ْتَعِسَو 
هک  تتزع  نادب  زیچ و  ره  شربارب  رد  دش  نتورف  هک  تیگرزب  نادب  ار و  زیچ  ره  تفرگارف 

یتَّلا  َِکتوُرَبَِجبَو  ٍءْیَش ، ُّلُک  اَهل  َعَضَخ  یتَّلا  َِکتَّوُِقبَو  ٍءْیَش ، َّلُک  َتْرَهَق 
هک  تتوربج  هب  زیچ و  ره  شربارب  رد  دش  عضاخ  هک  تیورین  نادب  ار و  زیچ  ره  درک  روهقم 

ای ُسوُُّدق ، ای  ُرُون  ای  ٍءْیَش ، ِّلُِکب  َطاحا  يذَّلا  َکِْملِِعبَو  ٍءْیَش ، َّلُک  ْتَبَلَغ 
يا  بیع  ره  زا  هّزنم  يا  رون و  ياهدرک  هطاحا  ار  زیچ  ره  هک  تشنادب  وزیچ  ره  رب  دمآ  بلاغ 
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یلَع  ِّلَص  ُنمْحَرای ، ُهَّللاای  ٍءْیَش ، ِّلُک  َدَْعب  َِیقاب  َو  ٍءْیَش ، ِّلُک  َْلبَق  َلَّوا 
رب تسرف  دورد  هدنیاشخب  يا  زیچ  ره  زا  سپ  یقاب  زیچ و  ره  زا  شیپ  تسخن 

َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َمَعِّنلا ، ُرِّیَُغت  یتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم 
ار یناهانگ  نم  زا  زرمایب  دهد و  رییغت  ار  اهتمعن  هک  ار  یناهانگ  نم  زا  زرمایب  دّمحملآ و  دّمحم و 

َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َءآجَّرلا ، ُعَطْقَت  یتَّلا  َبُونُّذلاَِیلْرِفْغاَو  َمَقِّنلا ، ُلِْزُنت  یتَّلا 
ار یناهانگ  نم  زا  زرمایب  دنک و  عطق  ار  دیما  هک  ار  یناهانگ  نم  زا  زرمایب  دزیر و  ورف  باذع  جنر و  هک 

َِیل  ْرِفْغاَو  َءآعُّدلا ، ُّدَُرت  یتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َءآدْعَْألا ، ُلیُدت  یتَّلا 
نم  زا  زرمایب  دنادرگ و  زاب  ار  اعد  هک  ار  یناهانگ  نم  زا  زرمایب  دنک و  هریچ  ار  نانمشد  هک 

ُسِبَْحت  یتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغاَو  ِءالَْبلا ، ُلوُُزن  اِهب  ُّقَحَتُْسی  یتَّلا  َبُونُّذلا 
هک  ار  یناهانگ  نم  زا  زرمایب  دنادرگ و  الب  لوزن  قحتسم  ار  مدرم  هک  یناهانگ 

َبُونُّذلا  َِیلْرِفْغاَو  َءآطِْغلا ، ُفِشْکَت  یتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغاَو  ِءآمَّسلا ، َْثیَغ 
ار یناهانگ  نم  زا  زرمایب  دنز و  الاب  ار  هدرپ  هک  ار  یناهانگ  نم  زا  زرمایب  دنک و  يریگولج  ار  نامسآ  ناراب 

َِیل  ْرِفْغاَو  َمَدَّنلا ، ُثِرُوت  یتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َءآنَْفلا ، ُلِّجَُعت  یتَّلا 
هک  ار  یناهانگ  نم  زا  زرمایب  درآ و  ینامیشپ  هک  ار  یناهانگ  نم  زا  زرمایب  دنک و  باتش  يدوبان  رد  هک 

، ُماُرت یتَّلا ال  َۀَنیصَْحلا  َکَعْرِد  ینِْسْبلاَو  َمَصِْعلا ، ُِکتْهَت  یتَّلا  َبُونُّذلا 
ناشوپب  نم  ربتسین  یندش  هراپ  هک  ار  تمکحم  هرز  دردب و  ار  اههدرپ 

َمُهللا  ِهِذه ، یتَنَس  ِلَبْقَتْسُم  یف  ِراهَّنلاَو  ِْلیَّللِاب  ُرِذاحا  ام  ِّرَش  ْنِم  یِنفاعَو 
ایادخ نم  لاسما  هدنیآ  ياهزور  رد  زور  بش و  رد  نآ  زا  منکیم  رذح  هچنآ  رش  زا  رادب  متمالس  و 

، َّنُهَْنَیب امَو  َّنِهیف  امَو  ِْعبَّسلا ، َنیضَرَْألا  َّبَرَو  ِْعبَّسلا ، ِتاومَّسلا  َّبَر 
تساهنآ  نیبام  هچنآ  اهنآ و  ردهچنآ  هناگتفه و  ياهنیمز  راگدرورپ  يا  هناگتفه و  ياهنامسآ  راگدرورپ  يا 

777 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ََبرَو  ِمیظَْعلا ، ِنآْرُْقلاَو  یناثَْملا  ِْعبَّسلا  َّبَر  َو  ِمیظَْعلا ، ِشْرَْعلا  َّبَرَو 

راگدرورپ گرزب و  نآرق  و  هروس ) تفه  ای  دمح  هروس  ینعی   ) هیآ تفه  راگدرورپ  میظع و  شرع  راگدرورپ  يا  و 
ِدِّیَس ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َّبَرَو  َلیئَْربَجَو ، َلیئآکیمَو  َلیفارْسا 

ياقآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  راگدرورپ  لیئربج و  لیئاکیم و  لیفارسا و 
ُمیظَع  ای  َکَسْفَن ، ِِهب  َْتیَّمَس  اِمبَو  َِکب  َُکلَئْسا  َنیِّیبَّنلا ، ِمَتاخَو  َنیلَسْرُْملا ،

گرزب  يادخ  يا  ياهداهن  مان  نادب  ار  دوخ  هچنآ  قح  هب  تدوخ و  قح  هب  مهاوخ  وت  زا  ناربمیپ  متاخ  نالوسر و 
، ٍلیِزَج َّلُک  یطُْعتَو  ٍروُذْحَم ، َّلُک  ُعَفْدَتَو  ِمیظَْعلِاب ، ُّنُمَت  يذَّلا  َْتنا 

ینک  اطع  وت  ار  ینایاش  ياطع  ره  ینک و  عفد  ار  روذحم  ره  یهن و  ّتنم  میظع  تمعن  هب  هک  ییوت 
ای ُهَّللا  ای  ُریدَق ، ای  ُءآشَت  ام  ُلَعْفَتَو  ِریثَْکلِابَو ، ِلیلَْقلِاب  ِتانَسَْحلا  ُفِعاُضتَو 

يا  ادخ  يا  اناوت  يا  یهاوخب  ار  يراک  ره  ینکیم  ودایز  مک و  هب  ار  کین  ياهراک  ینک  نادنچ  ود  و 
ِهِذه  یتَنَس  ِلَبْقَتْسُم  یف  ینِْسْبلاَو  ِِهْتَیب ، ِلْهاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُنمْحَر ،

لاس  نیا  هدنیآ  رد  نم  رب  ناشوپب  شنادناخ و  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  هدنیاشخب 
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َکَناوْضِر  ینْغَِّلبَو  َِکتَّبحَِمب ، ینَّبِحاَو  َكِرُوِنب ، یهْجَو  ْرِّضَنَو  َكَْرتِس ،
دوخ يدونشخ  ماقم  هب  ارم  رادب و  متسود  شیوخ  تبحم  هب  نادرگ و  رونم  شیوخ  رون  هب  ار  ماهرهچ  ار و  شیوخ  هدرپ 

ْنِمَو  َكَْدنِع ، ام  ِْریَخ  ْنِم  ینِطْعاَو  َِکتَّیِطَع ، َمیسَجَو  َِکتَمارَک ، َفیرَشَو 
زا نم  هب  نک  اطع  نادرگ و  لئان  تگرزب  ياطع  تفیرش و  يراوگرزب  و 

ای َکَتَِیفاع ، َِکلذ  َعَم  ینِْسْبلاَو  َکِْقلَخ ، ْنِم  ًادَحا  ِهیطْعُم  َْتنا  ام  ِْریَخ 
يا  ناشوپب  نم  رب  مه  ار  تتیفاع  سابل  اهنآ  اب  شیوخ و  قلخ  زا  یکی  رب  ینکیم  اطع  هک  يزیچ  رتهب  زا  تسوت و  دزن  هک  يزیچ  نیرتهب 

َِعفاد  ایَو  ٍۀَّیِفَخ ، ِّلُک  َِملاع  ایَو  يوَْجن  ِّلُک  َدِهاش  ایَو  يوْکَش  ِّلُک  َعِضْوَم 
هدنریگولج  يا  ناهنپ و  ره  ياناد  يا  زار و  ره  رب  هاوگيا  تیاکش و  ره  عجرم 

ِۀَِّلم یلَع  ینَّفََوت  ِزُواجَّتلا ، َنَسَح  ای  ِْوفَْعلا ، َمیرَک  ای  ٍۀَِّیَلب ، ْنِم  ُءآشَت  ام 
شیک  رب  ارم  ناریمب  رذگرد  وکین  يا  تشذگ  راوگرزب  يا  یهاوخ  هک  الب  ره  زا 

یلَعَو  ِِهتَّنُسَو ، ِِهلآ  ِْهیَلَع و  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  ِنید  یلَعَو  ِِهتَرِْطفَو ، َمیهاْربا 
رب شاهقیرط و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نید  رب  وا و  ترطف  میهاربا و 

َمُهللا  َِکئآدْعَِأل ، ًایِداعُمَو  َِکئآِیلْوَِأل ، ًاِیلاُوم  ینَّفَوَتَف  ِةافَْولا ، ِْریَخ 
ایادخ مشاب  تنانمشد  نمشد  تناتسود و  راد  تسود  هک  لاح  نآ  رد  مناریمب  سپ  اهندرم  نیرتهب 

778 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، َْکنِم ینُدِعاُبی  ٍلِْعف  ْوا  ٍلْوَق  ْوا  ٍلَمَع  َّلُک  ِۀَنَّسلا  ِهِذه  یف  یْنبِّنَجَو 

دنک رود  وت  زا  ارم  هک  یلمع  ای  يراتفگ  ای  يراک  ره  زا  لاس  نیا  رد  ارم  و 
ای ِۀَنَّسلا ، ِهِذه  یف  َْکنِم  یُنبِّرَُقی  ٍلِْعف  ْوا  ٍلْوَق  ْوا  ٍلَمَع  ِّلُک  َیلا  یْنُبلْجاَو 

يا  مناشکب  دزاس  کیدزن  وت  هب  لاس  نیا  رد  ارم  هک  یلمع  ای  راتفگ  ای  راک  يوسب  رادب و  مرود 
یّنِم  ُنوُکَی  ٍلِْعف  ْوا  ٍلْوَق  ْوا  ٍلَمَع  ِّلُک  ْنِم  ینْعَْنماَو  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرا 

دنز رس  نم  زا  هک  يرادرک  ای  يراتفگ  ای  يراک  ره  زا  راد  مزاب  نانابرهم و  نیرتنابرهم 
َکَهْجَو  َفِرْصَت  ْنا  َراذِح  ِْهیَلَع  َياَّیا  َکَتْقَم  ُفاخاَو  ِِهتَِبقاع ، َرَرَض  ُفاخا 

هجوت  هکنیا  زا  مسرتب  مسرتب ، شیوخ  رب  نآ  رطاخب  تمشخ  زا  مشاب و  كانمیب  شروآنایز  ماجنارس  زا  و 
، ُمیحَر ای  ُفَُؤر  ای  َكَْدنِع ، یل  ٍّظَح  ْنِم  ًاصْقَن  ِِهب  َبِجوَتْساَف  یّنَع  َمیرَْکلا 

نابرهم  يا  تفوطع  اب  يا  مدرگ  مراد  وت  شیپ  هک  ياهرهب  زا  یناصقن  بجوتسم  تهج  نادب  ینادرگب و  نم  زا  ارتاهنامیرک 
یفَو  َكِراوِج  یف  َو  َکِظْفِح ، یف  ِهِذه  یتَنَس  ِلَبْقَتْسُم  یف  یْنلَعْجا  َّمُهللا 

هانپ  ظفح و  رد  ارم  لاسما  هدنیآ  رد  ایادخ 
َلَجَو  َكُراج ، َّزَع  َکَتَمارَک ، یل  ْبَهَو  َِکتَِیفاع ، َْرتِس  یْنلِّلَجَو  َکِفَنَک ،

تسالاو وت و  هب  هدنهانپ  تسا  زیزع  شخبب  نم  رب  شیوخ  يراوگرزب  زا  ناشوپب و  نم  رب  ار  دوخ  تیفاع  هدرپ  هد و  مرارق  تدوخ  فنک  و 
ْنِم  یضَم  ْنَم  یِحلاِصل  ًاِعبات  یْنلَعْجا  َّمُهللا  َكُْریَغ ، َهلا  الَو  َكُؤآنَث ،

هد  مرارق  تاهتشذگ  يایلوا  زا  ناگتسیاش  وریپ  ارم  ایادخ  تسین  وت  زج  يدوبعم  تشیاتس و 
، ْمُْهنِم َْکیَلَع  ِقْدِّصلِاب  َلاق  ْنَِمل  ًامِّلَسُم  یْنلَعْجاَو  ْمِِهب ، ینْقِْحلاَو  َِکئآِیلْوا ،

مشاب  میلست  دنتفگ  نخس  تقیقح  هب  وت  بناج  زا  هکنانآ  يارب  هک  نک  منانچ  نک و  مقحلم  اهنادب  و 
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یسْفَن  یلَع  یفارْساَو  یْملُظَو  یتَئیطَخ  یب  َطیُحت  ْنا  َّمُهللا  َِکب  ُذوُعاَو 
نتشیوخ  رب  میورهدایز  متس و  اطخ و  مدریگ  ارف  هکنیا  زا  ایادخ  وت  هب  مربیم  هانپ  و 

َِکتَمْحَر  َْنَیبَو  یْنَیب  َِکلذ  ُلوُحَیَف  یتاوَهَِشب  یلاِغتْشا  َو  َياوَِهل ، یعابِّتاَو 
تمحر  نم و  نایم  اهنآ  هجیتن  رد  تاوهش و  هب  میمرگرس  سفن و  ياوه  زا  میوریپ  و 

َمُهللا  َِکتَمِْقنَو ، َکِطَخَِسل  ًاضِّرَعَتُم  َكَْدنِع ، ًاّیِْسنَم  ُنوُکاَف  َِکناوْضِرَو ،
ایادخ منز  تسد  تسوت  تبوقع  مشخ و  بجوم  هچنادب  موش و  تهاگرد  شومارف  هک  دشک  اجنادب  راک  ددرگ و  لئاح  وت  يدونشخ  و 

امَک َّمُهَّللا  یْفلُز  َْکَیلا  یْنبِّرَقَو  یّنَع  ِِهب  یضَْرت  ٍِحلاص  ٍلَمَع  ِّلُِکل  ینْقِّفَو 
هچنانچ  ایادخ  نک  کیدزن  شیوخ  برق  ماقم  هب  ارم  يوش و  دونشخ  نم  زا  نآ  هلیسو  هب  هک  ياهتسیاش  لمع  ره  يارب  رادب  مقفوم 
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، ُهَّمَه َتْجَّرَفَو  ِهِّوُدَع ، َلْوَه  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ًادَّمَُحم  َکَِّیبَن  َْتیَفَک 

يدرک  فرطرب  ار  شهودنا  يدومرف و  تیافک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  تربمایپ  زا  ار  نمشد  ساره 
َِکلِذبَف  َّمُهَّللا  َكَدْهَع ، َُهل  َتْزَْجناَو  َكَدْعَو ، ُهَْتقَدَصَو  ُهَّمَغ ، َْتفَشَکَو 

نامه  هب  ایادخ  يدناسر  نایاپ  هب  وا  اب  ار  تنامیپ  يدرک و  افو  شاهرابرد  تاهدعو  هب  يدودز و  ار  شمغ  و 
اهَروُرُشَو اهَتَْنِتفَو  اهَماقْساَو ، اِهتافآَو  ِۀَنَّسلا ، ِهِذه  َلْوَه  ینِفْکاَف 

رورش اهالب و  ضارما و  تافآ و  لاس و  نیا  ساره  بیترت 
ِمامَِتب  ِۀَِیفاْعلا ، َلامَک  َِکتَمْحَِرب  ینْغَِّلبَو  اهیف ، ِشاعَْملا  َقیضَو  اهَنازْحاَو ،

هلیسوب  تیفاع  لامک  هب  ارم  ناسرب  شیوخ  تمحر  هب  امرف و  رود  نم  زا  ار  یگدنز  راشف  یگنت و  اههودنا و  و 
، َمَلَظَو َءآسا  ْنَم  َلاؤُس  َُکلَئْسا  یلَجا  یهَْتنُم  یلا  يْدنِع  ِۀَمْعِّنلا  ِماَود 

هدرک  متس  شیوخ  رب  هدرک و  هانگ  هک  یسک  نتساوخ  مهاوخ  وت  زا  و  مرمع ، نایاپ  ات  يراد  نم  شیپ  هک  تتمعن  همادا 
یتَّلا  ِبُونُّذلا  َنِم  یضَم  ام  یل  َرِفْغَت  ْنا  َُکلَئْساَو  َفَرَتْعاَو ، َناکَتْساَو 

هک  ار  اهنآ  ارم  هتشذگ  ناهانگ  يزرمایب  هک  مهاوخ  وت  زا  تسا  فرتعم  شیوخ  هانگ  هب  هداتفا و  یگراچیب  لاح  هب  و 
یهلا  ینَمِصْعَت  ْناَو  َّیَلَع ، َِکتَِکئالَم  ُمارِک  اْهتَصْحاَو  َُکتَظَفَح ، اْهتَرَصَح 

ایادخ يراد  مهاگن  دناهدرک و  هرامش  تراوگرزب  ناگتشرف  هدرک و  تبث  تنانابهگن 
ای ُنمْحَر  ای  ُهَّللا  ای  یلَجا  یهَْتنُم  یلا  يرْمُع  ْنِم  َیَِقب  امیف  ِبُونُّذلا  َنِم 
يا  هدنیاشخب  يا  ادخ  يا  مرمع  نایاپ  ات  مرمع  هدنیآ  رد  ناهانگ  زا 

ام َّلُک  یِنتا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِْتَیب  ِلْهاَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمُحم  یَلَع  ِّلَص  ُمیحَر ،
زا ار  هچنآ  همه  نم  هب  هدب  دّمحم و  نادناخ  دّمحم و  لآ  دّمحمرب و  تسرف  دورد  نابرهم 

، َِۀباجِْإلِاب یل  َْتلَّفَکَتَو  ِءاعُّدلِاب ، ینَتْرَما  َکَّناَف  ِهیف ، َْکَیلا  ُْتبِغَرَو  َُکْتلَئَس 
یتفرگ  هدهع  هب  میارب  زین  ار  نآ  تباجا  يداد و  میاعد  روتسد  دوخ  وت  اریز  مدمآ  تهاگرد  هب  هناقاتشم  شاهرابرد  متساوخ و  وت 

[1012 .] َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای 
. نانابرهم نیرتنابرهم  يا 

. دوش هدناوخ  هقلطم  تبرق  دصق  هب  زین  یسمش  لاس  لّوا  و  يرمق ، لاس  لّوا  رد  اعد  نیا  تسا  بسانم 
780 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
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: تسا هدش  دراو  نآ  رد  لمع  هس  ماجنا  هک  تسا  نشور ) ياهبش  ینعی   ) ضیب یلایل  زا  بش  نیتسخن  بش ، نیا  هام  مهدزیس  بش 
هروس هبترم  جـنپ  تسیب و  دـمح و  هبترم  کی  تعکر  ره  رد  هک  مالـس ) کی  هب  تعکر  ود  ره   ) زامن تعکر  راـهچ  - 2 [ 1013 .] لسغ - 1
هروس زا  دعب  تعکر ، ره  رد  دوشیم ؛ هدناوخ  زین  نابعش  بجر و  هام  مهدزیـس  بش  رد  هک  زامن  تعکر  ود  - 3 [ 1014 .] دناوخب ار  دیحوت 

رد هک  مهدزناپ  مهدراهچ و  مهدزیس و  ياهبش  رد  ریجم »  » ياعد ندناوخ  - 4 [ 1015 .] دناوخب ار  دیحوت  و  کلم ، سی ، ياههروس  دمح 
. تشذگ هحفص 131 )  ) فورعم ياهاعد  شخب 

مهدزیــس بـش  رد  هـک  یتروـص  هـب  مالــس ،) کـی  هـب  تـعکر  ود  ره   ) دـناوخیم زاـمن  تـعکر  راـهچ  بـش ، نـیا  رد  مهدراـهچ  بـش 
: تسا هدش  دراو  یلامعا  نآ  يارب  هک  تسا  يدنمشزرا  تلیضفاب و  ياهبش  زا  بش ، نیا  مهدزناپ  بش  [ 1016 .] تشذگ

ار دـیحوت  کلم و  سی و  دـمح و  ياههروس  تعکر ، ره  رد  هک  مالـس ) کی  هب  تعکر  ود  ره   ) زامن تعکر  شـش  - 2 [ 1017 .] لسغ - 1
ترـضح زا  دـناوخب . ار  دـحا » هَّللا  وـه  لـق   » هروـس هـبترم  هد  دـمح ، زا  دـعب  تـعکر  ره  رد  هـک  زاـمن ، تـعکر  دـص  - 3 [ 1018 .] دناوخب

هد دـنوادخ  دروآ  اـجب  ار  لـمع  نیا  سک  ره  هک  تسا  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
تراشب يو  هب  ار  تشهب  ات  دتـسرفب  وا  دزن  گرم  ماگنه  هب  ار  هتـشرف  یـس  دننک و  عفد  وا  زا  ار  نانمـشد  ات  دتـسرفب  وا  يوس  هب  ار  هتـشرف 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسلا . هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  - 4 [ 1019 .] دنراد نمیا  خزود  شتآ  زا  ار  وا  ات  رگید ، هتـشرف  یـس  دـنهد و 
یسک لاح  هب  اشوخ  دومرف : تسیچ ؟ دشاب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  رانک  ناضمر  هام  همین  بش  رد  هک  یـسک  شاداپ  هک  دندرک  لاؤس 
هروس زا  دعب  یتعکر  ره  رد  درازگب ، زامن  تعکر  هد  اشع  زامن  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  رانک  رد  ناضمر  هام  همین  بش  رد  هک 

زا هدش  دازآ   » ار شمان  لمع ، نیا  شاداپ  هب  زین  دنوادخ  دربب ؛ هانپ  ادخ  هب  خزود  شتآ  زا  دناوخب و  ار  دحا  هَّللا  وه  لق  هبترم  هد  دمح 
781 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

نمیا خزود  شتآ  زا  ار  وا  يرگید ، ناگتـشرف  دـنهدیم و  تشهب  تراـشب  يو  هب  ناگتـشرف  دریمب ، هکنآ  زا  لـبق  دـیامرف و  تـبث  شتآ »
[1020 .] دنرادیم

***
ربانب و  [ 1021 ،] دشابیم مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  تداعساب  تدالو  زور  يرجه ، موس  لاس  ناضمر  هام  مهدزناپ  زور  ناضمر  هام  همین  زور 

ره هب  [ 1022 .] تسا روهـشمریغ  لوق  نیا  هّتبلا  هدـش ، عقاو  زور  نیا  رد  لاس 195  رد  مالـسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  ّدلوت  لاوقا ، زا  یـضعب 
. دراد يدایز  شاداپ  زور  نیا  رد  نادنمتسم  هب  کمک  تاریخ و  هقدص و  نداد  تسا و  یتلیضفاب  رایسب  زور  زور ، نیا  لاح 

نیمزرـس رد  شیرق  راّفک  رکـشل  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  بش ، نیا  رد  تسا . یکرابم  رایـسب  بش  بش ، نیا  هام  مهدـفه  بش 
هکنآ اب  دینادرگ ، زوریپ  نیکرـشم  رب  ار  مالـسا  نایرکـشل  لاعتم  دنوادخ  دش و  عقاو  ردـب  گنج  مهدـفه ، زور  رد  و  درک ، دروخرب  ردـب 

. دندوب رادروخرب  یگنج  كدنا  گرب  زاس و  دودحم و  تارفن  زا  ناناملسم 
ندروآ اـجب  ادـخ  رکـش  هقدـص و  لـسغ و  زور ، نیا  رد  هک  دـناهتفگ  اـملع  ور  نیا  زا  تسا ؛ مالـسا  تاـحوتف  نیرتـگرزب  زا  يزوریپ  نـیا 

[1023 .] دراد یناوارف  تلیضف  مهدفه  بش  رد  تدابع  تسا و  ّبحتسم 

: ردب گنج  بش  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  یتلیضف 

شباحـصا هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دش ، عقاو  ردب  گنج  نآ  يادرف  هک  مهدـفه  بش  رد  هک  تسا  هدـمآ  یناوارف  تایاور  رد 
نوچ  ) دندرکن یگدامآ  مالعا  مادک  چیه  دندرک و  توکـس  باحـصا  دروایب ؟ دشکب و  بآ  هاچ  زا  دورب  تسا  رـضاح  یـسک  هچ  دومرف :

يدرـس داـب  دوب و  یناـملظ  درـس و  یبـش  بش ، نآ  تفر ، نوریب  بآ  ندروآ  يارب  و  تساـخرب ، مالـسلا  هیلع  یلع  دوـب ) یکاـنرطخ  راـک 
تفر و نییاپ  هاچ  زا  اذل  دشکب ، بآ  نآ  زا  دناوتب  هک  تفاین  يولد  ترضح  دوب . قیمع  رایسب  هاچ  دیـسر ، بآ  هاچ  هب  ترـضح  دیزویم .
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داب ات  تسـشن  مالـسلا  هیلع  ماما  دیزو ، يدـیدش  داب  هاگان  تعجارم  ماگنه  هب  دـمآ . نوریب  درک و  بآ  زا  رپ  تشاد  دوخ  اب  هک  ار  یکـشم 
ًادّدجم ندش ، مارآ  زا  سپ  تسشن ، مالسلا  هیلع  ماما  راچان  تفرگ ، ندیزو  يرگید  دابدنت  هک  درک  تکرح  تساخرب و  هاگنآ  دنیـشن  ورف 

داد و همادا  دوخ  هار  هب  هاـگنآ  دـش ؛ مارآ  اوه  اـت  تسـشن ، ترـضح  نآ  دـیزو ، لـبق  دـننامه  يدابدـنت  زین  موس  هبترم  رد  هک  داـتفا  هار  هب 
حیضوت ار  نایرج  ماما  يدمآ ؟ رید  ارچ  نسحلاوبا ! يا  دیسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ 

. داد
782 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

رازه اب  هارمه  دوب  لیئربج  یلّوا  دومرف : هن ، درک : ضرع  دوب ؟ هچ  دیدش  ياهداب  نآ  يدش  هّجوتم  دیسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
وت رب  هتشرف  رازه  اب  دوب  لیفارـسا  زین  یمّوس  دندرک و  مالـس  وت  رب  هتـشرف  رازه  اب  هک  دوب  لیئاکیم  یمّود  دندرک و  مالـس  وت  رب  هک  هتـشرف 

کی رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  يارب  تسا  هتفگ  هک  سک  نآ  و  [ 1024 .] دندمآ گنج  رد  ام  يرای  کمک و  يارب  اهنآ  دـندرک و  مالس 
مالس ترضح  نآ  رب  یهلا  بّرقم  هتشرف  هس  اب  هارمه  هتشرف ، رازه  هس  هک  دراد  نایرج  نیمه  هب  هراشا  تسا ، تلیـضف  هس  رازه و  هس  بش 

! دندرک
: هدرک هراشا  ناتساد  نیمه  هب  ترضح  نآ  حدم  رد  دوخ  رعش  رد  زین  يریمح  دّیس 

ٌلوُؤْسَم  َلاق  اَّمَع  ُءْرَْملاَوِِهئالآ  َو  ِهَّللِاب  ُمِْسقا 
دوش  تساوخزاب  دیوگ  هچ  ره  زا  ناسنا  وشیاهتمعن  ادخ و  هب  مروخ  دنگوس 

ٌلُوبْجَم  ِِّرْبلاَو  یقُّتلا  یَلَعٍِبلاطیبا  َْنب  َِّیلَع  َّنا 
هدش  هتشرس  یکین  يراکزیهرپ و  هب  شترطفبلاطیبا  نب  یلع  یتسارب 

ُلیلاهَبلا  اَْهنَع  ْتَمَجْحاَوانَْقلا  اَْهتَرَم  ُبرَْحلا  اَذا  َناک 
دندوب  نازیرگ  نآ  زا  ناریلد  وتخورفایم  ار  گنج  رونت  اههزین  هک  یماگنه  هک  دوب  نانچ 

ٌلوُقْصَم  ِّدَْحلا  یِضام  ُضَْیباِهِّفَک  یفَو  ِنْرِْقلا  َیلا  یشْمَی 
دوب  هدش  یلقیص  ناُرب و  قاَرب و  ریشمششتسد  رد  تفریم و  شیوخ  دروامه  يوسب 

ُلیْغلا  ِصَنَْقِلل  ُهَزَْرباِِهلابْشا  َْنَیب  ینْرَفَْعلا  َیْشَم 
دتسرف  نوریب  ار  وا  راکش  يارب  هشیب  هک  لاح  نآ  رددوریم  هار  دوخ  ياههچب  نایم  رد  ریش  هچنانچ 

ُلیْربِجَو  ٌلاکیم  ِْهیَلَعٍۀَْلَیل  یف  َمَّلَس  يذَّلا  َكاذ 
لیئربج  لیئاکیم و  درک  مالسوا  رب  بش  کی  رد  هک  تسا  یسک  نامه  یلع 

ُلیفارَس  ْمُهُوْلتَیَو  ٍْفلایف  ُلیْربِجَو  ٍْفلا  یف  ُلاکیم 
دمآ  لیفارسا  زین  اهنآ  رس  تشپ  هتشرف و  رازهاب  زین  لیئربج  هتشرف و  رازه  اب  لیئاکیم 

ُلیبابا 1025 ] ٌْریَط  ْمُهَّناَکاُولِْزنا  ًادَدَم  ٍرَْدب  َۀَْلَیل 
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( دندمآ هکم  هب  هک   ) لیبابا ياهغرم  دننامهدندمآ  دورف  کمک  يارب  هک  ردب  بش  رد 

: ردق ياهبش 
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هب یبش  لاس ، مامت  رد  ددرگیم ؛ نییعت  نانآ - ياهیگتـسیاش  اهتقایل و  ساسا  رب  اهناسنا - لاس  کی  تارّدقم  هک  تسا  یبش  ردق ، بش 
. تسا رترب  هام  رازه  رد  لمع  زا  نآ  رد  لمع  دسریمن و  نآ  تلیضف  تمظع و 

دـنیآیم و دورف  نیمز  هب  راـگدرورپ  نذا  هب  بش ، نآ  رد  تسا  ناگتـشرف  همه  مظعا  هـک  حور »  » ماـن هـب  ياهتـشرف  دـنوادخ و  ناگتـشرف 
هـضرع ترـضح  نآ  رب  تسا  هدـش  رّدـقم  هدـنیآ  ِلاس  لوط  رد  سک  ره  يارب  هک  ار  هچنآ  دنـسریم و  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  تمدـخ 

تاجانم و اـعد و  اـب  دوش و  دـنمهرهب  تسا ، نآرق  لوزن  بش  هک  بش  نیا  میظع  ضیف  زا  هک  سک  نآ  لاـح  هب  اـشوخ  [ 1026 .] دنرادیم
. دزاس مهارف  شیوخ  يارب  ار  ییالاو  یناحور  يونعم و  تشونرس  دنمشزرا و  تاریدقت  هنیمز  دروآ و  يور  ّقح  هاگرد  هب  هبوت ، هیرگ و 

تسیب و مکی و  تسیب و  مهدزون ،  ) بش هس  نایم  رد  دّدرم  ار  نآ  دـناهدرکن و  نییعت  قیقد ، روط  هب  ار  ردـق  بش  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 
رد ضیف  بسک  يونعم و  ِشوخ  لاح  ندروآ  تسد  هب  بش و  هس  ره  رد  ردق ، ياهبش  لامعا  ماجنا  اب  نانمؤم  ات  دـناهدومرف ، رکذ  موس )

. دنبای تسد  یهلا  هژیو  تایانع  تفایرد  تهج  لماک ، یگدامآ  هب  اهبش ، نیا 
مهدزون بش  [ 1027 .] دننادیم رتکیدزن  ندوب ، ردق  بش  هب  ار  موس  تسیب و  مکی و  تسیب و  ياهبش  تایاور ، هب  هّجوت  اب  املع ، دـنچره 

. دوشیم زاغآ  ردق  ياهبش  لامعا  ماجنا  بش ، نیا  زا  تسا و  ردق  ياهبش  زا  بش  نیلّوا  بش ، نیا  هام 

: ردق ياهبش  لامعا 

کی ره  ِصوصخم  هک  تسا  یلامعا  رگید  مسق  تسا و  بش  هس  ره  نایم  كرتشم  نآ  مسق  کی  تسا . مسق  ود  رب  ردـق  ياهبش  لاـمعا 
. دشابیم بش  هس  نیا  زا 

: ردق ياهبش  كرتشم  لامعا 

زامن هک  دنهد  ماجنا  باتفآ  بورغ  نراقم  ار  ردـق  ياهبش  ِلسغ  تسا  رتهب  هدومرف : یـسلجم » هماّلع   » موحرم تسا ، ردـق  بش  لسغ  - 1
[1028 .] دنناوخب لسغ  اب  ار  برغم 

784 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
داتفه زامن ، نایاپ  زا  دعب  دـنک و  توالت  ار  هَّللا » َوُه  ُلق   » هروس هبترم  تفه  دـمح ، زا  دـعب  تعکر  ره  رد  هک  دـناوخب ؛ زامن  تعکر  ود  - 2

: دیوگب هبترم 
ِْهَیلا  ُبُوتَأ  َو  َهَّللا  ُرِفْغَتْسا 

: تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یتیاور  رد 
ناگتشرف دنوادخ  دزرمایب و  ار  شردام  ردپ و  وا و  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  رگم  دزیخنرب  شیوخ  ياج  زا  دروآ ، اجب  ار  لمع  نیا  هک  یسک 

نآرق دومرف : بش  نیا  رگید  لمع  هرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  - 3 [ 1029  ...] دنسیونب تانـسح  يو  يارب  هدنیآ  لاس  ات  دنکیم  رومأم  ار 
: دیوگبو دهد  رارق  دوخ  ربارب  رد  دیاشگب و  ار 

َو ُرَبْکَْألا ، ُمَظْعَْألا   ] َکُمْسا ِهیفَو  ِهیف ، امَو  ِلَْزنُْملا  َِکباتِِکب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا 
تگرزب و مان  تسا  نآ  رد  هک  تسا  نآ  رد  هچنآ  تاهدش و  هداتسرف  باتک  قح  هب  مهاوخ  وت  زا  ایادخ 

. ِراَّنلا َنِم  َِکئاقَتُع  ْنِم  ینَلَعَْجت  ْنا  یجُْریَو  ُفاُخی  امَو  ینْسُْحلا  َكُؤامْسا 
. خزود زا  تناگدش  دازآ  هرمز  زا  یهد  مرارق  هک  دوش  دیما  سرت و  اهنادب  هچنآ  تیوکین و  ياهمان 

[1030 .] دهاوخب ادخ  زا  ار  دوخ  تجاح  سپس 
***
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: دیوگب دراذگب و  رس  رب  ار  دیجم  نآرق  مالسلا : هیلع  قداص  ماما  هدومرف  هب  تسا ، نتفرگ  رس  هب  نآرق  مسارم  - 4
ُهَتْحَدَم  ٍنِمُْؤم  ِّلُک  ِّقَِحبَو  ِِهب ، ُهَْتلَسْرا  ْنَم  ِّقَِحب  َو  ِنآْرُْقلا ، اَذه  ِّقَِحب  َّمُهَّللا 

يدرک  شحدم  نآ  رد  هک  ینمؤم  ره  يداتسرف و  نآرق  نیدب  ار  وا  هک  سکنآ  قح  هب  نآرق و  نیا  قح  هب  ایادخ 
. َْکنِم َکِّقَِحب  ُفَرْعا  َدَحا  الَف  ْمِْهیَلَع ، َکِّقَِحبَو  ِهیف ،

. تسین رتانشآ  تدوخ  زا  وت  قح  هب  سکچیه  اریز  ناشیا  رب  وت  قح  هب  و 
مالسلا اهیلع  َۀَمِطاِفب  هبترم  هد  مالـسلا و  هیلع  ٍِّیلَعب  هبترم  هد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَحُِمب  هبترم  هد  ُهَّللا و  ای  َِکب  دیوگب : هبترم  هد  هاگنآ 

ٍِّیلَع ِْنب  ِدَّمَحُِمب  هبترم  هد  مالسلا و  امهیلع  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَِعب  هبترم  هد  مالسلا و  هیلع  ِْنیَـسُْحلِاب  هبترم  هد  مالـسلا و  هیلع  ِنَسَْحلِاب  هبترم  هد  و 
امهیلع یسُوم  ِْنب  ِِّیلَِعب  هبترم  هد  مالسلا و  امهیلع  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَسوُِمب  هبترم  هد  مالـسلا و  امهیلع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَِجب  هبترم  هد  مالـسلا و  امهیلع 

مالسلا و امهیلع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلِاب  هبترم  هد  مالسلا و  امهیلع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَِعب  هبترم  هد  مالسلا و  امهیلع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَحُِمب  هبترم  هد  مالـسلا و 
بلق و روضح  تیاهن  راـکذا ، نیا  ماـمت  رد  و  [ 1031] دـنک بلط  دـنوادخ  زا  دراد  هک  یتجاح  ره  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ِۀَّجُْحلِاب  هبترم  هد 

. دنک ظفح  ار  ادخ  هاگرد  هب  هّجوت 
785 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

. دننکن عطق  ار  اعد  دشاب و  اعد  زا  دعب  ای  لبق  دننک  یتبیصم  رکذ  ای  هتفرگ ، لّسوت  دنهاوخیم  رگا  تسا  رتهب 
ّبحتـسم بش ، هس  نیا  زا  یکی  ره  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  یـسلجم ، هماّلع  هدومرف  هب  مالـسلا ؛ هیلع  نیـسح  ماما  تراـیز  - 5

هتشادن کیدزن  زا  ترایز  هب  یـسرتسد  رگا  و  [ 1033] دوشیم ناهانگ  شزرمآ  ببـس  هک  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد  و  [ 1032 ،] تسا دّکؤم 
. دنک ترایز  رود  زا  دشاب ،

ینید و ینارنخس  تاسلج  نآرق و  توالت  اعد و  تدابع و  اب  دشاب و  رادیب  حبص  ات  ار  بش  نیا  ینعی  تسا ؛ ردق  ياهبش  نتشاد  ایحا  - 6
. دنک يرپس  ظعاوم  دیاقع و  ریسفت و  ياهباتک  هعلاطم  ای  یبهذم و  ياهخساپ  شسرپ و 

و [ 1034 ،] دشاب دایز  دنچره  دوش ، هدیزرمآ  وا  ناهانگ  دراد ، ایحا  ار  ردق  بش  سک  ره  تسا : هدـمآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور  رد 
ایحا رب  ییاـناوت  هک  یناـسک  دـنکن و  هبلغ  وا  رب  باوخ  اـت  دروخب  رتمک  یندیـشون  اذـغ و  دـنک و  تحارتسا  يرادـقم  لـبق  زور  تسا  رتهب 

. دنیامن تدابع  دنشاب و  رادیب  ناهاگرحس  دننک و  تحارتسا  ار  بش  لّوا  تسا  رتهب  دنرادن ،
ره رد  دشاب ، هتشاد  ییاناوت  رگا  هک  تسا  نآ  لضفا  دراد و  رایسب  تلیضف  هک  مالس ) کی  هب  تعکر  ود  ره   ) درازگب زامن  تعکر  دص  - 7

نیز ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  حابصم »  » رد یمعفک » خیش   » موحرم - 8 [ 1035 .] دناوخب ار  هَّللا  وه  لق  هروس  هبترم  هد  دمح ، زا  دعب  تعکر 
دوجـس عوکر و  رد  هتـسشن و  هداتـسیا و  تلاح  رد  موس  تسیب و  مکی و  تسیب و  مهدزون ، ياهبش  رد  ار  اعد  نیا  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا 

: دندناوخیم
الَو ًاّرَض ، الَو  ًاعْفَن  یسْفَِنل  ُِکْلما  ال  ًارِخاد ، ًاْدبَع  ََکل  ُْتیَْسما  ّینا  َّمُهَّللا 

متسین  شیوخ  يارب  ینایز  دوس و  کلام  هک  متسه  يراوخ  هدنب  هک  یلاح  رد  مدرک  ماش  نم  ایادخ 
یتَُّوق  ِفْعَِضب  ََکل  ُفِرَتْعاَو  یسْفَن  یلَع  َِکلِذب  ُدَهْشا  ًاءوُس ، اْهنَع  ُفِرْصا 

دوخ و یناوتاـن  هب  مهد و  یهاوگ  شیوـخ  رب  ارنآ  نم  هک  تسا  یبـلطم  نیا  منادرگزاـب و  ار  يراوگاـن  دـمآشیپ  نتـشیوخ  زا  مناوـتن  و 
میگراچیب 

ینَتْدَعَو  ام  یل  ْزِْجناَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  یتَلیح  ِۀَِّلقَو 
نم  رب  هچنادب  میارب  نک  افو  دّمحم و  لآ  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  سپ  مراد  فارتعا  تربارب  رد 

ام َّیَلَع  ْمِْمتاَو  ِۀَْلیَّللا ، ِهِذه  یف  ِةَرِفْغَْملا  َنِم  ِتانِمْؤُْملاَو  َنینِمْؤُْملا  َعیمَجَو 
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ار هچنآ  نم  رب  نک  مامت  وبش  نیا  رد  شزرمآ  زا  يدومرف  هدعو  تانمؤم  نینمؤم و  همه  و 

786 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، ُنیهَْملا ُریقَْفلا  ُفیعَّضلا  ُنیکَتْسُْملا ، ُنیکْسِْملا  َكُْدبَع  ّیناَف  ینَْتیَتا 

ماوت  راوخ  تسدیهت  ناوتان  دنمتسم  ياونیب  هدنب  نم  هک  اریز  يداد  نم  هب 
امیف َِکناسْحِِإل  الَو  ینَْتَیلْوا  امیف  َكِرْکِِذل  ًایِسان  یْنلَعَْجت  َّمُهللا ال 

نم  هب  هچنآ  رد  تناسحا  زا  يدومرف و  ماعنا  نم  هب  هچنآ  رد  شیوخ  دای  زا  راکشومارف  ارم  ایادخ 
، َءآَّرَض ْوا  َءآَّرَس  یف  یّنَع  ْتاَْطبا  ْناَو  َِکَتباجا ، ْنِم  ًاِسیا  الَو  ینَْتیَطْعا 

یتخس  رد  هچ  یشوخ و  رد  هچ  دشک  لوط  ینامزرید  هچرگا  شیوخ و  تباجا  زا  دیماان  هدم  مرارق  هدم و  رارق  يدرک  اطع 
[1036 .] ِءآعُّدلا ُعیمَس  َکَّنا  َءآمْعَن ، ْوا  ٍسُْؤب  ْوا  ٍءالَب ، ْوا  ٍۀَِیفاع  ْوا  ٍءآخَر ، ْوا  ٍةَّدِش  ْوا 

. ییاعد ياونش  وت  یتسارب  تمعن  رد  ای  یتسدگنت  رد  يراتفرگ  ای  یتسردنت  رد  شیاسآ  رد  ای  يراوشد  رد 
مه تسا ، يورخا  يویند و  روما  يارب  اعد  ناهانگ و  شزرمآ  بلط  اهبش  نیا  رد  لامعا  نیرتهب  دیامرفیم : یـسلجم » هماّلع   » موحرم - 9

فلتخم و ياهرکذ  نینچمه  دنـشاب و  هتفر  ایند  زا  هچ  دنـشاب و  هدنز  هچ  نمؤم ؛ ناردارب  ناشیوخ و  ردام و  ردـپ و  يارب  مه  دوخ و  يارب 
« ریبک نشوج   » ياعد هک  تسا  هدـش  دراو  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  دـهد و  ماـجنا  تسا ، رودـقم  هک  اـجنآ  اـت  شلآ ، دّـمحم و  رب  تاولص 
دیسر و هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  یـصخش  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  [ 1037 .] دنناوخب بش  هس  نیا  رد  ار  هحفص 138 ) )

[1038 .] هاوخب ار  یتمالس  تیفاع و  دومرف : منک ؟ بلط  دنوادخ  زا  ار  يزیچ  هچ  مدرک ، كرد  ار  ردق  بش  رگا  درک : ضرع 

: ردق هناگهس  ياهبش  زا  کی  ره  صوصخم  لامعا 

: مهدزون بش  لامعا 

: تسا زیچ  دنچ  مهدزون  بش  لامعا 
: دیوگب هبترم  دص  - 1

[1039 .] ِْهَیلإ ُبُوتَأ  َو  یِّبَر  َهَّللا  ُرِفْغَتْسا 
: دیوگب هبترم  دص  - 2

[1040 .] َنینِمْؤُْملاِریمَأ َۀَلَتَق  ْنَْعلا  َّمُهَّللا 
ار اعد  نیا  - 4 [ 1041 .] دناوخب ار  هحفـص 766 )- ناک -...  يذـّلا  اذ  ای   ) میدرک رکذ  ناضمر  هام  ياـهزور  لاـمعا  رد  هک  ار  ییاـعد  - 3

: دناوخب
787 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

َنِم  ُقُْرفَت  امیفَو  ِمُوتْحَْملا ، ِْرمَْألا  َنِم  ُرِّدَُقتَو  یضْقَت  امیف  ْلَعْْجا  َّمُهَّللا 
زا ینک  ادج  هچنآ  رد  یمتح و  تشونرس  زا  ياهدومرف  ردقم  هدرک و  مکح  هچنآ  رد  هد  رارق  ایادخ 

ْنا  ُلَّدَُبی ، الَو  ُّدَُری  يذَّلا ال  ِءآضَْقلا  ِیفَو  ِرْدَْقلا ، ِۀَْلَیل  یف  ِمیکَحلا  ِْرمَْألا 
درادن یلیدبت  رییغت و  تشگرب و  هک  يردق  اضق و  نآ  رد  ردق و  بش  رد  تاهنامیکح  نامرف 

، ْمُُهیْعَس ِروُکْشَْملا  ْمُهُّجَح ، ِروُْربَْملا  ِمارَْحلا ، َِکْتَیب  ِجاَّجُح  ْنِم  ینَُبتْکَت 
ریدقت دروم  ناشیعس  لوبقم و  ناشجح  هک  نانآ  یسیونب  هبعک )  ) تمرتحم هناخ  نایجاح  هرمز  رد  ارم  مان  هک 
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ریدقت دروم  ناشیعس  لوبقم و  ناشجح  هک  نانآ  یسیونب  هبعک )  ) تمرتحم هناخ  نایجاح  هرمز  رد  ارم  مان  هک 
ْنا  ُرِّدَُقتَو ، یضْقَت  امیف  ْلَعْجاَو  ْمُُهتائِّیَس ، ْمُْهنَع  ِرَّفَکُْملا  ْمُُهبُونُذ ، ِروُفْغَْملا 

ياهدومرف  ردقم  هچنآ  رد  هد  رارق  تسا و  هدش  هدوشخب  ناشدب  رادرک  هدیزرمآ و  ناشناهانگ  و 
[1042 .] اذَکَو اذَک  یب  َلَعْفَتَو  یقْزِر  یف  َّیَلَع  َعِّسَُوتَو  يرْمُع  َلیُطت 

. ینک نانچ  نینچ و  ماهرابرد  وینادرگ  عیسو  ار  میزور  هدرک و  ینالوط  ارم  رمع  هک 
(. دراد هضرع  ار  دوخ  تجاح  اذک ، اذک و  هملک  ياج  هب  )

رد دهد . ماجنا  يرتشیب  هّجوت  اب  ار  ردـق  ياهبش  كرتشم  لامعا  هک  تسا  رتشیب  مهدزون  بش  زا  شتلیـضف  بش  نیا  مکی : تسیب و  بش 
یکی نایم  رد  ردق  بش  هک  تسا  هدمآ  هدـش و  دـیکأت  موس  تسیب و  بش  بش و  نیا  رد  تدابع  رد  شالت  ایحا و  لسغ و  هرابرد  تایاور 
مادک نایم  رد  ردق ، بش  هک  دـننک  نّیعم  ات  دنتـساوخ  مالـسلا  هیلع  موصعم  زا  هک  یتقو  تیاور  دـنچ  رد  و  [ 1043 ،] تسا بش  ود  نـیا  زا 

: دندومرف هکلب  دندرکن ، نّیعم  تسا ، بش  ود  نیا  زا  کی 
ُُبلْطَت  امیف  ِْنیَتَْلَیل  َرَْسیا  ام 

: » دیوگیم یلاما »  » رد قودص » موحرم   » هک نیا  بلاج  و  [ 1044 (.] تسین لکشم  یهاوخیم  هچنآ  يارب  بش  ود  ره  يایحا  )
؛ ُلَْضفا َوُهَف  ِْملِْعلا  ِةَرَکاذُِمب  ِْنیَتَْلیَّللا  ِْنیَتاه  ییْحا  ْنَم  ِۀَّیِمامإلا ...  ِنید  ْنِم 

لامعا [ 1045 «.] تسا رترب  یتدابع  ره  زا  دزادرپب ، یملع  يوگتفگ  هب  ار  بش  ود  نیا  یـسک  رگا  هک ...  تسا  هیماما  بهذم  تاروتـسد  زا 
دمآ دـهاوخ  هک  تسا  ناـضمر  هاـم  رخآ  ههد  هب  طوـبرم  هک  ییاـهاعد  لّوا  مسق  تسا ؛ مسق  ود  رب  بش  نیا  لاـمعا  مکی : تـسیب و  بـش 

: تسا حرش  نیا  هب  هک  مکی ، تسیب و  بش  صوصخم  لامعا  رگید  مسق  و  هحفص 796 ) )
[: 1046] دوشیم هدناوخ  مکی  تسیب و  بش  رد  هک  تسا  هدش  لقن  یفاک »  » و دّجهتملاحابصم »  » رد هک  تسا  ییاعد  - 1

788 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
َنِم  ِّیَْحلا  َجِرُْخمَو  ِْلیَّللا ، ِیف  ِراهَّنلا  َِجلُومَو  ِراهَّنلاِیف ، ِْلیَّللا  َِجلُوم  ای 

زا هدنز  هدنروآ  نوریب  يا  بش و  ردزور  هدنربورف  يا  زور و  رد  بش  هدنربورف  يا 
ُهَّللا  ای  ٍباسِح ، ِْریَِغب  ُءآشَی  ْنَم  َقِزار  ای  ِّیَْحلا ، َنِم  ِتِّیَْملا  َجِرُْخمَو  ِتِّیَْملا ،

، ادخ يا  باسحیب  یهاوخ  ار  هکره  هدنهد  يزور  يا  هدنز  زا  هدرم  هدنروآ  نوریب  هدرم و 
ینْسُْحلا  ُءآمْسَْألا  ََکل  ُهَّللا ، ای  ُهَّللا  ای  ُهَّللا  ای  ُمیحَر ، ای  ُهَّللا  ای  ُنمْحَر ، ای 

وکین ياهمان  تسوت  نآ  زا  ادخ ...  يا  ادخ  يا  نابرهم  يا  ادخ  يا  هدنیاشخب ، يا 
ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َُکلَئْسا  ُءالْألاَو ، ُءآیِْربِْکلاَو  اْیلُْعلا ، ُلاْثمَْألاَو 

لآ  دّمحم و  رب  یتسرف  دورد  مهاوخ  وت  زا  اهتمعن  یگرزب و  الاو و  ياههنومن  و 
َعَم  یحوُر  َو  ِءآدَعُّسلا ، ِیف  ِۀَْلیَّللا  ِهِذه  یف  یمْسا  َلَعَْجت  ْنا  َو  ٍدَّمَُحم ،

اب ار  محور  یهد و  رارق  نادنمتداعس  هرمز  رد  بشنیا  رد  ارم  مان  دّمحم و 
ًانیقَی یل  َبَهَت  ْناَو  ًةَروُفْغَم ، یتَئآساَو  َنیّیِّلِع ، یف  یناسْحاَو  ِءآدَهُّشلا ،

هک  ینک  اطع  ینیقی  نم  هب  ینک و  هدیزرمآ  ار  مناهانگ  تشهب و  هجرد  نیرتدنلب  رد  ار  میراکوکین  ناسحا و  يزاس و  نورقم  ادهش 
یل  َتْمَسَق  اِمب  ینَیِضُْرتَو  یّنَع  َّکَّشلا  ُبِهُْذی  ًانامیاَو  یْبلَق  ِِهب  ُرِشاُبت 

يزاس  مدونشخ  ياهدرک  میزور  هچنادب  دزاس و  رود  نم  زا  ار  دیدرت  کش و  هکیهدب  نم  هب  ینامیا  دشاب و  هارمه  ملد  اب  هشیمه 
، ِقیرَْحلا ِراَّنلا  َباذَع  اِنق  َو  ًۀَنَسَح ، ِةَرِخْألا  ِیف  َو  ًۀَنَسَح ، اْینُّدلا  ِیف  اِنتآَو 

نازوس  شتآ  باذع  زا  ار  ام  يرادهگن  کین و  تمعن  ترخآ  رد  کین و  تمعن  ایند  رد  نم  هب  یهدب  و 
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اِمل َقیفْوَّتلا  َو  ََۀبانِْإلا ، َو  َْکَیلا  َۀَبْغَّرلا  َو  َكَرْکُش ، َو  َكَرْکِذ  اهیف  یْنقُزْراَو 
ار هچنآ  ماجنا  يارب  قیفوت  تیوسب و  تشگزاب  قایتشا و  تیرازگساپس و  دوخ و  رکذ  بش  نیا  رد  ینک  میزور  و 

ُمالَّسلا  ُمِْهیَلَع  َو  ِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم  َلآ  َو  ًادَّمَُحم  َُهل  َْتقَّفَو 
. داب مالس  ناشیا  رب  وا و  رب  هک  ار  دّمحم  لآ  ودّمحم  نادب  یتشاد  قفوم 

: یناوخیم مکی  تسیب و  بش  رد  هک  تسا  هدرک  لقن  یقاب » نب  دّیس   » زا یمعفک » خیش   » موحرم - 2
َباب  یّنَع  ُّدُسَی  ًاْملِح  یل  ْمِْسقاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

ِرَد نم  رب  ددنبب  هک  نک  ماهرهب  ییرابدرب  نانچ  دّمحم و  لآ  دّمحمرب و  تسرف  دورد  ایادخ 
ِلُک  َباب  یّنَع  ِِهب  ُّدُسَت  ًینِغَو  ٍَۀلالَض ، ِّلُک  ْنِم  َّیَلَع  ِِهب  ُّنُمَت  ًيدُهَو  ِلْهَْجلا ،

رب یمامت  هب  ار  رقف  عاونا  ياهرد  هک  هدب  نم  هب  ییزاینیب  یهارمگ و  ره  زا  ندیناهر  زا  دهن  ّتنم  نم  رب  هک  هد  نم  هب  یتیادـه  ار و  ینادان 
ددنبب نم 

789 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ًۀَْعفِرَو ٍۀَّلِذ ، ِّلُک  ْنَع  ِِهب  ینُمِرُْکت  ًاّزِعَو  ٍفْعَض ، َّلُک  یّنَع  اِهب  ُّدَُرت  ًةَُّوقَو  ٍْرقَف ،

یماقم  تعفر  يراد و  یمارگ  ارم  يراوخ  ره  زا  هک  یتزع  دنادرگزاب و  نم  زا  ار  یتسس  هنوگره  هک  هد  نم  هب  ییورین  و 
ینُُرتْسَت  ًۀَِیفاعَو  ٍفْوَخ ، َّلُک  یّنَع  ِِهب  ُّدَُرت  ًاْنماَو  ٍۀَعَض ، ِّلُک  ْنَع  اِهب  ینُعَفَْرت 

هلیسو  نادب  هک  یتسردنت  ینک و  رود  نم  زا  ار  یسرت  ره  نآ  هلیسوب  هک  یتّینما  ینک و  دنلب  یتسپ  ره  زا  ارم  هلیسو  نادب  هک 
َلُک  یّنَع  ِِهب  ُبِهُْذت  ًانیقَیَو  ٍنیقَی ، َّلُک  ِِهب  یل  ُحَتْفَت  ًاْملِعَو  ٍءالَب ، ِّلُک  ْنِم  اِهب 

ره هلیسو  نادب  هک  ینیقی  ینادرگ و  حوتفم  نم  رب  ار  ینیقی  ره  نآ  هب  هک  یشناد  یناشوپب و  ییالب  ره  زا  ارم 
ِۀَعاَّسلا ِهِذه  یفَو  ِۀَْلیَّللا ، ِهِذه  یف  ََۀباجِْإلا  ِِهب  یل  ُطُْسبَت  ًءآعُدَو  ٍّکَش ،

تعاس  نیمه  رد  بشما و  نیمه  رد  ینارتسگب  نم  رب  ار  شتباجا  هک  ییاعد  يزاس و  رود  نم  زا  ار  يدیدرت  کش و 
ُلوَُحت  ًۀَمْصِعَو  ٍۀَمْحَر ، َّلُک  ِِهب  یل  ُرُْشنَت  ًافْوَخ  َو  ُمیرَک ، ای  ِۀَعاَّسلا  ِۀَعاَّسلا 

نامه  هک  نک  رادهگندوخ  نانچ  ارم  ینارتسگب و  نم  رب  هلیسو  نادب  ار  یتمحر  رههک  هدب  نم  هب  یسرت  راوگرزب و  يا  ... ... ... ... 
َِکتَمْحَِرب  َكَْدنِع ، َنیموُصْعَْملا  َْنَیب  اِهب  َِحْلفا  یّتَح  ِبُونُّذلا ، َْنَیب  َو  یْنَیب  اِهب 

مشاب  راگتسر  تهاگرد  نارادهگن ) دوخ  و   ) نیموصعم هاگشیپ  رد  هلیسو  نادب  دوش و  لئاح  ناهانگ  نم و  نایم  تلاح 
[1047 .] َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای 

. نانابرهم نیرتنابرهم  يا 
رب نینچمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحملآ  قوقح  نابصاغ  ناملاظ و  رب  دتسرف و  رایسب  تاولص  بش  نیا  رد  دیفم ،» خیش   » هدومرف هب  - 3

يارب اعد  - 4 [ 1048 .] دنک اعد  نانمؤم  ریاس  شردام و  ردپ و  شیوخ و  يارب  دتـسرف و  نیرفن  نعل و  رایـسب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  لتاق 
زا سوواط » نب  دّیـس   » هک یتیاور  رد  تسا . بش  نیا  لاـمعا  زا  رگید  یکی  ترـضح ، نآ  جرف  مالـسلا و  هیلع  ناـمز  ماـما  كراـبم  دوجو 

ماما مدش ، بایفرش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  هب  ناضمر  كرابم  هام  مکی  تسیب و  بش  رد  میناوخیم : هدرک  لقن  نامثع  نب  داّمح 
: متفگ ياهدرک ؟ لسغ  ایآ  هک  دیسرپ  نم  زا  مالسلا  هیلع 

نآ کیدزن  زین  نم  دش و  زامن  لوغـشم  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دناوخارف . شرانک  هب  زین  ارم  دیبلط و  يریـصح  مالـسلا  هیلع  ماما  يرآ ،
تشاد همادا  راک  نیا  و  متفگ ، نیمآ  نم  درک و  اعد  ترضح  نآ  میدش ، غراف  اهزامن  زا  هک  یتقو  مدناوخیم . زامن  مالـسلا  هیلع  ترـضح 

هیلع ترضح  نآ  تماما  هب  ار  حبص  زامن  دناوخارف و  ار  ناراکتمدخ  زا  یخرب  دنتفگ و  هماقا  ناذا و  مالسلا  هیلع  ماما  درک . عولط  حبـص  ات 
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. میدروآ اجب  مالسلا 
790 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

يارب داتـسرف و  دورد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  تخادرپ و  راگدرورپ  سیدـقت  حـیبست و  هب  زاـمن ، زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
سپس مدینشیمن ، ار  يزیچ  ترضح  سَفَن  يادص  زج  تّدم  نآ  رد  و  دوب ، هدجـس  رد  یتعاس  تفر و  هدجـس  هب  هاگنآ  درک ؛ اعد  نانمؤم 

: درک ضرع  شیاعد  رد  هلمج  زا  دناوخ  ییاعد 
َْول ام  َِکلالَج ، ِمیظَع  ْنِم  َْکلَأْسَأ  َْمل  ام  َو  َُکْتلَأَس  ام  ِعیمَِجب  َُکلأْسأ  َو 

رگا هک  وت  لالج  میظع  زا  مدناوخن ، ار  هچنآ  مدناوخ و  نآ  اب  ار  وت  هک  هچنآ  عیمج  هب  منکیم  اضاقت  وت  زا 
ِجَرَِفل  َنَذَْأت  ْنَأ  َو  ِِهْتَیب ، ِلْهَأ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ِِهب ، َُکْتلَأََسل  ُُهتِْملَع 

جرف  هزاجا  یتسرفب و  دورد  شتیبلها  دّمحم و  رب  مهاوخیم  وت  زا  مدناوخ . نآ  اب  ار  وت  متسنادیم 
َنیِملاَّظلا  ُدیُبت  ِِهب  َو  َکِْقلَخ ، ْنِم  َِکئایِفْصَأ  َو  َِکئاِیلْوَأ  ُجَرَف  ِهِجَرَِفب  ْنَم 

دوبان ار  ناملاظ  وا  هلیسو  هب  دوشیم و  رهاظ  تقلخ  زا  ناگدیزگرب  وت و  يایلوا  راک  رد  یشیاشگ  وا  روهظ  اب  هک  یهدب  ار  یسک  روهظ  و 
. َنیَملاْعلا َّبَر  ای  َِکلذ  ْلِّجَع  ْمُهُِکلُْهتَو ،

. امرف لیجعت  شروهظ  رد  نایملاع ، راگدرورپ  يا  يزاسیم . كاله  و 
وا جرف  اب  هک  دیدرک  اعد  یـسک  جرف  يارب  امـش  تیادف ! هب  مناج  مدرک : ضرع  تشادرب ، هدجـس  زا  رـس  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  نآ  زا  سپ 

؟ دیتسین امش  سک  نآ  رگم  دش ؛ دهاوخ  لصاح  یهلا  يایلوا  ناتسود و  راک  رد  یشیاشگ 
! تسا دّمحم  لآ  مئاق  وا  هن ! دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

دنوادخ اریز  شاب ! تیالوم  روهظ  رظتنم  زور ، بش و  : » دومرف همادا  رد  درک و  نایب  ار  شروهظ  ياههناشن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هاگنآ 
«. درادیمن زاب  رگید  راک  زا  ار  وا  يراک  ماجنا  و  تسا ، يراک  نأش و  رد  زور  ره 

ٍنأَش  ْنَع  ٌنأش  ُُهلَغْشَی  ال  ٍنأَش ، یف  َوُه  ٍمْوَی  ُّلُک  َهَّللا  َّناف  َكَراهَن ، َو  َکَْلَیل  َِکبِحاَص  َْرما  ْعَّقََوت  َو  )
: هتکن [ 1049 (.]

لـسغ ههد ، نیا  ياهبش  زا  بش  ره  رد  تسا . منتغم  شزرارپ و  رایـسب  هک  دوشیم  عورـش  ناضمر  هاـم  رخآ  ههد  مکی ، تسیب و  بش  زا 
لـسغ ناـضمر  هاـم  رخآ  هـهد  ياـهبش  زا  بـش  ره  رد  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هـک  تـسا  هدـش  تـیاور  تـسا و  بحتــسم 

یلص ادخ  لوسر  زا  یتیاور  رد  دراد و  ناوارف  تلیضف  تسا و  بحتـسم  ههد  نیا  رد  عماج  دجاسم  رد  فاکتعا  نینچمه  [ 1050 .] درکیم
[1051 .] تسا هدش  هدرمش  هرمع  ود  جح و  ود  ربارب  ناضمر  هام  رخآ  ههد  رد  فاکتعا  هلآ  هیلع و  هللا 

791 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
اّیهم و هداـمآ و  درکیم و  عمج  ار  شرتسب  [ 1052] دشیم فکتعم  دجـسم  رد  ناضمر  هام  رخآ  ههد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

فالخرب [ 1053 (،] دندرکیم ادتقا  ترضح  نآ  هب  رما  نیا  رد  زین  ناناملسم  زا  يرایـسب   ) تخادرپیم تدابع  يرادهدنزبش و  هب  طاشناب 
. تسا هدش  مامت  ناضمر  كرابم  هام  همانرب  ردق  ياهبش  تشذگ  اب  هک  دنرادنپیم  ناهاگآان  زا  یضعب  هچنآ 

رد تسا . بش  نیمه  ردـق  بش  هک  دوـشیم  هدافتـسا  يدّدـعتم  ثیداـحا  زا  تسا و  رترب  لـبق  بش  ود  زا  بش ، نیا  موـس  تـسیب و  بـش 
دمآ و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  ناضمر  هام  رد  ینهج »  » مان هب  يدرم  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور 
. موش رـضاح  هنیدـم  رد  بش  همه  مناوتیمن  هک  مراد  دنفـسوگ  رتش و  مربیم و  رـس  هب  هنیدـم  نوریب  رد  نم  درک : ضرع  ترـضح  نآ  هب 

دوـخ دزن  هب  ار  وا  ترـضح  مشاـب . رـضاح  تداـبع  زاـمن و  رد  میاـیب و  هنیدـم  هب  ار  بش  نآ  اـت  ینک  یفّرعم  نم  هب  ار  یبـش  مراد  تسود 
. درک یفّرعم  ار  بش  نآ  یشوگرد  روط  هب  دناوخارف و 

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 623 

http://www.ghaemiyeh.com


ار بش  نآ  دمآیم و  هنیدـم  هب  نامالغ  نادـنزرف و  هداوناخ و  همه  اب  دیـسریم ، ارف  ناضمر  هام  موس  تسیب و  ياهبش  یتقو  زین  ینهج » »
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  لقن  يرگید  تیاور  رد  نینچمه  [ 1054 .] تشگیمرب شیوخ  لزنم  هب  ناهاگحبص  دنامیم و 

هرهب بش  نیا  تلیـضف  زا  و   ) دـنورن باوـخ  هب  اـت  دیـشاپیم  بآ  شاهداوناـخ  يور  رـس و  هـب  ناـضمر  هاـم  موـس  تـسیب و  بـش  رد  هـلآ 
زین یسلجم » هماّلع   » موحرم [ 1056 .] تسا موس  تسیب و  بش  ردق ، بش  دیوگیم : هک  میراد  زین  يرگید  دّدعتم  تایاور  [ 1055 (.] دنریگب

[1057 .] تسا ردق  بش  موس ، تسیب و  بش  هک  دراد  تلالد  ربتعم  ثیداحا  رثکا  دیوگیم : داعملا » داز   » رد

: موس تسیب و  بش  صوصخم  لامعا 

: تسا هدش  دراو  زین  يرگید  لامعا  ردق ، ياهبش  كرتشم  لامعا  زا  ریغ  موس ، تسیب و  بش  رد 
توبکنع و ياههروس  موس ، تسیب و  بش  رد  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هک  دـناوخب  ار  مور  هروس  توبکنع و  هروس  - 1

[1059 .] دناوخب ار  هانلزنأ » ّانإ   » هروس هبترم  رازه  - 2 [ 1058 «.] تسا تشهب  لها  دنگوس ! ادخ  هب  دناوخب ، ار  مور 
792 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: دناوخب ار  اعد  نیا  - 4 [ 1060 .] دناوخب ار  ناخد » مح   » هروس - 3
یمْسِج  یل  َّحِصاَو  یقْزِر  یف  یل  ْعِسْواَو  يرْمُع  یف  یل  ْدُْدما  َّمُهَّللا 

ار منت  نادرگ  ملاس  ار و  میزور  نک  خارف  ار و  مرمع  نک  زارد  ایادخ 
یْنُبتْکاَو  ِءآیِقْشَْألا ، َنِم  ینُْحماَف  ِءآیِقْشَْألا  َنِم  ُْتنُک  ْناَو  یلَما  ینْغَِّلبَو 

هرمز  رد  نک و  كاپ  نانآ  کلسزا  ار  ممان  وت  متسه  ناتخبدب  هرمز  رد  رگا  میوزرآ و  هب  مناسرب  و 
َُکتاوَلَص  ِلَسْرُْملا ، َکِِّیبَن  یلَع  ِلَْزنُْملا  َِکباتِک  یف  َْتُلق  َکَّناَف  ِءآدَعُّسلا ، َنِم 

: یتفگ نینچ  يدومرف  لزان  ص )  ) تلسرم ربمایپ  رب  هک  یباتک  رد  تدوخ  وت  اریز  نک  تبث  منادنمتداعس 
[1061 .] ِباتِْکلا ُّما  ُهَْدنِعَو  ُِتْبُثیَو ، ُءآشَی  ام  ُهَّللا  وُحْمَی  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع 

«. باتک لصا  تسوا  دزن  دنکیم و  تبث  دنکیم و  وحم  دهاوخ  هچ  ره  ادخ  »
: دناوخب تسا  موس  تسیب و  بش  صوصخم  هک  ار  اعد  نیا  - 5

، ِراهَّنلاَو ِْلیَّللا  َّبَرَو  ٍرْهَش ، ِْفلا  ْنِم  ًاْریَخ  اهَلِعاجَو  ِرْدَْقلا  ِۀَْلَیل  َّبَر  ای 
زور بش و  راگدرورپ  هام و  رازه  زا  رتهب  نآ  هدنهد  رارق  ردق و  بش  راگدرورپ  يا 

ای ُئِراب  ای  ِءآمَّسلاَو ، ِضْرَْألاَو  ِراْونَْألاو ، ِمَلُّظلاَو  ِراِحْبلاَو ، ِلابِْجلاَو 
يا  هدنرآدیدپ  يا  نامسآ  نیمز و  اهینشور و  اهیکیرات و  اهایرد و  اههوک و  و 

ای ُعیَدب ، ای  ُهَّللا  ای  ُموُّیَق ، ای  ُهَّللا  ای  ُنمْحَر ، ای  ُهَّللا  ای  ُناَّنَم ، ای  ُناَّنَح  ای  ُرِّوَصُم ،
يا  نیرفآون  يا  ادخ  يا  هدنیاپ  يا  ادخ  يا  هدنیاشخب  يا  ادخ  يا  هد  تمعن  يا  شخباطع  يا  شخب  تروص 

ُءآیِْربِْکلاَو اْیلُْعلا ، ُلاْثمَْألاَو  ینْسُْحلا  ُءآمْسَْألا  ََکل  ُهَّللا ، ای  ُهَّللا  ای  ُهَّللا 
یگرزب  الاو و  ياههنومن  کین و  ياهمان  تسوت  نآ  زا  ادخ  يا  ادخ  يا  ادخ 

یف  یمْسا  َلَعَْجت  ْناَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َُکلَئْسا  ُءالْألاَو ،
رد ارم  مان  یهد  رارق  دّمحم و  لآ  دّمحم و  رب  یتسرف  دورد  هک  مهاوخ  وت  زا  اهتمعن  و 

، َنیّیِّلِع یف  یناسْحاَو  ِءآدَهُّشلا ، َعَم  یحوُرَو  ِءآدَعُّسلا ، ِیف  ِۀَْلیَّللاِهِذه 
793 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
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تاجرد  نیرتدنلب  رد  ار  میکین  ناسحا و  نادیهش و  اب  ار  محور  نادنمتداعس و  هرمز  رد  بش  نیا 
ُبِهُذی  ًانامیاَو  یْبلَق  ِِهب  ُرِشاُبت  ًانیقَی  یل  َبَهَت  ْناَو  ًةَروُفْغَم ، یتَئاساَو 

هک  یهدب  نم  هب  ینامیا  دشاب و  هارمه  ملد  اب  هشیمه  هک  یشخبب  نم  هب  ینیقی  هدیزرمآ و  ار  مهانگ  و 
ِیفَو  ًۀَنَسَح ، اْینُّدلا  ِیف  اِنتا  َو  یل  َتْمَسَق  اِمب  ینَیِضُْرتَو  یّنَع  َّکَّشلا 

رد تمعن و  یکین و  ایند  رد  ام  هب  هدب  يزاس و  مدونشخ  ياهدرک  مبیصن  هچنادب  ینک و  رود  نم  زا  ار  دیدرت  کش و  هرسکی 
َكَرْکِذ  اهیف  یْنقُزْراَو  ِقیرَْحلا ، [ 1062] ِراَّنلا َباذَع  اِنقَو  ًۀَنَسَح ، ِةَرِخْألا 

دوخ رکذ  بش  نیا  رد  نک  میزور  نازوس و  شتآ  باذع  زا  راد  نامهاگن  یکین و  زین  ترخآ 
ًادَّمَُحم َُهل  َْتقَّفَو  اِمل  َقیفْوَّتلاو  ََۀبْوَّتلاو ، ََۀبانِْإلاَو  َْکَیلا ، َۀَبْغَّرلاَو  َكَرْکُشَو ،

دّمحم نادب  یتشاد  قفوم  هچنادب  رادب  مقفوم  ار و  تدوخ  يوسب  هبوت  تشگزاب و  قوش و  تیرازگساپس و  و 
[1063 .] ُمالَّسلا ُمِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم  َلآ  َو 

. مالّسلامهیلع دّمحم  لآ  و 
***

: دناوخب تسا ، هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  ار  اعد  نیا  - 6
ُقُْرفَت  امیفَو  ِمُوتْحَْملاِْرمَْألاَنِم ، ُرِّدَُقت  امیفَو  یضْقَت  امیف  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

ینک  ادج  هچنآ  رد  دوخ و  یمتح  نامرف  زا  ياهدومرف  ردقم  هدرک و  مکح  هچنآ  رد  هد  رارق  ایادخ 
ْنا  ُلَّدَُبی ، الَو  ُّدَُری  يذَّلا ال  ِءآضَْقلا  َنِم  ِرْدَْقلا ، ِۀَْلَیل  یف  ِمیکَْحلا ، ِْرمَْألا  َنِم 

تسین  ریذپ  رییغت  درادن و  تشگزاب  هک  یمکح  نآ  زا  ردقبش  رد  تاهنامیکح  روتسد  زا 
، ْمُهُّجَح ِروُْربَْملا  اَذه ، یماع  یف  ِمارَْحلا  َِکْتَیب  ِجاَّجُح  ْنِم  ینَُبتْکَت 

لوبقم  ناشجح  هکنانآ  لاسما  نیمه  رد  تاهبعک  مرتحم  هناخ  نایجاح  زا  ارم  یسیونب  هک 
امیف ْلَعْجاَو  ْمُُهتائِّیَس ، ْمُْهنَع  ِرَّفَکُْملا  ْمُُهبُونُذ ، ِروُفْغَْملا  ْمُُهیْعَس ، ِروُکْشَْملا 

امرف ررقم  هدش و  هدوشخب  ناشدب  لامعا  هدیزرمآ و  ناشناهانگ  ریدقت و  دروم  ناشیعس  و 
[1064  ] یقْزِر یف  یل  َعِّسَُوتَو  يرْمُع  َلیُطت  ْنا  ُرِّدَُقتَو ، یضْقَت 

. یهد تعسو  میزور  رد  ینک و  ینالوط  ار  مرمع  هک  ياهدومرف  ردقم  هدرک و  مکح  هچنآ  رد 
794 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: دناوخب تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  هک  ار  اعد  نیا  - 7
ایَو یفْخَی  َْسَیل  ًانِطاب  ایَو  ِِهنوُُطب ، یف  ًارِهاظ  ایَو  ِهِروُهُظ ، یف  ًانِطاب  ای 

يا  یتسین و  افخرد  هک  یناهن  يا  شیناهن و  نیع  رد  تسا  راکشآ  هک  يا  شیراکشآ و  نیع  رد  تسا  ناهن  هک  يا 
ٌّدَح الَو  ٌفوُصْوَم ، ِِهتَنُوْنیَِکب  ُُغْلبَی  ًافوُصْوَم ال  ای  يُری  َْسَیل  ًارِهاظ 

يدح  چیه  دسرن و  وت  تاذ  هنک  هب  یفصو  چیه  یلو  دننک  تفیصوت  هک  يا  يوشن  هدید  هک  يراکشآ 
ُبَلُْطی  ٍدوُهْشَم ، َْریَغ  ًادِهاش  ایَو  ٍدوُقْفَم ، َْریَغ  ًاِبئآغ  ایَو  ٌدوُدْحَم ،

دننک بلط  ار  وت  يوشندوهشم  یلو  يرضاح  هک  يا  ياهدشن و  مگ  یلو  یتسین  ادیپ  هک  يا  دنکن و  تدودحم 
ال ٍْنیَع ، َۀَفْرَط  امُهَْنَیب  امَو  ُضْرَْألاَو  ُتاومَّسلا  ُْهنِم  ُلْخَی  َْملَو  ُباُصیَف ،

، ندز مهرب  مشچ  کی  ود  نآ  نیبام  نیمز و  اهنامسآ و  تسین  یلاخ  وت  زا  دندرگ ، لئان  دوصقم  هب  و 
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، ِبابْرَْألا ُّبَرَو  ِروُّنلا ، ُرُون  َْتنا  ٍْثیَِحب ، الَو  ٍْنیِاب  ُنَّیَُؤی  الَو  ٍْفیَِکب ، ُكَرُْدی 
ناراگدرورپ  همه  راگدرورپ  رون و  ینشور  ییوتيوشن  ردنا  ییوس  ییاج و  هب  ییاین و  رد  یگنوگچ  هب 

ُعیمَّسلاَوُهَو  ٌءْیَش ، ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ْنَم  َناْحبُس  ِرُومُْألاِعیمَِجب ، َتْطَحا 
ياونش  تسوا  يزیچ و  شدننام  تسین  هک  ییادخ  هّزنم  يراد  هطاحا  روما  مامت  هب 

[1065 .] ُهُْریَغ اذَکه  الَو  اذَکه ، َوُه  ْنَم  َناْحبُس  ُریصَْبلا ،
. دوب دهاوخن  نینچ  يرگید  وا  زج  تسا و  نینچ  وا  هکنآ  تسا  هّزنم  انیب 

. بلطب ادخ  زا  يراد  یتجاح  ره  سپس 
ياعد هتـسشن  هداتـسیا و  دوجـس و  رد  ناضمر ، هام  موس  تسیب و  بش  رد  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  نینچمه  - 8
دّمحم رب  تاولص  دنوادخ و  شیاتـس  دیجمت و  زا  سپ  رگید  ياهنامز  رد  و  ناضمر ، هام  مامت  رد  تسا  بسانم  هکلب  دندناوخیم ، ار  لیذ 

نتفگ  اب  لقاّدح  اًلثم   ) شلآ و 
َنیرِهاَّطلا  ِِهلآ  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  یلَع  ُةالَّصلا  َو  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

: دوش هدناوخ  اعد  نیا  (، 
یف  ِِهئآبا ، یلَعَو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَص  ِنَسَْحلا ، ِْنب  ِۀَّجُْحلا  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهللا 

رد داب  شناردپ  رب  وا و  رب  وت  ياهدورد  يرکسع  نسح  ماما  دنزرف  تجح  ترضح  دوخ  یلو  يارب  شاب  ایادخ 
اًلیلَدَو ًارِصانَو ، ًاِدئآقَو  ًاِظفاحَو ، ًاِّیلَو  ٍۀَعاس ، ِّلُک  یفَو  ِۀَعاَّسلا ، ِهِذه 

امنهار روای و  ربهر و  نابهگن و  راکددم و  رای و  تعاس  ره  رد  تعاس و  نیا 
795 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

[1066 .] اًلیوَط اهیف  ُهَعِّتَُمتَو  ًاعْوَط ، َکَضْرا  ُهَنِکُْست  یّتَح  ًاْنیَعَو ،
. زارد ینامز  يزاس  شدنمهرهب  یهد و  تنوکس  نیمز  يور  رد  مدرم  تبغر  لیم و  يور  زا  ار  وا  ات  نابهدید  و 

***
: دناوخب دنکیم ، دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  ناتسد  هک  یلاح  رد  ار  اعد  نیا  نینچمه  - 9

َنِّیَُلم  ای  ِروُُحْبلا ، َيِرُْجم  ای  ِرُوبُْقلا ، ِیف  ْنَم  َثِعاب  ای  ِرُومُْألا ، َرِّبَدُم  ای 
هدننک  مرن  يا  اهایرد  هدننک  ناور  يا  تسا  اهروگ  رد  هک  ره  هدنزیگنارب  يا  اهراک  هدننک  ریبدت  يا 

لآ دّـمحم و  رب  تسرف  دورد  دواد  ترـضح  يارب  نهآ  ياج  هب  اذَـک . َو  اذَـک  یب  ْلَْعفاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َدُوادـِل ، ِدـیِدَْحلا 
.*** نانچ نینچ و  نم  هب  تبسن  نکب  دّمحم و 

تاملک 
اذک اذک و 

: دنک هفاضا  سپس  دهاوخب و  ار  دوخ  تاجاح 
َۀَْلیَّللا َۀَْلیَّللا 

َۀَعاَّسلا َۀَعاَّسلا  ، 
[1067 .] ناوخب رّرکم  روط  هب  هتسشن  هداتسیا و  هدجس ، عوکر ، لاح  رد  ار  اعد  نیا  . 

***
نینچمه دراد و  رایـسب  تلیـضف  بش  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  ایحا و  لسغ ، موس ، تسیب و  بش  ّتیّمها  هب  هّجوت  اـب  - 10
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. تسا ردق  ياهبش  همه  نایم  كرتشم  هک  زامن  تعکر  دص  نآ  ندناوخ 
ردق بش  دوریم  دیما  هک  یبش  نآ  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  ریـصبوبا  زا  بیذهت ،»  » رد یـسوط » خیـش  »

متـسناوتن رگا  درک : ضرع  ریـصبوبا  ناوخب . ار  هَّللا  وه  لق  هروس  هبترم  هد  دـمح ) زا  سپ   ) تعکر ره  رد  ناوخب ؛ زامن  تعکر  دـص  دـشاب 
زارد دوخ  رتـسب  رد  هک  لاـح  ناـمه  رد  دومرف : مناوخب ؟ هتـسشن  مناوتن  رگا  متفگ : روآ ! اـجب  هتـسشن  دوـمرف : منک ؟ هچ  مناوـخب ، هداتـسیا 

[1068 .] روآ اجب  ياهدیشک ،
***

ياـهاعد زا  و  دـناوخب ، نآرق  دـشاب ، نکمم  هک  رادـقم  ره  بش  نـیا  رد  تـسا : هدوـمرف  داـعملا » داز   » رد یـسلجم ،» هماـّلع   » موـحرم - 11
. هبوت ياعد  قالخالامراکم و  ياعد  ًاصوصخم  دنک ؛ هدافتسا  زین  هّیداّجس » هلماک  هفیحص  »

تلیـضف رد  زین  ردق  زور  هک  تسا  هدمآ  یناوارف  ثیداحا  رد  درب ؛ رـس  هب  اعد  تدابع و  هب  تشاد و  تمرح  دیاب  زین  ار  ردق  بش  ياهزور 
[1069 .] تسا ردق  بش  لثم 

796 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: ناضمر كرابم  هام  رخآ  ههد  ياهبش  ياعد 

هام رخآ  ههد  زا  بش  ره  رد  هک  تسا  ههد  نیا  ياهبش  همه  نایم  كرتشم  هک  ییاـهاعد  تسخن  تسا ؛ مسق  ود  رب  اـهبش  نیا  ياـهاعد 
. تسا رخآ  ههد  زا  بش  ره  صوصخم  هک  ییاهاعد  رگید ، دوشیم و  هدناوخ  ناضمر 

: ناضمر هام  رخآ  ياهبش  كرتشم  ياهاعد 

، ناضمر هام  رخآ  ههد  رد  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک »  » فیرـش باتک  رد  ینیلک » خیـش   » موحرم - 1
: یناوخیم ار  اعد  نیا  بش  ره 

َُعلْطَی  ْوا  َناضَمَر ، ُرْهَش  یّنَع  َیِضَْقنَی  ْنأ  ِمیرَْکلا ، َکِهْجَو  ِلالَِجب  ُذوُعا 
هدیپس  ای  درذگب  نم  زا  ناضمر  هام  هکنیا  زا  تراوگرزب  تاذ  لالج  هب  مربیم  هانپ 

[1070 .] ِْهیَلَع یُنبِّذَُعت  ٌۀَِعبَت  ْوا  ٌْبنَذ  یلَِبق  ََکل  َو  ِهِذه ، یتَْلَیل  ْنِم  ُرْجَْفلا 
. ینک مباذع  نادب  هک  دشاب  هدنام  تسا  دب  ششاداپ  هک  يزیچ  ای  هانگ  وت  شیپ  رد  نم  زا  مه  زاب  دنک و  عولط  نم  رب  بشما 

هام رخآ  ههد  زا  بش  ره  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نیمالادـلب »  » هیـشاح رد  یمعفک »  » موحرم زا  - 2
: دناوخیم ار  اعد  نیا  هلفان ، هضیرف و  ياهزامن  زا  دعب  ناضمر ،

، ِهیف انَریصْقَت  اَنلْرِفْغا  َو  َناضَمَر ، ِرْهَش  ْنِم  یضَم  ام  َّقَح  اَّنَع  ِّدا  َّمُهَّللا 
هام  نیا  رد  ار  ام  ریصقت  زرمایب  ار و  ناضمر  هام  هتشذگ  مایا  قح  ام  زا  نک  ءادا  ایادخ 

َنِم  اْنلَعْجا  َو  انِسُْفنا ، یلَع  اِنفارْسِاب  انْذِخاُؤت  َو ال  ًالُوبْقَم ، اَّنِم  ُهْمَّلَسَتَو 
زا هد  نامرارق  میدرک و  شیوخ  سفن  رب  هک  ییاهیورهدایز  هب  ار  ام  ریگم  نک و  تفایرد  ام  زا  هتفریذپ  ار  نآ  و 

[1071 .] َنیموُرْحَْملا َنِم  اْنلَعَْجت  َو ال  َنیموُحْرَْملا ،
. نامورحم زا  هدم  نامرارق  ناگدش و  تمحر 

نیا ناضمر  هام  رخآ  ههد  زا  بش  ره  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لابقا ،»  » رد سوواط » نب  دّیـس  - » 3
: دناوخیم ار  اعد 
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، ُناْرُْقلا ِهیف  َلِْزنا  يذَّلا  َناضَمَر  ُرْهَش  ِلَْزنُْملا ، َِکباتِک  یف  َْتُلق  َکَّنا  َّمُهَّللا 
797 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

هتشگ  لزان  نآ  رد  نآرق  هک  یناضمر  هام   » هتشگ لزان  نامسآ  زا  هکتنآرق  رد  يدومرف  وت  ایادخ 
َناضَمَر  ِرْهَش  َۀَمْرُح  َتْمَّظَعَف  ِناقْرُْفلا ، َو  يدُْهلا  َنِم  ٍتانَِّیب  َو  ِساَّنِلل  ًيدُه 

ار ناضمر  هام  تمرح  بیترت  نیدب  و  زیمت » تیاده و  زا  تسا  ییاهتجح  مدرم و  يامنهار  نآرق  نآ  هک 
ْنِم  ًاْریَخ  اهَْتلَعَج  َو  ِرْدَْقلا ، ِۀَْلیَِلب  ُهَتْصَصَخ  َو  ِناْرُْقلا ، َنِم  ِهیف  َْتلَْزنا  اِمب 

رتهب ار  بش  نآ  یتشاد و  شصوصخم  ردق  بش  هب  يدرک و  گرزب  نآرق  ندومرف  لزان  اب 
ْدَق ِهیلاَیل  َو  ْتَضَْقنا ، ِدَق  َناضَمَر  ِرْهَش  ُماَّیا  ِهِذهَو  َّمُهللا  ٍرْهَش ، ِْفلا 

زین نآ  هک  تسا  نآ  ياهبش  نیا  تشذگ و  نم  رب  هک  دوب  ناضمر  هام  ياهزور  نیا  ایادخ  يدنادرگ  هام  رازه  زا 
یصْحاَو  یّنِم  ِِهب  ُمَلْعا  َْتنا  ام  یلا  ُْهنِم  یهلا  ای  ُتْرِص  ْدَق  َو  ْتَمَّرَصَت ،

ینادیم  نم  زا  رتهب  دوخ  وت  هک  ماهدمآرد  یلاح  هب  هام  نیا  زا  مدوبعم  يا  نم  تشذگ و 
، َنُوبَّرَقُْملا َُکتَِکئالَم  ِِهب  َکَلَئَس  اِمب  َُکلَئْساَف  َنیعَمْجا ، ِْقلَْخلا  َنِم  ِهِدَدَِعل 

تبّرقم  ناگتشرف  هچنادب  مهاوخ  وت  زا  سپ  يراد  رتهب  مدرم  همه  زا  ار  شاهرامش  و 
ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َنوُِحلاَّصلا ، َكُدابِعَو  َنُولَسْرُْملا ، َكُؤآِیْبناَو 

لآ  دّمحم و  رب  یتسرف  دورد  هک  دنتساوخ  نادب  ار  وت  تاهتسیاش  ناگدنب  تاهداتسرف و  ناربمایپ  و 
ْنا  َو  َِکتَمْحَِرب ، َۀَّنَْجلا  ِینَلِخُْدت  َو  ِراَّنلا ، َنِم  یتَبَقَر  َّکُفَت  ْناَو  ٍدَّمَُحم ،

هب  يربب و  متشهب  هب  شیوخ  تمحر  هب  ینک و  دازآ  خزود  شتآ  زا  ارم  هکنیا  دّمحم و 
یئآعُد  َبیجَتْسَت  َو  یبُّرَقَت  َلَّبَقَتَتَو  َکِمَرَک ، َو  َكِْوفَِعب  َّیلَع  َلَّضَفَتَت 

ینادرگ  باجتسم  ار  میاعد  يریذپب و  ارم  ییوجبّرقت  ینک و  لضفت  نم  رب  شیوخ  يراوگرزب  وفع و 
یهلا  ِۀَمایِْقلا ، ِمْوَِیل  ُهَتْدَدْعا  ٍلْوَه  ِّلُک  ْنِم  ِفْوَْخلا  َمْوَی  ِْنمَْألِاب  َّیَلَع  َّنُمَتَو 

ایادخ یهن  تنم  نم  رب  ياهدرک  هدامآ  متمایق  زور  يارب  هک  یساره  ره  زا  منداد  ناما  اب  تشحو  سرت و  زور  نآ  رد  و 
َناضَمَر  ِرْهَش  ُماَّیا  َیِضَْقنَی  ْنا  ِمیظَْعلا ، َِکلالَِجبَو  ِمیرَْکلا ، َکِهْجَِوب  ُذوُعاَو 

اهزور درذگب  هک  تمیظع  تکوش  لالج و  هب  تراوگرزب و  تاذ  هب  مربیم  هانپ 
اهَّصَتْقَت ْنا  ُدیُرت  ٌۀَئیطَخ  ْوا  ِِهب ، ینُذِخاُؤت  ٌْبنَذ  ْوا  ٌۀَِعبَت  یلَِبق  ََکل  َو  ِهیلاَیلَو ،

نم زا  ارنآ  یهاوخب  هک  دشاب  ییاطخ  ای  ینک  هذـخاؤم  نادـب  ارم  هک  دـشاب  يدـب  شاداپ  ای  هانگ  نم  دزن  رد  وت  زا  ناضمر و  هام  ياهبـش  و 
ینک  صاقت 

ْذا ال َْتنا ، اَّلا  َهلا  ای ال  َُکلَئْسا  يدِّیَس  يدِّیَس  يدِّیَس  یل  اهْرِفْغَت  َْمل  یّنِم 
اریز تسین  وت  زج  يدوبعم  هک  يا  مهاوخ  وت  زانم  ياقآ  نم  ياقآ  نم  ياقآ  يا  یشاب  هدیزرماین  و 

ْناَو  ًاضِر ، یّنَع  ْدَدْزاَف  ِرْهَّشلا ، اَذه  یف  یّنَع  َتیضَر  َْتنُک  ْنا  َْتنا ، اَّلا  َهلا 
رگا ازفیب و  نم  زا  شیوخ  يدونشخ  رب  ياهتشگ  دونشخ  نم  زا  هام  نیا  رد  رگا  هک  تسین  وت  زج  يدوبعم 

798 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ُهَّللا  ای  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرا  ای  یّنَع  َضْراَف  َنْألا  َنِمَف  یّنَع  َتیضَر  ْنُکَت  َْمل 

ادخ يا  نانابرهم  نیرتنابرهم  يا  وش  دونشخنم  زا  نونکامه  زا  ياهدشن  دونشخ  زونه 
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: وگب رایسب  و  ٌدَحا . ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  َْدلُوی ، َْملَو  ِْدلَی  َْمل  ْنَم  ای  ُدَمَص ، ای  ُدَحا  ای 
******** سک چیه  دشابن  ییاتمه  وا  يارب  تسین و  یسک  دنزرف  درادن و  دنزرف  هک  يا  زاینیب  يا  اتکی  يا 

ْنَع  ِماظِْعلا  ِبَرُْکلاَو  ِّرُّضلا  َفِشاک  ای  ُمالَّسلا ، ِْهیَلَع  َدُواِدل  ِدیدَْحلا  َنِّیَُلم  ای 
زا گرزب  یتحاران  يراتفرگ و  هدننکفرطرب  يا  مالسلاهیلع  دوواد  ترضح  يارب  نهآ  هدننک  مرن  يا 

ِمَغ  َسِّفَنُم  ْيا  ُمالَّسلا ، ِْهیَلَع  َبوُقْعَی  ِّمَه  َجِّرَفُم  ْيا  ُمالَّسلا ، ِْهیَلَع  َبوُّیا 
مغ  هدنیادز  يا  مالسلا  هیلع  بوقعی  هودنا  هدنیاشگ  يا  مالسلاهیلع  بویا 

ْنا  ُُهلْها  َْتنا  امَک  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُمالَّسلا ، ِْهیَلَع  َفُسُوی 
هک  ینآ  هتسیاش  وت  هک  ناسنادب  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  مالسلاهیلع  فسوی 

ُُهلْها 1072] اَنا  ام  یب  ْلَعْفَت  الَو  ُُهلْها ، َْتنا  ام  یب  ْلَْعفاَو  َنیعَمْجا ، ْمِْهیَلَع  َیِّلَُصت 
مراوازس  نم  هچنآ  ماهرابرد  هدم  ماجنا  ینآ و  هتسیاش  وت  ار  هچنآ  نم  هرابرد  هد  ماجنا  یگمه و  ناشیا  رب  یتسرف  دورد 

***

: ناضمر هام  رخآ  ههد  زا  بش  ره  صوصخم  ياهاعد 

. تشذگ مکی  تسیب و  بش  صوصخم  ياعد 
: مود تسیب و  بش  ياعد 

اهِّرَقَتْسُِمل ِسْمَّشلا  َيِرُْجمَو  َنوُِملْظُم ، ُنَْحن  اذاَف  ِْلیَّللا  َنِم  ِراهَّنلا  َِخلاس  ای 
شرادم  يور  دیشروخ  هدننکناور  يا  میور و  ورفیکیرات  رد  ام  ناهگان  ینکرب و  رات )  ) بش زا  ار  نشور )  ) زور هک  يا 

ِنوُجْرُْعلاَک  َداع  یّتَح  َلِزانَم  ِرَمَْقلاَرِّدَقُمَو  ُمیلَع ، ای  ُزیزَع  ای  َكِریدْقَِتب ،
هخاش  نوچ  ددرگزاب  ات  نیعم  ياهلزنم  رد  هامریگهزادنا  يا  اناد و  يا  دنمورین  يا  يدومرف  هک  يریدقت  هب 

ای ُهَّللا  ای  ٍۀَمِْعن ، ِّلُک  َِّیلَوَو  ٍۀَبْغَر ، ِّلُک  یهَْتنُمَو  ٍرُون ، ِّلُک  َرُون  ای  ِمیدَْقلا ،
يا  ادخ  يا  تمعن  ره  تسرپرس  وقوش  رهدحرس  نیرخآ  رون و  ره  ینشور  يا  کشخ  رغال  يامرخ 

ََکل  ُهَّللا ، ای  ُهَّللا  ای  ُهَّللا  ای  ُدْرَف ، ای  ُدِحاو  ای  ُدَحا  ای  ُسوُُّدق ، ای  ُهَّللا  ای  ُنمْحَر ،
تسوت  نآ  زا  ادخ ...  يا  درف  يا  اتکی  يا  هناگی  يابیع  ره  زا  هّزنم  يا  ادخ  يا  هدنیاشخب 

799 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ْنا  َُکلَئْسا  ُءالْألا ، َو  ُءایِْربِْکلا  َو  اْیلُْعلا ، ُلاْثمَْألا  َو  ینْسُْحلا  ُءآمْسَْألا 

دورد هک  مهاوخ  وت  زا  اهتمعن  یگرزب و  الاو و  ياههنومن  کین و  ياهمان 
ِیف  ِۀَْلیَّللا  ِهِذه  یف  یمْسا  َلَعَْجت  ْناَو  ِِهْتَیب ، ِلْهاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت 

هرمز  رد  بش  نیا  رد  ار  ممان  یهد  رارق  شنادناخ و  دّمحم و  رب  یتسرف 
یتَئآساَو  َنیّیِّلِع ، یف  یناسْحا  َو  ِءآدَهُّشلا ، َعَم  یحوُر  َو  ِءآدَعُّسلا ،

ار مهانگ  تاجرد و  نیرتدنلب  رد  ار  میکین  ناسحا و  نادیهش و  اب  ار  محور  نادنمتداعس و 
یّنَع  َّکَّشلا  ُبِهُْذی  ًانامیاَو  یْبلَق  ِِهب  ُرِشاُبت  ًانیقَی  یل  َبَهَت  ْنا  َو  ًةَروُفْغَم ،

نم زا  هرـسکی  ار  دیدرت  کش و  هک  ینک  اطع  نم  هب  ینامیا  دشاب و  هارمه  ملد  اب  هشیمه  هک  یهدب  نم  هب  ینیقی  هکنیا  رگید  هدـیزرمآ و 
دزاس رود 
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، ًۀَنَسَح ِةَرِخْالا  ِیفَو  ًۀنَسَح ، اْینُّدلا  ِیف  اِنتا  َو  یل  َتْمَسَق  اِمب  ینَیِضُْرتَو 
کین  تمعن  زین  ترخآ  رد  کین و  تمعن  ایند  رد  ام  هب  هدب  زاس و  مدونشخ  ياهدرک  مبیصن  هچنادب  و 

ص799 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
َۀَبَغَّرلا َو  َكَرْکُش ، َو  َكَرْکِذ  اهیف  یْنقُزْراَو  ِقیرَْحلا ، [ 1073] ِراَّنلا َباذَع  اِنقَو 

قایتشا  تیرازگساپس و  دوخ و  رکذ  بش  نیا  رد  نادرگ  میزور  نازوسشتآ و  باذع  زا  ار  ام  رادهگن  و 
[1074 .] ُمالَّسلا ُمِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم  َلآ  َو  ًادَّمَُحم  َُهل  َْتقَّفَو  اِمل  َقیفْوَّتلاَو  ََۀبانِْإلاَو ، َْکَیلا 

. ار مالسلامهیلع  دّمحم  لآو  دّمحم  نادب  یتشاد  قفوم  ار  هچنآ  ماجنا  يارب  ارم  يراد  قفوم  ار و  تیوسب  تشگزاب  و 
. تشذگ اًلبق  موس  تسیب و  بش  ياعد 

***
: مراهچ تسیب و  بش  ياعد 

ای ًانابْسُح ، َرَمَْقلاَو  َسْمَّشلاَو  ًانَکَس ، ِْلیَّللا  َلِعاجَو  ِحابْصِْإلا ، َِقلاف  ای 
يا  ندرک  باسح  هلیسو  ار  هام  دیشروخ و  شمارآ و  هلیسو  ار  بش  هدنهد  رارق  يا  حبص و  هدیپس  هدنفاکش  يا 

، ِماْعنِْإلاو ِلْضَْفلاَو  ِلْوَْحلاَو ، ِةَّوُْقلاَو  ِلْوَّطلاَو ، ِّنَْملااَذ  ای  ُمیلَع ، ای  ُزیزَع 
یشخبتمعن  لضف و  شبنج و  ورین و  ششخب و  تمعن و  بحاص  يا  اناد  يا  دنمورین 

ُرِهاظ ای  ُهَّللا  ای  ُْرتِو ، ای  ُدْرَف  ای  ُهَّللا  ای  ُنمْحَر ، ای  ُهَّللا  ای  ِمارْکِْإلاَو ، ِلالَْجلاَو 
راکشآيا ادخ  يا  اتکی  هناگی  يا  ادخ  يا  هدنیاشخب  يا  ادخ  يا  يراوگرزب  تلالج و  و 

800 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، اْیلُْعلا ُلاْثمَْألا  َو  ینْسُْحلا  ُءآمْسَْألا  ََکل  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ُّیَح ال  ای  ُنِطاب ، ای 

الاو ياههنومن  کین و  ياهمان  تسوت  نآ  زا  تسین  وت  زج  يدوبعم  هک  ياهدنز  يا  ناهن  يا  و 
ْنا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َُکلَئْسا  ُءالْألا ، َو  ُءآیِْربِْکلا  َو 

هکنآ  رگید  دّمحم و  لآ  دّمحم و  رب  یتسرف  دورد  هک  مهاوخ  وت  زا  اهتمعن  یگرزب و  و 
، ِءآدَهُّشلا َعَم  یحوُر  َو  ِءآدَعُّسلا ، ِیف  ِۀَْلیَّللا  ِهِذه  یف  یمْسا  َلَعَْجت 

نادیهش  اب  ار  محور  نادنمتداعس و  هرمز  رد  بش  نیا  رد  ارم  مان  یهد  رارق 
ِِهب  ُرِشاُبت  ًانیقَی  یل  َبَهَت  ْنا  َو  ًةَروُفْغَم ، یتَئاسا  َو  َنیّیِّلِع ، یف  یناسْحاَو 

دشاب نورقم  ملد  اب  هراومه  هک  یشخبب  نم  هب  ینیقی  هدیزرمآ و  ار  مهانگ  تاجرد و  نیرتدنلب  رد  ار  میکین  ناسحا و  و 
ِیف  اِنتا  َو  یل  َتْمَسَق  اِمب  ًیضِر  َو  یّنَع  َّکَّشلا  ُبِهُْذی  ًانامیا  َو  یْبلَق 

رد ام  هب  هدب  ياهدرک و  مبیصن  هچنادب  يدونشخ  دزاس و  رود  نم  زا  ار  دیدرت  کش و  هک  یهدب  ینامیا  و 
یْنقُزْرا  َو  ِقیرَْحلا ، ِراَّنلا  َباذَع  اِنق  َو  ًهَنَسَح ، ِةَرِخْألا  ِیف  َو  ًۀَنَسَح ، اْینُّدلا 

نک  میزور  نازوس و  شتآ  باذع  زا  راد  نامزاب  تمعن و  یکین و  زین  ترخآ  رد  تمعن و  یکین و  ایند 
اِمل َقیفْوَّتلا  َو  ََهبْوَّتلا ، َو  ََۀبانْإلا  َو  َْکَیلا ، َۀَبْغَّرلا  َو  َكَرْکُش ، َو  َكَرْکِذ  اهیف 

هچنادب  رادب  مقفوم  ار و  تیوسب  ندرک  هبوت  تشگزاب و  تبغر و  لیم و  ار و  تیرازگساپس  دوخ و  رکذ  بش  نیا  رد 
[1075 .] ْمِْهیَلَع َو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَص  ٍدَّمَُحم ، َلآَو  ًادَّمَُحم  َُهل  َْتقَّفَو 
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. داب ناشیا  رب  وا و  رب  وت و  ياهدورد  ار  دّمحم  لآ  دّمحم و  نادب  یتشاد  قفوم 
***

: مجنپ تسیب و  بش  ياعد 
، ًاداتْوا ِلابِْجلاَو  ًاداهِم ، ِضْرَْألاَو  ًاشاعَم ، ِراهَّنلاَو  ًاساِبل ، ِْلیَّللا  َلِعاج  ای 

يداد رارق  خیم  نوچ  ار  اههوک  و  هدرتسگ ) رتسب  ای   ) هراوهگ ار  نیمزويزور  ندروآرد  هلیسو  ار  زور  يدادرارق و  ششوپ  ار  بش  هک  يا 
ای ُهَّللا  ای  ُبیرَق ، ای  ُهَّللا  ای  ُعیمَس ، ای  ُهَّللا  ای  ُراَّبَج ، ای  ُهَّللا  ای  ُرِهاق ، ای  ُهَّللا  ای 

يا  ادخ  يا  کیدزن  يا  ادخ  يا  اونش  يا  ادخ  يا  توربج  اب  يا  هریچ  يا  ادخ  يا 
، اْیلُْعلا ُلاْثمَْألاَو  ینْسُْحلا  ُءآمْسَْألا  ََکل  ُهَّللا ، ای  ُهَّللا  ای  ُهَّللا  ای  ُبیُجم ،

الاو ياههنومن  کین و  ياهمان  تسوت  نآ  زا  ادخ ...  يا  هد  خساپ 
801 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

َلَعَْجت  ْناَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َُکلَئْسا  ُءالْألاَو ، ُءایِْربِْکلاَو 
یهد  رارق  دّمحم و  لآ  دّمحم و  رب  یتسرف  دورد  هک  مهاوخ  وت  زا  اهتمعن  یگرزب و  و 

یف  یناسْحاَو  ِءآدَهُّشلا ، َعَم  یحوُرَو  ِءآدَعُّسلا ، ِیف  ِۀَْلیَّللا  ِهِذه  یف  یمْسا 
ار میکین  ناسحا و  نادیهش و  اب  ار  محور  نادنمتداعس و  هرمز  رد  بش  نیا  رد  ار  ممان 

ًانامیاَو یْبلَق  ِِهب  ُرِشاُبت  ًانیقَی  یل  َبَهَت  ْناَو  ًةَروُفْغَم ، یتَئاساَو  َنیّیِّلِع ،
ینامیا  دشاب و  نم  لد  مزالم  هشیمه  هک  یهدب  نم  هب  ینیقی  هدیزرمآ و  ار  مهانگ  تاجرد و  نیرتدنلب  رد 

ِیفَو  ًۀَنَسَح ، اْینُّدلا  ِیف  اِنتا  َو  یل  َتْمَسَق  اِمب  ًیضِرَو  یّنَع  َّکَّشلا  ُبِهُْذی 
رد یکین و  ایند  رد  نمهب  یهدبو  ياهدرک  مبیصن  هچنادب  يزاس  مدونشخ  دزاس و  رود  نم  زا  ار  دیدرت  کش و  هک  ینک  اطع  نم  هب 

َكَرْکِذ  اهیف  یْنقُزْراَو  ِقیرَْحلا ، ِراَّنلا  َباذَع  اِنقَو  ًۀَنَسَح ، ِةَرِخْألا 
دوخ رکذ  بش  نیا  رد  ینک  میزور  خزود و  نازوس  شتآ  زا  يراد  مهاگن  یکین و  ترخآ 

ًادَّمَحَم َُهل  َْتقَّفَو  اِمل  َقیفْوَّتلاو  ََۀبْوَّتلاَو ، ََۀبانِْإلاَو  َْکَیلا ، َۀَبْغَّرلاَو  َكَرْکُشَو ،
دّمحم نادب  یتشاد  قفوم  هچنادب  راد  مقفوم  تهاگرد و  هب  هبوت  تشگزاب و  تبغر و  قوش و  ار و  تیرازگساپس  و 

[1076 .] ُمالَّسلا ُمِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم  َلآ  َو 
. ار مالّسلامهیلع  دّمحم  لآ  و 

***
: مشش تسیب و  بش  ياعد 

ِراهَّنلا َۀَیا  َلَعَجَو  ِْلیَّللا  َۀَیا  احَم  ْنَم  ای  ِْنیَتَیا ، ِراهَّنلاَو  ِْلیَّللا  َلِعاج  ای 
ار زور  هناشن  هایس و  ار  بش  هناشن  هک  يا  تتردق ) رب   ) هناشن ود  ار  زور  بش و  هدنهد  رارق  يا 

ای اًلیصْفَت ، ٍءْیَش  ِّلُک  َلِّصَفُم  ای  ًاناوْضِرَو ، ُْهنِم  اًلْضَف  اوُغَْتبَِتل  ًةَرِْصبُم ،
يا  یبوخب  زیچ  ره  هدننکادج  يا  راگدرورپ  يدونشخ  لضف و  زا  دنیوج  ینوزف  ات  يدرک  شخبینشور 

ینْسُْحلا  ُءآمْسَْألا  ََکل  ُهَّللا ، ای  ُهَّللا  ای  ُهَّللا  ای  ُداوَج ، ای  ُهَّللا  ای  ُباَّهَو ، ای  ُدِجام 
کین  ياهمان  تسوت  نآ  زا  ادخ ...  يا  هدنشخب  يا  ادخ  يا  ششخبرپ  يا  تکوش  دجم و  بحاص 

ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َُکلَئْسا  ُءالْألاَو ، ُءآیِْربِْکلاَو  اْیلُْعلا ، ُلاْثمَْألاَو 
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لآ  دّمحم و  رب  یتسرف  دورد  مهاوخ  وت  زا  اهتمعن  گرزب و  الاو و  ياههنومن  و 
802 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

َعَم  یحوُرَو  ِءآدَعُّسلا ، ِیف  ِۀَْلیَّللا  ِهِذه  یف  یمْسا  َلَعَْجت  ْناَو  ٍدمَُحم ،
اب ار  محور  یهد و  رارق  نادنمتداعس  هرمز  رد  بش  نیا  رد  ار  ممان  هکنآ  رگید  دّمحم و 

ًانیقَی یل  َبَهَت  ْناَو  ًةَروُفْغَم ، یتَئآساَو  َنیّیِّلِع ، یف  یناسْحاَو  ِءآدَهُّشلا ،
نم  رب  یشخبب  هدیزرمآ و  ار  مهانگ  تاجرد و  نیرتدنلب  رد  ار  میکین  ناسحا و  نادیهش و 

یل  َتْمَسَق  اِمب  ینَیِضُرت  َو  یّنَع  َّکَّشلا  ُبِهُْذی  ًانامیا  َو  یْبلَق  ِِهب  ُرِشاُبت 
ياهدرک  مبیصن  هچنادب  يزاس  مدونشخ  دزاس و  رود  نم  زاار  دیدرت  کش و  هرسکی  هک  ینامیا  دشاب و  مبلق  مزالم  هراومه  هک  ینیقی 

، ِقیرَْحلا ِراَّنلا  َباذَع  اِنق  َو  ًۀَنَسَح ، ِةَرِخْألا  ِیف  َو  ًۀَنَسَح ، اْینُّدلا  ِیف  اِنتآَو 
نازوس  شتآ  باذع  زا  يراد  نامهاگن  یکین و  زین  ترخآ  رد  تمعن و  یکین و  ایند  رد  نم  هب  یهدب  و 

، ََۀبْوَّتلا َو  ََۀبانِْإلا  َو  َْکَیلا ، َۀَبْغَّرلا  َو  َكَرْکُش ، َو  َكَرْکِذ  اهیف  یْنقُزْراَو 
تیوسب  هبوت  تشگزاب و  تبغر و  قوش و  ار و  تیرازگساپس  ترکذ و  بش  نیا  رد  ینک  میزور  و 

[1077 .] ْمِْهیَلَع َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم ، َلآ  َو  ًادَّمَُحم  َُهل  َْتقَّفَو  اِمل  َقیفْوَّتلاَو 
. داب ناشیارب  وا و  رب  وت  دورد  هک  ار  دّمحم  لآ  ودّمحم  نادب  یتشاد  قفوم  هچنادب  يراد  مقفوم  و 

***
: متفه تسیب و  بش  ياعد 

َُمث  اًلیلَد ، ِْهیَلَع  َسْمَّشلا  َْتلَعَجَو  ًانِکاس ، ُهَْتلَعََجل  َْتئِش  َْولَو  ِّلِّظلا  َّدآم  ای 
سپس  ربهر  هیاس  نآ  رب  ار  دیشروخ  يدادرارق  يدرکیم و  نکاس  اجکی  رد  ار  نآ  یتساوخیم  رگا  هک  هیاس  هدنهد  دادتما  يا 

ال ِءالْألاَو ، ِءآیِْربِْکلاَو  ِلْوَّطلاَو ، ِدوُْجلا  اَذ  ای  ًاریسَی ، ًاْضبَق  َْکَیلا  ُهَتْضَبَق 
اهتمعن ایربک و  اطع و  دوج و  بحاص  يا  یتفرگربرد  ًاجیردت  یناسآ  هب  ار  نآ 

ای َْتنااَّلإ ، َهلإ  ال  ُمیحَّرلا ، ُنمْحَّرلا  ِةَداهَّشلاَو ، ِْبیَْغلا  ُِملاع  َْتنااَّلإ ، َهلا 
يا  تسین  وت  زج  يدوبعم  ینابرهم  هدنیاشخب و  دوهش و  بیغ و  ياناد  هک  تسین  وت  زج  يدوبعم 

ای ُهَّللا  ای  ُرِّبَکَتُم ، ای  ُراَّبَجای  ُزیزَع  ای  ُنِْمیَهُمای ، ُنِمُْؤم  ای  ُمالَس ، ای  ُسوُُّدق 
يا  ادخ  يا  راوگرزب  يا  ردتقم  يا  دنمورین  يا  ناگدنب  بقارم  يا  شخب  ینمیا  يا  للخیب  يا  بیع  ره  زا  هّزنم 

ینْسُْحلا  ُءآمْسَْألا  ََکل  ُهَّللا ، ای  ُهَّللا  ای  ُهَّللا  ای  ُرِّوَصُم ، ای  ُئِراب  ای  ُِقلاخ ،
وکین ياهمان  تسوت  نآ  زا  ادخ  يا  ادخ  يا  ادخ  يا  رگتروص  يا  هدننک  داجیا  يا  هدننیرفآ 

803 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ٍدَّمَُحم یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َُکلَئْسا  ُءالْألاَو ، ُءایِْربِْکلاَو  اْیلُْعلا ، ُلاْثمَْألاَو 

دّمحم رب  یتسرف  دورد  هک  مهاوخ  وت  زا  اهتمعن  ایربک و  الاو و  ياههنومن  و 
َعَم  یحوُرَو  ِءآدَعُّسلا ، ِیف  ِۀَْلیَّللا  ِهِذه  یف  یمْسا  َلَعَْجت  ْناَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو 

اب ار  محور  یهد و  رارق  نادنمتداعس  هرمز  رد  بش  نیا  رد  ار  ممان  هکنیا  دّمحم و  لآو 
ًانیقَی یل  َبَهَت  ْناَو  ًةَروُفْغَم ، یتَئآساَو  َنیّیِّلِع ، یف  یناسْحاَو  ِءآدَهُّشلا ،

ینیقی  نم  رب  یشخبب  هدیزرمآ و  ار  مهانگ  تاجرد و  نیرتدنلب  رد  ار  میکین  ناسحا و  نادیهش و 
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یل  َتْمَسَق  اِمب  ینَیِضُْرتَو  یّنَع  َّکَّشلا  ُبِهُْذی  ًانامیاَو  یْبلَق  ِِهب  ُرِشاُبت 
ياهدرک  مبیصن  هچنادب  يزاس  مدونشخ  دزاس و  رود  نم  زا  هرسکی  ار  دیدرت  کش و  هک  ینامیا  دشاب و  نم  بلق  مزالم  هراومه  هک 

، ِقیرَْحلا ِراَّنلا  َباذَع  اِنقَو  ًۀَنَسَح ، ِةَرِخْألا  ِیفَو  ًۀَنَسَح ، اْینُّدلا  ِیف  اِنتا  َو 
نازوس  شتآ  باذع  زا  رادمهاگن  یکین و  ترخآ  رد  یکین و  ایند  رد  نم  هب  هدب  و 

، ََۀبْوَّتلا َو  ََۀبانِْإلا  َو  َْکَیلا  َۀَبْغَّرلاَو  َكَرْکُشَو ، َكَرْکِذ  اهیف  یْنقُزْراَو 
تهاگرد  هب  هبوت  تشگزاب و  تیوسب و  تبغر  قوش و  ار و  تیرازگساپس  دوخ و  رکذ  بش  نیا  رد  نادرگ  میزور  و 

[1078 .] ْمِْهیَلَع َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم ، َلآَو  ًادَّمَحَم  َُهل  َْتقَّفَو  اِمل  َقیفْوَّتلاَو 
. داب ناشیا  رب  وا و  رب  وت  دورد  ار  دّمحم  لآ  دّمحم و  نادب  یتشاد  قفوم  هچنادب  رادب  مقفوم  و 

***
: متشه تسیب و  بش  ياعد 

ْنَأ  ِءآمَّسلا  َِعنامَو  ِءآمَّسلا ، ِیف  ِروُّنلا  َنِزاخَو  ِءآوَْهلا ، ِیف  ِْلیَّللا  َنِزاخ  ای 
هکنیا  زا  نامسآ  هدنریگولج  نامسآ و  رد  ار  زور )  ) ینشور هدنهد  اج  اوه و  رد  ار  بش  یکیرات  هدنهد  اج  يا 

ای ُروُفَغ  ای  ُمیلَع  ای  الوَُزت ، ْنا  امُهَِسباحَو  ِِهنْذِاباَّلإ ، ِضْرَْألا  یَلَع  َعَقَت 
يا  هدنزرمآ  يا  اناد  يا  دنور  ردب  دوخ  ياج  زا  هکنیا  زا  نیمز  نامسآ و  هدنرادهگن  وا و  نذا  هب  رگم  دتفا  نیمز  رب 

ََکل  ُهَّللا ، ای  ُهَّللا  ای  ُهَّللا  ای  ِرُوبُْقلا ، ِیف  ْنَم  َثِعاب  ای  ُثِراو ، ای  ُهَّللا  ای  ُِمئاد ،
تسا  وت  نآ  زا  ادخ  يا  ادخ  يا  ادخ  يا  اهروگ  نایم  رد  ناگدرم  هدنزیگنارب  يا  هدنرب  ثرا  يا  ادخ  يا  نادیواج 

َیِّلَُصت  ْنا  َُکلَئْسا  ُءالْألاَو ، ُءآیِْربِْکلاَو  اْیلُْعلا ، ُلاْثمَْألاَو  ینْسُْحلا  ُءآمْسَْألا 
یتسرف  دورد  هک  مهاوخوت  زا  اهتمعن  ءایربک و  الاو و  ياههنومن  وکین و  ياهمان 
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، ِءآدَعُّسلاِیف ِۀَْلیَّللا  ِهِذه  یف  یمْسا  َلَعَْجت  ْناَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع 

نادنمتداعس  هرمز  رد  بشنیا  رد  ار  ممان  یهد  رارق  هکنیا  دّمحم و  لآ  دّمحم و  رب 
َبَهَت  ْناَو  ًةَروُفْغَم ، یتَئآساَو  َنیّیِّلِع ، یف  یناسْحاَو  ِءآدَهُّشلا ، َعَم  یحوُرَو 

شخبب  هدیزرمآ و  ار  مهانگ  تاجرد و  نیرتدنلب  رد  ار  مناسحا  نادیهش و  اب  ار  محور  و 
َتْمَسَق  اِمب  ینَیِضُْرتَو  یّنَع  َّکَّشلا  ُبِهُْذی  ًانامیاَو  یْبلَق  ِِهب  ُرِشاُبت  ًانیقَی  یل 

يزاس مدونـشخ  دزاس و  رود  نم  زا  ار  دـیدرت  کش و  هرـسکی  هک  هد  نم  هب  ینامیا  دـشاب و  ملد  مزـالم  هارمه و  هتـسویپ  هک  ینیقی  نم  رب 
ياهدرک  مبیصن  هچنادب 

ِراَّنلا َباذَع  اِنقَو  ًۀَنَسَح ، ِةَرِخْألا  ِیفَو  ًۀَنَسَح ، اْینُّدلاِیف  اِنتا  َو  یل 
خزود  نازوس  شتآ  زا  راد  نامهاگن  یکین و  ترخآرد  یکین و  ایند  رد  ام  هب  هدب  و 

، ََۀبْوَّتلاَو ََۀبانِْإلاَو  َْکَیلا ، َۀَبْغَّرلاَو  َكَرْکُشَو ، َكَرْکِذ  اهیف  یْنقُزْراَو  ِقیرَْحلا ،
تیوس  هب  هبوت  تشگزاب و  تبغر و  قوش و  ار و  تیرازگساپس  دوخ و  دای  بش  نیا  رد  نادرگ  نامیزور  و 

[1079 .] ْمِْهیَلَعَو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم ، َلآ  َو  ًادَّمَحَم  َُهل  َْتقَّفَو  اِمل  َقیفْوَّتلاَو 
. داب ناشیا  رب  وا و  رب  ادخ  دورد  ار  دّمحم  لآ  دّمحم و  نادب  یتشاد  قفوم  هچنادب  راد  مقفوم  و 

***
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: مهن تسیب و  بش  ياعد 
ای ُمیلَع  ای  ِْلیَّللا ، یَلَع  ِراهَّنلا  َرِّوَکُمَو  ِراهَّنلا ، یَلَع  ِْلیَّللا  َرِّوَکُم  ای 

يا  اناد  يا  یناچیپب  بش  رب  ار  زور  یناچیپ و  زور  هب  ار  بش  هک  ییادخ  يا 
ََیلا  َبَْرقا  ای  َْتنااَّلإ ، َهلا  ال  ِتاداَّسلا ، َدِّیَس  َو  ِبابْرَْألا ، َّبَر  ای  ُمیکَح ،

نم  هب  يرتکیدزن  هک  يا  تسین  وت  زج  يدوبعم  ناگرزب  همه  ياقآ  ناراگدرورپ و  همه  راگدرورپ  يا  هنازرف 
ُلاْثمَْألا  َو  ینْسُْحلا  ُءآمْسَْألا  ََکل  ُهَّللا ، ای  ُهَّللا  ای  ُهَّللا  ای  ِدیرَْولا ، ِْلبَح  ْنِم 

ياههنومن  وکین و  ياهمان  تسوت  نآ  زا  ادخ  يا  ادخ  يا  ادخ  يا  ندرگ  گر  زا 
، ٍدَّمَُحم ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َُکلَئْسا  ُءالْألا ، َو  ُءایِْربِْکلا  َو  اْیلُْعلا ،

دّمحم لآ  دّمحم و  رب  یتسرف  دورد  هک  مهاوخ  وت  زا  اهتمعن  یگرزب و  الاو و 
، ِءآدَهُّشلا َعَم  یحوُر  َو  ِءآدَعُّسلا ، ِیف  ِۀَْلیَّللا  ِهِذه  یف  یمْسا  َلَعَْجت  ْناَو 

نادیهش  اب  ار  محور  نادنمتداعس و  هرمز  رد  بش  نیا  رد  ارم  مان  یهد  رارق  و 
805 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ِِهب  ُرِشاُبت  ًانیقَی  یل  َبَهَت  ْنا  َو  ًةَروُفْغَم ، یتَئآسا  َو  َِنیّیِّلِع ، یف  یناسْحاَو 
مزالم  هتسویپ  هک  ینیقی  نم  رب  یشخبب  هدیزرمآ و  ار  مهانگ  تاجرد و  نیرتدنلب  رد  ار  میکین  ناسحا و  و 

ِیف  اِنتا  َو  یل  َتْمَسَق  اِمب  ینَیِضُْرت  َو  یّنَع  َّکَّشلا  ُبِهُْذی  ًانامیا  َو  یْبلَق 
رد امرف  اطعام  هب  ياهدرک و  ماهرهب  هچنادب  يزاس  مدونشخ  دزاس و  رود  نم  زا  ار  دیدرت  کش و  هرسکی  هک  ینامیا  دشاب و  نم  لد 

یْنقُزْرا  َو  ِقیرَْحلا ، ِراَّنلا  َباذَع  اِنق  َو  ًۀَنَسَح ، ِةَرِخألا  ِیف  َو  ًۀَنَسَح ، اْینُّدلا 
نادرگ  میزور  نازوس و  شتآ  باذع  زا  راد  نامهاگن  یکین و  ترخآ  رد  یکین و  ایند 

اِمل َقیفْوَّتلا  َو  ََۀبْوَّتلا ، َو  ََۀبانِْإلاَو  َْکَیلا ، َۀَبْغَّرلا  َو  َكَرْکُش ، َو  َكَرْکِذ  اهیف 
هچنادب  راد  مقفوم  ار و  تهاگرد  هب  هبوت  تشگزاب و  تیوسب و  تبغر  قوش و  تیرازگساپس و  دوخ و  رکذ  بش  نیا  رد 

[1080 .] ْمِْهیَلَع َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم ، َلآ  َو  ًادَّمَحَم  َُهل  َْتقَّفَو 
. داب ناشیا  رب  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  ار  دّمحم  لآ  دّمحم و  نادب  یتشاد  قفوم 

***
: مایس بش  ياعد 

، ِِهلالَج ِّزِعَو  ِهِهْجَو ، ِمَرَِکل  یغَْبنَی  امَک  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  َُهل ، َکیرَش  ِهَّللُدْمَْحلا ال 
تسوا  لالج  تکوش  تاذ و  يراوگرزب  هتسیاش  هچنانچ  ادخ  صاخ  شیاتس  درادن  کیرش  هک  تسا  ییادخ  صوصخم  شیاتس 

یَهَْتنُم  ای  ُحوُّبُس  ای  ِسْدُْقلا ، َرُون  ای  ُرُون ، ای  ُسوُُّدق  ای  ُُهلْها ، َوُه  امَکَو 
دح نیرخآ  يا  بیع  ره  زا  هزیکاپ  يا  سّدقم  ینشور  يا  هد  ینشور  يا  هّزنم  يا  تسا  نآ  راوازس  هچنانچ  و 

ای ُهَّللا  ای  ُریبَک ، ای  ُمیلَع  ای  ُهَّللا  ای  ِۀَمْحَّرلا ، َلِعاف  ای  ُنمْحَر  ای  ِحیبْسَّتلا ،
يا  ادخ  يا  راوگرزب  يا  اناد  يا  ادخ  يا  هشیپ  رهم  يا  هدنیاشخب  يا  یگزیکاپ 

ُءآمْسَْألا ََکل  ُهَّللا ، ای  ُهَّللا  ای  ُهَّللا  ای  ُریَصب ، ای  ُعیمَس  ای  ُهَّللا  ای  ُلیلَج ، ای  ُفیَطل 
ياهمان  تسا  وت  نآ  زا  ادخ  يا  ادخ  يا  ادخ  يا  انیب  يا  اونش  يا  ادخ  يا  هتسجرب  يا  فطل  اب 

یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َُکلَئْسا  ُءالْألا ، َو  ُءآیِْربِْکلاَو  اْیلُْعلا ، ُلاْثمَْألا  َو  ینْسُْحلا 
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رب یتسرف  دورد  هک  مهاوخ  وت  زا  اهتمعن  یگرزب و  الاو و  ياههنومن  وکین و 
یحوُرَو  ِءآدَعُّسلا ، ِیف  ِۀَْلیَّللا  ِهِذه  یف  یمْسا  َلَعَْجت  ْناَو  ِِهْتَیب ، ِلْهاَو  ٍدَّمَُحم 

ار محور  نادنمتداعس و  هرمز  رد  بش  نیا  رد  ار  ممان  یهد  رارق  شنادناخ و  دّمحم و 

806 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ًانیقَی یل  َبَهَت  ْنا  َو  ًةَروُفْغَم ، یتَئآسا  َو  َنیّیِّلِع ، یف  یناسْحاَو  ِءآدَهُّشلا ، َعَم 

ینیقی  نم  هب  یشخبب  هدیزرمآ و  ار  مهانگ  وتاجرد  نیرتدنلب  رد  ار  میکین  ناسحا و  نادیهش و  اب 
یل  َتْمَسَق  اِمب  ینَیِضُْرت  َو  یّنَع  َّکَّشلا  ُبِهُْذی  ًانامیا  َو  یْبلَق  ِِهب  ُرِشاُبت 

ياهدرک  مبیصن  هچنادب  يزاس  مدونشخ  دزاس و  رود  نم  زا  ار  دیدرت  کش و  هرسکی  هک  ینامیا  دشاب و  نم  لد  مزالم  هتسویپ  هک 
، ِقیرَْحلا ِراَّنلا  َباذَع  اِنق  َو  ًۀَنَسَح ، ِةَرِخْألا  ِیف  َو  ًۀَنَسَح ، اْینُّدلا  ِیف  اِنتآ  َو 

نازوس  شتآ  باذع  زا  يراد  مهاگن  یکین و  ترخآ  رد  یکین و  ایند  رد  نم  هب  یهدب  و 
، ََۀبْوَّتلاَو ََۀبانِْإلا  َو  َْکَیلا ، َۀَبْغَّرلا  َو  َكَرْکُش ، َو  َكَرْکِذ  اهیف  یْنقُزْرا  َو 

تهاگردب  هبوت  تشگزاب و  تیوسب و  تبغر  قوش و  تیرازگساپس و  ودوخ  رکذ  بش  نیا  رد  ینک  میزور  و 
[1081 .] ْمِْهیَلَع َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم ، َلآ  َو  ًادَّمَحَم  َُهل  َْتقَّفَو  اِمل  َقیفْوَّتلا  َو 

. داب ناشیا  رب  وا و  رب  ادخ  دورد  ار  دّمحم  لآ  دّمحم و  نادب  یتشاد  قفوم  هچنادب  يرادب  مقفوم  و 
***

: دناهدرک رکذ  نآ  يارب  ار  ریز  لامعا  ناگرزب  تسا و  یکرابم  بش  بش ، نیا  ناضمر : هام  متفه  تسیب و  بش 
رد نآ  حرش  هک  تسا  زامن  تعکر  یس  - 2 [ 1082 .] تسا هدش  حیرصت  نآ  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  هک  تسا  لسغ » - » 1

. تشذگ هحفص 713 )  ) ناضمر هام  ياهبش  لامعا 
ناضمر هام  متفه  تسیب و  بش  رد  هک  مدینش  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  مردپ  زا  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نب  دیز  زا  - 3

: دناوخیم ار  اعد  نیا  رخآ ، ات  بش  لّوا  زا 
، ِدُولُْخلا ِراد  یلا  ََۀبانِْإلاَو  ِروُرُْغلا ، ِراد  ْنَع  َِیفاجَّتلا  ِیْنقُزْرا  َّمُهللا 

نادیواج  هناخ  يوسب  تشگزاب  و  رادیاپان )  ) بیرف هناخ  زا  ندیزگ  يرود  نک  میزور  ایادخ 
[1083 .] ِتْوَْفلا ِلُولُح  َْلبَق  ِتْوَْمِلل  َدادِْعتْسِْإلاَو 

. نآ ندیسر  زا  شیپ  گرم  يارب  ندش  هدامآ  و 
: تسا نآرق  تایآ  زا  ياهعومجم  هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  زا  بش ، نیا  يارب  يرگید  ياعد  - 4

807 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
انَّبَر ِراْربْألا ؛ َعَم  انَّفََوت  َو  اِنتائِّیَس ، اَّنَع  ْرِّفَک  َو  اَنبُونُذ ، اَنل  ْرِفْغاَف  اّنَمآ  انَّبَر 

اراگدرورپ ناریمب ! ناکین  اب  ار  ام  ناشوپب و  ار  ام  ياهيدب  شخبب و  ار  ام  ناهانگ  میدروآ ، نامیا  ام  اراگدرورپ ،
ُِفلُْخت  َکَّنِإ ال  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  انِزُْخت  َو ال  َِکلُسُر ، یلَع  انَتْدَعَو  ام  اِنتآَو 

، دوخ هدعو  زا  هاگچیه  وت  اریز  نادرگم ، اوسر  زیخاتـسر ، زور  رد  ار  ام  و  نک ! اطع  ام  هب  يدومرف ، هدعو  ام  هب  تناربمایپ  هلیـسوب  ار  هچنآ 
. ینکیمن فّلخت 

یلِإ  لَهَف  اِنبُونُِذب  اْنفَرَتْعاَف  ِْنیَتَْنثا ، اَنَْتیَیْحَأ  َو  ِْنیَتَْنثا  اَنَّتَما  انَّبَر  داعیْملا .
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ایآ میفرتعم ، دوخ  ناهانگ  هب  نونکا  يدرک ؛ هدنز  رابود  يدناریم و  رابود  ار  ام  اراگدرورپ !
. ًامارَغ َناک  اَهباذَع  َّنإ  َمَّنَهَج ، َباذَع  اَّنَع  ْفِرْصا  اَنَّبَر  ٍلیبَس . ْنِم  ٍجوُرُخ 

. تسا ماودرپ  تخس و  شباذع  هک  نادرگ ، فرطرب  ام  زا  ار  مّنهج  باذع  اراگدرورپ ! دراد . دوجو  ندش  جراخ  يارب  یهار 
. ًاماما َنیقَّتُْمِلل  اْنلَعْجاَو  ٍُنیْعا ، َةَُّرق  اِنتاَّیِّرُذ  َو  انِجاوْزأ  ْنِم  اَنل  ْبَه  انَّبَر 

. نادرگاوشیپ ناراگزیهرپ ، يارب  ار  ام  و  هد ، رارق  ام  مشچ  ینشور  هیام  نامنادنزرف  نارسمه و  زا  اراگدرورپ !
ًۀَْنِتف اَْنلَعَْجت  انَّبَر ال  ُریصَْملا . َْکَیلا  َو  اْنبَنَأ  َْکَیلإ  َو  اْنلَّکََوت ، َْکیَلَع  انَّبَر 

یهارمگ  هیام  ار  ام  اراگدرورپ ! تسوت . يوس  هب  اهماجرف  همه  میتشگزابوت و  يوس  هب  میدرک و  لّکوت  وت  رب  ام  اراگدرورپ !
، ِنامیْالِاب انوُقَبَس  َنیذَّلا  اَِنناوْخِإل  َو  اَنل ، ْرِفْغا  اَنَّبَر  اوُرَفَک ، َنیذَِّلل 

زرمایب دنتفرگ ، یشیپ  ام  رب  نامیا  رد  هک  ار  نامناردارب  ام و  اراگدرورپ ! هدم . رارق  نارفاک 
[1084 .] ٌمیحَر ٌفَُؤر  َکَّنِإ  انَّبَر  اُونَمآ ، َنیذَِّلل  ًاّلِغ  اِنبُوُلق  ِیف  ْلَعَْجتالَو 

! یمیحر نابرهم و  وت  اراگدرورپ ! هدم . رارق  نانمؤم  هب  تبسن  ياهنیک  دسح و  ام  ياهلد  رد  و 
***

: تسا هدش  دراو  نآ  رد  لمع  دنچ  هک  تسا  یکرابم  بش  ناضمر ، هام  رخآ  بش  ناضمر  هام  رخآ  بش 
دص - 4 [ 1087 «.] سی  » و فهک » «، » ماعنا  » ياههروس ندـناوخ  - 3 [ 1086 .] مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  - 2 [ 1085 .] ندرک لسغ  - 1

: دیوگب هبترم 
[1088 .] ِْهَیلِإ ُبُوتَأ  َو  َهَّللا  ُرِفْغَتْسَأ 

: تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هللا  همحر  ینیلک » خیش   » هک اعد  نیا  ندناوخ  - 5
808 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ُذوُعاَو َمَّرَصَت ، ْدَقَو  َنآْرُْقلا  ِهیف  َْتلَْزنا  يذَّلا  َناضَمَر ، ُرْهَش  اذه  َّمُهَّللا 
مربیم  هانپ  تسا و  نتفر  هب  ور  نونکا  يدومرف و  لزان  ار  نآرق  نآ  رد  هک  تسا  یناضمر  هام  نیا  ایادخ 

ُرْهَش َمَّرَصَتَی  ْوا  ِهِذه ، یتَْلَیل  ْنِم  ُرْجَْفلا  َُعلْطَی  ْنا  ِّبَر  ای  ِمیرَْکلا  َکِهْجَِوب 
هام  ای  دنزب  نم  رب  بشما  مد  هدیپس  هک  نم  راگدرورپ  يا  تراوگرزب  تاذ  هب 

[1089 .] َكاْقلا َمْوَی  ِِهب  یَنبِّذَُعت  ْنا  ُدیُرت  ٌْبنَذ  ْوا  ٌۀَِعبَت  یلَِبق  ََکلَو  َناضَمَر ،
. یئامرف باذع  ترادید  زور  رد  ارم  یهاوخب  هک  دشاب  یهانگ  ای  درگیپ  نم  شیپ  رد  وت  زا  درذگب و  نم  رب  ناضمر 

ياعد  ندناوخ  - 6
« ِرُومُْألا َرِّبَدُم  ای  »

رد گرزب  ياملع  هک  ار  عادو  ياهاعد  دـنک و  عادو  ناضمر  هام  اب  - 7 [ 1090 .] تشذگ هحفـص 795 )  ) موس تسیب و  بش  لامعا  رد  هک 
. تسا هّیداّجس » هلماک  هفیحص   » مجنپ لهچ و  ياعد  اهاعد ، نآ  نیرتهب  زا  دناوخب و  دناهدرک  لقن  شیوخ  بتک 

اعد نیا  دنک و  عادو  هام  نآ  اب  ناضمر ، هام  رخآ  بش  رد  سک  ره  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  سوواط » نب  دّیـس  »
: دیامرف تمحرم  وا  هب  ار  هبانا  هبوت و  قیفوت  دزرمایب و  حبص  عولط  زا  شیپ  ار  وا  دنوادخ  دناوخب ، ار 

ْنا  َِکب  ُذوُعاَو  َناضَمَر ، ِرْهَِشل  یمایِص  ْنِم  ِدْهَْعلا  َرِخا  ُْهلَعَْجت  َّمُهَّللا ال 
هکنآ  زا  وت  هب  مربیم  هانپ  ناضمر و  هام  رد  ماهزور  زا  رادید  نیرخآ  هدم  شرارق  ایادخ 

[1091  ] یل َتْرَفَغ  ْدَقَو  اَّلا  ِۀَْلیَّللا  ِهِذه  ُرْجَف  َُعلْطَی 
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. یشاب هدیزرمآ  ارم  هک  نآ  زج  دنزب  نم  رب  بشما  مد  هدیپس 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رـضحم  هب  ناضمر  هام  رخآ  هعمج  رد  هک  تسا  هدش  لقن  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  زا  يرگید  تیاور  رد 

: وگب نک و  عادو  نآ  اب  تسا ، ناضمر  هام  رخآ  هعمج  زور ، نیا  دومرف : نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدش ؛ بایفرش 
یْنلَعْجاَف  ُهَْتلَعَج  ْناَف  ُهاَّیا ، انِمایِص  ْنِم  ِدْهَْعلا  َرِخا  ُْهلَعَْجت  َّمُهللا ال 

ارم سپ  ياهدرک  نینچ  رگا  ناضمر و  هام  رد  نامهزور  زا  ام  رادید  نیرخآ  هدم  شرارق  ایادخ 
. ًاموُرْحَم یْنلَعَْجت  الَو  ًاموُحْرَم ،

. نامورحم هرمز  رد  هدم  مرارق  هد و  رارق  تمحر  دروم 
809 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ای دـبای ، تسد  وکین  تلـصخ  ود  زا  یکی  هب  دـناوخب ، ار  اعد  نیا  زور  نیا  رد  سک  ره  دومرف : همادا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
زامن تعکر  هد  ندـناوخ  - 8 [ 1092 .] دـسریم دـنوادخ  ياهتنایب  تمحر  شزرمآ و  هب  ای  دـنکیم و  كرد  ار  هدـنیآ  ناضمر  هام  هکنآ 

(. مالس کی  هب  تعکر  ود  ره  )
تعکر ره  رد  درازگب و  زامن  تعکر  هد  ناـضمر ، هاـم  رخآ  بش  رد  سک  ره  هک  تسا  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا 

: دیوگب هبترم  هد  دوجس  عوکر و  رد  دناوخب و  ار  دحا » هَّللا  وه  لق   » هروس هبترم  هد  و  دمح »  » هروس هبترم  کی 
ُرَبْکا ُهَّللا  َو  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  َو ال  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِهَّللا  َناْحبُس 

: دیوگب هبترم  رازه  دیسر ، نایاپ  هب  تعکر  هد  یمامت  هک  یماگنه  دهد و  مالس  دناوخب و  دّهشت  تعکر ، ود  ره  زا  دعب  و 
َهَّللا  ُرِفْغَتْسَأ 

: دیوگب دراذگب و  هدجس  هب  رس  رافغتسا  زا  دعب  و 
ِةَرِخْالا َو  اْینُّدلا  َنمْحَر  ای  ِمارْکِْإلا ، َو  ِلالَْجلا  اَذ  ای  ُموُّیَق ، ای  ُّیَح  ای 

ترخآ  ایند و  هدنیاشخب  يا  يراوگرزب  تلالج و  بحاص  يا  هدنیاپ  يا  هدنز  يا 
اَنل ْرِفْغا  َنیرِخْالاَو ، َنیلَّوَْألا  َهلا  ای  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرا  ای  امُهَمیحَرَو ،

ناینیسپ  نانیشیپ و  دوبعم  يا  نانابرهم  نیرتنابرهم  يا  ود  نآ  نابرهم  و 
. انَماِیق َو  انَمایِص  َو  انَتاولَص  اَّنِم  ْلَّبَقَتَو  اَنبُونُذ ،

. ریذپب ار  ناماهیرادهدنز  بش  اههزور و  اهزامن و  زرمایب و  ار  نامناهانگ 
زا لیفارـسا  لیفارـسا و  زا  داد  ربـخ  ارم  لـیئربج  هک  درک  ثوعبم  تّوبن  هب  ارم  هک  سک  نآ  ّقـح  هب  دـنگوس  دـنک ، نینچ  سک  ره  دوـمرف :
زا و  دیامرف ، لوبق  وا  زا  ار  ناضمر  هام  دزرمایب و  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  هتـشادنرب  هدجـس  زا  رـس  صخـش  نیا  زونه  هک  دوخ ، راگدرورپ 
رد ار  هعبرا  تاحیبست  تسا : هدمآ  تیاور  نآ  رد  تسا . هدش  لقن  مه  رطف  دیع  بش  يارب  لامعا  زامن و  نیا  [ 1093  ...] درذگب شناهانگ 

ياج  هب  دناوخب و  دوجس  عوکر و  رکذ  ياج  هب  دوجس ، عوکر و 
 ... انل رفغإ 
: دیوگب

[1094 .] یِماِیق َو  ِیتالَص  َو  یِمْوَص  ْلَّبَقَت  َو  ِیبُونُذ ، یل  ْرِفْغإ 
: ناضمر هام  رخآ  زور  رد  نآرق  متخ  ياعد 

مود لهچ و  ياعد  نآرق  متخ  زا  دـعب  هک  تسا  بسانم  دـننکیم ، متخ  ار  نآرق  مدرم  ًابلاغ  ناـضمر ، هاـم  رخآ  زور  رد  هکنیا  هب  هّجوت  اـب 
. دنناوخب ار  هیداّجس » هفیحص  »
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810 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
: دنناوخب تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  هک  ار  رصتخم  ياعد  نیا  دنناوتیم  نینچمه 

ِنآْرُْقلِاب  ْرَِّونَو  ینََدب  ِنآْرُْقلِاب  ْلِمْعَتْساَو  يرْدَص  ِنآْرُْقلِاب  ْحَرْشا  َّمُهللا 
نآرق  هلیسوب  نادرگ  نشور  ار و  مندب  نآرق  تاروتسد  هب  زادنا  راک  هب  اشگب و  نآرق  هلیسوب  ار  ماهنیس  ایادخ 

َلْوَح  ُهَّناَف ال  ینَْتیَْقبا  ام  ِْهیَلَع  یّنِعاَو  یناِسل  ِنآْرُْقلِاب  ِْقلْطا  َو  يرََصب 
چیه  اریز  يراد  ماهدنز  ات  نادب  لمع )  ) هب هد  مکمک  ار و  منابز  نآرق  هب  نک  زاب  ار و  ماهدید 

[1095 .] َِکب اَّلا  َةَُّوق  الَو 
. وت هب  زج  تسین  ییورین  شبنج و 

: دناوخب تسا  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ترضح  نآ  هک  يرگید  ياعد  نینچمه 
َۀَقَفاُرمَو َنیِنقوُْملا ، َصالْخاَو  َنیِتبْخُْملاَتابْخا ، َُکلَئْسا  یِّنا  َّمُهَّللا 

تقافر  نیقی و  لها  صالخا  ار و  تهاگرد  ناعشاخ  عوشخ  نانیمطا و  مهاوخ  وت  زا  ایادخ 
ْنِم  َۀَمالَّسلاَو  ٍِّرب ، ِّلُک  ْنِم  َۀَمینَْغلاَو  ِنامیْإلا ، ِِقئاقَح  َقاقِْحتْساَو  ِراْربَْألا ،

زا یتمالس  ریخ و  ره  زا  یبیصن  نامیا و  قیاقح  كرد  يارب  ندرک  ادیپ  قاقحتسا  ناکین و  اب 
، ِۀَّنَْجلِاب َزْوَْفلاَو  َِکتَرِفْغَم ، َِمئآزَعَو  َِکتَمْحَر  َبوُجُوَو  ٍْمثا ، ِّلُک 

تشهب  هب  ندیسر  تشزرمآ و  تابجوم  تتمحر و  رهم و  ندش  مزال  هانگ و  ره 
[1096 .] ِراَّنلا َنِم  َةاجَّنلاَو 

. خزود زا  ییاهر  و 
هحفص 773) . ) تشذگ نیا  زا  شیپ  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ییاعد  نآ  نایاپ  نآرق و  توالت  رد  عورش  يارب 

: ناضمر كرابم  هام  ياهبش  ياهزامن 

و : ) دـنکیم نایب  نینچ  ار  ناضمر  هام  ياهبش  زامن  داعملاداز ،»  » باتک رد  ناضمر  هام  لامعا  زا  رخآ  لصف  رد  یـسلجم » هماّلع   » موحرم
، تسا نآرق  ياـههروس  زا  يرایـسب  هدـنرادرب  رد  اـهزامن  نیا  تسا و  نآرق  زاـمن و  كراـبم ، هاـم  رد  لاـمعا ، نیرتـهب  هکنیا  هب  هّجوت  اـب 

(. تسا تمینغ  دناوخب  ار  بش  دنچ  ره  سکره 
811 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

. دیحوت هروس  هبترم  هدزناپ  دمح  هروس  زا  دعب  تعکر  ره  تعکر ؛ راهچ  لّوا : بش 
. هانلزنأ اَّنإ  هروس  هبترم  تسیب  دمح  هروس  زا  دعب  تعکر  ره  رد  تعکر ؛ راهچ  مود : بش 

. دیحوت هروس  هبترم  هاجنپ  دمح  هروس  زا  دعب  تعکر  ره  رد  تعکر ؛ هد  موس : بش 
. هانلزنأ ّانإ  هروس  هبترم  تسیب  دمح  هروس  زا  دعب  تعکر  ره  رد  تعکر ؛ تشه  مراهچ : بش 

: دیوگب هبترم  دص  زامن ، ِمالس  زا  دعب  دیحوت ؛ هروس  هبترم  هاجنپ  دمح و  هروس  تعکر ، ره  رد  تعکر ؛ ود  مجنپ : بش 
. ٍدَّمَُحم ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

. کلم هروس  دمح و  هروس  تعکر  ره  رد  تعکر و  راهچ  مشش : بش 
. هانلزنأ ّانإ  هروس  هبترم  هدزیس  دمح و  هروس  تعکر  ره  رد  تعکر ؛ راهچ  متفه : بش 

. هَّللا ناحبس  دیوگب : هبترم  رازه  زامن ، مالس  زا  سپ  دیحوت و  هروس  هبترم  هد  دمح و  هروس  تعکر  ره  رد  تعکر ؛ ود  متشه : بش 
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هبترم هاجنپ  زامن ، مامتا  زا  سپ  یـسرکلاۀیآ و  هبترم  تفه  دمح و  هروس  تعکر  ره  رد  اشع ؛ برغم و  زامن  نایم  تعکر  شـش  مهن : بش 
: دیوگب

. ٍدَّمَُحم ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ّمهَّللا 
. دیحوت هروس  هبترم  یس  و  دمح ، هروس  تعکر  ره  رد  تعکر ؛ تسیب  مهد : بش 
. رثوک هروس  هبترم  تسیب  و  دمح ، هروس  تعکر  ره  رد  تعکر ؛ ود  مهدزای : بش 

. هانلزنأ ّانإ  هروس  هبترم  یس  و  دمح ، هروس  تعکر  ره  رد  تعکر ؛ تشه  مهدزاود : بش 
. دیحوت هروس  هبترم  جنپ  تسیب و  و  دمح ، هروس  تعکر  ره  رد  تعکر ؛ راهچ  مهدزیس : بش 

. َتلِزلُز اذإ  هروس  هبترم  یس  و  دمح ، هروس  تعکر  ره  رد  تعکر ؛ شش  مهدراهچ : بش 
، دمح هروس  زا  دعب  رگید ، تعکر  ود  رد  و  دیحوت ، هروس  هبترم  دص  دمح ، هروس  زا  دعب  لّوا  تعکر  ود  رد  تعکر ؛ راهچ  مهدزناپ : بش 

. دیحوت هروس  هبترم  هاجنپ 
. رثاکت هروس  هبترم  هدزاود  و  دمح ، هروس  تعکر  ره  رد  تعکر ؛ هدزاود  مهدزناش : بش 

هبترم دـص  دـمح و  هروس  مود ، تعکر  رد  دـناوخب و  تساوخ  هک  ياهروس  ره  دـمح و  هروس  لّوا ، تعکر  رد  تعکر ؛ ود  مهدـفه : بش 
: دیوگب هبترم  دص  زین  مالس  زا  دعب  دیحوت و  هروس 

. ُهَّللا اَّلا  َهلإ  ال 
. رثوک هروس  هبترم  جنپ  تسیب و  و  دمح ، هروس  تعکر  ره  رد  تعکر ؛ راهچ  مهدجیه : بش 

. تلزلز اذإ  هروس  هبترم  هاجنپ  و  دمح ، هروس  اب  تعکر ؛ هاجنپ  مهدزون : بش 
ندـناوخ بش  کی  رد  اریز  دـناوخب ؛ ار  هروس  نیا  هبترم  کی  تعکر  ره  رد  هک  تسا  نآ  دارم  ًارهاظ  دـیوگیم : یـسلجم » هماّلع   » موحرم

. دوب دهاوخ  راوشد  تلزلز » اذا   » هروس هبترم  دصناپ  رازهود و 
، دمح زا  سپ  هک  دناوخب  زامن  تعکر  تشه  اهبش ، نیا  زا  کی  ره  رد  مراهچ : تسیب و  ات  متسیب  ياهبش 

812 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
. دناوخب ار  دیحوت  هروس  هبترم  هد  و  دمح ، هروس  تعکر  ره  رد  زامن ؛ تعکر  تشه  مجنپ : تسیب و  بش  دناوخیم . تساوخ  ياهروس  ره 

. دناوخب ار  دیحوت  هروس  هبترم  دص  و  دمح ، هروس  تعکر  ره  رد  تعکر ؛ تشه  مشش : تسیب و  بش 
دیحوت هروس  هبترم  جنپ  تسیب و  تسناوتن ، رگا  دناوخب و  ار  کلم  هروس  و  دمح ، هروس  تعکر  ره  رد  تعکر ؛ راهچ  متفه : تسیب و  بش 

. دناوخب ار 
هروس هبترم  دص  دیحوت و  هروس  هبترم  دـص  یـسرکلاۀیآ ، هبترم  دـص  و  دـمح ، هروس  تعکر  ره  رد  تعکر ؛ شـش  متـشه : تسیب و  بش 

. دتسرفب تاولص  هبترم  دص  زامن ، نایاپ  زا  سپ  دناوخب و  ار  رثوک 
رتبسانم نیمه  هک  [ ) تسا 1097 هدمآ  هبترم  هد  هبترم ، دص  ياجب  متفای  نم  هک  هچنآ  قباطم  دـسیونیم : یمق  سابع  خیـش  جاح  موحرم 

(. دسریم رظن  هب 
. دناوخب ار  دیحوت  هروس  هبترم  تسیب  و  دمح ، هروس  تعکر  ره  رد  تعکر ؛ ود  مهن : تسیب و  بش 

تاولـص هبترم  دص  زامن ، نایاپ  زا  سپ  دناوخب و  ار  دیحوت  هروس  هبترم  تسیب  و  دمح ، هروس  تعکر  ره  رد  تعکر ؛ هدزاود  مایـس : بش 
. دتسرفب

ره دروآ ، اجب  دـناوتن  ار  اهنآ  ماـمت  رگا  دـش  هتفگ  هک  هنوگ  ناـمه  و  [ 1098 .] تسا مالـس  کی  هب  تعکر  ود  ره  اـهزامن  نیا  يروآداـی :
. تسا بوخ  دروآ ، اجب  دناوتیم  هک  رادقم 
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: ناضمر هام  ياهزور  صوصخم  ياهاعد 

تلیـضف ناـضمر  كراـبم  هاـم  زا  زور  ره  هزور  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوـسر  هک  تسا  هدـش  تیاور  ساـّبع » نـبا   » زا
اهاعد نآ  اجنیا  رد  ام  هک  دندرک  رکذ  ناوارف  شاداپ  تلیـضف و  اب  یـصوصخم  ياعد  زور  ره  يارب  نینچمه  دندومرف و  نایب  ار  يرایـسب 

َمایق  ِهیف  یماِیقَو  َنیِمئآَّصلا ، َمایِص  ِهیف  یمایِص  ْلَعْجا  َّمُهللا  لّوا : زور  ياعد  [ 1099 .] مینکیم رکذ  ار 
باوخ زا  ارم  هد و  رارق  یعقاو )  ) يرادهدـنز بش  ار  میراد  هدـنز  بش  و  هد ، رارق  یعقاو )  ) نارادهزور هزور  ار  ماهزور  هاـم  نیا  رد  ایادـخ 

و نایناهج ، دوبعم  يا  شخبب  ار  مهانگو  نک ، رادیب  تلفغ 
َهلا  ای  ِهیف  یمْرُج  یل  ْبَهَو  َنیِلفاْغلاِۀَمَْون ، ْنَع  ِهیف  ینْهِّبَنَو  َنیِمئآْقلا ،

و نک ، مرود  تبضغ  مشخ و  زا  و  نک ، کیدزن  تیدونـشخ  هب  ارم  هام  نیا  رد  ایادخ  ناراکهنگ ***** زا  هدنرذگرد  يا  رذگرد  نم  زا 
يا  تینابرهم  هب  رادب  مقّفوم  تتایآ  توالت  رب 

ِهیف  یْنبِّرَق  َّمُهللا  مود : زور  َنیمِرْجُْملاِنَع  ًاِیفاع  ای  یّنَع  ُفْعاَو  َنیَملاْعلا ،
یکین ریخ و  ره  زا  و  نک ، مرود  یعالّطایب  یلقع و  مک  زا  و  نک ، میزور  ار  یهاگآ  مهف و  هام ، نیا  رد  ایادخ  نانابرهم *** نیرتنابرهم 

رارق میارب  ياهرهب  دوشیم  لزان  هام  نیا  رد  هک 
813 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ِۀَئآرِِقل ِهیف  ینْقِّفَوَو  َِکتامِقَنَو ، َکِطَخَس  ْنِم  ِهیف  یْنبِّنَجَو  َِکتاضْرَم ، یلا 
هب و  ناشچب ، نم  هب  ار  تدای  ینیریش  نک و  تیوقت  تنامرف  نتشاداپب  يارب  ارم  هام  نیا  رد  ایادخ  ناگدنـشخب **** نیرتهدنـشخب  يا  هد ،

ّقفوم  ترکش  يادا  يارب  ارم  تمرک  فطل و 
ِهیف  یْنقُزْرا  َّمُهللا  موس : زور  َنیمِحاَّرلا  َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب  َِکتایا ،

هد  رارق  ناهاوخ  شزرمآ  زا  ارم  هام  نیا  رد  ایادخ  ناگدننیب **** نیرتانیب  يا  نک ، متظفاحم  تششوپ  ظفح و  اب  و  رادب ،
ًابیصَن یل  ْلَعْجاَو  ِهیوْمَّتلاَو ، ِۀَهافَّسلا  َنِم  ِهیف  ینْدِعابَو  َهیْبنَّتلاَو ، َنْهِّذلا 

تینابرهم  هب  هد ، رارق  تکیدزن  ناتسود  زا  ارم  نک و  لخاد  ترادهدنز  بش  هتسیاش و  ناگدنب  هرمز  رد  و 
َمُهللا  مراهچ : زور  َنیدَوْجَْألا  َدَوْجا  ای  َكِدوُِجب  ِهیف ، ُلِْزُنت  ٍْریَخ  ِّلُک  ْنِم 

، نکم راوخ  تینامرفان  رطاخ  هب  ارم  هام  نیا  رد  ایادخ  نانابرهم **** نیرتنابرهم  يا 
ِهیف  ینْعِزْواَو  َكِرْکِذ ، َةَوالَح  ِهیف  یْنقِذاَو  َكِْرما ، ِۀَماقا  یلَع  ِهیف  ینِّوَق 

يرهاظ  ياهتمعن  ّقح  هب  نک ، رود  تمشخ  تابجوم  زا  و  نکم ، باذع  تماقتنا  هنایزات  اب  و 
َرَْصبا ای  َكِْرتَسَو ، َکِظْفِِحب  ِهیف  ینْظَفْحاَو  َکِمَرَِکب ، َكِرْکُش  ِءآدَِأل 

نک  يرای  يرادهدنز  بش  هزور و  رب  ارم  هام  نیا  رد  ایادخ  ناقاتشم ********* لیم  تیاهن  يا  تینطاب ، و 
ِهیف  یْنلَعْجاَو  َنیرِفْغَتْسُْملا ، َنِم  ِهیف  یْنلَعْجا  َّمُهللا  مجنپ : زور  َنیرِظاَّنلا 

ایادخ ناهارمگ **** هدننک  تیاده  يا  تقیفوت  هب  نک ، میزور  ار  ترکذ  دای و  ماود  رادب و  رود  ناهانگ  اهشزغل و  زا  و 
، َنیبَّرَقُْملا َِکئآِیلْوا  ْنِم  ِهیف  ینلَعْجاَو  َنیِتناقْلا ، َنیِحلاَّصلا  َكِدابِع  ْنِم 

، نک میزور  ار  ناگرزب  ینیشنمه  هدرتسگ ، نتفگ  مالس  ماعط ، ندناروخ  نامیتی و  رب  ینابرهم  هام  نیا  رد 
ِضُّرَعَِتل  ِهیف  یْنلُذَْخت  َّمُهللا ال  مشش : زور  َنیمِحاَّرلا  َمَحْرا  ای  َِکتَْفأَِرب 

نک  متیاده  تنشور  لیالد  اب  هد و  رارق  میارب  تعیسو  تمحر  زا  ياهرهب  هام  نیا  رد  ایادخ  نادنموزرآ **** هانپ  يا  تتردق  هب 
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ِتابِجُوم  ْنِم  ِهیف  ینْحِزْحَزَو  َِکتَمِقَن ، ِطایِِسب  یْنبِرْضَتالَو  َِکتَیِصْعَم ،
تدوخ  رب  ناگدننکلّکوت  زا  ارم  هام  نیا  رد  ایادخ  ناقاتشم **** يوزرآ  يا  تتّبحم  هب  ربب  دوخ  ریگارف  يدونشخ  يوس  هب  و 

یّنِعا  َّمُهللا  متفه : زور  َنیبِغاَّرلا  ِۀَبْغَر  یهَْتنُم  ای  َکیدایاَو ، َکِّنَِمب  َکِطَخَس ،
********** ناگدننکبلط يوزرآ  تیاهن  يا  تناسحا  یکین و  هب  هد ، رارق  تهاگرد  نابّرقم  زا  تدزن و  رد  ناراگتسر  زا  و 

ِهیف  یْنقُزْراَو  ِهِماثا ، َو  ِِهتاوَفَه  ْنِم  ِهیف  یْنبِّنَجَو  ِهِماِیقَو ، ِهِمایِص  یلَع  ِهیف 
نم رب  ار  تخزود  مشخ و  نک و  رود  نم  زا  ار  یناـمرفان  قـسف و  هب  لـیم  و  هد ، رارق  ملد  رد  ار  یکین  ناـسحا و  قوـش  هاـم  نیا  رد  ایادـخ 

، نادرگ مارح 
ِهیف  یْنقُزْرا  َّمُهللا  متشه : زور  َنیّلِضُْملا  َيِداه  ای  َکِقیفْوَِتب  ِهِماوَِدب ، َكَرْکِذ 

ناشوپب و فافک  تعانق و  سابل  اب  و  هد ، تنیز  تّفع  ششوپ و  اب  ارم  هام  نیا  رد  ایادخ  ناهاوخ ****، سردایرف  سردایرف  يا  تیرای  هب 
تلادع  تیاعر  رب 

814 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
َِکلْوَِطب  ِمارِْکلا ، َۀَبْحُصَو  ِمالَّسلا ، َءآْشفاَو  ِماعَّطلا ، َماعْطاَو  ِماْتیَْألا ، َۀَمْحَر 

هام  نیا  رد  ایادخ  ناگدیسرت **** هدنرادهگن  يا  تیرادهگن  هب  نادرگ  نمیا  مسرتیم  هچ  ره  زا  و  نک ، راداو  فاصنا  و 
َِکتَمْحَر  ْنِم  ًابیصَن  ِهیف  یل  ْلَعْجا  َّمُهللا  مهن : زور  َنیِلمْألا  اَْجلَم  ای 

، رادب مقّفوم  ناکین  ینیشنمه  يراگزیهرپ و  رب  و  نک ، میابیکش  تارّدقم  ربارب  رد  و  نادرگ ، كاپ  اهیگدولآ  اهيدیلپ و  زا  ارم 
َِکتاضْرَم  یلا  یتَیِصاِنب  ْذُخَو  ِۀَعِطاَّسلا ، َِکنیهارَِبل  ِهیف  ینِدْهاَو  ِۀَعِساْولا ،

تاهابتشا  زا  و  نکم ، هذخاؤم  میاهشزغل  رب  ارم  هام  نیا  رد  ایادخ  نادنمزاین ****** مشچ  ینشور  يا  تیرای  هب 
َنِم  ِهیف  یْنلَعْجا  َّمُهللا  مهد : زور  َنیقاتْشُْملا  َلَما  ای  َِکتَّبَحَِمب  ِۀَعِماْجلا ،

دننامه یتعاطا  هام  نیا  رد  ایادخ  ناناملسم **** تّزع  يا  تتّزع  هب  هدم  مرارق  اهتفآ  اهالب و  فده  و  رذگرد ، میاهشزغل  و 
َنِمِهیف  یْنلَعْجاَو  َْکیََدل ، َنیِزئآْفلا  َنِم  ِهیف  یْنلَعْجاَو  َْکیَلَع ، َنیلِّکَوَتُْملا 

هام  نیا  رد  ایادخ  ناگدیسرت ******* شخبینمیا  يا  تینمیا  هب  رادهداشگ ، ار  ماهنیس  هناعضاخ  هبوت  اب  و  نک ، میزور  ار  نانتورف 
ََیلا  ْبِّبَح  َّمُهللا  مهدزای : زور  َنیِبلاَّطلا  َۀَیاغ  ای  َِکناسْحِاب  َْکَیلا ، َنیبَّرَقُْملا 

**** نایناهج دوبعم  يا  تیدنوادخ  هب  هد  هانپ  تبرق  راوج  رد  رادب و  رود  ناراکدب  اب  تقافر  زا  و  رادب ، ّقفوم  ناکین  یهارمه  رب  ارم 
ِهیف  َّیَلَع  ْمِّرَحَو  َنایْصِْعلاَو ، َقوُسُْفلا  ِهیف  ََّیلا  ْهِّرَکَو  َناسْحِْإلا ، ِهیف 

زاین لاؤس  حیضوت و  هب  هک  يا  روآرب ، ار  میاهوزرآ  اههتـساوخ و  و  نک ، تیاده  هتـسیاش  کین و  ياهراک  يوس  هب  ارم  هام  نیا  رد  ایادخ 
تسا  نایناهج  ياههنیس  رد  هچنآ  هب  اناد  يا  يرادن ،

یّنِّیَز  َّمُهللا  مهدزاود : زور  َنیثیغَتْسُْملاَثایِغ  ای  َِکنْوَِعب  َناریّنلاَو ، َطَخَّسلا 
اب ار  ملد  و  نک ، هاگآ  نآ  ياهرحس  تکرب  هب  ارم  هام  نیا  رد  ایادخ  تسرف ******  دورد  شکاپ  نادناخ  دمحم و  رب  ]

یْنلِمْحاَو  ِفافَْکلاَو ، ِعُونُْقلا  ِساِبِلب  ِهیف  ینُْرتْساَو  ِفافَْعلاَو ، ِْرتَّسلِاب  ِهیف 
ياـهلد شخبییانـشور  يا  ّتینارون  هب  هد  قوس  نآ  راـثآ  زا  يوریپ  هب  ار  محراوج  اـضعا و  ماـمت  و  نادرگ ، یناروـن  نآ  راوـنا  ییانـشور 

**** نافراع
ِسَنَّدـلا َنِم  ِهیف  ِینْرِّهَط  َّمُهَّللَأ  مهدزیـس : زور  َنیِفئآْخلا  َۀَمْـصِع  ای  َِکتَمْـصِِعب  ُفاخا ، اـم  ِّلُـک  ْنِم  ِهیف  یّنِما  َو  ِفاـْصنِْإلاَو ، ِلْدَْـعلا  یَلَع  ِهیف 

َّمُهَّللا ال مهدراهچزور : نیکاسَْملا *. ِْنیَع  َةَُّرق  ای  َِکنْوَِعب  ِراْربْالا ، ِۀَبْحُـص  َو  یقُّتِلل  ِهیف  ینْقِّفَوَو  ِرادـْقْألا ، ِتانئاک  یلَع  ِهیف  ینْرِّبَصَو  ِراذـْقَْألاَو ،
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ِهیف  ینْذِخاُؤت 
815 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

یْنقُزْرا َّمُهللا  مهدزناپ : زور  َنیِملْـسُْملا  َّزِع  ای  َِکتَّزِِعب  ِتافْألاَو ، ایالَْبِلل  ًاضَرَغ  ِهیفیْنلَعَْجت  الَو  ِتاوَفَْهلاَو ، اـیاطَْخلا  َنِم  ِهیف  ِیْنِلقَأَو  ِتارَثَْعلاـِب ،
ِهیف 

يا نکم ، ممورحم  نآ  لیاضف  شریذپ  زا  و  نک ، ناسآ  شیاهیکین  هب  ار  مهار  و  نادرگ ، ناوارف  شتاکرب  زا  ار  ماهرهب  هام  نیا  رد  ایادخ 
**** راکشآ تقیقح  يوس  هب  هدننک  تیاده 

َناما  ای  َِکنامِاب  َنیِتبْخُْملا ، َِۀبانِاب  يرْدَص  ِهیف  ْحَرْشاَو  َنیعِشاْخلا ، َۀَعاط 
، رادب مقّفوم  نآرق  توالت  رب  و  دنبب ، میور  هب  ار  خزود  ياهرد  اشگب و  میور  هب  ار  تشهب  ياهرد  هام  نیا  رد  ایادخ 

ِهیف  یْنبِّنَجَو  ِراْربَْألا ، ِۀَقَفاوُِمل  ِهیف  ینْقِّفَو  َّمُهللا  مهدزناش : زور  َنیِفئآْخلا 
يارب  یهار  و  هد ، رارق  تیدونشخ  هب  مندیسر  يارب  ییامنهار  هام  نیا  رد  ایادخ  نانمؤم *******. ياهلد  شخبشمارآ  يا 

َهلا  ای  َِکتَّیِهلِاب  ِرارَْقلاِراد ، یلا  َِکتَمْحَِرب  ِهیف  ینِوآَو  ِرارْشَْألا ، َۀَقَفاُرم 
**** ناگدننکبلط ياهتجاح  هدنروآرب  يا  هد  رارق  متشگزاب  لحم  لزنم و  ار  تشهب  هدم و  رارق  نم  رب  ناطیش  ّطلست 

ِهیفیل  ِْضقاَو  ِلامْعَْألا ، ِِحلاِصل  ِهیف  ینِدْها  َّمُهللا  مهدفه : زور  َنیَملاْعلا 
رادب مقّفوم  تیدونشخ  بابسا  رب  و  نک ، لزان  نم  رب  ار  تتاکرب  و  اشگب ، میور  هب  ار  تمرک  فطل و  ياهرد  هام  نیا  رد  ایادخ 

اِمب ًاِملاع  ای  ِلاؤُّسلاَو ، ِریسْفَّتلا  َیلا  ُجاتْحَی  ْنَم ال  ای  َلامْألاَو ، َِجئآوَْحلا 
اهبیع زا  هد و  وشتـسش  ناهانگ  زا  ارم  هام  نیا  رد  ایادخ  ناگدنامرد **** تساوخرد  هدننک  تباجا  يا  نک  منکاس  تتـشهب  نایم  رد  و 

نادرگ  كاپ 
: مهدجیه زور  [* 1100  .] ِنیرِهاَّطلا ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ، ] َنیَملاْعلا ِروُدُص  یف 

تیدونشخ  بابسا  هام  نیا  رد  ایادخ  ناراکهنگ ******* ياهشزغل  زا  هدنرذگرد  يا  يامزایب ، اهلد  يراگزیهرپ  هلیسو  هب  ار  مبلق  و 
ْذُخَو ِهِراْونا ، ِءآیِِضب  یْبلَق  ِهیفْرَِّونَو  ِهِراحْسا ، ِتاکَرَِبل  ِهیف  ینْهِّبَن  َّمُهللا 

مهاوخیم  وت  زا  ار  تینامرفان  مدع  تعاطا و  رد  قیفوت  مربیم و  هانپ  وت  هب  درازآیم  ار  وت  هچنآ  زا  مهاوخیم و  وت  زا  ار 
رادتسود ارم  هام  نیا  رد  ایادخ  ناگدننکتساوخرد **** هدنشخب  يا  زور  َنیفِراْعلا  ِبُوُلق  َرِّوَنُم  ای  َكِرُوِنب  ِهِراثا ، ِعابِّتا  َیلا  یئآضْعا  ِّلُِکب 

، تناربمایپ متاخ  شور  هب  هدننک  لمع  تنانمشد و  نمشد  تئایلوا و 
الَو ِِهتاْریَخ ، یلا  یلیبَس  ْلِّهَسَو  ِِهتاکََرب ، ْنِم  یّظَح  ِهیف  ْرِّفَو  َّمُهللا  مهدزون :

ساپس  دروم  ار  مشالت  هام  نیا  رد  ایادخ  ناربمایپ ****** ياهلد  رادهگن  يا  هد ، رارق 
ْحَْتفا  َّمُهللا  متسیب : زور  ِنیبُْملا  ِّقَْحلا  َیلا  ًایِداه  ای  ِِهتانَسَح ، َلُوبَق  یْنمِرَْحت 

هام  نیا  رد  ایادخ  ناگدنونش ******* نیرتاونش  يا  هد ، رارق  هدیشوپ  ار  مبیع  هدش و  هتفریذپ  ار  ملمع  هدیزرمآ و  ار  مهانگ  و 
816 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ِهیف  ینْقِّفَوَو  ِناریّنلا ، َباْوبا  ِهیف  یّنَع  ِْقلْغاَو  ِنانِْجلا ، َباْوبا  ِهیف  یل 
ار ممرج  هانگ و  ریذپب و  ار  مرذع  نادرگ و  لّدبم  یناسآ  هب  یتخس  زا  ار  میاهراک  و  نک ، میزور  ار  ردق  بش  تلیضف  كرد 

َمُهللا  مکی : تسیبزور و  َنینِمْؤُْملا  ِبُوُلق  یف  ِۀَنیکَّسلا  َلِْزنُم  ای  ِنآْرُْقلا ، ِةَوالِتل 
ندروآرب  اب  نادرگ و  ناوارف  اههلفان  زا  ار  ماهرهب  هام  نیا  رد  ایادخ  هتسیاش ******* ناگدنب  رب  نابرهم  يا  زیرب 

َیَلَع  ِهیف  ِناْطیَّشِلل  ْلَعَْجت  الَو  اًلیلَد ، َِکتاضْرَم  یلا  ِهیف  یل  ْلَعْجا 
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ناگدننک  رارصا  يراشفاپ  هک  يا  نادرگ  کیدزن  نم  هب  ار  تهاگرد  هب  مبّرقت  هلیسو  لئاسو ، نایم  زا  و  راد ، میمارگ  میاههتساوخ 
َنیِبلاَّطلا  ِِجئآوَح  َیِضاق  ای  اًلیقَمَو ، ًالِْزنَم  یل  َۀَّنَْجلا  ِلَعْجاَو  اًلیبَس ،

هانگ  زا  يرود  لمع و  قیفوت  نک و  لخاد  تتمحر  فطل و  هب  ارم  هام  نیا  رد  ایادخ  دزاسن ******** لوغشم  دوخ  هب  ار  وت 
ِهیف  َّیَلَع  ْلِْزناَو  َِکلْضَف ، َباْوبا  ِهیف  یل  ْحَْتفا  َّمُهللا  مود : تسیب و  زور  * 

ماهزور  هام  نیا  رد  ایادخ  نامیا *** اب  ناگدنب  رب  نابرهم  يا  نادرگ ، كاپ  تمهت  ياهیهایس  زا  ار  ملد  و  نادرگ ، میزور  ار 
ِتاحُوبُْحب  ِهیف  یّنِکْساَو  َِکتاضْرَم ، ِتابِجوُِمل  ِهیف  ینْقِّفَوَو  َِکتاکََرب ،

اب نآ  ماکحا  هک  یلاح  رد  هد  رارق  دزاسیم  دونشخ  ار  تربمایپ  وت و  هچنآ  قباطم  شریذپ و  ساپس و  دروم  ار 
ِهیف  یْنلِسْغا  َّمُهللا  موس : تسیب و  زور  َنیّرَطْضُْملا  ِةَوْعَد  َبیُجم  ای  َِکتاَّنَج ،

نایناهج راگدرورپ  هک  تسا  يدـنوادخ  نآ  زا  ساپـس  دـمح و  شکاپ و  نادـناخ  دّـمحم و  ام  ياقآ  ّقح  هب  هدـش ، مکحم  عرـش )  ) لوصا
. تسا

َُکلَئْسا ّینا  َّمُهَّللا  مراهچ : تسیب و  زور  َنیِبنْذُْملا  ِتارَثَع  َلیقُم  ای  ِبُولُْقلا ، يَْوقَِتب  ِهیف  یْبلَق  ْنِحَْتماَو  ِبُویُْعلا ، َنِم  ِهیف  ینْرِّهَطَو  ِبُونُّذلا ، َنِم 
َّمُهللا مجنپ : تسیب و  زور  َنیِلئآَّسلا  َداوَج  ای  َکَیِـصْعا ، الَو  َکَعیطا  ْنَِأل  ِهیف  َقیفْوَّتلا  َُکلَئْـساَو  َکیذُْؤی ، اَّمِم  َکـِب  ُذوُعاَو  َکیـضُْری ، اـم  ِهیف 
ییْعَس ْلَعْجا  َّمُهللا  مشش : تسیب و  زور  َنیِّیبَّنلا  ِبُوُلق  َمِصاع  ای  َِکئآِیْبنا ، ِمَتاخ  ِۀَّنُِسب  ًاّنَتْسُم  َِکئآدْعَِأل ، ًایِداعُمَو  َِکئآِیلْوَِأل ، ًاَّبُِحم  ِهیف  یْنلَعْجا 

یْبنَذَو  ًاروُکْشَم ، ِهیف 
817 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

َنیعِماَّسلا  َعَمْسا  ای  ًارُوتْسَم ، ِهیف  یْبیَعَو  ًالُوبْقَم ، ِهیف  یلَمَعَو  ًاروُفْغَم ، ِهیف 
َْبنَّذلا 1101] یِّنَع  َّطُحَو  يریذاعَم  ْلَْبقاَو  ِرُْسْیلا ، َیلا  ِرْسُْعلا  َنِم  ِهیف  يرُوما  ْرِّیَصَو  ِرْدَْقلا ، ِۀَْلَیل  َلْضَف  ِهیف  یْنقُزْرا  َّمُهللا  متفه : تسیب و  زور  * 

ًافُؤَر ای  َرْزِْولاَو ،
ِْنَیب ْنِم  َْکَیلا  یتَلیـسَو  ِهیف  ْبِّرَقَو  ِِلئآسَْملا ، ِراضْحِاب  ِهیف  یْنمِرْکاَو  ِِلفاوَّنلا ، َنِم  ِهیف  یّظَح  ْرِّفَو  َّمُهللا  متـشه : تسیب و  زور  َنیِحلاَّصلا  ِهِداـبِِعب 

ْنِم یْبلَق  ْرِّهَطَو  َۀَمْـصِْعلاَو ، َقیفْوَّتلا  ِهیف  یْنقُزْراَو  ِۀَـمْحَّرلِاب ، ِهیف  ینِّشَغ  َّمُهللا  مهن : تسیب و  زور  َنیِّحلُْملا  ُحاـْحلا  ُُهلَغْـشَی  ـال  ْنَم  اـی  ِلـِئآسَْولا ،
ًۀَمَکُْحم ُلوُسَّرلا ، ُهاضْرَیَو  ُهاضَْرت  ام  یلَع  ِلُوبَْقلاَو ، ِرْکُّشلِاب  ِهیف  یمایِـص  ْلَعْجا  َّمُهللا  مایـس : زور  َنینِمْؤُْملا  ِهِدابِِعب  ًامیحَر  ای  ِۀَـمَهُّتلا ، ِبِهایَغ 

. َنیَملاْعلا ِّبَر  ِهَّلل  ُدْمَْحلاَو  َنیرِهاَّطلا ، ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  انِدِّیَس  ِّقَِحب  ِلوُصُْألِاب ، ُهُعوُُرف 

818 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

لاّوش هام  مهد : لصف 

: هام نیا  میوقت 

. تسا یمالسا  گرزب  دایعا  زا  هک  تسا  رطف  دیع  زور  هام ، نیا  لّوا  زور  لاّوش : لّوا 
. دنریگب دیع  ار  زور  نیا  دیاب  اذل  هدیدرگ ؛ هدوشخب  ناشناهانگ  هدش و  هتفریذپ  نانآ  لامعا  هک  اهنامه  تسا  یعقاو  نارادهزور  دیع 

. تسا يرمق  يرجه  لاس 1344  رد  یباّهو  هارمگ  بّصعتم و  هورگ  طّسوت  عیقب  هّمئا  روبق  ندرک  ناریو  زور  لاّوش : متشه 
بهاذم همه  اب  دنتسه و  یبیجع  یطارفا  دیاقع  ياراد  دنوریم  رامش  هب  ناناملـسم  نایم  رد  نادان  بّصعتم و  كدنا ، یهورگ  هک  نّویباّهو 
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تعافـش هلأسم  نانآ و  يارب  دـبنگ  حیرـض و  نتخاس  هَّللاءایلوا ، هب  لّسوت  اهنآ ، هلمج  زا  هک  دناهتـساخرب  تفلاـخم  هب  يروما  رد  یمالـسا 
ربمایپ راوگرزب  ردـپ  ربق  یّتح  هباحـص و  روبق  مالـسا و  ناـگرزب  رگید  ادهّـشلادّیس و  هزمح  عیقب و  ناـماما  روبق  ياـنب  ور ، نیمه  زا  تسا .

هیلع و هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  دبنگ  حیرض و  بیرخت  یپ  رد  و  دندومن ، بیرخت  اهرهـش  رگید  هنیدم و  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
. دندیشک تسد  نآ  زا  مالسا ، ناهج  دیدش  ياهشنکاو  رثا  رب  هک  دندوب  زین  هلآ 

راثآ دندرک ؛ بیرخت  نیفیرش  نیمرح  رد  ار  یناوارف  یمالسا  یخیرات  راثآ  رایسب  فّسأت  اب  کشخ ، هنالهاج و  دیاقع  نیمه  ببس  هب  نانآ 
. تفر تسد  زا  اهنآ  همه  هنافّسأتم  دشاب . مالسا  هتشذگ  خیرات  اب  رضاح  لسن  دنویپ  ببس  تسناوتیم  هک  يدنمشزرا 

[1102 .] تسا يرجه ) لاس 148  رد   ) ام بهذم  گرزب  ياوشیپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تلحر  زور  لاّوش : مجنپ  تسیب و 

: لاّوش هام  تلیضف 

لبق داد و  ماجنا  هّجحلايذ  هدعقلايذ و  لاّوش ، هام ، هس  رد  ناوتیم  ار  عّتمت » ّجـح  هرمع   » اریز تسا ؛ جـح  ياههام  زا  هام  نیتسخن  هام  نیا 
. تسا هام  نیا  تلیضف  ّتیّمها و  رب  لیلد  دوخ  نیا  و  داد ) ماجنا  لاس  مامت  رد  ناوتیم  ار  هدرفم  هرمع  دنچره   ) تسین زیاج  نآ  زا 

819 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
يوس هب  هدینش و  ار  وا  يادن  ناج  شوگ  اب  زین  نانآ  تسا و  هدرک  توعد  دوخ  هناخ  يوس  هب  ار  شیوخ  ناگدنب  دنوادخ  هک  تسا  یهام 

(. تسین مارح  ياههام  ءزج  لاّوش  هام  یلو  دنمانیم ، جحلا » رهشا   » ار هام  هس  نیا   ) دنیآیم رد  تکرح  هب  کیدزن  رود و  طاقن  زا  وا 
. دیآیم رامش  هب  هام  نیا  يارب  يرگید  ّمهم  تلیضف  زین ، هام  نیا  يادتبا  رد  رطف  یمالسا  گرزب  دیع  دوجو 

: لاّوش هام  لامعا 

: نآ صوصخم  لامعا  اّما  تسا و  هدشن  رکذ  یّصاخ  هکرتشم  لامعا  هام  نیا  يارب 

(: رطف دیع  بش   ) هام لّوا  بش 

بش زا  رتمک  نآ  ّتیّمها  تسا ، هدمآ  تایاور  زا  یضعب  رد  هک  سب  نیمه  نآ ، ّتیّمها  تلیـضف و  رد  تسا و  كرابم  رایـسب  ياهبش  زا 
: تسا هدش  رکذ  لمع  دنچ  بش  نیا  يارب  [ 1103 .] تسا هدش  بش  نیا  يایحا  تدابع و  هب  هیصوت  تایاور  رد  و  تسین ، ردق 

هتوتیب دجسم  رد  دراد و  هگن  هدنز  رافغتسا  اعد و  زامن و  هب  ار  بش  نیا  مود : [ 1104 .] دنک بورغ  باتفآ  هک  یماگنه  هب  تسا  لسغ  لّوا :
نینچ مالـسلا  اـمهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماـما  هـک  هنوگناـمه  دـشاب ، لوغـشم  تداـبع  هـب  دـیامن و  يرپـس  اـجنآ  رد  ار  بـش  ینعی  دـنک ،
: دیوگب ار  اهرکذ  نیا  دیع ، زامن  حبص و  زامن  اشع و  زامن  برغم و  زامن  زا  سپ  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  موس : [ 1105 .] درکیم

ُهَّللا  ُدْمَْحلا ، ِهَّلل  و  ُرَبْکا ، ُهَّللا  ُرَبْکا ، ُهَّللا  َو  ُهَّللا ، اَّلا  َهلا  ال  ُرَبْکا ، ُهَّللا  ُرَبْکا ، ُهَّللا 
ادخ تسادخ  صاخ  شیاتس  و  تسا ...  رتگرزب  ادخ  ادخ و  زج  يدوبعم  تسین  تسا ...  رتگرزب  ادخ 

[1106 .] انالْوَأ ام  یلَع  ُرْکُّشلا  َُهل  َو  انادَه ، ام  یلَع  ُرَبْکا 
. دوشخب ام  هب  هچنآ  رب  ساپس  تسوا  ياربو  دومرف  یئامنهار  ار  ام  هچنآ  رب  تسا  رتگرزب 

: دیوگب دنک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  اهتسد  نآ ، هلفان  برغم و  زامن  ندناوخ  زا  سپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  قبط  مراهچ :
یلَع  ِّلَص  ُهَرِصانَو ، ٍدَّمَُحم  َیِفَطْصُم  ای  ِدوُْجلا ، اَذ  ای  ِلْوَّطلاَو ، ِّنَْملا  اَذ  ای 

رب تسرف  دورد  وا  روای  دّمحم و  هدننیزگرب  يا  ششخب  دوج و  بحاص  يا  لضف  تمعن و  بحاص  يا 
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820 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
. ٍنیبُم ٍباتِک  یف  َكَْدنِع  َوُهَو  ُهَْتیَصْحاٍْبنَذ ، َّلُک  یلْرِفْغاَو  ٍدَّمَُحمِلآَوٍدَّمَُحم ،

. تسا تبث  وت  شیپ  رد  نشور  یباتک  رد  ياهدرک و  هرامش  هک  ار  یهانگ  ره  نم  زا  زرمایب  دّمحم و  لآ  دّمحم و 
: دیوگب هبترم  دص  دورب و  هدجس  هب  هاگنآ 

ِهَّللا  َیلإ  ُبُوتأ 
رد مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  مجنپ : [ 1107 .] دش دهاوخ  هدروآرب  هَّللا  ءاشنا  هک  دنک  بلط  دنوادخ  زا  دراد  هک  یتجاح  ره  سپس  . 

(. تشذگ هحفص 416 - تارایز - شخب  رد  رطف ، دیع  بش  رد  ترضح  نآ  هصوصخم  ترایز   ) دراد رایسب  تلیضف  بش  نیا 
(. تشذگ ناضمر  هام  رخآ  بش  لامعا  رد  نآ  یگنوگچ  هک   ) دناوخب زامن  تعکر  هد  مشش :

: دیوگب راب  هد  تسا ، بحتسم  شنتفگ  زین  هعمج  بش  رد  هک  ار  رکذ  نیا  متفه :
َبِحاص  ای  ِۀَّیِطَْعلِاب ، ِْنیَدَْیلا  َطِساب  ای  ِۀَّیِرَْبلا ، یَلَع  ِلْضَْفلا  َِمئاد  ای 

هدنراد  يا  تسا  زاب  یشخباطع  هب  تناسحا  تسد  ود  هک  نآ  يا  تسا و  یمئاد  قلخ  رب  تششخب  لضف و  هک  یسک  يا 
اَنل ْرِفْغا  َو  ًۀَّیِجَس ، يرَْولا  ِْریَخ  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِۀَّینَّسلا ، ِبِهاوَْملا 

ار ام  زرمایب  و  داهن ، تشرس و  رد  دنمدرم  نیرتهب  هک  شلآ  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  دنمجرا  ياهششخب 
[1108 .] ِۀَّیِشَْعلا ِهِذه  یف  یلُْعلاَذ  ای 
. بش نیا  رد  هبترمدنلب  يادخ  يا 

***
، مود تعکر  رد  هَّللا و  وه  لق  هروس  هبترم  رازه  دمح ، هروس  زا  دعب  لّوا  تعکر  رد  دناوخب ؛ ار  دیع  بش  فورعم  زامن  تعکر  ود  متـشه :

: دیوگب هبترم  دص  دراذگب و  هدجس  هب  رس  مالس  زا  سپ  دناوخب  ار  هَّللا  وه  لق  هروس  هبترم  کی  دمح ، هروس  زا  سپ 
ِهَّللا  َیلِإ  ُبُوتَأ 
: دیوگب هاگنآ  . 

ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َیِفَطْصُم  ای  ِلْوَّطلاَو ، ِّنَْملا  اَذ  ای  ِدوُْجلاَو ، ِّنَْملا  اَذ  ای 
هیلع  هللا  یلص  دّمحم  هدننیزگرب  يا  ششخب  تمعن و  بحاص  يا  دوج  ّتنم و  بحاص  يا 

. اذَک َو  اذَک  یب  ْلَْعفا  َو  ِِهلآ ، َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِِهلآَو ،
. نانچ نینچ و  نم  هرابرد  نکب  شلآ و  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  هلآ  و 

ياجب 
اذک اذک و  یب  لعفا 

. دنک رکذ  ار  دوخ  تاجاح 
821 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

تشادیمرب و هدجـس  زا  رـسو  دادیم  ماـجنا  دـش ، رکذ  هک  ّتیفیک  نیمه  هب  ار  زاـمن  نیا  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  هک  تـسا  تـیاور  رد 
يو هب  دـنک ، بلط  دـنوادخ  زا  هک  یتجاح  ره  دروآ ، اجب  ار  زامن  نیا  سک  ره  تسوا ، تسد  هب  مناج  هک  ییادـخ  نآ  ّقح  هب  : » دومرفیم

هبترم رازه  ندناوخ  ياج  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  يرگید  تیاور  رد  [ 1109 «.] دزرمایب وا  زا  ار  يدایز  ناهانگ  دش و  دهاوخ  تیانع 
اجب نآ  هلفاـن  برغم و  زاـمن  زا  دـعب  دـیاب  ار  زاـمن  نیا  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  نیا  رد  یلو  تسا ؛ هدـمآ  هـبترم  دـص  هَّللا ، وـه  لـق  هروـس 

(. تسا بوخ  زامن  ود  ره  [ ) 1110 .] دروآ
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: دناهدرک لقن  زامن  نیا  ندناوخ  زا  دعب  ار  ینارون  ياعد  نیا  سوواط ،» نب  دّیس   » و یسوط » خیش   » موحرم
ای ُهَّللا ، ای  ُِکلَم  ای  ُهَّللا ، ای  ُمیحَر  ای  ُهَّللا ، ای  ُنمْحَر  ای  ُهَّللا ، ای  ُهَّللا  ای  ُهَّللا  ای 

يا  ادخ  يا  هاشداپ  يا  ادخ  يا  نابرهم  يا  ادخ  يا  هدنیاشخب  يا  ادخ  يا  ادخ  يا  ادخ  يا 
ای ُزیزَع  ای  ُهَّللا ، ای  ُنِْمیَهُم  ای  ُهَّللا ، ای  ُنِمُْؤم  ای  ُهَّللا ، ای  ُمالَس  ای  ُهَّللا ، ای  ُسوُُّدق 

يا  دنمورین  يا  ادخ  يا  بقارم  يا  ادخ  يا  شخب  ینمیا  يا  ادخ  يا  شخب  تمالس  يا  ادخ  يا  بیع  ره  زا  هّزنم 
ای ُهَّللا ، ای  ُئِراب  ای  ُهَّللا ، ای  ُِقلاخ  ای  ُهَّللا ، ای  ُرِّبَکَتُم  ای  ُهَّللا ، ای  ُراَّبَج  ای  ُهَّللا ،

يا  ادخ  يا  دجوم  يا  ادخ  يا  هدننیرفآ  يا  ادخ  يا  نأشلامیظع  يا  ادخ  يا  ردتقم  يا  ادخ 
، ُهَّللا ای  ُمیرَک  ای  ُهَّللا ، ای  ُمیلَع  ای  ُهَّللا ، ای  ُمیظَع  ای  ُهَّللا ، ای  ُِملاع  ای  ُهَّللا ، ای  ُرِّوَصُم 

ادخ يا  راوگرزب  يا  ادخ  يا  هاگآ  يا  ادخ  يا  گرزب  يا  ادخ  يا  اناد  يا  ادخ  يا  شخب  تروص 
ای ُبیرَق  ای  ُهَّللا ، ای  ُریَصب  ای  ُهَّللا ، ای  ُعیمَس  ای  ُهَّللا ، ای  ُمیکَح  ای  ُهَّللا ، ای  ُمیلَح  ای 

يا  کیدزن  يا  ادخ  يا  انیب  يا  ادخ  يا  اونش  يا  ادخ  يا  هنازرف  يا  ادخ  يا  رابدرب  يا 
ای ُهَّللا ، ای  ُِّیلَم  ای  ُهَّللا ، ای  ُدِجام  ای  ُهَّللا ، ای  ُداوَج  ای  ُهَّللا ، ای  ُبیُجم  ای  ُهَّللا ،

يا  ادخ  يا  ردتقم  رگناوت  يا  ادخ  يا  تکوش  اب  يا  ادخ  يا  هدنشخب  يا  ادخ  يا  هدننک  تباجا  يا  ادخ 
، ُهَّللا ای  ُدیدَش  ای  ُهَّللا ، ای  ُعیرَس  ای  ُهَّللا ، ای  یضاق  ای  ُهَّللا ، ای  یلْوَم  ای  ُهَّللا ، ای  ُِّیفَو 

ادخ يا  ریگتخس  يا  ادخ  يا  عیرس  يا  ادخ  يا  رواد  يا  ادخ  يا  رورس  يا  ادخ  يا  رادافو 
ُطیُحم ای  ُهَّللا ، ای  ُظیفَح  ای  ُهَّللا ، ای  ُدیجَم  ای  ُهَّللا ، ای  ُبیقَر  ای  ُهَّللا ، ای  ُفُوَؤر  ای 

هدننک  هطاحا  يا  ادخ  يا  نابهگن  يا  ادخ  يا  دنمتکوش  يا  ادخ  يا  نابهگن  يا  ادخ  يا  نابرهم  يا 
ای ُهَّللا ، ای  ُرِهاظ  ای  ُهَّللا ، ای  ُرِخا  ای  ُهَّللا ، ای  ُلَّوا  ای  ُهَّللا ، ای  ِةَداَّسلا  َدِّیَس  ای  ُهَّللا ، ای 

يا  ادخ  يا  ادیپ  يا  ادخ  يا  ماجنا  يا  ادخ  يا  زاغآ  يا  ادخ  يا  ناگرزب  گرزب  يا  ادخ  يا 
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ای ُهَّللا ، ای  ُهاَّبَر  ای  ُهَّللا ، ای  ُهاَّبَر  ای  ُهَّللا ، ای  ُرِهاق  ای  ُهَّللا ، ای  ُرِخاف  ای  ُهَّللا ، ای  ُنِطاب 
يا  ادخ  يا  نم  راگدرورپ  يا  ادخ  يا  هریچ  يا  ادخ  يا  رخف  اب  يا  ادخ  يا  ادیپان 

ای ُهَّللاای ، ُِعنام  ای  ُهَّللا ، ای  ُِعفار  ای  ُهَّللا ، ای  ُرُون  ای  ُهَّللا ، ای  ُدُودَو  ای  ُهَّللا ، ای  ُهاَّبَر 
يا  ادخ  يا  هدنرادزاب  يا  ادخ  يا  هد  تعفر  يا  ادخ  يا  رون  يا  ادخ  يا  رادتسود  يا  ادخ  يا  نم  راگدرورپ  يا  ادخ  يا  نم  راگدرورپ 

، ُهَّللا ای  ُلیمَج  ای  ُهَّللا ، ای  ُلیلَج  ای  ُهَّللا ، ای  ُعاَّفَن  ای  ُهَّللاای ، ُِحتاف  ای  ُهَّللا ، ای  ُِعفاد 
ادخ يا  ابیز  يا  ادخ  يا  تلالج  اب  يا  ادخ  يا  ناسر  عفن  رایسب  يا  ادخ  يا  هدنیاشگ  يا  ادخ  يا  هدنریگولج 

ای ُرِطاف  ای  ُهَّللا ، ای  ُبیبَح  ای  ُهَّللا ، ای  ُثیغُم  ای  ُهَّللا ، ای  ُدِهاش  ای  ُهَّللا ، ای  ُدیهَش  ای 
يا  قلاخ  يا  ادخ  يا  تسوديا  ادخ  يا  سردایرف  يا  ادخ  يا  دهاش  يا  ادخ  يا  هاوگ  يا 

ای ُهَّللا ، ای  ُِضباق  ای  ُهَّللا ، ای  ُرِدَتْقُم  ای  ُهَّللا ، ای  ُِکلَم  ای  ُهَّللا ، ای  ُرِّهَطُم  ای  ُهَّللا ،
يا  ادخ  يا  هدنریگ  يا  ادخ  يا  دنمورین  يا  ادخ  يا  هاشداپ  يا  ادخ  يا  هدننک  كاپ  يا  ادخ 

ای ُثِراو  ای  ُهَّللا ، ای  ُثِعاب  ای  ُهَّللا ، ای  ُتیمُم  ای  ُهَّللا ، ای  ییُْحم  ای  ُهَّللا ، ای  ُطِساب 
يا  هدنرب  ثرا  يا  ادخ  يا  هدنزیگنارب  يا  ادخ  يا  هدنناریم  يا  ادخ  يا  هدننک  هدنز  يا  ادخ  يا  هدنرتسگ 

ُنیبُم  ای  ُهَّللا ، ای  ُّقَح  ای  ُهَّللا ، ای  ُمِْعنُم  ای  ُهَّللا ، ای  ُلِضْفُم  ای  ُهَّللا ، ای  یطْعُم  ای  ُهَّللا ،
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هدننک  راکشآ  يا  ادخ  يا  قحرب  يا  ادخ  يا  شخب  تمعن  يا  ادخ  يا  شخب  نوزف  يا  ادخ  يا  هدننک  اطع  يا  ادخ 
ای ُهَّللا ، ای  ُئِْدبُم  ای  ُهَّللا ، ای  ُلِمُْجم  ای  ُهَّللا ، ای  ُنِسُْحم  ای  ُهَّللا ، ای  ُبِّیَط  ای  ُهَّللا ، ای 

ادخ يا  هدنزاغآ  يا  ادخ  يا  رورپ  ابیز  يا  ادخ  يا  هدننکوکین  يا  ادخ  يا  هزیکاپ  يا  ادخ  يا 
ای ُهَّللا ، ای  یفاک  ای  ُهَّللا ، ای  يداه  ای  ُهَّللا ، ای  ُعیَدب  ای  ُهَّللا ، ای  ُئِراب  ای  ُهَّللا ، ای  ُدیعُم 

يا  ادخ  يا  هدننک  تیافک  يا  ادخ  يا  امنهار  يا  ادخ  يا  نیرفآون  يا  ادخ  يا  هدنرآدیدپ  يا  ادخ  يا  هدننادرگزاب  يا 
، ُهَّللا ای  ُناَّنَم  ای  ُهَّللا ، ای  ُناَّنَح  ای  ُهَّللا ، ای  ُمیظَع  ای  ُهَّللا ، ای  ُِّیلَع  ای  ُهَّللا ، ای  یفاش 

ادخ يا  هدنشخب  رایسب  يا  ادخ  يا  نابرهم  رایسب  يا  ادخ  يا  گرزب  يا  ادخ  يا  هبترم  الاو  يا  ادخ  يا  شخبافش 
ای ُهَّللا ، ای  ِجِراعَْملا  اَذ  ای  ُهَّللا ، ای  ُلْدَع  ای  ُهَّللا ، ای  یلاعَتُم  ای  ُهَّللا ، ای  ِلْوَّْطلااَذ  ای 

يا  ادخ  يا  دنلب  بتارم  ياراد  يا  ادخ  يا  رگداد  يا  ادخ  يا  رتربيا  ادخ  يا  تمعن  بحاص  يا 
ای ِلالَْجلا  اَذ  ای  ُهَّللا ، ای  یقاو  ای  ُهَّللا ، ای  یقاب  ای  ُهَّللا ، ای  ُناَّیَد  ای  ُهَّللاای ، ُقْدِص 

يا  تلالج  بحاصيا  ادخ  يا  هدنرادهگن  يا  ادخ  يا  یقاب  يا  ادخ  يا  هدازج  يا  ادخ  يا  ضحم  یتسار 
، ُهَّللا ای  ُِعناص  ای  ُهَّللا ، ای  ُدُوبْعَم  ای  ُهَّللا ، ای  ُدوُمْحَم  ای  ُهَّللا ، ای  ِمارْکِْإلا  اَذ  ای  ُهَّللا ،

ادخ يا  هدنزاس  يا  ادخ  يا  دوبعم  يا  ادخ  يا  هدیدنسپ  يا  ادخ  يا  يراوگرزب  بحاص  يا  ادخ 
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ای ُلیلَج  ای  ُهَّللا ، ای  ُفیَطل  ای  ُهَّللا ، ای  ُلاَّعَف  ای  ُهَّللا ، ای  ُنِّوَکُم  ای  ُهَّللا ، ای  ُنیعُم  ای 
يا  فطل  اب  يا  ادخ  يا  راک  ره  هدننک  يا  ادخ  يا  هدنرآ  دوجوب  يا  ادخ  يا  روای  يا 

ص823 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
ای ُهاَّبَر  ای  ُهَّللاای ، ُریدَق  ای  ُهَّللا ، ای  ُرُون  ای  ُهَّللاای ، ُروُکَش  ای  ُهَّللاای ، ُروُفَغ  ای  ُهَّللا ،

ادخ يا  راگدرورپ  يا  ادخ  يا  اناوت  يا  ادخ  يا  رون  يا  ادخ  ياهدنراد  ساپس  يا  ادخ  يا  هدنزرمآ  يا  ادخ 
ای ُهاَّبَر  ای  ُهَّللا ، ای  ُهاَّبَر  ای  ُهَّللا ، ای  ُهاَّبَر  ای  ُهَّللا ، ای  ُهاَّبَر  ای  ُهَّللا ، ای  ُهاَّبَر  ای  ُهَّللا ،

يا  راگدرورپ  يا  ادخ ، يا  راگدرورپ  يا  ادخ ، يا  راگدرورپ  يا  ادخ ، يا  راگدرورپ  يا 
ْنا  َُکلَئْسا  ُهَّللا ، ای  ُهاَّبَر  ای  ُهَّللا ، ای  ُهاَّبَر  ای  ُهَّللا ، ای  ُهاَّبَر  ای  ُهَّللا ، ای  ُهاَّبَر  ای  ُهَّللا ،

هک  مهاوخ  وت  زا  ادخ  يا  راگدرورپ  يا  ادخ ، يا  راگدرورپ  يا  ادخ ، يا  راگدرورپ  يا  ادخ ، يا  راگدرورپ  يا  ادخ ،
یّنَع  َوُفْعَتَو  َكاضِِرب ، َّیَلَع  َّنُمَتَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت 

هب  يراذگ و  ّتنم  نم  رب  دوخ  يدونشخ  هب  دّمحم و  لآ  دّمحم و  رب  یتسرف  دورد 
ُْثیَح  ْنِمَو  ِبِّیَّطلا ، ِلالَْحلا  َِکقْزِر  ْنِم  َّیَلَع  َعِّسَُوتَو  َکِْملِِحب ،

هک  ییاج  زا  تاهزیکاپ و  لالح و  يزور  زا  نم  رب  ینادرگ  خارف  يرذگب و  نم  زا  تیرابدرب 
الَو َكاوِس ، ٌدَحا  یل  َْسَیل  َكُْدبَع  ّیناَف  ُبِسَتْحا ، ُْثیَح ال  ْنِمَو  ُبِسَتْحا 

هن  مرادن و  وت  زج  ار  یسک  ماوت و  هدنب  نم  اریز  مرادن  نامگ  هک  ییاج  زا  مراد و  نامگ 
ِِیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلا  َةَُّوق  ُهَّللا ال  َءآش  ام  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرا  ای  َكُْریَغ ، ُُهلَئْسا  ٌدَحا 

يادخ  هب  زج  تسین  ییورین  دهاوخ  ادخ  هچنآ  نانابرهم ، نیرتنابرهم  يا  وت  زج  منک  تساوخرد  وا  زا  هک  تسا  سکچیه 
ای ِّبَر  ای  ُهَّللا ، ای  ِّبَر  ای  ُهَّللاای ، ُهَّللاای  ییوگیم : يوریم و  هدجسهب  سپس  ِمیظَْعلا *
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يا  نم ، راگدرورپ  يا  ادخ ، يا  نم  راگدرورپ  يا  ادخ  يا  ادخ  يا  گرزب ******************** يالاو 
، ِتاکَرَْبلا َلِْزنُم  ای  ِّبَر ، ای  ِّبَر  ای  ِّبَر  ای  ُهَّللا ، ای  ُهَّللا  ای  ُهَّللا ، ای  ِّبَر  ای  ُهَّللا ،

تاکرب  هدنتسرف  يا  نم  راگدرورپ  يا  نم ، راگدرورپ  يا  نم ، راگدرورپ  يا  ادخ ، يا  ادخ ، يا  ادخ ، يا  نم  راگدرورپ  يا  ادخ ،
، َكَْدنِع ِْبیَْغلا  ِنوُزْخَم  یف  ٍمْسا  ِّلُِکب  َُکلَئْسا  ٍۀَجاح ، ُّلُک  ُلَْزُنت  َِکب 

تسا  ظوفحم  وت  بیغ  هنیزخ  رد  هک  یمان  ره  هب  مهاوخ  وت  زا  دیآ  دورف  وت  تسدب  یتجاح  ره 
ْنا  َکِشْرَع ، ِقِدارُس  یلَع  َِۀبُوتْکَْملا  َكَْدنِع ، ِتاروُهْشَْملا  ِءآمْسَْألاَو 

هک  هدش  هتشون  تشرع  ياههدرپارس  رب  هک  اهنآ  تسا  راکشآ  وت  شیپ  هک  ییاهمان  و 
ینَُبتْکَتَو  َناضَمَر ، َرْهَش  یّنِم  َلَبْقَت  ْناَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت 

ار ممان  ار و  ناضمر  هام  يریذپب  نم  زا  دّمحم و  لآ  دّمحم و  رب  یتسرف  دورد 
824 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

، ِماظِْعلا ِبُونُّذلا  ِنَع  یل  َحَفْصَتَو  ِمارَْحلا ، َِکْتَیب  یلا  َنیِدفاْولا  َنِم 
ینک  یشوپمشچ  مگرزب  ناهانگ  زا  یسیونب و  هبعک )  ) تمرتحم هناخ  يوسب  ناگتفر  هرمز  رد 

[1111 .] ُنمْحَر ای  َكَزُونُک  ِّبَر  ای  َجِرْخَتْسَتَو 
. هدنیاشخب يادخ  يا  يروآ  نوریب  میارب  ار  دوخ  ياهجنگ  و 

وه لق  هروس  هبترم  هس  یـسرکلاۀیآ و  دـمح و  هروس  یتعکر ، ره  رد  و  مالـس ) کی  هب  تعکر  ود  ره   ) دـناوخب زامن  تعکر  هدراهچ  مهن :
: مهد [ 1112 .] دـهدیم وا  هب  يداـیز  رایـسب  ياـهباوث  یتعکر  ره  ربارب  رد  دـنوادخ  دـنک ، نینچ  سک  ره  تسا  تیاور  رد  دـناوخب . ار  هَّللا 

ندناوخ لحم   ) تیاّلـصم رد  حبـص  عولط  ات  نک و  لسغ  زین  بش  نایاپ  رد  تسا : هدومرف  دّـجهتملا » حابـصم   » رد یـسوط » خیـش   » موحرم
[1113 (.] وگب ادخ  رکذ  و   ) نیشنب زامن )

: رطف دیع  زور  لامعا  تلیضف و 

هدامآ یهلا  شاداپ  نتفرگ  يارب  تدابع ، دّـجهت و  هزور و  هاـم  کـی  زا  سپ  اریز  تسا ؛ ناناملـسم  يارب  یّمهم  رایـسب  زور  رطف  دـیع  زور 
زا یلو  تسا ؛ رورسم  لاحشوخ و  یهلا  هفیظو  ماجنا  زا  یناملسم  ره  هکارچ  تسا ، رورس  يداش و  ببس  ییوس  زا  زور ، نیا  اذل  دنوشیم ؛
هچ ات  وا  ههام  کی  لامعا  دنادیمن  هکنیا  زا  دربیم  رـس  هب  هرهلد  فوخ و  تلاح  رد  ناسنا  تسا ، یهلا  زئاوج  تفایرد  زور  نوچ  ییوس 

؟ تسا هتفرگ  رارق  لوبق  دروم  هزادنا 
ارف لاّوـش  لّوا  زور  هک  یماـگنه  دوـمرف : ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  مالـسلا  هـیلع  رقاـب  ماـما 

ياههزیاج دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  دیباتـشب ! دوخ  ياهشاداپ  زئاوج و  تفاـیرد  يارب  ناـنمؤم  يا  دـهدیم : ادـن  يداـنم  دـسریم ،
(. تسا یهلا  ناوضر  تاعاط و  یلوبق  يونعم و  گرزب و  رایسب  وا  هزیاج  ینعی   ) تسین ناهاشداپ  ياههزیاج  دننام  دنوادخ 

: تسا هدش  رکذ  یلامعا  لاّوش  لّوا  زور  يارب  [ 1114 !«.] تساههزیاج تفایرد  زور  لاوش  لّوا  زور  : » دومرف دیکأت  زین  نایاپ  رد 
. دناوخب ار  نآ  رطف  دیع  زامن  حبص و  زامن  زا  دعب  و  دش ، رکذ  رطف  دیع  بش  لامعا  رد  هک  تسا  یتاریبکت  لّوا :

825 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
عاص کی  رفن  ره  يارب  دراذـگب ، رانک  ّالا  دزادرپب و  دراد  قحتـسم  هب  یـسرتسد  رگا  دزاس ؛ ادـج  ار  هرطف  تاکز  دـیع ، زامن  زا  شیپ  مود :

. دوشیم بوسحم  مدرم  بلاغ  ياذغ  رهش  نآ  رد  هک  رگید  ییاذغ  ّداوم  ای  مدنگ  زا  ولیک ) هس  دودح  )
تسا هدرمـش  دیع )  ) زامن رب  مّدقم  ار  نآ  نآرق  رد  زین  دنوادخ  و  تسا ، ناضمر  هام  هزور  یلوبق  طرـش  تسا و  دّکؤم  بجاو  هرطف  تاکز 
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: » دیامرفیم و 
؛  یّلَصَف ِهِّبَر  َمْسا  َرَکَذ  َو  یّکََزت  ْنَم  َحَْلفا  ْدَق  »

ندرک لسغ  موس : [ 1116 [،] 1115 !«.] تسا راگتـسر  دناوخب ، زامن  سپـس  دـنک  ار  شراگدرورپ  دای  دـهد و  تاکز  هک  سک  نآ  نیقی  هب 
: دناوخب ار  اعد  نیا  لسغ  زا  لبق  [ 1117 .] دیع زامن  ندروآ  اجب  نامز  ات  تسا  رجف  عولط  زا  دعب  یسوط » خیش   » هدومرف هب  نآ  تقو  تسا و 

یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َکِّیبَن  ِۀَّنُس  َعابِّتاَو  َِکباتِِکب ، ًاقیدْصَتَو  َِکب ، ًانامیا  َّمُهَّللا 
یلص  دّمحم  تربمغیپ  شور  زا  يوریپ  وت و  باتک  قیدصت  وت و  هب  نامیا  رطاخب  ایادخ 

. ِِهلآ َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 

. هلآ هیلع و  هَّللا 
: دیوگب لسغ  نایاپ  زا  سپ  دنک . لسغ  دیوگب و  هَّللا  مسب  هاگنآ 

[1118 .] َسَنَّدلا یِّنَع  ْبِهْذا  َّمُهللا  ینید  ْرِّهَطَو  یبُونُِذل  ًةَراَّفَک  ُْهلَعْجا  َّمُهللا 
. ار یکرچ  نم  زا  نک  رود  ایادخ  نادرگ  كاپ  ار  مبهذم  نید و  مناهانگ و  هرافک  هد  شرارق  ایادخ 

دیع ياّلصم  تمس  هب  هنیکس  راقو و  اب  دزاس و  رّطعم  ار  دوخ  دشوپب و  ار  شسابل  نیرتوکین  زور  نیا  رد  یسوط » خیـش   » هدومرف هب  مراهچ :
[1121 .] دـشاب امرخ  اب  شراـطفا  هک  تسا  نآ  رتهب  و  [ 1120 ،] دنک راطفا  زور  يادـتبا  رد  دـیع ، زامن  زا  شیپ  مجنپ : [ 1119 .] دنک تکرح 

يافش هک  دیامن  لوانت  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ادهّشلا ، دّیس  تبرت  زا  یمک  رادقم  تسا  ّبحتسم  تسا : هدومرف  هللا  همحر  دیفم » خیـش  »
لقن هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  هنوگ  نامه   ) دنک تکرح  دیع  زامن  يارب  باتفآ  عولط  زا  سپ  مشش : [ 1122 .] تسا يدرد  ره 

هدش 
826 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هکنآ  هلمج  زا  دناوخب ؛ تسا ، هدش  دراو  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  قیرط  زا  هک  ار  ییاهاعد  و  [ 1123 (] تسا
: ناوخب ار  اعد  نیا  يدش ، اّیهم  زامن  هب  نتفر  يارب  هک  یتقو  هعمج  نابرق و  دیع  رطف و  دیع  رد 

، ٍقُولْخَم یلا  ٍةَدافِِول  َّدَعَتْساَو  َّدَعا  ْوا  َأَّبَعَت ، ْوا  ِمْوَْیلا  اَذه  یف  َأَّیَهَت  ْنَم  َّمُهللا 
تتاقولخم  زا  یکی  هب  دورو  يارب  هتشگ  زهجم  دعتسم و  وایهم  ای  زور  نیا  رد  هدش  هدامآ  هک  ره  ایادخ 

يدِّیَس  ای  َْکَیلا  َّناَف  ُهایاطَعَو ، ِِهلِضاوَفَو  ِِهِلفاَونَو ، ِهِْدفِر  َءآجَر 
نم  ياقآ  يا  یلو  وا  ياهاطع  واههرهب  هلص و  هزیاج و  دیما  هب 

، َكِِزئاوَجَو َكِْدفِر  َءآجَر  يدادِْعتْساَو  يدادْعاَو  یتَِئبْعَتَو  یتَِئیْهَت 
هزیاج  دیما  هب  نم  زیهجت  دادعتسا و  هیهت و  یگدامآ و  تسوت  يوسب  اهنت 

ْنِم  ٍدیع  یلا  ُتْوَدَغ  ْدَقَو  َكایاطَعَو ، َِکِلئآضَفَو  َِکلِضاوَفَو ، َِکِلفاَونَو 
يدیع  رد  مدرک  دادماب  وت و  ياهاطع  اهلضف و  اهششخب و  اههرهب و  اههلص و  و 

َمْوَْیلا  َْکَیلا  ِْدفا  َْمل  َو  ِِهلآ ، یلَعَو  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَص  ٍدَّمَُحم  َکِّیبَن ، ِۀَّما  ِدایْعا 
دیما هب  هن  نم  دورو  هّتبلا  داب و  شلآرب  وا و  رب  وت  ياهدورد  هک  دّمحم  تربمایپ  تما  ياهدیع  زا 

َُکْتیَتا  ْنِکلَو  ُُهْتلَّما ، ٍقُولْخَِمب  ُتْهَّجََوت  الَو  ُُهْتمَّدَق ، ِِهب  ُِقثا  ٍِحلاص  ٍلَمَِعب 
اب هکلب  مشاب  شدـنموزرآ  هدرک و  ور  یقولخم  هب  هک  نیا  هن  مشاب و  هدروآ  شکـشیپ  هتـشاد و  نانیمطا  نادـب  هک  تسا  ياهتـسیاش  رادرک 

هدمآ  وت  هاگرد  هب  عوضخ  لاح 
، ُمیظَع ای  ُمیظَع  ای  ُمیظَع  ایَف  یسْفَن  یلا  یتَئآسا  َو  یبُونُِذب  ًاّرِقُم  ًاعِضاخ ،
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........ گرزب يادخ  يا  سپ  منتشیوخ  سفن  رب  دوخ  يدب  هانگ و  هب  فرتعم  و 
َهلا  ای ال  َْتنا ، اَّلا  َماظِْعلا  َبُونُّذلا  ُرِفْغَیال  ُهَّناَف  یبُونُذ  ْنِم  َمیظَْعلا  َِیل  ْرِفْغا 

يدوبعم  هک  يا  وتزج  ار  گرزب  ناهانگ  دزرماین  اریز  ار  مناهانگ  گرزب  زرمایب 
[1124 .] َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  َْتنا ، اَّلا 

. نانابرهم نیرتنابرهميا  تسین  وت  زج 
***

ره ای   ) یلعا هروس  دمح و  هروس  لّوا  تعکر  رد  تسا ؛ تعکر  ود  نآ  تسا و  بحتـسم  ام  نامز  رد  دیع  زامن  ندـناوخ  دـیع . زامن  متفه :
: دناوخب ار  تونق  نیا  ریبکت  ره  زا  دعب  دیوگب و  ریبکت  جنپ  نآ  زا  دعب  دناوخب و  دشاب ) لیام  هک  يرگید  هروس 

827 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ِْوفَْعلا َلْها  َو  ِتوُرَبَْجلا ، َو  ِدوُْجلا  َلْهاَو  ِۀَمَظَْعلا ، َو  ِءآیِْربِْکلا  َلْها  َّمُهللا 

وفع هتسیاش  يا  تنطلس و  تردق و  ششخب و  هتسیاش  يا  تمظع و  یگرزب و  لها  يا  ایادخ 
ُهَْتلَعَج  يذَّلا  ِموَْیلا ، اَذه  ِّقَِحب  َُکلَئْسا  ِةَرِفْغَْملاَو ، يْوقَّتلا  َلْهاَو  ِۀَمْحَّرلا ، َو 

يداد  شرارق  هک  يزور  نیا  قح  هب  مهاوخ  وت  زا  شزرمآ  اوقت و  هتسیاش  يا  تمحر و  و 
، ًادیِزَمَو ًافَرَشَو ]  ] ًارْخُذ ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَحُِملَو  ًادیع ، َنیِملْسُْمِلل 

ماقم  ینوزف  فرش و  هریخذ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  يارب  دیع و  ناناملسم  يارب 
َْتلَخْدا  ٍْریَخ  ِّلُک  یف  ینَلِخُْدت  ْناَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا 

يدروآرد  هک  يریخ  ره  رد  ارم  يروآرد  دّمحم و  لآ  دّمحم و  رب  یتسرف  دورد  هک 
ًادَّمَُحم ُْهنِم  َتْجَرْخا  ٍءوُس  ِّلُک  ْنِم  ینَجِرُْخت  ْناَو  ٍدَّمَُحم ، َلآ  َو  ًادَّمَُحم  ِهیف 

دّمحم نآ  زا  يدروآ  نورب  هک  يرش  يدب و  ره  زا  يرآ  منورب  ار و  دّمحم  لآ  دّمحم و  ریخ  نآ  رد 
َکَلَئَس  ام  َْریَخ  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ْمِْهیَلَعَو ، ِْهیَلَع  َُکتاوَلَص  ٍدَّمَُحم ، َلآ  َو 

دندرک تساوخرد  هک  ار  يزیچ  نیرتهب  مهاوخ  وت  زا  ایادخ  داب - ناشیا  رب  وا و  رب  وت  ياهدورد  هک  ار - دّمحم  لآ  و 
. َنوُِحلاَّصلا َكُدابِع  ُْهنِم  َذاعَتْسا  اَّمِم  َِکب  ُذوُعاَو  َنوُِحلاَّصلا ، َكُدابِع  ُْهنِم 

. تاهتسیاش ناگدنبنآزا  دندرب  هانپ  هچنآ  زا  وت  هب  مرب  هانپ  تاهتسیاش و  ناگدنب  وت  زا 
دعب دورب و  عوکر  هب  دیوگب و  ار  مشـش  ریبکت  سپـس  دناوخب ) دناوتیم  زین  يرگید  تونق  هنوگره  تونق ، نیارب  ییاناوت  مدع  تروصرد  )

ار يرگید  هروس  اـی  سمّـشلاو  هروـس  دـمح ، هروـس  زا  دـعب  مود ، تعکر  رد  دـنک ؛ عورـش  ار  مود  تعکر  دزیخرب و  هدجـس ، عوـکر و  زا 
دورب و دوجـس  عوکر و  هب  دیوگب و  ار  مجنپ  ریبکت  سپـس  دناوخب ، ار  تونق  نامه  ریبکت  ره  زا  دعب  دیوگب و  ریبکت  راهچ  هاگنآ  دـناوخب ؛
ار تسا  هدـش  لقن  هک  ییاهاعد  هاگنآ  و  [ 1126] دیوگب ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تاحیبست  زامن ، زا  دعب  [ 1125 .] دنک مامت  ار  زامن 

. تسا هیداّجس » هفیحص   » مشش لهچ و  ياعد  اهنآ  زا  یکی  هک  دناوخب 
. دنک اعد  لامعا  یلوبق  تهج  ینید  ناردارب  يارب  زامن  زا  دعب  و  [ 1127] دشاب نامسآ  ریز  دیع ، زامن  تسا  بحتسم 

***
دّیس  » هدومرف هب  دیوگیم : یمق  ثّدحم  موحرم  تسا  هدمآ  هحفص 189 )  ) فورعم ياهاعد  شخب  رد  هک  دناوخب ، ار  هبدن  ياعد  متـشه :

: دیوگب دورب و  هدجس  هب  اعد  زا  سپ  سوواط ،» نب 
828 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
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يوُْریال  اُهناشْطَعَو  یْلبَیال  اهُدیدَجَو  یفُْطیال  اهُّرَح  ٍران  ْنِم  َِکب  ُذوُعا 
دوشن باریس  شاهنشت  ددرگن و  هنهک  شاهزات  دوشن و  شوماخ  شترارح  هک  یشتآ  زا  وت  هب  مربیم  هانپ 

َدَْعب ِراَّنلا  ِیف  یهْجَو  ْبِّلَُقتال  یهلا  دیوگب : دراذگب و  هدجس  ّلحم  رب  ار  تسار  هنوگ  سپس 
زا سپ  ار  ماهرهچ  راپسم  شتآ  تسدب  ایادخ  ************************ 

نودـب وت  يارب  ار  نآ  مندـیلام  كاخب  مندرک و  هدجـس  هنوگ  هاگنآ  َّیَلَع * ُّنَْملا  ََکل  ْلـَب  َکـْیَلَع ، یّنِم  ٍّنَم  ِْریَِغب  َکـَل  يریفْعَتَو  يدوُجُس 
******** يراد ّتنم  نم  رب  وت  هکلب  مشاب  هتشاد  وت  رب  یتّنم  هکنیا 

هدرک دب  هک  ار  یسک  نک  محر  لاح ***********  هب  سپس  َفَرَتْعاَو * َناکَتْـساَو  َفَرَْتقاَو  َءآسا  ْنَم  ْمَحْرا  دیوگب : دراذگب و  ار  پچ 
******** دراد اهنادب  فارتعا  هتشگ و  هراچیب  هدز و  تسد  ینامرفان  هب  و 

ْنِم  ُْبنَّذلا  َمُظَع  ُّبَّرلا ، َمِْعن  َْتناَف  ُْدبَْعلا ، َْسِئب  ُْتنُک  ْنا  دیوگب : ددرگرب و  هدجس 
هانگ  تسا  گرزب  یتسه  يراگدرورپ  بوخ  وت  سپ  متسه  ياهدنبدب  نم  رگا  ****** 

. َْوفَْعلا َْوفَْعلا  دیوگب : هبترم  دص  نایاپ  رد  ُمیرَک . ای  َكِْدنِع  ْنِم  ُْوفَْعلا  ِنُسْحَْیلَف  َكِْدبَع ،
. مهاوخ تشذگ  مهاوخ  تشذگ  میرک ************ يادخ  يا  دشاب  وکین  زین  وت  تشذگ  دیاب  سپ  تاهدنب 

***

829 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

هدعقلايذ هام  مهدزای : لصف 

: هام نیا  میوقت 

مهدزای [ 1128 .] تسا مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  دالیم  زور  يرجه ، لاس 173  هدـعقلا  يذ  لّوا  یلقن ، رب  انب  هدـعقلايذ : لّوا 
تسیب و [ 1129 .] تسا مالسلا  امهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  دوعسم  دالیم  زور  يرمق ) يرجه  لاس 148   ) هام مهدزای  زور  هدعقلايذ :

بـسانم يزور  نینچ  رد  ترـضح  نآ  ترایز  تسا و  ترـضح  نامه  تداهـش  تاـیاور  زا  یخرب  قبط  لاس 203 ) : ) هدـعقلايذ هام  موس 
اـضر ماما  زا  یتیاور  قبط  هدعقلايذ : هام  مجنپ  تسیب و  [ 1130 (.] تسا رفص » هام  رخآ   » ترضح نآ  تداهـش  رد  فورعم  دنچره  . ) تسا

دروآربرس و دوب - هتفرگارف  ار  نیمز  يور  مامت  هک  بآ - ریز  زا  اهیکشخ  نیتسخن  هک  تسا  يزور   ) تسا ضرألاوحد  زور  مالسلا  هیلع 
صوصخب و  هّکم »  » نیمزرس تفای ، شرتسگ  سپـس  دش و  کشخ  دمآ و  نوریب  بآ  ریز  زا  هک  ییاج  نیتسخن  تایاور ، زا  یـضعب  قباطم 

( يرمق يرجه  لاس 220  : ) هدـعقلايذ هام  رخآ  [ 1131 (.] تفرگ مان  اهيدابآ ] همه  ردام  يرقلاّما /[ »  » هّکم اذـل  دوب و  هبعک » هناخ   » ّلـحم
هک یلاح  رد  تشگ  دیهـش  مومـسم و  دادـغب  رد  یـساّبع » مصتعم   » رهز هب  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یقتدّـمحم  ماما  مهن ، ماما  تداهـش  زور 
ّدج رانک  رد  دندروآ و  تسا  دادغب  کیدزن  هک  نیمظاک  هب  ار  ترـضح  نآ  رّهطم  ندـب  تشذـگیمن ؛ شکرابم  رمع  زا  لاس  زا 25  شیب 

اجنآ اًلبق   ) تسا تبسانم  نیمه  هب  رهش  نآ  رب  نیمظاک  مان  باختنا  دندرپس و  كاخ  هب  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  شراوگرزب 
: » دومرفیم ترضح  نآ  دوخ  هک  تسا  هدمآ  یثیدح  رد  [ 1132 (.] دندیمانیم شیرق » رباقم   » ار

ًارْهَش َنیثالَِثب  ِنُومأْملا  َدَْعب  ُجَرَْفلا 
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[1133 «.] دوب دهاوخ  هام  یس  هلصاف  هب  نومأم  گرم  زا  دعب  نم  یگدوسآ   ؛
830 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

. دوب نومأم  گرم  زا  دعب  هام )  30  ) مین لاس و  ود  زا  دعب  ترضح  نآ  تداهش  هب  ياهراشا  هلمج  نیا  هک 
. دندوب تمحز  رد  ساّبعینب  هاگتسد  ياهراشف  رطاخ  هب  دح  هچ  ات  راوگرزب  نآ  هک  دهدیم  ناشن  نینچمه 

: هدعقلايذ هام  تلیضف 

نیملسم رب  گنج  هک  نیا  رگم  تسا ؛ مارح  مالسا  نانمشد  اب  یّتح  گنج ، اهنآ  رد  هک  تسا  مارح  ياههام  زا  هام  نیتسخن  هدعقلايذ ، هام 
(. تسا بجر  مّرحم و  هّجحلايذ ، مارح ، ياههام  زا  رگید  هام  هس   ) دوش لیمحت 

رما رد  يرگنزاب  يداصتقا و  تالکـشم  ّلـح  تداـبع ، ّجـح و  يارب  قیفوت  هعماـج و  شمارآ  يارب  ياهلیـسو  هاـم  راـهچ  نیا  رد  سبشتآ 
. تسا نآ  زا  یشان  هاکناج  ياهمخز  رب  نداهن  مهرم  سپس  نآ و  يارب  نایاپ  هطقن  نتفای  گنج و 

ربمغیپ ربق  دنوریم و  هنیدم  هب  یهورگ  دـننکیم ، تکرح  ادـخ  هناخ  يوس  هب  ناهج  ِفانکا  فارطا و  زا  ادـخ  هناخ  راّوز  هک  تسا  یهام 
یمالـسا هاگتـساخ  نیا  ياج  ياج  رد  هک  یخیرات  راثآ  دننکیم و  ترایز  ار  مالـسلا  مهیلع  يده  هّمئا  روبق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

زا ار  ردقنارگ  میظع و  راثآ  نیا  زا  يرایـسب  نالهاج ، نادرخبان و  دنچره   ) دنوشیم یناحور  قیمع  تاّذل  قرغ  دـننیبیم و  ار  دراد  دوجو 
(. دناهدرب نایم 

فاوط اب  دننیـشنیم و  جـح  یـسایس  يدابع  گرزب  مسارم  راظتنا  رد  عّتمت » هرمع   » کسانم ماجنا  اب  دـنوشیم و  هّکم  یهار  يرگید  هورگ 
نادنموزرآ همه  بیصن  ار  یناحور  رفـس  نیا  دنوادخ   ) دننکیم هزات  ار  ناشناج  حور و  تعامج ، هوکـشرپ  فوفـص  رد  تکرـش  هبعک و 

. تسا شخبتّذل  زین  دناهتفر  رفس  نیا  هب  هک  اهنآ  يارب  نآ ، هرطاخ  دای و  دیدجت  دیامرف )
، تساعد يارب  یبوخ  نامز  يراتفرگ ، تّدش و  ماگنه  هب  هک  تسا  یهام  هدعقلايذ  هام  : » دیوگیم هام  نیا  تلیضف  رد  سوواط » نب  دّیس  »

اذل تسا ؛ هدش  هدـیمان  اهاعد » تباجا  هام   » هام نیا  : » دـیوگیم نینچمه  [ 1134 «.] تسا ّرثؤم  ملاظ  دـض  رب  اعد  متـس و  ملظ و  عفر  يارب  و 
[1135 «.] تفرگ تجاح  هزور  نآ  رد  درمش و  تمینغ  ار  شتاقوا  دیاب 

: هدعقلايذ هام  لامعا 

هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یتیاور  هام  نیا  هبنشکی  زور  رد  زامن  يارب  هام  نیا  هبنشکی  زور  رد  زامن 
831 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ببـس ددرگیم و  هدیزرمآ  شناهانگ  دوشیم و  هتفریذپ  شاهبوت  دروآ  اجب  ار  نآ  سک  ره  هک  تسا  هدـمآ  زامن ، نیا  تلیـضف  رد  تسا .
اب دـندرگ و  یـضار  يو  زا  دـنراد ، یّقح  ای  یبلط و  وا  زا  هک  یناسک  تمایق  زور  رد  و  دوب ، دـهاوخ  شاهداوناخ  رازگزاـمن و  يارب  تکرب 

رارق دنوادخ  ترفغم  دروم  زین  اهنآ  و  دنوش ، یـضار  وا  زا  شردام  ردـپ و  ددرگ و  ینارون  عیـسو و  وا  يارب  شربق  دوریم و  ایند  زا  نامیا 
ار شناـج  یناـسآ  هب  دـنک و  ارادـم  وا  اـب  ندرم ، ماـگنه  هب  گرم  هتـشرف  ددرگ . عیـسو  وا  يزور  دـنوش و  هدیـشخب  زین  وا  هـّیرذ  دـنریگ ،
دریگب و وضو  دـنک و  لسغ  هبنـشکی  زور  رد  هک ، دومرف  نایب  هنوگ  نیا  ار  زاـمن  ّتیفیک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  [ 1136 .] دریگب
هبترم و هس  هَّللا » وه  لـق   » هروـس هبترم ، کـی  دـمح »  » هروـس تعکر ، ره  رد  مالـس ) کـی  هب  تعکر  ود  ره   ) دـناوخب زاـمن  تعکر  راـهچ 

ِّیلَْعلا ِهَّللِاب  اَّلا  َةَُّوق  الَو  َلْوَح  ال  دیوگب : سپـس  دـنک ، رافغتـسا  هبترم  داتفه  زامن  زا  دـعب  و  دـناوخب ؛ هبترم  کی  ار  سان »  » و قلف »  » ياههروس
، ُراَّفَغ ای  ُزیزَع  ای  دیوگب : هاگنآ  ِمیظَْعلا 

هدنزرمآ  رایسب  يا  دنمورین  يا  تسین ******* تمظعاب  هبترمدنلب و  دنوادخ  يارب  زج  ییورین  ناوت و  و  *** 
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ُرِفْغَی ُهَّناَف ال  ِتانِمْؤُْملاَو ، َنینِمْؤُْملا  ِعیمَج  َبُون  ُذَو  یبُون  ُذ  یل  ْرِفْغا 
یسک  دزرماین  هک  ار  نامیا  اب  نانز  نمؤم و  نادرم  همه  ناهانگ  ار و  مناهانگ  زرمایب 

[1137 .] َْتنا اَّلا  َبُونُّذلا 
. وت زج  ار  ناهانگ 

. داد ماجنا  ناوتیم  زین ، هام  نیا  ریغ  رد  ار  لامعا  نیا  هک  دوشیم  هدافتسا  تیاور  نیا  لیذ  زا 
ياههام زا  هبنـش  هعمج و  هبنـشجنپ ، ياهزور  سک  ره  تسا ، هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هام : نیا  رد  هزور  زور  هس 

هدش تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هام : مهدزناپ  بش  [ 1138 .] دوش هتـشون  وا  يارب  لاس  کی  تدابع  دریگب ، هزور  ار  مارح 
سک نآ  دنکفایم و  تمحر  رظن  نمؤم ، ناگدنب  هب  بش ، نیا  رد  دـنوادخ  تسا و  یکرابم  بش  هدـعقلايذ ، هام  مهدزناپ  بش  هک  تسا 

. دراد يدایز  رایسب  شاداپ  دشاب ، لوغشم  دنوادخ  تعاطا  هب  بش  نیا  رد  هک 
یـسک تجاـح  بش ، نیا  رد  هک  بلطب  تجاـح  دـنوادخ  زا  زادرپب و  زاـمن  ادـخ و  تداـبع  هب  دیـسر ، همین  هب  بش  نوچ  دومرف : همادا  رد 

[1139 !] دنام دهاوخن  خساپ  نودب 

(: ضرالاوحد زور   ) مجنپ تسیب و  زور 

و دروآربرـس ، بآ  ریز  زا  اهیکـشخ  نیتـسخن  هک  تسا  يزور  هدـعقلايذ ، مجنپ  تسیب و  زور  دـش ، هتفگ  نـیا  زا  شیپ  هـک  هنوگناـمه 
زور نیا  يارب  تفای . شرتسگ  سپس 

832 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
: تسا هدش  لقن  یلامعا 

هدعقلايذ مجنپ  تسیب و  زور  دش ، لزان  نیمز  هب  نامسآ  زا  هک  یتمحر  لّوا  تسا : هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  یتیاور  رد  فلا )
. دراد ار  لاس  دصکی  تدابع  شاداپ  دزادرپب ، تدابع  هب  ار  بش  نآ  و  دریگب ، هزور  ار  زور  نآ  یسک  رگا  نیاربانب  دوب ؛

؛ دزاـس هدروآرب  دـنوش  قّرفتم  هکنآ  زا  شیپ  ار  ناـشتجاح  دـنوادخ  دـنزادرپب ، ادـخ  رکذ  هب  یهورگ  رگا  زور ، نآ  رد  دوـمرف : نینچمه 
دنزادرپب و ادخ  رکذ  هب  دـندرگ و  عمج  هک  تسا  یناسک  لماش  نآ  زا  یتمـسق  هک  دـنکیم  لزان  تمحر  رازه  رازه  زور  نیا  رد  دـنوادخ 
ود دوش ) دـنلب  یمک  باـتفآ  هک  یماـگنه   ) زور زاـغآ  رد  تسا  بحتـسم  ب ) [ 1140 .] دـننک تدابع  ار  شبـش  دـنرادب و  هزور  ار  شزور 

: دناوخب ار  اعد  نیا  زامن ، مالس  زاسپ  دناوخب و  ار  سمشلاو  هروس  هبترم  جنپ  دمح  هروس  زا  دعب  تعکر ، ره  رد  دروآ و  اجب  زامن  تعکر 
یتَْرثَع  یْنِلقا  ِتارَثَْعلا ، َلیقُم  ای  ِمیظَْعلا ، ِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلا  َةَُّوق  الَو  َلْوَح  ال 

ار مشزغل  ریگ  هدیدان  اهشزغل ، ریگ  هدیدان  يا  تسین  تمظعاب  هبترمدنلب و  دنوادخ  يوس  زا  زج  ییورین  هاگهانپ و 
یتْوَص  ْعَمْسا  ِتاوْصَْألا ، َعِماس  ای  یتَوْعَد  ْبِجا  ِتاوَعَّدلا ، َبیُجم  ای 

ار میادص  ونشب  اهادص  ياونش  يا  ار  میاعد  نک  تباجا  اهاعد  هدننک  تباجا  يا 
[1141 .] ِمارْکِْإلاَو ِلالَْجلااَذ  ای  يْدنِع  امَو  یتائِّیَس  ْنَع  ْزَواَجتَو  ینْمَحْراَو 

. يراوگرزب تلالج و  بحاص  يا  رذگرد  مراد  يدب  هچنآ  مناهانگ و  زا  نک و  محر  نم  هب  و 
: دناوخب ار  اعد  نیا  زور ، نیا  رد  تسا  بحتسم  دومرف : یسوط » خیش  ( » ج

ِلُک  َفِشاکَو  َِۀبْزَّللا ، َفِراصَو  ِۀَّبَْحلا ، َِقلافَو  ِۀَبْعَْکلا ، َیِحاد  َّمُهللا 
ره هدنیاشگ  یتخس و  هدننکفرطرب  هناد و  هدنفاکش  هبعک و  هناخ  هدنرتسگ  يا  ایادخ 

َْتمَْدقاَو  اهَّقَح ، َتْمَظْعا  یتَّلا  َکِماَّیا  ْنِم  ِمْوَْیلا  اَذه  یف  َُکلَئْسا  ٍَۀبْرُک ،
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تقبس  رد  ار و  شقح  يدنادرگ  گرزب  هک  تیاهزور  زا  زور  نیا  رد  مهاوخ  وت  زا  يراتفرگ  مغ و 
َِکتَمْحَِرب  َو  ًۀَعیرَذ ، َْکَیلا  َو  ًۀَعیدَو ، َنینِمْؤُْملا  َْدنِع  اهَْتلَعَجَو  اهَْقبَس ،

تمحرب  ندیسر  تهاگشیپ و  هب  ندمآيارب  ياهلیسو  ار  نآ  يداهن و  تعیدو  هب  ار  نآ  نینمؤم  دزن  رد  یتخادنا و  ششیپ 
ِبیرَْقلا  ِقاثیْملا  ِیف  ِبَجَْتنُْملا ، َكِْدبَع  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  ِۀَعیسَْولا ،

هک  کیدزن  قاثیم  زور  رد  تاهدیزگرب  هدنب  دّمحم  رب  یتسرف  دورد  هک  يدادرارق  تعیسو 
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ِراهْطَْألا ِِهْتَیب  ِلْها  یلَعَو  ٍّقَح ، ِّلُک  یلا  ٍعادَو  ٍْقتَر ، ِّلُک  ِِقتاف  ِقالَّتلا ، َمْوَی 
هزیکاپ  نادناخ  رب  دومرف و  توعد  یقح  ره  هب  دوشگ و  ار  ياهتسب  رد  ره  هک  يراوگرزب  نآ  تسا  تاقالم  رادید و  زور 

اذه انِمْوَی  یف  انِطْعاَو  ِراَّنلاَو ، ِۀَّنَْجلا  ِةالُوَو  ِراَّبَْجلا ، ِِمئاعَد  ِرانَْملا ، ِةادُْهلا 
زور نیا  رد  ام  هب  نک  اطع  دنخزود و  تشهب و  راک  نارادمامز  ادخ و  نید  ياههیاپ  شخبینشور و  نایامنهار  و 

، ََۀبْوَّتلا ِِهب  اَنل  ُعَمَْجت  ٍنُونْمَم ، الَو  ٍعُوطْقَم  َْریَغ  ِنوُزْخَْملا ، َِکئآطَع  ْنِم 
هبوت  ام  يارب  نادب  يروآدرگ  تسا  نآ  رد  یتّنم  هن  دراد و  نایاپ  هن  هک  تاهنیزخ  رد  دوجوم  ياطع  زا 

ُهُفُْطل  ْنَم  ای  ُِّیفَو ، ای  ُّیِفَک  ای  ٍّوُجْرَم ، َمَرْکاَو  ٍّوُعْدَم  َْریَخ  ای  َِۀبْوَْألا ، َنْسُحَو 
رد شفطل  هک  يا  رادافو  يا  هدننک  تیافک  يا  دیما  هیام  نیرتراوگرزب  ناگدش و  هدناوخ  نیرتهب  يا  تدوخ  يوسب  ار  یبوخ  تشگزاب  و 

ینِْسُنت  الَو  َكِرْصَِنب ، ینْدِّیاَو  َكِْوفَِعب ، ینْدِعْساَو  َکِفُْطِلب ، یل  ْفُْطلا  ٌّیِفَخ ،
دای زا  هد و  مکمک  تیرای  هب  نک و  مدنمتداعس  توفع  هب  امرف و  فطل  نم  رب  شیوخ  فطلب  تسافخ  ناهن و 

، ِرْهَّدلا ِِبئاوَش  ْنِم  ینْظَفْحا  َو  َكِّرِس ، ِۀَظَفَحَو  َكِْرما ، ِةالُِوب  َكِرْکِذ ، َمیرَک 
راگزور ياهیگدولآ  زا  راد  مهاگن  تزار و  نانابهگن  دوخ و  راک  نارادمامز  قح  هب  نکم  مشومارف  تاهنامیرک 

ِلُولُحَو  یسْفَن  ِجوُرُخ  َْدنِع  َکَئآِیلْوا  ینْدِهْشاَو  ِرْشَّنلاَو ، ِرْشَْحلا  ِمْوَی  یلا 
ریزارس منداد و  ناج  ماگنه  ار  تناتسود  میارب  ریگ  هاوگ  ندش و  هتخیگنارب  رشح و  زور  ات 

ِلوُط  یلَع  ینْرُکْذاَو  َّمُهَّللا  یلَجا  ِءآضِْقناَو  یلَمَع  ِعاطِْقناَو  یْسمَر 
زارد نارود  رد  نک  مدای  ایادخمرمع  ندمآ  رسب  مرادرک و  ندیسر  نایاپ  هب  ربق و  رد  مندش 

يرَْولا  َنِم  َنوُساَّنلا  ِینَیِسَنَو  يرَّثلا  ِقابْطا  َْنَیب  ُْتلَلَح  اذا  یِلْبلا 
دناهدرک مشومارف  هرسکی  راکشومارف  مدرم  موش و  دراو  كاخ  ياههدوت  نایم  هک  ماگنه  نآ  رد  مندش  هدیسوپ 

یِقفاُرم  ْنِم  یْنلَعْجاَو  ِۀَمارَْکلا ، َلِْزنَم  یْنئَِّوب  َو  ِۀَماقُْملا ، َراد  یْنِللْحاَو 
تناتسود و ياقفر  زا  هد و  میاج  تمارک  لزنم  رد  رآ و  مدورف  تشهب )  ) یندنام هناخ  رد  و 

یْنقُزْراَو  َِکئآِقل ، یف  یل  ْكِرابَو  َِکئایِفْصأَو ، َِکئآِبتْجا  ِلْهاَو  َِکئآِیلْوا ،
نک  میزور  لمع  نسح  نادرگ و  كرابم  نم  رب  ار  ترادید  هد و  مرارق  تناصوصخم  ناگدیزگرب و 

َو َّمُهللا  ِلَطَْخلا ، ِءوُسَو  َِللَّزلا  َنِم  ًائیَرب  ِلَجَْألا ، ِلُولُح  َْلبَق  ِلَمَْعلا  َنْسُح 
ایادخ مشاب  يرادرک  دب  شزغل و  زا  كاپ  هکیلاح  رد  دسر  رسب  مرمع  هکنآ  زا  شیپ 

ُْهنِم  ینِقْساَو  ِِهْتَیب ، ِلْهَأ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَن  َضْوَح  ینْدِرْوا 
نآ  زا  ارم  ناشونب  نک و  مدراو  رثوک ) ضوح  ینعی   ) داب شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  دّمحم  تربمایپ  ضوح  هب  ارم 
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، ُداذا ُْهنَع  َو ال  َُهدْرِو ، ُأَّلَحا  الَو  ُهَدَْعب ، ُأَمْظا  ال  ًائینَه ، ًاِغئآس  ًاّیِوَر  ًابَرْشَم 
دنرادن مزاب  دننکن و  میریگولج  نادب  دورو  زا  موشن و  هنشت  رگید  هک  اراوگ  ناور و  هدننک و  باریس  یندناشون  ضوح 

ْنَْعلاَو  َّمُهَّللا  ُداهْشَْألا ، ُموُقَی  َمْوَی  ٍداعیم ، یفْوا  َو  ٍداز ، َْریَخ  یل  ُْهلَعْجاَو 
زاس رود  ایادخ  هد  رارق  ناهاوگ  نتساوخ  اپ  هب  زور  رد  هاگهدعو  نیرتلماک  هار و  هشوت  نیرتهب  میارب  ار  نآ  و 

َمُهللا  َنیِرثْاَتْسُْملا ، َِکئآِیلْوا  ِقوُقُِحبَو  َنیرِخْآلاَو ، َنیلَّوَْألا  َةَِربابَج 
ایادخ دندرک  يّدعت  زواجت و  تاهدیزگرب  ناتسود  قوقح  هب  هکنانآ  ار و  نیرخآ  نیلّوا و  ناشکرس  تتمحر  زا 

، ْمُهَِکلاهَم ْلِّجَع  َو  ْمُهَِلماع ، َو  ْمُهَعایْشا  ِْکلْهاَو  ْمُهَِمئآعَد ، ْمِْصقاَو 
نک  لیجعت  ناشتکاله  هب  نادرگ و  دوبان  ار  ناشلامع  ناوریپ و  نکش و  مه  رد  ار  ناشتموکح  ياههیاپ 

ْمُهَمِهاسُم  ْنَْعلاَو  ْمُهَِکلاسَم ، ْمِْهیَلَع  ْقِّیَضَو  ْمُهَِکلامَم ، ْمُْهُبلْساَو 
میهس  ناشیا  اب  هکنانآ  امرف و  گنت  ناشیا  رب  ار  اههار  ریگب و  ناشیا  زا  ار  ناشاهتکلمم  و 

، ْمُهَِملاظَم ْمِْهیَلَع  ْدُدْراَو  َِکئآِیلْوا ، َجَرَف  ْلِّجَعَو  َّمُهللا  ْمُهَکِراشُمَو ،
نادرگ  زاب  اهنآ  هب  ار  ناشهتفر  تسد  زا  قوقح  تناتسود و  جرف  رد  نک  باتش  ایادخ  نک  رود  تتمحر  زا  زین  دنتسه  کیرش  و 

َِکئآدْعا  یف  َكِْرمِابَو  ًارِصَْتنُم ، َِکنیِدل  ُْهلَعْجاَو  ْمُهَِمئآق ، ِّقَْحلِاب  ْرِهْظاَو 
هد  شرارق  تنانمشد  نایم  رد  ياورنامرف  تنید و  هدنناتس  يرای  نادرگ و  رهاظ  قح  هب  ار  ناشمئاق  و 

ِۀَْلَیل یف  ِْرمَْألا  َنِم  ِْهَیلا  َْتیَْقلا  اِمبَو  ِرْصَّنلا ، ِۀَِکئالَِمب  ُهْفُفْحا  َّمُهللا  ًارِمَتُْؤم ،
ار يو  یتسرف  وا  رب  ردق  بش  رد  هک  يروتسد  نادب  هد و  رارق  شدرگادرگ  ار  هدنهد  يرای  ناگتشرف  ایادخ 

ًادیدَج ِْهیَدَی  یلَعَو  ِِهب  َُکنید  َدوُعَیَو  یضَْرت  یّتَح  ََکل  ًامِقَْتنُم  ِرْدَْقلا ،
ياهزات  ون و  تروصب  وا  تسدب  وا و  هلیسو  هب  وت  نید  يدرگ و  دونشخ  وت  هک  دح  نادب  هد  رارق  تدوخ  يارب  هدنَشک  ماقتنا 

ِْهیَلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ًاْضفَر ، َلِطاْبلا  َِضفْرَیَو  ًاضْحَم ، َّقَْحلا  َضَحْمَیَو  ًاّضَغ ،
وا و رب  تسرف  دورد  ایادخ  دورب  نیب  زا  هرسکی  لطاب  ددرگ و  صلاخ  اًلماک  قح  دیآرد و 

یّتَح  ِِهتَّرَک ، یف  اْنثَْعباَو  ِِهتَرْساَو ، ِِهبْحَص  ْنِم  اْنلَعْجاَو  ِِهئابآ ، ِعیمَج  یلَعَو 
ات زیگنارب  ار  ام  وا  تعجر  نامز  رد  شناکیدزن و  باحصا و  زا  ار  ام  هد  رارق  شناردپ و  همه  رب 

ِلَصَو  ُهَماَّیا ، انْدِهْشاَو  ُهَماِیق ، اِنب  ِْكرْدا  َّمُهَّللا  ِِهناوْعا ، ْنِم  ِِهنامَز  یف  َنوُکَن 
دورد نک و  رضاح  ار  ام  شروهظ  راگزور  رد  نادرگ و  ام  بیصن  ار  وا  مایق  نامز  كرد  قیفوت  ایادخ  میـشاب  شنارای  ءزج  وا  نامز  رد  ام 

تسرف 
[1142 .] ُُهتاکََربَو ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  ُهَمالَس ، اْنَیلا  ْدُدْراَو  ُمالَّسلا ، ِْهیَلَعَو  ِْهیَلَع ،

. داب وا  رب  شتاکرب  ادخ و  تمحر  تیحت و  مالس و  نادرگزاب و  ام  يوسب  ار  وا  مالس  وا و  رب 
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هّجحلايذ هام  مهدزاود : لصف 

: هام نیا  میوقت 

[1143 .] تسا هبعک  هناـخ  هدـننکانب  نکـشتب و  گرزب و  ربماـیپ  مالـسلا ، هیلع  لـیلخ  میهاربا  ترـضح  تدـالو  زور  هّجحلايذ : هاـم  لّوا 
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اهیلع ارهز  همطاـف  يربک  هقیّدـص  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  جاودزا  زور  زور ، نیا  یـسوط ،» خیـش   » لـقن رب  اـنب  نینچمه 
يزور نینچ  رد  لاس 114 ) رد   ) مالسلا هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  تافو  هّجحلايذ : هام  متفه  زور  [ 1144 .] تسا يرجه ) مود  لاس  رد   ) مالسلا

بآ و  ندرک ، باریـس  ياـنعم  هب  تغل  رد  هیورت  . » دـنمانیم هیورت »  » زور ار  زور  نیا  هّجحلايذ : هاـم  متـشه  زور  [ 1145 .] تسا هدش  عقاو 
دوخ اـب  هّکم  زا  مهن  زور  رد  تاـفرع  رد  فوقو  يارب  بآ  متـشه  زور  جاّـجح  دوبن ، بآ  تاـفرع  رد  هک  قباـس  رد  تسا ،» ندوـمن  هریخذ 
دای هب  تافرع  يارحص  رد  ار  زور  نآ  نایجاح  تسا و  تلیـضفاب  رایـسب  يزور  هک  تسا  هفرع  زور  هّجحلايذ : مهن  زور  [ 1146 .] دندربیم

لاس 60 رد   ) هفوک رهـش  رد  مالـسلا  هیلع  لیقع  نبملـسم  ترـضح  تداهـش  زور  لاس  اـب  تسا  فداـصم  زور  نیا  نینچمه  دنتـسه ، ادـخ 
. تسا یمالسا  ّمهم  دایعا  زا  هک  تسا  نابرق  گرزب  دیع  زور  هّجحلايذ : هام  مهد  زور  [ 1147 (.] يرمق يرجه 

هدش عقاو  يرمق  يرجه  لاس 212  رد  مالـسلا  هیلع  یقّنلا  یلع  ماما  ترـضح  دوعـسم  دالیم  يزور  نینچ  رد  هّجحلايذ : هام  مهدزناپ  زور 
. تسا یمالسا  ّمهم  دایعا  زا  تماما ، تیالو و  دیع  ریدغ ، دیعس  دیع  زور  هّجحلايذ : هام  مهدجیه  زور  [ 1148 .] تسا

نیا درک . بوصنم  دوخ  ینیـشناج  تماما و  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دنوادخ ، نامرف  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زور  نآ 
. دنمانیم مخ » ریدـغ   » دـیع ار  نآ  اذـل  و  دـش . عقاو  یبآ ) هکرب   ) ریدـغ رانک  هّکم  یکیدزن  مُخ »  » نیمزرـس رد  يرجه  مهد  لاس  رد  هعقاو 

هدش  هتشون  دلج  رد 11  هک  ریدغلا »  » فیرش باتک  رد  هللا  همحر  ینیما » هماّلع   » موحرم
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یقاب یفاصنا  اب  درف  چـیه  يارب  يدـیدرت  ياج  هک  دـنکیم  لقن  مخ ، ریدـغ  نایرج  هب  عجار  ّتنـس  لها  قرط  زا  ار  یناوارف  تایاور  تسا ،
نارجن ياراصن  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  يزور  تسا ، هلهابم »  » زور هّجحلايذ : هام  مراهچ  تسیب و  زور  دراذـگیمن .

لاس رد  نایرج  نیا  دندرک . رظنفرص  هلهابم  زا  هدش و  نامیـشپ  نارجن ، نایحیـسم  دریگ  تروص  هلهابم  هک  نآ  زا  شیپ  و  درک ، هلهابم » »
(. داد میهاوخ  حرش  هلهابم  زور  لامعا  لیذ  رد  ار  نآ  ناتساد  [ ) 1149 .] تسا هدش  عقاو  يرجه  مهد 

هیآ  و  [ 1150] داد لئاس  هب  ار  دوخ  رتشگنا  عوکر  لاح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  زور  نیا  رد  نینچمه 
[1151 «] ُُهلوُسَر َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنإ  »

. دش لزان  هطبار  نیمه  رد 
نسح و ماما  همطاف ، ترضح  یلع ، ترـضح  هکنآ  زا  سپ  [ 1152 .] تسا یتَأ  ْلَـه   » هروس لوزن  زور  هّجحلايذ : هاـم  مجنپ  تسیب و  زور 
هس دندوب ، هدرک  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  يافش  يارب  هک  شیوخ  رذن  يادا  يارب  هّضف ، بانج  مالسلا و  مهیلع  نیسح  ماما 

ریسا هب  موس  زور  میتی و  هب  مود  زور  رد  دندرک و  راطفا  بآ  اب  دنداد و  نیکـسم  هب  ار  دوخ  راطفا  ياذغ  لّوا  زور  رد  دنتفرگ و  هزور  زور 
(. دمآ دهاوخ  شحرش  ًادعب  هک   ) دش لزان  نانآ  حدم  رد  هروس  نیا  دنداد 

: هّجحلايذ هام  تلیضف 

، دـشیم دراو  هام  نیا  هک  یماگنه  نید  ناگرزب  تکربرپ . رایـسب  تسا  یهام  تسا و  يرمق » يرجه  لاـس   » هاـم نیرخآ  هّجحلايذ ،»  » هاـم
ياـهبش تسا ، هدـمآ  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  [ 1153 .] هاـم نـیا  لّوا  هـهد  رد  ًاـصوصخم  دـندادیم . نآ  رد  تداـبع  هـب  ياهژیو  تـّیّمها 

و [ 1154 ،] تسا فیرـش  هام  نیا  لّوا  ههد  ياهبش  تسا ، هدرک  دای  دـنگوس  نآ  هب  رـشع » لایل  رجفلاو و   » هروس رد  نآرق  هک  ياهناـگهد 
. تسا نآ  تمظع  رطاخ  هب  دنگوس  نیا 

دای هب  نآ  رد  دـیاب  نانمؤم  هک  تسا  هتفگ  تامُوْلعَم » ماّیأ   » زا نخـس  جـح »  » گرزب هضیرف  ناـیب  نمـض  هیآ 28 )  ) جح هروس  رد  دـنوادخ 
[1155 .] تسا هّـجحلايذ  هاـم  لّوا  زور  هد  تـسا ، هدـمآ  زین  تاـیاور  رد  هـک  تاـمُوْلعَم » ماـّیأ   » ِفورعم ياهریـسفت  زا  یکی  دنـشاب . ادـخ 

. نآ ياهزور  مه  تسا و  زیزع  نآ  ياهبش  مه  نیاربانب ،
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هام لّوا  زور  هد   ) ماّیا نیا  هزادـنا  هب  یماّیا  چـیه  رد  کـین  راـک  تداـبع و  هک  میناوخیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  یثیدـح  رد 

[1156 .] درادن تلیضف  هّجحلايذ )
ياوه لاح و  نآ ، تاکرب  ّتیونعم و  جح و  هوکـشاب  مسارم  هرطاخ  دای و  و  هام ، نیا  رد  ادخ  هناخ  راّوز  اب  ندـش  ادـص  مه  اهنیا ، رب  نوزفا 

اهنآ هرطاخ  دای و  اـب  اـی  دـناهتفرگ ، رارق  ادـخ  هناـخ  دنمتداعـس  راّوز  کلـس  رد  هک  یناـسک  يارب  ًاـصوصخم  دـهدیم ؛ ناـسنا  هب  يرگید 
. دنهارمه

رایـسب بیجع و  ياـعد  هرطاـخ  و  هفرع »  » زور و  تیـالو ) دـیع   ) ریدـغ دـیع  و  یحـضا ) دـیع   ) ناـبرق دـیع  یمالـسا  ّمهم  دـیع »  » ود دوجو 
ًاـصوصخم  ) نانمؤم همه  تسا  راوازـس  و  هدیـشخب ، هام  نیا  هب  یّـصاخ  تمظع  هوکـش و  تافرع ، رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياـهبنارگ 

یّمهم ياهتفرـشیپ  هب  هک  دنـشوکب  سفن  بیذهت  يزاسدوخ و  رد  دنوشن و  لفاغ  هام  نیا  ّتیونعم  زا  هدـنکآ  ياضف  زا  لدـکاپ ) ناناوج 
. دنوشیم لئان 

: هّجحلايذ هام  لامعا 

: تسا مسق  ود  رب  هام  نیا  لامعا 
. تسا یّصاخ  ماّیا  هب  ّصتخم  هک  یلامعا  مود  لّوا . ههد  نایم  تسا  كرتشم  هک  یلامعا  لّوا 

: لّوا ههد  كرتشم  لامعا 

ره هّجحلايذ ، هام  زا  تسخن  ههد  رد  مرـسپ ! دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح  مردپ  دـیامرفیم : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 1
: نکم كرت  ار  زامن  تعکر  ود  نیا  اشع  برغم و  زامن  نایم  بش 

: یناوخیم ار  فارعا ) هروس  هیآ 142   ) هیآ نیا  نآ  زا  سپ  یناوخیم ، ار  هَّللا  وه  لق  هروس  دمح و  هروس  تعکر  ره  رد 
ِهِّبَر  ُتاقیم  َّمَتَف  ٍرْشََعب ، اهانْمَْمتَأ  َو  ًۀَْلَیل ، َنیثالَث  یسُوم  انْدَعاو  َو 

( وا اب   ) شراگدرورپ داعیم  بیترت  نیا  هب  میدومن  لیمکت  رگید  بش  هد  اب  ار  نآ  سپس  میتشاذگ  هدعو  بش  یس  یسوم  اب  ام  و 
ِْحلْصَأ  َو  یمْوَق  یف  ینُْفلْخا  َنوُراه  ِهیخَِأل  یسُوم  َلاق  َو  ًۀَْلَیل ، َنیَعبْرَأ 

نک  حالصا  ار ) اهنآ   ) شاب و مموق  نایم  رد  نم  نیشناج  تفگ : نوراه  شردارب  هب  یسوم  دش و  مامت  بش  لهچ 
. َنیدِسْفُْملا َلیبَس  ِْعبَّتَت  الَو 

. امنم يوریپ  نادسفم  شور  زا  و 
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ماـما زا  یتـیاور  رد  لّوا . زور  ُهن  رد  نـتفرگ  هزور  - 2 [ 1157 .] يوشیم کیرـش  اهنآ  ّجـح  لامعا  و  ناـیجاح ، باوث  رد  ینک ، نینچ  رگا 
وا يارب  ار  رمع  مامت  هزور  باوث  دنوادخ  درادب ، هزور  ار  هّجحلايذ  لّوا  زور  ُهن  سک  ره  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم 

سپ هفرع ، زور  رصع  ات  لّوا  زور  زا  ترـضح ، نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یلامث  هزمحوبا  - 3 [ 1158 .] دسیونیم
: دناوخیم ار  اعد  نیا  برغم  زامن  زا  لبق  حبص و  زامن  زا 

َکِّنَِمب  اهینَتْغََّلب  ْدَق  َو  اهَْتفَّرَشَو ، ِماَّیَْألا  یَلَع  اهَْتلَّضَف  یتَّلا  ُماَّیَْألا  ِهِذه  َّمُهللا 
فطل و هب  اهزور و  ریاس  رب  يداد  شتفارش  يرترب و  هک  تسا  ییاهزور  نیا  ایادخ 

، َِکئآمْعَن ْنِم  اهیف  اْنیَلَع  ْعِسْواَو  َِکتاکََرب ، ْنِم  اْنیَلَع  ْلِْزناَف  َِکتَمْحَرَو ،
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هد  تعسو  ام  رب  اهزور  نیا  رد  دوخ  ياهتمعن  زا  راب و  ورف  ام  رب  ار  تدوخ  تاکرب  سپ  يدناسر  اهنادب  ارم  تتمحر 
اهیف انَیِدْهَت  ْناَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا 

هب  اهزور  نیارد  ار  ام  هک  مهاوخ  زین  دّمحم و  لآ  دّمحم و  رب  یتسرف  دورد  هک  مهاوخ  وت  زا  نم  ایادخ 
َمُهَّللا  یضَْرتَو  ُّبُِحت  اِمب  اهیف  ِلَمَْعلاَو  ینِْغلاَو  ِفافَْعلاَو  يدُْهلا  ِلیبَِسل 

ایادخ تساوت  يدونشخ  بجوم  يراد و  تسود  هچنآ  ماجنا  هب  يراد  نامقفوم  ییامرف و  ییامنهار  يزاینیب  ینمادکاپ و  تیاده و  هار 
ِلُک  َدِهاش  ایَو  يوَْجن  ِّلُک  َعِماس  ایَو  يوْکَش  ِّلُک  َعِضْوَم  ای  َُکلَئْسا  ّینا 

ره رد  رضاح  يا  زار و  يّرِس و  نخس  ره  ياونش  يا  تیاکش و  ره  هاگیاج  يا  مهاوخ  وت  زا 
َفِشْکَت  ْنا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  ٍۀَّیِفَخ ، ِّلُک  َِملاع  ایَو  ٍأَلَم ،

ییاشگب  دّمحم و  لآ  دّمحم و  رب  یتسرف  دورد  هک  ناهن  ره  ياناد  يا  عمج و 
، انَنیُعت َو  اهیف  انَیِّوَُقت  َو  َءآعُّدلا ، اَهیف  اَنل  َبیجَتْسَت  َو  َءالَْبلا ، اَهیف  اَّنَع 

یهد  نامکمک  اهزور و  نیا  رد  ام  هب  یهد  ورین  ار و  ام  ياعد  اهنآ  رد  ینادرگ  باجتسم  ار و  يراتفرگ  الب و  ام  زا  اهزور  نیا  رد 
ْنِم  اْنیَلَع  َتْضَرَْتفا  اَم  یلَعَو  یضَْرتَو  انَّبَر  ُّبُِحت  اِمل  اهیف  انَقِّفَُوتَو 

تدوخ  تعاطا  زا  ام  رب  ياهدرک  بجاو  هچنآ  رب  يدرگ و  دونشخ  يراد و  تسود  هچنادب  اراگدرورپ  يراد  نامقفوم  و 
َمَحْرا  ای  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  َِکتَیالِو ، ِلْهاَو  َِکلوُسَر  ِۀَعاطَو  َِکتَعاط ،
نیرتنابرهم  يا  مهاوخ  وت  زا  ایادخ  تتیالو  لها  تربمایپ و  تعاطا  و 
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، اضِّرلا اَهیف  اَنل  َبَهَت  ْناَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َنیمِحاَّرلا ،

شخبب  نم  هب  ار  شیوخ  يدونشخ  مایا  نیا  رد  دّمحم و  لآ  دّمحم و  رب  یتسرف  دورد  هک  نانابرهم 
انْرِّهَطَو ِءآمَّسلا ، َنِم  اهیف  ُلِْزُنت  ام  َْریَخ  اْنمِرَْحت  الَو  ِءآعُّدلا ، ُعیمَس  َکَّنا 

نک  نامکاپ  يراب و  ورف  نامسآ  زا  اهزور  نیا  رد  هک  يریخ  زا  ار  ام  نکم  مورحم  ییاعد و  ياونش  وت  یتسارب  هک 
ِلَص  َّمُهَّللا  ِدُولُْخلا ، َراد  اهیف  اَنل  ْبِجْواَو  ِبُویُْغلا ، َماّلَع  ای  ِبُونُّذلا  َنِم 

تسرف  دورد  ایادخ  ار  نادیواج  هناخ  ام  يارب  ماّیا  نیا  رد  نادرگ  بجاو  اهیندیدان و  رب  ياناد  يا  ناهانگ  زا 
اَّلا ًاّمَه  الَو  ُهَتْرَفَغ ، اَّلا  ًاْبنَذ  اهیف  اَنل  ْكُْرتَت  الَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع 

زج یهودنا  هن  يزرمایب و  هکنآ  زج  راذگم  یقاب  ام  يارب  یهانگ  چیه  دّمحم و  لآ  دّمحم و  رب 
ِِجئاوَح  ْنِم  ًۀَجاح  الَو  ُهَْتیَّدا ، اَّلا  ًاِبئاغ  الَو  ُهَْتیَضَق ، اَّلا  ًاْنیَد  الَو  ُهَتْجَّرَف ،

تاجاح  زا  یتجاح  هن  یناسرب و  ام  هب  هکنآ  زج  یبیاغ  هن  يزادرپب و  هکنآ  زج  یهِدب  هن  ییاشگب و  هکنآ 
ای َّمُهللا  ٌریدَق ، ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنا  اهَتْرَّسَیَو ، اهَْتلَّهَس  اَّلا  ِةَرِخْآلاَو  اْینُّدلا 

يا  ایادخ  ییاناوت  زیچ  ره  رب  وت  یتسارب  هک  ینادرگ  شراومه  ناسآ و  هکنآ  زج  ترخآ  ایند و 
َنیضَرَْألا  َّبَر  ای  ِتاوَعَّدلا ، َبیُجم  ای  ِتارَبَْعلا ، َمِحار  ای  ِتاَّیِفَْخلا ، َِملاع 

اهنیمز راگدرورپ  يا  اهاعد  هدننک  تباجا  يا  ناگدید  کشا  رب  هدننک  محر  يا  ناهنپ  رارسا  ياناد 
ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُتاوْصَْألا ، ِْهیَلَع  َُهباشَتَت  ْنَم ال  ای  ِتاومَّسلاَو ،

لآ  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  دوشن  هابتشا  وا  رب  رامشیب ) ي   ) اهادص هک  يا  اهنامسآ  و 
، َِکتَّنَِجب َنیِزئاْفلاَو  ِراَّنلاَنِم ، َِکئآقَلُطَو  َِکئآقَتُع  ْنِم  اهیف  اْنلَعْجاَو  ٍدَّمَُحم ،
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تتشهب  هب  ناگدنوش  لئان  شتآ و  زا  ناگتفای  ییاهر  ناگدشدازآزا و  اهزور  نیا  رد  ار  ام  هد  رارق  دّمحم و 
ٍدَّمَُحم انِدِّیَس  یلَع  ُهَّللایَّلَصَو  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْراای  َِکتَمْحَِرب ، َنیجاَّنلاَو 

دّمحم و ام  ياقآ  رب  ادخ  دورد  نانابرهم و  نیرتنابرهم  يا  تتمحر  هلیسوب  ناگتفای  تاجن  و 
[1159 .] ًامیلْسَت ْمِْهیَلَع  َمَّلَسَو  َنیعَمْجا ، ِِهلآَو 

. داب نانآ  همه  رب  مالس  یگمه و  شلآ 
***

هیده مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  يارب  لیئربج  هلیـسوب  ار  نآ  دنوادخ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هدومرف  هب  هک  دناوخب  ار  ییاعد  جنپ  نآ  - 4
: تسا نینچ  اعد  جنپ  نآ  دناوخب . ار  اهنآ  ههد ، نیا  ماّیا  رد  ات  داتسرف ،

840 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ِهِدَِیب  ُدْمَْحلا ، َُهلَو  ُْکلُْملا  َُهل  َُهل ، َکیرَش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا ، اَّلا  َهلاال  ْنا  ُدَهْشا  ( 1)

ریخ هچ  ره  شیاتـس  تسوا  صاخ  ییاورنامرف و  تسوا  نآ  زا  درادـن  کیرـش  هک  تسین  هناـگی  يادـخ  زج  يدوبعمهک  مهد  یهاوگ  ( 1)
تسا 

ُهَدْحَو ال ُهَّللا ، اَّلا  َهلا  ْنا ال  ُدَهْشا  ( 2 . ) ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُهَو  ُْریَْخلا ،
هک  تسین  هناگی  يادخ  زج  يدوبعم  هک  مهد  یهاوگ  ( 2  ) تساناوت زیچ  ره  رب  وا  تسوا و  تسدب 

َهلا  ْنا ال  ُدَهْشا  ( 3 . ) ًاَدلَو الَو  ًۀَبِحاص  ْذِخَّتَی  َْمل  ًادَمَص ، ًادَحا  َُهل ، َکیرَش 
يدوبعم  هک  مهد  یهاوگ  ( 3  ) دریگن دوخ  يارب  يدنزرف  رسمه و  هک  يزاینیب  هناگی  درادن  کیرش 

َُهل  ْنُکَی  َْملَو  َْدلُوی ، َْملَو  ِْدلَی  َْمل  ًادَمَص ، ًادَحا  َُهل ، َکیرَش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا ، اَّلا 
شیارب  تسین  هدش و  هدییاز  هن  دیازن و  هک  يزاینیب  هناگی  درادن  کیرش  هک  تسین  هناگی  يادخ  زج 

َُهلَو  ُْکلُْملا  َُهل  َُهل ، َکیرَش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا ، اَّلا  َهلا  ْنا ال  ُدَهْشا  ( 4 . ) ٌدَحا ًاوُفُک 
تسوا  صاخ  ییاورنامرف و  تسوا  نآ  زا  درادن  یکیرش  هک  تسین  هناگی  يادخ  زج  يدوبعم  هک  مهد  یهاوگ  ( 4  ) سکچیه ییاتمه 

ِلُک  یلَع  َوُهَو  ُْریَْخلا ، ِهِدَِیب  ُتوُمَی ، ٌّیَح ال  َوُهَو  ُتیُمیَو ، ییُْحی  ُدْمَْحلا ،
ره رب  وا  تسوا و  تسدب  ریخ  دریمن  هک  ياهدنز  تسوا  دناریمب و  دنک و  هدنز  شیاتس 

ِهَّللا  َءآرَو  َْسَیل  اعَد ، ْنَِمل  ُهَّللا  َعِمَس  یفَکَو  ُهَّللاَِیبْسَح  ( 5 . ) ٌریدَق ٍءْیَش 
ادخ يارو  دنک  اعد  هک  سک  ره  يادص  ادخ  دونشب  تسا  یفاک  ادخ و  ارم  تسا  سب  ( 5  ) تساناوت زیچ 

[1160  ] یلوُْألاَو َةَرِخْألا  ِهَِّلل  َّناَو  َءَّرَبَت ، ْنَّمِم  ٌءيَرب  ُهَّناَو  اعَد ، اِمب  ِهَّللُدَهْشا  یهَْتنُم 
ترخآ و تسادخ  يارب  هتـسج و  يرازیب  وا  زا  هک  ره  زا  تسا  رازیب  هکنیا  تسا و  هدناوخ  هچنادب  ادخ  يارب  مهد  یهاوگ  تسین  ییاهتنا 

. ایند
« یسلجم هماّلع   » موحرم [ 1161 .] دومرف رکذ  اعد  جنپ  نیا  ِندناوخ  هبترم  دص  يارب  ار  یناوارف  شاداپ  مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  سپس 
( تسا هدناوخ  هبترم  دص  ار  مادک  ره  زور  هد  تّدم  رد  هک   ) دناوخب هبترم  هد  ار  اعد  جـنپ  نیا  زا  کی  ره  زور  ره  یـسک  رگا  تسا : هتفگ 

[1162 .] تسا رتهب  دناوخب  هبترم  دص  ار  ییاعد  ره  زور  ره  رگا  هّتبلا  تسا . هدرک  لمع  تیاور  هب 
***

 ] تالیلهت نیا  ههد ، نیا  زا  زور  ره  رد  - 5
هَّللاّالإ  هلا  ال 
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: تسا رتهب  دناوخب  هبترم  هد  يزور  رگا  دناوخب و  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  هک  ار  اه ]
841 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ال ِروُُحْبلا ، ِجاْوما  َدَدَع  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ال  ِروُهُّدلاَو ، یلایَّللا  َدَدَع  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ال 
اهایرد ياهجوم  هرامش  هب  تسین  ادخ  زج  يدوبعم  ناراگزور  اهبش و  هرامش  هب  تسین  ادخ  زج  يدوبعم 

ِكْوَّشلا  َدَدَع  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ال  َنوُعَمْجَی ، اَّمِم  ٌْریَخ  ُُهتَمْحَرَو  ُهَّللا  اَّلا  َهلا 
راخ و ره  هرامش  هب  تسین  ادخ  زج  يدوبعم  دننک  عمج  مدرم  هچنآ  زا  تسا  رتهب  وا  تمحر  تسین و  ادخ  زج  يدوبعم 

ِرَجَْحلا َدَدَع  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ال  َِربَْولاَو ، ِْرعَّشلا  َدَدَع  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ال  ِرَجَّشلاَو ،
گنس  ره  هرامش  هب  تسین  ادخ  زج  يدوبعم  كرُک  ُوم و  ره  هرامش  هب  تسین  ادخ  زج  يدوبعم  تخرد  ره 

اذا ِْلیَّللا  ِیف  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ال  ِنُویُْعلا ، ِحَْمل  َدَدَع  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ال  ِرَدَْملاَو ،
نوچ  بش  رد  تسین  ادخ  زج  يدوبعم  اهمشچ  ندروخ  مهب  هرامش  هب  تسین  ادخ  زج  يدوبعم  خولک  و 

يرارَْبلا  ِیف  ِحایِّرلا  َدَدَع  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ال  َسَّفَنَت ، اذا  ِْحبُّصلاَو  َسَعْسَع ،
اهارحص رد  اهداب  هرامش  هب  ادخ  زج  تسین  يدوبعم  دمدب  نوچ  حبص  رد  دوش و  کیرات 

[1163 .] ِروُّصلا ِیف  ُخَْفُنی  ِمْوَی  یلا  ِمْوَْیلا  َنِم  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ال  ِروُخُّصلاَو ،
. روص خفن  زور  ات  زورما  زا  تسین  ادخ  زج  يدوبعم  اههوک  و 

: هام نیا  ياهبش  اهزور و  ّصتخم  لامعا 

: تسا هدش  لقن  دنچ  یلامعا  نآ  يارب  تسا و  یکرابم  زور  هّجحلايذ  هام  لّوا  زور  هام : لّوا  زور 
، دریگب هزور  ار  هّجحلايذ  هام  لّوا  زور  سک  ره  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  یتیاور  رد  نتفرگ . هزور  - 1

هدومرف یسوط » خیـش   » موحرم مالـسلا . اهیلع  همطاف  ترـضح  زامن  ندناوخ  - 2 [ 1164 .] دـسیونیم ار  یمیظع  شاداپ  يو  يارب  دـنوادخ 
کی هب  تعکر  ود  ره   ) تسا تعکر  راهچ  زامن  نیا  دـناوخب و  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  زاـمن  زور ، نیا  رد  تسا  بحتـسم  تسا :

ار هَّللا  وه  لق  هروس  هبترم  هاجنپ  دمح و  هروس  هبترم  کی  تعکر ، ره  رد  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زامن  دننامه  و  مالس )
: دناوخب هاگنآ  دیوگب ، ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  حیبست  مالس  زا  دعب  دناوخب و 

، ِمیظَْعلا ِخِذاْبلا  ِلالَْجلا  ِيذ  َناْحبُس  ِفینُْملا ، ِخِماَّشلا  ِّزِْعلا  ِيذ  َناْحبُس 
گرزب  عفترم و  تکوش  بحاص  تسا  هّزنم  الاو  دنلب و  تزع  بحاص  يادخ  تسا  هّزنم 

ِیف  ِۀَلْمَّنلا  ََرث  يرَی ا  ْنَم  َناْحبُس  ِمیدَْقلا ، ِرِخاْفلا  ِْکلُْملا  ِيذ  َناْحبُس 
رب ار  روم  ياپ  ياج  دنیب  هک  سکنآ  تسا  هّزنم  هنیرید  هیامنارگ و  ییاورنامرف  بحاص  تسا  هّزنم 

842 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
الَو اذَکه  َوُه  ْنَم  َناْحبُس  ِءآوَْهلا ، ِیف  ِْریَّطلا  َْعقَو  يرَی  ْنَم  َناْحبُس  افَّصلا ،

تسا  نینچ  وا  طقف  هک  سکنآ  تسا  هّزنم  اوه  رد  ار  هدنرپ  روبع  ّدر  دنیب  هک  سکنآ  تسا  هّزنم  اراخ  گنس  يور 
[1165 .] ُهُْریَغ اذَکَه 

. تسین نینچ  وا  زج  و 
هبترم هد  هَّللا و  وه  لـق  هروس  هبترم  هد  دـمح و  هروس  هبترم  کـی  تعکر ، ره  رد  درازگب و  زاـمن  تعکر  ود  رهظ ، زا  لـبق  تعاـس  مین  - 3
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: دیوگب زور  نیا  رد  دشاب  هتشاد  فوخ  یملاظ  زا  سک  ره  - 4 [ 1166 .] دناوخب ار  هانلزنأ  ّانإ  هروس  هبترم  هد  یسرکلاۀیآ و 
یلاِحب  َکُْملِع  یلاؤُس  ْنِم  یبْسَح  یبْسَح  یبْسَح  »

ماما تیاور  هب  دـنمانیم و  هیورت »  » زور ار  هّجحلايذ  متـشه  زور  هام : متـشه  زور  [ 1167 .] دنک ظفح  ملاظ  نآ  ّرـش  زا  ار  وا  دـنوادخ  ات  «، 
تلیضفاب كرابم و  ياهبش  زا  هفرع  بش  هفرع :) بش   ) مهن بش  [ 1168 .] تسا يدایز  ناهانگ  هراّفک  نآ ، رد  هزور  مالسلا  هیلع  قداص 

. تسا شزرارپ  رایسب  نآ  رد  ّقح  ترضح  اب  زاین  زار و  هبوت و  تدابع و  هک  تسا 
یسک و  تسا ، باجتسم  نآ  رد  اهاعد  هک  تسا  یبش  هفرع  بش  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یتیاور  رد 

یلامعا بش ، نیا  يارب  [ 1169 .] تسا هبوت  تاجانم و  ِبش  بش ، نیا  دراد و  ار  تدابع  اهلاس  شاداـپ  دزادرپب ، تداـبع  هب  ار  بش  نآ  هک 
: تسا هدش  لقن 

ای هفرع  بش  رد  ار  نآ  سک  ره  هدومرف  نآ  شاداپ  رد  و  دناوخب ، تسا  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هک  ار  اعد  نیا  - 1
: دزرمایب ار  وا  دنوادخ  دناوخب ، هعمج  ياهبش 

، ٍۀَّیِفَخ ِّلُک  َِملاعَو  يوْکَش  ِّلُک  َعِضْوَمَو  يوَْجن  ِّلُک  َدِهاش  ای  َّمُهَّللا 
ناهنپ  ره  ياناد  تیاکش و  ره  عجرم  وزار  ره  هاگآ  يا  ایادخ 

َنَسَح  ای  ِْوفَْعلا ، َمیرَک  ای  ِدابِْعلا ، یَلَع  ِمَعِّنلِاب  ًائِدَْتبُم  ای  ٍۀَجاح ، ِّلُک  یهَْتنُمَو 
وکین يا  تشذگ  راوگرزب  يا  ناگدنب  رب  اهتمعن  هدنزاغآ  يا  تجاح  ره  ياهتنم  و 

الَو ٌجاَّجَع ، ٌرَْحب  الَو  ٍجاد ، ٌْلَیل  ُْهنِم  يراُوی  ْنَم ال  ای  ُداوَج ، ای  ِزُواجَّتلا ،
هن  جاوم و  يایرد  هن  دنک و  ناهنپ  وت  زا  ار  يزیچ  رات  بش  هن  هک  يا  هدنشخب  يا  رذگرد 

843 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، ٌءآیِض ُهَْدنِع  ُۀَْملُّظلا  ِنَم  ای  ٍجاِیتْرا ، ُتاذ  ٌمَلُظ  الَو  ٍجاْربا ، ُتاذ  ٌءآمَس 

تسا  نشور  وا  شیپ  رد  یکیرات  هک  یسک  يا  مهرد  هدیچیپ  ياهیکیرات  هن  رادجرب و  نامسآ 
َّرَخَو ًاّکَد ، ُهَْتلَعَجَف  ِلَبَْجِلل  ِِهب  َْتیَّلََجت  يذَّلا  ِمیرَْکلا ، َکِهْجَو  ِرُوِنب  َُکلَئْسا 

يدرک  یشالتم  ار  نآ  يدومرف و  یلجت  هوک  رب  هلیسو  نادب  هک  نامه  تراوگرزب  تاذ  رون  قح  هب  مهاوخ  وت  زا 
ِِهب  َتْحَطَسَو  ٍدَمَع ، ِالب  ِتاومَّسلا  ِِهب  َْتعَفَر  يذَّلا  َکِمْسِابَو  ًاقِعَص ، یسُوم 

یتشارفارب و نوتس  نودب  ار  اهنامسآ  هکتمان  نامه  هب  داتفا و  نیمز  رب  شوهدم  یسوم  و 
ِبُوتْکَْملا  ِنُونْکَْملا  ِنوُزْخَْملا  َکِمْسِابَو  ٍدَمَج ، ٍءام  ِهْجَو  یلَع  َضْرَْألا 

هتشون  هدرپ و  رد  هنیجنگ و  رد  وت  شیپ  هک  تمان  نادب  يدرک و  نهپ  هدش  دمجنم  یبآ  يور  رب  ار  نیمز 
َکِمْسِابَو  َْتیَطْعا ، ِِهب  َْتِلئُس  اذاَو  َْتبَجا ، ِِهب  َتیعُد  اذا  يذَّلا  ِرِهاَّطلا ،

ییامرفاطع  دنهاوخ  وت  زا  نادب  هاگره  ینک و  تباجا  تدنناوخب  مان  نادب  هاگره  هکنامه  تسا  هزیکاپ  و 
، ٍرُون ْنِم  ٌرُونَو  ٍرُون ، ِّلُک  یلَع  ٌرُون  َوُه  يذَّلا  ِناهُْرْبلا ، ِسوُّدُْقلا  ِحُوبُّسلا 

يرون  زا  تسا  رون  يرون و  ره  رب  تسا  رون  نآ  هک  وت  ناهرب  سدقم و  هّزنم و  مان  قح  هب  و 
، ْتَِحُتف ِتاومَّسلا  َغََلب  اذاَو  ْتَّقَْشنا ، َضْرَْألا  َغََلب  اذا  ٍرُون ، ُّلُک  ُْهنِم  ُییُضی 

دنوش هدوشگ  دسر  اهنامسآ  هب  نوچ  دوش و  هتفاکش  دسر  نیمز  هب  نوچ  رون  ره  نآ  زا  دریگ  ینشور  هک 
، َِکتَِکئالَم ُِصئآرَف  ُْهنِم  ُدِعَتَْرت  يذَّلا  َکِمْسِابَو  َّزَتْها ، َشْرَْعلا  َغََلب  اذاَو 

تناگتشرف  مادنا  نآ  زا  دزرلب  هک  تمان  نآ  قح  هب  دزرلب و  دسر  شرع  هب  نوچ  و 
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یفَطْصُْملا  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحبَو  َلیفارْساَو ، َلیئاکیمَو  َلیئَْربَج  ِّقَِحب  َُکلَئْساَو 
یفطصم  دّمحم  قح  هب  لیفارسا و  لیئاکیم و  لیئربج و  قح  هب  مهاوخ  وت  زا  و 

ِمْسْالِابَو  ِۀَِکئالَْملا ، ِعیمَجَو  ِءآِیْبنَْألا  ِعیمَج  یلَعَو  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
یمان  نآ  قح  هب  ناگتشرف و  همه  ناربمیپ و  عیمج  رب  شلآ و  وا و  رب  ادخ  دورد  هک 

، ِضْرَْألا ِدَدَج  یلَع  ِِهب  یشَم  امَک  ِءآْملا ، ِلَُلق  یلَع  ُرْضِْخلا  ِِهب  یشَم  يذَّلا 
تفریم  هار  راومه  نیمز  يور  رب  هچنانچ  تفریم  هار  ایرد  بآ  جاوما  يور  رب  نآ  هلیسوب  رضخ  ترضح  هک 

، ُهَمْوَقَو َنْوَعِْرف  َْتقَرْغاَو  یسوُِمل  َرْحَْبلا  ِِهب  َْتقَلَف  يذَّلا  َکِمْسِابَو 
ار وا  موق  نوعرف و  يدرک  قرغ  یسوم و  يارب  ار  ایرد  نادب  یتفاکش  هک  تمان  نآ  قح  هب  و 

یَسُوم  ِِهب  َكاعَد  يذَّلا  َکِمْسِابَو  ُهَعَم ، ْنَمَو  َنارْمِع  َْنب  یَسُوم  ِِهب  َْتیَْجناَو 
یسوم  هک  تمان  نآ  قح  هب  ار و  شناهارمه  نارمع و  نب  یسوم  نادب  يداد  تاجن  و 
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ًۀَّبَحَم ِْهیَلَع  َْتیَْقلاَو  َُهل  َْتبَجَتْساَف  ِنَْمیَْألا ، ِروُّطلا  ِِبناج  ْنِم  َنارْمِع  ُْنب 

یتخادنا  شلد  رب  ار  دوخ  ّتبحم  يدرک و  شتباجا  روط و  هوک  تسار  بناج  زا  دناوخ  ار  وت  نآ  هلیسوب  نارمع  نب 
ِدْهَْملا ِیف  َمَّلَکَتَو  یتْوَْملا  َمَیْرَم  ُْنب  یَسیع  ییْحا  ِِهب  يذَّلا  َکِمْسِابَو  َْکنِم ،

تفگ  نخس  یکدوک  نامز  رد  هراوهگ  رد  درک و  هدنز  ار  ناگدرم  شاهلیسوب  میرم  نب  یسیع  هک  تمان  نآ  قح  هب  و 
ُۀَلَمَح ِِهب  َكاعَد  يذَّلا  َکِمْسِابَو  َِکنْذِاب ، َصَْربَْألاَو  َهَمْکَْألا  َءَْرباَو  ًاِّیبَص ،

نیلماح  ار  وت  نآ  هلیسوب  دناوخ  هک  تمان  نادب  وداد  افش  وت  نذا  هب  ار  صرب  ضرم  هب  يالتبم  دازردام و  روک  و 
ُهَّللا  یَّلَص  ٌدَّمَُحم  َُکبیبَحَو  ُلیفارْساَو ، ُلیئآکیمَو  ُلیئَْربَجَو  َکِشْرَع ،
هَّللا  یلص  دّمحم  تبیبح  لیفارسا و  لیئاکیم و  لیئربج و  تشرع و 

َكُدابِعَو  َنُولَسْرُْملا ، َكُؤآِیْبناَو  َنُوبَّرَقُْملا ، َُکتَِکئآلَمَو  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع 
ناگدنب  تلسرم و  ناربمیپ  بّرقم و  ناگتشرف  هلآ و  هیلع و 

ِِهب  َكاعَد  يذَّلا  َکِمْسِابَو  َنیضَرَْألاَو ، ِتاومَّسلا  ِلْها  ْنِم  َنوُِحلاَّصلا 
دناوخ مان  نادب  ار  وت  سنوی  هک  تمان  نادب  اهنیمز و  اهنامسآ و  لها  زا  تاهتسیاش 

ْنا  ِتاُملُّظلاِیف ، يدانَف  ِْهیَلَع ، َرِدْقَت  َْنل  ْنا  َّنَظَف  ًابِضاغُم  َبَهَذ  ْذا  ِنوُّنلاوُذ ،
هک  اهیکیرات  نایم  رد  درک  ادن  سپ  يریگن  تخس  وا  رب  هک  تشاد  نامگ  تفرب و  كانمشخ  هک  ماگنه  نآ  رد 

ُهَْتیََّجنَو  َُهل  َْتبَجَتْساَف  َنیِملاَّظلا ، َنِم  ُْتنُک  ّینا  کَناْحبُس  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ال 
يداد  شتاجن  هودنا  زا  يدرک و  شتباجا  وت  سپ  متسه  ناراکمتس  زا  نم  یتسارب  وت و  یهزنم  تسین  وت  زج  يدوبعم 

، ُدُواد ِِهب  َكاعَد  يذَّلا  ِمیظَْعلا  َکِمْسِابَو  َنینِمْؤُْملا ، یِْجُنت  َِکلذَکَو  ِّمَْغلا ، َنِم 
دواد هک  تمیظع  مان  نادب  ار و  نانمؤم  یهد  تاجن  نینچ  نیا  و 

ُةَأَْرما ُۀَیِسا  ِِهب  َْکتَعَد  يذَّلا  َکِمْسِابَو  ُهَْبنَذ ، َُهل  َتْرَفَغَف  ًادِجاس ، ََکل  َّرَخَو 
رسمه هیسآ  هک  تمان  نادب  يدیزرمآ و  شهانگ  سپ  داتفا  هدجس  هب  تیارب  دناوخ و  ار  وت  مان  نادب 

َنْوَعِرف  ْنِم  ینَِّجن  َو  ِۀَّنَْجلا ، ِیف  ًاْتَیب  َكَْدنِع  یل  ِْنبا  ِّبَر  َْتلاق  ْذا  َنْوَعِْرف ،
نوعرف و زا  هد  متاجن  نک و  انب  ياهناخ  تشهب  رد  دوخ  دزن  نم  يارب  اراگدرورپ  تفگ : دناوخ و  ار  وت  مان  نادب  نوعرف 
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َکِمْسِاب  َو  اهَئاعُد ، اَهل  َْتبَجَتْساَف  َنیِملاَّظلا ، ِمْوَْقلا  َنِم  ینَِّجن  َو  ِِهلَمَعَو ،
تمان  نادب  يدرک و  تباجا  ار  شیاعد  سپ  راکمتس  مدرم  تسد  زا  هد  متاجن  شرادرک و 

ْمُهَْلثِمَو  ُهَلْها ، ُهَْتیَتا  َو  ُهَْتیَفاعَف  ُءآلَْبلا ، ِِهب  َّلَح  ْذا  ُبوُّیا ، ِِهب  َكاعَد  يذَّلا 
ار ناشریاظن  يداد و  وا  هب  ار  شناسک  هدرک و  تسردنت  ار  وا  سپ  دش  لزان  وا  رب  الب  هک  ماگنه  نآ  رد  دناوخ  نادب  ار  وت  بویا  هک 
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ِِهب  َكاعَد  يذَّلا  َکِمْسِابَو  َنیِدباْعِلل ، يرْکِذَو  َكِْدنِع  ْنِم  ًۀَمْحَر  ْمُهَعَم 

هک  تمان  نادب  ناگدننکشتسرپ و  يارب  يدنپ  شیوخ و  تمحر  زا  زین 
، ُهَلْمَش َْتعَمَجَو  َفُسُوی ، ِِهْنیَع  َةَُّرقَو  ُهَرََصب ، ِْهیَلَع  َتْدَدَرَف  ُبوُقْعَی ،

يدرک  فرطرب  ار  شیناشیرپ  ويدنادرگزاب  وا  هب  ار  فسوی  شاهدید  رون  ار و  شییانیب  سپ  دناوخ  مان  نادب  ار  وت  بوقعی 
ْنِم  ٍدَحِال  یغَْبنَی  ًاْکُلم ال  َُهل  َْتبَهَوَف  ُناْمیَلُس ، ِِهب  َكاعَد  يذَّلا  َکِمْسِابَو 

سک  چیه  يارب  دوبن  هتسیاش  هک  يداد  یتنطلس  ودب  سپ  دناوخ  ار  وت  نادب  نامیلس  هک  تمان  نادب  و 
یَّلَص  ٍدَّمَحُِمل  َقاُرْبلا  ِِهب  َتْرَّخَس  يذَّلا  َکِمْسِابَو  ُباَّهَْولا ، َْتنا  َکَّنا  ِهِدَْعب ،

یلص  دّمحم  يارب  ار  قارب  هک  تمان  نادب  یششخبرپ و  وت  یتسارب  وا و  زا  سپ 
َنِم  اًْلَیل  ِهِْدبَِعب  يرْسا  يذَّلا  َناْحبُس  یلاعَت  َلاق  ْذا  َمَّلَسَو ، ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 

زا هنابش  ار  شاهدنب  درب  هار  هک  ییادخ  تسا  هّزنم  : » يدومرف هک  اجنآ  يدرک  رخسم  هلآ  هیلع و  هَّللا 
اَنل َرَّخَس  يذَّلا  َناْحبُس  ُُهلْوَقَو : یْصقَْألا  ِدِجْسَْملا  َیلا  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا 

ام يارب  درک  رخسم  هک  ییادخ  تسا  هّزنم  : » ترگید راتفگ  و  یصقا » دجسم  ات  مارحلادجسم 
ِِهب  َلَّزَنَت  يذَّلا  َکِمْسِابَو  َنُوِبلَْقنَُمل . انِّبَر  یلا  اَّناَو  َنینِْرقُم ، َُهل  اَّنُک  امَو  اذه 

نآ  هلیسوب  دشیم  لزان  هک  تمان  نادب  و  میدرگیم » زاب  نامراگدرورپ  يوسب  ام  میتشادن و  ار  شریخست  يورین  ام  هنرگو  ار  نیا 
، ُمَدآ ِِهب  َكاعَد  يذَّلا  َکِمْسِابَو  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُلیئَْربَج 

مدآ  ار  وت  مان  نادب  دناوخ  هک  تمان  نادب  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  رب  لیئربج 
ِقَِحبَو  ِمیظَْعلا ، ِنآْرُْقلا  ِّقَِحب  َُکلَئْساَو  َکَتَّنَج ، ُهَْتنَکْساَو  ُهَْبنَذ ، َُهل  َتْرَفَغَف 

قح  هب  میظع و  نآرق  قح  هب  مهاوخ  وت  زا  يداد و  شیاج  تتشهب  رد  يدیزرمآ و  شهانگ  سپ 
ِقَِحبَو  ِءآضَْقلا ، َمْوَی  َِکلْصَف  ِّقَِحبَو  َمیهاْربا ، ِّقَِحبَو  َنیِّیبَّنلا ، ِمَتاخ  ٍدَّمَُحم 

قح  هب  يرواد و  زور  رد  ار  لطاب  قح و  تندرک  ادج  قح  هب  میهاربا و  قح  هب  وناربمیپ  متاخ  دّمحم 
يرَج  امَو  ِمَلَْقلا  ِّقَِحبَو  ْتَرُِشن ، اذا  ِفُحُّصلاَو  ْتَبُِصن ، اذا  ِنیزاوَْملا 

دسیونب هچنآ  ملق و  قح  هب  دوش و  هدوشگ  هک  هاگنآ  اههمان  ددرگ و  بصن  هکیماگنه  اهنازیم 
َْلبَق  ِشْرَْعلا  ِقِدارُس  یلَع  ُهَْتبَتَک  يذَّلا  ِمْسْالا  ِّقَِحبَو  یصْحا  امَو  ِحْوَّللاَو 

هکنآ  زا  شیپ  شرع  ياههدرپارس  رب  ار  نآ  یتشون  هک  تمان  نآ  قح  هب  درامشب و  هچنآ  حول و  و 
اَّلا َهلا  ْنا ال  ُدَهْشاَو  ٍماع ، ْیَْفلِاب  َرَمَْقلاَو  َسْمَّشلاَو  اْینُّدلاَو  َْقلَْخلا  َکِْقلَخ 

زج يدوبعم  هک  مهد  یهاوگ  ییامرف و  قلخ  ار  هام  دیشروخ و  ایند و  ینیرفایب و  ار  قلخ 
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َکِمْسِاب  َُکلَئْساَو  ُُهلوُسَرَو ، ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّناَو  َُهل ، َکیرَش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا ،
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مان  نادب  مهاوخ  وت  زا  تسا و  وا  لوسر  هدنب و  دّمحم  هکنیا  درادن و  یکیرش  هک  تسین  هناگی  يادخ 
َْمل  َكَْدنِع ، ِْبیَْغلا  ِْملِع  یف  ِِهب  َتَْرثْاَتْسا  يِذَّلا  َِکِنئآزَخ ، یف  ِنوُزْخَْملا 

نتشیوخ و دزن  رد  بیغ  ملع  رد  ار  نآ  یتخاس  دوخ  صوصخم  هک  تیاههنیزخ  رد  ظوفحم 
ٌْدبَع الَو  ٌلَسُْرم ، ٌِّیبَن  الَو  ٌبَّرَقُم ، ٌکَلَم  ال  َکِْقلَخ ، ْنِم  ٌدَحا  ِْهیَلَع  ْرَهْظَی 

هدنب  هن  یلسرم و  ربمایپ  هن  یبرقم و  هتشرف  هن  وت  قلخ  زا  سکچیه  نآ  رب  دشن  هاگآ 
، ُلابِْجلا ِِهب  ْتَماقَو  َراِحْبلا ، ِِهب  َْتقَقَش  يذَّلا  َکِمْسِاب  َُکلَئْساَو  ًیفَطْصُم ،

اههوک نادب  دش  اپرب  ار و  اهایرد  نادب  یتفاکش  هک  تمان  نادب  مهاوخ  وت  زا  ياهدیزگرب و 
، ِمیظَْعلا ِنآْرُْقلا  َو  یناثَْملا  ِْعبَّسلا  ِّقَِحبَو  ُراهَّنلاَو ، ُْلیَّللا  ِِهب  َفَلَتْخاَو 

میظع و نآرق  دمح و  هکرابم  هروس  قح  هب  زور و  بش و  نادب  دش  دمآ  تفر و  رد  و 
ِقَِحبَو  قسعمحَو ، صعیهکَو ، سی ، َو  هط  ِّقَِحبَو  َنیِبتاْکلا ، ِمارِْکلا  ِّقَِحبَو 

قح  هب  قسعمح و  صعیهک و  سی و  هط و  قح  هب  تدنمجرا و  ناگدنسیون  قح  هب 
ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  ِناقُْرفَو  َدُواد ، ِرُوبَزَو  یسیع  ِلیْجناَو  یسُوم  ِةارَْوت 

وت دورد  هک  دّمحم  نآرق  دواد و  روبز  یسیع و  لیجنا  یسوم و  تاروت 
ِقَِحب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ًاّیِهارَش ، ًاّیِهابَو  ِلُسُّرلا ، ِعیمَج  یلَعَو  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع 

مهاوخ وت  زا  ایادـخ  تسا ) نید  ناگرزب  زا  نت  ود  مان  ای  مظعا  مان  ود  هک   ) یهارـش یهآ و  قح  هب  داب و  نالوسر  عیمج  رب  شلآ و  وا و  رب 
قح  هب 

ِروُط ِلَبَج  َقْوَف  َنارْمِع  ِْنب  یَسُوم  َْنَیبَو  َکَْنَیب  یتَّلا  ِتاجانُْملا ، َْکِلت 
روط هوک  يالاب  رد  نارمعنب  یسوم  وت و  نایم  هک  یتاجانم  نآ 

، ِحاوْرَْألا ِْضبَِقل  ِتْوَْملا  َکَلَم  ُهَتْمَّلَع  يذَّلا  َکِمْسِاب  َُکلَئْساَو  َءآْنیَس ،
يداد  دای  توملا  کلم  هب  اهناج  نتفرگ  يارب  ار  نآ  هک  تمان  نآ  هب  مهاوخ  وت  زا  تشذگ و  انیس 

َْکِلِتل  ُناریّنلا  ِتَعَضَخَف  ِنُوْتیَّزلا ، ِقَرَو  یلَع  َِبتُک  يذَّلا  َکِمْسِاب  َُکلَئْساَو 
تشگ  نتورف  مان  نآ  لباقم  رد  اهشتآ  نوتیز و  گرب  هب  دش  هتشون  هک  تمان  نادب  مهاوخ  وت  زا  و 

ُهَْتبَتَک  يذَّلا  َکِمْسِاب  َُکلَئْساَو  ًامالَسَو . ًادَْرب  ینوُک  ُران  ای  َْتلُقَف : ِۀَقَرَْولا ،
رب ار  نآ  یتشون  هک  تمان  نادب  مهاوخ  وت  زا  و  شاب » تمالس  درس و  شتآ  يا   » يدومرف و 

، ٌِلئآن ُهُصُْقنَی  الَو  ٌِلئآس ، ِهیفُْحی  ْنَم ال  ای  ِۀَمارَْکلاَو ، ِدْجَْملا  ِقِدارُس  یلَع 
، ياهزیاج نداد  شدهاکن  یلئاس و  دنکن  شاهدنامرد  هک  ياتمارک  دجم و  ياههدرپارس 

847 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
یَهَْتنُمَو  َکِشْرَع ، ْنِم  ِّزِْعلا  ِِدقاعَِمب  َُکلَئْسا  ُأَْجُلی ، ِْهَیلاَو  ُثاغَتُْسی  ِِهب  ْنَم  ای 

هتشگ  تشرع  تزع  بجوم  هچنآ  قح  هب  مهاوخ  وت  زا  دنرب  هانپ  وا  هب  دوش و  هثاغتسا  وا  هب  هک  يا 
َِکتاِملَکَو  یلْعَْألا  َكِّدَجَو  ِمَظْعَْألا ، َکِمْسِابَو  َِکباتِک ، ْنِم  ِۀَمْحَّرلا 

تاملک  ترتالاو و  ماقم  تمظعا و  مسا  هب  وت و  باتک  زا  تمحر  ییاهن  دح  نیرخآ  هب  و 
، ْتَّلَظا امَو  ِءآمَّسلاَو  َْترَذ ، امَو  ِحایِّرلا  َّبَر  َّمُهللا  یلُْعلا  ِتاَّمآَّتلا 

دننک هیاس  ار  هچنآ  نامسآ و  راگدرورپ  دننک و  هدنکارپ  هچنآ  اهداب و  راگدرورپ  ياایادخ  تیالاو  هلماک و 
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، ْتَرَج امَو  ِراِحْبلاَو  ْتَّلَضا ، امَو  ِنیطایَّشلاَو  ْتَّلَقا ، امَو  ِضْرَْألاَو 
دنرب هارمه  ار  هچنآ  اهایرد و  دننک و  هارمگ  ار  هچنآ  نیطایش و  راگدرورپ  دراد و  دوخرب  هچنآ  نیمز و  راگدرورپ  و 

، َنیبَّرَقُْملا ِۀَِکئآلَْملا  ِّقَِحبَو  ٌّقَح ، َْکیَلَع  َوُه  ٍّقَح  ِّلُک  ِّقَِحبَو 
تبرقم  ناگتشرف  قح  هب  تسوت و  رب  هک  یقح  ره  قح  هب  و 

، َنوُُرتْفَی ِراهَّنلاَو ال  ِْلیَّللِاب  ََکل  َنیحِّبَسُْملاَو  َنیِّیبوُرَْکلاَو ، َنیِّیناحْوَّرلاَو 
دننک یتسس  هکنآ  یب  زور  بش و  هب  دننک  تحیبست  هکنانآ  نایبورک و  نایناحور و  و 

، ِةَوْرَْملاَو افَّصلا  َْنَیب  َکیداُنی  ٍِّیلَو  ِّلُک  ِّقَِحبَو  َِکلیلَخ ، َمیهاْربا  ِّقَِحبَو 
دنز ادص  هورم  افص و  نایم  رد  ار  وت  هک  یتسود  یلو و  ره  قح  هب  ووت  لیلخ  میهاربا  قح  هب  و 

ِهِذِهبَو  ِءامْسَْألا ، ِهِذه  ِّقَِحب  َُکلَئْسا  ُبیُجم  ای  ُهَئآعُد ، َُهل  ُبیجَتْسَتَو 
نیا  هب  اهمان و  نیا  قح  هب  مهاوخ  وت  زا  هدننک  تباجا  يا  یناسر  تباجا  هب  ار  شیاعد  و 

امَو اَّنَلْعا ، امَو  انْرَرْسا  امَو  انْرَّخا ، امَو  اْنمَّدَق  ام  اَنل  َرِفْغَت  ْنا  ِتاوَعَّدلا ،
ار هچنآ  میدرک و  راکشآ  ار  هچنآ  هدرک و  ناهنپ  هچنآ  میراد و  سپ  نیا  زا  هتشاد و  شیپ  زا  هک  ناهانگزا  هچنآ  يزرمایب  هک  اهاعد 

، ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنا  اَّنِم ، ِِهب  ُمَلْعا  َْتنا  امَو  اْنیَفْخا ، امَو  اْنیَْدبا 
ییاناوت  زیچ  ره  رب  وت  یتسارب  هک  ام  زا  يرتهاگآ  نادب  وت  ار  هچنآ  میدرک و  یفخم  ار  هچنآ  هدرک و  رهاظ 

، ٍدیحَو ِّلُک  َِسنُوم  ای  ٍبیرَغ ، ِّلُک  َِظفاح  ای  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب 
اهنت ره  مدمه  يا  بیرغ  ره  رادهگن  يا  نانابرهم  نیرتنابرهم  يا  تتمحر  هب 
َِسنُوم  ای  ٍموُرْحَم ، ِّلُک  َقِزار  ای  ٍمُولْظَم ، ِّلُک  َرِصان  ای  ٍفیعَض ، ِّلُک  َةَُّوق  ای 

ص847 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
سنوم  يا  مورحم  ره  هد  يزور  يا  هدیدمتس  ره  روای  يا  ناوتان  ره  يورین  يا 

ِلُک  َِرفاغ  ای  ٍرِضاح ، ِّلُک  َدامِع  ای  ٍِرفاسُم ، ِّلُک  َبِحاص  ای  ٍشِحْوَتْسُم ، ِّلُک 
ره هدنزرمآ  يا  نطو  رد  رضاح  ره  هاگهیکت  يا  رفاسم  ره  هارمه  يا  هدز  تشحو  ره 

848 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ای َنیخِرْصَتْسُْملا ، َخیرَص  ای  َنیثیغَتْسُْملا ، َثایِغ  ای  ٍۀَئیطَخَو ، ٍْبنَذ 

يا  ناهاوخداد  سرداد  يا  ناهاوخدایرف  سردایرف  يا  اطخ  هانگ و 
َعیَدب  ای  َنیموُمْهَْملا ، ِّمَه  َجِراف  ای  َنیبوُرْکَْملا ، ِبْرَک  َفِشاک 

هدنرآ  دیدپ  يا  ناگدزمغ  يادزمغ  يا  ناگدزتنحم  تنحم  هدننک  فرطرب 
ِةَوْعَد َبیُجم  ای  َنیِبلاَّطلا ، ِۀَیاغ  یهَْتنُم  ای  َنیضَرَْألاَو ، ِتاومَّسلا 

ياعد  هدننک  تباجا  يا  ناگدنیوج  دوصقم  ياهتنم  يا  اهنیمز  اهنامسآ و 
ای ِنیّدلا ، ِمْوَی  َناَّیَد  ای  َنیَملاْعلا ، َّبَر  ای  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرا  ای  َنیّرَطْضُْملا ،

يا  ازج  زور  هدنهد  ازج  يا  نایناهج  راگدرورپ  يا  نانابرهم  نیرتنابرهم  يا  ناگدنامرد 
َرَْصبا ای  َنیعِماَّسلا ، َعَمْسا  ای  َنیمَرْکَْألا ، َمَرْکا  ای  َنیدَوْجَْألا ، َدَوْجا 

نیرتانیب  يا  نایاونش  نیرتاونش  يا  نامیرک  نیرتمرک  اب  يا  ناگدنشخب  نیرتهدنشخب 
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َِیل  ْرِفْغاَو  َمَعِّنلا ، ُرِّیَُغت  یتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغا  َنیرِداْقلا ، َرَْدقا  ای  َنیرِظاَّنلا ،
نم  زا  زرمایب  دهد و  رییغت  ار  اهتمعن  هک  ار  یناهانگ  نآ  نم  زا  زرمایب  نادنمتردق  نیرترداق  يا  نایانیب 

ْرِفْغاَو َمَقَّسلا ، ُثِرُوت  یتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َمَدَّنلا ، ُثِرُوت  یتَّلا  َبُونُّذلا 
زرمایب ددرگ و  اهیرامیب  بجوم  هک  ار  یناهانگ  نم  زا  زرمایب  دروآ و  راب  هب  ینامیشپ  هک  ار  یناهانگ 

، َءآعُّدلا ُّدَُرت  یتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َمَصِْعلا ، ُِکتْهَت  یتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل 
دنادرگ زاب  ار  اعد  هک  ار  یناهانگنم  زا  زرمایب  دردب و  اههدرپ  هک  ار  یناهانگ  نم  زا 

یتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغاَو  ِءآمَّسلا ، َرْطَق  ُسِبَْحت  یتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغاَو 
هک  ار  یناهانگ  نم  زا  زرمایب  دنک و  يریگولج  نامسآ  زا  ار  ناراب  هک  ار  یناهانگ  نم  زا  زرمایب  و 

َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َءآقَّشلا ، ُِبلَْجت  یتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َءآنَْفلا ، ُلِّجَُعت 
یناهانگ  نم  زا  زرمایب  درآ و  یتخبدب  هکار  یناهانگ  نم  زا  زرمایب  دنک و  يدوبان  رد  باتش 

َِیل  ْرِفْغاَو  َءآطِْغلا ، ُفِشْکَت  یتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َءآوَْهلا ، ُِملُْظت  یتَّلا 
نم  زا  زرمایب  دنز و  الاب  ار  هدرپ  هک  ار  یناهانگ  نم  زا  زرمایب  دنک و  کیرات  ار  اوه  هک 

ْنِم  ٍدَحَِأل  ٍۀَِعبَت  َّلُک  یّنَع  ْلِمْحاَو  ُهَّللا ، ای  َكُْریَغ  اهُرِفْغَی  یتَّلا ال  َبُونُّذلا 
زا یکی  زا  هک  یقح  ره  نم  شود  زا  رادرب  ادخ و  يا  دزرماین  ار  اهنآ  یسک  وت  زج  هک  ار  یناهانگ 

یف  َکَنیقَی  ْلِْزناَو  ًارُْسیَو ، ًاجَرْخَمَو  ًاجَرَف  يْرما  ْنِم  یل  ْلَعْجاَو  َکِْقلَخ ،
رد ار  تنیقی  رآ  دورف  یندمآ و  نوریب  هلیسو  یناسآ و  شیاشگ و  مراک  رد  نم  يارب  هد  رارق  تسا و  نم  ندرگ  رب  وت  قلخ 

849 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ینْظَفْحا  َّمُهللا  َكَْریَغ ، َوُجْرا  یّتَح ال  یْبلَق  یف  َكَءآجَرَو  يرْدَص 

نک  ظفح  ارم  ایادخ  مشاب  هتشادن  وت  زج  یسک  هب  يدیما  ات  ملد  ردار  تدیما  ماهنیس و 
َيَدَی  ِْنَیب  ْنِمَو  يراهَنَو  یْلَیل  یف  یْنبَحْصاَو  یماقَم  یف  یِنفاعَو 

ور شیپ  زا  مزور و  بش و  رد  شاب  نم  هارمه  مهاگیاج و  رد  هد  متیفاع  و 
َِیل  ْرِّسَیَو  یتَْحت  ْنِمَو  یقْوَف  ْنِمَو  یلامِش  ْنَعَو  ینیمَی  ْنَعَو  یْفلَخَو 

نک  راومه  نم  رب  ار  هار  میاپ و  ریز  رس و  يالاب  زا  مپچ و  تسار و  زا  مرس و  تشپ  و 
َْریَخ ای  ینِدْهاَو  ِریسَْعلا ، ِیف  یْنلُذَْخت  الَو  َریْسیَّتلا ، َِیل  ْنِسْحاَو  َلیبَّسلا ،

نیرتهب  يا  نک  مییامنهار  نکم و  مراوخ  اهیراوشد  رد  روآشیپ و  میارب  یشوخ  یناسآ  و 
یلا  یْنِبْلقاَو  ٍروُرُس ، َّلُک  ینَِّقلَو  ِرُومْالا ، ِیف  یسْفَن  یلا  یْنلِکَت  الَو  ٍلیلَد ،

يوسب  ارم  نادرگزاب  زادنا و  ملد  هب  ار  یلاحشوخ  رورس و  ره  راذگماو و  مدوخ  هب  ارم  اهراک  رد  امنهار و 
ِلُک  یلَع  َکَّنا  ِلِجْألاَو ، ِلِجاْعلا  ِیف  ًارُوبْحَم  ِحاجَّنلاَو ، ِحالَْفلِاب  یلْها 

زیچ ره  ربوت  یتسارب  هک  ترخآ  ایند و  رد  یماکداش  هب  هتسارآ  یبایماک و  يراگتسر و  هب  ماهداوناخ 
، َِکقْزِر ِتابِّیَط  ْنِم  َّیَلَع  ْعِسْواَو  َِکلْضَف ، ْنِم  یْنقُزْراَو  ٌریدَق ، ٍءْیَش 

تاهزیکاپ  ياهیزور  زا  نم  رب  نادرگ  خارف  نک و  میزور  شیوخ  لضف  زا  ییاناوت و 
اذا یْنِبْلقاَو  َكِرانَو ، َِکباذَع  ْنِم  ینْرِجاَو  َِکتَعاط ، یف  یْنلِمْعَتْساَو 

یماگنه  دوخ  تمحر  هب  منادرگب  تخزود و  شتآ  باذع و  زا  هد  مهانپ  تتعاط و  ماجنا  هب  نک  مراداو  و 
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، َِکتَمِْعن ِلاَوز  ْنِم  َِکب  ُذوُعا  ّینا  َّمُهللا  َِکتَمْحَِرب ، َِکتَّنَج  یلا  ینَْتیَّفََوت 
تتمعن  لاوز  زا  مرب  هانپ  وت  هب  ایادخ  تتشهب  يوسب  يرب  نوریب  ناهج  نیا  زا  ارم  هک 

ُذوُعاَو َِکباذَع ، ِلوُُزن  ْنِمَو  َِکتَمِقَن ، ِلُولُح  ْنِمَو  َِکتَِیفاع ، ِلیوَْحت  ْنِمَو 
مرب  هانپ  وت  هب  تباذع و  ندش  لزان  زا  تتبوقع و  ندمآ  زا  تتیفاع و  نتفای  رییغت  زا  و 

، ِءآدْعَْألا ِۀَتامَشَو  ِءآضَْقلا ، ِءوُس  ْنِمَو  ِءآقَّشلا ، َِكرَدَو  ِءالَْبلا ، ِدْهَج  ْنِم  َِکب 
نانمشد  تتامش  ودب  ریدقت  زا  یتخبدب و  ندیسر  يراتفرگ و  الب و  یتخس  زا 

َّمُهللا ال ِلَْزنُْملا ، ِباتِْکلا  ِیف  ام  ِّرَش  ْنِمَو  ِءآمَّسلا ، َنِم  ُلِْزنَی  ام  ِّرَش  ْنِمَو 
ایادخ ياهدومرف  نایب  نآرق )  ) دوخ لزنم  باتکرد  هچنآ  ّرش  زا  دیآ و  دورف  نامسآ  زا  هچنآ  ّرش  زا  و 

َۀَبْحُص یْنمِرَْحت  الَو  ِراَّنلا ، ِباحْصا  ْنِم  الَو  ِرارْشَْألا ، َنِم  یْنلَعَْجت 
امرفم ممورحم  ناکین  تبحاصم  زا  هدم و  مرارق  خزود  لها  زا  رارشا و  زا  ارم 

850 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، ِراْربَْألِاب ینُقِْحُلت  ًۀَبِّیَط  ًةافَو  ینَّفََوتَو  ًۀَبِّیَط ، ًةایَح  یِنیْحاَو  ِرایْخَْألا ،

يراد  مقحلم  ناکین  هب  هک  مناریمب  ياهزیکاپ  گرم  هب  رادب و  ماهدنز  هزیکاپ  یگدنز  هب  و 
ََکل  َّمُهللا  ٍرِدَتْقُم ، ٍکیلَم  َْدنِع  ٍقْدِص  ِدَعْقَم  یف  ِءآِیْبنَْألا  َۀَقَفاُرم  یْنقُزْراَو 

نآ  زا  ایادخ  دنمورین  یهاشداپ  دزن  هدیدنسپ  هاگیاج  رد  ینادرگ  میزور  ار  ناربمیپ  تقافر  و 
وت تیراتفر و  شوخ  یـشیامزآ و  شوخ  رب  شیاتـس  تسوت  ِعابِّتا   ] َو ِمالْـسْالا ، یَلَع  ُدْـمَْحلا  ََکلَو  َکِْعنُـصَو ، َکـِئالَب  ِنْسُح  یلَع  ُدْـمَْحلا 

يوریپ  مالسا و  نید  تمعن  رب  شیاتس  تسار 
، انْمِّلَعَو انِدْهاَف  ََکباتِک ، ْمُهَتْمَّلَعَو  َِکنیِدل ، ْمُهَْتیَدَه  امَک  ِّبَر  ای  ِۀَنُّسلا ،

تیادـه زین  ار  ام  يداد  دای  ناـنآ  هب  ار  دوخ  باـتک  يدرک و  ییاـمنهار  دوخ  نید  هب  ار  ناربمیپ  نآهچناـنچ  اراـگدرورپ  ناربمیپ )  ) هقیرط
هد  نامدای  هدرک و 

ینَتْقَلَخ  امَک  ًۀَّصآخ ، يْدنِع  َکِْعنُصَو  َِکئآلَب  ِنْسُح  یلَع  ُدْمَْحلا  ََکلَو 
يدیرفآ  ارم  هک  نم  صخش  هرابرد  تکین  راتفر  شیامزآ و  صوصخ  رب  شیاتس  تسار  وت  و 

َْتنَسْحاَف  ینَْتیَدَهَو  یمیْلعَت  َْتنَسْحاَف  ینَتْمَّلَعَو  یْقلَخ  َْتنَسْحاَف 
وکین يدرک و  متیاده  يداد و  دای  وکین  يداد و  مدای  يدرک و  وکین  ار  متقلخ  و 

ای ٍبْرَک  ْنِم  ْمَکَف  ًاثیدَحَو ، ًامیدَق  َّیَلَع  َکِماْعنا  یلَع  ُدْمَْحلا  َکَلَف  یتَیادِه 
يا  هک  یتنحم  رایسب  هچ  سپ  دیدج  میدق و  نامز  زا  نم  هب  تبسن  تیشخب  تمعن  رب  شیاتس  تسار  وت  سپ  يدرک  تیاده 

ای ٍّمَه  ْنِم  ْمَکَو  ُهَتْسَّفَن ، ْدَق  يدِّیَس  ای  ٍّمَغ  ْنِم  ْمَکَو  ُهَتْجَّرَف ، ْدَق  يدِّیَس 
يا  هک  یهودنا  رایسب  هچ  يدوشگ و  ار  نآ  وت  نم  ياقآ 

ای ٍْبیَع  ْنِم  ْمَکَو  ُهَْتفَرَص ، ْدَق  يدِّیَس  ای  ٍءالَب  ْنِم  ْمَکَو  ُهَتْفَشَک ، ْدَق  يدِّیَس 
ياقآ يا  يراتفرگ  الب و  رایـسب  هچ  يدرک و  فرطرب  ار  نآ  وت  نم  ياـقآ  يا  هک  ياهصغ  مغ و  رایـسب  هچ  يدودز و  ار  نآ  وت  نم  ياـقآ 

يا  یبیع  رایسب  هچ  يدنادرگ و  زاب  ار  نآ  وت  هک  نم 
، ٍنامَزَو ًيْوثَم  ِّلُک  یف  ٍلاح  ِّلُک  یلَع  ُدْمَْحلا  َکَلَف  ُهَتْرَتَس ، ْدَق  يدِّیَس 

نامز  ره  اج و  ره  رد  لاح و  ره  رب  شیاتس  تسار  وت  سپ  يدناشوپ  ار  نآ  وت  هک  نم  ياقآ 
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ِلَْضفا  ْنِم  یْنلَعْجا  َّمُهَّللا  ٍلاح ، ِّلُکَو  ِلاْحلا  ِهِذه  یلَعَو  ٍماقُمَو ، ٍبَلَْقنُمَو 
نیرتهب  زا  ارم  هد  رارق  ایادخ  لاح  ره  لاح و  نیا  رب  ماقم و  ره  لزنم و  ره  و 

ٍّرُض ْوا  ُهُمِسْقَت ، ٍْریَخ  ْنِم  ِۀَْلیَّللا ] ِهِذه  ِیف   ] ِمْوَْیلا اَذه  یف  ًابیصَن  َكِدابِع 
يراتفرگ  ای  ینک  تمسق  هک  يریخ  ره  زا  زور  نیا  يدنمهرهب  رد  تناگدنب 

ٍۀَمْحَر ْوا  ُُهقوُسَت ، ٍْریَخ  ْوا  ُهُعَفْدَت ، ٍءآلَب  ْوا  ُُهفِرْصَت ، ٍءوُس  ْوا  ُهُفِشْکَت ،
یتمحر  ای  یتسرفب  هک  يریخ  ای  ینک  شعفد  هک  ییالب  ای  ینادرگ  شزاب  هک  يدب  ای  ینک  فرطرب  هک 

851 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ُِنئآزَخ  َكِدَِیبَو  ٌریدَق ، ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّناَف  اهُِسْبُلت ، ٍۀَِیفاع  ْوا  اهُرُْشنَت ،

اهنامسآ ياههنیزخ  ییاناوت و  زیچ  ره  رب  وت  یتسارب  هک  یناشوپب  هک  یتسردنت  هماج  ای  ینارتسگب  هک 
، ُُهِلئآس ُّدَُری  يذَّلا ال  یِطْعُْملا  ُمیرَْکلا  ُدِحاْولا  َْتناَو  ِضْرَْألاَو ، ِتاومَّسلا 

ددرگنزاب یلاخ  تسد  شاهدنهاوخ  هک  یشخباطع  راوگرزب  هناگی  يادخییوت  تسوت و  تسدب  نیمز  و 
ًةَْرثَک ُدادْزَی  َْلب  ُهَْدنِع ، ام  ُدَْفنَی  الَو  ُُهِلئآن ، ُصُْقنَی  الَو  ُُهِلمآ ، ُبَّیَُخی  الَو 

يدایز  هب  هراومه  هکلب  درادن  نایاپ  شاهنیزخ  دریذپن و  ناصقن  شیاهاطع  دوشن و  دیماان  شدنموزرآ  و 
ْنِمَو  ینْفَت  یتَّلا ال  َِکِنئآزَخ  ْنِم  یْنقُزْراَو  ًادوُجَو ، ًءآطَعَو  ًابیطَو ،

تمحر  زا  دریذپن و  انف  هک  تیاههنیزخ  زا  نک  میزور  دیازفیب و  شدوج  اطع و  یگزیکاپ و  و 
ٍءْیَش ِّلُک  یلَع  َْتناَو  ًاروُظْحَم ، ْنُکَی  َْمل  َکَئآطَع  َّنا  ِۀَعِساْولا ، َِکتَمْحَر 

زیچ ره  رب  وت  هدشن و  عنم  یسک  زا  وت  ياطع  یتسارب  هک  تعیسو 
[1170 .] َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب  ٌریدَق ،

. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تتمحر  هب  ییاناوت 
***

رازه ار  هناگهد  تاحیبستنیاهفرع  بشرد  سکره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دناوخبار  تاحیبست  نیاتسابحتـسم  - 2
: دوشیم هدروآرب  دشاب ، هانگ  هک  ياهتساوخ  زج  دهاوخب ، دنوادخ  زا  یتجاح  ره  دناوخب ، هبترم 

، ُُهتَوْطَس ِضْرَْألا  ِیف  يِذَّلا  َناْحبُس  ُهُشْرَع ، ِءامَّسلا  ِیف  ْنَم  َناْحبُس 
شمکح  نامرف و  تسا  نیمز  رد  هک  ییادخ  تسا  هّزنم  وا  شرع  تسا  نامسآ  رد  هک  ییادخ  تسا  هّزنم 

َناْحبُس  ُُهناْطلُس ، ِراَّنلا  ِیف  يِذَّلا  َناْحبُس  ُُهلیبَس ، ِرْحَْبلا  ِیف  يِذَّلا  َناْحبُس 
تسا  هّزنم  دراد  هار  ایرد  رد  هک  ییادخ  تسا  هّزنم 

يِذَّلا  َناْحبُس  ُهُؤاضَق ، ِرُوبُْقلا  ِیف  يِذَّلا  َناْحبُس  ُُهتَمْحَر ، ِۀَّنَْجلا  ِیف  يِذَّلا 
اهروگ رد  هک  ییادـخ  تسا  هّزنم  تسوا  تمحر  تشهب  رد  هک  ییادـخ  تسا  هّزنم  تسا  دوـجوم  شتنطلـس  خزود  شتآ  رد  هک  ییادـخ 

هک  ییادخ  تسا  هّزنم  تسا  يراج  شنامرف  اضق و 
، َضْرَْألا َعَضَو  يِذَّلا  َناْحبُس  َءامَّسلا ، َعَفَر  يِذَّلا  َناْحبُس  ُهُْرما ، ِءاوَْهلا  ِیف 

درتسگ ار  نیمز  هک  ییادخ  تسا  هّزنم  درب  الاب  ار  نامسآ  هک  ییادخ  تسا  هّزنم  تسوا  رما  اوه  رد 
[1171 .] ِْهَیلِإ ّالإ  ُْهنِم  اْجنَم  ْنَم ال  َناْحبُس 

. شدوخ يوس  هب  زج  تسین  وا  زا  یهانپ  أجلم و  هک  ییادخ  تسا  هّزنم 
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852 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ترایز ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هفرع  بش  رد  سک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  یتیاور  رد  مالـسلا . هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  - 3
لامعا رد  هک  ار  ییاعد  - 4 [ 1172 .] درادب ظوفحم  لاس  نآ  تالکـشم  يراتفرگ و  زا  ار  وا  دنوادخ  دنامب ، اجنآ  رد  دیع  زور  ات  دـنک و 
: تسا نینچ  نآ  يادتبا  دمآ و  دهاوخ  هحفص 966 )  ) هعمج بش  لامعا  رد  هک  دناوخب  تسا  هدش  دراو  زین  هفرع  زور  هعمج و  بش 

[1173 .] َّدَعَأ َو  َأَّیَهَت  َو  َأَّبَعَت  نَم  ّمُهَّللأ 
***

(: هفرع زور   ) مهن زور 

قیفوت دـشاب ، تافرع »  » رد ار  زور  نیا  دـناوتب  هک  یـسک  تسا و  یمالـسا  گرزب  داـیعا  زا  هفرع  زور  دـیوگیم : یـسلجم » هماـّلع   » موحرم
تفرعم تیوـقت  يارب  زور ، نیا  [ 1174 .] تسا اـعد  زور ، نیا  رد  لـمع  نیرتـهب  دراد و  یناوارف  ياـهاعد  لاـمعا و  زور  نیا  دراد . یگرزب 

. تسا منتغم  بسانم و  رایسب  راگدرورپ ، لالج  لامج و  تافص  تخانش  قح و  ترضح  اب  رتقیمع  هطبار  و  یهلا ،
تداعـس دنـشاب ، هتـشاد  تکرـش  جح  کسانم  رد  دنـشاب و  تافرع »  » زاسناسنا هرطاخرپ و  نیمزرـس  رد  هک  یناسک  يارب  هژیوب  زور ، نیا 
نیمزرس رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هفرع  ياعد  دنوادخ ، قشع  زا  ّولمم  یبلق  اب  مارحا ، دیفـس  سابل  رد  هک  نانآ  دوب ؛ دهاوخ  فعاضم 

. دنوشیم باریس  نارگید  زا  شیب  بان ، تفرعم  لالز  نیا  زا  دننکیم ، همزمز  تافرع 
هک درک  هدـهاشم  ار  یعمج  هفرع  زور  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلانیز  ماـما  زا  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 

دیبلطیم تجاح  زور  نیا  رد  ادخ  ریغ  زا  ایآ  امـش ! رب  ياو  دومرف : ترـضح  دنتـساوخیم ! کمک  هدرک و  زارد  مدرم  يوس  هب  زاین  تسد 
، هـفرع زور  رد  [ 1175 .] دـنناردام مکـش  رد  هک  دوش  ییاـههّچب  لـماش  یّتـح  دـنوادخ  لـضف  هک  دوریم  دـیما  زور  نیا  رد  هک  یلاـح  رد 
زا [ 1176 .] دـناهتفر ایند  زا  هک  یناسک  هچ  دـناهدنز و  هک  نانآ  هچ  تسا . هدـش  شرافـس  رایـسب  ناتـسود  نانمؤم و  يارب  اـعد  ًاـصوصخم 

، هفرع زور  رد  هک  مدـید  تافرع  نیمزرـس  رد  ار  بدـنج » نب  هَّللا  دـبع  : » هک هدـش  لقن  نینچ  تسا  هعیـش  ناگرزب  زا  هک  مشاه  نب  میهاربا 
هیرگ ناوارف  و  دوب ، ریزارـس  شنامـشچ  زا  کـشا  دوب و  هدرک  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  ياـهتسد  دوب . زاـین  زار و  اـعد و  رد  قرغ 

چیه  تدابع  فوقو و  متفگ : متفر و  وا  دزن  نایاپ  رد  درکیم ؛
853 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

هک مدینـش  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  زا  اریز  مدرک ، اعد  نمؤم  ناردارب  يارب  طقف  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ  مدـیدن . وت  لثم  ار  سک 
نم و  دوب ، دـهاوخ  وـت  دوـخ  يارب  نآ  ربارب  رازهدـص  هک  دـسریم  ادـن  شرع  زا  دـنک ، اـعد  دوـخ  نمؤـم  ناردارب  يارب  سک  ره  دوـمرف :

باجتـسم منادیمن  هک  منک  اـعد  مدوـخ  يارب  و  مرادرب ! تسد  تسا ، باجتـسم  ًاـنیقی  هک  ناگتـشرف  ياـعد  ربارب  رازه  دـص  زا  متـساوخن 
[1177 !] ریخ ای  دش  دهاوخ 

***

: هفرع زور  لامعا 

: تسا هدش  دراو  لمع  دنچ  هفرع  زور  يارب 
زور تادابع  لامعا و  ماجنا  اعد و  تهج  یناوتان  فعـض و  ببـس  زور  نآ  رد  هزور  رگا  یلو  دراد . یناوارف  شاداـپ  هک  نتفرگ ؛ هزور  - 1

(. دناهدرک زور  هد  تماقا  دصق  ای  دنتسه  نطو  رد  هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم  هزور  هّتبلا  [ ) 1178 !] تسا رتهب  نآ  كرت  دوش  هفرع 
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زا یتیاور  قبط  هفرع  زور  رد  ترضح  نآ  ترایز  هک  مالسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  - 3 [ 1179 .] باتفآ بورغ  زا  لبق  ندرک  لسغ  - 2
هدش لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  تیاور  رد  [ 1180 .] دراد ناوارف  داهج  و  رایسب ، هرمع  جح و  شاداپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ناشناهانگ دزاسیم و  هدروآرب  ار  ناشتاجاح  دراد ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  نارئاز  هب  یّـصاخ  هّجوت  هفرع ، زور  رد  دنوادخ  هک  تسا 
تـسا هدمآ  مالـسلا  مهیلع  اضر  ماما  مظاک و  ماما  قداص و  ماما  ترـضح  راوگرزب ، ماما  هس  زا  يرگید  ثیدـح  رد  [ 1181 .] دزرمآیم ار 

هب [ 1182 .] دنادرگیم زاب  نانیمطا  اب  هارمه  مکحم  نامیا  اب  ار  وا  دنوادخ  دورب ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  هب  هفرع  زور  سک  ره  هک 
، هفرع زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  تلیضف  رد  ثیداحا  تسا : هدومرف  لابقا »  » رد سوواط ،» نب  دّیـس   » هک هنوگنامه  لاح ، ره 

. دوشیم ریزارس  ترضح  نآ  دقرم  يوس  هب  زور  نیا  رد  ناقاتشم  لیس  لیلد  نیمه  هب  [ 1183 .] تسا رتاوتم 
. دش رکذ  هحفص 423 )  ) تارایز شخب  رد  هفرع ، زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  صوصخم  ترایز 

854 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ياهاطخ ناهانگ و  هب  دروآ و  اجب  نامسآ ، ریز  رد  زامن  تعکر  ود  دناوخب ، ار  هفرع  زور  ياهاعد  هکنآ  زا  لبق  و  رصع ، زامن  زا  سپ  - 4

تشاد و دهاوخ  ار  دنتافرع ، نیمزرس  رد  هک  یناسک  شاداپ  دنک ، نینچ  سک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنک ، فارتعا  دوخ 
اب ار  رـصع  رهظ و  زامن  هکنآ  زا  سپ  تسا : هدروآ  هنوگنیا  ار  زاـمن  ّتیفیک  یمعفک » خیـش   » موحرم [ 1184 .] ددرگ هدیزرمآ  شناهانگ 
رد و  دـحا ) هَّللا  وه  لق   ) دـیحوت هروس  دـمح ، هروس  زا  دـعب  لّوا  تعکر  رد  ناوخب ؛ زامن  تعکر  ود  يدروآ ، اـجب  وکین ، دوجـس  عوکر و 

کی هب  تعکر  ود  ره   ) رازگب زامن  تعکر  راهچ  زین  نآ  زا  دـعب  ناوخب . ار  نوُِرفاْکلا  اَهُّیا  اـی  لـُق  هروس  دـمح ، هروس  زا  سپ  مود ، تعکر 
هاگنآ تسا ) تروص  نیمه  هب  زین  نینمؤملاریما  زامن  هک   ) ناوخب ار  دیحوت  هروس  هبترم  هاجنپ  دمح ، هروس  زا  دعب  تعکر  ره  رد  و  مالس .)

: ناوخب هدروآ ، لابقا »  » رد ار  نآ  سوواطنبدّیس »  » تسا و هدش  لقن  ادخلوسر  زا  هک  ار  تاحیبست  نیا 
 ... ُهُشْرَع ِءامَّسلا  ِیف  ْنَم  َناْحبُس 

(. میدرک رکذ  هفرع  بش  لامعا  رد  ار  تاحیبست  نیا  )
. ُرَبْکا ُهَّللا  َو  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  َو ال  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِهَّللا  َناْحبُس  وگب : هبترم  دص  هاگنآ 

. تسا فیصوت  زا  رتگرزب  ادخ  تسین و  ادخ  زج  يدوبعم  تسادخ و  نآ  زا  دمح  ادخ و  تسا  هّزنم  ********** 
. ناوخب ار  دَحأ  ُهَّللا  َوُه  ُلق  هروس  هبترم  دص  و 

. یسرکلاۀیآ هبترم  دص 
. دّمحم لآ  دّمحم و  رب  تاولص  هبترم  دص 

ییُْحی  ُدْمَْحلا ، َُهلَو  ُْکلُْملا  َُهل  َُهل ، َکیرَش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا ، اَّلاَهلاال  هبترم  هد 
دنک هدنز  دمح  تسوا  نآ  زا  تسوا و  ّصاخ  یهاشداپ  درادن  کیرش  هک  ياهناگی  تسین  ادخ  زج  يدوبعم  ****** 

ِلُک  یلَع  َوُهَو  ُْریَْخلا ، ِهِدَِیب  ُتوُمَی ، ٌّیَح ال  َوُهَو  ییُْحیَو  ُتیُمیَو  ُتیُمیَو ،
همه  رب  وا  تسوا و  تسد  هب  تسا  ریخ  هچ  ره  دریمن  هک  ياهدنز  تسوا  دنک و  هدنز  دناریمب و  دناریمب و  و 

. ٌریدَق ٍءْیَش 
. تساناوت زیچ 

. ِْهَیلا ُبُوتاَو  ُموُّیَْقلا ، ُّیَْحلا  َوُه  ّالا  َهلا  يذَّلا ال  َهَّللا  ُرِفْغَتْسا  هبترم  هد 
. منک هبوت  شیوس  هب  تسا و  هدنیاپ  هدنز و  هک  تسین  وا  زج  یقح  هب  دوبعم  هک  ییادخ  زا  مهاوخ  شزرمآ  ***** 

855 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
هبترم  هد 
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ُهَّللا  ای 
هبترم  هد  - 

ُنمْحَر  ای 
هبترم  هد  - 

ُمیحَر  ای 
هبترم  هد  - 

ِمارْکِْإلاَو  ِلالَْجلااَذ  ای  ِضْرَْألاَو ، ِتاومَّسلا  َعیَدب  ای 
هبترم  هد  - 

ُموُّیَق  ای  ُّیَح  ای 
هبترم  هد  - 

ُناَّنَم  ای  ُناَّنَح  ای 
هبترم  هد  - 

َْتنا  اَّلا  َهلا  ای ال 
هبترم  هد  - 

. َنیمآ
: وگب هاگنآ  سپ 

ُلوُحَی  ْنَم  ای  ِدیرَْولا ، ِْلبَح  ْنِم  ََّیلا  ُبَْرقا  َوُه  ْنَم  ای  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا 
دوش لئاح  هک  يا  ندرگ  گر  زا  نم  هب  تسا  رتکیدزن  وا  هکیسک  يا  مهاوخ  وت  زا  ایادخ 

َوُه ْنَم  ای  ِنیبُْملا ، ُِقفْالِاب  َو  یلْعْالا  ِرَْظنَْملِاب  َوُه  ْنَم  ای  ِِهْبلَق ، َو  ِءْرَْملا  َْنَیب 
وا هک  يا  تسا  يراکشآ  قفا  رد  تسا و  یلعا  هاگدید  رد  وا  هک  يا  شلد  ناسنا و  نایم 

ُعیمَّسلا  َوُه  َو  ٌءْیَش ، ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ْنَم  ای  يوَتْسا  ِشْرَْعلا  یَلَع  ُنمْحَّرلا 
اونش و وا  يزیچ و  شدننام  تسین  هک  يا  دراد  الیتسا  شرع  رب  تسا و  هدنیاشخب 

. ٍدَّمَُحم ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َُکلَئْسا  ُریصَْبلا ،
. دّمحم لآ  دّمحم و  رب  یتسرف  دورد  هک  مهاوخ  وت  زا  تسا  انیب 

تسا ییاوتحمرپ  رایسب  ياعد  الاب  هاتوک  ياعد  [ ) 1185 .] هَّللاءاشنا دش ، دهاوخ  هدروآرب  هک  نک  بلط  دنوادخ  زا  ار  دوخ  تجاح  هاگنآ 
؛ درک هدافتـسا  نآ  زا  ناوتیم  زامن  ياهتونق  رد  نینچمه  دریگ و  هرهب  نآ  زا  دـنک  ادـیپ  اعد  لاح  هک  ناـمز  ره  ناـسنا  تسا  راوازـس  هک 

(. تسا سکعنم  نآ  رد  دنوادخ  لالج  لامج و  تافص  هدش و  هتفرگ  نآرق  تایآ  زا  ًابلاغ  نآ  ياههلمج  هک  تسا  ییاعد 
لآ دّمحم و  دهاوخب  سک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ناوخب ؛ ار  تاولـص  نیا  نآ  زا  سپ  دـیازفایم : همادا  رد  یمعفک »  » موحرم

[: 1186] دناوخب ار  تاولص  نیا  دزاس ، دونشخ  رورسم و  نانآ  رب  تاولص  اب  ار  دّمحم 
، َمِحُْرتْسا ِنَم  َمَحْرا  ایَو  َِلئُس ، ْنَم  َْریَخ  ایَو  یطْعا  ْنَم  َدَوْجا  ای  َّمُهَّللا 

دنیوج ینابرهم  وا  زا  هک  یسک  نیرتنابرهم  يا  ناگدش و  تساوخرد  نیرتهب  يا  ناشخباطع و  نیرتهدنشخب  يا  ایادخ 
ِیف  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو  َنیلَّوْالا ، ِیف  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

هرمز  رد  شلآ  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  ناینیشیپ و  هرمز  رد  شلآ  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  ایادخ 
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ٍدَّمَُحم یلَع  ِّلَصَو  یلْعْالا  ِأَلَْملا  ِیف  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو  َنیرِخْآلا ،
دّمحم رب  تسرف  دورد  الاب و  ملاع  نینکاس  رد  شلآ  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  ناینیسپ و 

856 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، َۀَلیضَْفلا َو  َۀَلیسَْولا  َُهلآ  َو  ًادَّمَُحم  ِطْعا  َّمُهَّللا  َنیلَسْرُْملا ، ِیف  ِِهلآَو 

تلیضف  هلیسو و  ماقم  شلآ  دّمحم و  هب  نک  اطع  ایادخ  نیلسرم  هرمز  رد  شلآ  و 
ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَحُِمب  ُْتنَمآ  ّینا  َّمُهَّللا  َةَریبَْکلا ، َۀَجَرَّدلا  َو  َۀَْعفِّرلا  َو  َفَرَّشلاَو 

هَّللا  یلص  دّمحم  هب  مدروآ  نامیا  نم  ایادخ  دنلب  هجرد  تعفر و  فرش و  و 
، ُهَتَبْحُص یْنقُزْرا  َو  ُهَتَیْؤُر ، ِۀَمیِْقلا  ِیف  یْنمِرَْحت  الَف  ُهَرا ، َْمل  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع 

امرف میزور  ار  وا  ینیشنمه  تبحاصم و  امرفم و  ممورحم  شرادید  زا  تمایق  زور  رد  سپ  ماهدیدن  ار  وا  هکنیا  اب  هلآ  هیلع و 
ال ًائینَه ، ًاِغئآس  ًاّیِوَر  ًابَرْشَم  ِهِضْوَح  ْنِم  ینِقْسا  َو  ِِهتَِّلم ، یلَع  ینَّفََوتَو 

هک  اراوگ  شخبناج و  باریس و  یندناشون  رثوک ) ضوح   ) وا ضوح  زا  مناشونب  مناریمب و  وا  شیک  رب  و 
یَّلَص  ٍدَّمَحُِمب  ُْتنَمآ  ّینا  َّمُهَّللا  ٌریدَق ، ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنا  ًاَدبا ، ُهَدَْعب  ُأَمْظا 

یلص  دّمحم  هب  ماهدروآ  نامیا  نم  ایادخ  ییاناوت  زیچ  ره  رب  وت  یتسارب  هک  موشن  هنشت  زگره  نآ  زا  سپ 
ًادَّمَُحم ْغَِّلب  َّمُهللا  ُهَهْجَو ، ِنانِْجلا  ِیف  یْنفِّرَعَف  ُهَرا ، َْملَو  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 

دّمحم هب  ناسرب  ایادخ  هد  ناشن  نم  هب  ار  شیور  تشهب  رد  سپ  ماهدیدن  ار  وا  هلآو و  هیلع  هَّللا 
. ًامالَسَو ًةَریثَک  ًۀَّیَِحت  یّنِم  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

. یمالس رایسب و  یتیحت  نم  بناج  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
یناوارف شاداپ  هک  ار  تاحیبست  نیا  سپـس  تشذگ .) هحفـص 647 - بجر - هام  همین  لامعا  رد  هک   ) ناوخب ار  دوواد » ّما   » ياـعد هاـگنآ 

: ناوخب دراد ،
َعَم  ِهَّللا  َناْحبُس  َو  ٍدَحا ، ِّلُک  َدَْعب  ِهَّللا  َناْحبُس  َو  ٍدَحا ، ِّلُک  َْلبَق  ِهَّللا  َناْحبُس 

اب ادخ  داب  هّزنم  سکره و  زا  سپ  ادخ  داب  هّزنم  سک و  رهزا  شیپ  ادخ  داب  هّزنم 
ًاحیبْسَت ِهَّللا  َناْحبُس  َو  ٍدَحَأ ، ُّلُک  ینْفَی  انُّبَر و  یْقبَی  ِهَّللا  َناْحبُس  َو  ٍدَحا ، ِّلُک 

یهیزنت  ادخ  داب  هّزنم  سکره و  دوش  یناف  ام و  راگدرورپ  دنام  یقاب  هک  ادخ  داب  هّزنم  سکره و 
ِهَّللا  َناْحبُس  َو  ٍدَحا ، ِّلُک  َْلبَق  ًاریثَک  اًلْضَف  َنیحِّبَسُْملا  َحیبْسَت  ُلُضْفَی 

ادخ داب  هّزنم  سکره و  زا  شیپ  يرایسب  ینوزف  نایوگحیبست  حیبست  رب  دریگ  ینوزف  هک 
َناْحبُس  َو  ٍدَحا ، ِّلُک  َدَْعب  ًاریثَک  اًلْضَف  َنیحِّبَسُْملا  َحیبْسَت  ُلُضْفَی  ًاحیبْسَت 

داب هّزنم  سک و  ره  زا  سپ  يرایسب  ینوزف  نایوگحیبست  حیبسترب  دریگ  ینوزف  هک  یهیزنت 
َناْحبُسَو  ٍدَحا ، ِّلُک  َعَم  ًاریثَک  اًلْضَف  َنیحِّبَسُْملا  َحیبْسَت  ُلُضْفَی  ًاحیبْسَت  ِهَّللا 

داب هّزنم  و  سک ، ره  اب  رایسب  ینوزف  نایوگحیبست  حیبست  رب  دریگ  ینوزف  هک  یهیزنت  ادخ 
857 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ُلُک  ینْفَیَو  یقاْبلا  اَنِّبَِرل  ًاریثَک  اًلْضَف  َنیحِّبَسُْملا  َحیبْسَت  ُلُضْفَی  ًاحیبْسَت  ِهَّللا 
ره دوش  یناف  وا  زج  دنام و  یقاب  هک  ام  راگدرورپ  يارب  يرایسب  يرترب  نایوگحیبست  حیبست  رب  دریگ  ینوزف  هک  یهیزنت  ادخ 

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 672 

http://www.ghaemiyeh.com


یْلبَی  َو ال  یْسُنی  َو ال  يرُْدی  َو ال  یصُْحی  ًاحیبْسَت ال  ِهَّللا  َناْحبُس  َو  ٍدَحا ،
دوشن هنهک  ددرگن و  شومارف  دوشن و  هتسناد  دیاین و  رد  هرامش  هب  هک  یهیزنت  ادخ  داب  هّزنم  سک و 

یْقبَی  َو  ِهِماوَِدب ، ُموُدَی  ًاحیبْسَت  ِهَّللا  َناْحبُس  َو  یهَْتنُم  َُهل  َْسَیل  َو  ینْفَی  َو ال 
دنام یقاب  وا و  ماود  هبدشاب  هتشاد  ماود  هک  یهیزنت  ادخ  داب  هّزنم  دشابن و  شیارب  ییاهتنا  دریذپن و  انف  و 

ِْلیَّللا  ِتاعاس  َو  اْینُّدلا  ِماَّیا  َو  ِروُهُّدلا ، ِروُهُش  َو  َنیَملاْعلا ، ِینِس  یف  ِِهئآقَِبب 
بش  تاعاس  ایند و  ياهزور  راگزور و  ره  راگزور و  نیا  ياههام  نایناهج و  ریاس  ناهج و  نیا  ياهلاس  لوط  رد  وا  ياقب  هب 

َو ال ُدَدَْعلا ، ِهیصُْحی  اَّمِم ال  َِدبْالا  َعَمَو  َِدبْالا ، ََدبا  ِهَّللا  َناْحبُس  َو  ِراهَّنلا ، َو 
درک و ناوتن  شاهرامش  هک  ناسنا  دب  دیواج  اب  هارمه  دیواج و و  تسا  نادیواج  ات  ادخ  داب  هّزنم  زور و  و 

. َنیِقلاْخلا ُنَسْحا  ُهَّللا  َكَرابَتَو  َُدبْالا ، ُهُعَطْقَی  َو ال  ُدَمْالا ، ِهینُْفی 
. ناگدیرفآ نیرتهب  ادخ  تسا  گرزب  و  زگره »  » دنکن شعطق  دناشکن و  انف  هب  ار  نآ  تدم  نامز و 

ياجب  یلو  ناوخب ، ار  اعد  نیمه  رگید  راب 
ٍدَحَأ ِّلک  َْلبَق  ِهَّللا  َناْحبُس 

: وگب ، 
، ٍدَحا ِّلُک  َْلبَق  هَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

هملک  هک  اج  ره  و 
هَّللا  َناْحبُس 

نآ  ياج  هب  دراد ؛
هَِّلل  ُدمَْحلا 

. ناوخب رخآ  ات  ار  اعد  وگب و 
ياج  هب  راب  نیا  یلو  نک  عورش  ادتبا  زا  موس  راب  يارب 

، ِهَّللا َناْحبُس 
: وگب

هَّللاّالإ  َهلِإ  ال 
: وگب اًلثم  . 

 ... ٍدَحَأ ِّلُک  َْلبَق  هَّللا  ّالإ  هلإ  ال 
ياج  هب  یلو  ناوخب ، رخآ  ات  نک و  عورش  ادتبا  زا  ار  اعد  مراهچ ، هبترم  رد 

هَّللا  ناحبس 
وگب

ربکا هَّللأ 
: ییوگیم اًلثم  . 

 ... دحأ ِّلک  َلبَق  ربکأ  هَّللأ 
ياعد  سپس 

َأَّیَهَت َو  أَّبَعَت  ْنَم  َّمُهَّللأ 
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هفیحص  » متفه لهچ و  ياعد  ینتورف ، عوشخ و  تیاهن  اب  هاگنآ  [ 1187 (.] دمآ دهاوخ  هحفص 966  هعمج ، بش  لامعا  رد  هک   ) ناوخب ار 
[1188 .] تسا يدنمشزرا  ردقنارگ و  ياعد  رایسب  هک  ناوخب  ار  هّیداّجس »

هفرع فورعم  ياعد  - 5

تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادیهش  رالاس  روهشم  فورعم و  ياعد  تسا  هدش  شرافـس  هفرع  زور  رد  شندناوخ  هک  ییاهاعد  هلمج  زا 
ياهنیجنگ  ضیفرپ ، ياعد  نیا  تسا ؛ رادروخرب  يریظنیب  شزرا و  اب  رایسب  ياوتحم  زا  هک 

858 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
جوا نیرتالاب  هب  ار  حور  و  دزومآیم ، یناملسم  يوجادخ  ره  هب  ار ، وا  هب  تشگزاب  هبوت و  یسانشادخ و  هار  هک  تسا  یمالسا  فراعم  زا 

. تسا جرد  نآ  رد  یمالسا  نافرع  هرود  کی  تفگ  ناوتیم  دناسریم ؛ تفرعم ،
هیلع نیـسح  ماما  تمدخ  تافرع »  » نیمزرـس رد  هفرع »  » زور رـصع  هک : دـناهدرک  تیاور  يدـسا » بلاغ   » نادـنزرف زا  [ 1189] ریشب رشب و 

رد دـندمآ و  نوریب  شیوخ  همیخ  زا  ینتورف ، عوشخ و  تیاهن  رد  دوخ ، نایعیـش  تیبلها و  زا  یهورگ  اب  ترـضح  نآ  هک  میدوب  مالـسلا 
يزیچ هک  يدنمزاین  ریقف و  دننامه  دنداتـسیا و  هبعک  يوس  هب  ور  تافرع  طسو  رد  تسا  یفورعم  هوک  همحرلا ، لبج  هوک /[  پچ  تمـسق 
شخب هن  هب  ار  نآ  اعد  نیا  ياوتحم  هب  رتشیب  هّجوت  يارب  [ ) 1190 :] دندناوخ ار  اعد  نیا  دنتفرگ و  تروص  ربارب  رد  ار  اهتسد  دنک ، بلط 

(. میدرک میسقت 
ُْعنُص  ِهِْعنُصَک  الَو  ٌِعنام ، ِِهئاطَِعل  الَو  ٌِعفاد ، ِِهئآضَِقل  َْسَیل  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا 

هتخاس شاهتخاس  دـننام  هن  یعنام و  شـششخب  اطع و  يارب  هن  يریگولج و  شمکح  اضق و  يارب  تسین  هک  تسا  ییادـخ  صاخ  شیاـتس 
چیه 

، َِعئانَّصلاِِهتَمْکِِحب َنَْقتاو  ِِعئادَْبلا ، َسانْجا  َرَطَف  ُعِساْولا ، ُداوَْجلا  َوُهَو  ٍِعناص ،
اههیالط ار  تاعونصم  تخاس  مکحم  شیوخ  تمکح  هب  ار و  اههدیدپ  نوگانوگ  عاونا  دیرفآ  هک  هدتعسو  هدنشخب  تسوا  ياهدنزاس و 

( دوجو ملاع  (ي 
، ٍِعناص ِّلُک  يزاج  ُِعئادَْولا ، ُهَْدنِع  ُعیضَت  َو ال  ُِعیالَّطلا ، ِْهیَلَع  یفَْخت  ال 

هدنزاس  ره  لمع  هدنهدشاداپ  دوشن  عیاض  وا  دزن  رد  اهتناما  تسین و  یفخم  وا  رب 
ِعِماْجلا  ِباتِْکلا  َو  ِِعفانَْملا  ُلِْزنُم  َو  ٍعِراض ، ِّلُک  ُمِحار  َو  ٍعناق ، ِّلُک  ُِشئار  َو 

هک  عماج  باتک  نآ  هرهب و  دوس و  ره  هدنتسرف  ورف  نالان ، ره  هب  تبسن  نابرهم  هشیپتعانق و  ره  یگدنز  هدنهد  ناماس  و 
ِتاجَرَّدِلل  َو  ٌِعفاد ، ِتابُرُْکِلل  َو  ٌعِماس ، ِتاوَعَّدِلل  َوُه  َو  ِعِطاَّسلا ، ِروُّنلِاب 

تاجرد  دنک و  فرطرب  ار  اهیراتفرگ  تساونش و  ار  اهاعد  هک  تسوا  ناشخرد و  رون  نآ  رون  هلیسوب  شداتسرف 
ِِهْلثِمَک  َْسَیلَو  ُُهلِدْعَی ، َءْیَش  الَو  ُهُْریَغ ، َهلا  الَف  ٌعِماق ، ِةَِربابَْجِلل  َو  ٌِعفار ،

شدننامه  يزیچ  دنکن و  يربارب  وا  اب  يزیچ  تسین و  وا  زج  يدوبعم  سپ  دزاس  نکهشیر  ار  ناشکندرگ  درب و  الاب  ار 
. ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ُریبَْخلا ، ُفیطَّللا  ُریصَْبلا  ُعیمَّسلا  َوُه  َو  ٌءْیَش ،

. تساناوت زیچ  ره  رب  وا  هاگآ و  قیقد و  انیب و  تساونش و  وا  تسین و 
859 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

َْکَیلا  َو  ّیبَر  َکَّنِاب  ًاّرِقُم  ََکل ، ِۀَِّیبُوبُّرلِاب  ُدَهْشاَو  َْکَیلِإ ، ُبَغْرا  ّینا  َّمُهَّللا 
تسوت  يوسب  ینم و  راگدرورپ  وت  هکنیا  هب  مراد  رارقا  مهد  یهاوگ  وت  يراگدرورپ  هب  مراد و  قایتشا  وت  يوسب  نم  ایادخ 
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َنِم  ینَتْقَلَخَو  ًاروُکْذَم ، ًاْئیَش  َنوُکا  ْنا  َْلبَق  َِکتَمِْعِنب  ینَْتاَدَْتبا  يّدَرَم 
زا ارم  يرکذ و  لباق  زیچ  مشاب  هکنآ  زا  شیپ  دوخ  تمحر  هب  ارم  دوجو  يدرک  زاغآ  نم  تشگزاب 

ِروُهُّدلا ِفالِتْخاَو  ِنُونَْملا ، ِْبیَِرل  ًانِمآ  َبالْصَْألا ، ِینَْتنَکْسا  َُّمث  ِبارُّتلا ،
راگزور تارییغت  هنامز و  ثداوح  زایتخاس  منمیا  يداد و  میاج  اهبلص  نایم  رد  هاگنآ  يدیرفآ  كاخ 

ِماَّیَْألا  َنِم  ٍمُداقَت  یف  ٍمِحَر  یلا  ٍْبلُص  ْنِم  ًانِعاظ  ْلَزا  ْمَلَف  َنینِّسلاَو ،
ماّیا  رد  مدرک  چوک  یمحر  هب  یبلص  زا  هراومه  نانچمه  اهلاس و  و 

یل  َکِفُْطلَو  یب  َِکتَْفاَِرل  ینْجِرُْخت  َْمل  ِۀَِیلاْخلا ، ِنوُرُْقلاَو  ِۀَیِضاْملا ،
یتشاد  نم  هب  هک  یتفأر  رهم و  يور  زا  نیشیپ و  ياهنرق  هتشذگ و  میدق و 

، َکَلُسُر اُوبَّذَکَو  َكَدْهَع ، اوُضَقَن  َنیذَّلا  ِْرفُْکلا  ِۀَِّمئا  َِۀلْوَد  یف  ََّیلا  َِکناسْحاَو 
ار تناگداتـسرف  دنتـسکش و  ار  وت  ناـمیپ  هک  ناـنآ  رفک  ناـیاوشیپ  تموکح  نارود  رد  يدرواـین  ناـهج  هب  ارم  نم  هب  تبـسن  تناـسحا  و 

دندرک بیذکت 
ِهیفَو  ینَتْرَّسَی  َُهل  يذَّلا  يَدُْهلاَنِم  یل  َقَبَس  يذَِّلل  ینَتْجَرْخا  َکَّنِکل 

نآ  رد  يدومرف و  ایهم  میارب  ار  شبابسا  هک  یتیاده  زا  دوب  هتشذگ  تملع  رد  نآ  زا  شیپهک  يدروآ  ایندب  ارم  ینامز  رد  یلو 
، َکِمَِعن ِِغباوَسَو  َکِْعنُص ، ِلیمَِجب  یب  َْتفُؤَر  َِکلذ  ِْلبَق  ْنِمَو  ینَتْأَْشنا 

تنایاش  ياهتمعن  تیوکین و  راتفر  هلیسوب  يدیزرو  رهم  نم  هب  زین  نیا  زا  شیپ  يداد و  امن  وشن و  ارم 
ٍمَْحل  َْنَیب  ٍثالَث ، ٍتاُملُظ  یف  ینَْتنَکْساَو  ینُْمی  ٍِّینَم  ْنِم  یْقلَخ  َتْعَدَْتباف 

تشوگ  نایم  مکش ) محر و  همیشم و   ) یکیرات هدرپ  هس  رد  يداد  میاج  هدش و  هتخیر  ینم  زا  ار  متقلخ  يدروآ  دیدپ  هک 
َُمث  يْرما  ْنِم  ًاْئیَش  ََّیلا  ْلَعَْجت  َْملَو  یْقلَخ  ینْدِهُْشت  َْمل  ٍْدلِجَو ، ٍمَدَو 

سپس  ار  مدوخ  راک  زا  يزیچ  نم  هب  يدرکن  راذگاو  متقلخ و  رد  یتخاسن  مهاوگ  تسوپ و  نوخ و  و 
ینَتْظِفَحَو  ًاّیِوَس ، ًاّمآت  اْینُّدلا  َیلا  يدُْهلا  َنِم  یل  َقَبَس  يذَِّلل  ینَتْجَرْخا 

یلاسدرخ  تیلوفط و  لاح  رد  تسرد و  مامت و  یتقلخ  ایند  يوسب  متیاده  زا  دوب  هتشذگ  تملع  رد  هچنادب  يدروآ  منوریب 
َیَلَع  َْتفَطَعَو  ًاّیِرَم ، ًانََبل  ِءآذِْغلا  َنِم  ینَْتقَزَرَو  ًاِّیبَص ، اًْلفِط  ِدْهَْملا  ِیف 

نابرهم  نم  ربار  ناراتسرپ  لد  اراوگ و  يریش  اهاذغ  زا  يداد  میزور  يدرک و  متظفاحم  هراوهگ  رد 
ِقِراوَط  ْنِم  ینَتْأَلَکَو  َمِحاوَّرلا ، ِتاهَّمُْألا  ینَْتلَّفَکَو  ِنِضاوَْحلا ، َبُوُلق 

يدرک  میرادهگن  ناینج  بیسآ  زا  ار و  نابرهم  ناردام  يدرک  میراتسرپ  رادهدهع  يدرک و 
860 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

، ُنمْحَر ای  ُمیحَر  ای  َْتَیلاعَتَف  ِناصْقُّنلاَو ، ِةَدایِّزلا  َنِم  ینَتْمَّلَسَو  ِّنآْجلا ،
هدنیاشخب  يا  نابرهم و  يا  وت  يرترب  سپ  یتشاد  مملاس  ناصقن  يدایز و  زا  و 

ینَْتیَّبَرَو  ِماْعنِْإلا ، َِغباوَس  َّیَلَع  َتْمَْمتا  ِمالَْکلِاب ، ًاقِطان  ُْتلَلْهَتْسا  اَذا  یّتح 
يداد  مشرورپ  ار و  تنایاش  ياهتمعن  نم  رب  يدرک  مامت  مدوشگ و  نخس  هب  بل  هک  هاگنآ  ات 

َْتبَجْوا  یتَِّرم  َْتلَدَتْعاَو  یتَرِْطف  ْتَلَمَتْکا  اَذإ  یّتَح  ٍماع ، ِّلُکیف  ًاِدیاز 
يدرک  بجاو  دیسر  لادتعا  دح  هب  مناوت  بات و  دش و  لماک  متقلخ  هک  هاگنآ  ات  شیپ  لاس  زا  رتدایز  هلاس  ره 

، َِکتَمْکِح ِِبئاجَِعب  ینَتْعَّوَرَو  َکَتَفِْرعَم ، ینَتْمَْهلا  ْنِاب  َکَّتَجُح ، َّیَلَع 

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 675 

http://www.ghaemiyeh.com


یتخادنا  مساره  هب  تتمکح  بیاجع  هلیسوب  يدومرف و  ماهلا  نم  هب  ار  دوخ  تفرعم  هک  بیترت  نیدب  ار  دوخ  تجح  نم  رب 
ینَتْهَّبَنَو  َکِْقلَخ ، ِِعئاَدب  ْنِم  َکِضْراَوَِکئآمَس  یف  َْتاَرَذ  اِمل  ینَتْظَْقیاَو 

يدرک  مهاگآ  تشنیرفآ و  ياههدیدپ  زا  تنیمز  نامسآ و  رد  يدیرفآ  هچنادب  يدرک  مرادیب  و 
ْتَءآج  ام  ینَتْمَّهَفَو  َکَتَدابِعَو ، َکَتَعاط  َّیَلَع  َْتبَجواَو  َكِرْکِذَو ، َكِرْکُِشل 

هچنآ  يدرک و  بجاو  نم  رب  ار  تتدابع  تعاطا و  تدوخ و  رکذ  يرازگساپس و  هب 
َِکلذ  ِعیمَج  یف  َّیَلَع  َْتنَنَمَو  َِکتاضْرَم ، َلُّبَقَت  یل  َتْرَّسَیَو  َُکلُسُر ، ِِهب 

اهنیا مامت  رد  يدرک و  ناسآ  میارب  ار  تیدونشخ  تابجوم  نتفریذپ  يدنامهف و  نم  هب  دندوب  هدروآ  تنالوسر 
ًۀَمِْعن یهلا  ای  یل  َضَْرت  َْمل  يرَّثلاِْریَخ  ْنِم  ینَتْقَلَخ  ْذا  َُّمث  َکِفُْطلَو ، َِکنْوَِعب 

یتمعن  زا  اهنت  هک  نم  دوبعم  يا  يدشن  یضار  يدیرفآ  اهکاخ  نیرتهب  زا  ارم  هکنیا  هب  سپس  يداهن  ّتنم  نم  رب  دوخ  فطل  يرای و  هب 
َکِّنَِمب  ِشایِّرلا ، ِفُونُصَو  ِشاعَْملا ، ِعاونا  ْنِم  ینَْتقَزَرَو  يرخا  َنُود 

نآ هطـساوب  نیا  ینارماـک و  مزاوـل  ماـسقا  یگدـنز و  ياـهتمعن )  ) عاوـنا زا  يداد  مـیزور  هـکلب  مدرگ  عـنم  يرگید  زا  موـش و  رادروـخرب 
یشخبتمعن 

َیَلَع  َتْمَْمتا  اذا  یّتَح  ََّیلا ، ِمیدَْقلا  َِکناسْحا  َو  َّیَلَع ، ِمَظْعَْألا  ِمیظَْعلا 
يدرک  لماک  نم  رب  ار  اهتمعن  مامت  هکنیا  ات  نم  هب  تبسن  دوب  تاهنیرید  ناسحا  نآ  نم و  رب  دوب  ترتگرزب  گرزب و 

، َْکیَلَع یتَأْرُجَو  یلْهَج  َکْعَنْمَی  َْمل  ِمَقِّنلا ، َّلُک  یّنَع  َْتفَرَصَو  ِمَعِّنلا ، َعیمَج 
دشن تریگولج  نم  رب  نم  يریلد  ینادان و  مه  زاب  یتخاس  رود  نم  زا  ار  اهالب  اهجنر و  مامت  و 

َُکتْوَعَد  ْناَف  َْکیََدل ، ینُِفلُْزی  اِمل  ینَتْقَّفَوَو  َْکَیلا ، یُنبِّرَُقی  ام  یلا  ینَْتَللَد  ْنا 
تمناوخب  رگا  هک  دزاس  بّرقم  تهاگرد  هب  ارم  هچنادب  یتشاد  مقفوم  دنک و  کیدزن  وت  هب  ارم  هچنادب  يدرک  مییامنهار  هکنیا  زا 

َُکتْرَکَش  ْناَو  ینَتْرَکَش  َُکتْعَطا  ْناَو  ینَْتیَطْعا  َُکْتلَئَس  ْناَو  ینَْتبَجا 
منک  تیرازگساپس  رگا  ینک و  ینادردق  منک  تتعاطا  رگا  ینک و  اطع  نم  هبوت  زا  مهاوخب  رگا  یهد و  مخساپ 

861 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
َکَناْحبُسَف  ََّیلا ، َِکناسْحاَو  َّیَلَع ، َکِمُْعنَِأل  ٌلامْکا  َِکلذ  ُّلُک  ینَتْدِز 

، وت یهزنم  سپ  يراد  نم  هب  هک  یناسحا  نم و  رب  تسا  وت  ياهتمعن  نتخاس  لماک  يارب  اهنیا  همه  ییازفیب و  نم  رب 
ْتَمُظَعَو  َكُؤآمْسا ، ْتَسَّدَقَت  ٍدیجَم ، ٍدیمَح  ٍدیعُم  ٍئِْدبُم  ْنِم  َکَناْحبُس 

تسا  گرزب  وت و  ياهمان  تسا  هزیکاپ  یسب  يراوگرزب  هدوتس و  هدننادرگزاب و  یتمعن و  هدنزاغآ  هک  هّزنم 
اِهب ُمُوقَأ  َكایاطَع  ُّيا  ْمَأ  ًارْکِذَو ، ًادَدَع  یصْحا  یهلا  ای  َکِمَِعن  ُيَأَف  َكُؤآلا ،

هب  تیاهاطع  زا  کی  مادک  يارب  ای  منک  دای  هدروآرد و  هرامشب  ار  تیاهتمعن  زا  کی  مادک  نم  دوبعميا  سپ  وت  ياهتمعن 
اَِهب ًاْملِع  َُغْلبَی  َْوأ  َنوُّدآْعلا ، اَهَیِصُْحی  ْنا  ْنِم  ُرَثْکا  ِّبَر  ای  َیِهَو  ًارْکُش ،

شناد  ای  دنرامشب  ار  اهنآ  دنناوتب  نارگباسح  هک  تسا  نآ  زا  شیب  نم  راگدرورپ  يا  اهنآ  هک  یتروص  رد  منک  مادقا  يرازگساپس 
ُرَثْکَأ ِءآَّرَّضلاَو ، ِّرُضلا  َنِم  َّمُهَّللا  یِّنَع  َْتأَرَدَو  َْتفَرَص  ام  َُّمث  َنوُِظفاْحلا ،

هدوب  رتشیب  یتشاد  زاب  هدرک و  رود  نم  زا  يراتفرگ  یتخس و  زا  ار  هچنآ  ادخ  يا  سپس  دسر  اهنادب  ناظفاح 
. ِءآَّرَّسلاَو ِۀَِیفاْعلا  َنِم  یل  َرَهَظ  اَّمِم 

. یشوخ یتسردنت و  زا  دش  راکشآ  میارب  هچنآ  زا 
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***
ِِصلاخَو  ینیقَی  ِتامَزَع  ِدْقَعَو  ینامیا  ِۀَقیقَِحب  یهلا  ای  ُدَهْشا  اَن  اَو 

صلاخ  دیحوت  وتسا  هتسب  نادب  منیقی  تامیمصت  هچنادب  مدوخ و  نامیا  تقیقح  هب  ایادخ  مهد  یهاوگ  نم  و 
ِرُون يراجَم  ِِقئالَعَو  يریمَض  ِنُونْکَم  ِنِطابَو  يدیحَْوت  ِحیرَص 

رون دید  ياههتشر  مداهن و  هدیشوپرس  نورد  دوخ و  هبئاشیب  و 
ِفیراذَخ  َو  یسْفَن  ِبِراسَم  ِقْرُخ  َو  ینیبَج  ِۀَْحفَص  ِریراساَو  يرََصب 

ياههدرپ  مسفنت و  ياههار  ياههنخر  میناشیپ و  هحفص  طوطخ  منامشچ و 
ِْهیَلَع  ْتَقَبْطا  َو  ْتَّمُض  ام  َو  یعْمَس  ِخامِس  ِبِراسَم  َو  ینینْرِع  ِنِرام 

دریگ رارق  مه  يور  دبسچب و  هچنآ  مشوگ و  هدرپ  ياههار  مینیب و  همرن 
ِِتبانَم  َو  یّکَفَو  یمَف  ِکَنَح  ِزَْرغَمَو  یناِسل  ِْظَفل  ِتاکَرَح  َو  َياتَفَش ،

ماهراورآ  ناهد و  يالاب ) کف   ) ماک تسویپ  لحم  منابز و  ظفلت  ياهتکرح  مبل و  ود  نآ  رب 
ِغِراف  ِعُوُلب  َو  یسْأَر  ِّما  َِۀلامِحَو  یبَرْشَم  َو  یمَعْطَم  ِغاسَم  َو  یسارْضا 

هب  لصتم  قلح )  ) هلول مرس و  زغم  بصع  هتشر و  میاهیندیماشآ و  كاروخ و  ندیشچ  لحم  میاهنادند و  ندمآ  نوریب  لحم  و 
862 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ینیتَو  ِْلبَح  ِِلئامح  َو  يرْدَص  ُرُومات  ِْهیَلَع  َلَمَتْشا  اَم  َو  یُقنُع  ِِلئآبَح 
مبلق  گر  ياههتشر  ماهنیس و  هسفق  ار  نآ  هتفرگرب  رد  هچنآ  مندرگ و  ياهگر 

ُفیسارَش  ُْهتَوَح  ام  َو  يِدبَک  یشاوَح  ِذْالفَأ  َو  یْبلَق  ِباجِح  ِطاِین  َو 
ياهناوختسا  درادرب  رد  ار  هچنآ  مرگج و  رانک  هشوگ و  ياههراپ  ملد و  هدرپ  گرهاش  و 

یِلمانا  ُفارْطاَو  یِلماوَع  ُْضبَقَو  یلِصافَم  ُقاقِح  َو  یعالْضا 
مناتشگنا و رس  فارطا  مندب و  تالضع  ضابقنا  میاهناوختسا و  ياهدنبرس  میاههدند و 

یُّخم  َو  یماظِع  َو  یبَصَق  َو  یبَصَع  َو  يرََشب  َو  يْرعَشَو  یمَد  َو  یمَْحلَو 
مزغم  مناوختسا و  مقاس و  مبصع و  متسوپ و  هرشب  مندب و  يوم  منوخ و  متشوگ و 

ام َو  یعاضِر  َماَّیا  َِکلذ  یلَع  َجَسَْتنا  اَم  َو  یحِراوَج  ُعیمَج  َو  یقوُرُع  َو 
ار هچنآ  میگراوخریش و  نارود  زا  هدش  هتفاب  اهنیا  رب  هچنآ  محراوج و  اضعا و  مامت  میاهگر و  و 

یعوُکُر  ِتاکَرَح  َو  ینوُکُسَو  یتَظْقَی  َو  یمَْون  َو  یّنِم  ُضْرَْألا  ِتَّلقا 
عوکر و ياهتکرح  مندیمرآ و  میرادیب و  مباوخ و  هتفرگ و  دوخ  رب  نم  زا  نیمز 

َْول ِباقْحَْألا ، َو  ِراصعَْألا  يَدَم  ُتْدَهَتْجا  َو  ُْتلَواح  َْول  ْنا  يدوُجُسَو 
نینچ  هک  ضرف  رب  راصعا  نورق و  لوط  رد  مشوکب  مریگب و  میمصت  رگا  هک  مهد ) یهاوگ   ) نم دوجس 

َکِّنَِمب  اَّلا  َِکلذ  ُْتعَطَتْسا  اَم  َکِمُْعنَأ ، ْنِم  ٍةَدِحاو  َرْکُش  َيِّدَؤُأ  ْنا  اُهتْرِّمُع 
هک  دوخ  فطل  هب  زج  تسناوت  مهاوخن  مروآ  اجب  ار  وت  ياهتمعن  زا  یکیرکش  مهاوخب  منکب و  يرمع 

َْول َو  ْلَجا ، ًادیتَع ، ًافِراط  ًءآنَث  َو  ًادیدَج ، ًاَدبا  َكُرْکُش  ِِهب  َّیَلَع  ِبَجوُْملا 
رگا يرآ و  ددرگ  رادهشیر  هزات و  یشیاتس  بجوم  ون و  زا  هرابود  ار  تیرازگساپس  نم  رب  دنک  بجاو  دوخ  نآ 

، ِهِِفنا َو  ِهِِفلاس  َکِماْعنا  يدَم  َیِصُْحن  ْنَأ  َکِمانا ، ْنِم  َنوُّدآْعلاَو  اَنا  ُتْصَرَح 
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هدنیآ  هتشذگ و  زا  ار  وت  ياهیشخبتمعن  هزادنا  میهاوخب  هک  تقولخم  زا  نارگباسح  نم و  مشاب  صیرح 
ُِربْخُْملا َْتنا  َو  َِکلذ ، ّینأ  َتاْهیَه  ًادَما ، ُهانیَصْحا  َو ال  ًادَدَع ، ُهانْرَصَح  ام 

وت تسا و  رـسیم  يزیچ  نینچ  اجک  تاهیه ! مینک ! اصحا  ار  نآ  هزادـنا  نامز و  رظن  زا  هن  میروآرد و  هرامـشب  میناوتن  میروآرد  باسح  هب 
دوخ

«. اهوُصُْحت ِهَّللا ال  َۀَمِْعن  اوُّدُعَت  ْنا  َو  : » ِقِداَّصلا ِأَبَّنلا  َو  ِقِطاَّنلا ، َِکباتِک  یف 
« درک دیناوتن  اصحا  ار  ادخ  تمعن  دیرامشب  رگا   » هک ياهداد  ربخ  تتسرد  تسار و  ربخ  ایوگ و  باتک  رد 

ْمِْهیَلَع  َْتلَْزنا  ام  َُکلُسُر  َو  َكُؤآِیْبنا  ْتَغََّلب  َو  َكُؤآْبناَو ، َّمُهَّللا  َُکباتِک  َقَدَص 
شیوخ  یحو  زا  ناشیا  رب  ار  هچره  تنالوسر  ناربمیپ و  دندناسر  تسا و  تسار  يداد  هک  يربخ  وت و  باتک  ایادخ 

863 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
. َِکنید ْنِم  ْمِِهب 1191 ] َو  ْمَُهل  َتْعَرَش  َو  َِکیْحَو ، ْنِم 

. دوخ نییآ  نید و  زا  اهنآ  هلیسوب  اهنآ و  يارب  يدرک  عیرشت  ار  هچنآ  يداتسرف و  ورف 
ُلُوقَأ  َو  یعْسُو  َو  یتَعاط  ِغَْلبَم  َو  يّدِج  َو  يدْهَِجب  ُدَهْشا  یهلا  ای  ّینَأ  َْریَغ 

زا معسو و  تعاط و  ییاسر  هزادنا  هب  مششوک و  یعس و  هب  مهد  یهاوگ  نم  ادوبعم  هکنیا  زج 
َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  ًاثوُرْوَم ، َنوُکَیَف  ًاَدلَو  ْذِخَّتَی  َْمل  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  ًاِنقُوم ، ًانِمُْؤم 

شیارب  تسین  دنرب و  ثرا  وا  زا  ات  يدنزرف  دریگن  هک  تسازس  ار  ییادخ  شیاتس  میوگیم  نیقی  نامیا و  يور 
امیف ُهَِدفُْریَف  ِّلُّذلا  َنِم  ٌِّیلَو  َو ال  َعَدَْتبا ، اَمیف  ُهَّدآُضیَف  ِهِْکُلم  یف  ٌکیرَش 

دنک شکمک  ات  دراد  يراوخ  زا  يرادهگن  هن  ودروآ  دیدپ  هچنآ  رد  دننک  تیّدض  وا  اب  ات  ییاورنامرف  رد  یکیرش 
، اتَرَّطَفَت َو  اتَدَسََفل  ُهَّللا  اَّلا  ٌۀَِهلا  امِهیف  َناک  َْول  ُهَناْحبُس ، ُهَناْحبُسَف  َعَنَص ،

یــشالتم مـه  زا  دـندشیم و  هاـبت  ود  ره  وا  زج  ینایادـخ  نـیمز  نامــسآ و  رد  دوـب  رگا  هـک  هّزنم  داـب  هّزنم  سپ  دروآ  دوـجوب  هـچنآ  رد 
دنتشگیم

َُهل  ْنُکَی  َْملَو  َْدلُوی ، َْمل  َو  ِْدلَی  َْمل  يذَّلا  ِدَمَّصلا ، ِدَحَْألا  ِدِحاْولا  ِهَّللا  َناْحبُس 
شیارب  تسین  تسین و  یسک  دنزرف  درادن و  دنزرف  هک  يزاینیب  ياتکی  هناگی  يادخ  تسا  هّزنم 

ِِهئآِیْبنا  َو  َنیبَّرَقُْملا ، ِِهتَِکئآلَم  َدْمَح  ُلِداُعی  ًادْمَح  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  ٌدَحا ، ًاوُفُک 
ناربمیپ  وا و  بّرقم  ناگتشرف  شیاتس  ربارب  هک  یشیاتس  تسا  ار  يادخ  شیاتس  سک  چیه  ییاتمه 

َنیبِّیَّطلا  ِِهلآ  َو  َنیِّیبَّنلا ، ِمَتاخ  ٍدَّمَُحم  ِِهتَرَیِخ  یلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو  َنیلَسْرُْملا ،
كاپ و لآ  ناربمیپ و  متاخ  دّمحم  شقلخ  نیرتهب  رب  ادخ  دورد  دشاب و  شلسرم 

. َمَّلَسَو َنیصَلخُْملا ، َنیرِهاَّطلا 
. مالس داب و  وا  صلاخ  هزیکاپ و 

کـشا هک  یلاح  رد  تشاد و  هضرع  ار  دوخ  تجاح  راگدرورپ  سیدقت  حـیبست و  یهلا و  فاصوا  همه  نآ  رکذ  زا  سپ  ترـضح ، هاگنآ 
: تفگ دوب  ریزارس  شکرابم  نامشچ  زا 

ینِقُْشت  الَو  َکیْوقَِتب ، ینْدِعْساَو  َكارا ، ّیناَک  َكاشْخا  یْنلَعْجا  َّمُهَّللا 
متخبدب  تینامرفان  هطساو  هب  نادرگ و  متخبشوخ  شیوخ  زا  يراکزیهرپ  هب  تمنیبیم و  ایوگ  هک  نک  تدوخ  ناسرت  منانچ  ایادخ 

َبِحُأ  یّتَح ال  َكِرَدَق ، یف  یل  ْكِرابَو  َِکئآضَق ، یف  یلْرِخَو  َِکتَیِصْعَِمب ،
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هک  مشابن  نانچ  ات  نادرگ  كرابم  میارب  ار  تتاردقم  نک و  ردقم  میارب  ریخ  دوخ  تشونرس  رد  نکم و 
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یسْفَن  یف  َيانِغ  ْلَعْجا  َّمُهَّللا  َْتلَّجَع ، ام  َریْخاَت  الَو  َتْرَّخا ، ام  َلیْجعَت 
نم  سفن  رد  يزاینیب  هد  رارق  ایادخ  ياهتخادنا  شیپ  وت  ار  هچنآ  ریخأت  هن  مهاوخب و  ياهتخادنا  سپ  وت  ار  هچنآ  لیجعت 

َةَریصَْبلاَو يرََصب  یف  َروُّنلاَو  یلَمَع  یف  َصالْخِْإلاَو  یْبلَق  یف  َنیقَْیلاَو 
ییانیب  ماهدید و  رد  ینشور  مرادرک و  رد  صالخا  ملد و  رد  نیقی  و 

یّنِم  ِْنیَثِراْولا  يرََصبَو  یعْمَس  ْلَعْجاَو  یحِراوَِجب  ینْعِّتَمَو  ینید  یف 
( دنشاب تمالسب  گرم  مد  ات  هک   ) نادرگ نم  ثراو  ارم  مشچ  شوگ و  نک و  دنمهرهب  محراوج  اضعا و  زا  ارم  منید و  رد 

َِکلِذب  َِّرقاَو  یبِرآَم  َو  يراث  ِهیف  ینِراَو  ینَمَلَظ  ْنَم  یلَع  ینْرُْصناَو 
هرابنیا  رد  ار  ماهدید  نایامنب و  نم  هب  شاهرابرد  ار  میوزرآ  ارم و  يریگماقتنا  هدرک و  متس  نم  هب  هک  سک  نآ  رب  هد  میرای  و 

ْأَسْخاَو یتَئیطَخ  یل  ْرِفْغاَو  یتَرْوَع  ُْرتْساَو  یَتبْرُک  ْفِشْکا  َّمُهَّللا  یْنیَع 
ناطیش  زرمایب و  میاطخ  ناشوپب و  میاهیتشز  نک و  فرطرب  ار  متنحم  ایادخ  نک  نشور 

ِةَرِخْألا ِیف  اْیلُْعلا  َۀَجَرَّدلا  یهلا  ای  یل  ْلَعْجاَو  یناهِر  َُّکفَو  یناْطیَش 
ترخآ  رد  الاو  هجرد  نم  يارب  ایادخ  هد  رارق  ناهَِرب و  ورِگ  زا  ار  ماهمذ  نارب و  نم  زا  ار  منمیرها  و 

ََکلَو  ًاریَصب ، ًاعیمَس  ینَْتلَعَجَف  ینَتْقَلَخ  امَک  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللا  یلوُْألاَو 
يداد  مرارق  انیب  اونش و  يدیرفآ و  ارم  هک  تسار  وت  دمح  ایادخ  ایند  رد  و 

ْنَع  َْتنُک  ْدَقَو  یب  ًۀَمْحَر  ًاّیِوَس  ًاْقلَخ  ینَْتلَعَجَف  ینَتْقَلَخ  امَک  ُدْمَْحلا 
زا وت  هک  یتروص  رد  یتسارآ  وکین  ار  متقلخ  یتشاد  نم  هب  هک  يرهم  يور  زا  يدیرفآ و  ارم  هک  تسار  وت  شیاتس  و 

ینَتْأَْشنا  اِمب  ِّبَر  یتَرِْطف  َْتلَّدَعَف  ْینَتْأََرب  اِمب  ِّبَر  ًاِّینَغ ، یْقلَخ 
مدوجوب هک  روط  نآ  هب  اراگدرورپ  يدرب  راکب  لادتعا  متقلخ  رد  يدروآدـیدپ و  ارم  هک  روط  نآ  هب  اراگدرورپ  يدوب  زاینیب  نم  تقلخ 

يدروآ و
اِمب ِّبَر  ینَْتیَفاع  یسْفَن  یفَو  ََّیلا  َْتنَسْحا  اِمب  ِّبَر  یتَروُص  َْتنَسْحاَف 

هکنانچ  نآ  اراگدرورپ  يداد  متیفاعو  يدرک  ناسحا  نم  هب  هک  روط  نآ  هب  اراگدرورپ  يدرک  وکین  ار  متروص 
ْنِمَو  ینَْتَیلْوا  اِمب  ِّبَر  ینَْتیَدَهَف  َّیَلَع  َتْمَْعنا  اِمب  ِّبَر  ینَتْقَّفَوَو  ینَتْاَلَک 

ناسحا دروم  ارم  هچنانچ  اراگدرورپ  يدومرف  متیادـه  هدرک و  ماعنا  نم  رب  هکناـنچ  نآ  اراـگدرورپ  یتشاد  مقفوم  يدرک و  تظفاـحم  ارم 
زا هداد و  رارق 

ینَْتیَنْغا  اِمب  ِّبَر  ینَْتیَقَسَو  ینَتْمَعْطا  اِمب  ِّبَر  ینَْتیَطْعا  ٍْریَخ  ِّلُک 
يدرک  مزاینیب  هکنانچ  نآ  اراگدرورپ  يدناشون  يدناروخ و  ارم  هکنانچ  نآ  اراگدرورپ  يدرک  اطع  نم  هب  يریخ  ره 

َكِْرتِس  ْنِم  ینَتْسَْبلا  اِمب  ِّبَر  ینَتْزَزْعاَو  ینَْتنَعا  اِمب  ِّبَر  ینَْتیَْنقاَو 
يدناشوپ  تیافصاب  تعلخ  زا  ارم  هکنانچ  نآ  اراگدرورپ  يدیشخب  متزع  يداد و  مکمک  هکنانچ  نآ  اراگدرورپ  يداد  ماهیامرس  و 
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، ٍدَّمَُحم ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  یفاْکلا  َکِْعنُص  ْنِم  یل  َتْرَّسَی  َو  یفاَّصلا 

دّمحم و لآ  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  يدرک ) ماعنا  همه  نیا  هکنانچ   ) يدراذگ مرایتخا  رد  یفاک  دح  هب  تتاعونصم  زا  و 
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ْنِم  ینَِّجنَو  ِماَّیَْألا ، َو  یلایَّللا  ِفوُرُص  َو  ِروُهُّدلا ، ِِقئآَوب  یلَع  یّنِعاَو 
ياهساره  زا  اهزور و  اهبش و  ياهشکمشک  راگزور و  راوگان  ياهدمآشیپ  رب  هد  مکمک 

ِیف  َنوُِملاَّظلا  ُلَمْعَی  ام  َّرَش  ینِفْکاَو  ِةَرِخْألا ، ِتابُرُکَو  اْینُّدلا  ِلاوْها 
امرف تیافک  ارم  دنهد  ماجنا  نیمز  رد  نارگمتس  هچنآ  رش  زا  هد و  متاجن  ترخآ  ياههودنا  ایند و 

ینید  َو  یسْفَن  یف  َو  ینِقَف  ُرَذْحا  امَو  ینِفْکاَف  ُفاخا  ام  َّمُهَّللا  ِضْرَْألا ،
منید  مدوخ و  راد و  مهاگن  مرذحرب ، هچنآ  زا  نک و  متیافک  مسرتیم  هچنآ  زا  ایادخ 

امیف َو  ینُْفلْخاَف  یلام  َو  یلْها  یف  َو  ینْظَفْحاَف  يرَفَس  یف  َو  ینْسُرْحاَف 
هچنآ  رد  شاب و  نم  نیشناج  ملام  هداوناخ و  رد  نک و  متظفاحم  رفس  رد  نک و  ظفح  ار 

ینْمِّظَعَف  ِساَّنلا  ُِنیْعا  یف  َو  یْنلِّلَذَف  یسْفَن  یف  َو  یل  ْكِرابَف  ینَْتقَزَر 
نک و مگرزب  مدرم  مشچ  رد  نک و  راوخ  مدوخ  شیپ  رد  ارم  هد و  تکرب  يا  هدرک  میزور 

یتَریرَِسب  َو  ینْحَضْفَت  الَف  یبُونُِذب  َو  ینْمِّلَسَف  ِْسنِْإلا  َو  ِّنِْجلا  ِّرَش  ْنِمَو 
منطاب  ياههشیدنا  هب  نکم و  میاوسر  ناهانگ  هب  رادب و  متمالسب  سنا  نج و  رش  زا 

الَف َكِْریَغ  یلا  َو  یْنُبلْسَت  الَف  َکَمَِعن  َو  یِنلَْتبَت  الَف  یلَمَِعب  َو  ینِزُْخت  الَف 
يرگید  هب  تدوخ  زجب  ریگم و  نم  زا  ار  تیاهتمعن  زاسم و  مراچد  مرادرک  هب  نکم و  ماهدنکفارس 

ٍدیَعب یلا  ْما  ینُعَطْقَیَف  ٍبیرَق  یلا  یُنلِکَت  ْنَم  یلا  یهلا  یْنلِکَت 
ای دنک  رود  دوخ  زا  ارم  هک  ياهناگیب  ای  دَُرِبب  نم  زا  هک  يدنواشیوخ  هب  ایآ  ینکیم  مراذگاو  هک  هب  ایادخ  نکم  مراذگاو 

وُکْشا يْرما  ُکیلَمَو  ّیبَر  َْتناَو  یل  َنیفَعْضَتْسُْملا  َیلا  ْما  ینُمَّهَجَتَیَف 
يوسب  نم  راک  رادمامز  نم و  راگدرورپ  ییوت  دنرمش و  مراوخ  هک  یناسک  هب 

الَف یهلا  يْرما  ُهَتْکَّلَم  ْنَم  یلَع  یناوَهَو  يراد  َدُْعب  َو  یَتبْرُغ  َْکَیلا 
سپ  ایادخ  يدرک  نم  راک  رادمامز  هکیسک  دزن  میراوخ  ماهناخ و  يرود  دوخ و  تبرغ  زا  مرآ  تیاکش  وت 

َْریَغ َکَناْحبُس  یلابا  الَف  َّیَلَع  َْتبِضَغ  ْنُکَت  َْمل  ْناَف  َکَبَضَغ ، َّیَلَع  ِْللُْحت 
هکنیا  زج  وت - یهزنم  مرادن - یکاب  یشاب  هدرکن  مشخ  نم  رب  رگا  رابم و  نم  رب  ار  دوخ  مشخ 

َُهل  ْتَقَرْشا  يذَّلا  َکِهْجَو  ِرُوِنب  ِّبَر  ای  َُکلَئْساَف  یل  ُعَسْوا  َکَتَِیفاع  َّنا 
نادب  دش  نشور  هک  تتاذ  رون  هب  اراگدرورپ  مهاوخ  وت  زا  سپ  نم  يارب  تسا  رتعیسو  وت  تیفاع  لاح  نیع  رد 

866 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
َنیلَّوَْألا  ُْرما  ِِهب  َُحلَص  َو  ُتاُملُّظلا ، ِِهب  ْتَفِشُک  َو  ُتاومَّسلاَو ، ُضْرَْألا 

نیلّوا  راک  نادب  دش  حالصا  اهیکیرات و  نادب  دش  فرطرب  اهنامسآ و  نیمز و 
ََکل  َکَطَخَس ، یب  َلِْزُنت  الَو  َِکبَضَغ ، یلَع  ینَتیُمت  ْنا ال  َنیرِخْألاَو ،

هذخاؤم  ییامرفم  لزان  نم  رب  ار  تمشخ  یناریمن و  شیوخ  بضغ  لاح  رب  ارم  هک  نیرخآ  و 
. َْتنا اَّلا  َهلا  ال  ِکلذ ، َْلبَق  یضَْرت  یّتَح  یْبتُْعلا 1192 ] ََکل  یْبتُْعلا 

. تسین وت  زج  يدوبعم  يوش  یضار  نآ  زا  شیپ  هک  یهاگ  ات  تسوت  قح  تساوخزاب  و 
***

، َۀَکَرَْبلا ُهَْتلَلْحا  يذَّلا  ِقیتَْعلا  ِْتیَْبلاَو  ِمارَْحلا ، ِرَعْشَْملاَو  ِمارَْحلا ، ِدَلَْبلا  َّبَر 
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يدرک  لزان  نادب  ار  تکرب  هک  ياهناخ  نآ  ياهبعک  هناخ  مارحلا و  رعشم  مرتحم و  رهش  راگدرورپ  هک 
َغَبْسا  ْنَم  ای  ِهِْملِِحب ، ِبُونُّذلا  ِمیظَع  ْنَع  افَع  ْنَم  ای  ًاْنما ، ِساَّنِلل  ُهَْتلَعَجَو 

هب  ار  اهتمعن  هک  يا  يرذگرد  دوخ  يرابدرب  هب  گرزب  ناهانگ  زا  هکیسک  يا  يداد  رارق  ینما  هناخ  نامدرم  يارب  ار  نآ  و 
ای یتَّدِش  یف  یتَّدُع  ای  ِهِمَرَِکب ، َلیزَْجلا  یَطْعا  ْنَم  ای  ِِهلْضَِفب ، َءآمْعَّنلا 

يا  یتخس  رد  ماهریخذ  يا  یهدب  دوخ  مرک  هب  ار  نایاش  يایاطع  هک  يا  ینادرگ  ناوارف  دوخ  لضف 
یهلا  ای  یتَمِْعن  یف  یِّیلَو  ای  یَتبْرُک  یف  یثایِغ  ای  یتَدْحَو  یف  یبِحاص 

نم  دوبعم  يا  متمعن  رد  نم  یلو  يا  يراتفرگ  رد  نم  سردایرف  يا  ییاهنت  رد  ممدمه  قیفر و 
َلیئَْربَج  َّبَرَو  َبوُقْعَیَو ، َقحْساَو  َلیعامْساَو ، َمیهاْربا  یئابآ  َهلاَو 

لیئربج  راگدرورپ  بوقعی و  قاحسا و  دوبعم )  ) لیعمسا و میهاربا و  مناردپ  دوبعم  و 
، َنیبَجَْتنُْملا ِِهلآ  َو  َنیِّیبَّنلا ، ِِمتاخ  ٍدَّمَُحم  َّبرَو  َلیفارْساَو ، َلیئاکیمَو 

شاهدیزگرب  لآ  ناربمیپ و  متاخ  دّمحم  راگدرورپ  ولیفارسا  لیئاکیم و  و 
هطَو  صعیهک ، َلِّزَنُمَو  ِناقْرُْفلاَو ، ِرُوبَّزلاَو  ِلیْجنِْإلاَو  ِةاروَّتلا  َلِْزنُمَو 

هط  صعیهک و  هدننکلزان  نآرق و  روبز و  لیجنا و  تاروت و  هدنتسرفورف  و 
، اِهتَعَس یف  ُبِهاذَْملا  ِینییُْعت  َنیح  یفْهَک  َْتنا  ِمیکَْحلا ، ِنآرُْقلاَو  سیَو ،

دنراد هک  یتعسو  همه  اب  اههار  دننک  ماهدنامرد  هک  یماگنه  نم  هانپ  ییوت  زومآ » تمکح  نآرق  سی و   » و
َْتناَو  َنیِکلاْهلا ، َنِم  ُْتنَُکل  َُکتَمْحَر  الَْولَو  اِهبْحُِرب ، ُضْرَْألا  َِیب  ُقیضَتَو 

ییوت  مدوب و  هدش  كاله  نم  متح  روطب  وت  تمحر  دوبن  رگا  شیروانهپ و  همه  اب  دریگ  گنت  نم  رب  نیمز  و 
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يدِّیَُؤم  َْتنا  َو  َنیحوُضْفَْملا ، َنِم  ُْتنَُکل  َياَّیا  َكُْرتَس  الَْولَو  یتَْرثَع  ُلیقُم 
هک  ییوت  مدوب و  ناگدشاوسر  زا  نم  ًامّلسم  دوبن  وت  یشوپهدرپ  رگا  مشزغل و  ریگهدیدان 

ْنَم  ای  َنیبُوْلغَْملا ، َنِم  ُْتنَُکل  َياَّیا  َكُرْصَن  َْول ال  َو  یئآدْعا  یلَع  ِرْصَّنلِاب 
هک  يا  مدوب  هدش  بولغم  نموت  يرای  دوبن  رگا  یهد و  يرای  منانمشد  رب  ارم  دوخ  يرای  هب 

َُهل  ْتَلَعَج  ْنَم  ای  َنوُّزَتْعَی ، ِهِّزِِعب  ُُهئآِیلْواَف  ِۀَْعفِّرلا ، َو  ِّوُمُّسلِاب  ُهَسْفَن  َّصَخ 
هک  يا  دنبای  تزع  وا  تزع  هلیسوب  شناتسود  يرترب و  يدنلب و  هب  ار  دوخ  هدرک  صوصخم 

َۀَِنئاخ ُمَْلعَی  َنوُِفئاخ ، ِِهتاوَطَس  ْنِم  ْمُهَف  ْمِِهقانْعا ، یلَع  ِۀَّلَذَْملا  َرین  ُكُولُْملا 
( تنایخ ای   ) تکرح دنادیم  دنناسرت  شَتَوَطَس  زا  اهنآ  دنراذگ و  ندرگ  هبيراوخ  قوط  شربارب  رد  ناهاشداپ 

ْنَم  ای  ُروُهُّدلاَو ، ُۀَنِمْزَْألا  ِِهب  یتْاَت  ام  َْبیَغ  َو  ُروُدُّصلا ، یِفُْخت  امَو  ُِنیْعَْألا 
هک  يا  تساهراگزور  اهنامز و  نومک  رد  هک  یثداوح  دننک و  ناهنپ  اههنیس  ار  هچنآ  اهمشچ و 

اَّلا ُهُمَْلعَی  ْنَم ال  ای  َوُه ، اَّلا  َوُه  ام  ُمَْلعَی  ْنَم ال  ای  َوُه ، اَّلا  َوُه  َْفیَک  ُمَْلعَی  ال 
زج ار  وا  دنادن  هک  يا  وا  زج  وا  تسیچ  دنادن  هک  يا  وا  دوخ  زج  ار  وا  یگنوگچ  دنادن 

َُهل  ْنَم  ای  ِءآمَّسلِاب ، َءآوَْهلا  َّدَسَو  ِءآْملا ، یَلَع  َضْرَْألا  َسَبَک  ْنَم  ای  [، 1193] َوُه
هک  يا  یتسب  نامسآ  هب  ار  اوه  يدُرب و  ورف  بآ  رب  ار  نیمز  هک  يا  وا  دوخ 

ِبْکَّرلا  َضِّیَقُم  ای  ًاَدبا ، ُعِطَْقنَی  يذَّلا ال  ِفوُْرعَْملا  اَذ  ای  ِءآمْسَْألا ، ُمَرْکا 
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تاجن  يارب  ناوراک  هدنرامگ  يا  دوشن  عطق  زگره  هک  یناسحا  هدنراد  يا  تسوا  زا  اهمان  نیرتیمارگ 
ِۀَّیِدُوبُْعلا َدَْعب  ُهَلِعاجَو  ِّبُْجلا ، َنِم  ُهَجِرُْخمَو  ِْرفَْقلا ، ِدَلَْبلا  ِیف  َفُسُوِیل 

یگدنب  زا  سپ  یهاشداپ  هب  شاهدنناسر  هاچ و  زا  شاهدنروآ  نوریب  فلع و  بآیب و  ياج  نآ  رد  فسوی 
ای ٌمیظَک ، َوُهَف  ِنْزُْحلا  َنِم  ُهاْنیَع  ْتَّضَْیبا  ِنا  َدَْعب  َبوُقْعَی  یلَع  ُهَّدار  ای  ًاِکلَم ،

يا  دوب  مغ  زا  هدنکآ  دوب و  هدش  دیفس  هودنا  زا  شناگدید  هکنآ  زا  سپ  بوقعی  هب  يدنادرگرب  ار  وا  هک  يا 
، ِِهْنبا ِْحبَذ  ْنَع  َمیهاْربا  ْيَدَی  َکِسْمُمَو  َبوُّیا ، ْنَع  يْولَْبلاَو  ِّرُّضلا  َفِشاک 

شرسپ  حبذ  زا  میهاربا  ياهتسد  هدنرادهگن  يا  بویا و  زا  يراتفرگ  یتخس و  هدننک  فرطرب 
َْملَو  ییْحَی  َُهل  َبَهَوَف  اّیِرَکَِزل  َباجَتْسا  ِنَم  ای  ِهِرُمُع ، ِءآنَفَو  ِهِّنِس  ِرَبِک  َدَْعب 

يدیشخب و وا  هب  ار  ییحی  يدناسر و  تباجا  هب  ار  ایرکز  ياعد  هک  يا  شرمع  ندمآرسب  يریپ و  نس  زا  سپ 
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َقَلَف  ْنَم  ای  ِتوُْحلا ، ِنَْطب  ْنِم  َُسنُوی  َجَرْخا  ْنَم  ای  ًادیحَو ، ًادْرَف  ُهْعَدَی 
تفاکش  هک  يا  یهام  مکش  زا  ار  سنوی  دروآ  نوریب  هک  يا  يدراذگماو  سکیب  اهنت و  ار  وا 

ای َنیقَْرغُْملا ، َنِم  ُهَدُونُجَو  َنْوَعِْرف  َلَعَجَو  ْمُهاْجناَف ، َلیئآرْسا  ینَِبل  َرْحَْبلا 
يا  درک  قرغ  ار  شنایرکشل  نوعرف و  وداد  ناشتاجن  ناینوعرف ) زا   ) لیئارساینب و يارب  ار  ایرد 

ْنَم  یلَع  ْلَْجعَی  َْمل  ْنَم  ای  ِِهتَمْحَر ، ْيَدَی  َْنَیب  ٍتارِّشَبُم  َحایِّرلا  َلَسْرا  ْنَم 
( باذع  ) رب دنکن  باتش  هک  يا  شتمحر  ندمآ  شیپاشیپ  یناگدنهد  دیون  ار  اهداب  داتسرف  هک 

ْدَقَو ِدوُحُْجلا ، ِلوُط  ِدَْعب  ْنِم  َةَرَحَّسلا  َذَْقنَتْسا  ِنَم  ای  ِهِْقلَخ ، ْنِم  ُهاصَع 
نانچ  و  رفک ) و   ) راکنا اهلاس  زا  سپ  ار  نوعرف )  ) نارحاس دیشخب  تاجنهک  يا  دوخ  قلخ  زا  نانامرفان 

ص868 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
، ُهوُّدآنَو ُهوُّدآح  ْدَقَو  ُهَْریَغ ، َنوُُدبْعَیَو  ُهَقْزِر ، َنُولُْکاَیِِهتَمِْعن  یف  اْوَدَغ 

تیدـض ینمـشد و  ادـخ  اب  دـندرکیم و  ار  يرگید  شتـسرپ  یلو  دـندروخیم  ار  شیزور  هک  دـندوب  ادـخ  ياهتمعن  هب  مّعنتم  هک  دـندوب 
دنتشاد

، ََکل َدافَن  ًاِمئآد ال  ای  ََکل ، َِّدن  ًاعیَدب ال  ای  ُيَدب ، ای  ُهَّللا  ای  ُهَّللا  ای  ُهَلُسُر ، اُوبَّذَکَو 
يرادن  لاوز  هک  ینادیواج  يا  يرادن  اتمه  هک  يا  هدنروآدیدپ  يا  هدنزاغآ  يا  ادخ  يا  ادخ  يا  دندرکیم  بیذکت  ار  شنالوسر  و 

اِمب ٍسْفَن  ِّلُک  یلَع  ٌِمئآق  َوُه  ْنَم  ای  یتْوَْملا  َِییُْحم  ای  َّیَح ، َنیح ال  ًاّیَح  ای 
هچنادب  سکره  رب  يراد  تبقارم  هک  يا  ناگدرم  نک  هدنز  يادوبن  ياهدنز  هک  هاگنآ  رد  هدنز  يا 

ْمَلَف  یتَئیطَخ  ْتَمُظَعَو  یْنمِرْحَی  ْمَلَف  يرْکُش  َُهل  َّلَق  ْنَم  ای  ْتَبَسَک ،
یلو  تسا  گرزب  میاطخ  دنکن و  ممورحم  یلو  تسا  كدنا  شیارب  نم  يرازگساپس  هک  يا  هداد  ماجنا 

یف  ینَظِفَح  ْنَم  ای  ینْرَهْشَی  ْمَلَف  یصاعَْملا  یَلَع  ینا  َر  َو  ینْحَضْفَی 
رد ارم  هک  يا  دردن  ماهدرپ  یلو  دنیب  شیوخ  ینامرفان  رب  ارم  دنکن و  میاوسر 

ُهُمَِعنَو  یصُْحت  يْدنِع ال  ِهیدایا  ْنَم  ای  يرَبِک  یف  ینَقَزَر  ْنَم  ای  يرَغِص 
شیاهتمعن  دیاین و  هرامشب  يدرک  نم  هب  هک  ییاهتمحرم  هزادنا  هک  يايداد  میزور  یگرزب  رد  هک  يا  يدرک  تظفاحم  یکدوک 
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ِۀَئاسِْإلِاب ُُهتْضَراعَو  ِناسْحِْإلاَو ، ِْریَْخلِاب  ینَضَراع  ْنَم  ای  يزاُجت  ال 
يدب  هب  وا  اب  نم  یلو  ناسحا  یکین و  هب  نم  اب  دش  ورهبورهک  يا  دشابن  نکمم  یفالت  ار 

ای ِناِنْتمِْإلا ، َرْکُش  َفِرْعا  ْنا  ِْلبَق  ْنِم  ِنامیْإِلل  ینادَه  ْنَم  ای  ِنایْصِْعلاَو ،
هک  يا  ار  شتمعن  يرازگساپس  هقیرط  مسانشب  هکنآ  زا  شیپ  درک  تیاده  نامیا  هب  ارم  هک  يا  مدش  ورهبور  هانگ  و 

ینَعَبْشاَف  ًاِعئاجَو  یناسَکَف  ًانایْرُعَو  ینافَشَف  ًاضیرَم  ُُهتْوَعَد  ْنَم 
درک مریس  وا  یگنسرگ و  رد  دناشوپ و  ارم  وا  یگنهرب و  رد  داد و  میافش  وا  يرامیب و  لاح  رد  شمدناوخ 
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ًادیحَوَو ینَفَّرَعَف  اًلِهاجَو  ینَّزَعاَف  اًلیلَذَو  یناوْراَف  ًاناشْطَعَو 

ییاهنت  رد  دیشخب و  متفرعم  وا  ینادان و  رد  دیشخب و  متزع  وا  يراوخ و  رد  درک و  مباریس  وا  یگنشت و  رد  و 
ْمَلَف  ًاِّینَغَو  ینَرَصَنَف  ًارِصَْتنُمَو  ینانْغاَف  ًاّلِقُمَو  ینَّدَرَف  ًاِبئاغَو  ینَرَّثَکَف 

يدنمتورث رد  داد و  میرای  وا  یهاوخکمک و  رد  درک و  میاراد  وا  يرادن و  رد  دنادرگ و  مزاب  وا  يرود و  رد  داد و  تیعمج  ینوزف  وا  و 
وا و 

ای ُرْکُّشلاَو  ُدْمَْحلا  َکَلَف  یناَدَْتباَف  َِکلذ  ِعیمَج  ْنَع  ُتْکَْسماَو  یْنُبلْسَی 
يا  ساپس  دمح و  تسوت  نآ  زا  سپ  يدرک  زاغآ  وت  متسب  مد  اههتساوخ  نیا  همه  زا  هک ) یماگنه   ) دومرفن و بلس  نم  زا 

یتَرْوَع  َرَتَس  َو  یتَوْعَد  َباجا  َو  یَتبْرُک  َسَّفَن  َو  یتَْرثَع  َلاقا  ْنَم 
دناشوپ و ار  مبیع  دومرف و  تباجا  ار  میاعد  درک و  رود  نم  زا  ار  یگتفرگ  تفرگ و  هدیدان  ار  مشزغل  هک 

َکَمَِعن  َّدُعا  ْنا  َو  يّوُدَع  یلَع  ینَرَصَن  َو  یتَِبلَط  ینَغََّلب  َو  یبُونُذ  َرَفَغَو 
اهتمعن و مهاوخب  رگا  داد و  يرای  منمشد  رب  دیناسر و  ماهتساوخ  هب  دیزرمآ و  ار  مناهانگ 

يذَّلا  َْتنا  َْتنَنَم ، يذَّلا  َْتنا  َيالْوَم  ای  اهیصْحا ، َکِحَنِم ال  َِمئارَکَو  َکَنَنِمَو 
هک  ییوت  نیا  يداهن و  ّتنم  هک  ییوت  نیا  نم  يالوم  يا  مناوتن  مرامشب  ار  وت  گرزب  محارم  اهاطع و 

َْتنا  َْتلَْضفا ، يذَّلا  َْتنا  َْتلَمْجا ، يذَّلا  َْتنا  َْتنَسْحا ، يذَّلا  َْتنا  َتْمَْعنا ،
ییوت  نیا  يدیشخب  ینوزف  هک  ییوت  نیا  يدرک  یکین  هک  ییوت  نیا  يدومرف  ناسحا  هک  ییوت  نیا  يداد  تمعن 

، َْتیَطْعا يذَّلا  َْتنا  َْتقَّفَو ، يذَّلا  َْتنا  َْتقَزَر ، يذَّلا  َْتنا  َْتلَمْکا ، يذَّلا 
يدرک  اطع  هک  ییوت  نیا  يداد  قیفوت  هک  ییوت  نیا  يداد  يزور  هک  ییوت  نیا  يدرک  لماک  هک 

، َْتیَفَک يذَّلا  َْتنا  َْتیَوا ، يذَّلا  َْتنا  َْتیَْنقا ، يذَّلا  َْتنا  َْتیَنْغا ، يذَّلا  َْتنا 
يدرک  تیافک  هک  ییوت  نیا  يداد  يوأم  هک  ییوت  نیا  يدیشخب  تورث  هک  ییوت  نیا  يدرک  زاینیب  هک  ییوت  نیا 

يذَّلا  َْتنا  َتْرَتَس ، يذَّلا  َْتنا  َتْمَصَع ، يذَّلا  َْتنا  َْتیَدَه ، يذَّلا  َْتنا 
هک  ییوت  نیا  يدناشوپ  هک  ییوت  نیا  یتشادهگن  هک  ییوت  نیا  يدرک  تیاده  هک  ییوت  نیا 

َْتنا  َتْزَزْعا ، يذَّلا  َْتنا  َْتنَّکَم ، يذَّلا  َْتنا  َْتلَقا ، يذَّلا  َْتنا  َتْرَفَغ ،
ییوت  نیا  يدیشخب  تزع  هک  ییوت  نیا  يداد  یگریچ  تردق و  هک  ییوت  نیا  یتفرگ  هدیدان  هک  ییوت  نیا  يدیزرمآ 

، َتْرَصَن يذَّلا  َْتنا  َتْدَّیا ، يذَّلا  َْتنا  َتْدَضَع ، يذَّلا  َْتنا  َْتنَعا ، يذَّلا 
يدرک  يرای  هک  ییوت  نیا  يدرک  دییأتهک  ییوت  نیا  يدرک  ینابیتشپ  هک  ییوت  نیا  يدرک  کمک  هک 

َتْکَرابَت  َْتمَرْکا ، يذَّلا  َْتنا  َْتیَفاع ، يذَّلا  َْتنا  َْتیَفَش ، يذَّلا  َْتنا 
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یگرزب و يدرک  مارکا  هک  ییوت  نیا  يداد  تیفاع  هک  ییوت  نیا  يداد  افش  هک  ییوت  نیا 
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یهلا  ای  اَنا  َُّمث  ًاَدبا ، ًابِصاو  ُرْکُّشلا  ََکلَو  ًاِمئآد ، ُدْمَْحلا  َکَلَف  َْتَیلاعَتَو ،
مدوبعم  يا  نم  اما  تساوت و  نآ  زا  دیواج  یمئاد و  يرازگساپس  تسا و  وت  صوصخم  هشیمه  شیاتس  تسوت و  زا  يرترب 

اَن ا  ُْتاَطْخا ، يذَّلا  اَن  ا  ُْتاَسا ، يذَّلا  اَن  یل ا  اهْرِفْغاَف  یبُونُِذب  ُفِرَتْعُْملا 
منم  نیا  مدرک  اطخ  هک  منم  نیا  مدرک  دب  هک  منم  نیا  زرمایب و  ار  اهنآ  سپ  مراد  فارتعا  مناهانگ  هب  هک  متسه  یسک 

اَنا ُتْوَهَس ، يذَّلا  اَنا  ُْتلَفَغ ، يذَّلا  اَنا  ُْتلِهَج ، يذَّلا  اَن  ا  ُتْمَمَه ، يذَّلا 
منم  نیا  مدرک  شومارف  هک  منم  نیا  مدیزرو  تلفغ  هک  منم  نیا  مدرک  ینادان  هک  منم  نیا  متشامگ  تمه  يدب ) هب   ) هک

، ُْتفَلْخا يذَّلااَن  َو ا  ُتْدَعَو ، يذَّلا  اَن  ا  ُتْدَّمَعَت ، يذَّلا  اَنا  ُتْدَمَتْعا ، يِذَّلا 
مدرک  هدعو  فلخ  هک  منم  نیا  مداد و  هدعو  هک  منم  نیا  مدرک  دّمعت  دبراکهب )  ) هک منم  نیا  مدرک  دامتعا  دوخ ) هب  ای  ریغ  هب   ) هک

َیَلَع  َِکتَمِْعِنب  ُْتفَرَتْعا  يِذَّلا  اَن  ا  ُتْرَْرقا ، يذَّلا  اَن  ا  ُْتثَکَن ، يذَّلا  اَن  ا 
مراد  فارتعا  دوخ  شیپ  رد  دوخ و  رب  وت  تمعن  هب  هک  منم  نیا  مدرک  رارقا  يدب  هب  هک  منم  نیا  مدرک  ینکشنامیپ  هک  منم  نیا 

َوُه و  ِهِدابِع ، ُبُونُذ  ُهُّرُضَت  ْنَم ال  ای  یل  اهْرِفْغاَف  یبُونُِذب  ُءُوباَو  يْدنِعَو 
ناگدنب و ناهانگ  دناسرن  شنایز  هک  يا  زرمایب  ار  اهنآ  سپ  ماهتشگزاب  تیوسب  مناهانگ  اب  و 

، ِِهتَمْحَر َو  ِِهتَنوُعَِمب  ْمُْهنِم  ًاِحلاص  َلِمَع  ْنَم  ُقِّفَوُْملاَو  ْمِِهتَعاط ، ْنَع  ُّینَْغلا 
یهد  شقیفوت  شیوخ  تمحر  هب  دهد  ماجنا  ياهتسیاش  رادرک  ناگدنب  زا  سکره  هک  ینآ  وت  يزاینیب و  ناشیا  تعاطا  زا 

ُْتبَکَتْراَف  ینَْتیَهَن  َو  َُکْتیَصَعَف ، ینَتْرَما  یهلا  يدِّیَسَو  یهلا  ُدْمَْحلا  َکَلَف 
بکترم ار  وت  یهن  نم  یلو  يدومرف  یهن  مدرک و  ینامرفان  نم  يداد و  روتسد  نم  هب  ایادخ  نم  ياقآ  دوبعم و  يا  شیاتس  تسار  وت  سپ 

مدش 
ٍءْیَش ِّيَِأبَف  ُرِصَْتناَف ، ٍةَُّوق  اذ  َو ال  ُرِذَتْعاَف ، یل  ٍةَءآَرب  اذ  ُتْحَبْصاَف ال  َکَیْهَن ،

هلیسو  هچ  هب  سپ  مریگ  يرای  نادب  هک  مراد  ییورین  هن  مهاوخ و  شزوپ  هک  مراد  ياهئربت  هلیسو  هن  هک  ماهداتفا  یلاح  هب  نونکا  و 
یلْجِِرب  ْما  يدَِیب  ْما  یناِسِلب  ْما  يرَصَِبب  ْما  یعْمَِسبا  َيالْوَم ، ای  َُکِلبْقَتْسا 

میاپ  هب  ای  متسد  هب  ای  منابز  هب  ای  ممشچهب  ای  مشوگ  هب  ایآ  نم  يالوم  يا  موش  ورهبور  وت  اب 
ُۀَّجُْحلا َکَلَف  َيالْوَم ، ای  َُکْتیَصَع  اهِّلُِکب  َو  يدنِع  َکَمَِعن  اهُّلُک  َْسَیلا 

تجح  وت  سپ  نم  يالوم  يا  مدرک  تیصعم  ار  وت  اهنآ  همه  اب  دوب و  نم  شیپ  رد  هک  تسین  وت  ياهتمعن  اهنیا  همه  ایآ 
َنِم  َو  ینوُرُجْزَی  ْنا  ِتاهَّمْالا  َو  ِءابْألا  َنِم  ینَرَتَس  ْنَم  ای  َّیَلَع ، ُلیبَّسلاَو 

زا دننارب و  دوخ  دزن  زا  ارم  هک  ناردام  ناردپ و  زا  يدناشوپ  ارم  هک  يا  يراد  نم  رب  هذخاؤم  هار  و 
َِول َو  ینُوِبقاُعی  ْنا  ِنیطالَّسلا  َنِمَو  ینوُرِّیَُعی  ْنا  ِناوْخِْإلاَو  ِِرئاشَْعلا 

رگا دننک و  هجنکش  ارم  هک  اهتموکح  نیطالس و  زا  دننک و  شنزرس  ارم  هک  ناردارب  لیماف و 
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ینوُضَفََرل  َو  ینوُرَْظنا  ام  ًاذا  یّنِم  ِْهیَلَع  َْتعَلَّطا  اَم  یلَع  َيالْوَم  ای  اوُعَلَّطا 
دندرکیم مرود  دوخ  زا  دندادیمن و  متلهم  ماگنه  نآ  رد  نم  راک  زا  یعلطم  نآ  رب  وت  هچنآ  رب  نم  يالوم  يا  دندوب  علطم  اهنآ 

ٌریصَح ٌلیلَذ  ٌعِضاخ  يدِّیَس  ای  َْکیَدَی ، َْنَیب  یهلا  ای  اذ  اَنا  اهَف  ینوُعَطَق  َو 
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یکچوک  یگدنامرد و  يراوخ و  عوضخ و  لاح  اب  نم  ياقآ  يا  هداتسیا  تهاگشیپ  رد  هک  منم  نیا  ایادخ  کنیا  دندیربیم و  نم  زا  و 
ُجَتْحاَف  ٍۀَّجُح  ُوذ  الَو  ُرِصَْتناَف ، ٍةَُّوق  ُوذ  َو ال  ُرِذَتْعاَف ، ٍۀَئآَرب  ُوذ  ال  ٌریقَح ،

منز  گنچ  نادب  هک  یناهرب  تجح و  هن  ومیوج  يرای  هک  ییورین  هن  مبلط و  شزوپ  هک  مراد  ییوجهئربت  هلیسو  هن 
َْول َو  ُدوُحُْجلا  یَسَع  ام  َو  ًاءوُس ، ْلَمْعا  َْمل  َو  ْحِرَتْجا  َْمل  ٌِلئاق  الَو  اِهب ،

هک  ًاضرف  راکنا - دناوتیم  اجک  ماهدرکن و  هانگ  هک  میوگب  مناوتیم  هن  و 
ٌةَدِهاش اهُّلُک  یحِراوَج  َو  َِکلذ ، ّینا  َو  َْفیَک  ینُعَْفنَی  َيالْوَم  ای  ُتْدَحَج 

دنهاوگ نم  ياضعا  مامت  هکنیا  اب  اجک ؟ و  هنوگچ ؟ دشخب ! مدوس  نم - يالوم  يا  منک  راکنا 
ِِمیاظَع  ْنِم  یِلئآس  َکَّنا  ٍّکَش  يذ  َْریَغ  ًانیقَی  ُتِْملَعَو 1194 ] ُْتلِمَع ، ْدَق  اِمب  َّیَلَع 

گرزب  ياهراک  زا  وت  هک  مرادن  يدیدرت  کش و  هنوگ  چیه  منادیم و  نیقی  هب  هداد و  ماجنا  هچنآ  هب  نم  رب 
ِلُک  ْنِم  َو  یِکلْهُم  َُکلْدَع  َو  ُروَُجت ، يذَّلا ال  ُلْدَْعلا  ُمَکَْحلا  َکَّنا  َو  ِرُومْالا ،

مامت  زا  دنک و  كاله  ارم  تتلادع  نامه  دنکن و  متس  هک  یلداع  رواد  نآ  ییوت  درک و  یهاوخ  شسرپ  نم  زا 
ْنا  َو  َّیَلَع ، َِکتَّجُح  َدَْعب  یبُونُِذبَف  یهلا  ای  یْنبِّذَُعت  ْناَف  یبَرْهَم  َِکلْدَع 

رگا يراد و  نم  رب  تجح  هکنآ  زا  سپ  تسا  نم  ناهانگ  هطساوبایادخ  ینک  مباذع  رگا  مزیرگیم  وت  تلادع 
ُْتنُک  ّینا  َکَناْحبُس  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ال  َکِمَرَک ، َو  َكِدوُج  َو  َکِْملِِحبَف  یّنَع  ُفْعَت 

نم  وت و  یهزنم  تسین  وت  زج  يدوبعم  تسوت  يراوگرزب  یگدنشخب و  يرابدرب و  هب  سپ  يرذگرد  نم  زا 
َهلا  ال  َنیرِفْغَتْسُْملا ، َنِم  ُْتنُک  ّینا  َکَناْحبُس  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ال  َنیِملاَّظلا ، َنِم 

يدوبعم  مناهاوخ  شزرمآ  زا  نم  وت و  یهزنم  تسینوت  زج  يدوبعم  مناراکمتس  زا 
ّینا  َکَناْحبُس  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ال  َنیدِّحَوُْملا ، َنِم  ُْتنُک  ّینا  َکَناْحبُس  َْتنا ، اَّلا 

وت و یهزنم  وت  زج  تسین  يدوبعم  مناتسرپهناگی  زا  نم  وت و  یهزنم  تسین  وت  زج 
َهلا  ال  َنیلِجَْولا ، َنِم  ُْتنُک  ّینا  َکَناْحبُس  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ال  َنیِفئآْخلا ، َنِم  ُْتنُک 

زج يدوبعم  مناکانساره  زا  نم  وت و  یهزنم  تسین  وت  زج  يدوبعم  مناکانسرت  زا  نم 
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ّینا  َکَناْحبُس  َْتنا ، اَّلا  َهلاال  َنیجاَّرلا ، َنِم  ُْتنُک  ّینا  َکَناْحبُس  َْتنا ، اَّلا 
نم  وت و  یهزنم  وت  زج  تسین  يدوبعم  مناراودیما  زا  نم  وت و  یهزنم  تسین  وت 

َهلا  ال  َنیلِّلَهُْملا ، َنِم  ُْتنُک  ّینا  َکَناْحبُس  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ال  َنیبِغاَّرلا ، َنِم  ُْتنُک 
يدوبعم  منایوگ  هَّللاالا ) هلاال   ) لیلهت زا  نم  وت و  یهزنم  تسین  وت  زج  يدوبعم  مناقاتشم  زا 

ّینا  َکَناْحبُس  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ال  َنیِلئآسلا ، َنِم  ُْتنُک  ّینا  َکَناْحبُس  َْتنا ، اَّلا 
زا نم  وت و  یهزنم  تسین  وت  زج  يدوبعم  مناگدنهاوخ  زا  نم  وت و  یهزنم  تسین  وت  زج 

، َنیرِّبَکُْملا َنِم  ُْتنُک  ّینا  َکَناْحبُس  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ال  َنیحِّبَسُْملا ، َنِم  ُْتنُک 
منایوگ  ربکا ) هللا   ) ریبکت زا  نم  وت و  یهزنم  تسین  وت  زج  يدوبعم  منایوگ  حیبست 

. َنیلَّوَْألا َِیئآبا  ُّبَرَو  ّیبَر  َکَناْحبُس  َْتنا ، اَّلا  َهلاال 
. نم نیشیپ  ناردپ  راگدرورپ  نم و  راگدرورپ  وت  یهّزنم  وت  زج  تسین  يدوبعم 

***
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يراْرقاَو  ًادِّحَُوم ، َكِرْکِِذل  یصالْخاَو  ًادِّجَمُم ، َْکیَلَع  یئانَث  اذه  َّمُهَّللا 
نم  رارقا  تیتسرپاتکی و  ماقم  رد  رکذب  نم  صالخا  تسا  نیا  تدیجمت و  ماقم  رد  وت  رب  نم  شیاتس  تسا  نیا  ایادخ 

اهِغُوبُسَو اِهتَْرثَِکل  اهِصْحا  َْمل  ّینا  ًاّرِقُم  ُْتنُک  ْناَو  ًادِّدَعُم ، َِکئالاب 
یناوارف  اهنآ و  يرایسب  زا  مروآرد  هرامشب  مناوتن  ار  اهنآ  هک  مراد  رارقا  نم  هچرگ  اهنآ  هرامش  ماقم  رد  تیاهتمعن  هب 

ُْذنُم اهَعَم  ِِهب  ینُدَّهَعَتَت  ْلََزت  َْمل  ام  ٍثِداح ، یلا  اهِمُداقَتَو  اهِرُهاظَتَو ،
نآ زا  يدرکیم  يروآدای  اهتمعن  نآ  هلیـسوب  ارم  دـهع  نآ  رد  هراومه  هک  نم  شیادـیپ  نامز  زا  اهنآ  نتـسُج  یـشیپ  اـهنآ و  يراکـشآ  و 

يدیرفآ  ارم  هک  تعاس 
، ِّرُّضلا ِفْشَکَو  ِْرقَْفلا ، َنِم  ِءآنْغِْإلا  َنِم  ِرْمُْعلا  ِلَّوا  ْنِم  ینَْتاََربَو  ینَتْقَلَخ 

يدرک  فرطرب  میراتفرگ  يدروآرد و  يرگناوت  هب  ارم  رقف  يرادن و  زا  هک  رمع  يادتبا  نامه  زا 
، ِنَدَْبلا ِیف  ِۀَِیفاْعلاَو  ِبْرَْکلا ، ِجیرفَتَو  ِرْسُْعلا ، ِْعفَدَو  ِرُْسْیلا ، ِبیبْسَتَو 

تسردنت  ار  منت  يدودز و  ار  هودنا  هدومن و  عفد  ار  یتخس  یتخاس و  مهارف  ارم  شیاسآ  بابسا  و 
َنیَملاْعلا و ُعیمَج  َِکتَمِْعن  ِرْکِذ  ِرْدَق  یلَع  ینَدَفَر  َْولَو  ِنیّدلا ، ِیف  ِۀَمالَّسلاَو 

نایناهج  مامت  منک  رکذ  ار  تتمعن  هک  ياهزادنا  هب  دنهد  میرای  رگا  یتشاد و  تمالسب  ار  منید 
َْتَیلاعَتَو  َتْسَّدَقَت  َِکلذ ، یلَع  ْمُهالَو  ُتْرَدَق  ام  َنیرِخْألاَو ، َنیلَّوَْألا  َنِم 

يرترب  وت و  یهزنم  اهنآ  هن  مراد  ار  شرکذ  تردق  نم  هن  نیرخآ  نیلّوا و  زا 
الَو َكُؤآنَث ، ُغَْلُبی  الَو  َكُؤآلا ، یصُْحت  ال  ٍمیحَر ، ٍمیظَع  ٍمیرَک  ٍّبَر  ْنِم 

دسرن رخآ  هب  تشیاتس  دیاینرد و  هرامش  هب  تیاهيزرورهم  هک  نابرهم  گرزب و  میرک و  یتسه  يراگدرورپ  هکنیا  زا 
873 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

، َکَمَِعن اْنیَلَع  ْمِْمتاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َكُؤآمْعَن ، یفاُکت 
ار تیاهتمعن  ام  رب  نادرگ  لماک  دّمحم و  لآ  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  درک  ناوتن  یفالت  ار  تیاهتمعن  و 

، َّرَطْضُْملا ُبیُجت  َکَّنا  َّمُهَّللا  َْتنا ، اَّلا  َهلا  َکَناْحبُس ال  َِکتَعاِطب ، انْدِعْساَو 
ار هدنامرد  ياعد  ینک  تباجا  هک  ییوت  ایادخ  تسین  وت  زج  يدوبعم  وت  یهزنم  نادرگ  نامدنمتداعس  شیوخ  تعاطا  هلیسوب  و 

، َریقَْفلا ِینُْغتَو  َمیقَّسلا ، یِفْشَتَو  َبوُرْکَْملا ، ُثیُغتَو  َءوُّسلا ، ُفِشْکَتَو 
ار ریقف  ینک  زاینیب  رامیب و  هب  یهد  افش  راتفرگ و  زا  ینک  یسردایرف  ار و  يدب  ینک  فرطرب  و 

الَو ٌریهَظ ، َکَنوُد  َْسَیلَو  َریبَْکلا ، ُنیُعتَو  َریغَّصلا ، ُمَحَْرتَو  َریسَْکلا ، ُُربَْجتَو 
هن  تسین و  ینابیتشپ  وت  زج  ولاسنهک  ریپ  هب  یهد  يرای  لاسدرخ و  كدوک  هب  ینک  محر  ار و  یگتسکش  ینک  تمرم  و 

َقِزار  ای  ِریسَْألا ، ِلَّبَکُْملا  َِقلْطُم  ای  ُریبَْکلا ، ُِّیلَْعلا  َْتناَو  ٌریدَق ، َکَقْوَف 
هدنهد  يزور  يا  ریجنز  دنُک و  رد  ریسا  هدننکاهر  يا  گرزب  يالاو  ییوت  ییاناوت و  وت  ییاناوت )  ) قوف

الَو َُهل  َکیرَش  ْنَم ال  ای  ِریجَتْسُْملا ، ِِفئآْخلا  َۀَمْصِع  ای  ِریغَّصلا ، ِلْفِّطلا 
کیرش و هک  يا  دیوج  هانپ  هک  یناسرت  صخش  هانپ  يا  لاسدرخ  كدوک 

ام َلَْضفا  ِۀَّیِشَْعلا ، ِهِذه  یف  ینِطْعاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َریزَو ،
ار يزیچ  نیرتهب  ماش  نیا  رد  نم  هب  نک  اطع  دّمحملآ و  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  تسین  وا  يارب  يریزو 

ٍۀَِّیَلبَو اهُدِّدَُجت ، ٍءالا  َو  اهیلُوت ، ٍۀَمِْعن  ْنِم  َكِدابِع ، ْنِم  ًادَحا  َْتَلناَو  َْتیَطْعا 

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 686 

http://www.ghaemiyeh.com


هک  ییاهالب  ینک و  هزات  هک  ییاهناسحا  ای  یشخبیم و  هک  دشاب  یتمعن  نآ  هچ  تناگدنب  زا  یکی  هب  يداد  يدرک و  اطع  هک 
ٍۀَئِّیَسَو اُهلَّبَقَتَت ، ٍۀَنَسَحَو  اهُعَمْسَت ، ٍةَوْعَدَو  اهُفِشْکَت ، ٍَۀبْرُکَو  اُهفِرْصَت ،

هک  یناهانگ  يریذپب و  هک  یکین  راک  ینک و  تباجا  هک  ییاعد  ینک و  فرطرب  هک  یهودنا  مغ و  ینادرگیم و 
َکَّنا  َّمُهَّللا  ٌریدَق ، ٍءْیَش  ِّلُک  یلَعَو  ٌریبَخ ، ُءآشَت  اِمب  ٌفیَطل  َکَّنا  اهُدَّمَغَتَت ،

وت ایادخ  ییاناوت  زیچره  رب  یهاگآ و  قیقد و  یهاوخ  هچ  رهب  وت  یتسارب  هک  یناشوپب 
یطْعا  ْنَم  ُعَسْواَو  یفَع  ْنَم  ُمَرْکاَو  َباجا ، ْنَم  ُعَرْساَو  َیِعُد ، ْنَم  ُبَْرقا 

تیاطع یشخباطع  رد  يرتراوگرزب و  سک  ره  زا  تشذگ  رد  ینک و  تباجا  رتدوز  سک  ره  زا  تدنناوخ و  هک  یتسه  یسک  نیرتکیدزن 
رتعیسو همه  زا 

َِکْلثِمَک  َْسَیل  امُهَمیحرَو ، ِةَرِخْألاَو  اْینُّدلا  َنمحَر  ای  َِلئُس ، ْنَم  ُعَمْساَو 
وت دننام  هک  یسک  یتسارب  ود  نآ  نابرهم  ترخآ و  ایند و  هدنیاشخب  يا  يرتاونش  همه  زا  تساوخرد  تباجا  رد  و 

ینَْتیَطْعاَف  َُکْتلَئَس  َو  ینَْتبَجاَف  َُکتْوَعَد  ٌلُومْاَم ، َكاوِس  الَو  ٌلُوئْسَم ،
يدرک و اطع  وت  مدرک و  تساوخرد  يدرک و  تباجا  وت  تمدناوخ و  تسین  ياهدش  وزرآ  وت  زج  تسین و  دوش  تساوخرد  وا  زا 

874 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ینَْتیَفَکَف  َْکَیلا  ُتْعِزَفَو  ینَْتیَّجَنَف  َِکب  ُْتِقثَوَو  ینَتْمِحَرَف  َْکَیلا  ُْتبِغَرَو 

متیافک وت  مدـیلان و  وت  هاگرد  هب  يداد و  متاجن  وت  مدرک و  دامتعا  وت  هب  يداد و  رارق  شیوخ  رهم  دروم  ارم  وت  مدرک و  لیم  وت  هاـگرد  هب 
يدرک 

َنیبِّیَّطلا  ِِهلآ  یلَعَو  َکِِّیبَنَو ، َِکلوُسَرَو  َكِْدبَع  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللا 
كاپ  لآ  رب  تربمایپ و  لوسر و  هدنب و  دّمحم  رب  تسرف  دورد  ایادخ 
ََکل  اْنُبتْکا  َو  َکَئآطَع ، اْنئِّنَه  َو  َکَئآمْعَن ، اَنل  ْمِّمَتَو  َنیعَمْجا ، َنیرِهاَّطلا 

سیونب  تنارازگساپس  هرمز  رد  ار  ام  مان  نک و  اراوگ  ام  رب  ار  تیاطع  نادرگ و  لماک  ام  رب  ار  دوخ  ياهتمعن  یگمه و  شاهزیکاپ  و 
َکَلَم  ْنَم  ای  َّمُهَّللا  َنیَملاْعلا ، َّبَر  َنیما  َنیما  َنیرِکاذ ، َِکئآلِأل  َو  َنیرِکاش ،

دمآ کلام  هک  يا  ایادخ  نایناهج  راگدرورپ  يا  نیمآ  نیمآ  تیاهتمعن  ناگدننکدای  ءزج  مه  و 
َنیِبلاَّطلا  َۀَیاغ  ای  َرَفَغَف ، َرِفُْغتْسا  َو  َرَتَسَف ، َیِصُع  َو  َرَهَقَف ، َرَدَق  َو  َرَدَقَف ،

ناگدنیوج  بولطم  لامک  يا  دزرمآ  دنهاوخ و  ششزرمآ  دناشوپ و  یلو  دش  ینامرفان  رهاق و  تساناوت و  و  اناوت ، و 
َعِسَوَو  ًاْملِع ، ٍءْیَش  ِّلُِکب  َطاحا  ْنَم  ای  َنیجاَّرلا ، ِلَما  یهَْتنُم  َو  َنیبِغاَّرلا ،

دراد هطاحا  زیچ  ره  هب  ششناد  هک  يا  ناراودیما  يوزرآ  ياهتنم  قاتشم و 
. ًاْملِحَو ًۀَمْحَرَو  ًۀَْفاَر  َنیلیقَتْسُْملا 

. هتفرگ ارف  ار  نایوجهبوت  شیرابدرب  رهم و  تفأر و  و 
***

ٍدَّمَحُِمب اهَتْمَّظَعَو ، اهَْتفَّرَش  یتَّلا  ِۀَّیِشَْعلاِهِذه  یف  َْکَیلا  ُهَّجَوَتَن  اَّنا  َّمُهَّللا 
دّمحم هلیسوب  يداد  یگرزب  تفارش و  ار  نآ  هک  یبش  نیا  ردمیروآ  وت  هاگردهب  ور  ام  ایادخ 

ِریشَْبلا َِکیْحَو ، یلَع  َِکنیماَو  َکِْقلَخ ، ْنِم  َِکتَرَیِخَو  َِکلوُسَرَو ، َکِِّیبَن 
هدنهد  هدژم  نآ  تیحو  رب  وت  نیما  ناگدیرفآ و  زا  تاهدیزگرب  تاهداتسرف و  تربمایپ و 
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ًۀَمْحَر ُهَْتلَعَجَو  َنیِملْسُْملا ، یَلَع  ِِهب  َتْمَْعنا  يذَّلا  ِرینُْملا ، ِجارِّسلا  ِریذَّنلا ،
تمحر  يدیشخب و  تمعن  ناناملسم  رب  شاهلیسوب  هکنآ  كانبات  غارچ  نآ  هدنناسرت و  و 

َِکلِذل  ٌلْها  ٌدَّمَُحم  امَک  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللا  َنیَملاْعِلل ،
هتسیاش  وت  دزن  دّمحم  هچنانچ  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  ایادخ  يداد  شرارق  نایملاع 

َنیرِهاَّطلا  َنیبِّیَّطلا  َنیبَجَْتنُْملا  ِِهلآ  یلَعَو  ِْهیَلَع  ِّلَصَف  ُمیظَع ، ای  َْکنِم 
شاهزیکاپ  كاپ و  هدیزگرب  لآ  رب  وا و  رب  تسرف  دورد  سپ  گرزب  يادخ  يا  تسا  نآ 

875 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، ِتاغُّللا ِفُونُِصب  ُتاوْصَْألا  ِتَّجَع  َْکَیلاَف  اَّنَع ، َكِْوفَِعب  انْدَّمَغَتَو  َنیعَمْجا ،

تسا  دنلب  وت  يوسب  شاهلان ) ینابز  هب  سکره  و   ) ناشاهتغل فلتخم  عاونا  اب  اهادص  اریز  دوخ  تشذگ  هب  ار  ام  ناشوپب  یگمه و 
، َكِدابِع َْنَیب  ُهُمِسْقَت  ٍْریَخ  ِّلُک  ْنِم  ًابیصَن  ِۀَّیِشَْعلا ، ِهِذه  یف  َّمُهَّللا  اََنل  ْلَعْجاَف 

ییامرف  میسقت  تناگدنب  نایم  هک  يریخ  ره  زا  ياهرهب  ماش  نیا  رد  هد  رارق  ام  يارب  ادخ  يا  سپ 
ٍقْزِرَو  اُهلِّلَُجت ، ٍۀَِیفاعَو  اُهلِْزُنت ، ٍۀَکََربَو  اهُرُْشنَت ، ٍۀَمْحَرَو  ِِهب ، يدْهَت  ٍرُونَو 

هک  یقزر  يزور و  یناشوپب و  هک  یتیفاع  ینک و  شلزان  هک  یتکرب  ار و  نآ  يرتسگب  هک  یتمحر  ییامرف و  تیاده  نادب  هک  يرون  و 
َنیحِْجنُم  ِْتقَْولا  اَذه  یف  اْنِبْلقا  َّمُهَّللا  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرا  ای  ُهُطُْسبَت ،

دنمزوریپ و ماگنهنیا  رد  ار  ام  نادرگرب  ایادخ  نانابرهم  نیرتنابرهم  يا  ینک  نهپ 
ْنِم  اِنلُْخت  الَو  َنیِطناْقلا ، َنِم  اْنلَعَْجتالَو  َنیِمناغ ، َنیروُْربَم  َنیِحْلفُم ،

نامیلاخ  تسد  تتمحر  زا  هدم و  نامرارق  نادیماان  زا  دنمهرهب و  هتفریذپ و  راگتسر و 
َِکتَمْحَر  ْنِم  اْنلَعَْجت  الَو  َِکلْضَف ، ْنِم  ُُهلِّمَُؤن  ام  اْنمِرَْحت  الَو  َِکتَمْحَر ،

هدم  نامرارق  تتمحر  نامورحم  ءزج  میدنموزرآ و  وت  لضف  زا  هچنآ  زا  نکم  ناممورحم  امرفم و 
، َنیِبئاخ انَّدَُرت  الَو  َنیِطناق ، َِکئآطَع  ْنِم  ُُهلِّمَُؤن  ام  ِلْضَِفل  الَو  َنیموُرْحَم ،

نادرگم و نامِزاب  ماکان  میدنموزرآ و  هک  تیاطع  يدایز  نآ  زا  نک  نامدیماان  هن  و 
َْکَیلا  َنیمَرْکَْألا ، َمَرْکاَو  َنیدَوْجَْألا ، َدَوْجا  ای  َنیدوُرْطَم ، َِکباب  ْنِم  الَو 

اب ام  نامیرک  نیرتمیرک  ناگدنشخب و  نیرتهدنشخب  يا  نکم  نامهدنار  دورطم و  تهاگرد  زا 
، انِکِسانَم یلَع  اَّنِعاَف  َنیدِصاق ، َنیّما  ِمارَْحلا  َِکْتیَِبل  َو  َنیِنقُوم ، اْنلَْبقا 

جح  کسانم  ماجنا  رب  ار  ام  هد  کمک  سپ  میدمآ  اجنیدب ) هبعک   ) وت مرتحم  هناخ  ترایز )  ) گنهآ هب  میدروآور و  وت  هاگرد  هب  نیقی 
ِۀَّلِِذب َیِهَف  انَیِْدیا ، َْکَیلا  انْدَدَم  ْدَقَف  اِنفاعَو ، [ 1195] اَّنَع ُفْعاَو  انَّجَح ، اَنل  ْلِمْکاَو 

تسا نانچ  اهتسدنآ  میاهدرک و  زارد  زاین )  ) تسد ود  وت  يوسبام  هک  اریز  راد  نامتـسردنت  رذگرد و  ام  زا  نادرگ و  لماک  ار  نامجح  و 
يراوخ  هب  هک 

اَم انِفْکاَو  َكاْنلَئَس ، ام  ِۀَّیِشَْعلا  ِهِذه  یف  انِطْعاَف  َّمُهَّللا  ٌۀَموُسْوَم ، ِفاِرتْعِْإلا 
نآ تیافک  وت  زا  ار  هچنآ  ام  زا  نک  تیافک  میاهتـساوخ و  وت  زا  ار  هچنآ  نک  اطع  ام  هب  ماش  نیا  رد  ایادخ  هدـش  رادـناشن  هانگ  هب  فارتعا 

اریز میتساوخ  ار 
، َکُمْکُح انیف  ٌِذفان  َكُْریَغ ، اَنل  َّبَر  الَو  َكاوِس ، اَنل  َِیفاک  الَف  َكاْنیَفْکَتْسا ،

تشناد  ذفان و  ام  هرابرد  تنامرف  هک  ییوت  تسین  ام  يارب  وت  زا  ریغ  يراگدرورپ  میرادن و  وت  زج  ياهدننکتیافک 

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 688 

http://www.ghaemiyeh.com


876 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ِلْها  ْنِم  اْنلَعْجاَو  َْریَْخلا ، اََنل  ِْضقا  َكُؤآضَق ، انیف  ٌلْدَع  َکُْملِع ، اِنب  ٌطیُحم 

لها  زا  نک و  ررقم  ام  يارب  یکین  ریخ و  ایادخ  تسا  تلادع  يورزا  ییامرف  ام  هرابرد  هک  یمکح  دراد و  هطاحا  ام  هب 
َماَودَو  ِرْخُّذلا ، َمیرَکَو  ِرْجَْألا ، َمیظَع  َكِدوُِجب  اَنل  ْبِجْوا  َّمُهَّللا  ِْریَْخلا ،

یشیاسآ  یمارگ و  ياهریخذ  گرزب و  یشاداپ  يراد  هک  يدوج  نآ  زا  ام  يارب  نادرگ  بجاو  ایادخ  هد  نامرارق  ریخ 
ْفِرْصَت  الَو  َنیِکلاْهلاَعَم ، انِْکلُْهت  الَو  َنیعَمْجا ، اَنبُونُذ  اَنل  ْرِفْغاَو  ِرُْسْیلا ،

راپسم و نامتکاله  تسدب  ناگدش  كاله  هرمز  رد  یگمه و  ار  ام  ناهانگ  زرمایب  یگشیمه و 
ِْتقَْولا  اَذه  یف  اْنلَعْجا  َّمُهَّللا  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرا  ای  َکَتَمْحَرَو ، َکَتَْفاَر  اَّنَع 

تقو  نیا  رد  هد  نامرارق  ایادخ  نانابرهم  نیرتنابرهم  يا  نادرگم  زاب  ام  زا  ار  تتفأر  رهم و 
َْکَیلا  َلَّصَنَتَو  ُهَْتِلبَقَف ، َْکَیلا  َباتَو  ُهَتْدِزَف ، َكَرَکَشَو  ُهَْتیَطْعاَف ، َکَلَئَس  ْنَّمِم 

هتـشگزاب و تیوسب  هدرک و  نوزفا  اهنآ  رب  ار  تتمعن  هدروآ و  اـجب  ار  وت  رکـش  ياهدومرف و  اـطع  هدرک و  تساوخرد  وت  زا  هکیناـسک  زا 
ياهتفریذپ 

، انْدِّدَس َو  [ 1196] انِّقَن َو  َّمُهَّللا  ِمارْکِْإلاَو ، ِلالَْجلااَذ  ای  َُهل ، اهَتْرَفَغَف  اهِّلُک  ِِهبُونُذ  ْنِم 
( نـید رد   ) هزیکاـپ و ار  اـم  ایادـخ  يراوـگرزب  تلـالج و  بحاـص  يا  ياهدـیزرمآ ، ار  هـمه  وـت  هدـمآ و  نوریب  وـت  يوـسب  ناـهانگ  زا  و 

نادرگ  ناممکحم 
ْنَم ال ای  َمِحُْرتْسا ، ِنَم  َمَحْرا  ایَو  َِلئُس ، ْنَم  َْریَخ  ای  انَعُّرَضَت ، ْلَْبقاَو 

هک  يا  دنهاوخ  رهِم  وا  زا  هکیسک  نیرتنابرهم  يا  دوش و  تساوخرد  وازا  هکیسک  نیرتهب  يا  ریذپب  نامیراز  عرضت و  و 
ِیف  َّرَقَتْسا  اَم  الَو  ِنُویُْعلاُظَْحل ، الَو  ِنوُفُْجلا ، ُضامْغا  ِْهیَلَع  یفْخَی 

هدیدرگ  رقتسم  ریمض  نونکم  رد  هچنآ  هن  ناگدید و  ندروخ  مه  رب  هن  مشچ و  ياهکلپ  نداهن  مهب  تسین  هدیشوپ  وا  رب 
ُهاصْحا  ْدَق  َِکلذ  ُّلُک  الا  ِبُولُْقلا ، ُتارَمْضُم  ِْهیَلَع  ْتَوَْطنا  اَم  الَو  ِنُونْکَْملا ،

هدرک  هرامش  وت  شنادار  اهنآ  مامت  يرآ  تسا  هتفهن  اهلد  هدرپ  رد  هچنآ  هن  و 
ًاُّولُع َنوُِملاَّظلا  ُلوُقَی  اَّمَع  َْتَیلاعَتَو  َکَناْحبُس  َکُْملِح ، ُهَعِسَوَو  َکُْملِع ،

دنیوگ ناراکمتس  هچنآ  زا  يرترب  وت و  یهزنم  تسا  هتفرگرب  رد  ار  همه  تیرابدرب  و 
ٍءْیَش ْنِم  ْناَو  َّنِهیف ، ْنَمَو  َنوُضَرَْألاَو  ُْعبَّسلا  ُتاومَّسلا  ََکل  ُحِّبَُست  ًاریبَک ،

تسین  يزیچ  تساهنآ و  رد  هکره  اهنیمز و  هناگتفه و  ياهنامسآ  ار  وت  دننک  هیزنت  يرایسب ، يرترب 
ِلالَْجلااَذ  ای  ِّدَْجلا ، ُُّولُعَو  ُدْجَْملاَو  ُدْمَْحلاَکَلَف  َكِدْمَِحب ، ُحِّبَُسی  اَّلا 

تلالج  بحاص  يا  هبتر ، يدنلب  يراوگرزب و  شیاتس و  تسار  وت  سپ  دنک  حیبست  وت  شیاتس  هب  هکنآ  زج 
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ُداوَْجلا َْتناَو  ِماسِْجلا ، يِدایَْألاَو  ِماْعنِْإلاَو ، ِلْضَْفلاَو  ِمارْکِْإلاَو ،
هدنشخب  ییوت  گرزب و  ياهتبهوم  یشخبتمعن و  لضف و  يراوگرزب و  و 

یِنفاعَو  ِلالَْحلا ، َِکقْزِر  ْنِم  َّیَلَع  ْعِسْوا  َّمُهَّللا  ُمیحَّرلا ، ُفوُؤَّرلا  ُمیرَْکلا 
شخب  متیفاع  دوخ و  لالح  يزور  زا  نم  رب  نادرگ  خارف  ایادخ  نابرهم  فوؤر و  راوگرزب 

ْرُکْمَت َّمُهَّللا ال  ِراَّنلا ، َنِم  یتَبَقَر  ِْقتْعا  َو  یفْوَخ  ْنِما  َو  ینید  َو  ینََدب  یف 
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دوخ رکم  هب  ارم  ایادخ  نک  مدازآ  خزود  شتآ  زا  شخب و  ناما  ار  مسرت  منید و  رد  مه  نت و  رد 
ِنِْجلا  ِۀَقَسَف  َّرَش  یّنَع  َْءرْدا  َو  ینْعَدَْخت  الَو  ینْجِرْدَتْسَت  الَو  یب 

نج و ناراکهبت  ّرش  هدم و  مبیرف  ربم و  يدوبان  يوسب  یجیردت  تلفغ  رد  زاسم و  راچد 
رود نـم  زا  ار  سنا  ناوارف  کـشا  شکراـبم  ياههدـید  زا  هـک  یلاـح  رد  درک و  دـنلب  نامـسآ  يوـس  هـب  ار  دوـخ  رــس  هاـگنآ  ِْسنِإـْلاَو *

************************************************************* نک
َعَرْسا  ایَو  َنیرِظاَّنلا ، َرَْصبا  ای  َنیعِماَّسلا ، َعَمْسا  ای  تفگ : دنلب  يادص  اب  دوبریزارس ،

نیرتعیرس  يا  نایانیب و  نیرتانیب  يا  ناگدنونش  نیرتاونش  يا  ************** 
ِةَداَّسلا ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرا  ایَو  َنیبِساْحلا ،

نایاقآ  نآ  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  نانابرهم  نیرتنابرهم  يا  ناسرباسح و 
ام ینَّرُضَی  َْمل  اهینَْتیَطْعا  ْنا  یتَّلا  َِیتَجاح  َّمُهَّللا  َُکلَئْساَو  ِنیمایَْملا ،

نم  زا  ار  هچ  ره  رگید  ینک  اطع  نم  هب  ار  نآ  رگا  هک  ار  متجاح  منک  تساوخرد  ادخ  يا  وت  زا  هدنخرف و 
َنِم  یتَبَقَر  َكاکَف  َُکلَئْسا  ینَْتیَطْعا  ام  ینْعَْفنَی  َْمل  اهینَتْعَنَم  ْناَو  ینَتْعَنَم 

زا ارم  مهاوخ  وت  زا  هک  تسا  نیا  نآ  ینک و  اطع  نم  هب  هچ  ره  دهدن  مدوس  رگید  يراد  غیرد  نم  زا  ارنآ  رگا  دنزن و  منایز  ینک  غیرد 
َْتنا  َو  ُدْمَْحلا ، ََکل  َو  ُْکلُْملا  ََکل  ََکل ، َکیرَش  َكَدْحَو ال  َْتنا ، اَّلا  َهلاال  ِراَّنلا ،

هک  ییوت  شیاتس و  تسوت  زا  ییاورنامرف و  تسوت  زا  يرادن  کیرشهک  ياهناگی  تسین  وت  زج  يدوبعم  ینادرگ  دازآ  خزود  شتآ 
. ِّبَر ای  ِّبَر  ای  ٌریدَق ، ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع 

. راگدرورپ يا  راگدرورپ  يا  ییاناوت  زیچ  ره  رب 
دنتفگیم نیمآ  اهنت  دندادیم و  شوگ  ناشیا  ياعد  هب  دندوب ، ترضح  نآ  فارطا  هک  یناسک  تفگیم و  رّرکم  روط  هب  ار  ّبر  ای  هلمج 

. دندرک تکرح  مارحلارعشم »  » يوس هب  یگمه  درک و  بورغ  باتفآ  هک  هاگنآ  ات  دوب ؛ دنلب  هیرگ  هب  ناشیاهادص  ترضح  نآ  هارمه  و 
***
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[1197 :] تسا نینچ  هک  تسا  هدروآ  زین  ار  يرگید  زارف  ّبر ،» ای  ّبر ، ای  ّبر ، اـی   » هلمج زا  سپ  لاـبقا ،»  » رد سوواـط » نب  دّیـس   » موحرم

اَنا یهلا  يْرقَف  یف  ًاریقَف  ُنوُکا  َْفیَکَف ال  َيانِغ ، یف  ُریقَْفلا  اَنا  یهلا 
نم  ایادخ  میتسدیهت  لاح  ردمشابن  ریقف  هنوگچ  سپ  مریقف  مه  يرگناوت  لاح  رد  هک  منانچ  نم  ادخ 

َفالِتْخا  َّنا  یهلا  یلْهَج  یف  ًالوُهَج  ُنوُکا  َْفیَکَف ال  یْملِع  یف  ُلِهاْجلا 
فالتخا  یتسارب  ایادخ  ینادان  نیع  رد  مشابن  نادان  هنوگچ  سپ  يدنمشناد  نیع  رد  منادان 

ِنوُکُّسلا  ِنَع  َِکب  َنیفِراْعلا  َكَدابِع  اعَنَم  َكِریداقَم ، ِءآوَط  َۀَعْرُسَو  َكِریبْدَت 
هب  هک  وت  فراع  ناگدنب  زا  دننک  يریگولج  وت  تاریدقت  رد  ندیچیپ  لوحت و  تعرس  وت و  ریبدت 

ام َْکنِمَو  یمُْؤِلب  ُقیلَی  ام  یّنِم  یهلا  ٍءآلَب ، یف  َْکنِم  ِسْأَْیلاَو  ٍءآطَع ، یلا 
وت زا  تسا و  نم  یتسپ  هتـسیاش  هک  دنزرـس  نامه  نم  زا  ایادـخ  دـنوش  دـیماان  سویأم و  وت  يالب  رد  دنـشاب و  نئمطم  مارآ و  لد  تیاطع 

هچنآ  دور  راظتنا 
ِدوُجُو َْلبَق  یل  ِۀَْفأَّرلاَو  ِفْطُّللِاب  َکَسْفَن  َْتفَصَو  یهلا  َکِمَرَِکب ، ُقیلَی 
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هکنآ  زا  شیپ  يدومرف  فیصوت  نم  هب  رهم  فطل و  هب  ار  دوخوت  ایادخ  تسوت  يراوگرزب  هتسیاش 
ُنِساحَْملا  ِتَرَهَظ  ْنا  یهلا  یفْعَض  ِدوُجُو  َدَْعب  امُْهنِم  ینُعَنْمَتَفا  یفْعَض 

کین  ياهراک  رگا  ایادخ  يرادیم  غیرد  نم  زا  ار  ترهم  فطل و  میناوتان  زا  سپ  ایآ  مشاب  ناوتان 
، َِکلْدَِعبَف یّنِم  يواسَْملا  ِتَرَهَظ  ْناَو  َّیَلَع ، ُۀَّنِْملا  ََکلَو  َِکلْضَِفبَف ، یّنِم 

دراد وت  لدع  هب  یگتسب  مه  نآ  دهد  يور  نم  زا  دب  ياهراک  رگا  نم و  رب  تسا  یتّنم  ار  وت  دراد و  یگتسب  وت  لضف  هب  دنزرس  نم  زا 
َْتناَو  ُماضا  َْفیَکَو  یل  َْتلَّفَکَت  ْدَقَو  یُنلِکَت  َْفیَک  یهلا  َّیَلَع ، ُۀَّجُْحلا  ََکلَو 

وت هکنیا  اب  مدرگ  عقاو  متس  دروم  هنوگچ  يدرک و  متیافک  هکیتروص  رد  يراذگیم  او  ارم  هنوگچ  ایادخ  تسا  تجح  نم  رب  ار  وت  و 
يْرقَِفب  َْکَیلا  ُلَّسََوتا  اَنا  اه  یب  ُّیِفَْحلا  َْتناَو  ُبیخا  َْفیَک  ْما  یل  ُرِصاَّنلا 

هب هک  يزاین  نآ  هلیـسوب  میوج  لسوت  وت  هاگرد  هب  نونکا  مه  ینابرهم  نم  هب  تبـسن  وت  هکیتروص  رد  مدرگ  دـیماان  هنوگچ  ای  ینم  رواـی 
مراد  تهاگرد 

وُکْشا َْفیَک  ْما  َْکَیلا ، َلِصَی  ْنا  ٌلاحَم  َوُه  اِمب  َْکَیلا  ُلَّسََوتا  َْفیَکَو  َْکَیلا ،
منک  هوکش  تهاگرد  هب  شیوخ  لاح  زا  هنوگچ  ای  دبای  هار  وت  نوماریپ  تسا  لاحم  هک  يرقف  هلیسوب  میوج  لسوت  هنوگچ  و 

ٌزََرب َکَنِم  َوُهَو  یلاقَِمب  ُمِجَْرتا  َْفیَک  ْما  َْکیَلَع ، یفْخَی  َوُهَو ال  یلاح  َْکَیلا 
هدرک  زوُُرب  وت  شیپ  زا  مهنآ  هکیتروص  رد  منک  دوخ  لاح  همجرت  لاق )  ) نابز اب  هنوگچ  ای  تسین  ناهنپ  وت  رب  نم  لاح  هکنیا  اب 
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ُنِسُْحت  َْفیَک ال  ْما  َْکَیلا ، ْتَدَفَو  ْدَق  َیِهَو  یلاما  ُبِّیَُخت  َْفیَک  ْما  َْکَیلا ،

ینکن  وکین  ار  ملاوحا  هنوگچ  ای  هدش  دراو  وت  ناتسآ  هب  هکنیا  اب  دیارگ  يدیمون  هب  میاهوزرآ  هنوگچ  ای  تدوخ  دزن  هب 
یب  َکَمَحْرا  امَو  یلْهَج  ِمیظَع  َعَم  یب  َکَفَْطلا  ام  یهلا  ْتَماق ، َِکبَو  یلاوْحا 

اب يراد  رهم  نم  هب  ردقچ  نم و  میظع  ینادان  نیا  اب  يراد  فطل  نم  هب  هزادنا  هچ  ایادخ  تسا  مئاق  وت  هب  نم  لاوحا  هکنیا  اب 
اَمَف یب  َکَفاْرا  امَو  َْکنَع ، ینَدَْعباَو  یّنِم  ََکبَْرقا  ام  یهلا  یْلِعف  ِحیبَق  َعَم 

سپ ینابرهم  نم  هب  تبـسن  وت  هک  همه  نیا  اب  مرود و  وت  زا  نم  ردقچ  لباقم  رد  یکیدزن و  نم  هب  وت  ردـقچ  ایادـخ  نم  تشز  رادرک  نیا 
تسیچ  نآ 

، ِراوْطَْألا ِتالُّقنَتَو  ِراثْآلا  ِفالِتْخِاب  ُتِْملَع  یهلا  َْکنَع ، یُنبُجْحَی  يذَّلا 
ماهدروآ  تسدب  راوطا  لوحت  رییغت و  راثآ و  فالتخا  يور  زا  نم  هک  يروطنآ  ایادخ  دراد  بوجحم  وت  زا  ارم  هک 

، ٍءْیَش یف  َکَلَهْجا  یّتَح ال  ٍءْیَش ، ِّلُک  یف  ََّیلا  َفَّرَعَتَت  ْنا  یّنِم  َكَداُرم  َّنا 
مشابن  لهاج  وت  هب  تبسن  يزیچ  چیه  رد  نم  ات  یناسانشب  نم  هب  هناگادج )  ) يزیچره رد  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  نم  زا  وت  دوصقم 

یفاصْوا  یْنتَسَیا  امَّلُکَو  َکُمَرَک ، ینَقَْطنا  یمُْؤل  ینَسَرْخا  امَّلُک  یهلا 
دنکیم سویأم  ارم  نم  فاصوا  هزادناره  دنکیم و  ایوگ  ار  نآ  وت  مرک  دنکیم  لال  ار  منابز  نم  یتسپ  هزادنا  ره  ایادخ 

ُنوُکَت  َْفیَکَف ال  َيِواسَم ، ُُهنِساحَم  َْتناک  ْنَم  یهلا  َُکنَنِم ، یْنتَعَمْطا 
راک هنوگچ  سپ  دشاب  دب  راک  شبوخ  ياهراک  هک  سک  نآ  ایادخ  دزادنا  معمط  هب  وت  ياهتمعن 

ِهیواعَد  ُنوُکَتال  َْفیَکَف  َيِواعَد ، ُهُِقیاقَح  َْتناک  ْنَمَو  َيِواسَم ، ِهیواسَم 
شیاهاعدا  هنوگچ  سپ  دشابن  شیب  ییاعدا  شیاهییوگتقیقح  هک  سک  نآ  دشابن و  دب  شدب 

ٍلاقَم  يِذل  اکُْرتَی  َْمل  ُةَرِهاْقلا  َُکتَّیِشَمَو  ُِذفاَّنلا  َکُمْکُح  یهلا  َيِواعَد ،
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راتفگ تصرف  ياهدنیوگ  چیه  يارب  ترهاق  تیشم  تذفان و  نامرف  ایادخ  دشابن  اعدا 
، اُهتْدَّیَش ٍَۀلاحَو  اُهْتیََنب ، ٍۀَعاط  ْنِم  ْمَک  یهلا  ًالاح ، ٍلاح  يِذل  الَو  ًالاقَم ،

شداینب هک  یتلاح  رایـسب  هچ  مدرک و  يراذـگهیاپ  هک  یتعاط  رایـسب  هچ  ایادـخ  دـهنن  ياج  هب  لاح  یلاح  بحاص  چـیه  يارب  دراذـگن و 
مدرک 

ّینا  ُمَْلعَت  َکَّنا  یهلا  َُکلْضَف ، اْهنِم  یَنلاقا  َْلب  َُکلْدَع ، اْهیَلَع  يداِمتْعا  َمَدَه 
ینادیم  وت  ایادخ  دز  مهب  ار  مدامتعا  زین  وت  لضف  هکلب  تخیر  ورف  هرسکی  متشاد  اهنآ  رب  هک  ار  يدامتعا  وت  لدع  دای )  ) یلو

َْفیَک  یهلا  ًامْزَعَو ، ًۀَّبَحَم  ْتَماد  ْدَقَف  ًامْزَج ، اًْلِعف  یّنِم  ُۀَعاَّطلا  ِمُدَت  َْمل  ْناَو 
هنوگچ  ایادخ  دراد  همادا  نم  رد  نآ  ماجنا  رب  میمصت  یتسود و  یلو  درادن  همادا  تبثم  يراک  تروصب  نم  رد  وت  تعاط  هچ  رگا  هک 

ِراثْألا ِیفيدُّدََرت  یهلا  ُِرمْألا ، َْتناَو  ُمِزْعا  َْفیَکَو ال  ُرِهاْقلا ، َْتناَو  ُمِزْعا 
وت راثآ  رد  نم  شدرگ ) ای   ) رکفت ایادخ  یهد  مروتسد  وت  هکنیا  اب  مریگن  میمصت  هنوگچ  ماوت و  رهق  تحت  هک  یتروص  رد  مریگ  میمصت 
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َْفیَک  َْکَیلا ، یُنلِصُوت  ٍۀَمْدِِخب  َْکیَلَع  ینْعَمْجاَف  ِرازَْملا ، َدُْعب  ُبِجُوی 

هنوگچ  دناسرب  وت  هب  ارم  هک  یتمدخ  هلیسوب  تدوخ  اب  ارم  رادرک  سپ  دزاس  رود  ترادید  هب  ارم  هار 
ِروُهُّظلا َنِم  َكِْریَِغل  ُنوُکَیا  َْکَیلا ، ٌرِقَتْفُم  ِهِدوُجُو  یف  َوُه  اِمب  َْکیَلَع  ُّلَدَتُْسی 

يروهظ  وت  ياوس  ام  يارب  ًاساسا  ایآ  تسوت و  هب  دنمزاین  شیتسه  رد  دوجوم  نآ  دوخ  هک  يزیچ  هب  وت  دوجو  رب  دوش  لالدتسا 
یلا  َجاتَْحت  یّتَح  َْتبِغ  یتَم  ََکل ، َرِهْظُْملا  َوُه  َنوُکَی  یّتَح  ََکل ، َْسَیل  ام 

میشاب  یلیلدب  جاتحم  ات  ياهدش  ناهنپ  یِک  وت  ددرگ  وت  روهظ  هلیسو  نآ  ات  دشابن  وت  رد  هک  تسه 
ُلِصُوت  یتَّلا  َیِه  ُراثْألا  َنوُکَت  یّتَح  َتْدَُعب  یتَمَو  َْکیلَع ، ُّلُدَی  ٍلیلَد 

دنادرگ لصاو  وت  هب  ار  ام  وت  راثآات  ياهدنام  رود  تقو  هچ  دنک و  ییامنهار  وت  هب  هک 
َُهل  ْلَعَْجت  َْمل  ٍْدبَع  ُۀَقْفَص  ْتَرِسَخَو  ًابیقَر ، اْهیَلَع  َكاَرتال  ٌْنیَع  ْتَیِمَع  َْکَیلا ،

زا هک  هدنب  نآ  يادوس  داب  راک  نایز  یتسه و  وا  بقارم  هک  دنیبن  ار  وت  هک  یمشچ  نآ  داب  روک 
َْکَیلا  ینْعِجْراَف  ِراثْألا ، َیلا  ِعوُجُّرلِاب  َتْرَما  یهلا  ًابیصَن ، َکِّبُح  ْنِم 

( راثآ هب  هعجارم  زا  سپ   ) دوخ يوسب  نادرگ  مزاب  سپ  منک  عوجر  وت  راثآ  هب  هک  يداد  نامرف  ایادخ  يدادن  ياهرهب  وا  هب  شیوخ  ّتبحم 
ُْتلَخَد  امَک  اْهنِم ، َْکَیلا  َعِجْرا  یّتَح  ِراصِبتْسِْإلا ، ِۀَیادِهَو  ِراْونَْألا ، ِةَوْسِِکب 

مدمآ  هکنانچ  مه  راثآ  ندید  زا  سپ  تیوسب  مدرگزاب  ات  ییوجشنیب  زا  ییامنهار و  راونا و  زا  یششوپ  هب 
ِداِمتْعِْإلا ِنَع  ِۀَّمِْهلا  َعُوفْرَمَو  اْهَیلا ، ِرَظَّنلا  ِنَع  ِّرِّسلا  َنوُصَم  اْهنِم  َْکَیلا 

مشاب  هتشادرب  اهنادب  دامتعا  زا  ار  متمه  هدنام و  نوصم  اهنآ  هب  رظن  زا  مداهن  هک  اهنآ  زا  تیوسب 
اذهَو َْکیَدَی ، َْنَیب  ٌرِهاظ  ّیلُذ  اذه  یهلا  ٌریدَق ، ٍیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنا  اْهیَلَع ،

نیا  تسا و  راکشآ  نایع و  تیور  شیپ  هک  تسا  نم  يراوخ  نیا  ایادخ  ییاناوت  زیچ  ره  رب  وت  یتسارب  هک 
، َْکیَلَع ُّلِدَتْسا  َِکبَو  َْکَیلا ، َلوُصُْولا  ُُبلْطا  َْکنِم  َْکیَلَع ، یفْخَی  یلاح ال 

میوجیم  لیلد  وت  رب  وت  تاذ  هلیسوب  یناسرب و  دوخ  هب  ارم  هک  مهاوخ  وت  زا  تسین  هدیشوپ  وت  رب  هک  تسا  نم  هابت )  ) لاح
ینْمِّلَع  یهلا  َْکیَدَی ، َْنَیب  ِۀَّیِدُوبُْعلا  ِقْدِِصب  ینِْمقاَو  َْکَیلا ، َكِرُوِنب  ینِدْهاَف 

هب  زومایب  ایادخ  تیور  شیپ  رد  هناقداص  یگدنب  اب  ارم  رآدای  هب  امرف و  ییامنهار  تتاذ  رب  ارم  دوخ  رون  هب  سپ 
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ِِقئاقَِحب  ینْقِّقَح  یهلا  ِنوُصَْملا ، َكِْرتِِسب  یّنُصَو  ِنوُزْخَْملا ، َکِْملِع  ْنِم 
قئاقح  هب  ارم  ایادخ  تنوصم  هدرپ  هب  راد  مظوفحم  تنوزخم و  شناد  زا  نم 

یل  َكِریبْدَِتب  یِننْغا  یهلا  ِبْذَْجلا ، ِلْها  َکَلْسَم  یب  ُْکلْساَو  ِبْرُْقلا ، ِلْها 
تدوخ  ریبدت  هب  ارم  نک  زاینیب  ایادخ  ربب  تقوش  هبذج و  لها  هار  هب  يارایب و  تهاگرد  ناکیدزن 
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ِزِکارَم یلَع  ینِْفقْواَو  يراِیتْخا  ِنَع  َكِراِیتْخِابَو 1198 ] يریبْدَت  ْنَع 

نادرگ  فقاو  ارم  میگدنامرد  یگراچیب و  ياهاج  رب  مدوخ و  رایتخا  زا  تدوخ  رایتخا  هب  مدوخ و  ریبدت  زا  ماهرابرد 
یّکَش  ْنِم  ینْرِّهَطَو  یسْفَن  ِّلُذ  ْنِم  ینْجِرْخا  یهلا  يرارِطْضا 
کش  زا  نک  مکاپ  هد و  تاجن  مسفن  يراوخ  زا  ارم  ایادخ 

الَف ُلَّکََوتا  َْکیَلَعَو  ینْرُْصناَف  ُرِصَْتنا  َِکب  یْسمَر  ِلُولُح  َْلبَق  یکْرِشَو 
سپ  منک  لکوت  وت  رب  نک و  میرای  مه  وت  سپ  میوج  يرای  وت  هب  مدرگ  مروگ  لخاد  هکنآ  زا  شیپ  مدوخ  كرش  و 

یْنمِرَْحت  الَف  ُبَغْرا  َِکلْضَف  یفَو  یْنبِّیَُخت  الَف  ُلَئْسا  َكاَّیاَو  یْنلِکَت 
امرفم ممورحم  سپ  ماهدرک  تبغر  وت  لضف  رد  نادرگم و  مدیماان  سپ  منک  تساوخرد  وت  زا  راذگماو و  ارم 

َسَّدَقَت  یهلا  ینْدُرْطَت  الَف  ُِفقا  َِکباِببَو  ینْدِْعُبت  الَف  ُبِسَْتنا  َِکبانَِجبَو 
تساّربم  ایادخ  نکم  مدرط  سپ  ماهداتسیا  وت  هاگرد  هب  نکم و  مرود  سپ  ماهتسب  ار  دوخ  وت  ترضح  هب  و 

ُِینَْغلا  َْتنا  یهلا  یّنِم  ٌۀَّلِع  َُهل  ُنوُکَی  َْفیَکَف  َْکنِم ، ٌۀَّلِع  َُهل  َنوُکَی  ْنا  َكاضِر 
هب  وت  ایادخ  مدرگ  نآ  ببس  نم  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  دشاب  هتشاد  وت  بناج  زا  یببس  تلع و  هکنیا  زا  وت  يدونشخ 

یهلا  یّنَع  ًاِّینَغ  ُنوُکَت  َْفیَکَف ال  َْکنِم ، ُعْفَّنلا  َْکَیلا  َلِصَی  ْنا  َِکتاِذب 
ایادخ یشابن  زاینیب  نم  زا  هنوگچ  سپ  دسرب  وت  هب  تدوخ  بناج  زا  يدوس  هکنیا  زا  يزاینیب  دوخ  تاذ 

َْتنا  ْنُکَف  ینَرَسا  ِةَوْهَّشلا  ِِقئاثَِوب  يوَْهلا  َّناَو  ینیّنَُمی  َرَدَْقلاَو  َءآضَْقلا  َّنا 
وت سپ  هدرک  ریسا  توهش  ياهدنب  هب  ارم  سفن  ياوه  وس  نآ  زا  دننکیم و  دنموزرآ  ارم  ردق  اضق و  یتسارب 

َِکب  َِینْغَتْسا  یّتَح  َِکلْضَِفب  یِننْغاَو  ینَرِّصَُبتَو  ینَرُْصنَت  یّتَح  یل  َریصَّنلا 
وت هلیسوب  ات  ینادرگ  مزاینیب  شیوخ  لضف  هلیسوب  ینک و  میانیب  ینک و  مزوریپ  ات  شاب  نم  روای 

َكُوفَرَع  یّتَح  َِکئآِیلْوا ، ِبُوُلق  یف  َراْونَْألا  َْتقَرْشا  يذَّلا  َْتنا  یبَلَط  ْنَع 
دنتخانش ار  وت  هکنیا  ات  تیایلوا  لد  رد  ار  تفرعم )  ) راونا يدنابات  هک  ییوت  موش  زاینیب  ندرک  بلط  زا 

َْمل  یّتَح  َِکئاَّبِحا ، ِبُوُلق  ْنَع  َرایْغَْألا  َْتلَزا  يذَّلا  َْتناَو  َكوُدَّحَوَو ،
زج ار  یسک  هکنیا  ات  يدنارب  تناتسود  لد  زا  ار  ناگناگیب  رایغا و  هک  ییوت  دنتسناد و  تاهناگی  و 

ُمُْهتَشَحْوا  ُْثیَح  ْمَُهل  ُِسنْوُْملا  َْتنا  َكِْریَغ ، یلا  اُوئَْجلَی  َْملَو  َكاوِس ، اوُّبُِحی 
هک  اجنآ  رد  ناشیا  سنوم  ییوت  دنوشن و  یجتلم  هدنهانپ و  وت  ریغ  هب  هتشادن و  تسود  وت 
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ْنَم  َدَجَو  اذام  ُِملاعَْملا ، ُمَُهل  َْتنابَتْسا  ُْثیَح  ْمُهَْتیَدَه  يذَّلا  َْتناَو  ُِملاوَْعلا ،

وت هک  سکنآ  دراد  هچ  ددرگ  راکـشآ  ناشیارب  اههناشن  هک  هاگنآ  ینک  ناشییامنهار  هک  ییوت  دزادـنا و  تشحو  هب  ار  اهنآ  دوجو  ملاوع 
ار
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ْدََقلَو ًالََدب ، َکَنوُد  َیِضَر  ْنَم  َباخ  ْدََقل  َكَدَجَو ، ْنَم  َدَقَف  يذَّلا  اَمَو  َكَدَقَف ،
متح  روطب  دوش و  یضار  يرگیدب  وت  ياجب  هک  سکنآ  تسا  مورحم  یتسارب  تسا  هتفای  ار  وت  هک  سکنآ  درادن  هچ  و  هدرک ؟ مگ 

َْتعَطَق  ام  َْتناَو  َكاوِس  یجُْری  َْفیَک  ًالِّوَحَتُم ، َْکنَع  یَغب  ْنَم  َرِسَخ 
وت هکیتروص  رد  دوب  راودیما  وت  ریغب  دوشیم  ناسچ  دنک  يور  يرگید  هب  وت  زا  هک  یسک  تسا  راکنایز 

ْنَم  ای  ِناِنْتمِْإلا ، َةَداع  َْتلََّدب  ام  َْتناَو  َكِْریَغ  ْنِم  ُبَلُْطی  َْفیَکَو  َناسْحِْإلا ،
هک  ییادخ  يا  ار  تیشخب  اطع  هویش  ياهدادن  رییغت  وت  هکنیا  اب  درک  بلط  ناوتیم  وت  ریغ  زا  هنوگچ  يدرکن و  عطق  ار  تناسحا 

َسَْبلا  ْنَم  ایَو  َنیقِّلَمَتُم ، ِْهیَدَی  َْنَیب  اُوماقَف  ِۀَسَناؤُْملا ، َةَوالَح  ُهَئّآبِحا  َقاذا 
يدناشوپ  هک  ییادخ  يا  دنتساخرب و  یسولپاچ  هب  تربارب  رد  اهنآ  يدناشچ و  ار  دوخ  یمدمه  ینیریش  تناتسود  هب 

َْلبَق  ُرِکاَّذلا  َْتنا  َنیرِفْغَتْسُم ، ِْهیَدَی  َْنَیب  اُوماقَف  ِِهتَْبیَه ، َِسبالَم  ُهَئاِیلْوا 
هکنآ  زا  شیپ  ینک  دای  هک  ییوت  دنتساوخاپب  یهاوخ  شزرمآ  هب  تربارب  رد  اهنآ  سپ  ار  دوخ  تبیه  ياهتعلخ  تدوخ  يایلوا  رب 

ُداوَْجلا َْتناَو  َنیِدباْعلا ، ِهُّجََوت  َْلبَق  ِناسْحِْإلِاب  يداْبلا  َْتناَو  َنیرِکاَّذلا ،
هدنشخب  یئوت  دننک و  هجوت  تیوسب  ناگدننک  شتسرپ  هکنآ  زا  لبق  ناسحا  هب  هدنزاغآ  ییوت  دننک و  تدای  ناگدننک  دای 

َنِم  اَنل  َْتبَهَو  اِمل  َُّمث  ُباَّهَْولا  َْتناَو  َنیِبلاَّطلا ، ِبَلَط  َْلبَق  ِءآطَْعلِاب 
ام زا  ياهدیشخب  ام  هب  هک  ار  نامه  سپس  ششخبرپ و  یئوت  دنهاوخ و  وت  زا  ناگدنهاوخ  هکنآ  زا  شیپ  اطع 

َکِّنَِمب  یْنبِذْجاَو  َْکَیلا ، َلِصا  یّتَح  َِکتَمْحَِرب  یْنُبلْطا  یهلا  َنیضِْرقَتْسُْملا ،
ات نک  بذج  ارم  تتمعن  هلیسوب  مدرگ و  لئان  تلاصو  تمعن  هب  نم  ات  بلطب  تتمحر  هلیسوب  ارم  ایادخ  یهاوخیم  ضرق  هب 

َنا  امَک  َُکْتیَصَع ، ْناَو  َْکنَع  ُعِطَْقنَی  یئآجَر ال  َّنا  یهلا  َْکیَلَع ، َِلْبقا  یّتَح 
هکنانچ  منک  تینامرفانهچرگا  ددرگن و  عطق  وت  زا  نم  دیما  یتسارب  ایادخ  منک  ور  وت  هب 

ینَعَقْوا  ْدَقَو  َْکَیلا ، ُِملاوَْعلا  ِیْنتَعَفَد  ْدَقَف  َُکتْعَطا ، ْناَو  یُنِلیاُزی  یفْوَخ ال 
دناهدنار و وت  يوسب  ارم  نایناهج  انامه  مرب  تنامرف  هچرگ  دوشن و  لئاز  وت  زا  مسرت و 

ُناها  َْفیَک  ْما  یلَما  َْتناَو  ُبیخا  َْفیَک  یهلا  َْکیَلَع ، َکِمَرَِکب  یْملِع 
موش  راوخ  تسپ و  هنوگچ  ینم و  يوزرآ  وت  موش و  دیمون  هنوگچ  ایادخ  هدروآ  وت  هاگرد  هب  ارم  مراد  وت  مرک  هب  هک  یملع  نآ 

َْفیَک ال ْما  ینَتْزَکْرا  ِۀَّلِّذلا  ِیفَو  ُّزِعَتْسا  َْفیَک  یهلا  یلَکَّتُم  َْکیَلَعَو 
هکنیا  اب  میوجن  تزع  هنوگچ  يداد و  میاج  يراوخ  رد  هکنیا  اب  میوج  تزع  هنوگچ  ایادخ  تسوت  رب  مدامتعا  هکنیا  اب 

883 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ِءآرَقُْفلا ِیف  يذَّلا  َْتناَو  ُرِقَْتفا  َْفیَک ال  یهلا  ینَْتبَسَن  َْکَیلاَو  ُّزِعَتْسا 

منادنمزاین  رد  وت  هکنیا  اب  مشابن  دنمزاین  هنوگچ  ایادخ  يدرک  مَبِسَْتنُم  دوخ  هب 
َهلا  يذَّلا ال  َْتناَو  ینَْتیَنْغا  َكِدوُِجب  يذَّلا  َْتناَو  ُرِقَْتفا  َْفیَک  ْما  ینَتْمَقا 

يدوبعم  هک  ییوت  يدرک و  مزاینیبتششخب  دوج و  هب  هک  ییوت  مشاب و  دنمزاین  هنوگچ  ای  يداد  ياج 
یف  ََّیلا  َْتفَّرَعَت  يذَّلا  َْتناَو  ٌءْیَش ، َکَلِهَج  امَف  ٍءْیَش ، ِّلُِکل  َْتفَّرَعَت  َكُْریَغ ،

رد نم  هب  ار  دوخ  يدناسانش  هک  ییوت  دسانشن و  ار  وت  هک  تسین  يزیچ  چیه  وزیچ  ره  هب  ار  دوخ  يدناسانش  تسین  وت  زج 
ِنَم  ای  ٍءْیَش ، ِّلُِکل  ُرِهاَّظلا  َْتناَو  ٍءْیَش ، ِّلُک  یف  ًارِهاظ  َُکْتیاَرَف  ٍءْیَش ، ِّلُک 

هک  يا  زیچ  ره  رب  راکشآ  ییوت  مدید و  زیچ  ره  رد  راکشآ  ار  وت  نم  زیچ و  ره 
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، ِراثْألِاب َراثْألا  َْتقَحَم  ِِهتاذ ، یف  ًاْبیَغ  ُشْرَْعلا  َراصَف  ِِهتَِّینامْحَِرب ، يوَتْسا 
يدرک  دوبان  راثآ  هب  ار  راثآ  هک  ییوت  دش  ناهنپ  شتاذ  رد  شرع  يدرک و  هطاحا  زیچ ) همه  رب   ) دوخ تینامحر  ماقم  هلیسوب 

یف  َبَجَتْحا  ِنَم  ای  ِراْونَْألا ، ِكْالفا  ِتاطیحُِمب  َرایْغَْألا  َتْوَحَمَو 
ششرع  ياههدرپارس  رد  هک  يا  يدرک  وحم  راونا  كالفا  ياههدننکهطاحا  هب  ار  رایغا  و 

ِِهئآَهب  ِلامَِکب  یّلََجت  ْنَم  ای  ُراْصبَْألا ، ُهَکِرُْدت  ْنا  ْنَع  ِهِشْرَع  ِتاقِدارُس 
تینارون  ییابیز و  لامک  هب  يدرک  یلجت  هک  يا  دننک  كرد  ار  وا  اههدید  هکنیا  زا  دش  بجتحم 

ُبیغَت  َْفیَک  ْما  ُرِهاَّظلا ، َْتناَو  یفَْخت  َْفیَک  َءآِوتْسِْإلا ، ُُهتَمَظَع  ْتَقَّقَحَتَف 
هک  يوش  بیاغ  هنوگچ  ای  يراکشآ  وت  هکنیا  اب  يوش  ناهنپ  هنوگچ  يراوتسا  زا  شتمظع  دش  اجرباپ  و 

[1199 .] ُهَدْحَو ِهَّلل  ُدْمَْحلاَو  ٌریدَق ، ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنا  ُرِضاْحلا ، ُبیقَّرلا  َْتناَو 
. اهنت تسادخ  صوصخم  شیاتس  ییاناوت و  زیچ  ره  رب  وت  یتسارب  يرضاح  نابهگن و  وت 

***
: ناوخب ار  اعد  نیا  هفرع  زور  نایاپ  رد  - 6

ام ال ینِطْعاَف  َکُصُْقنَت ، یل ال  َکَتَرِفْغَم  َّناَو  َكُّرُضَت ، یبُونُذ ال  َّنإ  ِّبَر  ای 
ار هچنآ  نم  هب  نک  اطع  سپ  دناسرن  وت  هب  یناصقن  نم  زا  وت  شزرمآ  ًاققحم  دنزن و  وت  هب  ینایز  نم  ناهانگ  انامه  اراگدرورپ 

[1200 .] َكُّرُضَیال ام  یل  ْرِفْغاَو  َکُصُْقنَی ،
. دنزن تنایز  ار  هچنآ  میارب  زرمایب  دناسرن و  تناصقن 

884 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
: ناوخب نینچمه 

ینْمَحَْرت  َْمل  َْتنا  ْناَف  يْدنِع  ام  ِّرَِشل  َكَْدنِع  ام  َْریَخ  یْنمِرَْحت  َّمُهَّللا ال 
هب  وت  رگا  سپ  تسا  نم  شیپ  رد  هک  يرش  نآ  رطاخب  تسوت  دزن  هک  يریخ  نآ  زا  نکم  ممورحم  ایادخ 

[1201 .] ِِهتَبیصُم یلَع  ِباصُْملا  َرْجا  یْنمِرَْحت  الَف  یبَصَنَو  یبَعَِتب 
. شتبیصم رب  ياهدید  تبیصم  شاداپ  زا  رادم  ممورحم  سپ  ینکیمن  محر  میگتسخ  جنر و 

شندناوخ هک  اعد  نیا  تشذگ . هحفـص 108 )  ) فورعم ياهاعد  شخب  رد  هک  ناوخب  ار  تارـشع  ياعد  هفرع ، زور  بورغ  ماگنه  هب  - 7
. ناوخب زین  هفرع  زور  نایاپ  رد  ار  نآ  تسابحتسم ، ماش  حبص و  ره  رد 

[1202 .] تسا هدرک  رکذ  ار  اعد  نیا  هفرع ، زور  لامعا  رد  سوواط » نب  دّیس   » موحرم
***

: زا تسا  ترابع  بش  نیا  لامعا  مهد : بش 
مالـسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ترـضح  هک  تسا  هدش  لقن  تسا . يدنمـشزرا  تکرباب و  ياهبش  زا  هک  هّجحلايذ  مهد  بش  يایحا  - 1

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  بش  نیا  رد  - 3 [ 1204 .] تسا بحتسم  بش  نیا  رد  ندرک  لسغ  - 2 [ 1203 .] تشادیم ایحا  ار  بش  نیا 
، دنک ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یبش  نینچ  رد  سک  ره  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  و  تسا ، بحتـسم 

: دناوخب ار  اعد  نیا  بش  نیا  رد  - 4 [ 1205 .] دوشیم هدیزرمآ  شناهانگ 
َبِحاص  ای  ِۀَّیِطَْعلِاب ، ِْنیَدَْیلا  َطِساب  ای  ِۀَّیِرَْبلا ، یَلَع  ِلْضَْفلا  َِمئاد  ای 

بحاص  يا  تسا  زاب  یشخباطع  هب  تناسحا  تسد  ود  هک  نآ  يا  تسا و  یمئاد  قلخ  رب  تششخب  لضف و  هک  یسک  يا 
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اَنل ْرِفْغا  َو  ًۀَّیِجَس ، يرَْولا  ِْریَخ  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِۀِّیَنَّسلا ، ِبِهاوَْملا 
ار ام  زرمایب  و  داهن ، تشرس و  رد  دنمدرم  نیرتهب  هک  شلآ  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  دنمجرا  ياهششخب 

[1206 .] ِۀَّیِشَْعلا ِهِذه  یف  یلُْعلاَذ  ای 
. بش نیا  رد  هبترم  دنلب  يادخ  يا 

885 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

(: نابرق دیع  زور   ) مهد زور 

شیوخ راگدرورپ  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  یگدنب  صالخا و  روآدای  زور  نیا  تسا . یمالـسا  ّمهم  دایعا  زا  نابرق  دیع  زور 
دـش و ناـمرف  نیا  يارجا  هداـمآ  دـنوادخ  رادربناـمرف  هدـنب  نآ  میهاربا  و  دـش ، رداـص  لیعامـسا  حـبذ  يارب  قح  ناـمرف  هک  اـجنآ  تسا ،

تـسد يدـمآرب ! یهلا  نومزآ  نیا  هدـهع  زا  میهاربا  يا  هک  دیـسر  ییادـن  یلو  داـهن ، شموقلح  رب  دراـک  درب و  هاـگنابرق  هب  ار  لیعامـسا 
. ياهدرک تابثا  یتسرد  هب  ار  شیوخ  يرادربنامرف  هک  رادهگن 

دـیع و زور  زور ، نیا  دـش ، رارقرب  زور  نآ  زا  انم  رد  ینابرق  ّتنـس  و  درک ، یناـبرق  ار  نآ  میهاربا  دـمآ و  دورف  یچوق »  » اـب هارمه  لـیئربج 
هاگـشیپ رد  ار  شیوخ  یگدنب  دمآ و  نوریب  دنلبرـس  راوشد ، ینومزآ  زا  صلخم  ياهدنب  هکنیا  رب  هوالع  اریز  تسا . رورـس  یلاحـشوخ و 

زا انم و  مسارم  دنباتـشیم و  ادخ  هناخ  ترایز  هب  هتـسج ، یّـسأت  وا  هب  ادـخ  صلخم  ناگدـنب  زا  یمیظع  هورگ  درک ، تباث  گرزب  يادـخ 
. دنهدیم ماجنا  ار  ینابرق  هلمج ،

: نابرق دیع  زور  لامعا 

: تسا هدش  لقن  دنچ  یلامعا  نابرق  دیع  يارب 
ار نآ  املع  زا  یـضعب  هک  اـجنآ  اـت  تسا  دّـکؤم  ّتنـس  زور  نآ  رد  لـسغ  یـسلجم ،» هماـّلع   » موحرم هتفگ  هب  هک  تسا  ندرک  لـسغ  - 1

دیع زامن  و  دش ، هتفگ  رطف  دیع  زامن  رد  هک  تسا  یتّیفیک  نامه  هب  نآ ، ماجنا  هوحن  تسا و  نابرق  دیع  زامن  - 2 [ 1207 .] دناهتسناد بجاو 
ای دوش  هدناوخ  تعامج  تروص  هب  هاوخ  [ ) 1208 .] تسا دّکؤم  ّتنس  ماظع ، ياهقف  روهشم  قباطم  مالسلا  هیلع  ماما  تبیغ  نامز  رد  نابرق 

 . يدارف
نیرتهب یـسلجمهماّلع ،»  » موحرم هدومرف  هب  دـناوخب . تسا  هدـش  دراو  نآ  زا  لبق  دـیع و  زامن  زا  شیپ  هک  ار  ییاـهاعد  تسا  بحتـسم  - 3

: تسا نیا  شلّوا  هک  تسا  هیداّجس » هلماک  هفیحص   » متشه لهچ و  ياعد  اهاعد ،
كَرابُم  ٌموَی  اذه  َّمُهَّللأ 

-5 [ 1210 .] تسا ّبحتسم  دایعا  ریاس  زور و  نیا  رد  هبدن  ياعد  ندناوخ  - 4 [ 1209 .] تسا رتهب  دناوخب  زین  ار  مشش  لهچ و  ياعد  رگا  و 
هک یناسک  رب  ار  نآ  املع  زا  یخرب  هک  اجنآ  ات  تسا ، هدش  شرافس  رایـسب  تسا و  دّکؤم  ّبحتـسم  همه  يارب  زور  نیا  رد  ندرک  ینابرق 

[1211 .] دروخب نآ  تشوگ  زا  یمک  دیع ، زامن  زا  دعب  تسا  بحتسم  دناهتسناد و  بجاو  دنراد  ییاناوت 
886 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: دناوخب تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  ار  اعد  نیا  ینابرق  ماگنه  تسا  ّبحتسم  زین  و 
اَنأ ام  َو  ًاِملْسُم  ًافینَح  َضْرَْألا ، َو  ِتاومَّسلا  َرَطَف  يذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو 

مصلاخ و دوخ  نامیا  رد  نم  هدیرفآ ؛ ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  مدرک  یسک  يوس  هب  ار  دوخ  يور  نم 
َِبر  ِهَِّلل  یتامَم  َو  َيایْحَم  َو  یکُُسن  َو  یتالَص  َّنإ  َنیکِرْشُْملا ، َنِم 
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راگدرورپ هک  تسا  يدنوادخ  يارب  مگرم  یگدنز و  ینابرق و  زامن و  متسین . ناکرشم  زا 
َْکنِم  َّمُهَّللا  َنیِملْسُْملا . َنِم  اَنَأ  َو  ُتِْرمُأ  َِکلِذب  َو  َُهل ، َکیرَش  ال  َنیَملاْعلا ،

وت و زا  ایادخ  مناناملسم . زا  مدش و  رومأم  همانرب  نیا  هب  نم  تسین . وا  يارب  یکیرش  تسا . نایناهج 
[1212 .] یّنِم ْلَّبَقَت  َّمُهَّللا  ُرَبْکا . ُهَّللاَو  ِهَّللا  ِمِْسب  ََکلَو ،

. امرف لوبق  نم  زا  ایادخ  تسا . رتگرزب  دنوادخ  ادخ و  مان  هب  تسوت . يارب 
: دیوگب دوش ، ماجنا  بحتسم  ِینابرق  رفن  دنچ  ّتین  هب  رگا  هّتبلا  )

( اّنِم ْلَّبَقَت  َّمُهَّللا 
زین نایانـشآ  ناگیاسمه و  هب  دننک و  قافنا  نادنمزاین  ارقف و  هب  ار  نآ  رثکا  دنیامن و  ینابرق  زور  نیا  رد  رگناوت ، دارفا  تسا  بسانم  رایـسب 

. دنهدب
تمـسق هس  ار  یناـبرق  تشوگ  مالـسلا  مهیلع  رقاـب  ماـما  نیـسحلا و  نب  یلع  ماـما  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  تسا  یتـیاور  رد 

هگن هناـخ  لـها  يارب  ار  موـس  تمـسق  نادـنمزاین و  هب  ار  نآ  تمـسق  کـی  دـندادیم و  ناـگیاسمه  هـب  ار  نآ  تمـسق  کـی  دـندرکیم ؛
ار ینم   » يارحـص جـح و  مسارم  رد  روضح  قیفوت  ماّیا  نیا  رد  هک  یناـسک  يارب  دـیوگب ؛ ار  ریز  روهـشم  تاریبکت  - 6 [ 1213 .] دنتشادیم
رد هک  یناسک  یلو  مهدزیس ؛ زور  حبص  زامن  ات  هدرک  عورش  دیع ، زور  رهظ  زامن  زا  دنناوخیم ؛ ار  اهریبکت  نیا  زامن  هدزناپ  زا  دعب  دنراد ،

قباطم اهریبکت  نآ  و  مهدزاود ، زور  حبـص  زامن  ات  هدومن ، زاغآ  دیع  زور  رهظ  زامن  زا  دنناوخیم ، ار  اهنآ  زامن  هد  زا  دـعب  دنتـسین ، اجنآ 
: تسا نینچ  یفاک »  » فیرش باتک  تیاور 

تسین ادخ  زج  يدوبعم  تسا  فیصوت  زا  رتگرزب  ادخ  یلَع  ُرَبْکا  ُهَّللا  ُدْمَْحلا ، ِهَّلل  و  ُرَبْکا ، ُهَّللا  ُرَبْکا ، ُهَّللا  َو  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ال  ُرَبْکا ، ُهَّللا  ُرَبْکا ، ُهَّللا 
هچنآ  رب  تسا  رتگرزب  ادخ  تسادخ  صاخ  شیاتس  تسا و  رتگرزب  ادخ  و 

هچنآ رب  تسا  رتگرزب  ادـخ  درک  ییامنهار  ار  اـم  [ 1214 .] انْالبأ ام  یلَع  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َو  ِماعنَْألا ؛ ِۀَـمیَهب  ْنِم  انَقَزَر  ام  یلَع  ُرَبْکا  ُهَّللا  انادَـه ؛ اـم 
. ار ام  دومزآ  هکنآ  يارب  تسادخ  ّصاخ  شیاتس  و  دنفسوگ ) واگ و  رتش و   ) ماعنا نایاپ  راهچ  زا  درک  نامیزور 

دعب رگا  یّتح  و  تسا ، رتهب  دیامن ، رارکت  رگا  یلو  دیوگب  رابکی  ماّیا ، نیا  رد  زامن  زا  دعب  ار  اهریبکت  نیا  لقاّدح 
887 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

[1215 .] تسا بوخ  دیوگب  زین  لفاون  زا 

(: مهدجیه زور   ) ریدغ دیع  زور 

: زور نیا  تلیضف 
رد جـح  ماجنا  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  يزور  تسا . خـیرات  رد  یّمهم  زور  روآداـی  هّجحلايذ ، مهدـجیه  زور 

تماما هب  مالـسلا  هیلع  یلع  بصن  ینعی  ادخ  نامرف  درک و  عمج  ریدغ »  » يداو رد  ار  مدرم  هنیدم ، هب  تعجارم  ماگنه  هب  يرجه  مهد  لاس 
هیآ  هک  دوب  اجنآ  و  درک . غالبا  نانآ  هب  ار  تّما  رب  تیالو  و 

[1216 «] ًانیِد َمالْسْإلا  ُمَُکل  ُتیضَر  َو  یتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  مُکَنید ، ْمَُکل  ُْتلَمْکا  َمْوَْیلا  »
. تخاس سویأم  دیماان و  ار  نانمـشد  دینادرگ و  لماک  ار  مالـسا  نید  تّما ، تماما  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ندیزگرب  اب  دنوادخ  و  دـش . لزان 

دیکأت دایعا  ریاس  رب  نآ  يرترب  زور و  نیا  ناوارف  ّتیّمها  رب  تایاور  رد  هک  هنوگنامه  دیمان ، دایعا  نیرتمیظع  زا  قح  هب  دـیاب  ار  زور  نیا 
. تسا هدش 

زور دـنروآ : یهلا  شرع  دزن  هب  دناهتـسب  تنیز  هک  ار  زور  راهچ  تمایق ، زور  : » دومرف هک  میناوخیم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یتیاور  رد 
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نایم تسا  هام  دننام  ییابیز ، رظن  زا  ریدغ ، دیع  زور  نایم ، نآ  رد  یلو  ریدغ . دیع  زور  هعمج و  زور  رطف ، دـیع  زور  نابرق )  ) یحـضا دـیع 
نانمؤم ریما  راکهبوت )  ) نایعیـش ناهانگ  هک  يزور  تسا ؛ هدش  دای  ربکا » دیع   » ناونع هب  زور ، نیا  زا  تیاور ، نامه  رد  [ 1217 «.] ناگراتس

[1218 .] ددنبیم شقن  نانمؤم  هرهچ  رب  مّسبت  نآ  رد  هک  تسا  يزور  تسا ، رورس  يداش و  زور  زور ، نیا  دوشیم و  هدیشخب  مالسلا  هیلع 
دیع نابرق )  ) یحـضا دیع  رطف و  دیع  زا  ریغ  ناناملـسم  يارب  ایآ  دندیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد 
هللا یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  يزور  نآ  و  تسا ، رتفیرش  رتتمظعاب و  زور ، ود  نآ  زا  هک  يدیع  يرآ . دومرف : دراد ؟ دوجو  زین  يرگید 
رهب [ 1219 .] تسا هّجحلايذ  مهدجیه  زور  نآ  دومرف : رگید  تیاور  رد  دومرف و  بصن  تّما  تماما  يارب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ ، هیلع و 

هلأسم ریدغ و  دیع  زور  هرابرد  ینارنخس  ییارسهحیدم و  رورس و  نشج و  سلاجم  لیکـشت  اب  ناناملـسم  زور  نیا  رد  تسا  هتـسیاش  لاح ،
تیالو هلأسم  اب  ار  دوخ  ناناوجون  ناناوج و  نادنزرف و  دـنرادب و  یمارگ  ار  نآ  مالـسلا ، هیلع  نانمؤم  ریما  لیاضف  بقانم و  تّما و  تماما 

. دنزاس رتانشآ  خیرات  ّتنس و  باتک و  زا  نآ  عبانم  مالسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 
888 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: ریدغ دیع  زور  لامعا 

: تسا هدش  تیاور  يدّدعتم  لامعا  زور  نیا  يارب 
یتیاور رد  و  هدش ! هدرمش  هام  تصـش  هزور  ربارب  يزور  نینچ  رد  هزور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  هک  تسا  نتفرگ  هزور  - 1
هتـسناد بحتـسم  ار  زور  نیا  لـسغ  نیمالادـلب »  » رد یمعفک » خیـش   » موحرم - 2 [ 1220 .] تسا لاس  تصـش  هراّـفک  مخ  ریدـغ  زور  هزور 

. نمؤم ناردارب  هب  یکین  ناسحا و  - 3 [ 1221 .] تسا
هب ناـسحا  ندرک و  یکین  ماـعطا و  زور  تسا و  تداـبع  زور  زور ، نیا  دوـمرف : هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  یتـیاور  رد 

، دوخ نمؤم  ناردارب  هداوناخ و  هب  زور ، نیا  رد  هک  یـسک  دومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  يرگید  تیاور  رد  [ 1222 .] تسا ینید  ناردارب 
نیا رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ترایز  - 4 [ 1223 .] دنادرگیم دایز  ار  وا  يزور  دنوادخ  دهد  اهقافنا  اهششخب و  قزر و  رد  هعسوت 

. تسا تلیضفاب  رایسب  زور 
: دومرف يو  هب  ترضح  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع  اضر  ماما  هتسجرب  نارای  زا  یکی   ) رصنیبانبا زا  یتیاور  رد 

دنوادـخ زور  نیا  رد  هکارچ  یناسرب ، مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  رّهطم  ربق  رانک  هب  ار  دوخ  ریدـغ ، دـیع  زور  رد  نک  یعـس  یتسه  هک  اجره 
رطف دیع  بش  ردق و  بش  ناضمر و  هام  رد  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  یناسک  ربارب  ود  دشخبیم و  ار  ناملسم  نانز  نادرم و  زا  يرایسب  ناهانگ 

ییاهترایز زور  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  يارب  [ 1224 !] دهدیم ییاهر  مّنهج  شتآ  زا  يزور  نینچ  رد  دـنکیم ، دازآ  خزود  زا 
زا ار  نآ  ناوتیم  تشذـگ و  هحفـص 260 )  ) تارایز شخب  رد  هک  تسا  هَّللا » نیما   » فورعم ترایز  نآ ، نیرتفورعم  هک  تسا  هدـش  لـقن 
رد هک  ریدـغ  دـیع  زور  رد  نانمؤمریما  هصوصخم  ترایز  نینچمه  دـناوخ و  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هب  باطخ  رود ، هار  زا  ای  کـیدزن و 

. تشذگ هحفص 280 
***

رگیدکی هب  یتقو  نانمؤم  تسا  بسانم  تسا ، رگیدکی  هب  نتفگ  کیربت  دیع و  زور  هک  يزور  نینچ  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ماما  - 5
: دنیوگب ار  تالمج  نیا  دنسریم 

889 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ِۀَِّمئَْألاَو َنینِمْؤُْملاِریما  ِۀَیالِِوب  َنیکِّسَمَتُْملاَنِم  انَلَعَج  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا 

ناماما  ریاس  نانمؤمریما و  تیالو  هب  نایوج  کسمت  زا  ار  ام  داد  رارق  هک  تسا  ییادخ  صاخ  شیاتس 
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[1225 .] ُمالَّسلا ُمِْهیَلَع 
. مالسلا مهیلع 

: وگب يدرک  تاقالم  ار  تنمؤم  ردارب  یتقو  يزور  نینچ  رد  - 6
َنِم  انَلَعَجَو  َنینِمْؤُْملا ، َنِم  انَلَعَجَو  ِمْوَْیلا ، اَذِهب  انَمَرْکا  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا 

زا داد  نامرارق  ناگدنروآ و  نامیا  زا  داد  نامرارق  زور و  نیا  هب  ار  ام  تشاد  یمارگ  هک  تسا  ییادخ  صاخ  شیاتس 
، ِهِْرما ِةالُو  ِۀَیالِو  ْنِم  ِِهب ، انَقَثاو  يذَّلا  ِِهقاثیمَو  اْنَیلا ، ِهِدْهَِعب  َنیفوُْملا 

وا نید  رما  ناتسرپرس  تیالو  زا  دوب  هتسب  ام  اب  هک  ینامیپ  دوب و  هدرک  ام  اب  هک  يدهع  هب  ناگدننکافو 
[1226 .] ِنیّدلا ِمْوَِیب  َنیبِّذَکُْملاَو  َنیدِحاْجلا  َنِم  اْنلَعْجَی  َْملَو  ِهِطْسِِقب ، ِماَّوُْقلاَو 

. ازج زور  ناگدننک  بیذکت  نارکنم و  زا  دادن  نامرارق  شلدع و  ناگدنراداپرب  و 
***

. تشذگ هحفص 189 )  ) فورعم ياهاعد  شخب  رد  هک  [، 1227] دناوخب زور  نیا  رد  ار  هبدن  ياعد  - 7
زا سپ  ناوخب ، زامن  تعکر  ود  ریدغ ، زور  رد  هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حیحص  دنس  هب  سوواط » نب  دّیـس   » موحرم - 8

: ناوخب ار  اعد  نیا  رادرب و  هدجس  زا  رس  و  هَِّلل ) ًارکش  وگب : اًلثم   ) نک رکش  ار  ادخ  هبترم  دص  ورب و  هدجس  هب  زامن 
ٌدَحا ٌدِحاو  َکَّناَو  ََکل ، َکیرَش  َكَدْحَو ال  َدْمَْحلا ، ََکل  َّنِاب  َُکلَئْسا  یِّنا  َّمُهللا 

ياهناگی  ياتکیییوت  يرادن و  کیرش  هک  ياهناگی  شیاتس  تسوت  يارب  زا  هک  نادب  منک  تساوخرد  وت  زا  ایادخ 
َكُْدبَع  ًادّمَُحم  َّناَو  ٌدَحا ، ًاوُفُک  ََکل  ْنُکَی  َْملَو  َْدلُوت ، َْملَو  ِْدَلت  َْمل  ٌدَمَص ،

هدنب  دّمحم  یتسارب  سکچیه و  ییاتمه  تیارب  تسین  یتسین و  یسک  دنزرف  يرادن و  يدنزرف  هک  زاینیب 
ْنِم  َناک  امَک  ٍنْاَش ، یف  ٍمْوَی  َّلُک  َوُه  ْنَم  ای  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  َُکتاوَلَص  َُکلوُسَرَو 

زا هچنانچ  یتسه  يراکرد  زور  ره  هک  يا  داب  شلآ  وا و  رب  وت  ياهدورد  تسوت  لوسر  و 
890 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

َِکنیِد  ِلْهاَو  َِکَتباجا ، ِلْها  ْنِم  ینَْتلَعَج  ْنِاب  َّیَلَع ، َْتلَّضَفَت  ْنا  َِکنْاَش 
تنید  لها  زا  تتباجا و  لها  زا  ارم  هکنیا  هب  يدومرف  لضفت  نم  رب  هک  دوب  وت  نأش 

ًامَرَکَو َْکنِم  اًلُّضَفَت  یْقلَخ  ِءَدَْتبُم  یف  َِکلِذل  ینَتْقَّفَوَو  َِکتَوْعَد ، ِلْهاَو 
مرک  لضفت و  يور  زا  مشنیرفآ  زاغآ  رد  نادب  یتشاد  مقفوم  يداد و  رارق  تتوعد  لها  و 

ًۀَْفاَر ًامَرَک ، َمَرَْکلاَو  ًادوُج ، َدوُْجلاَو  اًلْضَف ، َلْضَْفلا  َْتفَدْرا  َُّمث  ًادوُجَو ،
مه  نآ  هک  رگد  یمرک  هب  ار  مرک  نیا  رگد و  یششخب  هب  ار  ششخب  نیا  رگد و  یلضف  هب  ار  لضف  نیا  يدروآ  لابند  سپس  تششخب  و 

ص890 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
َكِدیدَجت  َدَْعب  ًادیدَْجت  یل  َدْهَْعلا  َِکلذ  َتْدَّدَج  ْنا  یلا  ًۀَمْحَرَو ، َْکنِم 

دیدجت زا  سپ  ون  زا  میارب  ار  دهع  نیا  يدرک  هزات  هک  اجنادب  ات  دوب  تتمحر  رهم و  يور  زا 
ْنِاب  َکَتَمِْعن  َتْمَْمتاَف  اًِلفاغ ، ًایِهاس  ًایِسان  ًاّیِْسنَم  ًایْسَن  ُْتنُکَو  یْقلَخ 

ار نآ  هکنیا  هب  يدرک  مامت  نم  رب  ار  تتمعن  وت  سپ  تلفغ  ويربخیب  يراکشومارف و  مدوب و  یـشومارف  رد  نم  هکیتروص  رد  مشنیرفآ 
هب 
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یهلا  ای  َِکنْاَش  ْنِم  ْنُکَْیلَف  َُهل ، ینَْتیَدَهَو  َّیَلَع ، ِِهب  َْتنَنَمَو  َِکلذ ، ینَتْرَّکَذ 
دوبعم يا  دشاب  وت  نأش  زا  دیاب  نانچمه  سپ  يدرک  مییامنهار  نآ  رب  يداهن و  ّتنم  نم  رب  نادب  یتخادنا و  مدای 

، َِکلذ یلَع  یناَّفَوَتَت  یّتَح  ِهینَُبلْسَتالَو  َِکلذ ، یل  َِّمُتت  ْنا  َيالوَمَو  يدِّیَسَو 
نآ  رب  میناریمب  هکیماگنه  ات  ار  نآ  ییامرفنبلس  نم  زا  ار و  تمعن  نآ  میارب  ینک  مامت  هک  نم  يالوم  اقآ و  و 

َمُهللا  َّیَلَع ، َکَتَمِعن  َِّمُتت  ْنا  َنیمِعنُْملا  ُّقَحا  َکَّناَف  ٍضار ، یّنَع  َتناَو 
ایادخ یناسر  نایاپ  هب  نم  رب  ار  تتمعن  هک  یناشخب  تمعن  نیرتراوازس  وت  یتسارب  هک  یشاب  دونشخ  نم  زا  وت  هک  یلاح  رد 

َْکَیلاَو  انَّبَر  َکَناْرفُغ  ُدْمَْحلا  َکَلَف  َکِّنَِمب ، َکَیِعاد  اْنبَجاَو  انْعَطاَو  انْعِمَس 
هب اراگدرورپ و  میناهاوخ  ار  تشزرمآ  دـمح و  تسوت  نآ  زا  سپ  وت  فطل  هب  میدرک  تباجا  ار  تاهدـنناوخ  میدرک و  يوریپ  میدـینش و 

تسوت  يوس 
ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  ِِهلوُسَِربَو  َُهل ، َکیرَش  ُهَدْحَو ال  ِهَّللِاب  اَّنَما  ُریصَْملا ،

هیلع و هّللا  یلص  دّمحم  شلوسر  هب  درادن و  کیرش  هک  ياهناگی  يادخ  هب  میراد  نامیا  تشگزاب 
َیلْوَمَو  انیلْوَم  ِةالاُوم  یف  َلوُسَّرلااَنْعَبَّتاَو  ِهَّللا ، َیِعاد  اْنبَجاَو  اْنقَّدَصَو  ِِهلآَو ،

يالوم  نامیالوم و  تعاطا  یتسود و  دروم  رد  وا )  ) لوسر زا  میدرک  يوریپ  ار و  ادخ  یعاد  میدرک  تباجا  میدرک و  قیدصت  هلآ و 
، ِِهلوُسَر یخاَو  ِهَّللاِْدبَع  ٍِبلاطیبا ، ِْنب  ِِّیلَع  َنینِمْؤُْملاِریما  َنینِمْؤُْملا ،

وا لوسر  ردارب  ادخ و  هدنب  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  نانمؤم 
َقَْحلا  ُهَنیدَو  ُهَِّیبَن  ِِهب  ِدِّیَؤُملا  ِِهتَّیَِرب ، یلَع  ِۀَّجُْحلاَو  ِرَبْکَْألا ، ِقیِّدِّصلاَو 

قح  نید  شربمایپ و  دنوادخ  هکنآ  شناگدیرفآ  رب  وا  تجح  ربکا و  قیدص  و 
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، ِهَّللا ِّرِس  َعِضْوَمَو  ِهَّللا ، ِْبیَغ  َۀَْبیَعَو  ِهِْملِِعل ، ًانِزاخَو  ِهَّللا ، ِنیِدل  ًامَلَع  َنیبُْملا ،
ادخ زار  هاگیاج  ادخ و  بیغ  هنیجنگ  وا و  شناد  رادهنیزخ  ادخنید و  مچرپ  هناشن و  درک  دییات  وا  هلیسوب  ار  شراکشآ 

ًایِدانُم انْعِمَس  انَّنا  انَّبَر  َّمُهللا  ِِهتَّیَِرب ، یف  ُهَدِهاشَو  ِهِْقلَخ ، یلَع  ِهَّللا  َنیماَو 
يدانم  میدینش  ام  ام  راگدرورپ  يا  ایادخ  شناگدیرفآ  رد  وا  هاوگ  وا و  قلخ  رب  ادخ  نیما  و 

اَّنَع ْرِّفَکَو  اَنبُونُذ ، اَنل  ْرِفْغاَف  انَّبَر  اَّنَماف ، ْمُکِّبَِرب  اُونِما  ْنا  ِنامیْإِلل ، يداُنی 
ار و نامناهانگ  زرمایب  سپ  میدروآ  نامیا  مه  ام  اراگدرورپ  ناتراگدرورپ  هب  دـیروآ  نامیا  تفگیم ) و   ) ناـمیا يارب  درکیم  ادـن  هک  ار 

ناماهیدب 
الَو َِکلُسُر ، یلَع  انَتْدَعَو  ام  اِنتا  َو  انَّبَر  ِراْربَْألا ، َعَم  انَّفََوتَو  اِنتائِّیَس ،

يداد و هدعو  ام  هب  تناگداتسرف  هلیسوب  هک  ار  يزیچ  ام  هب  نک  اطع  اراگدرورپ  ناریمب  ناکین  اب  ار  ام  راد و  هدیشوپ  ار 
اْنبَجا َکِفُْطلَو  َکِّنَِمب  انَّبَر  ای  اَّناَف  َداعیْملا ، ُِفلُْخت  َکَّنا ال  ِۀَمیِْقلا ، َمْوَی  انِزُْخت 

میدرک  تباجا  وت  فطل  ناسحا و  هب  راگدرورپ  يا  ام  سپ  ینکیمن ، هدعو  فلخ  وت  یتسارب  هک  نکم  نامیاوسر  زیخاتسر  زور  رد 
انْرَفَکَو َنینِمْؤُْملا ، َیلْوَم  اْنقَّدَصَو  ُهاْنقَّدَصَو ، َلوُسَّرلا  اَنْعَبَّتاَو  َکَیِعاد ،

میدش  رفاک  ار و  نانمؤم  يالوم  میدرک  قیدصت  زین  میدرک و  شقیدصت  وت و  لوسر  زا  میدرک  يوریپ  ار و  وت  یعاد 
ْمِِهب  اَّناَف  اِنتَِّمئا ، َعَم  انْرُشْحاَو  اْنیَّلََوت ، ام  انِّلَوَف  ِتوُغاَّطلاَو ، ِْتبِْجلِاب 

نک نامروشحم  نامناماما  اب  میدـیزگرب و  تیالو  هب  ام  هک  ار  نآ  نادرگ  ام  یلاو  سپ  ترـضحنآ ) قوقح  نابـصاغ   ) توغاط تبج و  هب 
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ناشیدب  ام  یتسارب  هک 
ْمِهِدِهاشَو  ْمِِهتَِینالَعَو ، ْمِهِّرِِسب  اَّنَما  َنوُمِّلَسُم ، ْمَُهلَو  َنُوِنقُوم ، َنُونِمُْؤم 

ناشرضاح  ناشراکشآ و  ناشناهن و  رب  میراد  نامیا  مینانآ  میلست  میراد و  داقتعا  نامیا و 
ْمِِهب  اُنبْسَح  َو  ًةَداسَو ، ًةَداقَو  ًۀَِّمئا  ْمِِهب  انیضَرَو  ْمِِهتِّیَمَو ، ْمِهِّیَحَو  ْمِِهِبئاغَو ،

رد ار  ام  اهنامه  ناشییاقآ و  ناشتماما و  هب  میدونشخ  ناشهدرم و  ناشهدنز و  ناشبیاغ و  و 
، ًۀَجیلَو ْمِِهنوُد  ْنِم  ُذِخَّتَن  الَو  ًالََدب ، ْمِِهب  یغَْتبَن  ال  ِهِْقلَخ ، َنُود  ِهَّللا  َْنَیبَو  انَْنَیب 

( يدمتعم ای   ) یمدمه ناشیا  زج  میریگنو  یلدب  ناشیا  ياجب  مییوجن  دنتسه  یفاک  قلخ  ریاس  زا  ادخ  دوخ و  نیبام 
َنیلَّوَْألا  َنِم  ِْسنِْإلاَو  ِّنِْجلا  َنِم  ًابْرَح  ْمَُهل  َبَصَن  ْنَم  ِّلُک  ْنِم  ِهَّللا  َیلا  اْنئَِربَو 

نیلّوا  زا  سنا  نج و  زا  یگنج  ناشربارب  رد  دنک  اپرب  هک  ره  زا  ادخ  هاگرد  هب  مییوج  يرازیب  و 
ْمِهِعایْشاَو  ِۀََعبْرَألا ، ِناثْوَألاَو  ِتوُغاَّطلاَو  ِْتبِْجلِاب  انْرَفَک  َو  َنیرِخْألاَو ،

ناگدنورلابند  هناگراهچ و  ياهتب  توغاط و  تبج و  هب  میدش  رفاک  نیرخآ و  و 
، ِهِرِخآ یلا  ِرهَّدلا  ِلَّوا  ْنِم  ِْسنِْإلاَو ، ِّنِْجلا  َنِم  ْمُهالاو  ْنَم  ِّلُکَو  ْمِهِعاْبتاَو ،

نآ  نایاپ  ات  راگزور  زاغآ  زا  سنا  نج و  زا  دراد  ناشتسود  هک  ره  ناشناوریپ و  و 
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ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم ، ُلا  َو  ٌدَّمَُحم  ِِهب  َناد  اِمب  ُنیدَن  اَّنا  َكُدِهُْشن  اَّنا  َّمُهللا 
وا رب  ادخ  دورد  دّمحم  لآ  دّمحم و  نادب  دش  نیدتم  هچنادب  میتسه  نیدتم  ام  هک  میریگیم  هاوگ  ار  وت  ایادخ 

ِِهب  اُوناد  امَو  اْنُلق ، ِِهب  اُولاق  ام  ِِهب ، اُوناد  ام  اُننیدَو  اُولاق ، ام  اُنلْوَقَو  ْمِْهیَلَعَو ،
مه ام  دـنتفگ  نانآ  ار  هچره  دـندوب  نادـب  نیدـتم  اهنآ  هک  تسا  نامه  ام  نید  دـنتفگ و  اهنآ  هک  تسا  نامه  ام  راـتفگ  داـب و  ناـشیارب  و 

دندش نیدتم  نانآ  ار  هچره  میتفگ و 
اُونََعل ْنَمَو  اْنیَداع ، اْوَداع  ْنَمَو  اْنَیلاو ، اَْولاو  ْنَمَو  انْرَْکنا ، اوُرَْکنا  امَو  اَّنِد ،

میراد و نمشد  دنراد  نمشد  ار  هک  ره  میراد و  تسود  دنتشاد  تسود  ار  هکره  میدرک و  راکنا  ام  دندرک  راکنا  ار  هچره  میدش و  مه  ام 
دندرک نعل  ار  هک  ره 

َو اَّنَمآ  ِْهیَلَع ، انْمَّحََرت  ِْهیَلَع  اوُمَّحََرت  ْنَمَو  ُْهنِم ، اْناَّرَبَت  ُْهنِم  اُؤَّرَبَت  ْنَمَو  اَّنََعل ،
میدروآ  نامیا  مینک  محرت  دندرک  محرت  هک  ره  رب  میئوج و  يرازیب  دنتسج  يرازیب  هک  ره  زا  مینک و  نعل 

َِکلذ  اَنل  ْمِّمَتَف  َّمُهللا  ْمِْهیَلَع ، ِهَّللا  ُتاوَلَص  انَِیلاوَم  انْعَبَّتا  َو  انیضَر  َو  انْمَّلَس ،
نک  لیمکت  ام  يارب  ار  نآ  وت  سپ  ایادخ  داب  ناشیا  رب  ادخ  ياهدورد  نامنارورس  زا  میدرک  يوریپ  میتشگ و  دونشخ  میلست و  و 

اِنیْحاَو ًاراعَتْسُم ، ُْهلَعَْجت  الَو  انَْدنِع ، ًاِتباث  ًاّرِقَتْسُم  ُْهلَعْجا  َو  ُهاْنُبلْسَتالَو ،
نامهدنز  هدم و  رارق  شتقوم  تیراع و  هاگیاپو  هد  رارق  ام  شیپ  رد  تباث  یهاگیاپ  ار  نآ  امرفم و  بلس  ام  زا  و 

ْمُهاَّیاَو  ُّمَتْاَن  ْمِِهبَف  اُنتَِّمئا ، ٍدَّمَُحم  ُلا  ِْهیَلَع ، انَّتَما  اذا  اْنتِماَو  ِْهیَلَع ، انَْتیَیْحا  ام 
ار نانآ  مینک و  ادتقا  اهنآ  هب  دنیام  نایاوشیپ  دّمحم  لآ  ناميدناریم ، هاگره  نآ  رب  نامناریمب  يراد و  نامهدنز  هک  هاگره  ات  نامه  رب  راد 

َنِمَو  ِةَرِخْالاَو  اْینُّدلا  ِیف  ْمُهَعَم  اْنلَعْجاَف  يداُعن  ِهَّللا  َّوُدَع  ْمُهَّوُدَعَو  یلاُون 
زا هد و  رارق  ناشیا  اب  ترخآ  ایند و  رد  ار  ام  سپ  میراد  نمشد  تسادخ  نمشد  هک  ار  ناشنمشد  میراد و  تسود 

. َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  َنوُضار ، َِکلِذب  اَّناَف  َنیبَّرَقُْملا ،
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. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  میدونشخ  نامه  هب  ام  یتسارب  هک  نادرگ  تهاگرد  نابرقم 
. وگب ِهَّلل  ًارکش  هبترم  دص  وهَّلل  دمحلا  هبترم  دص  ورب و  هدجس  هب  رگید  راب  اعد ، نایاپ  زا  سپ 

هللا یلص  ادخ  لوسر  دزن  ریدغ ، زور  رد  هک  دراد  ار  یـسک  شاداپ  دروآ ، اجب  ار  لمع  نیا  هک  سک  ره  دومرف : همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
ماجنا رهظ  کیدزن  زامن  نیا  هک  تسا  رتهب  دیوگیم : یمق  ثّدـحم  موحرم  [ ) 1228 .] تسا هدرک  تعیب  ترـضح  نآ  اب  هدوب و  هلآ  هیلع و 

(. تسا هدوب  تفالخ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  بصن  نراقم  هک  دوش 
***

: یناوخیم ریدغ »  » زور رد  ار  اعد  نیا  هک  تسا  هدش  لقن  هللا  همحر  دیفم » خیش   » زا - 9
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يذَّلا  ِرْدَْقلاَو  ِنْاَّشلاَو  َکِِّیلَو ، ٍِّیلَعَو  َکِِّیبَن ، ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا 
نادب  هک  ياهبترم  تلزنم و  نادب  وت و  یلو  یلع  قح  هب  تربمایپ و  دّمحمقح  هب  منک  تساوخرد  وت  زا  ایادخ 

امِِهب َءَْدبَت  ْناَو  ٍِّیلَعَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َکِْقلَخ ، َنُود  ِِهب  امُهَتْصَصَخ 
ینک  عورش  نانآ  زا  یلع و  دّمحم و  رب  یتسرف  دورد  هکيداد  صاصتخا  دوخ  قولخم  ریاس  زا  ار  ود  نآ  هلیسو 

، ِةَداْقلا ِۀَِّمئَْألا  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ٍلِجاع ، ٍْریَخ  ِّلُک  یف 
ربهر نایاوشیپ  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  ایادخ  تسا  يروف  هک  يریخ  ره  نداد  رد 

، ِدابِْعلا ِۀَساسَو  ِةَرِهاْبلا ، ِمالْعَْألاَو  ِةَرِهاَّزلا ، ِموُجُّنلاَو  ِةَداَّسلا ، ِةاعُّدلاَو 
ناگدنب  راک  ناگدننکریبدت  نازورف و  ياههناشن  ناشخرد و  ناگراتس  رورس و  گرزب و  ناگدنناوخ  و 

ِجَجُّللا  ِیف  ِۀَیِراْجلا  ِۀَیِجاَّنلا ، ِۀَنیفَّسلاَو  ِۀَلَسْرُْملا ، ِۀَقاَّنلاَو  ِدالِْبلا ، ِناکْراَو 
ياهایرد  رد  تسا  ناور  هک  تاجن  یتشک  هدش و  هداتسرف  هقان  دابآ و  ياهاج  ياههیاپ  و 

ِناکْراَو  َکِْملِع ، ِناَّزُخ  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِةَِرماْغلا ،
ياههیاپ  تشناد و  ياههنیجنگ  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  ایادخ  بآرپ  فرژ 

، َِکتَّیَِرب ْنِم  َِکتَْوفَصَو  َِکتَمارَک ، ِنِداعَمَو  َِکنید ، ِِمئآعَدَو  َكِدیِحَْوت ،
تقلخ  زا  ناگدیزگرب  تتمارک و  ياهندعم  وت و  نید  ياهنوتس  وت و  دیحوت  مکحم 

ِِهب  یلَْتبُْملا  ِباْبلاَو  ِراْربَْألا ، ِءآبَجُّنلا  ِءآیِْقتَْألا  َکِْقلَخ ، ْنِم  َِکتَرَیِخَو 
تسا  مدرم  يالتبا  دروم  هک  یهاگرد  راکوکین و  ناگدیزگرب  ناراکزیهرپ و  نآ  تناگدیرفآ  نیرتهب  و 

ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  يوَه  ُهابا  ْنَمَو  یَجن  ُهاتا  ْنَم  ُساَّنلا ،
لآ  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  ایادخ  درک  طوقس  دز  زابرس  هکره  تفای و  تاجن  دمآ  هاگرد  نادب  هک  ره 

َتْرَما  َنیذَّلا  َیبْرُْقلا  ِيَوذَو  ْمِِهتَلَئْسَِمب ، َتْرَما  َنیذَّلا  ِرْکِّذلا  ِلْها  ٍدَّمَُحم ،
يدومرف  روتسد  هک  ینادنواشیوخ  اهنآ و  زا  لئاسم  شسرپب  يدومرف  روتسد  هک  يرکذ  لها  دّمحم 

َمُهَّللا  ْمُهَراثا ، َّصَْتقا  ِنَم  َداعَم  َۀَّنَْجلا  َْتلَعَجَو  ْمُهَّقَح ، َتْضَرَفَو  ْمِِهتَّدَوَِمب ،
ایادخ دنک  يوریپ  ار  ناشراثآ  هک  يداد  رارق  یسک  لزنمرس ) و   ) هاگتشگزاب ار  تشهب  يدرک و  بجاو  ار  ناشقح  ناشنتشاد و  تسود  هب 

، َِکتَیِصْعَم ْنَع  اْوَهَنَو  َِکتَعاِطب ، اوُرَما  امَک  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص 
دندرک یهن  تینامرفان  زا  دنداد و  ار  وت  يوریپ  روتسد  هچنانچ  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تسرف  دورد 

َکِِّیبَن  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  َِکتَِّینادْحَو ، یلَع  َكَدابِع  اوُّلَدَو 
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تربمایپ  دّمحم  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  نمایادخ  دندرک  ییامنهار  تیگناگی  هب  ار  تناگدنب  و 
894 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ِقَِحبَو  َکِْقلَخ ، یلا  َِکلوُسَرَو  َِکنیماَو ، َِکتَْوفَصَو  َِکبیَجنَو ،
قح  هب  قلخ و  يوسب  تاهداتسرف  وت و  نیما  هدیزگرب و  یمارگ و  و 

، ِِّیفَْولا ِّیِصَْولا  َنیلَّجَحُْملا ، ِّرُْغلا  ِِدئآقَو  ِنیّدلا ، ِبوُسْعَیَو  َنینِمْؤُْملاِریما ،
افو اب  یصو  نآ  نایوردیفس  ربهر  نید و  ياوشیپ  نانمؤمریما و 

ِلاَّدلاَو  ََکل ، ِدِهاَّشلاَو  ِلِطاْبلاَو ، ِّقَْحلا  َْنَیب  ِقوُراْفلاَو  ِرَبْکَْألا ، ِقیّدِّصلاَو 
هدننک  ییامنهار  وت و  هاوگ  لطاب و  قح و  نیب  هدننکادج  ربکا و  قیدص  و 

ُۀَمَْول َکیف  ُهْذُْخاَت  َْمل  َِکلیبَس ، یف  ِدِهاجُْملاَو  َكِْرمِاب ، ِعِداَّصلاَو  َْکیَلَع ،
تمالم  وت  هرابرد  دنکن ) شتحاران  و   ) شدریگن هکنآ  تهار  رد  هدننکداهج  تروتسد و  هدننک  راکشآ  وت و  رب 

ِمْوَْیلا  اَذه  یف  ینَلَعَْجت  ْناَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  ٍِمئال ،
يزورنیا  رد  یهد  رارق  ارم  دّمحم و  لآ  دّمحم و  رب  یتسرف  دورد  هک  ياهدننکتمالم 

َنِم  َنیّدلا  ُمَُهل  َْتلَمْکاَو  َکِْقلَخ ، ِقانْعا  یف  َدْهَْعلا  َکِِّیلَِول  ِهیف  َتْدَقَع  يذَّلا 
زا ار  نید  اهنآ  يارب  يدنادرگ  لماک  دوخ و  قلخ  ندرگ  رد  ار  تماما )  ) نامیپ دوخ  یلو  يارب  یتسب  هک 

، ِراَّنلا َنِم  َِکئاقَلُطَو  َِکئآقَتُع  ْنِم  ِِهلْضَِفب ، َنیّرِقُْملاَو  ِِهتَمْرُِحب ، َنیفِراْعلا 
شتآ  زا  تناگدشاهر  ناگدشدازآ و  زا  وا  لضف  هب  ناگدننکرارقا  شتمرح و  هب  نافراع 

، َرَبْکَْألا َكَدیع  ُهَْتلَعَج  امَکَف  َّمُهللا  ِمَعِّنلا ، يِدِساح  یب  ْتِمُْشت  الَو 
ياهداد  رارق  دوخ  گرزب  دیع  ار  نآ  هچنانچ  ایادخ  تیاهتمعن  رد  ار  منادوسح  نم  هب  تبسن  نکم  داش  و 

ِقاثیْملا  َمْوَی  ِضْرَْألا  ِیفَو  ِدوُهْعَْملا ، ِدْهَْعلا  َمْوَی  ِءآمَّسلا  ِیف  ُهَْتیَّمَسَو 
نتفرگ  نامیپ  زور  نیمز  رد  دوهعم و  دهع  زور  نامسآ  رد  ار  نآ  يدیمان  و 

ِِهب  ْرِْرقاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِلُوئْسَْملا ، ِعْمَْجلاَو  ِذوُْخاَْملا ،
ناگدید  شاهلیسوب  نک  نشور  دّمحم و  لآ  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  هدش  تساوخزاب  نمجنا  و 

َنِم  َکِمُْعنَِأل  اْنلَعْجاَو  انَْتیَدَه ، ْذا  َدَْعب  انَّلُِضت  الَو  انَلْمَش ، ِِهب  ْعَمْجاَو  انَنُویُع ،
نارازگساپس  زا  هد  نامرارق  يدرک و  نامتیاده  هکنآ  زا  سپ  نکم  نامهارمگ  ار و  ام  یگدنکارپ  شتسدب  روآدرگ  ار و  ام 

، ِمْوَْیلا اَذه  َلْضَف  انَفَّرَع  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرا  ای  َنیرِکاَّشلا ،
ار زور  نیا  تلیضف  ام  هب  دناسانش  هک  تسا  ییادخ  صاخ  شیاتس  نانابرهم  نیرتنابرهم  يا  تیاهتمعن 

َلوُسَر  ای  ِهِرُوِنب ، انادَهَو  ِِهتَفِْرعَِمب ، انَفَّرَشَو  ِِهب ، انَمَّرَکَو  ُهَتَمْرُح ، انَرََّصبَو 
لوسر  يا  شرون  هب  درک  نامتیاده  شتفرعم و  هب  داد  نامتفارش  نادب و  تشاد  نامیمارگ  زور و  نیا  تمرح  هب  درک  نامانیب  و 

895 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ُلَْضفا  یّنِم  امُکیِّبُِحم  یلَعَو  امُِکتَْرتِع  یلَعَو  امُْکیَلَع  َنینِمؤُْملاَریما ، ای  ِهَّللا 

نیرتهب  امش  ناتسود  رب  امش و  ترتع  رب  امش و  رب  نانمؤمریما  يا  ادخ 
یف  امُکِّبَرَو  ّیبَر  ِهَّللا  َیلا  ُهَّجََوتا  امُِکبَو  ُراهَّنلاَو ، ُْلیَّللا  َیَِقب  ام  ِمالَّسلا 

رد ناتراگدرورپ  نم و  راگدرورپ  ادخ  يوسب  منک  ور  وا  هلیسوب  زور و  بش و  تساپرب  ات  داب  نم  دورد  مالس و 
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َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  يرُوما  ِریْسیَتَو  یِجئآوَح  ِءآضَقَو  یتَِبلَط  ِحاَجن 
مهاوخ  وت  زا  ایادخ  میاهراک  ندش  ناسآ  متاجاح و  ندش  هدروآرب  مدوصقم و  هب  ندش  قفوم 

َنَْعَلت  ْناَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب 
ینک  تنعل  دّمحملآ و  دّمحم و  رب  یتسرف  دورد  هک  دّمحم  لآ  دّمحم و  قح  هب 

، َكِرُون ِءآفْطِِإل  َِکلیبَس  ْنَع  َّدَصَف  ُهَتَمْرُح ، َرَْکناَو  ِمْوَْیلا ، اَذه  َّقَح  َدَحَج  ْنَم 
ترون  ندرک  شوماخ  يارب  وت  هار  زا  درک  يریگولجو  ار  شتمرح  دنک  راکنا  ار و  زور  نیا  قح  دنک  راکنا  هک  ار  یسک 

ْفِشْکاَو  َکِِّیبَن ، ٍدَّمَُحم  ِْتَیب  ِلْها  ْنَع  ْجِّرَف  َّمُهَّللا  ُهَرُون ، َِّمُتی  ْنا  اَّلا  ُهَّللا  َیباَف 
نک  فرطرب  تربمایپ و  دّمحم  نادناخ  راک  هب  هد  شیاشگ  ایادخ  دنک  راکشآ  ار  شرون  هکنآ  زج  دهاوخیمن  مه  ادخ  یلو 

، ًالْدَع ْمِِهب  َضْرَْألا  ِءاَْلما  َّمُهَّللا  ِتابُرُْکلا ، َنِینِمْؤُْملا  ِنَع  ْمِِهبَو  ْمُْهنَع 
داد لدع و  زا  ناشیا  هلیسوبار  نیمز  نکرپ  ایادخار  اهتنحم  اهیراتفرگ و  نامیا  لها  زا  ناشیا  هلیسوب  ناشیا و  زا 

[1229 .] َداعیْملا ُِفلُْخت  َکَّنا ال  ْمُهَتْدَعَو ، ام  ْمَُهلْزِْجنا  َو  ًارْوَج ، َو  ًاْملُظ  ْتَِئُلم  امَک 
. ینکیمن هدعو  فلخ  وت  یتسارب  هک  اهنآ  هب  يداد  هدعو  ار  هچنآ  اهنآ  يارب  نک  افو  دادیب و  متس و  زا  هدش  رپ  هچنانچ 

***
تّوخا و دـقع  زور ، نیا  رد  رگیدـکی  اـب  نمؤم ، ناردارب  هک  تسا  بساـنم  نآ ، تنمیم  یکراـبم و  و  ریدـغ »  » زور تمظع  ببـس  هب  - 10

. دنزاس رتقیمع  شیوخ  نایم  ار  يراکمه  يردارب و  دنویپ  دنناوخب و  يردارب 
: وگب راذگب و  دوخ  نمؤم  ردارب  تسار  تسد  رب  ار  دوخ  تسار  تسد  دیوگیم : لئاسولا » كردتسم   » رد يرون » یجاح   » موحرم

َهَّللا  ُتْدَهاعَو  ِهَّللا ، ِیف  َُکتْحَفاصَو  ِهَّللا ، ِیف  َُکْتیَفاصَو  ِهَّللا ، ِیف  َُکْتیَخاو 
ادخ اب  مدرک  دهعو  ادخ  هار  رد  وت  اب  مدرک  هحفاصم  ادخ و  هار  رد  مدش  تیافصاب  تسود  ادخ و  هار  رد  وت  اب  مدش  ردارب 

، ُمالَّسلا ُمِْهیَلَع  َنیموُصْعَْملا  َۀَِّمئَْألاَو  ُهَئآِیْبناَو ، ُهَلُسُرَو  ُهَُبتُکَو  ُهَتَِکئالَمَو 
مالسلامهیلع  نیموصعم  ناماما  شناربمیپو و  شنالوسر  شیاهباتک و  شناگتشرف و  و 

896 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، َۀَّنَْجلا َلُخْدا  ْنِاب  یل  َنِذاَو  ِۀَعافَّشلا ، َو  ِۀَّنَْجلاِلْها  ْنِم  ُْتنُک  ْنا  ّینا  یلَع 

هک  دنداد  ماهزاجا  مدوب و  تعافش  لها  تشهب و  لها  زا  نم  رگا  هکنیا  رب 
ُتْطَقْسا  وگب : هاگنآ  ُْتِلبَق . دیوگیم : نمؤم  ردارب  هاگنآ  یعَم  َْتناَو  ّالا  اُهلُخْدا  ال 

مدرک  طقاس  و  مدرک ******* لوبق  وت ****************** اب  زج  موشن  لخاد  مدرگ  تشهب  لخاد 
[1230 .] َةَرایِّزلا َو  َءآعُّدلا  َو  َۀَعافَّشلا  اَلَخ  ام  ِةَّوُخُْألا ، ِقوُقُح  َعیمَج  َْکنَع 

. ترایز اعد و  تعافش و  زج  ار  يردارب  قوقح  یمامت  وت  زا 
همه تسا ، نیگنـس  رایـسب  تّوخا  هفیظو  نوچ  دش و  دـنهاوخ  رگیدـکی  يونعم  ردارب  درک ، لوبق  لباقم  فرط  هک  یتقو  تروص ، نیا  رد 

. دنشخبیم رگیدکی  هب  تعافش  اعد و  ترایز ، زج  ار  يردارب  قوقح 
***

(: هلهابم زور  مالسلا و  هیلع  یلع  یشخب  متاخ  زور   ) مراهچ تسیب و  زور 

: تسا مالسا  رد  یخیرات  ّمهم  هرطاخ  ود  ِروآدای  هّجحلايذ ، هام  مراهچ  تسیب و 
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لمع نیا  درک ؛ تیاـنع  ریقف  لـئاس  هب  ار  دوـخ  رتـشگنا  عوـکر  لاـح  رد  زور ، نآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  هک  تـسا  يزور  - 1
: » دش لزان  نآ  نأش  رد  هدئام  هروس  هیآ 55  هک  دوب  شزرارپ  يردقب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هنارگراثیا  هناصلاخ و 

؛» َنوُعِکار ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُؤی  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُقی  َنیذَّلا  اُونَمآ  َنیذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنإ  »
تاکز عوکر ، لاح  رد  دـنرادیم و  اپرب  ار  زامن  هک  اهنامه  دـناهدروآ ؛ نامیا  هک  اهنآ  وا و  ربمایپ  تسادـخ و  اـهنت  امـش  ّیلو  تسرپرس و 
مالسلا هیلع  نانمؤمریما  لیاضف  بقانم و  رکذ  و  هفیرـش ، هیآ  ریـسفت  مهم و  هرطاخ  نیا  يروآدای  اب  نانمؤم  هک  دراد  اج  [ 1231 !«] دنهدیم

. دنیوج یّسأت  ترضح  نآ  هب  نادنمزاین ، ارقف و  هب  قافنا  قّدصت و  رد  زین  دوخ  دنراد و  یمارگ  ار  زور  نیا 
یلـص ادخ  لوسر  اب  نارجن  ياراصن  ناوارف  يوگتفگ  زا  سپ  [ 1232 .] تسا نارجن  نایحیـسم  اب  ادخ  لوسر  هلهابم »  » رگید ّمهم  هعقاو  - 2

. دش هدیشک  هلهابم  هب  راک  دندرک و  يراددوخ  قح  نتفریذپ  زا  اراصن  ياملع  ماجنارس  مالسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا 
(. دوش یهلا  تازاجم  راتفرگ  دیوگیم  قحان  سکره  هک  رگیدکی  هب  تبسن  رفن  ود  ندرک  نیرفن  ینعی  هلهابم  )

قحان هک  یتّیعمج  هورگ و  ره  هک  دننک  نیرفن  دنیامن و  هلهابم »  » ادخ لوسر  اب  نارجن  نایحیـسم  يزور  نینچ  رد  هک  دـش  قفاوت  رما  نیارب 
. دوش تازاجم  اوسر و  دیوگیم ،

897 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  نارمع  لآ  هروس  هیآ 61  قبط  دنوادخ 

ْلَعْجَنَف ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَـسُْفنَأ  َو  انَـسُْفنَأ  َو  مُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  مُکَئاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدَعب  نِم  ِهیف  َکَّجاح  ْنَمَف  »
؛» َنِیبذاْکلا یَلَع  ِهَّللا  َۀَنَْعل 

: وگب اهنآ  هب  دنزیخرب ، زیتس  هّجاحم و  هب  وت  اب  یناسک  هدیسر ، وت  هب  مالسلا ) هیلع  حیسم  ترضح  هرابرد   ) هک یـشناد  ملع و  زا  دعب  هاگره 
سوفن زا  ام  ار ؛ دوخ  نانز  مه  امـش  مییامن  توعد  ار  شیوخ  نانز  ام  ار ؛ دوخ  نادنزرف  مه  امـش  مینک ، توعد  ار  دوخ  نادنزرف  ام  دییایب 

«. میهد رارق  نایوگغورد  رب  ار  ادخ  تنعل  و  مینک ؛ هلهابم  هاگنآ  دوخ ؛ سوفن  زا  مه  امش  مینک ، توعد  دوخ 
نـسح تسد  تشاد و  شوغآ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شدنزرف  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یهلا ، روتـسد  نیا  وریپ 

. درک تکرح  هلهابم  ّلحم  تمس  هب  دندوب ، وا  هارمه  زین  مالسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  دوب و  هتفرگ  تسد  رد  ار  مالسلا  هیلع 
هب رضاح  دندش و  فرصنم  هلهابم »  » زا دندرک و  تشحو  دندید ، یهلا  رفیک  ندش  کیدزن  زا  ار  ییاههناشن  یتّیعمج و  نینچ  نوچ  اراصن ،
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ّتیناّقح  مالسلا و  مهیلع  تیبلها  تمظع  زا  يرگید  هناشن  ناتـساد  نیا  [ 1233 .] دندیدرگ هیزج  نتفریذپ 

. تسا مالسا  نید  و 
ادـخ و لوسر  یگرزب  تمظع و  نایرج ، نیا  زا  رتشیب  یهاگآ  يروآداـی و  اـب  يزور ، نینچ  رد  ناناملـسم  تسا  هتـسیاش  رایـسب  نیارباـنب ،

. دننک قافنا  نادنمزاین  هب  نآ  هنارکش  هب  و  دنیازفیب ، نانآ  هب  تبسن  شیوخ  تفرعم  رب  دنروآ و  رطاخ  هب  ار  شکاپ  تیبلها 
: تسا هدش  لقن  نآ  يارب  لمع  دنچ  هک  تسا  یتمظعاب  زور  زور ، نیا  لاح ، ره  هب 

رّطعم ار  دوـخ  دـشوپب و  ار  شــسابل  نیرتـهب  دــنک و  لـسغ  - 2 [ 1234 .] درادـب هزور  گرزب ، تاـکرب  نـیا  هنارکــش  هـب  ار  زور  نـیا  - 1
هَّللا وه  لق   » هروس راب  هد  و  دـمح »  » هروس هبترم  کی  یتعکر  ره  رد  دـناوخب ؛ زامن  تعکر  ود  رهظ ، زا  لـبق  تعاـس  مین  - 3 [ 1235 .] دیامن

. دناوخب ار  هانلزنا » ّانا   » هروس راب  هد  و  یسرکلاۀیآ »  » راب هد  دحا ،»
زا هک  دـناوخب  ار  هلهابم »  » زور ياعد  - 4 [ 1236 .] تسا هدـش  رکذ  یناوارف  شاداپ  زامن  نیا  يارب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یتیاور  رد 

: تسا نینچ  نآ  تسا و  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ٌّیَِهب ، َِکئآَهب  ُّلُک  َو  ُهاْهبِاب ، َِکئآَهب  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا 

مهاوخ  وت  زا  ایادختسا  هدنشخرد  نآ  بتارمهمه  تیگدنشخرد و  بتارم  نیرتهدنشخرد  زا  مهاوخ  وت  زا  ایادخ 
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، ٌلیلَج َِکلالَج  ُّلُک  َو  ِهِّلَجِاب ، َِکلالَج  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ِهِّلُک ، َِکئآهَِبب 

تسا  دنمتکوش  وت  لالج  بتارم  مامت  تلالج و  بتارم  نیرتتکوشاب  زا  مهاوخ  وت  زا  ایادخ  تیگدنشخرد  بتارم  مامت  هب 
، ِِهلَمْجِاب َِکلامَج  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ِهِّلُک ، َِکلالَِجب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا 

وت و لامج  بتارم  نیرتابیز  زا  مهاوخ  وت  زا  ایادخ  تلالج  بتارم  همه  هب  مهاوخ  وت  زا  ایادخ 
امَک َكوُعْداّینا  َّمُهَّللا  ِهِّلُک ، َِکلامَِجب  َُکلَئْساّینا  َّمُهَّللا  ٌلیمَج ، َِکلامَج  ُّلُکَو 

هچنانچ  مناوخ  ار  وت  ایادخ  تلامج  بتارم  همه  هب  مهاوخ  وت  زا  ایادخ  تسابیز  تلامج  بتارم  همه 
َِکتَمَظَع  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ینَتْدَعَو  امَک  یل  ْبِجَتْساَف  ینَتْرَما 

نیرتگرزب  زا  مهاوخ  وت  زا  ایادخ  يداد  ماهدعو  هچنانچ  ناسر  تباجا  هب  ار  میاعد  سپ  يداد  مروتسد 
َمُهللا  اهِّلُک ، َِکتَمَظَِعب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ٌۀَمیَظَع ، َِکتَمَظَع  ُّلُک  َو  اهِمَظْعِاب ،

ایادخ تتمظع  همه  هب  مهاوخ  وت  زا  ایادخ  تسا  گرزب  نآ  بتارم  همه  تتمظع و  بتارم 
َكِرُوِنب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ٌرِّیَن ، َكِرُون  ُّلُک  َو  ِهِرَْونِاب ، َكِرُون  ْنِم  َُکلَئَسا  ّینا 

تینشور  بتارم  مامت  هب  مهاوخ  وت  زا  ایادخ  تسا  هدنبات  نآ  بتارم  همه  تینشور و  بتارم  نیرتهدنبات  زا  مهاوخ  وت  زا 
، ٌۀَعِساو َِکتَمْحَر  ُّلُک  َو  اهِعَسْوِاب ، َِکتَمْحَر  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ِهِّلُک ،

تسا  عیسو  وت  تمحر  همه  تتمحر و  بتارم  نیرتعیسو  زا  مهاوخ  وت  زا  ایادخ 
ینَتْرَما  امَک  َكوُعْدا  ّینا  َّمُهَّللا  اهِّلُک ، َِکتَمْحَِرب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا 

يداد  مروتسد  هکنانچمه  مناوخیم  ار  وت  ایادخ  تتمحر  بتارم  همه  هب  مهاوخ  وت  زا  ایادخ 
ُلُک  َو  ِِهلَمْکِاب ، َِکلامَک  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ینَتْدَعَو  امَک  یل  ْبِجَتْساَف 

مامت  تلامک و  بتارم  نیرتلماک  زا  مهاوخ  وت  زا  ایادخ  يدومرف  هدعو  هچنانچ  ار  میاعد  نک  تباجا  سپ 
ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ِهِّلُک ، َِکلامَِکب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ٌلِماک ، َِکلامَک 

زا مهاوخ  وت  زا  ایادخ  تلامک  بتارم  مامت  هب  مهاوخ  وت  زا  ایادخ  تسا  لماک  نآ  بتارم 
، اَهِّلُک َِکتاِملَِکب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ٌۀَّمآت ، َِکتاِملَک  ُّلُک  َو  اهِّمَتِاب ، َِکتاِملَک 

یگمه  تتاملک  هب  مهاوخ  وت  زا  ایادخ  تسا  مامت  مات و  تتاملک  مامت  تنانخس و  تاملک و  نیرتمامت 
ّینا  َّمُهَّللا  ٌةَریبَک ، َِکئآمْسا  ُّلُکَو  اهِرَبْکِاب ، َِکئآمْسا  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا 

زا ایادخ  تسا  گرزب  تیاهمان  همه  تیاهمان و  نیرتگرزب  هب  مهاوخ  وت  زا  ایادخ 
امَک یل  ْبِجَتْساَف  ینَتْرَما  امَک  َكوُعْدا  ّینا  َّمُهَّللا  اهِّلُک ، َِکئآمْسِاب  َُکلَئْسا 

ار میاعد  ناسر  تباجا  هب  سپ  يداد  روتسد  نم  هب  هچنانچ  مناوخیم  ار  وت  نم  ایادخ  یگمه  تیاهمان  هب  مهاوخ  وت 
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، ٌةَزیزَع َِکتَّزِع  ُّلُک  َو  اهِّزَعاب ، َِکتَّزِع  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ینَتْدَعَو 
تسا  زیزع  وت  بتارم  همه  تتزع و  بتارم  نیرتزیزع  هب  مهاوخ  وت  زا  ایادخ  يدومرف  ماهدعو  هچنانچ 

، اهاْضمِاب َِکتَّیِشَم  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  اهِّلُک ، َِکتَّزِِعب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا 
تتساوخ  هدارا و  نیرتارذگ  هب  مهاوخ  وت  زا  ایادخ  تتزع  بتارم  همه  هب  مهاوخ  وت  زا  ایادخ 

َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  اهِّلُک ، َِکتَّیِشَِمب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ٌۀَیِضام ، َِکتَّیِشَم  ُّلُکَو 
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مهاوخ  وت  زا  ایادخ  تتساوخ  هدارا و  بتارم  مامت  هب  مهاوخ  وت  زا  ایادخ  تسارذگ  وت  هدارا  بتارم  همه  و 
َمُهَّللا  ٌۀَلیطَتْسُم ، َِکتَرُْدق  ُّلُک  َو  ٍءْیَش ، ِّلُک  یلَع  اِهب  َْتلَطَتْسا  ِیتَّلا  َِکتَرْدُِقب 

ایادخ تسا  هدنریگ  يرترب  تتردق  بتارم  مامت  هچرگ  یتفرگ  يرتربزیچ  همه  رب  نآ  هلیسوب  هک  تتردق  نادب 
یل  ْبِجَتْساَف  ینَتْرَما  امَک  َكوُعْدا  ّینا  َّمُهَّللا  اهِّلُک ، َِکتَرْدُِقب  َُکلَئْسا  ّینا 

نک  متباجا  مه  وت  يداد  مروتسد  هچنانچ  مناوخ  ار  وت  نم  ایادخ  تتردق  بتارم  مامت  هب  مهاوخ  وت  زا 
، ٌِذفان َکِْملِع  ُّلُکَو  ِهِذَْفنِاب  َکِْملِع  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ینَتْدَعَو  امَک 

تسا  ذفان  تشناد  بتارم  مامت  هک  نیا  اب  تشناد  بتارم  نیرتذفان  زا  مهاوخ  وت  زا  ایادخ  يدومرف  هدعو  هچنانچ 
ُلُکَو  ُهاضْرِاب ، َِکلْوَق  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ِهِّلُک ، َکِْملِِعب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا 

مامت  تراتفگ و  نیرتهدیدنسپ  زا  مهاوخ  وت  زا  ایادخ  یگمه  تشناد  بتارم  هب  مهاوخ  وت  زا  ایادخ 
َِکِلئآسَم  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ِهِّلُک ، َِکلْوَِقب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ٌّیِضَر ، َِکلْوَق 

هدش  تساوخرد  وت  زا  هک  يزیچ  نیرتبوبحم  هب  مهاوخ  وت  زا  ایادخ  تراتفگ  همه  هب  مهاوخ  وت  زا  ایادخ  تسا  هدیدنسپ  وت  راتفگ 
ّینا  َّمُهللا  اهِّلُک ، َِکِلئآسَِمب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ٌۀَبیبَح ، َْکَیلا  اهُّلُکَو  آهِّبَحِاب ،

نم  ایادخ  هدش  تساوخرد  وت  زا  هچنآ  مامت  هب  مهاوخ  وت  زا  ایادخ  تسا  بوبحم  وت  شیپ  اهنآ  همه  و 
ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ینَتْدَعَو  امَک  یل  ْبِجَتْساَف  ینَتْرَما  امَک  َكوُعْدا 

هب  مهاوخ  وت  زا  ایادخ  يدومرف  ماهدعو  هچنانچ  نک  متباجا  سپ  يداد  مروتسد  هچنانچ  مناوخ  ار  وت 
، ِهِّلُک َِکفَرَِشب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ٌفیرَش ، َِکفَرَش  ُّلُک  َو  ِِهفَرْشِاب ، َِکفَرَش 

یگمه  تفرش  بتارم  هب  مهاوخ  وت  زاایادخ  تسا  فیرش  وت  فرش  بتارم  یمامت  تفرش و  بتارم  نیرتفیرش 
ّینا  َّمُهَّللا  ٌِمئآد ، َِکناطلُس  ُّلُک  َو  ِهِمَوْدِاب ، َِکناْطلُس  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا 

وت زا  ایادخ  تسا  یمئاد  نآ  بتارم  مامت  تتنطلس و  بتارم  نیرتماوداب  قح  هب  مهاوخ  وت  زا  ایادخ 
َکِْکُلم  ُّلُک  َو  ِهِرَْخفِاب ، َکِْکُلم  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ِهِّلُک ، َِکناْطلُِسب  َُکلَئْسا 

تییاورنامرف  بتارم  مامت  تییاورنامرف و  بتارم  نیرتهیامنارگ  هب  مهاوخ  وت  زا  ایادخ  یگمه  تتنطلس  بتارم  هب  مهاوخ 
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ینَتْرَما  امَک  َكوُعْدا  ّینا  َّمُهَّللا  ِهِّلُک ، َکِْکلُِمب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ٌرِخاف ،
يداد  مروتسد  هچنانچ  مناوخ  ار  وت  نم  ایادخ  تییاورنامرف  بتارم  مامت  هب  مهاوخ  وت  زا  ایادخ  تسا  هیامنارگ 

ُلُک  َو  ُهالْعِاب ، َِکئالَع  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ینَتْدَعَو  امَک  یل  ْبِجَتْساَف 
مامت  تیدنلب و  بتارم  نیرتالاو  هب  مهاوخ  وت  زا  ایادخ  يدومرف  ماهدعو  هچنانچ  نک  متباجا  سپ 

َِکتایا  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ِهِّلُک ، َِکئالَِعب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ٍلاع ، َِکئالَع 
هب  مهاوخ  وت  زا  ایادخ  یگمه  تیدنلب  بتارم  نیرتالاو  هب  مهاوخ  وت  زا  ایادخ  تسالاو  وت  يدنلب  بتارم 

ّینا  َّمُهَّللا  اهِّلُک ، َِکتایاب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ٌۀَبیجَع ، َِکتایا  ُّلُک  َو  اِهبَجْعِاب ،
زا ایادخ  یگمه  تتایآ  هب  مهاوخ  وت  زا  ایادخ  تسا  تفگش  وت  تایآ  همه  تیاههناشن و  تایآ و  نیرتتفگش 

، ِهِّلُک َکِّنَِمب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ٌمیدَق ، َکِّنَم  ُّلُک  َو  ِهِمَْدقِاب ، َکِّنَم  ْنِم  َُکلَئْسا 
تتمعن  ماسقا  همه  هب  مهاوخ  وت  زا  ایادخ  تسا  میدق  تیاهتمعن  همه  تتمعن و  نیرتمیدق  هب  مهاوخ  وت 

ّینا  َّمُهَّللا  ینَتْدَعَو  امَک  یل  ْبِجَتْساَف  ینَتْرَما  امَک  َكوُعْدا  ّینا  َّمُهَّللا 
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زا نم  ایادخ  يدومرف  هدعو  هچنانچ  ار  میاعد  نک  تباجا  سپ  يداد  مروتسد  هچنانچ  مناوخ  ار  وت  نم  ایادخ 
ٍنْأَش  ِّلُِکب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ِتوُرَبَْجلاَو ، ِنوُؤُّشلا  َنِم  ِهیف  َْتنا  اِمب  َُکلَئْسا 

ماقم  ره  قح  هب  مهاوخ  وت  زا  ایادخ  تتمظع  تردق و  تاماقم و  زا  ینآ  رد  وت  هچنآ  هب  مهاوخ  وت 
ای ال ُهَّللا  ای  َُکلَئْسا ، َنیح  ِِهب  یُنبیُجت  اِمب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ٍتوُرَبَج ، ِّلُکَو 

هک  يا  ادخ  يا  مناوخ  اروت  هک  یماگنه  نادب  ینک  متباجا  هچنادب  مهاوخ  وت  زا  نم  ایادخ  يراد  هک  یتمظع  تردق و  ره  و 
ِلالَِجب  َُکلَئْسا  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ای ال  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ِءآهَِبب ال  َُکلَئْسا  َْتنا ، اَّلا  َهلا 

هب مهاوخ  وت  زا  وت  زج  يدوبعم  تسین  هک  يا  تنا » ـالا  هلاـال   » هملک يدـنمجرا ) اـی   ) یگدنـشخرد هب  مهاوخ  وت  زا  تسین  وت  زج  يدوبعم 
لالج 

َكوُعْدا  ّینا  َّمُهَّللا  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ِالب  َُکلَئْسا  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ای ال  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ال 
مناوخ  ار  وت  ایادخ  تناالا » هلاال   » هملک هب  مهاوخ  وت  زا  تسین  وت  زج  يدوبعم  هک  يا  تنا » الا  هلا  ال   » هملک و 

َِکقْزِر  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ینَتْدَعَو  امَک  یل  ْبِجَتْساَف  ینَتْرَما  امَک 
تیزور  ماسقا  نیرتیمومع  زا  مهاوخ  وت  زا  ایادخ  يدومرف  ماهدعو  هچنانچ  ار  میاعد  نک  تباجا  سپ  يداد  مروتسد  هچنانچ 

َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ِهِّلُک ، َِکقْزِِرب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ٌّمآع ، َِکقْزِر  ُّلُک  َو  ِهِّمَعاب ،
مهاوخ  وت  زا  ایادخ  وت  يزور  ماسقا  مامت  هب  مهاوخ  وت  زا  ایادخ  تسا  یمومع  وت  يزور  ماسقا  مامت  و 

، ِهِّلُک َِکئآطَِعب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ٌئینَه ، َِکئآطَع  ُّلُک  َو  ِهِأَنْهِاب ، َِکئآطَع  ْنِم 
تیایاطع  مامت  هب  مهاوخ  وت  زا  ایادخ  تساراوگ  تیاهاطع  مامت  وت و  يایاطع  نیرتاراوگ  زا 
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ّینا  َّمُهَّللا  ٌلِجاع ، َكِْریَخ  ُّلُکَو  ِِهلَجْعِاب ، َكِْریَخ  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا 

زا ایادخ  تسا  يروف  وت  ياهیکین  مامت  تیکین و  ریخ و  نیرتيروف  هب  مهاوخ  وت  زا  ایادخ 
َِکلْضَف  ُّلُکَو  ِِهلَْضفِاب ، َِکلْضَف  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ِهِّلُک ، َكِْریَِخب  َُکلَئْسا 

وت لضف  همه  وت و  لضف  نیرتنوزف  هب  مهاوخ  وت  زا  ایادخ  تیاهیکین  مامت  هب  مهاوخ  وت 
ینَتْرَما  امَک  َكوُعْدا  ّینا  َّمُهَّللا  ِهِّلُک ، َِکلْضَِفب  َُکلَئْساّینا  َّمُهَّللا  ٌلِضاف ،

يداد  مروتسد  هچنانچ  مناوخ  ار  وت  ایادخ  یگمه  وت  لضف  هب  مهاوخ  وت  زا  ایادخ  تسا  نوزف 
یْنثَْعباَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ینَتْدَعَو  امَک  یل  ْبِجَتْساَف 

ارم زیگنارب  دّمحم و  لآ  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  ایادخ  يدومرف  ماهدعو  هچنانچ  نک  متباجا  سپ 
ِِیلَِعل  ِۀَیالِْولاَو  ُمالَّسلا ، ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  َِکلوُسَِرب  ِقیدْصَّتلاَو  َِکب ، ِنامیِْإلا  یَلَع 

یلع  تیالو  و  داب - شلآ  وا و  رب  دورد  هک  تلوسر - هب  قیدصت  تدوخ و  هب  نامیا  نتشاد  اب 
ُمِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  ِۀَِّمئَْألِاب  ِماِمتیْإلاَو  ِهِّوُدَع ، ْنِم  ِۀَئارَْبلا  َو  ٍِبلاطیبا ، ِْنب 

مهیلع  دّمحم  لآ  زا  ناماما  هب  ادتقا  شنمشد و  زا  يرازیب  بلاطیبا و  نب 
َكِْدبَع  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِّبَر ، ای  َِکلِذب  ُتیضَر  ْدَق  ّیناَف  ُمالَّسلا ،

هدنب  دّمحم  رب  تسرف  دورد  ایادخ  نم  راگدرورپ  يا  نیدب  مدونشخ  نم  هک  اریز  مالسلا 
یلَع  ِّلَصَو  َنیرِخْألا ، ِیف  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو  َنیلَّوَْألا ، ِیف  َِکلوُسَرَو 

تسرف  دورد  نیرخآ و  هرمز  رد  دّمحم  رب  تسرف  دورد  نیلّوا و  هرمز  رد  تلوسر  و 
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ِطْعا َّمُهللا  َنیلَسْرُْملا ، ِیف  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو  یلْعَْألا  ِءاَلَْملا  ِیف  ٍدَّمَُحم 
نک  اطع  ایادخ  نیلسرم  هرمز  رد  دّمحم  رب  تسرف  دورد  الاب و  ملاع  رد  دّمحم  رب 

ِلَص  َّمُهللا  َةَریبَْکلا ، َۀَجَرَّدلاَو  َۀَلیضَْفلاَو  َفَرَّشلاَو  َۀَلیسَْولا ، ًادَّمَُحم 
تسرف  دورد  ایادخ  ار  گرزب  هجرد  تلیضف و  فرش و  هلیسو و  ماقم  دّمحم  هب 

ینَْتیَتا  امیف  یل  ْكِرابَو  ینَْتقَزَر  اِمب  ینْعِّنَقَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع 
ياهداد  نم  هب  هچنآ  رد  نم  هب  هد  تکرب  ياهدرک و  میزور  هچنادب  ارم  نک  عناق  دّمحم و  لآ  دّمحم و  رب 

ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  یل  َوُه  ٍِبئاغ  ِّلُکَو  یتَْبیَغ  یف  ینْظَفْحاَو 
لآ  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  ایادخ  تسا  نم  هب  طوبرم  هک  یبیاغ  ره  متبیغ و  رد  ارم  نک  يرادهگن  و 

یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َِکلوُسَِرب ، ِقیدْصَّتلاَو  َِکب ، ِنامیِْإلا  یَلَع  یْنثَْعباَو  ٍدَّمَُحم ،
رب تسرف  دورد  ایادخ  تلوسر  هب  قیدصت  تدوخ و  هب  نامیا  رب  مزیگنارب  دّمحم و 
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ْنِم  َِکب  ُذوُعاَو  َۀَّنَْجلاَو ، َکَناوْضِر  ِْریَْخلا  َْریَخ  َُکلَئْساَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم 

زا وت  هب  مرب  هانپ  دشاب و  تشهب  وت و  يدونشخ  هک  ار  اهبوخ  نیرتبوخ  مهاوخ  وت  زا  دّمحملآ و  دّمحم و 
ینْظَفْحاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِراَّنلاَو ، َکِطَخَس  ِّرَّشلا  ِّرَش 

ارم نک  تظفاحم  دّمحم و  لآ  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  ایادخ  دشاب  خزود  شتآ  وت و  مشخ  هک  اهدب  نیرتدب 
ِلُک  ْنِمَو  ٍۀَْنِتف ، ِّلُک  ْنِمَو  ٍَۀبوُقُع ، ِّلُک  ْنِمَو  ٍۀَِّیَلب ، ِّلُک  ْنِمَو  ٍۀَبیصُم ، ِّلُک  ْنِم 

ره زا  هنتف و  ره  زا  هجنکش و  ره  زا  يراتفرگ و  ره  زا  راوگان و  دمآ  شیپ  ره  زا 
، ٍۀَفا ِّلُک  ْنِمَو  ٍۀَبیصُم ، ِّلُک  ْنِمَو  ٍهوُرْکَم ، ِّلُک  ْنِمَو  ٍّرَش ، ِّلُک  ْنِمَو  ٍءالَب ،

یتفآ  ره  زا  تبیصم و  ره  زا  یتحاران و  ره  زا  يدب و  ره  زا  الب و 
، ِۀَْلیَّللا ِهِذه  یفَو  ِۀَعاَّسلا ، ِهِذه  یف  ِضْرَْألا  َیلا  ِءآمَّسلا  َنِم  ُلِْزنَت  ْوا  َْتلََزن 

بش  نیا  رد  تعاسنیا و  رد  دوش  لزان  نیمزب  نامسآ  زا  نیا  زا  دعب  ای  هدش  لزان  هک 
ٍدَّمَُحم یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِۀَنَّسلا ، ِهِذه  یفَو  ِرْهَّشلا ، اَذه  یفَو  ِموَْیلا ، اَذه  یفَو 
دّمحم رب  تسرف  دورد  ایادخ  لاس  نیا  رد  هام و  نیا  رد  زور و  نیا  رد  و 

، ٍۀَماِقتْسا ِّلُک  ْنِمَو  ٍۀَجَْهب ، ِّلُک  ْنِمَو  ٍروُرُس ، ِّلُک  ْنِم  یل  ْمِْسقاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو 
يرادیاپ  ره  زا  یلاحشوخ و  ره  زا  يداش و  ره  زا  نک  مبیصن  دّمحم و  لآ  و 

ْنِمَو  ٍۀَمارَک ، ِّلُک  ْنِمَو  ٍۀَمالَس ، ِّلُک  ْنِمَو  ٍۀَِیفاع ، ِّلُک  ْنِمَو  ٍجَرَف ، ِّلُک  ْنِمَو 
زا تمارک و  ره  زا  یتمالس و  ره  زا  یتسردنت و  ره  زا  یشیاشگ و  ره  زا  و 

ْوا َْتلََزن  ٍۀَعَس ، ِّلُک  ْنَمِو  ٍۀَمِْعن ، ِّلُک  ْنِمَو  ٍبِّیَط ، ٍلالَح  ٍعِساو  ٍقْزِر  ِّلُک 
دوش لزان  نیا  زا  دعب  ای  هدش  لزان  هک  یتعسو  ره  زا  یتمعن و  ره  زا  یکاپ و  لالح  خارف  يزور  ره 

یفَو  ِۀَْلیَّللا ، ِهِذه  یفَو  ِۀَعاَّسلا ، ِهِذه  یف  ِضْرَْألا  َیلا  ِءآمَّسلا  َنِم  ُلِْزنَت 
رد بش و  نیا  رد  تعاس و  نیا  رد  نیمز  هب  نامسآ  زا 

ْدَق یبُونُذ  َْتناک  ْنا  َّمُهَّللا  ِۀَنَّسلا ، ِهِذه  یفَو  ِرْهَّشلا ، اَذه  یفَو  ِمْوَْیلا ، اَذه 
مناهانگ  هچنانچ  رگا  ایادخ  لاس  نیا  رد  هام و  نیا  رد  زور و  نیا 
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، َكَْدنِع یلاح  ْتَرَّیَغَو  َکَْنَیبَو ، یْنَیب  َْتلاحَو  َكَْدنِع ، یهْجَو  ْتَقَلْخا 
هداد  رییغت  وت  شیپ  ار  ملاح  وت و  نم و  نایم  دش  لئاح  وت و  شیپ  ار  ماهرهچ  تسا  هدرک  هدنمرش 

َِکبیبَح  ٍدَّمَُحم  ِهْجَِوبَو  ُأَفُْطی ، يذَّلا ال  َکِهْجَو  ِرُوِنب  َُکلَئْسا  ّیناَف 
وت بیبح  یفطصم  دّمحم  يوربآ  هب  دوشن و  شوماخ  هک  تتاذ  رون  قح  هب  مهاوخ  وت  زا  سپ 
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َنیذَّلا  َِکئآِیلْوا  ِّقَِحبَو  یضَتْرُْملا ، ٍِّیلَع  َکِِّیلَو  ِهْجَِوبَو  یفَطْصُْملا ،

يدیزگرب  هک  تیایلوا  قح  هب  یضترم و  یلع  وت  یلو  يوربآ  هب  و 
ْنِم  یضَم  ام  یل  َرِفْغَت  ْناَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  ْمُهَْتبَجَْتنا ،

زا ياههتشذگ  میارب  يزرمایب  دّمحم و  لآ  دّمحم و  رب  یتسرف  دورد  هک  ار  اهنآ 
یف  َدوُعا  ْنا  َّمُهَّللا  َِکب  ُذوُعاَو  يرْمُع  ْنِم  َیَِقب  امیف  ینَمِصْعَت  ْناَو  یبُونُذ 

مدرگزاب  هکنیا  زا  ایادخ  وت  هب  مربیم  هانپ  مرمع و  هدنیآ  رد  يراد  مهاگن  ار و  مناهانگ 
َْتناَو  ٌعیطُم ، ََکل  اَناَو  یناَّفَوَتَت  یَّتَح  ینَْتیَْقبا  ام  ًاَدبا  َکیصاعَم  ْنِم  ٍءْیَش 

وت مشاب و  وت  رادربنامرف  نم  یناریمب و  ارم  هک  هاگنآ  ات  ینعی )  ) ماهدنز ات  زگره  تیاهینامرفان  ناهانگ و  زا  یکی  هب 
ْناَو  َۀَّنَْجلا ، َُهباَوث  یل  َلَعَْجتَو  ِِهنَسْحِاب ، یلَمَع  یل  َِمتَْخت  ْناَو  ٍضار ، یّنَع 

يراد  رّرقم  تشهب  میارب  ار  نآ  شاداپ  نآ و  نیرتوکین  هب  ارم  لمع  یناسر  ماجنا  هب  یشاب و  دونشخ  نم  زا 
ٍدَّمَُحم یلَع  ِّلَص  ِةَرِفْغَْملا ، َلْها  ایَو  يْوقَّتلا  َلْها  ای  ُُهلْها ، َْتنا  ام  یب  َلَعْفَت 

دّمحم رب  تسرف  دورد  شزرمآ  هتسیاش  يا  اوقت و  لها  يا  ینآ  هتسیاش  وت  ار  هچنآ  نم  هرابرد  یهد  ماجنا  و 
[1237 .] َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب  ینْمَحْراَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو 

. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  شیوخ  تمحر  هب  نم  هب  نک  محر  دّمحم و  لآ  و 
***

 : یتأ له  هروس  لوزن  زور   ) مجنپ تسیب و  زور 

يدایز عمج  هروس  نیا  لوزن  نأش  رد  [ 1238 .] دـش لزان  زور  نآ  رد  یتا » له   » هروس هک  تسا  يزور  هّجحلايذ ، هام  مجنپ  تسیب و  زور 
ناشتدایع هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندش و  رامیب  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هک  دناهدرک  لقن  یّنـس  هعیـش و  ياملع  زا 

. ینک يرذن  نانآ  يافش  يارب  تسا  بوخ  هچ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هب  دمآ و 
. دندرک رذن  هزور  زور  هس  نانآ  يافش  يارب  هّضف  مالسلا و  اهیلع  همطاف  ترضح  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح 

هزور زین  مالسلا  امهیلع  نینسح  تایاور  زا  یخرب  قباطمو  دنتفرگ - هزور  رذن  يادا  يارب  نانآ  دنتفای ، افش  مالسلا  امهیلع  نینسح  هک  یتقو 
يادص دندوب ، هدرک  هدامآ  راطفا  يارب  ار  نان  يرادقم  هک  راطفا  ماگنههب  دـندوب . تمحز  رد  ییاذـغ  ّداوم  رظن  زا  هک  یلاح  رد  دـنتفرگ -

دوخ نان  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  هّضف و  مالسلا و  اهیلع  همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  تشاد . کمک  ياضاقت  هک  دندینش  ار  ینیکـسم 
. دندیشونن بآ  زج  بش  نآ  رد  دوخ  دنداد و  نیکسم  نآ  هب  ار 

904 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
. دندرک راطفا  بآ  يرادقم  اب  نانآ  دش و  رارکت  هتشذگ  بش  نایرج  رگید  راب  درک و  زاین  راهظا  یمیتی  راطفا  ماگنه  هب  زین  ادرف  بورغ 

نآ دنتشذگ و  دوخ  نان  مهس  زا  راثیا ، يراوگرزب و  تمارک و  هداوناخ  نآ  دمآ و  نانآ  هناخ  رد  هب  يریـسا  بورغ  ماگنه  هب  زین  موس  زور 
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. دنداد ریسا  هب  ار 
تّدش زا  هک  داتفا  اههّچب  هب  ربمایپ  مشچ  دمآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  تفرگ و  ار  نیسح  نسح و  تسد  مالسلا  هیلع  یلع  ادرف 

هب مه  اب  دش و  تحاران  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درک . فیرعت  ار  ارجام  مالـسلا  هیلع  یلع  دش و  ایوج  ار  ّتلع  دـندیزرلیم ؛ یگنـسرگ 
نیا رد  دروآ . دـنوادخ  بناج  زا  ار  ناسنا )  ) یتأ له  هروس  دـمآ و  دورف  لیئربج  لاح  نیا  رد  دـندمآ ، مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  لزنم 
هدش رکذ  یلامعا  زور  نیا  يارب  [ 1239 .] تسا هدـش  دای  دایز  یگرزب  تمظع و  هب  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  صالخا  اب  مأوت  راثیا  زا  هروس 

: تسا
يزور نینچ  رد  اریز  دـنریگب ، هزور  يزور  نینچ  رد  تسا  بحتـسم  هک  دـنکیم  لـقن  دـیفم » خیـش   » زا سوواـط » نـب  دّیـس   » موـحرم - 1

هب یّسأت  يارب  مجنپ  تسیب و  زور  مجنپ و  تسیب و  بش  رد  - 2 [ 1240 .] تخاس راکشآ  ار  ادخ  لوسر  تیبلها  يرترب  تلیضف و  دنوادخ 
هّمئا دنهد و  ماجنا  ترایز  لسغ  زور  نیا  رد  تسا  بسانم  - 3 [ 1241 .] تسا بسانم  ارقف  هب  نداد  هقدص  ماعطا و  قافنا و  ناراوگرزب  نآ 

[1242 .] تسا بسانم  زور  نیا  رد  هعماج  ترایز  ندناوخ  ًاصوصخم  دننک  ترایز  ار  مالسلا  مهیلع 
***

: هّجحلايذ رخآ  زور 

یناوخیم زامن  تعکر  ود  زور ، نیا  رد  هک  تسا  هدرک  لقن  سوواطنبدّیـس »  » موحرم اذل  تسا . يرمق  یمالـسا  لاس  رخآ  زور  زور ، نیا 
زاـمن زا  سپ  یناوـخیم و  ار  یــسرکلاۀیآ »  » هـبترم هد  و  هَّللا » وـه  لـق   » هروـس هـبترم  هد  و  دـمح »  » هروـس هـبترم  کـی  تـعکر ، ره  رد  و 

: ییوگیم
، ُهَضَْرت َْملَو  ُْهنَع  ینَْتیَهَن  ٍلَمَع  ْنِم  ِۀَنَّسلا  ِهِذه  یف  ُْتلِمَع  ام  َّمُهَّللا 

يدوبن  نادب  یضار  يدومرف و  یهن  نآ  زا  ارم  هک  یلامعا  زا  لاسنیا  رد  مداد  ماجنا  هچنآ  ایادخ 
ّیناَف  َّمُهَّللا  َْکیَلَع ، یئاِرتْجا  َدَْعب  َِۀبْوَّتلا  َیلا  ینَتْوَعَدَو  ُهَْسنَت ، َْملَو  ُُهتیسَنَو 

نآ  زا  نم  ایادخ  وت  رب  مندرک  يریلد  زا  سپ  يدناوخ  تیوسب  تشگزاب  هب  ارم  يدرکن و  ششومارف  وت  یلو  مدرک  شومارف  ار  نآ  نم  و 
یّنِم  ُْهلَْبقاَف  َْکَیلا  یُنبِّرَُقی  ٍلَمَع  ْنِم  ُْتلِمَع  امَو  یل  ْرِفْغاَف  ُْهنِم  َكُرِفْغَتْسا 

لوبق نم  زا  ار  نآ  سپ  دـنادرگ  کیدزن  وت  هب  ارم  هک  یلامعا  زا  مداد  ماجنا  هک  یلمع  ره  ار و  اهنآ  زرماـیب  سپ  مبلطیم  شزرمآ  لاـمعا 
نک 

905 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
. ُمیرَکای َْکنِم  یئآجَر  ْعَطْقَت  الَو 

. راوگرزب يا  تدوخ  زا  ار  مدیما  نکم  عطق  و 
ار همه  لمع ، نیا  اب  مدرک ) هسوسو  ار  وا  و   ) مدیـشک تمحز  لاس  نیا  تّدم  رد  هچره  نم ! رب  ياو  دیوگیم : ناطیـش  يدرک  نینچ  یتقو 

دـصق هب  زین  هامدنفـسا ) رخآ  زور   ) یـسمش لاس  نایاپ  رد  لـمع ، نیمه  تسا  بساـنم  [ 1243 !] داد ناـیاپ  ریخ  هب  ار  شلاـس  درب و  نـیب  زا 
. دوش ماجنا  قلطم  بابحتسا 

: يروآدای
: مینادیم دیفم  ار  هتکن  دنچ  رکذ  شخب  نیا  نایاپ  رد 

ماّیا و یّتح  یگدـنز ، روما  همه  يارب  مالـسا  هک  تسا  هتکن  نیا  روآدای  رگید  راب  تشذـگ  شخب  نیا  رد  هک  اـهزور  اـههام و  لاـمعا  - 1
. تسا هتفرگن  هدیدان  ار  ینامز  تصرف و  چیه  و  هدرکن ، راذگورف  يرما  چیه  زا  ناسنا  یگدنزاس  يارب  دراد و  همانرب  اهتبسانم 
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، دنـشاب هتـشاد  نآ  يارب  ار  یفاک  تصرف  مزال و  طاشن  هک  تسا  یناسک  يارب  دـش ، رکذ  هک  اهزامن  اهاعد و  لامعا و  نیا  همه  ماـجنا  - 2
رادقم هب  دنشالت ، رد  نآ  دننام  ملع و  لیـصحت  ای  كاپ ، يزور  بسک  لالح و  یگدنز  يارب  دنراد و  یناوارف  تالاغتـشا  هک  یناسک  یلو 
يدایز هدـیاف  دـنهد ، ماجنا  قوش  روش و  صالخا و  هّجوت و  اب  ار  یمک  رادـقم  رگا  یّتح  دـننادب  و  دـنهد ، ماجنا  تبغر  طاشن و  تصرف و 

. تسا ّرثؤم  رایسب  یگدنزاس  هار  رد  دراد و 
ياراد هک  تسا  یناسک  يارب  نیقی  هب  تسا  هدش  رکذ  راکذا  اهاعد و  تادابع و  لامعا و  نیا  يارب  تایاور  رد  هک  یمیظع  ياهشاداپ  - 3

. دنشاب صالخا  اوقت و 
906 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

يدیشروخ ياههام  لامعا 

: زورون دیع 

ناونع هب  زور  نیا  ّتیّمها  تایاور  یخرب  زا  تسوگتفگ . نارظنبحاـص  ناـیم  دراد ، یعـضوم  هچ  زورون  دـیع  ربارب  رد  مالـسا  هک  نیا  رد 
. دوشیم هدافتسا  اهتّما  تاجن  ياهزور  زا  یکی 

: دیوگیم داعملاداز »  » باتک رد  یسلجم » هماّلع   » موحرم
هب ترضح  مدش . بایفرش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  هب  زورون »  » زور رد  هک  تسا  هدش  لقن  سینخ » نب  یّلعم   » زا ربتعم  ياهدنـس  هب 

يارب زور  نیا  رد  و  دنرامـشیم ، گرزب  ار  نآ  نایناریا  هک  تسا  يزور  نیا  موش ! تیادـف  متفگ : یـسانشیم ؟ ار  زور  نیا  ایآ  دومرف : نم 
. دنتسرفیم ایاده  رگیدکی 

وت يارب  ار  نآ  حرش  ریسفت و  نونکا  هک  تسا  هدوب  میدق  زا  هک  تسا  يروما  ببس  هب  تشادگرزب ، میظعت و  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
(. تسا هداتفا  قافتا  زور  نیا  رد  يرگید  بولطم  ثداوح  هوالع  هب  . ) منکیم وگزاب 

زا زور ، نآ  رد  لاعتم ، دـنوادخ  هک  تسا  يزور  زورون ، دومرف : هلمج  زا  درک ؛ رکذ  ار  روما  نیا  حورـشم  روط  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
مالسلا مهیلع  موصعم  ناماما  ناربمغیپ و  هب  و  دنهدن ، رارق  یکیرش  وا  يارب  دنتسرپب و  یگناگی  هب  ار  وا  هک  تفرگ  نامیپ  شناگدنب  حاورا 

. دنروآ نامیا 
. تفرگ رارق  يدوج »  » هوک رب  ترضح  نآ  یتشک  تسشنورف و  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  نافوط  هک  تسا  يزور  زور ، نیا 

هیلع میهاربا  ترـضح  نآ  زا  شیپ  تسکـش و  هّکم  رد  ار  شیرق  نارفاک  ياهتب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  يزور  زورون 
. تسکش مهرد  ار  نارفاک  ياهتب  زور  نیا  رد  زین ، مالسلا 

هب هراشا   ) دننک تعیب  نانمؤمریما  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  هک  درک  رما  دوخ  باحصا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زور ، نیا  رد 
(. تسا هدوب  زورون  اب  فداصم  ریدغ  دیع  زور  هک  تسا  نیا 

. دش دهاوخ  رهاظ  مالسلا  هیلع  دّمحم  لآ  مئاق  هک  تسا  يزور  زورون ،
زور نآ  تسا . ام  نایعیـش  ام و  ياهزور  زا  اریز  میـشکیم ؛ جرف  راظتنا  زور  نآ  رد  ام  هکنآ  رگم  تسین  يزورون  زور  چیه  دومرف : هاگنآ 

ار یلامعا  ماما  هاـگنآ  [ ) 1244 .] دـیتخاس عیاض  ار  نآ  برع  مدرم  امـش  یلو  دنتـشاد ، هگن  ار  نآ  تمرح  دـندرک و  ظـفح  مجع  مدرم  ار ،
(. دش دهاوخ  رکذ  هک  دندومرف  نایب  زور  نیا  يارب 

907 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
. تسین ناسآ  تیاور  نیا  رب  هیکت  تسا  لاؤس  ریز  لاجر  ياملع  رظن  زا  سینخ » نب  یّلعم   » صخش نوچ  یلو 

هب تعیبط  تایح  اب  هارمه  راهب  دریگیم ، نایاپ  ناتـسمز  لصف  تسا ؛ شنیرفآ  ناهج  رد  یعیبط  دیع  کی  زورون  دیع  هکنیا ، هب  هجوت  اب  اّما 
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هب تعیبط  تایح  اب  هارمه  راهب  دریگیم ، نایاپ  ناتـسمز  لصف  تسا ؛ شنیرفآ  ناهج  رد  یعیبط  دیع  کی  زورون  دیع  هکنیا ، هب  هجوت  اب  اّما 
ملاع مامت  رد  تکرح  شبنج و  طاشن و  ددرگیم و  راکـشآ  ناتخرد  راسخاش  رب  اهلگ  اهگرب و  اههفوکـش و  دوشیم ، عورـش  ادخ  نامرف 

. تسا یهلا  ياهّتنس  اب  یماگمه  شنیرفآ ، ِملاع  هدیدپ  نیا  اب  ندش  هارمه  ماگمه و  دوشیم ، زاغآ  تایح 
***

هدمآرد يرگید  ياهروشک  نایناریا و  نایم  رد  یّلم  ّتنس  لکش  هب  تسا و  لومعم  مدرم  نایم  زورون  رد  یمسارم  هک  نیا  هّجوت  لباق  هتکن 
، تفاـظن دـننام : تسا . هداـهن  دـیکأت  یّلک ) تروـص  هب  ، ) نآ رب  مالـسا  هک  تسا  يروـما  رامـش  رد  نآ ، زا  ياهظحـالم  لـباق  تمـسق  هـک 

روشک رد  ریخا  ياهلاس  رد  هک  یگدنز  هّیلّوا  لیاسو  سابل و  هّیهت  يارب  دنموربآ  دنمزاین و  دارفا  ناگتسب و  ماحرا و  هب  کمک  یناکتهناخ ،
. تسا دیفم  رمثرپ و  رایسب  تسا و  هدمآرد  يراکوکین » هتفه   » ّتنس تروص  هب  ناریا  ام 

ياهّتیلاّعف يارب  ندـش  هدامآ  لد و  زا  اههودـنا  مغ و  نتخیر  نوریب  اهترودـک و  عفر  ناتـسود و  تاقالم  محر و  هلـص  دـیدزاب و  دـید و 
. تسا يزورون  مسارم  تبثم  ياههبنج  نآ  دننام  روما و  نیا  اهنیا ؛ دننام  و  ون ، لاس  رد  شخبرمث  فلتخم 

دننام دنیوگ ، كرت  ار  اهنآ  دیاب  دـنمدرخ  نامیااب و  دارفا  هک  دوشیم  هدـید  دولآهانگ  ای  دولآكرـش ، موسر  بادآ و  زا  ياهراپ  هاگ  یلو 
ياههعیاض لاس  همه  هک  یکانرطخ  ياـهراک  هب  ندز  تسد  و  يروس ) هبنـشراهچ  ماـن  هب   ) لاـس رخآ  هبنـشراهچ  بش  رد  نتخورفا  شتآ 

. نآ لاثما  دروآیم و  راب  هب  ناناوجون  ناناوج و  يارب  يدایز 
دیاب یلو  دوش ، فذـح  دـیابن  دراد ، هک  یتبثم  راـثآ  رطاـخ  هب  مه  تاـیاور و  یـضعب  رطاـخ  هب  مه  نآ ، مسارم  زورون و  دـیع  عومجم ، رد 

! هشیدنا نابحاص  بابلالاولوا و  شور  تسا  نیا  تشاذگ . رانک  ار  نآ  ِدنسپان  یفنم و  مسارم  زا  یضعب 
***

: زورون دیع  لامعا 

سینخ نب  یّلعم  هب  ار  یلاـمعا  زورون ، يارب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  تسا  هدروآ  داـعملاداز »  » باـتک رد  یـسلجم » هماـّلع   » موـحرم
: دومرف وا  هب  تخومآ و 

رگا و   ) نک وبشوخ  اًلماک  ار  دوخ  شوپب و  ار  دوخ  ياهسابل  نیرتهب  نک و  لسغ  دوش ، زورون  زور  نوچ 
908 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

کی هب  تعکر  ود  ره   ) ناوخب زامن  تعکر  راهچ  نآ ، ياههلفان  ماجنا  رـصع و  رهظ و  ياهزامن  زا  سپ  رادب و  هزور  ار  زور  نآ  یتسناوت )
ُلق هروس  هبترم  هد  دمح  هروس  زا  دعب  مود  تعکر  رد  ناوخب و  ار  هانلزنأ  ّانإ  هروس  هبترم  هد  دـمح ، هروس  زا  دـعب  لّوا  تعکر  رد  و  مالس )

هد دمح ، هروس  زا  دعب  مراهچ  تعکر  رد  ناوخب و  ار  هَّللا  وه  لق  هروس  هبترم  هد  دمح  هروس  زا  دـعب  موس  تعکر  رد  ار ؛ نورفاکلا  اهّیأ  ای 
: ناوخب ار  اعد  نیا  و  ورب ، رکش  هدجس  هب  زامن  زا  دعب  ناوخب . ار  ساّنلا  ِّبَِرب  ذوُعأ  ُلق  قَلَْفلا و  ِّبَِرب  ذوعأ  ُلق  ياههروس  هبترم 

ِعیِمَج  یلَعَو  َنیِّیِضْرَْملا ، ِءآیِصْوَْألا  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
ناربمیپ  همه  رب  هدیدنسپ و  يایصوا  نآ  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  ایادخ 

، َِکتاکََرب ِلَْضفِاب  ْمِْهیَلَع  ْكِرابَو  َِکتاوَلَص ، ِلَْضفِاب  َِکلُسُرَو  َِکئآِیْبنا 
تیاهتکرب  نیرتهب  هب  ناشیا  رب  هد  تکرب  اهدورد و  نیرتهب  هب  تنالوسر  و 

، ٍدَّمَُحم ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ْكِراب  َّمُهللا  ْمِهِداسْجاَو ، ْمِهِحاوْرا  یلَع  ِّلَصَو 
دّمحم لآ  دّمحم و  رب  هد  تکرب  ایادخ  ناشداسجا  حاورا و  رب  تسرف  دورد  و 
، ُهَرَطَخ َتْمَّظَعَو  ُهَْتفَّرَشَو  ُهَْتمَّرَکَو  ُهَْتلَّضَف  يذَّلا  اَذه ، انِمْوَی  یف  اَنل  ْكِرابَو 

يدرک  گرزب  ار  شماقم  يداد و  شتفارش  هدرک و  شیمارگ  هداد و  يرترب  ار  نآ  هک  زور  نیا  رد  ام  هب  هد  تکرب  و 
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ْعِّسَوَو  َكَْریَغ ، ًادَحا  َرُکْشا  یَّتَح ال  َّیَلَع ، ِِهب  َتْمَْعنا  امیف  یل  ْكِراب  َّمُهللا 
نادرگ  عیسو  ار  میزور  مراذگن و  ساپس  وت  زج  ار  سک  چیه  هک  ناسنا  دب  ياهدرک  لضفت  نم  هب  هچنآ  رد  نم  هب  هد  تکرب  ایادخ 

َنَبیغَی  الَف  یّنَع  َباغ  ام  َّمُهَّللا  ِمارْکِْإلاَو ، ِلالَْجلا  اَذ  ای  ِیقْزِر  یف  َّیَلَع 
دوش ناهنپ  نم  زا  وت  يرادهگن  کمک و  ادابم  هدش  ناهنپ  نم  زا  هچ  ره  ایادخ  يراوگرزب  تلالج و  بحاص  يا 

، ِْهیَلَع َکَنْوَع  ِینْدِقُْفت  الَف  ٍءْیَش ، ْنِم  ُتْدَقَف  امَو  َکُظْفِحَو ، َُکنْوَع  یّنَع 
هب  ار  دوخ  ات  ینک  مگ  نم  زا  نآ  رب  ار  شیوخ  يرای  ادابم  ماهدرک  مگ  ار  هچ  ره  و 

[1245 .] ِمارْکِْإلاَو ِلالَْجلااَذ  ای  ِْهَیلا ، ُجاتْحا  ام ال  َفَّلَکَتا  یَّتَح ال 
. يراوگرزب تلالج و  بحاص  يا  متسین  دنمزاین  نادب  ار  هچنآ  هرابرد  مزادنین  تمحز 

: دنناوخب دراد ، ياهدنزاس  بوخ و  نومضم  هک  ار  اعد  نیا  لاس ، لیوحت  تقو  رد  هک  تسا  هدمآ  بتک  زا  یخرب  رد  نینچمه 
909 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ِلْوَْحلا  َلِّوَُحم  ای  ِراهَّنلا ، َو  ِْلیَّللا  َرِّبَدُم  ای  ِراْصبَْألا ، َو  ِبُولُْقلا  َبِّلَقُم  ای 
لاس و هدنهد  رییغت  يا  زور و  بش و  هدننک  ریبدت  يا  تسوت . تسد  رد  اهمشچ  شدرگ  اهلد و  لّوحت  هک  یسک  يا 

[1246 .] ِلاْحلا ِنَسْحا  یلإ  اَنلاح  ْلِّوَح  ِلاوْحَْألاَو ،
! هد رییغت  لاح ، نیرتهب  هب  ار  ام  لاح  لاح ؛

: دناوخب لاس  ماّیا  ددع  هب  زورون ، زور  رد  زین ، ار  اعد  نیا  هک  دناهدرک  تیاور  یضعب  دیازفایم : یسلجم » هماّلع   » موحرم
ام َْریَخ  َو  اهَْریَخ  َُکلأْسا  ٍمیدَق ، ُِکلَم  َْتنا  و  ٌةَدیدَج ، ٌۀَنَس  ِهِذه  َّمُهَّللا 

ار تسا  نآ  رد  هچنآ  ریخ  نآ و  ریخ  وت  زا  یمیدق ؛ ناطلس  وت  تسا و  يون  لاس  نیا  ادنوادخ !
، اهَْلغُش َو  اهَتَنوُؤَم  َکیفْکَتْسا  َو  اهیف ، ام  ِّرَش  َو  اهِّرَش  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  َو  اهیف ،

مهاوخیم  وت  زا  ار  نآ  تالکشم  ّلح  مربیم و  هانپ  تسا ، نآ  رد  هچنآ  ّرش  نآ و  ّرش  زا  وت  هب  مهاوخیم و 
[1247 .] ِمارْکِْإلا َو  ِلالَْجلااَذ  ای 

. مارکالا لالجلاوذ و  يا 
. تسا بوخ  دناوخب ، هقلطم  تبرق  دصق  هب  دناوتب  هک  رادقم  ره  هب  دناوخب  رادقم  نیا  هب  دناوتن  رگا  هّتبلا 

. دناوخ هقلطم  تبرق  دصق  هب  یسمش  لاس  لّوا  رد  ار ، تسا  هدش  لقن  هحفص 775 )  ) ناضمر هام  لّوا  رد  هک  ییاعد  ناوتیم  نینچمه 
910 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

یمور ياههام 

رد لاس  يادتبا  تسا ، فلتخم  ياهجرب  رد  دیـشروخ  تکرح  ساسا  رب  ام ، يدیـشروخ  ياههام  دـننام  هک  تسا  ییاههام  یمور ، ياههام 
( زییاپ  ) رخآ نیرشت  لّوا و  نیرشت  لولیا ، تسا : بیترت  نیا  هب  اههام  تسا و  زییاپ  لصف  زا  یمور ، ياههام 

( ناتسمز  ) طابش رخآ و  نوناک  لّوا ، نوناک 
( راهب  ) رایا ناسین و  رذآ ،

هک تسا 1249 ] هدـمآ  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  یتاـکن  نآ  ماـّیا  اـههام و  نـیا  زا  کـی  ره  يارب  [ 1248 (] ناتـسبات  ) بآ زوـمت و  نازیرح ،
. تسا هدش  لقن  ناسین  هام  رد  ناراب  بآ  يارب  هک  تسا  یصاوخ  نآ ، نیرتمهم 

: ناسین بآ  ّصاوخ 
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: ناسین بآ  ّصاوخ 

نراقم ناسین ، هام  هدمع  تمـسق  نیاربانب   ) دراد همادا  زور  یـس  ات  عورـش و  نیدرورف  موس  تسیب و  زا  هک  تسا  یمور  متـشه  هام  ناسین » »
(. دراد رارق  نیدرورف  هام  رخآ  رد  نآ  زا  یمک  تسا و  هامتشهبیدرا 

یـسک رگا  دراد و  یناوارف  راـثآ  صاوـخ و  ددرگیم ، لزاـن  نامـسآ  زا  هاـم  نیا  رد  هک  یناراـب  دوـشیم ، هدافتـسا  تاـیاور  زا  یـضعب  زا 
ياهيرامیب زا  دروخب ، بآ  نآ  زا  سک  ره  دـناوخب ، نآ  رب  ار  ریز  ياـهاعد  اـههروس و  دـنک و  عمج  یکاـپ  فرظ  رد  ار  نآ  زا  يرادـقم 

یتفگـش رد  ناسنا  هک  تساهدش  رکذ  نآ  يارب  تاکرب ، راثآ و  تیاور  نیا  رد  يردق  هب  دباییم و  ییاهر  یقالخا  ینامـسج و  نوگانوگ 
: تسا رارق  نیا  زا  اهاعد  اههروس و  [ 1250 .] دوریم ورف 

. ساّنلا ّبرب  ذوعا  لق  - 6 قلفلا . برب  ذوعا  لق  - 5 یلعالا . ّکبر  مسا  حّبس  - 4 نورفاکلا . اهّیأ  ای  لق  - 3 یسرکلاۀیآ . - 2 دمح . هروس  - 1
. یناوخیم هبترم  داتفه  ار  مادک  ره  دحا ، هَّللا  وه  لق  - 7

911 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
: ياهرکذ نینچمه 

ار مادک  ره  ربکا  هَّللا  هَّللا و  ّالا  هلا  هَّلل و ال  دمحلا  هَّللا و  ناحبس  - 4 دّمحم . لآ  دّمحم و  یلع  ّلص  مهّللا  - 3 ربکا . هَّللا  - 2 هَّللا . ّالا  هلا  ال  - 1
يربتعم ثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ، عفان  كرابم و  یّلک  روط  هب  ناراب  بآ  دیوگیم : یـسلجم » هماّلع   » موحرم [ 1251 .] هبترم داتفه 

ار اهدرد  دزاسیم و  كاپ  ار  اهندب  هک  دیماشایب  دیآیم  دورف  نامسآ  زا  هک  ار  یبآ  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا 
: » دیامرفیم دیجم  نآرق  دنکیم ، عفد 

؛» َماْدقْألا ِِهب  َتِّبَُثی  َو  ْمُِکبُوُلق  یلَع  َِطبْرَِیل  َو  ِناْطیَّشلا  َزْجِر  ْمُْکنَع  َبِهُْذی  َو  ِِهب  ْمُکَرِّهَُطِیل  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  ْمُْکیَلَع  ُلِّزَُنی  َو  »
اب ار  اهماگ  و  مکحم ، ار  ناتیاهلد  و  دزاس ؛ رود  امش  زا  ار  ناطیش  يدیلپ  و  دنک ؛ كاپ  نآ  اب  ار  امـش  ات  داتـسرف ، ناتیارب  نامـسآ  زا  یبآ  و 

تروـص هـب  رگا  هـک  تـسا  نآ  رتـهب  ناـسین  بآ  هـب  طوـبرم  لـمع  رد  دـیوگیم : هـمادا  رد  یـسلجم » هماـّلع  [ » 1252 «.] دراد راوتـسا  نآ 
میـسقت دوخ  نایم  ار  نآ  دنناوتیم  ینعی   ) دنناوخب هبترم  داتفه  ار  راکذا  اههروس و  نآ  عومجم  دارفا ، زا  کی  ره  دنناوخیم ، یعمجهتـسد 

هبترم داـتفه  ار  راـکذا  اـههروس و  نآ  عوـمجم  اـهنآ ، زا  کـی  ره  تـسا  رتـهب  یلو  دــناوخب  راـب  داـتفه  ار  ياهروـس  مادــک  ره  دــنیامن و 
[1253 (.] دناوخب

915 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

هتفه مایا  زور و  بش و  لامعا  مجنپ : شخب 

هراشا

لاح  همه  رد  ادخ  دای  همّدقم :
دیاب یناطیـش  ياههسوسو  یناسفن و  ياوه  زا  ناـسرت  رازگـساپس و  ناگدـنب  هَّللا و  یلا  ناـکلاس  ًاـصوصخم  ناـمیا ، اـب  دارفا  هک  اـجنآ  زا 

اب ار  شیوخ  دنویپ  هّرمزور ، ياهّتیلاّعف  لوط  رد  هکلب  شاعم و  يوپاکت  نایاپ  زا  سپ  هنازور و  شالت  زاغآ  رد  دنشاب ؛ ادخ  دای  هب  هتسویپ 
زین ناهاگنابش  دنراذگیم و  شاعم  شالت  هصرع  هب  اپ  شتمحر  ملع و  تردق و  هب  هّجوت  وا و  دای  اب  ناهاگحبص  دننک ؛ ظفح  دوخ  يادخ 
رارق زاون  هدـنب  میرک  نآ  تیاـمح  تحت  وا و  هاـنپ  رد  ار  دوـخ  هراوـمه  دـنوریم و  رتـسب  هب  هنازور ، ياـهشزغل  زا  رافغتـسا  وا و  رکذ  اـب 

يایلوا اب  دـنویپ  ادـخ و  اب  سنا  يارب  يرتشیب  تصرف  زا  نانمؤم  تسا و  تغارف  یلیطعت و  ماگنه  هک  هعمج  زور  بش و  هژیو  هب  دـنهدیم ،
صوصخ هب  دنزاس ؛ مهارف  هدنیآ  هتفه  يارب  ار  ياهزات  يورین  هدرک ، ناربج  ار  هتـشذگ  ياهزور  ياهیتساک  دنناوتیم  دـنرادروخرب و  وا 
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. تسا زیزع  ادخ  دزن  كرابم و  رایسب  هعمج  زور  بش و  هک  نیا 
هب هتفه  ماّیا  زور و  بش و  تاعاس  يارب  یفیاظو  لامعا و  تاراـیز و  اـهاعد و  مهیلع ، هَّللا  مالـس  نیموصعم  تاـیاور  رد  ساـسا ، نیمه  رب 

ّتیفرظ تغارف و  ناوت و  رادقم  هب  سک  ره  تسین و  رّـسیم  همه  يارب  نآ  همه  ماجنا  تسا  یهیدب  هک  هدـش ، دراو  هعمج  زور  بش و  هژیو 
. دنکیم لمع  نآ  هب  شیوخ 

: دومن میسقت  لصف  هد  هب  ناوتیم  ار  لامعا  اهاعد و  نیا 
(. حبص هدیپس  عولط   ) رجف عولط  ماگنه  لامعا  - 1

. دراد باتفآ ) عولط  حبص و  عولط  نیبام   ) نیعولّطلانیب هب  صاصتخا  هک  یلامعا  - 2
. دراد ناهاگماش  هب  صاصتخا  هک  یلامعا  - 3

916 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
. ماش حبص و  كرتشم  لامعا  - 4

. باوخ ماگنه  بادآ  لامعا و  - 5
. باوخ زا  نتساخرب  ناهاگرحس و  لامعا  - 6

. زور ره  ياهاعد  - 7
. هتفه ماّیا  ياهاعد  - 8

. هعمج زور  بش و  لامعا  تلیضف و  - 9
. هتفه ماّیا  تارایز  - 10

***

917 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

رجف عولط  ماگنه  لامعا  ّلوا : لصف 

: تسا هدمآ  تیاور  رد  اعد  دنچ  تعاس ، نیا  يارب 
اُنبِحاص َْتنا  َّمُهَّللا  دوش : هدناوخ  اعد  نیا  حبص ) ناذا  ماگنه   ) قداص رجف  عولط  ماگنه  - 1

ام روای  هارمه و  هشیمه  ییوت  ایادخ 
، ُتاِحلاَّصلاُِمتَت َِکتَمِْعِنب  َّمُهَّللا  اْنیَلَع ، ْلَّضَفَتَو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف 

دریذپ نایاپ  کین  لامعا  وت  تمعن  اب  ایادخ  نک ، ناوارف  ياطع  ام  هب  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  سپ 
ًاِذئآع ِراَّنلا ، َنِم  ِهَّللِاب  ًاِذئآع  اْنیَلَع ، اهْمِْمتاَو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف 

یلاح رد  میاهدنهانپ ، ادخ  هب  خزود )  ) ِشتآ زا  هک  یلاح  رد  نک ، مامت  ام  رب  ار  تتمعن  و  تسرف ، دورد  شکاپ  نادـناخ  دّـمحم و  رب  سپ 
( خزود  ) ِشتآ زا  هک 

ُْثیَح  ْنِم  ُهَِقلاف  ای  ییوگیم : سپس  ِراَّنلا * َنِم  ِهَّللِاب  ًاِذئآع  ِراَّنلا ، َنِم  ِهَّللِاب 
هک  ییاج  زا  رجف  هدنفاکش  يا  میاهدنهانپ *** ادخ  هب  خزود )  ) ِشتآ زا  هک  یلاح  رد  میاهدنهانپ ، ادخ  هب 

َلَّوا  ْلَعْجاَو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  يرا  ُْثیَح  ْنِم  ُهَجِرُْخمَو  يراال 
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زاغآ تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  منیبیم ، هک  ییاج  زا  نآ  هدننک  جراخ  و  منیبیمن ،
[1254 .] ًاحاَجن ُهَرِخآَو  ًاحالَف ، ُهَطَسْواَو  ًاحالَص ، اذه  انِمْوَی 

. هد رارق  یبایماک  ار  شنایاپ  يراگتسر و  ار  نآ  طسو  یکین و  ار  مزورما 
: دیوگب هبترم  هد  رجف  عولط  ماگنه  سک  ره  دومرف : هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  - 2

، ُتیُمی َو  ییُْحی  ُدْمَْحلا ، َُهل  َو  ُْکلُْملا  َُهل  َُهل ، َکیرَش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ال 
دناریمیم هدرک و  هدنز  تسوا ، ِنآ  زا  شیاتس  ییاورنامرف و  تسین ، کیرشیب  هناگی  دنوادخ  زج  يدوبعم 

تسوا و تسد  هب  یکین  دریمن ، زگره )  ) هک تسا  ياهدنز  وا  رب و  هبترم  هد  و  ٌریدَق . ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ُْریَْخلا ، ِهِدَِیب  ُتوُمَی ، ٌّیَح ال  َوُه  َو 
.**** تساناوت زیچ  ره  رب  وا 

رد زور  نآ  رد  شمسا  دیوگب ، هَّلل  دمحلا  هبترم  هَّللا و 35  ّالا  هلا  هبترم ال  هَّللا و 35  ناحبس  هبترم  دتسرف و 35  تاولص  دّمحم  لآ  دّمحم و 
هرمز  رد  بش  نآ  رد  دیوگب  بش  رد  ار  نآ  رگا  دوشیمن و  هتشون  نالفاغ  هرمز 

918 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، َكِراهَن ِلاْبقِاب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  وگب : يونشیم  ار  حبص  ناذا  يادص  هک  یماگنه  - 3 [ 1255 .] دش دهاوخن  هتشون  نالفاغ 

زور ندمآ  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  ************************ 
ِحیبْسَتَو  َِکئآعُد ، ِتاوْصاَو  َِکتاوَلَص ، ِروُضُحَو  َِکتَْلَیل ، ِرابْداَو 

حیبست  تناگدننکاعديادص و  و  تیاهزامن ، تقو  ندیسر  تبش و  نتفر  و 
َْتنا  َکَّنا  َّیَلَع  َبُوتَت  ْناَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َِکتَِکئالَم ،

رایسب وت  هک  يریذپب  ار  ماهبوت  یتسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  تناگتشرف ،
ریذـپهبوت و دورب  اـیند  زا  بـش  نآ  اـی  زور و  نآ  رد  یـسک  نـینچ  رگا  هـک  هدـش  تـیاور  مالــسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  ُمـیحَّرلا . ُباَّوَّتلا 

.***************************** ینابرهم
[1256 .] تسا هتفر  ایند  زا  هدش ) عقاو  لوبقم  شاهبوت  و   ) هدرک هبوت  هک  یسک  ناونع  هب 

919 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

نیعولّطلا نیب  لامعا  مود : لصف 

( باتفآ عولط  حبص و  عولط  نیبام  )
: همّدقم

تقو و نیا  تلیضف  رد  مالـسلا  مهیلع  تمـصع  تیب  لها  زا  يدایز  رابخا  تسا و  نیعولّطلا  نیب  اهبنارگ ، فیرـش و  رایـسب  تاقوا  زا  یکی 
ود زا  یکی  هب  نآ  زا  تایاور  زا  یـضعب  رد  تسا ؛ هدش  دراو  زور  بش و  زا  تّدـم  نیا  رد  دـنوادخ  حـیبست  رکذ و  تدابع و  اب  طابترا  رد 

عولط ماـگنه  تقو : ود  رد  ار  شیوـخ  نایرکـشل  نوـعلم  سیلبا  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  هکناـنچ  هدـش ، ریبـعت  تلفغ  تعاـس 
تهارک زین  تعاـس  نیا  رد  باوخ  [ 1257 «.] تسا تلفغ  تعاس  ود  تعاـس ، ود  نیا  هکارچ  دزاـسیم ، هدـنکارپ  نآ ، بورغ  دیـشروخ و 
تروص گنر  دزاسیم ، رود  ار  يزور  تسا ؛ نومیمان  موش و  حبص ، باوخ  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  ارچ  دراد .

ّنم و هک  دـینادب  دـیزیهرپب و  ناـمز  نیا  رد  باوخ  زا  دـنکیم ، میـسقت  نیعولّطلانیب  ار  يزور  لاـعتم ، دـنوادخ  دـنکیم ، ّریغتم  درز و  ار 
نیا يارب  لاح  ره  هب  [ 1258 «.] دمآیم دورف  لیئارـساینب  رب  تعاس  نیا  رد  دشیم ) لزان  لیئارـساینب  يارب  هک  يذیذل  ياذـغ  ود   ) يولس

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 717 

http://www.ghaemiyeh.com


: هدش دراو  لمع  دنچ  فیرش ، تقو 
زا زور  نآ  رد  دـناوخب ، ار  اعد  نیا  راب  تفه  حبـص ، ماگنه  سک  ره  دومرف : هک  تسا  هدـش  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  - 1

َیِِّیلَو  َّنا  َنیمِحاَّرلا ، ُمَحْرا  َوُه  َو  ًاِظفاح  ٌْریَخ  ُهَّللاَف  دشاب : ظوفحم  اهالب 
نم  تسرپرس  ّیلو و  تسا ، نانابرهم  نیرتنابرهم  ظفاح و  نیرتهب  دنوادخ  لاح ) ره  رد   ) سپ ************* 

َِیبْسَح  ْلُقَف  اْوَّلََوت  ْناَف  َنیِحلاَّصلا ، یَّلَوَتَی  َوُه  َو  َباتِْکلا  َلََّزن  يذَّلا  ُهَّللا 
نارگن  ) دـننادرگب يور  قـح ) زا   ) اـهنآ رگا  سپ  دـنکیم ، یتسرپرـس  ار  ناـحلاص  همه  وا  هدرک و  لزاـن  ار  باـتک  نیا  هک  تسا  ییادـخ 

وگب شابم )
[1259 .] ِمیظَْعلا ِشْرَْعلا  ُّبَر  َوُه  َو  ُْتلَّکََوت  ِْهیَلَع  َوُه ، اَّلا  َهلا  ُهَّللا ال 

. تسا گرزب  شرع  بحاص  وا  مدرک و  لّکوت  وا  رب  تسین  وا  زج  يدوبعم  چیه  دنکیم ، تیافک  ارم  دنوادخ 
920 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: دوش هدناوخ  باتفآ  عولط  زا  شیپ  هک  تسا  هدرک  لقن  اعد  نیا  يارب  یناوارف  تلیضف  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ینیلک » خیش   » موحرم - 2
َِبر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلاَو  اًلیصا ، َو  ًةَرُْکب  ِهَّللا  َناْحبُسَو  ًاریبَک ، ُرَبْکا  ُهَّللا  ُرَبْکا ، ُهَّللا 

دمح و و  ماش ، حبص و  رد  ار  ادخ  میوگیم  حیبست  تسا ، زیچ  ره  زا  رتگرزب  رایسب  ادخ  تسا ، زیچ  ره  زا  رتگرزب  ادخ 
[1260 .] ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو  َُهل ، َکیرش  ال  ًاریثَک ، َنیَملاْعلا 

. داب شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ادخ  دورد  درادن و  یکیرش  هک  تسا ، نایناهج  راگدرورپ  ِنآ  زا  ناوارف  ساپس 
***

راهچ دنک و  حبص  هک  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  يدنوار » بطق  - » 3
: تسا نینچ  نآ ، رب  ساپس  تمعن و  راهچ  نآ  ددرگ ؛ لیاز  وا  زا  ادخ  ياهتمعن  نیا  هک  مسرتیم  دنکن ، دای  ار  ادخ  تمعن 

ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِْبلَْقلا ، َنایْمَع  ینْکُْرتَی  َْمل  َو  ُهَسْفَن ، ینفَّرَع  يذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 
صوصخم  ساپس  دمح و  درکن ، اهر  دوخ  لاح  هب  لدروک  ارم  و  دناسانش ، نم  هب  ار  دوخ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپس  دمح و 

َلَعَج  يذَّلا  ِهَِّللُدْمَْحلا  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهَّللایَّلَص  ٍدَّمَُحم  ِۀَّما  ْنِم  ینَلَعَج  يذَّلا 
يدـنوادخ صوصخم  ساپـس  دـمح و  داد ، رارق  داب - شکاپ  نادـناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  هک  دّـمحم - ناوریپ  زا  ارم  هک  تسا  يدـنوادخ 

هک  تسا 
َرَتَس يذَّلا  ِهَِّللُدْمَْحلا  ِساَّنلايْدیا ، یف  یقْزِر  ْلَعْجَی  َْمل  َو  ِْهیَدَی  یف  یقْزِر 

هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپس  دمح و  درپسن ، مدرم  تسد  هب  ار  نآ  داد و  رارق  شیوخ  رایتخا  رد  ار  میزور 
[1261 .] ِساَّنلا َْنَیب  ینْحَضْفَی  َْملَو  یبُویُع  َو  یبُونُذ 

. تخاسن میاوسر  مدرم  نایم  رد  دناشوپ و  ار  میاهبیع  ناهانگ و 

ص920 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
***

دیحوت ياههروس  سک  ره  : » دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  يربتعم  دنس  اب  قودص »  » موحرم - 4
ره دومرف : نینچمه  دـنامیم و  ظوفحم  یلام  ياهتراسخ  زا  دـناوخب ، باـتفآ  عولط  زا  شیپ  راـب  هدزاـی  ار  یـسرکلاۀیآ  نینچمه  ردـق و  و 

نیا رد  ناطیش  دنچره  دز  دهاوخن  رس  وا  زا  یهانگ  زور  نآ  رد  دناوخب  باتفآ  عولط  زا  شیپ  ار  هانلزنا » ّانا   » و هَّللا » وه  لق   » هروس ود  سک 
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[1262 «.] دنک ناوارف  شالت  هار 
921 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

زین دنک و  هزات  ار  دوخ  ناج  حور و  نآ  تایآ  اب  دناوخب و  هشیدنا  ّربدت و  اب  هارمه  نآرق  يرادقم  تقو  نیا  رد  هک  تسا  بسانم  رایسب  - 5
. دناوخب تقو  نیا  رد  تشذگ ، هحفص 94 )  ) اهاعد شخب  رد  هک  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  حابص  ياعد  تسا  بسانم 

***

922 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ناهاگماش بورغ و  صوصخم  لامعا  موس : لصف 

. دش تعامج  زامن  يرازگرب  دجسم و  رد  روضح  هدامآ  دیاب  زیچ  ره  زا  لبق  - 1
اعد نیا  بورغ ) ماگنه   ) باتفآ ندش  گنرمک  ماگنه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  - 2

: دناوخیم ار 
، َِکتَرِفْغَِمب ًةَریجَتْسُم  یبُون  ُذ  ْتَْسماَو  َكِْوفَِعب ، ًاریجَتْسُم  یْملُظ  یْسما 

دش يرپس  مزور  تشزرمآ  دیما  هب  مناهانگ  اب  دش و  يرپس  مزور  تتشذگ  دیما  هب  ممتس  اب 
یْسما  َو  َكِّزِِعب ، ًاریجَتْسُم  ّیلُذ  یْسما  َو  َِکْنمِاب ، ًاریجَتْسُم  یفْوَخ  یْسماَو 

دیما هب  میرادن  اب  و  دش ، يرپس  مزور  تتّزع  دیما  هب  مییورهیس  اب  دش ، يرپس  مزور  تینمیا  دیما  هب  مسرت  اب  و 
َکِهْجَِوب  ًاریجَتْسُم  یناْفلا  ِیلاْبلا  َیِهْجَو  یْسما  َو  َكانِِغب ، ًاریجَتْسُم  يْرقَف 

، دش يرپس  مزور  تراوگرزب  نادیواج  يور  دیما  هب  ماهدوسرف  هتسخ و  هرهچ  اب  و  دش ، يرپس  مزور  تیزاینیب 
ینِّشَغ  َو  َکَتَمارَک ، یْنلِّلَج  َو  َکَتَِیفاع ، ینِْسْبلا  َّمُهَّللا  ِمیرَْکلا ، ِیقاْبلا 

زا ناشوپب و  ارم  و  راد ، یمارگ  ارم  تیراوگرزب  اب  و  ناشوپب ، ارم  تتیفاع  سابل  اب  ایادخ 
[1263 .] ُمیحَر ای  ُنمْحَر  ای  ُهَّللا  ای  ِْسنِْإلا ، َو  ِّنِْجلا  َنِم  َکِْقلَخ  َّرَش  یِنقَو 

. نابرهم يا  هدنشخب ، يا  ادخ ، يا  نک ، ظفح  سنا  ّنج و  زا  تتاقولخم  رش 
***

رپ لاـب و  شـشوپ  تحت  دـیوگب  بش  زاـغآ  رد  هبترم  هس  ار  تاـملک  نیا  سک  ره  هک  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  - 3
: دریگیم رارق  لیئربج  تیامح ) )

، ُهُْرما ینینْعَی  ْنَم  َو  یسْفَن  َمیظَْعلا  َلیلَْجلا  یَلْعَْألا  َِّیلَْعلا  َهَّللا  ُعِدْوَتْسا 
، مراپسیم تمظع  اب  گرزب و  رترب و  هبترمدنلب و  يادخ  هب  ار  تسا  نم  هدهع  هب  شتّیلوئسم  سک  ره  دوخ و 

[1264 .] ٍءْیَش ُّلُک  ِِهتَمَظَِعل  َعَضْعَضَتُْملا  َفوُخَْملا  َبوُهْرَْملا  َیِسْفَن  َهَّللا  ُعِدْوَتْسا 
. تسا راوخ  زیچ  همه  شتمظع  ربارب  رد  هک  مراپسیم  يدنوادخ  هب  ار  مناسرت  برطضم و  سفن 

923 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
: وگب دوشیم  بش  یتقو  دومرف : زین  و  - 4

، َِکتاوَلَص ِروُضُح  َو  َكِراهَن ، ِرابْدا  َو  َِکْلَیل ، ِلاْبقا  َْدنِع  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا 

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 719 

http://www.ghaemiyeh.com


تیاهزامن و تقو  ندیسر  تزور و  نتفر  بش و  ندمآ  ماگنه  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ 
[1265 .] ٍدَّمَُحم ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َِکئآعُد ، ِتاوْصاَو 

. یتسرف دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  تناگدنناوخ ، ياهادص 
***

تسا و حبص  هیبش  فرـش ، تلیـضف و  رد  تعاس  نیا  هکارچ  دوش ؛ لوغـشم  رافغتـسا  رکذو و  حیبست  هب  بورغ  ماگنه  تسا  بحتـسم  - 5
: تسا هدومرف  دیجم  نآرق  رد  ناحبس  يادخ 

[1266 «] ِبوُرُْغلا َْلبَق  َو  ِسْمَّشلا  ِعُولُط  َْلبَق  َکِّبَر  ِدْمَِحب  ْحِّبَس  َو  »
زا هدوهیب  ار  وت  هک  يربیم  رـس  هب  یـسک  اب  رگا  وگب و  ّلجوّزع  يادخ  رکذ  باتفآ  بورغ  ماگنه  : » دیامرفیم مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  و 
ره ار  اعد  نیا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  تیاور  قبط  - 6 [ 1267 «.] وش لوغـشم  اعد  هب  نک و  اـهر  ار  وا  زیخرب و  سپ  درادیم  زاـب  وا  رکذ 

: دناوخب باتفآ  بورغ  ماگنه  زور 
اذه یمْوَی  یف  یل  ِْمتْخا  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَحُِمب  َةَُّوبُّنلا  َمَتَخ  ْنَم  ای 

نیا  زورما و  يدومن ، متخ  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم - هب  ار  تّوبن  هک  يا 
[1268 .] ٍْریَِخب يرْمُع  َو  ٍْریَِخب ، یتَنَسَو  ٍْریَِخب ، يرْهَشَو  ٍْریَِخب ،

. نک متخ  یکین  ریخ و  هب  ار  مرمع  لاس و  هام و 
924 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ماش حبص و  كرتشم  لامعا  مراهچ : لصف 

: دیوگب ار  ریز  رکذ  ماش  حبص و  ره  رد  - 1
ُرَبْکأ ُهَّللا  َو  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  الَو  ِهَِّللُدْمَْحلا  َو  ِهَّللا  َناْحبُس  »

: تسا هدمآ  نآرق  رد  هک  تسا  تاحلاصلا » تایقابلا   » نامه تایاور 1269 ] زا  یضعب  قباطم  هک  « 
[1270  ...«.] َکِّبَر َْدنِع  ٌْریَخ  ُتاِحلاَّصلا  ُتاِیقاْبلا  َو  »

***
: دیوگب هبترم  هد  بورغ ، زا  شیپ  باتفآ و  عولط  زا  لبق  سک  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 2

ُتیُمیَو  ُتیُمیَوییُْحی ، ُدْمَْحلاَُهلَو ، ُْکلُْملاَُهل  َُهل ، َکیِرَشال  ُهَدْحَو  ُهَّللااَّلاَهلاال 
هدناریم  دناریمیم و  هدرک و  هدنز  تسوا ، نآ  زا  شیاتس  ییاورنامرف و  تسین ، کیرشیب  هناگی  دنوادخ  زج  يدوبعم 

. ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َوُهَو  ُْریَْخلا ، ِهِدَِیب  ُتوُمَیال ، ٌّیَح  َوُه  َو  ییُْحیَو 
. تساناوت زیچ  ره  رب  تسوا و  تسد  هب  یکین  دریمیمن ، زگره )  ) هک تسا  ياهدنز  وا  و  دنکیم ، هدنز  و 

[1271 .] دوب دهاوخ  وا  زور  نآ  ناهانگ  هراّفک 
***

: وگب برغم  زامن  حبص و  زامن  زا  سپ  هبترم  تفه  هک : هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  - 3
. ِمیظَْعلا ِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  ّالا  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  َو ال  ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

. تسین تمظعاب  هبترم و  دنلب  دنوادخ  يوس  زا  زج  ییورین  هاگهانپ و  نابرهم و  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
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[1272 .] دوشیم رود  وا  زا  يرایسب  ياهالب  دیوگب  ار  نآ  سک  ره  هک 
***

: ییوگیم هبترم  ود  ماش  حبص و  ره  هک  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  زین  و  - 4
ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ییوگیم : زین  و  ِحابْصْالا . ِِقلاِفل  ُدْمَْحلا  ِحابَّصلا ، ِّبَِرل  ُدْمَْحلا 

يدنوادخ  ِنآ  زا  ساپس  دمح و  تسا *********. زور  هدنفاکش  حبص و  راگدرورپ  ِنآ  زا  ساپس  دمح و 
925 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

[1273 .] ٍۀَِیفاع یف  ُنَْحن  َو  ِِهتَمْحَِرب ، ِراهَّنلِاب  َءاجَو  ِِهتَرْدُِقب ، َْلیَّللا  َبَهْذا  يذَّلا 
. میتسه لماک  یتمالس  رد  ام  هک  یلاح  رد  دروآیم ، شتمحر  فطل و  هب  ار  زور  هدرب و  شتردق  اب  ار  بش  هک  تسا 

: ار تاملک  تایآ و  نیا  زین  ار و  تاّفاص  زا  هیآ  هد  رشح و  هروس  رخآ  یسرکلاۀیآ و  یناوخیم : زین  و 
، َنیلَسْرُْملا یَلَع  ٌمالَسَو  َنوُفِصَی ، اَّمَع  ِةَّزِْعلا  ِّبَر  َکِّبَر  َناْحبُس  َو 

نالوسر  رب  مالس  دننکیم و  فیصوت  نانآ  هچنآ  زا  تردق ) و   ) تّزع راگدرورپ  وت  راگدرورپ  تسا  هّزنم  و 
، َنوُِحبُْصت َنیح  َو  َنوُسُْمت  َنیح  ِهَّللا  َناْحبُسَف  َنیَملاْعلا ، ِّبَر  ِهَّللُدْمَْحلاو 

زورهنابش رد  ار  ادخ  میوگیم  حیبست  سپ  تسا . نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس  دمح و  و 
َیَْحلا  ُجِرُْخی  َنوُرِهُْظت ، َنیحَو  ایِشَعَو  ِضْرَْألاَو  ِتاومَّسلا  ِیف  ُدْمَْحلا  َُهلَو 

هدنز  وا  تسوا ، صوصخم  دینکیم  رهظ  هک  یماگنه  رصع و  ماگنه  هب  نیمز و  اهنامسآ و  رد  ساپس  دمح و  و 
اِهتْوَمَدَْعب َضْرَْألا  ِییُْحی  َو  ِّیَْحلا ، َنِم  َتِّیَْملا ، ُجِرُْخی  َو  ِتِّیَْملا ، َنِم 

، دنکیم هدنز  ندرم  زا  دعب  ار  نیمز  هدرک و  جراخ  هدنز  زا  ار  هدرم  هدرم و  زا  ار 
ْتَقَبَس  ِحوُّرلا ، َو  ِۀَِکئالَْملا  ُّبَر  ٌسوُُّدق  ٌحوُّبُس  َنوُجَرُْخت ، َِکلذَکَو 

فطل و حور ، ناگتشرف و  راگدرورپ  تسا  كاپ  هّزنم و  رایسب  دیوشیم . جراخ  نینچ  نیا  زین  امش  و 
ُتْمَلَظَو  ًاءوُس ، ُْتلِمَع  ّینا  َکَناْحبُس  َْتنا  اَّلا  َهلا  ال  َکَبَضَغ ، َُکتَمْحَر 

، مدومن متس  دوخ  رب  و  هدرک ، دب  نم  وت و  یهّزنم  كاپ و  تسین ، وت  زج  يدوبعم  تسا ، هتفرگ  یشیپ  تبضغ  مشخ و  رب  تتمحر 
[1274 .] ُمیحَّرلا ُباَّوَّتلا  َْتنا  َکَّنا  َّیَلَع  ُْبت  َو  ینْمَحْرا  َو  یل  ْرِفْغاَف  یسْفَن 

. ینابرهم ریذپهبوت و  رایسب  وت  هک  ریذپب  ار  ماهبوت  و  نک ، محر  نم  رب  زرمایب و  ارم  سپ 
***

نآ ددرگ ) نم  تجاح  ندمآرب  بابـسا  هک   ) زومایب ار  ییاعد  نم  هب  هک  تشون  ياهمان  ماما  يارب  مالـسلا  هیلع  مهن  ماما  نارای  زا  یکی  - 5
: ییوگیم ماش  حبص و  دنتشون : وا  باوج  رد  ترضح 
«. ًاْئیَش ِِهب  ُكِرْشُأ  ال  ُمیحَّرلا ، ُنمْحَّرلا  یِّبَر  ُهَّللا  ُهَّللا  ُهَّللا  »

. مهدیمن رارق  کیرش  وا  يارب  ار  يزیچ  تسا و  نابرهم  هدنشخب و  هک  تسا  نم  راگدرورپ  ادخ  ادخ ، ادخ ،
ّرثؤم یلاعت  دنوادخ  نذا  هب  يزیچ  ره  يارب  اعد  نیا  هک  ارچ  نک ؛ بلط  دمآترظن  هب  هک  ار  یتجاح  ره  سپس 

926 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
: دومرف یّقر  دوواد  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد  - 6 [ 1275 .] دهدیم ماجنا  دهاوخب  ار  هچنآره  دـنوادخ  تسا ،

: نکم كرت  ماش  حبص و  رد  هبترم  هس  ار  اعد  نیا  ندناوخ 
. ُدیُرت ْنَم  اهیف  ُلَعَْجت  یتَّلا  ِۀَنیصَْحلا ، َکِعْرِد  یف  یْنلَعْجا  َّمُهَّللا 
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. یهدیم رارق  نآ  رد  دشاب ) وت  تیانع  دروم  و   ) یهاوخب ار  یسک  ره  هک  یهرز  هد ، رارق  تمکحم  هرز  رد  ارم  ایادخ 
[1276 .] تسا زیمآرارسا  ياهاعد  زا  نیا  دومرفیم : مردپ  هکارچ 

***
ار وا  رمع  دـنوادخ  دـهاوخیم  هک  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  - 7

تموادـم اعد  نیا  ندـناوخ  رد  ماش  حبـص و  ره  رد  دراد ، شنوصم  دـب  ياهگرم  زا  دـنادرگ و  زوریپ  شنانمـشد  رب  ار  وا  دـنک و  ینـالوط 
: دیوگب راب  هس  دزرو و 

، ِشْرَْعلا َۀَنِزَو  اضِّرلا ، َغَْلبَم  َو  ِْملِْعلا ، یَهَْتنُم  َو  ِنازیْملا ، َْأِلم  ِهَّللا  َناْحبُس 
شرع  گنسمه  يدونشخ و  ملع و  تیاهن  رپ و  نازیم  هزادنا  هب  ار  ادخ  میوگیم  حیبست 

َغَْلبَم  َو  ِْملِْعلا ، یَهَْتنُم  َو  ِنازیْملا ، َْأِلم  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  دیوگب : راب  هس  و  ِّیِسْرُْکلاَۀَعَسَو .
، وا يدونشخ  ملع و  تیاهن  رپ و  نازیم  هزادنا  هب  تسادخ  ِنآ  زا  ساپس  دمح و  یهلا *********) تموکح   ) تخت تعسو  و 

َْأِلم ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ال  دیوگب : راب  هس  و  ِّیِسْرُْکلا . َۀَعَس  َو  ِشْرَْعلا ، َۀَنِزَو  اضِّرلا ،
هزادنا  هب  تسین  ادخ  زج  يدوبعم  یهلا ******،) تموکح   ) تخت تعسو  هب  شرع و  گنسمه  و 

تعسو شرع و  گنسمه  و  يدونشخ ، ملع و  تیاهن  رپ و  نازیم  هس  و  ِّیِسْرُْکلا . َۀَعَـسَو  ِشْرَْعلا  َۀَنِزَو  اضِّرلا ، َغَْلبَمَو  ِْملِْعلا ، یَهَْتنُم  َو  ِنازیْملا ،
(*** یهلا تموکح   ) تخت

، ِشْرَْعلا َۀَنِزَو  اضِّرلا ، َغَْلبَم  َو  ِْملِْعلا ، یَهَْتنُمَو  ِنازیْملا ، َْأِلم  ُرَبْکا  ُهَّللا  دیوگب : راب 
هب  شرع و  گنسمه  يدونشخ و  ملع و  تیاهن  رپ و  نازیم  هزادنا  هب  تسا  زیچ  ره  زا  رتگرزب  ادخ  *** 

[1277 .] ِّیِسْرُْکلا َۀَعَس  َو 
(. یهلا تموکح   ) تخت تعسو 

تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يربتعم  ياهدنس  اب  نارگید  و  قودص » خیش   » و ینیلک » خیش   » موحرم - 8
927 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: دیوگب راب  هد  زین  نآ  بورغ  زا  لبق  راب و  هد  باتفآ  عولط  زا  شیپ  هک  یناملسم  ره  رب  تسا  مزال  دومرف : ترضح  نآ  هک  دناهدرک 
، ُتیُمیَو ییُْحی  ُدْمَْحلا ، َُهل  َو  ُْکلُْملا  َُهل  َُهل ، َکیرَش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ال 

دناریمیم هدرک و  هدنز  تسوا ، ِنآ  زا  شیاتس  ییاورنامرف و  تسین ، کیرشیب  هناگی  دنوادخ  زج  يدوبعم 
[1278 .] ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ُْریَْخلا ، ِهِدَِیب  ُتوُمَی ، ٌّیَح ال  َوُه  َو 

. تساناوت زیچ  ره  رب  وا  تسوا و  تسد  هب  یکین  دریمیمن ، زگره )  ) هک تسا  ياهدنز  وا  و 
دّکؤم ّبحتسم  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  [ ) نک 1279 اضق  ار  نآ  دوش  توف  وت  زا  رکذ  نیا  هاگره  تسا  هدـمآ  تایاور  نیا  زا  یـضعب  رد  و 

[1280 .] تسا ناهانگ  هراّفک  رکذ ، نیا  تسا : هدمآ  تایاور  زا  یخرب  رد  و  دشابیم )
***

بورغ زا  شیپ  هبترم  دص  باتفآ و  عولط  زا  شیپ  هبترم  دص  سک  ره  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يربتعم  تیاور  رد  - 9
باتفآ 

ربکا هَّللا 
هیلع قداـص  ماـما  زا  ربتعم  دنـس  هب  قودـص »  » موحرم - 10 [ 1281 .] دـسیونیم ار  هدرب  دـص  ندرک  دازآ  باوث  وا  يارب  دـنوادخ  دـیوگب ،
اهنآ رد  یـسک  نم  تّما  زا  هک  دراد  دوجو  ییابیز  ياههفرغ  تشهب  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دـنکیم  لقن  مالـسلا 
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، دنباوخ رد  مدرم  هک  بش  ماگنه  رد  و  دنک ، مالس  دیسر ، هک  سک  ره  هب  دنک و  ماعطا  مدرم  هب  دیوگب و  کین  نخـس  هک  دوشیم  نکاس 
: دومرف هاگنآ  درازگب . زامن 

: دیوگب هبترم  هد  ماش  حبص و  رد  هک  تسا  نآ  کین  نخس 
[1282 .] ُرَبْکا ُهَّللا  َو  ُهَّللا ، اَّلا  َهلا  َو ال  ِهَِّلل ، ُدْمَْحلا  َو  ِهَّللا ، َناْحبُس 

. تسا زیچ  ره  زا  رتگرزب  دنوادخ  تسین و  ادخ  زج  يدوبعم  تسادخ و  ِنآ  زا  ساپس  دمح و  ار و  ادخ  میوگیم  حیبست 
***

تشذگ يدرم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  هدش  لقن  نینچ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  حیحـص  دنـس  هب  نساحم »  » باتک رد  - 11
هک منک  ییامنهار  یغاب  هب  ار  وت  یهاوخیم  ایآ  دومرف : داتـسیا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  درکیم ، هدامآ  ار  یغاب  دوخ  يارب  هک 

: درک ضرع  تسا ؟ رتیندنام  رتهب و  رتسردوز ، شاهویم  رتتباث و  غاب  نیا  زا  شاهشیر 
: وگب ماش  حبص و  رد  دومرف : ادخ . لوسر  يا  يرآ 

928 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
. ُرَبْکا ُهَّللا  َو  ُهَّللا ، اَّلا  َهلا  َو ال  ِهَِّلل ، ُدْمَْحلاَو  ِهَّللا ، َناْحبُس 

. تسا زیچ  ره  زا  رتگرزب  دنوادخ  تسین و  ادخ  زج  يدوبعم  تسادخ و  ِنآ  زا  ساپس  دمح و  ار و  ادخ  میوگیم  حیبست 
هک  ) تسا تاـحلاص  تاـیقاب  ناـمه  اـهنیا  و  دوشیم ، هتـشاک  اـههویم  عاونا  اـب  ییاـهتخرد  وت  يارب  تشهبرد  یحیبست ، ره  ضوع  هب  هک 

[1283 «(.] دنرتیندنام رتهب و  یسب  ایند  لام  زا  اهنآ   » هدومرف نآرق  رد  دنوادخ 
***

ِهَّللا ِمِْسب  دیوگب : هبترم  هس  ماش  حبـص و  رد  سک  ره  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  نساحم »  » باتک رد  - 12
. ِمیظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلا  َةَُّوق  الَو  َلْوَحال  ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا 

. تسین تمظعاب  هبترمدنلب و  دنوادخ  يوس  زا  زج  ییورین  هاگهانپ و  نابرهم ، هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  *** 
نم هّتبلا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  تشاد . دـهاوخن  یفوخ  كانرطخ  ياهیرامیب  زا  یـضعب  نینچمه  ملاظ و  ياههطلـس  ناطیـش و  زا 

[1284 !] میوگیم راب  دص  ار  اعد  نیا 
***

مرکا ربمایپ  تمدـخ  هب  زور  دـنچ  راصنا  زا  يدرم  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ربتعم  دنـس  هب  يرگید  تیاور  رد  - 13
؟ يدماین ام  دزن  هب  يدوب و  بیاغ  زور  دنچ  نیا  رد  ارچ  دیسرپ ، وا  زا  ترضح  دماین ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

: دومرف وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دوب . هدش  ضراع  نم  رب  هک  ینالوط  يرامیب  یتسدگنت و  ببس  هب  درک : ضرع 
رد دومرف : ادخ . لوسر  يا  يرآ  درک : ضرع  ددرگ ؟ فرطرب  وت  زا  يرامیب  رقف و  نآ  ندـناوخ  اب  هک  مزومایب  وت  هب  ییاعد  یهاوخیم  ایآ 

: ناوخب ماش  حبص و 
ِهَّلل  ُدْمَْحلاَو  ُتوُمَی ، يذَّلا ال  ِّیَْحلا  یَلَع  ُْتلَّکََوت  ِهَّللِاب ، ّالا  َةَُّوق  الَو  َلْوَح  ال 

تسا  يدنوادخ  يارب  شیاتس  و  منکیم ، لّکوت  دریمن  زگره  هک  ياهدنز  رب  تسین ، دنوادخ  يوس  زا  زج  ییورین  هاگهانپ و 
َنِم  ٌِّیلَو  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ِْکلُْملا ، ِیف  ٌکیرَشَُهل  ْنُکَی  َْملَو  ًاَدلَو ، ْذِخَّتَی  َْمل  يذَّلا 

یتسرپرس  یماح و )  ) ّتلذ فعض و  رطاخ  هب  هن  دراد و  تموکح  رد  یکیرش  هن  هدرک و  باختنا  دوخ  يارب  يدنزرف  هن  هک 
(. تساعد تباجتسا  طرش  ششوک  شالت و  هّتبلا  [ ) 1285 .] ًاریبْکَت ُهْرِّبَکَو  ِّلُّذلا 

.****************************** رامشب گرزب  رایسب  ار  وا  تسوا و  يارب 
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هد  باتفآ  بورغ  عولط و  زا  شیپ  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یناوارف  ربتعم  تایاور  رد  - 14
929 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: وگب هبترم 
ْنا  ِّبَر  َِکب  ُذوُعا  َو  ِنیطایَّشلا ، ِتازَمَه  ْنِم  ِمیلَْعلا  ِعیمَّسلا  ِهَّللِاب  ُذوُعا 

دنوش رضاح  نم  دزن  نانآ  هک  نیا  زا  مربیم و  هانپ  اناد  اونش و  دنوادخ  هب  نیطایش  ياههسوسو  زا 
[1286 .] ُمیلَْعلا ُعیمَّسلا  َوُه  َهَّللا  َّنا  ِنوُرُضْحَی ،

. تساناد اونش و  دنوادخ  طقف  هک  ارچ  مربیم ، هانپ  وا  هب 
***

: دیناوخب ماش  حبص و  ره  هک  دیراد  یعنام  هچ  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لئاسلا » حالف   » باتک رد  - 15
َدَْعب یْبلَق  ْغُِزتالَو  َِکنید ، یلَع  یْبلَق  ْتِّبَث  ِراْصبَْألاَو ، ِبُولُْقلا  َبِّلَقُم  َّمُهَّللا 

ارم هک  نآ  زا  دعب  ار  ملد  و  راد ، تباث  تنید  رب  ار  ملد  اههدید ، اهلد و  هدننک  نوگرگد  يا  ایادخ 
َنِم  ینْرِجَأَو  ُباَّهَْولا ، َْتنا  َکَّنا  ًۀَمْحَر ، َْکنَُدل  ْنِم  یل  ْبَهَو  ینَْتیَدَه  ْذا 

ارم تتمحر  هب  ياهدنشخب و  وت  اریز  شخبب  نم  رب  یتمحر  دوخ  يوس  زا  نادرگم و  فرحنم  قح ) هار  زا   ) يدرک تیاده 
یقْزِر  یف  َّیَلَع  ْعِسْوا  َو  يرْمُع  یف  یل  ْدُْدما  َّمُهَّللا  َِکتَمْحَِرب ، ِراَّنلا 

نادرگ  عیسو  ار  میزور  ینالوط و  ارم  رمع  ایادخ  هد ، هانپ  خزود  شتآ  زا 
، ایِقَش ِباتِْکلا  ِّما  یف  َكَْدنِع  ُْتنُک  ْنا  َو  َِکتَمْحَر ، ْنِم  َّیَلَع  ْرُْشناَو 

، هدش تبث  ناتخبنوگن  هرمز  رد  تظوفحم  حول  رد  نم  مان  رگا  نارتسگب و  نم  رب  ار  تتمحر  و 
[1287 .] ِباتِْکلا ُّما  َكَْدنِع  َو  ُِتْبُثت ، َو  ُءآشَت  اموُحْمَت  َکَّناَف  ًادیعَس ، یْنلَعْجاَف 

. تسوت دزن  رد  ظوفحم  حول  ینکیم و  تبث  یهاوخب  ار  هچ  ره  هدرک و  وحم  یهاوخب  ار  هچ  ره  وت  اریز  هد  رارق  نادنمتداعس  زا  ارم  سپ 
***

ناهاگماش و کیدزن  ار  هیآ  نیا  سک  ره  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  ربتعم  دنس  هب  قودص »  » موحرم - 16
رگا نینچمه  و  ددرگیم ، رود  وا  زا  اهيدب  دش و  دهاوخن  توف  وا  زا  اهیبوخ  ماجنا  بش ، نآ  رد  دناوخب ، هبترم  هس  ناهاگماش ، زا  دـعب  ای 

. دراد ار  شاداپ  نیمه  زین ، دنک  توالت  ناهاگحبص  ار  هیآ  نیا 
930 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ِیف  ُدْمَْحلا  َُهل  َو  َنوُِحبُْصت ، َنیح  َنوُسُْمت و  َنیح  ِهَّللا  َناْحبُسَف 
نیمز  اهنامسآ و  رد  ساپس  دمح و  زورهنابش و  رد  ار  ادخ  میوگیم  حیبست  سپ 

[1288 .] َنوُرِهُْظت َنیح  َو  ًاّیِشَعَو  ِضْرَْألا ، َو  ِتاوامَّسلا 
. دینکیم رهظ  هک  یماگنه  رصع و  ماگنه  هب  تسوا و  صوصخم 

***
ره دسریمن و  ییالب  وا  هب  بش  ات  دناوخب ، ار  اعد  نیا  راب  هس  حبـص  رد  سک  ره  هک : تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  - 17

: دسریمن ییالب  وا  هب  حبص  ات  دناوخب  بش  رد  رابهس  ار  نآ  سک 
، ِءامَّسلا ِیف  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  ٌءْیَش  ِهِمْسا  َعَم  ُّرُضَیال  يذَّلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

دناسریمن نایز  ام ) هب   ) نامسآ نیمز و  رد  يزیچ  شمان  ندرب )  ) اب هک  يدنوادخ  مان  هب 
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[1289 .] ُمیلَْعلا ُعیمَّسلا  َوُهَو 
. تساناد اونش و  وا  و 

***
ترضح هک  دناهدرک ، تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يربتعم  ّقثوم و  ياهدنس  اب  رگید  ناگرزب  و  قودص »  » و ینیلک » خیش   » موحرم - 18

: تفگیم ماش  حبص و  ره  هک  دش  هدیمان  رازگرکش  رایسب  هدنب  تهج  نآ  زا  مالسلا  هیلع  حون 
ْوا ٍنید  یف  ٍۀَِیفاع  ْوا  ٍۀَمِْعن ، ْنِم  یب  َحَبْصا  َو  یْسما  ام  ُهَّنا  َكُدِهْشا  ّینا  َّمُهَّللا 

نید و رد  یتمالس  تمعن و  زا  هچ  ره  ناهاگحبص  ناهاگماش و  رد  هک  مریگیم  هاوگ  ار  وت  ایادخ 
یّتَح  َّیَلَع  اِهب  ُرْکُّشلا  ََکل  َو  ُدْمَْحلا  ََکل  ََکل ، َکیرَشال  َكَدْحَو  َْکنِمَف  اْینُد ،

نآ هب  اهتمعن ) همه   ) نآ ربارب  رد  و  تسوت ، ِنآ  زا  ساپـس  دمح و  يرادن ، یکیرـش  ياهناگی و  هک  تسوت  بناج  زا  هدیـسر  نم  هب  ایند ،
( ام زا   ) هک دح 

[1290 .] انَهلا یضَْرت 
! ام دوبعم  يا  يوش  دونشخ 

931 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
زومایب ییاعد  نم  هب  درک : ضرع  دیسر و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  يدرم  هک  تسا  هدرک  لقن  ربتعم ، دنس  هب  ینیلک »  » موحرم - 19

: وگب دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مناوخب ، ار  نآ  ماش  حبص و  ره  هک 
امَک ِهَّللُدْمَْحلا  ُهُْریَغ ، ُءآشَی  ام  ُلَعْفَیالَو  ُءآشَی ، ام  ُلَعْفَی  يذَّلا  ِهَّللُدْمَْحلا 

دمح درادن ، دهاوخب  هک  ار  يراک  ره  ماجنا  ییاناوت  وا  زج  یـسک  دهد و  ماجنا  دهاوخ  هچ  ره  هک  تسا  يدنوادخ  نآ  زا  ساپـس  دمح و 
تسا  دنوادخ  ِنآ  زا  ساپس  و 

ٍْریَخ ِّلُک  یف  یْنلِخْدا  َّمُهَّللا  ُُهلْها ، َوُه  امَک  ِهَّللُدْمَْحلا  َدَمُْحی ، ْنا  ُهَّللا  ُّبُِحی 
ره رد  نک  لخاد  ارم  ایادخ  تسا ، نآ  هتـسیاش  هک  هنوگ  نآ  تسا  دنوادخ  ِنآ  زا  ساپـس  دمح و  دوش ، شیاتـس  ددنـسپیم  هک  هنوگ  نآ 

هک  يریخ 
ُْهنِم  َتْجَرْخا  ٍءوُس  ِّلُک  ْنِم  ینْجِرْخاَو  ٍدَّمَُحم ، َلآَو  ًادَّمَُحم  ِهیف  َْتلَخْدا 

هک  يدب  ره  زا  نک  جراخ  ارم  و  ياهدومن ، لخاد  نآ  رد  ار  شکاپ  نادناخ  دّمحم و 
[1291 .] ٍدَّمَُحم ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم ، َلآَو  اًدَّمَُحم 

. داب شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ادخ  دورد  ياهدومن ، جراخ  نآ  زا  ار  شکاپ  نادناخ  دّمحم و 
***

شناهانگ دناوخب ، ار  تاولـص  نیا  زور  نایاپ  رد  هبترم  هس  دادـماب و  رد  هبترم  هس  سک  ره  هک  تسا  هدـمآ  ربتعم  بتک  زا  یخرب  رد  - 20
تشهب رد  دوش و  يرای  نمشد  ربارب  رد  و  هدرتسگ ، شیزور  ددرگ و  باجتسم  شیاعد  دشاب و  یگشیمه  وا  یلاحـشوخ  دوش و  هدیزرمآ 

. دشاب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  نیشنمه 
ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َو  َنیلَّوَْألا ، ِیف  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

رد شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  و  تسرف ، دورد  ناینیشیپ  نایم  رد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ 
یلْعَْألا  ِإَلَْملا  ِیف  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َو  َنیرِخْألا ، ِیف  ٍدَّمَُحم 

، تسرف دورد  الاب  ملاع  رد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  و  تسرف ، دورد  ناینیسپ  نایم 
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، َۀَلیسَْولا ًادَّمَُحم  ِطْعا  َّمُهَّللا  َنیلَسْرُْملاِیف ، ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو 
( تعافش  ) هلیسو ص )  ) دّمحم هب  ایادخ  تسرف ، دورد  تناگداتسرف  نایم  رد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  و 

ِِهلآ  َو  ٍدَّمَحُِمب  ُْتنَمآ  ّینا  َّمُهَّللا  َةَریبَْکلا ، َۀَجَرَّدلاَو  َۀَلیضَْفلاَو ، َفَرَّشلا  َو 
ماهدروآ  نامیا  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  هب  ایادخ  نک ، اطع  ار  گرزب  ماقم  تلیضف و  تفارش و  و 

یلَع  ینَّفََوتَو  ُهَتَبْحُص ، یْنقُزْراَو  ُهَتَیْؤُر ، ِۀَمیِْقلا  َمْوَی  یْنمِرَْحت  الَف  ُهَرا ، َْملَو 
نید  رب  ارم  و  نک ، میزور  ار  وا  اب  ینیشنمه  نادرگم و  مورحم  شرادید  زا  تمایق  زور  رد  ارم  سپ  ماهدیدن ، ار  وا  هک  نیا  اب 

932 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، ًاَدبا ُهَدَْعب  ُأَمْظا  ال  ًائینَه ، ًاِغئآس  ًاّیِوَر  ًابَرْشَم  ِهِضْوَح  ْنِم  ینِقْساَو  ِِهتَِّلم ،

موشن  هنشت  نآ  زا  دعب  هاگچیه  هک  نک  مباریس  ذیذل  اراوگ و  ناوارف ، یبارش  اب  رثوک  ضوح  زا  ناریمب و  وا 
ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَحُِمب  ُْتنَمآ  امَک  َّمُهَّللا  ٌریدَق ، ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنا 

- داب شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم - هب  هک  هنوگنامه  ایادخ  ییاناوت ، زیچ  ره  رب  وت  اریز 
ًۀَّیَِحت یّنَع  ٍدَّمَُحم  َحُور  ْغَِّلب  َّمُهَّللا  ُهَهْجَو ، ِنانِْجلا  ِیف  ینِراَف  ُهَرا ، َْملَو 

یمالس  دورد و  نم  بناج  زا  ایادخ  هد ، ناشن  نم  هب  ار  شیور  تشهب  رد  سپ  مدروآ ، نامیا  منیبب  ار  وا  هکنآ  یب 
[1292 .] ًامالَسَو ًةَریثَک 

. ناسرب ص )  ) دّمحم حور  هب  ناوارف 
دناوتیم سک  ره  هّتبلا  میاهدروآ . ار  اهنآ  زا  یشخب  اهنت  اجنیا  رد  ام  هک  تسا  رایسب  هدش ، دراو  ماش  حبـص و  رد  هک  ییاهاعد  يروآدای :

. ددنب راک  هب  ار  اهنآ  نیماضم  دنک و  باختنا  اهنآ  زا  بلق ، روضح  ناوت و  رادقم  هب 
933 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

باوخ ماگنه  بادآ  مجنپ : لصف 

: دوش تیاعر  روما  نیا  باوخ  ماگنه  تسا  راوازس 
. یباوخب تراهط  اب  - 1

. ییامن هبوت  ناهانگ  زا  - 2
. يزاس غراف  ایند  رکف  زا  ار  شیوخ  بلق  - 3

. دشابن تندرگ  رد  یسک  ِّقح  هک  یشاب  نانچ  نک  یعس  - 4
. تسا بش  رخآ  رد  زامن  ترخآ ، ایند و  رد  وا  تنیز  نمؤم و  راختفا  هک  اریز  يزیخرب ، بش  زامن  يارب  هک  یشاب  مزاع  - 5

. یناوخیم ار  [ 1295 «] یسرکلاۀیآ  » و [ 1294 «] رثاکتلا مکیهلا   » و [ 1293 «] دحا هَّللا  وه  لق   » هروس - 6
رد ندـیباوخ  هنیـس  هب  اّما  یباوخب ، تشپ  هب  اـی  تسار  فرط  هب  تسا  رتهب  - 8 [ 1296 .] یناوخیم ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  حـیبست  - 7

زامن ای  بش ، زامن  يارب  هک  یـشاب  نارگن  باوخ  هبلغ  زا  هک  یتروص  رد  - 9 [ 1297 .] تسا هدش  هدرمش  یناطیش  باوخ  ناونع  هب  تایاور 
: تسا رثؤم  رایسب  فهک  هروس  رخآ  هیآ  ندناوخ  يوشن ، رادیب  نآ  ریغ  ای  حبص ،

َناک  ْنَمَف  ٌدِحاو ، ٌهلا  ْمُکُهلا  امَّنا  ََّیلا ، یحُوی  ْمُُکْلثِم  ٌرََشب  اَن  امَّنا ا  ُْلق 
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هب  هک  ره  سپ  تسا  هناگی  دوبعم  ناتدوبعم  اهنت  هک  دوشیم  یحو  نم  هب  هک ) تسا  نیا  مزایتما   ) متسه امش  لثم  يرشب  طقف  نم  وگب 
. ًادَحا ِهِّبَر  ِةَدابِِعب  ْكِرُْشیالَو  ًاِحلاص ، اًلَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِهِّبَر  َءآِقل  اوُجْرَی 

. دنکن کیرش  شراگدرورپ  تدابع  رد  ار  سک  چیه  دهد و  ماجنا  هتسیاش  يراک  دیاب  دراد  دیما  شراگدرورپ  ياقل 
دوصقم تعاس  رد  هکنآ  رگم  دناوخیمن  ندیباوخ  تقو  رد  ار  هیآ  نیا  سک  چـیه  هک  هدـش  دراو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد 

(. دنکیم کمک  بش  رخآ  رد  يرادیب  هب  زین ، ندیباوخ  عقوم  هب  تاعیام و  اذغ و  ندروخ  مک  [ ) 1298 .] دوشیم رادیب 
934 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  ناوخب  ار  اعد  نیا  يذوم  تاناویح  زا  سرت  تروص  رد  - 10
ام ِّرَش  ْنِم  ٌرِجاف  الَو  ٌَّرب  َّنُهُزِواُجیال  یتَّلا  ِتاَّمآَّتلا ، ِهَّللا  ِتاِملَِکب  ُذوُعا 

ناوت  راکدب  راکوکین و  هک  مربیم  هانپ  ادخ  هّمات  تاملک  هب  ناگدیرفآ  یمامت  ّرش  زا 
یلَع  ّیبَر  َّنا  اِهتَیِصاِنب ، ٌذِخا  َوُه  ٍۀَّبآد  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  َو  َءََرب ، ام  ِّرَش  ْنِمَو  ََءرَذ ،

هار  هب  نم  راگدرورپ  هک  اریز  تسوا ، تسد  هب  شرایتخا  هک  ياهدبنج  ره  رش  زا  نینچمه  درادن و  ار  نآ  زا  رذگ 
[1299 .] ٍمیقَتْسُم ٍطارِص 

. تسا تسار 
***

: دناوخب ار  اعد  نیا  باوخ ) رد  تبانج   ) مالتحا زا  فوخ  تروص  رد  - 11
َبَعالَتَی  ْنا  ْنِم  َو  ِمالْحَْألا ، ِّرَش  ْنِم  َو  ِمالِتْحِْإلا ، َنِم  َِکب  ُذوُعا  ّینا  َّمُهَّللا 
رد نم  اب  ناطیش  گنرین  و  ناشیرپ ) ي   ) اهباوخ رش  تبانج و  زا  ایادخ 

[1300 .] ِمانَْملاَو ِۀَظْقَْیلا  ِیف  ُناْطیَّشلا  َِیب 
. مربیم هانپ  وت  هب  يرادیب  باوخ و 

***
: ناوخب ار  ءارسا  هروس  رخآ  هیآ  ود  ینمیا ) تاهج  تیاعر  نمض   ) قراس زا  فوخ  تروص  رد  - 12

َو ال ینْسُْحلا  ُءامْسَْألا  ُهَلَف  اوُعْدَت  اَّم  ًاّیا  َنمْحَّرلا ، اوُعْدا  ِوا  َهَّللا  اوُعْدا  ُِلق 
تساهمان و نیرتهب  وا  يارب  تسا و ) یکی  شکاپ  تاذ   ) دیناوخب ار  مادک  ره  ار ، نمحر »  » ای دیناوخب  ار  هَّللا »  » وگب

ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ُِلقَو  اًلیبَس * َِکلذ  َْنَیب  ِغَْتباَو  اِهب ، ِْتفاُخت  الَو  َِکتالَِصب  ْرَهَْجت 
هک  تسا  يدنوادخ  يارب  شیاتس  وگب  نک و  باختنا  لدتعم )  ) یهار ود ، نآ  نایم  رد  ناوخن و  هتسهآ  یلیخ  ای  دنلب  دایز  ار  تزامن 

َنِم  ٌِّیلَو  ُهَّل  ْنُکَی  َْمل  َو  ِْکلُْملا ، ِیف  ٌکیرَش  ُهَّل  ْنُکَی  َْمل  َو  ًاَدلَو ، ْذِخَّتَی  َْمل  يذَّلا 
تسوا  يارب  یتسرپرس  یماح و )  ) ّتلذ فعض و  رطاخ  هب  هن  دراد و  تموکح  رد  یکیرش  هن  هدرک و  باختنا  دوخ  يارب  يدنزرف  هن 

[1301 .] ًاریبْکَت ُهْرِّبَکَو  ِّلُّذلا 
. رامشب گرزب  رایسب  ار  وا  و 

935 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
درادـن راوید  نآ  فارطا  هک  یماب  تشپ  رد  - 14 [ 1302 .] نک كرت  ار  بورغ ) تقو   ) رـصع زا  دـعب  باوخ  نیعولطلا و  نیب  ِباوخ  - 13

ار وت  حیحـص  ریبعت  اب  و   ) دشاب نابرهم  حـصان و  یملاع  هک  نک  لقن  یـسک  يارب  يدـید  یباوخ  رگا  - 15 [ 1303 .] تسا هورکم  ندیباوخ 
و  ) دناوخب ار  اعد  نیا  راب  هس  رتسب ، هب  نتفر  ماگنه  سک  ره  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  - 16 [ 1304 (.] دزاس راودیما 
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: دوشیم كاپ  هانگ  زا  دنک ) هبوت 
يذَّلا  ِهَّللُدْمَْحلاَو  َرَبَخَف ، َنََطب  يذَّلا  ِهَّللُدْمَْحلاَو  َرَهَقَف ، الَع  يذَّلا  ِهَّللُدْمَْحلا 

یگدیـشوپ نیع  رد  هک  تسا  يدنوادخ  نآ  زا  ساپـس  دمح و  و  تسا ، بلاغ  يرترب  نیع  رد  هک  تسا  يدـنوادخ  نآ  زا  ساپـس  دـمح و 
يدنوادخ  نآ  زا  ساپس  دمح و  تسا و  هاگآ 

یلَع  َوُه  َو  َءآیْحَْألا ، ُتیُمیَو  یتْوَْملا  ِییُْحی  يذَّلا  ِهَّللُدْمَْحلا  َو  َرَدَقَف ، َکَلَم 
دناریمیم ار  ناگدنز  هدرک و  هدنز  ار  ناگدرم  هک  تسا  يدنوادخ  نآ  زا  ساپس  دمح و  و  تساناوت ، کلام و  هک  تسا 

[1305 .] ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک 
. تساناوت زیچ  ره  رب  وا  و 

***
دناوخیم و یسرکلاۀیآ  تفریم ، رتسب  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یتقو  تسا : هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  - 17

: تفگیم
یمانَم  یف  ینْظَفْحا  َّمُهَّللا  ِتوُغاَّطلِاب ، ُتْرَفَک  َو  ِهَّللِاب ، ُْتنَمآ  ِهَّللا ، ِمِْسب 

باوخ  رد  ایادخ  مدیزرو ، رفک  توغاط  هب  هدروآ و  نامیا  ادخ  هب  ادخ ، مان  هب 
[1306  ] یتَظْقَی یفَو 

. نک ظفح  ارم  يرادیب  و 
***

: ربب هانپ  دنوادخ  هب  هلمج  هدزای  نیا  اب  باوخ  ماگنه  دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگیم  رمع  نب  لّضفم  - 18
ِناْطلُِسب  ُذوُعا  َو  ِهَّللا ، ِلالَِجب  ُذوُعا  َو  ِهَّللا ، ِةَرْدُِقب  ُذوُعا  َو  ِهَّللا ، ِةَّزِِعب  ُذوُعا 

مربیم  هانپ  ادخ  ییاورنامرف  هب  مربیم ، هانپ  ادخ  یگرزب  هب  و  مربیم ، هانپ  ادخ  تردق  هب  و  مربیم ، هانپ  ادخ  هوکش  هب 

936 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ُذوُعا َو  ِهَّللا ، ِْعنَِمب  ُذوُعا  َو  ِهَّللا ، ِْعفَِدب  ُذوُعا  َو  ِهَّللا ، ِلامَِجب  ُذوُعا  َو  ِهَّللا ،

، مربیم هانپ  ادخ  یگدنرادزاب  تردق )  ) هب و  مربیم ، هانپ  شناگدنب ) زا   ) ادخ عافد  هب  مربیم ، هانپ  ادخ  لامج  هب  زین )  ) و
یَّلَص  ِهَّللاِلوُسَِرب  ُذوُعا  َو  ِهَّللاِهْجَِوب ، ُذوُعاَو  ِهَّللا  ِْکلُِمب  ُذوُعا  َو  ِهَّللا ، ِعْمَِجب 

دورد هک  ادخ - هداتسرف  هب  و  مربیم ، هانپ  ادخ  تاذ  هب  و  مربیم ، هانپ  ادخ  ّتیمکاح  هب  و  مربیم ، هانپ  ادخ  تافص )  ) یمامت هب  و 
[1307 .] ََءرَذ َو  َأََرب  َو  َقَلَخ ، ام  ِّرَش  ْنِم  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 

. ناگدیرفآ تاقولخم و  یمامت  ّرش  زا  مربیم  هانپ  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ 
: هتکن

دوخ اهنآ  هاگ  هک  دنربیم  روآباوخ  ياهصرق  هب  هانپ  اهنآ  زا  یعمج  دنتـسه و  یباوخیب  راتفرگ  مدرم  زا  يرایـسب  ام  نامز  رـصع و  رد 
. دوشیم يرگید  ياهيرامیب  همشچرس 

باوخ زا  دوشیم و  هدـیچرب  حور  یمارآان  مینک ، لمع  مالـسا  تاروتـسد  هب  ام  رگا  تسا ؛ حور  یمارآان  اهیباوخیب ، نیا  یلـصا  لـماع 
. دش میهاوخ  دنمهرهب  ادخ - فطل  هب  ياهدوسآ -

: » دیوگیم دیجم  نآرق 
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« ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهَّللا  ِرْکِِذب  الَأ  »
وا هب  تالکشم  رد  و  مییامن ، لّکوت  وا  رب  و  میشاب ، ادخ  دای  هب  رتشیب  ردق  ره  يرآ ؛ [ 1308 «.] تساهلد شمارآ  هیام  ادخ  دای  دیشاب  هاگآ   ؛

شمارآ قرغ  ام  حور  مینک ، رواـب  ًاـعقاو  ار  روما  نیا  تساـناوت و  زیچ  ره  رب  میرک و  داوج و  تسا و  میحر  روفغ و  وا  مینادـب  میرب و  هاـنپ 
. دوشیم

يارب مینک و  نوریب  لد  زا  ار  اـیند  ّبح  رگا  دریگیم ؛ همـشچرس  اـیند  ّبح  زا  دراوم  بلاـغ  رد  اـهینارگن  اـهیناشیرپ و  رگید ، يوـس  زا 
. دوشیم نکفاوترپ  ام  ناج  لد و  رب  شمارآ  رون  مینک ، راذگاو  ادخ  هب  ار  هیقب  میهد و  ماجنا  ار  مزال  شالت  ششوک و  یگدنز 

937 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ناهاگرحس لامعا  مشش : لصف 

هراشا

: تسا روما  نیا  هلمج ، نآ  زا  هک  هدش  دراو  دایز  ياهاعد  بادآ و  عوضوم  نیا  يارب 
: دیوگب دزیخیمرب ، باوخ  زا  امش  زا  یسک  یتقو  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 1

ِهَّلل  ُدْمَْحلاَو  َنیفَعْضَتْسُْملا ، ِّبَر  َو  َنیلَسْرُْملا ، ِهلا  َو  َنّیِیبَّنلا ، ِّبَر  َناْحبُس 
ساپس  دمح و  نافعضتسم و  راگدرورپ  ناگداتسرف و  دوبعم  ناربمایپ و  راگدرورپ  تسا  هّزنم  كاپ و 

. ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  یتْوَْملا  ِییُْحی  يذَّلا 
. تساناوت زیچ  ره  رب  هدرک و  هدنز  ار  ناگدرم  هک  تسا  يدنوادخ  ِنآ  زا 

[1309 .] تسا هدروآ  ياج  هب  ارم  رکش  تفگ و  تسار  نم  هدنب  دیامرفیم : دنوادخ  دیوگب ، ار  اههلمج  نیا  هک  یماگنه 
***

تمایق و دای  هب   ) تساخیمرب بش  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه  دـیوگیم : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ّصاـخ  ناراـی  زا  یکی  - 2
: تفگیم و  دنونشب - هناخ  لها  هک  ياهنوگ  هب  درکیم - دنلب  ار  شیادص  داتفایم و ) زیخاتسر 

یْنقُزْراَو  ِعَجْضَْملا ، َقیض  َّیَلَع  ْعّسَو  َو  ِعَلَّطُْملا ، ِلْوَه  یلَع  یّنِعا  َّمُهَّللا 
و هد ، تعسو  ار  مربق  یگنت  نک و  يرای  تمایق  زور  تشحو  رب  ارم  ایادخ 

[1310 .] ِتْوَْملا َدَْعب  ام  َْریَخ  یْنقُزْرا  َو  ِتْوَْملا ، َْلبَق  ام  َْریَخ 
. نادرگ میزور  ار  ندرم  زا  دعب  لبق و  یکین  ریخ و 

***
. يوشیم هدامآ  بش  هلفان  يارب  ماگنه  نیا  رد  - 3

: بش هلفان  تلیضف 

زامن هک : تسا  هدش  تیاور  هلمج  زا  تسا ؛ ّتیّمهارپ  دایز و  رایـسب  هدـمآ  بش  زامن  تلیـضف  رد  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  زا  هک  یتایاور 
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، تسا زور  ناهانگ  هراّفک  دراد ، یپ  رد  ار  مسج  یتمالس  و  تسا ، نمؤم  تفارش  هیام  بش 
938 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

یگدنز تنیز  نارسپ  لام و  هکنیا : و  [ 1311 ،] ددرگیم يزور  یناوارف  ببـس  و  دنکیم ، ینارون  ار  هرهچ  دربیم ، نیب  زا  ار  ربق  تشحو 
یهورگ يارب  ار  تنیز  ودره  دـنوادخ  یهاگ  دـنناسنا و  ترخآ  تنیز  رتو ، عفـش و )  ) زامن بش و  رخآ  زامن  تعکر  تشه  یلو  دـنیایند ؛

یلع هب  شیوخ  ياهشرافـس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  [ 1312 .] دنکیم عمج 
هار نیا  رد  ار  یلع  ایادـخ ، دومرف : سپـس  راپـسب . رطاخ  هب  ار  اهنآ  منکیم  شرافـس  راـک  دـنچ  هب  ار  وت  نم  یلع ! يا  دومرف : مالـسلا  هیلع 

: دومرف هک  اجنآ  ات  درمشرب  ار  ییاهتلصخ  ترضح  هاگنآ  نک ! کمک 
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نارای  زا  یکی  [ 1313 .] هدب ّتیّمها  ار  بش  زامن  هدـب ، ّتیّمها  ار  بش  زامن  هدـب ، ّتیّمها  ار  بش  زامن 
نآ رد  هچنآ  ایند و  زا  تسا  رتبوبحم  یـسب  نم  يارب  بش ، لد  رد  زاـمن ، تعکر  ود  دومرف : ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لـقن  سنا »  » ماـن
زا دـنزادرپیم  دـّـجهت  هـب  بـش  لد  رد  هـک  ناـنآ  ارچ  دندیــسرپ  مالــسلا  هـیلع  نیدــباعلا  نـیز  ماـما  زا  رگید  یتـیاور  رد  [ 1314 .] تسا

؟ دنشابیم مدرم  نیرتینارون ) و   ) نیرتامیسشوخ
هیلع یلع  زا  یتیاور  رد  و  [ 1315 .] تسا هدیـشخب  اهنآ  هب  شیوخ  رون  زا  زین  دنوادخ  سپ  دناهدرک ، تولخ  شیوخ  يادـخاب  اریز  دومرف :

: » تسا هدمآ  دوب ، هدیسرپ  ار  بش  زامن  هب  تبسن  دوخ  یقیفوتیب  ّتلع  هک  یسک  باوج  رد  مالسلا 
َُکبُونُذ  َْکتَدَّیَق 

یناسک زا  يرایسب  تسا و  مظعا  ریسکا  تداعس و  يایمیک  بش  هلفان  هک : نیا  نخس  هاتوک  [ 1316 «.] تسا هدیشک  دنب  هب  ار  وت  تناهانگ   ؛
دیجم نآرق  هک  سب  نیمه  نآ  تلیـضف  ّتیّمها و  رد  تسا و  هدوب  رحـس  تاـجانم  بش و  زاـمن  وترپ  رد  دناهدیـسر  هیلاـع  تاـماقم  هب  هک 

: » دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هب  باطخ 
ًادوُمْحَم ًاماقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبَی  ْنا  یسَع  ََکل  ًۀَِلفان  ِِهب  ْدَّجَهَتَف  ِْلیَّللا  َنِم  َو 

رد یماقم  هب  ار  وت  تراگدرورپ  ات  تسوت  رب  بجاو )  ) یفاضا هفیظو  کی  نیا  ناوخب  زامن ) و   ) نآرق زیخرب و  باوخ  زا  ار  بش  زا  یساپ   ؛
بش و زامن  وترپ  زا  ار  دوخ  هیلاع  تاماقم  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دهدیم  ناشن  ریبعت  نیا  [ 1317 «.] دناسرب شیاتس  روخ 

. درکیم بسک  رحس  تاجانم  نآرق و 
دوب ! يرحس  درو  بش و  ياعد  نمی  زاظفاح  هب  داد  ادخ  هک  تداعس  جنگ  ره 

اب بش  يرادـیب  رد  زیچ : هس  ماجنا  اـب  زیچ  هس  رد  نکم  عمط  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  زا  يدـنوار » بطق  »
تقافر و اب  ایند ، زا  ناما  رد  و  بش ، یمامت  رد  ندیباوخ  اب  هرهچ ، ّتینارون  رد  يروخرپ ؛

939 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
دز و ادص  ار  يو  شردام ، گرم  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  هک  تسا  هدرک  تیاور  يدـنوار » بطق   » نینچمه [ 1318 .] ناقساف یهارمه 

: تفگ
ادخ يارب  درـس  ياهبـش  لد  رد  هک  دیما  نیا  هب  يرآ ، داد : خـساپ  شردام  يدرگرب ؟ ایند  هب  يراد  تسود  ایآ  وگب ! نخـس  نم  اب  ردام  يا 

هک تسا  ّتیّمها  زئاـح  زین  هتکن  نـیا  [ 1319 !] تسا كاـنمیب  ترخآ ) هار   ) هار نیا  مرـسپ  مریگب ! هزور  مرگ  ياـهزور  رد  مرازگب و  زاـمن 
زین گرب  خاش و  نودب  هداس و  روط  هب  ار  بش  زامن  هک  یلاح  رد  دنراد ، زیهرپ  نآ  لّصفم  بادآ  رطاخ  هب  بش  زامن  زا  نینمؤم ، زا  یضعب 

. تسا نتفر  ادخ  هناخ  رد  هب  ناهاگرحس  نتساخرب و  مهم  داد ، ماجنا  یهاتوک  نامز  رد  ناوتیم 

: بش زامن  تقو 
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وا دشاب و  هدرک  عولط  حبص  رگا  تسا و  رتشیب  شتلیضف  دوش ، رتکیدزن  حبـص  عولط  هب  هچره  تسا و  بش  همین  زا  بش ، زامن  تقو  لّوا 
[1320 .] دنک مامت  اهنت ، دمح  اب  ار  هیقب  دشاب ، هدروآ  ياج  هب  ار  بش  زامن  زا  تعکر  راهچ 

: بش زامن  تّیفیک 

: تسا نینچ  صوصخم  بادآ  اب  بش  زامن  ندروآ  اجب 
: دیوگب هدجس  زا  نتشادرب  رس  ماگنه  ای  هدجس و  رد  تسا  بوخ  دنک و  هدجس  دنوادخ  يارب  دزیخیمرب  باوخ  زا  ناسنا  یتقو 

َّدَر يذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ُروُشُّنلا ، ِْهَیلا  َو  ینَتاما  ام  َدَْعب  ینایْحا  يذَّلا  ِهَِّللُدْمَْحلا 
زا ساپـس  دمح و  تسوا ، يوس  هب  زیخاتـسر  زور  عامتجا  و  دینادرگ ، ماهدنز  مندناریم  زا  دعب  هک  تسا  يدـنوادخ  ِنآ  زا  ساپـس  دـمح و 

هک  تسا  يدنوادخ  ِنآ 
[1321 .] ُهَُدبْعاَو ُهَدَمْحَِأل  یحوُر  َّیَلَع 

. منک شتدابع  هدرک و  ششیاتس  ات  دینادرگزاب  نم  هب  ار  محور 
َیَلَع  ْعِّسَو  َو  ِعَلَّطُْملا ، ِلْوَه  یلَع  یّنِعا  َّمُهَّللا  دیوگب : داتسیا  تساخرب و  نوچ  و 

هد  تعسو  ار  مربق  نک و  يرای  تمایق  زور  تشحو  رب  ارم  ایادخ  ************ 
940 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

[1322 .] ِتْوَْملا َدَْعب  امَْریَخ  یْنقُزْراَو  ِتْوَْملا ، َْلبَق  امَْریَخ  یْنقُزْراَو  َعَجْضَْملا ،
. نادرگ میزور  ار  ندرم  زا  دعب  لبق و  یکین  ریخ و  و 

، ِحوُّرلاَو ِۀَِکئالَْملا  ُّبَر  ٌسوُُّدق ، ٌحوُّبُس  دیوگب : دینش  ار  سورخ  يادص  هک  یتقو 
حور  ناگتشرف و  راگدرورپ  بیع  ره  زا  تسا  هّزنم  كاپ و  **************** 

یسْفَن  ُتْمَلَظَو  ًءوُس ، ُْتلِمَع  َْتنا ، ّالا  َهلا  ال  َکَبَضَغ ، َُکتَمْحَر  ْتَقَبَس 
مدومن  متس  دوخ  رب  مدرک و  دب  تسین ، وت  زج  يدوبعم  هتفرگ و  یشیپ  تبضغ  مشخ و  رب  تتمحر 

[1323 .] ُمیحَّرلا ُباَّوَّتلا  َْتنا  َکَّنا  َّیَلَع  ُْبتَف  َْتنا ، ّالا  َبُونُّذلاُرِفْغَیال  ُهَّنا  یلْرِفْغاَف 
. ینابرهم ریذپهبوت و  رایسب  وت  هک  ریذپب  ار  ماهبوت  و  دزرماین ، ار  ناهانگ  یسک  وت  زج  نیقی  هب  زرمایب ، ارم  سپ 

ٌءآمَسالَو ٍجاس ، ٌْلَیل  َْکنِم  يراُویال  ُهَّنا  َّمُهَّللا  دیوگب : دنک  هاگن  نامسآ  هب  هک  یتقو 
نامسآ  کیرات و  بش  ار ) يزیچ   ) وت زا  دناشوپیمن  نیقی  هب  ایادخ  **************** 

، ٍضَْعب َقْوَف  اهُضَْعب  ٌتاُملُظالَو  ٍداهِم ، ُتاذ  ٌضْرا  الَو  ٍجاْربا ، ُتاذ 
تسا  رگید  ضعب  يور  یضعب  هک  مکارتم )  ) ياهیکیرات شمارآ و  ياراد  نیمز  و  تاقبط ، ياراد 

ْنَم  یلَع  َۀَمْحَّرلا  ُِجلُْدت  َکِْقلَخ ، ْنِم  ِِجلْدُْملا  ِيَدَی  َْنَیب  ُِجلُْدی  ٌّیُِّجل ، ٌرَْحبالَو 
کی  ره  رب  ناهاگنابش  ار  تتمحر  دیآیم ، رد  تکرح  هب  تتاقولخم  زا  بش  رد  ناگدننک  تکرح  لباقم  رد  هک  یجاّوم ، يایرد  و 

ِتَراغ  ُروُدُّصلا ، یِفُْخت  ام  َو  ُِنیْعَْألا  َۀَِنئآخ  ُمَْلعَت  َکِْقلَخ ، ْنِم  ُءآشَت 
، ینادیم ار  هتشاد  ناهنپ  اههنیس  هچنآ  اهمشچ و  تنایخ  ینک ، لزان  ینادب ) هتسیاش  و   ) یهاوخ هک  تتاقولخم  زا 

، ٌمَْونالَو ٌۀَنِس  َكُذُْخاَت  ال  ُموُّیَْقلا ، ُّیَْحلا  َْتنا  َو  ُنُویُْعلا ، ِتَمانَو  ُموُجُّنلا ،
، دریگیمن ارف  ار  وت  ینیگنس  کبس و  باوخ  هاگچیه  هک  شیوخ  تاذ  هب  مئاق  هدنز و  ییوت  دنباوخ و  رد  اهمشچ  دنتفر و  اههراتس 

[1324 .] َنیَملاْعلا ِّبَر  ِهَِّللُدْمَْحلاَو  َنیلَسْرُْملا ، ِهلا  َو  َنیَملاْعلا ، ِّبَر  ِهَّللا  َناْحبُس 
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. تسا نایناهج  راگدرورپ  ِنآ  زا  ساپس  دمح و  و  تسا ، ناگداتسرف  دوبعم  نایناهج و  راگدرورپ  هک  ار  يدنوادخ  میوگیم  حیبست 
ِضْرَْألاَو  ِتاومَّسلا  ِْقلَخ  یف  َّنا  دناوخب : ار  نارمع  لآ  هروس  زا  هیآ  جنپ  نیا  سپس 

دمآ نیمز و  اهنامسآ و  شنیرفآ  رد  نیقی  هب  *********************** 
941 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

َهَّللا  َنوُرُکْذَی  َنیذَّلا  ِباْبلَْألا * ِیلوُِأل  ٍتایَأل  ِراهَّنلاَو  ِْلیَّللا  ِفالِتْخاَو 
هداتسیا  لاح  رد  ار  ادخ  هک  اهنامه  تسا * نادنمدرخ  يارب  ینشور )  ) ياههناشن زور  بش و  تفر  و 

ِضْرَْألاَو  ِتاومَّسلا  ِْقلَخ  یف  َنوُرَّکَفَتَی  َو  ْمِِهبُونُج  یلَع  َو  ًادوُُعق  َو  ًاماِیق 
دنشیدنایم نیمز  اهنامسآ و  شنیرفآ  رارسا  رد  دننکیم و  دای  دناهدیباوخ  ولهپ  رب  هک  هاگنآ  هتسشن و  و 

ْنَم  َکَّنا  انَّبَر  ِراَّنلا * َباذَع  انِقَف  َکَناْحبُس  اًلِطاب  اذه  َْتقَلَخ  ام  انَّبَر 
وت ار  هک  ره  اراگدرورپ  رادهگن * شتآ  باذع  زا  ار  ام  وت ، یهّزنم  يدیرفاین  هدوهیب  ار  اهنیا  اهلا  راب  دنیوگیم ) (و 

انْعِمَس انَّنا  انَّبَر  ٍراْصنا * ْنِم  َنیِملاَّظِلل  امَو  ُهَْتیَزْخا  ْدَقَف  َراَّنلا  ِلِخُْدت 
يدانم يادص  ام  اراگدرورپ  تسین * يروای  چـیه  رگمتـس  دارفا  يارب  ياهتخاس و  اوسر  راوخ و  ار  وا  ینکفا  شتآ  هب  شلامعا ) رطاخ  هب  )

میدینش  ار  وت ) )
ْرِّفَک َو  اَنبُون  ُذ  اَنل  ْرِفْغاَف  انَّبَر  اَّنَمآَف  ْمُکِّبَِرب  اُونِما  ْنا  ِنامیْإِلل  يداُنی  ًایِدانُم 

شخبب  ار  ام  ناهانگ  اراگدرورپ  میدروآ ، نامیا  ام  دیروایب و  نامیا  دوخ  راگدرورپ  هب  هک  درکیم  توعد  نامیا  هب  هک 
َِکلُسُر  یلَع  انَتْدَعَو  ام  اِنتا  َو  انَّبَر  ِراْربَْألا * َعَم  انَّفََوت  َو  اِنتائِّیَس  اَّنَع 

اطعام هب  يدومرف  هدعو  ام  هب  تناربمایپ  هلیسو  هب  ار  هچنآ  اراگدرورپ  ناریمب * اهنآ ) ریـسم  رد  و   ) ناکین اب  ار  ام  ناشوپب و  ار  ام  ياهیدب  و 
نک 

[1325 .] َداعیْملا ُِفلُْختال  َکَّنا  ِۀَمیِْقلا  َمْوَی  انِزُْختالَو 
. ینکیمن فّلخت  دوخ  هدعو  زا  هاگچیه  وت  اریز  نادرگم  اوسر  زیخاتسر  زور  رد  ار  ام  و 

دنک كاوسم  وضو ، زا  لبق  دریگب و  وضو  مه  دعب  دورب . نآ  يارب  تسخن  دراد  یّلخت  هب  يزاین  رگا  دزیخیم  رب  تدابع  يارب  هک  یماگنه 
؛ دهدیم مالـس  یتعکر  ود  ره  رد  هک  تسا  تعکر  تشه  بش  زامن  [ 1326 .] دوش هدامآ  بش  زامن  يارب  هاگنآ  دزاس ، وبـشوخ  ار  دوخ  و 
دناوخب و ار  دیحوت  هروس  لّوا  تعکر  رد  هکنآ  ای  دناوخب و  ار  دحا ) هَّللا  وه  لق   ) دیحوت دـمح و  هروس  تعکر  ره  رد  لّوا  تعکر  ود  رد 
هب تسا  زیاج  زین  و  دحا » هَّللا  وه  لق   » لثم دـهاوخب  هک  هروس  ره  دـمح و  رگید  تعکر  شـش  رد  و  نورفاکلا » اهّیا  ای  لق   » مود تعکر  رد 

. دنک افتکا  دمح  ندناوخ 
 » دیوگب راب  هس  تسا  یفاک  تسا و  بحتسم  زین  اهزامن  نیا  رد  تسا  بحتسم  تونق  مود  تعکر  رد  بجاو  ياهزامن  رد  هک  هنوگنامه 

« هّللا َناْحبُس 
: دیوگب هکنآ  ای 

َکَّنا  ِةَرِخْألا ، َو  اْینُّدلا  ِیف  اَّنَع  ُفْعاَو  اِنفاع  َو  انْمَحْراَو ، اَنلْرِفْغا  َّمُهَّللا 
وت نیقی  هب  هک  رذگرد ، ام  زا  ترخآ  ایند و  رد  هد و  تیفاع  ام  هب  و  نک ، لخاد  دوخ  تمحر  رد  ار  ام  زرمایب و  ار  ام  ایادخ 

942 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، ُمَْلعَت اَّمَع  ْزَواَجتَو  ْمَحْراَو ، ْرِفْغا  ِّبَر  دیوگب : هکنآ  ای  ٌریدَق  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع 

رذگرد ینادیم  نم ) زا   ) هچنآ زا  نک و  محر  نم  رب  زرمایب و  ارم  نم  راگدرورپ  يا  ییاناوت **** زیچ  ره  رب 
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[1327 .] ُمَرْکَْألا ُّزَعَْألا  َْتنا  َکَّنا 
. ینیرتیمارگ نیرتبوبحم و  وت  نیقی  هب  هک 

زا دـعب  تعکر ، هس  نیا  رد  ناوخب . رتو »  » زاـمن ّتین  هب  تعکر  کـی  و  عفـش »  » زاـمن ّتین  هب  تعکر  ود  بش ، زاـمن  تعکر  تشه  زا  دـعب 
[1328 .] تسا نآرق  ثُلث  هلزنم  هب  دیحوت »  » هروس هکارچ  دـشابیم . نآرق  متخ  هلزنمب  نآ  شاداپ  هک  یناوخیم  هَّللا » وه  لق   » هروس دـمح ،
رد و  قلفلا » ّبرب  ذوعا  لـق   » دـمح و مود ، تعکر  رد  ناوخب و  ساـّنلا » ّبرب  ذوعا  لـق   » دـمح و عفـش »  » زاـمن لّوا  تعکر  رد  هکنآ  اـی  و 

هچره رادرب و  تونق  يارب  ار  اـهتسد  هروـس ، دـمح و  زا  دـعب  رتو »  » زاـمن رد  [ 1329 .] دـحا هَّللا  وه  لق  دـمح و  رتو ) زاـمن   ) موس تعکر 
مالـسلا هیلع  ماما  زا  یـسک  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  [ 1330 .] هاوخب ادـخ  زا  ار  ترخآ  ایند و  تاـجاح  نک و  اـعد  تونق  رد  یهاوخیم 

تنهذ هب  داتفا و  تلد  هب  هک  هچنآره   ) ریخ دومرف : میوگب ؟ هچ  دوش ؟ هدناوخ  یّـصاخ  ياعد  هک  تسا  مزال  رتو »  » تونق رد  ایآ  دسرپیم :
تگرزب ناـهانگ  يارب  تسرفب و  تاولـص  مّرکم  لوسر  رب  روآ و  اـجب  ادـخ  دـمح  اـنث و  ینک ) تساوخرد  یناوخب و  یناوتیم  دـش  دراو 

ییاعد ره  رتو  تونق  رد  تسا : هتفگ  دّجهتملا » حابصم   » رد زین  یـسوط » خیـش  [ » 1331 .] تسا گرزب  یهانگ  ره  هک  نادب  نک و  رافغتـسا 
. دیآیمن رد  شرامش  هب  هک  تسا  دایز  يردق  هب  دناوخ ، ناوتیم  تونق  نیا  رد  هک  ییاهاعد  ناوخب و  يراد  تسود  هک 

يارب و  دریگب ، دوخ  هب  هیرگ  تلاـح  اـی  دـنک و  هیرگ  وا ) هب  قشع  اـی   ) ادـخ سرت  زا  تونق  رد  ناـسنا  تسا  بحتـسم  دـیوگیم : نینچمه 
رفغا مهَّللا  نسحل  رفغا  ّمهَّللا  دـیوگب : اًلثم  هک  تسا  یفاک   ) دربب شیوخ  ياعد  رد  ار  نت  لهچ  مان  تسا  بوخ  دـنک و  اعد  نمؤم  ناردارب 
داتفه هک  تسا  راوازـس  [ 1332 .] هَّللا ءاش  نا  دوشیم . باجتـسم  شیاعد  دـنک ، اعد  نمؤم  لـهچ  يارب  یـسک  رگا  هک  ارچ  دّـمحمل و )... 

: دیوگب هبترم 
[1333 .] ِْهَیلا ُبُوتا  َو  ّیبَر  َهَّللا  ُرِفْغَتْسا 

حیبـست اـب  تـسار  تـسد  هـب  ار  رافغتــسا  دــنکیم و  دــنلب  ار  پـچ  تـسد  ناـنمؤم  زا  رفن  لـهچ  ندرمــش  نـینچمه  راـک و  نـیا  يارب  و 
[1334 .] درامشیم

943 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
: تفگیم هبترم  تفه  درکیم و  رافغتسا  هبترم  داتفه  رتو  زامن  رد  ترضح  نآ  هک  تسا  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا 
( ِسرت  ) زا هک  یـسک  هاگیاج  تسا  نیا  مالـسلا *******  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  زا  نینچمه  و  [ 1335] ِراَّنلا َنِم  َِکب  ِِذئاْعلا  ُماقَم  اذـه 

******************* تسا هدش  هدنهانپ  وت  هب  خزود  شتآ 
: تفگیم هبترم  دصیس  رتو  زامن  رد  هک  تسا  هدش  تیاور 

[1336  ...] َْوفَْعلا َْوفَْعلا ، َْوفَْعلا ،
[1337 .] ُمیحَّرلا ُباَّوَّتلا  َْتنا  َکَّنا  َّیَلَع  ُْبتَو  ینْمَحْراَو  یلْرِفْغا  ِّبَر  دیوگب : نآ  زا  سپ 

. ینابرهم ریذپهبوت و  رایسب  وت  هک  اریز  ریذپب  ار  ماهبوت  نک و  محر  نم  رب  زرمایب و  ارم  اراگدرورپ  ******** 
 » هبترم تفه  رافغتسا و  هبترم  داتفه  و  نز ) ای  درم   ) نمؤم لهچ  هب  اعد  نیاربانب ،

رانلا نم  کب  ذئاعلا  ماقم  اذه 
 » هبترم دصیس  و  « 

وفعلا
. دسریمن ررض  وا  زامن  هب  دیوگن  مه  ار  مادک  چیه  رگا  یلو  تسا ؛ رتو  تونق  تابحتسم  زا  « 

هک دـناوخب  ار  اـعد  نیا  تشادرب  عوـکر  زا  رـس  هـک  یماـگنه  دورب و  عوـکر  هـب  نآ  زا  سپ  دـهدب و  لوـط  ار  توـنق  هـک  تـسا  هتـسیاش 
: تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  بیذهت »  » رد یسوطخیش » »
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َْسَیل  َو  ٌمیظَع ، ُُهْبنَذ  َو  ٌفیعَض ، ُهُرْکُش  َو  َْکنِم ، ٌۀَمِْعن  ُُهتانَسَح  ْنَم  ُماقَم  اذه 
تسا  گرزب  شناهانگ  مک و  شساپس  رکش و  و  تسوت ، بناج  زا  یتمعن  شکین  ياهراک  هک  تسا  یسک  هاگیاج  نیا 

َکِِّیبَن  یلَع  ِلَْزنُْملا  َِکباتِک  یف  َْتُلق  َکَّناَف  َُکتَمْحَر ، َو  َکُْقفِر  ّالا  َِکلِذل 
ربمایپ رب  هک  یباتک  رد  وت  اریز  درادن ، شهانگ  شزرمآ  يارب  يزیچ  تتمحر  ارادم و  زج  و 

، َنوُعَجْهَی ام  ِْلیَّللا  َنِم  اًلیلَق  اُوناک  ِِهلآ : َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِلَسْرُْملا ،
، دندیباوخیم ار  بش  زا  یمک  اهنآ  يدومرف : يدرک  لزان  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  تلسرم -

ُرَحَّسلا اَذه  َو  یماِیق  َّلَق  َو  یعوُجُه  َلاط  َنوُرِفْغَتْسَی . ْمُهِراحْسَْألِابَو 
تسا  رحس  ماگنه  نونکا  دش و  مک  میرادهدنز  بش  ینالوط و  مباوخ  دندرکیم ، رافغتسا  ناهاگرحس  رد  و 

ًاتْوَم الَو  ًاَعْفَن ، الَو  ًاّرَض  ِهِسْفَِنل  ُدِجَیال  ْنَم  َرافِْغتْسا  یبُونُِذل  َكُرِفْغَتْسا  اَناَو 
یگدنز  گرم ، دوس ، نایز ، هک  یسک  یهاوخ  شزرمآ  مبلطیم ، شزرمآ  وت  زا  مناهانگ  يارب  نم  و 

944 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
[1338 .] ًاروُُشن الَو  ًةایَح  الَو 

ارهز ترضح  حیبست  مالس  زا  سپ  و  دنکیم ، مامت  ار  زامن  دوریم و  هدجـس  هب  نآ  زا  سپ  دباییمن . شیوخ  يارب  يدّدجم  ندش  هدنز  و 
: دیوگب هبترم  هس  نآ  زا  دعب  دیوگیم و  ار  مالسلا  اهیلع 

ُیَح  ای  دیوگب : نآ  زا  سپ  و  ِمیکَْحلا 1339 *] ِزیزَْعلا  ِسوُّدُْقلا  ِِکلَْملا  َیِّبَر  َناْحبُس 
هدنز  يا  تساناد **** یمارگ و  بیع و  ره  زا  هزیکاپ  اورنامرف و  هک  ار  مراگدرورپ  میوگیم  حیبست 

اهَمَظْعا ِةَراجِّتلا  َنِم  یْنقُزْرا  ُمیرَک ، ای  ُِّینَغ  ای  ُمیحَر ، ای  َُّرب  ای  ُموُّیَق ، ای 
نیرتدوسرپ و تراجت  زا  هدنشخب ، يا  زاینیب  يا  نابرهم ، يا  راکوکین  يا  شیوخ ، تاذ  هب  مئاق  يا 

[1340 .] َُهلَۀَِبقاع امیف ال  َْریَخ  ُهَّناَف ال  ًۀَِبقاع ، یل  اهَْریَخَو  ًاقْزِر ، اهَعَسْوا  َو  اًلْضَف ،
. تسین نآ  رد  يریخ  درادن  یماجنارس  هچنآ  نیقی  هب  اریز  نک ، میزور  ار  نآ  نیرتریخبتبقاع  نیرتيزور و  رپ 

[* ِحابْصِْإلا 1341 ِِقلاِفل  ُدْمَْحلا  ِحابَّصلا ، ِّبَِرل  ُدْمَْحلا  دیوگب : هبترم  هس  نآ  زا  دعب  و 
تسا  زور  هدنفاکش  حبص و  راگدرورپ  نآ  زا  ساپس  دمح و  ********** 

، ٌسوُُّدق ٌحوُّبُس  دیوگیم : راب  جنپ  و  میظع ) قیفوت  نیا  يارب  رکش  هدجس   ) دوریم هدجس  هب  سپس 
بیع  ره  زا  تسا  هّزنم  كاپ و  ********************************** 

. ِحوُّرلاَو ِۀَِکئالَْملا  ُّبَر 
. حور ناگتشرف و  راگدرورپ 

[1342 .] دناوخیم رگید  راب  جنپ  ار  رکذ  نامه  دوریم و  هدجـس  هب  مود  راب  يارب  مه  زاب  دـناوخیم و  ار  یـسرکلاۀیآ  دنیـشنیم و  هاگنآ 
هدـنزاس بوخ و  رایـسب  بش  زامن  ياهگرب  خاش و  مینکیم : رارکت  رگید  راب  و  دـناوخ ، هتـشون  يور  زا  ناوتیم  ار  اهاعد  نیا  يروآداـی :

ود بش ، زامن  تعکر  تشه  ینعی  زامن ، لصا  ماجنا  مهم  دروآ ؛ اجب  دناوتیم  هک  ردقره  دروآ ، اجب  ار  همه  دناوتن  یـسک  رگا  یلو  تسا ؛
زامن تعکر  هس  هب  دنناوتیم  دنروآ ، اجب  ار  تعکر  هدزای  مامت  دنناوتن  یناسک  رگا  یّتح  تسا ؛ رتو  زامن  تعکر  کی  عفش و  زامن  تعکر 

. دنوش دنمهرهب  نآ  تاکرب  زا  دننک و  افتکا  رتو  عفش و 
945 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

اهزور ياهاعد  متفه : لصف 
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( درادن ینّیعم  تعاس  دوشیم و  هدناوخ  هنازور  هک  ییاهاعد  )
مالـسلا مهیلع  نیموصعم  تایاور  رد  اذل  تسا  سفن  ياوه  لاگنچ  زا  تاجن  ناطیـش و  يرود  حور و  شمارآ  لد و  يرادیب  هیام  ادخ  دای 

. تسا هدش  دراو  زور  ره  يارب  ادخ  هب  اهبلق  هّجوت  يارب  ییاوتحمرپ  دّدعتم و  ياهاعد 
: هلمج زا 

تمادن يور  زا  سپس  دوش  یناهانگ  راتفرگ  زور  کی  رد  ینمؤم  رگا  دومرف : هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يربتعم  دنس  هب  - 1
: دشخبیم ار  وا  ناهانگ  ادخ  دناوخب  ار  لیذ  رافغتسا  دور و  ادخ  هناخ  رد  هب  ینامیشپ  و 

، ِضْرَْألاَو ِتاومَّسلا  ُعیَدب  ُموُّیَْقلا ، ُّیَْحلا  َوُه  ّالا  َهلا  يذَّلا ال  َهَّللاُرِفْغَتْسا 
، هدروآ دیدپ  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  تسین  شیوخ  تاذ  هب  مئاق  هدنز و  وا  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  زا  مبلطیم  شزرمآ 

ْنا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصی  ْنا  ُُهلَئْسا  َو  ِمارْکِْإلاَو ، ِلالَْجلاوُذ 
دتسرف و دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخیم  وا  زا  تسا و  يراوگرزب  هوکش و  بحاص  و 

[1343 .] َّیَلَع َبُوتَی 
. دریذپب ار  ماهبوت 

: دیوگب هبترم  تفه  زور  ره  هک  سک  ره  دومرف : هک  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  يرگید  ربتعم  دنس  هب  زین  و  - 2
«. ٌۀَِنئاک َیِه  وا  َْتناک  ٍۀَمِْعن  ِّلُک  یلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  »

. دوب دهاوخ  ای  هدوب  هک  ییاهتمعن  یمامت  رب  تسا  دنوادخ  ِنآ  زا  ساپس  دمح و 
: هک هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  يرگید  ربتعم  دنـس  هب  زین  و  - 3 [ 1344 .] تسا هدروآ  اجب  ار  هدنیآ  هتـشذگ و  ياهتمعن  رکش 

: دیوگب هبترم  زور 25  ره  سک  ره  »
. ِتاِملْسُْملا َو  َنیِملْسُْملا  َو  ِتانِمؤُْملا ، َو  َنینِمؤُْمِلل  ْرِفْغا  َّمُهَّللا 

. زرمایب ار  ناملسم  نامیا و  اب  نادرم  نانز و  ایادخ 
 ... دسیونیم هنسح  شلامعا  همان  رد  تمایق ، زور  ات  هدنیآ  هتشذگ و  نینمؤم  زا  ینمؤم  ره  ددع  هب  دنوادخ 

946 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
هبترم دص  زور  ره  سک  ره  : » هک هدش  لقن  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ربتعم  دنـس  هب  زین  و  - 4 [ 1345 «.] دـیازفایم تشهب  رد  شتاجرد  رب  و 

: دیوگب
دنوادـخ يوس  زا  زج  ییورین  هاـگهانپ و  وا  زا  ار  تسا  ّمغ  ّمه و  نآ  نیرتـمک  هک  ـالب ، عون  داـتفه  دـنوادخ  ِهَّللاـِب  اـّلا  َةَُّوق  ـال  َو  َلْوَـح  ـال  »

.****************************** تسین
هیلع قداص  ماما  زا  رگید  ناگرزب  و  ینیلک »  » موحرم - 5 [ 1347 .] دوشیمن رقف  راچد  زگره  هدمآ : رگید  یتیاور  رد  و  [، 1346] دیامن عفد 

 » هبترم داتفه  زور  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک : دناهدرک  لقن  مالسلا 
هَّللا  رفغتسأ 

 » هبترم داتفه  و  « 
ِهَّللا  َیلا  ُبُوتا  َو 

دص زور  ره  رد  سک  ره  هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ربتعم  دنـس  هب  هّمغلا » فشک   » رد - 6 [ 1348 .] تفگیم « 

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 735 

http://www.ghaemiyeh.com


 » هبترم
ُنیبُْملا  ُّقَْحلا  ُِکلَْملا  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ال 

-7 [ 1349 .] دوش زاب  شیور  هب  تشهب  ياهرد  دـنک و  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  يزاینیب  دـشاب و  ناـما  رد  ربق  تشحو  زا  رقف و  زا  دـیوگب  « 
زور ره  ار  رکذ  نیا  سک  ره  هک  هدرک  لـقن  مالـسلا  اـمهیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماـما  زا  دوخ ، تاوـعد »  » باـتک رد  يدـنوار » بطق  »

: ددرگیم فرطرب  دشاب  هتشاد  یهودنا  ره  دنکیم و  هبلغ  شنمشد  رب  هدش و  هدروآرب  شتجاح  دیوگب 
امَک ُهَّللا  اَّلا  َهلا  َو ال  ِهَّلل ، یغَْبنَی  امَک  ِهَّللُدْمَْحلاَو  ِهَّلل ، یغَْبنَی  امَک  ِهَّللاَناْحبُس 

ادخ زج  يدوبعم  تسوا و  هتسیاش  هک  نانچنآ  تسا  دنوادخ  ِنآ  زا  ساپس  دمح و  و  تسوا ، هتـسیاش  هک  نانچنآ  ار  ادخ  میوگیم  حیبست 
هک  نانچنآ  تسین 

یغَْبنَی  امَک  ِهَّللِاب  ّالا  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  َو ال  ِهَّلل ، یغَْبنَی  امَک  ُرَبْکا  ُهَّللاَو  ِهَّلل ، یغَْبنَی 
هک نانچ  نآ  تسین  دنوادخ  يوس  زا  زج  ییورین  هاگهانپ و  و  تسوا ، هتسیاش  هک  نانچنآ  تسا  زیچ  ره  زا  رتگرزب  ادخ  و  تسوا ، هتسیاش 

تسوا  هتسیاش 
َنیلَسْرُْملا  ِعیمَج  َو  ِِهْتَیب ، ِلْها  یلَع  َو  ِِّیبَّنلا  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو  ِهَِّلل ،

ناگداتسرف  یمامت  شکاپ و  نادناخ  رب  دّمحم و  ام )  ) ربمایپ رب  ادخ  دورد  و 
[1350 .] ُهَّللا یَضْرَی  یَّتَح  َنیِّیبَّنلاَو 

. دوش دونشخ  ادخ  هک  ییاج  ات  ناربمایپ  و 
947 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

، رگید ّمهم  ياهشاداپ  رب  هوالع  دیوگب  راب  هد  زور  ره  ار  لیذ  تاملک  سک  ره  هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  لوسر  زا  - 8
: دیآیم دوجوب  یشیاشگ  شلکشم  رد  ددرگیم و  لیاز  وا  ّمغ  ّمه و  ادا و  وا  نید  دنامیم ، ناما  رد  شنایرکشل  سیلبا و  ّرش  زا 

ٍۀَمِْعن ِّلُِکل  َو  ُهَّللاَءاش ، ام  ٍّمَغ  َو  ٍّمَه  ِّلُِکل  َو  ُهَّللا ، اَّلا  َهلا  ٍلْوَه ال  ِّلُِکل  ُتْدَدْعا 
یتمعن  ره  يارب  ار و  هَّللاءاشام »  » هملک هودنا  يراتفرگ و  ره  يارب  و  ماهدرک ، هدامآ  ار  هَّللا » ّالا  هلا  ال   » هملک یسرت  ره  يارب 

ِلُِکل  َو  ِهَّللا ، َناْحبُس  ٍَۀبوُجْعا  ِّلُِکل  َو  ِهَّلل ، ُرْکُّشلا  ٍءآخَر  ِّلُِکلَو  ِهَّلل ، ُدْمَْحلا 
يارب  ار و  هَّللا » ناحبس   » هملک یتفگش  رما  ره  يارب  ار و  هَّلل » رکشلا   » هملک یشیاسآ  ره  يارب  ار و  هَّللدمحلا »  » هملک

ٍقیض  ِّلُِکل  َو  َنوُعِجار ، ِْهَیلا  اَّنا  َو  ِهَِّلل  اَّنا  ٍۀَبیصُم  ِّلُِکل  َو  َهَّللاُرِفْغَتْسا ، ٍْبنَذ 
یگنت  یتخس و  ره  يارب  ار و  نوعجار » هیلإ  ّانإوهَّلل  ّانا   » هملک یتبیصم  ره  يارب  ار و  هَّللارفغتسا »  » هملک یهانگ  ره 

ص947 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
ُتْمَصَتْعا  ٍّوُدَع  ِّلُِکل  َو  ِهَّللا ، یَلَع  ُْتلَّکََوت  ٍرَدَق  َو  ٍءآضَق  ِّلُِکل  َو  ُهَّللا ، َِیبْسَح 

« هَّللاب تمصتعا   » هملک ینمشد  ره  يارب  ار و  هَّللا » یلع  تلّکوت   » هملک يردق  اضق و  ره  يارب  ار و  هَّللا » یبسح   » هملک
[1351 .] ِمیظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  ّالا  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  ٍۀَیِصْعَم ال  َو  ٍۀَعاط  ِّلُِکل  َو  ِهَّللِاب ،

(. ماهدرک هدامآ   ) ار میظعلا » یلعلا  هَّللابّالإ  ةوق  الو  لوح  ال   » هملک ینامرفان  تعاطا و  ره  يارب  ار و 
***

: دومرف هک  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نساحم »  » باتک و  یفاک » «، » لامعالا باوث   » رد - 9
: دیوگب هبترم  هدزناپ  زور  ره  هک  یسک 
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. ًاّقِرَو ًۀَّیِدُوبُع  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ال  ًاقیدْصَت ، َو  ًانامیا  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ال  ًاّقَح ، ًاّقَح  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ال 
وا زج  میوگیم  یگدنب  میظعت و  رـس  زا  و  تسین ، ادـخ  زج  يدوبعم  هک  منکیم  قیدـصت  مراد و  نامیا  تسین ، ادـخ  زج  يدوبعم  یتسارب 

تسین  يدوبعم 
[1352 .] دوش تشهب  لخاد  ات  دنادرگنرب  وا  زا  ار  شرظن  دنکیم و  هّجوت  وا  هب  شتمحر  فطل و  اب  دنوادخ 

***
وت دزن  نم  لاح  نم ، راگدرورپ  يا  هک  درک  تساوخرد  دـنوادخ  زا  لیئارـساینب  زا  يدـباع  هک  تسا  هدرک  تیاور  يدـنوار » بطق  - » 10

؟ میامن هبوت  نآ  زا  ات  تسا  ّرش  ای  منک ، نوزفا  ات  تسا  ریخ  ایآ  تسا ؛ هنوگچ 
، نم راگدرورپ  يا  تفگ  يرادن ، ریخ  چیه  ادخ  دزن  وت  تفگ : وا  هب  داتسرف و  وا  يوس  هب  ار  ياهتشرف  دنوادخ 

948 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
رد هک  یتشاد  تسود  یتخاسیم و  هاگآ  نآ  زا  ار  مدرم  يدادیم  ماجنا  يریخ  لمع  هاگره  تفگ : باوج  رد  نم !؟ لامعا  تساجک  سپ 

دباع نآ  رب  باوج  نیا  يدیـسر ، یتساوخیم  هچنآ  هب  اذل  دننک ، دای  یکین  هب  وت  زا  ییآ و  باسح  هب  یبوخ  صخـش  ناونع  هب  مدرم  نایم 
( هتـشذگ ناربج  يارب  : ) دیامرفیم یلاعت  كرابت و  يادخ  تفگ : وا  هب  داتـسرف و  ار  شکیپ  رگید  راب  دنوادخ  دش ، نیگمغ  دـمآ و  نارگ 

: درک ضرع  ینکیم . تخادرپ  تندب  ياهگر  ددع  هب  زور  ره  هک  ياهقدص  اب  هد  رارق  نم  رایتخا  رد  ار  تدوخ  هظحل  نیمه  زا 
: وگب هبترم  زور 360  ره  دمآ : باوج  دراد ؟ ار  يزیچ  نینچ  ناوت  یسک  ایآ  نم ! راگدرورپ  يا 

َةَُّوق َو ال  َلْوَح  َو ال  ُرَبْکا ، ُهَّللا  َو  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  َو ال  ِهَِّلل ، ُدْمَْحلا  َو  ِهَّللا  َناْحبُس  »
ییورین  هاگهانپ و  تسا و  زیچ  ره  زا  رتگرزب  ادخ  تسین و  ادخ  زج  يدوبعم  تسادخ و  ِنآ  زا  ساپس  دمح و  ار و  ادخ  میوگیم  حیبست 

[1353 «.] ِهَّللِاب ّالا 
. تسین تمظعاب  هبترمدنلب و  دنوادخ  يوس  زا  زج 

***
تاملک هبترم  دصراهچ  زور  ره  یپردیپ ، هام  ود  تّدم  هب  سک  ره  هک : تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  تیاور  رد  - 11

: دنکیم يزور  وا  هب  ناوارف  لام  ملع و  دنوادخ  دیوگب ، ار  لیذ 
ُعیَدب  ُمیحَّرلا ، ُنمْحَّرلا  ُموُّیَْقلا ، ُّیَْحلا  َوُه  اَّلا  َهلا  يذَّلا ال  َهَّللاُرِفْغَتْسا 

هدنروآدیدپ  نابرهم و  هدنشخب و  تسین ، شیوخ  تاذ  هب  مئاق  هدنز و  وا  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  زا  مبلطیم  شزرمآ 
یسْفَن  یلَع  یفارْسا  َو  یمْرُج  َو  یْملُظ  ِعیمَج  ْنِم  ِضْرَْألاَو ، ِتاومَّسلا 

مسفن و رب  يوَرهدایز  اههانگ و  اهمتس و  یمامت  زا  یشزرمآ )  ) تسا نیمز  اهنامسآ و 
[1354 .] ِْهَیلا ُبُوتا  َو 

. منکیم هبوت  وا  يوس  هب 
***

: تسا بحتسم  زور ، ره  رد  اعد  نیا  ندناوخ  هک  دناهدرک  تیاور  رگید  ناگرزب  و  یمعفک » موحرم  - » 12
َُکلَئْسا  َو  ِمیرَْکلا ، ِیقاْبلا  ِّیَْحلا  ِقِرْشُْملا  َکِهْجَو  ِرُوِنب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا 

مهاوخیم  وت  زا  تسا  راوگرزب  هدنیاپ و  هدنز و  هک  تتاذ  هدنشخرد  رون  قح  هب  ایادخ 
949 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ِِهب  ْتَفَشَْکناَو  ُتاومَّسلا ، ِِهب  ْتَقَرْشا  يذَّلا  ِسوُّدُْقلا  َکِهْجَو  ِرُوِنب 
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هدز  رانک  ار  تملظ  ياههدرپ  هدرک و  نشور  ار  اهنامسآ  هک  تکاپ  تاذ  رون و  قح  هب  و 
ٍدَّمَُحم یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َنیرِخْألاَو ، َنیلَّوَْألا  ُْرما  ِْهیَلَع  َُحلَص  َو  ُتاُملُّظلا ،

یتسرف  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  هب  هک  مهاوخیم  وت  زا  هدش ، حالصا  تاقولخم  یمامت  راک  نآ  اب  و 
[1355 .] ُهَّلُک ینْاَش  َِحلُْصت  ْنا  َو  ِِهلآَو ،

. ینک حالصا  ار  میاهراک  یمامت  و 
***

شترخآ ایند و  تالکـشم  دنوادخ  دیوگب  ار  لیذ  تاملک  زور  ره  هک  یـسک  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  - 13
: دنکیم لح  ار 

يرُوما  َْریَخ  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ِهَّللا ، یَلَع  ُْتلَّکََوت  ُهَّللا ، َِیبْسَح  ِهَّللا ، ِمِْسب 
مهاوخیم  وت  زا  ار  میاهراک  مامت  یکین  ریخ و  ایادخ  ماهدرک ، لّکوت  وا  رب  تسا و  یفاک  نم  يارب  ادخ  ادخ ، مان  هب 

[1356 .] ِةَرِخْألا ِباذَع  َو  اْینُّدلا  ِيْزِخ  ْنِم  َِکب  ُذوُعا  َو  اهِّلُک ،
. ماهدنهانپ وت  هب  ترخآ  باذع  ایند و  رد  يراوخ  زا  و 

***
تیاـفک ار  شترخآ  اـیند و  تالکـشم  دـنوادخ  دـناوخب  ار  لـیذ  ياـعد  هبترم  تفه  زور  ره  سک  ره  هک  تـسا  هدـش  تـیاور  زین  و  - 14

: دنکیم
[1357 .] ِمیظَْعلا ِشْرَْعلا  ُّبَر  َوُهَو  ُْتلَّکََوت ، ِْهیَلَع  َوُه ، ّالا  َهلا  ُهَّللا ال  یِّبَر  ُهَّللا  َِیبْسَح 

اب شرع  راگدرورپ  وا  منکیم و  لّکوت  وا  رب  تسین ، وا  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  تسا ، یفاک  نم  يارب  تسا  نم  راگدرورپ  هک  يدـنوادخ 
. تسا تمظع 

***
تـشهب رد  ار  دوخ  ياج  ات  دوریمن  ایند  زا  دـناوخب ، ار  اعد  نیا  زور  ره  لاس ، کـی  لوط  رد  سک  ره  تسا : هدـش  تیاور  نینچمه  - 15

: دنیبب
، ِدَحَْألا ِدِحاْولا  َناْحبُس  ِِمئآَّدلا ، ِِمئآْقلا  َناْحبُس  ِِمئآْقلا ، ِِمئآَّدلا  َناْحبُس 

اتکی هناگی  يادخ )  ) تسا هّزنم  كاپ و  هدنیاپ ، ياجرباپ  يادخ )  ) تسا هّزنم  كاپ و  اجرباپ ، هدنیاپ  يادخ )  ) تسا هّزنم  كاپ و 

950 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، ِهِدْمَِحبَو ِهَّللا  َناْحبُس  ِموُّیَْقلا ، ِّیَْحلا  َناْحبُس  ِدَمَّصلا ، ِدْرَْفلا  َناْحبُس 

شـشیاتس هب  ادخ و  تسا  هّزنم  كاپ و  شیوخ ، تاذ  هب  مئاق  هدنز  يادخ )  ) تسا هّزنم  كاپ و  زاینیب ، ياهنت  يادخ )  ) تسا هّزنم  كاپ و 
ملوغشم 

َِبر  َناْحبُس  ِسوُّدُْقلا ، ِِکلَْملا  َناْحبُس  ُتوُمَیال ، يذَّلا  ِّیَْحلا  َناْحبُس 
راگدرورپ تسا  هّزنم  كاپ و  سّدقم ، ياورنامرف  يادخ )  ) تسا هّزنم  كاپ و  دریمیمن ، زگره  هک  ياهدنز  يادخ )  ) تسا هّزنم  كاپ و 

[1358  ] یلاعَت َو  ُهَناْحبُس  یلْعَْألا  ِِّیلَْعلا  َناْحبُس  ِحوُّرلاَو ، ِۀَِکئالَْملا 
. وا تسا  رترب  هّزنم و  كاپ و  رترب ، هبترم  دنلب  يادخ )  ) تسا هّزنم  كاپ و  حور ، ناگتشرف و 

***
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: دومرف دوخ  نارای  زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  هک  دـشاب ، اـعد  نیا  ندـناوخ  یهدیم  ماـجنا  هک  يراـک  نیتسخن  رهظ ، ماـگنه  - 16
: ینکیم تظفاحم  تیاهمشچ  زا  هک  هنوگنامه  نک  اعد  نیا  رب  تظفاحم 

، ًاَدلَوال َو  ًۀَبِحاص  ْذِخَّتَی  َْمل  يذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ُهَّللا ، اَّلا  َهلا  َو ال  ِهَّللا  َناْحبُس 
هدرک  باختنا  دوخ  يارب  يدنزرف  هن  هک  تسا  يدنوادخ  يارب  شیاتس  تسین و  ادخ  زج  يدوبعم  ار و  ادخ  میوگیم  حیبست 

[1359 .] ًاریبْکَت ُهْرِّبَکَو  ِّلُّذلا ، َنِم  ٌِّیلَو  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ِْکلُْملاِیف ، ٌکیرَش  َُهل  ْنُکَی  َْملَو 
. رامشب گرزب  رایسب  ار  وا  تسوا و  يارب  یتسرپرس  یماح و )  ) ّتلذ فعض و  رطاخب  هن  دراد و  تموکح  رد  یکیرش  هن  و 

اهنآ ياوتحم  رد  دـیاب  نامیا  اب  دارفا  هکلب  تسین  نابز  هقلقل  اهنت  قوف  ياهاعد  راکذا و  ندـناوخ  زا  فدـه  تسا  یهیدـب  مزال : يروآداـی 
. دنریگ شوغآ  رد  ار  دوصقم  دهاش  ات  دنهد ، قیبطت  نآ  اب  ار  دوخ  يوخ  قلخ و  ناج و  حور و  دنشیدنیب و 

راکذا و ِنیگآرطع  نمرخ  نیا  زا  دناوتیم  شناوت  رادقم  هب  سک  ره  تسین ، رّـسیم  سک  همه  يارب  اهنیا  همه  ماجنا  هک  تسا  نشور  زین  و 
. درادرب يرتهتسجرب  ياهماگ  زور  ره  يزاسدوخ ، تیاده و  ریسم  رد  و  دزاس ، رّطعم  ار  دوخ  ناج  ماشم  دنیچب و  ییاههشوخ  اهاعد 

951 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

هتفه ماّیا  ياهاعد  متشه : لصف 

هراشا

سک ره  هک  تسا  شزرارپ  هدنزومآ و  اوتحمرپ و  رایسب  یگدرشف  نیع  رد  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  هک  هتفه  ياهزور  ياهاعد 
ًاصوصخم همه - هب  ار  اهاعد  نیا  زا  هدافتسا  دش و  دهاوخ  دنمتداعـس  نیقی  هب  دزاس  گنهامه  نآ  اب  ار  دوخ  ناج  حور و  دناوخب و  ار  نآ 

[1360 .] مینکیم هیصوت  ناناوج -

: هبنش زور  ياعد 

ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

ِرْوَج ْنِم  ِهَّللِاب  ُذوُعا  َو  َنیزِّرَحَتُْملا ، َِۀلاقَم  َو  َنیمِصَتْعُْملا ، ِۀَِملَک  ِهَّللا  ِمِْسب 
متس  زا  تسا و  ناگدنهانپ  راتفگ  نایوجهانپ و  نخس  هک  يدنوادخ  مان  هب 

ِدْمَح َقْوَف  ُهُدَمْحا  َو  َنیِملاَّظلا 1361 ،] ِیَْغب  َو  َنیدِساْحلا ، ِْدیَکَو  َنیِرئآْجلا ،
شیاتس  زا  شیب  ار  وا  و  مربیم ، هانپ  ادخ  هب  ناملاظ  ملظ  نادوسح و  رکم  ناراکمتس و 

ُّداُضت ال  ٍکیلْمَت ، ِالب  ُِکلَْملاَو  ٍکیرَش ، ِالب  ُدِحاْولا  َْتنا  َّمُهَّللا  َنیدِماْحلا ،
یفلاخم  هدشن و  راذگاو  وت  هب  تموکح  هک  ییاورنامرف  کیرشیب و  هناگی  ییوت  ایادخ  میاتسیم ، ناگدنیاتس 

َكِْدبَع  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َُکلَئْسا  َکِْکُلم ، یف  ُعَزاُنت  َو ال  َکِمْکُح ، یف 
هدنب  دّمحم ، رب  هک  مهاوخیم  وت  زا  درادن  دوجو  یعزانم  تییاورنامرف  رد  و  تسین ، تنامرف  رد 

، َكاضِر ِۀَیاغ  یف  ینَُغْلبَی  ام  َِکئامْعَن  ِرْکُش  ْنِم  ینَعِزُوت  ْنا  َو  َِکلوُسَر ، َو 
ینک  مبیصن  دناسرب  تیدونشخ  تیاهن  هب  ارم  هک  ياهزادنا  هب  تیاهتمعن  رکش  زا  یتسرف و  دورد  تاهداتسرف  و 
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ِفُْطِلب  َِکَتبُوثَم  ِقاقِْحتْساَو  َِکتَدابِع ، ِموُُزلَو  َِکتَعاط ، یلَع  ینَنیُعت  ْناَو 
ینک  میرای  تتیانع  فطل و  هطساو  هب  تشاداپ  یگتسیاش  تدابع و  ماود  یگدنب و  رب  و 

اِمل ینَقِّفَُوت  َو  ینَْتیَیْحا  ام  َکیصاعَم  ْنَع  يّدَِصب  ینَمَحَْرت  َو  َِکتَیانِع ،
، ینک محر  نم  رب  ماهدنز  هک  یمادام  تینامرفان  زا  عنم  هطساو  هب  و 

952 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ِِهتَوالِِتب  َّطَُحت  َو  يرْدَص  َِکباتِِکب  َحَرْشَت  ْنا  َو  ینَْتیَْقبا  ام  ینُعَْفنَی 

اب ییاشگب و  نآ ) قیاقح  كرد  يارب   ) ار ماهنیـس  نآرق ،)  ) تباتک اب  و  يرادـب ، مقّفوم  تسا  دـنمدوس  میارب  هک  هچنآ  رب  متایح  لوط  رد  و 
نآ  توالت 

َلْها  یب  َشِحُوتالَو  یسْفَن  َو  ینید  یف  َۀَمالَّسلا  ِینَحَنْمَت  َو  يرْزِو 
. یناجنرن نم  زا  ار  مناکیدزن  و  ینک ، میاطع  ار  مسفن  نید و  رد  تمالس  و  ییادزب ، ار  مهانگ 

یضَم  امیف  َْتنَسْحا  امَک  يرْمُع  ْنِم  َیَِقب  امیف  َکَناسْحا  َِّمُتت  َو  یْسنا 
ياهدومن  ناسحا  نم  هب  مرمع  لوط  رد  هک  هنوگنآ  ینک ، مامت  نم  رب  ار  تناسحا  مرمع  هدنامیقاب  رد  و 

[1362 .] َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  ُْهنِم ،
. نانابرهم نیرتنابرهم  يا 

***

: هبنشکی زور  ياعد 

ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

اَّلا ُدِمَتْعا  َو ال  َُهلْدَع ، اَّلا  یشْخا  َو ال  ُهَلْضَف ، اَّلا  وُجْرا  يذَّلا ال  ِهَّللا  ِمِْسب 
شراتفگ  هب  زج  و  مرادن ، میب  شلدع  زا  زج  و  مرادن ، دیما  شناسحا  لضف و  هب  زج  هک  يدنوادخ  مان  هب 

ِْملُّظلا  َنِم  ِناوْضِّرلا  َو  ِْوفَْعلا  اَذ  ای  ُریجَتْسا  َِکب  ِِهْلبَِحب ، اَّلا  ُکَّسَمَتاال  َو  َُهلْوَق ،
متس و زا  ماهدنهانپ  وت  هب  تیاضر  تشذگ و  بحاص  يا  منزن ، گنچ  شنامسیر  هب  زج  و  مرادن ، دامتعا 

ِنِم  َو  ِناثَدَْحلا ، ِقِراوَط  َو  ِنازْحَْألاُِرتاَوت ، َو  ِنامَّزلا ، ِرَیِغ  ْنِمَو  ِناوْدُْعلا ، َو 
زا و  یناهگان ، ياهالب  و  یپ ، رد  یپ  ياهمغ  و  راگزور ، ثداوح  زا  و  تاقولخم ،)  ) ینمشد

َو ُحالَّصلا  ِهیف  اِمل  ُدِشْرَتْسا  َكاَّیا  َو  ِةَّدُْعلا ، َو  ِبُّهَأَّتلا  َْلبَق  ِةَّدُْملا  ِءآضِْقنا 
تحلصم  هچنآ  يارب  مبلطیم  ییامنهار  وت  زا  اهنت  و  مندش ، اّیهم  یگدامآ و  زا  شیپ  رمع  نتفای  نایاپ 

ُبَغْرا  َكاَّیا  َو  ُحاْجنِْإلاَو ، ُحاجَّنلا  ِِهب  ُنِرَتْقَی  امیف  ُنیعَتْسا  َِکب  َو  ُحالْصِْإلا ،
مراودیما  وت  هب  اهنت  تسا و  کیدزن  نآ  هب  نم  ّتیقفوم  يراگتسر و  هچنآ  رد  مریگیم  کمک  وت  زا  اهنت  تسا و  نآ  رد  نم )  ) حالصا و 

َِبر  ای  َِکب  ُذوُعاَو  اهِماوَد ، َو  ِۀَمالَّسلا  ِلوُمُش  َو  اهِمامَتَو ، ِۀَِیفاْعلا  ِساِبل  یف 
نم  راگدرورپ  يا  و  یمئاد ، ریگارف و  لماک و  تمالس  یتسردنت و  سابل  ندروآ ) تسدب   ) رد

953 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ْلَّبَقَتَف  ِنیطالَّسلا ، ِرْوَج  ْنِم  َِکناْطلُِسب  ُزِرَتْحا  َو  ِنیطایَّشلا ، ِتازَمَه  ْنِم 
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زامن سپ  ماهدنهانپ ، وت  تموکح  هب  ناهاشداپ  متس  زا  مربیم و  هانپ  وت  هب  اهناطیش  ياههسوسو  زا 
یتَعاس  ْنِم  َلَْضفا  ُهَدَْعب  ام  َو  يدَغ  ْلَعْجا  َو  یمْوَصَو  یتالَص  ْنِم  َناک  ام 

تعاس  نیا  زا  رتهب  ار ، نآ  زا  دعب  ياهزور  ادرف و  ریذپب و  ار  ماهزور  و 
یمَْون  َو  یتَظْقَی  یف  ینْظَفْحا  َو  یمْوَق  َو  یتَریشَع  یف  ینَّزِعا  َو  یمْوَیَو 

نک  مظفح  يرادیب  باوخ و  رد  نادرگ و  زیزع  ملیماف  هداوناخ و  نایم  رد  ارم  هد و  رارق  مزورما  و 
یف  َْکَیلا  ُءَْربا  ّینا  َّمُهَّللا  َنیمِحاَّرلا ، ُمَحْرا  َْتنا  َو  ًاِظفاحٌْریَخ ، ُهَّللا  َْتناَف 

زور و نیا  رد  ایادخ  ینانابرهم ، نیرتنابرهم  وت  ینابهگن و  نیرتهب  هک  ییادخ  ییوت  سپ 
ََکل  ُِصلْخا  َو  ِداْحلِْإلا ، َو  ِكْرِّشلا  َنِم  ِداحْالاَنِم ، ُهَدَْعب  ام  َو  اذه  یمْوَی 

وت هناصلخم  میاعد  تباجا  يارب  و  میوجیم ، يرازیب  تهاگرد  هب  ینیدیب  كرش و  زا  دعب ، ياههبنشکی 
ِلَصَف  َِۀباثِْإِلل ، ًءآجَر  َِکتَعاط  یلَعیسْفَن  ُمیقا 1363 ] َو  َِۀباجِْإِلل ، ًاضُّرَعَت  یئآعُد 

سپ  منکیم ، راداو  تیگدنب  رب  ار  مسفن  تشاداپ  دیما  هب  و  مناوخیم ، ار 
يذَّلا  َكِّزِِعب  ینَّزِعاَو  َکِّقَح ، یلا  یعاَّدلا  َکِْقلَخ ، ِْریَخ  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع 

تاهنادواج تّزع  اب  ارم  و  تسرف ، دورد  دنتـسه  وت  تیناّقح  هب  ناگدـننکتوعد  وت و  تاـقولخم  نیرتهب  هک  شکاـپ  نادـناخ  دّـمحم و  رب 
، نادرگ زیزع 

يْرما  َْکَیلا  ِعاطِْقنْالِاب  ِْمتْخا  َو  ُمانَت ، یتَّلا ال  َِکْنیَِعب  ینْظَفْحا  َو  ُماُضیال ،
تدوخ  تسد  هب  ار  مراک  و  نک ، مظفح  دوریمن  باوخ  هب  زگره  هک  تناگدید  اب  و 

[1364 .] ُمیحَّرلا ُروُفَْغلا  َْتنا  َکَّنا  يرْمُع  ِةَرِفْغَْملِابَو 
. ینابرهم هدنزرمآ و  وت  هک  هد ، نایاپ  شزرمآ  اب  ار  مرمع  و 

***

: هبنشود زور  ياعد 

ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

َذَخَّتاَال َو  َضْرْالا ، َو  ِتاومَّسلا  َرَطَف  َنیح  ًادَحا  ْدِهُْشی  َْمل  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا 
رد و  تفرگن ، هاوگ  ار  یسک  نیمز  اهنامسآ و  شنیرفآ  نامز  رد  هک  تسا  يدنوادخ  ِنآ  زا  ساپس  دمح و 

954 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ِیف  ْرَهاُظی  َْمل  َو  ِۀَّیِهلِْإلا ، ِیف  ْكَراُشی  َْمل  ِتامَسَّنلا ، َءََرب  َنیح  ًانیعُم 

، درادن ینابیتشپ  شیگناگی  رد  و  درادن ، یکیرش  شتّیدوبعم  رد  و  تفرگن ، دوخ  يارب  يروای  تاقولخم  شنیرفآ  تقو 
، ِِهتَفِْرعَم ِْهنُک  ْنَع  ُلوُقُْعلا  َو  ِِهتَفِص ، ِۀَیاغ  ْنَع  ُنُْسلْالا  ِتَّلَک  ِۀَِّینادْحَْولا ،

، دنزجاع شتاذ  هنک  تخانش  زا  اهلقع  شفیصوت و  زا  اهنابز  و 
ٍمیظَع  ُّلُک  َداْقنا  َو  ِِهتَیْشَِخل ، ُهوُجُْولا  ِتَنَع  َو  ِِهتَْبیَِهل ، ُةَِربابَْجلا  ِتَعَضاَوتَو 

رطاخ هب  ناگرزب  و  دننک ، ینتورف  وا  سرت  زا  اهتروص  همه  و  دنروآ ، دورف  میلست  رس  شتبیه  ربارب  رد  ناّربکتم  و 
یلَع  ُُهتاوَلَصَو  ًاقِسْوَتْسُم ، ًاِیلاوَتُم  َو  ًاقِسَّتُم ، ًاِرتاوَتُم  ُدْمَْحلا  َکَلَف 1365 ] ِِهتَمَظَِعل ،
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مالس  اهدورد و  تسوت و  نآ  زا  گنهامه  یپ و  رد  یپ  ّبترم و  هتسویپ و  ساپس  دمح و  دندرگ ، عیطم  شتمظع 
اذه یمْوَی  َلَّوا  ْلَعْجا  َّمُهللا  ًادَمْرَس ، ًاِمئآد  ُهُمالَس  َو  ًاَدبا ، ِِهلوُسَر 

ار مزورما  زاغآ  ایادخ  داب ، شلوسر  رب  ادخ  يدبا  یمئاد و  یگشیمه و 
، ٌعَزَف ُُهلَّوا  ٍمْوَی  ْنِم  َِکب  ُذوُعاَو  [، 1366] ًاحاَجن ُهَرِخآ  َو  ًاحالَف ، ُهَطَسْوا  َو  ًاحالَص ،

تشحو و شزاغآ  هک  يزور  زا  و  هد ، رارق  ّتیقفوم  ار  شنایاپ  يراگتسر و  ار  نآ  طسو  یکین و  ریخ و 
، ُُهتْرَذَن ٍرْذَن  ِّلُِکل  َكُرِفْغَتْسا  ّینا  َّمُهللا  ٌعَجَو ، ُهُرِخآ  َو  ٌعَزَج ، ُهُطَسْوا  َو 

ماهدرک  هک  يرذن  ره  يارب  مبلطیم  شزرمآ  وت  زا  ایادخ  مربیم ، هانپ  وت  هب  تسا  درد  شنایاپ  هلان و  نآ  نایم 
ِِملاظَم  یف  َُکلَئْسا  َو  ِِهب ، ِفا  َْمل  َُّمث  ُُهتْدَهاع  ٍدْهَع  ِّلُک  َو  ُُهتْدَعَو ، ٍدْعَو  ِّلُکَو 

هک  ییاهملظ  دروم  رد  مهاوخیم  وت  زا  و  ماهدومنن ، افو  نآ  هب  ماهتسب و  هک  ینامیپ  دهع و  ره  ماهداد و  هک  ياهدعو  ره  و 
یلَِبق  َُهل  َْتناک  َِکئآما ، ْنِم  ٍۀَما  ْوا  َكِدیبَع  ْنِم  ٍْدبَع  امَّیاَف  يْدنِع 1367 ،] َكِدابِع 

بناج  زا  هک  تیاهزینک  زا  يزینک  ای  تناگدنب  زا  ياهدنب  ره  سپ  ماهدرک ، تناگدنب  ّقح  رد 
ِِهلْها  یف  ْوا  ِِهلام ، یف  ْوا  ِهِضْرِع  یف  ْوا  ِهِسْفَن ، یف  ُهاَّیا  اُهتْمَلَظ  ٌۀَِملْظَم 

هداوناخ  ای  شلام  ای  وربآ  ای  دوخ  دروم  رد  وا  هب  تبسن  نم 
، ٍۀَّیِمَح ْوا  ٍۀَفَنا  ْوا  ًيوَه ، ْوا  ٍْلیَِمب  ِْهیَلَع  ٌلُماَحت  ْوا  اِهب ، ُُهْتبَتْغا  ٌۀَبیغ  ْوا  ِهَِدلَوَو ،

بّصعت  ای  ّربکت  ای  سفن  ياوه  ای  لیم  يور  زا  ار  يزیچ  ای  ماهدومن  یتبیغ  ار  وا  ای  هدش  یملظ  شدنزرف  و 
ْتَرُصَقَف  ًاتِّیَم ، ْوا  َناک  ًاّیَح  َو  ًادِهاش ، ْوا  َناک  ًاِبئآغ  ٍۀَِّیبَصَع ، ْوا  ٍءآیِر  ْوا 

ماهدومن  لیمحت  وا  رب  شندرم  زا  دعب  رد  هچ  تایح و  رد  هچ  و  شروضح ، ای  رس  تشپ  رد  هچ  مشخ ، ای  ایر  ای 
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ُِکلْمَی  ْنَم  ای  َُکلَئْساَف  ُْهنِم ، ِلُّلَحَّتلا  َو  ِْهَیلا ، اهِّدَر  ْنَع  یعْسُو  َقاضَو  يدَی 
هدنروآرب  يا  سپ  مرادن ، ار  وا  زا  ّتیلح  بلط  نآ و  ناربج  ییاناوت  تسا و  هاتوک  متسد  و 

َیِّلَُصت  ْنا  ِِهتَدارا ، یلا  ٌۀَعِرْسُم  َو  ِِهتَّیِّشَِمب ، ٌۀَبیجَتْسُم  َیِه  َو  ِتاجاْحلا 
هک  مهاوخیم  وت  زا  دریذپ ، تعرس  تاهدارا  اب  هدش و  هدروآرب  وت  تساوخ  هب  اهتجاح  هک  تاجاح 

ْنِم  یل  َبَهَت  َو  َْتئِش ، اِمب  یّنَع  ُهَیِضُْرت  ْناَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع 
، یشخبب نم  هب  یتمحر  تدزن  زا  و  ینک ، یضار  نم  زا  ار  وا  یهاوخ  هک  هنوگنآ  یتسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب 

َمَحْرا  ای  ُۀَبِهْوَْملا ، َكُّرُضَت  َو ال  ُةَرِفْغَْملا ، َکُصُْقنَت  ُهَّنا ال  ًۀَمْحَر ، َكِْدنِع 
نیرتنابرهم  يا  دناسرن  وت  هب  ینایز  تششخب  دهاکن و  وت  زا  يزیچ )  ) تشزرمآ هک  اریز 

ًةَداعَس ِْنیَْتِنث ، َْکنِم  ِْنیَتَمِْعن  ِْنیَْنثا  ِمْوَی  ِّلُک  یف  یِنلْوا  َّمُهللا  َنیمِحاَّرلا ،
تداعس  یکی  شخبب ، نم  هب  تدزن  زا  تمعن  ود  هبنشود  زور  ره  رد  ایادخ  نانابرهم ،

ُرِفْغَی َو ال  ُهلِْإلا ، َوُه  ْنَم  ای  َِکتَرِفْغَِمب ، ِهِرِخآ  یف  ًۀَمِْعن  َو  َِکتَعاِطب ، ِِهلَّوا  یف 
وا زج  یسک  تسا و  دوبعم  وا  طقف  هک  يا  تشزرمآ ، هطساو  هب  زور  ياهتنا  رد  تمعن  يرگید  تیگدنب و  هطساو  هب  زور  يادتبا  رد 

[1368 .] ُهاوِس َبُونُّذلا 
. دزرماین ار  ناهانگ 

***
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: هبنشهس زور  ياعد 

ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

ِّرَش ْنِم  ِِهب  ُذوُعا  َو  ًاریثَک ، ًادْمَح  ُهُّقِحَتْسَی  امَک  ُهُّقَح ، ُدْمَْحلا  َو  ِهَّلل  ُدْمَْحلا 
ّرش زا  تسوا و  هتسیاش  هک  هنوگنآ  تسوا  ّقح  ناوارف  شیاتس  تسا و  دنوادخ  ِنآ  زا  ساپس  دمح و 

ِّرَش ْنِم  ِِهب  ُذوُعا  َو  ّیبَر  َمِحَر  ام  اَّلا  ِءوُّسلِاب  ٌةَراَّمََأل  َسْفَّنلا  َّنا  یسْفَن 
رش زا  و  دنک ، محر  مراگدرورپ  هکنیا  رگم  دهدیم  نامرف  يدب  هب  سفن  هک  ارچ  مربیم ، هانپ  وا  هب  مسفن 

، ٍرِجاف ٍراَّبَج  ِّلُک  ْنِم  ِِهب  ُزِرَتْحا  َو  یْبنَذ  یلا  ًاْبنَذ  ینُدیزَی  يذَّلا  ِناْطیَّشلا 
خاتسگ و رگمتس  ره  ّرش )  ) زا و  مربیم ، هانپ  وا  هب  دیازفایم  مهانگ  رب  یهانگ  هک  یناطیش 
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ُمُه  َكَْدنُج  َّناَف  َكِْدنُج  ْنِم  یْنلَعْجا  َّمُهللا  ٍرِهاق ، ٍّوُدَع  َو  ٍِرئآج ، ٍناْطلُسَو 

وت هاپس  طقف  اریز  هد  رارق  تنایهاپس  زا  ارم  ایادخ  مربیم ، هانپ  وا  هب  يوق  نمشد  ملاظ و  ياورنامرف 
ْنِم  یْنلَعْجاَو  َنوُِحْلفُْملا ، ُمُه  ََکبْزِح  َّناَف  َِکبْزِح ، ْنِم  یْنلَعْجا  َو  َنُوِبلاْغلا ،

زا ارم  و  تسا ، راگتسر  وت  هورگ  طقف  اریز  هد ، رارق  دوخ  هورگ  زا  ارم  تسا و  زوریپ 
یل  ِْحلْصا  َّمُهَّللا  َنُونَزْحَی ، ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  َکَئآِیلْوا ال  َّناَف  َِکئآِیلْوا ،

هک  نک  حالصا  ار  منید  ایادخ  دنرادن ، یمغ  سرت و  وت  ناتسود  اریز  هد ، رارق  تناتسود 
ْنِم  اْهَیلا  َو  يّرَقَم  ُراد  اهَّناَف  یتَرِخا  یل  ِْحلْصا  َو  يْرما  ُۀَمْصِع  ُهَّناَف  ینید 

زا نم  رارف  هار  و  نم ، تماقا  هاگیاج  هک  نک  حالصا  زین  ار  مترخآ  و  تسا ، نم  راک  هدنرادهگن 
َةافَْولا َو  ٍْریَخ ، ِّلُک  یف  یل  ًةَدایِز  َةایَْحلا  ِلَعْجا  َو  يّرَفَم  ِمائِّللا  ِةَرَواُجم 

گرم  هد و  رارق  ریخ  راک  ماجنا  رد  ینوزف  هیام  میارب  ار  یگدنز  تسا و  ناگیامورف  ینیشنمه 
ِةَّدِع ِمامَت  َو  َنیِّیبَّنلا ، ِمَتاخ  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ٍّرَش ، ِّلُک  ْنِم  یل  ًۀَحار 

ددع هدننک  لیمکت  ناربمایپ و  متاخ  دّمحم  رب  ایادخ  هد ، رارق  يّرش  ره  زا  شیاسآ  هیام  ارم 
ْبَه  َو  َنیبَجَْتنُْملا ، ِِهباحْصاَو  َنیرِهاَّطلا ، َنیبِّیَّطلا  ِِهلآ  یلَع  َو  َنیلَسْرُْملا ،

و تسرف ، دورد  شاهدیزگرب  نارای  شاهزیکاپ و  كاپ و  نادناخ  رب  ناگداتسرف و 
َو ال ُهَْتبَهْذا ، اَّلا  ًاّمَغ  َو ال  ُهَتْرَفَغ ، اَّلا  ًاْبنَذ  یل  ْعَدَت  ال  ًاثالَث ، ِءاثالُّثلا  ِیف  یل 

نک  فرطرب  ار  مهودنا  زرمایب و  ار  مناهانگ  نک ، اطع  نم  هب  هبنش  هس  زور  رد  ار  زیچ  هس 
، ِءآمَّسلا َو  ِضْرْالا  ِّبَر  ِهَّللا  ِمِْسب  ِءآمْسَْألا ، ِْریَخ  ِهَّللا  ِمِْسِبب  ُهَتْعَفَد ، اَّلا  ًاّوُدَع 

منکیم  بلط  تسا  نیمز  نامسآ و  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  مان  هب  تساهمان ، نیرتهب  هک  ادخ  مان  قح  هب  نادرگ  رود  نم  زا  ار  نمشد  و 
، ُهاضِر ُُهلَّوا  ٍبُوبْحَم  َّلُک  ُِبلْجَتْسا  َو  ُهُطَخَس ، ُُهلَّوا  ٍهوُرْکَم  َّلُک  ُِعفْدَتْسا 

تسوا  تیاضر  نآ  نیلّوا  هک  ياهدیدنسپ  راک  ره  ندروآ  تسدب  منکیم  بلط  تسادخ و  مشخ  نآ  نیلّوا  هک  ار  يدنسپان  ره  عفد 
[1369 .] ِناسْحِْإلا َِّیلَو  ای  ِناْرفُْغلِاب ، َْکنِم  یل  ِْمتْخاَف 

. ناسحا یکین و  بحاص  يا  ناسر  نایاپ  هب  ار  مراک  تشزرمآ  اب  سپ 
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957 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: هبنشراهچ زور  ياعد 

ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

، ًاروُُشن َراهَّنلا  َلَعَج  َو  ًاتابُس ، َمْوَّنلا  َو  ًاساِبل ، َْلیَّللا  َلَعَج  يذَّلا  ِهَّللُدْمَْحلا 
داد رارق  یگدنز  هرابود  عورش  ار  زور  شیاسآ و  هیام  ار  باوخ  ششوپ و  ار  بش  هک  تسا  يدنوادخ  ِنآ  زا  ساپس  دمح و 

ًاِمئاد ًادْمَح  ًادَمْرَس ، ُهَْتلَعَج  َْتئِش  َْول  َو  يدَقْرَم  ْنِم  ینَْتثََعب  ْنا  ُدْمَْحلا  ََکل 
ِنآ زا  ساپـس  دمح و  ، ) يدادیم رارق  یگـشیمه  ار  مباوخ  یتساوخیم  رگا  و  یتخیگنارب ، مرتسب  زا  ارم  هک  تسوت  ِنآ  زا  ساپـس  دمح و 

هتسویپ  يدمح  تسوت )
َْتقَلَخ  ْنا  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللا  ًادَدَع ، ُِقئالَْخلا  َُهل  یصُْحی  َو ال  ًاَدبا ، ُعِطَْقنَی  ال 

يدیرفآ  هک  تسوت  ِنآ  زا  ساپس  دمح و  ایادخ  دنرادن ، ار  نآ  ددع  ياصحا  ناوت  تاقولخم  هک  نادیواج ، یگشیمه و  و 
، َْتیَفَش َو  َتْضَْرما  َو  َْتیَیْحاَو ، َّتَما  َو  َْتیَضَق ، َو  َتْرَّدَقَو  َْتیَّوَسَف ،

يدیشخب  افش  هدومن و  رامیب  يدرک و  هدنز  هدناریم و  و  يدرک ، مکح  هدومن و  ریدقت  و  يدرک ، مّظنم  سپس 
، َْتیَوَتْحا ِْکلُْملا  یَلَع  َو  َْتیَوَتْسا ، ِشْرَْعلا  یَلَعَو  َْتیَْلباَو ، َْتیَفاعَو 

يراد  هطاحا  تسوت  فّرصت  رد  هچنآ  رب  هدش و  ّطلسم  شرع  رب  و  يدومن ، راتفرگ  هداد و  یتمالس  و 
، ُُهلَجا َبَرَْتقا  َو  ُُهتَلیح ، ْتَعَطَْقنا  َو  ُُهتَلیسَو ، ْتَفُعَض  ْنَم  َءآعُد  َكوُعْدا 

تسا  کیدزن  شگرم  هدش و  عطق  شاهراچ  تسا و  فیعض  شزیواتسد  هک  یسک  دننامه  مناوخیم  ار  وت 
ِهِطیْرفَِتل  ْتَمُظَع  َو  ُُهتَقاف ، َِکتَمْحَر  یلا  ْتَّدَتْشا  َو  ُُهلَما ، اْینُّدلا  ِیف  ینادَتَو 

یهاتوک  رطاخ  هب  و  هدش ، دایز  تتمحر  هب  شزاین  و  هدش ، مک  شیوزرآ  ایند  رد  و 
یلَع  ِّلَصَف  ُُهَتبَْوت ، َکِهْجَِول  ْتَُصلَخَو  ُُهتَْرثَع ، َو  ُُهتَّلَز  ْتَُرثَک  َو  ُُهتَرْسَح ،

رب سپ  هدش ، صلاخ  تهاگرد  هب  شاهبوت  هتشگ و  رایسب  شیاطخ  شزغل و  و  هتشگ ، نوزفا  شسوسفا 
یْنقُزْرا  َو  َنیرِهاَّطلا ، َنیبِّیَّطلا  ِِهْتَیب  ِلْها  یلَع  َو  َنیِّیبَّنلا ، ِمَتاخ  ٍدَّمَُحم 

و تسرف ، دورد  شاهزیکاپ  كاپ و  نادناخ  رب  ناربمایپ و  متاخ  دّمحم 
َْتنا  َکَّنا  ُهَتَبْحُص ، یْنمِرَْحت  َو ال  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َۀَعافَش 

وت اریز  نکم ، ممورحم  وا  اب  تبحاصم  زا  نک و  میزور  ار  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم - تعافش 
یتَُّوق  ْلَعْجا  ًاَعبْرا ، ِءآَعبْرَْألا  ِیف  یل  ِْضقا  َّمُهللا  َنیمِحاَّرلا ، ُمَحْرا 

ار مناوت  روآرب ، ارم  هتساوخ  راهچ  هبنشراهچ  زور  رد  ایادخ  ینانابرهم ، نیرتنابرهم 
امیف يدْهُزَو  َِکباَوث ، یف  یتَبْغَر  َو  َِکتَدابِع ، یف  یطاشَن  َو  َِکتَعاط ، یف 

هچنآ  رد  ار  میشوپ  مشچ  تشاداپ و  رد  ار  مقایتشا  تتدابع و  رد  ار  مطاشن  تیگدنب و  رد 
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[1370 .] ُءآشَت اِمل  ٌفیَطل  َکَّنا  َِکباقِع ، َمیلا  یل  ُبِجُوی 
. ینابرهم یهاوخ  هچنآ  هب  وت  اریز  هد ، رارق  تسوت  تخس  باذع  بجوم 
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***

: هبنشجنپ زور  ياعد 

ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

ًارِْصبُم ِراهَّنلِاب  َءآج  َو  ِِهتَرْدُِقب ، ًاِملْظُم  َْلیَّللا  َبَهْذا  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا 
، دروآیم شتمحر  اب  ار  نشور  زور  هدُرب و  ار  کیرات  بش  شتردق  اب  هک  تسا  يدنوادخ  ِنآ  زا  ساپس  دمح و 

ینِْقباَف  َُهل  ینَْتیَْقبا  امَکَف  َّمُهللا  ِِهتَمِْعن ، یف  اَن  َو ا  ُهَئآیِض  یناسَک  َو  ِِهتَمْحَِرب ،
ياهزور  يارب  سپ  یتشادهگن  زور  نیا  ات  ارم  هک  هنوگنامه  ایادخ  مدوب ، شتمعن  زان و  رد  نم  هک  یلاح  رد  هتفرگ  ارف  ارم  شرون  و 

َنِم  ِهِْریَغ  یف  َو  ِهیف  ینْعَْجفَت  َو ال  ِِهلآ ، َو  ٍدَّمَُحم  ِِّیبَّنلا  یَلَع  ِّلَص  َو  ِِهلاْثمَِأل ،
زا نآ  ریغ  زور و  نیا  رد  و  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  تربمایپ  رب  و  رادهگن ، زین  نآ  دننام 

ُهَْریَخ  یْنقُزْرا  َو  ِِمثأَْملا ، ِباِستْکاَو  ِمِراحَْملا  ِباِکتْرِاب  ِماَّیَْألا ، َو  یلایَّللا 
زور و نیا  ریخ  و  نکم ، مراد  هّصغ  ناهانگ  ماجنا  اهمارح و  باکترا  رطاخ  هب  اهزور  اهبش و 

، ُهَدَْعب امَّرَش  َو  ِهیف  ام  َّرَشَو  ُهَّرَش  یّنَع  ْفِرْصاَو  ُهَدَْعب ، ام  َْریَخَو  ِهیف  ام  َْریَخَو 
رود نم  زا  ار  تسا  نآ  زا  دعب  هچنآ  تسا و  نآ  رد  هچنآ  زور و  نیا  ّرش  و  نادرگ ، میزور  ار  تسا  نآ  زا  دعب  هچنآ  تسا و  نآ  رد  هچنآ 

نک 
، َْکیَلَع ُدِمَتْعاِنآْرُْقلا  ِۀَمْرُِحب  َو  َْکَیلا ، ُلَّسََوتا  ِمالْسِْإلا  ِۀَّمِِذب  ّینا  َّمُهَّللا 

هطساو  هب  منکیم و  دامتعا  وت  رب  نآرق  تمرح  هب  موشیم و  لّسوتم  وت  هب  مالسا  هانپ  رد  نم  ایادخ 
َمُهللا  ِفِرْعاَف  َْکیََدل ، ُعِفْشَتْسا  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  یفَطْصُْملا  ٍدَّمَحُِمبَو 

ایادخ مبلطیم ، تعافش  تهاگرد  هب  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  هدیزگرب - دّمحم 
ِْضقا  َّمُهللا  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرا  ای  یتَجاح  َءآضَق  اِهب  ُتْوَجَر  یتَّلا  َِیتَّمِذ 

ایادخ نانابرهم ، نیرتنابرهم  يا  ریذپب ، مراد  ار  متجاح  ندش  هدروآرب  دیما  نآ  هطساو  هب  هک  ار  ینامیپ 
، َکُمَِعن اَّلا  اهُقیُطی  َو ال  َکُمَرَک ، اَّلا  اَهل  ُعِسَّتَی  ال  ًاسْمَخ ، ِسیمَْخلا  ِیف  یل 

درادن ار  نآ  تیفرظ  تیشخب  تمعن  زج  هتشادن و  ار  نآ  شیاجنگ  وت  مرک  زج  هک  روآرب  ارم  تجاح  جنپ  هبنشجنپ  زور  رد 
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، َِکَتبُوثَم َلیزَج  اِهب  ُّقِحَتْسا  ًةَدابِعَو  َِکتَعاط ، یلَع  اِهب  يْوقا  ًۀَمالَس 
مشاب  تگرزب  شاداپ  قحتسم  نآ  هطساو  هب  هک  یتدابع  ماجنا ) قیفوت  ، ) مبای تردق  تیگدنب  رب  نآ  هطساو  هب  هک  یتمالس  تمعن ) )

ِفْوَْخلا  ِِفقاوَم  یف  ینَنِمُْؤت  ْنا  َو  ِلالَْحلا ، ِقْزِّرلا  َنِم  ِلاْحلاِیف  ًۀَعَسَو 
كانسرت و ياهناکم  رد  تینمیا  اب  یشمارآ  و  ملاح ، رد  لالح  يزور  هار  زا  یشیاشگ  و 

یلَع  ِّلَصَو  َِکنْصِح ، یف  ِموُمُْغلاَو  ِموُمُْهلاِقِراوَط  ْنِمینَلَعَْجت  َو  َِکْنمِاب ،
و تراوج ، رد  اههّصغ  اههودنا و  موجه  زا  یهانپ 

َْتنا  َکَّنا  [، 1371] ًاِعفان ِۀَمیِْقلا  َمْوَی  ًاِعفاش ، ِِهب  یلُّسََوت  ْلَعْجاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم 
وت اریز  نادرگ ، دنمدوس  ملاح ) هب   ) تمایق زور  رد  تعافش  يارب  وا  هب  ار  ملّسوت  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب 
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[1372 .] َنیمِحاَّرلا ُمَحْرا 
. ینانابرهم نیرتنابرهم 

***

: هعمج زور  ياعد 

ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

، ِءآیْشَْألا ِءآنَف  َدَْعب  ِرِخْالا  َو  ِءآیْحِْإلا ، َو  ِءآْشنِْإلا  َْلبَق  ِلَّوَْألا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا 
، ایشا مامت  ندش  دوبان  زا  دعب  تسا  رخآ  و  ندرک ، هدنز  شنیرفآ و  زا  شیپ  تسا  لّوا  هک  تسا  يدنوادخ  ِنآ  زا  ساپس  دمح و 

ْنَم  ُبیخَی  َو ال  ُهَرَکَش ، ْنَم  ُصُْقنَی  َو ال  ُهَرَکَذ ، ْنَم  یْسنَی  يذَّلا ال  ِمیلَْعلا 
نآ دنکن  دیماان  و  دـیوگ ، ساپـس  ار  وا  هک  سک  ره  زا  ار ) شتمعن   ) دـهاکن دـنک و  دای  ار  وا  سک  ره  دربیمن  دای  زا  هک  ییاناد  دـنوادخ 

ار وا  هک  سک 
، ًادیهَش َِکب  یفَک  َو  َكُدِهْشا  ّینا  َّمُهَّللا  ُهاجَر ، ْنَم  َءآجَر  ُعَطْقَی  َو ال  ُهاعَد ،

تسا  یفاک  وت  یهاوگ  مریگیم و  هاوگ  ار  وت  نم  ایادخ  ددنب ، دیما  وا  هب  هک  ار  یسک  دیما  دنکن  عطق  دناوخب و 
َْتثََعب  ْنَم  َو  َکِشْرَع ، َۀَلَمَح  َو  َِکتاوامَس  َناَّکُسَو  َِکتَِکئالَم  َعیمَج  ُدِهْشاَو 
تشرع و نالماح  اهنامسآ و  نانکاس  ناگتشرف و  یمامت  مریگیم  هاوگ  و 

َْتنا  َکَّنا  ُدَهْشا  ّینا  َکِْقلَخ ، ِفانْصا  ْنِم  َْتاَْشنا  َو  َِکلُسُرَو ، َِکئآِیْبنا  ْنِم 
وت مهدیم  یهاوگ  نم  هک  مریگیم ) هاوگ   ) ياهدیرفآ تتاقولخم  زا  هچنآ  ياهدرک و  ثوعبم  هک  یناگداتسرف  ربمایپ و 

960 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
َِکلْوَِقل  َْفلُخ  َو ال  َلیدَع ، َو ال  ََکل  َکیرَش  َكَدْحَو ال  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ُهَّللا ال 

تراتفگ  رد  يرییغت  یگناگود و  يرادن ، ییاتمه  کیرش و  هک  ياهناگی  تسین ، وت  زج  يدوبعم  هک  یتسه  ییادخ 
ام ّيدا  َُکلوُسَرَو ، َكُْدبَع  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ًادَّمَُحم  َّنا  َو  َلیْدبَت ، َو ال 

ندناسر  يارب  هچنآ  هک  تسوت ، هداتسرف  هدنب و  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم - هک  نیا  تسین و 
اِمب َرََّشب  ُهَّنا  َو  ِداهِْجلا ، َّقَح  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  ِیف  َدَهاج  َو  ِدابِْعلا ، َیلا  ُهَْتلَّمَح 

یشاداپ  هب  دومن و  داهج  یگتسیاش  هب  یمارگ  زیزع و  دنوادخ  هار  رد  هدروآ و  اجب  یتشاذگ  شاهدهع  هب  ناگدنب  هب 
یلَع  یْنتِّبَث  َّمُهَّللا  ِباقِْعلا ، َنِم  ٌقْدِص  َوُه  اِمب  َرَْذنا  َو  ِباوَّثلا ، َنِم  ٌّقَح  َوُه 

ارم ماهدنز  هک  یمادام  ایادخ  دیناسرت ، تسا  قح  هک  يرفیک  زا  داد و  تراشب  تسا  قح  هک 
َْکنَُدل  ْنِم  یل  ْبَه  َو  ینَْتیَدَه  ْذا  َدَْعب  یْبلَق  ْغُِزت  َو ال  ینَْتیَیْحا  ام  َِکنید 

دوخ بناج  زا  و  نکم ، هارمگ  يدومن  متیاده  هکنآ  زا  دعب  و  رادب ، مدق  تباث  تنید  رب 
یْنلَعْجا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  یلَعَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُباَّهَْولا ، َْتنا  َکَّنا  ًۀَمْحَر ،

زا ارم  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ياهدنشخب ، رایسب  وت  اریز  شخبب  نم  هب  یتمحر 
ِضْرَف  ِءآدَِأل  ینْقِّفَوَو  ِِهتَْرمُز ، یف  ینْرُشْحا  َو  ِِهتَعیش ، َو  ِهِعاْبتا  ْنِم 
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رد تابجاو  ماجنا  رب  رادب  مقّفوم  و  نادرگ ، مروشحم  وا  هورگ  رد  هد و  رارق  شنایعیش  ناوریپ و 
َنِم  اِهلْهَِأل  َتْمَسَقَو  ِتاعاَّطلا ، َنِم  اهیف  َّیَلَع  َْتبَجْوا  ام  َو  ِتاعُمُْجلا ،

نآ  رب  رادب ) مقّفوم   ) ياهدومرف و بجاو  نم  رب  تاعاط  زا  هچنآ  هعمج و  ياهزور 
[1373 .] ُمیکَْحلا ُزیزَْعلا  َْتنا  َکَّنا  ِءآزَْجلا ، ِمْوَی  یف  ِءآطَْعلا 

. ییاناد یمارگ و  وت  اریز  ياهدومن  تمسق  نآ  لها  هب  تمایق  زور  رد  هک  یشاداپ 
: هتکن

ياهسرد هک  دننک  ّتقد  هتفه  ياهزور  ياوتحمرپ  هاتوک و  ياهاعد  نیا  رد  ناناوج - ًاصوصخم  نامیا - لها  همه  هک  تسا  بوخ  ردقچ 
. تسا هتفهن  اهنآ  رد  یّمهم  رایسب 

ار ناسنا  حور  زور ، مامت  رد  دـناوتیم  ددرگ  ّتقد  نآ  یناعم  رد  یمک  دوش و  هدـناوخ  هاـتوک  ياـهاعد  نیا  حبـص  زاـمن  زا  دـعب  هاـگ  ره 
. دیامن یعامتجا  یقالخا و  ینید و  ياهّتیلوئسم  هب  هّجوت  ادخ و  هب  قشع  زا  راشرس 
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هعمج زور  بش و  لامعا  تلیضف و  مهن : لصف 

هراشا

 » تیاور ساسا  رب  دهاوخب  هک  یسک 
[1374 «] اَهل اوُدَّصرَتَف  الأ  ٌتاحَفَن  ْمُکِرْهَد  ِماَّیَأ  ِیف  ِهَِّلل  َّنِإ 

هعمج زور  بش و  تصرف  اهتـصرف ، نیرتهب  زا  یکی  هک  دنادب  دیاب  دشاب ، تمحر  ياهمیـسن  شزو  دّصرتم  بسانم و  ياهتـصرف  راظتنا  رد 
ناـهانگ ترفغم ، اـب  ار ؛ شتمحر  مه  دـنک و  بلج  شیوـخ  يوـس  هب  ار  قـح  ترـضح  ترفغم  مه  نآ ، رد  دـناوتیم  هک  یتـصرف  تسا ؛

. دروآ تسد  هب  هدنیآ  ياهزور  رد  دیدج  یشالت  يارب  هزات  يورین  و  هدومن ، ناربج  ار  اهدوبمک  تمحر ، اب  دناشوپب و  ار  هتشذگ 
زا یـضعب  هب  هک  هدـش  دراو  هنیمز  نیا  رد  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  تاـیاور  رد  هک  تسا  یناوارف  تاریبعت  دراد ، تلـالد  هتکن  نیا  رب  هچنآ 

: دوشیم هراشا  اهنآ 
: دیآیم تسد  هب  دنکیم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  زا  دوخ  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  یتیاور  زا  - 1

، اـههام ناـیم  رد  ار و  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  ایـصوا ، ناـیم  رد  ار و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  اـیبنا ، ناـیم  رد  هک  ییادـخ 
ماما زا  رگید  يریبعت  رد  و  [ 1375 .] تسا هدرک  باختنا  ار  هعمج  زور  اهزور ، نایم  رد  دیزگرب ، ار  ردـقلاۀلیل  اهبـش ، نایم  رد  ار و  ناضمر 

ثیدح رد  - 2 [ 1376 «.] ار هعمج  زور  ماّیا ، نایم  زا  تسا و  هدیزگرب  ار  يزیچ  ایـشا ، مامت  رد  دـنوادخ  : » تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص 
ياهدنس هب  - 3 [ 1377 .] دشاب هعمج  زور  زا  رتتلیضف  اب  هک  درکن  عولط  يزور  رب  دیـشروخ  میناوخیم : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يرگید 

: دهدیم ادن  راگدرورپ ) يوس  زا   ) هعمج بش  ياهتنا  ات  ادتبا  زا  ياهتـشرف  هک : تسا  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ربتعم 
دروم ات  تسه  ياهدـننک  رافغتـسا  ایآ  مریذـپب ؟ ار  شاهبوت  اـت  تسه  ياهدـننک  هبوت  اـیآ  منک ؟ شیاـطع  اـت  تسه  ياهدـننک  اـضاقت  اـیآ  »

ار ادـن  نیا  هتـسویپ  راد » هگن  تسد  يّرـش ! بلاـط  هک  یـسک  يا  و  يآ ، نم  يوـس  هب  يریخ ! بلاـط  هـک  یـسک  يا  مـهد ؟ رارق  شترفغم 
نیمه ریظن  [ 1378 .] ددرگیمرب نامـسآ  توکلم  رد  شدوخ  هاگیاج  هب  درک  عولط  حبـص  هک  ینامز  دنک ، عولط  حبـص  هکنیا  ات  دهدیم 

ایند و تاجاح  اب  طابترا  رد  مالسلا ،) هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  قباطم   ) رگید ربتعم  دنس  هب  نایب 
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962 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، ناحبس دنوادخ  بناج  زا  شرع  قوف  زا  ملظ ، زا  تاجن  نادنز و  زا  یصالخ  نارامیب ، يافش  يزور ، ندش  دایز  ناهانگ ، زا  هبوت  ترخآ ،

داد هدعو  شنادنزرف  هب  مالسلا  هیلع  بوقعی  ترضح  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  - 4 [ 1379 .] دوشیم هداد  ادن 
« ) منکیم رافغتسا  امش  يارب  يدوز  هب  : » دومرف و 

[1380  ] یِّبَر ْمَُکل  ُرِفْغَتْسَأ  َفْوَس 
بحتسم - 5 [ 1381 .] دوب هعمج  بش  ناهاگرحس  ددرگ ، عقاو  لوبق  دروم  وا  تساوخرد  ات  تفرگ  رظن  رد  رافغتـسا  نیا  يارب  هک  ینامز  و 
تـسدب مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تیاور  زا  نوچ  دور ، دجـسم  هب  رگید  ياـهزور  زا  رتدوز  ناـضمر ، هاـم  هعمج  ًاـصوصخ  هعمج ، زور  تسا 

تایاور زا  یضعب  قبط  - 6 [ 1382 .] دنسیونیم ار  دجسم  هب  ناگدنوشدراو  یماسا  دنیآیم و  دورف  هعمج  زور  نیبّرقم ، هکئالم  هک  دیآیم 
هب هعمج - ياهزور  رد  صوصخ  هب  هراومه - دیاب  [ 1383 .] دنکیم روهظ  هعمج  زور  رد  فیرـشلاهجرف - یلاعت  هَّللالّجع  دّمحملآ - مئاق 

لاعتم رداق  دـنوادخ  زا  ار  شروهظ  رد  لیجعت  مینک و  ینارون  تیرـشب  ناهج  یجنم  نآ  دای  اب  ار  دوخ  تاسلج  میـشاب و  ترـضح  نآ  دای 
. میهاوخب

: هعمج بش  لامعا 

: دوشیم افتکا  اهنآ  زا  یضعب  رکذ  هب  اجنیا  رد  تسا ، ناوارف  رایسب  هدش ، لقن  هعمج  بش  يارب  هک  یلامعا 
رکذ - 1

ِهَّللا  َناْحبُس  ُهَّللا ، اَّلا  َهلإ  ال 
و

ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 
تسا بوخ  هک  دوشیم  هدافتسا  تایاور  زا  یضعب  زا  هک  تسا  هّجوت  لباق  - 2 [ 1384 .] تسا دنوادخ  هژیو  فطل  ببس  هک  دیوگب  دایز  ار 

هب [ 1385 .] دنکن لیم  دوشیم  هعمج  تادابع  ماجنا  يارب  وا  فعض  ببس  هک  يزیچ  دور و  هعمج  زور  بش و  لابقتسا  هب  هبنـشجنپ  زور  زا 
زور زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحـصا  هک  دش  هداد  ربخ  نم  هب  مسق  ادخ  هب  دومرف : هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ربتعم  دنس 

تسا بحتسم  زین  و  [ 1386 .] تسا دودحم  یتصرف  نیملسم  يارب  هعمج  تصرف  نوچ  دندرکیم ، هدامآ  هعمج  زور  يارب  ار  دوخ  هبنشجنپ 
: دنک رافغتسا  تروص  نیا  هب  هبنشجنپ  زور  رخآ  رد 

ٍْدبَع ََۀبَْوت  ِْهَیلا  ُبُوتا  َو  ُموُّیَْقلا ، ُّیَْحلا  َوُه  اَّلا  َهلا  يذَّلا ال  َهَّللا  ُرِفْغَتْسا 
دننامه منکیم ، هبوت  شهاگرد  هب  مبلطیم و  شزرمآ  تسین  هدنیاپ  هدنز و  وا  زج  يدوبعم  هک  يدنوادخ  زا 

963 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ًاعْفَن َو ال  ًالْدَع ، َو ال  ًافْرَص  ِهِسْفَِنل  ُعیطَتْسَی  ال  ٍنیکَتْسُم ، ٍنیکْسِم  ٍعِضاخ 

دوس تعفنم و  بلج  شدوخ و  زا  ار  يدب  ندرک  رود  ییاناوت  هک  ییاونیب  ریقف  نتورف  هدنب  هبوت 
ٍدَّمَُحم یلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو  ًاروُُشن ، َو ال  ًاتْوَم  َو ال  ًةایَح  َو ال  ًاّرَض ، الَو 

دّمحم و رب  ادخ  دورد  درادن و  ار  تمایق  رد  ندشهدنز  گرم و  یگدنز و  نایز و  و 
[1387 .] ًامیلْسَت َمَّلَس  َو  ِراْربَْألا ، ِرایْخَْألا  َنیرِهاَّطلا  َنیبِّیَّطلا  ِِهتَْرتِعَو 

. داب نانآ  رب  ادخ  صوصخم  مالس  شراکوکین و  هدیزگرب و  هزیکاپ و  كاپ و  نادناخ 
***
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هعمج زور  بش و  هدـش : تیاور  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  ربـتعم  دنـس  هـب  نوـچ  دتـسرفب ؛ تاولـص  داـیز  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  - 3
: دومرف سپس  تسا ، دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولص  باوث  نتشون  اهنت  هعمج ، بورغ  ات  ناشراک  هک  دنیآیم  دورف  نامـسآ  زا  یناگتـشرف 

هللا یلـص  یمارگ  لوسر  يرگید  تیاور  قباطم  [ 1388 .] هبترم دـص  رگید  ياهزور  رد  تاولـص و  هبترم  رازه  ياهعمج  ره  رد  تسا  ّتنس 
، دـیتسرفب تاولـص  نم  رب  داـیز  هعمج  زور  بش و  ینعی  نشور ) رایـسب   ) رهزأ زور  و  هدنـشخرد ) رایـسب   ) اّرغ بش  رد  دوـمرف : هلآ  هیلع و 

نیا هب  تاولـص  تسا  بحتـسم  یتیاور  قباطم  [ 1389 .] تسا رتهب  دـشاب  رتشیب  هچره  راب و  دـص  دومرف : تسیچ ؟ داـیز  زا  دارم  دـش  لاؤس 
: دشاب تروص 

ْمُهَّوُدَع  ِْکلْهَأ  َو  ْمُهَجَرَف ، ْلِّجَع  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  »
زا ار  نانآ  نانمشد  نادرگ و  کیدزن  ار  اهنآ  جرف  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ 

[1390 «.] َنیرَخْآلا َو  َنیلَّوَْألا  َنِم  ِْسنِْإلاَو  ِّنِْجلا  َنِم 
. نک كاله  ناینیسپ  ناینیشیپ و  زا  سنا ، ّنج و 

ص، هدجـس ، صـصق ، لمن ، ءارعـش ، ءارـسا و  ياههروس  دـننام  اههروس  زا  یـضعب  توالت  يارب  ًاصوصخ  دـنک ؛ توـالت  داـیز  نآرق ، - 4
ياهباوث اههروس  نیا  زا  کی  ره  توالت  يارب  تسا و  هدـش  شرافـس  نارمع  لآ  هرقب و  ناخد ، مح  سی ، فهک ، هعمج ، هعقاو ، فاـقحا ،

. دنکیم راودیما  ار  بلق  هدنز و  ار  حور  هک  هدش  لقن  يرایسب 
هعمج و هروس  اشع  زامن  رد  دوش و  هدناوخ  دـیحوت  هروس  هعمج و  هروس  هعمج ، بش  برغم  زامن  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 5

هعمج  ياههروس  اشع  زامن  رد  يرگید  تیاور  قباطم  و   ) دناوخب یلعألا 1391 ] ّکبر  مسا  حّبس 
964 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

يرگید تیاور  رد  تسا ،) بوخ  دنک  باختنا  ار  مادک  ره  دـناوخب و  ار  نوقفانم 1393 ] هعمج و  یمّوس  تیاور  قباطم  و  [ 1392] رشح و 
: » دندومرف باوج  مناوخب ؟ يزیچ  هچ  هعمج  بش  تسا : هدش  لاؤس  ترضح  نآ  زا 

« ردقلا ۀلیل  یف  هانلزنا  ّانا 
و

دحا هَّللا  وه  لق  »
برغم هلفان  تعکر  راهچ  برغم ، زامن  زا  دعب  هعمج  بش  سک  ره  هدش : تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حیحص  دنـس  هب  - 6 [ 1394 «.]

: دیوگب هبترم  تفه  لفاون  زا  هدجس  نیرخآ  رد  دناوخب و  ار 
یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  ِمیظَْعلا ، َکِمْسا  َو  ِمیرَْکلا ، َکِهْجَِوب  َُکلَأْسَأ  ّینا  َّمُهَّللا  »

رب هک  مهاوخیم  وت  زا  تتمظع  اب  مان  هدنشخب و  تاذ  ّقح  هب  ایادخ 
«. َمیظَْعلا َِیْبنَذ  یل  َرِفْغَت  ْنَأ  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم 

. يزرمایب ار  مگرزب  هانگ  یتسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و 
رتهب - 7 [ 1395 .] دهد ماجنا  بش  ره  ار  لمع  نیا  هک  تسا  نآ  رتهب  و  دوشیم ، هدوشخب  شناهانگ  هکنیا  رگم  درادیمن  رب  هدجـس  زا  رس 

مارحا لاح  رد  رادهزور و  يارب  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حیحص  تیاور  رد  اریز  دشاب ؛ هتشاد  زیهرپ  رعش  ندناوخ  زا  تسا 
هچرگا دومرف : دشاب ؟ یّقح  رعـش  هچرگا  دـنکیم : لاؤس  يوار  دراد ، تهارک  رعـش  ندـناوخ  اهبـش  رد  هعمج و  زور  هّکم و  مرح  لخاد  و 
راعـشا هورکم ، رعـش  زا  دارم  هک  دـهدیم  ناشن  هدـش ، دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایاور  عومجم  هب  هاگن  مزال : يروآدای  [ 1396 .] دشاب قح 

هک دوب  ییاهيزادرپلایخ  ای  هدشیم و  هتفرگ  راک  هب  یـسک  ندرک  ماندب  وجه و  يارب  ّتیلهاج  ياهنامز  رد  صوصخ  هب  هک  تسا  یلطاب 
. دـشیم هدـناوخ  ای  هدورـس و  زاجمریغ  ياهینارتوهـش  ياضرا  ياتـسار  رد  نانز و  زا  نایورابیز  فصو  رد  يزاـجم و  ياهقـشع  هنیمز  رد 
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 » هلمج رد  انَخ »  » هب ریبعت  هلمج  زا  دروخیم ، مشچ  هب  تایاور  نیا  يالهبال  رد  هک  تسا  یتاریبعت  نایب  نیا  دهاش 
[1397 «] ِمْوَْیلا َِکلذ  یف  ٌةالَص  ُْهنِم  ْلَبُْقت  َْمل  انَْخلا  َنِم  ٍْرعِش  ِْتیَِبب  َلَّثَمَت  ْنَم 

 » هب ریبعت  رگید  تسازسان . نخس  شحف و  يانعم  هب  تغل  رد  انخ »  » نوچ تسا ؛ هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 
ًامَکَِحل ِْرعِّشلا  َنِم  َّنا 

 » هلمج زا  دعب  هک  تسا  « 
َسیْلبا  ْنِم  ُرعِّشلا 

زیمآتمکح راعشا  حدم  ماقم  رد  هلمج  نیا  هک  تسا  نشور  نوچ  [ 1398 .] تسا هدش  لقن  یمارگ  لوسر  زا  « 
965 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

هیلع اضر  ماما  ییارسرعش  یناوخرعش و  هنیمز  رد  هک  تسا  یتایاور  رگید  دوشیم . انثتـسا  لبق ، هلمج  رد  رعـش  ندوب  یناطیـش  زا  هک  تسا 
نآ هب  يرعش  ناوید  یّتح  دوشیم ، هدید  يدّدعتم  راعشا  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  لوقنم  تاملک  رد  و  [ 1399 ،] تسا هدش  دراو  مالسلا 

. تسا بوسنم  ترضح 
عقاو قباطم  غوردریغ و  راعـشا  تشذگ ، هک  یتیاور  نیلّوا  رد  قح » رعـش  ندوب  هورکم   » زا دوصقم  هک  تفریذپ  ناوتیم  تشذـگ  هچنآ  زا 

هک يرعـش  يرآ ، دهدیم : باوج  ترـضح  دشاب ؟ هتـشاد  ّتیعقاو  رعـش  ياوتحم  دشابن و  غورد  هچرگا  دنکیم : لاؤس  يوار  ینعی  تسا .
ندناوخ تفریذـپ  ناوتیم  هنوگچ  ّالا  و  دـشابن ، غورد  هچرگا  تسا  هورکم  دوش ، هدـناوخ  ای  هدورـس  فدـهیب  دـشاب و  تمکح  زا  یلاخ 

!؟ دشاب هتشاد  تهارک  هعمج  زور  ای  بش  رد  دنتسه  مالسلا  مهیلع  تمصع  تیبلها  دوخ  نآ  هدنیارس  هک  یناوارف  راعشا 
: تفگ هک  دنکیم  لقن  شردپ  زا  تیبلها ) فورعم  رعاش   ) تیمُک دنزرف  هک  تسا  یتیاور  نخس  نیا  دهاش 

هزاجا ماهتفگ ، امـش  هرابرد  یتایبا  نم  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  هک  مدرک  ضرع  مدیـسر ؛ مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  میالوم  تمدـخ  يزور  نم 
(. درادن رعش  ندناوخ  اب  یبسانت  و   ) تسا ضیبلا  ماّیا  نالا  هک  ینادیم  دومرف : مناوخب ؟ دیهدیم 

: راعشا نیا  ندناوخ  هب  مدرک  عورش  نم  ناوخب و  دومرف : تسا . مالسلا  مهیلع  تیبلها  امش  صوصخم  راعشا  نیا  مدرک : ضرع 
[ 1400  ...] ناولأ فرَص و  ُوذ  رهّدلا  ویناْکبأ  رهّدلا و  ِینکَحْضأ 

. تسین هعمج  زور  زا  رتمک  ضیبلا  مایا  ّتیمها  هک  تسا  نشور 
زا شّدج  زا  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  ارچ  دیامن . رافغتـسا  ناشّقح  رد  نانآ ، مان  رکذ  اب  دنک و  اعد  ینید  ناردارب  ّقح  رد  - 8

ار مالسلا  اهیلع  همطاف  مردام  هعمج  بش  رد  هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شردارب  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  يرغص  همطاف 
يارب هک  مدینـش  دـش و  علاـط  رجف  هکنیا  اـت  دروآیم  اـجب  هدجـس  درکیم و  عوکر  هتـسویپ  دوب ، هداتـسیا  تداـبع  بارحم  رد  هک  مدـید 
هنوگچ مردام ! مدرک : ضرع  درکن . بلط  يزیچ  شدوخ  يارب  هک  یلاح  رد  درکیم ، اـعد  ناوارف  ناـنآ ، یماـسا  رکذ  اـب  مه  نآ  نینمؤم ،

! » مدنزرف دومرف : ینکیمن ؟ اعد  دوخ  يارب  ینکیم ، اعد  نارگید  يارب  هک  تسا 
؛ راَّدلا َُّمث  ُراْجلا 

: هدش تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  ارچ  دنک ، اعد  ینید  ناردارب  زا  تاوما  ّقح  رد  ًاصوصخم  [ 1401 !«.] هناخ سپس  هیاسمه ، لّوا 
[1402 .] دوب دهاوخ  تشهب  لها  دنک  اعد  هعمج  بش  رد  دوخ  تاوما  ناردارب  زا  رفن  هد  يارب  سک  ره 

رد دـناوخب  بش  زاـمن  تساوخ  هعمج ، بش  رد  هک  یـسک  هدرک : تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ربتعم  دنـس  هب  عوبـسالالامج » - » 9
موس  تعکر  نورفاکلا ، اهّیا  ای  لق  دمح و  مود  تعکر  رد  دحا و  هَّللا  وه  لق  دمح و  لّوا ، تعکر 
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دمح مشش  تعکر  رد  مجن و  دمح و  ای  هدجـس و  مح  دمح و  مجنپ  تعکر  ّرثّدملا و  اهّیا  ای  دمح و  مراهچ  تعکر  هدجـس و  ملا  دمح و 
سان و دمح و  مهد  تعکر  قلف و  دمح و  مهن  تعکر  هعقاو و  دمح و  متـشه  تعکر  رد  سی و  دمح و  متفه  تعکر  رد  کُلم و  هروس  و 

[1403 .] دناوخب دحا  هَّللا  وه  لق  دمح و  مهدزای  تعکر 
***

: مینکیم افتکا  اهنآ  زا  دروم  دنچ  رکذ  هب  اجنیا  رد  ام  هک  دناوخب  ار  هدش  دراو  بش  نیا  يارب  هک  ییاهاعد  - 10
نیا رد  رگا  دـناوخب  هبترم  تفه  نآ  زور  ای  هعمج  بش  رد  ار  اـعد  نیا  سک  ره  هدـش : لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  زا  فلا )

: دوش تشهب  لخاد  دریمب  زور  ای  بش 
یف  َو  َِکتَما ، ُْنبا  َو  َكُْدبَع  اَنا  َو  ینَتْقَلَخ  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ّیبَر ال  َّمُهَّللا 

رد و  وت ، زینک  دنزرف  وت و  هدنب  نم  هک  یلاح  رد  يدیرفآ  ارم  تسین ، وت  زج  يدوبعم  هک  نم  راگدرورپ  يا  ایادخ ،
، ُْتعَطَتْسا اَم  َكِدْعَو  َو  َكِدْهَع  یلَع  ُْتیَْسما  َكِدَِیب ، یتَیِصانَو  َِکتَْضبَق 

ماهدناسر  بش  هب  ار  زور  وت ، هدعو  نامیپ و  رب  ماهتسناوت  هک  ییاج  ات  ماوت ، رایتخا  رد  وت و  تردق  تسد 
ُهَّنا ال یل  ْرِفْغاَف  یْبنَِذب  ُءُوبا  َو  َِکتَمِْعِنب  ُءُوبا  ُْتعَنَص ، ام  ِّرَش  ْنِم  َِکب  ُذوُعا 

اریز زرمایب  ارم  سپ  مراد ، رارقا  مهانگ  هب  فرتعم و  تتمعن  هب  مربیم ، هانپ  وت  هب  ماهداد  ماجنا  هچنآ  ّرش  زا 
[1404 .] َْتنا اَّلا  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی 

. دزرماین ار  ناهانگ  یسک  وت  زج 
هفرع زور  بش و  هعمج و  زور  بش و  تسا  بحتسم  دناهتـشون : یقاب » نب  دّیـس   » و یمعفک »  » و سوواط » نب  دّیـس   » و یـسوط » خیـش  ( » ب

: تسا نینچ  هدمآ ، یسوط  خیش  حابصم »  » رد هچنآ  قباطم  هک  دناوخب ، ار  اعد  نیا 
، ِهِْدفِر َءآجَر  ٍقُولْخَم  یلا  ٍةَدافِِول  َّدَعَتْسا  َو  َّدَعا  َو  َأَّیَهَت  َو  َأَّبَعَت  ْنَم  َّمُهَّللا 

هیده  دیما  هب  قولخم  رب  ندش  دراو  يارب  هدید  كرادت  هتخاس و  هدامآ  اّیهم و  زّهجم و  ار  دوخ  سک  ره  ایادخ 
، َكِْوفَع َءآجَر  يدادِْعتْسا  َو  یتَِئبْعَت  ِّبَر  ای  َْکَیلاَف  ِِهتَِزئآجَو ، ِِهِلئآن  َبَلَطَو 

توفع  دیما  هب  ماهتخاس  اّیهم  زّهجم و  وت  هاگرد  هب  ندیسر  يارب  ار  دوخ  نم  اراگدرورپ ، سپ  وا ، زا  یشاداپ  يدنمهرهب و  و 
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ِْهیَلَع  ُبیخَی  ْنَم ال  ای  یئآعُد  ْبِّیَُخت  الَف  َِکتَِزئآج ، َو  َِکِلئآن  َبَلَط  َو 
ینکن  سویأم  ار  ياهدننکتساوخرد  چیه  هک  يا  نکم ، سویأم  میاعد  رد  ارم  سپ  تشاداپ ، يدنمهرهب و  و 

َو ال ُُهْتلِمَع ، ِحلاص  ٍلَمَِعب  ًۀَِقث  َِکتآ  َْمل  ّیناَف  ٌِلئآن ، ُهُصُْقنَی  الَو  ٌِلئاس ،
هن  ماهدماین و  تهاگرد  هب  ماهداد  ماجنا  هک  ياهتسیاش  لمع  نانیمطا  هب  نم  دهاکن ، وت  مرک )  ) زا یششخب  چیه  و 

، ِْملُّظلاَو ِۀَئآسِْإلِاب  یسْفَن  یلَع  ًاّرِقُم  َُکْتیَتا  ُُهتْوَجَر ، ٍقُولْخَم  ِةَدافِِول 
مراد  رارقا  مدوخ  رب  متس  يدب و  هب  هک  یلاح  رد  ماهدمآ  تهاگرد  هب  هکلب  مشاب  راودیما  وا  هب  هک  ماهدش  دراو  یقولخم  هب 

يذَّلا  َكِْوفَع  َمیظَع  وُجْرا  َُکْتیَتا  َرْذُع ، َو ال  یل  َۀَّجُح  ْنِاب ال  ًافِرَتْعُم 
زا نآ  اب  هک  تگرزب  وفع  دیما  هب  مفرتعم ، مرادن  يرذع  لیلد و  هک  نیا  هب  و 

ِمْرُْجلا  ِمیظَع  یلَع  ْمِِهفوُکُع  ُلوُط  َکْعَنْمَی  ْمَلَف  َنیئِطاْخلا ، ِنَع  ِِهب  َتْوَفَع 
وت گرزب  ناهانگ  باکترا )  ) رب اهنآ  رارصا  سپ  ماهدمآ ، تهاگرد  هب  يرذگرد  ناراکاطخ 

ای ٌمیظَع ، ُهُْوفَع  َو  ٌۀَعِساو ، ُُهتَمْحَر  ْنَم  ایَف  ِۀَمْحَّرلِاب ، ْمِْهیَلَع  َتْدُع  ْنا 
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يا  تسا ، گرزب  تتشذگ  عیسو و  تتمحر  هک  یسک  يا  سپ  تشادنزاب ، اهنآ  هب  تمحر  زا  ار 
ْنِم  یْجُنی  َو ال  َکُْملِح ، اَّلا  َکَبَضَغ  ُّدُرَی  ال  ُمیظَع ، ای  ُمیظَع  ای  ُمیظَع 

يزیچ  درادن و  زاب  تملح  زج  ار  تمشخ  تمظع ، اب  يا  تمظع ، اب  يا  تمظع ، اب 
ییُْحت  یتَّلا  ِةَرْدُْقلِاب  ًاجَرَف  یهلا  ای  یل  ْبَهَف  َْکَیلا ، ُعُّرَضَّتلا  اَّلا  َکِطَخَس 

ینکیم  هدنز  ار  ناگدرم  نآ  اب  هک  یتردق  اب  نم  دوبعم  يا  سپ  دشخبن ، ییاهر  تمشخ  زا  تهاگرد  هب  يراز  هیرگ و  زج 
ََۀباجِْإلا ِینَفِّرَُعت  َو  یل  َبیجَتْسَت  یّتَح  ًاّمَغ  ینِْکلُْهت  َو ال  ِدالِْبلا ، َْتیَم  اِهب 

نک  مهاگآ  میاعد  تباجا  هب  ینک و  تباجا  ار  نم  ياعد )  ) هک ینامز  ات  نکم  مکاله  هّصغ  زا  و  نک ، اطع  نم  هب  یشیاشگ 
یب  ْتِمُْشت  َو ال  یلَجا  یهَتَنُم  یلا  ِۀَِیفاْعلا  َمْعَط  یْنقِذا  َو  یئآعُد  یف 

نادرگم  داش  نمشد  ارم  ناشچب و  نم  هب  رمع  نایاپ  ات  ار  یتمالس  معط  و 
ْنَمَف  ینَتْعَضَو  ْنا  یهلا  یُقنُع  ْنِم  ُْهنِّکَُمت  َو ال  َّیَلَع ، ُهْطِّلَُست  الَو  يّوُدَع 

يروایب  نییاپ  ارم  ماقم )  ) رگا نم  دوبعم  يا  نادرگم ، هریچ  نم  رب  ار  وا  و  نکم ، ّطلسم  نم  رب  ار  وا  و 
ْنَمَف  ینَتْکَلْها  ْنا  َو  ینُعَضَی  يذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ینَتْعَفَر  ْنا  َو  ینُعَفْرَی  يذَّلا  اَذ 

تسیک  سپ  ینک  مکاله  رگا  و  دروآ ، نییاپ  ارم  هک  تسیک  يرب  الاب  ارم  رگا  درب و  الاب  ارم  هک  تسیک 
َْسَیل  ُهَّنا  ُتِْملَع  ْدَق  َو  ِهِْرما ، ْنَع  َُکلَئْسَی  ْوا  َكِْدبَع ، یف  ََکل  ُضِْرعَی  يذَّلا  اَذ 

هک  متسناد  نیقی  هب  و  دنک ، لاؤس  وا  راک  زا  ای  دنک ، تیاکش  تاهدنب  نیا  دروم  رد  هک 
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، َتْوَْفلا ُفاخَی  ْنَم  ُلَْجعَی  امَّنا  َو  ٌۀَلَجَع ، َِکتَمِقَن  یف  َو ال  ٌْملُظ ، َکِمْکُح  یف 
دسرتیم تصرف  تشذگ  زا  هک  تسا  یسک  يارب  باتش  هلجع و  و  تسین ، یباتش  تباذع  رد  یمتس و  تینارمکح  رد 

ًاُّولُع َِکلذ  ْنَع  یهلا  ای  َْتَیلاعَت  ْدَق  َو  ُفیعَّضلا ، ِْملُّظلا  َیلا  ُجاتْحَی  امَّنا  َو 
رایسب روما  نیا  زا  وت  نم  دوبعم  يا  نیقی  هب  و  تسا ، ملظ  دنمزاین  ناوتان ، و 

َُکقِزْرَتْساَو  ینْرِجاَف  َِکب  ُریجَتْسا  َو  ینْذِعاَف  َِکب  ُذوُعا  ّینا  َّمُهللا  ًاریبَک ،
مبلطیم  يزور  وت  زا  و  هد ، مناما  سپ  مهاوخیم  ناما  وت  زا  و  هد ، مهانپ  سپ  ماهدنهانپ  وت  هب  ایادخ  يرترب 

ینْرُْصناَف  يّوُدَع  یلَع  َكُرِْصنَتْسا  َو  ینِفْکاَف  َْکیَلَع  ُلَّکََوتا  َو  یْنقُزْراَف 
. نک میرای  سپ  مبلطیم  يرای  وت  زا  منمشد  رب  هبلغ  يارب  و  نک ، متیافک  سپ  منکیم  لّکوت  وت  رب  و  هد ، میزور  سپ 

[1405 .] َنیمآ َنیمآ  َنیمآ  یل  ْرِفْغاَف  یهلا  ای  َكُرِفْغَتْسا  َو  یّنِعاَف  َِکب  ُنیعَتْساَو 
. ریذپب ار  میاعد  ریذپب ، ار  میاعد  ریذپب ، ار  میاعد  زرمایب ، ارم  سپ  مبلطیم  شزرمآ  وت  زا  و  نک ، مکمک  سپ  مهاوخیم  کمک  وت  زا  و 

. تشذگ هحفص 98 ) مود ، شخب   ) فورعم ياهاعد  شخب  رد  هک  لیمک  ياعد  ندناوخ  ج )
: » ياعد ندناوخ  د )

[1406  ...«] يوَْجن ِّلُک  َدِهاش  ای  َّمُهَّللا 
. تشذگ هحفص 842 )  ) مراهچ شخب  رد  دوشیم و  هدناوخ  زین  هفرع  بش  رد  هک 

: دیوگب هبترم  هد  ه )
َبِحاص  ای  ِۀَّیِطَْعلِاب ، ِْنیَدَْیلا  َطِساب  ای  ِۀَّیِرَْبلا ، یَلَع  ِلْضَْفلا  َِمئاد  ای  »

بحاص  هک  يا  ياهدوشگ ، ششخب  هب  ار  تناتسد  هک  يا  ياهدنشخب ، تاقولخم  هب  هشیمه  هک  يا 
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اَنل ْرِفْغا  َو  ًۀَّیِجَس ، يرَْولا  ِْریَخ  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِۀَِّینَّسلا ، ِبِهاوَْملا 
رد ار  ام  تسرف و  دورد  يوخ  قلخ و  رد  تاقولخم  نیرتهب  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  یگرزب ، ياهششخب 

[1407 «.] ِۀَّیِشَْعلا ِهِذه  یف  یلُْعلا  اَذ  ای 
. هبترمدنلب يا  زرمایب  هاگماش  نیا 

. دوشیم هدناوخ  زین  دیع  ياهبش  هّیلک  رد  فیرش  رکذ  نیا  يروآدای :
: تسا بحتسم  هعمج  بش  رحس  رد  اعد  نیا  ندناوخ  دناهتفگ : سوواط » نب  دّیس   » و یسوط » خیش  ( » و

یْبلَق  ْنِکْسا  َو  َكاضِر ، َةادَْغلا  َِیل  ْبَهَو  ِِهلآو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
، هد رارق  ملد  رد  ار  تفوخ  شخبب و  نم  هب  ار  تیدونشخ  هاگحبص  نیا  رد  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ 
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َمُهَّللا  َكاَّیا ، اَّلا  َفاخا  َو ال  َوُجْرا  یّتَح ال  َكاوِس ، ْنَّمَع  ُهْعَْطقاَو  َکَفْوَخ ،

ایادخ مسرتن ، وت  زج  یسک  زا  مدنبن و  دیما  وت  زج  یسک  هب  هکنیا  ات  نک ، ادج  تدوخ  ریغ  زا  ار  ملد  و 
، ِصالْخِْإلا َضْحَم  َو  ِنیقَْیلا ، َتابَث  یل  ْبَه  َو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص 

بان  صالخا  نیقی و  رد  يرادیاپ  نم  رب  شخبب  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب 
ِءآضَْقلِاب اضِّرلاَو  ِْربَّصلا ، َنِدْعَم  َو  ِۀَماِقتْسِْإلا ، َماَود  َو  ِدیحْوَّتلا ، َفَرَشَو 

اضق هب  تیاضر  يرابدرب و  ندعم  رادیاپ و  تماقتسا  یتسرپهناگی و  تفارش  و 
، َنیتِماَّصلا ِریمَض  یف  ام  ُمَْلعَی  ْنَم  ای  َنیِلئآَّسلا ، ِِجئاوَح  َیِضاق  ای  ِرَدَْقلاَو ،

ناگدننکتوکس  لد  ياهزار  ياناد  يا  ناگدننکتساوخرد ، ياهزاین  هدنروآرب  يا  شخبب ،) نم  هب  ار   ) ردق و 
یقْزِر  ْعِسْوا  َو  یْبنَذ  ْرِفْغاَو  یئاعُد  ْبِجَتْسا  َو  ِِهلآو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص 

هد  تعسو  ار  میزور  زرمایب و  ار  مهانگ  نک و  تباجا  ار  میاعد  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب 
ُحوُمُط  یهلا  یلْهاَو  ینید  یف  یناوْخا  َو  یسْفَن  یف  یِجئآوَح  ِْضقاَو 

ياهوزرآ  نم  دوبعم  يا  روآرب ، ار  ماهداوناخ  ینید و  ناردارب  دروم  رد  میاههتساوخ  میصخش و  ياههتساوخ  و 
، َْکیَلَع اَّلا  ْتَلَّطَعَت  ْدَق  ِمَمِْهلا  ُفِکاعَم  َو  َْکیََدل ، اَّلا  َْتباخ  ْدَق  ِلامْألا 

تسین  زاسراک  تسوت  هّجوتم  هک  یتّمه  زج  یلاع  ياهتّمه  و  هتفر ، داب  رب  تهاگرد  رد  زج  هنازاورپدنلب 
ای ُأَجَْتلُْملا ، َْکَیلا  َو  ُءآجَّرلا  َْتناَف  َْکَیلا ، اَّلا  ْتَمَس  ْدَق  ِلوُقُْعلا  ُبِهاذَمَو 

يا  تسوت ، هاگرد  هب  یگدنهانپ  دیما و  ییوت  سپ  تسا ، هدنام  هتسب  تسوت  يوس  هب  هک  یهار  زج  اهلقع  هار  و 
َنیبِراْهلا  َأَْجلَم  ای  یسْفَِنب  َْکَیلا  ُْتبَرَه  ٍلُوئْسَم ، َدَوْجا  َو  ٍدوُصْقَم ، َمَرْکا 

مشکیم  شود  رب  هک  یناهانگ  ینیگنس  اب  نایرارف  هانپ  يا  هدش ، تساوخرد  نیرتهدنشخب  هدش و  دصق  نیرتیمارگ 
يوِس  ًاِعفاش  َْکَیلا  یل  ُدِجا  يرْهَظ ال  یلَع  اُهلِمْحا  ِبُونُّذلا ، ِلاْقثِاب 

هکنیا  زج  مباییمن ، تهاگرد  هب  یعیفش  هک  یلاح  رد  ماهتخیرگ ، وت  هاگرد  هب 
ْنَم  ای  َنُوبِغاَّرلا ، ِْهیََدلام  َلَّما  َو  َنُوِبلاَّطلا ، ُهاجَر  ْنَم  ُبَْرقا  َکَّنِاب  یتَفِْرعَم 

يا دنراد ، وزرآ  تسوت  دزن  هک  ار  هچنآ  ناقاتـشم  و  دناهتـسب ، دیما  وت  هب  ناگدـننکتساوخرد  هک  یتسه  یـسک  نیرتکیدزن  وت  منادیم 
یسک 

یلَع  ِِهب  َّنَْتما  اَم  َلَعَج  َو  ِهِدْمَِحب ، َنُْسلَألا  َقَلْطا  َو  ِِهتَفِْرعَِمب ، َلوُقُْعلا  َقَتَف 
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نآ  هطساو  هب  هچنآ  و  یتخاس ، ایوگ  تشیاتس  هب  ار  اهنابز  و  يدوشگ ، تتخانش  اب  ار  اهلقع  هک 
ِناْطیَّشِلل  ْلَعَْجت  َو ال  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم و  یلَع  ِّلَص  ِهِّقَح ، ِۀَیِدْاَِتل  ٍءآفِک  یف  ِهِدابِع 

تسرف  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  يداد  رارق  تّقح  يادا  ربارب  رد  ياهداهن  ّتنم  شاداپ  ناونع  هب  تناگدنب  رب 
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[1408 .] اًلیلَد یلَمَع  یلع  ِلِطاْبِلل  َو ال  اًلیبَس ، یْلقَع  یلَع 
. هدم رارق  مرادرک  رب  لطاب  يارب  یتّجح  ملقع و  رب  نایعیش  ّطلست  يارب  یهار  و 

: نآرق ظفح  يارب  هعمج  بش  رد  ییاعد  زامن و 

دنکیم لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نانمؤم  ریما  زا  ساّبع  نبا  هک  دنادب  دنک  ادیپ  ار  نآرق  ظفح  قیفوت  دـهاوخیم  هک  یـسک 
ار هچنآ  دـنرب و  عفن  نآ  زا  زین  وت  نادرگاش  دـشخب و  عفن  وت  هب  نآ  اب  دـنوادخ  هک  مزومایب  وت  هب  ار  یتاملک  يراد  تسود  اـیآ  دومرف : هک 
بش و رخآ  ثلث  رد  رحـس  تقو  هعمج  بش  دومرف : هَّللا ، لوسر  اـی  يرآ  درک : ضرع  دوش ؟ تباـث  دریگ و  ياـج  تاهنیـس  رد  يزومآیم 

هروس دـمح  زا  سپ  لّوا  تعکر  رد  ناوخب ؛ مالـس ) کی  هب  تعکر  ود  ره   ) زامن تعکر  راهچ  زیخرب ، باوخ  زا  نآ  زا  لـبق  یتسناوتن  رگا 
هروس دمح و  مراهچ  تعکر  رد  ناخد و  دـمح ، زا  سپ  موس  تعکر  رد  و  هدجس 1409 ] ملا  هروس  دمح ، زا  سپ  مود  تعکر  رد  سی و 

لآ دّمحم و  رب  یهجو  نیرتهب  هب  روآ و  اجب  ادخ  يانث  دمح و  مالس ، زا  سپ  دناوخ ) نآرق  يور  زا  ناوتیم  ار  اههروس  ( ؛ ناوخب ار  کلم 
: وگب هاگنآ  نک ، رافغتسا  نانمؤم  يارب  سپس  تسرفب ، تاولص  دّمحم 

َفَّلَکَتا  ْنأ  ْنِم  ینْمَحْرا  َو  ینَْتیَْقبَأ ، ام  ًاَدبَأ  یصاعَْملا  ِكْرَِتب  ینْمَحْرا  َمُهَّللا 
دروخیمن نم  درد  هب  هچنآ  بلط  يارب  هک  نیا  زا  نک  محر  نم  رب  و  ماهدنز ، هک  ینامز  ات  ناهانگ  كرت  قیفوت  اب  نک  محر  نم  رب  ایادخ 

َمُهَّللا  یّنَع ، َکیضُْری  امیف  ِرَظَّنلا  َنْسُح  یْنقُزْرا  َو  ینینُْعی ، ام ال  َبَلَط 
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يادخ  يا  نک ، میزور  دزاسیم  دونشخ  نم  زا  ار  وت  هچنآ  رد  حیحص  صیخشت  و  مزادنا ، تمحز  هب  ار  دوخ 

، ُماُری يذَّلا ال  ِّزِْعلا  َو  ِمارْکْإلا ، َو  ِلالَْجلا  اَذ  ِضْرْالاَو ، ِتاومَّسلا  َعیَدب 
دنک وزرآ  ار  نآ  دناوتیمن  سک  چیه  هک  یتّزع  يراوگرزب و  هوکش و  بحاص  يا  نیمز ، اهنامسآ و  هدنروآدیدپ 

َْظفِح یْبلَق  َمِْزُلت  ْنَأ  َکِهْجَو ، ِرُون  َو  َِکلالَِجب  ُنمْحَر ، ای  ُهَّللا  ای  َُکلَأْسَأ 
هک  هنوگنامه  مهاوخیم  وت  زا  تتاذ  ّتینارون  هوکش و  هب  هدنشخب ، يا  ادخ ، يا 

، یّنَع َکیضُْری  يذَّلا  ِوْحَّنلا  یَلَع  ُهَُوْلتَأ  ْنَأ  یْنقُزْرا  َو  ِهینَتْمَّلَع ، امَک  َِکباتِک 
. ینادرگ میزور  دزاسیم  دونشخ  نم  زا  ار  وت  هک  هنوگنآ  ار  شتوالت  يراداو و  نآ  ظفح  هب  ار  ملد  یتخومآ ، نم  هب  ار  تنآرق 

يذَّلا ال ِّزِْعلا  َو  ِمارْکْالا ، َو  ِلالَْجلا  اَذ  ِضْرَْألا ، َو  ِتاومَّسلا  َعیَدب  َّمُهَّللا 
ار نآ  دناوتیمن  سک  چیه  هک  یتّزع  يراوگرزب و  هوکش و  بحاص  يا  نیمز  اهنامسآ و  هدنروآدیدپ  يادخ  يا 
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َِکباتِِکب  َرِّوَُنت  ْنا  َکِهْجَو ، ِرُون  َو  َِکلالَِجب  ُنمْحَر ، ای  ُهَّللا  ای  َُکلأْسا  ُماُری ،

ینادرگ  نشور  تنآرق  هب  ار  مناگدید  مهاوخیم  وت  زا  تتاذ  ّتینارون  هوکش و  هب  هدنشخب  يا  ادخ ، يا  دنک  وزرآ 
ْنَع  ِِهب  َجِّرَُفت  ْنا  َو  یناِسل ، ِِهب  َِقلُْطت  ْنا  َو  يرْدَص  ِِهب  َحَرْشَت  ْنا  َو  يرََصب 
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هب  نآ  اب  ینک و  ایوگ  نآ  هب  ار  منابز  يراد و  هداشگ  نآ  هب  ار  ماهنیس  و 
َو ال َكُْریَغ ، ِْریَْخلا  یَلَع  ینِینُْعی  ُهَّناَف ال  ینََدب ، ِِهب  َلِمْعَتْسَت  ْنا  َو  یْبلَق ،

و دنکن ، کمک  ریخ  راک  هب  ارم  یسک  وت  زج  اریز  يزادنا ، راک  هب  نآ  اب  ار  مندب  یشخب و  شمارآ  مبلق 
«. ِمیظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  ّالِإ  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  َو ال  َْتنَأ  اَّلِإ  ِهیتُْؤی 

. تسین تمظع  اب  هبترمدنلب و  دنوادخ  يوس  زا  زج  ییورین  هاگهانپ و  دهدن و  نم  هب  ار  نآ  قیفوت  یسک  وت  زج 
[1410 .] روآ اجب  هعمج  بش  تفه  ای  بش ، جنپ  ای  هعمج ، بش  هس  رد  ار  لمع  نیا  دومرف : سپس 

: تاجاح ندش  هدروآرب  يارب  مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  هسّدقم  هیحان  زا  يزامن  اعد و 

رـصع ماما  هسّدقم  هیحان  زا  دنکیم : لقن  یـسربط  نسح  نب  لضف  یلعوبا  حاجنلا » زونک   » زا تاوعّدلا » جـهم   » زا یـسلجم » هماّلع   » موحرم
رد دنک و  لسغ  بش ، فصن  زا  دعب  هعمج  بش  دشاب ، هتـشاد  یتجاح  ادـخ  دزن  یـسک  ره  هک : دـش  رداص  ثیدـح  نیا  هیلع ) هَّللا  مالـس  )

دمح و هروس  عورـش  زا  سپ  تعکر  ره  رد  دناوخب ، زامن  تعکر  ود  تسا ) هداد  رارق  زامن  ّلحم  هناخ ، رد  هک  ار  یّلحم   ) شدوخ ياّلـصم 
 » هلمج هب  ندیسر 

نیعتسن  كاّیا  دبعن و  كاّیا 
دناوخب و ار  دیحوت  هروس  رابکی  سپـس  دناسرب ، نایاپ  هب  دهد و  همادا  ار  دمح  هروس  هّیقب  نآ ، مامتا  زا  سپ  دنک و  رارکت  ار  نآ  راب  دص  « 

رگم دوشیم ، هدروآرب  دشاب  هچره  شتجاح  ًاعطق  هک  دناوخب  ار  لیذ  ياعد  زامن ، مامتا  زا  سپ  دیوگب ، راب  تفه  ار  دوجس  عوکر و  رکذ 
: دشاب نآ ) دننام  و   ) محر عطق  هب  طوبرم  هکنیا 

َْکنِم  ََکل ، ُۀَّجُْحلاَف  َُکْتیَصَع  ْنا  َو  ََکل ، ُةَدِمْحَْملاَف  َُکتْعَطا  ْنا  َّمُهَّللا 
، تسوت يارب  ناهرب  لیلد و  سپ  منک  تینامرفان  رگا  یشیاتس و  هتسیاش  سپ  منک  تتعاطا  رگا  ایادخ 

، َرَفَغ َو  َرَّدَق  ْنَم  َناْحبُس  َرَکَش ، َو  َمَْعنا  ْنَم  َناْحبُس  ُجَرَْفلا ، َْکنِم  َو  ُحْوَّرلا 
هدومن ریدقت  هک  نآ  تسا  هّزنمو  كاپ  دوش ، يرازگساپس  هداد و  تمعن  هک  نآ  تسا  هّزنم  كاپ و  تسوت ، بناج  زا  شیاشگ  شیاسآ و 

، دزرمآ و 
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َوُه َو  َْکَیلا ، ِءآیْشَْألا  ِّبَحا  یف  َُکتْعَطا  ْدَق  ّیناَف  َُکْتیَصَع  ُْتنُک  ْنا  َّمُهَّللا 

، مدومن تتعاطا  تسوت  هب  نامیا  نامه  هک  تهاگرد  رد  روما  نیرتبوبحم  رد  یلو  مدومن  تینامرفان  رگا  ایادخ ،
ال َّیَلَع ، ِِهب  َْکنِم  ًاّنَم  ًاکیرَش ، ََکل  ُْعدا  َْمل  َو  ًاَدلَو ، ََکل  ْذِخَّتا  َْمل  َِکب ، ُنامیْالا 

هن  نم ، رب  وت  بناج  زا  تسا  یتّنم  نیا  هک  مدناوخن  تیارب  ییاتمه  هدرکن و  باختنا  وت  يارب  يدنزرف 
َال َو  ِةََرباکُْملا ، ِهْجَو  ِْریَغ  یلَع  یهلا  ای  َُکْتیَصَع  ْدَق  َو  َْکیَلَع ، ِِهب  یّنِم  ًاّنَم 

هن  ّربکت و  يور  زا  هن  مدومن  تینامرفان  رگا  نم  دوبعم  يا  وت و  رب  نم  بناج  زا  یتّنم 
َياوَه  ُْتعَطا  ْنِکلَو  َِکتَِّیبُوبُِرل ، ِدوُحُْجلا  َالَو  َِکتَّیِدُوبُع ، ْنَع  ِجوُرُْخلا 

مدومن  تعاطا  ار  مسفن  ياوه  هکلب  دوب ، تیراگدرورپ  راکنا  هن  تیگدنب و  زا  ندش  جراخ 
ُْریَغ یبُونُِذبَف  یْنبِّذَُعت  ْناَف  ُنایَْبلا ، َو  َّیَلَع  ُۀَّجُْحلا  َکَلَف  ُناْطیَّشلا ، ِینَّلَزاَو 

نم  رب  ینک  باذع  مناهانگ  هطساو  هب  ارم  رگا  سپ  تسوت ، ِنآ  زا  نم  هیلع  رب  نایب  لیلد و  سپ  درک  هارمگ  ارم  ناطیش  و 
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ُمیرَک  ای  ُمیرک  ای  ٌمیرَک ، ٌداوَج  َکَّناَف  ینْمَحَْرت  َو  یل  ْرِفْغَت  ْنا  َو  یل  ٍِملاظ 
هزادـنا هب  * ) راوگرزب يا  راوگرزب ، يا  يراوـگرزب ، هدنـشخب و  وـت  نیقی  هب  سپ  ینک  محر  نم  رب  هدـیزرمآ و  ارم  رگا  ياهدرکن و  یملظ 

: دیوگب سپس  دهد ،) همادا  ینالوط  سفن  کی 
ٍءْیَش ُّلُکَو  ٍءْیَش ، ِّلُک  ْنِم  ًانِمآ  ای 

زیچ همه  هک  یلاح  رد  زیچ ، ره  زا  نمیا  يا  ******************** 
، َْکنِم ٍءْیَش  ِّلُک  ِفْوَخ  َو  ٍءْیَش ، ِّلُک  ْنِم  َِکْنمِاب  َُکلَئْسا  ٌرِذَح ، ٌِفئآخ  َْکنِم 

دراد وت  زا  زیچ  ره  هک  یسرت  زیچ و  همه  زا  تینمیا  ّقح  هب  تسا ، كانمیب  ناسرت و  وت  زا 
یلْها  َو  یسْفَِنل  ًاناما  ینَیِطُْعت  ْنا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا 

هداوناخ  نم و  هب  یشخب  ینمیا  یتسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخیم  وت  زا 
ْنِم  َرَذْحا  الَو  ًادَحا ، َفاخاال  یّتَح  َّیَلَع ، ِِهب  َتْمَْعنا  ام  ِِرئآس  َو  يْدلُوَو 

، مسارهن يزیچ  زا  هاگچیه  مسرتن و  يدحا  زا  ات  يداد ، تمعن  نم  هب  نآ  هطساو  هب  هک  ییاهزیچ  مامت  منادنزرف و  و 
َِیفاک  ای  ُلیکَْولا ، َمِْعن  َو  ُهَّللا  اَُنبْسَح  َو  ٌریدَق ، ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنا  ًاَدبا ، ٍءْیَش 

شخب  ییاهر  يا  تسا ، تسرپرس  نیرتهب  تسا و  یفاک  ار  ام  دنوادخ  ییاناوت و  زیچ  ره  رب  وت  نیقی  هب  اریز 
ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َِیفاک  ای  َو  َنْوَعِْرف ، یسُوم  َِیفاک  ای  َو  َدوُرُْمن ، َمیهاْربا 

ادخ دورد  هک  دّمحم - شخب  ییاهر  يا  نوعرف و  ّرش  زا  یسوم  شخبییاهر  يا  و  دورمن ، ّرش  زا  میهاربا 
ْنا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َُکلَئْسا  َبازْحْالا ، ِِهلآ  ِْهیَلَع و 

یتسرف و دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخیم  وت  زا  قدنخ ) گنج  رد   ) بازحا ّرش  زا  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب 
973 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

. ٍنالُف ِْنب  ِنالُف  َّرَش  ینَیِفْکَت 
. شخب ییاهر  نالف  رسپ  نالف  ّرش  زا  ارم 

نمشد نیرتگرزب  هک  ار  ناطیش  مان  دناوتیم  درادن ، یّـصاخ  نمـشد  رگا  دروآ و  نابز  رب  ار  شیوخ  نمـشد  مسا  نالف  نب  نالف  ياج  هب  )
(. دربب ار  مالسا  نانمشد  مان  ای  تسا 

دروآ و اجب  ار  زامن  نیا  هک  تسین  ینمؤم  نز  ای  درم  چیه  هکارچ  دیامن  عّرـضت  ادخ  دزن  دنک و  بلط  ار  شتجاح  دور و  هدجـس  هب  سپس 
 .... دوشیم هدوشگ  وا  يور  هب  اعد  تباجا  يارب  نامسآ  ياهرد  هکنیا  رگم  دناوخب  ار  اعد  نیا 

: » دومرف هاگنآ 
؛ ِساَّنلا یَلَع  َو  اْنیَلَع  ِهَّللا  ِلْضَف  ْنِم  َِکلذ 

[1411 «.] تسا مدرم  رب  تیبلها و  ام  رب  دنوادخ  لضف  زا  اعد  زامن و  نیا 

: هعمج زور  لامعا 

: » دیوگب هبترم  دص  هعمج  زور  رد  حبص  زامن  حبص و  هلفان  نیبام  سک  ره  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  - 1
ِْهَیلِإ  ُبُوتَأ  َو  یِّبَر  َهَّللا  ُرِفْغَتْسا  ِهِدْمَِحب ، َو  ِمیظَْعلا  َیِّبَر  َناْحبُس 

( ّتین صولخ  يور  زا   ) هبترم هس  هعمج  زور  حبـص  زامن  زا  شیپ  هک  یـسک  - 2 [ 1412 .] دنکیم انب  شیارب  تشهب  رد  ياهناخ  دـنوادخ  « 
: » دیوگب
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ِْهَیلِإ  ُبُوتَأ  َو  ِموُّیَْقلا ، ُّیَْحلا  َوُه  اَّلِإ  َهلا  يذَّلا ال  َهَّللا  ُرِفْغَتْسا 
اب دّـمحم  لآ  دـّـمحم و  رب  تاولــص  زا  زور  نـیا  رد  یلمع  چــیه  - 3 [ 1413 .] دـشاب دایز  رایـسب  دـنچره  دوشیم ، هدـیزرمآ  شناهانگ  « 
رد و  [ 1415 ،] دوشیم جـئاوح  ندـش  هدروآرب  ثعاب  هعمج  زور  رد  تاولـص  راب  دـص  رگید : یثیدـح  قباطم  و  [ 1414 ،] تسین رتتلیضف 

رتبوبحم دّمحم  لآ  دّـمحم و  رب  تاولـص  زا  نم  دزن  هعمج  زور  رد  یتدابع  دومرف : هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رگید  یتیاور 
هعمج ریغ  هعمج و  زور  حبـص  زامن  رهظ و  زامن  زا  دـعب  سک  ره  هدـمآ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  يرگید  تیاور  رد  و  [ 1416 .] تسین

: » دیوگب
ْمُهَجَرَف  ْلِّجَع  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

نبا  » ردقلالیلج خیـش  رگید ، یتیاور  قباطم  و  [ 1417 .] دـنک كرد  ار  فیرّـشلا ) هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع   ) مئاق ترـضح  هکنیا  ات  دریمن  « 
دّمحم و رب  تاولص  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مدینش  دیوگیم : ریصبوبا  هک  هدرک  لقن  یطنزب » عماج   » زا رئارـس »  » باتک رد  سیردا »

لداعم  رصع  رهظ و  نیبام  دّمحم  لآ 
974 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: دیوگب زین  هعمج  زور  رصع  زا  دعب  تسا و  زامن  تعکر  داتفه 
ِلَْضفِاب  َنیّیِضْرَْملا  ِءایِصْوَْألا  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

نیرترب  اب  تسرف و  دورد  هدیدنسپ  نانیشناج  نامه  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  تیاهدورد  نیرتهب  اب  ایادخ 
یلَع  َو  ْمِْهیَلَع  ُمالَّسلاَو  َِکتاکََرب ، ِلَْضفِاب  ْمِْهیَلَع  ْكِرابَو  َِکتاوَلَص ،

رب نانآ و  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  دورد و  هد و  تکرب  نانآ  هب  تیاهتمحر 
[1418 .] ُُهتاکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ْمِهِداسْجا ، َو  ْمِهِحاوْرا 

. داب ناشیاهمسج  حاورا و 
رد - 4 [ 1419 .] تسا هدش  لقن  رایسب  ياهتلیضف  اب  ربتعم و  رایسب  ياهدنس  اب  ثیدح ، خیاشم  بتک  رد  توافت ) يرادقم  اب   ) تاولص نیا 

نخـس هکنآ  زا  شیپ  حبـص  زامن  زا  دـعب  - 5 [ 1420 .] دـناوخب دـیحوت  هروس  مود  تعکر  رد  هعمج و  هروـس  لّوا  تعکر  رد  حبـص  زاـمن 
: دشاب رگید  هعمج  ات  هعمج  نیا  زا  وا  ناهانگ  هراّفک  ات  دناوخب  ار  اعد  نیا  دیوگب 

ْوا ٍْفلَح ، ْنِم  اهیف  ُْتفَلَح  ْوا  ٍلْوَق ، ْنِم  ِهِذه  یتَعُمُج  یف  ُْتُلق  ام  َّمُهَّللا 
ای مدرک  دای  نآ  رد  هک  يدنگوس  ره  ای  متفگ  هعمج  نیا  رد  هک  ینخس  ره  ایادخ 

ْنا  ُْهنِم  َْتئِش  امَف  ِهِّلُک ، َِکلذ  ْيَدَی  َْنَیب  َُکتَّیِشَمَف  ٍرْذَن ، ْنِم  اهیف  ُتْرَذَن 
یهاوخ  هک  ار  روما  نیا  زا  مادک  ره  هک  تسا ، نم  يور  شیپ  روما  نیا  مامت  رد  وت  تساوخ  سپ  مدومن ، نآ  رد  هک  يرذن 

یّنَع  ْزَواَجت  َو  یل  ْرِفْغا  َّمُهللا  ْنُکَی ، َْمل  ُْهنِم  ْأَشَت  َْمل  ام  َو  َناک ، َنوُکَی 
رذگرد نم  هانگ )  ) زا زرمایب و  ارم  ایادخ  دوشیمن ، ماجنا  یهاوخن  هک  ار  مادک  ره  دوشیم و  ماجنا 

[1421 .] ِْهیَلَع یتَنْعَلَف  َْتنََعل  ْنَم  َو  ِْهیَلَع ، یتاولَصَف  ِْهیَلَع  َْتیَّلَص  ْنَم  َّمُهللا 
. داب وا  رب  زین  نم  تنعل  ینک ، تنعل  هک  ره  رب  داب و  وا  رب  زین  نم  دورد  یتسرف  دورد  هک  ره  رب  ایادخ 

***
باتفآ  ات  ددرگ  تابیقعت  لوغشم  دنیشنب و  هعمج  زور  رد  حبص  زامن  زا  دعب  سک  ره  تسا : تیاور  رد  - 6

975 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
تیاور یـسوط » خیـش  - » 7 [ 1422 .] دـهد رارق  وا  يارب  هـجرد  داـتفه  تـشهب ) یلاـع  تاـماقم   ) یلعا سودرف  رد  دــنوادخ  دــنک  عوـلط 
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: دناوخب ار  اعد  نیا  هعمج  زور  حبص  زامن  بیقعت  رد  هک  تسا  بحتسم  تساهدرک :
یتَقاف  َو  يْرقَف  َمْوَْیلا  َْکَیلا  ُْتلَْزنا  َو  یتَجاِحب  َْکَیلا  ُتْدَّمَعَت  ّینا  َّمُهللا 

، ماهدروآ تهاگرد  هب  ار  میگدنامرد  جایتحا و  زاین و  زورما  و  ماهتسب ، دیما  وت  هب  متجاح  اب  ایادخ 
َُکتَمْحَر  َو  َُکتَرِفْغََمل  َو  یلَمَِعل  یّنِم  یجْرا  َِکتَرِفْغَِمل  اَن  اَف  یتَنَکْسَمَو 

تتمحر  شزرمآ و  نیقی  هب  و  مرتراودیما ، دوخ  رادرک  زا  تشزرمآ  هب  نم  سپ 
ِریْسیَت َو  اْهیَلَع ، َِکتَرْدُِقب  یل  ٍۀَجاح  ِّلُک  َءآضَق  َّلَوَتَف  یبُونُذ  ْنِم  ُعَسْوا 

وت يارب  نآ  ماجنا  يراد و  نآ  رب  هک  یتردق  اب  ار  میاهتجاح  همه  ندروآرب  ریگ  هدهع  رب  سپ  تسا ، نم  ناهانگ  زا  رتعیسو 
َْمل  َو  َْکنِم ، اَّلا  ُّطَق  ًاْریَخ  ْبِصا  َْمل  ّیناَف  َْکَیلا ، يْرقَِفل  َو  َْکیَلَع ، َِکلذ 

و وت ، هیحان  زا  زج  ماهدیسرن  يریخ  هب  زگره  نم  اریز  وت ، هب  میدنمزاین  رطاخ  هب  تسا و  ناسآ 
َو ال َياْینُد ، َو  یتَرِخِأل  وُجْرا  ُتَْسل  َو  َكاوِس ، ٌدَحا  ُّطَق  ًءوُس  یّنَع  ْفِرْصَی 

، مزاین زور  ایند و  ترخآ و  يارب  و  وت ، زج  هدنادرگنزاب  نم  زا  ار  يدب  یسک  زگره 
[1423 .] َكاوِس یْبنَِذب  َْکَیلا  یْضفا  َو  یتَْرفُح  یف  ُساَّنلا  ِینُدِْرُفی  َمْوَی  يْرقَف  ِمْوَِیل 

. وت زج  مرادن  يدیما  یسک  هب  موشیم  دراو  وت  رب  مهانگ  اب  دنراذگیم و  اهنت  مربق  رد  ارم  مدرم  هک  يزور 
فاقحا هروس  هعمج  زور  ای  بش  سک  ره  مالـسلا ، هیلع  قداـص  ماـما  زا  یتیاور  قباـطم  هک  دـناوخب  ار  نونمؤم  فاـقحا و  ياـههروس  - 8

وا لامعا  دنوادخ  دناوخب ، ار  نونمؤم  هروس  هعمج  ره  رد  سک  ره  ددرگ و  نمیا  تمایق  تشحو  زا  دـسرن و  وا  هب  ایند  رد  یـسرت  دـناوخب 
، فهک دوه ، ءاسن ، ياههروس  ندناوخ  [ 1424 .] دهد لزنم  وا  هب  نالوسر ، ناربمایپ و  اب  هارمه  یلعا  سودرف  رد  دنک و  متخ  تداعس  هب  ار 

 » هیآ زا  دعب  دناوخب و  نمحرلا  هروس  حبص  زامن  زا  دعب  و  هدش 1425 ] هیصوت  زین  تافاص 
ِنابِّذَُکت  امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيِأبَف 

: » دیوگب « 
ُبِّذَکُأ  ِّبِر  َِکئالآ  ْنِم  ٍءْیَِشب  ال 

[1426 «.]
976 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

تایاور قباطم  - 9 [ 1427 .] دوش باجتـسم  شیاعد  ات  دـنک  اعد  دـناوخب و  باتفآ  عولط  ماگنه  هبترم  هد  ار  نورفاکلا » اهّیا  اـی  لـق   » هروس
، دوشیم نونج  صرب و  ماذج و  زا  ییاهر  ببـس  یمطخ  اب  رـس  نتـسش  هلمج  زا  تسا  بوخ  رایـسب  هعمج  رد  تفاظن  هب  نتخادرپ  یناوارف 

يزور ینوزف  ببـس  هعمج ، زور  رد  براش  نخان و  نتفرگ  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  يدّدـعتم  تاـیاور  رد  و  [ 1428]
، دـنوریم ناتـسود  ناگتـسب و  ندـید  هب  ای  دـننکیم  تکرـش  هعمج  زامن  رد  نینمؤم  زا  يرایـسب  هکنیا  هب  هّجوت  اب  - 10 [ 1429 .] دوشیم

راوازـس تسا : هدمآ  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  یتیاور  رد  دننک . هدافتـسا  شوخ  يوب  رطع و  زا  زور  نیا  رد  تسا  بحتـسم 
-11 [ 1430 .] هعمج زور  رد  دوبن  رداـق  زین  نآ  رب  رگا  ناـیم و  رد  زور  کـی  دوبن ، نآ  رب  رداـق  رگا  زور و  ره  رد  شوخ  يوب  كرت  تسین 
رد دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یتیاور ، قباطم  تسا و  دّکؤم  ياهتّنس  زا  هک  دنک  هعمج  لسغ 

قباطم و  [ 1431 ،] درادـن دوـجو  رتـگرزب  نیا  زا  یتّنـس  اریز  ینک ، نآ  فرـص  ار  دوـخ  كاروـخ  هنیزه  هچرگا  روآ  اـجب  لـسغ  هعمج  ره 
: دناوخب ار  اعد  نیا  دنک و  لسغ  هعمج  زور  رد  سک  ره  مالسلا : هیلع  قداص  ماما  زا  رگید  یتیاور 

ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنا  ُدَهْشا  َو  َُهل ، َکیرَش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ْنا ال  ُدَهْشا 
هدنب  دّمحم  هک  مهدیم  یهاوگ  درادن و  یکیرش  هک  ياهناگی  يادخ  زج  تسین  يدوبعم  هک  مهدیم  یهاوگ 
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، َنیباَّوَّتلا َنِم  یْنلَعْجا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ُُهلوُسَرَو ،
تسرف و دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  تسوا ، هداتسرف  و 

. َنیرِّهَطَتُملا َنِم  یْنلَعْجاَو 
. هد رارق  ناگزیکاپ  ناگدننکهبوت و  زا  ارم 

دروم هدـش ، رادروخرب  يونعم  تراهط  زا  شلامعا  اـی  دوشیم و  كاـپ  ناـهانگ  زا  ینعی  [ ) هدـنیآ 1432 هعمج  ات  دـشاب  یتراهط  وا  يارب 
(. دوشیم عقاو  لوبق 

. تسا هعمج  زور  رهظ  ات  رجف  عولط  زا  دعب  هعمج  لسغ  نامز  يروآدای :
ربارب رازه  نآ ، زور  هعمج و  بش  رد  هقدـص  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  قباطم  تسا و  دّـکؤم  ّبحتـسم  زور  نیا  رد  هقدـص  - 12

[1433 .] تسا رگید  تاقوا  رد  هقدص 
977 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

زا ار  دوخ  - 14 [ 1434 .] دـنک مهارف  هعمج  ندـمآ  هب  تبـسن  ار  اهنآ  يداش  هنیمز  نادـنزرف ، هداوناخ و  يارب  وکین  يزیچ  ندـیرخ  اب  - 13
هدش لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هکنانچ  دوش ، لوغـشم  دوخ  ینید  لئاسم  يریگارف  هب  ار  زور  زا  یـشخب  دنک و  غراف  ییایند  ياهراک 

زا ار  دوخ  رما ، نیا  يارب  دنادرگن و  دوخ  ینید  لئاسم  نتخومآ  فرص  ار  هعمج  زور  زا ) یـشخب  ، ) هتفه رد  هک  یناملـسم  رب  نیرفن  تسا :
اجب ار  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولص  نیرهاط  هّمئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ترایز  - 15 [ 1435 .] دزاسن غراف  رگید  ياهراک 

. تشذگ نآ  ّتیفیک  تارایز  شخب  رد  هک  [ 1436 ،] دروآ
هکارچ هعمج ، زور  رد  ار  ناگدرم  دینک  ترایز  هدش : لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دراد و  رایـسب  تلیـضف  هک  دور  تاوما  ترایز  هب  - 16

ردـپ و ترایز  هّتبلا  و  [ 1437 ،] دنوشیم داش  دنـسانشیم و  ار  هدـننک  ترایز  صخـش  دیـشروخ ، عولط  ات  رجف  عولط  زا  زور  نیا  رد  نانآ 
. تسا رتشیب  شتّیمها  ءایحا  زا  کیدزن  ناگتسب  ردام و 

هحفص  ) فورعم ياهاعد  شخب  رد  و  [ 1438 ،] تسا هعمج ) نابرق و  رطف ، ریدغ ،  ) هناگراهچ دایعا  لامعا  زا  هک  دناوخب  هبدـن  ياعد  - 17
. تشذگ ( 189

. دوش هعجارم  هّیلمع  ياههلاسر  هب  نآ  ندروآ  اجب  ّتیفیک  يارب  و  [ 1439 ،] دروآ اجب  ار  تسا  تعکر  تسیب  هک  هعمج  زور  لفاون  - 18
هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زامن  هلماک و  زامن  راّیط ، رفعج  زامن  ریظن   ) هدش لقن  هعمج  زور  يارب  هک  ار  یّبحتـسم  ياهزامن  - 19
زا یضعب  هب  هحفص 1061 )  ) فورعم ياهزامن  شخب  رد  هک  دروآ  اجب  دناهدش ) لقن  ناوارف  تاکرب  راثآ و  ربتعم و  رایسب  ياهدنـس  اب  هک 

. دوشیم هراشا  اهنآ 
رد یـسوط » خیـش   » لقن قباطم  دـنکیم و  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ملـسم  نب  دّـمحم  هک  دـناوخب  ار  ییاـعد  دوش  رهظ  نوچ  - 20

: تسا نینچ  دّجهتملا » حابصم  »
َْمل  َو  ًاَدلَو ، ْذِخَّتَی  َْمل  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلاَو  ِهَّللا  َناْحبُس  َو  ُرَبْکا ، ُهَّللا  َو  ُهَّللا  ّالا  َهلا  ال 

978 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
زگره هک  تسا  يدـنوادخ  نآ  زا  ساپـس  دـمح و  ادـخ و  تسا  هّزنم  كاـپ و  تسا و  زیچ  ره  زا  رتگرزب  ادـخ  تسین و  ادـخ  زج  يدوبعم 

تفرگن  دوخ  يارب  يدنزرف 
ًاریبْکَت ُهْرِّبَک  َو  ِّلُّذلا  َنِم  ٌِّیلَو  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  ِْکلُْملا ، ِیف  ٌکیرَش  َُهل  ْنُکَی 

: دیوگب سپس  رامشب * گرزب  رایسب  ار  وا  تسوا و  يارب  یتسرپرس  یماح و )  ) ّتلذ فعض و  رطاخب  هن  دراد و  تموکح  رد  یکیرش  هن  و 
، ِمَمِْهلا َِّیلَع  ای  ِمَسَّنلا ، َئِراب  ای  ِمَقِّنلا ، َِعفاد  ای  ِمَعِّنلا ، َِغباس  ای 
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، تمه نیرترب  بحاص  يا  ناسنا ، هدننیرفآ  يا  اهیدب ، هدننک  عفد  يا  اهتمعن ، هدنزیرورف  يا  ******** 
َِسنُوم  ای  َِملَألا ، َو  ِّرُّضلا  َفِشاک  ای  ِمَرَْکلاَو ، ِدوُْجلااَذ  ای  ِمَلُّظلا ، َیِشْغُم  ای 

مدمه  يا  درد ، ررض و  هدننک  فرطرب  يا  مرک ، ششخب و  بحاص  يا  اهیکیرات ، هدنناشوپ  يا 
ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُمَّلَُعی ، ًاِملاع ال  ای  ِمَلُّظلا ، ِیف  َنیشِحْوَتْسُْملا 

، تسرف دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  میلعتیب ، ياناد  يا  یکیرات ، رد  ناگدز  تشحو 
، ٌءآفِش ُهُرْکِذ  َو  ٌءآوَد ، ُهُمْسا  ِنَم  ای  ُُهلْها ، َْتنا  ام  یب  ْلَْعفا  َو  ٍدَّمَُحم ،

نامرد  تدای  وراد و  تمان  هک  هد ، ماجنا  نم  دروم  رد  ینآ  هتسیاش  وت  هچنآ  و 
َکَناْحبُس  ُءاُکْبلا ، ُهُحالِس  َو  ُءآجَّرلا ، ِِهلام  ُْساَر  ْنَم  ْمَحْرا  ٌءآنَغ ، ُُهتَعاط  َو 

وت یهّزنم  كاپ و  نک ، محر  تسا  هیرگ  شاهحلسا  دیما و  شاهیامرس  هک  یسک  رب  تسیرگناوت ، تیگدنب  و 
ای ِضْرَْألاَو ، ِتاومَّسلا  َعیَدب  ای  ُناَّنَم ، ای  ُناَّنَح  ای  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ال 

يا  نیمز ، اهنامسآ و  هدنروآدیدپ  يا  دنمتواخس ، يا  راوخمغ ، يا  تسین ، وت  زج  يدوبعم  هک 
[1440 .] ِمارْکِْإلا َو  ِلالَْجلااَذ 

. يراوگرزب هوکش و  بحاص 
ادیپ ار  هعمج  زامن  رد  تکرش  قیفوت  رگا  تسا و  مالسا  تمظع  هوکش و  ببـس  و  ّتیمهارپ ، بوخ و  رایـسب  هعمج  زامن  رد  تکرـش  - 21
قداص ماما  زا  قودـص  موحرم  و  [ 1441] دـناوخب ار  دـیحوت  هعمج و  هروس  رـصع  زامن  رد  نوقفانم و  هعمج و  هروس  رهظ  زاـمن  رد  درکن ،
هروس اشع )  ) زامن رد  هعمج  بش  رد  هک  تسا  نیا  تسا  مزال  دشاب  ام  هعیـش  هک  ینمؤم  ره  رب  هک  ییاهزیچ  زا  هدرک : تیاور  مالـسلا  هیلع 
لمع هب  ادـتقا  دـنک  نینچ  رگا  هک  دـناوخب  ار  نوقفاـنم  هعمج و  هروس  رهظ ، زاـمن  رد  هعمج  زور  رد  و  یلعـالا ، کـّبر  مسا  حّبـس  هعمج و 

 ) هیداّجس هفیحص  ياعد 46  - 22 [ 1442 .] تسا تشهب  شیازج  هدرک و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
دابِْعلا ُهُمَحْرَی  ْنَم ال  ُمَحْرَی  ْنَم  ای 

 ) نآ و 48  ( 
ٌكَرابُم  ٌمْوَی  اذه  َّمُهَّللَأ 

. دناوخب ار  ( 
، دـمح زا  دـعب  تعکر  ره  رد  و  زامن ، تعکر  ود  هعمج  زور  رهظ  زامن  زا  دـعب  سک  ره  هدرک : تیاور  حابـصم »  » رد یـسوط » خیـش  - » 23

 » هبترم تفه 
دَحَأ هَّللا  َوُه  ُْلق 

: دیوگب زامن  زا  دعب  دناوخب و  « 
979 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

، ُۀَِکئالَْملا اَهُراَّمُعَو  ُۀکَرَْبلااَهُوْشَح ، یتَّلا  ِۀَّنَْجلا  ِلْها  ْنِم  یْنلَعْجا  َّمُهَّللا 
دنتسه ناگتشرف  شنارگدابآ  تسا و  تکرب  زا  ّولمم  هک  یتشهب  هد ، رارق  نایتشهب  زا  ارم  ایادخ 

. ُمالَّسلا ِْهیَلَع  َمیهاربا  انیباَو  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  انِِّیبَن  َعَم 
-. داب وا  رب  ادخ  دورد  هک  میهاربا - ام  ردپ  و  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم - ام  ربمایپ  رانک  رد 

عمج تشهب ) رد   ) مالـسلا هیلع  میهاربا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  وا و  ناـیم  یلاـعت  قـح  دـسرن و  وا  هب  ياهنتف  ـالب و  رگید  هعمج  اـت 
 » هبترم داتفه  رصع  زامن  زا  دعب  - 24 [ 1443 .] دنک
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ِْهَیلِإ  ُبُوتَأ  َو  َهَّللا  ُرِفْغَتْسا 
نامز نیرتهب  تشذگ ، هحفـص 108 )  ) فورعم ياهاعد  شخب  رد  هکنانچ  - 25 [ 1444 .] دزرمایب ار  وا  ناهانگ  لاعتم  دنوادخ  ات  دـیوگب  « 

. تسا هعمج  زور  رصع  تارشع ، ياعد  ندناوخ  يارب 
. هعمج زور  رخآ  ياهتعاس  رد  تامس »  » ياعد ندناوخ  تسا  بحتسم  هک  تشذگ ، هحفص 114 )  ) فورعم ياهاعد  شخب  رد  زین  - 26

تدـالو هک  تهج  نیا  زا  اـًلّوا : دراد ؛ هجرف - یلاـعت  هَّللا  لّـجع  رـصع - ماـما  هب  قـّلعت  تهج  دـنچ  زا  هعمج  زور  هکنیا  هب  هّجوـت  اـب  - 27
شخب رد  هکنانچ  دوب ، دـهاوخ  يزور  نینچ  رد  تایاور  یـضعب  قبط  بانج  نآ  فیرـش  روهظ  ًایناث : [ 1445 .] هدوب زور  نیا  رد  شترضح 

: دمآ دهاوخ  هعمج  زور  رد  ترضح  نآ  ترایز  نمض  هتفه ، ماّیا  لامعا 
ِهیف  ُجَرَْفلا  َو  َكُروُهُظ ، ِهیف  ُعَّقَوَتُْملا  َکُمْوَی  َوُه  َو  ِۀَعُمُْجلا ، ُمْوَی  اذه  »

جرف  تسا و  نآ  رد  وت  روهظ  راظتنا  هک  يزور  نامه  تسا ، هعمج  زور  نیا 
[1446 «.] َكِدَی یلَع  َنینِمؤُْمِلل 

. تسوت تسد  هب  زور  نیا  رد  نانمؤم 
هملک راهظا  اب  دـنکیم و  زاغآ  نیقفانم ، نیرفاک و  نیدـحلم و  نیراّبج و  دوجو  ثول  زا  ار  نیمز  ندرک  كاپ  يزور  نینچ  رد  ترـضح  و 

 » هیآ هکنانچ  دیامنیم ، رورسم  نشور و  زور  نآ  رد  ار  نانمؤم  لد  مشچ و  نامیا ، عیارش  نید و  يالعا  و  قح ،
اهِّبَر ِرُوِنب  ُضْرْألا  ِتَقَرْشا  َو 

هتسیاش تاکن ، نیا  هب  هّجوت  اب  [ 1447 ،] تسا هدـش  هداد  قیبطت  روهظ »  » زور نیا  رب  دوشیم » رّونم  شراگدرورپ  رون  هب  نیمز  هک  يزور   ؛
: دوش تردابم  زور  نیا  رد  زیچ  دنچ  ندناوخ  هب  هک  تسا 

980 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
. تشذگ هحفص 503 )  ) تارایز شخب  رد  هک  نیسای  لآ  ترایز  فلا )

لقن رمالابحاص  يارب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ار  نآ  هعمج ، زور  لامعا  لالخ  رد  دّجهتملا » حابصم   » رد یسوط » خیش   » هک اعد  نیا  ب )
ترضح يارب  اعد  نیا  اب  هک  درکیم  رما  هتسویپ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دیوگیم : نامحّرلادبع  نب  سنوی  هک  تروص  نیا  هب  تسا ؛ هدرک 

: دینک اعد  مالسلا  هیلع  يدهم 
 ... َکِْقلَخ یلَع  َِکتَّجُحَو  َِکتَفیلَخَو  َکِِّیلَو  ْنَع  ْعَفْدا  َّمُهَّللا 

. تشذگ هحفص 525 )  ) تارایز شخب  رد  هک 
[1448 «] سوواـط نب  دّیـس   » موحرم دـنک . تئارق  تسا  هدوـمن  رکذ  ار  نآ  هعمج  زور  رـصع  لاـمعا  رد  یـسوط  خیـش  هک  ار  یتاولـص  ج )

كرت ار  تاولـص  نیا  زگره  هک  هدـش  دـیکأت  تسا و  هیلع - هَّللاتاولـص  يدـهم - ترـضح  ام  يـالوم  زا  ّيورم  تاولـص  نیا  هک  هدومرف :
: تسا نینچ  حابصم »  » رد خیش  لقن  قبط  و  نکم ،

ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

َِبر  ِۀَّجُح  َو  َنیِّیبَّنلا ، ِمَتاخ  َو  َنیلَسْرُْملا ، ِدِّیَس  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
راگدرورپ تّجح  ناربمایپ و  متاخ  ناگداتسرف و  رورس  اقآ و  دّمحم  رب  تسرف  دورد  ایادخ 

ِلُک  ْنِم  ِرَّهَطُْملا  ِلالِّظلا ، ِیف  یفَطْصُْملا  ِقاثیْملا ، ِیف  ِبَجَْتنُْملا  َنیَملاْعلا ،
ره زا  هزیکاپ  اهیکیرات ، نایم  رد  هدش  باختنا  نامیپ ، دهع و  زور  رد  هدیزگرب  نایناهج ،

، ِۀَعافَّشِلل یَجتْرُْملا  ِةاجَّنِلل ، ِلَّمَؤُْملا  ٍْبیَع ، ِّلُک  ْنِم  ِءيرَْبلا  ٍۀَفآ ،
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، تعافش يارب  هدش  هتسب  دیما  تاجن ، يارب  هدش  وزرآ  بیع ، ره  زا  اّربم  تفآ ،
، ُهَتَّجُح ِْجْلفا  َو  ُهَناهُْرب ، ْمِّظَع  َو  ُهَناْیُنب ، ْفِّرَش  َّمُهَّللا  ِهَّللا ، ُنید  ِْهَیلا  ِضَّوَفُْملا 

نایامنب  ار  شتجح  و  راد ، گرزب  ار  شلیلد  تجح و  و  شخب ، تفارش  ار  شناینب  ایادخ  هدش ، راذگاو  وا  هب  ادخ  نید  هک  نآ 
، َۀَلیضَْفلاَو َلْضَْفلا  ِهِطْعا  َو  ُهَهْجَو ، ْضَِّیب  َو  ُهَرُون ، ْئِضا  َو  ُهَتَجَرَد ، ْعَفْرا  َو 

ماقم  لضف و  وا  هب  و  نادرگ ، ینارون  ار  شاهرهچ  نک و  نابات  ار  شرون  و  رب ، الاب  ار  شاهبتر  و 
َنُولَّوَْألا  ِِهب  ُهُِطبْغَی  ًادوُمْحَم  ًاماقَم  ُْهثَْعبا  َو  َۀَعیفَّرلا ، َۀَجَرَّدلا  َو  َۀَلیسَْولاَو 

ناینیشیپ و هک  ياهدیدنسپ  هاگیاج  هب  ار  وا  و  امرف ، تیانع  دنلب  هبتر  تعافش و  هلیسو  و 
ِّرُْغلا ِِدئآق  َو  َنیلَسْرُْملا ، ِثِراو  َو  َنینِمْؤُْملاِریما ، یلَع  ِّلَص  َو  َنوُرِخألاَو ،

ياوشیپ  ناگداتسرف و  ثراو  نانمؤمریما و  رب  تسرف  دورد  ناسرب و  دنروخیم  هطبغ  نآ  هب  ناینیسپ 
981 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ِنَسَْحلا  یَلَع  ِّلَص  َو  َنیَملاْعلا ، ِّبَر  ِۀَّجُحَو  َنیّیِصَْولا ، ِدِّیَس  َو  َنیلَّجَحُْملا ،
نسح  رب  تسرف  دورد  و  نایناهج ، راگدرورپ  تّجح  نانیشناج و  رورس  اقآ و  نادیفسور و 

، َنیَملاْعلا ِّبَر  ِۀَّجُح  َو  َنیلَسْرُْملا ، ِثِراو  َو  َنینِمْؤُْملا ، ِماما  ٍِّیلَع  ِْنب 
نایناهج  راگدرورپ  تّجح  ناگداتسرف و  ثراو  نانمؤم و  ياوشیپ  یلع  نب 

ِۀَّجُح َو  َنیلَسْرُْملا ، ِثِراوَو  َنینِمْؤُْملا ، ِماما  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  یَلَع  ِّلَصَو 
تّجح  ناگداتسرف و  ثراو  نانمؤم و  ياوشیپ  یلع  نب  نیسح  رب  تسرف  دورد  و 

ِثِراو  َو  َنینِمْؤُْملا ، ِماما  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  یلَع  ِّلَص  َو  َنیَملاْعلا ، ِّبَر 
ثراو  نانمؤم و  ياوشیپ  نیسح  نب  یلع  رب  تسرف  دورد  و  نایناهج ، راگدرورپ 

ِماما  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َو  َنیَملاْعلا ، ِّبَر  ِۀَّجُح  َو  َنیلَسْرُْملا ،
ياوشیپ  یلع  نب  دّمحم  رب  تسرف  دورد  و  نایناهج ، راگدرورپ  تّجح  ناگداتسرف و 

ِرَفْعَج یلَع  ِّلَص  َو  َنیَملاْعلا ، ِّبَر  ِۀَّجُح  َو  َنیلَسْرُْملا ، ِثِراو  َو  َنینِمْؤُْملا ،
رفعج رب  تسرف  دورد  و  نایناهج ، راگدرورپ  تّجح  ناربمایپ و  ثراو  نانمؤم و 

، َنیَملاْعلا ِّبَر  ِۀَّجُحَو  َنیلَسْرُْملا ، ِثِراو  َو  َنینِمْؤُْملا ، ِماما  ٍدَّمَُحم  ِْنب 
نایناهج  راگدرورپ  تّجح  ناگداتسرف و  ثراو  نانمؤم و  ياوشیپ  دّمحم  نب 

ِۀَّجُح َو  َنیلَسْرُْملا ، ِثِراو  َو  َنینِمْؤُْملا ، ِماما  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَسُوم  یلَع  ِّلَصَو 
تّجح  و  ناگداتسرف ، ثراو  نانمؤم و  ياوشیپ  رفعج ، نب  یسوم  رب  تسرف  دورد  و 

ِثِراوَو  َنینِمْؤُْملا ، ِماما  یسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  یلَع  ِّلَص  َو  َنیَملاْعلا ، ِّبَر 
ثراو  نانمؤم و  ياوشیپ  یسوم  نب  یلع  رب  تسرف  دورد  و  نایناهج ، راگدرورپ 

ِماما  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َو  َنیَملاْعلا ، ِّبَر  ِۀَّجُح  َو  َنیلَسْرُْملا ،
ياوشیپ  یلع ، نب  دّمحم  رب  تسرف  دورد  نایناهج و  راگدرورپ  تّجح  ناگداتسرف و 

ِِیلَع  یلَع  ِّلَص  َو  َنیَملاْعلا ، ِّبَر  ِۀَّجُح  َو  َنیلَسْرُْملا ، ِثِراو  َو  َنینِمْؤُْملا ،
یلع  رب  تسرف  دورد  نایناهج و  راگدرورپ  تّجح  ناگداتسرف و  ثراو  و  نانمؤم ،

، َنیَملاْعلا ِّبَر  ِۀَّجُح  َو  َنیلَسْرُْملا ، ِثِراو  َو  َنینِمْؤُْملا ، ِماما  ٍدَّمَُحم  ِْنب 
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نایناهج  راگدرورپ  تّجح  ناگداتسرف و  ثراو  نانمؤم و  ياوشیپ  دّمحم  نب 
ِۀَّجُح َو  َنیلَسْرُْملا ، ِثِراو  َو  َنینِمْؤُْملا ، ِماما  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  یَلَع  ِّلَصَو 

تّجح  ناگداتسرف و  ثراو  نانمؤم و  ياوشیپ  یلع  نب  نسح  رب  تسرف  دورد  و 
982 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

، َنینِمْؤُْملا ِماما  ِّيِدْهَْملا ، يِداْهلا  ِفَلَْخلا  یَلَع  ِّلَصَو  َنیَملاْعلا ، ِّبَر 
نانمؤم  ياوشیپ  هتفایتیاده ، رگتیاده  نیشناج  رب  تسرف  دورد  و  نایناهج ، راگدرورپ 

ِلْهاو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َنیَملاْعلا ، ِّبَر  ِۀَّجُحَو  َنیلَسْرُْملا ، ِثِراو  َو 
تسرف  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  نایناهج ، راگدرورپ  تّجح  ناگداتسرف و  ثراو  و 

، ِکنید ِِمئآعَد  َنیقَّتُْملا ، ِراْربَْألا  َنیقِداَّصلا ، ِءآمَلُْعلا  َنیداْهلا ، ِۀَِّمئَْألا  ِِهْتَیب 
تنید  ياههیاپ  راگزیهرپ ، ناراکوکین  راتفگتسار ، نایاناد  رگتیاده ، نایاوشیپ  نامه 

َِکئآفَلُخ  َو  َکِْقلَخ ، یلَع  َکِجَجُحَو  َِکیْحَو ، ِۀَمِجاَرتَو  َكِدیحَْوت ، ِناکْراَو 
تنانیشناج  تاقولخم و  رب  تیاهتّجح  تیحو و  نارّسفم  تیتسرپهناگی و  ياهنوتس  و 

، َكِدابِع یلَع  ْمُهَْتیَفَطْصاَو  َکِسْفَِنل ، ْمُهَتْرَتْخا  َنیذَّلا  َکِضْرا ، یف 
يدومن  رایتخا  تناگدنب  رب  هدیزگرب و  دوخ  يارب  هک  نانآ  نیمز ، رد 

، َِکتَمارَِکب ْمُهَْتلَّلَجَو  َِکتَفِْرعَِمب ، ْمُهَتْصَصَخ  َو  َِکنیِدل ، ْمُهَْتیَضَتْراَو 
هتشاد  یمارگ  تتمارک  اب  و  یتخاس ، ناشصوصخم  تتخانش  هب  هدیدنسپ و  تنید  يرای )  ) يارب و 

ْمُهَتْسَْبلا  َو  َِکتَمْکِِحب ، ْمُهَْتیَّذَغ  َو  َِکتَمِْعِنب ، ْمُهَْتیَّبَرَو  َِکتَمْحَِرب ، ْمُهَْتیَّشَغَو 
هدناشوپ  ترون  اب  يدومن و  هیذغت  تتمکح  اب  هدنارورپ و  تتمعن  اب  یتفرگرب و  رد  ار  نانآ  تتمحر  اب  و 

، َکِِّیبَِنب ْمُهَْتفَّرَشَو  َِکتَِکئالَِمب ، ْمُهَتْفَفَحَو  َِکتوُکَلَم ، یف  ْمُهَتْعَفَر  َو  َكَرُون ،
- تربمایپ اب  هتفرگرب و  رد  تناگتشرف  اب  يدرب و  الاب  تتوکلم  رد  و 

ًۀَیِمان ًۀَیِکاز  ًةالَص  ْمِْهیَلَع ، َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَص 
هدنور  الاب  كاپ ، يدورد  تسرف ، دورد  نانآ  رب  دّمحم و  رب  ایادخ  يدیشخب ، ناشتفارش  داب - شنادناخ  وا و  رب  وت  دورد  هک 

َو ال َکُْملِع ، اَّلا  اهُعَسَی  َو ال  َْتنا ، اَّلا  اِهب  ُطیُحی  ال  ًۀَبِّیَط ، ًۀَِمئآد  ًةَریثَک ،
درادن و ار  نآ  تعسو  يزیچ  تملع  زج  درادن و  هطاحا  نآ  رب  یسک  وت  زج  هک  هزیکاپ ، یگشیمه و  ناوارف ،

ِِمئآْقلا  َکَتَّنُس ، ییْحُْملا  َکِِّیلَو  یلَع  ِّلَص  َو  َّمُهللا  َكُْریَغ ، ٌدَحا  اهیصُْحی 
تنامرف  هدرک و  هدنز  ار  وت  ّتنس  هک  ّتیلو  رب  تسرف  دورد  ایادخ  درادن ، ار  نآ  ياصحا  ناوت  یسک  وت  زج 

یف  َِکتَفیلَخ  َو  َکِْقلَخ ، یلَع  َِکتَّجُح  َْکیَلَع ، ِلیلَّدلا  َْکَیلا ، یعاَّدلا  َكِْرمِاب ،
رد تنیشناج  تاقولخم و  رب  تتّجح  لیلد و  هدرک و  توعد  تیوس  هب  هتشاد و  اپب  ار 

ِنِّیَز  َو  ِهِرْمُع ، یف  َّدُم  َو  ُهَرْصَن ، َّزِعا  َّمُهَّللا  َكِدابِع ، یلَع  َكِدِهاشَو  َکِضْرا ،
هب  و  نادرگ ، ینالوط  ار  شرمع  راد و  یمارگ  ار  شیزوریپ  ایادخ  تسا ، ناگدنب  رب  وت  هاوگ  نیمز و 

983 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ِّرَش ْنِم  ُهْذِعا  َو  َنیدِساْحلا ، َیَْغب  ِهِفْکا  َّمُهَّللا  ِِهئآَقب ، ِلوُِطب  َضْرَْألا 

هد  هانپ  ناراکبیرف  ّرش  زا  نک و  ظفح  نادوسح  ّرش  زا  ار  وا  ایادخ  شخب ، تنیز  ار  نیمز  شتایح  لوط 
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، َنیِراَّبَْجلا يِْدیا  ْنِم  ُهْصِّلَخَو  َنیِملاَّظلا ، َةَدارا  ُْهنَع  ْرُجْزاَو  َنیِدئآْکلا ،
شخب  ییاهر  نایوگروز  لاگنچ  زا  و  رادزاب ، وا  زا  ار  نارگمتس  هدارا  و 

ِِهتَّماع  َو  ِِهتَّصاخَو  ِِهتَّیِعَر ، َو  ِِهتَعیش  َو  ِِهتَّیِّرُذ ، َو  ِهِسْفَن  یف  ِهِطْعا  َّمُهَّللا 
( نارای زا   ) ماوع صاوخ و  ناوریپ و  نایعیش و  لسن و  دوخ و  دروم  رد  وا  هب  نک  اطع  ایادخ 

ُهْغَِّلب  َو  ُهَسْفَن ، ِِهب  ُّرُسَت  َو  ُهَْنیَع ، ِِهب  ُّرُِقت  ام  اْینُّدلا ، ِلْها  ِعیمَج  َو  ِهِّوُدَعَو ،
، دنک شلاحشوخ  هدش و  وا  ینشور  مشچ  هیام  هک  ار  هچنآ  ایند ، لها  یمامت  شنانمشد و  و 

ْدِّدَج َّمُهَّللا  ٌریدَق ، ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنا  ِةَرِخْألا ، َو  اْینُّدلا  ِیف  ُهَلَّما  ام  َلَْضفا 
هچنآ  ایادخ  ییاناوت ، زیچ  ره  رب  وت  اریز  ناسرب ، ترخآ  ایند و  رد  شیاهوزرآ  نیرترب  هب  ار  وا  و 

ْنِم  َرِّیُغ  ام  ِِهب  ْرِهْظا  َو  َِکباتِک ، ْنِم  َلُِّدب  ام  ِِهب  ِیْحاَو  َِکنید ، ْنِم  َیُِحْتما  اَم  ِِهب 
تـسد هب  هتفای  رییغت  تمکُح  زا  هچنآ  و  نک ، هدنز  وا  تسد  هب  هتفای  رییغت  تباتک  زا  هچنآ  نک و  دیدجت  وا  تسد  هب  هتفر  نیب  زا  تنید  زا 

، نادرگ رهاظ  وا 
، ًاصَلُْخم ًاِصلاخ  ًادیدَج  ًاّضَغ  ِْهیَدَی  یلَع  َو  ِِهب ، َُکنید  َدوُعَی  یّتَح  َکِمْکُح ،

ددرگزاب كاپ  صلاخ و  هزات و  توارط و  اب  وا  ناتسد  اب  وا و  ببس  هب  تنید  هکنیا  ات 
ْرَِّون َّمُهَّللا  ِْهیََدل ، َۀَعِْدب  الَو  ُهَْدنِع  َلِطاب  َو ال  ُهَعَم ، َۀَْهبُش  َو ال  ِهیف  َّکَش  ال 

رون اب  ایادخ  دنامن ، یقاب  یتعدب  دشابن و  شهارمه  یلطاب  دنامن و  یقاب  ياههبش  دشابن و  نآ  رد  یکش  هک 
ْمِْصقا  َو  ٍَۀلالَض ، َّلُک  ِِهتَّزِِعب  ْمِدْهاَو  ٍۀَعِْدب ، َّلُک  ِِهنْکُِرب  َّدُه  َو  ٍۀَْملُظ ، َّلُک  ِهِرُوِنب 

هب و  نک ، دوبان  ار  اهیهارمگ  یمامت  وا  تّزع  اب  و  نکـش ، مهرد  ار  اهتعدـب  یمامت  وا  يراوتـسا  اب  و  نک ، نشور  ار  اهتملظ  یمامت  وا 
یمامت  وا  هطساو 

ِرْجاَو ٍرْوَج ، َّلُک  ِِهلْدَِعب  ِْکلْها  َو  ٍران ، َّلُک  ِهِْفیَِسب  ْدِمْخا  َو  ٍراَّبَج ، َّلُک  ِِهب 
و زاس ، نک  هشیر  ار  اهمتس  یمامت  وا  تلادع  اب  و  نک ، شوماخ  ار  قافن ) ي   ) اهشتآ یمامت  وا  ریشمش  اب  و  نکـش ، مه  رد  ار  نایوگروز 

ار شنامرف 
ْنَم  َّلُک  َّلِذا  َّمُهَّللا  ٍناْطلُس ، َّلُک  ِِهناْطلُِسب  َّلِذا  َو  ٍمْکُح ، ِّلُک  یلَع  ُهَمْکُح 

هدرک  دصق  يدب ) هب   ) ار وا  هک  ره  ایادخ  نادرگ ، راوخ  ار  اهتموکح  یمامت  شتموکح  اب  و  زاس ، هریچ  اهنامرف  یمامت  رب 
ُهَدَحَج  ْنَم  ْلِصْأَتْسا  َو  ُهَداک ، ْنَِمب  ْرُْکما  َو  ُهاداع ، ْنَم  َّلُک  ِْکلْها  َو  ُهاوان ،

ره زاس  نک  هشیر  و  زاس ، راچد  شیوخ  رکم  هب  دنک  گنرین  وا  اب  هک  ره  و  ناسر ، تکاله  هب  دزرو  ینمـشد  وا  اب  هک  ره  و  نادرگ ، راوخ 
دنک راکنا  اروا  قح  هک  سک 

َمُهَّللا  ِهِرْکِذ ، َدامْخا  َدارا  َو  ِهِرُون ، ِءافْطا  یف  یعَس  َو  ِهِْرمِاب ، َناهَتْساَو  ُهَّقَح ،
ایادخ دنک ، هدارا  ار  شدای  ندرب  نیب  زا  دشاب و  شالت  رد  شرون  ندرک  شوماخ  يارب  درامش و  کچوک  ار  شنامرف  و 

984 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، ِءآرْهَّزلا َۀَمِطاف  َو  یضَتْرُْملا ، ٍِّیلَع  َو  یفَطْصُْملا  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص 
، ارهز همطاف  یضترم و  یلع  و  یفطصم ، دّمحم  رب  تسرف  دورد 
ِحیباصَم  ِءایِصْوْألا ، ِعیمَج  َو  یّفَصُْملا  ِْنیَسُْحلا  َو  اضِّرلا ، ِنَسَْحلاَو 

ياهغارچ  نانیشناج و  همه  و  بیع ) ره  زا   ) كاپ نیسح  و  قح ) زا   ) دونشخ نسح  و 
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، ِنیتَْملا ِْلبَْحلاَو  یْقثُْولا  ِةَوْرُْعلا  َو  یقُّتلا  ِرانَمَو  يدُْهلا  ِمالْعا  َو  یجُّدلا ،
يوق  نامسیر  مکحم و  زیواتسد  و  يراکزیهرپ ، جوا  رد  تیاده ، ياههناشن  و  یکیرات ، رد  رگتیاده ) )

ْنِم  ِۀَِّمئَْألا  َو  َكِدْهَع ، ِةالُو  َو  َکِِّیلَو  یلَع  ِّلَص  َو  ِمیقَتْسُْملا ، ِطارِّصلا  َو 
زا ناماما  تنامیپ و  نایلاو  ّتیلو و  رب  و  تسرف ) دورد   ) تسار هار  و 

ًانید ْمِِهلامآ  یْصقا  ْمُهْغَِّلب  َو  ْمِِهلاجا ، یف  ْدِز  َو  ْمِهِرامْعا ، یف  َّدُم  َو  ِهِْدلُو ،
ياهوزرآ  نیرترود  هب  ار  اهنآ  نادرگ و  ینالوط  ار  ناشیناگدنز  زارد و  ار  ناشرمع  و  تسرف ، دورد  شنادنزرف 

[1449 .] ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنا  ًةَرِخآَو ، اْینُدَو 
. ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  اریز  ناسرب ، ناشیورخا  يویند و  ینید و 

: مزال يروآدای 
زا کـی  ره  زا  هک  تسا  یتاروتـسد  عـقاو  رد  دـنروآ و  اـجب  هعمج  زور  بش و  رد  ار  لاـمعا  هـمه  نـیا  دنتـسین  رداـق  دارفا  هـمه  کـشیب 

- تسا ناسآ  لهس و  تعیرـش  مالـسا  هک  اجنآ  زا  تسین و  ناسآ  اهنآ  همه  نایم  عمج  هدش و  هداد  ناشنارای  هب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 
رد بوانتم  تروص  هب  هکنیا  ای  دـنک و  شنیزگ  اـهنآ  ناـیم  زا  دوخ  ناوت  هزادـنا  هب  دـناوتیم  سک  ره  تاّبحتـسم - دروم  رد  ًاـصوصخم 

ندناوخ اب  دشاب و  ظوفحم  تاّبحتسم  نیا  ماجنا  رد  بلق  روضح  صالخا و  حور  هک  تسا  نآ  مهم  دهد . ماجنا  هعمج  ياهزور  اهبش و 
یّتح هک  هعمج ، زامن  دـننام  دراد  ّتیولوا  اهنآ  زا  یـضعب  هّتبلا  ددرگ . نآ  هب  ّقلختم  دـبای و  مّسجت  ناسنا  دوجو  رد  نآ  تقیقح  راکذا  نیا 

. دوشن كرت  رودقملا 
985 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

هتفه ماّیا  تارایز  مهد : لصف 

هراشا

: همّدقم
: تسا نینچ  شاهصالخ  هک  دنکیم  لقن  یتیاور  قودص »  » موحرم دسیونیم ، عوبسالالامج »  » باتک رد  هللا  همحر  سوواط » نب  دّیس  »

زا یکی  دنتـشاد ، رارق  یـساّبع  لّکوتم  نارومأم  دـیدش  تبقارم  رظن و  تحت  اّرماس »  » رد مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  ترـضح  هک  یناـمز  رد 
ریـسفت زا  لاؤس  دنکیم ، هک  یتالاؤس  هلمج  زا  دوشیم و  بایفرـش  شتمدـخ  هب  نارومأم ، زا  یکی  ییالو  تاداقتعا  زا  هدافتـسا  اب  شنارای 

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  تسا  ثیدح  نیا 
؛ مُکیداُعتَف َماّیْألا  اوُداُعت  «ال 

نیمز اهنامـسآ و  هک  یمادام  میتسه  ام  اهزور )  ) ماّیا زا  دارم  يرآ  دومرف : دننکیم .» ینمـشد  امـش  اب  زین  اهنآ  هک  دینکن  ینمـشد  اهزور  اب 
امهیلع نیسح  نسح و  مان  هبنشود  مالـسلا و  هیلع  نانمؤم  ریما  مان  هبنـشکی  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  مان  هبنـش  سپ  تساپرب .

نب یلع  رفعج و  نب  یـسوم  مان  هبنـشراهچ  مالـسلا و  مهیلع  دّمحم  نب  رفعج  یلع و  نب  دّـمحم  نیـسحلا و  نب  یلع  مان  هبنـشهس  مالـسلا و 
مدنزرف دـنزرف  مان  هعمج  مالـسلا و  هیلع  نسح  مدـنزرف  مان  هبنـش  جـنپ  و  مالـسلا ) مهیلع  دّـمحم  نب  یلع   ) نم یلع و  نب  دّـمحم  یـسوم و 

، ماّیا يانعم  تسا  نیا  دومرف : سپـس  دنوشیم . عمج  وا  درگ  ماجنارـس  قح ، نارادـفرط  هک  یـسک  تسا ، مالـسلا ) هیلع  نسحلا  نب  ۀّـجح  )
هک وش  جراخ  هناخ  زا  نک و  یظفاحادخ  دومرف : هاگنآ  دننکیم ، ینمـشد  امـش  اب  ترخآ  رد  اهنآ  هک  دینکم  ینمـشد  ایند  رد  اهنآ  اب  سپ 
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يارب سپس  [ 1451 ،] دنکیم لقن  يدـنوار » بطق   » زا يرگید  دنـس  هب  ار  تیاور  نیا  سوواط » نب  دّیـس   » هاگنآ [ 1450 .] متسین نمیا  وت  رب 
: بیترت نیا  هب  دنکیم  لقن  یترایز  شدوخ  صوصخم  زور  رد  ناراوگرزب  نآ  زا  کی  ره 

: هبنش زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترایز 

َکَّناَو  ُُهلوُسَر ، َکَّنا  ُدَهْشاَو  َُهل ، َکیرَش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا ، اَّلا  َهلا  ْنا ال  ُدَهْشا 
وا هداتسرف  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  درادن و  یکیرش  هک  ياهناگی  تسین ، ادخ  زج  يدوبعم  هک  مهدیم  یهاوگ 

986 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
َتْحَصَنَو  َکِّبَر ، ِتالاسِر  َْتغََّلب  ْدَق  َکَّنا  ُدَهْشاَو  ِهَّللاِْدبَع ، ُْنب  ُدَّمَُحم 

هدناسر  ار  تراگدرورپ  ياهتلاسر  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  یتسه و  هَّللادبع  دنزرف  دّمحم ، و 
َْتیَّداَو  ِۀَنَسَْحلا ، ِۀَظِعْوَْملاَو  ِۀَمْکِْحلِاب  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  َتْدَهاجَو  َِکتَّمِال ،

هدرک و داهج  وکین  دنپ  تمکِح و  اب  ادخ  هار  رد  يدومن و  یهاوخریخ  تتّما  يارب  و 
یَلَع  َتُْظلَغَو  َنینِمْؤُْملِاب ، َْتفُؤَر  ْدَق  َکَّناَو  ِّقَْحلا ، َنِم  َْکیَلَع  يذَّلا 

يدوب  ریگ  تخس  نارفاک  رب  نابرهم و  نانمؤم  رب  نیقی  هب  وت  و  يدومن ، ادا  یتشاد  هدهع  رب  هک  یّقح 
َفَرْشَأ  َِکب  ُهَّللا  َغَلَبَف  ُنیقَْیلا ، َکیتا  یّتَح  ًاِصلُْخم  َهَّللا  َتْدَبَعَو  َنیِرفاْکلا ،

نیرتفیرش  هب  ار  وت  دنوادخ  سپ  يدومن ، تدابع  ار  ادخ  تتافو  نامز  ات  صالخا  اب  و 
، ِلالَّضلاَو ِكْرِّشلا  َنِم  َِکب  انَذَْقنَتْسا  يِذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  َنیمَّرَکُْملا ، ِّلَحَم 

داد تاجن  یهارمگ  كرش و  زا  ار  ام  وت  هطساو  هب  هک  تسا  يدنوادخ  ِنآ  زا  ساپس  دمح و  دناسرب ، نایمارگ  ناکم 
، َِکتَِکئالَم ِتاوَلَصَو  َِکتاوَلَصْلَعْجاَو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

ناگتشرف و ياهدورد  تیاهدورد و  هد  رارق  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ 
، َنیضَرَْألاَو ِتاومَّسلا  ِلْهاَو  َنیِحلاَّصلا ، َكِدابِعَو  َنیلَسْرُْملاَو ، َِکئآِیْبناَو 

نیمز  اهنامسآ و  نانکاس  تاهتسیاش و  ناگدنب  ناگداتسرف و  ناربمایپ و 
ٍدَّمَُحم یلَع  َنیرِخْالاَو ، َنیلَّوَْألا  َنِم  َنیَملاْعلا  َّبَر  ای  ََکل  َحَّبَس  ْنَمَو 

دّمحم رب  ار  همه  دیوگیم  حیبست  نایناهج  راگدرورپ  يا  ار  وت  ناینیسپ  ناینیشیپ و  زا  هک  ره  و 
َکِّیِفَصَو  َِکبیبَحَو ، َِکبیَِجنَو  َِکنیماَو ، َکِِّیبَنَو  َِکلوُسَرَو ، َكِْدبَع 

كاپ  بیبح و  فیرش و  نیما و  ربمایپ و  هداتسرف و  هدنب و 
َلْضَْفلا  ِهِطْعاَو  َکِْقلَخ ، ْنِم  َِکتَرَیِخَو  َِکتَِصلاخَو ، َِکتَّصآخَو  َِکتَْوفَصَو ،

لضف و وا  هب  و  هد ،) رارق   ) تتاقولخم نایم  زا  هدش  رایتخا  تصلاخ و  صاخ و  هدنب )  ) هدیزگرب و و 
ُهُِطبْغَی  ًادوُمْحَم  ًاماقَم  ُْهثَْعباَو  َۀَعیفَّرلا ، َۀَجَرَّدلاَو  َۀَلیسَْولاَو  َۀَلیضَْفلا ، َو 

هک  ياهدیدنسپ  هاگیاج  هب  ار  وا  و  امرف ، تیانع  دنلب  هبتر  تعافش و  هلیسو  ماقم و 
ْمُهَسُْفنا  اوُمَلَظ  ْذا  ْمُهَّنا  َْولَو  َْتُلق : َکَّنا  َّمُهَّللا  َنوُرِخْالاَو ، َنُولَّوَْألا  ِِهب 

دندرکیم متس  دوخ  هب  هک  یماگنه  نافلاخم  نیا  رگا  و  يدومرف : دوخ  وت  ایادخ  ناسرب ، دنروخیم  هطبغ  نآ  هب  ناینیسپ  ناینیشیپ و 
. ًامیحَر ًاباََّوت  َهَّللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا ، ُمَُهل  َرَفْغَتْساَو  َهَّللا  اوُرَفْغَتْساَف  َكُؤآج ،

دنتفاییم نابرهم  ریذپهبوت و  ار  ادخ  درکیم  رافغتسا  اهنآ  يارب  مه  ربمایپ  دندرکیم و  شزرمآ  بلط  ادخ  زا  دندمآیم و  وت  دزن  هب 
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987 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، ِِهلآَو ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  یبُونُذ  ْنِم  ًاِبئآت  ًارِفْغَتْسُم  َکَِّیبَن  ُْتیَتا  ْدَقَف  یهلا 

تسرف  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  سپ  ماهدمآ ، تربمایپ  دزن  شیوخ  ناهانگ  زا  نانکهبوت  هاوخ و  شزرمآ  نم ، دوبعم  يا 
ّیبَرَو  َکِّبَر  یلاعَت  ِهَّللا  َیلا  َِکْتَیب  ِلْهِابَو  َِکب  ُهَّجََوتا  انَدِّیَس  ای  یل  اهرِفْغا  َو 

موشیم  لّسوتم  تسا  نم  وت و  راگدرورپ  هک  ياهبترمدنلب  دنوادخ  هب  تنادناخ  وت و  هطساو  هب  ام ، رورس  اقآ و  يا  زرمایب ، ار  مناهانگ  و 
ای َِکب  اْنبِصا  وگب : سپس  َنوُعِجار * ِْهَیلا  اَّناَو  ِهَّلل  اَّنا  وگب : راب  هس  سپس  یل  َرِفْغَِیل 

ياهلد  بوبحم  يا  میدرگیم **** زاب  وا  يوس  هب  مییادخ و  ِنآ  زا  ام  دزرمایب *****، ارم  ات 
ُْثیَح  َو  ُیْحَْولا ، اَّنَع  َعَطَْقنا  ُْثیَح  َِکب  َۀَبیصُْملا  َمَظْعا  امَف  اِنبُوُلق ، َبیبَح 

و دش ، عطق  ام  زا  یحو  نوچ  تسا  گرزب  هچ  تنادقف  تبیصم  سپ  میاهدش ، هدز  تبیصم  وت  نداد ) تسد  زا   ) هطساوب ام 
ُتاوَلَص  ِهَّللا ، َلوُسَر  ای  انَدِّیَس  ای  َنوُعِجار ، ِْهَیلا  اَّناَو  ِهَّلل  اَّناَف  َكان ، ْدَقَف 

ياهدورد  ادخ ، لوسر  يا  ام ، رورس  اقآ و  يا  میدرگیم ، زاب  وا  يوس  هب  مییادخ و  ِنآ  زا  ام  سپ  میداد ، تسد  زا  ار  وت 
اَناَو َکُمْوَی ، َوُهَو  ِْتبَّسلا  ُمْوَی  اذه  َنیرِهاَّطلا ، َِکْتَیب  ِلآ  یلَعَو  َْکیَلَع  ِهَّللا 

نم  و  تسوت ، زور  هبنش و  زور  زورما  تاهزیکاپ ، نادناخ  رب  وت و  رب  ادخ 
، َۀَفایِّضلا ُّبُِحت  ٌمیرَک  َکَّناَف  ینْرِجاَو  ینْفِضاَف  َكُراجَو ، َکُْفیَض  ِهیف 

يزاوننامهیم  راوگرزب و  وت  اریز  هد ، مهانپ  نک و  منامهیم  سپ  ماوت ، هدنهانپ  نامهیم و  زور  نیا  رد 
ْنِسْحاَو  انْرِجاَو  یتَفایِض  ْنِسْحاَو  ینْفِضاَف  ِةَراجِْإلِاب ، ٌرُومْأَمَو 

نادرگ  وکین  ار  نآ  هد و  مهانپ  و  نک ، مییاریذپ  وکین  نک و  منامهیم  سپ  يرومأم ، ندادهانپ  هب  و 
اَِمبَو ُهَْدنِع ، ْمِِهَتلِْزنَِمبَو  َِکْتَیب ، ِلآ  َْدنِعَو  َكَْدنِع  ِهَّللا  َِۀلِْزنَِمب  انَتَراجا ،

یشناد  قح  هب  و  دنراد ، ادخ  دزن  نانآ  هک  یهاگیاج  دراد و  تنادناخ  وت و  دزن  ادخ  هک  یهاگیاج  قح  هب 
[1452 .] َنیمَرْکَْألا ُمَرْکا  ُهَّناَف  ِهِْملِع ، ْنِم  ْمُکَعَدْوَتْسا 

. تسا نایمارگ  نیرتیمارگ  وا  اریز  هتشاذگ ، هعیدو  امش  دزن  ادخ  هک 
: يروآدای

دنـس هب  یطنزب  رـصنیبا  نبا  هک  يرگید  هاتوک  ترایز  ترایز ، نیا  زا  لبق  تسا  نکمم  تسا ، هتفگ  یمق  ثّدحم  موحرم  هک  هنوگنامه 
زامن زا  دعب  مدرک  ضرع  مدیسر و  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  رـضحم  دیوگیم  وا  دوش . هدناوخ  هدرک ، لقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  حیحص 

: ییوگیم دومرف  میتسرفب ، تاولص  مالس و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  هنوگچ 
988 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ای َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُُهتاکََربَو ، ِهَّللا  ُۀمْحَرَو  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
يا  وت  رب  مالس  داب ، وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  و  ادخ ، لوسر  يا  وت  رب  مالس 

، ِهَّللا َبیبَح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللاَةَرَیِخ ، ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللاِْدبَع ، َْنب  َدَّمَُحم 
ادخ بوبحم  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، هدش  رایتخا  يا  وت  رب  مالس  هَّللادبع ، دنزرف  دّمحم 

ُلوُسَر  َکَّنا  ُدَهْشا  ِهَّللا ، َنیما  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َةَْوفَص  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
هداتسرف  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  ادخ ، یحو )  ) نیما يا  وت  رب  مالس  ادخ ، هدیزگرب  يا  وت  رب  مالس 

، َِکتَّمُِأل َتْحَصَن  ْدَق  َکَّنا  ُدَهْشاَو  ِهَّللا ، ِْدبَع  ُْنب  ُدَّمُحم  َکَّنا  ُدَهْشاَو  ِهَّللا ،
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هدومن  یهاوخریخ  تتّما  يارب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  و  یتسه ، هَّللادبع  دنزرف  دّمحم  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  و  ییادخ ،
ای ُهَّللاَكازَجَف  ُنیقَْیلا ، َکیتا  یّتَح  ُهَتْدَبَعَو  ِکِّبَر ، ِلیبَس  یف  َتْدَهاجَو 

يا  سپ  يدومن ، تدابع  ار  وا  تتافو  نامز  ات  يدرک و  داهج  تراگدرورپ  هار  رد  و 
ِلآ  ٍدِّمَحَم و  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِِهتَّما ، ْنَع  ًاِّیبَن  يزَج  ام  َلَْضفا  ِهَّللا ، َلوُسَر 

دّـمحم و رب  ایادـخ  تسا ، هداد  شتّما  بناج  زا  يربماـیپ  هب  دـنوادخ  هک  یـشاداپ  نیرتهب  دـهد ، ریخ  شاداـپ  وت  هب  دـنوادخ  ادـخ ، لوسر 
شکاپ  نادناخ 

[1453 .] ٌدیجَم ٌدیمَح  َکَّنا  َمیهاْربا ، ِلآ  َو  َمیِهاْربا  یلَع  َْتیَّلَص  ام  َلَْضفا  ٍدِّمَُحم ،
. يراوگرزب شیاتس و  راوازس  وت  اریز  ياهداتسرف  شنادناخ  میهاربا و  رب  هک  يدورد  نیرترب  تسرف ، دورد 

: هبنشکی زور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ترایز 

ِةَرِْمثُْملا ِۀَئیضُْملا ، ِۀَّیِمِشاْهلا  ِۀَحْوَّدلاَو  ِۀَّیِوَبَّنلا ، ِةَرَجَّشلا  یَلَع  ُمالَّسلا 
شاهرمث  هک  ناشفارون ، یمشاه  دنمونت  تخرد  و  تّوبن ، هبّیط  هرجش  رب  مالس 

، ُمالَّسلا اَمِْهیَلَع  ٍحُون  َو  َمَدآ  َْکیَعیجَض  یلَع  َو  ِۀَمامِْإلِاب ، ِۀَِقنوُْملا  ِةَُّوبُّنلِاب ،
- داب ود  نآ  رب  دورد  هک  حون - مدآ و  ترب  رد  هتفخ  ود  رب ) مالس   ) تسا و تماما  اب  شییابیز  تّوبن و 

یَلَع  َو  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیرِهاَّطلا ، َنیبِّیَّطلا  َِکْتَیب  ِلْها  یلَعَو  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
رب وت و  رب  مالس  تاهزیکاپ ، كاپ و  نادناخ  رب  وت و  رب  مالس 

، َنینِمْوُْملاَریما ای  َيالْوَم  ای  َكِْربَِقب ، َنیّفآْحلاَو  َِکب ، َنیقِدْحُْملا  ِۀَِکئالَْملا 
نانمؤمریما  يا  مرورس ، الوم و  يا  تربق ، فارطا  ناگدننک  شدرگ  هدننکهطاحا و  ناگتشرف 

989 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ینْفِضاَف  َكُراجَو ، ِهیف  َکُْفیَض  اَن  اَو  َکِمْسِابَو ، َکُمْوَی  َوُهَو  ِدَحَْألا  ُمْوَی  اذه 

يا  سپ  مأوت ، هدنهانپو  نامهیم  زور  نیا  رد  نم  و  تسوت ، مان  هب  وت و  زور  نیا  تسا و  هبنشکی  زورما 
، ِةَراجِْإلِاب ٌرُومْأَم  َو  َۀَفایِّضلا ، ُّبُِحت  ٌمیرَک  َکَّناَف  ینْرِجا  َو  َيالْوَم  ای 

يرومأم  نداد  هانپ  هب  و  يزاوننامهیم ، راوگرزب و  وت  اریز  هد ، مهانپ  نک و  منامهیم  نم  يالوم 
، ِهَّللاَْدنِع َِکْتَیب  ِلآ  َو  َِکَتلِْزنَِمب  َْکنِم ، ُُهتْوَجَرَو  ِهیف ، َْکَیلا  ُْتبِغَر  ام  ْلَْعفاَف 

دیراد ادخ  دزن  تنادناخ  وت و  هک  یهاگیاج  قح  هب  هد ، ماجنا  مراد  دیما  وت  زا  مراد و  راظتنا  وت  زا  هک  ار  هچنآ  سپ 
، َمَّلَسَو ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللایَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َکِّمَع  ِْنبا  ِّقَِحب  َو  ْمُکَْدنِع ، ِِهَتلِْزنَمَو 

شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  مالس  دورد و  هک  ادخ - لوسر  تیومع  رسپ  قح  هب  امش و  دزن  ادخ  هاگیاج  و 
[1454 .] َنیعَمْجا مِْهیَلَعَو 

-. داب نانآ  یمامت  و 
: يروآدای

؛ دوش هراشا  زین  هدـش  لقن  تیاور  ود  هب  هک  مالـسلا  اهیلع  يربک  هقیّدـص  ارهز ، ترـضح  هب  طوبرم  ترایز  ود  هب  تسا  بسانم  اجنیا  رد 
ترضح نآ  ترایز  مالسلا ، هیلع  نانمؤمریما  ترایز  زا  سپ  تسا  هتسیاش  نکل  هدشن ، رکذ  ترـضح  نآ  مان  هب  هبنـشکی  زور  هچرگا  اریز 

: دوش هدناوخ  زین 
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: مالسلا اهیلع  يربک  هقیّدص  لّوا  ترایز 

ِکَنَحَْتما  اَِمل  ِكَدَجَوَف  ِکَقَلَخ ، يذَّلا  ِکَنَحَْتما  ُۀَنَحَتْمُم ، ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا 
تناحتما  هب  تبسن  ار  وت  سپ  دومن ، تناحتما  دیرفآ ، ار  وت  هکنآ  هدش ، شیامزآ  يوناب  يا  وت  رب  مالس 

ِهَّللا  ُتاوَلَص  ُهُّیِصَوَو  ِكُوبا  ِِهب  یتا  ام  یلَع  ٌِرباص  ٌقِّدَصُم ، َِکل  اَن  ا  ًةَِرباص ،
ادخ دورد  هک  شینیشناج - تردپ و  هچنآ  هار  رد  و  ماوت ، هدننک  قیدصت  نم  تفای ، ابیکش 

َّرَُسِتل امَُهل  یقیدْصَِتب  یِنتْقَْحلا  اَّلا  ُِکْتقَّدَص  ُْتنُک  ْنا  ُِکلَئْسا  اَناَو  امِْهیَلَع ،
، يزاس مدونشخ  ات  یناسرب  راوگرزب  ود  نآ  هب  ارم  مدومن  تقیدصت  رگا  هک  مهاوخیم  وت  زا  و  میابیکش ، هدروآ  داب - نانآ  يود  ره  رب 

ِهَّللا  ُتاوَلَص  ِِکْتَیب  ِلآ  ِۀَیالِو  َو  ِِکتَیالِِوب ، ٌرِهاظ  ّینا  يدَهْشاَف  یسْفَن 
ادخ دورد  هک  وت - نادناخ  تیالو  وت و  تیالو  هدننک  راکشآ  نم  هک  شاب  هاوگ  سپ 

990 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
[1455 .] َنیعَمْجا ْمِْهیَلَع 

. متسه داب - نانآ  یمامت  رب 

: مالسلا اهیلع  يربک  هقیّدص  مود  ترایز 

ِْتنُکَو  ِکَُقلْخَی ، ْنا  َْلبَق  ِکَقَلَخ  يذَّلا  ِکَنَحَْتما  ُۀَنَحَتْمُم ، ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا 
تبسن  وت  و  دومن ، تناحتما  ناهج ) نیا  رد   ) تشنیرفآ زا  شیپ  دیرفآ  ار  وت  هکنآ  هدش ، شیامزآ  يوناب  يا  وت  رب  مالس 

ِِهب  یتا  ام  ِّلُِکل  َو  َنُوقِّدَصُم ، ٌءاِیلْوا  َِکل  ُنَْحن  َو  ًةَِرباص ، ِهب  ِکَنَحَْتما  اَِمل 
هچنآ  یمامت  ربارب  رد  و  میاوت ، هدننک  قیدصت  وت و  نارادتسود  ام  يدوب و  ابیکش  تناحتما  هب 

، َنوُمِّلَسُم ُمالَّسلا  ِْهیَلَع  ُهُّیِصَو  ِِهب  یتا  َو  َمَّلَس ، َو  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِكُوبا 
، دناهدروآ داب - دورد  وا  رب  هک  شنیشناج - و  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  مالس  دورد و  هک  تردپ -

ِۀَجَرَّدلِاب انِقیدْصَِتب  انَقِْحُلت  ْنا  ْمَُهل ، َنیقِّدَصُم  اَّنُک  ْذا  َّمُهَّللا  َُکلَئْسَن  ُنَْحن  َو 
نامقیدصت  هطساو  هب  ار  ام  مینانآ ، ناگدننکقیدصت  ام  نوچ  میهاوخیم  وت  زا  ایادخ  میتسه و  میلست 

[1456 .] ُمالَّسلا ُمِْهیَلَع  ْمِِهتَیالِِوب  انْرُهَط  ْدَق  اَّنِاب  انَسُْفنا  َرِّشَُبِنل  ِۀَِیلاْعلا ،
. میاهتشگ هزیکاپ  داب - دورد  نانآ  رب  هک  نانآ - تیالو  هطساو  هب  ام  هک  میهد  هدژم  دوخ  هب  ات  یناسرب ، یلاع  هبتر  هب 

: هبنشود زور  رد  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ترایز 

: دیوگب دنک و  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هّجوتم  ار  شباطخ  ادتبا 
َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیَملاْعلا ، ِّبَر  ِلوُسَر  َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

دنزرف يا  وت  رب  مالس  نایناهج ، راگدرورپ  هداتسرف  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 
ای َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِءآرْهَّزلاَۀَمِطاف ، َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنینِمْؤُْملاِریما ،

يا  وت  رب  مالس  ارهز ، همطاف  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  نانمؤمریما ،
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ُمالَّسلا  ِهَّللاَنیما ، ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َةَْوفَص  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َبیبَح 
مالس  ادخ ، نیما  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، هدیزگرب  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، بوبحم 

991 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، ِهَّللاَطارِص ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللاَرُون ، ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َۀَّجُح  ای  َْکیَلَع 

ادخ هب ) ندیسر   ) هار يا  وت  رب  مالس  ادخ ، رون  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، تّجح  يا  وت  رب 
ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِنید  َرِصان  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِمْکُح  َناَیب  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

مالس  ادخ ، نید  روای  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، نامرف  هدننک  نشور  يا  وت  رب  مالس 
َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُِّیفَْولا ، ُّرَْبلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُّیِکَّزلا ، ُِدیَّسلا  اَهُّیا  َْکیَلَع 

وت رب  مالس  افو ، اب  راکوکین  يا  وت  رب  مالس  هزیکاپ ، ياقآ  يا  وت  رب 
اَهُّیا َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِلیوْأَّتلِاب ، ُِملاْعلا  اَهُّیاَْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُنیمَْألا ، ُِمئآْقلا  اَهُّیا 

يا  وت  رب  مالس  نآرق ، لیوأت  هب  ياناد  يا  وت  رب  مالس  نیما ، هدننکمایق  يا 
اَهُّیا َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُّیِکَّزلا ، ُرِهاَّطلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُّيِدْهَْملا ، يِداْهلا 
يا  وت  رب  مالس  هزیکاپ ، كاپ  يا  وت  رب  مالس  هتفایتیاده ، رگتیاده 
ُدیهَّشلا اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُقیقَْحلا ، ُّقَْحلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُّیِقَّنلا ، ُّیِقَّتلا 
دیهش يا  وت  رب  مالس  هتسیاش ، تقیقح  يا  وت  رب  مالس  كاپ ، راکزیهرپ 

[1457 .] ُُهتاکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ٍِّیلَع ، َْنب  َنَسَْحلا  ٍدَّمَُحماباای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُقیّدِّصلا ،
. داب وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  یلع و  نب  نسح  دّمحمابا  يا  وت  رب  مالس  راتفگتسار ،

: دیوگب دزاس و  بطاخم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سپس 
، َنینِمْؤُْملا ِریما  َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

نانمؤمریما  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 
، َةالَّصلا َتْمَقا  َکَّنا  ُدَهْشا  َنیَملاْعلا ، ِءآِسن  ِةَدِّیَس  َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

هتشاد  اپب  ار  زامن  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  نایناهج ، ناوناب  رورس  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 
َهَّللا  َتْدَبَعَو  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  َْتیَهَنَو  ِفوُْرعَْملِاب ، َتْرَماَو  َةاکَّزلا ، َْتیَتآَو 

ار ادخ  هدرک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يداد و  تاکز  و 
ُمالَّسلا  َْکیَلَعَف  ُنیقَْیلا ، َکیتا  یّتَح  ِهِداهِج  َّقَح  ِهَّللا  ِیف  َتْدَهاجَو  ًاِصلُْخم ،

ینامز  ات  سپ  يدرک ، داهج  یگتسیاش  هب  تتافو  نامز  ات  ادخ  هار  رد  و  يدومن ، تدابع  هناصلاخ 
اَن ا  َنیرِهاَّطلا ، َنیبِّیَّطلا  َِکْتَیب  ِلآ  یلَعَو  ُراهَّنلاَو ، ُْلیَّللاَیَِقبَو  ُتیَقب  ام  یّنِم 

، داب تاهزیکاپ  كاپ و  نادناخ  وت و  رب  نم  دورد  تسا  یقاب  زور  بش و  ماهدنز و  هک 

992 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ْنَِمل  ٌبْرَحَو  ْمُکََملاس ، ْنَِمل  ٌْملِس  َِکْتَیب ، ِلِآلَو  ََکل  ًیلْوَم  َيالْوَم  ای 

تسا  گنج  رد  وت  اب  هک  ره  اب  محلص و  رد  تسا  حلص  رد  وت  اب  هک  ره  اب  مراد ، تسود  ار  تنادناخ  وت و  نم  يالوم  يا 
ُهَّللا  َنََعل  ْمُِکنِطابَو ، ْمُکِرِهاظَو  ْمُکِرْهَجَو ، ْمُکِّرِِسب  ٌنِمُْؤم  ْمَُکبَراح ،
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دنوادخ مراد ، نامیا  امش  نطاب  رهاظ و  راکشآ و  ناهنپ و  هب  مزیتس  رد 
اهنآ زا  نم  دنک و  تنعل  ناینیسپ  ناینیشیپ و  زا  ار  امـش  نانمـشد  ره  هاگنآ  ْمُْهنِم * یلاعَت  ِهَّللا  َیلا  ُءَْربا  اَناَو  َنیرِخْألاَو ، َنیلَّوَْألا  َنِم  ْمُکَئآدْعا 

******* میوجیم يرازیب  ادخ  هاگرد  هب 
، ِهَّللاِْدبَع ابا  ای  َيالْوَم  ای  ٍدَّمَُحم ، ابا  ای  َيالْوَم  ای  دیوگب : هتخاس ، بطاخم  ار  راوگرزب  ود 

هَّللادبعابا  يا  نم  يالوم  يا  دّمحمابا ، يا  نم  يالوم  يا  ************ 
امُکُْفیَض ِهیف  اَناَو  امُکِمْسِابَو ، امُکُمْوَی  َوُهَو  ِْنیَْنثِْإلا  ُمْوَی  اذه 

میامش  نامهیم  زور  نیا  رد  نم  و  تسامش ، مان  هب  امش و  زور  هبنشود و  زورما 
ْنِم  ِهیف  اَناَو  اُمْتنا ، ِِهب  َفیُضتْسا  ِنَم  َمِْعنَف  یتَفایِض  انِسْحاَو  ینافیضاَف 

زور نیا  رد  نم  و  دشاب ، امش  نامهیم  هکنآ  لاح  هب  اشوخ  سپ  دینک ، مییاریذپ  وکین  هدرک و  منامهیم  سپ 
ُهَّللا  یَّلَصَف  ِةَراجِْإلاَو ، ِۀَفایِّضلِاب  ِنارُومْأَم  امُکَّناَف  یناریجاَف  امُکِراوِج 

ادخ دورد  سپ  دیرومأم ، ندادهانپ  يزاوننامهیم و  هب  راوگرزب  ود  امش  اریز  دیهد  مهانپ  سپ  میامش  ناگدنهانپ  زا 
[1458 .] َنیبِّیَّطلا اَمُِکلآَو  امُْکیَلَع 
. داب ناتکاپ  نادناخ  رب  امش و  رب 

: هبنشهس زور  رد  مالسلا  مهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  داجس و  ماما  ترایز 

، ِهَّللا ِیْحَو  َۀَمِجاَرت  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِْملِع  َناَّزُخ  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا 
ادخ یحو  نارّسفم  يا  امش  رب  مالس  ادخ ، ملع  ياههنیجنگ  يا  امش  رب  مالس 

ُمالَّسلا  یقُّتلا  َمالْعا  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  يدُْهلا  َۀَِّمئا  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا 
مالس  يراکزیهرپ ، ياههناشن  يا  امش  رب  مالس  تیاده ، نایاوشیپ  يا  امش  رب  مالس 

ٍداعُم ْمُِکنْأَِشب ، ٌرِْصبَتْسُم  ْمُکِّقَِحب ، ٌفِراع  اَن  ا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َدالْوا  ای  ْمُْکیَلَع 
اب مسانشیم ، ار  ناتهاگیاج  نأش و  میانشآ ، امش  قح  هب  نم  ادخ ، لوسر  نادنزرف  يا  امش  رب 

993 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
َمُهَّللا  ْمُْکیَلَع ، ِهَّللا  ُتاوَلَص  یّما  َو  ُْمْتنا  یبِاب  ْمُِکئآِیلْوَِأل ، ٍلاُوم  ْمُِکئآدْعَِأل ،

ایادخ داب ، امش  رب  ادخ  دورد  امش و  يادف  مردام  ردپ و  متسود ، ناتناتسود  اب  نمشد و  ناتنانمشد 
، ْمُهَنوُد ٍۀَجیلَو  ِّلُک  ْنِم  ُءَْربا  َو  ْمَُهلَّوا ، ُْتَیلاَوت  امَک  ْمُهَرِخآ  یلاَوتا  ّینا 

میوجیم  يرازیب  نانآ  ریغ  يرارسا  مرحم  ره  زا  و  مراد ، تسود  مه  ار  ناشنیرخآ  مراد  تسود  ار  اهنآ  نیلّوا  هک  هنوگنامه 
ای ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَص  يّزُْعلا  َو  ِتاّللا  َو  ِتوُغاَّطلا  َو  ِْتبِْجلِاب  ُرُفْکاَو 

يا  داب  امش  رب  ادخ  دورد  مرفاک ، يّزُع  تال و  توغاط و  تبج و  هب  و 
ََۀلالُسَو َنیِدباْعلا ، َدِّیَس  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُُهتاکََرب ، َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  َِّیلاوَم 

لسن  زا  و  نادباع ، رورس  اقآ و  يا  وت  رب  مالس  داب - امش  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  نم و  نارورس 

ص993 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
ًاقِداص ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیِّیبَّنلا ، ِْملِع  َِرقاب  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیّیِصَْولا ،
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راتفگتسار يا  وت  رب  مالس  ناربمایپ ، ملع  هدنفاکش  يا  وت  رب  مالس  نانیشناج ،
اَناَو ِءآثَلُّثلا ، ُمْوَی  َوُه  َو  ْمُکُمْوَی  اذه  َِّیلاوَم  ای  ِلْعِْفلاَو ، ِلْوَْقلا  ِیف  ًاقَّدَصُم 

نم  و  تسا ، هبنش  هس  امش و  زور  زورما  نم  نارورس  يا  رادرک ، راتفگ و  رد  هدش  قیدصت 
ِهَّللا  َِۀلِْزنَِمب  ینوُریجا  َو  ینوُفیضاَف  ْمُِکب ، ٌریجَتْسُمَو  ْمَُکل  ٌْفیَض  ِهیف 

ادخ هاگیاج  قح  هب  دیهد  مهانپ  هدرک و  منامهیم  سپ  ماهدنهانپ ، امش  هب  امش و  نامهیم  زور  نیا  رد 
[1459 .] َنیرِهاَّطلا َنیبِّیَّطلا  ُمُِکْتَیب  ِلآَو  ْمُکَْدنِع ،

. ناتهزیکاپ كاپ و  نادناخ  امش و  دزن 

: هبنشراهچ زور  رد  مالسلا  مهیلع  يداه  ماما  داوجماما و  اضرماما ، مظاک ، یسوم  ماما  ترایز 

ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َجَجُح  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َءآِیلْوا  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا 
مالس  ادخ ، ياهتّجح  يا  امش  رب  مالس  ادخ ، نارادتسود  يا  امش  رب  مالس 

ِهَّللا  ُتاوَلَص  ْمُْکیَلَع ، ُمالَّسلا  ِضْرَْألا ، ِتاُملُظ  یف  ِهَّللا  َرُون  ای  ْمُْکیَلَع 
ادخ دورد  داب ، امش  رب  مالس  نیمز ، ياهیکیرات  رد  ادخ  رون  يا  امش  رب 
ُُمتْدَبَع  ْدََقل  یّماَو  ُْمْتنا  یبِاب  َنیرِهاَّطلا ، َنیبِّیَّطلا  ُمُِکْتَیب  ِلآ  یلَعَو  ْمُْکیَلَع 

ار ادخ  نیقی  هب  داب ، امش  يادف  مردام  ردپ و  امش ، هزیکاپ  كاپ و  نادناخ  امش و  رب 

994 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
َنَعَلَف  ُنیقَْیلا ، ُمُکیتا  یّتَح  ِهِداهِج  َّقَح  ِهَّللا  ِیف  ُْمتْدَهاجَو  َنیِصلُْخم ، َهَّللا 

سپ  دیدومن ، داهج  یگتسیاش  هب  ناتتافو  نامز  ات  ادخ  هار  رد  و  دیدومن ، تدابع  هناصلاخ 
، ْمُْهنِم ْمُْکَیلا  َو  ِهَّللا  َیلا  ُءَْربا  اَناَو  َنیعَمْجا ، ِْسنِْإلاَو  ِّنِْجلا  َنِم  ْمُکَئآدْعا  ُهَّللا 

، میوجیم يرازیب  اهنآ  زا  امش  ادخ و  هاگرد  هب  نم  و  دنک ، تنعل  سنا  ّنج و  یمامت  زا  ار  ناتنانمشد  ادخ 
َْنب  َِّیلَع  ِنَسَْحلا  َابا  ای  َيالْوَم  ای  ٍرَفْعَج ، َْنب  یَسُوم  َمیهاْربا  ابا  ای  َيالْوَم  ای 

نب  یلع  نسحلابا  يا  نم  يالوم  يا  رفعج ، نب  یسوم  میهرباابا  يا  نم  يالوم  يا 
ِنَسَْحلا  َابا  ای  َيالْوَم  ای  ٍِّیلَع ، َْنب  َدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  ابا  ای  َيالْوَم  ای  یسُوم ،

نسحلابا  يا  نم  يالوم  يا  یلع ، نب  دّمحم  رفعجابا  يا  نم  يالوم  يا  یسوم ،
یف  ْمُِکب  ٌفِّیَضَتُم  ْمُکِرْهَجَو ، ْمُکِّرِِسب  ٌنِمُْؤم  ْمَُکل ، ًیلْوَم  اَن  ا  ٍدَّمَُحم ، َْنب  َِّیلَع 

، امش ِزور  نیا  رد  و  مراد ، نامیا  امش  راکشآ  ناهن و  هب  میامش و  رادتسود  نم  دّمحم ، نب  یلع 
ینوُریجا  َو  ینوُفیضاَف  ْمُِکب ، ٌریجَتْسُمَو  ِءآَعبْرَْألا ، ُمْوَی  َوُهَو  اذه ، ْمُکِمْوَی 

دیهد مهانپ  دینک و  منامهیم  سپ  ماهدنهانپ ، امش  هب  و  تسا ، هبنشراهچ  زورما  و  میامش ، نامهیم 
[1460 .] َنیرِهاَّطلا َنیبِّیَّطلا  ُمُِکْتَیب  ِلِآب 

. ناتهزیکاپ كاپ و  نادناخ  قح  هب 

: هبنشجنپ زور  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترایز 
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ُمالَّسلا  ُهَتَِصلاخَو ، ِهَّللا  َۀَّجُح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َِّیلَو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
مالس  شصلاخ ، هدنب  ادخ و  تّجح  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، ّیلو  يا  وت  رب  مالس 

یَّلَص  َنیَملاْعلا ، ِّبَر  َۀَّجُحَو  َنیلَسْرُْملا ، َثِراوَو  َنینِمْؤُْملا ، َماما  ای  َْکیَلَع 
دورد نایناهج ، راگدرورپ  تّجح  ناگداتسرف و  ثراو  و  نانمؤم ، ياوشیپ  يا  وت  رب 

ٍدَّمَُحم ابا  ای  َيالْوَم  ای  َنیرِهاَّطلا ، َنیبِّیَّطلا  َِکْتَیب  ِلآ  یلَعَو  َْکیَلَع  ُهَّللا 
دّمحم ابا  يا  نم ، يالوم  يا  داب ، ناتهزیکاپ  كاپ و  نادناخ  رب  وت و  رب  ادخ 

ُمْوَی  َوُهَو  َکُمْوَی  اذهَو  َِکْتَیب ، ِلِالَو  ََکل  ًیلْوَم  اَنا  ٍِّیلَع ، َْنب  َنَسَْحلا 
زور وت و  زور  زورما  ماوت و  نادناخ  وت و  رادتسود  نم  یلع ، نب  نسح 

995 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
یتَفایِض  ْنِسْحاَف  ِهیف ، َِکب  ٌریجَتْسُمَو  ِهیف ، َکُْفیَض  اَناَو  ِسیمَْخلا ،

نک  منامهیم  وکین  سپ  ماهدنهانپ ، وت  هب  وت و  نامهیم  زور  نیا  رد  نم  تسا و  هبنشجنپ 
[1461 .] َنیرِهاَّطلا َنیبِّیَّطلا  َِکْتَیب  ِلآ  ِّقَِحب  یتَراجاَو 

. تاهزیکاپ كاپ و  نادناخ  قح  هب  هد ، مهانپ  و 

: هعمج زور  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يدهم ، ترضح  ترایز 

، ِهِْقلَخ یف  ِهَّللا  َْنیَع  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهِضْرا ، یف  ِهَّللا  َۀَّجُح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
تاقولخم  نایم  رد  ادخ  يانیب  هدید  يا  وت  رب  مالس  نیمز ، رد  ادخ  تّجح  يا  وت  رب  مالس 

ِنَع  ِِهب  ُجَّرَُفیَو  َنوُدَتْهُْملا ، ِِهب  يدَتْهَی  يذَّلا  ِهَّللا  َرُون  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
، دوش لصاح  یشیاشگ  نانمؤم  راک  رد  نآ  هلیسو  هب  دنبای و  تیاده  نآ  هب  ناگدشتیاده  هک  ادخ  رون  يا  وت  رب  مالس 

ُِیلَْولا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُِفئآْخلا ، ُبَّذَهُْملا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنینِمْؤُْملا ،
، هاوخریخ تسرپرس  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، زا  ناسرت  هتفای  تیبرت  يا  وت  رب  مالس 

، ِةایَْحلا َْنیَع  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِةاجَّنلا ، َۀَنیفَس  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُحِصاَّنلا ،
تایح  همشچ  يا  وت  رب  مالس  تاجن ، یتشک  يا  وت  رب  مالس 

، َنیرِهاَّطلا َنیبِّیَّطلا  َِکْتَیب  ِلآ  یلَعَو  َْکیَلَع  ُهَّللایَّلَص  َْکیَلَع ، ُمالَّسلا 
تاهزیکاپ  كاپ و  نادناخ  وت و  رب  ادخ  دورد  داب ، وت  رب  مالس 

، ِْرمَْألا ِروُهُظَو  ِرْصَّنلا  َنِم  َكَدَعَو  ام  ََکل  ُهَّللا  َلَّجَع  َْکیَلَع ، ُمالَّسلا 
دنک لیجعت  هداد  تروهظ  يرای و  يارب  هک  ياهدعو  رد  ادخ  داب ، وت  رب  مالس 

ُبَّرَقَتا  َکیرْخاَو ، َکیلوِاب  ٌفِراع  َكالْوَم  اَنا  َيالْوَم ، ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
هب  و  میانشآ ، تراک  نایاپ  زاغآ و  هب  وت و  رادتسود  نم  مرورس ، الوم و  يا  وت  رب  مالس 

، َْکیَدَی یلَع  ِّقَْحلا  َروُهُظَو  َكَروُهُظ  ُرِظَْتناَو  َِکْتَیب ، ِلِآبَو  َِکب  یلاعَت  ِهَّللا  َیلا 
متسه  تناتسد  هب  قح  روهظ  تروهظ و  رظتنم  و  میوجیم ، بّرقت  هبترمدنلب  دنوادخ  هب  تنادناخ  وت و  هطساو 

َنِم  ینَلَعْجَی  ْناَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصی  ْنا  َهَّللا  ُلَئْساَو 
زا ارم  دتسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخیم  ادخ  زا  و 
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996 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
َنیدَهْشَتْسُْملاَو  َِکئآدْعا ، یلَع  ََکل  َنیرِصاَّنلاَو  َنیِعباَّتلاَو  ََکل ، َنیرِظَْتنُْملا 

نادیهش  زا  نانمشد و  ربارب  رد  تناروای  ناوریپ و  نارظتنم و 
ِهَّللا  ُتاوَلَص  ِنامَّزلا  َبِحاص  ای  َيالْوَم  ای  َِکئآِیلْوا ، ِۀَلْمُج  یف  َْکیَدَی  َْنَیب 

ادخ دورد  هک  نامز - بحاص  يا  مرورس  الوم و  يا  دهد . رارق  تناتسود  نایم  رد  تیور  شیپ 
ِهیف  ُعَّقَوَتُْملا  َکُمْوَی  َوُهَو  ِۀَعُمُْجلا ، ُمْوَی  اذه  َِکْتَیب ، ِلآ  یلَعَو  َْکیَلَع 

وت و روهظ  نآ  رد  هک  تسوت  زور  هعمج و  زورما  داب - تکاپ  نادناخ  وت و  رب 
، َکِْفیَِسب َنیِرفاْکلا  ُْلتَقَو  َْکیَدَی ، یلَع  َنینِمْؤُْمِلل  ِهیف  ُجَرَْفلاَو  َكُروُهُظ ،

دوریم راظتنا  تریشمش  اب  نارفاک  تکاله  تتسد و  هب  نانمؤم  راک  رد  شیاشگ 
ِدالْوا ْنِم  ٌمیرَک  َيالْوَم  ای  َْتناَو  َكُراجَو ، َکُْفیَض  ِهیف  َيالْوَم  ای  اَناَو 

لسن  زا  راوگرزب  نم  يالوم  يا  وت  و  ماهدنهانپ ، وت  هب  وت و  نامهیم  زور  نیا  رد  مرورس  الوم و  يا  نم  و 
ِهَّللا  ُتاوَلَص  ینْرِجا  َو  ینْفِضاَف  ِةَراجِْإلاَو ، ِۀَفایِّضلِاب  ٌرُومْأَمَو  ِمارِْکلا ،

ادخ دورد  هد ، مهانپ  نک و  منامهیم  سپ  يرومأم ، ندادهانپ  يزاوننامهیم و  هب  و  یناراوگرزب ،
[1462 .] َنیرِهاَّطلا َِکْتَیب  ِلْها  یلَعَو  َْکیَلَع 

. داب تاهزیکاپ  نادناخ  رب  وت و  رب 
: يروآدای

نآ هب  قـشع  تیـالو و  حور  هتفه ، ماـّیا  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  ریاـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  هب  هّجوـت  هک  تسا  نشور 
نیطایش ّرش  زا  و  درادیماو ، مالسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  نآ  هب  يادتقا  یّـسأت و  هب  ار  وا  و  درادیم ، هگن  هدنز  ناسنا  رد  ار  ناراوگرزب 

لمع نامیا و  رد  و  دننکیم ، يرپس  دوخ  یلاوم  زا  یکی  دای  اب  ار  زور  ره  هک  اهنآ  لاح  هب  اشوخ  دنکیم . ظفح  سفن  ياوه  نادسفم و  و 
. دنیوجیم ادتقا  اهنآ  هب  قالخا  و 

999 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

زامن تابیقعت  تامدقم و  بادآ ، مشش : شخب 

! توکلم ملاع  هب  زاورپ  هلیسو  زامن  همّدقم :

: دومرف وا  مسج  شنیرفآ  زا  سپ  ناحبس  دنوادخ  هکنانچ  تسا ، توکلم  راید  زا  ییادخ و  ناسنا ، حور  رگا 
یِحوُر  ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن  َو  »

، یکاـخ مسج  زا  ریغ  ناـسنا  ِدوجو  رگا  و  [ 1463 «] مدـیمد وا  رد  تسا  نم  هب  قـّلعتم  دراد و  طاـبترا  نم  هب  هـک  یحور   ] مدوـخ حور  زا   ؛
: هک تفریذپ  دیاب  دهدیم ، لیکشت  ار  ناسنا  تقیقح  ومه ، هکلب  تسالاب و  ملاع  زا  یسدق و  هک  دراد  یناج 

اب و  ددرگ ، مهارف  نآ  رد  شحراوج  اضعا و  شمارآ  نوکـس و  بابـسا  هک  دراد  ینکـسم  لزنم و  هب  زاین  ناسنا  مسج  هک  هنوگناـمه  - 1
، نآ رد  نتفرگ  مارآ  اب  ات  تسا ، ییاوأم  لزنم و  ِدـنمزاین  زین  ناسنا  حور  دـنک ، ظفح  هتـسویپ  ار  دوخ  یباداـش  طاـشن و  نآ ، رد  تحارتسا 
هب ار ، شیوخ  نیتسخن  ِیتوکلم  یباداش  طاشن و  دیادزب و  شیوخ  زا  هتسشن ، شاهرهچ  رب  يّدام  تاقّلعت  زا  هک  ار  یگریت  یگتـسخ و  رابغ 

. دروآ تسد 
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شیاهیتساک دـنادرگرب و  ار  شاهتفرتسد  زا  ياهيژرنا  هک  تسا  ییاذـغ  هب  دـنمزاین  شمارآ ، رب  هوالع  ناسنا  مسج  هک  هنوگنامه  - 2
. دروآ تسد  هب  ار ، هداد  تسد  زا  ِناوت  تّوق و  نآ ، بذج  اب  ات  دراد ، یتوکلم  يونعم و  ییاذغ  هب  زاین  زین  وا  ناج  دیامن ، ناربج  ار 

اپ و تسد و  ندـب ، زا  ار  یگدولآ  كرچ و  دـهد و  وشتـسش  نآ  اب  ار  دوخ  هک  دراد  یبآ  هب  زاین  یتعاـس ، دـنچ  ره  ناـسنا ، مسج  رگا  - 3
. دیادزب دوخ  زا  نآ ، اب  ار  هانگ  ِیگدولآ  هک  تسا  دنمزاین  وشتسش  هب  زین  یمدآ  حور  دیامن ، رود  شتروص 

ار شلد  ياهدرد  دریگ ، مارآ  وا  اب  تاقالم  اب  و  دزرو ، قشع  وا  هب  هک  تسا  جاتحم  یبوبحم  سنوم و  هب  ناسنا ، ِمسج  هک  هنوگناـمه  - 4
سنا  وا  اب  هک  دهاوخیم  یسینا  بوبحم و  زین ، ناسنا  یتوکلم  حور  دنک ، اوجن 

1000 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
. دسرب ناحیر  ْحَور و  هب  دریگ و 

هب دـناوتیمن  ياهظحل  نآ ، یب  تسا و  ندـب  همیخ  ِدومع  هلزنم  هب  و  ندـب ، هرادا  یهدـنامرف و  ِزکرم  هک  دراد  يرـس  ناـسنا  مسج  رگا  - 5
هک دراد  يدومع  دشخبیم و  رارمتسا  شتایح  هب  نآ ، هب  لاّصتا  اب  هک  تسا  رادروخرب  يرس  زا  زین ، نمؤم  ِناسنا  ِنید  دهد ، همادا  شتایح 

. دوشیم اپرب  شنید  همیخ  نآ ، هلیسو  هب 
: یسرب اهنیا  همه  هب  یهاوخب  رگا  يرآ !

: » دندومرف هک  يرمشب ، ادخ  هب  برق  تلیضف و  ياهنامسآ  هب  جورع  يارب  ینابدرن  یهد و  رارق  الاب  ملاع  هب  دوخ  زاورپ  هلیسو  ار  زامن  دیاب 
ِنِمؤُْملا  ُجاْرعِم  ُةالَّصلا 

ثیدح رد  هک  ینادرگزاب ، نادـب  ار  هتفر  تسد  زا  ِتردـق  تّوق و  ات  یهد ، رارق  اعد  زامن و  شیاین و  ار  دوخ  ِحور  ياذـغ  دـیاب  [ 1464 «.]
ار دوخ  حور  دیاب  و  [ 1465 «.] تسا رتاراوگ  رتذیذل و  ناگنـشت  يارب  بآ  ناگنـسرگ و  يارب  اذغ  زا  تدابع  لها  يارب  زامن  : » تسا هدمآ 
هک هنوگ  نامه  ییادزب ؛ نآ  زا  ار  تلفغ  یصاعم و  ِرابغ  درگ و  هنوگره  ات  یهد ، وشتسش  تبون  جنپ  زورهنابـش  ره  زامن ، لالز  رهن  نیا  رد 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  هک  تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ثیدح  رد 
دیاب و  [ 1466 («.] دیوشیم ار  اهیگدولآ  مامت  هک  تسا  يرهن  دننام   ) تسا نینچ  نم  تّما  يارب  هناگجنپ  ياهزامن  هک  دـنگوس ! ادـخ  هب  »

، دتـسیا زامن  هب  بلق  روضح  اب  ياهدنب  رگا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مّظعم  لوسر  هک  يورب  زامن  غارـس  هب  رگید  يّدلوت  يارب 
یسنوم سینا و  رگا  و  [ 1467 «.] دش دهاوخ  هدوشخب  وا  هتـشذگ  هدـش و  دـّلوتم  ردام  زا  هزات  ییوگ  دربیم ، نایاپ  هب  ار  زامن  هک  یماگنه 

: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  زیخرب  زامن  هب  ددرگ ، وت  مشچ  ینشور  هیام  نآ  ِرادید  هک  یهاوخ 
؛ ِةالَّصلا ِیف  یْنیَع  ُةَُّرق  َو 

رد یناـحور  يونعم و  بیـسآ  هنوگره  زا  و  دـشاب ، اـپرب  هشیمه  وت ، نید  همیخ  دومع  یهاوخیم  رگا  و  [ 1468 «.] تسا زامن  منامشچ  رون 
: » دندومرف ام  نایاوشیپ  هک  ورب ! زامن  غارس  هب  ینامب ، ناما 

ِنیّدلا  ُدوُمَع  ُةالَّصلا 
یهاوخیم  رگا  ینارگن ، هودنا و  بابسا  زا  ّولمم  يّدام و  يوهایه  زا  رپ  اغوغرپ و  يایند  نیا  رد  هرخالاب  و  [ 1469 «.]

1001 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
دننام ینزن و  وناز  تالکـشم  ربارب  رد  یـشاب و  هدنزرـس  طاشن و  اب  ییادزب و  ناج  هرهچ  زا  ار  اهترودـک  ینک و  ظـفح  ار  حور  یباداـش 

هیلع یلع  نانمؤم  ریما  ام  يالوم  يارب  هاگره  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یتیاور  قبط  هک  نزب  زاـمن  ناـماد  هب  تسد  ینک ، تمواـقم  هوک 
: » دناوخ ار  هرقب  هروس  هیآ 45  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  و  درکیم ) تکرح  سپس  و   ) داتسیایم زامن  هب  دمآیم ، شیپ  یلکشم  مالسلا ،

« ِةالَّصلا َو  ِربَّصلِاب  اُونیعَتْسا  َو  »
رد هک  تسا  نآ  زا  شیب  یناسنا  هعماج  ياقترا  دارفا و  تیبرت  رد  زامن  راثآ  هک  نیا  نخس  هاتوک  [ 1470 «.] دیریگب کمک  زامن  ربص و  زا   ؛
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. دجنگ فصو 
هب بطاخم  تشاد و  اپ  هب  ار  زامن  شنارای ، شیوخ و  نوخ  هب  هتشغآ  ندب  اب  اروشاع ، رهظ  هک  تارف ، رانک  هنـشت  بل  دیهـش  نآ  هب  ایادخ !

 » باطخ
[1471 «] َةالَّصلا َتْمَقا  ْدَق  َکَّنا  ُدَهْشا 

! هدب رارق  زامن  یقیقح  ِناگدنراد  اپرب  زا  زین  ار  ام  هک  میهدیم  مسق  ار  وت  دیدرگ ،
تفرگیم جوا  الاب  ملاع  يوس  هب  ياهنوگ  هب  داتـسیایم ، تدابع  بارحم  رد  یتقو  هک  هد  رارق  يا  هدیهـش »  » يوناب نآ  هعیـش  ار  ام  ایادـخ !

روضح ياهنوگ  هب  و  دـشخردیم ، نیمز  لها  يارب  ناگراتـس  ِرون  هک  هنوگ  نآ  دیـشخردیم ، نامـسآ ، ِناگتـشرف  يارب  شلاـمج  رون  هک 
زا شدوجو  مامت  هداتـسیا و  نم  ِهاگرد  هب  هک  دـیرگنب  همطاف  مزینک  هب  : » دومرفیم شاهکئالم  هب  باطخ  ّلـجوّزع  يادـخ  هک  تشاد  بلق 

[1472 «.] ماهداد ناما  خزود ، شتآ  زا  ار  شناوریپ  دیشاب  هاوگ  هدروآ ، يور  متدابع  هب  شناج  بلق و  اب  تسا و  نازرل  نم  فوخ 

: زامن تابیقعت  بادآ و  هفسلف 

هب يرادافو  قشع و  ِمالعا  شرـضحم و  زا  يدـنمهرهب  تسود و  ترـضح  اب  وگتفگ  تمظع ؛ اب  اناوت و  میرک ، يالوم  هاگـشیپ  هب  نتفای  هار 
. دراد رگید  يوس  زا  روضح ، بدا  تاعارم  مدع  زا  یهاوخرذع  اهیتساک و  ناربج  و  ییوس ، زا  تامّدقم  نتخاس  هدامآ  هب  زاین  يو ،

ار تابیقعت  تامّدـقم و  بادآ و  نیا  تمکح  نیاربانب ، دزاسیم . نشور  ار  زاـمن  تاـبیقعت  تامّدـقم و  بادآ و  هفـسلف  روما ، نیا  هب  هّجوت 
: دش روآدای  رما  دنچ  رد  ناوتیم 

هچره يدـنمهرهب  يارب  دزادرپیم ، زاین  زار و  هب  وا  اب  دوریم و  میرک  ییـالوم  دـنمجرا و  یبوبحم  هاگـشیپ  هب  رازگزاـمن  ناـسنا  نوچ  - 1
و دـنک ، هدامآ  تسا - هدـمآ  تایاور  رد  هک  یتامّدـقم - بادآ و  اب  ار  نتـشیوخ  دـیاب  زامن ، هب  دورو  زا  لبق  اهبنارگ ، تصرف  نیا  زا  رتشیب 
هب قوش  اب  اـّیهم  و  [ 1473] وبـشوخ هتـسارآ ، كاپ و  و  دزاـس ؛ رود  تسوا ، ساوح  هشیدـنا و  یگدـنکارپ  ببـس  هک  يزیچ  ره  زا  ار  دوخ 

رد دوخ ، ياهیهاتوک  زا  فوخ  بوبحم و  لاصو 
1002 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

هدافتسا لماک  روط  هب  میظع  ِرضحم  نیا  زا  رازگزامن ، هدنب  زامن ، ماجنا  زا  سپ  تسا  نکمم  - 2 [ 1474 .] دتسیا زامن  هب  قح  ترضح  ربارب 
زا یخرب  تئارق  لفاون و  ندروآ  اجب  ور  نیا  زا  هدوب ، هارمه  ییاه  یتساک  اب  شاهضیرف  ماجنا  هتـشادن و  یفاـک  بلق  روضح  دـشاب ، هدرکن 
وا بیـصن  هک  یقیفوت  يارب  - 3 [ 1475 .] دبلطیم شزوپ  یهلا  هاگرد  هب  شیوخ ، ریـصقت  زا  هدنب  دـنکیم و  ناربج  ار  اهیتساک  تابیقعت ،

ساپــس مـیظع ، قـیفوت  نـیا  رب  ار  ادـخ  دروآیم و  اـجب  رکــش  هدجــس  زاـمن ، زا  سپ  هدروآ ، ياـجب  ار  گرزب  تداـبع  نـیا  هـک ، هدــش 
تباجتـسا عقوم  تسا ، دـنمهرهب  زاـمن  ّتینارون  زا  تسا و  یهلا  رـضحم  رد  زوـنه  هک  هاـگنآ  هضیرف ، ماـجنا  زا  سپ  - 4 [ 1476 .] دیوگیم

تمارک و شاعم ، داعم و  يارب  دـبلطیم و  شمیرک  يالوم  زا  ار  اههتـساوخ  نیرتهب  دـنمزاین ، هدـنب  ینارون ، تاظحل  نآ  رد  اذـل  تساعد ،
ار يادـخ  مدرم ، یعامتجا  تالکـشم  ّلح  رگید و  يونعم  يّدام و  روما  ناطیـش و  زا  يّربت  لالح و  قزر  تعاـنق ، فاـفک و  سفن ، تّزع 

[1477 .] دنکیم اعد  نارگید  دوخ و  يارب  و  دناوخیم ،
جارعم نآ  زا  سپ  اهنآ ، زا  کی  ره  دـنلب  میهافم  دنمـشزرا و  یناعم  هب  هّجوت  تسا و  هدـش  دراو  اهزامن  زا  سپ  هک  یتابیقعت  ندـناوخ  - 5

. تشاد دهاوخ  رازگزامن  ناج  حور و  رب  قیمع ، يرثا  فرگش و  يریثأت  یناحور ،
: دوشیم هتخادرپ  لصف  دنچ  هب  شخب  نیا  رد 

زامن بادآ  تامّدقم و  لّوا : لصف 
زامن تابیقعت  مود : لصف 
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رکش هدجس  موس : لصف 
1003 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

زامن بادآ  تامّدقم و  ّلوا : لصف 

: كرتشم بادآ  تامّدقم و 

شرافـس رازگزامن  يارب  نآ ، ماجنا  هّیموی - بجاو  ياـهزامن  هژیوب  زاـمن - ره  رد  هک  تسا  یبادآ  تامّدـقم و  كرتشم ، بادآ  زا  دوصقم 
(. دهد ماجنا  دناوتیم  هک  يرادقم  هب  دروآ  اجب  ار  بادآ  نیا  مامت  دناوتن  یسک  رگا  هّتبلا  . ) تسا هدش 

: وضو بادآ 

دنادرگیم و دایز  ار  هظفاح  دنکیم و  وبـشوخ  ار  ناهد  تایاور  قباطم  هک  ینکیم  كاوسم  تسخن  يریگب ، وضو  یتساوخ  هک  یماگنه 
كاوسمیب زامن  تعکر  داتفه  زا  رترب  ندرک  كاوسم  اب  زامن  تعکر  ود  تسا ؛ راگدرورپ  يدونـشخ  هیام  دـیازفایم و  ناسنا  تانـسح  رب 

ّتیّمها رب  ینـشور  لـیلد  نیا  و  [ 1479 (،] دـهد ژاسام  و   ) دـشکب نادـند  رب  ار  ناتـشگنا  تسا  یفاک  دـشابن  كاوسم  رگا  و  تسا 1478 ،]
. تسا تفاظن  هلأسم  هب  مالسا 

: یناوخب ار  اعد  نیا  داتفا ، بآ  هب  تهاگن  نوچ  یشاب و  هلبق  هب  ور  وضو  ماگنه  هب  تسا  رتهب 
ار بآ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپس  دمح و  ناتسد  یتساوخ  یتقو  [ 1480 .] ًاسَِجن ُْهلَعْجَی  َْمل  َو  ًاروُهَط  َءآْملا  َلَعَج  يذَّلا  ِهَّللُدْمَْحلا 

.********* دادن رارق  كاپان  داد و  رارق  هدننک  كاپ 
َنِم  یْنلَعْجاَو  َنیباَّوَّتلا  َنِم  یْنلَعْجا  َّمُهَّللا  ِهَّللِابَو ، ِهَّللا  ِمِْسب  وگب : ییوشب  ار 

ناگدننک و هبوت  زا  ارم  ایادخ  ادخ ، يرای  هب  ادخ و  مان  هب  ******* 
َمُهللا  ییوگیم : ینکیم و  هضمضم  هدرک و  ناهد  رد  راب  هس  ار  زیمت  بآ  سپس  [ 1481 .] َنیرِّهَطَتُْملا

ایادخ هد ******************************************، رارق  ناگزیکاپ 
نک و نیقلت  نم  هب  ار  متّجح  ترادـید  زور  رد  يارب  ار  زیمت  بآ  راب  هس  هاگنآ  [ 1482 .] َكِرْکِِذب یناِسل  ِْقلْطا  َو  َكاْقلا  َمْوَی  یتَّجُح  ینَِّقل 

.****************** نادرگ ایوگ  ترکذ  هب  ار  منابز 

1004 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
یْنلَعْجاَو  ِۀَّنَْجلا ، َحیر  َّیَلَع  ْمِّرَُحت  َّمُهَّللا ال  ییوگیم : ینکیم و  ینیب  رد  قاشنتسا 

ارم نادرگم و  مارح  نم  رب  ار  تشهب  يوب  ایادخ  ******************* 
ار نآ  شوخ  رطع  میـسن و  وب و  هک  نانآ  زا  نتـسش  هب  ینکیم  عورـش  هدرک ، وضو  ّتین  هاگنآ  [ 1483 .] اهَبیطَو اهَحْوَرَو  اهَحیر  ُّمَشَی  ْنَّمِم 

.****************************** هد رارق  دننکیم  مامشتسا 
الَو ُهوُجُْولا ، ِهیف  ُّدَوْسَت  َمْوَی  یهْجَو  ْضَِّیب  َّمُهَّللا  ییوگیم : وضو و  يارب  تروص 

تسا  هایس  نآ  رد  ناراکدب ) ي   ) اهتروص هک  يزور  رد  نک  دیفس  ور  ارم  ایادخ  ********** 
هک يزور  رد  نـکم  هایـس  ور  ارم  ینکیم و  تـسار  تـسد  نتـسش  هـب  عورــش  نآ  زا  سپ  [ 1484 .] ُهوُجُْولا ِهیف  ُّضَْیبـَت  َمْوَی  یهْجَو  ْدِّوَُـست 

.******************************** تسا دیفس  نآ  رد  ناراکوکین ) ي   ) اهتروص
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ِنانِْجلا  ِیف  َْدلُْخلاَو  ینیمَِیب  یباتِک  ینِطْعا  َّمُهَّللا  ییوگیم : ماگنه  نآ  رد  و 
ار تشهب  رد  یگنادواج  تارب  و  هدب ، متسار  تسدب  ار  ملمع  همان  ایادخ  ************ 

َمُهَّللا  ییوگیم : ییوشیم و  ار  پچ  تسد  هاگنآ  [ 1485 .] ًاریسَی ًاباسِح  یْنبِساحَو  يراسَِیب 
ایادخ نک *****************. هبساحم  یناسآ  هب  ار  ملامعا  مپچ و  تسد  هب 

یلا  ًَۀلُوْلغَم  اْهلَعَْجت  الَو  يرْهَظ  ِءآرَو  ْنِم  الَو  یلامِِشب  یباتِک  ینِطُْعتال 
نکم  ریجنز  مندرگ  رد  ارم  تسد  هدن و  مرس  تشپ  زا  هدم و  مپچ  تسد  هب  ار  ملمع  همان 

وت هب  خزود  شتآ  ياههراپ  زا  ایادـخ )  ) تمـسق تسار ، تسد  تبوطر  اب  دـعب  هلحرم  رد  [ 1486 .] ِناریّنلا ِتاعَّطَقُم  ْنِم  َکـِب  ُذوُعاَو  یُقنُع 
********************** مربیم هانپ 

[1487 .] َكِوـــــــْفَع َو  َکـــــــِتاکََربَو  َکـــــــِتَمْحَِرب  ینِّشَغ  َّمــــــُـهَّللا  ییوـــــــگیم : ینکیم و  حــــــــسم  ار  رــــــــس  يوـــــــلج 
. ناشوپب دوخ  تشذگ  تکرب و  تمحر و  هب  ارم  ایادخ  رد *************************

ِهیف  ُّلَِزت  َمْوَی  ِطارِّصلا  یَلَع  یْنتِّبَث  َّمُهَّللا  ییوگیم : ینکیم و  حسمار  اپ  ود  زین  نایاپ 
دزغلیم نآ  رد  اهمدق  هک  يزور  رد  طارص  لپ  رب  ارم  ایادخ  ***************** 

وت يدونشخ  ثعاب  هچنآ  رد  ار  مشالت  رادب و  مدق  تباث  یماگنه  [ 1488 .] ِمارْکِْإلاَو ِلالَْجلااَذ  ای  یّنع  َکیضُْری  امیف  ییْعَس  ْلَعْجاَو  ُماْدقَْألا ،
. يراوگرزب لالج و  بحاص  يا  هد ، رارق  ددرگیم 

1005 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، ِةالَّصلا َمامَت  َو  ِءوُضُْولا ، َمامَت  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ییوگیم : دیسر  نایاپ  هب  وضو  هک 

لوبقم  زامن  وضو و  وت  زا  ایادخ  ***************** 
ار تلماــک  تـشهب  يدونــشخ و  هروــس و  زین  و  َنیَملاــْعلا . ِّبَر  ِهَّلل  ُدـْـمَْحلا  ییوــگیم : نـینچمه  و  [ 1489 .] َۀَّنَْجلا َو  َکـِناوْضِر  َماـمَتَو 

.****** تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپس  دمح و  مناهاوخ ***********
. ینکیم لامعتسا  شوخ  يوب  رطع و  نآ  زا  سپ  و  [ 1490 ،] یناوخیم ار  ردق 

: زامن يارب  دجسم  هب  دورو  بادآ 

و نک ، تکرح  راقو  هنیکـس و  تلاـح  اـب  ینکیم  تکرح  دجـسم  تمـس  هب  هک  یماـگنه  ورب ، دجـسم  هب  یناوتیم  رگا  وضو  زا  سپ  - 1
: ییوگیم يوشیم  جراخ  دجسم  هب  نتفر  ياربهناخ  زا  هک  هاگنآ 
اذاَو ِنیقْسَیَو ، ینُمِعُْطی  َوُه  يذَّلاَو  ِنیدْهَی ، َوُهَف  ینَقَلَخ  يذَّلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

ینامز  دیامنیم و  باریس  ماعطا و  ارم  هک  نآ  و  دومن ، متیاده  هدیرفآ و  ارم  هک  يدنوادخ  مان  هب 
یل  َرِفْغَی  ْنا  ُعَمْطا  يذَّلاَو  ِنییُْحی ، َُّمث  یُنتیُمی  يذَّلاَو  ِنیفْشَی ، َوُهَف  ُتْضِرَم 

تمایق  زور  رد  مراد  عمط  هک  نآ  و  دنکیم ، هدنز  سپس  هدناریم  ارم  هک  نآ  و  دهد ، میافش  موش  رامیب  هک 
یل  ْلَعْجاَو  َنیِحلاَّصلِاب ، ینْقِْحلاَو  ًامْکُح  یل  ْبَه  ِّبَر  ِنیّدلا ، َمْوَی  یتَئیطَخ 

هدنیآ  ياهتما  نایم  رد  نم  يارب  و  امن ، مقحلم  ناگتسیاش  هب  شخبب و  متفرعم  نم  راگدرورپ  يا  دزرمایب ، ار  مهانگ 
[1491  ] یبَِأل ْرِفْغاَو  ِمیعَّنلا ، ِۀَّنَج  ِۀَثَرَو  ْنِم  یْنلَعْجاَو  َنیرِخْألا ، ِیف  ٍقْدِص  َناِسل 

. زرمایب ار  مردپ  هد و  رارق  تمعنرپ  تشهب  ناثراو  زا  ارم  و  هد ، رارق  يریخ ) رکذ  و   ) قدص نابز 
***
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ار تسار  ياپ  تسخن  هاگنآ  دشابن ، نآ  رد  یگدولآ  ات  نک  یسراو  ار  دوخ  شفک  هت  تسخن  يوش ، دجسم  لخاد  یتساوخ  هک  یتقو  - 2
ِهَّللا  َنِمَو  ِهَّللِاب ، َو  ِهَّللا  ِمِْسب  یناوخیم : ماگنه  نآ  رد  يرادیم و  مّدقم 

ادخ بناج  زا  ادخ و  يرای  هب  ادخ و  مان  هب  *************************************** 
اَّلا َةَُّوق  الَو  َلْوَح  الَو  ِهَّللا ، یَلَع  ُْتلَّکََوت  ِهَّلل ، اهِّلُک  ِءآمْسَْألا  ُْریَخَو  ِهَّللا ، َیلاَو 

يوس  زا  زج  ییورین  هاگهانپ و  و  منکیم ، لّکوت  ادخ  رب  تسادخ ، نآ  زا  کین  ياهمسا  یمامت  و  ادخ ، يوسب  و 
1006 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

، َِکَتبَْوت َو  َِکتَمْحَر  َباْوبا  یل  ْحَْتفا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِهَّللِاب ،
اشگب میور  هب  ار  تاهبوت  تمحر و  ياهرد  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  تسین  دنوادخ 

، َكِدِجاسَم ِراَّمُعَو  َكِراَّوُز  ْنِم  یْنلَعْجاَو  َِکتَیِصْعَم ، َباْوبا  یّنَع  ِْقلْغاَو 
تدجاسم  ناگدننک  دابآ  ناگدننک و  ترایز  زا  ارم  و  دنبب ، میور  هب  ار  تینامرفان  ياهرد  و 

، َنوُعِشاخ ْمِِهتالَص  یف  ْمُه  َنیذَّلا  َنِمَو  ِراهَّنلاَو ، ِْلیَّللا  یف  َکیجاُنی  ْنَّمِمَو 
، هد رارق  دننتورف  ناشزامن  رد  هک  یناسک  زا  دننکیم و  اوجن  وت  اب  زور  بش و  رد  هک  نانآ  زا  و 

[1492 .] َنیعَمْجا َسیْلبا  َدُونُجَو  َمیجَّرلا ، َناْطیَّشلا  یِّنَع  ْرَحْداَو 
. نک رود  نم  زا  ار  شنایرکشل  یمامت  میجر و  ناطیش  و 

: زامن ندروآ  اجب  تامّدقم  بادآ و 

نایم نیا  رد  ار  اعد  نیا  يزادنایم و  هلصاف  ینتسشن ، ای  ياهدجـس و  هب  هماقا  ناذا و  نایم  هّتبلا  ییوگیم ، هماقا  ناذا و  زامن ، يارب  تسخن 
: یناوخیم

َْدنِع یل  ْلَعْجاَو  ًاّرآد ، یقْزِر  َو  ًاّرآق ، یْشیَعَو  ًاّرآب ، یْبلَق  لَعْجا  َّمُهَّللا 
دزن نم  يارب  و  هد ، رارق  ناوارف  ار  میزور  رادیاپ و  ار  میناگدنز  راکوکین و  ار  ملد  ایادخ 

[1493 .] ًارارَق َو  ًاّرَقَتْسُم  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َِکلوُسَر  ِْربَق 
. هد رارق  یهاگمارآ  هاگیاج و  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  تاهداتسرف - ربق 

در اعد  هماقا ، ناذا و  نایم  هک  تسا  هدـمآ  ثیدـح  رد  اریز  یبلطیم ؛ تجاـح  دـنوادخ  زا  ینکیم و  اـعد  تقو  نیا  رد  یهاوخب  هچره  و 
: ییوگیم هماقا  زا  دعب  و  [ 1494 ،] دوشیمن

َِکب  َو  ُْتیَغَْتبا ، ََکباَوث  َو  ُْتبَلَط ، َکَتاضْرَم  َو  ُتْهَّجََوت ، َْکَیلا  َّمُهَّللا 
وت هب  مراد و  وزرآ  ار  تشاداپ  مبلطیم و  ار  تیدونشخ  هدرک و  ور  وت  هب  ایادخ 

یْبلَق  ْحَْتفاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ُْتلَّکََوت ، َْکیَلَعَو  ُْتنَمآ ،
ار ملد  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  منکیم  لّکوت  وت  رب  هدروآ و  نامیا 

ْنِم  یل  ْبَهَو  ینَْتیَدَه  ْذا  َدَْعب  یْبلَق  ْغُِزت  الَو  َِکنید ، یلَع  یْنتِّبَثَو  َكِرْکِِذل ،
يوس زا  نادرگم و  فرحنم  قح ) هار  زا   ) يدومن تیاده  هک  نآ  زا  دـعب  ار  ملد  رادـب و  مدـق  تباث  تنید  رب  ارم  اشگب و  تدوخ  دای  يارب 

دوخ
1007 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

[1495 .] ُباَّهَْولا َْتنا  َکَّنا  ًۀَمْحَر ، َْکنَُدل 
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. ياهدنشخب رایسب  وت  اریز  شخبب  نم  رب  یتمحر 
يروآیم و رظن  رد  ار  یهلا  لالج  تمظع و  شیوخ و  یکچوک  و  يروآیم ، يور  نادـب  هّجوت  مامت  اب  يوشیم و  اّیهم  زامن  يارب  هاگنآ 
هب عوشخ  راقو و  اب  دشاب . هّجوتم  رگید  بناج  هب  تلد  یلو  ییوگب ؛ نخـس  وا  اب  هک  نیا  زا  زیهرپب  ینیبیم و  ار  وا  ایوگ  هک  شاب  هنوگ  نآ 

کی ات  تشگنا  هس  هزادـنا  هب  تیاهمدـق  نایم  يراذـگیم و  وناز  رـس  لباقم  تیاهنار ، يور  رب  ار  تیاهتـسد  هک  یلاح  رد  یتسیایم  زامن 
هَّللا و یلا  ۀــبرق  ینکیم  زاـمن  تـّین  هاـگنآ  و  ینکیم ، هاـگن  هدجــس  ناـکم  هـب  و  تـسا ) نادرم  يارب  نـیا  هـّتبلا   ) دــشاب هلــصاف  بـجو 

. ییوگیم ار  مارحإلاةریبکت 
رد يروآیم  شوگ  همرن  يذاحم  ات  ینکیم و  دـنلب  ار  اهتـسد  يریبکت  ره  رد  ینک ؛ هفاضا  نآ  زا  لـبق  رگید  ریبکت  شـش  تسا  بحتـسم 

ار اـهریبکت  ياـعد  هاـگنآ  ینابـسچیم ، مه  هب  ار  گرزب  تشگنا  زا  ریغ  هـب  اهتـشگنا  هـمه  و  تـسا . هـلبق  هـب  ور  اهتـسد  فـک  هـک  یلاـح 
: ییوگیم موس  ریبکت  زا  سپ  هک  وحن  نیدب  یناوخیم ،

ُتْمَلَظ  ّینا  َکَناْحبُس  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ال  ُنیبُْملا ، ُّقَْحلا  ُِکلَْملا  َْتنا  َّمُهَّللا 
مدوخ  هب  نم  نیقی  هب  وت ، یهّزنم  كاپ و  تسین ، وت  زج  يدوبعم  رگنشور ، قح و  هب  ياورنامرف  ییوت  ایادخ 

وت زج  یـسک  هک  زرماـیب  ار  مهاـنگ  سپ  مدومن ، متـس  مجنپ  ریبـکت  زا  سپ  و  [ 1496 .] َْتنا اَّلا  َبُونُّذـلا  ُرِفْغَی  ُهَّنا ال  یْبنَذ  یل  ْرِفْغاَـف  یـسْفَن 
.**************** دزرماین ار  ناهانگ 

ُيِدْهَْملاَو  َْکَیلا ، َْسَیل  ُّرَّشلاَو  َْکیَدَی ، یف  ُْریَْخلاَو  َْکیَدْعَسَو ، َْکیََّبل  ییوگیم :
هتفای  تیاده  درادن و  هار  تهاگرد  هب  يدب  تسوت و  ناتسد  رد  یکین  متمدخ و  رد  مرادربنامرف و  **** 

ََکلَو  َِکبَو  َْکنِم  َْکیَدَی ، َْنَیب  ٌلیلَذ  َْکیَْدبَع ، ُْنباَو  َكُْدبَع  َْتیَدَه ، ْنَم 
وت يارب  وت و  اب  وت و  زا  تسا ، رادربنامرف  تلباقم  رد  تاهدنب ، ود  دنزرف  هدنب و  يدومن ، شتیاده  وت  هک  تسا  یسک 

، َْتَیلاعَت َو  َتْکَرابَت  َْکَیلا ، اَّلا  َْکنِم  َّرَفَم  الَو  اْجنَم  الَو  َأَْجلَم  ال  َْکَیلاَو ،
، يرترب هبترم و  دنلب  درادن ، وت  زج  يزیرگ  تاجن و  هار  هاگهانپ و  تسوت ، يوس  هب  و 

: یناوخیم متفه  ریبکت  زا  دعب  و  [ 1497 .] ِمارَْحلا ِْتیَْبلا  َّبَر  َکَناْحبُس  َْکیَنانَحَو ، َکَناْحبُس 
.****************** مارحلا تیب  راگدرورپ  يا  وت  یهّزنم  كاپ و  ینابرهم ، یهّزنم و  كاپ و 

، ِةَداهَّشلاَو ِْبیَْغلا  ِِملاع  َضْرَْألاَو ، ِتاومَّسلا  َرَطَف  يذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو 
تسا  راکشآ  ناهن و  ياناد  هدیرفآ ، ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  مدرک  یسک  يوس  هب  ار  دوخ  يور  نم 

1008 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
یتامَم  َو  َيایْحَم  َو  یکُُسن  َو  یتالَص  َّنا  َنیکِرْشُْملا ، َنِم  اَنا  ام  َو  ًاِملْسُم  ًافینَح 

همه  مگرم  یگدنز و  متدابع و  مامت  زامن و  نیقی  هب  متسین ، ناکرشم  زا  مصلاخ و  دوخ  نامیا  رد  نم 
[1498 .] َنیِملْسُْملا َنِم  اَن  َو ا  ُتِْرما  َِکلِذبَو  َُهل  َکیرَش  ال  َنیَملاْعلا ، ِّبَر  ِهَّلل 

. مناملسم زا  نم  ماهدش و  رومأم  نیمه  هب  تسین و  وا  يارب  ییاتمه  تسا ، نایناهج  راگدرورپ  ِدنوادخ  يارب 

: زامن لاح  رد  زامن و  زا  لبق  ياهاعد 

: تسا بحتسم  اهاعد  نیا  ندناوخ  زامن ، زا  لبق 
، زامن عورش  زا  شیپ  رگا  دزیخیم ، رب  زامن  يارب  هک  یسک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دنکیم : لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 1

: دوب دهاوخ  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  دّمحم و  اب  دناوخب ، ار  اعد  نیا 
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یتالَص  ْيَدَی  َْنَیب  ْمُهُمِّدَقا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَحُِمب  َْکَیلا  ُهَّجََوتا  ّینا  َّمُهَّللا 
مهدیم  رارق  مزامن  شیپاشیپ  ار  اهنآ  منکیم و  ور  وت  هب  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  هطساو  هب  ایادخ 

َنِم  َو  ِةَرِخْألاَو  اْینُّدلا  ِیف  ًاهیجَو  ْمِِهب  یْنلَعْجاَف  َْکَیلا ، ْمِِهب  ُبَّرَقَتا  َو 
زا دنموربآ و  ترخآ  ایند و  رد  ارم  اهنآ  هطساو  هب  سپ  موشیم ، کیدزن  وت  هب  اهنآ  هطساو  هب  و 

ْمِِهتَفِْرعَم  َو  ْمِِهتَعاِطب  یل  ِْمتْخاَف  ْمِِهتَفِْرعَِمب ، َّیَلَع  َْتنَنَم  َنیبَّرَقُْملا ،
تخانش و تعاطا و  هطساو  هب  راذگ و  ّتنم  نم  رب  ناشتخانش  اب  هد ، رارق  تهاگرد  نابّرقم 

اهنیا نیقی  هب  هک  نادرگ ، ریخ ) هب   ) متخ ار  متبقاع  ناشتیالو  سپـس  ٌریدَـق . ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َکَّناَف  اِهب ، یل  ِْمتْخا  َو  ُةَداـعَّسلااَهَّناَف  ْمِِهتَیـالِوَو ،
.*** ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  هک  نک  متخ  تداعس  هب  ار  متبقاع  دنتداعس و  هیام 

ٍدَّمَُحم ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  َعَم  یْنلَعْجا  َّمُهَّللا  یناوخیم : دش ، مامت  تزامن  نوچ  يرازگیم و  زامن 
شکاپ  نادناخ  دّمحم و  اب  ارم  يراتفرگ  یتمالس و  ره  رد  ایادخ  *********************** 

ًيْوثَم  ِّلُک  یف  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  َعَم  یْنلَعْجاَو  ٍءالَب ، َو  ٍۀَِیفاع  ِّلُک  یف 
، هد رارق  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  اب  ارم  تشگزاب  ّلحم  هاگلزنم و  ره  رد  هد و  رارق 

ْمُهَعَم  یْنلَعْجاَو  ْمُهَتامَم ، یتامَمَو  ْمُهایْحَم ، َيایْحَم  ْلَعْجا  َّمُهَّللا  ٍبَلَْقنُمَو ،
همه  رد  ارم  هد و  رارق  اهنآ  گرم  یگدنز و  دننامه  ار  مگرم  یگدنز و  ایادخ 

[1499 .] ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنا  ْمُهَْنَیب ، َو  یْنَیب  قِّرَُفتالَو  اهِّلُک ، ِنِطاوَْملاِیف 
. ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  هک  زادنیم  ییادج  اهنآ  نم و  نایم  نک و  هارمه  اهنآ  اب  اج 

1009 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ار تالمج  نیا  هلبق  هب  ور  زامن ، مارحإلا  ةریبکت  زا  شیپ  مدـید  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدـش  تیاور  لاّمج » ناوفـص   » زا - 2

: دناوخیم
یّنِمُْؤت  الَو  َِکتَمْحَر ، ْنِم  ینْطِّنَُقتالَو  َکِحْوَر ، ْنِم  ینِْسیُْؤت  َّمُهَّللا ال 

تریبدت  زا  ارم  و  نکم ، دیماان  سویأم و  تتمحر  فطل و  زا  ارم  ایادخ 
[1500 .] َنوُرِساْخلا ُمْوَْقلا  اَّلا  ِهَّللاَرْکَم  ُنَمْاَی  ُهَّناَف ال  َكَرْکَم ،

. دشابن نمیا  تریبدت  زا  یسک  ناراکنایز  هورگ  زج  هک  نادرگم  نمیا 
***

 » هملک تسا  بحتسم  ینک  زاغآ  ار  زامن  تئارق  یتساوخ  یتقو  - 3
میجَّرلا  ِناْطیَّشلا  َنِم  ِمیلَْعلا  ِعیِمَّسلا  ِهَّللِاب  ُذوُعا 

هب دـمح  هروس  نوچ  یناوخیم ، نآ  یناعم  رد  رّکفت  هب  هّجوت  اب  و  لماک ، ِبلق  روضح  اـب  ار  دـمح  هروس  نآ  زا  سپ  ییوگب ، هتـسهآ  ار  « 
ای نولئاستی )...  ّمع   ) أبن هروس  تسا ، رتهب  هّتبلا  یناوخیم ، ار  نآرق  زا  ياهروس  سپس  يوشیم ، تکاس  سفن ، کی  هزادنا  هب  دیسر ، نایاپ 

. دشاب تمایق  هروس  ای  و  یتا » له  »
، يوریم عوکر  هب  ینکیم و  دنلب  ریبکت  يارب  ار  تسد  هاگنآ  يوشیم و  تکاس  سفن  کی  هزادنا  هب  مه  زاب  دیسر ، نایاپ  هب  هروس  یتقو 
رمک و اـب  يواـسم  هدیـشک ، ار  ندرگ  هدرک و  مخ  ار  رمک  ینکیم ، زاـب  یتشاذـگ ، وناز  يور  رب  ار  اهتـسد  هک  یماـگنه  هب  ار  ناتـشگنا  و 

: ییوگیم رابکی  و  ینکفایم ، اهمدق  نایم  هب  ار  اهرظن 
ِهِدْمَِحب  َو  ِمیِظَْعلا  َیِّبَر  َناْحبُس 
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راوازس عوکر  رکذ  نتفگ  زا  شیپ  [ 1501 .] ییوگب هبترم  هس  ای  هبترم و  جنپ  ای  هبترم ، تفه  ار  رکذ  نیا  تسا  رتهب  هللا .) ناحبس  راب  هس  ای  )
: یناوخب ار  اعد  نیا  تسا 

َْتناَو  ُْتلَّکََوت ، َْکیَلَعَو  ُْتنَمآ ، َِکبَو  ُتْمَلْسا ، ََکلَو  ُْتعَکَر ، ََکل  َّمُهَّللا 
ییوت  مدومن و  لکوت  وت  رب  هدروآ و  نامیا  وت  هب  مدروآ و  مالسا  وت  يارب  مدومن و  عوکر  وت  يارب  ایادخ 

یمَدَو  یمَْحلَو  يرََشبَو  يْرعَشَو  يرََصبَو  یعْمَس  ََکل  َعَشَخ  ّیبَر 
نوخ و تشوگ و  تسوپ و  وم و  مشچ و  شوگ و  دنکیم  ینتورف  تربارب  رد  مراگدرورپ ،

الَو ٍفِْکنَتْسُم ، َْریَغ  َيامَدَق  ُْهتَّلَقا  امَو  یبَصَعَو  یماظِعَو  یُّخمَو 
یچیپرس و نودب  هدرک ، لمح  ار  نآ  میاهاپ  هچنآ  مبصع و  اهناوختسا و  زغم و 

[1502 .] ٍرِسْحَتْسُم الَو  ٍِربْکَتْسُم 
. یگتسخ یهاوخدوخ و 

1010 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
: ییوگیم یتسیایم و  يرادیمرب و  عوکر  زا  ار  رس  سپس 

[1503 .] ُهَدِمَح ْنَِمل  ُهَّللا  َعِمَس 
هدرک و نهپ  ار  اهتسد  فک  تسخن  هدجس ، هب  نتفر  ماگنه  هب  يوریم و  هدجس  هب  عوشخ  عوضخ و  تیاهن  اب  ییوگیم و  ریبکت  هاگنآ 

هدجـس اهیندیـشوپ - اهیندروخ و  زا  ریغ  دـیوریم - نیمز  زا  هک  يزیچ  ای  نیمز  رب  يراذـگیم و  ار  اـهوناز  هاـگنآ  يراذـگیم و  نیمز  رب 
. ییوگیم ار  دوجس  رکذ  ینک و  هدجس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  رب  تسا  رتهب  ینکیم و 

: ییوگب هبترم  هس  ای  هبترم و  جنپ  ای  هبترم  تفه  تسا  رتهب 
ِهِدْمَِحب  َو  یلْعْالا  َیِّبَر  َناْحبُس 

ََکلَو  ُْتنَمآ ، َِکبَو  ُتْدَجَس ، ََکل  َّمُهَّللا  یناوخب : ار  اعد  نیا  تسا  رتهب  دوجس  رکذ  زا  شیپ  [ 1504 (.] تسا یفاک  مه  هبترم  کی  )
وت يارب  مدروآ و  نامیا  وت  هب  مدرک و  هدجس  وت  يارب  ایادخ  ************************** 

َقَشَو  ُهَقَلَخ ، يذَِّلل  یهْجَو  َدَجَس  ّیبَر  َْتناَو  ُْتلَّکََوت ، َْکیَلَعَو  ُتْمَلْسا ،
هدیرفآ و ار  وا  هک  نآ  ربارب  رد  ماهرهچ  مراگدرورپ  ییوت  مدومن و  هیکت  وت  رب  هدروآ و  مالسا 

دـمح و درک  هدجـس  هدوشگ ، ار  شـشوگ  مشچ و  یتـقو  [ 1505 .] َنیِقلاْخلا ُنَسْحا  ُهَّللا  َكَرابَت  َنیَملاـْعلا ، ِّبَر  ِهَّلل  ُدْـمَْحلا  ُهَرََـصبَو ، ُهَعْمَس 
.*** تسا ناگدننیرفآ  نیرتهب  هک  ییادخ  تسا  هبترم  دنلب  تسا ، نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپس 

ّیبَر  َهَّللاُرِفْغَتْسا  ییوگیم : ریبکت  نتفگ  زا  سپو  ینیشنیمو  يرادیمرب  هدجس  زا  رس  یتفگار ، هدجس  رکذ 
شزرمآ تــسا  نــم  راــگدرورپ  هــک  ییادــخ  زا  **************************************************** 

مبلطیم 
ْعَفْداَو  ینُْربْجا  َو  ینْمَحْرا  َو  یل  ْرِفْغا  َّمُهَّللا  ییوگیم : نینچمه  و  [ 1506 .] ِْهَیلا ُبُوتاَو 

نک  عافد  نم  زا  نک و  منایز  ناربج  نک و  محر  نم  هب  زرمایب و  ارم  ایادخ  مدرگیم **********. زاب  وا  يوس  هب  و 
[1507 .] َنیَملاْعلا ُّبَر  ُهَّللا  َكَرابَت  ٌریقَف ، ٍْریَخ  ْنِم  ََّیلا  َْتلَْزنا  اِمل  ّینا  یِنفاعَو  یّنَع 

. تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  ییادخ  تسا  هبترم  دنلب  مدنمزاین ، ینک  لزان  نم  رب  یکین  زا  هچنآ  هب  نم  هک  شخب  تیفاع  ارم  و 
ینیشنیم و یکدنا  يرادیمرب و  هدجس  زا  رس  سپس  ینکیم ، لمع  لّوا  هدجس  دننامه  يوریم و  مود  هدجس  يارب  هتفگ و  ریبکت  هاگنآ 

: ییوگیم نتساخرب  لاح  نامه  رد  يزیخیم و  رب 
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[1508 .] ُدُْعقاَو ُمُوقا  ِِهتَُّوقَو  ِهَّللا  ِلْوَِحب 
. منیشنیم هداتسیا و  ادخ  تردق  هانپ و  هب 

1011 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
دشاب و دیحوت  هروس  تسا ، رتهب  ینکیم و  تئارق  ار  ياهروس  سپس  یناوخیم و  ار  دمح  تفرگ ، مارآ  اًلماک  تندب  يداتسیا و  هک  یتقو 

: ییوگب راب  هس  تسا  بحتسم  دیحوت  هروس  مامتا  زا  سپ 
[1509  ] ّیبَر ُهَّللا  َِکلذَک 

، دشاب نامـسآ  هب  ور  اهتـسد  فک  هک  یلاح  رد  يروآیم  تروص  لباقم  ات  ینکیم ، دنلب  تونق  يارب  ار  اهتـسد  ییوگیم و  ریبکت  سپس 
، میرَْکلا ُمیلَْحلا  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ال  یناوخب : ار  جرف  تاملک  تونق  يارب  تسا  بوخ  ینابـسچیم ؛ مه  هب  گرزب - تشگنا  زج  هب  ار - اهتشگنا 

، ُمیِظَْعلا ُِّیلَْعلا  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ال 
تسین  تمظع  اب  رترب و  يادخ  زج  يدوبعم  تسین ، راوگرزب  ابیکش و  يادخ  زج  يدوبعم  ******** 

َنِهِیف  ام  َو  ِْعبَّسلا ، َنیِضَرَْألا  ِّبَر  َو  ِْعبَّسلا ، ِتاومَّسلا  ِّبَر  ِهَّللا  َناْحبُس 
اهنآ رد  هچنآ  هناگتفه و  ياهنیمز  هناگتفه و  ياهنامسآ  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  تسا  هّزنم  كاپ و 

تسا و مـیظع  شرع  راـگدرورپ  تساـهنآ و  ناـیم  نآ و  زا  سپ  و  [ 1510 .] َنیَِملاـْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َو  ِمیظَْعلا ، ِشْرَْعلا  ِّبَر  َو  َّنُهَْنَیب  اـمَو 
.******** تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس 

، ِةَرِخْألاَو اْینُّدلا  ِیف  اَّنَع  ُفْعاَو  اِنفاعَو ، انْمَحْراَو ، اَنل  ْرِفْغا  َّمُهَّللا  ییوگیم :
رذگرد ام  زا  ترخآ  ایند و  رد  شخب و  تیفاع  ام  هب  نک و  محر  ام  رب  زرمایب و  ار  ام  ایادخ  ***** 

[1511 .] ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنا 
. ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  هک 

. هاوخب ادخ  زا  یهاوخیم  هچره  ینکیم و  اعد  سپس 
. یناوخب تسا  ناوارف  هک  ار  تونق  ياهاعد  هداد و  لوط  ار  زامن  تونق  تسا  راوازس 

دّهـشت يارب  هاـگنآ  یهدیم و  ماـجنا  دـش ، هتفگ  لّوا  تعکر  رد  هک  وحن  ناـمه  هب  يوریم و  دوجـس  عوکر و  هب  هتفگ  ریبکت  نآ  زا  سپ 
پچ ياـپ  فـک  رب  ار  تسار  ياـپ  يور  هتـسشن و  پچ  نار  يور  ینعی   ) ینیـشنب ًاـکّروتم  دّهـشت  لاـح  رد  هک  تسا  بحتـسم  ینیـشنیم .

: ییوگب تسا  بحتسم  دهشت  زا  شیپ  يراذگیم .)
[1512 .] ِهَّلل اهُّلُک  ینْسُْحلا  ُءآمْسَْألاَو  ِهَّللِاب  َو  هَّللا  ِمِْسب 

. تسادخ نآ  زا  کین  ياهمان  مامت  ادخ و  يرای  هب  ادخ و  مان  هب 
راهچ ای  یتعکر و  هس  زامن  رگا  یناسریم و  نایاپ  هب  ار  زامن  هداد و  ار  زامن  مالس  دشاب  حبص  زامن  رگا  ینکیم و  عورـش  ار  دّهـشت  هاگنآ 
نایاپ هب  ار  زامن  يروآیم و  اـجب  مالـس  دّهـشت و  دوجـس و  عوکر و  هاـگنآ  یناوخیم و  ار  هعبرا  تاـحیبست  يزیخیمرب و  دـشاب ، یتعکر 

. يربیم
1012 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

. تسا هدش  ناوارف  دیکأت  نآ  هرابرد  هک  يزادرپیم  زامن  تابیقعت  هب  دیسر ، نایاپ  هب  زامن  هک  یتقو 
رگید يوس  زا  دزاسیم و  فرطرب  ار  زامن  ياهیتساک  عقاو  رد  دوشیم ، هدـناوخ  زامن  زا  دـعب  هک  ییاهاعد  راکذا و  ینعی  زامن ، تاـبیقعت 

. دنکیم رتخسار  ناج  حور و  رد  ار  زامن  راثآ 
. دش دهاوخ  ثحب  حورشم  روط  هب  مود  لصف  رد  تابیقعت  هرابرد 
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: زامن ره  صوصخم  بادآ  تامّدقم و 

رهظ زامن  بادآ  فلا )
هب تقو  لوخد  زا  سپ  یناوخیم و  ار  دجسم  ّتیحت  زامن  هتفر ، دجسم  هب  یناوتب  رگا  يریگیم و  وضو  يدینش ، ار  رهظ  ناذا  هک  یماگنه 

: يزادرپیم روما  نیا 
: یناوخیم ار  اعد  نیا  تسخن  لاوز ، قّقحت  اب  - 1

، ًاَدلَوالَو ًۀَبِحاص  ْذِخَّتَی  َْمل  يذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ُهَّللا ، اَّلا  َهلاال  َو  ِهَّللا  َناْحبُس 
هدرکن  باختنا  يدنزرف  مدمه و  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپس  دمح و  تسین و  ادخ  زج  يدوبعم  ادخ و  تسا  هّزنم  كاپ و 

. ًاریبْکَت ُهْرِّبَکَو  ِّلُّذلا ، َنِم  ٌِّیلَو  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ِْکلُْملا ، ِیف  ٌکیرَش  َُهل  ْنُکَی  َْملَو 
گرزب رایسب  ار  وا  میوگیم ) دوخ  هب  اذل   ) دشاب و یتسرپرس  یماح و  دنمزاین  هک  درادن  یّتلذ  فعـض و  درادن و  ییاورنامرف  رد  ییاتمه  و 

. رامشب
نانچمه نک ، تظفاحم  اعد  نیا  رب  : » دومرف ملسم  نب  دّمحم  مان  هب  دوخ  نارای  زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد 

رد هک   ) يروآیم ياج  هب  تسا ، هدـش  دراو  اـهزامن  همه  رد  هک  یبادآ  - 2 [ 1513 «.] ینکیم تبقارم  تظفاحم و  دوخ  ياهمـشچ  زا  هک 
(. تشذگ كرتشم  بادآ 

(. مالس کی  هب  تعکر  ود  ره   ) تسا تعکر  تشه  هک  يروآیم  ياج  هب  ار  رهظ  لفاون  - 3
یناوخب و ار  نورفاک »  » هروس دمح و  مود  تعکر  رد  دیحوت و  دـمح و  هروس  لّوا  تعکر  رد  تسا  رتهب  رهظ ، هلفان  لّوا  تعکر  ود  رد  - 4

یف ِّوَقَف  ٌفیعَض  ّینا  َّمُهَّللا  ییوگیم : یناوخیم و  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تاحیبست  نینچمه  ییوگب و  ریبکت  راب  هس  زامن ، زا  سپ 
ِْریَْخلا َیلا  ْذُخَو  یفْعَض  َكاضِر 

ناشکب  یکین  يوس  هب  ارم  و  نک ، تیوقت  ار  میناوتان  تیدونشخ  رد  سپ  مناوتان  نم  ایادخ  ****** 
یل  َتْمَسَق  امیف  یل  ْكِرابَو  َياضِر ، یهَْتنُم  َنامیْإلا  ِلَعْجاَو  یتَیِصاِنب 

و هد ، تکرب  ياهدومن  میزور  هچنآ  رد  و  هد ، رارق  نم  زا  تیدونشخ  تیاهن  ار  نامیا  و 
1013 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ًاروُرُسَو ًاّدُو  یل  ْلَعْجاَو  َْکنِم ، وُجْرا  يذَّلا  َّلُک  َِکتَمْحَِرب  ینْغَِّلبَو 
نتخاس  دونشخ  ّتبحم و  میارب  و  ناسرب ، مراد  دیما  وت  زا  هچنآ  هب  تتمحر  فطل و  هب  ارم 

[1514 .] َكَْدنِع ًادْهَعَو  َنینِمْؤُْمِلل ،
. هد رارق  تدوخ  دزن  رد  ینامیپ  نانمؤم و 

، رهظ هلفان  رگید ، تعکر  ود  يزیخیمرب ، سپـس  يروآیم و  ياـج  هب  تاریبکت - نآ  زج  ار - لاـمعا  ناـمه  هلفاـن ، يدـعب  تعکر  ود  رد 
نایم ار  هلفان  نیا  رخآ  تعکر  ود  یناوخیم . تعکر  راهچ  نیا  زا  سپ  زین  ار  اعد  نآ  مالـسلا و  اـهیلع  ارهز  ترـضح  حـیبست  یناوخیم و 
هاگنآ يروآیم و  ياج  هب  ار  رهظ  لفاون  زا  رخآ  ِتعکر  ود  سپس  ییوگیم و  ناذا  رهظ  زامن  يارب  ینعی  يروآیم ، ياج  هب  هماقا  ناذا و 

، ِۀَِمئآْقلا ِةالَّصلاَو  ِۀَّماَّتلا ، ِةَوْعَّدلا  ِهِذه  َّبَر  َّمُهَّللا  ییوگیم : هماقا  نتفگ  زا  سپ  - 5 [ 1515 .] ییوگیم ار  زامن  هماقا 
، هدش اپرب  زامن  و  لماک ، توعد  نیا  راگدرورپ  يا  ایادخ  *********** 

، َۀَلیضَْفلاَو َلْضَْفلاَو  َۀَلیسَْولاَو ، َۀَجَرَّدلا  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ًادَّمَُحم  ْغَِّلب 
، ناسرب يرترب  مرک و  فطل و  هلیسو و  ماقم و  هب  ار  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم -
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َمُهَّللا  ُهَّجََوتا ، ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَحُِمب  َو  ُحِْجنَتْسا ، ِهَّللِابَو  ُِحتْفَتْسا  ِهَّللِاب 
ایادخ منکیم ، ور  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم - هب  مبلطیم و  يراگتسر  ادخ  يرای  هب  هدرک و  زاغآ  ادخ  مان  هب 

اْینُّدلا ِیف  ًاهیجَو  َكَْدنِع  ْمِِهب  یْنلَعْجاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص 
نادرگ  دنموربآ  ترخآ  ایند و  رد  اهنآ  هطساو  هب  ارم  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب 

[1516 .] َنیبَّرَقُْملا َنِمَو  ِةَرِخْألاَو 
. هد رارق  تهاگرد  نابّرقم  زا  و 

مـسب زج  هروس - دـمح و  ینکیم و  تاعارم  دـش ، هتفگ  كرتشم  بادآ  رد  هک  ار  هچنآ  يوشیم و  لوغـشم  رهظ  زاـمن  هب  نآ  زا  سپ  - 6
تعکر رد  یناوخب و  ار  ردق »  » هروس دمح ، هروس  زا  دعب  لّوا  تعکر  رد  هک  تسا  نآ  لضفا  یناوخیم و  هتسهآ  ار  میحّرلا - نمحّرلا  هَّللا 

َو ِِهتَّما  یف  ُهَتَعافَش  ْلَّبَقَت  َو  ییوگب : تسا  بحتسم  شلآ  دّمحم و  رب  تاولص  دهشت و  زا  سپ  مود  تعکر  رد  [ 1517 .] ار دیحوت  هروس  مود 
[1518 .] ُهَتَجَرَد ْعَفْرا 

. نادرگ الاو  ار  شماقم  ریذپب و  شناوریپ  نایم  رد  ار  شتعافش  و  ****************** 

1014 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِهَّللا  َناْحبُس  یناوخیم : ار  هعبرا  تاحیبست  راب  هس  يزیخیمرب و  هاگنآ 

تسا  دنوادخ  صوصخم  ساپس  دمح و  ادخ و  تسا  هّزنم  كاپ و  *********************************** 
. ُرَبْکا ُهَّللا  َو  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  َو ال 

. تسا زیچ ) ره  زا   ) رتگرزب ادخ  تسین و  ادخ  زج  يدوبعم  و 
. يزیخیم رب  يوریم و  دوجس  عوکر و  هب  هاگنآ  ینک ، هفاضا  زین  يرافغتسا  نایاپ  رد  هک  تسا  بوخ  و 

ریبکت راـب  هس  زاـمن  زا  سپ  يربیم . ناـیاپ  هب  ار  زاـمن  ییوگیم و  مالـس  دّهـشت و  یهدیم و  ماـجنا  وحن  ناـمه  هب  زین  ار  مراـهچ  تعکر 
. يروآیم اجب  ار  زامن  تابیقعت  هاگنآ  ییوگیم و 

رصع زامن  بادآ  ب )
رـصع زامن  تشذگ ، هک  یبادآ  نامه  اب  لفاون ، نایاپ  زا  سپ  تسا و  تعکر  تشه  مه  نآ  هک  يروآیم  اج  هب  ار  رـصع  هلفان  تسخن  - 1

. یناوخیم ار 
زا دعب  مود  تعکر  رد  و  ار ، رثاکت »  » هروس ای  یناوخب و  ار  رصن »  » هروس دمح ، زا  سپ  لّوا  تعکر  رد  هک  تسا  راوازس  رصع ، زامن  رد  - 2

تافخا تروصب  هتسهآ و  ار  میحّرلا - نمحّرلا  هَّللا  مسب  زج  هروس - دمح و  زین  رصع  زامن  رد  [ 1519 ،] یناوخیم ار  دیحوت »  » هروس دمح ،
تاـبیقعت كرتـشم و  تاـبیقعت  مالــس ، دّهــشت و  زا  سپ  یناوـخیم و  ار  هـعبرا  تاـحیبست  زین ، مراـهچ  موـس و  تـعکر  رد  یناوـخیم و 

. یهدیم ماجنا  ار  رصع  زامن  صوصخم 
برغم  زامن  بادآ  ج )

زا ار  برغم  زاـمن  هک  تسا  هدـش  دـیکأت  رما  نیا  رب  یناوارف  تاـیاور  رد  دوش و  ماـجنا  تقو  لّوا  رد  اـت  درک  شـالت  دـیاب  برغم  زاـمن  رد 
دوشیم ادیپ  قرـشم  رد  باتفآ  بورغ  زا  دعب  هک  یخرـس  هک  تسا  ینامز  طایتحا ، رب  انب  برغم  تقو  لّوا  [ 1520 .] دیزادنین ریخأت  شتقو 

. درذگب رس  يالاب  زا 
: تسا رکذ  هتسیاش  يروما  رازگزامن ، يارب  برغم  زامن  بادآ  رد 

كرتشم بادآ  شخب  رد  هک   ) ار اهاعد  نآ  ییوگیم و  هماقا  ناذا و  زامن ، يارب  یهدیم و  ماجنا  دـش  نایب  اًـلبق  هک  ار  كرتشم  بادآ  - 1
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. یناوخیم تشذگ )
، َِکْلَیل ِلاْبقِاب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ییوگیم : هماقا  ناذا و  نایم  اهاعد ، نآ  رب  هوالع  - 2

تبش  ندروآ  يور  ّقح  هب  ایادخ  ********************* 
1015 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ِحیبْست  َو  َِکتاعُد ، ِتاوْصا  َو  َِکتاوَلَص ، ِروُضُح  َو  َكِراهَن ، ِرابْداَو 
حیبست  تناگدننکاعد و  ياهادص  تیاهزامن و  تقو )  ) ندیسر تزور و  ندرک  تشپ  و 

َْتنا  َکَّنا  َّیَلَع  َبُوتَت  ْنا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َِکتَِکئالَم ،
وت هک  يریذپب  ار  ماهبوت  یتسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخیم  وت  زا  تناگتشرف 

[1521 .] ُمیحَّرلا ُباَّوَّتلا 
. ینابرهم ریذپهبوت و  رایسب 

. یناوخیم ار  زامن  تابیقعت  ییوگیم و  ریبکت  راب  هس  زامن  زا  سپ  يروآیم و  اجب  طیارش  بادآ و  اب  ار  برغم  زامن  - 3
نآ رتشیب  حرش  [ ) 1522 .] دوشیمن كرت  رضح  رفس و  رد  تسا و  مهم  رایـسب  هک  يروآیم  اجب  تسا  تعکر  راهچ  هک  ار  برغم  هلفان  - 4

(. دمآ دهاوخ  برغم  زامن  تابیقعت  رد 
اشع زامن  بادآ  د )

همه تیاعر  اب  ییوگیم ، هماقا  سپـس  ناذا و  اشع  زاـمن  يارب  [ 1523 ،] دیدرگ وحم  برغم  یخرـس  دـش و  ناهنپ  قفـش  هکنآ  زا  سپ  - 1
تونق و هک  تسا  راوازـس  اشع  تقو  تعـسو  هب  هّجوت  اب  ینکیم و  عورـش  شطیارـش  بادآ و  اب  ار  اشع  زامن  سپـس  تشذـگ ؛ هک  یبادآ 
ار اشع ) هلفان   ) هریَتُو زامن  نایاپ  رد  یهدیم و  ماجنا  ار  نآ  تابیقعت  ادـتبا  اشع  زاـمن  ماـمتا  زا  سپ  - 2 [ 1524 .] یهد لوط  ار  نآ  تابیقعت 

. یناوخیم
تـسا بوخ  دوش و  توالت  نآرق  تایآ  زا  هیآ  دص  زامن ، نآ  رد  تسا  بحتـسم  دوشیم ، هدـناوخ  هتـسشن  تسا و  تعکر  ود  هریتو  زامن 

زامن زا  سپ  [ 1525 .] دوش هدناوخ  دیحوت  هروس  دمح ، زا  سپ  مود  تعکر  رد  کُلم و  هروس  ای  هعقاو  هروس  لّوا  تعکر  رد  دـمح  زا  دـعب 
. ینکیم اعد  نانمؤم ) ریاس  و   ) دوخ يارب  زین 

حبص  زامن  بادآ  تامّدقم و  ه )
اب یناملـسم ، ره  ات  دوش ، ياهژیو  تیانع  هّجوت و  نآ  هب  تسا  مزال  دوشیم ، هماقا  هنازور  شالت  زاغآ  رد  حبـص ، هضیرف  هکنیا  هب  هّجوت  اب 

رد دراذگ ؛ شالت  هصرع  هب  اپ  يونعم ، نئمطم  هناوتشپ  بسانم و  ياهشوت 
1016 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: » دومرف دنوادخ  هک  ءارسا  هروس  هیآ 78  لیذ  رد  حبص  زامن  تلیضف 
؛» ًادوُهْشَم َناک  ِرْجَْفلا  َنآُْرق  َّنِإ  »

زاغآ رد  اریز  تسا ؛ زور  بش و  هکئالم  دوهـشم  حبـص  زامن  دـیوگیم ، هک  تسا  هدـش  دراو  یتایاور  تسا ،» هدـهاشم  دروم  حبـص  زاـمن 
عولط زاغآ  نامه  رد  حبص  زامن  نوچ  و  دنهدیم ، زور  ناگتـشرف  هب  ار  دوخ  ياج  دنیادخ  ناگدنب  بقارم  بش  رد  هک  یناگتـشرف  حبص ،

، رازگزامن زین  حبـص  زامن  يارب  [ 1526 .] دـنهدیم یهاوگ  نآ  رب  هدرک و  هدـهاشم  ار  نآ  ناگتـشرف  هورگ  ود  ره  دریگیم ، ماـجنا  حـبص 
: دزرو تیانع  زین  روما  نیا  هب  تسا  بوخ  كرتشم ، بادآ  تامّدقم و  ماجنا  رب  هوالع 

و نورفاک ،»  » هروس دمح ، زا  سپ  تسا ، هتسیاش  لّوا  تعکر  رد  تسا ، تعکر  ود  هک  دروآ  اج  هب  ار  حبـص  هلفان  حبـص ، زامن  زا  شیپ  - 1
مالــسلا اـهیلع  ارهز  ترــضح  حــیبست  زاـمن  ناـیاپ  زا  سپ  - 2 [ 1527 .] دــناوخب ار  دــیحوت »  » هروــس دــمح ، زا  سپ  مود ، تــعکر  رد 
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حبـص و هلفان  نیب  ام  سک  ره  تسا : هدمآ  هیقفلا » هرـضحی  نم ال   » زا لقن  هب  یتیاور  رد  هک  دتـسرفب  تاولـص  راب  دص  - 3 [ 1528 .] دیوگب
تاــجن مــّنهج  شتآ  زا  ار  وا   ) دــنکیم تظفاــحم  خزود  شتآ  زا  ار  شاهرهچ  دــنوادخ  دتــسرفب ، تاولــص  راــب  دــص  حبـــص  زاــمن 

. دناوخب ار  هماقا  ناذا و  نایم  ياهاعد  دیوگب و  هماقا  ناذا و  حبص ، زامن  يارب  - 4 [ 1529 (.] دهدیم
ََکل  ُتْدَجَس  یِّبَر  َْتنا  اَّلا  َهلا  ال  دیوگب : دتفا و  هدجس  هب  تفگ ، ناذا  هکنآ  زا  سپ  - 5

اب نم  راگدرورپ  يا  تسین ، وت  زج  يدوبعم  ************************** 
: دیوگب درادرب و  رس  نآ  زا  سپ  ًاعِشاخ . ًاعِضاخ 

.******************. مدرک هدجس  تیارب  عوشخ  ینتورف و 
، َِکتاوَلَص ِروُضُح  َو  َِکْلَیل ، ِرابْدا  َو  َكِراهَن ، ِلاْبقِاب  َُکلَأْسا  ّینا  َّمُهَّللا 

تیاهزامن  تقو )  ) ندیسر تبش و  ندرک  تشپ  تزور و  ندروآ  يور  قح  هب  ایادخ ،
، َّیَلَع َبُوتَت  ْنا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َِکتاعُد ، ِتاوْصاَو 

يریذپب  ار  ماهبوت  یتسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخیم  وت  زا  تناگدننک  اعد  ياهادص  و 
ْتَقَبَس  ِحوُّرلا ، َو  ِۀَِکئالَْملا  ُّبَر  ٌسوُُّدق ، ٌحوُّبُس  ُمیحَّرلا ، ُباَّوَّتلا  َْتنا  َکَّنا 

تتمحر  یحور ، ناگتشرف و  راگدرورپ  یبیع ، ره  زا  هّزنم  كاپ و  ینابرهم ، ریذپهبوت و  رایسب  وت  هک 
1017 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

[1530 .] َکَبَضَغ َُکتَمْحَر 
. تسا هتفرگ  یشیپ  تمشخ  رب 

. دنکیم ادا  لماک  هّجوت  اب  ار  حبص  زامن  هماقا ، نتفگ  زا  سپ 
: دوش هدناوخ  تسا  بحتسم  حبص  زامن  تونق  رد  - 6

ِهَّللا  َناْحبُس  ُمیظَْعلا ، ُِّیلَْعلا  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ال  ُمیرَْکلا ، ُمیلَْحلا  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ال 
هک  يدنوادخ  تسا  هّزنم  كاپ و  تسین ، میظع  اب  رترب و  يادخ  زج  يدوبعم  تسین ، راوگرزب  ابیکش و  يادخ  زج  يدوبعم 

َنُهَْنَیب  ام  َو  َّنِهِیف  ام  َو  ِْعبَّسلا ، َنیضَرْالا  ِّبَر  َو  ِْعبَّسلا ، ِتاومَّسلا  ِّبَر 
تساهنآ  نایم  اهنآ و  رد  هچنآ  هناگتفه و  ياهنیمز  هناگ و  تفه  ياهنامسآ  راگدرورپ 

، َنیَملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلاَو  َنیلَسْرُْملا ، یَلَع  ٌمالَسَو  ِمیظَْعلا ، ِشْرَْعلا  ِّبَرَو 
، تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس  و  ادخ )  ) ناگداتسرف رب  دورد  تسا و  میظع  شرع  راگدرورپ  و 

َیِّلَُصت  ْنا  َُکلَئْسا  ُمیلَْعلا ، ُعیمَّسلا  َوُه  َو  ٌءْیَش ، ِِهْلثِمَک  َْسَیل  يذَّلا  ُهَّللا  ای 
دّمحم رب  هک  مهاوخیم  وت  زا  ییاناد ، ياونش  تسین و  تدننامه  يزیچ  هک  ییادخ  يا 

ُُهتَِقث  َو  َحَبْصا  َناک  ْنَم  َّمُهَّللا  ْمُهَجَرَف ، َلِّجَُعت  ْنا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع 
هاگهیکت  هک  یلاح  رد  دنک  حبص  یسک  رگا  ایادخ  ییامرف ، لیجعت  ناشجرف  رد  یتسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  و 

ْنَم  َدَوْجا  ای  اهِّلُک ، ِرُومْالا  ِیف  یئاجَر  َو  یتَِقث  َْتناَف  َكُْریَغ ، ُهُؤاجَر  َو 
یسک  نیرتهدنشخب  يا  یتسه ، اهراک  مامت  رد  نم  دیما  هاگهیکت و  اهنت  وت  یلو  تسوت  ریغ  شدیما  و 

َیَلَع  ُْنْنما  َو  یتَلیح  َۀَِّلق  َو  یفْعَض  ْمَحْرا  َمِحُْرتْسا ، ِنَم  َمَحْرا  ای  َو  َِلئُس ،
نک و محر  میگراچیب  یناوتان و  رب  هدش ، هتساوخ  تمحر  وا  زا  هک  یسک  نیرتنابرهم  يا  هدش و  تساوخرد  وا  زا  هک 

یف  َو  یسْفَن  یف  یِنفاع  َو  ِراَّنلا ، َنِم  ِیتَبَقَر  َُّکف  َو  َْکنِم ، ًالْوَط  ِۀَّنَْجلِاب 
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مدوخ و و  هد ، ییاهر  شتآ  زا  ارم  و  راذگ ، ّتنم  نم  رب  تسوت  بناج  زا  یتمعن  هک  تشهب  اب 
[1531 .] َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب  يرُوما  ِعیمَج 

. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تتمحر  هب  شخب ، تیفاع  ار  میاهراک  یمامت 
. دروآیم اجب  ار  زامن  تابیقعت  اهاعد و  زین  زامن  زا  سپ  - 7

1018 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: تعامج زامن 

ًاصوصخم تسا . هدش  دیکأت  نآ  يور  هداعلاقوف  تایاور ، رد  تسا و  یمالسا  رئاعش  نیرتگرزب  زا  تاّبحتسم و  نیرتمهم  زا  تعامج  زامن 
اب ار  شزامن  دناوتیم  ات  ناسنا  تسا  راوازس  هدش و  شرافس  رتشیب  دونشیم ، ار  دجسم  ناذا  يادص  هک  یسک  ای  دجـسم  ناگیاسمه  يارب 

مارح دـشاب ، ندرمـش  کبـس  ییانتعایب و  يور  زا  رگا  تعامج  زامن  هب  ندـشن  رـضاح  دـناهتفگ ، اهقف  زا  یخرب  یّتح  دـناوخب ، تعاـمج 
. تسا

هک یتعامج  زین  تسا و  رتهب  تقو  لّوا  رد  ادارف  زامن  زا  تعامج ، زامن  و  دناوخب ، تعامج  هب  ار  زامن  هک  دـنک  ربص  ناسنا  تسا  بحتـسم 
. تسا رترب  دنهد  لوط  ار  نآ  هک  ادارف  زامن  زا  دنناوخب  رصتخم 

: تعامج زامن  تلیضف  هرابرد  تیاور  دنچ 

افتکا نآ  زا  یـشخب  هب  هک  تسا  هدـش  لقن  يرایـسب  تایاور  دـننادرگ  يور  نآ  زا  هک  یناسک  شنزرـس  تعامج و  زامن  تلیـضف  هراـبرد 
: مینکیم

ره دننک ، ادتقا  رفن  ود  رگا  دراد و  زامن  باوث 150  نآ ، تعکر  ره  دنک  ادتقا  تعامج  ماما  هب  رفن  کی  رگا  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  - 1
، درذگب رفن  هد  زا  نانآ  ددـع  رگا  دـش و  دـهاوخ  رتشیب  ناشزامن  باوث  دوش ، رتشیب  نارازگزامن  ددـع  ردـق  ره  زامن و  باوث 600  تعکر 
ار نآ  تعکر  کی  باوث  دنناوتیمن  دنوش ، هدنـسیون  نج  سنا و  هکئالم و  ملق و  اهتخرد  بّکرم و  اهایرد  ذغاک و  اهنامـسآ  مامت  رگا 
رد ار  حبـص  زاـمن  اـشع و  برغم و  زاـمن  سک  ره  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  - 2 [ 1532 .] دنسیونب

یلص ادخ  لوسر  زا  يرگید  تیاور  رد  - 3 [ 1533 «.] تسا هدرک  يرپس  يرادهدنزبش  هب  ار  بش  همه  ایوگ  دناوخب ، تعامج  هب  دجـسم 
درادیم رب  هک  یماگ  ره  ربارب  رد  درادرب ، مدق  دجسم  يوس  هب  تعامج  زامن  رد  تکرش  دصق  هب  هک  سک  ره  : » میناوخیم هلآ  هیلع و  هللا 
شغارس هب  ربق  رد  هک  درامگیم  وا  رب  ار  هتـشرف  نارازه  دنوادخ  دریمب ، لاح  نامه  رد  رگا  و  دوشیم ...  هتـشون  وا  يارب  يدایز  تانـسح 

-4 [ 1534 «.] دـننکیم رافغتـسا  وا  يارب  تماـیق  زور  اـت  دـندرگیم و  وا  مدـمه  ییاـهنت  رد  دـنهدیم و  تراـشب  هدژم و  وا  هب  دـنوریم و 
زاـمن وا ، زاـمن  دراذـگن ، زاـمن  ناناملـسم  اـب  دجــسم  رد  هّجوـم ) رذـع  و   ) تـّلع نودـب  هـک  سک  نآ  : » دوـمرف مالــسلا  هـیلع  ناـنمؤمریما 

. دوش هعجارم  لئاسملاحیضوت  ياههلاسر  هب  اهنآ  زا  یهاگآ  يارب  هک  دراد  یطیارش  بادآ و  تعامج  زامن  [ 1535 «.] تسین

1019 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

زامن تابیقعت  مود : لصف 

هراشا
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ات نمؤـم  و  [ 1536 .] تسا يزور  یناوارف  ببـس  نآ ) یلوبق  زاـمن و  لاـمک  رب  هوـالع   ) تاـبیقعت دوـشیم ، هدافتـسا  تاـیاور  زا  هچنآ  ربارب 
زامن زا  بجاو ، زامن  زا  سپ  اـعد  و  [ 1537 ،] دراد ار  زامن  باوث  تسا و  زامن  رد  ایوگ  تسا ، دـنوادخ  رکذ  رد  زامن ، زا  سپ  هک  یماـگنه 

لصّتم زامن ، زا  سپ  هک  دنیوگ  ییاعد  رکذ و  نآرق و  هب  زامن ، تابیقعت  تسا : هدومرف  یـسلجم  هماّلع  موحرم  [ 1538 .] تسا رتهب  بحتسم 
بیقعت يانثا  رد  دنیـشنب و  دهـشت  دـننامه  هک  تسا  نآ  رتهب  و  دـشاب ، هلبق  هب  ور  هتـسشن و  وضو و  اب  هک  تسا  نآ  لضفا  و  دـشاب ، زامن  هب 

زا سپ  ًارهاظ  یلو  دـنک ؛ تیاعر  تابیقعت  رد  ار  زامن  طیارـش  همه  دـناهتفگ  یخرب  و  برغم . زامن  تابیقعت  رد  ًاـصوصخم  دـیوگن ، نخس 
نتفر هار  لاـح  رد  دــنچره  دراد ؛ ار  زاـمن  تاـبیقعت  باوـث  هـلمجلا  یف  دــشاب  اـعد  رکذ و  نآرق ، ندــناوخ  لوغــشم  یلاـح  ره  رد  زاـمن 

نیرتهب نوچ  و  تسا ، هدـش  دراو  ترخآ  ایند و  روما  يارب  یناوارف  ياهاعد  زامن ، تابیقعت  رد  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  هّمئا  زا  [ 1539 .] دشاب
نینچمه دراد و  ّرثؤم  یـشقن  نآ  صقاون  عفر  زامن و  لـیمکت  رد  تسا  هدـش  دراو  هک  یتاـبیقعت  تسا و  زاـمن  یندـب ، یحراوج و  تداـبع 

ار تابیقعت  زا  یمـسق  ور  نیا  زا  تسا ، دـیفم  زین  تاجاح  ندروآ  تسد  هب  يارب  تسا و  ناهانگ  ایاطخ و  شزرمآ  تاـجرد و  عیفرت  ببس 
. مینکیم رکذ  اجنیا 

: تسا هنوگ  ود  رب  تابیقعت 
. كرتشم تابیقعت  - 1

. صاخ تابیقعت  - 2

: كرتشم تابیقعت 

. دوشیم هدناوخ  يزامن  ره  زا  سپ  هک  تسا  ییاهاعد  تابیقعت و  كرتشم ، تابیقعت  زا  روظنم 
ات هاگنآ  دروآ  الاب  تروص  لباقم  ات  دنک  دنلب  ار  اهتسد  هک  وحن  نیدـب  دـیوگب ، ریبکت  راب  هس  زامن  زا  دـعب  رازگزامن  تسا  بحتـسم  - 1

. دیوگب ربکا  هَّللا  کی  هبترم  ره  اب  دنادرگرب و  وناز  کیدزن 
1020 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

هب هیوباب » نبا  [ » 1540 .] ربب الاب  ریبکت  يارب  ار  تناتـسد  راب  هس  يداد ، ار  زامن  مالـس  هک  یتقو  تسا : هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
مالس زا  سپ  رازگزامن ، ّتلع  هچ  هب  دیسرپ : ترضح  نآ  زا  رمع  نب  لّضفم  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ربتعم  دنس 

: دومرف دیوگیم ؟ ریبکت  هبترم  هس  تسد ، ندروآ  الاب  اب  هارمه 
راب هس  تفگ ، ار  زامن  مالـس  یتقو  درازگ ؛ زامن  دوسالارجح ، رانک  شباحـصا  اب  درک ، حتف  ار  هّکم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یتقو 

: تفگ هاگنآ  تفگ و  ریبکت  دروآ و  الاب  ار  شتسد 
َّزَعا َو  ُهَْدبَع ، َرَصَن  َو  ُهَدْعَو ، َزَْجنا  ُهَدْحَو ،   ] ُهَدْحَو ُهَدْحَو  ُهَّللا ، اَّلا  َهلا  ال 

تّزع  ارشهاپس  درک و  يرای  ار  شاهدنب  دومن و  افو  شاهدعو  هب  تسا ، هناگی   ] هناگی هناگی  تسین ، ادخ  زج  يدوبعم 
، ُتیُمی َو  ییُْحی  ُدْمَْحلا ، َُهل  َو  ُْکلُْملا  ُهَلَف  ُهَدْحَو ، َبازْحْالا  َبَلَغ  َو  ُهَْدنُج ،

دناریمیم هدرک و  هدنز  تسوا ، صوصخم  شیاتس  ییاورنامرف و  سپ  هدومن ، هبلغ  اههورگ  همه  رب  ییاهنت  هب  و  دیشخبتردق ، و 
. ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ییُْحی  َو  ُتیُمی  َو 

. تساناوت زیچ  ره  رب  وا  دنکیم و  هدنز  دناریمیم و  و 
سک ره  دومرف : سپـس  دینکن ، كرت  ار  نآ  دییوگب و  بجاو  زامن  ره  زا  سپ  ار  رکذ  نیا  ریبکت و  نیا  دومرف  درک و  ور  شنارای  هب  هاگنآ 
خیش [ » 1541 .] تسا هدرک  ادا  مالـسا  رکـشل  مالـسا و  تیوقت  يارب  ار  دنوادخ  رکـش  دناوخب ، ار  اعد  نیا  دنک و  نینچ  زامن ، مالـس  زا  دعب 
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ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ال  تسا : هدرک  لقن  رتلماک  ار  تالمج  نیا  دّجهتملا » حابصم   » باتک رد  یسوط »
تسین  ادخ  زج  يدوبعم  ******************************** 

َنیِصلُْخم  ُهاَّیا ، اَّلا  ُُدبْعَن  َو ال  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ال  َنوُِملْسُم ، َُهل  ُنَْحن  َو  ًادِحاو  ًاهلا 
صلاخ  وا  يارب  ار  نامنید  میتسرپیمن ، ار  وا  زج  تسین و  ادخ  زج  يدوبعم  میمیلست ، شربارب  رد  ام  تسا و  هناگی  هک  يدوبعم 

، َنیلَّوْالا اَِنئابآ  ُّبَر  َو  انُّبَر  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ال  َنوُکِرْشُْملا ، َهِرَک  َْول  َو  َنیّدلا  َُهل 
، تسام نیشیپ  ناردپ  ام و  راگدرورپ  هک  تسین  ادخ  زج  يدوبعم  دندنسپن ، ناکرشم  هچ  رگا  میاهدرک 

، ُهَْدنُج َّزَعا  َو  ُهَْدبَع ، َرَصَنَو  ُهَدْعَو ، َزَْجنا  ُهَدْحَو ، ُهَدْحَو  ُهَدْحَو  ُهَّللااَّلإ  َهلإال 
دیشخب تردق  تزع و  ار  شهاپس  درک و  يرای  ار  شاهدنب  دومن و  افو  شاهدعو  هب  تسا ، هناگی  هناگی  هناگی  تسین  ادخ  زج  يدوبعم 

ُتیُمیَو  ُتیُمیَو ، ییُْحی  ُدْمَْحلا ، َُهلَو  ُْکلُْملا  ُهَلَف  ُهَدْحَو ، َبازْحَْألا  َمَزَهَو 1542 ]
دناریمیم دناریمیم و  هدرک و  هدنز  تسوا ، صوصخم  شیاتس  ییاورنامرف و  سپ  داد ، تسکش  ار  اههورگ  همه  ییاهنت  هب  و 

1021 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
[1543 .] ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ُْریَْخلا  ِهِدَِیب  ُتوُمَی ، ٌّیَح ال  َوُه  َو  ییُْحیَو 

. تساناوت زیچ  ره  رب  وا  تسوا و  تسد  هب  یکین  دریمیمن ، زگره )  ) هک تسا  ياهدنز  وا  دنکیم و  هدنز  و 
شرـس يالاب  ار  شتـسد  دـشیم  غراف  زامن  زا  یتقو  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حیحـص  دنـس  هب  - 2

: تسا هدش  دراو  نآ  تلیضف  رد  یناوارف  تایاور  هک  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  حیبست  - 3 [ 1544 (.] درکیم اعد  و   ) دربیم
روتسد زین  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  حیبست  هب  مینکیم ، رما  زامن  هب  ار  نامناکدوک  هک  هنوگ  نامه  ام  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

هدـش دراو  ربتعم  تایاور  رد  [ 1545 «.] دـش دـهاوخن  مورحم  تداعـس  زا  دزرو ، تموادـم  نآ  رب  سک  ره  هک  نکم  كرت  ار  نآ  میهدیم ؛
 » هیآ رد  ریثک » رکذ   » زا دارم  هک  تسا 

[1546 «] ًارِیثَک ًارْکِذ  َهَّللا  اوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
ماما زا  ربتعم  دنس  هب  [ 1547 .] تسا هدرک  لمع  هیآ  نیا  هب  هدرک و  دای  رایـسب  ار  ادخ  دیامن  تموادم  نآ  رب  سک  ره  تسا و  حیبست  نیمه 

ار وا  دنوادخ  دنک ، رافغتـسا  نآ  زا  سپ  دـیوگب و  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  حـیبست  سک  ره  : » تسا هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب 
يادخ دناریم و  ناسنا  زا  ار  ناطیـش  دیآیم و  باسح  هب  ات  رازه  لمع ، نازیم  رد  یلو  تسات  دص  نابز  رب  دـنچره  حـیبست  نیا  دزرمایب و 

ارهز همطاف  ترـضح  حیبست  : » هک تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ربتعم  تیاور  رد  [ 1548 «.] دزاسیم دونشخ  ار  نامحر 
[1549 «.] تسا رتبوبحم  زور  ره  رد  تعکر  رازه  زا  نم  يارب  هضیرف ، ره  زا  سپ  مالسلا  اهیلع 

: مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  حیبست  تّیفیک 

: تسا هنوگ  نیدب  تسا ، رتنشور  رتروهشم و  هچنآ  یلو  دراد ، توافت  یمک  حیبست  نیا  یگنوگچ  هرابرد  تایاور 
هبترم  راهچ  یس و 

ص1021 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
ربکا هَّللا 

هبترم  هس  یس و 
هَّلل  دمحلا 
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هبترم  هس  یس و 
هَّللا  ناحبس 

1022 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
هک یحیبست  اب  تسا  رتهب  و  [ 1550 ،] دوش هتفگ  هَّللا  ّالا  هلا  رابکی ال  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تاحیبست  زا  سپ  هک  تسا  ّتنـس  نینچمه 

. دیوگب ار  راکذا  نیا  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  زا 
هکنآ نودب  دیوگیم ، حـیبست  رکذ و  ناسنا  تسد  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  حـیبست  : » تسا هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

هیلع هزمح  تداهـش  زا  شیپ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تسا ، هدمآ  یتیاور  رد  [ 1551 «.] دزاس يراج  ناـبز  رب  يرکذ  حـیبست و  یمدآ 
هتخاس حیبست  دیهش ، نآ  تبرت  زا  مالسلا  هیلع  هزمح  تداهش  زا  سپ  تفگیم ؛ حیبست  دوب ، هدز  هرگ  هک  هدیبات  مشپ  زا  ياهتشر  اب  مالسلا 

دنزاسب و حیبست  ترضح  نآ  تبرت  زا  هک  دش  ّتنس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  سپ  دندرک . نینچ  زین  مدرم  هک  دنتفگیم  رکذ  و 
رافغتسا رابکی  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  اب  سک  ره  : » هک تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  [ 1552 .] دنیوگب رکذ  نآ  اب 

نآ هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ربتعم  دنس  هب  ینیلک »  » موحرم - 4 [ 1553 «.] دسیونیم راب  داتفه  وا  يارب  دنوادخ  دنک ،
، دناوخب ار  اعد  نیا  راب  هس  دـنادرگرب  رازگزامن ) تلاح  زا   ) ار شیاهاپ  هکنآ  زا  شیپ  بجاو و  زامن  زا  دـعب  هک  یـسک  : » دومرف ترـضح 

«: دشاب ناوارف  دنچره  دزرمایب ، ار  شناهانگ  دنوادخ 
، ِمارْکِْإلا َو  ِلالَْجلا  ُوذ  ُموُّیَْقلا ، ُّیَْحلا  َوُه  اَّلا  َهلا  يذَّلا ال  َهَّللا  ُرِفْغَتْسا 

تسا  يراوگرزب  لالج و  بحاص  مبلطیم ، شزرمآ  تسین  نادواج  هدنز و  وا  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  زا 
[1554 .] ِْهَیلا ُبُوتاَو 

. منکیم هبوت  وا  هاگرد  هب  و 
ار وا  زا  یناوارف  ناــهانگ  دــنوادخ  دـــنک ، رافغتـــسا  نآ  اــب  دـــناوخب و  زور  ره  رد  ار  تاــملک  نــیا  سک  ره  : » رگید تــیاور  ربارب  و 

كرت ار  اعد  نیا  هضیرف ، زامن  ره  زا  دـعب  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ینیلک » خیـش   » موحرم - 5 [ 1555 «.] دزرمایب
: نکم

، َْدلُوی َْملَو  ِْدلَی  َْمل  يذَّلا  ِدَمَّصلا  ِدِحاْولا  ِهَّللِاب  ّیبَر  ینَقَزَر  امَو  یسْفَن  ُذیعا 
هدشن  هداز  هدازن و  هک  يزاین  یب  هناگی  دنوادخ  هب  هدرک  يزور  نم  هب  مراگدرورپ  هچنآ  دوخ و 

1023 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ْنِم  ِقَلَْفلا ، ِّبَِرب  ّیبَر  ینَقَزَر  امَو  یسْفَن  ُذیعاَو  ٌدَحا ، ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْملَو 

زا مراپسیم ، مدهدیپس  راگدرورپ  هب  هدرک  يزور  نم  هب  مراگدرورپ  هچنآ  دوخ و  و  مراپسیم ، هدوبن  يدننام  هیبش و  هاگچیه  وا  يارب  و 
، ِدَقُْعلا ِیف  ِتاثاَّفَّنلا  ِّرَش  ْنِمَو  َبَقَو ، اذا  ٍقِساغ  ِّرِش  ْنِمَو  َقَلَخ ، ام  ِّرَش 

ره و   ) دنمدیم اههرگ  رد  نوسفا  اب  هک  اهنآ  ّرـش  زا  دوشیم و  دراو  هنابـش  هک  یماگنه  رورـش  دوجوم  ره  رـش  زا  هدیرفآ و  هچنآ  مامت  رش 
( دننکیم تسس  ار  یمیمصت 

، ِساَّنلا ِّبَِرب  ّیبَر  ینَقَزَر  امَو  یسْفَن  ُذیعاَو  َدَسَح ، اذا  ٍدِساح  ِّرَش  ْنِمَو 
، مدرم راگدرورپ  هب  هدرک  يزور  نم  هب  مراگدرورپ  هچنآ  دوخ و  دزرویم  دسح  هک  یماگنه  دوسح  ره  ّرش  زا  و 

یف  ُسِوْسَُوی  يذَّلا  ِساَّنَْخلا ، ِساوْسَْولا  ِّرَش  ْنِم  ِساَّنلا ، ِهلا  ِساَّنلا ، ِِکلَم 
هنیس  نورد  هک  راک  ناهنپ  رگهسوسو  ّرش  زا  مراپسیم  مدرم  دوبعم  ادخ و )  ) هب مدرم ، مکاح  کلام و  هب 

[1556 .] ِساَّنلاَو ِۀَّنِْجلا  َنِم  ِساَّنلا ، ِروُدُص 
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. ناسنا ای  دشاب  نج  زا  هاوخ  دنکیم ، هسوسو  اهناسنا 
***

ترـضح درک  اضاقت  هک  یـسک  هب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  رایزهم » نب  یلع   » زا ربتعم  دنـس  هب  ینیلک »  » موحرم - 6
: تشون نینچ  دیامرف ؛ تیانع  يو  هب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  دنوادخ  ات  دناوخب  زامن  ره  زا  سپ  هک  دزومایب  وا  هب  ار  ییاعد 

اْهنِم ُِعنَتْمَی  یتَّلا ال  َِکتَرُْدقَو  ُماُرت ، یتَّلا ال  َِکتَّزِعَو  ِمیرَْکلا ، َکِهْجَِوب  ُذوُعا 
دنکن یچیپرس  نآ  زا  يزیچ  هک  تییاناوت  تسا و  نادواج  هک  تتّزع  راوگرزب و  تاذ  هب 

همه ّرـش  زا  ترخآ و  اـیند و  ّرـش  زا  مربیم ، هاـنپ  رد  تاـیاور  یخرب  رد  و  [ 1557 .] اهِّلُک ِعاجْوَْألا  ِّرَـش  ْنِمَو  ِةَرِخْآلاَو ، اْینُّدلا  ِّرَـش  ْنِم  ٌءْیَش ،
.*********** اهدرد

یلَع  یِّبَر  َّنإ  اِهتَیِصاِنب ، ٌذِخآ  َْتنَأ  ٍۀَّباد  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  َو  تسا : هدش  هفاضا  اعد ، رخآ 
رب مراگدرورپ  یتسار  هب  هک  تسوت ، رایتخا  رد  هک  ياهدنبنج  ره  ّرش  زا  و  *************** 

[1558 .] ِمیظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلا  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  الَو  ٍمیقَتْسُم ، ٍطارِص 
. تسین تمظع  اب  هبترم و  دنلب  يادخ  يوس  زا  زج  ییورین  هاگهانپ و  تسا و  تسار  هار 

***
هک  دناهدرک  لقن  مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  ۀمحّرلا - امهیلع  قودص -» خیش   » و ینیلک » خیش  - » 7

1024 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
: ییوگب هک  تسا  نیا  یناوخب  یناوتیم  بجاو  زامن  زا  دعب  هک  ییاعد  نیرتمک 

ٍّرَش ِّلُک  ْنِم  َِکب  ُذوُعاَو  َکُْملِع ، ِِهب  َطاحا  ٍْریَخ  ِّلُک  ْنِم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا 
نآ  هب  تملع  هک  يدب  ره  زا  مهاوخیم و  وت  زا  دراد  هطاحا  نآ  هب  تملع  هک  یکین  ره  زا  ایادخ 

َِکب  ُذوُعاَو  اهِّلُک ، يرُوما  یف  َکَتَِیفاع  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  َکُْملِع ، ِِهب  َطاحا 
ییاوسر  زا  مبلطیم و  تیفاع  وت  زا  مییاهراک  مامت  رد  ایادخ  مربیم ، هانپ  وت  هب  دراد  هطاحا 

[1559 .] ِةَرِخْألا ِباذَعَو  اْینُّدلا  ِيْزِخ  ْنِم 
. مربیم هانپ  وت  هب  ترخآ  باذع  ایند و 

***
: یناوخب زامن  زا  سپ  هک  تسا  بحتسم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  قباطم  - 8

[1560 .] َنیْعلا ِروُْحلا  َنِم  ِینْجِّوَزَو  َۀَّنَْجلا ، ِیْنلِخْداَو  ِراَّنلا ، َنِم  ِینِْقتْعا  َّمُهَّللا 
. روآ رد  میرسمه  هب  نیعلاروح  زا  نک و  لخاد  تشهب  رد  شخب و  ییاهر  شتآ  زا  ارم  ایادخ 

***
ظوفحم شنادـنزرف  شلام و  شاهناخ ، شدوخ ، دـناوخب  بجاو  زامن  ره  زا  دـعب  ار  اعد  نیا  سک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 9

: دوب دنهاوخ 
ِهَّللِاب  یّنِم  َوُه  ام  َّلُک  َو  يراد  َو  یلْها  َو  يْدلُو  َو  یلام  َو  یسْفَن  ُریجا 

يادخ  هب  تسا  نم  زا  هچنآ  ره  ماهناخ و  هداوناخ و  دنزرف و  لام و  دوخ و 
، ٌدَحا ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  َْدلُوی ، َْمل  َو  ِْدلَی  َْمل  يذَّلا  ِدَمَّصلا ، ِدَحَْألا  ِدِحاْولا 

، تسا هدوبن  يدننام  هیبش و  هاگچیه  وا  يارب  هدشن و  هداز  هدازن و  هک  مراپسیم ، زاین  یب  ياتکی  هناگی 
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ام ِّرَش  ْنِم  ِقَلَْفلا  ِّبَِرب  یّنِم  َوُه  ام  َّلُک  َو  يْدلُوَو  یلام  َو  یسْفَن  ُریجاَو 
مامت  رش  زا  مراپسیم ، مد  هدیپس  راگدرورپ  هب  تسا  نم  نآ  زا  هچنآ  ره  مدنزرف و  لام و  دوخ و  و 

ِّرَش ْنِم  َو  ِدَقُْعلا ، ِیف  ِتاثاَّفَّنلا  ِّرَش  ْنِم  َو  َبَقَو ، اذا  ٍقِساغ  ِّرَش  ْنِم  َو  َقَلَخ ،
یمیمصت ره  و   ) دنمدیم اههرگ  رد  نوسفا  اب  هک  اهنآ  ّرش  زا  و  دوشیم ، دراو  هنابش  هک  یماگنه  رورش ، دوجوم  ره  رـش  زا  هدیرفآ و  هچنآ 

ّرش زا  و  دننکیم ) تسس  ار 
ِبَِرب  یّنِم  َوُه  ام  َّلُکَو  يْدلُو  َو  یلام  َو  یسْفَن  ُریجا  َو  َدَسَح ، اذا  ٍدِساح 

راگدرورپ هب  تسا  نم  نآ  زا  هچنآ  ره  مدنزرف و  لام و  دوخ و  و  دزرویم ، دسح  هک  یماگنه  دوسح  ره 
1025 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ُسِوْسَُوی  يذَّلا  ِساَّنَْخلاِساوْسَْولاِّرَش ، ْنِم  ِساَّنلاِهلا ، ِساَّنلاِِکلَم ، ِساَّنلا ،
نورد  هک  راک  ناهنپ  رگهسوسو  ّرش  زا  مراپسیم ، مدرم  دوبعم  ادخ و )  ) هب مدرم ، مکاح  کلام و  هب  مدرم ،

يْدلُوَو  یلام  َو  یسْفَن  ُریجا  َو  ِساَّنلا ، َو  ِۀَّنِْجلا  َنِم  ِساَّنلا ، ِروُدُص  یف 
دنزرف لام و  دوخ و  و  ناسنا ، ای  دشاب  نج  زا  هاوخ  دنکیم  هسوسو  اهناسنا  هنیس 

، ٌمَْونالَو ٌۀَنِس  ُهُذُْخاَت  ال  ُموُّیَْقلا ، ُّیَْحلا  َوُه  اَّلا  َهلا  ِهَّللِاب ال  یّنِم  َوُه  ام  َّلُکَو 
ارف ار  وا  ینیگنس  کبس و  باوخ  هاگچیه  نادواج ، هناگی  دنوادخ  زج  تسین  يدوبعم  چیه  هک  مراپـسیم  ادخ  هب  تسا  نم  زا  هچنآ  ره  و 

، دریگیمن
، ِِهنْذِاب اَّلا  ُهَْدنِع  ُعَفْشَی  يذَّلا  اَذ  ْنَم  ِضْرْالا ، ِیف  ام  َو  ِتاوَمَّسلا  ِیف  ام  َُهل 

!؟ دنک تعافش  وا  نامرف  هب  زج  وا  دزن  رد  هک  تسیک  تسوا ، نآ  زا  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ 
، َءاشاِمب اَّلا  ِهِْملِع  ْنِم  ٍءْیَِشب  َنوُطیُحیالَو  ْمُهَْفلَخ ، امَو  ْمِهیْدیا  َْنَیب  ام  ُمَْلعَی 

، دهاوخب وا  هک  يرادقم  هب  زج  ددرگیمن  هاگآ  وا  ملع  زا  یسک  و  دنادیم ، تسا  ناشرس  تشپ  ناگدنب و  اهنآ /[  يور  شیپ  رد  هچنآ 
[1561 .] میظَْعلا ُِّیلَْعلا  َوُهَو  امُهُظْفِح  ُهُدوُؤَیالَو  َضْرْألاَو ، ِتاوَمَّسلا  ُهُّیِسْرُک  َعِسَو 

. تسوا نآ  زا  تمظع  ماقم و  يدنلب  دنکیمن و  هتسخ  ار  وا  ود ، نآ  يرادهاگن  هتفرگرب و  رد  ار  نیمز  اهنامسآ و  وا  تموکح )  ) تخت
***

. دناوخب ار  یسرکلاۀیآ 1562 ] دمح و  هروس  زامن ، زا  سپ  تسا  بحتسم  تایآو : اههروس  زا  یضعب  ندناوخ  - 10
ًاِمئآق ِْملِْعلا ، اُولواَو  ُۀَِکئالَْملاَو  َوُه ، اَّلا  َهلا  ُهَّنا ال  ُهَّللا  َدِهَش  ینعی : ار ؛ تداهش  هیآ  و 

( بلطم نیا  رب  ياهنوگ  هب  مادک  ره   ) شناد نابحاص  ناگتـشرف و  تسین و  وا  زج  يدوبعم  هک  دهدیم  یهاوگ  دنوادخ  *********** 
مایق  دنوادخ )  ) هکیلاح رد  دنهدیم  یهاوگ 

اَمَو ُمالْسِْإلا ، ِهَّللا  َْدنِع  َنیّدلا  َّنا  ُمیکَْحلا ، ُزیزَْعلا  َوُه  اَّلا  َهلا  ال  ِطْسِْقلِاب ،
تـسا قـح ) ربارب  رد  ندوـب  میلـست  و   ) مالـسا ادـخ  دزن  رد  نید  تسا ، میکح  مه  اـناوت و  مه  هک  تسین  وا  زج  يدوـبعم  دراد  تلادـع  هـب 

هک  یناسکو 
ْنَمَو  ْمُهَْنَیب ، ًایَْغب  ُْملِْعلا  ُمُهَئآج  آم  ِدَْعبْنِم  اَّلا  َباتِْکلا  اُوتوا  َنیذَّلا  َفَلَتْخا 

دوخ نایم  رد  متس  ملظ و  رطاخ  هب  مه  نآ  ملع ، یهاگآ و  زا  دعب  رگم  دندرکن  داجیا  نآ ) رد   ) یفالتخا هدش  هداد  اهنآ  هب  ینامسآ  باتک 
سکره  و 

َمُهَّللا  ُِلق  ینعی : کُلم  هیآ  نینچمه  و  [ 1563 .] ِباسِْحلا ُعیرَس  َهَّللا  َّناَف  ِهَّللا ، ِتایاب  ْرُفْکَی 
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، ایادخ وگب  تسا **********، باسحلا  عیرس  دنوادخ  اریز ) دسریم  وا  باسح  هب  ادخ   ) دزرو رفک  ادخ  تایآ  هب 
ْنَم  ُّزُِعتَو  ُءآشَت ، ْنَّمِم  َْکلُْملا  ُعِْزنَتَو  ُءآشَت ، ْنَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت  ِْکلُْملا ، َِکلام 

یهاوخب  ار  سکره  يریگیم ، ار  تموکح  یهاوخب  هک  سکره  زا  یشخبیم و  تموکح  یهاوخب  هک  ره  هب  اهتموکح ، کلام  يا 
1026 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ُِجلُوت  ٌریدَق ، ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنا  ُْریَْخلا ، َكِدَِیب  ُءآشَت ، ْنَم  ُّلُِذتَو  ُءآشَت ،
ار بش  يرداق ، زیچ  ره  رب  تسوت و  تسد  هب  اهیبوخ  مامت  ینکیم ، راوخ  یهاوخب  ار  هک  ره  یهدیم و  تّزع 

، ِتِّیَْملا َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْختَو  ِْلیَّللا ، ِیف  َراهَّنلا  ُِجلُوتَو  ِراهَّنلا ، ِیف  َْلیَّللا 
يروآیم  نوریب  هدرم  زا  هدنز  و  بش ، رد  ار  زور  ینکیم و  لخاد  زور  رد 

[1564 .] ٍباسِح ِْریَِغب  ُءآشَت  ْنَم  ُقُزَْرتَو  ِّیَْحلا ، َنِم  َتِّیَْملا  ُجِرُْختَو 
. یشخبیم يزور  باسح  نودب  یهاوخب  سکره  هب  هدنز و  زا  ار  هدرم  و 

خیش [ » 1565 .] دراد یهلا  تمحر  بلج  ناـهانگ و  یگدوـشخب  رد  یّمهم  راـثآ  تاـیآ  نیا  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  یتـیاور  قباـطم 
: دنکیم هفاضا  زین  ار  لیذ  تایآ  تایآ ، نآ  لقن  زا  سپ  [ 1566 «] دّجهتملا حابصم   » رد یسوط »

: تسا فورعم  هرخَس » هیآ   » هب هک  فارعا ، هروس  ات 56  تایآ 54  فلا )
يوَتْسا  َُّمث  ٍماَّیا  ِۀَّتِس  یف  َضْرْألا  َو  ِتاومَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  ُمُکَّبَر  َّنا 

ریبدت هب  سپس  دیرفآ  نارود  زور /[  شش  رد  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  تسا  يدنوادخ  امش ، راگدرورپ 
َرَمَْقلا َو  َسْمَّشلا  َو  ًاثیثَح ، ُُهُبلْطَی  َراهَّنلا ، َْلیَّللا  یِشُغی  ِشْرَْعلا ، یَلَع 

هام و دیـشروخ و  تسا و  تکرح  رد  تعرـس  هب  زور  لابند  هب  بش  دـناشوپیم و  ار  زور  بش ، کیرات ) هدرپ   ) اب تخادرپ ؛ یتسه  ناهج 
ناگراتس 

َنیَملاْعلا  ُّبَر  ُهَّللا  َكَرابَت  ُْرمَْألاَو ، ُْقلَْخلا  َُهل  الأ  ِهِْرمِاب ، ٍتارَّخَسُم  َموُجُّنلاَو 
( ریذپانلاوز و   ) تکربرپ تسا ، وا ) نامرف  هب  و   ) وا نآ  زا  ناهج )  ) ریبدت شنیرفآ و  هک  دیشاب  هاگآ  دنتسه ، وا  نامرف  رّخـسم  هک  دیرفآ  ار 

، تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  تسا 
اوُدِسُْفت َو ال  َنیدَتْعُْملا * ُّبُِحی  ُهَّنا ال  ًۀَیْفُخ ، َو  ًاعُّرَضَت  ْمُکَّبَر  اوُعْدا  * 

درادیمن و تسود  ار  نازواجتم  وا  هک ) دیرادرب  تسد  زواجت  زا  و   ) دیناوخب یناهنپ  رد  عّرضت و  يور  زا  اراکشآ )  ) ار دوخ  راگدرورپ 
ٌبیرَق  ِهَّللا  َۀَمْحَر  َّنا  ًاعَمَط  َو  ًافْوَخ  ُهوُعْدا  َو  اهِحالْصا  َدَْعب  ِضْرْألا  ِیف 

هب  ادخ  تمحر  اریز  دینک ) یکین  و   ) دیناوخب دیما  میب و  اب  ار  وا  دینکن و  داسف  نآ  حالصا  زا  سپ  نیمز  رد 
. َنینِسْحُْملا َنِم 

. تسا کیدزن  ناراکوکین 
: دناوخب ار  تایآ  نیا  هبترم  هس  ب )

* َنیلَسْرُْملا یَلَع  ٌمالَسَو  َنوُفِصَی * اَّمَع  ِةَّزِْعلا  ِّبَر  َکِّبَر  َناْحبُس 
و نالوسر ، رب  مالس  و  دننکیم ، فیصوت  نانآ  هچنآ  زا  تردق ) و   ) تزع راگدرورپ  وت ، راگدرورپ  تسا  هّزنم 

1027 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
[1567 .] َنیَملاْعلا ِّبَر  ِهَّلل  ُدْمَْحلاَو 

. تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپس  دمح و 
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هیلع یلع  هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  یتیاور  زامن ، زا  سپ  یـسرکلاۀیآ  تئارق  تلیـضف  هراـبرد 
شندناوخ رب  دیهش ، ای  قیّدص و  ای  ربمایپ  زج  هکارچ  نکم  كرت  بجاو  زامن  ره  زا  سپ  ار  یسرکلاۀیآ  ندناوخ  یلع ، يا  : » دومرف مالسلا 

دوشیم و لوبق  شزامن  دـناوخب ، ار  یـسرکلاۀیآ  زامن ، ره  زا  سپ  سک  ره  : » تسا هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  [ 1568 «.] دزرویمن تبقارم 
دّمحم ماما  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  نارگید ، هللا و  همحر  قودص » خیـش  - » 11 [ 1569 «.] دوب دـهاوخ  وا  تیامح  تحت  راگدرورپ و  ناما  رد 
ضرع یتحاران ) اب  و   ) دمآ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـضحم  هب  یلُذُه ، هبیـش  مان  هب  يدرم  هک : دـناهدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب 

هب مدادیم ، ماجنا  ار  داهج  جح و  اههزور و  اهزامن و  زا  نیا ، زا  شیپ  هک  یلامعا  مناوتیمن  ماهدش و  ناوتان  ریپ و  نم  هَّللا ، لوسر  ای  درک :
رگید راب  دومرف : ربمایپ  دـشاب . ناسآ  کبـس و  لاـح  نیع  رد  و  دـهد ، دوس  اـهنآ  هب  ارم  دـنوادخ  هک  زوماـیب  نم  هب  یتاـملک  مروآ ، ياـج 

. درک رارکت  ار  نخس  نیا  زین  وا  نک ! رارکت  ار  تنخس 
سپ دومرف : هاگنآ  دنتسیرگ ؛ وت  رب  دندوب ، تدرگ  رب  هک  ییاهخولک  اهتخرد و  تنخس ، نیا  رطاخ  هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

: وگب راب  هد  حبص  زامن  ره  زا 
. ِمیظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاباَّلإ  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  َو ال  ِهِدْمَِحب ، َو  ِمیظَْعلا  ِهَّللا  َناْحبُس 

. تسین تمظع  اب  هبترم و  دنلب  يادخ  يوس  زا  زج  ییورین  هاگهانپ و  میوگیم و  ساپس  ار  وا  تمظع و  اب  دنوادخ  تسا  هّزنم  كاپ و 
يزیچ زین  مترخآ  يارب  میایند ، يارب  اهنیا  تفگ : هبیـش  درک . دـهاوخ  ظفح  فلتخم  ياهيرامیب  زا  ار  وت  دـنوادخ  اـعد ، نیا  ندـناوخ  اـب 

: ییوگیم يزامن  ره  زا  سپ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  امرفب !
ْنِم  َّیَلَع  ْرُْشنا  َو  َِکلْضَف ، ْنِم  َّیَلَع  ِْضفا  َو  َكِْدنِع ، ْنِم  ینِدْها  َّمُهَّللا 

رب ار  تتمحر  زیر و  ورف  نم  رب  تمرک  فطل و  زا  امرف و  تیاده  دوخ  دزن  زا  ارم  ایادخ 
. َِکتاکََرب ْنِم  َّیَلَع  ْلِْزنا  َو  َِکتَمْحَر ،

. نک لزان  نم  رب  ار  تتاکرب  نارتسگب و  نم 
هب  هک  یتقو  دنکن ، كرت  ار  نآ  ًادمع  ندرم  تقو  ات  دزرو و  تموادم  اعد  نیا  رب  سک  ره  دومرف : هاگنآ 

1028 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
[1570 .] ددرگ تشهب  دراو  دهاوخب  هک  يرد  ره  زا  ات  دوش  هدوشگ  وا  يارب  تشهب  ياهرد  دوش ، دراو  رشحم 

: هعبرا تاحیبست  رکذ  - 12

يزور هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دناهدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حیحص  ياهدنس  هب  نارگید  و  یسوط » خیـش   » موحرم
: دیوگب هبترم  یس  زامن  زا  سپ  امش  زا  سک  ره  : » دومرف شیوخ  باحصا  هب 

صوصخم ساپـس  دـمح و  ادـخ و  تسا  هّزنم  كاـپ و  نتخوس ، دوشیم  عفد  يو  زا  ُرَبْکا . ُهَّللا  َو  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ـال  َو  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َو  ِهَّللا  َناـْحبُس 
.***************** تسا زیچ ) ره  زا   ) رتگرزب ادخ  تسین و  ادخ  زج  يدوبعم  تسا و  دنوادخ 

دورف نامـسآ  زا  زور  نآ  رد  هک  يرگید  يالب  ره  ءوس و  ياـهگرم  ناگدـنرد ، هلمح  هاـچ ، رد  نداـتفا  هناـخ ، ندـمآ  دورف  ندـش ، قرغ 
لهچ دنک ، تکرح  هکنآ  زا  شیپ  زامن ، ره  زا  سپ  هک  یـسک  تسا : هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  تیاور  رد  [ 1571 «.] دیآ

ساپـس دـمح و  ادـخ و  تسا  هّزنم  كاپ و  زا ********** سپـس  ُرَبْکا . ُهَّللا  َو  ُهَّللااَّلإ  َهلا  َو ال  ِهَِّلل ، ُدْـمَْحلا  َو  ِهَّللا  َناْحبُـس  دـیوگب : هبترم 
.**** تسا زیچ ) ره  زا   ) رتگرزب ادخ  تسین و  ادخ  زج  يدوبعم  تسا و  دنوادخ  صوصخم 

ره هک : تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نامه  زا  رگید ، یتیاور  رد  [ 1572 .] دزاس هدروآرب  ار  نآ  دنوادخ  دـبلطب ، ار  یتجاح  ادـخ 
[1573 .] دوشیم هدوشخب  وا  ناهانگ  دیوگب ، هَّللا » ناحبس   » هبترم یس  بجاو ، زامن  زا  سپ  سک 
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***
ای دیوگب : راب  هس  هضیرف ، زامن  زا  سپ  سک  ره  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حیحـص  دنـس  هب  ینیلک »  » موحرم - 13

. ُهُْریَغ ٌدَحا  ُءاشَی  ام  ُلَعْفَی  َو ال  ُءاشَی ، ام  ُلَعْفَی  ْنَم 
. دهد ماجنا  دهاوخب  هچ  ره  دناوتیمن  وت  زج  یسک  یهدیم و  ماجنا  یهاوخب  هچ  ره  هک  یسک  يا  ************ 

[1574 .] دوش اور  شتجاح  دهاوخب ، يزیچ  دنوادخ  زا  سپس 
1029 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

، دزیخرب دهد و  تکرح  ار  شناوناز  هکنآ  زا  لبق  زامن ، زا  دعب  سک  ره  تسا : هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ّقثوم  دنس  هب  - 14
، ُهَّللا اَّلا  َهلا  ْنا ال  ُدَهْـشا  دوشیم : هتـشون  وا  لمع  هماـن  رد  يداـیز  تانـسح  هدوشخب و  وا  زا  يداـیز  ناـهانگ  دـیوگب  ار  رکذ  نیا  هبترم  هد 

ًاهلا َُهل ، َکیرَش  ُهَدْحَو ال 
هناگی  دوبعم  درادن  یکیرش  تسا و  هناگی  تسین  ادخ  زج  يدوبعم  هک  مهدیم  یهاوگ  ********** 

[1575 .] ًاَدلَو َو ال  ًۀَبِحاص  ْذِخَّتَی  َْمل  ًادَمَص ، ًادَحا  ًادِحاو 
. تسا هدرکن  رایتخا  يدنزرف  رسمه و  هک  زاینیب  ياتکی 

[1576 .] باتفآ بورغ  عولط و  ماگنه  اشع و  زامن  و  حبص ، زامن  زا  سپ  ًاصوصخم  تسا ، هدش  رکذ  یناوارف  تلیضف  رکذ ، نیا  يارب 
***

هیلع لیئربج  هک : دناهدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حیحص  ياهدنس  هب  نارگید  و  قودص » خیـش   » و ینیلک » خیـش   » موحرم - 15
: وگب زامنره  زا  دعب  تفگ  وا  هب  دمآ و  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  دزن  نادنز  رد  مالسلا 

ْنِم  َو  ُبِسَتْحَأ ، ُْثیَح  ْنِم  یْنقُزْرا  َو  ًاجَرْخَم ، َو  ًاجَرَف  یل  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 
منادیم  هک  ییاج  زا  هد و  رارق  میارب  یجورخ  ّلحم  شیاشگ و  ایادخ 

[1577 .] ُبِسَتْحا ُْثیَح ال 
. هد میزور  منادیمن  و 

***
شدب لامعا  ربتمایق  رد  ار  وا  دنوادخ  هک  دهاوخیم  سک  ره  دومرف : هک  تسا  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  یتیاور  رد  - 16

: دناوخب ار  اعد  نیا  زامنره  زا  دعب  دیاشگن ، ار  شناهانگ  ناوید  دزاسن و  علّطم 
َمُهَّللا  یْبنَذ  ْنِم  ُعَسْوا  َکَتَمْحَر  َّناَو  یلَمَع  ْنِم  یجْرا  َکَتَرِفْغَم  َّنا  َّمُهَّللا 

ایادخ تسا ، نم  هانگ  زا  رتهدرتسگ  تتمحر  فطل و  و  تسا ، نم  لمع  زا  رتهدننک  راودیما  تشزرمآ  یتسارب  ایادخ 
اًلْها ْنُکا  َْمل  ْنا  َّمُهَّللا  یْبنَذ  ْنِم  ُمَظْعا  َكُْوفَعَف  ًامیظَع ، َكَْدنِع  یْبنَذ  َناک  ْنا 

هتسیاش  نم  رگا  ایادخ  تسا ، نم  هانگ  زا  رتگرزب  وت  وفع  یلو  تسا ، گرزب  وت  دزن  مهانگ  رگا 
1030 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

َلُک  ْتَعِسَو  اهَّنَِأل  ینَعَسَت  َو  ینَُغْلبَت  ْنا  ٌلْها  َُکتَمْحَرَف  ینَمَحَْرت 1578 ،] ْنا 
همه  وت  تمحر  اریز  دریگرب ، رد  ارم  دسر و  نم  هب  هک  تسا  نآ  هتسیاش  وت  تمحر  یلو  متسین ، وت  مّحرت 

[1579 .] َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب  ٍءْیَش ،
. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تتمحر  قح  هب  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  زیچ 

***
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یتسدگنت و يرامیب و  زا  و  دمآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  یـصخش  تسا : هدرک  لقن  یمعفک »  » موحرم زا  یـسلجم  هماّلع  - 17
: ناوخب بجاو  زامن  ره  زا  سپ  دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  درک . تیاکش  رقف ،

ًۀَبِحاص ْذِخَّتَی  َْمل  يذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ُتوُمَی ، يذَّلا ال  ِّیَْحلا  یَلَع  ُْتلَّکََوت 
مدمه  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپس  دمح و  مدومن و  لکوت  دریمیمن  زگره  هک  ياهدنز  رب 

ِلُّذلا  َنِم  ٌِّیلَو  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  ِْکلُْملا ، ِیف  ٌکیرَش  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  ًاَدلَو ، َو ال 
دوخ هب  اذل   ) دـشاب و تسرپرـس  یماح و  دـنمزاین  هک  درادـن  یّتلذ  فعـض و  و  درادـن ، ییاورنامرف  رد  ییاتمه  هدرکن و  رایتخا  يدـنزرف  و 

( میوگیم
[1580 .] ًاریبْکَت ُهْرِّبَکَو 

. رامشب گرزب  رایسب  ار  وا 
نیا تفگ  دش و  رهاظ  نم  رب  لیئربج  هکنآ  رگم  درواین ، ور  نم  هب  یتّدش  یتخس و  هاگ  چیه  دومرف : ترـضح  نآ  رگید ، تیاور  قباطم  و 

[1581 .] ناوخب ار  اعد 
***

: تسا هدروآ  اهزامن ، همه  تابیقعت  يارب  ار  اعد  نیا  هعنقم »  » رد دیفم » خیش   » موحرم - 18
َنا  يْوقَّتلِاب  اْنمِّرَکَو  ِۀَِیفاْعلِاب ، اْنلِّمَجَو  ِْملِْحلِاب ، اَّنِّیَزَو  ِْملِْعلِاب ، انْعَْفنا  َّمُهَّللا 

، راد یمارگ  اوقت  هب  نادرگ و  ابیز  یتمالس  هب  هد و  تنیز  يرابدرب  هب  نادرگ و  دنمدوس  شناد  هب  ار  ام  ایادخ 
[1582 .] َنیِحلاَّصلا یَّلَوَتَی  َوُهَو  َباتِْکلا ، َلََّزن  يذَّلا  ُهَّللا  َیِِّیلَو 

. دراد تسود  ار  ناحلاص  وا  داتسرف و  ورف  ار  نآرق )  ) باتک هک  تسا  ییادخ  نم  تسرپرس  یتسار  هب  و 
1031 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ترضح نآ  هک  دناهدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  ربتعم  ياهدنـس  اب  نارگید  و  یـسوط » خیـش   » و قودص » خیـش   » موحرم - 19
كاپ اهیـصلاخان  زا  الط  هک  هنوگ  نآ  دـشاب ، هدـش  كاپ  ناهانگ  همه  زا  هک  یلاح  رد  دور ، نوریب  اـیندزا  دراد  تسود  سک  ره  دومرف :

دنکیم نایب  ار  ادخ  فاصوا  هک  ياهروس  راب  هدزاود  هناگجـنپ ، ياهزامن  زا  سپ  دـنکن ، تساوخزاب  ار  ياهملظم  وا  زا  یـسک  و  دوشیم ،
ترـضح نآ  هاگنآ  دناوخب ؛ دمآ - دهاوخ  هک  ار - اعد  نیا  دیاشگب و  نامـسآ  يوس  هب  ار  اهتـسد  سپـس  ار ) دیحوت  هروس  ینعی   ) دـناوخب

نآ هک  داد  روتـسد  نم  هب  تخومآ و  نم  هب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  یناهنپ  نونکم و  ياهزار  زا  اعد  نیا  دومرف :
: مزومایب زین  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  هب  ار 

، ِكَرابُْملا ِرْهُّطلا  ِرِهاَّطلا  ِنوُزْخَْملا ، ِنُونْکَْملا  َکِمْسِاب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا 
مهاوخیم  وت  زا  تکرابم  هزیکاپ و  كاپ و  ناهن و  هدیشوپ و  مان  ّقح  هب  ایادخ 

َِقلْطُم  ای  ایاطَْعلا ، َبِهاو  ای  ِمیدَْقلا ، َِکناْطلُسَو  ِمیظَْعلا ، َکِمْسِاب  َُکلَئْساَو 
هدننکدازآ  يا  اهتمعن ، هدنشخب  يا  مهاوخیم ، وت  زا  تاهنیرید  ییاورنامرف  گرزب و  مان  قح  هب  و 

َُکفَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِراَّنلا ، َنِم  ِباقِّرلا  َكاَّکَف  ای  يراسُْألا 
زا ارم  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  شتآ ، زا  اهناسنا  شخب  ییاهر  ناریسا و 

، ًاِملاس َۀَّنَْجلا  ِیْنلِخْداَو  ًانِمآ ، اْینُّدلا  َنِم  ینْجِرْخاَو  ِراَّنلا ، َنِم  یتَبَقَر 
، نک لخاد  تشهب  رد  یتمالس  اب  نک و  جراخ  نامیا  اب  ایند  زا  ارم  شخب و  ییاهر  شتآ 

َْتنا  َکَّنا  ًاحالَص ، ُهَرِخآَو  ًاحاَجن ، ُهَطَسْواَو  ًاحالَف ، َُهلَّوا  یئآعُد  ْلَعْجاَو 
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یتسارب  وت  هک  هد  رارق  یگتسیاش  ار  شیاهتنا  ّتیقفوم و  ار  شنایم  يراگتسر و  ار  میاعد  يادتبا  و 
[1583 .] ِبُویُْغلا ُماَّلَع 

. ییاهناهن ياناد 
ایند و ریخ  ادـخ  دـنک ، توالت  زامن  ره  زا  دـعب  ار  دـیحوت »  » هروس سک  ره  تسا : هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد 

[1584 .] دزرمایب ار  شردام  ردپ و  شدوخ و  هدرک و  عمج  وا  يارب  ار  ترخآ 
***

لاح رد  ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  مردـپ  يزور  هک : تسا  هدرک  لقن  هیفنح  نب  دّـمحم  زا  یلاما »  » باـتک رد  دـیفم » خیـش   » موحرم - 20
ار ییاعد  هدز و  گنچ  هبعک  ياههدرپ  هب  هک  دید  ار  يدرم  لاح  نامه  رد  مدید ، فاوط 

1032 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
سپ ار  اعد  نیا  هک  ینمؤم  ره  دنگوس  ادخ  هب  ناوخب ، زامن  ره  زا  دـعب  ار  اعد  نیا  تفگ : مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  درم  نآ  دـناوخیم ،

. دزرمایب يو  زا  ار  يدایز  ناهانگ  لاعتم ، دنوادخ  دناوخب ، زامن  زا 
: تسا نیا  اعد  نآ  دوب . رضخ  ترضح  صخش  نآ  منادیم و  ار  اعد  نیا  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ْنَم ال ایَو  َنُوِلئآَّسلا ، ُهُطِّلَُغی  ْنَم ال  ای  ٍعْمَس ، ْنَع  ٌعْمَس  ُُهلَغْشَی  ْنَم ال  ای 
یسک  يا  و  دزادنین ، هابتشا  هب  ار  وا  نادنمزاین  ترثک  هک  یسک  يا  درادن ، شزاب  رگید  ندینش  زا  ینخس  ندینش  هک  یسک  يا 

[1585 .] َِکتَمْحَر َةَوالَحَو  َِکتَرِفْغَمَو ، َكِْوفَع  َدَْرب  یْنقِذا  َنیِّحلُْملا ، ُحاْحلا  ُهُمِْرُبی 
. ناشچب نم  هب  ار  تتمحر  ینیریش  تشزرمآ و  وفع و  تّذل  دنکن ، هتسخ  ار  وا  ناگدننک  رارصا  يراشفاپ  هک 

***
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  ساّبع  نبا  زا  نیدلا » مالعا   » باتک رد  یملید »  » موحرم - 21

دبایرد ار  تسا  هدش  توف  وا  زا  هتشذگ  زور  رد  هک  شاداپ  باوث و  زا  هچره  دناوخب ، برغم  زامن  زا  دعب  ار  تایآ  نیا  هبترم  هس  سک  ره 
تایآ و  دوشیم ، هتشون  ناوارف  باوث  وا  يارب  دناوخب ، بحتسم  زامن  ای  هضیرف و  ره  زا  دعب  ار  اهنآ  رگا  دریگ و  رارق  لوبق  دروم  شزامن  و 

: تسا نیا 
ِتاومَّسلا  ِیف  ُدْمَْحلا  َُهلَو  َنوُِحبُْصت * َنیحَو  َنوُسُْمت  َنیح  ِهَّللا  َناْحبُسَف 

اهنامسآ رد  تسوا  صوصخم  شیاتس  دمح و  و  زور ، بش و  ماگنه  هب  دنوادخ  تسا  هّزنم 
ُجِرُْخیَو  ِتِّیَْملا  َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخی  َنوُرِهُْظت * َنیحَو  ًاّیِشَعَو  ِضْرَْألاَو 

دروآیم نوریب  هدرم  زا  ار  هدنز  وا  رهظ ، رصع و  ماگنه  هب  نیمز و  و 
[* َنوُجَرُْخت 1586 َِکلذَکَو  اِهتْوَم ، َدَْعب  َضْرَْألا  ِییُْحیَو  ِّیَْحلا  َنِم  َتِّیَْملا 

، دیوشیم هدروآ  نوریب  اهروگ ) زا   ) تمایق زور  هنوگ  نیمه  هب  دشخبیم و  تایح  شندرم  زا  سپ  ار  نیمز  هدنز  زا  ار  هدرم  و 
* َنیلَسْرُْملا یَلَع  ٌمالَسَو  َنوُفِصَی * اَّمَع  ِةَّزِْعلا  ِّبَر  َکِّبَر  َناْحبُس 

، نالوسر رب  مالس  و  دننکیم ، فیصوت  نانآ  هچنآ  زا  تردقو )  ) تّزع راگدرورپ  وت ، راگدرورپ  تسا  هّزنم 
[1588 [،] 1587 .] َنیَملاْعلا ِّبَر  ِهَّلل  ُدْمَْحلاَو 

. تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس  دمح و  و 
1033 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: تسا هدرک  لقن  ار  اعد  نیا  كرتشم  تابیقعت  رد  دّجهتملا » حابصم   » رد یسوط » خیش  - » 22
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ْنِم  َّیَلَع  ْرُْشنا  َو  َِکلْضَف ، ْنِم  َّیَلَع  ِْضفا  َو  َكِْدنِع ، ْنِم  ینِدْها  َّمُهَّللا 
نارتسگب  نم  رب  ار  تتمحر  زیر و  ورف  نم  رب  تمرک  فطل و  زا  امرف و  تیاده  دوخ  يوس  زا  ارم  ایادخ 

یل  ْرِفْغا  َْتنا ، اَّلا  َهلا  َکَناْحبُس ال  َِکتاکََرب ، ْنِم  َّیَلَع  ْلِْزنا  َو  َِکتَمْحَر ،
مناهانگ  همه  تسین ، وت  زج  يدوبعم  هک  وت  یهّزنم  كاپ و  نک ، لزان  نم  رب  ار  تتاکرب  و 

ّینا  َّمُهَّللا  َْتنا ، اَّلا  ًاعیمَج  اهَّلُک  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  ُهَّناَف ال  ًاعیمَج ، اهَّلُک  یبُونُذ 
زا ایادخ  دزرماین ، ار  ناهانگ  همه  وت  زج  یسک  هک  زرمایب ، ار 

ِِهب  َطاحا  ٍّرَش  ِّلُک  ْنِم  َِکب  ُذوُعا  َو  َکُْملِع ، ِِهب  َطاحا  ٍْریَخ  ِّلُک  ْنِم  َُکلَئْسا 
، مربیم هانپ  وت  هب  دراد  هطاحا  نآ  هب  تملع  هک  يدب  ره  زا  و  مهاوخیم ، وت  زا  دراد  هطاحا  نآ  هب  تملع  هک  یکین  ره 

ِيْزِخ  ْنِم  َِکب  ُذوُعا  َو  اهِّلُک ، يرُوما  یف  َکَتَِیفاع  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  َکُْملِع ،
رد ییاوسر  زا  و  مبلطیم ، تیفاع  وت  زا  میاهراک  مامت  رد  ایادخ 

، ُماُرت یتَّلا ال  َِکتَّزِع  َو  ِمیرَْکلا ، َکِهْجَِوب  ُذوُعاَو  ِةَرِخْألا ، ِباذَعَو  اْینُّدلا 
تسا  نادواج  هک  تتّزع  راوگرزب و  تاذ  هب  و  مربیم ، هانپ  وت  هب  ترخآ  باذع  ایند و 

ِّرَش ْنِم   ] َو ِةَرِخْالا ، َو  اْینُّدلا  ِّرَش  ْنِم  ٌءْیَش ، اْهنِم  ُِعنَتْمَی  یتَّلا ال  َِکتَرُْدقَو 
ّرش زا ]  ] ترخآ و ایند و  ّرش  زا  نینچمه  و  مربیم ، هانپ  وت  هب  دنکیمن  یچیپرس  نآ  زا  يزیچ  هک  تییاناوت  و 

یلَع  ّیبَر  َّنا  اِهتَیِصاِنب ، ٌذِخا  َْتنا  ٍۀَّباد  ِّلُک  ِّرَش  ْنِمَو  اهِّلُک ، ِعاجْوْالا 
رب مراگدرورپ  نیقی  هب  تسوت ، رایتخا  رد  هک  ياهدنبنج  ره  ّرش  زا  اهدرد و  همه 

یَلَع  ُْتلَکََّوت  ِمیظَْعلا ، ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلا  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  َو ال  ٍمیقَتْسُم ، ٍطارِص 
رب تسین ، تمظع  اب  هبترم و  دنلب  يادخ  يوس  زا  زج  ییورین  هاگهانپ و  تسا و  تسار  هار 

َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  ًاَدلَو ، ْذِخَّتَی  َْمل  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  َو  ُتوُمَی ، يذَّلا ال  ِّیَْحلا 
هدرکن  رایتخا  يدنزرف  مدمه و  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپس  دمح و  مدومن و  لکوت  دریمیمن  زگره  هک  ياهدنز 

[1589 .] ًاریبْکَتُهْرِّبَک َو  ِّلُّذلا  َنِم  ٌِّیلَو  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  ِْکلُْملا  ِیف  ٌکیرَش 
رایـسب ار  وا  میوگیم ) دوخ  هب  اذـل   ) دـشاب و یتسرپرـس  یماح و  دـنمزاین  هک  درادـن  یّتلذ  فعـض و  و  درادـن ، ییاورناـمرف  رد  ییاـتمه  و 

. رامشب گرزب 
1034 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: تسا هدروآ  زامن  تابیقعت  رد  دّجهتملا » حابصم   » رد یسوط » خیش  - » 23
َوُه امَک  َو  َحَّبَُسی ، ْنا  ُهَّللا  ُّبُِحی  امَک  َو  ٌءْیَش ، َهَّللا  َحَّبَس  امَّلُک  ِهَّللا  َناْحبُس 

وا هک  هنوگ  نآ  دوش و  حیبست  دراد  تسود  ادخ  هک  هنوگ  نامه  و  دیوگ ، حیبست  ار  ادخ  يزیچ  هک  ینامز  ره  ادخ  تسا  هّزنم 
َهَّللا  َدِمَح  امَّلُک  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِِهلالَج ، ِّزِع  َو  ِهِهْجَو  ِمَرَِکل  یغَْبنَی  امک  َو  ُُهلْها ،

يزیچ هک  ینامز  ره  تسا  دنوادخ  صوصخم  ساپـس  دـمح و  تسوا و  تّزع  راوگرزب و  تاذ  راوازـس  هک  هنوگ  نآ  تسا و  نآ  هتـسیاش 
ار ادخ 

ِهِهْجَو  ِمَرَِکل  یغَْبنَی  امَک  َو  ُُهلْها ، َوُه  امَکَو  َدَمُْحی ، ْنا  ُهَّللا  ُّبُِحی  امَک  َو  ٌءْیَش ،
راوگرزب تاذ  راوازس  هک  هنوگ  نآ  تسا و  نآ  هتسیاش  وا  هک  هنوگ  نآ  دوش و  شیاتس  هک  دراد  تسود  ادخ  هک  هنوگنآ  دنک و  شیاتس 

، َلَّلَُهی ْنا  ُهَّللا  ُّبُِحی  امَکَو  ٌءْیَش ، َهَّللا  َلَّلَه  امَّلُک  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  َو ال  ِِهلالَج ، ِّزِع  َو 

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 799 

http://www.ghaemiyeh.com


هب دراد  تسود  ادخ  هک  هنوگ  نآ  دنک و  دای  ییاتکی  هب  ار  ادخ  يزیچ  هک  ینامز  ره  تسین  ادخ  زج  يدوبعم  و  تسوا ، تمظع  تّزع و  و 
دوش دای  ییاتکی 

َرَّبَک امَّلُک  ُرَبْکا  ُهَّللا  َو  ِِهلالَج ، ِّزِع  َو  ِهِهْجَو  ِمَرَِکل  یغَْبنَی  امَک  َو  ُُهلْها ، َوُه  امَک  َو 
هک  ینامز  ره  تسا  رتگرزب  ادخ  تسوا و  تمظع  تّزع و  راوگرزب و  تاذ  راوازس  هک  هنوگ  نآ  تسا و  نآ  هتسیاش  وا  هک  هنوگ  نآ  و 

ِمَرَِکل  یغَْبنَی  امَک  َو  ُُهلْها ، َوُه  امَک  َو  َرَّبَُکی ، ْنا  ُهَّللا  ُّبُِحی  امَک  َو  ٌءْیَش ، َهَّللا 
هنوگ نآ  تسا و  نآ  هتـسیاش  وا  هک  هنوگ  نآ  دوش و  هتـشاد  گرزب  هک  دراد  تسود  ادخ  هک  هنوگ  نآ  درامـش و  گرزب  ار  ادـخ  يزیچ 

تاذ  راوازس  هک 
ُرَبْکا ُهَّللا  َو  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  َو ال  ِهَّلل ، ُدْمَْحلا  َو  ِهَّللا  َناْحبُس  ِِهلالَج ، ِّزِع  َو  ِهِهْجَو 

ادخ تسین و  ادخ  زج  يدوبعم  تسا و  دنوادخ  صوصخم  ساپـس  دـمح و  ادـخ و  تسا  هّزنم  كاپ و  تسوا ، تمظع  تّزع و  راوگرزب و 
تسا  زیچ ) ره  زا   ) رتگرزب

ْوا َناک  ْنَّمِم  ِهِْقلَخ  ْنِم  ٍدَحا  ِّلُک  یلَع  َو  َّیَلَع ، اِهب  َمَْعنا  ٍۀَمِْعن  ِّلُک  یلَع 
هدوب  هک  یتاقولخم  تسا ، هداد  شتاقولخم  زا  کی  ره  هبو  نم  هب  هک  یتمعن  ره  ربارب  رد 

ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهللا  ِۀَمیِْقلا ، ِمْوَی  یلا  ُنوُکَی 
یتسرف  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخیم  وت  زا  نم  ایادخ  دوب ، دهاوخ  تمایق  زور  ات  و 

ْنِم  َِکب  ُذوُعا  َو  وُجْرا ، ام ال  ِْریَخ  َو  وُجْرا ، ام  ِْریَخ  ْنِم  َُکلَئْسا  َو  ٍدَّمَُحم ،
مناهاوخ  وت  زا  مرادن  دیما  مراد و  دیما  هچنآ  نیرتهب  زا  و 

[1590 .] ُرَذْحا ام ال  ِّرَش  ْنِم  َو  ُرَذْحا ، ام  ِّرَش 
. مربیم هانپ  وت  هب  مسرتیمن  مسرتیم و  هچنآ  ّرش  زا  و 

1035 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
: یناوخیم زامن  ره  زا  سپ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما ، - 24
اَّلا اهیف  َْکنِم  ٍۀَبْغَر  َو ال  اْهَیلا ، َْکنِم  ٍۀَجاِحل  اُهْتیَّلَص ال  یتالَص  ِهِذه  یهلا 

، نآ هب  وت  قایتشا  هن  نآ و  هب  وت  زاین  رطاخ  هب  هن  مدروآ  اج  هب  هک  تسا  نم  زامن  نیا  نم  دوبعم  يا 
ْوا ٌلَلَخ  اهیف  َناک  ْنا  یهلا  ِِهب ، ینَتْرَما  ام  یلا  ََکل  ًَۀباجاَو  ًۀَعاطَو  ًامیظْعَت 

رد رگا  نم  دوبعم  يا  ياهداد ، نامرف  نآ  هب  ارم  وت  هچنآ  شریذپ  یگدنب و  تشادگرزب و  رطاخ  هب  هکلب 
ِلُوبَْقلِاب  َّیَلَع  ْلَّضَفَت  َو  ینْذِخاُؤت  الَف  اهِدوُجُس ، ْوا  اهِعوُکُر  ْنِم  ٌصْقَن 

نآ  شریذپ  اب  نکن و  هذخاؤم  ارم  تسه  يدوبمک  ای  بیع  نآ  دوجس  ای  عوکر 
[1591 .] َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب  ِناْرفُْغلاَو ،

. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تتمحر  هب  راذگ  ّتنم  نم  رب  مشزرمآ ، و 
***

هظفاح تیوقت  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  یناوخیم ، ار  اعد  نیا  زامن  تابیقعت  رد  نینچمه  - 25
: دومرف میلعت 

َلْها  ُذُخْأَی  ْنَم ال  َناْحبُس  ِِهتَکَلْمَم ، ِلْها  یلَع  يدَتْعَیال  ْنَم  َناْحبُس 
لها  هک  یسک  نآ  تسا  هّزنم  كاپ و  دنکیمن ، ملظ  دنیوا  نامرف  تحت  هک  یناسک  رب  هک  یسک  نآ  تسا  هّزنم  كاپ و 
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یف  یل  ْلَعْجا  َّمُهَّللا  ِمیحَّرلا ، ِفوُؤَّرلا  َناْحبُس  ِباذَْعلا ، ِناْولِاب  ِضْرَْألا 
رد ایادخ  نابرهم ، ّتبحم و  رپ  يادخ )  ) تسا هّزنم  كاپ و  دنکیمن ، تازاجم  نوگانوگ  ياهباذع  اب  ار  نیمز 

[1592 .] ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنا  ًاْملِعَو ، ًامْهَف  َو  ًارََصب  َو  ًارُون  یْبلَق 
. ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  هک  هد  رارق  ار  ملع  مهف و  ییانیب و  ییانشور و  ملد 

***
: وگب راب  هس  زامن ، زا  سپ  هک  تسا  هدمآ  نیمالادلب »  » باتک رد  - 26

ام َو  ینید  یف  یناوْخا  َو  يْدلُو  َو  یلام  َو  یلْها  َو  ینید  َو  یسْفَن  ُذیعا 
هچنآ  مینید و  ناردارب  نادنزرف و  ییاراد و  هداوناخ و  نید و  دوخ و 

1036 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ِدَحَْألا ِدِحاْولا  ِهَّللِاب  ُهُْرما ، ینینْعَی  ْنَم  َو  یلَمَع  َمیتاوَخ  َو  ّیبَر  ینَقَزَر 

ياتکی  هناگی  يادخ  هب  ار  تسا  نم  هّجوت  دروم  شتشونرس  هک  یسک  نآ  مراک و  تبقاع  هدومن و  میزور  مراگدرورپ 
ْنِم  ِقَلَْفلا  ِّبَِرب  َو  ٌدَحا ، ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  َْدلُوی ، َْمل  َو  ِْدلَی  َْمل  يذَّلا  ِدَمَّصلا 

( مراپسیم  ) مدهدیپس راگدرورپ  هب  هدوبن و  يدننام  هیبش و  هاگچیه  وا  يارب  هدشن و  هداز  هدازن و  هک  مراپسیم  زاین  یب 
، ِدَقُْعلا ِیف  ِتاثاَّفَّنلا  ِّرَش  ْنِم  َو  َبَقَو ، اذا  ٍقِساغ  ِّرَش  ْنِم  َو  َقَلَخ ، ام  ِّرَش 

ره و   ) دنمدیم اههرگ  رد  نوسفا  اب  هک  اهنآ  رش  زا  دوشیم و  دراو  هنابش  هک  یماگنه  رورش  دوجوم  ره  ّرش  زا  هدیرفآ و  هچنآ  مامت  ّرـش  زا 
( دننکیم تسس  ار  یمیمصت 

ِّرَش ْنِم  ِساَّنلا ، ِهلا  ِساَّنلا ، ِِکلَم  ِساَّنلا ، ِّبَِربَو  َدَسَح ، اذا  ٍدِساح  ِّرَش  ْنِمَو 
ّرش زا  مراپسیم )  ) مدرم دوبعم  ادخ و )  ) هب مدرم  مکاح  کلام و  هب  مدرم ، راگدرورپ  هب  و  دزرویم ، دسح  هک  یماگنه  دوسح  ره  ّرش  زا  و 

[1593 .] ِساَّنلاَو ِۀنِْجلا  َنِم  ِساَّنلا ، ِروُدُص  یف  ُسِوْسَُوی  يذَّلا  ِساَّنَْخلا ، ِساوْسَْولا 
. ناسنا ای  دشاب  نج  زا  هاوخ  دنکیم ، هسوسو  اهناسنا  هنیس  نورد  هک  راکناهنپ  رگهسوسو 

***
: وگب مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  حیبست  زا  سپ  دیوگیم : زامن  تابیقعت  رد  هللا  همحر  قودص » خیش  - » 27

، ُمالَّسلا ُدوُعَی  َْکَیلا  َو  ُمالَّسلا ، ََکل  َو  ُمالَّسلا ، َْکنِم  َو  ُمالَّسلا ، َْتنا  َّمُهَّللا 
، مالس ددرگیم  زاب  وت  يوس  هب  مالس و  تسوت  يارب  مالس و  تسوت  بناج  زا  مالس و  ییوت  ایادخ 

ُدْمَْحلا َو  َنیلَسْرُْملا ، یَلَع  ٌمالَس  َو  َنوُفِصَی ، اَّمَع  ِةَّزِْعلا  ِّبَر  َکِّبَر  َناْحبُس 
ساپس  دمح و  و  ادخ ،)  ) ناگداتسرف همه  رب  دورد  و  دننک ، شفیصوت  هچنآ  زا  تّزع  راگدرورپ  وت  راگدرورپ  تسا  هّزنم  كاپ و 

ُمالَّسلا  ُُهتاکََرب ، َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ُِّیبَّنلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیَملاْعلا ، ِّبَر  ِهَّلل 
مالس  داب ، وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  ربمایپ و  يا  وت  رب  مالس  تسا ، نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم 

ِِهلُسُر  َو  ِهَّللا  ِءآِیْبنا  ِعیمَج  یلَع  ُمالَّسلا  َنیّیِدْهَْملا ، َنیداْهلا  ِۀَِّمئَْألا  یَلَع 
ناگداتسرف  ادخ و  ناربمایپ  همه  رب  مالس  هتفای  تیاده  رگتیاده  ناماما  رب 

ٍِیلَع  یلَع  ُمالَّسلا  َنیِحلاَّصلا ، ِهَّللا  ِدابِع  یلَع  َو  اْنیَلَع  ُمالَّسلا  ِِهتَِکئالَمَو ،
یلع  رب  مالس  ادخ  هتسیاش  ناگدنب  رب  ام و  رب  مالس  شناگتشرف ، و 

ِلْها  ِبابَش  ْيَدِّیَس  ِْنیَسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  یَلَع  ُمالَّسلا  َنینِمْؤُْملا ، ِریما 
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ناناوج  همه  رورس  اقآ و  نیسح  نسح و  رب  مالس  نانمؤمریما ،
1037 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ُمالَّسلا  َنیِدباْعلا ، ِْنیَز  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  یلَع  ُمالَّسلا  َنیعَمْجا ، ِۀَّنَْجلا 
مالس  نادباع ، تنیز  نیسح  نب  یلع  رب  مالس  تشهب ،

ٍدَّمَُحم ِْنب  ِرَفْعَج  یلَع  ُمالَّسلا  َنیِّیبَّنلا ، ِْملِع  ِِرقاب  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یلَع 
دّمحم نب  رفعج  رب  مالس  ناربمایپ ، ملع  هدنفاکش  یلع  نب  دّمحم  رب 

ِْنب  ِِّیلَع  یلَع  ُمالَّسلا  ِمِظاْکلا ، ٍرَفْعَج  ِْنب  یَسُوم  یلَع  مالَّسلا  ِقِداَّصلا ،
نب  یلع  رب  مالس  مظاک ، رفعج  نب  یسوم  رب  مالس  قداص ،

ِْنب  ِِّیلَع  یلَع  ُمالَّسلا  ِداوَْجلا ، ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یلَع  ُمالَّسلا  اضِّرلا ، یَسُوم 
نب  یلع  رب  مالس  داوج ، یلع  نب  دّمحم  رب  مالس  اضرلا ، یسوم 

ُمالَّسلا  ِّيِرَکْسَْعلا ، ِّیِکَّزلاٍِیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  یَلَع  ُمالَّسلا  يداْهلا  ٍدَّمَُحم 
مالس  يرگسع  ّیکز  یلع  نب  نسح  رب  مالس  يداه ، دّمحم 

. َنیعَمْجا ْمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَص  ِّيِدْهَْملاِِمئآْقلا ، ِنَسَْحلا  ِْنب  ِۀَّجُْحلا  یَلَع 
. داب ناشیا  یمامت  رب  ادخ  دورد  يدهم ، ِمئاق  ِنسح  نب  ۀّجح  رب 

[1594 .] نک بلط  ادخ  زا  يراد  هک  یتجاح  ره  نآ  زا  سپ 
***

: ییوگیم زامن  ره  زا  سپ  دیوگیم : حابصم »  » رد یمعفک »  » خیش - 28
، ًاِّیبَن ِِهلآو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَحُِمب  َو  ًانید ، ِمالْسِْإلِابو  ًّابَر ، ِهَّللِاب  ُتیضَر 

- داب شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم - يربمایپ  مالسا و  نید  ادخ و  يراگدرورپ  هب  مدونشخ 
یسُوم  َو  ٍرَفْعَج  َو  ٍدَّمَُحم  َو  ٍِّیلَع  َو  ِْنیَسُْحلا  َو  ِنَسَْحلِابَو  ًاماما ، ٍِّیلَِعبَو 

یسوم  رفعج و  دّمحم و  یلع و  نیسح و  نسح و  تماما  یلع و  تماما  هب  و 
ًۀَِّمئا ُمالَّسلا ، ُمِْهیَلَع  ِِحلاَّصلا  ِفَلَْخلاَو  ِنَسَْحلاَو  ٍِّیلَع  َو  ٍدَّمَُحم  َو  ٍِّیلَعَو 

ناربهر  نامه  داب - دورد  اهنآ  رب  هک  يدهم -) ترضح   ) نانآ هتسیاش  نیشناج  نسح و  یلع و  دّمحم و  یلع و  و 
ّینا  َّمُهَّللا  وگب : راب  هس  نآ  زا  سپ  ُءَّرَبَتا * ْمِِهئآدْعا  ْنِمَو  ّیلََوتا  ْمِِهب  ًةَداقَو ، ًةَداسَو 

ایادخ میوجیم **************** يرازیب  ناشنانمشد  زا  مرادیم و  تسود  ار  نانآ  نید ، نایاوشیپ  ناگرزب و  و 
[1595 .] ِةَرِخْالا َو  اْینُّدلا  ِیف  َةافاعُْملا  َو  َۀَِیفاْعلاَو ، َْوفَْعلا  َُکلَئْسا 

. مبلطیم وت  زا  ار  ترخآ  ایند و  رد  یتسردنت  یتمالس و  وفع و 
1038 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: وگب يدناسر  نایاپ  هب  ار  زامن  یتقو  دومرف : مالسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  - 29
ٍِیلَِعب  َو  ًاباتِک ، ِنآْرُْقلِاب  َو  ًانید ، ِمالْسِْإلِاب  َو  ًاِّیبَن ، ٍدَّمَحُِمب  َو  ًّابَر ، ِهَّللِاب  ُتیضَر 

یلع  تماما  نآرق و  باتک  مالسا و  نید  دّمحم و  يربمایپ  ادخ و  يراگدرورپ  هب  مدونشخ 
دَّمَُحم َو  ٍِّیلَع  َو  یسُوم  َو  ٍرَفْعَج  َو  ٍدَّمَُحم  َو  ٍِّیلَع  َو  ِْنیَسُْحلاَو  ِنَسَْحلاَو 
دّمحم یلع و  یسوم و  رفعج و  دّمحم و  یلع و  نیسح و  نسح و  و 
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ِْنَیب  ْنِم  ُهْظَفْحاَف  ُۀَّجُحلا ، ُِمئاْقلا  َکُِّیلَو  َّمُهَّللا  ًۀَِّمئا ، ِۀَّجُْحلاَو  ِنَسَْحلاَو  ٍِّیلَعَو 
لباقم  زا  ار  تمئاق  ّیلو  تّجح  ترضح  ایادخ  دوخ ، ناماما  تّجح  نسح و  یلع و  و 

، ِِهتَْحت ْنِم  َو  ِِهقْوَف  ْنِم  َو  ِِهلامِش ، ْنَع  َو  ِِهنیمَی  ْنَع  َو  ِهِْفلَخ ، ْنِم  َو  ِْهیَدَی 
نک و ظفح  شیاپ  نییاپ  رس و  يالاب  زا  پچ و  تسار و  تمس  زا  رس و  تشپ  و 

ام ِهِرا  َو  َِکنیِدل ، َرِصَْتنُْملاَو  َكِْرمِاب ، َِمئآْقلا  ُْهلَعْجاو  ِهِرُمُع ، یف  َُهل  ُدُْدماَو 
نایامنب  وا  هب  دراد  تسود  هچنآ  هد و  رارق  تنید  روای  تنامرف و  هدنراد  اپ  هب  ار  وا  نادرگ و  ینالوط  ار  شرمع 

ِِهتَعیش  یف  َو  ِِهلام ، َو  ِِهلْها  یف  َو  ِِهتَّیِّرُذ ، َو  ِهِسْفَن  یف  ُُهْنیَع  ِِهب  ُّرِقَت  ام  َو  ُّبُِحی ،
(، نایامنب وا  هب   ) تسوا مشچ  ینشور  هیام  هچنآ  شنانمشد  نایعیش و  شییاراد و  هداوناخ و  شلسن و  وا و  دروم  رد  و 

ِِهب  ُّرِقَت  َو  ُّبُِحی ، ام  ْمِهیف  ِهِرا  َو  َنوُرَذْحَی ، ام  ُْهنِمْمِهِرا  َو  ِهِّوُدَع ، یف  َو 
ینشور  هیام  دراد و  تسود  ار  هچنآ  اهنآ  دروم  رد  هد و  ناشناشن  دنسرتیم  وا  بناج  زا  ار  هچنآ  و 

[1596 .] َنینِمُْؤم ٍمْوَق  َروُدُص  َو  انَروُدُص  ِفْشاَو  ُُهْنیَع ،
. شخب افش  ار  نانمؤم  هورگ  ام و  ياهلد  هد و  شناشن  تسوا  مشچ 

***
: تفگیم زامن  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  - 30

یفارْسا  َو  ُْتنَلْعا ، ام  َو  ُتْرَرْسا  ام  َو  ُتْرَّخا ، امَو  ُْتمَّدَق  ام  یلْرِفْغا  َّمُهَّللا 
هدرک  راکشآ  ناهنپ و  هچنآ  مهدیم و  ماجنا  نیا  زا  سپ  هداد و  ماجنا  نیا  زا  شیپ  هچنآ  شخبب  نم  رب  ایادخ 

، ُرِّخَؤُْملا َْتنا  َو  ُمِّدَقُْملا  َْتنا  َّمُهَّللا  یّنِم  ِِهب  ُمَلْعا  َْتنا  ام  َو  یسْفَن  یلَع 
، یثداوح ریخأت  میدقت و  رب  رداق  وت  ایادخ  يرتاناد ، نآ  هب  نم  زا  وت  هچنآ  مدومن و  يور  هدایز  مسفن  رب  و 

1039 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
َتِْملَع  ام  َنیعَمْجا ، ِْقلَْخلا  یَلَع  َِکتَرْدُِقب  َو  َْبیَْغلا ، َکِْملِِعب  َْتنا ، اَّلا  َهلاال 

هک  نامز  نآ  ات  تاقولخم ، مامت  رب  تتردق  ّقح  هب  تبیغ و  ملع  ّقح  هب  تسین ، وت  زج  يدوبعم 
ّینا  َّمُهَّللا  یل  ًاْریَخ  َةافَْولا  َتِْملَع  اذا  ینَّفََوت  َو  یِنیْحاَف  یل  ًاْریَخ  َةایَْحلا 

ایادخ ناریمب ، ارم  ینادیم  رتهب  ار  مندرم  هک  نامز  نآ  رد  رادب و  هدنز  ارم  سپ  ینادیم  رتهب  نم  يارب  ار  یگدنز 
، اضِّرلا َو  ِبَضَْغلا  ِیف  ِّقَْحلا  َۀَِملَک  َو  ِۀَِینالَْعلا ، َو  ِّرِّسلا  ِیف  َکَتَیْشَخ  َُکلَئْسا 

، يدونشخ مشخ و  لاح  رد  قح  راتفگ  و  مراکشآ ، ناهن و  لامعا )  ) رد وت  تازاجم ) زا   ) سرت
، ُعِطَْقنَتال ٍْنیَع  َةَُّرق  َو  ُدَْفنَیال ، ًامیعَن  َُکلَئْسا  َو  انَْغلاَو ، ِْرقَْفلا  ِیف  َدْصَْقلاَو 

، مناهاوخ وت  زا  ار  یگشیمه  مشچ  ینشور  نایاپیب و  تمعن  مهاوخیم و  وت  زا  ار  يزاین  یب  زاین و  لاح  رد  يور  هنایم  و 
َدَْعب ِْشیَْعلا  َدَْرب  َو  ِْشیَْعلا ، َدَْعب  ِتْوَْملا  َۀَکََرب  َو  ِءآضَْقلِاب ، اضِّرلا  َُکلَئْساَو 

زا دعب  یگدنز  شمارآ  و  یناگدنز ، زا  دعب  گرم  ندوب  كرابم  و  ریدقت ، رب  يدونشخ  مهاوخیم  وت  زا  و 
ِْریَغ ْنِم  َِکئآِقل ، َو  َِکتَیْؤُر  یلا  ًاقْوَش  َو  َکِهْجَو ، یلا  ِرَْظنَْملا  َةََّذل  َو  ِتْوَْملا ،
هک  نآ  یب  ار ، تتاقالم  رادید و  قایتشا  و  تیور ، رادید  تّذل  و  گرم ،

ًةادُه اْنلَعْجاَو  ِنامیْإلا ، ِۀَنیِزب  اَّنِّیَز  َّمُهَّللا  ٍۀَّلِضُم ، ٍۀَْنِتفال  َو  ٍةَّرِضُم ، َءآَّرَض 
هدننک  تیاده  ار  ام  و  هد ، تنیز  نامیا  رویز  هب  ار  ام  ایادخ  دشاب ، هتشاد  ياهدننک  هارمگ  هنتف  یشخب و  نایز  ِررض 
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، ِداشَّرلا َۀَمیزَع  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  َْتیَدَه ، ْنَمیف  انِدْها  َّمُهَّللا  َنیِّیدْهَم ،
يونعم و يراوتسا  ایادخ  نک ، تیاده  يدومن  تیاده  هک  نانآ  نایم  رد  ار  ام  ایادخ  هد ، رارق  هدش  تیاده 

، َِکتَِیفاع َنْسُح  َو  َِکتَمِْعن ، َرْکُش  َُکلَئْساَو  َدْشُّرلا ، َو  ِْرمَْألا  ِیف  َتابَّثلاَو 
وکین و یتمالس  تمعن و  رب  رکش  مهاوخیم و  وت  زا  ار  تیاده  اهراک و  رد  يرادیاپ 

اِمل َكُرِفْغَتْساَو  ًاقِداص ، ًاناِسل  َو  ًامیلَس ، ًاْبلَق  ِّبَر  ای  َُکلَئْساَو  َکِّقَح ، َءاداَو 
ینادیم  نم ) زا   ) هچنآ رب  مهاوخیم و  وت  زا  وگتسار  ینابز  نئمطم و  یلد  نم  راگدرورپ  يا  مناهاوخ و  وت  زا  ار  تا  یگدنب )  ) ّقح يادا 

ُمَْلعَت  َکَّناَف  ُمَْلعَت ، ام  ِّرَش  ْنِم  َِکب  ُذوُعا  َو  ُمَْلعَت ، ام  َْریَخ  َُکلَئْسا  َو  ُمَْلعَت ،
ینادیم  وت  هک  مربیم ، هانپ  وت  هب  ینادیم  هچنآ  نیرتدب  زا  مهاوخیم و  وت  زا  ینادیم  ار  هچنآ  نیرتهب  و  مبلطیم ، شزرمآ 

[1597 .] ِبُویُْغلا ُماّلَع  َْتنا  َو  ُمَْلعَنالَو ،
. ییاهناهن ياناد  وت  مینادیمن و  ام  و 

1040 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
: مزال يروآدای 

تابیقعت نیا  همه  ماـجنا  هب  رداـق  مدرم  بلاـغ  تسا  یهیدـب  دوب ؛ ربتعم  بتک  زا  كرتشم  تاـبیقعت  هراـبرد  تیاور  دـمآ 30  الاب  رد  هچنآ 
روخارف هب  سک  ره  نیاربانب  تسین ؛ یبولطم  راک  درادزاب  یگدـنز  ّمهم  ياهّتیلاّعف  زا  ار  اهنآ  تابیقعت  نیا  همه  ماـجنا  رگا  هکلب  دنتـسین ،

نیا ياوتحم  دنک و  ظفح  ار  تدابع  طاشن  ناسنا  هک  تسا  نآ  مهم  دناوخیم . ار  اهنآ  بوانتم  روط  هب  ای  دنکیم و  شنیزگ  اهنآ  زا  لاح ،
. ددرگ لئان  باوث  ضیف و  همه  نآ  هب  ات  دیامن  هدایپ  دوخ  رد  ار  اهاعد 

: زامن ره  صوصخم  تابیقعت 

. دراد يرایسب  ّتیّمها  مادک  ره  هک  تسا  هدش  تیاور  یّصاخ  بیقعت  اهزامن  زا  کی  ره  يارب  تابیقعت ، زا  شخب  نیا  رد 

: رهظ زامن  تابیقعت 

: یناوخیم رهظ  زامن  تابیقعت  رد  - 1
ِهَّلل  ُدْمَْحلا  ُمیرَْکلا ، ِشْرَْعلا  ُّبَر  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ال  ُمیلَْحلا ، ُمیظَْعلا  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ال 

تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپس  دمح و  تسین  تمظع  اب  شرع  راگدرورپ  زج  يدوبعم  تسین ، ابیکش  گرزب و  يادخ  زج  يدوبعم 
، َِکتَرِفْغَم َِمئآزَع  َو  َِکتَمْحَر ، ِتابِجُوم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  َنیَملاْعلا ، ِّبَر 
شزرمآ  لئاسو  تمحر و  تابجوم  ایادخ  تسا ، نایناهج  راگدرورپ  هک 
، ُهَتْرَفَغاَّلا ًاْبنَذ  یل  ْعَدَتال  َّمُهَّللا  ٍْمثا ، ِّلُک  ْنِم  َۀَمالَّسلاَو  ٍِّرب ، ِّلُک  ْنِم  َۀَمینَْغلاَو 

يزرمایب  ار  نآ  هکنیا  رگم  هدن  رارق  نم  يارب  یهانگ  چیه  ایادخ  مهاوخیم ، وت  زا  ار  هانگ  ره  زا  يرود  یکین و  ره  زا  يدنمهرهب  و 
ًاقْزِر َو ال  ُهَتْرَتَس ، اَّلا  ًاْبیَع  َو ال  ُهَْتیَفَش ، اَّلا  ًامْقُس  َو ال  ُهَتْجَّرَف ، اَّلا  ًاّمَه  الَو 

یناشوپب و ار  نآ  هکنیا  رگم  یبیع  چیه  یهد و  افـش  ار  نآ  هکنیا  رگم  يرامیب  چـیه  يزاس و  فرطرب  ار  نآ  هکنیا  رگم  يراتفرگ  چـیه  و 
يزور  چیه 

ََکل  َیِه  ًۀَجاح  َو ال  ُهَْتفَرَص ، اَّلا  ًءوُس  َو ال  ُهَْتنَما ، اَّلا  ًافْوَخ  َو ال  ُهَتْطََسب ، اَّلا 
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چیه ینادرگزاب و  نآ  زا  ارم  هکنیا  رگم  يدـب  جـیه  يزاـس و  نمیا  نآ  زا  ارم  هکنیا  رگم  یـسرت  چـیه  یهد و  شرتسگ  ار  نآ  هکنیا  رگم 
هک  یتجاح 

[1598 .] َنیَملاْعلاَبَر َنیما  َنیمِحاَّرلاَمَحْراای ، اهَْتیَضَقاَّلا ، ٌحالَص  اهیف  َِیلَو  ًاضِر 
راـگدرورپ يا  ریذـپب  ار  میاـعد  ناـنابرهم ، نیرتناـبرهم  يا  ینک  اور  ار  نآ  هکنیا  رگم  تسا  نآ  رد  نـم  حالـص  وـت و  يدونـشخ  بجوـم 

. نایناهج
1041 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: یناوخیم زین  و  - 2
ْنا  َو  ُرَبْکا ، َْتناَف  یطیْرفَت  َُربَک  ْنا  َو  ُمَظْعا ، َْتناَف  یبُونُذ  ْتَمُظَع  ْنا  َّمُهَّللا 

رگا و  يرتگرزب ، وت  تسا  گرزب  میهاتوک  رگاو  يرتتمظع  اب  وت  تسا  میظع  مناهانگ  رگا  ایادخ 
، َكِْوفَع ِمیظَِعب  یبُونُذ  َمیظَع  یل   ] ْرِفْغا َّمُهَّللا  ُدَوْجا ، َْتناَف  یلُْخب  َماد 

توفع و تمظع  هب  مگرزب  ناهانگ  زا  ایادخ  يرتهدنشخب ، وت  ملیخب  هتسویپ  نم 
ْنِم  اِنب  ام  َّمُهَّللا  َكِدوُج ، ِلْضَِفب  یلُْخب  ْعَْمقاَو  َکِمَرَک ، ِرِهاِظب  یطیْرفَت  َریثَکَو 

ياهتمعن  مامت  ایادخ  نادرگ ، نک  هشیر  تششخب  یناوارف  هب  ار  ملخب  و  رذگرد ، تراکشآ  ششخب  هب  میهاتوک  یناوارف  زا 
[1599 .] َْکَیلا ُبُوتا  َو  َكُرِفْغَتْسا  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ال  َْکنِمَف ، ٍۀَمِْعن 

. مدرگیم زاب  وت  يوس  هب  مبلطیم و  شزرمآ  وت  زا  تسین  وت  زج  يدوبعم  تسوت ، بناج  زا  ام 
***

: تفگیم رهظ  زامن  زا  دعب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک : تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  - 3
َكِْدبَع  ٍدَّمَحُِمب  َْکَیلا  ُبَّرَقَتا  َو  َکِمَرَک ، َو  َكِدوُِجب  َْکَیلا  ُبَّرَقَتا  ّینا  َّمُهَّللا 

هدنب  دّمحم ، هطساو  هب  تمرک و  ششخب و  هطساو  هب  ایادخ 
َِکبَو  َنیلَسْرُْملا ، َِکئآِیْبناَو  َنیبَّرَقُْملا ، َِکتَِکئالَِمب  َْکَیلا  ُبَّرَقَتاَو  َِکلوُسَرَو ،

، میوجیم برقت  تهاگرد  هب  وت  هطساو  هب  تلسرم و  ناربمایپ  بّرقم و  ناگتشرف  هطساو  هب  و  تاهداتسرف ، و 
، َْکَیلا ُریقَْفلا  اَن  َو ا  ُِّینَْغلا  َْتنا  َْکَیلا ، ُۀَقاْفلا  َِیبَو  یّنَع  ُِّینَْغلا  َْتنا  َّمُهَّللا 

، وت دنمزاین  منم  زاین و  یب  ییوت  مدنمزاین ، وت  هب  نم  يزاین و  یب  نم  زا  وت  ایادخ 
َو ال یتَجاح  َمْوَْیلا  ِْضقاَف  یبُون  ُذ  َّیَلَع  َتْرَتَس  َو  یتَْرثَع  ینَْتلَقا 

روآرب و ار  متجاح  زور  نیا  رد  سپ  يدناشوپ  نم  رب  ار  مناهانگ  يدیشخب و  ار  مشزغل 
هکلب نکم ، باذـع  ینادیم  نـم  زا  هـچنآ  یتـشز  هـب  ارم  ترـضح  هاـگنآ  ینُعَـسَی  َكُدوُـج  َو  َكُوـْفَع  ْلـَب  یّنِم  ُمَْـلعَت  اـم  ِحـیبَِقب  یْنبِّذَُـعت 

.*********** دریگارف ارم  تششخب  تشذگ و  مراودیما ) )
َْتنا  ُمیحَر ، ای  َُّرب  ای  ِةَرِفْغَْملا ، َلْها  ای  َو  يْوقَّتلا  َلْها  ای  تفگیم : تفر و  هدجس  هب 

وت نابرهم ، يا  راکوکین ، يا  شزرمآ ، هتسیاش  يا  يراکزیهرپ و  هتسیاش  يا  ************** 

1042 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
یتَجاح  ِءآضَِقب  یْنلَْبقا  ِِقئالَْخلا ، ِعیمَج  ْنِم  َو  یّما  َو  یبا  ْنِم  یب  َُّربا 

ریذپب ارم  متجاح  ندروآرب  اب  يرتنابرهم ، تاقولخم  همه  ردام و  ردپ و  زا  نم  هب  تبسن 
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[1600  ] یّنَع ِءالَْبلا  َعاْونا  َْتفَشَک  ْدَق  یتْوَص  ًاموُحْرَم  یئاعُد  ًاباُجم 
. یشاب هدرک  رود  نم  زا  ار  اهیراتفرگ  عاونا  هداد و  رارق  تتمحر  دروم  ار  میادص  هدرک و  تباجا  ار  ماهتساوخ  هک  یلاح  رد 

***

: رصع زامن  تابیقعت 

، ُمیحَّرلا ُنمْحَّرلا  ُموُّیَْقلا  ُّیَْحلا  َوُه  اَّلا  َهلا  يذَّلا ال  َهَّللا  ُرِفْغَتْسا  - 1
، تسین نابرهم  هدنشخب و  هدنیاپ و  هدنز و  وا  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  زا  مبلطیم  شزرمآ 

ٍریقَف ٍعِضاخ ، ٍلیلَذ  ٍْدبَع  ََۀبَْوت  َّیَلَع  َبُوتَی  ْنا  ُُهلَئْساَو  ِمارْکِْإلاَو ، ِلالَْجلاوُذ 
نتورف  رادربنامرف و  هدنب  هبوت  دننامه  ياهبوت  دریذپب ، ار  ماهبوت  مهاوخیم  وا  زا  تسا و  يراوگرزب  لالج و  بحاص  هک 

َو ال ًاّرَض ، َو ال  ًاعْفَن  ِهِسْفَِنل  ُِکلْمَی  ال  ٍریجَتْسُم ، ٍنیکَتْسُم  ٍنیکْسِم  ٍِسئآب ،
نایز و دوس و  کلام  هک  ياهدنهانپ  هدنامرد و  هراچیب و  لاح و  ناشیرپ  دنمزاین و  و 

[1601 .] ًاروُُشن َو ال  ًةایَح  َو ال  ًاتْوَم 
. دشابیمن شاهرابود  ندش  هدنز  یگدنز و  گرم و 

ٍْملِع  ْنِمَو  ُعَشْخَی ، ٍْبلَق ال  ْنِم  َو  ُعَبْشَت ، ٍسْفَن ال  ْنِم  َِکب  ُذوُعا  ّینا  َّمُهَّللا  - 2
هک  یشناد  زا  و  ددرگن ، عشاخ  هک  یلد  زا  و  دوشن ، ریس  هک  یسفن  زا  مربیم  هانپ  وت  هب  ایادخ 

َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ُعَمُْسی ، ٍءآعُد ال  ْنِم  َو  ُعَفُْرت ، ٍةالَص ال  ْنِمَو  ُعَْفنَی ، ال 
ایادخ دوشن ، هتفریذپ  هک  ییاعد  زا  دورن و  الاب  وت ) هاگرد  هب   ) هک يزامن  زا  و  دشخبن ، دوس 

اِنب ام  َّمُهَّللا  ِةَّدِّشلا ، َدَْعب  َءآخَّرلا  َو  ِبْرَْکلا ، َدَْعب  َجَرَْفلاَو  ِرْسُْعلا ، َدَْعب  َرُْسْیلا 
مامت  ایادخ  مهاوخیم ، وت  زا  ار  یتخس  زا  دعب  شیاسآ  يراتفرگ و  زا  سپ  شیاشگ  يراوشد و  زا  دعب  یناسآ 

[1602 .] َْکِیلا ُبُوتا  َو  َكُرِفْغَتْسا  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ال  َْکنِمَف ، ٍۀَمِْعن  ْنِم 
. مدرگیم زاب  وت  يوس  هب  مبلطیم و  شزرمآ  وت  زا  تسین  وت  زج  يدوبعم  تسوت ، بناج  زا  ام  ياهتمعن 

1043 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ار يو  هانگ  دصتفه  دنوادخ  دـنک ، رافغتـسا  هبترم  داتفه  رـصع  زامن  زا  دـعب  سک  ره  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  - 3

[1603 .] دزرمایب
***

: برغم زامن  تابیقعت 

: دیوگیم دّجهتملا » حابصم   » رد خیش 
: ییوگیم مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تاحیبست  رکذ  زا  دعب  برغم و  زامن  زا  سپ 

ِْهیَلَع  اوُّلَص  اُونَما  َنیذَّلا  اَهُّیا  ای  ِِّیبَّنلا ، یَلَع  َنوُّلَُصی  ُهَتَِکئالَم  َو  َهَّللا  َّنا  - 1
دیتسرف و دورد  وا  رب  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دنتسرفیم  دورد  ربمایپ  رب  شناگتشرف  ادخ و 

ِلَص  َو  ِِهتَّیِّرُذ  یلَع  َو  ِِّیبَّنلا ، ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  ًامیلْسَت ، اوُمِّلَس  َو 
رب دّمحم و  ام )  ) ربمایپ رب  ایادخ  دیشاب ، وا ) نامرف   ) میلست اًلماک  دییوگ و  مالس 
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[1604 .] ِِهْتَیب ِلْها  یلَع 
. تسرف دورد  شاهداوناخ  لسن و 
: ییوگیم هبترم  تفه  سپس  - 2

[1605 .] ِمیظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلا  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  َو ال  ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
. تسین تمظع  اب  هبترم و  دنلب  دنوادخ  يارب  زج  یتردق  هاگهانپ و  چیه  نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

[1606 .] ُهُْریَغ ُءآشَیام  ُلَعْفَی  َو ال  ُءآشَی ، ام  ُلَعْفَی  يذَّلا  ِهَِّللُدْمَْحلا  ییوگیمهبترمهس : - 3
هچنآ دناوتیمن  وا  زج  یـسک  دهدیم و  ماجنا  دهاوخب  هچ  ره  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپـس  دـمح و  **************** 

. دهد ماجنا  دهاوخ 
، ًاعیمَج اهَّلُک  یبُونُذ  یل  ْرِفْغا  َْتنا ، اَّلا  َهلا  َکَناْحبُس ال  ییوگیم : نآ  زا  دعب  - 4

هک  زرمایب  ار  مناهانگ  یمامت  تسین ، وت  زج  يدوبعم  هک  وت  یهّزنم  كاپ و  **************** 
[1607 .] َْتنا اَّلا  اهَّلُک  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  ُهَّناَف ال 

. دزرماین ار  ناهانگ  یمامت  وت  زج  یسک 

1044 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
نخـس نآ ، هلفاـن  برغم و  زاـمن  ناـیم  و  مالـس ) کـی  هب  تعکر  ود  ره   ) تـسا تـعکر  راـهچ  هـک  یناوـخیم  ار  برغم  هلفاـن  هاـگنآ  - 5

ار نورفاکلا » اهّیا  ای  لـق   » هروس دـمح - زا  دـعب  لّوا - تعکر  رد  تسا : هدـش  تیاور  هدومرف ، یـسوط » خیـش   » موحرم [ 1608 .] ییوگیمن
هک تسا  هدمآ  یتیاور  رد  دناوخب و  تساوخ  ار  ياهروس  ره  يدعب ، تعکر  ود  رد  و  دـحا » هَّللا  وه  لق   » هروس مود ، تعکر  رد  دـناوخب و 

ار رودّصلا ) تاذب  میلع  وه  و   ) مشـش هیآ  ات  دیدح  هروس  نیتسخن  تایآ  دمح ، زا  سپ  موس  تعکر  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
توـالت هروـس  رخآ  اـت  ار  لــبج » یلع  نآرقلا  اذــه  اــنلزنأ  وـل   » زا رــشح  هروـس  رخآ  دــمح ، زا  سپ  مراــهچ  تـعکر  رد  دــناوخیم و 

: دناوخب هبترم  تفه  هعمج  بش  رد  ًاصوصخم  بش ، ره  رد  لفاون  رخآ  هدجس  رد  تسا  بحتسم  [ 1609 .] درکیم
َیِّلَُصت  ْنا  ِمیدَْقلا ، َکِْکُلم  َو  ِمیظَْعلا ، َکِمْسا  َو  ِمیرَْکلا ، َکِهْجَِوب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا 

دّمحم رب  هک  مهاوخیم  وت  زا  تاهنیرید  ییاورنامرف  تمظع و  اب  مسا  تراوگرزب و  تاذ  قح  هب  ایادخ 
[1610 .] ُمیظَْعلا اَّلا  َمیظَْعلا  ُرِفْغَیال  ُهَّنا  َمیظَْعلا ، َِیْبنَذ  یل  َرِفْغَت  ْناَو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع 

. دزرماین تمظع  اب  راگدرورپ )  ) زج ار  گرزب  هانگ )  ) هک يزرمایب  ار  مگرزب  هانگ  یتسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  و 
: تسا هدش  دراو  زین  تابیقعت  نیا  هلفان ، ماجنا  زا  سپ  - 6

ادخ زا  تسین ، ادخ  يارب  زج  یتردـق  دوشیم ،)  ) دـهاوخب ادـخ  هچنآ  [ 1611 (.] هبترم هد   ) َهَّللا ُرِفْغَتْـسا  ِهَّللِاب ، اَّلا  َةَُّوق  ُهَّللا ال  َءآـش  اـم  فلا )
. مبلطیم شزرمآ 

َةاجَّنلا َو  َِکتَرِفْغَم ، َِمئآزَع  َو  َِکتَمْحَر ، ِتابِجُوم  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ب )
شتآ  زا  ییاهر  شزرمآ و  لئاسو  تمحر و  تابجوم  ایادخ 

، ِمالَّسلا ِراد  یف  ِناوْضِّرلاَو  ِۀَّنَْجلِاب  َزْوَْفلاَو  ٍۀَِّیِلب ، ِّلُک  ْنِم  َو  ِراَّنلا  َنِم 
نما  هاگیاج  رد  يدونشخ  تشهب و  هب  ندیسر  يراتفرگ و  ره  و 

َهلا  ال  َْکنِمَف ، ٍۀَمِْعن  ْنِم  اِنب  ام  َّمُهَّللا  ُمالَّسلا ، ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَن  ِراوِجَو 
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ص1044 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
، تسوت بناج  زا  ام  ياـهتمعن  ماـمت  ایادـخ  مهاوخیم ، وت  زا  ار  داـب - دورد  شکاـپ  نادـناخ  وا و  رب  هک  دّـمحم - تربماـیپ  یگیاـسمه  و 

يدوبعم 
[1612 .] َْکَیلا ُبُوتا  َو  َكُرِفْغَتْسا  َْتنا ، اَّلا 

. مدرگیم زاب  وت  يوس  هب  مبلطیم و  شزرمآ  وت  زا  تسین ، وت  زج 
1045 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: ییوگب راب  هس  هک  تسا  نآ  رکش  هدجس  نیرتمک  يروآیم و  ياج  هب  رکش  هدجس  تابیقعت ، لفاون و  ماجنا  زا  سپ  - 7
ًارْکُش ًارْکُش  ًارْکُش 

. دوشیم نایب  هحفص 1056 )  ) رکش هدجس  شخب  رد  هک  روط  نامه   ؛
ِمِْـسب وگب : راب  هس  شکب و  تسد  دوخ  یناشیپ  رب  دیـسر  نایاپ  هب  برغم  زامن  یتقو  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  - 8

ُنمْحَّرلا  ِةَداهَّشلا ، َو  ِْبیَْغلا  ُِملاع  َوُه ، اَّلا  َهلا  يذَّلا ال  ِهَّللا 
هدنشخب و تسا ، راکشآ  ناهن و  ياناد  تسین ، وا  زج  يدوبعم  هک  يدنوادخ  مان  هب  **** 

[1613 .] َنَزَْحلا َو  َّمَْغلا  َو  َّمَْهلا  یِّنَع  ْبِهْذا  َّمُهّللا  ُمیحَّرلا ،
. نک رود  ام  زا  ار  مغ  يراتفرگ و  هودنا و  ایادخ  تسا ، نابرهم 

: هلیفغ زامن 

، دـمح زا  سپ  لّوا  تعکر  رد  تسا و  تـعکر  ود  هـک  یناوـخیم  هـقلطم ) تـبرق  تـّین  هـب   ) ار هـلیفغ  زاـمن  اـشع  برغم و  زاـمن  ناـیم  - 9
: یناوخیم

ِیف  يدانَف  ِْهیَلَع ، َرِدْقَن  َْنل  ْنا  َّنَظَف  ًابِضاغُم ، َبَهَذ  ْذا  ِنوُّنلا  اَذ  َو 
میهاوخن گنت  وا  رب  ام  هک  تشادـنپیم  نینچ  تفر و  دوخ ) موق  نایم  زا   ) نیگمـشخ هک  ماگنه  نآ  رد  روآدای ) هب   ) ار سنوی  نونلااذو /[ 

رد تفر ) ورف  گنهن  ماک  رد  هک  یعقوم  اّما   ) تفرگ
اْنبَجَتْساَف َنیِملاَّظلا ، َنِم  ُْتنُک  ّینا  َکَناْحبُس  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ْنا ال  ِتاُملُّظلا 

میدناسر  تباجا  هب  ار  وا  ياعد  ام  مدوب ، ناراکمتس  زا  نم  وت  یهّزنم  تسین  يدوبعم  وت  زج  ادنوادخ )  ) دز ادص  اهیکیرات  نآ 
: یناوخیم دمح  زا  سپ  مود  تعکر  رد  و  َنینِمْؤُْملا . یِْجُنن  َِکلذَکَو  ِّمَْغلا ، َنِم  ُهاْنیََّجنَو  َُهل 

.******************** میهدیم تاجن  ار  نانمؤم  هنوگنیا  میدیشخب و  شتاجن  هودنا  نآ  زا  و 
ام َو  ِرْحَْبلا ، َو  ِرَّْبلا  ِیف  ام  ُمَْلعَی  َو  َوُه ، ّالا  اهُمَْلعَی  ِْبیَْغلا ال  ُِحتافَم  ُهَْدنِع  َو 

چیه  دنادیم  تسایرد  یکشخ و  رد  ار  هچنآ  وا  دنادیمن ، ار  اهنآ  یسک  وا  زج  تسوا و  دزن  اهنت  تبیغ  ياهدیلک  و 
ٍبْطَر  َو ال  ِضْرْالا ، ِتاُملُظ  یف  ٍۀَّبَح  َو ال  اهُمَْلعَی ، ّالا  ٍۀَقَرَو  ْنِم  ُطُقْسَت 

رت چیه  هن  نیمز و  ياهیکیرات  رد  ياهناد  چیه  هن  تسا و  هاگآ  نآ  زا  هکنیا  رگم  دتفایمن  یتخرد ) زا   ) یگرب
یباـتک رد  هک  نیا  زج  دراد  دوجو  یکـشخ  تونق و  رد  يربیم و  ـالاب  تونق  يارب  ار  اهتـسد  نآ  زا  سپ  ٍنیبـُم . ٍباـتِک  ِیف  اَّلا  ٍِسباـی  ـالَو 

.***************************** تسا تبث  ادخ ] ملع  راکشآ /[ 
َیِّلَُصت  ْنا  َْتنا ، اَّلا  اهُمَْلعَی  یتَّلا ال  ِْبیَْغلا  ِِحتافَِمب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ییوگیم :

هک  مهاوخیم  وت  زا  تسین  هاگآ  اهنآ  زا  وت  زج  یسک  هک  بیغ  ياهدیلک  ّقح  هب  ایادخ  **** 
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1046 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
یتسرف و دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ار  دوخ  تجاح  اذک » اذـک و   » تاملک ياج  هب  اذَـک . َو  اذَـک  یب  َلَعْفَت  ْنا  َو  ِِهلآ ، َو  ٍدَّمَُحم  یلَع 

*********************** ینک نانچ  نینچ و  ماهرابرد 
: ییوگیم اًلثم   ) ینکیم نایب 

ِةَرِخْآلا َو  اْینُّدلا  َْریَخ  ِینَقُزَْرت  ْنا  َو 
َْتنا  َّمُهَّللا  یناوخیم : نآ  زا  سپ  ( 

ییوت  ایادخ  نک ***************) میزور  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  و  *************** )
ٍدَّمَُحم ِّقَِحب  َُکلَئْساَف  یتَجاح  ُمَْلعَت  یتَِبلَط  یلَع  ُرِداْقلا  َو  یتَمِْعن  ُِّیلَو 

هک  شکاپ - نادناخ  دّمحم و  قح  هب  ینادیم ، ار  متجاح  مزاین ، ندروآ ) رب   ) رب اناوت  و  متمعن ، یلو 
یل  اهَْتیَضَق  اََّمل  ُمالَّسلا ، ُمِْهیَلَع  َو  ِْهیَلَع  ِِهلآَو 

. ینک تباجا  میارب  ار  اهنآ  هک  مهاوخیم  وت  زا  داب - دورد  شنادناخ  وا و  رب 
هدروآرب ار  شتجاـح  دـنوادخ  دـهاوخب ، ادـخ  زا  ار  دوـخ  تجاـح  دـنک و  نـینچ  سک  ره  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  یتـیاور  قباـطم 

[1614 .] دزاس
***

: اشع زامن  تابیقعت 

: تسا هدش  دراو  ریز  راکذا  تایآ و  اشع  زامن  بیقعت  رد 
: یناوخیم هاگنآ  - 2 [ 1615 .] ردق هروس  هبترم  تفه  - 1

ام َو  ِْعبَّسلا  َنیضَرَْألا  َّبَر  َو  ْتَّلَظا ، ام  َو  ِْعبَّسلا  ِتاومَّسلا  َّبَر  َّمُهَّللا 
ار هچنآ  هناگتفه و  ياهنیمز  راگدرورپ  يا  و  هتخادنا ، هیاس  نآ  رب  هچنآ  هناگتفه و  ياهنامسآ  راگدرورپ  يا  ایادخ 

ََبر  َّمُهَّللا  َْترَذ ، ام  َو  ِحایِّرلا  َّبَر  َو  ْتَّلَضا ، ام  َو  ِنیطایَّشلا  َّبَرَو  ْتَّلَقا ،
يا ایادخ  دـناهدنکارپ ، ار  هچنآ  اهداب و  راگدرورپ  يا  و  دـناهدرک ، هارمگ  هک  ار  یناسک  اهناطیـش و  راگدرورپ  يا  و  هدرک ، لمح  دوخ  رب 

راگدرورپ
ِلُک  یلَع  ُرِدَتْقُْملا  ُهَّللا  َْتنا  ٍءْیَش ، ِّلُک  َکیلَم  َو  ٍءْیَش ، ِّلُک  َهلا  َو  ٍءْیَش ، ِّلُک 

، ییاناوت زیچ  ره  رب  هک  ییادخ  ییوت  زیچ ، همه  ياورنامرف  زیچ و  ره  دوبعم  زیچ و  همه 
، َكَدَْعب َءْیَش  الَف  ُرِخْألا  َْتناَو  َکَْلبَق ، َءْیَش  الَف  ُلَّوَْألا  ُهَّللا  َْتنا  ٍءْیَش ،

، دوب دهاوخن  وت  زا  دعب  يزیچ  هک  ییاهتنا  ییوت  هدوبن و  وت  زا  لبق  يزیچ  هک  یلّوا  ییوت 
1047 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ََبر  َکَنوُد ، َءْیَش  الَف  ُنِطاْبلا  َْتنا  َو  َکَقْوَف ، َءْیَش  الَف  ُرِهاَّظلا  َْتناَو 
راگدرورپ يا  تسین  وت  زج  يزیچ  هک  ناهن  ییوت  تسین و  وت  زا  رترب  يزیچ  هک  راکشآ  ییوت  و 

َقحْسا  َو  [، 1616  ] َلیعمْساَو  ] َمیهاْربا َِهلا  َو  َلیفارْسا ، َو  َلیئاکیم  َو  َلیئَْربَج 
قاحسا  لیعامسا و  و   ] میهاربا دوبعم  يا  لیفارسا و  لیئاکیم و  لیئاربج و 
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ْنا  َو  ِِهلآ ، َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َُکلَئْسا  [، 1617 [] ِطابْسَألاَو  ] َبوُقْعَیَو
هب  یتسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخیم  وت  زا  طابسا ،] و   ] بوقعی و 

، ِِهب یل  َۀَقاط  ْنِّمِم ال  َکِْقلَخ  ْنِم  ًادَحا  َّیَلَع  َطِّلَُست  الَو  َِکتَمْحَِرب ، ینّالََوت 
، ینادرگم ّطلسم  نم  رب  مرادن  ار  نآ  اب  هلباقم  ناوت  نم  هک  ار  تتاقولخم  زا  کی  چیه  ینک و  یتسرپرس  ارم  تتمحر 

ِنِْجلا  ِنیطایَّشلا  ِّرَش  ْنِم  َو  ینْزِّزَعَف  ِساَّنلا  ِیف  َو  یْنبِّبَحَف  َْکَیلا  َّمُهَّللا 
یّنج  ياهناطیش  ّرش  زا  ارم  و  رادب ، یمارگ  ارم  مدرم  نایم  رد  رادب و  تسود  ارم  تدوخ  دزن  ایادخ 

نادناخ دّمحم و  رب  و  نایناهج ، راگدرورپ  يا  امن ، ظفح  یسنا  هچنآ و  سپس  ِِهلآَو . ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َو  َنیَملاْعلا ، َّبَر  ای  ینْمِّلَسَف ، ِْسنِْإلاَو 
.***** تسرف دورد  شکاپ 

ار اـشع ) هلفاـن   ) هریتو زاـمن  ناـیاپ ، رد  - 4 [ 1619 .] يروآیم اج  هب  رکـش  هدجـس  هاـگنآ  - 3 [ 1618 .] نک بـلط  ادـخ  زا  يراد  تـسود 
(. تشذگ هحفص 1015  اشع ، زامن  بادآ  رد  نآ  یگنوگچ  [ ) یناوخیم 1620

: حبص زامن  تابیقعت 

نامه یلو  تسا ؛ هدـش  دراو  نآ  تلیـضف  رد  یناوارف  ثیداحاو  رتنوزف ، نآ  رب  دـیکأت  رتشیب و  اهزامن  ریاـس  بیقعت  زا  حبـص  زاـمن  بیقعت 
. دروآیم ياج  هب  دناوتب  هک  رادقم  ره  شیوخ  لاح  روخارف  هب  سک  ره  میاهتفگ  مه  اًلبق  هک  هنوگ 

رتّرثؤم يزور  بلج  رد  زین ، یتراجت  ترفاسم  زا  یّتح  باتفآ ، عولط  ات  حبـص  زامن  زا  دعب  ادخ ، رکذ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  - 1
[1621 «.] تسا

1048 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
لوغشم زامن  بیقعت  هب  دنیشنب و  شیوخ  ياّلصم  رد  باتفآ  عولط  ات  حبص  عولط  زا  سک  ره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  - 2

عولط نامز  زا  ار  شیوخ  رکـشل  ناطیـش  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  - 3 [ 1622 «.] دراد ظوفحم  خزود  شتآ  زا  ار  وا  دـنوادخ  دـشاب ،
رـشتنم برغم ، یخرـس  نتفر  نیب  زا  ات  باتفآ  بورغ  زا  ار  دوخ  بش  رکـشل  نینچمه  و  دنکیم ، هدـنکارپ  نیمز  رد  باتفآ  عولط  ات  حـبص 
ناطیش تقو ، ود  نیا  رد  هک  ارچ  دینک ، دای  رایسب  ار  ادخ  تقو  ود  نیا  رد  دومرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ور  نیا  زا  دزاسیم .

هک یماگنه  ترضح  نآ  هک  تسا ، هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  حیحص  دنس  هب  - 4 [ 1623 «.] دنکیم لفاغ  ادخ  دای  زا  ار  یمدآ 
سپـس دـندروآیم ، ياـج  هـب  ار  تاـبیقعت  دنتـسشنیم و  شیوـخ  ياّلـصم  رد  باـتفآ  عوـلط  اـت  حبـص  زاـمن  زا  سپ  دـندوب ، ناـسارخ  رد 

زا - 5 [ 1624 .] تخادرپیم دیجم  نآرق  توالت  هب  هاگنآ  درکیم  كاوسم  اهنآ  اب  ترضح  نآ  دندروآیم و  ار  ترضح  نآ  ياهكاوسم 
بیقعت هب  باتفآ  عولط  ماگنه  ات  شیوخ ، ياّلصم  رد  حبص ، زامن  زا  سپ  سک  ره  هک : تسا  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

زا دعب  مدآ ! دنزرف  يا  : » دومرف دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  یسدق  ثیدح  رد  - 6 [ 1625 .] دراد ار  جح  شاداپ  دیامن ، ادخ  دای  دشاب و  لوغشم 
[1626 «.] منک تیافک  ار  وت  روما  همه  ات  نک ، دای  ارم  یتعاس  زین  رصع  زا  دعب  یتعاس و  حبص 

: تسا هدش  دراو  حبص  زامن  بیقعت  رد  هک  یتایآ  اهرکذ و  اهاعد ،

دنک و رافغتسا  هبترم  داتفه  حبص  زامن  زا  دعب  سک  ره  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  قودص » خیـش  - » 1
: دیوگب

ِْهَیلإ  ُبُوتَأ  َو  یِّبَر  َهَّللا  ُرِفْغَتْسا 
زامن زا  دعب  سک  ره  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  حیحص  دنس  هب  قودص » خیش  - » 2 [ 1627 .] دزرمایب ار  وا  دنوادخ 
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خیش  » موحرم - 3 [ 1628 .] دنک شالت  ناطیـش  دنچره  دوشیمن  راچد  یهانگ  هب  زور  نآ  رد  دناوخب ، ار  دیحوت »  » هروس هبترم  هدزای  حبص ،
: دیوگب راب  دص  حبص  زامن  زا  دعب  سک  ره  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حیحص  دنس  هب  ینیلک »

1049 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
. میظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلا  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  ال  َناک ، ُهَّللا  َءاش  ام 

. تسین تمظع  اب  هبترم و  دنلب  دنوادخ  يوس  زا  زج  ییورین  هاگهانپ و  و  دوشیم ،)  ) دهاوخب ادخ  هچنآ 
رکذ اــعد  بــتک  رد  زین  رگید  ناــگرزب  و  یــسوط » خیـــش   » موــحرم ار  تــیاور  نــیا  [ 1629 .] دــنیبیمن يراوگاــن  چــیه  زور  نآ  رد 
داتفه دناوخب ، راب  تفه  رجف  عولط  زا  سپ  ار  ردق »  » هروس سک  ره  هک : تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  - 4 [ 1630 .] دناهدرک

مالـسلا هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  زا  - 5 [ 1631 .] دـننکیم تمحر  بلط  وا  يارب  هبترم  داـتفه  دنتـسرفیم و  دورد  وا  رب  ناگتـشرف  زا  فـص 
يدوس منزیم  تسد  يراک  ره  هب  تفگ : درک و  تیاکش  شیوخ  هفرح  لغـش و  زا  دمآ و  ترـضح  نآ  دزن  يدرم  هک  تسا  هدش  تیاور 

زا سپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ) هدـش  هتـسب  میور  هب  اهرد  همه  و   ) دوشیمن هدروآرب  مروآیم ، يور  هک  یتجاـح  ره  هب  مربیمن و 
: وگب هبترم  هد  حبص  زامن 

. ِِهلْضَف ْنِم  ُُهلَأْسا  َو  َهَّللا  ُرِفْغَتْسا  ِهِدْمَِحب ، َو  ِمیظَْعلا  ِهَّللا  َناْحبُس 
. مناهاوخ وا  مرک  لضف و  زا  مبلطیم و  شزرمآ  ادخ  زا  میوگیم ، ساپس  ار  وا  تمظع و  اب  دنوادخ  تسا  هّزنم  كاپ و 

« قالخالا مراکم   » و یفاک »  » باتک رد  [ 1632 .] دش لح  نم  تالکـشم  هک  مدیزرو  تموادم  راک  نیا  رب  یکدنا  تّدم  دیوگیم : درم  نآ 
ناسآ رصتخم و  دشاب و  ترخآ  ایند و  عماج  هک  زومایب  نم  هب  ییاعد  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  يدرم  هک  تسا  هدش  تیاور 

درک نینچ  زین  درم  نآ  دناوخب ؛ ار  نآ  باتفآ  عولط  ات  حبص  زامن  زا  دعب  هک  دومرف  تخومآ و  يو  هب  ار  اعد  نیمه  ترـضح  نآ  دشاب ، زین 
هیلع قداص  ماما  تمدـخ  هک  تسا  هدرک  تیاور  نانـس  نب  هَّللادـبع  - 6 [ 1633 .] دش بوخ  شعـضو  هجیتن  رد  دیزرو ، تموادـم  نآ  رب  و 

تلاح عضو و  دنک و  ادا  ار  وت  ْنیَد  دنوادخ  نآ  ندناوخ  اب  هک  مزومایب  وت  هب  ییاعد  یهاوخیم  ایآ  دومرف : ترضح  نآ  مدیـسر ، مالـسلا 
: متفگ دوش ؟ بوخ 

: وگب حبص  زامن  زا  دعب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدنمزاین . ییاعد  نینچ  هب  ردق  هچ 
ْذِخَّتَی َْمل  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلاَو  ُتوُمَی ، يذَّلا ال  ِموُّیَْقلا  ِّیَْحلا  یَلَع  ُْتلَّکََوت 

هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپس  دمح و  مدومن و  لکوت  دریمن  زگره  هک  ياهدنیاپ  هدنز  رب 
ُهْرِّبَک  َو  ِّلُّذلا ، َنِم  ٌِّیلَو  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  ِْکلُْملا ، ِیف  ٌکیرَش  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ًاَدلَو ،

( میوگیم دوخ  هب  اذل   ) دشاب و یتسرپرـس  یماح و  دنمزاین  هک  درادن  یّتلذ  فعـض و  و  درادن ، تموکح  رد  یکیرـش  و  تفرگن ، يدنزرف 
، رامشب گرزب  رایسب  ار  وا 

1050 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ِْنیَّدلا  ِۀَبَلَغ  ْنِم  َو  ِْرقَْفلا ، َو  ِسُْؤْبلا  َنِم  َِکب  ُذوُعا  ّینا  َّمُهَّللا  ًاریبْکَت ،

مربیم  هانپ  وت  هب  يرامیب  يراکهدب و  راشف  رقف و  یتخبدب و  زا  ایادخ 
[1634 .] ِساَّنلا َیلاَو  َْکَیلا  َکِّقَح  ِءآدا  یلَع  ینَنیُعت  ْنا  َُکلَئْسا  َو  ِمْقُّسلاَو ،

. ییامن يرای  ارم  مدرم  شیوخ و  قح  يادا  رد  هک  مهاوخیم  وت  زا  و 
***

نآ هک  دناهدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  رگید  ياملع  و  یمعفک »  » و یـسربط »  » موحرم دـسیونیم : یـسلجم  هماّلع  - 7
: دومرف میریگب ؟ دهع  هنوگچ  دنتفگ : دیریگب ؟ دنوادخ  دزن  زا  ار  يدهع  ماش  حبص و  ره  دیناوتیمن  ایآ  دومرف : دوخ  باحصا  هب  ترـضح 
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: دهدیم ادن  يدانم  دسر ، ارف  تمایق  زور  نوچ  دنراذگیم و  یهلا  شرع  تحت  دننزیم و  يرهم  اعد  نآ  رب  دـناوخب ، ار  اعد  نیا  سک  ره 
لخاد هماندهع ، نآ  اب  دنهد و  وا  هب  ار  دهع  نآ  دشاب ، هدناوخ  ار  اعد  نآ  سک  ره  دنراد و  يدـهع  نامحر  يادـخ  دزن  هک  نانآ  دـنیاجک 

: تسا هدروآ  حبص  زامن  بیقعت  رد  ار  هماندهع ) و   ) اعد نیا  یسوط » خیش   » موحرم [ 1635 .] دوش تشهب 
َنمْحَّرلا  ِةَداهَّشلاَو ، ِْبیَْغلا  َِملاع  ِضْرَْألاَو ، ِتاومَّسلا  َرِطاف  َّمُهَّللا 

هدنشخب  راکشآ ، ناهن و  ياناد  يا  نیمز ، اهنامسآ و  هدنروآ  دیدپ  يا  ایادخ 
َكَدْحَو ال َْتنا ، اَّلا  َهلا  ُهَّللا ال  َْتنا  َکَّنا  اْینُّدلا  ِهِذه  یف  َْکَیلا  ُدَهْعا  َمیحَّرلا ،

ياهناگی  تسین ، وت  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  ییوت  هک  مدنبیم  نامیپ  وت  اب  ایند  نیا  رد  ینابرهم ، و 
َمُهَّللا  َُکلوُسَرَو ، َكُْدبَع  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ًادَّمَُحم  َّناَو  ََکل ، َکیرَش 

ایادخ تسوت ، هداتسرف  هدنب و  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم ، هکنیا  و  يرادن ، ییاتمه  هک 
یلا  الَو  ًاَدبا ، ٍْنیَع  َۀَفْرَط  یسْفَن  یلا  یْنلِکَت  الَو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف 

مدوخ و هب  ندز  مهرب  مشچ  هزادنا  هب  زگره  ارم  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب 
َنِم  یْنبِّرَُقتَو  ِْریَْخلا ، َنِم  ینْدِعاُبت  اْهَیلا  ینَْتلَکَو  ْنا  َکَّناَف  َکِْقلَخ ، ْنِم  ٍدَحا 

هب  هدرک و  رود  یکین  زا  ارم  ینک  راذگاو  اهنآ  هب  ارم  رگا  هک  راذگماو ، تناگدیرفآ  زا  کی  چیه 
، َنیبِّیَّطلا ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  َِکتَمْحَِرب ، اَّلا  ُِقثا  ِّبَر ال  ْيا  ِّرَّشلا ،

تسرف  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  سپ  مرادن ، نانیمطا  تتمحر  هب  زج  نم  راگدرورپ  يا  ياهدومن ، کیدزن  يدب 
1051 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

[1636 .] َداعیْملا ُِفلُْخت  َکَّنا ال  ِۀَمیِْقلا ، َمْوَی  ََّیلا  ِهیّدَُؤت  ًادْهَع  َكَْدنِع  یل  ْلَعْجاَو 
. ینکیمن فّلخت  تاهدعو  رد  وت  اریز  ینادرگزاب  نم  هب  تمایق  زور  هک  هد  رارق  ینامیپ  تدوخ  دزن  رد  نم  يارب  و 

یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  دیوگب : راب  دص  حبص  زامن  زا  دعب  سک  ره  هک  تسا  هدش  لقن  یتیاور  رد  - 8
رب ایادخ  ************************************ 

دورد شکاــــپ  نادـــــناخ  دــــّـمحم و  [ 1637 .] دــــــــیامرف ظــــــــفح  مــــــــنهج  شتآ  زا  ار  وا  دــــــــنوادخ  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم 
.****************************. تسرف

***
: تسا هدش  دراو  زین  روما  نیا  حبص  زامن  تابیقعت  رد 

: ییوگیم هبترم  هد  - 1
َنیّیِضْرَْملا  َنیضاَّرلا  ِءآیِصْوْالا  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

، يدونشخ نانآ  زا  زین  وت  دندونشخ و  وت  زا  هک  ینانیشناج  نآ  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  تیاهدورد  نیرتهب  هب  ایادخ 
یلَع  َو  ْمِْهیَلَع  ُمالَّسلاَو  َِکتاکََرب ، ِلَْضفِاب  ْمِْهیَلَع  ْكِرابَو  َِکتاوَلَص ، ِلَْضفِاب 

ناشیا و رب  داب  دورد  و  هد ، تکرب  ناشیا  هب  تتاکرب  نیرتهب  هب  و 
[1638 .] ُُهتاکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ْمِهِداسْجاَو ، ْمِهِحاوْرا 

. داب ناشیا  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  ناشیاهندب و  ناشحاورا و 
***

« یسوط خیش   » و تسا 1639 ] هدش  دراو  یناوارف  تلیـضف  هعمج ، رـصع  رهظ و  زامن  زا  دعب  شندناوخ  يارب  هک  تاولـص  نیا  ندناوخ  - 2
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: تسا هدروآ  حبص  زامن  تابیقعت  رد  ار  نآ 
ام یلَع  یْنتِماَو  ٍِبلاط ، یبا  َْنب  َِّیلَع  ِْهیَلَع  َْتیَیْحا  ام  یلَع  یِنیْحا  َّمُهَّللا 

هچنآ  رب  و  رادب ، هدنز  ارم  یتشاد  هدنز  نآ  رب  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  هچنآ  رب  ایادخ 
[1640 .] ُمالَّسلا ِْهیَلَع  ٍِبلاط  یبا  ُْنب  ُِّیلَع  ِْهیَلَع  َتام 

. ناریمب ارم  يدرب ، ناهج  زا  ار  داب - دورد  وا  رب  هک  بلاط - یبا  نب  یلع  هک 
1052 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ُلَواُطی  يذَّلا ال  ِعینَْملا ، َکِمامِِذب  ًامِصَتْعُم  َّمُهَّللا  ُتْحَبْصا  وگب : نآ  زا  سپ  - 3
ماهدنهانپ  تمکحتسم  ینابهگن  هب  هک  یلاح  رد  مدومن  حبص  ایادخ  ******** 

َْتقَلَخ  امَو  َْتقَلَخ  ْنَم  ِِرئآس  ْنِم  ٍقِراطَو ، ٍمِشاغ  ِّلُک  ِّرَش ]  ] ْنِم ُلَواُحیالَو ،
تتاقولخم و یمامت  زا  نزهار ، راکمتس و  ره  ّرش  زا  دوشیمن . عقاو  زواجت  هلمح و  دروم  هک 

ٍۀَِغباس ٍساِبِلب  ٍفوُخَم  ِّلُک  ْنِم  ٍۀَّنُج  یف  ِقِطاَّنلا ، َو  ِِتماَّصلا  َکِْقلَخ  ْنِم 
نامه  هک  هداتفا  دنلب و  ياهماج  اب  كانسرت  ره  زا  هدنرادهگن  يرپس  ریز  رد  تیایوگ ، شوماخ و  ناگدیرفآ 

ٍنیصَح  ٍرادِِجب  ٍۀَّیِذا ، یلا  یل  ٍدِصاق  ِّلُک  ْنِم  ًابِجَتُْحم  َکِِّیبَن ، ِْتَیب  ِلْها  ِءالَو 
نامه  هک  مکحم  يراوید  اب  ینکیم ، مظفح  هدومن  ارم  رازآ  دصق  هک  یسک  ره  زا  هک  یلاحرد  تسوت ، ربمایپ  نادناخ  یتسود  ّتبحم و 

ْمَُهل  َّقَْحلا  َّنا  ًاِنقُوم  ْمِِهْلبَِحب ، ِکُّسَمَّتلا  َو  ْمِهِّقَِحب ، ِفاِرتْعِْإلا  ِیف  ِصالْخِْإلا 
ناشیا  ياربقح  مرادنیقی  هکیلاحرد  تساهنآ ، ّتبحم )  ) نامسیرهب کّسمت  اهنآ و  قح  هب  فارتعا  رد  صولخ 

َمُهَّللا  ِینْذِعاَف  اُوبَناج ، ْنَم  ُِبناجا  َو  اَْولاو ، ْنَم  یلاوا  ْمِِهبَو ، ْمِهیفَو  ْمُهَعَمَو 
هک یسک  نآ  زا  منکیم  يرود  دنراد و  تسود  نانآ  هک  ار  یسک  نآ  مراد  تسود  تسا ، ناشیا  هطساو  هب  ناشیا و  نایم  رد  ناشیا و  اب  و 

ایادخ دننکیم ، يرود  نانآ 
ِعیدَِبب  یّنَع  َيِداعَْألا  ُتْزَجَح  ُمیظَع  ای  ِهیقَّتا ، ام  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  ْمِِهب 

هدنروآدیدپ  کمک  هب  تمظع  اب  يادخ  يا  امرف ، ظفح  مزیهرپیم  نآ  زا  هچ  ره  ّرش  زا  ارم  اهنآ  قح  هب 
ًاّدَس ْمِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ًاّدَس  ِمِهیْدیا  ِْنَیبْنِم  اْنلَعَج  اَّنا  ِضْرَْألاَو ، ِتاومَّسلا 

ناشرس تشپ  رد  میداد و  رارق  يّدس  نانآ  يور  شیپ  رد  ام  نیقی  هب  يدومرف ): وت  هک  ، ) متخاس رود  دوخ  زا  ار  نانمشد  نیمز  اهنامـسآ و 
يّدس 

[1641 .] َنوُرِْصُبی ْمُهَف ال  ْمُهاْنیَشْغاَف 
. دننیبیمن اذل  میاهدناشوپ  ار  ناشنامشچ  و 

تیبملا ۀـلیل  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  تسا  ییاعد  ناـمه  نیا  دـناوخ و  ار  نآ  ناوتیم  ماـش  حبـص و  ره  رد  هک  تسا  ییاـعد  نیا 
یتیاور قباطم  - 4 [ 1642 .] دناوخ ار  نآ  دبای ) تاجن  هّکم  ناکرـشم  تسد  زا  ربمایپ  ات  دیباوخ  شرتسب  رد  ادـخ ، لوسر  ياج  هب  هک  یبش  )

: دیوگب هبترم  دصکی  حبص  زامن  زا  دعب  سک  ره  مالسلا  امهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  زا 
میظَْعلا  ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  ّالإ  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  ال  ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »

[1643 .] تسا رتکیدزن  نآ  يدیفس  هب  مشچ  یهایس  زا  مظعا  مسا  هب  رکذ  نیا  « 
1053 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

درد ندـش  فرطرب  ترخآ و  اـیند و  روما  يارب  ار  اـعد  نیا  دوـمرف : ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  - 5
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: دنناوخب برغم  حبص و  زامن  زا  دعب  مشچ ،
ٍدَّمَُحم یلَع  ِّلَص  َْکیَلَع ، ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا 

دّمحم و رب  هک  مهاوخیم  وت  زا  دنراد  وت  رب  شنادناخ  دّمحم و  هک  یّقح  هب  ایادخ 
یف  َنیقَْیلا  َو  ینید  یف  َةَریصَْبلا  َو  يرََصب  یف  َروُّنلا  ِلَعْجاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو 

رد ار  نیقی  و  منید ، رد  ار  ییانیب  ماهدید و  رد  ار  ییانشور  یهد  رارق  یتسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ 
یقْزِر  یف  َۀَعَّسلا  َو  یسْفَن  یف  َۀَمالَّسلا  َو  یلَمَع  یف  َصالْخِْإلا  َو  یْبلَق 

میزور  رد  ار  شیاشگ  مدوجو و  رد  ار  یتمالس  مرادرک و  رد  ار  صالخا  و  ملد ،
[1644  ] ینَْتیَْقبا ام  ًاَدبا  ََکل  َرْکُّشلا  َو 

. يرادب یقاب  ارم  یمادام  هتسویپ  ار  تیرازگرکش  و 
***

، دناوخب ار  اعد  نیا  حبـص  زامن  زا  سپ  سک  ره  دومرف : ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  یقت  دّـمحم  ماما  زا  یتیاور  رد  - 6
ار نآ  دـیامرف و  شتیاـفک  دـنوادخ  دـنک ، نآ  گـنهآ  دـهاوخب و  وا  هک  ار  هچنآ  دـیآ و  تسد  هب  یناـسآ  هـب  دـنوادخ  زا  شیاههتـساوخ 

: تسا نینچ  حالفلا » حاتفم   » لقن قباطم  اعد ، نیا  دزاس ؛ هدروآرب 
َهَّللا  َّنا  ِهَّللا ، َیلا  يْرما  ُضِّوَفا  َو  ِِهلآو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو  ِهَّللا  ِمِْسب 

دنوادخ نیقیهب  منکیم  راذگاو  ادخهب  ار  مراک  و  شکاپنادناخ ، ودّمحم  رب  ادخدورد  ادخ و  مانهب 
ّینا  َکَناْحبُس  َْتنااَّلإ ، َهلا  ال  اوُرَکَم ، ام  ِتائِّیَس  ُهَّللا  ُهیقَوَف  ِدابِْعلِاب ، ٌریَصب 

، درک ظفح  ناگدننک  رکم  ياهیدب  زا  ار  وا  دنوادخ  تفگ ) ار  نخـس  نیاهک  سکنآ  يدومرف  دوخ  وت   ) تسا هاگآ  شناگدـنب  لاح )  ) هب
زا نم  وت و  یهّزنم  تسین ، وت  زج  يدوبعم 

یِْجُنن  َِکلذَک  َو  ِّمَْغلا ، َنِم  ُهاْنیََّجن  َو  َُهل  اْنبَجَتْساَف  َنیِملاَّظلا ، َنِم  ُْتنُک 
هنوگ  نیا  و  میدیشخب ، شتاجن  هودنا  نآ  زا  میدناسر و  تباجا  هب  ار  وا  ياعد  ام  يدومرف ) دوخ  وت   ) مدوب ناراکمتس 

َْمل  ٍلْضَف  َو  ِهَّللا  َنِم  ٍۀَمِْعِنب  اُوبَلَقَنْاَف  ُلیکَْولا ، َمِْعنَو  ُهَّللا  اَُنبْسَح  َنینِمْؤُْملا ،
تمعن اب  دنتفگ ) ار  نخس  نیا  هک  اهنآ  يدومرف  دوخ  وت   ) تسام یماح  نیرتهب  وا  تسا و  یفاک  ار  ام  دنوادخ  میهدیم ، تاجن  ار  نانمؤم 

دنتشگزاب راگدرورپ  لضف  و 
ام ُهَّللا ال  َءآش  ام  هَّللِاب ، ّالا  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  ال  ُهَّللا ، َءآش  ام  ٌءوُس ، ْمُهْسَسْمَی 

ادـخ هچنآ  تسین ، دـنوادخ  يوس  زا  زج  ییورین  هاگهانپ و  دوشیم ،)  ) دـهاوخب ادـخ  هچنآ  دیـسرن ، نانآ  هب  یتحاران  چـیه  هک  یلاـح  رد 
هچنآ  هن  دهاوخب 

1054 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، َنیبُوبْرَْملا َنِم  ُّبَّرلا  َِیبْسَح  ُساَّنلا ، َهِرَک  ْنا  َو  ُهَّللا  َءآش  ام  ُساَّنلا ، َءآش 

، دنکیم زاین  یب  مدرم  زا  ارم  راگدرورپ  دندنسپن ، مدرم  هچ  رگا  دهاوخب و  ادخ  هچنآ  دوشیم ،)  ) دنهاوخب مدرم 
َِیبْسَح  َنیقوُزْرَْملا ، َنِم  ُقِزاَّرلا  َِیبْسَح  َنیقُولْخَْملا ، َنِم  ُِقلاْخلا  َِیبْسَح 

، دیامنیم زاین  یب  ناراوخ  يزور  زا  ارم  هدنهد  يزور  دزاسیم ، زاین  یب  ناگدش  هدیرفآ  زا  ارم  راگدیرفآ 
یبْسَح  ْلَزَی  َْمل  ْنَم  یبْسَح  یبْسَح  َوُه  ْنَم  یبْسَح  َنیَملاْعلا ، ُّبَر  ُهَّللا 

تـسا یفاک  ارم  هک  سک  نآ  تسا ، یفاک  ارم  وا  طقف  تسا  یفاک  ارم  هک  سکنآ  تسا ، یفاک  ارم  تسا  نایناهج  راگدرورپ  هک  ییادـخ 
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، دنکیم تیافک  ارم  هتسویپ 
ُْتلَّکََوت  ِْهیَلَع  َوُه ، اَّلا  َهلا  ُهَّللاَِیبْسَح ال  یبْسَح  ُْتنُک  ْذُم  َناک  ْنَم  یبْسَح 

لکوت وا  رب  دنکیم  تیافک  ارم  تسین ، وا  زج  يدوبعم  هک  يدـنوادخ  درکیم ، تیافک  ارم  دوب  هک  ینامز  زا  تسا  یفاک  ارم  هک  سکنآ 
مدرک 

[1645 .] ِمیظَْعلا ِشْرَْعلا  ُّبَر  َوُه  َو 
. تسا تمظع  اب  شرع  راگدرورپ  وا  و 

***
هدرک لقن  يدابآناطلـس  یلعحتف  اّلم  جاح  بانج  موحرم  ینّابر  ملاع  دوخ ، داتـسا  زا  مالـسلا » راد   » باـتک رد  يرون » یجاـح   » موحرم - 7

وا يارب  زگره  هک  ياهنوگ  هب  دوب ، یتخس  تیاهن  یلاح و  ناشیرپ  يراوشد و  رد  یقارع  قداص  دّمحماّلم  دنوخآ  سّدقم  لضاف  هک  تسا ،
همیخ نیا  دنتفگ  تسیک ؟ زا  همیخ  نیا  دیـسرپ  تساپرب . گرزب  ياهمیخ  یناکم ، رد  هک  دید  باوخ  رد  یبش  دشیمن . لصاح  یـشیاشگ 

اب یقارع  قداص  دّـمحم  اّلم  تسا . فیرّـشلا - هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  رظتنم - ماما  يدـهم  ترـضح  ناگراچیب  سردایرف  نئمطم و  هاگهانپ 
راوگرزب نآ  زا  و  درک ، ضرع  ترضح  نآ  هب  ار  شیوخ  لاح  یناشیرپ  یگدنز و  یتخس  دیدرگ و  فّرشم  ترضح  نآ  تمدخ  هب  هلجع 

رد تاداس  زا  یکی  هک  ياهمیخ  تمـس  هب  ار  يو  ترـضح  نآ  دیامرف . میلعت  وا  هب  شیوخ ، هودنا  تالکـشم و  عفر  يارب  ییاعد  تساوخ 
، دوب هدرک  هراشا  ماما  هک  ياهمیخ  نامه  هب  دمآ و  نوریب  ترـضح  نآ  تمدـخ  زا  قداص  دّـمحم  اّلم  دـنوخآ  دومن . ییامنهار  دوب ، اجنآ 
اعد و لوغشم  هتسشن و  هداّجس  يور  همیخ  نآ  رد  يدابآ  ناطلس  دّمحم  دّیس  اقآ  بانج  راوگرزب ، ملاع  ردقلالیلج و  دّیـس  دید  دش ؛ دراو 
هب ییاعد  قزر ، تعسو  راک و  شیاشگ  يارب  زین  دّیس  درک . لقن  وا  يارب  ار  شیوخ  لاح  تیاکح  درک و  مالس  يو  رب  دنوخآ  تسا ، رکذ 

. تخومآ يو 
يدابآ ناطلـس  دّمحم  دّیـس  اب  نیا ، زا  شیپ  هک  وا  دـنادیم ، یبوخ  هب  ار  اعد  نآ  هک  دـش  هّجوتم  و  دـش ، رادـیب  باوخ  زا  دـنوخآ  موحرم 

، دید یتلاح  نامه  هب  ار  يو  دیسر ، دّیس  تمدخ  هب  باوخ ، نیا  زا  دعب  تشادن ، ياهنایم 
1055 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

. داد خساپ  دّیس  درک و  مالس  تسا ، رافغتسا  رکذ و  لوغشم  هتـسشن ، دوخ  ياّلـصم  رد  راوگرزب  نآ  دید  دوب ، هدرک  هدهاشم  باوخ  رد  هک 
رد هک  ییاعد  نامه  زین  دّیـس  و  تساوخ ، ییاعد  شیوخ ، تالکـشم  عفر  يارب  دنوخآ  تسا . ربخاب  نایرج  زا  ایوگ  دومن ، یمّـسبت  هاگنآ 

یگدنز تالکـشم  یتخـس و  زا  یمک  تّدم  رد  و  دناوخ ، ار  اعد  نآ  قداص ، دّمحم  اّلم  دـنوخآ  دـناوخ . ار  دوب  هداد  میلعت  يو  هب  باوخ 
. دیسر یگدوسآ  شیاسآ و  هب  دمآ و  نوریب 

: دوب نینچ  اعد  نآ 
: دیوگب هبترم  داتفه  دراذگب و  دوخ  هنیس  رب  تسد  رجف  عولط  زا  سپ  لّوا :

حاّتف  ای 
(. روما هدنیاشگ  يا  ینعی  )

: دناوخب تسا  هدش  لقن  نارامیب  يافش  تالکشم و  ّلح  يارب  یفاک  رد  هک  ار  اعد  نیا  مود :
يذَّلا ال ِّیَْحلا  یَلَع  ُْتلَّکََوت  ِمیظَْعلا ، ِِّیلَعلا  ِهَّللِاب  اَّلا  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  ال 

هک  ياهدنیاپ  هدنز  نآ  رب  تسین ، تمظع  اب  هبترمدنلب و  دنوادخ  يوس  زا  زج  ییورین  هاگهانپ و 
ٌکیرَش  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  ًاَدلَوالَو ، ًۀَبِحاص  ْذِخَّتَی  َْمل  يذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ُتوُمَی ،

یکیرش  هن  يدنزرف و  هن  درک و  رایتخا  دوخ  يارب  يرسمه  هن  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپس  دمح و  مدومن و  لّکوت  دریمن  زگره 
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[1646 .] ًاریبْکَت ُهْرِّبَک  َو  ِّلُّذلا  َنِم  ٌِّیلَو  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  ِْکلُْملا ، ِیف 
. رامشب گرزب  رایسب  ار  وا  میوگیم ) دوخ  هب  اذل   ) دشاب و یتسرپرس  یماح و  دنمزاین  هک  درادن  یّتلذ  فعض و  دراد و  تموکح  رد 

 ) تشذگ هحفص 1053 )  ) نیا زا  شیپ  هک  ییاعد  نآ  دناوخب  حبص  زامن  زا  دعب  موس :
هَّللا  یلا  يرما  ضّوفا  هلآ و  دّمحم و  یلع  هَّللا  یّلص  هَّللا و  مسب 

(. رخآ ات  ... 

1056 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

رکش هدجس  موس : لصف 

هراشا

ّتنس ییالب  عفد  ای  یتمعن  نتفای  ماگنه  هب  رکش  هدجس  هعیـش ، ياملع  مامت  قاّفتا  هب  هک  روآ ، اج  هب  رکـش  هدجـس  تابیقعت ، ماجنا  زا  سپ 
! دوشیم هدروآ  اج  هب  زامن  يادا  قیفوت  رکش  يارب  زامن  زا  سپ  هک  تسا  ياهدجس  نآ ، نیرتهب  و  تسا ،

: درذگیم زیزع  ناگدنناوخ  رظن  زا  تسا  هدش  دراو  رکش  هدجس  ّتیّمها  رد  هک  یتایاور  زا  یضعب  اجنیا  رد 
یتمعن هاگ  چیه  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  مردپ ، : » دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ربتعم  دنس  هب  - 1

و درک ؛ هدجس  هکنآ  رگم  دشاب ، هدجس  نآ  رد  هک  دناوخن  ار  ياهیآ  چیه  و  درک ، هدجس  نآ  هنارکش  هب  هکنآ  رگم  درکن ، دای  ادخ  زا  ار 
، دشیم غراف  هک  بجاو  زامن  ره  زا  و  درک ؛ هدجس  نآ  رطاخ  هب  هکنآ  رگم  درکن ، عفد  وا  زا  دیسرتیم ، نآ  زا  هک  ار  ییالب  چیه  دنوادخ 

عضاوم یمامت  رد  و  درکیم ،» هدجس  نآ ، رکش  يارب  دنک ، حالصا  رفن  ود  نایم  هک  تفاییم  قیفوت  تقو  ره  درکیم ، هدجـس  نآ  زا  سپ 
هیلع قداص  ماما  زا  حیحص  دنـس  هب  - 2 [ 1647 .] دندیمانیم داّجس »  » ار ترـضح  نآ  ببـس  نیا  هب  دوب و  دوجـس  رثا  ترـضح ، نآ  هدجس 
يارب دنوادخ ، دروآ ، ياج  هب  رکش  هدجس  ادخ  يارب  زامن - ریغ  رد  یتمعن - رکش  يارب  هک  ینمؤم  ره  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا 

ماما زا  ّقثوم  دنس  هب  - 3 [ 1648 «.] دربیم الاب  ار  يو  هجرد  هد  تشهب  رد  دـنادرگ و  كاپ  وحم و  وا  زا  ار  هانگ  هد  دـسیونب و  هنـسح  هد  وا 
ات داد ، هدنب  هب  ار  قیفوت  نیا  هکنیا  زا  تسا ، دنوادخ  ِرکش  عقاو  رد  بجاو ، زامن  زا  دعب  هدجس  : » هک تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر 

هبترم  هس  دوشیم ، هتفگ  هدجس  نیا  رد  هک  يزیچ  نیرتمک  و  دروآ ، ياج  هب  ار  شاهضیرف 
« ِهَِّلل ًارْکُش  »

[1649  ...«.] تسا

: رکش هدجس  تّیفیک 

رب زامن ، هدجـس  دننام  تسا  رتهب  یلو  تسا . حیحـص  دوش ، هدروآ  هک  تروص  ره  هب  درادن و  دوجو  یّـصاخ  طرـش  هدجـس  نیا  ماجنا  رد 
. دراذگیم نآ  رب  زامن  رد  هک  دراذگ  يزیچ  رب  ار  یناشیپ  دنک و  هدجس  وضع  تفه 

1057 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، دراذگ نیمز  رب  ار  یناشیپ  تسخن  هک  تسا  ّتنس  و  [ 1650 ،] دراذگب نیمز  رب  زین  ار  جنرآ  زامن ، هدجس  فالخ  رب  هک  تسا  نآ  لضفا  و 
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هک نیا  رطاخ  هب  و  [ 1651 ،] دراذـگب نیمز  رب  ار  یناشیپ  زین  تیاـهن  رد  ار و  تروص  پچ  فرط  هاـگنآ  ار و  تروص  تسار  فرط  سپس 
یلو دشاب  زین  ییاعد  رکذ و  ره  نودب  دـناوتیم  رکـش  هدجـس  دـنیوگیم . رکـش  هدجـس  ود  نآ  هب  دراذـگیم ، نیمز  رب  ار  یناشیپ  راب  ود 

. دمآ دهاوخ  هک  دشاب  ییاهرکذ  زا  تسا  رتهب  دیوگب و  يرکذ  هک  تسا  ّتنس 
( نوراه نادنز  رد   ) مالسلا هیلع  مظاک  ماما  دندرکیم . ینالوط  رایسب  ار  هدجـس  نیا  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  زا  یـضعب  تایاور ، قباطم 

نب یلع  نب  نسح  تفگ : هک  تسا  هدـش  لقن  ناذاـش » نب  لـضف   » زا نینچمه  [ 1652 .] لاوز تقو  ات  درکیم ، هدجـس  حبـص ، عولط  زا  دعب 
تسا ياهماج  هکنیا  نامگ  هب  دنتسشنیم  وا  تشپ  رب  ناگدنرپ  هک  دادیم  لوط  نانچ  ار  هدجس  و  تفریم ، ارحص  هب  تدابع  يارب  لاضف 

[1653 .] دندرکیمن تشحو  وا  زا  دندرکیم و  ارچ  وا  درگرب  ینابایب  تاناویح  زا  یخرب  نینچمه  و  هداتفا ،

: رکش هدجس  ياهرکذ  زا  یخرب 

: ییوگب رکش  هدجس  رد  راب  دص  یناوتیم  هک : تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  - 1
« ًارکش »

ییوگب  راب  دص  یناوتیم  و 
[1654 «.] ًاوفع »

: ییوگب راب  هس  هک  تسا  نآ  دنکیم  تیافک  رکش  هدجس  رد  هک  يزیچ  نیرتمک  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نینچمه 
[1655 «.] هَّلل ًارکُش  »

: دنتفگیم رایسب  رکش  هدجس  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هک  تسا  هدش  لقن  يرایسب  ربتعم  تایاور  رد  - 2
[1656 .] باسِْحلا َْدنِع  َْوفَْعلا  َو  ِتْوَْملا ، َْدنِع  َۀَحاَّرلا  َُکلَأْسا  ّینا  َّمُهَّللا 

. مهاوخیم ار  باسح  ماگنه  هب  وفع  گرم و  تقو  رد  شیاسآ  وت  زا  ایادخ 
رد ياهدنب  هاگره  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ربتعم ، دنس  هب  هیوباب » نبا   » موحرم - 3

1058 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
يا ادـخ ، يا  ماهدـنب ***************، يا  کیّبل  دـهد : خـساپ  يو  هب  دـنوادخ  ُهادِّیَـس ، ای  ُهاَّبَر ، ای  ُهَّللا ، ای  دـیوگب : راـب  هس  هدـجس 

*************************** نم رورس  اقآ و  يا  نم ، راگدرورپ 
[1657 .] هاوخب ار  شیوخ  تجاح 

***
: تسا هدومرف  رکش  هدجس  شخب  رد  دّجهتملا » حابصم   » رد یسوط » خیش   » موحرم - 4

: دیوگب دنک و  اعد  شیوخ  نمؤم  ناردارب  يارب  هدجس  رد  تسا  بحتسم 
ََبرَو  ِرْسَی ، اذا  ِْلیَّللاَو  ِْرتَْولاَو ، ِعْفَّشلاَو  ِرْشَْعلا ، ِیلایَّللاَو  ِرْجَْفلا  َّبَر  َّمُهَّللا 

دنکیم تکرح  زور ) ییانـشور  يوس  هب   ) هک یماگنه  بش  راگدرورپ  و  درف ، جوز و  هناگهد و  ياهبـش  مد و  هدیپس  راگدرورپ  يا  ایادخ 
راگدرورپ و 

ِلَص  ٍءْیَش ، ِّلُک  َکیلَمَو  ٍءْیَش ، ِّلُک  َِقلاخ  َو  ٍءْیَش ، ِّلُک  َهلاَو  ٍءْیَش ، ِّلُک 
، زیچ همه  ياورنامرف  زیچ و  ره  هدننیرفآ  و  زیچ ، ره  دوبعم  زیچ و  ره 

ام اِنب  ْلَعْفَت  الَو  ُُهلْها ، َْتنا  ام  ٍنالُفَو  ٍنالُِفبَو  یب  ْلَْعفاَو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع 
ماجنا ینآ  هتسیاش  وت  هچنآ  دنتـسه ) نم  رظن  دروم  هک  یناسک   ) ینالف ینالف و  نم و  دروم  رد  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب 
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هچنآ  هد و 
[1658 .] ِةَرِفْغَْملا ُلْها  َو  يْوقَّتلا  ُلْها  َکَّناَف  ُُهلْها ، ُنَْحن 

. یشزرمآ يراگزیهرپ و  هتسیاش  وت  هک  هدم ، ماجنا  ام  دروم  رد  مینآ  هتسیاش  ام 
. دیوگب ار  رظن  دروم  دارفا  مان  ٍنالُف » َو  ٍنالُِفب   » ياج هب 

شیوخ یناشیپ  هب  سپـس  تروص و  پچ  فرط  هب  هاگنآ  دـشکب و  دوخ  دوجـس  عضوم  رب  ار  دوخ  تسد  تشادرب  هدجـس  زا  رـس  نوچ  و 
: دیوگب هبترم  ره  رد  و  دهد ، ماجنا  هبترم  هس  ار  راک  نیا  دشکب و  تسد  دوخ  تروص  تسار  بناج  هب  نآ  زا  دعب  دشکب و 

، ُمیحَّرلا ُنمْحَّرلا  ِةَداهَّشلاَو ، ِْبیَْغلا  ُِملاع  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ُدْمَْحلا ال  ََکل  َّمُهَّللا 
، ینابرهم هدنشخب و  راکشآ و  ناهن و  ياناد  تسین ، وت  زج  يدوبعم  هک  تسوت  نآ  زا  ساپس  دمح و  ایادخ 

[1659 .] َنََطب امَو  اْهنِم  َرَهَظ  ام  َنَتِْفلاَو ، َنَزَْحلاَو  َّمَْغلا  َو  َّمَْهلا  یِّنَع  ْبِهْذا  َّمُهَّللا 
. نک رود  نم  زا  ار  ناهنپ  راکشآ و  ياههنتف  نزح و  مغ و  يراتفرگ و  هودنا و  ایادخ 
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بحتسم ياهزامن  متفه : شخب 

هراشا

بحتسم  ياهزامن  ماسقا 
هرابرد یحرـش  . ) تسا دوبعم  ربارب  رد  هدـنب  ّتیدوبع  هناشن  نیرتنشور  یگدـنب و  دومن  نیرتیلاع  ادـخ ، اـب  طاـبترا  هلیـسو  نیرتهب  زاـمن 

(. تشذگ تابیقعت  ثحب  رد  یناسنا  هعماج  مظن  یقالخا و  لیاضف  شرورپ  اهناسنا و  تیبرت  رد  زامن  ّتیّمها 
اهنآ زا  کی  ره  هک  دراد  دوجو  یناوارف  ّبحتسم  ياهزامن  هّیموی ، ضئارف  بجاو و  ياهزامن  رب  هوالع  یمالـسا ، تاروتـسد  رد  ور  نیا  زا 

. تسا بسانم  ریثأت  دایز و  ّتیّمها  ياراد  دوخ  هبون  هب 
: درک میسقت  هتسد  دنچ  هب  ناوتیم  یّلک  هاگن  کی  رد  ار  بحتسم  ياهزامن 

[1660 .] تساهنآ ياهیتساک  عفر  ضئارف و  شریذپ  يارب  ياهلیـسو  هک  دوشیم  ماجنا  اهنآ  زا  سپ  ای  ضئارف ، زا  شیپ  هک  هّیموی  لفاون  - 1
(. تشذگ زامن  تابیقعت  بادآ و  شخب  رد  نآ  حرش  )

یبوبر هاگـشیپ  زا  ّتیونعم  ّتینارون و  بسک  ادـخ و  اب  زاین  زار و  يارب  یبسانم  نامز  هک  زورهنابـش  تاقوا  زا  یخرب  رد  هک  ییاهزامن  - 2
(. بش زامن  لثم   ) دوشیم هدروآ  اجب  تسا 

روهـشم اهنآ  مان  هب  دـندادیم و  ماجنا  ناراوگرزب  نآ  ار  اهزامن  نیا  تسا ؛ هدـش  دراو  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ماـن  هب  هک  ییاـهزامن  - 3
. دنروآیم اجب  ار  اهزامن  نیا  نانآ  ّتنس  زا  يوریپ  اب  زین  اهنآ  ناوریپ  ور ، نیا  زا  تسا . هدش 

. تسا هدش  روهشم  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  نارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارای  باحـصا و  زا  یـضعب  مان  هب  هک  ییاهزامن  - 4
(. راّیط رفعج  زامن  دننام   ) تسا هتفای  ترهش  نانآ  مان  هب  هک  دندادیم  میلعت  نانآ  هب  یّصاخ  فادها  اب  نیموصعم  ار  اهزامن  عون  نیا 

1062 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
. تسا هدوب  يونعم  گرزب  هزیاج  کی  ای  تالکشم ، ّلح  ای  ناهانگ ، ششخب  يارب  هاگ  اهزامن  هنوگ  نیا  میلعت 

يارب هک  رگید ، ياهزامن  هام و  لّوا  هعمج و  زور  ًاصوصخم  هتفه ، ماّیا  زاـمن  لـثم  تسا ، یّـصاخ  ياـهنامز  هب  طوبرم  هک  ییاـهزامن  - 5

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 818 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا صوصخم  ماّیا  نآ  زا  ّتیونعم  بسک 
زامن لثم   ) تسا هدش  هیصوت  اهنآ  رد  زامن  ندناوخ  اهناکم  نآ  تلیضف  ببـس  هب  هک  تسا  یّـصاخ  ياهناکم  هب  طوبرم  هک  ییاهزامن  - 6

(. نارکمج دجسم  رد 
مالـسلا مهیلع  نیموصعم  يوس  زا  اهيراتفرگ  عفر  تاجاح و  ندـش  هدروآرب  يّدام و  ای  یحور و  تالکـشم  ّلح  يارب  هک  ییاـهزامن  - 7

هاگرد هب  ور  تالکـشم  رد  زین  ناراوگرزب  نآ  دوخ  و  نآ ،) دننام  قزر و  ندـش  دایز  يارب  زامن  تجاح و  ياهزامن  دـننام   ) هدـش هیـصوت 
- هدـش روهـشم  یّـصاخ  ياهمان  هب  دـنچره  اهزامن - نیا  مامت  هک  تساجنیا  مهم  هتکن  [ 1661 .] دندربیم هانپ  زامن  هب  دـندروآیم و  ادـخ 

. دشاب هدوب  يویند  ياهتجاح  هب  ندیسر  ییاهن ، هجیتن  دنچره  دوش ؛ ماجنا  راگدرورپ  تاذ  هب  هّجوت  تبرق و  دصق  هب  دیاب 
. میوریم مالسلا  مهیلع  نیموصعم  مان  هب  روهشم  ياهزامن  غارس  هب  تسخن 

ماجنا هناگی  دـنوادخ  هاـگرد  هب  همه  هک  تسا  ییاـهزامن  تسا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ماـن  هب  هک  ییاـهزامن  مینکیم  دـیکأت  رگید  راـب 
. تسا يرایسب  شزرا  ياراد  نیقی  هب  هدش و  روهشم  اهنآ  مان  هب  دندادیم  ماجنا  ناراوگرزب  نآ  نوچ  یلو  دوشیم ،
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مالسلا مهیلع  موصعم  هدراهچ  ياهزامن  ّلوا : لصف 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زامن  - 1

همحر راّیط  رفعج  زامن  زا  دندرک  لاؤس  ترضح  نآ  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  سوواط » نب  دّیـس  »
!؟ یتسه لفاغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زامن  زا  ارچ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  هللا ؛

: دومرف ترضح  امرف . میلعت  نم  هب  ار  زامن  نآ  درک : ضرع  درم  نآ 
( هانلزنا ّانا  « ) ردق  » هروس هبترم  هدزناپ  و  دمح »  » هروس هبترم  کی  تعکر  ره  رد  هک  تسا  تعکر  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زامن 

هدجـس رد  و  ياهداتـسیا - هک  هاگنآ  عوکر - زا  نتـشادرب  رـس  زا  سپ  نینچمه  و  عوکر - رکذ  زا  سپ  عوکر - رد  نینچمه  یناوخیم ؛ ار 
و هدجس - رکذ  زا  سپ  مود - هدجس  رد  و  ياهتسشن - هک  هاگنآ  هدجـس - زا  نتـشادرب  رـس  زا  سپ  نینچمه  و  هدجـس - رکذ  زا  سپ  لّوا -

دنوادخ زامن ، مامتا  زا  سپ  یناوخیم . ار  ردق »  » هروس هبترم  هدزناپ  دراوم ، نیا  زا  کی  ره  رد  زین  هدجس  زا  نتشادرب  رـس  زا  سپ  نینچمه 
: یناوخیم ار  اعد  نیا  هاگنآ  و  دزاسیم ، اور  ار  تتجاح  دزرمآیم و  ار  تناهانگ 

ًادِحاو ًاهلا  ُهَّللا ، اَّلا  َهلا  ال  َنیلَّوَألا ، اَِنئآبآ  ُّبَر  َو  انُّبَر  ُهَّللا ، اَّلا  َهلا  ال 
ياهناگی  دوبعم  تسین ، ادخ  زج  يدوبعم  تسام ، نیشیپ  ناردپ  راگدرورپ  ام و  راگدرورپ  هک  تسین ، ادخ  زج  يدوبعم 

َْول َو  َنیِّدلا  َُهل  َنیِصلُْخم  ُهاَّیا ، اَّلا  ُُدبْعَن  ال  ُهَّللا ، اَّلا  َهلا  ال  َنوُِملْسُم ، َُهل  ُنَْحنَو 
هچ  رگا  میاهدرک  صلاخ  وا  يارب  ار  دوخ  نید  میتسرپیمن ، ار  وا  زج  ام  تسین ، ادخ  زج  يدوبعم  میراد ، نامیا  وا  هب  ام  هک 

َرَصَن َو  ُهَدْعَو ، َزَْجنا  ُهَدْحَو ،   ] ُهَدْحَو ُهَدْحَو  ُهَّللا ، اَّلا  َهلاال  َنوُکِرْشُْملا ، َهِرَک 
، دومن افو  شاهدعو  هب  تسا ، هناگی  هناگی   ] هناگی تسین ، ادخ  زج  يدوبعم  دندنسپن ، ناکرشم 

َوُه َو  ُدْمَْحلا ، َُهل  َو  ُْکلُْملا  ُهَلَف  ُهَدْحَو ، َبازْحَألا  َمَزَه  َو  ُهَْدنُج ، َّزَعا  َو  ُهَْدبَع ،
نآ زا  ساپـس  دـمح و  ییاورنامرف و  داد ، تسکـش  ار  لطاب  ياههورگ  ییاـهنت  هب  و  تشاد ، یمارگ  ار  شهاپـس  درک ، يراـی  ار  شاهدـنبو 
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وا تسوا و 
، َّنِهیف ْنَم  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاومَّسلا  ُرُون  َْتنا  َّمُهللا  ٌریدَق ، ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع 

تساهنآ  رد  هچ  ره  نیمز و  اهنامسآ و  شخب  ییانشور  ییوت  ایادخ  تساناوت ، زیچ  ره  رب 
، ُدْمَْحلا َکَلَف  َّنِهیف ، ْنَم  َو  ِضْرْالا  َو  ِتاومَّسلا  ُماَّیَق  َْتنا  َو  ُدْمَْحلا ، َکَلَف 

تسوت  ِنآ  زا  ساپس  دمح و  سپ  تساهنآ ، رد  هچ  ره  نیمز و  اهنامسآ و  هدنراد  اپب  ییوت  و  تسوت ، نآ  زا  ساپس  دمح و  سپ 
1064 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ُراَّنلاَو ٌّقَحُۀَّنَْجلاَو ، ٌّقَحَكُزاْجناَو ، ٌّقَحَُکلْوَقَف ، ُّقَْحلاَكُدْعَوَو ، ُّقَْحلاَْتناَو 
، تسا تسار  یگمه  تخزود  تشهب و  يرادافو و  تراتفگ و  هدعو و  قح و  ییوت  و 

، ُتْمَصاخ َِکب  َو  ُْتلَّکََوت ، َْکیَلَع  َو  ُْتنَمآ ، َِکب  َو  ُتْمَلْسا ، ََکل  َّمُهَّللا  ٌّقَح ،
ماهدرک  هزرابم  نمشد  اب  وت  يرای  هب  هدومن و  دامتعا  وت  رب  و  ماهدروآ ، نامیا  وت  هب  هدش و  وت  میلست  ایادخ 

، ُتْرَّخاامَو ُْتمَّدَق  ام  یل  ْرِفْغا  ِّبر ، ای  ِّبَر  ای  ِّبَر  ای  ُتْمَکاح ، َْکَیلاَو 
منیسپ  نیشیپ و  ناهانگ  نم ، راگدرورپ  يا  نم ، راگدرورپ  يا  نم ، راگدرورپ  يا  ماهتفریذپ ، يرواد  هب  ار  وت  و 

ٍدَّمَُحم یلَع  ِّلَص  َْتنا ، اَّلا  َهلا  یهلا ال  َْتنا  ُْتنَلْعاَو ، ُتْرَرْساام  َو 
دّمحم و رب  تسین ، وت  زج  يدوبعم  هک  مدوبعم  ییوت  زرمایب ، ار  ماهداد  ماجنا  راکشآ  ناهنپ و  رد  هچنآ  و 

[1662 .] ُمیحَّرلا ُباوَّتلا  َْتنا  َکَّنا  َّیَلَع  ُْبت  َو  ینْمَحْراَو  یل  ْرِفْغا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو 
. ینابرهم ریذپهبوت و  وت  هک  اریز  ریذپب  ار  ماهبوت  و  نک ، محر  نم  رب  زرمایب و  ارم  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ 

تیاور دوـخ  بـتک  رد  هعیــش  ياـملع  هـک  تـسا  روهــشم  ياـهزامن  زا  زاـمن  نـیا  دــیوگیم : زاـمن  نـیا  رکذ  زا  سپ  یــسلجم » هماـّلع  »
[1663 .] دناهدرک

***

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  زامن  - 2

امش زا  کی  ره  دومرف : ترضح  نآ  هک  دناهدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  [، 1665 «] سوواط نب  دّیس   » و [ 1664 «] یسوط خیش  »
. دوشیم هدروآرب  يو  ياهتجاح  ددرگیم و  كاپ  ناهانگ  زا  هدش ، ّدلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دننام  دروآ ، اجب  ار  نانمؤم  ریما  زامن 

ار دـیحوت »  » هروس هبترم  هاجنپ  و  دـمح »  » هروس هبترم  کی  تعکر  ره  رد  و  مالـس ) کی  هب  تعکر  ود  ره   ) تسا تعکر  راـهچ  زاـمن  نیا 
: تسا نینچ  یسلجم  هماّلع  لقن  قباطم  حیبست  نیا  تسا ؛ ترضح  نآ  حیبست  هک  دیوگب  ار  حیبست  نیا  زامن  زا  سپ  دناوخب و 

َال ْنَم  َناْحبُس  ُُهِنئآزَخ ، ُصُْقنَتال  ْنَم  َناْحبُس  ُهُِملاعَم ، ُدیبَتال  ْنَم  َناْحبُس 
یندش مک  شمرک  هنازخ  هک  ار  یسک  میوگیم  حیبست  تسین ، یندش  دوبان  شراکـشآ  نشور و  ياههناشن  هک  ار  یـسک  میوگیم  حیبست 

ار یسک  میوگیم  حیبست  تسین ،
َعاطِْقناَال  ْنَم  َناحبُس  ُهَْدنِع ، ام  ُدَْفنَی  ْنَم ال  َناْحبُس  ِهِرْخَِفل ، َلالْحِمْضا 

ار یـسک  میوگیم  حیبست  تسین ، ینایاپ  تسوا  دزن  هچنآ  يارب  هک  ار  یـسک  میوگیم  حیبست  تسین ، یلاوز  شتمظع  هوکـش و  يارب  هک 
، تسین ینایاپ  ار  شرمع  هک 

1065 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ُهُْریَغ  َهلا  ْنَم ال  َناْحبُس  ِهِْرما ، یف  ًادَحا  ُكِراُشی  ْنَم ال  َناْحبُس  ِِهتَّدُِمل ،
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: دیوگبو دنک  اعد  سپس  تسین * وا  زج  يدوبعم  هک  ار  یسک  میوگیم  حیبست  تسین ، یتکراشم  شراک  رد  هک  ار  یسک  میوگیم  حیبست 
ای َكَْدبَع  ْمَحْرا  اِهب ، ِزاُجی  َْمل  َو  ِتاِئیَّسلا  ِنَع  افَع  ْنَم  ای 

يا  نک ، محر  تاهدنب  رب  ینکن ، رفیک  يرذگرد و  ناهانگ  زا  هک  يا  ****** 
ایا َْکیَدَی  َْنَیب  َكُْدبَع  اَنا  ُهادِّیَس ، ای  َكُْدبَع  اَنا  یسْفَن  یسْفَن  ُهَّللا ، ای  ُهَّللا 

يا  ماوت ، روضح  رد  وت و  هدنب  نم  مرورس ، اقآ و  يا  ماوت  هدنب  نم  نک ) محر   ) نم رب  نم ، رب  ادخ ، يا  ادخ ،
َكُْدبَع ال َكُْدبَع  ُهاثایِغ ، ای  ُهانامْحَر  ای  ُهالَما ، ای  َِکتَنُوْنیَِکب  یهلا  ُهاَّبَر ،

، تاهدنب تاهدنب ، نم ، سردایرف  يا  نم ، هدنشخب  يا  نم ، يوزرآ  يا  دنگوس ، تتاذ  هب  نم  دوبعم  يا  نم ، راگدرورپ 
ای ُهادِّیَس  ای  َكُْدبَع  یقوُرُع  یف  ِمَّدلا  َيِرُْجم  ای  ُهاتَبْغَر ، یهَْتنُم  ای  َُهل ، َۀَلیح 

يا  مرورس ، اقآ و  يا  بایرد ) ار   ) تاهدنب میاهگر ، رد  نوخ  هدننک  يراج  يا  مقایتشا ، تیاهن  يا  درادن ، ياهراچ 
ْنَع  یب  ینِغ  َو ال  یل  َۀَلیح  َكُْدبَع ال  َكُْدبَع  ُهاَّبَر  ای  َوُه ، ایا  َوُه  ایا  ُهاِکلام ،

مرادن  يزیچ  دوخ  زا  و  مرادن ، ياهراچ  ماوت و  هدنب  ماوت  هدنب  نم  راگدرورپ  يا  ادخ ، يا  ادخ ، يا  مرایتخا ، بحاص  کلام و 
ْتَعَّطَقَت  ُهُِعناصا ، ْنَم  ُدِجا  َو ال  ًاعْفَن ، َو ال  ًاّرَض  اَهل  ُعیطَتْسا  َو ال  یْسفَن 1666 ،]

، مباییمن منک  یهارمه  وا  اب  هک  ار  یسک  و  مرادن ، دوخ  دوس  نایز و  رب  ییاناوت  و 
ُرْهَّدلا ِینَدَْرفا  یِّنَع  ٍنُونْظَم  ُّلُک  َّلَحَمْضاَو  یّنَع  ِعیادَْخلا  ُبابْسا 

، تشاذگ اهنت  وت  اب  ارم  راگزور  تفر ، نیب  زا  متشاد  هک  یتاجن ) هار  هب   ) نامگ ره  و  دش ، هدیرب  نم  زا  ياهراچ  هار  ره 
َْفیَکَف  ُهُّلُک ، اذه  َناک  َکِْملِِعب  یهلا  ای  َماقَْملا ، اَذه  َْکیَدَی  َْنَیب  ُتْمُقَف  َْکَیلا ،

هنوگچ  سپ  یهاگآ ، اهنیا  همه  هب  وت  نم ، دوبعم  يا  ماهداتسیا ، هاگیاج  نیا  رد  تربارب  رد  سپ 
ُلوُقَت ال، ْما  ْمَعَن  ُلوُقَتا  یئآعُِدل  ُلوُقَت  َْفیَک  يْرعِش  َْتَیلَو  یب  ٌِعناص  َْتنا 

؟» هن  » ای ییوگیم  يرآ »  » ایآ ییوگیم ، هچ  متساوخرد  خساپ  رد  متسنادیم  شاک  يا  و  ینکیم ، راتفر  نم  اب 
ای یلْوَع  ای  یلْوَع  ای  یلْوَع  ای  یْلیَو  ای  یْلیَو  ای  یْلیَو  ایَف  َْتُلق ال  ْناَف 

ياو  میگراگچیب ، زا  ياو  میگراچیب ، زا  ياو  میگراچیب ، زا  ياو  نم ، رب  ياو  نم ، رب  ياو  نم ، رب  ياو  ییوگب  هن »  » رگا سپ 
ْوا ْنَّمِم  َو  ْنَم  یلا  ّیلُذ  ای  ّیلُذ  ای  ّیلُذ  ای  یتَْوقِش  ای  یتَْوقِش  ای  یتَْوقِش 

ای یسک  هچ  زا  یسک و  هچ  هب  میراوخ ، زا  ياو  میراوخ ، زا  ياو  میراوخ ، زا  ياو  میتخبدب ، زا  ياو  میتخبدب ، زا  ياو  میتخبدب ، زا 

1066 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ُدوُجَی ْنَم  َو  وُجْرا ، ْنَم  َو  ُأَْجلا  ٍءْیَش  ِّيا  یلا  ْوا  اذام ، ْوا  َْفیَک  ْوا  ْنَم ، َْدنِع 

یسک  هچ  و  مدنب ؟ دیما  هک  هب  و  مرب ؟ هانپ  يزیچ  هچ  هب  ای  ارچ  ای  هنوگچ  ای  یسک  هچ  دزن 
ُنَّظلا  َوُه  امَک  ْمَعَن  َْتُلق  ْنا  َو  ِةَرِفْغَْملا ، َعِساو  ای  ینُُضفَْرت  َنیح  ِِهلْضَِفب  َّیلَع 

نامگ  وت  هب  هک  هنوگنآ  هلب »  » ییوگب رگا  و  شزرمآ ، هدرتسگ  يا  دشخبیم ؟ نم  رب  یناریم  ارم  وت  هک  یتقو  رد  شمرک  فطل و  اب 
یل  یبوُطَف  ُدوُعْسَْملا ، اَن  َو ا  ُدیعَّسلا  اَنا  یل  یبوُطَف  ََکل ، ُءآجَّرلا  َو  َِکب 

، نم لاحب  اشوخ  سپ  دنمتداعس ، منم  تخبشوخ و  منم  نم ، لاح  هب  اشوخ  سپ  تسه ، دیما  و 
ای ُکِّلَمَتُم  ای  ُرِّبَجَتُم ، ای  ُفِّطَعَتُم  ای  ُفِّئَرَتُم ، ای  ُمِّحَرَتُم  ای  ُموُحْرَْملا ، اَناَو 

يا  اورنامرف ، يا  دنمتردق ، يا  زرورهم  يا  هاوخریخ ، يا  هدننک ، محر  يا  هدیزرمآ ، منم  و 
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ُهَْتلَعَج  يذَّلا  َکِمْسِاب  َُکلَئْسا  یتَجاح  َحاَجن  ِِهب  ُُغْلبا  یل  َلَمَع  ال  ُطِسْقُم ،
هک  تمان  نآ  ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا  مسرب ، متجاح  ندروآرب  هب  نآ  اب  هک  مرادن  یلمع  رگداد ،

، َكاوِس ٍءْیَش  یلا  َْکنِم  ُجُرْخَی  الَف  َكَْدنِع ، َّرَقَتْسا  َو  َِکْبیَغ ، ِنُونْکَم  یف 
. دوشیمن رهاظ  وت  ریغ  هب  وت  زا  و  هتفرگ ، رارق  وت  دزن  رد  ياهداد و  رارق  تبیغ  هناخناهن  رد 

، اذه ُْریَغ  یل  َءْیَش  ال  َِکئآمْسا ، ُفَرْشا  َو  ُّلَجا  ُهَّناَف  ِِهبَو ، َِکبَو  ِِهب  َُکلَئْسا 
مرادن  نآ  زج  يزیچ  تسوت و  ياهمان  نیرتفیرش  نیرتیمارگ و  هک  ارچ  مان ، نآ  قح  هب  وت و  قح  هب  مان و  نآ  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا 

ْنَم  ای  ُهَسْفَن ، ینَفَّرَع  ْنَم  ای  ُنِّوَکُم ، ای  ُنُوْنیَک  ای  َْکنِم ، َّیلَع  ُدَوْعا  َدَحا  الَو 
هک  يا  يدناسانش ، نم  هب  ار  تدوخ  هک  يا  راگدیرفآ ، يا  قلطم ، یتسه  يا  تسین ، نم  رب  وت  زا  رتناسر  دوس  سک  چیه  و 

ای ُلُوئْسَم ، ای  ُّوُعْدَم  ای  َو  ِِهتَیِصْعَم ، ْنَع  یناهَن  ْنَم  ای  ِِهتَعاِطب ، ینَرَما 
يا  هدش ، تساوخرد  يا  هدش ، هدناوخ  يا  يدومن ، عنم  تینامرفان  زا  ارم  هک  يا  يداد ، نامرف  تیگدنب  رب  ارم 

َُکتْعَطا  َْول  َو  َکْعِطا ، َْمل  َو  اِهب  ینَْتیَصْوا  یتَّلا  َکَتَّیِصَو  ُتْضَفَر  ِْهَیلا ، ًابُولْطَم 
رگا و  مدومنن ، تتعاطا  هدرک و  كرت  يدومن  هیصوت  نآ  هب  ارم  هک  ار  تشرافس  هدش ، بلط 

الَف ٍجار ، ََکل  یتَیِصْعَم  َعَم  اَنا  َو  ِهیف ، َْکَیلا  ُتُْمق  ام  ینَْتیَفََکل  ینَتْرَما  امیف 
میناـمرفان دوجو  اـب  نم  و  يدرکیم ، تیاـفک  ارم  متـساوخ  تهاـگرد  زا  هچنآ  رد  نیقی  هب  مدومنیم  تتعاـطا  يداد  ناـمرف  ارم  هچنآ  رد 

سپ  مراودیما ،
ْنِم  َو  َّيَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ینْذِعا  یل  ًامِّحَرَتُم  ای  ُتْوَجَر ، ام  َْنَیب  َو  یْنَیب  ْلَُحت 

رس تشپ  وربور و  زا  ارم  نم ، رب  هدننک  محر  يا  زادنایم ، ییادج  مراد  دیما  هچنآ  نم و  نیب 
َمُهللا  یب  ِۀَطاحِْإلا  ِتاهِج  ِّلُک  ْنِم  َو  یتَْحت  ْنِم  َو  یقْوَف  ْنِم  َو  یْفلَخ 

ایادخ هد ، هانپ  مفارطا  همه  زا  نییاپ و  الاب و  زا  و 
1067 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ْلَعْجا  ُمالَّسلا ، ُمِْهیَلَع  َنیدِشاَّرلا  ِۀَِّمئَْألِابَو  یِّیلَو  ٍِّیلَِعب  َو  يدِّیَس  ٍدَّمَحُِمب 
- داب دورد  نانآ  رب  هک  هتفای - تیاده  ناماما  ّقح  هب  و  متسرپرس ، یلع  ّقح  هب  مرورس و  اقآ و  دّمحم  ّقح  هب 

ِْضقا  َو  َِکقْزِر ، ْنِم  اْنیَلَع  ْعِسْواَو  َکَتَمْحَر ، َو  َکَتَْفاَر  َو  َِکتاوَلَص  اْنیَلَع 
نامضرق  و  هد ، تعسو  ام  رب  تیزور  زا  هد و  رارق  ام  رب  ار  تتمحر  ینابرهم و  اهدورد و 

. ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنا  ُهَّللا ، ای  ُهَّللا  ای  ُهَّللا  ای  انِِجئآوَح ، َعیمَجَو  َْنیَّدلا  اَّنَع 
. ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  هک  ادخ ، يا  ادخ ، يا  ادخ ، يا  روآرب ، ار  نامیاهتجاح  همه  نک و  ادا  ار 

[1667 .] دوش هدیزرمآ  وا  ناهانگ  دناوخب  ار  اعد  نیا  دروآ و  اجب  ار  زامن  نیا  سک  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
***

مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  زامن  - 3

هراشا

نیدـب زامن  نیا  ّتیفیک  دوب . هتخومآ  يو  هب  لیئربج  هک  دـناوخیم  زامن  تعکر  ود  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  تسا ، هدـمآ  یتیاور  رد 
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دناوخیم دیحوت »  » هروس هبترم  دص  دمحزا ، دعبمودتعکررد  و  هانلزناّانا »  » هروس هبترم  دص  دمح ، زا  دعب  لّوا  تعکر  رد  هک  تسا  هنوگ 
: دناوخیمار اعد  نیا  مالس  زا  سپ  و 

، ِمیظَْعلا ِخِذاْبلا  ِلالَْجلا  ِيذ  َناْحبُس  ِفینُْملا ، ِخِماّشلا  ِّزِْعلا  ِيذ  َناحبُس 
، ار گرزب  هبترم  دنلب  ِهوکش  بحاص  میوگیم  حیبست  ار ، زارفارس  ِدنلبرس  ِتّزع  بحاص  میوگیم  حیبست 

، َلامَْجلا َو  َۀَجْهَْبلا  َسَِبل  ْنَم  َناحبُس  ِمیدَْقلا ، ِرِخاْفلا  ِْکلُْملا  ِيذ  َناحبُس 
، ار ییابیز  ییانشور و  دراد  رب  رد  هک  ار  یسک  میوگیم  حیبست  ار ، هنیرید  هوکشاب  ِییاورنامرف  بحاص  میوگیم  حیبست 

، افَّصلا ِیف  ِلْمَّنلا  ََرثا  يرَی  ْنَم  َناحبُس  ِراقَْولاَو ، ِروُّنلِاب  يّدََرت  ْنَم  َناحبُس 
، دنیبیم تخس  گنس  رد  ار  هچروم  ياپ  ياج  هک  ار  یسک  میوگیم  حیبست  هتسارآ ، ار  دوخ  راقو  رون و  اب  هک  ار  یسک  میوگیم  حیبست 

[1668 .] ُهُْریَغ اذَکه  الا  ذَکه  َوُه  ْنَم  َناحبُس  ِءاوَْهلا ، ِیف  ِْریَّطلا  َْعقَو  يرَی  ْنَم  َناحبُس 
نینچ یسک  وا  زج  تسا و  نینچ  نیا  هک  ار  یـسک  میوگیم  حیبست  دنیبیم ، نامـسآ  رد  ار  هدنرپ  هاگرذگ  هک  ار  یـسک  میوگیم  حیبست 

. تسین
، تسا بحتسم  يزامن  ره  زا  سپ  هک  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  روهـشم  حیبست  زامن ، نیا  زا  دعب  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد 

[1669 .] دتسرفب تاولص  هبترم  دص  نآ  زا  دعب  دیوگب و 
1068 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: ترضح نآ  زا  يرگید  زامن 

هیلع قداص  ماما  تمدخ  ياهعمج ، زور  رد  یبلح  یلع  نب  دّـمحم  هک  ناوفـص ، زا  دـناهدرک  تیاور  سوواط » نب  دّیـس   » و یـسوط » خیـش  »
نم دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  ییامرف . میلعت  نم  هب  زورما ، رد  ار  لامعا  نیرتهب  مهاوخیم  امش  زا  دیـسرپ ، ترـضح  نآ  زا  دیـسر و  مالـسلا 

هک یلمع  نآ  زا  رترب  يزیچ  دـشاب و  رتتمظع  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  زا  هک  مسانـشیمن  ار  یـسک 
ارهز ترضح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  نینچ  لمع  نآ  مرادن . غارس  تخومآ  يو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هبترم هاجنپ  دمح ، زا  دعب  لّوا  تعکر  رد  مالس ) ود  هب   ) دناوخب زامن  تعکر  راهچ  دنک و  لسغ  هعمج  زور  حبص  رد  دومرف : مالـسلا  اهیلع 

و لازلز »  » هروس هبترم  هاجنپ  دمح  زا  دعب  موس  تعکر  رد  و  تایداع »  » هروس هبترم  هاجنپ  دمح ، زا  سپ  مود  تعکر  رد  و  دـیحوت »  » هروس
: دیوگب زامن  مامتا  زا  سپ  و  دناوخب ، ار  رصن »  » هروس هبترم  هاجنپ  دمح ، زا  سپ  مراهچ  تعکر  رد 

َءآجَر ٍقُولْخَم  ِةَدافِِول  َّدَعَتْسا  ِوا  َّدَعا  ْوا  َأَّبَعَت  ْوأ  َأَّیَهَت  ْنَم  يدِّیَسَو  یهلا 
دیما هب  یقولخم  يوس  هب  نتفر  يارب  دنک ، رضاح  زّهجم و  ایهم و  هدامآ و  ار  دوخ  سک  ره  مرورس ، اقآ و  يا  نم و  دوبعم  يا 

َْتناک  یهلا  ای  َْکَیلاَف  ِهِِزئآوَج ، َو  ِِهلِضاوَف  َو  ِِهِلئان ، َو  ِهِِدئاوَفَو  ِهِْدفِر ،
تسوت  يوس  هب  نم ، دوبعم  يا  سپ  شیاهشاداپ ، اهششخب و  ایاطع و  اههرهب و  اههیده و 

َكِِدئآوَف  َو  َكِْدفِر  َءآجَر  يدادِْعتْسا  َو  يدادْعاَو  یتَِئبْعَتَو  یتَِئیْهَت 
اههرهب ایاده و  دیما  هب  مندش ، رضاح  ندش و  زهجم  ندش و  ایهم  یگدامآ و 

ُبیَخت  ْنَم ال  ای  َِکلذ ، ْنِم  یْنبِّیَُخت  الَف  َكِِزئآوَجَو ، َِکِلئآن  َو  َِکفوُْرعَمَو ،
چیه  هک  يا  نکم ، دیماان  نآ  زا  ارم  سپ  تیاهشاداپ ، ایاطع و  ناسحا و  و 

ٍِحلاص  ٍلَمَِعب  َِکتآ  َْمل  ّیناَف  ٍِلئآن ، ُۀَّیِطَع  ُهُصُْقنَت  َو ال  ِِلئآَّسلا ، ُۀلَئْسَم  ِْهیَلَع 
ياهتسیاش  لمع  اب  ماهدماین  تهاگرد  هب  سپ  دهاکن ، وت  زا  يزیچ  یکین  ششخب  و  ددرگیمن ، رب  دیمون  وت  هناخ )  ) ِرد زا  یلئاس 
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ًادَّمَُحم ّالا  ِِهتَعافَِشب ، َْکَیلا  ُبَّرَقَتا  ُُهتْوَجَر  ٍقُولْخَم  ِۀَعافَش  َو ال  ُُهْتمَّدَق ،
دّمحم تعافش  زج  موش  کیدزن  وت  هب  شتعافش  اب  هتسب و  دیما  نآ  هب  هک  یقولخم  تعافش  ای  مشاب  هداتسرف  شیپ  زا  هک 

يذَّلا  َكِْوفَع ، َمیظَع  وُجْرا  َُکْتیَتا  ْمِْهیَلَعَو ، ِْهیَلَع  َُکتاوَلَص  ِِهْتَیب  َلْهاَو 
تگرزب  وفع  دیما  هب  ماهدمآ  تهاگرد  هب  داب - اهنآ  رب  وا و  رب  وت  دورد  هک  شکاپ - نادناخ  و 

ُلوُط  َکْعَنْمَی  ْمَلَف  ِمِراحَْملا ، یَلَع  ْمِِهفوُکُع  َْدنِع  َنیئِطاْخلا  یَلَع  ِِهب  َتْدُع 
ندش  ینالوطو  ینک ، ور  اهمارح  باکترا  تقو  ناراکهانگ  رب  نآ  هلیسو  هب  هک 

1069 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ُداَّوَْعلا يِدِّیَس  َْتنا  َو  ِةَرِفْغَْملِاب ، ْمِْهیَلَع  َتْدُج  ْنا  ِمِراحَْملا  یَلَع  ْمِِهفوُکُع 

، یشخب تمعن  نم  هب  رایسب  هک  مرورس  اقآ و  ییوت  و  درادیمن ، زاب  اهنآ  شزرمآ  زا  ار  وت  اهمارح  باکترا 
ْنا  َنیِرِهاَّطلا ، ِِهلآو  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  َُکلَئْسا  ِءآطَْخلِاب ، ُداَّوَْعلا  اَنا  َو  ِءآمْعَّنلِاب ،
شکاپ  نادناخ  دّمحم و  ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا  راکاطخ ، رایسب  منم  و 
ُمیظَع  ای  ُمیظَع  ای  ُمیظَْعلا ، اَّلا  َمیظَْعلا  ُرِفْغَی  ُهَّناَف ال  َمیظَْعلا ، َِیْبنَذ  یل  َرِفْغَت 

تمظع  اب  يا  تمظع ، اب  يا  دزرمآیم ، گرزب  يادخ )  ) طقف ار  گرزب  هانگ  هک  ارچ  يزرمایب ، ار  مگرزب  هانگ  هک 
[1670 .] ُمیظَع ای  ُمیظَع  ای  ُمیظَع ، ای  ُمیظَع  ای  ُمیظَع ، ای 

. تمظع اب  يا  تمظع ، اب  يا  تمظع ، اب  يا  تمظع ، اب  يا  تمظع ، اب  يا 
***
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اب تعکر  ود  ره   ) تسا تعکر  راهچ  هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  يارب  يزامن  عوبـسالا » لامج   » رد سوواط » نب  دّیـس  »
. دوشیم هدناوخ  هعمج  زور  رد  دشابیم و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زامن  ّتیفیک  نامه  هب  و  مالس ) کی 

هبترم کی  تعکر  ره  رد  هک  تسا  تعکر  راهچ  مه  نآ  دوشیم و  هدناوخ  هعمج  زور  رد  هک  هدرک  لقن  زین  ترضح  نآ  زا  يرگید  زامن 
: دناوخب ار  اعد  نیا  نآ  زا  سپ  دناوخبار و  دیحوت »  » هروس هبترم  جنپوتسیب  و  دمح » »

َكِْدبَع  ٍدَّمَحُِمب  َْکَیلا  ُبَّرقَتاَو  َکِمَرَکَو ، َكِدوُِجب  َْکَیلا  ُبَّرَقَتا  ّینا  َّمُهَّللا 
هدنب  دّمحم  هطساوب  و  میوجیم ، بّرقت  تهاگرد  هب  تمرک  ششخب و  هطساوب  ایادخ 

ْنا  َِکلُسُر ، َو  َِکئآِیْبنا  َو  َنیبَّرَقُْملا ، َِکتَِکئالَِمب  َْکَیلا  ُبَّرَقَتاَو  َِکلوُسَرَو ،
، میوجیم برقت  تهاگرد  هب  تناگداتسرف  ناربمایپ و  بّرقم و  ناگتشرف  هطساوب  میوجیم و  بّرقت  تهاگرد  هب  تاهداتسرف  و 

ینَلیُقت  ْنا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  یلَع  َو  َِکلوُسَرَو ، َكِْدبَع  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت 
يرذگرد  مشزغل  زا  یتسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  رب  تاهداتسرف و  هدنب و  دّمحم ، رب  هک 

َو ال یِجئآوَح  یل  َیِضْقَتَو  یل  اهَرِفْغَت  َو  یبُونُذ  َّیَلَع  َُرتْسَت  َو  یتَْرثَع 
هب  يروآرب و  ار  میاهتجاح  و  يزرمایب ، هدناشوپ و  ار  مناهانگ  و 

1070 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ِلُک  یلَع  َکَّنا  ینُعَسَی  َكَدوُج  َو  َكَْوفَع  َّناَف  یّنِم  َناک  ٍحیبَِقب  یْنبِّذَُعت 
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وت هک  تفرگ ، دهاوخ  ارف  ارم  هک  تسا  نانچ  تششخب  وفع و  هک  ارچ  ینکن ، باذع  ارم  هدزرس  نم  زا  هک  ییاهیتشز  رطاخ 
[1671 .] ٌریدَق ٍءْیَش 
. ییاناوت زیچ  ره  رب 

***
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، دوشیم هدـناوخ  هبترم  هاجنپ  زین  دـیحوت »  » هروس هبترم و  هاجنپ  دـمح »  » هروس تعکر  ره  رد  مالـس ) ود  هب   ) تسا تعکر  راهچ  زامن  نیا 
هد ار  مادک  ره  زین  عوکر  زا  نتشادربرس  زا  سپ  هبترم و  هد  مادک  ره  دیحوت ، دمح و  ياههروس  عوکر - رکذ  زا  سپ  عوکر - رد  نینچمه 

، یناوخیم هبترم  هد  ار  دیحوت  دمح و  زا  کی  ره  زین  مود  هدجس  رد  و  ياهتسشن - هک  یماگنه  هدجس - ود  نایم  لّوا و  هدجس  رد  هبترم و 
: یناوخیم ار  اعد  نیا  زامن ؛ تعکر  راهچ  نایاپ  زا  سپ  و 

َْمل  ْناَو  انَسُْفنا  انْمَلَظ  انَّبَر  الاق  ْذا  اَّوَحَو ، َمَدِأل  َْتبَجَتْسا  يِذَّلا  َْتنا  َّمُهَّللا 
رگا میدرک و  متس  نتشیوخ  هب  ام  اراگدرورپ  دنتفگ : هک  ینامز  رد  يداد ، خساپ  ار  اوح  مدآ و  هک  ییوت  ایادخ 

، َُهل َْتبَجَتْساَف  ٌحُون  َكادانَو  َنیرِساْخلا ، َنِم  َّنَنوُکََنل  انْمَحَْرتَو  اَنل  ْرِفْغَت 
یتفگ  شخساپ  دناوخ و  ار  وت  حون  و  دوب ، میهاوخ  ناراکنایز  زا  ینکن  محر  ام  رب  یشخبن و  ار  ام 

َِکلیلَخ  ْنَع  َدوُرُْمن  َران  َْتاَفْطاَو  ِمیظَْعلا ، ِبْرَْکلا  َنِم  ُهَلْهاَو  ُهَْتیََّجنَو 
هتشاد  زاب  لیلخ  میهاربا  زا  ار  دورمن  شتآ  يداد و  تاجن  گرزب  يراتفرگ  زا  ار  شناکیدزن  وا و  و 

يدان  ْذا  َبوُّیَِأل ، َْتبَجَتْسا  يِذَّلا  َْتناَو  ًامالَسَو ، ًادَْرب  اهَْتلَعَجَف  َمیهاْربا ،
تشاد  هضرع  هک  هاگ  نآ  یتفگ  خساپ  ار  بویا  هک  ییوت  و  يداد ، رارق  ملاس  درس و  وا  رب  ار  نآ  و 

ُهَْتیَتآَو  ٍّرُض ، ْنِم  ِِهب  ام  َْتفَشَکَف  َنیمِحاَّرلا ، ُمَحْرا  َْتناَو  ُّرُّضلا  َِینَّسَم  ِّبَر 
هتخاس  فرطرب  تشاد  هک  ار  ییاهیتحاران  سپ  ینانابرهم ، نیرتنابرهم  وت  هدروآ و  يور  نم  هب  تالکشم  یلاحدب و  اراگدرورپ 

َْتناَو  ِباْبلَْألا ، ِیلوُِأل  يرْکِذَو  َكِْدنِع ، ْنِم  ًۀَمْحَر  ْمُهَعَم  ْمُهَْلثِمَو  ُهَلْها 
ییوت  و  دشاب ، نادنمدرخ  يارب  يرّکذت  وت و  يوس  زا  یتمحر  ات  يدوزفا  اهنآ  رب  ار  ناشدننامه  يدنادرگزاب و  وا  هب  ار  شنادناخ  و 

1071 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، َْتنا ّالا  َهلا  ْنا ال  ِتاُملُّظلا  ِیف  َكادان  َنیح  ِنوُّنلا ، يِِذل  َْتبَجَتْسا  يِذَّلا 

تسین  يدوبعم  وت  زج  ادنوادخ  هک  دز  ادص  اهیکیرات  رد  ار  وت  هک  هاگ  نآ  یتفگ ، خساپ  ار  سنوی  هک 
َْتبَجَتْسا  يِذَّلا  َْتناَو  ِّمَْغلا ، َنِم  ُهَْتیَّجَنَف  َنیِملاَّظلا ، َنِم  ُْتنُک  ّینا  َکَناْحبُس 

تساوخرد  هک  ییوت  و  يداد ، تاجن  هودنا  نآ  زا  سپ ، مدوب ، ناراکمتس  زا  نم  هک  ار  وت  میوگیم  حیبست 
. امیقَتْساَف امُُکتَوْعَد  ْتَبیجا  ْدَق  َْتُلق : َنیح  امُهَتَوْعَد ، َنوُرهَو  یسوُِمل 

. دیهد جرخ  هب  تماقتسا  سپ  هدش ، هتفریذپ  امش  ياعد  يدومرف : هک  هاگ  نآ  یتفگ ، خساپ  ار  نوراه  یسوم و 
َْکنِم  ًۀَمْحَر  ِْهیَلَع  َْتُبتَو  ُهَْبنَذ ، َدُواِدل  َتْرَفَغَو  ُهَمْوَقَو ، َنْوَعِْرف  َْتقَرْغاَو 

يدیشخب  وا )  ) رکذت يارب  دوخ و  تمحر  رطاخ  هب  ار  دواد  يالوا  كرت  يدومن و  قرغ  ار  شنارای  نوعرف و  و 
، ِنیبَْجِلل ُهََّلتَو  َمَلْسا ، امَدَْعب  ٍمیظَع  ٍْحبِِذب  َلیعامْسا  َْتیَدَفَو  يرْکِذَو 

داهن كاخ  رب  ار  شیناشیپ  میهاربا  درک و  تاهتساوخ )  ) میلست ار  دوخ  هک  نآ  زا  دعب  يدومن  لیعامسا  يادف  ار  میظع  حبذ  و 
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َِبر  َلاقَف  ًاّیِفَخ ، ًءآِدن  اَّیِرَکَز  َكادان  يذَّلا  َْتناَو  ِحْوَّرلاَو ، ِجَرَْفلِاب  ُهَْتیَدانَف 
اراگدرورپ تفگ : دناوخ و  یناهنپ  تدابع  هاگتولخ  رد  ار  وت  اّیرکز  هک  ییوت  و  يدناوخ ، ار  وا  شیاسآ  شیاشگ و  هب  سپ 

، ًاّیِقَش ِّبَر  َِکئآعُِدب  ْنُکا  َْملَو  ًاْبیَش ، ُْساَّرلا  َلَعَتْشاَو  یّنِم  ُمْظَْعلا  َنَهَو  ّینا 
ماهدوبن  مورحم  تباجا  زا  وت  ياعد  رد  زگره  نم  هتفرگ و  ارف  ار  مرس  مامت  يریپ  هلعش  هدش و  تسس  مناوختسا 

َْتبَجَتْسا  يِذَّلا  َْتناَو  َنیعِشاخ ، اَنل  اُوناکَو  ًابَهَرَو  ًابَغَر  انَنوُعْدَی  َْتُلقَو :
هک  ییوت  و  دندوب ، عشاخ  عضاخ و )  ) ام يارب  هتسویپ  دنناوخیم و  ار  ام  دیما  میب و  لاح  رد  يدومرف : و 

ْنِم  یْنلَعَْجت  الَف  َِکلْضَف ، ْنِم  ْمُهَدیزَِتل  ِتاِحلاَّصلا ، اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیذَِّلل 
زا ارم  سپ  ییازفیب ، اهنآ  رب  تمرک  لضف و  زا  ات  یتفگ ، خساپ  دناهداد ، ماجنا  حلاص  لمع  هک  ار  یناگدروآ  نامیا 

ْمَُهل  َْتبَجَتْسا  اَمَک  یل  ْبِجَتْساَو  َْکَیلا ، َنیبِغاَّرلاَو  ََکل ، َنیعاَّدلا  ِنَوْها 
ياعد هک  هنوگنامه  نک  تباجا  ارم  ياعد )  ) وت رب  نانآ  ّقح  هب  و  هدم ، رارق  دنقاتـشم  وت  هب  دـنناوخیم و  ار  وت  هک  یناسک  نیرتشزرایب 

يدومن  تباجا  ار  نانآ 
، ٍنَسَح ٍلُوبَِقب  یئآعُدَو  یتالَص  ْلَّبَقَتَو  َكِریهْطَِتب ، ینْرِّهَطَف  َْکیَلَع ، ْمِهِّقَِحب 

، ریذپب یگتسیاش  هب  ار  میاعد  زامن و  و  نادرگ ، كاپ  تیگزیکاپ  اب  ارم  سپ 
ینْظَفْحاَو  ُُفلْخا ، ْنَمیف  ینُْفلْخاَو  یتافَو  ْبِّیَطَو  یتایَح  َۀَّیَِقب  ْبِّیَطَو 

دننامیم نم  زا  دعب  هک  ار  یناسک  نک ) یتسرپرس  و   ) شاب نم  نیشناج  نادرگ ، اراوگ  ار  مندرم  یگدنز و  هّیقبو 
ام ِّلُِکب  َِکتَطایِِحب ، اهُطوَُحت  ًۀَبِّیَط ، ًۀَّیِّرُذ  یتَّیِّرُذ  ْلَعْجاَو  یئآعُِدب  ِّبَر  ای 

هک  هچنآ  ره  اب  نک ، تیامح  ار  اهنآ  تتیامح  هب  و  هد ، رارق  هزیکاپ  یلسن  ار  ملسن  و  نک ، ظفح  میاعد  ّقح  هب  ارم  نم  راگدرورپ  يا  و 
1072 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب  َِکتَعاط ، ِلْهاَو  َِکئآِیلْوا  ْنِم  ٍدَحا  َۀَّیِّرُذ  ِِهب  َتْطُح 
نیرتنابرهم  يا  تتمحر  هب  ياهدومن ، تیامح  ار  تناگدنب  ایلوا و  زا  کی  ره  لسن 

َکِْقلَخ  ْنِم  ٍعاد  ِّلُِکلَو  ٌبیقَر ، ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  ْنَم  ای  َنیمِحاَّرلا ،
تتاقولخم  هتساوخ  ره  هب  ینابهگن و  زیچ  ره  رب  هک  يا  نابرهم ،

، ُموُّیَْقلا ُّیَْحلا  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ای ال  َُکلَئْسا  ٌبیرَق ، ٍِلئآس  ِّلُک  ْنِمَو  ٌبیُجم ،
هدنیاپ  هدنز و  وت  تسین ، وت  زج  يدوبعم  هک  يا  مهاوخیم  وت  زا  یکیدزن ، ياهدننک  تساوخرد  ره  هب  ییوگخساپ و 

ٍمْسا  ِّلُِکبَو  ٌدَحا ، ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  َْدلُوی ، َْملَو  ِْدلَی  َْمل  يذَّلا  ُدَمَّصلا  ُدَحَْألا 
یمان  ره  ّقح  هب  و  تسا ، هدوبن  يدننام  هیبش و  هاگچیه  وت  يارب  ياهدشن و  هداز  هدازن و  زگره  هک  يزاینیب  هناگی و  و 

ِِهب  َْتیَرْجاَو  َلابِْجلا ، ِِهب  َْتیَسْراَو  َکَضْرا ، ِِهب  َتْشَرَفَو  َکَئآمَس ، ِِهب  َْتعَفَر 
يدومن  يراج  ار  بآ  هتخاس و  راوتسا  نآ  اب  ار  اههوک  يدینارتسگ و  ار  نیمز  هدرب و  الاب  ار  نامسآ  نآ  اب  هک 

، َراهَّنلاَو َْلیَّللاَو  َموُجُّنلاَو  َرَمَْقلاَو  َسْمَّشلاَو  َباحَّسلا  ِِهب  َتْرَّخَسَو  َءآْملا ،
هتفرگ  تمدخ  هب  نآ  اب  ار  زور  بش و  ناگراتس و  هام و  دیشروخ و  ربا و  و 

َُهل  ْتَقَرْشا  يذَّلا  ِمیظَْعلا ، َکِهْجَو  ِۀَمَظَِعب  َُکلَئْسا  اهَّلُک ، َِقئآلَْخلا  َْتقَلَخَو 
هک  تگرزب ، تاذ  تمظع  هب  مهاوخیم  وت  زا  يدیرفآ ، ار  تاقولخم  همه  و 

ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َْتیَّلَص  ّالا  ُتاُملُّظلا ، ِِهب  َْتئاضاَف  ُضْرَْألاَو ، ُتاومَّسلا 
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نادناخ  دّمحم و  رب  هک  دش ، نشور  اهیکیرات  نآ  هطساو  هب  دیشخرد و  نآ  ربارب  رد  نیمز  نامسآ و 
َْملَو  ُهَّلُک ، ینْاَش  یل  َتْحَلْصاَو  يداعَمَو  یشاعَم  َْرما  ینَْتیَفَکَو  ٍدَّمَُحم ،

ینک و حالصا  ار  میاهراک  همه  ینک و  تیافک  ار  مترخآ  ایند و  یتسرف و  دورد  شکاپ 
ینَْتیَفَکَو  یلایِع  َْرماَو  يْرما  َتْحَلْصاَو  ٍْنیَع ، َۀَفْرَط  یسْفَن  یلا  یْنلِکَت 

ص1072 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
ینک  حالصا  ار  ماهداوناخ  دوخ و  راک  و  يراذگماو ، مدوخ  هب  یندز  مه  رب  مشچ  ارم 

يذَّلا ال َِکلْضَف  ِۀَعَسَو  َِکِنئآزَخَو ، َكِْزنَک  ْنِم  ْمُهاَّیاَو  ینَْتیَنْغاَو  ْمُهَّمَه ،
هب  تنایاپیب  عیسو  فطل  نئازخ و  جنگ و  زا  ار  نانآ  نم و  و  یشخب ، ییاهر  نانآ  تالکشم  زا  ارم  و 

، اِهب ینُعَْفنَت  یتَّلا  ِۀَمْکِْحلا  َعیبانَی  یْبلَق  یف  ِْتْبثاَو  ًاَدبا ، ُدَْفنَی 
تاهدیدنسپ  ناگدنب  نم و  هک  ار  شنادو  تمکح  ياههمشچ  و  یناسر ، يزاینیب 

ِرِخآ یف  َنیقَّتُْملا  َنِم  یل  ْلَعْجاَو  َكِدابِع ، ْنِم  َْتیَضَتْرا  ِنَم  اِهب  ُعَْفنَتَو 
رخآ رد  و  یهد ، رارق  ملد  رد  یشخب  دوس  نآ  هب  ار 

1073 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ُزوُفَی َکِقیفْوَِتب  َّناَف  ًاماما ، َلیلَْخلا  َمیهاْربا  َْتلَعَج  امَک  ًاماما ، ِنامَّزلا 

ناراگتسر  وت  قیفوت  هب  انامه  سپ  يداد ، رارق  ماما  ار  لیلخ  میهاربا  هک  هنوگنامه  یهد ، رارق  میارب  یماما  ناراگزیهرپ  زا  نامزلا 
ُُحلْصَی  َكِدیدْسَِتبَو  َنوُِدباْعلا ، َكُُدبْعَیَو  َنُوِبئآَّتلا ، ُبُوتَیَو  َنوُِزئآْفلا ،

وت دییأت  هب  دننک و  تدابع  نادباع  دننک و  هبوت  ناگدننکهبوت  دنوش و  راگتسر 
، َْکنِم َنوُِفئاْخلا  ََکل ، َنوُِدباْعلا  َنُوِتبْخُْملا ، َنُونِسْحُْملا  َنوُِحلاَّصلا 

دنسرتب وت  زا  هدرک و  تدابع  ار  وت  هک  نانآ  دندرگ ، راکزیهرپ  نتورف  ِراکوکین  ناگتسیاش 
، َکِْقلَخ ْنِم  َنوُقِفْشُْملا  اَْهنِم  َقَفْشاَو  َكِران ، ْنِم  َنوُجاَّنلا  اََجن  َكِداشْرِابَو 

دنتسج يرود  نآ  زا  تاقولخم  ناگدننکزیهرپ  و  هتفای ، ییاهر  تشتآ  زا  ناگتفای  تاجن  وت  تیاده  هب  و 
َمُهَّللا  َنُوِلفاْغلا ، َلَفَغَو  َنوُِملاَّظلا ، َکَلَهَو  َنُولِْطبُْملا ، َرِسَخ  َِکنالْذِِخب  َو 

ایادخ دندیزرو ، تلفغ  ناربخیب  و  دندش ، كاله  ناراکمتس  دندید و  نایز  نایوگهوای  تیهّجوتیب ، هطساو  هب  و 
ْنَِّیب  َّمُهَّللا  اهیّکَز ، ْنَم  ُْریَخ  َْتناَو  اهیلْوَمَو ، اهُِّیلَو  َْتناَف  اهیْوقَت ، یسْفَن  ِتآ 

ایادخ ینآ ، هدننک  كاپ  نیرتهب  تسرپرس و  رایتخا و  بحاص  وت  هک  هد ، اوقت  ار  مسفن 
َنِم  اْهلَِّزنَو  اهاَّفَوَتَت ، َنیح  َِکتَمْحَِرب  اهْرَِّشبَو  اهیْوقَت ، اهْمِْهلاَو  اهادُه ، اَهل 

تاجرد  نیرتالاب  رد  ار  وا  و  هد ، شتراشب  تتمحر  فطل و  هب  گرم  ماگنه  رد  و  راداو ، اوقت  هب  ار  وا  امنب و  وا  هب  ار  شتیاده  هار 
، اهیْوثَمَو اهَبَلَْقنُم  ْمِرْکاَو  اهایْحَمَو ، اهَتافَو  ْبِّیَطَو  اهاْیلُع ، ِنانِْجلا 

هاگیاج و هاگلزنم و  تشگزاب و  لحم  و  نادرگ ، وکین  ار  شیگدنز  گرم و  رآدورف ، تشهب 
[1672 .] اهیلْوَمَو اهُِّیلَو  َْتناَف  اهیْواَمَو ، اهَّرَقَتْسُمَو 

. ینآ تسرپرس  رایتخا و  بحاص  وت  هک  ارچ  راد ، یمارگ  ار  شهاگهانپ 
***
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دوشیم و هدـناوخ  دـیحوت »  » هروس هبترم  دـص  و  دـمح »  » هروس هبترم  کی  تعکر  ره  رد  هک  مالـس ) ود  اب   ) تسا تعکر  راهچ  زاـمن  نیا 
: دوشیم هدناوخ  اعد  نیا  نآ ، زا  سپ 

َْمل  َو  ِةَریرَْجلِاب ، ْذِخاُؤی  َْمل  ْنَم  ای  َحیبَْقلا ، َرَتَس  َو  َلیمَْجلا ، َرَهْظا  ْنَم  ای 
و يدرکن ، هذخاؤم  يدب  ره  رب  هک  يا  يدناشوپ ، ار  اهیتشز  هدومن و  راکشآ  ار  اهییابیز  هک  يا 

1074 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ای ِةَرِفْغَْملا ، َعِساو  ای  ِزُواجَّتلا ، َنَسَح  ای  ِْوفَْعلا ، َمیظَع  ای  َْرتِّسلا ، ِِکتْهَی 

يا  شزرمآ ، هدرتسگ  يا  وکین ، تشذگ  بحاص  يا  گرزب ، وفع  بحاص  يا  يدومنن ، يرد  هدرپ 
ای يوْکَش  ِّلُک  یهَْتنُم  ای  يوَْجن  ِّلُک  َبِحاص  ای  ِۀَمْحَّرلِاب ، ِْنیَدَْیلا  َطِساب 

يا  تیاکش ، ره  تیاهن  يا  زار ، ره  هاگآ  يا  تمحر ، هب  تسد  هدنیاشگ 
انَّبَر ای  اِهقاقِْحتْسا ، َْلبَق  ِمَعِّنلِاب  ًاءِدَْتبُم  ای  ِءآجَّرلا ، َمیظَع  ای  ِحْفَّصلا ، َمیرَک 

ام راگدرورپ  يا  نآ ، تساوخرد  زا  لبق  تمعن  رگزاغآ  يا  گرزب ، دیما  يا  راوگرزب ، شوپ  مشچ 
ٍدَّمَُحم یَلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َّمُهَّللا  َُکلَئْسا  اِنتَبْغَر ، َۀَیاغ  ای  انالْوَم ، َو  انَدِّیَس  َو 

دّمحم و رب  هک  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  ام ، قایتشا  تیاهن  يا  ام ، يالوم  رورس و  اقآ و  يا  و 
[1673 .] ٍدَّمَُحم ِلآو 

. یتسرف دورد  شکاپ  نادناخ 
***

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  زامن  - 7

ِهَّللا  َناْحبُس  هبترم  دص  و  دمح »  » هروس هبترم  کی  تعکر  ره  رد  تسا ، تعکر  ود  زامن  نیا 
ادخ يا  میوگیم  حیبست  ار  وت  ********************************* 

: یناوخیم ار  اعد  نیا  زامن  زا  سپ  دوشیم ؛ هدناوخ  ُرَبْکا  ُهَّللا  َو  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  َو ال  ِهَِّلل  ُدْمَْحلاَو 
.*************************** تسا زیچ  ره  زا  رتگرزب  ادخ  تسین و  ادخ  زج  يدوبعم  تسوت و  نآ  زا  ساپس  دمح و  و 

یتائِّیَس  ْنَع  َزَواجَتَت  ْنا  ٌدُودَو ، ٌروُفَغ  ٍةانا  ُوذ  ُمیلَح  ای  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا 
هچنآ  زا  مناهانگ و  زا  هک  تبحم ، اب  هدنزرمآ  هدننک  ارادم  يابیکش  يا  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ 

ینَمِْهُلتَو  ینُعَسَیام  َِکئآطَع  ْنِم  ینَیِطُْعت  ْناَو  َكَْدنِعامِنْسُِحب ، يْدنِع  امَو 
، یشخبب نم  هب  دریگرب  رد  ارم  هک  ياهزادنا  هب  تششخب  زا  و  يرذگرد ، تسوت  دزن  هچنآ  ییابیز  هب  تسا  نم  دزن 

ْنِم  ینَیِطُْعت  ْنا  َو  َِکلوُسَر ، ِۀَعاط  َو  َِکتَعاِطب ، ِهیف  َلَمَْعلا  ِینَْتیَطْعا  امیف 
، يزادنا ملد  رد  ياهدومن  اطع  نم  هب  هچنآ  رد  ار  تلوسر  یگدنب  تیگدنب و  هب  لمع  و 

یب  ْلَعْفَتال  َو  ُُهلْها ، َْتنا  ام  ینِطْعا  َّمُهَّللا  َکَتَمارَک ، ِِهب  ُبِجْوَتْسا  ام  َكِْوفَع 
هچنآ  هن  نک  میاطع  ینآ  هتسیاش  وت  هچنآ  ایادخ  ینک ، میاطع  موش  تتشادگرزب  بجوتسم  نآ  اب  هک  ياهزادنا  هب  تتشذگ  زا  و 
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1075 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، َنیرَْصبَْألا َرَْصبا  ای  َْکنِم ، اَّلا  ُّطَق  ًاْریَخ  ْبِصا  َْملَو  َِکب ، اَنا  امَّناَف  ُُهلْها ، اَنا  ام 

نایانیب  نیرتانیب  يا  تسا ، هدیسرن  نم  هب  وت  بناج  زا  زج  يریخ  میوجیم و  کمک  وت  زا  سپ  منآ ، هتسیاش  نم 
، َنیریجَتْسُْملا َراج  ایَو  َنیمِکاْحلا ، َمَکْحا  ایَو  َنیِعِماَّسلا ، َعَمْسا  ایَو 

نایوجهانپ  هانپ  يا  و  نامکاح ، نیرتمکاح  يا  و  نایاونش ، نیرتاونش  يا  و 
[1674 .] ٍدَّمَُحم ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َنیّرَطْضُْملا ، ِةَوْعَد  َبیُجم  ای  َو 

. تسرف دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ناگراچیب ، تساوخرد  هدننک  تباجا  يا  و 
***

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زامن  - 8

هیآ  هبترم  دص  یناوخیم و  ار  دمح »  » هروس هبترمکیتعکررهرد  تسا ، تعکر  ود  زین  زامن  نیا 
ِطْسِْقلِاب ال ًاِمئاق  ِْملِْعلا  اُولوا  َو  ُۀَِکئالَْملا  َو  َوُه  اَّلا  َهلا  ُهَّنا ال  ُهَّللا  َدِهَش  »

هب مادـک  ره   ) شناد ناـبحاص  ناگتـشرف و  تسین و  وا  زج  يدوبعم  هک  دـهدیم  یهاوگ  یتسه ) ناـهج  دـحاو  ماـظن  داـجیا  اـب   ) دـنوادخ
هک  یلاح  رد  دنهدیم  یهاوگ  بلطم ) نیا  رب  ياهنوگ 

، ٍعُونْصَم ِّلُک  َِعناص  ای  ناوخب : ار  اعد  نیا  زامن ، زا  سپ  [ 1675 «.] ُمیکَْحلا ُزیزَْعلا  َوُه  اَّلا  َهلا 
ره هدـنزاس  يا  تسا ************. میکح  مه  اناوت و  مه  هک  تسین  وا  زج  يدوبعم  دراد ، تلادـع  هب  مایق  ملاع ) مامت  رد  دـنوادخ  )

هدش  هتخاس 
َِملاع  ای  َو  يوَْجن  ِّلُک  َدِهاش  ای  َو  ٍإَلَم ، ِّلُک  َرِضاح  ای  َو  ٍریسَک ، ِّلُک  َِرباج  ای 

ياناد  يا  و  یناهنپ ، نخس  ره  هاوگ  يا  و  نمجنا ، ره  رد  رضاح  يا  و  هتسکش ، ناوختسا  ره  هدنهد  دنویپ  يا 
َْریَغ ُبیرَق  ایَو  ٍبُوْلغَم ، َْریَغ  ُِبلاغ  َو  ٍِبئآغ ، َْریَغ  ُدِهاش  ای  َو  ٍۀَّیِفَخ ، ِّلُک 

کیدزن  رایسب  کیدزن  يا  و  ریذپانتسکش ، زوریپ  و  رضاح ، هشیمه  هاوگ  يا  و  زار ، ره 
، ِءآیْحَْألا َتیمُمَو  یتْوَْملا  َِییُْحم  ُّیَح  ای  َو  ٍدیحَو ، ِّلُک  َِسنُوم  ای  َو  ٍدیَعب ،

یناریمب  ار  ناگدنز  ینک و  هدنز  ار  ناگدرم  هک  ياهدنز  يا  و  اهنت ، ره  مدمه  يا  و 
، َْتنا اَّلا  َهلا  ال  َّیَح ، َنیح ال  ًاّیَح  ای  َو  ْتَبَسَک ، اِمب  ٍسْفَن  ِّلُک  یلَع  ُِمئآْقلا 

تسین  وت  زج  يدوبعم  دوبن ، ياهدنز  هک  یتقو  رد  هدنز  يا  یتسه و  ناگمه  لامعا  رب  رظان  هک  يا 
[1676 .] ٍدَّمَُحم ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص 

. تسرف دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب 

1076 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
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سپ دوشیم و  هدناوخ  دیحوت »  » هبترم هدزاود  و  دمح »  » هبترم کی  تعکر  کی  ره  رد  هک  تسا  تعکر  ود  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زامن 
: یناوخیم ار  اعد  نیا  نآ  زا 
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ٍءْیَش ُّلُک  َلِجَو  َو  َکیف ، ُمالْحَْألا  ِتَّلَض  َو  ََکل ، ُتاوْصَْألا  ِتَعَشَخ  یهلا 
تسا  ناسرت  وت  تمظع )  ) زا زیچ  همه  دنناریح و  وت  هرابرد  اهلقع  و  دننتورف ، تربارب  رد  اهادص  نم ، دوبعم  يا 

ٍءْیَش َّلُک  َأَلَم  َو  َکَنوُد ، ُءآیْشَْألا  ِتَقاض  َو  َْکَیلا ، ٍءْیَش  ُّلُک  َبَرَهَو  َْکنِم ،
، هتفرگ ارف  ار  زیچ  همه  وت  رون  و  تسا ، دودحم  زیچ  همه  وت  ربارب  رد  تسا و  نازیرگ  وت  يوس  هب  زیچ  همه  و 

ُمیظَْعلا  َْتنا  َو  َِکلامَج ، یف  ُّیِهَْبلا  َْتنا  َو  َِکلالَج ، یف  ُعیفَّرلا  َْتناَف  َكُرُون ،
، یتمظع اب  تییاناوت  رد  و  ییوکین ، تییابیز  رد  و  ياهبترم ، دنلب  تیراوگرزب  رد  سپ 

َجِّرَفُم  ای  یتَمِْعن  َلِْزنُم  ای  ٌءْیَش ، َكُدُؤَی  يذَّلا ال  َْتنا  َو  َِکتَرُْدق ، یف 
هدنیاشگ  يا  میزور ، هدنتسرف  ورف  يا  دزادنین ، تمحز  هب  ار  وت  يزیچ  و 

َِکب  ُْتنَمآ  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ِالب  یتَلَئْسَم  ینِطْعا  یتَجاح  َیِضاق  ای  َو  یَتبْرُک 
مدروآ  نامیا  وت  هب  نک ، اطع  ار  ماهتساوخ  تسین  وت  زج  يدوبعم  هک  نآ  قح  هب  مزاین ، هدنروآرب  يا  مهودنا ،

ََکل  ُءُوبا  ُْتعَطَتْسا  اَم  َكِدْعَو  َو  َكِدْهَع  یلَع  ُتْحَبْصا  ینید  ََکل  ًاِصلُْخم 
، مدرک حبص  تاهدعو  نامیپ و  رب  متردق  ناوت و  هزادنا  هب  مدومن ، صلاخ  وت  يارب  ار  منید  هک  یلاح  رد 

یف  َوُه  ْنَم  ای  َكُْریَغ ، اهُرِفْغَی  یتَّلا ال  ِبُونُّذلا  َنِم  َكُرِفْغَتْسا  َو  ِۀَمْعِّنلِاب ،
نیع  رد  هک  يا  مبلطیم ، شزرمآ  وت  زا  دزرماین  ار  اهنآ  یسک  وت  زج  هک  یناهانگ  زا  و  مدرگیم ، زاب  تبناج  هب  وت  لضف  هب 

ِلَص  ٌّيِوَق ، ِِهناْطلُس  یف  َو  ٌرینُم ، ِِهقارْشا  یف  َو  ٍلاع ، ِهُِّونُد  یفَو  ٍناد ، ِهُِّولُع 
، يدنمورین تییاورنامرف  رد  یناشفارون و  ششخرد  نیع  رد  ياهبترم و  دنلب  یکیدزن  نیع  رد  یکیدزن و  یگبترمدنلب 

[1677 .] ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم  یلَع 
. تسرف دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب 

***

مالسلا هیلع  اضر  ماما  زامن  - 10

یَلَع  یتا  ْلَه   » هروس هبترم  هد  دمح و  هبترم  کی  تعکر  ره  رد  مالس ) هس  هب   ) تسا تعکر  شش  زامن  نیا 
1077 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: یناوخیم زامن  تعکر  شش  نایاپ  زا  سپ  ار  ترضح  نآ  ياعد  سپس  ِناْسنِْإلا .»
َمیهاْربا  َهلا  َو  یهلا  ای  َو  یتَمِْعن  یف  یِّیلَو  ای  َو  یتَّدِش  یف  یبِحاص  ای 

میهاربا  دوبعم  نم و  دوبعم  يا  و  میزور ، رادهدهع  يا  میتخس و  رد  نم  مدمه  يا 
ِنآْرُْقلا  َو  سی  َو  صعیهک ، َّبَر  ای  َبوُقْعَی ، َو  َقاحْساَو  َلیعامْساَو 

نآرق  سی و  صعیهک و  راگدرورپ  يا  بوقعی ، قاحسا و  لیعامسا و  و 
ْنَم  َدَوْجا  ای  َو  َیِعُد ، ْنَم  َْریَخ  ای  َو  َِلئُس ، ْنَم  َنَسْحا  ای  َُکلَئْسا  ِمیکَْحلا ،

نیرتوکین  يا  هدش و  هدناوخ  نیرتهب  يا  و  هدش ، تساوخرد  نیرتهب  يا  مهاوخیم  وت  زا  میکح ،
[1678 .] ٍدَّمَُحم ِلآو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َُکلَئْسا  یَجتُْرم  َْریَخ  ای  َو  یطْعا 

. یتسرف دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخیم  وت  زا  هدش ، وزرآ  نیرتهب  يا  هدنشخب و 
***
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نایاپ زا  سپ  یناوخیم و  ار  دیحوت »  » هروس هبترم  داتفه  و  دمح »  » هروس هبترم  کی  تعکر  ره  رد  هک  تسا  تعکر  ود  ترـضح  نآ  زامن 
: ییوگیم زامن 

ِحاوْرَْألا  ِۀَعاِطب  َُکلَئْسا  ِۀَِیلاْبلا ، ِداسْجَألا  َو  ِۀَِیناْفلا ، ِحاوْرَألا  َّبَر  َّمُهَّللا 
ییاهناج  یگدنب  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  هدیسوپ ، ياهمسج  هدنوشدوبان و  ياهناج  راگدرورپ  يا  ایادخ 

َِکتَِملَِکب  َو  اِهقوُرُِعب ، ِۀَِمئَْتلُْملا  ِداسْجَْألا  ِۀَعاِطب  َو  اهِداسْجا ، یلا  ِۀَعِجاَّرلا 
تنامرف  قح  هب  و  هتسویپ ، مه  هب  اهگر  اب  هک  ییاهمسج  یگدنب  قح  هب  دندرگیم و  زاب  اهندب  هب  هک 

َلْصَف  َنوُرِظَْتنَی  َْکیَدَی  َْنَیب  ُِقئالَْخلا  َو  ْمُْهنِم ، َّقَْحلا  َكِذْخاَو  ْمُهَْنَیب ، ِةَِذفاَّنلا 
رظتنم تربارب  رد  تاقولخم  هک  یلاح  رد  يریگیم ، نانآ  زا  ار  قح  هکنیاو  دراد  ذوفن  اهنآ  نایم  رد  هک 

ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ََکباقِع ، َنُوفاخَیَو  َکَتَمْحَر ، َنوُجْرَیَو  َِکئآضَق ،
، تسرف دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  دنسرتیم ، تباذع  زا  دنراد و  تتمحر  هب  دیما  دنتسه و  وت  مکح 

ِْلیَّللاب  َكَرْکِذ  َو  یْبلَق  یف  َنیقَْیلاَو  يرََصب  یف  َروُّنلا  ِلَعْجا  َو  ٍدَّمَُحم ،
بش  رد  ار  ترکذ  ملد و  رد  ار  نیقی  ماهدید و  رد  ار  ییانشور  و 

1078 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
[1679  ] یْنقُزْراَف ًاِحلاص  اًلَمَع  َو  یناِسل  یلَع  ِراهَّنلاَو 

. نادرگ میزور  ار  کین  رادرک  هد و  رارق  منابز  رب  زور  و 
***

مالسلا هیلع  يداه  ماما  زامن  - 12

زامن هیبش   ) دـناوخب ار  نمحّرلا »  » و دـمح »  » هروس مود  تعکر  رد  و  سی »  » و دـمح »  » هروس لّوا  تعکر  رد  تسا ، تعکر  ود  زین  زامن  نیا 
: دناوخب ار  اعد  نیا  زامن  زا  دعب  و  مالسلا ) هیلع  اضر  ترضح  ترایز 

َْریَغ ُِبلاغ  ای  َو  ٍدیَعب ، َْریَغ  ُبیرَق  ای  َو  ٍِبئآغ ، ِّلُک  َدِهاش  ای  ُلوُصَو ، ای  ُّرآبای 
زوریپ يا  کیدزن و  رایسب  کیدزن  يا  ناهنپ ، ره  هاوگ  يا  هدنهد ، دنویپ  يا  راکوکین ، يا 

َمُهَّللاَُکلَئْسا  ُُهتَرُْدق ، ُغَْلُبتال  ْنَم  ای  َوُه ، اَّلاَوُه  َْفیَک  ُمَْلعَیال  ْنَم  ایَو  ٍبُوْلغَم ،
قح  هب  ایادخ  دسرن ، تتردق  هب  یسک  هک  يا  ياهنوگچ ، هک  دنادن  یسک  وت  زج  هک  يا  و  ریذپان ، تسکش 

، ِسَّدَقُْملا ِرَّهَطُْملا  ِرِهاَّطلا  َْتئِش ، ْنَّمَع  ِمُوتْکَْملا  ِنوُزْخَْملا  ِنُونْکَْملا  َکِمْسِاب 
تسا  سّدقم  هزیکاپ و  كاپ و  هک  یمان  نآ  مهاوخیم ، وت  زا  یتشاد  هدیشوپ  ناهنپ و  یفخم و  یتساوخ ، هک  ره  زا  هک  یمان 

ِِملاع  َنیضَرَْألا ، ِرُون  َو  ِتاومَّسلا  ِرُون  ِمیظَْعلا ، ِموُّیَْقلا  ِّیَْحلا  ِّمآَّتلا  ِروُّنلا 
ياناد  نیمز و  اهنامسآ و  رون  هک  گرزب  هدنیاپ  هدنز  نامه )  ) لماک صلاخ و  رون 

[1680 .] ٍدَّمَُحم ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِمیظَْعلا ، ِلاعَتُْملا  ِریبَْکلا  ِةَداهَّشلاَو  ِْبیَْغلا 
. تسرف دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  تسا ، تمظع  اب  هبترمدنلب و  گرزب و  ناهن و  راکشآ و 
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« دمح  » زا دعب  مود ، تعکر  ود  رد  و  لازلز »  » هروس هبترم  هدزناپ  دمح ،»  » زا دعب  لّوا  تعکر  ود  رد  تسا ، تعکر  راهچ  ترضح  نآ  زامن 
: دناوخیم ار  اعد  نیا  هاگنآ  دناوخیم و  ار  دیحوت »  » هروس هبترم  هدزناپ 

، ٍءْیَش ِّلُک  َْلبَق  ُءيدَْبلا  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ال  َدْمَْحلا ، ََکل  َّنِاب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا 
ياهدوب  زیچ  ره  زا  شیپ  هک  تسین  وت  زج  يدوبعم  تسوت و  نآ  زا  ساپس  دمح و  هک  نآ  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ 

1079 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ٍمْوَی  َّلُک  َْتنا  َو  ٌءْیَش ، َکُّلُِذی  يذَّلا ال  َْتنا  اَّلا  َهلا  َو ال  ُموُّیَْقلا ، ُّیَْحلا  َْتناَو 

زور ره  وت  و  تسین ، دنکن  تراوخ  يزیچ  هک  وت  زج  يدوبعم  و  هدنیاپ ، هدنز  ییوت  و 
ٍءْیَش ِّلُِکب  ُِملاْعلا  يُریال  ام  َو  يُری  ام  ُِقلاخ  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ال  ٍنْاَش ، یف 

ياناد  زیچ  ره  هب  ییادیپان و  ادیپ و  هدننیرفآ  هک  تسین  وت  زج  يدوبعم  یتسه ، يراک  نأش و  رد 
اَّلا َهلا  ال  ُدِحاْولا ، ُّبَّرلا  ُهَّللا  َکَّنِاب  َِکئآمْعَنَو ، َِکئالِآب  َُکلَئْسا  ٍمیْلعَت ، ِْریَِغب 

زج يدوبعم  هک  ياهناگی  راگدرورپ  هک  ییادخ  ییوت  هک  نیا  قح  هب  تراکشآ و  ناهن و  ياهتمعن  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  و  یمیلعتیب ،
ُدْرَْفلا ُْرتِْولا  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ُهَّللا ال  َْتنا  َکَّنِاب  َُکلَئْسا  َو  ُمیحَّرلا ، ُنمْحَّرلا  َْتنا 

ياتکی  هناگی  وت  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  ییوت  هک  نآ  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  و  تسین ، نابرهم  هدنشخب و  وت 
َُکلَئْسا  َو  ٌدَحا ، ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  َْدلُوی ، َْمل  َو  ِْدلَی  َْمل  يذَّلا  ُدَمَّصلا ، ُدَحَْألا 

مهاوخیم  وت  زا  و  تسا ، هدوبن  يدننام  هیبش و  هاگچیه  وا  يارب  دشن و  هداز  دازن و  زگره )  ) هک ییادخ  تسین ، زاینیب  ياهنت 
ٍسْفَن  ِّلُک  یلَع  ُِمئآْقلا  ُریبَْخلا ، ُفیطَّللا  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ُهَّللا ال  َْتنا   ] َکَّنِاب

هتشاد  هطاحا  همه  رب  هک  تسین ، هاگآ  نابرهم و  وت  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  ییوت  هک  نآ  قح  هب 
، ٍءْیَش ِّلُک  َْلبَق  ُلَّوَألا  ُهَّللا  َکَّنِاب  َُکلَئْساَو  ُظیفَْحلا ، ُبیقَّرلا  ْتَبَسَک ، اِمب 

هدوب  زیچ  همه  زا  شیپ  هک  ییادخ  ییوت  هک  نآ  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  و  ینابهگن ، بقارم و  هدید و  ار  همه  لامعا  و 
ُمیکَْحلا  ُِعفاَّنلا  ُّرآَّضلا  ٍءْیَش ، ِّلُک  َنُود  ُنِطاْبلا  َو  ٍءْیَش ، ِّلُک  َدَْعب  ُرِخْألا  َو 

هاگآ و ناسردوس و  ناسرنایز و  هک  يرتناهن ، زیچ  ره  زا  دوب و  یهاوخ  زیچ  همه  زا  دعب  و 
ُثِعاْبلا  ُموُّیَْقلا ، ُّیَْحلا  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ُهَّللا ال  َْتنا  َکَّنِاب  َُکلَئْسا  َو  ُمیلَْعلا ،

هدنزیگنارب  هک  تسین ، هدنیاپ  هدنز و  وت  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  ییوت  هک  نآ  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  و  ییاناد ،
، ِمارْکِْإلاَو ِلالَْجلا  ُوذ  ِضْرَألاو ، ِتاومَّسلا  ُعیَدب  ُناَّنَْملا ، ُناَّنَْحلا  ُثِراْولا ،

مارتحا  هوکش و  بحاص  نیمز و  نامسآ و  هدنروآدیدپ  هک  ییادخ  يدنمتواخس ، راوخمغ و  قلخ و  رب  ثاریم  و 
ٍءْیَش ِّلُِکب  َتْطَحا  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ال  ِناْطلُّسلا ، ُوذ  َو  ِةَّزِْعلا  ُوذ  َو  ِلْوَّطلا  ُوذ  َو 

دراد هطاحا  زیچ  همه  رب  تشناد  هک  تسین  وت  زج  يدوبعم  یتسه ، ییاورنامرف  یگرزب و  تردق و  بحاص  و 
[1681 .] ٍدَّمَُحم ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ًادَدَع ، ٍءْیَش  َّلُک  َْتیَصْحا  َو  ًاْملِع ،
. تسرف دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ینادیم ، ار  زیچ  همه  دادعت  و 
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هبترم دـص  ار  نآ  يدیـسر ، نیعتـسن » كاـّیاو  دـبعن  كاـّیا   » هب يدرک و  زاـغآ  ار  دـمح  یتقو  تعکر  ره  رد  تسا و  تعکر  ود  زاـمن  نیا 
[1682 .] یناوخیم راب  کی  ار  دیحوت »  » هروس نآ  زا  سپ  ینکیم و  لماک  ار  دمح »  » هروس سپس  ییوگیم 

1081 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

رگید فورعم  ياهزامن  مود : لصف 

هللا همحر  راّیط  رفعج  زامن  - 1

ّرثؤم رایـسب  تاجاح  ندـمآرب  ناهانگ و  شزرمآ  يارب  تسا و  هدـش  لقن  یناوارف  ياهدنـس  اب  هک  تسا  دنمـشزرا  مهم و  رایـسب  زامن  نیا 
يراذگمان هجو  [ 1684 .] دناهدرک لقن  رتاوتم  تایاور  اب  ار  نآ  ّتنس  لها  هعیش و  تسا و  حیبست » زامن   » زامن نیا  رگید  مان  و  تسا 1683 ]

هنیدـم هب  هشبح  ترجه  زا  مالـسلا ) هیلع  ناـنمؤم  ریما  ردارب   ) بلاـطیبا نـب  رفعج  هـک  ماـگنه  نآ  رد  هـک  تـسا  نـیا  رفعج  زاـمن  هـب  نآ 
دیسوب و ار  رفعج  نامـشچ  ود  نایم  دش و  لاحـشوخ  رایـسب  ترـضح  نآ  دیـسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  روضح  هب  تشگزاب و 

: دومرف
!؟ مهدب ياهیده  وت  هب  ایآ  رفعج ! يا 

! هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ای  يرآ  درک : ضرع 
مزومایب وت  هب  ار  یلمع  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  دشخبب ، وا  هب  هرقن  ای  الط  دهاوخیم  ترـضح  هک  دـندرک ، نامگ  مدرم 

ار زامن  نیا  سپـس  دشخبب ، ار  تناهانگ  دنوادخ  هک  تسا  دـیما  یبای ، قیفوت  شماجنا  هب  راب  کی  یلاس  ره  ای  هام و  ره  ای  زور  ره  رگا  هک 
. تخومآ يو  هب 

. دناوخ ناوتیم  زین  زور  بش و  تاقوا  رگید  رد  دنچره  تسا ، هعمج  زور  يادتبا  رد  زامن ، نیا  ماجنا  تقو  نیرتهب 
« دمح  » زا دعب  مود  تعکر  رد  و  یناوخیم ، ار  تلزلز » اذا   » هروس دمح »  » زا دعب  لّوا  تعکر  رد  مالس ، ود  اب  تسا  تعکر  راهچ  زامن  نیا 

«. دیحوت هروس  ، » دمح زا  دعب  مراهچ  تعکر  رد  و  رصن ،»  » هروس دمح »  » زا دعب  موس  تعکر  رد  و  تایداع ،»  » هروس
: ییوگیم هبترم  هدزناپ  هروس ، دمح و  مامتا  زا  سپ  تعکر  ره  رد 

ُرَبْکا ُهَّللا  َو  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  َو ال  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِهَّللا  َناْحبُس 
، هبترم هد  هدجـس - رکذ  زا  سپ  لّوا - هدجـس  رد  هبترم ، هد  عوکر  زا  نتـشادرب  رـس  زا  سپ  هبترم و  هد  عوکر  رکذ  زا  سپ  ار  رکذ  نیمه  . 

رد و  هبترم ، هد  ياهتسشن ) هک  یتقو   ) لّوا هدجس  زا  نتشادرب  رس  زا  سپ 
1082 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

تعکر کـی  رد   ) هـبترم هد  نتـساخرب  زا  شیپ  مود و  هدجـس  زا  نتـشادرب  رـس  زا  سپ  هـبترم ، هد  هدجــس - رکذ  زا  دـعب  زین - مود  هدـجس 
دهـشت زا  لـبق  مود و  هدجـس  زا  دـعب  نآ  رخآ  هبترم  هد  هک  یهدیم  ماـجنا  هنوگ  نیمه  زین  مود  تعکر  رد  دوـشیم ،) هبترم  ًاعومجم 75 
راکذا ریاـس  هفاـضا  هب  دوشیم ) تاـحیبست  هبترم  ًاـعومجم 300  هک   ) ینکیم لـمع  هنوـگ  نیمه  زین  دـعب  تـعکر  ود  رد  دوـب و  دـهاوخ 
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تاحیبست رکذ  زا  سپ  مراهچ  تعکر  رخآ  هدجس  رد  هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینیلک » خیـش   » موحرم [ 1685 .] زامن
: وگب

، ِِهب َمَّرَکَت  َو  ِدْجَْملِاب  َفَّطَعَت  ْنَم  َناْحبُس  َراقَْولاَو ، َّزِْعلا  َسَِبل  ْنَم  َناْحبُس 
تسا  هتشاد  یمارگ  هدرک و  ینابرهم  يراوگرزب  اب  هک  ار  یسک  منکیم  حیبست  تسا ، تّهبا  تّزع و  بحاص  هک  ار  یسک  منکیم  حیبست 

ٍءْیَش َّلُک  یصْحا  ْنَم  َناْحبُس  َُهل ، اَّلا  ُحیبْسَّتلا  یِغَْبنَی  ْنَم ال  َناْحبُس 
، هتفرگ ارف  ار  زیچ  همه  ششناد  هک  ار  یسک  منکیم  حیبست  تسین ، حیبست  راوازس  وا  زج  هک  ار  یسک  منکیم  حیبست 

ّینا  َّمُهللا  ِمَرَْکلا ، َو  ِةَرْدُْقلا  ِيذ  َناْحبُس  ِمَعِّنلا ، َو  ِّنَْملا  ِيذ  َناْحبُس  ُهُْملِع ،
ایادخ ار ، تواخس  تردق و  بحاص  منکیم  حیبست  ار ، اهتمعن  ناسحا و  بحاص  منکیم  حیبست 

َکِمْسا  َو  َِکباتِک ، ْنِم  ِۀَمْحَّرلا  یَهَْتنُم  َو  َکِشْرَع ، ْنِم  ِّزِْعلا  ِِدقاعَِمب  َُکلَئْسا 
مان  تباتک و  زا  تمحر  تیاهن  و  تشرع ، زا  تّزع  ياههاگیاج  ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا 

ٍدَّمَُحم یلَع  ِّلَص  ًالْدَع ، َو  ًاقْدِص  ْتَّمَت  یتَّلا  ِۀَّمآَّتلا  َِکتاِملَک  َو  ِمَظْعَْألا ،
نادناخ  دّمحم و  رب  تسا  تلادع  یتسار و  تیاهن  رد  هک  تلماک  تاملک  تگرزب و 

[1686 .] اذَک َو  اذَک  یب  ْلَْعفا  َو  ِِهْتَیب ، ِلْهاَو 
. نک نانچ  نینچ و  نم  دروم  رد  تسرف و  دورد  شکاپ 

، دناوخب وا  يارب  تسین  یسک  دشابیمن و  ظفح  ار  اعد  نیا  رگا  و  هاوخب ، ادخ  زا  یسراف  ای  یبرع  هب  ار  دوخ  تجاح  رخآ ، هلمج  ياج  هب  )
(. تسا هدرک  هدجس  هب  هراشا  هک  یلاح  رد  دناوخیم  هتسشن  ار  اعد 

هیلع قداص  ماما  يزور  تفگ : هک  دـناهدرک  تیاور  رمع  نب  لّضفم  زا  سوواـط » نب  دّیـس   » و خیـش »  » موحرم دـسیونیم : یـسلجم  هماـّلع 
: دنتفگ دندرک و  دنلب  ار  اهتسد  زامن  زا  سپ  دندروآ و  اجب  ار  رفعج  زامن  مدید  ار  مالسلا 

َِبر  ای  ِّبَر  ای  ِّبَر  ای 
: تفگ سپس  سفن ) کی  هزادنا  هب  )

هّابَر  ای  هّابَر ، ای  هّابَر  ای 
: تفگ سپس  سفن ) کی  هزادنا  هب  )

َِبر  ِّبَر  ِّبَر 
؛) سفن کی  هزادنا  هب  )

هَّللا  ای  هَّللا  ای  هَّللا  ای 
( سفن کی  هزادنا  هب  )

ای ُّیَح  ای  ُّیَح  ای 
1083 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ُیَح 1687]
( سفن کی  هزادنا  هب  )

ُمیحَر  ای  ُمیحَر  ای  ُمیحَر  ای 
هبترم  تفه  نآ  زا  سپ  سفن ) کی  هزادنا  هب  )

ای
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ُنمْحَر 
هبترم  تفه  و 

َنیمِحاّرلا  َمَحْرا  ای 
: دندناوخ نایاپ  رد  دنتفگ و  ار 

َۀَیاغال َو  َكُدِّجَما  َو  َْکیَلَع ، ِءآنَّثلِاب  ُقِْطناَو  َكِدْمَِحب ، َلْوَْقلا  ُِحتَْتفا  ّینا  َّمُهَّللا 
منکیم  دای  یگرزب  هب  ار  وت  و  میوگیم ، نخس  وت  حدم  هب  منکیم و  زاغآ  ار  دوخ  مالک  وت  شیاتس  هب  ایادخ 

یَّنا  َو  َكِدْجَم ، َدَما  َو  َِکئآنَث ، َۀَیاغ  ُُغْلبَی  ْنَم  َو  َْکیَلَع  یْنثاَو  َکِحْدَِمل ،
، دشاب هدیسر  تیگرزب  انث و  تیاهن  هب  هک  تسیک  میاتسیم و  ار  وت  و  تسین ، تشیاتس  يارب  ینایاپ  هکنآ  لاح  و 

، َِکلْضَِفب ًاحوُدْمَم  ْنُکَت  َْمل  ٍنَمَز  َّيا  َو  َكِدْجَم ، ِۀَفِْرعَم  ُْهنُک  َِکتَقیلَِخل 
!؟ ياهدوبن شیاتس  روخ  رد  تلضف  هطساو  هب  وت  ینامز  هچ  و  دنراد !؟ ار  تیراوگرزب  هنک  تخانش  ییاناوت  تتاقولخم  اجک  و 

َفَّلََخت  َکِْملِِحب ، َنینِمْؤُْملا   ] َنیِبنْذُْملا یَلَع  ًاداَّوَع  َكِدْجَِمب ، ًافوُصْوَم 
!؟ ياهدرکن هّجوت  نانمؤم   ] ناراکهنگ رب  هتسویپ  تییابیکش  هطساو  هب  ای  و  ياهتشگن ، يراوگرزب  هب  فیصوت  ای  و 

ًاداوَج َكِدوُِجب ، ًافوُطَع  ْمِْهیَلَع  َْتنُکَف  َِکتَعاط ، ْنَع  َکِضْرا  ُناَّکُس 
هدیشخب  ار  اهنآ  تناسحا  لضف و  اب  و  هدومن ، ینابرهم  اهنآ  رب  تمرک  دوج و  اب  وت  یلو  دندز ، زابرس  تیگدنب  زا  نیمز  نانکاس 

. ِمارْکِْإلا َو  ِلالَْجلاوُذ  ُناَّنَْملا  َْتنا  اَّلا  َهلا  ای ال  َکِمَرَِکب ، ًاداَّوَع  َِکلْضَِفب ،
. يراوگرزب یگرزب و  بحاص  دنمتواخس و  هک  تسین  وت  زج  يدوبعم  هک  يا  يدومن ، هّجوت  اهنآ  هب  تیراوگرزب  اب  و 

تاجاح هد و  ماجنا  ار  هللا  همحر  رفعج  زامن  دروآ  يور  وت  هب  دیدش  یتجاح  یتخـس و  هاگره  لّضفم ! يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
تسا و مک  دوش  هتفگ  هچره  نآ  تاکرب  راـثآ و  زاـمن و  نیا  تلیـضف  رد  [ 1688 .] هَّللاءاـشنا دوشیم  هدروآرب  هک  هاوخب  ادـخ  زا  ار  دوخ 

. تسا ّرثؤم  ترخآ  ایند و  تالکشم  ّلح  رد  هک  دوشن ، تلفغ  نآ  زا  ددرگ  لصاح  قیفوت  هک  یماگنه  تسا  راوازس 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  هب  هیده  ِزامن  - 2

تروص نیا  هب  هک  تسا  هدـش  لـقن  تسا ) نآ  باوث  هیدـه  روظنم   ) ناراوگرزب نآ  هب  هیدـه  يارب  ییاـهزامن  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا 
: تسا

هب  ار  نآ  تعکر  راهچ  باوث  و  مالس ) کی  هب  تعکر  ود  ره   ) یناوخیم زامن  تعکر  تشه  هعمج  زور  رد  - 1
1084 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

. ینکیم هیده  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هب  ار  رگید  تعکر  راهچ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
. ینکیم هیده  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  ار  نآ  باوث  یناوخیم و  زامن  تعکر  راهچ  هبنش  زور  رد  - 2

رقاب ماما  هب  هبنشراهچ  زور  نیدباعلانیز ، ماما  هب  هبنش  هس  زور  نیسح ، ماما  هب  هبنشود  زور  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما  هب  هبنشکی  زور  رد  - 3
. ینکیم هیده  مالسلا  مهیلع  قداص  ماما  هب  هبنشجنپ  زور  و 

رگید تعکر  راهچ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  ار  نآ  تعکر  راهچ  یناوخیم و  زامن  تعکر  تشه  ًادّدـجم  هعمج  زور  رد  - 4
. ینکیم هیده  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هب  ار 

زور مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  هب  هبنشکی  زور  رد  ینکیم و  هیده  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  یناوخیم و  زامن  تعکر  راهچ  هبنـش  زور  - 5
زور مالسلا و  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  هبنـشراهچ  زور  مالـسلا و  هیلع  يداه  ماما  هب  هبنـش  هس  زور  مالـسلا ، هیلع  داوج  ماما  هب  هبنـشود 
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. ینکیم هیده  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  هبنشجنپ 
: یناوخیم ار  اعد  نیا  اهزامن  نیا  زا  تعکر  ود  ره  نایم 

َْکنِم  انَّبَر  انِّیَح  ُمالَّسلا ، ُدوُعَی  َْکَیلا  َو  ُمالَّسلا ، َْکنِم  َو  ُمالَّسلا ، َْتنا  َّمُهَّللا 
بناج زا  یتمالـس  اب  ار  ام  ام ، راگدرورپ  يا  یتمالـس ، ددرگیم  زاب  وت  يوسب  یتمالـس و  تسوت  بناج  زا  ییوت و  لماک  تمالـس  ایادـخ 

، رادب هدنز  دوخ 
ّتیلو هب  ام  بناج  زا  ياهیده  تعکر  دنچ  نیا  ایادـخ  نالف ، هملک  ياج  هب  ، ) ٍنالُف َکِِّیلَو  یلا  اَّنِم  ٌۀَّیِدَـه  ِتاعَکَّرلا  ِهِذـه  َّنا  َّمُهَّللا  ِمالَّسلِاب ،

****** تسا ینالف 
ینِطْعاَو  اهاَّیا ، ُهْغَِّلب  َو  ِِهلآ ، َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  يربیم ) ار  مالسلا  هیلع  موصعم  نآ  مان 

، ناسرب وا  هب  ار  اهنیا  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  سپ  *************** 
. ِِهلآ َو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَص  َِکلوُسَر  یف  َو  َکیف ، یئآجَر  َو  یلَما  َلَْضفا 

. نک اطع  نم  هب  ار  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  وت  دورد  هک  تلوسر - وت و  زا  مدیما  وزرآ و  نیرترب  و 
[1689 .] امن اعد  نک و  بلط  ادخ  زا  یهاوخب ، هک  هچره  نآ  زا  سپ  هدمآ  ثیدح  نیا  رد 

نفّدلا ۀلیل  زامن  - 3

مود تعکر  رد  دوشیم و  هدناوخ  یـسرکلا » ۀیآ   » و دمح »  » لّوا تعکر  رد  هک  تسا  تعکر  ود  ّتیم ) نفد  زا  دعب  بش   ) نفدلا ۀـلیل  زامن 
: ییوگیم دیسر ، نایاپ  هب  زامن  هک  یتقو  هانلزنا ؛» ّانا   » هروس راب  هد  و  دمح »  » هبترم کی 

1085 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
. ٍنالُف ِْربَق  یلا  امَُهباَوث  ْثَْعبا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

. ناسرب ینالف  ربق  هب  ار  تعکر  ود  نیا  باوث  و  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ 
بـش نآ  رد  دوخ  تاوما  يارب  دناوتیم  ناسنا  هک  تسایاده  نیرتهب  زا  یکی  نیا  و  [ 1690 .] ینکیم رکذ  ار  ّتیم  مان  نالف »  » ياج هب  هک 

. تسا بوخ  دنناوخب  رفن  دنچره  دناوخ و  ینمؤم  ره  يارب  ناوتیم  ار  زامن  نیا  دتسرفب . رطخ  فوخرپ و 

نفّدلاۀلیل يارب  رگید  يزامن  - 4

هقدص اب  سپ  تسین ، ربق  لّوا  بش  زا  رتتخس  یتعاس  ّتیم  رب  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  زا 
لّوا تعکر  رد  هک  هنوگ  نیدب  دیراذگب  زامن  تعکر  ود  دیهدب ، هقدـص  نانآ  يارب  دـیتسناوتن  رگا  و  دـینک ، محر  شیوخ  تاوما  هب  نداد 
راـب هد  زین  رثاـکت »  » هروس راـب و  کـی  دـمح »  » هروس مود  تعکر  رد  دوش و  هدـناوخ  راـب  ود  دـیحوت »  » هروس هبترم و  کـی  دـمح »  » هروس

: دوش هتفگ  زامن  مالس  زا  سپ  دوش ، هدناوخ 
، ِتِّیَْملا َِکلذ  ِْربَق  یلا  امَُهباَوث  ْثَْعبا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

، ّتیم نآ  ربق  هب  ار  تعکر  ود  نیا  باوث  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ 
. ٍنالُف ِْنب  ِنالُف 

. ناسرب ینالف  رسپ  ینالف 
اطع رازگزاـمن  هـب  تـّیم و  نآ  هـب  یمیظع  شاداـپ  دـنوادخ  تعاـس  ناـمه  رد  دربـب ) ار  شردــپ  تـّیم و  ماـن  نـالف  نـب  نـالف  ياـج  هـب  )

، دـنکن شومارف  ار  شناگدرم  هک  ناسنا  يارب  تسا  راوازـس  تسا : هتفگ  داعملا » داز   » باتک رد  یـسلجم » هماـّلع   » موحرم [ 1691 .] دنکیم

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 836 

http://www.ghaemiyeh.com


ماگنه هب  ًاصوصخم  دـناهتخود ، مشچ  ینید ، ناردارب  ناشیوخ و  نادـنزرف و  ياهّتبحم  هب  تسا و  هاتوک  ریخ  لامعا  زا  ناشتـسد  هک  ارچ 
يارب و  دوب ، نانآ  دای  هب  هفّرـشم  دهاشم  اههاگترایز و  رد  بجاو و  ياهزامن  زا  دـعب  نینچمه  درک و  اعد  نانآ  يارب  دـیاب  رتشیب  بش  زامن 

قاع شردام ، ردـپ و  تایح  لاح  رد  يدـنزرف  اسب  هچ  تسا : هدـمآ  یتیاور  رد  دروآ . اج  هب  ار  يریخ  لامعا  اهنآ  يارب  و  درک ، اعد  اـهنآ 
لامعا ددرگ و  راکوکین  دنزرف  نیا  ردام ، ردـپ و  توف  زا  سپ  یلو  دنـشاب ؛ دونـشخان  یـضاران و  يو  زا  اهنآ  دـشاب و  نانآ  ترفن ) دروم  )

ردپ و تایح  لاح  رد  يدنزرف  هک  اسب  هچ  دنک و  مهارف  ار  اهنآ  تیاضر  دروآ و  اجب  اهنآ  يارب  ار  يریخ 
1086 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ببـس دـهدیم ، ماجنا  مک  اهنآ  يارب  ریخ  راک  نوچ  ردام  ردـپ و  توف  زا  سپ  یلو  ناـنآ ، هقـالع  دروم  هدوب و  بوخ  راـکوکین و  رداـم ،
. ددرگ شیوخ  ردام  ردپ و  يدونشخان 

كاپ ادخ ، قلخ  ادخ و  قوقح  زا  ار  نانآ  هّمذ  دنک و  ادا  ار  نانآ  ياهضرق  هک  تسا  نآ  ناشیوخ  ریاس  ردام و  ردپ و  يارب  تاریخ  هدمع 
ریجا روما  نآ  يارب  ار  يرگید  اـی  دروآ و  اـجب  دوخ  اـی  ار ، تسا  هدـش  توـف  يو  زا  هک  یتاداـبع  ریاـس  ّجـح و  دـننام  یلاـمعا  دـنادرگ و 

[1692 .] دنک

هام لّوا  زامن  - 5

. تسا هدمآ  هحفص 597 )  ) هام ره  لّوا  لامعا  رد  نآ  حرش  هک  تسا  یتکرب  اب  بوخ و  رایسب  زامن  هام  لّوا  زامن 

یبارعا زامن  - 6

ادخ لوسر  رـضحم  هب  نیـشن  هیداب  يدرم  هک  تسا  هدرک  لقن  يربکع 1693 ] ّلت  خیش  زا  عوبـسالا » لامج   » باتک رد  سوواط » نب  دّیـس  »
رود هنیدم  رهـش  زا  هک  مینکیم  یگدنز  هیداب  رد  ام  داب ! تیادف  مردام  ردپ و  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : دـش و  فّرـشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ار هعمج  زامن  تلیـضف  نآ  ماجنا  اب  هک  اـمرف  ییاـمنهار  یلمع  هب  ارم  موش ، رـضاح  هعمج  زاـمن  يارب  هعمجره ، مناوتیمن  ورنیا  زا  تسا ،
. مزومایب زین  نانآ  هب  ار  لمع  نیا  متشگرب ، ماهداوناخ  هلیبق و  نایم  هب  هک  یتقو  ات  مبایرد ،

: هک تروص  نیدب  ناوخب  زامن  تعکر  ود  دمآ ، الاب  اًلماک  زور  ییانشور  هک  یماگنه  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
هروس هبترم  تفه  دـمح »  » زا سپ  مود ، تعکر  رد  و  قلفلا » برب  ذوعا  لق   » هروس هبترم  تفه  و  دـمح »  » هروس هبترم  کی  لّوا  تعکر  رد 

. ناوخب ار  یسرکلا  ۀیآ  هبترم  تفه  زامن ، مالس  زا  سپ  و  سان » »
تعکر ود  زا  سپ  هک  وحن  نیدـب  ینکیم 1694 ] مامت  مالـس  کی  هب  ار  تعکر  راـهچ  ره  هک  یناوخیم  زاـمن  تعکر  تشه  نآ  زا  سپ 

. یهدیم ماجنا  وحن  نامه  هب  زین  ار  دعب  تعکر  راهچ  یهدیم و  مالس  مراهچ  تعکر  رد  هکلب  یهدیمن ، مالس  یلو  یناوخیم  دهشت 
ار دـحا » هَّللا  وه  لق   » هروس هبترم  جـنپ  تسیب و  و  هَّللا » رـصن  ءاج  اذا   » هروس راب  کی  و  دـمح »  » کی یتعکر  ره  رد  تعکر ، تشه  نیا  رد 

: ناوخب ار  اعد  نیا  هبترم  تفه  زامن  مالس  دّهشت و  زا  سپ  یناوخیم ،
1087 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ای َنیرِخْألا ، َو  َنیلَّوَْألا  َهلا  ای  ِمارْکِْإلاَو ، ِلالَْجلااَذ  ای  ُمُّویَق ، ای  ُّیَح  ای 
يا  ناینیسپ ، ناینیشیپ و  دوبعم  يا  يراوگرزب ، هوکش و  بحاص  يا  هدنیاپ ، يا  هدنز  يا 

ای ِّبَر  ای  ِّبَر  ای  امُهَمیحَر ، َو  ِةَرِخْألاَو  اْینُّدلا  َنمْحَر  ای  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرا 
يا  نم ، راگدرورپ  يا  نم ، راگدرورپ  يا  ترخآ ، ایند و  نابرهم  هدنشخب و  يا  نانابرهم ، نیرتنابرهم 

ای ُهَّللا  ای  ُهَّللا  ای  ُهَّللا  ای  ُهَّللا ، ای  ُهَّللا  ای  ُهَّللا  ای  ِّبَر ، ای  ِّبَر  ای  ِّبَر  ای  ِّبَر  ای  ِّبَر ،
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يا ادـخ ، يا  ادـخ ، يا  ادـخ ، يا  ادـخ ، يا  نم ، راگدرورپ  يا  نم ، راگدرورپ  يا  نم ، راگدرورپ  يا  نم ، راگدرورپ  يا  نم ، راـگدرورپ 
يا  ادخ ، يا  ادخ ،

تـسرف دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ادخ ، نآ  زا  سپ  ینکیم و  بلط  ار  دوخ  تجاح  سپـس  یلْرِفْغاَو  ِِهلآ ، َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُهَّللا ،
.****************** زرمایب ارم  و 

َناْحبُسَو  ییوگیم : ِمیظَْعلا و  ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلا  َةَُّوقالَو  َلْوَحال  ییوگیم : هبترم  داتفه 
منکیم  حیبست  و  تسین ****** تمظع  اب  هبترمدنلب و  دنوادخ  يوس  زا  زج  ییورین  هاگهانپ و  و  ********* 

. ِمیرَْکلا ِشْرَْعلا  ِّبَر  ِهَّللا 
. تسا هبترمدنلب  شرع  راگدرورپ  هک  ار  ییادخ 

رد ار  زامن  نیا  هک  ینمؤم  نز  درم و  ره  درک ، ثوعبم  قح  هب  ارم  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هاـگنآ 
ردـپ و ناهانگ  شناـهانگ و  دـنوادخ  هکنآ  زج  دزیخنرب  شیوخ  ياـج  زا  منکیم و  تنامـض  وا  يارب  ار  تشهب  نم  دـناوخب ، هعمج  زور 

رکذ نآ  رد  قوف  ياعد  یلو  تسا ؛ هدرک  لقن  دّجهتملا » حابصم   » رد زین  یسوط » خیـش   » موحرم ار  زامن  نیا  [ 1695  ...] دزرمایب ار  شردام 
: وگب راب  داتفه  يدش  غراف  زامن  زا  نوچ  دومرف : هکلب  تسا ، هدشن 

[1696 .] ِمیظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلا  َةَُّوق  الَو  َلْوَح  الَو  َمیرَْکلا ، ِشْرَْعلا  ِّبَر  ِهَّللا  َناْحبُس 
. تسین تمظع  اب  هبترمدنلب و  دنوادخ  يوس  زا  زج  ییورین  هاگهانپ و  تسا و  هبترمدنلب  شرع  راگدرورپ  هک  ار  ییادخ  منکیم  حیبست 

ردام ردپ و  شزرمآ  يارب  دنزرف  زامن  - 7

یلْرِفْغا  ِّبَر  ییوگیم : راب  هد  دمح ،»  » هروس زا  سپ  لّوا  تعکر  رد  تسا ، تعکر  ود  زامن  نیا 
نم  اراگدرورپ ، ****************************************** 

1088 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
هک زور  نآ  رد  ار  نانمؤم  همه  مردام و  ردپ و  هبترم و  هد  دمح ، هروس  زا  سپ  مود  تعکر  رد  و  ُباسِْحلا . ُموُقَی  َمْوَی  َنینِمْؤُْمِلل  َو  َّيَِدلاِولَو 

.**************** زرمایب دوشیم  اپرب  باسح 
َنینِمْؤُْمِلل  َو  ًانِمُْؤم  َِیْتَیب  َلَخَد  ْنَِمل  َو  َّيَِدلاِول  َو  یلْرِفْغا  ِّبَر  یناوخیم :

نانز  نادرم و  همه  دندش و  نم  هناخ  دراو  نامیا  اب  هک  یناسک  مامت  مردام و  ردپ و  نم و  اراگدرورپ  ***** 
[1697 .] ًاریغَص ینایَّبَر  امَک  امُهْمَحْرا  ِّبَر  ییوگیم : راب  هد  زین  زامن  مالس  زا  سپ  ِتانِمْؤُْملاَو *

ناشتمحر لومـشم  دـندرک  تیبرت  یکچوک  رد  ارم  اهنآ  هک  هنوگنامه  اراگدرورپ  زرمایب *********************. ار  نامیا  اـب 
. هد رارق 

یبلق ياههسوسو  عفر  يارب  رگید ، یلامعا  زامن و  - 8

بجوم اههسوسو  نیا  دـننکیم  رّوصت  هاگ  دـنوشیم و  راتفرگ  نآ  دـننام  يداقتعا و  روما  رد  يرکف  ياههسوسو  هب  هک  یناـسک  دنرایـسب 
. تسین نینچ  هک  یلاح  رد  دوشیم ، اهنآ  نامیا  لزلزت 

سفن ثیدـح  هب  هکنآ  رگم  درذـگب ، زور  لهچ  وا  رب  هک  تسین  ینمؤم  چـیه  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا 
هیلع مدآ  ترضح  دومرف : ترـضح  نآ  نینچمه  [ 1698 .] درب هانپ  ادـخ  هب  نآ  زا  دراذـگب و  زامن  تعکر  ود  دـش  نینچ  یتقو  دوش ، راچد 
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: وگب تفگ : دش و  لزان  لیئربج  درک ، تیاکش  ادخ  هب  سفن  ثیدح  زا  مالسلا 
ِهَّللِاب  اَّلا  َةَُّوق  الَو  َلْوَح  ال 

نیا هشیمه  هک  دوشیم  هدافتسا  تایاور  نیا  زا  [ 1699 .] دش فرطرب  وا  زا  سفن  ثیدح  تفگ و  ار  رکذ  نیا  مالسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  . 
. تسا نآ  هب  ییانتعایب  ادخ و  هب  ندرب  هانپ  اهنآ ، زا  تاجن  هار  هدوب و  یناطیش  ياههسوسو 

ْنیَد رقف و  هسوسو و  زا  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تمدـخ  يدرم  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  يرگید  ثیدـح  رد 
: وگب رّرکم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  درک . تیاکش  تشاد  هک  ینیگنس 

ًۀَبِحاص ْذِخَّتَی  َْمل  يذَّلا  ِهَِّللُدْمَْحلا  َو  ُتوُمَیال ، يذَّلا  ِّیَْحلا  یَلَع  ُْتلَّکََوت 
رسمه هن  هک  تسا  يدنوادخ  يارب  شیاتس  و  منکیم ، لّکوت  دریمیمن  زگره  هک  ياهدنز  رب 

ِلُّذلا  َنِم  ٌِّیلَو  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ِْکلُْملا ، ِیف  ٌکیرَش  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  ًاَدلَو ، َو ال 
تسوا  يارب  یتسرپرس  یماح و )  ) ّتلذ فعض  رطاخ  هب  هن  دراد و  تموکح  رد  یکیرش  هن  هدرک و  باختنا  دوخ  يارب  يدنزرف  هن  و 

. ًاریبْکَت ُهْرِّبَکَو 
. رامشب گرزب  رایسب  ار  وا  و 

1089 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
مقزر دومن و  ادا  ار  مْنیَد  درک و  لیاز  ارم  هسوسو  دنوادخ  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : تشگزاب و  ادـخ  لوسر  دزن  هب  درم  نآ  یتّدـم  زا  سپ 

: وگب دش - ادیپ  یّکش  تبلق  رد  هک  هاگنآ  ناطیش - ياههسوسو  عفر  يارب  هدش ، تیاور  نینچمه  [ 1700 .] درک دایز  ار 
[1701 .] ٌمیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َوُه  َو  ُنِطاْبلاَو ، ُرِهاَّظلاَو  ُرِخْألاَو ، ُلَّوَْألا  َوُه 

. تساناد زیچ  ره  هب  وا  تسوا و  ناهنپ  ادیپ و  رخآ و  لّوا و 
یشکیم تاهنیس  هب  ار  تتسد  هک  یلاح  رد  ناطیـش ، ياههسوسو  عفر  يارب  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يرگید  ثیدح  رد  نینچمه 

: وگب
ِِیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلا  َةَُّوق  َو ال  َلْوَحالَو  ِهَّللا ، ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ِهَّللِاب ، َو  ِهَّللا  ِمِْسب 

هبترمدنلب  دنوادخ  يوس  زا  زج  ییورین  هاگهانپ و  تسادخ و  هداتسرف  دّمحم  ادخ ، تاذ  هب  ادخ و  مان  هب 
. ُرَذْحا ام  یّنَع  ْحَْسما  َّمُهَّللا  ِمیظَْعلا ،

. يادُزب نم  زا  مکانمیب  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  ایادخ  تسین ، تمظع  اب  و 
نینچمه [ 1702 .] دش دـهاوخ  فرطرب  هسوسو  نآ  هَّللاءاشنا  هک  ییوگیم  هبترم  هس  ار  رکذ  نیا  یـشکیم و  دوخ  مکـش  هب  تسد  هاگنآ 

: تسا ّرثؤم  زین  روما  نیا  هسوسو ، عفر  يارب  هدمآ  تایاور  رد  هچنآ  قبط 
تّدـم هب  نتفرگ  هزور  و  [ 1707 [،] ناسین 1706 بآ  ندیماشآ  [، 1705] رانا ندروخ  ندرک 1704 ،] كاوسم  [، 1703] ردس اب  رس  نتسش 

: دیوگب نینچمه  و  هام 1708 ] طسو  زا  هبنشراهچ  هام و  رخآ  هام و  لّوا  هبنش  جنپ  زا  تسا  ترابع  هک  هام ؛ ره  زا  زور  هس 
ْنِم  ِّیِضَّرلا  ٍدَّمَحُِمب  ُذوُعا  َو  ِّيِوَْغلا ، ِناْطیَّشلا  َنِم  ِّيِوَْقلا  ِهَّللِاب  ُذوُعا 

هدیدنسپ  ِلوسر )  ) دّمحم هب  ءوس ، ِردق  اضق و  زا  و  مربیم ، هانپ  اناوت  يادخ  هب  هدننک  هارمگ  ناطیش  ّرش  زا 
[1709 .] َنیعَمْجا ِساَّنلا  َو  ِۀَّنِْجلا  ِّرَش  ْنِم  ِساَّنلا  ِهلِاب  ُذوُعا  َو  َیُِضق ، َو  َرُِّدق  ام  ِّرَش 

. مربیم هانپ  مدرم  دنوادخ  هب  سنا  ّنج و  یمامت  ّرش  زا  و  مربیم ، هانپ 

1090 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
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نیقی هب  و  دیشوک ، اهنآ  عفد  رد  دیاب  اههشیر  ندرک  ادیپ  اب  هک  دراد  یحور  یمـسج و  فلتخم  ياههشیر  اههسوسو  هک  تشاد  هّجوت  دیاب 
دایز هک  یناسک  و  یلمع ) يداقتعا و  لئاسم  هب  یفاک  یهاگآ  ملع و  زا  دـعب  هّتبلا   ) تسا ناـمرد  ّمهم  قرط  زا  یکی  هسوسو  هب  ییاـنتعایب 

. دوب دنهاوخ  باذع  رد  ًامئاد  دننک  انتعا  نآ  هب 
نآ عفد  هار  نیرتّرثؤم  نیرتهب و  تسا ، دایز  رایـسب  تساجن ، تراهط و  دـننام  يروما  رد  ًاـصوصخم  تاداـبع  یلمع و  لـئاسم  رد  ساوسو 

ندیشک بآ  يارب  اًلثم )  ) اهنآ هک  دنیبب  دنک و  هاگن  نانمؤم  زا  یلومعم  دارفا  هب  هک  تسا  نیا  ماکحا ) یعرـش و  لئاسم  رب  یهاگآ  زا  سپ  )
هدشن كاپ  دیوگیم  دنکیم و  هسوسو  ناطیـش  دنچره  دنک ، تعانق  هزادنا  نامه  هب  دننکیم  فرـصم  بآ  هزادنا  هچ  دوخ  سابل  ای  ندب 

! میریگیم هدهع  رب  ار  وا  لامعا  ّتیلوئسم  ام  هک  دنکن  اهکش  نیا  هب  انتعا  زگره  تسا .

نارکمج دجسم  زامن  - 9

یناوارف تاکرب  راثآ و  ياراد  دیدرگ و  انب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  رما  هب  هک  تسا  هدش  عقاو  مق  سّدقم  رهش  یکیدزن  رد  نارکمج  دجسم 
. تسا

عقاو يرادیب  رد  هک  تیاکح  نامه  رد  تسا و  هدرک  لقن  ار  نآ  يانب  ناتـساد  بقاثلا » مجن   » باتک رد  يرون » نیـسح   » ازریم جاح  موحرم 
ناشن تبغر  ناکم  نیا  هب  وگب  مدرم  هب  تسا : هدمآ  ینارکمج  هلثُم  نسح  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  لقن  هب  باوخ ، رد  هن  هدش 

: دنراذگب زامن  تعکر  راهچ  اجنآ  رد  دنرامشب و  منتغم  ار  نآ  دنهد و 
رکذ راب  تفه  دنناوخب و  دـحا » هَّللا  وه  لق   » هروس هبترم  تفه  و  دـمح »  » هبترم کی  یتعکر  ره  رد  هک  دجـسم  ّتیحت  زامن  تعکر  ود  - 1
تفه هدجس  رد  هدمحب و  میظْعلا و  ّیبر  ناحبس  دیوگب  راب  تفه  عوکر  رد   ) دنیوگب ار  دوجـس  رکذ  زین  راب  تفه  هدجـس  ره  رد  عوکر و 

(. هدمحب یلعألا و  ّیبر  ناحبس  دیوگب  راب 
كاّیا  » هلمج هب  نوچ  دـنک و  زاغآ  ار  دـمح »  » هروس لّوا  تعکر  رد  هک ، وحن  نیا  هب  دـناوخب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  زاـمن  تعکر  ود  - 2

هَّللا وه  لق   » هروس هبترم  کی  هاگنآ   ) دناوخب رخآ  ات  ار  دمح  هّیقب  سپـس  دیامن و  رارکت  ار  نآ  هبترم  دص  دیـسر ، نیعتـسن » كاّیا  دـبعن و 
راب کی  زامن  زا  سپ  دهد . ماجنا  تروص  نیمه  هب  زین  ار  مود  تعکر  دـیوگب و  هبترم  تفه  ار  دوجـس  عوکر و  رکذ  و  دـناوخب ) ار  دـحا »

: دیوگب
هَّللا  اَّلا  َهلا  ال 

. دتسرفب تاولص  راب  دص  دراذگب و  هدجس  هب  رس  هاگنآ  دیوگب ؛ ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  حیبست  سپس  و 
: » دومرف مالسلا  هیلع  نامز  ماما 

ِقیتَْعلا  ِْتیَْبلا  ِیف  یّلَص  امَّناَکَف  امُهاّلَص  ْنَمَف 
[1710 «.] تسا هدناوخ  زامن  هبعک  رد  ایوگ  دهد  ماجنا  وحن ) نیا  هب   ) ار زامن  ود  نیا  سک  ره   ؛

1091 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

بش زامن  - 10

تسا هدش  هیـصوت  رایـسب  شماجنا  دراد و  یناوارف  شاداپ  دایز و  شزرا  راثآ و  هک  تسا  فورعم  رایـسب  یّبحتـسم  ياهزامن  زا  بش  زامن 
(. تشذگ هحفص 937  مجنپ ، شخب  رد  نآ  ماجنا  ّتیفیک  نینچمه  نآ و  شاداپ  بش ، زامن  بادآ  )

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  هب  لّسوت  زامن  - 11
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دیدـش راشف  رد  یحور  رظن  زا  هک  ياهنوگ  هب  یـشاب  هتـشاد  یّمهم  تجاح  هاگره  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد 
ورب و هدجـس  هب  هاگنآ  وگب ، ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  حیبست  سپـس  ریبکت و  راب  هس  زامن ، زا  سپ  ناوخب و  زامن  تعکر  ود  یـشاب ،

: » وگب هبترم  دص 
ینیثیغا  ُۀَمِطاف  یتالْوَم  ای 

هبترم هد  دص و  ار  هلمج  نیمه  ورب و  هدجـس  هب  رگید  راب  وگب ، راب  دص  ار  هلمج  نیمه  راذـگب و  نیمز  رب  ار  تروص  تسار  تمـس  سپس 
هّیـضرم يارهز  ترـضح  و  . ) دزاسیم هدروآرب  هَّللاءاشنا  هک  هاوخب  دنوادخ  زا  ار  دوخ  تجاح  سپـس  دوشیم ) راب  ًاعومجم 310  ، ) وگب

[1711 (.] دومن دهاوخ  تعافش  تجاح ، نآ  ندمآرب  يارب  دنوادخ  هاگشیپ  رد  هَّللاءاشنا  مالسلا  اهیلع 

تجاح زامن  - 12

هیلع قداص  ماما  هک  دناهدرک  لقن  یسوط » خیش   » و دیفم » خیش  «، » قودص خیـش  «، » سوواط نب  دّیـس   » دننام املع ، زا  يرایـسب  ار  زامن  نیا 
ون و یسابل  نک و  لسغ  هعمج  زور  رد  ریگب ، هزور  ار  هعمج  ات  هبنـشراهچ  زا  یلاوتم  زور  هس  يراد ، یّمهم  تجاح  هاگره  دومرف : مالـسلا 

نک دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  اهتسد  زامن ، زا  سپ  و  ناوخب ، زامن  تعکر  ود  ورب و  زاب ) ياضف  رد  ای   ) تاهناخ ماب  يالاب  شوپب و  هزیکاپ 
: وگب و 

ُهَّن  اَو  َِکتَِّینادَمَصَو ، َِکتَِّینادْحَِوب  یتَفِْرعَِمل  َِکتَحاِسب  ُْتلَلَح  ّینا  َّمُهَّللا 
یسک  و  مدیزگ ، تماقا  تهاگرد  هب  تیزاینیب  یگناگی و  هب  متخانش  رطاخ  هب  ایادخ 

ْتَرَهاظَت  امَّلُک  ُهَّن  ِّبَر ا  ای  ُتِْملَع  ْدَقَو  َكُْریَغ ، یتَجاح  ِءاضَق  یلَع  َرِداق  ال 
هچ  ره  نم  راگدرورپ  يا  هک  متسناد  نیقی  هب  و  درادن ، ار  متجاح  ندروآ  رب  ییاناوت  وت  زج 

اذَک َو  اذَک  ُّمَه  ِینَقَرَط  ْدَقَو  َْکَیلا ، یتَقاف  ْتَّدَتْشا  َّیَلَع ، َُکتَمِْعن 
. هدش دراو  نم  رب  نآ  نیا و  هودنا  و  دوشیم ، رتشیب  وت  هب  مزاین  دوش ، رگهولج  نم  رب  تیاهتمعن 

ُْریَغ ٌِملاع  ِهِفْشَِکب  َْتنا  َو  دهد : همادا  هاگنآ  دنک و  رکذ  ار  دوخ  تجاح  اذک » اذک و   » هملک ياج  هب  * 
ياناد  نآ  ندرک  فرطرب  يارب  وت  و  **************************** 

1092 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ِلابِْجلا  یَلَع  ُهَتْعَضَو  يذَّلا  َکِمْسِاب  َُکلَئْساَف  ٍفِّلَکَتُمُْریَغ ، ٌعِساو  ٍمَّلَعُم ،

يداهن  اههوک  رب  هک  یمان  ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا  سپ  دزادنین ، تمحز  هب  ار  وت  تاهدرتسگ  تمحر  و  یمیلعتیب ،
، ْتَرَثَْتناَفِموُجُّنلا یَلَع  َو  ْتَّقَْشناَف ، ِتاومَّسلایَلَع  ُهَتْعَضَو  َو  ْتَفُِسنَف ،

، دندش هدنکارپ  يداهن ، ناگراتس  رب  و  دندش ، هتفاکش  يداهن و  اهنامسآ  رب  دندش و  یشالتم  و 
یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َْدنِع  ُهَْتلَعَج  يذَّلاِقَْحلِاب  َُکلَئْساَو  ْتَحِطُسَف ، ِضْرَْألا  یَلَعَو 

دورد هک  دّمحم - دزن  رد  يداد  رارق  هک  یّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا  و  دش ، هدرتسگ  يداهن و  نیمز  رب  و 
ٍرَفْعَج َو  ٍدَّمَُحمَو ، ٍِّیلَعَو  ِْنیَسُْحلاَو ، ِنَسَْحلا  َو  ٍِّیلَع  َْدنِع  َو  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا 

رفعج دّمحم و  یلع و  نیسح و  نسح و  یلع و  دزن  رد  و  داب - شکاپ  نادناخ  وا  رب  ادخ 
ْنا  ُمالَّسلا ، ُمِْهیَلَع  ِۀَّجُْحلاَو  ِنَسَْحلاَو ، ٍِّیلَع  َو  ٍدَّمَُحم ، َو  ٍِّیلَع  َو  یسُوم  َو 

- داب ناشیا  رب  ادخ  دورد  هک  تّجح - ترضح  نسح و  یلع و  دّمحم و  یلع و  یسوم و  و 
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یلَرِّسَُیتَو  یتَجاح  یل  َیِضْقَت  ْناَو  ِِهْتَیب ، ِلْها  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت 
نم  رب  ار  شیراوشد  يروآرب و  ار  متجاح  و  یتسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب 

َکَلَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْناَو  ُدْمَْحلا ، َکَلَف  َْتلَعَف  ْناَف  اهَّمِهُم ، ینَیِفْکَت  َو  اهَریسَع ،
، ینکن ای  ینک  نینچ  رگا  سپ  ینک ، تیافک  ار  نآ  ياهيرورض  ینادرگ و  ناسآ 

یف  ٍِفئآحالَو  َِکئآضَق ، یف  ٍمَهَّتُم  الَو  َکِمْکُح ، یف  ٍِرئآج  ُْریَغ  ُدْمَْحلا ،
تلادع  زا  هدوبن و  مهّتم  تیرواد  رد  و  ياهدرکن ، یمتس  ملظ و  تنامرف  رد  تسوت و  نآ  زا  ساپس  دمح و 

یّتَم  َْنب  َُسنُویَنا  َّمُهَّللا  ییوگیم : يراذگیم و  نیمز  ربار  دوخ  هنوگ  سپس  َِکلْدَع *
یّتم  رسپ  سنوی  وت  هدنب  ایادخ  یتسین ************************* نادرگيور 

َكُْدبَع  اَن  َو ا  َُهل ، َْتبَجَتْساَف  َكُْدبَع  َوُهَو  ِتوُْحلا  ِنَْطب  یف  َكاعَد  َكُْدبَع ،
ماوت  هدنب  زین  نم  يدومن و  شتباجا  وت  دوب و  وت  هدنب  هک  یلاح  رد  دناوخ  یهام  مکش  رد  ار  وت 

یل  ْبِجَتْساَف  َكوُعْدا 
. امرف تباجا  ارم  سپ  مناوخیم  ار  وت  و 

[1712 .] دزاسیم هدروآرب  ار  متجاح  دنوادخ  مناوخیم و  ار  اعد  نیا  مراد ، یتجاح  دوشیم  رایسب  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
1093 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

تاجاح ندش  هدروآرب  يارب  رگید  يزامن  - 13

: مدرک ضرع  مدش و  بایفرش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ریـصق  میحّرلادبع  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک » موحرم  »
هانپ ادخ  لوسر  هب  یتشاد ، یتجاح  هاگره  نک ، اهر  ار  دوخ  یعارتخا  ياعد  دومرف : ترـضح  ماهتخاس ! ییاعد  مدوخ  دزن  زا  موش ، تیادف 

لـسغ دومرف : مروآ ؟ اـجب  ار  نآ  هنوـگچ  متفگ : نک . هیدـه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هب  ار  نآ  راذـگب و  زاـمن  تعکر  ود  ربـب و 
: ییوگیم دیسر  نایاپ  هب  زامن  هک  یتقو  حبص ) زامن  تعکر  ود  لثم   ) یناوخیم زامن  تعکر  ود  سپس  ینکیم و 

یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ُمالَّسلا ، ُعِجْرَی  َْکَیلا  َو  ُمالَّسلا ، َْکنِم  َو  ُمالَّسلا ، َْتنا  َّمُهَّللا 
رب ایادخ  یتمالس  ددرگیم  زاب  وت  يوس  هب  یتمالس و  تسوت  ِبناج  زا  ییوت و  لماک  تمالس  ایادخ 

ِۀَِّمئَْألا َحاوْرا  َو  َمالَّسلا ، یِّنِم  ٍدَّمَُحم  َحُور  ْغَِّلب  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم 
ناماما  حاورا  دّمحم و  حور  هب  ارم  مالس  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و 

ُۀَمْحَر َو  ْمِْهیَلَع  ُمالَّسلاَو  َمالَّسلا ، ُمُْهنِم  َّیَلَع  ْدُدْراَو  یمالَس  َنیقِداَّصلا 
تمحر  دورد و  نادرگزاب و  نم  هب  ار  اهنآ  مالس  ناسرب و  نیتسار 

ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللاِلوُسَر  یلا  یّنِم  ٌۀَّیِدَه  ِْنیَتَعْکَّرلا  ِْنیَتاه  َّنا  َّمُهَّللا  ُُهتاکََربَو ، ِهَّللا 
ادخ دورد  هک  تسادخ - هداتسرف  هب  نم  بناج  زا  ياهیده  تعکر  ود  نیا  ایادخ  داب ، ناشیا  رب  ادخ  تاکرب  و 

َِیلَو  ای  َِکلوُسَر ، یف  َو  َکیف  ُتْوَجَرَو  ُْتلَّما  ام  امِْهیَلَع  یْنِبثاَف  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع 
تسرپرس  يا  هد ، رارق  مراد ، وزرآ  تاهداتسرف  وت و  زا  هچنآ  تعکر  ود  نیا  رد  ارم  شاداپ  سپ  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب 

ًاّیَح ای  ُمّویَق ، ای  ُّیَح  ای  ییوگیم : هبترم  لهچ  يوریم و  هدجس  هب  سپس  َنینِمْؤُْملا *
ياهدنز  يا  هدنیاپ ، يا  هدنز  يا  نانمؤم ********************************

. َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  ِمارْکِْإلاَو ، ِلالَْجلااَذ  ای  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ُّیَح ال  ای  ُتوُمَیال ،
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. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  يراوگرزب ، هوکش و  بحاص  يا  تسین ، وت  زج  يدوبعم  هک  ياهدنز  يا  يریمیمن ، زگره  هک 
نیمز رب  ار  تروص  پچ  بناج  نآ  زا  سپ  یناوخیم ، هبترم  لهچ  ار  اعد  نیا  يراذـگیم و  نیمز  يور  ار  تروص  تسار  بناج  هاـگنآ 
هبترم لهچ  يرادیمرب و  نامسآ ) تمس  هب   ) ار دوخ  ناتسد  ینکیم و  دنلب  ار  رـس  هاگنآ  یناوخیم . ار  اعد  نیا  هبترم  لهچ  يراذگیم و 

یهدیم و ناکت  عّرـضت  تمالع  هب  ار  تسار ) تسد   ) هراشا تشگنا  يراذگیم و  دوخ  ندرگ  هب  ار  تسد  سپـس  یناوخیم ؛ ار  اعد  نیا 
: ییوگیم هیرگ  تلاح  اب  يریگیم و  پچ  تسد  اب  ار  دوخ  نساحم  دعب ، هلحرم  رد  یناوخیم . هبترم  لهچ  ار  اعد  نیا 

1094 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
َِکْتَیب  ِلْها  یلا  َو  یتَجاح  َْکَیلا  َو  ِهَّللا  َیلا  اوُکْشا  ِهَّللا ، َلوُسَر  ای  ُدَّمَُحم  ای 

نادناخ  وت و  هب  منکیم و  هوکِش  ادخ  هاگرد  هب  ادخ ، هداتسرف  يا  دّمحم  يا 
ادـخ هاگرد  هب  ار  مزاین  امـش  هطـساو  هب  و  مدـنمزاین ، ترگتیادـه  هدجـس  هب  سپـس  یتَجاح  یف  ِهَّللا  َیلا  ُهَّجََوتا  ْمُِکب  َو  یتَجاـح  َنیدِـشاَّرلا 

.********* مربیم
یلَع  ِّلَص  ییوگیم : سپس  ُهَّللا ...  ای  ُهَّللا  ای  ُهَّللا  ای  ییوگیم : سفن  کی  ردق  هب  يوریم و 

نادناخ  دّمحم و  رب  ادخ ********* يا  ادخ ، يا  ادخ ، يا  ****************** 
. اذَک َو  اذَک  یب  ْلَْعفا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم 

. نک نانچ  نینچ و  نم  دروم  رد  تسرف و  دورد  شکاپ 
زا هک  مهدیم  تنامـض  دـنوادخ  بناج  زا  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ییوگیم .) ار  دوخ  تجاـح  ریخا ، هلمج  نیا  ياـج  هب  (و 

[1713 .] هَّللاءاشنا دوش ، هدروآرب  وت  تجاح  هکنآ  رگم  ینکن  تکرح  شیوخ  ياج 

اهيراوشد اهیتخس و  عفر  يارب  زامن  - 14

زامن تعکر  ود  رهظ  تقو  يداتفا ، یتخـس  ترـسع و  هب  دوش و  راوشد  وت  رب  يراک  هاگره  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
 » ات هروس  يادتبا  زا  حتف »  » هروس و  هَّللا » وه  لق   » و دمح »  » هروس لّوا  تعکر  رد  ناوخب ؛

ًازیزَع ًارْصَن  ُهَّللا  َكَرُْصنَی  َو 
هدیـسر هبرجت  هب  زاـمن  نیا  ریثأـت  ناوـخب . ار  حرـشن » مـلا   » هروـس و  دـیحوت » «، » دـمح  » هروـس مود  تـعکر  رد  ناوـخب و  ار  موـس ) هـیآ  « )

[1714 .] تسا

يزور ندش  دایز  يارب  زامن  - 15

یگدنز مراد و  ضرق  مدنملایع و  نم  هَّللا  لوسر  ای  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  يدرم  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد 
ماهداوناخ هب  منک و  ادا  ار  مضرق  مناوتب  ات  دـنک ، دایز  ار  میزور  دـنوادخ  شندـناوخ ، اب  ات  زومایب  ییاعد  نم  هب  درذـگیم ، تخـس  نم  رب 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مسرب .
روآ و اجب  یکین  هب  ار  نآ  دوجـس  عوکر و  ناوخب و  زامن  تعکر  ود  سپـس  ریگب ؛ طیارـش ) بادآ و  رظن  زا   ) یلماک يوضو  ادخ  هدنب  يا 

: وگب زامن  زا  سپ 
ِۀَمْحَّرلا ِِّیبَن  َکِِّیبَن  ٍدَّمَحُِمب  َْکَیلا  ُهَّجََوتا  ُمیرَک ، ای  ُدِحاو  ای  ُدِجام  ای 

تمحر  ربمایپ  دّمحم ، تربمایپ  هطساو  هب  هدنشخب ، يا  هناگی  يا  دنمجرا  يا 
1095 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
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ّیبَر  ِهَّللا  َیلا  َِکب  ُهَّجََوتا  ّینا  ِهَّللاَلوُسَر ، ای  ُدَّمَُحم  ای  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
نم  راگدرورپ  ادخ ، هب  وت  هطساو  هب  ادخ ، هداتسرف  يا  دّمحم  يا  ماهدومن ، ور  وت  هب  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  - 

، ِِهْتَیب ِلْها  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َّمُهَّللا  َُکلَئْساَو  ٍءْیَش ، ِّلُک  ِّبَرَو  َکِّبَرَو 
یتسرف  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  هب  هک  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  و  ماهدومن ، ور  زیچ  همه  وت و  و 

ِِهب  ُُّملا  ًاعِساو ، ًاقْزِر  َو  ًاریسَی ، ًاْحتَفَو  َِکتاحَفَن ، ْنِم  ًۀَمیرَک  ًۀَْحفَن  َُکلَئْسا  َو 
هدومن  فرطرب  ار  میناشیرپ  نآ  اب  هک  یعیسو  يزور  ناسآ و  شیاشگ  تیایاده و  زا  دنمشزرا  ياهیده  مهاوخیم  وت  زا  و 

[1715  ] یلایِع یلَع  ِِهب  ُنیعَتْساَو  یْنیَد  ِِهب  یْضقا  َو  یثَعَش 
. میامن يرای  ار  ماهداوناخ  نآ  اب  منک و  ادا  ار  مضرق  و 

- تایاور قبط  وا - ياعد  ّالا  دهد و  ماجنا  يزور  لیصحت  يارب  ار  مزال  یعس  شالت و  ناسنا  هک  تسا  نآ  زا  دعب  تاروتسد  نیا  مامت  هّتبلا 
. دوشیمن باجتسم 

يزور بلط  رد  رگید  يزامن  - 16

یتخس راشف و  رد  تفر و  نیب  زا  دوب  متـسد  رد  لاوما  زا  هچنآ  مدرک : ضرع  مدمآ و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  دیوگیم  یـصخش 
. مدرک اهر  ار  نآ  هیامرـس  نتـشادن  رطاخ  هب  یلو  يرآ ، متفگ  يراد ؟ یناّکد  رازاب  رد  اـیآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  متفرگ . رارق  یناوارف 
ود يور ، نوریب  لزنم  زا  هکنآ  زا  شیپ  یلو  نیـشنب ؛ اـجنآ  نک و  وراـج  ار  نآ  تاهزاـغم ، ِرـس  ورب  یتشگرب  هفوک  هب  یتـقو  دومرف : ماـما 

: وگب زامن  زا  سپ  راذگب و  زامن  تعکر  راهچ  ای  تعکر 
َْکَیلا  ُءَْربا  َِکتَُّوق ، َو  َِکلْوَِحب  ْنِکل  َو  ٍةَُّوق ، َو ال  یّنِم  ٍلْوَح  ِالب  ُتْهَّجََوت 

یناوت  ورین و  ره  زا  و  ماهدومن ، هّجوت  وت  هب  دوخ  يورین  ناوت و  اب  هن  وت ، يورین  ناوت و  هب 
ْنِم  یْنقُزْراَف  َّمُهَّللا  یتَُّوق  َْکنِم  َو  یلْوَح  َْتناَف  َِکب ، اَّلا  ِةَّوُْقلاَو  ِلْوَْحلا  َنِم 

يزور  تاهدرتسگ  فطل  زا  ایادخ  میورین ، تسوت  بناج  زا  تسوت و  زا  نم  ناوت  سپ  میوجیم ، يرازیب  وت  زج 
ُهَّناَف ال َِکتِیفاع ، یف  ٌِضفاخ  اَن  َو ا  ًابِّیَط ، ًاریثَک  ًاقْزِر  ِعِساْولا  َِکلْضَف 
، ماوت بناج  زا  یتمالس  دنمزاین  نم  و  نک ، میاطع  هزیکاپ  ِناوارف 

. َكُْریَغ ٌدَحا  اهُِکلْمَی 
. تسین نآ  کلام  وت  زج  یسک  هک  ارچ 

1096 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
نایاپراهچ و دوخ  يارب  هک  اجنآ  ات  درک ، داـیز  ارم  يزور  دـنوادخ  مدرک و  لـمع  مالـسلا  هیلع  ماـما  روتـسد  هب  زین  نم  دـیوگیم : يوار 

طرش هک  میتفگ  لبق  ثیدح  لیذ  رد  هک  تسا  يزیچ  رب  دهاش  ثیدح  نیا  زاغآ  [ 1716 .] متخاس هناخ  دوخ  يارب  مدیرخ و  يرگید  لاوما 
. تسا شاعم  رما  رد  شیوخ  ناوت  رادقم  هب  شالت  اهاعد ، نیا  یلوبق 

1099 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

هقیقع بادآ  يدام و  يونعم و  تالکشم  لح  يارب  اعد  متشه : شخب 

هتکن دنچ  يروآدای  اعد و  تّیمها  همّدقم :
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تادابع نیرتمهم  زا  شیاین و  لکـش  نیرتابیز  قلاخ و  اب  قلخ  هطبار  نیرتهب  اعد  دش ، هتفگ  باتک  همّدـقم  رد  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگنامه 
. تسا

اـضاقت گرزب  دـنوادخ  زا  شیاعد  رد  هک  تسا  یتاجاح  زا  شیب  رایـسب  دوشیم  هدـننکاعد  بیـصن  اعد  ِدوخ  زا  هک  يونعم  تاکرب  هاـگ 
. دنکیم

، هدرک دایز  هدنیآ  هب  ار  وا  ِدیما  دهدیم ؛ شیازفا  ار  وا  یناحور  طاشن  هدرک و  فیطلت  ار  وا  حور  دنکیم و  کیدزن  ادـخ  هب  ار  ناسنا  اعد 
. تسادخ هب  قشع  هَّللاتفرعم و  هچیرد  اعد  نیا ، رب  هفاضا  دشخبیم . ییاهر  یگدرسفا  سأی و  كانلوه  هّرد  رد  طوقس  زا  و 

يارب و  تسا ، هدیـسر  توبث  هب  هدـش و  هبرجت  رایـسب  يونعم  يّدام و  تالکـشم  ّلح  رد  اهاعد  ریثأـت  رگید ، يوس  زا  وسکی ؛ زا  همه  اـهنیا 
. دشابیمن دیدرت  ياج  دنراد ، نامیا  وا  تمحر  فطل و  تردق و  دنوادخ و  هب  هک  اهنآ 

مهیلع نیموصعم  زا  هک  يربتعم  ِتایاور  رد  ساـسا ، نیمه  رب  تسا و  هدومرف  نیمـضت  ار  تباـجا  و  هدومن ، توعد  ندرک  اـعد  هب  ار  اـم  وا 
، ددرگ يروآعمج  اهنآ  همه  رگا  هک  تسا  هدـش  نایب  نانمؤم  ِيّدام  يونعم و  تالکـشم  ّلح  يارب  يدایز  ياهاعد  هدیـسر  اـم  هب  مالـسلا 

. دهدیم لیکشت  ار  یگرزب  باتک 
اـضاقت اـهنآ  زا  ًاّدـج  مینارذـگیم و  زیزع  ناگدـنناوخ  رظن  زا  میاهتفاـی  ربـتعم  بتک  رد  هـک  ار  نآ  زا  یّمهم  شخب  هعوـمجم  نـیا  رد  اـم ،

نیا ناگدنـسیون  دیـسر ، ارف  اعد  تباجتـسا  ّناظم  داد و  تسد  اهنآ  هب  یلاعتيراب  هاگرد  هب  عّرـضت  اـعد و  لاـح  هک  یماـگنه  هب  مینکیم 
. دنیامرف دای  ریخ  ياعد  هب  دننکن و  شومارف  زین  ار  روطس 

1100 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
: تسا مزال  هتکن  دنچ  يروآدای  اهاعد  نایب  رد  دورو  زا  لبق 

رد ارچ ؟ اعد  تباجا  مدـع  رارـصا ، حاحلا و  همه  نآ  اب  هک  دـننکیم  بّجعت  ناگدـننکاعد  دـسریمن و  تباجا  هب  اهاعد  دوشیم  هاـگ  - 1
زاغآ رد  ار  یثحب  اعد ، تباجتـسا  طیارـش  هنیمز  رد   ) دـناهدرکن مهارف  ار  اـعد  تباجتـسا  طیارـش  مینیبیم  مینکیم ، ّتقد  یتقو  هک  یلاـح 

(. دیدنب راک  هب  دییامرف و  هعلاطم  ّتقد  هب  ار  نآ  رگید  راب  میتشاد ؛ باتک 
رد تسا . ربخیب  نآ  زا  وا  ِدوخ  یلو  تسوا  نایز  هب  زیچ  نآ  عقاو  رد  هک  دبلطیم  ادخ  زا  ار  يزیچ  دوجو ، مامت  اب  ناسنا  دوشیم  هاگ  - 2

! دنکیم ظفح  وا  يارب  ار  اعد  شاداپ  یلو  دشخبیم ؛ تاجن  رطخ  زا  ار  وا  دزاسیمن و  هدروآرب  ار  وا  هتساوخ  میحر  دنوادخ  اج  نیا 
نامحر و ِدـنوادخ  دوریم ، ورف  يربخیب  تلفغ و  رد  دـنکیم و  اـهر  ار  ادـخ  هناـخ  ِرد  اـعد ، تباـجا  ضحم  هب  ناـسنا  دوشیم  هاـگ  - 3

. ددرگ يرتنوزفا  تایانع  لومشم  ات  دبوکب  رتشیب  ار  وا  هناخ  ِرد  دنک و  شیاین  رتشیب  ات  دزادنایم ، ریخأت  هب  ار  شیاعد  تباجا  میحر ،
عفر يارب  ششوک  شالت و  نودب  دننکیم و  اهر  هداد  رارق  تالکشم  ّلح  يارب  دنوادخ  هک  ار  یبابـسا  اههار و  دارفا ، زا  یخرب  یهاگ  - 4

يّدام و تالکـشم  عفر  يارب  ار  یبابـسا  بابـسالاّببسم »  » ِدـنوادخ هک  یلاح  رد  دـنوریم ، اعد  غارـس  هب  طقف  اهيراوشد ، ّلح  اـهزاین و 
یهورگ اّما  تسا ؛ هداد  رارق  دهج  ّدـج و  هیاس  رد  هاگ  و  نادراک ، دارفا  هب  هعجارم  رد  هاگ  تعیبط ، لد  رد  هاگ  ار  اهنآ  هداد و  رارق  يونعم 

هب ار  همه  دیماان ، سویأم و  دـنباییمن ، تباجا  زا  يرثا  نوچ  دـنوریم و  راکذا  هیعدا و  غارـس  نیـسخن  ماگ  رد  روما ،» نیا  نتخاس  اهر   » اب
نآ غارـس  هب  دیاب  دشیم و  لصاح  نآ  دننام  تروشم و  شـشوک و  شالت و  قیرط  زا  اهنآ  دوصقم  هک  یلاح  رد  دنرگنیم ؛ دـیدرت  هدـید 

هجیتن هب  دندرکن و  نینچ  یلو  دـنتفرگیم ، هرهب  زین  هیعدا  نیا  زا  دـیاب  تالکـشم ، ّلح  تهج  رد  شـشوک  شالت و  اب  ماگمه  دـنتفریم و 
. دندیسرن

، دناوخب ار  اهاعد  نیا  ناحتما  يارب  ای  دیدرت  اب  دـهاوخب  یـسک  رگا  دراد . اهاعد  تباجا  رد  یّمهم  ریثأت  زین  اعد  راثآ  هب  نامیا  داقتعا و  - 5
. دسرب دوصقم  هب  رتمک  تسا  نکمم 

هب اعد  هک  هنوگ  نامه  مینادـب  میوش و  هتـسخ  يریگیپ  زا  میـشاب و  نارگن  تحاران و  اعد  تباجا  ریخأت  رطاخ  هب  دـیابن  زگره  لاـح ، ره  هب 
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. دشابیم ام  عفن  هب  زین  تباجا  رد  ریخأت  تسام ، دوس 
ندیسر يارب  شزرارپ ، اوتحمرپ و  ياهاعد  زا  یتمسق  رکذ  هب  باتک  زا  شخب  نیا  رد  میدرگیمزاب و  نخـس  لصا  هب  هاتوک ، همّدقم  نیا  اب 

هب تالکـشم  ّلح  رد  نآ  ریثأت  هک  ییاهاعد  هژیو  هب  مینکیم ، هراشا  تسا  هدـش  هتفرگ  ربتعم  بتک  زا  هک  يونعم  يّدام و  ياههتـساوخ  هب 
. تسا هدش  هبرجت  ناگرزب  هلیسو 
1101 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

يورخا يویند و  تاجاح  ندمآرب  يارب  ییاهاعد  - 1

رد یّمهم  ریثأت  اهنآ ، ياوتحم  یناعم و  هب  هّجوت  اب  اهنآ  ندناوخ  هک  هدمآ  ییاوتحمرپ  ياهرکذ  بلاج و  ياهاعد  ام ، ییاور  ياهباتک  رد 
هیعدا و بتک  رد  ار  تایاور  نیا  املع  ناگرزب  تسا . ّرثؤم  رایـسب  يونعم  يّدام و  تالکـشم  ّلـح  يارب  دراذـگیم و  ناـسنا  ناـج  حور و 

: هلمج زا  دناهدروآ ؛ ییاور  بتک 
: تسا هدش  تیاور  تاجاح ) ندمآرب  يارب   ) مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  هک  تسا  ییاعد  - 1

ینِقُْشتالَو  َکیْوقَِتب ، ینْدِعْسا  َو  َكارا ، ّیناَک  َكاشْخا  یْنلَعْجا  َّمُهَّللا 
ندش  داش  اب  ارم  نادرگ و  تخبشوخ  تیراگزیهرپ  اب  ارم  منیبیم و  ار  وت  هک  ایوگ  هد  رارق  ملد  رد  ار  تتفلاخم ) زا   ) سرت ایادخ 

یّتَح ال َكِرَدَق ، یف  یل  ْكِراب  َو  َِکئآضَق ، یف  یلْرِخ  َو  َکیصاعَِمل ، یطْشَِنب 
نادرگ  كرابم  میارب  ار  تریدقت  نک و  یهاوخریخ  میارب  تتاردقم  رد  ونادرگم  تخبدب  تینامرفان  ربارب  رد 

یف  َيانِغ  ْلَعْجا  َو  َتْرَّخا ، ام  َلیْجعَت  الَو  َْتلَّجَع ، ام  َریخَْأت  َّبِحا 
رد ارم  يانغ  مدنسپن ، ياهتخادنا  ریخأت  هب  هک  ار  هچنآ  لیجعت  يراد و  لیجعت  شعوقو  رد  هک  ار  هچنآ  ریخأت  ات 

ینْرُْصناَو  یّنِم  ِْنیَثِراْولا  اَمُْهلَعْجا  َو  يرََصب  َو  یعْمَِسب  ینْعِّتَم  َو  یسْفَن 
نآ  ربارب  رد  ارم  و  هد ، رارق  نم  نیشناج  ار  ود  نآ  و  زاس ، دنمهرهب  ممشچ  شوگ و  هب  هراومه  ارم  هد و  رارق  محور 

[1717  ] یْنیَع َِکلِذب  َِّرقا  َو  ِّبَر ، ای  َکَتَرُْدق  ِهیف  ینِراَو  ینَمَلَظ  ْنَم  یلَع 
. نک نشور  ار  ممشچ  نآ  هب  نم و  راگدرورپ  يا  هد  ناشن  نم  هب  ار  تییاناوت  راک  نیا  رد  هد و  يرای  هدرک ، متس  نم  هب  هک 

***
: دیناوخب ار  اعد  نیا  هک  تسا  هدش  لقن  راوگرزب  نامه  زا  - 2
، ًاِملاس اْینُّدلا  َنِم  ینْجِرْخاَو  ِۀَمیِْقلا ، ِمْوَی  ِلْوَه  یلَع  یّنِعا  َّمُهَّللا 

نک  جراخ  تمالس  هب  ایند  زا  هد و  يرای  تمایق  زور  تشحو  رب  ارم  ایادخ 
َۀَنوُؤَم َو  یلایِع  َۀَنوُؤَمَو  یتَنوُؤَم  ینِفْکاَو  ِنیْعلاِروُْحلا ، َنِم  ینْجِّوَزَو 

مامت  ماهداوناخ و  نم و  یگدنز  هنیزه  و  هد ، رارق  میارب  يرسمه  نیعلاروح  زا  و 
[1718 .] َنیِحلاَّصلا َكِدابِع  یف  َِکتَمْحَِرب  یْنلِخْداَو  ِساَّنلا ،

. نک لخاد  تاهتسیاش  ناگدنب  هرمز  رد  ارم  تتمحر  فطل و  هب  نک و  تیافک  ار  مدرم 

1102 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: دنکیم ظفح  ناهانگ  زا  ار  ناسنا  تسا و  عمج  نآ  رد  ترخآ  ایند و  ریخ  هک  رگید  ياعد  - 3
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َْمل  َو  َحیبَْقلا ، َرَتَس  َو  َلیمَْجلا ، َرَهْظا  ْنَم  ای  ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
و یناشوپیم ، ار  اهیتشز  هدرک و  راکشآ  ار  اهییابیز  هک  يا  نابرهم ، هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

، ِةَرِفْغَْملا َعِساو  ای  ِزُواجَّتلا ، َنَسَح  ای  ِْوفَْعلا ، َمیرَک  ای  یّنَع  َْرتِّسلا  ِِکتْهَی 
، شزرمآ هدرتسگ  يا  تشذگ ، رد  وکین  يا  هناراوگرزب ، تشذگ  بحاص  يا  يزیریمن  ار  میوربآ 

ِلُک  یهَْتنُم  ای  َو  يوَْجن  ِّلُک  َبِحاص  ای  ِۀَمْحَّرلِاب ، ِْنیَدَْیلا  َطِساب  ایَو 
ره عوجر  ّلحم  يا  و  زاین ، زار و  ره  هارمه  يا  ینابرهم ، هب  اهتسد  هدنیاشگ  يا 

ص1102 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
َْلبَق  ٍۀَمِْعن  ِّلُک  َءِدَْتبُم  ای  ِّنَْملا ، َمیظَع  ای  ِحْفَّصلا ، َمیرَک  ای  يوْکَش 

زا لبق  تمعن  ره  رگزاغآ  يا  گرزب ، تمعن  بحاص  يا  راوگرزب ، شوپ  مشچ  يا  تیاکش ،
یلَع  ِّلَص  ُهاثایِغ ، ای  ُهاتَیاغ  ای  ُهالْوَم  ای  ُهادِّیَس ، ای  ُهاَّبَر  ای  اِهقاقِْحتْسا ،

رب نم  سر  دایرف  اهوزرآ و  تیاهن  يا  نم ، يالوم  يا  مرورس ، اقآ و  يا  نم ، راگدرورپ  يا  نآ ، یگتسیاش 
[1719 .] ِراَّنلا ِیف  ینَلَعَْجتال  ْنا  َُکلَئْسا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم 

. یهدن رارق  شتآ  رد  ار  مهاگیاج  هک  مهاوخیم  وت  زا  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و 
***

رد مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  و  بازحا 1721 ] و  [ 1720] ردب گنج  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  یشزرارپ  ياعد  - 4
َو ٍۀـَبْرُک ، ِّلُک  یف  یتَِقث  َْتنا  َّمُهَّللا  [ 1723 :] تسا هدـش  لقن  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  اعد  نیا  دـندناوخ . ار  نآ  [ 1722] اروشاع زور 

یف  یل  َْتنا  َو  ٍةَّدِش ، ِّلُک  یف  یئآجَر  َْتنا 
رد ییوت  و  یتسه ، نم  دیما  یتخس  ره  رد  وت  و  ینم ، هاگهیکت  يراتفرگ  ره  رد  وت  ایادخ 

ِهیف  ُّلِقَت  َو  ُداؤُْفلا ، ُْهنَع  ُفُعْضَی  ٍبْرَک  ْنِم  ْمَک  ٌةَّدُعَو ، ٌۀَِقث  یب  َلََزن  ٍْرما  ِّلُک 
دنکیم مک  ار  هراچ  هدرک و  فیعض  ار  بلق  هک  اهیراتفرگ  رایسب  هچ  نم ، روای  هاگهیکت و  دمآ  شیپ  ره 

ِهیف  ینِینْعَت  َو  ُّوُدَْعلا ، ِِهب  ُتَمْشَی  َو  ُدیعَْبلا ، َو  ُبیرَْقلا  ُْهنَع  ُلُذْخَی  َو  ُۀَلیْحلا ،
ار ناسنا  دنک و  شنزرس  نآ  رب  نمشد  و  دننک ، اهر  ار  ناسنا  ناگناگیب  ناکیدزن و  هک  دوشیم  ببس  و 

1103 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ُهَتْجَّرَفَف  َكاوِس ، ْنَّمَع  ِهیف  ًابِغار  َْکَیلا ، ُُهتْوَکَش  َو  َِکب ، ُُهْتلَْزنا  ُرُومُْألا ،

ار نآ  وت  سپ  ماهدـنادرگ ، ور  وت  ریغ  زا  نآ  رد  هک  یلاـح  رد  ماهدرک  هوکـش  مدروآ و  وت  هاـگرد  هب  ار  اـهنآ  هک  دـنک ، لوغـشم  دوـخ  هب 
يدوشگ 

یهَْتنُم  َو  ٍۀَجاح ، ِّلُک  ُبِحاص  َو  ٍۀَمِْعن ، ِّلُک  ُِّیلَو  َْتنَأَف  ِهینَْتیَفَک ، َو  ُهَتْفَشَکَو 
زاین ره  هدنروآ  رب  تمعن و  ره  بحاص  ییوت  سپ  يدومن ، تیافک  يدرک و  فرط  رب  و 

. اًلِضاف ُّنَْملا  ََکل  َو  ًاریثَک ، ُدْمَْحلا  َکَلَف  ٍۀَبْغَر ، ِّلُک 
. تسوت بناج  زا  ناوارف  ياهتمعن  وت و  ِنآ  زا  ناوارف  دمح  سپ  اهوزرآ ، تیاهن  و 

***
: دومرف میلعت  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  شدنزرف  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ار  اعد  نیا  - 5
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ُرِدْقَی ْنَم  ای  ِمیظَْعلا ، ِنآْرُْقلا  َو  هط  ِّقَِحب  َو  ِمیکَْحلا ، ِنآْرُْقلاَو  سی  ِّقَِحب 
ندروآ  رب  رد  هک  يا  تمظع ، اب  نآرق  هط و  هروس  قح  هب  و  زیمآتمکح ، نآرق  سی و  هروس  ّقح  هب  ایادخ ) )

ِنَع  َسِّفَنُم  ای  ِریمَّضلا ، ِیف  ام  ُمَْلعَی  ْنَم  ای  َنیِلئآَّسلا ، ِِجئآوَح  یلَع 
يادزمغ  يا  ینادیم ، تسا  ناهنپ  هک  ار  هچنآ  هک  يا  ییاناوت ، ناگدننک  تساوخ  رد  زاین 

ای ِریبَْکلاِْخیَّشلاَمِحار ، ای  َنیموُمْغَْملا ، ِنَع  َجِّرَفُم  ای  َنیبوُرْکَْملا ،
يا  لاسنهک و  ناریپ  هب  تبسن  نابرهم  يا  ناگدزمغ  شخب  ییاهر  يا  ناراتفرگ ،

ٍدَّمَُحم یلَع  ِّلَص  ِریسْفَّتلا ، َیلا  ُجاتْحَیال  ْنَم  ای  ِریغَّصلا ، ِلْفِّطلا  َقِزار 
نادناخ  دّمحم و  رب  يرادن  زاین  نایب  حرش و  هب  هک  يا  لاسدرخ ، ناکدوک  هد  يزور 

ناـنچ نینچ و  نـم  اـب  و  تـسرف ، دورد  شکاـپ  [ 1724 (.] دـیوگب ار  دوـخ  تاـجاح  نآ ، ياـج  هـب   ) اذَـک َو  اذَـک  یب  ْلَْـعفاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو 
.********************** نک

***
: تفگو درک  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  تسدترضح  نآ  هکتسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداصمامازا  - 6

. َرَثْکا الَو  َِکلذ  ْنِم  َّلَقا  ال  ًاََدبا ، ٍْنیَع  َۀَفْرَط  یسْفَن  یلا  یْنلِکَتال  ِّبَر 
. راذگم او  مدوخ  هب  رتشیب  هن  رتمک و  هن  ندز و  مه  رب  مشچ  کی  هزادنا  هب  ارم  نم ، راگدرورپ  يا 

[1725 (.] تسا ّرثؤم  رایسب  اعد  نیا  (و 
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: دناوخیم ار  نآ  هتسویپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  ار  اعد  نیا  ناوخب  - 7
، َكِرَدَِقب اضِّرلاَو  َْکَیلإ ، ِضیْوفَّتلاَو  َْکیَلَع ، ِلُّکَوَّتلِاب  َّیَلَع  َّنُم  َّمُهَّللا 

تریدقت  هب  يدونشخ  تتسد و  هب  روما  يراذگاو  تدوخ و  رب  لّکوت  هب  راذگ  تنم  نم  رب  ایادخ 
ام َریخَْأت  الَو  َتْرَّخَأ ، ام  َلیْجعَت  َّبِحُأ  یَّتَح ال  َكِْرمَِأل ، ِمیلْسَّتلاَو 

ار هچنآ  ریخأت  یتخادنا و  ریخأت  هک  هچنآ  رد  باتش  ات  تنامرف  ربارب  رد  میلست  و 
[1726 .] َنیَملاْعلا َّبَر  ای  َْتلَّجَع ،

. نایناهج راگدرورپ  يا  مدنسپن ، یتخادنا ، ولج  هک 
***

میلعت نم  هب  تسا ، ترخآ  ایند و  تاجاح  عماج  هک  ار  اـعد  نیا  ترـضح  هک  دـنکیم  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ناراـی  زا  یکی  - 8
: وگب ّلجوّزع  دنوادخ  يانث  دمح و  زا  دعب  هک  دومرف 

ُزیزَْعلا َْتنا  اَّلا  َهلا  ُهَّللا ال  َْتنا  َو  ُمیرَْکلا ، ُمیلَْحلا  َْتنا  اَّلا  َهلا  ُهَّللا ال  َْتنا  َّمُهَّللا 
ردقنارگ وت  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  ییوت  و  تسین ، میرک  میلح و  دنوادخ  وت  زج  يدوبعم  هک  یتسه  ییادخ  وت  ایادخ ،

َْتنا  اَّلا  َهلا  ُهَّللا ال  َْتنا  َو  ُراَّهَْقلا ، ُدِحاْولا  َْتنا  اَّلا  َهلا  ُهَّللا ال  َْتنا  َو  ُمیکَْحلا ،
وت زج  يدوبعم  هک  ییادخ  ییوت  تسین و  قلطم  رداق  هناگی و  وت  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  ییوت  تسین و  اناد  و 

اَّلا َهلا  ُهَّللا ال  َْتنا  َو  ُراَّفَْغلا ، ُمیحَّرلا  َْتنا  اَّلا  َهلا  ُهَّللا ال  َْتناَو  ُراَّبَْجلا ، ُِکلَْملا 
وت زج  يدوبعم  هک  ییادخ  ییوت  و  تسین ، هدنزرمآ  نابرهم و  وت  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  ییوت  تسین و  اناوت  مکاح 

ُهَّللا ال َْتنا  َو  ِلاعَتُْملا ، ُریبَْکلا  َْتنا  اَّلا  َهلا  ُهَّللا ال  َْتناَو  ُلاحِْملا ، ُدیدَّشلا  َْتنا 
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هک  ییادخ  ییوت  و  تسین ، هبترم  دنلب  گرزب و  وت  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  ییوت  تسین و  اناوت  تردقرپ و 
َْتنا  َو  ُریدَْقلا ، ُعینَْملا  َْتنا  اَّلا  َهلا  ُهَّللا ال  َْتناَو  ُریصَْبلا ، ُعیمَّسلا  َْتنا  اَّلا  َهلا 

ییوت  و  تسین ، اناوت  راوتسا و  وت  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  ییوت  تسین و  انیب  اونش و  وت  زج  يدوبعم 
، ُدیجَْملا ُدیمَْحلا  َْتنا  اَّلا  َهلا  ُهَّللا ال  َْتناَو  ُروُکَّشلا ، ُروُفَْغلا  َْتنا  اَّلا  َهلا  ُهَّللا ال 

، تسین راوگرزب  هدوتس و  وت  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  ییوت  تسین و  ریذپساپس  هدنزرمآ و  وت  زج  يدوبعم  هک  ییادخ 
ُناَّنَْحلا  َْتنا  اَّلا  َهلا  ُهَّللا ال  َْتناَو  ُدوُدَْولا ، ُروُفَْغلا  َْتنا  اَّلا  َهلا  ُهَّللا ال  َْتنا  َو 

نابرهم  وت  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  ییوت  تسین و  نابرهم  هدنزرمآ و  وت  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  ییوت  و 
1105 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

َْتنا  اَّلا  َهلا  ُهَّللاَْتنا ال  َو  ُناَّیَّدلا ، ُمیلَْحلا  َْتنا  اَّلا  َهلا  ُهَّللا ال  َْتنا  َو  ُناَّنَْملا ،
وت زج  يدوبعم  هک  ییادخ  ییوت  تسین و  هد  شاداپ  رابدرب و  وت  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  ییوت  تسین و  هدنشخب  و 

ُهَّللا  َْتنا  َو  ُدَحَْألا ، ُدِحاْولا  َْتنا  اَّلا  َهلا  ُهَّللا ال  َْتنا  َو  ُدِجاْملا ، ُداوَْجلا 
هک  ییادخ  ییوت  و  تسین ، اتکی  هناگی و  وت  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  ییوت  تسین و  راوگرزب  هدنشخب و 

، ُنِطاْبلا ُرِهاَّظلا  َْتنا  اَّلا  َهلا  ُهَّللا ال  َْتنا  َو  ُدِهاَّشلا ، ُِبئاْغلا  َْتنا  اَّلا  َهلا  ال 
، تسین ناهنپ  راکشآ و  وت  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  ییوت  تسین و  رضاح  بیاغ و  وت  زج  يدوبعم 

َكَدَی  َتْطََسبَو  َْتیَدَهَف ، َكُرُون  َّمَت  ٌمیلَع ، ٍءْیَش  ِّلُِکب  َْتنا  اَّلا  َهلا  ُهَّللا ال  َْتناَو 
، يدوشگ ششخب  هب  ار  تتسد  و  يدومن ، تیاده  دوب و  لماک  تاهولج  تسین ، اناد  زیچ  ره  رب  وت  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  ییوت  و 

َُکتَّیِطَع  َو  ِتاهِْجلا ، ُْریَخ  َُکتَهَجَو  ِهوُجُْولا ، ُمَرْکا  َکُهْجَو  انَّبَر  َْتیَطْعاَف ،
تششخب  تساهتهج و  نیرتهب  تیوس  تمس و  اهلامج و  نیرتیمارگ  تلامج  ام ، راگدرورپ  يا 

ْنَِمل  ُرِفْغَتَف  انَّبَر  یصُْعت  َو  ُرُکْشَتَف ، انَّبَر  ُعاُطت  اهُؤَنْهَأ ، َو  ایاطَْعلا  ُلَْضفا 
هک ار  سک  ره  سپ  يوش  یناـمرفان  رگا  ینک و  یناد  ردـق  يوش  تعاـطا  هاـگره  اـم  راـگدرورپ  يا  تساهـششخب ، نیرتاراوگ  نیرترب و 

، يزرمایب یهاوخ 
ِنَع  وُفْعَت  َو  ََۀبْوَّتلا ، ُلَبْقَت  َو  َءوُّسلا ، ُفِشْکَت  َو  َنیّرَطْضُْملا ، ُبیُجت  َْتئِش ،

، يرذگیمرد ناهانگ  زا  يریذپیم و  ار  هبوت  و  يزاسیم ، فرطرب  ار  اهیدب  ینکیم و  تباجا  ار  ناگدنامرد  ياعد 
ُلْوَق  َکَتَحْدِم  ُُغْلبَیالَو  َکُمَِعن ، یصُْحتالَو  َکیدایا ، يزاُجت  ال  ِبُونُّذلا ،

نخس  و  تسا ، رامش  یب  تیاهتمعن  و  يوشیمن ، هداد  شاداپ  تیاهتمعن  ربارب  رد 
ْمُهَحْوَر  َو  ْمُهَجَرَف  ْلِّجَعَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ٍلئآق ،

ترصن  جرف و  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  دنکن ، ادا  ار  تشیاتس  قح  ياهدنیوگ  چیه 
ِنِْجلا  َنِم  ْمُهَئآدْعا  ِْکلْها  َو  ْمِهِجَرَف ، َمْعَط  یْنقِذاَو  ْمُهَروُرُس ، َو  ْمُهَتَحارَو 

ّنج  زا  ار  ناشیا ، نانمشد  و  ناشچب ، نم  هب  ار  اهنآ  جرف  معط  و  نادرگ ، کیدزن  ار  اهنآ  ینامداش  شیاسآ و  و 
َباذَع  اِنق  َو  ًۀَنَسَح ، ِةَرِخْألا  ِیف  َو  ًۀَنَسَح ، اْینُّدلا  ِیف  اِنتآ  َو  ِْسنِْإلاَو ،

باذع  زا  ار  ام  راد و  ینازرا  ام  هب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  نادرگ و  دوبان  سنا  و 
َنِم  یْنلَعْجاَو  َنُونَزْحَی ، ْمُهالَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخال  َنیذَّلا  َنِم  اْنلَعْجاَو  ِراَّنلا ،

زا ارم  و  هد ، رارق  دنرادن  یهودنا  سرت و  هک  یناسک  زا  ار  ام  رادزاب و  خزود 
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ِةایَْحلا ِیف  ِِتباَّثلا  ِلْوَْقلِاب  یْنتِّبَث  َو  َنُولَّکَوَتَی ، ْمِهِّبَر  یلَع  َو  اوُرَبَص  َنیذَّلا 
یگدنز  رد  ارم  و  راد ، بوسحم  دننکیم  هیکت  ناشراگدرورپ  رب  هدرک و  يرابدرب  هک  یناسک 

1106 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ِِفقْوَْملاَو  ِتامَْملا ، َو  ایْحَْملا  ِیف  یل  ْكِراب  َو  ِةَرِخْألا ، ِیف  َو  اْینُّدلا 

تمایق  هاگفّقوت  گرم و  یناگدنز و  و  رادب ، مدق  تباث  رادیاپ  راتفگرب ، ترخآ  ایند و 
یَلَع  ینْمِّلَس  َو  ِۀَمیِْقلا ، ِمْوَی  ِلاوْها  َو  ِنازیْملاَو ، ِباسِْحلا  َو  ِروُشُّنلاَو ،

لپ  رب  ارم  و  نادرگ ، كرابم  نم  رب  ار  زیخاتسر  زور  سرت  لامعا و  يوزارت  یسرباسح و  نآ و  رد  ندش  هدنز  و 
ًیُقت  َو  ًاقِداص ، ًانیقَی  َو  ًاِعفان ، ًاْملِع  یْنقُزْراَو  ِْهیَلَع ، ینْزِجا  َو  ِطارِّصلا ،

يراگزیهرپ  تسرد و  نیقی  دنمدوس و  شناد  و  نارذگب ، نآ  زا  رادب و  ملاس  طارص 
، َْکنَع ینُدِعاُبیالَو  یْفلُز  َْکنِم  ینُغِّلَُبی  ًاقَرَفَو  َْکنِم ، ًافْوَخَو  ًاعَرَو  َو  ًاِّربَو ،

، نادرگ مايزور  دنکن ، مرود  وت  زا  دناسر و  وت  برق  ماقم  هب  ارم  هک  یتشحو  و  تدوخ ، زا  سرت  يراد و  نتشیوخ  يراکوکین و  و 
ِْریَخ ِعیمَج  ْنِم  ینِطْعا  َو  یْنلُذَْختالَو  ینَّلََوتَو  ینْضِْغُبتالَو  یْنِببْحاَو 

ياهیکین  همه  زا  و  نکم ، اهر  نک و  یتسرپرس  ارم  ریگم و  مشخ  نم  رب  رادب و  تسود  ارم  و 
ِهِّلُک  ِءوُّسلا  َنِم  ینْرِجا  َو  ْمَلْعا ، َْمل  ام  َو  ُْهنِم  ُتِْملَع  ام  ِةَرِخْألاَو ، اْینُّدلا 

مامت  هب  اهیدب  مامت  زا  ارم  امرف و  اطع  نم  هب  منادیمن  منادیم و  هک  هچنآ  ترخآ  ایند و 
[1727 .] ْمَلْعا َْمل  ام  َو  ُْهنِم  ُتِْملَع  ام  ِهِریفاذَِحب ،

. هد هانپ  منادیمن  منادیم و  هک  هچنآ  شماسقا 
***

: تسا هدرک  لقن  ترضح  نآ  زا  ار  اوتحمرپ  رایسب  ياعد  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  فورعم  نارای  زا  یکی  - 9
ًاقَرَف َو  َِکب ، ًانامیا  َو  ًاقیدْصَت  َو  َْکنِم ، ًۀَیْشَخ  َو  ََکل ، ًاّبُح  یْبلَق  ْأَْلما  َّمُهَّللا 

( باذع زا   ) تشحو نامیا و  داقتعا و  سرت و  تبحم و  زا  ار  ملد  ایادخ 
، َکَئآِقل ََّیلا  ْبِّبَح  َّمُهَّللا  ِمارْکِْإلاَو ، ِلالَْجلا  اَذای  َْکَیلا ، ًاقْوَش  َو  َْکنِم ،

، نادرگ بوبحم  مرظن  رد  ار  ترادید  ایادخ  يراوگرزب ، لالج و  بحاص  يا  نک  رپ  تدوخ  قایتشا  و 
، َنیِحلاَّصلِاب ینْقِْحلا  َو  ِۀَکَرَْبلاَو ، ِۀَمْحَّرلا  َْریَخ  َِکئآِقل  یف  یل  ْلَعْجاَو 

، نک قحلم  ناگتسیاش  هب  ارم  و  هد ، رارق  ار  تکرب  تمحر و  نیرتهب  میارب  ترادید  رد  و 
َعَم  یْنلَعْجاَو  یضَم  ْنَم  ِِحلاِصب  ینقِْحلا  َو  ِرارْشَْألا ، َعَم  ینْرِّخَُؤتالَو 

هارمه  امرف و  قحلم  ناگتشذگ  زا  ناگتسیاش  هب  ارم  هدم و  رارق  ناراک  دب  هارمه  و 
1107 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ُنیُعت  اِمب  یسْفَن  یلَع  یّنِعا  َو  َنیِحلاَّصلا ، َلیبَس  یبْذُخ  َو  َیَِقب ، ْنَم  ِِحلاص 
هک  هنوگنامه  هد  يرای  مسفن  رب  ارم  هد و  رارق  ناحلاص  ریسم  رد  ارم  هد و  رارق  نیدوجوم  زا  ناگتسیاش 

ََبر  ای  ُْهنِم ، ینَتْذَْقنَتْسا  ٍءوُس  یف  ینَّدَُرتالَو  ْمِهِسُْفنا ، یلَع  َنیِحلاَّصلا  ِِهب 
راگدرورپ يا  نادرگم ، زاب  يدیشخب  ییاهر  نآ  زا  هک  ییاهیدب  هب  ارم  يداد و  يرای  ناشسفن ، رب  ار  ناگتسیاش 

، ِْهیَلَع یُنتیُمت  َو  ینییُْحت  َِکئآِقل ، َنُود  َُهل  َلَجا  ًانامیا ال  َُکلَئْسا  َنیَملاْعلا ،
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، یناریمب يرادب و  هدنز  نآ  رب  ارم  دشاب ، وت  رادید  شنایاپ  هک  مهاوخیم  ینامیا  وت  زا  نایناهج !
یف  ِّکَّشلاَو  ِۀَعْمُّسلاَو ، ِءآیِّرلا  َنِم  یْبلَق  ْءِْرباَو  ینَْتثََعب  اذا  ِْهیَلَع  یُنثَْعبَت  َو 

رد دیدرت  یبلطترهش و  ییامندوخ و  زا  ار  ملد  ینازیگنارب و  نآ  رب  ندش  هدنز  تقو  رد  و 
یف  ًامْهَف  َو  َِکتَدابِع ، یف  ًةَُّوق  َو  َِکنید ، یف  ًارْصَن  ینِطْعا  َّمُهَّللا  َِکنید ،

كرد  تیگدنب و  رد  ناوت  تنید و  رد  يرای  ایادخ  نادرگ ، كاپ  تنید 
یتَبْغَر  ْلَعْجاَو  َكِرُوِنب ، یهْجَو  ْضَِّیب  َو  َِکتَمْحَر ، ْنِم  ِْنیَْلفِک  َو  َکِْقلَخ ،

ار مقایتشا  و  نک ، نشور  ترون  اب  ار  ماهرهچ  و  نادرگ ، میزور  ار  تفعاضم  تمحر  تشنیرفآ و 
ّینا  َّمُهَّللا  َِکلوُسَر ، ِۀَِّلم  َو  َِکتَِّلم ، یلَع  َِکلیبَس  یف  ینَّفََوت  َو  َكَْدنِع ، امیف 

ایادخ ناریمب  تاهداتسرف  نییآ  تدوخ و  نید  هار و  رد  ارم  هد و  رارق  تسوت  دزن  هچنآ  هب 
، ِةَوْسَْقلاَو ِۀَْلفَْغلا  َو  ِلُْخْبلاَو ، ِْنبُْجلا  َو  ِمَرَْهلا ، َو  ِلَسَْکلا  َنِم  َِکب  ُذوُعا 

یلدگنس  تلفغ و  لخب و  سرت و  يریپ و  یلبنت و  زا 
ٍْبلَق ال ْنِم  َو  ُعَبْشَت ، ٍسْفَن ال  ْنِم  ِّبَر  ای  َِکب  ُذوُعا  َو  ِۀَنَکْسَْملا ، َو  ِةَْرتَْفلاَو 

فوخ  زا  یلاخ  لد  ریذپانيریس و  سفن  زا  اراگدرورپ  مربیم ، هانپ  وت  هب  رقف  یتسس و  و 
یسْفَن  َِکب  ُذیعا  َو  ُعَْفنَتال ، ٍةالَص  ْنِم  َو  ُعَمُْسیال ، ٍءآعُد  ْنِم  َو  ُعَشْخَی ،

دوخ و  مربیم ، هانپ  وت  هب  هدیاف  یب  زامن  هدیسرن و  تباجا  هب  ياعد  و 
الَو ٌدَحا ، َْکنِم  ینُریُجیال  ُهَّنا  َّمُهَّللا  ِمیجَّرلا ، ِناْطیَّشلا  َنِم  یتَّیِّرُذَو  یلْهاَو 

دهدیمن و مهانپ  وت  زج  یسک  هک  یتسار  هب  ایادخ  مراپسیم  وت  هب  میجر  ناطیش  ّرش  زا  ار  ملسن  هداوناخ و  و 
ینَّدَُرتالَو  ٍۀَکَلَه ، یف  ینَّدَُرتالَو  یْنلُذَْخت  الَف  ًادَحَْتُلم ، َِکنوُد  ْنِم  ُدِجا 

، نادرگم زاب  باذع  تکاله و  رد  نکم و  راوخ  ارم  سپ  مباییمن ، یهاگهانپ  وت  دزن  زج 
َعابِّتا  َو  َِکباتِِکب ، َقیدْصَّتلاَو  َِکنید ، یلَع  َتابَّثلا  َُکلَئْسا  ٍباذَِعب ،

يوریپ  دوخ و  باتک  هب  نامیا  نید و  رد  يرادیاپ 
1108 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

یّنِم  ْلَّبَقَت  َو  یتَئیطَِخب  ینْرُکْذَتالَو  َِکتَمْحَِرب ، ینْرُکْذا  َّمُهَّللا  َِکلوُسَر ،
ریذپب نم  زا  و  مناهانگ ، اب  هن  نک  دای  تتمحر  هب  ارم  ایادخ  مهاوخیم ، وت  زا  ار  تاهداتسرف 

َباَوث  َو  یقِْطنَم  َباَوث  ْلَعْجا  َّمُهَّللا  ٌبِغار ، َْکَیلا  ّینا  َِکلْضَف ، ْنِم  ینْدِزَو 
راتفگ شاداپ  ایادخ  ماوت ، قاتشم  نم  هک  يازفیب ، تمرک  فطل و  هب  و 

َِیباَوث  ْلَعْجاَو  ََکل ، ًاِصلاخ  یئآعُدَو  یلَمَع  ْلَعْجاَو  یّنَع  َكاضِر  یِسلْجَم 
فطل و هب  ار  مشاداپ  و  هد ، رارق  دوخ  يارب  هناصلاخ  ار  میاعد  رادرک و  و  تیدونشخ ، ار  متسشن  و 

ّینا  َِکلْضَف ، ْنِم  ینْدِز  َو  َُکْتلَئَس ، ام  َعیمَج  یل  ْعَمْجاَو  َِکتَمْحَِرب ، َۀَّنَْجلا 
، يازفیب نآ  رب  تمرک  فطل و  زا  و  امرف ، رّرقم  میارب  متساوخ  وت  زا  هک  ار  هچنآ  مامت  نک و  نییعت  تشهب  تتمحر 

، ُموُّیَْقلا ُّیَْحلا  َْتنا  َو  ُنُویُْعلا ، ِتَمان  َو  ُموُجُّنلا ، ِتَراغ  َّمُهَّللا  ٌبِغار ، َْکَیلا 
هدنیاپ  هدنز  ییوت  دناهتفر و  باوخ  هب  اهمشچ  هدش و  ناهنپ  اههراتس  بش ) عقوم  نیا  رد   ) ایادخ ماوت ، قاتشم  نم  هک 

، ٍداهِم ُتاذ  ٌضْرا  َو ال  ٍجاْربا ، ُتاذ  ٌءآمَس  َو ال  ٍجاس ، ٌْلَیل  َْکنِم  يراُوی  ال 
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هدرتسگ  نیمز  اهجرب و  ياراد  نامسآ  دناشوپن و  وت  زا  ار  يزیچ  کیرات  بش  هک 
ْنَم  یلَع  َۀَمْحَّرلا  ُِجلُْدت  ٍضَْعب ، َقْوَف  اهُضَْعب  ٌتاُملُظ  الَو  ٌیُِّجل ، ٌرَْحبالَو 

ره رب  هنابش  ار  دوخ  تمحر  دنکیمن ، ناهنپ  وت  زا  ار  يزیچ  مکارتم ، ياهیکیرات  و  قیمع ، يایرد  و 
اِمب ُدَهْشا  ُروُدُّصلا ، یِفُْخت  امَو  ُِنیْعَْألا  َۀَِنئاخ  ُمَْلعَت  َکِْقلَخ ، ْنِم  ُءآشَت 

هچنآ  هب  ینادیم ، هدرک  ناهنپ  اههنیس  ار  هچنآ  اهمشچ و  تنایخ  يزیریم ، ورف  یهاوخ  هک  تتاقولخم  زا  کی 
َْتنا  اَّلا  َهلا  ال  ِْملِْعلا ، اُولواَو  َُکتَِکئالَم  ْتَدِهَشَو  َکِسْفَن ، یلَع  ِِهب  َتْدِهَش 

وت زج  يدوبعم  مهدیم ، یهاوگ  دنداد  یهاوگ  زین  ملع  نابحاص  ناگتشرف و  يداد و  یهاوگ  تدوخ  رب 
َُکتَِکئالَم  ْتَدِهَشَو  َکِسْفَنیلَع ، َتْدِهَشاِمب  ْدَهْشَی  َْمل  ْنَمَو  ُمیکَْحلاُزیزَْعلا ،

ناگتشرف و ياهداد و  یهاوگ  تدوخ  رب  وت  هک  هچنآ  هب  یسک  تسین و  اناد  ردقنارگ و 
، ُمالَّسلا َْتنا  َّمُهَّللا  ْمِِهتَداهَش ، َناکَم  یتَداهَش  ُْبتْکاَف  ِْملِْعلااُولُوا ، َو 

مالس  ییوت  ایادخ  هد ، رارق  نانآ  یهاوگ  هبتر  رد  ارم  یهاوگ  سپ  تسا  هدادن  یهاوگ  دناهداد  یهاوگ  نآ  هب  زین  ملع  نابحاص 
[1728 .] ِراَّنلا َنِم  یتَبَقَر  َّکُفَت  ْنا  ِمارْکِْإلاَو ، ِلالَْجلااَذ  ای  َُکلَئْسا  ُمالَّسلا ، َْکنِم  َو 

. مهاوخیم وت  زا  ار  خزود  شتآ  زا  ییاهر  يراوگرزب ، لالج و  بحاص  يا  مالس ، تسوت  بناج  زا  و 
1109 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

« یسلجم هماّلع   » و تسا 1729 ] هدومرف  رکذ  ار  اعد  نیا  بش ، هلفان  مراهچ  تعکر  زا  دعب  دّجهتملا » حابصم   » باتک رد  زین  یسوط » خیـش  »
[1730 .] ناوخب رتو »  » زامن رد  ار  اعد  نیا  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  یتیاور 

***
دزن اـعد  نیا  درک ، ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  هب  لـیئربج ، هک  تسا  رذوبا  ياـعد  نیا  هک  تسا  هدـش  تیاور  - 10

: تسا فورعم  نامسآ  لها 
ْنِم  َۀَِیفاْعلا  َو  َکِِّیبَِنب ، َقیدْصَّتلا  َو  َنامیْإلاَو ، َْنمَْألا  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا 

تیفاع و رب  رکش  اهالب و  مامت  زا  یتمالس  تربمایپ و  هب  داقتعا  نامیا و  ّتینما و  ایادخ 
[1731 .] ِساَّنلا ِرارِش  ْنَع  ینِْغلاَو  ِۀَِیفاْعلا ، یَلَع  َرْکُّشلاَو  ِءالَْبلا ، ِعیمَج 

. مهاوخیم وت  زا  ار  رورش  ياهناسنا  زا  يزاین  یب 
يّدام و تاجاح  عماج  « ) عماج  » ار اعد  نیا  ترـضح  نآ  متفرگ و  مالـسلا  هیلع  رقابدّـمحم  ماما  زا  ار  اـعد  نیا  دـیوگیم : هزمحوبا » - » 11

: دندیمانیم يونعم )
، َُهل َکیرَشال  ُهَدْحَو  ُهَّللا ، اَّلا  َهلا  ْنا ال  ُدَهْشا  ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

درادن ییاتمه  هک  ياهناگی  تسین ، هناگی  يادخ  زج  يدوبعم  هک  مهدیم  یهاوگ  نابرهم ، هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
ام ِعیمَِجب  َو  ِِهلُسُر ، ِعیمَِجب  َو  ِهَّللِاب  ُْتنَمآ  ُُهلوُسَر ، َو  ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنا  ُدَهْشاَو 

هک  هچنآ  یمامت  هب  شناگداتسرف و  یمامت  ادخ و  هب  تسوا ، هداتسرف  هدنب و  دّمحم  هک  مهدیم  یهاوگ  و 
ُهَّللا  َقَدَص  َو  ٌّقَح ، ُهَئآِقل  َو  ٌّقَح ، ِهَّللا  َدْعَو  َّنا  َو  ِلُسُّرلا ، ِعیمَج  یلَع  ِِهب  َلِْزنا 

هتفگ  تسار  ادخ  و  تسا ، قح  تمایق  ادخ و  هدعو  هک  نیا  مراد و  نامیا  هدومن  لزان  شناگداتسرف  همه  رب 
َهَّللا  َحَّبَس  امَّلُک  ِهَّللا  َناْحبُس  َو  َنیَملاْعلا ، ِّبَر  ِهَّلل  ُدْمَْحلاَو  َنُولَسْرُْملا ، َغََّلب  َو 

ار ادخ  میوگیم  حیبست  و  تسا ، نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپس  دمح و  دناهدناسر ، ار  وا  مایپ  شناگداتسرف  و 
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نامز  ره  رد 
امَک َو  ٌءْیَش ، َهَّللا  َدِمَح  امَّلُک  ِهَّلل  ُدْمَْحلاَو  َحَّبَُسی ، ْنا  ُهَّللا  ُّبُِحی  امَک  َو  ٌءْیَش ،

يزیچ هک  نامز  ره  رد  ار  وا  میوگیم  ساپـس  دـمح و  و  دوش ، حـیبست  هک  ددنـسپیم  هک  هنوگ  نامه  و  دـنکیم ، حـیبست  ار  وا  يزیچ  هک 
هنوگنامه  دیوگیم و  ساپسار 

ْنا  ُهَّللا  ُّبُِحی  امَک  َو  ٌءْیَش ، َهَّللا  َلَّلَه  امَّلُک  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  َو ال  َدَمُْحی ، ْنا  ُهَّللا  ُّبُِحی 
هک هنوگنامه  دـیوگ و  هَّللاّالاهلإال )  ) لـیلهت ار  وا  يزیچ  هک  یناـمز  ره  تسین  ادـخ  زج  يدوبعم  و  دوش ، يرازگـساپس  هک  ددنـسپیم  هک 

ددنسپیم
1110 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ّینا  َّمُهَّللا  َرَّبَُکی ، ْنا  ُهَّللا  ُّبُِحی  امَک  َو  ٌءْیَش ، َهَّللاَرَّبَک  امَّلُک  ُرَبْکا  ُهَّللاَو  َلَّلَُهی ،
، دوش هتشاد  گرزب  ددنـسپیم  هک  هنوگنامه  دنک و  دای  یگرزبهب  ار  وا  يزیچ  هک  نامز  ره  رد  ار  وا  میوگیم  ریبکتو  دوش ، هتفگ  لیلهت 

ایادخ
َغََلب  ام  َو  ِِهتاکََرب ، َو  ُهَِدئاوَف  َو  ُهَِغباوَس ، َو  ُهَمیتاوَخ  َو  ِْریَْخلا ، َحیتافَم  َُکلَئْسا 

هچنآ  ریخ و  ياهتکرب  اههدیاف و  نآ و  یناوارف  ریخ و  نایاپ  و  یکین ، ياهدیلک 
َبابْسا  ََّیلا  ْجَْهنا  َّمُهَّللا  یظْفِح  ِِهئاصْحا  ْنَع  َرَصَق  ام  َو  یْملِع  ُهَْملِع 

ار شتخانش  لیاسو  ایادخ  مهاوخیم ، وت  زا  ار  هدنام ، زجاع  نآ  شرامش  زا  ماهظفاح  هچنآ  هدیسر و  نآ  نتسناد  هب  مشناد 
ٍۀَمْصِِعب َّیَلَع  َّنُم  َو  َِکتَمْحَر ، ِتاکَرَِبب  ینِّشَغَو  َُهباْوبا ، یل  ْحَْتفاَو  ِِهتَفِْرعَم ،

تعنامم  هب  و  ناشوپب ، تینابرهم  فطل و  تاکرب  اب  ارم  اشگب و  میور  هب  ار  نآ  ياهرد  امن و  نشور  میارب 
، َياْینُِدب یْبلَق  ْلَغْشَتالَو  ّکَّشلا ، َنِم  یْبلَق  ْرِّهَط  َو  َِکنید ، ْنَع  َِۀلازِْإلا  ِنَع 

یگدنز  ایند و  هب  ار  نآ  نادرگ و  كاپ  دیدرت  زا  ار  ملد  و  راذگ ، ّتنم  نم  رب  تنید  زا  جورخ  زا 
ام ال ِْظفِِحب  یْبلَق  ْلَغْشاَو  یتَرِخآ  ِباَوث  ِلِجآ  ْنَع  یشاعَم  ِلِجاع  َو 

ار هچنآ  يرادهگن  ظفح و  هب  ار  ملد  و  رادم ، لوغشم  ترخآ  هدنیآ  شاداپ  ياج  هب  نآ  رذگدوز 
، ِءآیِّرلا َنِم  یْبلَق  ْرِّهَط  َو  یناِسل  ٍْریَخ  ِّلُِکل  ْلِّلَذ  َو  ُهَلْهَج ، یّنِم  ُلَبْقَت 

نک  كاپ  ییامندوخ  زا  ار  ملد  نادرگ و  عضاوتم  یکین  ره  يارب  ار  منابز  و  راد ، لوغشم  يریذپن  نم  زا  ار  شنتسنادن  هک 
َنِم  َِکبُذوُعا  ّینا  َّمُهَّللا  ََکل ، ًاِصلاخ  یلَمَع  ْلَعْجاَو  یلِصافَم  یف  ِهِرُْجتالَو 

زا مربیم  هانپ  وت  هب  ایادخ  هد ، رارق  دوخ  يارب  صلاخ  ار  ملمع  زادنایم و  نایرج  هب  میاضعا  رد  ار  نآ  و 
ام ِعیمَج  َو  اِهتالَفَغ ، َو  اِهنِطاب  َو  اهِرِهاظ  اهِّلُک ، ِشِحاوَْفلا  ِعاْوناَو  ِّرَّشلا ،

هک  هچنآ  همه  و  نآ ، ماجنا ) رد   ) یهّجوت یب  ینطاب و  يرهاظ و  ياهیتشز  یمامت  يدب و 
اَّمِم ُدینَْعلا ، ُناْطلُّسلا  ِِهب  ینُدیُری  ام  َو  ُمیجَّرلا ، ُناْطیَّشلا  ِِهب  ینُدیُری 

هچنآ  زا  هدومن ، دصق  نآ  هب  ارم  ّدبتسم  هاشداپ  هک  هچنآ  همه  هدرک و  دصق  نآ  هب  ارم  هدش  هدنار  ناطیش 
ْنِم  َِکب  ُذوُعا  ّینا  َّمُهَّللا  یّنَع  ِِهفْرَص  یلَع  ُرِداْقلا  َْتنا  َو  ِهِْملِِعب ، َتْطَحا 

مربیم  هانپ  وت  هب  ایادخ  ییاناوت ، نم  زا  نآ  ندنادرگزاب  رب  يراد و  هطاحا  نآ  نتسناد  هب 
ِدِهاشَم َو  ْمِهِِدئاکَمَو ، ْمِهِِقئاَوب  َو  ْمِهِِعباوَز  َو  ِْسنِْإلاَو ، ِّنِْجلا  ِقِراوَط 

ناقساف  روضح  ّلحم  ناشیاهگنرین و  اهتبیصم و  اهمشخ و  و  یسنا ، یّنج و  ياهالب  زا 
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یتَرِخآ  َّیَلَع  َدُسْفَتَف  ینید ، ْنَع  َّلَزَتْسا  ْنا  َو  ِْسنِْإلاَو ، ِّنِْجلا  َنِم  ِۀَقَسَْفلا 
دوش هابت  مترخآ  موش و  فرحنم  منید  زا  هک  نیا  و  سنا ، ّنج و  زا 

1111 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
یُنبیُصی  ٌءالَب  َضِْرعَی  ْوا  یشاعَم  یف  َّیَلَع  ًارَرَض  ْمُْهنِم  َِکلذ  َنوُکَی  ْنا  َو 

دسر نم  هب  ناشیا  زا  ییالب  هک  نیا  ای  دشاب  نم  یناگدنز  ررض  هب  ناشیا  ياهراک  هک  نیا  و 
یهلا  ای  یِنلَْتبَت  الَف  ِِهلاِمتْحا ، یَلَع  یل  َْربَص  الَو  ِِهب ، یل  َةَُّوقال  ْمُْهنِم 

، نکن التبم  نآ  لّمحت  هب  ارم  ادخ  يا  سپ  مشاب ، هتشادن  ار  شّلمحت  نآ و  عفد  تقاط  نم  و 
َْتنا  َِکتَدابِع ، ْنَع  ینَلَغْشَی  َو  َكِرْکِذ ، ْنَع  َِکلذ  ینَعَنْمَیَف  ِِهتاساقُِمب ،

ییوت  ددرگ ، تیگدنب  عنام  دراد و  زاب  وت  دای  زا  ارم  هک 
یف  َۀَیِهافَّرلا  َّمُهَّللا  َُکلَئْسا  ِهِّلُک ، َِکلذ  ْنِم  یقاْولا  ُِعفاَّدلا  ُِعناْملا  ُمِصاْعلا 

رد شیاسآ  ایادخ  روما ، نیا  همه  زا  هدنرادزاب  هدننک و  عفد  هدننک و  عنم  هدنراد و  هگن 
، َکَناوْضِر اِهب  ُُغْلباَو  َِکتَعاط ، یلَع  اِهب  يْوقا  ًۀَشیعَم  ینَْتیَْقبا  ام  یتَشیعَم 

، مبای تسد  تیدونشخ  هب  هتفای و  ار  تیگدنب  ناوت  نآ ، هطساو  هب  هک  ییناگدنز  مهاوخیم ، وت  زا  ماهدنز  هک  یمادام  ار  یناگدنز 
یِنلَْتبَتالَو  ینیغُْطی  ًاقْزِر  یْنقُزَْرتال  َو  ًادَغ ، ِناوَیَْحلا  ِراد  یلا  اِهب  ُریصاَو 

هب  نکم و  مبیصن  دراد  او  نایغط  هب  ارم  هک  ییزور  و  مسر ، ترخآ  یناگدنز  هب  و 
ًاشاعَم َو  یتَرِخآ  یف  ًاِرفاو  ًاّظَح  ینِطْعا  َّیَلَع ، ًاقَّیَضُم  ِِهب  یقْشا  ٍْرقَِفب 

يزور  ترخآ و  ناوارف  تّذل  هرهب و  و  نکم ، مراچد  دریگ  گنت  نم  رب  هدرک و  تخبدب  ارم  هک  يرقف 
ْلَعَْجتالَو  ًانْجِس ، َّیَلَع  اْینُّدلا  ِلَعَْجتال  َو  َياْینُد ، یف  ًائیرَم  ًائینَه  ًاعِساو 

نم و نادنز  ار  ایند  و  نک ، اطع  نم  هب  ار  ایند  ياراوگ  عیسو و 
، ًالُوبْقَم اهیف  یلَمَع  ْلَعْجاَو  اِهتَْنِتف ، ْنِم  ینْرِجا  ًانْزُح ، َّیَلَع  اهَقاِرف 

ریذپب نآ  رد  ار  مرادرک  هد و  هانپ  نآ  ياهتبیصم  زا  ارم  هدم و  رارق  مهودنا  مغ و  هیام  ار  نآ  زا  ندش  ادج 
ینَداک  ْنَمَو  ِِهْلثِِمب ، ُهْدِراَف  ٍءوُِسب  ینَدارا  ْنَمَو  َّمُهَّللا  ًاروُکْشَم ، اهیف  ییْعَسَو 

دهد بیرف  ارم  هک  نآ  و  نک ، راتفرگ  نآ  لثم  هب  ار  وا  هدرک  یئوس  دصق  نم  هرابرد  هک  نآ  ایادخ  هد ، رارق  ینادردق  هتسیاش  ار  مشالت  و 
یب  َرَکَم  ْنَِمب  ْرُْکماَو  ُهَّمَه ، َّیَلَع  َلَخْدا  ْنَم  َّمَه  یّنَع  ْفِرْصاَو  ُهْدِکَف ، اهیف 

ریبدـت هب  دـبیرفب  ارم  هک  یـسک  و  نک ، رود  نم  زا  هدرک  دراو  نم  رب  ار  شهودـنا  هک  ار  یـسک  هودـنا  و  نک ، شراـتفرگ  شیوخ  رکم  هب 
نک  راچد  شیوخ 

ِةاغُّطلاَو ِۀَمَلَّظلا ، ِةَرَفَْکلا  َنُویُع  یّنَع  ْأَْقفاَو  َنیرِکاْملا ، ُْریَخ  َکَّناَف 
نارگنایغط  رگمتس و  نارفاک  رب  نم  بناج  زا  يراک  ياهبرض  و  ياهدننک ، ریبدت  نیرتهب  وت  هک  ارچ 

، َۀَنیصَْحلا َکَعْرِد  ینِْسْبلا  َو  َۀَنیکَّسلا ، َْکنِم  َّیَلَع  ْلِْزنا  َو  َّمُهَّللا  ِةَدَسَْحلاَو ،
ناشوپب  نم  رب  ار  تمکحم  هرز  و  رآ ، دورف  نم  رب  ار  شمارآ  دوخ  بناج  زا  ایادخ  امن ، دراو  دوسح 

1112 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
یلْوَق  ْقِّدَص  َو  َۀَِعفاَّنلا ، َکَتَِیفاع  یْنلِّلَج  َو  یقاْولا  َكِْرتِِسب  ینْظَفْحاَو 

راتفگ ناشوپب و  نم  رب  ار  تدنمدوس  یتمالس  و  نک ، ظفح  ارم  تاهدنرادهگن  ششوپ  اب  و 
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ام َو  ُْتمَّدَق  ام  َّمُهَّللا  یلام  َو  یلْها  َو  يْدلُو  یف  یل  ْكِراب  َو  یلاِعفَو 
ًادعبو هداتسرف  رتولج  هچنآ  ایادخ  هد ، تکرب  مییاراد  هداوناخ و  نادنزرف و  هب  و  امن ، دییأت  ار  مرادرک  و 

، ُتْرَرْسا ام  َو  ُْتنَلْعا  ام  َو  ُْتیَناَوت ، ام  َو  ُتْدَّمَعَت  امَو  ُْتلَفْغا  ام  َو  ُتْرَّخا ،
ماهداد  ماجنا  ناهنپ  اراکشآ و  هچنآ  ماهدرک و  یتسس  هچنآ  ماهدش و  بکترم  دمع  ای  تلفغ  يور  زا  هچنآ  داتسرف و  مهاوخ 

[1732 .] َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  یل  ُهْرِفْغاَف 
. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  شخبب ، نم  رب 

***
: ناوخب ار  اعد  نیا  دومرف : هک  دنکیم  لقن  ترضح  نآ  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  نارای  زا  یکی  - 12

یْبنَذ  یلْرِفْغاَو  يرُمُع  یف  یل  ْدُْدماَو  یقْزِر  یف  َّیَلَع  ْعِسْوا  َّمُهَّللا 
، زرمایب ار  مهانگ  و  نک ، ینالوط  ار  مرمع  و  هد ، تعسو  ار  میزور  ایادخ 

[1733  ] يْریَغ یب  ْلِْدبَتْسَت  الَو  َِکنیِدل ، ِِهب  ُرِصَْتنَت  ْنَّمِم  یْنلَعْجاَو 
. هدم رارق  نم  ياج  هب  ار  يرگید  هد و  رارق  تنید  ناروای  زا  ارم  و 

***
: دندناوخیم ار  اعد  نیا  هتسویپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدش  تیاور  - 13

َِیلْرِفْغا  ُمیحَّرلا ، ُروُفَْغلا  َوُه  َو  ِریثَْکلا ، ِنَع  وُفْعَی  َو  َریسَْیلا ، ُرُکْشَی  ْنَم  ای 
، ینابرهم هدنزرمآ و  وت  يرذگیمرد و  ناوارف  ناهانگ  زا  يریذپیم و  ار  مک  لمع  هک  يا 

[1734 .] اُهتَِعبَت ْتَیَِقب  َو  اُهتََّذل ، ْتَبَهَذ  یتَّلا  َبُونُّذلا 
. زرمایب نم  رب  تسا  یقاب  شتبوقع  هتفر و  شتّذل  هک  ار  یناهانگ 

***
: دندناوخیم ار  اعد  نیا  ترضح  نآ  هک  تسا  هدش  تیاور  نینچمه  - 14

ای ُنمْحَر  ای  َنیرِخْألا ، َرِخآ  ای  َو  َنیلَّوَْألا ، َلَّوا  ای  ُسوُُّدق ، ای  ُرُون  ای 
يا  هدنشخب ، يا  اهنایاپ ، همه  تیاهن  يا  اهزاغآ و  همه  زاغآ  يا  بیع ، ره  زا  كاپ  يا  رون ، يا 

1113 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ُلُِحت  یتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َمَعِّنلا ، ُرِّیَُغت  یتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغا  ُمیحَر ،

، شخبب نم  رب  دروآیم  دورف  ار  باذع  جنر و  هک  یناهانگ  و  شخبب ، نم  رب  دوشیم  اهتمعن  رییغت  بجوم  هک  ار  یناهانگ  رگشیاشخب ،
ُلِْزُنت  یتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َمَصِْعلا ، ُِکتْهَت  یتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َمَقِّنلا ،

( تبیصم و   ) الب هک  یناهانگ  و  شخبب ، نم  رب  دردیم  ار  هانگ ) عناوم  و   ) تمصع ياههدرپ  هک  ار  یناهانگ  و 
یتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َءآدْعَْألا ، ُلیُدت  یتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َءالَْبلا ،

ار يدوبان  هک  یناهانگ  شخبب و  نم  رب  دنکیم  ّطلسم  ار  نانمشد  هک  یناهانگ  و  شخبب ، نم  رب  دروآیم  دورف  ار 
َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َءآجَّرلا ، ُعَطْقَت  یتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َءآنَْفلا ، ُلِّجَُعت 

هک  یناهانگ  شخبب و  نم  رب  دنکیم  عطق  ار  دیما  هک  یناهانگ  و  شخبب ، نم  رب  دشخبیم  تعرس 
َِیل  ْرِفْغاَو  َءآطِْغلا ، ُفِشْکَت  یتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َءآوَْهلا ، ُِملُْظت  یتَّلا 

و شخبب ، نم  رب  دنزیم  رانک  ار  هدرپ  هک  یناهانگ  و  شخبب ، نم  رب  دنکیم  رات  هریت و  ار  اضف 

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 855 

http://www.ghaemiyeh.com


[1735 .] ِءآمَّسلا َْثیَغ  ُّدَُرت  یتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َءآعُّدلا ، ُّدَُرت  یتَّلا  َبُونُّذلا 
. شخبب نم  رب  دوشیم  نامسآ  زا  ناراب  لوزن  عنام  هک  یناهانگ  شخبب و  نم  رب  دوشیم  اعد  تباجتسا  عنام  هک  یناهانگ 

***
: تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ياعد  نیا  هدمآ ، تایاور  رد  - 15

َْتلُحَف  ِرارْسَْألا ، یَلَع  َْتعَلَّطا  َو  َرابْخَْألا ، َتِْملَع  َو  َراثْألا ، َْتبَتَک  َّمُهَّللا 
و یهاگآ ، ناهن  ياهزار  رب  ینادیم و  ار  اهربخ  هدرک و  تبث  ار  لامعا  ایادخ 

امَّنا َو  ٌةاضْفُم ، َْکَیلا  ُبُولُْقلا  َو  ٌۀَِینالَع ، َكَْدنِع  ُّرِّسلاَف  ِبُولُْقلا ، َْنَیب  َو  انَْنَیب 
و دنراد ، شیارگ  وت  هب  اهلد  راکشآ و  وت  دزن  رد  ناهنپ  یلیاح ، ناملد  ام و  نایم 

ْنا  َِکتَعاِطل  َِکتَمْحَِرب  ْلُقَف  ُنوُکَیَف ، ْنُک  َُهل  َلوُقَت  ْنا  ُهَتْدَرا  اذا  ٍءْیَِشل  َكُْرما 
تتعاـطا هب  تتمحر  فطل و  هب  نیارباـنب  دوشیم ، دوجوم  سپ  شاـب ، دوجوم  ییوـگب : هک  تسا  نیا  ینک  هدارا  هک  هچ  ره  رد  وـت  ناـمرف 

وگب
ُْلق  َو  َكاْقلا ، یّتَح  ینَقِراُفتالَو  یئاضْعا  ْنِم  ٍوْضُع  ِّلُک  یف  َلُخْدَت 

هب  و  دوشن ، ادج  نم  زا  ترادید  نامز  ات  دوش و  لخاد  مندب  ياضعا  زا  يوضع  ره  رد  هک 
یَنبَْرقَت  الَف  یئاضْعا  ْنِم  ٍوْضُع  ِّلُک  ْنِم  َجُرَْخت  ْنا  َِکتَیِصْعَِمل  َِکتَمْحَِرب 

دوش و جراخ  مندب  ياضعا  زا  يوضع  ره  زا  هک  وگب  تینامرفان  هب  تتمحر  فطل و 
1114 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

یّنَع  اهِوَْزت  َو ال  اهیف ، ینْدِّهَز  َو  اْینُّدلا ، َنِم  یْنقُزْراَو  َكاْقلا ، یّتَح 
نم هکیلاحرد  نم  زا  ار  نآ  و  نادرگ ، هقالع  یب  نآ  قرب ) قرز و   ) هب ارم  هد و  میزور  ایند  زا  و  دوشن ، کیدزن  نم  هب  ترادـید  ناـمز  اـت 

نآ  هب 
[1736 .] ُنمْحَر ای  اهیف  یتَبْغَرَو 

(. اهتمعن  ) هدنشخب يا  نادرگمرب ، مدنمزاین  قاتشم و 
***

دومرف تمحرم  نم  هب  ار  اعد  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  هباّیس  نب  نمحّرلادبع  زا  ربتعم  دنـس  هب  میهاربا  نب  یلع  - 16
(: دراد یلاع  رایسب  نیماضم  هک  ییاعد  )

، ُهَدَّحَو ْنَم  َصَلْخا  ِهِّلَحَم ، َو  ُهاهَْتنُم  َو  ِِهلْها ، َو  ِدْمَْحلا  ِِّیلَو  ِهَّلل  ُدْمَْحلا 
دای یگناگی  هب  ار  وا  هک  نآ  تسا ، نآ  هاگیاج  تیاهن و  نآ و  هتـسیاش  دـمح و  بحاـص  هک  تسا  يدـنوادخ  صوصخم  ساپـس  دـمح و 

دنادرگ صلاخ  هدرک 
اَذ ای  َّمُهَّللا  ِِهب ، ُمِصَتْعُْملا  َنِما  َو  ُهَعاطا ، ْنَم  َزاف  َو  ُهَدَبَع ، ْنَم  يدَتْهاَو 

بحاص  يا  ایادخ  هتشگ ، نمیا  هدرب  هانپ  وا  هب  هک  نآ  هدش و  راگتسر  هدومن  شتعاطا  هک  نآ  هدرک و  تیاده  هدومن  شیگدنب  هک  نآ  و 
ََکل  َعَضَخ  ْنَم  َۀَلَئْسَم  َُکلَئْسا  ِدْمَْحلاَو ، ِلیمَْجلا  ِءآنَّثلا  َو  ِدْجَْملاَو ، ِدوُْجلا 

هدرک  ینتورف  جک  یندرگ  اب  هک  یسک  دننام  مهاوخیم  وت  زا  ساپس ، شیاتس و  يراوگرزب و  ششخب و 
ْنِم  ْتَضاف  َو  ُهَسْفَن ، ََکل  َلَّلَذ  َو  ُهَهْجَو ، ََکل  َرَّفَع  َو  ُهَْفنا ، ََکل  َمِغَر  َو  ِِهتَبَقَِرب ،

وت سرت  زا  هدرک و  راوخ  ار  شسفن  هدیلام و  كاخ  هب  تربارب  رد  ار  شتروص  هداتفا و  كاخ  هب  و 
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َكَْدنِع  ُْهتَحَضَفَو  ِِهبُونُِذب ، ََکل  َفَرَتْعاَو  ُُهتَْربَع ، ْتَدَّدََرت  َو  ُهُعُومُد ، َِکفْوَخ 
وت دزن  ار  وا  شتاهابتشا  و  تسا ، فرتعم  تربارب  رد  شناهانگ  هب  تسا و  ناطلغ  شتروص ) رب   ) يراج و شیاهکشا 

ْتَّلَق  َو  ُُهتَُّوق ، َِکلذ  َْدنِع  ْتَفُعَضَف  ُُهتَریرَج ، َكَْدنِع  ُْهتَناش  َو  ُُهتَئیطَخ ،
شاهراچ  هدش و  ناوتان  نونکا ، هدرک ، ماندب  وت  دزن  ار  وا  شتیانج  مرج و  و  هدرک ، اوسر 

، ٍلِطاب ُّلُک  ُْهنَع  َّلَحَمْضاَو  ِهِِعیادَخ ، ُبابْسا  ُْهنَع  ْتَعَطَْقنا  َو  ُُهتَلیح ،
، هدیدرگ رود  وا  زا  یلطاب  ره  و  هدش ، ادج  وا  زا  شگنرین  لیاسو  هتشگ و  مک 

، َْکَیلا ِِهلاِهْتباَو  َْکیََدل ، ِهِعوُضُخَو  َْکیَدَی ، َْنَیب  ِهِماقَم  ِّلُذ  یلا  ُُهبُونُذ  ُْهتاَْجلاَو 
، تسا هدرک  راداو  تربارب  رد  يراز  ینتورف و  نداتسیا و  راوخ  هب  ار  وا  شهانگ  و 

َْکَیلا  ُعَّرَضَتا  َو  ِِهتَبْغَرَک ، َْکَیلا  ُبَغْرا  ِِهَتلِْزنَِمب ، َوُه  ْنَم  َلاؤُس  َّمُهَّللا  َُکلَئْسا 
هیرگ  دننام  تهاگرد  هب  و  دشاب ، وا  قایتشا  دننام  وت  هب  مقایتشا  دراد  ار  تالاح  نیا  هک  یسک  دننام  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ 

1115 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
یقِْطنَم  َۀَناِکتْسا  ِمَحْراَف  َّمُهَّللا  ِِهلاِهْتبا ، ِّدَشاَک  َْکَیلا  ُلِهَْتباَو  ِهِعُّرَضَتَک ،

نم  يراوخ  راتفگ و  تنکل  هب  ایادخ  میامن  يراز  وا  دیدش  يراز  دننام  منک و  هیرگ  وا 
يدُْهلا  َّمُهَّللا  َُکلَئْسا  یتَبَقَِرب  َْکَیلا  یعوُضُخ  َو  یِسلْجَم  َو  یماقَم  َّلُذَو 

تیاده  ایادخ  نک  محر  تربارب  رد  یجک  ندرگ  اب  هارمه  ینتورف  منمیشن و  ّلحم  هاگیاج و  و 
َمُهَّللا  َُکلَئْساَو  ِۀَیاوَْغلا ، َنِم  َدْشُّرلاَو  یمَْعلا  َنِم  َةَریصَْبلاَو  َِۀلالَّضلا ، َنِم 

ایادخ مهاوخیم و  وت  زا  ار  ههاریب  زا  یبای  هار  یلد و  روک  زا  ییانیب  یهارمگ و  زا 
ِرْکُّشلا َلَْضفا  َو  ِۀَبیصُْملا ، َْدنِع  ِْربَّصلا  َلَمْجاَو  ِءآخَّرلا ، َْدنِع  ِدْمَْحلا  َرَثْکا 

يراذگساپس  نیرتلماک  و  يراتفرگ ، تقو  رد  ار  يرابدرب  نیرتابیز  و  شیاسآ ، تقو  رد  ار  ساپس  نیرتشیب 
یف  َةَّوُْقلا  َُکلَئْسا  َو  ِتاُهبُّشلا ، َْدنِع  َمیلْسَّتلا  َو  ِرْکُّشلا ، ِعِضْوَم  َْدنِع 

رد ییاناوت  مبلطیم و  وت  زا  ار  دیدرت  ماگنه  رد  يرادربنامرف  يراذگساپس و  هاگیاج  رد  ار 
َْکَیلا  َبُّرَقَتلا  َو  َْکنِم ، َْکَیلا  َبَرَْهلاَو  َِکتَیِصْعَم ، ْنَع  َفْعَّضلاَو  َِکتَعاط ،

، مهاوخیم وت  زا  ار  تدوخ  هب  یکیدزن  وت و  ماقتنا )  ) زا وت  تمحر )  ) هب زیرگ  هانگ و  رد  یناوتان  یگدنب و 
، َکِْقلَخ ِطاخْسا  یف  یّنَع  َکیضُْری  ام  ِّلُِکل  َيِّرَحَّتلاَو  یضْرَِتل  ِّبَر 

، دنوش تحاران  مدرم  هچ  رگ  دزاس  دونشخ  نم  زا  ار  وت  هک  هچنآ  يوجتسج  مهاوخیم ) وت  زا   ) يوش و دونشخ  ات  نم  راگدرورپ  يا 
ْنا  َّیَلَع  ُدوُعَی  ْنَم  ْوا  ینْمَحَْرت  َْمل  ْنا  ُهوُجْرا  ْنَم  ِّبَر  َكاضِِرل ، ًاساِمْتلا 

، ینک مرود  وت  رگ  دنک  هّجوت  نم  رب  هک  ای  ینکن ، محر  نم  هب  رگ  مدنب  دیما  هک  هب  نم  راگدرورپ  يا  تتیاضر ، ندروآ  تسدب  رطاخ  هب 
ْنا  ُهایاطَع  ُلُما  ْنَم  ْوا  ینَْتبَقاع  ْنا  ُهُْوفَع  ینُعَْفنَی  ْنَم  ْوا  ینَْتیَْصقا 

رگ مدنب  دیما  هک  ییاهششخب  هب  ای  ینک ، متازاجم  رگ  دشخب  دوس  نم  هب  هک  تشذگ  ای 
ْنا  ُُهناوَه  ینُّرُضَی  ْنَم  ْوا  ینَْتنَها  ْنا  یتَمارَک  ُِکلْمَی  ْنَم  ْوا  ینَْتمَرَح 

رگ دنک  راوخ  ارم  هک  ای  ینک و  مراوخ  وت  رگ  دراد  یمارگ  ارم  هک  ای  ینک ، مورحم  ارم 
َلَوْطا  َو  یْبلَق  یْسقا  َو  یلَمَع  َحَْبقا  َو  یْلِعف  َءَوْسا  ام  ِّبَر  ینَْتمَرْکا 

گرزب  هچ  و  ملدگنس ، هچ  و  مراتفر ، تشز  هچ  و  مرادرک ، دب  هچ  نم  راگدرورپ  يا  يراد ، میمارگ 
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ام َو  ِّبَر  ینَقَلَخ  ْنَم  ِنایْصِع  یلَع  ینَأَرْجا  َو  یلَجا  َرَْصقا  َو  یلَما 
نم  راگدرورپ  يا  هدیرفآ ، ارم  هک  نآ  ینامرفان  رب  مخاتسگ  هچ  مرمع و  هاتوک  هچ  میوزرآ و 

امَف ُمَعِّنلا  َْکنِم  َّیَلَع  ْتَُرثَک  َّیَلَع ، َکَئآمْعَن  َرَهْظا  َو  يْدنِع  َکَئالَب  َنَسْحا 
هک  تسا  ناوارف  يردقب  نم  رب  تیاهتمعن  تسا  راکشآ  هچ  نم  رب  تیاهتمعن  وکین و  هچ  نم  دزن  رد  تشیامزآ 
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ُتْضَّرَعَتَو  ِمَعِّنلِاب ، ُتْرِطَبَف  ِهینَْتَیلْوا  امیف  ُرْکُّشلا  ِیّنِم  َّلَق  َو  اهیصْحا ،

ضرعم  رد  ار  دوخ  و  مدش ، رورغم  تیاهتمعن  هب  سپ  تسا ، مک  نم  يراذگساپس  يدومرف  اطع  نم  هب  هچنآ  رد  و  مرامشب ، مناوتیمن 
ِلْدَْعلا  َنِم  ُتْزُج  َو  ِْملِْعلا ، َدَْعب  َلْهَْجلا  ُْتبِکَر  َو  ِرْکِّذلا ، ِنَع  ُتْوَهَسَو  ِمَقِّنِلل ،

هب  تلادع  زا  مدش و  راوس  لهج  بکرم  رب  مشناد ، دوجو  اب  مدومن و  تلفغ  تدای  زا  مداد و  رارق  تتازاجم 
ِفْوَْخلا  َنِم  ِوْهَّللا  َیلا  ُتْرِص  َو  ِْمثِْإلا ، َیلا  َِّرْبلا  ُتْزَواج  َو  ِْملُّظلا ، َیلا 

، متفای شیارگ  یگدوهیب  هب  هودنا ، سرت و  ياج  هب  متشذگ و  هانگ  هب  یکین  زا  مدومن و  زواجت  متس 
یبُونُذ  َرَثْکا  ام  َو  یبُون  ُذ  ِةَْرثَک  یف  اهَّلَقا  َو  یتانَسَح  َرَغْصا  امَف  ِنْزُْحلاَو ،

، مناهانگ تسا  رایسب  هچ  مناوارف و  ناهانگ  لباقم  رد  تسا  مک  هچ  و  میاهیکین ، تسا  زیچان  هچ  سپ 
یلَما  َلَوْطا  ام  َو  ِّبَر  ینْکُر  ِفْعَض  َو  یْقلَخ  ِرَغِص  ِرْدَق  یلَع  اهَمَظْعاَو 

میوزرآ  تسا  ینالوط  هچ  و  نم ، راگدرورپ  يا  میناوتان ، شنیرفآ و  یکچوک  هب  تبسن  مناهانگ  تسا  گرزب  هچ  و 
یتَریرَس  َحَْبقا  ام  َو  یلَما  ِدُْعب  یف  یلَجا  َرَْصقا  َو  یلَجا  ِرَِصق  یف 

ناهنپ  تسا  تشز  هچ  مرود و  يوزرآ  هب  تبسن  مرمع  تسا  هاتوک  هچ  مرمع و  یهاتوک  لباقم  رد 
الَو ُتْرَذَتْعا ، ِنا  یلَرْذُع  الَو  ُتْجَجَتْحا ، ِنا  یل  َۀَّجُح  ِّبَر ال  یتَِینالَعَو 

رگا و  مرادن ، يرذع  شزوپ  ماقم  رد  و  مرادن ، یلیلد  لالدتسا  ماقم  رد  نم ، راگدرورپ  يا  مراکشآ ، و 
ام ِّبَر  َْتَیلْوا ، ام  ِرْکُش  یلَع  یّنُِعت  َْمل  ْنا  ُتیلوا  َو  ُْتیَلَْتبا  ِنا  يْدنِع  َرْکُش 

نم  راگدرورپ  يا  ینکن ، مکمک  ياهداد  هچنآ  يرازگساپس  رب  وت  رگا  مرادن  یساپس  دسر  نم  هب  یتمعن  موش و  راتفرگ 
َدَوْسا َو  ُْهتِّبَُثت ، َْمل  ْنا  یناِسل  َّلَزا  َو  ُهْحِّجَُرت ، َْمل  ْنا  ًادَغ  ینازیم  َّفَخا 

و ینکن ، تباث  ار  نآ  وت  رگا  دیزرل  دهاوخ  منابز  و  یهدن ، اهب  نآ  هب  وت  رگا  دوب ، دهاوخ  کبس  ردقچ  ملمع  يوزارت  تمایق  يادرف 
اَهل ْتَّدُه  ْدَق  یّنِم  ْتَفَلَس  یتَّلا  َِیبُونُِذب  یل  َْفیَک  ِّبَر  ُهْضِّیَُبت ، َْمل  ْنا  یهْجَو 

هتسکش  مه  رد  ار  مدوجو  هدزرس و  نم  زا  هک  یناهانگ  اب  نم ، راگدرورپ  يا  ینکن ، دیفس  ار  نآ  وت  رگا  دوب  دهاوخ  هایس  میور 
َو ال اهیف ، یتَْبیَخ  یلَع  یْکبا  َو  اْینُّدلا ، ِتاوَهَش  ُُبلْطا  َْفیَک  ِّبَر  یناکْرا 

یلو  میرگیم ، ایند  رد  متیمورحم  رب  مبلطیم و  ار  ایند  ياهتوهش  هنوگچ  نم  راگدرورپ  يا  منک ،؟ هچ 
یِعاوَد  یْنتَعَد  ِّبَر  یطیْرفَت  َو  ینایْصِع  یلَع  یتارَسَح  ُّدَتْشَت  َو  یْکبا 

ياههبذاج  نم ، راگدرورپ  يا  مروخیمن  ترسح  هدرکن و  هیرگ  میهاتوک  ینامرفان و  رب 
ِةَرِخْألا یِعاوَد  یْنتَعَد  َو  ًاِعئآط ، اْهَیلا  ُْتنَکَر  َو  ًاعیرَس ، اُهْتبَجاَف  اْینُّدلا 

دناوخ دوخ  يوس  هب  ارم  ترخآ  ياههبذاج  مدرک و  دامتعا  اهنآ  هب  رایتخا  هب  هتفریذپ و  تعرس  هب  نم  دناوخ و  دوخ  يوس  هب  ارم  ایند 
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ُتْعَراس  امَک  اْهَیلا ، ِۀَعَراسُْملاَو  َِۀباجِْإلا  ِیف  ُْتاَْطبا  َو  اْهنَع ، ُتْطَّبَثَتَف 
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، مدومن یتسس  نآ  يوس  هب  نتفرگ  تعرس  لوبق و  رد  مدرک و  يراددوخ  نم  و 
اَِهبارَس َو  ِِدیاْبلا ، اَهِمیشَه  َو  ِدِماْهلا ، اَهِماطُح  َو  اْینُّدلا ، یِعاوَد  یلا 

هب  ار  نآ  ِچوپ  بارس  ارذگ و  هدننکش و  شزرا و  یب  لام  ایند و  ياههبذاج  اّما 
یل  َْتلَفَک  َو  یّقِِرب  َّیَلَع  َتْجَجَتْحاَو  ینَْتقَّوَش  َو  ینَْتفَّوَخ  ِّبَر  ِبِهاَّذلا ،

ار میزور  هدروآ و  لیلد  میگدنبرب  و  يدومن ، قیوشت  مه  يدناسرت و  مه  ارم  نم  راگدرورپ  يا  متفریذپ ، تعرس 
یلَع  ْلِکَّتا  َْمل  َو  َکِقیوْشَت ، ْنَع  ُتْطَّبَثَتَو  َکَفْوَخ ، ُْتنِماَف  یقْزِِرب 

هدرکن  دامتعا  وت  تنامض  رب  و  مدش ، تسس  وت  قیوشت  دوجو  اب  مدوب و  ناما  رد  وت  سرت  زا  نم  سپ  يدش ، راد  هدهع 
اْینُّدلا ِهِذه  یف  َْکنِم  یْنما  ْلَعْجاَف  َّمُهَّللا  َکِجاِجتْحِاب ، ُْتنَواهَت  َو  َِکنامِض ،

هد  رارق  دوخ  سرت  ایند  نیا  رد  ار  ماینمیا  ایادخ  مدرمش ، کبس  ار  تلیلد  و 
اِمب ینِّضَر  َُّمث  َْکنِم ، ًاقَرَف  َِکتَّجُِحب  ینُواهَت  َو  ًاقْوَش ، یطُّبَثَت  ْلِّوَحَو  ًافْوَخ ،

هک  ییزور  هب  ارم  سپس  امن  لیدبت  ترادید  یبات  یب  هب  ار  تتجح  ندرمش  کبس  نک و  لّدبم  تقایتشا  هب  ار  مایتسس  و 
َكاضِر  ِمیظَْعلا ، َکِمْسِاب  َُکلَئْسا  ُمیرَک ،  ای   ] ُمیرَک ای  َِکقْزِر  ْنِم  یل  َتْمَسَق 
تیدونشخ  تگرزب  مان  هب  وت  زا  راوگرزب ،] يا   ] زاس دونشخ  ياهدومن  متمسق 

َْدنِع َةَریصَْبلاَو  ِۀَْملُّظلا ، َْدنِع  َروُّنلاَو  َِۀبْرُْکلا ، َْدنِع  َۀَجْرَْفلا  َو  ِۀَطْخُّسلا ، َْدنِع 
ماگنه  رد  ینیب  نشور  و  یکیرات ، ماگنه  رد  ییانشور  و  يراتفرگ ، ماگنه  رد  شیاشگ  و  مشخ ، ماگنه  رد 

ِیف  یتاجَرَد  َو  ًۀَنیصَح ، َيایاطَخ  ْنِم  یتَّنُج  ْلَعْجا  ِّبَر  ِۀَْنتِْفلا ، ِهُّبَشَت 
رد ار  ماهبتر  و  مکحم ، متاهابتشا  لباقم  رد  ار  مرپس  نم ، راگدرورپ  يا  مناهاوخ  ار  اههنتف  ندش  دبتسم 

ُذوُعا ًۀَیِکاز ، ًۀَفَعاضُم  یتانَسَح  َو  ًۀَلَّبَقَتُم ، اهَّلُک  یلامْعاَو  ًۀَعیفَر ، ِنانِْجلا 
یمامت  زا  هد ، رارق  هزیکاپ  ربارب و  دنچ  ار  متانسح  هتفریذپ و  ار  مرادرک  یمامت  و  دنلب ، تشهب 

، ِبَرْشَْملاَو ِمَعْطَْملا  ِعیفَر  ْنِمَو  َنََطب ، ام  َو  اْهنِم  َرَهَظ  ام  اهِّلُک ، ِنَتِْفلا  َنِم  َِکب 
سرتسد و زا  جراخ  یندیماشآ  یندروخ و  زا  و  ناهنپ ، راکشآ و  ياههنتف 

َلْهَْجلا  َيِرَتْشا  ْنا  ْنِم  َِکب  ُذوُعا  َو  ُمَلْعا ، ام ال  ِّرَش  ْنِم  َو  ُمَلْعا  ام  ِّرَش  ْنِم  َو 
ار ینادان  هک  نیا  زا  و  مربیم ، هانپ  وت  هب  منادیمن  منادیم و  هک  يرورش  زا 

، ِْربَّصلِاب َعَزَْجلاَو  ِِّرْبلِاب ، َۀَعیطَْقلاَو  ِلْدَْعلِاب ، َرْوَْجلاَو  ِْملِْحلِاب ، افَْجلاَو  ِْملِْعلِاب ،
ییابیکش  هب  ار  یبات  یب  یکین و  هب  ار  محر  عطق  تلادع و  هب  ار  متس  يرابدرب و  هب  ار  ملظ  ملع و  هب 
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[1737 .] ِنامیِْإلِاب َْرفُْکلا  َو  َِۀلالَّضلِاب ، يدُْهلا  َو 

. مربیم هانپ  وت  هب  منک ، هضواعم  نامیا  هب  ار  رفک  یهارمگ و  هب  ار  تیاده  و 
***

: دومرف میلعت  یصخش  هب  ار  اعد  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  هک  هدش  تیاور  بوبحم  نبا  زا  - 17
ْنِم  َجوُرُْخلاَو  َكاضِِرب ، اَّلا  َْکنِم  ُلاُنتال  یتَّلا  َِکتَمْحَِرب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا 

زا ندش  جراخ  مهاوخیم ، وت  زا  دسریمن  نآ  هب  وت  ياضر  نودب  یسک  هک  تتمحر  فطل و  هب  ایادخ 
، ٍۀَطْرَو ِّلُک  ْنِم  َةاجَّنلاَو  َکیضُْری ، ام  ِّلُک  یف  َلوُخُّدلاَو  َکیصاعَم ، ِعیمَج 
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، اهيراتفرگ زا  ییاهر  دزاس و  دونشخ  ار  وت  هچنآ  رد  ندش  لخاد  ناهانگ و  عیمج 
َرَطَخ ْوا  ٌاَطَخ ، یّنِم  اِهب  َّلَز  ْوا  ٌدْمَع ، یّنِم  اِهب  یتا  ٍةَریبَک  ِّلُک  ْنِم  َجَرْخَْملاَو 

رطاخ هب  هک ) یناهانگ   ) ای يوهس  ای  يدمع  هریبک  هانگ  ره  زا  جورخ  هار  و 
ِدوُدُح یلَع  ِِهب  ینُِفقُوت  ًافْوَخ  َُکلَئْسا  ِناْطیَّشلا ، ُتارَطَخ  َّیَلَع  اِهب 

ارم نآ  هطساوب  هک  مهاوخیم  یفوخ  وت  زا  تسا . هدزرس  نم  زا  ناطیش  ياههسوسو 
ییْأَر  اِهب  َّلُِزتْساَو  َياوَه ، اِهب  َرَطَخ  ٍةَوْهَش  ُّلُک  یّنَع  ِِهب  َبَّعَشَت  َو  َكاضِر ،

دنازغلب ار  مرظن  و  دزاس ، کیدزن  نم  هب  ار  نآ  مسفن  ياوه  هک  ار  یناسفن  شهاوخ  ره  نم  زا  ینک  رود  و  يراد ، هگن  تیدونشخ  رب 
ِئِّیَس  ِكَْرتَو  ُمَْلعَت ، ام  ِنَسْحِاب  َذْخَْألا  َّمُهَّللا  َُکلَئْسا  َِکلالَح ، َّدَح  َزِواُجِیل 

هک  یهانگ  ره  زا  يریذپب و  ینادیم  نم  زا  هک  یبوخ  لامعا  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  مرذگب ، تلالح  زرم  زا  ات 
َۀَعَّسلا َُکلَئْسا  ُمَلْعا ، ُْثیَح  ْنِمْوا  ُمَلْعا ، ُْثیَح ال  ْنِم  ُأَطْخا  ْوا  ُمَْلعَت ، ام  ِّلُک 

شیاشگ  مهاوخیم ، وت  زا  ینک ، رظن  ِفرص  هدزرس  نم  زا  یهاگآ  اب  یهاگآان و  يور  زا  هک  یتاهابتشا  ای  ینادیم و  نم  زا 
، ٍۀَْهبُش ِّلُک  ْنِم  ِنایَْبلِاب  َجَرْخَْملاَو  ِفافَْکلا ، ِیف  َدْهُّزلاَو  ِقْزِّرلا ، ِیف 

، تاهبش زا  هناهاگآ  جورخ  و  زاین ، ّدح  هب  تعانق  يزور و  رد 
ِساَّنلا  َفاْصنا  َو  ِنِطاوَْملا ، ِعیمَج  یف  َقْدِّصلاَو  ٍۀَّجُح ، ِّلُک  یف  َباوَّصلاَو 

مدرم  اب  ندرک  ارادم  و  اج ، ره  رد  ییوگتسار  لالدتسا و  ره  رد  یتسرد  و 
ِنِطاوَم  ِعیمَج  ْنِم  ِفَصَّنلا  ِءاطْعا  یف  َلُّلَذَّتلاَو  ِیلَو  َّیَلَع  امیف  یسْفَن  ْنِم 

لاح  رد  فاصنا  تیاعر  رب  ینتورف  و  تسا ، نم  دوس  ای  نایز  هب  هک  هچنآ  رد 
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، ِلْعِْفلاَو یّنِم  ِلْوَْقلا  ِیف  ِهِریثَک  َو  ِیْغَْبلا  ِلیلَق  َكَْرت  َو  اضِّرلا ، َو  ِطَخَّسلا 
، مرادرک راتفگ و  رد  دایز  مک و  هچ  متس  زواجت و  كرت  و  يدونشخ ، مشخ و 

َدَْعب َو  اضَْرت  ْیَِکل  اْهیَلَع  ََکل  َرْکُّشلا  َو  ِءآیْشَْألا ، ِعیمَج  یف  َِکتَمِْعن  َمامَتَو 
يوش  دونشخ  ات  تیاهتمعن  يرازگساپس  و  اهزیچ ، مامت  رد  ار  تتمعن  ندرک  لماک  و 

ِرُومُْألا ِروُْسیَِمب  ُةَرَیِْخلا ، ِهیف  ُنوُکَی  ام  ِّلُک  یف  َةَرَیِْخلا  َُکلَئْسا  َو  اضِّرلا ،
زا نآ  عاونا  مامت  زا  مهاوخیم  یکین  وت  زا  و  يدونشخ ، زا  رتالاب  و 

يذَّلا  ِْرمَْألا  َباب  یل  ْحَْتفاَو  ُمیرَک ، ای  ُمیرَک  ای  ُمیرَک  ای  اهِروُسْعَِمب ، اهِّلُک ال 
نآ  رد  هک  يراک  ره  ِرد  و  راوگرزب ، يا  راوگرزب ، يا  راوگرزب ، يا  شراوشد ، هن  نآ  ناسآ  هار 

َُهل  َتْرَّدَق  ْنَم  َو  ُهَجَرْخَم ، یلْرِّسَی  َو  َُهباب ، یل  ْحَْتفاَو  ُجَرَْفلاَو ، ُۀَِیفاْعلا  ِهیف 
هک  نآ  و  نادرگ ، ناسآ  میارب  ار  نآ  زا  جورخ  اشگب و  میور  هب  ار  نآ  ِرد  نک و  زاب  میور  هب  ار  تسا  شیاشگ  یتمالس و 

، ِهِدَی َو  ِِهناِسل  َو  ِهِرََصب ، َو  ِهِعْمَِسب  یّنَع  ْذُخَف  َکِْقلَخ  ْنِم  ًةَروُدْقَم  َّیَلَع 
ار شتسد  نابز و  مشچ و  شوگ و  ياهدومرف  رّرقم  نم  رب  ار  شطّلست  هک  تتاقولخم  زا 

َلِصَی  ْنا  ُهْعَْنماَو  ِهِماَُّدق ، ْنِم  َو  ِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ِهِراسَی ، ْنَع  َو  ِِهنیمَی  ْنَع  ُهْذُخَو 
زا ار  وا  و  ریگب ، شلباقم  رس و  تشپ  پچ و  تسار و  تمس  زا  نم  بناج  زا 
اَن َو ا  ّیبَر  َْتنا  َكُْریَغ ، َهلا  َو ال  َکِهْجَو ، ُءآنَث  َّلَج  َو  َكُراج ، َّزَع  ٍءوُِسب ، ََّیلا 
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منم نم و  راگدرورپ  ییوت  تسین ، وت  زج  يدوبعم  و  تسا ، گرزب  تلامج  شیاتس  تسالاو و  ندوب  وت  هانپ  رد  رادزاب ، نم  هب  ندرک  يدب 
َْتنا  َو  ٍةَّدِش ، ِّلُک  یف  یتَِقث  َْتنا  َو  ٍَۀبْرُک ، ِّلُک  یف  یئآجَر  َْتنا  َّمُهَّللا  َكُْدبَع ،

ییوت  یتخس و  ره  رد  مهاگهیکت  ییوت  و  يراتفرگ ، ره  رد  مدیما  ییوت  ایادخ ، تاهدنب ،
، ُداؤُْفلا ُْهنَع  ُفُعْضَی  ٍبْرَک  ْنِم  ْمَکَف  ٌةَّدُع ، َو  ٌۀَِقث  یب  َلََزن  ٍْرما  ِّلُک  یف  یل 

هدرک  ناوتان  ار  اهلد  هک  یهودنا  رایسب  هچ  سپ  يدمآشیپ ، ره  رد  ماهریخذ  هاگهیکت و 
، َِکب ُُهْتلَْزنا  ُرُومُْألا ، ِهیف  ییُْعت  َو  ُّوُدَْعلا ، ِِهب  ُتَمْشَی  َو  ُۀَلیحلا ، ِهیف  ُّلِقَتَو 

هدروآ  تهاگرد  هب  نم  هک  دنامیم ، او  نآ  رد  اهراک  و  هدومن ، شنزرس  نآ  رب  نمشد  دنکیم و  مک  ار  هراچ  و 
ُِیلَو  َْتناَف  ُهَْتیَفَکَو ، ُهَتْجَّرَف  ْدَق  َكاوِس ، ْنَّمَع  ِهیف  َْکَیلا  ًابِغار  َْکَیلا ، ُُهتْوَکَشَو 

وت سپ  يدومن ، تیاـفک  هدوشگ و  ار  اـهنآ  وت  و  وت ، ریغ  هن  مدوب  وت  بناـج  زا  نآ  عفر  قاتـشم  هک  یلاـح  رد  مدوـمن  تیاکـش  اـهنآ  زا  و 
بحاص 

، ًاریثَک ُدْمَْحلا  َکَلَف  ٍۀَبْغَر ، ِّلُک  یهَْتنُم  َو  ٍۀَجاح ، ِّلُک  ُبِحاص  َو  ٍۀَمِْعن ، ِّلُک 
رامش یب  ياهتمعن  ناوارف و  ساپس  دمح و  سپ  ییوزرآ ، ره  تیاهن  تجاح و  ره 
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[1738 .] اًلِضاف ُّنَْملا  ََکلَو 

. تسوت ِنآ  زا 
***

: داد دای  ریصبوبا  هب  ار  اعد  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  هک  هدش  تیاور  ربتعم  دنس  هب  - 18
، ْمُهَقْدِص َو  ِءآِیْبنَْألا  َرُون  َو  ْمُهَلَمَع ، َو  َنیباَّوَّتلا  َلْوَق  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا 

ناربمایپ  ییوگتسار  ییانشور و  و  ناگدننک ، هبوت  رادرک  راتفگ و  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ 
َلَمَع  َو  ْمُهَتَحیصَن ، َو  َْنیَفَطْصُْملا  َرْکُش  َو  ْمَُهباَوث ، َو  َنیدِهاجُْملا  َةاَجنَو 

رادرک و  ناگدیزگرب ، یهاوخ  ریخ  يرازگ و  ساپس  نادهاجم و  شاداپ  يراگتسر و  و 
َنیعِشاخلا  َدُّبَعَت  َو  ْمُهَهِْقفَو ، ِءآمَلُْعلا  َنامیاَو  ْمُهَنیقَی ، َو  َنیرِکاَّذلا 

، ناعشاخ ینتورف  یگدنب و  ناملاع و  تخانش  نامیا و  و  نارکاذ ، نیقی  و 
، ْمُهَتَبْغَر َو  َنیقَّتُْملا  َۀَیْشَخَو  ْمُهَتَریس ، َو  ِءآهَقُْفلا  َمْکُح  َو  ْمُهَعُضاَوتَو ،

، ناراکزیهرپ قایتشا  سرت و  ناهیقف و  شور  ییاناد و  و 
ّینا  َّمُهَّللا  ْمُهَِّرب ، َو  َنینِسْحُْملا  َءآجَر  َو  ْمُهَلُّکََوت ، َو  َنینِمْؤُْملا  َقیدْصَتَو 

شاداپ  ایادخ  ناراکوکین . یکین  دیما و  و  نانمؤم ، لّکوت  دییأت و  و 
ّینا  َّمُهَّللا  َنیِّیبَّنلا ، َۀَقَفاُرم  َو  َنیبَّرَقُْملا ، ََۀلِْزنَم  َو  َنیرِکاَّشلا ، َباَوث  َُکلَئْسا 

ایادخ مهاوخیم ، وت  زا  ار  ناربمایپ  یتسود  و  نابّرقم ، هاگیاج  نارازگساپس و 
َنیِدباْعلا  َعوُشُخ  َو  َْکنِم ، َنیِفئآْخلا  َلَمَع  َو  ََکل ، َنیِلماْعلا  َفْوَخ  َُکلَئْسا 

ناگدننک  تدابع  عوشخ  و  وت ، زا  نافئاخ  لمع  و  وت ، يارب  ناگدننک  لمع  سرت 
یتَجاِحب  َکَّنا  َّمُهَّللا  َِکب ، َنینِمْؤُْملا  َلُّکََوت  َو  َْکیَلَع ، َنیلِّکَوَتُْملا  َنیقیَو  ََکل ،

متجاح  هب  وت  ایادخ  مناهاوخ ، وت  زا  ار  وت  هب  نانمؤم  لّکوت  و  وت ، رب  نالّکوتم  نیقی  و  وت ، يارب 
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َکیفُْحیال  يذَّلا  َْتنا  َو  ٍفِّلکَتُم ، ُْریَغ  ٌعِساو  اَهل  َْتنا  َو  ٍمَّلَعُم ، ُْریَغ  ٌِملاع 
تتحاران  دنمزاین  هک  ییوت  و  یتخس ، نودب  نآ  هدنروآرب  ییوت  و  یمیلعتیب ، ياناد 

ُلوُقَت  امَک  َْتنا  ٍِلئاق ، ُلْوَق  َکَتَحْدِم  ُُغْلبَی  الَو  ٌِلئان ، َکُصُْقنَیالَو  ٌِلئاس ،
ییوگیم  دوخ  هک  ینانچنآ  وت  دسرن ، ياهدنیوگ  چیه  راتفگ  تشیاتس  هب  و  دهاکن ، وت  زا  ياهدنسر  تجاح  هب  دنکیمن و 
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ًاْرتِس َو  ًامیظَع ، ًارْجا  َو  ًابیرَق ، ًاَجَرَف  یل  ْلَعْجا  َّمُهَّللا  ُلوُقَن ، ام  َقْوَفَو 

یششوپ  گرزب و  یشاداپ  کیدزن و  شیاشگ  ایادخ  مییوگیم ، ام  هک  ینآ  زا  رترب  و 
َْمل  اْهیَلَع ، یفارْساَو  یسْفَِنل  یْملُظ  یلَع  ّینا  ُمَْلعَت  َکَّنا  َّمُهَّللا  اًلیمَج ،

وت يارب  نآ ، رب  يور  هدایز  مدوخ و  رب  متس  دوجو  اب  نم  هک  ینادیم  وت  نیقی  هب  ایادخ  هد ، رارق  میارب  ابیز 
، ُِلئآسَْملا ُهُطِّلَُغت  ْنَم ال  ای  ًاَدلَو ، الَو  ًۀَبِحاص  الَو  ًاِّدن ، الَو  ًاّدِض  ََکل  ْذِّختا 

، دزادنین هابتشا  هب  ار  وا  اههتساوخ  هک  يا  مدشن ، لئاق  يدنزرف  رسمه و  اتمه و  بیقر و 
، ٍرََصب ْنَع  ٌرََصبالَو  ٍعْمَس ، ْنَع  ٌعْمَسالَو  ٍءْیَش ، ْنَع  ٌءْیَش  ُُهلَغْشَیال  ْنَم  ایَو 

، رگید ندید  زا  یندید  هن  رگید و  ندینش  زا  یندینش  هن  درادن و  زاب  رگید  زیچ  زا  ار  وا  يزیچ ، هب  لاغتشا  هک  يا  و 
ْنِم  ِهِذه ، یتَعاس  یف  یّنَع  َجِّرَُفت  ْنا  َُکلَئْسا  نیِّحلُْملا ، ُحاْحلا  ُهُمِْرُبیالَو 

مهاوخیم  تعاس  نیا  رد  وت  زا  و  دنکن ، تحاران  ار  وا  ناگدننک  رارصا  يراشفاپ  و 
، ٌمیمَر َیِه  َو  َماظِْعلا  ِییُْحت  َکَّنا  ُبِسَتْحا ، ُْثیَح ال  ْنِم  َو  ُبِسَتْحا ، ُْثیَح 

ینک  هدنز  ار  هدیسوپ  ياهناوختسا  یّتح )  ) وت هک  ارچ  يزاس  مهارف  یشیاشگ  مرادن  مراد و  دیما  هک  ییاج  زا 
ْتَمُظَع  َو  یْنمِرْحَی  ْمَلَف  َُهل  يرْکُش  َّلَق  ْنَم  ای  ٌریدَق ، ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّناَو 

مهانگ  و  دنکیمن ، مورحم  ارم  یلو  تسا  مک  شلباقم  رد  میراذگساپس  هک  يا  ییاناوت ، زیچ  ره  رب  و 
ینَقَلَخ  َو  ینْهَبْجَی  ْمَلَف  یصاعَْملا  یَلَع  ینا  َر  َو  ینْحَضْفَی  ْمَلَف  یتَئیطَخ 

هدیرفآ  یفده  يارب  ارم  و  دروآیمن ، میور  هب  دنیبیم و  هانگ  لاح  رد  ارم  و  دزاسیمن ، میاوسر  یلو  تسا  گرزب 
ای َْتنا  یلْوَْملا  َمِْعنَف  َُهل ، ینَقَلَخ  يذَّلا  َْریَغ  ُْتعَنَصَف  َُهل ، ینَقَلَخ  يذَِّلل 

يا  یتسه  یتسرپرس  بوخ  هچ  وت  سپ  مدرک ، راتفر  نآ  فالخ  رب  نم  یلو 
َسِئب  َو  ّیبَر  َْتنا  ُِبلاَّطلا  َمِْعن  َو  ینَتْدَجَو  اَن  ُْدبَْعلا ا  َْسِئب  َو  يدِّیَس 

دب ارم  و  یناهاوخ ، وکین  وت  نم  راگدرورپ  يا  و  یتفای ، ياهدنب  دب  ارم  وت  و  مرورس ، اقآ و 
ام َْکیَدَی ، َْنَیب  َِکتَما  ُْنباَو  َكِْدبَع  ُْنباَو  َكُْدبَع  ینَْتیَْفلا  ُبُولْطَْملا 

هچنآ  هداتسیا ، تلباقم  رد  تزینک  دنزرف  هدنب و  دنزرف  هدنب و  یتفای ، ياهدش  بلط 
الَخ َو  ُتاکَرَْحلا ، ِتَنَکَس  َو  ُتاوْصَْألا ، ِتَأَدَه  َّمُهَّللا  یب  َْتعَنَص  َْتئِش 

هداتسیا  زاب  اهتکرح  هدش و  شوماخ  اهادص  ایادخ  یهدیم  ماجنا  ماهراب  رد  یهاوخ 
یتَْولَخ  ْلَعْجاَف  ََّیلا ، ُبُوبْحَْملا  َْتنا  َِکب ، ُتْوَلَخ  َو  ِِهبیبَِحب ، ٍبیبَح  ُّلُک 

متولخ  شاداپ  سپ  نم ، بوبحم  ییوت  ماهدرک ، تولخ  وت  اب  زین  نم  هدرک و  تولخ  شبیبح  اب  یبوبحم  ره  و 
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َْسَیل  ْنَم  ای  ٌۀَفِص ، ُهَقْوَف  ٍِملاِعل  ْتَْسَیل  ْنَم  ای  ِراَّنلا ، َنِم  َْقتِْعلا  َۀَْلیَّللا  َْکنِم 

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 862 

http://www.ghaemiyeh.com


تسین  هک  يا  وا ، زا  رتالاب  یتفص  ییاناد  چیه  يارب  تسین  هک  نآ  يا  هد ، رارق  شتآ  زا  ییاهر  تدوخ ، اب  ار 
ْنَم  ای  ٍءْیَش ، ِّلُک  َدَْعب  ُرِخآ  ایَو  ٍءْیَش ، ِّلُک  َْلبَق  ُلَّوا  ای  ٌۀَعَنَم ، ُهَنوُد  ٍقُولْخَِمل 

هک  يا  زیچ ، ره  زا  سپ  نایاپ  يا  زیچ و  ره  زا  لبق  زاغآ  يا  ياهدنراد ، زاب  شربارب  رد  ياهدیرفآ  چیه  يارب 
َحَمْسا  ای  َو  ٍتوُْعنَم ، َلَمْکا  ای  َو  ٌءآنَف ، ِهِرِخِآل  َْسَیل  ْنَم  ای  َو  ٌرُْصنُع ، َُهل  َْسَیل 

نیرتهدنشخب  يا  و  هدش ، فیصوت  نیرتلماک  يا  تسین ، يدوبان  شنایاپ  يارب  هک  يا  يرادن و  ياهمشچ  رس 
ُهُشَْطب  َو  ٌمیدَق ، ُهُْوفَع  ْنَم  ای  َو  اِهب ، یعُْدی  ٍۀَُغل  ِّلُِکب  ُهَقْفَی  ْنَم  ای  َو  َنیطْعُْملا ،

شتردق  هنیرید و  شتشذگ  هک  يا  و  ینادیم ، يوش  هدناوخ  ینابز  ره  هب  هک  يا  و  ناگدنشخب ،
ُهَّللا  ای  یسُوم  ِِهب  َتْهَفاش  يذَّلا  َکِمْسِاب  َُکلَئْسا  ٌمیقَتْسُم ، ُهُْکُلم  َو  ٌدیدَش ،

ادخ يا  مهاوخیم ، وت  زا  يدش  نخسمه  یسوم  اب  هک  تمان  نآ  ّقح  هب  تسا ، راگدنام  شییاورنامرف  دایز و 
َیِّلَُصت  ْنا  َُکلَئْسا  ُدَمَّصلا ، َْتنا  َّمُهَّللا  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ای ال  ُمیحَر ، ای  ُنمْحَر  ای 

هک  مهاوخیم  وت  زا  زاین ، یب  ییوت  ایادخ  تسین ، وت  زج  يدوبعم  هک  يا  نابرهم ، هدنشخب  يا 
[1739 .] َِکتَمْحَِرب َۀَّنَْجلا  ِینَلِخُْدت  ْنا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع 

ص1122 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
. ینک لخاد  تشهب  رد  تتمحر  فطل و  هب  ارم  یتسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب 

***
: تسا دنمشزرا  رایسب  اهاعد  تباجتسا  يارب  هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  نیدباعلانیز  ماما  زا  ار  ییاعد  یمعفک »  » موحرم - 19

یهلا  َْتنا ، َْتناَو  َْکنِم  یئآجَر  ُعَْطقا  َْفیَکَو  اَنا ، اَناَو  َكوُعْدا  َْفیَک  یهلا 
دوبعم يا  ینابرهم ، نامه  وت  هک  نیا  اب  منک  دـیما  عطق  وت  زا  هنوگچ  و  مراکهنگ ، نامه  نم  هک  نیا  اـب  مناوخب  ار  وت  هنوگچ  نم  دوبعم  يا 

نم 
َْمل  اذا  یهلا  ینیطُْعیَف  ُُهلَئْسا  يذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ینَیِطُْعتَف  َْکلَئْسا  َْمل  اذا 

ار وت  هک  ینامز  نم  دوبعم  يا  دنک ، میاطع  هک  مهاوخب  يرگید  زا  ارچ  سپ  ینک ، میاطع  مهاوخن  وت  زا  هک  ینامز  یّتح 
َْمل  اذا  یهلا  یل  ُبیجَتْسَیَف  ُهوُعْدا  يذَّلا  اَذ  ْنَمَف  یل  َبیجَتْسَتَف  َكوُعْدا 

هک  ینامز  نم ، دوبعم  يا  دهد ، مخساپ  هک  مناوخ  ار  يرگید  ارچ  سپ  یهد  مخساپ  مناوخن 
امَکَف یهلا  ینُمَحْرَیَف  ِْهَیلا  ُعَّرضَتا  يذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ینَمَحْرَتَف  َْکَیلا  ْعَّرضَتا 

هک  هنوگ  نامه  نم ، دوبعم  يا  دنک . محر  نم  رب  هک  منک  يراز  هک  هاگرد  هب  سپ  ینک ، محر  نم  رب  منکن  يراز  تهاگرد  هب 
1123 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َُکلَئْسا  ُهَْتیََّجنَو ، ُمالَّسلا  ِْهیَلَع  یسوُِمل  َرْحَْبلا  َْتقَلَف 
رب هک  مهاوخیم  وت  زا  يداد  شتاجن  هتفاکش و  داب - وا  رب  ادخ  مالس  دورد و  هک  یسوم - يارب  ار  ایرد 

اًلِجاع ًاجَرَف  یّنَع  َجِّرَُفتَو  ِهیف ، اَنا  اَّمِم  ینَیِّجَُنت  ْناو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم 
عیرس  یشیاشگ  یشخب و  مییاهر  متسه  راتفرگ )  ) نآ رد  هچنآ  زا  یتسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و 

[1740 .] َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَرَو  َِکلْضَِفب  ٍلِجآ ، َْریَغ 
. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  ینک ، میاطع  تینابرهم  فطل و  زا  گنرد  یب  و 
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***
تـسا هباجالاعیرـس  نأشلامیظع و  اعد ، نیا  هتفگ : تسا و  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  زا  ار  ییاعد  یمعفک »  » موحرم - 20

: تسا نیا  اعد ، نآ  و  دسریم ) تباجا  هب  يدوز  هب  )
یف  َکِصْعا  َْملَو  ُدیحْوَّتلا ، َوُهَو  َْکَیلا  ِءآیْشَْألا  ِّبَحا  یف  َُکتْعَطا  ّینا  َّمُهَّللا 

نیرتضوغبم  رد  و  مدومن ، تتعاطا  تسا  یتسرپاتکی  نامه  هک  وت  دزن  رد  اهزیچ  نیرتبوبحم  رد  ایادخ 
يّرَفَم  ِْهَیلا  ْنَم  ای  امُهَْنَیب ، ام  یل  ْرِفْغاَف  ُْرفُْکلا ، َوُهَو  َْکَیلا  ِءآیْشَْألا  ِضَْغبا 

هار هک  یـسک  يا  زرماـیب ، میارب  دراد  رارق  ود  نیا  ناـیم  رد  هچنآ  سپ  مدومنن ، تیناـمرفان  تسا  یناـمیا  یب  ناـمه  هک  وـت  دزن  رد  اـهزیچ 
، تسوا يوس  هب  مزیرگ 

ْلَْبقاَو  َکیصاعَم ، ْنِم  َریثَْکلا  َِیل  ْرِفْغا  َّمُهَّللا  َْکَیلا ، ُْهنِم  ُتْعِزَف  اَّمِم  یّنِمآ 
میهاتوک  زرمایب و  ار  مرایسب  ناهانگ  ایادخ  هد ، مهانپ  مروآیم  هانپ  وت  هب  نآ  زا  هچنآ  زا 

ایَو َدَمَتْعُْملاَو ، یئآجَر  ایَو  ِدَدُْعلا ، َنُود  یتَّدُع  ای  َِکتَعاط ، ْنِم  َریسَْیلا  یِّنِم 
يا  و  مهاگهیکت ، دیما و  يا  و  اههریخذ ، نایم  رد  ماهریخذ  يا  ریذپب ، تیگدنب  رد  ار 

ِْدلَی َْمل  ُدَمَّصلا  ُهَّللا  ٌدَحا ، ُهَّللا  َوُه  ُْلق  ای  ُدَحا ، ای  ُدِحاو  ایَو  َدَنَّسلاَو ، یفْهَک 
وا دـصق  نادـنمزاین  همه  هک  تسا  يدـنوادخ  تسا ، هناگی  اتکی و  دـنوادخ  وگب  : » یتفگ هک  يا  اـتکی ، هناـگی  يا  و  مناـبیتشپ ، هاـگهانپ و 

، دننکیم
، َکِْقلَخ ْنِم  ْمُهَْتیَفَطْصا  ِنَم  ِّقَِحب  َُکلَئْسا  ٌدَحا ، ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  َْدلُوی  َْملَو 

، تناگدیرفآ زا  ناگدیزگرب  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  تسا » هدوبن  يدننام  هیبش و  هاگچیه  وا  يارب  دشن و  هداز  دازن و  زگره ) )
ْنا  َو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  ًادَحا ، ْمُهَْلثِم  َکِْقلَخ  یف  ْلَعَْجت  َْملَو 

یتسرف و دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ياهدادن ، رارق  ناشیا  دننام  ار  یسک  نانآ  نایم  رد  هک 
ِۀَّیِدَّمَحُْملِاب َو  يْربُْکلا  ِۀَِّینادْحَْولِاب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ُُهلْها ، َْتنا  ام  یب  َلَعْفَت 

یگدوتس  تگرزب و  یگناگی  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ  یهد ، ماجنا  نم  دروم  رد  ینآ  هتسیاش  وت  هچنآ 
1124 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ِمْسِْإلِابَو  َكِدابِع ، یلَع  ِِهب  َتْجَجَتْحااَم  ِعیمَِجبَو  اْیلُْعلاِۀَّیِوَلَْعلاَو ، ِءآْضیَْبلا ،
یمان  ّقح  هب  تناگدنب و  رب  تیاهتّجح  مامت  قح  هب  تیالاو و  رایسب  ماقم  هب  تینارون و 

یلَع  ِّلَص  َْکَیلا ، اَّلا  َْکنِم  ْجُرْخَی  ْمَلَف  َکِْقلَخ ، ْنَع  ُهَْتبَجَح  يِذَّلا 
رب تسین ، هاگآ  نآ  رب  یسک  وت  زج  هک  ياهتشاد  یفخم  دوخ  تاقولخم  زا  ار  نآ  هک 

ُْثیَح  ْنِم  یْنقُزْراَو  ًاجَرْخَمَو ، ًاجَرَف  يْرما  ْنِمیل  ْلَعْجاَو  ِِهلآَو ، ٍدِّمَُحم 
هک  ییاج  زا  یهد و  رارق  یتاجن  هار  شیاشگ و  مراک  رد  یتسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و 

. ٍباسِح ِْریَِغب  ُءآشَت  ْنَم  ُقُزَْرت  َکَّنا  ُبِسَتْحا ، ُْثیَح ال  ْنِمَو  ُبِسَتْحا 
. یهدیميزور باسح  یب  یهاوخ  هک  ره  هب  وت  هک  ارچ  یهد ، میزور  مرادن  مراد و  دیما 

[1741 .] بلطب ار  دوخ  تجاح  هاگنآ 
***

لاعتم دـنوادخ  زا  تقو  ره  دومرف : دوخ  نارای  زا  یکی  هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  زا  - 21
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: وگب یهاوخب ، ار  یتجاح 
، ِنْأَّشلا َنِم  ًانْأَش  َكَْدنِع  امَُهل  َّناَف  ٍِّیلَع ، َو  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا 

تسا  هژیو  یتلزنم  هاگیاج و  وت  دزن  رد  ناشیا  يارب  هک  یلع  دّمحم و  ّقح  هب  ایادخ 
یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  ِرْدَْقلا ، َِکلذ  ِّقَِحب  َو  ِنْأَّشلا ، َِکلذ  ِّقَِحبَف  ِرْدَْقلا ، َنِم  ًارْدَق  َو 

رب هک  مهاوخیم  وت  زا  الاو ، تلزنم  هاگیاج و  نآ  قح  هب  و 
[1742 .] اذَک َو  اذَک  یب  َلَعْفَت  ْنا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم 

. ینک نانچ  نینچ و  میارب  یتسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و 
( هاوخب دنوادخ  زا  ار  دوخ  تجاح  اذک ، اذک و  ياج  هب  )

***
: دومرف ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقابدّـمحم  ماما  زا  تاوعدـلاجهم »  » باـتک رد  سوواـط » نب  دّیـس   » موحرم - 22

اذل ماهتشادن ، تسود  وت  ردق  هب  ار  يربمایپ  چیه  نم  ادخ ، ربمایپ  يا  درک : ضرع  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  لیئربج 
: وگب رایسب  ار  نآ  مزومآیم و  وت  هب  ار  اعد  نیا 

یهَْتنُْملا  َْکَیلا  َّناَو  یلْعَْألا  ِرَْظنَْملِاب  َْتناو  يُرت  الَو  يَرت  َکَّنا  َّمُهَّللا 
راک و نایاپ  نیقی  هب  و  یهاگدید ، نیرترب  رد  وت  و  يوشیمن ، هدید  ینیبیم و  ایادخ 

1125 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
َِبرَو  ایْحَْملاَو ، َتامَْملا  ََکل  َّناو  یلوُْألاَو  َةَرِخْألا  ََکل  َّناو  یعْجُّرلاَو 

راگدرورپ يا  و  تسوت ، تسد  هب  یگدنز  گرم و  زاغآ و  نایاپ و  تسوت و  يوس  هب  تشگزاب 
[1743  ] يزْخا ْوا  َّلَذا  ْنا  َِکب  ُذوُعا 

. مربیم هانپ  وت  هب  ییاوسر  يراوخ و  زا  نم 
***

رد دومرف : شردقلالیلج ) نارای  زا  یکی  « ) هرارز  » هب مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دـناهدرک  تیاور  نارگید  و  ینیلک » خیـش   » موحرم - 23
: ناوخب ار  اعد  نیا  هعیش ، ناحتما  تبیغ و  نامز 

َمُهَّللا  َکَِّیبَن ، ْفِرْعا  َْمل  َکَسْفَن  یْنفِّرَُعت  َْمل  ْنا  َکَّناَف  َکَسْفَن ، یْنفِّرَع  َّمُهَّللا 
ایادخ مسانشیمن ، ار  تربمایپ  یناسانشن  نم  هب  ار  تدوخ  رگا  هک  ناسانشب  نم  هب  ار  تدوخ  ایادخ 

َمُهَّللا  َکَتَّجُح ، ْفِرْعا  َْمل  ََکلوُسَر  یْنفِّرَُعت  َْمل  ْنا  َکَّناَف  ََکلوُسَر ، یْنفِّرَع 
ایادخ مسانشیمن ، ار  تتّجح  یناسانشن  نم  هب  ار  وا  رگا  هک  ناسانشب  نم  هب  ار  تاهداتسرف 

[1744  ] ینید ْنَع  ُْتلَلَض  َکَتَّجُح  یْنفِّرَُعت  َْمل  ْنا  َکَّناَف  َکَتَّجُح ، یْنفِّرَع 
. موشیم هارمگ  منید  زا  یناسانشن ، نم  هب  ار  وا  رگا  هک  ناسانشب  نم  هب  ار  تتّجح 

***
هیلع ماما  دـناوخیم ؛ تمحز ) هب   ) ار ینالوط  ییاعد  يرتفد  يور  زا  هک  دـید  ار  يدرم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسا  هدـش  تیاور  - 24

هب يزاین  ینعی   ) دهدیم خساپ  زین  هاتوک  مک و  ياعد  هب  دونشیم ، ار  ینالوط  ياعد  نیا  هک  ییادخ  نآ  ادخ ! درم  يا  دومرف : وا  هب  مالسلا 
: ناوخب ار  اوتحمرپ ) هاتوک و   ) تاملک نیا  دومرف : منک ؟ هچ  نم ، يالوم  يا  درک : ضرع  درم  نآ  تسین ) ینالوط  ياعد  همه  نیا  ندناوخ 

ِلُک  ْنِم  ِهَّللِاب  ُذوُعا  َو  ٍْریَخ ، ِّلُک  ْنِم  َهَّللا  ُلَئْساَو  ٍۀَمِْعن ، ِّلُک  یلَع  ِهَّلل  ُدْمَْحلا 
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هدرب  هانپ  وا  هب  يدب  ره  زا  مناهاوخ و  وا  زا  ار  يریخ  ره  یتمعن و  ره  رب  ار  يادخ  ساپس  دمح و 
[1745 .] ٍْبنَذ ِّلُک  ْنِم  َهَّللا  ُرِفْغَتْسا  َو  ٍّرَش ،
. مبلطیم شزرمآ  وا  زا  یهانگ  ره  زا  و 

***
. دندرک لقن  ترضح  نآ  زا  ار  ریز  ياوتحمرپ  ياعد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نارای  ناگرزب  زا  یهورگ  - 25

1126 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
: تسخن دربیمن ؛ هانپ  دـیجم ) نآرق  زا  هیآ   ) رکذ راهچ  هب  ارچ  دـسرتیم  زیچراـهچ  زا  هک  یـسک  زا  متفگـش  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

: » دربیمن هانپ  رکذ  نیا  هب  ارچ  دسرتیم  نمشد  زا  هک  یسک  زا  منکیم  بّجعت 
؛» ُلیِکَْولا َمِْعن  َو  ُهَّللا  اَُنبْسَح  »

: دیامرفیم نآ  یپ  رد  دنوادخ  اریز  [ 1746 «.] تسام یماح  نیرتهب  وا  دنکیم و  تیافک  ار  ام  ادخ 
نانآ هب  یتحاران  چیه  هک  یلاح  رد  دنتـشگزاب  ملاس ) دربن ، نادیم  زا   ) راگدرورپ لضف  تمعن و  اب  نانمؤم ، زا  هورگ  نآ  اعد  نیا  رطاخ  هب  »

: » دربیمن هانپ  رکذ  نیا  هب  هنوگچ  هدیسر  وا  هب  یهودنا  مغ و  هک  یسک  زا  متفگش  رد  هکنیا  رگید  [ 1747 «.] دیسرن
« َنیِِملاَّظلا َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُس  َْتنا ، ّالا  َهلا  «ال 

نآ یپ  رد  دنوادخ  اریز  [ 1748 («] هد ییاهر  هودنا  نیا  زا  شخبب و  ارم   ) مدوب ناراکمتـس  زا  نم  یهّزنم ، تسین  يدوبعم  وت  زج  ادنوادخ   ؛
[1749 «.] میهدیم تاجن  ار  نانمؤم  هنوگنیمه  میدیـشخب و  تاجن  هودنا  نآ  زا  تسا ) مالـسلا  هیلع  سنوی  هب  هراشا   ) ار وا  ام  : » دیامرفیم

: دربیمن هانپ  رکذ  نیا  هب  هنوگچ  هتفرگ  رارق  یکانرطخ  هئطوت  ربارب  رد  هک  یسک  زا  متفگش  رد  زین  و 
؛» ِدابِْعلِاب ٌریَِصب  َهَّللا  َّنا  ِهَّللا  َیلا  يِْرما  ُضِّوَفا  » »

ار وا  دنوادخ  : » دیامرفیم نآ  یپ  رد  دنوادخ  [ 1750 «.] تسانیب شناگدنب  هب  تبسن  دنوادخ  اریز  منکیم  راذگاو  ادخ  هب  ار  دوخ  راک  نم 
زا يویند  بهاوم  هک  یسک  زا  متفگـش  رد  زین  و  [ 1751 «.] دیـشخب ییاهر  ناینوعرف )  ) اهنآ موش  ياههشقن  زا  نوعرف ) لآ  نمؤم  هب  هراشا  )

: » دنکیمن هدافتسا  رکذ  نیا  زا  ارچ  دهاوخیم  ادخ 
« ِهَّللِاب ّالا  َةَُّوقال  ُهَّللا  َءاشام  »

دیما دیامرفیم ...« : نآ  یپ  رد  دـنوادخ  اریز  [ 1752 «] تسین ادخ  هیحان  زا  زج  یتردق  تّوق و  چیه  دریگیم  ماجنا  دـهاوخب  ادـخ  هچنآ   ؛
فیعـض دـنمتورث و  يرگید  ریقف و  دوب و  نامیا  اـب  یکی  هک  یتسود  ود  هب  هراـشا  [ ) 1753 «.] دـهد نم  هب  وت  غاب  زا  رتهب  مراـگدرورپ  مراد 

، بحتـسم ياهزامن  متفه ، شخب  هب   ) تسا هدـش  دراو  زین  ییاـهزامن  تالکـشم  لـح  تاـجاح و  بلط  يارب  يروآداـی : [ 1754 (.] نامیالا
(. دییامرف هعجارم  هحفص 1061 

اهيراتفرگ هودنا و  مغ و  عفر  يارب  اعد  - 2

( هیداجس هفیحص  زا   ) هودنا مغ و  هنوگره  عفر  يارب  اعد  - 1
، امُهَمیحَر َو  ِةَرِخْالا  َو  اْینُّدلا  َنمْحَر  ای  ِّمَْغلا ، َفِشاک  َو  ِّمَْهلا ، َجِراف  ای 

، ترخآ ایند و  رد  نابرهم  هدنشخب و  يا  هودنا  هدننک  فرط  رب  يراتفرگ و  هدنیاشگ  يا 
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اَی ُدِحاو  ای  یّمَغ  ْفِشْکا  َو  یّمَه  ْجُْرفا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص 
يا  هناگی ، يا  نک ، فرطرب  ار  مهودنا  اشگب و  ار  میراتفرگ  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب 
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ینْمِصْعا  ٌدَحا ، ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  َْدلُوی ، َْملَو  ِْدلَی  َْمل  ْنَم  ای  ُدَمَص ، ای  ُدَحا 
نک  ظفح  ارم  تسین ، يدننام  وا  يارب  و  هدشن ، هدییاز  هدازن و  هک  يا  اناوت ، يا  اتکی و 

ٌۀَنِس ُهُذُخَْأت  َال  ُموُّیَْقلا ، ُّیَْحلا  َوُهاَّلإ  َهلِإَآل  ُهَّللا   » ِیتَِّیلَِبب ْبَهْذاَو  ینْرِّهَطَو 
باوخ  هاگچیه  تسا  شیوخ  تاذ  هب  مئاق  هک  تسین  هدنز  هناگی  دنوادخ  زج  يدوبعم  چیه  نک ، رود  نمزا  ار  الب  و  راد ، هزیکاپ  و 

ُهَدنِع  ُعَفْشَی  يِذَّلا  اَذ  نَم  ِضْرَْألا ، ِیف  اَم  َو  ِتومَّسلا  ِیف  اَم  ُهَّل  ٌمَْون ، َالَو 
!؟ دنک تعافش  وا  نامرف  هب  زج  وا  دزن  رد  هک  تسیک  تسوا  نآ  زا  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  دریگیمن  ارف  ار  وا  ینیگنس  کبس و 

ْنِّم  ٍءیَِشب  َنوُطیُِحیَال  َو  ْمُهَْفلَخ ، اَمَو  ْمِهیِْدیَأ ، َْنَیب  اَم  ُمَْلعَی  ِِهنْذِِإب ، اَّلِإ 
ددرگیمن هاگآ  وا  ملع  زا  یسک  دنادیم و  تسا  ناشرس  تشپ  ناگدنب و  اهنآ /[  يور  شیپ  رد  ار  هچنآ 

اَمُهُظْفِح ُهُدُویَال  َو  َضْرَْألا ، َو  ِتومَّسلا  ُهُّیِسْرُک  َعِسَو  َءآَش ، اَِمب  اَّلِإ  ِهِْملِع 
هتـسخ ار  وا  نیمز  نامـسآ و  ود /[  نآ  يرادهگن  هتفرگرب و  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  وا ، تموکح )  ) تخت دهاوخب ، وا  هک  يرادقم  هب  زج 

، دنکیمن
نَمَف  ِّیَْغلا ، َنِم  ُدْشُّرلا  َنَّیَبَّت  دَق  ِنیِّدلا ، ِیف  َهاَرْکِإَآل  ُمیِظَْعلا ، ُِّیلَْعلا  َوُه  َو 

نیاربانب  تسا  نشور  تسردان  هار  زا  تسرد  هار  اریز )  ) تسین یهارکا  نید  لوبق  رد  تسوا ، صوصخم  تمظع  ماقم و  يدنلب 
َماَصِفناَال  یَْقثُْولا  ِةَوْرُْعلِاب  َکَسْمَتْسا  ِدَقَف  ِهَّللِاب ، نِمُْؤی  َو  ِتوُغطلِاب  ْرُفْکَی 

تسین  نآ  يارب  نتسسگ  هک  تسا  هدز  گنچ  یّمهم  هریگتسد  هب  دروآ  نامیا  ادخ  هب  دوش و  رفاک  ناطیش  تب و  توغاط /[  هب  هک  یسک 
َیلِإ  ِتُملُّظلا  َنِّم  مُهُجِرُْخی  ْاُونَماَء ، َنیِذَّلا  ُِّیلَو  ُهَّللا  ٌمِیلَع ، ٌعیِمَس  ُهَّللاَو  اََهل ،

يوس  هب  اهتملظ  زا  ار  اهنآ  دناهدروآ  نامیا  هک  تسا  یناسک  تسرپرس  یلو و  دنوادخ  تساناد ، اونش و  دنوادخ  و 
َیلِإ  ِروُّنلا  َنِّم  مُهَنوُجِرُْخی  ُتوُغطلا ، ُمُهُؤآَِیلْوَأ  ْاوُرَفَک  َنیِذَّلاَو  ِروُّنلا ،

يوس  هب  رون  زا  ار  اهنآ  هک  تسا  توغاط  اهنآ  يایلوا  دندش  رفاک  هک  یناسک  اّما ) ، ) دربیم نوریب  رون 
ِهَّللا  ِمِْسب  «* » َنوُِدلاَخ اَهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُبحْصَأ  َِکئلْوُأ  ِتُملُّظلا ،

دنوادخ مانب  دنام *. دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  دنشتآ و  لها  اهنآ  دنربیم  نوریب  اهتملظ 
ٍقِساَغ  ِّرَش  نِمَو  َقَلَخ ، اَم  ِّرِش  نِم  ِقَلَْفلا ، ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُْلق  ِمیِحَّرلا ، ِنمْحَّرلا 

رورش دوجوم  ره  ّرش  زا  تسا و  هدیرفآ  هچنآ  ّرش  زا  حبص  هدیپس  راگدرورپ  هب  مربیم  هانپ  نابرهم ، هدنشخب 
«* َدَسَح اَذِإ  ٍدِساَح  ِّرَش  نِمَو  ِدَقُْعلاِیف ، ِتثفَّنلا  ِّرَش  نِمَو  َبَقَو ، اَذِإ 

دوسح ره  ّرش  زا  و  دننکیم ) تسـس  ار  یمیمـصت  ره  و   ) دنمدیم اههرگ  رد  نوسفا  اب  هک  اهنآ  ّرـش  زا  و  دوشیم ، دراو  هنابـش  هک  یماگنه 
* دزرویم دسح  هک  یماگنه 
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ِهلِإ  ِساَّنلا ، ِِکلَم  ِساَّنلاِبَِرب ، ُذوُعَأ  ُْلق  ِمیِحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »

دوبعم ادخ و )  ) هب مدرم ، مکاح  کلام و  هب  مدرم ، راگدرورپ  هب  مربیم  هانپ  وگب  نابرهم ، هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
، ِسانَّلا ِروُدُصِیف  ُسِوْسَُوی  يِذَّلا  ِساَّنَْخلا ، ِساَوْسَْولا  ِّرَش  نِم  ِساَّنلا 

هاوخ  دنکیم ، هسوسو  اهناسنا  هنیس  نورد  رد  هک  راکناهنپ  رگ  هسوسو  ّرش  زا  مدرم 
، ٌدَحَأ ُهَّللا  َوُه  ُْلق  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  «* » ِسانَّلا َو  ِۀَّنِْجلا  نِم 

، تسا هناگی  اتکی و  دنوادخ  وگب  نابرهم ، هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  ناسنا * زا  ای  دشاب  نج  زا 
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َُکلَئْساّینا  َّمُهَّللا  ٌدَحَأ » ًاوُفُک  ُهَّل  نُکَی  َْملَو  َْدلُوی ، َْملَو  ِْدلَی  َْمل  ُدَمَّصلا ، ُهَّللا 
دننام ایادخ  تسا  هدوبن  يدننام  هیبش و  هاگچیه  وا  يارب  دشن و  هداز  دازن و  زگره )  ) دننکیم وا  دصق  نادنمزاین  همه  هک  تسا  يدـنوادخ 

هک  یسک 
ْنَم ال َلاؤُس  ُُهبُونُذ ، ْتَُرثَک  َو  ُُهتَُّوق ، ْتَفُعَض  َو  ُُهتَقاف ، ْتَّدَتْشا  ِنَم  َلاؤُس 

شزاین  يارب  هک  یسک  دننامه  هدش و  نوزفا  شناهانگ  مک و  شناوت  دیدش و  شزاین 
ای َكَْریَغ ، ًارفاغ  ِِهْبنَِذل  َو ال  ًایِّوَقُم ، ِهِفْعَِضل  َو ال  ًاثیغُم ، ِِهتَقاِفل  َدِجَی 

يا  مهاوخیم  وت  زا  دباییمن  وت  زج  ياهدنشخب  شهانگ  يارب  شخبورین و  شیناوتان  يارب  سردایرف و 
ِِهب  ُعَْفنَت  ًانیقَی  َو  ِِهب ، َلِمَع  ْنَم  ِِهب  ُّبُِحت  اًلَمَع  َُکلَئْسا  ِمارْکِْإلا ، َو  ِلالَْجلاَذ 

يراد  تسود  ار  نآ  هدنهد  ماجنا  هک  ار  یلمع  ماجنا ) قیفوت  ، ) يراوگرزب لالج و  بحاص 
ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َكِْرماِذافَن ، یف  ِنیقَْیلا  َّقَح  ِِهب  َنَْقیَتْسا  ِنَم 

شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  درب ، دوس  نآ  زا  تنامرف  ماجنا  رد  دسرب  نآ  هجرد  نیرتیلاع  هب  سک  ره  هک  ینیقی  و 
ْلَعْجاَو  یتَجاح  اْینُّدلا  َنِم  ْعَْطقا  َو  یسْفَن  ِقْدِّصلا  یَلَع  ِْضْبقا  َو  ٍدَّمَُحم ،

نک و هاتوک  ایند  زا  ار  مزاین  ریگب و  ار  مناج  یتسار  تقادص و  لاح  رب  تسرف و  دورد 
، َْکیَلَع ِلُّکَوَّتلا  َقْدِص  یل  ْبَه  َو  َِکئاِقل ، یلا  ًاقْوَش  یتَبْغَر  َكَْدنِع  امیف 

، شخبب نم  هب  ار  تدوخ  رب  نیتسار  دامتعا  و  ماوت ، رادید  قاتشم  هک  یلاح  رد  هد  رارق  تسوت  دزن  رد  هچنآ  هب  ار  مقایتشا 
َُکلَئْسا  الَخ ، ْدَق  ٍباتِک  ِّرَش  ْنِم  َِکب  ُذوُعاَو  الَخ ، ْدَق  ٍباتِک  ِْریَخ  ْنِم  َُکلَئْسا 

، مربیم هانپ  وت  هب  نآ  رد  هدنام  ياج  رب  ياهیدب  زا  مناهاوخ و  وت  زا  هدنام  ياج  هب  ملمع  همان  رد  هک  يزیچ  نیرتهب  زا 
، َْکیَلَع َنیلِّکَوَتُْملا  َنیقَی  َو  ََکل ، َنیعِشاْخلا  َةَدابِع  َو  ََکل ، َنیِدباْعلا  َفْوَخ 

وت هب  نانمؤم  دامتعا  نالّکوتم و  نیقی  ناعشاخ و  یگدنب  نادباع و  فوخ  وت  زا 
ِۀَبْغَر َْلثِم  یتَلَئْسَم  یف  یتَبْغَر  ْلَعْجا  َّمُهَّللا  َْکیَلَع ، َنینِمْؤُْملا  َلُّکََوتَو 

قایتشا  دننام  تدوخ  زا  نتساوخ  رد  ار  مقایتشا  ایادخ  مناهاوخ ، ار 
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یف  یْنلِمْعَتْساَو  َِکئاِیلْوا ، ِۀَبْهَر  َْلثِمیتَبْهَر  َو  ْمِِهِلئاسَم ، یف  َِکئآِیلْوا 
رد هک  یلمع  هب  ارم  و  هد ، رارق  تناتسود  سرت  دننام  ار  مسرت  و  ناشیاههتساوخ ، رد  تناتسود 

َمُهَّللا  َکِْقلَخ ، ْنِم  ٍدَحا  َۀَفاخَم  َِکنید  ْنِم  ًاْئیَش  ُهَعَم  ُكُْرتاال  اًلَمَع  َِکتاضْرَم 
ایادخ منکن ، كرت  ار  تنید  زا  يزیچ  تتاقولخم  سرت  زا  هک  راداو ، دراد  رارق  تیدونشخ  ریسم 

اهیف ینَِّقلَو  يرْذُع  اهیف  ْرِهْظا  َو  یتَبْغَر  اهیف  ْمِظْعاَف  یتَجاح  ِهِذه 
زومایب نم  هب  ار  ملیلد  رهاظ و  ار  مرذع  نآ ) كرت  تروص  رد   ) نک و دایز  نآ  رد  ار  مقوش  سپ  تسا  نم  هتساوخ  نیا 

، َكُْریَغ ٌءاجَر  ْوا  ٌۀَِقث  َُهل  َحَبْصا  ْنَم  َّمُهَّللا  يدَسَج  اهیف  ِفاع  َو  یتَّجُح 
دشاب هتشاد  وت  زج  يدیما  ای  هاگهیکت  هک  یلاح  رد  دنک  حبص  یسک  رگا  ایادخ  شخب ، تیفاع  ار  ممسج  نآ  هب  ندیسر  رد  و 

اهِْریَِخب یل  ِْضقاَف  اهِّلُک ، ِرُومُْألا  ِیف  یئاجَر  َو  یتَِقث  َْتنا  َو  ُتْحَبْصا  ْدَقَف 
نک  مکح  نم  رب  تبقاع  نیرتهب  هب  سپ  ییوت  اهراک  همه  رد  مدیما  هاگهیکت و  هک  یلاح  رد  منکیم  حبص  نم  یلو 

، َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب  ِنَتِْفلا ، ِتاّلِضُم  ْنِم  ینَِّجن  َو  ًۀَِبقاع ،
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نانابرهم  نیرتنابرهم  يا  تتمحر  فطل و  هب  شخب ، ییاهر  هدننک  هارمگ  ياههنتف  زا  ارم  و 
[1755 .] َنیرِهاَّطلا ِِهلآ  یلَعَو  یفَطْصُْملا  ِهَّللاِلوُسَر  ٍدَّمَُحم  انِدِّیَس  یلَع  ُهَّللا  یَّلَصَو 

. تسرف دورد  شکاپ  نادناخ  رب  ادخ و  هدیزگرب  هداتسرف  دّمحم  ام  رورس  اقآ و  رب  و 
***

نیا یفئاخ  راتفرگ و  نوزحم و  هدـیدمغ و  ره  هک  تسا  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  ماـما  - 2
: دزاس مهارف  یشیاشگ  وا  يارب  دنوادخ  دناوخب ، ار  اعد 

، َُهل َدَنَس  ْنَم ال  َدَنَس  ایَو  َُهل ، َرْخُذ  ْنَم ال  َرْخُذ  ای  َو  َُهل ، َدامِع  ْنَم ال  َدامِع  ای 
درادن ینابیتشپ  هک  یسک  نابیتشپ  يا  درادن و  ياهریخذ  هک  نآ  هریخذ  يا  درادن و  یهاگ  هیکت  هک  نآ  هاگ  هیکت  يا 

َْزنَک ْنَم ال  َْزنَک  ایَو  َُهل ، َثایِغ  ْنَم ال  َثایِغ  ایَو  َُهل ، َزْرِح  ْنَم ال  َزْرِح  ایَو 
، درادن یجنگ  هک  یسک  جنگ  يا  درادن و  یسردایرف  هک  یسک  سردایرف  يا  و  درادن ، يرادهگن  هک  یسک  رادهگن  يا  و 

َنْوَع  ای  ِزُواجَّتلا ، َنَسَح  ای  ِْوفَْعلا ، َمیرَک  ای  َُهل ، َّزِع  ْنَم ال  َّزِع  ایَو  َُهل ،
روای يا  هدنرذگ ، رد  وکین  يا  راوگرزب ، هدنرذگ  رد  يا  درادن ، یشخب  تّزع  هک  یسک  شخب  تّزع  يا 

َیِْجنُم  ای  یقْرَْغلا  َذِْقنُم  ای  ِءآجَّرلا ، َمیظَع  ای  ِءآرَقُْفلا ، َْزنَک  ای  ِءآفَعُّضلا ،
شخب  ییاهر  يا  ناقیرغ ، هدنهد  تاجن  يا  گرزب ، دیما  يا  نادنمزاین ، جنگ  يا  ناناوتان ،

1130 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ََکل  َدَجَس  يذَّلا  َْتنا  ُلِضْفُم ، ای  ُمِْعنُم  ای  ُلِمُْجم ، ای  ُنِسُْحم  ای  یْکلَْهلا 

هک  ییوت  شخب ، ینوزف  يا  هد ، يزور  يا  شخب ، ییابیز  يا  راکوکین ، يا  ناگدنوش ، كاله 
ِرَجَّشلا ُفیفَحَو  ِسْمَّشلا ، ُعاعُشَو  ِرَمَْقلا  ُءْوَضَو  ِراهَّنلا ، ُرُونَو  ِْلیَّللا  ُداوَس 

ناتخرد  گرب  همهمه  هام و  دیشروخ و  رون  زور و  ینشور  بش و  یهایس 
ای ََکل ، َکیرَش  َكَدْحَو ال  َْتنااَّلإ ، َهلا  ال  ُهَّللا ، ای  ُهَّللا  ای  ُهَّللا  ای  ِءآْملا ، ُّيِوَدَو 

تیارب یکیرش  هک  ياهناگی  تسین ، وت  زج  يدوبعم  ادخ ، يا  ادخ ، يا  ادخ ، يا  هدرک ، عوضخ  هدجس و  تربارب  رد  بآ  نایرج  يادص  و 
يا  تسین ،

انَِّجنَو ُُهلْها ، َْتنا  ام  اِنب  ْلَْعفاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُهَّللا ، ای  ُهاَّبَر 
توفع  هب  ار  ام  هد و  ماجنا  ام  دروم  رد  ینآ  هتسیاش  وت  هچنآ  و  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ادخ  يا  نم  راگدرورپ 

ِنیِْعلا  ِروُْحلا  َنِم  انْجِّوَز  َو  َِکتَمْحَِرب ، َۀَّنَْجلا  اَْنلِخْداَو  َكِْوفَِعب ، ِراَّنلا  َنِم 
يرسمه  هب  نیعلاروح  زا  تششخب  هب  و  نک ، لخاد  تشهب  رد  تتمحر  فطل و  هب  شخب و  ییاهر  خزود  شتآ  زا 

َمَحْرا  ای  ُُهلْها ، َْتنا  ام  یب  ْلَْعفاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو  َكِدوُِجب ،
نیرتنابرهم  يا  هد ، ماجنا  نم  دروم  رد  ینآ  هتسیاش  وت  هچنآ  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  روآرد و  ام 

. ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنا  َنیمِحاَّرلا ،
. ییاناوت زیچ  ره  ماجنا  رب  وت  نیقی  هب  نانابرهم 

[1756 .] دسریم تباجا  هب  هَّللاءاشنا  هک  نک  بلط  ادخ  زا  ار  دوخ  تجاح  اعد ، ندناوخ  زا  سپ 
***

، دومرف میلعت  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  هک  نآ ، رب  تبظاوم  رکذ و  نیا  ندـناوخ  مغ ، يراتفرگ و  عفر  اهراک و  رد  شیاـشگ  يارب  - 3
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: تسا عفان 
[1757  ] ینَّمَها ام  ینِفْکا  ٌءْیَش ، ُْهنِم  یفْکَی  الَو  ٍءْیَش ، ِّلُک  ْنِم  یفْکَی  ْنَم  اَی 

. روآرب هتشاد  لوغشم  دوخ  هب  ارم  رکف  هچنآ  تسین ، زاین  یب  وت  زا  يزیچ  يزاین و  یب  زیچ  ره  زا  هک  یسک  يا 
***

شیپ  یتّدش  الب و  ای  یهودنا ، ای  یلکشم ، ار  سک  ره  هک  تسا  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  زا  - 4
1131 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

[1758 .] ُتوُمَیال يذَّلا  ِّیَْحلا  یَلَع  ُْتلَّکََوت  ًاْئیَش ، ِِهب  ُكِرْشا  ّیبَر ال  ُهَّللا  دیوگب : دیآ ،
. منکیم هیکت  دریمن  زگره )  ) هک ياهدنز  نآ  رب  مهدیمن ، رارق  کیرش  وا  يارب  ار  يزیچ  هک  تسا  نم  راگدرورپ  ادخ  ***** 

***
رد تفگ : دمآ و  وا  دزن  لیئربج  دندنکفا ، هاچ  هب  ار  ترضح  نآ  فسوی  ناردارب  نوچ  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  - 5

: تفگ لیئربج  دنتفر . دندنکفا و  هاچ  نیا  رد  ارم  مناردارب  تفگ : فسوی  ینکیم ؟ هچ  اج  نیا 
: تفگ لیئربج  دروآیم . نوریب  ارم  تساوخ  رگا  تسا ؛ دـنوادخ  ّتیـشم  هب  هتـسباو  نیا  تفگ : ییآ ؟ نوریب  اج  نیا  زا  يراد  تسود  اـیآ 

: وگب مشخب ؛ ییاهر  ار  وت  ات  ناوخب  ار  اعد  نیا  دیامرفیم : دنوادخ 
ِتاومَّسلا  ُعیَدب  ُناَّنَْملا  َْتنا  اَّلا  َهلا  ال  َدْمَْحلا ، ََکل  َّنِاب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا 

نامسآ  هدنروآدیدپ  هد و  يزور  هک  تسین  وت  زج  يدوبعم  تسوت ، صوصخم  ساپس  دمح و  هک  نیا  ّقح  هب  ایادخ 
ْنا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنا  ِمارْکِْإلاَو ، ِلالَْجلاوُذ  ِضْرَْألاَو ،

زا یتسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخیم  وت  زا  يراوگرزب ، لالج و  بحاص  ینیمز و  و 
[1759 .] ًاَجَرْخَم َو  ًاَجَرَف  ِهیف  اَن  اَّمِم ا  یل  َلَعَْجت 

. یهد رارق  میارب  یجورخ  هار  شیاشگ و  منآ  رد  نم  هک  یلکشم 
. دندرب رصم  هب  دوخ  اب  هداد و  تاجن  هاچ  زا  ار  وا  هدرک ، لقن  نآرق  هک  هنوگ  نآ  دمآ و  یناوراک  هجیتن  رد 

***
: درکیم اعد  نینچ  تالکشم  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  هدش  تیاور  - 6

یلَمَع  ِّكَزَو  ینْمَحْراَو  یلْرِفْغاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
، نادرگ هزیکاپ  ار  ملمع  نک و  محر  نم  هب  زرمایب و  ارم  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ 

، ِهِّلُک يرُمُع  یف  یِنفاع  َو  یفْوَخ  ْنِمآ  َو  یْبلَق  ِدْهاَو  یبَلَْقنُم  ْرِّسَیَو 
، رادب متمالس  رمع  مامت  رد  نادرگ و  نمیا  ار  مسرت  نک و  تیاده  تسار ) هار  هب   ) ار ملد  نک و  ناسآ  ار  متشگزاب  و 

ینید  یف  ینْمِصْعاَو  یهْجَو  ْضَِّیبَو  َيایاطَخ ، ْرِفْغا  َو  یتَّجُح  ْتِّبَثَو 
نک  ظفح  ار  منیدو  نادرگ ، ینارون  ار  ماهرهچ  رذگ و  رد  متاهابتشا  زا  و  نادرگ ، مکحم  ار  ملیلد  و 

ِئِّیَس  ْنَع  ْزَواَجت  َو  ٌفیعَض ، ّیناَف  یقْزِر  یف  َّیَلَع  ْعِّسَوَو  یبَلْطَم  ْلِّهَسَو 
هچنآ  يدب  زا  و  مناوتان ، نم  هک  ارچ  هد ، تعسو  ار  میزور  و  نادرگ ، ناسآ  ار  ماهتساوخ  و 

1132 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، ًامیمَح یل  ْعَْجفَتالَو  یسْفَِنب  ینْعَْجفَتالَو  َكَْدنِع ، ام  ِنْسُِحب  يْدنِع  ام 

، نکم رادغاد  منادنواشیوخ  مسفن و  هب  ارم  و  رذگرد ، تسوت  دزن  هچنآ  یبوخ  هب  تسا  نم  دزن 
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ِِهب  ام  َعیمَج  یّنَع  اِهب  ُفِشْکَت  َِکتاظََحل ، ْنِم  ًۀَظَْحل  یهلا  ای  یل  ْبَهَو 
، ینک فرطرب  ار  میاهیراتفرگ  یمامت  نآ  هطساو  هب  هک  شخبب  نم  هب  ار  تتاهّجوت  زا  یهّجوت  نم  دوبعم  يا  و 

ْتَفُعَض  ْدَقَف  يْدنِع  َِکتَداع  ُنَسْحا  َوُه  ام  َّیَلَع  اِهب  ُّدَُرت  َو  ینَْتیَلَْتبا 
تسس  میورین  هک  ارچ  ینادرگزاب ، نم  هب  ار  نم  دزن  رد  تاهویش  نیرتهب  و 

، َكُؤآجَر اَّلا  َْقبَی  َْمل  َو  یئآجَر  َکِْقلَخ  ْنِم  َعَطَْقناَو  یتَلیح  ْتَّلَقَو  یتَُّوق 
دیما و زج  هدش و  عطق  تناگدیرفآ  زا  مدیماو  هدش  مک  ماهراچ  و 

َِکتَرْدُقَک  ینَِیفاُعت  َو  ینَمَحَْرت  ْنا  ِّبَر  ای  َّیَلَع  َُکتَرُْدق  َو  َْکیَلَع ، یلُّکََوتَو 
تتردق  دننامه  نم  هب  ندیشخب  تیفاع  ندرک و  محر  رب  تتردق  نم  راگدرورپ  يا  هدنامن  یقاب  میارب ) يزیچ   ) وت هب  دامتعا 

ُءآجَّرلا َو  ینُِسنُْؤی  َكِِدئآوَع  ُرْکِذ  یهلا  ینَِیلَْتبَت  َو  یَنبِّذَُعت  ْنا  َّیَلَع 
هب  مدیما  هتفرگ و  سنا  نم  اب  تیاهتمعن  دای  نم  دوبعم  يا  تسا ، نم  ندرک  راتفرگ  ندرک و  باذع  رب 

يِدّیَسَو  ّیبَر  َْتناَو  ینَتْقَلَخ  ُْذنُم  َکِمَِعن  ْنِم  ُلْخا  َْملَو  ینیّوَُقی  َکِماْعنِِإل 
، نم رورس  اقآ و  راگدرورپ و  وت  مدوبن و  رود  تیاهتمعن  زا  يدیرفآ  ارم  هک  ینامز  زا  هدومن و  تیوقت  ارم  تیاهتمعن 

ُلِّفَکَتُْملاَو  یب  ُمیحَّرلاَو  یّنَع  ُّباَّذلاَو  یل  ُِظفاْحلا  َو  ياَْجلَم  َو  یعَْزفَم  َو 
راد هدهع  نم و  رب  نابرهم  عفادم و  رادهگن  و  ینم ، نمأم  هاگهانپ و  و 

يدِّیَس  ای  ْنُکَْیلَف  ِهیف ، اَن  ام ا  ُّلُک  َِکتَرُْدق  َو  َِکئآضَق  یف  َو  یقْزِِرب 
رورس اقآ و  يا  سپ  تسوت ، تردق  نامرف و  رد  منآ  رد  نم  هچنآ  و  ینم ، يزور 

ِهیف  اَنا  اَّمِم  یصالَخ  ُلیْجعَت  َتْمَتَح ، َو  َتْرَّدَق  َو  َْتیَضَق  امیف  َيالْوَم ، َو 
یمامت  زا  ار  معیرس  ییاهر  ياهدومن  یمتح  هدومرف و  رّرقم  هدرک و  مکح  هچنآ  رد  سپ  نم  يالوم  و 

ُدِمَتْعا الَو  َكَْریَغ ، ًادَحا  َِکلذ  ِْعفَِدل  ُدِجا  ّیناَف ال  یل  ُۀَِیفاْعلاَو  ِهِعیمَج ،
یسک  رب  مباییمن و  وت  زج  ار  یسک  نآ  عفد  يارب  هک  ارچ  هد  رارق  میتمالس  هارمه  هب  منآ  رد  نم  هک  یتالکشم 

یئآجَرَو  َِکب ، یّنَظ  ِنَسْحا  َْدنِع  ِمارْکِْإلاَو  ِلالَْجلااَذای  ْنُکَف  َْکیَلَع ، اَّلا  ِهیف 
، نک راتفر  نم  اب  مراد  دیما  وکین و  نامگ  وت  هب  نم  هک  هنوگ  نآ  يراوگرزب  لالج و  بحاص  يا  منکیمن ، هیکت  وت  زج 

، َّیَلَع َِکلِذب  ُْنْنما  َو  ینْکُر  َفْعَض  َو  یتَناِکتْساَو  یعُّرَضَت  ْمَحْراَو  ََکل ،
ره نم و  رب  نآ  هب  نک و  محر  میمسج  یناوتان  یگراچیب و  سامتلا و  رب  و 

1133 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
[1760 .] ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرا  ای  َكاعَد ، ٍعاد  ِّلُک  یلَعَو 

. داب شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ادخ  دورد  نانابرهم و  نیرتنابرهم  يا  راذگ  ّتنم  دناوخیم  ار  وت  هک  نآ 
***

، مناوخب ار  اعد  نیا  هاگره  دومرفیم : مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـصماما  زا  - 7
(: درک دنهاوخن  يراک  . ) دنوش عمج  نم  هب  ندز  ررض  يارب  سناوّنج  رگا  مرادن  یکاب 

، ِهَّللا ِلوُسَر  ِۀَِّلم  یلَع  َو  ِهَّللا ، ِلیبَس  یف  َو  ِهَّللا ، َیلا  َو  ِهَّللا  َنِم  َو  ِهَّللِابَو ، ِهَّللا  ِمِْسب 
ادخ لوسر  نید  رب  ادخ و  هار  رد  وا و  يوس  هب  وا  زا  شیرای و  هب  ادخ و  مان  هب 

یهْجَو  ُتْهَّجَو  َْکَیلا  َو  یسْفَن  ُتْمَلْسا  َْکَیلا  َّمُهَّللا  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
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، مدومن يور  وت  يوس  هب  هدرک و  میلست  وت  هب  ار  دوخ  ایادخ  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  - 
ِْظفِِحب ینْظَفْحا  َّمُهَّللا  يْرما  ُتْضَّوَف  َْکَیلا  َو  يرْهَظ  ُْتاَْجلا  َْکَیلا  َو 

هانپ  رد  ارم  ایادخ  مدومن ، راذگاو  وت  هب  ار  مراک  هدش و  مرگلد  وت  هب  و 
ْنِم  َو  یلامِش  ْنَع  َو  ینیمَی  ْنَعَو  یْفلَخ  ْنِم  َو  َّيَدَی ، ِْنَیب  ْنِم  ِنامیْإلا 

زا پچ و  تسار و  بناج  زا  رس و  تشپ  ور و  شیپ  زا  نامیا 
َلْوَح  ُهَّناَف ال  َِکتَُّوقَو ، َِکلْوَِحب  یّنَع  ْعَفْداَو  یلَِبق  ْنِم  َو  یتَْحت  ْنِم  َو  یقْوَف 

هاگهانپ  هک  ارچ  نک ، عفد  نم ) زا  ار  خلت  ثداوح   ) تیورین تردق و  هب  نک و  ظفح  مدوخ  بناج  زا  نییاپ و  الاب و 
[1761 .] َِکب اَّلا  َةَُّوقالَو 

. تسین وت  يوس  زا  زج  ییورین  و 
***

یلکـشم ای  دسرب ، امـش  زا  یکی  هب  یتبیـصم  هاگره  دومرف : شدـنزرف  هب  هک  میناوخیم  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلانیز  ماما  زا  یثیدـح  رد  - 8
: دیوگب زامن  نایاپ  رد  دراذگب و  زامن  مالس ) ود  هب   ) تعکر راهچ  ای  تعکر  ود  دریگب و  لماک  يوضو  دیآ ، شیپ 

، ٍأَلَم ِّلُک  َدِهاش  ای  َو  يوَْجن  ِّلُک  َعِماس  ای  َو  يوْکَش  ِّلُک  َعِضْوَم  ای 
عمج  ره  رد  رضاح  يا  يّرس و  نخس  ره  ياونش  يا  تیاکش و  ره  ّلحم  يا 

َیَِجن  ای  َو  َمیهاْربا ، َلیلَخ  ای  ٍۀَِّیَلب ، ْنِم  ُءآشَی  ام  َِعفاد  ای  َو  ٍۀَّیِفَخ ، ِّلُک  َِملاعَو 
هدنهد  تاجن  يا  میهاربا ، تسود  يا  یهاوخیم ، دوخ  هک  ییاهالب  هدننک  رود  يا  ناهنپ و  ره  ياناد  و 

1134 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ِنَم  َءآعُد  َكوُعْدا  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َیِفَطْصُم  ای  َو  یسُوم 

هک  یسک  دننامه  تمناوخیم  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم - هدننیزگرب  يا  یسوم و 
، ِقیرَْغلا ِبیرَْغلا  َءآعُد  ُُهتَُّوق ، ْتَفُعَض  َو  ُُهتَلیح ، ْتَّلَق  َو  ُُهتَقاف ، ْتَّدَتْشا 

هدش و باقرغ  راتفرگ  سک و  یب  ندناوخ  دننام  هدش ، فیعض  شیورین  مک و  شاهراچ  دیدش و  شزاین 
. َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  َْتنا ، اَّلا  ِهیف  َوُه  ام  ِفْشَِکل  ُدِجَیال  يذَّلا  ِّرَطْضُْملا 

. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  دباییمن ، وت  زج  ار  یسک  شیراتفرگ  ندرک  فرطرب  يارب  هک  ياهدنامرد 
(. هَّللاءاشنا [ ) 1762] دنکیم فرطرب  ار  وا  لکشم  دنوادخ  دناوخب ، ار  اعد  نیا  یسک  ره 

***
زاـمن تعکر  ود  ینکیم و  لـسغ  لکـشم ) ّلـح  و   ) هودـنا مغ و  عفر  يارب  دوـمرف : هک  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  - 9

: ییوگیم يراذگیم و 
، امُهَمیحَر َو  ِةَرِخْألاَو  اْینُّدلا  َنمْحَر  ای  ِّمَْغلا ، َفِشاک  ای  َو  ِّمَْهلا ، َجِراف  ای 

، ترخآ ایند و  نابرهم  هدنشخب و  يا  هودنا ، هدننک  فرطرب  يا  و  يراتفرگ ، هدنیاشگ  يا 
َْمل  َو  ِْدلَی  َْمل  يذَّلا  ُدَمَّصلا ، ُدَحَْألا  ُدِحاْولا  ُهَّللا  ای  یّمَغ  ْفِشْکاَو  یّمَه  ْجِّرَف 

دازن و هک  زاین  یب  اتکی و  هناگی  يادخ  يا  نک ، فرطرب  مهودنا  اشگب و  میراتفرگ 
یتَِّیلَِبب  ْبَهْذا  َو  ینْرِّهَط  َو  ینْمِصْعا  ٌدَحا ، ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  َْدلُوی ،
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. نادرگ رود  نم  زا  ار  الب  نک و  مکاپ  رادزاب و  هانگ ) زا   ) ارم تسین ، يدننام  هیبش و  شیارب  دشن و  هدییاز 
[1763 (.] هاوخب ادخ  زا  ار  دوخ  لکشم  ّلح  و   ) ار ساّنلا » ّبرب  ذوعا  لق   » و قلفلا » ّبرب  ذوعا  لق   » هروس و  یسرکلاۀیآ »  » ناوخب و 

***
: ییوگیم هبترم  دصو  يوریم  هدجس  هب  تالکشم ) ّلحو   ) هودنا مغ و  عفر  يارب  هک  تسا  هدش  تیاور  - 10

ام ینِفْکاَف  ُثیغَتْسا ، َِکتَمْحَِرب  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ای ال  ُموُّیَق ، ای  ُّیَح  ای 
هب  ارم  هچنآ  سپ  مبلطیم ، کمک  تتمحر  فطل و  زا  تسین ، يدوبعم  وت  زج  هک  يا  هدنیاپ ، يا  هدنز ، يا 

[1764  ] یسْفَن یلا  یْنلِکَت  َو ال  ینَّمَها 
. راذگماو مدوخ  هب  ارم  و  نک ، تیافک  هتخادنا  تمحز 

1135 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
: تسا نینچ  اعد  نآ  و  دومرف ؛ میلعت  تشحو  هودنا و  مغ و  عفر  يارب  ار  ییاعد  دوخ  باحصا  زا  یضعب  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 11

اَّلا َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  ٍّمَغ ال  َو  ٍّمَه  ِّلُِکل  َو  ُهَّللا ، اَّلا  َهلا  ٍۀَمیظَع ال  ِّلُِکل  ُتْدَدْعا 
ّالإ ةّوق  الو  لوح  ال   » هملک هودنا  يراتفرگ و  ره  يارب  و  هَّللاّالإ » هلإ  ال   » هملک یگرزب  راک  ره  يارب 

ِءآِقِلل ٌةَّدُع  ُراْربَْألا  ُۀَِّمئَْألا  َو  یناَّثلا  ُروُّنلا  ٌِّیلَع  َو  ُلَّوَْألا ، ُروُّنلا  ٌدَّمَُحم  ِهَّللِاب ،
رادید يارب  ياهریخذ  راکوکین ، ناماما  مّود و  رون  یلع  لّوا و  رون  دّمحم  ماهتخاس ، اّیهم  ار  هَّللاب »

َهَّللا  ُلَئْسا  َو  ِهَّللا ، ِۀَمَظَِعل  ٍءْیَش  ُّلُک  َّلَذ  ِهَّللا ، ِءآدْعا  ْنِم  ٌباجِح  َو  ِهَّللا ،
دنوادخ زا  تسا و  عضاخ  ادخ  تمظع  ربارب  رد  يزیچ  ره  دنتسه  ادخ  نانمشد  ربارب  رد  یعنام  ادخ و 

[1765 .] َۀَیافِْکلا َّلَجَوَّزَع 
. مناهاوخ ار  مراک  تیافک  هبترم  دنلب  گرزب و 

اهيرامیب عفر  يارب  اعد  - 3

نیقی هب  دوش  ماجنا  نامیا  ّتین و  صولخ  يور  زا  هاگره  مالسلا - مهیلع  نیموصعم  ياهاعد  ًاصوصخم  اهيرامیب - عفر  يارب  اعد  ندناوخ 
نایم رد  لومعم  ياههار  رب  هوالع  هکلب  مینک ، يراددوخ  وراد  فرـصم  بیبط و  هب  هعجارم  زا  هک  تسین  اـنعم  نآ  هب  نیا  یلو  تسا ؛ ّرثؤم 

. میریگب کمک  زین  اعد  زا  القع ،
: تسا هدمآ  ربتعم  عبانم  رد  هک  میوریم  ییاهاعد  غارس  هب  هراشا ، نیا  اب 

همطاف ترضح  دیوگیم : ناملس  هک  تسا  هدرک  لقن  هللا  همحر  ناملس  زا  یتیاور  تاوعّدلاجهم »  » باتک رد  سوواطنبدّیس »  » موحرم - 1
: دومرف دـناوخیم و  ماـش  حبـص و  رد  ار  نآ  هک  تخوـمآ  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوـسر  زا  ار  ییاـعد  مالـسلا  اـهیلع 

: تسا نیا  اعد  تسا و  ّرثؤم  رایسب  نآ  هب  يالتبا  مدع  بت و  نامرد  رد  اعد  نیا  رب  تموادم 
ِهَّللا  ِمِْسب  ِروُّنلا ، ِرُون  ِهَّللا  ِمِْسب  ِروُّنلا ، ِهَّللا  ِمِْسب  ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

يدنوادخ  مان  هب  رون ، شخب  ییانشور  دنوادخ  مان  هب  ینارون ، يادخ  مان  هب  نابرهم ، هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
َروُّنلا َقَلَخ  يذَّلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ِرُومْالا ، ُرِّبَدُم  َوُه  يذَّلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ٍرُون ، یلَع  ٌرُون 

ار ییانشور  هک  يدنوادخ  مان  هب  تساهراک ، هدننک  ریبدت  هک  يدنوادخ  مان  هب  تساهرون  قوف  شرون  هک 
، ِروُّطلا یَلَع  َروُّنلا  َلَْزناَو  ِروُّنلا ، َنِم  َروُّنلا  َقَلَخ  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  ِروُّنلا ، َنِم 

دورف روط  هوک  رب  ار  ییانـشور  و  دیرفآ ، دوخ )  ) رون زا  ار  ییانـشور  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپـس  دمح و  دیرفآ ، دوخ )  ) رون زا 
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، دروآ
1136 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

، ٍرُوبْحَم ٍِّیبَن  یلَع  ٍروُدْقَم ، ٍرَدَِقب  ٍروُْشنَم ، ٍّقَر  یف  ٍروُطْسَم ، ٍباتِک  یف 
. اناد يربمایپ  رب  صخشم ، ياهزادنا  هب  هدرتسگ ، ياهحفص  رد  هدش و  هتشون  هک  یباتک  رد 

ِءآَّرَّسلا یَلَعَو  ٌروُهْشَم ، ِرْخَْفلِابَو  ٌروُکْذَم ، ِّزِْعلِاب  َوُه  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا 
یشوخ  لاح  ره  رد  تسا و  هرهش  راختفا  یگرزب و  هب  دوشیم و  دای  یگرزب  هب  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپس  دمح و 

[1766 .] َنیرِهاَّطلا ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  انِدِّیَس  یلَع  ُهَّللایَّلَصَو  ٌروُکْشَم ، ِءآَّرَّضلاَو 
. داب شکاپ  نادناخ  دّمحم و  ام  رورس  اقآ و  رب  ادخ  دورد  و  تسا ، رکش  هتسیاش  یشوخان  و 

***
ياهنوگ هب  مدش ، یتخس  يرامیب  راچد  نم  هک : تسا  هدرک  لقن  یّمق » حتفلایبا  نب  دیعـس   » زا باتک  نامه  رد  راوگرزب ، نآ  نینچمه  - 2

، هدننک دـیماان  ِنخـس  نیا  زا  دـنک . نامرد  دـناوتیمن  ادـخ  زا  ریغ  یـسک  ار  يرامیب  نیا  دـنتفگ ، دـندش و  ناوتان  نآ  نامرد  زا  نابیبط  هک 
هلمج نیا  مدید  باتک  نآ  تشپ  رد  منک ؛ هعلاطم  ار  نآ  زا  يزیچ  هک  متـشادرب  ار  مردپ  ياهباتک  زا  یباتک  مدش . نیگمغ  هتـسکشلد و 

ار سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تسا : هدش  هتـشون 
: دیوگب راب  لهچ  حبص ، زامن  زا  دعب  دشاب ، یضرم 

، ُلیکَْولا َمِْعنَو  ُهَّللا  اَُنبْسَح  َنیَملاْعلا ، ِّبَر  ِهَّللدُمَْحلا  ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
نیرتهب یفاک و  ار  ام  دنوادخ  تسا ، نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپـس  دمح و  نابرهم ، هدنـشخب  دـنوادخ  مان  هب 

تسا  تسرپرس 
. ِمیظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلا  َةَُّوقالَو  َلْوَح  الَو  َنیِقلاْخلا ، ُنَسْحا  ُهَّللا  َكَرابَت 

. تسین تمظع  اب  هبترم و  دنلب  دنوادخ  يوس  زا  زج  ییورین  هاگهانپ و  تسا و  ناگدننیرفآ  نیرتهب  هک  يدنوادخ  تسا  هبترم  دنلب 
ار اعد  نیا  راب  لهچ  مدروآ و  اجب  ار  هضیرف  دش ، حبص  ات  مدرک  ربص  دبای . افش  يرامیب  نآ  زا  دلامب ، درد  ّلحم  رب  ار  دوخ  تسد  هاگنآ  و 
هک مدیـسرتیم  مدوب و  هتـسشن  هناروابان )  ) نم داد ؛ افـش  ار  يرامیب  نآ  لاعتم  دـنوادخ  هجیتن  رد  مدیـشک . تسد  درد  ّلحم  رب  مدـناوخ و 

رکـش متخاس ، ربخاب  ارجام  زا  ار  مردپ  نآ ، زا  دـعب  درکن . دوع  هَّللادـمحب  یلو  مدـنام  لاح  نیمه  هب  زور  هس  ات  ددرگرب . يرامیب  نآ  ادابم 
نم دزن  تشاد ، ربخ  نم  يرامیب  هقباس  زا  هک  بیبط  نآ  درک ؛ لقن  دندوبن ، ناملسم  هک  فورعم  ياّبطا  زا  یخرب  يارب  دروآ و  اجب  ار  ادخ 

[1767 .] تخاس يراج  نابز  رب  ار  نیتداهش  هملک  دش و  ناملسم  اج  نامه  تسا ! هدش  فرطرب  اًلماک  يرامیب  درک ، هظحالم  دمآ و 
1137 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

راب تفه  ار  نآ  لامب و  تسد  دوخ ، هدجـس  ّلحم  هب  يوش ، رامیب  هاـگره  تسا : هدومرف  حابـصم »  » باـتک رد  یمعفک »  » خیـش موحرم  - 3
: وگب و  لامب ، درد ، عضوم  رب  هضیرف ، زامن  زا  سپ 

ِهِسْفَِنل  َراتْخاَو  ِءآمَّسلِاب ، َءآوَْهلا  َّدَس  َو  ِءآْملا ، یَلَع  َضْرَْألا  َسَبَک  ْنَم  ای 
ار اهمان  نیرتهب  و  دناشوپ ، اوه  اب  ار  نامسآ  داد و  رارق  بآ  يور  ار  نیمز  هک  يا 

تسرف و دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  دیزگرب  دوخ  يارب  هب   ) اذَـک َو  اذَـک  یب  ْلَْعفاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِءآمْـسَْألا ، َنَسْحا 
** نک نانچ  نینچ و  نم  هرابرد 

ارم و  [****************** 1768 (.] دیوگب ار  يرامیب  مان   ) اذَک َو  اذَک  ْنِم  یِنفاع  َو  یْنقُزْرا  َو  دـیوگب ) ار  دوخ  تجاح  نآ ، ياج 
.************. شخب یتمالس  يرامیب )  ) نآ و  يرامیب )  ) نیا زا  هد و  يزور 
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***
، مود هدجـس  رد  هدـش ، نآ  راتفرگ  هک  تسا  يدرد  زا  يدوبهب  یتسردـنت و  ناهاوخ  سک ، ره  هک  تسا  هدرک  لقن  زین  راوگرزب  نامه  - 4

: دناوخب ار  اعد  نیا  بش ، زامن  ِلّوا  تعکر  زا 
َیِطْعُم  ای  ِتاوَعَّدلا ، َعِماس  ای  ُمیحَر ، ای  ُنمْحَر  ای  ُمیظَع ، ای  ُِّیلَع  ای 

هدننکاطع  يا  اهتساوخرد ، هدنونش  يا  نابرهم ، يا  هدنشخب ، يا  تمظع ، اب  يا  رترب و  يا 
ام ِةَرِخْألاَو  اْینُّدلا  ِْریَخ  ْنِم  ینِطْعاَو  ِِهلآ ، َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِتاْریَْخلا ،

هک  هنوگ  نآ  ترخآ  ایند و  ریخ  زا  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  اهیکین ،
ْبِهْذا  َو  ُُهلْها ، َْتنا  ام  ِةَرِخْألاَو  اْینُّدلا  ِّرَش  ْنِم  یّنَع  ْفِرْصاَو  ُُهلْها ، َْتنا 

درد نیا  و  راد ، زاب  ارم  ینآ  هتسیاش  وت  هک  هنوگ  نآ  ترخآ  ایند و  يدب  زا  و  نک ، اطع  نم  هب  ینآ  هتسیاش  وت 
رود نـــم  زا  ار  يراـــمیب  دــــنک و  رارــــصا  ینَنَزْحا و  َو  ینَظاـــغ  ْدـــَـق  ُهَّناــَـف  دربـــب ) ار  يراـــمیب  نآ  ماــــن  و   ) َعــَـجَْولا اَذــــه  یّنَع 

.*********. تسا هتخاس  نیگهودنا  هدروآ و  مشخ  هب  ارم  هک  ارچ  نک ******************
[1769 .] دباییم يدوبهب  یلاعت ، هَّللاءاش  نا  اعد ، رد 

***
دنلب ار  اهتسد  يریگیم ، رارق  نامسآ  ریز  هک  یلاح  رد  يرامیب ، ماگنه  هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یمعفک  موحرم  - 5

: وگب نک و 
1138 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ْنِم  ُْمتْمَعَز  َنیذَّلا  اوُعْدا  ُِلق  َْتلُقَف : َِکباتِک ، یف  ًاماْوقا  َتْرَّیَع  َکَّنا  َّمُهَّللا 
ادخ زا  ریغ  هک  ار  یناسک  وگب  یتفگ : تربمایپ ) هب   ) و هدومن ، شنزرس  تنآرق  رد  ار  یماوقا  وت  یتسارب  ایادخ 

َفْشَک  ُِکلْمَی  ْنَم ال  ایَف  اًلیوَْحت . الَو  ْمُْکنَع  ِّرُّضلا  َفْشَک  َنوُِکلْمَی  الَف  ِِهنوُد 
زج هک  يا  سپ  دننک . داجیا  نآ  رد  يرییغت  هن  دنزاس و  فرط  رب  امـش  زا  ار  یلکـشم  دنناوتیم  هن  اهنآ  دیناوخب  دـیرادنپیم  دوخ ) دوبعم  )

دناوتیمن یسک  وا 
ْفِشْکاَو  ِِهلآ ، َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُهُْریَغ ، ٌدَحا  یّنَع  ُهَلیوَْحت  َو ال  يّرُض 

ملکشم  و  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  دنک ، داجیا  نآ  رد  يرییغت  هن  هدرک و  فرطرب  نم  زا  ار  یلکشم 
[1770 .] َكُْریَغ َهلا  ْنا ال  ُدَهْشا  ّیناَف  َرَخآ ، ًاهلا  َکَعَم  وُعْدَی  ْنَم  یلا  ُْهلِّوَحَو  يّرُض 

وت زج  يدوـبعم  هک  مهدیم  یهاوـگ  نم  هک  ارچ  دـناوخیم ، ار  يرگید  دوـبعم  وـت  هارمه  هـک  هد  رارق  یـسک  رب  ار  نآ  نـک و  فرطرب  ار 
. تسین

***
تـسد دوخ ، درد  عضوم  رب  دـنک و  ادـیپ  يرامیب  ره  ینامیااب ، درف  ره  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  تیاور  رد  - 6

: دیوگب ّتین  صولخ  اب  دلامب و 
َنیِملاَّظلا  ُدیزَی  الَو  َنینِمْؤُْمِلل ، ٌۀَمْحَر  َو  ٌءآفِش  َوُه  ام  ِنآْرُْقلا  َنِم  ُلِّزَُنن  َو 

ار ناراکمتس  مینکیم و  لزان  نآرق  زا  نانمؤم  يارب  تسا  تمحر  افش و  هیام  هچنآ  و 
. ًاراسَخ اَّلا 

. دیازفایمن نایز ) و   ) نارسخ زج 
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: » دومرف هک  تسا  هدمآ  هیآ  دوخ  رد  نخس  نیا  قادصم  دبای و  تیفاع  درد  نآ  زا 
َنینِمْؤُْمِلل  ٌۀَمْحَر  َو  ٌءآفِش 

[1771 «.]
***

: وگب هبترم  هس  درد و  عضوم  رب  راذگب  تسد  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  - 7
، ٍۀَمیظَع ِّلُِکل  َو  اَهل  َْتنا  َّمُهَّللا  ًاْئیَش ، ِِهب  ُكِرْشا  ال  ًاّقَح ، ّیبَر  ُهَّللا  ُهَّللا  ُهَّللا 

و درد )  ) نآ ندرک ) فرطرب   ) يارب ییوت  ایادخ  مهدیمن ، رارق  کیرـش  وا  يارب  ار  يزیچ  تسا ، نم  راگدرورپ  قح  هب  ادـخ  ادـخ ، ادـخ ،
، يراتفرگ ره 

[1772  ] یّنَع اهْجِّرَفَف 
. نک فرطرب  نم  زا  ار  نآ  سپ 

1139 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
: وگب راذگب و  درد  عضوم  رب  تسد  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  - 8

ِهَّللا  ِمِْسب 
: وگب هبترم  تفه  شکب و  نآ  رب  تسد  هاگنآ  ، 

، ِهَّللا ِۀَمَظَِعب  ُذوُعاَو  ِهَّللا ، ِلالَِجب  ُذوُعاَو  ِهَّللا ، ِةَرْدُِقب  ُذوُعاَو  ِهَّللا ، ِةَّزِِعب  ُذوُعا 
، مربیم هانپ  ادخ  تمظع  هب  و  مربیم ، هانپ  ادخ  لالج  هب  و  مربیم ، هانپ  ادخ  تردق  هب  و  مربیم ، هانپ  ادخ  تّزع  هب 

ِءآمْسِاب ُذوُعاَو  ِِهلاَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا ، ِلوُسَِرب  ُذوُعاَو  ِهَّللا ، ِعْمَِجب  ُذوُعاَو 
مربیم  هانپ  ادخ  ياهمان  هب  و  داب ، شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  مربیم ، هانپ  ادخ  هداتسرف  هب  و  مربیم ، هانپ  ادخ  تافص )  ) یمامت هب  و 

[1773  ] یسْفَن یلَع  ُفاخا  ام  ِّرَش  ْنِمَو  ُرَذْحا ، ام  ِّرَش  ْنِم  ِهَّللا ،
. مسرتیم دوخ  رب  هچنآ  رش  زا  مراد و  میب  هچنآ  ّرش  زا 

***
: تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  ساّبعنبا »  » زا تاوعّدلاجهم »  » باتک رد  سوواط » نب  دّیس   » موحرم - 9

مرامیب و هشیمه  نم  نانمؤمریما ! ای  تفگ : دوب ؛ هدیرپ  شگنر  هک  دش  دراو  رد ، زا  یصخش  مدوب . هتـسشن  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  دزن  نم 
هک مزومآیم  وت  هب  ییاعد  دومرف : ترـضح  میوج . تناعتـسا  میاهيرامیب  رب  نآ ، اب  هک  زومایب  نم  هب  ییاـعد  سپ  مراد ، رایـسب  ياـهدرد 

نینچ اعد  نآ  و  دـندوب ؛ رامیب  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح  نسح و  هک  ماـگنه  نآ  رد  تخومآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  لـیئربج 
: تسا

ینَْتیَلَْتبا  اَمَّلُک  َو  يرْکُش  اهَْدنِع  ََکل  َّلَق  ًۀَمِْعن  َّیَلَع  َتْمَْعنا  امَّلُک  یهلا 
يراتفرگ  هب  ارم  هک  ینامز  ره  و  تسا ، هدوب  كدنا  تربارب  رد  تمعن  نآ  رب  مرکش  يدومن  اطع  نم  هب  یتمعن  هک  ینامز  ره  ایادخ 

یْنمِرْحَی  ْمَلَف  ِهِمَِعن  َْدنِع  يرْکُش  َّلَق  ْنَم  ایف  يْربَص  اهَْدنِع  ََکل  َّلَق  ٍۀَِّیلَِبب 
مورحم ارم  شیاهتمعن  ربارب  رد  مرکـش  یمک  دوجو  اب  هک  يا  سپ  تسا ، هدوب  كدنا  تربارب  رد  يراتفرگ  نآ  رب  میرابدرب  يدرک  ناحتما 

، درکن
یصاعَْملا  یَلَع  ینا  َر  ْنَم  ای  َو  ینلُذْخَی  ْمَلَف  ِِهئآلَب  َْدنِع  يْربَص  َّلَق  ْنَم  ای  َو 

هدید  ناهانگ  باکترا  لاح  رد  ارم  هک  يا  و  دینادرگن ، راوخ  ارم  شیراتفرگ  ربارب  رد  میرابدرب  یمک  دوجو  اب  هک  يا  و 
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ِلَص  اْهیَلَع ، یْنِبقاُعی  ْمَلَف  ایاطَْخلا  یَلَع  ینا  َر  ْنَم  ای  َو  ینْحَضْفَی  ْمَلَف 
رب درکن ، ماهذخاؤم  نآ  رب  هدید و  ار  متاهابتشا  هک  يا  و  درکن ، میاوسر  و 

یلَع  َکَّنا  یضَرَم  ْنِم  ینِفْشا  َو  یْبنَذ  یل  ْرِفْغاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع 
وت هک  ارچ  هد  افش  ار  میرامیب  زرمایب و  ار  مناهانگ  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و 

1140 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
. ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک 

. ییاناوت زیچ  ره  رب 
يارب ار  اعد  نیا  تشاد ، راهظا  دوب و  هدش  نوگلگ  شتروص  گنر  هک  یلاح  رد  مدید  لاس  کی  زا  دـعب  ار  درم  نآ  دـیوگیم : ساّبعنبا 

[1774 .] متفای افش  هکنآ  رگم  مدناوخن ، يدرد  چیه 
***

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوب ، هدش  رامیب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  - 10
َلیْجعَت  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا  ناوخب : ار  اعد  نیا  يرامیب ) يافش  يارب   ) دومرف دمآ و  يو  تدایع  هب 

يدوبهب  رد  تعرس  وت  زا  ایادخ  ********************************* 
[1775 .] َِکتَمْحَر یلا  ًاجوُرُخ  َو  َِکتَِّیَلب ، یلَع  ًاْربَصَو  َِکتَِیفاع ،
. مناهاوخ ار  تتمحر  يوس  هب  نتفر  يراتفرگ و  رب  يرابدرب  و 

***
: وگب هبترم  هس  راذگب و  درد  عضوم  رب  ار  دوخ  تسد  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  - 11

َوُهَو ُنیمَْألا ، ُحوُّرلا  ِِهب  َلََزن  يذَّلا  ِمیظَْعلا  ِنآْرُْقلا  ِّقَِحب  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا 
رد دروآ و  دورف  ار  نآ  نیمالا  حور  هک  تمظع  اب  نآرق  ّقح  هب  ایادخ 
ینَیِواُدت  َو  َِکئافِِشب ، ینَیِفْشَت  ْنا  ٌمیکَح ، ٌِّیلَع  ِباتِْکلا  ِّما  یف  َكَْدنِع 

تیوراد  هب  یهد و  میافش  تنامرد  هب  هک  مهاوخیم  وت  زا  تسا  راوتسا  الاو و  یلصا  باتکلا  ما  رد  وت  دزن 
. َِکئالَب ْنِم  ینَِیفاُعتَو  َِکئاوَِدب ،

. یشخب متیفاع  تیالب  زا  ینک و  منامرد 
[1776 .] یتسرفیم تاولص  وا ، لآ  دّمحم و  رب  زین  نایاپ  رد  و 

***
. مدرک ضرع  ار  نایرج  مدیـسر و  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تمدـخ  مدـش ، وناز  درد  راچد  تفگ : هک  تسا  هدـش  تیاور  هزمحوبا »  » زا - 12

: وگب نآ  زا  سپ  يدرازگ ، زامن  هاگره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
ْمَحْرا  َمِحُْرتْسا ، ِنَم  َمَحْرا  ای  َو  َِلئُس ، ْنَم  َْریَخ  ای  َو  یطْعا  ْنَم  َدَوْجا  ای 

، ناگدننک محر  نیرتهدننک  محر  يا  ناگدش و  تساوخرد  نیرتهب  يا  ناگدنشخب و  نیرتهب  يا 
1141 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

یعَجَو  ْنِم  یِنفاعَو  یتَلیح  َۀَِّلق  َو  یفْعَض 
. هد تیفاع  ار  مدرد  نک و  محر  ماهراچ  یمک  یناوتان و  رب 

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 877 

http://www.ghaemiyeh.com


[1777 .] متفای افش  يرامیب  نآ  زا  مداد و  ماجنا  ار  لمع  نیا  نم  دیوگیم : هزمحوبا 
***

هبرجت ار  نآ  اـم  هک  تسا  هدروآ  هدرک و  لـقن  اـهيرامیب  عـفر  يارب  ار  اـعد  نیا  سوواـط » نب  دّیـس  : » تسا هدـمآ  راونـالاراحب »  » رد - 13
(: يرادیم هارمه  دوخ  اب  و   ) یسیونیم ياهعقر  رد  ار  اعد  نیا  دومرف : میدرک .
، ِءایْشَْألا َنِم  ُءاشَی  امیف  َءافِّشلا  ُلَعْجَی  ْنَم  ای  ٌءآفِش ، ُهُرْکِذ  َو  ٌءآوَد ، ُهُمْسا  ِنَم  ای 

، دهدیم رارق  دهاوخب  هک  هچ  ره  رد  ار  نامرد  هک  يا  تسا ، نامرد  شدای  وراد و  شمان  هک  يا 
َکِمْسا  ِیف  ِءاَّدلا  اَذه  ْنِم  یئافِش  ْلَعْجاَو  ٍدَّمُحَم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص 

. هد رارق  تمان  نیا  رد  درد  نیا  زا  ار  میافش  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب 
[1778 .] َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  هبترم : هد  ِبَرای و  هبترم : هد  ُهَّللاای و  یسیونیم : هبترم  هد  هاگنآ  اذه *

. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  نم ****** راگدرورپ  يا  ادخ ******* يا  ****************** 

نْیَد يادا  يارب  اعد  - 4

: وگب نوید  يادا  يارب  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  - 1
یف  اهَریبَک  َو  اهَریغَص  یلَِبق  یتَّلا  ُمُهَِملاظَم  َکِْقلَخ  ِعیمَج  یلا  ْدُدْرا  َّمُهَّللا 

نآ  گرزب  کچوک و  نادرگزاب ، اهنآ  هب  هدش  لامیاپ  نم  هیحان  زا  هک  ار  تتاقولخم  مامت  قوقح  ایادخ 
َْوقَی َْمل  َو  يدَی  ُتاذ  ُهْعَسَت  َْمل  َو  یتَُّوق  ُهُْغْلبَت  َْملام  َو  ٍۀَِیفاعَو ، َْکنِم  ٍرُْسی 

دسریمن و نآ  هب  مییاراد  ناوت و  هک  ار  هچنآ  و  تدوخ ، بناج  زا  یتمالس  شیاسآ و  رد  ار 
، َِکلْضَف ْنِم  َكَْدنِع  ام  ِلیزَج  ْنِم  یّنَع  ِهِّداَف  یسْفَنَو  ینیقَی  َو  ینََدب  ِْهیَلَع 

، نک ادا  نم  بناج  زا  تسوت  دزن  هک  یناوارف  لضف  زا  تمرک  فطل و  هب  ار  نآ  درادن  ار  نآ  ناوت  مسفن  نیقی و  ندب و 
، َنیِمحاَّرلا َمَحْرا  ای  یتانَسَح  ْنِم  ِهیضْقَت  ًاْئیَش  ُْهنِم  َّیَلَع  ُْفلَْختال  َُّمث 

، نانابرهم نیرتنابرهم  يا  هدم ، رارق  نآ  ربارب  رد  ار  مکین  لامعا  زا  يزیچ  نآ  زا  دعب  و 
ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنا  ُدَهْشا  َو  َُهل ، َکیرَش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا ، اَّلا  َهلا  ْنا ال  ُدَهْشا 

هدنب  دّمحم  هک  مهدیم  یهاوگ  درادن و  ییاتمه  تسا و  هناگی  تسین  دنوادخ  زج  يدوبعم  مهدیم  یهاوگ 

1142 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
َباتِْکلا  َّنا  َو  َفَصَو ، امَک  َمالْسِْإلا  َّنا  َو  َعَرَش ، امَک  َنیّدلا  َّنا  َو  ُُهلوُسَرَو ،

نآرق  درک و  فیصوت  هک  تسا  هنوگ  نامه  مالسا  دومن و  عضو  هک  تسا  نامه  نید  یتسارب  و  تسوا ، هداتسرف  و 
ُهَّللا  َرَکَذ  ُنیبُْملا ، ُّقَْحلا  َوُه  َهَّللا  َّنا  َو  َثَّدَح ، امَک  َلْوَْقلا  َّنا  َو  َلَْزنا ، امَک 

دنوادخ تسا ، راکشآ  قح  نامه  دنوادخ  نیقی  هب  درک و  لقن  هک  تسا  نامه  نخس  و  دروآ ، دورف  هک  تسا  هنوگ  نامه 
[1779 .] ِمالَّسلِاب ِِهْتَیب  َلْها  َو  ًادَّمَُحم  اَّیَح  َو  ٍْریَِخب ، ِِهْتَیب  َلْهاَو  ًادَّمَُحم 

. داتسرف دورد  مالس  اب  شنادناخ  دّمحم و  رب  هدرک و  دای  یکین  هب  ار  شنادناخ  دّمحم و 
هچ  ) مراد يرایسب  ِضرق  هک  تشاد  راهظا  تشون و  مالسلا  هیلع  یقتدّمحم  ماما  رضحم  هب  ياهمان  یـصخش  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  - 2

[1780 .] ناوخب رایسب  ار  هانلزنا » ّانا   » هروس نک و  رافغتسا  دایز  تشون : خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  منک .)؟
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اهراک رد  شیاشگ  يارب  اعد  - 5

ادـیپ اهراک  رد  ییاههرگ  هاگ  اّما  تشادرب ، تسد  نآ  زا  دـیابن  لاح  چـیه  رد  زگره و  تسا و  ّتیقّفوم  يزوریپ و  زمر  شـشوک  شـالت و 
زا ییاـهاعد  تالکـشم  نیا  ّلـح  يارب  تسین . یهار  دـنزب  ادـخ  فطل  ناـماد  هب  تسد  ناـسنا  هکنیا  زج  اـهنآ  ندوشگ  يارب  هک  دوشیم 

: هلمج زا  تساشگراک ؛ هَّللاءاشنا  هک  هدش  لقن  ربتعم  عبانم  رد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم 
هیلع نانمؤمریما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ار  تاملک  نیا  تساهتسبنب ؛ اهراک و  رد  شیاشگ  ببـس  هک  تسا  هلمج  هدزون  - 1

: تسا هدروآ  لاصخ »  » باتک رد  ار  نآ  قودص » خیش   » بانج و  داد ، میلعت  مالسلا 
، َُهل َدَنَسال  ْنَم  َدَنَس  ای  َو  َُهل ، َرْخُذال  ْنَم  َرْخُذ  ای  َو  َُهل ، َدامِعال  ْنَم  َدامِع  ای 

، درادن ینابیتشپ  هک  نآ  نابیتشپ  يا  و  درادن ، ياهریخذ  هک  نآ  هریخذ  يا  و  درادن ، یهاگ  هیکت  هک  نآ  هاگ  هیکت  يا 
ای َو  ِْوفَْعلا ، َمیرَک  ای  َو  َُهل ، َثایِغال  ْنَم  َثایِغ  ای  َو  َُهل ، َزْرِحال  ْنَم  َزْرِح  ایَو 

يا  و  راوگرزب ، هدننک  وفع  يا  و  درادن ، یسردایرف  هک  نآ  سردایرف  يا  و  درادن ، یهاگهانپ  هک  نآ  هاگهانپ  يا  و 
یقْرَْغلا  َذِْقنُم  ای  َو  ِءافَعُّضلا ، َنْوَع  ای  َو  ِءاجَّرلا ، َمیظَع  ای  َو  ِءالَْبلا ، َنَسَح 

ناقیرغ  هدنهد  تاجن  يا  و  ناناوتان ، روای  يا  گرزب و  دیما  يا  و  ناحتما ، وکین 
يذَّلا  َْتنا  ُلِضْفُم ، ای  ُمِْعنُم  ای  ُلِمُْجم ، ای  ُنِسُْحم  ای  یْکلَْهلا  َیِْجنُم  ایَو 

هک  ییوت  شخب ، ینوزف  يا  هد ، ییزور  يا  شخب  ییابیز  يا  راکوکین ، يا  انف ، هب  ناموکحم  و 
1143 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

، ِسْمَّشلا ُعاعُشَو  ِرَمَْقلا  ُءْوَضَو  ِراهَّنلا ، ُرُون  َو  ِْلیَّللا  ُداوَس  ََکل  َدَجَس 
دیشروخ هام و  رون  زور و  ییانشور  بش و  یهایس 

. ََکل َکیرَشال  َكَدْحَو  َْتنا  ُهَّللا ، ای  ُهَّللاای  ُهَّللاای  ِرَجَّشلا ، ُفیفَحَو  ِءاْملا  ُّيِوَدَو 
تیارب یکیرـش  هک  ییاهناگی  ییوت  ادخ  يا  ادـخ ، يا  ادـخ ، يا  درک ، هدجـس  تربارب  رد  ناتخرد  گرب  همهمه  بآ و  نایرج  يادـص  و 

. تسین
: » ییوگیم هاگنآ 

؛ اذَک َو  اذَک  یب  ْلَْعفا  َّمُهَّللا 
یلاـعت هَّللاءاـش  نا  نآ ، ندـناوخ  زا  سپ  ینکیم ) رکذ  ار  دوـخ  تجاـح  تاـملک  نیا  ياـج  هب  «. ) هد ماـجنا  میارب  ار  يراـک  نینچ  ایادـخ 
: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  اهراک  رد  شیاشگ  جَرَف و  يارب  زین  اعد  نیا  - 2 [ 1781 .] دوشیم باجتسم  امش  تجاح 

َکِِّیبَِنب  َْکَیلا  ُهَّجََوتا  ّیناَف  َكَْدنِع ، یهْجَو  ْتَقَلْخا  ْدَق  یبُونُذ  َْتناک  ْنا  َّمُهَّللا 
، تربمایپ هب  نم  سپ  هدرک ، وربآیب  وت  دزن  رد  ارم  مناهانگ  رگا  ایادخ 

ِنَسَْحلاو  َۀَمِطاف ، َو  ٍِّیلَع  َو  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  ِۀَمْحَّرلا ، ِِّیبَن 
نسح  همطاف و  یلع و  و  داب - شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم - ترضح  تمحر ، ربمایپ 

[1782 .] ُمالَّسلا ُمِْهیَلَع  ِۀَِّمئَْألاَو  ِْنیَسُْحلاَو ،
. موشیم لّسوتم  داب - دورد  ناشیا  رب  هک  رگید - ناماما  نیسح و  و 

تشحو لماوع  ربارب  رد  شمارآ  يارب  اعد  - 6
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. درک تیاکش  سرت ) و   ) تشحو زا  دمآ و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  هب  یصخش  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  - 1
: درک یهاوخن  تشحو  زور  رد  هن  بش و  رد  هن  یناوخب ، ار  نآ  رگا  هک  مزومآیم  وت  هب  ییاعد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

، ُُهبْسَح َوُهَف  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَم  ُهَّنا  ِهَّللا ، یَلَع  ُْتلَّکََوت  َو  ِهَّللِاب ، َو  ِهَّللا  ِمِْسب 
، تسا یفاک  شیارب  ادخ  دنک  لّکوت  ادخ  رب  هک  ره  هک  مدرک ، لّکوت  ادخ  رب  ادخ ، يرای  هب  ادخ و  مان  هب 

َکِفَنَک  یف  یْنلَعْجا  َّمُهَّللا  ًارْدَق ، ٍءْیَش  ِّلُِکل  ُهَّللا  َلَعَج  ْدَق  ِهِْرما ، ُِغلاب  َهَّللا  َّنا 
تیامح  رد  ارم  ایادخ  تسا ، هداد  رارق  ياهزادنا  زیچ  ره  يارب  ادخ  دناسریم و  هجیتن  هب  ار  شراک  دنوادخ  نیقی  هب 

[1783 .] َکِْعنَم یف  َو  َِکناما  یف  یْنلَعْجاَو  َكِراوِج ، یفَو 
. هد رارق  دوخ  ظفح  ناما و  و  تمحر )  ) راوج رد  و 

1144 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
: دیوگب نآ  زا  سپ  دناوخب و  ار  یسرکلاۀیآ » ، » ییاهنت زا  تشحو  عفر  يارب  - 2

[1784  ] یتَدْحَو یلَع  یّنِعا  َو  یتَعْوَر  ْنِمآ  َو  یتَشْحَو  ِْسنآ  َّمُهَّللا 
. شاب مروای  ییاهنت  رد  نادرگ و  نمیا  ار  مسرت  شاب و  مایگنتلد  سینا  ایادخ 

مالـسلا امهیلع  نیـسح  نسح و  شنادـنزرف  ظفح  يارب  ار  اـعد  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  هک  تسا  هدـش  تیاور  - 3
: دناوخیم

ِّرَش ْنِم  ًۀَّمآع ، اهِّلُک  ینْسُْحلا  ِِهئآمْساَو  ِتاَّماَّتلا ، ِهَّللا  ِتاِملَِکب  امُک  ُذیعا 
ره ّرش  زا  مراپسیم ، شکین  ياهمان  یمامت  ادخ و  لماک  تاملک  هب  ار  امش 

. َدَسَح اذا  ٍدِساح  ِّرَش  ْنِم  َو  ٍۀَّمال ، ٍْنیَع  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  َو  ِۀَّماْهلاَو ، ِۀَّماَّسلا 
(. مرادیم رود   ) دزرویم دسح  هک  یماگنه  يدوسح  ره  ّرش  زا  دب و  مشچ  ره  هدنزخ و  هدنزگ و 

مالسلا امهیلع  قاحسا  لیعامسا و  شنادنزرف ، ظفح  يارب  ار  اعد  نیمه  زین  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هک  تسا  هدمآ  تیاور  نامه  رد 
هاگره یلع ! ای  دومرف : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  هک  تسا  هدش  تیاور  - 4 [ 1785 .] دناوخیم

: وگب يدرک  رطخ  ساسحا 
. ِمیظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلا  َةَُّوقالَو  َلْوَح  الَو  ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

. تسین تمظعاب  هبترم و  دنلب  دنوادخ  يوس  زا  زج  ییورین  هاگهانپ و  و  نابرهم ، هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
نوچ هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقابدّمحم  ماما  زا  - 5 [ 1786 .] درک دهاوخ  عفد  وت  زا  ار  الب  رطخ و  نآ  دنوادخ  تروص ، نیا  رد 

: وگب راذگب و  زامن  تعکر  ود  نک و  هلبق  يوس  هب  ور  یسرتیم ، نآ  زا  هک  دیآ  شیپ  يرما 
ای َو  َنیبِساْحلا ، َعَرْسا  ای  َو  َنیعِماَّسلا ، َعَمْسا  ای  َو  َنیرِظاَّنلا ، َرَْصبا  ای 

يا  نارگباسح و  نیرتعیرس  يا  ناگدنونش و  نیرتاونش  يا  ناگدننیب و  نیرتانیب  يا 
. َنیمِحاَّرلا َمَحْرا 

. نانابرهم نیرتنابرهم 
1145 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

[1787 .] نک رکذ  نآ  اب  زین  ار  دوخ  تجاح  یتفگ  ار  نآ  هک  هبترم  ره  رد  وگب و  هبترم  داتفه  ار  تاملک  نیا 

تخس ثداوح  نانمشد و  نارگمتس و  ّرش  زا  ینمیا  يارب  اعد  - 7
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ِمتـس زا  ینمیا  يارب  ار  اعد  نیا  سوواـط » نب  دّیـس  : » تسا هتفگ  هدرک و  رکذ  ار  ییاـعد  حابـصم »  » باـتک رد  یمعفک »  » خیـش موحرم  - 1
هفیحـص  » ياهاعد زا  اعد ، نیا  تسا و  هدرک  رکذ  دـیدش ، هودـناو  مغ  رقف و  زا  فوخ  نمـشد و  هطلـس  ـالب و  زا  ینمیا  رگمتـس و  مکاـح 

: ناوخب ار  اعد  نیا  یتشاد ، میب  دش ، رکذ  هک  يروما  زا  هاگره  نیاربانب  تسا . هّیداّجس »
ُسَمَْتُلی  ْنَم  ایَو  ِِدئآدَّشلا ، ُّدَح  ِِهب  ُأَثُْفی  ْنَم  ایَو  ِهِراکَْملا ، ُدَقُع  ِِهب  ُّلَُحت  ْنَم  ای 

ص1145 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
ندیسر  هار  هک  يا  دنیشن و  ورف  وا  هطساو  هب  اهیتخس  تیاهن  هک  يا  و  دوشیم ، هدوشگ  وا  هطساو  هب  تالکشم  ياههرگ  هک  يا 

َکِفُْطِلب  ْتَبَّبَسَتَو  ُباعِّصلا ، َِکتَرْدُِقل  ْتَّلَذ  ِجَرَْفلا ، ِْحَور  یلا  ُجَرْخَْملا  ُْهنِم 
فطل  هب  بابسا  هدش و  ناسآ  تتردق  ربارب  رد  اهیتخس  دوشیم ، هتساوخ  وا  زا  شیاشگ  هب 

َیِهَف  ُءآیْشَْألا ، َِکتَدارا  یلَع  ْتَضَمَو  ُءآضَْقلا ، َِکتَرْدُِقب  يرَجَو  ُبابْسَْألا ،
هب  زیچ  همه  و  هدرک ، رذگ  تاهدارا  هب  روما  همه  هتفای و  نایرج  وت  تردق  هب  اضق  هتشگ و  اّیهم  تمرک  و 

َْتنا  ٌةَرِجَْزنُم ، َِکیْهَن  َنُود  َِکتَدارِاب  َو  ٌةَرِمَتُْؤم ، َِکلْوَق  َنُود  َِکتَّیِشَِمب 
ییوت  دتسیا ، زاب  يرادزاب  هکنآ  یب  وت  هدارا  هب  تسا و  رادربنامرف  ییوگب  يزیچ  هکنآیب  وت  تساوخ 

ام اَّلا  اْهنِم  ُِعفَْدنَی  ال  ِتاَِّملُْملا ، ِیف  ُعَْزفَْملا  َْتنا  َو  ِتاَّمِهُْمِلل ، ُّوُعْدَْملا 
، ینک رود  وت  هک  روما  نیا  زا  هچنآ  زج  اهتبیصم  رد  هاگهانپ  ییوت  و  يوش ، هدناوخ  مهم  روما  يارب  هک 

ْدَقام ِّبَرای  یب  َلََزن  ْدَقَو  َْتفَشَک ، ام  اَّلا  اْهنِم  ُفِشَْکنَی  الَو  َْتعَفَد ،
هک  يزیچ  نم ، راگدرورپ  يا  و  دوشن ، فرطرب  ینک  فرطرب  وت  هچنآ  زج  و  دوشن ، رود 

، َّیَلَع ُهَتْدَرْوا  َِکتَرْدُِقبَو  ُُهلْمَح ، ینَظََهب  ْدَق  امیب  ََّملاَو  ُُهْلِقث ، ینَدَّأَکَت 
نم رب  ار  نآ  تتردق  اب  وت  هدش و  دراو  نم  رب  تسا  نیگنـس  شلمح  هک  يزیچ  و  هدـمآ ، دورف  نم  رب  هتخادـنا  تمحز  هب  ارم  نآ  ینیگنس 

يدومن  دراو 
، َتْهَّجَو اِمل  َفِراص  الَو  َْتدَرْوا ، اِمل  َرِدْصُم  الَف  ََّیلا ، ُهَتْهَّجَو  َِکناْطلُِسبَو 

ياهتخاس  هّجوتم  وت  هچنآ  يارب  ياهدنرادزاب  ياهدرک و  دراو  وت  هچنآ  يارب  ياهدننادرگزاب  سپ  یتخاس ؛ نم  هّجوتم  ار  نآ  تاهطلس  اب  و 
الَو َتْرَّسَع ، اِمل  َرِّسَیُم  الَو  َتْحَتَف ، اِمل  َِقْلغُم  الَو  َْتقَلْغا ، اِمل  َِحتاف  الَو 

دنکن و شناسآ  سک  ياهتخاس  راوشد  وت  هچنآ  ددـنبن و  سک  ياهدوشگ  وت  هچنآ  درادـن و  دوجو  ياهتـسب  وت  هچنآ  يارب  ياهدـنیاشگ  و 
هک  نآ 

1146 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ِجَرَْفلا  َباب  ِّبَر  ای  یل  ْحَْتفاَو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  َْتلَذَخ ، ْنَِمل  َرِصان 

ار شیاسآ  باب  تتردق  هب  نم  راگدرورپ  يا  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  دنکن ، شیرای  سک  ینک  شیاوسر  وت 
امیف ِرَظَّنلا  َنْسُح  یْنِلناَو  َِکلْوَِحب ، ِّمَْهلا  َناْطلُس  یّنَع  ْرِسْکاَو  َِکلْوَِطب ،

هچنآ  رد  منظ  نسح  هب  ارم  نکشب و  تیورین  هب  ار  هودنا  مغ و  هطلس  اشگب و  میور  هب 
ًۀَمْحَر َْکنَُدل  ْنِم  یل  ْبَهَو  ُْتلَأَس ، امیف  ِْعنُّصلا  َةَوالَح  یْنقِذاَو  ُتْوَکَش ،

تمحر  تدوخ  بناج  زا  و  ناشچب ، نم  هب  متساوخ  وت  زا  هچنآ  رد  ار  تناسحا  ینیریش  و  ناسرب ، مدومن  تیاکش 
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یْنلَغْشَت  الَو  ًاّیِحَو ، ًاجَرْخَم  َكِْدنِع  ْنِم  یل  ْلَعْجاَو  ًائینَه ، ًاجَرَفَو 
هب  ارم  و  هد ، رارق  میارب  دوخ  بناج  زا  عیرس  یصالخ  هار  و  امرف ، اطع  نم  هب  اراوگ  یشیاشگ  و 

یب  َلََزن  اِمل  ُْتقِض  ْدَقَف  َِکتَّنُس ، ِلامِْعتْساَو  َکِضوُُرف ، ِدُهاعَت  ْنَع  ِمامتهِْإلِاب 
، رادم لوغشم  تتّنس  هب  لمع  زا  فارحنا  تابجاو و  ماجنا  زا  فارحنا 
یلَع  ُرِداْقلا  َْتناَو  ًاّمَه ، َّیلَع  َثَدَح  ام  ِلْمَِحب  ُتْأَلَْتماَو  ًاعْرَذ ، ِّبَر  ای 

هک ییوت  و  ماهدـش ، رپ  هودـنا  زا  هدـش ، عقاو  نم  رب  هچنآ  لّمحت  رطاـخ  هب  ماهدـنامرد و  هدـمآ  مرـس  رب  هچنآ  رطاـخ  هب  نم  راـگدرورپ  يا 
ِییاناوت 

ُْهبِجْوَتْسا  َْمل  ْناَو  َِکلذ  یب  ْلَْعفاَف  ِهیف ، ُْتعَقَو  ام  ِْعفَدَو  ِِهب ، ُتینُم  ام  ِفْشَک 
، متسین وت  بناج  زا  نآ  هتسیاش  هچ  رگا  نک ، نانچ  میارب  سپ  يراد  ار  ماهدش  عقاو  نآ  رد  هچنآ  میراتفرگ و  ندرک  فرطرب 

َمَحْرا  ای  ٌرِداق  َْتناَف  ِمیرَْکلا ، ِّنَْملا  اَذَو  ِمیظَْعلا ، ِشْرَْعلا  اَذ  ای  َْکنِم ،
نیرتنابرهم  يا  اناوت ، ییوت  هناراوگرزب ، تمعن  بحاص  و  میظع ، شرع  بحاص  يا 

[1788 .] َنیَملاْعلا َّبَر  َنیمآ  َنیمِحاَّرلا ،
. نایناهج راگدرورپ  يا  ناسر  تباجا  هب  ار  میاعد  نانابرهم ،

***
( تسا هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  هک  ، ) ار مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ياـعد  نیا  نارادـمامز  ملظ  زا  سرت  هودـنا و  عفد  يارب  - 2

: دیناوخب
، ٍءْیَش ِّلُک  َدَْعب  یقاب  ای  َو  ٍءْیَش ، ِّلُک  َنِّوَکُم  ای  َو  ٍءْیَش ، ِّلُک  َْلبَق  ًاِنئاک  ای 

، یتسه زیچ  ره  زا  دعب  هک  يا  و  زیچ ، ره  هدنروآدوجو  هب  يا  ياهدوب و  زیچ  ره  زا  لبق  هک  يا 
1147 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

. اذَک َو  اذَک  یب  ْلَْعفا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص 
. نک نانچ  نینچ و  نم  اب  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب 

[1789 (.] ینکیم رکذ  ار  دوخ  تجاح  اذک ، اذک و  ياج  هب  )
***

هتخوس تاهناخ  هک  دنداد  ربخ  ادـخ ) لوسر  باحـصا  زا  « ) ءادردوبا  » بانج هب  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  یّلح » دـهف  نبا   » موحرم - 3
رارکت نایرج  نیا  هبترم  هس  ات  تسا ! هتخوسن  تشاد  راهظا  زین  يو  داد ، ار  ربخ  نیمه  دمآ  يرگید  تسا ! هتخوسن  تفگ : خساپ  رد  تسا .

: تفگیم ّتیعطاق  اب  ءادردوبا »  » راب ره  و  دش ،
هنوگچ وت  دـنتفگ : وا  هب  تسا . هتخوـسن  وا  هناـخ  یلو  تسا  هتخوـس  فارطا  ياـههناخ  همه  هک  دـش  موـلعم  ًادـعب  تسا . هتخوـسن  ماهناـخ 

هک مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  اریز  تفگ : دوب ) هتخوس  همه  فارطا  ياههناخ  هکنآ  اب   ) تسا هتخوسن  تاهناخ  يدیمهف 
نآ رد  دناوخب  ار  نآ  بش  رد  رگا  و  دیـسر ، دهاوخن  يدـنزگ ) و   ) يدـب يو  هب  زور  نآ  رد  دـناوخب ، ار  اعد  نیا  حبـص  تقو  رد  سک  ره 

: تسا نینچ  اعد  نآ  مدوب ، هدناوخ  زور  نآ  رد  ار  اعد  نآ  نم  و  دسریمن ، یلکشم  يدب و  وا  هب  بش 
، ِمیظَْعلا ِشْرَْعلا  ُّبَر  َْتنا  َو  ُْتلَّکََوت ، َْکیَلَع  َْتنا ، اَّلا  َهلا  ّیبَر ال  َْتنا  َّمُهَّللا 

تمظع  اب  شرع  راگدرورپ  ییوت  مدومن و  لّکوت  وت  رب  تسین ، وت  زج  يدوبعم  نم ، راگدرورپ  ییوت  ایادخ 
َْمل  ْأَشَی  َْملام  َو  َناک ، ُهَّللا  َءاش  ام  ِمیظَْعلا ، ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاباَّلا  َةَُّوقالَو  َلْوَح  َو ال 
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، دوشن دهاوخن  هچنآ  دش و  دهاوخ  دهاوخب  ادخ  هچنآ  تسین ، تمظعاب  هبترمدنلب و  دنوادخ  يوس  زا  زج  ییورین  هاگهانپ و  و 
ٍءْیَش ِّلُِکب  َطاحا  ْدَق  َهَّللا  َّنا  َو  ٌریدَق ، ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنا  ُمَلْعا  ْنُکَی ،

، دراد هطاحا  ایشا  مامت  رب  شملع  تساناوت و  زیچ  ره  رب  ادخ  هک  منادیم 
ِّرَش ْنِم  َو  ِءوُّسلا ، ِءاضَق  ِّرَش  ْنِمَو   ] یسْفَن ِّرَش  ْنِم  َِکبُذوُعا  ّینا  َّمُهَّللا  ًاْملِع ،

ّرش زا  دب و  تشونرس  ّرش  زا  نینچمه   ] مربیم هانپ  وت  هب  مسفن  ّرش  زا  ایادخ 
ٌذِخآ َْتنا  ٍۀَّباد  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  َو  ِْسنِْإلا ،  َو  ِّنِْجلا  ِّرَش  ْنِم  َو  ٍّرَش ، يذ  ِّلُک 

، مربیم هانپ  وت  هب  یطّلسم ، نآ  رب  هک  ياهدنبنج  ره  ّرش  زا  سنا و  نج و  زا  يّرش  بحاص  ره 
[1790 .] ٍمیقَتْسُم ٍطارِص  یلَع  ّیبَر  َّنا  اِهتَیِصاِنب ،

. تسا تسار  هار  رب  نم  راگدرورپ  هک  ارچ 

1148 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

نادنز زا  یصالخ  يارب  اعد  - 8

سوبحم ماش  رد  يدایز  تّدم  یصخش  تسا ، هدش  تیاور  هک : تسا  هدرک  لقن  تاوعدلا » جهم   » باتک رد  سوواط » نب  دّیس   » موحرم - 1
: دومرف وا  هب  هک  دید  باوخ  رد  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  یبش  هکنیا  ات  دوب ،

: تسا نیا  اعد ، دش ؛ دازآ  نادنز  زا  يدوز  هب  دناوخ ، تفرگ و  ارف  ار  اعد  نآ  زین  صخش  نآ  ناوخب ، ار  اعد  نیا 
ِِیبَّنلا  ِّقَِحبَو  ُهاحْوا ، ْنَمَو  ِیْحَْولا  ِّقَِحبَو  ُهالَع ، ْنَمَو  ِشْرَْعلا  ِّقَِحب  َّمُهَّللا 

ربمایپ ّقح  هب  هداتسرف و  ورف  ار  نآ  هکنآ  یحو و  ّقح  هب  تسا و  نآ  قوفام  هک  سک  نآ  شرع و  ّقح  هب  ایادخ 
، ٍتْوَف ِّلُک  َعِماج  ای  ٍتْوَص ، ِّلُک  َعِماس  ای  ُهاَنب ، ْنَمَو  ِْتیَْبلا  ِّقَِحبَو  ُهَأَّبَن ، ْنَمَو 

، اههتفر تسد  زا  هدنروآدرگ  يا  ادص و  ره  ياونش  يا  هدومن ، انب  ار  نآ  هکنآ  ادخ و  هناخ  قح  هب  هدیزگرب و  تّوبن  هب  ار  وا  هکنآ  و 
َعیمَجَو  اِنتآو  ِِهْتَیب ، ِلْهاو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِتْوَْملا ، َدَْعب  ِسوُفُّنلا  َئِراب  ای 

ام هب  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  گرم ، زا  دعب  اهناسنا  هدننک  هدنز  يا 
َكِْدنِع  ْنِم  ًاجَرَف  اِهبِراغَمَو ، ِضْرَْألا  ِقِراشَم  یف  ِتانِمْؤُْملاَو  َنینِمْؤُْملا 

، امرف اطع  دوخ  بناج  زا  عیرس  یشیاشگ  نیمز  برغ  قرش و  رد  نامیا  اب  نانز  نادرم و  همه  و 
یَّلَص  َُکلوُسَر ، َو  َكُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّناو  ُهَّللا ، اَّلا  َهلا  ْنا ال  ِةَداهَِشب  اًلِجاع ،

هک  تسوت ، هداتسرف  هدنب و  دّمحم  هکنیا  تسین و  ادخ  زج  يدوبعم  هک  نیا  رب  یهاوگ  ِقح  هب 
[1791 .] ًاریثَک ًامیلْسَت  َمَّلَس  َو  َنیِرِهاَّطلا ، َنیبِّیَّطلا  ِِهتَّیِّرُذ  یلَع  َو  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 

. داب ناشیا  رب  ناوارف  لماک  مالس  شاهزیکاپ و  كاپ و  لسن  رب  شنادناخ و  وا و  رب  ادخ  دورد 
: دناوخ ار  اعد  نیا  هاگنآ  درازگ  زامن  تعکر  راهچ  نوراه ، نادنز  زا  ییاهر  يارب  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  - 2

َصِّلَُخم  ای  ِهِدَی ، ْنِم  ینْصِّلَخَو  َنوُراه ، ِْسبَح  ْنِم  ینَِّجن  يدِّیَس  ای 
شخب  ییاهر  يا  هد ، متاجن  وا  تسد  زا  و  شخب ، ییاهر  نوراه  نادنز  زا  ارم  مرورس  اقآ و  يا 

ٍثْرَف  ِْنَیب  ْنِم  ِنَبَّللا  َصِّلَُخم  ای  َو  ٍءآم ، َو  ٍنیط  َو  ٍْلمَر  ِْنَیب  ْنِم  ِرَجَّشلا 
تالوضف  نایم  زا  ریش  شخب  ییاهر  يا  و  بآ ، لگ و  نش و  نایم  زا  تخرد 
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ِْنَیب  ْنِم  ِراَّنلا  َصِّلَُخم  ایَو  ٍمِحَرَو ، ٍۀَمیشَم  ِْنَیب  ْنِم  َِدلَْولا  َصِّلَُخم  ایَو  ٍمَدَو ،
نایم  زا  شتآ  شخب  ییاهر  يا  و  محر ، تفج و  نایم  زا  هّچب  شخب  ییاهر  يا  و  نوخ ، و 

1149 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، ِءآْعمَْألاَو ِءآشْحَْألا  َْنَیب  ْنِم  ِحوُّرلا  َصِّلَُخم  ای  َو  ِرَجَْحلا ، َو  ِدیدَْحلا 

، ندب یلخاد  ياضعا  نایم  زا  حور  شخبییاهر  يا  و  گنس ، نهآ و 
. َنوُراه ْيَدَی  ْنِم  ینْصِّلَخ 

. هد تاجن  نوراه  تسد  زا  ارم 
ات داد ، روتسد  ور ، نیا  زا  دیسرت ؛ دید و  یکانتشحو  باوخ  نوراه  دناوخ ، ار  اعد  نیا  دوب و  نوراه  نادنز  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یتقو 

(. دوبن دش ، تداهش  هب  یهتنم  هک  ترضح  نآ  نادنز  نیرخآ  نیا  و  [ ) 1792 .] دنزاس دازآ  نادنز  زا  مارکا  مارتحا و  اب  ار  ترضح  نآ 

قزر رد  هعسوت  يارب  اعد  - 9

هتفگ اهنآ  هب  دوشیمن و  باجتسم  اهنآ  ياعد  زگره  دننک ، يزور  ینوزف  يارب  اعد  دننیشنب و  هناخ  رد  هک  یناسک  تسا  هدمآ  تایاور  رد 
رایـسب دننک ، دادمتـسا  ادـخ  فطل  زا  دـنناوخب و  ار  اهاعد  نیا  شاعم ، يارب  ِشالت  هارمه  رگا  یلو  [، 1793] دینکیمن شالت  ارچ  دوشیم 

: تسا ّرثؤم 
نیا ترضح  نآ  دزومایب . نم  هب  يزور ، قزر و  بلج  يارب  ییاعد  هک  متساوخ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم : راّمع  نب  ۀیواعم  - 1

. مدیدن اعد  نیا  زا  رتهب  يزور  ندش  دایز  يارب  ار  يزیچ  نم  تخومآ و  نم  هب  ار  اعد 
: وگب دومرف ، نم  هب 

ًالالَح ًاعِساو  ًاقْزِر  ِبِّیَّطلا ، ِلالَْحلا  ِعِساْولا  َِکلْضَف  ْنِم  یْنقُزْرا  َّمُهَّللا 
لالح  هدرتسگ  يزور  تاهزیکاپ ، لالح و  هدرتسگ ، مرک  فطل و  زا  ایادخ 

ْنِم  ٍّنَم  الَو  ٍّدَک  ِْریَغ  ْنِم  ًائیرَم ، ًائینَه  ًاّبَص  ًاّبَص  ِةَرِخْألاَو ، اْینُّدِلل  ًاغالَب  ًابِّیَط ،
زا ّتنم  نودب  تمحز و  نودب  اراوگ ، ناوارف و  ِناوارف  دشاب ، یفاک  مترخآ  ایند و  يارب  هک  نک ، مبیصن  هزیکاپ  و 

ْنِم  َهَّللا  اُولَئْساَو  َْتُلق : َکَّناَف  ِعِساْولا ، َِکلْضَف  ْنِم  ًۀَعَس  اَّلا  َکِْقلَخ ، ْنِم  ٍدَحا 
، دیهاوخب ادخ  مرک  فطل و  زا  يدومرف : هک  ارچ  نک ) میاطع   ) تاهدرتسگ مرک  فطل و  یگدرتسگ  زا  طقف  تتاقولخم و  زا  کی  ره 

[1794 .] ُلَئْسا يَْألَْملا  َكِدَی  ْنِمَو  ُلَئْسا ، َِکتَّیِطَع  ْنِمَو  ُلَئْسا ، َِکلْضَف  ْنِمَف  ِِهلْضَف .
. مناهاوخ تتمعن ) زا   ) زیربل ناتسد  اهششخب و  مرک و  فطل و  زا  سپ 

1150 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
: تسا هدش  تیاور  يزور  بلط  يارب  اعد  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  زا  - 2

ِةَّوُْقلا اَذ  ای  َو  َنینِمْؤُْملا ، َِّیلَو  ای  َو  َنیکاسَْملا ، َمِحار  ای  َو  َنیّلِقُْملا ، َقِزار  ای 
تردق  بحاص  يا  نانمؤم و  تسرپرس  يا  و  نادنمزاین ، هدننک  محر  يا  و  ناریقف ، هد  يزور  يا 

[1795  ] ینَّمَهاامینِفْکاَو یِنفاعَویْنقُزْراَو  ِِهْتَیبِلْهاَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َنیتَْملا ،
. نک تیافک  هتخادنا  تمحز  هب  ارم  هچنآ  و  شخب ، تیفاع  هد و  يزور  ارم  و  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  راوتسا ،

***
زامن هدجـس  رد  يزور  بلط  يارب  دومرف : دوخ  نارای  زا  یکی  هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقابدّـمحم  ماـما  زا  - 3

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 884 

http://www.ghaemiyeh.com


: وگب هضیرف 
ْنِم  یلایِع  ْقُزْراَو  یْنقُزْرا  َنیطْعُْملا ، َْریَخ  ای  َو  َنیلُوئْسَْملا ، َْریَخ  ای 

زا ار  ماهداوناخ  ارم و  ناگدننکاطع ، نیرتهب  يا  و  ناگدش ، تساوخرد  نیرتهب  يا 
[1796 .] ِمیظَْعلا ِلْضَْفلاوُذ  َکَّناَف  ِعِساْولا ، َِکلْضَف 

. یمیظع مرک  فطل و  بحاص  وت  هک  هد  يزور  تعیسو  مرک  فطل و 
***

هیلع قداص  ماما  تمدـخ  هب  تشیعم  یگنت  زا  هک  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا ) هیلع  قداـص  ماـما  راوگرزب  ناراـی  زا  یکی  « ) ریـصبوبا  » زا - 4
نآ هک  ینامز  زا  داد و  میلعت  نم  هب  ار  اعد  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  متساوخ . ار  ییاعد  قزر ، يارب  ترـضح  نآ  زا  مدرک و  تیاکـش  مالـسلا 

: وگب بش  زامن  هدجس  رد  دومرف : نم  هب  ترضح  نآ  مدشن . جاتحم  دنمزاین و  مدناوخ ، ار 
َْریَخ ای  َو  یطْعا  ْنَم  َعَسْوا  ای  َو  ٍلُوئْسَم ، َْریَخ  ای  َو  ٍّوُعْدَم ، َْریَخ  ای 

نیرتهب  يا  اطع و  نیرتهدرتسگ  بحاص  يا  هدش ، تساوخرد  نیرتهب  يا  هدش و  هدناوخ  نیرتهب  يا 
، َِکلَِبق ْنِم  ًاقْزِر  یل  ْبِّبَس  َو  َِکقْزِر ، ْنِم  َّیَلَع  ْعِسواَو  یْنقُزْرا  ًیَجتُْرم ،

هک  نک  يزاسهراچ  دوخ  بناج  زا  ار  میزور  نک و  مبیصن  عیسو  قزر  هد و  میزور  دیما ، هیام 
[1797 .] ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنا 

. ییاناوت زیچ  ره  رب  وت 
1151 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

[1798 .] تسا هدرک  لقن  بش  هلفان  متشه  تعکر  ِرخآ  هدجس  رد  ار  اعد  نیا  یسوط » خیش   » موحرم
***

ّیلع ماما  ياعد  نیا  دومرف : ترضح  نآ  تسا . هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يزور  بلط  يارب  ار  اعد  نیا  ریصبوبا »  » نینچمه - 5
: دناوخیم نآ  اب  ار  ادخ  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیدباعلانیز  نیسحلا ، نب 

ِعیمَج  یلَع  اِهب  يّوَقَتا  ًۀَشیعَم  ِۀَشیعَْملا ، َنْسُح  َُکلَئْسا  ّینا  َّمُهَّللا 
مامت  ندروآ ) تسدب   ) رب نآ  هطساو  هب  هک  ییناگدنز  مهاوخیم ، وکین  یناگدنز  وت  زا  ایادخ 

اهیف ینَفِْرُتت  ْنا  ِْریَغ  ْنِم  یتَرِخآ  یلا  ِةایَْحلا  ِیف  اِهب  ُلَّصََوتا  َو  یِجئآوَح 
هک  ینک  مرگناوت  هنوگنآ  هن  مسرب ، مترخآ  هب  ایند  یگدنز  رد  نآ  هطساو  هب  و  مریگ ، ورین  میاههتساوخ 

ْلِْضفا  َو  َِکقْزِر ، ِلالَح  ْنِم  َّیَلَع  ْعِسْوا  یقْشاَف  َّیَلَع  اِهب  َُرتْقَت  ْوا  یغْطاَف 
فطل و زاو  هد  تعسو  نم  رب  تلالح  يزور  زا  موش . هراچیب  هک  يریگتخس  نانچنآ  هن  منک و  نایغط 

َُمث  ٍنُونْمَم ، َْریَغ  ًءآطَعَو  ًۀَِغباس ، َْکنِم  ًۀَمِْعن  َِکلْضَف ، ِْبیَس  ْنِم  َّیَلَع 
سپس  نک ، مبیصن  دوخ  بناج  زا  ّتنمیب  یششخب  ناوارف و  تمعن  شخب ، ینوزف  نم  رب  تناوارف  مرک 

ُتارَهَز  یِّنتْفَتَو  ُُهتَجَْهب ، ینیْهُلت  اْهنِم  ٍراثْکِاب  َِکتَمِْعن  ِرْکُش  ْنَع  یْنلَغْشَتال 
شیگدنشخرد  ییابیز  و  دنک ، لفاغ  ارم  شیداش  هک  نکم  لوغشم  تمعن  يزاسنوزفا  هب  تتمعن  رکش  ياج  هب  ارم 

، ُهُّمَه يرْدَص  ُأَلْمَی  َو  ُهُّدَک ، یلَمَِعب  ُرُصْقَی  اْهنِم  َّیَلَع  ٍلْالقِاب  الَو  ِِهتَوْهَز ،
زا ار  ماهنیس  هدرک و  مک  ار  مشالت  نآ  تّقشم  تمحز و  هک  نک  راچد  اهتمعن  نآ  نتساک  هب  ارم  هن  و  دبیرفب ، ارم 

ِِهب  ُلانا  ًاغالَب  َو  َکِْقلَخ ، ِرارِش  ْنَع  ًینِغ  یهلا  ای  َِکلذ  ْنِم  ینِطْعا 
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هب  نآ  هطساو  هب  ارم  و  امرف ، اطع  نم  هب  تراکدب  تاقولخم  زا  میزاینیب  هزادنا  هب  تیاهتمعن  زا  نم  دوبعم  يا  دنک  رپ  نآ  هودنا 
ِلَعَْجتال  َو  اهیف ، ام  ِّرَش  َو  اْینُّدلا  ِّرَش  ْنِم  یهلا  ای  َِکب  ُذوُعا  َو  َکَناوْضِر ،

مربیم و هانپ  وت  هب  تسا  نآ  رد  هچنآ  ایند و  ّرش  زا  نم  دوبعم  يا  و  ناسرب ، تیدونشخ 
ًاّیِضْرَم اِهتَْنِتف  ْنِم  ینْجِرْخا  ًانْزُح ، َّیَلَع  اهَقاِرفالَو  ًانْجِس ، َّیَلَع  اْینُّدلا 

مرادرک  يدونشخ و  نم  زا  هک  یلاح  رد  نآ  ياههنتف  زا  ارم  هدم و  رارق  هودنا  مغ و  ار  نآ  زا  ییادج  نادنز و  نم  يارب  ار  ایند 
یْنلِْدبا  َو  ِرایْخَْألا ، ِنِکاسَم  َو  ِناوَیَْحلا ، ِراد  یلا  یلَمَع  اهیف  ًالُوبْقَم  یّنَع 

ياج  هب  و  ربب ، ناراکوکین  هاگیاج  ترخآ و  يوس  هب  هدش  عقاو  لوبق  دروم 

1152 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
، اِهلاْزلِزَو اِهلْزا  ْنِم  َِکب  ُذوُعا  ّینا  َّمُهَّللا  ِۀَِیقاْبلا ، ِراَّدلا  َمیعَن  ِۀَِیناْفلا ، اَْینُّدلِاب 

ایند ياهشزرل  یتخس و  زا  ایادخ  نک ، میاطع  ار  یقاب  يارس  ياهتمعن  یناف ، يایند 
َیَلَع  یَغب  ْنَم  ِیَْغب  ْنِم  َو  اِهلاکَن ، َو  اِهنیطالَس  َو  اِهنیطایَش ، ِتاوَطَس  ْنِم  َو 

مربیم  هانپ  وت  هب  دنک  متس  نم  رب  هک  نآ  متس  زا  نآ و  ياههجنکشو  نآ  ناهاشداپ  اهناطیش و  موجه  زا  و 
ْنَم  َّدَح  یّنَع  َُّلف  َو  ُهْدِراَف ، ینَدارا  ْنَم  َو  ُهْدِکَف ، ینَداک  ْنَم  َّمُهَّللا  اهیف ،

ار یسک  حالـس  و  نک ، نانچ  وا  اب  زین  وت  دنک  دصق  يدب ) هب   ) ارم هک  نآ  و  نک ، شراچد  شیوخ  ریبدت  هب  دنک  رکم  نم  اب  هک  نآ  ایادخ 
هک 

َرْکَم ینِفْکاَو  ُهَدُوقَو ، یل  َّبَش  ْنَم  َران  یّنَع  ِفْطاَو  ُهَّدَح ، یل  َبَصَن 
رکم و  نک ، شوماخ  هتخورفا  نم  رب  ار  شیاههلعش  هکنآ  شتآ  نکشب و  هدرک  زیت  نم  يارب  ار  شحالس 

، ُهَّمَه َّیَلَع  َلَخْدا  ْنَم  َّمَه  ینِفْکاَو  ِةَرَفَْکلا ، َنُویُع  یّنَع  ْأَْقفا  َو  ِةَرَکَْملا ،
، نک فرطرب  هتخادنا  ملد  هب  ار  شهودنا  هک  نآ  هودناو  مغ  روآرد و  نارفاک  راگزور  زا  رامد  و  زاس ، فرطرب  نم  زا  ار  ناراّکم 

ینِْسْبلاَو  ِۀَنیکَّسلِاب ، َِکلذ  ْنِم  ینْمِصْعاَو  ِةَدَسَْحلا ، َّرَش  یّنَع  ْعَفْداَو 
ار تمکحم  هرز  راد و  ظوفحم  شمارآ  اب  روما  نیا  زا  ارم  و  نک ، عفد  نم  زا  ار  نادوسح  ّرش  و 

یلاح  یل  ِْحلْصا  َو  یقاْولا  َكِْرتِس  یف  ینْأَبْخاَو  َۀَنیصَْحلا ، َکَعْرِد 
نک  حالصا  ار  ملاح  نک و  ناهنپ  ارم  تاهدنرادهگن  ششوپ  رد  ناشوپب و  نم  هب 

[1799  ] یلامَو یلْها  یف  یل  ْكِراب  َو  یلاعِِفب  یلْوَق  ْقِّدَصَو 
. هد تکرب  ملاوما  هداوناخ و  هب  زاس و  گنهامه  مرادرک  اب  ار  مراتفگ  و 

رگید راب  دـنیامرف .) هعجارم  شخب  نآ  هب  نادـنمهقالع   ) تشذـگ بحتـسم » ياهزامن   » شخب رد  ییاهزامن  يزور ، بلط  يارب  يروآداـی :
رد هک  ارچ  دوش ؛ ریـسفت  یلبنت  یتسـس و  و  شـشوک ، شـالت و  مدـع  ياـنعم  هب  اـهاعد  نیا  هب  لّـسوت  دـیابن  زگره  هک  مینکیم  يروآداـی 

. دوشیمن باجتسم  دارفا  هنوگ  نیا  ياعد  میراد  ثیدح 

یلاسکشخ عفر  ناراب و  بلط  يارب  اعد  - 10

( هیداجس هفیحص  زا  )
ِباحَّسلا  َنِم  ِقِدْغُْملا ، َِکْثیَِغب  َکَتَمْحَر  اَْنیَلَع  ْرُْشنا  َو  َْثیَْغلا ، اَنِقْسا  َّمُهَّللا 
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يربا  زا  ناوارف  ناراب  هارمه  هب  ار  دوخ  تمحر  و  نادرگ ، باریس  تتمحر )  ) ناراب زا  ار  ام  ایادخ 
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َكِدابِع  یلَع  ُْنْنما  َو  ِقافْالا ، ِعیمَج  یف  ِِقنوُْملا  َکِضْرا  ِتابَِنل  ِقاْسنُْملا 
اب تناگدنب  رب  و  نارتسگب ، ام  رب  هدمآرد  تکرح  هب  قطانم  همه  رد  تیابیز  نیمز  شیور  يارب  هک 

َمارِْکلا  َکَتَِکئآلَم  ْدِهْشا  َو  ِةَرَهَّزلا ، ِغُوُلِبب  َكَدِالب  ِیْحا  َو  ِةَرَمَّثلا ، ِعانیِاب 
تراوگرزب  ناگداتسرف  نآ  ناگتشرف  و  نادرگ ، هدنز  اهلگ  نتفکش  اب  ار  تیاهرهش  و  راذگ ، ّتنم  اههویم  ندیسر 

ٍعیرَس  ٍِلباو ، ُُهرَرِد  ٍعِساو ، ُهُرْزُغ  ٍِمئاد ، ٍِعفان  َْکنِم ، ٍیْقَِسب  َةَرَفَّسلا 
دنت رابرپ و  هدرتسگ ، ناوارف و  هتسویپ ، دنمدوس و  ناراب  وت  بناج  زا  ات  هد  نامرف  ار 

َوُه ام  ِِهب  ُجِرُْخت  َو  َتاف ، ْدَق  ام  ِِهب  ُّدَُرت  َو  َتام ، ْدَق  ام  ِِهب  ییُْحت  ٍلِجاع ،
، ینایورب تسا  یندییور  هچنآ  ینادرگزاب و  هتفر  تسد  زا  ار  هچنآ  هدنز و  ار  هدرم  نیمز  هک  دنروایب ، عیرس  و 

، اًلَْجلَُجم ًاقَبَط  ًائیرَم  ًائینَه  ًامِکارَتُم ، ًاباحَس  ِتاْوقَْألا ، ِیف  ِِهب  ُعِّسَُوتَو  ٍتا ،
یناراب  هن  نینطرپ ، ریگارف و  عفان ، هوبنا ، يربا  هارمه  هب  یشخب ، تعسو  ار  اهیزور  و 

، ًاعِرْمُم ًاعیرَم  ًاثیغُم  ًاْثیَغ  انِقْسا  َّمُهَّللا  ُُهقَْرب ، ٍبَّلُخ  َو ال  ُُهقْدَو ، ٍِّثُلم  َْریَغ 
، ریگارف ناهایگ ، هدننایور  لماک ، ناراب  زا  ار  ام  ایادخ  نارابیب ، یقرب  دعر و  اسآ و  لیس 

انِقْسا َّمُهَّللا  َضیهَْملا ، ِِهب  ُُربَْجت  َو  َضیهَّنلا ، ِِهب  ُّدَُرت  ًاریزَغ ، ًاعِساو  ًاضیرَع 
زا ار  ام  ایادخ  یشخب ، مایتلا  ار  اهیگتسکش  ینایورب و  ار  ناهایگ  نآ  اب  ات  نک ، باریس  ناوارف  هدرتسگ و 

ُِتْبُنت  َو  َراْهنَْألا ، ِِهب  ُرِّجَُفت  َو  َبابِْجلاُْهنِم ، ُأَلْمَتَو  َبارِّظلا ، ُْهنِم  ُلیُست  ًایْقَس 
هدروآ  شورخ  هب  نآ  اب  ار  اهدور  ینکرپ و  ار  اههاچ  هتخاس و  يراج  اهیدنلب  زا  ار  اهبآ  نآ  زا  هک  نک  باریس  یناراب 

ِِهب  ُشَْعنَت  َو  ِراْصمَْألا ، ِعیمَج  یف  َراعْسَْألا  ِِهب  ُصِخُْرت  َو  َراجْشَْألا ، ِِهب 
و يروآدیدپ ، ینازرا  اهرهش  همه  رد  اهتمعن ) یناوارف  اب   ) و ینایورب ، ار  ناتخرد  و 

، َعْرَّزلا ِِهب  اَنل  ُِتْبُنت  َو  ِقْزِّرلا ، ِتابِّیَط  ِِهب  اَنل  ُلِمُْکت  َو  َْقلَْخلا ، َو  َِمئاهَْبلا 
، ینایورب ار  اهرازتشک  ام  يارب  و  ینادرگ ، لماک  ام  يارب  ار  هزیکاپ  يزور  و  هدیشخب ، هرابود  تایح  نآ  اب  ار  مدرم  تاناویح و 

اْنیَلَع ُهَّلِظ  ْلَعَْجت  َّمُهَّللا ال  اِنتَُّوق ، یلا  ًةَُّوق  ِِهب  انُدیَزت  َو  َعْرَّضلا ، ِِهب  ُّرُِدتَو 
مرگ  ام  رب  ار  شاهیاس  ایادخ  ییازفیب ، ام  يورین  رب  نآ  هلیسو  هب  و  ینادرگ ، ریشرپ  ار  تاناویح ) ي   ) اهناتسپ و 

، ًاموُجُر اْنیَلَع  َُهبْوَص  ْلَعَْجت  َو ال  ًاموُسُح ، اْنیَلَع  ُهَدَْرب  ْلَعَْجت  الَو  ًاموُمَس ،
ِّلَص َّمُهَّللا  ًاجاجا ، اْنیَلَع  ُهَءآَم  ْلَعَْجت  َو ال  گرگت  گنس /[  نوچمه  ار  نآ  شزیر  هدم و  رارق  هدننک  دوبان  ام  يارب  ار  شیامرـس  نازوس و  و 

، ٍدَّمَُحم ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع 
تسرف و دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  هدم ، رارق  راوگان  بآ  ار  شبآ  و 

1154 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
[1800 .] ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنا  ِضْرَْألا ، َو  ِتاومَّسلا  ِتاکََرب  ْنِم  اْنقُزْراَو 

. ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  هک  هد  يزور  نیمز  نامسآ و  تاکرب  زا  ار  ام 
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( هیداّجس هفیحص  زا  )
. تسا دنوادخ  هب  ندروآ  يور  هانگ و  زا  تشگزاب  هبوت ، تقیقح 

ار وا  هب  تشگزاب  ناهانگ و  كرت  قیفوت  ادخ  زا  هتـسویپ  دـیاب  دراد ؛ رارق  تیـصعم  اهشزغل و  ضرعم  رد  هشیمه  ناسنا  هکنیا  هب  هّجوت  اب 
ار هچنآ  ناربج  هانگ ، نآ  كرت  رب  مزع  یقیقح ، ینامیـشپ  اب  یعقاو ، هبوت  هّتبلا  دهد . وشتـسش  ار  لد  ياهراگنز  هبوت ، بآ  اب  و  دنک ، بلط 

ریـسم نیا  رد  راـگدرورپ ، هژیو  ياهدادـما  یهلا و  تیاـنع  تسد  نیقی  هب  یلو  دوشیم ؛ قّقحم  قـلخ  ادـخ و  قوـقح  يادا  و  هدرک ، كرت 
. دوشیم دنراد ، هبوت  رد  تقادص  هک  اهنآ  لاح  لماش  شتیانع  دادما و  هّتبلا  و  دراد ، يّرثؤم  شقن 

قح توربج  لالج و  هب  هاگن  راگدرورپ و  تمظع  هب  هّجوت  اـب  یلو  دـناهدوب ، یهاـنگ  ره  زا  هتـساریپ  هکنآ  اـب  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  هّمئا 
تعاطا و تسا ، يدنوادخ  هتـسیاش  هک  هنوگ  نآ  دنناوتیمن  دندوب ، دـقتعم  دـندیدیم و  رّـصقم  یبوبر ، تاذ  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  یلاعت ،

. دندومنیم هبوت  رافغتسا و  دندرکیم و  یهاوخرذع  نابرهم  يادخ  هاگرد  زا  اذل  و  دنروآ ، اجب  ار  وا  یگدنب 
هار و  دراد ؛ یـشزومآ  قشمرـس و  هبنج  مدرم  يارب  ناراوـگرزب  نآ  يوـس  زا  رافغتـسا  هبوـت و  بلط  اـهاعد و  هنوـگ  نیا  هکنآ ، رب  هوـالع 

مّسجم ام  يارب  یتسرد  هب  ار  قح  ینامرفان  ینیگنـس  هانگ و  تمظع  و  دزومآیم ، ام  هب  ار ، وا  هاگرد  هب  هبانا  هبوت و  دنوادخ و  هب  تشگزاب 
هب رگا  میـشوکب و  ناج  حور و  یکاپ  سفن و  بیذهت  ریـسم  رد  رتشیب  هچ  ره  مییآ و  دوخ  هب  راکهانگ - ياهناسنا  ام - هک  دشاب  دزاسیم .

. مییامن ناربج  ار  نآ  هدومن و  هبوت  رتعیرس  هچ  ره  میاهدش ، هدولآ  یهانگ 
رکذ تسا ، راگدرورپ  يوس  هب  تشگزاب  نآ و  قیفوت  بلط  هبوت و  هرابرد  هک  ار  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  ياهاعد  زا  یکی  تمسق ، نیا  رد 

: مینکیم
ُءآجَر ُهُزِواُجیال  ْنَم  ای  َو  َنیفِصاْولا ، ُْتعَن  ُهُفِصَیال  ْنَم  ای  َّمُهَّللا 

زا ناراودیما  دیما  هک  یسک  يا  و  دنکن ، شفیصوت  ناگدننک  فصو  فیصوت  هک  یسک  يا  ایادخ ،
یهَْتنُم  َوُه  ْنَم  ای  َو  َنینِسْحُْملا ، ُرْجا  ِْهیََدل  ُعیضَیال  ْنَم  ای  َو  َنیجاَّرلا ،

تیاهن  تسوا  هک  یسک  يا  و  ددرگن ، هابت  وا  دزن  ناراکوکین  شاداپ  هک  یسک  يا  و  دوشن ، عطق  وا 
1155 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ُْهَتلَوادَت  ْنَم  ُماقَم  اذه  َنیقَّتُْملا ، ِۀَیْشَخ  ُۀَیاغ  َوُه  ْنَم  ای  َو  َنیِدباْعلا ، ِفْوَخ 
هک  یسک  هاگیاج  تسا  نیا  ناراگزیهرپ ، سرت  تیاهن  تسوا  هک  یسک  يا  و  نادباع ، سرت 

َرَّصَقَف ُناْطیَّشلا ، ِْهیَلَع  َذَوْحَتْساَو  ایاطَْخلا ، ُۀَّمِزا  ُْهتَداق  َو  ِبُونُّذلا ، يِْدیا 
زا ببس  نیدب  هدش و  هریچ  وا  رب  ناطیش  و  دناشکیم ، ار  وا  اهاطخ  ياهراهم  و  هدرک ، هطاحا  ار  وا  ناهانگ 

َِکتَرْدُِقب  ِلِهاْجلاَک  ًاریْرغَت ، ُْهنَع  َْتیَهَن  ام  یطاعَت  َو  ًاطیْرفَت ، ِِهب  َتْرَما  اَّمَع 
هک  یتردق  زا  هک  یسک  دننام  تسا ، هدومن  مادقا  يدرک  یهن  هچنآ  هب  رورغ  يور  زا  هدرک و  یهاتوک  تتاروتسد  زا  یلهاک  يور 

يدُْهلا  ُرََصب  َُهل  َحَتَْفنا  اَذا  یّتَح  ِْهَیلا ، َِکناسْحا  َلْضَف  ِرِْکنُْملاَک  ْوا  ِْهیَلَع ،
دوش هدوشگ  شتریصب  مشچ  رگا  هک  تسا ، رکنم  دوخ  رب  ار  وت  ناسحا  ینوزف  ای  هاگآان و  ياهداد  وا  هب 

ََفلاخ  امیف  َرَّکَفَو  ُهَسْفَن ، ِِهب  َمَلَظام  یصْحا  یمَْعلا  ُِبئاحَس  ُْهنَع  ْتَعَّشَقَتَو 
تفلاخم  هچنآ  رد  درامش و  رب  نتشیوخ  رب  ار  دوخ  ياهمتس  ددرگ ، فرطرب  شیهارمگ  ياهربا  و 

َكَوَْحن  َلَْبقاَف  اًلیلَج ، ِِهتََفلاُخم  َلیلَج  َو  ًاریبَک ، ِِهنایْصِع  َریبَک  يأَرَف  ُهَّبَر ، ِِهب 
راودیما وت  هب  هک  یلاح  رد  هدید و  میظع  ار  دوخ  میظع  تفلاخم  گرزب و  ار  شگرزب  ینامرفان  ات  دنک  هشیدنا  هدومن ، شراگدرورپ 

ِهِعَمَِطب  َکَّماَف  َِکب ، ًۀَِقث  َْکَیلا  ُهَتَبْغَر  َهَّجَو  َو  َْکنِم ، ًاِییْحَتْسُم  ََکل ، اًلِّمَُؤم 
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شعمط  اب  رطاخ  نانیمطا  اب  سپ  دزاس ، هّجوتم  وت  هب  ار  شقایتشا  لیم و  وت ، هب  دامتعا  يور  زا  و  دنک ، ور  وت  هب  تسا  راسمرش  وت  زا  و 
ِهیف  ٍعوُمْطَم  ِّلُک  ْنِم  ُهُعَمَط  الَخ  ْدَق  ًاصالْخا ، ِِهفْوََخب  َكَدَصَق  َو  ًانیقَی ،

هدیرب  وت  زج  یسک  ره  زا  ار  شعمط  و  تسا ، هدرک  وت  دصق  شسرت  اب  صالخا  يور  زا  هدومن و  وت  گنهآ 
َْکیَدَی  َْنَیب  َلَثَمَف  َكاوِس ، ُْهنِم  ٍروُذْحَم  ِّلُک  ْنِم  ُهُعْوَرَخَْرفاَو  َكِْریَغ ،

عّرضت  لاح  اب  تربارب  رد  درادن . یساره  وت  زج  سکچیه  زا  و 
َِکتَّزِِعل  ُهَسأَر  اَْطاَط  َو  ًاعِّشَخَتُم ، ِضْرَْألا  َیلا  ُهَرََصب  َضَّمَغ  َو  ًاعِّرَضَتُم ،

، هدنکفا ریز  هب  رس  عوشخ  اب  تتمظع  ربارب  رد  هتخود و  نیمز  هب  ار  شمشچ  عوشخ  لاح  اب  هدش و  رضاح 
ام ِِهبُون  ُذ  ْنِم  َدَّدَع  َو  ًاعوُضُخ ، ُْهنِم  ِِهب  ُمَلْعا  َْتنا  ام  ِهِّرِس  ْنِم  َکََّثباَو  اًلِّلَذَتُم ،

یناهانگ  عوشخ  لاح  اب  و  تسا ، هدومن  وگزاب  تیارب  يرتهاگآ  نآ  هب  وت  هک  ار  دوخ  زار  عوضخ  لاح  اب  و 
، َکِْملِعیف ِِهب  َعَقَو  ام  ِمیظَع  ْنِم  َِکب  َثاغَتْساَو  ًاعوُشُخ ، اَهل  یصْحا  َْتنا 

هدش  بکترم  وت  ملع  ملاع  رد  هک  یگرزب  هانگ  زا  و  تسا ، هدرمشرب  تیارب  ینادیم  رتهب  ار  نآ  باسح  وت  هک  ار 
، ْتَبَهَذَف اُهتاََّذل  ْتََربْدا  ٍبُون  ُذ  ْنِم  َکِمْکُح ، یف  ُهَحَضَف  ام  ِحیبَقَو 

هتفر  شیاهتّذل  هک  یناهانگ  نامه  هدش ، هدنهانپ  وت  هب  هتخاس  شیاوسر  وت  مکح  هک  یتشز  راک  زا  و 
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ُمِظْعَتْسَیالَو  ُهَْتبَقاع ، ْنا  ََکلْدَع  یهلا  ای  ُرِْکُنیال  ْتَمِزَلَف ، اُهتاِعبَت  ْتَماقاَو 
وا زا  رگاو  تسین ، تلدع  رکنم  یسک  ینک  شباقع  رگا  نم  دوبعم  يا  تسا . هدنام  اج  هب  شتّیلوئسم  و 

ُهُمَظاعَتَی  يذَّلا ال  ُمیرَْکلا  ُّبَّرلا  َکَّنَِأل  ُهَتْمِحَر ، َو  ُْهنَع  َتْوَفَع  ْنا  َكَْوفَع 
هک  یتسه  یمیرک  راگدرورپ  وت  اریز  دنادیمن ، بیجع  وت  زا  ار  تشذگ  نیا  ینک  شمحر  يرذگرد و 

َتْرَما  امیف  َكِْرمَِأل  ًاعیطُم  َُکْتئِج  ْدَق  اذ  اَنا  اهَف  َّمُهَّللا  ِمیظَْعلا ، ِْبنَّذلا  ُناْرفُغ 
روتسد ماهدمآ و  تهاگرد  هب  نونکا  نم  ایادخ  دشابن ، گرزب  ترظن  رد  گرزب  هانگ  شزرمآ 

: ُلوُقَت ْذا  َِۀباجِْإلا ، َنِم  ِِهب  َتْدَعَو  امیف  َكَدْعَو  ًازِّجَنَتُم  ِءآعُّدلا ، َنِم  ِِهب 
: ياهدومرف هک  نوچ  مناهاوخ  ياهداد  هدعو  هک  یتباجا  رد  ار  تاهدعو  هب  يافو  و  مدرک ، تعاطا  ياهدرک ، رما  نآ  هب  هک  ار  ندرک  اعد 

َِکتَرِفْغَِمب  ینِْقلاَو  ِِهلآ ، َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللا  ْمَُکل . ْبِجَتْسا  ینوُعْدا 
نک  ور  نم  هب  تشزرمآ  اب  تسرف و  دورد  شکاپ  لآ  دّمحم و  رب  ایادخ  منک . تباجا  ار  امش  ات  دیناوخب  ارم 

ََکل  ُْتعَضَو  امَک  ِبُونُّذلا  ِعِراصَم  ْنَع  ینْعَفْراَو  يراْرقِاب  َُکتیَقل  امَک 
تربارب  رد  هک  ارچ  زاس  رود  ناهانگ  باکترا  ّلحم  زا  ارم  و  ماهدروآ ، ور  وت  هب  هانگ ) هب   ) مرارقا اب  نم  هک  هنوگنامه 

یف  ْتِّبَث  َو  َّمُهَّللا  یّنِم  ِماِقْتنِْإلا  ِنَع  ینَْتیَّناَت  امَک  َكْرتِِسب  ینُْرتْساَو  یسْفَن 
رد ار  متّین  ایادخ  يدومن ، گنرد  مماقتنا  رد  هک  هنوگ  نامه  ناشوپب  ارم  تیشوپ  بیع  هب  و  ماهدومن ، عضاوت 

اِمل ِلامْعَْألا  َنِم  ینْقِّفَو  َو  یتَریَصب  َِکتَدابِع  یف  ْمِکْحا  َو  یتَِّین  َِکتَعاط 
نآ  هطساو  هب  هک  ییاهراک  هب  و  نک ، مکحم  تیگدنب  رد  ار  مییانیب  رادب و  تباث  تتعاطا 

ٍدَّمَُحم َکِِّیبَن  ِۀَِّلم  َو  َِکتَِّلم  یلَع  ینَّفََوت  َو  یّنَع  ایاطَْخلا  َسَنَد  ِِهب  ُلِسْغَت 
دّمحم تربمایپ  دوخ و  نید  رب  ارم  گرم  ماگنه  رد  و  نادرگ ، مقّفوم  ییادزب  نم  زا  ار  ناهانگ  یگدولآ 

ِِرئابَک ْنِم  اذه  یماقَم  یف  َْکَیلا  ُبُوتا  ّینا  َّمُهَّللا  ینَْتیَّفََوت  اذا  ُمالَّسلا  ِْهیَلَع 
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گرزب  ناهانگ  زا  هاگیاج  نیا  رد  نم  ایادخ  ناریمب ، داب - دورد  وا  رب  هک  - 
یتّالَز  ِِفلاوَس  َو  اهِرِهاوَظ ، َو  یتائِّیَس  ِنِطاَوب  َو  اهِرئاغَص ، َو  یبُونُذ 

هتشذگ و ياهشزغل  زا  مراکشآ و  یناهنپ و  ياهیدب  زا  کچوک و  و 
یف  َدوُعَی  ْنا  ُرِمُْضیالَو  ٍۀَیِصْعَِمب ، ُهَسْفَن  ُثِّدَُحیال  ْنَم  ََۀبَْوت  اِهثِداوَحَو ،

، درادن اطخ  هب  تشگزاب  رکف  و  دنکن ، روطخ  شلد  رد  هانگ  لایخ  هک  یسک  هبوت  دننام  منکیم ، هبوت  تهاگرد  هب  مدیدج 
ْنَع  ََۀبْوَّتلا  ُلَبْقَت  َکَّنا  َِکباتِک ، ِمَکُْحم  یف  یهلا  ای  َْتُلق  ْدَقَو  ٍۀَئیطَخ ،

يریذپیم  ار  تناگدنب  هبوت  هک  يدومرف  تمکحم  باتک  رد  نم  دوبعم  يا  وت  و 
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امَک یَتبَْوت  ْلَْبقاَف  َنیباَّوَّتلا ، ُّبُِحت  َو  ِتائِّیَّسلا ، ِنَع  وُفْعَت  َو  َكِدابِع ،
ریذپب ار  ماهبوت  ياهدومرف  هدعو  هک  هنوگ  نامه  سپ  يراد ، تسود  ار  ناراک  هبوت  يرذگ و  رد  ناهانگ  زا  و 

امَک َکَتَّبَحَم  یل  ْبِجْوا  َو  َْتنِمَض ، امَک  یتائِّیَس  ْنَع  ُفْعاَو  َتْدَعَو ،
، نادرگ بجاو  نم  رب  ار  تیتسود  ياهدومن  طرش  هک  هنوگ  نامه  رذگرد و  میاهیدب  زا  ياهدرک  تنامض  هک  هنوگ  نامه  و 

اَّلا ینامَض  َو  َکِهوُرْکَم ، یف  َدوُعا  اَّلا  یطْرَش  ِّبَر  ای  ََکل  َو  َتْطَرَش ،
مهدیم  تنامض  وت  هب  مدرگن و  زاب  تسوت  دزن  دنسپان  هچنآ  هب  هک  منکیم  طرش  وت  اب  نم  راگدرورپ  يا  و 

ُمَلْعا  َکَّنا  َّمُهَّللا  َکیصاعَم ، َعیمَج  َرُجْها  ْنا  يدْهَع  َو  َکِمُومْذَم ، یف  َعِجْرا 
يرتاناد  ماهدرک  هچنآ  هب  ایادخ  منیزگ ، يرود  یصاعم  مامت  زا  هک  مهدیم  دّهعت  منکن و  تشگ  زاب  تسوت  دزن  هدیهوکن  هچنآ  هب 

، َْتبَبْحا ام  یلا  َِکتَرْدُِقب  یْنفِرْصا  َو  َتِْملَع ، ام  یلْرِفْغاَف  ُْتلِمَع ، اِمب 
، زاس هّجوتم  يرادیم  تسود  هچنآ  هب  تتردق  هب  ارم  زرمایب و  ینادیم  نم  زا  هچنآ  سپ 

َِکْنیَِعب  َّنُهُّلُک  َو  َّنُُهتیسَن ، ْدَق  ٌتاِعبَت  َو  َّنُُهتْظِفَح ، ْدَق  ٌتاِعبَت  َّیَلَع  َو  َّمُهَّللا 
تسوت  هدید  ربارب  رد  همه  ماهدرک و  شومارف  هک  تسا  ییاهتساوخزاب  مراد و  دای  هب  هک  تسا  ییاهتساوخزاب  نم  رب  ایادخ 

یّنَع  ْطُطْحاَو  اهَلْها ، اْهنِم  ْضِّوَعَف  یْسنَی  يذَّلا ال  َکِْملِع  َو  ُمانَت ، یتَّلا ال 
هدب  شنابحاص  هب  ار  اهنآ  ضوع  سپ  درادن  یشومارف  هک  تسوت  ملع  ربارب  رد  و  درادن ، باوخ  هک 

ُهَّنا  َو  َّمُهَّللا  اهَْلثِم ، َفِراقا  ْنا  ْنِم  ینْمِصْعاَو  اهَْلِقث ، یّنَع  ْفِّفَخ  َو  اهَرْزِو ،
هب  زج  ایادخ  رادزاب ، نآ  دننام  باکترا  زا  ارم  و  نادرگ ، کبس  هتشادرب و  مشود  زا  ار  شینیگنس  و 

ْنَع  اَّلا  ایاطَْخلا  ِنَع  یب  َكاسِْمتْسا  َال  َو  َِکتَمْصِِعب ، اَّلا  َِۀبْوَّتلِاب  یل  َءآفَو  ال 
، منک ظفح  هانگ  زا  ار  دوخ  مناوتن  وت  يورین  هب  زج  منک و  افو  ماهبوت  هب  مناوتن  وت  يرادهگن 

َبات  ٍْدبَع  امُّیا  َّمُهَّللا  ٍۀَِعنام ، ٍۀَمْصِِعب  ینَّلََوت  َو  ٍۀَِیفاک ، ٍةَّوُِقب  ینِّوَقَف  َِکتَُّوق ،
دنک هبوت  تهاگرد  هب  ياهدنب  رگا  ایادخ  نک ، میتسرپرس  تاهدنرادزاب  يرادهگن  هب  هد و  تّوق  یفاک  ییورین  هب  ارم  سپ 

ِِهْبنَذ  یف  ٌِدئاع  َو  ِِهَتبْوَِتل ، ٌخِساف  َكَْدنِع  ِْبیَْغلا  ِْملِع  یف  َوُه  َو  َْکَیلا 
، ددرگزاب شیاطخ  هانگ و  هب  هدوب و  نکش  هبوت  تبیغ  ملع  رد  هک  یلاح  رد 

ًَۀبَْوت ال ِهِذه  یَتبَْوت  ْلَعْجاَف  َِکلذَک ، َنوُکا  ْنا  َِکب  ُذوُعا  ّیناَف  ِِهتَئیطَخَو ،
ات نک  نانچ  ار  ماهبوت  سپ  مشاب ، نینچ  هک  مربیم  هانپ  وت  هب  نم 

، َیَِقب امیف  ِۀَمالَّسلاَو  َفَلَس ، امِوْحَِمل  ًۀَبِجُوم  ًَۀبَْوت  ٍَۀبَْوت ، یلا  اهَدَْعب  ُجاتْحا 
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، دشاب هدنیآ  رد  تمالس  هتشذگ و  ناهانگ  وحم  بجوم  هک  ياهبوت  مشابن ، يرگید  هبوت  دنمزاین 
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یلا  ینْمُمْضاَف  یْلِعف  َءوُس  َُکبِهْوَتْساَو  یلْهَج  ْنِم  َْکَیلا  ُرِذَتْعا  ّینا  َّمُهَّللا 
ارم شیوخ  ناسحا  هب  سپ  مبلطیم ، ششخب  وت  زا  مدب  راک  زا  مروآ و  رذع  تهاگرد  هب  مینادان  زا  ایادخ 

ُبُوتا  ّینا  َو  َّمُهَّللا  اًلُّضَفَت ، َِکتَِیفاع  ِْرتِِسب  ینُْرتْساَو  ًالُّوَطَت ، َِکتَمْحَر  ِفَنَک 
تهاگرد  هب  نم  ایادخ  ناشوپب ، نم  رب  تیفاع  هماج  شیوخ  لضف  هب  روآرد و  تتمحر  رد 

یْبلَق  ِتارَطَخ  ْنِم  َِکتَّبَحَم  ْنَع  َلاز  ْوا  َکَتَدارا ، ََفلاخ  ام  ِّلُک  ْنِم  َْکَیلا 
ملد و زا  ار  تایتسود  ای  تسوت  هدارا  فلاخم  هچ  ره  زا 

یلَع  ٍۀَحِراج  ُّلُک  اِهب  ُمَلْسَت  ًَۀبَْوت  یناِسل  ِتایاکِح  َو  یْنیَع  ِتاظََحلَو 
هناگادج  يوضع  ره  نآ  هطساو  هب  هک  ياهبوت  منکیم ، هبوت  دنک  نوریب  منابز  ياهتشذگرسو  ممشچ  ياههاگن 

، َِکتاوَطَس ِمیلا  ْنِم  َنوُدَتْعُْملا  ُفاخَی  اَّمِم  ُنَمَْأت  َو  َِکتاِعبَت ، ْنِم  اِهلایِح 
، ددرگ نمیا  دنسرتیم  نآ  زا  ناراکزواجت  هک  تکاندرد  باذع  زا  دنامب و  ملاس  وت  ياهرفیک  زا 

، َِکتَیْشَخ ْنِم  یْبلَق  َبیجَو  َو  َْکیَدَی ، َْنَیب  یتَدْحَو  ْمَحْراَف  َّمُهَّللا 
تسرت و زا  مبلق  شپط  تربارب و  رد  مییاهنت  هب  ایادخ 

ِيْزِْخلا  َماقَم  یبُونُذ  ِّبَر  ای  یْنتَماقا  ْدَقَف  َِکتَْبیَه ، ْنِم  یناکْرا  َبارِطْضاَو 
رد وت  هاگرد  هب  ارم  مناهانگ  نم  راگدرورپ  ياهک  نک  محر  تتبیه  زا  ممادنا  شزرل 

ِلْهِاب  ُتْسَلَف  ُْتعَفَش  ْنا  َو  ٌدَحا ، یّنَع  ْقِْطنَی  َْمل  ُّتَکَس  ْناَف  َِکئانِِفب ،
هتسیاش  مهاوخ  تعافش  رگا  دیوگن و  نخس  نم  بناج  زا  یسک  منک  توکس  رگا  سپ  هداد ، رارق  ییاوسر  هاگیاج 

ْدُعَو َکَمَرَک ، َيایاطَخ  یف  ْعِّفَش  َو  ِِهلآ ، َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِۀَعافَّشلا ،
هب  و  نادرگ ، عیفش  ار  تیراوگرزب  میاهاطخ  رد  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  متسین ، تعافش 

َیَلَع  ْطُْسباَو  َِکَتبوُقُع ، ْنِم  یئآزَج  ینِزَْجتالَو  َكِْوفَِعب ، یتائِّیَس  یلَع 
، نارتسگب نم  رب  ار  تناسحا  و  هدم ، میازج  منآ  راوازس  هک  یباذع  هب  و  شخبب ، ار  مناهانگ  تتشذگ 

ٌلیلَذ  ٌْدبَع  ِْهَیلا  َعَّرَضَت  ٍزیزَع  َلِْعف  یب  ْلَْعفاَو  َكِْرتِِسب ، یْنلِّلَج  َو  ََکلْوَط ،
هدمآ  شهاگرد  هب  لیلذ  ياهدنب  هک  ییاناوت  دننام  نم  اب  و  ناشوپب ، توفع )  ) هدرپ رد  ارم  و 

َْکنِم  یل  َریفَخال  َّمُهَّللا  ُهَشَعَنَف ، ٌریقَف  ٌْدبَع  َُهل  َضَّرَعَت  ٍِّینَغ  ْوا  ُهَمِحَرَف ،
مرادن  وت  زا  ياهدنهد  هانپ  ایادخ  نک ، راتفر  هتخاس  شرگناوت  وا  هتفر و  شدزن  هب  يدنمزاین  هدنب  هک  يرگناوت  ای  دنک و  شمحر  زین  وا  و 

یْنتَلَجْوا  ْدَق  َو  َُکلْضَف ، یل  ْعَفْشَْیلَف  َْکَیلا  یل  َعیفَش  الَو  َكُّزِع ، ینْرُفْخَْیلَف 
هب  ارم  متاهابتشا  و  ددرگ ، معیفش  دیاب  وت  لضف  سپ  مرادن  تهاگرد  هب  یعیفش  دهد و  مهانپ  دیاب  وت  تردق  سپ 

1159 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ِءوُِسب یّنِم  ٍلْهَج  ْنَع  ِِهب  ُْتقَطَن  ام  ُّلُک  امَف  َكُْوفَع ، یّنِمُْؤْیلَف  َيایاطَخ ،

دشاب میراکدب  هب  ینادان  زا  همه  هک  تسین  نانچ  متفگ  هچ  ره  و  دنادرگ ، نمیا  ارم  دیاب  وت  تشذگ  سپ  هدناسرت ، یتخس 
ْنَم  َو  َكُؤامَس  َعَمْسَِتل  ْنِکل  یْلِعف  ِمیمَذ  ْنِم  َقَبَس  اِمل  ٍنایِْسنالَو  يَرثا 

نامسآ و هک  تسا  نآ  يارب  هکلب  هتشذگ ، رد  متشز  رادرک  یشومارف  يور  زا  هن  و 
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ِهیف  َْکَیلا  ُْتاََجل  َو  ِمَدَّنلا ، َنِم  ََکل  ُتْرَهْظا  ام  اْهیَلَع ، ْنَم  َو  َکُضْراَو  اهیف ،
تیوس  هب  هبوت  رد  ار  میگدنهانپ  و  دنونشب ، تهاگرد  هب  ارم  ینامیشپ  راهظا  تسا  نآ  رد  هچ  ره  تنیمز و 

ُهُکِرُْدت  ْوا  یِفقْوَم  ِءوُِسل  ینُمَحْرَی  َِکتَمْحَِرب  ْمُهَضَْعب  َّلَعَلَف  َِۀبْوَّتلا ، َنِم 
يارب  ای  دنک ، محر  مدب  هاگیاج  رب  تتمحر  هب  اهنآ  زا  یخرب  دیاش  دننیبب ،

یئآعُد  ْنِم  َْکیََدل  ُعَمْسا  َیِه  ٍةَوْعَِدب  ُْهنِم  یَنلانَیَف  یلاح  ِءوُِسل  َّیَلَع  ُۀَّقِّرلا 
، دشاب نم  ياعد  زا  رتهتفریذپ  وت  دزن  هک  دنک  ییاعد  دزوسب و  شلد  مدب  لاح 

، َِکبَضَغ ْنِم  یتاَجن  اِهب  ُنوُکَت  یتَعافَش  ْنِم  َكَْدنِع  ُدَکْوا  ٍۀَعافَش  ْوا 
تمشخ و زا  نم  تاجن  هلیسو  نامه  هک  دشاب  نم  تعافش  زا  رترثؤم  هک  دنک  یتعافش  ای 

ْنا  َو  َنیمِداَّنلا ، ُمَْدنا  اَن  اَف  َْکَیلا  ًَۀبَْوت  ُمَدَّنلا  ِنُکَیْنا  َّمُهَّللا  َكاضِِرب ، یتَزْوَفَو 
رگا و  منانامیشپ ، نیرتنامیشپ  نم  دوش  بوسحم  هبوت  وت ، دزن  ینامیشپ  رگا  ایادخ  ددرگ ، تیدونشخ  هب  مندیسر 

ُرافِْغتْسِْإلا ِنُکَی  ْنا  َو  َنیبینُْملا ، ُلَّوا  اَن  اَف  ًَۀبانا  َِکتَیِصْعَِمل  ُكْرَّتلا  ِنُکَی 
ببس  یهاوخ  شزرمآ  رگاو  ماهدننک ، تشگزاب  نیتسخن  نم  دیآ  باسح  هب  تشگزاب  هانگ  كرت 

، َِۀبْوَّتلِاب َتْرَما  امَکَف  َّمُهَّللا  َنیرِفْغَتْسُْملا ، َنِم  ََکل  ّیناَف  ِبُونُّذِلل  ًۀَّطِح 
يداد  نامرف  هبوت  هب  هک  هنوگنامه  ایادخ  ماوت ، دزن  ناهاوخ  شزرمآ  زا  نم  تسا  ناهانگ  نتخیر 

یلَع  ِّلَصَف  ََۀباجِْإلا ، َتْدَعَو  َو  ِءآعُّدلا  یَلَع  َْتثَثَحَو  َلُوبَْقلا ، َْتنِمَضَو 
رب سپ  يداد ، تباجا  هدعو  يدومن و  قیوشت  اعد  هب  يدرک و  تنامض  ار  نآ  شریذپ  و 

، َِکتَمْحَر ْنِم  ِۀَْبیَْخلا  َعِجْرَم  ینْعِجَْرتالَو  یَتبَْوت  ْلَْبقا  َو  ِِهلآ ، َو  ٍدَّمَُحم 
نادرگم  مزاب  تتمحر  زا  دیماان  ریذپب و  ار  ماهبوت  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و 

َمُهَّللا  َنیبینُْملا ، َنیئِطاْخِلل  ُمیحَّرلاَو  َنیِبنْذُْملا ، یَلَع  ُباَّوَّتلا  َْتنا  َکَّنا 
ایادخ ینابرهم ، نامیشپ  ناراکاطخ  رب  یناراکهنگ و  ریذپهبوت  نیقی  هب  وت  هک 

اَمَک ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َو  ِِهب ، انَْتیَدَه  امَک  ِِهلآ ، َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص 
تـسرف دورد  شکاـپ  نادـناخ  دّـمحم و  رب  يدوـمن و  نامتیادـه  وا  هلیـسو  هب  هک  هنوگناـمه  تسرف  دورد  شکاـپ  نادـناخ  دّـمحم و  رب 

هک  هنوگنامه 
1160 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

، ِۀَمایِْقلا َمْوَی  اَنل  ُعَفْشَت  ًةالَص  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َو  ِِهب ، انَتْذَْقنَتْسا 
تمایق و زور  رد  هک  يدورد  تسرف  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  يداد و  نامتاجن  وا  هلیسو  هب 

[1801 .] ٌریسَی َْکیَلَع  َوُه  َو  ٌریدَق ، ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنا  َْکَیلا ، ِۀَقاْفلا  َمْوَیَو 
. تسا ناسآ  وت  يارب  راک  نیا  ییاناوت و  زیچ  ره  رب  وت  هک  ددرگ  ام  عیفش  تهاگرد  هب  يدنمزاین  زور 

ناگدنیوپ قح و  هار  ناکلاس  هب  نآ  ندناوخ  هک  تسا ، دنمـشزرا  هدنزاس و  رایـسب  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  زا  نابئات » تاجانم  ، » نینچمه
(. تسا هدمآ  فورعم  ياهاعد  اهتاجانم و  شخب  رد  تاجانم ، نیا   ) دوشیم هیصوت  يزاسدوخ ، ریسم 

تبقاع نسح  يارب  اعد  - 12

( هیداجس هفیحص  زا  )
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ْنَم  ای  َو  َنیرِکاَّشِلل ، ٌزْوَف  ُهُرْکُش  ْنَم  ای  َو  َنیرِکاَّذِلل ، ٌفَرَش  ُهُرْکِذ  ْنَم  ای 
هک  یسک  يا  و  تسا ، نارکاش  يارب  یتّیقفوم  شرکش  هک  یسک  يا  تسا و  راختفا  ناگدننکدای  يارب  شدای  هک  یسک  يا 

َكِرْکِِذب  اَنبُوُلق  ْلَغْشا  َو  ِِهلآ ، َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َنیعیطُْمِلل ، ٌةاَجن  ُُهتَعاط 
تدای  اب  ار  ام  ياهلد  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  تسا ، ناربنامرف  تاجن  هیام  شتعاطا 

ْنَع  َِکتَعاِطب  انَحِراوَج  َو  ٍرْکُش ، ِّلُک  ْنَع  َكِرْکُِشب  انَتَنِْسلا  َو  ٍرْکِذ ، ِّلُک  ْنَع 
زا تیگدنب  اب  ار  نامیاضعا  يرگید و  رکش  ره  زا  ترکش  اب  ار  ام  نابز  يرگید و  دای  ره  زا 

ال ٍۀَمالَس ، َغارَف  ُْهلَعْجاَف  ٍلُغُش ، ْنِم  ًاغارَف  اَنل  َتْرَّدَق  ْناَف  ٍۀَعاط ، ِّلُک 
هک  هد ، رارق  یتمالس  ِتغارف  ار  نآ  یتخاس  مهارف  یتغارف  ام  يارب  رگا  سپ  رادزاب ، دوخ  ریغ  یگدنب 

ُباَّتُک  اَّنَع  َفِرَْصنَی  یّتَح  ٌۀَمْاَس ، ِهیف  انُقَْحَلت  َو ال  ٌۀَِعبَت ، ِهیف  انُکِرُْدت 
ناگدننک  تبث  هک  ياهنوگ  هب  دسرن ، ام  هب  یگتسخ  و  دزاسن ، یهانگ  راتفرگ  ار  ام  نآ  ببس  هب 

اَّنَع ِتانَسَْحلا  ُباَّتُک  ّیلَوَتَی  َو  اِنتائِّیَس ، ِرْکِذ  ْنِم  ٍۀَِیلاخ  ٍۀَفیحَِصب  ِتائِّیَّسلا 
شراگن  ببس  هب  کین  ياهراک  ناگدننک  تبث  دندرگ و  زاب  وت ) يوس  هب   ) ام ناهانگ  زا  یلاخ  ياهمان  اب  هانگ 

ْتَمَّرَصَت  َو  اِنتایَح ، ُماَّیا  ْتَضَْقنا  اَذا  َو  اِنتانَسَح ، ْنِم  اُوبَتَک  اِمب  َنیروُرْسَم 
ام رمع  تّدم  دوش و  يرپس  ام  رمع  ماّیا  نوچ  و  دندرگزاب ، دونشخ  ام  ياهیکین 

ِلَصَف  اِهَتباجا ، ْنِم  َو  اْهنِم  َُّدبال  یتَّلا  َُکتَوْعَد  اْنتَرَضْحَتْسا  َو  انِرامْعا ، ُدَدُم 
رب دسر ، ارف  تسین  نآ  تباجا  زا  يزیرگ  هک  نتفر ) يارب   ) وت توعد  دبای و  نایاپ 

1161 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ًَۀبَْوت اِنلامْعا ، ُۀَبَتَک  اْنیَلَع  یصُْحت  ام  َماتِخ  ْلَعْجاَو  ِِهلآ ، َو  ٍدَّمَُحم  یلَع 

هبوت  دنسیونیم  ام  يارب  ام  لامعا  ناگدننک  تبث  هک  ار  هچنآ  نایاپ  و  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و 
، اهاْنفَرَْتقا ٍۀَیِصْعَم  َو ال  ُهانْحَرَتْجا ، ٍْبنَذ  یلَع  اهَدَْعب  انُِفقُوت  ًَۀلُوبْقَم ال 

، ینکن خیبوت  میاهدش  بکترم  هک  یتیصعم  میاهداد و  ماجنا  هک  یهانگ  يارب  ار  ام  نآ  زا  دعب  هک  هد  رارق  هتفریذپ 
َرابْخا ُوْلبَت  َمْوَی  ِداهْشْالا ، ُِسُؤر  یلَع  ُهَتْرَتَس  ًاْرتِس  اَّنَع  ْفِشْکَت  الَو 

، نزم رانک  ناگمه  ربارب  رد  ياهتخادنا  ام  هانگ  رب  هک  ار  ياهدرپ  ینکیم  راکشآ  ار  تناگدنب  رابخا  هک  زور  نآ  رد  و 
[1802 .] َكادان ْنَِمل  ٌبیجَتْسُم  َو  َكاعَد ، ْنَِمب  ٌمیحَر  َکَّنا  َكِدابِع ،

. یهدیم خساپ  دناوخیم  ار  وت  هکنآ  يادن  هب  ینابرهم و  دناوخب ، ار  وت  هک  یسک  هب  تبسن  وت  نیقی  هب 

هعلاطم تقو  ياعد  - 13

: دراد یلاع  ییاوتحم  یگدرشف  نیع  رد  هک  تسا  هدرک  لقن  هعلاطم  يارب  ار  اعد  نیا  راکذألاۀصالخ »  » رد یناشاک » ضیف   » موحرم
اْنیَلَع ْحَْتفا  َّمُهَّللا  ِمْهَْفلا ، ِرُوِنب  یْنمِرْکاَو  ِمْهَْولا ، ِتاُملُظ  ْنِم  ینْجِرْخا  َّمُهَّللا 

ياهرد  ایادخ  رادب . یمارگ  مهف ، ییانشور  اب  نک و  جراخ  ینادان  هابتشا و  ياهیکیرات  زا  ارم  ایادخ 
[1803 .] َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب  َکِمُولُع ، َِنئازَخ  اْنیَلَع  ْرُْشنا  َو  َِکتَمْحَر ، َباْوبا 

. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تتمحر  هب  زاس ، دنمهرهب  ار  ام  تمولع  ياههنیجنگ  زا  اشگب و  ام  يور  هب  ار  تتمحر 
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فافز بش  ياعد  - 14

لحارم يارب  تسا ، هدـش  نآ  هب  تبـسن  یناوارف  بیغرت  تسا و  دنمـشزرا  سّدـقم و  رایـسب  جاودزا ، رما  مالـسا ، رظن  زا  هکنیا  هب  هّجوت  اب 
عاونا هب  هدولآ  دوش و  ظـفح  نآ  یناـحور  يونعم و  هبنج  اـت  تسا  هدـش  ناـیب  تاـیاور  رد  ییاـهزامن  اـهاعد و  بادآ ، راـک ، نیا  فلتخم 

. ددرگن ناهانگ 
: تسا فافز »  » بش يارب  اعد  زامن و  تسا ، هدش  هداد  روتسد  جاودزا  هلأسم  رد  هک  يروما  هلمج  زا 

زاسب وضو  زین  تدوخ  دزاس و  وضو  وگب ، يو  هب  يدروآ ، لزنم  هب  ار  سورع  یتقو  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقابدّمحم  ماما  زا  - 1
لآ  دّمحم و  رب  دیروآ و  اجب  ار  یهلا  شیاتس  دمح و  نآ ، زا  سپ  دیراذگب ؛ زامن  تعکر  ود  و 

1162 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
نیمآ هاوخب ، دـناهدمآ ، سورع  هارمه  هک  ینانز  زا  نک و  اعد  تیونعم ) رپ  هدوسآ و  یگدـنز  يارب   ) هاگنآ و  دـیتسرفب ، تاولـص  دّـمحم ،

: ناوخب ار  اعد  نیا  سپس  دنیوگ .
ِنَسْحِاب  انَْنَیب  ْعَمْجاَو  اِهب ، ینِضْراَو  اهاضِر ، َو  اهَّدُو  َو  اهَْفلا  یْنقُزْرا  َّمُهَّللا 

نیرتوکین  هب  ار  ام  نادرگ و  یضار  وا  زا  ار  ام  نک و  میزور  ار  شتیاضر  ّتبحم و  تفلا و  ایادخ 
[1804 .] َمارَْحلا ُهَرکَت  َو  َلالَْحلا ، ُّبُِحت  َکَّناَف  ٍفالِْتئا ، ِسَناو  ٍعاِمتْجا ،

. يرادیم دنسپان  ار  مارح  يراد و  تسود  ار  لالح  وت  هک  نک ، عمج  ترشاعم  نیرتیمیمص  عامتجا و 
: وگب دینیشنب و  هلبق  هب  ور  يوریم ، سورع  دزن  هب  هک  یماگنه  فافز »  » بش رد  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  - 2

، ًاَدلَو اْهنِم  یل  َْتیَضَق  ْناَف  اُهْتلَلْحَتْسا ، َِکتاِملَِکبَو  اُهتْذَخا ، َِکتَنامِاب  َّمُهَّللا 
يدرک  مبیصن  يدنزرف  وا  زا  رگا  مدرک ، لالح  دوخ  رب  ار  وا  تتمکح ، هب  متفرگ و  ار  وا  وت ، تناما  هب  ایادخ 

ًاکْرِش ِهیف  ِناْطیَّشِلل  ْلَعَْجتالَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  ِۀَعیش  ْنِم  ًاّیِقَت  ًاکَرابُم  ُْهلَعْجاَف 
تکرش  وا ، رد  ناطیش  يارب  هد و  رارق  دّمحم  لآ  نایعیش  زا  راگزیهرپ و  كرابم و  میارب  ار  وا  سپ 

[1805 .] ًابیصَنالَو
. هدم رارق  یبیصن  و 

هک دـنزاسیم  هانگ  هب  هدولآ  نانچ  دوشیم  هدراذـگ  نآ  رد  یگداوناخ  یگدـنز  هیاپ  هک  ار  فافز  بش  هاگآان  دارفا  هنافّـسأتم  يروآدای :
يراددوخ مارتحا  بدا و  اب  مأوت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  نامیا  لها  تسا  راوازـس  دننکیم . رود  هداوناخ  نآ  زا  ار  تکرب  ریخ و 

. دننکن
***

: هقیقع بادآ 

، تسا مزال  نیدلاو  رب  تسا و  یّـصاخ  قوقح  هژیو و  هاگیاج  ياراد  ّدلوت - زا  لبق  یّتح  و  ّتیلوفط - نامز  زا  كدوک  مالـسا ، هاگدید  زا 
. دنزاس راومه  ار  دنزرف  تداعس  هار  نآ ، هب  هّجوت  تاعارم و  اب 

کین مان  وا ، شوگ  رد  نتفگ  هماقا  ناذا و  زا  دوشیم : زاغآ  ّدلوت  ودب  زا  بولطم ، لامک  تداعـس و  هب  وا  ندناسر  حلاص و  دـنزرف  تیبرت 
نتخاس  مهارف  ات  كدوک ، زا  تبقارم  یگدیسر و  يارب  شالت  نداهن و  وا  رب 

1163 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
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. وا رد  یناسنا  كاپ  ياهتلصخ  ییافوکش  دشر و  دیفم و  مزال و  ياهشزومآ  حیحص و  يریگارف 
يارب نآ  دننام  يدنفسوگ و  ندرک  ینابرق  هقیقع ، زا  روظنم  تسا ؛ دنزرف  يارب  هقیقع  تسا ، هدش  شرافس  مالسا ، رد  هک  يروما  هلمج  زا 

. دشابیم دنزرف 
نآ زا  ياهدرشف  ام  هک  تسا 1806 ] هدرک  رکذ  ار  هقیقع  بادآ  ایوگ ، حورشم و  روط  هب  نیقّتملاۀیلح »  » باتک رد  یسلجم » هماّلع   » موحرم

: میروآیم اج  نیا  رد  ار 
رد هک  تسا  نآ  رتهب  و  دننادیم ، بجاو  ار  نآ  املع  زا  یـضعب  و  تسا ، دّکؤم  ّتنـس  دشاب ، نآ  رب  رداق  هک  یـسک  رب  دـنزرف ، يارب  هقیقع 

تسا ّتنس  شدوخ  رب  رمع - رخآ  ات  غولب - زا  دعب  یلو  تسا ؛ ّتنـس  ردپ  رب  دنزرف ، غولب  نامز  ات  داتفا ، ریخأت  رگا  و  دوش ، عقاو  متفه  زور 
! دهد ماجنا  ار  شاهقیقع  هک 

رد دـنزرف  نآ  تسا  نکمم  دـننکن ، هقیقع  وا  يارب  رگا  ینعی  تسا ؛ هقیقع  ورگ  رد  يدـنزرف  ره  هک  تسا  هدـش  لقن  يداـیز  ثیداـحا  رد 
. دریگ رارق  راوگان  ثداوح  ضرعم 

ار شتمیق  دـیهدیم ، هزاجا  ایآ  میتفاین ، ار  يدنفـسوگ  هقیقع ، يارب  ام  دندیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  تسا  هدـمآ  یثیدـح  رد 
يارب دنفسوگ   ) ِنوخ نتخیر  ماعط و  ندناروخ  دراد ، تسود  دنوادخ  اریز  دیبایب ، يدنفسوگ  ات  دینک  وجتـسج  دومرف : ماما  میهد ؟ هقدص 

(. روظنم نیا 
؟ هن ای  تسا  هدرک  هقیقع  نم  يارب  مردـپ  منادیمن  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـصخش  هک  تسا  هدـش  لـقن  يربتعم  ثیدـح  رد 

! درک هقیقع  دوخ  يارب  يریپ  رد  زین  درم  نآ  نکب ، هقیقع  دومرف :
ار وا  رـس  و  دـننکیم ، هـقیقع  دـنراذگیم و  ماـن  مـتفه ، زور  رد  ار  دـنزرف   » هـک تـسا  هدـش  لـقن  ترـضح  ناـمه  زا  يرگید  ثیدـح  رد 

يارب ار  یقاب  دنتـسرفیم و  هلباق  يارب  ار  هقیقع  نار  دنیامنیم و  قّدـصت  ار  هرقن  نآ  دـننکیم و  نزو  هرقن  اب  ار  شرـس  يوم  دنـشارتیم و 
«. دنهدیم نادنمزاین  هب  ای  دننکیم و  ماعطا  مدرم 

ار يرتش  اـی  يدنفـسوگ  متفه  زور  رد  دوش ، دـّلوتم  وت  يارب  يرتخد  اـی  يرـسپ ، هاـگره  : » دومرف شناراـی  زا  یکی  هب  يرگید  ثیدـح  رد 
«. نک قّدصت  هرقن  ای  الط ، شرس  يوم  نزو  هب  شارتب و  ار  شرس  امن و  يراذگمان  وا  يارب  نک و  هقیقع 

! دنروخن هقیقع  تشوگ  زا  ردام ) ردپ و   ) نانآ دوخ  دـننک و  ماعطا  ناناملـسم  زا  رفن  هد  هب  لقاال  هک  تسا  هدـش  دراو  يرگید  ثیدـح  رد 
(. تسا راثیا  یعون  راک  نیا  )

یلص ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دشاب . ُزب  ای  و  رتش ، ای  دنفـسوگ  دیاب  هقیقع  هک  تسا  نآ  املع  نایم  روهـشم 
ترضح  دنتفگ و  ناذا  اهنآ  شوگ  رد  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  تدالو  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا 

1164 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
. دنداتسرف هلباق  يارب  الط ، هّکس  کی  اب  هارمه  ار  دنفسوگ  ياپ  درک و  هقیقع  نانآ  يارب  متفه ، زور  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف 

زا رتمک  وا  ّنس  تسا  دنفـسوگ  رگا  و  دشاب . رتالاب  لاس  کی  زا  تسا  زب  رگا  دشاب و  هتـشاد  رتشیب  ای  لاس  جنپ  دـیاب  تسا ، رتش  هقیقع  رگا 
. تسا رتهب  دشاب ، رتشیب  رگا  و  دشابن ، هام  شش 

رغال و رایسب  دشابن و  هدیرب  ششوگ  هتسکش و  وا  خاش  دنشاب و  هدیـشک  ار  شاهضیب  دیابن  هکنآ : هلمج  زا  دراد ، مه  رگید  طیارـش  هقیقع 
(. جاّجح ینابرق  تافص  زا  يرایسب  دننام   ) دشاب راوشد  وا  يارب  نتفر  هار  هک  دشابن  گنل  ياهنوگ  هب  دشابن و  روک 

بوخ دـشاب  هک  يدنفـسوگ  ره  تسین ؛ ینابرق »  » دـننامه هقیقع  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  يربتعم  ثیدـح  رد  یلو 
. تسا رتهب  دشاب  رن  رگا  تسا و  یفاک  ود  ره  هدام  رن و  دنفسوگ  و  تسا ) رتهب  دمآ ، الاب  رد  هک  تافص  نآ  نتشاد  دنچ  ره  . ) تسا

. ددرگ مهارف  ات  دننک  ربص  دشابن ، دوجوم  هقیقع  يارب  ناویح  رگا 
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رتـهب ناـحلاص ، دـنموربآ و  ناریقف  زا  ندرک  توـعد  یلو  دنـشاب ؛ ریقف  هک  تـسین  طرـش  هـقیقع ، ندروـخ  تـهج  مدرم ، زا  توـعد  يارب 
[1807 .] تسا

: هقیقع ياعد 

تقو رد  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » هدومرف هدرک و  لقن  هقیقع  يارب  ار  ییاـعد  همادا ، رد  یـسلجم » هماـّلع   » موحرم
«: ناوخب ار  اعد  نیا  هقیقع  دنفسوگ  نتشک 

، ِهِمْحَِلب اهُمَْحل  دیوگب ) ار  دنزرف  نآ  مان   ) ٍنالُف ْنَع  ٌۀَقیقَع  َّمُهَّللا  ِهَّللِاب ، َو  ِهَّللا  ِمِْسب 
وا تشوگ  لباقم  رد  شتشوگ  تسا ************** ینالف  بناج  زا  هقیقع  نیا  ایادخ  ادخ ، يرای  هب  ادخ و  مان  هب 

ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم  ِلِآل  ًءاقِو  اْهلَعْجا  َّمُهَّللا  ِهِمْظَِعب ، اهُمْظَع  َو  ِهِمَِدب ، اهُمَدَو 
شلآ  وا و  رب  هک  دّمحم - لآ  هدنرادهگن  ار  نآ  ایادخ  تسوا ، ناوختسا  لباقم  رد  شناوختسا  وا و  نوخ  لباقم  رد  شنوخ  و 

اَّمِم ٌيَرب  ّینا  ِمْوَق  ای  دناوخب : ار  اعد  نیا  هک  دومرف  يرگید  ثیدح  رد  و  ُمالَّسلا *
( ادخ يارب   ) امش هک  ییاهکیرش  زا  نم  موق ، يا  هد ******************************** رارق  داب - دورد 

ًافینَح َضْرَْألاَو ، ِتاومَّسلا  َرَطَف  يذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو  ّینا  َنوُکِرُْشت ،
رد نم  تسا ، هدیرفآ  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  مدرک  یسک  يوس  هب  ار  دوخ  يور  نم  مرازیب ، دیوشیم ، لئاق 

1165 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ِهَّلل  یتامَم  َو  َيایْحَم  َو  یکُُسنَو  یتالَص  َّنا  َنیکِرْشُْملا ، َنِم  اَن  ام ا  َو  ًاِملْسُم 

، دنوادخ يارب  همه  مگرم  یگدنز و  متادابع و  مامت  زامن و  نیقی  هب  متسین ، ناکرشم  زا  مناملسم و  صلاخ و  دوخ  نامیا 
َمُهَّللا  َنیِملْسُْملا ، َنِم  اَن  َو ا  ُتِْرما ، َِکلِذب  َو  َُهل ، َکیرَش  ال  َنیَملاْعلا ، ِّبَر 

ایادخ مناناملسم ، زا  نم  ماهدش و  رومأم  نیمه  هب  تسین و  وا  يارب  ییاتمه  تسا  نایناهج  راگدرورپ 
ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ُرَبْکا ، ُهَّللاَو  ِهَّللِاب ، َو  ِهَّللا  ِمِْسب  ََکل ، َو  َْکنِم 

شکاپ  لآ  دّمحم و  رب  ایادخ  تسا ، فیصوت  زا  رتگرزب  دنوادخ  ادخ و  يرای  هب  ادخ و  مان  هب  تسوت ، يارب  وت و  بناج  زا 
هقیقع نیا   ) ینالف رـسپ  ینالف  زا  تسرف و  دورد  دربب ، ار  شردـپ  دـنزرف و  مان  نالف  نب  نالف  ياجب  و  ٍنالُف * ِْنب  ِنـالُف  ْنِم  ْلَّبَقَت  َو  ٍدَّمَُحم ،

.**************** ریذپب ار )
[1808 .] دنک حبذ  ار  نآ  هاگنآ 

1169 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

نآ بادآ  هراختسا و  مهن : شخب 

نآ بادآو  هراختسا  تّیمها  همّدقم :

اب دـنکیمن ؛ وا  زا  ّریحت  عفر  نآ ، بناوج  هرابرد  هعلاطم  دوشیم و  نادرگرـس  ّریحتم و  یّمهم  راـک  ماـجنا  يارب  ناـسنا  هک  دوشیم  رایـسب 
ینادرگرـس نیا  رگا  دنامیم و  نادرگرـس  دوخ  راک  رد  نانچمه  وا  و  دـنراد ، یفلتخم  تارظن  زین  اهنآ  یلو  دـنکیم ، تروشم  هاگآ  دارفا 

بادآ قبط  ناسنا  هک  تسا  هدش  هداد  هراختـسا  روتـسد  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  دـش . دـهاوخ  وا  ریگنماد  ینیگنـس  ياهتراسخ  دـبای  همادا 
هچنآ هب  ییامنهار  تیاده و  شکاپ  تاذ  زا  دنک و  تروشم  نآ - دننام  حـیبست و  ای  دـیجم ، نآرق  هلیـسو  هب  گرزب - دـنوادخ  اب  ياهداس 
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. درک دهاوخ  ییامنهار  میراد - هک  یحیرص  تایاور  قبط  ار - وا  زین  دنوادخ  نیقی  هب  دبلطب ؛ تسوا ، حالص  ریخ و 
تاـجن تسوا - يورین  تقو و  ندـش  فـلت  هیاـم  تسا و  تـالاح  نیرتدـب  هک  ینادرگرـس - ّریحت و  لاـح  زا  ار  ناـسنا  اـهنت  هن  هراختـسا ،

هب اشگهار  امنهار و  زین  ًاعقاو  هکلب  درادیم ؛ او  تکرح  هب  دـصقم  يوس  هب  راوتـسا  ياهماگ  يوق و  میمـصت  هدارا و  اب  ار  وا  و  دـشخبیم ،
یئوگ اههراختـسا  هک  میاهدومزآ  اهراب  اـهراب و  دوخ  اـم  و  هدـش ، دراو  یمالـسا  تاـیاور  رد  هک  تسا  یتقیقح  نیا  تسا و  تاریخ  يوس 

. دنکیم هزجعم 
، اهلاس ای  اههام ، زا  دعب  اّما  دریگیمن ؛ ياهجیتن  ًارهاظ  دوریم و  راک  نآ  يوس  هب  نآ ، قباطم  دـنکیم و  هراختـسا  يراک  يارب  ناسنا  هاگ 
زا ار  راک  حالص  ریخ و  هراختسا  هکلب  تفرگ ؛ هابتـشا  دیابن  ییوگـشیپ  اب  ار  هراختـسا  لاح ، ره  هب  دباییمرد . ار  هراختـسا  نآ  بیجع  زمر 

. دهدیم ناشن  ناسنا  هب  دنوادخ ، زا  تساوخرد  قیرط 
: هتکن

: درک شومارف  دیابن  هراختسا  ماگنه  هب  ار  زیچ  ود 
رّکفت و اب  و  دشابن ، نشور  ناسنا  رب  راک  ندوب  یفنم  ای  تبثم  هک  تسا  ییاج  هب  رصحنم  هراختسا  - 1

1170 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
تروص نیا  ریغ  رد  تسا و  هراختـسا  ياـج  اـجنیا ، دوشن ؛ نشور  زین  رظن  بحاـص  هربـخ و  دارفا  اـب  ندرک  تروشم  اـب  یّتـح  و  هشیدـنا ،

. تسا هابتشا  ندرک ، هراختسا 
رد دـنک ). رییغت  طیارـش  هکنیا  اـی  دوـشب و  یهّجوـت  لـباق  هلـصاف  هکنیا  رگم   ) درک زیهرپ  دـیاب  زیچ  کـی  رد  رّرکم  ياههراختـسا  زا  - 2

. درادن يرابتعا  هّیقب  تسا و  ربتعم  لّوا  هراختسا  نامه  رّرکم ، ياههراختسا 
ار شیوخ  حالص  ریخ و  ادخ  زا  دتفیب و  هار  هب  نآ  لابند  هب  دنکن و  دیدرت  دش - هتفگ  الاب  رد  هک  یطیارش  اب  هراختـسا - زا  دعب  ناسنا  دیاب 

. تفرگ دهاوخ  هجیتن  دشاب  نئمطم  و  دنک ، لّکوت  وا  كاپ  تاذ  رب  دبلطب و 
***

: هراختسا رگید  يانعم 

كاـپ تاذ  زا  تداعـس  ریخ و  بلط  نآ  تـسا و  هدـش  هراـشا  نآ  هـب  ًارارک  یمالـسا  تاـیاور  رد  هـک  دراد  مـه  يرگید  ياـنعم  هراختـسا 
. تسادخ

ار دوخ  تداعس  ریخ و  دنوادخ  زا  ناسنا  تسا - هدرکن  هراختسا  نآ  يارب  هک  ینشور  ياهراک  یّتح  راک - کی  رد  عورـش  ماگنه  هب  ینعی 
 » هلمج نتفگ  اب  و  تسا ) ریخ  بلط  يانعم  هب  هراختسا  ًالوصا   ) دهاوخب

« ِِهتَمْحَِرب َهَّللاُریخَتْسَأ 
، لاـح ره  هب  دـیوگب . مه  یـسراف  هب  ار  بلطم  نیا  دـناوتیم  دـنک و  مادـقا  راـک  نآ  هب  منکیم ،) تداعـس  ریخ و  بـلط  یهلا  تـمحر  زا  )

. تسا ّرثؤم  دیفم و  رایسب  زین ، یمالسا  تایاور  قبط  انعم  نیا  هب  هراختسا 
: میناوخیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد 

َُهل  َراخ  ّالِإ  ٌنِمُْؤم  ٌْدبَع  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َراخَتْسا  اَم  »
هیلع نانمؤمریما  نینچمه  [ 1809 «.] تخاس مهارف  ار  وا  تداعـس  راگدرورپ  هکنآ  رگم  درکن ، ریخ  بلط  دنوادخ  زا  ینامیا  اب  هدنب  چـیه   ؛

: دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  هب  مالسلا 
َةَراِختْسِْإلا ِِرثْکَأَو  »
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: دومرف هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  [ 1810 «.] امن ریخ  بلط  دنوادخ  زا  رایسب   ؛
: » وگب هبترم  کی  دص و  امن و  ریخ  بلط  دنوادخ  زا  بش ، زامن  رخآ  هدجس  رد 

ِِهتَمْحَِرب  َهَّللاُریِخَتْسَأ 
هدش دراو  انعم  نیمه  هب  هراختـسا  زین ، حبـص  هلفان  رخآ  هدجـس  رد  نینچمه  [ 1811 «.] منکیم تداعـس  ریخ و  بلط  دـنوادخ  تمحر  زا   ؛

[1812 .] تسا
1171 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: هراختسا بادآ 

هّجوت تلاح  ندوب و  هلبق  هب  ور  نتشاد و  وضو  دننام  هدش ؛ رکذ  نآ ، فورعم  يانعم  هب  هراختـسا  يارب  ياهژیو  بادآ  یمالـسا  تایاور  رد 
. تسا ّرثؤم  ًاعطق  بولطم و  روما ، نیا  و  نآ 1813 ] دننام  هراختسا و  ماگنه  هب  ندرک  رافغتسا  نتشاد و  دنوادخ  اب  یبلق  طابترا  و 

***

: هراختسا عاونا 

هراشا

: درک هراختسا  اههویش  نیا  زا  مادک  ره  اب  ناوتیم  هک  تسا  هدش  رکذ  یقرُط  املع ، ناگرزب  تاملک  یمالسا و  تایاور  رد  هراختسا  يارب 

نآرق اب  هراختسا  - 1

: دوشیم ماجنا  هوحن  دنچ  هب  زین  نآ  هک  تسا  نآرق  اب  هراختسا  هراختسا ، عاونا  نیرتجیار  زا  یکی 
: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  زا  لّوا :

دّمحم رب  راب  هس  هاگنآ  ناوخب ، ار  هَّللا )...  وه  لق  « ) صالخا  » هروس هبترم  هس  ادتبا  ینک ، هراختـسا  ادخ  باتک  هلیـسو  هب  یتساوخ  هاگره  »
: ناوخب ار  اعد  نیا  سپس  تسرفب و  تاولص  شلآ  و 

َوُه ام  َِکباتِک  ْنِم  ینِراَف  َْکیَلَع ، ُْتلَّکََوت  َو  َِکباتِِکب ، ُْتلَّأَفَت  ّینا  َّمُهَّللا 
رد ظوفحم  ّرِس  زا  هدیشوپ  روما  سپ  منکیم ، لکوت  وت  رب  و  منکیم ، هراختسا  تباتک  هب  نم  ایادخ 

. َِکْبیَغ یف  ِنُونْکَْملا  َكِّرِس  ْنِم  ٌمُوتْکَم 
. امنب نم  هب  تباتک  زا  ار  تبیغ 

[1814 .] هاوخب ادخ  زا  ار  تدوخ  دوصقم  لّوا  رطس  تسار ، تمس  لّوا  هحفص  زا  اشگب و  ار  نآرق  سپس 
***

ار اعد  نیا  تسخن  يرادیمرب و  ار  نآرق  هراختـسا ، يارب  هک  تسا  هدرک  لقن  باوبألاحـتف »  » باـتک رد  سوواـط » نب  دّیـس   » موحرم مود :
: یناوخیم

َکِّیلَو  ِروُهُِظب  َکِِّیبَن ، ِۀَّما  یلَع  َّنُمَت  ْنَأ  َكِرَدَقَو ، َِکئاضَق  ِیف  َناک  ْنِإ  َّمُهَّللا 
ّتیلو و روهظ  هطساو  هب  تربمایپ  تّما  رب  هک  هدش  رّدقم  تردق  اضق و  رد  رگا  ایادخ 
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1172 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ًۀَیآ ِیل  ْجِرْخا  و  ُْهلِّمَکَو ، ُهْرِّسَیَو  ُْهلِّهَسَو  َِکلذ  ْلِّجَعَف  َکِِّیبَن ، ِْتِنب  ِْنباَو 

ياهیآ  میارب  و  هد ، رارق  لماک  تحار و  ناسآ و  ار  نآ  نک و  لیجعت  نآ  رد  سپ  يراذگ ، تنم  تربمایپ  رتخد  رسپ 
. ٍۀَِیفاع ِیف  یهَْتنَأَف  ٍیْهَن  ْوأ  َرِمَْتئَأَف ، ٍرمَأ  یلَع  اِهب  ُّلِدَتْسا 

. یتمالس تیفاع و  رد  منک ، يراددوخ  نآ  زا  هک  ییهن  ای  مهد و  ماجنا  هک  دشاب  يرما  رب  لمتشم  هک  نک  رهاظ 
هحفـص متفه ، قرو  رد  ینزیم ، قرو  تفه  نآ  زا  سپ  ییاـشگیم ، ار  نآرق  هاـگنآ  ینکیم و  ناونع  ار  دوـخ  لکـشم  تجاـح و  سپس 

زین رگید  ياههویش  هب  نآرق  اب  هراختسا  [ 1815 .] بایرد هیآ ، نآ  زا  ار  شیوخ  بلطم  متفه  رطس  رد  رامشب و  ار  رطـس  تفه  پچ ، تمس 
[1816 .] دوشیم رظنفرص  اهنآ  همه  رکذ  زا  راصتخا  تیاعر  يارب  هک  تسا  هدش  لقن 

حیبست اب  هراختسا  - 2

: دوشیم ماجنا  هویش  دنچ  هب  هک  تسا ، فورعم  عیاش و  زین  هراختسا  عون  نیا 
رصع ّیلو  ترضح  زا  لمعلاروتسد  نیا  هک  مدینش  مدیتاسا  ناگرزب و  زا  تسا : هدش  لقن  ییاهب » خیـش   » زا دسیونیم : یـسلجم  هماّلع  لّوا :
هاگنآ یتسرفیم و  تاولص  راب  هس  يریگیم و  تسار )  ) تسد هب  ار  حیبست  : » دومرف تسا . هدیسر  حیبست  اب  هراختـسا  هرابرد  مالـسلا  هیلع 

( هدب ماجنا  « ) لعفإ  » يانعم هب  دنام ، یقاب  هناد  کی  نایاپ  رد  رگا  ینکیم ؛ در  اتود  اتود  يریگیم و  پچ ) تسد  اب   ) ار حـیبست  زا  یتمـسق 
[1817 .] تسا هدن ) ماجنا  « ) لعفتال  » نآ موهفم  دنام ، یقاب  هناد  ود  رگا  تسا و 

***
ار دـمح »  » هروـس هبترم  کـی  تسخن  حـیبست ) اـب  هراختـسا  ماـگنه  هب  : ) دوـمرف هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  مود :

: ییوگیم سپس  یتسرفیم ، تاولص  هبترم  هدزناپ  هاگنآ  ار و  هَّللا )...  وه  لق  « ) دیحوت  » هروس راب  هس  هاگنآ  یناوخیم و 
ْنِم  ِۀَِّمئَْألا  َو  ِهیخَأ ، َو  ِهِّمُأ  َو  هیبَأَو ، ِهِّدَجَو  ِنیَسُْحلا  ِّقَِحب  َُکلَئْسأ  ّینِإ  َّمُهَّللا 

زا ناماما  ردارب و  ردام و  ردپ و  ّدج و  نیسح و  ماما  ّقح  هب  ایادخ 
1173 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

یف  َةَرَیِْخلا  َِیل  َلَعَْجت  ْنأ  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ِِهتَّیِّرُذ ،
ریخ میارب  حیبست  اب  هراختسا  نیا  رد  یتسرف و  دورد  وا  كاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخیم  وت  زا  شلسن 

ْنإ  َّمُهَّللا  اْینُّدلاَو ، ِنیِّدلا  یف  یل  ُحَلْصَْألا  َوُه  ام  ینَیُِرت  ْنَأ  َو  ِۀَْحبَّسلا ، ِهِذه 
رگا ایادخ  یهد ، مناشن  تسا  رتهتسیاش  میایند  نید و  رد  هچنآ  یهد و  رارق 

ص1173 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
ٌمِزاع  اَنا  ام  َلِْعف  ِِهلِجآ ، َو  يْرما  ِلِجاع  َو  َياْینُدَو ، ینید  یف  ُحَلْصَْألا  َناک 

( نآ ماجنا  هب   ) ارم سپ  تسا  میادرف  زورما و  میایند و  نید و  حالص  هب  مراد  نآ  ماجنا  رب  میمصت  هچنآ 
. ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنإ  ینَْهناَف ، ّالإَو  ینُْرمْأَف ، ِْهیَلَع ،

. ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  هک  ارچ  نک ، یهن  نآ ) ماجنا  زا   ) ارم هنرگ  و  هد ، نامرف 
 » ییوگیم لّوا  ددع  اب  يرامشیم و  ار  نآ  يریگیم و  ار  حیبست  زا  یتمسق  نآ ، زا  سپ 

ِهَّللا  َناْحبُس 
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 » ییوگیم مود  ددع  اب  و  « 
ِهَِّللُدْمَْحلَأ 

 » ییوگیم موس  ددع  اب  و  « 
ُهَّللا  اَّلا  َهلِإ  ال 

، شرامش رخآ  هناد  رگا  نایاپ  رد  يوریم ؛ شیپ  بیترت  نیمه  هب  و  « 
هَّللا  ناحبُس 

رگا یتسه و  كرت  لعف و  نایم  ّریخم  دوب ،
ِهَّللُدْمَْحلَأ 

رگا یهدیم و  ماجنا  ار  نآ  تسا و  رما  هناشن  دوب ،
ُهَّللا  اَّلا  َهلِإ  ال 

[1818 .] ینکیم كرت  ار  نآ  تسا و  یهن  دوب ،

عاقّرلا تاذ  هراختسا  - 3

یّمهم روما  يارب  هاـگره  هک  تسا  هنوـگ  نیا  هب  هدـش ، لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هک  [ 1819 «] عاقّرلا تاذ  هراختـسا   » ماجنا هوحن 
: نک لمع  هویش  نیدب  ینک ، هراختسا  یهاوخب 

: یسیونیم نآ  هعطق  هس  رد  ینکیم و  هیهت  ذغاک  هعطق  شش  تسخن 
لَْعفا  ۀَنالُف  ِنب  ِنالُِفل  ِمیکَحلا ، ِزیزَْعلا  ِهَّللا  َنِم  ًةَرَیِخ  ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

ینالف  دنزرف  ینالف  يارب  میکح  زیزع و  دنوادخ  بناج  زا  تسا  یشنیزگ  رایتخا و  نابرهم . هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
ار نیمه  رگید  هقرو  هـس  رد  یـسیونیم ؛) ار  شرداـم  مـسا  ینکیم و  هراختـسا  وا  يارب  هـک  ار  یـصخش  ماـن  هـملک  ود  نـیا  ياـج  هـب  (و 

زامن تعکر  ود  يراذـگیم و  دوخ  هداّجـسو  زامناج  ریز  ار  اهذـغاک  نآ  هاگنآ  لعفتال ،»  » یـسیونیم لـعفإ »  » ياـج هب  یلو  یـسیونیم ،
: ییوگیم هبترم  دص  هدجس ، رد  يوریم و  هدجس  هب  زامن  زا  سپ  یناوخیم ؛

1174 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ْرِخ َّمُهَّللأ  ییوگیم : ینیشنیم و  سپس  ٍۀَِیفاع  یف  ًةَرَیِخ  ِِهتَمْحَرب ، َهَّللا  ُریخَتسَأ 

همه  رد  ایادخ  منکیم *************** تیفاع  اب  هارمه  تداعس  ریخ و  بلط  یهلا  تمحر  زا 
ٍۀَِیفاع َو  ٍرُْسی  یف  يرُوما  ِعیمَج  یف  یل  رَتْخاَو  یل 

طوـلخم مه  هب  ار  اـههقرو  نآ  يربیم و  تسد  هاـگنآ  نک . راـیتخا  میارب  تسا ) حالـص  هک  ار  هچنآ   ) تدوـخ تیفاـع  یناـسآ و  هب  روـما 
ّتین هک  ار  يراک  دیآ ، نوریب  مه  رس  تشپ  هدش ، هتشون  لعفإ »  » اهنآ رد  هک  اههقرو  زا  ات  هس  رگا  يروآیم ؛ نوریب  یکی  یکی  ینکیم و 

و لعفإ »  » راب کی  رگا  یلو  یهدیمن ؛ ماجنا  ار  راک  نآ  دش  جراخ  لعفت » ال   » ات هس  رگا  و  تسا ؛) بوخ  رایسب  و   ) یهدیم ماجنا  ياهدرک 
تروص نیا  رد  دوش ، جراخ  هقرو  جـنپ  عومجم  رد  هک  روایب  نوریب  ار  رگید  هقرو  هس  تروص  نیا  رد  دـمآ ، تسدـب  لعفت » ال   » دـعب هعفد 

[1820 .] هدن ماجنا  دش ، سکع  رب  رگا  یلو  هدب ؛ ماجنا  ار  راک  نآ  لعفت » ال   » ات ود  دوب و  لعفإ »  » ات هس  رگا 

یبلق ماهلا  اب  هراختسا  - 4

حیحـص هار  دهاوخیم  وا  زا  دنکیم و  تروشم  دوخ  يادخ  اب  عّرـضت  هّجوت و  تلاح  کی  اب  ناسنا  هک  تسا  نآ  یبلق » هراختـسا   » زا دارم 
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. دهدیم ماجنا  درک ، ماهلا  يو  بلق  هب  دنوادخ  هک  ار  هچ  ره  نآ ، زا  سپ  دهد و  ناشن  يو  هب  ار 
: دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد 

هب ار  راک  نآ  ماجنا  دـنوادخ  رگا  نک . تروشم  دـنوادخ  اب  دـب )، ای  تسا ، بوخ  نآ  ماجنا  ینادیمن  و   ) يراد زاـین  يراـک  ماـجنا  هب  رگا 
يوریم و هدجس  هب  بجاو ، زامن  زا  سپ  هک  تسوحن  نیا  هب  هراختسا  نیا  هویـش  [ 1821 .] هدن ماجنا  هنرگو  نک  يوریپ  تخادنا ، وت  بلق 

: ییوگیم هبترم  دص 
یلْرِخ  َّمُهَّللا  »

رارق عیفش  ار  ام  و  يوشیم ، لّسوتم  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  ام  هب  سپـس  نک » رایتخا  دشابیم ) محالـص  هب  ار  هچنآ   ) نم يارب  وت  ایادخ   ؛
يربتعم تیاور  رد  نینچمه  [ 1822 .] هدـب ماـجنا  ار  ناـمه  دوشیم ؛ ماـهلا  وت  هب  يزیچ  هچ  رگنب  نک ، هّجوت  تبلق  هب  نآ  زا  سپ  یهدیم ؛

: دندیسرپ ترضح  نآ  زا  دنورب ، رصم »  » ترفاسم هب  دنتساوخیم  مالسلا  امهیلع  اضّرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  نارای  زا  رفن  ود  هک  میناوخیم 
؟ یکشخ هار  زا  ای  میورب  ایرد  هار  زا  هک  تسا  نآ  تحلصم 

دص کی  سپس  یناوخیم ، زامن  تعکر  ود  يوریم ، دجسم  هب  بجاو  زامن  تقو  ریغ  رد  : » دومرف ترضح 
1175 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: » ییوگیم هبترم 
َهَّللا  ُریخَتْسَأ 

لقن زین  يرگید  دّدـعتم  تایاور  هنیمز  نیا  رد  [ 1823 «.] ینکیم لمع  نامه  هب  داـتفا ، تبلق  هب  زیچ  ره  يرگنیم  شیوخ  بلق  هب  هاـگنآ  « 
. تسا هدش 

ّتیمهارپ تاعوضوم  هب  طوبرم  تسا - یکانرطخ  هاگ  مهم و  رما  زا  لاؤس  هک  تایاور - دروم  هب  هجوت  اـب  هراختـسا  هنوگنیا  تسا  یهیدـب 
. کچوک تاعوضوم  يارب  هن  تسا ،

: اهيروآدای
نیمه ناگرزب  زا  یخرب  حیرصت  هب  هک  دهد ، ماجنا  شدوخ  يارب  دش ، نایب  هک  یطیارـش  بادآ و  اب  دناوتیم  یـسک  ره  ار  هراختـسا » - » 1

اب ياهژیو  طابترا  دـنکیم و  ادـیپ  يرتشیب  صولخ  دراد ، هک  يزاـین  هّجوت و  تلاـح  اـب  سک  ره  هک  ارچ  [ 1824 ،] تسا بـسنا  یلوا و  زین 
. داد دهاوخ  ناشن  يو  هب  ار  لح  هار  زین ، نابرهم  دنوادخ  دیامنیم و  رارقرب  الع - ّلج و  قح - ترضح 

زین اوقت  یلمع و  یملع و  ياهیگتسجرب  زا  صخش ، نآ  رگا  هژیو  هب  دنک ؛ هراختـسا  وا  فرط  زا  هک  داد  تباین  زین  يرگید  هب  ناوتیم  اّما 
. دشاب رادروخرب 

یلو تسا ، هدرک  لقن  ار  یتاعاس  هتفه  ماّیا  رد  دیجم  نآرق  هب  هراختـسا  يارب  بتک  یخرب  زا  نانجلا » حیتافم   » رد یمق  ثّدحم  موحرم  - 2
دنچ ره  مینکیم ؛ يراددوخ  نآ  رکذ  زا  ام  تسا ، هدشن  دراو  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  یثیدح  بلطم ، نیا  يارب  هک  دراد  حیرـصت  نوچ 
ادیپ رارطضا  زاین و  ناسنا  هک  تقو  ره  رد  ناوتیم  لاح ، ره  هب  یلو  تسا ؛ رتهب  سّدقم ، ياهناکم  تلیضف و  اب  ماّیا  رد  هراختسا  میدقتعم 

. دبای ییاهر  ینادرگرس  زا  دیامن و  لح  ار  شیوخ  لکشم  هراختسا ، اب  دنک و  تروشم  دوخ  يادخ  اب  درک ،
قفوم راک  نالف  رد  ایآ  دینک  هراختسا  ام  يارب  هک  دننکیم  داهنشیپ  دارفا  هک  هدش  هدید  رایسب  درک . هابتشا  دیابن  لاف »  » اب ار  هراختـسا » - » 3

. دنریگیم هابتشا  هدنیآ  زا  ییوگشیپ  هب  ار  هراختسا  اهنآ  هن ؟ ای  ددرگیم  اور  ام  تجاح  نالف  ایآ  هن ؟ ای  دش  میهاوخ 
. مینک هراختسا  يریگمیمـصت  يارب  دشن ، لح  هعلاطم  تروشم و  اب  میراد و  دیدرت  يراک  ماجنا  رد  رگا  هک  تسا  نیا  يارب  طقف  هراختـسا 

. مییامنیم تروشم  دنوادخ  اب  ییوگ 
اًلمع دنوریم و  هراختسا  غارـس  هب  یگرزب  کچوک و  رما  ره  يارب  هک  دننکیم  يور  هدایز  نانچ  ندرک  هراختـسا  رد  دارفا  زا  یـضعب  - 4
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. تسین رّسیم  اهنآ  يارب  هراختسا  نودب  يراک  چیه  هب  مادقا  هک  ياهنوگ  هب  دنوشیم ، دیدش  یگتسباو  ساوسو و  عون  کی  راتفرگ 
1176 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

لقع و دنهدب و  تسد  زا  ار  سفن  هب  دامتعا  باختنا و  تردق  ددرگ و  فیعـضت  اهنآ  هشیدـنا  رکف و  لالقتـسا  هک  دوشیم  ببـس  رما  نیا 
. دنهد رارق  یهّجوتیب  دروم  تسا  ناسنا  ناج  نورد  رد  راگدرورپ  نازورف  غارچ  تسا و  یهلا  گرزب  تمعن  کی  هک  ار  درخ 

ناریح و ناسنا  یتسار  هب  هک  اـجنآ  رد  ینعی  میتفگ . ـالاب  رد  هک  درک  يدراوم  هب  رـصحنم  ار  هراختـسا  درک و  زیهرپ  ًاّدـج  دـیاب  رما  نیا  زا 
. دنراذگیم وا  ياپ  شیپ  ینشور  هار  نارواشم  هن  دریگب و  میمصت  دوخ  هشیدنا  اب  دناوتیم  هن  دوشیم ؛ نادرگرس 

رتشیب حیضوت  يارب  هک  دراد  دوجو  نآ  يارب  يربتعم  ّهلدا  هک  یلاح  رد  دننکیم ، دیدرت  هراختسا  دانـسا  رابتعا  رد  ناهاگآان  زا  یـضعب  - 5
. دینک هعجارم  هعرق  هدعاق  لیذ  دلج 1 ، هیهقفلا » دعاوقلا   » باتک هب 

اب درک  هراختـسا  هاگ  ره  ای  دـنکن  هراختـسا  ای  ناسنا  تسا  راوازـس  یلو  تسین ، بجاو  هراختـسا  هب  لمع  ّکشیب  هکنیا : هتکن  نیرخآ  - 6
ار نآ  تبثم  هجیتن  ًاّنئمطم  هک  دور  شیپ  فده  يوس  هب  راوتـسا  ياهماگ  اب  دـهدن ؛ هار  دوخ  هب  دـیدرت  دـنک و  لمع  نآ  هب  ادـخ  رب  لّکوت 

. میاهدومزآ اهراب  اهراب و  ًاصخش  ار  عوضوم  نیا  ام  میاهتفگ  ثحب  زاغآ  رد  هک  هنوگنامه  دید و  دهاوخ 
***

1179 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ناگدرم هب  طوبرم  بادآ  ماکحا و  مهد : شخب 

ترخآ يوس  هب  رفس  ایند و  یگدنز  نایاپ  همّدقم :

سفق نیا  شحور  غرم  دیاب  دوز  ای  رید  تسا و  نامهیم  رفاسم و  ناهج  نیا  رد  هرخألاب  دنک - ینالوط  رمع  ردق  ره  دشاب و  هک  ره  ناسنا -
نآ اب  تفای و  دهاوخ  اج  نآ  رد  ار ، دوخ  لامعا  مامت  هجیتن  ناسنا  هک  ییاج  دباتشب ؛ یقاب  راید  هب  دنک و  زاورپ  ناهج  نیا  زا  دنکـشب و  ار 

 ) دوب دهاوخ 
ُهَرَی  ًاّرَش  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  ُهَرَی * ًاْریَخ  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف 

تمحر راوـج  رد  و  میدـنبرب ، مشچ  ناـهج  نـیا  زا  هدـش ، هدـیزرمآ  ناـهانگ  تانـسح و  زا  رپ  تـسد  اـب  اـم  هـمه  هـکنآ  دـیما  [ 1825 (.]
. میهن ماگ  وا  برق  طاسب  رب  میریگ و  رارق  شمارآ  تیاهن  رد  راگدرورپ 

یلو یتخبـشوخ ؛ ییانـشور و  رون و  زا  ّولمم  یناهج  هب  تسا  ياهچیرد  هکلب  تسین ، كانتـشحو  اهنت  هن  ناکاپ  ناراـکوکین و  يارب  گرم 
يزورهیـس و یتخبدـب و  زاغآرـس  نانآ ، يارب  هک  ارچ  تسا ، كانتـشحو  زیگنامغ و  راکهنگ ، ناتـسرپایند  نارگمتـس و  ناگدولآ و  يارب 

. دشابیم دناهتخورفا ، دوخ  تسد  اب  ار  نآ  ياههلعش  هک  یشتآ  نایم  رد  يراتفرگ 
هراومه هک  تسا  نیا  دنیبن ، نایز  نآ  زا  دوش و  ورهبور  نآ  اب  هناعاجـش  دـسرتن و  گرم  زا  زگره  ناسنا  هکنیا  يارب  هار  نیرتهب  نیاربانب ،

هتفگ هب  هک  دـشاب  كاپ  نانچ  دـیادزب و  ار  تیـصعم  راگنز  هحلاص ، لامعا  لقیـص  اب  دـیوشب و  هاـنگ  یگدولآ  زا  هبوت  بآ  اـب  ار  لد  حول 
: » مالسلا هیلع  یلع  نایقّتم  يالوم 

[1826 «] ََّیلِإ ُتْوَْملا  َجَرَخ  ْوأ  ِتْوَْملا  َیلِإ  ُْتلَخَد  ِیلابُأ  ام  ِهَّللاَوَف 
: دیآ وا  يوس  هب  گرم  ای  دورب ، گرم  غارس  هب  وا  هک  دنکن  یتوافت  وا  يارب 
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! گنت گنت  مریگب  ششوغآ  رد  اتيآ  نم  دزن  وگ  تسا  درم  رگا  گرم 
گنر ! گنر  دناتس  یقلد  نمز  وانادواج  مناتس  یناج  وا  زا  نم 

. میوریم شخب  نیا  بلاطم  غارس  هب  قح  فطل  زا  دادمتسا  اب  هاتوک و  همّدقم  نیا  اب 

ناگدرم زا  نتفرگ  تربع  - 1

بلط هحتاـف و  يارب  [ ) 1827] روـبق لـها  تراـیز  دـش ، هریچ  ناـسنا  بلق  رب  هودـنا  مغ و  ناـمز  ره  هک  تسا  هدیـسر  هبرجت  هب  هلأـسم  نیا 
ياج ناسنا  هک  یماـگنه  اذـل  تسا ، يّداـم  روما  ببـس  هب  ًاـبلاغ  مدرم ، ياههودـنا  مغ و  هک  ارچ  دـیادزیم ؛ لد  زا  ار  مغ  ناـنآ ) شزرمآ 

: هک دنادیم  دنیبیم و  ار  يدبا  هاگمارآ 
تسا ! نیا  یتسه  لزنم  نیرخآیسرب  اج  ره  هب  یشاب و  هک  ره 

اب نفک  کی  اهنت  هتـشاذگ ، ار  زیچ  همه  اهنآ ، همه  دنمتردق  فیعـض و  دنمتورث ، ریقف و  زا  ناینیـشیپ  زا  یمیظع  لیخ  دـنکیم  هدـهاشم  و 
یمک اب  تسا و  هدوهیب  يو  ياههودنا  مغ و  مامت  هک  دباییمرد  دربیم و  یپ  دوخ  هابتـشا  هب  دناهدیمرآ ، اهكاخ  ریز  رد  و  دناهدرب ؛ دوخ 

. دوشیم هتشادرب  وا  زا  مغ  هودنا و  راب  رّکفت ، هشیدنا و 
: افصاب رعاش  نآ  دیوگیم  شوخ  هچ 

ناگدرم  یگیاسمه  هب  تفرناگدرسفا  فص  رد  یلد  هدنز 
كاپ  حور  ره  تسج ز  اقب  حوركاپ  حول  ره  دناوخ ز  انف  ِفرح 

لاؤس  یهار  ِرس  رب  وا  زا  درکلاح  شیتفت  یپ  یسانشراک 
؟ ارچ ندیشک  هدرم  يوس  تخر  ؟ ارچ ندیمر  هدنز  زا  همه  نیاک 

دنردنا كاخ  هت  ناداهن  كاپدنردنا  كاغم  هب  نادیلپ  تفگ 
؟ نیشنمه موش  هدرم  اب  هچ  ِرهبنیمز  ِيور  هب  دننالد  هدرم 

یگدرسفا ! لد  هدرسفا  تبحصیگدرم  دهد  هدرم  یمدمه 
دناهدنز لد  هب  هدرم ، نت  هب  هچرگدناهدنکارپ  هک  نانآ  لِگ  ریز 

نیا  زا  شیپ  ارچ  نوچ و  ره  هتسبنیا  زا  شیپ  ارم  دوب  یلد  هدرم 
! ناشکاخ ارم  تسا  تایح  بآناشکاپ  رظن  زا  مدش  هدنز 

؟ میوش هدامآ  ترخآ  رفس  يارب  هنوگچ  - 2

رفس يارب  ار  دوخ  هشیمه  دنموربآ - تایح  يارب  ششوک  شالت و  نیع  رد  تسا - مزال  یناملسم  ره  رب 
1181 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

- دراد هّمذ  رب  هک  ار  یقوقح  هبوت و  ناهانگ  زا  دیاب  نیاربانب ، دـهدیمن . ربخ  گرم  هک  ارچ  دزاس ، هدامآ  يدـبا  يارـس  هب  لاقتنا  ترخآ و 
مزال دنـسریم ، يریپ  ّنس  هب  ای  دننکیم و  هدهاشم  دوخ  رد  ار  گرم  راثآ  هک  یناسک  ًاصوصخم  دـیامن ؛ ادا  قلخ - ادـخ و  قوقح  زا  ّمعا 

. دنیامن تیاعر  ار  روما  نیا  نارگید ، زا  شیب  تسا 
، روما نیا  لاثما  هدومن و  ییوگدب  یـسک  زا  هدرب و  ار  یناملـسم  يوربآ  هتخاس ، عیاض  ار  یـسک  ّقح  ای  هداد ، رازآ  ار  یـسک  رگا  نینچمه 
دایرف و درادن و  ناربج  يارب  یهار  گرم ، زا  سپ  اریز  دیامن ؛ یضار  ار  نانآ  دبلطب و  تیّلح  قح ، نابحاص  زا  دیامن و  ناربج  تسا ، مزال 
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. تسا هدیافیب  روما ، نیا  ناربج  ایند و  هب  تشگزاب  يارب  وا  سامتلا 
هچراپ هعطق  دنچ  نیمه  دربیم ، دوخ  اب  ایند  لام  زا  هک  ار  هچنآ  تیاهن  رد  هک  دـنادب  دـشاب و  هتـشاد  هدامآ  ار  شنفک  تسا  راوازـس  یّتح 

نفک نآ  هب  هک  نامز  ره  دوب و  دهاوخن  نالفاغ  زا  دـشاب ، وا  اب  شاهناخ  رد  شنفک  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا ! هداس 
يارب شلاوما  ثلث  هب  تبـسن  صوصخ  هب  دـنک ، ّتیـصو  هک  تسا  بساـنم  نینچمه  [ 1828 !«.] دوشیم هتـشون  هنـسح  وا  يارب  دنک ، هاگن 

نآ ربارب  رد  هثرو  دـنکن ، ثلث  هب  ّتیـصو  رگا  اریز   ) رگید ریخ  ياـهراک  و  دـنمزاین - ناـشیوخ  هژیو  هب  نادنمتـسم - ارقف و  هـب  یگدیـسر 
نیا يارب  لاوما ، نآ  زا  هک  دیامن  ّتیصو  دهد ، ماجنا  دناوتیمن  هک  دراد  هدهع  رب  یتاراّفک  ای  اضق و  هزور  زامن و  رگا  و  دنتـسین ) لوئـسم 

. دنیامن هدافتسا  روما 
. دهد رارق  ینیما  ِتسرپرس  نانآ  يارب  دراد ، یکچوک  نادنزرف  رگا 

هدش تیاور  اریز  دـیامنن ؛ یهّجوتیب  نآ  هب  تبـسن  دـنک و  ّتیـصو  هک  ناسنا  يارب  تسا  بحتـسم  تسا : هدومرف  یـسوط » خیـش   » موحرم
«. دشاب شرتسب ) رانک  و   ) شرس ریز  شتّیصو  هکنآ  رگم  درواین ، حبص  هب  ار  بش  ناسنا  يارب  تسا  راوازس   » هک تسا 

، دنکن یبوخ  ّتیصو  شگرم  ماگنه  هب  سک  ره  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  دیازفایم : یـسوط  خیش 
مدرم دسر و  ارف  شگرم  تسا  کیدزن  هک  یتقو  : » دومرف درک  ّتیـصو  دـیاب  هنوگچ  دندیـسرپ : تسا .» وا  تّورم  لقع و  رد  یتساک  هناشن 

: دیوگب ًاتمّدقم ،)  ) دندش عمج  وا  دزن 
َنمْحَّرلا  ِةَداهَّشلا ، َو  ِْبیَْغلا  َِملاع  ِضْرَْألاَو ، ِتاومَّسلا  َرِطاف  َّمُهَّللا 

هدنیاشخب  راکشآ و  ناهنپ و  ياناد  نیمز و  اهنامسآ و  هدنروآ  دیدپ  يادخ  يا 
، ََکل َکیرَشال  َكَدْحَو  َْتنا ، اَّلا  َهلاال  ْنا  ُدَهْشا  ّینا  َْکَیلا  ُدَهْعا  ّینا  َمیحَّرلا ،

دشابیمن وت  يارب  ییاتمه  ياهناگی و  تسین و  وت  زج  يدوبعم  هک  مهدیم  یهاوگ  مدنبیمنامیپ و  وت  اب  نم  نابرهم ،

1182 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ٌۀَِیتآ َۀَعاَّسلا  َّنا  َو  َُکلوُسَر ، َو  َكُْدبَع  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللایَّلَص  ًادَّمَُحم  َّناَو 

تمایق  و  تسوت ، هداتسرف  هدنب و  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم  انامه  و 
َۀَّنَْجلا َّنا  َو  ٌّقَح ، َباسِْحلا  َّناَو  ِرُوبُْقلا ، ِیف  ْنَم  ُثَْعبَت  َکَّنا  َو  اهیف ، َْبیَرال 

تشهب  لامعا و  هبساحم  هک ) مهدیم  یهاوگ   ) و ینازیگنایم ، رب  ار  ناگدرم  وت  دمآ و  دهاوخ  کش  یب 
، ٌّقَح ِحاکِّنلا  َو  ِبَرْشَْملاَو  ِلَکْأَْملا  َنِم  ِمیعَّنلا  َنِم  اهیف  َتْدَعَو  ام  َو  ٌّقَح ،

تسا  قح  ياهدومرف  هدعو  هک  جاودزا  اهیندیماشآ و  اهیندروخ و  زا  هچنآ  تسا و  قح 
َمالْسِْإلا  َّناَو  َْتفَصَو ، امَک  َنیّدلا  َّنا  َو  ٌّقَح ، َنامیْإلا  َّنا  َو  ٌّقَح ، َراَّنلا  َّنا  َو 

هک  تسا  نامه  مالسا  و  يدومن . فیصوت  هک  تسا  نامه  نید  و  تسا ، قح  نامیا  خزود و  و 
ُهَّللا  َْتنا  َکَّنا  َو  َْتلَْزنا ، امَک  َنآرُْقلا  َّنا  َو  َْتُلق ، امَک  َلْوَْقلا  َّنا  َو  َتْعَرَش ، امَک 

يادخ  نامه  وت  یتسار  هب  يدومرف و  لزان  هک  تسا  نامه  نآرق  یتفگ و  وت  هک  تسا  نامه  نخس  يدومن و  عیرشت 
، ًّابَر َِکب  ُتیضَر  ّینا  اْینُّدلا ، ِراد  یف  َْکَیلا  ُدَهْعا  ّینا  َو  ُنیبُْملا ، ُّقَْحلا 

تیراگدرورپ  هب  مدونشخ  هک  مدنبیم  نامیپ  وت  اب  ایند  رد  ایادخ  يراکشآ و  قح و  رب 
ِنآْرُْقلِابَو  ًاِّیلَو ، ٍِّیلَِعبَو  ًاِّیبَن ، ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَحُِمبَو  ًانید ، ِمالْسِْإلِابَو 

نآرق  ینامسآ )  ) باتک یلع و  تماما  و  داب - شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم - يربمایپ  مالسا و  نید  و 
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یتَِقث  َْتنا  َّمُهَّللا  یتَِّمئا  ُمالَّسلا  ُمِْهیَلَع  َو  ِْهیَلَع  َکِِّیبَن  ِْتَیب  َلْها  َّنا  َو  ًاباتِک ،
مهاگ  هیکت  ییوت  ایادخ  دننم ، ناماما  داب - ناشیا  رب  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  تربمایپ - نادناخ  هک  نیا  و 

یب  ُلِْزنَت  یتَّلا  ِرُومُْألا  َْدنِع  یتَّدُعَو  یَتبْرُک  َْدنِع  یئاجَر  َو  یتَّدِش  َْدنِع 
، دیآیم شیپ  نم  رب  هچنآ  رد  ماهریخذ  يراتفرگ و  رد  مدیما  یتخس و  رد 

، ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  یئابآ  ُهلا  َو  یهلا  َو  یتَمِْعن  یف  یِّیلَو  َْتناَف 
تسرف  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  مناردپ ، نم و  دوبعم  متمعن و  رد  رایتخا  بحاص  ییوت  سپ 

ْلَعْجاَو  یتَشْحَو  يْربَق  یف  ِْسناو  ًاَدبا ، ٍْنیَع  َۀَفْرَط  یسْفَن  یلا  یْنلِکَتالَو 
شاب  متشحو  نیشنمه  مربق  رد  و  راذگماو ، مدوخ  هب  یندز  مه  رب  مشچ  هزادنا  هب  و 

. ًاروُْشنَم َكاْقلا  َمْوَی  ًاَدْهَع  َكَْدنِع  یل 
. هد رارق  تدزن  رد  هدرتسگ  ینامیپ  ترادید  زور  رد  میارب  و 

دنک ّتیصو  دهاوخیم ، هک  يزور  رد  ادخ ، اب  تسا  ّتیم  نامیپ  دهع و  نیا  : » دومرف همادا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
1183 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

(. دیوگب ار  دوخ  ياهّتیصو  سپس  [ ) 1829 «.] تسا مزال  یناملسم  ره  رب  ّتیصو  و 
زا شیب  هک  دنهد  تیاضر  هثرو  همه  هک  نآ  رگم  تسین ، ذفان  ًاعرـش  اریز  دنکن ، ّتیـصو  دوخ  لاوما  ثلث  زا  شیب  دشاب  هتـشاد  هّجوت  دیاب 

یلو دوشیم ؛ میسقت  ثرا  نوناق  قبط  لام ، هدنامیقاب  موس  ود  اریز  دشابیمن ؛ زیاج  زین  هثرو  زا  یـضعب  ندرک  مورحم  دنک و  ّتیـصو  ثلث 
. دنک ّتیصو  تسوا  هّجوت  دروم  ای  دنراد  يرتشیب  زاین  هک  يدارفا  يارب  ار  شلاوما  موس  کی  ّدح  ات  دناوتیم 

رضتحم نیلاب  رب  - 3

وا و  داد ؛ هّجوت  يروما  هب  ار  رضتحم  دیاب  ماگنه ، نآ  رد  تسا . یساّسح  لاح  نیع  رد  لکشم و  رایسب  ِنامز  نداد ، ناج  راضتحا و  ماگنه 
. تشاذگن اهنت  ار 

. دنهد رّکذت  وا  هب  ار ، دنوادخ  مدرم و  هبجاو  قوقح  يادا  وا ، فطل  هب  نامیا  ادخ ، هب  هّجوت  هبوت ،
: » دناوخب رّرکم  روط  هب  ار  اعد  نیا  رضتحم  دوش ، راکشآ  راضتحا  راثآ  هک  یتقو  : » دسیونیم یسلجم » هماّلع   » موحرم

َِکتَعاط  ْنِم  َریسَْیلا  یِّنِم  ْلَْبقا  َو  َِکتَیِصْعَم ، ْنِم  َریثَْکلاَِیل  ْرِفْغا  َمُهَّللا 
. ددرگ ناسآ  وا  رب  نداد  ناج  هکنیا  ات  امرف .» لوبق  ارم  كدنا  ياهتعاط  شخبب و  ارم  دایز  ناهانگ  ادنوادخ !  ؛

« تاّفاص  » و سی »  » ياههروس ًاصوصخم  دنناوخب ؛ نآرق  اعد و  دنشاب و  وا  دزن  دنراذگب ، اهنت  ار  وا  دیابن  نادنزرف  ناشیوخ و  تلاح  نیا  رد 
. ار

راهطا هّمئا  تماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلاسر  هب  رارقا  دـنوادخ و  لـالج  لاـمج و  تافـص  دـیحوت و  هب  داـقتعا  نینچمه ،
 » هملک و  دننک ...  نیقلت  يو  هب  دنیامن و  وگزاب  وا  يارب  ار  تاداقتعا  ریاس  و  خزود ، تشهب و  داعم و  هب  داقتعا  مالسلا و  مهیلع 

« ُهَّللا اَّلا  َهلا  ال 
 » وا رخآ  نخس  سک  ره  هک  تسا  هدمآ  يربتعم  ثیدح  رد  اریز  دیوگب ؛ زین  وا  دنیامن و  نیقلت  وا  هب  رایسب  ار 

ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ال 
. دوشیم تشهب  لخاد  دشاب ، « 

. دنروآ يور  وا  هب  تمحر ، ناگتشرف  ات  دننادرگرب ، هلبق  يوس  هب  ار  رضتحم  ياپ 
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رد ار  وا  دـنربب و  درازگیم ، زاـمن  نآ  رد  هک  یناـکم  هب  ار  وا  دـشاب ، راوشد  حور  ضبق  ّتیم  رب  رگا  هک  تسا  هدـمآ  يربـتعم  ثیدـح  رد 
. ددرگ ناسآ  وا  رب  حور  ضبق  ات  دنراذگب ، شزامن  هاگیاج 
. دنراذگن رضتحم  ندب  رب  ینیگنس  زیچ  راضتحا ، ماگنه  هب 

هب ار  جَرَف  تاملک  نیا  دیدرک ، هدهاشم  نداد ، ناج  تقو  رد  ار  یسک  هاگره  تسا : هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
: دینک نیقلت  وا 

1184 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
َِبر  ِهَّللا  َناْحبُس  ُمیظَْعلا ، ُِّیلَْعلا  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ال  ُمیرَْکلا ، ُمیلَْحلا  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ال 

راگدرورپ هک  يدنوادخ  تسا  هّزنم  كاپ و  تسین ، تمظع  اب  رترب و  يادخ  زج  يدوبعم  تسین ، راوگرزب  رابدرب و  يادخ  زج  يدوبعم 
َِبر  َو  َّنُهَْنَیب  ام  َو  َّنِهیف  ام  َو  ِْعبَّسلا ، َنیضَرَْألا  ِّبَرَو  ِْعبَّسلا ، ِتاومَّسلا 

راگدرورپ تساهنآ و  نایم  اهنآ و  رد  هچنآ  و  هناگ ، تفه  ياهنیمز  هناگ و  تفه  ياهنامسآ 
. َنیَملاْعلا ِّبَر  ِهَّلل  ُدْمَْحلاَو  ِمیظَْعلا ، ِشْرَْعلا 

. تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس  تسا و  تمظع  اب  شرع 
: دنیامن نیقلت  رضتحم  هب  ار  اعد  نیا  حور ، ضبق  یناسآ  يارب  تسا  ّتنس  نینچمه 

یِّنَع  ُفْعاَو  َریسَْیلا ، یِّنِم  ْلَْبقا  ِریثَْکلا ، ِنَع  وُفْعَیَو  َریسَْیلا ، ُلَبْقَی  ْنَم  ای 
( هانگ  ) زا ریذپب و  نم  زا  ار  مک  لمع )  ) نیا يرذگیمرد ، ناوارف  هانگ )  ) زا هتفریذپ و  ار  كدنا  لمع )  ) هک يا 

. ُمیحَّرلا ُروُفَْغلا  َْتنَأ  َکَّنا  َریثَْکلا ،
. ینابرهم هدنزرمآ و  رایسب  وت  هک  ارچ  رذگرد  مناوارف 

دندنبب و ار  شاهناچ  دـنراذگ و  مه  رب  ار  شناهد  داد ، ناج  رـضتحم  هک  یتقو  تسا  ّتنـس  : » دـیازفایم همادا  رد  یـسلجم » هماّلع   » موحرم
دنناشوپب و ياهچراپ  اب  ار  وا  و  دشابن ) امندب  وا  ندب  هرهچ و  هرظنم  ات   ) دنشکب شیاهولهپ  رب  ار  شیاهتـسد  دنروآ و  مهرب  ار  شیاهمـشچ 

[1830 «.] دنناوخب نآرق  وا  دزن 

تاوما زامن  نفد و  نفک و  بادآ  - 4

هراشا

. دننک مادقا  يو  نفد  تامّدقم  نتخاس  مهارف  زیهجت و  يارب  نینمؤم  تفر ، ایند  زا  یناملسم  یتقو 
. دنوش رضاح  يو  رب  زامن  وا و  مارتحا  هزانج و  عییشت  يارب  ات  دنزاس ، ربخ  اب  ار  نانمؤم  تسخن 

دـنرازگب و زامن  وا  رب  دـنوش و  رـضاح  يو  هزانج  رب  ات  دـنهد  عالطا  ار  نمؤم  ناردارب  هک  تسا  راوازـس  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
: تسا مزال  عوضوم  دنچ  هب  هّجوت  اجنیا  رد  [ 1831 «.] دنربب باوث  نارضاح  مه  ّتیم و  مه  ات  دننک ، رافغتسا  وا  يارب 

تّیم لسغ  لّوا :

: داد لسغ  هس  ار  ّتیم  دیاب 
. صلاخ بآ  اب  لسغ  - 3 روفاک ؛ بآ  اب  لسغ  - 2 ردس ؛ بآ  اب  لسغ  - 1

1185 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
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ار فرظ  هاـگنآ  دـنهدیم ، لـسغ  ار  ّتیم  ردـس ، هب  طوـلخم  بآ  اـب  تسخن  بیترت ، هب  دـننکب و  هَّللا  یلا  ۀـبرق  ّتین  یلـسغ  ره  يارب  دـیاب 
، دشابن روفاک  رثا  ات  دنیوشیم  اًلماک  ار  فرظ  مه  زاب  دنهدیم . لسغ  ار  يو  روفاک ، هب  طولخم  بآ  اب  سپـس  دورب  ردس  رثا  ات  دـنیوشیم 

. دنهدیم لسغ  صلاخ  بآ  اب  ار  ّتیم  موس ، هبترم  رد  هاگنآ 
ّسم  » لسغ دیاب  راک ، نایاپ  زا  سپ  زین ، هدنهدلسغ  صخش  [ 1832 .] دننک کشخ  زیمت ، ياهلوح  هچراپ و  اب  ار  ّتیم  لسغ ، نایاپ  زا  سپ 

. دشاب هداد  لسغ  نآ  دننام  شکتسد و  اب  هکنیا  رگم  دنک ، ّتیم »

ندرک نفک  مود :

: دننک نفک  هچراپ  هس  اب  ار  ّتیم  هک  تسا  بجاو 
دسرب اپ  يور  ات  هنیس  زا  هک  تسا  رتهب  دناشوپیم و  ار  وناز  ات  فان  زا  هک  تسا  گنل  لّوا :

. دناشوپیم ار  ندب  فارطا  مامت  قاس و  فصن  ات  هناش  ِرس  زا  هک  تسا  نهاریپ  مود :
هب نآ  يانهپ  دـشاب و  نکمم  نآ  رـس  ود  نتـسب  هک  ياهنوگ  هب  دـناشوپیم  ار  ندـب  همه  هک  تسا  يرـساترس  مان  هب  دـنلب ، ياهچراپ  موس :

طونح موس : [ 1833 .] دریگ رارق  رگید  فرط  يور  نآ  فرط  کی  هک  دشاب  ياهزادنا 
اهوناز و رـس  اهتسد ، فک  یناـشیپ ،  ) هدجـس هناـگتفه  ياـهلحم  هب  ینعی  دـننک ؛ طونَح »  » ار ّتیم  تسا  بجاو  لـسغ ، ناـیاپ  زا  سپ 

نفک لسغ و  زا  سپ  [ 1834 .] دنراذگب اضعا  نیا  يور  روفاک  يرادقم  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  دنلامب ، روفاک  اهاپ ) گرزب  تشگنا  ودِرس 
. دنربب زامن  يارب  ار  ّتیم  طونح ، و 

تّیم زامن  مراهچ :

هراشا

رگا ینعی  تسا  ییافک  بجاو  بجاو ، نیا  دـنوش و  رـضاح  وا  زامن  يارب  دندینـش ، ار  یناملـسم  گرم  ربخ  یتقو  تسا  مزال  ناناملـسم  رب 
. دشابیم ییافک  بجاو  زین  وا  نفد  نفک و  لسغ و  دوشیم . طقاس  هّیقب  زا  دنهد ، ماجنا  یهورگ  ای  رفن  کی 

لاس شـش  زا  رتمک  هک  غلابان  هّچب  رب  بجاو ، طایتحا  ربانب  دنناوخب و  ّتیم  زامن  دشاب ، غلاب  هک  هعیـش ، ناملـسم و  ّتیم  ره  رب  تسا  بجاو 
. دنناوخب زامن  زین  دشاب ، هتشادن 

زا دـنناوخیم  نارگید  رگا  و   ) تسا یلوا  نارگید  زا  شرـسمه  هب  تبـسن  رهوـش  تسا و  وا  ثراو  ّتیم ، رب  زاـمن  يارب  دارفا ، نیرتراوازس 
هب  هزانج  رس  و  دناوخب ، هلبق  هب  ور  ار  زامن  رازگزامن ، تسا  بجاو  دنریگب .) هزاجا  اهنآ 
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. دنناباوخب تشپ  رب  ار  ّتیم  و  دشاب ، رازگزامن  پچ  تمس  هب  وا  ياپ  تسار و  تمس 

روما نیا  تسا  رتهب  یلو  تسین  مزال  مّمیت ، لسغ و  ای  وضو  نتـشاد  سابل و  ندـب و  ندوب  كاپ  ینعی  تسین ؛ طرـش  تراهط  ّتیم  زامن  رد 
. دوش تیاعر 

ّتیم رگا  دتـسیاب و  وا  تماق  طسو  يورهبور  دناوخیم  زامن  وا  رب  يدارف  هک  یـسک  ای  تعامج  ماما  تسا ، درم  ّتیم  رگا  تسا ، بحتـسم 
شفک يور  دــنروآرد و  شفک  زا  ار  اـپ  اًـلثم  دــنناوخب ؛ زاــمن  هنهرباــپ  هـک  تـسا  بحتــسم  و  دریگ ، رارق  شاهنیــس  لــباقم  تـسا  نز 

(. تسا هدمآ  لئاسملاحیضوت  رد  هک  يرگید  روما  و  [ ) 1835] دنراذگب

: تّیم زامن  روتسد 
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. تسا یفاک  دیوگب ، بیترت  نیا  هب  ار  ریبکت  جنپ  رازگزامن  رگا  دراد و  ریبکت  جنپ  ّتیم  زامن 
: دیوگب لّوا  ریبکت  نتفگ  ّتین و  زا  دعب 

: دیوگب مود  ریبکت  زا  دعب  و  ِهَّللا . ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنا  ُدَهْشا  َو  ُهَّللا ، اَّلا  َهلا  ْنا ال  ُدَهْشا 
.**************** تسادخ هداتسرف  دّمحم  هک  مهدیم  یهاوگ  تسین و  ادخ  زج  يدوبعم  هک  مهدیم  یهاوگ 

ْرِفْغا َّمُهَّللا  دیوگب : موس  ریبکت  زا  دعب  و  ٍدَّمَُحم . ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
ایادخ تسرف *******************. دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ 

ار ناـــمیا  اـــب  نادرم  ناـــنز و  سپــــس  ِتِّیَْملا . اَذـــِهل  ْرِفْغا  َّمــُـهَّللا  دـــیوگب : مراـــهچ  ریبـــکت  زا  دــــعب  و  ِتاـــنِمْؤُْملاَو . َنینِمْؤــُْـمِلل 
.** زرمایب ار  ّتیم  نیا  ایادخ  زرمایب *****************.

اَّلا َهلا  ْنا ال  ُدَهْشا  دیوگب : لّوا  ریبکت  ّتین و  زا  دعب  هک  تسا  نآ  رتهب  یلو  دیوگب . ار  مجنپ  ریبکت 
زج يدوبعم  هک  مهدیم  یهاوگ  ************************************ 

ِقَْحلِاب  ُهَلَسْرا  ُُهلوُسَر ، َو  ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنا  ُدَهْشا  َو  َُهل ، َکیرَش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا ،
يارب  قح  هب  ار  وا  هک  تسوا  هداتسرف  هدنب و  دّمحم  هک  مهدیم  یهاوگ  درادن و  یکیرش  تسا و  هناگی  تسین ، ادخ 

یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  دیوگب : مود  ریبکت  زا  دعب  ِۀَعاَّسلا * ِيَدَی  َْنَیب  ًاریذَن  َو  ًاریَشب 
رب ایادخ  داتسرف **************. تمایق  زا  شیپ  میب  تراشب و 

ًادَّمَُحم ْمَحْراَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ْكِراب  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم 
، نک محر  شنادناخ  دّمحم و  رب  هد و  تکرب  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و 
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ِلآ  َو  َمیهاْربا  یلَع  َتْمَّحََرت  َو  َتْکَراب  َو  َْتیَّلَص  ام  ِلَْضفاَک  ٍدَّمَُحم ، َلآَو 

شنادناخ  میهاربا و  رب  هک  یتمحر  تکرب و  دورد و  نیرترب  دننام 
َنیلَسْرُْملاَو  ِءآِیْبنَْألا  ِعیمَج  یلَع  ِّلَص  َو  ٌدیجَم ، ٌدیمَح  َکَّنا  َمیهاْربا ،

تسرف  دورد  تناگداتسرف  ناربمایپ و  یمامت  رب  و  یشیاتس ، هتسیاش  هدوتس و  وت  هک  ارچ  ياهداتسرف ،
َنیِملْسُْملاَو  ِتانِمْؤُْملاَو ، َنینِمْؤُْمِلل  ْرِفْغا  َّمُهَّللا  دیوگب : موس  ریبکت  زا  دعب  * 

، زرمایب ار  ناملسم  نامیا و  اب  نانز  نادرم و  ایادخ  ************* 
، ِتاْریَْخلِاب ْمُهَْنَیب  َو  انَْنَیب  ِْعبات  ِتاْومَْألاَو ، ْمُْهنِم  ِءآیْحَْألا  ِتاِملْسُْملاَو ،

، هد دنویپ  اهیکین  هلیسو  هب  ار  ناشیا  ام و  نایم  و  ار ، ناشناگدرم  ناگدنز و 
: دیوگب مراهچ  ریبکت  زا  دعب  ٌریدَق * ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنا  ِتاوَعَّدلا ، ُبیُجم  َکَّنا 

.**************** ییاناوت زیچ  ره  رب  ییاههتساوخ و  هدننک  تباجا  وت  هک 
ٍلوُْزنَم  ُْریَخ  َْتنا  َو  َِکب ، َلََزن  َِکتَما ، ُْنباَو  َكِْدبَع ، ُْنباَو  َكُْدبَع  اذه  َّنا  َّمُهَّللا 

، ینابزیم نیرتهب  وت  و  هدمآ ، وت  دزن  هک  تسوت ، زینک  دنزرف  وت و  هدنب  دنزرف  وت و  هدنب  نیا  ایادخ 
ًانِسُْحم َناک  ْنا  َّمُهَّللا  اَّنِم ، ِِهب  ُمَلْعا  َْتنا  َو  ًاْریَخ ، اَّلا  ُْهنِم  ُمَْلعَن  اَّنا ال  َّمُهَّللا  ِِهب ،

تسا  راکوکین  رگا  ایادخ  يرتهاگآ  وا  هب  ام  زا  وت  میرادن و  غارس  وا  زا  یکین  ریخ و  زج  ام  ایادخ 
ُْهلَعْجا  َّمُهَّللا  َُهل ، ْرِفْغاَو  ُْهنَع  ْزَواجَتَف  ًائیسُم  َناک  ْنا  َو  ِِهناسْحا ، یف  ْدِزَف 
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رد ار  وا  ایادخ  زرمایب ، ار  وا  رذگرد و  وا  زا  تسا  راکهنگ  رگا  ازفایب و  شایکین  رب 
ُهْمَحْراَو  َنیِرباْغلا ، ِیف  ِِهلْها  یلَع  ُْفلْخاَو  َنیّیِّلِع ، الْعا  یف  َكَْدنِع 

وا رب  تینابرهم  هب  و  شاب ، نیشناج  شاهداوناخ  يارب  ناگدنامزاب  نایم  رد  و  هد ، ياج  دوخ  دزن  نیّیلع  العا 
. دنک مامت  ار  زامن  ُرَبْکا و  ُهَّللا  دیوگب : سپس  َنیمِحاَّرلا * َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب 

(********* زیچ همه  زا   ) تسا رتگرزب  ادخ  نانابرهم ********* نیرتنابرهم  يا  نک  محر 
ُۀَْنباَو َكِْدبَع ، ُۀَْنباَو  َُکتَما ، ِهِذه  َّنا  َّمُهَّللا  دیوگب : مراهچ  ریبکت  زا  دعب  دشاب  نز  ّتیم  رگا 

وت هدنب  رتخد  تسوت و  زینک  نیا  ایادخ  ********************** 
، ًاْریَخ اَّلا  اْهنِم  ُمَْلعَن  اَّنا ال  َّمُهَّللا  ِِهب ، ٍلوُْزنَم  ُْریَخ  َْتناَو  َِکب ، َْتلََزن  َِکتَمَأ ،

، مینادیمن وا  زا  یکین  ریخ و  زج  ام  ایادخ  ینابزیم ، نیرتهب  وت  و  هدمآ ، تدزن  هک  تسوت  زینک  و 
َْتناکْنا  َو  اِهناسْحا ، یف  ْدِزَف  ًۀَنِسُْحم  َْتناکْنا  َّمُهَّللا  اَّنِم ، اِهب  ُمَلْعا  َْتناَو 

رگا ازفایب و  شایکین  رد  تسا  راکوکین  رگا  ایادخ  يرتهاگآ  وا  هب  ام  زا  وت  و 
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، َنّییِّلِع الْعا  یف  َكَْدنِع  اْهلَعْجا  َّمُهَّللا  اَهل ، ْرِفْغاَو  اْهنَع  ْزَواجَتَف  ًۀَئیسُم 
، هد ياج  دوخ  دزن  نیّیلع  العا  رد  ار  وا  ایادخ  زرمایب  ار  وا  رذگرد و  وا  زا  تسا  راکهنگ 

. َنیمِحاَّرلا َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب  اهْمَحْراَو  َنیِرباْغلا ، ِیف  اِهلْها  یلَع  ُْفلْخاَو 
. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  نک  محر  وا  رب  تینابرهم  هب  و  شاب ، نیشناج  وا  هداوناخ  نایم  رد  شناگدنامزاب  يارب  و 

ْرِفْغا َّمُهَّللا  دیوگب : تسین  مولعم  تسرد  وا  نامیا  عضو  ینعی  تسا  فعضتسم  ّتیم  رگاو 
هک  ار  نانآ  ایادخ  *********************************** 

. ِمیحَْجلا َباذَع  ْمِِهقَو  َکَلیبَس ، اوُعَبَّتاَو  اُوبات  َنیذَِّلل 
. راد هاگن  خزود  باذع  زا  ار  اهنآ  زرمایب و  دندومن  يوریپ  وت  هار  زا  دندرک و  هبوت 

[1836 .] ًارْجا َو  ًاطَرَف  َو  ًافَلَس  اَنل  َو  ِْهیََوبَِأل  ُْهلَعْجا  َّمُهَّللا  دیوگب : دشاب ، غلابان  لفط  ّتیم  رگا  و 
. هد رارق  شاداپ  ببس  هدنریگ و  یشیپ  هداتسرف و  شیپ  زا  ام  يارب  شردام و  ردپ و  يارب  ار  وا  ایادخ  ******************* 

زا دـعب  هک  تسا  هدـش  دراو  یتیاور  رد  و  تعامج 1837 ] ماما  ًاصوصخ  دـنرادرب ، ار  هزانج  ات  دتـسیاب ، دوخ  ياـج  رب  هک  تسا  بحتـسم 
ِةَرِخْألا ِیف  َو  ًۀَنَسَح ، اْینُّدلا  ِیف  اِنتآ  انَّبَر  دیوگب : زامن  زا  تغارف 

امرف تمحرم  یکین  زین  ترخآ  رد  نک و  اطع  یکین  ایند  رد  ام  هب  اراگدرورپ  ******************* 
[1838 .] ِراَّنلا َباذَع  اِنق  َو  ًۀَنَسَح ،
. راد هاگن  شتآ  باذع  زا  ار  ام  و 

تّیم نفد  مجنپ :

ًاجیردت ار  وا  هبترم  هس  ات  دنراذگب و  نیمز  رب  یمدق  دـنچ  رد  ار  نآ  تسا  بحتـسم  دـنهدیم ، تکرح  ربق  يوس  هب  ار  هزانج  هک  یماگنه 
(. دنک ادیپ  یگدامآ  ّتیم  حور  ات   ) دننک ربق  دراو  مراهچ  هعفد  رد  دننک و  کیدزن  ربق  هب 

تماق هزادنا  هب  ار  ربق  تسا  بحتـسم  دننکن و  ادیپ  یـسرتسد  وا  هب  مه  ناگدنرد  دیاین و  نوریب  وا  يوب  هک  دننک  نفد  يروط  دیاب  ار  ّتیم 
ندب و ضرع  فرط  زا  تسا ، نز  رگا  دننک و  ربق  دراو  رـس  فرط  زا  ار  وا  تسا  بحتـسم  تسا  درم  ّتیم  رگا  دننک . دوگ  طسوتم ، ناسنا 
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. دنریگب ربق  يور  ياهچراپ  وا ، ندرک  دراو  ماگنه  هب 
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، َكِْدبَع ُْنبا  َكُْدبَع ، َّمُهَّللا  دوش : هتفگ  دنراذگیم  ربق  کیدزن  ار  ّتیم  یتقو  تسا  بحتسم 
هدنب  دنزرف  هدنب و  ایادخ  ************************************ 

. ِِهب ٍلوُْزنَم  ُْریَخ  َْتنَأ  َو  َِکب ، َلََزن  َِکتَمَأ ، ُْنباَو 
. ینابزیم نیرتهب  وت  هدمآ و  تدزن  تزینک  دنزرف  و 

، َِکب َْتلََزن  َِکتَمَأ ، ُۀَْنبا  َو  َكِْدبَع ، ُۀَْنبا  َُکتَمَأ ، َّمُهَّللا  دیوگب : تسا ، نز  ّتیم  رگا  و 
هدمآ  تدزن  تزینک  رتخد  هدنب و  رتخد  تزینک و  ایادخ  ************** 

. ِِهب ٍلوُْزنَم  ُْریَخ  َْتناَو 
. ینابزیم نیرتهب  وت  و 

ِۀَِّلم یلَع  َو  ِهَّللِاب ، َو  ِهَّللا  ِمِْسب  دنیوگب : دنربب ، ربق  يوس  هب  هک  دنرادیمرب  ار  ّتیم  هک  یتقو 
نید  رب  ادخ و  يرای  هب  ادخ و  مان  هب  *********************************** 

ْحَْتفا  َّمُهَّللا  َِکباذَع ، یلإالَِکتَمْحَر  یلا  َّمُهَّللا  ِِهلآَوِْهیَلَع ، ُهَّللایَّلَص  ِهَّللاِلوُسَر 
ایادخ ربب ) ار  وا  ، ) تباذع يوس  هب  هن  تتمحر ، يوس  هب  ایادخ  داب ،- شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  ادخ - لوسر 

. ِْربَْقلا َباذَع  ُهاَّیِإ  َو  اِنق  َو  ِِتباَّثلا ، ِلْوَْقلِاب  ُْهتِّبَث  َو  ُهَتَّجُح ، ُْهنَِّقل  َو  ِهِْربَق ، یف  َُهل 
. رادهگن ربق  باذع  زا  ار  وا  ام و  رادب و  خسار  تباث  راتفگ  رب  ار  وا  نک و  نیقلت  وا  هب  ار  شدئاقع  هد و  رارق  شیاشگ  شربق  رد  وا  يارب 

(. دنروآ ثنؤم  ار  اهریمض  دشاب ، نز  ّتیم  هک  یتروص  رد  )
زا یـشلاب  دـنراذگب و  كاخ  يور  ار  ّتیم  تروص  دـننک و  زاب  ار  نفک  هرگ  تسا  بحتـسم  دنتـشاذگ ، ربق  لـخاد  ار  ّتیم  هکنآ  زا  سپ 

[1839 .] دنراذگب ربق  رد  وا  هارمه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  زا  يرادقم  تسا ، بحتسم  نینچمه  دنهد ، رارق  وا  رس  ریز  كاخ ،

تّیم نیقلت  - 5

: دنیوگب هبترم  هس  دنهد و  تکرح  ار  وا  دننزب و  ّتیم  هناش  هب  ار  تسار  تسد  تسا  بحتسم  دنناشوپب ، ار  دحل  هکنآ  زا  شیپ 
ٍنالُف  َْنب  َنالُف  ای  ْمَْهفا ، ْعَمْسا 

دنیوگب تسا  نز  ّتیم  رگا  و  دنربب ) ار  شردپ  مان  ّتیم و  مان  نالف ، نب  نالف  ياج  هب  )
. ٍنالُف َْتِنب  َۀَنالُف  ای  یمَْهفا  یعَمْسا ،

: دنهد نیقلت  یمالسا  هّقح  دیاقع  هب  ار  وا  ریز ، بیترت  هب  سپس 
1190 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

ُهَدْحَو  ُهَّللا ، اَّلا  َهلا  ْنا ال  ِةَداهَش  ْنِم  ِْهیَلَع  انَْتقَراف  يذَّلا  ِدْهَْعلا  یَلَع  َْتنا  ْلَه 
هک  تسین  هناگی  يادخ  زج  يدوبعم  هک  نیا  یهاوگ  رب )  ) یتسه يدش  ادج  ام  زا  نآ  رب  هک  ینامیپ  رب  وت  ایآ 

ُدِّیَس َو  ُُهلوُسر ، َو  ُهُْدبَع  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ًادَّمَُحم  َّنا  َو  َُهل ، َکیرَش  ال 
رورس وا و  هداتسرف  هدنب و  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم - هک  نیا  درادن و  ییاتمه 

، َنیّیِصَْولا ُدِّیَس  َو  َنینِمْؤُْملا ، ُریما  ًاِّیلَع  َّنا  َو  َنیلَسْرُْملا ، ُمَتاخ  َو  َنّییِّبَنلا ،
ایصوا رورس  نانمؤمریما و  یلع  هک  نیا  و  تسا ، ناگداتسرف  نیرخآ  ناربمایپ و 
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َِیلَع  َو  َْنیَسُْحلاَو ، َنَسَْحلا  َّنا  َو  َنیَملاْعلا ، یَلَع  ُهَتَعاط  ُهَّللا  َضَرَْتفا  ٌماماَو 
یلع  نیسح و  ماما  نسح و  ماما  هک  نیا  تسا و  هدومن  بجاو  نایناهج  رب  ار  شتعاطا  ادخ  هک  تسا  یماما  و 

، ٍرَفْعَج َْنب  یَسُوم  َو  ٍدَّمَُحم ، َْنب  َرَفْعَج  َو  ٍِّیلَع ، َْنب  َدَّمَُحم  َو  ِْنیَسُْحلا ، َْنب 
رفعج نب  یسوم  دّمحم و  نب  رفعج  یلع و  نب  دّمحم  نیسح و  نب 

، ٍِّیلَع َْنب  َنَسَْحلاَو  ٍدَّمَُحم ، َْنب  َِّیلَعَو  ٍِّیلَع ، َْنب  َدَّمَُحمَو  یسُوم  َْنب  َِّیلَعَو 
یلع  نب  نسح  دّمحم و  نب  یلع  یلع و  نب  دّمحم  یسوم و  نب  یلع  و 
ِهَّللا  ُجَجُحَو  َنینِمْؤُْملا ، ُۀَِّمئا  ْمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَص  َّيِدْهَْملا  َۀَّجُْحلا  َِمئآْقلاَو 

ادخ ياهتّجح  نانمؤم و  نایاوشیپ  داب - ناشیا  رب  ادخ  دورد  هک  يدهم - ترضح  و 
اذا ٍنالُف ، َْنب  َنالُف  ای  ٌراْربا ، ًيَدُه  ُۀَِّمئا  َُکتَِّمئا  َو  َنیعَمْجا ، ِْقلَْخلا  یَلَع 

ینامز  نالف ، رسپ  نالف  يا  دنراکوکین ، تیاده و  نایاوشیپ  وت  نایاوشیپ  دنتاقولخم و  یمامت  رب 
َكالَئَس  َو  یلاعت  َو  َكَرابَت  ِهَّللاِْدنِع  ْنِم  ِْنَیلوُسَر  ِنابَّرَقُْملا ، ِناکَلَْملا  َكاتا 

هرابرد  وت  زا  هدمآ و  وت  دزن  لاعتم  يادخ  ناگداتسرف  بّرقم ، هتشرف  ود  هک 
ْنَع  َو  َِکتَْلِبق ، ْنَع  َو  َِکباتِک ، ْنَع  َو  َِکنید ، ْنَع  َو  َکِِّیبَن ، ْنَع  َو  َکِّبَر ، ْنَع 

هلبق و باتک و  نید و  ربمایپ و  ادخ و 
یَّلَص  ٌدَّمَُحم  َو  ّیبَر  ُُهلالَج  َّلَج  ُهَّللا  امِِهباوَج ، یف  ُْلق  َو  ْفََخت  الَف  َِکتَِّمئا ،

دورد هک  دّمحم - مراگدرورپ و  تمظع  اب  يادخ  وگب : ناشباوج  رد  سرتن و  دندیسرپ ، تناماما 
یتَْلِبق  ُۀَبْعَْکلاَو  یباتِک  ُنآْرُْقلاَو  ینید  ُمالْسِْإلاَو  یِّیبَن  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 

ماهلبق و هبعک  مباتک و  نآرق  منید و  مالسا  مربمایپ و  داب - شنادناخ  وا و  رب  ادخ 
یبَتْجُْملا  ٍِّیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلاَو  یماما  ٍِبلاطیبا  ُْنب  ُِّیلَع  َنینِمْؤُْملاُریماَو 

یبتجم  یلع  نب  نسح  مماما و  بلاطیبا  نب  یلع  نانمؤمریما 
1191 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

َنیِدباْعلا  ُْنیَز  ٌِّیلَع  َو  یماما  َءالَبْرَِکب  ُدیهَّشلا  ٍِّیلَع  ُْنب  ُْنیَسُْحلاَو  یماما 
نیدباعلا  نیز  یلع  و  مماما ؛ البرک  رد  دیهش  یلع  نب  نیسح  مماما و 

یماما  ُقِداَّصلا  ٌرَفْعَج  َو  یماما  َنیِّیبَّنلا  ِْملِع  ُِرقاب  ٌدَّمَُحم  َو  یماما 
مماما  قداص  رفعج  مماما و  ناربمایپ  مولع  هدنفاکش  رقاب  دّمحم  مماما و 

یماما  ُداوَْجلا  ٌدَّمَُحم  َو  یماما  اضِّرلا  ٌّیلَع  َو  یماما  ُمِظاْکلا  یَسُومَو 
مماما  داوج  دّمحم  مماما و  اضرلا  یلع  مماما و  مظاک  یسوم  و 

ُرَظَْتنُْملا ُۀَّجُْحلاَو  یماما  ُّيرَکْسَْعلا  ُنَسَْحلاَو  یماما  يداْهلا  ٌِّیلَعَو 
رظتنم تّجح  مماما و  يرگسع  نسح  مماما و  يداهلا  یلع  و 

یتَداقَو  یتَداس  َو  یتَِّمئا  َنیعَمْجا  ْمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَص  ِءالُؤه  یماما 
اوشیپ اقآ و  نم و  ناماما  داب - نانآ  همه  رب  ادخ  دورد  هک  اهنیا - تسا ، مماما 

ای ْمَلْعا  َُّمث  ِةَرِخْألاَو ، اْینُّدلا  ِیف  ُءَّرَبَتا  ْمِِهئآدْعا  ْنِمَو  ّیلََوتا  ْمِِهب  یئآعَفُشَو 
يا  نادب  سپس  میوجیم ، يرازیب  اهنآ  نانمشد  زا  ترخآ  ایند و  رد  هدرک و  ور  ناشیا  هب  دنتسه ، نم  ناعیفش  و 
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هَّللا  یَّلَص  ًادَّمَُحم  َّنا  َو  ُّبَّرلا ، َمِْعن  یلاعَت  َو  َكَرابَت  َهَّللا  َّنا  ٍنالُف ، َْنب  َنالُف 
ادخ دورد  هک  دّمحم - هک  نیا  تسا و  یبوخ  راگدرورپ  لاعتم  دنوادخ  هک  نالف  رسپ  نالف 

، ٍِبلاط یبا  َْنب  َِّیلَع  َنینِمْؤُْملا  َریما  َّنا  َو  ُلوُسَّرلا ، َمِْعن  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع 
بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤمریما  هک  نیا  تسا و  یبوخ  ربمایپ  داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب 

ُهَّللا  یَّلَص  ٌدَّمَُحم  ِِهب  َءآج  ام  َّنا  َو  ُۀَِّمئَْألا ، َمِْعن  َرَشَع  َدَحَْألا  َۀَِّمئْألا  ُهَدالْواَو 
ادخ دورد  هک  دّمحم - هچنآ  هک  نیا  دناهتسیاش و  یناماما  شنادنزرف  زا  ماما  هدزای  و 

، ٌّقَح ِْربَْقلا  ِیف  ٍریکَن  َو  ٍرَْکنُم  َلاؤُس  َو  ٌّقَح ، َتْوَْملا  َّنا  َو  ٌّقَح ، ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع 
تسا  قح  ربق  رد  ریکن  رکنم و  لاؤس  تسا و  قح  گرم  هک  نیا  تسا و  قح  هدروآ ، داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب 

َُریاطَت َو  ٌّقَح ، َنازیْملاَو  ٌّقَح ، َطارِّصلاَو  ٌّقَح ، َروُشُّنلاَو  ٌّقَح ، َْثعَْبلاَو 
ندش  هدنکارپ  تسا و  قح  نازیم  تسا و  قح  طارص  لپ  و  تسا ، قح  هرابود  ندش  هدنز  تسا و  قح  ندش  هتخیگنارب  و 

، اهیف َْبیَرال  ٌۀَِیتآ  َۀَعاَّسلا  َّنا  َو  ٌّقَح ، َراَّنلا  َو  ٌّقَح ، َۀَّنَْجلاَو  ٌّقَح ، ُِبتُْکلا 
تسین  نآ  رد  یّکش  دمآ و  دهاوخ  تمایق  هک  نیا  تسا و  قح  خزود  تسا و  قح  تشهب  و  تسا ، قح  لامعا  ياههمان 

. ُنالُف ای  َتْمِهَفا  دیوگب : سپس  ِرُوبُْقلا * ِیف  ْنَم  ُثَْعبَی  َهَّللا  َّناَو 
. نالف يا  يدیمهف  ایآ  دزیگنایم ********** رب  دنروگ  رد  هک  نانآ  دنوادخ  و 

1192 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 
ِلْوَْقلِاب  ُهَّللا  َکَتَّبَث  دیوگب : هاگنآ  مدیمهف . یلب  دیوگیم : باوج  رد  ّتیم  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد 

راتفگ رب  ار  وت  ادخ  ********************************************* 
یف  َِکئاِیلْوا  َْنَیب  َو  َکَْنَیب  ُهَّللا  َفَّرَع  ٍمیقَتْسُم ، ٍطارِص  یلا  ُهَّللا  َكادَه  ِِتباَّثلا ،

رد تیایلوا  اب  ار  وت  دنوادخ  دیامن ، تیاده  تسار  هار  هب  ار  وت  دنوادخ  درادب ، رادیاپ  تباث 
، ِْهیَْبنَج ْنَع  َضْرَْألا  ِفاج  َّمُهَّللا  دیوگب : نایاپ  رد  و  ِِهتَمْحَر * ْنِم  ّرَقَتْسُم 

 ، نادرگ خارف  ار  شربق  نک /[  رود  شیولهپ  ود  زا  ار  نیمز  ایادخ  دنک ************** انشآ  شتمحر  زا  یهاگیاج 
تدوخ بناج  زا  ربب و  الاب  تهاـگرد  هب  ار  شحور  نز و  ّتیم  رگا  و   ) َكَْوفَع َكَْوفَع  َّمُهَّللا  ًاـناهُْرب ، َکـْنِم  ِهَِّقلَو  َکـَْیلا ، ِهِحوُِرب  ْدَعْـصاَو 

(.******** مناهاوخ ار  . ) وت وفع  وت ، وفع  ایادخ  هد ، ناشن  وا  هب  ار  لیلد 
(. دروایب ّثنؤم  ار  اهریمض  دراوم  نیا  همه  رد  تسا ،

دننک و دـنلب  نیمز  زا  تشگنا  راهچ  هزادـنا  هب  دـنناوتیم  دـنزاسب و  لیطتـسم  عبرم  تروص  هب  ار  ربق  دـننیچب و  ار  دـحل  تشخ  نآ  زا  سپ 
دنراذگب ربق  ربار  اهتسد  دنرضاح  هک  یناسک  بآ ، ندیشاپ  زا  دعبو  دنشاپب  بآ  ربق  يور  دوش و  هتخانش  هک  دنراذگب  نآ  يور  ياهناشن 

. دننک شزرمآ  بلط  ّتیم  يارب  دنناوخب و  ار  هانلزنا » ّانا   » هروس هبترم  تفه  دنرب و  ورف  كاخ  رد  هدرک ، زاب  ار  اهتشگنا  و 
: دنناوخب ار  اعد  نیا  نآ ، زا  سپ 

َْکنِم  ِهَِّقلَو  ُهَحوُر ، َْکَیلا  ْدَعْصا  َو  ِْهیَْبنَج ، ْنَع  َضْرَْألا  ِفاج  َّمُهللا 
تدوخ  بناج  زا  و  ربب ، الاب  تهاگرد  هب  ار  شحور  و  نادرگ ،  خارف  ار  شربق  نک /[  رود  شیولهپ  ود  زا  ار  نیمز  ایادخ 

. َكاوِس ْنَم  ِۀَمْحَر  ْنَع  ِِهب  ِهِینُْغت  ام  َِکتَمْحَر  ْنِم  ُهَْربَق  ْنِکْساَو  ًاناوْضِر ،
. هد رارق  شربق  رد  دوش  زاین  یب  وت  ریغ  تمحر  زا  هک  ياهزادنا  هب  تتمحر  زا  هد و  ناشن  وا  هب  ار  تیدونشخ 

( دنناوخب ثنؤم  ار  اهریمض  تسا ، نز  ّتیم  رگا  (و 
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، دش رکذ  هک  ار  نیقلت  نآ  دنلب  يادص  اب  دنیشنب و  وا  رـس  دزن  ّتیم ، ربق  رانک  دنتـشگرب  مدرم  هکنآ  زا  دعب  ّتیم ، ّیلو  هک  تسا  بحتـسم 
[1840 .] دنریگیم ناسآ  وا  رب  لاؤس  رومأم  ناگتشرف  دنناوخب  ار  نیقلت  نیا  یتقو  تسا ، هدمآ  تایاور  رد  هک  دناوخب ، رگید  راب 

( تشحو زامن   ) نفّدلا ۀلیل  زامن  - 6

تعکر  رد  هک  بیترت  نیا  هب  دنناوخب ، ّتیم  يارب  تشحو  زامن  تعکر  ود  ربق ، لّوا  بش  رد  تسا  بحتسم 
1193 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

: دیوگب زامن  ِمالس  زا  دعب  و  هانلزنا » ّانا   » هروس هبترم  هد  دمح ، زا  دعب  مود  تعکر  رد  و  یسرکلاۀیآ »  » هبترم کی  دمح ، زا  دعب  لّوا 
« ٍنالُف ِْربَق  یلإ  امَُهباَوث  ْثَْعبا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  »

. ناسرب ینالف  ربق  هب  ار  تعکر  ود  نیا  باوث  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ 
رتتبـسانم یلو  دروآ ، اـجب  ناوتیم  ربـق  لّوا  بش  زا  عقوم  ره  رد  ار  تشحو » زاـمن  [ » 1841 (.] دربب ار  ّتیم  مسا  نـالف ، هملک  ياـج  هب  (و 

ریخأـت وا  نفد  لّوا  بش  اـت  ار  تشحو  زاـمن  دـیاب  دـتفیب ، ریخأـت  یتـّلع  هب  ّتیم  نفد  رگا  دـشاب و  اـشع  زاـمن  زا  دـعب  بـش ، لّوا  رد  تـسا 
[1842 .] دزادنا

ناگدنامزاب هب  تیلست  - 7

یتقو هداد ، تسد  زا  ار  يزیزع  هک  یـسک  دوریم . رامـش  هب  یمالـسا  یناسنا و  لوصا  زا  ازع  نابحاص  اب  يدردـمه  ناگدـنامزاب و  یّلـست 
هب تبسن  یمالـسا  تایاور  رد  لیلد ، نیمه  هب  دوشیم ؛ هتـساک  شمالآ  هودنا و  دنیبب ، ار  نانآ  تیلـست  فلتخم و  مسارم  رد  مدرم  روضح 

. تسا هدش  ناوارف  دیکأت  رما  نیا 
زا لبق  هچ  درک ، توعد  ییابیکـش  ربص و  هب  ار  اهنآ  هتفگ و  تیلـست  ار  ازع  نابحاص  تسا  بحتـسم  دـسیونیم : یـسلجم » هماـّلع   » موحرم
ات دنورب  هدیدتبیـصم  دزن  هک  تسا  نآ  تیلـست  رد  زیچ  نیرتمک  تسا ؛ يرتشیب  دیکأت  دروم  نفد ، زا  دـعب  و  نآ ، زا  دـعب  هچ  ّتیم و  نفد 

. دریگ مارآ  دنیبب و  ار  اهنآ 
زا ار  وا  دـنوادخ  تماـیق  رد  دـنک ، ربص  هب  توعد  ار  ینیگهودـنا  سک  ره  : » تسا هدـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  یتیاور  رد 

ار تبیصم  بحاص  نآ  شاداپ  دنوادخ  دنک ، توعد  ییابیکـش  ربص و  هب  ار  ياهدزتبیـصم  سک  ره  و  دناشوپب ، یتشهب  يابیز  ياهسابل 
«. دوش هتساک  يزیچ  تبیصم  بحاص  رجا  زا  هکنآ  یب  دنک ، تمارک  يو  هب 

هنافّسأتم [ 1843 .] دنتـسرفب اذغ  دنرادازع ، هک  ّتیم  هناخ  لها  يارب  ناگیاسمه - ًاصوصخم  نارگید - زور ، هس  ات  تسا  بحتـسم  نینچمه 
رب یتفگنه  جراخم  هاگ  و  دننک ، ییاریذپ  اهنآ  زا  نارادازع  دـنراد  راظتنا  مدرم ، زا  يدایز  ياههورگ  هدـش و  سکعرب  هّیـضق  ام  رـصع  رد 

. دوش كرت  اهتعدب  نیا  تسا  بوخ  هچ  دنکیم ؛ نوزفا  ار  اهنآ  تبیصم  دوشیم و  لیمحت  نانآ 
1194 ص : نیون ، حیتافم  تایلک 

يراوگوس مسارم  تبیصم و  رب  ربص  - 8

هک دننادب  و  دنـشاب ، یـضار  یهلا  ياضق  هب  و  دننک ، ربص  تبیـصم  رد  ناگدیدتبیـصم ، تسا  مزال  : » دـسیونیم یـسلجم » هماّلع   » موحرم
: دنیوگب رایسب  تسا  بحتسم  دیامرفیم . تیانع  یناوارف  شاداپ  ار  نارباص  دنوادخ 

« َنوُعِجار ِْهَیلإ  اَّنإَو  ِهَِّلل  اَّنإ  »
شمارآ ار  حور  میدرگیم ،» زاـب  وا  يوس  هب  مییادـخ و  زا  اـم ، دوخ  یّتـح  زیچ  همه   » هک هیآ  موـهفم  و  « ) دوـش هدـیزرمآ  شناـهانگ  اـت  ، 
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(. دشخبیم
: دیوگب و  دشاب - هتشذگ  نآ  زا  یتّدم  هچ  رگا  دروآ - رطاخهب  ار  یتبیصم  سکره  میناوخیم : ربتعم  دنس  اب  یتیاور  رد 

یلَع  ینْرُْجا  َّمُهَّللا  َنیَملاْعلا ، ِّبَر  ِهَِّلل  ُدمَْحلا  َو  َنوُعِجار ، ِْهَیلإ  اَّنإ  َو  ِهَِّلل  اَّنإ 
نیا  رب  ایادخ  تسا . نایناهج  راگدرورپ  هژیو  شیاتس  میدرگیم و  زاب  وا  يوس  هب  مییادخ و  زا  ام 

میارب ار  نآ  زا  رتـهب  هد و  شاداـپ  ارم  تبیـصم  [ 1844 «.] دـش دـهاوخ  هداد  وا  هب  تبیـصم  نآ  شاداپ  اْهنِم ، َلَْضفأ  َّیَلَع  ُْفلْخا  َو  یتَبیـصُم 
************************* هد رارق  نیشناج 

ثیدح رد  هللا  همحر  یـسلجم » هماّلع   » هتفگ هب  تسا و  هدـش  شرافـس  رایـسب  دـنزرف  نداد  تسد  زا  تبیـصم  رب  ندرک  ربص  صوصخ ، هب 
يو زا  يدایز  نادنزرف  هکنآ  زا  تسا  رتهب  وايارب  دنک ، ییابیکـش  ربص و  نآ  رب  دورب و  ایند  زا  شدـنزرف  سک  ره  : » تسا هدـمآ  يربتعم 

!«. دنیامن داهج  ادخ  هار  رد  دننامب و 
هب تبیصم ، ماگنه  هب  ناسنا  تسا  بسانم  [ 1845  ...«.] تسا تشهب  شدنزرف  نداد  تسد  زا  رطاخ  هب  نمؤم  شاداپ  : » تسا هدش  تیاور  و 

دهاوخ فعاضم  یـشاداپ  نیقی  هب  هک  دزیرب  کشا  نانآ  ّتیمولظم  دای  هب  دتفیب و  گرزب  نایاوشیپ  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  بئاصم  دای 
. دسریم زین  شمارآ  هب  نمض  رد  تشاد و 

هک دروآ  دای  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تالکشم  تبیصم و  دسر ، یتبیـصم  سک  ره  هب  : » هک تسا  هدمآ  يربتعم  ثیداحا  رد 
عقاو و  دوـش ، عـقاو  رتـمهم  نآ  زا  دوـب  نکمم  هک  دـنک  رکف  یتبیـصم  ره  رد  و  [ 1846 «] دـشابیم بئاصم  نیرتراوشد  زا  وا ، ياهتبیـصم 

. دیوگ رکش  نآ  رب  ار  ادخ  و  هدشن ،
: دندناوخیم ار  اعد  نیا  تبیصم  ماگنه  هب  ترضح  نآ  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يربتعم  تیاور  رد 

َْول يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ینیِد ، ِیف  ِیتَبیِصُم  ْلَعْجَی  َْمل  يِذَّلا  ِهَّللُدْمَْحلا 
رگا هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپس  دمح و  و  دادن ، رارق  منید  رد  ار  تبیصم  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپس  دمح و 
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َءاش يِذَّلا  ِْرمَْألا  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  َْتناک ، اَّمِم  َمَظْعَأ  یتَبیِصُم  َلَعَج  َءاش 

هدارا  هچنآ  رب  تسا  دنوادخ  صوصخم  ساپس  دمح و  و  دادیم ، رارق  دوب  هک  نآ  زا  رتگرزب  ار  متبیصم  تساوخیم 
[1847 .] َناکَف َنوُکَی  ْنَأ 

. دش ماجنا  درک و  نآ  ماجنا 
. دنوش فارسا  راچد  اههنیزه  رد  ای  دندرگ و  عرش  فالخ  ياهراک  بکترم  ناگدنامزاب  دیابن  تاوما ، رب  يرادازع  يارب 

نوید تاراّفک و  تخادرپ  ریخ و  روما  ماجنا  يارب  اههنیزه ، نآ  زا  دوش و  رازگرب  هداس  هحتاـف ، سلجم  يرادازع و  مسارم  تسا ، بساـنم 
. دننک فرصم  دراد - اضق  هزور  زامن و  رگا  وا - هزور  زامن و  ّتیم و 

يارب يوق ، یتوص  ياههاگتـسد  نتـشاذگ  اب  دـنیامن و  زیهرپ  ّتیم ، يارب  يرادازع  هیرگ و  هبدـن و  ماگنه  هب  دنـسپان  تاکرح  زا  نینچمه 
. دننکن داجیا  تمحازم  ناگیاسمه  مدرم و 

ندرک هراپ  ندـیرد و  هماج  ردارب - ردـپ و  گرم  رد  زج  يرادازع - ماگنه  هب  هک  تسا  نآ  روهـشم  : » دـیوگیم یـسلجم » هماـّلع   » موحرم
[1848 «.] دنکب تروص  رـس و  زا  وم  دشارخب و  ار  دوخ  ندـب  تروص و  یـسک  گرم  رد  ناسنا  تسین ، زیاج  نینچمه  و  تسین ، زیاج  هقی ،
ای دیایب ، نوخ  هک  يروط  هب  دـشارخب ، ار  دوخ  تروص  ّتیم ، يازع  رد  نز  ای  دـنک ، هراپ  ار  دوخ  سابل  دـنزرف ، ای  نز ، گرم  رد  درم  رگا 

یـسابل اب  ار  اهنآ  ای  دـنک و  ماـعطا  ار  ریقف  هد  ینعی  دـهدب ، مسق  هراّـفک  دـننام  ياهراّـفک  دـیاب  بجاو ، طاـیتحا  رباـنب  دـنکب ، ار  دوخ  يوم 
ّتیم يارب  هبدـن  هیرگ و  [ 1849 .] دـیامن لمع  روتـسد  نیا  هب  زین ، دـیاین  مه  نوخ  رگا  هکلب  دریگب ؛ هزور  زور  هس  دـناوتن ، رگا  دـناشوپب و 
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ّتیم بویع  هب  هک  تساجب  هّتبلا  دـیوگن . غورد  دـنکن و  هغلابم  ّتیم  فاصوا  رکذ  رد  دـشاب و  ّقحب  دـیاب  وا  ییارـسهحون  یلو  تسا ، زیاج 
، لاح ره  رد  یلو  تسا ؛ هدیدنسپ  هکلب  زیاج ، دریگیم - همشچرس  یناسنا  فطاوع  زا  هک  هیرگ - هبدن و  لاح ، ره  هب  [ 1850 .] دوشن هراشا 

دهاوخ ار  ام  همه  ناماد  يزور  هک  گرم ، هلأسم  هب  هّجوت  ییابیکـش و  ربص و  اب  هکلب  ددرگ ، هدولآ  هانگ  هب  ای  دوش  جراخ  لادتعا  زا  دیابن 
رابغ درگ و  و  دزادرپب ، سفن  بیذـهت  يزاس و  دوخ  هب  نارباص ،»  » شاداپ تفاـیرد  رب  هوـالع  یهلا ، یـسرباسح  يارب  یگداـمآ  و  تفرگ ،

. دنک رتشیب  ادخ  هب  ار  شاهّجوت  دیادزب و  شناج  حور و  زا  تسا - ناهانگ  عاونا  ببس  هک  ار - تلفغ 
. دهد رارق  ام  شیاسآ  شمارآ و  زاغآ  ار  گرم  دیامرف و  ریخ  هب  متخ  ار  ام  همه  تبقاع  هک  میهاوخیم  گرزب  دنوادخ  زا 
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تاوما يارب  تاریخ  - 9

ياـعد ناـسحا و  هب  اذـل  وتسا  هاـتوک  ریخ  لاـمعا  زا  ناشتـسد  ناـنآ  اریز  دـننکن ؛ شومارف  ار  شیوخ  تاوما  ناگدـنامزاب ، تسا  راوازس 
. دندنمزاین دوخ ، نمؤم  ناتسود  ناشیوخ و  نادنزرف و 

یترایز ياهناکم  رد  هضیرف و  ياهزامن  زا  دـعب  بش و  زامن  رد  ناـنآ  يارب  ندرک  اـعد  ًاـصوصخم  دـیامرفیم : یـسلجم » هماـّلع   » موحرم
. دروآ اجب  نانآ  يارب  ریخ  لامعا  درک و  اعد  رتشیب  دیاب  ردام  ردپ و  يارب  تسا و  بوخ 

هک تسا  هدـمآ  یتیاور  رد  [ 1851 .] تسا نانآ  بناج  زا  قلخ  ادـخ و  قوقح  يادا  نانآ و  ضرق  يادا  رداـم ، ردـپ و  يارب  تاریخ  هدـمع 
هقدـص و دوـمرف : تـسیچ ؟ ناـنآ  يارب  هیدـه  دـنتفگ : دـیتسرفب ! هیدـه  دوـخ  ناـگدرم  يارب  دوـمرف : هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 

ادن یکانمغ  يادص  اب  دنیآیم و  دوخ  ياهلزنم  اههناخ و  ربارب  رد  ایند  نامـسآ  هب  هعمج ، ره  نانمؤم  حاورا  دومرف : نینچمه  [ 1852 .] اعد
و  ) دوب ام  تسد  رد  هک  یلاوما  زا  دـینک ؛ ینابرهم  ام  هب  ام ! ناـشیوخ  رداـم و  ردـپ و  يا  اـم و  نادـنزرف  يا  اـم ، هداوناـخ  يا  هک  دـنهدیم 

تـشهب هماج  زا  ار  امـش  دـنوادخ  هک  دـیروآ ، مّحرت  ام  هب  تبـسن  ياهماج  یناـن و  صرق  یمهرد و  نداد  اـب  تسامـش ) راـیتخا  رد  نونکا 
! دناشوپب

ترضح نآ  نینچمه  [ 1853  ....] دنتسیرگ وا  هارمه  زین  هباحـص  درک و  هیرگ  دومرف  ار  تالمج  نیا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
: » دیوگیم دروآیم و  ربق  رانک  هب  دریگیم و  رون  زا  یقبط  دننام  هب  ار  نآ  ياهتشرف  دوشیم ، هداد  ّتیم  يارب  هک  ياهقدص  ره  دومرف :

ِرُوبُْقلا َلْها  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا 
ببـس نیمه  هک  دنکیم  شربق  دراو  دریگیم و  لیوحت  ار  هیده  نیا  ّتیم  نآ  هاگنآ  دناهداتـسرف . امـش  يارب  امـش  هداوناخ  ار  هیده  نیا  « 

هک تسا  هدمآ  یحیحـص  ثیدح  رد  : » دـیامرفیم یـسلجم » هماّلع   » موحرم [ 1854 .] ددرگیم وا ) یگدوسآ  شیاـسآ و  و   ) شربـق یخارف 
نانآ حورهب  و   ) دندناوخیم زامن  تعکر  ود  دوخ ، ردام  ردپ و  يارب  زور ، ره  رد  دوخ و  دنزرف  يارب  بش  ره  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

 » هروس لّوا  تعکر  رد  دندرکیم ) هیده 
هانلزنا  ّانا 

 » هروس مود  تعکر  رد  و  « 
رثوک

زین دـنهدیم  ماجنا  ار  نآ  هک  یناـسک  يارب  تاوما  تهج  ریخ ، ياـهراک  ماـجنا  هک  تسا  نآ  هّجوت  لـباق  هتکن  [ 1855 «.] دندناوخیم ار  « 
. دراد ناوارف  شاداپ  باوث و 

هتـشون ود  ره  هدرم ، نآ  يارب  وا و  يارب  دهدیم ، ماجنا  ناگدرم  يارب  هک  یـسک  يارب  ریخ ، لامعا  باوث  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
[1856 .] دوشیم
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اسِک ثیدح  هرابرد  یحیضوت 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسین  يدیدرت  هنوگ  چیه  ياج  تسا و  فورعم  روهشم و  رایسب  ّتنس  لها  هعیش و  نایم  اسِک  ثیدح  لصا 
همطاف ترـضح  یلع و  ترـضح  تفرگ و  رارق  ابع  هیبش  ياهچراپ  ریز  شدوخ  هناخ  رد  ای  و  مالـسلا ، اهیلع  ارهز  ترـضح  لزنم  رد  هلآ  و 

 » هیآ قادصم  ار  عمج  نآ  دومن و  دای  یگرزب  تمظع و  هب  نانآ  زا  داد و  ياج  نآ  ریز  ار  مالسلا  مهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ارهز و 
؛» ًاریهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْها  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُری  امَّنا  »

هب اجنیا  رد  هچنآ  [ 1857 .] درک یفّرعم  دزاس » كاپ  ار  امـش  اًلماک  دنک و  رود  تیبلها  امـش  زا  ار  هانگ  يدیلپ و  دهاوخیم  دنوادخ  انامه 
راثآ و شاداپ و  ياراد  وحن ، نیا  هب  نآ  ندـناوخ  یتیاور ، ربارب  هک  تسا  یلـصفم  حورـشم و  ثیدـح  دوشیم ، لـقن  اـسِک  ثیدـح  ناونع 
رب یهلا  تمحر  دـنناوخب ، ار  ثیدـح  نیا  ام  نادـنمقالع  نایعیـش و  هک  یلفحم  ره  رد  : » تسا هدـمآ  نآ  لیذ  رد  و  تسا . یناوارف  تاکرب 

«. دش دهاوخ  اور  تاجاح  دوشیم و  فرطرب  ناگدزمغ  ِهودنا  دننکیم ، رافغتسا  اهنآ  يارب  ناگتشرف  دوشیم ، لزان  نانآ 
جاح موحرم  راوگرزب  ثّدحم  تسا . هدـمآ  مهدزای  نرق  ياملع  زا  ياّفوتم 1085 ) « ) یحیرط بختنم   » باتک رد  راب  نیتسخن  ثیدـح  نیا 
هبیط هسمخ  عامتجا  ثیدـح   » هک هتکن  نیا  نایب  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یناگدـنز  حرـش  رد  لامآلا ، یهتنم  رد  یمق  سابع  خـیش 
نیا هب  تسا ، عیاش  ام  نامز  رد  هک  اسک  ثیدح  هب  فورعم  ثیدـح  اما  : » دـسیونیم تسا ، هرتاوتم  ثیداحا  زا  اسِک  تحت  مالـسلا » مهیلع 

« بختنم  » باـتک صیاـصخ  زا  تفگ  ناوتیم  هدـشن ، هدـید  نیثّدـحم  هنقتم  عماـجم  ثیدـح و  لوصا  فورعم و  ربتعم و  بتک  رد  ّتیفیک 
«. تسا

هفاضا حـیتافم  نایاپ  رد  ار  نآ  راوگرزب  نآ  لـیم  فـالخرب  نارـشان  تسا و  هدرواـین  ناـنجلا  حـیتافم  رد  ار  نآ  ناـشیا  باـنج  ور ، نیا  زا 
. دناهدرک

موحرم نادرگاش  زا  ینارحب ) هَّللادـبع  خیـش   ) ملاوع باتک  بحاص  تسا . هدـمآ  ملاوع »  » باتک رد  ثیدـح  نیا  بختنم ،»  » باـتک زا  سپ 
: دراد لمأت  ياج  یتاهج  زا  هک  تسا  هدرک  رکذ  يدنس  ثیدح  نیا  يارب  باتک  نیا  رد  تسا . مهدزاود  نرق  ياملع  زا  یسلجم و  هماّلع 
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طخ تسا و  هدمآ  نآ  هیـشاح  رد  هکلب  تسا ، هدوبن  باتک  نتم  رد  دزی ، هناخباتک  رد  دوجوم  یطخ  هخـسن  قباطم  ثیدح  نیا  دنـس  فلا )

. دشابیم توافتم  تسا ، ملاوع  بحاص  ّطخ  تسد  هک  نتم  ّطخ  اب  زین  نآ 
ثیدح لقن  يرگید  زا  دناوتیمن  اهنآ  زا  یکی  ًاتدعاق  هک  دنراد  هلـصاف  رگیدکی  اب  لاس  داتـشه  دودـح  دنـس ، هلـسلس  دارفا  زا  یخرب  ب )

. دیامن
. دناهدشن قیثوت  یلاجر  بتک  رد  دنس  نیا  دارفا  زا  یضعب  ج )

« غلب نم  ثیداحا   » هب هجوت  اب  دندادیم و  ّتیمها  نآ  تئارق  هب  املع  زا  یـضعب  درادن و  یّـصاخ  لاکـشا  ثیدح  ياوتحم  هک  اجنآ  زا  یلو 
ِهَّللا ِمِْسب  [ 1858 :] تسا نینچ  ملاوع »  » لقن قباطم  ثیدـح  نیا  دـناوخ . تاجاح  ندـش  هدروآرب  دـیما  هب  و  اـجر » دـصق   » هب ار  نآ  ناوتیم 

ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا 
نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

، ِِهلآَو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْتِنب  ُمالَّسلا  اَْهیَلَع  ِءآرْهَّزلا  َۀَمِطاف  ْنَع 
( هدرک تیاور  - ) داب شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  ادخ - لوسر  رتخد  داب - وا  رب  ادخ  دورد  هک  ارهز - همطاف  زا  رباج ) )

، ِماَّیَْألا ِضَْعبیف  ِهَّللاُلوُسَر  یبا  َّیَلَع  َلَخَد  َْتلاق : اهَّنا  َۀَمِطاف  ُْتعِمَس  َلاق 
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دش دراو  نم  رب  اهزور  زا  يزور  ادخ  لوسر  مردپ  دومرف : همطاف  ترضح  هک  مدینش  تفگ : و 
یف  ُدِجا  ّینا  َلاق  ُمالَّسلا ، َْکیَلَع  ُْتلُقَف  ُۀَمِطاف ، ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  َلاقَف 

مندب  رد  نم  دومرف : داب ، مالس  وت  رب  متفگ : سپ  همطاف ، يا  وت  رب  مالس  دومرف : و 
ُۀَمِطاف ای  َلاَقَف  ِفْعُّضلا ، َنِم  ُهاَتبا  ای  ِهَّللِاب  َكُذیعا  َُهل  ُْتلُقَف  ًافْعُض ، ینََدب 

، همطاف يا  دومرف : سپ  مهدیم ، رارق  ادخ  هانپ  رد  فعض  زا  ار  وت  ردپ ! يا  متفگ ، ناشیا  هب  منکیم ، فعض  ساسحا 
، ِِهب ُُهْتیَّطَغَف  ینامَْیلا  ِءآسِْکلِاب  ُُهْتیَتاَف  ِِهب ، ینیّطَغَف  ینامَْیلا  ِءآسِْکلِاب  ینیتیا 

، مدناشوپ نآ  اب  ار  ناشیا  هدروآ و  ار  ینمی  ياسک  نم  سپ  ناشوپب ، نآ  اب  ارم  روایب و  میارب  ار  ینمی  يابع  اسک و 
، ِِهلامَکَو ِهِمامَت  ِۀَْلَیل  یفُرْدَْبلا  ُهَّناَک  َُؤلْأَلَتَی ، ُهُهْجَواذاَو  ِْهَیلا ، ُرُْظنا  ُتْرِصَو 

، مهدراهچ بش  رد  لماک  هام  صرق  دننامه  دیشخردیم  شتروص  ماگنه  نیا  رد  مدرکیم و  هاگن  وا  هب  هتسویپ  و 
ای ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  َلاقَو  َلَْبقاْدَق ، ِنَسَْحلا  َيَِدلَِوب  اذاَو  ًۀَعاس ، اَّلا  َْتناک  امَف 

يا  وت  رب  مالس  تفگ  دش و  لخاد  نسح  مدنزرف  هک  دوب  هتشذگن  یتعاس  سپ 
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ّینا  ُهاَّما ، ای  َلاقَف  يداُؤف  َةَرَمَثَو  یْنیَع  َةَُّرق  ایُمالَّسلا  َْکیَلَعَو  ُْتلُقَف  ُهاَّما ،
نم  مردام ، يا  تفگ : ملد ، هویم  ممشچ و  رون  يا  داب  مالس  وت  رب  و  متفگ : مردام 

َنا  ْمَعَن ، ُْتلُقَف  ِهَّللا ، ِلوُسَر  يّدَج  ُۀَِحئآر  اهَّناَک  ًۀَبِّیَط ، ًۀَِحئآر  ِكَْدنِع  ُّمَشا 
، يرآ متفگ : تسادخ ، لوسر  مّدج  يوب  ایوگ  منکیم ، مامشتسا  یشوخ  يوب  وت  دزن 

ای َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َلاقَو  ِءآسِْکلا ، َوَْحن  ُنَسَْحلا  َلَْبقاَف  ِءآسِْکلا ، َتَْحت  َكَّدَج 
يا  وت  رب  مالس  تفگ : هتفر و  اسک  يوس  هب  نسح  سپ  تساسک ، ریز  تّدج 

َلاقَف  ِءآسِْکلا ، َتَْحت  َکَعَم  َلُخْدا  ْنا  یل  ُنَذْاَتا  ِهَّللا ، َلوُسَر  ای  ُهاَّدَج 
: دومرف مشاب ، اسک  ریز  رد  وت  هارمه  هک  دیهدیم  هزاجا  نم  هب  ایآ  ادخ ، لوسر  يا  مّدج ،

ُهَعَم  َلَخَدَف  ََکل ، ُْتنِذا  ْدَق  یضْوَح  َبِحاص  ایَو  يَدلَو  ای  ُمالَّسلا  َْکیَلَعَو 
وا هارمه  نسح  مداد  هزاجا  وت  هب  نم ، رثوک  ضوح  بحاص  يا  مدنزرف و  يا  داب  مالس  وت  رب  و 

َلاقَو  َلَْبقا ، ْدَق  ِْنیَسُْحلا  َيَِدلَِوب  اذاَو  ًۀَعاس  اَّلا  َْتناک  امَف  ِءآسِْکلا ، َتَْحت 
: تفگ و  دش ، لخاد  نیسح  مدنزرف  هک  دوب  هتشذگن  یتعاس  دش ، لخاد  اسک  ریز 

یْنیَع  َةَُّرق  ایَو  يَدلَو  ای  ُمالَّسلا  َْکیَلَع  َو  ُْتلُقَف  ُهاَّما ، ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا 
ممشچ  رون  يا  مدنزرف و  يا  داب  مالس  وت  رب  و  متفگ ؛ ردام ، يا  وت  رب  مالس 

ُۀَِحئآر اهَّناَک  ًۀَبِّیَط  ًۀَِحئآر  ِكَْدنِع  ُّمَشا  ّینا  ُهاَّما ، ای  یل  َلاقَف  يداُؤف  َةَرَمَثَو 
يوب  ایوگ  منکیم ، مامشتسا  یشوخ  يوب  وت  دزن  نم  مردام ، يا  تفگ : ملد  هویم  و 

َتَْحت  َكاخاَو  َكَّدَج  َّنا  ْمَعَن ، ُْتلُقَف  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  يّدَج 
ریز تردارب  ّدج و  انامه  يرآ  متفگ : داب - شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  تسادخ - لوسر  مدج 

، ُهاَّدَج ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َلاقَو  ِءآسِْکلا ، َوَْحن  ُْنیَسُْحلا  یَنَدَف  ِءآسِْکلا ،
، مّدج يا  وت  رب  مالس  تفگ : دش و  کیدزن  اسک  هب  نیسح  سپس  دنتسه ، اسک 

، ِءآسِْکلا َتَْحت  امُکَعَم  َنوُکا  ْنا  یل  ُنَذْاَتا  ُهَّللا ، ُهَراتْخا  ِنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
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، مشاب اسک  ریز  رد  وت  هارمه  هک  یهدیم  هزاجا  نم  هب  ایآ  تسا ، هدیزگرب  ار  وا  ادخ  هک  يا  وت ، رب  مالس 
َلَخَدَف  ََکل ، ُْتنِذا  ْدَق  یتَّما  َِعفاش  ای  َو  يَدلَو  ای  ُمالَّسلا  َْکیَلَع  َو  َلاقَف 

مداد  هزاجا  وت  هب  متّما ، هدننک  تعافش  يا  مدنزرف و  يا  داب  مالس  وت  رب  و  دومرف :
، ٍِبلاط یبا  ُْنب  ُِّیلَع  ِنَسَْحلاُوبا  َِکلذ  َْدنِع  َلَْبقاَف  ِءآسِْکلا ، َتَْحت  امُهَعَم 

دش دراو  بلاطیبا  نب  یلع  نسحلاوبا  ماگنه  نیا  رد  دش ، لخاد  اسک  ریز  رد  ناشیا  اب  نیسح 
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ای ُمالَّسلا  َْکیَلَعَو  ُْتلُقَف  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  َلاقَو 
يا  مالس  داب  وت  رب  و  متفگ : ادخ  لوسر  رتخد  يا  وت  رب  مالس  دومرف  و 

ًۀَِحئار ِكَْدنِع  ُّمَشا  ّینا  ُۀَمِطاف ، ای  َلاقَف  َنینِمْؤُْملاَریما ، ای  َو  ِنَسَْحلاَابا ،
، منکیم مامشتسا  یشوخ  يوب  وت  دزن  نم  همطاف ، يا  دومرف : نانمؤم ، ریما  يا  نسحلا و  ابا 

َعَم  َوُه  اه  ْمَعَن ، ُْتلُقَف  ِهَّللا ، ِلوُسَر  یّمَع  ِْنباَو  یخا  ُۀَِحئآر  اهَّناَک  ًۀَبِّیَط ،
هارمه  هب  وا  يرآ  متفگ : تسادخ ، لوسر  میومع  رسپ  ردارب و  يوب  ایوگ 

ای َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َلاقَو  ِءآسِْکلا ، َوَْحن  ٌِّیلَع  َلَْبقاَف  ِءآسِْکلا ، َتَْحت  َْکیََدلَو 
يا  وت  رب  مالس  تفگ : تفر و  اسک  فرط  هب  یلع  دنتسه ، اسک  ریز  تدنزرف  ود 

َْکیَلَعَو  َُهل  َلاق  ِءآسِْکلا ، َتَْحت  ْمُکَعَم  َنوُکا  ْنا  یل  ُنَذْاَتا  ِهَّللا ، َلوُسَر 
وت رب  و  دومرف : وا  هب  مشاب  اسک  ریز  رد  امش  هارمه  هک  یهدیم  هزاجا  ایآ  ادخ ، لوسر 

، ََکل ُْتنِذا  ْدَق  یئآِول  َبِحاصَو  یتَفیلَخَو  یّیِصَو  ای  یخا  ای  ُمالَّسلا ،
مداد  هزاجا  وت  هب  مرادمچرپ ، نیشناج و  یصو و  يا  مردارب ، يا  داب  مالس 

َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُْتُلقَو  ِءآسِْکلا ، َوَْحن  ُْتیَتا  َُّمث  ِءآسِْکلا ، َتَْحت  ٌِّیلَع  َلَخَدَف 
وت رب  مالس  متفگ : متفر و  اسک  فرط  هب  نم  سپس  دش ، لخاد  اسک  ریز  یلع  سپ 

َلاق  ِءآسِْکلا ، َتَْحت  ْمُکَعَم  َنوُکا  نا  یل  ُنَذْاَتا  ِهَّللا ، َلوُسَر  ای  ُهاَتبا  ای 
: دومرف مشاب ، اسک  ریز  امش  هارمه  زین  نم  هک  یهدیم  هزاجا  ایآ  ادخ ، لوسر  يا  مردپ  يا 

َتَْحت  ُْتلَخَدَف  َِکل ، ُْتنِذا  ْدَق  یتَعَْضب  ایَو  یْتِنب  ای  ُمالَّسلا  ِْکیَلَعَو 
، مدش لخاد  اسک  ریز  سپ  مداد ، هزاجا  وت  هب  منت ، هراپ  يا  مرتخد و  يا  داب ؛ مالس  وت  رب  و 

ِیَفَرَِطب  ِهَّللا  ُلوُسَر  یبا  َذَخا  ِءآسِْکلا ، َتَْحت  ًاعیمَج  اْنلَمَتْکا  اَّمَلَف  ِءآسِْکلا ،
فرط  ود  ادخ  لوسر  مردپ  میدش ، عمج  اسک  ریز  رد  همه  هک  یماگنه 

ُلْها  ِءالُؤه  َّنا  َّمُهَّللا  َلاقَو  ِءآمَّسلا ، َیلا  ینُْمْیلا  ِهِدَِیب  َئَمْوا  َو  ِءآسِْکلا ،
هداوناخ  اهنیا  ایادخ  دومرف : هدرک و  هراشا  نامسآ  هب  شتسار  تسد  اب  هتفرگ و  ار  اسک 

ام ینُِملُْؤی  یمَد  ْمُهُمَدَو  یمَْحل  ْمُهُمَْحل  یتَّمآحَو  یتَّصآخَو  یْتَیب 
دهد رازآ  ار  ناشیا  هچنآ  تسا ، نم  نوخ  زا  ناشنوخ  نم و  تشوگ  زا  ناشتشوگ  دننم ، نانیشنمه  ناکیدزن و  و 

ْنَِمل  ٌْملِسَو  ْمَُهبَراح ، ْنَِمل  ٌبْرَح  اَنا  ْمُُهنُزْحَی ، ام  یُننُزْحَیَو  ْمُهُِملُْؤی ،
هک  نآ  اب  محلص  رد  تسا و  گنج  رد  نانآ  اب  هک  نآ  اب  مگنج  رد  دنکیم ، نیگمغ  ارم  دنکیم ، نیگمغ  ار  ناشیا  هچنآ  درازآیم و  ارم 
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، ْمُْهنِم اَنا  َو  یّنِم  ْمُهَّنا  ْمُهَّبَحا ، ْنَِمل  ٌّبُِحم  َو  ْمُهاداع ، ْنَِمل  ٌّوُدَعَو  ْمُهََملاس ،
زا نم  نم و  زا  ناشیا  دراد ، تسود  ار  نانآ  هک  یسک  مراد  تسود  تسا و  نمـشد  ناشیا  اب  هک  نآ  اب  منمـشد  تسا و  حلـص  رد  ناشیا  اب 

، مناشیا
َیَلَع  َکَناوْضِر ، َو  َکَناْرفُغ  َو  َکَتَمْحَر  َو  َِکتاکََرب ، َو  َِکتاوَلَص  ْلَعْجاَف 

، هد رارق  اهنآ  نم و  رب  ار  تیدونشخ  شزرمآ و  تتمحر و  تاکرب و  دورد و  سپ 
ای َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  َلاقَف  ًاریهْطَت ، ْمُهْرِّهَط  َو  َسْجِّرلا ، ُمُْهنَع  ْبِهْذا  َو  ْمِْهیَلَعَو ،

يا  دومرف : یمارگ  زیزع و  دنوادخ  نادرگ ، كاپ  لماک  روط  هب  ار  اهنآ  نک و  رود  ناشیا  زا  ار  يدیلپ  و 
ًاضْرا الَو  ًۀَِّیْنبَم ، ًءآمَس  ُْتقَلَخ  ام  ّینا  یتاومَس  َناَّکُس  ای  َو  یتَِکئالَم 

نیمز  هتشارفا و  رب  نامسآ  مدیرفاین  نم  میاهنامسآ ، نانکاس  يا  نم و  هکئالم 
ًارَْحب الَو  ُروُدَی ، ًاکَلَف  الَو  ًۀَئیِضُم ، ًاسْمَش  الَو  ًارینُم ، ًارَمَق  َو ال  ًۀَّیِحْدَم ،

يایرد  نودرگ و  خرچ  ینارون و  دیشروخ  ناشخرد و  هام  هدرتسگ و 
َتَْحت  ْمُه  َنیذَّلا  ِۀَسْمَْخلا ، ِءالُؤه  ِۀَّبَحَم  یف  اَّلا  يرْسَی  ًاْکُلف  الَو  يرْجَی 

ریز رد  هک  نت  جنپ  نیا  یتسود  رد  رگم  ار  تکرح  رد  ياهیتشک  يراج و 
َلاقَف  ِءآسِْکلا ، َتَْحت  ْنَم  َو  ِّبَر ، ای  ُلیئآْربِج ، ُنیمَْألا  َلاقَف  ِءآسِْکلا ،

دنوادخ دنتسه ؟ اسک  ریز  یناسک  هچ  نم ، راگدرورپ  يا  درک : ضرع  نیما  لیئربج  سپ  دنتسه ، اسک 
، اهُوباَو ُۀَمِطاف  ْمُه  َِۀلاسِّرلا ، ُنِدْعَمَو  ِةَُّوبُّنلا ، ِْتَیب  ُلْها  ْمُه  َّلَجَوَّزَع ،

شردپ  همطاف و  اهنآ  دنتلاسر ، هنیجنگ  تّوبن و  نادناخ  اهنآ  دومرف : یمارگ  زیزع و 
ِضْرَْألا  َیلا  َِطبْها  ْنا  یل  ُنَذْاَتا  ِّبَر ، ای  ُلیئآْربِج  َلاقَف  اهُوَنب ، َو  اُهْلَعبَو 

میآ  دورف  نیمز  هب  هک  یهدیم  هزاجا  نم  هب  ایآ  نم  راگدرورپ  يا  درک : ضرع  لیئربج  سپس  دنتسه ، شنادنزرف  شرهوش و  و 
، ُلیئآْربِج ُنیمَْألا  َطَبَهَف  ََکل ، ُْتنِذا  ْدَق  ْمَعَن  ُهَّللا  َلاقَف  ًاسِداس ، ْمُهَعَم  َنوُکَِأل 

دمآ دورف  نیما  لیئربج  سپ  مهدیم ، هزاجا  هلب  دومرف : ادخ  مشاب ؟ اهنآ  نیمشش  ات 
، َمالَّسلا َُکئِْرُقی  یلْعَْألا  ُِّیلَْعلا  ِهَّللا ، َلوُسَر  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َلاق  َو 

دناسریم مالس  وت  هب  هبترم  دنلب  رترب و  يادخ  ادخ ، لوسر  يا  وت  رب  مالس  درک : ضرع  و 
ُْتقَلَخ  ام  ّینا  یلالَج  َو  یتَّزِع  َو  ََکل  ُلوُقَیَو  ِمارْکِْإلاَو ، ِۀَّیِحَّتلِاب  َکُّصُخَیَو 

مدیرفاین  هک  دنگوس  ملالج  تّزع و  هب  دیامرفیم : هداد ، صاصتخا  يراوگرزب  ّتیحت و  هب  ار  وت  و 
َو ال ًۀَئیضُم ، ًاسْمَش  الَو  ًارینُم ، ًارَمَق  َو ال  ًۀَّیِحْدَم ، ًاضْرا  الَو  ًۀَِّیْنبَم ، ًءآمَس 

ینارون و دیشروخ  ناشخرد و  هام  هدرتسگ و  نیمز  هتشارفا و  رب  نامسآ 
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، ْمُِکتَّبَحَم َو  ْمُِکلْجَِأل  اَّلا  يرْسَی  ًاْکُلف  الَو  يرْجَی  ًارَْحب  َو ال  ُروُدَی ، ًاکَلَف 
امش یتسود  امش و  رطاخب  رگم  ار  تکرح  رد  ياهیتشک  يراج و  يایرد  نودرگ و  خرچ 

ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاقَف  ِهَّللا ، َلوُسَر  ای  یل  ُنَذْاَت  ْلَهَف  ْمُکَعَم ، َلُخْدا  ْنا  یل  َنِذا  ْدَق  َو 
: دومرف ادخ  لوسر  یهدیم ؟ هزاجا  نم  هب  ایآ  ادخ  لوسر  يا  مشاب ، امش  اب  هک  هدومرف  هزاجا  نم  هب  و 
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ص1202 نیون ؛  حیتافم  تایلک 
ُلیئآْربِج  َلَخَدَف  ََکل ، ُْتنِذا  ْدَق  ْمَعَن ، ُهَّنا  ِهَّللا ، ِیْحَو  َنیما  ای  ُمالَّسلا  َْکیَلَع  َو 

ام هارمه  لیئربج  سپ  مهدیم ، هزاجا  هلب  ادخ ، یحو  نیما  يا  داب  مالس  وت  رب  و 
ُدیُری امَّنا  ُلوُقَی  ْمُْکَیلا ، یحْوا  ْدَق  َهَّللا  َّنا  یبَِأل  َلاقَف  ِءآسِْکلا ، َتَْحت  انَعَم 

هدرک  هدارا  دنوادخ  دیامرفیم : هدرک و  یحو  امش  هب  دنوادخ  درک : ضرع  مردپ  هب  سپس  دش ، لخاد  اسک  ریز 
ٌِیلَع  َلاقَف  ًاریهْطَت ، ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْها  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا 

یلع  سپ  دنادرگ ، كاپ  ار  امش  لماک  روط  هب  هدرک و  رود  تیب  لها  امش  زا  ار  يدیلپ  هک 
َنِم  ِءآسِْکلا  َتَْحت  اذه  انِسُولُِجل  ام  ینِْربْخا  ِهَّللا ، َلوُسَر  ای  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبَِأل 

اسک ریز  رد  ام ، نتسشن  وگب  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : مردپ  هب 
ینافَطْصا  َو  ًاِّیبَن ، ِّقَْحلِاب  ینَثََعب  يذَّلاَو  ُِّیبَّنلا ، َلاقَف  ِهَّللاَْدنِع ، ِلْضَْفلا 

هب  ارم  درک و  ثوعبم  يربمایپ  هب  قح  هب  ارم  هک  نآ  هب  مسق  دومرفربمایپ : دراد ؟ یتلیضف  هچ  ادخ  دزن 
، ِضْرَْألا ِلْها  ِِلفاحَم  ْنِم  ٍلِفْحَم  یف  اذه  انُرَبَخ  َرِکُذ  ام  ًاّیَِجن ، َِۀلاسِّرلِاب 

نیمز  لها  لفاحم  زا  لفحم  ره  رد  ام  ربخ  نیا  دیزگرب ، قلخ  تاجن  يارب  تلاسر 
ُمِِهب  ْتَّفَحَو  ُۀَمْحَّرلا ، ُمِْهیَلَع  َْتلََزن  َو  اَّلا  انیّبُِحم ، َو  اِنتَعیَش  ْنِم  ٌعْمَج  ِهیفَو 

هتفرگ  رب  رد  ار  اهنآ  ناگتشرف  هدش و  لزان  ناشیا  رب  ادخ  تمحر  دوش ، رکذ  دنتسه  ام  نارادتسود  نایعیش و  زا  یهورگ  نآ  رد  هک 
َزاف َو  انُْزف ، ِهَّللاَو  ًاذا  ٌِّیلَع  َلاقَف  اُوقَّرَفَتَی ، ْنا  یلا  ْمَُهل  ْتَرَفْغَتْساَو  ُۀَِکئالَْملا ،

میدش  راگتسر  ام  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : یلع  دنوش ، قّرفتم  هک  ینامز  ات  دننکیم  شزرمآ  بلط  ناشیا  يارب  و 
، ًاِّیبَن ِّقَْحلِاب  ینَثََعب  يذَّلاَو  ُِّیلَع  ای  ًاِیناث ، ُِّیبَّنلا  َلاقَف  ِۀَبْعَْکلا ، ِّبَر  َو  اُنتَعیش 

ثوعبم يربمایپ  هب  قح  هب  ارم  هک  نآ  هب  مسق  یلع  يا  دومرف : هرابود  ربماـیپ  سپـس  دنراگتـسر  زین  اـم  نایعیـش  هبعک  راـگدرورپ  هب  مسق  و 
درک

ِلْها  ِِلفاحَم  ْنِم  ٍلِفْحَم  یف  اذه  انُرَبَخ  َرِکُذ  ام  ًاّیَِجن ، َِۀلاسِّرلِاب  ینافَطْصاَو 
لها  لفاحم  زا  لفحم  ره  رد  ام  ربخ  نیا  دیزگرب ، قلخ  تاجن  تلاسر  هب  ارم  و 

ُهَّللا  َجَّرَفَو  اَّلا  ٌموُمْهَم  ْمِهیف  َو  انیّبُِحم ، َو  اِنتَعیش  ْنِم  ٌعْمَج  ِهیف  َو  ِضْرَْألا ،
ادخ دشاب  ینیگهودنا  اهنآ  نایم  رد  دوش و  رکذ  دنتسه  ام  نارادتسود  نایعیش و  زا  یهورگ  نآ  رد  هک  نیمز 
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یَضَقَو  اَّلا  ٍۀَجاح  ُِبلاط  َو ال  ُهَّمَغ ، ُهَّللا  َفَشَک  َو  اَّلا  ٌموُمْغَم  َو ال  ُهَّمَه ،

ادخ دشاب  يدنمتجاح  دنکیم و  فرطرب  ار  شمغ  ادخ  دشاب  ياهدزمغ  دنکیم و  فرطرب  ار  شهودنا 
اوُزاف اُنتَعیش  َِکلذَک  َو  انْدِعُس ، َو  انُْزف  ِهَّللاَو  ًاذا  ٌِّیلَع  َلاقَف  ُهَتَجاح ، ُهّللا 

میدش  دنمتداعس  راگتسر و  دنگوس  ادخ  هب  سپ  درک : ضرع  یلع  دزاسیم ، اور  ار  شتجاح 
. ِۀَبْعَْکلا ِّبَر  َو  ِةَرِخْألا  َو  اْینُّدلا  ِیف  اوُدِعُس  َو 

. دندش دنمتداعس  راگتسر و  ترخآ  ایند و  رد  ام  نایعیش  دنگوس  هبعک  راگدرورپ  هب  نینچمه  و 

: نخس نیرخآ 
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رکف حور و  نتخاس  هدامآ  يارب  باتک  نیا  زا  شخب  ره  رد  هک  ار  یتاـکن  تامّدـقم و  هک  میهاوخیم  زیزع  ناگدـنناوخ  همه  زا  ناـیاپ  رد 
ياهشاداپ هب  ات  دنرب  راک  هب  ار  اهنآ  دنناوخب و  ّتقد  هب  هدش  هتـشون  اهزامن  تارایز و  اهاعد و  هفـسلف  اوتحم و  هب  تبـسن  زیزع  ناگدنناوخ 

. ددرگ لصاح  بولطم  لّوحت  اهنآ  ناج  حور و  رد  دنسرب و  تسا  هدمآ  نآ  يارب  تایاور  رد  هک  یّمهم 
دنمتداعـس ّقفوم و  دـنوادخ  فاطلا  هیاـس  رد  هشیمه  دـینکن . شومارف  ریخ  ياـعد  زا  ار  اـم  هک  مینکیم  اـضاقت  نازیزع  امـش  همه  زا  زین  و 

نیملاعلا  ّبر  ای  نیمآ  دیشاب .
نایاپ 
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ثیدح 2. هحفص 306 ، دلج 89 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 43]

ثیدح 89. هحفص 351 ، دلج 4 ، لئاسولا ، كردتسم  هحفص 354 و  دلج 9 ، نایبلا ، عمجم  (. 1 [ ) 44]
هحفص 354. دلج 9 ، نایبلاعمجم ، (. 2 [ ) 45]

ثیدح 2. هحفص 320 ، دلج 5 ، نیلقثلارون ، هحفص 5 و  دلج 10 ، نایبلاعمجم ، (. 1 [ ) 46]
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. نوقفانم هروس  زاغآ  هحفص 16 ، دلج 10 ، نایبلا ، عمجم  (. 1 [ ) 47]
ثیدح 1. هحفص 331 ، دلج 5 ، نیلقثلارون ، هحفص 118 و  لامعالا ، باوث  (. 2 [ ) 48]

. أبن هروس  زاغآ  هحفص 237 ، دلج 10 ، نایبلا ، عمجم  (. 1 [ ) 49]

. أبن هروس  زاغآ  هحفص 237 ، دلج 10 ، نایبلا ، عمجم  (. 1 [ ) 50]
ثیدح 7. هحفص 554 ، دلج 5 ، نیلقثلارون ، (. 1 [ ) 51]

. سمش هروس  زاغآ  هحفص 367 ، دلج 10 ، نایبلا ، عمجم  (. 1 [ ) 52]
. حرش هروس  زاغآ  هحفص 387 ، دلج 10 ، نایبلا ، عمجم  (. 1 [ ) 53]

. ردق هروس  زاغآ  هحفص 403 ، كردم ، نامه  (. 2 [ ) 54]
. هلزلز هروس  زاغآ  هحفص 416 ، دلج 10 ، نایبلا ، عمجم  (. 1 [ ) 55]

. تایداع هروس  زاغآ  هحفص 421 ، دلج 10 ، نایبلا ، عمجم  (. 1 [ ) 56]
. رثاکت هروس  زاغآ  هحفص 430 ، كردم ، نامه  (. 2 [ ) 57]

. رثوک هروس  زاغآ  هحفص 458 ، دلج 10 ، نایبلا ، عمجم  (. 1 [ ) 58]
. نورفاک هروس  زاغآ  هحفص 462 ، كردم ، نامه  (. 2 [ ) 59]

. رصن هروس  زاغآ  هحفص 466 ، دلج 10 ، نایبلا ، عمجم  (. 1 [ ) 60]
. صالخا هروس  زاغآ  هحفص 479 ، كردم ، نامه  (. 2 [ ) 61]

. قلف هروس  زاغآ  هحفص 491 ، دلج 10 ، نایبلاعمجم ، ثیدح 3 و  هحفص 716 ، دلج 5 ، نیلقثلارون ، (. 1 [ ) 62]

. قلف هروس  زاغآ  هحفص 491 ، دلج 10 ، نایبلاعمجم ، ثیدح 1 و  هحفص 716 ، دلج 5 ، نیلقثلارون ، (. 2 [ ) 63]
. سان هروس  زاغآ  هحفص 495 ، دلج 10 ، نایبلاعمجم ، هحفص 724 و  دلج 5 ، نیلقثلارون ، هب : دوش  عوجر  (. 3 [ ) 64]

. یسرکلا ۀیآ  لیذ  هحفص 322 ، دلج 1 ، روثنملا ، ّرد  (. 1 [ ) 65]
ثیدح 27. هحفص 336 ، دلج 4 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 2 [ ) 66]

(. صیخلت اب  ثیدح 11 ( هحفص 266 ، دلج 89 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 67]
هحفص 142. دلج 91 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 68]
هحفص 142. دلج 91 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 69]
هحفص 143. دلج 91 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 70]

. تسا هدمآ  ُلاوْهَْألا » َِتلاح  َو  راونالاراحب «: رد  (. 1 [ ) 71]
هحفص 143 و 144. دلج 91 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 72]

هحفص 144. دلج 91 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 73]

هحفص 145. دلج 91 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 74]

هحفص 146. دلج 91 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 75]

هحفص 147. دلج 91 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 76]

هحفص 147. دلج 91 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 77]

هحفص 148. دلج 91 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 78]
. تسا هدمآ  فطاوع » راونالاراحب «، رد  (. 2 [ ) 79]
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هحفص 149. دلج 91 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 80]

هحفص 149. دلج 91 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 81]

هحفص 150. دلج 91 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 82]

هحفص 151. دلج 91 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 83]

هحفص 152. دلج 91 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 84]

هحفص 152. دلج 91 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 85]
هحفص 152. هّیولع ، هفیحص  (. 2 [ ) 86]

ثیدح 14. هحفص 420 ، دلج 2 ، لاصخ ، (. 1 [ ) 87]
هیآ 201. هرقب ، هروس  (. 2 [ ) 88]
هیآ 250. هرقب ، هروس  (. 3 [ ) 89]
هیآ 286. هرقب ، هروس  (. 4 [ ) 90]

هیآ 8. نارمع ، لآ  هروس  (. 1 [ ) 91]
هیآ 16. نارمع ، لآ  هروس  (. 2 [ ) 92]

هیآ 147. نارمع ، لآ  هروس  (. 3 [ ) 93]

هیآ 193. نارمع ، لآ  هروس  (. 4 [ ) 94]

هیآ 194. نارمع ، لآ  هروس  (. 5 [ ) 95]
هیآ 23. فارعا ، هروس  (. 6 [ ) 96]
هیآ 40. میهاربا ، هروس  (. 7 [ ) 97]
هیآ 41. میهاربا ، هروس  (. 1 [ ) 98]

هیآ 80. ءارسا ، هروس  (. 2 [ ) 99]
هیآ 10. فهک ، هروس  (. 3 [ ) 100]

.28 هیآ 25 - هط  هروس  (. 4 [ ) 101]
هیآ 83. ءایبنا ، هروس  سابتقا  (. 5 [ ) 102]

هیآ 87. ءایبنا ، هروس  (. 6 [ ) 103]
هیآ 97 و 98. نونمؤم ، هروس  (. 7 [ ) 104]

هیآ 118. نونمؤم ، هروس  (. 8 [ ) 105]
هیآ 65. ناقرف ، هروس  (. 9 [ ) 106]
هیآ 74. ناقرف ، هروس  (. 1 [ ) 107]
هیآ 19. لمن ، هروس  (. 2 [ ) 108]

هیآ 24. صصق ، هروس  (. 3 [ ) 109]
هیآ 7. رفاغ ، هروس  (. 4 [ ) 110]

هیآ 10. رمق ، هروس  زا : سابتقا  (. 5 [ ) 111]
هیآ 10. رشح ، هروس  (. 6 [ ) 112]
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هیآ 28. حون ، هروس  (. 7 [ ) 113]
ثیدح 11. هحفص 243 ، دلج 91 ، ثیدح 19 و  هحفص 339 ، دلج 84 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 114]

. تسا هدمآ  ةریثک » یتیصعم  ۀلیلق و  یتعاط  راونالاراحب « رد  (. 1 [ ) 115]
رامـش هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ّصاخ  نارای  زا  تسا - فورعم  وا  مان  هب  لـیمک  ياـعد  هک  یعخن - داـیز  نب  لـیمک  (. 2 [ ) 116]

ریما يوس  زا  يو  تسا ، هتـسناد  ترـضح  نآ  نابّرقم  مالـسلا و  هیلع  یلع  هب  ّتبحم  رد  ناماگـشیپ  زا  ار  وا  هللا  همحر  دیفم  خیـش  دـیآیم .
هک تسا  هدـش  لقن  يو  هب  نانمؤم  ریما  زا  ییاهشرافـس  هغالبلاجـهن  رد  دـش . بوصنم  تیه » هقطنم « يرادـمامز  هب  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم 
ربخ يو  هب  شیالوم  هک  هنوگ  نامه  مالسلا - هیلع  نانمؤم  ریما  هب  يرادافو  عّیشت و  رطاخ  هب  دایز ، نبلیمک  تساوتحمرپ . هدنزرا و  رایـسب 

هماّلع هغالبلاجهن  حرش  هحفص 149 ، دلج 17 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلاجهن  حرش  دیسر . تداهـش  هب  راوخنوخ  جاّجح  تسد  هب  دوب - هداد 
هحفص 132. دلج 15 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  و  هحفص 219 ، دلج 21 ، ییوخ ،

هحفص 706. سوواط ، نب  دّیس  لابقا  (. 3 [ ) 117]
هحفص 555. یمعفک ، حابصم  (. 4 [ ) 118]

دّجهتملا حابصم  اب  ار  نآ  فالتخا  دراوم  مینکیم و  لقن  لوادتم  هخسن  قباطم  ار  اعد  نیا  ام  هحفص 844 . دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 119]
. میوشیم رّکذتم  یقرواپ  رد 

. ْتَبَلَغ دّجهتملا : حابصم  (. 2 [ ) 120]
. ِضْقَن ْنِم  دّجهتملا : حابصم  (. 1 [ ) 121]

هک يدـعب  هلمج  هنیرق  هب  تسا  نیمه  زین  بسانم  تسا و  هدـمآ  کلذ » عیمج  یف  َّیلع  ۀـجحلا  کلف  اههخـسن « زا  یـضعب  رد  (. 2 [ ) 122]
. يراد تّجح  نم  رب  وت  هکلب  مرادن  یتّجح  میاهتفلاخم  نیا  ربارب  رد  ایادخ  ینعی  یل » ۀّجح  الو  دنکیم «: ضرع 

. وه اهیف و  هلزنت  دّجهتملا : حابصم  (. 1 [ ) 123]
. يرقفب دّجهتملا : حابصم  (. 1 [ ) 124]

هد مادک  ره  هک  هدمآ  ییاهرکذ  اعد  نیا  نایاپ  رد  هک  تسا  نیا  اههَد )» ینعی « تارشع  تارشع ( هب  اعد  نیا  يراذگمان  ببس  (. 1 [ ) 125]
. دوشیم رارکت  راب 

هحفص 87. یمعفک ، حابصم  (. 2 [ ) 126]
هحفص 74. دلج 87 ، راونالاراحب ، هحفص 456 و  عوبسالا ، لامج  هحفص 84 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 3 [ ) 127]

. تسا هدمآ  زین  ءیش » ُّلک  ّبر  و  دّجهتملا «: حابصم  رد  (. 1 [ ) 128]
دلج راونالاراحب ، تسادـیپ (، اعد  نیا  رد  تباجا  ياههناشن  ایوگ  تساههناشن ، اهتمالع و  ياـنعم  هب  همـس » عمج « تامِـس ، (. 1 [ ) 129]

(. هحفص 102 ، 87
هحفص 96. دلج 87 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 130]

هماّلع موحرم  تسا . هدـش  لقن  اعد  بتک  رگید  هحفص 533 و  عوبسالا ، لامج  هحفص 416 و  دّجهتملا ، حابـصم  رد  اعد  نیا  (. 2 [ ) 131]
(. دعب هب  هحفص 96  دلج 87 ، راونالاراحب ، تسا ( هدروآ  حیضوت  حرش و  اب  راونالاراحب ، رد  ار  نآ  زین  یسلجم 

. تسا هدش  رارکت  مظعألا » هملک « راب  هس  راونالاراحب ، رد  (. 3 [ ) 132]
ردپ زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  لقن  هب  هحفص 394  دـلج 92 ، راونالاراحب ، هحفـص 151 و  تاوعدلاجهم ، رد  اعد ، نیا  (. 1 [ ) 133]

. تسا هدش  لقن  یبلاج  ناتساد  کی  ّیط  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  شراوگرزب 
. تساعد نیا  رد  ادخ  مظعا  مسا  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  تسا  نکمم  ریبعت  نیا  (. 2 [ ) 134]
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هحفص 337. نیمالادلب ، (. 3 [ ) 135]
. تسا هدش  هتفرگ  اعد  نیمه  زاغآ  رد  ریشتسی » هدابع  نم  قلخ  و ال  ترابع « رد  ریشتسی » هملک « زا  اعد ، نیا  مان  (. 1 [ ) 136]

هحفص دـلج 83 ، راونالاراحب ، هب  ای  هحفـص 122 و  تاوعّدـلاجهم ، هب  اعد  نیا  ياهشاداپ  صاوخ و  زا  رتشیب  یهاـگآ  يارب  (. 1 [ ) 137]
. دییامرف هعجارم   330

هحفص 380. نیمالادلب ، (. 2 [ ) 138]
. تسا هدنهدهانپ » يانعم « هب  ادخ و  فاصوا  زا  هک  هدش  هتفرگ  هدیدرگ  رارکت  اعد  نیا  رد  هک  ریجم » هملک « زا  اعد  نیا  مان  (. 1 [ ) 139]

هحفص 362. نیمالادلب ، هحفص 268 و  یمعفک ، حابصم  (. 2 [ ) 140]
. نانجلا حیتافم  رد  یمق  ثّدحم  موحرم  لقن  قباطم  یمعفک ، حابصم  هیشاح  (. 3 [ ) 141]

ظفاحم هرز و  يورخا  يویند و  ياهبیسآ  اهالب و  ربارب  رد  اعد  نیا  هک  تسا  نآ  ریبک ، نشوج  هب  اعد  نیا  يراذگمان  ببس  (. 1 [ ) 142]
. تسا هدمآ  هحفص 402  نیمالادلب ، هحفص 247 و  یمعفک ، حابصم  رد  اعد  نیا  تسا ،) هرز  يانعم  هب  نشوج  تسا ( یبوخ 

هحفص 382. دلج 91 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 143]
هحفص 186. داعملا ، داز  (. 1 [ ) 144]

هحفص 384. دلج 91 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 145]
، تسا رت  هاتوک  قباس  ياعد  زا  نوچ  هدـش و  هدـیمان  نشوج  اذـل  تسا ، یبوخ  زرح  هرز و  نمـشد ، عفد  يارب  اـعد  نیا  نوچ  (. 1 [ ) 146]

. تسا هدش  هدیمان  ریغص  نشوج 
نیا زا  راونالاراحب ، رد  زین  یسلجم  همالع  موحرم  هحفص 219 . تاوعدلا ، جهم  هحفص 326 و  نیمالا ، دلب  باتک  رد  هلمج  زا  (. 2 [ ) 147]

(. هحفص 225 دلج 92 ، و  هحفص 320 ، دلج 91 ، راونالاراحب ، اه () لقن  رد  یفالتخا  اب  تسا ( هدرک  لقن  اهباتک 
. تسا هدمآ  هحفص 324  دلج 91 ، راونالاراحب ، رد  زتنارپ  لخاد  ترابع  (. 1 [ ) 148]

هیآ 35. هدئام ، هروس  (. 1 [ ) 149]
هیآ 64. ءاسن ، هروس  (. 2 [ ) 150]

ءارسا و هروس  هیآ 57  لیذ  دلج 12 ، هدئام و  هروس  هیآ 35  لیذ  دلج 4 ، هنومن ، ریـسفت  هب  هنیمز ، نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  (. 3 [ ) 151]
. دوشهعجارم بتک  رگید 

هحفص 247. دلج 99 ، راونالاراحب ، (. 4 [ ) 152]
ثیدح 9. هحفص 349 ، دلج 99 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 153]

هب هک  تسا  یهودنا  هلان و  راهظا  تهج  هب  مان  نیا  هب  اعد  نیا  ندـش  هدـیمان  تسا و  يراز  هیرگ و  يانعم  هب  تغل  رد  هبدـن » (.» 1 [ ) 154]
. تسا هدش  سکعنم  نآ  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  يرود  قارف و  ًاصوصخم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  بئاصم  رطاخ 

هحفـص 573 ریبـک ، رازم  رد  يدهـشملا  نب  دّـمحم  453 و  هحفـص 446 - رئازلا ، حابـصم  رد  سوواـط  نب  دّیـس  ار  اـعد  نیا  (. 2 [ ) 155]
رد یـسلجم  هماّلع  نینچمه  تسا . هدرک  لـقن  ار  نآ   110 هحفص 104 - دلج 99 ، راونالاراحب ، رد  زین  یـسلجم  هماّلع  موحرم  دـناهدروآ ،
زا رگید  یخرب  قباـطم  تسا و  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ربـتعم  دنـس  هب  ار  اـعد  نیا   504 هحفـص 491 - داعملاداز ، باتک 

قداص ماما  هک  هچنآ  رب  تسا  يدیکأت  عقاو  رد  هک  تسا  هدیسر  شباّون  زا  یکی  طّسوت  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هیحان  زا  اعد  نیا  تایاور ،
نایدّرمز ياقآ  موحرم  دـنمجرا ، دنمـشناد  فیلأت  طاشن » هبدـن و  باـتک « هب  رتشیب  حیـضوت  يارب  تسا (. هدومرف  ناـیب  ار  نآ  مالـسلا  هیلع 

(. دوش هعجارم 
. يزاجی ال  بتک : ریاس  رد  (. 1 [ ) 156]
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. هِدَِغب راونالاراحب : رد  (. 2 [ ) 157]
. اهنم ّرقنف  لابقا : راونالاراحب و  رد  (. 1 [ ) 158]

یلوالا  راونالاراحب : رد  (. 2 [ ) 159]
هحفص 280. یمعفک ، حابصم  (. 1 [ ) 160]
هحفص 294. تاوعدلا ، جهم  (. 1 [ ) 161]

هحفص 610. دلج 2 ، هیقف ، هعماج ،) ترایز  (.) 1 [ ) 162]

هحفص 611. دلج 2 ، هیقف ، هعماج ،) ترایز  (.) 1 [ ) 163]
هحفص 614. كردم ، نامه  (. 2 [ ) 164]
هحفص 613. كردم ، نامه  (. 3 [ ) 165]

هحفص 615. دلج 2 ، هیقف ، هعماج ،) ترایز  (.) 1 [ ) 166]
هحفص 616. كردم ، نامه  (. 2 [ ) 167]

. كردم نامه  (. 3 [ ) 168]
هحفص 617. كردم ، نامه  (. 4 [ ) 169]

هحفص 264. دلج 97 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 170]
هحفص 265. كردم ، نامه  (. 2 [ ) 171]

صاخ تایاور  زا  یضعب  هب  مالسلا ، مهیلع  موصعم  هدراهچ  زا  مادک  ره  تارایز  زا  لبق  رگید ، یشخب  رد  هک  تسا  رکذ  لباق  (. 3 [ ) 172]
. دوشیم هراشا 

ثیدح 24. هحفص 260 ، دلج 2 ، اضرلارابخا ، نویع  ثیدح 1 و  هحفص 116 ، دلج 97 ، راونالاراحب ، (. 4 [ ) 173]
ثیدح 5. هحفص 585 ، دلج 4 ، یفاک ، (. 1 [ ) 174]

باب 16. ثیدح 6 ، هحفص 58 ، تارایزلالماک ، زا  لقن  هب  ثیدح 11  هحفص 118 ، دلج 97 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 175]
باب 65. ثیدح 14 ، هحفص 160 ، تارایزلا ، لماک  زا  لقن  هب  ثیدح 18  هحفص 119 ، ج 97 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 176]

ثیدح 22. هحفص 120 ، ج 97 ، راونالاراحب ، (. 4 [ ) 177]
باب 108. ثیدح 13 ، هحفص 335 ، تارایزلالماک ، زا  لقن  هب  ثیدح 26  هحفص 122 ، دلج 97 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 178]

ثیدح 34. هحفص 124 ، ج 97 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 179]
ثیدح 1. هحفص 302 ، دلج 99 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 180]

هحفص دلج 2 ، قودـص ، لاصخ  ثیدح 416 و  هحفص 275 ، ثیدح 109 و  هحفص 143 ، دـلج 8 ، یفاک ، هب : دوش  عوجر  (. 4 [ ) 181]
هحفص 35 و دلج 56 ، راونالاراحب ، ثیدح 95 و  هحفص 393 ، ثیدح 78 و  هحفص 388 ، ثیدح 69 و  هحفصو 386 ، ثیدح 67  ، 385

هحفص 266 و 267. دلج 2 ، ثیدح 1252 و  هحفص 424 ، دلج 1 ، هیقف ، هحفص 102 و  دلج 97 ،
ثیدح 4. هحفص 283 ، دلج 4 ، یفاک ، (. 5 [ ) 182]

. رفس باوبا  زا  باب 15  دلج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  هب : دوش  عوجر  (. 6 [ ) 183]
ثیدح 2 و 3. رفس ، باوبا  زا  باب 8  دلج 8 ، هعیشلالئاسو ، ثیدح 235 و 236 و  هحفص 197 و 198 ، دلج 8 ، یفاک ، (. 1 [ ) 184]

ثیدح 5. رفس ، باوبا  زا  باب 15  دلج 8 ، هعیشلالئاسو ، ثیدح 2408 و  هحفص 270 ، دلج 2 ، هیقف ، (. 2 [ ) 185]
ثیدح 1. رفس ، باوبا  زا  باب 15  دلج 8 ، هعیشلالئاسو ، ثیدح 4 و  هحفص 283 ، دلج 4 ، یفاک ، (. 3 [ ) 186]
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ثیدح 3. رفس ، باوبا  زا  باب 15  دلج 8 ، هعیشلالئاسو ، ثیدح 26 و  هحفص 349 ، دلج 2 ، نساحم ، (. 4 [ ) 187]
ثیدح 1. رفس ، باوبا  زا  باب 18  دلج 8 ، هعیشلالئاسو ، ثیدح 1 و  هحفص 283 ، دلج 4 ، یفاک ، (. 5 [ ) 188]

ثیدح 1. رفس ، باوبا  زا  باب 19  دلج 8 ، هعیشلالئاسو ، ثیدح 11 و  هحفص 543 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 189]
باب 93. ثیدح 10 ، هحفص 283 ، تارایزلا ، لماک  (. 2 [ ) 190]

ثیدح 1. هحفص 287 ، دلج 4 ، یفاک ، (. 3 [ ) 191]
ثیدح 52. هحفص 258 ، دلج 73 ، راونالاراحب ، (. 4 [ ) 192]

هیآ 43. فارعا ، هروس  (. 1 [ ) 193]
هیآ 13. فرخز ، هروس  (. 2 [ ) 194]

ثیدح 17. هحفص 540 ، دلج 6 ، یفاک ، هب : دوش  عوجر  (. 3 [ ) 195]
ثیدح 118. هحفص 367 ، دلج 2 ، نساحم ، (. 4 [ ) 196]

ثیدح 120. كردم ، نامه  (. 5 [ ) 197]
ثیدح 2431. هحفص 276 ، دلج 2 ، هیقف ، (. 6 [ ) 198]

ثیدح 1. رفس ، باوبا  زا  باب 30  دلج 8 ، هعیشلا ، لئاسو  ثیدح 5 و  هحفص 286 ، دلج 4 ، یفاک ، (. 7 [ ) 199]
ثیدح 2. رفس ، باوبا  زا  باب 31  دلج 8 ، هعیشلالئاسو ، ثیدح 2437 و  هحفص 278 ، دلج 2 ، هیقف ، (. 1 [ ) 200]

ثیدح 2. باب 46 ، دلج 8 ، هعیشلالئاسو ، ثیدح 13 و  هحفص 145 ، دلج 2 ، اضرلارابخا ، نویع  (. 2 [ ) 201]
هحفص 273. دلج 73 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 202]

ثیدح 2442. هحفص 279 ، دلج 2 ، هیقف ، (. 4 [ ) 203]
ثیدح 7. هحفص 265 ، دلج 3 ، یفاک ، (. 5 [ ) 204]

ثیدح 103. هحفص 230 ، دلج 3 ، بیذهت ، (. 6 [ ) 205]
ثیدح 18. هحفص 5 ، دلج 100 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 206]

ثیدح 105. هحفص 85 ، دلج 48 ، راونالاراحب ، هب : دوش  عوجر  (. 2 [ ) 207]
هحفص 129. دلج 97 ، كردم ، نامه  (. 3 [ ) 208]

ثیدح 2. هحفص 126 ، دلج 97 ، راونالاراحب ، هحفص 21 و  دانسالا ، برق  (. 1 [ ) 209]
هیآ 12. هط ، هروس  (. 2 [ ) 210]

هحفص 22. دلج 2 ، سورد ، زا  لقن  هب  هحفص 134  دلج 97 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 211]
هحفص 312. تاجردلارئاصب ، (. 4 [ ) 212]

هحفص 134 دلج 97 ، راونالاراحب ، روضحلاو (،) مالسلا ( یفکی  روثأملاب و  ةرایزلا  اهسماخ  تسا : هتفگ  سورد  رد  لّوا  دیهش  (. 5 [ ) 213]
(. هحفص 23 دلج 2 ، سورد ، زا  لقن  هب 

ثیدح 1. هحفص 476 ، دلج 3 ، یفاک ، (. 6 [ ) 214]
هّمئا زا  کی  ره  تراـیز  رد  تعکر  ود  نیا  هک  تسا  نیا  هدـمآ  تیاور  رد  هچنآ  رهاـظ  هحفص 186 . دلج 98 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 215]

. دوشیم هدناوخ 
. كردم نامه  (. 2 [ ) 216]

هحفص 23. دلج 2 ، سورد ، زا  لقن  هب  هحفص 134  دلج 97 ، كردم ، نامه  (. 3 [ ) 217]
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لّبق تسا «: هدمآ  تایاور  زا  یضعب  رد  هک  دنکیم  لقن  ثیدح 3  لیذ  هحفص 126  دلج 97 ، راونالاراحب ، رد  یسلجم  هماّلع  (. 4 [ ) 218]
«. ربقلا بناوج 

هیآ 2. تارجح ، هروس  (. 1 [ ) 219]
هیآ 36. رون ، هروس  (. 2 [ ) 220]

هحفص 276. نیمالادلب ، (. 1 [ ) 221]
(. توافت یکدنا  اب  ثیدح 41 ( هحفص 160 ، دلج 97 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 222]

. َضَرَتْفُملا هحفص 472 : یمعفک ، حابصم  (. 1 [ ) 223]
هحفص 115. دلج 99 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 224]

باب 1. ثیدح 2 ، هحفص 11 ، تارایزلا ، لماک  (. 1 [ ) 225]
15 و 16. ، 14 ، 13 ، 12 ، 10 ، 8 ، 7 ، 4 ، 3 ، 2 ثیداحا 1 ، باب 2 ، كردم ، نامه  (. 2 [ ) 226]

ثیدح 19. هحفص 15 ، كردم ، نامه  (. 3 [ ) 227]

ثیدح 11. هحفص 13 ، كردم ، نامه  (. 4 [ ) 228]
ثیدح 1. هحفص 146 ، دلج 97 ، راونالاراحب ، ثیدح 3 و  هحفص 554 ، دلج 4 ، یفاک ، (. 5 [ ) 229]

هحفص 616. دلج 2 ، لاصخ ، (. 6 [ ) 230]
باب 3. ثیدح 1 ، هحفص 15 ، تارایزلا ، لماک  (. 1 [ ) 231]

هحفص 12. دّجهتملا ، حابصم  (. 2 [ ) 232]
ثیدح 1. باب 3 ، هحفص 15 ، تارایزلا ، لماک  (. 1 [ ) 233]

ثیدح 2. هحفص 16 ، كردم ، نامه  (. 2 [ ) 234]
ثیدح 9. هحفص 19 ، تارایزلا ، لماک  (. 1 [ ) 235]
ثیدح 10. هحفص 20 ، كردم ، نامه  (. 2 [ ) 236]

باب 4. ثیدح 4 ، هحفص 21 ، كردم ، نامه  (. 3 [ ) 237]

باب 2. ثیدح 5 ، هحفص 12 ، كردم ، نامه  (. 4 [ ) 238]
ثیدح 31. هحفص 167 ، یسوط ، یلاما  (. 5 [ ) 239]

باب 2. ثیدح 17 ، هحفص 14 ، تارایزلا ، لماک  (. 1 [ ) 240]
هحفص 169. دانسالا ، برق  ثیدح 3 و  هحفص 181 ، دلج 97 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 241]

هحفص 330. دلج 86 ، راونالاراحب ، هحفص 50 و  رئازلا ، حابصم  (. 1 [ ) 242]
هحفص 175. دلج 8 ، یفاک ، (. 1 [ ) 243]

ثیدح 19. هحفص 199 ، دلج 97 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 244]
ثیدح 18. هحفص 198 ، كردم ، نامه  (. 2 [ ) 245]

هحفص 572. دلج 2 ، هیقف ، زا  لقن  هب  هحفص 196 ، كردم ، نامه  (. 3 [ ) 246]

هحفص 572. دلج 2 ، هیقف ، زا  لقن  هب  هحفص 197 ، كردم ، نامه  (. 4 [ ) 247]
ثیدح 76. هحفص 311 ، دلج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  زا  لقن  هب  ثیدح 1 ، هحفص 191 ، كردم ، نامه  (. 5 [ ) 248]

ثیدح 10. هحفص 194 ، كردم ، نامه  (. 6 [ ) 249]
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ثیدح 11. هحفص 9 ، دلج 6 ، بیذهت ، زا  لقن  هب  ثیدح 9 ، هحفص 194 ، كردم ، نامه  (. 7 [ ) 250]
هحفص 623. لابقا ، ثیدح 18 و  هحفص 198 ، دلج 97 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 251]

ثیدح 12. هحفص 9 ، دلج 6 ، بیذهت ، زا  لقن  هب  ثیدح 11 ، هحفص 194 ، دلج 97 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 252]
هحفص 10. دلج 6 ، بیذهت ، زا  لقن  هب  ثیدح 12 ، هحفص 195 ، دلج 97 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 253]

(. توافت یکدنا  اب  ثیدح 20 ( هحفص 199 ، دلج 97 ، راونالاراحب ، 626 و  هحفص 624 - لابقا ، (. 1 [ ) 254]
، اضرلا رابخا  نویع  ثیدح 1 و  هحفص 459 ، دلج 2 ، عیارشلا ، للع  زا  لقن  هب  ثیدح 1 ، هحفص 139 ، دلج 97 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 255]

ثیدح 28. هحفص 262 ، دلج 2 ،
هحفص 115. قودص ، یلاما  زا  لقن  هب  ثیدح 14 ، هحفص 141 ، دلج 97 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 256]

.. هحفص 474 هعنقم ، (. 4 [ ) 257]
باب 78. ثیدح 7 ، هحفص 194 ، تارایزلا ، لماک  (. 5 [ ) 258]

رد تیاور  نیمه  نـیع  ثیدح 4 . هحفـص 59 ، قودـص ، یلاما  زا  لقن  هب  ثیدح 12 ، هحفص 141 ، دـلج 97 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 259]
هحفـص 11، تارایزلا ، لماک  تسا ( هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  دنـس  هب  تاراـیزلا  لـماک 

(. باب 1 ثیدح 5 ،
باب 1. ثیدح 4 ، هحفص 11 ، تارایزلا ، لماک  (. 2 [ ) 260]

ثیدح 3. كردم ، نامه  (. 3 [ ) 261]
ناشن هک  يریبعت  اب  دـنکیم  لقن  لوخد ، نذا  رب  لمتـشم  ياهمّدـقم  اب  ار  تراـیز  نیا  ریبک  رازم  ّفلؤم  هک  تسا  هّجوت  لـباق  (. 4 [ ) 262]
هحفص ریبک ، رازم  هب : دوش  عوجر  دوب ( رادروخرب  یهاگراب  هّبق و  زا  مالسلا  مهیلع  عیقب  هّمئا  روبق  باتک ، نیا  ّفلؤم  رصع  رد  هک  دهدیم 

تارایزلا لماک  رد  هدمآ ، ریبک  رازم  رد  هک  یلوخد  نذا  نوچ  هکنآ : رگید  هتکن  ثیدح 10 .) هحفص 211 ، دلج 97 ، راونالاراحب ، 88 و 
هک یماع  لوخد  نذا  نامه  زا  ناوتیم  عیقب ، همئا  لوخد  نذا  يارب  نیاربانب ، میدرواین ؛ ار  نآ  ام  هدماین ، تسا ، ترایز  نیا  یلصا  عبنم  هک 

. درک هدافتسا  تشذگ ، هحفص 222  رد  نیا  زا  شیپ 
«. نیماّوقلا تارایزلا «: لماک  (. 5 [ ) 263]

«. لآ ای  تارایزلا «: لماک  (. 1 [ ) 264]
«. امب یتّمئا و  ینتفّرع  و  تارایزلا «: لماک  (. 1 [ ) 265]

. تسا هدمآ  راحب  رد  یلو  درادن ، دوجو  رخآ  ات  هللا » یلص  و  زا « تارایزلا  لماک  (. 2 [ ) 266]
ثیدح 1. هحفص 203 ، دلج 97 ، راونالاراحب ، ثیدح 2 و  باب 15 ، تارایزلا ، لماک  (. 3 [ ) 267]

ثیدح 1. هحفص 103 ، دلج 6 ، بیذهت ، ثیدح 1 و  هحفص 286 ، باب 96 ، تارایزلا ، لماک  (. 1 [ ) 268]
ثیدح 4. هحفص 287 ، باب 96 ، تارایزلا ، لماک  (. 2 [ ) 269]

هحفص 366. دلج 98 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 270]
هحفص 56. رئازلا ، حابصم  ثیدح 16 و  هحفص 217 ، دلج 97 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 271]
هحفص 58. رئازلا ، حابصم  ثیدح 17 و  هحفص 218 ، دلج 97 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 272]

. دناهدرک بیرخت  ار  میهارباّما » هبرشم  و « خیضف » دجسم « هنافّسأتم  (. 2 [ ) 273]
. دمآ دهاوخ  هحفص 248  رد  دحا  يادهش  يارب  يرگید  ترایز  زین  هدش و  لقن  شیارب  هک  یترایز  هزمح و  ترایز  تلیضف  (. 3 [ ) 274]

ثیدح 5. هحفص 26 ، ثیدح 2 و  هحفص 23 ، تارایزلا ، لماک  ثیدح 4 و  هحفص 213 ، دلج 97 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 275]
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هحفص 64. رئازلا ، حابصم  (. 2 [ ) 276]
هحفص 102. ریبکرازم ، هب : دینک  عوجر  هحفص 65 و  كردم ، نامه  (. 3 [ ) 277]

ثیدح 2. هحفص 198 ، دلج 10 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 4 [ ) 278]
هحفص 168. نازحالا ، تیب  (. 1 [ ) 279]

هحفص 131. ةراتخملا ، لوصف  (. 2 [ ) 280]
ثیدح 18. هحفص 220 ، دلج 97 ، راونالا ، راحب  (. 1 [ ) 281]
ثیدح 19. هحفص 221 ، دلج 97 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 282]

ثیدح 1 و 2. هحفص 26 ، باب 7 ، تارایزلا ، لماک  (. 2 [ ) 283]
ثیدح 21. هحفص 231 ، دلج 97 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 284]

هحفص 439 و 440. دلج 2 ، بولقلا ، داشرا  زا  لقن  هب  هحفص 232 و 233 ، كردم ، نامه  (. 2 [ ) 285]
. كردم نامه  (. 3 [ ) 286]
. كردم نامه  (. 4 [ ) 287]
. كردم نامه  (. 5 [ ) 288]

ثیدح 1. هحفص 243 ، دلج 3 ، یفاک ، (. 1 [ ) 289]
ثیدح 22. هحفص 214 ، یسوط ، یلاما  (. 2 [ ) 290]

ثیدح 1. باب 10 ، تارایزلا ، لماک  (. 3 [ ) 291]
ثیدح 2. كردم ، نامه  (. 4 [ ) 292]

ثیدح 3. باب 10 ، تارایزلا ، لماک  (. 1 [ ) 293]
ثیدح 14. هحفص 34 ، دلج 6 ، بیذهت ، ثیدح 13 و  هحفص 261 ، دلج 97 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 294]

ثیدح 12. هحفص 261 ، دلج 97 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 295]
ثیدح 47. هحفص 252 ، كردم ، نامه  (. 4 [ ) 296]

ثیدح 4. هحفص 167 ، باب 69 ، تارایزلا ، لماک  (. 1 [ ) 297]
ثیدح 5. هحفص 34 ، باب 9 ، كردم ، نامه  (. 2 [ ) 298]

هحفص 269. دلج 97 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 299]
ثیدح 9. هحفص 266 و 267 ، كردم ، نامه  (. 2 [ ) 300]

ثیدح 1. هحفص 39 ، باب 11 ، تارایّزلا ، لماک  (. 1 [ ) 301]
هحفص 282. ریبک ، رازم  (. 2 [ ) 302]

تیاکح 59. ، 316 هحفص 312 - دلج 53 ، راونالاراحب ، كردم و  نامه  (. 3 [ ) 303]
ثیدح 3. هحفص 45 ، باب 11 ، تارایزلا ، لماک  ثیدح 1 و  هحفص 569 ، دلج 4 ، یفاک ، (. 1 [ ) 304]

ثیدح 23. هحفص 305 ، دلج 97 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 305]
. دوشیم لقن  دعب  هب  هحفص 780  دّجهتملا ، حابصم  قباطم  فلتخم ، ياههخسن  رد  اعد  فالتخا  هب  هجوت  اب  تمسق  نیا  زا  (. 2 [ ) 306]

. دشابیم هحفص 777  دّجهتملا ، حابصم  لقن  قباطم  زین  نایاپ  ات  اعد  زا  تمسق  نیا  (. 1 [ ) 307]
: هتکن دنچ  يروآدای  (. 1 [ ) 308]
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زا ار  نآ  یـسلجم  هماّلع  تسا و  هدروآ  ییاـهتوافت  اـب  زین  هحفص 149 » رئازلاحابـصم ، رد « سوواطنبدّیـس  موحرم  ار  ترایز  نیا  فلا )
قباطم ار  یتمسق  راحب و  قباطم  ار  اعد  نیا  زا  یشخب  زین  ام  ثیدح 23 ) هحفص 305 ، دلج 97 ، راونالاراحب ، هدرک (. لقن  دیفم  خیش  رازم 

. میاهدرک لقن  دّجهتملا  حابصم 
دعب ار  نآ  یمق  سابع  خیش  جاح  موحرم  تسا و  فورعم  مدرم  نایم  همقلع  ياعد  ناونع  هب  هچنآ  هک  دمآ  تسد  هب  تشذگ  هچنآ  زا  ب )
فیس ثیدح  حیرصت  هب  اریز  دشیم ؛ فورعم  ناوفص  ياعد  هب  هک  دوب  نیا  قح  تسا و  ناوفـص  ياعد  نیمه  هدروآ ، اروشاع  ترایز  زا 

، راونالاراحب ك : ر . هدرکن ( رکذ  ییاعد  اروشاع ، ترایز  لقن  زا  سپ  همقلع ، ًاـساسا  حابـصم - رد  یـسوط  خیـش  لـقن  قباـطم  هریمع - نب 
(. ثیدح 8 باب 71 ، تارایزلالماک ، ك : ر . تسا ( نآ  دّیؤم  زین  تارایزلالماک  لقن  و  ثیدح 3 ) هحفص 296 ، دلج 98 ،

لـصف ینعی  لـصف ، نیمه  هدـش ) فورعم  همقلع  ياـعد  هب  هک  ناوفـص ( ياـعد  یلـصا  هاـگیاج  هک  دـش  نشور  زین  تشذـگ  هچنآ  زا  ج )
نآ ترایز  زا  سپ  مالـسلا و  هیلع  نانمؤم  ریما  فیرـش  ربق  رانک  رد  ار  اعد  نیا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نوچ  تسا . ناـنمؤمریما  تاراـیز 

خیـش هک  یلقن  قباطم  یّتح  ای  دشاب و  هداد  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  یمالـس  راوگرزب ، نآ  ترایز  زا  سپ  هچرگ  دناوخ ، ترـضح 
، ساسا نیمه  رب  دشاب . هدناوخ  مه  ار  ییاروشاع  ترایز  مالسلا ، هیلع  نانمؤم  ریما  ترایز  زا  سپ  دراد ، ناوفص  نایرج  هب  تبـسن  یـسوط 

. میاهدرک لقتنم  مالسلا ) هیلع  نانمؤمریما  ترایز  لصف  اجنیا ( هب  ار  اعد  نآ  ام 
دوجو هب  زیزع  نارئاز  يارب  یماهبا  رگید  دشیم  رکذ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ترایز  لیذ  رد  همقلع ) ای  ناوفص و  ياعد  اعد ( نآ  رگا  د )

تسا و مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  اـب  عادو  زا  نخـس  دوشیم  هدـناوخ  اروشاـع  تراـیز  زا  سپ  هک  ییاـعد  رخآ  رد  هنوـگچ  هک  دـمآیمن 
، هابتـشا أشنم  ًارهاظ  تسا !؟ هدـمآ  نآ  رد  امکل »...  و  اـمکتیتا ...  نینمؤملاریما ...  اـی  اـمکترایز ...  نم  نینمؤملاریما ...  اـی  نوچ « یتاریبعت 

لـصف اج ( نآ  رد  ار  همقلع ) ناوفـص ( ياعد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تاراـیز  لـصف  رد  یـسلجم  هماـّلع  موحرم  لـقن  ّتیفیک 
. دنکیم لقن  تسا  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نانمؤم و  ریما  اب  عادو  هب  طوبرم  هک  نآ ، هّمتت  اب  زین  مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما  تارایز 

(. توافت یکدنا  اب  هحفص 94 (، يرغلا ، ۀحرف  ثیدح 15 و  هحفص 279 ، دلج 97 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 309]
ثیدح 1. هحفص 222 ، دلج 10 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 1 [ ) 310]

ثیدح 1. هحفص 46 ، باب 12 ، تارایزلا ، لماک  زا  لقن  هب  ثیدح 8 ، هحفص 266 ، دلج 97 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 311]
ثیدح 2. هحفص 358 ، دلج 97 ، راونالاراحب ، هحفص 468 و  لابقا ، (. 2 [ ) 312]

ثیدح 6. هحفص 359 ، دلج 97 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 313]
هحفص 493. لابقا ، (. 1 [ ) 314]

ثیدح 9. هحفص 373 ، دلج 97 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 315]
هحفص 377. كردم ، نامه  (. 2 [ ) 316]

ثیدح 2. هحفص 39 ، باب 10 ، تارایزلالماک ، (. 3 [ ) 317]
ثیدح 13. هحفص 38 ، ریبک ، رازم  زا  لقن  هب  ثیدح 17 ، هحفص 262 ، دلج 97 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 318]

. تسا هدمآ  هحفص 378  دلج 97 ، راونالاراحب ، رد  تمسق  نیا  (. 1 [ ) 319]
. تسا هدمآ  ِداهشْألا » راونالاراحب « رد  (. 1 [ ) 320]

(. توافت یکدنا  اب  ثیدح 10 (، هحفص 377 ، دلج 97 ، راونالاراحب ، هحفص 99 و  لّوا ، دیهش  رازم  (. 1 [ ) 321]
. مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  هصوصخم  تارایز  نانجلا ، حیتافم  (. 1 [ ) 322]

ثیدح 58. هحفص 225 ، دلج 1 ، لاصخ ، زا  لقن  هب  ثیدح 20 ، هحفص 392 ، دلج 97 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 323]
. كردم نامه  (. 2 [ ) 324]
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ثیدح 8. هحفص 29 ، باب 8 ، تارایزلالماک ، زا  لقن  هب  ثیدح 51 ، هحفص 400 ، دلج 97 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 325]

ثیدح 2. هحفص 27 ، باب 8 ، تارایزلالماک ، زا  لقن  هب  ثیدح 42 ، هحفص 399 ، دلج 97 ، راونالاراحب ، (. 4 [ ) 326]
. كردم نامه  (. 5 [ ) 327]

هحفص 69. يرغلا ، ۀحرف  ثیدح 61 و  هحفص 405 ، كردم ، نامه  (. 6 [ ) 328]
ثیدح 1. هحفص 27 ، باب 8 ، تارایزلالماک ، (. 7 [ ) 329]

ثیدح 5. هحفص 28 ، كردم ، نامه  (. 8 [ ) 330]
ثیدح 6. هحفص 28 ، باب 8 ، تارایزلا ، لماک  (. 1 [ ) 331]

ثیدح 18. هحفص 32 ، كردم ، نامه  (. 2 [ ) 332]
ثیدح 8. هحفص 227 ، قودص ، یلاما  (. 3 [ ) 333]

هحفص 337. دلج 14 ، مالکلارهاوج ، (. 4 [ ) 334]
ات 99. هحفص 77  زا  رئازلا ، حابصم  (. 5 [ ) 335]

هحفص 739. دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 336]
(. توافت یکدنا  اب  ) 411 هحفص 409 - دلج 97 ، راونالاراحب ، هحفص 77 و  رئازلا ، حابصم  (. 1 [ ) 337]

هیآ 90. لحن ، هروس  (. 2 [ ) 338]
. هفوک دجسم  لامعا  نانجلا ، حیتافم  (. 3 [ ) 339]

ثیدح 42. هحفص 277 ، دلج 40 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 340]
(. توافت یکدنا  اب  هحفص 411 و 412 ( دلج 97 ، راونالاراحب  هحفص 79 و  رئازلا ، حابصم  (. 1 [ ) 341]

. هفوک دجسم  لامعا  نانجلا ، حیتافم  (. 2 [ ) 342]
ثیدح 4. هحفص 493 ، دلج 3 ، یفاک ، (. 1 [ ) 343]

ثیدح 5 كردم ، نامه  (. 2 [ ) 344]
ثیدح 7. كردم ، نامه  (. 3 [ ) 345]
ثیدح 8. كردم ، نامه  (. 4 [ ) 346]

هحفص 412. دلج 97 ، راونالاراحب ، 83 و  هحفص 80 - رئازلا ، حابصم  (. 1 [ ) 347]
ثیدح 12. هحفص 388 ، دلج 97 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 348]

ثیدح 6. هحفص 493 ، دلج 3 ، یفاک ، (. 2 [ ) 349]
ثیدح 7. كردم ، نامه  (. 3 [ ) 350]
ثیدح 8. كردم ، نامه  (. 4 [ ) 351]

هحفص 415. دلج 97 ، راونالاراحب ، هحفص 83 و  رئازلا ، حابصم  (. 1 [ ) 352]

هحفص 415. دلج 97 ، راونالاراحب ، هحفص 84 و  رئازلا ، حابصم  (. 1 [ ) 353]
هحفص 416. دلج 97 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 354]

هحفص 418. دلج 97 ، راونالاراحب ، هحفص 87 و  رئازلا ، حابصم  (. 2 [ ) 355]

هحفص 419. دلج 97 ، راونالاراحب ، هحفص 88 و  رئازلا ، حابصم  (. 1 [ ) 356]

هحفص 425. دلج 97 ، راونالاراحب ، هحفص 98 و  رئازلا ، حابصم  (. 1 [ ) 357]
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ثیدح 84. هحفص 415 ، یسوط ، یلاما  (. 2 [ ) 358]
هحفص 426. دلج 97 ، راونالاراحب ، هحفص 99 و  رئازلا ، حابصم  (. 1 [ ) 359]

هحفص 177. ریبک ، رازم  (. 1 [ ) 360]
هحفص 427. دلج 97 ، راونالاراحب ، هحفص 101 و  رئازلا ، حابصم  (. 1 [ ) 361]

(. توافت یکدنا  اب  هحفص 429 ( دلج 97 ، راونالاراحب ، هحفص 104 و  رئازلا ، حابصم  (. 1 [ ) 362]
ثیدح 1 و هحفص 489 ، دـلج 3 ، یفاـک ، رد  رفظینب » مسا « و 11 و  ثیدح 10  باب 8 ، تارایزلالماک ، رد  لیهـس » مسا « (. 1 [ ) 363]

. تسا هدمآ  هحفص 74 ، دانسالابرق ، رد  يرش » مسا «
ثیدح 697. هحفص 232 ، دلج 1 ، هیقف ، و  ثیدح 10 و 11 ، هحفص 29 ، باب 8 ، تارایزلا ، لماک  هب : دوش  عوجر  (. 2 [ ) 364]

ثیدح 10. هحفص 30 ، تارایزلا ، لماک  زا  لقن  هب  ثیدح 8  هحفص 437 ، دلج 97 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 365]
ثیدح 6. هحفص 28 ، باب 8 ، تارایزلا ، لماک  (. 4 [ ) 366]
ثیدح 1. هحفص 434 ، دلج 97 ، راونالاراحب ، (. 5 [ ) 367]

ثیدح 3. هحفص 435 ، كردم ، نامه  (. 6 [ ) 368]
دـلج 97، راونالاراحب ، رد  ثیدح 21 و  هحفص 38 ، دلج 6 ، بیذـهت ، زا  لقن  هب  ثیدح 20  هحفـص 440 ، كردم ، نامه  (. 7 [ ) 369]

هدش دراو  ياهدژم  نینچ  اشع » برغم و  زامن  نیب  دیق « نودـب  قلطم و  روط  هب  هحفص 74  دانسالابرق ، زا  لقن  هب  ثیدح 9 ، هحفص 437 ،
. تسا

هحفص 135. ریبک ، رازم  ثیدح 7 و  هحفص 436 ، دلج 97 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 370]
ثیدح 3. هحفص 435 ، دلج 97 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 371]

هحفص 137. ریبک ، رازم  ثیدح 22 و  هحفص 443 ، كردم ، نامه  (. 3 [ ) 372]
هحفص 105. رئازلا ، حابصم  (. 4 [ ) 373]

لقن هّیرازم  بتک  زا  یضعب  ناونع  هب  هر ) یمق ( ساّبع  خیش  جاح  موحرم  هچنآ  زا  ریغ  یکردم  هب  لامعا ، زا  تمسق  نیا  يارب  (. 1 [ ) 374]
لباق ياـهتوافت  اـب  دـجاسم و  قلطم  لاـمعا  ناونع  هب  مه  نآ  ، 132 هحفـص 130 - دّجهتملا  حابـصم  رد  هچنآزج  میتفاینتسد ، دـنکیم 

. تسا هدش  لقن  هظحالم 
هک تسا  هّجوت  لباق  هحفص 137 . ریبک ، رازم  ثیدح 21 و  هحفص 441 ، دلج 97 ، راونالاراحب ، هحفص 105 و  رئازلا ، حابصم  (. 1 [ ) 375]

هقیّدص همطاف  ترضح  رب  هک  یناسک  زا  يرازیب  راهظا  تهج  هب  هک  ینز  تاجن  يارب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ار  اعد  نیا  راحبلقن ، قباطم 
ره رب  قیبطت  لباق  هک  یتوافت  كدنا  اب  ار  نآ  رازم ، بتک  ناّفلؤم  دندناوخ و  هلهـس  دجـسم  رد  دـش  ریگتـسد  دـندرک ، متـس  مالـسلا  اهیلع 

. دناهدرک لقن  تسا ، يرگید  دنمزاین 
هحفص 105. رئازلا ، حابصم  هحفص 140 و  ریبک ، رازم  ثیدح 22 و  هحفص 443 ، دلج 97 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 376]

هحفص 445. دلج 97 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 377]
هحفص 141. ریبک ، رازم  هحفص 444 و  كردم ، نامه  (. 3 [ ) 378]

. هلهس دجسم  لامعا  نانجلا ، حیتافم  (. 1 [ ) 379]
هحفص 142. ریبک ، رازم  هحفص 444 و  دلج 97 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 380]

هحفص 108. رئازلا ، حابصم  (. 2 [ ) 381]

هحفص 109. رئازلا ، حابصم  (. 1 [ ) 382]
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هحفص 143. ریبک ، رازم  هحفص 446 و  دلج 97 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 383]
هحفص 211. دلج 23 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 384]

هحفص 445. دلج 97 ، كردم ، نامه  (. 4 [ ) 385]

هحفص 308. دلج 34 ، كردم ، نامه  (. 5 [ ) 386]

هحفص 211. دلج 23 ، كردم ، نامه  (. 6 [ ) 387]

هحفص 295. دلج 42 ، كردم ، نامه  (. 1 [ ) 388]
رب و  دشابیم » ام  باحـصا  زا  نیّقثوم  قیرط  زا  ماهدرک  لقن  باتک  نیا  رد  هچنآ  دیوگیم «: نآ  همّدـقم  رد  باتک  نیا  ّفلؤم  (. 2 [ ) 389]

. دناهدرمش تاقث  زا  ربتعم و  ار  نآ  تاور  مامت  ناگرزبزا  یضعب  ساسا  نیا 
ثیدح 4. هحفص 114 ، باب 39 ، تارایزلالماک ، (. 3 [ ) 390]

ثیدح 2. كردم ، نامه  (. 4 [ ) 391]
ثیدح 1. هحفص 116 ، باب 40 ، كردم ، نامه  (. 5 [ ) 392]

ثیدح 2. هحفص 117 ، باب 40 ، تارایزلا ، لماک  (. 1 [ ) 393]
ثیدح 3. هحفص 118 ، باب 41 ، كردم ، نامه  (. 2 [ ) 394]

ثیدح 1. هحفص 119 ، كردم ، نامه  (. 3 [ ) 395]
ثیدح 2. هحفص 128 ، باب 46 ، كردم ، نامه  (. 4 [ ) 396]
ثیدح 1. هحفص 121 ، باب 42 ، كردم ، نامه  (. 5 [ ) 397]
ثیدح 2. هحفص 123 ، باب 44 ، كردم ، نامه  (. 6 [ ) 398]
ثیدح 1. هحفص 127 ، باب 46 ، كردم ، نامه  (. 7 [ ) 399]

ثیدح 2. هحفص 128 ، كردم ، نامه  (. 8 [ ) 400]
ثیدح 4. كردم ، نامه  (. 9 [ ) 401]

ثیدح 2. هحفص 128 ، باب 46 ، تارایزلا ، لماک  (. 1 [ ) 402]
ثیدح 3. كردم ، نامه  (. 2 [ ) 403]

ثیدح 2. هحفص 132 ، باب 49 ، كردم ، نامه  (. 3 [ ) 404]
باب 62. هب  دوش  عوجر  ثیدح 3 و  كردم ، نامه  (. 4 [ ) 405]

ثیدح 107. هحفص 286 ، دلج 36 ، راونالاراحب ، هب : دوش  عوجر  (. 5 [ ) 406]
هحفص 417. ریبک ، رازم  (. 1 [ ) 407]

. كردم نامه  (. 2 [ ) 408]
یسلجم هماّلع  موحرم  ثیدح 3 . هحفص 131 ، باب 48 ، تاراـیزلالماک ، ثیدح 2 و  هحفص 140 ، دلج 98 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 409]

، دوصقم ای  هدوب و  یتلاح  نینچ  راصعا  نآ  رد  بلاغ  هک  نانچ  دوش  فوخ  هّیقت و  نامز  رب  لمح  نداد ، رارق  نطو  زا  یهن  دیاش  دیوگیم :
(. هحفص 115 دلج 98 ، راونالاراحب ، دیاین () شیپ  راّوز  ریاس  يارب  یتمحازم  ات  تسا ( ربق  رانک  ندرک  فّقوت 

هحفص 89. لامعالا ، باوث  (. 1 [ ) 410]
ثیدح 8. هحفص 134 ، باب 49 ، تارایزلالماک ، (. 2 [ ) 411]

ثیدح 4. هحفص 133 ، كردم ، نامه  (. 3 [ ) 412]
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ثیدح 12. هحفص 31 ، باب 8 ، كردم ، نامه  (. 4 [ ) 413]
هیآ 50. نونمؤم ، هروس  (. 5 [ ) 414]

ثیدح 5. هحفص 47 ، باب 13 ، تارایزلا ، لماک  (. 6 [ ) 415]
ثیدح 4. كردم ، نامه  (. 7 [ ) 416]
ثیدح 1. كردم ، نامه  (. 8 [ ) 417]

ثیدح 73. هحفص 102 ، دلج 8 ، یفاک ، (. 1 [ ) 418]
ثیدح 1. هحفص 130 ، باب 48 ، تارایزلا ، لماک  (. 2 [ ) 419]
ثیدح 10. هحفص 213 ، باب 79 ، كردم ، نامه  (. 3 [ ) 420]

ثیدح 1. هحفص 251 ، باب 83 ، كردم ، نامه  (. 4 [ ) 421]
ثیدح 17. هحفص 240 ، باب 79 ، ثیدح 2 و  هحفص 123 ، باب 44 ، تارایزلا ، لماک  (. 1 [ ) 422]

ثیدح 10. هحفص 214 ، باب 79 ، كردم ، نامه  (. 2 [ ) 423]
ثیدح 1. هحفص 251 ، باب 83 ، كردم ، نامه  (. 3 [ ) 424]
ثیدح 7. هحفص 168 ، باب 69 ، كردم ، نامه  (. 4 [ ) 425]

ثیدح 8. كردم ، نامه  (. 5 [ ) 426]
ثیدح 1. هحفص 221 ، دلج 44 ، راونالاراحب ، (. 6 [ ) 427]

هحفص 57. یعادلا ، ةّدع  (. 7 [ ) 428]
هحفص 212. دلج 98 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 429]
هحفص 225. دلج 98 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 430]

هحفص 64. یعادلا ، ةدع  (. 2 [ ) 431]
هحفص 28. دانسالا ، برق  (. 3 [ ) 432]

ثیدح 3. هحفص 471 ، دلج 3 ، یفاک ، (. 4 [ ) 433]
ثیدح 1. هحفص 325 ، باب 108 ، تارایزلا ، لماک  (. 1 [ ) 434]

. كردم نامه  (. 2 [ ) 435]
هحفص 230. دلج 98 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 436]

لقن زین  هیقفلا  هرضحیال  نم  رد  قودص  خیش  بیذهت و  رد  یسوط  موحرم  هفئاطلا  خیش  ینیلک ، موحرم  زا  ریغ  ار  ترایز  نیا  (. 2 [ ) 437]
تارایز مرگید  ياهباتک  زا  یـضعب  رد  نم  هکنآ  اـب  دـسیونیم «: هحفص 598  دلج 2 ، رد  باتک  نیمه  رد  قودـصموحرم  دـناهدرک و 

؛ منکیم هدنـسب  ترایز  کی  نیمه  هب  هیقفلا ) هرـضحی  نم ال  باتک ( نیا  رد  اّما  ماهدرک ، لقن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  ار  يدّدـعتم 
«. تسا سب  ار  ام  نیمه  سپ  منادیم ، دنس  رظن  زا  تارایز  نیرتحیحص  ار  نآ  نوچ 

) تارایزلا لماک  تیاور  یلو  هدمآ ، هّللادبع » ابا  ای  کیلع  ُهَّللا  یلص  هّللادبع «» ابا  ای  کیلع  مالـسلا  ياج « هب  یفاک  تیاور  رد  (. 3 [ ) 438]
« مالس هک « ارچ  دومرف «: نآ  زا  دعب  مالسلا  هیلع  ماما  تیاور  ود  ره  رد  اریز  تسا ، رتگنهامه  ثیدح  همادا  اب  هَّللادبعاباای ) کیلع  مالـسلا 

«. دسریم وا  هب  کیدزن  ای  رود  زا 
. تسا هدمآ  هرئاث » نبا  هَّللا و  رئاث  یفاک « رد  (. 1 [ ) 439]

. تسا هدمآ  ضرالا » خیست  یفاک « رد  (. 1 [ ) 440]
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. تسا هدمآ  مهاوثم » یفاک « رد  (. 1 [ ) 441]
نـسح ماما  يونعم  یناحور و  دنزرف  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  یبسن  دـنزرف  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ریبعت  نیا  (. 2 [ ) 442]

. دوب مالسلا  هیلع 
هحفص 594، دـلج 2 ، هیقف ، ثیدح 2 و  هحفص 575 ، دـلج 4 ، یفاک ، ثیدح 2 ، هحفص 197 ، باب 79 ، تاراـیزلالماک ، (. 1 [ ) 443]

ثیدح 3199.
ثیدح 7. هحفص 210 ، باب 79 ، تارایزلا ، لماک  (. 1 [ ) 444]

. تسا هدمآ  تارایزلا  لماک  رد  یلو  هدماین ، راحب  رد  همّدقم  نیا  (. 2 [ ) 445]
(. توافت یکدنا  اب  ثیدح 5 (، هحفص 205 ، باب 79 ، تارایزلا ، لماک  ثیدح 36 و  هحفص 229 ، دلج 98 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 446]

ثیدح 4. هحفص 205 ، باب 79 ، تارایزلالماک ، (. 2 [ ) 447]
ثیدح 6. هحفص 208 ، باب 79 ، تارایزلا ، لماک  (. 1 [ ) 448]

یکدـنا اب  ثیدـح 9 (. هحفـص 212 ، باـب 79 ، تاراـیزلالماک ، ثیدـح 7 و  هحفـص 304 ، دـلج 10 ، لئاسولا ، كردتـسم  (. 1 [ ) 449]
( توافت

. تسا هدمآ  ۀمطاف »...  نبای  کیلع  مالسلا  راحب « رد  (. 1 [ ) 450]
. تسا هدمآ  راحب  رد  یلو  هدماین ، حابصم  رد  هلمج  نیا  (. 2 [ ) 451]

ثیدح 32. هحفص 197 ، دلج 98 ، راونالاراحب ، هحفص 717 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 452]
ثیدح 1. هحفص 476 ، دلج 3 ، یفاک ، (. 2 [ ) 453]

ثیدح 73. هحفص 148 ، دلج 52 ، راونالاراحب ، هحفص 332 و  تاوعدلا ، جهم  (. 1 [ ) 454]
. تسا هدمآ  راحب  رد  هملک  نیا  (. 1 [ ) 455]

. تسا هدمآ  ِءادعُّسلا » حاورا  راحب « رد  (. 1 [ ) 456]
ثیدح 1. هحفص 277 ، دلج 98 ، راونالاراحب ، ثیدح 1 و  هحفص 256 ، باب 85 ، تارایزلالماک ، (. 2 [ ) 457]

هحفص 66. دلج 6 ، بیذهت ، (. 3 [ ) 458]
( توافت یکدنا  اب  هحفص 218 (. دلج 98 ، راونالاراحب ، هحفص 123 و  دیفم ، رازم  (. 1 [ ) 459]

ثیدح 1. هحفص 258 ، باب 86 ، تارایزلالماک ، (. 1 [ ) 460]
ثیدح 101. هحفص 68 ، دلج 1 ، لاصخ ، (. 2 [ ) 461]

هحفص 203. يرولا ، مالعا  (. 3 [ ) 462]
هحفص 40. دلج 45 ، راونالاراحب ، (. 4 [ ) 463]

هحفص 181. فنخموبا ، لتقم  (. 1 [ ) 464]
. كردم نامه  (. 2 [ ) 465]

هحفص 269. دلج 98 ، راونالاراحب ، هحفص 573 و  لابقا ، (. 3 [ ) 466]
ثیدح 1. هحفص 173 ، باب 71 ، تارایزلا ، لماک  (. 1 [ ) 467]

ثیدح 2. هحفص 174 ، كردم ، نامه  (. 2 [ ) 468]
ثیدح 14. هحفص 15 ، دلج 98 ، راونالاراحب ، ثیدح 5 و  كردم ، نامه  (. 3 [ ) 469]

ثیدح 1. هحفص 290 ، دلج 98 ، راونالاراحب ، ثیدح 7 و  باب 71 ، تارایزلا ، لماک  (. 4 [ ) 470]
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ثیدح 2. هحفص 293 ، دلج 98 ، راونالاراحب ، (. 5 [ ) 471]
.300 هحفص 296 - كردم ، نامه  (. 6 [ ) 472]

هحفص 781. دّجهتملا ، حابصم  هحفص 300 و  دلج 98 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 473]
ثیدح 9. ینایاپ  تمسق  هحفص 179 ، باب 71 ، تارایزلالماک ، (. 2 [ ) 474]

هحفص 300. دلج 98 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 475]
. تسا هدمآ  اههخسن  زا  یضعب  رد  یلو  تسا ، هدماین  دّجهتملا  حابصم  رد  هدمآ ، زتنارپ  لخاد  هچنآ  (. 1 [ ) 476]

. تسا هدماین  یسوط  خیش  حابصم  ياههخسن  زا  یضعب  رد  زتنارپ  لخاد  نتم  (. 1 [ ) 477]
. تسا هدمآ  ریبک  رازم  رد  الاب  ترابع  هدمآ و  مکنم » قطان  رهاظ  يدهم  ماما  عم  مکراث  بلط  دّجهتملا « حابصم  رد  (. 1 [ ) 478]

. تسا هدمآ  کترایزل » دّجهتملا « حابصم  رد  (. 1 [ ) 479]
) مشش نرق  لیاوا  هب  طوبرم  دّجهتملا ، حابصم  یّطخ  هخسن  رد  عباّرلا » ثلاّثلا و  یناّثلا و  ّمث  ًالّوأ  ياههلمج « دنیوگیم : یضعب  (. 2 [ ) 480]
هب طوبرم  و  تسا ) دّجهتملا  حابصم  هدیزگرب  هک  خیش ( ریغـصلا  حابـصم  هخـسن  يوضر و  سدق  ناتـسآ  هناخباتک  رد  دوجوم  لاس 502 ،)

ربتعم مهم و  هخسن  دنچ  رد  قوف  ياههلمج  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  یلو  درادن . دوجو  تسا ، دوجوم  سدق  ناتـسآ  رد  مه  نآ  مشـش و  نرق 
: تسا دوجوم  ریغصلا  حابصم  دّجهتملا و  حابصم  رگید 

مظعا دجـسم  هناخباتک  رد  ددرگیم و  رب  مجنپ ) نرق  یـسوط ( خیـش  نامز  هب  شخیرات  هک  دّـجهتملا  حابـصم  یّطخ  یمیدـق و  هخـسن  - 1
«. ّفلؤم نامز  هخسن  هدش «: هتشون  نآ  لّوا  هحفص  رد  تسا و  دوجوم  هرامش 394 ) هب  مق ( رد  هللا  همحر  يدرجورب  هَّللاۀیآ  موحرم 

ار هخسن  نیا  دسیونیم : يو  تسا ؛ دوجوم  هرامش 6837 ) هب  هللا ( همحر  یشعرم  هَّللا  ۀیآ  موحرم  هناخباتک  رد  هک  دوجلایبا  نبا  هخسن  - 2
( بوشآ رهش  نبا  مّدج ( زا  نم  هک  تسا  هتفگ  بوشآ  رهـش  نبا  هون  مدرک و  هلباقم  هدوب ، بوشآ  رهـش  نبا  هون  رایتخا  رد  هک  ياهخـسن  اب 

. تسا دوجوم  قوف  تالمج  زین  هخسن  نیا  رد  ماهدناوخ . یسوط  خیش  رب  ار  نآ  هک  تسا  ياهخسن  نیا  هک  مدینش 
نیا دیوگیم : هکنآ  زا  سپ  تسا و  هدرک  لقن  قوف  ّتیفیک  هب  ار  ترایز  نیا  رئازلا  حابصم  رد  زین  هللا  همحر  سوواط  نب  دّیـس  موحرم  - 3

، متفاین نم ) دزن  دوجوم  هخسن  رد  دّجهتملا ، حابصم  ریبک ( حابصم  رد  ار  تسا  مالـس  دص  نعل و  دص  رب  لمتـشم  هک  ترایز  ریخا  هرقف  ود 
هحفص 278) رئازلا ، حابصم  منکیم (. لقن  تسا ) ریبک  حابصم  زا  هتفرگرب  هک  خیش ( ریغصلا  حابصم  زا  ار  نآ  نم  یلو  دیازفایم :

. تسا هدمآ  قوف  ياههلمج  زین ، ریغصلا  حابصم  زا  دّیس  لقن  رد 
رد رگا  تسا و  دوجوم  قوف  ياههلمج  ریغصلا  حابصم  ياههخسن  زا  یخرب  دّجهتملا و  حابصم  یمیدق  ياههخسن  زا  يرایـسب  رد  نیاربانب ،

. ددرگرب ترایز  نیا  هضرع  ینامز  طیارش  هب  تسا  نکمم  تسین ، اههخسن  زا  رگید  یخرب 
دّجهتملا حابـصم  زا  ًامیقتـسم  زین  ناشیا  تسا و  دوجوم  اـههلمج  تارقف و  نیمه  هحفص 296 ) دـلج 98 ، راونالا ( راحب  رد  هکنآرب  هوالع 

. تشاد دوجو  قوف  ياههلمج  زین ، یسلجم  هماّلع  دزن  دوجوم  هخسن  رد  دهدیم  ناشن  نیا  دنکیم و  لقن 
رد تارایزلا  لماک  رد  هیولوق  نبا  لقن  هک  ارچ  دـنکیمن ، داجیا  یلکـشم  هدـماین ، قیقد  روط  هب  قوف  ياههلمج  تارایزلا  لـماک  رد  رگا  و 

. تسین ثحب  دروم  ياههلمج  رد  اهنت  تسا و  توافتم  یکدنا  دّجهتملا  حابصم  لقن  اب  زین  اروشاع  ترایز  رگید  ياهشخب 
هحفص 480( ریبک ، رازم  ثیدح 8 و  هحفص 176 ، باب 71 ، تارایزلا ، لماک  هب : دوش  عوجر  هحفص 773 . دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 481]

(. توافت یکدنا  اب 
هحفص 175. تارایزلا ، لماک  هحفص 773 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 2 [ ) 482]

همالع هتشون  رئازلا ، بدا  هحفص 231 و  ینیمألا ،» ۀمالعلا  عم  نرق  عبر  باتک « هحفص 29 ؛ دلج 15 ، هعیرذلا ، هب : دوش  عوجر  (. 3 [ ) 483]
هحفص 127. ینیما ،

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 941 

http://www.ghaemiyeh.com


َنیعِْست َو  ًاعِْـست  دنک « هفاضا  مالـس  نعل و  زا  مادک  ره  لابند  هب  سپـس  دیوگب ، ار  مالـس  نعل و  راب  کی  هک  دناهدرک  روصت  نینچ  اهیخرب 
. دش رکذ  الاب  رد  هک  تسا  نامه  تیاور  رهاظ  هک  یلاح  رد  دنکیم ، تیافک  نیمه  و  ًةَّرَم »

هحفص 311. دلج 97 ، راونالاراحب ، هب : دوش  عوجر  (. 4 [ ) 484]
ثیدح 37. هحفص 52 ، دلج 6 ، بیذهت ، هحفص 787 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 485]

. تسا هدمآ  دّجهتملا  حابصم  رد  یلو  هدماین ، کطخسا » هملک « بیذهت  رد  (. 1 [ ) 486]
. تسا هدمآ  ةرهاطلا  ةرهطملا » ياج « هب  دّجهتملا  حابصم  بیذهت و  رد  (. 1 [ ) 487]

ثیدح 2. هحفص 331 ، دلج 98 ، راونالاراحب ، هحفص 788 و  دّجهتملا ، حابصم  ثیدح 17 و  هحفص 113 ، دلج 6 ، بیذهت ، (. 2 [ ) 488]
ثیدح 1. هحفص 329 ، دلج 98 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 489]

هحفص 291. رئازلا ، حابصم  هحفص 336 و  كردم ، نامه  (. 2 [ ) 490]
هحفص 281. نیمالادلب ، (. 3 [ ) 491]

. هدماین راحب  رد  یلو  تسا ، هدمآ  نیمالا  دلب  رئازلا و  حابصم  هخسن  رد  َتقدص » هملک « (. 1 [ ) 492]
ثیدح 1. هحفص 336 ، دلج 98 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 493]

. تسا هدمآ  مالسالا » نع  لّوا «، دیهش  رازم  هخسن  رد  (. 1 [ ) 494]
(. توافت یکدنا  اب  هحفص 145 ( لّوا ، دیهش  رازم  هحفص 337 و  دلج 98 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 495]

ثیدح 2. هحفص 182 ، باب 73 ، تارایزلالماک ، (. 2 [ ) 496]
ثیدح 1. كردم ، نامه  (. 3 [ ) 497]

ثیدح 1. هحفص 345 ، دلج 98 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 498]
ثیدح 2. هحفص 93 ، دلج 98 ، راونالاراحب ، ثیدح 2 و  هحفص 179 ، باب 72 ، تارایزلالماک ، (. 1 [ ) 499]

ثیدح 2. هحفص 342 ، دلج 98 ، راونالاراحب ، هحفص 284 و  نیمالا ، دلب  (. 1 [ ) 500]
ثیدح 31. هحفص 100 ، دلج 98 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 501]

ثیدح 32. كردم ، نامه  (. 3 [ ) 502]
ثیدح 30. هحفص 99 ، كردم ، نامه  (. 4 [ ) 503]

ثیدح 7. هحفص 330 ، باب 108 ، تارایزلالماک ، (. 5 [ ) 504]
( توافت یکدنا  اب  هحفص 325 (. رئازلا ، حابصم  هحفص 350 و  دلج 98 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 505]

ثیدح 6. هحفص 180 ، باب 72 ، تارایزلالماک ، (. 2 [ ) 506]
ثیدح 7. كردم ، نامه  (. 3 [ ) 507]

ثیدح 9. هحفص 269 ، باب 88 ، كردم ، نامه  (. 4 [ ) 508]
. تسا هدمآ  رئازلا  حابصم  رد  هَّللا » یلوای  کیلع  مالسلا  ترابع « (. 1 [ ) 509]

. تسا نیلقث  ثیدح  هب  هراشا  (. 1 [ ) 510]
(. توافت یکدنا  اب  هحفص 329 ( رئازلا ، حابصم  ثیدح 1 و  هحفص 352 ، دلج 98 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 511]

ثیدح 3 و 4 و 5 و 7. باب 70 ، تارایزلا ، لماک  (. 2 [ ) 512]
هحفص 716. دّجهتملا ، حابصم  (. 3 [ ) 513]

ثیدح 8. هحفص 86 ، دلج 98 ، راونالاراحب ، (. 4 [ ) 514]
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. تسا هدمآ  ءاسکلا » باحصا  رئازلا « حابصم  رد  (. 1 [ ) 515]
. تسا هدمآ  رئازلا  حابصم  رد  تسا ، زتنارپ  لخاد  هچنآ  (. 2 [ ) 516]

. تسا هدمآ  رئازلا  حابصم  رد  مولظملا » ُنبا  هلمج « (. 1 [ ) 517]
. تسا هدمآ  رئازلا  حابصم  رد  تسا ، زتنارپ  لخاد  هچنآ  (. 2 [ ) 518]

( توافت یکدنا  اب  هحفص 347 (. رئازلا ، حابصم  ثیدح 1 و  هحفص 359  دلج 98 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 519]
هحفص 351. رئازلا ، حابصم  هحفص 177 و  دیهش ، رازم  هحفص 364 ؛ دلج 98 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 520]

ثیدح 29. هحفص 98 ، دلج 98 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 521]
ثیدح 4. هحفص 113 ، باب 38 ، تارایزلالماک ، (. 2 [ ) 522]
ثیدح 3. هحفص 183 ، باب 74 ، كردم ، نامه  (. 3 [ ) 523]
ثیدح 12. هحفص 401 ، دلج 45 ، راونالاراحب ، (. 4 [ ) 524]

ثیدح 8. هحفص 175 ، باب 71 ، تارایزلالماک ، (. 1 [ ) 525]
ثیدح 1. هحفص 286 ، باب 96 ، كردم ، نامه  (. 2 [ ) 526]

ثیدح 2. هحفص 287 ، كردم ، نامه  (. 3 [ ) 527]

ثیدح 2. هحفص 575 ، دلج 4 ، یفاک ، (. 4 [ ) 528]
ثیدح 1. هحفص 290 ، دلج 98 ، راونالاراحب ، ثیدح 8 و  هحفص 175 ، باب 71 ، تارایزلالماک ، (. 1 [ ) 529]

ثیدح 24. هحفص 17 ، دلج 78 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 530]
ثیدح 2. هحفص 287 ، باب 96 ، تارایزلا ، لماک  (. 3 [ ) 531]
ثیدح 7. هحفص 288 ، باب 96 ، تارایزلا ، لماک  (. 1 [ ) 532]

.6 ، 5 ثیدح 4 ، باب 92 ، و  ، 8 ، 5 ، 4 ثیدح 3 ، باب 91 ، كردم ، نامه  (. 2 [ ) 533]
.5 ، 4 ، 2 ثیداحا 1 ، باب 92 ، كردم ، نامه  (. 3 [ ) 534]

(. تسا رتم  دودح 1600  لیم  کی  ثیدح 5 (. باب 91 ، ثیدح 6 و  باب 92 ، كردم ، نامه  (. 4 [ ) 535]
ثیدح 5. باب 93 ، كردم ، نامه  (. 5 [ ) 536]

هحفص 695. هیوضرلا ، دئاوف  (. 6 [ ) 537]
ثیدح 1. هحفص 278 ، باب 92 ، تارایزلالماک ، (. 1 [ ) 538]
ثیدح 1. هحفص 274 ، باب 91 ، كردم ، نامه  (. 2 [ ) 539]
ثیدح 5. هحفص 280 ، باب 93 ، كردم ، نامه  (. 3 [ ) 540]

ثیدح 93. هحفص 318 ، یسوط ، یلاما  ثیدح 4 و  هحفص 119 ، دلج 98 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 541]
ثیدح 1. هحفص 284 ، باب 94 ، تارایزلا ، لماک  (. 2 [ ) 542]

ثیدح 75. هحفص 136 ، دلج 98 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 543]
ثیدح 18. هحفص 76 ، دلج 6 ، بیذهت ، ثیدح 63 و  هحفص 133 ، كردم ، نامه  (. 4 [ ) 544]

ثیدح 74. هحفص 135 ، دلج 98 ، راونالاراحب ، (. 5 [ ) 545]
ثیدح 16. هحفص 75 ، دلج 6 ، بیذهت ، و  ثیدح 61 ، هحفص 132 ، دلج 98 ، كردم ، نامه  (. 6 [ ) 546]

. كردم نامه  (. 7 [ ) 547]
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هحفص 364. دلج 36 ، مالکلارهاوج ، و  54 و 55 ؛ ثیدح 50 ، هحفص 130 ، دلج 98 ، راونالاراحب ، هب : دینک  عوجر  (. 1 [ ) 548]
ثیدح 11. هحفص 270 ، باب 88 ، تارایزلا ، لماک  (. 2 [ ) 549]

ثیدح 1. هحفص 271 ، باب 89 ، كردم ، نامه  (. 3 [ ) 550]
هحفص 112. دلج 98 ، راونالاراحب ، ثیدح 1 و  باب 90 ، كردم ، نامه  (. 4 [ ) 551]

حاحص دنک ( ادیپ  نارََود  دوش و  عمج  اج  نآ  رد  بآ  هک  دوشیم  هتفگ  یناکم  هب  َرَوَح ) زا  هن  تسا  َرَیَح  زا  تغل ( رد  رئاح » (.» 1 [ ) 552]
رد بآ  یلو  تسب ، بآ  هب  ار  ترـضح  نآ  ربق  هیلع - هَّللاۀـنعل  یـساّبع - لّکوتم  هک  ینامز  زا  اـیوگ  لاـح : ره  رد  رینملا ) حابـصم  ۀـغللا و 

(. هحفص 117 دلج 98 ، راونالاراحب ، دش (. هتفگ  رئاح  هطّوحم  نیا  هب  دیسرن ، ربق  دوخ  هب  دز و  رود  ربق ، فارطا 
هحفص 117. دلج 98 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 553]

هحفص 339. دلج 14 ، مالکلارهاوج ، (. 3 [ ) 554]
ثیدح 5 و 9. هحفص 299 ، باب 99 ، تارایزلالماک ، (. 1 [ ) 555]

ثیدح 6. كردم ، نامه  (. 2 [ ) 556]
.10 ، 8 ، 3 ثیدح 1 ، كردم ، نامه  (. 3 [ ) 557]

.12 ثیدح 7 ، كردم ، نامه  (. 4 [ ) 558]
هحفص 305. دلج 4 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم  (. 5 [ ) 559]

. كردم نامه  (. 6 [ ) 560]
. تسا هدمآ  راونالاراحب  رد  تمسق  نیا  (. 1 [ ) 561]

(. توافت یکدنا  اب  ثیدح 9 ( هحفص 14 ، دلج 99 ، راونالاراحب ، هحفص 377 و  رئازلا ، حابصم  (. 1 [ ) 562]
( توافت یکدنا  اب  هحفص 188 (. دیهش ، رازم  هحفص 536 و  ریبک ، رازم  ثیدح 7 و  هحفص 11 ، دلج 99 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 563]

(. توافت یکدنا  اب  ثیدح 10 ( هحفص 17 ، دلج 99 ، راونالاراحب ، هحفص 382 و  رئازلا ، حابصم  (. 1 [ ) 564]
(. توافت یکدنا  اب  هحفص 538 ( ریبک ، رازم  هحفص 192 و  دیهش ، رازم  ثیدح 7 ؛ هحفص 12 ، دلج 99 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 565]

هحفص 20. دلج 99 ، راونالاراحب ، هحفص 395 و  رئازلا ، حابصم  (. 1 [ ) 566]
ثیدح 1. هحفص 302 ، باب 100 ، تارایزلالماک ، (. 2 [ ) 567]

ثیدح 1. هحفص 91 ، دلج 6 ، بیذهت ، ثیدح 1 و  هحفص 578 ، دلج 4 ، یفاک ، ثیدح 1 و  هحفص 301 ، تارایزلا ، لماک  (. 1 [ ) 568]
(. توافت یکدنا  اب  هحفص 194 ( دیهش ، رازم  هحفص 539 و  ریبک ، رازم  هحفص 13 و  دلج 99 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 569]

هحفص 83. دلج 6 ، بیذهت ، (. 1 [ ) 570]
هحفص 91. كردم ، نامه  (. 2 [ ) 571]

هحفص 363. دلج 1 ، نادلبلامجعم ، (. 1 [ ) 572]
باب 3. هحفص 26 ، دلج 99 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 573]

هحفص 29. كردم ، نامه  (. 3 [ ) 574]
(. توافت اب  هحفص 514 ( رئازلا ، حابصم  هحفص 118 و  دلج 6 ، بیذهت ، (. 1 [ ) 575]

هحفص 7. ییاهب ، خیش  نیتملا ، لبح  (. 1 [ ) 576]
هحفص 291. دلج 99 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 577]

ثیدح 64. هحفص 348 ، دلج 22 ، كردم ، نامه  (. 3 [ ) 578]
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ثیدح 38. هحفص 329 ، كردم ، نامه  (. 4 [ ) 579]
ثیدح 1. هحفص 287 ، دلج 99 ، راونالاراحب ، هحفص 505 و  رئازلا ، حابصم  (. 1 [ ) 580]

( توافت یکدنا  اب  هحفص 291 (. دلج 99 ، راونالاراحب ، هحفص 511 و  رئازلا ، حابصم  (. 1 [ ) 581]
ثیدح 22. هحفص 448 ، دلج 3 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 2 [ ) 582]

(. ثیدح 91 هحفص 84 ، دلج 75 ، راونالاراحب ، تسا (. هدمآ  موسر » لحم «،» ياج « هب  عبانم  زا  یخرب  رد  (. 3 [ ) 583]
.29 تایآ 25 - ناخد ، هروس  (. 1 [ ) 584]

يرادـقم اب  ثیدـح 91 ( هحفـص 84 ، دـلج 75 ، راونـالاراحب ، هحفـص 202 و  دلج 3 ، دـیدحلایبانبا ، هغالبلا  جـهن  حرـش  (. 2 [ ) 585]
(. توافت

. ۀفیذح هّدام  راحبلا  ۀنیفس  هحفص 283 و  ۀعیفرلا ، تاجرد  (. 1 [ ) 586]
هحفص 105. يرغلا ، ۀحرف  (. 1 [ ) 587]

ثیدح 4. هحفص 123 ، دلج 49 ، راونالاراحب ، ثیدح 4 و  هحفص 135 ، دلج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  (. 1 [ ) 588]

ثیدح 1. هحفص 125 ، دلج 49 ، راونالاراحب ، ثیدح 1 و  هحفص 136 ، دلج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  (. 2 [ ) 589]
ثیدح 3. هحفص 284 ، دلج 49 ، راونالاراحب ، ثیدح 4 و  هحفص 255 ، دلج 2 ، اضرلارابخا ، نویع  (. 3 [ ) 590]

ثیدح 11. هحفص 33 ، دلج 99 ، راونالاراحب ، ثیدح 14 و  هحفص 257 ، دلج 2 ، اضرلارابخا ، نویع  (. 4 [ ) 591]
ثیدح 2. هحفص 31 ، دلج 99 ، راونالاراحب ، ثیدح 5 و  هحفص 255 ، دلج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  (. 1 [ ) 592]

ثیدح 3189. هحفص 584 ، دلج 2 ، هیقف ، ثیدح 4 و  هحفص 304 ، باب 101 ، تارایزلالماک ، (. 2 [ ) 593]
ثیدح 7. هحفص 256 ، دلج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  ثیدح 26 و  هحفص 37 ، دلج 99 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 594]

ثیدح 2. هحفص 309 ، باب 102 ، تارایزلالماک ، (. 4 [ ) 595]
، رئازلا حابصم  ثیدح 2 و  هحفص 309 ، باب 102 ، تارایزلالماک ، ثیدح 1 و  هحفص 267 ، دـلج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  (. 1 [ ) 596]

هحفص 389.
هحفص 393. دلج 30 ، راونالاراحب ، هب : دینک  عوجر  (. 2 [ ) 597]

هحفص 57. دلج 99 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 598]
ثیدح 1. هحفص 309 ، باب 102 ، تارایزلالماک ، (. 2 [ ) 599]

هحفص 480. هعنقم ، (. 1 [ ) 600]
هحفص 283. نیمألادلب ، ثیدح 8 و  هحفص 50 ، دلج 99 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 601]

هحفص 43 و 44. دلج 99 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 602]
ثیدح 1. هحفص 579 ، دلج 4 ، یفاک ، ثیدح 1 و  هحفص 147 ، باب 59 ، تارایزلالماک ، (. 1 [ ) 603]

ثیدح 4. هحفص 79 ، دلج 6 ، بیذهت ، (. 2 [ ) 604]
ات 124. هحفص 116  زا  دلج 97 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 605]

ثیدح 1. هحفص 59 ، دلج 99 ، راونالاراحب ، ثیدح 3 و  هحفص 93 ، دلج 6 ، بیذهت ، (. 4 [ ) 606]
ثیدح 93. هحفص 84 ، دلج 4 ، یلائللا ، یلاوع  (. 5 [ ) 607]

ثیدح 2. هحفص 59 ، دلج 99 ، راونالاراحب ، ثیدح 76 و  هحفص 280 ، یسوط ، یلاما  (. 1 [ ) 608]
(. صیخلت اب  ثیدح 3 ( هحفص 59 ، دلج 99 ، راونالاراحب ، هحفص 65 و  یعادلا ، ةّدع  (. 2 [ ) 609]
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دشیم و زاب  شرد  تاقوا  زا  یهاگ  هک  ياهناخ  دناهدش  نفد  دوخ  هناخ  رد  راوگرزب  ود  نآ  هک  تسا  تهج  نیا  هب  ریبعت  نیا  (. 3 [ ) 610]
لباقم راوید  رد  هک  ياهرجنپ  لباقم  نوریب ، زا  نایعیش  دوب و  هتسب  یهاگ  دننک و  ترایز  ربق ، رانک  دنوش و  نآ  دراو  دنتـسناوتیم  نایعیش ،
باـتک فـّلؤم  هیوـلوقنبا  ناـمز  اـت  ّتیعـضو  نیا  هـک  دـیآیم  تـسد  هـب  قوـف  ریبـعت  زا  و  دـندرکیم ، تراـیز  دنداتـسیایم و  دوـب ، ربـق 
هتخاس ناویا  قاور و  مرح و  هّبق و  نایلاوم ، نایعیـش و  تّمه  هب  اهدـعب  دوب ، یقاب  دوخ  لاح  هب  يرمق ، يرجه  ياّفوتم 368  تارایزلالماک 

. دش
(. توافت یکدنا  اب  ثیدح 1 ( باب 103 ، تارایزلالماک ، ثیدح 5 و  هحفص 61 ، دلج 99 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 611]

(. توافت یکدنا  اب  هحفص 404 ( رئازلا ، حابصم  هحفص 63 و  دلج 99 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 612]
(. توافت یکدنا  اب  ) 413 هحفص 409 - رئازلا ، حابصم  هحفص 67 و  دلج 99 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 613]

هحفص 70. دلج 99 ، راونالاراحب ، 415 و  هحفص 413 - رئازلا  حابصم  (. 1 [ ) 614]
هحفص 79. دلج 99 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 615]

: هب دوش  عوجر  دـنکیم ( لقن  ثیدح 5  هحفـص 287 ، یـسوط ، یلاما  زا  ار  نآ  یـسلجم  هماّلع  هک  تسا  ناـمه  تیاور  نیا  (. 2 [ ) 616]
(. ثیدح 4 هحفص 60 ، دلج 99 ، راونالاراحب ،

هحفص 63. دلج 99 ، راونالاراحب ، باب 45 و  هحفص 95 ، دلج 6 ، ماکحألا ، بیذهت  (. 1 [ ) 617]
هب نتفر  يارب  دنـسرپیم : هک  ییاـهنآ  لاؤـس  هب  دـناوتیم  تیاور  نیا  ثیدح 4 و  هحفص 287 ، باب 96 ، تارایزلا ، لـماک  (. 1 [ ) 618]

. دهد خساپ  تسا  رتبسانم  ینامزهچ  نارکمج ، دجسم 
(. هحفص 103 دلج 99 ، راونالاراحب ، ًاروهشم ( هترصنب  یحالس  لعجاف  ًارومعم ، هرکذب  یبلق  تلعج  امک  مهللا  (. 2 [ ) 619]

. هدمآ ّقح » ثعبلا  رشنلا و  ّنا  جاجتحا «: راحب و  رد  (. 1 [ ) 620]
. هدمآ هومطتخس » ام  جاجتحا « راحب و  رد  (. 2 [ ) 621]

(. توافت یکدنا  اب  هحفص 492 ( دلج 2 ، جاجتحا ، ثیدح 1 و  هحفص 81 ، دلج 99 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 622]
هحفص 203. دیهش ، رازم  هحفص 586 و  ریبک ، رازم  هحفص 116 و  دلج 99 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 623]

(. توافت یکدنا  اب  هحفص 657 ( ریبک ، رازم  هحفص 102 و  دلج 99 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 624]
(. توافت یکدنا  اب  هحفص 441 ( رئازلا ، حابصم  هحفص 101 و  دلج 99 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 625]

هحفص 102. دلج 99 ، راونالاراحب ، هحفص 442 و  رئازلا ، حابصم  (. 1 [ ) 626]
دـلج 98، راونالاراحب ، رد  اعد  نیا  هحفـص 83 . ناخ ) یلع  دّیـس  هب  فورعم  نیّدلا (، ردـص  یلع  دیـس  فیلأت  ّبیطلا ، ملکلا  (. 1 [ ) 627]

. تسا هدمآ  ییاهتوافت ) اب  ثیدح 16 ( هحفص 373 ،
هحفص 110. دلج 99 ، راونالاراحب ، هحفص 454 و  رئازلا ، حابصم  (. 1 [ ) 628]

هحفص 111. دلج 99 ، راونالاراحب ، هحفص 455 و  رئازلا ، حابصم  هحفص 663 و  ریبک ، رازم  (. 2 [ ) 629]
هحفص 111. دلج 99 ، راونالاراحب ، هحفص 455 و 456 و  رئازلا ، حابصم  هحفص 663 و  ریبک ، رازم  (. 1 [ ) 630]

هحفص 409. دّجهتملا ، حابصم  هحفص 81 و  نیمالادلب ، (. 1 [ ) 631]
. تسا هدمآ  کنید » ءادعا  عوبسالا « لامج  رد  (. 1 [ ) 632]

. تسا هدمآ  راونالاراحب » رد « یلو  هدماین ، عوبسالا » لامج  رد « هلمج  نیا  (. 2 [ ) 633]
اب زین  هحفـص 89  دـلج 99 ، راونـالاراحب ، هحفـص 411 و  دّـجهتملا ، حابـصم  رد  اـعد  نیا  هحفـص 521 . عوبـسالا ، لامج  (. 1 [ ) 634]

. تسا هدمآ  ییاهتوافت 
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. تسا هدمآ  راونالاراحب  رد  هلمج  نیا  (. 1 [ ) 635]
(. توافت یکدنا  اب  ثیدح 1 ( هحفص 126 ، دلج 99 ، راونالاراحب ، ثیدح 1 و  هحفص 315 ، باب 104 ، تارایزلالماک ، (. 1 [ ) 636]

نیا دـنلب  تارابع  هب  هّجوت  اب  يرئاز - ادابم  هک  دـشاب  نیا  ریبکت  هبترم  دـص  نتفگ  تلع  دـیاش  هتفگ : لّوا  یـسلجم  هک  ناـنچ  (. 2 [ ) 637]
نذا هب  ادـخ و  بناج  زا  دـنراد  اهنآ  هچنآ  هکنیا  و  لاعتم ( دـنوادخ  تمظع  زا  ای  دوش و  ّولغ  راچد  مالـسلا - مهیلع  هّمئاهرابرد  هماـنترایز 

(. هحفص 453 دلج 5 ، نیقتملا ، ۀضور  ددرگ ( لفاغ  تسادخ )
. تسا هدماین  هناهرب » و  ترابع « هیقف  باتک  رد  (. 1 [ ) 638]

«. تیبلا لها  سجرلا  مکنع  بهذا  هیقف «: (. 1 [ ) 639]
«. هرکذ متنمدا  هیقف «: (. 2 [ ) 640]

«. ملس مکل  یبلق  و  هیقف «: (. 1 [ ) 641]
«. مکّودع عم  ال  هیقف «: (. 2 [ ) 642]

. تسا هدماین  هیقف  رد  مکدعو » قدصا  و  (.» 1 [ ) 643]
. تسا هدمآ  مولعملا »...  ماقملا  و  مولعملا «، ناکملاو  ياج  هب  هیقف  رد  (. 1 [ ) 644]

هحفص دلج 99 ، راونالاراحب ، ثیدح 1 و  هحفص 272 ، دلج 2 ، رابخالا ، نویع  ثیدح 3213 و  هحفص 609 ، دلج 2 ، هیقف ، (. 1 [ ) 645]
(. توافتیکدنا اب  ) 127

هحفص 144. دلج 99 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 646]
هحفص 452. دلج 5 ، نیقّتملا ، ۀضور  (. 3 [ ) 647]

هحفص 603. بقاثلا ، مجن  (. 4 [ ) 648]
(. توافت یکدنا  اب  هحفص 374 ( دلج 98 ، راونالاراحب ، هحفص 382 و  لابقا ، (. 1 [ ) 649]

هحفص 471. رئازلا ، حابصم  هحفص 172 و  دلج 99 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 650]

هحفص 169. دلج 99 ، راونالاراحب ، هحفص 468 و  رئازلا ، حابصم  (. 1 [ ) 651]
هحفص 399. دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 652]

اب هحفص 133 ( دـلج 99 ، راونالاراحب ، هحفـص 535 و  ریبک ، رازم  هحفص 216 ؛ دیهـش ، رازم  هحفص 472 ؛ رئازلا ، حابـصم  (. 1 [ ) 653]
(. توافت یکدنا 

هیآ 285. هرقب ، هروس  (. 1 [ ) 654]
ثیدح 7. هحفص 214 ، دلج 4 ، یفاک ، (. 2 [ ) 655]

ثیدح 10. كردم ، نامه  (. 3 [ ) 656]
هحفص 75. رئازلا ، حابصم  (. 1 [ ) 657]

هیآ 97. ءاسن ، هروس  (. 2 [ ) 658]
هحفص 25. رصم ، قالوب  پاچ  ءافلخلا ، رابخا  رصتخم  هب : دینک  عوجر  (. 3 [ ) 659]

رد زین  ار  رگید  رفن  ود  ینـسح ، میظعلادـبع  هموـصعم و  ترـضح  زا  ریغ  هحفص 273 ) دـلج 99 ، راونالاراحب ، رد  یـسلجم ( هماّلع  موحرم 
هدش نفد  مق  سّدقم  رهش  رد  هک  رفعج  نب  یلع  رگید  تسا و  نوفدم  هتوم  رهـش  رد  هک  راّیط  رفعج  یکی  دنکیم ؛ رکذ  ناگتـسجرب  هرمز 

هدماین هربتعم  بتک  رد  مق  رد  شندوب  نوفدم  هچرگ  دشاب و  هتشاد  نایب  هب  زاین  هک  تسا  نآ  زا  رتروهشم  شتلالج  دسیونیم : وا  هرابرد  و 
هماّلع موحرم  هچنآ  هب  رصحنم  هدش  هتخانـش  دراوم  هّتبلا  تسا (. بوتکم  نآ  يور  شمـسا  دوجوم و  میدق  زا  شفیرـش  ربق  رثا  نکیل  تسا 
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هب ناوتیم  تسا ، ناـمیا  اـب  مدرم  مارتـحا  دروم  یلو  دـشابن ، هدـش  هتخانـش  عطق  روط  هب  هک  رگید  دراوم  رد  هکلب  تسین ؛ هدومرف  یـسلجم 
(. درک ترایز  ءاجر  دصق 

هحفص 277. دلج 99 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 660]
ثیدح 1. هحفص 324 ، باب 106 ، تارایزلالماک ، هحفص 267 و  دلج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  (. 2 [ ) 661]

ثیدح 2. باب 106 ، تارایزلالماک ، (. 3 [ ) 662]
هحفص 267. دلج 99 ، راونالاراحب ، هحفص 215 و  لاس 1353 ، ناریا  عبط  مق ، خیرات  (. 1 [ ) 663]

ثیدح 4. هحفص 266 ، دلج 99 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 664]
هدـمآ یـسلجم  هماّلع  موحرم  رئازلا  ۀـفحت  باتک  رد  تراـیز  نیا  لـیذ  رد  ثیدح 4 . هحفص 266 ، دـلج 99 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 665]

«. دشاب هدوب  املع  فیلأت  زا  هکلب  دشابن ، مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ثیدح  همتت  زا  ترایز  نیا  هکتسا  لمتحم  تسا «:
رهاظ هک  یلاح  رد  هتـسناد ، بلطم  نیا  رب  ياهنیرق  ار  اهنآ  رب  مالـس  مالـسلا و  هیلع  اضر  ترـضح  زا  دـعب  همئا  رکذ  یـسلجم  هماـّلع  دـیاش 

هیلع اضر  ماما  میلعت  هلیـسو  هب  دـعب ، همئا  رب  مالـس  تسا و  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  ترـضح  مـالک  هلاـبند  تراـیز ، هک  تسا  نیا  ثیدـح 
هدـمآ زین  ترـضح  نآ  زا  دـعب  ناماما  رب  دورد  تاولـص و  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تراـیز  رد  هک  هنوگناـمه  تسین (. يدـیعب  رما  مالـسلا ،

(. تسا
هحفص 436. يرولا ، مالعا  (. 1 [ ) 666]

ثیدح 32. هحفص 321 ، دلج 17 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 2 [ ) 667]
ثیدح 1. هحفص 324 ، باب 107 ، تارایزلالماک ، (. 3 [ ) 668]
ثیدح 1. هحفص 319 ، باب 105 ، تارایزلالماک ، (. 1 [ ) 669]

ثیدح 3. هحفص 319 ، باب 105 ، تارایزلا ، لماک  (. 1 [ ) 670]
ثیدح 12. كردم ، نامه  (. 2 [ ) 671]

ثیدح 4. هحفص 320 ، كردم ، نامه  (. 3 [ ) 672]
ثیدح 85. هحفص 81 ، دلج 71 ، راونالاراحب ، (. 4 [ ) 673]

هحفص 97. دلج 10 ، كردم ، نامه  (. 5 [ ) 674]
ثیدح 5. هحفص 320 ، باب 105 ، تارایزلا ، لماک  (. 6 [ ) 675]

ثیدح 4. كردم ، نامه  (. 7 [ ) 676]

ثیدح 9. كردم ، نامه  (. 1 [ ) 677]
ثیدح 31. هحفص 300 ، دلج 99 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 678]

ثیدح 31. هحفص 301 ، كردم ، نامه  (. 3 [ ) 679]
ثیدح 25. هحفص 299 ، دلج 99 ، راونالاراحب ، هحفص 512 و  رئازلا ، حابصم  (. 4 [ ) 680]

ثیدح 11. هحفص 297 ، دلج 99 ، راونالاراحب ، (. 5 [ ) 681]
ثیدح 801. هحفص 277 ، يدنوار ، تاوعد  (. 1 [ ) 682]

ثیدح 540. هحفص 180 ، دلج 1 ، هیقف ، (. 2 [ ) 683]
ثیدح 6. هحفص 320 ، باب 105 ، تارایزلالماک ، (. 3 [ ) 684]

هحفص 168. رابخالا ، عماج  (. 4 [ ) 685]
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ثیدح 33. هحفص 301 ، دلج 99 ، راونالاراحب ، (. 5 [ ) 686]
ثیدح 3. هحفص 256 ، دلج 99 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 687]

ثیدح 1. هحفص 255 ، كردم ، نامه  (. 2 [ ) 688]
هحفص 311 و 313. دلج 85 ، كردم ، نامه  (. 3 [ ) 689]

هحفص 255. دلج 99 ، راونالاراحب ، هحفص 105 و  دلج 6 ، بیذهت ، (. 1 [ ) 690]
(. توافت یکدنا  اب  ثیدح 4 ( هحفص 256 ، دلج 99 ، راونالاراحب ، هحفص 116 و  دلج 6 ، بیذهت ، (. 1 [ ) 691]

ياعد 43. هیداجس ، هفیحص  (. 1 [ ) 692]
هحفص 462. داعملا ، داز  (. 1 [ ) 693]

هحفص 463. كردم ، نامه  (. 2 [ ) 694]
. كردم نامه  (. 3 [ ) 695]

(. صیخلت اب  هحفص 464 و 465 ( داعملا ، داز  (. 1 [ ) 696]
هحفص 383. دلج 44 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 697]

هحفص 389. كردم ، نامه  (. 2 [ ) 698]
ثیدح 7. هحفص 147 ، دلج 4 ، یفاک ، (. 3 [ ) 699]

هحفص 392. دلج 44 ، راونالاراحب ، (. 4 [ ) 700]
ثیدح 11. هحفص 151 ، دلج 46 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 701]

هحفص 787. دّجهتملا ، حابصم  (. 2 [ ) 702]
ثیدح 2. هحفص 128 ، قودص ، یلاما  (. 3 [ ) 703]

هحفص 545. لامعالا ، لابقا  (. 4 [ ) 704]

هحفص 552. لامعالا ، لابقا  (. 1 [ ) 705]
. كردم نامه  (. 2 [ ) 706]

هحفص 285. دلج 44 ، راونالاراحب ، هحفص 544 و  كردم ، نامه  (. 3 [ ) 707]
هحفص 333. دلج 95 ، راونالاراحب ، هحفص 553 و  لابقا ، (. 1 [ ) 708]

هحفص 771. دّجهتملا ، حابصم  (. 2 [ ) 709]
هحفص 555. لابقا ، (. 3 [ ) 710]
هحفص 556. لابقا ، (. 1 [ ) 711]

هحفص 555. كردم ، نامه  (. 2 [ ) 712]
، تکرب يارب  هّیماینب  دـیوگیم : هحفـص 372  داعملا ،» داز  باتک « رد  یـسلجم  هماّلع  موحرم  هحفـص 578 (. كردم ، نامه  (. 3 [ ) 713]

(. دندرکیم هریخذ  اروشاع ، زور  رد  اردوخ  هلاسکی  هقوذآ 
هحفص 916. سیق ، نب  میلس  باتک  ثیدح 32 و  هحفص 73 ، دلج 28 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 714]

هحفص 374. داعملا ، داز  (. 2 [ ) 715]
ثیدح 5. هحفص 174 ، باب 71 ، تارایزلا ، لماک  (. 3 [ ) 716]

هحفص 372. داعملا ، داز  (. 4 [ ) 717]
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هحفص 577. لابقا ، (. 5 [ ) 718]
هحفص 372. داعملا ، داز  (. 6 [ ) 719]
هحفص 372. داعملا ، داز  (. 1 [ ) 720]

ثیدح 34. هحفص 222 ، دلج 98 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 721]
هام رد  نیفص  هعقاو  رگید ، لقن  قباطم  هتبلا  هحفص 29 (. دلج 4 ، دیدحلایبا ، نبا  حرش  هحفص 458 و  دلج 32 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 722]

(. هحفص 573 دلج 32 ، راونالاراحب ، دش ، رو  هلعش  لاسهجحلايذ 36 
لوط هام  گنج 18  نیا  هحفص 248 ) دـلج 2 ، یملید ( بولقلا  داشرا  لقن  قباطم  یلو  هحفص 527 . دلج 2 ، بهذلا ، جورم  (. 2 [ ) 723]

. دیشک
هحفص 392. دلج 1 ، نینمؤملاریما ، مایپ  (. 3 [ ) 724]

(. 348 مّرقم ، نیسحلا  لتقم  دناهتسناد (. ماش  هب  تیبلها  دورو  زور  ار  زور  نیا  حابصم ، رد  یمعفک  و  لماک ، رد  ییاهب  خیش  (. 4 [ ) 725]
هحفص 174. دلج 2 ، دیفم ، داشرا  (. 5 [ ) 726]

هحفص 134. دلج 44 ، راونالاراحب ، (. 6 [ ) 727]
هحفص 1. دلج 48 ، كردم ، نامه  (. 7 [ ) 728]

(. مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یگدنز  خیرات  لامآلا (، یهتنم  هحفص 195 و  دلج 95 ، كردم ، نامه  (. 8 [ ) 729]
(. مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یگدنز  خیرات  لامآلا (، یهتنم  هب : دینک  عوجر  (. 1 [ ) 730]

. دعب هب  هحفص 503  دلج 22 ، راونالاراحب ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  یگدنز  خیرات  لامآلا ، یهتنم  (. 2 [ ) 731]
هحفص 40. دلج 1 ، یمراد ، ننس  (. 3 [ ) 732]

هحفص 106. دلج 79 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 733]
هحفص 135 دلج 44 ، كردم ، نامه  (. 2 [ ) 734]

. مالسلا هیلع  اضر  ماما  یناگدنز  خیرات  لامآلا ، یهتنم  (. 3 [ ) 735]
هحفص 587. لابقا ، (. 1 [ ) 736]

كرت زامن  رد  اههروس  زاغآ  رد  ار  هَّللامسب  اـی  ّتنـس  لـها  هحفص 787 (، دّجهتملا ، حابـصم  هحفـص 589 و  كردم ، نامه  (. 2 [ ) 737]
(. تسا نآرق  ياههروس  ریاس  هکلب  دمح ، هروس  ءزج  ًاعطق  هَّللامسب  هکنیا  اب  دنیوگیم ، هتسهآ  ای  دننکیم 

هیآ 207. هرقب ، هروس  (. 1 [ ) 738]
. هرقب هروس  هیآ 207  لیذ  دلج 2 ، هنومن ، ریسفت  هحفص 592 و  لامعالا ، لابقا  (. 2 [ ) 739]

هحفص 503. دلج 1 ، یفاک ، (. 3 [ ) 740]
هحفص 599. لابقا ، (. 4 [ ) 741]

هحفص 412. داعملا ، داز  (. 1 [ ) 742]
(. ترجه لّوا  لاس  ثداوح  هحفص 7 ( دلج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  هحفص 599 و  لابقا ، (. 2 [ ) 743]

هحفص 791. دّجهتملا ، حابصم  (. 3 [ ) 744]
دیزی تکاله  رطاخ  هب  ار  زور  نیا  رد  هزور  بابحتسا  دیفم ، خیش  زا  باتک  نیمه  رد  سوواط ، نب  دّیـس  هحفص 601 ( لابقا ، (. 4 [ ) 745]

(. تسا هدرک  لقن 
هحفص 64. یهتنملا ، ۀمتت  (. 5 [ ) 746]
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هحفص 603. لابقا ، هحفص 791 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 6 [ ) 747]
هحفص 601. لابقا ، (. 7 [ ) 748]

هحفص 603. لابقا ، هحفص 791 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 8 [ ) 749]
ثیدح 2. هحفص 1 ، دلج 47 ، راونالاراحب ، (. 9 [ ) 750]

هحفص 592. لابقا ، (. 1 [ ) 751]
هحفص 596. كردم ، نامه  (. 2 [ ) 752]
هحفص 599. كردم ، نامه  (. 3 [ ) 753]

هحفص 61. لئاسلا ، حالف  (. 4 [ ) 754]
هحفص 603. لابقا ، (. 5 [ ) 755]

. كردم نامه  (. 6 [ ) 756]
هحفص 604. كردم ، نامه  (. 7 [ ) 757]
هحفص 608. كردم ، نامه  (. 8 [ ) 758]

هحفص 603. لابقا ، (. 1 [ ) 759]
یخرب هّتبلا  ثیدح 8 ( هحفص 237 ، دلج 50 ، راونالاراحب ، مالسلا و  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  خیرات  لامآلا ، یهتنم  (. 1 [ ) 760]

«(. ثیدح 12 هحفص 238 ، كردم ، نامه  دناهتسناد «. ترضح  نآ  تدالو  زور  ار  مهدراهچ  زور  یخرب  مهد و  زور  زین 
زور مهدزاود ، زور  رگید ، لقن  قباطم  و  هحفص 32 . رئاز ، تاراشتنا  هموصعم ) همطاف  ترضح  همانیگدنز  رثوک ( زا  یغورف  (. 2 [ ) 761]

. دنرادب یمارگ  ترضح ، نآ  دای  هب  ار  مهدزاود ) ات  مهد  زور ( هس  نیا  نینمؤم  تسا  بسانم  اذل  تسا ، ترضح  نآ  تافو 
ثیدح 2. هحفص 333 ، دلج 45 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 762]

هحفص 496. دلج 4 ، يربط ، خیرات  (. 4 [ ) 763]
هحفص 616. لابقا ، (. 5 [ ) 764]

خیـش ققحمهماـّلعفیلأت  يربـکلابنیز » باـتکو « هحفـص 13  بیغتــسد ، هَّللاۀیآدیهــش  فیلأـت  يربـک ، بـنیز  یناگدـنز  (. 1 [ ) 765]
هحفص 17. يدقنلارفعج ،

هحفص 215. دلج 43 ، راونالاراحب ، هب : دینک  عوجر  ثیدح 1 و  هحفص 458 ، دلج 1 ، یفاک ، (. 2 [ ) 766]
هحفص 618. لابقا ، (. 3 [ ) 767]

هحفص 621. كردم ، نامه  (. 4 [ ) 768]
داز هحفص 793 و  دّجهتملا ، حابصم  تسا ( ترضح  نآ  تداهـش  ماّیا  اب  فداصم  هام  نیا  موس  ربتعم ، تیاور  قباطم  دنچ  ره  (. 1 [ ) 769]
نیا زور ، ای 30  ساسا 29 و  رب  اههام  هبساحم  زور و  لوق 95  هب  هجوت  اب  یلو  هحفص 170 ) دلج 43 ، راونالاراحب ، هحفص 456 و  داعملا ،

. تسا ترضح  نآ  نادنمهقالع  مارتحا  دروم  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تداهش  ماّیا  ناونع  هب  زور  هس 
هحفص 623. لابقا ، هحفص 793 و  دّجهتملا ، حابصم  ثیدح 15 و  هحفص 9 ، دلج 43 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 770]

ثیدح 8. هحفص 7 ، دلج 43 ، راونالاراحب ، هحفص 458 و  دلج 1 ، یفاک ، (. 3 [ ) 771]
هحفص 621. لابقا ، (. 4 [ ) 772]
هحفص 622. لابقا ، (. 1 [ ) 773]
هحفص 623. لابقا ، (. 1 [ ) 774]
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. كردم نامه  (. 2 [ ) 775]
هحفص 801. دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 776]

ثیدح 9. هحفص 117 ، دلج 50 ، راونالاراحب ، هحفص 805 و  كردم ، نامه  (. 2 [ ) 777]
هحفص 805. دّجهتملا ، حابصم  (. 3 [ ) 778]

. كردم نامه  (. 4 [ ) 779]
هحفص 19. داعملا ، داز  هحفص 805 و  كردم ، نامه  (. 5 [ ) 780]

هحفص 122. يدقنلا ، رفعج  خیش  قّقحم  هماّلع  فیلأت  يربکلابنیز ، (. 6 [ ) 781]
هحفص 812. دّجهتملا ، حابصم  (. 7 [ ) 782]

هحفص 8. ثیدح 1 و  هحفص 1 ، دلج 48 ، راونالاراحب ، (. 8 [ ) 783]
. كردم نامه  (. 9 [ ) 784]

هحفص 813. كردم ، نامه  (. 10 [ ) 785]
هحفص 634. لابقا ، (. 1 [ ) 786]

هحفص 32. دلج 21 ، مالکلارهاوج ، ثیدح 2 و  هحفص 48 ، دلج 11 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 2 [ ) 787]
ثیدح 6. هحفص 281 ، دلج 7 ، یفاک ، (. 3 [ ) 788]

هحفص 797. دّجهتملا ، حابصم  (. 4 [ ) 789]
ثیدح 6. هحفص 32 ، دلج 94 ، راونالاراحب ، ثیدح 7 و  هحفص 15 ، قودص ، یلاما  (. 5 [ ) 790]

هحفص 635. لابقا ، (. 6 [ ) 791]

هحفص 634. لابقا ، (. 1 [ ) 792]
هحفص 375. هعنقم ، (. 2 [ ) 793]
هحفص 637. لابقا ، (. 3 [ ) 794]
هحفص 643. لابقا ، (. 1 [ ) 795]

. كردم نامه  (. 2 [ ) 796]
هحفص 802. دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 797]

هحفص 643. لابقا ، (. 2 [ ) 798]
هحفص 802. دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 799]

(. توافت یکدنا  اب  هحفص 179 ( نیمالادلب ، هحفص 803 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 800]
نآ حوضو  رطاخ  هب  دیاش  اعد  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  كرابم  دالیم  رکذ  مدع  هحفص 804 . دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 801]

. تسا هدوب 
. تسا هدمآ  لابقا  رد  مکیلع » هملک « (. 1 [ ) 802]

(. توافت یکدنا  اب  هحفص 631 ( لابقا ، هحفص 821 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 2 [ ) 803]
هحفص 390. دلج 95 ، راونالاراحب ، هحفص 644 و  لابقا ، (. 1 [ ) 804]

هحفص 648. لابقا ، (. 1 [ ) 805]
. كردم نامه  (. 2 [ ) 806]
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. كردم نامه  (. 3 [ ) 807]
. بجر هام  لامعا  نانجلا ، حیتافم  (. 4 [ ) 808]

هحفص 648. لابقا ، (. 5 [ ) 809]
هحفص 637. كردم ، نامه  (. 6 [ ) 810]

هحفص 630. لابقا ، (. 1 [ ) 811]
هحفص 12. داعملا ، داز  (. 2 [ ) 812]

هب ای  تسا و  ناوارف  تبغر  لیم و  دروم  دراد ، هک  یناوارف  ياهتلیـضف  اهشاداپ و  رطاـخ  هب  هک  یبش  ینعی  بئاـغّرلا » ۀـلیل  (.» 3 [ ) 813]
يانعم هب  مه  تسا و  هدـمآ  تبغر » دروم  راک  يانعم « هب  مه  هک  تسا  هبیغر » عمج « بئاغر » اریز « تسا ، ناوارف » ياهشاداپبش  يانعم «

. ناوارف ياطع  شاداپ و 
) تسا هدرک  لـقن  حورـشم  روـط  هب  ار  تیاور  نیا  هرهز » ینب  يارب « شاهزاـجا  رد  یّلح  هماـّلع  موـحرم  هحفـص 632 ؛ لابقا ، (. 1 [ ) 814]

(. هحفص 125 دلج 104 ، راونالاراحب ، هب : دینک  عوجر 
هحفص 798. دّجهتملا ، حابصم  (. 2 [ ) 815]

ثیدح 6. هحفص 536 ، دلج 4 ، یفاک ، (. 3 [ ) 816]
ثیدح 2949. هحفص 453 ، دلج 2 ، هیقف ، (. 4 [ ) 817]

هحفص 648. لابقا ، هحفص 801 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 818]
ثیدح 2. هحفص 584 ، دلج 4 ، یفاک ، هحفص 820 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 2 [ ) 819]

هحفص 627. لابقا ، (. 3 [ ) 820]
هحفص 628. كردم ، نامه  (. 4 [ ) 821]

. كردم نامه  (. 5 [ ) 822]
هحفص 13. داعملا ، داز  (. 1 [ ) 823]

هحفص 629. لابقا ، (. 2 [ ) 824]
. كردم نامه  (. 3 [ ) 825]

هحفص 629. لابقا ، (. 4 [ ) 826]
هحفص 798. دّجهتملا ، حابصم  (. 5 [ ) 827]

هحفص 13. داعملا ، داز  (. 6 [ ) 828]
هحفص 798. دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 829]
هحفص 798. دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 830]
هحفص 799. دجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 831]

هحفص 634. لابقا ، (. 2 [ ) 832]
هحفص 797. دّجهتملا ، حابصم  و  هحفص 635 ، لابقا ، (. 3 [ ) 833]

هحفص 628. لابقا ، (. 4 [ ) 834]
هحفص 801. دّجهتملا ، حابصم  (. 5 [ ) 835]

هحفص 637. لابقا ، (. 1 [ ) 836]
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هحفص 657. كردم ، نامه  (. 2 [ ) 837]

هحفص 682. كردم ، نامه  (. 3 [ ) 838]
هحفص 637 و 682. كردم ، نامه  (. 4 [ ) 839]

هحفص 637. لابقا ، (. 1 [ ) 840]
هحفص 655. كردم ، نامه  (. 2 [ ) 841]
هحفص 656. كردم ، نامه  (. 3 [ ) 842]
هحفص 655. كردم ، نامه  (. 4 [ ) 843]
هحفص 19 و 20. داعملا ، داز  (. 1 [ ) 844]

. كردم نامه  (. 2 [ ) 845]

. كردم نامه  (. 3 [ ) 846]
هحفص 656. لابقا ، (. 4 [ ) 847]

. كردم نامه  (. 5 [ ) 848]
هحفص 807 دّجهتملا ، حابصم  (. 6 [ ) 849]

هحفص 657. لابقا ، كردم و  نامه  (. 7 [ ) 850]
هحفص 657. لابقا ، (. 8 [ ) 851]
هحفص 657. لابقا ، (. 1 [ ) 852]

هحفص 21. داعملا ، داز  (. 2 [ ) 853]
دلج 81، راونالاراحب ، تسا (. يزوریپ  رفظ و  يانعم  هب  زین  حاجن » تسا و « يرای  حتف و  ترـصن و  بلط  يانعم  هب  حاتفتـسا » (.» 1 [ ) 854]

(. هحفص 376
هحفص 658. لابقا ، و  فّرصت ) صیخلت و  اب  ) 24 هحفص 21 - داعملا ، داز  (. 2 [ ) 855]

هحفص 807. دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 856]
. ُهُسْفَن دّجهتملا : حابصم  (. 1 [ ) 857]

ای هام ، ره  ضیبلا  ماّیا  هزور  زا  سپ  اعد  نیا  ندناوخ  هک  دوشیم  هدافتسا  هدمآ ، یـسلجم  موحرم  داعملاداز  رد  هک  یتیاور  زا  (. 1 [ ) 858]
(. هحفص 33 داعملاداز ، تسا ( ّرثؤم  اعد  تباجتسا  رد  زین ، هزور  نودب  هکّربتم  ماّیا  ریاس  رد 

هحفص 814. دّجهتملا ، حابصم  (. 2 [ ) 859]
لابقا تیاور  رد  یلو  تسا ؛ هدرک  ریـسفت  نآرق  رخآ  ات  دّمحم ، هروس  هب  ار  لّصفم  کچوک  ياههروس  یمق ، ثّدحم  موحرم  (. 3 [ ) 860]

(. هحفص 35 داعملا ، داز  هحفص 670 و  لابقا ، تسا (. دعب  هب  سی  هروس  نآ ، زا  روظنم  هک : تساهدمآ  داعملا  داز  و 
هحفص 35. داعملا ، داز  هحفص 670 و  لابقا ، هحفص 813 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 861]

هتـسیزیم يرجه  متـشه  نرق  رد  هدوب و  شکارم  لـها  فورعم ، حاّیـس  ملاـع و  هطوطب ، نبا  هب  فورعم  هَّللادـبع ، نب  دّـمحم  (. 2 [ ) 862]
رشتنم هطوطب » نبا  ۀلحر  ناونع « تحت  هک  درک  نیودت  دوب ، هدید  تّدم  نیا  رد  ار  هچنآ  وا  دیشک . لوط  لاس  یس  وا  تحایس  تّدم  تسا ؛

. تسا هدش  همجرت  هطوطب » نبا  همانرفس  مان « هب  یسراف  هب  وا  باتک  هدش و 
(. فّرصت یکدنا  اب  هحفص 80 ( ۀّیهبلا ، راونا  هحفص 185 و  دلج 1 ، هطوطب ، نبا  همانرفس  (. 3 [ ) 863]

هحفص 183. نیمالادلب ، (. 1 [ ) 864]
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هحفص 673. لابقا ، (. 1 [ ) 865]
هحفص 814. دّجهتملا ، حابصم  (. 2 [ ) 866]

(. دناهدرک لقن  زین  ار  رگید  تیاور  دنچ  نومضم  نیمه  هب  هحفص 673 (. لابقا ، (. 3 [ ) 867]
هحفص 40. داعملا ، داز  هحفص 674 و  كردم ، نامه  (. 4 [ ) 868]

هحفص 40. داعملا ، داز  (. 5 [ ) 869]
هحفص 40. داعملا ، داز  و  هحفص 814 ، دّجهتملا ، حابصم  (. 6 [ ) 870]

زا ربتعم  دنـس  هب  زاـمن ، نیا  دـیوگیم : هحفـص 40 ، داـعملاداز ، رد  هحفـص 676 (. لاـبقا ، هحفـص 816 و  دّجهتملا ، حابـصم  (. 1 [ ) 871]
(. تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رمألابحاص  ترضح 

(. توافت یکدنا  اب  هحفص 41 ( داعملا ، داز  هحفص 814 و  دّجهتملا ، حابصم  هحفص 677 و  لابقا ، (. 1 [ ) 872]
هحفص 682. لابقا ، (. 2 [ ) 873]

هحفص 826. دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 874]
هحفص 22. سابعلا ، لضفلاوبا  ترضح  یناگدنز  (. 2 [ ) 875]

همین زین  یعمج  لوـالايدامج و  هاـم  هـمین  ار  ترــضح  نآ  تدــالو  اــملع ، زا  یعمج  هحفـص 14 . دـلج 46 ، راونـالاراحب ، (. 3 [ ) 876]
. دوش هعجارم   15 هحفص 12 - دلج 46 ، راونالاراحب ، هب  رتشیب  یهاگآ  يارب  دناهدرک . رکذ  یناثلايدامج 

هحفص 4 و 19 و 23 و 28. دلج 51 ، راونالاراحب ، (. 4 [ ) 877]
هحفص 825. دّجهتملا ، حابصم  (. 5 [ ) 878]

تسادـخ و لوـسر  هناـخ  رد  نآ  هشیر  دـیوریم و  تشهب  رد  هک  تسا  یتـخرد  یبوـط » تـخرد « تاـیاور ، زا  یخرب  قـبط  (. 1 [ ) 879]
، راونالاراحب دـنزاسیم ( مهارف  ناشیارب  اههخاش  نآ  دنـشاب  هتـشاد  لیم  ناـیتشهب  هک  ار  يزیچ  ره  دراد و  ناـنمؤمياههناخرد  ییاـههخاش 
رد شاهشیر  هک  تسا  یتـخرد  ( 66 هیآ 62 - تاـّفاص ، هروس  میرک ( نآرق  حیرـصت  رب  اـنب  مّوقز » تخرد « و  ( 118 هحفص 117 - دلج 8 ،

. تسا هداد  رارق  نارگمتس  ناملاظ و  يارب  ار  نآ  دنوادخ  تسا و  خزود 
(. هرقب هروس  هیآ 282  ریسفت  رد  دعب (، هب  هحفص 635  يرکسع ، نسح  ماما  ریسفت  (. 1 [ ) 880]

هحفص 684. لابقا ، (. 2 [ ) 881]
. كردم نامه  (. 3 [ ) 882]

هحفص 47. داعملا ، داز  (. 1 [ ) 883]
هحفص 825. دّجهتملا ، حابصم  هحفص 683 و  لابقا ، (. 2 [ ) 884]

هحفص 49. داعملاداز ، (. 3 [ ) 885]
. كردم نامه  (. 4 [ ) 886]
. كردم نامه  (. 5 [ ) 887]

هحفص 685. لابقا ، (. 6 [ ) 888]
هحفص 47. داعملا ، داز  (. 7 [ ) 889]

هحفص 49. كردم ، نامه  (. 8 [ ) 890]
هحفص 685. لابقا ، (. 1 [ ) 891]

هحفص 688. كردم ، نامه  (. 2 [ ) 892]
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(. توافت یکدنا  اب  هحفص 687 ( لابقا ، هحفص 828 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 893]
. تسا هدمآ  یتیفاعل » لابقا « رد  (. 2 [ ) 894]

. تسا هدمآ  ُبیعَْملا » لابقا «، هخسن  رد  (. 1 [ ) 895]
(. توافت یکدنا  اب  هحفص 97 ( دلج 91 ، راونالاراحب ، هحفص 685 و  لابقا ، (. 1 [ ) 896]

هحفص 683. لابقا ، (. 1 [ ) 897]
هحفص 685. كردم ، نامه  (. 2 [ ) 898]
هحفص 684. كردم ، نامه  (. 3 [ ) 899]

هحفص 347. دلج 98 ، راونالاراحب ، هحفص 826 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 900]

هحفص 348. دلج 98 ، راونالاراحب ، هحفص 827 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 901]
هحفص 828. كردم ، نامه  (. 2 [ ) 902]

هحفص 695. لابقا ، هحفص 831 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 903]
هحفص 59. داعملا ، داز  هحفص 853 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 2 [ ) 904]
هحفص 701. لابقا ، هحفص 415 و  دلج 95 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 905]

هحفص 699. لابقا ، (. 4 [ ) 906]
هحفص 64. داعملا ، داز  (. 5 [ ) 907]

هحفص 718. لابقا ، (. 1 [ ) 908]
هحفص 830. دّجهتملا ، حابصم  (. 2 [ ) 909]

هحفص 710. لابقا ، كردم و  نامه  (. 3 [ ) 910]
. كردم نامه  (. 4 [ ) 911]

هحفص 60. داعملا ، داز  (. 5 [ ) 912]
(. توافت یکدنا  اب  هحفص 842 ( دّجهتملا ، حابصم  هحفص 705 و  لابقا ، (. 1 [ ) 913]

(. توافت يرادقم  اب  هحفص 412 ( دلج 95 ، راونالاراحب ، هحفص 843 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 914]
(. توافت یکدنا  اب  هحفص 699 ( لابقا ، هحفص 414 و  دلج 95 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 915]

ثیدح 18. هحفص 361 ، دلج 92 ، راونالاراحب ، ثیدح 144 و  هحفص 159 ، دلج 1 ، یلائللا ، یلاوع  (. 2 [ ) 916]
هحفص 687. لابقا ، (. 3 [ ) 917]

هحفص 409. دلج 95 ، راونالاراحب ، هحفص 695 و  كردم ، نامه  (. 4 [ ) 918]
(. توافت یکدنا  اب  هحفص 409 ( دلج 95 ، راونالاراحب ، هحفص 831 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 919]

هحفص 411. دلج 95 ، راونالاراحب ، هحفص 697 و  لابقا ، هحفص 833 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 920]
هحفص 51. یمعفک ، حابصم  (. 2 [ ) 921]

هحفص 716. لابقا ، هحفص 833 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 3 [ ) 922]
هحفص 416. دلج 95 ، راونالاراحب ، هحفص 702 و  لابقا ، (. 1 [ ) 923]

هحفص 838. دّجهتملا ، حابصم  (. 2 [ ) 924]
هحفص 88. دلج 94 ، راونالاراحب ، هحفص 830 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 925]
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(. تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  هحفص 81 ، داعملاداز ، رد  تیاور  نیا  هحفص 723 ( لابقا ، (. 2 [ ) 926]
هحفص 81 و 82. داعملا ، داز  (. 1 [ ) 927]

هحفص 850. دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 928]
اب نآ  زور  هّتبلا  هحفص 5 ( دلج 19 ، راونالاراحب ، و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  یناگدنز  مشـش ، لصف  لامآلایهتنم ، (. 1 [ ) 929]

(. درادن قیبطت  دمآ  الاب  رد  هچنآ 
. مالسلا هیلع  نسح  ماما  یناگدنز  مشش ، لصف  لامآلا ، یهتنم  (. 2 [ ) 930]

. يرجه مود  لاس  عیاقو  كردم ، نامه  (. 3 [ ) 931]
. مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  یناگدنز  كردم ، نامه  (. 4 [ ) 932]

. كردم نامه  (. 5 [ ) 933]
هحفص 356. دلج 93 ، راونالاراحب ، ثیدح 4 و  هحفص 93 ، قودص ، یلاما  (. 1 [ ) 934]

هحفص 24. لابقا ، (. 1 [ ) 935]
هحفص 120. دلج 95 ، راونالاراحب ، هحفص 222 و  نیمالادلب ، هحفص 617 و  یمعفک ، حابصم  (. 1 [ ) 936]

ثیدح 6. هحفص 74 ، دلج 4 ، یفاک ، (. 1 [ ) 937]
هحفص 24. لابقا ، (. 2 [ ) 938]

هحفص 222. نیمالادلب ، (. 3 [ ) 939]
هحفص 109. داعملا ، داز  (. 4 [ ) 940]
هحفص 109. داعملا ، داز  (. 1 [ ) 941]

هحفص 110. لابقا ، (. 2 [ ) 942]
هحفص 109. داعملا ، داز  (. 3 [ ) 943]

ثیدح 8. هحفص 88 ، دلج 4 ، یفاک ، (. 4 [ ) 944]
هحفص 109. داعملاداز ، (. 5 [ ) 945]

هحفص 108. كردم ، نامه  (. 6 [ ) 946]
هحفص 114. لابقا ، (. 7 [ ) 947]

. كردم نامه  (. 8 [ ) 948]

. كردم نامه  (. 9 [ ) 949]
هحفص 108. داعملا ، داز  (. 10 [ ) 950]

هحفص 117. لابقا ، (. 11 [ ) 951]
(. تسا هدمآ  توافت ، يرصتخم  اب  هحفص 116 ، لابقا ، رد  تیاور  نیمه  هحفص 631 ( یمعفک ، حابصم  (. 1 [ ) 952]

هحفص 114. لابقا ، (. 2 [ ) 953]
هحفص 116. كردم ، نامه  (. 3 [ ) 954]

هحفص 232. نیمالادلب ، كردم و  نامه  (. 4 [ ) 955]
هحفص 7. لابقا ، (. 5 [ ) 956]

ثیدح هحفص 134 ، دـلج 2 ، هیقف ، ثیدح 4 و  هحفص 201 ، دلج 4 ، بیذـهت ، ثیدح 1 و  هحفص 68 ، دـلج 4 ، یفاک ، (. 6 [ ) 957]
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.1952
هحفص 61. لابقا ، (. 1 [ ) 958]

ءانّثلا حتتفا  ّینا  مهّللا  تسا : هدمآ  هک  هدش  هتفرگ  اعد  نیا  نیزاغآ  تاملک  زا  حاتتفا » هب « اعد  نیا  يراذگمان  دـسریم  رظن  هب  (. 2 [ ) 959]
(. منکیم زاغآ  ار  مشیاتس  وت  دمح  اب  نم  ایادخ  كدمحب (
هحفص 58. لابقا ، هحفص 110 و  داعملا ، داز  (. 3 [ ) 960]
هحفص 116. داعملاداز ، هحفص 61 و  لابقا ، (. 1 [ ) 961]

هحفص 61. لابقا ، (. 2 [ ) 962]
. ناضمر كرابم  هام  ياهبش  لامعا  نانجلا ، حیتافم  (. 1 [ ) 963]

ثیدح 6770. هحفص 215 ، دلج 6 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 2 [ ) 964]
هحفص 100. داعملا ، داز  (. 3 [ ) 965]

هحفص 11. لابقا ، (. 1 [ ) 966]
هحفص 82. كردم ، نامه  (. 2 [ ) 967]

. كردم نامه  (. 3 [ ) 968]
هحفص 83. كردم ، نامه  (. 4 [ ) 969]

هحفص 76. لابقا ، (. 1 [ ) 970]
، مالـسلا هیلع  نیدـباعلانیز  ماـما  زا  اـعد  نیا  يوار  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  یلاـمث » هزمحوبا  هب « اـعد  نیا  يراذـگمان  ببـس  (. 2 [ ) 971]

. تسا یلامث  هزمحوبا 
ملاع لـقن  رب  اـنب  تسا ، هدوب  مالـسلا  مهیلع  راوگرزب  ناـماما  داـمتعا  دروم  ناراـی  زا  تسا ، راـنید » نب  تباـث  شماـن « هک  یلاـمث  هزمحوبا 
هدرک تیاور  نانآ  زا  هدیسر و  مالسلا  مهیلع  مظاک  ماما  ات  داّجس  ماما  زا  هّمئا ، زا  نت  راهچ  رـضحم  هب  يو  یـشاجن ،» لاجر « ملع  فورعم 

: دومرف يو  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا . هّیماما  ياملع  لـماک  داـمتعا  دروم  هعیـش و  ناـیوار  نیرتهب  زا  یلاـمث » هزمحوبا  تسا «؛
(. هحفص 292 دلج 4 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  تسا ( ناملس  دننام  شیوخ  رصع  رد  هزمحوبا ،

یسلجم هماّلع  موحرم  دناهدروآ . هحفص 67  لابقا ، رد  سوواط  نب  دّیس  هحفص 582 و  دّجهتملا ، حابصم  رد  خیش  ار  اعد  نیا  (. 3 [ ) 972]
ياههخـسن رد  رگا  مینکیم و  لقن  حابـصم  هخـسن  قباطم  ار  اعد  نیا  ام  تسا . هدرک  لقن  ار  نآ  هحفص 82  دـلج 95 ، راونالاراحب ، رد  زین 

. میوشیم رّکذتم  یقرواپ  رد  تسین ، حابصم  رد  هک  هدمآ  یتالمج  بتک  رگید  ساسا  رب  لوادتم ،
. تسا هدمآ  لابقا  رد  یلو  هدماین ، حابصم  رد  دّمحم » لآ  دّمحمب و  هلمج « (. 1 [ ) 973]

. تسا هدمآ  لابقا  رد  مالسلا » مهیلع  ۀمئالاو  هلمج « (. 1 [ ) 974]
. تسا هدمآ  لابقا  رد  کل » کیرش  ال  هلمج « (. 1 [ ) 975]

. تسا هدمآ  یتقاف » ینِغ  وجرا  دّجهتملا « حابصم  رد  (. 1 [ ) 976]
. تسا هدمآ  لابقا  رد  وفعلاب » هملک « (. 2 [ ) 977]

. تسا هدمآ  زین  ِِهئاجَر » ِنُونْکَِمب  َكِرَظَن  َلیمَج  ُفِطْعَتْسَی  َو  دّجهتملا « حابصم  رد  (. 1 [ ) 978]
. تسا هدمآ  کل » ًاقیدصت  و  لابقا « حابصم و  رد  (. 1 [ ) 979]

. تسا هدمآ  ّۀلِذلا » ِةوسقلاو و  دّجهتملا « حابصم  رد  (. 1 [ ) 980]
. تسا هدمآ  زین  ِدَّمَُحم » ِلآ  ٍدَّمحم و  یلَع  ِّلَصَف  دّجهتملا « حابصم  رد  (. 1 [ ) 981]
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. تسا هدمآ  َریسَْیلا » ُلَبْقَی  ْنَم  ای  لابقا « حابصم و  رد  (. 2 [ ) 982]
هحفص 100. دلج 95 ، راونالاراحب ، هحفص 82 و  لابقا ، (. 1 [ ) 983]

ِلابقا ِراهَّنلا و  لابقا  یلع  هَّللا  ناحبـس  لیّللا ، راـبدا  ِراـهّنلا و  لاـبقا  یلع  هَّللا  ناحبُـس  تسا «: هدـمآ  زین  تـالمج  نیا  لاـبقا  رد  (. 1 [ ) 984]
«. لیّللا

هحفص 100. دلج 95 ، راونالاراحب ، هحفص 82 و  لابقا ، (. 2 [ ) 985]
هک دنکیم  لقن  لابقا  رد  سوواط  نب  دّیـس  موحرم  توافت (. یکدـنا  اب  هحفص 89 ، لابقا ، هحفص 610 و  دّجهتملا ، حابـصم  (. 1 [ ) 986]

(. دناوخیم ناضمر  هام  زا  زور  ره  رد  مالسلا  هیلع  رقابماما  ار  اعد  نیا 
هحفص 105. دلج 95 ، راونالاراحب ، هحفص 93 و  لابقا ، هحفص 616 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 987]

. تسا هدمآ  لابقا  رد  تالمج  نیا  (. 1 [ ) 988]
. تسا هدمآ  لابقا  رد  هلمج  نیا  (. 1 [ ) 989]

(. توافت يرادقم  اب  هحفص 108 ( دلج 95 ، راونالاراحب ، هحفص 96 و  لابقا ، هحفص 620 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 990]
هحفص 110. دلج 95 ، راونالاراحب ، هحفص 98 و  لابقا ، (. 1 [ ) 991]

. تسا هدمآ  لابقا  رد  هلمج  نیا  (. 1 [ ) 992]
(. توافت یکدنا  اب  هحفص 111 ( دلج 95 ، راونالاراحب ، هحفص 98 و  لابقا ، هحفص 623 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 993]

هحفص 320. هعنقم ، (. 2 [ ) 994]
هحفص 223. نیمالادلب ، هحفص 618 و  یمعفک ، حابصم  (. 1 [ ) 995]

هحفص 313. هعنقم ، (. 2 [ ) 996]
هحفص 18. لابقا ، (. 3 [ ) 997]
هحفص 17. لابقا ، (. 1 [ ) 998]

هحفص 18. كردم ، نامه  (. 2 [ ) 999]
هحفص 17. لابقا ، (. 1 [ ) 1000]

هحفص 99. داعملا ، داز  (. 2 [ ) 1001]
. كردم نامه  (. 3 [ ) 1002]

هحفص 22. لابقا ، (. 4 [ ) 1003]

هحفص 22. لابقا ، (. 1 [ ) 1004]

هحفص 23. لابقا ، (. 1 [ ) 1005]
ثیدح 2. هحفص 206 ، دلج 89 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 1006]

هحفص 86. لابقا ، (. 1 [ ) 1007]
. كردم نامه  (. 2 [ ) 1008]

هحفص 87. كردم ، نامه  (. 3 [ ) 1009]
. كردم نامه  (. 4 [ ) 1010]

هحفص 354. دلج 94 ، راونالاراحب ، (. 5 [ ) 1011]
(. توافت يرادقم  اب  هحفص 45 ( لابقا ، 105 و  هحفص 101 - داعملا ، داز  (. 1 [ ) 1012]
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هحفص 142. داعملا ، داز  (. 1 [ ) 1013]
هحفص 563. یمعفک ، حابصم  (. 2 [ ) 1014]

هحفص 178. داعملا ، داز  (. 3 [ ) 1015]
هحفص 179. كردم ، نامه  (. 4 [ ) 1016]

. كردم نامه  (. 5 [ ) 1017]

. كردم نامه  (. 6 [ ) 1018]
هحفص 150. لابقا ، (. 7 [ ) 1019]
هحفص 151. لابقا ، (. 1 [ ) 1020]

عقاو مود  لاس  ترـضح  نآ  تدالو  دـندقتعم  یخرب  هّتبلا  مالـسلا ( هیلع  یبتجم  نسح  ماما  یناگدـنز  خـیرات  لامآلایهتنم ، (. 2 [ ) 1021]
(. تسا هدش 

. مالسلا هیلع  یقت  دّمحم  ماما  یناگدنز  خیرات  كردم ، نامه  (. 3 [ ) 1022]
هحفص 179. داعملا ، داز  (. 4 [ ) 1023]

هحفص 95. دلج 39 ، 293 و 316 و  هحفص 286 ، دلج 19 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 1024]
(. صیخلت يرادقم  اب  هحفص 315 ( دلج 47 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 1025]

هحفص 180. داعملا ، داز  (. 1 [ ) 1026]
هحفص 167. لابقا ، هب : دوش  عوجر  (. 2 [ ) 1027]

هحفص 185. داعملا ، داز  (. 3 [ ) 1028]
هحفص 186. لابقا ، (. 1 [ ) 1029]

هحفص 185. داعملاداز ، كردم و  نامه  (. 2 [ ) 1030]
هحفص 187. لابقا ، (. 3 [ ) 1031]

هحفص 186. داعملا ، داز  (. 1 [ ) 1032]
ثیدح 26. هحفص 49 ، دلج 6 ، بیذهت ، (. 2 [ ) 1033]

هحفص 186. لابقا ، (. 3 [ ) 1034]
هحفص 167. كردم ، نامه  (. 4 [ ) 1035]

هحفص 203. نیمالادلب ، (. 1 [ ) 1036]
(. فّرصت یکدنا  اب  هحفص 186 ( داعملا ، داز  (. 2 [ ) 1037]

ثیدح 12. هحفص 458 ، دلج 7 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 3 [ ) 1038]
هحفص 186. داعملا ، داز  هحفص 186 و  لابقا ، (. 4 [ ) 1039]

. كردم نامه  (. 5 [ ) 1040]
هحفص 187. لابقا ، (. 6 [ ) 1041]

هحفص 147. دلج 95 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 1042]
هحفص 194. لابقا ، (. 2 [ ) 1043]

ثیدح 4. هحفص 2 ، دلج 94 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 1044]
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هحفص 649. قودص ، یلاما  (. 4 [ ) 1045]
(. توافت یکدنا  اب  هحفص 160 ( دلج 4 ، یفاک ، هحفص 628 و  دّجهتملاحابصم ، (. 5 [ ) 1046]

هحفص 584. یمعفک ، حابصم  (. 1 [ ) 1047]
(. ناضمر رهش  ةالص  باب  هحفص 167 ( هعنقم ، (. 2 [ ) 1048]

(. صیخلت اب  هحفص 200 ( لابقا ، (. 1 [ ) 1049]
هحفص 195. كردم ، نامه  (. 2 [ ) 1050]

ثیدح 7. هحفص 129 ، دلج 94 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 1051]
هحفص 195. لابقا ، (. 1 [ ) 1052]

ثیدح 7. هحفص 130 ، دلج 94 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 1053]
هحفص 207. لابقا ، (. 3 [ ) 1054]

. كردم نامه  (. 4 [ ) 1055]
هحفص 206 و 207. كردم ، نامه  (. 5 [ ) 1056]

هحفص 187. داعملا ، داز  (. 6 [ ) 1057]
هحفص 211. لابقا ، هحفص 628 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 7 [ ) 1058]

. كردم نامه  (. 8 [ ) 1059]
هحفص 214. لابقا ، (. 1 [ ) 1060]

هحفص 162. دلج 95 ، راونالاراحب ، هحفص 209 و  كردم ، نامه  (. 2 [ ) 1061]
. تسا هدمآ  حابصم  رد  راّنلا » هملک « (. 1 [ ) 1062]

هحفص 629. دّجهتملا ، حابصم  هحفص 161 و  دلج 4 ، یفاک ، (. 2 [ ) 1063]
هحفص 211. لابقا ، (. 3 [ ) 1064]

مالسلا امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  ار  اعد  نیا  هک  تسا  هدمآ  هحفص 165  دلج 95 ، راونالاراحب ، رد  هحفص 211 . لابقا ، (. 1 [ ) 1065]
. دناوخیم ردق  بش  رد 

(. توافت یکدنا  اب  هحفص 586 ( یمعفک ، حابصم  هحفص 630 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 1066]
هحفص 70. دلج 95 ، راونالاراحب ، هحفص 162 و  دلج 2 ، هیقف ، (. 2 [ ) 1067]

ثیدح 19. هحفص 64 ، دلج 3 ، بیذهت ، (. 3 [ ) 1068]
هحفص 190. داعملا ، داز  (. 4 [ ) 1069]

ثیدح 1. هحفص 160 ، دلج 4 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1070]
. ناضمر هام  رخآ  ههد  ياهبش  لامعا  نانجلا ، حیتافم  (. 2 [ ) 1071]

هحفص 199. لابقا ، (. 1 [ ) 1072]
. تسا هدمآ  حابصم  رد  رگید  ياهبش  ياعد  بش و  نیا  ياعد  رد  راّنلا » هملک « (. 1 [ ) 1073]

هحفص 629. دّجهتملا ، حابصم  هحفص 161 و  دلج 4 ، یفاک ، (. 2 [ ) 1074]

هحفص 631. دّجهتملا ، حابصم  هحفص 162 و  دلج 4 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1075]

هحفص 631. دّجهتملا ، حابصم  هحفص 162 و  دلج 4 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1076]

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 961 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 631. دّجهتملا ، حابصم  هحفص 162 و  دلج 4 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1077]

هحفص 632. دّجهتملا ، حابصم  هحفص 163 و  دلج 4 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1078]

هحفص 633. دّجهتملا ، حابصم  هحفص 163 و  دلج 4 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1079]

هحفص 633. دّجهتملا ، حابصم  هحفص 163 و  دلج 4 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1080]

هحفص 634. دّجهتملا ، حابصم  هحفص 164 و  دلج 4 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1081]
هحفص 226. لابقا ، (. 2 [ ) 1082]

هحفص 63. دلج 95 ، راونالاراحب ، هحفص 228 و  كردم ، نامه  (. 3 [ ) 1083]
هحفص 63. دلج 95 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 1084]

هحفص 237. لابقا ، (. 2 [ ) 1085]
. كردم نامه  (. 3 [ ) 1086]

هحفص 242. كردم ، نامه  (. 4 [ ) 1087]
. كردم نامه  (. 5 [ ) 1088]

ثیدح 5. هحفص 164 ، دلج 4 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1089]
هحفص 162. دلج 2 ، هیقف ، (. 2 [ ) 1090]

هحفص 181. دلج 95 ، راونالاراحب ، هحفص 256 و  لابقا ، (. 3 [ ) 1091]

هحفص 172. دلج 95 ، راونالاراحب ، هحفص 243 و  لابقا ، (. 1 [ ) 1092]
هحفص 73. دلج 95 ، راونالاراحب ، هحفص 241 و  لابقا ، (. 2 [ ) 1093]

هحفص 130. دلج 88 ، راونالاراحب ، هحفص 272 و  لابقا ، (. 3 [ ) 1094]
هحفص 209. دلج 89 ، راونالاراحب ، هحفص 323 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 1095]
هحفص 206. دلج 89 ، راونالاراحب ، هحفص 342 و  قالخالا ، مراکم  (. 2 [ ) 1096]

. ناضمر هام  ياهبش  ياهزامن  نانجلا ، حیتافم  (. 1 [ ) 1097]
.214 هحفص 213 - داعملا ، داز  (. 2 [ ) 1098]

. تسا هدمآ  اهباوث  رکذ  اب  هارمه  اهاعد  هحفص 219 ، نیمالادلب ، رد  نینچمه  220 ؛ هحفص 214 - كردم ، نامه  (. 3 [ ) 1099]
. تسا هدمآ  هحفص 47  دلج 95 ، راونالاراحب ، رد  هلمج  نیا  (. 1 [ ) 1100]

. تسا هدمآ  نانجلا  حیتافم  رد  یلو  هدماین ، نیمالادلب  داعملا و  داز  رد  بنّذلا » هملک « (. 1 [ ) 1101]
. مالسلا هیلع  قداص  ماما  یگدنز  لامآلا ، یهتنم  (. 1 [ ) 1102]

هحفص 220. داعملاداز ، هحفص 274 و  لابقا ، (. 1 [ ) 1103]
ثیدح 3. هحفص 167 ، دلج 4 ، یفاک ، هحفص 220 و  داعملاداز ، (. 2 [ ) 1104]

هحفص 274. لابقا ، (. 3 [ ) 1105]
هحفص 648. دّجهتملا ، حابصم  (. 4 [ ) 1106]

هحفص 271. لابقا ، (. 1 [ ) 1107]
هحفص 647. یمعفک ، حابصم  (. 2 [ ) 1108]

هحفص 221. داعملاداز ، هحفص 272 و  لابقا ، (. 1 [ ) 1109]

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 962 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 272. لابقا ، (. 2 [ ) 1110]
(. توافت یکدنا  اب  هحفص 120 ( دلج 88 ، راونالاراحب ، هحفص 272 و  لابقا ، هحفص 649 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 1111]

هحفص 122. دلج 88 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 1112]
هحفص 651. دّجهتملا ، حابصم  (. 3 [ ) 1113]

ثیدح 3. هحفص 168 ، دلج 4 ، یفاک ، (. 4 [ ) 1114]
هیآ 14 و 15. یلعا ، هروس  (. 1 [ ) 1115]

هحفص 224. داعملا ، داز  (. 2 [ ) 1116]
هحفص 653. دّجهتملا ، حابصم  (. 3 [ ) 1117]

هحفص 279. لابقا ، (. 4 [ ) 1118]
هحفص 653. دّجهتملا ، حابصم  (. 5 [ ) 1119]

هحفص 280. لابقا ، (. 6 [ ) 1120]
هحفص 281. كردم ، نامه  (. 7 [ ) 1121]

هحفص 31. هعیشلا ، راسم  (. 8 [ ) 1122]
هحفص 281. لابقا ، (. 1 [ ) 1123]

هحفص 280. كردم ، نامه  (. 2 [ ) 1124]
هحفص 654. دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 1125]

هحفص 655. كردم ، نامه  (. 2 [ ) 1126]
هحفص 285. لابقا ، (. 3 [ ) 1127]

هحفص 32. هموصعم ) همطاف  ترضح  همانیگدنز  رثوک (، زا  یغورف  (. 1 [ ) 1128]
ثیدح هحفص 10 ، ثیدح 16 و  هحفص 9 ، دلج 49 ، راونالاراحب ، مالـسلا و  هیلع  اضر  ماما  یناگدنز  خیرات  لامآلایهتنم ، (. 2 [ ) 1129]

.17
. مالسلا هیلع  اضر  ماما  یناگدنز  خیرات  لامآلا ، یهتنم  (. 3 [ ) 1130]

ثیدح 29. هحفص 217 ، دلج 11 ، راونالاراحب ، (. 4 [ ) 1131]
. مالسلا هیلع  یقت  دّمحم  ماما  یناگدنز  خیرات  لامآلایهتنم ، (. 5 [ ) 1132]

هحفص 363. دلج 2 ، هّمغلا ، فشک  هحفص 64 و  دلج 50 ، راونالاراحب ، (. 6 [ ) 1133]
هحفص 306. لابقا ، (. 1 [ ) 1134]

هحفص 307. كردم ، نامه  (. 2 [ ) 1135]
هحفص 308. لابقا ، (. 1 [ ) 1136]

. كردم نامه  (. 2 [ ) 1137]

. كردم نامه  (. 3 [ ) 1138]
هحفص 309. كردم ، نامه  (. 4 [ ) 1139]

هحفص 312. لابقا ، (. 1 [ ) 1140]
هحفص 314. كردم ، نامه  (. 2 [ ) 1141]
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هحفص 669. دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 1142]
بـش رد  ترـضح  نآ  تدالو  هک  دـنکیم  لقن  ار  یتیاور  سوواط  نب  دّیـس  موحرم  هّتبلا  هحفص 671 (. دّجهتملا ، حابـصم  (. 1 [ ) 1143]

(. هحفص 310 لابقا ، تسا ، هدعقلايذ  مجنپ  تسیب و 
. كردم نامه  (. 2 [ ) 1144]

هحفص 217. دلج 46 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 1145]
ثیدح 18. هحفص 254 ، دلج 96 ، كردم ، نامه  (. 4 [ ) 1146]

(. مالسلا هیلع  ملسم  ترضح  تداهش  مراهچ ( لصف  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  یناگدنز  خیرات  لامآلایهتنم ، (. 5 [ ) 1147]
ثیدح 4. هحفص 115 ، دلج 50 ، راونالاراحب ، مالسلا و  هیلع  یقّنلا  یلع  ماما  یناگدنز  خیرات  كردم ، نامه  (. 6 [ ) 1148]

. يرجه مهد  لاس  عیاقو  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یناگدنز  خیرات  لامآلایهتنم ، (. 1 [ ) 1149]
هحفص 758. دّجهتملا ، حابصم  (. 2 [ ) 1150]

هیآ 55. هدئام ، هروس  (. 3 [ ) 1151]
هحفص 767. دّجهتملا ، حابصم  (. 4 [ ) 1152]

هحفص 240. داعملا ، داز  (. 5 [ ) 1153]
هحفص 419. دلج 2 ، یمق ، ریسفت  (. 6 [ ) 1154]

هحفص 671. دّجهتملا ، حابصم  (. 7 [ ) 1155]
هحفص 317. لابقا ، (. 1 [ ) 1156]
هحفص 317. لابقا ، (. 1 [ ) 1157]

هحفص 240. داعملا ، داز  (. 2 [ ) 1158]
(. توافت یکدنا  اب  هحفص 322 ( لابقا ، هحفص 672 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 1159]

رقاب ماما  ترـضح  تسا  نکمم  زین  دشاب و  هدـش  لزان  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  رب  یبرع  نابز  هب  اعد  نیا  تسا  نکمم  (. 1 [ ) 1160]
. دشاب هدرکلیدبت  یبرع  هب  ار  نآ  مالسلا  هیلع 

هحفص 323. لابقا ، (. 2 [ ) 1161]
هحفص 245. داعملاداز ، (. 3 [ ) 1162]

هحفص 324. لابقا ، (. 1 [ ) 1163]
هحفص 671. دّجهتملا ، حابصم  (. 2 [ ) 1164]
هحفص 671. دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 1165]

هحفص 325. لابقا ، (. 2 [ ) 1166]
. كردم نامه  (. 3 [ ) 1167]
. كردم نامه  (. 4 [ ) 1168]
. كردم نامه  (. 5 [ ) 1169]

هحفص 325. لابقا ، (. 1 [ ) 1170]
هحفص 329. كردم ، نامه  (. 2 [ ) 1171]

هحفص 330. لابقا ، (. 1 [ ) 1172]
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هحفص 269. دّجهتملا ، حابصم  (. 2 [ ) 1173]
هحفص 256. داعملا ، داز  (. 3 [ ) 1174]

ثیدح 4. هحفص 517 ، دلج 2 ، لاصخ ، (. 4 [ ) 1175]
هحفص 256. داعملاداز ، (. 5 [ ) 1176]

هحفص 330. داعملا ، داز  (. 1 [ ) 1177]
هحفص 661. یمعفک ، حابصم  هحفص 258 و  كردم ، نامه  (. 2 [ ) 1178]

هحفص 661. یمعفک ، حابصم  (. 3 [ ) 1179]
هحفص 715. دّجهتملا ، حابصم  (. 4 [ ) 1180]

. كردم نامه  (. 5 [ ) 1181]
ثیدح 8. هحفص 86 ، دلج 98 ، راونالاراحب ، (. 6 [ ) 1182]

هحفص 332. لابقا ، (. 7 [ ) 1183]
هحفص 258. داعملا ، داز  (. 1 [ ) 1184]

هحفص 661. یمعفک ، حابصم  (. 1 [ ) 1185]
هحفص 423. كردم ، نامه  (. 2 [ ) 1186]

هحفص 662. یمعفک ، حابصم  (. 1 [ ) 1187]
هحفص 671. كردم ، نامه  (. 2 [ ) 1188]

يدسا بلاغ  نب  رشب  لاجر » ملع  ياملع « زا  یخرب  دناهدروآ و  رامش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحـصا  زا  ار  نت  ود  نیا  (. 1 [ ) 1189]
(. هحفص 227 دلج 4 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  دناهتسناد ( مالسلا  مهیلع  داجس  ماما  نیسح و  ماما  نسح ، ماما  نانمؤمریما ، باحصا  زا  ار 

رد یـسلجم  هماـّلع  هحفـص 251 و  نیمالادـلب ، رد  یمعفک  خیـش  هحفـص 339 و  لاـبقا ، رد  سوواـط  نب  دّیـس  ار  اـعد  نیا  (. 2 [ ) 1190]
لقن دراد ، یکدنا  توافت  تسا ، نیمالادلب  رد  هچنآ  اب  هک  لوادتم  هخـسن  قباطم  ار  نآ  ام  دناهدروآ و  هحفص 216  دلج 95 ، راونالاراحب ،

. مینکیم
. تسا هدمآ  اهب » اهل و  نیمالادلب « رد  (. 1 [ ) 1191]

. تسا هدمآ  یبتُعلا » کل  راب « کی  نیمالادلب ، رد  (. 1 [ ) 1192]
«. وه ّالا  ُهملعی  ام  ملعی  نم ال  ای  تسا «: هدمآ  نیمالادلب  رد  (. 1 [ ) 1193]

. هدماین نیمالادلب  رد  ُتملع » هملک « (. 1 [ ) 1194]
. اَّنَع َّمُهَّللا  ُفْعاَو  نیمالادلب : (. 1 [ ) 1195]

. انقِّفَو نیمالادلب : (. 1 [ ) 1196]
یّمهم نیماضم  زین  یتدایز  نیا  هک  تسا  نیا  فاصنا  یلو  دناهدرک ، دیدرت  هفاضا  نیا  ندوب  ربتعم  رد  املع  زا  یضعب  هچرگ  (. 1 [ ) 1197]

. میتفاین نآ  رد  تسا  فرحنم  ياههورگ  تافاضا  زا  دهد  ناشن  هک  يزیچ  تسا و  هفرع  ياعد  نامه  ياوه  لاح و  رد  دراد و 
یل  كرایتخاب  لابقا : (. 1 [ ) 1198]

هحفص 348. لابقا ، (. 1 [ ) 1199]
هحفص 420. كردم ، نامه  (. 2 [ ) 1200]

هحفص 420. لابقا ، (. 1 [ ) 1201]
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هحفص 417. كردم ، نامه  (. 2 [ ) 1202]

هحفص 421. كردم ، نامه  (. 3 [ ) 1203]
هحفص 319. داعملاداز ، (. 4 [ ) 1204]

هحفص 421. لابقا ، (. 5 [ ) 1205]
هحفص 647. یمعفک ، حابصم  (. 6 [ ) 1206]

هحفص 319. داعملاداز ، (. 1 [ ) 1207]
. كردم نامه  (. 2 [ ) 1208]
. كردم نامه  (. 3 [ ) 1209]

هحفص 320. كردم ، نامه  (. 4 [ ) 1210]
. كردم نامه  (. 5 [ ) 1211]

هحفص 321. داعملا ، داز  (. 1 [ ) 1212]
هحفص 451. لابقا ، (. 2 [ ) 1213]

ثیدح 4. هحفص 517 ، دلج 4 ، یفاک ، (. 3 [ ) 1214]
هحفص 323. داعملاداز ، (. 1 [ ) 1215]

هیآ 3. هدئام ، هروس  (. 2 [ ) 1216]
هحفص 464. لابقا ، هحفص 323 و  داعملاداز ، (. 3 [ ) 1217]

هحفص 464. لابقا ، هحفص 324 و  داعملا ، داز  (. 4 [ ) 1218]
هحفص 736. دّجهتملا ، حابصم  (. 5 [ ) 1219]

هحفص 465. لابقا ، (. 1 [ ) 1220]
هحفص 259. نیمالادلب ، (. 2 [ ) 1221]
هحفص 327. داعملاداز ، (. 3 [ ) 1222]

هحفص 324. كردم ، نامه  (. 4 [ ) 1223]
هحفص 468. لابقا ، (. 5 [ ) 1224]
هحفص 464. لابقا ، (. 1 [ ) 1225]

. تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  توافت ، یکدنا  اب  اعد  نیمه  هحفص 476 ) لابقا ( رد  هحفص 263 . نیمالادلب ، (. 2 [ ) 1226]
ياهدـیع رد  ار  اـعد  نیا  تسا : هـتفگ  هدرک و  رکذ  ار  هبدـن  ياـعد  رطف ، دـیع  زور  لاـمعا  رد  سوواـط  نـب  دّیـس  موـحرم  (. 3 [ ) 1227]

(. هحفص 295 لابقا ، دنناوخیم ( هناگراهچ 
هحفص 298. دلج 95 ، راونالاراحب ، هحفص 472 و  لابقا ، (. 1 [ ) 1228]

(. توافت یکدنا  اب  هحفص 492 ( لابقا ، هحفص 319 و  دلج 95 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 1229]
ثیدح 6843. هحفص 279 ، دلج 6 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 1 [ ) 1230]

هحفص 525. لابقا ، (. 2 [ ) 1231]
هحفص 759. دّجهتملا ، حابصم  هحفص 515 و  هحفص 496 و  كردم ، نامه  (. 3 [ ) 1232]

هیآ 61 ریسفت  لیذ  دلج 2 ، هنومن ، ریسفت  هب  دناهدرک ، لقن  ار  نآ  هک  یناوارف  بتک  هلهابم و  ناتـساد  زا  رتشیب  یهاگآ  يارب  (. 1 [ ) 1233]
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. دینک هعجارم  نارمع  لآ  هروس 
هحفص 515. لابقا ، (. 2 [ ) 1234]

. كردم نامه  (. 3 [ ) 1235]
هحفص 758. دّجهتملا ، حابصم  (. 4 [ ) 1236]
هحفص 759. دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 1237]

هحفص 529. لابقا  هحفص 770 و  كردم ، نامه  (. 2 [ ) 1238]
. دینک هعجارم  ناسنا  هروس  ریسفت  لیذ  دلج 25 ، هنومن ، ریسفت  هب  رظندروم  تایآ  ریسفت  رتشیبیهاگآ و  يارب  (. 1 [ ) 1239]

هحفص 529. لابقا ، (. 2 [ ) 1240]
. كردم نامه  (. 3 [ ) 1241]

هحفص 368. داعملاداز ، (. 4 [ ) 1242]
هحفص 530. لابقا ، (. 1 [ ) 1243]

، ربارب رد  یلو  انعم ) هب  لقن  یمک  صیخلت و  اـب  ) 100 هحفص 91 - دلج 56 ، راونالاراحب ، 530 و  هحفص 528 - داعملاداز ، (. 1 [ ) 1244]
،) دـهدیم حـیجرت  ار  سینخ  نب  یّلعم  تیاور  یـسلجم ، هماـّلع  موـحرم  هـک  تـسا  هدـش  لـقن  زوروـن  دـیع  تشادـگرزب  یفن  رد  یتـیاور 

(. هحفص 100 دلج 56 ، راونالاراحب ،
هحفص 530. داعملاداز ، (. 1 [ ) 1245]

هحفص 531. داعملا ، داز  (. 1 [ ) 1246]
. كردم نامه  (. 2 [ ) 1247]

: تسا هدروآ  مظن  هب  نینچ  يرعاش  ار  هام  هدزاود  نیا  (. 1 [ ) 1248]
تسا  رایا  ناسین ، رذآ و  طابشهگنآ و  سپ  نوناک و  ود  نیرشت و  ود 

( نیعم گنهرف  تسا (  راگدای  نم  زا  هک  شراد  هگنلولیا  بآ و  زومت و  نازیرح و 
اب و  هحفص 535 ) داعملاداز ، تسا ( هدرک  رکذ  رخآ  هام  ار  لولیا  هدرمش و  لّوا ، نیرشت  زا  ار  یمور  ياههام  يادتبا  یسلجم  هماّلع  موحرم 

. تسا گنهامه  زین  میدرک  لقن  نیعم  گنهرف  زا  هک  يرعش 
هحفص 142 و 143. دلج 56 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 1249]

(. ناوارف صیخلت  اب  ) 534 هحفص 532 - داعملاداز ، (. 3 [ ) 1250]
هحفص 534. داعملا ، داز  (. 1 [ ) 1251]

هیآ 11. لافنا ، هروس  (. 2 [ ) 1252]
(. صیخلت اب  هحفص 534 و 535 ( داعملاداز ، (. 3 [ ) 1253]

هحفص 356. دلج 84 ، راونالاراحب ، هحفص 198 و  دجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 1254]
ثیدح 35. هحفص 534 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1255]

هحفص 227. لئاسلا ، حالف  (. 2 [ ) 1256]
ثیدح 2. هحفص 522 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1257]

ثیدح 308. هحفص 139 ، دلج 2 ، بیذهت ، (. 2 [ ) 1258]
ثیدح 59. هحفص 298 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 1259]
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ثیدح 14. هحفص 526 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1260]
(. توافت یکدنا  اب  ثیدح 45 ( هحفص 282 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، ثیدح 204 و  هحفص 81 ، يدنوار ، تاوعد  (. 2 [ ) 1261]

ثیدح 11. هحفص 249 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، هحفص 622 و  دلج 2 ، لاصخ ، (. 3 [ ) 1262]
ثیدح 37. هحفص 266 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 1263]

ثیدح 6. هحفص 523 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 2 [ ) 1264]

ثیدح 7. هحفص 523 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1265]
هیآ 39. فاق ، هروس  (. 2 [ ) 1266]

ثیدح 9. هحفص 524 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 3 [ ) 1267]
هحفص 221. لئاسلا ، حالف  (. 4 [ ) 1268]

ثیدح 4. هحفص 506 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1269]
هیآ 46. فهک ، هروس  (. 2 [ ) 1270]

ثیدح 1. هحفص 518 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 3 [ ) 1271]
ثیدح 20. هحفص 528 ، كردم ، نامه  (. 4 [ ) 1272]
ثیدح 20. هحفص 528 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1273]

. كردم نامه  (. 2 [ ) 1274]
ثیدح 36. هحفص 534 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1275]
ثیدح 37. هحفص 534 ، كردم ، نامه  (. 2 [ ) 1276]

ثیدح 39. هحفص 160 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 1277]
ثیدح 58. هحفص 452 ، دلج 2 ، لاصخ ، (. 1 [ ) 1278]
ثیدح 31. هحفص 532 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 2 [ ) 1279]
ثیدح 980. هحفص 335 ، دلج 1 ، هیقف ، (. 3 [ ) 1280]

ثیدح 27. هحفص 257 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، ثیدح 33 و  هحفص 36 ، دلج 1 ، نساحم ، (. 4 [ ) 1281]
ثیدح 18. هحفص 252 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، ثیدح 5 و  هحفص 328 ، قودص ، یلاما  (. 5 [ ) 1282]

ثیدح 27. هحفص 257 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، هحفص 37 و  دلج 1 ، نساحم ، (. 1 [ ) 1283]
ثیدح 27. هحفص 257 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، ثیدح 51 و  هحفص 41 ، دلج 1 ، نساحم ، (. 2 [ ) 1284]
ثیدح 27. هحفص 257 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، ثیدح 56 و  هحفص 42 ، دلج 1 ، نساحم ، (. 3 [ ) 1285]
ثیدح 31. هحفص 532 ، دلج 2 ، یفاک ، ثیدح 136 و  هحفص 45 ، دلج 2 ، یشایع ، ریسفت  (. 1 [ ) 1286]

ثیدح 38. هحفص 268 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، هحفص 222 و  لئاسلا ، حالف  (. 2 [ ) 1287]
ثیدح 19. هحفص 253 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، ثیدح 14 و  هحفص 578 ، قودص ، یلاما  (. 1 [ ) 1288]

ثیدح 59. هحفص 298 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 1289]
هحفص دـلج 2 ، یفاک ، ثیدح 16 و  هحفص 251 ، دـلج 83 ، راونالاراحب ، ثیدح 1 و  هحفص 29 ، دلج 1 ، عیارـشلا ، للع  (. 3 [ ) 1290]

(. توافتیکدنا اب  ،) 535
ثیدح 22. هحفص 529 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1291]
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ثیدح 36. هحفص 266 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 1292]
ثیدح 2. هحفص 192 ، دلج 73 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 1293]

ثیدح 14. هحفص 623 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 2 [ ) 1294]
هحفص 213. دلج 73 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 1295]

ثیدح 203. هحفص 116 ، دلج 2 ، بیذهت ، (. 4 [ ) 1296]
ثیدح 1442. هحفص 502 ، دلج 1 ، هیقف ، (. 5 [ ) 1297]

ثیدح 17. هحفص 540 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 6 [ ) 1298]
ثیدح 7. هحفص 570 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1299]

هحفص 284. حالفلا ، حاتفم  (. 2 [ ) 1300]
هحفص 211. دلج 73 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 1301]

ثیدح 6. هحفص 185 ، دلج 73 ، راونالاراحب ، و  هحفص 305 ، قالخالا ، مراکم  (. 1 [ ) 1302]
ثیدح 7. هحفص 187 ، دلج 73 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 1303]

ثیدح 34. هحفص 175 ، دلج 58 ، كردم ، نامه  (. 3 [ ) 1304]
ثیدح 1. هحفص 535 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 4 [ ) 1305]
ثیدح 4. هحفص 536 ، كردم ، نامه  (. 5 [ ) 1306]
ثیدح 9. هحفص 537 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1307]

هیآ 28. دعر ، هروس  (. 2 [ ) 1308]
ثیدح 11. هحفص 538 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1309]

ثیدح 1389. هحفص 480 ، دلج 1 ، هیقف ، (. 2 [ ) 1310]
باب 33. ، 335 هحفص 327 - دلج 6 ، لئاسولاكردتسم ، (. 1 [ ) 1311]

ثیدح 10. هحفص 330 ، كردم ، نامه  (. 2 [ ) 1312]
ثیدح 8. هحفص 70 ، دلج 74 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 1313]

ثیدح 23. هحفص 148 ، دلج 84 ، كردم ، نامه  (. 4 [ ) 1314]
ثیدح 48. هحفص 159 ، كردم ، نامه  (. 5 [ ) 1315]
ثیدح 34. هحفص 450 ، دلج 3 ، یفاک ، (. 6 [ ) 1316]

هیآ 79. ءارسا ، هروس  (. 7 [ ) 1317]
ثیدح 3. هحفص 340 ، دلج 6 ، لئاسولاكردتسم ، (. 1 [ ) 1318]

ثیدح 31. هحفص 338 ، كردم ، نامه  (. 2 [ ) 1319]
. دوش هعجارم  هحفص 223 و 226  دلج 84 ، راونالاراحب ، هب  رتشیب  یهاگآ  يارب  (. 3 [ ) 1320]

ثیدح 20. هحفص 204 ، دلج 73 ، راونالاراحب ، (. 4 [ ) 1321]
ثیدح 6. هحفص 192 ، دلج 84 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 1322]

(. توافت یکدنا  اب  هحفص 293 ( قالخالا ، مراکم  هحفص 127 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 2 [ ) 1323]
هحفص 128. دجهتملا ، حابصم  (. 3 [ ) 1324]
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هحفص 129. دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 1325]
هحفص 130. كردم ، نامه  (. 2 [ ) 1326]

هحفص 207. دلج 82 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 1327]
ثیدح 39. هحفص 226 ، دلج 84 ، كردم ، نامه  (. 2 [ ) 1328]

هحفص 152. دّجهتملا ، حابصم  كردم و  نامه  (. 3 [ ) 1329]
هحفص 152 دّجهتملا ، حابصم  (. 4 [ ) 1330]

ثیدح 31. هحفص 450 ، دلج 3 ، یفاک ، (. 5 [ ) 1331]
هحفص 152 و 155. دّجهتملا ، حابصم  (. 6 [ ) 1332]

هحفص 155. كردم ، نامه  (. 7 [ ) 1333]
هحفص 329 حالفلا ، حاتفم  (. 8 [ ) 1334]

ثیدح 1406. هحفص 489 ، دلج 1 ، هیقف ، (. 1 [ ) 1335]
ثیدح 1408. كردم ، نامه  (. 2 [ ) 1336]
هحفص 155. دّجهتملا ، حابصم  (. 3 [ ) 1337]

ثیدح 276. هحفص 132 ، دلج 2 ، بیذهت ، (. 1 [ ) 1338]
هحفص 163. دّجهتملا ، حابصم  (. 2 [ ) 1339]

. كردم نامه  (. 3 [ ) 1340]

. كردم نامه  (. 4 [ ) 1341]
ثیدح 86. هحفص 308 ، دلج 84 ، راونالاراحب ، (. 5 [ ) 1342]

ثیدح 7. هحفص 438 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1343]
هحفص 9. لامعالا ، باوث  (. 2 [ ) 1344]

هحفص 161. لامعالا ، باوث  (. 1 [ ) 1345]
هحفص 162. كردم ، نامه  (. 2 [ ) 1346]

هحفص 10. دلج 84 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 1347]
ثیدح 5. هحفص 504 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 4 [ ) 1348]

هحفص 164. دلج 2 ، هّمغلا ، فشک  (. 5 [ ) 1349]
ثیدح 114. هحفص 46 ، يدنوار ، تاوعد  (. 6 [ ) 1350]
ثیدح 8. هحفص 5 ، دلج 84 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 1351]

(. توافت يرادقم  اب  هحفص 32 ( دلج 1 ، نساحم ، ثیدح 1 و  هحفص 519 ، دلج 2 ، یفاک ، هحفص 9 و  لامعالا ، باوث  (. 2 [ ) 1352]
ثیدح 18. هحفص 10 ، دلج 84 ، راونالاراحب ، ثیدح 336 و  هحفص 135 ، يدنوار ، تاوعد  (. 1 [ ) 1353]

ثیدح 21. هحفص 20 ، دلج 84 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 1354]
ثیدح 10. هحفص 7 ، دلج 84 ، راونالاراحب ، هحفص 146 و  نیمالا ، دلب  (. 1 [ ) 1355]

ثیدح 9. هحفص 6 ، دلج 84 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 1356]
ثیدح 8. كردم ، نامه  (. 3 [ ) 1357]
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ثیدح 9. هحفص 6 ، دلج 84 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 1358]
ثیدح 28. هحفص 167 ، دلج 55 ، راونالاراحب ، ثیدح 675 و  هحفص 225 ، دلج 1 ، هیقف ، هحفص 186 و  حالفلا ، حاتفم  (. 2 [ ) 1359]

ار توافت  دراوم  مینکیم و  لقن  لوادتم  ياههخـسن  قباطم  ار  نآ  ام  یلو  تسا ، هدـمآ  دلج 87  راونالاراحب ، رد  اهاعد  نیا  (. 1 [ ) 1360]
. میوشیم روآدای  یقرواپ  رد 

. نیغاّطلا راونالاراحب : (. 2 [ ) 1361]
ثیدح 11. هحفص 152 ، دلج 87 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 1362]

. ُرَْهقأ راونالاراحب : (. 1 [ ) 1363]
ثیدح 15. هحفص 164 ، دلج 87 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 1364]

. ُهَلَف راونالاراحب : (. 1 [ ) 1365]
. ًاحالف هرخآ  ًاحاجن و  هطسوأ  و  راونالاراحب : (. 2 [ ) 1366]

. اّنع دابعلا  ملاظم  لمح  راونالاراحب : (. 3 [ ) 1367]
ثیدح 21. هحفص 176 ، دلج 87 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 1368]
ثیدح 27. هحفص 187 ، دلج 87 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 1369]
ثیدح 33. هحفص 200 ، دلج 87 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 1370]

. ًاعفان ۀمایقلا  موی  یلُّسوت  ْلَعْجا  َو  ًاعفاش ، یل  ُهلَعْجاَو  راونالاراحب : (. 1 [ ) 1371]
ثیدح 39. هحفص 211 ، دلج 87 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 1372]

ثیدح 2. هحفص 133 ، دلج 87 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 1373]
ثیدح 195. هحفص 296 ، دلج 1 ، یلائللا ، یلاوع  (. 1 [ ) 1374]

ثیدح 32. هحفص 281 ، دلج 1 ، نیدلا ، لامک  (. 2 [ ) 1375]
ثیدح 3. هحفص 413 ، دلج 3 ، یفاک ، (. 3 [ ) 1376]

ثیدح 1. كردم ، نامه  (. 4 [ ) 1377]
ثیدح 1240. هحفص 421 ، دلج 1 ، هیقف ، (. 5 [ ) 1378]
ثیدح 1239. هحفص 420 ، دلج 1 ، هیقف ، (. 1 [ ) 1379]

هیآ 98. فسوی ، هروس  (. 2 [ ) 1380]
ثیدح 1242. هحفص 422 ، دلج 1 ، هیقف ، (. 3 [ ) 1381]

ثیدح 2. هحفص 413 ، دلج 3 ، یفاک ، (. 4 [ ) 1382]
ثیدح 101. هحفص 394 ، دلج 2 ، لاصخ ، (. 5 [ ) 1383]

ثیدح 21. هحفص 314 ، دلج 86 ، راونالاراحب ، (. 6 [ ) 1384]
ثیدح 1261. هحفص 427 ، دلج 1 ، هیقف ، (. 7 [ ) 1385]

ثیدح 10. هحفص 415 ، دلج 3 ، یفاک ، (. 8 [ ) 1386]
هحفص 257. دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 1387]

ثیدح 13. هحفص 416 ، دلج 3 ، یفاک ، (. 2 [ ) 1388]
ثیدح 20. هحفص 313 ، دلج 86 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 1389]
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هحفص 289. كردم ، نامه  (. 4 [ ) 1390]
ثیدح 16. هحفص 311 ، كردم ، نامه  (. 5 [ ) 1391]

ثیدح 16. هحفص 311 ، دلج 86 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 1392]
. كردم نامه  (. 2 [ ) 1393]
. كردم نامه  (. 3 [ ) 1394]
. كردم نامه  (. 4 [ ) 1395]

ثیدح 6. هحفص 195 ، دلج 4 ، بیذهت ، (. 5 [ ) 1396]
ثیدح 21. هحفص 240 ، دلج 2 ، كردم ، نامه  (. 6 [ ) 1397]

ثیدح 4. هحفص 84 ، دلج 5 ، هعیشلا ، لئاسو  (. 7 [ ) 1398]
ثیدح 6 و 7. هحفص 84 ، دلج 5 ، هعیشلا ، لئاسو  (. 1 [ ) 1399]

هحفص 294. دلج 76 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 1400]
ثیدح 19. هحفص 313 ، دلج 86 ، راونالاراحب ، هحفص 182 و  دلج 1 ، عیارشلا ، للع  (. 3 [ ) 1401]

ثیدح 17. هحفص 312 ، دلج 86 ، راونالاراحب ، (. 4 [ ) 1402]
ثیدح 25. هحفص 315 ، دلج 86 ، راونالاراحب ، هحفص 200 و  عوبسالا ، لامج  (. 1 [ ) 1403]

ثیدح 20. هحفص 313 ، دلج 86 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 1404]
(. توافت یکدنا  اب  ثیدح 6 ( هحفص 294 ، دلج 86 ، راونالاراحب ، هحفص 269 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 1405]

هحفص 325. لابقا ، (. 2 [ ) 1406]
هحفص 647. یمعفک ، حابصم  (. 3 [ ) 1407]

ثیدح 11. هحفص 306 ، دلج 86 ، راونالاراحب ، هحفص 279 و  دّجهتملا ، حابصم  هحفص 218 و  عوبسالا ، لامج  (. 1 [ ) 1408]
ار هروـس  همادا  زیخرب و  نآرق  هدجـس  زا  سپ  ورب و  هدجـس  هب  يدیـسر ، هدجـس  هیآ  هب  یتـقو  هک  تسا  يروآداـی  هب  مزـال  (. 2 [ ) 1409]

. ناوخب
حابـصم رد  زامن  نیا  هک  نآ  هّجوت  لـباق  ثیدح 28 . هحفص 320 ، دـلج 86 ، راونالاراحب ، هحفص 119 و  عوبـسالالامج ، (. 1 [ ) 1410]

هک توافت  نیا  اب  و  بش ؛ تفه  ای  جنپ ، ای  بش ، هس  رکذ  نودب  رحـس و  تقو  هب  ندرک  دّیقم  نودب  هدـش ، لقن  زین  هحفص 264 ، دّجهتملا ،
هحفص 288، دلج 86 ، راونالاراحب ، هب : دینک  عوجر  دوش (. هدناوخ  هدجـس  ملا  دـمح و  موس  تعکر  رد  ناخد و  دـمح و  مود  تعکر  رد 

(. ثیدح 3
هحفص 294. تاوعدلا ، جهم  ثیدح 30 و  هحفص 323 ، دلج 86 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 1411]

ثیدح 18. هحفص 313 ، دلج 86 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 1412]
ثیدح 36. هحفص 359 ، كردم ، نامه  (. 3 [ ) 1413]

ثیدح 101. هحفص 394 ، دلج 2 ، لاصخ ، (. 4 [ ) 1414]
هحفص 156. لامعالا ، باوث  (. 5 [ ) 1415]

ثیدح 3. هحفص 429 ، دلج 3 ، یفاک ، (. 6 [ ) 1416]
ثیدح 51. هحفص 363 ، دلج 86 ، راونالاراحب ، (. 7 [ ) 1417]

هحفص 577. دلج 3 ، رئارس ، (. 1 [ ) 1418]
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هحفـص 158 و لامعالا ، باوث  ثیدح 16 و  هحفص 399 ، قودص ، خیـش  یلاما  ثیدح 4 و  هحفص 429 ، دلج 3 ، یفاک ، (. 2 [ ) 1419]
ثیدح 68. هحفص 19 ، دلج 3 ، بیذهت ،

هحفص 226. عوبسالا ، لامج  (. 3 [ ) 1420]
هحفص 332. دلج 86 ، راونالاراحب ، هحفص 227 و  كردم ، نامه  (. 4 [ ) 1421]

هحفص 158. دلج 86 ، راونالاراحب ، و  هحفص 227 ، عوبسالا ، لامج  (. 1 [ ) 1422]
(. توافت یکدنا  اب  هحفص 331 ( دلج 86 ، راونالاراحب ، هحفص 285 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 2 [ ) 1423]

هحفص 108 و 114. لامعالا ، باوث  ثیدح 10 و 11 و  هعمجلا ، ةالص  باوبا  زا  باب 54  دلج 5 ، هعیشلالئاسو ، (. 3 [ ) 1424]
،106 هحفـص 105 ، لامعالا ، باوث  ثیدح 4 و 6 و 9 و 14 و  هعمجلا ، ةالـص  باوبا  زا  باب 54  دلج 5 ، هعیـشلا ، لئاسو  (. 4 [ ) 1425]

.112 ، 107
ثیدح 25. هحفص 8 ، دلج 3 ، بیذهت ، ثیدح 1 و  هعمجلا ، ةالص  باوبا  زا  باب 54  دلج 5 ، هعیشلا ، لئاسو  (. 5 [ ) 1426]

هحفص 297. یعادلا ، ةدع  (. 1 [ ) 1427]
ثیدح 7 و 10. هحفص 418 ، دلج 3 ، یفاک ، (. 2 [ ) 1428]

ثیدح 5. كردم ، نامه  (. 3 [ ) 1429]
ثیدح 4. هحفص 510 ، دلج 6 ، كردم ، نامه  (. 4 [ ) 1430]

هحفص 366. عوبسالا ، لامج  (. 5 [ ) 1431]
ثیدح 29. هحفص 352 ، دلج 86 ، راونالاراحب ، (. 6 [ ) 1432]

هحفص 156. هعنقم ، (. 7 [ ) 1433]
ثیدح 19. هحفص 299 ، دلج 6 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1434]

ثیدح 149. هحفص 225 ، دلج 1 ، یقرب ، نساحم  (. 2 [ ) 1435]
هحفص 288. دّجهتملا ، حابصم  (. 3 [ ) 1436]

ثیدح 5. هحفص 688 ، یسوط ، یلاما  (. 4 [ ) 1437]
هحفص 104. دلج 99 ، راونالاراحب ، (. 5 [ ) 1438]

هحفص 24. دلج 87 ، كردم ، نامه  (. 6 [ ) 1439]
هحفص 360. دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 1440]

ثیدح 32. هحفص 353 ، دلج 86 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 1441]
هحفص 118. لامعالا ، باوث  (. 3 [ ) 1442]

هحفص 377. دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 1443]
هحفص 452. عوبسالا ، لامج  (. 2 [ ) 1444]

ثیدح 12. هحفص 432 ، دلج 2 ، نیدلا ، لامک  (. 3 [ ) 1445]
هحفص 38. عوبسالا ، لامج  (. 4 [ ) 1446]

ثیدح 52. هحفص 330 ، دلج 52 ، راونالاراحب ، (. 5 [ ) 1447]
هحفص 494. عوبسالا ، لامج  (. 1 [ ) 1448]

(. توافت يرادقم  اب  هحفص 546 ( یمعفک ، حابصم  هحفص 406 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 1449]
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هحفص 25. عوبسالا ، لامج  (. 1 [ ) 1450]
هحفص 27. كردم ، نامه  (. 2 [ ) 1451]

(. توافت یکدنا  اب  هحفص 211 ( دلج 99 ، راونالاراحب ، هحفص 29 و  عوبسالا ، لامج  (. 1 [ ) 1452]
ثیدح 25. هحفص 24 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، هحفص 169 و  دانسالا ، برق  (. 1 [ ) 1453]

(. توافت یکدنا  اب  هحفص 212 ( دلج 99 ، راونالاراحب ، هحفص 31 و  عوبسالا ، لامج  (. 1 [ ) 1454]
(. توافت یکدنا  اب  هحفص 212 ( دلج 99 ، راونالاراحب ، هحفص 31 و  عوبسالا ، لامج  (. 1 [ ) 1455]

زا هحفص 194  دـلج 97 ، راونالاراحب ، رد  توافت  يرـصتخم  اب  یـسلجم  هماّلع  ار  ترایز  نیا  هحفص 32 . عوبـسالا ، لامج  (. 2 [ ) 1456]
. دنکیملقن مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

هحفص 213. دلج 99 ، راونالاراحب ، هحفص 32 و  عوبسالا ، لامج  (. 1 [ ) 1457]

هحفص 213. دلج 99 ، راونالاراحب ، هحفص 33 و  عوبسالا ، لامج  (. 1 [ ) 1458]

هحفص 214. دلج 99 ، راونالاراحب ، هحفص 34 و  عوبسالا ، لامج  (. 1 [ ) 1459]

هحفص 215. دلج 99 ، راونالاراحب ، هحفص 35 و  عوبسالا ، لامج  (. 1 [ ) 1460]

هحفص 215. دلج 99 ، راونالاراحب ، هحفص 36 و  عوبسالا ، لامج  (. 1 [ ) 1461]

هحفص 215. دلج 99 ، راونالاراحب ، هحفص 37 و  عوبسالا ، لامج  (. 1 [ ) 1462]
هیآ 29. رجح ، هروس  (. 1 [ ) 1463]

ّلک نابرق  ةالـصلا  هلمج « تسا ، هدمآ  تیاور  ناونع  هب  هچنآ  هکلب  میتفاین ، ییاور  عماوج  رد  تیاور  ناونع  هب  ار  هلمج  نیا  (. 1 [ ) 1464]
ثیدح هحفص 287 ، دـلج 7 ، لاّـمعلا ، زنک  تسا ( نمؤملا » ناـبرق  ةالّـصلا  ّنا  هلمج « و  ثیدح 6 ) هحفص 265 ، دـلج 3 ، یفاک ، یقت (»

رد یـسلجم ، هماـّلع  موـحرم  هک  تسا  فورعم  يردـقب  هدـمآ ، نتم  رد  هک  ياهـلمج  یلو  دـناسریم ، ار  اـنعم  ناـمه  ًاـبیرقت  هـک  ( 18907
(. هحفص 255 دلجو 81 ، هحفص 248 و 303  ج 79 ، راونالاراحب ، دنکیم ( داهشتسا  نآ  هب  شتانایب  يالهبال 

هحفص 461. قالخالا ، مراکم  (. 2 [ ) 1465]
ثیدح 41. هحفص 220 ، دلج 79 ، راونالاراحب ، هحفص 346 و  دلج 5 ، نایبلا ، عمجم  (. 3 [ ) 1466]

ثیدح 41. هحفص 220 ، دلج 79 ، راونالاراحب ، (. 4 [ ) 1467]
هحفص 461. قالخالا ، مراکم  (. 5 [ ) 1468]

هحفص 529. یسوط ، یلاما  (. 6 [ ) 1469]
ثیدح 1. هحفص 480 ، دلج 3 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1470]

هحفص 574. دلج 4 ، كردم ، نامه  (. 2 [ ) 1471]
ثیدح 13. هحفص 172 ، دلج 43 ، راونالاراحب ، ثیدح 2 و  هحفص 113 ، قودص ، یلاما  (. 3 [ ) 1472]

دروآ ياج  هب  رطع ، لامعتسا  زا  سپ  ناسنا  هک  يزامن  تعکر  ود  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  (. 4 [ ) 1473]
هحفص 330، دـلج 81 ، راونالاراحب ، هحفـص 302 و  حالفلا ، حاتفم  تسا ( رتهب  دـشاب ، رطع  زا  هدافتـسا  نودـبهک  يزامن  تعکر  داتفه  زا 

(. ثیدح 7
زا گـنر  دـیزرلیم و  شندـب  تخاـسیم ، وـضو  ترـضح ، نآ  هاـگره  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نـسح  ماـما  هراـبرد  (. 1 [ ) 1474]

(. ثیدح 13 هحفص 339 ، دلج 43 ، راونالاراحب ، و  هحفص 14 ، دلج 4 ، بقانم ، دیرپیم (. شراسخر 
یتیاور رد  نینچمه  تسا ، هدمآ  تابیقعت  لصف  رد  هک  دیآیم  تسد  هب  تابیقعت  زا  یخرب  ياوتحم  زا  یبوخ  هب  بلطم  نیا  (. 2 [ ) 1475]
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ثیدـح 11 و هحفـص 650 ، یـسوطیلاما ، تساّرثؤم (. ضئارف  ياـهیتساک  عـفر  يارب  لـفاون ، هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  اـضرماما  زا 
(. ثیدح 24 هحفص 293 ، دلج 79 ، راونالاراحب ،

ثیدح 27 و هحفـص 281 ، دـلج 1 ، اـضرلا ، راـبخا  نویع  مالـسلا (. هیلع  اـضر  ماـما  زا  تسا  یتیاور  نومـضم  بلطم  نیا  (. 3 [ ) 1476]
(. ثیدح 5 هحفص 198 ، دلج 83 ، راونالاراحب ،

ره ٌَۀباجَتْسُم ؛ ٌةَوْعَد  ِهَّللا  َْدنِع  ُهَلَف  ًۀَضیِرَف  ّيدأ  ْنَم  دومرف «: هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  یتیاور  رد  (. 4 [ ) 1477]
دلج راونالاراحب ، ثیدح 22 و  هحفص 28 ، دلج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  دراد (» ادخ  دزن  باجتـسم  ییاعد  دـنک ، ادا  ار  یبجاو  زامن  سک 

(. ثیدح 7 هحفص 321 ، ، 82
هک یتقو  دومرف «: هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  رگید  تیاور  رد  تسا ؛ هدش  دراو  تیاور  نیدنچ  نومضم  نیدب 

ماهضیرف دینک ، هاگن  ماهدنب  هب  دیوگیم : شناگتـشرف  هب  دنوادخ  دهاوخن ، یتجاح  ادخ  زا  هدـناسر و  نایاپ  هب  ار  شزامن  رازگزامن ، هدـنب 
(. ثیدح 18 هحفص 325 ، دلج 82 ، راونالاراحب ، تسا (»...  زاینیب  نم  زا  ایوگ  درکن ، بلط  نم  زا  ياهتساوخ  یلو  داد  ماجنا  ار 

ثیدح 21. هحفص 342 ، دلج 77 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 1478]
ثیدح 5. هحفص 23 ، دلج 3 ، یفاک ، (. 2 [ ) 1479]

هحفص 7. دّجهتملا ، حابصم  ثیدح 6 و  هحفص 70 ، كردم ، نامه  (. 3 [ ) 1480]
ثیدح 41. هحفص 76 ، دلج 1 ، بیذهت ، (. 4 [ ) 1481]

هحفص 7 و 8. دّجهتملا ، حابصم  (. 5 [ ) 1482]
(. تسا هدمآ  هحفص 8  دّجهتملا ، حابصم  رد  راب  هس  بابحتسا  ثیدح 2 ( هحفص 53 ، دلج 1 ، بیذهت ، (. 1 [ ) 1483]

. كردم نامه  (. 2 [ ) 1484]

. كردم نامه  (. 3 [ ) 1485]
ثیدح 12. هحفص 319 ، دلج 77 ، راونالاراحب ، هحفص 64 و  رابخالا ، عماج  (. 4 [ ) 1486]

ثیدح 6. هحفص 71 ، دلج 3 ، یفاک ، (. 5 [ ) 1487]

ثیدح 84. هحفص 43 ، دلج 1 ، هیقف ، (. 6 [ ) 1488]
(. توافت یکدنا  اب  هحفص 317 ( دلج 77 ، راونالاراحب ، ثیدح 107 و  هحفص 51 ، دلج 1 ، هیقف ، (. 1 [ ) 1489]

هحفص 11. یمعفک ، حابصم  (. 2 [ ) 1490]
ثیدح 6. هحفص 20 ، دلج 81 ، راونالاراحب ، هحفص 301 و  یعادلا ، ةدع  (. 3 [ ) 1491]

هحفص 35. حالفلا ، حاتفم  (. 1 [ ) 1492]
هحفص 46. كردم ، نامه  (. 2 [ ) 1493]
هحفص 46. كردم ، نامه  (. 3 [ ) 1494]
هحفص 46. حالفلا ، حاتفم  (. 1 [ ) 1495]
هحفص 49. كردم ، نامه  (. 2 [ ) 1496]

(. توافت یکدنا  اب  هحفص 15 ( یمعفک ، حابصم  ثیدح 916 و  هحفص 304 ، دلج 1 ، هیقف ، (. 3 [ ) 1497]
هحفص 50. حالفلا ، حاتفم  (. 1 [ ) 1498]

ثیدح 1. هحفص 544 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 2 [ ) 1499]

ثیدح 3. هحفص 544 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1500]
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هحفص 52 و 53. حالفلا ، حاتفم  (. 2 [ ) 1501]
هحفص 53. حالفلا ، حاتفم  ثیدح 1 و  هحفص 319 ، دلج 3 ، یفاک ، (. 3 [ ) 1502]
هحفص 53. حالفلا ، حاتفم  ثیدح 1 و  هحفص 320 ، دلج 3 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1503]

هحفص 54 و 55. حالفلا ، حاتفم  (. 2 [ ) 1504]
هحفص 54. حالفلا ، حاتفم  ثیدح 1 و  هحفص 321 ، دلج 3 ، یفاک ، (. 3 [ ) 1505]

هحفص 55. حالفلا ، حاتفم  (. 4 [ ) 1506]
ثیدح 63. هحفص 79 ، دلج 2 ، بیذهت ، (. 5 [ ) 1507]

ثیدح 188. هحفص 325 ، كردم ، نامه  (. 6 [ ) 1508]
ثیدح 18. هحفص 29 ، دلج 82 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 1509]

هحفص 56. حالفلا ، حاتفم  (. 2 [ ) 1510]
ثیدح 12. هحفص 340 ، دلج 3 ، یفاک ، (. 3 [ ) 1511]

هحفص 39. دّجهتملا ، حابصم  (. 4 [ ) 1512]
ثیدح 675. هحفص 225 ، دلج 1 ، هیقف ، (. 1 [ ) 1513]

هحفص 187. حالفلا ، حاتفم  (. 1 [ ) 1514]
هحفص 188. كردم ، نامه  (. 2 [ ) 1515]

هحفص 188. حالفلا ، حاتفم  هحفص 30 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 3 [ ) 1516]
هحفص 315. دلج 1 ، هیقف ، (. 4 [ ) 1517]

هحفص 8. نیمالا ، دلب  (. 5 [ ) 1518]
هحفص 198. حالفلا ، حاتفم  (. 1 [ ) 1519]
هحفص 234. كردم ، نامه  (. 2 [ ) 1520]
هحفص 236. حالفلا ، حاتفم  (. 1 [ ) 1521]

ثیدح 1. هحفص 14 ، دلج 2 ، بیذهت ، (. 2 [ ) 1522]
ثیدح 657. هحفص 219 ، دلج 1 ، هیقف ، (. 3 [ ) 1523]

هحفص 258. حالفلا ، حاتفم  (. 4 [ ) 1524]
هحفص 114. دّجهتملا ، حابصم  (. 5 [ ) 1525]

. تسا هدش  لقن  نومضم  نیمه  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  ثیدح 2 ، هحفص 282 ، دلج 3 ، یفاک ، رد  (. 1 [ ) 1526]
هحفص 179. دّجهتملا ، حابصم  (. 2 [ ) 1527]

هحفص 180. كردم ، نامه  (. 3 [ ) 1528]
ثیدح 1423. هحفص 495 ، دلج 1 ، هیقف ، (. 4 [ ) 1529]

هحفص 199. دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 1530]
(. توافت یکدنا  اب  هحفص 200 ( دّجهتملا ، حابصم  ثیدح 4 و  هحفص 260 ، دلج 82 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 1531]

ثیدح 26. هحفص 14 ، دلج 85 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 1532]
ثیدح 5. هحفص 329 ، قودص ، یلاما  (. 2 [ ) 1533]
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هحفص 432. كردم ، نامه  (. 3 [ ) 1534]
هحفص 148. دلج 1 ، مالسالا ، مئاعد  (. 4 [ ) 1535]

ثیدح 6. هحفص 321 ، دلج 82 ، راونالاراحب ، ثیدح 2 و  هحفص 504 ، دلج 2 ، لاصخ ، (. 1 [ ) 1536]
. زامن تابیقعت  لصف  نانجلا ، حیتافم  (. 2 [ ) 1537]

ثیدح 17. هحفص 324 ، دلج 82 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 1538]
(. صیخلت اب  ) 317 هحفص 314 - كردم ، نامه  (. 4 [ ) 1539]
ثیدح 22. هحفص 22 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 1540]
ثیدح 1. هحفص 360 ، دلج 2 ، عیارشلا ، للع  (. 2 [ ) 1541]

َمَزَه ثیدح 254  هحفص 43 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، رد  لوادتم و  ياههخـسن  رد  یلو  هدمآ ، َبَلَغ » دّجهتملا « حابـصم  رد  (. 3 [ ) 1542]
. تسا هدمآ 

(. توافت يرادقم  اب  ثیدح 54 ( هحفص 43 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، هحفص 50 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 1543]
ثیدح 952. هحفص 325 ، دلج 1 ، هیقف ، (. 2 [ ) 1544]

ثیدح 3. هحفص 328 ، دلج 82 ، راونالاراحب ، ثیدح 16 و  هحفص 579 ، قودص ، یلاما  (. 3 [ ) 1545]
هیآ 41. بازحا ، هروس  (. 4 [ ) 1546]

ثیدح 22. هحفص 335 ، دلج 82 ، راونالاراحب ، ثیدح 5 و  هحفص 193 ، رابخالا ، یناعم  (. 5 [ ) 1547]
ثیدح 10. هحفص 332 ، دلج 82 ، راونالاراحب ، هحفص 163 و  لامعالا ، باوث  (. 6 [ ) 1548]

ثیدح 9. هحفص 331 ، دلج 82 ، راونالاراحب ، هحفص 163 و  لامعالا ، باوث  (. 7 [ ) 1549]
هحفص 168. دلج 1 ، مالسالا ، مئاعد  (. 1 [ ) 1550]

ثیدح 16. هحفص 333 ، دلج 82 ، راونالاراحب ، هحفص 281 و  قالخالا ، مراکم  (. 2 [ ) 1551]
(. صیخلت اب  كردم ( نامه  (. 3 [ ) 1552]

ثیدح 18. هحفص 334 ، دلج 82 ، راونالاراحب ، (. 4 [ ) 1553]
ثیدح 1. هحفص 521 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 5 [ ) 1554]

ثیدح 5. هحفص 5 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، (. 6 [ ) 1555]
ثیدح 27. هحفص 346 ، دلج 3 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1556]

ثیدح 28. كردم ، نامه  (. 2 [ ) 1557]
هحفص 51. دّجهتملا ، حابصم  (. 3 [ ) 1558]

یلع ّلص  ّمهَّللا  دراد : هفاضا  ار  هلمج  نیا  اعد ، يادتبا  قودص  خیش  تیاور  ربارب  ثیدح 16 (. هحفص 343 ، دلج 3 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1559]
(. ثیدح 948 هحفص 323 ، دلج 1 ، هیقف ، دّمحم ، لآ  دّمحم و 

ثیدح 22. هحفص 344 ، كردم ، نامه  (. 2 [ ) 1560]
ثیدح 8. هحفص 549 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1561]

.257 هیآ 255 - هرقب ، هروس  (. 2 [ ) 1562]
هیآ 18 و 19. نارمع ، لآ  هروس  (. 3 [ ) 1563]
هیآ 26 و 27. نارمع ، لآ  هروس  (. 1 [ ) 1564]
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ثیدح 2. هحفص 620 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 2 [ ) 1565]
هحفص 52. دّجهتملا ، حابصم  (. 3 [ ) 1566]

.182 هیآ 180 - تاّفاص ، هروس  (. 1 [ ) 1567]
ثیدح 24. هحفص 24 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، هحفص 56 و  دانسالا ، برق  (. 2 [ ) 1568]

ثیدح 5377. هحفص 68 ، دلج 5 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 3 [ ) 1569]
هحفص 19. دلج 83 ، راونالاراحب ، هحفص 159 و  لامعالا ، باوث  (. 1 [ ) 1570]

ثیدح 174. هحفص 107 ، دلج 2 ، بیذهت ، (. 2 [ ) 1571]
ثیدح 19. هحفص 21 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، ثیدح 11 و  هحفص 182 ، قودص ، یلاما  (. 3 [ ) 1572]

ثیدح 19. هحفص 21 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، ثیدح 6 و  هحفص 271 ، قودص ، یلاما  (. 4 [ ) 1573]
ثیدح 9. هحفص 549 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 5 [ ) 1574]

ثیدح 30. هحفص 27 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، ثیدح 73 و  هحفص 51 ، دلج 1 ، نساحم ، (. 1 [ ) 1575]
. هکرتشم تابیقعت  لصف  نانجلا ، حیتافم  (. 2 [ ) 1576]

ثیدح 950. هحفص 324 ، دلج 1 ، هیقف ، ثیدح 7 و  هحفص 549 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 3 [ ) 1577]
. تسا هدمآ  َکَتَمْحَر » َُغْلبَأ  ْنَأ  ینمحرت «،» نأ  ياج « هب  هحفص 19  یمعفک ، حابصم  رد  (. 1 [ ) 1578]

ثیدح 44. هحفص 37 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 1579]
ثیدح 54. هحفص 49 ، كردم ، نامه  (. 3 [ ) 1580]

. كردم نامه  (. 4 [ ) 1581]
ثیدح 55. هحفص 51 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، هحفص 114 و  هعنقم ، (. 5 [ ) 1582]

ثیدح 178. هحفص 108 ، دلج 2 ، بیذهت ، ثیدح 1 و  هحفص 140 ، رابخالا ، یناعم  (. 1 [ ) 1583]
ثیدح 29. هحفص 27 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، هحفص 128 و  لامعالا ، باوث  (. 2 [ ) 1584]

ثیدح 1. هحفص 1 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، ثیدح 8 و  هحفص 91 ، دیفم ، یلاما  (. 1 [ ) 1585]
.19 هیآ 17 - مور ، هروس  (. 2 [ ) 1586]

.182 هیآ 180 - تافاص ، هروس  (. 3 [ ) 1587]
ثیدح 16. هحفص 18 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، ثیدح 7 و  هحفص 352 ، نیدلا ، مالعا  (. 4 [ ) 1588]

ثیدح 54. هحفص 44 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، هحفص 50 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 1589]
(. توافت یکدنا  اب  هحفص 44 ( دلج 83 ، راونالاراحب ، هحفص 52 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 1590]

ثیدح 45. هحفص 38 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، هحفص 20 و  یمعفک ، حابصم  (. 1 [ ) 1591]
ثیدح 8. هحفص 9 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، هحفص 168 و  لئاسلا ، حالف  (. 2 [ ) 1592]

(. توافت یکدنا  اب  هحفص 47 ( دلج 83 ، راونالاراحب ، هحفص 12 و  نیمالا ، دلب  (. 1 [ ) 1593]
ثیدح 947. هحفص 322 ، دلج 1 ، هیقف ، (. 1 [ ) 1594]

هحفص 25. یمعفک ، حابصم  (. 2 [ ) 1595]
ثیدح 6. هحفص 548 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1596]
ثیدح 6. هحفص 548 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1597]
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هحفص 61. دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 1598]

هحفص 63. دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 1599]
ثیدح 1. هحفص 545 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1600]

هحفص 20. نیمالا ، دلب  (. 2 [ ) 1601]
. كردم نامه  (. 3 [ ) 1602]

هحفص 73. دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 1603]
هحفص 98. كردم ، نامه  (. 2 [ ) 1604]

. كردم نامه  (. 3 [ ) 1605]

. كردم نامه  (. 4 [ ) 1606]

. كردم نامه  (. 5 [ ) 1607]
هحفص 99. دلج 83 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 1608]

هحفص 98. دّجهتملا ، حابصم  (. 2 [ ) 1609]
هحفص 99. كردم ، نامه  (. 3 [ ) 1610]

هحفص 102. كردم ، نامه  (. 4 [ ) 1611]
. كردم نامه  (. 5 [ ) 1612]

ثیدح 10. هحفص 549 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1613]
هحفص 398. یمعفک ، حابصم  هحفص 106 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 1614]

هحفص 109. دّجهتملا ، حابصم  (. 2 [ ) 1615]
. تسا هدمآ  هحفص 128  دلج 83 ، راونالاراحب ، رد  تسا ، زتنارپ  لخاد  هچنآ  و 2 . ( 1 [ ) 1616]

(2 [ ) 1617]
هحفص 31. نیمالادلب ، (. 3 [ ) 1618]

هحفص 113. دّجهتملا ، حابصم  (. 4 [ ) 1619]
هحفص 114. كردم ، نامه  (. 5 [ ) 1620]

هحفص 305. قالخالا ، مراکم  (. 6 [ ) 1621]
ثیدح 2. هحفص 129 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، هحفص 305 و  قالخالا ، مراکم  (. 1 [ ) 1622]

هحفص 252. حالفلا ، حاتفم  (. 2 [ ) 1623]
ثیدح 1451. هحفص 504 ، دلج 1 ، هیقف ، (. 3 [ ) 1624]

ثیدح 303. هحفص 138 ، دلج 2 ، بیذهت ، (. 4 [ ) 1625]
ثیدح 965. هحفص 329 ، كردم ، نامه  (. 5 [ ) 1626]

ثیدح 15. هحفص 134 ، دلج 83 ، راونالاراحب  هحفص 165 و  لامعالا ، باوث  (. 6 [ ) 1627]
ثیدح 18. هحفص 135 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، هحفص 45 و  لامعالا ، باوث  (. 7 [ ) 1628]

ثیدح 24. هحفص 530 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1629]
هحفص 66. یمعفک ، حابصم  هحفص 209 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 2 [ ) 1630]

نیون حیتافم  باتک  زا  هتفرگرب  ناضمر : www.Ghaemiyeh.comهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 990زکرم  هحفص 979 

http://www.ghaemiyeh.com


ثیدح 40. هحفص 161 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 1631]
ثیدح 5. هحفص 130 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، هحفص 266 و  یعادلا ، ةدع  (. 4 [ ) 1632]

هحفص 283. قالخالا ، مراکم  ثیدح 12 و  هحفص 550 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 5 [ ) 1633]
ثیدح 8. هحفص 132 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، ثیدح 182 و  هحفص 320 ، دلج 2 ، یشایع ، ریسفت  (. 1 [ ) 1634]

ثیدح 35. هحفص 152 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 1635]
(. توافت یکدنا  اب  هحفص 53 ( نیمالادلب ، هحفص 214 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 1636]

ثیدح 10. هحفص 133 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 1637]
هحفص 207. دّجهتملا ، حابصم  (. 3 [ ) 1638]

هحفص 366. نیدلا ، مالعا  (. 4 [ ) 1639]
هحفص 207. دّجهتملا ، حابصم  (. 5 [ ) 1640]

ثیدح 31. هحفص 148 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، هحفص 212 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 1641]
هحفص 27. نیمالا ، دلب  (. 2 [ ) 1642]

ثیدح 41. هحفص 162 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، هحفص 316 و  تاوعدلا ، جهم  (. 3 [ ) 1643]
ثیدح 11. هحفص 549 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1644]

(. توافت يرادقم  اب  ثیدح 6 ( هحفص 547 ، دلج 2 ، یفاک ، هحفص 84 و  حالفلا ، حاتفم  (. 1 [ ) 1645]
ثیدح 3. هحفص 551 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1646]

ثیدح 11. هحفص 201 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، ثیدح 1 و  هحفص 232 ، دلج 1 ، عیارشلا ، للع  (. 1 [ ) 1647]
ثیدح 12. هحفص 201 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، هحفص 35 و  لامعالا ، باوث  (. 2 [ ) 1648]

ثیدح 5. هحفص 198 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، ثیدح 27 و  هحفص 281 ، دلج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  (. 3 [ ) 1649]
ثیدح 14. هحفص 324 ، دلج 3 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1650]
ثیدح 17. هحفص 325 ، كردم ، نامه  (. 2 [ ) 1651]

ثیدح 14. هحفص 95 ، دلج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  (. 3 [ ) 1652]
ثیدح 21. هحفص 207 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، هحفص 515 و  یشک ، لاجر  (. 4 [ ) 1653]

هیلع مظاک  ماما  زا  ثیدح 18 ، هحفص 326 ، دلج 3 ، یفاک ، رد  ثیدـح  نیمه  ثیدح 970 ( هحفص 332 ، دلج 1 ، هیقف ، (. 5 [ ) 1654]
(. تسا هدش  لقن  زین  مالسلا 

ثیدح 978. هحفص 333 ، كردم ، نامه  (. 6 [ ) 1655]
ثیدح 31. هحفص 217 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، ثیدح 10 و  هحفص 323 ، دلج 3 ، یفاک ، (. 7 [ ) 1656]

ثیدح 47. هحفص 227 ، دلج 83 ، راونالاراحب ، ثیدح 6 و  هحفص 411 ، قودص ، یلاما  (. 1 [ ) 1657]
هحفص 241. دجهتملا ، حابصم  (. 2 [ ) 1658]

هحفص 243. كردم ، نامه  (. 3 [ ) 1659]
(. ثیدح 24 هحفص 294 ، دلج 79 ، راونالاراحب ، دنکیم ( دییأت  ار  قوف  نومضم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یتیاور  (. 1 [ ) 1660]

، دشیم يراوشد  یتخس و  راچد  ادخ  لوسر  هاگره  ِةالَصلا ؛ یلا  َعَزَف  ٌرما  َهبَزَح  اذا  ناک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ّنا  (.» 1 [ ) 1661]
(. هحفص 192 دلج 79 ، راونالاراحب ، دربیم (» هانپ  زامن  هب 
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هحفص 246. عوبسالا ، لامج  (. 1 [ ) 1662]
ثیدح 1. هحفص 169 ، دلج 88 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 1663]

هحفص 292. دّجهتملا ، حابصم  (. 3 [ ) 1664]
هحفص 248. عوبسالا ، لامج  (. 4 [ ) 1665]

. تسا هدمآ  یسفن » نع  َءانغ  و ال  دّجهتملا « حابصم  رد  (. 1 [ ) 1666]
ثیدح 5. هحفص 172 ، دلج 88 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 1667]

ثیدح 7. هحفص 180 ، كردم ، نامه  (. 2 [ ) 1668]

ثیدح 8. هحفص 181 ، كردم ، نامه  (. 3 [ ) 1669]
یکدنا اب  ثیدح 64 ( هحفص 368 ، دلج 86 ، راونالاراحب ، هحفص 264 و  عوبسالا ، لامج  هحفص 318 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 1670]

(. توافت
ثیدح 11. هحفص 185 ، دلج 88 ، راونالاراحب ، هحفص 270 و  عوبسالالامج ، (. 1 [ ) 1671]

(. توافت یکدنا  اب  هحفص 271 ( عوبسالالامج ، هحفص 186 و  دلج 88 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 1672]
هحفص 187. دلج 88 ، راونالاراحب ، هحفص 274 و  عوبسالالامج ، (. 1 [ ) 1673]

هحفص 188. دلج 88 ، راونالاراحب ، هحفص 275 و  عوبسالا ، لامج  (. 1 [ ) 1674]
هیآ 18. نارمع ، لآ  هروس  (. 2 [ ) 1675]

هحفص 188. دلج 88 ، راونالاراحب ، هحفص 276 و  عوبسالا ، لامج  (. 3 [ ) 1676]

هحفص 188. دلج 88 ، راونالاراحب ، هحفص 276 و  عوبسالا ، لامج  (. 1 [ ) 1677]

هحفص 189. دلج 88 ، راونالاراحب ، هحفص 277 و  عوبسالا ، لامج  (. 1 [ ) 1678]
(. توافت یکدنا  اب  هحفص 189 ( دلج 88 ، راونالاراحب ، هحفص 278 و  عوبسالا ، لامج  (. 1 [ ) 1679]

. كردم نامه  (. 2 [ ) 1680]
هدـمآ عوبـسالا  لامج  رد  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  هحفص 190 ( دـلج 88 ، راونالاراحب ، هحفص 279 و  عوبـسالا ، لامج  (. 1 [ ) 1681]

(. دناوخب ار  لازلز » و « دیحوت » ياههروس « هبترم  هدزناپ  دمح » زا « سپلّوا  تعکر  ود  رد  تسا :
هحفص 190. دلج 88 ، راونالاراحب ، هحفص 280 و  عوبسالا ، لامج  (. 1 [ ) 1682]

، عوبسالا لامج  زا  لقن  هب  دعب ، هب  هحفص 193  دلج 88 ، راونالاراحب ، ثیدح 1 و  هحفص 465 ، دلج 3 ، یفاک ، رد  زامن  نیا  (. 1 [ ) 1683]
. تسا هدش  لقن  بتک  رگید  لامعالا و  باوث  نیمالا ، دلب  حالصلا ، جاهنم  دّجهتملا ، حابصم 

. رفعج ةالص  لصف  یقثولا ، ةورع  (. 2 [ ) 1684]
ثیدح 1. هحفص 193 ، دلج 88 ، راونالاراحب ، هحفص 282 و  عوبسالا ، لامج  (. 1 [ ) 1685]

ثیدح 6. هحفص 467 ، دلج 3 ، یفاک ، (. 2 [ ) 1686]
. تسا هدمآ  هحفص 311 ) دّجهتملا ( حابصم  رد  یلو  هدماین ، راحب  رد  رکذ  نیا  (. 1 [ ) 1687]

لامج هحفص 311 و  دّجهتملا ، حابصم  رد  نآ  ياعد  راکذا و  ثیدح و  نیا  ثیدح 4 . هحفص 200 ، دلج 88 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 1688]
. تسا هدش  لقن  توافت  يرادقم  اب  هحفص 294  عوبسالا ،

هحفص 217. دلج 88 ، راونالاراحب ، هحفص 322 و  دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 1689]
ثیدح 5. هحفص 219 ، دلج 88 ، راونالاراحب ، هحفص 164 و  نیمالادلب ، هحفص 411 ؛ یمعفک ، حابصم  (. 1 [ ) 1690]
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ثیدح 4. هحفص 219 ، دلج 88 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 1691]
(. فّرصت صیخلت و  اب  هحفص 573 (. داعملا ، داز  (. 1 [ ) 1692]

هحفص 42 و دلج 2 ، نادلبلامجعم ، دادغب ( یخسرف  هد  رد  تسا  یکچوک  رهـش  هک  يرَبکُع  رد  تسا  یّلحم  مان  ربکع » ّلت  (.» 2 [ ) 1693]
(. هحفص 142 دلج 4 ،

ره تسا (. مالـس  ود  هب  نآ  تعکر  تشه  هک  یبارعا  زامن  زج  دوشیم  هتفگ  مالـس  یتعکر  ود  رد  بحتـسم  ياهزامن  مامت  (. 3 [ ) 1694]
(. مالس کی  تعکر  راهچ 

هحفص 382. دلج 86 ، راونالاراحب ، هحفص 320 و  عوبسالا ، لامج  (. 1 [ ) 1695]
هحفص 317. دّجهتملا ، حابصم  (. 2 [ ) 1696]

هحفص 220. دلج 88 ، راونالاراحب ، هحفص 334 و  قالخالا ، مراکم  (. 1 [ ) 1697]
ثیدح 17. هحفص 354 ، دلج 88 ، راونالاراحب ، هحفص 328 و  قالخالا ، مراکم  (. 2 [ ) 1698]

ثیدح 5. هحفص 186 ، دلج 90 ، راونالاراحب ، ثیدح 5 و  هحفص 543 ، قودص ، یلاما  (. 3 [ ) 1699]
ثیدح 3. هحفص 555 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1700]

ثیدح 4. هحفص 137 ، دلج 92 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 1701]
ثیدح 3. هحفص 138 ، كردم ، نامه  (. 3 [ ) 1702]

ثیدح 6. هحفص 87 ، دلج 73 ، راونالاراحب ، هحفص 20 و  لامعالا ، باوث  (. 4 [ ) 1703]
ثیدح 52. هحفص 139 ، دلج 73 ، راونالاراحب ، ثیدح 3 و  هحفص 667 ، یسوط ، یلاما  (. 5 [ ) 1704]

ثیدح 33. هحفص 161 ، دلج 63 ، راونالاراحب ، ثیدح 845 و  هحفص 543 ، دلج 2 ، نساحم ، (. 6 [ ) 1705]
زین نآ  تّدـم  دوشیم و  لخاد  ناسین  هام  نیدرورف ، هاـم  زا  زور  زا 23  سپ  هک  تسا ، یمور  ياههام  زا  یکی  ماـن  ناـسین » (.» 7 [ ) 1706]

. تشذگ نآ  حرش  یمور  ياههام  لامعا  رد  تسا و  زور   30
هحفص 477. دلج 63 ، راونالاراحب ، هحفص 356 و  تاوعدلا ، جهم  (. 8 [ ) 1707]

ثیدح 12. هحفص 96 ، دلج 94 ، راونالاراحب ، (. 9 [ ) 1708]
هحفص 273. دلج 74 ، راونالاراحب ، هحفص 27 و  یفطصملا ، ةراشب  (. 10 [ ) 1709]

. تسا هدمآ   388 هحفص 383 - بقاثلا » مجن  رد « حورشم  روط  هب  ناتساد  نیا  (. 1 [ ) 1710]
(. توافت يرادقم  اب  هحفص 159 ( نیمالا ، دلب  هحفص 30 و  دلج 91 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 1711]

حابصم هحفـص 220 و  هعنقم ، ثیدح 1543 و  هحفـص 557 ، دـلج 1 ، هیقف ، رد  اـعد  نـیا  هحفـص 330 . عوبـسالا ، لامج  (. 1 [ ) 1712]
. تسا هدمآ  توافت  يرادقم  اب  هحفص 324  دّجهتملا ،

ثیدح 1548. هحفص 559 ، دلج 1 ، هیقف ، ثیدح 1 و  هحفص 476 ، دلج 3 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1713]
هحفص 358. دلج 88 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 1714]

هحفص 336. قالخالا ، مراکم  (. 1 [ ) 1715]
(. صیخلت اب  ثیدح 3 ( هحفص 474 ، دلج 3 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1716]

ثیدح 1. هحفص 577 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1717]

ثیدح 2. هحفص 578 ، كردم ، نامه  (. 2 [ ) 1718]

ثیدح 4. هحفص 578 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1719]
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هحفص 69. تاوعدلا ، جهم  (. 2 [ ) 1720]
هحفص 129. دلج 95 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 1721]

(. توافتیکدنااب هحفص 4 ( دلج 45 ، كردم ، نامه  (. 4 [ ) 1722]
ثیدح 5. هحفص 578 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 5 [ ) 1723]

هحفص 196. دلج 92 ، راونالاراحب ، ثیدح 137 و  هحفص 54 ، يدنوار ، تاوعد  (. 1 [ ) 1724]
ثیدح 15. هحفص 581 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 2 [ ) 1725]
ثیدح 14. هحفص 580 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1726]
ثیدح 18. هحفص 583 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1727]
ثیدح 24. هحفص 585 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1728]

هحفص 143. دّجهتملا ، حابصم  (. 1 [ ) 1729]
ثیدح 68. هحفص 271 ، دلج 84 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 1730]

ثیدح 25. هحفص 587 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 3 [ ) 1731]

ثیدح 26. هحفص 587 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1732]
ثیدح 27. كردم ، نامه  (. 2 [ ) 1733]
ثیدح 28. كردم ، نامه  (. 3 [ ) 1734]

ثیدح 29. هحفص 587 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1735]

ثیدح 30. هحفص 590 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1736]

ثیدح 31. هحفص 590 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1737]

ثیدح 32. هحفص 592 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1738]

ثیدح 33. هحفص 593 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1739]
هحفص 292. یمعفک ، حابصم  (. 1 [ ) 1740]
هحفص 291. یمعفک ، حابصم  (. 1 [ ) 1741]

ثیدح 21. هحفص 562 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 2 [ ) 1742]
هحفص 172. تاوعدلا ، جهم  (. 1 [ ) 1743]

ثیدح 5. هحفص 337 ، دلج 1 ، یفاک ، (. 2 [ ) 1744]
ثیدح 10. هحفص 242 ، دلج 91 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 1745]

هیآ 173. نارمع ، لآ  هروس  (. 1 [ ) 1746]

هیآ 174. نارمع ، لآ  هروس  (. 2 [ ) 1747]
هیآ 87. ءایبنا ، هروس  (. 3 [ ) 1748]
هیآ 88. ءایبنا ، هروس  (. 4 [ ) 1749]
هیآ 44. رفاغ ، هروس  (. 5 [ ) 1750]
هیآ 45. رفاغ ، هروس  (. 6 [ ) 1751]

هیآ 39. فهک ، هروس  (. 7 [ ) 1752]
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هیآ 40. فهک ، هروس  (. 8 [ ) 1753]
ثیدح 1. هحفص 184 ، دلج 90 ، راونالاراحب ، ثیدح 2 و  هحفص 6 ، قودص ، یلاما  (. 9 [ ) 1754]

ياعد 54. هیداجس ، هفیحص  (. 1 [ ) 1755]
هحفص 332. نیمالادلب ، (. 1 [ ) 1756]

ثیدح 39. هحفص 208 ، دلج 92 ، راونالاراحب ، هحفص 278 و  یعاّدلا ، ةّدع  (. 2 [ ) 1757]
ثیدح 39. هحفص 208 ، دلج 92 ، راونالاراحب ، هحفص 276 و  یعادلا  ةّدع  (. 1 [ ) 1758]

ثیدح 4. هحفص 556 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 2 [ ) 1759]

ثیدح 8. هحفص 558 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1760]
ثیدح 10. هحفص 559 ، كردم ، نامه  (. 2 [ ) 1761]
ثیدح 15. هحفص 560 ، دلج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 1762]
ثیدح 6. هحفص 557 ، كردم ، نامه  (. 2 [ ) 1763]

ثیدح 20. هحفص 562 ، كردم ، نامه  (. 3 [ ) 1764]
هحفص 312. دلج 91 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 1765]
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