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س)  ) ارهز همطاف  ترضح  امن  دزیا  هنیئآ 

باتک تاصخشم 

اـضر دمحم  (/ س  ) ارهز همطاف  ترـضح  امن  دزیا  هنیئآ  روآدیدپ : مان  ناونع و   1388، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانـشرس
هناـیار هارمه و  نـفلت  رازفا  مرن  : يرهاـظ تاصخـشم  . 1388 ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفـصا : رـشن تاصخـشم  ینابر .

س)  ) ارهز همطاف  ترضح  عوضوم : 

همدقم

نابحم نامیا و  لها  مومع  راضحتـسا  هب  هلآ .  دمحم و  یلع  مالـسلا  هولـصلا و  هلالج و  هلامج و  یلع  هللادـمحلا  ْمیحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
روظنم هب  هک  اهیلع )  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  اـمن  دزیا  هنیئآ   ) ناونع تحت  رـضاح  باـتک  دـناسر  یم  تمکح  نداـعم  تمـصع و  تیب  لـها 
تیانع فطل و  لومـشم  هللادمحب  تسا ،  هدش  موقرم  اتکی  يادخ  تافـص  ءامـسا و  مات  تآرم  ارهز  همطاف  ترـضح  تیانع  لذب  لسوت و 

عیمج هعورـشم  تاـجاح  لآ ،  دـمحم و  قـح  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هکنآ  دـیما  دـیدرگ .  هدروآرب  رظن  دروـم  تجاـح  عـقاو و  ترـضح  نآ 
لیلج نادناخ  نیا  نیبحم  نینم و  ؤم  نیملـسم و  مومع  ياضرم  اور و  لالجلاوذ  تاذ  لالج  لامج و  رهظم  نآ  هب  لسوت  اب  ار  نادنمتجاح 

لومشم ربکا  رشح  رد  ار  ام  دیامرفب و  نیمضت  نیمات و  توکلم  کلم و و  هکیلم  نآ  هانپ  رد  ار  ام  ترخآ  ایند و  تداعس  افـش و  الجاع  ار 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ربمغیپ  رهگالاو  رتخد  رهطا  يارهز  همطاف  رشحم  هعیفـش  هللا  هیلو  نآ  رـشحم  هعیفـش  هللا  هیلو  نآ  تعافش 
تلم صخالاب  نامیا  مالـسا و  لها  هبطاق  رـس  رب  ترخآ  ایند و  نیتاـشن  نیماـظن و  رد  ار  تبترم  یمتخ  ترـضح  تخد  هیاـس  دـهد و  رارق 

هللا مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  یفرعم  ماقم  رد  هکنیا  نیع  رد  باتک  نیا  هک  تسا  نیا  تسا  رکذـت  هب  مزـال  هچنآ  درادـب .  مادتـسم  ناریا 
لها تسا  سکنآ  تسا .  قیاقح  قاشع  بولطم  هک  تسا  زین  يرایسب  رارسا  تاراشا و  فئاطل و  قیاقح و  نایب  نمـضتم  دشاب ،  یم  اهیلع 

هب مات  هجوت  رظن و  تقد  اب  هک  مرتحم  ناگدنناوخ  زا  دور  یم  راظتنا  تساجک  رارـسا  مرحم  یـسب  تسه  اه  هتکن  دناد  تراشا  هک  تراشب 
نیا يرامیب  تلاسک و  تلاح  هکنیا  هب  رظن  دـنامن  هتفگاـن  دـنهد .  رارق  هعلاـطم  دروم  ار  هلاـسر  نیا  رـسارس  دـنیامرف و  تیاـنع  نآ  تاـکن 

مرکم هدنناوخ  زا  اعد  سامتلا  رکـشت و  اذل  تسا ،  هدادن  بناجنیا  هب  ار  نآ  یپاچ  طالغا  حیحـصت  رد  تقد  يارب  يرتشیب  هزاجا  هدـنراگن 
 - نارهت هتاکرب  هللا و  همحر  مکیلع و  مالـساو  دنـشاب .  روجءام  هللادنع  تسا  دـیما  دـنیامرفن ،  غیرد  نآ  حیحـصت  زا  هک  دـیامن  یم  اضاقت 

ینابرلا اضردمحم  رقحالا 

زاغآ رس 

نیلوالا و فرشا  دمحم  نیطلا  ءاملا و  نیب  مدآ  انیبن و  ناک  نم  یلع  مالـسلا  هولـصلا و  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا  ْمیحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
سفن هروص  هیسنالا  نیعت  یف  هیسدقلا  هرهوجلا  یلع  امیس  نیموصعملا  هترتع  نیرهاطلا و  هلآ  یلع  نیلسرملا و  ءارفسلا و  متاخ  نیرخالا و 
هرجـش هرمث  رانلا  نع  اهیبحم  هیجنملا  هیمطافلا  رارـسالا  نویع  نیع  هیولعلا  راونـالا  علطم  هیوبنلا  هقیقحلا  هعـضب  هیلقعلا  ملاـعلا  داوج  هیلکلا 

نم سدـقلا  رهوج  مالـسلاو :  هولـصلا  اهیلع  لوتبلا  ارهزلا  لاوسرلا  نیع  هرق  ربقلاب  هلوهجملا  ردـقلاب  هفورعملا  نیملاعلا  ءاـسن  هدیـس  نیقیلا 
یف همکحلا  تاملکلا  ما  یه  لب  هملک  یمسا  ءامسالا  ملاع  نم  همظعلا  ءامـس  نم  یلجت  دق  فرحالا و  تایلاع  تدبءاف  تدب  یفخلا  زنکلا 

هلوفک ـال  نم  وفک  ءاـفکلا  یف  هتلزنملا و  میظع  یف  یبنلا  حور  لـلعلا  هتلع  وه  اـهیبا و  ما  لـبرغلا  لوقعلا  همئا  ما  همهبم  تاـکن  اـهتاذ  بیغ 
هتعیدب هروصب  لامکلا  هقیقح  تروصت  راوکالاو  راودالا  هجیتن  راوطالا  لضفا  یف  تروطت  دوهـشلا  نع  تلج  هفیطل  دوجولا  هتقیقر  تلثمت 
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طیحم یف  سیل  دوعـصلا و  لوزنلا و  یـسوق  یف  دوجولا  یحر  بطق  اـهناف  لوقعلا  روحم  دوعـصلا  یف  لوزنلا و  یف  ءاروحلا  اـهناف  لاـمجلا 
غرفت هقیدـص  اهلثم  ـال  هقیدـص  همرکملا  فحـصلا  یف  هزومرم  همـس  مسر و  لـک  نع  هنوصم  هرهاـطلا  ـالا  مظعـالا  اهرادـم  هرئادـلا  هکلت 
اهناف ءاوس  رهطلا و ال  میرمک  ءارذعلا  رهطلا و  لوتبلا  یه  رهاظملا  یف  قحلا  روهظ  رـس  ارهزلا  دوجولا  کلاذـب  ادـب  هتقیقحلا  نع  قدـصلاب 

سومشلا و علطم  راونالا و  ملاع  رون  یه  لب  ءایـضلا  اهترهز  نم  سمـشلل  ءارهزلا  یه  دجملا  قفا  یف  ءافخالب  يربکلا  میرم  ءاسنلا و  هدیس 
نع ءایحلا  رتسلاب و  هبرعم  ءاطخلا  همـص  نع و  هموصعم  ءاوهلا  للز  نم  هموطفم  لیزنتلا  مکحم  هفیلح  لـیلجلا  نم  یحولا  هعیـضر  راـمقالا 
هلبق ای  دودحلا  نع  هینغ  یهف  دویقلا  همصو  نم  هیکز  ءاضفلا  عساو  هنع  قیـضی  امب  ءاضقلا  یـضق  ام  لکب  هیـضار  ءایـشالا  يراب  تاذ  بیغ 
دیس ایانهلا  کل  اهب  لسرلادیـس  هتینهت  هیانعلا  همکحلا و  فدص  نم  هیال  ولاو  همـصعلا  هردای  لوصولاو  دوهـشلا  هبعک  لوقعلا و  حاورالا و 

بهاوملا مظع  اب  هیربلا  دیـس  ای  انهلا  کل  یلجتلا  یف  رارکت  فیک و ال  لثم  نع  اهنءاهـش  یلاعت  نمب  دوهـشلا  بیغلا و  تائـشن  یف  دوجولا 
رابر رد  راعشا  نیا  ءانثلا  حیدملا و  نع  تلج  ءامسالا  تافـصلا و  هنج  نم  سنالا  تاحفن  نم  هحفنب  سدقلا  ضایر  سوواط  كاتا  هینـسلا 

دمحم خیـش  جاـح  یمـضعلا  هللا  تیآ  موحرم  همـالا  هیقف  نمزلا و  فوسلیف  رهدـلا  هتغباـن  نآ  مظاـن  میدـیزرو  راـصتقا  نآ  زا  یخرب  هب  هک 
ياقآ یئوخ و  ياقآ  نیملع  نیتیآ  موحرم  دیتاسا  زا  راوگرزب  نیا  هک  تسا  یناپمک  همالعب  رهتشم  یناحبسلا  هرس  سدق  یناحفصا  نیـسح 
هیاـفک رب  يا  هیـشاح  هلمج  زا  هک  تسا  يرایـسب  تافینـصت  تاـفیلءات و  ار  یناـبر  ملع  نـیا  دور .  یم  رامـش  هـب  اـهماقم  هللا  یلعا  ینـالیم 

رد تسیا  همومظنم  هک  میکحلا  هفحت  باتک  زین  هیلع و  هللا  همحر  یناسارخ  مظاـک  دـمحم  ـالم  دـنوخآ  يربکلا  هللا  تیآ  موحرم  لوصـالا 
 . داب شحوتفرپ  حور  رب  دورد  هک  رگید  لئاسر  هیلاعتم و  تمکح 

لوا قارشا 

همدقم تسا  ناهج  ناوناب  هبطاق  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و  ارهز ص  همطاف  ترضح  سدقم  دوجو  هکنیا  نایب  رد  لوا :  قارـشا 
همه هک  تسا  یئاه  هدیزگرب  تابختنم و  تاراتخم و  عیرشت  ماظن  نیوکت و  ماظن  زا  معا  دوجو  ماظن  رد  ار  میکح  يادخ  هک  تسین  یکش 

فرشالاف و فرشا  باختنا  تیاعر  تسا و  تفارـش  تلیـضف و  كالم  رب  همه  تسا و  هیرمالا  سفن  ینابم  تحلـصم و  تمکح و  قبط  رب 
عیرـشت نیوکت و  ماظن  لک  رد  داجیا و  دوجو و  ماظن  مامت  رد  هنامیکح  نوناق  نیا  تسا و  هدـیدرگ  اهنآ  ققحت  نیعت و  رد  لضفالاف  لضفا 
ینابرلا هماظن  نم  ءاشنی  ینایکلا  هماظن  نم  لکلاف  تسا .  هتفرگ  همـشچرس  ینابر  یئامـسا  نسحا  ماظن  زا  ینایک  نقتا  ماظن  تسا و  يراـج 

هچ نیوکت و  ماظن  رد  هچ  تاعرتخم  تءاشنم و  تاعدـبم و  زا  معا  تاقولخم  نایم  رد  نتقا و  نسحا  ماظن  رد  یهلا  تاـبختنم  تاراـتخم و 
هدیزگرب راتخم و  دوش .  یم  هراشا  تاراتخم  نآ  زا  یخرب  هب  راصتخا  تیاعر  يارب  تسا و  رامش  دح و  زا  نوریب  رایسب و  عیرـشت  ماظن  رد 

راتخم و تسا  تمحر  تفص  دوخ ،  تافص  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و  تسا  یلع )))   ))) مسا دوخ ،  ءامـسا  نایم  زا  راگدرورپ 
راـتخم و تسا  هیهلا  هیلک  سفن  سوـفن ،  ناـیم  زا  راـگدرورپ  هدـیزگرب  راـتخم و  تسا  لوا  لـقع  لوـقع ،  ناـیم  زا  راـگدرورپ  هدـیزگرب 
راتخم و تسا  تشهب  روشک  یتسه ،  کلامم  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و  تسا  نیمیهم )   ) کئالم نایم  زا  راگدرورپ  هدـیزگرب 

راتخم تسا  رثوک  رهن  یتشهب ،  راهنا  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و  تسا  مینست  بارش  یتشهب ،  هبرشا  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب 
راتخم تسا  رومعملا  تیب  يوامس ،  تویب  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و  تسا  دوسالارجح  راجحا ،  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  و 
راتخم تسا  قارب  يوامس ،  بکارم  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و  تسا  همظعم  هبعک  یضرا ،  تویب  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  و 

راـتخم و تسا  هیناـسنا  تروص  روص ،  ناـیم  زا  راـگدرورپ  هدـیزگرب  راـتخم و  تسا  سمـش  بکاوـک ،  ناـیم  زا  راـگدرورپ  هدـیزگرب  و 
هدـیزگرب راتخم و  تسا  تین  تادارا ،  نایم  زا  راـگدرورپ  هدـیزگرب  راـتخم و  تسا  بلق  یناـسنا ،  ءاـضعا  ناـیم  زا  راـگدرورپ  هدـیزگرب 
هدـیزگرب راتخم و  تسا  نیعـست  هعـست و  دادـعا ،  نایم  زا  راـگدرورپ  هدـیزگرب  راـتخم و  تسا  میظع )  قلخ   ) اـهقلخ ناـیم  زا  راـگدرورپ 
هدـیزگرب راتخم و  تسا  ضئارف  لامعا ،  نایم  زا  راگدرورپ  هدـیزگرب  راتخم و  تسا  میقتـسم  طارـص  لبـس ،  قرط و  ناـیم  زا  راـگدرورپ 
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زا راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و  تسا  مالسا  نید  نایدا ،  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و  تسا  اضر  ماقم  لاوحا ،  نایم  زا  راگدرورپ 
نایم زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و  تسا  هیدمحم  تعیرش  سیماون ،  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و  تسا  زامن  نید  ناکرا ،  نایم 

 ، هیداقتعا لوصا  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و  تسا  هللا  هفرعم  فراعم  نایم  زا  راگدرورپ  هدـیزگرب  راتخم و  تسا  نامیا  لئاضف ، 
 ( هللا هلا  هللا  ال   ) راکذا نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و  تسا  تاولـص  هینثا ،  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و  تسا  دـیحوت  لصا 

نیـسای هروس  هینآرق ،  روس  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و  تسا  نآرق  ینامـسآ ،  بتک  نایم  زا  راگدرورپ  هدـیزگرب  راتخم و  تسا 
هیآ هینآرق  تایآ  نایم  زا  راگدرورپ  هدـیزگرب  راتخم و  تسا  دـیحوت  هروس  لصفملا ،  راصق  نایم  زا  راـگدرورپ  هدـیزگرب  راـتخم و  تسا 
موی عوبـسا ،  مایا  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و  تسا  ناضمر  رهـش  روهـش ،  نایم  زا  راگدرورپ  هدـیزگرب  راتخم و  تسا  یـسرکلا 

تسا رحس  تقو  تاقوا ،  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و  تسا  ردقلا  هلیل  یلایل ،  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و  تسا  هعمجلا 
روهظ رـصع  راصعا ،  نایم  زا  راگدرورپ  هدـیزگرب  راتخم و  تسا  ص )   ) یمتخلا یبن  نرق  نورق ،  ناـیم  زا  راـگدرورپ  هدـیزگرب  راـتخم و 

راگدرورپ هدیزگرب  راتخم و  تسا  ءایبنالا  متاخ  ص )   ) دمحم ترضح  ءایبنا ،  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و  تسا  جع )   ) يدهملا
ترـضح ناشیا  لوا  رفن و  هدزاود  اهنآ  ددـع  هک  تسا  نیبنلا  متاخ  ترـضح  ءایـصوا  ءافلخ و  نیلـسرم ،  ءایبنا و  ءایـصوا  اـفلخ و  ناـیم  زا 

يذلا تسا .  مهیلع  تاولص  يرگسعلا  نسحلا  نب  هجح  يدهم  ترـضح  هللا  هیقب  رـصع  یلو  ناشیا  رخآ  بلاطیبا و  نب  یلع  نینم  ؤملاریما 
ما توکلم  کلم و  هکلم  ناهج ،  ناوناب  ءاسن و  نایم  زا  راگدرورپ  هدـیزگرب  راتخم و  ءامـسلاو  ضرالا  تتبث  هدوجوب  يرولا و  قزر  هنمیب 
رد تسا .  نیرخالا  نیلوالا و  نم  نیملاعلا  ءاسن  هدیـس  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  همطاف  ترـضح  ص )   ) متاخ ربمغیپ  رهگ  ـالاو  رتخد  همئـالا 
هچ ره  زو  ادیپ  تسه  هچ  ره  زا  نایعا  نیرتخرف  ءایشا  نیرتابیز  ناحبس  ضیف  دمآک ز  یعیدب  نیرتابیز  ناهنپ  راکشآ و  زا  یتیگ  ود  هصرع 
زو رسفا  تساهبیز  زو  ربنع  تساهبیط  زا  نایرش  تساهقرع  زو  هدید  تساهوضع  زا  تسا  راهب  اهلصف  زو  تسا  رازه  اهغرم  زا  ناهنپ  تسه 

تساهلقع زا  ناگژم  تساه  هنشد  زو  ربا و  تساهغیت  زو  تسوا  مغ  اهشیع  زو  تسود  لد  اهگنس  زا  ناسنا  تساهعون  زو  رثوک  تساهرهن 
دیحوت تساهلـصا  زا  تثعب  تساه  هدژم  زو  لیربج  تساهکیپ  زا  ناسحا  تساهقلخ  زو  نآرق  تساه  همغن  زو  یـسدق  تساهـسفن  زو  لوا 

دازن شلثم  ردیح  تسایلوا  زا  ناوضر  تساهغاب  زو  یبوط  تساه  هخاش  زو  (ص )  دمحم ءایبنا  زو  هنیدـم  اهرهـش  زا  نامیا  تساهلـضف  زو 
وا لئاضف  عبنم  وا  ناکما  ناهج  ردنا  تسا  ءاسن  هدیـس  ناز  هدـیزگرب  تسارهز  ملع  ناوناب  زا  نآرق  ناج  حور و  ای  قطان  مالک  دـشاب  ردام 
 ( یناـبر  ) نآرق صن  هبدـمآ  یهلا  یئاـطعا  ص )   ) دـمحم رثوک  وا  همئا  رداـم  وا  نادزی  تاذ  يـالجم  تاـضویف  نزخم  وا  نساـحم  عـمجم 

انتدیـس و ای  لوسرلا  نیع  هرق  ای  ص )   ) دمحم تنب  ای  ارهزلا  همطاف  ای  نابحم  هلمج  اب  تسوا  تیانع  زا  نیا  رـضحم  هب  دوب  ارهز  تعیفـشرا 
 . هللادنع انل  یعفشا  هللادنع  هیجو  ای  انتاجاج  يدی  نیب  كانمدق  هللا و  یلا  کب  انلسوت  انعفشتسا و  انهجوت و  انا  انتالوم 

مود قارشا 

ترـضح یبسن  يالاو  ماقم  نءاش و  تعفر  رد  سب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  توکلم  کلم و  هکلم  بسن  ناـیب  مود :  قارـشا 
ترـضح ینامـسج  یناحور و  رثا  تسا و  ناکما  ملاع  صخـش  لوا  تخد  هک  اهینب ،  اهلعب و  اـهیبا و  یلع  اـهیلع و  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف 

رد هک  تسا  یـسک  رتخد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  نیملاعلا .  بر  هولج  نیلوا  نیتسخن و  رداص  رثا  نامه  ءایفـصا  رورـس  ءایبنا و  متاخ 
فرـشا هک  تسا  یـصخش  رتخد  وا  دوجولا .  بجاو  تاذ  رگم  تسین ،  یـسک  ماقم  هبترم و  رد  وا  تسدالاب  دوهـش  بیغ و  زا  دوجو  ماظن 
نیملاعلل همحرالا  كانلسرا  ام  و   ) یلاعت هلوقل  نآرق  صن  حیرصتب  تسا :  نیلسرملا  ءایبنالا و  متاخ  نیملاعلل و  همحر  نیرخالاو و  نیلوالا 

رد نیخماش  يافرع  مظاعا  رباکا و  زا  ناـگرزب  بازحا :  هروس  هیآ 40  زا  نیبنلا )  متاخ  هللا و  لوسر  نکل  و   ) زین ءاـیبنا و  هروس  هیآ 107  ( 
دوب و ین  وا  لثم  دوجب  هک  وا  تسا  هدش  متاخ  ببس  نیز  لامکلا )  هتیاهن  غلب  اهرـساب و  بتارملا  متخ  نم  متاخلا   ) دنا هتفگ  متاخ  فیرعت 

هلمج ناـیبورک  زا  هدرب  قح  بوبجم  قح و  قشع  رهظم  نآ  زا  درک  شنیملاـعلل  همحر  نآ  نیا و  زا  دـیزگرب  ار  وا  رم  قح  دوب  دـنهاوخ  ین 
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هدش هدز  ترضح  نآ  مانب  ارـصحنم  یلامک  یعمج  یمتخ  نیعتلا  ما  نیعت  هکـس  هک  هدومن  تباث  ار  تیعقاو  نیا  هیلقن  هیلقع و  نیهارب  قبس 
اطع ترضح  نآ  هب  ار  تیمتاخ  خماش  ماقم  هدیزگرب و  اوسام  لک  نایم  زا  ار  وا  زارفارس و  تیمتاخ  هبت  رب  ار  راوگرزب  نآ  میکح  يادخ  و 

نارکیب وا  کلک  رب  هک  نیرفآ  ناهج  يادـخ  هک  ینیب  یمن  ایآ  تسین  هیامنارگ  رهوگ  نیا  لـباق  هک  يا  هداـم  ره  تسا :  هدومن  تمحرم  و 
ینعی دومن ؟  ناسنا  ار  یکدنا  ناویح  زا  يرایـسب  زا  ناویح و  ار  یکدنا  تابن  زا  يرایـسب  زا  تابن و  ار  یکدنا  دامج  زا  يرایـسب  زا  نیرفآ 

زا لقاع و  ار  یکدـنا  سانا  يرایـسب  زا  تسا و  ناـسنا  دوخ  دوجو  طارـص  رد  هک  یناویح  تسا و  ناویح  دوخ  دوجو  قیرط  رد  هک  یتاـبن 
زا دهاز و  ار  یکدنا  نیدباع  زا  دباع و  ار  یکدنا  نینم  ؤم  زا  نموم و  ار  یکدـنا  نیملـسم  يرایـسب  زا  ملـسم و  ار  یکدـنا  ءالقع  يرایـسب 

یلو و ار  یکدنا  ءافرع  زا  فراع و  ار  یکدنا  امکح  زا  میکح و  ار  یکدنا  اهقف  زا  هیقف و  ار  یکدنا  نیملاع  زا  ملاع و  ار  یکدنا  نیدـهاز 
لضفا تاقولخم و  فرشا  لک  ماظن  رد  سپ  دیرفآ  متاخ  ار  یکی  مزعلاولوا  زا  مزعلاولوا و  ار  یکدنا  ءافرع  زا  فراع و  ار  یکدنا  ءایلوا  زا 

لوزن و سوق  رد  تسا  حتاف  هک  تسا  ءانثلا  هیحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  یفطصم  دمحم  ءایفصا  رورـس  ءایبنلا و  متاخ  ترـضح  تاعونـصم 
متاـخ مه  وت  دوجو و  حـتاف  وت   ) راگدـیرفآ مک ز  شنیرفآ و  شیب ز  يا  راـختفا  وت  دوجوب  ار  تاـنئاک  يا  دوعـص :  سوق  رد  تسا  متاـخ 
هلاسر نمـض  ام  راختفا ) وت  دوجوب  ار  تانئاک  سپ  هدمآ  رادیدپ  وت  یتسه  ضیف  ملاع ز   ( ) راگدرک تسا  هدومن  وت  رد  لامک  متخ  دوجو 

زا زین  تمکح  نداعم  تمـصع و  ماقم  زا  هرداص  بطخ  ثیداحا و  رابخا و  هینآرق و  تایآ  رب  هوـالع  تیمتاـخ )  تاـبثا  رد  یناـبر  هولج  )
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  ترـضح  متاخ  لوسر  مرکا و  یبن  تیمتاخ  تابثا  رب  یلقع  لیلد  ناهرب و  هد  ناهرب :  قیرط 
ریـس ياهتنا  موزل  قیرط  زا  مود  ناهرب  عماج  رهظم  موزل  قیرط  زا  لوا  ناـهرب  تسا :  لـیز  رارق  هب  نیهارب  نآ  تسرهف  هک  میا  هدومن  هماـقا 

ناهرب هعبرا  رافـسا  قیرط  زا  مجنپ  ناهرب  نیماظن  قباـطت  قیرط  زا  مراـهچ  ناـهرب  یهلا  ضیف  لـیمکت  موزل  قیرط  زا  موس  ناـهرب  يدوعص 
ینامـسآ متا  مات و  نوناق  موزل  ناهرب  قرط  زا  متـشه  ناهرب  سخا  ناکما  هداق  قیرط  زا  متفه  ناهرب  فرـشا  ناکما  هدـعاق  قیرط  زا  مشش 

رئاد لمکم  متاخ  هچ  یلوا ،  قیرطب  فطل  بوجو  هدـعاق  قیرط  زا  مهد  ناهرب  قولخم  قلاخ و  نیب  طبار  موزل  ناهرب  قیرط  زا  مهن  ناـهرب 
هک هدربمان  باتک  تسا  جردنم  تیمتاخ  تابثا  رد  ینابر  هولج  باتک  رد  احورشم  هناگهد  نیهارب  نیا  نایب  تسا :  هیهلا  ترافـس  توبن و 
رد هک  تسا  دوجوم  فلوم  دزن  نآ  زا  هخـسن  دـنچ  تسا و  هدـش  رـشتنم  هجراـخ  ناریا و  رد  يرادرب و  سکع  اـنیع  تسا  فلوم  طـخ  اـب 

رازه دـص  دـسرن ز  ایبنا  متخ  هبترم  هب  یـسک  دوجو  ماـظن  رد  هک  مراد  هنیب  رازه  هفلومل  ددرگ :  یم  ءادـها  نآ  ناـبلاط  هب  هعجارم  تروص 
ام راک  راکنا  نخس  نیا  رد  ار  وت  دوبن  وا  لاثم  تروص  ینعم و  نسح  هب  دسرن  یفطـصم  لضف  تلزنم و  هب  یـسک  دمآ  ناهج  رد  هک  ربمیپ 
ام ياعد  دنیوگ  وا  يانث  کئالم  هلمج  ادخ و  دسرن  ام  رای  هب  زج  یسک  هب  انث  قح  دودو ز  تاذ  دوتـس  ار  وا  هک  تسا  ص )   ) دمحم دسرن 

عماج رهظم  تسوا  هچ  دسرن  اوس  ام  ز  ص )   ) دمحا هبتر  هب  یـسک  تسوا  رـضحم  زور  هب  قیالخ  هلمج  عیفـش  دسرن  انث  اب  هک  زج  امـس  هب 
ثیدح نیا  دسرن  ام  رای  هب  سک  دبا  لزا و  زا  هک  يرای  نینچ  نیا  ناماد  هب  تسد  تسارم  دـسرن  اوس  ام  تقایل ز  هب  وا  زج  ار  تیمتاخ  هک 

ترـضح هک  هدمآ  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  ینم و  لضفا  اقلخ  هللا  قلخ  ام  هدومرف  هک  تسا  لوقنم  تبترم  یمتخ  ترـضح  دوخ  زا  فیرش 
باوج رد  ترضح  لیربج  وا  لضفا  تناف  هللا  لوسر  ای  دیسرپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  متاخ  ربمغیپ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  مظعا  هللا  یلو 

یلع ای  کل  يدـعب  لضفلاو  نیلـسرملا  نیبنلا و  عیمج  یلع  ینلـضف  نیبرقملا و  هتکئالم  یلع  نیلـسرملا  ءایبنا  لـضف  هللا  نا  یلع  اـی  دومرف 
نیقیلا ملع  باتک  رد  امهیلع  هللا  ناوضر  قودص  خیش  زا  یناشاک  ضیف  نسحمالم  ققحم  همالع  ار  ینارون  ثیدح  نیا  كدعب  نم  همئالاو 

ترـضح (ع )  ارهز ترـضح  ردام  يربک  هجیدـخ  همرکم  ایلع  یمظع  يوناب  تیوه  ارهز ع  همطاف  ترـضح  ردام  تسا .  هدومن  لقن  دوخ 
ءانثلا هیحتلا و  اهیلع  يربک  هجیدـخ  هللجم  همرکم  ایلع  بانج  هبترملا  ناشلا و  همیظع  يوناـب  هناـگی  شرداـم  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف 
هدومن جاودزا  وا  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  ترـضح  هک  تسا  ینز  لوا  اهیلع  هللا  مالـس  همظعم  همرتحم  هردـخم  نیا  تسا 

لام و ياراد  تمـشح و  تسایر و  تدایـس و  ماقم  ياراد  همظعم  يوناب  نیا  هدوب  هرجهلا  لبق  تشه  تصـش و  هنـس  رد  شتدـالو  تسا و 
شیراکادف توتاخـس و  ماقم  رد  سب  هدوب و  دـجاو  ار  هلیمج  فاصوا  هدوب و  هدـیمح  قالخا  تفع  ماقم  ياراد  تسا  هدوب  رایـسب  تورث 
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ماقم یلاع  ربمغیپ  شرهوش  مات  راـیتخا  رد  اـقلطم  مالـسا  جـیورت  دـیحوت و  هملک  ءـالعا  يارب  ناـگیار  هب  ار  دوخ  تورث  لاوما و  ماـمت  هک 
طبظ تبث و  نیخروم  هیحان  زا  مالسا  خیرات  رد  اقالخا  انامیا و  ابسح و  ابسن و  يربک  هجیدخ  ترضح  نوئش  تمظع  تفارـش و  تشاذگ . 
متاخ هب  هک  ناوناب  ناـیم  رد  تسا  یـسک  لوا  مالـس  اـهیلع  يربک  هجیدـخ  باـنج  دـیامن .  یم  نآ  ناـیب  زا  زاـین  یب  ار  اـم  هکیروطب  تسا 

مالسا نیبم  نید  هب  هفرشم  تفریذپ و  ار  ءانثلاو  هیحتلا  فالآ  یلع  یفطصم  دمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  توعد  دروآ و  نامیا  ناربمغیپ 
هاگره هک  شماقم  رد  سب  نیمه  تسا  سادـخ  هدـیزگرب  ناوناـب  زا  ءاـنثلاو  هیحتلا  اـهیلع  يربک  هجیدـخ  همرکم  اـیلع  ترـضح  دـیدرگ . 

يربک هجیدخ  ترـضح  رب  ادخ  مالـس  دیدرگ ،  یم  لزان  ص )   ) یفطـصم دمحم  ترـضح  ءایبنا  متاخ  رب  یها  یحو  هتـشرف  نیما  لیئربج 
ارم مالس  دیامرف  یم  ادخ  درک  یم  ضرع  دش  یم  ص )   ) مرکا ربمغیپ  رونا  رضحم  بایفرـش  تقو  ره  لیئربج  دوب .  شمایپ  اهیلع  هللا  مالس 
میا هدومن  هدامآ  ایهم و  وا  نءاش  قباطم  ابیز  للجم و  يرـصق  تشهب  رد  وا  يارب  ام  دیئوگب  یمظع  يوناب  نآب  دیناسرب و  هجیدخ  بانج  هب 

مالسلا اهبر  نم  هجیدخ  ءرقا  لاقف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یتا  مالسلا  هیلع  لیئربج  نا  هدش  لقن  هر )   ) یـسلجم راحب  باتک  رد  زین  و  : 
هیلا مالـسلا و  هنم  مالـسلا و  هللا  هجیدخ :  تلاق  مالـسلا  کبر  نم  کئرقی  لیئربج  اذـه  هجیدـخ  ای  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف 

نیدـحوملا و سیئر  نیفراعلا و  ناطلـس  دـیحوت ،  کئارا  بطق  سدـقم  دوجو  شرهوش  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  ترـضح  مالـسلا . 
مالـسلا هیلع  یـضترم  یلع  ترـضح  تسا  هیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  یـضترم  یلع  ترـضح  مظعا  هللا  یلو  نیقتملا  ماـما  نینموملاریما و 

هیلع یـضترم  یلع  ترـضح  تسا .  دـجاو  ار  تماما  تازایتما  تامالع و  تیالو و  نوئـش  ماـمت  تسا و  هقلطم  هیلک  تیـالو  ماـقم  ياراد 
هنئمطملا سفنلا  اـهتیا  اـی   ) رجف هروـس  ناـیاپ  هفیرـش  هیآ  رد  تسا  باـطخ  دروـم  هک  یـسفن  ناـمه  تسا  هیهلا  هـیلک  سفن  ياراد  مالـسلا 

ملعا مالسلا  هیلع  یـضترم  یلع  ترـضح  رجفلا .  هروس  هیآ 30  یتنج :  یلخدا  يدابع و  یف  ینلخداف  هیـضرم  هیـضار  کـبر  یلا  ینعجرا 
 : تسا سانلا  دـبعا  تسا ،  سانلا  یخـسا  تسا  سانلا  عجـشا  تسا ،  سانلا  ملحا  تسا ،  ساـنلا  یتقا  تسا ،  ساـنلا  مکحا  تسا ،  ساـنلا 

هکنیا الا  تسا  کیرـش  ص )   ) دـمحم تبترم  یمتخ  ترـضح  اب  هقلطم  هیلک  تیالو  نوئـش  مامت  رد  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  ترـضح 
لاق تسا :  هدش  تیعقاو  نیا  هب  حیرـصت  تلزنم ،  فیرـش  ثیدـح  رد  هکنانچ  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  صتخم  هیمتخ  توبن 
هماع قافتا  دروم  ثیدح  نیا  يدعب )  یبن  نال  هنا  الا  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  ع ( )   ) یـضترملا یلعل  ابطاخم  ص )   ) هللا لاوسر 

ینوراه هلزنمب  نوئش  مامت  رد  نم  زا  وت  هدومرف  یضترم  یلع  نامیا ،  لها  ریما  ترـضح  هب  باطخ  تبترم  یمتخ  ترـضح  تسا  هصاخ  و 
 ( ص  ) مرکا ربمغیپ  ناسل  زا  يدعب )  یبن  و ال   ) هلمج تسین :  يربمغیپ  نم  زا  دـعب  تسا و  هدـش  متخ  نم  هب  توبن  هکنیا  رگم  یـسوم ،  زا 

نوچ دشاب .  یم  ع )   ) یضترم یلع  ترضح  هقلطم  هیلک  تیالو  تبثم  زین  ترـضح ،  نآ  تیمتاخ  رب  تسا  یمکحم  دنـس  هکنیا  رب  هوالع 
یلع یفطصم و  دمحم  ءایبنا  متاخ  يارب  ینعم  نیمه  دنا و  هتشاد  تکراشم  مه  اب  هیلامک  نوئش  مامت  رد  امهیلع  هللا  مالس  نوراه  یسوم و 

دمحم ترضح  هب  صاصتخا  هک  توبن  رگم  هدشن  ءانثتـسا  تسا و  تباث  هقلطم  هیلک  تیالو  نووش  عیمج  رد  امهیلع  هللا  تاولـص  یـضترم 
وا دـعب  ع )   ) لمع یناد  ات  تفگ  ینم  تنا   ) رثا رد  تیمتاـخ  لـیلد  دوخ  رـشب  رخف  زا  يدـعب )  یبن  ـال   ) هفلومل دراد .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نیا رد  احیرصت  هیولع  هقلطم  هیلک  تیالو  ماقم  مالعا  درخ  لها  رب  تسا  حیرصت  نیع  دنس  نیا  رد  وا  یضیرعت  تفگ  یلو  ار  قیالخ  دشاب 
هیآ 55 نوعکار )  مه  هوکزلا و  نوتوی  هولـصلا و  نومیقی  نیذـلا  اونمآ  نیذـلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  اـمنا  یلاـعت  هلوـقل  تسا  هکراـبم  هیآ 
رد هک  هدوب  ترضح  نآ  هچ  تسا ،  هدش  لزان  مالسلا  هیلع  یلع  نءاش  رد  هصاخ  هماع و  نیرـسفم  قافتا  هب  هکرابم  هیآ  نیا  هدئام .  هروس 

يانعم هب  هن  تسا  قلطم  مکاح  رایتخا و  بجاص  قلطم و  فرـصتم  يانعم  هب  هروکذم  هیآ  رد  یلو  تسا .  هداد  هقدص  هوکز و  عوکر  لاح 
هک هموقرم  هیآ  رد  مک )   ) باطخ ینایرـس  یلک و  لومـش  اب  هوالع  تسا .  طلغ  ینعم  اساسا  دوش  هتفرگ  تسود  يانعم  هب  رگا  هچ  تسود 

نیرجاف نیقـساف و  تسود  ع )   ) یلع نینموملاریما  ادخ و  لوسر  ادخ و  هللااب  ذایعلا  ینعم  نیاربانب  هک  دـیآ  مزال  درادرب ،  رد  ار  قلخ  عیمج 
سپ دنشاب .  دساف  هورگ  نیا  تسود  هک  دسر  هچ  ات  اهنیا ،  زا  دنرازیب  يرب و  اهنآ  هکنآ  لاح  دنشاب و  مه  نیکرشم  نیقفانم و  نیرفاک و  و 

نآ میلست  ناهرب ،  مکح  هب  دیاب  تسا و  موکحم  نادجو  لقع و  همکحم  رد  فلاخم  دناد و  یم  طلغ  لطاب و  ار  ینعم  نیا  حیحـص ،  لقع 
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نآ زا  یئزج  ناهج و  هشوگ  رد  هن  ناکما ،  ملاع  لک  رد  قلطم  رایتخا  بحاص  قلطم و  فرصتم  ینعی  میدومن .  هراشا  ام  هک  دوشب  ییانعم 
درم تسرد و  فرـصت  يانعمب  یلو  تیالو  دـیوگب  یـسک  تسا  نکمم  مهناف )   ) تسا هقلطم  هیلک  تیالو  هینیوکت و  تیالو  يانعم  نیا  و 
امنا رگم  هکراـبم ،  هیآ  نیمه  دوخ  زا  مه  ارنآ  میئوگ  یم  باوـج  رد  میئاـمن ،  هدافتـسا  طابنتـسا و  اـجک  زا  ار  هقلطم  هیلک و  اـما  قیدـصت 

رد ار  ادخ  فرـصت  تیالو و  هللااب  ذایعلا  یئامن  راکنا  هچنانچ  رگا  تسا  یلک  تیالو  نیا  هتبلا  تسین ،  هیلک  هقلطم و  تیالو  نیا  هللا  مکیلو 
هن تسا  دودحمان  یلک و  ادخ  فرصت  دیوگ  یم  ناهرب  لقع و  دنک .  یم  موکحم  ار  وت  لقع  يا و  هتخانشن  ار  ادخ  هدرک و  دودحم  ملاع 

تیالو هیلاع  ملاوع  رد  ای  درادن و  نیمز  رد  تیالو  هللااب  ذایعلا  دراد و  تیالو  نامـسآ  هب  تبـسن  ادخ  یئوگب  یناوت  یم  ایآ  دیقم .  یئزج و 
لوبق تسیاب  یم  ناهرب  لقع و  مکح  هب  سپ  درادـن ! ؟  ار  فرـصت  تیالو و  نیا  رگید  هلفاس  ملاوع  رد  اـما  دراد ،  تموکح  فرـصت و  و 
هیتاذ هقلطم  هیلک  تیالو  ياراد  تسا و  لک  ماظن  رد  قلطم  مکاح  قلطم و  رایتخا  بحاص  قلطم و  فرـصتم  لاعتم ،  رداق  يادـخ  هک  ینک 

هک ع )   ) یـضترم یلع  ترـضح  يارب  و  ص )   ) دمحم تبترم  یمتح  ترـضح  ادـخ  لاوسر  يارب  تیالو ،  رد  ینعم  نیمه  تسا و  هیلـصا 
مکح رد  فوـطعم  هکنیا  مکح  هب  تسا ،  نهربـم  قـقحم و  تباـث و  تسا ،  هـیدرگ  لزاـن  ترـضح  نآ  نءاـش  رد  هروکذـم  هکراـبم  هـیآ 

رفن هدزاود  تبترم و  یمتخ  ترـضح  هقلطم  هیلک  تیالو  اب  تیدـحا ،  ترـضح  هیهلا  هیلک  تیالو  تواـفت  قرف و  اـما  تسا  هیلع  فوطعم 
ادخ تیالو  هک  تسا  نیا  نیا  دنـشاب  یم  هقلطم  هیلک  تیالو  ماقم  دـجاو  همه  رمالاولوا و  قادـصم  همه  هک  ترـضحنآ  يایـصوا  ءافلخ و 

ینعی ناـشیا  هقلطم  هیلک  تیـالو  رگید  تراـبع  هب  دنتـسه و  قلطم  یلو  رهظم  ناـنآ  تسا و  یللـض  ناـشیا  تیـالو  تسا و  یلـصا  یتاذ و 
هللا نذا  هب  جع )   ) رـصع یلو  يدهم  هللا  هیقب  ترـضح  اهنآ  رخآ  یـضترم و  یلع  ترـضح  اهنآ  لوا  هک  ترـضح  نآ  يافلخ  هللا و  لوسر 

تابثا رد  هک  یلئاسر  نمض  تیالو  نوئـش  تیالو و  يانعم  هب  تبـسن  ار  فلوم  منتغا .  ذخ و  تسا  ینوکت  نذا  دارم  نذا  نیا  زا  هک  تسا 
لئاسر نآ  هب  تسیاب  تسا و  یلیـصفت  نایب  تسا ،  هتـشاگن  ص )   ) تبترم یمتخ  ترـضح  ءایـصوا  ءافلخ و  رفن  هدزاود  تماما  تیـالو و 

هیلک تیالو  ماقم  بحاص  یـضترم  یلع  ترـضح  هک  ار  س )   ) ارهز همطاف  ماقم  یلاـع  رهوش  میتساوخ  طـقف  ماـقم  نیا  رد  دوش .  هعجارم 
سب اما  دراد و  یماقم  هتکن  ره  یئاج و  نخس  ره  اریز  میتشادن .  مالسلا  هیلع  یلع  یتیالو  نوئـش  نایب  هب  رظن  میئامن و  یفرعم  تسا  هقلطم 

تمظع ماقم  رد  سب  اما  دراد و  یماقم  هتکن  ره  یئاج و  نخس  ره  اریز  میتشادن .  مالسلا  هیلع  یلع  یتالو  نءاش  تعفر  تمظع و  ماقم  رد 
یب يوناب  نیا  يارب  درک ،  یمن  قلخ  ار  یـضترم  دوجو  یلعا  یلع  يادـخ  رگا  هک  اهیلع ،  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  نءاـش  تعفر  و 

لجوزع هللا  لاق  تسا :  هدش  تقیقح  نیا  هب  حیرصت  ربتعم  تیاور  رد  هچنانچ  تمایق .  زور  رات  دوبن  یتسه  ناهج  هحفص  رد  يوفک  اتمه ، 
نآ زا  تانکمم  همه  رد  شرـسمه  دـیدن  وچ  قح  لیقام )  معنلو   ) هنود نم  مدآ و  ضرالا  هجو  یلع  وفک  همطافل  ناک  امل  ایلع  قلخا  مل  ول 

یضترم یلع  تسا .  یهولا  تافص  يالجم  ینـسح و  ءامـسا  رهظم  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  دروآ  ردیح  تقلخ  شدمآ  مزال  بجاو و 
تنا و   : ) دومرف یضترم  یلع  هب  باطخ  مرکا  ربمغیپ  یلعالا  لثملا  هل  دراد و  العا  لثم  اما  دران ،  لثم  اتکی  يادخ  تسا .  یهلا  يالعا  لثم 

 ( ، يا هشمق  یهلا   ) فراعلا انداتـسالا  لاق  ام  معنل  و  یتسه .  وت  عقاولا  یف  یئایربک  يالعا  لثم  قادـصم  ناج  یلع  ینعی  یلعالا : )  لـثملا 
یحو یم  زا  دنتسم  هک  یهاش  مزب  نادهاش  نایم  تخومایب  ءامسالا  ملع  مدآ  هب  تخورفا  رب  ار  شنیرفآ  عمـش  وچ  هیلع :  یلاعت  هللا  ناوضر 

رپ درک  ار  ناهج  یقارـشا  هب  روش  رپ  ناتـسمرس  وچ  وا  هگنآ  سپ  یتسلا  يابهـص  قشع  ماج  یتسم ز  دنکفا  تسخن  ار  ص )   ) دـمحم یهلا 
چیه یب  یلع )))   ))) شناد رد  تسا  بیغ  ملع  رهـش  هک  رتفد  نآ  رب  داشلد  درک  ار  یملاع  شناد  هب  داـشگب  قشع  زا  يرتفد  نآرق  وچ  رون 

ناگدازآ هش  رادهگن  ار  ینامسآ  ماظن  رادهپـس  ار  یلک  لقع  ياوق  ناکما  ناطلـس  یفطـصم  ریزو  ناحبـس  رـس  نامیا  لها  ریما  تسا  بیر 
یناهج دوب  مک  قلخ  ناهج  زا  هام  نآ  رگ  هتسب  هار  کئالم  رب  شلالج  هتـسکش  اهتب  قنور  شلامج  مدآ  دالواز  نایبورک  تب  ملاع  دوصقم 
ناکما هنیئآ  دیامن ز  یلازیال  تاذ  تساوخ  ملاع  هب  ار  هش  هدنبیز  يا  هدنب  يدوبن  ار  هگراک  نیا  رگ  هجاوخ  نآ  دوبن  دوب  مدع  ناتـسبش  رد 

لها ماما  ار  یفو  سمش  نآ  لثم  ناد ز  هزنم  ار  يو  سانـشب  لثملا )  هللا   ) شلاثم ز دش  ادیپ  هنیئآ  نآ  زو  شلامج  لاثمت  دیدرگ  یلع  یلاثم 
ناحبس ضیف  نالوسر  متخ  رب  وچ  نادزی  رون  ددرگ  قارشا  وا  رب  ار  ادخ  دسانشب  هک  ره  دسانش  ار  یضترم  نامیا 
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موس قارشا 

ترـضح توکلم  کلم و  هکلم  تدالو  روحم  هکنیا  زا  لبق  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  تداعـس  اب  تدالو  ناـیب  موس :  قارـشا 
هب اودب  تسا  مزال  میزادرپب  تمسق  نیا  رد  تمـصع  ماقم  زا  هرداص  ثیداحا  رابخا و  قباطم  نآ  یگنوگچ  اهیلع و  هللا  مالـس  ارهز  همطاف 
نا اهب  اهنع  مالـسلااهیلع  هجیدخ  لمح  ءدبم  ناک  و  امهیلع :  هللا  تاولـص  نیقداصلا  نع  يور  میئامنب :  تراشا  ترـضح  نآ  نوکت  ءاشنم 

هجیدـخ عقاو  ضرالا  یلا  طبه  املف  هرهظ  یف  ام  یلاعت  هللا  اهلوحف  هنجلا  رامث  نم  لکا  ءامـسلا  یلا  هب  جرع  امل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا 
 . ثیدـحلا هنجلا  هحئار  اهنم  دـجیف  اهمـشی  ناک  هنجلا  هحئار  یلا  ص )   ) یبنلا املک  هیـسنا و  ءاروح  همطافف  مالـسلااهیلع  همطاـفب  تلمحف 
را مل  هنجلا  راجشا  نم  هرجش  یلع  تعقوف  هنجلا  تلخدا  ءامـسلا  یلا  یب  يرـسا  امل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللاوسر  لاق  هشیاع :  نع  اضیاو : 

یلا تطبه  املف  یبلـص  یف  هفطن  تراصف  اهتلکاف :  اهرامثا  نم  هرمث  تلوانتف  هرمث  بیطا  اقرو و ال  اهنم  ضیبا  ـال  اـهنم و  نسحا  هنجلا  یف 
روثنملاردلا ج 5 باتک  زا   : ) همطاف حیر  تممـش  هنجلا  حـیر  یلا  تقتـشا  انااذاف  اهنع  هللا  یـضر  همطافب  تلمحف  هجیدـخ  تعقاو  ضرالا 

تبترم یمتخ  ترضح  بلط  رد  هفطن  نوکت  هک  تسا  نآ  تبثم  تسا و  یکی  مه  اب  ربتعم  تیاور  ود  نیانومضم  يرـسا )  هروس  ص 218 
بجوم مالـسلااهیلع ،  هجیدخ  ترـضح  اب  عقاوم  اب  نیمزب  شطوبه  راوگرزب و  نآ  جارعم  زا  سپ  هتفرگ و  تءاشنم  تنج  راجـشا  هرمث  زا 

هب تسا و  هدـیدرگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربمغیپ  رهگ  الاو  رتخد  (س )  رهطا يارهز  همطاف  دوجو  هب  همرکم  يوناب  نآ  لـمح 
هیـسنا ار  وا  تسا و  هدومن  یم  مامـشتسا  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  شرتخد  زا  ار  تشهب  يوب  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدوب  تهج  نیمه 
نافرع هنیجنگ  تمایق  داز  شدق  دیلوت  هک ز  یلخن  تماما  لخن  ودب  دیلابب  هک  یلـصا  تماقا  لصا  ببـس  اروح  هیـسنا  تسا .  هدـیمان  اروح 

هللا مالس  ارهز  همطاف  ترضح  دیلوت  تیفیک  نایب  وج  بل  رس و  یلو  ناتـسب  تحاس  رد  تماق  هتخارفا  یبوط  یبن  غاب  رد  تمارک  رحب  رهگ 
تدالو هدوب  هنوگچ  مدرک  لاوس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  قیاقح  فشاک  ترضح  زا  هتفگ  هک  تسا  هدش  تیاور  رمع  نب  لضفم  زا  اهیلع 

یلص دمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  اب  تجوازم  رایتخا  هجیدخ  نوچ  دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ماما  مالـسلااهیلع :  همطاف  ترـضح 
وا رب  هکیروطب  دنتشاذگاو  ار  وا  رود  هدومن و  ترجه  هجیدخ  زا  دنتـشاد  ترـضح  نآ  اب  هک  یتوادع  زا  هکم  نانز  هدومن ،  هلآ  هیلع و  هللا 

مالـسلااهیلع همطافب  تلمح  اـملف  تفرگ :  تشحو  ببـس  نیدـب  ار  هجیدـخ  سپ  دورب .  وا  دزن  ینز  دنتـشاذگ  یمن  دـندرک و  یمن  مـالس 
لاقف همطاف  ثدحت  هجیدخ  عمـس  اموی و  لخدف  ص )   ) هللا لوسر  نع  کلاذ  متکت  هجیدخ  تناک  اهربصت و  اهنطب و  یف  اهثدـحت  تراص 

هتمـسنلا اهنآ  یثنا و  اهنا  ینرـشبی  لیئربج  اذـه  اهل  لاقف  ینـسنوی  ینثدـحی و  ینطب  یف  يذـلا  نینجلا  تلاق  کثدـحی :  نم  هجیدـخ  ای  اهل 
ءاضقنا دعب  هضرا  یف  ءافلخ  مهلعجی  هتمالا  یف  هتمئا  اهلـسن  نم  لعجیـس  اهنم و  یلـسن  لعجیـس  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  هنومیملا و  هرهاطلا 

دوب وا  سنوم  تفگ و  یم  نخس  وا  اب  مکش  رد  س )   ) همطاف دش ،  هلماح  ع )   ) همطاف ترضح  دوجوب  ع )   ) هجیدخ ترضح  نوچ  هیحو . 
يزور سپ  تشاد ،  یم  ناـهنپ  هدوـمن و  ناـمتک  تـبترم  یمتخ  ترـضح  زا  ار  تلاـح  نـیا  س )   ) هجیدـخ دوـمرف  یم  ربـصب  رما  ار  وا  و 

ینک یم  تبحص  یسک  اب  امش  هجیدخ  دومرف :  دیوگ .  یم  نخس  س )   ) هجیدخ هک  دینش  دش و  هناخ  لخاد  ص )   ) مرکا ربمغیپ  ترضح 
 . دشاب یم  نم  سنوم  دیوگ و  یم  نخس  نم  اب  وا  تسا .  نم  نطب  رد  هک  يدنزرف  اب  درک  ضرع  س )   ) هجیدخ یئوگیم ؟  نخس  هک  اب  و 

تنمیم و اب  رهاط  لـسن  تسوا  تسا و  رتخد  دـنزرف  نیا  هک  دـهد  یم  تراـشب  نم  هب  تسا و  لـیئربج  کـنیا  هجیدـخ  هب  دومرف  ترـضح 
زا دـعب  دـنیآ و  دـیدپ  نم  تما  رد  نید  نایاوشیپ  ناماما و  وا  لسن  زا  دروآ و  دـهاوخ  دوجوب  وا  زا  ارم  لسن  یلاـعت  يراـب  تاذ  و  تکرب ، 

یمن یلاخ  نانآ  دوجو  زا  هاگچیه  ار  نیمز  و   ) دـهد یم  رارق  ناکما  ملاع  ضرا  رد  دوخ  هجح  ار  ناشیا  دـنوادخ  یعیرـشت  یحو  ءاـضقنا 
دیدرگ و کیدزن  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  تدالو  ماگنه  هکنآ  ات  دوب  تلاح  نیا  رد  ع )   ) هجیدخ هتسویپ  هک  دراد  يراب  دراذگ . )

ناشیا دنوش .  رـضاح  وا  دزن  هک  داتـسرف  يدصاق  مشاه  ینب  ءاسن  شیرق و  نانز  يوسب  تهج  نیدب  دومن .  ندیئاز  عقوم  ساسحا  دوخ  رد 
تورث لام و  دـقاف  ریقف و  هک  بلاطوبا  میتی  دـمحم  اب  ام  لیم  فالخ  رب  یتفریذـپن و  ار  ام  هتفگ  هکنیا  هب  رظن  دنداتـسرف  ماـیپ  وا  باوج  رد 
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ماغیپ هجیدـخ  نوچ  هک  دراد  میوش .  یمن  وت  روما  هجوتم  میئآ و  یمن  وت  هناخ  هب  اـم  ببـس  نیدـب  يدـیدرگ ،  وا  نز  هدومن  جـیوزت  تسا 
تعزفف مشاه  ینب  ءاسن  نم  نهناک  لاوط  هوسن  عبرا  اهیلع  لخدذا  کلاذک  یه  انیبف  دیدرگ :  كانهودنا  نیگمغ و  رایـسب  دینـش  ار  ناشیا 
کتقیفر یه  محازم و  تنب  هیـسآ  هذه  هراس و  انا  کتاوخا :  نحن  کیلا و  کبر  لسراناف  هجیدخ  ای  ینزحت  نهادـحا ال  اهل  تلاقف  نهنم 

 : ءاسنلا نم  ءاسنلا  یلتام  كرما  نم  یلنل  کیلا  یلاعت  هللا  انثعب  بیعـش  تنب  اروفـص  وا  ءارفـص  هذه  نارمع و  تنب  میرم  هذـه  هتنجلا و  یف 
میتسه و وت  راگدرورپ  نالوسر  ام  دنتفگ  هدش و  رضاح  وا  دزن  الاب  دنلب  نز  راهچ  دید  هاگان  تلاح  نیا  رد  مالـسلااهیلع  هجیدخ  ترـضح 

محازم رتخد  هیـسآ  یمود )   ) نیا و  لیلخ :  میهاربا  هجوز  هراس  منم  تفگ  یلوا  دندومن  یفرعم  ار  دوخ  هجیدخ و  يا  میا  هدـمآ  وت  يوسب 
یلاعتقح تسا  بیعـش  رتخد  اروفـص  یمراهچ )   ) نیا تسا و  نارمع  رتخد  میرم  یموس )   ) نیا تشهب و  رد  دوب  دهاوخ  وت  قیفر  هک  تسا 

نع يرخالاو  اـهنیمی  نع  هدـحاو  تسلجف  میئاـمن :  تنواـعم  تلاـح  نیا  رب  ار  وت  میـشاب و  وت  دزن  نداز  تقو  رد  هک  تسا  هداتـسرف  ار  اـم 
قرـشا ضرالا  یلا  تطقـس  املف  هرهطم  هرهاط  مالـسلااهیلع  همطاف  هتجیدخ  تعـضوف  ءاهفلخ  نم  هعبارلا  اهیدـی و  نیب  نم  هثلاثلاو  اهراسی 

رد ناوناب  زا  یکی  هاگنآ  سپ  رونلا :  کلاذ  هیف  قرشا  الا  عضوم  اهبرغ  ضرالا و ال  قرش  یف  قبی  مل  هتکم و  تاتویب  لخد  یتح  رونلا  اهنم 
سپ دـنتفرگ .  رارق  شرـس  تشپ  رد  یمراـهچ  وا و  يور  شیپ  رد  یموـس  پـچ و  بناـج  رد  يرگید  تسـشن و  هجیدـخ  تـسار  بناـج 

هکیروطب دیدرگ  عطاس  وا  رون  نیمز  رد  درک  یلجت  دـیدرگ و  دـلوتم  نوچ  دـمآ و  ایند  هب  هزیکاپ  كاپ و  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح 
هکنآ رگم  دنامن  یعضوم  تفرگ و  ارف  ار  ملاع  رـسارس  ناهج و  برغ  قرـش و  وا  رون  یلجت  قارـشا و  دیادرگ و  نشور  ار  هکم  ياه  هناخ 

دنتـشاد و تسد  رد  تشهب  زا  یتـشط  یقیربا و  کـی  ره  دـندمآ و  رد  هناـخ  نآ  هب  نیعلاروح  زا  رفن  هد  هک  دراد  دـش .  نشور  رون  نآ  زا 
هماـج داد و  وشتـسش  رثوک  بآ  هب  تشادرب و  ار  همطاـف  دوـب  هجیدـخ  يور  شیپ  رد  هک  ینز  نآ  سپ  رثوـک .  بآ  زا  دوـب  وـلمم  اـهقیربا 

هماج دیچیپ و  نآ  زا  هماج  کی  رد  ار  همطاف  ترضح  هاگنآ  دوب و  رتوبشوخ  ربنع  کشم و  زا  رتدیفـس و  ریـش  زا  هک  دروآ  نوریب  يدیفس 
ص  ) هللا لوسر  یبا  نا  و  هللا )  الا  هلا  نا ال  هداهشب (  مالـسلااهیلع  همطاف  تقطنف  دروآ :  رد  نخـس  هب  ار  وا  سپ  دینادرگ  وا  هعنقم  ار  رگید 

ناشیا مانب  ار  کی  ره  درک و  مالس  ناوناب  نآ  زا  کی  ره  رب  سپس  طابـسالا . ) دیـس  يدلو  نا  ءایـصوالا و  دیـس  یلعب  نا  ءایبنالا و  دیـس  ( 
همطاف ترـضح  تدالو  هب  دـنداد  راشب  ار  تشهب  لها  دـندش و  نادـنخ  یتشهب  نایروح  دـندرک و  يداش  راهظا  ناوناـب  نآ  سپ  دـناوخ . 

کئالم و نآ  زا  رتشیپ  هک  دیشخرد  يرون  نامسآ  رد  نیرخالا و  نیلوالا و  نم  نیملاع  ءاسن  هدیـس  تنج و  لها  ءاسن  هدیـس  مالـسلااهیلع 
باطخ همرکم  هجیدـخب  هسدـقم  ناوناب  نآ  سپ  مالـسلااهیلع :  ءارهزلا  تیمـس  کلاذـلف  دـندوب .  هدرکن  هدـهاشم  يرون  نانچ  ناگتـشرف 

وا هداد  تکرب  یلعا  ءدبم  یلاعتقح و  سدقا  تاذ  تسا  تکرب  اب  هیکز و  هرهطم و  هرهاط و  هک  ار  رهگ  الاو  رتخد  نیا  ریگب  دـنتفگ  هدومن 
همطاف ترـضح  هک  دراد  و  تشاذگ :  وا  ناهد  رد  ار  دوخ  هنیـس  يداش  یلاحـشوخ و  لامک  رد  مالـسلااهیلع  هجیدخ  سپ  ار  وا  لسن  ار و 

هک درک  یم  ومن  ردـقنآ  یهام  ره  رد  دـننک و  یم  ومن  هام  کی  رد  رگید  لاـفطا  هک  درک  یم  دومن  ردـقنآ  يزور  ره  رد  اـهیلع  هللا  مـالس 
رهوش رب  و  س )   ) ارهز همطاف  ترـضح  ردـپ  رب  و  س )   ) ارهز همطاف  ترـضح  رب  ادـخ  درود  تاولـص و  لاـسکی :  فرظ  رد  رگید  لاـفطا 

هللا مالـس  ارهزلا  ۀـمطافلا  ترـضح  تدـلو  ادمرـس .  ادـبا و  الزا و  س )   ) ارهز همطاف  ترـضح  نادـنزرف  رب  و  س )   ) ارهز همطاف  ترـضح 
تداعس و اب  تدالو  ربتعم  خیرات  نینس :  سمخب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ثعبم  دعب  اهنم  نیرـشعلا  موی  هرخالا  يدامج  یف  امهیلع 

دمحم تبترم  یمتخ  ترـضح  هب  یهلا  یئاطعا  رثوک  رهگ و  الو  رتخد  تافـص ،  یتوهال  همطاف  ترـضح  توکلم  کلم و  هکلم  تکرب  اب 
خیـشلا ینابر  همالع  موحرم  تسا .  هدرک  طبـض  ص )   ) ربماـیپ ثعب  زا  دـعب  مچنپ  هنـس  رخـالا  يداـمج  متـسیب  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

یفطصملا تنب  دالیم  يدامج  نم  نیرـشعلا  هتلیللا  دالیملا  هتلیل  نم  اذبح  ای  يردلا )  بکوک  زا   : ) تسا هدورـس  وکین  یناردنزاملا  يدهم 
 ( (ص دمحا یبنلا  تنب  تدلو  ذا  ص )   ) دمحم اهبرـس  هلیل  ای  ءارهز  هیکز  همطاف  ءاروح  هیـسنا  هدیـس  لوتب  هرهاط  هقیدـص  ص )   ) لوسرلا

یلع تناک  هکیلم  هکمب  هجیدخ  اهالاو  نم  نیع  ترق  كاذک  اهانبا  نم  نویعلا  ترقو  رشحملا  یف  هعیفش  اهنال  رشبلا  بولق  رـس  داه  دالیم 
الع و دـق  یبنلا  نصغ  قوشا  یحـض و  دـق  هلالا  رون  ع )   ) نسحلا نیـسحلا و  ما  اهتنبب  نمزلا  يدـم  ترخف  ول  اهل  تقح  هکیرالاو  شیرعلا 
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لیدـنق ناک  دـق  اهرون  یلعلا و  تاومـسلا  قابطا  رانا  یحـض  اهئایـض  قافالا  لکب  راهزالاب  كاذـک  هبیط  راونـالاب و  هکم  تقرـشا  قاروا و 
ءارهز همطاف  ترضح  توکلم  کلم و  هکلم  تمعن  رد  یناهفصا  يافـص  میکح  ینابر  میکح  قحلا  ءایربکلا  شرع  قاس  یف  اقلعم  ءایـضلا 

یجاجز تسا  یتوکلم  غرم  توقای  هدوس  افـص  رولب  رغاس  رد  توهال  مخ  زا  زیرب  هنادـکی  رهوگ  يا  تسا :  هدورـس  یلاع  اهیلع  هللا  مالس 
ادخ تآرم  ولول  هدزای  فدص  يربک  هقیدص  توترف  می  هن  رهگ  حدم  یم  مشون  توسان  هطخ  رد  هک  تسا  یتوربج  توق  توق  دـهد  هک 

نادب هک  ص )   ) دمحم دولوم  دیدحت  تسا ز  نورب  تاذـلاب  هک  هولج  نآ  دـیرجت  هصرع  رب  هدز  تمـصع  همیخ  شک  دـیحوت  هتکن  هملاع 
صقن زک  دجمم  تاذ  نامز  قوف  ناکم  يالب  وش  نت  تفه  نآ  لماح و  نز  راچ  نیز  دیلاوم  هس  نیا  دیدپ  هدرک  يدـحا  تاذ  دـیبات  هردان 
دلخم دـلخ  زک  هحئار  ناک  هعفاش  نآ  دیـشم  رـصق  وا  تمـصع  مرح  قاط  دـیوم  قاط  یلو  تفج  یبن  دـنزرف  درجم  تسا  یناکم  یناـمز و 
تمایق داز  شدق  دیلوت  هک ز  یلخن  تماما  لخن  ودـب  دـیلابب  هک  یلـصا  تماقا  لصا  ببـس  اروح  هیـسنا  وا  رد  كاخ  زجب  دـنباین  دـنیوج و 

هن لوا  رداص  رثا  لک  دنـس  رـس  وج  بل  رـس و  یلو  ناتـسب  تحاس  رد  تماـق  هتخارفا  یبوط  یبن  غاـب  رد  تمارک  رحب  رهگ  ناـفرع  هنیجنگ 
یهب ناجیـشخ  هراچ  نیا  زا  رتالاب  لیخم  موهوم و  هیاپ ز  شدوب  رترب  لتخم  هلحرم  نیا  رد  ریپ  کلف  سفن  لطعم  كاـپ  رثا  کـی  رد  لـقع 

هتخورفا مدرم  ام  هک  يآ  زاب  مگ  درخ  وت  رد  يو  هییهولا  ما  يا  ما  يدوب  ار  ادخ  میدینـشن  گره  وت  هن  دبنگ  نیا  زا  رتالاو  هلحرم  دـص  لب 
وت رد  ادـخ  فاصوا  وریخ  ددـنخ  لگ و  كاخ  زا  دفکـشب  ات  مسبت  يامنب  دـمآ  ناج  هب  وت  یب  لد  مدرم  هدـید  رب  تمیناشن  هدـید  رب  مجنا 

یهگ دیـشروخ  یهاش  تعلط  هنیئآ  تمدـق  ات  رـس  یهانتمان  تتفـص  یهانتم  تتاذ  یهلا  مولعمب  تسا  طیحم  وت  ملع  یه  اـمک  تسادـیوه 
هک تسادـیپ  وت  يور  نوچ  تسین  کمـس  هب  امـس و  هب  تیور  وچ  دیـشروخ  وپاـکت  تساراـین  وت  دنمـس  درگ  اـب  یهاـمب  هاـگ  همب  تفاـت 

تیبوخب هک  ناسنا  هداز  يا  تسین  کمن  ناک  رد  وت  نیریـش  بل  روش  تسین  کش  وت  قاشع  هنیـس  رد  وت  قشع  زا  تسین  کـلف  دیـشروخ 
هک هرطق  نم  مراد  هلـسلس  ناج  ندرگ  رب  وت  قشع  زا  مراد  هلدـکی  یلد  دـیحوتب  وت  اب  نم  وهایه  نینوکب  تساپ  رب  وت  قشع  زا  تسین  کلم 
وت ياپ  يا  وه  مرح  يانف  هب  میاشگ  راب  ات  مراد  هلفاق  ورشیپ  ار  وت  قشع  نم  مراد  هلـص  مشچ  وت  تایانع  رهب  زا  مراد  هلـصوح  نوزف  رحب  زا 
يا ار  افص )  ) زادنیم هدننیب  هدید  زا  ار  ادخ  ریگ  افص  تسد  ادخ  تسد  يا  ار  اپ  فک  نایاسب  هتسخ  نم  قرف  رب  ار  امس  دیـشروخ  هدز  ولهپ 

فـصو رثا و  لعف و  وت  هب  یناف  تآرم  وت  يوکین  خر  ار  ادـخ  تاذ  يا  وزاب  توق  لد و  توق  نت و  مارآ  ار  ام  وت  تسد  ددـم  زا  دوب  هکنآ 
هک يارـسب  تاجاح  هدـنرآ  رب  وت  يا  ارم  تاجاح  تابارخ  هاشنهـش  وت  يا  قح  هگرد  رب  تابثا  وت  شیپ  دوب  شیورد  نم  یفن  تاذ  نآ  رد 

یهاش وت  هدنمرـش  هدـنب  یگمه  ملاع  یهاـم  وت  وچ  دوبن  تردـق  کـلف  ردـنا  یهلا  ءامـسا  مظعا  یتفـص  ره  رد  وراد  تمـشح  دوب  درد  زا 
وکشن کب  انا  ارهزلا  همطاف  ای  یهانپ  يذالم و  ینصح و  وت  ریغ  هن  یهاگن  فاطلا  رد  زا  جاتحم 

مراهچ قارشا 

هدرک تیاور  نایبظ  هب  سنوی  زا  ربتعم  دنسب  هیوباب  نبا  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  هینک  باقلا و  ءامـسا و  نایب  مراهچ :  قارـشا 
يادـخ دزن  تسا  مسا  هن  ار  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  هک  هدومرف  مالـسلا  هولـصلا و  هیلع  قیاقح  فشاک  قداص  ترـضح  هک  تسا 

هیلع قداص  ترـضح  هاگنآ  ءارهزلا . ) هثدـحملا و  هیـضرملا و  هیـضارلا و  هیکزلا و  هرهاطلا و  هکرابملا و  هقیدـصلا و  همطاـفلا و  لـجوزع 
دومرف ترضح  نم .  دیـس  يا  نآ  ینعم  زا  ارم  هدب  ربخ  دومن  ضرع  سنوی  ع )   ) همطاف ریـسفت  تسیچ  هک  یناد  یم  ایآ  هک  دومرف  مالـسلا 
يوفک ار  وا  دومن  یمن  جیوزت  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  رگا  هک  دومرف  سپس  اهیدب .  لک  زا  تسا  هدش  هدیرب  ینعی  رشلا  نم  تمطف 
فیرـش ثیدـح  نیا  هریغ )  راحب و  باـتک  زا   ) دـندوب وا  زا  دـعب  هک  اـهنآ  هن  مدآ و  هن  تماـیق .  زور  اـت  نیمز  يور  رب  ار  وا  دوبن  يریظن  و 

یلع مظعا  هللا  یلو  توکلملا  کـلملا و  ملعم  ءاـیلوالا  دیـس  نینموملاریما و  ترـضح  هکنیا  رب  تسا  عطاـق  لـیلد  عطاـس و  ناـهرب  یناروـن 
 ، لسرلاو ءایبنالا  متاخ  لک  لقع  تبترم  یمتخ  ترضح  زا  دعب  ناشیا  ءایصوا  لسر و  ءایبنا و  عیمج  زا  ءانثلا  هیحتلا و  فالآ  هیلع  یضترم 

توکلم کلم و  هکلم  تیعفرا  تیفرـشا و  تیلـضفا و  رب  تسا  ینـشور  عطاس و  ناهرب  زین  دـشاب و  یم  عفرا  فرـشا و  لـضفا و  شا  هبترم 
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هللا تاولص  یضترم  یلع  ترضح  شرهوش  زا  دعب  یفطصم و  دمحم  ترضح  ایبنا  متاخ  ردپ  زا  دعب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترـضح 
همه رد  شرـسمه  هدـیدن  وچ  قح  لیق :  ام  معنلو  قالطالا .  یلع  اوسام  هبطاق  زا  نینچمه  ناشیا و  ءایـصوا  لسر و  ءایبنا و  لک  زا  اـمهیلع 

 ( س  ) همطاف ترـضح  هب  هک  یتیانع  زا  یلعا  ءدـبم  یلاعت و  قح  سدـقا  تاذ  دروآ  ردـیح  تقلخ  شدـمآ  مزال  بجاو و  نآ  زا  تانکمم 
هلا قش  همطاـفل   ( ص  ) یبنلا لاـق  هک  هدـمآ  ربمغیپ  لوق  زا  ربتعم  تیاور  رد  هکناـنچ  تسا .  هدومرف  قتـشم  دوخ  مسا  زا  ار  وا  مسا  هتـشاد ، 
هک تسا  عطاس  لیلد  ناهرب و  ینارون  فیرـش  ثیادـح  نیا  راحب ج 43 ) زا   ( ) همطاف تنا  رطافلا و  وهف  هئامـسا  نم  امـسا  همطاف  اـی  کـل 

هکلم نآ  تمصع  رب  تلالد  ثیدح  نیا  تسا و  یبوبر  يایلع  تافص  يالجم  یهلا و  يانسح  ءامسا  رهظم  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح 
لاعتم يادـخ  هک  هدـیدرگ  نهربم  تباث و  همکحم  هنقتم  هلدا  هیلقع و  هیهارب  اب  هیلاعتم  تمکح  مالک و  ملع  رد  هچ  دراد  توکلم  کلم و 

 . تسا هیلالج  هیلامج و  توعن  هیلاـمک و  تافـص  عیمج  عماـج  تسا و  صئاـقن  بویع و  لـک  زا  يربم  هزنم و  یهولا  لـالجلا  يذ  تاذ  و 
صقن رگم  دشاب  صقاون  بویع و  لک  زا  يربم  هزنم و  ناهرب  لقع و  مکح  هب  تسیاب  یم  تسوا  ءامسا  تافص و  رهظم  هک  یسک  نیاربانب 

زا همطاف  قاقتـشا  و  ع )   ) همطاف ریـسفت  رد  رـشلا ) نم  تمطف   ) هلمج زا  دافتـسم  سپ  تسا .  دوجولا  نکمم  دوجو  مزاول  زا  نیا  هک  ناکما 
نوچ صئاقن و  بویع و  رورـش و  عیمج  زا  تسا  همطنم  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  هکنیا  رب  تسا  عطاـق  لـیلد  رطاـف )  ) كراـبم مسا 
هدوب نوئـش  مامت  رد  تـالامک  لـک  هب  فصتم  مراـکم و  نساـحم و  عیمج  ياراد  تاریخ و  عیمج  دـجاو  هک  تسا  مزـال  سپ  تسا  نینچ 

 ( س  ) همطاف تسا  هیبوبر  تافص  تاذ و  هنیئآ  تآرم و  هیهلا و  ءامـسا  لک  رهظم  س )   ) همطاف هکنآ  لاح  دشابن و  نینچ  هنوگچ  و  دشاب . 
 . تسادـخ لامج  رهظم  س )   ) همطاـف تسادـخ .  تردـق  رهظم  س )   ) همطاـف تسادـخ .  ملح  رهظم  س )   ) همطاـف تسادـخ .  ملع  رهظم 
مع هللا  لاون  الا  اهلاون  قوف  سیل  لاون  اهل  هلالج و  لج  هللا  لالج  الا  اهلالج  قوف  سیل  لالج  اهل  و  تسادـخ .  لـالج  رهظم  س )   ) همطاـف
مک يرآ  لالجلا  تاحبس  نم  تقرتح  اهبجح ال  نم  هرکفلا  تندول  لاجم  شدوبن  دنار و  یسب  لقع  قیرط  شدوبن  تفر و  یـسب  مهف  هلاون 
هب دناوبت  هک  تسا  یـسک  مک  دیامن و  لصاح  تفرعم  اهانتکا  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  يالعا  ماقم  قفا  هب  دـناوتب  هک  تسا  یـسک 

ماهفالا يوذ  ماهفا  يرایح و  لوقعلا  يوذ  لوقع  ترـضح ،  نآ  تفرعم  ماـقم  رد  اریز  دسانـشب .  ار  س )   ) همطاـف ترـضح  تینارون  ماـقم 
زا س )   ) همطاف هک  دـیاین .  كاردا  هطیح  رد  هک  تسا  الاب  يردـقب  یمظع  يوناب  نیا  هخماـش  هبترم  تمظع  نءاـش و  تعفر  تسا  یعرص 

ترـضح قیاقح  فشاک  ناسل  زا  ربتعم  ثیدح  رد  دیامن ؟  ردقلا  هلیل  كاردا  یـسک  دناوت  یم  رگم  تسا و  ردـقلا  هلیل  نطاب  تقیقح  رظن 
فرع نمف  هللا )   ) ردـقلا همطاف و  هیلیللا  ردـقلا :  هلیلا  یف  هانلزنا  انا  تسا  هدومرف  هک  هدـش  لقن  نینچ  مالـسلا  هولـصلا و  هیلع  قداـص  ماـما 

(65  ( ص  ) یسلجم ج 43 همالع  راحب  زا   ) اهتفرعم نع  اومطف  قلخلا  نال  همطاف )   ) تیمس امنا  ردقلا و  هلیل  كردا  دقف  اهتفرعم  قح  همطاف 
اب ردـقلا  هلیل  تاهاضم  هباشت و  هب  تبـسن  فیرـش  ثیدـح  نیا  روحم  ار  تمکح  ملع و  ضرع  نانیـشن  یـسرک  تفرعم و  نافرع و  بابرا 

يدـحا يارب  یهولا  تاذ  هنکب  یهانتکا  تفرعم  هک  يروطنامه  هکنآ  هلمج  زا  تسا .  یتاـهیجوت  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  ترـضح  دوجو 
ردقلا هلیل  تقیقح  هکیروطنامه  تسین و  ریذپ  ناکما  يدـحا  يارب  زین  تافـص  یتوهال  همطاف  تاذ  هنکب  یهانتکا  تفرعم  تسین ،  روسیم 

لک قرفی  اهیف  هدمآ  نآرق  رد  ردـقلا  هلیل  نءاش  رد  هکیروطنامه  و  تسا .  لوهجم  قلخ  رب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  تلزنم  و 
عقاو رد  سپ  مدرم  يارب  تسا  وگلا  هوسا و  هکنیا  تهج  زا  اهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  ترـضح  دوجو  زین  ناـخد ،  هروس  هیآ 4 -  میکح  رما 

ردـقلا هلیل  یف  هانلزنا  انا  مکح  هب  ینآرق  وس  تایآ و  يارب  زا  تسا  فرظ  ردـقلا  هلیل  هکیروطنامه  زین  و  تسا .  لـطاب  زا  قح  قیرفت  نازیم 
هینارون تایآ  يارب  تسا  فرظ  ءاعو و  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  دوجو  روط  نیمه  تسا  هدش  لزان  ردق  هلیل  رد  نآرق  هچ  ردقلا  هروس  هیآ 1

 . دنشاب یم  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ینعی  راوگرزب  نآ  هیرذ  لسن و  همه  هک  راگدرورپ  تافـص  ءامـسا و  همات  رهاظم  راهطا و  همئا  هیدوجو 
تسا و همئالا  ما  هک  تسوا  تسا و  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ياهرهوگ  ءاعو  ناماما و  همه  دوجو  فرظ  ارهز  همطاف  دوجو  فدص  اریز 
هب هدومن و  روهظ  یلجت و  یمطاف  ردقلا  هلیل  فرظ  رد  یبوبر  عقص  زا  هک  دنتسه  یهلا  ياربک  هیآ  کی  ره  قطان و  هللا  مالک  دوخ  ماما  ره 
هک دـیدرگ  لزان  س )   ) همطاف ترـضح  رب  یهلا  قیاقح  عیمج  يوتحم  ینارون  یفحـصم  هکنیا  هب  اـفاضم  دـنا .  هدـش  لزاـن  رگید  تراـبع 

س)  ) ارهز همطاف  ترضح  امن  دزیا  www.Ghaemiyeh.comهنیئآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 111زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


مهیلع نیموصعم  همئا  هدافتـسا  دروم  هشیمه  فحـصم  نآ  تسا و  يوطنم  هکراـبم  فیحـص  نآ  رد  دـبا  اـت  لزا  زا  رارـسا  موـلع و  عـیمج 
هلیل ردقلا  هلیل  هباشت  هلمج  زا  و  تسا .  دوجوم  ءادفلا  هلانحاورا  يدهم  رصع  یلو  ترضح  دزن  هفیرـش  هفیحـص  نآ  هعاسلا  هدوب و  مالـسلا 

تاجاح هیعدا و  هک  تسا  ردـقلا  هلیل  رد  تسا و  هینابر  تاقارـشا  تاکرب و  تاضویف و  هیفطل و  ءامـساب  هیهلا  هصاـخ  تاـیلجت  هصوصخم 
هللا مالـس  ءارهز  همطاف  ترـضح  تیانع  لیذ  هب  نامیا  اب  تاقولخم  ناگدـنب و  لسوت  اب  زین  دـسر ،  یم  تباجاب  یهولا  راـبرد  رد  ناگدـنب 

تسا و هللادنع  هیجو  هللا و  رهظم  عبساو و  تمحر  باب  عقاو  رد  تسا و  ینابر  هیمیحر  تمحر  یلجتت  فرظ  يونعم و  ردقلا  هلیل  هک  اهیلع 
هیلع هللا  یلص  دمحم  تبترم  یمتخ  ترضح  هب  یهلا  یهانتمان  ریثک  ریخ  عبنم  یهلا و  یئاطعا  رثوک  قادصم  رهـش و  فلا  نم  ریخ  قادصم 

لسوتیل دبای و  افـش  نادنمدرد  ياهدرد  اور و  ادخ  دزن  س )   ) ارهز همطاف  ترـضح  تطاسو  هلیـسوب و  نادنمتجاح  تاجاح  تسا ،  هلآ  و 
هللا نحن و  مالـسلا :  هولـصلا و  هیلع  قداصلا  لاق  امک  تسا  نآ  یـساسا  طرـش  مهقحب  افراع  نانآ  ترایز  تیالو و  تمـصع و  نادناخ  هب 

ءامسا میئام  دومرف :  توکلملا  کلملا و  هل  فشکنا  يذلا  قیاقح  فشاک  انتفرعمب  الا  المع  دابعلا  نم  هللا  لبقی  یتلا ال   ) ینـسحلا ءامـسالا 
مهناـسل نع  لـیق  و  تینارون )  ماـقم  هب   . ) اـم تفرعم  هب  رگم  دوش  یمن  عقاو  لوبق  دروم  ناحبـس  دـنوادخ  دزن  نادـنب  لـمع  یهلا  يانـسح 

بجاو رهظم  مه  میتانئاک  مسلط  جـنگ  ام  میهلا  هماـن  هخـسن  اـم  میتافـص  هلمج  رهظم  اـم  میتاذ  ياـمن  ناـهج  ماـج  اـم  مهیلع :  هللا  تاولص 
تاهج و نوریب ز  میناکم  رد  ناکم و  رترب ز  میتالمجم  عیمج  لیـصفت  مینوک  ود  لمجم  هک  دـنچ  ره  میتانکمم  ناج  ینعم  مه  میدوجولا 
هک ایب  هدرم  وگ  میتاجن  ار  فیحن  سوبحم و  میئافـش  ار  فیعـض  رامیب و  میتالکـشم  عیمج  فاـشک  میمولع  هلمج  يداـه  اـم  میتاـهجت  رد 

ناگدنناوخ دـنک  یم  دـیکا  هیـصوت  فلوم  میتاود  ام  هک  رذـگم  ام  زا  يوج  اود  هدیـشک  درد  يا  میتارف  ام  هک  ایب  هنـشت  وگ  میـشخب  حور 
بتک ریاس  یمق و  نانجلا  حیتافم  باتک  رد  هک  لسوت  ياعد  ندناوخ  زا  دشاب -  هچ  ره  هعورـشم -  تجاح  ماقم  رد  هشیمه  هک  ار  مرتحم 

ياـعد نیا  تسا و  هدیـسر  هبرجت  هب  هدـنراگن  يارب  اـهراب  دـیفم و  رایـسب  عیرـس و  نآ  تباـجا  رثا  اریز  دـنیامنن .  تلفغ  تسا  ربتعم  هیعدا 
متاخ ترضح  تیالو  تماما و  جرب  رین  نیمهدزاود  هب  عورش و  تمحر  ربمغیپ  تبترم  یمتخ  ترـضح  هب  لسوت  زا  هباجالا  عیرـس  ینارون 

ای ارهزلا  همطاف  ای  ترابع  نیاب  تسا .  جردنم  العد  نآ  رد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  هب  لسوت  ددرگ و  یم  متخ  رصع  یلو  ءایصوالا 
هیجو ای  انتاجاح  يدی  نیب  كانمدق  هللا و  یلا  کی  انلـسوت  انعفـشتسا و  انهجوت و  نانا  انتالوم  انتدیـس و  ای  لوسرلا  نیع  هرق  ای  دـمحم  تنب 

هللا مسا  تلادع  دیـشروخ  تیهولا  خرچ  رب  تلالج  دقعلا  هطـساو  ابجنلا  ما  تلاسر  جرد  رهگ  يربک  هقیدص  هللادـنع .  انل  یعفـشا  هللادـنع 
هولج رد  یهلا  راونا  دوب ز  یلزا  شرون  ناهرب  هدزای  اب  ینادزی  تجح  کی  تلاح  هدزای  رد  یتوعـال  رهظم  کـی  تلالـض  وید  ررـش  مظعا 

دیارایب هک  یخاش  یهلا  رابرپ  هخاش  يده  غاب  رد  یهلا  رادیب  هدید  وا  هدید  ود  یهلا  رارـسا  شخر  زا  نایع  دیدرگ  یهلا  راثآ  هب  دوب  يرگ 
وت يابیز  هرهچ  يا  ردیح  رسمه  يو  ربمغیپ  رتخد  يا  رهظم  حور  يو  ینارون  رکیپ  يا  رهظم  هدزای  اب  هنیآ  قح  رهظم  يا  نافرع  هویم  وا  زا 

ياهمان ار  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  يراب  ناحبـس  تیآ  يا  دـیحوت و  لکیه  يا  رواد  ترـضح  هنیئآ  يا  همطاف  يا  رـشحم  شیارآ 
هفیرش ءامسا  نیا  هب  ترضح  نآ  هیمست  هک  ءارهز  هیـضرم و  هیـضار و  هیکز و  هرهاط و  هثدحم و  هکرابم و  هقیدص و  دننام  تسا  يرگید 
هعست همطافل  مالـسلا :  هیلع  هلوق  هروکذملا  هیاورلا  یف  حرـص  امک  تسا ،  لاعتم  دنوادخ  نییعت  هب  یلاعت و  هناحبـس و  هللا  تبناج  نم  همه 

صونم ریغ  یخرب  صونم و  یـضعب  هک  تسا  راوگرزب  نآ  يارب  رایـسب  هریثک و  باقلا  ءامـسا و  اما  و  ثیدـحلا .  لجوزع  هللا  دـنع  ءامـسا 
هدـش و هدورـس  هتخیر و  مظن  بلاق  رد  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  تعن  رد  هک  يا  هفیرـش  باـقلا  زا  یخرب  تسا  هلمج  نآ  تسا و ز 
اهیبا و ادف  اهادف و  یـسفن  هریـسی  هذـبن  اهنم  تمظن  هریثک  یفطـصملا  تنب  باقلا  تسا  رارق  نیا  زا  رابر  رد  راعـشا  نآ  تسا و  یلاع  قحلا 

همیلس هرباص  همرتحم  هبیبح  هفیرش  هدیشر  هعناق  هفیفع  هدیهـش  همیحر  همیرک  ءارذع  هبناح  هیرون  ءاروح  هیـسنا  هدیـس  اهینب  عم  یلولا  اهلعب 
هفیلح يوکـش  ریغب  يولبلا  هلماـح  همظعم  هلیلج  هلیمج  همـشتحم  هروظنم  هنوـمیم  هموـلظم  هبوـصغم  هموـصعم  همیلع  هملاـع  هیفـص  همرکم 
تنب ءاـسنلا  هدیـس  هرهطملا  هنجلا و  هحاـفت  ریخلا  ما  هاـصعلا  هعیفـش  هوـبنلا  هیآ  يدـلا و  نکر  هوفـصلا  تنب  هللا و  هبیبـح  يوـقتلا  هداـبعلا و 
همیهف هیقب  اذک  هبلق  هجهم  همیکح  هلیقع  همیهف  هیقب  اذک  هبلق  هجهم  هعـضب  یفطـصملا و  نیع  هرق  يدهلا  نطوم  اهبر و  هوفـص  یفطـصملا 
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نیطبـسلا هدـلاو  هنانالا  هقیفـشلا  هربلا  هنانح  هفور  هفوطع  هماوص  هرباص  هیک  اـب  هماوق  هدـهاز  هدـباع  همیکح  هبورکم  هنوزحم  همیکح  هلیقع 
هیلو دوجلا  فرـشلا و  رحب  هرد  دوجولا  هدالق  هطـساو  ءاضیب  هرد  اهیبا  حور  ءارغ  هرغ  مامت  ردب  یـصولا  هجوز  يوامـس و  رون  یبنلا  هحود 

لالجلا هزعلا و  هرهوج  لامکلا  ملعلا و  رحب  هرد  ءاـنبالا  فرـش  ءاـبالا  لاـمج  ءامـسا  ملاـع  یف  هنیکم  هللا  نیع  یحولا و  هنیما  هللا  رـس  هللا و 
تلص نم  هنبا  هکرابم  هلیل  ردق  هلیل  هجاحلا  لهال  لامالا  هبعک  هجاجزلا  هللا و  رون  هاکشم  هیلعلا  رثاملا  هعومجم  هینسلا  رخاخملا  یحر  بطق 

تایبالا هذـه  ربقلا  یفخ  قحلا  هتبوصغم  ردـصلا  ضیـضر  علـضلا  هروسکم  همظعلا  رـس  لحملا  هتیلاع  همظعملا  اهما  بلق  رارق  هکئـالملا  هب 
یلعلا تاوامسلا  رطاف  ای  مهللا  کناحبـس  هیمطافلا :  صئاصخلا  بحاص  رقاب  دمحم  الم  ینابرلا  ققحملا  لاق  همـصاعلا .  هنجلا  نم  هینارونلا 

رهظملا وـه  نوـکی  یتـح  كروـنب  کمـسا  تبهوـف  كروـن  نم  هتققتـشا  کمـسا و  نم  امـسا  ترطف  يذـلا  تنا  يوـنلا  بحلا و  قلاـف  و 
یه رطافلا و  انا  یلعالا :  ءالملا  یف  تیدان  کئاما و  هدیسل  همورا  رونلا  کلاذ  کئامسا و  هلمجل  هموثرج  مسالا  کلاذ  تلعجف  كروهظل 

لامک لک  كریغ و  هلا  كروهظ و ال  اهروهظ  كرون و  اهرون  کمسا و  اهمساف  همتاخلا  یلا  هحتافلا  نم  ءایـشالا  ترهظ  اهرونب  همطاف و 
تانوعرلا نع  هموطفم  هیمطافلا  صئاصخلاب  اهتصصتخا  هتیرـشبلا و  تارودکلا  نع  اهتمطف  ترطف  املف  كدوجو  لظ  دوجو  لک  کلظ و 

هنک نع  اومطف  ساـنلا  اـهکاردا و  نع  لوـقعلا  تزجع  ثیحب  هیـضرملا  لـئاصخلا  نم  هعوـمجم  صئاـقنلا  عـیمج  نع  اـهتهزن  هیرـصنعلا و 
هردـس هناحیر  نیقفاخلا  یل  هللا ع  جـجح  ربکا  نیطبـسلا و  ما  هروصنملا  همطافب  هیوامـسلا و  هیرونلاب  كالفالا  یف  كالمالا  اعدـف  اهتفرعم 

یتلا ءاروحلا  هیسنالا  یطسولا و  هولصلا  يربکلا و  میرملا  یمظعلا و  هدیعسلا  یضمرا و  هللا  رـس  یقثولا و  هورعلا  يوقتلا و  هملک  یهتنملا و 
ما ءاضیبلا  هرحلا  ءارذـعلا و  لوتبلا  یـصقت :  اهلـضاوف ال  یـصحت و  اهلئاضف ال  نا  اهانث و  یـصحا  فیک  و  یلوالا :  نورقلا  تراد  اهتفرعمب 

همطاف ترـضح  يارب  اهینب .  اهلعب و  اهیبا و  یلع  اـهیلع و  هللا  مالـس  ءارهزلا  همطاـف  هقیدـصلا  ءاـیبنالا  هتکلم  اـهینب  اهتعیـش و  هدیـس  اـهیلا و 
نآ اریز  ءامـسالا  ما  هریخلا و  ملا  باـتکلا ،  ما  موـلعلا ،  ما  لـئاضفلا ،  ما  تسا  هـلمج  نآ  زا  تـسا و  يا  هددـعتم  ياـه  هـینک  مالـسلااهیلع 
ياه هبنک  باقلا و  زا  یهام و  وت  وچ  دوبن  تردق  کلف  ردنا  یهلا  ءامسا  رهظم  یتفـص  ره  رد  تسا .  یهلا  ینـسح  ءامـسا  رهظم  ترـضح 

ترضح تبناحور  ماقم  تهج  یبرم  موقم و  ترضح  نآ  هچ  اهیبا  ما  همئلا و  ما  نسحملا ،  ما  نیسحلا ،  ما  نسحلا ،  ما  تسا  ترـضح  نآ 
هدومن هلاسر  نیمه  نمض  ار  تقیقحت  نیا  فلوم  تسا و  یشرع  رین  قیقحت  هب  جاتحم  مهم  بلطم  نیا  حیرشت  نایب  تسا و  تیبترم  یمتخ 

 . تسا

مجنپ قارشا 

یلاع ربمغیپ  مانالا  ریخ  ترضح  كرابم  ناسل  زا  ماظن  زجعم  مالک  نیا  رودص  رد  اهیبا  ما  روحم  یشرع  رین  قیقحت  نایب  رد  مجنپ :  قارـشا 
چیه ياج  اهیبا ) ما   ) هب اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  توکلم  کلم و  هکلم  شرهگ  الاو  رتخد  هراـبرد  راوگرزب  نآ  ریبعت  ماـقم و 
همه كاردا  عسو  رد  مهم  هتکن  نیا  مهف  یلو  تسا .  هدش  تیاور  هتفگ  نیا  هصاخ  هماع و  هیحان  زا  هک  اصوصخم  تسین .  دـیدرت  کش و 
نیا هک  تسا  ملـسم  دـشاب ؟  ردـپ  ردام  يرتخد  دوش  یم  هنوگچ  تفگ  یهاوخ  نافرعلاو  هتمکحلا  یف  نوخـسار  يارب  رگم  تسین ،  سک 

تفوطع و باب  زا  زین  دوش و  ریبعت  هیفرع  ياه  هتفگ  زا  ات  هدوبن  تبحم  زاربا  راهظا و  ضحم  اـهیبا ) ما   ) شرتخد هراـبرد  مرکا  ربمغیپ  هتفگ 
اب مارتحا  ماـقم  رد  ص )   ) ربمغیپ هک  تفگ  دوش  یمن  مرداـم و  دـیوگب  هک  تسین  راوازـس  ترـضح  نآ  زا  ریبعت  نیا  شرتخد  هب  یناـبرهم 

ردام هلزنم  هب  ای  ردپ  ردام  دـشاب  ردـپ  مارتحا  دروم  رایـسب  دـنچ  ره  اریز  تسا ،  هدومن  یـشیامرف  نینچ  شرتخد  هرابرد  مالک  نیا  هب  ریبعت 
هیفرع تاساسحا  نیا  رب  لمح  دومن و  یقلت  تافراعت  نیا  زا  دوش  یمن  ار  اهیبا ) ما   ) شرتخد هب  متاخ  ربمغیپ  نتفگ  سپ  دیدرگ .  دـهاوخن 

لک لقع  تبترم  یمتخ  ترـضح  سدـقم  تحاس  اریز  دومن ،  روصت  مهوت و  زاـجم  فازگ و  ارنآ  ناوت  یمن  هللااـب  ذاـیعلا  یفرط  زا  درک و 
تسا هزنم  تسا ،  دجاو  نوئش  مامت  رد  الاعفا  اقالخاو و  الاوحا  الاوقا و  ار  تمصع  هبترم  یلعا  تسا و  تمصع  همسجم  هک  ص )   ) دمحم
ناسل زا  هک  تسا  تیعقاو  نیع  تقیقح و  نایب  اهیبا ) ما   ) ریبعت رد  ماظن  زجعم  مالک  نیا  هک  تسین  يا  ههبش  هکلب  دیوگب .  فازگ  هکنیا  زا 
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نیا هدـنراگن  رظن  زا  تیعقاو  تقیقح و  نیا  قیقحت  تسا و  هدـش  رداص  اهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  ترـضح  شرتخد  هب  تبـسن  ترـضح  نآ 
دنمان تیدحا )   ) ارنآ هک  تسا  یماقم  قح  يارب  هک  روط  نیمه  تسناد  دیاب  فلوم )  رظن  زا  اهیبا ) ما   ) نایب روحم  یـشرع  قیقحت   : ) تسا

ماقم نآ  زا  دعب  و  تسا ،  فیلکت  نیوکت و  ملاع  رارسا  ندوب  ناهن  اهنآ و  رارـسا  هیهلا و  ءامـسا  تافـص و  ندوب  ناهن  قلطم و  ماقم  نیا  و 
هک يوحن  هب  تسا ،  لیـصفت  روحن  هب  قیاقح  روهظ  هلحرم  نیا  رد  تسا و  هیتافـص  هیئامـسا و  ترثک  هلحرم  نآ  هک  تیدحا )   ) تیهولا و

یلعف یلجت  قارشا و  هب  تسا  قح  روهظ  ماقم  نیا  زا  دعب  تسین ،  یـسک  یهلا  هاگرد  نابرقم  رابرد و  ناصاخ  زج  هب  راهظا  روهظ و  مرحم 
هیلک تیالو  ماقم  نینچمه  تسا -  هیدـمحم  تقیقح  لک و  لقع  لوا و  رداـص  ماـقم  ءاوتـسا  شرع  هک  دـنناوخ -  طـسبنم  دوجو  ارنآ  هک 

صاوـخ و تیـالو و  نوئـش  عـیمج  هک  بیغ  ماـقم  لوا  تسا :  روـهظ  زا  هبترم  هس  ياراد  تسین ،  يزیچ  نآ  زا  قـح  هـب  برقا  هـک  هـقلطم 
هتشر هک  تسا  ص )   ) دمحم لک  لقع  تبترم  یمتخ  ترضح  يدوجو  روط  نآ  تسا و  نجتسم  نکتسم و  بیغ  ماقم  نآ  رد  نآ  تاکرب 
دوجو بیغ  رد  همه  مالـسلا  هیلع  يدهم  تجح  ترـضح  ات  هتفرگ  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  ترـضح  زا  ترـضح  نآ  زا  هلـصفنم  ياه 

ررد نانخـس  همه  اب  ع )   ) یلع زا  مالـسلا  مهیلع  ماما  هدزاود  هیلامک  فاصوا  مامت  دـندوب  راـیغا  هدـهاشم  زا  بوجحم  دوجوم و  باـنجنآ 
یبن بیغ  هدرپ  رد  تطاسب  لامجا و  وحنب  ناشتالامک  مولع و  همه  اب  ع )   ) يدـهم مهدزاود  یـصو  ات  شتالامک  مولع و  همه  اـب  شراـب و 
همئا هکرابم  تایوه  رد  تسا  نآ  زورب  تیالو  روط  زا  مود  ماقم  دوب .  روتـسم  ققحتم و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  لوسر  مرکا و 

ءاروام مولع  دـیحوت و  لحارم  رد  نخـس  طسب  مولع و  لیـصفت  هک  تسا  ادـیپ  هکناـنچ  تسا  لوا  ماـقم  ناـمه  لیـصفت  هک  مالـسلا  مهیلع 
متاخ لوسر  ترضح  نآ  نزخم  دش ،  عورش  هک  مالسلا  هیلع  یضترم  یلع  ترـضح  زا  هلـضاف ،  قالخا  میلعت  تالکـشم و  لح  هعیبطلا و 
هیلع یلع  ماما  ترـضح  زا  دعب  راهطا  همئا  تاروهظ  میلاعت و  بیغ و  تیدحا و  هبترم  رد  نکیل  دوب .  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 

ترضح مظاک و  ترضح  قداص و  ترضح  رقاب و  ترضح  داجـس و  ترـضح  نیـسح و  ماما  ترـضح  نسح و  ماما  ترـضح  زا  مالـسلا 
مهیلع هللا  تاولـص  رـصع  ماما  رهد و  یلو  يدهم  تجح  ترـضح  ادـعب  يرکـسع و  ترـضح  يداه و  ترـضح  داوج و  ترـضح  اضر و 

زا تالامک  لئیاضف و  تمکح و  مولع و  بعـش  رهاظ و  ددـعتم  روطب  هیئامـسا  ترثک  ریظن  نانآ  همه  اـطوسبم  هک  لاونم  نیمه  هب  نیعمجا 
هللا نذاب  نیوکت  یلعف و  یلجت  فرـصت و  تروصب  تسا  تیالو  روهظ  هلحرم  موس  ماقم  دومن .  ناضیف  دوجو  ملاع  هب  هناگادـج  کـی  ره 
ماقم نیا  لالقتـسا و  ناونع  هب  هن  تسا  روظنم  هیهلا  تفالخ  ناونع  هب  هک  تصـسا  یهیدـب  تسا و  عنـص  ماقم  هک  تاـنئاک  همه  رد  یلاـعت 

هب هقلطم  هیلک  تیالو  ماقم  هک  دـش  مولعم  اجنیا  ات  تسا :  تیـشم  هبترم  لعف و  ماقم  طـسبنم  دوجو  هکیناـنچمه  تسا  تیـشم  روهظ  هبترم 
کی تیالو  هک  دش  مولعم  زین  و  دشاب ) .  یم  یلعف  یلجت  ماقم  تیدحا و  تیدحا و  زا   ) هیهلا هثالث  بتارم  نوئـش و  یلاراد  قح  تیرهظم 
یمتخ ترضح  نآ  نزخم  تسا  بیغ )  تیدحا و   ) هبترم رهظم  هک  تیالو  روط  زا  لامجا  ماقم  اما  لیـصفت  ماقم  کی  دراد و  لامجا  ماقم 
مهیلع راهطا  همئا  هکرابم  تایوه  رد  تسا  نآ  زورب  تیـالو  روط  زا  لیـصفت  ماـقم  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  لـص  دـمحم  لـک  لـقع  تبترم 

یلیـصفت ورهظ  زورب و  ءاشنم  هک  تسین  يا  ههبـش  میئوگ  یم  هینافرع  همدقم  نیا  زا  سپ  لاح  تسا .  لوا  ماقم  نامه  لیـصفت  هک  مالـسلا 
زورب تلع  ملاع  یب  یب  نیا  هک  تسا  امهیلع  همالس  هللا و  تولص  ءایبنا  متاخ  ترضح  رتخد  همطاف  ترضح  انامه  هقلطم  هیلک  تیالو  ماقم 

شردـپ تیناحور  تیالو و  تهج  موقم  تقیقح  رد  تسا  هدـیدرگ  راهطا  همئا  دوجو  هبترم  رد  یلیـصفت  روهظ  هب  لامجا  نطب  زا  تیـالو 
ناسل هب  بلطم  نایب  بلطم  نایب  تسا .  هتخاس  رگولج  روهظ  طسب و  ماقم  رد  ار  شردـپ  تیناـحور  تیـالو و  تهج  هدـش و  ءاـیبنا  متاـخ 
تیبرت لحم  هک  تسنآ  ظاحل  هب  دـنیوگ  ردام  ارنآ  یـسراف  هب  هک  ما  هکنآ  لوا :  همدـقم  تسا .  رگید  همدـقم  دـنچ  جاتحم  زین  رت  حـضاو 

نیا زا  ددرگ ،  یم  نوکتم  دـلوتم و  ما  تیبرت  زا  دـلو  نوچ  دـشاب و  یم  دـسرب  تیلعف  هب  هوق  ملاع  زا  هک  يدـح  ات  ندـنارورپ  دـلو و  هدام 
تیما طرـش  محر  رد  ندـنارورپ  هکلب  دـشاب  یمن  تیما  طرـش  تناضح  نداد و  ریـش  اذـل  دوش و  یم  قاطا  ما )   ) رداـم هب  هک  تسا  تهج 
تسا ص )   ) تبترم یمتح  ترضح  تیناحور  تیالو و  هبنج  یلیـصفت  روهظ  ماقم  كرابم  ثیدح  رد  با )   ) زا دارم  مود :  همدقم  تسا . 

نآ تیناحور  تیـالو و  یلیـصفت  روهظ  ماـقم  هک  ص )   ) مرکا لوسر  ترـضح  دوجو  زا  روط  نیا  هوحن و  نیا  هکنیا  رد  تسین  یکـش  و  . 
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یلص متاخ  لوسر  ترـضح  توعد  ودب  رد  هکنآ  هچ  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  راهطا  همئا  دوجو  هب  رگم  ددرگن ،  ققحتم  تسا  ترـضح 
نآ رودـقم  نآ  لاثما  تابراحم و  اهگنج و  هب  تائالتبا  ترثک  تقو و  یمک  هطـساوب  راوگرزب  نآ  تلحر  ناـمز  اـت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

دنئامسا و تایضتقم  هک  اهنآ  تافـص و  ءامـسا و  ماکحا  درا و  نایب  هب  ار  دوخ  هلماک  تیناحور  هیلک و  تیالو  ماقم  هک  دیدرگن  ترـضح 
نیا لیـصفت  هب  طوسبم و  وحن  هب  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  نکیلو  دـیامرف .  راهظا  نایامن و  الیـصفت  ارط و  الک و  ار  تیـالو  ماـقم  رارـسا 

ثیداحا رابخا و  هکنانچ  دنداد ،  هولج  یلیصفت  روهظ  طسب و  ماقم  هب  ار  هیمتخ  ترـضح  تیناحور  تیالو و  لیـصفت  ماقم  ینعی  ار  هبترم 
ترضح نیمامه  نیماما  زا  هرداص  رابخا  اصوصخم  تسا .  تمـسق  نیا  ناهرب  دهاش و  تمکح  ملع و  نزاخم  تمـصع و  ماقم  زا  هرداص 

رارسا و زومر  یلاعت و  قح  تافص  ءامـسا و  ءامـسا  حرـش  نایب  رد  مالـسلا  هولـصلا و  مهیلع  قیاقح  فشاک  قداص  ترـضح  مولعلا و  رقاب 
زا هیورم  راـثآ  مه  تسا و  طـبظ  تبث و  هریغ  یـسربط و  جاـجتحا  قودـص و  دـیحوت  ینیلک و  یفاـک  لوصا  باـتک  رد  هک  دـیحوت  قیاـقد 

يوق و دـهاش  زین  تسا  لوقنم  هربتعم  بتک  رد  تسا و  تیالو  روهظ  لیـصفت  طسب و  ماقم  هک  ماقم  نیمه  رد  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح 
تلود هقلطم و  هیلک  تیالو  ماقم  لماک  روهظ  هک  راهطا  همئا  تعجر  هرود  هب  دسرب  ات  میدومن  نایب  هک  تسا  بلطم  نسا  رب  مکحم  ناهرب 
سانا لکل   ) تسا رحـس  مئاسن  زا  زونه  نیاک  دـمدب  شتلود  حبـص  ات  شاـب  ترخآ :  ملاـع  قفا  هب  دوش  یم  لـصتم  اـهنآ  یلک  تموکح  و 
همدقم ود  هب  رظن  موس :  همدقم  مالسلا .  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  هب  تسا  بوسنم  تیب  نیا  رهظی  رهدلا  رخآ  یف  انتلود  اهنوبقری و  هتلود 
رابتعا هب   ) دنتسه ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  لوسر  ترضح  یلیصفت  دوجو  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هک  دیوگب  یسک  هاگره  لبق ، 
لوسر ترـضح  تیناحور  هیوناث  تدالو  تقیقح  اریز  تسا .  هتفگ  حیحـص  تسرد و  تینامـسج ،  ماقم  ظاـحل  هب  هن  تیناـحور )  تهج 

یم لاح  همدقم ،  هس  نیا  دیهمت  زا  سپ  تسا .  هدش  لصاح  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هبترم  رد  یلیصفت  روطب  لامجا  نطب  زا   ( ص  ) مرکا
زا دارم  هکنآ  یکی  رما  ود  تیلاـعر  طرـش  هب  تسا   ( ص  ) لوسر ترـضح  رداـم  ینعی  اـهیبا ) ما   ) اـهیلع هللا  مالـس  همطاـف  ترـضح  میئوگ 

دوجو ظاـحل  هب  شردـپ  يارب   ( ع  ) ءارهز همطاـف  ترـضح  ندوب  رداـم  هکنآ  مود  تسا و  ترـضح  نآ  تیناـحور  ماـقم  لوـسر  ترـضح 
دش نیا  هجیتن  سپ  تسا .  هدوب  اراد  وا  دلوت  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  زا  لبق  هک  ص )   ) لوسر ترـضح  تیناحور  یلیـصفت 

شرتـخد اریز  ددرگ .  یم  بوسحم  شرتـخد  یلیـصفت  یناـحور  دولوم   ( ص  ) متاـخ لوسر  ترـضح  هک  تسا  نیا  اـهیبا ) ما   ) زا دارم  هک 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  یلیصفت  یناحور  دوجو  مالـسلا  مهیلع  همئا  دشاب و  یم   ( ع  ) راهطا همئا  ردام   ( ع  ) همطاف
هللا مالس  ارهز  همطاف  ترضح  شیمارگ  رتخد  نطب  زا   ( ص  ) متاخ لوسر  ترضح  هیناحور  هیوناث  تدالو  يرخا :  ترابع  هب  دنـشاب و  یم 
اذه ذخ  الامجا . ) امـسج و ال  ال   ) اهتنب نم  الیـصفت  احور و  دـلوتم  وهف  اهوبا  اما  اهیبا و  نم  امـسج  هدـلوتم  همطافلا  هلمجلاب  تسا .  اهیلع 
 ( : ناوضرلاب صلختملا   ) هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  یمقلا  دومحم  ازریم  ینادمصلا  فراعلا  هلاتملا و  میکحلل  منتغا :  یشرعلا و  رینلا  قیقحتلا 

روشک همه  نوتاخ  وت  يا  متاخ  یندـم  لوسر  سومان  رـس  مدـق  بیغ  مرحلا  تیب  يوناب  نیهم  يا  اهیلع  هللا  مالـس  ارهزلا  همطاـفلا  تعن  یف 
مکـش هب  دراین  درواین و  رهد  ردام  وت  یئاـتکی  هب  هک  اـتکی  رهوگ  نآ  وت  يا  مجع  هب  اـت  برع  کـلم  همه  يوناـب  وت  يو  توکلم  کـلم و 

نیا زا  سپ  ثودـح  نطب  رد  هن  شقن و  نیامدـق  تشپ  هب  هن  محر  هب  تیدـبا  درادـن  هنوگنیا  رهوگ  باـیان  تیلزا  بلـص  هب  هنوگنیا  رتخد 
هدرپ ادخ  رون  هتفاب  زا  تتفع  رداچ  میـش  قلخ  کلم  دوجو و  رـس  قرـشم  لالج  هام  قفا  لامج و  سمـش  علطم  ملق  فج  دقلف  درجم  شقن 

ادخ راونا  رهظم  همه  هولج  رد  هولج  مرک  ملع و  هقراب  همه  بلص  رد  بلص  ادخ  رون  هعمال  همه  نطب  رد  نطب  مدق  رهش  هشمقا  زا  تتمصع 
رهظم همه  هدود  رد  هدود  مما  تاجاح  هلبق  همه  باب  رد  باب  تمشح  هاج و  بحاص  همه  مام  رد  مام  مظعا  لالج  رـس  همه  هدرپ  رد  هدرپ 

وت نارـسپ  مشح  زازعا و  بحاص  همه  وت  ناردام  دوجو  ناراوس  هکی  همه  وت  ناردـپ  معن  فاطلا و  ندـعم  همه  تشپ  رد  تشپ  ادـخ  راونا 
ماوت نآرق  هب  نیسای و  ترضح  هعضب  هط  روهظ  يردق و  هروس  ینعم  ملظ  ردب  یحض  سمـش  همه  نبا  رد  نبا  ناکم  نوک و  همه  ناگرزب 

رد سدق  رهوج  زا  تنت  لوسر و  حور  زا  تحور  مقر  درک  نیا  زا  سپ  دهاوخن  درک و  مقر  هن  داجیا  سیون  هخـسن  رگد  هخـسن  نینچ  نیا 
هداجس هحبس و  زا  لجخ  مدآ  رب  ینک  رخف  ناز  دمحا و  تردپ  اوح  رب  ینک  رخف  ناز  ردیح و  ترـسمه  مغدم  دمح  ارـس  اپ و  وت  ياپارس 

س)  ) ارهز همطاف  ترضح  امن  دزیا  www.Ghaemiyeh.comهنیئآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 111زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


نودرگ دنک  تشپ  ترد  میظعت  یپ  نانک  هدجس  کلم  کلم و  ترد  كاخ  رب  هک  يا  میرم  تزینک  یسیع و  وت  سدق  هدنب  ییحی  تدهز 
رثوک و یئوت  نوچ  ضیف  همـشچرس  هب  وت  يوک  تسا ز  زاب  هار   ) مهرم ار  هنگ  تاحارج  وت  یتسود  دازآ  تمایق  بیـسآ  وت ز  ناگدنب  مخ 

وت اب  دوشن  یم  دوشن  نیب  ادخ  مشچ  ات  مشچ  مکبا  درجم  قطن  ار  وت  لضف  هراپ  لال  دشاب  ما  هقطان  ار  وت  لضف  هئمـش  ملاع )  ضیف  عبنم  مه 
هبرجت نم  هچرگ  مرک  باب  زا  بلط  یتافوب  لـجع  يدرک  تسین  وت  ياواـم  قیـال  ناـهج  هک  يدـید  وت  نوچ  مرحم  یهلا  رارـسا  مرحم  يا 
تتاجن هقیدص  هک  ات  هاوخ  یم  ناوضر )   ) هبرجت نیا  تداع  فالخ  رب  ملا  دنباذع و  جـنر و  رد  تمقن و  رد  همه  ناناد  تقیقح  هک  مدرک 

من نامع  تمرک  ودوج  هرطق ز  کی  شیپ  ناوضر )   ) رب تمرک  ربا  زیر ز  يا  هرطق  مقن  تسد  زا  دهد 

مشش قارشا 

لوا تمسق 

كانیطعا انا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  تساءایبنا  متاخ  هب  ادـخ  یئاـطعا  رثوک  قادـصم  ارهز س  همطاـف  دوجو  هکنیا  ناـیب  مشـش :  قارـشا 
یمتخ ترـضح  شبیبح  هب  باـطخ  هتمظع  تلج  تیدـحا  ترـضح  سدـقا  تاذ  رتبـالاوه .  کـئناش  نا  رحنا ،  کـبرل و  لـصف  رثوکلا ، 
میتسه توربجلا  زعلا و  بحاص  توکلملا و  کلملا و  کلام  هک  ام  دیامرف :  یم  ءانثلا  هتیحتلا و  لضفا  هلآ  هیلع و  یفطصم  دمحم  تبترم 

ماقم نیا  رد  تسا و  ریثک  ریخ  يانعم  هب  رثوک  هچ ؟  ینعی  رثوک  میدومرف .  اطع  رثوک  یتسه  اوسام  لک  زا  ام  هدـیزگرب  راـتخم و  هک  وت  هب 
تاضویف بهاوم و  مامت  هیهانتمان و  تاریخ  عیمج  تسا  لماش  تبترم ،  یمتخ  ترـضح  هب  تسا  یهولا  تاذ  تیاـنع  لـضفت و  ماـقم  هک 

معن زا  معا  هیتوسان و  هیتوکلم و  هیتوربج و  هیتوهال و  يایاطع  بهاوم و  زا  معا  قالطالا  یلع  ار  هیناـبر  معن  ءـالآ و  اـیاطع و  هیلک  هیهلا و 
زا هیقلخ  هیرما و  معن  هیـسفنا و  هیقافآ و  معن  زا  هینطاب و  هیرهاـظ و  معن  زا  معا  هیدوهـش و  هیبیغ و  معن  زا  معا  هیورخا و  هیخزرب و  هیویند و 

همه هکنیا  رگم  تسین ،  دوهـش  بیغ و  زا  دوجو  راد  یتسه و  میلقا  رد  یتلیـضف  یلامک و  یتمعن و  ریخ و  چیه  هکیروطب  هیـشرف  هیـشرع و 
عقاو ءانثلا  هیحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  یفطصم  دمحم  ترضح  ءایفصا  رورس  ءایبنلا و  متاخ  شبیبح  هب  یهلا  یئاطعا  رثوک  هطیح  تحت  رد 

یناعم ریاس  هک  تسین  يا  ههبـش  ریثک  ریخ  يانعم  هب  رثوک )  ) هملک هب  تبـسن  دش  هراشا  هک  ینعم  نیا  هب  هجوت  اب  لاح  تسا :  هتفرگ  رارق  و 
رب و  دوش .  عقاو  نیرسفم  زا  یخرب  لاکشا  دروم  ات  یلالقتـسا ،  يانعم  هن  تسا  ریثک  ریخ  نیمه  قیداصم  زا  همه  هصاخ  هماع و  ریـسافت  رد 

رثوک هن  دـیآ و  مزال  ددـعتم  یناعم  يارب  لیلد  كردـم و  نتـساوخ  يارب  دروم  هن  دـیآ و  مزال  رثوک  یناعم  فـالتخا  مهوت  هن  ساـسا  نیا 
يانعم هب  رثوک  قیداصم  هچ  ددرگ ،  یم  دودـحم  نآ  يانعم  هن  دـهد و  یم  تسد  زا  تیاـهن  یب  ریثک  ریخ  ياـنعم  رظن  زا  ار  دوخ  ياوتحم 
کلاذ تسا و  ربمغیپ  صخـش  هب  یهلا  ءاطعا  هک  تسا  رثوک  دوخ  قیداصم ،  نآ  تاـبثا  يارب  ناـهرب  لـیلد و  تسا و  یهاـنتمان  ریثک  ریخ 

هروس هیآ 13  امیظع 8  کیلع  هللا  لضف  ناک  دیامرف و  یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  باطخ  هکنانچ  ءاشی ) نم  هیتوی  هللا  لضف 
ققحم ملسم و  تسا ،  هدومرف  لیلق  عاتم  هب  ریبعت  ایند  زا  لاعتم  دنوادخ  هکیتروص  رد  تسین  تیعقاو  نیا  رد  يدیدرت  یکـش و  سپ  ءاسن . 
تبترم یمتخ  ترضح  هب  یئاطعا  رثوک  قیداصم  سپ  تسا .  تیاهن  یب  یلاعت  قح  میظع  لضف  یئاطعا و  ریثک  ریخ  تسا  زرحم  تباث و  و 

یـسک راجـشا  ملق  رحبا و  دوش  دادـم  رگا  درک  ناوتن  مامت  ربمیپ  لضف  باتک  تسا .  یهانتمان  نوچ  تسا  جراخ  رامـش  ءاصحا و  هطیح  زا 
ضرالا یف  ام  نا  ول  هینآرق و  هفیرـش  هیآ  قادصم  هب  کنیا  راقنم  دـنک  رت  رحب  زا  هک  تسا  یکغرم  وچ  وا  تیاهن  یب  لضف  زا  دـنز  مد  هک 

نحن مالـسلا  هیلع  يداهلا  ماما  لاـق  ناـمقل و  هروس  هیآ 27  هللا )  تاملک  تذـفن  ام  رحبا  هعبـس  هدـعب  نم  هدـمی  رحبلا  مـالقا و  هرجـش  نم 
تیب لـها  لـئاضف  هک  دراد  ناـعذا  فارتعا و  هدـنراگن  ( 233  ( ص  ) یـسربط جاجتحا   ) یـصقتست انلئاضف و ال  كردـت  ـال  یتلا  تاـملکلا 

زا يا  همـش  هب  میهاوـخ  یم  اـهنت  تسین و  ءاـصحا  لـباق  تسا ،  تبترم  یمتخ  ترـضح  اـهنآ  سءار  رد  هـک  تـمکح  نداـعم  تمـصع و 
اب قیداصم -  نآ  زا  يدادـعت  رکذ  هب  نارک ،  یب  يایرد  زا  يا  هرطق  تشادرب  ناونع  هب  هنومن  يارب  میئامنب و  یلامجا  هراشا  رثوک  قیداصم 
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ناوتن رگا  ار  ایرد  بآ  هلک  كرتی  هلک ال  كردـی  اـم  میزادرپب .  دوخ  كاردا  عسو  ردـق  هب  تبترم -  یمتخ  ترـضح  زا  ترذـعم  لاـمک 
یهلا یئاطعا  یهانتمان  ریثک  ریخ  رثوک و  قیداصم  زا  رثوک  قیداصم  زا  روحم  رصتخم  یلامجا و  نای  دیشچ  دیاب  یگنشت  ردق  هب  مه  دیشک 

رد قلطم  ءانف  ماقم  دجاو  ار  وا  هقلطم  تیدحا  ملاع  رد  هکنآ  ءانثلا  هیحتلا و  لضفا  هلآ  هیلع و  یفطـصم  دـمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  هب 
( دمـصلا هللا  ( ) دحا هللا  وه  لق   ) هب ار  ترـضح  نآ  توعد  تهج  نیمه  هب  دینادرگ و  وه )  ) مسا هب  ققحتم  ار  وا  داد و  رارق  قح  تیوه  وه 
ءامـسا و ملاع  توهال و  ملاع  رد  هکنآ  ترـضح  نآ  هب  یهلا  یئاطعا  ریثک  ریخ  رثوک و  قدیاصم  زا  داد  رارق  تسا  دیحوت  هبترم  یلعا  هک 

هیبوبر تافـص  مامت  هیهلا و  ةءامـسا  عیمج  تاروهظ  سپ  داد .  رارق  دوخ  مظعا  مسا  لمکا  يالجم  تیهولا و  ماقم  متا  رهظم  ار  تاـفص و 
لوقع ملاع  یلعا و  توربج  ملاع  رد  هکنآ  ترضح  نآ  هب  یهلا  یئاطعا  ریثک  ریخ  رثوک و  قیداصم  زا  تسا  ترضح  نآ  دوجو  هطاحا  رد 

رد همه  هیضرع  هیلوط و  لوقع  عیمج  سپ  داد .  رارق  هدرجم  لوقع  سیئر  تالقعت و  سلجم  نیـشن  ردص  ار  وا  هیـسدق ،  هدرجم  هکئالم  و 
توکلم ملاـع  رد  هکن  ترـضح آ  نآ  هب  یهلا  یئاـطعا  ریثک  ریخ  رثوک و  قیداـصم  زا  تسا  هتفرگ  رارق   ( ص  ) يدـمحم یلک  لـقع  هطیح 

مظعا حور  هیهلا و  هیلک  سفن  هطیح  رد  حاورا ،  سوـفن و  عـیمج  سپ  داد .  رارق  هـیلک  سوـفن  هیدبهپـسا و  راوـنا  نیـشن  ردـص  ار  وا  یلعا 
ار رورـس  نآ  ربکا  لاـثم  ملاـع  رد  هکنآ  ترـضح  نآ  هب  یهلا  یئاـطعا  ریثـک  ریخ  رثوک و  قیداـصم  زا  تسا .  هتفرگ  رارق   ( ص  ) يدـمحم

هتفرگ رارق  ترـضح  نآ  هیتوکلم  هیلاـثم  تروص  تحت  رد  هیتوکلم  هیلاـثم و  روص  عیمج  سپ  تسا .  هداد  رارق  هیهب  روـص  نیرتـهب  ياراد 
ماسجا نیرتفیطل  ياراد  ار  وا  تعیبط  هناشن  توساـن و  ملاـع  رد  هکنآ  ترـضح  نآ  هب  یهلا  یئاـطعا  ریثک  ریخ  رثوک و  قیداـصم  زا  تسا . 

قیداـصم زا  تسا .  هتفرگ  رارق  ترـضح  نآ  ینارون  فیرـش  فیطل  مسج  هطیح  رد  ماـسجا  عیمج  سپ  هداد ،  رارق  هجزما  لدـعا  هیداـم و 
دوجولا یفام  فرشا  ار  وا  دوجو  دوهش ،  بیغ و  زا  دوجو  میلقا  یتسه و  ملاع  رد  هکنآ  ترـضح  نآ  هب  یهلا  یئاطعا  ریثک  ریخ  رثوکک و 

بر هولج  نیلوا  نیتسخن و  رداص  ار  وا  تقلخ  ماظن  رد  هکنآ  ترـضح  نآ  هب  یهلا  یئاطا  ریثک  ریخ  رثوک و  قیداـصم  زا  تسا .  هداد  رارق 
كالفالا و تقلخ  امل  كالول  یـسدق  فیرـش  ثیدح  مکح  هب  هدیرفآ  ترـضح  نآ  دوجو  لیفط  هب  ار  ناکما  ناهج  داد و  رارق  نیملاعلا 
 . مدومن قلخ  ار  ناکما  ملاع  وت  دوجو  لیفط  هب  مراد  وت  هب  هک  یتبحم  تیاغ  زا  نم  ینعی  تسا ،  ناـکما  ملاـع  زا  هیاـنک  اـجنیا  رد  كـالفا 
هن رگا   ) هک تسا  نیا  دوب  لوقنم  لوقعم و  مولع  عماج  ینابر  دـهتجم  مظاک  دـمحم  حیـش  هللا  تیآ  موحرم  مردـپ  قیقحت  هک  رگید  يانعم 

همه هاـش و  یئوت   . ( ) دوبن نکمم  كـالفا  تقلخ  نکمم ،  بجاو و  نیب  دـیدرگ  ضیف  هطـساو  هک  تیفیرـشا  ثیح  زا  دوب  یم  وت  دوـجو 
قرـشا هر : )   ) یناهفـصالا يورغلا  نیـسح  دـمحم  خیـشلا  ینابرلا  ملاعلا  لاق  اـم  معنعل  و  دـنلیفط ) رـسکی  ار  وت  ملاـع  همه  دـنلیخ  كـالفا 

نم يدابملا  ءدبم  یلجت  دقل  ءاضیبلا  هیدـمحملا  رون  ءامـسالا  ملاع  ءامـس  نموا  بجاولا  رون  بوجولا  قرـشم  نم  بجاح  ریغب  سمـشلاک 
سفن وا  هیدمحملا  هقیقحلا  وا  هیلعفلا  همیـشملا  هقیقر  یئاضقلا  یلعفلا و  هملع  وا  ءایـشالا  یلع  یـضاملا  هرما  نم  داجیالا  دوجولا و  ردصم 

لها دنع  یناثملا و  هقیقح  هنا  وا  قافآلا  سفنالا و  یلع  ضاف  یقالطالا  سدقملا  هضیف  وا  یناعملا  هتعیدـب  تروصب  ینامحرلا  سفنلا  سفن 
ماتلا یلجتلا  وه  دوهشملا  دهاشلا و  هینیع  دوهـشلا  یف  ءانفلا  یـضتقم  اذا  هالجا  امف  قحلا  يار  دقف  هآر  نمف  قحلا  وه  لب  یناث ال  قح  قحلا 

مکحلا عماجم  حاولالا  حول  روصلا و  يروص  يوقلا و  هوق  رشبلا و  سوفنلا و  لوقعلاوبا و  مدقلا  ناطلس  ثودحلا  کلام  متالا و  یلجملا  و 
هیولعلا رهاوجلا  رهوج  هیلکلا و  قیاـقحلا  هقیقح  لوـالا  لوا  وهف  لوقعلا  لـقع  لـلعلا  هلع  وهف  لوصـالا  لـصا  ملقلا  یلعا  وا  مـالقالا  ملق  وا 

یف دـیدشلا  زیزعلا و  وه  هیمتخلاـب  دومحملا  هماـقم  هیدـمحملا  هیوهلا  شرع  مسقنی  ـال  يذـلا  درفلا  رهوجلا  ملکلا و  عماوج  عـمج  هدوـجو 
هتاـشن هروهظ و  نم  عادـبالا  ملاـع  هدوج و  نیهر  دوجوم  لـکف  هدوجو  نم  وه  دوـجو  لـک  يوتـسا  شرعلا  یلع  يذـلا  کـلملا  يوـقلا و 

وه یبن  لک  دماح  يا  ءاصحا  نع  لج  ام  دماحملا  نم  هل  دمحم  حابـشالا  حاورالا و  لعاج  حاورالا و  ملاع  حور  وه  لب  هرون  لظ  نیوکتلا 
تئـش ام  ءانثلا  نع  لج  لسرلا  متاخ  دوجولا  هحتاف  همارکلا  هذـه  جات  هیلع  همایقلا  یف  لکلا  عیفـش  وه  هیالو و  یف  وه  یلو  لک  هیار  تحت 

رد عقاو و  رد  سپ  داد .  رارق  دوخ  تیدمـص  ماقم  تیرهظم  ار  وا  هکنآ  ترـضح  نآ  هب  یهلا  یئاطعا  ریثک  ریخ  رثوک و  قیداـصم  زا  لـقف 
لامکلا لک  رهظم  دمآ  دمحا  هفلومل  تسا .  هیهلا  هیلعفلا  هیتافصلا و  هیتاذلا و  تالامکلا  لک  هقیقحلا و  طیسب  رهظم  ترضح  نآ  تقیقح 
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ین وا  لثم  دوجو  رد  دمآ  متاخ  دمحم  ناز  دمـص  درف  رهظم  وا  دوب  هکنوچ  دمـصلا ) هللا   ) هب دمحا  توعد  لامجلا  لک  رهظم  دـمآ  دـمحا 
نآ هب  یهلا  یئاطعا  رثوک  ریخ  رثوک و  قیداصم  زا  دـحا  تاذ  رهظم   ( ص  ) دـمحم رب  دـبا  ات  وگانث  یناـبر )   ) ناـج دوب  دـنهاوخ  ین  دوب و 

هلوقل یهلالا  باتکلا  صن  هیلا  راشا  امک  داد .  رارق  ناـیناهج  ماـمت  يارب  تمعن  ناـیملاع و  ماـمت  يارب  تمحر  ار  وا  دوجو  هکنآ  ترـضح 
ار یناکما  ملاوع  نامت  هک  تسین  ایرـس  شلومـش  تسا و  عمج  نیملاـع  ءاـیبنا  هروس  هیآ 107  نیملاعلل  همحر  الا  كانلـسرا  ام  و   ) یلاـعت
هیآ 56 یـشلک ء  تعـسو  یتمحر  تسا و  هدومرف  ناـنم  دـنوادخ  تسا و  هیهلا  هعـساو  تمحر  رهظم  هیدـمحم  تقیقح  هچ  تسا .  لـماش 

نیا تسا و  ملاوع  عـیمج  هب  طـیحم  یطاـسبنا و  یلک و  شتمحر  هیهلا و  هعـساو  تمحر  يارب  تیرهظم  نیا  مکح  هب  سپ  فارعا .  هروـس 
لوزن و سوق  رد  تسا ،  نیملاـعلا  بر  هولج  نیلوا  نیتسخن و  رداـص   ( ص  ) هیدـمحم تقیقح  هکنیا  رب  تسا  ناـهرب  نیرتـهب  هکراـبم  هیآ 

دومرف هکنآ  لاح  دوب و  دهاوخن  تمحر  قحل  نم  قبس و  نمب  تبـسن  شدوجو  دشابن  نینچ  رگا  هچ  دوعـص .  سوق  رد  تسا  نییبنلا  متاخ 
همحر هفلوـمل  تسا .  ملاوـع  عـیمج  يارب  تمحر  ترـضحنآ  دوـجو  هک  تسا  نهربـم  تباـث و  سپ  نیملاـعلل  همحر  ـالا  كانلـسرا  اـم  و 

هدـش تمحر  رهظم  ماوق  دراد  ودـب  ملاع  هلمج  ماظن  ردـنا  تسا  يو  لوا  رداص  قحل  نم  اب  قبـس  نم  اب  شتمحر  قح  هدـناوخ  شنیملاـعلل 
همحر نآ  نیا و  زا  دیزگرب  ار  وا  رم  قح  نیلـسرم  ناربمغیپ و  متاخ  نیملاعلل  اتمحر  شدوجو  دش  نادـب  وا  لیفط  مدآ  ملاع و  ناهج  ردـنا 

تاذ رهظم  دمحم  رب  دبا  ات  وگانث  ینابر )   ) ناج تسا  ینابرق  سپس  لص )   ) نآ رکش  تسا  ینابر  رثوک  ياطع  نیا  نآ  زا  درک  شنیملاعلل 
دومرف اطع  راوگرزب  نآ  هب  ارصحنم  ار  توبن  رد  نیمتاخ  ماقم  هکنآ  ترـضحنآ  هب  راگدرورپ  یئاطعا  ریثک  ریخ  رثوک و  قیداصم  زا  دمص 

هیآ امیلع  ییـش  لکب  هللا  ناک  نییبنلا و  متاخ  هللا و  لوسر  نکل  مکلاجر و  نم  دحا  ابا  دمحم  ناک  ام  یهلالا و  باتکلا  صن  هیلا  راشا  امک 
ام يانعمب  ات  حتفب  متاخ  اما  تسا  هدیدرگ  تئارق  ات  رـسکب  مهو  ات  حتفب  مه  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  متاخ )   ) كرابم هملک  بازحا :  هروس   40

ینعی وا  دوـجوب  هیهلا  ترافـس  تلاـسر و  توـبن و  دنـس  تسا و  هدـیدرگ  متخ  واـب  لـسر  ءاـیبنا و  هلیلج  هلـسلس  ینعی  دـشاب  یم  هب  متخی 
تلاسر توبن و  تسا و  لسر  ءایبنا و  هدننک  متخ  ینعی  ات  رـسکب  متاخ  تسا :  هدش  هدیدرگ  رهم  هلا )  هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم ترـضح 

هدز دنس  همتاخ  رد  رهم  هک  تسین  یکش  تسین :  یلوسر  یبن و  راوگرزب  نآ  زا  دعب  رگید  دیدرگ و  رهم  تفای و  ماتتخا  تمس  ترضحنآب 
تسا و لماک  دنـس  هدـیدرگ و  لیمکت  مامت و  تباب  ره  تهج و  ره  زا  بلطم  ینعی  تسا  دنـس  نایاپ  متخ و  تمالع  مالعا و  هک  دوش  یم 
نآ و ماتتخا  دنس و  متخ  زا  دعب  تسا  ملسم  تسا و  دنس  همتاخ  رابتعا و  هناشن  تمالع و  رهم  نیا  دیدرگ و  موقرم  دبای  شراگن  دیاب  هچنآ 
هب هتمظع  تلج  تیدـحا  تاذ  درادـن :  تیدنـس  هجوچیه  هب  تسا و  طقاس  راـبتعا  هجرد  زا  لـطاب و  دـیاز و  دوش  هتـشون  هچ  ره  رهم  ندز 
متخ ءانثلا  هتیحتلا و  لضفا  هلآ  هیلع و  یفطصم  دمحم  لبـس  يداه  لک  لقع  تبترم  یمتخ  ترـضح  هب  ار  توبن  هرئاد  دوخ  هغلاب  تمکح 

نآ زا  دـعب  هک  تسا  نکمم  ریغ  لاحم و  رگید  دـیناسر و  يدوعـص  لاـمک  هجرد  ياـهتم  هب  لـیمکت و  ار  تلاـسر  توبن و  دنـس  دومرف و 
یلجتلا یف  رارکت  هیناهرب ال  هملـسم  هدعاق  مکح  هب  تسین  ریذپ  رارکت  یلعا  ءدبم  یلاعتقح و  یلجت  اریز  دتـسرفب  یلوسر  یبن و  ترـضح 

رهظم هک  متاخ  سپ  تسین  رادرب  یناـث  هک  تسا .  ینادرف  دـحاو  يادـخ  یلجتم  تسا و  یلجتم  رد  رارکت  شا  همزـال  یلجت  رد  رارکت  هچ 
درف هب  رـصحنم  تسا و  یکی  یتـسه  روشک  تقلخ و  ماـظن  رد  توبن  متاـخ  دوجو  هک  بوـلطملا  تبثف  تسین  رادرب  مود  تسا  عماـج  مسا 

داجیا لامک  تیعماج و  نیا  هب  يدوجوم  لاعتم  يادخ   ( ص  ) دمحم تبترم  یمتخ  ترضح  زا  دعب  هک  تسا  عنتمم  لاحم و  رگید  تسا و 
داعملا هتمایقلا و  موی  یلا  دابع  قلخ و  يوسب  يریفـس  یلوسر و  یبن و  ترـضح ،  نآ  زا  سپ  عیرـشت  ماظن  رد  هکنیا  هب  دـسر  هچ  ات  دـیامن 

زارفارـس و تیمتاخ  هبتر  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  ارـصحنم  میکح  يادـخ  هک  تسا  نهربم  تباث و  نیاربانب  دتـسرفب . 
یلعا و وحن  هب  ار  یلامک  ره  یئاهن  هبترم  متخ و  وا  هب  تالامک  عیمج  هک  تسا  یـسک  متاخ  تسا .  هدومن  اطع  ترـضحنآ  هب  ار  تیمتاخ 

اوسام لک  زا  فرـشا  یناحبـس و  تاذ  هقلطم  تفالخ  ياراد  ینابر و  لالج  لامج و  لک  عماج  یناـسنا و  لاـمک  لـک  متاـخ  دـجاو و  متا 
ترـضح مالـسا  ربمغیپ  ارـصحنم  متاخ  قادصم  هتمظع و  تلج  هضحم  تیدحا  هبترم  رگم  دشابن ،  يا  هبترم  وا  ماقم  هبترم و  قوف  دشاب و 

ص  ) دمحم سپ  هفلومل  سب :  دـشاب و  یم  ءانثلا  هیحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  یفطـصم  دـمحم  صخـش  لسرلا  دیـس  لک و  لقع  مانالا  ریخ 
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خسن عیارش  نآ  لامک ز  ترـضح  نآ  هب  هدیدرگ  متخ  لالجلاوذ  يادخ  تایانع  زا  ماظن  ردنا  وا  قوف  ام  سک  تسین  ماقم  رد  دمآ  متاخ  (
مالک نیا  نآرق  ناهرب و  زا  ونشب  مارح  رد  لالح و  رد  اضیا  شمکح  مایقلا  موی  یلا  تباث  وا  عرش  وا  نیئآ  زا  رتهب  دشابن  هک  وا  نید  اب  دش 

ص  ) دمحم رب  دبا  ات  وگانث  ینابر )   ) ناج تسا  ینابرق  سپـس  لص  نآ  رکـش  تسا  ینابر  رثوک  ياطع  نیا  مالـسلاو  توبن  متخ  وا  هب  دش 
دینادرگ نایناهج  مامت  قیالخ و  لک  رب  ثوعبم  ار  وا  هکنآ  ترضح  نآ  هب  یهلا  یئاطعا  ریثک  ریخ  رثوک و  قیداصم  زا  دمـص  تاذ  رهظم  (
یهلالا باتکلا  صن  هیلا  راشا  امک  تسا  هداتسرف  ملاع  لها  عیمج  سان و  هفاک  يارب  متاخ  لوسر  مظا و  ریفـس  ناونع  هب  ار  ترـضح  نآ  و 

زا هیآ 27  اریذن  وا  ریـشب  سانلل  هفاک  الا  كانلـسرا  ام  ناقرف و  هروس  هیآ 1  اریذن ) نیملاعلل  نوکیل  هدـبع  یلع  نآرقلا  لزن  يذـلا  كرابت  )
دراد تلالد  احیرـص  تاکرابم  تایآ  نیا  رگید  تایآ  فارعا و  هروس  هیآ 258  اعیمج  مکیلا  هللا  لوسر  ینا  سانلا  اهیا  ای  لق  ابـس :  هروس 

تـسا نایملاع  مامت  هب  طوبرم  یلک و  یمومع و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  ترافـس  تلاسر و  توبن و  هکنیا  رب 
دیاب هکلب  یتما ،  نود  یتما  رب  یتلم و  نود  یتلم  رب  یموق و  نود  یموق  رب  تسا  ثوعبم  ترـضح  نآ  هک  دوشن  روصت  سپ  ءانثتـسا  نودـب 
یلاع بصنم  ناونع  اب  ار  وا  نانم  يادـخ  هدـیدرگ و  ثوعبم  مما  للم و  ماوقا و  هیلک  رب  هقلطم  تلاـسر  ناونع  هب  ترـضح  نآ  هک  تسناد 

قح ریفـس  وا  تسادـخ  لـیزنت  یحو و  نیما  وا  هّفلوِمل  تسا .  هداتـسرف  ناـج  سنا و  لـک  يارب  هکلب  ناـهج  مدرم  لـک  يارب  هیمتخ  توبن 
وا لک  لقع  نآ  دوب  مظعا  رهظم  لبس  يداه  قح و  بیبح  وا  نیلسرم  ناربمغیپ و  متاخ  نیملاع  ریذن  تسا و  ریشب  وا  تسا  یفطصم  دمحم 

تسا ینابر  رثوک  ياطع  نیا  يدمحا  نید  دیواج  تباث و  يدمرس  يادخ  تاذ  تلود  نیرخآ  نیلوا و  عیفـش  وا  نید  موی  ردنا  قلخ  عیفش 
یئاطعا ریثک  ریخ  رثوک و  قیداصم  زا  دمـص  تاذ  رهظم  ص )   ) دـمحم رب  دـبا  ات  وگانث  ینابر  ناج  تسا  ینابرق  سپـس  لـص )   ) نآ رکش 

اونمآ نیذـلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  یهلالا  باـتکلا  صن  هیلا  راـشا  اـمک  تسا  هقلطم  هیلک  تیـالو  ماـقم  ءاـطعا  ترـضح  نآ  هب  یهلا 
رایتخا و بحاص  فرـصتم و  يانعم  هب  هکرابم  هیآ  نیا  رد  یلو  هدئام  هروس  هیآ 55  نوعکار  مه  هاکزلا و  نوتوی  هولـصلا و  نومیقی  نیذلا 
تاذـلاب و ادـخ  هب  تبـسن  هقلطم  هیلک  تیـالو  نیا  میتفگ  دـیدرگ و  ناـیب  لیـصفت  هب  اـقباس  نآ  ناـیب  تسا و  لـک  ماـظن  رد  قلطم  مکاـح 

تاذ هک  قلطم  یلو  زا  تیرهظم  ناونع  هب  هدش  لزان  ترضح  نآ  نءاش  رد  هیآ  هک  یـضترم  یلع  هللا و  لوسر  هب  تبـسن  تسا و  هتلاصالاب 
هب يدوهش  لاصتا  زا  تسا  ترابع  تمکح  ملع و  ضرع  نانیشن  یـسرک  تفرعم و  لها  فرع  رد  تیالو  دشاب .  یم  تسا  لاعتم  دنوادخ 

ینکمم ره  تباث  نیع  صاوخ  راثآ و  نتسناد  هتباث و  نایعا  زا  نآ  مزاول  هینابر و  تافـص  ءامـسا و  هیهلا و  قیاقح  رب  عالطا  توهال و  ملاع 
هیتوربج و ملاوع  زا  معا  تائشن  تانئاک و  عیمج  ملاوع و  لک  رد  فرـصت  قح  اب  دوهـش  وحن  هب  تادوجوم  زا  يدوجوم  ره  تانکمم و  زا 

هقلطم هیلک  تیـالو  هب  دوش  یم  ریبـعت  نآ  هبترم  یلعا  زا  هک  تسا  یتاـجرد  بتارم و  ياراد  تیـالو  قـالطالا .  یلع  هیتوساـن  هیتوـکلم و 
ریاس رب  دراد  هطاحا  تیعم و  هقلطم )  هیلک  تیالو   . ) هیمجن هیرمق و  هدـیقم و  هیئزج و  تیالوب  دوش  یم  ریبعت  نوداـم  بتارم  زا  هیـسمش و 

 ، هیـسمش هقلطم  هیلک  تیـالو  تاـیالو .  ریاـس  رب  دراد  يوـنعم  قارـشا  دـیقم و  رب  قـلطم  ءزج و  رب  لـک  هطاـحا  تیعم و  وـحن  هب  تاـیالو 
ساـح و سح و  ملاـع  رد  هکیروطناـمه  ترـضح و  نآ  نیـسیدق  ءایـصوا  و  ص )   ) دـمحم تـبترم  یمتخ  ترــضح  هـب  دراد  صاـصتخا 
زا همه  ءایـصوا  ءایبنا و  موجن  رامقا و  زین  نطاب  ینعم و  ملاع  رد  روط  نیمه  دـنیامن ،  یم  سمـش  زا  رون  بسک  موجن  رامقآ و  سوسحم ، 
لد هوکشم  وترپ  نارتخا  مالسلا  مهیلع  مهناسل  نع  لیق  ام  معنعل  و  دنیامن .  یم  قارشتسا  هرانتـسا و  هئاضتـسا و  هقلطم  هیلک  تیالو  سمش 

لفط درخ  ریپ  ام  رب  ام  رـس  رود  هب  دـننارود  رد  کلف  هن  میهللا  همه  ار  نیمز  لها  نیمه  هن  ام  رهظم  یگمه  لک  لـک  رهظم  اـم  لد  اـم  رونا 
ءایض رون و  رگ  هام  ام  رمجم  زا  دوب  يرارش  روط  شتآ  ار  ام  بارش  هنشت  دوب  رضخ  همشچ  ام  روشناد  لد  زا  یسبتقم  یفسلف  تسیناتسریبد 

زا ام  رسفا  انف  كرات ز  هب  رقف  زا  هلک  میئام  تقیقح  هب  تیالو  کلم  ورسخ  ام  رتخا  هعشعش  زا  بستکم  دوب  روخ  دیـشروخ  زا  دومن  بسک 
سدقا تاذ  ار  تعافش  رد  يالعا  عفرا و  ماقم  نیا  هک  تسا  يربک  تعافـش  ماقم  ترـضح  نآ  هب  یهلا  یئاطعا  رثک  ریخ  رثوک و  قیداصم 

ار ترـضح  نآ  هداد و  صاصتخا  ءانثلا  هیحتلا و  لضفا  هلآ  یلع  هیلع و  یفطـصم  دمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  هب  هتمظع  تلج  تیدـحا 
نیا تسا و  مالسا  سدقم  نید  تایرورـض  زا  نآ  هب  نامیا  تسا و  هیداقتعا  همهم  لئاسم  زا  یکی  تعافـش  تسا .  هداد  رارق  ءافـشلا  عیفش 
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نافرع ناهرب و  نآرق و  رظن  زا  هناـقیمع  قیقحت  هضماـغ  هلئـسم  نیا  روحم  فلوم  تسا .  هعیبطلا  ءارواـم  مولع  ضماوغ  زا  تعافـش  هلئـسم 
لوا تسا .  تعافـش  هس  ار  ترـضح  نآ  یلک  روطب  هک  تسناد  دـیاب  و  تسا .  جردـنم  احورـشم  اـم  لـئاسر  ریاـس  رد  نآ  ناـیب  هدوـمن و 

امل كالول  مکح  هب  تانکمم  تقلخ  يارب  تسا  یهلا  ضیف  هطـساو  هک  داجیا  ماظن  يارب  اـنیوکت  تسوا  تطاـسو  ترـضح  نآ  تعاـفش 
مامت رد  قح  میقتسم  طارص  هب  ار  قلخ  یئامنهر  رشب و  تداعس  يارب  اعیرشت  تسوا  تطاسو  ترـضح  نآ  مود  تعافـش  كالفالا  تقلخ 

ترـضح نآ  موس  تعافـش  يروش .  هروس  هیآ 52  میقتـسملا )  طارـص  یلا  يدـهتا  کنا   ) مکح هب  یلاـعفا  یقـالخا و  يداـقتعا و  نوئش 
هروس هیآ 5  یضرتف )  کبر  کیطعی  فوسل  و   ) مکح هب  تما  نایصاع  يارب  يربک  تمایق  هئشن  ترخآ و  رد  تسا  راوگرزب  نآ  تطاسو 

هر وت  هک  دیوگ  ناهج  نیا  نانج  رد  اجنآ  نید و  رد  ناهج  نیا  ناهج  نآ  ناهج و  نیا  عیفش  وا  تسا  هتفگ  یلاع  يونعم  يولوم  یحضلا . 
باب ود  ره  وا  مد  زا  هتـشگ  حتف  نوملعی  منها ال  یموق  دها  نومک  رد  زورب و  ردنا  شا  هشیپ  امن  ناش  هش  وت  هک  دـیوگ  ناهج  نآ  امن  ناش 

دمحم رب  دبا  ات  وگانث  ینابر )   ) ناج تسا )  ینابرق  سپـس  لص  نآ  رکـش  تسا  ینابر  رثوک  ياطع  نیا   ) باجتـسم ملاع  ود  رد  وا  توعد 
نزخم زا  یقارـشا  یندـل و  ملع  هبترم  یلعا  هکنآ  ترـضح  نآ  هـب  یهلا  یئاـطعا  ریثـک  ریخ  رثوـک و  قیداـصم  زا  دمـص  تاذ  رهظم   ( (ص

ملع و بسک  يدحا  دزن  دوب و  هدناوخن  سرد  یما  ترضح  نآ  هکنیا  اب  هک  تخومآ  دومن و  هضافا  راوگرزب  نآ  هب  دوخ  يدمص  یتوهال 
و هللا .  هب  ینعی  مجنلا -  هروس  هیآ 5  يوقلا )  دیدش  هملع   ) قادصم هب  دیدرگ و  نیرخآ  نیلوا و  مولع  دجاو  کلاذعم  دوب ،  هدرکن  شناد 

ندل نم  نآرقلا  یقلتل  کنا  و   ) قادصم ءاسن و  هروس  هیآ 113  امیظع ) کیلع  هللا  لضف  ناک  ملعت و  نکت  مل  ام  کملع  و   ) قادصم هب  زین 
هب هک  نم  راگن  دیدرگ .  ادوهش  افشک و  یهامک  هیدوجو  رارسا  هیهلا و  قیاقح  مامت  هب  ملاع  شترـضح  لحن .  هروس  هیآ 6  میلع )  میکح 

تقرف ز یهاش  هکس  هدز  هللا  یلا  رقف  رد  یهامک  ملع  ره  هدنناد  یما  يا  دش  سردم  ره  زومآ  هلئسم  هزمغ  هب  تشونن  طخ  تفرن و  بتکم 
درجم تسین  وت  وچ  دیرجت  ملاع  رد  یهلا  تایانع  فیرشت  همه  نآ  اب  یهانت  چیه  دوبن  تسدق  ملاع  رد  یهابم  كالول  رسفا  رف 

مود تمسق 

ریخ ترـضح  دوخ  بیبح  كراـبم  بلق  رد  مارکـالا  لـالجلا و  يذ  تاذ  هک  تسا  يرون  ترـضحنآب  یهلا  ریثک  ریخ  رثوک و  قیداـصم  زا 
فشاک زا  فیرش  ثیدح  نیا  تسا .  هصاخ  هماع و  قافتا  دروم  هک  ربتعم  تیاور  رد  هکنانچ  تسا .  هدومرف  قارشا  ماقمالاو  ربمغیپ  مانالا 

یف ءارون  كانیطعا  انا   ) تسا هدومرف  رثوکلا  كانیطعا  انا  هکرابم  هیآ  لیوءات  رد  هک  هدـش  لقن  مالـسا  هیلع  قیداص  ماما  ترـضح  قیاـقح 
یئامنهر تلالد و  ار  وت  رون  نیا  هک  میدومن  اطعا  قارـشا و  داجیا و  وت  بلق  رد  يرون  ام  ینعی  ياوس )  امع  کعطق  یلع و  کـلد  کـبلق 

یتسناد یتخانـش و  تقیقح  هب  ار  ام  وت  یهلا  رون  نیا  یلجت  رثا  رد  اریز  تخاس  انـشآ  ام  هب  عطقنم و  ام  ياوسام  زا  ار  وت  اـم و  يوسب  دومن 
تسین یتیعقاو  یتقیقح و  نم  زج  هک  يدش  هاگآ  لالجلا و  لک  لامجلا و  لک  لامکلا و  لک  ریخلا و  لک  دوجولا و  لک  مدمص و  نم  هک 

زا ار  وـت  اـهنت  هن  روـن  نیا  يدـش .  عـطقنم  یلکب  نم  ریغ  زا  يدوـمن و  راـیتخا  ار  نم  اذـل  تسا ،  تاذـلا  لـطاب  تسه  هچ  ره  نم  زا  ریغ  و 
نـسح هچ  يدـیدن .  مه  ار  دوخ  هللا  یف  ءانف  ماـقم  رد  هک  تخاـس  عطقنم  تدوخ  دوجو  زا  ار  وت  هلکب  تخاـس .  عطقنم  یلکب  هللا  يوساـم 

ریثـک ریخ  رثوک و  قیداـصم  زا  دـندیدن  ار  هللا  يوساـم  هللا  دـندیرد ز  ار  شنیرفآ  باـجح  دز  ملع  ناـکاپ  لد  ناویا  رب  دزیا  ياـتکی  مظعا 
سپ درک .  یلجت  ترـضح  نآ  رب  قلطم  میکح  مسا  هب  دومرف و  اطع  ءایـشا  قیاـقح  هب  ملع  تمکح و  ترـضح  نآ  هب  هکنآ  یهلا  یئاـطعا 
رظن رد  تمکح  هرقب .  هروس  هیآ 269  زا  اریثک ) اریخ  یتوا  دـقف  همکحلا  یتوی  نم  و   . ) تسا قلطم  میکح  رهظم  تبترم  یمتخ  ترـضح 

یم ام  و  تسا .  هینابر  تافص  ءامـسا و  ماظن  هیهلا و  قیاقح  ءایـشا ،  همه  ساسا  هشیر و  یهامک و  تسا  ءایـشا  قیاقح  هب  ملع  تفرعم  لها 
نایعالا نم  اهمزاول  هینابرلا و  تافـصلا  ءامـسالا و  ماظن  هیهالا و  قیاقحب  هفرعملا  ملعلا و  یه  همکحلا   ) میئوگب تمکح  فیرعت  رد  میناوت 

هب اناد  میکح و  وا  دـشاب .  هتـشاد  هیهلا  قیاقح  رب  لماک  عالطا  سک  ره  سپ  انامز .  ارهد و  ادـم و  رـس  اهتموکح و  اهلود و  روهظ  هتباثلا و 
هک سکنآ  تسیک  ءایـشا  قیاقح  هب  اناد  دوب .  دهاوخ  یهولا  لاعفا  تافـص و  تاذب و  فراع  میکح و  یـسک  نینچ  تسا و  ءایـشا  قیاقح 
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بتارم یلعا  دوخ  تیانع  هب  ادخ  هک  تسا  ص )   ) یفطصم دمحم  ءایبنا  متاخ  ترـضح  نآ  لمکا  متا و  قادصم  ار و  یلعا  ءدبم  تخانش 
یهلا و تمکح  ینادجو و  تمکح  یناهرب و  تمکح  ینامیا و  تمکح  ینآرق و  تمکح  زا  معا  هدومن  اطع  ترـضح  نآ  هب  ار  تمکح 

تاذ هک  تمکح ،  ماـسقا  عـیمج  هلمجلاـب  یلمع و  تمکح  یملع و  تمکح  یـسایس و  تمکح  یعیبـط و  تـمکح  یـضایر و  تـمکح 
ام کملع  (س )  ردم رد  دوخ و  يدمص  یتوهال  هاگشناد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تبترم  یمتخ  ترضح  هب  هتمظع  تلج  تیدحا 
نآ هب  لـیئربج  هطـساو  نودـب  هللا )  هب  ینعی   ) مجنلا هروس  هیآ 5  يوقلا )  دـیدش  هملع   ) بتکم ءاـسن و  هروـس  هیآ 13  زا  ملعت )  نـکت  مـل 
هب ار  وا  ادـخ  تسا و  قلطم  میلع  رهظم  قلطم و  میکح  رهظم  وا  هچ  تسین ،  وا  يارب  یلوهجم  چـیه  هکیروطب  تسا .  هداد  میلعت  راوـگرزب 

مهیف ثعب  ذا  نینموملا  یلع  هللا  نم  دـقل   . ) تسا هداـهن  تنم  ناـمیا  لـها  رب  ار  وا  تثعب  ثوعبم و  تیمدآ  هزوـح  هب  تمکح  ملعم  ناوـنع 
لآ هروس  هیآ 164  نیبم )  لالـض  یفل  لبق  نم  وناک  نا  همکحلا و  باـتکلا و  مهملعی  مهیکزی و  هتاـیآ و  مهیلع  اولتی  مهـسفنا  نم  ـالوسر 

باتکلا صن  هیلا  راشا  امک  تسا .  هدیمان  میکح  نآرق  تمکح و  باتک  ار  تبترم  یمتخ  ترـضح  رب  لزان  نآرق  تیدحا ،  تاذ  نارمع . 
هللا لاق   ) تسا یـش ء ) لکل  انایبت   ) تسا تمکح  باتک  هک  نآرق  راعـش  سی .  هکراـبم  هروس  کـی  هیآ  میکحلا )  نآرقلا  سی و   ) یهلـالا

زورفیب ناج  نآ  تمکح  رون  هب  زومآ  تمکح  نیز  یلقاع  رگ  ورب  لـحن .  هروس  هیآ 89  یـش ء ) لکل  انایبت  باتکلا  کیلع  هانلزن  یلاعت و 
هک یجنس  نخس  نافرع  نایاش  هنیجنگ  یکی  نافرع  نایاپ  یب  رحب  نآرق  وچ  ینادواج  رمع  تسار  ناجرم  هک  ینامسآ  یحو  ونشب ز  نخس 

هناـسفا راـیم  دمرـس  رارـسا  نزهم  رب  دز  هک  ص )   ) دـمحا نآرق  تمکح  شیپ  هب  تسا  ناـج  لـقع و  شوـگ  زیوآ  رهگ  تسا  ناـیبلا  هملع 
تسا یبیرال  رس  باتک  دنیوپ  ههاریب  رد  هریت  نابش  دنیوگ  هچ  ره  نآرق  ملع  زا  ریغ  هب  ءاشعا  موق  ناهج و  نیا  دوب  بش  هک  ءاشم  قارشا و 
هفیحص بای  رد  تسا  نآرق  قشع  باتک  نآرق  تسا  یناحبس  رس  روهظ  نآرق  تسا  ینابر  ملع  باتک  نآرق  تسا  یبیغ  دهاش  روهظ  نآرق 

یلقع ز زاجعا  تمکح و  شمامت   ( ) بایرد تسا  ناهرب  هلمج  شمالک  باـیرد  تسا  ناـفرع  هلمج  شداـفم   ) باـیرد تسا  ناحبـس  رس 
رونب زومایب ) تمکح  نیا  زا  ینابر )   ) وت  ( ) تمایق اـت  دـشاب  دـیواج  اذـل  تمکح  رتهب ز  يزجعم  دـشابن   ( ) یلک لـقع  رب  هدـش  لزاـن  قح 
تسا نآرق )   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  هب  یهلا  یئاطعا  ریثک  ریخ  رثوک و  قیداصم  زا  زورفیب  ناج  نآ  تمکح 

زا تمکح  ملع و  باتک  نیا  تسا .  هدـش  قارـشا  ترـضح  نآ  ینارون  بلق  رب  هک  تسا  ینابر  یمالک  یلجت  یهلا و  یملع  روهظ  نآرق  . 
کملع همکحلا و  باتکلا و  کیلع  هللا  لازنا  و   ) مکح هب  تسا  هدیدرگ  لزان  ترضح  نآ  رب  هتمظع ،  تلج  تیدحا  ءامس  یهولا و  عقص 

عماج مسا  رهظم  هک  ار  ینامـسآ  باتک  نیا  یهولا  سدـقم  تاذ  ءاـسن  هروس  هیآ 113  امیظع ) کیلع  هللا  لـضف  ناـک  ملعت و  نکت  مل  اـم 
هیمئاد و هیقاب  هیلقع  هزجعم  نآرق  نیا  تسا .  هداد  رارق  ترـضح  نآ  تیمتاخ  دنـس  هنیب و  ناهرب  دشاب ،  یم  ینامـسآ  بتک  متاخ  تسا و 
 ، تسا هدومرف  اطع  هنیب  تبآ و  هزجعم و  ماظع  ناربمغیپ  عیمج  هب  یهولا  مارکالا  لالجلا و  يذ  تاذ  هکنیا  اب  تسا .   ( ص  ) هیدمحم هیدبا 

ءایبنا متاـخ  هب  صاـصتخا  تسا  نآرق  هک  ار  هیناـهرب  هیلقع  هیقاـب  هزجعم  هکلب  تسا .  هدومنن  ءاـطع  هیقب  هزجعم  ناـنآ  زا  کـیچیه  هب  یلو 
رد نآ  ماکحا  یقاب و  تمایق  ات  نارق  تموکح  تلود و  تهج  نیمه  هب  تسا و  هداد  ءانثلا  هیحتلا و  لضفا  هیلع  یفطـصم  دـمحم  ترـضح 

نامزا عیمج  رد  لدـبت  ریغت و  زا  ناصقن و  هدایز و  زا  ناحبـس  يادـخ  تسارح  ظفح و  اب  نآرق  دوب .  دـهاوخ  راوتـسا  تباث و  نوئـش  مامت 
 ( نوظفاحل هل  انا  رکذـلا و  هانلزن  نحن  نا   ) هباتک یف  لجوزع  هللا  لاق  امک  دـشاب .  یم  نآ  نابهگن  ظـفاح و  دوخ  ادـخ  ظوفحم و  نوصم و 

فاطلا درک  هدعو  ار   ( ص  ) یفطـصم يونعملا  يونثملا  باتک  یف  دـمحم  نیدـلا  لالج  یهلالا  فراعلا  لاق  ام  معنل  و  رجح .  هروس  هیآ 9 
زا ندرک  مک  شیب و  دـناتن  سک  مضف  ار  نآرق  ار ز  نک  مک  شیب و  مظفاح  ار  ترجعم  باـتک و  نم  قبـس  نیا  دریمن  وت  يریمب  درگ  قح 
وت نید  هاج  دـنریگ و  اه  هرهـش  تنارکاچ  وت  رهق  دـش  نم  رهق  تبحم  رد  وت  رهب  مزاـس  بارحم  ربنم و  وجم  رگید  یظفاـح  نم  زا  هب  وت  وا 

هقرخ مه  یقداص  یتسین  وداج  وت  ام  لوسر  يا  یفطـصم  يا  نید  خـسن  زا  سرتم  وت  اـم  مراد  شیقاـب  تماـیق  اـت  هاـم  هب  اـت  یهاـم  دریگ ز 
وت ناد  شیاـصع  نوچ  يا  هتفخ  یکاـخ  ریز  رد  رگا  وت  اـهدژا  نوچ  دـشک  رد  ار  اـهرفک  اـصع  نوچمه  ار  وت  رم  نآرق  تسه  یتسیـسوم 

تخب و تفخب و  وا  تفگ  هک  نوزفا  نآ  زا  درک و  نانچنآ  ناـمک  هدرک  هز  وت  راـکیپ  رهب  نامـسآ  رد  ناـج  رون  هتفخب  نت  يا  هتفگ  هچنآ 
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زا دمـص ) تاذ  رهظم  دـمحم  رب  دـبا  ات  وگانث  ینابر )   ) ناج ( ) دـبا ات  دـشاب  دـیواج  تباـث و  دـحا  تاذ  رهظم  نآ  تلود   ) تفخن شلاـبقا 
هب تفرعم  ناـفرع و  هبترم  یلعا  هکنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  هب  یهلا  یئاـطعا  ریثـک  ریخ  رثوـک و  قیداـصم 

اوفک هل  نکی  مل  دـلوی و  مل  دـلی و  مل  دمـصلا  هللا  دـحا .  هللا  وه  لق   ) هکرابم هروس  مکح  هب  تسا  هدومرف  اـطع  راوگرزب  نآ  هب  ار  دـیحوت 
همه هکنیا  اب  زین  و  دـنا ،  هدوب  يدـیحوت  تفرعم  دـجاو  همه  هللااب و  فراع  همه  یهلا  ءارفـس  عیمج  لسر و  ءایبنا و  ماـمت  هکنیا  اـب  دـحا . )

یحون الا  لوسر  نم  کلبق  نم  انلـسرا  ام  و   ) یهلالا باتکلا  صن  هیلا  راشا  امک  تسا ،  هدوب  یتسرپ  هناگی  دـیحوت و  هب  ناشتوعد  ناربمایپ 
یلعا هبترم  نیا  هب  دنا  هتسناوتن  ناربمغیپ  زا  کی  چیه  تسا  یبتارم  ار  دیحوت  نوچ  اما  ءایبنا ،  هروس  هیآ 25  نودبعاف )  انا  الا  هلا  هنا ال  هیلا 

ماوقا و هکنیا  هب  افاضم  تسا .  هدوبن  خمـشا  یلعا و  هبترم  نیا  رد  يدـیحوت  نافرع  رد  نانآ  هبترم  اریز  دـننک .  توعد  دـیحوت  زا  خمـشا  و 
 ، تیدمص تیدحا و  ماقم  هب  توعد  سپ  دنا :  هتشادن  دیحوت  هب  تفرعم  رد  ار  هیلاع  هبترم  نیا  مهف  دادعتـسا  كاردا و  تیلباق  نانآ  ممما 

تقاـیل و ترـضح  نآ  تما  تـسا و  تیدمـص  ماـقم  يـالجم  تیدـحا و  ماـقم  رهظم  دوـخ  هـک  تـسا ،  تـبترم  یمتخ  ترـضح  صتخم 
ماوقا نامزلا  رخآ  یف  نوکیس  هنا  ملع  لجوزع  هللا  نا   ) مالسلا هیلع  داجسلا  لاق  دنا .  هتشاد  ار  دیحوت  نافرع و  يالعا  سرد  نیا  یگتسیاش 

 ، تسا دـیحوت  سرد  هبترم  یلعا  يوتحم  هک  هکراـبم  هروس  نیا  ینیلک .  یفاـک  لوصا  زا  ثیدـحلا  دـحا  هللا  وه  لـق  هللا  لزناـف  نوـقمعتم 
هروس و   ( (ص الخالا دـیحوتلا و  هروس  ساسالا ،  سـالا و  هروس  هفرعملا .  هروس  تسا  هلمج  نآ  زا  تسا و  رایـسب  باـقلا  یماـسا و  ياراد 

ار هکرابم  هروس  نیا  هیمـست  هجو  فلوم  دمـصلا .  هروس  هتبـسنلا و  هروس  رونلا و  هروس  نامالا و  هروس  تاجنلا و  هروس  لالجلا  لامجلا و 
رد دیحوت  تیهلا و  رد  دیحوت  تیدحا و  رد  دیحوت  زا  ار  دیحوت  ماسقا  مامت  هداد و  حیـضوت  الیـصفت  باقلا  میاسا و  زا  کی  ره  هب  تبـسن 

ناهرب و اب  دوجو ،  لصا  رد  دیحوت  يراثآ و  دیحوت  یلاعفا و  دیحوت  یتافـص و  دیحوت  یتاذ و  دیحوت  تیعناص و  رد  دـیحوت  تیدـمص و 
لوا شخب  روطسم  جردنم و  تسا ،  هتـشاگن  دیحوت  هکرابم  هروس  ریـسفت  رد  هک  ینابر )  دیحوت   ) باتک رد  یلقع  مکحم  لالدتـسا  قظنم 

هللا وه  لق  ناهج  دـنوادخ  یـسانشب  هک  ات  ناوخ   ( (ص الخالا دـیحوتلا و  هروس  هفلومل  تسا .  هدـش  رـشتنم  هدیـسر و  عبط  هب  روبزم  باتک 
لک نآ  تاذ  هللا  تسه  دودو  ياـتکی  تاذ  هللا  تسه  دوـجولا  هـلک  نآ  تاذ  هللا  تـسه  درخ  دزن  رد  تـسا  دـیحوت  سرد  دمـص  هللا  دـحا 

نوک و همه  رب  تسا  طیحم  نوچ  دحا  هللا  وه  لق  دمآ  شفـصو  دـح  وا  زجا  زا  دـشاب  يربم  نوچ  لامجلا  لک  نآ  تاذ  هللا  تسه  لامکلا 
ام قح  ریغ  یقیقح  یتسه  تسین  دمـص  وا  تسا  قلطم  ینغ  وا  دـحا  وا  تسا و  قلطم  دوجو  وا  نادـب  یعمج  تدـحو  ار  شتدـحو  ناـکم 

دمص دمآ  لامکلا  لک  نزخم  نادب  ار  وا  دحا  اوفک  نکی  مل  ناهج  رد  ینیب  هچ  ره  تسا  یف ء  یش ء و  قح  یش ء  دشاب  یش ء و  يوس ال 
نیدب منامیا  سا  سانش  اتکی  منم  ینابر  دبع  شابم  اهتب  نیا  مانصا و  هدنب  شاب  هدنب  ار  وا  سانشب و  دمص  ور  دمـص  دمآ  لامکلا  لک  عبنم 

نم نیئآ  ضرف و  وا  تعاط  تسا  نم  نید  دمص  تاذ  نآ  قشع  دمص  ای  وه  دمـص  میوگ  دبا  ات  دحا  ای  وه  دحا  متفگ  لزا  زا  ساسا  دشاب 
هللا یلص  دمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  هب  ار  نآ  تیدحا  تاذ  هک  تنج  رد  تسا  يرهن  یهلا  یئاطعا  رثک  ریخ  رثوک و  قیداصم  زا  تسا 
رهن وه  نولوقی  اسانا  نا  ریبج  نبدیعـس  لاقف  ریثکلا  ریخلاب  رثوکلا  رـسف  هنا  سابع  نب  هللادـبع  نع  يور  تسا .  هدومرف  تمحرم  هلآ  هیلع و 
رثوک وا  تسا  مالـسا ،  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  نادرگاش  زا  نیرـسفم و  زا  یکی  دوخ  هک  سبع  نیا  ریثکلا .  ریخلا  نم  وه  لاـقف  هنجلا  یف 

ربـمغیپ هب  ار  نآ  ادـخ  هک  تشهب  رد  تسا  يرهن  رثوک  دـنیوگ  یم  مدرم  تفگ  وا  هب  ریبـج  نبدیعـس  تسا .  هدرک  ریـسفت  ریثـک  ریخ  هب  ار 
یکی دوخ  یتشهب  رهن  نآ  تفگ  وا  باوج  رد  دوب  يدنمشناد  ملاع و  درم  سابع  نبا  تسا .  هدومن  اطع  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ 
یبوخ هب  ریبـج ،  نبدیعـس  باوج  رد  ساـبع  نبا  ناـینبلا  مکحم  ناـیب  نیا  زا  ترـضح .  نآ  هب  تسا  یهلا  یئاـطعا  ریثـک  ریخ  قیداـصم  زا 
يارب رگید  یناـعم  نآ  ماـمت  نیارباـنب  ریثک ،  ریخ  زا  تسا  تراـبع  ینعم  نآ  درادـن و  رتشیب  ینعم  کـی  طـقف  رثوک  هک  دوش  یم  هدافتـسا 

لقن ود  ره  هعیـش  ینـس و  قیرط  زا  هصاـخ  هماـع و  ریـسفت  رد  رکذـلا  قوف  تیاور  تسا .  ریثـک  ریخ  نیمه  قیداـصم  زا  همه  رثوـک  ریـسفت 
نیا هب  حیرصت  نآرق  حیرص  صن  هکنانچ  تسا .  ردص  حارـشنا  ترـضحنآ  هب  یهلا  یئاطعا  ریثک  ریخ  رثوک و  قیداصم  زا  تسا .  هدیدرگ 
نءاش نایب  حارشنا  هروس  هیآ 1  كردص )  کل  حرشن  ملا   ) هیلع هللا  تاولص  دمحم  هبیبحل  ابطاخم  یلاعت  هللا  لاق  امک  تسا  هدومن  تیعقاو 
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تیاـنع فطل و  هب  نآ  ءاـطعا  هک  تسا  ناوارف  هیرذ  ریثک و  لـسن  یهلا  یئاـطعا  ریثـک  ریخ  رثوک و  قیداـصم  زا  رثوک  هکراـبم  هروس  لوزن 
نآ رتـخد  اـهیلا  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  ترـضح  دوـجو  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  هب  تیدـحا  سدـقا  تاذ 
نیا دـهاش  تقیقح و  نیا  ناهرب  رثوک  هکرابم  هروس  رد  هریخا  هیآ  هکنانچ  تسا .  هتفرگ  تءاشن  رایـسب  هیرذ  لسن و  ترثک  نیا  ترـضح 

دیدرگ لزان   ( ص  ) مرکا ربمغیپ  رب  یتقو  هکرابم  هروس  نیا  هکنیا  رب  دنراد  قافتا  نیرسفم  رثوک  هروس  لوزن  نءاش  رد  اریز  تسا ،  تیعقاو 
نانمـشد و دـندوب و  هفتر  ایند  راد  زا  هدومن و  تلحر  هللادـبع  مساق و  مانب  ءاـنثلا  هیحتلا و  فـالآ  هیلع  ءاـیبنالا  متاـخ  ترـضح  نارـسپ  هک 

رمبغیپ ینعی  صخـش  نیا  دنتفگ  دندومن و  يداش  ترـسم و  راهظا  راوگرز  نآ  رـسپ  ود  گرم  زا   ( ص  ) متاخ ربمغیپ  نافلاخم  نادوسح و 
 ، امش متاخ و  ربمغیپ  لاسدرخ  نارسپ  نادقف  دنام .  دهاوخن  یقاب  وا  زا  يرثا  رگید  دش و  عطق  وا  لسن  تسا و  بقعالب  رتبا و  ص )   ) مرکا
 . دیدرگ ص )   ) دمحم تبترم  یمتخ  ترـضح  یگدرـسفا  یتحاران و  بجوم  دندناوخ ،  رتبا  ار  وا  هک  راوگرزب  نآ  نانمـشد  نابز  مخز  و 
هب ار  رثوک  هکرابم  هروس  ءانثلا  هیحتلا و  لضفا  هلآ  هیلع و  ءایبنلا  متاـخ  رتاوخ  یلـست  يارب  ـالع  لـج و  قح  سدـقا  تاذ  عقوم  نیا  رد  اذـل 
ریخ ینعی  رثوک  وت  هب  ام  هک  داد  تراشب  هدژم و  دـمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  شبیج  هب  دومرف و  لزاـن  ترـضح  نآ  رب  تیاـنع  فطل و 

رتخد همطاف  ترـضح  دوجو  زا  هک  تسا  ناوارف  هیرذ  ریثک و  لسن  وت  هب  ام  ياـیاطع  هلمج  زا  میدومرف و  تمحرم  اـطع و  تیاـهن  یب  ریثک 
سپ تسا )  هتفای  ققحت  دوهـشم و  نآرق  زاجعا  هب  هک  تسا  ترـضح  نآ  هیرذ  تکربرپ و  لسن  کنیا  و   . ) داد میهاوخ  وت  هب  وت  رهگـالاو 

اققحم هک  نک  ینابرق  رحن و  وا  يارب  راذگب و  زامن  تراگدرورپ  يارب  تمعن  نیا  هنارکش  هب  تیاهن و  یب  ریخ  نیا  رثوک و  ءاطعا  ربارب  رد 
یناحور و راثآ  تسا و  یقاب  تدایس  تزع و  ترثکب و  وت  هیرذ  وت و  لسن  اما  و  تسا :  بقعالب  لسنلا و  عوطقم  رتبا و  وت  يوگدب  نمشد 
 : تسا وت  نآ  زا  توکلم  کلم و  نیتاشن  تدایس و  ترخآ و  ایند و  فرش  دیواج و  تباث و  ترخآ  قفا  ات  ترتع  نآرق و  زا  وت  ینامـسج 

یب يا  تسا  رثوک  ياطع  نآ  ریثک  ریخ  وت  هب  هداد  اـم  فطل  دوجو  لـک  زا  دـصقم  ار  اـم  وت  ياـک  دودو  ياـتکی  تاذ  شداد  هدژم  هفلومل 
ام همئاد  تباث  دیواج و  وت  لسن  ع )   ) همطاف دوجو  نآ  رثوک  تسیچ  بیسح  تسا و  رامـش  زا  نوریب  ریخ  بیبح  يا  ام  یئاطعا  رثوک  ریظن 

تـسا رهوگ  نیز  وت  لسن  ياقب  هک  تسا  رثوک  نیا  ریثک  ریخ  عبنم  لوتب  يارهز  هقیدـص  وت  تخد  ص )   ) لوسر يا  رثوک  هک  میداد  ار  وت 
نادوسح مشچ  يروک  ماوق  دراد  وت  نید  تمایق  ات  ماقم  یلاع  متاخ  یبن  يا  تسا  هدنبوک  نم  رهق  ار  تنمشد  تسا  هدنیاپ  دبا  ات  وت  تلود 

رثوک ءاطعا  ندب  وت  داب  دیواج  تا  هیرذ  تلود  دحا ) اوفک  هل  ام  هاگراب  دبا  ات  تمحر  باب  يا  شاب  زاب   ) دمـصلا هللا  وت  نید  ظفاح  دـبا  ات 
رثوک ارـس  ود  ردنا  دیواج  تلود  اطع  تدومنب  هک  ار  دزیا  رکـش  دودو  دـنوادخ  هدرک  وت  صاخ  دوجو  نیماظن  رد  تفارـش  نیا  داش  شاب 
ینابر  ) ناج تسا  رتبا  وا  رثا  یب  دوخ  تنمشد  تسا  رحنا  لصف و  رثوک  نیا  رکـش  ریظن  یب  يا  نآ  رکـش  مزال  وت  رب  ریثک  ریخ  نیا  یئاطعا 

ترضحب يرتخد  تیدحا  سدقا  تاذ  ماظن  ود  رد  امئاد  ام  رس  رب  مادتـسم  ترتع  نآرق و  هیاس  دمـص  تاذ  رهظم  دمحم  رب  دبا  ات  وگانث  ( 
مهیلع همئال  ما  ارس  ود  هکلم  یمظع و  يوناب  نآ  هک  دومرف  اطع  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  مانب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تبترم  یمتخ 

هیرذ و   ( ص  ) يدـمحم ریثک  لسن  تسا  نیا  تسا و  یقاب  يربک  تمایق  ات  رهگالاو  رتخد  نیا  دوجو  زا  متاـخ  ربمغیپ  هیرذ  تسا و  مالـسلا 
دراد ترضحنآب  صاصتخا  هک  رامش  یب  هیرذ  لسن و  ترثک  تسا  نیا  تسا و  رادیاپ  یقاب و  راوگرزب  نآ  زا  راگدرورپ  هدعوب  هک  رایـسب 
هیرذ لسن و  ترثک  نیا  روط  هچ  هک  دیوگب  یسک  تسا  نکمم  لاح  دراد  تبترم  یمتخ  ترضحب  صاصتخا  رایـسب  هیرذ  لسن و  ترثک  . 

هیدمحم تقیقح  نتخانـش  اب  لاکـشا  نیا  باوج  دنا ؟  هدوب  ناوارف  لسن  ياراد  ناربمغیپ  زا  رگید  هک  تسا  راوگرزب  نآ  هصیـصخ  رایـسب 
بر هولج  نیلوا  نیتسخن و  رداص  ترـضحنآ  هک  تسا  نهربم  تباث و  ـالقن  ـالقع و  اـناهرب  اریز  تسا  عفدـنم  تسا  لوا  رداـص  هک   ( (ص

ینا و و  ص )   ) هناسل نع  لیق  و  یتوربج :  یتوهال  مدآ  منم  ینعی  لوالا )  مدآ  اـنا   ( ) ص  ) هلوقل تسا  لوا  مدآ  عقاو  رد  تسا و  نیملاـعلا 
ملاع عقاو  رد  سپ  مءا  هداتفا  دـج  دـج  ینعم  هب  نم  ما  هداز  مدآ  نم ز  تروصب  رگ  یتوباب  دـهاش  ینعم  هیف  یلف  اـتروص  مدآ  نب  تنک  نا 

ترـضح يربک  تمـصع  توکلم  کـلم و  هکلم  شیمارگ  رتخد  تبترم و  یمتخ  ترـضح  دوج  يذ  يدوجو  هدـیلو  ریثک و  لـسن  دوجو 
ترـضح تیاـهن  یب  لـضف  ءاـطعا  یعقاو و  ریثـک  ریخ  عبنم  یقیقح  رثوک  تسا  نیا  دـشاب  یم  اـمهیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  ارهز  همطاـف 
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نیمهب دنیوا و  هیرذ  همه  مدآ  ملاع و  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ءایفصا  رورس  ءایبنا و  متاخ  ترضحب  هتمظع  تلج  تیدحا 
رب اهنآ  تقلخ  دـندحاو و  رون  همطاف  شیمارگ  رتخد  مرکا و  ربمغیپ  هک  تسین  یکـش  و  يرون )  هللا  قلخ  اـم  لوا   ) هدومرف هک  تسا  تهج 

لوا هچنآ  دنراد .  تاقولخم  تادوجوم و  عیمج  رب  يرهد  يا و  هبتر  یفرـش و  مدقت  زین  دراد و  يدمرـس  تقبـس  قالطالا  یلع  اوسام  لک 
زا ملع  کی  ملق  حول و  یـسرک و  شرع و  تشگ  ملع  دز  قلطم  رون  نآ  زا  دـعب  بیر  چـیه  یب  وا  كاپ  رون  دوب  بیغ  بیج  زا  دـیدپ  دـش 
زا ملاع  هلمج  دوجو  رد  شلیفط  زا  شنیرفآ  دوج  رحب  زا  دـندمآ  منبـش  وچمه  تسا  مدآ  تسا و  تیرذ  ملع  کی  تسا  ملاع  شکاـپ  رون 

فطل رب  نیرفآ  تسا  رواد  ياطع  نامحر و  ضیف  تسا  رثوک  ياـطع  ضیف  زا  هلمج  تسوا  تاـیرذ  دنـشاب و  وا  لـسن  تسوا  تاذ  عاـعش 
همطاف شرتخد  یمارگ  نابرقب  ناج  دمـص  تاذ  رهظم  دمحم  رب  دبا  ات  وگانث  ینابر )   ) ناج نیلـسرملا  متخ  هب  اطعا  نیا  هدرک  نیبم  قالخ 

هب عفاش  دوب  واک  شرثوک  بحاص  ناماد  ام  تسد  شرثوک  نیا  وا  هدرک  دـمحا  صاخ  شربکا  يادـخ  تاـیانع  زک  شرهطا  تخد  ارهز و 
مادتسم ملاع  ود  رد  ام  رس  رب  ماقم  یلاع  ربمغیپ  هیاس  شرشحم  زور 

متفه قارشا 

لوا تمسق 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  حیبست  نآتالمج  روحم  یشرع  رین  قیقحت  اب  ارهزلا س  همطاف  ترـضح  حیبست  نایب  رد  متفه :  قارـشا 
شرهگالاو رتخدب  هتخومآ و  وا  هب  ار  رابررد  راکذا  نآ  تبترم  یمتخ  ترـضح  شراوگرزب  ردپ  هک   ( (ص وصخم يرکذ  زا  تسا  ترابع 

یم نایب  الیذ  هک  وحن  نیدب  تسا :  ددع  دـص  اعومجم  تسا و  راگدرورپ  حـیبست  دـیمحت و  ریبکت و  نمـضتم  رکذ  نیا  تسا  هدومرف  اطع 
نیا باوث  تذـل و  هللا )  ناحبـس   ) نتفگ هبترم  هس  یـس و  هللادـمحلا )   ) نتفگ هبترم  هس  یـس و  ربکا ) هللا   ) نتفگ هبترم  راهچ  یـس و  دوش : 

رد تسا  رتشیب  مهنآ  باوث  تسا  رت  یلاع  تفرعم  هجرد  هچ  ره  ددرگ  یم  هدنیوگ  حیبست  دئاع  لصاح و  نآ  هب  تفرعم  مهف و  رد  حـیبست 
ادـخ تروص  ندوشک  ادـخ  عمـس  نتـسشن  نافراع  اب  تذـل  تسیچ  هک  یناد  تسا  تفرعم  عرف  تدابع  هچ  تسا  مزال  تفرعم  تدابع  ره 
هدوب نیاک  ینادب  یگدنب  ات  نک  تفرعم  لیصحت  ندیـسر  قحب  قشع  دشابن  ار  هقرف  نیاک  یـسانش  قح  رارـسا  دیـسرپم  نالهاج  زا  ندینش 

هللا میئوگ :  یم  ربکا  هللا  ندیرخ  ایمیک  نیز  ینیب  هن  نایز  رخاک  تمکح  ملع و  نهر  رد  يراد  هچ  ره  راذگب  ندیرفآ  هدنب  زا  قلاخ  دـصق 
تاذلاب و هیلعفلا  ءامسا و  توعن و  هیلامک و  تافص  عیمج  عمجتسم  تاذ  ینعی  هللا  تسا  یلعا  ءدبم  یلاعت و  قح  تاذ  مسا  هللا  هچ ؟  ینعی 
هک تسا  یتاذ  نآ  هللا :  تسا  هیهیبشت  هیهیزنت و  ءاسمسا  هیرهق و  ءامـسا  هیفطل و  ءامـسا  عیمج  عمجتـسم  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا :  هتلاصالا 
 : هللا تسا :  ریخلا  لک  نسحلا و  لک  ءاهبلا و  لک  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا :  تسا  دوجولا  لک  لالجلا و  لک  لامجلا و  لک  لاـمکلا و  لـک 

یتاذ نآ  هللا :  تسا :  تاذـلاب  دوجولا  بجاو  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا :  تسا :  هوـیحلا  لـک  هردـقلا و  لـک  ملعلا و  لـک  هک  تسا  یتاذ  نآ 
لجاو هردـقلا و  بجاو  ملعلا  بجاو  هک  تسا  یتاذ  نآ  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا :  تسا  تاـیثیحلا  تاـهجلا و  عـیمج  نم  بجاو  هـک  تـسا 
فرص تسا و  ملعلا  فرص  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا :  تسا  دوجو  لامک  لک  فرص  دوجولا و  فرص  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا :  تسا  هویحلا 

کیرـش تیدـحا  ماقم  رد  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا :  درادـن  کیرـش  تیهلا  ماقم  رد  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا :  تسا  هویحلا  فرـص  هردـقلا و 
نوئـش تیدیمـص و  ماقم  رد  هک  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا :  درادن :  کیرـش  تینادـحو  تینادرف و  ماقم  رد  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا :  درادـن : 

 : هللا درادن  دوجو  تقیقح  رد  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا :  درادن :  کیرش  دوجو  بوجو  رد  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا :  درادن  کیرـش  تیدمص 
هک تسا  يدوجو  نآ  هللا :  تسا  هیقالطا  تعیمج  ماقم  دـجاو  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا :  درادـن  کیرـش  دوجو  لصا  رد  هک  تسا  یتاذ  نآ 

عیمج عناص  قلاـخ و  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا :  تسا  ءایـشا  عیمج  هدـجوم  تلع  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا :  تسا  هیقیقح  هقح  تدـحو  ياراد 
نآ هللا :  تسا  للعلا  تلع  يدابملا و  ءدبم  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا :  تسا  تادوجوم  ءایشا و  لک  یبرم  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا :  تسا  ءایشا 
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تیهام اجنیا  تیئام  هتیفیکب  هطاحالا  هتیئاـم و  كرد  نع  قلخلا  هلا  يذـلا  وه  هللا  تسا  تاـیاهنلا  هتیاـهن  تاـیاغلا و  تیاـغ  هک  تسا  یتاذ 
ضحم دوجو  هفرص و  تینا  تسا و  طیـسب  قح  تاذ  اریز  وه ) ام  باوج  یف  لاقیام  وه ال  وه  هب  ام   ) ینعی اجنیا  رد  تیهام  زا  دارم  تسا و 

هب دـیحوت  هکرابم  هروس  ریـسفت  ینابر ،  دـیحوت  باتک  رد  دـیحوت  ماسقا  تیهولا و  يانعم  ناـیب  تسا :  دمـص  وا  هک  تیهاـم  نودـب  تسا 
میکح  ) دش هراشا  هللا )   ) هملک روحم  نآ  تسرهفب  ماقمنیا  رد  تسا و  هدیسر  عبطب  ادخ  فطلب  هدیدرگ و  هیلقن  هیلقع و  نیهارب  اب  لیـصفت 
شبتاذ رب  هن  تفاین  شلامج  ياهتنم  رـصب  تفاین  شلالج  ياروام  رـشب  شتییهام  هنک  رد  دنام  درخ  شتیهلا  رب  قفتم  ناهج  دیوگ ) يدعس 

تحاصف رد  ناوت  دسر  شبتافـص  روغ  هب  ترکف  هن  دسر  شبتاذ  هنک  رد  كاردا  هن  مهف  تسد  دـسر  شفـصو  لیذ  رد  هن  مهو  غرم  هدرپ 
ره هن  دنا  هدنام  ورف  کت  زا  یـصحا )  ال   ) هب دنا  هدنار   ( (ص رف هر  نیا  رد  ناصاخ  هک  دیـسر  ناحبـس  نوچیب  هنک  رد  هن  دیـسر  نابحـس  هب 
مزب نیا  رد  ار  یـسک  تشگزاب  رد  يو  رب  دندنب  هب  تشگ  زار  مرحم  یکلاس  رگو  نتخادـنا  دـیاب  رپس  یئاج  هک  نتخات  ناوت  بکرم  ياج 
هنک كاردا  هب  اهنت  هن  ار  ماهفالا  يوذ  عیمج  ماـهفا  لوقعلا و  يوذ  عیمج  لوقع  نیارباـنب  دـنهد  رد  شیـشوه  یب  يوراد  هک  دـنهد  رغاـس 

دنرادن رگید  يا  هراچ  دوخ  زجع  هب  فارتعا  زج  دننادرگرس و  ناریح و  يداو  نیا  رد  همه  هکلب  تسین  یهار  لاعتم  يادخ  تافص  تاذ و 
نایب  : ) ربکا هللا   : ) دوش یم  رـصتخم  یلاـمجا و  هراـشا  ـالیذ  نآ  ناـیب  هب  هک  ربکا : ) هللا   ) رکذ رد  دوش  یم  هصـالخ  رارقا  فارتعا و  نیا  و 

مهوب و هچ  ره  اریز  دیآ  رد  فصوب  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  ادخ  فصوی :  نا  نم  ربکا  ینعی  ربکا  هللا  ربکا : )) هللا   ) يانعم روحم  رـصتخم 
نایب دـیآ .  رد  فصوب  دـهاوخ  یم  هنوگچ  سپ  تسا  نآ  قوفام  تسا و  نآ  زا  لجا  لـالجلاوذ  تاذ  لاـعتم و  قح  دـیآ  اـم  لـقع  رکف و 

طیحم یلاعت  قح  میطاحم و  ام  دودحمان :  الع  لج و  قح  میدودـحم و  ام  تسا :  یهانتمان  یلاعتقح  میتسه و  یهنتم  ام  هکنیاب  رظن  بلطم 
رسیم نکمم و  هنوگچ  سپ  تسا :  يرعم  مدع  بوض  تیهام و  زا  تسا و  فرص  دوجو  قح  مدع و  تیهام و  هب  تسا  بوشم  ام  دوجو  : 

هب افاضم  دـیامن  هقح  وه  امک  ار  دوجولا  فرـص  كاردا  بوشم  دوجو  دودـحمان و  كاردا  دودـحم  یهانتمان و  كاردا  یهانتم  هک  تسا 
یئایربک تمظع و  میئامنن  ملاوع  عیمجب  ار  دوخ  لاـصتا  كاردا  اـت  مینک و  یمن  یهاـنتمان  ملاوع  عیمجب  ار  دوخ  لاـصتا  كاردا  اـم  هکنیا 
ناهربلاب سپ  دش  دـهاوخ  كاردا  لالجلاوذ  ءایربک  تاذ  تمظع  ام  يارب  هنوگچ  سپ  دومن  میهاوخن  وا  تیلعاف  هبترم  رد  ار  یهولا  تاذ 

يانعم رد  هک  تسا  مالـسلا  هولـصلا و  هیلع  قداصلا  انالوم  قیاقح  فشاـک  زا  ماـظن  زجعم  ملک  نیا  و  فصوی )  نم  ربکا   ) ینعی ربکا ) هللا  )
هللادـبع یبا  نع  تسا :  هدـش  لقن  ترـضحنآ  زا  ربکا  هللا  يانعم  رد  باب 45  قودـص  دـیحوت  باتک  رد  هچنانچ  تسا :  هدومرف  ربکا ) هللا  )

لاقف هتدددح  مالسا :  هیلع  هللا  دبع  وبا  لاقف  یش ء  لک  نم  لاقف  یش ء  يا  نم  ربکا  هللا  لاقف  ربکا ،  هللا  هدنع  لجر  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع 
مالـسا هیلع  قداص  ماما  ترـضح  دارم  هک  هللادبع  یبا  ترـضح  زا  فصوی ) :  نا  نم  ربکا  هللا   ) لق مالـسلا  هیلع  لاقف  لوقا :  فیک  لجرلا 

وا زا  ترضح  درک  يراج  نابز  رب  تسا  ریبکت  هک  ربکا ) هللا   ) هملک مالسا  هیلع  ماما  رـضحم  رد  رفنکی  هک  روبزم  باتک  رد  هدش  لقن  تسا 
زا ار  ادخ  نم  یش ء ) لک  نم   ) درک ضرع  درم  نآ  يرادنپ  یم  رتگرزب  زیچ  هچ  یش و  مادک  زا  ار  لاعتم  يادخ  ریبکت  نیا  اب  دومرف  لاوس 

دیدـحت ار  یهولا  یئایربک  تاذ  تسا  وت  داقتعا  دروم  هک  تا  هتفگ  نیا  اب  وت  دومرف  ترـضح  مناد :  یم  رتگرزب  زیچ  همه  زا  ءایـشا و  لک 
لک زا  اهنآ و  همه  زا  ار  ادخ  اهنآ  اب  هسیاقملاب  یلو  دـنراد  دوجو  ملاع  رد  یگرزب  تادوجوم  ءایـشا و  ینک  یم  روصت  لایخ و  وت  يدومن 

ءایشا ادخ  لابق  رد  اریز  تسا  كرش  رفک و  عقاو  رد  هکلب  تسا  لطاب  طلغ و  وت  روصت  نیا  هکنیا  لاح  يرادنپ و  یم  رتگرزب  ربکا و  ءایشا 
هللا  ) هنوکچ سپ  درک  ضرع  ددرگ .  روصت  رتگزرب  ربکا و  ءایشا  نآ  لک  زا  اتکی  يادخ  ات  دنرادن  یلالقتسا  تیمسر و  چیه  تادوجوم  و 

هچ مسیانـشب و  ار  ادخ  تسرد  حیحـص و  يداقتعا  اب  دـیاین و  مزال  تسا  داقتعا  رد  داسف  نیا  شا  همزال  هک  دـیدحت  ات  منک  ینعم  ار  ربکا )
ینعی فصوی : )  نا  نم  ربکا   ( ینعی ربکا  هللا  لق  دومرف  مالـسلا  هیلع  قیاقح  فشاک  قداص  ماما  ترـضح  مشاب .  یعقاو  دحوم  هک  میوگب 
باتک نامه  رد  زین  و  تسین :  فیـصوت  لباق  یهولا  تاذ  یئایربک  تمظع و  رگید  ترابعب  دیآ  رد  فصوب  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  ادـخ 

زا باقن  رتهب  رتحـضاو و  هک  هدـش  تیاور  قیاقح  فشاک  قداص  ماـما  زا  ربکا ) هللا   ) ياـنعم رد  يرگید  ثیدـح  باب 45  قودص  دـیحوت 
قداص ماما  ینعی  هللادبع  وبا  ترـضح  تسا  هدش  هداد  نامیا  لها  هب  دیحوت  نافرع و  سرد  نیرتیلاع  هدش و  هتـشادرب  تقیقح  قح و  هرهچ 

س)  ) ارهز همطاف  ترضح  امن  دزیا  www.Ghaemiyeh.comهنیئآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 111زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


 ( : هنم ربکا  هللا  نوکیف  یش  مث  مالسلا  هیلع  لاقف  یش ء ) لک  نم  ربکا  هللا   : ))) تفگ هک  رگید  صخـش  باوج  رد  مالـسلا  هولـصلا و  هیلع 
ربکا هللا  نوکیف  یـش ء  مث  ناک  و   ) دومرف هک  مالـسلا  هیلع  ماما  ماظن  زجعم  مالک  دافم  فصوی : )  نا  نم  ربکا  هللا   ( ) ع  ) لاقف وه  اـم  تلقف 
ناونع هللا  يوساـم  هچ  تسا  رتـگرزب  یـش ء  نآ  زا  ادـخ  یئوگب  اـت  تسین  وا  لاـبق  رد  قـح و  لاـیح  یف  يزیچ  اـساسا  هک  تسا  نیا  هنم ) 

لمح قاقحتسا  هکلب  دنرادن  یتیوه  دوخ  زا  دنـضحم و  یـش ء  همه ال  قح  تیوه  لابق  رد  تادوجوم  ءایـشا و  نیاربانب  دنراد .  یـشال ء ) )
رـضحم رد  تسا  نآرق  بتمک  هدـش  تیبرت  تدـحو و  قیحر  تسم  رـس  هک  دـیبل  هچنانچ  دـنتاذلا  لطاب  همه  هچ  دـنرادن  دوجوم  دوجو و 

يارب هک  دراد  لئاز  هتلاحم  لا  میعن  لک  لطاب و  هللا  الخ  ام  یـش  لک  الا  دیدرگ  تیب  نیاب  منرتم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
هب لاق  رعـش  قدـصا   ) دومرف دـیدرگ و  لصاح  يدـجو  لاح  یتوکلم و  زازتها  تیب  نیا  هدنیارـس  رعاش  دـیبل  هتفگ  زا  ایبنا  متاـخ  ترـضح 

درادـن يدوجو  تلاصا  تیمـسر و  زیچ  چـیه  ادـخ  زج  هک  تقیقح  تیعقاو و  نیا  هشیر  داد :  رارق  نیرفآ  نیـسحت و  دروم  ار  وا  برعلا و 
( ریبکلا یلعلا  وه  هللا  نا  لطابلا و  وه  هنود  نم  هنوعدـی  ام  نا  قحلا و  وه  هللا  ناـب  کـلاذ   ) تسا هدومرف  هک  تسا  نآرق  صن  یحو و  قطنم 

يدعـس میکح  لیطابا :  مادـعا و  قالطالا  یلع  هاوس  ام  هتیوه و  الا  هتیوه  ال  نافرعلا - :  نآرقلا و  ناهربلا و  هوقب  لـقف  جـح  هروس  هیا 62 
هدروخ یلو  سانـش  تقیقح  اـب  نیا  نتفگ  ناوـت  تسین  چـیه  ادـخ  زج  ناـفراع  رب  تسین  چـیپ  رد  چـیپ  زج  لـقع  هر  تسا :  هتفگ  يزاریش 

دیآ رگ  تباوج  میوگب  دنمشوه  يا  يدیسرپ  هدیدنسپ  دنتـسیک  دد  وید و  مدآ و  ینب  دنتـسیچ  نیمز  نامـسآ و  سپ  هک  سایق  لها  دنریگ 
دنرب یتسه  مان  شا  یتسه  اب  هک  دنرت  مک  نازا  دنتـسه  هچ  ره  همه  کلم  وید و  داز و  یمدآ  يرپ  کلف  هوک و  ایرد و  نوماه و  هک  دنـسپ 

هک دنرد  یکلم  هب  ینعم  بابرا  هک  دنرب  یپ  اجک  تروص  لها  یلو  جوا  هب  نودرگ  دیشروخ  تسا  دنلب  جوم  هب  ایرد  وت  شیپ  تسا  میظع 
دـشک رد  ناهج  بیج  هب  رـس  ناهج  دشک  رب  ملع  تزع  ناطلـس  وچ  تسین  هرطق  کی  تسایرد  تفه  رگو  تسین  هرذ  هب  تسا  باتفآ  رگ 

ریغ ار  يراید  نیب  تدحو  مشچ  دوش و  هدیـشک  اوسام  مامت  يور  نالطب  طخ  دـیامرف  یلجت  هیراهق  تیدـحا  هب  تزع  ناطلـس  نوچ  ینعی 
ادخ صتخم  دـمح  ینعی  هللادـمحلا :  هللادـمحلا )))   ))) وه الا  هلا  هدـحو ال  وا  زج  تسین  چـیه  تسه و  یکی  هک  دوش  مولعم  دـنیب و  هن  قح 

تسا و تلیضف  لامک و  ءازا  رد  ءانث  دمح و  اریز  دشاب :  یمن  ءانث  راوازس  شیاتـس و  قیال  دمح و  قحتـسم  ادخ  زا  ریغ  سک  چیه  تسا و 
هدارا و تایح و  تردـق و  ملع و  زا  يدوجو  تالامک  زین  تسوا و  صتخم  یتاذ  دوجو  هچ  تسا .  ادـخ  زا  همه  لئاضف  تالامک و  لـصا 
زا يا  هحشر  ینابر و  لامج  هعشعش  زا  يوترپ  تسا  ءاوسام  رد  هک  یتلیضف  لامک و  ره  و  تسوا :  صتخم  هتلاصالاب  تاذلاب و  همه  اهریغ 
انث دمح و  راوازس  ات  دنرادن  یتلیضف  لامک و  چیه  دوخ  زا  تادوجوم  ءایشا و  تسا و  یناحبـس  ترـضح  غورف  زا  يا  هباس  لظ و  لامک و 
مال هک  هللادمحلا )   ) دومرف اذل  تسا و  یهولا  يدمص  لامکلا  لک  تاذ  ارـصحنم  ءانث  دمح و  قحتـسم  هک  تسا  تهج  نیا  زا  سپ  دنـشاب 

دمح تعیبـط  یعی  میریگب  یـسنج  رگا  دـمحلا و  لـک  ینعی  مینادـب  یقارفتـسا  رگا  ار  دـمحلا )  ) مـال فلا و  تسا و  صاـصتخا  مـال  (هللا ) 
دمح زین  دشاب  صقن  زا  تئارب  تهج  هب  میظعت  ءانث و  دمح و  رگا  و  تسا :  ادخ  هتلاصالاب  تاذـلاب و  قلطم  لماک  اریز  تسا  ادـخ  صتخم 
مدع اب  طلخ  زا  تسا و  ضحم  دوجو  هک  تسا  ادخ  ارـصحنم  دـشاب  صئاقن  عیمج  زا  هزنم  ياربم و  هک  يدوجوم  اریز  تسا  ادـخ  صتخم 
یمن بویع  صقاون و  لک  زا  هزنم  يربم و  ادخ  زا  ریغ  يدوجوم  چـیه  تسا و  يرعم  تملظ  اب  بوش  زا  تسا و  فرـص  رون  تسا و  يربم 

زا تئارب  یلو  دشاب  هتـشاد  صقن  ره  زا  تئارب  اضرف  رگا  دوجولا  نکمم  اریز  دشابن  یـصقن  یتملظ و  یمدـع و  چـیه  هب  بوشم  هک  دـشاب 
سپ تسا .  تفرـص  رقف  دوجولا  نکمم  هکنآ  لاح  دوب و  دهاوخن  تاذـلاب  دوجولا  نکمم  الا  تشاد و  دـهاوخن  ریغب  قلعت  ناکما و  صقن 

سانلا اهیا  ای   : ) سب تسا و  یهولا  يدمص  ياتکی  تاذ  مه  تهج  نیا  زا  میظعت  انث و  راوازـس  دمح و  ققحتـسم  هک  تسا  نهربم  تباث و 
تـسوا هب  دئاع  تسا و  ادخ  صتخم  اهانث  اهتیدومحم و  هکیروطنامه  و  رطاف :  هروس  هیآ 16  دـیمحلا ) ینغلا  وه  هللا  هللا و  یلا  ءارقفلا  متنا 

وا هب  دـئاع  تسا و  ادـخ  شعجرم  زین  يدومحم  ره  يارب  يدـماح  ره  تیدـماح  روط  نیمه  ءاـنثلا ) بقاوع  عجری  هیلا   ) ثیدـحلا یف  اـمک 
بهاو یقیقح و  معنم  تسا و  وسا  نآ  زا  تمعن  تسوا و  شخب  یتـسه  نوچ  تسوا  هوق  لوحب و  هکنیا  اـمک  تسوا   ( (ص وصخم تسا و 
تمعن ربارب  رد  رکـش  دـمح و  هک  مه  ظاحل  نیا  زا  سپ  تسا :  وا  قالطالا  یلع  تاکرب  تاضویف و  تالامک و  لـک  هدنـشخب  معن و  لـک 
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وا ششخب  دوج و  هک  قلطم  داوج  تسا  وا  ماعنالاب و  درفتم  تسه  وا  هچ  تسین  یسک  ادخ  زج  هتقیقحلاب  رکـش  دمح و  قحتـسم  زین  دشاب 
و هیلا :  هنم و  لک هللا و  دـمحلاف  تسین :  تاذ  رب  دـئاز  ضرغ  ار  قلطم  لماک  اریز  ضرغ  ضوع و  تهجب  هب  تسا  تیانع  ضیف و  لیبس  رب 

حیتافم رد  تارـشع  يداع  زا  یهتنی : )  کیلا  یغبنی و  کل  هل و  دافن  هل و ال  عاطقنا  ادبا ال  ادمرـس  دـمحلا  کل  مهللا   ) میناوخ یم  اعد  رد 
يا نم  دماحم  یناحبـسلا )  هرـس  هللا  سدـق  يراوزبسلا  يداهالم  جاحلا  هلاتملا  میکحلل  هیلع ( :  هللا  هتمحر  یمق  سابع  خیـش  جاح  نانجلا 

هتیدماح لک  لب  هب   ( (ص وصخم دـمحلا  لک  دـمحلاف  لئاضف  لضاوف  ذا هللا  لئآ  هیلا  هتقیقحلا  یقف  تبث  دومحم  يال  اهرهاظ  تدـب  دـماح 
وه نم  ای  یف ء  هراوس  نهجو  رون  دـنع  یـش ء و  لک  رانتـسا  ههجو  رونب  دـصاقملا  یهتنا  کبانج  یلا  دـماحلا  کل  لقعلا  بهاو  ای  هلوحب 

قلاخ مه  یتسرپاتکی  دـحاو و  یتساتمه  یب  هک  یتاذ  دزـس  ار  دـح  یب  دـمح  لیق :  ام  معنل  هروهظ و  یف  نطابلا  رهاظلا  هرون  طرفل  یفتخا 
روهظ زو  یش ء  لک  نع  جراخ  یش ء  لک  یف  لخاد  یتسادیپ  ههجو  الا  کلاه  یش ء  لک  اوسام  ردنا  دوبن  یئاوسام  تقیقح  رد  یتسایشا 

لظ و سکاع و  سکع و  یتسالعا  لفسا و  رگار  تادوجوم  لک  تسا  دحاو  دوجو  زا  بتارم  اراد و  تسوا  یتسادیپان  ادیپ و  مه  شیوخ 
دننام هب  ین  ءوض  تسا و  سمش  تبسن  نکمم  هب  بجاو  تبسن  یتساتکی  شوترپ  سمـش و  هک  نتفگ  ناوت  یک  نیقی  دوبن  دحتم  لظ  يذ 

تسا و تدحو  ردنا  ترثک  یتسایرد  حشر  ین  یش  یف و  لیبق  زا  تسا  بجاو  زا  ریغ  هچرگ  شتافص  اب  نکمم  تاذ  یتسانب  تبـسن  انب و 
يرعم لوا  زا  یناث  يرب  یناث  زا  لوا  قلخ و  قلخ  تسا و  قح  قح  یتسادیپ  نیردـنا  نآ  دوب و  ناهنپ  نآ  رد  نیا  تسیت  رثک  ردـنا  تدـحو 

مالک زا  تسا  ذختم  ریخا  تیب  یتساوعد  نیا  رب  دهاش  اومت ) زیم  ام  لک  تسا (  نکمم  بجاو  تسین  دـیا  هچره  مهوت  رد  یتساناد  ره  دزن 
مکل قولخم  وهف  هیناعم  قدا  یف  مکماـهواب  هومت  زیم  اـم  لـک  تسا (  هدومرف  هک  دـشاب  یم  مالـسا  هیلع  مولعلا  رقاـب  ترـضح  ماـظن  زجعم 
باتک رد  هللا )))  هناحبـس   ( : ))) تسا ادـخ  وا  دـیان  مهو  ردـنا  هکنآ  تسا  انف  ياریذـپ  یـشیدنا  هچ  ره   ( : ) مکیلا دودرم  مکلثم  عونـصم 
سیئر نیفراعلا  ناطلس  نینم و  ؤملا  ریما  ترضح  زا  هک  تسا  هدش  لقن  نینچ  هللا )  ناحبـس   ) ینعم رد  باب 44  رد  قودص  دیحوت  فیرش 

وه  ) مالـسلا هیلع  لاق  هللا )  ناحبـس  ریـسفت  ام   ) نسحلاابا اب  دش  لاوئـس  مالـسلا  هولـصلا و  هیلع  بلاطیبا  یب  یلع  یلاوملا  یلوم  نیدحوملا 
زا مالـسلا  هیلع  یلع  مظعا  هللا  یلو  زا  کلم :  لک  هیلع  یلـص  دبعلا  اهلاق  اذاف  كرـشم  لک  هیف  لاق  امع  ههیزنت  لجوزع و  هللا  لالج  میظعت 
یم لامعتسا  لاعتم  دنوادخ  تاذ  هیزنت  میظعت و  ماقم  رد  هللا )  ناحبس   ) دومرف لالجلاوذ  یلو  دیدرگ  لاوئس  هللا )  ناحبس   ) ریـسفت ینعم و 
ادـخ هدـنب  دـبع و  نآ  رب  ناگتـشرف  همه  کئالم و  لک  دزاـس  يراـج  ناـبز  رب  هللا  ناحبـس  دوش و  هملک  نیا  هب  لـئاق  دـبع  هاـگره  دوش و 

ترـضح زا  تسا  هتفگ  هک  هدش  لقن  یقیللاوج  ماشه  زا  رگید  ثیدح  باب 44  نیمه  رد  دیحوت  باتک  نامه  رد  زین  و  دنتـسرف :  تاولص 
دومرف ترـضح  نآ  زا  دوش  یم  دـصق  هچ  هللا )  ناحبـس   ) لجوزع يادـخ  لوق  زا  مدرک  لاوئـس  مالـسلا  هیلع  قیاقح  فشاک  قداـص  ماـما 

رد روهـشم  تئارق  رب  انب  دنامن  هتفگان  صقن :  بیع و  ره  زا  تسا  يربم  هزنم و  لاعتم  يادخ  هک  ادـخ  هیزنت  رب  دراد  تلالد  هللا )  ناحبـس  )
 ( هللا ناحبس   ) رکذ سپس  و  هللادمحلا )   ) نتفگ دعب  ربکا و  هللا )   ) نتفگ لوا  نآ  نتفگ  بیترت  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  حیبست 

رکذ ادابم  هک  یهولا  هاگـشیپ  راگدرورپ و  دزن  رد  تسا  هدنب  راذتعا  راکذا  نیا  رخآ  رد  هللا )  ناحبـس   ) نتفگ دیاش  دیوگ  هدنراگن  تسا . 
یماهوا تارطخ  ای  صقاون و  نآ  نتفگ  زا  ار  قح  دنک  یم  هیزنت  هللا )  ناحبـس   ) نتفگب اذل  انعم  ای  اظفل  دشاب  هتـشاد  یـصقاون  وا  حـیبست  و 

همه زو  ربدم  ینمیهم و  ایادخ  راب  صقاون :  عیمج  بلـس  زا  تسترابع  عقاو  رد  حیبست  هچ  دوش  یم  وا  ضراع  دـمح  ای  ریبکت  يانثا  رد  هک 
نیسحلا نب  یلع  انالوم  نیدباعلا  نیز  نیدجاسلا و  دیـس  لاق  الاب  ملاع  نایبورک  همه  اب  نتفگ  وت  دمح  قح  میناوتن  ام  يربم  یهزنم و  یبیع 

وت هک  میوگ  وت  رکذ  اکلم  دـیوگ  یئانـس  میکح  یمق  حـیتافم  زا  کلالجب )  قلی  امک  کئانث  غولب  نع  نسلالا  ترـصق  یهلا   ) هتاجانم یف 
دیحوتب هک  میوگ  وت  دـیحوت  همه  میوپ  وت  ضیف  زا  همه  میوج  وت  هاگرد  همه  یئامنهار  مئوت  هک  هار  ناـمه  هب  زج  مورن  یئادـخ  یکاـپ و 
یجنگن مهف  رد  وت  هک  نتفگ  وت  فصو  ناوتن  یئاـنث  راوازـس  وت  یلـضف  هدـنیامن  وت  یمیرک  وت  یمیظع  وت  یمیکح  وت  یمیحر  وـت  یئازس 

وت هفلومل  یئاهر  يور  شدوب  حزود  شتآ  زا  رگم  دیوگ  وت  دیحوت  همه  یئانـس  نادند  بل و  یئاین  مهو  رد  وت  هک  نتـسج  وت  هبـش  ناوتن 
همه تمکح  همه  یملح  همه  تردق  همه  یملع  همه  یناهج  دنوادخ  وت  ملاع  همه  یبرم  وت  شـشخب  تمحر و  تتفـص  شیاتـس  راوازس 
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میوگ وت  ریبکت  همه  یئاقب  هب  درفتم  يریظن  هبـش و  زا  يرب  يریزو  رای  زا  ینغ  وت  يدمـص  وت  يدحا  یئاهب  يرون و  همه  یلامک  یـضیف و 
یئازس دیمحت  هب  هک  میوگ  وت  حیبست  همه  میوگ  وت  دیمحت  همه 

مود تمسق 

 . تسا هدش  هدـیمان  رکذـلا  قباس  ددـعب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطافف  نتفگ  حـیبست  هللادـمحلا : )   ) نتفگ دـیمحت  ربکا : ) هللا   ) نتفگ ریبکت 
نآ هب  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  هیطع  عـقاو  رد  تسا و  ارهز  همطاـف  شرتخدـب  راوـگرزب  ردـپ  هیحاـن  زا  راـکذا  نیا  میلعت 

یفطـصم دـمحم  ترـضح  متاخ  ربمغیپ  رهگالاو  رتخد  ارهز  همطاف  ترـضح  راـگدای  هک  حـیبست  نیا  رب  ار  تما  تموادـم  تسا  ترـضح 
دراو مالسلا  مهیلع  تمکح  نداعم  تمصع و  ماقم  زا  هرداص  رابخا  رد  نآ  يارب  رایسب  باوث  تلیضف و  تسا  انثلا  هتیحتلا و  فالآ  امهیلع 

زا هرداص  هربتعم  ثیداحا  اهیلع  هللا  تاولـص  ارهز  همطاف  ترـضح  حـیبست  تلیـضف  نایب  دوش :  یم  هراشا  ـالامجا  نآ  زا  همـش  هب  هک  تسا 
دمحم ترـضح  ربمغیپ  رهگالاو  رتخد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  حـیبست  تلیـضف  هب  تبـسن  تمکح  نداـعم  تمـصع و  ماـقم 

دشاب اکربت  انمیت و  رصتخم  ثیدح  دنچ  رکذب  مینک  یم  ءافتکا  ماقم  نیا  رد  ام  و  تسا :  رایـسب  ءانثلا  هتیحتلا و  لضفا  هلآ  هیلع و  یفطـصم 
هاگـشیپ رد  زاـمن  ره  زا  دـعب  نآ  تموادـم  بجوم  راوگرزب  ربـمغیپ  رتـخد  راـگدای  راـبر  رد  راـکذا  نیا  ردـق  نآ  تلیـضف  نتـسناد  اـب  هک 

هلمج نآ  زا  و  میـشاب :  هدومن  لمع  اریثک ) ارکذ  هللا  رکذا و  و   ) همیرک هیآ  هب  هدرک و  دای  رایـسب  ار  ادـخ  هلیـسو  نیدـب  دـشاب و  راگدرورپ 
لک دعب  هللا  نیربکت  هیف  امب  ایندلا  نم  کل  ریخ  وه  ام  کیطعا  هتمطاف  ای  ع )   ) ارهزلا همطاف  هتنبل   ( ص  ) هللا لوسر  لاق  لوا :  ثیدـح  تسا 
هللا الا  هللااب  کلاذ  نیمتحتت  مث  اتحیبست  نیثالث  اثالث و  هللا  نیحبـست  اتدیمحت و  نیثالث  اثالث و  هللا  نیدمحتت  اتریبکت و  نیثالث  اعبرا و  هالص 

راحبلا ج اهیلا :  تبـسن  هاولـص و  لک  دعب  حیبستلا  اذه  اهیلع  هللا  تاولـص  تمزلف  اهیف  ام  ایندلا و  نم  تدرا و  يذلا  نم  کل  ریخ  کلاذ  و 
زیچ نآ  هک  يزیچ  ار  وت  منک  یم  اطع  نم  همطاف  يا  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  شرتخدب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دومرف   85

هبترم هس  یـس و  و  ربکا ) هللا   ) ریبکت هبترم  راچ  یـس و  زامن  ره  زا  دـعب  نتفگ  زا  ترابع  زیچ  نآ  تسا و  نآ  رد  هچنآ  اـیند و  زا  تسا  رتهب 
وت يارب  زا  تسا  رتهب  حیبست  نیا  و  هللا )  الا  هلا  ال   ) لیلهت رکذب  ارنآ  نک  متخ  و  هللا )  ناحبـس   ) حیبست هبترم  هس  ویـس  و  هللادمحلا )   ) دیمحت

ردـپ روتـسد  قبط  اـهیلع  هللا  تاولـص  همطاـف  ترـضح  سپ  تسا  نآ  رد  هچنآ  اـیند و  زا  تسا  رتهب  زین  نآ و  لوصوب  يراد  هدارا  هچنآ  زا 
هللا مالس  ارهزلا  حیبست  هب  هدش  روهشم  هچنانچ  تسا :  هدش  هداد  تبـسن  ترـضح  نآب  حیبست  نیا  اذل  دومرف  راکذا  نیاب  تموادم  راوگرزب 

زا زین  و  دیامرف .  اطع  قالطالا  یلع  نیموم  نیملـسم و  هبطاقب  زامن  ره  زا  دـعب  ار  رابر  رد  راکذا  نیا  نتفگ  تموادـم  قیفوت  دـنوادخ  اهیلع 
حیتافم رد  ارنآ  یلاعت  هللا  ناوضر  یمق  ثدحم  هک  تسا  هینارون  ثیداحا  انامه  هدـش  لقن  ارهزلا ع  حـیبست  تلیـضف  رد  هک  یثیداحا  هلمج 

هدرک تدابع  تسا  هدومرف  هک  هدش  تیاور  مالسلاو  هولصلا  هیلع  نیرخآ  نیلوا و  مولع  رقاب  دمحم  ماما  انالوم  مجنپ  ماما  زا  تسا .  هدروآ 
دوب یم  رتهب  يزیچ  رگا  دشاب و  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  حیبست  زا  رتهب  لضفا و  هک  يزیچ  هب  یهولا  سدقا  تاذ  تسا  هدشن 

ترضحنآ ربتعم  دنسب  زین  و  دومرف :  یم  اطع  مالـسلااهیلع  همطاف  شیمارگ  رتخدب  ارنآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح 
رب نآ  دزرمایب و  ار  وا  رافغ  يادخ  دنک  رافغتسا  نآ  زا  دعب  دیوگب و  ار  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  حیبست  هک  ره  هک  تسا  يورم 

ماما ترضح  زا  حیحص  ياهدنـسب  زین  دنادرگ و  یم  دونـشوخ  ار  ادخ  دنک و  یم  رود  ار  ناطیـش  رازه و  لمع  نازیم  رد  تسادص و  نابز 
شیپ دیوگب  ار  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  حیبست  زامن  زا  دعب  هک  ره  هک  تسا  لوقنم  هیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  قیاقح  فشاک  قداص 

هدش تیاور  ترـضح  نآ  زا  رگید  رتعم  قیدح  رد  و  ددرگ .  بجاو  وا  رب  تشهب  دوش و  هدیزرمآ  دنادرگب  زامن  تئیه  زلا  ار  اهاپ  هکنآ  زا 
دراذگن زامن  تعکر  رازه  هکنآ  زا  نم  دزن  تسا  رتهب  ندناوخ  زامن  ره  زا  دعب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  حیبست  تسا  هدومرف  هک 

مالـسلااهیلع همطاـف  ترـضح  حـیبست  هب  ار  دوخ  ناـکدوک  مینک  یم  رما  اـم  هدومرف  هک  تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  زین  و  يزور :  ره  رد 
يراـب دوـش .  یمن  تخبدـب  یقـش و  ننآ  رب  دـیامن  تمواد  هک  ره  هک  نکم  كرت  ارنآ  سپ  زاـمن  هـب  هـب  ار  ناـشیا  مـینک  یم  رما  هچناـنچ 
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تسا نآ  رهشا  ربانب  نآ  تیفیک  و  درک :  ناوت  داریا  هرـصتخم  هلاسر  نیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  هدایز   ( ع  ) ارهزلا حیبست  تلیـضف  رد  ثیداحا 
تسا و دص  نآ  ددع  اعومجم  دیوگب و  هللا )  ناحبس   ) هبترم هیس  ویس  و  هللادمحلا )   ) هبترم هس  یـس و  و  ربکا ) هللا   ) هبترم راهچ  یـس و  هک 

نادـب ام  هک  هب  نامه  تسین و  نآ  هب  یهگآ  ار  یـسک  ره  هک  تسا  هتهفن  يرارـسا  تاحیبست  راکذا و  رد  هچ  دومن  داـیز  مک و  ارنآ  دـیابن 
موصعم ناسل  زا  يروتـسد  نآ  دادـعت  رد  رگا  هک  اـصوصخم  میناـم :  یم  رود  هبولطم  هجیتن  زا  اریز  مئیاـمن :  ارچ  نوچ و  میـشاب و  دـبعتم 
یهیدب دیـسرب  جنگ  نآ  هب  ات  دیرادرب  مدق  دص  دیاب  امـش  هدش و  ناهنپ  تسا  یجنگ  مدق  دص  رـس  دنیوگب  امب  رگا  الثم  دشاب  هدـش  رداص 

هچ رهب  نآ  دادعت  هدراو و  راکذا  رد  سپ  میسر  یمن  جنگب  تروص  نیا  ریغ  رد  هچ  میرادرب  لابند  ای  ولج و  مدق  کی  میناوت  یمن  ام  تسا 
اطع و ناتـسرپادخ  هفاک  امب و  ار  تاحیبست  تادیمحت و  تاریبکت و  زا  یهلا  راکذا  قیفوت  دـنوادخ  میئامن :  لمع  دـیاب  هدـش  هداد  روتـسد 

دمحم تبترم  یمتخ  ترـضح  راگدای  یئاطعا و  هک  ار  اهیلع  هللا  مالـس  رهز  ترـضح  حـیبست  رب  تموادـم  اصوصـصخم  دـیامرف  تمحرم 
تایونعمب ناشهجوت  لیلج  نادناخ  نیا  هکنیا  هب  رظن  و   ( ع  ) ارهزلا همطاف  شرهگالاو  رتخدـب  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم 

همطاـف دزن  هک  دـشاب  یم  هیهلا  تبهوـم  هیطع و  نیا  همطاـف  شرتخدـب  مرکا  مرکا  ربـمغیپ  هیدـه  هـیطع و  نیرتـهب  اذـل  تاـیدامب  هـن  تـسا 
لامج دیمحت  لالج و  حـیبست  رکذ  زا  رتسیفن  رتالاب و  رتهب و  يزیچ  ایآ  تسا  توکلم  کلم و  ملاع  مامت  زا  رتالاب  نآ  شزرا  مالـسلااهیلع 

رکذ ادـخب و  تفرعم  ادـخ و  تبحم  نامیا و  زا  رت  تلیـضف  اب  رتهب و  ناسنا  يارب  يزیچ  مسق  ادـخب  هن  تسه  لاعتم  يادـخ  لامک  ریبکت  و 
هدمآ مالـسلا  هیلع  داجـس  دیـس  نوینابر  هوسا  نویهلا و  تنیز  تاجانم  رد  تسا و  هللا  رکذ  یحور و  يونعم و  تاذل  ذلا  تسین :  وا  حیبست 
رکذا اونآ  نیذلا  اهیا  ای  قحلا :  کلوق  تلق و و  تنا  یهلا  کتعاط  ریغب  لغش  لک  نم  كرکذ و  ریغب  هذل  لک  نم  كرفغتـسا  یهلا  تسا : 

رکذ زا  زجب  دیوگ :  یناشاک  ضیف  نسحمالم  ینابر  همالع  یمق )  ثدـحم  نانجلا  حـیتافم  الیـصا ( ) هرکب و  هوحبـس  و   ) اریثک ارکذ  هللا  و 
يا هشمق  یهلا  میکح  ماقم  یلاع  داتسا  هللا  رفغتسا  رذحلا  شرش  دوبن ز  تسود  رکذب  وت  ناک  نابز  هللا  رفغتسا  راعتسم  دوب  هللارفغتسا ز  رای 
ریغ هچ  ره  زک  تلاصو  هار  رد  میشوک  دوب  ناج  ات  هبوت  رادلد  يا  ترکذ  زج  نخس  ره  زو  هبوت  رای  يا  تخر  قشع  زج  هچ  ره  زا  دیوگ : 
رای اب  لگ  لبنـس و  رب  رظن  زا  ملاع  غاب  رد  هبوت  راک  ره  زا  رگید  تلاصو  ام و  میدرگن  رب  هر  زا  یئوگ  ینارت  نل  دـص  هبوت  رادـید  تذـل  زا 

رازلگ نیا  رد  تنـسح  هولج  ات  هبوت  راخ  زا  نیرفآ  لگ  يا  تیور  اـب  تسا  دوجو  ناتـسلگ  راـخ  اـم  یتسه  هبوت  راـسخر  لـگ  يوم  لـبنس 
ادخ اب  ناسحا  قلخ  اب  هبوت  راب  دص  تتعاط  زج  لمع  ره  زو  هللا  رفغتـسا  تخر  رب  زج  رظن  ره  زا  هبوت  راد  نیا  لگ  راخ و  زا  میدرک  میدید 

روتسد  ) هبوت رافغ  يا  تهاگرد  رب  میدرک  یهلا  نوچ  یهانگ  ره  زا  یقشاع  زج  هبوت  رادرک  ره  یتشذگب ز  ود  ره  نیز  صالخا  میلـست و 
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  یلع  لخد  تلاق :  اهیلع  هللا  تاولص  ارهزلا  همطاف  نع  باوخ )  زا  لبق   ( ع  ) ارهز همطاف  شرتخدب   ( ص  ) ایبنا متاخ 

تیـضرا کئاعفـش و  ءایبنالا  تلعج  نآرقلا و  تمتخ  هتعبرا :  تلمع  دـق  الا و  یمانت  همطاف ال  ای  لاـقف  مونلل  یـشارف  تشرتفا  دـق  هلآ و  و 
هتعبراب ال ترما  هللا  لوسر  ای  تلق  هتالـص :  متا  یتح  تربصف  هالـصلا  یف  ذـخا  اذـه و  لاـق  ترمتعا :  تبجح و  کـسفن و  نع  نینموملا 
یلع و تیلـص  اذا  نآرقلا و  تمتخ  کناکف  تارم  ثالث  دحا  هللا  وه  لق  تءارق  اذا  لاق  هیلع و  هللا  یلـص  مسبتف  لاحلا  اذه  یف  اهیلع  ردقا 
الا هللا هلا  هللادمحلا و ال  هللا و  ناحبـس  تلق  اذا  کنع و  مهلک  اوضر  نینموملل  ترفغتـسا  اذا  هتمایقلا و  موی  کناعفـش  انک  یلبق  ءایبنالا  یلع 

یتوهال همطاف  ترـضح  توکلم  کلم و  هکلم  زا  ات  ینارون  فیرـش  ثیدـح  نیا  راکذالا : ) هصـالخ   ) زا ترمتعا :  تججح و  دـقف  ربکا 
نم رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ترـضح  مراوگرزب  ردپ  مدوب  هدرتسگ  ار  مباوخ  رتسب  هکیماگنه  هدومرف  هک  تسا  هدش  لقن  تافص 

ماجنا ار  لمع  راهچ  نیا  هکنیا  رگم  راذگم  باوخ  رتسب  هب  رس  مرهگ  الاو  رتخد  همطاف  يا  دومرف  روتـسد  نم  هب  نینچ  سپـس  هدش و  دراو 
دوخ زا  نامیا  لها  هکنـسا  موس  یهدـب  رارق  دوخ  عیفـش  ار  ناربمغیپ  ءاـیبنا و  هکنیا  مود  یئاـمن  متخ  نآرق  هرودـکی  هکنیا  تسخن  یهدـب 
رما داد و  روتـسد  نمب  ار  هناگراهچ  لامعا  نیا  مراوگرزب  ردـپ  یهدـب :  ماجنا  هرمع  جـح و  کی  هکنیا  مراهچ  يزاس  دونـشوخ  یـضار و 

یلکـشم رایـسب  راک  هکنیا  اب  منک  ارجا  ار  مردپ  نامرف  نیا  تسا  رـسیم  میارب  هنوگچ  هک  رکف  لاح  رد  نم  دـیدرگ  لوغـشم  زامنب  دومرف و 
نم هب  يروتـسد  نینچ  امـش  هللا  لوسر  ای  مدرک  ضرع  هاگنآ  دیناسر  مامتا  هب  ار  شزامن  مراوگرزب  ردـپ  ات  مدومن  لمات  ربص و  سپ  تسا 
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سپ مرادن :  امـش  روتـسد  دروم  لمع  راهچ  نیا  ماجنا  ناوت  تردق و  مک  تقو  نیا  اب  نم  دیآ و  یم  راوشد  مرظن  رد  نآ  ماجنا  هک  دـیداد 
یئامن تئآرق  هبترم  هس  ار  دحا ))) هللا  وه  لق   ))) هکرابم هروس  رگا  وت  دومرف  نینچ  نمب  هاگنآ  دیدنخ و  دـمرف و  مسبت  مردـپ  لاح  نیا  رد 

همه يربک  تمایق  زور  رد  ام  یتسرفب  تاولـص  نم  زا  لبق  ناربمغیپ  رب  نم و  رب  رگا  يا و  هداد  ماـجنا  نآرق  متخ  کـی  هک  تسا  نیا  لـثم 
دش و دنهاوخ  دنسرخ  دنمتیاضر و  وت  زا  نانآ  همه  یئامنب  راگدرورپ  زا  شزرمآ  بلط  رافغتـسا و  نامیا  لها  يارب  رگا  میتسه و  وت  اعفش 

لمع هک  تسا  نیا  لثم  ربکا  هلا  هللا و  الا  هلا  هللادـمحلا ال  هللا و  ناحبـس   ) یئوگب يزاس و  يراج  دوخ  ناـبز  رب  ار  راـبر  رد  راـکذا  نیا  رگا 
فالآ هیلع  یفطـصم  دـمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  یئاهبنارگ  سیفن و  ورتسد  هچ  قحلا  دـیوگ  فلوم  يا :  هداد  ماجنا  ار  هرمع  جـح و 

اما یناسیا  لهـس و  نیاب  لمع  راهچ  تسا :  هدومرف  تمحرم  اطع و  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  شیمارگ  رتخدـب  ءاـنثلاو  هتیحتلا 
ياوتحم تیمها  تهج  زا  رگم  تسین  نیا  و  دوش :  یم  اطع  نآ  هدنهد  ماجنا  هب  روظنم و  روتسد  نیا  لابق  رد  رایـسب  شاداپ  باوث و  ردقنیا 

هک تسین  ههبـش  تسا  نآرق  متخ  هرودکی  ربارب  دیحوت  هروس  هبترم  هس  تئارق  ارچ  دیمهف  دیاب  تسناد و  دـیاب  سپ  هناگ  راهچ  لامعا  نیا 
همانـسانش هچ  تسا  یلاعت  قح  نتخانـش  رد  تفرعم  نافرع و  سرد  نیرتیلاع  يوتحم  هکرابم  هروس  نیا  تسا و  فراـعملا  یلعا  هللا  هتفرعم 

ایبنا و متاخ  ییاهن  یلاع و  هاگـشنادب  دراد  صاصتخا  تسا و  دـیحوت  هبترم  یلعا  يوتحم  هک  تسا  هکرابم  هروس  نیا  تسا و  ادـخ  لماک 
ایبنا و زا  کی  چیه  تسا :  ترضحنآ  هبتر  یلاع  تما  صتخم  و  ءانثلا :  هتیحتلا و  لضفا  هلآ  هیلع و  یفطصم  دمحم  ترضح  ءایفصا  رورس 

یلعا قفا  رد  توعد  نیا  یـضتقم  نانآ  هبترم  هکنآ  یکی  تهج  ودب  دـنیامن  توعد  دـیحوت  زا  هیلاع  هبترم  نیاب  دـنا  هتـسناوتن  هفلاس  لسر 
یمن هک  يروطب  تسا  دوخ  هب   ( (ص وصخم هبترم  ماـقم و  نآ  رد  فقاو  هک  تسا  یفقوم  هبترم و  ماـقم و  ار  يربـمغیپ  ره  هچ  تسا  هدوـبن 

تیلباـق دادعتـسا و  ناـشیا  مما  ماوقا و  هکنآ  تهج  دـیامن و  زواـجت  دوخ  صاـخ  ناـفرع  فقوم  نطوم و  زا  قلخب  توعد  ماـقم  رد  دـناوت 
دجاو تبترم  یمتخ  ترـضح  هچ  هدوب  توعد  تیا  یـضتقم  تیمتاخ  هبترم  یلو  دنا  هتـشادن  دیحوت  رد  ار  هیلاع  هبترم  نیا  مهف  كاردا و 

فقومب و توعد  اذل  تسا  ترـضح  نآ  صتخم  هبترم  ماقم و  نیا  تساراد و  ار  تیدمـص  تیدـحا و  ماقم  تیرهظم  هک  تسا  هبترم  نیا 
هیلع داجـسلا  لاق  تسا  نویهلا  تنیز  نیدـباعلا  نیز  داجـس  ماما  ماظن  زجعم  مالک  انامه  هتکن  نیا  دـیوم  تسا و  هدومن  دوخ  نافرع  نطوم 
یلا دیدحلا  هروس  نم  تایالا  دحا و  هللا  وه  لق  هللا  لزناف  نوقمعتم  ماوقا  نامزلا  رخآ  یف  نوکی  هنا  ملع  لجوزع  هللا  وه  لق  هللا  نا   ) مالسلا
تاذ هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  مالک  دافم  یفاک :  لوصا  کله :  دقف  کلذ  ئارو  مار  نمف  رودصلا ) تاذب  میلع  وه  و   ) هلوق

قیاقح هیهلا و  فراعم  مهف  رد  قیمع  قیقد و  رکف  ياراد  هک  رکفتم  قمعتم و  یماوقا  نامزلا  رخآ  رد  هک  تسناد  یم  لزا  رد  لاعتم  يادـخ 
زا ریغ  سک  ره  دومرف و  لزان  ار  دیدح  هروس  لوا  تایآ  و  دحا ) هللا  وه  لق   ) تهج نیدـب  دـنیآ  یم  دوجوب  دنتـسه  هینآرق  تایآ  هینابر و 

تایآ دـیحوت و  هروس  ياوتحم  یقیقح  نازیم  یعقاو و  نافرع  كالم  یلاعتقح  دـیحوت  یـسانشادخ و  يارب  اریز  تسا  كـاله  دـیوج  نیا 
تکاله و تلالضب و  ار  یمدآ  تسا و  نآ  فلاخم  هک  يراکفا  لاوقا و  زا  درک و  هیکت  نآ  رب  دیاب  سپ  تسا  دیدح  هروس  لوا  تاکرابم 
لیطابا و هیبشت و  لیطعت و  تکرـش و  رفک و  رگم  تسین  دیحوت  کلـسم  ءارو  اریز  دومن  زیهرپ  دهد  یم  قوس  دیحوت  میقتـسم  ریغ  طارص 

مالـسلا هیلع  تماـما  تیـالو و  جرب  رین  نیمجنپ  نیرخآ  نیلوا و  مولع  هدنفاکـش  رقاـب  ترـضح  هک  دـیحوت  هروس  ياوتحم  تیمها  رد  سب 
( : دمـصلا نم  عیارـشلا  نیدلا و  نامیالا و  مالـسالا و  دیحوتلا و  ترـشنل  هتلمح  لجوزع  هللا  یناتا  يذلا  یملعل  تدـجو  ول   ) تسا هدومرف 

هتشاد ارنآ  مهف  ناوت  یم  هک  ار  ینالماح  هدومرف  هضافا  اطع و  نمب  لجوزع  يادخ  هک  یملع  يارب  زا  مبایب  نم  رگا  ینعی  قودص :  دیحوت 
ماما ماظن  زجعم  مالک  زا  مهد  یم  رشن  دمـصلا )  ) هکرابم هملک  زا  ار  عیارـش  نید و  نامیا و  مالـسا و  دیحوت و  قیاقح  مامت  هنیآ  ره  دنـشاب 

نیمجنپ ماما  نآرق  اب  تفگ  هفلومل )   : ) تسا یهولا  يدمـص  ماقم  هیهلا  قیاقح  ماـمت  نزخم  هک  ددرگ  یم  دافتـسم  نینچ  نیبنلا  ملع  رقاـب 
نیرخآ نیلوا و  مولع  رشن  مهد  یم  نامز  رد  کنیا  شیوخ  ملع  لمح  رهب  ناهج  ردنا  یلماح  مبایبرگ  نیرخآ  نیلوا و  مولع  هدنفاکش  نآ 

دوش ملاح  لماش  ادخ  زا  دشاب  قیفوت  ارم  رگ  دیما  مراد  هیتآ  رد  نآ  حرش  دیلک  نیز  متـسدب  یحاتفم  داد  نید  ملع  عیارـش  هلمج  دمـص  زا 
ام تسا  نم  راک  دمص  درف  نآ  رکذ  تسا  نم  رای  دمص  رای  نآ  فطل  ددم  مریگ  دمص  زا  میوگب  رگ  دبا  ات  نم  دمـصلا  نوئـش  ادخ  فطل 
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تیدمص نوئش  یناعم و  زا  یخرب  هب  نآ  ملهچ  قارشا  نمـض  هک  ینابر )  دیحوت   ) مانب تسیا  هلاسر  دیحوت  هکرابم  هروس  ریـسفت  روحم  ار 
عبطب یکیدزن  هیتآ  رد  نآ  رگید  ياهـشخب  تسا  دیما  تسا و  هدیـسر  پاچ  هب  باتک  نیا  لوا  شخب  هللادمحب  میئا و  هدومن  یلامجا  هراشا 

هک باوخ  زا  لبق  تاولـص  نداتـسرف  زین  و  هللا :  ءاشنا  دریگ  رارق  هینابر  فراعم  نآرق و  قیاقح  قشع  نادـنم و  هقالع  سرتسد  رد  دـسرب و 
عوضوم دئاوف  نآ  هلمج  زا  هک  تسا  يدـئاوف  رامـش و  یب  تلیـضف  رایـسب و  تیمها  زئاح  دـشاب  یم  شرتخدـب  مرکا  ربمغیپ  روتـسد  دروم 

ماقم زا  هرداص  رابخا  زا  دافتـسم  قباطم  هنرگو  دنا  هدیدرگ  تمـسق  نیمه  رکذتم  طقف  تبترم  یمتخ  ترـضح  تسا و  تمایق  رد  تعافش 
تباجتسا بجوم  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص  تسا  ریبکت  لیلهت و  دیمحت و  حیبست و  اب  لداعم  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص  تمصع 

شزرمآ بجوم  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  تسا  یلاعتقح  ياضر  لوصح  بجوم  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  دـشاب  یم  اعد 
تسا ندنک  ناج  یتحار  بجوم  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص  تسا  ناهانگ  وحم  بجوم  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولـص  تسا  ناهانگ 

يورخا باذـع  زا  ینمیا  بجوم  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  تسا  يویند  باذـع  زا  ینمیا  بجوم  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  تاولص 
ترخآ طارص  تینارون  بجوم  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص  تسا  همایقلا  موی  نازیم  لقث  بجوم  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولـص  تسا 

رد لوخد  بجوـم  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  تسا  نآ  باذـع  خرود و  زا  تاـجن  بجوـم  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  تسا 
بجوم دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  تسا  تماـیق  لوـه  زا  ینمیا  بجوـم  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  تسا  تنج  مالـسلاراد و 
تـسیئا هنومن  دـش  هراشا  هچنآ  تسا  تعافـش  بوجو  بجوم  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  تسا  دـمحم  لآ  دـمحم و  اب  تیروشحم 

نآرق و رظن  زا  ینابر )  تاولـص   ) ناونع تحت  تسیئا  هلاـسر  ار  اـم  لـمجم : )  نیا  زا  ناوخب  لـصفم  ثیدـح  دوخ  وت   ) راـبخا زا  ذوخءاـم 
مه تاولص  هرمث  هکنیا  یلالدتسا و  هجو  هد  اب  تاولص  بوجو  رس  هرـصتخم  هلاسر  نیا  تسا  هدیـسر  باچب  هللادمحب  هکا  نافرع  ناهرب و 
دوخ روتـسد  یلج  توص  اب  نداتـسرف  تاولـص  هکنیا  هدیدرگ و  یناهرب  قیقحت  اب  دوش  یم  تبترم  یمتخ  ترـضح  دئاع  مه  تما و  دئاع 

لوصا قافنلا : )  بهذـم  اهناف  یلع  هولـصلاب  مکتاوصا  اوعفرا   ( ) ص  ) هلوقل میئا  هدراذـگ  مان  یـضرع  تاولـص  ارنآ  ام  تسا و  هللا  لوسر 
ره لقیص  دمحا  مان  قافن  گنز  ناتناج  زا  درب  یم  قافتا  ار  امش  درآ  وا  مان  دوب  ناج  ار  ام  دمحا  ناج  دوب  ناج  يایمیک  دمحا  مان  یفاک : 
رب دبا  ات  وگانث  ینابر )   ) ناج دورـس  نیا  دمآ  رتشوخ  اوآ  یـضرع  دورد  نیا  اب  مکتاوصا )  اوعفرا   ) دوب لفحم  ره  مزب و  ره  تنیز  دوب  لد 

ریبکت و لیلهت و  دیمحت و  حیبست و  رکذ  اب  لصاح و  نانآ  يدونـشوخ  تیاضر و  نامیا  لها  يارب  رافغتـسا  اب  دمـص و  تاذ  رهظم  دـمحم 
نیا ماجنا  قیفوت  لاعتم  دنوادخ  زا  ددرگ .  یم  لئان  هرمع  جح و  کی  لمع  باوثب  ربکا  هللا  هللا و  الا  هلا  هللادـمحلا و ال  هللا و  ناحبـس  نتفگ 

ار اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  شرتخدب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  متاخ  ترـضح  روتـسد  دروم  هناگراهچ  لامعا 
 : مراد تلئسم  تفرعم  نامیا و  لها  هبطاق  دوخ و  يارب  باوخ  زا  لبق 

متشه قارشا 

لوا تمسق 

ءاسن و یتسه  ناهج  رد  دـنچ  ره  نیملاع ) :  ءاسن  لکزا  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  تیلـضفا  تیفرـشا و  نایب   : ) متـشه قارـشا 
نانآ زا  کی  چیه  یلو  اهنآ  دننام  اروح و  ترضح  رجاه و  ترضح  میرم و  ترضح  دننام  دنا  هتشاد  دوجو  تلیضف  اب  تفارـش و  اب  ناوناب 

یبسن ای  تلیضف  تفارش و  اریز  دنسر .  یمن  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز  همطاف  ترضح  هبترم  هجردب و  تمارک  تلیـضف و  تفارـش و  رد 
ار تقبس  يوگ  روبزم  تاهج  لحارم  مامت  رد  ع )   ) همطاف ترضح  تسا و  ناسنا  دوخ  یتوکلم  تافـص  صخـشب و  مئاق  ای  یبسح و  ای  و 
 : تسا هیهلا  هیلک  سفن  ماقم  وا  تیناحور  هکنآ  لح  دـشابن و  نینچ  هنوگچ  و  تسا :  هدوبر  نیرخالا  نیلوالا و  نم  نیملاع  ءاسن  هبطاـق  زا 

نیملاعلا بر  هولج  نیلوا  نیتسخن و  هرداص  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  تسا :  ناکما  ملاع  صخـش  لوا  رتخد  ارهز  همطاف  ترـضح  زین  و 
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رد هچناـنچ  تسا  دـحاو  رون  شرهوش  شردـپ و  وا و  رون  تسا و  هدـیرفآ  مدآ  ملاـع و  زا  لـبق  ار  ارهز  همطاـف  رون  لاـعتم  يادـخ  تسا . 
کلاذ نم  قلخ  مث  ارون  تراصف  قورـشب )  قرـشا  دوجب و  داجا  يا   ) هتملکب ملکت  مث  هتینادحو  یف  درفت  هللا  نا  تسا .  هدمآ  ربتعم  تیاور 

دـنا و هدـش  قلخ  دـحاو  رون  زا  هس  ره  هیمطاف  تقیقح  هیولع و  تقیقح  هیدـمحم و  تقیقح  عقاو  رد  سپ  هتمطاف :  ایلع و  ادـمحم و  رونلا 
ترـضح تیلـضفا  تیفرـشا و  رب  رگید  ناهرب  زین  و  تسا :  نیتسخن  رداص  تیفرـشا  ناهرب  تسیئا  هیلقع  هدـعاق  هک  فرـشا  ناکما  ناـهرب 

یلع لمعی  لک   ) مکحب دـشاب  رثوم  اب  رثا  تلع و  اب  لولعم  لکاشت  هدـعاق  باب  زا  متاخ  ربمغیپ  ربمغیپ  رهگـالاو  رتخد  رهطا  يارهر  همطاـف 
نوـخ دـلو و  حور  رد  شزورب  وروـهظ  تسا  دـلاو  رد  هچنآ  هچ  تسا  توـق  لاـمک  رد  ناـهرب  نیا  و  هیبا )  رـس  دـلولا   ) داـفم و  هتلکاـش ) 

لک زا  فرشا  لضفا و  ءانثلا  هتیحتلا و  لضفا  هلآ و  هیلع و  یفطصم  دمحم  لک  لقع  تبترم  یمتخ  ترضح  هک  تسین  یکش  و  تسادلو : 
 : دوب دهاوخ  لمکا  ریغ  زا  لمکا  لمکا -  هباشم  هک  تسا  یهیدـب  سپ  تسا  بآ  اب  هباشم  ثیح  ره  زا  هک  مه  دـلوزین  تسا و  هللا  يوسام 

ردپ تبترم  یمتخ  ترضح  هب  همات  تهابش  باب  ره  تهج و  ره  زا  اقلخ  اقلخ و  هک  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  هدعداق :  نیاربانب 
لمکا و دلو  ع )   ) ارهز همطاف  ترـضح  یلو  دـنلمکا  ریغ  هباشم  لمکاریغ و  دالوا  نیملاع  ءاسن  مامت  زا  لضفا  فرـشا و  دراد  شراوگرزب 

ءاسن هبطاق  زا  ترـضح  نآ  تیلـضفا  تیفرـشا و  تیلمکا و  لـمکا  لـمکالا  هباـشم  مکحب  تسا و  دوجولا  یف  اـم  فرـشا  لـمکا و  هباـشم 
 ( ع  ) راهطا همئا  ینعی  ارهز  همطاف  دالوا  مامترد  هیناـهرب  هیلک  هدـعاق  نیا  تسازرحم و  نهربم و  تباـث و  نیرخـالا  نیلوـالا و  نم  نیملاـع 

تیفرـشا و تیبثت  دـیئات و  رد  زین  و  القن :  القع و  تسازرحم  تباث و  قیالخ  ماـمتزا  اـهنآ  تیلـضفا  تیفرـشا و  هک  تسا  يراـج  يراـس و 
نیملاع ءاسن  نایم  زا  تسا  ادخ  هدیزگرب  راتخم و  وا  هکنیاو  ناهج  ءاسن  لک  زا  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ءاسنلا  ریخ  ترـضح  تیلـضفا 

لوسر لاق  تسا  تیمها  لباق  رایسب  تسا و  هدش  رداص  هلآ  هیلع و  هللاایلص  دمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  ناسل  زا  هک  تسا  یتیاور  انامه 
یلع كدلو  نم  هتمئالا  راتخف  هثلاثلا  علطا  مث  نیملاعلا  لاجر  یلع  اهنم  ینراتخاف  ایندلا  یلع  فرشا  لجوزع  هللا  نا  ع : )   ) یلعل ص )   ) هللا
ریما عبط   43  ( ص  ( ) ینیمالا همالعلل   ( (ع ارهزلا هتمطاف  باتک  نع   : ) نیملاعلا ءاـسن  یلع  همطاـف  راـتخاف  هتعبارلا  علطا  مث  نیملاـعلا  لاـجر 

هتمطاف و یلع و  هللا و  لوسر  دمحم  هللا )  الا  هلا  ال   ) بوتکم شرعلا  قاس  یلع  لیوط :  ثیدح  یف  ص )   ) یمتخلا یبنلا  نع  اضیا  و  ریبک : 
هیلع لیئربجف  تلعج  دق  یلاعت  هللا  لاق  مهمداخ  ینتلعجل  کیلع  مهقحب  کلئسا  یناف  برای  لیئربج  لاقف  هللا :  قلخ  ریخ  نیسحلا  نسحلا و 

فیرش ثیدح  نیا  زا  دافتـسم  هحفص 428 : ) هک  ینادمهلا  دمـصلا  دبع  الم  ینا  دمـصلا  فاعلل  فراعملا  رحبباتک  نع   : ) انمداخ مالـسلا 
هتیلو توکلم  کلم و  هکلم  ترضح  یلع و  مظعالا  هللا  یلو  ترـضح  متاخربمغیپ و  دمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  هک  تسا  نیا  ینارون 

مالسلا هولصلا و  مهیلع  نیسح  ماما  ترـضح  نسح و  ماما  ترـضح  نیمامه  نیماما  اهنآ  دنبلد  دنزرف  ود  و  ع )   ) ارهزلا هتمطاف  یمظعلا  هللا 
تیمداخ تمدخ و  راحتفا  هک  تساوخ  لاعتم  يادـخ  زا  دوخ  لیئربج  دنتـسه و  ناکما  ملاع  ضرا  رد  هللا  قلخ  نیرتهب  هللا و  قلخ  فرـشا 

داد رارق  اهنآ  راذگتمادخ  ار  دوخ  رابرد  برقم  کلم  تفریذپ  ار  لیئربج  تساوخرد  لاعتم  يادخ  دشاب و  هتشاد  ار  ناراوگرزب  نیا  رابرد 
و هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  یمتخلا  یبنلا  نع  لیوط  ثیدـح  یف  ع : ))   ) رهطا يارهز  همطاف  رهگالاو  رتخد  هراـبرد  ص )   ) ربمغیپ یهاوگ  . )
يداوف و هرمث  یه  ینیع و  رون  یه  ینم و  هتعـضبیه  نیرخالا و  نیلوالا و  نم  نیملاعلا  ءاسن  هدیـسس  اهناف  اهیلع  هللا  مالـس  هتمطاف  یتنبا  اما 

امک ءامـسلا  هتکئالمل  اهرون  رهز  هلالج  لـج  اـهبر  يدـی  نیب  اـهبارحمیف  تماـق  یتم  هتیـسنالا :  ءاروحلا  یه  یبنج و  نیب  یتلا  یحور  یه 
نم اهصئارف  دعترت  يدی  نیب  هتمئاق  یئاما  هدیس  هتمطاف  یتما  یلا  اورظنا  یتکئالم  ای  لجوزع  هللا  لوقی  ضرالا و  لهال  بکاوکلا  رون  رهزی 

مرکا یبن  ترضح  زا  یلیوط  ثیدح  رد  قودص  یلام  زا  رانلا :  نم  اهتعیش  تنمآ  دق  ینا  مک  دهـشا  یتدابع  یلع  اهبلقب  تلبقا  دقو  یتفیخ 
اما و  تسا :  هدومرف  ینایب  نینچ  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز  همطاف  شرهگالاو  رتخد  هرابرد  هک  هدش  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
لد هویم  وا  نم و  مشچ  رونوا  تسا و  نم  نت  هراپ  یمارگ  رتخد  نیا  انامه  تسا  نیرخالاو  نیلوالا  نم  نیملاع  ءاسنهدیس  همطاف  نم  رتخد 

تمظع اب  بر  هاگشیپرد  تدابع  بارحمرد  هاگره  تسا  اروح  هیـسنا  همطاف  تسا :  نم  يولهپ  ود  نایم  هک  تسا  نم  حور  وا  تسا و  نم 
تاذ نیمز :  لها  يارب  بکاوک  رون  دـشخرد  یم  هکیناـنچمه  يولع  ملاـع  هکئـالم  يارب  زا  دـشخرد  یم  وا  رون  دتـسیا  یم  دوخ  لـالجو 

س)  ) ارهز همطاف  ترضح  امن  دزیا  www.Ghaemiyeh.comهنیئآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 111زکرم  هحفص 37 

http://www.ghaemiyeh.com


ناطلـسربارب رد  ار  وا  تدابع  زامن و  هرظنمو  همطاف  يوسب  دیرگنب  نم  رابرد  ناگ  هتـشرف  يا  ناگتـشرف  هکئالمب و  دیامرفیم  یهولا  سدقا 
هک مریگیم  هاوگ  دـهاش و  ار  امـش  نم  تسا :  هدومن  نم  تدابعب  لابقا  دوخ  بلق  هجوت  اب  هداتفا و  شمادـنا  رب  هزرل  هنوگچ  هک  اـم  تمظع 

ترـضحنآ نابحم  نایعیـش و  مامت  هچ  دید  دـنهاوخن  خزود  يور  نانآ  و   ) دوب دـنهاوخ  نمیا  تمایق  رد  خزود  شتآ  زا  ترـضح  نایعیش 
 : تسا هدومرف  هک  هدش  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  زینو  دنـشاب ) تدم  دبا  تنج  لها  همه 

امب اهنودانی  نیبرقملا و  نم  کلم  فلا  نوعبـس  اهیلع  ملـسیف  اهبارحم  یف  موقتلاهنآ  نیرخالاو و  نیلوالا  نم  نیملاـعلا  ءاـسن  هدیـس  همطاـف 
ینعی یـسلجم :  راحب  زا  نیملاعلا : )  ءاسن  یلع  كافطـصا  كرهط و  كافطـصا و  هللا  نا   ) هتمطاف اـی  نولوقیف  میرم :  هتکئـالملا  هب  تداـن 

هکئالم زا  کلمرازه  داتفه  دننک  یم  مالس  سپ  دتسیا  یم  دوخ  بارحم  رد  هاگره  تسا  نیرخالا  نیلوالا و  نم  نیملاع  ءاسن  هدیس  همطاف 
 : همطاف يا  تسا :  نیا  همطاف  ترـضحب  باطخ  ناش  هلاقم  سپ  دـندومن  ادـن  ار  میرم  هکئالم  هچنآ  دـننامب  ار  وا  دـننک  یم  ادـن  نیبرقم و 

يافطـصا هک  دنامن  هتفگ  ان  تسا :  هداد  يرترب  نیملاع  نوناب  ءاسن و  مامت  رب  هداد و  رارق  رهطم  هدیزگرب و  ار  وت  یهولا  تاذ  هک  یتسردب 
طوبرم اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  توکلم  کلم و  هکلم  يافطصا  یلو  طقف  تسا  هدوب  وا  دوخ  نارود  نامز  ملاعب و  طوبرم  مالـس  اهیلع 

 : نیرخالا نیلوالا و  نم  نیملاع  ءاسن  عیمج  زا  تسا  لاعتم  يادخ  هدیزگرب  هافطـصم و  ترـضحنآ  هکلب  تسین  دوخ  نارود  نامز  ملاعب و 
 : هدیدرگ لقن  مالسلاو  هولصلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  قیاقح  فشاک  لوقزا  هک  تسا  یتیاور  ربتعم  دنـس  تیعقاو  نیا  تیبثتو  دیئات  رد 

ءاسن هدیـس  اهنآ ( هتمطاف  یف  ص )   ) هللا لوسر  لوق  نع  ینربخا  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبـال  تلق  لاـق :  لـضفملا  نع  نانـس  نبدـمحم  نع 
لـضفم نیرخالا  نیلوالا و  نم  نیملاعلا  ءاسن  هدیـس  هتمطاف  و  اهملاع : ) هدیـس  تناک  میرمل  كاذ  لاـقف   : ) اـهملاع هدیـس  یها  نیملاـعلا ) 
نیملاع ءاسن  هدیس  وا  هک  هدومرف  همطاف  هرابرد  هللا  لوسر  ترضح  هکنیا  مدرک  لاوئس  شترضح  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  دیوگ 
همطاف ترضح  یلو  تسادوخ  ملاع  ءاسن  هدیـس  هک  تسا  میرمب  طوبرم  نیا  دومرف  ماما  تسا ؟  شدوخ  ملاع  هدیـس  ترـضحنآ  ایآ  تسا 

اما تسا )  ملاوع  مامت  هب  تبسن  وتسا  یلک  شلومش  همطاف  ترـضح  تدایـس  هکنیاب  رظن   ) تسا نیرخالا  نیلوالا و  نم  نیملاع  ءاسن  هدیس 
نیمز زا  تلیـضف  افطـصا و  تدایـس و  رد  تواـفت  اـجنیا  تسوا و  دوخ  تاـیح  نارود  ودوـخ  ملاـع  ناوناـب  ءاـسن و  هدیـس  میرم  ترـضح 
نارمع رتخد  بسن  رظن  زا  مالـسلااهیلع  میرم  هچ  تسین :  همطاف  اب  میرم  تدایـس  رد  هسیاقم  ياـج  هدـنراگن  هدـیقعب  هلکب  تسا  نامـسآات 

هکنآ رگید  تسا :  لسرلاو  ءایبنالا  متاخ  لک  لقع  شردـپ  هک  تسا  هبتر  رد  ناکما  ملاع  صخـش  لوا  رتخد  هللا  مالـس  همطاـف  یلو  تسا 
یهاوگ هکئالم  میرمب  تبـسن  تسا و  ساجرا  مامت  زا  هرهطم  رهاط و  همطاف  یلو  تسا  تراـهط  ماـقم  ياراد  دـنچ  ره  مالـسلااهیلع  میرم 

امنا  ) یهلالا باتکلا  صن  هیلا  راشا  امک  تسا  هداد  وا  تراهطب  یهاوگ  دوخ  یهولا  تاذ  همطاـف  ترـضحب  تبـسناما  دـنا  هداد  شتراـهطب 
تیبلا لها  قادـصم  ع )   ) همطاف هک  تسین  یکـش  بازحا و  هروس  هیآ 33  اریهطت ) مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللادـیری 

دارم زا  فلخت  هک  تسا  هینوکت  هدارا  ماقم  نیا  رد  مه  ادـخ  هدارا  تسا و  هدـش  لزان  تمـصع  تیبلا  لها  هرابرد  هکرابم  هیآ  نیا  تسا و 
کی طقف  مالسلااهیلع  میرم  دوجو  فرظ  هچنانچ  رگا  دشاب و  یم  زین  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  تمصع  ماقم  تبثم  هیآ  نیا  درادن و 

هک دندیدرگ  رادیدپ  راهطا  همئا  ياهرهوگ  رهاوج و  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  دوجو  رابر  رد  فدص  یلو  هدنارورپ  مالسلا  هیلع  یسیع 
تسا هقلطم  هیلک  تیالو  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تیالو  اما  تسا  دیقم  هیئزج و  شتیالو  ع )   ) یسیع دننیرفآ و  یـسیع  هللا  نذاب  کی  ره 

حور ضیف   : ) دیوگ نآرق  ظفاح  (س )  دقلا حورب  هاندـیاو   ) یلاعت هلوقل  تسا  هدوب  سدـقلا  حور  دـیئاتب  دـیوم  مالـسلا  هیلع  یـسیع  رگا  : 
نیمهدزای  ( ع  ) يرگـسع نسح  ماما  ترـضح  ارهز  همطاف  دنزرف  اما  درک ) یم  احیـسم  هچنآ  دننکب  مه  نارگد  دیامرف :  ددم  رابرا  سدقلا 

ذختم ترـضحنآ  ینارون  فیرـش و  طختـسد  زا  هروکابلا )  انقئادح  نم  قاذ  هروغاصلا  نانج  یف  سدقلا  حور   ) دیامرف یم  تماما  جرب  رین 
میرم ماقم  تلیـضف و  رگا  تسا  یناشاک  ضیف  همالع  باتک  زین  و  یـسلجم :  همالع  راونلا  راحب  باتک  زا  هروبذم  هلمج  نیا  كردـم  تسا 
ندمآ اهنت  هن  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  ماقم  تلیـضف و  رد  تسا  هدـمآ  ینامـسآ  هدـئام  شیارب  هک  تسا  نیارد  مالـسلااهیلع 

نایم  . ) اجک همطاف  ماقماجک  میرم  ماقم  نیاربانب  تسا  هدش  یم  لزان  ینامسآ  هدئام  زین  هضف  شزینک  يارب  هک  تسا  لهس  ینامـسآ  هدئام 
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نع و  کلم :  کشر  نآ  فصو  میوگبات  کلف  يانهپ  هب  مهاوخ  ناهد  کی  تسا ) :  نامـسآ  ات  نیمز  زا  تواـفت  نودرگ  هاـم  اـب  نم  هاـم 
هیلع لاق  اهملاع :  ءاسن  هدیـسا  هتنجلا  لها  ءاسن  هدیـس  هتمطاف  ص )   ) هللا لوسر  لوق   ( ع  ) هللادـبع یبـال  تلق  لاـق  راـطعلا  داـیز  نب  نسحلا 
لها هدیس  هک  همطاف  ترضح  زا  مدیسرپ  دیوگیم  يوار  نیرخالآ : )  نیلوالا و  نم  هتنجلا  لها  ءاسن  هدیس  هتمطاف  و   ) میرم كاذ  مالـسلا : 
لها هدیس  همطاف  ترضح  هچ  تسا :  میرمب  طوبرم  تسا  دومرف  مالسلا  هیلع  ماما  تسا  نینچ  شدوخ  ناهج  هقطنم و  رد  يآ  تسا  هتنجلا 

عم سایق  عقاو  رد  هک  اهیلع  هللا  مالـس  ارهزلا  هتمطافلا  عم  اهـسایق  میرم  نیاف  ملاوع ج 11 ) باتک  زا   : ) نیرخالاو نیلوـالا  نم  تسا  هتنجلا 
قالطالا یلع  ملاوع  مامت  رد  توکلم و  کلم و  رد  تدمدبا و  تنج  رد  ترخآ و  ایند و  رد  تدایس  هکنآ  اما  طقف  میرم  هچ  تسا  قرافلا 

تیفرشا و هک  تسا  ارهز  همطاف  ترـضح  ارـصحنم  وا  تسا  راد  دجاو و  ءانثتـسا  نودب  نیرخالا  نیلوالا و  نم  نیملاع  ءاسن  عیمجب  تبـسن 
یضترم یلع  ترـضح  شرهوش  زا  دعب  ءایبنا و  متاخ  دمحم  ترـضح  شردپ  زا  دعب  ارـس  ود  هکلم  یمظع و  يوناب  نآ  يرترب  تلیـضفا و 

زا ریغ  سک  ره  و  تسین :  ههبـش  کش و  چـیه  ياجو  تسا  نهربم  تباث و  القن  القع و  قـالطالا  یلع  يوساـم  لـک  زا  مهیلع  هللا  تاولص 
دنوادخ تسا :  هتخانشن  تینارون  ماقمب  ار  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  سک  نینچ  تسا و  همطاف  ترضح  تخانش  رد  رصاق  وا  دیوگب  نیا 
تفرعم هدمع  اریز  دیامرفب  مالـسلاو  هولـصلا  مهیلع  راهطا  همئا  ینعی  وا  نادـنزرف  همطاف و  رهوش  همطاف و  ردـپ  همطاف و  قحب  فراع  ار  ام 

مهیلع قداـصلا  لاـق  هللا : )  عاـطا  طـقف  مهعاـطا  نم  هللا و  بحا  دـقف  مهبحا  نم  و  هللا )  فرع  مهفرع  نم  و   ) تسا ناـشیا  تینارون  ماـقمب 
عیمجل انتیرهظمب  يا  هللا :  فرع  انب  مالسلا  مهیلع  ولاق  و  انتفرعمب :  الا  المع  دابعلا  نم  هللا  لبقیال  یتلا  ینسحلا  ءامسالا  هللا  نحن و  مالسلا : 
رهاظم یهلا و  يانسح  ءامسا  میئام   ) دومرف توکلملا  کلملا و  هل  فشکنا  يذلا  قیاقح  فشاک  قداص  ماما  ترـضح  هتافـص .  هئامـسا و 

ام تفرعمب  رگم  دـش  یمن  عقاو  شریذـپ  لوبق و  دروم  نایملاع  راگدرورپ  دزن  ناگدـنب  دابع و  تدابع  لمع و  یهولا  يایلع  تافـص  هماـت 
لآ دـمحم و  هلیلج  هلـسلس  هقلطم  هیلک  تیالو  طقف  مهنآ  تسا  تیالو  تدابع  ناج  حور و  هچ   ( ) تراـهط تیب  لـها   ) تمـصع نادـناخ 

يدمـص تاذ  دنیادخ  يایلع  تافـص  ینـسح و  ءامـسا  هلماک  رهاظم  یلاجم و  هک  دنناشیا  اریز  تسا )  موصعم  هدراهچ  لماش  هک  دـمحم 
 : تسا هداد  رارق  دوخ  ءامـسا  رهاظم  لعفلاب  ار  ناـنآ  هدومن و  روهظ  یلجت و  دـیحوت  لـکایه  نیا  رد  دوخ  تافـص  ءامـسا و  ماـمتب  یهولا 

لامج و همات  رهاظم  هک  دـنناشیا  دـنیادخ و  تردـق  همات  رهاظم  دـنیادخ و  ملح  همات  رهاظم  دـنیادخ و  ملع  همات  رهاظم  هک  دـنناشیا  يرآ 
ام میتاذ  يامن  ناهج  ماج  ام   : ) مالـسلا مهیلع  مهناسل  نع  لیق  و  هینابر :  تافـص  هیهلا و  ءامـسا  ریاـس  رهاـظم  روط  نیمه  دـنقح و  لـالج 
هک دنچ  ره   ( ) میتانکمم ماج  ینعم  مه  میدوجولا  بجاو  رهظم  مه   ( ) میتانئاک مسلط  جنگ  ام  میهلا  همان  هخسن  ام   ( ) میتافص هلمج  رهظم 

فاشک میمولع  هلمج  يداه  ام   ( ) میتاهج رد  تاهج و  نوریب ز  میناکم  رد  ناکم و  مز  رترب   ( ) میتالمجم عیمج  لیصفت  مینوک  ود  لمجم 
 ( میتارف ام  هک  ایب  هنشت  وگ  میـشخب  حور  هک  ایب  هدرم  وگ   ( ) میتاجن ار  فیحن  سوبحم و  میئافـش  ار  فیعـض  رامیب و   ( ) میتالکـشم عیمج 

تماما جرب  رین  نیمهد  نایب  هزجعم  ناسل  زا  کشالب  هک  هریبک  هعماج  ترایز  رد  میتاود )  ام  هک  رذـگم  ام  زا  يرج  اود  هدیـشک  درد  يا  )
تسا هدمآ  نآ  ياهزارف  زا  یخرب  رد  تسا  هدش  رداص  هیلع  همالس  هللا و  تاولص  يداهلا  یقنلا  یلع  ماما  ترـضح  تیالو  نازورف  رتخا  و 

هللا حتف  مکب  رابجلا  ججحو  راربالا  هاده  رایخالا و  رون  متناو  مکردق  فصولا  نم  مکهنک و  حدملا  نم  غلبا  مکئانث و ال  یصحا  یلاوم ال  : 
هدهع زا  امش  يانث  تسا و  رامش  ءاصحا و  هطیح  زا  نوریب  امـش  هیلامک  تافـص  دیتسه  نم  یلاوم  هلیلج  هلـسلسامش  ینعی  هللا  متخی  مکب  و 

ناراکوکن و ناگدننک  تیاده  دیئامش  ناهج و  نابوخ  ناج  رون  دیئامش  دیسر .  مناوتن  امش  فیصوت  حدم و  هنکب  تسین و  هتخاس  يدحا 
هعماج هلماک  ترایز  نیا  رگید  زارف  رد  دومن و  شنیرفآ  داجیا و  حاتتفا  راگدیرفآ  امـش  دوجوب  رابج و  يادخ  ردتقم  ياه  تجح  دیئامش 

هک تسا  يرایـسب  تاهیجوت  تالمج  نیاب  تبـسن  ار  فلوم  خلا )  سوفنلا  یف  مکـسفنا  حاورالا و  یف  مکحاورا  و   . ) تسا هدـمآ  هیـشرع 
قیقحت هب  مالـسلا  هیلع  مهد  ماما  ترـضحب  طوبرم  هوزج  رد  هعماج  ترایز  یلیـصفت  نایب  رد  ینارون  تاـملک  نیا  ریـسفت  همجرت و  نمض 

تیعم هطاـحا و  هیهلا  هیلک و  سفن  یتیـالو و  مظعا  حور  هک  تسا  نیا  تاـهیجوت  نآ  زا  یکی  میئا و  هدومن  هراـشا  نآ  یناـفرع  یـشرع و 
اج ره  رد  اذـل  دراد  ار  هطاحا  نیمه  نانآ  روبق  راثآ و  نادـبا و  زین  داسجا و  ماسجا و  ماـمت  رب  سوفن و  حاورا و  عیمج  رب  دراد  هیلظ  هیمویق 
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حاورا و مکحب  موکحم  ناشیا  روبق  داسجا و  ماسجا و  دنهد و  یم  خساپ  ار  ام  لاوئس  هدومن و  در  ار  ام  مالس  باوج  میئامن  مالـس  ار  اهنآ 
يا ناج  ناج  ناج و  حور  اهنآ  حاورا  زا  کی  رهب  باطخ  لیق :  اـم  معنل  و  دـننایملاع :  ناـج  ناـج  اـهنآ  تقیقح  رد  تسا و  ناـنآ  سوفن 
لک تست  ناریح  هلاو و  هلمج  لقع  تست  ریثات  زا  حابشا  هدجس  تست  ریبدت  رد  حاورا  هلمج  یئوت  ناطلـس  ار  قلخ  ناج  لقع و  یئوت  ناج 

هدـمآ هریبک  هعماج  ترایز  رد  زین  دوج و  ياـیرد  نآ  شیپ  يرآ  هدجـس  دوجو  رد  یهاـم  رحب و  نارازه  دـص  تست  ناـمرف  رد  تاوجوم 
تمظع هتملکلا و  تمت  مکتالاومب  انایند و  نم  دـسف  ناک  ام  حلـصا  اننید و  ملاعم  هللا  اـنملع  مکتـالاومب  یـسفن  یما و  متنا و  یباـب  تسا : 
هللادـنع دومحملا  ماـقملا  هتعیفرلا و  تاجردـلا  هتبجاوـلا و  هدوـملا  مکل  هتـضرتفملا و  هتعاـطلا  لـبقت  مکتـالاومب  هقرفلا و  تفلتا  هتمعنلا و 

نید و ملاعم  ادـخ  امـش  تیالو  ظاحلب  هک  امـش  يادـف  مناج  ردام  ردـپ و  هتلوبقملا :  هتعافـشلا  ریبکلا و  ناشلا  میظعلا و  هاـجلا  لـجوزع و 
دومن و حالـصا  دوب  دـساف  ام  يویند  روما  زا  هچنآ  ره  داد و  میلعت  امب  ار  هینید  هیهلا  قیاقح  دـیناسر و  یئاهن  لامک  دـحب  ار  هینابر  فراعم 

تما رد  هقرفت  دیدرگ و  اطع  قلخب  قح  نید  يامظع  تمعن  دیسر و  هبترم  یلعا  هب  هیهلا  فراعم  دیحوت و  همات  هملک  امش  تالاوم  هطساوب 
ار امش  یتسود  تبحم و  دنوادخ  ددرگ  یم  عقاو  ادخ  لوبق  دروم  قلخ  هضیرف  تعاط  امش  تیالو  هطـساوب  تشگ و  داحتا  تفلاب و  لدبم 
(ص وصخم لجوزع  يادخ  دزن  دومحم  ماقم  داد و  هیلاع  تلزنم  تاماقم و  هعیفر و  تاجرد  امـشب  دنوادخ  دومن  بجاو  دوخ  ناگدـنب  رب 
هچ  ) دیراد هللادنع  ار  هلوبقم  تعافـش  ماقم  دشاب و  یم  گرزب  هبترم  ناش و  میظع و  گرزب و  تزع  هاج و  ادـخ  دزن  ار  امـش  تسامـش و  (

هدمآ ترایز  نیا  زا  رخآ  زارف  رد  و  دیـشاب ) یم  هللا  یلا  برقا  ققحت  قلخب و  برق  ماقم  رد  دـیتسه و  هقلطم  هیلک  تیالو  ماقم  ياراد  امش 
مهل تبجوا  يذلا  مهقحبف  یئاعفش  مهتلعجل  راربالا  هتمئالا  رایخالا  هتیب  لها  دمحم و  نم  کیلا  برقا  ءاعفش  تدجو  ول  ینا  مهللا   : ) تسا
یلع هللا  یلـص  نیمحارلا و  محرا  کنا  مهتعافـشب  نیموحرملا  هرمز  یف  مهقحب و  مهب و  نیفراعلا  هتلمج  یف  ینلخدـت  نا  کلئـسا  کـیلع 

یناعیفش رگا  نم  اراگدرورپ  اهلا  یمق :  نانجلا  حیتافم  باتک  زا  لیکولا : )  معن  هللا و  انبسح  اریثک و  امیلست  ملس  نیرهاطلا و  هلآ  دمحم و 
وت راـبرد  ناـبرقم  راربا و  راـیخا و  همه  هک  شراـهطا  لآ  و  ص )   ) دـمحم تبترم  یمتخ  ترـضح  زا  رتکیدزن  وتب  تلزنم  برق و  ثیح  زا 

چیه هک  متـسناد  یلو  مداد  یم  رارق  دوخ  عیفـش  وت  هاگردب  ار  اهنآ  هنیآ  ره  متفای  یم  یتسرپ  قح  ماظن  یتسه و  ناهج  هحفـص  رد  دنتـسه 
ارنآ هک  هنآ  قحب  مهد  یم  مسق  ار  وت  اذل  تسین :  وت  دزن  رد  دوهـش  بیغ و  زا  دوجو  کلم  رد  ناشیا  زا  رتفیرـش  رتبوبحم و  رتبرقم و  سک 

هدومن و ناشیا  قحب  اسانش  نانآ و  تینارون  ماقمب  نیفراع  هلمج  رد  لخاد  ارم  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  يدینادرگ و  مزال  دوخ  رب  وت 
الزا و داب  ناشیا  رب  تیاهن  یب  تیحت  دورد و  تاولص و  نیمحارلا و  محرا  یئوت  هک  یهد  رارق  اهنآ  تعافـش  هب  ناگدش  تمحر  هرمز  رد 

هدومرف هراشا  نآ  هب  نآرق  هک  هلهابم  هصق  رد  تسا  هلهابم  نارای  زا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  لیکولا :  معن  هللا و  انبـسح  ادمرـس و  ادبا و 
مث مکسفنا  انسفنا و  مکئاسن و  انئاسن و  مکئانبا و  انئانبا و  عدن  ولاعت  لقف  ملعلا  نم  کئاج  ام  دعب  نم  هیف  کجاح  نمف   ) یلاعت هلوقل  تسا 

انئاـنبا زا  دارم  هصاـخ  هماـع و  قرط  زا  هلوقنم  هربتعم  تاـیاور  قباـطم  نارمع :  لآ  هروس  هیآ 61  نیبذاـکلا :  یلع  هللا  هتنعل  لـعجنف  لـهتبن 
یلع نینم  ؤملاریما  ترضح  انسفنا  زا  دارم  ربمغیپ و  رتخد  ارهز  همطاف  ترضح  انئاسن  زا  دارم  نیسح و  ماما  ترضح  نسح و  ماما  ترضح 
تیب لها  ینعی  تعامج  نیا  هک  يراصن  تارضح  هلهابم :  يارب  ررقم  موی  رد  هک  دراد  دشاب  یم  نیعمجا  مهیلع  هللا  تولص  بلاط  یبا  نب 

نیرتزیزع نیرت و  بوبحم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربمغیپ  دندید  دـندرک و  هدـهاشم  ار  ص )   ) دـمحم ترـضح  دوخ  اب  ربمغیپ 
تساوخرد ص )   ) متاخ لوسر  ترضح  زا  هدومن و  رظن  فرص  هلهابم  زا  تسا  هدروآ  دوخ  اب  هلهابم  رما  رد  تکرـش  يارب  ار  دوخ  ناسک 

دوخ ناسک  نیرتبوبحم  وا  هک  تبترم  یمتخ  ترضح  تیناقح  هب  نوچ  دندومن  یتساوخرد  نینچ  ارچ  دیامرف  رظن  فرص  هلهابم  زا  دندرک 
رارق هلهابم  ضرعم  رد  ار  دوخ  ناسک  نیرتزیزع  دوبن  رـضاح  تشاد  یمن  ناقیا  نانیمطا و  دوخ  تیناـقحب  وا  رگا  هلهاـبم و  يارب  هدروآ  ار 

مه ادعب  دنهدب و  هیزج  دندش  رـضاح  دنیامن و  هلهابم  دندرکن  تئرج  هدومن و  لصاح  نیقی  ترـضحنآ  تیناقحب  تهج  نیدـب  سپ  دـهد 
ای مهفقـسا  لاقف  تسا  هدـمآ  یناشاک  ضیف  همالع  فیلات  یفاص  ریـسفت  رد  دـندومن  لصاح  فرـشت  مالـسا  نیبم  نید  هب  هدروآ و  مالـسا 
 : خـلا هتیزجلا  ولذـب  هللا و  لسرلا  ونغذاف  اوکلهتف  اولهابتالف  هلازال  هناکم  نم  البج  لیزی  نا  هللا  ولاس  ول  اهوجو  يرـال  ینا  يراـصنلا  رـشعم 
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ار یناشخرد )  ینارون و  ياه  هرهچ  و   ) یناعشعش ياهیور  نم  اریز  دوش  یلمع  هلهابم  ادابم  مدرم  يا  تفگ  يراصن  تعامج  ربهر  فقسا 
رجنم هلهابمب  راک  رگا  سپ  دوش :  یم  یلمع  هنیآ  ره  دنکب  دوخ  ياج  زا  ار  یمیظع  لابج  هک  دننک  لاوئـس  لاعتم  يادخ  رگا  هک  منیب  یم 

رب هحلاصم  هیزج و  تخادرپ  هب  راک  هک  دوب  نیا  دـنام  دـهاوخن  یقاب  نیمز  هحفـص  رد  ینارـصن  کـی  دـیوش و  یم  كـاله  یگلمج  دوش 
مرکا لوسر  ترـضح  هکیزور  رد  تفگ  هک  دـنا  هدرک  لقن  هشیاع  زا  هماـع  بتک  رد  و  تفاـی :  همتاـخ  نارجن  یناراـصن  ياـضاقت  بسح 

ترضح ارهز و  همطاف  ترضح  نیسح و  ماما  نسح و  ماما  سپ  دوب  هدیـشوپ  یئاسک  دمآ  نوریب  هلهابم  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
لها سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  امنا   ) دومرف توالت  ار  هکرابم  هیآ  نیا  درک و  لـخاد  اـبع  ریز  ار  مالـسلا  مهیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع 

تسا و ءاسک  باحصا  زا  مه  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  میتشاگن  هچنآ  ربانب  بازحا :  هروس  هیآ 33  اریهطت ) مکرهطی  تیبلا و 
ول هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  دراد  هدوملا  عیبانی  باتک  رد  هصاخ :  هماع و  زا  هلوقنم  تایاور  قباـطم  تسا  هلهاـبم  ناراـی  زا  مه 

ءالوه و عم  هتلهابملاب  ینرما  نکل  مهب و  لهابا  نا  ینرمال  نیسحلا  نسحلا و  هتمطاف و  یلع و  نم  مرکا  ادابع  ضرالا  یف  نا  یلاعت  هللا  ملع 
هجو رد  هک  تسناد  یم  لـجوزع  يادـخ  رگا  دوـمرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  يراـصنلا :  مهب  تبلغف  قـلخلا  لـضفا  مه 

تیعمب هلهابم  رد  هک  ارم  درک  یم  رما  هنیآ  ره  وا  دزن  دراد  دوجو  نیـسح  نسح و  همطاـف و  یلع و  زا  رتهب  رت و  یمارگ  یناگدـنب  ضرـالا 
ناهرب فیرـش  ثیدح  نیا  دندیدرگ :  بولغم  يراصن  تارـضح  ناشیا  تیعم  هلیـسوب  اذل  دنتـسه  هللادـنع  قلخلا  لضفا  تعامج  اب  ناشیا 

رد نیقولخم  نیرتبوبحم  نیرتبرقم و  نانآ  تسا و  هللادنع  هللا  قلخ  نیرتهب  نیرت و  یمارگ  زا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  هک  تسا 
یتـسود تسادـخ و  رما  نایـصع  ناـنآ  یناـمرفان  تسادـخ و  زا  تعاـطا  ناـشیا  تعاـطا  هک  تسا  تهج  نیمهب  دنـشاب و  یم  يادـخ  دزن 
نیماضم نیاب  تسا و  هدز  ادخ  تیانع  لیذب  گنچ  دنزب  نانآ  نامادب  گنچ  سک  ره  تسادخ و  اب  ینمـشد  ناشیا  اب  ینمـشد  تسادخ و 

نم هللا و  ضغبا  دقف  مکـضغبا  نم  هللا و  یـصع  دقف  مکاصع  نم  هللا  عاطا  دـقف  مکعاطا  نم   ) تسا هدـش  حیرـصت  هریبک  هعماج  ترایز  رد 
نم ناشکرـس  يا  حون  تفگ  لیق  ام  معنل  و  دنـشاب :  یم  هللا  یف  یناف  همه  ناشیا  هک  تسا  نیا  بلطم  رـس  و  هللااب :  مصتعا  دـق  مکب  مصتعا 

مدنیا متـسین  نم  نم  هکنوچ  رـصب  كاردا و  عمـس و  دـش  ارم  قح  رـشبلاوب  صاوخ  زا  مدرم  هکنوچ  میقاب  ناناجب  مدرم  ناج  نم ز  مین  نم 
تیاـعر ظاـحلب  طوـبرم  دانـسا  تاور و  هلـسلس  فذـح  اـب  ( ) ءاـسک فیرـش  ثیدـح   ) تسا وا  رفاـک  دزمد  هک  ره  مد  نیا  شیپ  تسوـهز 

هللا لوسر  یبا  یلع  لخد  تلاق  اهنآ  امهیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  ارهزلا  هتمطاف  تعمـس  لاق  هنا  يراصنالا  هللادـبع  رباج  نع  راصتخا )
ای هللااب  كذیعا  هل  تلقف  افعض  یندب  یف  دجال  ینا  یف  هاتبا  ای  مالسلا  کلیع  تلقف و  هتمطاف  ای  کیلع  مالسلا  لاقف  مایالا  ضعب  یف  (ص ) 

هتلیل یف  ردـبلا  هناک  ءالالتی  اذاف  هیلا  رظنا  ترـص  هب و  هتیطغ  هتیتاف و  هب  ینیطغ  ینامیلا و  ءاسکلاب  ینیتیا  هتمطاف  ای  لاقف  فعـضلا  نم  هاـتبا 
هرق ای  مالـسلا  کیلع  تلقف و  هام  ای  کیلع  مالـسلا  لاقف  لبقا  دـق  مالـسلا  هیلع  نسحلا  يدـلوب  اذا  هتعاس و  الا  تناک  امف  هلامک :  همامت و 

يدلو ای  معن  تلقف  هلآ  هیلع و  هللا  لص  هللا  لوسر  يدـج  هتحئار  اهناک  هتبیط  هتحئار  كدـنع  مشا  ینا  هاما  ای  یل  لاقف  يداوف  هرمث  ینیع و 
تحت کعم  لخدا  نا  یل  نذاتا  هللا  لوسر  ای  هادـج  اـی  کـیلع  مالـسلا  لاـق  ءاـسکلا و  وحن  ع )   ) نسحلا لـبقاف  ءاـسکلا  تحت  كدـج  نا 

يدـلوب اذاف  هتعاس  الا  تناک  امف  ءاسکلا :  تحت  هعم  لخدـف  کل  تنذا  دـق  یـضوح  بحاص  يدـلو و  ای و  مالـسلا  کلیع  لاـقف  ءاـسکلا 
مـشا ینا  هاما  ای  یل  لاقف  يداوف  هرمث  ینیع و  هرق  ای  مالـسلا  کیلع  تلقف و  هاما  ای  کـیلع  مالـسلا  لاـق  لـبقا و  دـق  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 

نیـسحلا اندف  ءاسکلا  تحت  كاخا  كدج و  نا  ینب  ای  معن  تلقف  هلآ :  هیلع و  یلـص  هللا  لوسر  يدج  هتحئار  اهناک  هتبیط  هتحئار  كدـنع 
لاقف و ءاسکلا  اذـه  تحت  امکعم  نوکا  نا  یل  نذاتا  هللا  هراتخا  نم  اـی  هادـج  اـی  کـیلع  مالـسلا  لاـق  ءاـسکلا و  وحن  مالـسلا  هیلع  نسحلا 

لاق و   ( ع  ) بلاطیبا نب  یلع  نسحلاوبا  کلاذ  دنع  لبقاف  ءاسکلا  تحت  امهعم  لخدف  کل  تنذا  دق  یتما  عفاش  ای  يدلو و  ای  مالسلا  کیلع 
ینا هتمطاف  ای  لاقف  نینم  ؤملاریما  ای  نسحلابا و  ای  مالسلا  کیلع  تلقف و  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  ای  هتمطاف  ای  کیلع  مالـسلا  : 

لبقاف ءاسکلا  تحت  کیدلو  عم  وه  اه  معن  تلقف  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یمع  نبا  یحا و  هتحئار  اهناک  هتبیط  هتحئار  كدنع  مشا 
 : ءاسکلا تحت  یلع  لخدف  کل  تنذا  دق  معن  رضحملا  یف  یئاول  بحاص  یتفیلخ و  یخا و  ای  مالسلا  کیلع  هل و  لاق  ءاسکلا و  وحن  یلع 
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یتنب و ای  مالسلا  کیلع  یل و  لاق  ءاسکلا  تحت  مکعم  نوکا  نا  یل  نذاتا  هللا  لوسر  ای  هاتبا  ای  کیلع  مالـسلا  تلق  ءاسکلا و  وحن  تیتا  مث 
هدـیب یموا  ءاسکلا و  یفرطب  هللا  لوسر  یبا  ذـخاف  ءاسکلا  تحت  اعیمج  انعمتجا  انلمتکا و  املف  مهعم :  تلخ  دـف  کل  تنذا  دـق  یتعـضب  ای 

ام یننزحی  مهملوی و  اـم  ینملوی  یمد  مهمد  یمحل و  مهمحل  یتماـح  یتصاـخ و  یتـیب و  لـها  ءـالوه  نا  مهللا  لاـق  ءامـسلا و  یلا  ینمیلا 
کتاولـص و لعجاف  مهنم  انا  ینم و  مهنا  مهبحا و  نمل  بحم  مهاداع و  نمل  ودـع  مهملاس و  نمل  ملـس  مهبراح و  نمل  برح  انا  مهنزحی 
ای یتکئالم و  ای  لجوزع  هللا  لاقف  اریهطت :  مهرهط  سجرلا و  مهنع  بهذا  مهیلع و  یلع و  کناوضر  کنارفغ و  کـتمحر و  کـتاکرب و 

ارحب يرسی و ال  اکلف  رودی و ال  اکلف  هتئیضم و ال  اسمش  ارینم و ال  ارمق  هتیحدم و ال  اضرا  هتینبم و ال  ءامس  تقلخ  ام  ینا  یتاوامس  ناکس 
لها مه  لجوزع  هللا  لاقف  ءاسکلا :  تحت  نم  بر و  ای  لیئربج  نیمالا  لاـقف  ءاـسکلا  تحت  مه  نیذـلا  هتـسمخلا  ءـالوه  هتبحمل  ـالا  يرجی 

اـسداس مهعم  نوکال  ضرالا  یلا  طبها  نا  یل  نذاتا  بر  ای  لیئربج  لاقف  اهونب : ) اهلعب و  اهوبا  هتمطاف و  مه   ) هتلاسرلا ندعم  هوبنلا و  تیب 
کـصخی مالـسلا و  کئرقی  یلعالا  یلعلا  هللا :  لوسر  ای  کیلع  مالـسلا  یبال  لاق  لیئربج و  نیمالا  طبهف  کل  تنذا  دـق  لجوزع  هللا  لاقف 

هتئیـضم و ال اسمـش  ارینم و ال  ارمق  هتیحدـم و ال  اضرا  هتینبم و ال  ءامـس  تقلخ  ام  ینا  یلالج  یتزع و  کل و  لوقی  مارکـالا و  هتیحتلاـب و 
لاقف هللا :  لوسر  ای  تنا  یل  نذات  لهف  مکعم  لخدا  نا  یل  نذا  دق  مکتبحم و  مکلج و  الا ال  يرـسی  اکلف  يرجی و ال  ارحب  رودی و ال  اکلف 
مکیلا یحوا  دـق  هللا  نا  یب  لیئربج ال  لاقف  ءاسکلا  تحت  انعم  لیئربج  لخدـف  کل  تنذا  دـق  معن  هللا  یحو  نیما  اـی  مالـسلا  کـیلع  یبا و 
ءاسکلا تحت  اذه  انـسولجل  ام  ینربخا  هللا  لوسر  ای  یلع  لاقف  اریهطت : ) مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا   ) لوقی

لفاحم نم  لفحم  یف  اذه  انربخ  رکذ  ام  ایجن  هتلاسرلاب  ینافطصا  ایبن و  قحلاب  ینثعب  يذلا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لاقف  هللا  دنع  لضفلا  نم 
یلع لاقف  اوقرفتی :  نا  یلا  مهل  ترفغتسا  هتکئالملا و  مهب  تفح  هتمحرلا و  مهیلع  تلزن  الا و  انیبحم  انتعیش و  نم  عمج  هیف  ضرالا و  لها 
انربخ رکذ  ام  ایجن  هتلاسرلاب  ینافطـصا  ایبن و  قحلاب  ینثعب  يذـلا  یلع و  ای  ایناث  یبا  لاـقف  هتبعکلا :  بر  انتعیـش و  زاـف  اـنزف و  هللا  اذا و   ( (ع
بلاط همغ و ال  هللا  فشک  الا و  مومغم  همه و ال  هللا  جرف  الا و  مومهم  مهیف  انیبحم و  انتعیـش و  نم  عمج  هیف  ضرالا و  لها  لفحم  یف  اذاه 

تفرعم نافرع و  لها  رظن  رد  هتبعکلا :  بر  هرخالا و  ایندلا و  یف  اودعس  اوزاف و  انتعیـش  کلاذک  اندعـس و  انزف و  هللاو  اذا  یلع  لاقف  هتجاح 
یب قیاقح  فئاطل و  تاراشا و  يوتحم  رایـسب و  رارـسا  تاکن و  نمـضتم  ءاسک  فیرـش  ثیدـح  تمکح  ملع و  شرع  نانیـشن  یـسرک  و 

تحت نیلخاد  زا  کی  ره  هکنآ  لوا  هتکن  مناد )  نم  بیدا  يا  ینکن  نآ  مهف  وت  رای  طخ  رد  تسا  یـسب  كزان  ینعم  هتفهن   . ) تسا رامش 
هک تسا  هدوب  ترضحنآ  دوجو  همزال  هبیط  هحئار  نیا  دنا و  هدومن  یم  ع )   ) تبترم یمتخ  ترـضح  دوج  هبیط و  هحئار  مامـشتسا  ءاسکلا 

رابخا رد  دشاب  هدرک  رطع  لامعتـسا  جراخ  زا  راوگرزب  نآ  هکنیا  نودب  دیزو  یم  ربمغیپ  ندـب  رکیپ و  زا  شوخ  يوب  رطع و  میـسن  هشیمه 
نآ زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ربمغیپ  ترضح  هک  دندیمهف  یم  دومن و  یم  روبع  يا  هچوک  زا  ترضحنآ  هاگره  هک  تسا  هدمآ 

ربمغیپ نآ  دوج  يذ  دوجو  نطاب  ثیح  زا  هنرگو  تسا  رهاـظ  رظن  زا  نازو  يوب  شوخ  رطع  میـسن  نیا  تسا :  هدومرف  روبع  رذـگ  هلحم و 
 : تسا هتخاس  رطعم  دوخ  تمکح  ملع و  هبیط  هحیار  تمحر و  میـسن  هب  ار  ملاوع  ماـمت  ناـکما و  ناـهج  تسا  نیملاـعلل  اـتمحر  هک  محر 

یلعا هکئالم  نایتوکلمب و  ار  توبن  تمـصع و  لـیلج  نادـناخ  نیا  هتمظع  تلج  تیدـحا  ترـضح  سدـقا  تاذ  یفرعم  هکنیا  رگید  هتکن 
یساسا دصقم  یئاهن و  ضرغ  هیلاع  ملاوع  تاوامس و  نینکاس  يا  کئالم و  هورگ  يا  دینادب  هک  هدوب  دوخ  یـشرع  نانیـشن  خاک  نییلع و 

رحب و رب و  زا  رامقا  سومـش و  كـالفا و  زا  نیمز  تقلخ و  زا  تاـنونکم و  تاـشنم و  تاعدـبم و  زا  تادوجوم  ماـمت  داـجیا  تقلخ و  زا 
رد هن   : ) تسا هدوب  ءاسکلا  تحت  رد  عقاو  نانیـشن  كاخ  رفن  جنپ  نیمه  رطاوخ  تهج  تسا  شنیرفآ  تشد  نهپ  یتسه و  ورملق  رد  هچنآ 
ای  ) لاعتم دنوادخ  زا  لاوئـس  لابق  رد  هکنآ  رتمهم  هتکن  و  دنچ ) ینانیـشن  كاخ  نیمزب  يدوبن  رگ  نوکـس  بطق  رد  هن  دوب و  تکرح  رتخا 
رد هچنآ  يا و  هدـیرفآ  نانآ  هب  تبحم  تهجب  ار  تقلخ  داجیا و  ماظن  رـسارس  ناکما و  ملاع  هک  ناـشیا  ایادـخ  ءاـسکلا ) تحت  نم  بر و 

تفرعم تینارون  ماقمب  ام  ات  امرف  یفرعم  امب  ار  ناشیا  يا  هدرک  قلخ  نانآ  دوجو  لـیفطب  ار  همه  تسا  شنیرفآ  تشد  نهپ  یتسه و  ورملق 
ملاوع نینکاس  کئالمب و  خساپ  رداص و  یبوبر  لالج  وزع  هاگـشیپ  یهولا و  عقـص  زا  باوج  میئامن :  لصاح  نانآ  تیوه  هب  یئاسانـش  و 
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لیفط عیرـشت  نیوکت و  ماظن  هک  ناشیا  اهونب :  اهلعب و  اهوبا و  هتمطاف و  مه  هلاـسرلا :  ندـعم  هوبنلا و  تیب  لـها  مه  دـش  هداد  نینچ  هیلاـع 
مارک نادنزرف  دنا و  همطاف  ناشیا  ماقم  یلاع  رهوهـش  دنا و  همطاف  ناشیا  همطاف  راوگرزب  ردـپ  دـنا و  همطاف  ناشیا   ) دـشاب یم  نانآ  دوجو 

همطاف  ) تسا  ( ع  ) همطاف روحم  ءاسک  باحـصا  یفرعم  ماقم  رد  هکنیا  هجوت  لباق  اهنیب : ) و  اهلعب ،  اهیبا و  یلع  اهیلع و  هللا  مالـس   : ) هتمطاف
زا دـبن  شک  يا  هیلاع  همطاف  یلو  ياتمه  رـسمه و  یبن  حور  همطاف   ( ) یلج هب  یفخب و  قح  زا  هملاع  همطاف  یلزا  یفخ  زنک  لک  تمـصع 
هب ناش  فرـش و  بسک  یپ  رد  همداخ  اوح  رجاه  میرم و  هیـسآ و  ار  وت  يا   ( ) لاعتم یح  هک  هنوگنآ  دـب  لثم  یب  درف و   (( ) ع  ) یلع جوز 

نینچ اب   ( ) لاوئس دندومن  وچ  کئالم  دنوادخ  زا  ( ) ءاسک باحصا  دومرف ز  وت  مان  ادتباک  ادخ  رـس  يا  دوب  سب  نیمه  وت  حیدم  رد  ( ) ازس
ناشتفر ص )   ) لوسر درک  یمه  وت  قحب  هک  شرافـس  نآ   ( ) لوهج موق  ارچ  دندرک  وت  رازآ  دصق  لوقع  وت  تام  هدـش  يا  فرـش  هاج و 

ارچ هکنیا  رـس  نایب  لآم )  ءوس  یبن  مشخ  ادخ  رهق  دوخ  رهب   ( ) لوبق دـندومن  دای و  زارـسب  رـس  ناشنتفر  لوبق )  دـندومن  دای و  زا  رـسب  رس 
رارسا ریاس  دننام  رـس  نیا  نتـسناد  هکنیا  اب  تسا :  هداد  رارق  روحم  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  ءاسک  باحـصا  یفرعم  ماقم  رد  لجوزع  يادخ 

زا تفرعم  نافرع و  يابهص  تسمرـس  تیالو و  توبن و  ماقم  هدرپس  رـس  هکیناسک  رگم  تسین  سک  همه  كاردا  مهف و  سرتسد  رد  یهلا 
رد هک  وا  ع )   ) راهطا لآ  دـمحم و  تمکح  نافرع و  نداعم  تراـهط و  تمـصع و  تیب  لـها  بتکم  هتفاـی  میلعت  ترتع و  نآرق و  هدـکیم 

رارـسا و دوـبن  اـهنآ  یتوهـال  هاگـشناد  هیهلا و  هقلطم  هیلک  تیـالو  بتکم  رگا  دنتـسه و  هتمظع  تلج  تیدـحا  تاذ  ملع  نا  زخ  تـقیقح 
رذـگهر زا   . ) دـسرب نآب  دوخ  لقع  هب  تسناوت  یمن  رـشب  دوبن و  كاردا  لباق  رـشب  يارب  هجوچیه  هب  هعیبطلا  ءاروام  مولعب  تبـسن  قیاـقح 

( داتفا رحس  میسن  تسد  رد  هک  هفان  ره  دوب  امش  يوک  رس  كاخ 

مود تمسق 

لصا هب  تبسن  مینیب  هب  تسا  نیرخآ  نیلوا و  مولع  هدنفاکش  هک  مالسلا  هولصلا و  هیلع  رقاب  ترضح  رونا  رضحم  میوش  یم  بایفرش  کنیا 
عمجم باـتک  زا  تسا :  هدوـمرف  یناـیب  هچ  تسا  ص )   ) هیدـمحم تعیرـش  مالـسا و  ساـسا  سا  هک  توـبن  رـصنع  تلاـسر و  هبیط  هرجش 

هیلع یلع  اهعرف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هتبیطلا  هرجـشلا  مالـسلا :  هیلع  رقابلا  لاـق  دوش  هظحـالم  ( رجـش  ) هداـم هغللا  یف  نیرحبلا 
نایب نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح  اهتعیـش :  اهقاروا  اهناصغا و  اهدالوا و  اهترمث  مالـسلااهیلع و  هتمطاف  هرجـشلا  رـصنع  مالـسلا و 

نآ زا  فشاک  ماظن  زجعم  مالک  نیا  دـیامن و  یم  یفرعم  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ار  توبن  رـصنع  تلاسر و  هرجـش  لصا  دوخ  ینارون 
نیاب نید  نآرق و  ماود  اقب و  رارقرب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربمغیپ  رهگالاو  رتخد  همطاف  دوجو  روحم  مالـسا  ساسا  هک  تسا 

یـشرع رین  قیقحت   ) ناونع تحت  اقباس  هک  ینایب  هب  تسا  اهیبا  ما  لب  راهطالا  هتمئالا  ما  همطاـف  ترـضح  اریز  تسا  راوتـسا  تباـث و  رـصنع 
همطاف اریز  دـشاب  رهطا  يارهز  همطاف  روحم  ءاسک  فیرـش  ثیدـح  رد  ادـخ  یفرعم  ماـقم  رد  هک  تساـجب  سپ  میدومن :  اـهیبا ) ما  روحم 

هک تسا  همطاف  تسا و  ترـضحنآ  هقلطم  هیلک  تیـالو  یلیـصفت  روهظ  اـشنم  تبترم و  یمتخ  ترـضح  تیناـحور  تهج  موقم  هک  تسا 
ناوضر یفجنلا  یلحلا  ینیوزقلا  يدهم  دیسلا  هتملاعلا  نب  دمحم  لجالا  دیسلل  امظن  ءاکـسلا  ثیدح  تسا .  تقلخ  ماظن  رد  یلـصا  دصقم 

نم اموی  ینئاج  دق  ص )   ) مانالا دیس  نا  لوقت  ( ) ءاسکلا باحصا  لضفلا  لها  ثیدح  ع )   ) ءاسنلا ریخ  هتمطاف  انل  تور  ( ) امهیلع یلاعت  هللا 
هتیبل دق  هتبجف و  تلاق   ( ) یناوت الب  ینیطغ  هیف  ینامیلا و  اسکلاب  یلع  یموق   ( ) ینلحنا دق  مویلا  هارا  افعـض  یندب  يرا  نا  یل  لاقف   ( ) مایالا

نسحلا دمحم  وبا  یتا  یتح  نمز  نم  ریسی  الا  یـضم  امف  ( ) رـشع لایل  دعب  عبرا  یف  ردبلاک  ههجو  ونرا  تنک  و   ( ) هنیطغ اسکلاب  هتعرـسم و 
ءاسکلا تحت  اذ  وه  اه  معن  تلق   ( ) ع  ) یلع یـضترملا  یـصولا  یخا  یبنلا  هتحئار  اهناب  ( ) دقتعا هتبیط  هتحئار  دجا  ینا  هاما  ای  لاقف   (( ) (ع

( القتسم طبـسلا  نیـسحلا  ءاج  الا  لیلقلا  الا  یـضم  امف  ( ) امرکم لخدا  هل  لاق  انذاتـسم  املـسم  هنبا  هوحن  ءاجف   ( ) یـستکا یطغم و  هب  رثدم 
تحت معن  تلق   (( ) ص  ) یفطصملا یبنلا  حیر  اهنظا  افرش  هنم  كالوا  نم  قح  و   ( ) یکذلا کسملا  اهناک  هتحئار  كدنع  مشا  ما  ای  لاقف  )
امهوبا ءاج  دـق  الا و  هتعاس  نم  یـضم  ام  و  ( ) انعم لخدا  هل  لاق  املـسم  انذاتـسم  هل  طبـسلا  لبقاف  ( ))) اذـال هیف  كوخا  هبنجب  اذـه  ءاـسکلا 
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مشا ینا  ( ) ءامسلا یف  تجوز  اهب  نم  ءاسنلا و  هدیس  ای  لاقف  ( ) ءاسکلا باحصا  عبار  یـضترملا  ءابجنلا  هادهلا  هتمئالاوبا  ( ) دسالا رفنـضغلا 
ءاسکلا تحت  معن  تلق  ( ) رمتعا فاط و  یبل و  نم  ریخ  رشبلا و  دیـس  فرع  اهاذش  یکحی   ( ) هتحئاف يدنلا  درولا  اهناک  هتحئار  كامح  یف 
یلخدا لاق  هتملـسم  مهوحن  تبحف  تلاق  ـالجاع  لـخداف  لاـق  لوخدـلا  هنم  ـالئاس  هنم  نذاتـسی  ءاـجف  اـفتتکا  هیف  کیلبـش و  مض  اـفحتلا و 

 ( یلعلا تاوامـسلا  كالما  عمـسی  الع  لج و  قلخلا  هلا  يدان  اوعمتجا  ءاـسکلا  تحت  مهلک  عضوملا و  ءاـضا  مهب  امدـنعف  هتمرکم  هتبوبحم 
الک و ال ارینم  ارمق  تقلخ  هیحدم و ال  يرثلا  یف  ضرا  سیل  هتینبم و  اهتعفر  امس  نم  ام  یلاع  لک  قوف  یعافت  راب  لالجلا و  هزعلاب و  مسقا 

اـسبتلم مهرما  نکی  مل  نم  ءاسکلا  تحت  مه  نم  لج  الا ال  يرـست  راحبلا  کلف  الک و ال  يرجی  هایملا  یف  رحب  سیل  ارون و  تئاضا  اـسمش 
هتمطاف و مه  لاق :  هتلالجلا و  لیزنتلا و  طبهم  هتلاسرلا و  ندـعم  مه  یل  لاقف  نبا  اـنل  مهقحب  اـسکلا  تحت  نم  بر و  اـی  تلق  نیمـالا  لاـق 

امک اسداس  ءاسکلا  تحت  يدـتغاف   ( ) لزنملا كاذـل  ضرالا  طبها  نا  یل  نذات  له  هابر  ای  تلقف  ( ) اهلـسن نانـسحلا  یفطـصملا و  اـهلعب و 
بر مک  ارقا  ( ) اهتنم اذغ  نمل  هزجعم  اهب  مکصخ  هللا  نا  لوقی :  ( ) امنا مهیلع  اولتی  املسم  املسم  مهئاجف  معن  لاق  ( ) اسراح امداخ و  تلعج 
امب رغلا  هکالما  یبیبح  ای  تلق  یلع :  لاق  امدـقت ) امب  رغلا  هکالما  اـمهفم  اـنلعم و  لوقی  وه  و   ( ) هتمارکلا تیاـغب  مکـصخ  همالـس و  ـالعلا 
لزنا الا و  رشعم  ریخ  عایشالا  لفحم  یف  ربخلا  اذهل  رکذ  يرج  نا  ام   ( ) ینابتجا یحولاب و  ینـصخ  ینافطـصا و  يذلا  یبنلا و  لاق  ( ) امدقت

اهئاضق يری  هتجاح  بلاط  الک و ال  اوقرفت  ام  رهدلا  یف  مهـسرحت  اوقدـص  نیذـلا  کئالملا  نم  هتمج )  دونج  تفح  مهیف  هتمحرلا و  هلالا 
نحن یلع  لاق  مومه  تفشک  هنع  الا و  مومغم  مهیف  سیل  الک و  هتحاس  الضف  ناوضرلا  لزنا  هتجاح و  میرکلا  هللا  یـضق  الا  ارـسعت  دق  هیلع 

هبر درف  لک  نرکشیلف  هتبعکلا  بر  انلن و  امب  انزف  اوباط  امدق  نیذلا  انعایشا  بابحالا  و 

موس تمسق 

رد یفرـصت  هکنیا  نودـب  هتخیر و  مظن  بلاـق  رد  ار  ءاـسک  فیرـش  ثیدـح  نتم  نیع  هک  هدومن  يدـنمرنه  لاـمعا  ردـقیلاع  همـالع  قحلا 
تاولـص تمـصع  تیب  لها  اب  ار  وا  شیادخ  داب  شکاپ  ناور  رب  دورد  داش و  شحور  تسا  هدروآ  رد  مظن  هتـشرب  ارنآ  دیامن  نآ  تارابع 

ربتعم تیاور  نیا  تسا )  رکذلا  قباس  ینارون  فیرش  ثیدح  نومضم  هک  تایلاع  تایبا  نیا  یظفللا  تحت  همجرت  دیامرف :  روشحم  مهیلع 
فرـش تسا  یتسرپ  قح  ماظن  یتسه و  ناهج  رد  ناوناب  نیرتهب  هک  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  ناسل  زا  ءاسک  ثیدح  روحم  روهـشم 

نیلوالا و نم  نیملاع  ءاسن  هدیـس  ع )   ) همطاف تسین  يدیدرت  کش و  تفرعم  لها  دزن  نآ  تحـص  رد  تسا و  هدیـسر  امب  هتفای و  رودـص 
ساسحا دوخ  ندـب  رد  نم  دومرف  دـمآ و  نم  دزن  ماقم  یلاع  ردـپ  مانالا  ریخ  ترـضح  اهزور  زا  يزور  تسا :  هدومرف  نینچ  نیا  نیرخالا 

نآ رد  ار  شترـضح  هدومن  تباجا  اعیرـس  ار  وا  رما  مه  نم  ناشوپب  نآ  رد  ار  نم  روایب و  میارب  ار  ینامی  ءاـسک  زیخ و  رب  منک  یم  یفعض 
هک تشذگن  هعقاو  نیا  زا  یکدنا  دیـشخرد .  یم  هدراهچ  بش  هام  دننام  مدرک  هراظن  وا  ینارون  هرهچ  هب  عقوم  نیا  رد  مدـیناشوپ و  ءاسک 

یبن ترـضح  شخب  حور  رطعم  يوب  منک  یم  ساسحا   ) میامن یم  مامـشتسا  یـشوخ  يوب  مردام  تفگ  دش و  علاط   ( ع  ) نسح دـمحم  وبا 
وت هک  تسا  نانچنآ  هیضق  مرسپ  يرآ  متفگ  دشاب .  امهیلع  هللا  تاولـص  یـضترم  یلع  ترـضح  دوخ  یـصو  ردارب  ءایبنا  متاخ  مدج  مرکا 

هضرع مالس  هتفر و  ترـضحنآ  يوسب  هاگنآ  تسا :  هدیناشوپ  ءاسک  ریز  ار  دوخ  تبترم  یمتخ  ترـضح  تدج  کنیا  يا  هدومن  ساسحا 
طبـس نیـسح ع  هک  تشذـگن  یکدـنا  سپ  وش .  لخاد  تمرکم  مارتحا و  اب  دومرف  واب  شدـج  دورب و  ءاسک  ریز  تساوخ  هزاجا  هتـشاد و 

هک یسک  نآ  قحب  مسق  منک و  یم  مامشتسا  وت  دزن  هدش  هزیکاپ  کشم  دننام  یـشوخ  يوب  مردام  تفگ  دمآ و  القتـسم  ص )   ) هللا لوسر 
مه نسح  تردارب  کنیا  تسا  نینچ  مدنزرف  يرآ  متفگ  تسادـخ  هدـیزگرب  ربمغیپ  یمتخ  یبن  يوب  نیا  هدومرف  اطع  وتب  ار  دوخ  تفارش 

لخاد ءاسک  ریز  رد  شدجما  دج  رب  مالس  هزاجا و  بسک  اب  هدروآ و  ءاسک  بانجب  ور  مه  نیسح  عقومنیا  رد  تسا  راوگرزب  نآ  رانک  رد 
ع  ) یضترم یلع  هللادسا  ترضح  عاجش  ریش  راوگرزب  ود  نآ  ردپ  هک  تشذگن  يزیچ  سپس  دیدرگ .  ترضحنآ  رونا  رـضحم  بایفرـش  و 
کلم و هکلمب  باطخ  هاگنآ  تسا  ءاـسک  باحـصا  زا  رفن  نیمراـهچ  ادـخ و  هدـیزگرب  هدـننک و  تیادـه  هتمئا و  وبا  هکنآ  دیـسر  هار  زا  (
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ممامشب یئوب  نم  کنیا  ما  هدومن  جاودزا  وا  اب  نامسآ  رد  هک  یـسک  يا  نیملاع و  ءاسن  هدیـس  يا  تفگ  هدومن و  ارهز  ترـضح  توکلم 
نیرتهب رشبلا  دیس  نایملاع  رخفم  دوجو  شوخ  يوب  تسیاب  هدومن و  تسمرس  ارم  شـشوخ  يوب  زا  هک  تسیئا  هزات  لگ  ایوگ  هک  دزو  یم 

ملع میسن  هب  ار  یناهج  هک  تسوا  دوجو  زا  یکاح  نازو  يوب  شوخ  میسن  نیا   ) دشاب هدوب  تسا  هدروآ  اجب  هرمع  هتفگ و  هیبلت  هک  یـسک 
لبش ود  هدیمرآ و  ءاسک  ریز  رد  شترضح  یلب  یئوگ  یم  وت  هک  تسا  نینچ  ناج  یلع  يرآ  متفگ  تسا . )  هتخاس  رطعم  دوخ  تمکح  و 
نذا تبترم  یمتخ  ترضح  زا  هدمآ  ولج  سپـس  تسا  هتفرگ  رب  رد  تیانع  فطلب و  شیوخ  لغب  رد  ار  تترـضح  ناگ  هچب  ریـش  یـضترم 

ترـضح ءاسک  باحـصا  زا  سک  نیمجنپ  دیدرگ :  اسک  تحت  رد  لخاد  هدش و  راوگرزب  نآ  ترایزب  فرـشم  تعرـس  اب  تفرگ و  دورو 
مه نم  دومرف  ردـپ  رب  مالـس  ضرع  میدـقت  اب  هتفر  نانآ  يوسب  مه  نم  دومرف  هک  تسا  متاخ  ربمغیپ  رهگ  الاو  رتخد  رهطا  ياریهز  همطاـف 
نآ هلیـسوب  نوچ  یتسه :  یمارگ  مرتحم و  رایـسب  وت  هک  مزیزع  رتخد  وش  لخاد  دومرف  مردـپ  رب  مالـس  ضرع  میدـقت  اب  هتفر  ناـنآ  يوسب 

رارقرب هاگیاج  نآ  رد  ابع  لآ  عامتجا  عمج و  ءاسک  ریز  رد  یگمه  دـش و  ینارون  عضوم  نآ  دـنرون  هللا  همات  رهاـظم  همه  هک  هسمخ  راونا 
داد رد  ادن  دیسر و  یلعا  توکلم  نانیـشن  خاک  تاومـس و  كالما  هبطاق  عمـسب  بآم  یتوهال  يادن  الع  لج و  یهولا  عنـص  زا  هاگنآ  دش 

لالج و تزعب و  هک  مروخ  یم  مسق  منک و  یم  دای  دنگوس  متـسه  تاقولخم  عیمج  قلاخ و  مدآ  ملاع و  هدننیرفآ  ملاع و  دـنوادخ  هک  نم 
ینیمز و ینامسآ و  چیه  انامه  تسین  روصتم  تعفر  رد  يا  هبترم  مقم و  نآ  قوف  هک  مدوخ  یهولا  يدمـص  يایلع  مقم  عافترا  یئایربک و 

چیه هلمجلاب  یکلف و  کلف و  چیه  یئایرد و  يرحب و  چیه  یناشف و  رون  دیـشروخ  یـسمش و  هموظنم  چیه  يرینم و  رمق  نابات و  هام  چـیه 
رد هک  یناسک  نیمه  رطاخ  تهج  رگم  مدـیرفاین  ار  قالطالا  یلع  تانوکم  تاعرتخم و  تاشنم و  تاعدـبم و  زا  معا  يدوجوم  قولخم و 
یم مسق  نانآ  قحب  ار  وت  دـنیاسک  ریز  رد  یناسک  هچ  اراگدرورپ  درک  ضرع  یهلا  رابرد  برقم  کـلم  لـیئربج  دـنراد  رارق  ءاـسک  تحت 
مه  ))) دومرف لیئربج  باوج  رد  یلعا  ءدبم  یلاعت و  قح  سدقا  تاذ  امرف :  یفرعم  نمب  ار  نانآ  نایب و  نم  يارب  ار  ناشیا  تیوه  هک  مهد 

ناشیا دـشاب  یم  نانآ  دوجو  لیفط  لک  ماظن  هک  ناشیا  لیئربج  اهونب : ) اـهلعب و  اـهوبا و  هتمطاـف و  مه   ) هلاـسرلا ندـعم  هوبنلا و  نیب  لـها 
همطاف رهوش  دـنا و  همطاف  ناشیا  همطاف  ردـپ  دـنا و  همطاف  دنتـسه  تمکح  ملع و  ياه  هنیجنگ  تلاـسر و  ندـعم  توبن و  لـیلج  نادـناخ 

دزن نیمز  يوسب  مورب  هک  یهد  یم  تصخر  تزاجا و  ارم  ایآ  اراـگدرورپ  تشاد  هضرع  لـیئربج  همطاـف :  نادـنزرف  دـنا و  همطاـف  ناـشیا 
مالس غالبا  اب  ناشیا و  رـضحمب  وش  بایفرـش  ورب و  يرآ  دومرف  لاعتم  دنوادخ  مشاب  ءاسک  تحت  رد  رفن  نیمـشش  نانآ  تمدخ  رد  ناشیا 

هدومن غالبا  ار  لاعتم  دـنوادخ  مالـس  لاثتما و  ار  لیلج  بر  یهولا و  نامرف  لیئربج  امن  توالت  نانآ  رب  ار  ریهطت  هفیرـش  هیآ  ناشیا  رب  نم 
راگدرورپ رمـالا  بسح  دوخ  دروآ  هر  ار  بازحا :  هروس  هیآ 33  اریهطت  مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  امنا   ) هیآ

رارق امـش  صتخم  ار  تمارک  تسا و  هداد  صاصتخا  ساـجرا  ماـمت  زا  ریهطت  نیا  هب  ار  امـش  یهولا  سدـقا  تاذ  دومن  ضرع  هداد و  رارق 
هدومرف هضافا  اطع و  امـشب  اصوصخم  ار  هیلاع  هجرد  نیا  دـشاب ك  یم  هتمظع  تلج  تیدـحا  تاذ  تیاهن  یب  میظع  لـضف  زا  نیا  هداد و 

بیبج يا  دومن  ضرع  درک و  لاوئس  ص )   ) یفطصم دمحم  متاخ  لوسر  ترضح  زا   ( ع  ) یضترم مظعا  هللا  یلو  ترـضح  سپـس  تسا : 
یبن ترـضح  تسیچ .  ام  نایعیـش  تما و  لاحب  شعفن  تسا و  بترتم  نآ  رب  هدـئاف  هرهب و  هچ  اـجنیا  رد  اـم  نیتسـشن  سولج و  اـمرفب  نم 
یندا وا  برق  ماقم  رد  یصاخلا  صخا  یحوب  دیزگرب و  هیمتخ  توبن  هبترب  ارم  هک  یسکب  دنگوس  دومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

یب ياه  هرهب  رایـسب و  دـئاوف  هک  تسا  هداد  رارق  دوخ  راتخم  بختنم و  یتسه  ماـظن  رد  يوساـم  لـک  ناـیم  زا  ارم  هتخاـس و   ( (ص وصخم
ره رد  رثا  عفان  ربخ  ارجام و  نیا  دای  هکنیا  هلمج  زا  دوش :  یم  ام  نایعـش  ناتـسود و  بیـصن  دئاع و  عضوم  نیا  رد  ام  سولج  نیا  زا  رامش 

هـصاخ تمحر  مارکالا  لالجلا و  يذ  تاذ  لاعتم و  دـنوادخ  دـیا  نایمب  دوش و  حرطم  ام  ناوریپ  نایعیـش و  هیحان  زا  هک  لـفحم  سلجم و 
دنراگدرورپ ضیف  تمحر و  شخپ  ياوق  هک  یهلا  ناگتشرف  کئالم و  زا  دوخ  نایرکشل  هاپس و  زا  ینابر  يدونج  لزان و  ار  دوخ  هیمحر 

قارـشا و نانآ  رب  ار  ام  تمحر  ضیف و  لزان و  انآ  رب  ار  ام  تاکرب  دـنریگ و  یم  ار  ناـنآ  فارطا  عمج و  ناـنآ  روحم  یعمج  هتـسد  روطب 
زا هک  یماگنه  ات  دنیامن  یم  ینابهگن  تظافح و  تسارح و  نانآ  زا  یهلا  ماظتنا  نیرومام  ناگ و  هتـشرف  نآ  هتـسویپ  دـنزاس و  یم  یلجتم 
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بجوم ئاسک  ثیدح  رکذ  لفحم  سلجم و  لیکـشت  هکلب  دئاوف  زا  هک  تسا  نیمه  اهنت  هن  دـنوش .  هدـنکارپ  قرفتم و  ینارون  سلجم  نآ 
هک تسا  نآ  لفاحم  سلاجم و  رد  ءاسک  ثیدح  رکذ  داوف  هلمج  زا  زین  و  ددرگ .  نانآ  هودنا  ندـش  فرطرب  مومه و  فشک  مومغ و  عفر 

بابرا هدـش  عفترم  راگدرورپ  تیانع  فطلب و  تسا  راوشد  رظن  رد  هکیئ  اه  يراـتفرگ  اور و  نادـنمزاین  زاـین  ءادا و  نادـنمتجاح  تجاـج 
زا سپ  تسین .  روصتم  يا  هدئاف  نیا  زا  رتهب  دنک و  ناشیا  لاح  لماش  ار  دوخ  يدونـشوخ  ناوضر و  هدیدرگ  ادخ  لضف  لومـشم  تجاح 
ام هک  اریادخ  تیاهن  یب  رکش  تفگ  مالسلا  هیلع  یلع  نامیا  لها  ریما  نآ  دئاوف  رکذ  اسک و  فیرش  ثیدح  هطبار  رد  ناربمغیپ  متاخ  نایب 

نیا لابق  رد  تسیاب  هدومن و  اطع  ام  نایعیـش  هب  ار  تداعـس  نیا  دـینادرگ و  یمظع  تمعن  صاخ و  ضیف  نیاب  لئان  ار  اـم  یعقاو  ناوریپ  و 
اهیلع هللا  مالس  همطاف  ترضح  لئاضف  هیلامک و  نوئش   . ) میشاب هدوب  دوخ  راگدرورپ  راذگ  ساپس  رکاش و  يراگتسر  تداعـس و  تمعن و 

نیمهب تسا و  تیاهن  یب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترـضح  لئاضف  هیلامک و  نوئـش  هک  تسین  یکـش  تسا ) :  جراخ  ءاصحا  هطیح  زا 
تهج نآ  زا  اریز  ترضحنآ  باقلا  ءامسا و  تیعقاو  نیا  تابثا  يارب  تسا  یفاک  تسا و  نوریب  هرامش  ءاصحا و  هطیح  زا  هک  تسا  تهج 

نیلوالا و نم  نیملاع  ءاسن  هدیـس  دـشاب  یم  ناش  تعفر  هبترم و  ماقم و  ثیح  زا  نانز  نیرتگرزب  دوجولا و  یف  ام  یتشهب  ناوناب  يوناب  هک 
راتخم هک  تهج  نآ  زا  و  تسا .  هدش  هدیمان  همیحر )   ) تسا هیهلا  هیمیحر  تمحر  رهظم  هک  تهج  نآ  زا  و  تسا :  هدش  هدـیمان  نیرخالا 

دش هدیمان  هفیرش )   ) تسا یـصخش  یبسح و  یبسن و  تفارـش  ياراد  هک  تهج  نآ  زا  تسا و  هدش  هدیمان  هیفـص )   ) تسادخ هدیزگرب  و 
هتـشرف ناسنا  وا  هک  تهج  نآ  زا  و  تسا .  هدـش  هدـیمان  هلیمج )   ) تسا یهولا  لامجلا  لـک  تاذ  لاـمج  رهظم  هک  تهج  نآ  زا  و  تسا . 

ار وا  تسا .  یمـسج  یحور و  ینـالقع و  لاـمک  تیاـهن  رد  ترـضحنآ  هک  تهج  نآ  زا  و  تسا .  هدـش  هدـیمان  ءاروح ) هیـسنا   ) تساوخ
هک تهج  نآ  زا  و  تسا .  هدش  هدیمان  هموصعم )   ) تسا تمصع  هبترم  یلعا  ياراد  ترـضحنآ  هک  تهج  نآ  زا  و  دنا .  هدیمان  هدیـشر )  )

تفوـطع و هبترم  یلعا  رد  ترـضحنآ  هک  تهج  نآ  زا  و  تسا .  هدـش  هدـیمان  هـفیفع )   ) تـسا ینمادـکاپ  هـجرد  یهتنم  رد  ترـضح  نآ 
هدش هدیمان  هفور )   ) تسا يزوسلد  تفار و  هبترم  یلعا  رد  ترـضح  نآ  هک  تهج  نآ  زا  و  تسا .  هدش  هدـیمان  هتفوطع )   ) تسا ینابرهم 

ترـضح هک  تهج  نآ  زا  و  تسا .  هدـش  هدـیمان  هللا )  هبیبـح   ) اذـل تسادـخ  بوـبحم  هللا و  هبیبـح  ترـضحنآ  هک  تهج  نآ  زا  و  تسا . 
تسا ریثک  ریخ  ءاشنم  شدوجو  ترضح  نآ  هک  تهج  نآ  زا  و  تسا .  هدش  هدیمان  هوبنلا )  هیقب   ) تسا مالسا  نید  ياقب  بجوم  شدوجو 
تسا هللا  لوسر  هعضب  تسا  یبن  نوخ  حور و  زا  شنوخ  شحور و  ترـضح  نآ  هک  تهج  نآ  زا  و  تسا .  هدش  هدیمان  يدمحم )  رثوک  )

ترـضح نآ  هک  تهج  نآ  زا  و  تسا .  هدش  هدیمان  يدهلا )  نکر   ) تسا تیاده  نید و  یـساسا  نکر  ترـضح  نآ  هک  تهج  نآ  زا  و  . 
هدیمان دـهاز )  ) تسا اهیفام  ایند و  كرات  ترـضح  نآ  هک  تهج  نآ  زا  و  تسا .  ءاضیب  هرد  تسا  شینرفآ  فدـص  هرد  نیتسخن و  رداص 

نآ هک  تهج  نآ  زا  و  تسا .  هدش  هدیمان  دباع )  ) هتشاد لاغتشا  اتکی  يادخ  شتسرپ  هب  امئاد  ترضح  نآ  هک  تهج  نآ  زا  و  تسا .  هدش 
ءامکحلا سیئر  سیئرلا  خیـش  تسا :  هدـش  هدـیمان  هدـهاش )  هفراع و   . ) تسا هدوب  قح  رون  قورـش  دوهـش  رد  قرغتـسم  هشیمه  ترـضح 

اهتابیط ایندلا و  عاتم  نع  ضرعملا  تسا :  هتفگ  نینچ  فراع  دـباع و  دـهاز و  فیرعت  رد  تاراشا  باتک  رد  نیفراع  طمن  رد  انیـس  یلعوب 
سدـق یلا  هرکفب  فرـصنملا  دـباعلا  مساـب  صخی  اـمه  وحن  مایـصلا و  ماـیقلا و  نم  تاداـبعلا  لـفن  یلع  بظاوـملا  دـهازلا :  مساـب  صخی 

مه هدباع و  مه  هدهاز و  مه  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  نیاربانب  فراعلا .  مساب  صخی  هرـس  یف  قحلا  رون  قورـشل  امیدتـسم  توربجلا 
نآ زا  و  تسا .  هدش  هدیمان  هکیلم )   ) تسا توکلم  کلم و  هکلم  ترخآ و  ایند و  نوتاخ  ترضح  نآ  هک  تهج  نآ  زا  زین  تسا و  هفراع 
نآ هک  تهج  نآ  زا  و  تسا .  هدش  هدـیمان  همطاف )   ) هدوب یبوخ  ریخ و  رهب  هتـسارآ  يدـب و  رـش و  ره  زا  هموطفم  ترـضح  نآ  هک  تهج 

تهج ره  زا  هدروآ  یهولا  عقـص  زا  تبترم  یمتخ  ترـضح  شراوگرزب  ردـپ  هچنآ  زین  وگتـسار و  قداص و  شراـتفگ  ماـمت  رد  ترـضح 
زا هکئالم  تبحـص و  مه  ناگتـشرف  اب  هشیمه  ترـضح  نآ  هک  تهج  نآ  زا  و  تسا .  هدش  هدیمان  هقیدص )   ) تسا هدوب  وا  قیدصت  دروم 
ره زا  ترـضح  نآ  هک  تهج  نآ  زا  و  تسا .  هدش  هدیمان  هثدـحم )   ) ببـس نیدـب  تسا  هتـشاد  نانآ  اب  هلماکم  لزان و  وا  رب  يولع  ملاوع 

لاعفا و مامت  ترـضح  نآ  هک  تهج  نآ  زا  تسا و  هدـش  هدـیمان  هیـضار )   ) تسا هدوب  یهلا  ءاضقب  دونـشوخ  یـضار و  تباب  ره  تهج و 
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هک تهج  نآ  زا  تسا و  هدش  هدـیمان  هیـضرم )   ) هدوب شراگدرورپ  يدونـشوخ  تیاضر و  دروم  تاهج  مامتب  شراتفر  رادرک و  لامعا و 
هیوناث تدالو  دـشاب و  یم  شراوگرزب  ردـپ  ص )   ) یفطـصم دـمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  تیناـحور  هبنج  موقم  یبرم و  ترـضح  نآ 

ما  ) اذـل تسا  هتفای  ققحت  راـهظا و  ع )   ) راـهطا همئا  دوجو  هبترم  رد  لیـضفت  روطب  لاـمجا  نطب  زا  ص )   ) مرکا لوسر  ترـضح  هیناـحور 
توکلم ملاع  توربج و  ملاع  قافآ  رسارس  تسا و  رون  هللا   ) رهظم شدوجو  رون  ј نآ ح� هک  تهج  نآ  زا  و  تسا .  هدش  هدـیمان  اهیبا )

هدش هدیمان  ارهز )  ) شـسدقم دوجو  اذل  تسا  هتخاس  نشور  رونم و  ار  یتسه  ناهج  عقاو  رد  تسا و  هتفرگ  ارف  رون  نیا  ار  توسان  ملاع  و 
كرادـم دانـسا و  نافرع و  ناهرب و  ساسا  رب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  یهانتمان  لئاضف  هیلاـمک و  نوئـش  نیا  ماـمت  و  تسا . 

يایرد راحب و  زا  يا  هرطق  راورخ و  زا  يا  هرذو  هنومن  ناونع  راـتفگ  نیا  تسا و  راـصتخا  رب  اـم  ياـنب  هکنیاـب  رظن  تسا و  راوتـسا  مکحم 
دوخ دوجو  زا  لاح  نیع  رد  میدومن و  اـفتکا  ارـصتخم  لـمجم و  رادـقم  نیمهب  تسا  لـالجلا  لاـمجلا و  لـک  رهظم  نآ  لـئاضف  لاـمک و 

میراد ششخب  وفع و  دیما و  هیهلا  هعساو  تمحر  رهظم  نآ  زا  هتساوخ و  ترذعم  متاخ  ربمغیپ  رهگالاو  رتخد  رهطا  يارهز  مطاف ترضح 
نذا دارم  تسا و  هللا  نذاب  ترخآ  ایند و  هناشن  رد  تعافـش  رما  هک  تسین  یکـش  تسا  رـشحم  هعیفـش  اهیلع  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  . 
ماقم زا  هرداص  هربتعم  تایاور  رابخا و  رد  هکنیا  تسادـخ و  نذاب  تعافـش  اساسا  دریذـپ و  ققحت  یتیالو  هوق  لامعا  اـب  هک  تسا  ینیوکت 
رتخد رهطا  يارهز  همطاف  ترضح  هک  دنک  یم  تعافش  رشحم  رد  ربمغیپ  رتخد  رهطا  يارهز  همطاف  ترضح  هک  تسا  هدیسر  امب  تمصع 

فرـصت و هنوگ  همه  قح  تسا و  هقلطم  هیلک  تیـالو  ماـقم  ياراد  ترـضحنآ  هک  تسا  نآ  ظاـحلب  دـنک  یم  تعافـش  رـشحم  رد  ربمغیپ 
نهربم تباث و  ترـضح  نآ  قحب  تفرعم  لها  دزن  رد  اهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  ترـضح  هقلطم  هیلک  تیـالو  دراد :  هللا  نذاـب  قلطم  راـیتخا 

زین تسا  هدیدرگ  ترضحنآ  ءافلخ  تبترم و  یمتخ  ترضح  هقلطم  هیلک  تیالو  تابثا  هک  هیلقن  هیلقع و  لئالد  نیهارب و  نامه  هب  تسا و 
فشاک قداص  ماما  ترضح  هکنیا  هب  افاضم  دندحاو  زون  همه  هچ  تسا  هدش  هداهن  تابثا  یـسرک  رب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  تیالو 

رب تسا  تجح  اهیلع  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  ام  ردام  ناهج و  قیالخ  عیمج  امـش و  رب  میتجح  ام  هک  تسا  هدومرف  مالـسلا  هیلع  قیاقح 
دراد تکرش  اهنآ  اب  تیالو  نوئش  مامت  رد  همئالا  ما  همطاف  ترضح  هک  دوش  یم  دافتسم  مالـسلا  هیلع  مامه  ماما  ماظن  زجعم  مالک  زا  ام و 

یم تعافش  دوخ  نابحم  نایعیش و  هیمالسا و  تما  زا  تمایق  رد  ترضحنآ  نیـسیدق  يایـصوا  تبترم و  یمتخ  ترـضح  هکیروط  نامه  و 
هنیئآ عقاولا  یف  ادخ و  تارم  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  هفلومل )))   . ))) دـیامرف یم  تعافـش  ع )   ) همطاف ترـضح  زین  دـنیامن 

 ( لالجلا لک  رهظم  ارهز  تسیک  لامجلا  لک  رهظم  ارهز  تسیک  ادـخ ) تاذ  هنیئآ  ارهز  تسیک  امن  دزیا  هنیئآ  ارهز  تسیک   ) تسا امندزیا 
تـسیک  ( ) تومی یح ال  يالجم  رهظم و  دودو  تاذ  هنیئآ  ارهز  تسیک   ( ) لالجلاوذ لامج  نسح  هنیئآ  لامکلا  لک  رهظم  ارهز  تسیک  )

ارهز تسیک   ) ءایربک لامکلا  لک  رهظم  ص )   ) یفطـصم دمحا  تخد  ارهز  تسیک  ( ) ادخ فاصوا  ءامـسا و  رهظم  ادخ  تاذ  قشاع  ارهز 
ماارهز تسیک  ( ) دـحا اوفک  همطافلل  نکت  مل  دـبا  ات  ردـیح  قلخ  يدوبن  رگ   ( ) يوسام هلمج  دـننام ش ز  یب  وفک  ع )   ) یـضترم وا  رهوش 

ردامارهز تسیک   ( ) با هب  رثوک  نیا  دومرف  اطع  شکک  بر  ياطعا  رثوکارهز  تسیک   ( ) لوقع هلمج  نآ  ریبعت  رد  هدـنام  لوسر  شیاباب 
تـسا دـباع  تسا و  فراع  مه  همطاف  ( ) اسک باحـصا  فیرعت  روحم  ابع  لآ  زا  مجنپ  رهز  تسیک   ) رـشب رخف  قحب  ناماما  نآ  رهگ  هدزای 

تـسادخ قشع  قرغتـسم  وا  هکنآ   ( ) لامج نآ  دوهـش  ردنا  دب  قرغ  لاصو  رحب  قرغتـسم  دب  هکنآ   ( ) تسا دهاز  نوچ  يدـب  ایند  كرات 
كدف نآ  كدف  رب  یئانتعا  درادن  وا   ( ) کلف رب  يوسام و  رب  هدز  اپ  کلم  کشر  دروم  وا  تمصع   ( ) تسا اوسام  هلمج  هب  ار  وا  رظن  یک 

( امـسالا ملع   ) وا تورث  یتسارهز  همطاف  وا  یتسار   ( ) یتساـندا وا  برق  ماـقم  رد  یتساـبقع  ییند و  زا  زاـین  یب   ( ) کـحم هدرک  وت  رهب  زا 
رتخد  ( ) نید موی  رد  نیب  هب  ارهز  هولج  نیب  هب  ار  وا  هولج  تماـیق  رد   ( ) یتساـبقع هصرع  وا  تمـشح  یتساربک  رـشحم  رد  هعفاـش   ( ) یتس

هیلع عللا  یلص  یمتخلا  یبنلا  نع  دانتلا ) موی  ات  هک  ای  تمایق  ات  داب  وت  يوگانث  ینابر )   ) ناج  ( ) مادتسم ام  رـس  رب  وت  هیاس  ماقمیلاع  ربمغیپ 
زوجتل مکراصبا  وضغ  قیالخلا  رـشعم  ای  هشرع :  تحت  نم  انبر  يدان  نیرخالا  نیلوـالا و  نم  قیـالخلا  ثعب  اذا  یلاـعت  هللا  نا  لاـق :  هلآ  و 

یف دـحا  یقبی  طارـصلا ال  یلع  هتمطاف  زوجتف  مهراصبا  مهلکک  قیالخلا  ضغتف  طارـصلا  یلع  نیملاعلا  ءاـسن  هدیـس  دـمحم  تنب  هتمطاـف 
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رد ثیدحلا .  هتنجلا  تلخد  اذاف  اهدالوا  مهناف  مهدالوا  نم  نیرهاطلا  نیسحلا و  نسحلا و  یلع و  دمحم و  الا  اهنع  هرصب  ضغ  الا  هتمایقلا 
هک یلک  رشح  رد  هدومرف  هک  تسا  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  لوسر  مرکا و  یبن  ترضح  زا  یـسلجم  همالع  راحب  باتک 

قیالخ هبطاق  هب  باطخ  دنک  یم  ادن  شرعلا  تحت  زا  ام  راگدرورپ  يدانم  دروآ  یم  رشحم  هصرعب  ثوعبم و  ار  نیرخآ  نیلوا و  قلخ  ادخ 
رب مزال  نیاربانب  دیامرف  روبع  درذگب و  طارـص  رب  دـهاوخ  یم  تسا  نیملاع  ءاسن  هدیـس  هک  متاخ  ربمغیپ  رتخد  همطاف  ترـضح  کنیا  هک 
هب توکلم  کلم و  هکلم  نآ  دوهـش  تیور و  زا  ار  دوخ  مشچ  هکنیا  رگم  يدـحا  دـنامن  یقاب  و  مکراصبا )  اوضغ   ) امومع هک  تسا  اـمش 

نیا اب  سپ  دـنا  همطاف  ترـضح  دالوا  ناشیا  هچ  ناـنآ  نیرهاـط  دـالوا  نیـسح و  ماـما  نسح و  ماـما  یلع و  دـمحم و  ترـضح  رگم  ددـنب 
ءاسک نمادـب  ندز  گنچ  اب  نیملاع  ءاسن  هدیـس  نآ  ناـبحم  مومع  دوش و  یم  تشهب  لـخاد  مالـسلااهیلع  رهطا  يارهز  لـالج  تمـشح و 

نیلومـشملا نم  انلعجا  اهیبحم و  اهتعیـش و  نم  انلعجا  مهللا   : ) دنبای تاجن  خزود  شتآ  زا  هلیـسو  نیدب  دنوش و  تنج  راپـسهر  شترـضح 
هولـصلا و هیلع  رفعج  وبا  لاق  لیوط  ثیدح  یف  اهیلع ) هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  نیبحم  ماقم  تیمها   . ) نیمآ هتمایقلا  موی  اهتعافـشل 

راص اذاف  يدرلا  بحلا  ریطلا  طقتلی  امک  اهیبحم  اهتعیـش و  طقتلتل  يربکلا )  همایقلا  موی  ینعی   ) مویلا کـلاذ  اـهنآ  رباـج  اـی  هللا  و   : ) مالـسلا
مکیف تعفـش  دـق  مکتافتلا و  ام  یئابحا  اـی  لـجوزع  هللا  لوقیف  اوقفتلا  اذاـف  اوقفتلی  نا  مهبولق  یف  هللا  یقلی  هتنجلا  باـب  دـنع  اـهعم  اـهتعیش 

هتمطاف بحل  مکبحا  نم  اورظنا  اوعجرا و  یئابحا  ای  هللا  لوقیف  مویلا :  اذه  یف  انردـق  فرعی  نا  انببحا  بر  ای  نولوقیف  یبیبح :  تنب  هتمطاف 
هیلع رفعج  وبا  لاق  هتنجلا :  اولخدا  هدیب و  اوذـخ  هتمطاف :  بح  یف  هتبیغ  مکنع  در  نم  اورظنا  هتمطاف  بح  یف  هتبرـش  مکاقـس  نم  اورظنا  : 

یثیدح نمـض  رد  هر  یـسلجم  همالع  راونالا  راحب  فیرـش  باتک  زا   ) ثیدـحلا قفانم  وا  رفاک  وا  كاشالا  سانلا  یف  یقبی  هللا ال  مالـسلا و 
يا ادخب  مسق  هدومرف  شترـضح  هک  تسا  هدش  لقن  نینچ  نیا  نیرخآ  نیلوا و  مولع  هدنفاکـش  رقاب  ماما  ترـضح  ناسل  زا  رداص  ینالوط 

اب  ) ترـضحنآ دزاس  یم  ادج  دب  زا  ار  هناد  هک  يا  هدنرپ  دننام  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  يربک  رـشحم  تمایق و  زور  رد  رباج 
 . دهد یم  تاجن  خزود  زا  هتفرگرب و  رشحم  هنحص  رد  قلخ  نایم  زا  تیانع  فطلب و   ) ار نانآ  دراد  دوخ  نابحم  نایعیـش و  زا  هک  یتخانش 

هجوت و دیدرگرب و  هک  دـنک  یم  اقلا  نانآ  بولق  اهلدـب و  دـنوادخ  دنـسر  یم  تشهب  برد  کیدزن  ترـضح  نآ  اب  شنایعیـش  هکیماگنه 
همطاف امـش  نیب  رد  نم  هکنیا  اب  دیا  هتـشگرب  ارچ  نم  ناتـسود  يا  دیامرف  یم  یلاعت  قح  دننک  یم  هجوت  هتـشگرب و  هکنیمه  دـینک  تافتلا 

 . ددرگ هتخانش  ام  تلزنم  ردق و  يزور  نینچ  رد  میراد  تسود  اراگدرورپ  دنیوگ  یم  ما  هدرک  نییعت  مناتسود  امش  هعیفش  ار  مبیبح  رتخد 
یـسک هچ  دیرگنب  تسا  هتـشاد  تسود  همطاف  یتسود  بح و  رطاخب  ار  امـش  یـسک  هچ  دینیب  هب  دیدرگرب و  دـیامرف  یم  یلاعت  قح  هاگنآ 
همطاف یتسود  بح و  رطاخ  هب  ار  امـش  یـسک  هچ  دینیب  هب  تسا  هدـیناشوپ  سابل  تسا و  هدرک  ماعطا  همطاف  یتسود  بح و  رطاخب  ار  امش 
فظوم امش  تسا  هدنادرگرب  همطاف  یتسود  بح و  ظاحلب  امش  زا  ار  یتبیغ  یسک  هچ  دینک  رظن  تسا  هدومن  بآریـس  یتبرـش  هب  راب  کی 

نیب رد  دنگوس  ادخب  دومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح  هک  دراد  هاگنآ  دـیئامن :  تشهب  رد  لخاد  نانآ  هتفرگ  ار  ناشیا  تسد  دـیتسه 
ردق هچ  اعقاو  دنوش :  یم  تشهب  رد  لخاد  اعامجا  ناش  همه  یقاب  هنرگو  دشاب  قفانم  ای  رفاک و  ای  كاش و  هک  نآ  رگم  دنامن  یسک  مدرم 

اهیلع و تاولص  ارهز  همطاف  ترضح  توکلم  کلم و  هکلم  نابحم  نایعیش و  دادع  رد  شمان  ناسنا  هک  تسا  یتخبـشوخ  تداعـس و  هیام 
رهگالاو رتخد  رهطا  ءارهز  تعافـش  لومـشم  تدـم  دـبا  ناهج  ترخآ و  هناشن  رد  ات  ددرگ  تبث  ناهج  نیا  رد  اهنیب  اـهلعب و  اـهیبا و  یلع 

 : نیمآ اهیبحم .  اهتعیـش و  نم  انلعجا  مهللا  ددرگ :  عقاو  دـیامرف  یم  تعافـش  دوخ  نابحم  نایعیـش و  زا  تسا و  رـشحم  هعیفـش  هک  ربمغیپ 
تـسا رهطم  يارهز  تبحم  لد  هب  سک  ره  همطاف  هموصعم  نماد  تسد  میئام  تسد  دـنز  یعیفـش  هب  یـسک  ره  هک  ادرف  ینابرلا )  هفلومل  )
همطاف قحب  بر  ای  ارجامب  يدوهش  هکلب  تسارم  نیقیلا  ملع  ام  دنک ز  تعافش  تسا و  هعیفـش  ارهز  تسا  رـشحم  زور  رد  همطاف  هانپ  ردنا 

مرـشحم يارحـص  تسارم ز  سرت  میب و  یک  مرـس  رب  تسا  ارهز  تیانع  هیاس  ات  لومـش  ارم  ارهز  ترـضح  تعافـش  امنب  لوسر  رثوک  نآ 
همتاخ تسا  ارهز  تعافشب  شرشحم  رد  ع )   ) همطاف نابحم  لزا ز  زا  ینابر )  )
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مهن قارشا 

لوا تمسق 

تبسن هک  هدمآ  رابخا  رد  مالسلاو  هولصلا  امهیلعمظعا  هللا  یلو  یضترم  یلع  ترضح  اب  ءارهز  همطاف  ترـضح  جاودزا  نایب  مهن :  قارـشا 
توکلم کلم و  هرهش  یصخش  تالامک  لئاضف و  بسن و  بسح و  رد  هک  لاعتم  بر  لامج  رهظم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترـضحب 

ربمایپ رونا  رـضحم  راصنا  رجاهم و  تارـضح  زا  یگرزب   ( (ص اخـشا راـگزور  هغباـن  نآ  يراگتـساوخ  يارب  دوب  هدیـسر  غولب  دـحب  دوب و 
یمتخ ترضح  هک  اجنآ  زا  یلو  دندش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  رهگالاو  رتخد  اب  جاودزا  راتساوخ  هدش  بایفرش  راوگرزب 

نانآ هنیس  رب  در  تسد  تفریذپن و  ار  ناراگتساوخ  ياضاقت  دنک .  یمن  يراک  چیه  هب  تردابم  تیدحا  تاذ  تیشم  هدارا و  اب  زج  تبترم 
لمع شنامرفب  نم  دهدب  يروتسد  هچ  دشاب و  هچ  ادخ  نامرف  ات  متسه  مراگدرورپ  نامرف  رما و  رطتنم  راک  نیا  ماجنا  رد  نم  دومرف  هدز و 

رب یحو  لـماح  لـیئربج  هک  دوب  یهلا  رما  رظتنم  متاـخ  یبن  ترـضح  هک  دراد  دومن .  مهاوخ  جـیوزت  واـب  ار  همطاـف  مرتخد  درک و  مهاوخ 
همطافل ناک  امل  اهل  ایلع  قلخا  مل  ول  دیامرف  یم  تیدحا  تاذ  تفگ  ترـضح  نآ  هب  ادخ  مالـس  غالبا  زا  سپ  دـیدرگ و  لزان  ترـضحنآ 

مدآ و زا  نیمز  يور  رب  همطاف  ترتخد  يارب  مدوب  هدیرفاین  ار  یـضترم  یلع  نم  رگا  ینعی  هنود :  نمف  مدآ  ضرالا  هجو  یلع  وفک  کتنبا 
همه رد  شرـسمه  دـیدن  وچ  قح  لیق :  ام  معنل  و  یـسلجم :  ردـقیلاع  ثدـحم  راونالا  راحب  زا  دوبن :  یئاـتمه  وفک و  تماـیق  اـت  وا  زا  دـعب 
رما لاعتم  دـنوادخ  هک  تبترم  یمتخ  ترـضح  تمدـخ  درک  ضرع  لیئربج  دروآ ) ردـیح  تقلخ  شدـمآ  مزال  بجاو و  نآ  زا  تانکمم 

یگتسیاش تقایل و  دوهش  بیغ و  زا  دوجو  ماظن  رد  يدحا  اریز  يروآ  رد  یضترم  یلع  ترـضح  جاودزا  هب  ار  همطاف  ترتخد  هک  هدومرف 
اذل تسا   ( ع  ) یلع ارصحنم  دراد  س )   ) همطاف اب  هیلامک  نوئـش  مامت  رد  تیوفک  هکنآ  هکلب  درادن  مالـسلا  هیلع  یلع  زج  ار  وا  اب  يرـسمه 

جاودزا نیا  و   ) داد ع )   ) یلعب يرـسمه  ناونعب  ار  شرتخد   ( ع  ) همطاـف ص )   ) مرکا ربـمغیپ  یهولا  عقـص  زا  رداـص  ناـمرف  رمـالا و  بسح 
لیفارـسا و هدـننک  توعد  لیئاکیم و  هدـننک  ادـن  لیئربج و  جاودزا  دـقع  ناوخ  هبطخ  دوب و  ادـخ  اب  جاودزا  نیا  تیالو  سپ  داـبکرابم . )

هکرابم هعقاو  نیا  دوهـش  دنتـسه و  یبوبر )  شرع  نیلماح  رفن  راهچ  نیا  هک   ) لیئارزع یتوکلم  تایولح  ینیریـش و  لـقن و  هدـننک  شخپ 
دیامن راثن  ار  دوخ  ياه  هویم  یبوط  هرجـش  هک  دـیدرگ  رداص  یبوبر  عقـص  زا  روتـسد  انمـض  و  تسا :  هدوب  هلفاس  هیلاـع و  ملاوع  هکئـالم 

ار اهنآ  نیعلا  روح  تخادرپ و  هزاـت  ولول  زبس و  رـضخا و  دـجربز  خرـس و  رمحا و  توقاـی  دیفـس و  ضیبا و  رد  راـثن  هب  مه  یبوط  تخرد 
زا رگید  تیاور  رد  زین  و  تسا :  ذختم  یـسلجم  همالع  راونالا  راحب  باتک  زا  راب  ررد  راتفگ  نیا  دـندادیم  هیدـه  رگیدـکیب  هدومن و  عمج 

یضترم یلع  نامیا  لها  ریماب  ار  س )   ) ارهز همطاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ترـضح  هکیماگنه  هک  تسا  هدش  لقن  هللادبع  نبرباج 
هبطخ لیئربج  هدومن و  جیوزت  رگیدـکی  اب  ار  راوگرزب  ودـنآ  دوخ  شرعلا  قوف  زا  یلعا  ءدـبم  یلاعتقح و  سدـقا  تاذ  دومرف  جـیوزت   ( (ع

همطاف جاودزا  دقع  هربتعم  رابخا  زا  دافتسم  قباطم  یـسلجم :  راحب  زا  دنا :  هدوب  دقع  دوهـش  هتـشرف  رازه  داتفه  تیعم  هب  لیئاکیم  ناوخ و 
ماجنا شرف  رد  یخرب  شرع و  رد  یخرب  یضرا و  یـضعب  يوامـس و  یـضعب  هک  هدیدرگ  عقاو  هبطخ  نیدنچ  اب   ( ع  ) یـضترم یلع  اب  ارهز 

 : تسا هدـمآ  یلیوط  ثیدـح  رد  میئامن :  یم  ءافتکا  ماقم  نیا  رد  اکربت  بطخ  نآ  زا  یکیب  راـصتخا  تیاـعر  ظاـحلب  اـم  هک  تسا  هتفرگ 
قلف حاورالا و  قلخ  يذلا  هللادمحلا  ابیطخ :  لاقف  افقا  ربنملا و  یلع  يوتـسا  یتح  یقرف  هتمارکلا  ربنم  قرا  نا  لیئربج  نیمالا  یلا  هللا  یحوا 

مامغلا ال یشنم  مانالا و  يراب  تاکربلا  لزنم  تابنلا و  جرخم  تاتشلا و  عماج  تاومالا  یحم  حابشالا  هسمخ  هشرع  یلع  روص  حابـصالا و 
ادمحم نا  دهـشن  و  هل :  کیرـش  هدـحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال  دهـشن  نایـسن و  مون ال  هذـخات  تاغللا ال  هیلع  یفخت  تاوصالا و ال  هیلع  هبتـشت 

نیحبـسملا و هتکئالملا  نیعکارلا و  هتکئالملا  نیبرقملا و  هتکئالم  اـی  اودهـشا  هیبن و  هتفیلخ  بلاـطیبا  نب  یلع  نا  دهـشن  هلوسر و  هدـبع و 
الا نیصولا  هدیس  بلاط  یبا  نب  یلعب  ءارهزلا  همطاف  نیمالا  دمحم  تنب  نیملاعلا  ءاسن  هدیس  تجوز  یناب  نیضرالا  تاوامسلا و  لها  عیمج 

یلو و تجوز  دق  ینا  مهیلا  یلاعت  هللا  یحوا  اهلهس و  اهلابج و  اهرحب و  اهرب و  اهئامـس و  اهـضرا و  ایندلا  سمخ  نیملاعلا  بر  رماب  اهل  نا 
ینارون فیرش  ثیدح  نیا  دافم  هحفص 100 ) همصاعلا  هبنج  زا   : ) ءارهزلا همطاف  نیملاعلا  ءاسن  هدیـسب  بلاط  یبا  نبا  ایلع  یلوسر  یـصو 
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يا هبطخ  ندـناوخ  اـب  دریگ و  رارق  تمارک  یـشرع  ربـنم  رب  هک  دومن  یحو  دوـخ  راـبرد  برقم  کـلمب  یهوـلا  سدـقا  تاذ  هک  تسا  نیا 
دـمح و تفگ  نینچ  شا  هبطخ  رد  لیئربج  اذـل  دـیامن .  مالعا  مالـسلا  هیلع  یلع  مظعا  هللا  یلو  ترـضحب  ار   ( ع  ) همطاف ترـضح  جـیوزت 

هدـنروآ درگ  تاتـشلا و  عماـج  تاوما و  ییحم  حابـشا و  هناـگجنپ  روص  روصم  حابـصا و  قلاـف  حاورا و  قلاـخ  هک  ار  يدـنوادخ  ساـپس 
 . تسااهربا مامق و  هدـندروآ  دـیدپ  نامدرم و  نانا و  شخب  یتسه  تاکرب و  هدـننک  لزان  ناهایگ و  تابن و  هدـنروآ  نوریب  اه و  هدـنکارپ 

یهاوگ تداهـش و  و  دریگن .  ارف  یـشومارف  باوخ و  ار  وا  دوشن و  یفخم  هدیـشوپ و  وا  رب  تاـغل  هبتـشم و  وا  رب  تاوـصا  هک  یئادـخ  نآ 
هک مهدیم  یهاوگ  تداهش و  زین  تسین و  وا  يارب  یتسه  روشک  رد  یکیرـش  تسین و  یئادخ  وا  زج  هکنیاب  وا  یئاتکی  یگناگیب و  مهدیم 

هفیلخ ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  ترضح  هک  مهد  یم  یهاوگ  تداهش و  زین  تسا و  وا  لوسر  برقم و  هدنب  دمحم  تبترم  یمتخ  ترضح 
نینکاس عیمج  يا  امـش  نیحبـسم و  نیعکار و  هکئـالم  يا  یبوبر و  راـبرد  برقم  ناگتـشرف  يا  امـش  تسا :  ص )   ) مرکا یبن  نیـشناج  و 

متاخ ترـضح  رهگالاو  رتخد  هک  نیملاع  ءاسن  هدیـس  نایناهج و  نانز  يوناب  نم  هک  دیـشاب  هاوگ  دـهاش و  ناـت  همه  نیـضرا  تاواـمس و 
دیـس و بلاطیبا  نب  یلع  ترـضحب  ار  ارهز  همطاف  همرکم  ایلع  توکلم  کلم و  هکلم  ترـضح  دشاب  یم  نیما  دـمحم  هب  رهتـشم  هک  نیبنلا 
رحب و رب و  نامسآ و  نیمز و  زا  معا  ایند  سمخ  نیملاعلا  بر  ترضح  رمالا  بسح  هک  دینادب  دیشاب و  هاگآ  مدومن  جیوزت  ءایصوا  رالاس 
کلملا و کلام  هک  نم  هک  دومرف  یحو  ناـنآ  هب  مارکـالا  لـالجلاوذ و  سدـقا  تاذ  و  تسوا .  نآ  زا  تسا و  قلعتم  وا  هب  تشد  لاـبج و 
 . مدرک جیوزت  ارهز  همطاف  نیملاع  ءاسن  هدیـسب  ار  بلاطیبا  نبا  یلع  ملوسر  یـصو  یلو و  نم  کنیا  متئربجلا  زعلا و  بحاص  توکلملا و 

نینم ؤملاریما  نیفراعلا و  ناطلـس  اب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  نیملاع  ءاسن  هدیـس  ارـس و  ود  هکلم  جاودزا  حاکن و  دـقع  عوقو 
هتیحتلا و لضفا  هلآ  هیلع و  یفطـصم  دـمحم  ءایبنا  متاخ  هللا  لوسر  ترـضح  زا  زین  نیمز و  رد  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  مظعالا  هللا  یلو 
مالـسلا و کیلع  ارقی  هللا  نا  دمحم  ای  تفگ  دـمآ و  نم  دزن  یهولا  هاگـشیپ  یبوبر و  عقـص  زا  يا  هتـشرف  دومرف  هک  تسا  هدـش  لقن  ءانثلا 

تاهج یسودق  تاذ  هکیتسردب  دمحم  يا  ضرالا  یف  هنم  اهجوزف  یلعالاا  ءالملا  یف  بلاط  یبا  نبا  یلع  نم  کتنبا  تجوز  دق  ینا  لوقی 
یلعا ءالم  ار د  ارهز  همطاف  وت  رهگالاو  رتخد  ما  هقلطم  هیلک  تیالو  بحاص  میادـخ و  هک  نم  دـیامرف  یم  دـناسر و  یم  مالـس  وتب  یهولا 

وت کنیا  مدرک  جـیوزت  وا  يارب  مدروآ و  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  نامیا  لها  ریما  جاودزا  دـقع  هب  نایتوکلم  یـشرع و  نانیـشن  خاک  نیب  رد 
هکلم جاودزا  دقع  مسارم  هزتاوتم  ثیداحا  هربتعم و  تایاور  لقن  قباطم  روآ .  رد  یـضترم  یلع  هیمئاد  تیجوز  دقع  هب  نیمز  رد  ار  وا  مه 
ققحت یهولا  نامسآ  الاب و  ملاع  رد  رتشیپ  موی  لهچ  هلصافب  دوش  راذگرب  نیمز  رد  هکنیا  زا  لبق  تافـص  یتوهال  همطاف  توکلم  کلم و 

هطبار نیا  رد  بلطم  هصالخ  و  تسا .  هتفای  ماجنا  هدـش و  هدراذـگ  ارجا  عقومب  مسارم  نیا  یلفـس  ملاع  رد  یبوبر  ناـمرفب  سپـس  هتفاـی و 
یلعب روتـسد   ( ص  ) مرکا ربمغیپ  مالـسلاامهیلع  همطاف  جـیوزت  هب  تبـسن  یبوبر  نامرف  یهلا و  رمالا  بسح  تسا :  نیا  هدراو  تایاور  ربارب 

دجـسم فرطب  هناور  يداش  حرف و  لاح  اب   ( ع  ) یـضترم یلع  دـیامن  مالعا  ناـنآب  ار  رما  ناـیرج  راـضحا و  ار  مدرم  هتفر  دجـسمب  داد   ( (ع
ع  ) یلع دندیـسرپ  يو  زا  يداش  ببـس  هدومن  تاقالم  نامداش  رورـسم و  ار  یلع  هدش و  ربور و  یلع  اب  رمع  رکبوبا و  هار  نیب  رد  دـیدرگ 
نم و نیب  اـمیف  جاودزا  مسارم  دوخ  ادـخ  هک  هداد  ربـخ  هب :  هدومرف و  تقفاوـم   ( ع  ) همطاـف نم و  جاودزا  اـب  ص )   ) مرکا ربـمغیپ  دوـمرف  (
رد ار  بلطم  نیا  ات  دش  دهاوخ  دجسم  دراو  نم  لابند  هب  هللا  لوسر  ترضح  کنیا  تسا و  هدومن  ارجا  یلعا  شرع  نامسآ و  رد  ار  همطاف 
 . دـندمآ دجـسمب  نم  اب  هدومن  یلاحـشوخ  حرف و  زاربا  دـندش  رـضحتم  رما  نایرج  رب  هک  رفن  ود  نآ  دـیامرف  غـالبا  ناـنآ  هب  مدرم  روضح 

دجسم دید  درک  رظن  دیدرگ و  دجسم  دراو  دیشخرد  یم  رورس  يداش و  زا  شکرابم  هرهچ  هکیلاح  رد  هللا  لسر  هک  دیـشکن  یلوط  هاگنآ 
دوخ تیرومام  سپس  دومرف و  داریا  الصفم  يا  هیشرع  هبطخ  هداتسیا  اپ  رس  هتفرگ و  رارق  ربنم  يالاب  هلـصافالب  تسا  هدش  تیعمج  زا  ولمم 

نم هب  مارکالا  لالجلاوذ و  سدقا  تاذ  لاعتم  دنوادخ  دیشاب  هاگآ  دینادب و  مدرم  دومرف  دیناسر .  دجسم  رد  رضاح  مدرم  راضحتـسا  هب  ار 
نامـسآ الاب و  ملاع  رد  دوخ  یلاـعتقح  میاـمن  جـیوزت   ( ع  ) بلاـطیبا نب  یلع  هب  ار  دوخ  یمارگ  رتخد  همطاـف  هک  هداد  روتـسد  هدرک و  رما 

ار وا  هک  تسا  هدومرف  رما  هداد و  روتـسد  نم  هب  هتفرگ و  هاوگ  دهاش و  ار  ناگتـشرف  هدروآ و  رد  رگیدکی  جاودزا  دقع  هب  ار  ودنآ  یهولا 
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 ( . کسفنل بطخا  یلع و  ای  مق  لاق  سلج و  مث   ) مریگ یم  هاوگ  دهاش و  بلطم  نیا  رب  ار  امـش  نم  کنیا  میامن و  جـیوزت  یلعب  نیمز  رد 
بـسح مه  یلع  ناوخب  هبطخ  دوخ  يارب  یلع و  اب  زیخرب  دومرف  یلعب  هاگنآ  تسـشن و  هدـمآ و  نیئاـپ  ربنم  زا  شا  هبطخ  ندـناوخ  زا  دـعب 

رب دورد  یهانتمان و  معن  رکـش  یهلا و  ساپـس  دـمح و  زا  سپ  تخادرپ و  ندـناوخ  هبطخب  هتـساخرب و  ياـج  زا  ص )   ) مرکا ربمغیپ  رمـالا 
هللا هاضق  امم  اذه  انسلجم  هیف و  نذا  هب و  یلاعت  هللا  رما  امم  حاکنلا  نا  دومرف  ص )   ) یفطـصم دمحم  ءایفـصا  رورـس  ایبنا و  متاخ  ترـضح 

کلاذب تیـضر  دـق  رانید و  مهرد و  هتئامتعبرا  قادـص  هب  همطاف  هتنبا  ینجوز  ص )   ) هللا لوسر  هللادـبع  نبدـمحم  اذـه  هیـضر و  یلاعت و 
ققحم و ینعی  اهمهلمش  عمج  امهیلع و  امهل و  هللا  كراب  نوملسملا  لاق  معن  لاق  هللا .  لوسر  ای  هتجوز  نوملسملا  لاقف  اودهشا .  هولساف و 

تنـس نیاب  تبـسن  هزاجا  زیوجت و  ارنآ  عیرـشت  ماظن  رد  هداد و  روتـسد  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  ییاهزیچ  هلمج  زا  حاکن  هک  تسا  ملـسم 
نآ مسارم  ماـجناب  تیاـضر  هتـساوخ و  ارنآ  لیکـشت  یهلا  ءاـضق  هک  تسا  یـسلاجم  زا  نوـنکا  اـم  سلجم  و  تسا .  هدوـمرف  رداـص  هـینس 

همطاف ترضح  شیمارگ  رتخد  هک  تسا  هلآ  هیلع و  یلص  هللادبع  نب  دمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  نیا  تسا .  هدومرف  تیانع  تمحرم و 
نیا زا  نم  دـشاب و  يراـنید  مهرد و  دـصراهچ  زا  تراـبع  هک  يا  هیرهم  قادـصب و  تسا  هدروآ  رد  نم  یئوشاـنز  تجوازم و  دـقع  هب  ار 
نیا رب  دینک و  شـسرپ  لاوئـس و  ترـضح  نآ  زا  ار  هروکذم  بتارم  امـش  ملاحـشوخ  دونـشوخ و  یـضار و  تیاهن  یب  جاودزا  تلـصو و 

ترضح امش  ایآ  هللا  لوسر  ای  دندیسرپ  مرکا  یبن  ترضح  زا  اعامجا  لفحم  نآ  رد  رـضاح  ناناملـسم  دیهد .  یهاوگ  تداهـش و  تیعقاو 
نیا ود  نآ  يارب  دنوادخ  دنتفگ  یگمه  تعامج  نآ  یلب  دومرف  ترـضح  يدروآ  رد  یـضترم  یلع  ترـضح  تجوازم  دـقع  هب  ار  همطاف 

ذختم يربط  هتمامالا  لئالد  باتک  زا  راصتخا  لامجا و  لیبس  رب  نیماضم  نیا   ) دـناسرب نماس  هب  ار  ناشروما  دـیامرف و  كراـبم  ار  جاودزا 
فافز بش  نوچ  هدمآ  یثیدح  رد  همحرلا  هیلع  خیـش  یلاما  باتک  رد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  فافز  بش  نایب  رد  تسا ) . 
هدروآ دوب  هدومن  یشوپ  رب و  زهجم  ارنآ  هکیلاح  رد  ار  دوخ  ءابهش  رتش  ملس  هلآ و  هیلع و  یلص  مرکا  ربمغیپ  ترـضح  دیـسر  ارف  همطاف ع 

یم ار  هقان  رس  تشپ  زا  شترضح  دوخ  داد و  ناملـس  تسدب  ار  هقان  راهم  مامز  ربمغیپ  دوش  راوس  هدربمان  هقان  رب  دومرف  همطاف  شرتخدب  و 
نیمز هب  طوبه  ناگتـشرف  زا  يرایـسب  هورگ  اب  لیئاکیم  لـیئاربج و  دـید  دومرف  هدـهاشم  دینـش  ار  يزیچ  نداـتفا  يادـص  هار  نیب  رد  دـنار 

یهارمه ناونعب  ات  میدمآ  دندومن  ضرع  دیدمآ  دورف  نیمزب  امش  هک  هدش  ثعاب  هچ  دیـسرپ  نیمزب  نانآ  دورف  رـس  زا  ربمغیپ  سپ  دندومن 
اب ناگتـشرف  کئالم و  عمج  اب  لیئاکیم  لیئاربج و  هاگنآ  میرب  هب  بلاطیبا  نب  یلع  تضح  ردـقیلاع  داماد  هناـخ  هب  ار  ماـقم  هیلاـع  سورع 

نامز نآ  زا  دندمآ و  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  نامیا  لها  ریما  هناخب  نایوگ  ریبکت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  ناربمغیپ  متاخ 
رد تسا  هتفگ  هک  هدـش  تیاور  سابع  نیا  زا  دادـغب  خـیرات  باتک  رد  زین  و  تسا .  هدـیدرگ  موسرم  جـیار و  اه  یـسورع  رد  نتفگ  ریبکت 

ترـضح دندرب .  یم  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  ترـضح  هناخ  هب  ار  وا  هکیعقوم  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  همرکم  ایلع  یـسورع  بش 
هب رجف  عولط  ات  تکرح و  نایوگ  حیبست  شرـس  تشپ  هتـشرف  رازه  داتفه  پچ و  فرط  رد  لیئربج  ولج و  رد  هیلع  هللا  تاولـص  هللا  لوسر 

هکیلاح رد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  توکلم  کلم و  هکلم  ترـضح  یـسورع  بش  رد   ) دنتـشاد لاغتـشا  لاعتم  بر  سیدقت  حـیبست و 
هملـسلا ما  نانآ  لوا  هک  دراد  دندومن .  یناوخ  زجر  نز  شـش  دـندرب  یم  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  شرهوش  هناخب  ار  ماقم  هیلاع  سورع 

نرس تافآ و  هورکم و  فشک  نم  یلعلا  بر  معنا  ام  نرکذا  تالاح و  لک  یف  هنرکشا  یتاراج و  ای  هللا  نوعب  نرس  دورـس :  نینچ  هک  دوب 
رح ادـغ  اهیبحم  ظفحا  انل و  كراب  تـالاسرلا  هنم و  یحولاـب  یلعلا  وذ  هلـضف  نم  تنب  اـی  تـالاخ  تاـمعب و  يدـفت  يرولا  ءاـسن  ریخ  عم 

اهلعب مایالا و  هتکیلم  اهما  مانالا و  دیس  اهابا  نا  دورـس  نینچ  هک  دوب  یناه  ما  مود  اهاو  اهاو  شیعلا  اذهل  اهاو  تاجاحلا  یـضاق  ای  یلـضللا 
مث اهاو  دورس  نینچ  هک  دوب  بلطملادبع  نباریبز  تنب  همطاف  میـس  اهاو ) اهاو  شیعل  اذهل  اهاو  مانـصالا  ناثوالا و  رـساک  ماج و  الا  هروسق 
دوخ زجر  رد  هک  دوب  هصفح  راهچ  اهاو  اهاو  شیعلا  اذهل  اهاو  اهاتیاغ  دجملا  یف  اغلب  دـق  اها  ابا  اهابا و  نا  اهانلن  ینملا  انلن  انناول  اهاو  اهاو 

یبحت ریوفک  رهدلا  یف  اهل  سیل  هیـصو  یفطـصملل  نکی  مل  مول  اجتلا  الک  سانلا  اهب  نم  یجدلا و  حابـصم  نرظنا  یتوخا  ای  دورـس  نینچ 
رقملا هجوک  هجو  اهل  نم  رـشبلا و  ءاسن  ریخ  همطاـف  تسا  هدورـس  نینچ  هصفح  هک  هدـمآ  خـسن  یـضعب  رد  اـهاو  اـهاو  شیعلا  اذـهل  اـهاو 

س)  ) ارهز همطاف  ترضح  امن  دزیا  www.Ghaemiyeh.comهنیئآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 111زکرم  هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com


اهنآ اهب  یتاراج  نرـسف  رـضحلا  یف  نم  یخ  ایلع  ینعا  الـض  اف  یتف  هللا  کجوز  رمزلا  ياب  صخ  نم  لضفب  يرولا  لـک  یلع  هللا  کلـضف 
اهما سانلا و  ریخ  ناـک  اـهابا  نا  دورـس  نینچ  دوخ  زجر  رد  هک  دوب  هشیاـع  مجنپ  اـهاو  اـهاو  شیعلا  اذـهل  اـهاو  رطخلا  میظع  تنب  هتمیرک 
دوخ زجر  رد  هک  دوب  نمیا  ما  مشـش  اهاو ) اها  شیعلا و  اذـهل  اها  و   ) سابلا هدـشلاوذ و  اهلعب  ساـبعلا و  هزمحلا  اـهمع  ساـنجالا و  هتکیلم 
دراد اهاو ) اهاو  شیعلااذهل  اها  و   ) ءامسلا ضرالا و  لهال  یبوط  ایصوا  دیس  اهلعب  ءایبنا و  ریخ  اهابا  نا  ءاسنلا  هدیس  اهل  یبوط  دورس  نینچ 

هک هدمآ  ربخ  رد  و  دندیدرگ .  هناخ  دراو  نایوگ  ریبکت  دندومن و  یم  رارکت  ار  تیب  ره  لوا  ناوناب  رابر  رد  راعشا  نیا  ندورـس  ماگنه  هک 
ارف ار  همطاف  شرهگالاو  رتخد  سپـس  راضحا و  ار  دوخ  راوگرزب  داـماد  یـضترم  یلع  ترـضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترـضح 

تکرب و لاعتم  دنوادخ  ینعی  هللا )  لوسر  هتنبا  یف  هللا  كراب  دومرف  هدراذگ  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  رد  هتفرگ  ار  وا  تسد  هاگنآ  دـناوخ 
نـسحلاابا ای  لاق  هدراذگ و  یلع  تسد  رد  ار  همطاف  تسد  ترـضح ،  هدمآ  رگید  ربخ  رد  و  دـهد .  رارق  ادـخ  لوسر  رتخد  رد  وت  هب  ریخ 

هک هدمآ  رگید  ربخ  رد  وت و  دزن  رد  تسوا  لوسر  ادخ و  تناما  هعیدو و  نیا  نسحلاوبا  يا  ینعی  كدنع  هلوسر  هتعیدو  هلا و  هتعیدو  هذه 
تاقالم لاصتا و  مهب  رگیدکی  اب  هک  یئایرد  ود  دـندمآ  شوخ  ینعی  نانرتقی  نیمجن  نایقتلی و  نیرحبب  ابحرم   ) دومرف هللا  لوسر  ترـضح 

رتخا زا  هک  ار  لیذ  رابر  رد  راعـشا  مدـید  بسانم  ماقم  نیا  رد  راونالا ) راحب   ) دـنا هدـش  رگیدـکی  نیرق  هک  يا  هراتـس  ود  هدرک و  لـصاح 
لوغـشم دوب  راخف  جرد  رهوگ  اتکی  راتخم  دمحا  رابتالاو  هجاوخ  يزور  هک  متـسدینش  نیا  میامن :  رکذ  تسا  یلاع  قحلا  تسا و  یـسوط 

رهپـس رهم  نآ  شیپ  لزان  تشگ  لیلج  راداد  رابرد  زا  لیئربج  ناهگان  رابتعا  یب  ملاع  بح  یلاـخ ز  یلد  اـب  نتـشیوخ  يارـس  رد  تداـبع 
زا شیپ  دیجم  شرع  رد  تسب  ار  یل  ارهز و  دقع  راگدرورپ  ترـضح  یبقع  ایند و  کلام  مرک  زک  تراشب  اداب  ارت  دـمحا  ای  تفگ  رادـتقا 

نونکا نیمز  رد  ران  سودورف و  مساق  دوخ  هدنب  یمارگ  اب  ار  شیوخ  زینک  مدومنب  جیوزت  نم  تفگ  راهتـشا  دـبای  شرف  ردـنا  رما  ناک  نآ 
یلع ون  ینعم  ددرگ  هک  ات  مامتها  دص  اب  جـیوزت  نک  رون  اب  ار  رون  رارقلا  راد  زا  رتشوخ  مهارف  دروآ  یـسلجم  تمرکم  نامـسآ  يا  مه  وت 
شیپ دـناوخ  ار  یلع  دوخ  مع  نبا  راهب  ون  میـسن  زا  لگ  نوچ  تفکـشب  وا  يور  دینـش  قح  ریـشب  زا  نوچ  یبن  ار  تراشب  نیا  راکـشآ  رون 

بیع و زا  دوب  یلاخ  هک  سلجم  نارادـنو  نادواج  تشهب  دـننام  تسارآ  یـسلجم  راشتـسم  ریـشتسم و  شدوب  راک  ره  رد  هکنآ  شیوخ ز 
زینک نوچ  مالغ و  نوچ  ترـشع  زا  اوح  مدآ و  راطق  ردـنا  راطق  وس  ره  زا  هداتـسا  ایلوا  فیدر  ردـنا  فیدر  وس  ره  زا  هتـسشنب  ءاـینبا  راوع 

راـگنرز تشط  هتفرگب  فکی  وسکی  زا  یـسیع  رولب  قیربا  هتفرگب  فکب  وسکی  زا  یـسوم  راذـگتمدخ  ناـج  هتـشگ ز  ار  هقیدـص  ردـیح و 
بیعـش نامیلـس و  دواد و  میهاربا و  حون و  ران  تخورفا  یم  قوش  دـص  اب  بویا  فرطکی  بآ  دیـشاپ  یم  قوش  دـص  اـب  بوقعی  فرطکی 
اهکلف رد  رایتخا  یلغش  هدرک  تمدخ  راهظا  یپ  زا  رشبلا  ریخ  ترضح  يور  شیپ  رد  یکی  ره  راکزیهرپ  حلاص  دوه و  لیعامـسا و  طول و 

 ( ص  ) یفطصم يدینش  ار  شفصو  هک  سلجم  نینچ  رد  راکب  وس  ره  زا  هتـشگ  يداش  شیع  رورـس و  اب  روس  هدنخرف  نآ  روش  زا  نارتخا 
سپس نآ  راوتسا ز  نادزی  مکح  نوچ  ار  هام  رهم و  دقع  یمرخ  دص  اب  تسب  دناوخب و  ارع  هبطخ  راوگشوخ  ياهبآ  ماعط و  فرـص  یپ  زا 

یپ زا  ناملس  تشاد  رورس  دص  اب  یپ  هدنخرف  هقان  نویامه  نآ  راوس ز  اهبـش  هقان  رب  ار  هقیدص  ترـضح  ناکم  نوک و  هشنهاش  نآ  دومنب 
هزمح و لیقع و  مرخ  لد  اب  راسی  ردنا  ناور  تکوش  دصب  شلاکیم  دوب  نیمی  ردنا  ناور  تزع  دصب  شلیربج  دوب  راهم  ششود  رب  هیرخف 

راپـسهر شیافق  ردـنا  دـندب  نایوگ  تینهت  گرزب  درخ و  بلطملادـبع  كاپ  نارتخد  رادـتقا  نارازه  اب  فک  رب  هتفرگب  اـهغیت  یپ  رفعج ز 
درگ فعش  دص  اب  فرط  ره  زا  کلم  نالغ و  روح و  راوخداش  داش و  دندوب  یفطـصم  نانز  اب  فافز  مرخ  نآ  دجو  زا  فانملادبع  ترتع 
یبن ار  رازه  تسد  راهچ  تشهدلاو و  يارـس  تلود  رد  ات  ار  هقیدص  نآ  دندروایب  تزع  نینچ  اب  رازه  ردـنا  رازه  يدـندوب  هتـسب  فص  وا 

يرتشم دمآ  وچ  ارهز  هرهز  ناور  ار  توبن  نودرگ  دیـشروخ  دش  داش  رارق  يداش  هلجح  رد  ناشداد  هکنآ  داد و  یلع  تسد  رد  تفرگب و 
كایا هللا  هتمارکل  نا  همطاف  ای  لاقف  تکب  اهیلع و  هللا  مالـس  همطاف  هتتاف  ضرم  ص )   ) یبنلا نا  لاـق  يراـصنالا  بویا  یبا  نع  راـنک  رد  ار 

علطا مث  الـسرم  ایبن  ینلعجف  مهنم  ینراتخاف  هتعالطا  ضرالا  لـها  یلا  علطا  یلاـعت  هللا  نا  اـملع  مهرثکا  املـس و  مهمدـقا  وه  نم  کـجوز 
وه ءایـصوالاا و  ریخ  انم  كوبا و  وه  ءایبنالا و  ریخ  انم  همطاف  ای  ایـصو  هذـختا  كایا و  هجوزا  نا  یلا  یحواف  کلعب  مهنم  راتخاف  هتعالطا 
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انم کیبا و  مع  نبا  رفعج  وه  ءاش و  ثیح  هتنجلا  یف  امهب  ریطی  ناـحانج  هل  نم  اـنم  کـیبا و  ملع  هزمح  وه  ءادهـشلا و  ریخ  اـنم  کـلعب و 
زا  ) كدلو وه  هتمالا و  هذه  يدهم  انم  هدیب  یـسفن  يذلاو  كانبا  امه  نیـسحلا و  نسحلا و  هتنجلا  لها  بابـش  يدیـس  هتمالا و  هذه  اطبس 

يراصنا بویا  وبا  زا  تسا  جردـنم  هدوملا  عیباـین  رد  مه  رثـالا و  بختنم  باـتک  رد  ربتعم  ینارون  ثیدـح  نیا  هحفص 436 ) هدوملا  عیباین 
ردـپ تدایعب  شرهگالاو  رتخد  همطاف  ترـضح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  یبن  ترـضح  دـش  ضیرم  هکیماگنه  هک  هدـش  تیاور 

شزرا و تمارک و  ظاـحلب  دومرف  شیمارگ  رتخدـب  تبترم  یمتخ  ترـضح  تسیرگ .  ترـضحنآ  يراـمیب  هضراـع  رب  هدـمآ و  راوـگرزب 
نارگید زا  مالسا  رد  هک  دروآ  رد  یسک  يرسمه  تیجوزب و  ار  وت  تهج  نیدب  هتشاد  وتب  هتیانع  تیدحا  تاذ  هک  یمارتحا  ماقم و  تعفر 

تاذ انامه  تسا .  یضترم  یلع  نآ  تسا و  رتشیب  رتالاب و  قیالخ  همه  زا  شماقم  شناد  نافرع و  ملع و  ثیح  زا  رتولج و  قبـسا و  مدقا و 
دیزگرب و درک و  رایتخا  ارم  اوسام  لک  نایم  زا  دومرف و  ناکما  ملاع  ضرا  لها  رب  یصاخ  یلجت  تیانع و  هجوت و  یهولا  تاهج  یـسودق 

ردقیلاع رهوش  نانآ  همه  نایم  زا  ضرا و  لهاب  دومرف  رگید  یلجت  سپـس  درک  اطع  تیانع و  نم  هب  ار  هقلطم  تلاسر  هیمتخ و  توبن  ماقم 
ار وا  مروآرد و  وا  جاودزا  دـقع  هب  ار  وت  ات  دومرف  یحو  نم  هب  داد و  رارق  دوخ  هدـیزگرب  راـتخم و  تسا  یـضترم  یلع  صخـش  هک  ار  وت 

تسا رتهب  رتیلاع و  همه  زا  شا  هبترم  ماقم و  لضفا و  فرـشا و  نانا  مامت  زا  هک  ءایبنالا  ریخ  هک  نادب  همطاف  مرتخد  مهد  رارق  دوخ  یـصو 
 . ( تسا دوهش  بیغ و  ملاوع  مامت  رد  دوجولا  یف  ام  فرشا  هک  يراد )  يردپ  نینچ  وت   ) دشاب یم  وت  ردپ  ارـصحنم  سکنآ  تسا و  ام  زا 
یلع صخـش  وت  هبترمیلاـع  رهوش  ارـصحنم  وا  تسا و  اـم  زا  لـک  ماـظن  رد  ایـصوا  نیرتهب  تیلـضفا  تیفرـشا و  ثیح  زا  تردـپ  زا  دـعب  و 

هک یـسک  تسا  اـم  زا  دـشاب و  یم  تردـپ  يومع  هزمح  راوگرزب  نآ  تسا و  اـم  زا  نادیهـش  نیرتفیرـش  نیرتـهب و  زین  و  تسا .  یـضترم 
رـسپ رفعج  راوگرزب  نآ  تسا و  ناریط  رد  دهاوخ  اجرهب  تشهب  رد  نآ  هلیـسوب  هک  تسا  هدومرف  اطع  واب  یتوکلم  لاب  ود  لاعتم  دـنوادخ 

وت دنبلد  دنزرف  ود  راوگرزب  ود  نآ  تهج و  لها  ناناوج  ياقآ  دیس و  ود  تما و  نیا  طبـس  ود  تسا  ام  زا  زین  و  دشاب .  یم  تردپ  يومع 
هتمالا هذه  يدهم  انم  هدیب  یسفن  يذلا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دومرف  هاگنآ  دنراد .  مان  نیـسح  نسح و  هک  دنـشاب  یم 

زا راوگرزب  نآ  تما و  نیا  يدهم  تسا  ام  زا  هک  تسوا  هقلطم  تردق  تسد  رد  مناج  هک  یسک  نآ  هب  دنگوس  مسق و  كدلو :  نم  وه  و 
دوش تسپ  دنلب  شمودقب  تعیرـش  تسد  روط  هوک  ارو  تسایند  تحاس  روهظ  رخآ  يو  رون  دنک  هکنآ  دشاب .  یم  وت  نیموصعم  نادنزرف 

رد ءایلوا  همه  فاصوا  ندعم  ءایبنا  همه  فاصوا  ثراو  ریزو  میدن و  شیرـضخ  یـسیع و  ریظن  یب  هش  دوعوم  يدـهم  دنـسپان  دوب  هچ  ره 
هجح ماقمیلاع  داتـسا  زا  هبیط  هدیـصق  شیمارگ  نادـنزرف  اهیلع و  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  توکلم  کـلم و  يوناـب  حدـمب  تبـسن  ماـقم  نیا 

هک دیسر  رطاخب  فیرـشلا  هماقم  هللا  یلعا  يدهم  حیـش  جاح  موحرم  يا  هشمق  یهلا  میکح  هللا  هتبآ  یناحبـس  فراع  ماقمق  مالع  مالـسالا 
قـشع رهپـس  دوخ  بیج  هب  دراد  يرتخا  ناشخرد  نودرگ  تفرعم  جرب  هب  تسا .  نیا  رابر  رد  راعـشا  نآ  مدید و  بسانم  اجنیا  ار  نآ  رکذ 

ورـس هزات  تیالو  ناتـسب  هب  دراد  يرپ  ره  رد  لگ  غاب  نارازه  نبلگ  نآ  هک  دـشاب  ینبلگ  توبن  ناتـسب  یحو و  غاب  هب  دراد  يرهوگ  نابات 
نامیا ملع و  راوشوگ  زا  شوگب  شنیب  همرس  قیاقح  كاردا  لحک  زا  مشچ  هب  دراد  يرشحم  تمایق  ياغوغ  وچ  تماق  نآ  هک  یبای  یتماق 
وـسیگ نیکـشم  نآ  زا  دراد  يرغاس  ناوضر  يالهـش  سگرن  نآ  کلم ز  دریگ  يربنچ  نیکـشم  يوسیگ  هقلح  نآ  کلف ز  دراد  يرهوگ 
بناج ره  کلف  دنیب  يدهاش  شیور  قارـشا  زا  لفحم  ره  نیمز  دراد  يرهظم  ناویح  بآ  لعل  بل  نادنخ  نآ  زو  دـشاب  یتیآ  ردـقلا  هتلیل 

دق و رب  شراقو  دراد  يرثوک  شناتـسود  رب  وا  فطل  زا  تشهب  دزورفا  هلعـش  شنانمـشد  رب  وا  رهق  زا  میحج  دراد  يرتخا  شنـسح  راونا  زا 
كالول قاف  زا  رـس  هب  ابید  هلح  تنج  يابیز  سلطا  زارب  هب  دراد  يرـسفا  تزع  ناطلـس  زا  رـس  رب  شهوکـش  ددـنب  يرویز  تمـصع  يالاب 

هم ز باتفآ و  رگ  دزـس  دراد  يرـسمه  شلـصو  ماش  تیالو  هاش  نوچ  هک  علاـط  نیرتهب  ار  شرتخا  تقیقح  قاـفآ  رد  دراد  يرجعم  توبن 
رهم هدـنبات  هدزاـی  هم  زا  هب  تعفر  نامـسآ  يـالو  جرب  نآ  زا  نید  ریما  دراد  يربش  ریبـش و  تعفر  کـلف  بیج  رد  هک  دزورفیب  خر  شرهم 
سپ مظاک  یـسوم  رگد  دراد  يرفعج  بهذـم  هام  قداص  هاش  نوچ  وا  هک  رف  دـمحم  ردـق و  یلع  رـسفا  نیـسح  قلخ و  نسح  دراد  يرونا 

وک نآ  ناج  كاپ  یقن  رگید  یقت  اتکی  ورـسخ  يوقت  ناطلـس  رگد  دراد  يروشک  قح  یلاو  نآ  اضر  کـلم  رد  هک  شدـنبلد  دـنزرف  یلع 
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رهط ربمغیپ  تخد  یلب  دراد  يرواد  یلو  مئاـق  ناـج  سنا و  ماـما  نآرق  ینعم  نآ  ناـهج  بطق  ناـمز  ثوغ  رگد  دراد  يرکـسع  رف  نسح 
عیفش يربک  تمصع  نانوچ  هک  شکاپ  هعیـش  دساره  یک  تمایق  ياغوغ  دراد ز  يرتخا  هام و  هدنـشخر  هدزای  علاط  هب  رـشحم  عفاش  رهطا 

دراد يرواخ  رهم  وچ  نشور  یلد  شرهم  زا  هک  خزود  زا  دشاب  نمیا  رگ  ار  یهلا )   ) دوبن بجع  دراد  يرشحم 

مود تمسق 

رایسب و ترخآ و  ایند و  تداعس  بجوم  نامیا و  لامک  تمالع  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضحب  تبـسن  تبحم  تدوم و  هکنیا  نایب 
ربـمغیپ يا  وگب  يروش .  هروـس  هیآ 23  یبرقلا  یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  ـال  لـق  یلاـعت :  هللا  لاـق  تسا .  تیمها  لـباق  تیاـهن  یب 
ترـضح روظنم  مبلط .  یمن  دـنراد  تبارق  نم  هب  هک  ناـنآ  تبحم  تدوـم و  زج  دوـخ  تلاـسر  ربارب  رد  امـش  زا  يدزم  رجا و  نم  یمارگ 

ارهز و همطاف  یـضترم و  یلع  ترـضح  یلوا  هجرد  رد  انامه  دوخ  ناکیدزن  یبرقلا و  يوذ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تبترم  یمتخ 
یف هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  لق ال  هتیالا :  هذه  تلزنامل   ) هدش لقن  هربتعم  تایاور  رد  هکنانچ  دنـشاب  یم  راوگرزب  ود  نیا  دـنزرف  ود 

اهلاق و  مالـسلا )  مهیلع   ) امهانبا همطاف و  یلع و  لاق :  مهتدوم .  انیلع  تبجو  نیذـلا  ءـالوه  نم  کـتبارق :  نم  هللا :  لوسر  اـی  ولاـق  یبرقلا 
تدوم و هک  امـش  ءابرقا  نادـنواشیوخ و  هللا  لوسر  ای  دـندرک  ضرع  باحـصا  دـش  لزان  هروبزم  هفیرـش  هیآ  هکیماـگنه  هک  دراد  اـثالث . 

راب هس  ار  هلمج  نیا  دنتـسه و  ود  نآ  دنزرف  ود  همطاف و  یلع و  اهنآ  دومرف  مرکا  ربمغیپ  دـننایک ؟  تسا  بجاو  ضرف و  ام  رب  اهنآ  تبحم 
ریما هکیماگنه  هک  هدش  لقن  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مراهچ  ماما  ترـضح  زا  زین  دـلج 3 ص 2 و  قحلا  قاقحا  زا  دومرف :  رارکت 

نم انا  دوب :  نیا  نآ  زا  یشخب  هک  دناوخ  يا  هبطخ  نایم  رد  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نسح  دیـسر  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نامیا  لها 
زا نم  دومرف  یبرقلا  یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  لق ال   ) هیبنل یلاعت  كراـبت و  لاـقف  ملـسم  لـک  یلع  مهتدوم  هللا  ضرتفا  تیبلا  لـها 

هیالا مکلئسا  لق ال  هدومرف  شربمایپ  هب  تسا و  هدرک  بجاو  یناملـسم  ره  رب  ار  اهنآ  تدوم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  متـسه  ینادناخ 
رد هحفص 172 و  دلج 3  نیحیحصلا  كردتسم  رد  ثیدح  نیا  تسا .  تیب  لها  ام  تدوم  هنـسح  باستکا  ار  ادخ  دوصقم  میئام و  روظنم 

یمق ثدحم  مومهملا  سفن  باتک  رد  زین  و  تسا .  هدش  لقن  هحفص 101  رجح  نبا  قعاوص  رد  هحفص 137 و  يربط  نیدلا  بحم  ریاخذ 
دمآ و ترضحنآ  دزن  یماش  يدرم  ریپ  نتشادهگن  قشمد  هزاورد  رب  دندروآ و  تراسا  هب  ار  ع )   ) نیسحلا نب  یلع  ترضح  یتقو  هک  دراد 

دینش ار  لفاغ  درمریپ  نآ  نخس  هک  ع )   ) داجس دیس  ترـضح  درک  ادخ  رکـش  دومن و  يداش  راهظا  ءارـسا  ریاس  راوگرزب و  نآ  تراسا  رب 
لق ال يا  هدناوخن  ار  تیآ  نیا  نآرق  رد  وت  ایآ  یتخانـش ؟  ار  ام  يدرک  رکـش  ام  يریـسا  رب  هک  وت  خیـش  يا  دومرف  ودب  تساوخ و  ار  يو 

درمریپ دـیراد  تسود  ارم  ناکیدزن  نادـنواشیوخ و  رگم  مهاوخن  تلاسر  دزم  امـش  زا  نم  ینعی  یبرقلا  یف  هدوملا  ـالا  ارجا  هیلع  مکلئـسا 
هیحان زا  هطبار  نیا  رد  رگید  هیآ  دـنچ  تسا و  هدـش  لزان  ام  قح  رد  هیآ  نیا  هک  میئاهنامه  اـم  دومرف  مالـسلا  هیلع  ماـما  ما  هدـناوخ  تفگ 

تسامـش و دروم  رد  تایآ  نیا  ایآ  ما  هدومن  توالت  دیا  هدومرف  هک  ار  تایآ  مامت  هک  داد  باوج  دش و  لاوئـس  درمریپ  نآ  زا  ترـضحنآ 
تبـسن تراسج  زا  تساوخ و  ترذعم  درمریپ  نآ  اروف  يرآ  دومرف  تسا  هدیدرگ  نآ  هب  تراشا  هدربمان  تایآ  رد  هک  دیتسه  اهنامه  امش 

تسج و يرازیب  ادخ  دزن  رد   ( ص  ) دمحم لآ  نانمشد  ناگدنشک  زا  درک و  هبوت  دوب  هدش  ثعاب  وا  تخانش  مدع  هک  تمـصع  تیب  لهاب 
هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  يا  هشمق  یهلا  میکح  داتسا  يراعشا  دروم  نیا  رد  تسا .  هتخاس  هبتشم  وا  رب  ار  رما  نمـشد  تاغیلبت  هک  دش  مولعم 

ناریسا جوف  رب  وچ  مشچ  داب  هناریو  هک  كاخ  نآ  زا  يدرم  تسا .  بسانم  ماقم  نیا  رد  نا  رکذ  هک  تسا  هدورس  ینیـسح  همغن  باتک  رد 
دابع نیز  ناهج  هفیلخ  دوسآ  قح  فطل  ناهرمگ  امش  بوشآ  رش و  زک  ار  حور  نت  هب  درک  اطع  هکنآ  ار  حوبس  دزیا  ساپـس  تفگ  داشگ 

خیش ز يا  يا  هدناوخ  طخ  دنچ  يونش  نآرق  هک ز  ات  طلغ  اطخ و  گنز  وت  لد  زا  دودز  دیابب  خیـش  يا  هک  تفگ  دومن  اغـصا  نخـس  نیا 
لآ میتیآ  نیا  دـصقم  ادـخب  ام  يا  هدـنام  طـلغ  هب  نیئآ  رد  هچ  زا  يا  هدـناوخ  سمخ  ریهطت و  هیآ  قرو  رد  مکلئـسا )  ـال   ) هیآ قح  نآرق 

ام میقلطم  هش  میکلم و  یلاو  میقح  رـس  بحاص  ادخب  ام  میهگآ  یحو  میملع و ز  ندـعم  میهللا  لوسر  شیوخ  ادـخب  ام  میتلم  ملع  ربمغیپ 

س)  ) ارهز همطاف  ترضح  امن  دزیا  www.Ghaemiyeh.comهنیئآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 111زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


دینش نآرق  تبحص  وا  زک  خیش  لوبق  نسحب  میقح  تجح  لوسر  صنب  میقلخ  يداه  میتلم  فرش  لوسر و  طبـس  میتلذ  هلـسلس  نیا  رد  هک 
نیا رب  ياو  نم  نیئآ  رب  ياو  نم  هب  ياو  میئا  هداتـسا  ثبع  لطاب  رـس  رب  میا  هداتفا  طلغ  رد  بجع  تفگ  دیزگ  نادندب  تشگنا  لجخ  دـش 

دادیب رهظم  نآ  رب  نعل  درک  دایرف  دش و  نامیشپ  تخس  نوگژاو  نید  هصق  ام  رب  رد  نود  نبا  دیزی  هدرک  بجع  تفگ  نم  نیک  نم و  رهم 
تخیر یمه  کشا  روفغ  برب  دروآ  لد  يور  روفک  دیزی  يربت ز  درک  رارفلا  دیزی  تشز  لمع  زو  راگزور  نیا  زا  مرازیب  هک  تفگ  درک 

ربخ یب  نید  لهج ز  زا  یمدوب  وفت  رگمتـس  هاـش  نادـب  داـب  وخوید  نیا  رب  داـب  دـبا  نعل  لاکـسدب  نیا  زا  مرازیب  مراز و  لـالجلاوذ  يا  هک 
يا هک  تفگ  بدا  زا  تفرگ  داجـس  نماد  لوسر  لآ  هب  تسود  منمـشد و  لوهج  دیزی  هب  سپ  نیا  زا  بر  ای  رذـگ  رد  مهنگ  زا  امرکلاوذ 
ارم وت  ملاـع  ود  هب  يا  ریذـپ  تمارک  فطل و  زا  ما  هب  وت  شخب  راـکفا  لد  ریپ  نیا  یتشز  شخب  راـکاطخ  ناداـن  نم  رب  بر  فاـطلا  رهظم 

رسفم لوسر  كاپ  ترتع  اب  وت  رشح  لوبق  دش  خیش  يا  تا  هبوت  داش  وت  زا  لوسر  رایادخ و  تفگ  دار  خیش  نادب  داجـس  ورـسخ  ریگتـسد 
هماما یبا   ) زا تسا  تنـس  لها  فورعم  نیرـسفم  نیثدـحم و  زا  هک  یناکح  مکاح  لیزنتلا )  دـهاوش   ) باـتک زا  یـسربط  موحرم  ردـقیلاع 

یلع انا و  یتش و  راجـشا  نم  ءایبنالا  قلخ  هللا  نا  دومرف :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  لوسر  ترـضح  دیامن  یم  لقن  نینچ  یلهاب ) 
لاق نا  یلا  اهقاروا  انعایشا  اهرامث و  ع )   ) نیسحلا نسحلا و  اهحاقل و  ع )   ) همطاف اهعرف و  ع )   ) یلع اهلـصا و  اناف  ةدحاو  ةرجـش  نم  (ع ) 
یلع هللا  هبک  انتبحم  كردی  مل  مث  یلابلا  نشلاک  ریصی  یتح  ماع  فلا  مث  ماع :  فلا  مث  ماع :  فلا  هورملا  افصلا و  نیب  هللادبع  نا  ول   ( (ص

راجشا زا  اار  ایبنا  هلسلس  یلعا  ءدبم  یلاعتقح و  تاذ  دومرف   ( ص  ) مرکا یبن  ترـضح  خلا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  لق  الت (  مث  رانلا  یف  هیرخنم 
بجوم ع )   ) همطاـف نآ  هخاـش  عرف و  یلع  ما و  هرجـش  نآ  لـصا  نم  دومرف  قلخ  هدـحاو  هرجـش  ار  ع )   ) یلع نم و  یلو  دـیرفآ  یفلتخم 

نیب ار  ادخ  یسک  رگا  دومرف  هک  اجنآ  ات  دننآ  ياهگرب  قاروا و  ام  نایعیش  نآ و  هرمث  اه و  هویم   ( ع  ) نیـسح نسح و  تسا و  نآ  يروراب 
روصب ار  وا  ادخ  دشاب  هتـشادن  ار  ام  قشع  بح و  اما  ددرگ  هدیـسوپ  هنهک و  زین  نآ  زا  دـعب  لاس و  رازه  سپـس  لاس و  رازه  هرورم  افص و 

زلا لاـق  يروش  هروس  هیآ 23  یبرقلا )  یف  هدوـملا  ارجا  هیلا  مکلئـسا  ـال  لـق   ) دوـمرف توـالت  ار  هکراـبم  هیآ  نیا  سپـس  دـنکفا  شتآ  رد 
کتبارق نم  هللا  لوسر  ای  لیق  یبرقلا )  یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  لق ال  تلزن  اـمل  اـهنآ  فاـشکلاب :  یمـسملا  ریـسفت  یف  يرـشحم 

تام نم  ملـس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ینعی  ص )   ) لاق و  امهانبا :  همطاف و  یلع و  لاق :  مهتدوم .  اـنیلع  تبجو  نیذـلا  ءـالوه 
ابئات تام  دمحم  لآ  بح  بح  لع  تام  نم  الا و  هل  اروفغم  تام  دمحم  لآ  بح  یلع  تام  نم  الا و  ادیهـش :  تام  دمحم  لآ  بح  یلع 

رکنم و مث  هتنجلاب  توملا  کلم  هرـشب  دمحم  لآ  بح  یلع  تام  نم  الا و  نامیالا .  لمکتـسم  تام  دمحم  لآ  بح  یلع  تام  نم  الا و  : 
حتف دـمحم  لآ  بح  یلع  تام  نم  الا و  اهجوز .  تیب  یلا  سورعلا  فزت  امک  هتنجلا  یلا  فزی  دـمحم  لآ  بح  یلع  تام  نم  الا و  ریکن 

دمحم لآ  بح  یلع  تام  نم  الا و  همحرلا  هتکئالم  رازم  هربق  هللا  لعج  دـمحم  لآ  بح  یلع  تاـم  نم  ـالا و  هتنجلا  یلا  ناـباب  هربق  یف  هل 
نم الا و  هللا .  هتمحر  نم  سیآ  هینیع  نیب  بوتکم  هتمایقلا  موی  ءاـج  دـمحم  لآ  ضغب  یلع  تاـم  نم  ـالا و  هتعاـمجلا  هتنـسلا و  یلع  تاـم 

 . 467  ( ص  ) فاـشکلا ج 3 هتنجلا :  هتحئار  مـشی  مـل  دـمحم  لآ  ضغب  یلع  تاـم  نـم  ـالا و  ارفاـک :  تاـم  دـمحم  لآ  ضغب  یلع  تاـم 
الا ارجا  هیلع  مکلئـسا  لق ال  هفیرـش  هیآ  نیا  هکیماگنه  دـیوگ  نینچ  فاشک  مانب  دوخ  ریـسفت  رد  تسا  نیرـسفم  مظاـعا  زا  هک  يرـشخمز 
یم یناسک  هچ  هدش  بجاو  ام  رب  اهنآ  هب  تبحم  تدوم و  هک  وت  نادنواشیوخ  ادخ  لوسر  يا  دیدرگ  هتفگ  دـش  لزان  يرقلا ،  یف  هدوملا 

ینعی  ) تسا هتفر  ایند  زا  دیهش  دریمب  دمحم  لا  تبحم  رب  سک  ره  دومرف .  هاگنآ  دنتـسه .  اهنآ  نادنزرف  ود  همطاف و  یلع و  دومرف  دنـشاب 
 . تسا هتفر  ایند  زا  هدوشخب  هدش و  هدیزرمآ  دورب  ایند  زا  دـمحم  لآ  تبحم  رب  سک  ره  دیـشاب  هاگآ  تساراد . )  ار  دیهـش  هجرد  ماقم و 
زا دـمحم  لآ  تبحم  رب  سک  ره  دیـشاب  هاگآ  هتفر .  ایند  زا  نامیالا  لماک  نم  ؤم  دور  ایند  زا  دـمحم  لآ  تبحم  رب  سک  ره  دیـشاب  هاگآ 

نیمه ربق  رد  لوئس  نارومام  هک  رگید  هتشرف  ود  زین  دهد و  یم  تشهب  هب  هدژم  تراشب و  ار  وا  گرم  هتشرف  ینعی   ) توملا کلم  دور  ایند 
دنرب یم  تشهب  يوسب  مارکا  مارتحا و  تزع و  اب  ار  وا  دورب  ایند  زا  دمحم  لآ  تبحم  رب  سک  ره  دیـشاب  هاگآ  دنهد ) یم  وا  هب  ار  تراشب 

تـشهب يوسب  رد  ود  وا  ربق  رد  دور  ایند  زا  دـمحم  لآ  تبحم  رب  سک  ره  دیـشاب  هاگآ  دـنرب .  داماد  هناخ  هب  ار  سورع  هزاـت  هکناـنچ  نآ 
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دهدیم رارق  تمحر  ناگتـشرف  هاگترایز  ار  وا  ربق  ادخدورب  ایند  زا  دمحم  لآ  تبحم  رب  سک  ره  دیـشاب  هاگآ  دوش .  یم  هدوشگ  وا  يورب 
لآ تبحم  رب  سک  ره  دیشاب  هاگآ  هتفر .  ایند  زا  مالـسا  تعامج  تنـس و  قبط  رب  دورب  ایند  زا  دمحم  لآ  تبحم  رب  سک  ره  دیـشاب  هاگآ 
ره دیـشاب  هاگآ  ادخ . ) تمحر  زا  سویام   ) هدش هتـشون  وا  یناشیپ  رد  هک  دوش  یم  هصرع  دراو  یلاح  رد  تمایق  زور  دورب  ایند  زا  دـمحم 
 ( ص  ) دمحم لآ  رب  ینمشد  توادع و  اب  سک  ره  دیشاب  هاگآ  هتفر .  ایند  زا  رفاک  دور  ایند  زا  ص )   ) دمحم لآ  ضغب  ینمـشد و  رب  سک 

تسا ننست  لها  نیرـسفم  رباکا  زا  هک  يزار  رخف  هکنیا  هجوت  بلاج  دومن .  دهاوخن  مامـشتسا  ار  تشهب  يوب  هحئار و  زگره  دورب  ایند  زا 
لآ هک  دنکیم  هفاضا  تسا  هدومن  رکذ  ملـسم  لاسرا  تروصب  ار  نآ  فاشک  ریـسفت  بحاص  هک  ینارون  فیرـش  ثیدح  نیا  رکذ  زا  دـعب 

دمحم لآ  اهنآ  دشاب  رتلماک  رتمکحم و  ناشطابترا  هک  یناسک  تسوا  هب  ناشرما  تشگزاب  هک  دنتسه  یناسک  هلآ  هیلع و  هلا  یلـص  دمحم 
زا نیا  دنتـشاد و  هللا  لوـسر  ترـضح  اـب  ار  دـنویپ  نیرتـمکحم  نیـسح  نسح و  یلع و  همطاـف و  هک  تسین  کـش  دـنوش و  یم  بوـسحم 

دیوگیم هاگنآ  مینادب .  ملس  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  لآ  ار  اهنآ  هک  تسا  مزال  نیاربانب  تسا  هرتاوتم  ثیداحا  زا  دافتسم  تاملـسم و 
دنـشاب رادروخرب  هداعلا  قوف  مارتحا  زا  تسیاب  دنتـسه و  متاخ  ربمغیپ  یبرقلا  يوذ  نت  راهچ  نیا  هک  تسا  زرحم  ملـسم و  تباث و  نیاربانب 

تشادیم و تسود  ار  همطاف  رایسب  ص )   ) مرکا ربمغیپ  هک  تسین  يا  ههبش  کش و  دیوگیم  دراد و  هلئـسم  نیا  تابثا  رب  یلئالد  يزار  رخف 
تسا و هدومن  تیذا  هداد و  رازآ  ارم  دهد  رازآ  ار  وا  هکنآ  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  اهیذویام  ینیذوی  ینم  هتعـضب  همطاف  دومرف  وا  هرابرد 
ار نیسح  نسح و  یضترم و  یلع  ترضحنآ  هک  هدش  ققحم  تباث و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناسل  زا  رداص  هرتاوتم  ثیداحا  اب  زین 

تبحم تدوم و  هک  دریگیم  هجیتن  دـنکیم و  هراشا  نآرق  زا  دـنچ  یتایآ  هب  تسا و  بجاو  تما  مامت  رب  اهنآ  تبحم  سپ  هتـشادیم  تسود 
دلجم شریـسفت  رد  يزار  رخف  راـتفگ  زا  هصـالخ  دوب  نیا  تسا  بجاو  ناـمیا  لـها  نیملـسم و  هفاـک  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ 
هرابرد اصوصخم  هدـش  تبحم  تدوم و  رب  دـیکات  هربتعم  ثیداحا  هینآرق و  تایآ  رد  همه  نیا  هکنیا  دـیوگ  فلوم  هحفص 166/165  /27

تسا تما  دوخ  لاحب  تبحم  تدوم و  نیا  عفن  هدئاف و  مهیلع  هللا  تاولص  دمحم  ترضح  راهطا  لآ  تمکح و  نداعم  تمصع و  نادناخ 
عفن و هب  تبحم  تدوم و  نیا  هکلب  درادـن  نادـب  مه  يزاین  درادـن و  راظتنا  تما  زا  دوخ  تلاـسر  يارب  يدزم  رجا و  مالـسا  ربمغیپ  هنرگو 

هکناـنچ تسادـخب  تبحم  تمـصع  تیب  لـها  تبحم  عقاو  رد  تسا و  دـیحوت  اـب  ماوت  هک  تسا  تیـالو  هدـننک  تاـبثا  تسا و  تما  دوس 
سپ تسا . )  ادخ  بح  ادخ  بوبحم  بح   ) هک میدومن  حیرـصت  تیعقاو  نیاب  قباس  تاقارـشا  رد  تسادـخ و  زا  تعاطا  ناشیا  زا  تعاطا 
نیا تسا و  بجاو  ام  رب  نآرق  صنب  هک  اهنآ  تبحم  صخالاب  میرادن  غیرد  ادـخ  قلخب  تبحم  زا  میوش و  ادـخ  بح  رهظم  هک  تسا  ام  رب 

نیبجحملا نم  انلعجا  مهللا  دوش .  یم  نامدوخ  دـئاع  یتوکلم  یکلم و  ماظن  رد  شعفن  تسا و  اـم  نید  ناـمیا و  لـمکم  هک  تسا  تبحم 
 . نیمآ اهینب . ) اهلعب و  اهیبا و  همطاف و  امیس  نیموصعملا  هترتع  نیرهاطلا و  هلآ  یبحم  نیملاعلل و  همحر  نییبنلا و  متاخ  کبیبح  دمحمب 

مهد قارشا 

لوا تمسق 

قالطا شجنس  هلیـسو  رب  یـشلا و  هب  نزویام  رب  تغل  رد  نازیم  هملک  هک  تسناد  دیاب  اتمدقم  تیمدآ  تیناسنا و  نازیم  نایب  مهد :  قارـشا 
سنج و زا  هک  تسا  نیا  زا  معا  شجنـس  هلیـسو  سپ  هماع  یناعم  يارب  زا  دـنعوضوم  ظافلا  تفرعم  لها  فرع  رد  هکنیاب  رظن  دوش و  یم 

يدام ینامسج و  هکنیا  زا  تسا  معا  نوزوم  یـش  روط  نیمه  دشاب و  تایونعم  تایناحور و  خنـس  زا  ای  دشاب  تاینامـسج  تایدام و  خنس 
تاوذ نایعا  زا  تادرجم  ای  دشاب  تایدام  سنج  خنـس و  زا  یتوهال  ای  دـشاب  یتوربج  یتوکلم  ای  دـشاب  یکلم  يونعم  یناحور و  ای  دـشاب 

دیاب دشاب و  هتشاد  رگیدکی  اب  یتبـسانم  یتسناجم و  یتیخنـس و  نوزوم  یـش  نازیم و  تسیاب  تروص  ره  رد  تاکلم  تافـص و  زا  ای  دشاب 
ماسجا يارب  الثم  دوش .  تیاعر  دیاب  هک  تسا  طرش  نوزوم  یش  اب  بسانت  ار  زیچ  ره  شجنس  هلیسو  هبسحب و  یـش  لک  نازیم  هک  تسناد 
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نانچ هفیرظ و  هفیفخ و  ماسجا  شجنـس  تسا  سایقم  نیمه  رب  هریغ و  ناپق و  دننام  هدـش  نیعم  یـصاخ  ياهوزارت  شجنـس  ماقم  رد  هلیقث 
يارب دنمان  هرارحلا  نازیم  ارنآ  هک  تسا  ینازیم  ترارح  هجرد  شجنـس  يارب  لاثملا  یف  دنـشاب .  نازیم  کی  ياراد  ماسجا  مامت  هک  تسین 

اهگنهآ اهزاوآ و  قلطم  تاوصا و  مغن و  شجنـس  يارب  دـیئامن  یم  هدـهاشم  هک  تسا  ینازیم  تسا  هجرد  هچ  رد  هک  نوخ  راـشف  شجنس 
هبلق ءایض  هسفن و  ءافصب  جرع  هنا  تروغاثیف  نع  لقن  دشاب .  ءایبنا  زا  دیاش  میکح و  تروغاثیف  نآ  حضاو  هک  تسا )  یقیسوم  ملع  نازیم  )

فراع نیدلا  لالج  دمحم  الم  یقیـسوملا .  ملع  اهیلع  بتر  عجر و  مث  كالفالا  هتمدـمد  كالم و  الا  فیفح  عمـسف  توکلملا  ملاع  یلا 
قلخ هک  نیا  تسا  خرچ  ياهـشدرگ  گناب  ام  میتفرگب  خرچ  راود  زا  اهنحل  نیا  دنا  هتفگ  نامیکح  سپ  دیوگ :  يونثم  باتک  رد  فورعم 
زاوآ ره  دینادرگ  زغن  تشهب  راثآک  دنیوگ  نانم  ؤم  لک  روقان  نادب  دنام  یکزیچ  لهد  دیدهت  انرـس و  هلان  قلحب  روبنط و  هب  شدنزاون  یم 

یکدـنا اهنآ  زآ  دـیآ  نامدای  یکـش  لگ  بآ و  تخیر  ام  رب  هچرگ  میا  هدونـشب  اـهنحل  نآ  تشهب  رد  میئا  هدوب  ةآ م  ءازجا  مه  اـم  تشز 
لاح درب و  یم  تذـل  شوخ  توص  زا  عبطلاب  هرطفلاب و  ناسنا  برط  نآ  مب  نیا  ریز و  نیا  دـهد  یک  برک  كاخ  اب  تخیمآ  نوچ  کـیل 

شجنـس يارب  نازیم  تسا .  نآرق  هللا  باتک  مقـس  تحـص و  ثیداحا  رابخا و  شجنـس  يارب  نازیم  دهد .  یم  خر  شیارب  جاهتبا  دـجو و 
يارب نازیم  تسا .  نآ  دـعاوق  قـطنم و  ملع  باوـص  اـطخ و  ثیح  زا  اـکفاا  شجنـس  يارب  نازیم  تسا .  نآ  دـعاوق  ضورع و  ملع  راعـشا 
مزاول هیئامسا و  ماظن  تخانش  هینابر و  فراعم  شجنس  هینابر  فراعم  شجنس  نازیم  تسا .  هفسلف  نف  تمکح و  ملع  هیلقع  مولع  شجنس 
تدایس تسایر و  هک  تسا  هیلاعتم  تمکح  نافرع و  فیرش  ملع  انامز  ارهد و  ادمرس و  هیهلا  ءامـسا  رهاظم  تخانـش  هتبااث و  نایعا  زا  نآ 

دنوش یم  تفای  راصعا  هنمزا و  رد  تمکح  ملع و  شرع  نانیـشن  یـسرک  تفرعم و  نافرع و  لها  زا  يدـحوا  دراد و  نونف  مولع و  ریاس  رب 
رگم دـنزومایب  یـسکب  ار  ملع  نیا  هک  دنرـضاح  رتـنک  دـنوش  تفاـی  مه  رگا  دنـشاب و  هدوـب  فیرـش  ملع  نیا  دـجاو  هک  ضرـالا  هجو  رد 

هک تسا  بجاو  ضرف و  هکلب  تشاد  دنهاوخن  غیرد  شلها  يارب  یلعا  ملع  نیا  زومر  رارـسا و  نتخومآ  يارب  تیلها  هک  دـنهد  صیخـشت 
نیدباعلا دیس  لاق  تسا .  نیمه  مه  روتسد  دنیامن و  باریس  نافرع  يابهص  زا  وا  تیفرظ  ردقب  ار  قیاقح  قاشع  تفرعم و  بارش  ناگنـشت 

مدقت دق  انتتفیف  لهج  وذ  قحلا  يری  الیک  هرهاوج  یملع  نم  متک  ینا ال  هیلع  همالس  هللا و  تاولص  نیسحلا  نب  یلع  انالوم  نیفراعلا  نیز  و 
لاجر لحتـس  ـال  اـنثولا و  دـبعی  نمم  تنا  یل  لـیقل  هب  حوبا  ول  ملع  رهوج  بر  ااـی  انـسحلا  هلبق  یـصو  نیـسحلا و  یلا  نسحلاوبا  اذـه  یف 

نیع رد  دریمب  ربخ  یب  ات  یتسم  قشع و  رارسا  دیئوگم  یعدم  اب  دیوگ :  بیغلا  ناسل  نآرق  ظفاح  انسح  هنوتای  ام  حبقا  نوری  یمد  نوملسم 
تمکح هن   ) تسا ینآرق  تمکح  ملع  تسا  نافرع  ملع  ارصحنم  دزاس  یم  یعقاو  ناسنا  ار  وا  دنکیم و  مدآ  ار  رـشب  هک  یملع  یتسرپدوخ 

تـسا نآرق  عقاو  رد  ناـفرع  تمکح و  ملع  هشیر  ساـسا و  هرقب .  هروس  هیآ 269  اریثـک  اریخ  یتوا  دـقف  هتمکحلا  یتوی  نم  و  یناـنوی . ) 
یم مالـسلا  مهیلع  نداعم  تمـصع و  تیب  لها  هدرپس  رـس  نآرق و  بتکم  هدش  تیبرت  نادرگاش  همه  نیخماش  يافرع  نیلهاتم و  يامکح 

وچ ینادواج  رمع  تسارناجرم  هک  ینامسآ  یحو  ونشب ز  نخس  زورفیب  ناج  ناآ  تمکح  رونب  زومآ  تمکح  نیز  یلقاع  رگ  ورب  دنـشاب . 
شیپ هب  تسا  ناج  لقع و  شوگ  زیوآ  رهگ  تسا  نایبلا  هملع  هک  یجنـس  نخـس  ناـفرع  ناـیاش  هنیجنگ  یکی  ناـفرع  نیاـپ  یب  رحب  نآرق 

ملع زا  ریغ  هب  ءاشعا  موق  ناهج و  نیا  دوب  بش  هک  ءاشم  قارشا و  هناسفاا  رایم  دمرـس  رارـسا  نزخم  رب  دز  هک  ص )   ) دمحا نآرق  تمکح 
تـسا ینابر  ملع  باتک   ) نآرق تسا  یبیغ  دـهاش  روهظ  نآرق  تسا  یبیر  رـس ال  باتک  دـنیوپ  ههاریب  رد  هریت  نابـش  دـنیوگ  هچ  ره  نآرق 
بایرد تسا  نافرع  هلمج  شدافم   ) بایرد تسا  نامحر  رس  هفیحص  بایرد  تسا  نارق  قشع  باتک  نآرق  تسا  یناجس  رـس  روهظ  نآرق 
تمکح نیا  زا  یناـبر )   ) وت یلک )  لـقع  رب  هدـش  لزاـن  قح  یلقع ز  زاـجعا  تمکح و  شماـمت   ( ) باـیرد تسا  ناـهرب  هلمج  شمـالک 

وحنب هک  نآ  ماسقا  عاونا و  نیزاوم و  تخانـش  يارب  هلثما  ناـیب  همدـقم و  نیا  نتـسناد  زا  سپ  لاـح  زورفیب  ناـج  نآ  تمکح  رونب  زوماـیب 
تایقالخا و شجنس  يارب  تاوذ و  تافص و  تاداقتعا و  نامیا و  شجنس  هلیسو  هک  ینازیم  نآ  میسانشب  مینادب و  دیاب  دش  هراشا  راصتخا 

تسا نازیم  نیمه  نتخانش  تامدقم  نیا  دیهمت  زا  ام  روظنم  دوصقم و  مامت  تسا :  مادک  تسا  هناصلاخ  لامعا  هنـسح و  هلیمج و  تاکلم 
موی رد  ار  ناسنا  لاعفا  قالخا و  تافص و  داقتعا و  نامیا و  اریز  تسا  ینازیم  نینچ  نیا  ااب  تخاانش  راک و  ورس  ار  ام  ترخآ  ایند و  هک د 
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لماک ناسنا  تمکح  ملع و  شرع  نانیـشن  یـسرک  تفرعم و  نافرع و  لها  دزن  رد  نازیم  نیا  دنجنـس .  یم  نازیم  نیمه  اـب  يربک  تمااـیق 
نایم لماک  ناسنا  تسا .  هقح  تاداقتعا  نازیم  لماک  ناسنا  تسا .  هقح  مولع  نازیم  لـماک  ناـسنا  تسا .  قح  نازیم  لـمااک  ناـسنا  تسا 
لماک ناسنا  رهاط  سوفن  نازیم  لماک  ناسنا  تسا  هبیط  حاورا  نازیم  لماک  ناسنا  تسا .  هلماـک  لوقع  نازیم  لـماک  ناـسنا  تسا .  ناـمیا 
فرع رد  لماک  ناسنا  تسا .  لامعا  نازیم  لماک  ناسنا  تسا .  هنـسح  تاـکلم  تافـص و  نازیم  لـماک  ناـسنا  تسا  هلیمج  قـالخا  نازیم 

هیآ  ) نارق رد  هکنانچ  ار .  نانآ  نیـسیدق  يایـصوا  لسر و  ءایبنا و  مامت  تسا  لماش  یبن و  یـصو  یبن و  زا  تسا  ترابع  ثیداحا  راـبخا و 
دومرف هک  تسا  لوقنم  مالسلاو  هولصلا  هیلع  قیاقح  فشاک  قداص  ماما  ترضح  زا  هتمایقلا  مویل  طسقلا  نیزاوملا  عضن  و  ءاسن ) هروس   46
یـصو تما و  نآ  یبن  انامه  یتما  ره  يارب  لدـع  طسق و  نازیم  سپ  هر )   . ) یناشاک ضیف  همالع  یفاص  ریـسفت  زا  ءایـصوالا  ءایبنالا و  مه 
لضافت بتارم و  توافت  ياراد  هکلب  دنتسین  ناسکی  همه  هجرد  هبترم و  رد  ناشیا  ءایصوا  لسر و  ءایبنا و  هکنیاب  رظن  تسا و  تما  نآ  یبن 

هللا و ملک  نم  مهنم  ضعب و  یلع  مهضعب  انلضف  لسرلا  کلت  یهلالا  باتکلا  صن  هیلا  راشا  امک  دنراد  لصفالاف  لضفا  هک  دنتسه  تاجرد 
ترضحنآ نیـسیدق  ءایـصوا  فرـشا  نیزاوملا و  لمکا  هک  تسا  نهربم  تباث و  القن  القع و  هرقب و  هروس  هیآ 253  تاجرد  مهـضعب  عفر 

مظعا هللا  یلو  نینموملاریما  ترـضح  اـهنآآ  لوا  هک  ترـضحنآ  نیـسیدق  ءایـصوا  ترـضح  نآ  زا  سپ  یفطـصم و  دـمحم  نیبـنلا  متاـخ 
همات هقح  نیزاوم  همه  ءادفلا  مهل  نیملاعلا  حاورا  یحور و  رصع  یلو  يرکـسعلا  نسحلا  نب  هتجح  يدهم  ترـضح  اهنآ  رخآ  یـضترم و 

لماک و ناـفرعب  هقح و  مولع  دوش  یم  هدیجنـس  ناـشیا  هقح  مولعب  هلماـک و  لوقع  دوش  یم  هدیجنـس  ناـشیا  هلماـک  لوقعب  نیارباـنب  دـنا . 
قالخاب هقح و  دـیاقع  نامیا و  دوش  یم  هدیجنـس  ناشیا  هقح  دـئاقع  نامیاب و  هقح و  ءارآ  راکفا و  دوش  یم  هدیجنـس  ناشیا  هماـت  تفرعم 

هینابر تافص  دنجنس  یم  ناشیا  هیتوکلم  هیتوهلا و  تافصب  هدیدنسپ و  تاکلم  هنسح و  قالخا  دنجنـس  یم  ناشیا  هنـسح  لاصخ  هلیمج و 
نیزاوملا و لصا  عقاو  رد  سپ  نیزاوملا  نحن  مالـسلا  مهیلع  اولاق  امک  هیهلا  هقح  نیزاوم  دـنناشیا  هلمجلاب  ار  هیناـسنآ  هیمدآ و  هیتوکلم  و 

نازیم هک  تسناد  دـیاب  و  دـنبوسحم .  ناشیا  هعـشا  اهنآ و  غورف  همه  ءایـصوا  ءایبنا و  یقاب  دـنناشیا و  نیزاوملا  لـمکا  نیزاوملا و  فرـشا 
کـلم و ملاـع  رد  يزیچ  تسین  اریز  نیملاـع )  قباـطت  مکحب   ) ریبـک ملاـع  يزاوم  تسا  یملاـع  وا  هک  تهج  نیا  زا  لـماک  ناـسنا  ندوـب 

قتر وا  تسوا و  حرش  ریبک  ملاع  تسا و  نتم  وا  هکلب  ربکالا  ملاعلا  يوطنا  هیف  لماک و  ناسنا  رد  ینعی  دشابن  وا  رد  هک  توربج  توکلم و 
لامجا و نوچ  و  تسوا .  لیـصفت  ریبک  ملاع  تسا و  لمجن  وا  تسوا و  رـشن  ریبکک  ملاـع  تسا و  فلوا  تسوا و  قتف  ریبک  ملاـع  تسا و 

یف مکماسجا  داسجالا و  یف  مکداسجا  حاورـالا و  یف  مکحاورا  سوفنلا و  یف  مکـسفنا  هک  دـنرادن  یلزع  نیاـبت  حرـش  نتم و  لیـصفت و 
رهق یلیصفت  روهظ  نآ  تاکرد  خزود و  تسوا و  رهم  رهظم  فطل و  لیصفت  تشهب  بتارم  تشهب و  نیاربانب  سپ  دنقادصم .  ار  ماسجالا 

ءایبنا و مامت  ءاجتلا  تسوا و  لدع  تروص  هتمایقلا  موی  نازیم  تسوا و  نید  میقتـسم  طارـص  مسجت  نیدـلا  موی  میقتـسم  طارـص  تسوا و 
وا و نید  هطاحا  هیقالطا و  تیعمج  ماقم  زا  یتیاکح  ربکا  رـشحم  هصرع  يربک و  تمایق  زور  رد  وا  ءاول  للـض  رد  مما  ءایـصوا و  ءاـیلوا و 
 ( ص  ) هموقل دنـشاب  یم  وا  ءاول  تحت  رد  نیرخآ  نیلوا و  قلخ  عیمج  يربک  تمایق  رد  اذـل  تسوا و  هقلطم  هیلک  تیالو  هطاـحاب  یتراـشا 

میناوت یم  نیوکت  عیرـشت و  ماظن  قباطت  مکحب  ریبک و  ملاـع  ریغـص و  ملاـع  قباـطت  مکحب  سپ  هماـیقلا .  موی  یئاول  تحت  هنود  نم  مدآ و 
یتوربـج و یتوکلم و  یکلم و  نیزاوم  یـسفنا و  یقاـفآ و  نیزاوم  یناـحور و  ینامـسج و  نیزاوم  يونعم و  يروص و  نیزاوم  نیب  عمج 

ملاوع بتارم  ظفح  اب  میشاب  هتشاد  هیهلا  هقح  نیزاومب  لقن  لقع و  ناهرب و  قباطم  نقتم  مکحم و  داقتعا  لماک و  نامیا  میئامنب و  یتوهال 
نیا دـیهمت  زا  سپ  لاـح  تروص .  ملاـع  هچ  ینعم و  ملاـع  هچ  یملاـع  ره  تآـشن و  زا  هئاـشن  ره  رد  نیزاوم  نوئـش  ظـفح  اـب  تاـشن و  و 

يولع لـماک  ناـسنا  و  نیزاوملا )  نحن   ) مکحب دـنا  هلماـک  یـسانا  هیهلا  هلماـک  نیزاوم  هکنیا  ندـیمهف  نتـسناد و  نتخانـش و  تامدـقم و 
قوبسم لامعا  يارب  ندوب  نازیم  هکنیاب  رظن  و  لامعالا )  نازیم  ای  کیلع  مالسلا   ) تسا هدمآ  شترضح  ترایز  رد  و  نازیملا )  انا   ) هدومرف

تاذ تسا  قح  رهظم  قالطالا .  یلع  قالخا  داقتعا و  نامیا و  دیحوت و  نافرع و  تمکح و  سپ  تسا  هیرکف  هیملع و  تامدـقم  يدابمب و 
تسا و هنزو  قح  تماـیق  زور  رد  قحلا  ذـئموی  نزولا  دـیامرفیم و  هیآ 8 :  فارعا  هروس  رد  نآرق  وـجم  وا  ریغ  ار ز  قـح  وـجبوز  وا  كاـپ 

س)  ) ارهز همطاف  ترضح  امن  دزیا  www.Ghaemiyeh.comهنیئآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 111زکرم  هحفص 58 

http://www.ghaemiyeh.com


رد هدراو  روتـسد  مکحب  ارعـش و  هروس  هیآ 82  میقتـسملا  ساطـسقلاب  ونزو  مکحب  هک  تساـم  رب  نونکا  دنجنـس .  یم  قح  اـب  ار  ناـیمدآ 
نازیم و اب  الاعفا  اقالخا ،  انامیا ،  اداقتعا ،  نوئـش  مامت  رد  ار  دوخ  لامعا  میتسه  اـیند  راد  رد  هک  زونه  اونزوت ) نا  لـبق  اونز   ) ربتعم تیاور 

ياراد تروص  نآ  رد  هک  تسا  تقیقح  قح و  خنـس  سنج و  زا  تسا و  زارط  مه  تقیقح  قح و  اب  ام  هنزو  مینیبب  میجنـسب و  قح  يوزارت 
میهاوخ يزیذپان  ناربج  نایز  نارسخ و  رد  کش  نودب  میشاب  هتشاادن  یتیخنـس  یتبـسانم و  قح  اب  رگا  دوب و  میهاوخ  يراگتـسر  حالف و 

نازیم میتفگ  میئا .  هدومن  دوخب  دوخ  رایتخا  ءوسب  دوخ  ام  هک  یملظ  نیا  زا  دراو و  دوخ  رب  هک  یتراسخ  نیا  زا  اخب  میرب  یم  هاـنپ  هک  دوب 
هچ مینیبب  میجنـسب و  ترـضحنآ  لامعا  اب  ار  دوخ  لامعا  تسیاب  ام  لاح  نازیملا .  انا  هدومرف  شدوخ  هچنانچ  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  قح 
يا هدوب  وزارت  ره  هنابز  لب  يا  هدوب  وخ  دحاا  يوزارت  وت  لامعالا .  نازیم  ای  کیلع  مالسلا  میراد .  امن  قح  نازیم  نیا  اب  یبسانت  یهباشت و 

نوزوی نیملسملا و  لوا  هنال  مالـسلا  هیلع  همالـس  اب  نیملـسملا  مالـسالا  نزویف  لغد  زا  هزنم  ناد  ار  قح  ریـش  لمع  صالخا  زومآ  یلع  زا 
نزوی نیدحوملا و  ناطلـس  هنال  مالـسلا  هیلع  هدیحوتب  نیدحوملا  دـیحوت  نزوی  و  نینموملاریما .  هنال  مالـسلا  هیلع  هنامیاب  نینموملا  نامیا 
برب نیبرقملا  برقا  هنـال  مالـسلا  هیلع  هبرقب  نیبرقلا  ءاـیلوالا و  برق  نزوی  نیفراـعلا و  سیئر  هنـال  مالـسلا  هیلع  هناـفرعب  نیفراـعلا  ناـفرع 

ماما هنال  مالسلا  هیلع  هاوقتب  نیقتملا  يوقت  نروی  نیملاعلا و  هلاب  نیبجحملا  بحا  هنال  مالسلا  هیلع  هتبحمب  نیبحملا  هتبحم  نزوی  نیملاعلا و 
هنال مالـسلا  هیلع  هتدابعب  نیدباعلا  هدابع  نزوی  نیدهازلا و  دهزا  هنال  مالـسلا  هیلع  هدهزب  نیدـهازلا  دـهز  نزوی  نیقتملا و  یقتا  نیقتملا و 

مالسلا هیلع  هنال  هملع  هب  نیصلخملا  لمع  نزوی  و  نیدهاجملا .  دهجا  هنال  مالسلا  هیلع  هداهجب  نیدهاجملا  داهج  نزوی  و  نیدباعلا .  دبعا 
یقیقح و دـیحوت  نآ  تسا و  مالـسا  تقیقح  كالم  هک  تسا  یـضترم  یلع  بان  مالـسا  نآ  سپ  هلاـمعا .  عیمج  یف  نیـصلخملا  صلخا 

یلع يدوهش  ینایع و  یناهرب و  ناقیا  نامیا و  تسا و آ  یتسرپ  هناگی  دیحوت و  تقیقح  كالم  هک  تسا  یضترم  یلع  صلخ  یتسرپاتکی 
تسا یضترم  یلع  يونعم  یقیقح و  یققحت  یقلخت و  برق  نآ  تسا و  نافرع  ملع و  نآ  تسا و  نامیا  تقیقح  كالم  هک  تسا  یضترم 

تسا و اتکی  يادخب  صلاخ  قشع  بح و  كالم  هک  تسا  یـضترم  یلع  یقیقح  قشع  تبحم و  نآ  تسادخب و  برق  تقیقح  كالم  هک 
كـالم هک  تسا  یـضترم  یلع  دـهز  هجردـالعا  نآ  تسا و  يوقت  تقیقح  كـالم  هک  تسا  یـضترم  یلع  ياـالعا  هجرد  رد  ياوقت  نآ 

صلاخ تدابع  نآ  تسا و  ایند  عاتم  زا  ضارعا  دهز و  تقیقح  كالم  هک  تسا  یضترم  یلع  دهز  هجرد  العا  نآ  تسا و  يوقت  تقیقح 
هبترم العا  هک  تسا  یـضترم  یلع  هللا  لیبس  یف  داهج  نآ  تسا و  رارحا  تدابع  تسا و  تیدوبع  تقیقح  كـالم  هک  تسا  یـضترم  یلع 

ام رب  هک  تساجنیا  تسا  هدوب  داهج  ود  ره  ياراد  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا و  داهج  تقیقح  كالم  نآ  و  تسا .  ربکا  داهج  رغـصا و  داهج 
روط هچ  مینیب  هب  میجنسب  مینزب و  هنزو  تسا  قح  نازیم  هک  مالسلا  هولـصلا و  هیلع  یـضترم  یلع  لامعا  اب  ار  دوخ  لامعا  ام  هک  تسا  مزال 
هلماک تهباشم  همات و  تقباطم  تسا  یهیدـب  درادـن .  ای  دراد  بانجنآ  لامعا  اب  تهباشم  ایآ  دراد  ترـضحنآ  لامعا  اب  تقباطم  ایآ  تسا 

اب هسیاقم  فرط  ام  اجک  ام  لامعا  اجک  مالسلا  هیلع  یلع  لامعا  تشاد  میهاوخن  راوگرزب  نآ  اب  هباشت  قباطت و  زگره  ام  اریز  تسین  روظنم 
زاب منام  میوا و  هرطق  ام  ایرد و  وا  هیاـس  اـم  دیـشروخ و  وا  هک  لـض  يذ  للـض و  ناونعب  ولو  یتهابـش  ردـق  نیمه  هکلب  میتسین  ترـضحنآ 

لامعا هک  ام  لاح  رب  ياو  اما  دوب  دنهاوخ  لئاق  یـشزرا  هنزو و  ام  لامعا  يارب  زاب  دوب  میهاوخ  دیفـسور  ام  زاب  تسا  بوخ  تسا و  یفاک 
هکلب دشاب  هتشاد  نیابت  ترضحنآ  لامعا  اب  ام  لامعا  تروص  نیا  رد  رگید  دشاب  هتشادن  ترـضحنآ  لامعا  اب  یتهباشم  تقباطم و  چیه  ام 
دـشاب مالـسلا  هیلع  یلع  لامعا  دض  ام  لامعا  هک  دنکن  ادخ  دوب و  میهاوخ  عطقنم  قح  نازیم  زا  یلکب  هدوب و  راوگرزب  نآ  لامعا  دـض  رب 

دشاب يروط  ام  لامعا  رگا  یلو  نیففطم .  هروس  هیآ 7  نیجس  یفل  راجفلا  باتک  نا  تسا  راجف  باتک  ام  لمع  باتک  تروص  نآ  رد  هچ 
باتک میـشاب و  راربا  دادـع  رد  ام  هک  تسه  نیا  دـیما  زاب  ایرد  هرطق و  ای  می  من و  ناونعب  ولو  هتـشاد  قباطت  مالـسلا  هیلع  یلع  لامعا  اب  هک 

ار دوخ  لامعا  اج  نیمه  نینم  ؤم  نیملسم و  يا  دیئایب  الاح  نیففطم .  هروس  هیآ 18  نییلع  یفل  راربالا  باتک  نا  تسا  راربا  وزج  ام  لامعا 
اب يدـح  هچ  ات  میئا و  هراک  هچ  ام  مینیب  هب  اونزوت  نا  لبق  اونز  مکحب  دـنرآ و  ترخآ  تمایق و  نازیم  ياـپ  ار  اـم  هکنیا  زا  لـبق  میجنـس  هب 
هک تسا  هدیقع  داقتعا و  هب  عجار  شجنس  لوا  مهنم .  وهف  موقب  هبـشت  نم  میراد  هباشت  قباطت و  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  هک  قح  نازیم 
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ترضح مینیب  هب  لوا  دراد .  یتبسانم  هچ  مالـسلا  هیلع  یلع  داقتعا  اب  ام  داقتعا  مینیب  هب  دنجنـس  یم  وا  ماما  داقتعا  اب  ار  صخـش  داقتعا  لوا 
هتسنادیم اتکی  يادخ  ار  ملاع  هدجوم  تلع  ءدبم و  ترضحنآ  هتبلا  تسا .  هدوب  هچ  ءدبم  هرابرد  شا  هدیقع  مالسلا  هولصلا و  یضترم  یلع 

تسا دوجولا  فرص  ادخ  هچ  درادن  روصت  یناث  شیارب  هک  یتدحو  هتسنادیم  هیقیقح  هقح  تدحوب  دحاو  ار  ادخ  یش و  لک  قلاخ  هللا  هک 
وه دـیوگیم  ادـخ  تدـحو  دروم  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  ررکتی .  ینثتیال و ال  دوجولا  فرـص  هک  تسا  هیناهرب  هدـعاق  و 
هک میتسه  هیددع  تدحوب  دقتعم  لئاق و  هللااب  ذایعلا  ای  دیامرفیم  یلع  هک  میتسه  هفرـص  هقح  تدـحوب  لئاق  ام  ایآ  ددـع .  لیواتب  دـحاو ال 
هللا نا  اولاق  نیذلا  رفک  دقل  دومرف  دومن و  ریفکت  ار  نانآ  نآرق  هک  دـندش  هیددـع  تدـحوب  لئاق  يراصن  تارـضح  تسا .  كرـش  رفک و 
لوق دوـخ  نیا  هچ  تسین  اـت  ود  یکی و  ادـخ  ینعی  وـگم  هچ  ینعی  دـیحوت  دنـسرپ  هب  امـش  زا  رگا  سپ  هدـئام  هروـس  هیآ 73  هثالث  ثلاـث 

همجرت ار  نخـس  نیا  درادن .  روصت  شربارب  یناث  تسین و  رادرب  مود  هک  تسا  یکی  ادخ  وگب  هکلب  تسا  رفک  هک  تسا  يددـع  تدـحوب 
هک تسا  نیا  ادـخ  هیلامک  تافـص  دروم  رد  شداقتعا  هک  تسا  یـسک  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  يرگید .  ماقم  رد  دـیآ  هتفگ  يروانهپ 
ام داقتعا  سپ  تافـصلا .  رخآ  یلا  تاذ  سفنب  تسا  یح  تسا  رداق  تاذ  سفنب  تسا  ملاع  ینعی  تسوا  تاذ  نیع  هیهلا  هیلاـمک  تاـفص 
هک تسا  هدیقع  نیا  ام و  داقتعا  يارب  تسا  نازیم  هک  دـشاب  یـضترم  یلع  ترـضح  ام  ماما  داقتعا  اب  قباطم  تسیاب  ادـخ  تافـصب  تبـسن 

سک ره  و  دـیدح ) هروس  هیآ 2   ) ریدـق یـش  لک  یلع  وه  ماعنا و  هروس  هیآ 101  میلع  یـش  لکب  وه  تسا و  نآرق  صن  ناـهرب و  قباـطم 
تـسا لئاق  تاذ  زا  تافـص  تباین  هب  ای  دنادیم  تاذ  رب  دئاز  ای  هلکب  دـنادیمن  وا  تاذ  نیع  ار  ادـخ  تافـص  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  شداقتعا 
ءایـشا لک  اـب  ار  ادـخ  هیمویق  تیعم  هک  تسا  یـسک  نآ  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  تسا .  فرحنم  يدـیحوت  میقتـسم  طارـص  زا  سکنآ 

هتج زامملاب  ءایشالا ال  یف  لخاد  دیامرفیم  هک  تسا  یـضترم  یلع  دیدح و  هروس  هیآ 4  متنک  امنیا  مکعم  وه  نآرق و  صن  مکحب  دـنادیم 
هیرون هیقارـشا  هفاضا  هیدمرـس و  هیمویق  هطاحاب  ءایـشا  رد  تسا  لخاد  یلاـعتقح  ینعی  هغـالبلا .  جـهن  هنیاـبملاب .  ـال  ءایـشالا  نع  جراـخ  و 

کی ره  تبـسن  هتفرگ و  رارق  يرگید  ضرع  رد  اهنآ  زا  کی  ره  هک  تابکرم  ءازجا  جازتما  روطب  هن  ینعی  هتجزامملاب  ـال  هیلاـمک  هیدوجو 
تانکمم ال یه  امب  اهنآ  صقاون  ءایشا و  دودح  زا  تسا  جراخ  ینعی  ءایشا  زا  تسا  جراخ  ادخ  زین  و  یش .  هب  تسا  یـش  تبـسن  يرگیدب 

تنیابم ات  تسین  یش  زا  یش  جورخ  نیا  اریز  هیلزع  تنیابم  روطب  هن  ینعی  هنیابملاب .  ال  هیقارشالا .  هتفاضالاب  قحلا  رونب  تاقرشتسم  یه  امب 
 . سکع زا  تسا  سکاع  جورخ  دننام  رگید  ترابعب  للـض و  يذ  زا  تسا  لض  جورخ  یف و  زا  تسا  یـش  جورخ  دننام  هلکب  دـشاب  هیلزع 
وا زج  تسیک  ریدـب  رو  مرحب  رگ  تسود  تسود  نانز  هرعن  وجتـسج  هر  هب  يا  هرـس  سدـق  يداه  ـالم  جاـحلا  يراوزبسلا  هلاـتملا  میکحلل 

نایعا رد  تسه  شا  یناهنپ  همه  اب  تسوپ  زغم  نآ  رب  تسین  باقن  خر  نآ  رب  تسین  لالج  تافـص  ریغ  لاـمج  درادـن  هدرپ  تسوا  تسوا 
هماج تسوربور  همه  هب  وا  ناهج  هناخ  هنیآ  ندـب  نیمیـس  فسوی  نمجنا  نیا  رد  زاب  تسوب  گنر و  وز  همه  رد  شیگنر  یب  همه  اب  نایع 

زار تسین  یکی  ریغ  زاون  یقارعب  ای  زاسب  يزاجح  هدرپ  تسوتب  وت  شلدـب  نوخ  دوخب  دـچیپ  هب  هچنغ  نـالبلب  ناـنز  هرعن  نآ  زا  لـگ  نارد 
یـضترم یلع  نآ  تسوه  ياـه و  یـسفن  ره  همه  رد  وا  زا  ینعی  دور  نوریب  وچ  تسوه  تساـه  تفر  ورف  وچ  مد  تسوگتفگ  زا  فـلتخم 

هیلع یلع  لاق  دیامرفیم .  لالدتـسا  ینافرع  یناهرب و  یلقع و  قطنم  اب  نینچ  ادخ  دیحوت  تابثا  ادخ و  تابثا  هرابرد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع 
جاجتحا زا   . ) هتلزع هتنونیب  هتفـص ال  هنویب  زییمتلا  مکح  هقلخ و  نع  هزییمت  هدـیحوت  هدـیحوت .  هتفرعم  هتاـبثا  هدوجو  هتاـیآ  هلیلد  مالـسلا : 

مهیرنـس هیـسفنا  تایآ  هیقافآ و  تایآ  زا  تسا  معا  تایآ  تسوا  تایآ  انامه  ادخ  يوسب  يامنهر  لیلد و  ینعی  هتایآ ) .  هلیلد   . ) یـسربط
زا معا  ار  تاقولخم  هبطاق  تادوجوم و  مامت  یحو  قطنم  تلـصف .  هروس  هیآ 53  قحلا  هنا  مهل  نیبتی  یتح  مهـسفنا  یف  قافالا و  یف  انتایآ 

نآرق دـیامن  یم  یفرعم  یلاـعتقح  تاولج  تاـمالع و  ادـخ و  تاـیا  ار  همه  قـالطالا  یلع  تاـنوکم  تاـعرتخم و  تاـشنم و  تاعدـبم و 
نیا  . ) مور هروس  هیآ 22  نیملاعلل  تایال  کلاذ  یف  نا  مکناولا  مکتنـسلا و  فالتخا  ضرالا و  تاوامـسلا و  قلخ  هتایآ  نم  و  دیامرفیم ( 

راگدرورپ عنـص  ماظن  رد  هیهلا  تایآ  زا  کی  ره  ار ) شیوخ  راگدرک  دـنیب  هن  واـک  یمـشچ  روک  عیدـب  قلخ  همه  نیا  نشور  تاـیآ  همه 
تـسین دوجو  راد  رد  دشاب  يرگید  دـننام  لثم و  تباب  ره  تهج و  ره  زا  هک  لثامم  زیچ  ود  ریز  تسوا  تینادـحو  ناهرب  تینادرف و  لیلد 

س)  ) ارهز همطاف  ترضح  امن  دزیا  www.Ghaemiyeh.comهنیئآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 111زکرم  هحفص 60 

http://www.ghaemiyeh.com


سک چیه  هک  تسا  ینایع  يدوهـش و  عوضوم  نیا  يروطب  تسا و  تلثامم  عوضوم  زا  ریغ  تهباشم  اما  دشاب  هباشم  زیچ  ود  تسا  نکمم 
قافآ رد  ریس  اب  نامسآ و  نیمز و  رد  صحفت  اب  رحبورب و  رد  سـسجت  اب  دناوت  یمن  يدحا  زین  دیامنب و  اار  عوضوم  نیا  راکنا  دناوت  یمن 

درادـن ناکما  اریز  دـنک  ادـیپ  دـبایب و  تباب  ره  تهج و  ره  زا  لثامم  زیچ  ود  یتسه  ملاع  ندـید  رون  رد  اب  توربج و  توکلم و  کـلم و 
دهاوخن تفای  لثامم  ناویح  ود  دش  دـهاوخن  تفای  تاهجلا  عیمج  نم  لثامم  ناسنا  ود  الثم  دوشن  ای  دوش  تفای  هکنیاب  دـسرب  ات  شدوجو 

تفای تباب  ره  تهج و  ره  زا  لثامم  یهام  ود  لثامم  غرم  ود  دش  دهاوخن  تفای  تاهجلا  عیمج  نم  لثامم  دامج  ود  لثامم  تابن  ود  دـش 
ود لثامم و  تروص  ود  دـش .  دـهاوخن  تفای  تباب  ره  تهج و  ره  زا  لثامم  لبلب  ود  لگ و  ود  روبنز و  ود  هشپ و  ود  زین  دـش و  دـهاوخن 

تـشگنا رثا  دناوت  یمن  سک  چیه  اذـل  تسین و  دـشاب  رگیدـکی  لثم  تهج  ره  زا  شطوطخ  هک  لثامم  تشگنا  ود  میرادـن  لثامم  توص 
رد هک  تسا  نیا  بیجع  يدوهـش و  تسا  يرما  دوخ  عوضوم  نیا  دهد و  یم  صیخـشت  نیب  هرذ  اب  حلـسم  مشچ  اریز  دیامن  راکنا  ار  دوخ 

شوقن و نآ  هک  تسا  یطوطخ  یشقن و  يدنب  ره  رد  تسا  دنب  دنچ  ياراد  وا  ناتشگنا  زا  کی  ره  دراد و  تشگنا  دنچ  هک  صخـش  کی 
کی ره  يور  گرب  نارازه  اب  لگ  کی  رد  ای  نمچ و  کی  رد  تخرد و  کی  رد  زین  تسین و  شلثم  وا  تشگنا  ياهدنب  ریاس  رد  طوطخ 

رـسارس رد  عوـضوم  نیا  تسا و  هدـشن  رارکت  تمـالع  شقن و  نآ  شدوـخ  ياـهگرب  یتـح  اـهگرب  اـهتخرد و  ریاـس  رد  هک  تسا  یـشقن 
تفای تسین و  شنیرفآ  ناهج  مامت  رد  لثامم  زیچ  ود  هک  تسا  ینادجو  ینایع و  يدوهـش و  يرما  قالطالا  یلع  ءایـشا  لک  تادوجوم و 
تقلخ عنـص و  ماظن  رد  تهج  ره  زا  لثامم  زیچ  ود  رگا  دوجولا  مدع  یلع  لدـی  نادـجولا ال  مدـع  یئوگب  تسا  نکمم  لاح  دوش .  یمن 
هدرکن ادیپ  ادوهـش  نآ  هب  یـسر  تسد  هتفاین و  ارنآ  ام  یهتنم  دشاب  دوجوم  لثامم  زیچ  ود  دیاش  درادـن  دوجو  هک  تسین  لیلد  دوشن  تفای 

رـس دنک و  ادـیپ  دوجو  هک  تسا  نکمم  ریغ  لاحم و  تسا و  دوجولا  عنتمم  تاهجلا  عیمج  نم  لثامم  زیچ  ود  دوجو  اساسا  میوگیم  میئا . 
رارکت اریز  یلجتلا  یف  رارکت  دنیوگیم ال  نیخماش  يافرع  نیهلاتم و  يامکح  تسین  یهلا  یلجت  رد  رارکت  هک  تسا  نیا  اناهرب  بلطم  نیا 
تسین ریذپررکت  قح  هچ  یلاعتقح  رد  تسا  لاحم  نیا  تسا و  ینادرف  ياتکی  يادخ  یجتم  تسا و  یلجتم  رد  رارکت  شا  همزال  یلجت  رد 

دوجو یلثم  هک  تسا  یهیدب  دشابن  هک  رارکت  هتبلا  دشابن و  رارکت  دنقح  يالجم  همه  هک  ءایشا  هبطاق  تادوجوم و  مامت  رد  ظاحل  نیدب  و 
نااهج رد  یتسه  ماظن  عناص  عقاو  رد  دنشاب  هتشادن  یلثامم  یلثم و  ایشا  زا  کی  چیه  هک  دراد  اضتقا  یـش  هلثمک  سیل  تیرهظم  هچ  درادن 

یلع تانوکم  تاشنم و  تاـعرتخم و  تاعدـبم و  زا  معا  زا  دوخ  تاـقولخم  زا  یقولخم  ره  تاعونـصم و  زا  یعونـصم  ره  تقلخ  عنص و 
هنا یلع  لیلد  هتیآ  هل  یـش  لک  یف  و  هدش :  هتفگ  هک  تسا  تهج  نیمهب  تسا و  هداد  رارق  دوخ  تینادرف  لیلد  تینادحو و  تیآ  قالطالا 

یتسه دوجو و  تبثم  دوخ  ادـخ  تاذ  یتسه  دوجو و  ینعی  هتابثا )  هدوجو   ) یهاوگ شتاذ  تینادـحوب  یهامبات  هم  زا  دنتـسه  همه  دـحاو 
قح دوجو  تابثا  رب  لالدتـسا  نیهارب  هلداب و  جراخ  زا  هک  تسین  يزاـین  سپ  تسا  دوخ  دوجو  رب  دـهاش  ناـهرب و  نیرتهب  دوخ  وا  تسوا 
لک نم  فشکا  فورعم و  لـک  نم  فرعا  ره و  اـب  لـک  نم  رهبا  رهاـظ و  لـک  نم  رهظا  شدوجو  هک  یلعا  ؤدـبم  یلاـعتقح و  هچ  دوـشب 

هروس هیآ 54  دیهـش  یـش  لک  یلع  هنا  کـبرب  فکی  ملوا  مرادـن .  دوخ  دوجو  تاـبثا  رب  لـیلد  دـهاش و  فرعمب و  زاـین  تساا  فوشکم 
هتاذب هتاذ  یلع  لد  نم  ای  تسا  منرتم  همغن  نیدـب  حابـص  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نیفراعلا  ناطلـس  هک  تسا  تهج  نیمهب  و  تلـصف . 

دوجولا فرص  ناونعب  ار  ادخ  تخانش  هک  یسک  اریز  تسوا  نتسناد  هناگی  دیحوت و  نامه  ادخ  نتخانـش  تفرعم و  ینعی  هدیحوت :  هتفرعم 
دهاوخن ود  ضحم  عقاو  ررکتی  ینثتی و ال  یشلا ال  فرـص  نال  تسین  ریذپررکت  دوجولا  فرـص  هک  دناد  یم  دوجو  لامک  لک  فرـص  و 

تسا هیلعفلا  هیتافصلا و  هیتاذلا و  تالامکلا  لک  هتقیقحلا و  طیسب  تمکح  ملع و  نانیشن  یـسرک  تفرعم و  نافرع و  لها  رظن  رد  قح  دوب 
هویح و تردـق و  ملع و  زا  دوجو  نوئـش  تـالامک و  ماـمت  تسا و  راد  ار  تیلعف  لاـمک و  بتارم  ماـمت  تسا و  لـصحت  لاـمک و  ماـمت  و 

لابق رد  مود  تسا و  دمـص  وا  هک  دنتـسه  وا  تینادـحو  رب  ناهرب  لیلد و  هدـحیلع  کی  ره  وا  لالج  لاـمج و  ءاـهب و  تیریخ و  تیرون و 
تـسا نآ  قح  دیحوت  ینعی  هتلزع .  هتنونیب  هتفـص ال  هتنونیب  زییمتلا  مکح  هقلخ و  نع  هزییمت  هدیحوت  درادن .  ضرف  روصت و  يدمـص  تاذ 

هک تسا  یتروص  رد  نیا  دوشن و  روصت  واا  يارب  یکراشم  چیه  هکیروطب  دوشب  يوسام  زا  اادـج  زیمتم و  هک  یـسانشب  يروطب  ار  قح  هک 
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دوجولا فرص  هچ  دشاب  یمن  روصتم  یکراشم  وا  يارب  هک  تسانعم  نیا  اریز  یـسانشب  لامکلا  مامت  دوجولا و  فرـصب  ار  وا  سدقم  تاذ 
صقنب و نیابت  نیا  هکلب  یلزع  نیابت  وحنب  دـشاب  قلخ  اب  تاذ  ماـمتب  نیاـبم  یلاـعت  قح  هک  تسین  يزییمت  زییمت  نیا  هاـگنآ  درادـن .  یناـث 
صقنب و تنونیب  یفـصو  تسا و  یتفـص  تنونیب  زا  دارم  هک  هتلزع  هتنونیب  ـال  هتفـص  هتنونیب  زییمتلا  مکح  دومرف  هک  تسا  نیا  تسا  لاـمک 

ةالصلا هیلع  یضترم  یلع  یلوم  ماظن  زجعم  مالک  ریسفت  يارب  نایب  کی  نیا  دنیوگ .  یلزع  ارنآ  هک  تاذ  مامتب  نیابت  وحنب  هن  تسا  لامک 
يارب زا  هکیوحنب  دـشاب  تیلظ  تلاـصا و  ناوـنعب  زیمت  هک  تسا  نیا  دـشاب  یم  یناـفرع  یـضرع و  رین  ناـیب  هک  نیا  قوفاـم  یلو  مالـسلا  و 
طبرلا هل  یـش ء  هکنیا  نودـب  ضحم  طبر  هلزنمب  ءایـشا  تادوجو  دـنامن و  یقاب  يزیچ  تیدـحا  لامج  وترپ  زجب  یتقیقح  هیناکما  تاـیوه 

لئاق هللااب  فراع  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  و  دـنراد .  یف ء  سکع و  لظ و  ناونع  هکلب  دنتـسین  قح  لاـیح  یف  ءایـشا  رگید  تراـبعب  دـشاب 
زا ینءاش  قح و  دوجو  زا  یهجو  هکنیا  ناونعب  رگم  درادـن  دوجوم  دوجو و  لـمح  قاقحتـسا  رگید  یـش ء  هچ  دـشاب  یم  دوجو  تدـحوب 
الا سب  تسا و  لاـعتم  قحب  رـصحنم  لالقتـسالاب  تاذـلاب و  دوجوم  نیارباـنب  سپ  دـشاب  یم  هیهولا  ياربک  تیدـحا  تیعمج  ماـقم  نوئش 

يالم هب  رهتـشم  دمحم  نیدلا  لالج  یمویق  فراع   ) دنـشاب یم  مادـعا  مکح  رد  همه  لالجلاوذ  نآ  يوسام  هچ  هللا  يوس  تاذـلاب  دوجوم 
يراز ینز  یم  همخز  وت  میگنج و  وچ  ام  تست  ام ز  زا  ادـص  میهوک و  وچ  ام  تستز  ام  رد  اون  میئان و  وچ  ام  دـیوگ ) ماـقم  نیا  رد  یمور 

ات ناج  ناج  ار  ام  وت  يا  میشاب  هک  ام  تافص  شوخیا  تست  ام ز  تام  درب و  تام  درب و  ردنا  میجنرطش  وچ  ام  ینک  یم  يراز  وت  ین  ام  زا 
دشاب داب  زا  نام  هلمح  ملع  ریـش  یلو  ناریـش  همه  ام  ام  یتسه  قلطم و  دوجو  وت  امن  اه  یتسه  میئاه و  مدع  ام  نایم  رد  وت  اب  میـشاب  ام  هک 

چیه چیه  درادن  دوخ  زک  فلا  وچ  چیپ  چیپ  ناهج  ردنا  میئا  هک  ام  داب  تسادیپان  هکنآ  يادف  ناج  داب  تسادیپان  ادیپ و  هلمح  مدب  مد 

مود تمسق 

هناـفراع و وا  تسا  هدوـب  صـالخا  سور  زا  ترـضحنآ  تداـبع  اریز  تداـبع  ثیح  زا  تـسا  نازیم  مالـسلا  ةالـصلا و  هـیلع  یـضترم  یلع 
زا ناگ  هدرب  يربنامرف  دننام  دشاب  خزود  منهج و  زا  سرت  فوخ و  زا  شتدابع  هک  هدوبن  نانچ  تسا  هدومن  یم  شتـسرپ  ار  ادخ  هناقـشاع 

صالخا زا  يراع  تدابع  نیا  هک  نآ  هبرـشا  همعطا و  روصق و  روح و  زا  ینامـسج  تاذـل  تشهب و  عمط  يارب  شتداـبع  اـی  ـالوم و  سرت 
تادابع هنوگنیا  هک  تسا  یهیدـب  دـنیامن و  یم  هفیظو  ماـجنا  ترجا  طرـشب  هک  تسا  نارودزم  ءارجا و  يربناـمرف  دـننام  عقاو  رد  تسا و 

وچ یگدـنب  وت  دـشابن .  راگدرورپ  لوبق  دروم  تاداـبع  زا  هوحن  نیا  هک  اـسب  هچ  تسین و  نآ  رد  تبرق  دـصق  هچ  تسا  صولخ  زا  یلاـخ 
ترـضح شریذپ  دروم  یهولا و  هاگرد  لوبقم  یتدابع  نآ  اهنت  سپ  دـناد  يرورپ  هدـنب  شور  دوخ  هجاوخ  هک  نکم  دزم  طرـشب  نامالغ 

رگید زیچ  ادـخ  برق  ادـخ و  زج  ادـخ  زا  تسا و  هدوب  ینابر  لامج  ءاقل  وا و  لاـصوب  بح  تهجب  ادـخب و  برق  تین  هب  هک  تسا  یبوبر 
میهاوخ یمن  يدصقم  تسود  زا  ریغ  تسود  ام ز   . ) دـیامن تدابع  ار  وا  اصلخم  اصلاخ و  دـنادب و  شتـسرپ  قحتـسم  ار  ادـخ  دـهاوخن و 

فالخ ( ) ار امـش  سودرف  تمعن  همه  ار و  ام  تسود  یهاوخ  هچ  هک  تمایقب  مدننکب  ریخم  رگ   ( ) ینازرا داب  وت  رب  دهاز  يا  تنج  روح و 
ةالصلا هیلع  قداصلا  لاق  نتـساک )  یلک  تسا  ینوزفا  نظ  نتـساوخ  ار  ادخ  ریغ  ادخ  زا  ( ) ادخ زج  ادخ  زا  دننک  انمت  ءایلواک  دوب  تقیقح 

موق ءارجالا .  ةدابع  کلتف  باوثلا  بلط  لجوزع  هللاودبع  موق  دـیبعلا .  ةدابع  کلتف  افوخ  لجوزع  هللا  اودـبع  موق  هثلث  دابعلا  نا  مالـسلا :  و 
هک تسا  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  نآ  و  ینیلک .  یفاک  لوصا  زا  ةدابعلا .  لضفا  یه  رارحالا و  ةداـبع  کـلتف  هل  اـبح  لـجوزع  هللاودـبع 
یف اعمط  كراـن و ال  نم  اـفوخ  کتدـبع  اـم  یلا   . ) تسا نیا  دوخ  دوبعم  هاگـشیپ  رد  شا  همغن  هکناـنچ  تسا  هللا  هجولاـصلاخ  شتداـبع 

زا تسیاـب  تسا و  یعقاو  تیدوـبع  تداـبع و  نازیم  مالـسلا  هـیلع  یـضترم  یلع  يرآ  کتدـبعف ) .  هداـبعلل  ـالها  کتدـجو  لـب  کـتنج 
رهب تروص  نیا  ریغ  رد  تسا  اتکی  يادـخ  شتـسرپ  یگدـنب و  زرط  نیا  تخومآ  ار  ادـخ  تدابع  رد  صالخا  صولخ و  ماقم  ترـضحنآ 

تـسا تمحر  همه  یتشذـگ  رگا  اوـه  تمحز ز  تسا  تمحز  همه  یتـسرپاوه  رگا  وـت  یتسرپادـخ .  هن  تـسا  یتـسرپاوه  دـشاب  يدـصق 
هک یلاخ  لهج  يدشن ز  ترمع  تشذگ  لهچ  تیآ ز  تسا  تیآ  همه  يراب  عنـص  لامکب  نیب  قح  مشچب  رگنب  رذـگب  غاب  رانکب  تمحر 
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تـسا تبحـص  همه  یلاـخ  فرح  ناـبز و  هک  نک  یگدـنب  راـک  همه  یتسرپادـخ  رگا  وت  تلفغ  تسا  تلفغ  همه  يراد  هچ  قـح  يوـکب 
یلوا هبترم  تسا :  یتاجرد  بتارم و  ار  نیقی  تسا و  ناقیا  يانعمب  نامیا  تسا .  نامیا  نازیم  مالسلا  هولصلا و  هیلع  یضترم  یلع  تبحص 
قیرط تسا .  نیقیلا  درب  ماقم  هعبار  هبترم  تسا .  نیقیلا  قح  ماقم  هثلاـث  هبترم  تسا  نیقیلا  نیع  ماـقم  هیناـث  هبترم  تسا .  نیقیلا  میلع  ماـقم 

نیقیلادرب ماقمب  لوصو  قیرط  تسا .  هیف  ینفم  رد  كالهتـسا  ءاـنف و  نیقیلا  قحب  لوصو  قیرط  تسا .  لـیلد  ناـهرب و  نیقیلا  ملعب  لوصو 
یلع يدـمآ  رد  ررغ و  زا  نیقیلا  دربب  رـشوب  نمل  یبوط  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  لاق  تسا .  ءانفلا  دـعب  ءاقب  نیولتلا و  دـعب  نیکمت 

ام ءاطغلا  فشک  ول  هدومرف  هک  تسا  ناـقیا  ناـمیا و  لـها  ریما  تسا  هدوب  هعبرا  بتارم  نیا  هبترم  یلعا  دـجاو  دوخ  مالـسلا  هیلع  یـضترم 
هدوب ینایع  يدوهش و  نامیا  ماقم  رد  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  دیازفین . ) یکدنا  نیقی  رب  دنرادرب -  نایم  زا  باجح  رگ   . ) انیقی تددزا 
مشچ یسح و  هدید  شدارم  هتبلا  منکیمن  تدابع  منیب  هن  ات  ار  ادخ  ینعی  هرا  مل  ابر  دبعا  مل  انا  دیامرفیم  هک  تسا  یضترم  یلع  نآ  تسا . 

 ( . نامیالا قیاقحب  بولقلا  هتئار  نکل  نایعالا و  هدهاشمب  نویعلا  هرت  مل  دیامرف :  یم  اذل  تسا  لد  مشچب  يدآ و  وف  هدید  هکلب  تسین  رس 
يور قشع  میلقا  هب  رگ  ینیب  نآ  تسا  یندیدان  هچنآ  ینیب  ناج  هک  نک  زاب  لد  مشچ  تسا .  هدورـس  وکین  یناحفـصا  فراع  فتاه  قحلا 
نایز يوج  رگ  مرفاک  یهد  قشع  هب  رگا  يراد  هچ  ره  ینیب  نایم  رد  شیباـتفآ  یفاکـشب  هک  ار  هرذ  ره  لد  ینیب  ناتـسلگ  قاـفآ  همه  يرآ 

هدینـشن هچنآ  ینیب  ناکمال  کلم  تعـسو  يرذگ  رد  تاهج  قیـضم  زا  ینیب  ناج  يایمیک  ار  قشع  قشع  شتآ  هب  رگا  يزادـگ  ناج  ینیب 
لد و زا  زرو  قشع  یکی  اب  ینیب  نایناهج  ناهج و  زا  یکی  هک  تدـناسر  یئاـجب  اـت  ینیب  نآ  تمـشچ  هدـیدان  هچنآ  يونـش و  نآ  تشوگ 
 . تسا يوقت  نازیم  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  وه  الا  هلا  هدـحو ال  وا  زج  تسین  چـیه  تسه و  یکی  هک  ینیب  نایع  نیقیلا  نیع  هب  ات  ناج 

و تسا .  هتفگ  یلمع  تمکح  رد  شا  هموظنم  باتک  رد  يراوزبس  يداهالم  یجاح  هلاتم  میکح  هکنانچ  تسا  یتاجرد  بتارم و  ار  يوقت 
نآ هجرد  یلعا  اصوصخم  هدوب و  يوقت  بتارم  مامت  دجاو  مالسلا  هیلع  یلع  ءاقللا  ریغ  وا  لح  وا  هتمرح  نم  یقتلا  بتارم  بوتلا  بتارمک 

نیقتم تاماقم  فاصوا و  رد  تسا  نیقتملا  یقتا  دوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا .  هلالج  لج  هللا  ءاقل  ریغ  زا  يوقت  نآ  هک  تسا  هدوب  راد  ار 
ماما زا  مامه  ياضاقت  لاوئس و  لابق  رد  هک  تسیئا  هفیرش  هبطخ  نیقتم  فصو  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  زین  تسا و  يرایـسب  تایا  نآرق  رد 
هشمق یهلا  میکح  ماقمیلاع  داتسا  نیقتملا . )  یل  فص   ) نینم ؤملاریما  ای  درک  ضرع  مامه  هغالبلا )  جهن   ) تسا هدومرف  نایب  مالـسلا  هیلع 

 . تسا نیا  رابررد  راعـشا  زا  یخرب  مامه  لاوئـس  علطم  رد  تسا .  هدومن  همجرت  مظن  رثن و  ناسلب  ار  هبطخ  مامت  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  يا 
هک دـندیمرآ  ناناج  يوک  رد  نوچ  هک  دـندیرپ  ناـج  نایـشآ  رد  نوچ  هک  ار  نت  ماد  مه  زا  دنتـسسگب  هک  ار  نمچ  ناـغرم  فاـصوا  وگب 

دندیمرآ ربلد  يوک  رد  نوچ  هک  دندیرب  لد  ناناج  ریغ  زا  نوچ  هک  دنتـسج  باتهم  بش  کیرات  نیا  رد  دـندرپس  لد  ربلد  لصو  رب  نوچ 
ار نانآ  هک  یلاصخ  وکین  شیارآ  دومن  یلامک  فاصوا  هب  ار  نانآ  هک  زیهرپ ) دـندرک  همه  زا  رای  زج  هک  زیربل  درک  ناشیا  قشع  ماج  هک  )

نانآ هک  دوشگب  راسخر  نآ  هدرپ ز  نارازه  دومنب  رای  لامج  ار  ناـنآ  هک  درک  نوبز  ار  نمـشد  يراوخنوخ  نینچ  درک  نود  سفن  فیرح 
هک دنـسپم  تفگ  ناناج  رهم  زج  ناجب  دنکفا  لد  رد  تبحم  ار  نانآ  هک  داد  ناشفنوخ  شقتارف  رد  یمـشچ  ود  داد  ناشن  یب  ناز  ناشن  ار 

يداتسوا دیشخب  قشع  ملعب  يدار  يداتسا و  هب  ار  نانآ 

موس تمسق 

شداهج مه  ترضح  نآ  هچ  تسا  هللا  لیبس  یف  دهاجم  مالسلا  هیلع  یلع  داهج .  ثیح  زا  تسا  نازیم  مالسلا  هولصلا و  هیلع  یضترم  یلع 
هدوب یهلا  ياضر  يدونـشوخ و  يارب  هللا و  هجول  اصلاخ  ود  ره  ینورد و  یلخاد و  نمـشد  اب  شداهج  مه  ینوریب و  یجراخ و  نمـشد  اب 

يالمب روهـشم  یناسارخ  یخلب  دـمحم  نیدـلا  لالج  یناـبر  فراـع  قحلا  و  تسا .  هتـشاد  لـمع  رد  صـالخا  تروص  ود  ره  رد  تسا و 
دنمان و ربکا  داهج  ار  داهج  نیا  ههک  سفن  اب  تسا  ترضح  نآ  داهجب  رظان  هک  تسا  يرابر  رد  راعـشا  يونعم  يونثم  باتک  رد  ار  یمور 

تـسد یناولهپ  ازغ  زد  لغد  زا  هزنم  ناد  ار  قح  ریـش  لمع  صـالخا  زومآ   ( ع  ) یلع زا  دـیوگ :  ـالم  نآ .  رکذ  ماـقم  نیا  رد  تسا  درومب 
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هاـم هک  یئور  رب  تخادـنا  ویخ  وا  یلو  ره  یبن و  ره  راـختفا  ع )   ) یلع يور  رب  تخادـنا  ویخ  وا  تفاتـش  دروآ و  رب  يریـشمش  دوز  تفاـی 
نیز زرابم  نآ  ناریح  تشگ  یلهاک  شیازغ  ردـنا  وا  درک  ع )   ) یلع نآ  تخادـنا  ریـشمش  نامز  رد  هاـگ  هدجـس  رد  وا  شیپ  درآ  هدـجس 

هچ زا  یتشارفا  زیت  غیت  نم  رب  تفگ  لحم  یب  محر  وفع و  دومن  زو  لمع  نیز  زرابم  نآ  ناریح  تشگ  یلهاک  شیازغ  ردـنا  وا  درک  لـمع 
ریشمش یب  هکنآ  تسوه ز  رارسا  نیا  هک  مناد  وگ  زاب  یتسیک  دناد  هک  دوخ  تورم  رد  یتسینابر  ریـش  تعاجـش  رد  یتشذگب  ارم  يدنکفا 

مشچ و ود  دوبن  ربخ  هک  ار  شوه  دشخب  حور  نارازه  دـص  هحئار  ياه  هیدـه  نیا  بهاو  هحراج  یب  تلآ و  یب  عناص  تسوا  راک  نتـشک 
نامز نیا  يدید  هچ  ات  راکش  شوخ  ضرع  زاب  يا  وگزاب  ءاضقلا  نسح  ءاضقلا  ءوس  زا  سپ  يا  ع )   ) یضترم یلع  يا  اشگب  زار  ار  شوگ 
هدید هچنآ  زا  وگاو  يا  همش  يا  هدید  لقع و  هلمج  هک  یلع  يا  هتخودرب  نارضاح  ياهمـشچ  هتخومآ  بیغ  كاردا  وت  مشچ  راگدرک  زا 
هتفات نم  رب  هچنآ  میوگب  ای  تسا  هتفای  تلقع  هچنآ  رگا  وت و  ای  درک  كاپ  ار  اـم  كاـخ  تملع  بآ  درک  كاـچ  ار  اـهناج  تملح  غیت  يا 

هارب درآ  رتدوز  ار  ناوربش  هام  صرق  دـیآ  تفگ  رد  رگا  کیل  نابز  یب  رب  نوچ  رون  یناشفیم  ناـهن  يراد  نوچ  تخاـت  نم  رب  وت  زا  تسا 
يا شاب  زاب  ار  ملح  باتفآ  یئاعـش  نوچ  ار  ملع  هنیدم  نآ  یباب  وت  نوچ  ایـض  ردنا  ایـض  دش  دـیوگب  نوچ  امنهر  دـشاب  وچ  نتفگ  یب  هام 
هاش ریگ  اقنع  زاب  يا  وگ  زاب  دحا  اوفک  هل  ام  هاگراب  دـبا  ات  تمحر  باب  يا  شاب  زاب  بابل  ردـنا  روشق  وت  زا  دنـسر  ات  باب  يایوج  رب  باب 

منزیم قح  یپ  زا  غیت  نم  تفگ  تسیک  راک  نداد  تسد  ار  اـهدژا  تسیچ  تمحر ز  نیا  رهق  لـحم  رد  هاپـس  اـب  یندوخب  نکـشا  هاپـس  يا 
رد تیمر  زا  تیمر  ام  باتفآ  هدننز  نآ  مغیت و  وچ  نم  اوگ  دـشاب  نم  نید  رب  نم  لعف  اوه  ریـش  متـسین  مقح  ریـش  منت  رومام  هن  مقح  هدـنب 

هیاس لاتق  رد  هتشک  هن  منادرگ  هدنز  لاصو  ياهرهگ  رپ  مغیت  وچ  نم  متشاگنا  مدع  نم  ار  قح  ریغ  متشادرب  هرز  نم  ار  دوخ  تخز  بارح 
ربص و مهوک ز  مین  هک  ارم  غیم  درب  یک  اج  زا  داب  ارم  غیت  رهوگ  دـشوپن  نوخ  باجح  ار  وا  متـسین  نم  مبجاـح  باـتفآ  میادـخدک  نم  ما 
رو تسوا  داینب  نم  یتسه  مهوک و  زار  لها  وا  دوبن  هک  ار  وا  درب  زآ  داب  توهـش  داب  مشخ و  داب  داب  دنت  دـیابر  رد  یک  ار  هوک  داد  ملح و 

مـشخ تسا  هدز  ممـشخ  ندرگ  مملح  غیت  نم  لیخ  رـس  دحا  قشع  زج  تسین  نم  لیم  دـبنج  هن  وا  دایب  زج  تسوا  داب  مداب  هاک  نوچ  موش 
ازغ ردنا  یتلع  دمآ  رد  نوچ  بارتوب  متسه  هچرگ  متـشگ  هضور  بارخ  دش  مفقـس  هچرگ  مرون  قرغ  تسا  هدمآ  تمحر  وچ  نم  رب  قح 
دوب دیآ  کسما هللا  هک  ات  نم  دوج  دیآ  هللااطعا  هک  ات  نم  ماک  دیآ  ضغبا هللا  هک  ات  نم  مان  دـیآ  هللا  بحا  ات  ازـس  ندرک  ناهن  مدـید  ار  غیت 

داهتجا تسین ز  دید  زج  نامگ  لییخت و  تسین  تسین  دـیلقت  منکیم  هچنآ هللا  سک و  نآ  نم  مین  ما  هلمج هللا  سب  هللااطع و  نم هللا  لخب  نم 
هب میوگیم  تسپ  تسین  يوج  ردنا  ياجنگ  ار  زحب  تسین  يور  نتفگ  قلخ  اب  نیا  زا  شیب  ما  هتسب  قح  نماد  رب  نیتسآ  ما  هتـسر  يرحت  زو 
نم يور  رب  یتخادنا  ودخ  نوچ  ناولهپ  يا  دربن  ماگن  هب  هک  ناوج  نآ  اب  نینموملاریما  تفگ  لوسر  راک  دوب  نیا  دوبن  بیع  لوقع  هزادـنا 

ات وا  لد  رد  دیدپ  دش  يرون  دینشب  نیا  ربگ  اور  دوبن  قح  راک  زدنا  تکرـش  اوه  یمین  دش و  قح  رهب  مین  نم  يوخ  دش  هبت  دیبنج و  سفن 
يا هدوب  وزارت  ره  هنابز  لب  يا  هدوب  وخ  دـحا  يوزارت  وت  متـشادنپ  رگد  یعون  ار  وت  نم  متـشاکیم  اـفج  مخت  نم  تفگ  دـیرب  شراـنز  هک 
ملح غیت  ار  قلح  نیدنچ  غیت  زا  دیرخاو  ار  قلخ  نیدنچ  ملح  غیت  هب  وا  نم  زارفارس ز  مدید  ار  وت  نم  نم  هک  ار  تداهـش  نم  رب  نک  هضرع 
هیلع یـضترم  یلع  نازیم  نآ  رد  صـالخا  لاـمعا و  شجنـس  يارب  دـش  مولعم  هک  لاـح  رتزیگنا  رفظ  رکـشل  دـص  لـب ز  رتزیت  نهآ  غیت  زا 

لاعفا و قالخا و  نامیا و  داقتعا و  زا  هیناسنا  هیلامک  نوئش  مامت  رد  ار  دوخ  لامعا  هک  تسا  نامیا  لها  ناناملسم و  مومع  رب  تسا  مالسلا 
زا هتخانش  هوسا  نازیم و  ار  راوگرزب  نآ  هداد و  رارق  دوخ  لمع  یملع و  قشم  رس  ار  ترضحنآ  لامعا  هدیجنـس و  قح  نازیم  نیا  اب  لامعا 

یعقاو قادـصم  هک  تسا  تروص  نیا  رد  و  دـننادب .  نایتالا  مزـال  ضرف و  دوخ  رب  ار  ترـضح  نآ  يوریپ  تیعبت و  تباـب  ره  تهج و  ره 
اراد و ار  ندوب  هعیـش  تامالع  فاصوا  بوسحم و  قح  نیبرقم  زا  هللا و  نید  راـصنا  هللا و  بزح  دادـع  رد  هدوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  هعیش 
 . دوب دهاوخ  تیالو  يدیحوت و  تفرعم  هجرد  هبترم و  ردقب  یبیصن  هرهب و  میسنت  بارـش  زا  هدوب و  تشهب  رد  یعیفر  خماش و  ماقم  دجاو 

بعکل لاق  لجر  نع  هماعلا  بتک  نع  القن  هبتک  ضعب  یف  یناحبـسلا  هرـس  هللا  سدـق  یناـشاکلا  ضیفلا  نسحم  ـالم  یناـبرلا  هتمـالع  لاـق 
یلا هنید  راصنا  هللا و  بزح  مهنا  لزنملا  هللا  باتک  یف  مهتفـص  دجا  ینا  لاقف  هتعیـشلا  هذه  بلاط  یبا  نب  یلع  هتعیـش  یف  لوقت  ام  رابحالا 
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هللا اهبهو  نیع  امینست  ناف  مه  ریغ  اهنم  برشی  مینست ال  اهل  لاقی  نیع  کلت  موتخملا و  قیحرلا  نم  نوبرـشی  راربالا  نوبرقملا  مه  لاق و  نا 
نانجلا لفـسا  یلا  لیـست  نیع  لک  شرعلا و  هتمئاق  تحت  نم  جرخی  مالـسلاامهیلع  یلع  هتجوز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تنب  هتمطافل 

نم نوقسی   ) لجوزع هللا  لوق  کلت  هئابحا و  مالـسلا و  هیلع  یلع  هتعیـش  مه  هتنجلا و  لها  هتـصاخ  اهنم  برـشی  نییلع  یلا  منـست  نیع  اهناف 
یلا 28 هیآ 25  نییفطم  هروس  نوبرقملا  اهب  برشی  انیع  مینست  نم  هجازم  نوسفانتملا و  سف  انیتلف  کلاذ  یف  کسم و  هماتخ  موتخم  قیحر 

یلجر زا  دنکیم  لقن  هماع  بتک  زا  دوخ  هسیفن  بتک  زا  یخرب  رد  هرـس  سدـف  یناشاک  ضیف  نسحم  الم  ینادمـص  ققحم  ینابر و  همالع 
نم تفگ  وا  باوج  رد  رابحالا  بعک  مالسلا .  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  هعیش  قح  رد  یئوگیم  هچ  رابحالا  بعک  زا  دومن  لاوئس  هک 

قادصم ناشیا  لاق و  نا  یلا  دنشاب  یم  هللا  نید  راصنا  هللا و  بزح  قادصم  ناشیا  هک  لزنملا  هللا  باتک  رد  ار  ناشیا  تفص  فصو و  متفای 
ناییعـش زا  ریغ  دوش و  یم  هتفگ  مینـست  نآب  هک  تسیئا  همـشچ  نآ  موتخم و  قیحر  بارـش  زا  تشهب  رد  دنـشون  یم  هک  دنراربا  نیبرقم و 
دنوادخ سدقا  تاذ  هدومرف  اطع  هدیشخب و  ارنآ  هک  تسئا  همـشچ  مینـست  نیا  دروخب و  بارـش  نآ  زا  درادن  قح  یـسک  مالـسا  هیلع  یلع 

مینست همشچ  نیا  مالسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  هجوز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  رتخد  ع )   ) همطاف ترـضحب  لاعتم 
تشهب نییاپ  لفسا و  تمسب  دراد  نالیس  شبارش  تشهب  رد  همـشچ  ره  تسالعا  قفا  رد  تسا و  یهولا  شرعلا  هتمئاق  تحت  زا  شجورخ 

لها زا  ناصاخ  صتخم  مینست  بارـش  نیا  و  تسا .  نییلع  یلعا  ملاعب  شنالیـس  تسا و  الابب  ور  شریـسم  هک  مینـست  بارـش  همـشچ  رگم 
هدومرف هک  لجوزع  يادخ  لوق  تسا  نیاب  رظان  و  دنـشاب .  یم  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  نابحم  نایعیـش و  نامه  ناشیا  هک  تسا  تشهب 

قوش و هب  دیاب  يدبا  ینامداش  تمعن و  نیا  رب  نالقاع  دنا و  هدرک  رهم  کشمب  هک  دنناشون  وهمب  رس  بارش  اهنآ  هب  یتشهب  هدکیم  نایقاس 
هللا انقزر  دنشون :  یم  بارش  نآ  زا  یهلا  نابرقم  ارصحنم  هکیئا  همشچرس  زا  تسالاب  ملاع  زا  بان  بارش  نیا  عبط  بیکرت  دنشوکب  تبغر 

نیمیلا و باحصال  جزمی  افرـص و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هب  رـشی  هتنجلا  لها  فرـشا  مینـست  مالـسلا  هیلع  رقابلا  لاق  هللاءاشنا  مکایا  و 
هدنفاکش هک  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  هر )   . ) یناشاک ضیف  نسحم  الم  همالع  نیقیلا  ملع  سیفن  باتک  زا  هتنجلا .  لها  ریاس 
ياهبارش نیرتیلاع  نیرترب و  نیرتفیرش و  مینـست  بارـش  تسا :  هدومرف  مینـست  بارـش  فیـصوت  فیرعت و  رد  تسا  نیرخآ  نیلوا و  مولع 
یفطـصم دـمحم  ترـضح  لسرلا  ءایبنالا و  متاخ  لک  لقع  صوصخم  شبان  صلاخ و  فرـص و  یمینـست  بارـش  نیا  تسا .  تشهب  لها 

دنراد مهس  بان  بارش  نیا  زا  مه  ترضحنآ  نیسدق  ءایـصوا  موصعم  ماما  هدزاود  راهطا  همئا  تارـضح  هتبلا   . ) تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نیمی و باحص  اب  ار  شجوزمم  هکلب  دنرادن  مهس  نارگید  یلو  دنراد  مهس  بان  بارش  نیا  زا  مه  ترضحنآ  دناردن  مهـس  نارگید  یلو 

ملع مسجت  تروص  مینـست  همـشچ  تمکح  ملع و  شرع  نانیـشن  یـسرک  تفرعم و  ناـفرع و  لـها  دزن  رد  یـشرع  قیقحت  دـنهدیم .  راربا 
هیتافـص هیئامـسا و  بتارم  دـیحوت و  هبترم  یلع  اب  تسا  یقیقح  صلاخ  ملع  ینعی  تسا  یـصاوخلا  صلاخ  صخا  دـیحوت  صلاخ  یقیقح 

تیدحا ترضح  زا  دعب  هچ  تسا  هیدمحم  تقیقح  هک  تسا  یلک  لقع  رد  نآ  هیلامک  هبترم  یلعا  هک  هیرهق  هیفطل و  زا  هیلامج و  زا  هیهلا 
نیا هکیروطنآ  تسا .  نیملاـعلا  بر  هوـلج  نیلوا  نیتـسخن و  رواـص  هک  تسا  لـک  لـقع  قـالطالا  یلع  تادوـجوم  فرـشا  هتمظع  تلج 

قامعا هب  زین  اهنآ  دـندحاو و  رون  زین  تینارون  ماـقم  رد  ع )   ) راـهطا همئا  هتبلا  دنـسر  یمن  نارگید  دـسریم  قیاـقح  قمعب  هسدـقم  تقیقح 
هدزن فرح  یـسک  اب  شلقع  ماقم  هنکب  شرمع  مامت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لک  لقع  تبترم  یمتخ  ترـضح  دنـسریم .  قیاـقح 

ره قیـال  هیقیقح  مولع  هکنیا  ظاـحلب  طـق  هلقع  هنکب  ساـنلا  ملک  اـم  ص )   ) هللا لوـسر  نا  يور  عـمجلا  یف  و  تسا .  هتفگن  نخـس  تسا و 
نوچ تسا و  ینعم  ملاع  زا  تسا  لـک  لـقع  صوصخم  هک  یقیقح  ملع  نیا  سپ  داد ) ناوت  یمن  هچب  هب  هک  یئاذـغ  لـثم  تسین (  یجازم 
متاخ ترـضح  صوصخم  تسا  یقیقح  ملع  صلاخ و  يانعم  نآ  تروص  هک  مینـست  بارـش  نیا  اذل  دراد  یتروص  یئانعم  ره  ترخآ  رد 
مـسج ترخآ  رد  درکیم  اـیند  رد  ار  یقیقح  صلاـخ  ملع  نآ  كاردا  متاـخ  ربمغیپ  حور  هکیروطناـمه  اذـل  تسا  یفطـصم  دـمحم  ءاـیبنا 

نیـسیدق ترتع  مرکا و  ربمغیپ  صوصخم  تسا و  رو  هرهب  تسا  یقیقح  ملع  ناـمه  تروص  هک  مینـست  بارـش  نیا  زا  مه  ربـمغیپ  فیرش 
لزلزت یبوبر  عقص  زا  هک  یهلا  یقیقح  ملع  روط  نیمه  دسر  یمن  تشهب  نیمزب  دش  يراج  شرع  زا  هک  مینست  بارـش  تسا .  ترـضحنآ 
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همالـس هللا و  تاولـص  تسا  ترـضحنآ  نیـسیدق  ترتع  هبیط  حاورا  يدمحم و  لماک  حور  صوصخم  هکلب  دسر  یمن  ماسجا  نیمزب  دنک 
 : تسا نیا  شعلطم  هک  دیـسر  هدـنراگن  هدـنب  نیا  رظنب  یلزع  یـسدق ،   ) ظفاح باـتک  رد  هتیقوذ )  هتفیطل   . ) ادمرـس ادـبا و  ـالزا و  مهیلع 

نکمم دشابن ) رثوک  رد  هک  روخ  یبارش  ام  هناخمخ  رد  خیش  يا  ایب   ) دشابن رغاس  زجب  تتسد  رد  هک  دشابن  رتشوخ  نآزو  لگ  دمآ  شوخ 
فیرعت و هب  هجوت  اـب  یلو  دـشابن .  دوجوم  رثوک  رد  هک  تسا  یبارـش  هچ  نآ  هکنیاـب  دـشاب  بجعت  ثعاـب  تیب  نیا  یـضعب  رظن  رد  تسا 

نیا نآرق  ظفاح  بیغلا  ناسل  میئوگب  هکنیا  طرشب  دوش  یم  تیب  نیا  زا  بجعت  عفر  تسا  تشهب  هبرشا  فرشا  هک  مینست  بارش  فیـصوت 
نابز زا  ار  تیب  نیا  منرتم و  همغن  نیدب  ترـضح  نآ  نیـسیدق  ترتع  تبترم و  یمتخ  ترـضح  ناسل  زا  هکلب  هتفگن  دوخ  ناسل  زا  ار  تیب 

رتهب و مینـست  بارـش  هچ  تسا  تقیقح  نایب  عقاو و  نیع  هتفگ  نیا  هک  تسین  يا  ههبـش  تروص  نیا  رد  تسا و  هدورـس  ناـنآ  ناـیب  زجعم 
 . متغا وذخ  دـسر  یمن  رظنب  رگید  هیجوت  دـیامنب  تیب  نیا  زا  بجعت  عفر  هک  یهیجوت  هیقوذ  هفیطل  نیا  زج  تسا و  رثوک  بارـش  زا  رتیلاع 

مود لیبجنز و  تبرش  همشچ  یکی  دشاب .  یم  دنتسه  قیقح  هللادابع  هک  نیبرقم  نیقباس و  صوصخم  هک  تسا  تشهب  رد  رگید  همشچ  هس 
و یلاعت :  هلوق  یلوالا  تسا .  نآ  هب  رظان  ثالث  تایآ  نیا  ناسنا  هروس  رد  هکنانچ  تسا  روهط  بارش  همشچ  موس  روفاک و  تبرش  همشچ 

هیآ رد  هیآ 21 .  اروهط .  ابارش  هبر  مهاقـس  هثلاثلا و  هیآ 17 و 18 .  الیبسلس .  یمـست  اهیف  انیع  هب  الیبجنز  اهجازم  ناک  اساک  اهیف  نوقـسی 
و دنمان .  شلیبسلس  هک  تسیا  همشچ  اجنآ  رد  دنناشونب  اهنآب  تسا  نیگآ  رطع  مرگ و  لیبجنز  نوچ  شعبط  هک  یبارش  اجنآ  هدومرف  یلوا 
هک یئاراوگ  همـشچرس  زا  تسا  روفاک  نوچ  نآ  عبط  هک  دنـشون  یبارـش  زا  تشهب  رد  ملاـع  ناراـکوکین  راربا و  هک  هدومرف  هیناـث  هیآ  رد 

بارـش اهنآب  ناشیادـخ  هدومرف  هثلاث  هیآ  رد  و  دوش .  یم  يراج  دـنهاوخ  اجک  ره  ناشدوخ  رایتخاب  هک  دنـشون  یم  ادـخ  صاـخ  ناگدـنب 
روفاک و تبرش  یـضعب  هب  لیبجنز و  بارـش  یخرب  هب  تشهب  هب  دورو  ءادتبا  رد  ار  تشهب  لها  ارچ  هک  تسناد  دیاب  لاح  دناشونب .  روهط 

قباطم هبرشا  نیا  هکنیا  هب  رظن  دنا  هتفگ  تمکح  شرع و  نانیشن  یـسرک  تفرعم و  نافرع و  لها  دنناشون .  روهط  بارـش  رگید  هلـسلس  هب 
سپ تسا  جوزمم  طبترم و  هیونعم  هیحور  تاهج  اب  ترخآ  هینامسج  داوم  تسا و  هدش  ایهم  هدامآ و  یناسنا  یحور  تالاح  حور و  جازم 
یمرگ اب  بسانم  تسا .  مرگ  تبحم  جازم  دنتسه و  نیهلا  تبحم  لها  نیبرقم  نوچ  اذل  تسا .  حور  جازم  بسانم  تشهب  رد  هیذغت  نیدب 
شتآ عبطب  یلیبسلـس  بارـش  یقاس  هدب  دشاب .  ناشیا  قاذم  میالم  لاح و  لکاشم  ات  دـنهد  یلیبجنز  تبرـش  اهنآب  تهج  نیدـب  سپ  تسا 

میلـست اضر و  ماقم  ياراد  نیبرقم  نوچ  مود  اما  تسا  رارـش  ابهـص  نآ  زا  اهناج  رد  هک  تسا  راـی  قشع  جازم  ار  یم  نآ  هک  یلیبجنز  بآ 
درس و هک  تسا  روفاک  ناشیا  قاذم  میالم  دننکاس  دراب و  اضر  لها  تسا و  هنینامط  نوکـس و  تدورب و  میلـست  اضر و  تعیبط  دنتـسه و 

اما شلاصو  زا  دریگ  مارآ  ات  هک  شلامج  روفاک  هد ز  یبارـش  ار  ام  روش  رپ  لد  نیا  زاس  کنخ  ار  ام  روفاک  یمم  یقاس  هدب  تسا .  کنخ 
لد رد  ار  ادـخ  قشع  بح و  طـقف  دـنا و  هدرک  نوریب  دوخ  لد  زا  ار  یبقع  اـیند و  بح  دـنراد و  ادـخب  صلاـخ  تبحم  نیبرقم  نوچ  موس 

هکناـنچ دـنناشونب  روهط  بارـش  ناـشیاب  هک  دراد  بساـنت  ناـشیا  حور  جازم  سپ  دنتـسه  دـنوادخ  ياوساـم  زا  رهطم  عقاو  رد  هک  دـنراد 
یسک تدحو  فرص  یم  یسربط .  نایبلا  عمجم  قیاقح  زا  هللاوس .  یش  لک  نع  مه  رهطی   ) هک دومرف  قیاقح  فشاک  قداص  ماما  ترضح 

هک راگن  تروص  نسح  رب  هنتف  نانچ  لغتشم  ناهج  زا  بیبح  رکذب  لعتشم  ناجب  ناناج  يادوسب  درک  شومارف  یبقع  ایند و  هک  درک  شون 
تـسین علطم  سک  هک  ناشدرک  اود  وراد  هب  دیاشن  هتخیر  یم  هک  یقاس  تسم  انچ  هتخیرگب  قلخ  زا  قح  دایب  راک  دنرادن  تروص  نسح  اب 

زین ناسنا  هروس  ارنآ  هک  یتا  له  هروس  هک  دـنامن  هتفگاـن  شورخ  رد  یلب )  اولاـق   ) داـیرفب شوگب  ناـشنانچمه  لزا  زا  تسلا  ناـشدرد  رب 
مالـسلاامهیلع نینـسح  هک  تسا  نیا  شا  همدـقم  تسا .  هدـش  لزان  مالـسلا  مهیلع  تمـصع  تیب  لها  قح  رد  ینـس  قافتاب و  دـنا  هدـیمان 

درادب و هزور  زور  هس  دنبای  افش  رگا  هک  درک  رذن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  رمالا  بسح  مالـسلا  هیلع  یلع  دندش  ضیرم 
دمآ هناخ  رد  رب  يریـسا  موس  بش  یمیتی  مود  بش  يریقف  لوا  بش  دنتفرگب  هزور  همه  دـنتفای  افـش  نوچ  دـندرک  رذـن  مه  هضف  همطاف و 

میتی و موس ك مود و  بش  دـندرک و  راطفا  بآ  هب  دوخ  دـنداد و  ادـگب  ار  ناشیاذـغ  نارگید و  رب  ادـگ  ماعطا  رد  دنتـسج  تقبـس  اـهنآ 
تقبس بش  هس  نآ  رد  دنداد و  اهناب  ار  ناشنان  بش  هس  ره  راطفا  يارب  دوب و  وج  نان  يرادقم  هک  ار  دوخ  ماهس  زاب  هناخ  رد  دمآ  يریـسا 
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دش لزان  هیآ  اذل  دندرک  راطفا  بآ  هب  بش  هس  ره  دندرک و  ربص  یگنـسرگ  زور  هس  رد  دنداد و  جرخب  ار  ادخ  تبحم  ترارح  دنتـسج و 
تبرـش اهنآ  هب  مه  ام  لمع  نیا  لباقم  رد  زور  هس  نیا  دـندرک  ربص  نوچ  میدرک و  اـطع  اـهنآب  یلیبجنز  تبرـش  ماـعطا  نیا  ضوع  رد  اـم 
نوفاخی رذنلاب و  نوفوی  دش  لزان  هیآ  داد و  رارق  حدم  دروم  دوب  هللا  هجول  اصلاخ  هک  ار  اهنآ  لامعا  لاعتم  دنوادخ  میدومرف و  اطع  روفاک 

هیآ اروکش  ازج و ال  مکنم  دیرن  هللا ال  هجول  مکمعطن  امنا  اریسا .  امیتی و  انیکسم و  هبح  یلع  ماعطلا  نومعطی  و  اریطتـسم .  هرـش  ناک  اموی 
راهنا نسآ و  ریغ  ءام  نم  راهنا  اهیف  نوقتملادـع  یتلا و  هتنجلا  لثم  یلاعت :  هللا  لاق  هتنجلا )  یف  هتعبرالا  راهنالا  یف   . ) ناسنا هروس  یلا 9   7
رگید رهن  راـهچ  تشهب  رد  هیآ 15 .  دـمحم  هروس  زا  یفـصم  لسع  نم  راـهنا  نیبراـشلل و  هذـل  هرمخ  نم  راـهنا  همعط و  ریغتی  مل  نبل  نم 

بآ یکی  تسا  هدومرف  ایهم  هدامآ و  ار  هیراـج  راـهنا  ناـنآ  لاـح  بساـنت  هب  تسا و  هداد  هدـعو  نیقتم  هب  ار  نآ  لاـعتم  يادـخ  هک  تسا 
طقف هک  تسا  ماوع  مدرمب  عجار  بآ  اما  بان .  بارـش  ینعی  تسا  رمخ  يرگید  یفـصم و  لسع  یکی  صلاـخ و  ریـش  يرگید  صلاـخ و 

ار هیلک  یناعم  تالوقعم و  زا  يرادقم  هک  تسا  رتالاب  هقبط  هب  عجار  ریـش  اما  دنیامنیم و  كرد  ار  هیئزج  یناعم  تالیختم و  تاسوسحم و 
نیققحم هک  اناد  هک  مدرم  زا  ایلع  هقبط  هب  عجار  لسع  اما  و  دنیامن .  یمن  كرد  ار  قیاقح  ملاع  رارـسا  ضماوغ و  یلو  دنیامن  یم  كاردا 

زا تسمرس  هک  تسا  یصاوخلا  صاخ  دیحوت  لها  هب  عجار  رمخ  اما  و  دنا .  هدیـسر  تیناسنا  ماقم  تقیقحب  هک  دنتـسه  قیاقح  مولع و  رد 
و نیبراش .  هصوصخم  هذـلب  تسا  نیبراشلل  هذـل  تسا  قح  ریغ  زا  رکـس  یتشهب  رمخ  رثا  دـنا و  هدیـسر  هللا  یف  ءانف  ماـقمب  قح و  تاـیلجت 

یم نآ  ار  نید  ربهار  نآ  ارلد  نزهار  نآ  ار  نیـشیپ  رغاس  نآ  نک  رپ  ناج  یقاس  يا  یمور :  يالم  یناـبر  فراـع  تسا  هتفگ  یلاـع  قحلا 
تما رم  يروصنم  هداب  نیو  ار  یسیع  تما  رم  يروگنا  هداب  نآ  ار  نیب  ادخ  مشچ  رم  ششوج  دنک  رومخم  دزیمایب  حور  اب  دزیخ  لد  هک ز 
زگره مرخ  دنکن  ارلد  مدکی  زجب  هداب  نآ  ار  نیا  یشچن  زگره  ار  مخ  نآ  ینکشن  ات  هداب  نیا  زا  تساهمخ  هداب  نآ  زا  تساهمخ  ار  نیسای 
دـشاب رگا  تلاح  نیا  ار  نیرز  رغاس  نیا  اداب  ادـفب  مناج  رز  نوچ  دـنک  وت  ناج  رغاس  نیا  زا  هرطقکی  ار  نیک  دـشکن  زگره  ار  مغ  دـشکن 

هکراـبم تاـیآ  قباـطم  گرزب  رهن  راـهچ  نیا  دـش  هتفگ  یـشرع  رین  قیقحت  ار  نیلاـب  رتـسب و  وا  دزادـنا  رب  هکنآ  وک  دـشاب  رحـس  هب  بلغا 
لاح تسا .  یتشهب  رمخ  رگید  رهن  کی  یفـصم و  لسع  رهن  کی  همعط و  ریغتی  مل  هکیریـش  رهن  کـی  صلاـخ و  بآ  رهن  یکی  هروکذـم 
دیاب الوا  میئامنب .  يا  هراشا  نآ  رارـسا  هب  قیقحت و  همـشچ  راهچ  رهن و  راهچ  نیا  تابـسانم  روحم  يرتحـضاو  یملع  نایب  اـب  میهاوخ  یم 

هبرـشا ندروخ  دوشن  تیاعر  نآ  هبرـشا  ندروخ  رد  بسانت  ریغ  اـی  بساـنت  هک  تسین  اـیند  ملاـع  لـثم  تشهب  ترخآ و  ملاـع  هک  تسناد 
تایقالخا و تابـسانم و  يور  یتشهب  يورخا و  ياه  یندـیماشآ  اـه و  یندروخ  ماـمت  هکلب  تسا  لاـحم  ترخآ  رد  جازم  بساـنت  نودـب 

ایند بآ  نکل  تانوکم  رد  تسا  تایح  هدام  بآ  الوا  تشهب  رد  صلاخ  بآ  بآ .  اما  دـشاب .  نیا  ریغ  دـناوت  یمن  هک  تسا  للع  هلـسلس 
ریغ ءام   ) هک یتشهب  ءام  نکل  تسا  رتمک  ای  رتشیب و  ای  لاسکی  ار  راجـشا  تخرد و  دـهدب  ماود  یلیخ  ایند  بآ  دـشخب  یمن  يدـبا  تاـیح 

رد هکنیا  يارب  تسا  اـیند  نیمه  كاـخ  زا  هتـشرس  یترخآ  ره  یتـشهب و  ره  ندـب  تسا  یگـشیمه  هکلب  دراد  يدـبا  تاـیح  تسا  نسآ ) 
هلقتـسم هلاسر  ار  فلوم  دـنناسریم و  لماکتب  دـنرادیم و  رب  ار  كاخ  نیمه  هچ  میتسه  ینامـسج  داعمب  لئاق  میراد  اـم  هک  يا  هقح  هقیرط 

كاخ یلو  تسا  ملاع  نیا  كاخ  زا  یتشهب  ندـب  لصا  سپ  نافرع )  ناهرب و  نآرق و  رظن  زا  ینامـسج  یناحور و  داعم  تابثا  رد   ) تسیئا
یتشهب بآ  دیاب  سپ  دشاب  هتـشاد  يرگید  رـس  رگم  تسین  یگـشیمه  دـشاب  یقاب  یعیبط  ياوق  تحت  رد  هچ  ره  دـشاب و  هچ  ره  ملاع  نیا 

بآ هک  نیمه  ایند  ياهبآ  اـب  یتشهب  بآ  نیا  قرف  سپ  درادـهگن  دـبالا  یلا  ار  ندـب  نیا  اـت  دـسرب  ندـب  نیا  هشیرب  تشهب  بآ  دروخب و 
هک تسا  نیا  درادیم .  هگن  هدنیاپ  هدنز و  دبالا  یلا  دشخب و  یم  يدمرس  يدبا و  تایح  یتشهب  بآ  یلو  دشخب  یمن  يدبا  تایح  يویند 
زا رهن  اما  دراد .  ار  یتایح  رثا  نیا  هک  نسآ  ریغ  ءام  نم  دـش  رکذ  راهنا  لوا  رد  یتشهب  بآ  نیا  اذـل  تسا  ءایـشا  همه  رب  مدـقم  بآ  نوچ 

تبـسن اما  تسا  هدـش  زاب  ریـش  زا  هدـش و  گرزب  ایند  رد  هچ  رگا  ناسنا  هک  تسا  نیا  وا  یعیبط  تلع  تسا  هزیکاپ  صلاخ و  ریـش  هک  نبل 
هک مه  اجنیا  تشاد  مزال  ریـش  دـمآ  ایندـب  هک  ردام  محر  زا  هکیروطنامه  دراد و  مزال  لماکت  تیبرت و  تسا و  هزاـت  لـفط  ترخآ  ملاـعب 

نم و ؤم  نوچ  یفـصم  لسع  نم  رهن  هک  لسع  اما  دنک .  لوانت  ریـش  دیاب  اذل  دراد  مزال  ریـش  ترخآ  ياضفب  دمآ  دش و  ترخآ  رد  دلوتم 
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یهلا هاگـشیپ  رد  دوخ  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  دیـس  ترـضح  تسا .  هدوب  نیریـش  یهلا  رکذب  هشیمه  ایند  رد  شا  هقئاذ  نامیا  لها 
توالحب نم  ؤم  هقئاذ  نوچ  سپ  ناشچب .  ار  دوخ  رکذ  ینیریش  توالح و  نمب  ایادخ  ینعی  كرکذ  هوالح  نم  ینقذا  یهلا  درکیم  ضرع 

دوش بلقنم  ددرگرب و  ترخآ  رد  دیاب  يونعم  توالح  نیا  اذل  دوش  یم  مسجم  تروصب  یئانعم  ره  ترخآ  رد  تسا و  سونام  ادخ  رکذ 
زا ار  ناسنا  هک  تسا  نیا  یتشهب  رمخ  رثا  رمخ  اما  رهاظ .  اب  نطاب  قباطت  تروص و  اب  ینعم  قباطت  باـب  زا  یمـسج و  يروص و  توـالحب 
زا ار  ناسنا  دروآ و  یم  هللا  ریغ  نع  رکـس  يورخا  رمخ  اما  درکیم  لفاغ  ادـخ  زا  ار  ناسنا  هک  يویند  رمخ  سکعب  دـنکیم  لـفاغ  ادـخ  ریغ 

صاـخ بارـش  تسوا  صوصخم  اذـل  تسا  هتـشاد  يونعم  رکـس  کـی  اـیند  رد  یعقاو  دـحوم  یقیقح و  نم  ؤم  دـنکیم .  عطقنم  ادـخ  ریغ 
رد هن  دومرف و  بآ  رد  هن  ار  نایب  نیا  هک  تسا  نیا  تسا  تذل  نیا  زا  رتالاب  تذل  مادک  نیبراشلل  هذل  هرمخ  نم  راهناو  دومرف  اذل  يورخا 

دوش یم  دوخ  یب  دوخ  زا  هک  دراد  شزرا  هک  تسا  تذل  نیا  نوچ  نیبراشلل  هذـل  دومرف  صوصخب  رمخ  رد  طقف  هکلب  لسع  رد  هن  ریش و 
ایادخ دننکیم  ضرع  دیرب .  یمن  تذل  دیوش و  یمن  ذتلم  یتشهب  معن  زا  امـش  ارچ  دتـسرفیم  کلم  ادـخ  هک  دوش  یم  دوخ  یب  نانچ  یتح 

هب ضوح  بل  روح و  یئوجلد  یبوط و  هیاـس   . ) نآرق ظـفاح  تفگ  بوخ  هچ  هک   ) درک زاـین  یب  یتذـل  ره  زا  ار  اـم  وت  میرک  هجو  تذـل 
مهاقـس دومرف و  اذـل  تسا و  راگدرورپ  تاذ  دوخ  بارـش  نسا  یقاس  اروهط ) ابارـش  مهبر  مه  اقـس  و  مدای )  زا  تفرب  وت  يوک  رـس  ياوه 
تبحم قشع و  یم  ناشون  هداب  تدـحو و  يابهـص  ناتـسمرس  نآـب  ار  ورهط  بارـش  نیا  ناـش  راـگدرورپ  اـصوصخم  اروهط .  ابارـش  مهبر 

 ( ینابر بارش   ) ناونع تحت  تسا  هلقتسم  هلاسر  هک  ینابر  بارـش  باتک  رد  قیاقح  نیا  لیـصفت  هللا .  ءاشنا  مکایا  هللا و  انقزر  دناشونیم . 
سدقا تاذ  ار  نآ  همشچرس  عبنم و  هک  دوب  مینست  بارش  تبسانمب  دش  هتشاگن  يراج و  هدنراگن  ملق  رب  ماقم  نیارد  هچنآ  تسا و  جردنم 

میتفگ هدومرف و  اطع  هدیـشخب و  ص )   ) یفطـصم دـمحم  ءایبنا  متاخ  ترـضح  رتخد  س )   ) ارهز همطاف  ترـضحب  اتیانع  اـتبهوم و  یهولا 
اج نیا  زا  هتفرعملا .  هتمکحلا و  یف  نوخسارلا  الا  اهملعی  هک ال  هیهلا  هبه  نیا  رد  تسا  يرـس  تسا و  یتشهب  هبرـشا  فرـشا  مینـست  بارش 

کلم هکلم  نآ  دیدرگ و  انشآ  تساهیبا  ما  هکلب  همئالا  ما  هک  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  هبترم  ماقم و  تعفر  تمظع و  هب  ناوت  یم  رتشیب 
يدمـص تاذـب  یهانتکا  تفرعم  هکیروطنامه  تسین  یناسآ  راک  تافـص  یتوهال  همطاف  نتخانـشو  تخانـش  تینارون  ماـقمب  ار  تکلم  و 

 . تسامن دزیا  هنیئآو  ادـخ  تافـص  تاذ و  تارم  تقیقح  رد  تسا و  تیدمـص  تیدـحا و  رهظم  همطاف  تسین  رـسیم  يدـحا  يارب  یهولا 
هکنانچ دومن  ار  لاعتم  دنوادخ  هیلامک  تافص  لالجلاوذ و  تاذ  دوهش  ناوت  یم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  لالج  لامج و  هنیئآ  رد  سپ 

ار راگدرورپ  تافص  تاذ و  متا  يالجم  مظعا و  رهظم  ناوت  یم  تسا  یفطـصم  دمحم  ترـضح  هک  همطاف  راوگرزب  ردپ  دوجو  هنیئآ  رد 
میوگ نم  هن   ( ) لئان هدیدرگ  ادخ  رادیدب  لئامش  ابیز  نآ  دنیب  واک  یسک   ) قحلا يار  دقف  ینار  نم  دومرف و  شدوخ  هکنانچ  دومن  تیور 

 ( قحلا يار  دق  ینار  نم  راتفگب  قدصم  ریم  نآ  هک 

مهدزای قارشا 

لوا تمسق 

تمایق ات  تسا  ناهج  ناوناب  ناوسن و  هبطاق  يوگلاوهودق  هوسا و  نازیم و  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  هکنیا  نایب  مهدزای :  قارشا 
ناج رهوج  رگداد  یلو  ردیح  رسمه  رشب  رخف  ینب  تخد  نیهم  نآ  همه  ام  رب  سرداد  رضحمب  نآ  همطاف  ملاعب  ناوسن  هوسا  ترخآ  قفا  و 

هک دـمآ  ثیدـح  رد  نادـب  یهاوخ  رگا  بلطم  نیا  رـس  ناهج  رد  دـمآ  یناث  ار  لک  لـقع  نلع  رـس و  فشاـک  تقیقح  رد  نمتوم  لوسر 
لام ناهج  رد  شدوب  هچ  ره  لک  لقع  رایتسد  ناج  لد و  زا  لسر  متخ  رـسمه  هجیدخ  نوچ  دیرفآ  ار  يو  رون  مدآ  زا  شیپ  دـیجم  قالخ 

وا دشاب  لالج  ردق و  زا  هک  شداد  يرتخد  ریثک  ریخ  ینعم  رثوک  زمر  ریدق  دنوادخ  شداد  ضوع  رد  لالجلاوذ  يادخ  هار  رد  داد  لانم  و 
ناطلـس يالاو  رـسمه  فدـص  رهوگ  هدزای  رب  همطاف  همئاق  ار  قح  شرع  نآ  همطاف  همطاف  قح  زا  شمان  دـمآ  هکنآ  لالجلاوذ  تاذ  تارم 
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( اهیبا ما   ) ناوخب ور  راگدرک  یلو  وفک  همطاف  راگدرورپ  رهظم  نآ  همطاف  ببس  يو  دوجو  ار  شنیرفآ  بقل  ار  وا  لوتب  مان و  همطاف  فجن 
تاذ یناکرـسیوت )  افـص  زا   ) قح راتفگ  وا  راتفگ  ناـهج  رد  قح  رارـسا  هنیجنگ  شا  هنیـس  باطتـسم  لوسر  لوق  زا  شفـصو  باـطخ  رد 

ار ءانثلا  هتیحتلا و  لضفا  هلآ  هیلع و  یفطـصم  دمحم  لسرلا  ءایبنالا و  متاخ  لک  لقع  تبترم  یمتخ  ترـضح  هتمظع  تلج  تیدحا  سدقا 
هیآ 21 هتنـسح  هوسا  هللا  لوسر  یف  مکل  ناک  دـقل  یهلالا  باتکلا  صن  هیلا  راشا  اـمک  تسا  هدومرف  یفرعم  نآرق  رد  نازیم  هوسا و  ناونعب 

راهطا همئا  ینعی  راوگرزب  نآ  نیسیدق  ءایصوا  زین  هیمالسا  تما  لامعا  يارب  تسا  نازیم  هوسا و  ترضحنآ  هکیروطنامه  و  بازحا .  هروس 
ترـضح رـصع  یلو  ناکما  ملاع  بطق  ناشیا  رخآ  یـضترم و  یلع  مظعا  هللا  یلو  نینم  ؤملاریما  ترـضح  ناشیا  لوا  دـنرفن و  هدزاود  هک 

نیزاوملا و نحن  مهلوقل  دنا  هدش  یفرعم  نیزاوم  مالـسا  ناهج  رد  همه  ءامـسلا  ضرالا و  تتبث  هدوجوب  يرولا و  قزر  هنمیب  يذلا  يدهم 
قالخا و داقتعا و  نامیا و  رد  ناملـسم  لاجر  لامعا  يارب  هک  هدومن  ءاضتقا  دوخ  ناگدنب  هب  یلاعتقح  تیانع  یهلا و  تمکح  هک  اجنآ  زا 
مزال و ینازیم  هوسا و  یمالـسا  ناوناب  ناوسن و  لامعا  يارب  زین  دـشاب  هتـشاد  دوجو  ینیزاوم  هیلامک  نوئـش  مامت  رد  ناـنآ  رادرک  راـتفر و 

هتیل نیرخالا و  نیلوالا و  نم  نیملاع  ءاسن  هدیـس  دوجو  قالطالا  یلع  هیناسنا  هیلامک  نوئـش  ماـمت  رد  نازیم  هروسا و  نآ  تسا و  يرورض 
دمحم مرکا  یبن  ترـضح  هک  هدـمآ  تیاور  رد  هکنانچ  دـشاب .  یم  اهنیب  اهلعب و  اهیبا و  یلع  اـهیلع و  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  ترـضح  هللا 

هوسا و زاتمم و  نز  ناوعب  ار  وت  لاعتم  دـنوادخ  هک  مهدـیم  هدژم  تراشب و  وتب  مرتخد  تسا  هدومرف  همطاف  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
همطاف ترضح  هک  تسین  هبـش  نیاربانب  سپ  یـسلجم ج 43 ص 36 .  تدحم  راونالا  راحب  زا  تسا  هدـیزگرب  نایناهج  نانز  همه  يوگلا 

ناملسم نانز  مومع  رب  و  ترخآ .  قفا  يربک و  تمایق  ات  تسا  نایملاع  ناوناب  ناوسن و  عیمج  يوگلا  هوسا و  نازیم و  اهیلع  هللا  مالس  ارهز 
یلاعفا و یقلخا و  ینامیا و  يداقتعا و  نوئـش  ماـمت  رد  ار  ترـضح  نآ  لاـمعا  دـنیامن و  يوریپ  تیعبت و  ترـضح  نآ  زا  هک  تسا  مزـال 

دوخ يوگلا  هوسا و  نازیم و  ار  وا  تباب  ره  تهج و  ره  زا  هدومن  راتفر  المع  اـملع و  هدااد  روتـسد  هدومرف و  ررقم  مالـسا  نیبم  نید  هچنآ 
هدیس ءارهز  همطاف  ترـضح  اب  تشهب  رد  نیمـضت و  نیمات و  ار  دوخ  یتوکلم  یکلم و  ماظن  تداعـس  هک  تسا  تروص  نآ  رد  دنهد  رارق 

اب نابرهم  يادـخ  هچ  دـیدرگ  دـنهاوخ  عقاو  تافـص  یتوهال  همطاف  توکلم  کلم و  هکلم  نیـشنمه  نیرق و  روشحم و  هتنجلا  لـها  ءاـسن 
تمایق رد  هک  تسا  تهج  نیمهب  تسا و  هدومرف  ترخآ  قفا  ات  یمالسا  ناوناب  هبطاق  ءاسن  هفاک  رب  تجح  مامتا  نایملاع  ءاسن  هدیس  دوجو 

یفطـصم دـمحم  ءایفـصا  رورـس  ءایبنا و  متاخ  ترـضح  رهگالاو  رتخد  ارهز  همطاف  ترـضح  لامعا  اب  ار  نینم  ؤم  نیملـسم و  ءاسن  لامعا 
یلع هک  دنجنس  یم  مالسلا  هیلع  یضترم  یلع  لالجلاوذ  یلو  ترـضح  لامعا  اب  ار  لاجر  لامعا  هچنانچ  دنجنـس  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دزاسب اار  دوخ  هناشن  نیمه  رد  ار  دوخ  دنتـسه  ناهج  نیمه  رد  هک  زونه  اونزوت  نا  لبق  اونز  مکحب  همطاف  لاـجر و  يارب  تسا  قح  نازیم 
يوقتلا نازیم  يوقتلاب و  مکیلعف  تسین .  ریذپ  ناکما  يوقت  تفرعم و  قیرط  زا  زج  نتـشگ  یعقاو  ناسنا  ندش و  مدآ  لعفلاب و  دوش  مدآ  و 
یهاوخ نادواج  ار  یگدـنز  سب  تسا و  نیا  لامک  نک  يروش  لقع  ياوق  اب  تسا  نیا  لاـمک  وج  يوقت  سفن  ياوه  زا  لاـق :  اـم  معنل  و 

ادوس درف  يادـخ  اب  ناهج  دـقن  رب  شورفم  ناـج  تسا  درف  رهوج  سب  تسا و  نیا  لاـمک  نک  یلوم  قشع  زا  لد  هدـنز  شاـب  تسود  هارب 
نید و سب  تسا و  نیا  لامک  نک  اشامت  هگنآ  شیوخ  نسح  زاس  رود  یتسرپدوخ  باجح  ناج  لاـمج  زا  سب  تسا و  نیا  لاـمک  نکک 
هب ار  نازیم  وت  لوا  يوش  ناسل  را  یهاوخ   ) سب تسا و  نیا  لامک  نک  الاب  هب  یتسپ  نیز  هدـید  یکب  ات  يزاب  كاخ  رب  ناـیکاخ  نوچ  لد 

نیا لامک  ار  وا  دیوش  وریپ  لمع  رد  دیرگنب  ار  وا  کین  نازیم   ( ع  ) تسارهز ناوناب   ( ) سب تسا و  نیا  لامک  نک  امـسا  میلعت  ادخ  زا  نیب 
مالـس ارهز  همطاف  ترـضح  سب )  تسا و  نیا  لامک  نیب  نازیم  ياپ  رد  ار  شیوخ  دناوت  لامعا  نازیم  همطاف  یلع و  نوچ   ( ) سب تسا و 
يربک تمایق  ات  هیناسنا  هیلامک  نوئـش  مامت  تسا د  نانآ  یلمع  یمع و  قشمرـس  نایناهج و  ناوسن  هبطاق  يوگلا  هوسا و  نازیم و  اـهیلع  هللا 

ریـس ادـخ و  ار  ملاع  ءدـبم  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  مکحب  ترـضحنآ  اریز  داعم  ءدـبمب و  داقتعا  ثیح  زا  تسا  نازیم  مالـسلااهیلع  همطاـف 
کبر یلا  نا  قلعلا و  هروس  هیآ 8  یعجرلا  کبر  یلا  نا  یهلالا  باتکلا  صن  هیلا  راشا  امک  دنادیم  ادـخ  يوسب  یهتنم  ار  تاقولخم  یئاهن 
تبترم یمتخ  ترـضح  شراوگرزب  ردـپ  رـضحم  رد  ار  یـسانشاتکی  يدـیحوت و  تفرعم  سرد  ارهز  همطاف  مجنلا  هروس  هیآ 42  یهتنملا 
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سانش و دحا  عقاو  رد  هتفرگ و  میلعت  شردپ  زا  تسا  دیحوت  هکرابم  هروس  ياوتحم  هک  دیحوت  سرد  نیرتیلاع  هتخومآ و  یفطصم  دمحم 
نازیم تسیاـب  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  سپ  تسین .  یـسرد  یـسانشادخ  رد  دـیحوت  هروـس  قوفاـم  تـسا و  هدـیدرگ  سانـش  دـمص 

ارهز همطاـف  هغـالبلا  جـهن  زا  هتفرعم  نیدـلا  لوا  تسا  مدـقم  زیچ  ره  رب  ادـخ  نتخانـش  هچ  دـشاب  ناـهج  ناوناـب  موـمع  يارب  یـسانشادخ 
نیقیلا و درب  نیقیلا و  قح  نیقیلا و  ملع  زا  ار  ناقیا  ناـمیا و  هبترم  یلعا  ترـضحنآ  هچ  ناـقیا  ناـمیا و  ثیح  زا  تسا  نازیم  مالـسلااهیلع 
ار نامیا  سرد  هک  تسا  بجاو  مزال و  ناوناب  مومع  رب  دشاب و  ناهج  رد  ناوسن  هبطاق  يارب  نامیا  نازیم  هک  تسا  هتسیاش  سپ  تسا  دجا 

تیدحا راحب  رد  قرغتسم  هشیمه  شترـضح  هک  اجنآ  زا  تدابع .  ثیح  زا  تسا  نازیم  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  دنزومایب .  ترـضحنآ  زا 
عوضخ و زامن و  صوصخ  رد  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  تداـبع  یلو  دـیآ  یم  باـسحب  راـگدرورپ  تداـبع  راوگرزب  نآ  لاـمعا  ماـمت  هدوب 
رد تسا و  جراخ  فصو  هطیح  زا  یلعا  دحب  نارود  هفراع  هدباع و  هناگی  نآ  ياه  يراد  هدـنز  بش  دوخ و  دوبعم  هاگـشیپ  رد  شعوشخ 

مروتت یتح  موقت  تناک  هتمطاف  نم  دـبعا  هتمالا  هذـه  یف  ناـک  اـم  تسا :  هدـش  تیاور  يرـصب  نسح  زا  هک  سب  نیمه  دـجنگ  یمن  ناـیب 
دوجو رت  هدـننک  تدابع  همطاـف  زا  سک  چـیه  هیمالـسا  تما  ناـیم  رد  ینعی  هحفص 84 .  دلجم 43  یـسلجم  ثدحم  راونالا  راحب  اهامدـق 

 . دوب هدش  مروتم  تدابع  ترثک  زا  شکرابم  ياهمدق  هک  تخادرپ  یم  تدابع  زامنب و  ردـقنآ  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  اریز  تشادـن 
شیاهراک ماـمت  ناـهج  ود  هکلم  یب و  یب  نآ  هچ  ناـهج  ناوناـب  يارب  تسا  یلمع  قشمرـس  نازیم و  نیرتیلاـع  ترـضحنآ  تداـبع  اـعقاو 

تدابع رد  ناوسن  مومع  يوگلا  نازیم و  یمظع  يوناب  نآ  هک  تسا  هتـسیاش  تسا و  هدوب  ادـخ  ياضر  يارب  ادـخ و  زا  تعاطا  تداـبع و 
دروم رد  دنزومایب .  ترـضحنآ  زا  تدابع  نوئـش  مامت  رد  هناگی  يادخ  شتـسرپ  رد  ار  تدابع  هوحن  هک  تسا  مزال  ناوناب  همه  رب  دشاب و 
نارود رد  مالـسلا  هیلع  یبـتجم  نسح  ماـما  ترـضح  زا  ادـخ  ناگدـنب  یهاوخ  ریخ  یتـسود و  عون  سح  و   ( ع  ) همطاـف ترـضح  تداـبع 

وا مدیدیم  مدوب  ع )   ) همطاف مردام  ترضح  يراد  هدنز  بش  تدابع و  رظان  هتـسویپ  یلاوتم  ياهبـش  نم  هدومرف  هک  هدش  لقن  شیلاسدرخ 
اعد تاجانم و  هب  تدابع  بارحم  رد  دوش  یم  غراف  هک  زامن  زا  هدجـس و  لاح  رد  ای  تسا  عوکر  لاح  رد  ای  تسا  مایق  لاـح  رد  اـی  هک  ار 
اعد میتـسه  تنادـنزرف  هک  ار  اـم  تسخن  ارچ  مرداـم  مدوـمن  لاوئـس  مرداـم  زا  دـنک  یم  ریخ  ياـعد  مدرم  هراـبرد  شا  همه  دزادرپ و  یم 
هللا مالـس  همطاف  ترـضح  هک  تسا  راثیا  سرد  عقاو  رد  نیا  هناخ  دـعب  هیاسمه  لوا  مدـنزرف  رادـلا .  مث  راجلا  ینب  ای  داد  باوج  يدومرفن 

دوخ و یـصخش  ریخ  رکفب  هشیمه  هکنیا  هن  دـیامن  ار  نارگید  یهاوخ  ریخ  تیاعر  هشیمه  دـیاب  ناناملـسم  تسا  هداد  ناناملـسم  هب  اـهیلع 
وکین قحلا  دزادرپن و  نانآ  زاین  تجاـح و  عفر  رد  نافعـضتسم  نادنمتـسم و  لـحب  ربخ و  یب  نارگید  درد  مغ و  زا  هدوب و  شیوخ  هریـشع 
یمغ یب  نارگید  تنحم  زک  وت  دـنرهوگ  کی  شنیرفآ ز  رد  هک  دـنرگید  کی  ياـضعا  مدآ  ینب  همحرلا  هیلع  يدعـس  میکح  تسا  هتفگ 
یملع تواخـس  دوج و  مه  ترـضحنآ  اریز  تواخـس  دوج و  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلع  مالـس  ارهز  همطاف  یمدآ  دـنهن  تمان  هک  دـیاشن 
قشاع ياخس  دوخ  ندرپس  ناج  تسا  قیال  ار  یخس  نداد  مرد  نآ  یناج .  تواخس  دوج و  مه  دراد و  یلام  تواخـس  دوج و  مه  دراد و 

تقادـص ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  دـنهد .  تناج  قح  رهب  زا  یهد  ناـج  دـنهد  تناـن  قح  رهب  زا  یهد  ناـن  تسا 
هـشیاع هک  سب  نیمه  تسا  هدش  هدیمان  هقیدـص  هک  تسا  ظاحل  نیدـب  دومرف و  یمن  ملکت  یتسار  تقادـصب و  زج  ع )   ) همطاف ترـضح 

ینعی اهدلو  يذلا  نوکی  نا  الا  اهنم  هتجهل  قدصا  ناک  ادـحا  تیار  ام  تسا  هتفگ  اهراب  راوگرزب  نآ  هجهل  قدـص  دروم  رد  رکبوبا  رتخد 
همطاف هچ  دشاب  نینچ  دیاب  هتبلا  و  ص )   ) مرکا لوسر  ترـضح  وا  ردپ  رگم  مدـیدن  ع )   ) همطاف ترـضح  زا  رتوگتـسار  ار  سک  چـیه  نم 

ملقلا هروس  هیآ 4  تسا  میظع  قلخ  یلعل  کنا  قادصم  تسا و  نیقداصلا  قدصا  هک  هدرب  ثرا  شردپ  زا  ار  وکین  تلـصخ  تفـص و  نیا 
یحوالا وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  ام  هدومرف و  وا  ناسل  فصو  رد  لاعتم  يادخ  تسا و  تمصع  ماقم  ياراد  تسا و  هللا  ناسل  وا  ناسل  سپ 

نآ برب ز  هدنز  هتـشگ و  دوخ  زا  یناف  طقف  دمآ  یحو  ناج  شورـس  وا  طلغ  زا  كاپ  دـمآ و  موصعم  هکنآ  هیآ 3-4  مجنلا  هروس  یحوی 
زا دش  هللا  رهظم  ص )   ) دمحم نوچ  تسا  هدز  دوخ  نامدود  ردنا  شتآک  تسا  هدش  قح  مالک  وا  مالک  نآ  بل ز  ود  رب  شقح  رارسا  دوب 

دیوگ هک  ره  تسا  ربمغیپ  بل  زا  نآرق  هچرگ  ادـخ  ماهلا  تسا و  توهال  فشک  اوه  زا  دـشابن  دـیامرف  هچنآ  دـش  هاگآ  قح  بیغ  ناـهج 
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ینعی تسا  هغلابم  هغیـص  تغل  رد  هقیدـص ،  تسادـخ و  راتفگ  تسا و  قح  همان  تساـبرلد  نآ  بل  زا  ناـقرف  هچرگ  تسا  رفاـک  وا  تفگن 
رایسب ندوب  قیدص  دشاب .  وا  رادرک  قدصم  وا  راتفگ  هتـسویپ  دشاب و  هتفگن  غورد  هاگچیه  هک  تسا  یـسک  قیدص  تسا  وگتـسار  رایـسب 

نم هلوقل و  تسا  هدومرف  فیصوت  نیلـسرم  ءایبنا و  فیدر  رد  ار  نیقیدص  نآرق  رد  نیملاعلا  بر  سدقا  تاذ  تسا .  یئالاو  یلاع و  ماقم 
هروس هیآ 69  اقیفر  کئلوا و  نسح  نیحلاصلا و  ءادهشلا و  نیقیدصلا و  نیبنلا و  نم  مهیلع  هللا  معنا  نیذلا  عم  کئلواف  لوسرلا  هللا و  عطی 

ناربمغیپ و ینعی  هدومرف  لماک  تیانع  فطل و  اهنآب  ادـخ  هکیناسک  اب  هتبلا  دـننک  تعاـطا  ار  لوسر  ادـخ و  هکناـنآ  ینعی  ءاـسن .  هکراـبم 
هک تسین  یکـش  دنتـسه .  یبوخ  ناقیفر  وکین و  ردـقچ  تشهب )  رد   ) ناـنیا دـش و  دـنهاوخ  روشحم  ناراـکوکین  نادیهـش و  ناقیدـص و 

یناف نوئش  مامتب  هموصعم  همظعم  يوناب  نآ  اریز  تسا  تمصع  ماقم  دجاو  تسا و  ندوب  هقیدص  قادصم  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترـضح 
رد یناف  شا  هادرا  قح و  تردـق  رد  یناف  شتردـق  قح و  ملع  رد  یناف  شملع  قح و  دوجو  رد  یناـف  شدوجو  ینعی  تسا  هدوب  قحلا  یف 

درادن و یتیشم  هدارا و  دوخ  زا  یلاعت  قح  تیشم  هدارا و  لابق  رد  سک  نینچ  تسا و  هدوب  یلاعتقح  تیشم  رد  یناف  شتیـشم  قح و  هدارا 
چیه هب  وا  دروم  رد  نایصع  ققحت  ههادبلاب  سپ  ریوکت .  هروس  هیآ 29  هللا  ءاشی  نا  الا  نواشت  ام  دهاوخ و  یم  هچنآ  رگم  دـهاوخ  یمن  وا 

وا هک  تسا  نیا  ضرف  نداد و  ماجنا  ار  يراک  ندومن و  هدارا  یهلا  یعیرـشت  هدارا  فالخ  ینعی  تیـصعم  هچ  درادـن  هار  هوجولا  نم  هجو 
شزغل فارحنا و  نایصع و  ءاطخ و  هنوگره  زا  هزنم  يربم و  سک  نینچ  ههبش  نودب  سپ  تسا  ادخ  هدارا  رد  کلهتـسم  یناف و  شا  هدارا 
افاضم دـشاب .  یم  بازحا  هروس  هیآ 33  اریهطت  مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  امنا  هفیرـش  هیآ  قادـصم  تسا و 

يروضح و يدوهـش  ملع  یتوهال و  مات  فشک  ماقم  رد  هیلاع  يدابمب  مات  لاصتا  اب  اـهیلع  هللا  مالـس  يربک  هقیدـص  ءارهز  همطاـف  هکنیاـب 
هیتوهال هیتوکلم و  هوقاب  اصوصخم  دوب و  هاگآ  ریصب و  طیحم و  يورخا  یخزرب و  يویند و  روما  بقاوع  هب  هدوب و  قیاقح  مامت  هب  یطاحا 

رتخد رهطا  يارهز  هسدـقم  تحاس  رد  نایـصع  یناـسفن و  ياوه  روصت  اـساسا  تسا  تیـصعم  اـطخ و  ره  عدار  نیرت  يوق  هک  ترـضحنآ 
ره زا  همطاف  نیاربانب  سپ  درادن  هار  اهلعب  اهیبا و  یلع  اهیلع و  هللا  تاولص  هللا  لوسر  هعضب  یفطصم  دمحم  ترضح  متاخ  ربمغیپ  رهگالاو 

ترـضح هدومن  يوریپ  تیعبت و  ار  ترـضحنآ  تسا  مزال  تاملـسم  ءاسن  ناوناب و  مومع  رب  تسا .  هموصعم  هقیدـص و  تباـب  ره  تهج و 
نآ تمـصع  ناتـسلگ  لگ   ( ع  ) ارهز لیق  ام  معنل  و  دـنهد .  رارق  دوخ  يوگلا  هوسا و  نازیم و  لامعا  مامت  راتفر و  راـتفگ و  رد  ار  هقیدـص 

تمـصع نامـسآ  رد  دیـشروخ  دـلخ  وا  زا  هناشن  هک  شیور  تمـصع  نامدود  نک  یمان  زاـن  هدرپ  نیـشن  هدرپ  نآ  تمـصع  ناتـسوب  هویم 
تفع جوا  يامه  هدنخرف  تمصع  ناشن  وا  زا  تسادیپ  دراذگ  مدق  نیمزب  اج  ره  تمصع  ناور  دوب  مسج  رب  اهناج  رتفیطل ز  هک  شـسمج 

تمـصع نابدرن  هلپ  رب  اپ  نز  چـیه  داهنن  وا  نوچ  تمـصع  ناهج  رد  هموصعم  رتخد  کی  هدازن  وا  فاـفعب  رداـم  تمـصع  نایـشآ  هدرورپ 
رار رکذلا  لیذ  رابر  رد  راعـشا  تمـصع  نانع  وا  فک  ردـنا  يرآ  يرآ  تسادـخ  شومان  تمـصع  ناحتما  هدرپ  زا  دـماین  نورب  وا  هدـننام 

دمحم تخد  همئالا  ما  همطاـف  يربک  میرم  يرولا و  ریخ  هعـضب  یمظع  تیآ  اـیح و  جرد  رد  يا  تسا .  هدورـس  قیفـش )   ) مالـسالا جورم 
هرهاط هیکز  لوتب و  هقیدـص و  وت  مان  ارـسا  جاوخ  دـناوخ  تاهیبا  ما  یمولع  ما  لضف  ما  باـتک  ما  ءاـبآ  هعبـس  هتـشگ  داـجیا  وت  رهب  (ص ) 

نیز يدش  هدناوخ  نشور  وت  يور  رونز  ناکما  ملاع  العا  یلاع و  یلع  ردیح  رسمه  هیقن  هیقت و  هیضرم و  هیـضار  ارذع  هثدحم  هروصنم و 
هراس وت  هگرد  همداخ  رتخد  وت  وچمه  هدازن  یتیگ  ردام  ایهم  هتـشگ  میجح  تیودع  رهب  مهارف  هتـشگ  میعن  تبحم  رهب  ارهز  هرهز  هب  ببس 
رثوک یئوت و  تفع  ندـعم  توبن  تخد  یئوت و  یناـث  دـمحا  یـسیع  ود  ماـم  یمیرم و  ود  رداـم  قلطم  هللا  تمـصع  یئادـخ و  رون  اوـح  و 

تحاس هب  درب  یپ  اجک  هرذ  نتفگ  وت  حدـم  تعن و  اجک و  نم ز  اتکی  قلاـخ  تخد  تیم  دـناوخ  هنرگو  هتـسب  هب  دـلی ) مل   ) ارم قطن  یطعم 
تمکح زا  دـش  متخ  متاخ  ترـضح  تبابب  توبن  هکنیا  اناد  لقاع  صخـش  رهب  زا  دوب  سب  تردـق  تلالج و  رد  هتکن  نیمه  کیل  ءاـضیب 

میوگ مرذگب و  دش  مق  فج  دیسر  اجنیا  نخـس  نوچ  ءایـشا ) هلمج  ملع  جرد  وا  رد  هتـشگ  یهلا  یحو  باتک  يراد  وت  زاب   ) یلاعت يادخ 
اهیلع هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  فحصم  هب  تسا  هرآ  تیب  نیا  ایند  مدرم  دنتخانشن  وت  ردق  لوهجم  وت  ردق  يردق و  هلیل  هط  هبیبح  يا 

 : لاق همطاف  فحـصم  ام  مهیردی  ام  مالـسلااهیلع و  همطاف  فحـصمل  اندنع  نا   ) مالـسلا هیلع  هللادبع  یبا  نع  تاجردلا :  رئاصب  باتک  یف 
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اذه و تلق  لاق  اهیلا .  یحوا  هللا و  اهالما  یـش  وه  امنا  دـحاو  فرح  مکنآرق  نم  هیف  ام  هللا  تارم و  ثالث  اذـه  مکنآرق  لثم  هیف  فحـصم 
هک هدـش  تیاور  مالـسلاو  هولـصلا  هیلع  قیاقح  فشاک  قداص  ترـضح  زا  ینالوط .  ثیدـح  رد  تاجردـلا .  رئاصب  باتک  رد  ملعلا :  هللا 

یفحـصم تسیچ .  ع )   ) همطاف فحـصم  دـننادیم  هچ  مدرم  تسا و  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  فحـصم  ام  دزن  رد  هدومرف  ترـضحنآ 
ـالما و ارنآ  تیدـحا  تاذ  هک  تسا  يزیچ  نآ  تسین  نآ  رد  فرح  کـی  امـش  نآرق  زا  هک  مسق  ادـخ  هب  تسا  نآرق  ربارب  هـس  هـک  تـسا 

تقیقح هک  یملع  یهلا .  یتبهوم  یندـل و  ملع  تسا  نیا  دـنگوس  ادـخب  متفگ  دـیوگیم  يوار  ع . )   ) همطاـف ترـضحب  تسا  هدرک  یحو 
 . دوب هنیس  رد  هناخباتک  هکالا  دهدن  يدوس  باتک  زا  رپ  هناخ  دص  دوب  هیتسرد  هچنآ  ره  دوبن  یسرد  دوبن  یسرد  تسا 

مود تمسق 

نع مالـسلا  هولـصلا و  امهیلع  یلع  نبدمحم  رفعج  ابا  تلئـس  لاق :  ریـصب  یبا  نع  و 28  هحفـص 27  يربط  همامالا  لئالد  باـتک  رد  زین  و 
یل هفـصف  تلق  نآرقلا .  نم  یـش  هیف  ام  لاقف  نآرقلا  نم  یـش ء  هیفف  تلق  اهیبا  توم  دعب  اهیلع  لزنا  لاقف  مالـسلااهیلع .  همطاف  فحـصم 

ناکف نک  هل  لیق  ضیبا  رد  نم  هقرو  لاق  هقرو  یل  فصف  تلعج  تلق .  نیوارمح  هضرع  قرولا و  لوط  یلع  نیتدجربز  نم  ناتفد  هل  لاق . 
یف ام  ددـع  ءامـس و  ءامـس  ربخ  هیف  هتماـیقلا و  موی  یلا  نوکی  اـم  ربخ  ناـک و  اـم  ربخ  هیف  مالـسلا  هیلع  لاـق  هیف .  اـمف  كادـف  تلعج  تلق 
نم ءامـسا  مهیلا و  لسرا  نم  ءامـسا  مهئامـسا و  لسرم و  ریغ  الـسرم و  هللا  قلخ  نم  لک  ددـع  کـلاذ و  ریغ  هتکئـالملا و  نم  تاوامـسلا 
یف دـلب  لک  هتفـص  نادـلبلا و  ءامـسا  نیرخالآ و  نیلوالا و  نم  نیرفاکلا  نینموملا و  نم  هللا  قلخ  نم  عیمج  ءامـسا  باجا و  نم  بذـک و 

مهصصق یلوالا و  نورقلا  هتفص  بذک و  نم  لک  هتفـص  نیرفاکلا و  نم  اهیف  ام  ددع  نینموملا و  نم  اهیف  ام  ددع  اهبرغ و  ضرالا و  قرش 
یف ددرت  نم  عیمج  مهئاربک و  هتفص  دحاو و  لک  کلمی  ام  مهتفص و  همئالا و  ءامسا  مهددع و  مهکلم و  هدم  تیغاوطلا و  نم  یلو  نم  و 
امک نآرقلا  ملع  هیف  ءالوه و  ءالوه و  ءامـسا  هیف  راودا  هتعبـس  یه  ماع و  فلا  نوسمخ  لاق  راودالا :  مک  كادـف و  تلعج  تلق  راودـالا . 

مالسلا هیلع  رفعجوبا  لاق  دالبلا  عیمج  یف  هردم  هرجش و  لک  دع  روبزلا و  ملع  لزنا و  امک  لیجنالا  ملع  تلزنا و  امک  تراوتلا  ملع  لزنا و 
نم یناثلا  ثلثلا  نم  هعمجلا  هلیل  یف  کلاذ  اهیلع و  هب  نولزنیف  هولمحی  نا  لیفارسا  لیئاکیم و  لیئربج و  اهیلع  لزنی  نا  یلاعت  هللا  دارا  امل  و 

و مالسلا :  کئرقی  هللا  مالسلا  اولاق  اهیلع و  اوملس  اهتالص  نم  تغرف  امل  تدعق و  یتح  امایق  اولا  زامف  یلصت .  همئاق  یه  هب و  اوطبهف  لیللا 
تلازامف ءامسلا .  یلا  اوجرع  مث  مالسلا  هللا  لسر  ای  مکیلع  مالسلا و  هیلا  مالسلا و  هنم  مالسلا و  تلاقف هللا  اهرجح .  یف  فحصملا  اوعـضو 

نم هللا  قلخ  نم  عیمج  یلع  هتعاطلا  هضورفم  مالسلااهیلع  تناک  دقل  هرخآ و  یلا  تتا  یتح  هارقت  سمـشلا  لاوز  یلارجفلا  هالـص  دعب  نم 
یلا هتعفد  لاق  اهیـضم ،  دـعب  فحـصملا  کلاذ  راص  نملف  كادـف  تلعج  تلق  هکئالملا .  ءاـیبنالا و  سحولا و  ریطلا و  سنـالا و  نجلا و 

 . رمالاذه بحاص  یلا  هوعفدی  یتح  مله  ادـنع  مث  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  یلا  مث  نسحلا  یلا  راص  یـضم  املف  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 
هیناثلا و ال هقرولا  یف  ام  دـعب  کل  تفـصو  ام  هلوا و  نم  نیقرو  یفل  کل  هتفـص  يذـل و  اذـه  نا  دـمحم  ابا  ای  لاق  اریثک  ملعل  ازه  نا  تلق 

ترضح فحـصم  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  نیرخا  نیلوا و  مولع  هدنفاکـش  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  دیوگ  ریـصبوبا  هنم  فرحب  تملکت 
یمتخ ترـضح  تلحر  زا  دـعب  هک  تسا  یتاکن  بلاـطم و  يوتحم  فحـصم  نیا  دومرف  ترـضح  مدومن  لاوئـس  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف 
يزیچ هن  دومرف  ترـضح  تسه :  فحـصم  رد  يزیچ  نآرق  زا  ایآ  مدومن  ضرع  تسا .  هدش  لزان   ( ع  ) همطاف ترـضح  رب  شردپ  تبترم 

لوـط و هزادـنا  هب  تسا و  رمحا  دـجربز  سنج  زا  دـلج  ود  ياراد  نآ  دوـمرف  اـمرف .  فیـصوت  میارب  ار  نآ  متفگ  تـسین .  نآ  رد  نارق  زا 
نتفگ اب  هک  دیفـس  رد  زا  دومرف  تسیچ ،  زا  هک  ارنآ  گربو  هقرو  امرف  فیـصوت  موش  تیادـف  مدومن  ضرع  دـشاب  یم  گرب  کی  ضرع 
رابخا يوتحم  دومرف  تسا .  هدش  هتـشاگن  نا  رد  زیچ  هچ  دیئامرفب  تسا  نکمم  موش  تیادف  مدومن  ضرع  تسا .  هدـش  دوجوم  نک  هملک 
ملاوع تاوامـس و  رد  هچنآ  هرامـش  اهنامـسآ و  زا  کی  ره  رابخا  دوب و  دهاوخ  يربک  تمایق  زور  دـبا و  ات  هدوب و  لزا  رد  هک  یئاهزیچ  و 

ماوقا و ءامسا  ناشیا و  ءامسا  لسرم و  ریغ  لسرم و  ناربمایپ  هللا و  قلخ  زا  کی  ره  ددعو  کلاذ  ریغ  ناگتـشرف و  کئالم و  زا  تسا  هیلاع 
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نانآ توعد  دنا و  هدیورگ  ناشیا  هب  ای  هدرک و  بیذکت  ار  ناربمایپ  هک  نانآ  ءامساو  دنا  هدش  هداتسرف  نانآ  يوسب  یهلا  ءارفـس  هک  یمما 
يدلب ره  تفص  تایصوصخ و  اهرهش و  یماسا  شنیرفآ و  نایاپ  ات  تقلخ  زاغآ  زا  نیرفاک  نانم و  ؤم  مامت  ءامـسا  دنا و  هدومن  تباجا  ار 

بیذکت هک  یناسک  لک  تایصوصخ  تافص و  رهش و  ره  رد  نیرفاک  رهش و  ره  رد  نینم  ؤم  ددع  ناهج و  برغ  رد  هچ  قرـشم و  رد  هچ 
تردقب هک  ینایتوغاط  یماسا  نانآ و  هب  هطوبرم  ياهناتـساد  صـصق و  ناینیـشیپ و  یلوا و  نورق  لها  تایـصوصخ  تافـص و  دنا و  هدرک 

کی ره  تاصخشم  اب  نانآ  يرادمامز  تیغاوط و  نآ  زا  کی  ره  یئاورنامرف  نارود  تموکح و  تدم  دنا و  هدرک  تموکح  دنا و  هدیسر 
هللا مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  فحـصم  نآ  رد  همه  هتفرگ و  ماجنا  هک  یتالاقتنا  لقن و  راودا و  رد  هعقاو  ياهداد  يور  مامت  ناشیا و  زا 

رد تسا .  هرود  تفه  زا  تدابع  نآ  لاس و  رازه  هاجنپ  دومرف  تسا .  هرود  دنچ  راودا  نآ  رادقم  موش  تیادف  متفگ  تسا .  جردـنم  اهیلع 
لخاد یناسک  ددع  تشهب و  لها  تافص  اه و  نآ  لاجآ  تدم  هللا و  قخ  ام  عیمج  ياهمان  یماسا و  تسا  مالسلااهیلع  همطاف  فحصم  نآ 

ملع تسا  فحـصم  نامه  رد  زین  و  یخزود .  یتشهب و  هورگ  ود  نیا  زا  کی  ره  ءامـسا  نایمنهج و  زان و  لـها  ددـع  دـنوش و  یم  تشهب 
تـسا هدش  لزان  هک  هنوگ  نامهب  لیجنا  ملع  تسا و  هدش  لزان  هک  هنوگ  نامه  هب  تاروت  ملع  تسا و  هدش  لزان  هک  هنوگ  نامه  هب  نآرق 

رهش و ره  ياه  هزیرگنس  ردم و  ددع  ناتخرد و  راجشا و  لک  ددع  فحصم  نآ  رد  و  تسا .  هدیدرگ  لزان  هک  وحن  نامه  هب  روبز  ملع  و 
هاگنآ تسا . )  تبث  فحـصم  نآ  رد  هکنآ  رگم  دوهـش  بیغ و  زا  دوجو  یتسه و  ورملق  رد  تسین  يزیچ  هصالخ  و   . ) تسا جردنم  راید 

مالسلااهیلع همطاف  ترـضح  رب  فحـصم  نیا  لوزن  رب  دنوادخ  تیـشم  یهلا و  هدارا  نوچ  دومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  رفعجوبا  ترـضح 
رضحمب دنوش  لزان  هتشادرب و  ار  فحـصم  نآ  لیفارـسا  لیئاکیم و  لیئربج و  هک  دش  رداص  یهولا  عقـص  زا  روتـسد  تسخن  تفرگ  قلعت 

نآ لماح  یهولا  برقم  کلم  هس  نیا  هکیماـگنه  دوب  بش  زا  یناـث  ثلث  زا  هعمج  هلیل  رد  لوزن  نیا  عوقو  اـهیلع .  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف 
ترضح هکنیا  ات  هداتسیا  اپرس  ناگتشرف  نآ  دوب  هداتسیا  زامن  هب  دوخ  بارحم  رد  ترضح  نآ  دندیسر  همطاف  ترـضح  تمدخ  فحـصم 

دناسریم و مالس  وتب  یلاعت  قح  سدقا  تاذ  دنتفگ  دندرک و  مالس  شترضح  رب  نانآ  دومن  لصاح  تغارف  زامن  زا  هکنیا  زا  دعب  تسـشن و 
يادخ يوس  زا  مالس  تسادخ و  صتخم  مالس  دومرف  همطاف  ترضح  دندارذگ .  مارتحا  اب  ترضح  نآ  نامرد  رد  ار  فحـصم  نآ  سپس 
جورع نامسآ  يوسب  ناگتشرف  نآ  تیرومام  نیا  ماجنا  زا  سپ  یهلا .  لسر  ءارفس و  يا  امش  رب  مالس  زین  تسادخ و  يوسب  مالس  تسا و 

فحصم نآ  رخآب  هکنیا  ات  دوب  لوغشم  هفیرش  هفیحـص  نآ  هعلاطمب  هتـسویپ  سمـش  لاوز  ات  حبـص  زامن  زا  دعب  همطاف  ترـضح  دندومن . 
عیمج کئالم و  مامت  رب  شحو و  ریط و  رب  سنا و  نج و  رب  ترضح  نآ  تعاطا  تسا و  هتعاطلا  بجاو  همطاف  ترضح  قیقحت  هب  دیسر . 
یـسک هچ  هب  همطاف  ترـضح  زا  دـعب  فحـصم  نآ  دـیئامرفب  موش  تیادـف  درک  ضرع  يوار  تسا .  مزال  بجاو و  قالطالا  یلع  قیـالخ 

یضترم یلع  ترضح  داد و  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  هب  ار  فحـصم  نآ  همطاف  ترـضح  دومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تفای .  لاقتنا 
ات دنام  یقاب  شلها  دزن  فحصم  نآ  دعب  لقتنم و  ع )   ) نیسح ماما  هب  فحصم  نآ  سپس  یبتجم و  نسح  ماما  ترـضحب  ار  فحـصم  نآ 

رارـسا نآ  ياوتحم  مامت  هچ  تسا  تیمها  لباق  رایـسب  ملع  نیا  اعقاو  مدرک  ضرع  دیوگیم  يوار  دنک .  راذـگاو  رما  نیا  بحاص  هب  هکنیا 
نم دوب و  نآ  لوا  قرو  ود  رد  مدومن  فیـصوت  وت  يارب  فحـصم  نیا  زا  نم  هک  ار  هچنآ  دـمحم  اـبا  يا  دومرف  ترـضح  تسا .  شنیرفآ 

شیب كاردا  دادعتسا  ترـضح  دوش  یم  مولعم   . ) متفگن وت  يارب  ار  نآ  زا  فرح  کی  یتح  مدومنن  نایب  وت  يارب  دوب  مود  قرو  رد  هچنآ 
هتشذگ و عیاقو  قیاقح و  دبا و  لزا و  ملع  هک  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  فحصم  تسا . )  هدیدن  تسا  ریـصبوبا  هک  يوار  رد  ار  نآ  زا 

فحصم نیا  تسا  مالـسلا  مهیلع  تمکح  نداعم  تمـصع و  تیب  لها  مولع  رداصم  عبانم و  زا  یکی  تسا  يوطنم  نآ  رد  تمایق  ات  هدنیآ 
هک تسوا  دشاب و  یم  ءادفلا  هلا  انحاورا  رصع  یلو  يدهم  ءایصوالا  متاخ  هللا  هیقب  ترضح  دزن  کش  نودب  نامز  نیا  رد  رـصع و  نیا  رد 

دروم رد  تسا  هدومرف  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  تسا  هدرک  لقن  راحب  باتک  رد  یتیاور  یـسلجم  همالع  تسا  رما  بحاص 
ءایـصوا و ءایبنا و  مامت  نارود  یلوا  نورق  یلوالا .  نورقلا  تراد  اهتفرعم  یلع  يربکلا و  هتقیدـصلا  یه   ) اهیلع هللا  مالـس  همطاف  ترـضح 

رگم دومرفن  ثوعبم  ار  لسر  ایبنا و  زا  کی  چـیه  لاعتم  دـنوادخ  دـشاب  یم  لماش  تسا  نورقلا  ریخ  هک  ءاـیبنا  متاـخ  نرق  یتح  ناـنآ  مما 
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هقیدص ترضح  تیفرشا  تیلضفا و  هیلقن  هیلقع و  نیهارب  قباطم  دننک .  رارقا  وا  تبحم  همطاف و  ترضح  تالامک  لئاضف و  هب  اهنآ  هکنیا 
یفاک تسا  ملسم  نهربم و  تباث و  مهیلع  هللا  تاولص  یضترم  یلع  ترـضح  شرهوش  یفطـصم و  دمحم  ترـضح  شردپ  زا  دعب  يربک 

هیلع نینم  ؤملاریما  قلخ  یلاعت  هللا  نا  الول  هلوقل  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ترـضح  زا  لوقنم  فیرـش  ثیدـح  بلطم  نیا  دـیئات  رد  تسا 
دومرف قیاقح  فشاک  قداص  ماما  ترضح  یسلجم ج 43  راونالا  راحب  زا  هنود .  نمف  مدآ  ضرالا  هجو  یلع  وفک  همطافل  نکی  مل  مالسلا 

يارب ناکما  ملاع  ضرا  هحفـص  رد  دوب  هدـیرفاین  ار  نامیا  لها  ریما  یـضترم  یلع  لالجلاوذ  یلو  دوجو  لاعتم  دـنوادخ  سدـقا  تاذ  رگا 
یناپمک هب  رهتشم  یناحفصالا  نیـسح  دمحم  خیـش  جاح  هللا  تیآ  ینادمـصلا  میکحلا  ینابرلا و  ملاعلل  تشادن .  دوجو  يوفک  ارهز  همیاف 

جواب مهو  دنک  ءاسن  هدیس  ترضح  يانث  هک  ات  دنک  ددم  سدق  حور  رگم  ارم  هقطان  اهیلع .  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  تعن  ءانث و  رد 
ءدبم و رد  هراظن  را  لد  مشچ  همطاف  لامج  رون  همتاخ  تسخن و  ضیف  دنک  ایربک  تولخ  يوناب  تعم  هک  مهف  دسر  یک  هلا  سومان  سدق 
وا هولج  يدمرس  ضیف  ءدبم  يدزیا  رون  علطم  دنک  امن  قح  هنیئآ  تفصو  هنوگچ  مهو  لزی  مل  نسح  ینعم  لزا  دهاش  تروص  دنک  یهتنم 

یقتلم هطقن  ار  دوجو  هرئاد  دـنک  اب )  ) تحت هطقن  زا  یلجت  یهگ  هکلب  تفرعم  لامک  لضف و  هفیحـص  هلمـسب  دـنک  ءایبنا  متاخ  زا  تیاکح 
ردـق هلیل  دـنکاهب  یب  هرطق  ار  طیحم  اخـس  هاگ  مرک  مراکم و  رحب  مکح  فراـعم و  نیع  دـنک  اـطغلا  فشک  ول  يوعد  هک  دزـس  هکلب  دوب 

دنک یتفال  هشاب  يرـسمهه  هک  وا  زج  تسیک  ررغ  همئا  ما  رـشب  دیـس  هعـضب  دنک  الع  قفا  زا  عولط  وا  لامج  حبـص  ءایفـصا  راهن  رون  ءایلوا 
ردق هیاپ  ین  لایخ  سرتسد  وا  يایربک  نماد  دـنک  یتا )  له   ) هروس شتواخـس  زا  يا  هصق  بسح  شتواخـس  دوج و  بسن  شتوبن  سحو 

وا تفع  وا  باجح  وا  تمـصع  دنک  اضتقا  هچ  هیهلا  تیـشم  هک  ات  وا  تسـش  هب  اضق  کلک  وا  تسدب  ردـق  حول  دـنک  اپ  ریزب  هیاپ  یـسب  وا 
دنک يوه )  نع  قطنی  ام   ) ربخ ز وا  قطنم  وا  يوخ  سنا  هبذج  وا  يوب  سدق  هحفن  دـنک  ایح  نآ  زا  ورتس  نا  زا  ثیدـح  مدـق  رـس  وا  باقن 

دوجو سم  هکنآ  وس ز  چیه  هب  وا  رد  زا  ور  باتم  ارقتفم )  ) دـنک انتعا  هک  هب  ات  وا  يوس  دـیما  مشچ  وا  يوک  قشع  عبعک  وا  يور  قلخ  هلبق 
دنک الط  وا  هضف  ار 

موس تمسق 

لدع ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  تفرعم  نافرع و  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترـضح 
زا تسا  نازیم  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  تفع  فافع و  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  تلادـع  و 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  تعانم  تمه و  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  تعاجـش  تماهـش و  ثیح 
مالس ارهز  همطاف  ترضح  تفوطع  ناسحا و  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  تناتم  ملح و  ثیح  زا  تسا  نازیم 

همطاف ترـضح  ادخ  ءاضقب  اضر  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  تقفـش  رهم و  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلع  هللا 
زا فوخ  تیشخ و  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترـضح  ادخب  قثا  ءاجر و  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز 
زا تسا  نازیم  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  ادـخب  اکتا  لکوت و  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  ترـضح  ادـخ 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  ادخب  هقالع  قشع و  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  ادخ  اقلب  قایتشا  ثیح 
ارهز همطاف  ترضح  ایند  تنیزب  یئانتعا  یب  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترـضح  تومب  قایتشا  ثیح  زا  تسا  نازیم 

همطاف ترضح  يراد  هناخ  روما  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  ینیب  ناهج  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلع  هللا  مالس 
هلیمج و قـالخا  ثیح  زا  تسا  نازیم  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  ترـضح  يرادرهوش  روما  ثیح  زا  تسا  نازیم  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز 

همطاف ترـضح  هیلامک  نوئـش  داعبا و  تسا .  يزاس  ناسنا  بتکم  وا  بتکم  تسا و  لماک  ناسنا  ترـضحنآ  هچ  هیناـسنا  هیلاـمک  تاـفص 
يدـهاوش ار  اهزارف  نآ  زا  کی  ره  دـش  هراشا  ترـضحنآ  ندوب  نازیم  ناونعب  هچنآ  تسا و  جراـخ  رـصح  هطیح  زا  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز 

ندوب نازیم  داعبا  نآ  هلمج  زا  لمجم )  نیا  زا  ناوخب  لصفم  ثیدح  دوخ  وت   ) تسا نوریب  هلاسر  نیا  عسو  زا  احورـشم  نآ  نایب  هک  تسا 
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تیبرت ینادـنزرف  ترـضحنآ  اریز  دالوا  تیبرت  يرداـم و  هبنج  زا  ناـهج  ناملـسم  ناوناـب  ناوسن و  يارب  تسا  توکلم  کـلم و  هکلم  نآ 
جورم مالـسا و  نابهگن  نآرق و  نایک  ظفاح  نید و  ياقبا  بجوم  کی  ره  هک  موثلک  ما  بنیز و  نیـسح و  ماـما  نسح و  ماـما  دـننام  دومن 
شوغآ هدرورپ  تسد  هک  دوب  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  شدنزرف  نآ  دندوب .  مانالا  ریخ  ترـضح  تنـس  تعیرـش و  نیئآ و 

ملاع رهظم  هقلطم و  هیلک  تیالو  ماـقم  ياراد  دوخ  نیع  رد  لـیزنت و  یحو و  بتکم  هدروخ  ریـش  همطاـف و  نماد  هدـش  تیبرت  تمـصع و 
دندوب وا  روحم  هک  ار  دوخ  نایفارطا  تماما  نازورف  رتخا  تیالو و  جرب  رین  نیمود  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تسا  تاـیفخلا  رـسلا و 
دنتـسین نید  نمـشد  اب  گنج  هزرابمب و  رـضاح  ترـضحم  نآ  يرای  ادخ و  نید  ترـصن  يارب  اهنآ  هک  تسنادـیم  تخانـش و  یم  ار  همه 

نب هیواعم  ینعی  نید  نمـشد  رکـشلب  دنراد  بش  ره  شیاهرکـشل  رـس  دیدیم  هکنیاب  افاضم  دنتـسه  يراکتنایخ  مدرم  اه  نآ  هک  تسنادیم 
هلحرم نیلوا  رد  دزادرپ  گنج  هزرابمب و  شترـضح  هچنانچ  رگا  دنـشاب و  یمن  افو  لها  اـهنآ  زا  کـیچیه  دـنوش و  یم  قحلم  نایفـس  یبا 

هب ارهاظ  هک  هدراذگ  نایم  رد  يدادرارق  تسا و  هدومن  حلـص  داهنـشیپ  هیواعم  یفرط  زا  و  دوش .  یم  هتخیر  كاخب  هعیـش  هدع  کی  نوخ 
هیواعم و  تسا .  یناطیش  تسایـس  هعدخ و  رکم و  ساسا  رب  هحلاصم  داهنـشیپ  هک  تسنادیم  ترـضح  هچرگ  تسا  نیملـسم  مالـسا و  عفن 

رانک زج  مالـسا  ياقب  ظفح و  رد  ار  لک  ماظن  تحلـصم  مالـسلا  هیلع  ماما  اما  دـنک .  لـمع  دادرارق  قبط  رب  هک  تسین  یـسک  زاـب  گـنرین 
رد نید  ظفح  يارب  ترضحنآ  هک  دوب  یگرزب  تمدخ  نیا  تخادرپ و  هحلاصمب  راچان  اذل  دیدن  نیا  ریغ  وا  اب  هحلاصم  هیواعم و  اب  ندمآ 
رس تمکح و  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  مالک  نیع  مدید  بسانم  ماقم  نیا  رد  نابهگن )  ار  نید  دش  حلـص  زا  نسح   ) دومن دوخ  نامز 
نب یلع  نبا  نسحلا  حـلاص  امل  تسا :  هدـش  تیاور  نینچ  تسا  هربتعم  بتک  زا  هک  یـسربط  جاجتحا  باتک  رد  میاـمن  رکذ  شا  هحلاـصم 

ام مکحی  مالـسلا و  هیلع  لاق  هتعیب .  یلع  مهـضعب  همالف  سانلا  هیلع  لخد  هتنعلا  امهیلع  نایفـس  یبا  نبا  هتیواـعم  مالـسلاامهیلع  بلاـط  یبا 
کمیلع هتعاطلا  ضرتفم  مکماما و  ینا  نوملعت  الا  تبرغ  وا  سمـشلا  هیلع  تعلط  امم  ریخ  یتعیـشل  تلمع  يذلل  هللاو  تلمع  ام  نوردت و 

ناک مالغلا  لتق  رادجلا و  ماقا  هنیفسلا و  قرخ  امل  رضخلا  نا  متملع  اما  یلع .  ص )   ) هللا لوسر  نم  صنب  هتنجلا  لها  بابش  يدیـس  دحا  و 
ترـضح نوچ  ثیدحلا .  اباوص  هتمکح و  هللادنع  کلاذ  ناک  کلاذ و  یف  هتمکحلا  هجو  هیلع  یفخ  ذا  نارمع  نب  یـسومل  اطخـس  کلاذ 

درک هحلاصم  امهیلع  هللا  هتنعل  نایفس  یبا  نب  هیواعم  اب  امهیلع  همالس  هللا و  تاولص  بلاط  یبا  نبا  یلع  ترـضح  دنزرف  یبتجم  نسح  ماما 
هچ نم  دیناد  یمن  امش  امش  رب  ياو  دومرف  ترضح  يدومن )  حلص  وا  اب  ارچ  هک   ) دنداد رارق  شنزرس  تمالم و  دروم  ار  ترضحنآ  مدرم 

دراد و قارـشا  نآ  رب  بات  ناهج  باتفآ  هچنآ  زا  تسا  رتشیب  رتهب و  نآ  عفن  ما  هداد  ماجنا  نم  هچنآ  مسق  ادـخب  هداد ،  ماجنا  يریخ  راکک 
زا تیاور  صن  قباطم  مشاب  یم  تشهب  لها  نادیس  زا  یکی  متسه و  امش  هعاطلا  بجاو  موصعم و  ماما  نم  هک  دینادیمن  امـش  ایآ  دبات  یم 

راوید و نآ  نتشاد  اپب  یتشک و  ندرک  خاروس  زا  داد  ماجنا  رـضخ  هچنآ  هک  دینادیمن  امـش  ایآ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترـضح 
باوص و نیع  روما  نیا  ماجنا  هکنآ  لاـح  دـیدرگ و  نارمع  نب  یـسوم  بضغ  طخـس و  بجوم  رـضخ  ياـهراک  نیا  مـالغ و  نآ  نتـشک 
ار راک  نیا  هک  تسا  نیا  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ترـضح  نایب  دافم  دروم :  نیا  رد  راوگرزب  نآ  مالک  رخآ  ات  یلاعت  هللادنع  دوب  تمکح 

موصعم ماما  لمع  رب  ضارتعا  ياج  نیاربانب  مدرک  لمع  نآ  قبط  نم  هک  دوب  نیمه  یهلا  تمکح  ياضتقم  مداد و  ماجنا  مالسا  عفن  هب  نم 
رد ارچ  نوچ و  هک  تسین  هزاجا  نیا  ار  یـسک  تسین و  تسا  یلاعتقح  تیـشم  هدارا و  رد  یناف  وا  تیـشم  هدارا و  تسا و  ادخ  تجح  هک 
رب ضارتعا  هچ  دـهد  رارق  تمالم  دروم  ار  وا  هللااب  ذایعلا  ای  دـیامن و  ضارتعا  وا  لاـعفا  رب  هدومن و  هقلطم  هیلک  تیـالو  ماـقمب  هطوبرم  روما 

ردـقنآ ادـخ  اریز  ءایبنا  هروس  هیآ 23  لعفی )  اـمع  لئـسی  ـال   ) هک تسا  یئادـخ  رهظم  ماـما  تسا  میکح  يادـخ  رب  ضارتعا  موصعم  ماـما 
تسادخ تردق  رهظم  ماما  تسادخ  ملح  رهظم  ماما  تسادخ  ملع  رهظم  ماما  مهفاف  تسین .  وا  زا  شسرپ  ياج  هک  تسا  هنامیکح  شراک 

ناـج رورـس  ص )   ) ربمغیپ طبـس  قح  ملح  روهظ  ریوکت  هروس  هیآ 29  هللا  ءاشی  نا  الا  نواشت  اـم  تسا و  ادـخ  تیـشم  هدارا و  رهظم  ماـما 
هب ریحت  رحب  رد  تسا  قرغ  درخ  روصت  هاـگ  وا  ملح  زک  یهـش  یهلا  نسح  هنیئآ  نسح  یهاـش  گـنر  وا  ثراو  ار  یلع  ع )   ) رهطم يارهز 

ار نیمز  ملاع  عاضوا  يدزمه  رب  یمد  ممصم  یتشگ  رگ  هک  یئاناوت  نیکمت  ملح و  نآ  شیدوب  رگنل  هن  نید  نتشک  يدیـسر  سک  لحاس 
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حلص را  مصخ  هب  يدیرخ  ناج  رب  يدرک و  لمحت  يدید  هچ  ره  نمـشد  تردق ز  نادب  ایرث  رب  ار  يرث  يدروآ  رب  امیا  هب  يدرک  نامـسآ 
ود نیا  دنتسد  ود  نآ  رب  داد  قنور  گنج  زا  نیسح  نابهگن  ار  نید  دش  حلص  زا  نسح  دوب  نینچ  يو  دهع  هب  نید  ساپ  هک  دوب  نید  ساپ 

تنحم درد و  ار  نسح  دنراوشوگ  نادزی  كاپ  شرع  هب  دنرایرهش  ار  نید  کلم  ود  نیا  رم  تمایق  ات  نید  تیار  هتفرگ  تماهـش  ملح و  زا 
نوزفا ز سب  يدوب  رگج  رب  ار  نسح  رکیپ  هب  دب  ار  البرک  دیهـش  رجنخ  ریـشمش و  زا  هک  یتاحارج  رتمک  تسین  دشابن  نوزفا  رگا  ردارب  زا 

تمـصع نماد  هدش  تیبرت  هک  يرگید  دنزرف  نارابریت  نتـشک  دـعب  زا  تشگن  نارودـب  یـشعن  نسح  شعن  زج  هب  نود  مدرم  نآ  هنعط  ریت 
هیلع نیسح  ماما  ترضح  نینوکلا  ماما  قشع  ناطلس  نادیهـش  رالاس  رورـس و  ناگنـشت  بل  هاش  وا  دشاب  یم  امهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف 

تسا هقلطم  هیلک  تیالو  ماقم  ياراد  هک  ینیسح  نآ  تسا .  همصعلا  بیبر  هوبنلا و  میطف  هتمحرلا و  طبـس  هک  ینیـسح  نآ  تسا .  مالـسلا 
ینیسح نآ  تسا  نآرق  یقبم  مالسا و  هدننک  هدنز  نید و  ییحم  هک  ینیـسح  نآ  تسا .  تماما  تیالو و  جرب  رین  نیموس  هک  ینیـسح  نآ 

تفارـش و تزع و  تمه و  سرد  يوقت  ناـمیا و  سرد  هک  ینیـسح  نآ  تسا .  هتخوـمآ  اـمب  هفرع  ياـعد  رد  تفرعم  ناـفرع و  سرد  هک 
اب يزاب  قشع  تبحم و  سرد  هک  ینیـسح  نآ  تسا .  هتخومآ  امب  ـالبرک  هنحـص  رد  ار  ادـخ  نید  ترـصن  اـفو و  سرد  تریغ و  تیمح و 

تـسود ياقل  لاصو و  هار  رد  ار  دوخ  نادنزرف  دوخ و  ناج  هک  اجنآ  ات  هتخومآ  امب  ادـخ  نید  ظفح  يارب  ادـخ  هار  رد  يراکادـف  ادـخ و 
زا یمه  قتشم  دش  هک  قشع  رهظم  نآ  یلع  نبا  نیسح  تسا .  هدمآ  منرتم  اکاوه  یف  آرط  قلخلا  تکرت  همغن  هب  تسا و  هدرک  ادف  هتخاب و 

رجنخ زا  مه  باریـس  دـشب  یهلا  قشع  می  قرغ  دـش  وچ  قشع  رغـصا  زا  ربکا و  زا  تشذـگ  درک  ادـف  ار  ناج  قح  قشع  هارب  قشع  ردـصم 
ناتمهاب و نادرمدار و  هب  هک  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  قشع  رکیپ  اجنآ  نوفدـم  دـش  وچ  دـش  ادـخ  شرع  البرک  نیمز  قشع 

یبا نبا  ترابع  درب  یم  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مان  همه  سار  رد  دنک و  یم  هراشا  دنا  هدوب  عبط  تعانم  سفن و  تزع  ياراد  هک  اهنآ 
يذلا ع )   ) یلع نبا  نیسحلا  هللادبع  وبا  وه  فویسلا  لالـض  تحت  توملا  هتیمحلا و  سانلا  ملع  يذلا  ءابالا  لها  دیـس  تسا .  نیا  دیدحلا 

يوگ هک  وا  ناشنمدازآ  نادرمدار و  همه  رورـس  ءابا و  لها  سیئر  اقآ و  دیـس و  ینعی  لذـلا .  نم  فناف  هباحـصا  نامالا و  هیلع  ضرع  دـق 
گرم هک  وا  تخومآ  نایناهج  مامتب  تزعو  تفارش  تریغ و  تیمح و  سرد  هک  وا  هدوبر و  نایملاع  همه  زا  یلا  تمه  ماقم  رد  ار  تقبس 

تفریذپن و دنداد  ناما  داهنشیپ  شنارای  باحصا و  وا و  هب  هک  وا  تسناد  تبکن  تلذ و  ار  ناراکمتس  اب  یگدنز  تداعـس و  ار  تداهـش  و 
یضترم یلع  ترضح  دنزرف  رارک  ردیح  هچب  ریش  نیـسحلا  هللادبع  یبا  ترـضح  انامه  راوگرزب  ياقآ  نآ  دورب  تلذ  راب  ریز  دشن  رـضاح 

نم هک  درک  مالعا  نایناهج  مامت  هب  داد و  رد  ادـن  اروشاع  زور  البرک  رد  هک  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالک  نیع  دـعب  هب  نیا  زا  تسا . 
ردق یعدلا  نب  یعدـلا  نا  الا  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  نایب  دروآ  یم  دوخ  ترابع  نمـض  ار  ترـضح  هلمج  نیا  موش  یمن  لیلذ  زگره 

سوفن هتیمح و  فونا  ترهط و  تباط و  روجح  نونموملا و  هلوسر و  انل و  کلاذ  هللا  یب  ای  هتلذلاانم  تاهیه  هتلـسلا  هتلذلا و  نیتنثا  نیبزک 
هیامورف سکان  دیـشاب  هاگآ  همه  نایناهج  مامت  دـینادب و  ملاع  مدرم  فوهل .  باتک  زا  مارکلا .  عراصم  یلع  مائللا  هتعاط  رثوت  نا  نم  هتیبا 
باختنا ار  رما  ود  نیا  زا  یکی  هک  تسا  هتخاس  ریخم  رما  ود  نیب  ارم  هداد و  ناـما  داهنـشیپ  نم  هب  داـیز  نب  هللادـیبع  هدازاـنز  رـسپ  هدازاـنز 

لها هک  اهنآ  هن  وا و  لوسر  هن  ام و  تلذب  تسا  یضار  ادخ  هن  موش  یمن  لیلذ  زگره  نم  یلو  موش  میلست  ای  مهدب و  نتـشکب  نت  ای  میامن 
تـسد هک  دراد  بانتجا  ءابا و  هدرک  تیبرت  هدرورپ و  ارم  هک  یکاپ  نماد  دنا  هدومن  تیبرت  هداد و  شرورپ  ارم  هک  هکیئاهنماد  هن  دننامیا و 
ربمغیپ رهگالاو  رتخد  رهطا  يارهز  همطاف  نماد  رد  هک  نم  دـش .  دـنهاوخن  لیلذ  تزع  فرـش و  نادـناخ  دـنک  راـیتخا  ار  تلذ  وا  هدرورپ 

دنریذپن ار  تسپ  مدرم  تعاطاو  دنهدیمن  يراوخب  نت  هاوخ  يدازآ  مدرم  هتلذلاانم  تاهیه  مهدب  تلذب  نت  مرـضاح  اجک  ما  هتفای  شرورپ 
هناگیب میلست  لیلذ و  زگره  دیابن  ناملسم  هک  دهدیم  یمالسا  للم  مامت  نیملسم و  مومع  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  یـسرد  نیا 

يربهرب تمه  اـب  رویغ و  نایعیـش  زکرم  ناریا  رد  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  رد  اـم  رـصع  رد  هللادـمحب  هتلذـلاانم  تاـهیه  سرد  نیا  دوش . 
ریز زا  ار  دوخ  فرش  رهظم  رهد و  هغبان  نآ  زا  تیعبت  هب  ناریا  نامیا  اب  تلم  دیدرگ و  یلمع  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  ینیمخ  ماما  ترـضح 

تسیاب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سرد  نیا  دندیدرگ  زوریپ  دنداد و  تاجن  دوخ  مایق  تضهن و  اب  ناگناگیب  رامثتسا  رامعتـسا و  تلذ و  راب 
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سرد نیا  دنیامن  يوریپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سرد  زا  دنریگب و  نایناریا  زا  قشمرـس  ناهج  ناناملـسم  رگا  دشاب  نیعلا  بصن  هتـسویپ 
للم مامتب  ار  نآ  هب  لمع  قیفوت  دنوادخ  تسا .  تدایـس  سرد  تسا  تزع  سرد  تسا  تفارـش  سرد  تسا  تیرح  سرد  تسا  یگدازآ 

هک تسا  نیسح  ماما  دنادرگ  نایناهج  ياقآ  زارفارس و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هیلاع  میلاعت  هیاس  رد  ار  نیملسم  دیامرف و  تیانع  یمالـسا 
یکی اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  رگید  دنبلد  دنزرف  ود  تخومآ .  فرـش  تزع و  سرد  نایناهج  مامت  هب  درک و  هدنز  ار  مالـسا 

رفن ود  ره  نیا  دنرهطا .  يارهز  تمصع  نماد  هتفای  تیبرت  ود  ره  هک  دنشاب  یم  مالـسلاامهیلع  موثلک  ما  يرگید  يربک و  بنیز  ترـضح 
تکرش شترضح  مایق  تضهن و  رد  دندوب و  البرک  ات  هنیدم  زا   ( ع  ) نیسح ماما  ناشراوگرزب  ردارب  اب  رفـسمه  ود  ره  کلم  هکلم  نارتخد 

دوب مالسا  ياقبا  نید و  يایحا  هک  ردارب  دصقم  هدنهد  همادا  هتفرگ  ار  نادیهش  رالاس  تلاسر  هلابند  ترضح  نآ  تداهش  زا  دعب  دنتشاد و 
خاک متا  بمب  دننام  رهگالاو  رهاوخ  ود  نیا  ياه  هبطخ  دندش  راپسهر  ماش  هفوکب و  نوچ  دندومن و  بیقعت  هتـسویپ  ترـضحنآ  فده  زا 
بنیز وا  تموکح  زکرم  دیلپ و  دـیزی  سلجم  رد  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  بنیز  البرک  نامرهق  هبطخ  اصوصخم  دـنازرل  ار  دـیزی  دایز و  نبا 
نوعلم دیزی  رابرد  س )   ) ارهز همطاف  عاجش  دیشر و  تخد  يربک  بنیز  وا  تموکح  زکرم  دیلپ و  دیزی  سلجم  رد  اهیلع  هللا  مالـس  يربک 

هبطخ نآ  رد  بنیز  تسیا . )  هلقتـسم  هلاـسر  مالـسلااهیلع  بنیط  ترـضح  تمظع  هب  تبـسن  ار  فـلوم   . ) تخاـس لزلزتـم  ار  دـبا  لزا و 
هللاوف كدهج  بصان  کیعس و  عساو  كدیک  دکف  دومرف  نینچ  هتخاس  بطاخم  ار  دیزی  شا  هبطخ  نایاپ  رد  داد و  نخس  داد  شا  هدنبوک 

الا کعمج  ددع و  الا  کمایا  دنف و  الا  کیار  له  اهراع و  کنع  ضحرت  اندما و ال  كردـت  انیح و ال  تیمت و  انرکذ و ال  وحمت  کنا ال 
هتمحرلا هداهشلاب و  انرخال  هرفغملا و  هداعـسلاب و  انلوال  متخ  يذلا  نیملاعلا  بر  دمحلاف هللا  نیملاظلا  یلع  هللا  هتنعل  الا  دانملا  دانی  موی  ددب 

هچنآ دیزی  يا  لیکولا  مغن  هللا و  انبسح  دود و  میحر و  هنا  هتفالخلا  انیلع  نسحی  دیزملا و  مهل  بجوی  باوثلا و  مهل  لمکی  نا  هللا  لئـسن  و 
نیب زا  ار  ام  مان  یناوت  یمن  وت  هک  دـنگوس  ادـخب  اما  نک  شـشوک  یعـس و  یناوت  یم  هچنآ  نز و  راک  هب  ار  دوخ  بیرف  رکم و  یناوت  یم 

هب هلیـسو  نیدب  ینادرگ  شوماخ  تسادخ  یلجت  هک  ار  ام  یحو  قارـشا  یناوت  یمن  وت  ادیزی  ام . ) ماود  ملاع  هدـیرج  رب  تسا  تبث   ) يربب
يار هک  شاب  هاگآ  ادیزی  یئامن  كاپ  دوخ  نماد  زا  ار  راع  گنن و  نیا  یناوت  یمن  وت  ادیزی  یـسرب  تسا  نآرق  رون  وحم  هک  تلد  يوزرآ 

رد ادن  یهلا  يدانم  هک  يزور  دوش  یم  هدنکارپ  وت  عمج  ددرگیم و  يرپس  يدوزب  تیگدنز  نامدود  تسا و  فیعـض  رایـسب  وت  هشیدـنا  و 
داد و رارق  ترفغم  تداعس و  هب  ار  ام  راک  يادتبا  هک  ار  نایناهج  راگدرورپ  شیاتـس  دمح و  داب .  ناراکمتـس  رب  دبا  لزا و  تنعل  هک  دهد 

تمحر باوث و  هک  میهاوخ  یم  لاعتم  دنوادخ  زا  میئامن و  یم  تلئـسم  تیهولا  عقـص  زا  ام  دومرف  متخ  تمحر  تداهـش و  هب  ارنآ  نایاپ 
وا هک  دـهد  رارق  وکین  نسح و  ار  ام  ینیـشناج  تفالخ و  دزاـس و  نوزفا  ار  ناـنآ  دزم  رجا و  دـیامرف و  لـیمکت  اـم  نادیهـش  رب  ار  شیوخ 
هک یسلجم  رد  دیزی  سلجم  رد  اهیلع  هللا  مالس  يربک  بنیز  تسا .  یلیکو  وکین  وا  هک  تسا  یفاک  ادخ  ار  ام  تسنابرهم و  قلطم و  میحر 

تسا ریسا  هکیلاح  رد  تئرج  لامک  اب  تماهـش و  تیاهن  رد  یمظع  يوناب  نیا  دنراد  روضح  يرگید  ياهتیـصخش  يروشک و  يرکـشل و 
دروم ار  وا  درک و  اوسر  ار  وا  لطاب و  ار  دیلپ  دیزی  رحس  شا  هباطخ  اسآ  زجعم  قطنم  اب  لاحنیا  اب  تسا  هتسب  نامسیرب  شیوزاب  هکیلاح  رد 

یم کچوک  ار  وت  نم  اما  میوگب  نخـس  وت  اب  هک  هداد  رارق  یطئارـش  رد  ارم  راگزور  عضو  هچرگا  ءاقلط  دنزرف  يا  دومرف  داد  رارق  خیبوت 
ات ار  دوخ  يدز و  دوخ  نماد  رب  يدـبا  یگنن  يدـش و  بکترم  یگرزب  تیانج  وت  منادـیم  ناوارف  خـیبوت  رایـسب و  شنزرـس  دروم  مرمش و 

نیا تعاجـش  نیا  تماهـش  نیا  تسا  ارهز  همطاف  شراوگرزب  ردام  بتکم  هدش  تیبرت  يربک  بنیز  يرآ  يداد .  رارق  تنعل  دروم  تمایق 
هک دوبن  ارهز  همطاف  ترـضح  رگم  دشاب  نینچ  دیاب  تسا و  رهطا  يارهز  شردام  رهظم  وا  هدرب  ثرا  شردام  زا  ار  همه  اسآ  هزجعم  ناسل 

يردام نانچنآ  زا  سپ  درک  اوسر  ار  وا  ارهز  همطاف  هدـنبوک  قطنم  داد و  رارق  خـیبوت  دروم  ار  وا  بصاغ  هفیلخ  رکبوبا  اب  جاجتحا  ماقم  رد 
یبتجم نسح  ماما  شتمصع  نماد  رد  هک  تساهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترـضح  يرآ  تسین  بجعت  ياج  ندمآ  دوجوب  يرتخد  نینچ 

هب کی  ره  دنا و  هدیکم  يردام  نانچ  ناتـسپ  زا  ریـش  دـنا و  هتفای  شرورپ  تیبرت و  موثلک  ما  يربک و  بنیز  البرک و  دیهـش  نیـسح  ماما  و 
رب داد  قنور  گنج  زا  نیسح  نابهگن  ار  نید  دش  حلـص  زا  نسح   ) دش هراشا  اقباس  هچنانچ  دنا  هدومن  يرای  ترـصن و  ار  ادخ  نید  يوحن 
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ظفح نآرق و  مالـسا و  هب  ار  دوخ  تمدخ  دوخ  هبونب  کی  ره  موثلک  ماو  بنیز  ترـضح  ارهز  همطاف  ترـضح  رتخد  ود  روط  نیمه  نآ ) 
یهلا و ضیف  همـشچرس  هک  تسا  وا  هچ  هتفرگ  تاشن  ارهز  همطاف  ترـضح  زا  هدش  ماجنا  تامدـخ  نیا  مامت  دـندومن و  ادـخ  نید  ياقبو 
هک تسوا  تسا و  لئاضف  تالامک و  لک  عبنم  تمکح و  ملع و  نزخم  هک  تسوا  تسا و  یهاـنتمان  ریثک  ریخ  قادـصم  يدـمحم و  رثوک 

اهیبا و یلع  اهیلع و  هللا  تاولـص  تسا  یهولا  رارـسا  صاخ  مرح  مرحم  هک  تسوا  لئاضف و  تالامک و  لـک  عبنم  تمکح و  ملع و  نزخم 
تـسد راگدـنوادخ  صاخ  مرح  يا  میامن .  رکذ  ار  لیذ  رابر  رد  راعـشا  مدـید  بسانم  ماقم  نیا  رد  ادمرـس .  ادـبا و  الزا و  اـهینب  اـهلعب و 

با ما  رگید  وت  رگید و  ناگمه  نآ  يرترب  ناهج  ناوسن  همه  زا  یئوت  ایرث  هام و  ینشور  یئوت  ارهز  هرهز  نیبج  رهم  راد  هدرپ  ارت  دنوادخ 
هتفگ ارت  يربک  تمصع  ادخ  هدناوخ  ببس  ار  ناهن  ادیپ و  تقلخ  برع  ریما  بوبحم  رسمه  مایق  حلص و  ربهر  ود  ردام  مانالا  ریخ  هعضب  و 

ایح تسیچ  یتساربک  بنیز  وت  رتخد  یتساهنز  فرـشا  وت  ردام  دـنمدآ  ینب  تاداس  وت  لـسن  دـنملاع  رـس  جاـت  تبا  نبا و  ارت  اـهیبا  ما  یبن 
هدـباع هفراع و  راگزور  هغبان  هملاع و  هاوگ  نآرق  ریهطت ز  هیآ  هانگ  ره  زا  تنماد  دوب  كاـپ  وت  ناـمرف  هدـنب  بدا  تسیک  وت  ناـماد  هشیر 

درخ لـقع و  ار  وت  شوـگ  راسمرـش  تبدا  زا  بدا  مرـش و  تفرگ  ملاـع  همه  شلاـمک  هکنآ  تفگـش  رد  یلع  وـت  ملع  هدـنام ز  راـگدرک 
هار دربن  سک  تست  تاقالم  ربمیپ ز  داش  تست  تاجانم  تقو  تشوخ  تقو  ناهن  زار  نزخم  وت  هنیس  ناهج  مظن  هتـشر  وت  هتـشر  راوشوگ 

بتکم افو  رهم و  نشلگ  وت  هناخ  هار  هناخ  نآ  رد  لیئربج  هتفای  هاگ  هاـگ  بدا  ضرع  یپ  مه ز  وت  نادزی  رهوش و  ردـپ و  زج  وت  ناـماس  هب 
 ( ع  ) یبنیز نوچ  هتخومآ  تیبرت  یبتکم  نینچ  هب  رگ  بجع  تسین  افص  قدص و  بتکم  وت 

مهدزاود قارشا 

لوا تمسق 

هئابآ نع  هدانساب  مالسلا  هیلع  نسحلا  نب  هللادبع  يور  هنیدم  دجسم  رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  ءارغ  هبطخ  مهدزاود :  قارشا 
اهبابلجب و تلمتـشا  اهـسار و  یلع  اهرامخ  تثال  کلاذ  اهغلب  كدـف و  مالـسلااهیلع  همطاـف  عنم  یلع  رکبوبا  عمجا  اـمل  هنا  مالـسلا  مهیلع 

وه رکب و  یبا  یلع  تلخد  یتح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هتیشم  اهتیشم  مرخت  ام  اهلویذاطت  اهموق  ءاسن  اهتدفح و  نم  هتمل  یف  تلبقا 
مث سلجملا  جـتراف  ءاـکبلاب  اـهل  موقلا  شهجا  هتنا  تنا  مث  تسلجف  ءـالم ه  اـهنود  تطینف  مه  ریغ  راـصنالاو و  نیرجاـهملا  نم  دـشح  یف 
 ( . ص  ) اهیبا هللا  لوسر  یلع  هولصلا  هیلع و  ءانثلا  هللادمحب و  مالکلا  تحتتفا  مهتروف .  تاده  موقلا و  جیـشن  نکـس  اذا  یتح  هتینه  تلهما 
مدق امب  ءانثلا  مهلا و  ام  یلع  رکشلا  هل  معنا و  ام  یلع  هللادمحلا  مالـسلااهیلع  تلاقف  اهمالک  یف  تداع  اوکـسما  املف  مهئاکب  یف  موقلا  داعف 

كاردالا نع  توافت  اهدما و  ءازجلا  نع  یئان  اهددع و  ءاصحالا  نع  مج  اهالا .  ننم و  مامت  اهادسا و  الآ  غوبـس  اهادتبا و  معن  مومع  نم 
هدحو هللا  الا  هلا  نا ال  دهشا  و  اهلاثما .  یلا  بدنلاب  ینث  اهلا و  زجاب  قیالخلا  یلا  دمحتـسا  اهلاصت و  رکـشلاب ال  اهتدازتس  مهبدن ال  اهدبا و 

نم هتیئور و  راصبالا  نم  عنتملا  اهلوقعم .  رکفلا  یف  رانا  اهل و  اهلوصوم و  بولقلا  نمـض  اهلیوات و  صالخالا  لـعج  هتملک  هل  کیرـش  ـال 
نم هتیشمب  اهارذ  هتردقب و  اهنوک  اهلثتما  هتلثما  ءاذتحا  الب  اهاشنا  اهلبق و  ناک  یش  نم  ءایشالا ال  عدتبا  هتیفیک .  ماهولا  نم  هتفص و  نسلالا 

ازازعا هتیربل و  ادـبعت  هتردـقل و  اراهظا  هتعاط و  یلع  اهیبنت  هتمکحل و  اتیبثت  ـالا  اـهریوصت  یف  هل  هدـئاف  ـال  اـهنیوکت و  ـالا  هنم  هتجاـح  ریغ 
نـسح نب  هللادـبع  هتنج .  یلا  هنم  هتـشایح  هتمقن و  نع  هداـبعل  هداـیذ  هیـصعم  یلع  باـقعلا  عضو  هتعاـط و  یلع  باوثلا  لـعج  مث  هتوعدـل 

مزع و مالـسلااهیلع  همطاف  یفرـصتم  کلم  كدف  عنم  رب  رکبوبا  نوچ  هک  هدومن  تیاور  شراوگرزب  ناردپ  زا  دوخ  دانـساب  مالـسلاامهیلع 
شرتخدب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  شردپ  هک  یکلم  زا  ار  ترـضحنآ  تسد  هک  داد  روتـسد  تفرگ و  میمـصت 

هللا مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  توکلم  کلم و  هکلم  كرابم  عمـس  هب  ربخ  نیا  دنیامن .  هاتوک  تسا  هدیـشخب  س )   ) رهطا يارهز  همطاف 
ندرک موکحم  يارب  دوخ و  دوخ  قح  ناقحا  يارب  ملاع  یب  یب  نآ  اذل  تسنادیم  ار  رکبوبا  هفاحقوبا  رسپ  یسایس  ضرغ  وا  دیـسر و  اهیلع 
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يارب اصوصخم  درادـن ،  تفالخ  تقایل  یگتـسیاش و  تسا و  نوناق  فـالخ  رب  شتموکح  هدومن و  بصغ  ار  تفـالخ  یـسرک  هک  رکبوبا 
تـسخن اذـل  دـیآ  رب  رکبوبا  اـب  جاـجتحا  ماـقم  رد  امـسر  دوخ  هک  تسناد  نیا  رد  ار  دوخ  ینوناـق  یعرـش و  هفیظو  تقو  تموکح  لاـطبا 

اب اـمعتجم  هدـیچیپ و  تعیرـش  روتـسد  قبط  تمـصع  تفع و  رداـچ  رد  ار  دوخ  دـنکفا و  رـس  رب  ار  شیوـخ  شوپرـس  هعنقم و  شترـضح 
اب نانچ  داتفا و  هارب  دجـسم  بناجب  دـندوب  ترـضحنآ  تمدـخ  رد  ناراذـگتمدخ  هک  یلاح  رد  شنادـنواشیوخ  ماوقا و  ناوناب  زا  یهورگ 
هللا مالس  همطاف  هکنیا  ات  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ترضح  شردپ  نتفر  هار  انیع  وا  یشم  یئوگ  هک  تفریم  هار  هنیکس  راقو و 

هاگنآ دندوب .  هدـش  عمج  شدرگ  رب  راصنا  نیرجاهم و  زا  یهورگ  دوب و  هتـسشن  دجـسم  رد  رکبوبا  عقوم  نیا  رد  دـش  دجـسم  دراو  اهیلع 
دجـسم رد  يا  هدرپ  گنرد  یب  اـصوصخم  دجـسم  رد  راـضح  ناـمرحمان و  هاگدـید  زا  مالـسلاامهیلع  همطاـف  ترـضح  ندـنام  رود  يارب 

مالـسلااهیلع ارهز  همطاف  ترـضح  ادتبا  رد  دنتفرگ .  رارق  هتخیوآ  هدرپ  نآ  سپ  رد  همه  شهارمه  نانز  اب  همطاف  ترـضح  دـش و  هتخیوآ 
یتخل سپـس  دـنداتفا  هیرگب  همه  نیرـضاح  دـیزرل و  دجـسم  هلاـن  نیا  رثا  رب  درک  دـنلب  كاـنزوس  شارخلد و  يا  هلاـن  هب  ار  دوخ  يادـص 

هک اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  دـیئارگ  توکـس  هب  اه  همهمه  اهدایرف و  تفرگ و  دوخب  شمارآ  لاح  سلجم  اـت  دومن  توکس 
اه و هلان  جاوما  اه و  هلان  رگید  راب  دومن  زاغآ  شراوگرزب  ردپ  هللا  لوسر  ترـضح  رب  دورد  لاعتم و  دـنوادخ  شیاتـس  دـمح و  اب  ار  دوخ 

دید هک  ص )   ) ءایبنالا متاخ  یمارگ  رتخد  دوبن  يریگولج  لباق  درم  نز و  نویش  دایرف و  هکیروطب   ) دیسر دوخ  جوا  هب  اه  هرعن  اه و  هجض 
رارق مدرم  رد  شمارآ  لاح  دش و  سبح  هنیـس  رد  اهـسفن  داد  توکـس  هب  رما  دوخ  هقلطم  تیالو  اب  دنریگ  یمن  مارآ  هلان  هیرگ و  زا  مدرم 

هللادـمحلا مالـسلااهیلع :  تلاقف  داد .  همادا  دوخ  ماظن  زجعم  مالک  ینارنخـس و  هب  هنوگ  نیدـب  ص )   ) ربمغیپ رهگالاو  رتخد  هاـگنآ  تفرگ 
انث و مرکاش و  راذگـساپس و  تشاد  ینازرا  دومرف و  ماعنا  امب  هچنآ  لابق  رد  ار  لاعتم  يادـخ  خـلا .  مهلا  ام  یلع  رکـشلا  هل  معنا و  ام  یلع 

ناوت رد  تسا  نوریب  رامـش  ءاصحا و  هطیح  زا  هک  وا  ناوارف  يایاطع  یهانتمان و  ياـهتمعن  ربارب  رد  دـنچ  ره  میاـمنیم  ار  وا  رکـش  دـمح و 
ایادخ ز راب  تتمعن  دیامن ) هب  وا  يانث  رکـش و  زا  دوخ  زجعب  فارتعا  هکنیا  زج   ) دیا ردـب  شرکـش  دـمح و  هدـهع  زا  هک  تسین  سکچیه 

دوخ تاماهلا  اب  هک  ار  یلامکلا  لک  تاذ  شیاتـس  ساپـس و  تیاهن و  یب  رکـش  راذگ  رکـش  دنکن  زگره  وت  ماعنا  رکـش  تسا  نوزفا  ددع 
دمح و راوازـس  هک  تساتکی  يادخ  نآ   . ) دومرف دوخ  يانث  دمحب و  فضوم  ار  ام  تخومآ و  امب  یئوگ  ساپـس  يراذـگ و  رکـش  سرد 
رد رکـش  تسا و  صقن  مدع  لامک و  ءاذا  رد  ءانث  دمح و  اریز  درادـن  شیاتـس  وانث  قاقحتـسا  ادـخ  زا  ریغ  سک  چـیه  سب و  تسا و  ءانث 

بیع صقن و  هنوگره  زا  هک  تسا  ادخ  نآ  تسا و  تالامک  عیمج  عمجتـسم  هلاصالاب  تاذلاب و  هک  تسادـخ  نآ  و  تسا ) .  تمعن  ربارب 
هب رکـش  ساپـس و  ءاـنث و  دـمح و  صاـصتخا  سپ  تسا  تمعن  ره  هدنـشخب  تمعن و  ره  بحاـص  هک  تسادـخ  نآ  تسا و  يربم  هزنم و 

هیشرع هبطخ  نیا  رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترـضح  مالک  تسا و  ققحم  ملـسم و  تباث و  یهولا  ياتمه  یب  تاذ  يارب  یلقع  ناهرب 
تلج تیدـحا  تاذ  یگناـگی  هب  رارقا  ماـقم  رد  زین  یهولا  تاذـب  تبـسن  دوخ  رکـش  دـمح و  بیقعت  رد  هاـگنآ  تسا ) .  ناـهرب  هب  یکتم 

یئادخ و هک  مهدیم  یهاوگ  خلا  هل  کیرـش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال  دهـشا  و  دـیامرف :  یم  نینچ  تبترم  یمتخ  ترـضح  رتخد  هتمظع . 
تیبرت هک  متاخ  ربمغیپ  رهگالاو  رتخد  يرآ   ) میامن یم  يراج  دوخ  نابز  رب  دـیحوت  رد  صـالخا  اـب  ار  هملک  نیا  تسین و  وا  زج  يدوبعم 

هللا الا  هلا  هکنیاب ال  نداد  یهاوگ  اب  تسا  یحو  یتوهال  هاگشناد  رد  تیدحا  تاذ  تفرعم  دیحوت و  سرد  هتفای  میلعت  نآرق و  بتکم  هدش 
فیرـشت جاجتحا  يارب  هکنیا  نیع  رد  دنراد  روضح  يرایـسب  تیعمج  هک  دجـسم  رد  مهنآ  شا  هبطخ  رد  دهاوخیم  هل ،  کیرـش  هدحو ال 

هفرعم روحم  ار  نآرق  هیلاع  میلاعت  دزومایب و  دـیحوت  سرد  راضح  مومع  هب  هتـساوخرب  هجاـحمب  رکبوبا  اـب  هک  تسیا  هبترم  نیلوا  هدروآ و 
هک تسوا  هچ  تسا  لاحم  وا  يارب  یناث  ضرف  تسین و  رادرب  یناث  هک  تسا  یتقیقح  یهولا  تاذ  هک  دننادب  ات  دـیامرف  هدایپ  دـیحوت  هللا و 

درادن کیرش  دیحوت  ماقم  رد  درادن  کیرش  تیدمص  ماقم  رد  درادن  کیرش  تیدحا  ماقم  رد  درادن  کیرش  تیهولا  ماقم  رد  عقاولا  یف 
مه تیدوبعم  رد  هک  تسا  یتیعقاو  تقیقح و  نینچ  نوچ  درادن و  کیرـش  دوجو  تالامک  رد  دـیحوت  ماقم  رد  درادـن  کیرـش  دوجو  رد 

حیشت تسا و  يوطنم  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  رابر  رد  مالک  رد  راتفگ  نیا  مامت  هصالخ  هللا  يوس  دوبعم  هلا و ال  الف  درادن  کیرش 
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هتـشاگن و نافرع  ناهرب و  نآرق و  رظن  زا  دیحوت  هکرابم  هروس  ریـسفت  رد  ارنآ  فلوم  هک  ینابر  دیحوت  باتک  رد  دیحوت  ماسقا  حیـضوت  و 
هک مالـسلا  هولـصلا و  اهیلع  همطاف  ترـضح  توکلم  کلم و  هکلم  ماظن  زجعم  مالک  رـس  مورب  يراب  تسا  جردنم  هدیـسر  عبطب  هللادـمحب 

و خـلا .  هتیفیک  ماهوالا  نم  هتفـص و  نسلالا  نم  هتیور و  راصبالا  نم  عنتملا  اهلوقعم .  رکفلا  یف  راـنا  اـهلوصوم و  بولقلا  نمـض  دومرف و 
رد نآ  راثآ  هکنانچ  هدوب  قلطم  لامک  لاصو  قاتـشم  همه  هچ  تسا  تاقولخم  هفاک  داهن  بولق و  رد  هرطفلاب  دیحوت  رد  صالخا  لوصحم 
 ( تسین هک  تسین  يرظن  بیز  وـت  يور  رظنم  تسین  هک  تسین  يرـس  چـیه  رد  قـشع  شروـش   . ) تسا هدـش  نکفا  وـترپ  لوـقع  راـکفا و 
 . تسین یسک  ادخ  زج  نآ  قادصم  قلطم و  لامک  مهنآ  تسا  لامک  بلاط  هرطفلاب  اریز  تسادخ  قاتشم  هرطفلاب  ناسنا  هک  تسین  یکش  )

شندید يارای  ناگدید  هک  مراذگـساپس  ار  یئادـخ  هتیفیک .  ماهوالا  نم  هتفـص و  نسلالا  نم  هتیئور و  راصبالا  نم  غتمملا  دومرف  هاگنآ  ( 
ینابر هولج  هکنیا  اب  ار  دوخ  درجم  حور  ناج و   ) ام هچ  تسین  رـسیم  رـس  مشچ  یـسح و  هدیدب  ادخ  تیور  هک  تسین  ههبـش   . ) دـنرادن ار 

نیا مئیامن  تیور  تسا  درجتلا  فرـص  فرـص و  درجم  هک  یئادخ  ناوت  یم  هنوگچ  سپ  میئامن  تیور  یـسح  هدـیدب  میناوت  یمن  تسا ) 
دوخ موق  نابز  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح   ( ) بایب يوج و  یئنابر  هدـید  باتفآ  نوبز  یـسح  هدـید   ( . ) عنتمم لاـحم و  تسا  يرما 
ءانثلا فالآ  هیلع  هیولع  هقلطم  هیلک  تیالو  ماقم  هکنیا  اـما  هیآ 143 و  فارعا  هروس  ینارت )  نل  دـمآ ( باوج  کیلا  رظنا  ینرا  بر  تفگ 

شترـضح دوخ  هکنانچ  يرـصب  تیور  هن  تسا  يداوف  یبلق و  تیور  مالـسلا  هیلع  یلع  دوصقم  هرا )  مل  ابر  دـبعا  مل  اـنا   ) دومرف هیحتلا  و 
ینیب ناج  هک  نک  زاب  لد  مشچ  یـسربط )  جاـجتحا   ( ) ناـمیالا قیاـقحب  بولقلا  هتار  نکل  ناـیعالا و  هدـهاشمب  نویعلا  هرت  مل   ) دـیامرفیم

هچ ره  ینیب  نایم  رد  شیباتفآ  یفاکشب  هک  ار  هرذ  ره  لد  ینیب  ناتـسلگ  قافآ  همه  يرآ  ور  قشع  میلقاب  رگ  ینیب  نآ  تسا  یندیدان  هچنآ 
رد تاهج  قیـضم  زا  ینیب  ناج  ياـیمیک  ار  قشع  قشع  شتآ  هب  رگا  يزادـگ  ناـج  ینیب  ناـیز  يوج  رگ  مرفاـک  یهد  قشع  هب  رگا  يراد 
زا یکی  هک  تدناسر  یئاج  هب  ات  ینیب  نآ  تمـشچ  هدیدان  هچنآ  يونـش و  نآ  تشوگ  هدینـشن  هچنآ  ینیب  ناکم  کلم ال  تعـسو  يرذگ 
الا هلا  هدـحو ال   ) وا زج  تسین  چـیه  تسه و  یکی  هک  ینیب  نایع  نیقیلا  نیعب  ات  ناـج  لد و  زا  زرو  قشع  یکی  اـب  ینیب  ناـیناهج  ناـهج و 
زا اهنابز  هک  ییادخ  مرکاش  مراذگساپس و  مسانـش و  یم  یگناگیب  ار  یئادخ  نم  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  هدومرف  زین  و  وه )

تفرعم و دـناوت  یمن  سکچیه  و   ) دـنناریح هدـنام و  ورف  وا  تیفیک  كرد  زا  قیالخ  عیمج  لوقع  ماهوا و  نزجاع و  رـصاق و  وا  فیـصوت 
هدومن زجع  راهظا  نآ  يالعا  هورذب  لوصو  زا  لک  لقع  ریاط  هک  تسا  یماقم  نیا  هچ   . ( ) دیامن لصاح  وا  تافص  تاذ و  هنکب  یئاسانش 
ياروام رـشب   ( ) شتیهام هنک  رد  دـنام  درخ  شیهلا  رب  قفتم  ناهج   . ) تسا هدـمآ  منرتم  فرتعم و  کتفرعم )  قح  كانفرع  اـم   ) همغن هب  و 

هنک رد  كاردا  هن  مهف )  تسد  دسر  شفـصو  لیذ  رد  هن  مهو  تسد  دـسر  شتاذ  جوا  رب  هن  تفاین  شلامج  ياهتنم  رـصب  تفاین  شلالج 
همطاف ترضح  دومرف  دیسر  ناحبـس  نوچیب  هنک  رد  هن  دیـسر  نابحـس  هب  تحاصف  رد  ناوت  دسر  شتافـص  روغ  هب  ترکف  هن  دسر  شتاذ 

رد هک  هدم  هدام و  نودب  ینعی  دیرفآ  یـش )  نم  ال   ) ار تادوجوم  ءایـشا و  هکیئادخ  خلا  یـش  نم  ءایـشالا ال  عدتبا  اهیلع :  هللا  مالـس  ارهز 
لوا وحن  نیدـب  تسا .  مسق  هس  رب  یلک  میـسقت  ثیح  زا  یهلا  لاعفا  تفرعم  بابرا  رظن  رد  دـنیوگ .  یعادـبا  داـجیا  ارنآ  حالطـصا  ناـسل 

هک اهنآ  زا  دنترابع  تآشنم  اما  و  دنشاب .  یمن  هدم  هدامب و  قوبسم  هک  اهنآ  زا  دنترابع  تاعدبم  اما  تانوکم .  موس  تاشنم  مود  تاعدبم 
همطاف ترضح  ماظن  زجعم  مالک  دافم  دنـشاب  یم  ود  ره  هدم  هدامب و  قوبـسم  هک  اهنآ  زا  دنترابع  تانوکم  اما  هدملا  نود  هدامب  دنقوبـسم 

تقلخ و ماظن  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  تسا  راوتـسا  هیناـهرب  هیفـسلف و  دـعاوق  هیناـفرع و  هیمکح و  یناـبم  رب  ماـمت  هک  مالـسلااهیلع 
 ( یـش نم  ال   ) یلبق هقباس  نودـب  یئانع  ملع  نامهب  دروآ و  رد  یتسه  هب  یتسین  زا  هداس  ترابعب  داجیا و  هصرعب  مدـع  متک  زا  ار  شنیرفآ 

ماظن رد  تادوجوم  هبطاق  ءایـشا و  نیوکت  داجیا و  بجوم  هیهلا  تیـشم  هینـس و  هدارا  هقلطم و  تردق  دومرف و  یعادـبا  داجیا  هدام  نودـب 
يا هدـئاف  اهنآ  يدنبـشقن  يرگتروص و  رد  ای  دـشاب و  هتـشااد  يزاین  تجاح و  نآ  شنیرفآ  ناهج و  داـجیاب  هکنآ  یب  دـیدرگ  یهلا  عنص 

تیـضایف دـشخب و  ققحت  ار  شتمکح  تساوخ  هک  دوب  نیا  شنیرفآ  زا  یلعا  ءدـبم  یلاعت و  قح  ضرغ  هکلب  دـشاب  قلطم  ینغ  نآ  روظنم 
هب تفرعمب و  اردوخ  قلخ  تساوخ  لاعتم  يادـخ  منک  يدوج  ناگدـنب  رب  ات  هکلب  منک  يدوس  ات  قلخ  مدرکن  نم  دزاس .  راکـشآ  ار  دوخ 
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تقلخ ام  یلاـعت و  هلوقل  هدومرف  حیرـصت  قلخ  تیدوبعب  تقلخ  رـس  تمکح و  رد  نآرق   . ) دـنادرگ نومنهر  شیوخ  تیدوبع  تعاـطا و 
قلخلا تقلخف  فرعا  نا  تببحاف  ایفخم  ازنک  تنک  هدمآ  یـسدق  فیرـش  ثید  رد  تایراذـلا و  هروس  هیآ 56  نودـبعیل  الا  سنالا  نجلا و 

رود ز یئود  دـیق  زا  دوب  يدوجو  دوب  ناـهن  ملاـع  یتـسین  جـنکب  دوـب  ناـشن  یب  یتـسه  هک  توـلخ  نآ  رد  یماـجلا  فراـعلل  فرعا  یکل 
زا شنماد  اربم  بیغ  هلجح  رد  يدـهاش  ارالد  رهاظ  شیوخ  رب  نتـشیوخ  رونب  رهاـظم  دـیق  زا  قلطم  يدوجو  رود  یئوت  یئاـم و  يوگتفگ 

يرابغ همرس  زا  شمشچ  هدیدن  يرات  هتـسسگن  شا  هرط  زا  ابـص  هناش  تسد  هدیـشک  ار  شفلز  هن  هنایم  رد  شیور  هنیئآ  اب  هن  بیع  تمهت 
ياون یلایخ )  وز  یمـشچ  چـیه  هدـیدن  یلاخ  یطخ و  ره  هداس ز  شخر  لگ  هیاریپ  شا  هزبس  هتـسب  هن  لبنـس  هیاسمه  شلگ  اـب  هتـشگ  هن 
تـسا یئوخدـنت  رد  ور  هدرپ  تسا ز  یئور  بوخ  مکح  هک  اجنآ  یلو ز  تخاب  یم  شیوخ  اب  یقـشاع  رامق  تخاس  یم  شیوخ  اب  يربلد 

لزا نسح  زا  شبنج  نیتسخن  تساضاقت  شنیا  نسح  تسه  اـج  ره  وچ  درآ  رب  رـس  نزور  رد ز  يدـنب  وچ  درادـن  يروستم  باـت  ور  يرپ 
زا یئوگتفگ  يو  زا  تساخ  اج  ره  هب  یئور  دومنب  ناـک  هنیئآ  ره  سفنا ز  قاـفآ و  رد  درک  یلجت  سدـقت  میلقا  همیخ ز  دز  نورب  تساـخ 

حوبس يدوخ  یب  زا  دندش  نایوگ  حوبس  نایحوبس  همه  تفای  کلف  نوچ  ار  دوخ  هتـشگ  رـس  کلم  تفات  کلم  کلم و  رب  هعمل  کی  نآ 
داتفا لبلب  ناحب  يروش  لگ  داتفا ز  لگ  رب  یغورف  هعمل  نآ  زا  کلملا  يذ  ناحبـس  لغلغ  دـیآ  رب  کلف  کلف  رحب  نیا  ناصاوغ  ناـیوج ز 

لد ره  ناـبنج  اـضق  تسوا  یگ  هدرپ  ینیب  هک  هدرپ  ره  هب  تخوـس  ار  هناورپ  دـص  هناـشاک  ره  هب  تـخورفارب  شتآ  نآ  عمـش ز  دوـخ  خر 
اراکـشآ مه  هدیـشوپ و  یئوت  ارآ  هنیئآ  مه  هنیئآ  یئوت  تسوا  قشاع  هنرگ  دناد و  رگا  تسوجلد  نابوخ  قشاع  ناکک  یلد  تسوا  یگدرب 

نامه درادـن  یناد  ینابز  ینابز و  درادـن  ینایاپ  هصق  نیاک  شمخ  تسوا  مه  هنیجنگ  مه  جـنگ  اـهنت  هن  تسوا  مه  هنیئآ  يرگنب  وکین  وچ 
نع هدابعل  هدایذ  هتیـصعم  یلع  باقعلا  عضو  هتعاط و  یلع  باوثلا  لعج  مث  میچیه .  میچیه  وگتفگ  نیا  یب  هک  میچیپ  قشع  ردـنا  هک  رتهب 

وا زا  ینامرفان  تیـصعم و  رب  داد و  رارق  رجا  باوث و  وا  زا  تعاطا  لابق  رد  لداع  میکح و  دنوادخ  سپـس  هتنج .  یلا  هنم  هتـشایح  هتمقن و 
رهظم هک  تشهب  تنج و  يوسب  هدـیناهر و  دوـخ  باذـع  مشخ و  زا  ار  ناگدـنب  هلیـسو  نیدـب  اـت  دوـمرف  ررقم  رفیک  باـقع و  اـهنآ  يارب 

هب دومرف  یناشف  رد  نینچ  تسا  رایسب  مکح  رارسا و  نمضتم  هک  دوخ  هینافرع  هیـشرع و  هبطخ  رد  هاگنآ  دهد .  قوس  دشاب  یم  وا  تمحر 
هدبع و ادمحم  یبا  نا  دهـشا  و  دیامرف .  یم  تراشا  ترـضحنآ  تثعب  رارـسا  دمحم و  تبترم  یمتخ  ترـضح  شردپ  تیـصخش  تمظع 
 . هتنوصم لیواهالا  رتسب  هتنونکم و  بیغلاب  قیالخلا  ذا  هثعتبا  نا  لبق  هافطصا  هابتجا و  نا  لبق  هامس  هلسرا و  نا  لبق  هبجتنا  هراتخا و  هلوسر 

تداهـش یهاوگ و  رودـقملا .  عقاومب  هتفرعم  روهدـلا و  ثداوحب  هتطاحا  رومـالا و  لـیئامب  یلااـعت  هللا  نم  اـملع  هتنورقم  مدـعلا  هتیاـهنب  و 
راتخم و وا  هک  مهدیم  یهاوگ  تسوا و  مظعا  ریفـس  هللا و  لوسر  ادخ و  برقم  دـبع  هدـنب و  دـمحم  ترـضح  مراوگرزب  ردـپ  هک  مهدـیم 

ناونعب وا  نداتسرف  لاسرا و  زا  لبق  یبوبر  عقـص  زا  یگدیزگرب  رایتخا و  باختنا و  نیا  نیرخآ و  نیلوا و  قلخ  نایم  زا  تسادخ  هدیزگرب 
وا ادخ  تیراتخم  شنیزگ و  دوش  یم  مولعم  سدقالا  هضیف  نم  لباقلا  دنا  هتفگ  افرع   . ) تسا هدوب  نانآ  تیاده  يارب  قلخ  يوسب  يربمایپ 

قیالخ عیمج  هک  هدوب  ماگنه  نآ  رد  شنیزگ  نیا  يوسام و  لک  نایم  زا  دومن .  باختنا  هدیزگرب و  ار  وا  هک  هدوب  هیئامسا  ترـضح  رد  ار 
 ( ص  ) هلوقل دندوب  هتشاذگن  داجیا  هصرع  رد  مدق  زووه  هدیشوپ و  نونکم و  ماهوا  هدرپ  سپ  رد  روتسم و  بیغ  باجح  رد  ءایـشا  هفاک  و 

ملع زا  باختنا  نیا  ناشن  كات  زا  هن  دوب و  ناشن  كات  زا  هن  هک  ناشک  هداب  هفیاط  زا  نم  زورنآ  مدوب  نیطلاو .  ءاـملا  نیب  مدآ  اـیبن و  تنک 
تاـشن رودـقم  عقاومب  وا  تفرعم  روهد و  ثداوحب  هیهلا  هیروضح  هیباـعیتسا و  هیملع  هطاـحا  روما و  بقاوع  لاـم و  هب  یهلا  یطاـحا  یلزا 

نامه دراد و  قیالخ  نایم  زا  ار  وا  یگدیزگرب  یگتـسیاش  یـسک  هچ  تسنادیم  وا  سپ  تشاد  دبا  لزاب و  ملع  لاعتم  يادخ  اریز  تفرگ . 
قیال هچنآ  ار  یـسک  ره  داهن  ار  ملاع  میلقا  تفه  هکنآ  و  تایلباقلا )  رادـقم  یلع  تایطعلا   ) داد رارق  دوخ  هدـیزگرب  راـتهم و  بختنم و  ار 

راوگرزب نآ  تثعب  زا  لبق  نامز  نارود و  و  ص )   ) متاخ لوسر  ترضح  شردپ  تثعب  رـس  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هاگنآ  داد  دوب 
ءاضما یلع  هتمیزع  هرمال و  اـمامتا  یلاـعت  هللا  هثعتبا  اـهیلع :  هللا  مالـس  تلاـق  تسا :  رارق  نیدـب  هک  دـیامرفیم  داریا  شا  هبطخ  رد  یبلاـطم 

یلـص دـمحمب  هللا  راناف  اهنافرع  عم  هرکنم هللا  اهناث  هدـباعاهنآرین ال و  یلع  افکع  اهنایدا  یف  اقرف  ممالا  يارف  همتح  ریداقمل  اذافنا  همکح و 
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نم مهرصب  هتیاوغلا و  نم  مهذقنا  هتیادهلاب و  سانلا  یف  ماق  اهممغ و  راصباا  نع  یلج  اهمهب و  بولقلا  نع  فشک  اهملظ و  هلآ  هیلع و  هللا 
هللا یلص  دمحم  متاخ  یبن  مرکا و  لوسر  ترضح  هیولا  سدقا  تاذ  میقتـسملا .  قیرطلا  یلا  مهاعد  میوقلا و  نیدلا  یلا  مهاده  هتیامعلا و 

هنامیکح هدارا  دـنک و  ارجا  ار  دوخ  مکح  دـناسر و  مامتا  هب  لماک و  ار  دوخ  رما  ترـضحنآ  تثعب  اب  ات  تخیگنا  رب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و 
مامت هقرف و  ملاع  رد  مما  عیمج  هک  دش  یم  هدهاشم  متاخ  لوسر  تثعب  ماگنه  رد   . ) دناسر ماجنا  هب  هتخاس  ردقم  هچنآ  هب  تبـسن  ار  دوخ 

هب یهورگ  یتسرپ و  شتآ  یهورگ  دنا .  هدیدرگ  اریذپ  ار  ینید  ینیئآ و  يا  هتـسد  هورگ و  ره  هتـشگ  تتـشتم  قرفتم و  همه  لحن  للم و 
دندوب و نوگانوگ  اهتب  مانـصا و  دباع  هدنتـسرپ و  یهورگ  اه و  هدکـشتآ  مزالم  فکتعم و  فکاع و  يا  هتـسد  دـنا  هدـیئارگ  یتسرپ  تب 
ناهج و رـسارس  ینادان  لهج و  تملظ  هک  ینارود  ینامز و  نینچ  رد  سپ  دنتخانـش ( ) یم  ار  وا  ترطف  مکحب  هک   ) دـندوب یئادـخ  رکنم 

متاخ مردـپ  وترپ  رد  دوخ  فطلب  تیمتاخ  ماقم  بات  ناهج  باتفآ  ءایـض  دـمحم و  ترـضح  رونب  لاـعتم  دـنوادخ  دوب  هتفرگ  ارف  ار  یتیگ 
زا ار  اهلد  تخاس و  رونم  یتسرپاتکی  دیحوت و  رونب  نشور و  ار  رـشب  هشیدنا  کیرات  ناتـسبش  دوخ  هدیزگرب  ربمغیپ  ایفـصا  رورـس  ءایبنا و 

مایق  . ( ) تخاس فرطرب  نانآ  ناگدـید  راصبا و  يولج  زا  ار  رات  هریت و  هایـس و  ياهربا  دـیناهر و  قافن  داـنع و  كرـش و  رفک و  یگ  هریت 
نانآ و تیاده  تهجب  مدرم  نایم  رد  هتمظع  تلج  تیدحا  سدقا  تاذ  نامرفب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  دومرف 

نیبم نید  هک  مکحم  میوق و  نیدب  ار  تیرشب  هعماج  یلد و  روک  یئانیبان و  زا  اهنآ  ندرک  انیب  یهارمگ و  تلالض و  زا  ناشیا  نداد  تاجن 
توعد دشاب  یم  تسار  هار  هللا و  طارص  هک  یلاعفا  یقالخا و  يداقتعا و  نوئش  مامت  رد  قح  میقتسم  طارصب  هدش و  نومنهر  تسا  مالسا 
مهملعی مهیکزی و  هتایا و  مهیلع  ولتی  مهسفنا  نم  الوسر  مهیف  ثعب  ذا  نینموملا  یلع  هللا  نم  دقل  یهلالا  باتکلا  صن  هیلا  راشا  امک  دیامن )

ار تبترم  یمتخ  ترـضح  یماـگنه  تیدـحا  تاذ  نارمع  لآ  هروس  هیآ 164  نیبم  لالـض  یفل  لـبق  نم  اوناـک  نا  هتمکحلا و  باـتکلا و 
هطقن نیرخآ  رد  تلاهج  ثیح  زامدرم  دوب .  راکـشآ  یهارمگ  تلالـض و  تیاهن  رد  تیرـشب  هک  دـینادرگ  ثوعبم  تیرـشب  ناهج  ناـیمب 

تیمدآ ناهج  زا  یلکب  تیناسنا  حور  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  يونعم  تیوه  تیناسنا  هدوب و  یقـالخا  طاـطحنا  یئارقهق و  ریـس  رد  لوزن 
كرـش و قاـفن و  رفک و  دوـب  رـشب  ورملق  رد  هک  ناـهج  رـسارس  رد  ناـمز  نآ  رد  دوـب .  هدـش  نآ  نیزگ  ياـج  تیعبـس  هدـیدرگ و  بلس 

ندوب طلغ  تادقتعم  هتتـشتم و  ياهکلـسم  هلطاب و  بهاذم  ياراد  نامز  نآ  رد  مدرم  دوب  یتسرپاتکی  یتسرپادخ و  نیزگ  ياج  یتسرپاوه 
یمتخ ترـضح  تثعب  زا  لبق  ینعی  نامز  نآ  هلمجلاب  دوب .  هتفرگ  ارف  ار  یتیگ  رـسارس  يدعت  روج و  ملظ و  بوشآ و  داسف و  هنتف و  شتآ 

نآ رد  دندوب  لغتشم  هلطاب  روما  هب  مدرم  لعتشم و  لالض  نارین  لود و  فالتخا  للم و  فارحنا  لبـس و  قرفت  لسر و  ترتف  نامز  تبترم 
رـصع و نآ  رد  دوب و  دابع  بیذـعت  دالب و  بیرخت  كرت  یعـس  نارین و  میظعت  مجع  راک  ناثوا و  تدابع  برع  لغـش  هک  نارود  ناـمز و 
رد مما  روهمج  لالـض و  يداوب  رد  قرف  ریاس  يرایح و  يراـصن  دوحج و  رب  دوهی  رجح و  دوجـس و  رقب و  تداـبع  دـنه  لـمع  هک  ناـمز 

طارـصب ار  نانآ  هک  يربهر  یبن و  دوجوب  دـندوب  اهنامز  نیرت  جاتحم  ناـهج  مدرم  هک  یناـمز  رـصع و  رد  هصـالخ  دـندوب و  لاـیخ  هیدوا 
ثعبی نیملاعلل و ال  هتمحر  لسری  نا ال  نیبملا  قحلا  کلملا  همکحب  قیلی  لهف  دشخب  تاجن  یهارمگ  زا  ار  اهنآ  دـنک و  تیادـه  میقتـسم 
فرشا نیلـسرملادیس و  نیبنلا و  متاخ  هللادبع  نب  دمحم  الا  ناینبلا  اذه  سـسوی  ناشل و  اذهل  حلـصی  دحا  رهظ  له  نیدلا و  رما  ددجی  نم 

سپ نیموصعملا :  نیرهاطلا  نیبیطلا  هترتع  هلآ و  یلع  هیلع و  همالـس  هللا و  تاولـص  ءاملا  نیب  مدآ  ایبن و  ناک  يذـلا  نیرخـالآ  نیلوـالا و 
ملعم هناگی  تیناسنا  ناهج  قلخ و  هفاک  تیاده  روظنم  هب  تلهج و  تملظ  زا  تیرشب  تاجن  يارب  تیدحا  تاذ  هک  دوب  راوازس  هتـسیاش و 
هیلمع هیملع و  تمکح  یئاهن  راگزومآ  هینابر و  فراعم  دـیحوت و  ملع  هبتر  یلاع  یئاهن و  داتـسا  لبـس و  يداه  لک  لقع  یئاـهن  یبرم  و 
یمتخ ترـضح  تمحر  ربمغیپ  تقیقح  قح و  هب  هدـننک  توعد  تلادـع و  طسق و  راذـگ  ناینب  هیناسنا و  قالخا  مراکم  لمکم  هیناـمیا و 

قارـشا اب  ات  دنتـسرفب  قلخ  يوسب  ناهج  نکفا  رون  غارچ  رینم و  جارـس  ناونعب  ار  ءانثلا  هیحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  یفطـصم  دمحم  تبترم 
رورـس ءایبنا و  متاخ  شبیبح  هب  باطخ  هکنانچ  دزاـس  نشور  رونم و  ار  ملاـع  تمکح  شناد و  رون  شباـت  تیمتاـخ و  ءایـض  توبن و  رون 

هروس هیآ 46   ) ارینم اجارس  هللا و  یلا  ایعاد  اریذن و  ارـشبم و  ادهاش و  كانلـسرا  انا  یبنلا  اهیا  ای  تسا  هدومرف  نینچ  میکح  نارق  رد  ایفـصا 
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وا دـش  ص )   ) دـمحم مساقلاوبا  قح  بیبح  دـیوم  دـبع  یحطبا  یبن  كالفا  داجیا  تلع  هناـگی  كـالول  گـنروا  هشنهاـش  یهز  ( ) بازحا
عبط هدنمرش  مرک  يو  نمرخ  ینیچ  هشوخ  تحالم  يو  نتفـس  رد  هدنب  تحاصف  ینیملاعلل  همحر  فصو  هب  ینیرق  یب  زا  سب  فوصوم و 

لئامش ابیز  نآ  دنیب  واک  یـسک  دوب  نیرق  ار  دمحا  ناج  توبن  دوب  نیط  ءام و  نایم  مداک  یمد  شمیمع  فطل  رد  قرغ  ملاع  ود  شمیرک 
زا تفگ  ناوتن  هک  تسا  راهتـشا  ار  لثم  نیا  ملاعب  قحلا  ياردق  ینار  نم  راتفگب  قدصم  ریم  نآ  هک  میوگ  هن :  لیام  دیدرگ  ادخ  رادـیدب 

یمن ناک  يراهب  ار  ناهج  لگ  کی  نآ  دروآ  راهب  ناتسلگ  رسکی  يدب  ناتسراخ  هک  ناتـسمز  نیع  رد  هکنیا  فالخ  تسا  راهب  لگ  کی 
هریت قیالخ  زور  بش  دوب ز  رش  روش و  روج و  ملظ و  رب  انب  تلالض  رفک و  زا  رپ  ملاع  همه  تلاهج  زا  يدوب  هک  ینعم  نیدب  ار  نازخ  دنیب 
نابز رب  یموق  دها  مدامد  تشاد  ناکم  ات  يزاجم  نوک  نیا  رد  نشور  درک  ار  ناهج  یقارشا  هب  نکفا  وترپ  نامیا  دیشروخ  نآ  دش  دوب  رت 
رهب زوس  ناور  يازفا  مغ  ياهنخـس  زور  هیـس  موق  نآ  زا  دینـشن  رگا  دنتـسخ  هنیک  زا  شیناـشیپ  رگا  دنتـسکش  نادـند  رد  وا  زا  رگا  تشاد 

دمحم تسا  نیملاـعلل  هتمحر  دـح  هک  تسا  نیا  ملاـع  رد  یبـن  ره  دـح  هن  تمحر  هک  ـالا  درکن  قـح  زا  بـلط  تـما  رهب  زا  اـسم  حـبص و 
شکاپ ناج  رب  نیرفآ  نارازه  شکاخ  تسه  شنیرفاک 

مود تمسق 

هتکئالملاب فح  دـق  رادـلا  هذـه  بعت  نع  هتحار  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحمف  راـثیا  هتبغر و  راـیتخا و  هتفار و  ضبق  هیلا  هللا  هضبق  مث 
هتیضر و قلخلا و  نم  هتریخ  هیفص و  یحولا و  یلع  هنیما  هیبن و  یبا  یلع  هللا  یلـص  رابجلا  کلملا  هرواجم  رافغلا و  برلا  ناوضر  راربالا و 
ینابرهم و تفارب و  ار  تبترم  یمتخ  ترـضح  سدـقم  حور  هتمظع  تلج  تیدـحا  ترـضح  هاگنآ  هتاـکرب .  هللا و  هتمحر  هیلع و  مالـسلا 
تخاـس و تحار  هدوسآ و  لد  ناـهج  نیا  جـنر  بعت و  زا  ار  وا  دـیزگرب و  وا  يارب  ار  ترخآ  دومن و  راـیتخا  ضبق و  دوـخ  برقب  تبغر 

دورد تاولص و  تفای .  برق  لوصو و  رافغ  بر  رابج و  کلم  راگدرورپ  يدونشوخ  اضر و  اب  ات  تشامگ  وا  رب  ار  دوخ  برقم  ناگتشرف 
هدـیزگرب و وا و  یحو  نیما  ادـخ و  ربمایپ  وا  هک  دـمحم  ترـضح  مردـپ  حوتفرپ  حور  رب  تیدـحا  عقـص  زا  تیاهن  یب  تمحر  تیحت و  و 
سلجملا و لها  یلا  تتفتلا  مث  شکاـپ )  ناـج  رب  نیرفآ  نارازه  شکاـخ  تسه  شنیرفاـک  دـمحم   . ) دوب وا  قلخ  عیمج  ناـیم  زا  بختنم 

دهع مکیف و  هل  قح  متمعز  ممالا و  یلا  هئاغلب  کمـسفنا و  یلع  هللا  ءاـنما  هیحو و  هنید و  هتلمح  هیهن و  هرما و  بصن  هللا  داـبع  متنا  تلاـق : 
هرئارـس هتفـشکنم  هرئاصب  هتنیب  عماللا  ءایـضلا  عطاسلا و  رونلا  قداصلا و  نآرقلا  قطانلا و  هللا  باـتک  مکیلع  اهفلختـسا  هتیقب  مکیلا و  همدـق 
همراحم هرسفملا و  همئازع  هرونملا و  هللا  ججح  لانت  هب  هعامتسا  هاجنلا  یلا  دوم  هعابتا  ناوضرلا  یلا  دئاق  هعایـشا  هب  طبتغم  هرهاوظ  هتیلجتم 

سپـس  ( ع  ) همطاف ترـضح  هتبوتکملا .  هعئارـش  وهتبوهوملا  هصخر  هتبودـنملا و  هلئاـضف  هتیفاـکلا و  هنیهارب  هتیلاـجلا و  هتاـنیب  هردـخملا و 
یهاون رماوا و  لحم  امش  ادخ  ناگدنی  يا  امـش  مدرم  يا  داد  همادا  دوخ  نانخـس  هب  نینچ  نیا  هدومرف و  سلجم  راضحب  یهجوت  تافتلا و 

زاک یقح  دـیتسه .  اهتمآ  يوسب  وا  روآ  مایپ  امـش  دوخ و  ناج  سفن و  رب  ادـخ  نانیما  امـش  دـیتسه و  وا  یحو  نید و  لماح  راـگدرورپ و 
هدراذگ یقاب  امش  نایم  رد  دوخ  زا  سپ  ادخ  ربمغیپ  هک  ارک  هچنآ  دیا و  هتفریذپ  دیا  هتـسب  وا  اب  هک  ار  ینامیپ  دیراد و  هدهع  رب  ادخ  يوس 
شلئالد نآرق  نیا  دـشاب  یم  ناشخرد  عمال و  نازورف و  وا  عاعـش  عطاس و  نآ  رون  هک  یباتک  دـشاب  یم  قداص  نآرق  قطاـنلا و  هللا  باـتک 

مدرم هطبغ  کشر و  دروم  راختفارپ و  شناوریپ  عاـتبا و  نکفارون و  یلجتم و  شرهاوظ  ادـیوه و  فشکنم و  شرئارـس  نشور و  حـضاو و 
یحو قطنم  هک  نآب  لمع  نآرق و  عامتـسا  تسا  نومنهر  ناوضر  تشهب  هب  ار  دوخ  نیعبات  هک  تسا  یباتک  نآرق  دـنا .  هدـش  عقاو  ناـهج 

وا تایآ  دومن و  دوهش  ناوت  یم  ار  یهلا  نشور  ياهلیلد  نآرق  وترپ  رد  تسا  ترخآ  ایند و  هئاشن  رد  تداعـس  يراگتـسر و  بجوم  تسا 
هبودـنم و ياهتلیـضف  هیفاـک و  نیهارب  هـیهلا و  نیناوـقب  دوـمن و  كاردا  ارنآ  رارـسا  مارح و  لـالح و  زا  ار  ماـکحا  ریـسفت  دـید و  ناوـت  ار 

دوجوب تاهابم  راختفا و  دـیاب  ناهج  رـسارس  نیملـسم  يداشرا  هیبنت  تفای .  تسد  ناوت  یم  یهلا  عیرـشت  ماـظن  رد  هبوهوم  ياـه  تصخر 
تمعن رکـش  دـنیامن و  هب  تسا  ناربمایپ  عیمج  نایم  زا  راگدرورپ  هدـیزگرب  راـتخم و  هک  راوگرزب  ربمغیپ  دـمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح 
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اب يربمغیپ  نینچ  دنـشاب .  راذگ  ساپـس  دنروآ و  ياجب  هتـشاد  ینازرا  نانآ  هب  هتمظع  تلج  تیدحا  سدقا  تاذ  هک  ار  ترـضحنآ  تثعب 
ناـهج تیناـسنا و  هزوح  ناـمیا و  لـها  رب  ار  ترـضحنآ  تثعب  هداتـسرف و  ناـشیا  يوسب  تبترم  ناـش و  یگرزب  تفارـش و  تمظع و  نیا 
تیعبت رـضح  نآ  نیئآ  تعیرـش و  تنـس و  نآرق و  کلـسم و  زا  هتـسناد  ار  ناشلا  میظع  ربمایپ  نیا  ردق  دیاب  تسا و  هدراذگ  تنم  نیمدآ 
تمـس دنا و  هقلطم  هیلک  تیالو  ماقم  دجاو  هک  وا  نیـسیدق  ءایـصوا  ترـضحنآ و  زا  هشیمه  هک  تسا  نینم  ؤم  نیملـسم و  هفیظو  دنیامن . 

ات دنوشن  فرحنم  قح  طارص  زا  هداهن و  تسا  یهلا  میقتـسم  طارـص  هللا و  طارـص  هک  اهنآ  طخ  رب  رـس  هدومن  تعاطا  دنراد  يرمالا  یلوا 
تباب ره  تهج و  ره  زا  توکلم  کلم و  نیتاشن  نیماظن و  رد  يراگتـسر  حالف و  زوف و  يزوریف و  یتخبـشوخ و  ترخآ و  ایند و  تداعس 
سدقا تاذ  هک  نوئـش  مامت  رد  میقتـسم  تسا  یهار  نیا  هدـش و  رداص  یهولا  عقـص  زا  هک  تسا  ینامرف  نیا  ددرگ .  نانآ  هرهب  بیـصن و 

ار نآ  شرافس  ص )   ) متاخ یبن  مرکا و  ربمغیپ  هک  تسیئا  هیصوت  نیا  هب  تسا و  هداد  روتـسد  ام  هب  ارنآ  يوریپ  تیعبت و  تعاطا و  یبوبر 
یلوا لوسرلاوعیطا و  هللا و  وعیطا  هماع  قافتا  دروم  ربتعم  تیاور  دیجم و  نآرق  ینامسآ  باتک  حیرـص  صن  اصوصخم  تسا و  هدومرف  امب 

هیآ 153 هلیبس  نع  مکب  قرفتف  لبـسلا  وعبتت  هوعبتاف و ال  امیقتـسم  یطارـص  اذه  نا  و  یلاعت :  هللا  لاق  زینو  ءاسن  هروس  هیآ 59  مکنم  رمالا 
( ادـبا اولـضت  نل  اـمهب  متکـسمت  نا  اـم  یترتـع  هللا و  باـتک  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ینا   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  ماـعنا .  هروس 

نآ مراذـگ و  یم  یقاب  متما  اش  نایم  رد  اهبنارگ  زیچ  ود  نم  دومرف  ص )   ) مرکا ربمغیپ  هصاـخ  هماـع و  قاـفتا  دروم  يوبن  ربتعم  ثیدـح  )
زگره دیـشاب  زیچ  ود  نیاب  کسمتم  نینم  ؤم  نیملـسم و  امـش  هکیمادام  نم  نیموصعم  ترتع  يرگید  نآرق و  ادخ  باتک  زا  تسا  ترابع 

ام ربهر  ات  شیوخ  لضفب  تخاونب  نامدزیا  هک  رکـش  دص  داب ) مادتـسم  نیملـسم  هبطاق  رـس  رب  ترتع  نآرق و  هیاس   . ) دش دیهاوخن  هارمگ 
تقیقح هار  نیا  یئوج  ادـخ  هار  رگ  ار  العا  تقبـس  ام  میدرب  نید  تحاس  زک  نآرق  يوریپ  زا  میزان  نایملاع  رب  ار  احطب  هش  دـمحا  دومرف 

میتی رد  نیا  ار  اتکی  یئاتکی  شرون  زا  دـنک  نشور  تسا  دـیحوت  مزلق  زا  رهوگ  نیمهب  هک  نآرق  ار  یقثو  هورع  نیا  اناج  لهم  تسد  زا  ور 
ربخ دوبن  نآرق  دوب  دیشروخ  سمـش  ماظن  تارذ  نوچ  اتـسوا  لیجنا و  ار  اهرهگ  رادقم  نآ  ياهب  تسکـشب  نافارـص  فص  رد  نوچ  دمآ 

نآرق شک  هداب  ام  میناوخ  نیا  رس  رب  ره  مینآرق  عبات  ام  ار  انیب  لقاع  رم  دوبن  هفس  هار  زج  نتسج  ددم  عمش  زا  دیشروخ  ینشور  اب  ار  یمعا 
ترتع هدکیم  زا  قشع  بارش  تسمرس  ار  یقثو  هورع  نیا  تسد  زا  میهدن  زگره  نامیپ  رس  میتسب  نآرق  اب  ترتع و  اب  ار  ابهـص  هدز  مخ  زا 

هللا لـعجف  ار  یبقع  هئاـشن و  نیا  تسین  تداعـس  هب  یهار  ناـناجنآ  ترتـع و  زج  نآرق  زا  يوریپ  زج  ار  اـهناج  هتخیوآ  ناـناج  نآ  هرط  رب 
صالخالل و اتبثت  مایـصلا  قزرلا و  یف  ءاـمن  سفنلل و  هیکزت  هاـکزلا  ربکلا و  نع  مکل  اـهیرنت  هولـصلا  كارـشلا و  نم  مکل  اریهطت  ناـمیالا 
رفکلا و لهال  الذ  مالـسالل و  ازع  داهجلا  هتقرفلا و  نم  اناما  انتم  اما  هتلملل و  اماظن  انتعاط  بولقلل و  افیـسنت  لدعلا  نیدـلل و  ادییـشت  جـحلا 

طخـسلا نم  هتیاقو  نیدـلولا  ارب  هماـعلل و  هتحلـصم  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاـب و  رمـالا  رجـالا و  باـجیتسا  یلع  هتنوعم  ربصلا  قاـفنلا و 
یهنلاو سخبلل  ارییغت  نیزاوملا  لیئاکملا و  هتیفوت  هرفغملل و  اضیرعت  رذنلاب  ءافولا  ءامدلل و  انقح  صاصقلا  ددـعلل و  هامنم  ماحرالا  هتلـصو 

هل اصالخا  كرـشلا  هللا  مرح  هتفعلل و  اباجیا  هتقرـسلا  كرت  هتنعللا و  نع  اـباجح  فذـقلا  باـنتجا  سجرلا و  نع  اـهیزنت  رمخلا  برـش  نع 
ءاملعلا هدابع  نم  هللا  یشخی  امنا  هناف  هنع  مکاهن  هب و  مکرما  امیف  هللا  وعیطا  نوملـسم و  متنا  الا و  نتومت  هتاقت و ال  قح  هللاوقتاف  هیبوبرلاب . 

 . دیامرف یم  هراشا  نآ  هفسلف  تمکح و  ماکحا و  زا  یخرب  نایب  هب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  هفیرـش  هبطخ  زا  تمـسق  نیا  رد  : 
زا امـش  ياهلد  هیزنت  يارب  ار  زامن  داد و  رارق  يدـیلپ  هنوگره  ندودز  رفک و  كرـش و  ثول  زا  امـش  ریهطت  يارب  ار  نامیا  لاعتم  دـنوادخ 

قزر و شیازفا  ناج و  لاـم و  سفن و  هیکزت  يارب  ار  تاـکز  داد و  رارق  عیـشت  ماـظن  رد  یتسرپدوخ  یتسرپاوه و  رورغ و  توخن و  ربک و 
رب رد  ار  ضحم  صولخ  يرـس و  تسا  یلمع  هزور  هچ   ) دومرف ررقم  لمع  رد  ناگدنب  صالخا  تیبثت  يارب  ار  هزور  دومرف و  ررقم  يزور 

يارب ار  جح  دنوادخ  متسه .  راد  هزور  يازج  دوخ  نم  تسا و  نم  يارب  هزور  ینعی  هب  يزجا  انا  یل و  موصلا  هدمآ  ثیدح  رد  اذل  دراد . 
ام يوریپ  تعاطا و  هکنانچ  دومرف  ررقم  ماظتنا  مظن و  بولق و  فیلات  طابترا و  يارب  ار  تلادـع  دومن و  ررقم  نید  ینابم  میکحت  دییـشت و 
ار داهج  دـنوادخ  دومن  ررقم  رگیدـکی  زا  نیملـسم  یئادـج  هقرفت و  عنام  ار  ام  یئاوشیپ  تماما و  هیمالـسا و  تلم  ماظتنا  ماظن و  ثعاـب  ار 
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فورعمب رما  شاداپ و  رجا و  قاقحتسا  بجوم  ار  ربص  داد و  رارق  نیقفانم  رافک و  يراوخ  تلذ و  ببس  نیملسم و  مالسا و  تزع  بجوم 
داد و رارق  راگدرورپ  مشخ  بضغ و  زا  يریگولج  ببـس  ار  رداـم  ردـپب و  یکین  ناـسحا و  مدرم و  هماـع  حـلاصم  يارب  ار  رکنم  زا  یهن  و 

ظفح يارب  ار  صاصق  دومرف و  ررقم  رگیدکی  اب  یگتـسویپ  عیمج و  شیازفا  نیملـسم و  سوفن  ترثک  ددـع و  يدایز  يارب  ار  ماحرا  هلص 
زا لاوما  ظفح  یـشورف و  مک  زا  عنام  ار  نیزاوم  اهلیک و  ندومیپ  مامت  یهلا و  شزرمآ  ترفغم و  بجوم  ار  رذن  هب  يافیاو  مدرم  ياهنوخ 
زا هک  يرایـسب  دسافم  سجر و  زا  يرود  اهیدیلپ و  زا  یکاپ  هیزنت و  يارب  ار  رمخ  برـش  یگراوخ و  یم  زا  یهن  داد و  رارق  نایز  صقن و 

تسا هدش  هدیمان  ثئابخلا )  ما   ) هک تسا  تهج  نیمه  هب  و   ) تسا هدومرف  نآ  زا  بانتجا  تمرحب و  مکح  دوش  یم  ثعاب  بارش  ندیشون 
رد صالخا  يارب  ار  كرش  كرت  تینما و  تفع و  لوصح  يارب  ار  يدزد  تقرـس و  كرت  تنعل و  زا  تینوصم  رب  ار  فذق  زا  بانتجا  و  . 

دیحوت اب  دـنزادرپ و  وا  تیدوبعب  صولخ  صالخا و  يور  زا  وا  ناگدـنب  اـت  دومن  مارح  ار  كرـش  دـنوادخ  داد  رارق  راـگدرورپ  تیدوبع 
يوقت و هب  ار  مدرم  هاگنآ  دنـشاب .  ادـخ  صلخم  هدـنب  دنـشخب و  یئاهر  یفخ  یلج و  كرـش  زا  ار  دوخ  هدومن  شتـسرپ  ار  ادـخ  صلاـخ 

نآ يالعا  هبترم  رد  ار  يراـگزیهرپ  اوقت و  هار  دیـسرتب و  ادـخ  زا  سپ  خـلا  هتاـقت  قح  هللاوقتاـف  دـیامرفیم :  هدومن  شرافـس  يراـگزیهرپ 
 . دش دیهاوخ  لئان  هللا  ءاقلب  وربور و  ندرم  اب  یعقاو  یناملـسمب  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دیریگ  شیپ  تسا  يوقت  قح  هتـسیاش و  هچنانچ 

هدومن یهن  ار  امـش  نآ  زا  هچنآ  هب  تبـسن  دیـشاب و  ربناـمرف  عیطم و  هدومرف  رما  هداد و  ناـمرف  هچنآ  هب  تبـسن  ار  لاـعتم  يادـخ  مدرم  يا 
یشخی امنا   ) یلاعت هللا  لاق  امک  دنراد  ساره  سرت و  یلاعت  قح  زا  هک  دنتـسه  یعقاو  نادنمـشناد  نینابر و  ياملع  اهنت  اریز  دیئامن  زارتحا 

اودب ادوع و  لوقا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  یبا  همطاف و  ینا  اولمعا  سانلا  اهیان   ( ع  ) تلاق مث  رطاف  هروس  هیآ 28  ءاملعلا ) هدابع  نم  هللا 
فور نینموملاب  کمیلع  صیرح  متنع  ام  هیلع  زیزع  مکـسفنا  نم  لوسر  مکئاج  دـقل   ) اططـش لعفا  ام  لعفا  اـطلغ و ال  لوقا  اـم  لوقا  ـال  و 

هللا یلـص  هیلا  يزعملا  معنل  مکلاجر و  نود  یمع  نبا  اخا  مکئاسن و  نود  یبا  هودـجت  هوفرعت  هوزغت و  ناـف  هبوت .  هروس  هیآ 128  میحر ، 
هتمکحلاـب هبر  لـیبس  یلا  اـیعاد  مهماـظکاب  ذـخا  مهجبث  اـبراض  نیکرـشملا  هتجدـم  نع  ـالئام  هراذـنلاب  اـعداص  هتلاـسرلا  غلبف  هلا .  هیلع و 

هضحم و نع  قحلا  رفسا  هحبـص و  نع  لیللا  يرفت  یتح  ربدلا  ولو  عمجلا و  مزهنا  یتح  ماهلا  تکنی  مانـصالا و  رـسکی  هتنـسحلا  هتظعوملا 
نم رفن  یف  صالخالا  هتملکب  متهف  قاقشلا و  رفکلا و  دقع  تلحنا  قافنلا و  ظیش  حاط و  نیطایشلا و  قشاقـش  تسرخ  نیدلا و  میع  قطن ز 

قرطلا و نوبرـشت  مادقالا  یطوم  نالجعلا و  هتـسبق  عماطلا و  هزهن  براشلا و  هتقذـم  رانلا .  نم  هرفح  افـش  یلع  متنک  و  (ص )  امخلا ضیبلا 
دعب هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحمب  یلاعت  كرابت و  هللا  مکذـقناف  مکلوح  نم  سانلا  مکفطختی  نا  نوفاخت  نیئـساخ  هتلذا  قرولا  نوتاـتقت 

ناطیـشلل و نرق  مجنوا  هللا  اهافطا  برحلل  اران  دـقوا و  املک  باتکلا  لها  هدزم  برعلا و  نابوذ  لاجرلا و  مهبب  ینم  نا  دـعب  یتلا و  اـیتللا و 
هللا تاذ  یف  ادودـکم  هفیـسب  اهبهل  دـمخی  هصمخاب و  اهخ  امـصاطی  یتح  یفکنی  الف  اهتاوهل  یف  هاخا  فذـق  نیکرـشملا  نم  هزعاـف  ترغف 

نونمآ نوهکاف  نوعدا  شیعلا و  نم  هتیهافر  یف  متنا  احداک و  ادـجم  احـصان  ارمـشم  هئایلوا  دیـس  هللا  لوسر  نم  اـبیرق  هللا  رما  یف  ادـهتجم 
رهظ هئایفـصا  يوام  هئایبنا و  راد  هیبنل  هللا  راتخا  املف  لاتقلا .  دنع  قورفت  لازنلا و  دنع  نوصکنت  رابخالا و  نوفکوتت  رئاودـلاانب و  نوصبرتت 
علطا مکتاصرع و  یف  رطخف  نیلطبملا  قینف  رده  نیلقالا و  لماخ  غبن  نیواغلا و  مظاک  قطن  نیدلا و  بابلج  لمـس  قافنلا و  هتکیـسح  مکیف 

مکافلاف مکشمحا  افافخ و  مکدجوف  مکضهنتسا  مث  نیظحالم  هیف  هرغلل  نیبیجتسم و  هتوعدل  مکافلاف  مکب  افتاه  هزرغم  نم  هسار  ناطیـشلا 
ارادـتبا ربقی  امل  لوسرلا  و  لمدـنی .  اـمل  حرجلا  بیحر و  ملکلا  بیرق و  دـهعلا  اذـه و  مکبرـش  ریغ  متدروا  مکلبا و  ریغ  متمـسوف  اـباضغ 

اهیا دومرف  سپـس  نوکفوت .  ینا  مکب و  فیک  مکنم و  تاـهیهف  نیرفاـکلاب  هتطیحمل  منهج  نا  واوطقـس  هتنتفلا  یف  لا  هنتفلا  فوخ  متمعز 
مه نایاپ  رد  هتفگ  دوخ  نخس  زاغآ  رد  هچنآ  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  مراوگرزب  ردپ  ما و  همطاف  نم  هک  دینادب  سانلا 

ساسا رب  میوگ  یم  هچنآ  منارن و  نخس  تقیقح  عقاو و  فالخ  رب  نم  تسا  هدش  باسح  میوگ  یم  ار  هچنآ  میوگ و  یم  ار  نخـس  نامه 
رورپ عون  ربـمغیپ  نیا  تسا  راوگرزب  زیزع و  هک  دـمآ  قلخ  تیادـه  يارب  امـش  سنج  زا  يربـمغیپ  لوسر و  اـنامه  تسا .  تقیقح  قـح و 

رایـسب تالکـشم  تکالف و  زا  امـش  تاجن  شیاسآ و  رب  دومن و  یم  راوشد  تخـس و  وا  رب  امـش  ینادان  لهج و  یناشیرپ و  یناـماسمبان و 
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امش نآرق )  صن  مکحب  تسا  هیهلا  هیمیحر  هینامحر و  تمحر  رهظم  تبترم  یمتخ  ربمغیپ  هچ   ) تسا نابرهم  فور و  نینمومب  صیرح و 
ردارب وا  هک  دومن  دیهاوخ  قیدصت  امـش و  نانز  ردپ  هن  تسا  نم  ردپ  وا  هک  دـید  دـیهاوخ  دیـسانشب  کین  ار  ناشلا  میظع  لوسر  نیا  رگا 
تلاسر ردقیلاع  ربمغیپ  نیا  داب  شلا  وا و  رب  یهلا  یهانتمان  تمحر  دورد و  بسن  نیا  تسا  راختفارپ  هچ  امش  نادرم  ردارب  هن  نم  مع  رسپ 

تخادرپ و هضراعم  هزرابمب و  نیکرـشم  اب  تخاس و  رذـحرب  یهلا  رمالا  بسح  دـنوادخ  باذـع  زا  ار  نانآ  دومن و  غالبا  مدرم  هب  ار  دوخ 
دنمدوس و زردنا  هنسح و  هظعوم  تمکح و  ناهرب و  اب  ار  مدرم  وا  درشف ! مه  رد  یتخس  هب  ار  اهنآ  موقلح  هداهن و  نانآ  ندرگ  رب  ریـشمش 
تسکـش و مه  رد  ناتـسرپ  تب  ياـهتب  دوب  نومنهر  ادـخ  هارب  وکین  تسکـش و  مه  رد  ناتـسرپ  تب  ياـهتب  دوب  نوـمنهر  ادـخ  هارب  وـکین 

دش هدودز  رات  بش  تملظ  هکنیا  ات  تخیسگ  مه  زا  ار  اهنآ  عمج  و  دیلام ) كاخب  ار  نانآ  موطرخ   ) هدومن عمق  علق و  ار  نیکرشم  ياسور 
میعز قطن  نابز و  دیدرگ و  هدنکفا  وس  کیب  تقیقح  قح و  هرهچ  زا  باقن  عقرب و  دیشخرد و  دیمد و  نامیا  دیحوت و  هدنشخرد  حبـص  و 
قافن جات  دیئارگ و  یـشوماخب  لال و  نیطایـش  ناوریپ  ناشک  هدبرع  دیحوت و  کلـسم  نافلاخم  نابز  دش و  زاب  قح  راتفگب  نید  ياوشیپ  و 

هللا الا  هلا  هب ال  رارقا  صالخا و  دـیحوت و  هملک  هب  امـش  نابز  ات  تشگ  هتـسسگ  مه  زا  قاـفن  قاقـش و  رفک و  ياـه  هرگ  داـتفاورف  نیمز  رب 
تشپ رب  ناتیاهمکش  هدیرپ و  ناتگنر  دیفـس و  ناتیور  یتسد  یهت  رقف و  يرادان و  زا  دیدوب و  كدنا  یهورگ  امـش  هکیلاح  رد  دش .  ایوگ 
يارب هعرج  نوچمه  ددـع  تلق  تارفن و  یمک  زا  دـیدوب و  شتا  زا  یخزود  رانک  رب  راـگزور  نآ  رد  نارود و  نآ  رد  امـش  دوب  هدـیبسچ 

یم يرذـگهر  ره  لامیاپ  هک  دـیدوب  راخ  لیلذ و  نانچ  عقاو  رد  دـیدوب و  هدـنرد  ره  يارب  يراکـش  هنـسرگ و  يارب  همقل  نوچ  ای  هنـشت و 
دیدرگیم و عوج  دس  رادرم  روناج و  تسوپ  زا  هک  دیدوب  امـش  دیدیـشون و  یم  راوگان  هدیدنگ و  بآ  زا  هک  دـیدوب  امـش  انامه  دـیدش و 

مادـک هک  دـیدوب  ساره  میب و  رد  هشیمه  دـیدادیم و  همادا  دوخ  یگدـنز  هب  یتسپ  تلذـم و  یتخبدـب و  هجرد  تیاهن  رد  هک  دـیدوب  امش 
ترـضح ناربمغیپ  متاخ  دوجو  تکرب  هب  نامحر  دنوادخ  یلو  دـننادرگ .  دوخ  ریـسا  دـنیابرب و  رتدوز  ار  امـش  مجاهتم  مصاختم و  هتـسد 

اب هک  دیشخب  یگدوسآ  یئاهر و  یتقو  ار  امش  دیـشخب و  تاجن  تلذم  یتخبدب و  يراوشد و  یناماسبان و  زا  ار  امـش  راوگرزب  ردپ  دمحم 
لها نادرم  ناشک و  رـس  فک  رد  نادرگرـس و  نابایب  ناگرگ  برع و  ناعحبـش  تسد  رد  یئوگ  دـننام  نابیرگب و  تسد  رایـسب  بئاـصم 

یم شوماخ  ار  هنتف  شتآ  نآ  مردـپ  ببـس  هب  لاعتم  دـنوادخ  دـنتخورفا و  یم  رب  گنج  شتآ  مد  ره  اهنآ  دـیدوب و  راوخ  نوبز و  باـتک 
نآ دوشگ  یم  یئوگ  هوایب  ناهد  یکرشم  ای  دیدرگ و  یم  اپرب  يا  هنتف  تشگ و  یم  نایامن  ناطیش  خاش  هسوسو و  هراتـس  هاگره  دومرف و 
یلع دنکفا  یم  نانآ  ماک  ناهد و  رد  ار  تماهـش  تعاجـش و  هصرع  ریـش  نآ  رارف و  ریغ  رارک  ردـیح  نا  یـضترم  یلع  شردارب  راوگرزب 

تلذم كاخب  ار  نانآ  ینیب  دبوکن و  ار  نافلاخم  رس  زغم و  دوخ  راقفلاوذ  نارب و  ماصمـص  اب  هک  نامزنآ  ات  مردپ  نامرفب  مه  مالـسلا  هیلع 
نامرهق نآ  و  دـنکن .  ار  اـهنآ  عفد  اـت  دومن  یمن  ربمغیپ  رما  كرت  تشاد و  یمن  رب  راـکیپ  زا  تسد  دـنکن  شوماـخ  ار  هنتف  شتآ  دـلامن و 

هار رد  دـیناشن و  یم  ورف  دوخ  غیرد  یب  غیت  هب  ار  گنج  داسف  هنتف  شتا  هک  دوب ،  یـضترم  یلع  نم  رهوش  نامیا  لـها  ریما  ناـکما  هحفص 
یضترم یلع  وا  دیئامن  تعاطا  ادخ  لوسر  ادخ و  زا  دیشاب و  تحار  ناما و  رد  امـش  ات  تخادنا  یم  جنر  بجعت و  هب  ار  دوخ  ادخ  ياضر 

رتالاب همه  زا  هتـشاد و  هللا  لوسرب  برق  تشاد و  مامت  مامتها  راوگرزب  ربمغیپ  رما  تعاطاو  راگدرورپ  يدونـشوخ  يارب  هک  دوب  نم  رهوش 
رد هک  دوب  وا  دوب  قیـالخ  هاوخریخ  هدزـالاب و  رـسک  هب  قح  يارجا  ادـخ و  تعاـطا  رد  ار  تمه  نماد  هک  دوب  وا  دوب  اـیلوآ  دیـس  وا  هکنآ 
رد دیرب و  رسب  شیع  یشوخ و  شیاسآ و  رد  امش  ات  تشاد  لوذبم  ناوارف  ششوک  یعـس و  نانآ  تظعوم  زردنا  دنپ و  مدرم و  تحیـصن 
اه هنتف  اهالب و  راظتنا  توبن  نادناخ  ام  يارب  هتـسویپ  قفانم  مدرم  امـش  سکعلاب  اما  دیـشاب .  تینما  تمعن  هب  معنتم  دـیئاسایب و  ینمیا  دـهم 
یم یهت  وـلهپ  دیدیـشک و  یم  راـنک  ار  دوـخ  دـش  یم  نج مـالعا  نوـچ  دـیدوب  زیمآ  تشهد  زیگنا و  تـشحو  راـبخا  رظتنم  دـیتشاد و 

دیدومن یم  رایتخا  رارقرب  ار  رارف  نمشد  اب  گنج  هنحص  رد  دربن و  نادیم  رد  دیدرکیم و  درگ  بقع  رازراک  گنج و  ماگنه  هب  دیدومن و 
رایتخا دیزگرب و  راوگرزب  ردپ  یفطصم  دمحم  ترضح  دوخ  ربمغیپ  بیبح و  يارب  ار  دوخ  ناربمغیپ  نادواج  نارس  لاعتم  دنوادخ  نوچ  . 

مدرم امـش  یئورود  ینورد و  ياه  هنیک  تخاس  وا  هاگلزنم  دومن و  باـختنا  دیدنـسپ و  وا  يارب  ار  شیایفـصا  ياواـم  هاـگمارآ و  دومرف و 
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رس ریوزت  رکم و  اب  تفص  ناطیش  هدمآ  رد  نالوجب  یبلط  هاج  ره  یعدم و  یهارمگ  ره  دیدرگ  هدیرد  نید  هدرپ  راکـشآ و  رهاظ و  قفانم 
ار امـش  وا  هچ  دناوخ  ارف  دوخ  يوسب  ار  وخ  قفانم  مدرم  امـش  دیناود و  تلاطب  نادیم  رد  تلاهج  بکرم  دروآ و  رد  هب  دوخ  هاگ  نیمک  زا 

شبیرف ماد  رد  یناسا  هب  دـیدیود و  وا  موش  دـصقم  یپ  رد  مه  امـش  تفای  شیوخ  بیرف  رظتنم  توعد و  هدامآ  ار  امـش  اذـل  تخانـش  یم 
رتش ریغ  رب  امش  هک  دیدرگ  نیا  بجوم  هتـسیاشان  راک  نیا  تخورفارب و  ناتاهلد  رد  ار  ماقتنا  شتآ  دیدیورگ  وا  يوسب  اعیرـس  دیدیزخ و 
امـش  ) تشذگیمن يزیچ  امـش  هللا و  لوسر  نیبامیف  رارق  دهع و  زا  هکنآ  اب  دیوش .  دراو  قح  ریغب  دوخ  روخـشبآ  ریغ  رد  دـیهن و  غاد  دوخ 
هنیـس زوس  دوب و  هتـشذگن  ناتربمغیپ  تلحر  زا  يزور  دنچ  زونه  هک  Ș یلاح ب رد  امـش  راک  نیا  دـیدیدرگ و  لطاب  لمع  نیا  بکترم 
ریـسم زا  ار  قح  هنتف  نتـساخنرب  هناهب  هب  مدرم  امـش  دوب  هدیدرگن  نفد  ترـضحنآ  رهطم  دسج  هتفاین و  مایتلا  ام  لد  تحارج  شوماخ و  ام 

منهج دیدومن و  طوقس  دیدیمآ و  راتفرگ  هنتف  ماد  رد  دوخ  دیدرک و  داجیا  رش  هنتف و  دوخ  تسدب  امـش  هکنیا  لاح  دیدومن و  جراخ  دوخ 
اققحم تسا و  نارفاک  نازیگنا و  هنتف  ياوام  خزود  هک  دیشاب  هاگآ  سپ  دیتخاس  هدامآ  دوخ  يارب  تسا  ادخ  بضغ  رهق و  همـسجم  هک  ار 
اجکب دناشک و  یم  اجکب  دناشک و  یم  اجک  هب  ار  امـش  ناطیـش  دیرگنب  اجک  ندناباوخ  هنتف  اجک و  امـش  تاهیه  تسا .  نیرفاک  رب  طیحم 
هرماوا هتحئـال و  هرجاوز  هرهاـب و  همـالعا  هرهاز و  هماـکحا  هرهاـظ و  هروما  مکرهظا  نیب  هللا  باـتک  اذـه  و  نوکفوت .  ینا  دـهدیم و  قوس 

مالسالا ریغ  عتبی  نم  فهک و  هیا 50  الدب ) نیملاظلل  سب   ) نومکحت هریغب  ما  نودیرت  هنع  هتبغرا  مکروهظ  ءار  هومتفلخ و  دق  هتحـضاو و 
متذخا مث  اهدایق  سلسی  اهترفن و  نکست  نا  ثیرالا  اوثبلت  مل  مث  نارمع -  لآ  هیآ 85  نیرساخلا )  نم  هرخالا  یف  وه  هنم و  لبقی  نلف  انید 
نورـست یفـصا  یبنلا  ننـس  دامها  یلجلا و  نیدـلا  راونا  ءافطا  يوغلا و  ناطیـشلا  فاتهل  نوبیجتـست  اهترمج و  نوجیهت  اهتدـق و  نوروت و 
نومعزت متنا  اشحلا و  یف  نانـسلا  زخو  يدملا و  زح  لثم  یلع  مکنم  ربصن  ءارـضلا و  رمخلا و  یف  هدلو  هلهال و  نوشمت  ءاغترا و  یف  اوسح 

هتنبا ینا  هتیحایـضلا  سمـشلاک  مکل  یلجت  یلب  نوملعت )  الفا  نونقوی  موقل  امکح  هللا  نم  نسحا  نم  نوغبت و  هتیلهاجلا  مکحفا  انل  ثرا  الا 
متکرت دمع  یلعفا  ایرفایـش ) تئج  دـقل   . ))) یبا ثرا  كابا و ال  ثرت  نا  هللا  باتک  یفا  هتفاحق  یبا  نبای  هیثرا  یلع  بلغاا  نوملـسملا  اهیا 

 ( ع  ) ایرکز نب  یحی  ربخ  نم  صتقا  امیف  لاـق  و  هیآ 16 .  لمن  هروس  دواد ) نامیلـس  ثرو  و   ) لوقیذا مک  روهظ  ءارو  هومتذبن  هللا و  باتک 
یف ضعبب  یلوا  مهـضعب  ماحرالا  ولاو   ) لاـق میرم و  هروس  هیآ 46  بوقعب )  لآ  نم  ثری  ینثری و  اـیلو  کندـل  نم  یل  بهو  بر  لاـق  ذا 
ریخ كرت  نا  لاق و  ءاـسن و  هروس  هیآ 11  نییثنالا )  ظح  لثم  رکذـلل  مکدالوا  یف  هللا  مکیـصوی   ) لاق و  لافنا .  هروس  هیآ 75  هللا )  باتک 
اننیب محر  ـال  یبا  نـم  ثرا  ـال  یل و  هوـظح  ـالا  مـتمعز  و  هرقب -  هیآ 180  نیقتملا )  یلع  اقح  فورعملاـب  نیبرقـالا  نیدـلا و  ولل  هیـصولا 

صوصخب ملعا  متنا  ما  هدـحاو  هتلم  لها  نم  یبا  انا و  تسل  ناث و  راوتی  نیتلم ال  لـها  نولوقت  لـه  ما  یبا  اـهنم  جرخا  هتیاـب  هللا  مکـصخفا 
هتمایقلا دعوملا  دمحم و  میعزلا  هللا و  مکحلا  معنف  كرشح  موی  كاقلت  هتلوحرم  هتموطخم  اهکنوذف  یمع  نبا  یبا و  نم  همومع  نآرقلا و 

میقم باذع  هیلع و  لحی  هیزخی و  باذع  هیتای  نم  نوملعت  فوس  رقتسم و  ءابن  لکل  نومدنت و  ذا  مکعفنی  نورسخت و ال  ام  هتعاسلا  دنع  و 
ماـمت ادـیوه و  رهاـظ و  شروما  همه  نآرق  دـینک  یم  هدـهاشم  تسامـش  مشچ  ربارب  رد  هک  تسا  ادـخ  باـتک  نیا  هکنیا  مدرم  يا  دوـمرف 

اما تسا .  امنهر  ینارون و  نوئـش  مامت  رد  حـضاو و  نآ  یهاون  رماوا و  همه  اراکـشآ و  شیاـه  هناـشن  همه  نازورف و  نشور و  شماـکحا 
ادخ باتک  زا  ایا  دـینکیمن  لمع  نآ  ماکحا  هب  دـیا و  هدـنکفا  رـس  تشپ  هنافـسءاتم  دراد  هک  یناشخرد  فصو  نیا  اب  ارنآ  تاروتـسد  امش 

زا ریغ  یمکاح  دـیهاوخ  یم  دـیوش و  یمن  تسا  ادـخ  یحو  قطنم  هک  نآرق  تموکحب  میلـست  دـینک و  یم  ضرعا  نآ  زا  هتفاـت و  رب  يور 
ادـخ دیراکمتـس .  امـش  هدومن و  باختنا  دوخ  يارب  ادـخ  باتک  لاـبق  رد  یلدـب  دـب  سپ  دـیامن  يوراد  امـش  ناـیم  رد  هک  دـیریگب  نآرق 

ترخآ رد  وا  دوب و  دهاوخن  هتفریذپ  زگره  یهلا  هاگـشیپ  رد  دنک  باختنا  نآرق  زا  ریغ  یمکاح  مالـسا و  زا  ریغ  ینید  سک  ره  دـیامرفیم 
بـصغ تسا  ترـضحنآ  زا  تفـالخ  هک  ار  قـح  تبترم  یمتخ  ربـمغیپپ  تلحر  زا  دـعب  امـش  مدرم  يا  دوـب .  دـهاوخ  ناراـکنایز  هرمز  رد 
ناطیـش يادص  دیداهن و  نید  رد  اه  تعدب  دیدرک و  عورـش  قح  بصغب  فقوت  نودب  دسرب و  هل  قحتـسمب  قح  هک  دیدش  عنام  دیدومن و 

مرکا ربمغیپ  ياهتنس  هک  دیتسه  امش  دیدرک .  قح  عییضت  دیدرک و  شوماخ  ار  نید  رون  وا  زا  يوریپ  هب  دیدومن و  تباجا  ار  هدننک  هارمگ 
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رـصع و ياهتعدب  دـیتخاس و  شومارف  يدوز  نیاب  ار  مالـسا  نیبم  نید  رثام  راثآ و  ریوزت  هلیح و  رکمب و  هدرپ  سپ  رد  دـیدومن و  وحم  ار 
شا هداوناخ  هرابرد  دنتشاد  لد  رد  ص )   ) مرکا لوسر  زا  هکیئ  اه  هنیک  هک  دیلاحـشوخ  امـش  دیدومن  جیار  عیاش و  ون  زا  تیلهاهج  نارود 
یسک دننام  امش  بصغ  داسف و  هنتف و  اهررض و  رب  مه  ام  دیناسر و  تداعسب  تواقش  زا  ار  امـش  هک  دوب  مرکا  یبن  هکیلاح  رد  دیدرب  راکب 
میوش دراو  راگدرورپ  تلادع  قح و  هاگشیپ  رد  ات  مینکیم  لمحتت  ربص و  دشاب  هتـشادن  هراچ  دننک و  هراپ  ار  وا  تسوپ  هزین  دراک و  اب  هک 
مردپ زا  نم  دیئوگیم  امـش  ایآ  تسا .  نآرق  حیرـص  صن  فالخ  رب  هک  لطاب  نامگ  هچ  مرب  یمن  ثرا  مردپ  زا  نم  دـینکیم  نامگ  امـش  . 

اما دـنک  یم  تواضق  مکح و  رتمکحم  رتهب و  دـنوادخ  زا  سک  هچ  مدرم  يا  دـیا .  هتفرگ  تیلهاـج  نارود  زا  ار  مکح  نیا  مرب  یمن  ثرا 
نآ ینشور  باتفآ و  دننام  مدرم  يا  تسا .  یباتک  یباسح و  یترخآ و  هک  دیناد  یمن  امـش  ایا  دنراد  ترخآ  هب  ناقیا  هک  تسا  نانآ  يارب 

هورگ يا  تسا .  نم  ردـپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  متـسه و  متاخ  ربمغیپ  رتخد  هناـگی  نم  هک  تسا  دوهـشم  همه  رب 
نا هللا  باتک  یفا  هفاحق  یبا  نبای  ( ؟  دینکن تیامح  نم  را  امش  دنرب و  هب  ارم  قح  دنیامن و  هبلغ  نم  رب  نابلط  هاج  تسا  راوازس  ایا  نیملسم 

مربن ثرا  تردـپ  زا  نم  يرب و  هب  ثرا  تردـپ  زا  وت  هک  هدـش  هتـشون  ادـخ  باتک  رد  ایآ  هفاحق  یبا  رـسپ  يا  یبا ،  ثرا  كابا و ال  ثرت 
زا ثرا  ماکحا  نتسناد  نآرق و  مکحب  ملع  اب  ایآ  یئاوران  تبسن  هچ  یهد .  یم  نآرقب  یتبـسن  هچ  يا و  هتـسب  ادخ  رب  یگرزب  ءارتفا  بجع 

یتایآب ثرا  باب  رد  نآرق  هکیلاح  رد  ینک  یمن  لمع  نآ  قبط  رب  هتخادنا و  رـس  تشپ  هب  كرت و  ار  ادخ  باتک  دانع  رـس  زا  دمع و  يور 
یم وگزاب  ار  ایرکز  دنزرف  یحی  تیاکح  هک  اجنآ  زین  درب و  ثرا  دواد  شردپ  زا  نامیلس  هدومرف  هلمج  نآ  زا  تسا و  هدومن  حیرصت  دنچ 
ادخ مکحب  دـیامرف  یم  زین  و  دـشاب .  بوقعی  نادـناخ  نم و  ثراو  هک  امرف  اطع  يدـنزرف  دوخ  بناج  زا  ارم  اراگدرورپ  دـیامرف  یم  دـنک 

ار امـش  دنوادخ  هدومرف  زین  و  دوخ .  قحب  دنرت  راوازـس  دنراد و  مدقت  ثرا  باب  رد  یـضعب  رب  یـضعب  یمحر  نادنواشیوخ  ماحرلا و  ولوا 
و تسا .  رتخد  ود  هرهب  ربارب  رسپ  کی  ثرالا  مهـس  هک  دیمرفیم  ررقم  یکین و  هب  دنک  یم  شرافـس  تیـصو و  ناتنادنزرف  دالوا و  هرابرد 
هب شرافـس و  فاصنا  هدیدب  نادنواشیوخ و  نیدلاو و  يارب  زا  دـینک  تیـصو  دوخ  ندرم  کیدزن  هک  تسا  بجاو  امـش  رب  دـیامرفیم  زین 

هرهب و چیه  مردپ  زا  نم  هک  دیا  هتشادنپ  نینچ  دوخ  لطاب  لایخب  امـش  ایآ  تسا .  ناراگزیهرپ  نیقتم و  هتـسیاش  نیاو  دینک  تیـصو  یکین 
هنوگ نیدب  يا  هیآ  دنوادخ  يآ  درادن .  دوجو  ام  نایم  يدـنواشیوخ  یتیارق و  چـیه  دـیئوگیم  ای  مرب  یمن  ثرا  مردـپ  زاو  مرادـن  یبیـصن 

رگیدکی زا  تلم  ود  لها  دیوگیم  هکنا  ای  دـیزاس .  مورحم  عونمم و  مردـپ  ثرا  زا  ارم  دـینک و  جراخ  مردـپ  يدـنزرف  زا  ارم  هک  هداتـسرف 
زا هک  دیراد  نآ  يوعد  هکنآ  ای  دینک .  یم  عنم  مردپ  ثرا  زا  تهج  نیا  زا  هک  میتسین  تلم  کی  لها  زا  مردـپ  نم و  يآ  دـنرب  یمن  ثرا 

داقتعا نامیا و  هللا  لزنا  امب  داعم و  ءدبمب و  اساسا  ای  دیتسه  رتاناد  نآرق  ماع  صاخ و  هب  مالـسلا  هولـصلا و  امهیلع  یلع  ممع  رـسپ  مردپ و 
يادـخ هاگـشیپ  رد  رـشحم  زور  رد  ات  نک  بحاصت  ریگب و  ضراعم  نودـب  لـئاسو  ماـمت  اـب  ار  تفـالخ  بکرم  تسا  روطنیا  رگا  دـیرادن 
هاگشیپ رد  وت  نم و  هاگ  هدع  تسا و  رواد  مکاح و  دنوادخ  هاوخداد و  ص )   ) دمحم ترـضح  هک  نادب  اما  منک  یهاوخداد  وت  زا  رگداد 

وربور ریذپان  ناربج  نارـسخ  اب  دنا و  هدرک  نایز  هک  دـید  دـنهاوخ  ناهارمگ  هک  تسا  تعاس  نآ  رد  تسا  رـشحلا  موی  تمایق و  رد  یهلا 
ررقم و ینامز  ربخ  ره  يارب  هک  تشاد .  دهاوخن  زیختـسر  زورنآ  رد  يا  هدیاف  يدوس و  یعفن و  امـش  يارب  ینامیـشپ  تمادـن و  دنتـسه و 
وا رـس  رب  دیواج  باذع  هچ  دـیآ و  یم  راتفرگ  دزاس  یم  شراوخ  هک  یباذـعب  یـسک  هچ  هک  تسناد  دـنهاوخ  يدوزب  تسا و  نیعم  یتقو 

هتنـصح هتلملا و  داضعا  هیتفلا و  رـشعم  ای  مالـسلااهیلع  تلاقف  راصنالا ) وحن  اـهفرطب  ع )   ) تمر مث  دوش .  یم  وا  ریگنماد  دـیآ و  یم  دورف 
ناعرس هدلو .  یف  ظفحی  ءرملا  لوقی  یبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  اما  یتمالظ  نع  هتنـسلا  یقح و  یف  هزیمغلا  هذه  ام  مالـسالا 

لیلج بطخف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تام  نولوقتا  لوازا  بلطا و  ام  یلع  هوق  لواحا و  امب  هتقاط  مکل  هتلاهااذ و  نالجع  متثدحا و  ام 
عیضا لابجلا و  تعشخ  لامالا و  تدکا  هتبیـصمل و  موجنلا  تفـسک  هتبیغل و  ضرالا  تملظا  هقتر و  قتفنا  هقتف و  رهنتـسا  هیهو و  عسوتـسا 

هللا باتک  اهب  نلعا  هتلجاع  هتقئاب  هتلزان و ال  اهلثم  یمظعلا ال  هتبیـصملا  يربکلا و  هتل  زانلا  هللا  کلتف و  هتامم  دنع  هتمرحلا  تلیزا  میرحلا و 
ءاضق لصف و  مکح  هلـسر  هللا و  ءایبناب  لح  ام  هلبقل  اناحلاو و  اتوالت  اخارـص و  افاته و  مکحبـصم  مکاـسمم و  یف  مکتینفا  یف  هئواـنث  لـج 
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ائیـش و هللارـضی  نلف  هیبقع  یلع  بلقنی  نم  مکباقعا و  یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  نافا  لسرلا  هلبق  نم  تلخ  دق  لوسرالا  دـمحم  ام  و   . ) متح
دومرف نینچ  نانآب  دومن و  راصنا  فرطب  ور  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  سپس  نارمع .  لآ  هروس  هیآ 144  نیرکاشلا  هللا  يزجیس 

لهـس یتسـس و  هچ  نید  ياه  هاگیاپ  نآرق و  ماکحا  دودـح  نیظفاح  مالـسا و  ناروای  يا  تلم و  دـنمناوت  ناوزاب  يا  ناـناوج و  هورگ  يا 
هللا یلـص  هللا  لوسر  مردپ  ایآ  تسا .  هدش  نم  رب  یمتـس  ملظ و  هچ  دـینادیم  هکنیا  اب  دـیرادیم  اور  نم  قح  رد  هک  امـش  رد  تسا  يراگنا 

تـسوا ردپ  هب  مارتحا  دنزرفب  مارتحا  دوش و  تیاعر  مه  شنادنزرف  دالوا و  دروم  رد  تسیاب  درم  تشادگرزب  مارتحا و  دومرفن  هلآ  هیلع و 
تسار هار  زا  دیدرگ و  نوگژاو  ار  عاضوا  دیدروآ و  دیدپ  اهتعدب  دیدومن و  شومارف  دیداد و  رییغت  ار  ادخ  نیئآ  نید و  دوز  هچ  امـش  اما 

زا یتعرـس  هلجع و  هچ  اب  دـیدرک و  راتفر  نآ  فالخ  رب  دوب  هدومن  شرفاـس  نم  هراـبرد  مردـپ  هچنآ  دـیداهن و  ماـگ  ههاریب  هب  فرحنم و 
امش هکنآ  اب  دیدراذگ  دوخ  لاحب  مولظم  اهنت و  ار  وا  يراکمتـس  يرگدادیب و  هماگنه  نیا  رد  دیدیـشک و  تسد  ادخ  لوسر  دنبلد  دنزرف 

ترضح ادخ  ربمغیپ  دیئوگیم  امش  ایآ  دیئامنب .  قح  قاقحا  نم و  يرایب  مادقا  دیناوت  یم  امش  تسه و  نم  تیامح  رب  یئاناوت  تردق و  ار 
قح قاقحا  وا و  زا  عافدـب  رـضاح  هدیـشک  شدـنزرف  يرای  زا  تسد  نیاربانب  دـش  مامت  زیچ  همه  وا  نتفر  اب  تفر و  اـیند  زا  ص )   ) دـمحم

عاضوا ترضحنآ  تلحر  رثا  رب  دمآ  دورف  مالسا  رکیپ  رب  هک  دوب  یمیظع  هعجاف  كانلوه و  هبرض  ربمغیپ  گرم  يرا  دیشاب  یمن  وا  دنزرف 
يدـیماان و سایب و  لیدـبت  اهدـیما  دندیـشک و  هرهچ  رب  فوسک  باـقن  موجن  نارتخا و  یناـملظ و  کـیرات و  نیمز  دـیدرگ  ضوع  یلکب 
گرزب و هثداح  ترضحنآ  تافو  دنگوس  ادخب  دیدرگ  لامیاپ  اهتـشادیمارگ  تامارحا و  هتـسکش و  دارفا  میرح  لزلزتم و  عشاخ و  اههوک 

مامت يارب  زا  تمحر  شدوجو  هک  يربمغیپ  هچ   ) دمآ دهاوخ  دبا  رد  هن  هدوب و  لزا  رد  هن  شدننام  هک  دوب  یگرزب  يربک و  هلزان  تبیصم 
 . تسویپ هللا  ءاقلب  تفاتـش و  ردتقم  کیلم  دنع  قح  تمحر  راوجب  تسبرب و  تخر  ملاع  نیا  زا  دوب  ناهج  مامت  يارب  زا  تمعن  نایملاع و 

يارب هکلب  ءایبنا  متاخ  يارب  اهنت  هن  ندزم  نیا  ددرگ  ادخ  نیدب  تبـسن  امـش  ندرک  تشپ  ثعاب  تسیاب  ص )   ) هللا لوسر  نادقف  نیا  ایآ  ( 
مکح نیا  تسا و  هداد  ربخ  هعجاف  نیا  زا  ادخ  دـینک  یم  توالت  ارنآ  ماش  حبـص و  ره  هک  نآرق  رد  امـش  تسا و  هدوب  یهلا  ءارفـس  عیمج 

مکباقعا و یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  نافا  لسرلا  هلبق  نم  تلخ  دق  لوسرالا  دمحم  ام  دیامرفیم و  ادـخ  تسا .  یهلا  یمتح  ياضق  یمتح و 
زا يربمغیپ  رگم  تسین  ص )   ) دمحم ینعی و  نارمع  لآ  هروس  هیآ 144  نیرکاشلا  هللا  يزجیس  ءایش و  هللارضی  نلف  هیبقع  یلع  بلقنی  نم 
زاب دوخ  تیلهاج  نیدب و  امش  دوش  هتشک  ای  دریمب  زین  وا  رگا  ایآ  دنتشذگ  رد  ناهج  نیا  زا  دندوب و  یناربمغیپ  وا  زا  شیپ  هک  ادخ  بناج 
رکش سک  ره  هتخادنا و  نایزب  ار  دوخ  هکلب  دیناسر  دهاوخن  يررـض  ادخب  ددرگرب  ادخ  نید  زا  دنک و  تشگزاب  سک  ره  سپ  دیدرگیم 
ارهز همطاف  ترـضح  هاگنآ  درک .  دهاوخ  اطع  ناراذگ  رکـشب  کین  يازج  ادخ  هتبلا  دنام  رادیاپ  تباث و  مالـسا  رد  دراذگ و  نید  تمعن 

ینم و يارمب  متنا  یبا و  ثارت  مضها  هلیبق  ینب  اهیا  دومرف :  هتخاس و  بطاخم  هلیبق  ناشردام  مانب  ار  جرزخ  سوا و  هفیاط  اـهیلع  هللا  مـالس 
هتنجلا حالـسلا و  مکدنع  هوقلا و  هادالا و  هدعلا و  ددعلا و  ددعلاوذ و  متنا  هربخلا و  مکلمـشت  هوعدلا و  مکـسبلت  عمجم  يدتنم و  عمـسم و 

تبختنا یتلا  هتبخنلا  حالصلا و  ریخلاب و  نوفورعم  حافکلاب  نوفوصوم و  متنا  نوثیغت و  الف  هتخرصلا  مکیتات  نوبیجت و  الف  هوعدلا  مکیفاوت 
یتح نورمتاتف  مکرمان  نوحربتوا  حربن  الف  میهبلا  محتفاک  ممالا و  متحطان  بعتلا و  دـکلا و  متلمحت  برعلا و  متلتاق  تریخا  یتلا  هریخلا  و 

جرهلا هوعد  تاده  رفکلا و  نارین  تدمخ  کفالا و  هروف  تنکس  كرشلا و  هرعن  تعضخ  مایالا و  بلح  رد  مالـسالا و  یحرانب  تراد  اذا 
اوثکن اموق  نولتاقت  الا   ) نامیالا دعب  متکرشا  مادقالا و  دعب  متصکن  نالعالا و  دعب  متررسا  نایبلا و  دعب  مترج  یناف  نیدلا  ماظن  قسوتـسا  و 

نا يرا  دق  الا  هبوت  هروس  هیآ 13  نینم  ؤم  متنک  نا  هوشخت  نا  قحا  هللااف  مهوشختا  هرم  لوا  مکوادب  مه  لوسرلا و  جارخاب  اومه  مهنامیا و 
و  ) متیعو ام  متججمف  هتعـسلاب و  قیـضلا  نم  متوخب  هتعدلاب و  متولخ  ضبقلا و  طسبلاب و  قحا  وه  نم  متدـعبا  ضفخلا و  یلا  متدـلخا  دـق 

هتفرعم یلع  تلق  ام  تلق  دق  الا و  میهاربا  هروس  هیا 8  دیمح ) ینغ  هللا  ناف  اعیمج  ضرالا  یف  نم  متنا و  اورفکت  ناف  متغوست  يذلا  متعسد 
همدقت رودـصلا و  هثب  ءانقلا و  روخ  ظیغلا و  هتثفن  سفنلا و  هضیف  اهنکل  مکبولق و  اهترعـشتسا  یتلا  هردـغلا  مکترماخ و  یتلا  هتلذـخلاب  ینم 

علطت یتلا  هدقوملا  هللا  رانب  هتلوصوم  دبالا  رانش  هللا و  بضعت  هتموسوم  راعلا  هتیقاب  فخلا  هتبقن  رهظلا  دربد  اهوبقتحاف  اهومکن  ودف  هتجحلا 
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انا اوملمعاف  دیدش  باذع  يدـی  نیب  مکل  ریذـن  هتنبا  انا  نوبلقنی و  بلقنم .  يا  اومللـض  نیذـلا  ملعیـس  نولعفت و  ام  هللا  نیعبف  هدـئفالا  یلع 
يا تسا :  هدومرف  نینچ  هتخاس و  بطاخم  ار  هلیق  ینب  هفیاط  دادمتـسا  ماقم  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  نورظتنم .  اـنا  اورظتنا  نولماـع و 
امـش دـنیامن و  لامیاپ  ارم  قح  دـننک و  بحاصت  ارم  ثرا  متـس  ملظب و  هک  تسا  راوازـس  ایآ  جرزخ )  سوا و  ياـه  هلیبق  يا   ) هلیق نارـسپ 

علطم و نم  تیمولظم  رب  امش  همه  هکنیا  اب  دینامب  تکاس  دیونشب و  ارم  یهاوخداد  دیشاب و  اهنآ  هنابـصاغ  هناملاظ و  لامعا  رظان  رـضاح و 
نم دیشاب .  یم  هحلساو  رپس  ورین و  هوق و  گنج و  تاودا  بابساو و  دادعا  دارفا و  بحاص  نات  همه  امش  هکنیا  نیع  رد  دیتسه  رـضحتسم 

رد دیسر .  یمن  نم  دایرفب  دیونش  یم  ارم  هلان  هکآ  اب  دینک و  یمن  تباجا  ارم  امش  منادیم  اما  مناوخ  یم  نآرق  مکح  يارجا  يرایب  ار  امش 
دیدوب ناملسم  مدرم  ناگدیزگرب  فارشا و  امش  دیتسه  فورعم  یئوکین  هب  فوصوم و  یگنادرم  يروالد و  تعاجـشب و  امـش  هکیتروص 

بعت جنر و  دیدومن و  اهدربن  اهرازراک و  برع  هارمگ  لیابق  اب  هک  دیدوب  امش  دیتفای .  ترهش  اه  یبوخب  دیدش و  هدیزگرب  تلیضف  هب  هک 
ام نامرف  رب  رـس  ام و  ماگمه  هار  رد  هتـسویپ  هک  دـیدوب  امـش  دـیدمآ  نوریب  دربن  نادـیم  زا  زارفارـس  دـیدرک و  لـمحت  ار  ناوارف  تنحم  و 
ولگ رد  كرش  هرعن  داهن و  ینوزفب  ور  راگزور  ردام  ناتسپ  رد  ریش  دمآ و  رد  شدرگب  ام  دوجو  روحم  رب  مالـسا  يایـسآ  هکنیا  ات  دیتشاد 

هنتف و جره و  توعد  دیدرگ و  شوماخ  دماخ و  هدرـسفا و  رفک  شتآ  درک و  شکورف  دـیمرایب و  غورد  داسف و  هانگ و  ناروف  دـش و  هفخ 
زاب لاوحا  نآ  زا  سپ  هک  ار  امـش  تسا  هدـش  ثعاب  هچ  نونکا  تفای .  ماظتنا  مظن و  یهلا  نیئآ  نید و  دـنام و  فقوتم  نکاس و  یمظن  یب 

نیاب هک  تسا  هدش  بجوم  هچ  ار  امش  دیرادیم  ناهنپ  موتکم و  ندش  راکشآ  ادیوه و  زا  سپ  ار  قیاقح  هدش  راچد  ینادرگرس  یناریحب و 
زا سپ  دنتسکش و  ار  دوخ  ياهنامیپ  هک  یمدرم  اب  ارچ  دیا .  هدیئارگ  ینید  یب  كرـش و  هب  هتـشگزاب و  بقعب  هدومن و  دهع  ضقن  يدوز 

لوسر ندـنار  نوریب  جارخا و  رد  يراشفاپ  شـشوک و  مامتها و  تمه و  دـنتخاس و  دوخ  هشیپ  ار  كرـش  رفک و  هار  نامیا  مالـسا و  لوبق 
هدرک عورش  امش  دوخ  زا  زاغآ  رد  اهنیا  دینک  یمن  راکیپ  دیگنج و  یمن  دندوب  تهج  ره  زا  نمـشد  امـش و  دض  رب  دندومن و  ص )   ) مرکا
دیشاب هاگآ  مدرم  دیراد .  ناقیا  نامیا و  وا  هب  رگا  دیـسرت  هب  ادخ  زا  طقف  هک  تسا  نآ  رتراوازـس  هکنآ  لاح  دیـسرت و  یم  اهنآ  زا  يا  دنا 

هب ار  یسک  نآ  امش  دیا .  هدش  راتفرگ  هابتشا  شزغل و  رد  ار  دوخ  لطاب  لامعا  نیا  اب  امـش  هچ  دیرادیم  رب  مدق  قحان  ریـسم  رد  دیراد  امش 
هتخاس رود  دوخ  زا  تسوا  ملـسم  قح  هیهلا  تفالخ  تسا و  تفالخ  بصنمب  قحا  دراد و  هعماج  روما  طسب  ضبق و  رد  یگتـسیاش  دیاب و 

هک را  هیهلا  فراعم  هک  دیتسه  امـش  دیا  هدروآ  تواقـشب  ور  هدرک  تشپ  تداعـس  زا  دیا و  هدیزگ  تولخ  یبلط  شیاسا  یتحار و  اب  دیا و 
كرـش رفک و  هک  دوخ  هنیرید  تداع  تیلهاج و  باد  نامهب  دـیتخیر و  نوریب  لد  زا  دـیا  هتفرگ  ارف  هتخومآ و  ممع  رـسپ  مردـپ و  هلیـسو 
شیاتس روخ  رد  تسا و  زاین  یب  ینغ و  ادخ  دیئارگ  كرـش  رفکب و  ملاع  لها  همه  امـش و  رگا  دینادب  مدرم  يا  دیدومن .  تشگزاب  تسا 

متفگ امـشب  دوب  تجح  مامتا  غالبا و  نایب و  هفیظو  هچنآ  نم  مدرم  درگ ) دنیـشنن  شایربک  نماد  رب  دندرگ  رفاک  تانئاک  هلمج  رگ  تسا ( 
نانچ دـیراتفرگ و  ینوبز  لاگنچ  رد  هشیپ و  تنایخ  یمدرم  امـش  هچ  دیـشخب  دـهاوخن  يریثات  امـش  رد  نم  راـتفگ  منادـیم  هکنیا  نیع  رد 

 ( گنـس رد  ینهآ  خـیم  دورن  ظعو  ندـناوخ  دوس  هچ  لد  هیـس  رب   ) اما دـشابن .  تایعقاو  قیاقح و  نیا  رب  رعـشتسم  امـش  ياهلد  هک  تسین 
خوسر امش  ياهلدب  هسوسو  بیرف و  رکم و  هک  مدرک  ساسحا  هتخیمآ و  امش  تسوپ  تشوگ و  اب  ام  زا  امـش  نتفرگ  هرانک  هک  متـسنادیم 

مراد و نوخرپ  یلد  هک  منک  هچ  یلو  تسا ) .  رثاـالب  وخ  قفاـنم  مدرم  امـش  رد  مراـتفگ  تسا و  هتفرگ  ارف  ار  امـش  دوجو  رـسارس  هدرک و 
هک نونکا  دنامن :  یقاب  یسک  يارب  يرذع  منک و  تجح  مامتا  امش  اب  ات  متـساوخ  تسا  هدش  عمج  ما  هنیـس  رد  اههودنا  اه و  ملا  اهدرد و 
رتش نیا  تشپ  دیـشاب  هاگآ  دینادب و  اما  دیزاسم  شیاهر  زگره  دینک و  بصغ  قحانب  دیریگب و  ار  تفالخ  بکرم  نیا  تسا  نینچ  نایرج 

ناوختـسا ندرب و  ورف  قـلحب  ناوـت   ) دراذـگ دـهاوخن  هدوـسآ  ار  امـش  تسوا و  هارمه  يدـبا  ییاوـسر  گـنن و  غاد  تسا  مخز  حورجم و 
ادخ مشخ  ار  امـش  رمالا  رخآ  دنتـسه و  وربور  ادخ  مشخ  بضغ و  رهق و  شتآ  اب  امـش  فان )  ردنا  دریگب  نوچ  دردب  مکـش  یلو  تشرد 

ناراکمتس تسا و  رضاح  ادخ  دزن  رد  دینک  یم  هچنآ  دزوسب ) .  ار  ناج  لد و  تسادخ و  رهق  همسجم  دزورف و  مد  ره  هک  یشتآ   ) درازایب
تشاد و ریذن  ناونع  تمـس و  هک  متـسه  يربمایپ  رتخد  نم  مکل  ریذـن  هتبنا  انا  و  ددرگ .  یم  زاب  یناکم  هچ  هب  هک  دـنبای  یم  رد  يدوز  هب 
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یم لمع  نادب  میناد  یم  دوخ  هفیظو  هچنآ  زین  ام  دیهد  ماجنا  دیراد  ناوت  رد  هچنآ  امـش  لاح  تشاد .  یم  رذح  رب  یهلا  باذع  زا  ار  امش 
نامثع نب  هللادـبع  رکبوبا  اهباجاف  نورظتنم  انا  اورظتناف  دوب  میهاوخ  قح  يرواد  رظبنم  زین  اـم  دیـشاب و  دوخ  لـمع  هجیتن  رظتنم  امـش  مینک 
هاندجو هانوزع  ناف  امیظع  اباقع  امیلا و  اباذع  نیرفاکلا  یلع  امیحر و  اف  ؤر  امیرک  افوطع  نینموملاب  كوبا  ناک  دقل  هللا  لوسر  هیبا  ای  لاقف 

لا مکـضغبی  دیعـس و ال  لک  الا  مکبحی  میـسج ال  رما  لک  یف  هدـعاس  میمح و  لک  یلع  هرثا  الخالا  نود  کلعبلاخا  ءاسنلا و  نود  كاـبا 
ریغ کـلقع .  روف  یف و  هتقباـس  کـلوق  یف  هتقداـص  ءاـیبنالا  ریخ  هتیبا  ءاـسنلا و  ةریخلا  او  نوبیطلا  ص )   ) هللا لوسر  ةرتع  متناـف  یتش  لـک 

لوقی ص )   ) هللا لوسر  تعمس  ینا  هنذاب .  الا  تلمع  الو  هللا  لوسر  يار  تودع  ام  هللاو  کقدص و  نع  ةدودصم  کقح و ال  نع  ةدودرم 
نم انل  ناک  ام  ةوبنلا و  ملعلا و  هتمکحلا و  باتکلا و  ثرون  امنا  اراقع و  ـال  اراد و  ـال  هتـضف و  ـال  اـبهذ و  ثرون  ـال  ءاـیبنالا  رـشاعم  نحن  )

رافکلا و نودـهاجی  نوملـسملا و  هب  لباقی  حالـسلا  عارکلا و  یف  هتلواح  ام  انلعج  دـق  و  همکحب .  هیف  مکحی  نا  اندـعب  رمـالا  یلولف  هتمعط 
یلام یلاح و  هذه  يدنع و  هیف  يارلا  ناک  امب  دبتسا  مل  يدح و  هب و  درفتا  مل  نیملسملا  نم  عامج  اب  کلاذ  راجفلا و  مث  ةدرملا  نولداجی 

کلضف و ال نم  کلام  عفدی  کینبل ال  هبیطلا  ةرجشلا  کیبا و  هتما  ةدیس  تنا  کنود و  رخدن  کنع و ال  يوزن  کیدی ال  نیب  کل و  یه 
دادب رکبوبا   . ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  كابا  کلاذ  یف  فلاخا  نا  نیرت  لهف  يادی  تکلم  امیف  ذفان  کمکح  کلصا و  کعرف و  نم  عضوب 

فوطع و نامیا  لـها  هب 9  تبـسن  تردـپ  متاخ  لوسر  مرکا و  ربمغیپ  رتخد  يا  داد ) خـساپ  نینچ  اـمهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  یهاوخ 
مییامن تقد  ترـضحنآ  تبـسن  رد  رگا  یهلا  میظع  باقع  كاندرد و  باذع  ادخ و  رهق  رهظم  نارفاک  هب  تبـسن  دوب و  نابرهم و  میرک و 

میناد یم  ام  رگید و  نادرم  ردارب  هن  میـسانش  یم  وت  رهوش  ردارب  ار  وا  زین  رگید و  ناوناب  نانز و  ردپ  هن  میناد  یم  وت  ردـپ  ار  راوگرزب  نآ 
زج درادـن و  تـسود  ار  امـش  نادنمتداعــس  زج  رواـی و  ار  وا  گرزب  ياـهراک  رد  رترب و  نادـنواشیوخ  هـمه  زا  ار  یلع  مرکا  ربـمغیپ  هـک 

دییامش دیشاب و  یم  ناهج  قلخ  زا  ادخ  ناگدیزگرب  ادخ و  لوسر  هزیکاپ  كاپ و  ترتع  امش  دریگن  نمشد  امـش  ناراکدب  نادنمتواقش و 
نیرتهب رتـخد  يا  ناـهج و  ناوناـب  هدـیزگرب  يا  وت  و  دـییامنهر .  ار  اـم  تشهب  تنج و  يوسب  اـم و  ربـهار  حـالف  حالـص و  ریخ و  رهب  هک 

دوب و یهاوخن  رانک  رب  تقح  زا  زگره  یتسه و  مدـقم  همه  رب  شنیب  شناد و  روفو  لقع و  رد  ییوگ و  یم  تسار  تراـتفگ  رد  ناربمغیپ 
تصخ و رب  مدرک  هچنآ  مدرکن و  زواجت  هللا  لوسر  يار  زا  نم  دنگوس  ادـخب  اما  تسین .  يدـیدرت  کش و  تراتفگ  یتسرد  یتسار و  رد 

یمن ثرا  هب  يا  هعرزم  هناـخ و  یمهرد و  يراـنید و  ناربـمغیپ  هورگ  اـم  دومرف  یم  هک  مدینـش  هللا  لوسر  زا  دوخ  نم  دوب  وا  نذا  زاوج و 
هک تسا  رما  یلو  رایتخا  رد  میراد  قازترا  هلیـسو  همعط و  هچنآ  تسا و  توبن  ملع  تمکح و  باتک و  ناـمه  ناربمغیپ  اـم  ثرا  میراذـگ 

نابـسا و هیهت  فرـص  عفانم  هک  تسا  نیا  ام  يار  یتسه  نآ  بلط  رد  وت  هک  كدـف  عوضوم  رد  و  دـنک .  یم  مکح  دوخ  يارب  اـم  زا  دـعب 
ار رجاف  راکدب و  مدرم  دنیآ و  قیاف  هزرابم  هلداجم و  داهج و  ماقم  رد  اهنآ  رب  دنزادرپ و  هلباقمب  رافک  اب  ناناملسم  ات  ددرگ  گنج  هحلـسا 

نیا میتسین و  رـسدوخ  دبتـسم و  دوخ  يارب  نم  دـندرک و  عاـمجا  رما  نیا  رب  نیملـسم  هکلب  تسین  اـهنت  نم  زا  يار  رما  نیا  و  دـنیامن .  عفد 
هدرکن هتشابنا  هریخذ و  يرگید  يارب  مرادن و  غیرد  وت  زا  مراذگ و  یم  وت  رایتخا  رد  کنیا  مراد  هچنآ  لام و  نیا  و  دوب .  نم  لاح  تیفیک 

لصا و زا  درادن و  ار  وت  تلیضف  لضف و  راکنا  یسک  یتسه  دوخ  نادنزرف  هبیط  هرجـش  یـشاب و  یم  تردپ  تما  نوتاخ  هدیـس و  وت  میا . 
فالخ باب  نیا  رد  هک  يرادیم  اور  دوخ  وت  ایآ  تسا  ذفان  نم  یـصخش  لاوما  نیا  رد  وت  مکح  دیادزب  يا  هبترم  دناد  یمن  یـسک  وت  عرف 

هللا ناحبس  مالسلااهیلع :  تلاقف  دهد ) .  یم  خساپ  رکبوبا  هب  امهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح   . ) میامن لمع  تراوگرزب  ردپ  مکح 
رذـعلا یلا  نوعمجتفا  هروس  وفقی  هرثا و  عبتب  ناک  لبافلاخم  هماکح  افداص و ال ال  هللا  باـتک  نع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناـک  اـم 

ینثرب و  ) لوقی الـصف  اقطان  الدع و  امکح  هللا  باتک  اذـه  هتایح .  یف  لئاوغلا  نم  هل  یغب  امب  هیبش  هتاف  دو  دـعب  اذـه  روزلاب و  هیلع  الالتعا 
ظح نم  حاـبا  ثاریملاو و  ضیارفلا  نم  عرـش  طاـسقالا و  نم  هیلع  عزو  اـمیف  لـجوزع  نیبـف  دواد .  نامیلـس  ثرو  بوقعی و  لآ  نم  ثری 
هللا لـیمج و  ربصف  ارما  مکـسفنا  مکل  تلوس  لـب  ـالک  نیربـغلا  یف  تاهبـشلا  ینظتلا و  لازا  نیلطبملا و  هتلع  حازا  اـم  ثاـنالا  نارکذـلا و 
یلص هللا  لوسر  ترضح  هاگچیه  هللا )  ناحبس   ) دومرف مالـسلاامهیلع  همطاف  ترـضح  فسوی .  هروس  هیآ 18  نوفصت .  ام  یلع  ناعتـسملا 
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تیعبت ار  نآرق  رثا  هتسویپ  هکلب  دومرف  یمن  یمکح  نآرق  ماکحا  فالخ  رب  زگره  دوبن و  نادرگ  يور  نآرق  ادخ  باتک  زا  هلآ  هیلع و  هللا 
فالخ رب  تسا  نآ  ماکحا  يرجم  نآرق  هدـنروآ  دوخ  هکیـسک  دوش  یم  رگم   ) تفگ یمن  ینخـس  نآرق  فلاخم  ادـبا  دومنیم و  يوریپ  و 
ساسا رب  هک  دیئامـش  نیا  لاحم )  لایخ  یهز  لطاب  روصت  یهز   ) دـشابن نآرق  حیرـص  صن  قباطم  هک  دـیوگب  يزیچ  دوخ  زا  یحو  قطنم 

رارق نآرق  مکح  ضقاـن  ارنآ  دـیئامن و  یم  لـعج  ربـخ  نآرق  مکح  فـالخ  رب  دـینک و  یم  عاـمجا  ریوزت  هـلیح و  بـیرف و  رکم و  ردـغ و 
نامز رد  هک  تسا  هلیح  ناـمه  هب  هیبش  دـیا  هداد  رارق  هسیـسد  ترـضحنآ  تلحر  زا  سپ  امـش  هک  هلیح  نیا  ارتفا  ورد و  نیا  اـب  دـیهدیم و 
نآرق تسا .  لطاب  قح و  نیب  لصاف  قحلاب و  قطان  مکاـح و  ادـخ  باـتک  هکنیا  دـیدش  بکترم  ترـضحنآ  تکـاله  يارب  مردـپ  تاـیح 
نادناخ نم و  ثرا  دیامرف و  یم  هکنانچ  تسا  هدـیدرگ  نییعت  ادـخ  فرط  زا  همانماظن  نیا  عیرـشت و  ادـخ  بناج  زا  ثرا  نوناق  دـیامرفیم 

کی ره  ثرالا  مهس  هب  طوبرم  هک  هچنآ  دندرب و  ثرا  بوقعی  زا  بوقعی  نادنزرف  دواد و  زا  نامیلـس  دیامرف  یم  احیرـص  دشاب و  بوقعی 
يارب ههبش  نامگ  لطاب و  ناوریپ  يارب  يریگ  هناهب  ياج  ات  تسا  هدومرف  نیعم  ررقم و  نشور  نایب  اب  تسا  ثانا  روکذ و  زا  معا  ثارو  زا 
هکلب تسا  نآرق  حیرـص  صن  فالخ  نیا  یهدیم  مردپب  غورد  تبـسن  یئوگیم و  وت  هک  تسین  نینچ  رکبوبا  يا  سپ  دنامن .  یقاب  يدـحا 
رتهب لـیمج  ربص  نم  يارب  نونکا  تسا .  هداد  تنیز  امـش  يارب  هدومن و  لـعج  ار  ربخ  نیا  دروآ و  دوجوب  ار  نیا  امـش  یناـسفن  تـالیامت 

نطوم هتمکحلا و  ندعم  تنا  هتنبا  تقدص  هلوسر و  هللا و  قدص  رکبوبا ) :  لاقف   . ) دیبلط يرای  ددم و  هب  دیاب  هراب  نیا  رد  ار  ادخ  تسا و 
تدلقت و ام  ینودـلق  کنیب  ینیب و  نوملـسملا  ءالوه  کباطخ  رکنا  کباوص و ال  دـعبا  هجحلا ال  نیع  نیدـلا و  نکر  همحرلا و  يدـهلا و 
ادـخ و يرآ  تفگ  داد و  خـساپب  اددـجم  رکبوبا  دوهـش .  کلاذـب  مه  رثاتم و  الو  دبتـسم  رباکم و ال  ریغ  تذـخا  ام  تذـخا  مهنم  قافتاب 

نطوم تمکح و  زنک  ندعم و  تبترم  ربمغیپ  رتخد  يا  وت  دشاب .  یم  تسار  شراتفگ  زین  مه  شربمایپ  تخد  دنا و  هتفگ  تسار  شلوسر 
یمن راکنا  ار  وت  هباطخ  منادـیم و  تسار  تراتفگ  یتسه  تجح  تایح و  همـشچرس  نید و  نوتـس  نکر و  وت  یتسه .  تمحر  تیادـه و 

اهنآ ءارآ  ناشیا و  قافتاب  ما  هدومن  فرـصت  نم  هک  ار  هچنآ  نا  هتخادنا  نم  ندرگ  رب  ار  هدالق  نیا  هک  دنتـسه  ناناملـسم  نیا  هکنیا  منک . 
همطاف تتفتلاف   . ) دـننم راتفگ  دوهـش  دوخ  ناشیا  ما و  هدادـن  ماجنا  یئاهنت  هب  يراک  ما و  هدوبن  یـسک  اـب  هرباـکم  ماـقم  رد  نم  تسا  هدوب 

سانلا یلا  مالسلااهیلع 

موس تمسق 

لب الک  اهلافقا  بولق  یلع  ما  نآرقلا  نوربدتی  الفا  رـساخلا  حـیبقلا  لعفلا  یلع  هتیـضعملا  لطابلا  لبق  یلا  هتع  رـسملا  سانلا  رـشاعم  تلاق  و 
هللا ندجتل و  متضتعا  هنمام  رش  مترشا و  ام  هب  ءاس  متلوات و  ام  سئبل  مکراصبا و  مکعمسب و  ذخاف  مکلامعا  نم  متاسا  ام  مکبولق  یلع  نار 

نولطبملا کلانه  رـسخ  نوبـستحت و  اونوکت  مل  ام  مکبر  نم  مکلادـب  ءارـضلا و  هئاروام  ناب  ءاطغلا و  فشک  ذا  الیب  هبغ و  ـالیقث و  هلمحم 
هک مدرم  يا  دومرف :  نینچ  دجسم  راضح  هب  باطخ  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترـضح  رکبوبا  راتفگ  مامتا  زا  سپ  هیآ 78 .  رفاغ  هروس 

نآرق رد  ربدت  ایآ  دیهن .  یم  مه  رب  مشچ  رابنایز  حـیبق و  تشز و  رادرک  زا  دـیور و  یم  لطابب  ور  تعرـسب  هدوهیب  نانخـس  ندینـش  يارب 
هدیشک امش  ياهلد  رب  هدرپ  امـش  تشز  لامعا  هلکب  دنا  هدز  امـش  ياهلد  رب  هلطاب  رهم  لفق و  ای  هدومرف  مکح  هنوگچ  نآرق  هک  دینک  یمن 
لیوات دب  ار  نآرق  تایآ  امش  تسا .  هدومن  روک  ار  امش  ياهمشچ  رک و  ار  امش  ياهشوگ  یگ  هریت  نیا  هدرک و  هریت  ار  ناتیاهلد  هحفص  و 

نیا لمحت  دنگوس  ادخب  دیدرگ .  لیدبت  هضواعم و  يربخ  دب  هب  ار  نآرق  دیدش و  نومنهر  یهاردب  هب  دیدرک و  دنـسپان  هراشا  دـیدومن و 
ناربج نایز  نارسخ و  دور  رانکرب  اه  هدرپ  هک  هاگنآ  دراد  شیپ  رد  لابو  رزو و  زا  لامالام  یتبقاع  لیقث و  نیگنس و  رایـسب  امـش  يارب  راب 
دومن هللا  لوسر  ربقب  ور  سپس  درک  دیهاوخ  لصاح  یهگآ  ناتراک  نالطب  هب  هک  تسا  تقونآ  رد  ددرگ و  راکآ  امش  يارب  رما  نیا  ریذپان 

هتسب ز تخر  میرک  يالاو  ربمغیپ  هک  تسیزور  دنچ  میدومن .  رظن  فرص  نآ  رکذ  زا  ام  هک  دومرف  دوخ  لاح  زا  تیاکح  دنچ  یتایبا  اب  و 
اغوغ هلان و  يرذـگیم  اجک  ره  مینود  هصغ  زا  يو  بلق  يرگن  یم  ار  هک  ره  میتی  مالـسا  ملاع  وا  تلحر  اب  هدـش  میعن  تانج  بناج  ناهج 

س)  ) ارهز همطاف  ترضح  امن  دزیا  www.Ghaemiyeh.comهنیئآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 111زکرم  هحفص 92 

http://www.ghaemiyeh.com


رب تسا  رـش  بوشآ و  زکرم  لسر  متخ  دجـسم  تسا  رگد  جنر  مغ و  یئوگ  هک  زورما  هصاخ  دشاب  احطب  برثی و  خرب  تنحم  درگ  دـشاب 
نارگن رد  يوس  هک  دـنا  همطاف  ندـمآ  رظتنم  ایئوگ  تسا  رد  هب  شمـشچ  ینیب  نایدجـسم  زا  هک  ره  تسا  رمع  شدزن  هب  رکبوب و  ربنم  رس 

رهگ وچمه  نانز  هقلح  يو  هدید  رد  کشا  رـسمه  ار  یلع  مالـسا  يوناب  نیرتهب  رـشب  ریخ  لد  رون  دسر  هار  زا  يرآ  دـنا  همه  نآ  نارظتنم 
ایئوـگ تسوا  رتـخد  دوـب و  يربـک  بنیز  نآ  يرآ  تسوا  رب  رد  اـقل  اـم  یکرتـخد  نینچمه  رـسپ  هدـنخرف  ود  تسد  فـکب  تسا  هـتفرگب 

هب چیه  ورم  ریگ و  دوخ  داد  دادش  دص  زا  رتب  دیزی  مزب  رد  هژیو  داد  دیاب  نخـس  داد  مک  رتخد  شدـیوگ  دای  نتفگ  نخـس  زرط  شدـهدیم 
کیل مارح  مالـسا  رد  تسا  داهج  هچرگ  نانز  رب  دـیزی  تسادرف  هب  رکبوبا و  زورما  تسه  دـیلپ  تسا  دـیلپ  قرف  دوبن  یمان  ریغ  دادـیب  ریز 

هر رد  نالک  درخ و  نز  درم و  مالـسا  ردنا  تلزع  تینابهر و  تسین  مادقا  ندرگ  دـیاب  دوخ  قح  عافد  رد  ماگمه  نادرم  هب  دـنعافد  ماگنه 
یتفخ تحارب  هن  نت  کی  هک  دوب  نآ  ببس  یتفر  اپورا  بلق  ات  هک  مالـسا  يرآ  فک  ردنا  ناج  دیاب  ار  همه  وت  نم و  نوچ  فده  نیئآ و 

هک هتفگ  یفطصم  تشونب  دوخ  مچرپ  يور  هب  دهاجم  ره  یتفگ  تعیرـش  سومان  هر  رد  ناج  كرت  یتفرگب  فکب  ریـشمش  یناملـسم  ره 
ددرگ ربمیپ  تخدنآ  بناج  شرظن  ددرگ  رب  بدا  میظعت و  هب  رکبوکب  رس  ددرگ  ربنم  هب  کیدزن  همطاف  ضرغلا  تشهب  تسا  غیت  هباس  رد 

ینآ هن  وت  لوهج  مصخ  ياک  دیامرف  دیآ و  نخـس  هب  لوسر  تخد  شدهد  دهاوخن  چیه  ناما  هک  ددرگ  رونخـس  هقیدص  رب  ردنا  دـهاوخ 
تیب همه  درک  ناتب  قول  زا  كاپ  مرف  هدنخرف  رسمه  کمک  اب  مردپ  مرد  رانید و  یپ  يدوب  يدیتسرپ و  تب  مردپ  دیآ  هک  شیپ  نآ  زا  هک 

رد تشادن  مالسا  تمعن  دوخ  هک  زورنآ  برع  نیشن  ردص  يدش  تسین  وت  روخ  ردنا  هچرگ  نینچ  مالسا  تمعن  زا  وت  زورما  هک  ات  مرح  و 
تلود نینچ  زورما  رگا  تشادن  ماگ  نامز  چیه  بدا  ملع و  هر  رد  تشادن  مارآ  هظحل  متس  لهج و  رـس  زو  تشادن  مان  ادبا  تیندم  ناهج 
مرـسب دش  ملا  كاخ  نم و  تسد  زا  دش  هک  مردـپ  یمارگ  تسه  رگم  هن  دـمحم  نیا  دراد  ص )   ) دـمحم میلعت  وترپ  زا  همه  دراد  دـم  رس 

درک شذفنق  نم  هناخ  رد  دنازوس  وت  رما  زا  رمع  مرد  برـض  اب  ولهپ  نیک  دیتسکـشب ز  مرگج  دـش  نوخ  هک  کشخ  يدـشن  شلـسغ  بآ 
ادـخ مکح  زا  ربخ  یب  يا  ورب  ناونع  یئامن  لعج  دوب  هک  ثروهن )  ال   ) ناـهجب ناـمن  ثرا  لـسر  یئوگب ز  رگ  نم  هناـش  نم و  تشپ  هیس 

تـسا هبوهوم  کف  کلم  ارم  تسا  ثرا  هن  هک  تسد  ردنا  مکدف  دب  ردپ  دهع  زا  هچرگ  ناهجب  نامیلـس  ثرا  درب  دواد  هک ز  ناوخ  نآرق 
هچرگ تسناوسن  زا  نت  ود  کی  نم  دهاش  نینچمه  تسناتـسد  نیا  زا  هگآ  نسح  وچ  منیـسح  مه  تسنادرم  هشداپ  نیا  یهاوخ  را  دـهاش 
ردقنآ تفگ و  تسادخ  هتـسخ  لد  نم  هاوگ  هک  یئوگ  هچ  وت  تساوگ  ریهطت  هیآرم  قدص  سکاپ و  تسا  نآرق  نم  دـهاش  نیا  زا  رتالاب 
دومنن هچ  یناد ز  چیه  لوبق  رکم و  لیح و  يور  هدومنن ز  کیل  لوبق  درک  سپـس  شباوجب و  زجاع  دـش  هک  لوسر  تخد  نآ  دروآ  لیلد 

مسر هدعاق و  نیا  يرآ  تسا  كدف  شتسدب  هک  ات  دوشن  شقح  بصغ  تسا  کلف  رب  ع )   ) یلع مان  كدف  کلم  یب  دید  لوتب  وا ز  لوبق 
یلب تسا  تسپ  تمه و  نود  راـی  تسکـش  دـنهدب  هفیاـط  نیا  رب  هار  نیمه  زو  تسد  تمه  اـب  مدرم  زا  دـنهاوخ  یهت  هک  تسناراـکمتس 
رخآ دوش  یم  قح  همه  نیا  اـب  کـیل  روسج  موق  نیا  رز  يورین  هب  دـنیوگ  روز  روز  اـب  رز  نیرق  دـیدرگ  هک  تسین  ببـس  یب  تسپ  ییند 

همطاف نیهم  هن  زوس  ملاظ  دوب  مولظم  هلان  الدـشوخ )  ) زورفا ملاـع  ددرگ  قح  نشور  هرهچ  زور  هس  ود  زج  دوبن  يرآ  لـطاب  تردـق  زوریپ 
یلع و زا  نات  دیاب  يوریپ  درم  نز و  زا  امـش  زورما  ناناملـسم  يا  درک  بنیز  وا  فصو  دـیزی  هب  بش  ار  زور  درک  بش  دوخ  يودـع  زور 

دننکش نامصخ  فص  شنیسح  نوع  اب  هک  ات  درورپ  يربک  بنیز  دوخ  وچ  زین  همطاف  دربن  درک  متـس  ملظ و  اب  هک  دوب  نآ  یلع  درک  ارهز 
نز يدازآ  داد  روفغ  نامحر  رهظم  یبرع  لوسر  هک  رورض  هتکن  نینچ  راهظا  همتاخ  رد  تسه  دننکش  نادنس  هداد و  مهب  تسد  اه  تشم 

ینار توهش  ینید و  یب  يدازآ  هک  ین  ینابر  يدب  مالسا  يدازآ  کیل  روگب  هدنز  يدشب  رتخد  هک  رصع  ناردنا  روتسد  یناهجب  ار 

مهدزیس قارشا 

لوا تمسق 
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همطاف ترـضح  مکل )  ریذن  هتنبا  انا  و   ) مالـسلااهیلع همطاف  تلاق  يراذـنا )  هیبنت   ) یظاقیا هیبنت  يراذـنا و  هیبنت  نایب  رد  مهدزیـس :  قارـشا 
ار وا  دنوادخ  هک  متسه  يربمغیپ  رتخد  نم  ینعی  مکل )  ریذن  هتنبا  انا  و   ) دومرف دوخ  همانسانش  نایب  فرعم و  ماقم  رد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز 

لزن يذلا  كرابت   ) دیامرفیم نآرق  حیرص  صن  هکنانچ  داتـسرف  نایناهج  عیمج  نایملاع و  مامت  يارب  هکلب  مدرم  امـش  يارب  زا  ریذن  ناونعب 
لزاندوخ برقم  دـبع  رب  ار  ناقرف  هک  تسیدـنوادخ  كاـپ  نآ  راوگرزب  ناـقرف .  هروس  هیآ 1  اریذـن ) نیملاعلل  نوکیل  هدـبع  یلع  ناقرفلا 

دومرف شربمغیپ  هب  زین  دزاس و  رذح  رب  یهلا  رهق  باذع و  زا  ار  مدرم  دشاب و  هدـنناسرت  ریذـن و  نایناهج  عیمج  ملاع و  لها  يارب  ات  دومرف 
ربمغیپ رتخد  هک  تسا  نیا  ماقم  نیا  رد  تیمها  لباق  هجوت و  دروم  رایسب  هتکن  نونکا  رجحلا .  هروس  هیآ 89  نیبملا )  ریذنلا  انا  ینا  لق  (و 
مـساب طقف  دراد  شراوگرزب  ردپ  هک  ینیوانع  باقلا و  ءامـسا و  همه  نآ  نایم  زا  دـمان و  یم  ریذـنلا ) تنب   ) یفرعم ماقم  رد  ار  دوخ  مرکا 
هکنیا اب  دـیامن  یم  ازج  زور  باذـعلا و  موی  زا  لفاغ  مدرم  نآ  دزـشوگ  حرطم و  وا  هب  هتـسباو  تعاـمج  بصاـغ و  هفیلخ  ربارب  رد  ریذـن ) )

یهانورمآ و مکاح و  یـضاق و  یعاد و  ریـشب و  يداه و  رـشبم و  دهاش و  لوسر و  دـننام  تسا  رایـسب  نیوانع  باقلا و  اهمان و  ار  شردـپ 
ناهربلا و هجحلا و  بحاص  میظعلا و  قلخلا  بحاص  نیملاعلا و  همحر  نییبنلا و  متاخ  دـهاج و  ظـفاح و  عیفرو و  میحر  میرک و  عداـص و 

ماقم بحاص  ءاخـسلا و  دوجلا و  بحاص  ءاطعلا و  لضفلا و  بحاص  رثوکلا و  ضوحلا و  بحاص  ناقرفلا و  باـتکلا و  نیدـلا و  بحاـص 
بحاص نافرعلا و  هتمکحلا و  بحاص  ءاهبلا و  رونلا و  ءایـضلا و  بحاـص  يربکلا و  هماـیقلا  موی  اوللا ،  بحاـص  ینداوا و  نیـسوق و  باـق 

مرکلا و بحاص  نایبلا و  قحلا و  بحاـص  هیـضرملا و  هقیرطلا  میقتـسم و  طارـص  بحاـص  هیفینحلا و  هتلملا  بحاـص  هلماـکلا و  هتعیرـشلا 
 . رـشبلا ریخ  دـمحم  رهـشالا  بسنلا  بحاص  رهطالا و  بسحلا  بحاص  ربنملا و  هتبطخلا و  بحاص  رفغملا و  جاـتلا و  بحاـص  ناـسحالا و 

باهولادـبع قحلادـبع  داوجلادـبع  میکحلادـبع  میرکلادـبع  میلحلادـبع  میحرلادـبع  نامحرلادـبع  هللا  یفـص  هللا  هریخ  هللادـبع  هللا  بیبـح 
یلع سق  نمیهملادبع و  عیفرلادبع  رهاقلادبع  رداقلادبع  لیلجلادبع  لیمجلادبع  دـحالادبع  دمـصلادبع  حاتفلادـبع  رابجلادـبع  رافغلادـبع 
عماـج ملکلا )  عماوج  تیتوا  و   ( ) قحلا يار  دـقف  ین  ار  نم  و   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هلوقل  هیرهقلا  هیفطلا و  نم  عیمجل و  هیرهظمل  کـلاذ 

هک رهظم  زا  رذـگب  ناهج  رد  دـشابن  رهظم  نیا  زج  ار  مظعا  مسا  دوب  نیا  ملاع  عومجم  نیا  ینعی  دـمحا  لکب  مدآ  ملاع و  تافـص  تاذ و 
نورخالا نحن  هک  قباس  رخآ  دوب  نیا  ملـسم  ار  وا  دـش  متخ  حـتف و  هکنآ  لـسر  متخ  متاـخ  تعافـش  باـب  حـتاف  دوب  نیا  مظعا  مسا  نیع 

نیبم و نیکم و  نیما و  نم و  ؤم  تسا  ترـضحنآ  نیوانع  باقلا و  ءامـسا و  زا  زینو  دوب  نیا  مدـقم  لک  رب  دـمآ و  لک  رد  هکنآ  نوقباسلا 
ریاس دمحم و  دومحم و  دمحا و  هط و  نیسای و  یفطصم و  یبتجم و  عفشم و  عفاش و  تمحر و  رون و  روصنم و  ثوعبم و  لسرم و  غلبم و 

ثیدـح دوخ  وت  و   ) تسا هدـش  حیرـصت  نآب  فلـس  ءایبنا  فحـص  روبز و  لیجنا و  تاروت و  نآرق و  رد  هک  رگید  رایـسب  باقلا  ءامـسا و 
همهنآ نایم  زا  ءایبنا  متاخ  رهگالاو  رتخد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  ارچ  هک  تسا  هتکن  نیا  ام  روظنم  و  لمجم )  نیا  زا  ناوخب 

متاخ یفطملا  دمحم  هتنبا  انا  دیوگب و  تسناوت  یم  هکنآ  لاح  تسا و  هدومرف  یفرعم  ریذـنلا ) تنب  انا  و   ) ار دوخ  شردـپ  باقلا  ءامـسا و 
رد متاخ  ربمغیپ  رتخد  ملاع  یب  یب  نآ  باختنا  دوش  یم  مولعم  ترضحنآ .  رگید  نیوانع  ءامـسا و  زا  نآ  دننام  نیملاعلل و  همحر  نیبنلا و 

شومارف ازج  زور  نیدلا و  موی  زا  هک  هتفر  تلفغ  باوخ  رد  تعامج  نآ  هب  دهاوخیم  یـشاب  رادـیب  هیبنت و  اصوصخم  ریذـن  مساب  حیرـصت 
قح بصغ  هب  هک  تسا  تهج  نیمهب  هدومن و  رشحم  زور  رگداد و  يادخ  زا  لفاغ  ار  نانآ  يویند  هزور  ود  یمه  تسایر و  بح  هدرک و 
رد تلفغ  هدرپ  شومارف و  یلکب  ریذن )  ) ربمغیپ راتفگ  ادخ و  لوسر  ادـخ و  زا  هتخات و  لطاب  هار  رد  ار  شیوخ  بکرم  هتخادرپ و  نارگید 

راذنا و عیرـشت  ماظن  رد  رگا  اعقاو  دنا  هتفرگ  شیپ  رد  ار  خزود  هار  رایتخا  ءوسب  دنا و  هدـش  هناور  دـهاوخیم  ناشلد  هچنآ  هب  هدومن  شوگ 
اهمتـس اهملظ و  مامت  هچ  تشادن  یئارجا  تنامـض  نید  ماککحا  نید و  اساسا  دوبن  داعمب  داقتعا  نامیا و  ازج و  زور  ادـخ و  زا  ندـناسرت 

موی توعن  نیدلا و  مویب  دقتعم  نم و  ؤم  هک  یـسک  تسا و  داعملا  مویب  داقتعا  مدـع  ینامیا و  یب  دولوم  دـنز  یم  رـس  رگداسف  رـشب  زا  هک 
هک ار  مالـسا  راوگرزب  ربمغیپ  راذنا  راتفگ و  هتـسویپ  هکلب  ددرگ  یمن  فرحنم  نید  میقتـسم  طارـص  قح و  هار  زا  تقو  چیه  دـشاب  نیدـلا 

نیدلا و موی  تیریذن  تیرذـنم و  تمـس  اب  مه  ربمغیپ  تسا و  هداتـسرف  سان  هفاک  يوسب  رذـنمو ) ریذـن   ) ناونعب ار  ترـضحنآ  راگدرورپ 
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دزرو و یمن  تلفغ  دراد  قح  طارص  زا  تیعبت  هب  تبسن  هک  يا  هفیظو  زا  هداد  رارق  دوخ  نیعلا  بصن  تسا  هدومن  مالعا  قلخب  ارنآ  توعن 
تروص نیا  ریغ  رد  دومن و  دـهاوخ  نیمـضت  نیمات و  ار  دوخ  یتوکلم  یکلم و  ماـظن  تداعـس  ناـمیا  اـب  ناـسنا  هک  تسا  تروص  نیا  رد 

هللا لاق  دومن .  دهاوخ  راتفرگ  يدـبا  باذـع  هب  راچد و  ریذـپان  ناربج  نایزب  مورحم و  تداعـس  زا  ار  دوخ  هدـیدرگ  هرخالاو  ایندـلا  رـسخ 
نونکا رـصعلا  هروس  نآرق  ربصلاب ) وصاوت  قحلاب و  اوصاوت  تاحلاصلا و  ولمع  اونمآ و  نیذـلاالا  رـسخ  یفل  ناسنالا  نا  رـصعلا  و   : ) یلاعت

باب رد  ار  شراوگرزب  ردپ  راذنا  تسا  بسانم  تسا  هدومرف  یفرعم  ریذن ) ربمغیپ   ) رتخد ار  دوخ  اهیلع  هللا  مالس  راهز  همطاف  ترـضح  هک 
يارب دـشاب  یـشاب  رادـیب  هیبنت و  ات  میئامن  هراشا  الیذ  راصتخا  وحنب  هداد و  رکذـت  تسرهف  روطب  نیدـلا  موی  نوئـش  توعن و  نیدـلا و  موی 

زور هیتآ و  زا  دنلفاغ و  دنراد  شیپ  رد  هک  نیـسپاو  زور  داعملا و  می  ازج و  زور  نیدلا و  موی  زا  یلکب  هدیمرآ و  تلفغ  باوخ  رد  هکنانآ 
زا يزور  اما  دنا  هدرک  شومارف  یلکب  ار  گرم  ادخ و  ناسک  نینچ  یئوگ  دنرادن و  ربخ  شیوخ  تدم  دبا  تراسخ  ترـسح و  تمادـن و 

نیدلا و موی  ( . ) انلامعا ءوس  نم  هللا  انذاعا   . ) دننیبب وربور  منهج  باذع  ریذپان و  نایز  نارـسخ و  اب  ار  دوخ  هک  دنوش  رادیب  تلفغ  باوخ 
هتقباسملا و موی  هتلئاسملا و  موی  هتبساحملا و  موی  هتمادنلا و  موی  هرـسحلا و  موی  هتمایقلا و  موی  تسا  ترابع  نیدلا  موی  توعن  نآ )  توعن 
هتفدارلا و موی  هتفجارلا و  موی  هتعراقلا و  موی  هتعقاولا و  موی  هتقعاصلا و  موی  هتمدمدلا و  موی  هتلزلزلا و  موی  هتسفانملا و  موی  هتـشقانلا و  موی 

موی قاسملا و  موی  قارفلا و  موی  قالتلا و  موی  هتخاصلا و  موی  هتملاطلا و  موی  هتقاـحلا و  موی  هتفزـالا و  موی  هتیهادـلا و  موی  هتیـشاغلا و  موی 
موی ءاضقلا و  موی  ءاقبلا و  موی  ءاقللا و  موی  رارقلا و  موی  رارفلا و  موی  باذـعلا و  موی  بآملا و  موی  باسحلا و  موی  دانتلا و  موی  صاصقلا و 
موی لـصفلا و  موی  مکحلا و  موی  قحلا و  موی  نزولا و  موی  ضرعلا و  موی  دـیعولا و  موی  رـشحلا و  موی  ءاـکبلا و  موی  ءـالبلا و  موی  ءازجلا و 
موی ریـصملا و  موی  روشنلا و  موی  نیقیلا و  موی  ریـسع و  موی  میقع و  موی  میظع و  موـی  يزخلا و  موـی  حـتفلا و  موـی  ثعبلا و  موـی  عـمجلا و 

یئاملا و موی  یهتنملا و  موی  عزجلا و  موی  عزفلا و  موی  هرکسلا و  موی  هرجزلا و  موی  هتجزلا و  موی  هتفجرلا و  موی  هتحیـصلا و  موی  هتخفنلا و 
موی قلقلا و  موی  داـصرملا و  موی  داـعیملا و  موی  تاـقیملا و  موی  یئاـملا و  موی  یهتنملا و  موی  عزجلا و  موی  داـعیملا و  موی  تاـقیملا و  موی 
موی نباـغتلا و  موی  دولخلا و  موی  جورخلا و  موی  فوقولا و  موی  قاقـشنالا و  موی  راـشتنالا و  موی  رادـکنالا و  موـی  راـقتفالا و  موـی  قرعلا و 

صخشت موی  ائیش و  سفن  نع  سفن  يزجتال  موی  رئارسلا و  یلبت  موی  هیف و  بیرال  موی  دوهـشم و  موی  دوعوم و  موی  مولعم و  موی  سوبع و 
یف نوبحـسی  موی  اعد و  منهج  ران  یلا  نوعدـی  موی  ائیـش و  سفنل  سفن  کلمت  موی ال  ائیـش و  یلوم  نع  یلوم  ینغی  موی ال  راـصبالا و  هیف 

نوقطنی موی ال  هیبا و  هما و  هیخا و  نم  ءرملا  رفی  موی  هدلو و  نع  دـلاو  يزجی  موی ال  رانلا و  یف  مههوجو  بلقت  موی  مههوجو و  یلع  رانلا 
نیملاظلا عفنت  موی ال  نونب  لاـم و ال  عفنی  ـال  موی  نونتفی  راـنلا  یلع  موی  نوزراـب  مه  موی  هللا  نم  هلدرم  ـال  موی  نورذـتعیف  مهل  نذوی  ـال  و 

راصبالا و هیف  عشخت  موی  راتـسالا  فشکت  رئامـضلا و  رهطت  رئارـسلا و  یلیت  ریذاـعلا و  ددرت  موی  رادـلا  ءوس  مهل  هتنعللا و  مه  مهت و  رذـعم 
ریبکلا رسکی  ریغصلا و  بیـشی  داهـشالا و  مهعم  دابعلا و  قاسی  موی  تایفخلا  رهطت  تایفخلا و  زربت  تافتلالا و  هیف  لفی  تاوصلا و  نکـست 
تریغت نارینلا و  ترعـس  رافکلا و  سیئ  راـنلا و  ترفز  میمحلا و  یلغا  میحجلا و  تزرب  نیواودـلا و  ترـشن  نیزاوملا و  تعـض  ذـئمویف و 

روتـسلا و تیخرا  باوبالا و  تقلغا  ثیح  مکیرکلا  کـبرب  كرغاـم  ناـسنال  اـهیا  اـیق  ناـسنالا  حراوج  تفطن  ناـسلل و  سرخ  ناولـالا و 
انل هللا  لسری  نیلفاغلا  رـشاعم  انل  لیولا  لک  لیراولاف  کحراوج  کیلع  تدهـش  دـق  لعفت و  اذامف  روجفلا  تفراـقف  قیـالخلا  نع  ترتتـسا 
مه مهباسح و  سانلل  برتقا  لوقی  انفرعی و  مث  نیدلا  موی  توعن  نم  تافـصلا  هدـهب  ان  ربخی  نیبملا و  باتکلا  هیلع  لزنی  نیلـسرملا و  دـیس 

برتـفا لوقیف  هتماـیقلا  برق  اـنفرعی  مث  مهبولف  هتیهـال  نوبعلی  مه  هوعمتـسا و  ـالا  ثدـحم  مهبر  رکذ  نم  مهیتءاـی  اـم  نوـضرعم  هتلفغ  یف 
اذـه هتـسارد  ذـختن  نا  انلاوحا  نسحا  نوکی  مث  ابیرق  نوکت  هتعاسلا  لعل  کیردـیام  ابیرق و  هارن  ادـیعی و  هنوری  مهنا  رمقلا  قشنا  هتعاسلا و 

نا هتلفغلا  هذه  نم  هللااب  ذوعنف  هیهاود  نم  صلختلل  دعتسن  هیماسا و ال  مویلا و  اذه  فاصوا  هرثک  یف  رطننال  هیناعم و  ربدتن  الف  المع  نآرقلا 
نیب هب  ار  لزنم  يرود  رـس  رادرب  شوـخ  باوـخ  زا  يا  هشمقلا  یهل  ـالا  میکحلا  داتـسالا  لاـق  اـم  معنل  و  هتمحر .  عـساوب  هللا  اـنک  رادـی  مل 

هب یتشک  نیب  هب  ار  لئاسم  لکـشم  هلفاق  ریما  نادرذ  هلبآ  رپ  ملد  ياـپ  هلـصوح  یب  نم  رود و  هر  نیب  هب  ار  لـفاوق  دزد  رگن  ار  هر  یکیراـت 
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نیو رد  ماب و  ره  رب  هتـسشن  رپ  زیت  غرم  تسا  گرم  نیب  هب  ار  لـحاس  هدرک  مگ  ربخ  یب  يادـخان  نیو  ررـش  رپ  اـیرد  جاوما  رطخ  بادرگ 
هب ار  لجاع  فطل  نآ  دوخ و  هاش  زا  بلط  يرای  دوخ  هاگآ  ربلد  زو  دوخ  هام  زا  شابم  لفاغ  نیب  هب  ار  لـفاغ  رورغم و  ربصب  یب  قلخ  هریخ 

رذـگ یم  اهلد  رحـس  ها  يا  شیوک  رد  نیب  هب  ار  لفحم  ياغوغ  نایـسودق  فد  گنچ و  رحـس  تفو  وش  تسم  رـس  نایتوهال  هداـب  زا  نیب 
ارلد هناورپ  ناشف  ناج  شلصو  عمش  رب  ناشن  یب  نآ  یلفحم ز  رد  ناشن  یبای  رگا  بشکی  نیب  هب  ار  لمـسب  ناغرم  رپ  لاب و  ناشفا  رب  اجنآ 
نوچ درک  رپ  شخر  نسح  هزاوآ  نیب  هب  ار  لـگ  رد  هداـتفا  نارخ  نوـچ  نارک  نیا  زاـب  یملاـع  شوـگ  درک  رپ  شخر  نسح  هراوآ  نیب  هب 

يا رذـح  دـسح  هنیک و  عمط و  زو  ناج  يا  رذـگ  اوه  ینیب و  دوخ  رـس  زا  تسا :  هتفگ  رگید  لزغ  رد  زین  نیب و  هب  ار  لگ  رد  هداتفا  نارخ 
هگیاج دنکن  سک  تسین  اقب  ياج  هچارـس  نیا  زیرغ  رای  ناج  يا  رفـس  هشوت  يوج و  یهر  داز  لد  يا  هب  وت  تشذـگ  تلفع  هب  رمع  ناج 
یناشن هچ  زه  یهلا )   ) غابب يربیم  نآ  هویم  ناج  يا  رظن  نکم  نادـکاخ  نیا  رب  چـیه  درجت  ناتـسلگ  هب  ناشفا  رب  لاب و  ناج  يا  رذـگه  رب 

هرهاط هقیدـص  همرکم  ایلع  کلم  هکلم  نایب  زجعم  ناـسل  زا  هربتعم  كرادـم  قباـطم  هک  ارع  هیـشرع  هبطخ  نیا  ناـج  يا  رـش  ریخ و  لاـهن 
الیذ نآ  زا  یخرب  هب  هک  يرایسب  فئاطل  قیاقح و  رارسا و  نمضتم  هدومرف  ءاشنا  ارنآ  اتعفد  رداص و  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح 

لاعتم دنوادخ  یگناگی  دیحوت و  نایب   2 لالدتسا .  قطنم و  اب  لاعتم  دنوادخ  یهانتمان  معن  رکش  یهلا و  ساپس  دمح و   1 دوش .  یم  هراشا 
تمدخ  4 لالدتـسا .  قطنم  اب  ینامـسآ  بتک  لازنا  لسر و  لاـسرا  موزل  توبن و  تاـبثا  ناـیب  ار 3  نقتا  نسحا  ماظن  وا  یعادـبا  داـجیا  و 

هللا یلص  دمحم  متاخ  ربمغیپ  یئامنهر  تیاده و  تیناسنا 5  ناهج  هب  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و  قولخم  دمحم  تبترم  یمتخ  ترضح 
رشب سوفن  هیکزت  هیلاع و  میلاعت  نایب  ثیح  زا  دمحم  تبترم  یمتخ  ترضح  تثعب  تیمها   6 میقتسم .  طارصب  ار  مدرم  ملس  هلآ و  هیلع و 

هک تیرشب  یئارقهق  ریـس  تیلهاج و  نارودب  یتراشا  نانآ 7  هب  هیلمع  هیملع و  تمکح  نتخومآ  هلیمج و  قـالخاب  ناـنآ  ندومن  قلختم  و 
نآ میب  هکنیا  رب  فسءات  9 تسا .  هدومن  رـشب  يزاس  ناسنا  رد  نآرق  مالـسا  نیبمنید  هک  یتمدـخ   8 تسا .  هدوب  یهارمگ  تلالـض و  رد 

ایندلارسخ و هدش  رود  تداعس  زا  دریگ و  شیپ  ار  دوخ  تلالض  تیلهاج و  نارود  هار  ترتع  نآرق و  زا  تیعبت  مدع  اب  تیرـشب  هک  تسا 
ترضح هیـصوت  هب  تبـسن  نانآ  تلفغ   ) تسار و هار  زا  مدرم  فارحنا  یلیمحت و  تموکح  هیلع  رب  ترـضح  جاجتحا   10 ددرگ .  هرخالا 

هوالع هیشرع  هفیرش  هبطخ  نیا  داریا  زا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  یـساسا  دصقم  یظاقیا )  هیبنت   ( ) شترتع هرابرد  مرکا  لوسر 
تبترم یمتخ  ترـضح  ینیـشناج  رد  وا  تقایل  مدـعاب  تفالخ  یـسرک  بصغ  تیالو و  میرحب  وا  زواجت  رد  بصاغ  هفیلخ  تیموکحم  رب 
همطاف دزاس .  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  قلخ  هتـساوخ  هک  هدوب  هفیقـس  موش  ياروش  لیکـشت  رد  هدروخ  لوگ  مدرم  نیلفاغ و  هیبنت  اـنامه 

هداد و تسد  زا  ار  دوخ  درخ  لقع و  هتفرگ و  دوخب  حیر )  لک  یلع  نولیمی  عاعرلا  جمه   ) ناونع مدرم  هک  دـید  مالـسلااهیلع  مالـس  ارهز 
اذـل دـنا  هتفرگ  شیپ  رد  الام  ار  منهج  هار  هتـشاد و  ارف  یناطیـش  همغن  گـنابب و  ار  دوخ  شوگ  هدراذـگ و  مدـق  لـطاب  هار  رد  هناروکروک 
نید دیـشاب  رایـشه  دیـشاب  رادیب  لفاغ  مدرم  يا  هک  دیامن  دزـشوگ  اهنآ  اب  دنک و  زااب  ار  مدرم  لقع  شوگ  مشچ و  دوخ  هبطخ  اب  تساوخ 

زورما هک  دیا  هدرک  نییعت  ار  ادخ  ربمغیپ  اروشب  امـش  رگم  دـیئامن  یمن  لقعت  رکفت و  تفالخ  رما  روحم  يرادـقم  ارچ  امـش  تسین  هچیزاب 
لاعتم دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دـیامرفیم  هچ  ماقم  نیا  رد  یحو  قطنم  دـینیب  هب  دـیاب  امـش  دـینک  نیعم  وا  يارب  نیـشناج  دـیهاوخیم 

نیا هن  رگم  تسادخ .  تاذ  همزال  هفیلخ  لعج  سپ  هرقب  هروس  هیآ 30  زا  هفیلخ )  ضرالا  یف  لعاج  ینا   ) تسا هدومرف  نآرق  رد  احیرص 
مامت رهظم  دشاب  ادخ  تردق  رهظم  دشاب  ادخ  ملع  رهظم  دشاب  هنع  فلختـسم  تافـص  ياراد  تسیاب  هک  تسا  یـسک  هللا  هتفیلخ  هک  تسا 

مدآ هک  تسا  نیا  هن  رگم  دشاب  تمـصع  ماقم  ياراد  دـیاب  هللا  هتفیلخ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دـشاب  یهولا  يایلع  تافـص  ینـسح و  ءامـسا 
نیا دـجاو  هک  یـسک  هنوگچ  نیارباـنب  هرقبلا  هروس  هیا 124  نیملاظلا  يدـهع  لانی  ال   ) مکحب دوش  یمن  هیهلا  تفـالخ  ماـقمب  لـیان  ملاـظ 

يادـخ زا  ریغ  سکچیه  هکنیاب  افاضم  دوش .  هداد  واب  یئاوشیپ  تماما و  یهللا و  هتفیلخ  تمـس  تسین  تامالع  تاصخـشم و  تازاـیتما و 
اطع و دـنادب  هتـسیاش  قیال و  سک  رهب  ار  تلاسر  تماما و  توبن و  تفالخ و  ماقم  هک  تسادـخ  نآ  درادـن  ار  وا  هفیلخ  نییعت  قح  لاعتم 
زا دـعب  دوخ  هفیلخ  ناونعب  ار  یـضترم  یلع  لزا  رد  میکح  يادـخ  ماـعنا  هروس  هیآ 124  هتلاسر )  لعجی  ثیح  ملع  هللا   ) دـیامرفیم هضاـفا 
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صن مکحب  اذل  دوب  ترضحنآ  هیهلا  تفالخ  مالعا  زور  ریدغلا  موی  دوب و  هدرک  رایتخا  هدیزگرب و  یفطصم  دمحم  تبترم  یمتخ  ترضح 
عقص زا  هرداص  روتسد  مالعا و  قلخب  دوخ  زا  دعب  ار  یـضترم  یلع  ترـضح  تفالخ  دش  رما  ءایبنا  متاخب  دش و  رداص  یهولا  نامرف  نآرق 

تغلب امف  لعفت  مل  ناف  کبر  نم  کیلا  لزنا  اـم  غلب  لوسرلا  اـهیا  اـی   ) یهلـالا باـتکلا  صن  هیلا  راـشا  اـمک  دـیامن  غـالبا  مدرمب  ار  یبوبر 
ار ادخ  هفیلخ  لالجلا و  يذ  یلو  لاعتم  دنوادخ  رمالا  بسح  ءایبنا  متاخ  ترضح  هدئاملا  هروس  هیآ 67  سانلا  نم  کمصعی  هللا  هتلاسر و 

نوئـش فاـصوا و  ناـیب  ریدـغلا و  موی  رد  دوخ  هیـشرع  هبطخ  زا  سپ  دومرف و  یفرعم  مدرمب  ار  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  ترـضح  ینعا 
ار راوگرزب  نآ  رابر  رد  راتفگ  ناگدنونـش  مومع  راضح و  و  هالوم )  یلع  اذـهف  هالوم  تنک  نم   ) دومن مالعا  احیرـص  ترـضحنآ  هیلاـمک 

ربمغیپ نیـشناج  هفیلخ و  مظعا  هللا  یلو  ترـضحب  ار  یهلا  یئاطعا  ماقم  نیا  همه  دـندوب  رمع  رکبوبا و  نیخـش  ناـنآ  هلمج  زا  هک  دـندینش 
هک دنتفگ  کیربت  تینهت و  مرکا  ربمغیپ  نیـشناجب  هیولع  هقلطم  تفالخ  بصن  زور  ریدـغلا  موی  رد  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  ینعی  متاخ 

سدق یناشاک  ضیف  نسحم  الم  ینادمصققحم  همالع و  فیلات  یفاص  ریسفت  رد  هلمج  نم  هربتعم و  ریسافت  رد  هیـضق  نیا  لیـصفت  حرش و 
هدئام هروس  هیآ 3  یتمعن )  مکیلع  تمتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا   ) هیا هک  دوب  زورنآ  رد  تسا و  جردنم  روطسم و  یناحبـسلا  هرـس  هللا 

یم راصتقا  رادقمیلاع  خیـش  راعـشا  زا  یخرب  رکذب  هک  تسا  رطاخب  ارم  راجاق  سیئرلا  خیـش  زا  يرابر  رد  راعـشا  ماقم  نیا  رد  دـش و  لزان 
رگد رذ  ملاـع  کـی  ار  یلب  میدینـش  یتسلا و  میتفگ  ار  امـش  میدـناوخ  هک  تارذ  ملاـع  رد  ار  اـفو  راد  شوخ  ربمغیپ  هب  تفگ  قح  دزرو . 

امب زمر  یب  موص  ینک  هچ  ملکت  ایرکذ ز  نوچمه  راتخم  دـمحا  لسر  رخف  لک  دیـس  يا  ار  ادـخ  دـهع  نآ  نک  هزات  ایب  قلخاب  ارایب  زورما 
هک يامرفب  ار و  یلع  رادرب  مون  ار  وت  هدـیباوخ  مدرم  نیا  نک  رادـیب  مول  زا  وت  زیهرپم  هیـشرع  هبطخ  یمه  ناوخ  رب  موق  میا  نک  غیلبت  لزنا 

یکی دـناوخرب  يزارفب  ربنم  رـس  دـش  ارف  شرع  زو  يزاجح  ناطلـس  تخاس  يزاـهج  گـنر  وا  راـصنا  هرمز  يا  مکنید  مکل  تلمکا  مویلا 
رارک ردـیح  نیا  دوب  هللادـسا  نیا  دوخ  يزابب  دـیریگم  تسا  ریـش  رـس  نیا  تفگ  يزاون  رهم  رـس  ار ز  یلع  تشادرب  يزاردـب  يزات  هبطخ 
دوخ ربمغیپ  وچ  دیزگب  هللادـی  يوزاب  ربمغیپ  وچ  تفگب  هام  یلو  رهم و  ینب  هک  دـش  نایع  هتکن  نیا  هاوخ  بلط  تشگ  افو  زار  یلع  هاگنآ 

رادنپ هطیح  زا  دش  تعفرب  هک  نانوچ  هانعفر  ماقمب و  ار  یلع  تشادرب  هاش  رب  هماج 

مود تمسق 

 ( نوعکار مه  هوکزلا و  نوتوی  هولـصلا و  نومیقی  نیذلا  ونمآ  نیذـلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا   ) دـیامرفیم هیآ 55  هدـئام  هروس  رد  نآرق 
نآرق حیرص  صن  مکحب  سپ  تسا  هدش  لزان  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  مظعا  هللا  یلو  نآ  رد  هصاخ  هماع و  قافتاب  هکرابم  هیآ  نیا 

یلع هللا و  لوـسر  ار  هقلطم  هیلک  تیـالو  نیمه  تسا  هیلع  فوـطعم  مـکح  رد  فوـطعم  نوـچ  تـسا و  قـلطم  یلو  یلاـعتقح  سدـقا  تا 
نینموملاریما تیالو  هللا و  لوسر  تیالو  اما  تسا و  یلصا  یتاذ و  ادخ  تیالو  هک  تسا  نیاب  توافت  قرف و  یهتنم  دنشاب  یم  راد  یضترم 

هفیرـش هیآ  نیا  رد  یلو  تسا و  ینیوکت  نذا  هک  تسا  هللا  نذاـب  رگید  تراـبعب  تسا و  قلطم  یلو  زا  تیرهظم  ناوـنعب  تسا و  یلظ  یلع 
ادخ هک  هللااب  ذایعلا  هک  دیآ  مزالدـشاب  تسود  يانعمب  رگا  هچ  تسود  يانعمب  هن  تسا  قلطم  فرـصتم  رایتخا و  بحاص  مکاح و  يانعمب 
يرب اهنآ  هکنیا  لاح  دنشاب و  نیکرشم  نیقفانم و  نیرفاک و  نیرجاف و  نیقساف و  تسود  ینعم  نیاربانب  یلع  نینم  ؤملاریما  ادخ و  لوسر  و 

هیلع یلع  نینم  ؤملاریما  هقلطم  هیلک  تیالو  رب  هموقرم  هفیرـش  هیآ  تلالد  نیاربانب  دنـشاب  اهنیا  تسود  هک  دـسر  هچ  اـت  اـهنیا  زا  دـنرازیب  و 
سانلا و ملعا  هک  تسا  ءانثلا  هتیحتلا و  لـضفا  هیلع  یـضترم  یلع  ترـضح  يرآ  مهفاـف .  تسا  زرحم  ققحمم و  ملـسم و  تباـث و  مالـسلا 
هک تسا  یـضترم  یلع  تسا .  سانلا  یخـسا  سانلا و  عجـشا  سانلا و  دـهجا  سانلادـبعا و  سانلا و  یقتلا  ساـنلا و  ملحا  ساـنلا و  مکحا 

یضترم یلع  تسا  یهولا  لاعفا  تافص و  ءامسا و  تاذ و  يالعا  لثم  هک  تسا  یـضترم  یلع  تسادخ  تافـص  ءامـسا و  متا  مات و  رهظم 
یفطـصم دـمحم  ءایبنا  متاخ  ترـضح  زا  دـعب  هللارماب  هللا  بصن  یهلا و  لعجب  راوگرزب  نیا  تسا  یئایربک  لالج  لامج و  تارم  هک  تسا 

ماقم یلاع  داتـسا  تسا .  هللا  هفیلخ  هللا و  بناج  نم  هللا  یلو  کشالب  تسا  هدیدرگ  متخ  ترـضحناب  توبن  هک  ءانثلا  هتیحتلا و  فالآ  هیلع 
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لها رب  تسا  یلوم  تسین  یلعا  یلع  نید  هش  الا  دزیا  مظعا  نسح  هنیئآ  تسا .  هدورـس  وکین  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  يا  هشمق  یهلا  میکح 
جاـت ریدـغ و  کـنهآ  تسین  اروشب  درخاـب  مدرم  يا  دـناد  درخ  شتیـالو  ناـمرف  تسین  یلوم  تسوا  مـالغ  هن  سک  ره  دـمحا  زا  سپ  لد 

دیحوت باتک  نیمهب  هک  نآرق  تسین  اتکی  درف  كاپ  دزیا  زج  شدوصقم  هناـگی  يو و  بوبحم  تسین  يرـسا  ریرـس  هش  لوق  زج  ندیـشخب 
نکی مل  ناک  هدـیدان و  ار  هیریدـغ  هعقاو  ملاـظ  بصاـغ  هفیلخ  هک  دراد  اـج  فصو  نیا  اـب  اـیآ  تسین  ارآ  لد  نآ  لاـمج  حرـش  زج  تسا 

دی زا  ار  قح  هنابـصاغ  هداد و  لیکـشت  ار  هفیقـس  موش  ياروش  سفن  ياوه  یتسرپ و  ماقم  يور  افرـص  یمرـش  یب  یئایج و  یب  اب  درادنپ و 
هکلم یلصا  دصقم  دیامن .  لامیاپ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  لالجلاوذ  یلو  قح  مرکا  لوسر  راتفگ  نآرق و  فالخ  رب  هدومن  جراخ  هل  قحتـسم 

نیرجاهم زا  ریثک  عمج  مدرم و  روضح  رد  مدرم  یمومع  زکرم  دجسمب  ندمآ  دوخ و  مایق  زا  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  توکلم  کلم و 
قح رب  هفیلخ  قح  قاقحا  هفیقس و  ياروش  نانادرگ  راک  رحس  لاطبا  انامه  هدنبوک  نیـشتآ و  ارغ  هبطخ  نآ  داریا  راضح و  ریاس  راصنا و  و 

تجح ماـمتا  نآ  اـب  دزاـس و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  مدرم  تساوخ  عقاو  رد  دوب و  یـضترم  یلع  ترـضح  شرهوـش  لـالجلا  يذ  یلو 
جراخ و وا  دـی  زا  ارنآ  بصاغ  هفیلخ  هک  شدوخ  یفرـصتم  کـلم  كدـف  بصغ  عوضوم  ربمغیپ و  ياـبرقلا  يوذ  قح  هب  عجار  دـیامرف و 

يرورض مزال و  قح  بیقعت  هتبلا  دیامن  فیعضت  يداصتقا  تهج  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هتـساوخ  هلیـسو  نیدب  هدومن و  یناودع  فرـصت 
قح دوهـش  بح و  رد  قرغتـسم  هتخادنا و  رـس  تشپ  ار  هللاوسام  وا  هچ  دراد  کلفب  انتعا  هچ  كدـفب و  انتعا  هچ  ارهز  همطاف  هنرگ  تسا و 
ریغ گرزب و  شرظن  رد  یئیاربک  تاذ  وا  تسا .  هدوب  یهولا  يدمص  يدحا  تاذ  دوخ  دوبعم  قوشعم و  لازیال و  بوبحم  قشاع  لاعتم و 

رغصف مهسفنا  یف  قلاخلا  مظع   ) تسا هدومرف  نیقتم  فیصوت  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  تسا .  هدوب  زیچان  یشال و  وا  دزن  رد  ادخ 
ریـسفت مظن  ناسلب  ار  هلمج  نیا  یهلا  همغن  باتک  رد  يا  هشمق  یهلا  میکح  ماقمیلاع  داتـسا  مامه  هبطخ  هغالبلا  جـهن  مهنیعا )  یف  هنود  ام 

هاش هگرد  كاخ  دندید  ناهج  دجو  رپ  هاگآ  لد  رد  دش  نایع  دجملاوذ  هراش  لالج  ار  نانآوچ  تسا .  هدورس  یلاع  قحلا  تسا و  هدومن 
همغن رد  همه  دـجو  رـس  زا  شلـالج  میظعت  هب  یئاـیربک  لاـمج  رد  تریحب  یهلا  شرع  لد  هن  لد  مشچب  هللا  يوس  اـم  رب  نیتسآ  دندنانـشف 

تاملظب ناکما  يافوغ  نیب  هاش  مشچ  تسا ز  یهار  كاخ  ملاع  ود  ره  شمـشچب  تسا  یهلا  رون  زا  نشور  لد  نآ  ره  دجملا  يذ  ناحبس 
نیا اجک  تسا  یئوبس  ناز  ملاع  هک  ایرد  نآ  رد  ار  ناهج  ود  ره  يا  هرذ  دنیب  هن  ارناج  دیـشروخ  نا  یمـشچ  دنیب  وچ  ناهنپ  درک  خر  مدع 

ار هللا  يوـس  اـم  هللا  دـندیرد ز  ار  شنیرفآ  باـجح  دز  ملع  ناـکاپ  لد  ناوـیا  رب  دزیا  ياـتکی  مظعا  نسح  وـچ  تـسا  یئوربآ  ار  اـه  هرطق 
هک شناج  زاس  نشلگ  تسود  دایب  شناور  نک  نشور  شیوخ  رهمب  يارایب  دوخ  دای  شقن  اب  شلد  ياشگب  هدـید  یهلا  ار  یهلا   ) دـندیدن
رد تسا و  دـجاو  ار  يوقت  هبترم  یلعا  نیقتملا و  یقتا  هک  ع )   ) ارهز همطاف  ملاـع  ود  ره  هوکـش  یکاـخ  دوش  ملـسم  شنیب  ادـخ  مشچ  رب 

لامج دوهش  تیدحا و  راحب  رد  ترضحنآ  قارغتسا  تسا  رتیلاع  نیبرقم  ناگتـشرف  نیمیهم و  هکئالم  زا  شا  هجرد  ماقم و  تمـصع  ماقم 
ردیح فج  ربش  ریبش و  رهوگ  فدص  هیلع :  هللا  همحر  یناشاک  رهپـس  هتفگ  وکین  هچ  دهد و  یمن  هللا  يوس  امب  هجوت  لاجم  واب  تیدمص 

شتمه دنناد  نز  مین  درم  وا  رب  دننادرم  مین  دنچ  رگا  نز  تسا  نت  مین  شنز  وچ  نادرم  ریش  تسا  نز  هچرگا  یفطـصم  رتخد  ربمغیپ  لیلس 
رب هدید  ناهج  زا  کیلع  مالـس  دبن  نادزی  هب  زج  کیل  شناهج  زا  دوب و  ناهج  رد  دـنز  هتـشرف  رب  گناب  شتمـصع  دـنک  هتـشرب  نارتخا  ز 
رهب كدف  نیا   ) دنک هچ  کلف  تهج  زا  تسر  هکناو  دنک  هچ  كدـف  ناهج  زا  تسر  هکنآ  رتسکاخ  كاخ و  وچ  شناهج  ود  رواد  ناهج 

مالـسا و زا  عافد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  یلـصا  روظنم  هنرگو  دوب  عبتلاب  اجاجتحا  كدف  کلم  زا  بیقعت  هدرک )  کحم  وت 
زواجت مرکا  لوسر  ترضح  قح  رب  نیشناج  مالـسلا  هیلع  یلع  مظعا  هللا  یلو  قح  هک  هیهلا  تفالخ  زرمب  دنراد  دید  هک  دوب  تیالو  میرح 
ماکحا دنراذگیم و  مالسا  نیئآ  نید و  رد  تعدب  دنرا  دنا و  هنتـسشن  هنابـصاغ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  یـسرک  رب  هدومن و 

تسا اور  نوگچ  لاح  دنزاس .  یم  دوبان  مدهنم و  ار  نید  ناکرا  مالـسا و  هشیر  دنراد  مالـسا  مسا  هب  دنیامنیم و  لامیاپ  ار  نآرق  مالـسا و 
موش عیاقو  نیا  دوهـش  راب و  فسا  عضو  نیا  اب  ایآ  دـیامن  توکـس  اهملظ  اه و  يدـعت  اـهزواجت و  نیا  ربارب  رد  ع )   ) همطاـف ترـضح  هک 

تسا مایق  ياج  اجنیا  دنکیمن  زیوجت  نامیا  اب  ناملسم  ناسنا  يارب  ار  یتوکس  نینچ  مالسا  زگره  هن  دومن  رایتخا  توکس  دوش  یم  رابررش 
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ارهز همطاـف  ترـضح  اذـل  درادـن  انثتـسا  دـشاب  هک  ره  زواـجتم  تسا .  زواـجتم  ندومن  اوسر  ياـج  تسا  بصاـغ  تلود  حاـضیتسا  ياـج 
هب ناناملـسم  یمومع  زکرمب  اصوصخم  درک و  مایق  نآرق  مالـسا و  میرحب  زواجتم  هیلع  رب  هکلب  دیدن  اور  دوخ  رب  ار  توکـس  مالـسلااهیلع 

یمیلعت سرد و  نیلوا  نیا  يرآ  دومن .  اشفا  ار  وا  عابتا  بصاـغ و  هفیلخ  شیارغ  هبطخ  اـب  دومرف و  يا  هدـنبوک  ینارنخـس  دـمآ و  دجـسم 
هچیزاب هبعلم و  مالـسا  هداتفا و  رطخب  نید  دـید  هک  شردـپ  تلحر  زا  دـعب  ص )   ) یفطـصم دـمحم  ترـضح  ءایبنا  متاـخ  رتخد  هک  تسا 

دراد زاین  امـش  يرای  ترـصن و  هب  نامز  رـصع و  ره  رد  مالـسا  ناهج  نیملـسم  يا  ینعی  تسا  هدـیدرگ  عقاو  ناتـسرپاوه  نابلط و  تصرف 
رایتخا اوزنا  توکـس و  هجوچیهب  دیئامن و  مایق  هک  تسا  امـش  رب  دوش  زواجت  مالـسا  نیئآ  نید و  تاسدقمب  هکینامز  عقوم و  رد  اصوصخ 
همطاف دـنهد  رارق  دوخ  یلمع  قشم  رـس  ار  مایق  سرد  نیا  دنفـضوم  دنتـسه  نیمز  هرک  يور  رد  هکیئاـج  ره  رد  نیملـسم  نیارباـنب  دـینکن 

نیا راصعا  نامزا و  مامت  رد  هکلب  درادـن  یناکم  نود  یناکم  ینامز و  نود  ینامزب  صاصتخا  ارهز  همطاف  سرد  تسا  وسا ه  مالـسلااهیلع 
یتمایق ز درک  اشنا  دجـسمب  ارهز  هک  هباطخ  نآ  زا  تسا .  میلعت  نیمه  رد  مالـسا  نیئآ  نید و  ظفح  ءاقب و  دـشاب و  یم  ارجالا  مزال  سرد 

نخـس نانچ  تمـصع  هدرپ  تشپ  درک ز  الوم  قح  قاقحا  دـمآ و  دجـسم  هب  ارهز  دوخ  نامز  ماـما  عاـفد  یپ  درک  اـپ  رب  شیوخ  ياـهنخس 
تعامج نآ  هب  درک  اجنآ  نامدرم  همه  رب  هراشا  ربمغیپ  تمعن  نادزی و  شیاتـس  زا  سپ  درک  ـالاب  مصخ  تشز  لـمع  زا  هدرپ  هک  تفگیم 

هب ربمیپ  هک  یشرافس  هدینشن  هورگ  يا  امـش  شوگ  هک  رگم  درک  او  نیکرـشم  تشم  نآ  زا  هک  يا  هتفگ  هچ  تفگب  درک و  باطخ  ناریح 
دید دینش و  مدرم  تیاده  رب  یبن  هکنآ  هن  رگم  درک  اغلا  روج  ملظ و  یگدرب و  میژر  يدازآ  سرد  هداد  رـشب  هب  وا  هن  رگم  درک  ام  تمرح 

زا هن  تشاد  تلاسر  ترجا  عمط  یسک  زا  هن  درک  اتکی  رما  هب  تفالخب  یفرعم  ریدغ  زورب  یبن  ار  یلع  هکنآ  هن  رگم  درک  رادم  ازسان  یـسب 
یبن ربنم  رسب  اج  هنوگچ  درک  اورپ  لوسر  ادخ و  ین ز  هک  یسک  رارق  هتفرگ  یبن  ياجب  هک  ما  هدینـش  درک  اضاقت  شهاوخ و  یمرد  یـسک 
مدرم ناجب  درک  ارجا  سکعب  ار  ادخ  مکح  هک  یـسک  دز  تئرج  مادک  اب  یبن  ياجب  مدـق  درک  اشاح  دینـش و  ار  یبن  لوق  هک  یـسک  دراد 

درک اوسر  رهد  هب  ار  ور  ود  نیقفانم  دیردب  مه  ار ز  ریوزت  هلیح و  باقن  درک  اهنآ  مشچ  تمادن ز  کشرس  ناور  دز  شتآ  هتفگ  دجسم ز 
هتفگ ناهجب  يوریپ  هک  دراد  ترخآ  ایند و  تداعـس  یـسک  درک  ور  نینچ  ینز  ار  ایر  لها  تشم  هک  ددرگ  للم  ره  خیرات  تنیز  هک  دزس 

( ورسخ  ) دوش ناهج  قلخ  تربع  تسازس  درک  انمت  قح  یناوجب ز  دوخ  گرم  هک  تما  نیا  يافج  زا  دید  هچ  هکنآ  منادن  درک  ارهز  ياه 
رد هک  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  توکلم  کلم و  هکلم  ارغ  هبطخ  كرادم  دانـسا و  درک  اشنا  دجـسم  هب  ارهز  هک  هباظخ  نامه 

همطاف ترضح  نایب  زجعم  ناسل  زا  رداص  هیشرع  هبطخ  نیا  هکنیا  رب  تسا  لیلد  ناهرب و  همه  هدش  لقن  هصاخ  هماع و  زا  معا  هربتعم  بتک 
باتک - 1 تسا .  كرادـم  نآ  هلمج  زا  دـشاب و  یم  ءانثلا  هیحتلا و  فالا  اـمهیلع  یفطـصم  دـمحم  ءاـیبنا  متاـخ  ترـضح  رهگـالاو  رتخد 

نیا فیلات  بقانم  باتک  هحفص 158 ج 43 1 - یسلجم  فیلات  راونالا  راحب  باتک  هحفص 147 ج 1 2 - یسربط  فیلات  یسربط  جاجتحا 
سوواط نبدیـس  فیلات  فئارط  باـتک  هحفـص 354 5 - قودـص  خیـش  فیلات  رابخالا  یناعم  باتک  ج 2 4 - هحفـص 206  بوشآ  رهش 

و 41 8- هحفـص 40  يربط  فیلات  همامال  لئالد  باـتک  هحفـص 103 7 - نیدلا  فرـش  دیـس  فیلات  تاعجارملا  باتک  هحفص 263 6 -
لئاسولا كردتـسم  باتک  هحفص 440 10 (((- یضترم  دیـس  فیلات  ماوعلا  هرـصبت  باتک  هحفـص 25 9- دیفم  خیـش  فیلات  یلاما  باتک 

رکذت باتک  ج 16 12 - هحفـص 236  دـیدحلا  یبا  نبا  فیلات  دـیدحلا  نبا  حرـش  باتک  ج 3 11 - هحفـص 154  يرون  ثدـحم  فیلات 
لاوئسلا بلاطم  باتک  هحفص 60 ج 1 14 - لبنج  نبدمحا  فیلات  دمحا  دنسم  باتک  هحفص 179 13 - يزوج  نیب  طبس  فیلات  صاوخلا 

هیحان زارگید  باتک  اههد  یبرقلا و  يوذ  هیآ  لیذ  لوا  دلجم  يرـشخم  فیلات ز  فاشک  ریـسفت  هحفـص 11 15 - یعفاش  هحلط  نبا  فیلات 
همطاف ترضح  یمظع  يوناب  نآ  زا  هفیرـش  هبطخ  نیا  لقن  رب  نیقیرف  هیحان  زا  يدنـس  یکردم و  چیه  مه  رگا  هصاخ و  هماع و  تارـضح 

نیا هک  درکیم  مککح  انادجو  حیحص  لقع  زاب  ناهج  هکلم  نآ  هب  بوسنم  راتفگ  نیمه  میدوب و  ام  دش و  یمن  هئارا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز 
ملع و زا  يا  هبترم  ره  رد  يداع  رـشب  اریز  دران  رودـص  ناکما  هینادمـص  رارـسا  نزخم  هینابر و  تمکح  عبنم  ناسل  زا  زج  رابر  رد  تاملک 
تحاصف و تیاهن  رد  هک  يا  هبطخ  نینچ  ءاشناب  رداق  اجک  يداع  ناسنا  دـیامن  هب  ار  يراتفگ  نینچ  ءاـشنا  دـناوت  یمن  زگره  دـشاب  شناد 
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نآ نقتم  مکحم و  نیماضم  هکیا  هبطخ  دوب .  رایـسب  فئاطل  قیاقح و  قیاقد و  همه  نیا  يوتحم  هک  يا  هبطخ  دوب .  دـهاوخ  تسا  تغـالب 
ملع و شرع  نانیـشن  یـسرک  تفرعم و  لها  رظن  رد  هکیا  هبطخ  تسا .  هتخاس  ریحتم  يرایح و  ار  ماهفلا  يوذ  ماهفا  لوقعلا و  يوذ  لوقع 

هدـنیوگ دـهاش  فرعم و  دوخ  هیـشرع  هینافرع  هیملع و  هبطخ  نیاربانب  تسا .  قولخم  مالک  قوف  قلاـخ و  مـالک  نود  تقیقح  رد  تمکح 
تیبرت تمـصع و  ناسل  زا  رداص  هفیرـش  هبطخ  نیا  هک  تسا  نآ  تبثم  تسا  رثا  هب  رثوم  زا  ندرب  یپ  هک  مل )  ناهرب   ) مکحب تسا و  دوخ 

هتیلو نآ  و  تسا .  تیالو  ماقم  ياراد  دوخ  هک  هتفای  رودص  فرـش  یـسک  ناسل  زا  هبطخ  نیا  تسا .  تیالو  توبن و  یحو و  بتکم  هدش 
تسا و اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  توکلم  کـلم و  هکلم  یـضترم  یلع  ياـتمه  وفک و  هللا  لوسر  هعـضب  يربـک  هقیدـص  ترـضح  هللا 

اهیلع هللا  تاولص  تسا  اوسام  لک  زا  ادخ  هدیزگرب  یفطـصم  دمحم  لسرلا  ءایبنا و  متاخ  ترـضح  لک  لقع  رتخد  یمالک  یلجت  هصالخ 
 . اهنیب اهلعب و  اهیبا و  یلع  و 

مهدراهچ قارشا 

لوا تمسق 

تاولص ربمغیپ  رضحم  رد  رهطا  يارهز  همطاف  ترضح  هدنخ  هیرگ و  ببـس  تسا 1 - بلطم  شش  يوتحم  قارشا  نیا  مهدراهچ :  قارـشا 
ترضحب اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  تیـصو  - 3 اهیلع :  هللا  مالس  ءارهز  همطاف  ترضح  تداهـش  گرم و  ببـس  امهیلع 2 - هللا 

ربقب یضترم  یلع  باطخ  بش 5 - رد  یضترم  یلع  شرهوش  هلیس  ارهز و  همطاف  نیفدت  نیفکت و  لیـسغت و  مالسلا 4 - هیلع  یضترم  یلع 
نفد لحمب  تبسن  نیققحم  تارظن  اهیلع و  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ربق  ندوب  یفخم  اهیلع 6 - هللا  مالـس  ءارهز  همطاف  نفد  زا  دعب  هللا  لوسر 
رفـس مزاع  مرکا  ربمغیپ  هکیلاح  رد  تبترم  یمتخ  ترـضح  تلحر  کـیدزن  هک  تسا  هدـمآ  هربتعم  بتک  رد  لوا  بلطم  ناـیب  ترـضحنآ 

همطاف شرتخد  دوش  لصاو  هللا  ءاقلب  زاورپ و  توهال  ملاـعو  توکلم  هئاـشن  ياـشگلد  ياـضفب  شیـشرع  حور  تساوخ  یم  هدـش  ترخآ 
هک يرعـشب  تخیر و  یم  کـشا  شنامـشچ  زا  تـسیرگن و  یم  ردـپ  روـنا  هرهچ  رب  هـتفرگ  لـغب  رد  هودـنا  ردـپ  رـضحم  رد  رهطا  يارهز 

هتمـصع یماتیلا  لامث  ههجوب  مامغلا  یقـستسی  ضیبا  و  تفگیم .  دوب و  منرتم  دوب  هدورـس  ءایبنا  متاـخ  شراوگرزب  ردـپ  هراـبرد  بلاـطوبا 
هاـنپ ءاـجلم و  هک  یتـمحر  فطل و  رهظم  نآ  دوش  یم  تساوـخرد  ربا  زا  تمحر  ناراـب  وا  ههجوـب  هک  یعـشعشم  هرهچ  نآ  ینعی  لـمارال 

ياجب منت  هراپ  مزیزع و  رتخد  دومرف  دیـسر  شنابرهم  ياباب  شوگب  هللا  لوسر  هعـضب  زا  ونلد  يادص  دشاب  یم  نانز  هویب  نابهگن  نامیتی و 
بلقنی نم  مکباقعا و  یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  نافآ  لسرلا  هلبق  نم  تلخ  دق  لوسر  الا  دمحم  ام  و   : ) ناوخب نآرق  زا  ار  هیآ  نیا  رعش  نیا 

بناج زا  يربمغیپ  رگم  دـمحم  ترـضح  تسین  ینعی  نارمع  لا  هروس  هیآ 144  نیرکاشلا ،  هللا  يرجنیس  ائیـش و  هللارـضی  نلف  هیبقع  یلع 
دوخ تیلهاج  نیدب  زاب  امش  درذگ  رد  تداهش  ای  گرمب  زین  وا  رگا  دنتـشذگ  رد  ناهج  نیا  زا  دندوب و  یناربمغیپ  زین  وا  زا  شیپ  هک  ادخ 

ره هتخادنا و  نایزب  ار  وخ  هکلب  دیناسر  دهاوخن  ینایز  ادـخب  زگره  ددرگ  زاب  دوخ  ناگتـشذگ  نیئآ  هب  سک  ره  سپ  تشگ  دـیهاوخ  زاب 
بمایپ ماگنه  نیا  رد  درک .  دهاوخ  اطع  نارازگ  رکش  هب  کین  يازج  دنوادخ  هتبلا  دنام  رادیاپ  مالسا  رب  دراذگ و  نید  تمعن  رکش  سک 

دنتفگ نخـس  رگیدـکی  اب  یگتـسهآ  اب  یتاظحل  هاگنآ  دروآ  ردـپ  کیدزن  ار  شرـس  الماک  همطاف  ایب  رتکیدزن  دومرف  شرتخدـب  ماـقمیلاع 
مرکا ربمغیپ  دـیدرگ  يراج  شنامـشچ  زا  کشا  تسیرگ و  تخـس  تفرگ و  تدـش  همطاف  هیرگ  تفای  همتاخ  متاخ  ربمغیپ  نخـس  یتقو 
تـشگ لدـبم  يدنـسرخب  یگدرـسفا  زا  شا  هفاـیق  همطاـف  هک  دومرف  يزیچ  شرتـخد  شوـگب  تساوـخ و  دوـخ  کـیدزن  هب  ار  وا  اددـجم 

زا هدـنخ  هیرگ و  زا  ار  داصتم  تلاح  ود  نیا  هدرک  هداشم  ربمغیپ  روحم  نارـضاح  دـیدنخ .  طاشن  یلاحـشوخ و  اـب  هدـش  مسبتم  هکیروطب 
عبلطم داضتم  تلاح  ود  نیا  زا  ار  نانآ  دنتساوخ  همطاف  زا  اذل  دندرک  بجعت  هدیمهفن و  ار  شرس  یل  هدرک و  هدهاشم  ربمغیپ  رتخد  همطاف 
هشیاع رارـصا  رثا  رب  تبترم  یمتخ  ترـضح  تلحر  زا  سپ  دومن  يراددوخ  دیامرف و  نایب  ار  شرـس  دشن  رـضاح  همطاف  اما  دزاس  هاگآ  و 
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دایز رارـصا  هک  لاح  دومرف  هدومن  هشیاعب  باطخ  اذـل  دومرف  شاـف  ار  رـس  نیا  همطاـف  ترـضح  دوش  هاـگآ  رما  تقیقح  زا  تساوخیم  هک 
ردـپ هک  راـب  نیتـسخن  رد  هکنیا  تلع  میوـگیم  ار  تقیقح  عـقاو و  وـتب  نم  يدرگ  هاـگآ  رـضحتسم و  عوـضوم  نیا  تـقیقح  زا  هـک  يراد 

ربخ نیا  تفای  مهاوخن  يدوبهب  يراامیب  نیا  زا  نم  مرتخد  دومرف  تخاس و  سویام  دوخ  تایح  زا  ارم  دـناوخ  دوخ  کیدزن  ارم  مراوگرزب 
ثعاب هک  داد  نم  هب  یشوخ  ربخ  تساوخ  دوخ  کیدزن  ارم  هک  رگید  راب  اما  مدیدرگ .  تحاران  مدومن و  دیدش  هیرگ  نم  هک  دش  بجوم 

هک یتسه  یسک  لوا  وت  اریز  شابم  نیگمغ  تحاران و  مرتخد  دومرف  نم  هب  مردپ  دینادرگ  رورسم  ارم  دیدرگ و  نم  یلاحـشوخ  طاسبنا و 
هدومن مسبت  اذـل  دوب  شخب  تذـل  نم  دزن  نوچ  تراشب  نیا  داد  نم  هب  ارم  گرم  هدژم  تراـشب و  يوشیم و  قحلم  نم  هب  يدوز  نیمه  هب 

هتشاد و ینالوط  رمع  دنراد  وزرآ  دنراد و  تهارک  گرم  ربخ  ندینـش  زا  مدرم  رثکا  هکنیا  اب  مینادب  ام  هک  تسا  نآ  ياج  لاح  مدیدنخ . 
لاحشوخ شگرم  هدژم  زا  ارچ  تسا  دنزرف  راهچ  ياراد  تسا و  ناوج  هکنیا  نیع  رد  ربمغیپ  رتخد  اما  دنریمن  دودز  دننامب و  یقاب  ایند  رد 

اهنآ نایـشا  دـنتوکلم و  غاب  غرم  هک  دنتـسناد  دنتخانـش و  ار  دوخ  ناج  هک  ناـنآ  هک  تسناد  دـیاب  یلب  ددرگیم  طاـسبنا  طاـشن و  ياراد  و 
 . تسادـج نارگید  زا  ناشباسح  دنتـسه  لاـعتم  قح  لاـصو  هللا و  ءاـقل  قاتـشم  هک  ناـنآ  تستوساـن و  ملاـع  كاـخ و  هطخ  نیا  يارواـم 
مل مهیلع  هللا  بتک  يذـلا  لجالا  الول   ) دومرف نیقتم  فصو  رد  ماـمه  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  نیفراـعلا  سیئر  ترـضح 

یمن ناشندـب  رد  حور  ینیعلا  هتفرط  دوبن  ناشدـنب  ياپ  یهلا  ردـقم  لجا  رگا  هغالبلا .  جـهن  نیع ) .  هتفرط  مهداسجا  یف  مهحاورا  رقتـست 
دوبن بوتکم  قشع  ياضق  رد  يدوبن  بوبحم  لصو  نامز  ار  نانآ  رگ  تسا )  هدومرف  هیلع  هللا  همحر  يا  هشمق  یهلا  هللااـب  فراـع   ) تسیز
نیعلا هتفرط  کی  رد  دنتـسج  نورب  نینوک  گنت  ياضف  زا  غرمیـس  وچ  ياواـم  تسین  نادـنزب  ار  ناـهاش  هک  ياـج  سفق  ار  نازاـبهاش  نآ 

ناج غاب  دـنیب  هک  گنت  سفق  یکاخ  نیا  دـمآ  غرم  نآ  رب  تسا  یهاش  رـصق  شهاگیاج  نوریب  هک  تسا  یهانگ  یب  نآ  لدـگنت  نادـنزب 
بیقر هناجنآ  زو  رای  اب  سنا  يارـس  يرازلگ  هچ  نارازه  نوچ  شوخ  نانج  رازلگ  هب  نارای  دـننیب  ناج  ناـغرم  نآ  وچ  گنـسرف  گنـسرف 

همه دنراظتنا  نایرگ ز  قوش  مشچب  دنراگن  رادید  قاتشم  ناجب  مارا  دنریگ  نت  ماد  رد  اجک  ماد  نیا  زا  دنزاورپ  قاتـشم  همه  رایغا  هن  هگآ 
هکیتوص رد  دنراپـس  ناج  ناناج  لصو  زور  هک  دنرامـش  هم  لاس و  مایا و  همه  دنبیکـش  یب  ربلد  لـصو  رب  همه  دـنبیبح  نارجه  نیگمغ ز 

هنوگچ دـشاب  ینادـنز  سوبحم و  ایند  هئاـشن  نیا  رد  نت  سفق  نیا  رد  ناـشناج  ینیعلا  هتفرط  دـنهاوخ  یمن  هک  دـشاب  نینچ  نیقتم  فصو 
گرم هدژم  زا  هک  تسا  نیا  دـیامن  تسیز  تسپ  یند و  ياـیند  نیا  رد  تسا  رـضاح  تسا  نیقتملا  یغتا  هک  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف 
شاشب دوش و  یم  داش  هتبلا  دوشیم  دنـسرخ  داش و  تسا  قداص  ربخم  تسا و  هللا  ناـسل  وا  ناـسل  هک  يردـپ  كراـبم  ناـسل  زا  مهنآ  دوخ 

نامیا و اب  اصوصخم  یـسفق )  رد  دوب  دـنچ  ناج  غرم  مه  رب  مد  نیا  زا  هک  مادـنآ  شوخ  يا   ) ثیدـح نموملا )  هتفحت  توملا   . ) ددرگیم
نما ناهج  تسا  رورـسلا  راد  تدم  دبا  تشهب  ترخآ و  ملاع  دنادیم  وا  دراد  یبقع  هناشن  هب  ع )   ) ارهز همطاف  هک  يدوهـش  ینایع و  ناقیا 

دوریم یناهجب  دبای و  یئاهر  تدرک  ملا و  مغ و  هئاشن  تعیبط و  ناهج  هدک  تنحم  نیا  زا  ناهج  ناب  نامیا  اب  ناسنا  لاقتنا  اب  تسا  ناما  و 
دروم نیا  رد  نآرق  ظفاح  قحلا  ثیدـح )   ( ) ناـمیالا نم  نطولا  بح   . ) تسا هدـمآ  اـجنآ  زا  هک  دوریم  یئاـجب  تسا  وا  یلـصا  نطو  هک 

غرم درپب  نوچ  نادکاخ  نیا  رد  زا  ناهج  نیز  هدش  ریس  لولم  نت  سفق  زا  نایشا  شرع  یسدق و  تسا  يریاط  ملد  غرم  تسا  هدورس  وکین 
ملاع رس  رب  دتف  تلود  هیاس  ناد  شرع  هرگنک  ام  زاب  هگ  هیکت  وا  ياج  دوب  هردس  ام  غرم  درپب  نوچ  نایـشآ  نآ  رـس  رب  دنک  نمیـشن  زاب  ام 
ناکم زا ال  يو  ناج  تسا  ندعم  نآ  يو  ناکک  خرچ  قوف  زجب  تسین  ناکم  شناهج  ود  رد  ناهج  رد  يرپ  لاب و  ام  غرم  دـنزب  رگ  یـسب 

قرو رب  شک  دیحوت  هماخ  لد  هدـیروش  ظفاح  ینز  تدـحو  مد  نوچ  نانج  غاب  نشلگ  دوب  وا  روخ  بآ  ام  غرم  هگ  هولج  دوب  يولع  ملاع 
بیبح شراوگرزب  ردپب  نتـسویپ  شیوخ و  عوقولا  بیرق  گرم  ربخ  زا  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  هک  دوب  تهج  نیدب  سپ  ناج  سنا و 
باطخ يدوزب  هک  تسناد  دیدرگ و  لاحشوخ  رورسم و  رایسب  ءانثلا  هتیحتلا و  لضفا  هلآ  هیلع و  یفطـصم  دمحم  ترـضح  ءایبنا  متاخ  هللا 
هرابرد رجفلا  هروس  هیآ 30  یتنج )  یلخدا  يدابع و  یف  یلخداف  هیضرم  هیضار  کبر  یلا  یعجرا  هنئمطملا  سفنلا  اهتیا  ای   ) مکحب یهولا 

لئان دوخ  راگدرورپ  رای و  يور  تشهب  لاصو  لاعتم و  قح  ءاقللا  دوهشلا و  تنجب  هتفگ  کیبل  ار  قح  توعد  رداص و  یبوبر  عقـص  زا  وا 
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نیب دمرـس  تشهب  نآ  خر  هگنآ  لسگب و  لد  رای  ریغب  هچ  ره  زو  نیب  درجم  قلطم  دـهاش  نآ  نیبدـح  یب  نسح  رای  زو  يآ  زاب  دوش .  یم 
ریصب یبا  نع  اهیلع ) هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  تداهش  گرم و  ببس  نیب (  دمحا  لامج  زا  هعشعش  کی  رپهـش  یعجرا  غابب  ياشگب 

نم تضرم  انـسحم و  تطقـساف  هرماب  فیـسلا  لعنب  اهزکل  لجرلا  یلوم  اذـفنق  نا  اهتاف  ببـس و  ناک  لاـق و  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع 
هیلع قداص  ماما  ترضح  زا  ریصبوبا  زا  هحفـص 45  يربط  همامالا  لئالد  زا  اهیلع .  لخدی  اهاذا  نمم  ادحا  عدت  مل  ادـیدش و  اضرم  کلاذ 
درم نآ  مالغ  دفنق  هک  دوب  نآ  ترضحنآ  تافو  ببس  تلع و  تسا  هدومرف  قیاقح  فشاک  قداص  ماما  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هولـصلا و 

هب دیدرگ و  ضیرم  یتخس  یب  تهج  نیدب  دومن و  طقس  ار  نسحم  نآ  رثا  رب  هک  دز  یتابرـض  ریـشمش  فالغ  هلیـسوب  يو  روتـسد  رماب و 
رد اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  تافو  ببس  رد  نومضم  نیمه  هب  بیرق  و  دادن .  تدایع  هزاجا  دوخ  ناگدننک  رازآ  زا  سک  چیه 

رهطا ارهز  همطاف  ترـضح  ربمغیپ  رتخد  تسا  زرحم  ملـسم و  هچنآ  تسا .  هدیدرگ  لقن  یمق  ثدحم  زا  هحفص 160  نازحالا  تیب  باتک 
لقن قیاقح  فشاک  قداص  ماما  ناـسل  زا  هک  تسا  ناـمه  ترـضحنآ  گرم  ببـس  هلکب  تسا  هدومنن  تاـفو  یعیبط  گرم  دوخ و  لـجاب 
تسا هدیدرگ  ربمایپ  رهگالاو  رثا  راگدای و  نآ  تداهـش  تلع  هدومن  راوگرزب  نآ  رب  راکمتـس  نمـشد  هکیئ  اهتیذا  نامه  نآ  تسا و  هدش 

اما تسادـخب  رازآ  نم  رازا  تسا و  نم  رازا  وا  تیذا  رازا و  تسا و  نم  نت  هراپ  همطاـف  هدومرف  مرکا  ربمغیپ  اـهراب  هکنیا  اـب  تسا  بیجع 
ارهز و همطافب  دنتـسناوت  هچنآ  هلکب  دـندرکن  شرتخد  راـبرد ه  ار  راوگرزب  نآ  راـتفگ  شرافـس و  تیاـعر  ادـبا  ملاـظ  قفاـنم و  مدرم  نیا 

نسحم دراو و  شترضح  رب  هبرـض  ریـشمش  فالغ  برـضب  دندومن  بصغ  ار  شرهوش  وا و  قح  دندرک  متـس  ملظ و   ( ع  ) يربک تمـصع 
هدرزآ یلین و  یلیـس  برـض  اب  ار  شا  هراـسخر  هدز  ربمغیپ  رتخد  رونا  نینزاـن  تروص  رب  یلیـس  هدومن و  طقـس  ار  شمکـش  رد  ههامـشش 

رجا ربص و  وتب  ادـخ  ارهزلا  همطاف  ای  تفگ  همطاـفب  دـیاب  دراد  مرـش  نآ  حرـش  زا  ملق  هک  رگید  ياـهتراسج  یمارتحا و  یب  هچ  دـندومن و 
وت قح  یفخم  وت  ربق  دنام و  لوهجم  وت  ردـق  ع )   ) ارهز ترـضح  دـلخ  ناروح  يوناب  يربک  تمـصع  ایح و  جرب  هم  يا  دـیامن .  تمحرم 
رهب تسا  سب  تماـیق  زور  یـسیع  رداـم  دـنکف  رب  زا  دوخ  لـفط  دروخ  نیمزب  نوچ  وت  ههامـشش  نسحم  اربـع  وـت  مشچ  تشگ  بوـصغم 

اهلعب مولظملا  اهثرا  هتعونمملا  اهعلـض  هروسکملا  اهقح  هتبوصغملا   ) میناوخ یم  شترایز  رد  اـتکی  قلاـخ  دزن  هب  رغـصا  نسحم و  تعاـفش 
دـیدرگ و هتـسناد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  تافو  ببـس  دـش  هراشا  نآ  هب  راصتخاب  هک  راتفگ  ناـیب  زا  سپ  اهدـلو ) لوتقملا 

دورد تاولص و  تسا .  تیالو  نآرق و  مالسا و  هار  رد  دیهش  نیتسخن  یمظع  يوناب  نیا  تفر و  ایند  زا  دوب  ناوج  هک  یلاح  رد  شترضح 
( اهیلع هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  تیـصو  داب .  شراهطا  دالوا  شرهوش و  شردپ و  ترـضح و  نآ  رب  ادمرـس  ادبا و  الزا و  تیاهن  یب 

مث هتیکاب  هتبورکم  هتنوزحم  هتمومغم  هتمومهم  ص )   ) اهیبا تاـفو  دـعب  لزت  مل  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهزلا  همطاـف  نا  هربتعملا :  بتک  یف  لـقن 
سیمع تنب  ءامسا  نمیا و  ما  تعد  اهسفن  اهیلا  تیعن  املف  اهیلع  هللا  تاولـص  تیفوت  نا  یلا  هتلیل  نیعبرا  اهـضرم  یف  ادیدش  اضرم  تضرم 

هتعاس دعب  هتعاس  یباب  هتقح  یننا ال  الا  یب  ام  يرا  یننا ال  یسفن و  یلا  تیعن  دق  هنا  مع  نبای  تلاقف  هترضحاف  ع )   ) یلع تفلخ  تهجو  و 
مث تیبلا  یف  ناک  نم  جرخا  اهـسار و  دنع  سلجف  هللا  لوسر  تنب  ای  تببحا  امب  ینیـصوا   ( ع  ) یلع اهل  لاق  یبلق  یف  ءایـشاب  کیـصوا  انا  و 

دـشا مرکا و  یقتا و  ربا و  هللااب و  ملعا  تنا  هللاذاعم   ( ع  ) لاقف ینترـش  اعذنم  کتفلاخ  هتنئاخ و ال  اال  هتبذاک و  ینتدـهع  اام  مع  تبای  تلاق 
هللا لوسر  هتبیصم  یلع  تددج  دقل  هللا  هنم و  دب  رما ال  هنا  الا  كدقف  کتقرافم و  یلع  زع  دق  ینتفلاخ و  امب  کخبوا  نا  نم  هللا  نم  افوخ 
اهنع ءازع  هبیصم ال  هذه  اهنزحا  اهـضما و  اهملا و  اهعجفا و  ام  هتبیـصم  نم  نوعجار  هیلا  انا  هللااناف و  كدقف  کتاف و  تمظع و  دق  و  (ص ) 

یضما ایف  یننیدجت و  کناف  تئش  امب  ینیـصوا  لاق  مث  هردص  یلا  اهمـض  اهـسار و  یلع  ذخا  هتعاس و  اعم  اایکب  مث  اهل .  فلخ  هتیزر ال  و 
یتخا هتنباب  يدـعب  جوزتت  نا  الوا  کیـصوا  مع .  نبای  ءازجلا  ریخ  ینع  هللا  كازج  تلاـق  مث  يرما  یلع  كرما  ارتخا  هب و  ینترما  اـم  لـک 
اوروص هتکئالملا  تیار  دقف  اشعن  یلذختت  نا  مع  نبای  کیـصوا  تلاق  مث  ءاسنلا  نم  مهل  دبال  لاجرلا  ناف  یلثم  يدلول  نوکت  اهناف  هتماما 

نا كرتت  ینوملـض و ال  نیذلا  ءالوه  نم  یتزانج  دـحا  دهـشی  نا ال  کیـصوا  تلاق  مث  اهل  هذـختاف  هتفـصوف  یل  هیفـص  اهل  لاقف  هتروص 
مالس ارهز  همطاف  ترـضح  هدیدرگ  لقن  هربتعم  بتک  رد  هچنآ  قباطم  راصبالا  تمان  نویعلا و  تاده  لیللا  یف  ینفدا  مهنم و  یلع  یلـصی 
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یتخـس يرامیب  هب  التبم  هدوب و  نالان  نایرگ و  هدرمژپ و  نوزحم و  هدرـسفا  كاـنمغ و  هتـسویپ  شراوگرزب  ردـپ  تاـفو  زا  دـعب  اـهیلع  هللا 
همطاف ترـضح  تسا .  هتـسویپ  اقب  رادب  هتـسب و  ورف  یناف  ناهج  زا  هدید  ماجنارـس  ات  هدوب  هداتفا  ضرم  رتسب  رد  زور  لهچب  ات  هدـیدرگ و 

شرهوش یضترم  یلع  ترضح  لابند  دز و  ادص  ار  سیمع  تنب  ءامسا  نمیا و  ما  دومرف  تلحر  ساسحا  دوخ  رد  هکیماگنه  مالـسلااهیلع 
ردـپب قـحلم  ارم  يراـمیب  نیا  منیب و  یم  لاـحترا  تمیزع و  لاـح  رد  ار  دوـخ  نم  میوـمع  رـسپ  يا  تشاد  هضرع  شترـضح  هب  داتـسرف و 

یم شرافس  تیصو و  اهزیچ  نا  هب  ار  وت  مراد  لد  رد  ار  هچنآ  هکنیا  مشاب  یم  گرم  ندیـسر  ارف  راظتناب  هظحل  ره  دیامن و  یم  مراوگرزب 
تـسود ارنآ  نداد  ماجنا  یهاوخیم و  هچ  ره  هب  ص )   ) هللا لوسر  رتخد  يا  دومرف  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  سدـقم  دوجو  هاگنآ  میاـمن 

تسـشن و ع )   ) همطاف شرـسمه  رتسب  رانک  ترـضح  هاگنآ  مهد .  ماجنا  ارنآ  هدومن و  لمع  وت  تیـصوب  تبـسن  نم  ات  امرف  تیـصو  يراد 
ار دوخ  یگدامآ  دوب  يراج  شنامـشچ  زا  کشا  هکیلاح  رد  سپـس  دومرف  تولخ  رایغا  زا  ار  هناخ  دومن و  نوریب  دـندوب  هناخ  رد  هکناـنآ 

درک ضرع  شراوگرزب  رهوش   ( ع  ) یضترم یلعب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  دومن .  مالعا  شزیزع  رسمه  يایاصو  ندینـش  يارب 
یتنایخ متفگن و  غورد  امـش  هب  زگره  نم  میدرک  یگدـنز  ترـشاعم و  مه  اب  هک  تدـم  نیا  رد  هک  تسا  نیا  لوا  بلطم  ناـج  ومع  رـسپ 

ارم يا  هتفرگ  لدـب  یجنر  هدز و  رـس  يروصق  نم  زا  رگا  لاح  نیع  رد  متـشادن  ینامرفان  تفلاـخم و  وت  اـب  یگدـنز  رـسارس  رد  مدرکن و 
ادـخ رتراوگرزب و  رتراکزیهرپ و  رتوکین و  رتاناد و  وت  مرب  یم  هانپ  ادـخب  هللاذاـعم  دومرف  رابکـشا  مشچ  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  نک .  لـالح 

رسمه مهد  رارق  شهوکن  شنزرس و  دروم  یفالخ  رظاخب  ار  وت  نم  دشاب و  هدز  رس  یـشزغل  اطخ و  نیرتکچوک  وت  زا  هک  ینآ  زا  رت  سرت 
نم رب  هللا  لوسر  تبیصم  هک  مسق  ادخب  مرادن  يا  هراچ  هک  منک  هچ  اما  تسا .  راوشد  تخس و  رایسب  نم  يارب  وت  نادقف  یئادج و  مزیزع 

كاندرد تبیصم  هچ  نوعجار )  هیلا  انا  انا هللا و   ) میظع تسا  يرما  سب  وت  نادقف  گرزب و  سب  وت  تشذگ  رد  تلحر و  دیدرگ .  دیدجت 
دناوتیمن يزیچ  چیه  درادن و  دوجو  ینیـشناج  ار  دوبمک  نیا  تسین و  یئالـست  ار  تبیـصم  نیا  هک  دنگوس  ادخب  تسا  يراوگان  خـلت و  و 

هنیس هب  ار  همطاف  رـس  مالـسلا  هیلع  یلع  هاگنآ  دنداد .  رـس  هلان  دندومن و  هیرگ  مه  اب  همطاف  یلع و  یتدم  دعب  دشاب  نم  لد  شخب  یلـست 
مهد یم  حیجرت  دوخ  راک  رب  ار  وت  هتساوخ  دومن و  مهاوخ  لمع  نآ  قبط  هک  امن  تیصو  یهاوخ  هچ  ره  هب  مزیزع  تفگ  دینابسچ و  دوخ 
دعب هک  تسا  نیا  نم  تیصو  نیتسخن  مناج  ومع  رـسپ  دیامرف .  تیانع  ریخ  شاداپ  نم  زا  وتب  دنواادخ  دومرف  یلعب  همطاف  ترـضح  سپس 
مزال نز  یگدنز  رد  ار  نادرم  تسا و  نابرهم  منادنزرفب  تبـسن  مدوخ  دننام  وا  اریز  ینک  جاودزا  هماما )   ) مرهاوخ رتخد  اب  نم  تلحر  زا 

هدومن میسرت  ناگتشرف  ار  نآ  لکش  هک  روط  نآ  دیئامن  هیهت  یتوبات  ماهزانج  لمح  يارب  هک  تسا  نیا  امش  هب  نم  تیـصو  سپـس  تسا . 
ار فیصوت  دروم  توبات  دومن و  لمع  شروتسدب  انیع  ترـضح  نآ  دومرف و  نایب  س )   ) همطاف نک و  فیـصوت  میارب  ارنآ  دومرف  یلع  دنا 
هک تسا  نیا  متیصو  نیموس  زین  و  دشابن ) .  راکشآ  شندرم  زا  دعب  یتح  شندب  مجح  هک  دوب  نیا  س )   ) همطاف ترـضح  رظن   ) دومن هیهت 

تکرش ما  هزانج  عییـشت  رد  دنا  هدرک  ملظ  نم  قح  رد  هک  یـصاخشا  مرادن  لیم  هچ  نک  نفد  ارم  تسا  باوخ  رد  اهمـشچ  همه  هک  هنابش 
ارهز همطاف  ترـضح  يایاصوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  سدقم  دوجو  دنناوخب .  زامن  نم  دسج  رب  نانآ  زا  يدحا  راذگن  دنیامن و 

 . داد ماجنا  شتافو  زا  دعب  ار  وا  تاروتسد  داد و  شوگ  اهیلع  هللا  مالس 

مود تمسق 

یه تصوا و  هللا  لوسر  تنب  همطاف  هب  تصوا  ام  اذه  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  اهیلع ) هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  یبتک  همان  تیـصو  )
روبقلا یف  نم  ثعبی  هللا  نا  اهیف و  بیر  هتیتآ ال  هتعاسلا  نا  قح و  رانلا  قح و  هنجلا  نا  هلوسر و  هدبع و  ادمحم  نا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهشت 

ینفک ینلـسغ و  ینطنح و  يریغ  نم  یب  یلوا  تنا  هرخالا  ایندلا و  یف  کل  نوک  کنم ال  هللا  ینجوز  ص )   ) دمحم تنب  همطاف  انا  یلع  ای 
رتخد همان  تیـصو  نیا  نابرهم  هدنـشخب  دنوادخ  مانب  هحفص 214  دـلج 43  راونالا  راحب  زا  همایقلا .  موی  یلا  مالـسلا  يدـلو  لصو  لیللاب 

تسوا و لوسر  هدنب و  ص )   ) دمحم تسین و  هناگی  يادخ  زج  یئادخ  دهدیم  تداهـش  هک  دـنک  یم  تیـصو  یلاح  رد  تسادـخ  لوسر 
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ار ناگدرم  عیمج  یهولا  تاذ  دیـسر و  دهاوخ  ارف  تسین  نآ  رد  یکـش  چیه  هک  تمایق  زور  تسا و  قح  منهج  شتآ  تسا و  قح  تشهب 
وت جاودزا  هب  ارم  ادخ  متـسه  دمحم  ترـضح  رتخد  همطاف  نم  یلع  يا  دیامرف .  رـشحم  دراو  ار  همه  دنادرگ و  هدنز  دنازیگنارب و  روبق  زا 
هب بش  رد  ارم  ندرک  نفک  لسغ و  طونح و  ناج  یلع  يرتراوازـس .  نم  رب  نارگید  زا  وت  مشاب و  وت  يارب  ترخآ  اـیند و  رد  اـت  دروآ  رد 
زور ات  منادـنزرف  رب  منکیم و  عادو  امـش  اب  کنیا  هدـن  عالطا  ار  سک  چـیه  نک و  نفد  ارم  بش  راذـگب و  زامن  نم  رب  بش  ناسر و  ماـجنا 
ایبنا متاخ  ترضح  یمارگ  تخد  ارهز  همطاف  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  تافو  تلحر  تیفیک  متـسرفیم .  دورد  مالـس و  تمایق 

قحلم نم  هب  يریم و  یم  يدوز  نیمهب  وت  هک  وا  هب  شراوگرزب  ردـپ  تراشب  ماگنه  زا  هک  ءانثلا  هیحتلا و  فالآ  اـمهیلع  یفطـصم  دـمحم 
( اعیرـس یتافو  لجع  یهلا   ) همغن هب  هتـسویپ  دوب و  دوخ  گرم  راظتنا  هب  ناوج  همطاـف  ناوارف  قاـیتشا  اـب  شردـپ  تلحر  زا  دـعب  يوش  یم 

دیامنب يداش و  جـنگ و  تسا  گرم  منامیپ  هس  ود  هد  قشع  يابهـص  مشخب  ناج  يداش  ایب و  یقاس  دوب :  نیا  شلاح  نابز  یئوگ  منرتم و 
عبط هاچ  زا  درآ  رصمب  هک  ناوراک  تسا  گرم  منارجه  مغ  هراچ  تسا  گرم  مروجنر  لد  تحار  تسا  گرم  منازحا  هبلک  جنک  نوریب ز 
يوک دـیآ ز  فطل  زک  ناج  ملاع  کیپ  تسا  گرم  مناتـسلگ  فرطب  لگ  گـنر  دـص  درآ  دـیدپ  راـهب و  ون  تسا  گرم  مناـعنک  دـهاش 
همشچ گرم  هنشت  نم  یپ  كرابم  رـضخ  گرم  هتـسخ  نم  مناشفا  رب  هرهچ  مع ز  درگ  ات  راب  نم  رب  یفطل و  ربا  وت  اگرم  مناناج  ترـضح 
نایرج  ) مناریح هلاو و  لامج  زا  رای  متـسم  دـنک  رای  مشچ  وچ  یقاس  منادـنز  یتخـس  ناهر ز  اگرم  ینادـنز  مریـسا و  نت  کلم  رد  مناویح 
دیامن یم  فیرعت  نینچ  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  تافو  ناـیرج  سیمع  تنب  ءامـسا  اـهیلع ) هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  ترـضح  تاـفو 

دروآ شیارب  روفاک  يرادـقم  مراوگرزب  ردـپ  تلحر  عقوم  رد  لیئربج  دومرف :  نم  هب  دـیدرگ  کیدزن  همطاف  ترـضح  تلحر  هکیماگنه 
نمب ار  موس  تمسق  داد و  صاصتخا  مالسلا  هیلع  یلعب  ار  تمسق  کی  تشادرب  شدوخ  يارب  ار  تمسق  کی  دومرف  تمسق  هس  ارنآ  مردپ 

ار روفاک  ارهز  همطاف  رمالا  بسح  ءامسا  امن  رـضاح  میارب  ارنآ  امـش  مراد  زاین  نادب  کنیا  ما و  هداهن  اج  نالف  رد  ار  دوخ  تمـسق  نم  داد 
روایب میارب  شوخ  يوب  زاس و  رضاح  ار  مزامن  ياهسابل  داد  روتسد  ءامـسا  اب  تفرگ و  وضو  داد و  وشتـسش  ار  شدوخ  هاگنآ  درک  رـضاح 

تحارتسا نم  دومرف  ءامس  اب  دیباوخ و  شرتسب  رد  هلبقب  ور  دومن و  لامعتـسا  شوخ  يوب  هدیـشوپ و  هاگنآ  درک  رـضاح  ار  اهـسابل  ءامـسا 
دوز ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هاگنآ  ما  هدرم  هتفر و  ایند  زا  نم  هک  نادب  يدینـشن  ار  تباوج  رگا  نک  ادص  ارم  سپ  نک  ربص  یتعاس  وت  منکیم 

هبر نم  ناک  نم  تنب  ای  یفطـصملا  دـمحم  تنب  ای  تدانف  اهبجت  ملف  اهتدان  مث  هئینه  ءامـسا  اهترظتناف  يوارلا  لاق  نک .  ربخ  نم  تلحر  زا 
تمدق اذا  هتمطاف  ای  لوقت  یه  اهلبقت و  اهیلع  تعقوف  ایندلا  تقراف  دـق  اهباذاف  اهببجو  نع  بوثلا  تفـشکف  اهبجت  ملف  یندا  وا  نیـسوق  باق 

الاقف مالسلاامهیلع  نیسحلا  نسحلا و  اهیقلتف  تجرخ  اهبیج و  ءامـسا  تقـش  مث  مالـسلا  سیمعتنب  ءامـسا  نع  هیئرقاف  هللا  لوسر  کیبا  یلع 
اهیلع عقوف  هدلاولا  یف  هللا  كرجآ  هاخا  ای  لاقف  هتیم  یه  اذاف  مالسلا  هیلع  نیسحلا  اهکرحف  هدتمم  یه  اذاف  تیبلا  الخدف  تکـسف  هانما  نیا 
کنبا انا  هاما  ای  لوقی  اهیلجر و  لبقی   ( ع  ) نیـسحلا لبقا  تلاق و  یندب  یحور  قرافی  نا  لبق  ینیملک  هاما  ای  لوقی  هرم و  اهلبقی   ( ع  ) نسحلا
تومب هاربخاف  مالـسلا  هیلع  یلع  امکیبا  یلا  اقلطنا   ( ع  ) هللا وسر  ینبا  ای  ءامـسا  امهل  تلاق  توماف .  یبلق  عدـصنی  نا  لبق  ینیملک  نیـسحلا 

هیلع یـشغف  دجـسملا  یف  وه  مالـسلا و  هیلع  ایلع  اربخا  مث  انما  تتام  ذا  کتوم  انلددج  مویلا  هادـمحا  ای  هادـمحم  ای  نایدانی  اجرخف  امکما 
دیوگ يوار  كدعب .  نم  ءازعلا  میفف  يزعتا  کب  تنک  دـمحم  تنب  ای  ءازعلا  نمب  لوقی  مالـسلا  هیلع  ناک  قافا و  مث  ءاملا  هیلع  شر  یتح 

يا دز  ادص  دینشن  یباوج  اما  درک  ادن  ار  ترضحنآ  سپس  دومن  راذگاو  شیوخ  لاحب  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  يا  هظحل  ءامـسا 
هماج نوچ  دادن  یباوج  یلو  دیسر  ینداوا  نیسوق  برقب  راگدرورپ  هب  برق  ماقم  رد  هک  یـسک  رتخد  يا  یفطـصم  دمحم  ترـضح  رتخد 

ار وا  هکیتلاح  رد  تخادنا و  ترضح  يورب  ار  دوخ  تسا  هدومن  تقرافم  ایند  زا  هک  درک  هدهاشم  تشادرب  شترـضح  تروص  يور  زا  ار 
نک غالبا  ترـضح  نآ  هب  ار  سیمع  تنب  ءامـسا  مالـس  يدومن  تاـقالم  ار  تراوگرزب  ردـپ  هک  ماـگنه  نآ  همطاـف  يا  تفگ  دیـسوب  یم 
دراو نانآ  دادن  یخساپ  دش و  تکاس  وا  دندیسرپ  ردام  لاح  زا  هدیـسر  وا  هب  ع )   ) نینـسح دمآ  نوریب  هناخ  زا  دز و  كاچ  نابیرگ  هاگنآ 
نسح شردارب  هب  ار  ردام  تلحر  تسا  هدومن  تلحر  دید  داد  ناکت  ار  ترضح   ( ع  ) نیسح هدیشک  زارد  ردام  ترـضح  دندید  هدش  هناخ 
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وا تخادنا و  ردام  يور  رب  ار  دوخ  ع )   ) نسح دهدب .  شاداپ  رجا و  ردام  تبیـصم  رد  ار  وت  دـنوادخ  ردارب  يا  دومرف  تفگ  تیلـست   ( (ع
دیسوب و یم  ار  ترضح  ياهاپ  دمآ و  ولج  نیسح  دوش  ادج  مندب  زا  حور  هکنیا  زا  لبق  امن  ملکت  نم  اب  ردام  يا  تفگ  يو  دیـسوب  یم  ار 

يا تفگ   ( ع  ) نینـسح هب  ءامـسا  هاـگنآ  مریمب .  دوـش و  رجفنم  مبلق  هکنآ  زا  شیپ  وـگب  نخـس  نم  اـب  منیـسح  ترـسپ  نم  رداـم  تـفگیم 
هناور دجـسم  بناجب  لزنم  زا  راوگرزب  ود  نآ  دـیئامن  رـضحتسم  ردام  گرم  زا  ار  وا  و  ع )   ) یلع ناتردـپ  دزن  دـیورب  هللا  لوسر  نادـنزرف 
نانآ زا  هلان  هیرگ و  ببس  دندیود  ناشیا  لابقتساب  هباحص  دندیـسر  دجـسمب  ات  دوب  هدش  دنلب  هادمحا  ای  هادمحم و  ای  هب  ناشادص  دندش و 
شغ داتفا و  يور  رب  دینـش  ار  رثا  تشحو  ربخ  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  نوچ  هدرک  تقرافم  ایند  زا  ام  رداـم  دـنتفگ  دندیـسرپ 

زا دعب  نم  ص )   ) دمحم تبترم  یمتخ  ترضح  رتخد  نیا  تفگ  نینچ  دمآ و  شوهب  ترضحنآ  با ر  ندیشاپ  اب  تفر و  شوه  زا  درک و 
یـسک هچ  وت  زا  دـعب  اما  يدوب  میرادـلد  هلیـسو  وت  دروآ  یم  ور  نمب  ناهج  بئاـصم  اـهمغ و  هاـگره  نم  مهد .  یلـست  هک  هب  ار  دوخ  وت 

برع رارشا  ربمغیپ ز  دعب  تسا ) :  هدوب  نیا  مالسلاامهیلع  همطاف  اب  یلع  لاح  نابز  یئوگ   ) دیدرگ دهاوخ  نم  تیلـست  يرادلد و  بجوم 
وت نوچ  دوب  هدولآ  لد  ناماد  نوخب  رگ  همطاـف  يا  وت  لـصو  زا  ماـکداش  همهاو  یب  ـالتبا  ره  زا  مدوب  بضغ  ناـیغط و  ملظ و  مدـید  هچنآ 
یم نوچ  دوخ  غاد  ما  هنیرید  سنوم  سینا و  يا  رـس  مبآ ز  رذـگب  تقارف  رد  رفـس  راب  ناهج  زا  يدـنب  وت  نوچ  دوب  هدوسآ  مرطاـخ  يدوب 

تلحر زا  دعب  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  سدقم  دوجو  یئا  هدرک  یئادج  رکف  یلع  زو  یئا  هدرک  یئانشآ  كرت  هچ  زا  ما  هنیس  رب  یهن 
عامتجا لکل  دورس :  ار  راعـشا  نیا  ترـضحنآ  قارف  رد  دش و  دنلب  شا  هلان  هیرگ و  دش و  تحاران  تدشب  هیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح 

تسود ود  زا  یعامتجا  ره  ینعی  لیلخ  مودی  نا ال  یلع  لیلد  دمحا  دعب  امطاف  يداقتفا  نا  لیلق و  قارفلا  نود  يذلا  لک  هتقرف و  نیلیلخنم 
تبترم یمتخ  ترـضح  زا  دعب  همطاف  نتفر  تسا و  كدنا  تسا  گرم  یئادج و  زا  ریغ  هک  یتبیـصم  ره  دوش و  یم  یهتنم  یئادـجب  رخآ 

نفک هچراپ  تفه  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ  هک  دراد  ربتعم  تیاور  رد  دـنام و  یمن  یقاـب  یتسود  چـیه  هکنآ  رب  تسا  لـیلد  نم  شیپ 
اذـهف ارهزلا  مکما  نم  اودوزت  اومله و  نیـسح  ای  نسح  ای  هضف  ای  بنیز  اـی  موثلکما  اـی  يداـن  ددـنب .  هب  ار  نفک  دـنب  هکنآ  زا  شیپ  درک و 

اندج تیقل  اذا  ارهزلا  انما  یفطصملا و  دمحم  اندج  دقف  نم  یفطنت  اترـسحلا ال  نالوقی و  ع )   ) نانـسحلا لبقاف  هتنجلا .  یف  ءاقللا  قارفلا و 
اهیدـی و تدـم  تنا و  تنحاهنآ و  دهـشا  ع )   ) نینموملاریما لاقف  ایندـلا .  راد  یف  نیمیتی  كدـعب  اـنیقب  اـنا  هل  یلوق  مالـسلا و  نم  هیئرقاـف 

دقع اهنع و  امهعفرف  ءامسلا  هتکئالم  هللا  ایکبادقلف و  اهنع  امهعفرا  نسحلا  ابا  ای  يدانی  ءامسلا  نم  فت  اهب  اذا  ایلم و  اهردص  یلا  امهتمضو 
دحللا یف  اهعضو  امل  و  اهتیب .  یف  اهنفد  رذوبا و  دادقملا و  ناملس و  رامع و  لیقع و  نیسحلا و  نسحلا و  هعم  اهیلع و  یلـص  اهیلع و  ءادرلا 

ینم و کب  لوا  وه  نم  یلا  هتقیدصلا  اهتیا  کتملـس  هللادـبع  نبدـمحم  هللا  لوسر  هتلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  لاق 
زا دیئایب و  نیسح  هیآ 55  هط  هروس  يرخا )  هرات  مکجرخن  اهنم  مکدیعن و  اهیف  مکانقلخ و  اهنم   ) ءرق مث  کل  هللا  یـضر  امب  کل  تیـضر 
هرق ود   ) نینـسح هک  دوب  عقوم  نیا  رد  داتفا  تشهب  هب  همطاف  تاقالم  رادـید و  هدیـسر و  یئادـج  قارف و  ماگن  هک  دـیریگب  هرهب  نات  رداـم 

یفطـصم و دـمحم  ترـضح  نامدـج  نادـقفب  میدـش و  وربور  گرزب  یتبیـصمب  هک  اترـسحاو  هآ و  دـنتفگیم  هدـمآ و  وـلج  ارهز  نیعلا ) 
وت زا  دعب  ام  وگب  راوگرزب  نآ  هب  ناسرب و  ار  ام  مالـس  يدومن  تاقالم  ار  نامدـج  هکیماگنه  ناج  ردام  میدـش  التبم  ارهز  همطاف  نامردام 
هلان دایرف و  ماگنه  نآ  رد  هک  مهدـیم  یهاوگ  تداهـش و  نم  دـیامرفیم  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـمیا  لـها  ریما  میدـیدرگ .  میتی  اـیند  راد  رد 

وخ هنیـس  رب  ار  نانآ  هتـسهآ  تفرگ و  لغب  رد  نیـسح  نسح و  شنامـشچ  رون  ود  دومن و  زارد  ار  دوخ  ياهتـسد  دـش و  دـنلب  ارهز  همطاف 
ادـخب رادرب  همطاف  ناشردام  هنیـس  يور  زا  ار  نینـسح  نسحلاوبا  يا  داد  رد  ادـن  ینامـسآ  فتاـه  یبیغ و  شورـس  عقوم  نیا  رد  دینابـسچ 

رب تسب و  ار  نفک  دنب  هدومن  دنلب  نابرهم  ردام  هنیس  يور  زا  ار  اهنآ  ترضح  تسا .  هتخادنا  هیرگب  ار  يوامس  هکئالم  هرطنم  نیا  دنگوس 
رذوبا دادقم و  ناملـس و  رامع و  لیقع و  نیـسح و  نسح و  نانآ  دـن و  دـناوخ  زامن  همطاف  رب  نیریاس  یلع  اب  دـناوخ و  زامن  ترـضح  نآ 

دحل رد  ار  شترـضح  نوچ  و  دومرف .  نفد  شا  هناخ  رد  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  هاگنآ  دنتـشاد  تکرـش  ترـضحنآ  رب  زامن  رد  هک  دندوب 
میلـست یـسک  هب  ار  وت  نم  هقیدص  همطاف  يا  هللادبع .  نب  دمحم  هلا  لوسر  هتلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دومرف  داهن 
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هکرابم هیآ  نیا  دعب  مدیدنسپ و  تیارب  ار  نامه  نم  تسا  یهلا  ياضر  دروم  هچنآ  هب  وت و  يارب  تسا  رت  هتـسیاش  یلوا و  نم  زا  هک  مدرک 
یـسلجم همالع  راونالا  راحب  رد  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد  و  يرخا )  هرات  مکحبرخن  اهنم  مکدـیعن و  اهیف  مکانقلخ و  اـهنم   ) دومرف تئارق  ار 

هللا مالس  ارهز  همطاف  ترضح  ندب  هکیماگنه  ینعی  فرصنا )  اهتلوانتف و  دی  تجرخ   ) كرابملا ربقلا  یلا  اهبراص  امل  تسا و  هدش  تیاور 
نـسا ینابر  اضردمحم  هدـنراگن  نیا  هیرظن  دومن .  تشگزاب  هتفرگ و  ار  وا  دـمآ و  نوریب  ربق  زا  یتسد  دـیدرگ  كرابم  ربق  ریزارـس  اهیلع 
تـسد نآ  يرآ  تسا  هتفرگ  لـیوحت  یلع  زا  ار  همطاـف  دوـخ  نت  هراـپ  هک  تسا  هدوـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  دـی  نآ  هک  تـسا 

امل تحاس و  عیقب  رد  ربق  لهچ  ای  تفه  تروص  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  هدمآ  ثیدـح  رد  زین  و  تسا .  هدوب  مرکا  لوسر  ترـضح  كرابم 
یلـصن اهجرخنل و  روبقلا  هذه  شبنی  نم  نیملـسملا  ءاسن  نم  اوتاه  ولاقف  رمالا  مهیلع  لکـشا  ددـج  روبق  عیقبلا  یف  اهنفد و  خویـشلا  فرع 

نئل هللااب  مسقب  وه  راقفلاوذ و  هدی  ههیرکلا و  دنع  هسبلی  يذلا  رفصالا  هلابق  هیلع  ابضغم  جرخف  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  کلاذ  غلبف  اهیلع 
 . اهیلع یلـصن  اهربق و  نشبننل  نسحلا  ابا  ای  هللا  کلام و  هل  لاقف  هباحـصا  هعم  رمع و  هاـقلتف  مهیف .  فیـسلا  نعـضیل  رجح  روبقلا  نم  لوح 
ربق اما  مهنید و  نع  سانلا  دتری  نا  هتفاخم  هتکرتف  یقح  اما  ادوسلا  نبا  ای  هل  لاق  ضرالا و  هب  برـض  هبوث و  عماجمب  نینملاوملا  ریما  ذـخاف 

هنع و یلخف  هکرتی  نا  هللا  لوسرب  هیلع  مسقا  رکبوبا و  ءاج  مکئامد و  نم  ضرالا  نیقـس  رجح ال  هنم  لوح  نئل  هدیب  یـسفن  يذلا  وف  همطاف 
ترضح دسج  هنابش  مالسلا  هیلع  یلع  نیموملاریما  ترضح  هک  هعقاو  نایرج  رب  دندش  رضحتسم  هنیدم  ناگرزب  خیـش و  نوچ  سانلا  قرفت 

راوشد نانآ  رب  همطاف  ترـضح  ربق  صیخـشت  هدـش و  داجیا  عیقب  ناتـسربق  رد  يا  هزات  روبق  هدومرف و  نفد  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف 
 . میناوخب زامن  ندب  نآ  رب  ام  همطاف  دسج  ندروآ  نوریب  اب  ات  دنیامنب  ار  اهربق  نیا  شبن  ناناملسم  نانز  زا  يا  هدع  تسیاب  دنتفگ  هدیدرگ 

رایـسب یهولا  بضغ  رهق و  رهظم  نآ  هکیلاح  رد  ناـنآ  هشقن  زا  يریگولج  يارب  اروف  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هب  ربخ  نیا 
تـسدب ار  راقفلاوذ  اـصوصخم  دیـشوپ و  یم  نت  رب  ارنآ  راوشد  راوگاـن و  طئارـش  رد  هک  يدرز  ساـبل  دوب  هدـش  نیگمـشخ  كانبـضغ و 

روبق نیا  زا  یکیب  تسد  رگا  هک  یهولا  راهق  تاذـب  مسق  دومرف  درک  دای  دـنگوس  هدـمآ و  نوریب  دوخ  لزنم  زا  هتفرگ و  شیوخ  یهللادـی 
يا دـنتفگ  هدیـسر  وا  هب  شنارای  يا  هدـع  رمع و  داهن .  مهاوخ  امـش  نیب  رد  ریـشمش  هنیآ  ره  دـیئامن  اجباج  ارنآ  زا  گنـس  کـی  دـینزب و 

اج زا  ریما  ترـضح  ماگنه  نیا  رد  میناوخیم :  زامن  وا  رب  مینک و  یم  شبن  ار  شربق  اـم  مسق  ادـخب  يداد ؟  ماـجنا  راـک  نیا  ارچ  نسحلاوبا 
دوب تهج  نادب  متشادرب  تشد  دوخ  قح  زا  نم  يدید  هکنیا  هایس  نز  رسپ  يا  تفگ  دیبوک  نیمز  رب  ار  وا  هتفرگ  ار  رمع  نابیرگ  تسج و 

هدارا ربق و  دروم  رد  یلو  مدومن )  تیاعر  ار  نیملـسم  تدحو  مالـسا و  تحلـصم  ینعی   ) دندرگنرب ناشنید  زا  دـندرگن و  دـترم  مدرم  هک 
 . منک یم  باریـس  امـش  نوخ  زا  ار  نیمز  نم  دـبای  لوحت  نآ  زا  یگنـس  رگا  تسوا  تسد  رد  مناـج  هک  یئادـخب  دـیا  هدوـمن  هک  یموـش 

رکبوبا ياضاقت  مه  ریما  ترضح  درادرب  رمع  زا  تسد  هک  داد  دنگوس  هللا  لوسرب  ار  ترضح  نآ  دمآ و  ولج  هبال  زجع و  لامک  اب  رکبوبا 
قح نیبصاغ  یئاوسر  يارب  تسا  یفاک  دیوگ  فلوم  دندیدرگ .  هدنکارپ  قرفتم و  مه  مدرم  دومن و  اهر  دوخ  لاحب  ار  رمع  تفریذپ و  ار 

ار وا  دسج  بش  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دومرف ه  تیصو  مطاف  ترضح  هکنیمه  دنا  هدومن  ربمغیپ  رتخد  قح  رد  ملظ  هک  یمدرم  نآ  همطاف و 
هک هدشن  یضار  هتسج و  يرازیب  هدش  هتخانـش  هدع  زا :  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  هک  دنکیم  مالعا  ملاع  لها  مامتب  راک  نیا  دنیامن  نفد 

هدید رازآ  تیذا و  همطاف  هن  هدید  رازآ  تیذا و  اهنآ  زا  شترضح  هچ  دنناوخب  زامن  شترضح  رب  ای  دنیامن و  تکرش  شا  هزانج  عییشت  رد 
یسرک رب  ار  دوخ  ملظ  كرش و  رفک و  هدرک و  رازآ  ار  ادخ  هجیتن  رد  هدومن و  تیرا  رازآ و  ار  ادخ  لوسر  هدرک  تیذا  ار  وا  هک  اهنآ  هک 

لاق مث  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ربق  یلا  ههجو  لوحف  اهنفد  دـعب  ماق  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  نا  هدـش  تیاور  دـنا .  هداـهن  تاـبثا 
هتعرـس اهل  راـتخملا هللا  کـتعقبب و  يرثلا  یف  هتتئاـبلا  كراوج و  یف  هتلزاـنلا  کـترئاز  کـتنبا و  نع  ینع و  هللا  لوسر  اـی  کـیلع  مالـسلا 
جلتعم لیلغ  نم  کف  لاحلا  اهربختـسا  لاوئـسلا و  اهفحاف  اهمـضه  یلع  کتما  رفاظتب  کتنبا  کئبنتـس  و  ع )   ) لاق نا  یلا  کب .  قاـقحللا 

ترـضح هک  هدـمآ  ربـتعم  تـیاور  رد  هغـالبلا  جـهن  زا   ) نیمکاـحلا ریخ  وـه  هللا و  مـکحی  لوقتـس و  ـالیبس و  هـثب  یلا  دـجت  مـل  اهردـصب 
رب مالس  درک  ضرع  دش و  هللا  لوسر  ترضح  ربق  هجوتم  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  دسج  نفد  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما 
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رد ار  وا  دنوادخ  تسا  هدـیباوخ  وت  هعقب  وت و  راوج  رد  تسا و  Ř وت آ ترایزب  هک  تزیزع  رتخد  بناـج  زا  نم و  زا  ادـخ  لوسر  يا  وت 
متـس ملظ و  زا  تما  هیحان  زا  هچنآ  رب  ترتخد  هللا  لوسر  ای  دومن .  ضرع  هک  اجنآ  ات  ددرگ  قحلم  وتب  رتدوز  هک  درک  رایتخا  تیبلها  نایم 

هتـسشن مه  يور  وا  هنیـس  رد  هک  اهمغ  رایـسب  هچ  سرپب  شدوخ  زا  ار  لاح  تیفیک  دهدیم  شرازگ  امـشب  ار  همه  هدش  عقاو  قح  بصغ  و 
مکح نیرتهب  وا  درک و  دـهاوخ  مکح  وا  يارب  زا  ادـخ  دـیناسر و  دـهاوخ  امـش  ضرعب  ار  همه  يدوزب  دومن و  یمن  راهظا  یـسکب  هک  دوب 

موس حـصا  تیاور  یلوالا و  يداـمج  مهدزیـس  رهـشا  تیاور  س )   ) همطاـف ترـضح  تاـفو  تلحر و  خـیرات  رد  اـما  و  تسا .  ناگدـننک 
یفخم تسا .  هدومن  یگدنز  هللا  لوسر  زا  دـعب  زور  هیناث 95  تیاور  رب  انب  زور و  لوا 75  رب  انب  هک  تسا  يرجه  لاس 11  هیناثلا  يدامج 
راـهطا همئا  يارب  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  ترـضح  نفد  لـحم  ربق و  عضوم  هچرگا  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  ترـضح  ربق  ندوب 
همطاف ترـضح  دوخ  هک  اصوصخم  دنا  هدوبن  نآ  ءاشفا  راهظاب و  فظوم  هدوب  راک  رد  هک  يرارـساو  مکح  بسح  رب  یل  تسا و  راکـشآ 
هدومنن رظن  فرص  نآ  زا  قیقحت  لها  لاح  نیع  رد  اما  تسا .  هتشاد  رارصا  دوخ  نفد  لحم  ءافخا  رب  دوخ  تاشرافـس  هیـصوت و  رد  (س ) 

لحم ناونعب  هطقن  هس  هب  تاراما  نئارق و  اب  هجیتن  رد  دنیامن  لصاح  عالطا  راوگرزب  نآ  نفد  لحم  رب  هک  دنا  هتشاد  رایسب  يواکجنک  هکلب 
هـضور لوا  دنا .  هدرک  ادیپ  يوق  نظ  امهیلع  هللا  تاولـص  یفطـصم  دمحم  ءایبنا  متاخ  ترـضح  یمارگ  تخد  ارهز  همطاف  ترـضح  نفد 

نفدـم و هک  عیقب  رد  موس  اهیلع .  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  دوخ  هناخ  مود  اهیلع .  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  ترـضح  ردـپ  هللا  لوسر 
هتنوفدماهنآ بوصالا  یسوطلا  رفعجوبا  لاق  هدمآ  بوشآ  رهـش  نبا  بقانم  باتک  رد  تسین  جراخ  هطقن  هس  نیا  زا  ترـضحنآ  ربق  عضوم 

هیلع هللا  همحر  یسوط  خیـش  هتنجلا  ضایر  نم  هضور  يربنم  يربق و  نیب   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هلوق  دیوی  هتـضورلا  یف  وا  اهراد  یف 
رد ای  شدوخ  هناخ  رد  ترـضحنآ  هک  تسا  نیا  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  ترـضح  ربق  دروم  رد  رت  حیحـص  بوصا و  لوق  تسا  هتفگ 

لقن هللا  لوـسر  ترـضح  زا  هک  تسایثیدـخ  لوـق  نیا  دـهاش  دـیوم و  تسا و  هدـش  نفد  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  هضور 
راـحب باـتک  رد  هیلع  هللا  همحر  یـسلجم  همـالع  تشهب .  ياـهغاب  زا  تسا  یغاـب  هضور و  مربنم  نم و  ربق  نیب  تسا  هدومرف  هک  هدـیدرگ 
شدوخ تیب  رد  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  دـسج  هک  هدیـسر  تحـص  هب  نم  دزن  هتفگ  هک  هدومن  لقن  هیوباـب  نبا  زا  راونـالا 

فشک بحاص  دش .  دجسم  زج  عقاو و  دجسم  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ربق  دنداد  هعسوت  ار  دجـسم  هیما  ینب  هکنآ  زا  دعب  دندومن و  نوفدم 
دـسج هکنیاب  لوق  هدنراگن  رظن  رد  دـندرک  نفد  عیقب  رد  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  هک  تسا  نآ  روهـشم  دـسیون  یم  همغلا 
تسا هدیدرگ  نفد  شردپ  هرونم  هضور  رد  ءانثلا  هیحتلا و  لضفا  اهیلع  یفطصم  دمحم  ایبنا  متاخ  ترـضح  نت  هراپ  ارهز  همطاف  ترـضح 
ربمغیپ هضور  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  ترـضح  هک  تسا  نآ  هیرظن  نیا  دـیوم  دـهاش و  تسا و  لاوقا  ماـمت  زا  بوصا  حـصا و 

نم و مالـس  دومرف  تخاس و  بطاخم  ار  ربمغیپ  سپـس  دـناوخ و  زامن  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ 
ملـسم تفرگرب و  رد  ار  همطاـف  دـمآ و  نوریب  كراـبم  ربق  زا  یتسد  هکنیا  هللا و  لوسر  اـی  داـب  وت  رب  تفرگ  رارق  تراوج  رد  هک  ترتـخد 
يداهلا دمحم  نب  یلع  انالوم  ترضح  زا  هک  دراد  زین  و  تسا .  هدوب  رهطا  يارهز  همطاف  راوگرزب  ردپ  ربمغیپ  كرابم  تسد  نآ  هک  تسا 

ارهز همطاف  ترضح  ناتردام  تیب  لحم  دینادیم  حالص  رگا  دس  رپ  یم  لئاسو  دروم  نیا  رد  تسا  هدش  لاوس  ابتک  مالسلا  هولـصلا و  هیلع 
تـسا هبیط  رد  ایآ  هلآ  هیلع و  هللا  تاولـص  يدـج  عم  یه  بتکف  عیقبلا ؟  یف  سانلا  لوقی  اـمک  وا  هتبیط  یف  یها  دـیهد  ربخ  دـیئامرفب و  ار 

تماما و جرب  رین  نیمهد  يداه  ماـما  ترـضح  تسا  عیقب  رد  نیوگیم  هک  تسا  روهـشم  مدرم  نیب  هک  روطناـمه  اـی  هرونم  هنیدـم  رد  ینعی 
دییات و ترـضح  شیامرف  نیا  دشاب و  یم  هلا  هیلع و  هللا  تاولـص  هللا  لوسر  مدج  اب  ترـضح  نآ  تشون  دومرف و  موقرم  خساپ  رد  تیالو 
رد بولطملا .  وه  دـشاب و  یم  هللا  لوسر  ترـضح  شراوگرزب  ردـپ  اب  ارهز  همطاف  ترـضح  میئوگب  هک  ام  هیرظن  رب  تسا  يرگید  دـهاش 

ترایز ار  ترـضحنآ  هدربمان  نکاما  مامت  رد  هک  تسا  نیا  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  ترـضح  ناـبحم  نایعیـش و  اـم  هفیظو  لاـح  نیع 
مالـسلا نیعمجا  سانلا  یلع  جـجحلا  هدـلاو  ای  کیلع  مالـسلا  نیملاعلا  ءاسن  هدیـس  ای  کیلع  مالـسلا  میئوگب :  تراـیز  ماـقم  رد  میئاـمن و 

 . هللا بیبح  تنب  ای  کیلع  مالسلا  هللا  یبن  تنب  ای  کیلع  مالسلا  هللا .  لوسر  تنب  ای  کیلع  مالـسلا  اهقح  هتعونمملا  هتمولظملا  اهتیا  کیلع 
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مالسلا هللا  قلخ  ریخ  تنب  ای  کیلع  مالسلا  هللا  نیما  تنب  ای  کیلع  مالسلا  هللا  یفص  تنی  ای  کیلع  مالسلا  هللا  لیلخ  تنب  ای  کیلع  مالـسلا 
نیلوالا و نم  نیملاعلا  ءاسن  هدیـس  ای  کیلع  مالـسلا  هیربلا  ریخ  تنب  ای  کیلع  مالـسلا  هتکئالم .  هلـسر و  هللا و  ءایبنا  لضفا  تنب  ای  کـیلع 

هنجلا لها  بابـش  يدیـس  نیـسحلا  نسحلا و  ما  ای  کیلع  مالـسلا  هللا  لوسر  دـعب  هقلخ  ریخ  هللا و  یلو  هتجوز  ای  کـیلع  مالـسلا  نیرخـالا 
هلضافلا اهتیا  کیلع  مالسلا  هیـضرملا  هیـضرلا  اهتیا  کیلع  مالـسلا  هدیهـشلا  هقیاصلا  اهتیا  ای  کیلع  مالـسلا  نینموملا  ما  ای  کیلع  مالـسلا 

اهتیا کیلع  مالـسلا  همیلعلا  هثدـحملا  اهتیا  کیلع  مالـسلا  هیقنلا  هیقتلا  اهتیا  کیلع  مالـسلا  هیـسنالا .  ءاروحلا  اهتیا  کـیلع  مالـسلا  هیکزلا 
 : هتاکرب هللا و  همحر  هللا و  لوسر  دـمحم  تنب  همطاـف  اـی  کـیلع  مالـسلا  هروهقملا  هدهطـضملا  اـهتیا  کـیلع  مالـسلا  همولظملا  هموصعملا 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رس  دقف  كرس  نم  نا  کبر و  نم  هنیب  یلع  تیضم  کنا  دهشا  کندبو  کحور  یلع  کیلع و  هللا  یلص  )
دقف کلـصو  دقف  کلـصو  نم  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يذا  كاذا  نم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  افج  دقف  كافج  نم  و 

 : هیبنج نیب  يذلا  هحور  هنم و  هعـضب  کنال  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عطق  دقف  کعطق  نم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لصو 
نمل داعم  تیلاو  نمل  لاوم  هنم  تئربت  نمم  ءربتم  هیلع  تطخـس  نم  یلع  طخاس  هنع  تیـضر  نمع  ضار  ینا  هکئالمو  هلـسر  هللا و  دهـشا 
یمق ثدحم  موحرم  نانجلا  حیتافم  باتک  زا  ابیثم  ایزاج و  ابیسح و  ادیهـش و  هللااب  یفک  تببحا و  نمل  بحم  تضغبا  نمل  ضغبم  تیداع 

ءاصحا هطیح  زا  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  هیهانتمان  تالامک  لئاضف و  نایب  هک  نیاـب  فارتعا  اـب  هکنیا  هیلع  یلاـعت  هللا  ناوضر 
باتک دیامن  دوخ  زجع  هب  رارقا  هکنیا  زج  دـیآرب  ناشلا  هتمیظع  يوناب  نیا  حدـم  تعن و  نایب  هدـهع  زا  دـناوت  یمن  يدـحا  تسا و  جراخ 

زا هک  تسا  یکغرم  وچ  وا  تیاهن  یب  لضف  زا  دـنز  مد  هک  یـسک  راجـشا  ملق  رحبا و  دوش  دادـم  رگا  درک  ناوتن  مامت  زگره  همطاف  لضف 
تیمدآ لماک  يوگلا  تیناسنا و  مات  نازیم  هک  تسوا  تافص و  یتوهال  یتوربج و  یتوکلم و  تسا  یناسنا  ارهز  همطاف  راقنم  دنک  رترحب 
ریصقت اپارس  ریقح  نیا  یجازم  لاح  نوچ  نونکا  دینادب  ردق  رایـسب  دیاب  میدومن و  هک  ینایب  هب  تسا  همئالا  ماو  اهیبا  ما  هک  تسوا  تسا و 

هب لسوت  اب  ار  باتک  نیا  همتا  توکلم  کلم و  هکیلم  نآ  زا  یهاوخ  ترذعم  راذتعااب و  اذـل  دـهدیمن  ریرحت  هزاجا  بناجنیاب  نیا  زا  شیب 
کب انعفـشتسا  انهجوت و  انتالوموانت  دیـس  ای  لوسرلا  نیع  هرق  ای  دـمحم  تنب  ای  ارهزلا  همطاف  ای  دـیامن .  یم  مالعا  ترـضحنآ  تیانع  لیذ 

هللا دنع  انل  یعفشا  هللادنع  ههیجو  ای  انتاجاح  يدی  نیب  كانمدق  هللا و  یلا 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
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، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 
تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 

نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
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«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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