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اروشاع ترایز  حرش 

: هدنسیون

یناخ ریم  دمحا  دیس 

: یپاچ رشان 

رصع یلو  بتکم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

اروشاع ترایز  25حرش 

باتک 25تاصخشم 

25همدقم

اروشاع ترایز  تلیضف  لوا :  25سلجم 

لوا 25تیاور 

مود 26تیاور 

موس 26تیاور 

موس 26تیاور 

موس تیاور  28دنس 

اهتشون 29یپ 

مود 32سلجم 

32حیضوت

لوا 32لامتحا 

مود 32لامتحا 

موس 32لامتحا 

مراهچ 33لامتحا 

اروشاع ترایز  عوضوم  رد  یتشر  دیس  33تیاکح 

اروشاع ترایز  رد  يدزی  یلعدمحم  جاح  34تیاکح 

اروشاع ترایز  زا  35یتمارک 

مالس هچخیرات  موس :  35سلجم 

35همدقم

نآرق رد  35مالس 
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هتسد دنچ  رب  ندرکن  37مالس 

هتسد دنچ  رب  ندرکن  37مالس 

37عرف 1

37عرف 2

37عرف 3

37عرف 4

37عرف 5

نیرهاط همئا  ربمغیپ و  رب  38مالس 

مالسا 38ینعم 

ام لامعا  زا  ماما  ربمغیپ و  39یهاگآ 

تسا ریخ  تما  يارب  ربمغیپ  تامم  39تایح و 

اهتشون 41یپ 

هللادبع ابا  ای  کیلع  مالسلا  مراهچ :  41سلجم 

41همجرت

هللادبع ابا  ظفل  42حرش 

هللادبع ابا  42يراذگمان 

هللادبع ابا  يراذگمان  43للع 

43حیضوت

لوا 43تلع 

مود 43تلع 

هیما ینب  ياهراک  زا  يا  44همش 

مالسلا هیلع  هللادبع  ابا  هب  تبسن  یمومع  هبذاج  47تلع 

مالسلا هیلع  هللادبعابا  48تورث 

هللا لوسر  نبای  کیلع  مالسلا  مجنپ :  49سلجم 
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49همجرت

هللا لوسر  نبای  ظفل  49حرش 

ربمغیپ اب  نارجن  ياراصن  50حلص 

ربمغیپ اب  نارجن  ياراصن  50حلص 

 ( ص  ) مرکا لوسر  تیناقح  تابثا  51لوا - 

 . دنتسه ص )   ) ادخ لوسر  نادنزرف  نینسح  هکنیا  تابثا  51مود - 

مالسلا هیلع  یلع  تفالخ  تابثا  انسفنا و  53موس ، 

هلهابم هیآ  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  اب  نومءام  54يوگتفگ 

اهتشون 55یپ 

هللا لوسر  نبای  کیلع  مالسلا  مشش :  55سلجم 

55همجرت

دنربمغیپ دنزرف  راوگرزب  ودنیا  دراد  تلالد  هک  مود  55هیآ 

55حیضوت

لوا 56تیاور 

مود 56تیاور 

موس 56تیاور 

مراهچ 57تیاور 

مجنپ 57تیاور 

مشش 57تیاور 

ربمغیپ نادنزرف  57دادعت 

ربمغیپ نادنز  نامرف  اب  هیما  ینب  58تفلاخم 

يولع تاداس  ماع  58لتق 

ینیسح 59كدوک 

نوراه نامرفب  يولع  دیس  تصش  59لتق 
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دیشرلا نوراه  سرت  زا  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  مساق  61رارف 

نینم ؤملاریما  نبای  کیلع  مالسلا  متفه :  62سلجم 

62همحرت

مالسلا هیلع  یلع  نینم  62ؤملاریما 

نینم ؤملاریما  62يانعم 

مالسلا هیلع  یلع  63ملع 

جارعم بش  زا  مالسلا  هیلع  یلع  63یهاگآ 

دوب ربخاب  هدنیآ  هتشذگ و  زا  مالسلا  هیلع  64یلع 

دوخ شناد  ملع و  هب  عجار  مالسلا  هیلع  یلع  64شیامرف 

تسا مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نینم  ؤملاریما  65بقل 

تسا مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نینم  ؤملاریما  65بقل 

لوا 65ثیدح 

مود 65ثیدح 

موس 66ثیدح 

مراهچ 66ثیدح 

مجنپ 66ثیدح 

67هیبنت

نییصولادیس نباو  متشه :  67سلجم 

67همجرت

 ( ع  ) یلع ترضح  تیاصو  67تابثا 

تیصو 67تیمها 

رادلا 68ثیدح 

رادلا 68ثیدح 

تناما یتسرد و  تیاصو :  لوا  71طرش 
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تناما 71یتسرد و 

دشاب دیابن  نیملسم  نیب  يزایتما  71هنوگچیه 

دریگیم هیراع  لاملا  تیب  زا  مالسلا  هیلع  یلع  71رتخد 

هدیتفت نهآ  لیقع و  72ناتساد 

درکیم جرخ  ار  لاملا  تیب  72هیواعم 

اهتشون 73یپ 

نییصولادیس نباو  مهن :  73سلجم 

73همجرت

74همدقم

 ( ع  ) یلع ینارون  تقلخ  رد  هماع  74تایاور 

 ( ع  ) یلع ینارون  تقلخ  رد  هصاخ  قرط  زا  74تایاور 

74همدقم

75لوا

75مود

75موس

ار ناملس  ع )   ) نینم ؤملاریما  نداد  76تاجن 

مالسلا هیلع  یلع  ینامسج  77بسن 

77لاکشا

77باوج

نییصولا دیس  نباو  مهد :  79سلجم 

79همجرت

79همدقم

بلاطیبا نامیا  رد  79فالتخا 

بلاطوبا يونعم  79ماقم 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


دوب یفخم  بلاطوبا  80نامیا 

دومنیم ربمغیپ  يرای  81بلاطوبا 

 . دنکیم بلاطوبا  نامیا  مالسا و  رب  تلالد  هک  هماع  قرط  زا  82يرابخا 

دیحوت هب  گرم  مد  بلاطوبا  82رارقا 

دندوب بلاطوبا  عیطم  83تاناویح 

حاضحض ثیدح  ندوب  83لوعجم 

مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  هدجام  84هدلاو 

نییصولادیس نباو  مهدزای :  86سلجم 

86همجرت

مالسلا هیلع  یلع  86ینادراک 

تسا ءایصوا  دیس  مالسلا  هیلع  یلع  هکنیا  88لیلد 

88همدقم

لوا 88لیلد 

مود 90لیلد 

موس 92لیلد 

مراهچ 93لیلد 

هدوب ءایبنا  عیمج  تآرم  93یلع 

نیملاعلاءاسن ةدیس  ارهزلا  ۀمطاف  نبای  کیلع  مالسلا  مهدزاود :  93سلجم 

93همجرت

مان نیا  هب  هردخمنآ  ندیمان  93تلع 

همطاف 94ینعم 

مالسلاامهیلع همطاف  95ملع 

تسا همطاف  تسدب  تمایق  رد  تعافش  96ءاول 

رش ریخ و  97ینعم 
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ارهز 98ینعم 

بقل نیاب  هردخمنآ  ندیمان  98تلع 

نیملاعلاءاسن ةدیس  مهدزیس :  100سلجم 

100همدقم

نز درم و  یمسج  ياهتوافت  رد  ملع  100رظن 

هجمج رد  يا  100هتکن 

نانز هسمخ  100ساوح 

درم نز و  ضبن  101نابرض 

درم نز و  101سفنت 

درم نز و  101تماق 

درم نز و  101نزو 

درم نز و  فطاوع  لقعت و  102يورین 

تسا ءاسن  هدیس  103همطاف 

دنا هتشاد  همطاف  هب  تفرعم  هتشذگ  103عیارش 

هراث نبا  هللاراث و  ای  کیلع  مالسلا  مهدراهچ :  104سلجم 

104همجرت

هللاراث 104حرش 

راث لوا  104ینعم 

تسادخ هدارا  نم  ؤم  هدنب  105هدارا 

106تیاکح

106تیاکح

106تیاکح

106تیاکح

دش هللاراث  نیسح  هکنیا  107تلع 
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 ( ع  ) یلع تداهش  زا  سپ  هیواعم  107تسایس 

مالسلاامهیلع نسح  ماما  نینم و  ؤملاریما  نتسشن  هناخ  108تلع 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  نارود  رد  هیواعم  روج  109ملظ و 

منهج شتآ  زا  ع )   ) نیسح ربق  راوز  نتفای  109تاجن 

هراث نباو  هللاراث  ای  کیلع  مالسلا  مهدزناپ :  110سلجم 

راث مود  110ینعم 

تیاور 110نایب 

دنکیمن يربارب  ماما  نوخ  اب  زیچ  111چیه 

ایندب مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  112تعجر 

تعجر 112تابثا 

رابخا زا  113لیلد 

لقع عامجا و  زا  114لیلد 

تعجر عوضوم  رد  اهاعد  114تارایز و 

سابع ترضح  114ترایز 

روتوملا رتولاو و  115ینعم 

کئانفب تلح  یتلا  حاورالا  یلع  کیلع و  مالسلا  مهدزناش :  115سلجم 

115همجرت

116همدقم

حور دروم  رد  نویدام  116هدیقع 

116باوج

حور تابثا  مزیتونپیه و  ای  یسیطانغم  117بوخ 

حور باب  رد  افرع  هفسالف و  118راتخم 

حور رد  رابخا  تایآ و  118راتفگ 

مالسلا يداو  رد  یقارع  يدهمالم  118ناتساد 
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دوریم کئانفب  تلح  ینعم  رد  119هکیتالامتحا 

119همدقم

لوا 119لامتحا 

مود 120لامتحا 

موس 120لامتحا 

ترضح نآ  ماوقا  121نارای و 

مشاه ینب  ءادهش  121ددع 

ءادهشلادیس ترضح  نییراوح  121لئاضف 

راهنلا لیلا و  یقب  تیقب و  ام  ادبا  هللا و  مالس  اعیمج  ینم  مکیلع  مهدفه :  122سلجم 

122همجرت

122حرش

تسا نامیالا  صقان  دنکن  ترایز  ار  ترضحنآ  122هکیسک 

هعمج بش  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ترایز  122تلیضف 

ار ءادهشلادیس  ترضح  نارمع  نب  یسوم  ندرک  123ترایز 

 ( ص  ) لوسر قاع  ع )   ) نیسح ترایز  123كرات 

دراد ترایز  بوجو  رب  تلالد  124هکیرابخا 

درادن قرف  نما  فوخ و  لاح  رد  124ترایز 

دنورب ترایزب  هلاس  همه  دیاب  125ءاینغا 

ترضحنآ ترایز  ندوب  125عماج 

بلطم نایب  125حرش 

رئاز يارب  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  ترایز  لیاضف  126صاوخ و 

دشابن شیپ  رد  یعناوم  رگا  دراد  یتارثا  ریخ  127لمع 

128هجیتن

مالسالا لها  عیمج  ۀیزرلا . . . . . . .  تمظع  دقل  هللادبع  ابا  ای  مهدجیه :  128سلجم 
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129همجرت

129حرش

البرک نیمزب  مالسلا  هیلع  مدآ  129ندمآ 

البرک نیمزب  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  129ندمآ 

البرک نیمزب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  130ندمآ 

البرک نیمزب  مالسلا  هیلع  لیعامسا  رضح  130دورو 

البرک نیمزب  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  130دورو 

البرک نیمزب  یسیع  ترضح  131روبع 

البرک نیمزب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  131ندمآ 

البرک نیمز  هب  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  131ندمآ 

دنوریم تشهب  هب  باسح  نودب  البرک  كاخ  زا  133یتعامج 

تاومسلا لها  عیمج  یلع  تاومسلا  یف  کتبیصم  تمظع  تلج و  و  مهدزون :  134سلجم 

134همجرت

134حرش

ملاع تادوجوم  يارب  روعش  تابثا  رد  لوا :  134لصف 

اه نامسآ  لها  تبیصم  مود :  135لصف 

اه نامسآ  لها  136تبیصم 

اهنامسآ لها  هب  عجار  نآرق  136تایآ 

ینامسآ تارک  رد  القع  دوجو  رب  رابخا  زا  رگید  137يدهاوش 

طاسب 139ثیدح 

تاومسلا لها  عیمج  یلع  تاومسلا  یف  کتبیصم  تمظع  تلج و  و  متسیب :  139سلجم 

139همجرت

139همدقم

ینامسآ تارک  رد  هدنز  تادوجوم  یملع  140تابثا 
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دنیآیم رگید  تارک  زا  هدنرپ  140ياهباقشب 

دش فشک  یگدنز  راثآ  ناشکهک  140رد 

مالسلا هیلع  نیسح  رب  رگید  تادوجوم  نیمز و  اهنامسآ و  لها  هیرگ  موس :  140لصف 

140همدقم

مالسلا هیلع  نیسح  رب  هکئالم  141هیرگ 

مالسلا هیلع  نیسح  رب  شوحو  هلان  142هیرگ و 

اروشاع بش  رد  ارحص  شوحو  142هیرگ 

مالسلا هیلع  نیسح  رب  رویط  143هیرگ 

مالسلا هیلع  نیسح  رب  ناینج  144هیرگ 

ملعلا تاذرئب  144هعقاو 

البرک هب  ینج  رفعز  147ندمآ 

مالسلا هیلع  نیسح  رب  ملاع  تادوجوم  مامت  نیمز و  اهنامسآ و  لها  هیرگ  مکی :  تسیب و  148سلجم 

148همدقم

اروشاع زور  رد  تخرد  گنس و  زا  نوخ  ندش  149يراج 

مالسلا هیلع  نیسح  رب  تادوجوم  هیرگ  150ینعم 

تیبلا لها  مکیلع  روجلا  ملظلا و  ساسءا  تسسا  ۀما  هللا  نعلف  مود :  تسیب و  151سلجم 

151همجرت

151حرش

دنمادک دندرک  ملظ  سیسءات  هک  یتما  لوا :  152لصف 

دنمادک دندرک  ملظ  سیسءات  هک  152یتما 

جرزخ سوا و  هلیبق  ود  152فالتخا 

 ( (ص دمحم لآ  دمحم و  رب  متس  هرابرد  عبانم  نآرق و  رظن  مود :  155لصف 

 ( (ص دمحم لآ  دمحم و  رب  متس  هرابرد  عبانم  نآرق و  155رظن 

تسا ص )   ) ربمغیپ تیذا  مالسلا  هیلع  یلع  155تیذا 
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تسا ربمغیپ  تیذا  س )   ) همطاف 156تیذا 

 . اهیف هللا  مکبتر  مکتعفد . . . . . . .  ۀما  هللا  نعل  و  موس :  تسیب و  157سلجم 

157همجرت

157حرش

ار هشیاع  هیواعم  158نتشک 

تسا هدوبن  اجکی  ناشنفد  لحم  تامم و  158ناربمغیپ 

ثرونال ثیدح  در  رب  مالسلااهیلع  همطاف  159باوج 

كدف 160هدننکداجیا 

مهئایلواو مهعایشا  و  مهل . . . . . . . . . . . .  نیدهمملا  هللا  نعل  و  مراهچ :  تسیب و  162سلجم 

162همجرت

162حرش

نمشد تسود و  162ماسقا 

دوشیمن كاله  ایند  رد  ادخ  تسود  164هیبش 

درک روک  دوب  دعس  نبا  رکشل  یهایس  هک  ار  يدرم  164ربمغیپ 

تسا لاحم  نیدض  165عامتجا 

دجنگ یمن  تبحم  ود  بلق  165رد 

تسا رتمکحم  نامیا  هریگتسد  166مادک 

ناسنا رد  ریخ  دوجو  166هناشن 

ناورم لآ  دایز و  لآ  هللا  نعل  و  مجنپ :  تسیب و  166سلجم 

دایز نبا  167تبسن 

هریغم زا  انز  دح  169عفد 

هفوک فرطب  دایز  هریغم و  170تکرح 

هرصب تموکح  171دایز و 

ناورم لآ  دایز و  لآ  هللا  نعل  مشش :  تسیب و  172سلجم 
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172همجرت

172حرش

ناورم اب  مالسلا  هیلع  نیسح  173يوگتفگ 

هیواعم هب  ناورم  173همان 

دنزب ار  ع )   ) نیسح ماما  ندرگ  دیاب  هک  هنیدم  مکاحب  ناورم  174نامرف 

ناورم 175لآ 

مکحلا نب  ناورم  176نعل 

ناورم 176کلملادبع 

کلملادبع نب  177نامیلس 

زیزعلادبع نب  177رمع 

زیزعلادبع نب  رمع  تفالخ  177تلع 

کلملادبع نب  179دیزی 

ناورم نب  کلملادبع  نب  179ماشه 

يریپ نابز  زا  هیما  ینب  180یفرعم 

کلملادبع نب  دیزی  نب  181دیلو 

کلملادبع نب  دیلو  نب  182دیزی 

کلملادبع دیلو  نب  182میهاربا 

رامح هب  فورعم  مکحلا  ناورم  نب  دمحم  نب  182ناورم 

یناسارخ ملسموبا  182مایق 

ۀبطاق هیما  ینب  هللا  نعل  و  متفه :  تسیب و  183سلجم 

183حرش

یمالسا تایاور  رد  هثیبخ  هبیط و  184هرجش 

دوب ماشه  روتسدب  ع )   ) یلع نب  دیز  نتخیوآ  184رادب 

ار خزرب  ملاع  فجن  ياملع  زا  یکی  185ندید 
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ۀبطاق هیما  ینب  هللا  نعل  و  متشه :  تسیب و  186سلجم 

يدب یبوخ و  تخانش  186نازیم 

هیما ینب  186بسن 

مشاه یگرزب  187بصانم و 

دننادیمن شیرق  زا  ار  هیما  ینب  نیخروم  188رثکا 

دندوب یمور  مالغ  لسن  زا  هیما  188ینب 

دندوب بوخ  هک  هیما  ینب  زا  189یناسک 

هیما ینب  تموکح  لیکشت  مهن :  تسیب و  190سلجم 

هیما ینب  تموکح  190لیکشت 

نامثع 190تفالخ 

لطاب 191باختنا 

لاملا تیب  لاوما  191تراغ 

دعس نب  رمع  هللا  نعل  ۀناجرم و  نبا  هللا  نعل  ما :  یس  192سلجم 

192همجرت

192حرش

راتخم يریگتسد  يارب  دایز  نبا  193جورخ 

رتشا کلام  رسپ  اب  دایز  نبا  193گنج 

دایز نبا  ندش  193هتشک 

دایز نبا  194تافاکم 

دعس نب  194رمع 

دعس رمع  ندش  195هتشک 

تحیصن 196هظعوم و 

اهتشون 197یپ 

ارمش هللا  نعل  و  مکی :  یس و  198سلجم 
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198حرش

نوعلم رمش  تسدب  ع )   ) مولظم نیسح  ندش  199هتشک 

یعبر نب  ثیش  200نتشک 

یحبصا یلوخ  200نتشک 

هلمرح 200نتشک 

؟  دوب یسک  هچ  اب  حتف  البرک  گنج  201رد 

کلاتقل تءایهت  تبقنت و  تمجلا و  تجرسا و  ۀما  هللا  نعل  و  مود :  یس و  201سلجم 

201همجرت

201حرش

کب یباصم  مظع  دقل  هللادبع  ابا  ای  یما  تنا و  یباب  موس :  یس و  203سلجم 

203همجرت

204حرش

مالسلا هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  مایق  یلصا  204فده 

اروشاع مایا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  205يرادازع 

وا ندز  هنیس  يدنه و  نز  206تیاکح 

کب ینمرکا  کماقم و  مرکا  يذلا  هللا  لئساف  مراهچ :  یس و  207سلجم 

207همحرت

مالسلا هیلع  نیسحلا  هللادبع  ابا  ترضح  تمارک  207حرش 

207حیضوت

هزجعم ندوب  اراد  207لوا : 

اطخ زا  تینوصم  208مود : 

یندل ملع  211موس : 

کب ینمرکا  و  مجنپ :  یس و  213سلجم 

213همجرت
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213حرش

ترضحنآ تبرت  ءافش  لوا :  213بلطم 

ترضحنآ تبرت  214ءافش 

تبرت رگید  215صاوخ 

ترضحنآ هبق  تحت  اعد  مود :  218بلطم 

دوشیمن باسح  وا  رمع  زا  ترضحنآ  رئاز  ترایز  مایا  موس :  219بلطم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تیب  لها  كراث . . . .  بلط  ینقزری  نا  مشش :  یس و  219سلجم 

219همجرت

تاغل 219حرش 

؟  دنتسه یناسک  هچ  ربمغیپ  تیب  220لها 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  221حرش 

221همدقم

لوا 221شخب 

لآ ینعم  رد  مود :  223شخب 

دالوا 223ینعم 

 . ةرخالا ایندلا و  یف  مالسلا  هیلع  نیسحلاب  اهیجو  كدنع  ینلعجا  مهللا  متفه :  یس و  223سلجم 

223همجرت

دوخ سفن  اب  يرتشوش  رفعج  خیش  224هبساحم 

تسا شتآ  زا  هدنهد  تاجن  227نیسح 

 . دنکیم ترایز  ار  وا  تافو  زا  دعب  مه  ترضحنآ  دنک  ترایز  ار  نیسح  هک  227ره 

 . برحلا کل  بصن  و  برقتا . . . . . . . . . . . . .  ینا  هللادبع  ابا  ای  متشه :  یس و  229سلجم 

229همجرت

229حرش

دنتسه یهلا  هاگرد  نابرقم  يده  230همئا 
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دومن هداوناخ  نیا  رب  ار  متس  ملظ و  يراذگ  هیاپ  یسک  230هچ 

230همدقم

لوا 230فالتخا 

مود 232فالتخا 

موس 232فالتخا 

مراهچ 232تافالتخا 

مجنپ 233فالتخا 

اهتشون 233یپ 

برحلا مکل  نیبصانلا  و  هللا . . . . . . . . . . .  یلا  برقتا  و  مهن :  یس و  234سلجم 

234همجرت

يربت یلوت و  234عوضوم 

تسادخب برقت  یتسود و  اب  يواسم  نیموصعم  همئا  اب  234یتسود 

همئا یعقاو  ناتسود  یلوت و  زا  يا  235هنومن 

؟  دید هچ  راضتحا  لاح  رد  يریمح  236دیس 

دمحم لآ  نانمشد  زا  يرازیب  رفنت و  237زاربا 

تسین لوبقم  يربت  یلوت و  نودب  238تدابع 

مکاداع نمل  ودع  مهعایشا . . . . . . . . . . . . .  نم  ۀئاربلاب  و  ملهچ :  238سلجم 

238همجرت

238حرش

؟  دننایک مدرم  238نیرتدب 

؟  دنکیم شیامزآ  ار  مدرم  دنوادخ  239ارچ 

تسا یناگمه  ادخ  239ياهشیامزآ 

 . ةرخالا ایندلا و  یف  قدص  مدق  مکدنع  یل  تبثی  نا  يذلا . . .  هللا  لئساف  مکی :  لهچ و  241سلجم 

241همجرت
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241حرش

مالسلا مهیلع  همئا  ییاسانش  تفرعم و  رد  لوا :  241بلطم 

تسا تیبلها  نانامشد  زا  يرازیب  مود :  242بلطم 

تسا ةرخالا  ایندلا و  یف  مکعم  ینلعجی  نا  دیامرفیم :  هراشا  نآب  هک  موس :  242بلطم 

تسا تبقاع  نسح  ياعد  اهاعد  243نیرتهب 

مکنم قحلاب  مکل . . . . . . . . . . .  دومحملا  ماقملا  ینغلبی  نا  هلئسا  و  مود :  لهچ و  243سلجم 

243همجرت

دومحم ماقم  243ینعم 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀیقب  ترضح  صوصخم  243مان 

دنکیم ترضحنآ  مان  رکذ  تمرح  رب  تلالد  هک  244يرابخا 

دنکیم ترضحنآ  مان  رکذ  زاوج  رب  تلالد  هک  244يرابخا 

رهاظ 245ینعم 

ضرءالا تاومسلا و  عیمج  یف  نءاشلاب 000  مکقحب و  هللا  لئسا  و  موس :  لهچ و  245سلجم 

245هراشا

مالسلا مهیلع  همئا  تنطلس  تیالو و  245هریاد 

دنشابیم ناکما  ملاوع  عیمج  رب  تجح  مالسلا  مهیلع  246همئا 

ءادهشلادیس ترضح  تبیصم  تهجب  هودنا  مغ و  246باوث 

ءادهشلادیس ترضح  تبیصم  رب  هیرگ  تلیضف  247رد 

ینیسح ياروشاع  بش  رد  تاناویح  248يرادازع 

اروشاع بش  رد  یگنس  زا  نوخ  249ندمآ 

دمحم لآ  دمحم و  تامم  یتامم  و  اذه . . .  یماقم  یف  ینلعجا  مهللا  مراهچ :  لهچ و  250سلجم 

250همجرت

250حرش

شمعا نامیلس  250تیاکح 
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دوب دهاوخ  يدزم  ازج و  یباوث  هانگ و  ره  يارب  هک  ربمغیپ  251شیامرف 

دیآیم رد  دب  بوخ و  تروصب  ربق  رد  ناسنا  دب  بوخ و  251لامعا 

ۀیما ونب  هب  تکربت  موی  اذه  نا  مهللا  مجنپ :  لهچ و  252سلجم 

252همجرت

252حرش

اهتشون 253یپ 

هیلع هللا  یلص  کیبن  هیف  کناسل . . . . .  یلع  نیعللا  دابکالا  ۀلکا  نبا  و  مشش :  لهچ و  254سلجم 

254همجرت

254حرش

دنتسه ربمغیپ  ادخ و  نعل  لومشم  هکنانآ  نیعل و  254ینعم 

اهتشون 255یپ 

نایفسابا نعلا  مهللا  متفه :  لهچ و  255سلجم 

256همجرت

256حرش

دنه اب  نایفسوبا  256جاودزا 

نآ باوث  نعل و  ینعم  257رد 

ۀیواعم نب  دیزی  ۀیواعم و  و  متشه :  لهچ و  257سلجم 

257همجرت

258حرش

دنهدیم تبسن  سک  راهچ  هب  ار  258هیواعم 

مالسلا هیلع  یلع  نایعیش  تراغ  لتق و  رد  هیواعم  259نایغط 

مالسلا هیلع  نیسحلا  مهلتقب  ناورم  لآ  دایز و  لآ  هب  تحرف  موی  اذه  نیدب و  الا  دبا  ۀنعللا  کنم  کیلع  مهن :  لهچ و  261سلجم 

261همجرت

261حرش
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دندوب یناسک  هچ  دایز  261لآ 

دندوب یناسک  هچ  ناورم  261لآ 

یلاحشوخ حرف و  هن  تسا  هیرگ  نزح و  زور  262اروشاع 

مالسلا هیلع  نیسح  تیمولظم  رب  مغ  مه و  263باوث 

میلالا باذعلا  کنم و  نعللا  مهیلع  فعاضف  مهللا  مهاجنپ :  263سلجم 

263همجرت

مالسلا هیلع  نیسح  نالتاق  باذع  263تدش 

مالسلا هیلع  نیسح  نالتاق  رب  نعل  264باوث 

بآ ندیشون  زا  دعب  نیسح  نالتاق  رب  نعل  265باوث 

کلذ یلع  هل  عبات  رخآ  دحم و  لآ  دمحم و  قح  ملاظ  لوا  نعلا  مهللا  مکی :  هاجنپ و  265سلجم 

265همجرت

265حرش

دوب یسک  هچ  نیسحلا  نب  266یلع 

مشاه ینب  دیهش  266نیلوا 

ربکا یلع  فیرش  267نس 

نیسح 268دالوا 

نیسحلا 268باحصا 

اروشاع ترایز  268همجرت 

یناخریم دمحادیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  راثآ  270لاوحا و 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  271هرابرد 
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اروشاع ترایز  حرش 

باتک تاصخشم 

يدوصقم ابیرف  طخ  یناخریم ؛ دمحا  فیلات  اروشاع / ترایز  حرـش  روآدـیدپ :  مان  ناونع و   1290  - 1372 دمحا ، یناخریم ، هسانشرس : 
کباش یگنر )  ) روصم 970 ص. يرهاظ :  تاصخشم  . 1374 اهس ، رشن  یگنهرف  هسسوم  رصع : یلو  بتکم  رشن :  تاصخشم  یهاشنامرک 
هـسانش ریـسفت  دـقن و  اروشاع --  همانترایز  عوضوم :  یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  لاـیر  6500: اهب لاـیر ؛  6500: اهب : 

BP271/602/م9 هرگنک :  يدنب  هدر  حرـش  اروشاع . همانترایز  هدوزفا :  هسانـش  طاطخ   - ، 1340 ابیرف ، یهاـشنامرک ، يدوصقم  هدوزفا : 
م3960-75 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/777 ییوید :  يدنب  هدر 

همدقم

شیمارگ یصو  هدزاود  نییبنلا و  متاخ  ترضح  رب  یهتنم  یب  دورد  یلاعتیراب و  ترـضح  شیاتـس  دمح و  زا  سپ  ینکردا  رـصعلا  یلو  ای 
مسیونب اروشاع  ترایز  رب  یحرش  هک  متشاد  رظن  رد  دوب  یتدم  هک  ریصقت  اپارـس  ریقح  هدنب  نیا  دیوگ :  نینچ  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص 

فالآ هیلع  اضر  ترضح  دولوم  هک  تداعس  اب  مایا  نیا  ات  دوش .  هتفگ  مه  مدرم  يارب  مدوخ  یگتفه  سلاجم  رد  هک  دشاب  يروط  انمض  و 
دادجا ءابآ و  راوگرزب و  نآ  مرک  جاوم  رحب  زا  مراودیما  مدومن ،  بلاطمنیا  نتشونب  عورـش  ترـضح  زا  دادمتـسا  اب  دشابیم  ءانثلا  هیحتلا و 

نوچ دـسر و  مامتاب  ار  اروشاع  ترایز  نیا  هدومرف  یتیانع  رظن  ناراوگرزب  نآ  دوخ  هک  منانچ  ترـضحنآ  نیرهاط  دالوا  ریاـس  شمارگ و 
رگا نیاربانب  دنکن ،  تحاران  لسک و  ار  عمتـسم  هدمآرد و  ربنم  تروصب  هک  دشاب  يروط  دیاب  دوشیم  هتفگ  مدرم  يارب  ربنم  رد  بلاطمنیا 

فلاخم باتک  نتـشون  اب  کبـس  نیا  هچ  رگا  دوشن ،  ام  زا  يریگ  هدرخ  میدومن  ار  یظعاوم  ای  تایاکح و  صـصق و  رکذ  بلاـطم  نیب  رد 
یناخریم دمحا  دیس  میدومن .  ار  يربنم  هبنج  تیاعر  رتشیب  ام  یلو  تسا 

اروشاع ترایز  تلیضف  لوا :  سلجم 

لوا تیاور 

 ( ع  ) رقاب ترضح  زا  وا  شردپ و  زا  وا  هبقع و  نب  حلاص  زا  وا  عبزی و  نب  لیعامـسا  نب  دمحم  زا  دهتجملا  حابـصم  باتک  رد  یـسوط  خیش 
دوش نایرگ  ترضحنآ  ربق  دزن  دنک و  ترایز  مرحم -  مهد  اروشاع -  زور  رد  ار  ع )   ) یلع نب  نیسح  سک  ره  دومرف :  هک  دنکیم  تیاور 

رد هک  يداهج  هرمع و  جـح و  باوث  مهنآ  دـنک ،  تاقالم  داهج  رازهود  هرمع و  رازهود  جـح و  رازهود  باوث  اب  ار  دـنوادخ  تمایق  زور 
ای رهـش  رد  هک  یـسک  يارب  موش  تیادـف  مدرک  ضرع  دـیوگیم :  يوار  دـشاب .  هدوب  مالـسلا  مهیلع  نیرهاـط  همئا  مرکا و  لوسر  تمدـخ 

دـشاب نینچ  رگا  دندومرف :  ترـضح  دوب ؟  دهاوخ  یباوث  هچ  دناسرب  ترـضحنآ  ربق  هب  ار  دوخ  زورنآ  رد  دناوت  یمن  تسیرگید و  روشک 
ود دـعب  و  دـنک ،  تیدـج  ترـضحنآ  نالتاق  نعل  رب  هدرک  ترـضحنآ  ربق  يوس  هب  هراشا  مالـس  اب  دور و  دوخ  هناخ  ماب  يالاب  اـی  ارحـصب 
مه دنک و  هیرگ  ترضحنآ  تبیـصم  رد  شدوخ  مه  هاگنآ  دهد ،  ماجنا  رهظ  زا  لبق  زور  ندمآرب  ماگنه  ار  راکنیا  دناوخب و  زامن  تعکر 

ترضح تبیصم  هدرک و  اپرب  یتبیصم  سلجم  شا  هناخ  رد  دننک و  هیرگ  ترضحنآ  رب  زین  وا  هداوناخ  ات  دنک  رما  دشاب  هتشادن  یسرت  رگا 
تیانع وا  هب  ار  اهباوث  نآ  مامت  دنوادخ  دهد  ماجنا  ار  لمع  نیا  هک  یـسک  موشیم  نماض  نم  دنیوگ .  تیزعت  رگیدـکی  هب  ار  ءادهـشلادیس 

انلعج مالـسلا و  هیلع  نیـسحلاب  انباصمب  انروجا  هللا  مظعا  دیئوگب :  دومرف  میئوگب ؟  تیزعت  ار  رگیدکی  هنوگچ  درک  ضرع  يوار  دیامرف . 
هیلع نیـسح  رب  يراوگوس  هب  ار  ام  رجا  دـنوادخ  ینعی  مالـسلا .  مهیلع  دـمحم  لا  نم  يدـهملا  مامءالا  هیلو  عم  هرابت  نیبلاطلا  نم  مکایا  و 
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ترـضح هاگنآ  دـهد .  رارق  مالـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  يدـهم  ماما  دوخ  یلو  اب  هارمه  وا  ناـهاوخنوخ  زا  ار  امـش  اـم و  دـیازفیب و  مالـسلا 
دوش هدروآرب  مه  رگا  دوـش و  یمن  هدروآرب  نم  ؤـم  تجاـح  تسا و  یـسحن  زور  هک  ورم  نوریب  هناـخ  زا  زورنآ  یناوـتیم  رگا  دـندومرف : 
رگا تشاد  دـهاوخن  تکرب  درک  نینچ  رگا  هک  دـنکن  هریخذ  لزنم  رد  يزیچ  زورنآ  رد  امـش  زا  کیچیه  دوب .  دـهاوخن  كرابم  نومیم و 

تشون و دهاوخ  وا  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  داهج  رازه  هرمع و  رازه  جح و  رازه  باوث  دنک  لمع  ار  روتسد  نیا  یسک 
دهاوخ تسا  هدش  دیهش  ای  هدرم  ادخ  هار  رد  نونکات  ایند  تقلخ  يادتبا  زا  هک  يدیهش  قیدص و  یـصو و  لوسر و  یبن و  ره  باوث  رجا و 

 . تشاد

مود تیاور 

میلعت نمب  ییاعد  مدرک  ضرع  ع )   ) رقاب ماما  هب  تفگ :  یمرـضخلا  دمحم  نب  ۀمقلع  هک  دننکیم  لقن  ةریمع  نب  فیـس  هبقع و  نب  حـلاص 
همقلع يا  دندومرف :  ترـضح  مناوخب .  مدرک  مالـس  هب  هراشا  رود  زا  رگا  هک  ییاعد  مناوخب و  مدرک  ترایز  کیدزن  زا  رگا  هک  دـیئامرف 

ار اروشاع - ترایز  لوق -  نیا  ریبکت  زا  دـعب  ترـضحنآ  هب  هراشا  ماگنه  يدـناوخ  ار  زامن  تعکر  ود  يدومن و  مالـسب  هراشا  وت  هاـگ  ره 
يارب هجرد  رازه  رازه  دص  دنوادخ  دـننکیم و  اعد  نیـسح  رئاز  هکئالم  هک  هچنآب  يا  هدرک  اعد  يدـناوخ  ار  ترایز  نیا  وت  رگا  سپ  وگب 
باوث وت  يارب  دـشاب و  هدرک  تکرـش  اهنآ  تاجرد  رد  هدـش و  دیهـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  هک  یتسه  یـسک  دـننام  دـسیونیم و  وت 

 : دـیوگیم همقلع  ترایز  لقن  زا  دـعب  دوش .  هتـشون  هدرک  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  يرئاز  ره  لوسر و  ربمغیپ و  ره  ترایز 
 . دوب دهاوخ  وت  يارب  اهباوث  نیا  مامت  یناوخب  ار  ترایز  نیا  دوخ  هناخ  رد  زور  ره  یناوتب  رگا  دندومرف  نمب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

موس تیاور 

موس تیاور 

هریح زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هکنآ  زا  سپ  تفگ  هک  دنکیم  لقن  هریمع  نب  فیس  زا  وا  یـسلایط و  دلاخ  نب  دمحم  زا  حابـصم  رد  خیش 
هیلع نینم  ؤملاریما  ترایز  هکنآ  زا  سپ  میتفر .  فرشا  فجن  هب  باحصا  زا  رگید  یعمج  نارهم و  نب  ناوفص  اب  دندرب  فیرـشت  هنیدم  هب 

رد نم  هک  دینک  ترایز  ار  ترضحنآ  ناکمنیا  زا  تفگ  امب  دومن و  ءادهشلادیس  ترضح  ربق  فرطب  ار  دوخ  ناوفـص  میدش  غراف  مالـسلا 
زا دعب  درک و  اروشاع  ترایز  ندناوخب  عورـش  هاگنآ  دومن .  ترایز  ار  ترـضحنآ  ناکمنیا  زا  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدـخ 
نب ۀمقلع  یتقو  متفگ  ناوفـص  هب  دیوگیم  هریمع  نب  فیـس  دـناوخ .  دـنناوخیم ،  اروشاع  ترایز  زا  سپ  هک  ار  همقلع  ياعد  ترایز  زامن 
نوچ میدمآ  ناکمنیاب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  رد  تفگ  ناوفـص  تفگن .  ار  اعد  نیا  درک  لقن  ام  يارب  ار  اروشاع  ترایز  دمحم 

ناوفص يا  دندومرف :  نمب  ترضح  هاگنآ  دندناوخ .  مه  ار  اعد  نیا  زامن  تعکر  ود  ندناوخ  زا  سپ  دندناوخ  اروشاع  ترایز  ترضحنآ 
دناوخب کیدزن  زا  هچ  رود و  زا  هچ  ار  اعد  ترایز و  نیا  سک  ره  موشیم  نماض  نم  هک  ناوخب  ار  اهنیا  شاب و  اعد  ترایز و  نیا  بظاوم 

هبترم ره  هب  دوش و  هدروآرب  دنوادخ  فرط  زا  وا  تجاح  دسرب و  ترـضحنآب  شمالـس  ددرگ و  روکـشم  شیعـس  دوش و  لوبقم  شترایز 
نب یلع  شردپ  زا  مردپ  متفای و  مردپ  زا  نامـض  نیا  اب  ار  ترایز  نیا  نم  ناوفـص  نیا  دننادرگنرب .  دـیمون  ار  وا  دـسرب .  دـهاوخب  هک  يا 
ماما نامض و  نیمه  اب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شردارب  زا  نامض  نیمه  اب  ع )   ) نیـسح ماما  زا  وا  نامـض و  نیمه  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 
نیمه اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  نینم  ؤملاریما  نامـض و  نیمه  اـب  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤـملاریما  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  نسح 

زع و يادخ  تفای و  لج  زع و  يادخ  زا  نامـض  نیمه  اب  ار  ترایز  نیا  لیئربج  نامـض و  نیمه  اب  لیئربج  زا  ص )   ) ادخ لوسر  نامض و 
 ، اعد نیا  اب  هدرک و  ترایز  کیدزن  زا  ای  رود  زا  ترایز  نیا  اـب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  سک  ره  هک  تسا  هدروخ  مسق  دوخ  تاذـب  لـج 
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نم فرط  زا  دیماان  سپ  منک ،  یم  اطع  ار  شلا  ؤس  مریذپ و  یم  دـشاب  هک  ردـق  ره  ار  وا  شهاوخ  منکیم و  لوبق  ار  وا  ترایز  دـنک ،  اعد 
سک ره  هرابرد  ار  وا  تعافـش  ددرگیم و  رب  شتآ  زا  يدازآ  تشهب و  زوف  هدش و  اور  تجاح  اب  لاحـشوخ ،  رورـسم و  هکلب  ددرگیمن  رب 

نآ رب  شتوکلم  هکئـالم  هکناـنچ  هتفرگ  نآ  رب  هاوگ  ار  اـم  هدروخ و  مسق  دوـخ  تاذـب  یلاـعتقح  منک .  یم  لوـبق  تیبـلها  نمـشد  زا  ریغ 
نسح و همطاف و  یلع و  رب  تراشب  رورس و  وت و  رب  تراشب  رورـس و  داتـسرف  وت  يوسب  ارم  دنوادخ  هللا  لوسر  ای  تفگ  لیئربج  دنهاوگ و 

زور ات  وت  هعیش  تما و  نیـسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  رورـس  وت و  رورـس  دمحم  يا  سپ  تمایق .  زور  ات  داب  وت  نادناخ  همئا  نیـسح و 
یناکم ره  رد  دمآ  شیپ  تیارب  یتجاح  تقو  ره  دندومرف :  نمب  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تفگ  ناوفـص  هاگنآ  داب .  هدنیاپ  تمایق 

یمن هدـعو  فلخ  وا  لوسر  دـنوادخ و  دوش و  یم  هدروآرب  هک  هاوخب  دـنوادخ  زا  ار  دوخ  تجاح  ناوخب و  ار  اعد  نیا  ترایز  یتسه  هک 
رایـسب تسناشیا .  تاقث  زا  هیماما و  هفیاط  ياحلـص  زا  دنکیم  لقن  وا  زا  ار  اروشاع  ترایز  یـسوط  خیـش  هک  لیعامـسا  نب  دـمحم  دـننک . 

ةزمح نب  دمحا  وا و  تسا .  هدومن  كرد  زین  ار  همئالاداوج  ترـضح  نامز  هدوب و  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  باحـصا  زا  ردقلا و  لیلج 
هک درک  تیصو  تسا  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هتـسجرب  باحـصا  زا  هک  نامعن  نب  یلع  ردقلا  لیلج  ۀقث  دندوب .  ءارز  دادع و  رد  عیزب ، 

مسا هک  دیف  رد  دمحم  دنداتسرف و  دمحم  نیا  يارب  ینفک  مالسلا  هیلع  داوج  ترـضح  دنهدب و  عیزب  لیعامـسا  نب  دمحم  هب  ار  شیاهباتک 
هیلع اضر  شـصاصتخا  عیزب و  لیعامـسا  نب  دـمحم  تلالج  رب  تلالد  هک  ییاـهزیچ  هلمج  زا  و  تفر .  اـیند  زا  تسا ،  هکم  هار  رد  یلزنم 
هیلع اضر  ترضح  هک  دید  باوخ  مولعلارحب  دیس  تدالو  بش  رد  ییابطابط  مولعلارحب  دیـس  دلاو  یـضترم  دیـس  هک  تسنیا  دراد  مالـسلا 

يردقب نآ  ییانشور  درک و  نشور  مولعلارحب  دلاو  هناخ  ماب  رب  ار  عمـش  نآ  دمحم  دنداتـسرف و  یعمـش  اب  ار  لیعامـسا  نب  دمحم  مالـسلا 
رد دومن .  نشور  دوخ  لمع  ملع و  هب  ار  ایند  هک  دوب  مولعلارحب  همالع  عمش  نآ  هک  تسین  یکـش  دمآیمن .  مشچب  نآ  ياهتنا  هک  دش  دنلب 

کنح هب  ار  وا  نیلعن  كاخ  تلالج ،  تسایر و  تهاقف و  نآ  اـب  هیلع  هللا  ناوضر  ءاـطغلا  فشاـک  رفعج  خیـش  هک  نیمه  وا  ردـق  تلـالج 
خیـش تسا .  هدش  لقث  ناشیا  زا  یتاره  اب  تامارک  ررکم  هدیـسر و  رتاوت  هب  نامز  ماما  اب  مولعلارحب  دیـس  تاقالم  دنک .  كاپ  دوخ  همامع 

يا هقث  درم  لیعامـسا  نب  دمحم  تروص  ره  رد  ةرهاقلا .  تازجعملا  ةرهابلا و  تامارکلا  بحاص  دیامرفیم :  ناشیا  هرابرد  رهاوج  بحاص 
لیعامسا نب  دمحم  هک  تسا  ترایز  دنـس  مود  يوار  هبقع  نب  حلاص  دنکیم .  تیاور  باتک  نامه  زا  ایوگ  هک  هتـشون  یجح  باتک  دوب و 

زا لیعامسا  نب  دمحم  هک  دوب  هتشون  یباتک  دنراد .  لوبق  ار  وا  تایاور  هتـسناد  يا  هقث  صخـش  ار  حلاص  لاجر  ياملع  دنکیم .  لقن  وا  زا 
زین نیا  باتک و  هل  دیامرفیم :  هدرک و  رکذ  ار  وا  تسرهفلا  رد  خیـش  هدومن و  حدم  ار  وا  دوخ  لاجر  رد  یـشاخب  دـنکیم .  لقن  باتک  نآ 

وا دروم  رد  هک  یحدق  اهنت  دنک .  فالخ  هب  حیرصت  هک  اجنآ  رگم  تسا  هیماما  ياملع  رکذب  مزتلم  خیش  ریز  دراد و  وا  بهذم  رب  تداهش 
نبا زا  حدق  نیا  هک  دنا  هدومرف  یناهبهب  دـیحو  لک  داتـسا  لوا  سلجم  هیلا  تفتلیال  لاغ  باذـک  هدومرف :  هک  تسا  همالع  فرط  زا  هدـش 

حدـم رد  هک  تسا  یتایاور  تهجب  نیا  دـهدیم و  اـهنآ  هب  ولغ  تبـسن  دـنادیم و  یلاـغ  ار  تاور  بلاـغ  صخـش  نیا  اریز  تسا  يرئاـضغ 
ار وا  دـنک  لقن  تسنانآ  دـنلب  ماقم  نمـضتم  هک  ار  تیبلها  حدـم  تایاور  یـسک  رگا  هک  تسا  نینچ  مه  ام  نامز  رد  دـننکیم  لقن  تیبلها 

ارنآ بلاطم  نوچ  دنوریمن  هعماج  ترایز  راب  ریز  زونه  ناملع  یب  زا  يرایـسب  اذل  تسا و  فیعـض  رابخا  نیا  دـنیوگیم  دـننکیم و  تمذـم 
هبقع نب  حـلاص  ردـپ  يرادـیم  ام  تمحز  يربیم و  دوخ  ضرع  تست  هگنـالوج  هن  غرمیـسس  هصرع  سگم  يا  دـننک .  كرد  دـنناوت  یمن 
هیلک بوـشآ  رهـش  نبا  دـیفم و  خیـش  تسا .  هدوـب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  باحـصا  زا  سیق و  وا  ماـن  تسا .  ثیدـح  موـس  يوار 

سرد سلجم  اهنآ و  لاح  حرش  هک  دنا  هتـشاد  درگاش  رازه  راهچ  ترـضح  مینادیم  دنا  هدرک  قیثوت  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  باحـصا 
یسوط خیش  هک  تسنیا  مهم  بلطم  تسین  ثحب  ياج  تسا و  حیحـص  دنـس  نیاربانب  دوش ،  عوجر  شدوخ  لحم  هب  تسلـصفم  ترـضح 

تسا و هدرک  لقن  وا  باتک  زا  هدوب و  خیش  دزن  لیعامسا  نب  دمحم  جح  باتک  تسا  نکمم  هدرک  تیاور  لیعامـسا  نب  دمحم  زا  هنوگچ 
دیفم زا  خیش  هچ  درادن  مه  لمءات  هب  تجاح  هکلب  تسا  حیحص  لیعامـسا  نب  دمحم  هب  نارگید  همالع و  حیرـصت  هب  خیـش  قیرط  هکنآ  ای 

خیاشم رباکا  زا  هقبط  نیا  همه  هک  لیعامسا  نب  دمحم  زا  وا  یـسیع و  نب  دمحم  نب  دمحا  زا  وا  شردپ و  زا  قودص  زا  دیفم  دنکیم و  لقن 
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 . دنشابیم هیماما 

موس تیاور  دنس 

یـسوم باحـصا  زا  نکاس و  هفوک  رد  دنا  هدومن  تیاور  وا  زا  ناگرزب  باقث و  زا  یعمج  تسا و  بهذم  یماما  یـسلایط  دلاخ  نب  دمحم 
باتک نیا  زا  تاور  هک  تسا  هدوب  وا  يارب  زا  يرداون  باتک  هتفر و  ایند  زا  یگلاس  تفه  دون و  نس  رد  تسا  هدوب  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب 

قداص و ماما  باحـصا  زا  تاقث و  زا  مه  فیـس  نیا  دـنکیم ،  تیاور  وا  زا  دـلاخ  نب  دـمحم  هک  یفوک  ةریمع  نب  فیـس  دـنا .  هدرک  لقن 
ثیدح باتک  نآ  زا  تاور  زا  یتعامج  هک  هتشاد  یباتک  دنا .  هتسناد  هقث  ار  وا  خیش  یشاخب و  تسا .  هدوب  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم 
بهذم یفقاو  تاور  زا  يرایـسب  اریز  تسا .  هدومن  مه  ار  وا  قیثوت  کلذعم  هتـسناد و  ( 1  ) یفقاو ار  وا  بوشآ  رهـش  نبا  دنا .  هدرک  لقن 

ینابم هک  یمادام  ات  دـنا  هدرک  لوبق  زین  ار  هعیـش  قرف  ریاس  رابخا  هکنانچ  دـنا .  هدومن  لوبق  ار  اهنآ  تایاور  لاجر  ملع  ءاملع  یلو  دـندوب 
باب رد  مهنآ  تسا  لوبق  وا  تیاور  دشاب  هیفقاو  زا  اروشاع  ترایز  لقان  ةریمع  نب  فیس  هکنیا  ربانب  سپ  دشاب .  هتشادن  یتفلاخم  ام  رگید 
دنـس رگید و  قیرط  زا  مینکن  لوبق  مه  ار  ةریمع  نب  فیـس  نیا  رگا  اـهنیا  همه  زا  هتـشذگ  درادـن .  ینید  یناـبم  اـب  یتفلاـخم  هک  تاراـیز 

دنکیم لقن  وزا  ةریمع  نب  فیس  هک  یفوک  يدسا  نارهم  نب  ناوفص  داد .  میهاوخ  ار  نآ  حرش  هک  هدیـسر  امب  اروشاع  ترایز  يرتمکحم 
هکنانچ دنکیم  تیاور  ترضحنآ  زا  دوب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  باحصا  زا  تسا .  هدوب  ردقلا  لیلج  هقث و  رایـسب  دمحموبا و  هب  ینکم  ، 
هـضرع مالـسلا  مهیلع  قداص  ماما  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  هرابرد  ار  دوخ  داقتعا  نامیا و  تسا .  هدرک  لـقن  ترـضحنآ  زا  ار  همقلع  ياـعد 
نوراه هب  جح  رفـس  تهج  هب  تشاد و  يدایز  نارتش  هک  تسا  یـسک  نامه  ناوفـص  هللا  کمحر  دـندومرف :  وا  هب  مه  ترـضح  تشاد و 

لیمج وکین و  وت  زا  يزیچ  ره  ناوفص  يا  دومرف :  بانجنآ  دیسر  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تمدخ  نوچ  داد .  هیارک  دیـشرلا 
يارب هکلب  ما  هدادن  هیارک  تیصعم  بعل و  وهل و  رفس  يارب  نم  درک  ضرع  تسا .  نوراه  هب  رتش  نداد  هیارک  نآ  هک  زیچ  کی  رگم  تسا 

؟  يرادن بلط  ناشیا  زا  هیارک  دندومرف :  ترضخ  تسا .  نم  نامالغ  تسد  رد  رما  هکلب  متـسین  رازگراک  زین  مدوخ  تسا و  هدوب  هکم  هار 
تسود ارناشیا  ياقب  هک  یـسک  دندومرف :  ترـضح  ارچ .  تفگ  دنهدب ؟  ار  وت  هیارک  ات  دنـشاب  هدنز  يرادن  تسود  دندومرف  ارچ .  تفگ 

ار دوخ  نارتش  مامت  ماما  شیامرف  تلعب  ناوفـص  دوش .  یم  شتآ  دراو  ناـشیا  اـب  دـشاب  ناـشیا  زا  هک  یـسک  تسناـشیا و  زا  دـشاب  هتـشاد 
متشک یم  ار  وت  هنیآ  ره  دوبن  وت  تبحص  نسح  يارب  رگا  مسق  ادخب  تفگ :  ناوفص  هب  دش  علطم  نارتش  شورف  زا  نوچ  نوراه  تخورف ، 

مالـسلا هیلع  قداص  ترـضح  زا  ار  ثراو  ترایز  اروشاع و  همقلع  ياـعد  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  نیعبرا  زور  تراـیز  ناوفـص  نیا  . 
لیان مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ربق  ترایز  هب  ترـضح  نآ  اب  هدرب و  هفوکب  هنیدم  زا  ار  ع )   ) قداص ترـضح  ررکم  تسا .  هدرک  تیاور 

 : عرف تسا .  هدناوخیم  ترضحنآ  ربق  دزن  ار  دوخ  ياهزامن  هتفریم و  ترایزب  ارارک  هدوب و  علطم  بوخ  ترضحنآ  ربق  رب  اذل  تسا ،  هتشگ 
نآ دزم  مه  راک و  مه  هچرگ  دـشابیمن  مارح  مه  نآ  دزم  تسین و  مارح  راک  نآ  دـنکب  ملاـظ  يارب  يراـک  یـسک  رگا  دـنا  هدومرف  ءاـهقف 
دنک هدافتسا  اهنآ  زا  جح  رفس  رد  ات  هدم  هیارک  نوراه  هب  ار  دوخ  نارتش  هک  تسنیا  ناوفـص  هب  ماما  شیامرف  هکیتروص  رد  تسا .  هورکم 

شیارب ایند  رما  دوشیم و  گنت  امش  نایعیش  زا  یکی  يزور  یهاگ  درک :  ضرع  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  يرگید  درم  زین  و  . 
دندومرف ترضح  دیئامرفیم ؟  هچ  دروم  نیا  رد  امش  دنک  حالصا  یغاب  ای  دنکب  يرهن  هک  دننکیم  توعد  ار  وا  هیما  ینب  دنکیم  ادیپ  تدش 

قرشم و نیب  هچنآ  ییزج -  لمع  نیا  يارب  هچ  رگا  مدنبب  نانآ  تهج  هب  ار  یکشم  رس  ای  منزب  نانآ  يارب  يا  هرگ  مرادن  تسود  هک  نم  : 
هب مه  دجسم  نامتخاس  رد  دندومرف :  بوقعی  نب  سنوی  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  يرگید  تیاور  رد  دنهدب .  نمب  تسملاع  برغم 
رد مالـسلا  مهیلع  ام  همئا  نوچ  باوج :  دراد ؟  شزاس  هنوگچ  هدـش  لقن  اهقف  زا  هک  یعرف  اب  تایاور  نیا  لا :  ؤس  دـینکن .  کـمک  اـهنآ 

ناشیارب دیهدن ،  هیارک  اهنآب  رتش  دندومرف  اذـل  دوب  هدـش  بضغ  ءافلخ  نیا  طسوت  اهنآ  قح  دنتـسیزیم و  سابع  ینب  هیما و  ینب  افلخ  نامز 
روج ملظ و  ءافلخ  هک  تسا  هدوب  مالـسلا  مهیلع  همئا  دندشیم  رت  يوق  اهنآ  هچ  ره  اریز  دینکن  حالـصا  ار  اهنآ  رهن  غاب و  دیزاسن و  دجـسم 
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نتـشادن تسود  ظفل  نیا  منزب  نانآ  يارب  يا  هرگ  مرادـن  تسود  دـندومرف  ترـضح  لبق  تیاور  رد  اذـل  دـندومنیم و  بصغ  ار  نانآ  قح 
هدروآ تسدـب  نانآ  هاگتـسد  زا  یتورث  لام و  هک  هیما  ینب  ناگدنـسیون  باتک و  زا  يدرم  اهنامز .  همه  رد  مهنآ  درادـن  تمرح  رب  تلالد 

هیما ینب  رگا  دندومرف :  ترضح  درک .  ضرع  ترـضح  تمدخ  ار  دوخ  راک  لام و  نایرج  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  دوب 
اهنآ تناعا  اهگنج  رد  دنک و  يروآ  عمج  ار  میانغ  دیسیونب و  ار  اهنآ  رتافد  تایلام و  تاج و  هلاوح  تاورب و  هک  دندرکیمن  ادیپ  ار  یسک 

(2  . ) دندرکیمن بضغ  ار  ام  قح  هنیآ  ره  دنک  ادتقا  اهنآ  هب  زامن  رد  دیامن و  ار 

اهتشون یپ 

لالب نب  یلع  میتفر ،  لیعامسا  نب  دمحم  ربق  رـس  رب  دیف  رد  لالب  نب  یلع  اب  هک  دیوگیم  يرعـشا  ییحی  دمحا  نب  دمحم  باتک 2) ص 42 
دور و دوخ  نم  ؤم  ردارب  ربق  دزن  سک  ره  دندومرف  هک  درک  تیاور  نم  يارب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  ربق  نیا  بحاص  هک  تفگ  نمب 

تیاور رد  ددرگ .  نمیا  تماـیق  زور  گرزب  سرت  ینعی  ربـکا  عزف  زا  دـناوخب  اـنلزنا  اـنا  هروـس  هبترم  تـفه  دراذـگ و  ربـق  رب  ار  شتـسود 
زا یکی  هک  تسا  دایز  دوشیم  ربکا  عزف  زا  ینمیا  ثعاـب  هک  ییاـهزیچ  هتبلا  دـناوخب .  ار  هروس  نیا  دنیـشنب و  هلبق  هب  ور  هک  هدـمآ  يرگید 
نب یلع  اب  يرعـشا  دمحا  نب  دمحم  هکنیا  نآ  دنامهف و  امب  ار  یمهم  رایـسب  بلطم  تیاور  نیا  دشابیم .  فرـشا  فجن  رد  ندش  نفد  اهنآ 

ناتـسود لیماف .  ردام و  ردپ و  ربق  هکنیا  اب  مدرم  ام  یلو  دـندناوخ  نآرق  وا  يارب  دـنتفر و  دوخ  نم  ؤم  ردارب  ربق  ترایز  هب  هنیدـم  زا  لالب 
هک تسنیمه  ام  یگدنز  یتخـس  دایز و  ياهیراتفرگ  للع  زا  یکی  میوریمن و  اهنآ  روبق  ترایزب  مه  لاس  هام و  رد  دـشابیم  نامـسرتسد  رد 

يارب تسا  نکمم  دـشاب و  نآرق  هدـنناوخ  يارب  تسا  نکمم  ربکا  عزف  زا  ینمیا  نیا  تروص  ره  رد  میا .  هدرک  شومارف  ار  دوخ  ناگدرم 
دیهـش خیـش  هک  مدید  يا  هعومجم  رد  نم  هک  دـیوگیم  یمق  ثدـحم  موحرم  دوشیم .  رهاظ  نینچ  تایاور  یـضعب  زا  هکنانچ  دـشاب  تیم 

دنـس هب  شدـجام  دـلاو  هک  منک  یم  لقن  ربق  نیا  بحاص  زا  دومرف  تفر و  همالع  هللا  تیآ  دـنزرف  نیققحملارخف  دوخ  داتـسا  ربق  تراـیزب 
دـناوخب و ار  ردـق  هروس  نآ ،  دزن  دـنک و  ترایز  ار  دوخ  نم  ؤم  ردارب  ربق  هک  ره  هک  درک  لقن  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  زا  دوخ 
هب لـصت  اـم  کـتمحر  نم  مهیلا  نکـسا  اـناوضر و  کـنم  مهدزو  مهحاورا  کـیلا  دـعاص  مهبونج و  نع  ضرـالا  فاـج  مهللا  دـیوگب : 

لامج باتک  رد  سوواط  نب  دیـس  دوش .  نمیا  ربکا  عزف  زا  تیم  هدـنناوخ و  ریدـق .  یـش ء  لـک  یلع  کـنا  مهتـشحو  سنوت  مهتدـحو و 
ور هک  وحن  نیاب  دننک  ترایز  دنور  ناگدرم  روبق  دزن  هک  تسنیا  مدرم  فیاظو  زا  یکی  هک  دنکیم  رکذ  هبنشجنپ  زور  لامعا  رد  عوبـسالا 

ۀمحر هیلا  نکسا  هتعور و  نما  هتشحو و  سنا  هتدحو و  لصو  هتبرغ  محرا  مهللا  دنیوگب :  هدراذگ  ربق  رب  ار  دوخ  تسد  دننیـشنب و  هلبق  هب 
سک ره  هک  تسا  تیاور  رد  دناوخب .  ار  انلزنا  انا  هروس  هبترم  تفه  سپـس  هالوتی .  ناک  نمب  هقحلاو  كاوس  نم  ۀـمحر  نع  اهب  ینغتـسی 
تیم نآ  يارب  ار  شباوث  دـنک  تدابع  ار  دـنوادخ  هک  دتـسرف  تیم  نآ  ربق  دزن  یکلم  یلاـعتقح  دـهد  ماـجنا  ینم  ؤم  ربق  دزن  ار  لـمع  نیا 
لخاد ار  يو  یلاعتقح  هکنیا  ات  دـنادرگ  عفد  وا  زا  ار  یـسرت  لوه و  ره  دـشاب و  وا  اب  کلم  نآ  دوش  ثوعبم  تمایق  زور  نوچ  دنـسیونب و 

زا دوشن و  لامیاپ  تاملک  نیا  هب  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  دمحم  لآ  دنلب  ماقم  هیماما و  ام  بهذم  لوصا  تسا  یهیدب  (3 دزاس .  تشهب 
صاخشا دوب .  هدش  لامیاپ  نونکات  دوب  یندش  لامیاپ  تاداریا  اهفرح و  نیاب  رگا  هچ  ددرگن .  هتساک  يزیچ  ناراوگرزب  نآ  دنمجرا  ماقم 

همادتسا دوب و  يزور  ود  دیسر  مه  رگا  دیسرن  یئاجب  ناشتسد  یلو  دنتفر  دنتفگ و  دمحم  لآ  تاماقم  هب  عجار  یتاملک  دندمآ و  يرایسب 
هدناوخ هفرشم  دهاشم  رد  بجر  هام  رد  هک  هیبجر  ترایز  رد  دزوسب  ششیر  دنک  فپ  سک  نآ  ره  دزورفرب  دزیا  هک  ار  یغارچ  تشادن . 

ام مکدنع  ضیرملا و  یفـشی  ضیهملا و  ربخی  مکبف  ضیوعتلا  مکیلع  ضیوفتلا و  مکیلا  امیف  مکلما  مکلماس و  انا  هک :  تسا  هدمآ  دوشیم 
تعافش و زا  تسا  هدرک  ضیوفت  دراذگاو و  امشب  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  منک  یم  وزرآ  لا و  ؤس  امش  زا  ینعی  ضیغت .  ام  ماحرالا و  داذرت 

مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  هرابرد  يرعاش  دیتسه .  هنجلا  رانلا و  میسق  امش  اریز  تشهب  هب  نداتسرف  ات  دئادش  رئاس  گرم و  تقو  رد  تناعا 
ای دومرف :  ینادمه  ثراح  هب  اذل  اذه و  يرذاذه  يذخ  دیوگ  لپ  يور  روک  یمد  شیدعا  سوسفا  ینیب و  شنایعیـش  رورـس  تسا :  هتفگ 
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دوب هدرپ  شقن  هک  ریش  نآ  لثم  دینک  هدنز  دیناریمب و  دیناوتیم  امش  هک  تسنیا  هب  هراشا  ضیوفتلا  مکیلا  خلا .  ینری  تمی  نم  نادمه  راح 
مالـسلا هیلع  رفعج  نب  یـسوم  هک  يواگ  نآ  لثم  ای  درب و  نیب  زا  دروخ و  نومءام  دزن  ار  درم  نآ  دومرف  رما  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  و 

هک يرگید  ياهراک  تسا و  دایز  رایـسب  اهنآ  تازجعم  هنومن  رد  هک  دندرک  هدنز  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  ییاه  هدرم  ریاس  ای  درک و  هدنز 
تـشهب هب  دیهاوخب  ار  هخک  ره  تسامـش  اب  تمایق  باسح  ینعی  نداد  ضوع  ضیوعتلا و  مکیلع  و  دـنکب .  دـناوت  یمن  یـسک  اهنآ  زا  ریغ 

زا ساـنلا  قـح  هب  عـجار  مه  هللا و  قـح  هب  عـجار  مه  تماـیق  يادرف  هک  تسا  دراو  باـب  نیا  رد  منهج ،  هب  دـیهاوخب  ار  هـک  ره  دـیربیم و 
لامعا ینعی  دهدیم  ار  مدرم  لامعا  ضوع  امـش  تیالو  هطـساو  هب  دنوادخ  هک  تسا  نکمم  مه  ینعم  نیا  دـننکیم .  تعافـش  ناشناتـسود 

ینعی هضرتفملا ،  ۀـعاطلا  لبقت  مکتالاومب  و  یناوخیم :  هعماج  تراـیز  رد  دـنهدیم ،  رجا  تیبلها  تبحم  تفرعم و  هزادـنا  هب  ار  صاخـشا 
هدروخ و دنویپ  هتـسکش  ناوختـسا  امـش  هطـساو  هب  ینعی  ضیهملا  ربجی  مکبف  دوشیم  هتفریذـپ  قلخ  هضیرف  تعاط  امـش  یتسود  تیالوب و 
ام ماحرالا و  دادزت  ام  مکدنع  و  دباییم .  افـش  ضیرم  امـش  هطـساو  هب  ضیرملا و  یفـشی  و  دوشیم .  عفد  عفر و  اهیتخـس  ددرگ و  یم  ملاس 

امب ماما  ملعب  هیانک  نیا  تسامش و  دزن  دوشیم ،  طقس  ای  هدش و  دلوتم  ملاس  ریخ ،  ای  دنامیم  ملاس  ردام  محر  رد  لفط  هکنیا  ملع  ضیغت و 
يادخ لوق  زا  مالـسلا  هیلع  نسحلاابا  ترـضح  زا  تفگ  هک  دنکیم  تیاور  فلخ  نب  نیـسح  زا  یـشایع  ۀـمایقلا  موی  یلا  نوکی  امب  ناک و 

نیبم باتک  یف  الا  سبای  بطر و ال  ضرءالا و ال  تاملظ  یف  ۀبح  اهملعی و ال  الا  ۀقرو  نم  طقست  ام  و  دیامرفیم :  هک  مدرک  لاوئس  یلاعت 
دوشیم و طقـس  حور  ندیمد  زا  دعب  تدالو و  زا  لبق  هک  یلفط  ینعی  ۀبح  دـتفایم و  ردام  محر  زا  لبق  هک  تسا  نینج  طقـس  هقرو  دومرف : 

باتک تسا و  لماک  وا  تقلخ  هک  یلفط  ینعی  سب  ای  هدشن و  مامت  وا  تقلخ  هک  يا  هفطن  ینعی  بطر  دوشیم و  طقس  حور  ندیمد  زا  دعب 
دراو يدایز  رابخا  رد  دنشابیم و  یهلا  مولع  ياه  هنیزخ  ناماما  ملعلا .  نازخ  و  یناوخیم :  هعماج  ترایز  رد  تساهنیا .  مامت  هب  ملاع  نیبم 
هدمی رحبلا  مالقا و  ةرجـش  نم  ضرالا  یف  نا  ول  و  دیامرفیم :  هیآ 27  نامقل  هروس  رد  دنوادخ  هللا .  ملع  نازخ  نحن  دـندومرف :  هک  هدـش 

راب تفه  اهایرد  بآ  هدـش و  ملق  ناگدنـسیون  فک  رد  نیمز  يور  تخرد  ره  رگا  و  ینعی :  هللا  تاملک  تدـفن  اـم  رحبا  ۀعبـس  هدـعب  نم 
هدیمهف ام  لیاضف  هک  میدنوادخ  تاملک  نامه  ام  دندومرف :  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  دـنامب .  مامتان  دـنوادخ  تاملک  شراگن  زاب  دـیآرب 
ترضح دیسرپ  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  زا  ار  تاملک  ینعم  مثکا  نب  ییحی  هک  هدمآ  یـسربط  جاجتحا  رد  درادن  تیاهن  دوشیمن و 

لآ بقانم  لئاضف و  ماقمب  یسک  دنوادخ  زا  ریغ  دوش  یم  مولعم  نیاربانب  یصقتست .  انلئاضف و ال  كردت  یتلا ال  تاملکلا  نحن  دندومرف : 
تیبرت ع )   ) قداص ماما  بتکم  رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  باحـصا  زا  هتـسدکی  هیفقاو :  شیادیپ  یگنوگچ  (4 درب .  دهاوخن  یپ  دـمحم 

تلاکو و هب  ار  اهنآ  ماما  دندش و  یم  رضاح  رـضحمنآ  رد  لاس  زا 35  شیب  دندش ،  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  مزالم  مه  دعب  دندوب و  هدش 
ماما و مهـس  سمخ و  لیبق  زا  یعرـش  تاهوجو  مه  دنیامن و  تیاده  تعیرـش  ماکحاب  ار  مدرم  مه  ات  داتـسرفیم  فارطاب  دوخ  یگدنیامن 

لاثم يارب  ددرگرب .  الکو  ناگدـنیامن و  نیا  لیوحت  دـسرب  ماـما  تسدـب  دنتـساوخیم  مدرم  هک  یفحت  ایادـه و  رگید و  تاقدـص  ةوکز و 
هزاجا ترـضح  زا  هک  دش  عمج  يو  دزن  هوجو  نیزا  يردق  هب  دوب  مق  رد  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  ترـضح  لیکو  هک  قاحـسا  نب  دـمحا 

نامز رد  تخاس .  دجسم  ناوتیم  تاهوجو  لوپ  اب  هک  دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  تخاس .  مق  رد  ار  ماما  دجسم  دزاسب و  يدجسم  ات  تفرگ 
اب ناگدنیامن  نیا  دومرفیم  مازعا  اجنآب  هدنیامن ي  لیکو و  اهروشک  اهرهش و  زا  کی  ره  ياضاقت  هب  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هک  نوراه 
 . دنا هتـشون  رفن  دصراهچ  ات  ار  اهنآ  دادعت  رابخا ،  بسح  رب  نیخروم  دـندش .  هجاوم  یمالـسا  کلامم  هعـسوت  اب  زین  ینید و  شبنج  کی 

دزن یملع  زکارمب  هتفرگ  ار  تاهوجو  دـیوگب و  مدرمب  ار  اهنآ  ياوتف  هک  دـنراد  یلیکو  يرهـش  ره  رد  گرزب  عجارم  هک  اـم  ناـمز  دـننام 
ورین و نیزا  نوراه  هک  دش  بجوم  ترضحنآ  ذوفن  هعسوت  مالسلا و  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  ماقم  تمظع  دتـسرفب  گرزب  عجارم 

عطق ماما  اب  ار  مدرم  طابترا  لماوع  تساوخ  هچ  ره  اریز  دوش  شحوتم  دیسریم  ع )   ) رفعج نب  یسوم  ترضح  رابردب  اسآ  لیس  هک  یتورث 
ای هن  بیرق  دنک  ریگتـسد  ار  متفه  ماما  ات  دمآ  هنیدمب  هک  لاس 179  ات  تسشن  تفالخب  هک  لاس 170  زا  وا  تسناوتن .  دهد  لیلقت  ای  دـنک 

ریگتسد هنیدم  رد  ار  ترـضحنآ  راچان  تخاس  فرـصنم  ترـضح  زا  ار  مدرم  ناوتیمن  دید  هرخالاب  ات  درک  تاشامم  نایرج  نیا  اب  لاس  هد 
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هک یماگنه  ات  دـندوب و  نادـنز  رد  ترـضح  هک  یتدـم  رد  دوش .  عطق  مدرم  اـب  ترـضح  هطبار  اـت  درک  ینادـنز  دروآ و  دادـغب  هب  هدومن 
هب دوب  هدـش  عمج  اهنآ  زا  یـضعب  دزن  هک  یهوجو  دـندش .  عقاو  ناحتما  ضرعم  رد  ترـضحنآ  ناگدـنیامن  زا  یعمج  دندیـسر  تداهـشب 

نایاپ رفعج  نب  یـسوم  دوجو  رد  تماما  دـنتفگ  دـندیرب و  ماما  زا  ار  دوخ  هطبار  مک  مک  دـش و  بلاغ  نانآ  رب  عمط  هک  دوب  داـیز  يردـق 
ار هدـیقع  نیا  هک  يدارفا  نیلوا  تسا .  هدوب  وا  لاـمک  وا  ندرم  دـنتفگ  مه  يو  گرمب  عـجار  تسین و  ماـما  یـسک  وا  زا  سپ  تفریذـپ و 
تفای و عویـش  اهنآ  راکفا  هک  جـیردت  هب  دـندوب .  یـسیع  نب  نامثع  يدـنق و  ناورم  نب  دایز  ینیاـطب و  هزمح  یبا  نب  یلع  دـنتخاس  رهاـظ 

تماما دـنتفگ  یم  اهنیا  رگا  هک  تساجنیا  مهم  بلطم  تسا .  هتفاـی  همتاـخ  رفعج  نب  یـسوم  هب  تماـما  هک  دـنتفگ  دـش  داـیز  ناشدادـعت 
ناورم نب  دایز  دزن  الثم  دنتـشادرب ؟  ناشدوخ  دـندادن و  شناـبحاص  هب  ار  اـهلوپ  ارچ  سپ  تسا  هتفاـی  همتاـخ  رفعج  نب  یـسوم  ترـضحب 

نب سنوی  تسا .  هدوـب  يداـیز  لوـپ  ناـمزنآ  رد  هوـجو  نیا  دوـب و  هدـش  عـمج  راـنید  رازه  یـس  هزمح  نب  یلع  دزن  راـنید و  رازه  داـتفه 
وا هب  دیاب  تسا  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  امـش  تقو  ماما  دنیوگیم :  طبریب  هیفقاو  هک  مدادیم  هجوت  مدرمب  نم  هک  دیوگیم  نمحرلادـبع 
هک میهدیم  رانید  رازه  هد  وت  هب  ام  تسیچ ؟  وت  راک  نیا  ببس  هک  دنداتسرف  ماغیپ  نم  يارب  هزمح  نب  یلع  ناورم و  نب  دایز  دینک ،  عوجر 

عدبلا ترهظ  اذا  هک :  هدیسر  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  ثیدح  نیا  متفگ  ینکن .  یفرعم  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضحب  ار  مدرم  يوش و  تکاس 
نب دایز  دـیوگیم  داشرا  رد  دـیفم  خیـش  هللا .  تنعل  هیلعف  رگید  تایاور  ربانب  نامیالا و  رون  بلـس  لعفی  مل  ناف  هملع  رهطی  نا  ملاعلا  یلعف 

قثوم و شراـتفگ  هدرک و  لـقن  وا  زا  ار  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  تماـما  صن  تیاور  هدوب و  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  صاوخ  زا  ناورم 
لام يادف  ار  دوخ  لئاضف  همه  دروخ و  ار  ایند  لام  بیرف  راک  رخآ  رد  درف  نیمه  هک  بجعللای  اما  تسا  هدوب  یکاپ  هعیـش  هیقف و  عرواب و 
نب نامثع  هک  دـسیون  یم  یـسلجم  همالع  درک .  راکنا  یفخم و  ار  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  لاوما  دـش و  ماما  رکنم  دومن و  ایند  لانم  و 

هچنآ هک  دنداتسرف  ماغیپ  وا  يارب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دوب .  يو  دزن  زینک  جنپ  رانید و  رازه  یس  رصم و  رد  ماما  هدنیامن  یسلاور  یـسیع 
دیوگب هک  ره  تسمئاـق و  هدـنز و  هدرمن و  تردـپ  هک  داد  باوج  وا  مشاـبیم .  مردـپ  ینامـسآ  ثراو  نم  هک  تسرفب  تست  دزن  مردـپ  زا 
تخـس متفه  ماما  رب  نوراـه  نوچ  هک  دـسیونیم  نینچ  تاور  تاـقث  دزن  رد  ار  لاوما  زکرمت  تلع  قودـص  خیـش  تسا .  نید  لـطبم  هدرم 

نب یـسوم  يارب  يدایز  لاوما  هک  دـندادیم  ربخ  يو  هب  ناسوساج  ناـسرزاب و  تشاد و  رظن  تحت  ار  ترـضحنآ  یگدـنز  ماـمت  تفرگ و 
يالکو دزن  دوب  يولع  تاداس  قح  هک  لام  نیا  دومرف  روتـسد  دوبن  ایند  لام  عمج  ماقم  رد  هک  ترـضح  اذل  دنروآیم ،  مالـسلا  هیلع  رفعج 
ترضح نانمشد  نوراه و  نایرابرد  ات  دنرادب  موتکم  ار  رس  نیا  دنناسرب و  قحتسم  صاخشاب  دنهد  روتسد  ترضح  دوخ  هک  دنامب  ناشیا 

ناحبس دندومرف :  ترضح  دندیـسرپ .  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  هیفقاو  دیاقع  هب  عجار  دنیامنن .  تیاعـس  نوراه  دزن  دنوشن و  هجوتم 
یسوم هک  ملاع  يادخب  مسق  دشاب ،  هدرمن  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  هک  دوشیم  روطچ  تفر  ایند  زا  دوب  لوا  لقع  هک  ادخ  ربمغیپ  هللا 
یـضعب مداد .  رهوش  ار  وا  نازینک  هدرک و  میـسقت  منارهاوخ  ناردارب و  نیب  ار  وا  هکرت  لاوما و  نم  درک .  تلحر  هیلع  هللا  مالـس  رفعج  نب 

 : تفگ هک  دوب  وا  دزن  رانید  رازه  هد  هک  جارس  رشب  یبا  نب  دمحا  هلمج  زا  دنتشگرب  دندرک و  هبوت  هدش ،  نامیـشپ  دوخ  لمع  زا  هیفقاو  زا 
ار اـهلوپ  نیا  نونکا  یلو  تسا  هدرمن  ماـما  متفگ  مدادـن و  شا  هثرو  هب  ار  لوپ  نیا  نم  دوـمن  تلحر  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نوـچ 

هیفقاو يراب  دـنریذپب .  ارم  هبوت  ترـضحنآ  دـیئوگب  دـیهد و  تاجن  منهج  شتآ  زا  ارم  دـیناسرب و  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضحب  دـیریگب و 
تمدخ يا  همان  يریبز  هللادبع  نب  یلع  دندومن  رد  هب  هار  زا  ار  یقلخ  دـندرک و  راکنا  ار  ینامـسآ  تقیقح  کی  هدروخ  ار  ایند  لام  بیرف 

فقاو رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  رب  هک  سکنآ  دـندومرف  ترـضح  دنتـسه ؟  یلاح  هچ  رد  هیفقاو  هک  تشون  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
ترـضح زا  ناذاش  نب  لضف  تسا .  یهاگیاج  دـب  اجنآ  تسا و  منهج  رد  شیاـج  دریمب  لاـحنآ  رد  رگا  هداـتفا و  رودـب  قح  هار  زا  ددرگ 

یـشیکدب رفک و  هقدنز و  رد  دننکیم و  تسیز  یناریح  ینادرگرـس و  رد  اهنآ  دندومرف  هک  دـنکیم  لقن  هیفقاو  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  اضر 
هقرف زا  لقن  دنیامن  فقوت  یسوم  مدنزرف  تماما  رد  هک  دنتسه  ییاهنآ  مدرم  نیرترورش  دندومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  درم .  دنهاوخ 

 . هحفص 207 ج 2  هیفقاو -  هب  عجار  يزاریش  هیجان 
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مود سلجم 

حیضوت

ترایز نیا  ندناوخ  تیفیک  رد  مالعا  ءاملع  اذل  دسریم  رظنب  فالتخا  دش  لقن  اروشاع  ترایز  ندناوخ  هرابرد  هک  یتیاور  دـنچ  رد  نوچ 
 . دنا هداد  لامتحا  دنچ 

لوا لامتحا 

دـیامنب و مالـس  هدرک  ترـضحنآ  ربق  فرطب  هراشا  تسد  اب  دور و  ارحـص  ای  دوخ  هناخ  ماب  تشپ  هب  هک  تسا  هبقع  نب  حـلاص  تیاور  رد 
ریبکت نتفگ  زا  دعب  ار  لمع  نیا  دومرف  ترـضح  هک  دراد  همقلع  تیاور  رد  دناوخب .  زامن  تعکر  ود  ترـضح  نآ  نالتاق  رب  نعل  زا  دـعب 

زرط هک  دوشیم  مولعم  نیاربانب  دندومرف .  میلعت  يو  هب  ار  اروشاع  ترایز  مه  ترضح  دومن و  اعد  بلط  ترـضحنآ  زا  همقلع  هدب و  ماجنا 
ریبکت دـص  ترایز  زا  لبق  هک  دـنا  هداد  روتـسد  رگید  ترایز  رد  نوچ  دـیوگب و  ریبکت  لوا  هک  تسا  وحن  نیاب  اروشاع  تراـیز  ندـناوخ 

نعل زا  دعب  دیوگب و  ریبکت  هبترم  دص  اروشاع  ترایز  زا  لبق  سپ  تسا .  هدوب  هبترم  دص  ریبکت  نتفگ  زا  دارم  هک  دوشیم  مولعم  دـنیوگب ، 
هچ رگ  دـناوخب .  مه  ار  نآ  رخآ  زامن  تعکر  ود  نآ  هدجـس  زا  دـعب  هدـناوخ و  ار  اروشاع  ترایز  دـعب  دـناوخب  زامن  تعکر  ود  مالـس  و 
هیلا یم  ؤت  نا  دعب  نیعکارلا  تیلص  تنا  اذا  همقلع  ای  دندومرف :  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  لوق  زا  دارم  میئوگب  همقلع  تیاور  رد  هک  تسنکمم 
سپ دوش .  هدناوخ  ار  اروشاع  ترایز  نامه  ربق  هب  ءامیا  هراشا و  رد  هک  دـشاب  نیا  لوقلا .  اذـه  ریبکتلا  دـعب  نم  هیلا  ءامیالا  لقف  مالـسلاب 

ناـمه ریبکت  زا  دـعب  ینعی  دوشیم .  هدـناوخ  اروشاـع  تراـیز  زا  دـعب  هک  تسا  رخآ  زاـمن  تعکر  ود  ناـمه  لوا  زاـمن  تعکر  ود  زا  دارم 
رتهب و لوا  هقیرط  نکل  دـناوخب  ترایز  زامن  تعکر  ود  هدجـس  رکذ  ضح و  مهللا  مالـس و  نعل و  زا  دـعب  دـناوخب و  ار  اروشاـع  تراـیز 
 ، میتسناد انمـض  درادـن .  یعنام  دوشن  لمع  نآب  رگا  سپ  نآ  وزج  هن  تسا و  ترایز  بادآ  زا  هناخ  ماـب  اـی  ارحـصب و  نتفر  تسا .  طوحا 

ترایز زا  سپ  هک  همقلع  اعد  نیا  دـندومرف و  میلعت  يو  هب  ترـضح  هک  تسا  اروشاع  ترایز  نامه  هتـساوخ  ماما  زا  همقلع  زا  هک  ییاعد 
 . تسا هدش  هداد  تبسن  همقلع  هب  تهج  نودب  تسا و  ناوفص  نآ  يوار  هکلب  تسین  همقلع  هب  طوبرم  دنناوخیم  اروشاع 

مود لامتحا 

موحرم ار  لامتحا  نیا  زامن .  زا  دـعب  رابکی  زامن و  زا  لبق  رابکی  دوش .  هدـناوخ  هبترم  ود  نآ  ءازجا  مامت  اب  اـعد ،  تراـیز و  هک  تسا  نیا 
هک دوشیم  هدافتسا  ثیدح  زا  هچ  تسا  هتسناد  قباس  ءزامن  زا  دعب  ءامیا  هک  دشاب  نیا  شهج  ایوگ و  تسا و  هداد  راونالاراحب  رد  یـسلجم 

 . دناوخ ار  ترایز  نیا  دیاب  ءامیا  لاح  رد 

موس لامتحا 

دور ارحص  هب  ای  مابرب  لوا  هک  تسنیا  نآ  لصاح  هدومن و  لقن  هیفاولا  ۀنج  باتک  رد  یمعفک  میهاربا  خیش  ثدحم  لضاف  هک  تسیلامتحا 
هب لوغشم  هدرک  زامن  تعکر  ود  دعب  دیامن و  هغلابم  راک  نیا  رد  دنک و  نیرفن  نعل و  ار  ترضحنآ  نالتاق  دیامن و  ترـضحنآ  رب  مالـس  و 

هتفگ ریبکت  هبترم  دـص  هاگنآ  دـنیوگب .  رگیدـکی  هب  خـلا -  انروجا  هللا  مظعا  تیزعت -  ياعد  دـنک و  اپرب  يرادازع  هناخ  رد  دوش و  هحون 
نیب هک  تسنآ  لامتحا  نیا  هجو  دـناوخب .  ار  ناوفـص  ياعد  زامن  تعکر  ود  زا  دـعب  دروآ و  هدجـس  ياعد  اب  ار  ترایز  دوش ،  ربق  هجوتم 

هن تسا .  هدرک  يرگید  ترایز  شهاوخ  رود  زا  ترایز  زا  دـعب  هکنیا  رب  هدرک  لمح  ار  همقلع  مالک  هدرک و  عمج  ثیدـح  لیذ  ردـص و 
 . . . مویلا کلذ  هب  اوعدا  اعد  ینملع  هتفگ :  هک  تسوا  لوق  مهوت  نیا  ءادبم  دشاب .  هتساوخ  ترایز  يارب  ییاعد  هکنیا 
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مراهچ لامتحا 

تسا روکذم  یمق  ثدحم  حیتافم  یسلجم و  رئازلا  ۀفحت  رد  هک  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هقلطم  ترایز  زا  مشش  ترایز  لوا  هک  تسنیا 
 . دنک ضرع  ترضح  نآ  هب  یمالس  لقاال  ای  ترضحنآ و  زا  يرگید  ترایز  ای  دناوخب و  تسا  هللا  لوسر  ای  کیلع  مالسلا  نآ ،  عورـش  و 

سپ ترایز  زامن  تعکر  شش  دوش -  هدناوخ  ترایز  نیمه  تسا  رتهب  هک  دناوخ -  ار  مشش  ترایز  رگا  نینم  ؤملاریما  ای  کیلع  مالـسلا 
ود هاگنآ  اروشاع و  ترایز  هتفگ  ریبکت  دـعب  دروآ و  اـجب  تراـیز  زاـمن  تعکر  ود  دـناوخ  ار  مشـش  تراـیز  ریغ  رگا  دروآ و  اـجب  نآ  زا 

ندناوخ زرط  نیرتهب  هک  تسناد  دیاب  دناوخب .  دشاب  ناوفص  ياعد  نامه  هک  همقلع  ياعد  مهنآ  زا  سپ  دناوخب و  ار  ترایز  زامن  تعکر 
ناوفـص تیاور  رد  اریز  تسا .  هدـش  نآ  رد  مامت  طایتحا  تیاعر  هک  هوجو  مامت  نیب  تسا  یعمج  هجو  تسا و  مق  نیمه  اروشاع  ترایز 
فرطب ار  دوخ  يور  ترایز  ندش  مامت  زا  دعب  دناوخ و  ار  مشش  ترایز  نامه  دمآ  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترایزب  نوچ  هک  دش  رکذ 
میدمآ اجنیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  اب  هک  تفگ  دعب  دناوخ و  نآ  ياعد  زامن و  اب  ار  اروشاع  ترایز  دومن و  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق 

ناوخب و ار  اعد  نیا  نک و  طبـض  ار  تراـیز  نیا  ناوفـص  يا  هک  دـندومرف  دـندناوخ و  اـعد  زاـمن و  هدرک و  تراـیز  هنوگنیا  ترـضح  و 
ترایز نینچ  ار  ناشیا  هک  ره  ادـخ  رب  منماض  نم  هک  نک  ترایز  وحن  نیاب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نینم و  ؤملاریما  ترـضح  هشیمه 

هللا هلعجال  هللا و  امکعدوتـسا  دیامرفیم . . . :  هک  تساروشاع  ترایز  زا  دعب  ياعد  دوخ  زا  یترابع  هجو  نیا  رگید  دی  ؤم  خـلا . . .  دـنک . 
لیللا لصتا  ام  لصتم  امکیلع  یمالس  يدیس و  ای  هللادبع  ابا  ای  تنا  يالوم و  نینم و  ؤملاریما  ای  يدیـس  ای  تفرـصنا  امکیلا  ینم  دهعلا  رخا 

هب دروآ و  اجب  تسـشن  کی  رد  لمع  مامت  هک  تسا  نآ  هلدا  رهاظ  یـضتقم  هدـئاف  امکنع . . .  بوجحم  ریغ  امکیلا  کلذ  لصاو  راهنلا  و 
هکنانچ درادن  يررـض  لمع  نیب  رد  نتفر  هار  ای  ندز  فرح  ای  اهراک  یـضعب  ارهاظ  یلو  دتفین  يا  هلـصاف  چـیه  لمع  يانثا  رد  هک  يروط 

دراد ترایز  رد  هچ  رگا  دناوخب  بش  رد  ار  اروشاع  ترایز  هک  تسا  زیاج  زین  دیوگب .  زور  رد  جیردتب  ار  مالس  نعل و  هبترم  دص  دناوتیم 
اذا دندومرف :  ترـضح  هک  دش  رکذ  ناوفـص  ثیدـح  رد  اریز  درادـن  زور  هب  صاصتخا  یلو  ۀـیما  ینب  هب  تکربت  مویلا  اذـه  نا  مهللا  هک : 

اروشاع زور  هب  صاصتخا  اروشاع  ترایز  همقلع  ربخ  رد  هچ  رگا  زین  تسنامز .  مومع  رد  صن  ماما  شیامرف  هک  خـلا  ۀـجاح  کـل  ثدـح 
مامت هک  دروآ  اجب  یناوخب  ترایز  نیاب  زور  ره  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یناوتب  رگا  هدومرف  ماما  هک  هدمآ  ناوفـص  ربخ  رد  یلو  دراد 

زین ناوخب .  ار  تراـیز  نیا  ترمع  زور  ره  یناوتب  رگا  هک  تسا  هدـمآ  ةراـیزلا  لـماک  تراـبع  رد  هکلب  دوب .  دـهاوخ  وت  يارب  اـهباوث  نیا 
یتجاح يارب و  هاگ  ره  دومرف  ناوفـص  ربخ  لیذ  رد  تسا و  برجم  رایـسب  اروشاع  ترایز  ندـناوخ  مهم ،  روما  تاجاح و  ندـمآرب  يارب 

ندمآرب يارب  ءاملع  دوشیم .  هدروآرب  هک  نک  لاوئس  دنوادخ  زا  ار  دوخ  تجاح  یـشاب و  هک  اجک  ره  هب  ناوخب  ار  ترایز  نیا  دیآ  شیپ 
هدشن دراو  زور  لهچ  تیاور  رد  هچ  رگ  دنا ،  هتسناد  برجم  رایـسب  نیعم  تعاس  رد  ار  اروشاع  ترایز  ندناوخ  یپایپ  زور  لهچ  تاجاح 

 . تسا هدومن  تباث  ار  بلطمنیا  هبرجت  یلو 

اروشاع ترایز  عوضوم  رد  یتشر  دیس  تیاکح 

رد تفگ  هک  دـنکیم  لقن  تشر ،  نکاس  رجات  یتشر ،  مشاه  دیـس  دـنزرف  دمحادیـس  حـلاص  یقت  زا  بقاث  مجن  باتک  رد  يرون  ثدـحم 
مانب فورعم  راجت  زا  یکی  هناخ  رد  اجنآ  مدـمآ ،  زیربت  هب  تشر  زا  ادـخ  هناخ  ترایز  جـح و  ءادا  وا  يارب  داتـشه  تسیود و  رازه و  لاس 

هلفاق و رادولج  هک  یمان  رابج  جاح  هکنآ  ات  مهد  همادا  ار  رفـس  هنوگچ  هک  مدوب  ریحتم  دوبن  يا  هلفاق  نوچ  مدومن .  لزنم  یلع  رفـص  جاح 
لزنمب مدومن  تکرح  مدرک و  هیارک  وا  زا  یلام  مهنم  دنک  تکرح  ( 3  ) نزوبارط يوسب  هک  تشادرب  يا  هراجتلا  لام  دوب  ناهفصا  هدس  زا 

جاح يرگید  شورف و  هجح  يزیربت  رقاب  الم  جاح  یکی  دـندش .  قحلم  نمب  یلع  رفـص  جاـح  صیرحت  هب  رگید  رفن  هس  میدیـسر  هک  لوا 
میدش نزوبارط  اجنآ  زا  میدیسر و  ( 4  ) مورلا ۀنزرا  هب  ات  میدرک  تکرح  قافتاب  سپ  دوب .  یلع  جاح  يرگید  يزیربت و  رجات  نیـسح  دیس 
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رتدوز يردق  يردق  تسفوخم  میراد  شیپ  رد  هک  لزنم  نیا  هک  دـمآ  ام  دزن  رادولج  رابج  یجاح  رهـش  ود  نیا  نیب  ام  لزانم  زا  یکی  رد  . 
هدنام حبـصب  تعاس  هس  ای  مین  تعاس و  ود  ابیرقت  ام  میدوب  بقع  هلفاق  زا  ابلاغ  ام  لزانم  ریاس  رد  نوچ  دیـشاب  هلفاق  هارمه  هب  هک  دینک  راب 

اقفر زا  کی  ره  هک  يروطب  تفرگ  ندـیراب  فرب  دـش و  کیرات  اوه  هک  میدوب  هدـش  رود  لزنم  زا  عبر  هس  ای  مین  هزادـناب  میدرک  تکرح 
هدایپ دوخ  بسا  زا  سپ  مدنام .  اهنت  نم  دـنتفر و  اهنآ  هکنآ  ات  دـشن  نکمم  مسرب  اهنآب  مدرک  هچ  ره  دـندنار  دـنت  هدـناشوپ و  ار  دوخ  رس 
باتفآ اب  منامب  ناکم  نیمه  رد  هک  متفرگ  میمصت  متشگ و  برطضم  متشاد  دوخ  اب  ناموت  دصشش  غلبم  نوچ  متسشن و  هار  رانک  رد  مدش 

نآ رد  هک  مدید  یغاب  دوخ  لباقم  رد  هاگان  موش .  قحلم  هلفاق  هب  مردارب و  ظفحتسم  دنچ  هدرک  تعجارم  یلبق  لزنمب  سپـس  دنک و  عولط 
ضرع یتسیک ؟  وت  دومرف  داتـسیا .  یمک  هلـصاف  رد  دـمآ و  نم  شیپ  دزیرب .  اهنآ  فرب  هک  دزیم  ناتخرد  رب  هتفرگ  تسدـب  لـیب  یناـبغاب 

 . ینک ادیپ  ار  هار  ات  ناوخب  بش  زامن  دومرف  یـسراف  نابزب  منادـیمن  مه  ار  هار  ما و  هدـنام  نابایب  نیا  رد  اهنت  دـنا و  هتفر  نم  ياقفر  مدرک 
ترایز دومرف  منادـیمن  ار  هار  مسق  ادـخب  متفگ  یتفرن ؟  دومرف  دـمآ و  زاب  دـجهت  زا  غارف  زا  دـعب  مدـش .  بش  زامن  ندـناوخ  لوغـشم  نم 

دمآ و زاب  مدناوخ  ظفح  زا  ار  هعماج  ترایز  مداتـسیا و  یلو  مرادـن  ظفح  زا  مه  نالا  متـسنادیمن و  ظفح  زا  ار  هعماج  نم  ناوخب .  هعماج 
ات متـسنادیمن و  ظفح  زا  ار  اروشاع  نم  ناوخب  اروشاع  ترایز  دومرف  منادـیمن .  ار  هار  متفگ  تفرگ و  ما  هیرگ  راـیتخا  یب  یتفرن ؟  دومرف 

دومرف دش ،  حبص  ات  متفرن  متفگ  یتفرن  دومرف  دمآ و  زاب  مدناوخ .  ظفح  زا  همقلع  ياعد  مالس و  نعل و  اب  اجنآ  رد  یلو  متـسین  مه  نونک 
راوس وش .  راوس  غالا  رب  نم  فیدر  هب  دومرف  تفرگ و  شودـب  ار  دوخ  لیب  دـش .  راوس  یغالا  رب  تفر و  مناسریم  هلفاـق  هب  ار  وت  ـالاح  نم 
بسا نانع  پچ و  شودب  ار  لیب  مداد  هدب .  نم  هب  ار  بسا  يولج  دومرف  دومنن  تکرح  درکن و  نیکمت  مدیـشک  ار  دوخ  بسا  نانع  مدش 

امـش دومرف :  تشاذـگ و  نم  يوناز  رب  ار  دوخ  تسد  سپ  درک  تعباتم  نیکمت  تیاهن  رد  بسا  داتفا و  هار  هب  تفرگ و  تسار  تسدـب  ار 
 . اروشاع اروشاع ،  اروشاع ،  دـیناوخ ؟  یمن  اروشاع  ارچ  دومرف  زاب  هلفان .  هلفان ،  هلفاـن ،  دومرف :  هبترم  هس  دـیناوخ و  یمن  بش  زاـمن  ارچ 
هک دنتـسه  وت  ياقفر  اهنیا  دومرف  نمب  لاح  نامه  رد  هعماج .  هعماج ،  هعماـج ،  دومرف :  هبترم  هس  دـیناوخ ؟  یمن  هعماـج  ارچ  دومرف  دـعب 
وا متـسناوتن .  مدش ،  دوخ  بسا  راوس  هک  مدش  هدایپ  غالا  زا  نم  دنتـسه .  نتفرگ  وضو  لوغـشم  حبـص  زامن  يارب  هدمآ  دورف  بآ  رهن  بل 
هچ صخـش  نیا  هک  مداتفا  لاـیخب  ماـگنه  نآ  رد  دـینادرگرب .  اـقفر  يوسب  درک و  بسا  راوس  ارم  درب ،  ورف  فرب  رد  ار  لـیب  دـش و  هداـیپ 
 . دـش یمن  تفای  دودـحنآ  رد  يوسیع  زج  ابلاغ  یبهذـم  یکرت و  زج  یناـبز  هکیتروص  رد  دزیم ؟  فرح  یـسراف  ناـبز  هب  هک  دوب  یـسک 

دوخ ياقفر  هب  متفاین و  وا  زا  يرثا  مدـیدن و  ار  يدـحا  مدرک و  هاگن  دوخ  رـس  تشپ  سپ  دـیناسر ؟  میاقفر  هب  تعرـس  نیا  اب  ارم  هنوگچ 
ناراـی زا  املـسم  یلو  دـنا  هدوب  مالـسلا  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  دـص  رد  دـص  صخـش  نیا  هک  تفگ  ناوت  یمن  هچ  رگا  مدـش .  قـحلم 

 . دوب دهاوخ  ماما  هتفگ  دننام  مه  وا  هتفگ  هک  هدوب  ترضحنآ 

اروشاع ترایز  رد  يدزی  یلعدمحم  جاح  تیاکح 

جاح دنکیم .  لقن  یتیاکح  دوب  دزی  رد  یحلاص  لضاف  درم  هک  يدزی  یلعدمحم  جاح  نیدلا  ۀـقث  زا  مالـسلاراد  باتک  رد  يرون  ثدـحم 
هربقم نیا  دربیم  رـس  هب  دننوفدم  نآ  رد  احلـص  زا  یتعامج  هک  يا  هربقم  رد  اهبـش  دوب و  دوخ  یترخآ  ياهراک  لوغـشم  امئاد  یلعدـمحم 

گرزب هکنآ  ات  دـنتفریم  ملعم  کیدزن  دـندوب و  مه  اب  یکدوک  زا  هک  تشاد  يا  هیاسمه  تسا .  فورعم  رازم  هب  هک  دوب  دزی  رهـش  جراخ 
درک یم  هتوتیب  نآ  رد  اهبـش  يو  حـلاص  تسود  هک  ییاج  نامه  کیدزن  ار  وا  درم  هکنآ  زا  سپ  تفرگ  شیپ  يراـشع  لغـش  وا  دـندش و 

تفر و وا  دزن  تسا  ییوکین  تئیه  رد  هک  دـید  باوخ  رد  ار  وا  یلعدـمحم  جاح  هک  دوب  هتـشذگن  وا  توف  زا  یهاـم  کـی  دـندرک .  نفد 
یتخس باذع  یـضتقم  مه  وت  لغـش  دور .  وا  هرابرد  یکین  لامتحا  هک  یتسین  یناسک  زا  وت  منادیم .  ار  وت  راک  ياهتنم  ءادبم و  نم  تفگ 
هجوز هک  زورید  ات  مدوب  یتخس  باذع  راتفرگ  نم  ییوگیم .  هک  تسا  روط  نیمه  تفگ  يدیـسر ؟  ماقم  نیا  هب  تلمع  مادک  هب  سپ  دوب 

ترضح وا  تافو  بش  رد  دوب .  رود  وا  زا  رتم  دص  هب  کیدزن  هک  درک  یعضوم  هب  هراشا  دندرک -  نفد  ناکمنیا  رد  رگنهآ  فرشا  داتـسا 
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رد دش و  وکین  ام  تلاح  دوش و  عفر  هربقم  نیزا  باذع  هک  دـندومرف  رما  موس  هبترم  رد  دـندمآ و  يو  ترایزب  هبترم  هس  ع )   ) نیـسح ماما 
وجتسج هب  نارگنهآ  رازاب  رد  متخانش  یمن  ار  رگنهآ  صخـش  نآ  مدوب  ریحتم  هکیلاح  رد  مدش  رادیب  باوخ  زا  میداتفا .  تمعن  تعـسو و 
عـضوم نامه  ناکم  نالف  رد  ار  وا  درک و  توف  زورید  متـشاد ،  يرآ  تفگ  یتشاد ؟  يا  هجوز  ایآ  مدیـسرپ  مدرک .  ادیپ  ار  وا  متخادرپ و 

هن تفگ  درکیم  وا  بئاصم  رکذ  متفگ  هن .  تفگ :  دوب ؟  هتفر  مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  ترضح  ترایزب  ایآ  مدیسرپ  مدرک .  نفد  درب  مان  ار 
ترایز رب  تبظاوم  طقف  وا  تفگ  مدرک و  لـقن  ار  دوخ  باوخ  یهاوخیم ؟  هچ  دیـسرپ  هاـگنآ  هن .  تفگ  تشاد  يرادازع  سلجم  متفگ  . 

 . تشاد اروشاع 

اروشاع ترایز  زا  یتمارک 

هک دنکیم  لقن  يدزی  يرئاح  میرکلادبع  خیش  جاح  ياقآ  هللا  ۀیآ  موحرم  زا  مالکلا  رجی  مالکلا  باتک  رد  یناجنز  دمحا  دیـس  جاح  ياقآ 
تمدـخ رد  ماب  تشپ  يور  یبش  ارماس  رد  یجلگنـس  دومحم  دیـس  اقآ  يزاریـش و  يازریم  هدازاقآ  اقآ ،  یلع  ازریماقآ  ياـقآ  نم و  دومرف 

فیرـشت یکراشف  دمحمدیـس  ياـقآ  موحرم  اـم  گرزب  داتـسا  سرد  اـنثا  رد  میدـناوخیم  سرد  يزاریـش  یقتدـمحم  ازریم  ياـقآ  موحرم 
بلقنم هنوگنیا  ار  ناشیا  قارع  رد  اب  زورب و  ربخ  ندینـش  دش  مولعم  دوب ،  ادیپ  شا  هرـشب  رد  ضابقنا  یگتفرگ و  راثآ  هکیلاح  رد  دندروآ 

نز و مامت  هب  نم  دومرف  یلب .  میدرک  ضرع  دـینادیم ؟  لداع  دومرف  یلب .  میدرک  ضرع  دـینادیم ؟  دـهتجم  ارم  امـش  دومرف  تسا .  هدرک 
مالس نامز  ماما  دج  ام  هدلاو  نوتاخ  سجرن  تباین  هب  ار  اروشاع  ترایز  زا  هرقف  کی  ناشیا  زا  کی  ره  هک  منکیم  مکح  ارماس  هعیـش  درم 
میقم نایعیـش  ادخ  هک  دهاوخب  ملاع  دنوادخ  زا  ترـضحنآ  هک  دنهد  رارق  عیفـش  شراوگرزب  دنزرف  دزن  ار  هردخم  نآ  دنناوخب و  هیلع  هللا 

ترایز هدرک  تعاطا  ار  مکح  ارماس  میقم  نایعیـش  همه  میب  سرت و  زا  دیدرگ  رداص  مکح  نیا  هکنیمه  دـهد .  تاجن  الب  نیا  زا  ار  ارماس 
فلت هعیـش  ریغ  زا  رفن  هدزناـپ  دودـح  زور  ره  هکیتروص  رد  دـشن  فلت  ارماـس  رد  رفنکی  هجیتن  رد  دـندناوخ  روتـسد  ناـمه  هب  ار  اروشاـع 

 . دندشیم

مالس هچخیرات  موس :  سلجم 

همدقم

اب هک  دوب  نیا  دوهی  تلم  مسر  الثم  دنا .  هدومنیم  ارجا  رگیدـکی  تاقالم  ماگنه  هک  دـنا  هتـشاد  یموسر  بادآ و  مالـسا و  یتلم  موق و  ره 
مخ قباس  ياهمجع  ناربگ و  دـنرادیم ،  رب  هالک  نامزنیا  رد  هکنانچ  دـندراذگیم  ناهد  رب  تسد  يراـصن  تلم  دـندرکیم .  هراـشا  تشگنا 

 : دیوگیم برعلا  ناسل  رد  درادب .  هدنز  ارت  ادخ  ینعی  دربیم  راک  هب  ار  هللا  كایح  هملک  مالـسا  زا  لبق  برع  دـندرکیم .  میظعت  دـندشیم و 
تمالع مالـس  نیا  مکیلع و  مالـس  دنتفگ  یم  ای  ریخب و  حبـص  ینعی  احابـص  معنا  هک  دندادیم ،  تیحت  رگیدـکی  هب  تیلهاج  نامز  بارعا 

 . دینک مالس  ءاشفا  هک  داد  روتسد  مالسا  میرادن  گنج  مه  اب  ام  هک  ینعم  نیاب  دوب  تملاسم 

نآرق رد  مالس 

ار وا  شیومع  نکن  یتسرپ  تب  ومع  هک  دـنکیم  وگتفگ  رزآ  شیومع  اب  هک  اـجنآ  هدرک  لـقن  میهاربا  لوق  زا  نآرق  رد  ار  مالـس  دـنوادخ 
هنرگ منک و  راسگنـس  ار  وت  ینامب  دوخ  فرح  رب  ینک و  ییانتعا  یب  ام  نایادخ  هب  يرادن و  رب  دوخ  يادخ  زا  تسد  رگا  هک  درک  دـیدهت 

میهاربا هک  تسناد  رذآ  نوچ  منکیم و  عادو  ار  وت  ینعی  وـت  رب  مالـس  کـیلع ،  مالـس  تفگ  باوـج  رد  میهاربا  شاـب .  رود  نم  زا  اـهلاس 
شزرمآ وت  رب  ادخ  زا  نم  ایفح .  یب  ناک  هنا  یبر  کل  رفغتساس  تفگ :  میهاربا  تخاس .  نمیا  ار  وا  هدش و  نامیشپ  دوخ  راتفگ  زا  دوریم 
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دزن نآ  لاثما  جح و  لثم  میهاربا  فینح  نید  زا  مالس  مسر  هک  تسا  نیا  رب  دهاش  بلطم  نیا  تسا .  نابرهم  نم  قح  رد  رایـسب  وا  مبلطیم 
دیامرف یم  ربمغیپ  هب  باطخ  نآرق  رد  دننک .  مالـس  دنـسریم  مهب  رفن  ود  هاگ  ره  هک  داد  رارق  تنـس  ار  نآ  دنوادخ  دوب ،  هدـنامیقاب  برع 

هب هک  نانآ  هاگ  ره  ۀمحرلا ،  هسفن  یلع  مکبر  بتک  مکیلع  مالـس  لقف  انتایاب  نونم  ؤی  نیذلا  کئاج  اذا  و  دـیامرف :  مالـس  نینم  ؤم  هب  هک 
همه رب  مالس  هب  رما  ار  ترضح  نآ  هکلب  تسا .  هتشون  تمحر  شیوخ  رب  ناتراگدرورپ  داب  امـش  رب  مالـس  دنیآ  وت  دزن  دنورگیم  ام  تایآ 

ناشیا دوخ  هک  ارچ  وگب  مالـس  رذـگرد و  نانآ  ناـهانگ  زا  ( 89 فرح -  زا   . ) نوملعت فوـسف  مالـس  لـق  مهنع و  حفـضاف  دـیامرف :  یم 
مکتویب ریغ  اتویب  اولخدـت  اونما ال  نیذـلا  اهیا  اـی  دـیامرف :  یم  مالـس  هب  رما  نینم  ؤم  هب  زین  تسناد .  دـنهاوخ  ار  دوخ  راـک  بقاوع  يدوزب 

هناخ زا  ریغ  ییاه  هناخب  دیا  هدروآ  نامیا  هکیناسک  يا  رون – 27 ( نورکذت ) مکلعل  مکل  ریخ  مکلذ  اهلها  یلع  اوملست  اوسنءاتست و  یتح 
ترـشاعم نسح   ) يارب دورد ) اب  هارمه  هزاجا  نیا   ) دینک مالـس  هناخ  نآ  لها  رب  دیوش و  لخاد  هتفای  تصخر  هکنآ  ات  دـیوشن  لخاد  دوخ 

یلع اوملسف  اتویب  متلخدا  اذاف  دننک :  مالس  دوخ  رب  هک  هدومرف  رما  دشابن  هناخ  رد  یسک  رگا  و  دیریگب .  دنپ  امش  دیاش  ات  تسا  رتهب  امش )
مالـس ناتدوخ  رب  دـشابن ) هناخ  نآ  رد  یـسک  رگا  ) دـیوش يا  هناخ  لخاد  تقو  ره  و  رون – 61 (  ) ۀبیط ۀکرابم  هللادنع  نم  ۀـیحت  مکـسفنا 
هدرک رکذ  دوخ  مالک  زا  يدراوم  رد  هداد و  رارق  شیوخ  تیحت  ار  مالس  دنوادخ  تسا .  ادخ  بناج  زا  وکین  یتکرب  تیحت  نیا  هک  دینک 

و تسا :  هدومن  مالس  ناربمغیپ  همه  رب  دنوادخ  نوراه .  یسوم و  یلع  مالـس  میهاربا ،  یلع  مالـس  نیملاعلا ،  یف  حون  یلع  مالـس  تسا : 
ملسم نیا  نوچ  سی .  لآ  یلع  مالس  دومرف :  هک  اجنآ  متاخ ،  ربمغیپ  رگم  هدرکن  مالـس  يربمغیپ  چیه  لآ  رب  یلو  نیلـسرملا .  یلع  مالس 

یلع نیلـسرملا  نمل  کنا  میکحلا  نآرقلاو  سی  دـیامرفیم :  سی  هروس  رد  هک  تسا  ربمغیپ  كراـبم  دوجو  ءامـسا  زا  یکی  سی  هک  تسا 
تقبـس نارگید  رب  ربمغیپ  كرابم  دوجو  دنکیم  مالـس  ربمغیپ  رب  دـنوادخ  نوچ  دنـشاب .  یم  ربمغیپ  لآ  نیـسای  لآ  سپ  میقتـسم .  طارص 

یـسک لوسر  ادـخ و  هب  مدرم  نیرت  یلوا  اریز  دـنیوج  تقبـس  رگیدـکی  رب  ندرک  مالـس  رد  زین  نینم  ؤم  هک  تسمزال  سپ  دـیوجیم  مالس 
ندرک مالس  دنکن .  مالس  وا  هب  درذگب و  یناملسم  زا  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتلیخب  هک  هدش  دراو  هکلب  دیامن .  مالـس  هب  ادتبا  هک  تسا 

ریقف و نیب  ندرک  مالس  رد  رگا  هک  هدش  دراو  رابخا  رد  تسا .  بحتسم  ندرک  مالـس  رد  ینغ  ریقف و  نیب  تاواسم  زین  زیمم و  ياه  هچب  هب 
دیامن مالس  ناوج  نز  هب  هک  تسا  هورکم  یلو  تسا  زیاج  نز  رب  درم  مالس  دشاب .  بضغ  رد  وا  زا  تمایق  زور  دنوادخ  دراذگب  قرف  ینغ 

ینم ؤم  ردارب  داد  باوج  يا  هداتسیا  اجنیا  ارچ  درک  لاوئس  درکیم ،  روبع  یکلم  دوب ،  هداتسیا  یسک  هناخ  رد  رب  يدرم  هک  تسا  ربخ  رد  . 
ینید ردارب  طقف  هن .  داد  باوج  يراد ؟  یتجاح  ای  تسه و  یـشیوخ  وا  وت و  نیب  اـیآ  دیـسرپ  کـلم  منک ،  مالـس  واـب  مهاوخیم  هک  مراد 

يدرک و ترایز  ارم  دـیامرفیم  مالـس  وت  رب  هداتـسرف و  وت  دزن  ارم  دـنوادخ  تفگ  کلم  نآ  مشاـب .  هدرک  یمالـس  واـب  متـساوخ  تسنم و 
رتهب دیاب  تسا و  بجاو  مالـس  باوج  مدومن .  دازآ  شتآ  زا  وفع و  دوخ  بضغ  زا  ارت  مدرک و  بجاو  وت  رب  ار  تشهب  يدومن  یگدیـسر 

اذا و  دیامرف :  یم  دنوادخ  دنیوگب ،  مالس  باوج  رتهب  دیاب  تسا و  بجاو  نآ  باوج  یلو  تسا  بحتسم  مالـس  دوخ  هچ  رگا  داد  باوج 
تفگ و تـیحت  ار  امـش  یـسک  هاـگ  ره  ینعی :  ءاسن 85 )  . ) ابیـسح یـش  لک  یلع  ناک  هللا  نا  اـهودروا  اـهنم  نسحاـب  اویحف  ۀـیحتب  متییح 

ریسفت رد  دیسر .  دهاوخ  الماک  يدب  کین و  ره  باسحب  ادخ  هک  دیهد  خساپ  رتهب  ای  نآ  دننام  یشیاتس  تیحت و  هب  زین  امش  درک  شیاتس 
مالسلا و کیلع  و  دندومرف :  ترضح  کیلع  مالـس  تفگ :  ترـضح  نآب  يدرم  هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  یفاص 

مالسلا تفگ :  يرگید  هتاکرب .  هللا و  ۀمحر  مالسلا و  کیلع  دندومرف :  ترضح  هللا .  ۀمحر  کیلع و  مالسلا  تفگ :  يرگید  هللا .  ۀمحر 
اذا و  هک :  هتفر  اجک  ادـخ  مالک  يداد .  صقان  ارم  باوج  تفگ :  درم  نآ  کیلع .  و  دـندومرف :  ترـضح  هتاکرب .  هللا و  ۀـمحر  کیلع و 
رد مداد .  باوج  وت  مالـس  لثم  مه  نم  يدراذگن و  یقاب  نم  يارب  يدـئاز  زیچ  وت  دـندومرف :  ترـضح  اهنم .  نسحاب  اویحف  ۀـیحتب  متییح 

نانآ دومن ،  مالس  اهنآ  رب  درک و  رذگ  یموق  هب  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دومرف :  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  یفاک 
نامردپ هب  هکئالم  هچنآ  زا  ام  هب  تبـسن  دومرف :  ترـضح  هناوضر .  هترفغم و  هتاکرب و  هللا و  ۀـمحر  مالـسلا و  کیلع  دـنتفگ :  باوج  رد 

هتاکرب هللا و  ۀمحر  کیلع و  مالسلا  ترابع :  ینعی  لماک  مات و  مالـس  مسر  هکنیا  هب  دراد  هراشا  تیاور  نیا  دینکن .  زواجت  دنتفگ  میهاربا 
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 . دنکیم دیکءات  تسا  میهاربا  فینح  نید  زا  مالس  هب  تیحت  هک  ار  ام  یلبق  هتفگ  هدش و  هتفرگ  میهاربا  مسر  هار و  زا 

هتسد دنچ  رب  ندرکن  مالس 

هتسد دنچ  رب  ندرکن  مالس 

روتسد کلذعم  دنا  هتسناد  دک  ؤم  بحتسم  ار  مالس  ءاهقف  هدش و  دراو  نآ  دیکءات  رد  يدایز  رابخا  تسمالس و  ناناملـسم  راعـش  هکنآ  اب 
 - 1 دینک .  مالس  مدرم  زا  هفیاط  شـش  هب  تسین  راوازـس  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  درک .  مالـس  دیابن  هتـسد  دنچ  هب  هک  دنا  هداد 

5 دنزاون .  یم  روبنط  طبرب و  هک  یناسک   - 4 دنشونیم .  رمخ  هک  یناسک   - 3 دننک .  یم  يزاب  جنرطش  هک  یناسک   - 2 يراصن .  دوهی و 
هب رهاجتم  راوخابر و  يرگید  ربخ  رد  و  دننک .  فذـق  ار  هنـصحم  ياهنز  هک  ینارعاش   - 6 دـشاب .  ناشنابز  درو  اهردام  بس  هکیناسک  - 

دنکن مالس  صاخشا  هنوگنیا  هب  دیاب  نم  ؤم  صخش  سپ  تسا .  هدرمش  اهنآ  زا  ار  ثنخم  زین  دزاسیم و  همسجم  تروص  هک  یسک  قسف و 
هک ام  نامز  دننام  دیوگب  اهنت  مالس  ای  کیلع  ای  مکیلع  وا  باوج  رد  درک و  مالس  ناملسم  رب  یباتک  رفاک  رگا  ترورـض و  لاح  رد  رگم  ، 

ندرک مالس  هنوگنیا  درک  مالس  دیابن  هکیناسک  هب  سپ  مزیزع .  مالس  دیوگیم  باوج  رد  مه  وا  منکیم و  ضرع  مالس  دنیوگیم  هدش  مسر 
رد دیامن و  مالس  دنتسه  وا  اب  هک  یکلم  ود  نآ  هب  ای  و  تسا ،  ینآرق  تاملک  زا  مالـس  اریز  دنک ،  مالـس  نآرق  دصق  هب  ای  و  درادن .  یبیع 

مالـس دـیابن  مه  رازگزامن  صخـش  رب  كایند .  یف  کل  هللا  كراب  دـیوگب :  واب  ندرک  اعد  يارب  نآ  وحن  تبایط و  دـننام  ترورـض  عقوم 
رب هداتسیا  دراد ،  رتتـسپ  بکرم  هکنآ  رب  دراد  رتهب  بکرم  هکنآ  هدایپ و  رب  هراوس  بحتـسم  هک  دوشیم  هدافتـسا  رابخا  زا  یـضعب  زا  درک . 

رگا یلو  تسا  بحتـسم  رد  بحتـسم  اهنیا  هک  تسا  مولعم  دـنک .  مالـس  گرزب  رب  کـچوک  داـیز و  تعاـمج  رب  مک  تعاـمج  هتـسشن ، 
 . دوریمن نوریب  بابحتسا  زا  دوش  عقاو  نآ  سکع 

عرف 1

هب هدادن  ار  مالس  باوج  درک و  تفلاخم  رگا  دشابن و  نآرق  هغیص  هب  نآ  باوج  ای  مالـس  هچ  رگ  تسا  بجاو  زامن  رد  يرگید  مالـس  در 
 . دنا هتسناد  لطاب  یضعب  هچ  رگ  تسین  لطاب  زامن  داد  همادا  زامن 

عرف 2

باوج مکیلع و  مالس  دیوگب  نآ  باوج  رد  هک  تسا  بجاو  مکیلع  مالس  دیوگب  یسک  رگا  سپ  دشاب  مالس  لثم  دیاب  زامن  رد  مالـس  در 
 . دنک ینآرق  دصق  باوج  رد  هکنآ  رگم  دیوگن :  کیلع  مالس  ای  مکیلع  مالسلا  دننام :  يرگید 

عرف 3

 . تسنآرق اعد و  دصق  رتهب  دیوگب و  حیحص  ار  نآ  باوج  هک  تسبجاو  درک  مالس  وا  هب  طلغ  هب  یسک  رگا 

عرف 4

دصق هب  یمود  دیوگب و  مکیلع  مالس  ای  دریگب و  ریدقت  ار  مکیلع  هتفگ و  مالس  ای  باوج  رد  دیوگب  مکیلع  نودب  مالس  هدننک  مالـس  رگا 
 . تسا رتهب  نآرق  ای  اعد 

عرف 5
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هدننک مالس  هب  ار  مالس  باوج  هک  تسبجاو  تسین .  بجاو  رگید  درک و  ریخءات  انایسنای  انایـصع  رگا  تسا و  يروف  بجاو  مالـس  باوج 
 . تسین بجاو  نآ  باوج  دنک  مالس  حازم  ای  هیرخسب  یسک  رگا  دناونشب و 

نیرهاط همئا  ربمغیپ و  رب  مالس 

ترضحنآ رب  هک  یسک  دراد  رایسب  تلیـضف  تسا و  بحتـسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تبترم  یمتخ  ترـضح  رب  نداتـسرف  تاولـص  مالس و 
سپ دومن ،  مالس  امشب  صخش  نالف  هک  دهدیم  ربخ  ترضحنآ  هب  دعب  دیوگیم و  ار  وا  مالس  باوج  لکوم  یکلم  دتسرف  تاولص  مالس و 

دندومرف ص )   ) ادخ ربمغیپ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  یـسلجم  رئازلا  ۀفحت  رد  مالـسلا .  هیلع  و  دیامرفیم :  ترـضحنآ 
نم هب  رود  زا  دناوتن  رگا  دشاب و  هدرک  ترجه  نم  يوسب  نم  تایح  رد  هک  تسنانچ  دـنک  ترایز  ارم  ربق  نم  گرم  زا  دـعب  سک  ره  هک 

دیسرپ وا  زا  ترضح  تفر  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  تمدخب  هک  یصخش  زا  دنکیم  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  زین  دسریم .  نمب  دنک  مالس 
وا رب  زور  هس  سک  ره  هک  داد  ربخ  نمب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مردپ  دومرف :  باوث .  تکرب و  بلط  يارب  زا  تفگ  يا ؟  هدمآ  هچ  يارب  زا 
 . دـشابیم امـش  ترـضحنآ و  تایح  رد  بلطمنیا  درک  ضرع  صخـش  نآ  دـنادرگ .  بجاو  وا  رب  ار  تشهب  یلاعتقح  دـنک  مالـس  نم  رب  و 

یبا نبا  دسریم .  نمب  دنک  مالس  نم  رب  اجک  ره  رد  سک  ره  دومرف :  ص )   ) ادخ لوسر  تامم .  رد  هچ  تایح و  رد  هچ  دومرف :  ترضح 
دیاب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  رب  تاولص  مالس و  هنوگچ  زامن  زا  دعب  هک  درک  ضرع  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  رـصن 

مالـسلا هللادـبع  نب  دـمحم  ای  کیلع  مالـسلا  هتاکرب  هللا و  ۀـمحر  هللا و  لوسر  ای  کیلع  مالـسلا  ییوگیم ؟  هک  دومرف  ترـضح  داتـسرف ؟ 
کنا دهـشا  هللا و  لوسر  کنا  دهـشا  هللا  نیما  ای  کیلع  مالـسلا  هللا  ةوفـص  ای  کیلع  مالـسلا  هللا  بیبح  ای  کیلع  مالـسلا  ةریخ  اـی  کـیلع 
لضفا هللا  لوسر  ای  هللا  كازجف  نیقیلا  کیتا  یتح  هتدبع  کبر و  لیبس  یف  تدهاجو  کتمال  تحصندق  کنا  دهـشا  هللادبع و  نب  دمحم 

ربتعم تیاور  رد  و  دـیجم .  دـیمح  کنا  میهاربا  لآ  میهاربا و  یلع  تیلـصام  لضفا  دـمحم  لآ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  هتما  ایبن  يزجام 
ماما همطاف و  ترـضح  نینم و  ؤملاریما  ربق  لوسر و  ترـضح  ربق  دـهاوخب  سک  ره  هک  تسلوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  رگید 

دنک لسغ  هعمج  زور  دشاب ،  دوخ  رهش  رد  دنک و  ترایز  ار  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  ادخ  ياه  تجح  ياهربق  نیـسح و  ماما  نسح و 
 : دیوگب دتـسیاب و  هلبق  فرط  هب  سپ  دناوتیم  هک  يا  هروس  ره  اب  دناوخب  زامن  تعکر  راهچ  سپ  دور ،  ارحـص  هب  دـشوپب و  هزیکاپ  هماج  و 

نابتجملا و ناطبسلا  ارهزلا و  ةدیسلاو  یضترملا  یصولا  لسرملا و  یبنلا  اهیا  کیلع  مالسلا  هتاکرب  هللا و  ۀمحر  یبنلا و  اهیا  کیلع  مالسلا 
ةدـعم مکل  یترـصن  یبلقف و  قلخلا  ۀـکرب  یلع  فلخلا  مکدـلو  مکئابا و  یلا  مکیلا و  اعاطقنا  تئج  نوبجتنملا  ءانمالا  مالعالا و  دالوالا و 

هللا ءاش  ام  الا  معزا  ةردـق و ال  رکنا هللا  مکتعجرب ال  رقم  مکلـضفب  نیلئاـقلا  نمل  ینا  مکودـع  عم  ـال  مکعم  مکعمف  هنیدـل  هللا  مکحی  یتح 
هللا و ۀمحر  مکیلع و  مالـسلا  مکداسجا و  مکجاوزا و  یلع  مالـسلا  هقلخ و  عیمج  هئامـساب  هللا  حبـسی  توکلملا  کلملا و  يذ  هللا  ناحبس 

ارحص رد  تارایز  هنوگ  نیا  ندناوخ  دیامرفیم :  یسلجم  موحرم  نکب  دوخ  هناخ  ماب  رب  ار  ترایز  نیا  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  هتاکرب . 
 . درادن یبیع  دنک  ترایز  دشاب و  هک  یلحم  ره  رد  دوشن و  رسیم  رگا  اما  تسا  رتهب  هتبلا  هناخ  ماب  ای 

مالسا ینعم 

تافآ ایالب و  زا  ار  قلخ  یلاعتقح  هچ  تسا  یهلا  ءامسا  زا  یکی  یتمالس و  ینعمب  اهنآ  رد  لصا  هک  هدمآ  يددعتم  يانعمب  تغل  رد  مالس 
نیاربانب دشابیم .  هطاحا  لومش و  دیفم  کیلع  رد  یلع  ظفل  تسا و  شیاسآ  یتمالس و  مالس  زا  دارم  سپ  دنکیم  ظفح  صیاقن  رورش و  و 

ماگنه رد  هن  دسرن ،  ماما  هب  وا  هیحان  زا  يا  همدص  رازآ و  چـیه  هک  دـشاب  هجوتم  دـیاب  دـنکیم  مالـس  ماما  هب  کیدزن  ای  رود  زا  هک  یـسک 
وا ینامرفان  كرت  ادخ و  یگدنب  مدرم و  تیاده  زج  ناشضرغ  مالسلا  مهیلع  همئا  ترـضح  هک  تسمولعم  نوچ  و  نآ .  زا  دعب  هن  مالس و 
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 . دش دنهاوخ  يذءاتم  تحاران و  دننک  فلخت  یهلا  یهاون  رماوا و  زا  هکنیا  مدرم و  ندرک  تیصعم  زا  هتبلا  تسین  يرگید  زیچ 

ام لامعا  زا  ماما  ربمغیپ و  یهاگآ 

 ، دوشیم ضرع  ادخ  لوسر  هب  حبص  ره  رد  ناگدنب  لامعا  دومرف :  ترضح  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میهاربا  نب  یلع 
يادخ لوق  ریـسفت  رد  دوش .  هضرع  ربمغیپ  تمدخ  امـش  حیبق  لمع  هک  دـیئامن  مرـش  دـینک و  رذـح  سپ  اهنآ  نادـب  هچ  اهنآ و  ناکین  هچ 

 . میئام نانم  ؤم  زا  دارم  هک  دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 105 هبوت -   . ) نونم ؤملا  هلوسر و  مکلمع و  هللا  يریـسف  اولمعا  لق  و  یلاعت : 
یم تحاران  نآ  دب  زا  لاحـشوخ و  نآ  بوخ  زا  دننیب و  یم  نیرهاط  همئا  لوسر و  ادخ و  ار  ام  دب  کین و  لامعا  مامت  شیامرف ،  نیاربانب 

دندومرف دوخ  باحصاب  ترضحنآ  هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـسلجم  همالع  هک  تسا  یتیاور  بلطمنیا  رب  لیلد  دنوش . 
رگم دومرف :  مینک ؟  یم  هدرزآ  ار  ترـضحنآ  هنوگچ  موش  تیادـف  تفگ  ناـشیا  زا  یکی  دـینکیم ،  هدرزآ  دوخ  زا  ادـخ  لوـسر  ارچ  هک 

 ، ددرگیم هدرزآ  دیامرف  هظحالم  امـش  لمع  همان  رد  یتیـصعم  هانگ و  نوچ  دوشیم و  ضرع  ترـضحنآ  تمدخ  امـش  لامعا  هک  دینادیمن 
زا راحب 16  رد  یـسلجم  همالع  دیئامن .  لاحـشوخ  ار  بانجنآ  دوخ  حـلاص  لامعا  اب  هکلب  دـینکن ،  هدرزآ  تیـصعم  اب  ار  ترـضحنآ  سپ 

هبنشجنپ زور  امش  لامعا  دواد  يا  دندومرف  نمب  ترضحنآ  هاگان  مدوب  هتـسشن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  هک  دنکیم  لقن  یقر  دواد 
رتدوز وت  راکنیا  هک  منادیم  مدش و  رورـسم  وت  راک  نیا  زا  مدـید و  ار  ینالف -  تیومعرـسپ -  هب  تبـسن  وت  محر  هلـص  دـش  هضرع  نم  رب 

وا زا  دوب  توبن  نادناخ  نمشد  یبصان و  هک  تریسدب  متـشاد  ییومعرـسپ  نم  تفگ :  دواد  دنکیم .  مامت  ار  شرمع  دناسریم و  ار  وا  لجا 
زا لبق  دنارذگیم  یناگدنز  یتخس  رد  تسا و  هتفشآ  وا  یناگدنز  عضو  تشیعم  رظن  زا  مدینش  دوب  هدیسر  نمب  يدایز  همدص  شرـسمه  و 

هیلع قداـص  ماـما  روضح  مدـش و  هنیدـم  دراو  یتقو  مداتـسرف ،  اـهنآ  جراـخم  تهج  هب  ار  دوخ  لاوما  زا  يرادـقم  موش  هکم  مزاـع  هکنآ 
 . دنداد ربخ  نم  محر  هلص  زا  ترضح  نآ  متشگ  بایفرش  مالسلا 

تسا ریخ  تما  يارب  ربمغیپ  تامم  تایح و 

یلص لوسر  ترضح  يزور  دومرف  شترضح  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یشایع  ریسفت  رد  زین  سلاجم و  رد  یـسوط  خیش 
ریخ ناتیارب  مه  نم  تقرافم  هکنانچ  تسا  ریخ  امـش  نایم  رد  نم  ندوب  هک  دومرف  دوب ،  هتـسشن  هباحـص  زا  یعمج  ناـیم  رد  هلآ  هیلع و  هللا 

ام يارب  هنوگچ  امـش  تقرافم  یلو  تسمولعم  ام  نایم  رد  امـش  ندوب  ریخ  هللا  لوسر  نباـی  درک  ضرع  تساـخرب و  يراـصنا  رباـج  تسا . 
ریخ اما  مهیف .  تنا  مهبذعیل و  هللا  ناک  ام  دیامرفیم :  یلاعت  يادخ  اریز  تسا  ریخ  امـش  نایم  نم  ندوب  دندومرف :  ترـضح  دـشابیم ؟  ریخ 

منیبـب اهامـش  زا  یکین  لـمع  رگا  دوـش  یم  هضرع  نم  رب  هبنـشجنپ  هبنـشود و  ره  رد  امـش  لاـمعا  هک  تسنآ  تـهج  هـب  تقراـفم  رد  نـم 
ار يرفاک  نم و  ؤم  ره  لامعا  هکلب  منکیم .  شزرمآ  بلط  امـش  يارب  منیبب  يدب  لمع  رگا  منک و  یم  ار  ادخ  دمح  موش و  یم  لاحـشوخ 

عقوم رد  دریمب و  هک  ینم  ؤم  رفاک و  ره  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هکنانچ  دنرادیم .  هضرع  ماما  ربمغیپ و  رب  ندـش  نفد  عقوم و  رد 
روضح دـسرب  اـت  دوشیم  هضرع  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  کـی  کـی  نینم و  ؤملاریما  ربـمغیپ و  رب  شلاـمعا  ربـق  رد  ندراذـگ  نفد و 

ای میوریم  ایند  زا  تبقاع  شوخ  دیعس و  ایآ  هک  دنربخاب  مه  ام  هیتآ  عضو  زا  ماما  ربمغیپ و  هکنیا  رتمهم  هکلب  هادف  یحور  تجح  ترـضح 
تداعس و ضرم  تحص و  ءانغ  رقف و  زا  وا  یناگدنز  تشذگرـس  مامت  دراذگیم  ایند  هصرعب  اپ  ردام  محر  زا  ناسنا  هک  يزور  سکع .  رب 
ربمغیپ و دوش  ربخاب  وا  هیتآ  عضو  زا  دـناوخب و  ار  طخ  نآ  دـناوتیم  هک  یـسک  اهنت  هدـش و  هتـشون  وا  یناـشیپ  رب  ناـمیا  رفک و  تواـقش و 

مه يدـعب  نم  ۀـمئالا  هدـعب و  نم  اـنا  مسوتملا و  هللا  لوـسر  ناـک  دوـمرف :  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤـملاریما  باـنج  هکناـنچ  دنـشابیم .  ناـماما 
دوخ دـالوا  هب  متفرگ .  میلعت  ربمغیپ  زا  ار  ملع  نیا  نم  دـناوخیم ،  ار  مدرم  یناـشیپ  طـخ  دوب  یما  هتفرن و  بتکم  هک  ربمغیپ  نومـسوتملا . 

هیآ رجح -   . ) نیمسوتملل تایال  کلذ  یف  نا  دیامرفیم :  دنوادخ  تسا .  تیبلها  ام  هب  رصحنم  تسین و  سکچیه  دزن  ملع  نیا  متخومآ ، 
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هب ارنآ  تقیقح  دـنرگنب و  تناـطف  هب  هک  تسارف  مسوت و  ناـبحاص  تربع  يارب  تسا  ییاـه  هناـشن  اـم  يوس  زا  طول  موق  كـاله  رد  ( 75
هتسارف نم  اوقتا  تسا :  ثیدح  رد  هکنانچ  تسنانم  ؤم  تافص  زا  تسارف  دنریگ .  تربع  نآ  زا  رکفت  هب  دنسانشب و  نآ  تامالع  تامس و 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  دومرف .  توالت  ار  قوف  هیآ  دعب  و  مسوتلاب .  سانلا  نوفرعی  ادابع  هللا  نا  دومرف :  زین  و  هللارونب .  رظنی  هناف  نم  ؤملا 
تـسنیا ترـضح  روظنم  دورن .  نوریب  ام  زا  زگره  تماما  ینعی  میقم .  لیبسبل  اهنا  هک :  دومرف  ترـضحنآ  زین  نومـسوتملا و  نحن  دومرف : 

هک تسا  تاجردـلارئاصب  رد  تسا .  راکـشآ  وا  رب  مدرم  تقیقح  هک  دـشابیم  مدرم  مسوتم  وا  دوب و  دـهاوخ  مدرم  نیب  رد  هشیمه  ماما  هک 
امش زا  تباتک  نیا  رفاک و  ای  تسا  نم  ؤم  هک  هدش  هتشون  وا  مشچ  ود  نیب  ام  هکنآ  رگم  تسین  یقولخم  چیه  دومرف :  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
نآ هب  ار  وا  هکنآ  رگم  دوش  یمن  لخاد  ناماما  رب  يدـحا  سپ  تسین .  ناهنپ  بوجحم و  مالـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  همئا  زا  یلو  تسناهنپ 

رجه  ) میقم لیبسبلاهنا  نیمـسوتملل  تایالا  کلذ  یف  نا  دندومرف :  توالت  ار  هیآ  نیا  دـعب  رفاک ،  ای  تسا  نم  ؤم  هک  دنـسانش  یم  تباتک 
شیپ قلخ  زا  يدحا  دیامرف  مایق  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  هاگ  ره  هک  تسا  روثام  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نیدلا  لامک  رد  ( 75

ترضحنآ رد  نامسوتم  تایآ  میقم و  لیبس  ترضح  نآ  تسا .  حلاط  ای  حلاص  وا  هک  دسانش  یم  ترضح  هکنآ  رگم  داتسیا  دهاوخن  يو 
ار هک  ره  تسا .  رارـسا  زا  اریز  میزومآ  یمن  مدرمب  ار  ملع  نیا  اـم  هک  دـندومرف  اذـل  تسوا و  لآ  ربمغیپ و  تاـصتخم  زا  ملع  نیا  تسا ، 

هینیع نیب  الا و  قولخم  سیل  نتخود  دناوت  بل  نتفگ  هک ز  نتخومآ  ناوت  ار  قح  رـس  دنتخود  شناهد  دندرک و  رهم  دنتخومآ  قح  رارـسا 
موجن و لـمر و  رفج و  ملع  زا  ریغ  سرفت  مسوت و  ملع  نیا  اـنع .  بوجحم  سیل  مکنع و  بوجحم  کـلذ  رفاـک و  وا  نم  ؤـم  هنا  بوـتکم 

نم هنیـس  رد  خلا ،  ۀلمح  هل  تدجو  ولامج  املعل  انهیه  نا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  یملع  نامه  نیا  ایوگ  تسا ،  یـسانش  هفایق 
ار سک  ره  ام  ناماما  هلمجلاب  دنشکیم .  هدرک  ریفکت  ارم  دنرادن و  ار  شلمحت  تیفرظ  اریز  منک  لقن  یـسک  يارب  مناوت  یمن  هک  تسیملع 

دندوب تماص  تکاس و  درادن  ربخ  زیچ  چیه  زا  هک  یسک  دننام  نکل  تسا .  یلمع  هچ  بحاص  هراک و  هچ  هک  دنتخانـش  یم  دندیدیم  هک 
لامعا عیمج  زا  هک  زین  ناماما  دیهدن .  شزورب  دیرواین و  دوخ  يور  هب  چیه  اما  تسا  یحیبق  لمع  لوغشم  یـسک  دینیبب  امـش  هکنآ  لثم  ، 

هدرپ هکنآ  يارب  مدرم و  یناگدـنز  روـما  مظن  تهج  هب  درک  دـنهاوخ  هچ  هدرک و  هچ  هدرک و  هچ  هک  دـنربخاب  هدـنیآ  هتـشذگ و  زا  مدرم 
تسین هک  تسین  يربخ  نادنر  سلجم  رد  هنرو  زار  دتفا  نورب  هدرپ  زا  هک  تسین  تحلصم  دندومنیم .  لهاجت  رهاظ  رد  دنشاب  هدرکن  يرد 

تمدـخب فارطا  زا  نتفگ  تینهت  ندرک و  تعیب  يارب  مدرم  هک  مالـسلا  هیلع  نـینم  ؤـملاریما  تفـالخ  ودـب  رد  هـک  دـنکیم  لـقن  راـحب  رد 
 . دوب رکب  یبا  نب  دـمحم  رـصم  مکاح  تقو  نآ  رد  دـندمآ ،  هفوک  هب  رـصم  زا  ترـضحنآ  یـسوب  هبتع  يارب  رفن  هد  دـندمآیم  ترـضحنآ 
هچ دننک  تعیب  دنیایب و  امش  تمدخب  ات  مداتسرف  رصم  زا  ار  اهنیا  هک  دوب  هتشون  ار  رفن  هد  نآ  مسا  هداتسرف  ترـضحنآ  تمدخ  يا  هضیرع 
 : دومرف هدرک  یهاگن  دیـسر  هک  يو  مسا  هب  دـناوخ  ار  همان  ترـضح  نوچ  دوب ،  رفن  هد  مجلم  نبا  دنتـسه .  موق  ناگرزب  اس و  ؤر  زا  اهنیا 
نم مسق  ادخب  ینعی  کبحال  هللاو  انا  موش  تیادف  درک  ضرع  مجلم .  نب  نمحرلادبع  هللا  نعل  دومرف :  یلب .  درک  ضرع  ییوت ؟  مجلم  نبا 
نبا هکنیا  ات  دـش  لدـب  در و  وگتفگ  نیا  هبترم  هس  ات  ییوگیم  غورد  يرادـیمن و  تسود  ارم  وت  دومرف  ترـضح  مرادـیم .  تسود  ار  اـمش 

رب ارنآ  رـس  هک  دوب  شتـسد  رد  یبوچ  ترـضح  دومرف .  مسق  هب  دک  ؤم  هدرف و  شبیذکت  ترـضح  مرادـیم  تسود  ار  وت  نم  دروخ  مجلم 
 ، وگب ار  شتـسار  منکیم  یلاوئـس  وت  زا  دومرف  هکنیا  ات  درک  هاگن  نوعلم  نآ  تروصب  یتدم  نیـشنب ،  دومرف  دیـشکیم ،  طخ  دزیم و  نیمز 

رـسپ بالکلا ،  یعار  نبا  ءاج  هک :  دـنتفگ  یمن  دـندیدیم  ار  وت  تقو  ره  يدرکیم ،  يزاـب  لاـفطا  اـب  يدوب و  كدوک  هک  یماـیا  رد  اـیآ 
هک تفگن  تردام  اـیآ  يدـش  گرزب  نوچ  دومرف  ترـضح  دوب .  نینچ  یلب  درک  ضرع  دوبن ؟  يزیچ  نینچ  اـیآ  دـمآ ،  اهگـس  هدـننارچ 

بسا و اهنآ  یگمه  هب  ترـضح  سپـس  یلب ،  درک  ضرع  دعب  دنام ،  شوماخ  هتخادنا  شیپ  رـس  مجلم  نبا  دوب ؟  ضیح  مایا  رد  وت  لمح 
ترـضحنآ دندش  صخرم  ترـضح  تمدخ  زا  رفن  هد  نآ  یتقو  دننک .  یگتـسخ  عفر  هتفر و  لزنمب  هک  دومن  صخرم  هداد  ماعنا  تعلخ و 
تـساخرب رتشا  کـلام  دـنیبب .  ار  ثیبـخ  درم  نیا  دـنک  رظن  نم  لـتاق  هب  دـهاوخیم  سک  ره  دـندومرف  دـنداد و  ناـشن  مدرمب  ار  مجلم  نبا 

 . مشکب ار  وا  ات  دیئامرف  هزاجا  دنک .  یبدا  یئامشب  تبسن  دراد  يا  هضرع  تقایل و  هچ  گس  نیا  موش  تیادف  درک  ضرع  دیشک و  ریشمش 
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رهاظ يریـصقت  وا  زا  هک  تسین  زیاج  تیانج  زا  شیپ  صاصق  هک  نک  فـالغ  ار  تریـشمش  دـنک ،  تمحر  ارت  ادـخ  دـندومرف :  ترـضح 
رفعج زا  يدنوار  بطق  دـشاب .  نم  لتاق  وا  هک  هتـشذگ  یلاعتقح  ملع  رد  هک  مداد  ربخ  سرفت  مسوت و  ملع  باب  زا  نم  یلو  تسا ،  هدـشن 

فرشم يرکسع  نسح  ماما  تمدخ  يار  نم  رس  رد  مدشیم  فرشم  جح  ترایزب  هک  یلاس  رد  تفگ  هک  دنکیم  لقن  یناجرج  فیرـش  نب 
هب ار  لاوما  مسرپب  ترـضح  زا  هک  مدرک  رکف  دوخ  اب  مناسرب ،  ماما  هب  ار  اهنآ  متـساوخیم  هک  دوب  نم  دزن  نایعیـش  لاوها  زا  يرادقم  مدش 
هک متفگ  متـشگزاب و  مدرک و  نینچ  هدـب  نم  مداـخ  كراـبمب  تسوت  اـب  هچنآ  دـندومرف :  منک  ملکت  نم  هکنآ  زا  لـبق  مهدـب  یـسک  هچ 
ارچ متفگ  يدرگیمن  زاب  ناجرج  هب  جح  زا  غارف  زا  دعب  رگم  دندومرف :  ترـضح  دـنناسریم  امـش  تمدـخ  مالـس  ناجرج  رد  امـش  نایعیش 
رخآ نم  هک  نک  مـالعا  مدرمب  زور  لوا  یناـثلا ،  عـیبر  موـس  هعمج  زور  يدرگیم و  رب  ناـجرج  هب  رگید  زور  ات 170  زورما  زا  دـندومرف : 
لامک دـح  هب  ار  وا  يدوزب  هک  هدومرف  تیانع  وت  رـسپ  هب  يرـسپ  دـنوادخ  يوش  ناـجرج  دراو  نوچ  دـمآ و  مهاوخ  ناـجرج  هب  زورناـمه 
نـسح ماما  ترـضح  تازجعم  رد  یمق  ثدـحم  لامالا  یهتنم  هب  دـشاب  لیام  سک  ره  ثیدـح -  رخآ  اـت  دـشاب -  اـم  ءاـیلوا  زا  دـناسرب و 
هدماین ایندـب  زونه  هک  یلفط  دـنادیم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  هک  تسنآ  تیاور  نیا  لقن  زا  ام  دوصقم  دـیامن .  هعجارم  يرکـسع 

نامه رد  دهدیم .  ربخ  یناجرج  فیرـش  نب  رفعج  شدـج  هب  ار  بلطمنیا  دـش و  دـهاوخ  هداوناخ  نآ  نایلاوم  ناتـسود و  زا  دـعب  ياهلاس 
دیـسر ماما  تمدـخ  یتقو  هک  دـنکیم  لقن  ینارـصن  بوقعی  نب  فسوی  زا  مالـسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  تازجعم  رد  لاـمالا  یهتنم  باـتک 
عوجر اجنآ  هب  تسا  لصفم  تیاور  تسام .  نایعیش  زا  دوشیم و  ناملسم  وت  رسپ  نالف  یلو  دروآ  یهاوخن  مالسا  وت  دومرف  وا  هب  ترـضح 

 . دوب دهاوخ  هاگآ  مدرم  دارفا  رادرک  لامعا و  نیرتکچوک  رب  تسا و  عالطا  اب  ام  هدنیآ  هتـشذگ و  زا  ماما  هک  تسا  ملـسم  نیاربانب  دوش . 
سپ یناـما  نما و  رد  نم  هیحاـن  زا  وت  دیـسر و  دـهاوخن  وت  هب  يررـض  رـش و  چـیه  هک  ینعی  تسا  ینمیا  ینعمب  مالـس  هک  میتفگ  نوچ  و 

ام لامعا  همه  زا  ماما  هک  میتفگ  نوچ  دسرن و  ماما  هب  وا  ناهانگ  زا  یبیـسآ  رازآ و  هک  دشاب  هجوتم  دیاب  دـنکیم  مالـس  ماما  هب  هک  یـسک 
اهنیا لاثتما  لام و  بسح  هاج و  بح و  لخب و  بجع و  ایر و  ربک و  صرح و  لیبق  زا  ام  هلیذر  قالخا  تشز و  لامعا  زا  سپ  تسا  هاـگآ 
یتما چیه  رد  هک  دشاب  ینعم  نیاب  هراشا  تیذوا .  ام  لثم  یبن  يذوا  ام  دومرف :  هک  ربمغیپ  شیامرف  هک  تسین  دیعب  دـش و  دـهاوخ  يذءاتم 

ییاهالب ریاس  مالـسلا و  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  لتق  اهیلع و  هللا  مالـس  همطاف  ءاذیا  تفالخ و  بضغ  نوچ  یهانگ  یگرزب  هب  یهانگ 
 . دشن تیذا  ربمغیپ  نیا  لثم  يربمغیپ  چیه  سپ  تفرگن  ماجنا  دندرک  دراو  مالسلا  مهیلع  همئا  رب  هک 

اهتشون یپ 

تخاب درب و  هاوخ  دوشیم ،  لماش  ار  رامق  عون  همه  سپ  درادن ،  یتیصوصخ  الا  تسلاثم و  باب  زا  جنرطش  (2 44 میرم -  باتک 1) ص 88 
تالآ ود ،  نیا  زا  دارم  تسا ) .  هدـمآ  هدنـسیون  نیمه  زا  ماـکحالا  تاـیآ  باـتک  رد  لـصفم  روطب  بلاـطمنیا   . ) دـشابن اـی  دـشاب  نآ  رد 

رد الثم  دوشیم .  لماش  ار  نامز  ره  زاوآ  زاس و  انغ و  تلآ  هکلب  دـنتخاونیم  برط  سلاـجم  رد  هدوب و  مسر  اـقباس  هک  تسین  یـصوصخم 
تغل دـنهد .  اوران  تبـسن  رادرهوش  ياهنز  هب  تسا .  هتـشگ  لوادـتم  يرگید  لیاسو  نآ  ياـجب  هدـش و  خوسنم  روبنط  طـبرب و  اـم  ناـمز 

نب دمحم  کنا  دهـشا  و   . ) دهد زورب  دوخ  زا  ار  نانز  راوطا  تالاح و  هک  دنیوگ  ار  يدرم  ددشم ،  نون  ءاخ و  حـتف  میم و  مض  هب  ثنخم 
 . رئازلا ۀفحت  ترایز  یلصا  نتم  دشابیم .  حیتافم  زا  هللادبع ) 

هللادبع ابا  ای  کیلع  مالسلا  مراهچ :  سلجم 

همجرت

هللادبع ابا  يا  داب  وت  رب  مالس 
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هللادبع ابا  ظفل  حرش 

نیاب تسا .  هراشا  هیانک و  هب  يزیچ  ندرب  مان  ینعمب  هینک  دشابیم و  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  ءادهـشلادیس  ترـضح  هینک  هللادبع  ابا 
 ، دوش هدرب  هدش  هدز  مسا  دهاوخیمن  نوچ  هک  هتبرض  دننام :  دوش ،  یمن  رکذ  یمسا  اریز  دندیمان  هیانک  ار  ریمض  اهیرصب  هک  تسا  تهج 

نوچ دـنیامن ،  دایز  نبا  ما و  با و  ظفل  دـنزرف  ای  ردام  ای  ردـپ  مسا  هب  زین  یهاگ  دوش و  یم  ریمـض  اه  هب  لـصوتم  هیاـنک  هراـشا و  هب  اذـل 
مارتحا و تلع  هب  دـندرکیم  رکذ  بقل  ای  هینک  اـب  ار  صاخـشا  هکنیا  فیرـش :  دیـس و  ( 5  . ) موـثلک ما  دـبعم و  ما  ساـبع ،  نبا  ورمعوـبا ، 
یبتجم و نسح  ماما  دالوا  هب  قباس  نامز  رد  اذـل  دـیدرگیم .  صاخـشا  ندرک  کـچوک  ثعاـب  مسا  نتفگ  نوچ  دوب .  فرط  تشادـگرزب 

فیرـش دـندوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دالوا  زا  هک  شردارب  يدـهلا و  ملع  هب  هکنانچ  دـنتفگیم  فیرـش  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما 
بقل دـش ،  نیعم  هکم  تیلوت  هب  تاکرب  نب  دـمحم  هک  يرجه  لاس 931  رد  ات  دوب  عیاش  عوضوم  نیا  دنتفگیم  یضر  فیرـش  یـضترم و 
فیرش تهج  نیاب  ار  هکم  افرش  داد و  صیصخت  مالسلاامهیلع  نیسح  ماما  دالوا  هب  ار  دیس  بقل  نسح و  ماما  ترضح  دالوا  هب  ار  فیرش 

ردپ دوعس ،  نب  زیزعلادبع  هبلغ  زا  دعب  هک  دوب  نیسح  فیرـش  اه  نآ  رخآ  هک  دندوب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دالوا  زا  هک  دنتفگیم 
فیرـش ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دالوا  زاجح  رد  مه  زونه  اما  دومن ،  ترجاهم  سربق  هریزج  هب  هکم  زا  دجن  زاجح و  هاشداپ  دوعـس  نبا 

باطخ دیس  ار  وا  ود  ره  مالسلاامهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  دالوا  هکلب  تفاین  يزایتما  عویش و  ناریا  رد  فیرش  ظفل  دننکیم .  باطخ 
 . دننکیم

هللادبع ابا  يراذگمان 

قطنی ام  و  هیآ :  قباطم  ترضحنآ  نوچ  داد  رارق  ترضحنآ  يارب  ادخ  ربمغیپ  شراوگرزب  دج  ار  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هینک 
خیـش تسا .  دنوادخ  فرط  زا  مه  هینک  نیا  هک  تفگ  ناوتیم  تسادخ  فرط  زا  یحو  دیوگب  هچ  ره  یحوی ،  یحو  الا  وه  نا  يوهلا  نع 

ءامسا هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دش  دلوتم  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  نوچ  هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  یسوط 
رد ار  وا  شترـضح  دروآ  ص )   ) ادخ لوسر  تمدخ  هدیچیپ  يدیپس  هماج  رد  ار  ترـضحنآ  ءامـسا  روایب .  ارم  هچب  دندومرف  سیمع  تنب 

ار وت  یلاعتقح  تفگ :  هدـش  لزاـن  لـیئربج  ماـگنه  ناـمه  رد  دومرف ،  وا  پچ  شوگ  رد  هماـقا  تسار و  شوگ  رد  ناذا  تشاذـگ .  نماد 
هک نوراه  کچوک  رـسپ  مسا  هب  ار  وا  سپ  تسا .  یـسوم  هب  تبـسن  نوراه  هلزنمب  وت  هب  تبـسن  یلع  نوچ  هک  دیامرفیم  دناسریم و  مالس 

یتبیصم ارت  هک  دومرف  تسیرگ و  دیسوب و  ار  وا  لوسر  ترضح  سپ  ناوخب  نیـسح  ار  وا  تسا  یبرع  وت  تغل  نوچ  نک و  مان  تسا  ریبش 
دش متفه  زور  نوچ  دیوگیم  ءامسا  وگن .  همطاف  هب  ار  ربخ  نیا  ءامسا  دومرف  هاگنآ  دنک و  تنعل  ارت  هدنـشک  دنوادخ  تسا  شیپ  رد  میظع 

ار شنار  کی  درک ،  هقیقع  ترضحنآ  يارب  یهایس  دیفس و  دنفـسوگ  مدرب  ترـضحنآ  دزن  هب  ار  وا  نوچ  روایب  ارم  دنزرف  دندومرف  ربمغیپ 
 : دومرف تشاذگ و  دوخ  ناماد  رد  ار  وا  دیلام و  شرس  رب  قولخ  درک و  قدصت  هرقن  شرس  يوم  نزو  هب  دیشارت و  ار  شرس  داد و  هلباق  هب 
زا هک  تسیربخ  هچ  نیا  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  متفگ  تسیرگ .  رایـسب  هاگنآ  تسنارگ و  رایـسب  نم  رب  وت  ندـش  هتـشک  هللادـبع  ابا  يا 

ینب زا  راکمتـس  رفاک  یهورگ  هک  میرگیم  دوخ  دـنبلد  دـنزرف  نیا  رب  هک  دومرف :  ترـضح  یئامرفیم  زین  زورما  یتفگ و  تدـالو  لوا  زور 
گرزب يادخب  درک و  دهاوخ  نید  رد  هنخر  هک  دـشک  یم  ار  وا  يدرم  دـناسرن .  ناشیاب  ارم  تعافـش  دـنوادخ  تشک  دـنهاوخ  ار  وا  هیما 

 . درک لاوئس  دوخ  هیرذ  قح  رد  میهاربا  هک  ار  هچنآ  منکیم  لا  ؤس  وت  زا  دنزرف  نیا  قح  رد  نم  ادنوادخ  دومرف :  هاگنآ  دش .  دهاوخ  رفاک 
یتنعل درادـیم و  نمـشد  ار  ناشیا  هک  ره  نک  تنعل  درادـیم و  تسود  ار  ناشیا  هک  ره  رادـب  تسود  ار و  ناـشیا  راد  تسود  وت  ادـنوادخ 

هدـش هداهن  دـلوت  لوا  رد  اهنآ  ود  ره  هدوب و  ادـخ  فرط  زا  شا  هینک  نیـسح و  ماما  مسا  هک  میتسناد  دوش .  رپ  نامـسآ  نیمز و  هک  ناـنچ 
 . تسا
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هللادبع ابا  يراذگمان  للع 

حیضوت

 . میئامنیم رکذ  الیذ  هک  تسا  زیچ  دنچ  دش  ادخ  ناگدنب  ردپ  ترضحنآ  هکنیا  تهج  تلع و  تسادخ و  ناگدنب  ردپ  ینعمب  هللادبع  ابا 

لوا تلع 

شدوخ هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللادبع  نب  دمحم  كرابم  دوجو  رون  دومرف  قلخ  یلاعت  يادخ  هک  ار  يزیچ  لوا  هک  تسا  ملـسم  نیا 
سپ ملاع .  ءایـشا  مامت  نیب  رد  هن  تسا  تادرجم  رد  لقعلا  هللا  قلخ  ام  لوا  دـیوگیم :  هک  یتاـیاور  نآ  و  يرون ،  هللا  قلخ  اـم  لوا  دومرف : 

زا تسا .  بلطم  نیا  رب  هاوگ  يدایز  تاـیاور  رد  تسا و  هدوب  ترـضحنآ  كراـبم  رون  ناـکما  ملاـع  تقلخ  لوا  تفگ  ناوتیم  عطق  روطب 
لوا سپ  دوبن .  وا  اب  یقلخ  چیه  دوب و  ادخ  هک :  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  زا  یسلجم  همالع  هک  تسا  یتیاور  هلمج 

ملق و حول و  نیمز و  اهنامـسآ و  یـسرک و  شرع و  بآ و  هکنآ  زا  لـبق  دـیرفآ  ار  وا  دوب  دـمحم  دوـخ  بیبـح  روـن  درک  قـلخ  هک  يزیچ 
هللا یلص  ام  ربمغیپ  دمحم  رون  نوچ  سپ  ( 6  . ) لاس رازه  راهچ  تسیب و  دصراهچ و  هب  دنیرفایب  ار  اوح  مدآ و  هکئالم و  منهج و  تشهب و 
رظن یلاعتقح  دومنیم و  ار  وا  يانث  دـمح و  و  درکیم ،  دای  یکاپب  ار  وا  هداتـسیا و  دوخ  راگدرورپ  دزن  لاـس  رازه  دومرف  قلخ  ار  هلآ  هیلع و 

نم قلخ  هدـیزگرب  ییوت .  تداعـس  ریخ و  هدـننک  هدارا  ییوت .  ملاـع  قلخ  زا  نم  دوصقم  دارم و  دومرف :  وا  هب  تشاد و  وا  يوسب  تمحر 
لیاسو باتک  رد  هک  يرتشوش  رفعج  خیـش  موحرم  زا  ینایب  اب  دوب ،  ربمغیپ  كرابم  دوجو  رون  هللا  قلخ  ام  لوا  دـش  مولعم  هک  لاح  ییوت . 

نم اـنا  ینم و  نیـسح  دومرف :  ادـخ  ربمغیپ  هک  دـیامرفیم  وا  تسا .  هدوب  هللا  قلخ  اـم  لوا  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  میئوگیم  دراد  نیبـحملا 
هک نامز  ره  دیاب  دش  نیسح  زا  ربمغیپ  ربمغیپ و  زا  نیسح  یتقو  سپ  ینم .  نیسح  نیسح و  نم  انا  هک :  تسا  رگید  تیاور  رد  و  نیـسح ، 
نم زا  تسا و  نم  لـسن  زا  نیـسح  دـیامرفیم  ربمغیپ  هک  تسنیا  ینم  نیـسح  زا  دارم  هک  ییوگب  رگا  دـشاب .  هدوب  زین  نیـسح  هدوب  ربـمغیپ 

نسح دیامرفب :  ینعی  دوش  هتفگ  زین  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هرابرد  هکلب  دشاب ،  هتـشادن  یتیـصوصخ  دیاب  هتفگ  نیا  میوگیم  هدمآ  دوجوب 
هن تسا و  هدش  هتفگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  هرابرد  طقف  ینم  نیسح  هلمج  نیا  هکنآ  لاح  نیـسح ،  نسح و  نم  انا  ینم و  نیـسح  و 

دیاب هدومرف  قلخ  ربمغیپ  رون  هطساو  هب  ار  ملاع  تادوجوم  همه  دنوادخ  رگا  میئوگیم  دش  هک  ینایب  نیا  اب  مالسلا .  هیلع  نسح  ماما  هرابرد 
دیاب تسا و  ملاع  تادوجوم  همه  ردپ  نیسح  سپ  تسا .  نیسح  زا  ربمغیپ  ربمغیپ و  زا  نیسح  اریز  دشاب  هدش  قلخ  مه  نیـسح  هطـساو  هب 

 . دوش هتفگ  هللادبع  ابا  وا  هب 

مود تلع 

اب دومرف  یمن  مایق  ترـضحنآ  رگا  نوچ  دوب  شمایق  يارب  دش  ادخ  ناگدنب  ردپ  هللادبع ،  ابا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یتهج  تع و  نیمود 
رب ص )   ) يدـمحم نیئآ  نید و  زا  هورگ  هورگ  دـنامیمن و  یقاـب  هللا  ـالا  هلا  ـال  هدـنیوگ  رفنکی  دـندوب  هدیـشک  هـیما  ینب  هـک  ییاـه  هـشقن 

دنکن ماـیق  رگا  دـید  مالـسلا  هیلع  نیـسح  درکیم .  يوما  تلود  ملاـظم  میلـست  ار  دوخ  رمع  تاـظحل  نیرخآ  مالـسا  هجیتن  رد  دنتـشگیم و 
نوخ نارازه  اب  هک  تیعمج  اهنویلیم  دوشیم و  عقاو  هیما  ینب  سوه  يوه و  شوختـسد  نآ  تاسدقم  هدـش و  هدـنک  ياج  زا  مالـسا  ناکرا 
يدبا تداعس  هارهاش  هب  هتفای و  تاجن  یتسرپ  تب  يرگامغی و  یشودب ،  هناخ  تلذم  ضیضح  تلالـض و  هیتزا  نارگ  ياهیراکادف  لد و 
ترتع دنوریم .  نوریب  زین  تیمدآ  تیرشب و  هداج  زا  هکلب  هدش  جراخ  نید  زا  جوف  جوف  دیزی  هیواعم و  هاوخلد  رثا  رد  کنیا  دنا ،  هدیـسر 

ینب هناملاظ  ذوفن  تحت  ناملـسم  نارازه  هدش و  عقاو  تیذا  ءاذـیا و  دروم  تسا  یهلا  گرزب  سومان  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ 
وت تفگ :  هریغم  هب  باطخ  نب  رمع  يزور  هک  دنکیم  لقن  هغالبلا  جهن  حرش  موس  دلج  رد  دیدحلا  یبا  نبا  دنباذع .  هجنکـش و  راچد  هیما 
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درک دنهاوخ  روک  ار  مالسا  هیما  ینب  هک  مسق  ادخب  تفگ :  رمع  هن ،  تفگ  هریغم  يا ؟  هدید  يزیچ  مشچ  نیا  اب  يدش  روک  هک  يزور  زا 
هک تسیفورعم  لاثم  دیآ ،  یم  اجک  دوریم و  اجک  دنادیمن  مالسا  رگید  هک  دننکیم  روک  ارنآ  نانچ  تسا و  هدش  روک  وت  مشچ  هک  نانچنآ 

 . دندش تمذم  هنوگ  نیا  هک  دندرک  يا  هلماعم  هچ  السا  اب  هیما  ینب  دورمن ،  رفک  نمل  لیو  دنیوگ :  یم 

هیما ینب  ياهراک  زا  يا  همش 

 - دالب عیمج  رد  تشون -  دوخ  لامع  هب  هیواعم  هک  دنکیم  لقن  هغالبلا  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  ثیدح :  لعج  يارب  هیواعم  روتسد 
نامثع لیاضف  رد  سک  ره  دیئامن .  کیدزن  دوخب  تسا  نامثع  هعیـش  ار  هک  ره  دینک  رظن  دینک .  لوبق  ار  یعیـش  رفنکی  تداهـش  ادابم  هک 

 ، شدوخ مسا  اب  هدرک  تیاور  هک  ار  یثیدح  دینک .  مارتحا  هداعلا  قوف  ار  وا  دوخ  سلاجم  رد  دیرادب و  یمارگ  ار  وا  دنک  تیاور  یثیدح 
نامثع لیاضف  رد  یلعج  ثیدح  ردقنآ  دندرک و  لمع  ار  روتسد  نیمه  وا  نامرف  هب  هیواعم  لامع  دیتسرفب .  نم  يارب  شا  هریشع  شردپ و 
راکنا یـسک  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دـهز  لضف و  ملع و  درک .  ینغ  ار  اـهنآ  همه  تسا و  یفاـک  تفگ  هیواـعم  دوخ  هک  دنداتـسرف  وا  يارب 

رد دـنراد ،  لوبق  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  بقانم  لیاضف و  ناملـسمریغ  دارفا  ینـس و  هعیـش و  زا  ملاع  ناگدنـسیون  همه  زین  زورما  ات  هدرکن و 
هروس رد  دنوادخ  هک  دندیسرپ  رکبوبا  زا  الثم  دنتـسنادیمن .  دوب  ناشدوخ  نابز  هک  هداس  یبرع  نابز  یتح  هتـشادن و  داوس  اهنآ  هکیتروص 
دریگ شود  رب  ارم  نیمز  مادک  دزادنا و  هیاس  مرـس  رب  نامـسآ  مادک  تفگ  رکبوبا  دراد ؟  ینعم  هچ  با ،  ابا .  ۀهکافو و  دیامرفیم :  سبع 
لمع نآ  هب  دـینادیم  تسا و  نشور  نآ  ینعم  هک  يا  هیآ  ره  تفگ :  دندیـسرپ ؛ ارنآ  ینعم  رمع  زا  منادـیمن .  ار  ادـخ  مـالک  میوگب  رگا  و 

ایآ هللا .  ناحبـس  دومرف :  ترـضح  دنتفگ  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  عوضوم  نیا  یتقو  دیراذگ .  دوخ  لاح  هب  دینادیمن  ار  مادک  ره  دـینک و 
دوب ربمغیپ  داـماد  ناـمثع  تسا و  تلیـضف  ربـمغیپ  يداـماد  دـنیوگیم  رگا  دربـیم ؟  عفن  نآ  زا  ناویح  هک  دـنیوگ  ار  یهاـیگ  با  دـینادیمن 

دنتشک و ار  اهنآ  اثلاث  تسا و  لصفم  نآ  حرـش  هک  تشک  ار  اهنآ  ایناث . . .  دوب و  رتشیب  موثلک  ما  بنیز و  زا  همطاف  تلیـضف  الوا  میئوگیم 
يرگید ثیدح  زین  دشابن ؟  مالـسلا  هیلع  یلع  مسا  دشاب و  تشهب  ياهگرب  يور  اهنآ  مسا  دـیاب  هک  تسا  هنوگچ  سپ  دـندرب  ار  قح . . . 

 ( ص  ) دمحم باحـصا  هک  دنک  ادن  شرع  ریز  زا  يدانم  دوش  تمایق  زور  نوچ  دومرف :  سابع  نبا  هب  ربمغیپ  هک  دندرک  لعج  نامثع  يارب 
یهاوخیم ار  هک  ره  تسیاب و  تشهب  رد  رب  هک  دوشیم  هتفگ  رکبوبا  هب  هاگنآ  دنروایب ،  ار  یلع  نامثع و  رمع و  رکبوبا و  سپ  دـیروایب ،  ار 

نک و نیگنـس  ار  شلمع  نازیم  یتساوخ  ار  هک  ره  شاب  نازیم  دزن  مه  وت  دنیوگیم  رمع  هب  نکم و  دراو  یهاوخیمن  ار  هک  ره  نک و  لخاد 
تسا هدرک  سرغ  شدوخ  تسدب  ادخ  ار  تخرد  نآ  هک  دنهدیم  یتخرد  زا  يا  هخاش  مه  نامثع  هب  نادرگب و  کبـس  یتساوخ  ار  هک  ره 

دـنهدیم و هلح  ود  مه  یلع  هب  هدـب و  بآ  یتساوخ  ار  هک  ره  نارب و  رثوک  ضوح  راـنک  زا  هخاـش  نیا  اـب  یتـساوخ  ار  هک  ره  دـنیوگیم  و 
هک تسیدنوادخ  لدع  هنوگچ  نیا  منادـیمن  تشاد .  هگن  وت  يارب  ار  هلح  ود  نیا  درک  قلخ  ار  نامـسآ  نیمز و  ادـخ  هک  يزور  دـنیوگیم 
رفن هس  نآ  تسدـب  تمایق  زور  راـک  همه  درادـن و  هلح  ود  زا  شیب  شبقاـنم  لـیاضف و  نآ  اـب  یلع  یلو  دراد  هلح  داـتفه  یتسپ  نم  ؤم  ره 

1 دوب :  ریز  رارق  هب  نادیز  یجرج  لوق  رب  انب  وا  ییاراد  دنتـشک  ار  نامثع  اهیرـصم  یتقو  هکیتروص  رد  تسا .  هراک  چیه  یلع  یلو  تسا ، 
وا نینح  يرقلا و  يداو  كالما  تمیق  رانید .  رازه  هاجنپ  دـص و  وا  يالط  يدوجوم  مهرد .  نویلیم  کی  شراد  هنازخ  دزن  وا  يدوجوم  - 

ماما ترـضح  هک  ناضمر  كرابم  هام  مکی  تسیب و  زور  یلو  رانید  رازه  هاجنپ  دـص و  وا  هیثاثا  اهبـسا و  تمیق  رانید .  رازه  هاجنپ  دـص و 
مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  هک  مسق  ادخب  دومرف :  دناوخ  هبطخ  تفر و  ربنم  يالاب  دجسم  رد  تشگرب و  هفوک  هب  درک و  نفد  ار  ردپ  نسح 

يراب درخب .  شیوخ  لها  يارب  زا  یمداخ  غلبم  نآ  اب  تشاد  هدارا  هک  مهرد  دصراهچ  رگم  تشاذـگن  یقاب  دوخ  زا  سپ  یمهرد  رانید و 
 ، تسا سب  تفگ  هیواعم  دوخ  هک  دندرک  تسرد  رفن  ود  نآ  نامثع و  يارب  لیبق  نیا  زا  ردـقنآ  تسرپایند  نیدـیب و  مدرم  هیواعم  نامرفب 

دهد تداهش  يرگید  هرابرد  یسک  هک  يرهش  ره  رد  هک  تشون  دوخ  لامع  يارب  وا  دوش .  لزلزتم  وا  تموکح  تفالخ و  هک  دیـسرت  هچ 
نب یلع  یتسود  هب  مهتم  سک  ره  تشون  نآ  زا  سپ  و  دیهدن .  وا  هب  ییاطع  دینک و  عطق  قازرا  رتفد  زا  ار  وا  مان  تسا  یلع  تسود  وا  هک 
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هدنیامن طسوت  مالـسلا  هیلع  یلع  ناتـسود  ندـش  هتـشک  دـیئامن .  بذـعم  اهباذـع  عاونا  هب  ار  وا  دـینک و  بارخ  ار  شا  هناخ  تسا  بلاطیبا 
هرمس هدمآ  هفوک  هب  وا  داد و  رارق  هرصب  رد  دوخ  بیان  ار  بدنج  نب  ةرمس  هیبا  نب  دایز  یتقو  هک  دسیونیم  مشـش  دلج  رد  يربط  هیواعم : 

؟  یشاب هتشک  هانگیب  ار  یسک  هک  يراد  یسرت  رگم  تشون  وا  يارب  دیـسر  هیواعمب  ربخ  یتقو  دز  ندرگ  ار  یلع  ناتـسود  زا  رفن  رازهتـشه 
رازه تفه  لهچ و  هرمـس  هک  دیوگیم  يودع  داوسوبا  مرادن .  یفوخ  مشکب  مه  رگید  رازه  هدزناش  متـشک  هچنآ  لباقم  رد  تفگ :  ةرمس 

يرادقم دمآ  هرـصب  هب  ناسارخ  لها  زا  يدرم  هک  دنکیم  لقن  دیدحلا  یبا  نبا  دـندوب  نآرق  نایراق  اهنآ  همه  هک  تشک  ارم  هریـشع  زا  رفن 
هک دـنتفگ  هرمـس  هب  دـش .  زاـمن  ندـناوخ  لوغـشم  هتفر ،  دجـسم  هب  دـعب  تفرگ  دیـسر  ضبق  داد و  هک  دوب  هتفرگ  قلعت  وا  هب  لاـم  ةوکر 

دنتفگ هرمـس  هب  دندرک ،  ادـیپ  ةوکز  تخادرپ  ضبق  وا  بیج  رد  هاگان  دـندز ،  ندرگ  ار  وا  داد  روتـسد  یلطعم  نودـب  تسا  یلع  تسود 
دناوخیم زامن  تخادرپیم و  ار  دوخ  ةوکز  درم  نیا  یلـضف .  هبر  مسا  رکذ  یکزت و  نم  حلفادق  دیامرفیم :  ادخ  هک  يا  هدـناوخن  نآرق  رگم 

تریح اعقاو  دهدب .  ةوکز  دـناوخب و  زامن  هچ  رگا  مشکب  دـشاب  یلع  تسود  سک  ره  هک  هدرک  رما  نمب  دایز  تفگ :  یتشک ؟  ار  وا  ارچ 
يرـصب نسح  يربـط و  لـبنح ،  نب  دـمحا  هجاـم ،  نبا  دوادوبا ،  يذـمرت ،  ملـسم  يراـخب  نید  یب  یقـش و  يدرم  نینچ  زا  هک  تسا  روآ 

هک هدـش  لقن  هفینحوبا  زا  یلو  دـننکیم .  یفرعم  ۀـیاورلاریثک  ثیدـحلا و  قودـص  هناـمالا ،  میظع  ار  وا  باـعیتسا  رد  هدرک و  لـقن  تیاور 
نیسح ماما  زیزع ،  هدنناوخ  دنـشاب .  بدنج  نب  ةرمـس  هریرهوبا و  کلام و  نب  سنا  هک  مرادن  لوبق  ار  هباحـص  زا  رفن  هس  لوق  نم  تفگ : 
دنربیم نیب  زا  ار  دمحم  لآ  نادناخ  هکنیا  رب  هوالع  دننک ،  راتفر  لاونم  نیا  هب  هیما  ینب  درذگب و  یحابص  دنچ  رگا  هک  دنادیم  مالسلا  هیلع 

هنحص دراو  تداشر  تعاجـش و  اب  هدرک  ملع  دق  هک  دوب  نیا  دنوریم ،  نیب  زا  یلک  هب  مه  ناناملـسم  و  دنام ،  دهاوخن  يرثا  مه  مالـسا  زا 
ةاطرا نب  رسب  تیرومءام  تشاد .  هگن  دننیچرب ،  دنتساوخیم  هیما  ینب  هک  ار  یمالـسا  تشگ و  شدج  نید  هیقبم  تلع  وا  سپ  دش ،  البرک 
هنیدم هب  يدایز  رکشل  اب  ار  ةراطا  نب  رـسب  هیواعم ،  هک  مینکیم -  لقن  ار  نآ  رـصتخم  ام  تسا  هیواهلا  فشک  باتک  رد  هیواعم :  فرط  زا 

ار شلاوما  ربب و  ار  شرس  يدید  ار  یلع  نایعیـش  زا  کی  ره  يدش  هنیدم  دراو  نوچ  تفگ  وا  هب  دریگب  تعیب  دوخ  هفیلخ  يارب  ات  داتـسرف 
دـش دراو  ام  تعاط  رد  هک  ره  سپـس  دـنام  دـهاوخن  یقاب  اهنآ  زا  رفنکی  دـننک  نامگ  هک  ناسرتب  ار  هنیدـم  لها  ناـنچ  رادرب و  تمینغ  هب 

ردقنآ نکم .  یهاتوک  اهنآ  تراغ  لتق و  رد  ریگب و  تخس  ناشیا  رب  ار  راک  وگب و  تشرد  نانخـس  یلع  نایعیـش  هب  یلو  رادرب  وزا  تسد 
دیـسر هنیدـم  کیدزن  نوچ  تفاتـش  هنیدـم  يوس  رازه  راهچ  اب  سپ  دـنیآرد .  ام  تعاط  هب  هتفر و  نوریب  یلع  تعاط  زا  ات  شکب  اهنآ  زا 
ربمغیپ دجسم  رد  دش  هنیدم  دراو  نوچ  دندرکن .  عامتـسا  وا  زا  يرگید  زیچ  بس  مانـشد و  زج  یلو  دنتفاتـش  وا  لابقتـسا  هب  سرت  زا  مدرم 

 . دندرک رارف  هنیدم  زا  يدایز  هدع  اذل  تشک و  دنهاوخ  ار  همه  دندرک  نامگ  هنیدـم  لها  هک  تفگ  دـب  مدرمب  ردـقنآ  تفر و  ربنم  يالاب 
هب عورش  هاگنآ  دوب .  ص )   ) ادخ لوسر  هتسجرب  باحـصا  زا  يراصنا  بویا  وبا  هناخ  دز  شتآ  هک  يا  هناخ  لوا  دمآ  ریز  هب  ربنم  زا  نوچ 

نانچ دـمآ و  هکم  هب  نآ  زا  دـعب  تشک .  ار  اهنآ  زا  يریثک  تعامج  دومن و  تراغ  ار  اـهنآ  لاوما  درک و  رگید  ياـه  هناـخ  ندرک  بارخ 
زین هدنرچ  هدـنرپ و  تاناویح ،  یتح  تسادـخ و  نما  هناخ  اجنآ  هکنآ  اب  دـنا ،  هدرواین  رد  باسح  هب  نیخروم  هک  درک  تراغ  لتق و  دایز 

 . دز ندرگ  ار  همه  تشاذگن و  یقاب  ار  یلع  نایعیش  زا  رفنکی  اجنآ  رد  دوخ و  هار  رد  درک  تکرح  نارجن  يارب  نوچ  و  دنشابیم .  ناما  رد 
رد تمواقم  بات  دید  دوب  اجنآ  یلاو  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  بناج  زا  هک  سابع  نب  هللادبع  درک ،  تکرح  نمی  اعنـص و  بناج  زا  ادعب 

دش و دراو  نوعلم  رسب  نوچ  درپس .  هنانک  ینب  هلیبق  زا  يدرم  هب  ار  دوخ  رـسپ  ود  درک و  تکرح  هفوک  بناج  هب  راچان  درادن  ار  رـسب  ربارب 
یهاوخیم رگا  یشکب  ار  اهنآ  یهاوخیم  هچ  يارب  دنرادن  یهانگ  لفط  ود  نیا  تفگ  هدیود  شیپ  ینانک  درم  تفرگ  ار  سابع  نبا  كدوک 

ود نآ  سپـس  هتـشک و  ار  ینانک  درم  نآ  لوا  درک و  مهاوخ  نینچ  تفگ :  دـبا  لزا و  نوعلم  نآ  ناسرب ،  لتق  هب  ارم  لوا  یـشکب  ار  اـهنآ 
رد مسق  ادخب  تفگ  نانآ  نایم  رد  ینز  دندیود ،  نوریب  نانزدایرف  نانک و  هلان  هنانک  ینب  نانز  دندیرب .  رـس  يدنفـسوگ  نوچ  ار  كدوک 

دـیود و نوریب  هناخ  زا  نانک  ناغف  راو و  هناوید  سابع  نب  هللادـبع  هجوز  دنتـسنادیمن ،  زیاج  ار  هانگیب  لافطا  هنوگنیا  لـتق  تیلهاـج  ناـمز 
دوخ ریشمش  هک  ما  هدرک  دصق  مسق  ادخ  هب  تفگ :  يدیرب ؟  رس  ار  اهنآ  هک  دوب  هچ  نم  ریغص  لفط  ود  نیا  هانگ  محریب ،  ملاظ  يا  تفگ 
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رـسب هلمجلاب  تشک .  دهاوخ  ار  امـش  ملاظ  نیا  هک  دیوش  قرفتم  تفگ  رگید  ياهنز  هب  اهنز  زا  یکی  سپ  منک ،  باضخ  امـش  نوخ  زا  ار 
ار اهنآ  دینادرگ و  بذـعم  باذـع  عاونا  هب  ار  مدرم  رگید  تاقبط  زا  ریثک  یقلخ  دـیناسر و  لتق  هب  ار  هعیـش  خـیاشم  ناگرزب و  زا  رفن  دـص 
هک مالـسا  رد  دوب  يا  هلیبق  نیلوا  نیا  دراذـگ  شورف  ضرعمب  رازاب  رد  هدرک  ریـسا  ار  اهنآ  ياهنز  تخاـت و  نادـمه  هلیبق  هب  دـعب  تشک . 

يریسا هک  دنک  دایز  ار  رسب  نیا  باذع  دنوادخ  دشورفب .  رازاب  رد  هدرک و  ریسا  ار  ناملـسم  نز  یـسک  هک  تشادن  هقباس  هچ  داد ،  ریـسا 
سلجم رد  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  دندنادرگ و  رهش  هب  رهش  هدرک  ریـسا  ار  دمحم  لآ  مه  اهنآ  اذل  دراد و  دای  هیما  ینب  هب  ار  ناملـسم  نز 
ؤملاریما بس  هک  یسک  لوا  هیواعم :  طسوت  مالسلا  هیلع  یلع  بس  دنربب .  يزینک  هب  ار  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  رتخد  دنتساوخ  دیزی 

هب مه  درکیم  بس  ار  ترـضحنآ  شدوخ  مه  هک  دوب  هیلع  هللا  ۀـنعل  نایفـس  یبا  نب  ۀـیواعم  دوـمن ،  ار  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نینم 
یبا نب  دعس  دمآ .  زاجح  هب  هیواعم  نوچ  هک  دنکیم  لقن  دوخ  ننس  رد  هجام  نبا  دننک .  بس  ار  ترضحنآ  ات  دادیم  یفازک  ياهلوپ  مدرم 
هدـش بضغ  رد  صاقو  یبا  نب  دعـس  درک ،  بس  ار  یلع  هیواعم  دـش ،  هدرب  نینم  ؤملاریما  یلع  زا  یمـسا  سلجم  رد  تفر  وا  دزن  صاـقو 

ای دومرف :  هک  مدینش  و  هالوم .  یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف :  هک  مدینـش  ص )   ) ادخ لوسر  زا  دوخ  نم  هک  ینکیم  بس  ار  يدرم  تفگ : 
هللا و بحی  الجر  مویلا  ۀیارلا  نیطع  ال  دومرف :  ربیخ  زور  رد  مدینـش  زین  و  يدـعب .  ینب  هنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  ینم  تنا  یلع 

نوچ دوب  وا  اب  صاقو  نب  دعس  دیدرگ ،  فاوط  لوغشم  دش و  هبعک  هناخ  دراو  هیواعم  هک  دنکیم  لقن  بهذلا  جورم  رد  يدوعسم  هلوسر . 
 . درک بس  ار  یلع  دعب  دناشن و  دوخ  يولهپ  ار  دعـس  تفرگ و  رارق  دوخ  ریرـس  رب  هدیدرگ  ناور  هودـنلاراد  يوس  هب  دـش  غراف  فاوط  زا 

بلاـطیبا نب  یلع  رد  یلاـصخ  مسق  ادـخ  هب  ینک ؟  بس  ار  یلع  هک  يدـناشن  دوخ  يولهپ  ارم  هیواـعم  يا  تفگ :  دـیزرل و  دوخ  رب  دـعس 
نیا زا  دعب  هک  مسق  ادخب  تفگ :  سپـس  دـیباتیم .  نآ  رب  باتفآ  هک  هچنآ  زا  دوب  رتبوبحم  میارب  دوب  نم  يارب  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  تسه 
ربانم رد  ار  یلع  هک  تشون  دوخ  لامع  هب  هیواعم  هک  دسیونیم  دیرفلادقع  رد  تفر .  تساخرب و  سپ  یشاب  نآ  رد  وت  هک  موشن  هناخ  دراو 

دینادیمن رگم  دینکیم  نعل  ربانم  رد  ار  لوسر  ادخ و  امش  هک  تشون  هیواعم  يارب  هملس  ما  دندرک .  لمع  شا  هتفگ  هب  وا  لامع  دننک ،  نعل 
یلع لوسر ،  ادخ و  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  دینکیم و  نعل  ار  شناتـسود  یلع و  امـش  تسا ؟  لوسر  ادخ و  نعل  بلاطیبا  نب  یلع  نعل  هک 
لقن هحفص 38  دلج 5  يومح  توقای  نادلبلا  مجعم  زا  ریدغلا  مود  دـلج  رد  درکن .  انتعا  همان  نیا  هب  ادـبا  هیواعم  یلو  دـنرادیم  تسود  ار 

دندرک دهع  هیما  ینب  اب  هک  ناتسجس  ربانم  رد  رگم  دندرکیم  نعل  برغ  قرش و  ياهربنم  رد  ار  هنع  هللا  یـضر  بلاطیبا  نب  یلع  هک  دنکیم 
ربانم رب  ص )   ) ادخ لوسر  ردارب  نعل  زا  هک  تسا  مادک  نیا  زا  رتگرزب  رتالاب و  فرش  مادک  درک و  نعل  ناتسجس  انم  رب  ار  یسک  دیابن  هک 
یکی هک  دندناسر  ییاجب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  بس  راک  دندرکیم .  نعل  ار  ترـضحنآ  هنیدم  هکم و  رد  هکیتروص  رد  دننک  عنم  دوخ  رهش 

يدجسم زا  نامثع  نب  ریرح  هک  دسیونیم  يدادغب  بیطخ  رکاسع و  نبا  خیرات  رد  دنراد .  رارق  ترضح  نآ  بس  ار  دوخ  زامن  تابیقعت  زا 
زا نم  دـیوگیم :  شایع  نب  لیعامـسا  دوب .  نیا  شراک  هزور  همه  دـنک و  نعل  هبترم  داتفه  ار  یلع  ات  دـش  یمن  جراـخ  دـناوخیم  زاـمن  هک 
 : دومرف هک  دننکیم  لقن  ربمغیپ  زا  مدرم  هک  یتیاور  نیا  تفگ  نمب  رابکی  دوب .  بس  شراک  هزور  همه  مدوب و  صخش  نیا  اب  هکم  ات  رصم 

ربمغیپ رگم  متفگ  تسا ،  هدومن  دوخ  هتفگ  رد  اطخ  هدینش و  ربمغیپ  زا  طلغ  هدنونـش  نکل  تسا  قح  یـسوم .  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا 
کلملادـبع نب  دـیلو  زا  تفگ  ینکیم ؟  تیاور  اجک  زا  ار  نیا  مدیـسرپ  یـسوم .  نم  نوراق  ناکمب  تنا  اـمنا  تفگ :  تسا ؟  هدومرف  هچ 

ادخ دوبن ؟  نانآ  تیذا  لوسر و  ادخ و  تمرح  کته  بجوم  هیما  ینب  هیواعم و  لمع  نیا  ایآ  زیزع  هدنناوخ  تفگیم :  ربنم  رد  هک  مدـینش 
ادخ حلاص  ناگدنب  هک  دوبن  هیواعم  نیا  ایآ  انیهم .  اباذع  مهلدعا  ةرخالا و  ایندلا و  یف  هللا  مهنعل  هلوسر  هللا و  نذ  ؤی  نیذلا  نا  دـیامرفیم : 

هیلع و هللا  بضغ  اهیف و  دلاخ  منهج  هئازجف  ادمعتم  انم  ؤم  لتقی  نم  و  دیامرفیم :  ادخ  هکیتروص  رد  دیناسریم  لتق  هب  هانگ  مرج و  نودب  ار 
دحب ار  یگراوخبارش  نیا  دیزی  شرـسپ  دیماشآ و  دیرخ و  بارـش  هک  دوب  يا  هفیلخ  نیلوا  هیواعم   93 ءاسن -  امیظع .  اباذع  هلدـعا  هنعل و 

ار هیواعم  عیاجف  میهاوخب  رگا  دشابیم .  نوعلم  بارش  رادیرخ  هدنشورف و  هدنروخ ،  دومرف :  ص )   ) ربمغیپ دوب .  رمخلا  مئاد  دناسر و  العا 
 . دوش هعجارم  اجنآ  هب  میا  هدرک  رکذ  یفاک  حرـش  لوا  دـلج  همدـقم  ار  اـهنآ  زا  یـضعب  اـم  دوشیم ،  ذـغاک  نم  داـتفه  يونثم  میهد  حرش 
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تفگ دوخ  صاوخ  زا  یکی  هب  شتوف  ماگنه  وا  تفرگ .  تعیب  وا  يارب  مدرم  زا  هک  دیزی  ندرک  دهعیلو  هیواعم  ياهیدـب  زا  يدـب  نیرتالاب 
 . دومن مومسم  ار  دوخ  رهوش  ات  مداد  بیرف  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نز  متفرگ .  ار  یلع  قح  ما  هدش  بکترم  گرزب  رایسب  هانگ  هس  نم 
 . تسا هدـیدن  ار  شریظن  راگزور  مشچ  هک  دوب  یکابیب  هناوید  تسم و  نئاخ  یناـج  نادـنزرف  نآ  زا  دـیزی  مدرک .  دوخ  دـهعیلو  ار  دـیزی 

تسا زاجح  لها  دزین  هصاخ  نیملسم  مامت  هجوت  دروم  مرتحم و  راوگرزب و  درم  یلع  نب  نیسح  هک  تشون  دیزی  يارب  شتیصو  رد  هیواعم 
دروم دراد و  تفالخ  زا  یگرزب  قح  هک  ینک  گنج  وا  اب  ادابم  دـباییم ،  رفظ  درک  جورخ  وت  رب  وا  دـندرک و  تعیب  وا  اـب  قارع  لـها  رگا  ، 

وا دزن  هنیدـم  زا  یتعامج  شتفالخ  لیاوا  رد  دوب ،  رمخلا  مئاد  دوخ  مایا  رد  دـیزی  نک .  تملاـسم  وا  اـب  یناوتیم  اـت  تسا  ناناملـسم  هجوت 
ياهنز وا  سلجم  رد  تسا ،  رمخلا  براش  درادن ،  ینید  الصا  هک  میتفر  یسک  دزن  دنتفگیم  دندرک و  یشاحف  وا  هب  تشگزاب  رد  دندمآ ، 
دومنیم یطو  دوخ  نارتخد  رهاوخ و  ردام ،  اب  دیزی  هک  تفگ  هلظنح  هللادبع  دنک .  یم  يزاب  ناگـس  اب  دـنزاونیم و  روبنط  فد و  اب  هصاقر 
رـضاح ار  وا  دوخ  همدانم  سلجم  رد  دیمانیم ،  سیقوبا  ار  وا  هک  تشاد  یثیبخ  هنیزوب  دیزی  دیوگیم :  بهذـلا  جورم  رد  دـناوخیم .  زامن  و 
هتـسب ماگل  نیز و  وا  رب  دوب و  هدـش  تیبرت  مار و  يرخروگ  رب  ار  وا  یهاگهاگ  دومنیم .  حرط  وا  يارب  ییاـکتم  دوخ  لـفحم  رد  درکیم و 

هب تشاد  تسدـب  هزین  هکیلاـح  رد  دواد  تفرگ  تقبـس  رخروگ  زورکی  دومنیم ،  لویخ  تقباـسم  قبـس  هسلج  رد  دوـمنیم و  راوـس  دـندوب 
زا ینیز  ار  رخروگ  تشاد و  رـس  رب  نوعلم  ریرح  زا  يا  هوسنلقد  دوب  هدرک  رب  رد  درز  خرـس و  ياـبید  زا  ییاـبق  دـش ،  لـخاد  دـیزی  هرجح 

لـضفب سیقابا  کـسمت  تفگ :  ار  تیب  ود  نیا  دوب و  اـجنآ  رد  ماـش  يارعـش  زا  یکی  دـندوب .  هدرک  ناولا  هب  عملم  شوقنم و  رمحا  ریرح 
دایز دیزی  تمذم  رد  خـیرات  رابخا و  ناتا .  نینم  ؤملاریما  دایج  هب  تقیـس  يذـلا  درقلا  يءار  نم  الا  نامـض  تطقـس  نا  اهیلع  سیلف  اهنانع 

 . درک میهاوخ  رکذ  شدوخ  ياج  رد  ę لا ءاشنا  تسا ، 

مالسلا هیلع  هللادبع  ابا  هب  تبسن  یمومع  هبذاج  تلع 

نارود و نینچ  رد  تسا .  لـفاغ  ناراکمتـس  رادرک  زا  ادـخ  هـک  رادـنپم  زگره  میهاربا 42 )  ) نوملاظلا لمعی  امع  ـالفاغ  هللا  نبـسحت  ـال  و 
راشف رد  ار  تخبدب  ناملـسم  مدرم  هتفرگ و  ارف  ار  یمالـسا  دالب  رـساترس  دـیزی  هیواعم و  ياهملظ  رات  هریت و  ياهربا  هک  یکیرات  راگزور 

تیرشب شنیرفآ  هنحص  رد  راگزور  مدرم  نیرت  صخاش  دشیم ،  لیمحت  مدرم  رب  يا  هزات  ملظ  زور  ره  دوب و  هتـشاذگ  دوخ  ياهیرگدادیب 
ناج تسارایب و  دق  دشاب  یتمیق  نداعم  عاونا  شلد  رد  هک  يدنلب  هوک  دننام  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  هللادبع  ابا  ترـضح 

دنتـشاد ارنآ  ندناکـشخ  دـصق  هیما  ینب  هک  ار  مالـسا  هبیط  هرجـش  شباحـصا  ناناوج  دوخ و  نوخ  اب  ادـخ و  هار  رد  ار  شتیب  لها  دوخ و 
دراد قح  ملاع  همه  ندرگ  رب  هچ  دنداهن  مان  هللادبع  ابا  ار  شترضح  هک  تسنیا  دش  دهاوخن  کشخ  تمایق  هنماد  ات  هک  درک  باریس  نانچ 

هچ رگ  نیقیلا .  کیتا  یتح  هلوسر  هللا و  تعطا  رکنملا و  نع  تیهن  فورعملاب و  ترما  ةوکزلا و  تیتا  ةولـصلا و  تمقا  دـق  کنا  دهـشا  . 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ملاع  ضارقنا  ات  نآ  هیقبم  تلع  یلو  دراد  راشتنا  تما  نایم  رد  ص )   ) ربمغیپ هریغ  تاکز و  زامن و  زا  ار  ماکحا  مامت 

قشع و شتآ  ترضحنآ  يراکادف  رثا  رد  ینیـسح  سدقم  تاذ  زا  هک  دینادب  ادبا .  دربیال  نیملـسملا  بولقلا  یف  ةرارح  نیـسحلل  الا  دوب . 
یمومع هبذاج  نیا  دنیـشن .  یمن  ورف  شیهلا  هاـگچیه  دوشیمن و  درـس  ملاـع  ضارقنا  اـت  زگره  هک  هتفرگ  ارف  ار  ناملـسم  مدرم  لد  یبتجم 

تریح يزابناج  نآ  هار  رد  گرزب  تیصخش  نیا  هک  تسا  تیمدآ  همانرب و  نید و  ياقب  هار  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يراکادف  ساپب 
غارس ار  یهاگـشناد  ایآ  دراد ؟  دوجو  نیمز  هرک  يور  رد  نیـسحلا  هللادبع  ابا  بتکم  زا  رتقیمع  رتراد و  هنماد  یبتکم  ایآ  دومرف .  يزیگنا 
مدرم اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هطبار  دریگ ؟  رارق  ایند  نادنمدرخ  لوبق  دروم  باداش ،  هدنز و  زونه  درذگب و  نآ  رب  نرق  هدزیـس  هک  دـیراد 
سک ره  هک  تسناملـسم ،  مدرم  یبلق  ناجیه  بجوم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يزغم  ناجلخ  ینعی  تسا ،  بلق  اب  زغم  هطبار  دـننام  ملاـع 
قشع شتآ  ددرگیم و  وا  میلست  لد  ناج و  زا  هدومن  تیرشب  ملاع  هب  یتمدخ  هچ  هناگی  عاجـش  مدرم  نیا  هک  دیمهف  تخانـش و  ار  نیـسح 
هحفص زا  نیسح  مسا  یلو  دندرک  دیهش  البرک  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هیما  ینب  هچ  رگا  ددرگیم .  هتخورفا  شبلق  نوناک  رد  وا 
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تدارا لاس  ره  اما  درذـگیم  وا  تداهـش  زا  نرق  هدراهچ  بیرق  دراد .  ياج  تیرـشب  بولق  يایاوز  رد  هکلب  تسین ،  یندـشوحم  راـگزور 
هکنآ دریمن  زگره  دننکیم .  جرخ  وا  يازع  هماقا  يارب  يرایسب  غلابم  لاس  مامت  رد  هکلب  وا  تداهش  رد  دوشیم و  رتشیب  ترـضحنآ  هب  مدرم 
هاجنپ تسیود و  رب  غلاب  لاس  ره  دیوگیم  هدرک  باسح  نیقرـشتسم ،  زا  یکی  ام  ماود  ملاع  هدیرج  رب  تسا  تبث  قشع  هب  دـش  هدـنز  شلد 

صخـش نیا  تاـعالطا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  ترـضحنآ .  تاـفوقوم  دـمآرد  زا  ریغ  تسا  نیـسح  يرادازع  جرخ  یـسیلگنا  هریل  نوـیلیم 
ناریا دوخ  رد  تسا .  هتفرگن  رظن  رد  ار  ایـسآ  کلامم  ریاس  قارع و  ناغفا و  هیکرت و  ناریا و  ياهروشک  هدوب و  دـنه  اقیرفآ و  هب  رـصحنم 

رد مسر  نیا  دـننکیم ،  ماعطا  ار  مدرم  هدرک و  خـبط  یجنرب  گرزب  کچوک و  ياهاتـسور  اهیدابآ و  مامت  رد  اروشاع  زور  هک  تسا  مسر 
یـس تساهنیا  زا  شیب  املـسم  مینک  باسح  مه  ناموت  کـی  يرفن  رگا  یتح  تسا و  رارقرب  ناریا  کـچوک  گرزب و  ياهناتـسرهش  ماـمت 

 . تسا ینیسح  ياروشاع  زور  جراخم  ناموت  نویلیم 

مالسلا هیلع  هللادبعابا  تورث 

ترـضح نآ  زا  سپ  هادف و  یحور  نیـسحلا  هللادبعابا  ترـضح  هزادـنا  هب  سکچیه  تیالو  توبن و  هقیرط  ناربهر  يدـه و  همئا  نایم  رد 
یب دارفا  هدیقع  نیا  یلو  تسا  يرایسب  تورث  ياراد  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  هک  تسفورعم  درادن  تورث  ایند  رد  سابعلا  لضفلاابا 

نیمز هرک  مامت  رد  تشاد .  بوسحم  موس  هجرد  رد  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دیاب  تسا  ینیـسح  تمظع  اب  هاگتـسد  دروم  رد  عالطا 
صاصتخا نیسح  ترضح  هب  نیمز  هعطق  کی  تسه  ناملسم  ای  هعیش  اهنآ  نایم  رد  دراد و  نکـسم  اجنآ  رد  رـشب  تسا و  یکـشخ  اج  ره 

یم يدجـسم  رگا  ناریا  تاهد  ماـمت  رد  هک  تسا  بجعت  یـسب  ياـج  دـشاب .  یم  مشاـه  ینب  رمق  شردارب  ترـضح و  نآ  فقو  هتفاـی و 
مایا دننام  لاس  مامت  رد  دننک و  یم  يرادازع  دجـسم  رد  درادن  اج  هک  يرادازع  عقوم  رد  نوچ  تسا  نیـسح  ماما  مان  هب  عقاو  رد  دـنزاس ، 

میهاوخب رگا  تسا  ترضحنآ  تداهـش  هطـساو  هب  نید  ربمغیپ و  ادخ و  مسا  ندنام  یقاب  زامن و  هماقا  اعقاو  سپ  تسین .  رومءام  يرادازع 
 . تسا هرامش  زا  جراخ  میروآ  باسح  هب  دننک  یم  ینیسح  هاگتسد  يارب  ینارصن  يدوهی و  ینـس و  هعیـش و  لاس  مایا  رد  هک  ار  یتاروذن 

رهاوخ بنیز  ترضح  رذن  يدایز  غلبم  لاس  ره  کلذعم  تسا  لیلق  رایسب  دنشاب  هتشاد  هعیش  رگا  دنتسه و  ینس  رصم  ماش و  تیعمج  رثکا 
اه یضعب  اریز  تساهیرصم  مومع و  مارتحا  دروم  ترایز و  لحم  هردخم  نآرق  هک  رصم  رد  اصوصخم  دنیامن  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

دنه نیلومتم  زا  یکی  هک  دنک  یم  لقن  دوخ  هداهشلا  رارسا  باتک  رد  يدنب  رد  موحرم  تسا .  رـصم  رد  هردخم  نآ  ربق  هک  دنا  هدرک  لقن 
ارقف ماعطا  هدرک و  جرخ  ترضح  نآ  يارب  يریثک  غلبم  درک و  یم  اپرب  يرادازع  سلجم  اروشاع  زور  لاس  ره  دوب  تیب  لها  نیبحم  زا  هک 

میسقت ارقف  نیب  دوب  هتخادنا  يرادازع  سلجم  رد  هک  ییاهشرف  نآ  مامت  دش  یم  هضور  رخآ  زور  نوچ  اهزور و  هچ  اهبـش و  هچ  دومن  یم 
جرخ یتفگنه  غلبم  لاس  ره  یـضفار  درم  نیا  هک  دـندومن  ییوگدـب  درم  نیا  زا  هتفر و  مکاـح  دزن  نیدـناعم  زا  یـضعب  هکنیا  اـت  درک  یم 

دننزب و ار  وا  دراد  روتسد  دومن و  ییوگدب  وا  هب  هدرک  راضحا  ار  هعیش  درم  نآ  دوب  تیب  لها  دناعم  مکاح ،  نآ  نوچ  دنک .  یم  يرادازع 
نیکـسم ریقف و  يدرم  وربآ ،  اب  دنمتورث  درم  نآ  هجیتن  رد  دـنتفرگ و  ار  وا  لاوما  مامت  دـنکن .  يرادازع  سپ  نآ  زا  ات  دـنریگب  ار  شلاوما 

يا هحلاص  نز  منک  يرادازع  فرـص  هک  تسین  نم  تسد  رد  یلام  لاسما  ارچ  هک  دوب  مومغم  تحاران و  یلیخ  دیـسر  مرحم  نوچ  دـش ، 
رد ربب و  ار  وا  میراد  یناوج  رـسپ  طقف  اـیند  زا  اـم  شاـبم  تحاراـن  تفگ :  تسناد  ار  نآ  نوچ  درک و  لا  ؤس  وا  یتحاراـن  تلع  زا  تشاد 

ناوج دوخ  دش و  لاحشوخ  درم  مینک  ءادهشلادیس  ترضح  يازع  فرص  ات  روایب  ار  شلوپ  شورفب  مالغ  ناونع  هب  رود  ياهرهش  زا  یکی 
هب یلاحـشوخ  اب  تخورف و  ار  دوخ  رـسپ  ردپ ،  رود  ياهرهـش  زا  یکی  رد  دنداتفا و  هارب  ودره  زورنآ  يادرف  تفریذپ .  بلق  میمـص  زا  زین 

مهارف ار  يرادازع  تامدقم  دنتساوخ  یم  دوب و  لاحـشوخ  ارجام  نیا  زا  هکیلاح  رد  تفگ  دوخ  هجوز  هب  ار  نایرج  تشگزاب و  دوخ  رهش 
نم یتشگزاب  یتخورف و  ارم  وت  نوچ  یلو  ناجردپ  هن  تفگ :  يدرک  رارف  دوخ  يرتشم  زا  ایآ  تفگ  ردپ  دش  لزنم  دراو  رـسپ  هاگان  دننک 
درک یم  یبوخ  نم  اب  دوب و  ینابرهم  ياقآ  نوچ  مبحاص  قارف  يارب  متفگ  ینک ،  یم  هیرگ  ارچ  تفگ :  درم  نآ  مدش  نایرگ  وت  قارف  رد 
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لاس ره  هک  متـسه  سک  نامه  نم  دومرف :  یفرعم  ار  تدوخ  امـش  متفگ :  یتسه  وا  دـنزرف  وت  ردـپ و  وا  هکلب  دوبن  وت  بحاص  وا  تفگ : 
ردپ هب  ار  وت  نم  شابم  تحاران  دندرک  دیهش  ارم  هدیکشخ  بل  اب  هک  متـسه  یـسک  نامه  نم  دنک  یم  جرخ  نم  يازع  رد  یغلابم  تردپ 

دزادرپ و یم  هتفرگ  هچ  نآ  زا  رت  هفاضا  هکلب  داد  دهاوخ  ار  امـش  لاوما  مکاح  يدوز  نیمه  هب  هک  وگب  اهنآ  هب  دناسر .  مهاوخ  تردام  و 
رد متـسه .  لزنم  برد  هک  مدـید  هاگان  دومرف  یم  ار  تالمج  نیا  نیا  هکیلاح  رد  دومن  دـهاوخ  امـش  هب  تبـسن  يدایز  مارتحا  ناـسحا و 

هدرک و اهنآ  هب  يدایز  مارتحا  دندش  ریما  رـضحم  دراو  نوچ  دیئایب .  اروف  هدرک  راضحا  ار  امـش  مکاح  هک  دـندز  ار  هناخ  رد  ماگنه  نیمه 
يرادازع هماقا  لاس  ره  هک  منکیم  شهاوخ  تفگ :  داد و  اهنآ  هب  دوخ  يوس  زا  ییایاده  هفاضا  هب  ار  اهنآ  لاوما  دومن و  یهاوخ  ترذـعم 

ینیسح هعیش و  یگمه  ما  هناخ  لها  نم و  مشاب ،  هدرک  تکرش  امـش  يرادازع  رد  ات  مهدیم  امـشب  مهرد  رازه  هد  لاس  ره  زین  نم  دینکب ، 
وا زا  هک  یلاوما  مامت  ینکیم ؟  تیذا  دنکیم  يرادازع  نم  يارب  هک  ار  یـسک  ارچ  دومرف :  هدـمآ  نم  دزن  مولظم  ماما  نآ  دوخ  اریز  میدـش 
ورف ار  تلاوما  وت و  هک  منکیم  رما  نیمز  هب  ینکن  نینچ  رگا  درذـگ و  رد  وت  تاریـصقت  زا  هک  یهاوخب  وا  زا  ینک و  درواب  دـیاب  يا  هتفرگ 

منکیم ار  یهلا  دمح  مدش و  تیاده  ماما  نیا  هطـساوب  مدرک  هبوت  نم  هک  نک  وفع  ارم  رذگ و  رد  نم  تاریـصقت  زا  درم ،  يا  نونکا  درب . 
رد میتسه .  تما  نیا  ناردپ  یلع  نم و  ۀمالا .  هدم  هاوبا  یلع  انا  دومرف :  ادخ  ربمغیپ  هک  تسا  ملسم  نیا  مدیـسر .  میقتـسم  طارـص  هب  هک 

میتفگ هک  روطنامه  هچ  تسادـخ  ناگدـنب  همه  ردـپ  هللادـبع  ابا  یلو  دوش  یمن  مما  ریاـس  لـماش  سپ  تسا ،  هدـش  تما  دـیق  تیاور  نیا 
هک دنراد  ترضحنآ  هب  یصاخ  تبحم  هقالع و  تادوجوم  مامت  هکلب  مالـسا  طقف  هن  دوب  دنمدوس  تیرـشب  ملاع  يارب  ترـضحنآ  تداهش 

برعم  - 3 داد .  میهاوخ  حرش  الماک  ار  ترضحنآ  رب  ملاع  تادوجوم  هیرگ  عوضوم  يدعب  ثحابم  رد  هللا  ءاشنا  دنیرگیم و  ترضحنآ  رب 
ناتسیس

هللا لوسر  نبای  کیلع  مالسلا  مجنپ :  سلجم 

همجرت

ادخ ربمغیپ  يا  وت  رب  مالس 

هللا لوسر  نبای  ظفل  حرش 

تعامج تنس و  لها  زا  یضعب  نوچ  یلو  دنربمغیپ  راوگرزب  دنزرف  ود  مالسلاامهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هک  يرـشع  ینثا  هعیـش  دزن 
هعیش هک  تسیرابخا  زین  نآرق و  زا  لیلد  مینک ،  تباث  تسا  ربتعم  اهنآ  دزن  هک  يا  هلدا  اب  ار  بلطمنیا  دیاب  اذل  دنشابیم  عوضومنیا  فلاخم 

نم هیف  کجاح  نمف  دیامرفیم :  یلاعتقح  دنربمغیپ  دالوا  نینـسح  هکنیا  تابثا  رد  لوا :  هیآ  دـنا .  هدرک  لقن  دوخ  ربتعم  بتک  رد  ینـس  و 
لآ نیبذاکلا .  یلع  هللا  ۀـنعل  لعجنف  لهتبن  مث  مکـسفنا  انـسفنا و  مکئاسن و  انئاسن و  مکئانبا  انئانبا و  عدـن  اولاعت  لقف  ملعلا  نم  کـئاج  اـم 

ار یـسیع  ارچ  دمحم  يا  هک  دـندرک  ضارتعا  نارجن  ياراصن  دـمآ .  یـسیع  ترـضح  لاح  حرـش  هیآ  نیا  زا  لبق  تایآ  رد   61 نارمع - 
یـسیع رب  هللادبع  مان  هکنیا  زا  مربیم  هانپ  دندومرف :  لوسر  ترـضح  تسین .  هدیدنـسپ  وت  از  یهن ،  یم  وا  رب  یگدنب  مان  یهدـیم و  مانـشد 

 . تسا هابتـشا  دینادیم  ادخ  رـسپ  ار  وا  يراصن  امـش  هکنیا  هدـش و  هداتـسرف  قلخ  يوسب  ادـخ  فرط  زا  هک  تسا  يا  هدـنب  وا  دـشاب  مانـشد 
لثم نا  هک :  داتسرف  ار  هیآ  نیا  یلاعتقح  دوش ؟  قلخ  ردپ  یب  يدنزرف  هک  يا  هدید  زگره  تفگ :  هدش  كانبضغ  نارجن  ياس  ؤر  گرزب 

دیراد لوبق  كاخ  زا  ار  مدآ  ترضح  تقلخ  امش   ( 59 نارمع -  لآ  نوکیف ( .  نک  هل  لاق  مث  بارت  نم  هقلخ  مدآ  لثمک  هللادنع  یـسیع 
ردام هن  تشاد ،  ردپ  هن  هک  مدآ  ترضح  دوش ،  قلخ  نوخ  زا  ردپ  نودب  یسیع  هک  دینکیم  دابعتسا  ارچ  سپ  دیآیمن ،  دیعب  امـش  رظن  هب  و 
نمف دـیامرفیم :  یلاـعتقح  ناـیب  نیا  زا  دـعب  دـشابیم .  یـسیع  تقلخ  زا  رت  بیجع  مدآ  تقلخ  هصق  سپ  تـشاد  رداـم  هـک  یـسیع  یلو  ، 
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تلاهج تلالض و  زا  و  دیامن ،  هلداجم  تموصخ و  وت  اب  یسیع  باب  رد  يراصن  زا  هک  ره  سپ  ملعلا .  نم  کئاج  ام  دعب  نم  هیف  کجاح 
رب تسوت  نیقی  ملع و  بجوم  هک  دمآ  وت  رب  یتانیب  تایآ و  هکنآ  زا  سپ  ملعلا .  نم  کئاج  ام  دعب  دشاب  رصم  دوخ  داقتعا  رب  ددرگن و  رب 
مه ام  دیروایب ،  ار  دوخ  نارـسپ  هلهابم  يارب  هک  وگب  نانآ  هب  سپ  مکئانبا  انئانبا و  اولاعت  لقف  تسا .  قلخ  رب  ادـخ  هدـیزگرب  یـسیع  هکنیا 

تیاغ زا  هک  ار  یناسک  ام  مکـسفنا  انـسفنا و  دـیروایب و  ار  دوخ  نانز  امـش  دوخ و  نانز  اـم  مکئاـسن  اـنئاسن و  میروآـیم و  ار  دوخ  نارـسپ 
رب مینک  تنعل  سپ  لهتبن  مث  دـیروایب  دنـشاب  مسق  نیمه  هب  هک  ار  دوخ  ناکیدزن  مه  امـش  میروآیم و  دنـشابیم  اـم  دوخ  لـثم  اـمب  یکیدزن 

 . میهد رارق  وگغورد  يارب  ار  ادخ  تنعل  نیبذاکلا  یلع  هللا  ۀنعل  لعجنف  دیوگیم  غورد  هکنآ 

ربمغیپ اب  نارجن  ياراصن  حلص 

ربمغیپ اب  نارجن  ياراصن  حلص 

رب نم  دنچ  ره  دومرف  دیبلط و  ار  نارجن  ياراصن  تلاسر  ترـضح  دش ،  لزان  هیآ  نیا  نوچ  هک  هدـش  لقن  ینـس  هعیـش و  ریـسفت  بتک  رد 
زا ار  قداص  لطبم و  زا  ار  قحم  یلاعتقح  ات  میوش  لوغـشم  هلهابمب  دـیئایب  نونکا  دـیئازفایم  هعزانم  دانع و  رب  امـش  میازفایم  لیلد  تجح و 

تحلـصم هچ  ره  دعب  مینک  تروشم  رما  نیا  رد  رگیدکی  اب  میور و  لزنمب  ات  هدب  تلهم  ار  ام  زورما  دنتفگ  ناشیا  دـنادرگ ،  زاتمم  بذاک 
هربامک رگیدـکی  اب  هک  درک  تحیـصن  ار  اهنآ  دوب  ناشیا  ملاع  يار و  بحاص  هک  تبقاـع  دـنتفر  لزنمب  نوچ  میئاـمن .  لـمع  نآ  هب  دـشاب 

رگا موق  يا  تفگ :  دوب  ناشیا  هلمج  زا  فقـسا  تسادخ .  ربمغیپ  دـمحم  هک  دـش  رهاظ  امـش  رب  اریز  دیـشاب  یفـصنم  صاخـشا  دـینکم و 
دوخ ءابرقا  صاوخ  اب  رگا  تسین و  قح  رب  وا  هک  دیئامن  هلهابم  وا  اب  دینکن و  هشیدنا  چـیه  دـمآ  نوریب  دوخ  باحـصا  هماع  اب  ادرف  دـمحم 
عقوت مادـک  ره  دـندش و  عمج  دجـسم  رد  هباحـص  رگید  زور  تسا .  قح  رب  ربـمغیپ  وا  هک  دـینادب  دـینک و  رذـح  وا  هلهاـبم  زا  دـیآ  نوریب 

ناکدوک نادرم و  نانز و  براقا و  صاوخ  را  هک  هدومرف  نمب  یلاـعتقح  دومرف :  ترـضحنآ  دـنک .  رـضاح  ار  وا  ادـخ  لوسر  هک  دنتـشاد 
همطاف دنتفریم و  وا  يور  شیپ  زا  نیـسح  نسح و  تفرگ و  ار  نینم  ؤملاریما  تسد  سپ  دزاس  لزان  باذع  ناشیا  ياعدـب  هک  مربب  ار  دوخ 

 : دنتفگ دنا ،  هدمآ  دمحم  اب  هک  دنتسیک  اهنیا  تفگ  فقسا  دیئوگب .  نیئآ  امش  منکیم  اعد  نم  دومرف  اهنآ  هب  ترـضح  ناشیا و  بقع  رد 
راکب راودیما  هنوگچ  دـینیبب  تفگ  نایاسرت  اب  فقـسا  دـنیوا .  ناگدازرتخد  ناکدوک  نآ  شرتخد و  نامزنآ  داماد و  معرـسپ و  ناوج  نآ 

زا درکیمن و  رایتخا  ارناشیا  زگره  تشاد  باب  نیا  رد  ینوخ  وا  رگا  ادخب  تسا .  هدروآ  هلهابمب  ار  دوخ  صاوخ  نادنزرف و  هک  تسا  دوخ 
وا اب  دـیاب  لاح  مدروآیم ،  ناـمیا  واـب  نم  دوبن  مور  رـصیق  فوخ  زا  رگا  مینک  هلهاـبم  وا  اـب  اـم  هک  تسین  تحلـصم  دومنیم  رذـح  هلهاـبم 

تعامج نآ  دینیب .  یم  هچ  رد  ار  دوخ  حالـص  ات  دـینک  رکف  دـیدرک  تعجارم  دوخ  رهـشب  هک  دـعب  دـهاوخ و  وا  هچ  ره  رب  مینک  هحلاصم 
ادـخ لوسر  میئامنیم .  هحلاصم  یلو  مینک  یمن  هلهابم  امـش  اب  ام  تفگ  ترـضحنآ  هب  باـطخ  فقـسا  سپ  تسوت ،  يار  اـم  يار  دـنتفگ 
ارنآ تمیق  دنـشاب  مک  داـیز و  رگا  مهرد و  لـهچ  هلح  ره  تمیق  هک  دوـمن  هحلاـصم  اـهنآ  اـب  یقارع  ياـه  هلح  زا  هـلح  رازه  ود  رب  (ص ) 

رب ات  دنزادرپب  بسا  یـس  هزین و  یـس  ینهآ و  هرز  یـس  هوالعب  دنهدب  بجر  هام  رد  هلح  رازه  رفـص و  هام  رد  هلح  رازه  هک  دـننک  باسح 
اهنآب هار  نیب  رد  حیـسملادبع  بقاع و  دنتفر  دنتـشون و  نومـضم  نیاب  يا  همان  حلـص  دننکن .  گنج  اهنآ  اب  ناناملـسم  دنـشاب و  دوخ  نید 

هنعالم يربمغیپ  چیه  اب  سکچیه  ادـخب  تسادـخ  دزن  زا  دـیوگیم  هچنآ  تسا و  لسرم  ربمغیپ  دـمحم  هک  مینادـیم  امـش  ام و  هللاو  دـنتفگ 
يور رب  دیدشیم و  كاله  دیدرکیم  هلهابم  امـش  رگا  دنامن ،  هدـنز  زا  یکی  نانآ  گرزب  کچوک و  زا  دـش و  لصاتـسم  هکنآ  رگم  درکن 

هک دنتـساوخیم  ادـخ  زا  رگا  هک  مدـید  ییاهیور  مدرک و  هاگن  ار  ناشیا  نم  هک  مسق  ادـخب  دـندنام  یمن  یقاـب  يراـصن  زا  کـیچیه  نیمز 
دمحم ناج  هک  ییادخ  نآ  هب  مسق  دومرف :  ص )   ) ادـخ ربمغیپ  ناشیا  تعجارم  زا  دـعب  دـشیم .  هتبلا  دوش  لئاز  شدوخ  عضاوم  زا  اههوک 

ورف ناشیا  رب  شتآ  درکیم و  خـسم  كوخ  هنیزوب و  تروصب  ارناشیا  یلاعتقح  دـندرکیم  هلهاـبم  نم  اـب  اـهنیا  رگا  تسوا  تردـق  هضبق  رد 
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يراصن تعامج  نیا  نایبلا  حور  يواطنط و  لقن  ربانب  دـندشیم .  كاله  ناشیا  ياهتخرد  رب  ناـغرم  یتح  نارجن  لـها  یگمه  تخیریم و 
يرگید حیـسملادبع و  سمـشا  ریما و  یکی  هک  دندوب  موق  رباکا  زا  اهنآ  رفن  هس  فارـشا و  زا  رفن  هدراهچ  هک  دندوب  هراوس  رفن  نارحن 60 

 . دوب همقلع  نب  هثراحوبا  سمـشا  هک  اهنآ  فقـسا  ربح و  یموسو  مهیالا  وا  مسا  دنتفگیم و  دیـس  وا  هب  هک  دوب  اهنآ  يءار  بحاص  رواشم 
روطارپما دندرکیم و  لیلجت  وا  زا  تشاد  يراصن  نید  رد  هک  يداهتجا  ملع و  هطـساوب  دندادیم و  تیمها  یلیخ  ثراحوبا  هب  مور  نیطالس 

مه وا  يوـلهپ  دوـب و  راوـس  يرطاـقرب  ثراـحوبا  دـندرک  تکرح  نارحن  زا  تعاـمج  نیا  نوـچ  دوـب .  هدرک  اـنب  ییاـه  هینک  وا  يارب  مور 
كاله دسرن و  وت  هب  يا  همدـص  ردارب  تفگ  شرداربب  زرک  دروخ  نیمز  رب  ثراحوبا  رطاق  هار  نیب  رد  دوب ،  راوس  همقلع  نبرزک  شردارب 

هک تسیربمغیپ  نیا  مسق  ادخب  ییوگیم  هک  تسیفرح  هچ  نیا  دوش  كاله  تردام  تفگ  ثراحوبا  دشاب ،  ادخ  لوسر  تکاله  زا  دعب  وت 
نیطالـس هکنیا  تهجب  تفگ  تسا .  ربمغیپ  وا  ینادـیم  هکیتروص  رد  يروآ  یمن  نامیا  واب  ارچ  سپ  تفگ  زرک  میتشاد .  ار  وا  راـظتنا  اـم 

فرح نیا  دنریگیم .  ام  زا  ار  لاوما  ءایـشا و  نیا  مامت  میروآ  نامیا  دمحم  هب  ام  رگا  هک  دننکیم  ییاهمارکا  دـنهدیم و  امب  یلاوما  ایاطع و 
دجـسم رد  رـصع  زامن  زا  دعب  دندیـسر  هنیدـمب  یتقو  تعامج  نیا  يراب  دـش .  ناملـسم  ات  تشادـیم  ناهنپ  درک و  رثا  یلیخ  زرک  بلق  رد 

 ، دنوش لخاد  اهنآ  دنراذگن  هک  دنتـشاد  دصق  ربمغیپ  باحـصا  رخاف .  ياهـسابل  بوخ و  ياهتروص  اب  دندمآ  ترـضحنآ  تمدـخ  ربمغیپ 
ادخ لوسر  اب  دنشاب  فقـسا  دیـس  ریما و  هک  رفن  هس  نآ  دناوخ  دوخ  فرطب  ار  تعامج  نآ  دومرف و  عنم  لمع  نیا  زا  ار  اهنآ  ربمغیپ  نکل 

رب اهنآ  لیلد  تسا و  هثلث  ثلاث  دنتفگ  یم  یهاگ  تسادخ و  رـسپ  دنتفگ  یم  یهاگ  تسادـخ و  یـسیع  دـنتفگیم  یهاگ  دـندرک  تبحص 
نیطلا نم  قلخت  صرب و  الا  همکالا و  يربت  یتوملا و  ییحی  هکنیا :  رگید  لیالد  دوب و  ترـضحنآ  ندـمآ  ردـپ  نودـب  یـسیع  ندوب  ادـخ 

 . دوشیم تابثا  هعیش  تیناقح  يارب  مهم  بلطم  دنچ  نیرسفم  نایب  هکرابم و  هیآ  نیا  زا  اریط  نوکتف  اهیف و  خفنتنف  ریطلا و  هیهک 

 ( ص  ) مرکا لوسر  تیناقح  تابثا  لوا - 

کجاح نمف  دومرف :  هیآ  رد  اذل  دندرکیمن  رارف  هلهابم  نادیم  زا  یحیسم  گرزب  ءاملع  دومن و  یمن  هلهابم  تءارج  دوبن  قح  يذ  رگا  هک 
 . نک عورش  يراصن  اب  ار  هلهابم  يراد  دوخ  يربمغیپ  تیناقح و  هب  ملع  امش  هکنآ  زا  دعب  ینعی  ملعلا ،  نم  کئاج  ام  نم  هیف 

 . دنتسه ص )   ) ادخ لوسر  نادنزرف  نینسح  هکنیا  تابثا  مود - 

تسلیلد هیآ  نیا  هتفگ  يزار  رکبوبا  دنشابیم  مالـسلاامهیلع  نسح  نیـسح و  انئانبا  زا  دارم  هک  تسنیا  رب  تما  عیمج  هکلب  نیرـسفم  عامجا 
هاوگ اعدم  نیا  رب  مه  هصاخ  هماع و  رابخا  تسوا و  رسپ  اتقیقح  صخش  رتخد  رسپ  دنتسه و  ص )   ) ادخ لوسر  نارسپ  نیسح  نسح و  هک 
هفیلخ زا  هماع  املع  زا  رگید  یعمج  و  ع )   ) نسح ماما  ترضح  تالاح  همجرت  رد  یناربط  قعاوص و  رد  رجح  نبا  میعنوبا و  ظفاح  تسا . 

لک یبسن و  یـسجالخ و  ام  ۀمایقلا  موی  عطقنمف  بسن  بسح و  لک  لوقی  هللا  لوسر  تعمـس  ینا  تفگ :  هک  دننکیم  لقن  باطخ  نب  رمع 
زور یبسن  بسح و  ره  دومرف  هک  ص )   ) ادخ لوسر  زا  مدینش  ینعی  مهتبصع .  انا  مهوبا و  انا  ۀمطاف  ینب  الخام  مهیبال  مهتبـصع  یثنا  ینب 
یم اهنآ  هتبـصع  ردـپ و  نم  همطاف  دالوا  رگم  تسا  ردـپ  بناج  زا  يرتخد  دالوا  ره  هتبـصع  نم و  بسن  بسح و  رگم  دوشیم  عطق  تمایق 

هک دننکیم  لقن  ظافلا  رد  يدایز  مکرصتخم و  اب  ةدوملا -  عیبانی  رد -  یفنح  یخلب  نامیلس  لبنح و  نب  دمحا  یمزراوخ و  بیطخ  مشاب . 
نیـسح نسح و  نم  دـنزرف  ود  ینعی  ادـعق .  وا  اماق  ناماما  ناذـه  يانبا  ایندـلا  نم  ياـتناحیر  ناذـه  ياـنبا  دـندومرف :  ص )   ) مرکا لوسر 

نب دـمحم  هک  تسا  ربخ  رد  دنـشاب .  دـعاق  نکاس و  هاوخ  تماما و  رما  هب  مئاق  هاوخ  دـنناماما  نم  نادـنزرف  ود  ره  دـننم و  ياـیند  هناـحیر 
ینم رسپ  تقیقح  هب  هک  مهدیم  یهاوگ  اقح .  ینبا  کنا  دهـشا  دومرف :  ع )   ) نینم ؤملاریما  درک ،  ینایامن  گنج  نیفـص  رد  يزور  هفینح 

هک دنا  هدومن  لاکـشا  ءاملع  زا  یـضعب  لاکـشا :  هللا .  لوسر  انبا  امه  دومرف :  دناوت  نادـنزرف  زین  نیـسح  نسح و  نینم  ؤملاریما  ای  دـنتفگ 
لفط اهنآ  هچ  دوش  یمن  یتلیضف  نینـسح  نیا  درب و  دوخ  هارمه  ار  نینـسح  تهجنیا  زا  تسا  هدوب  نیبوسنم  ندرب  هارمه  هلهابم  زا  دوصقم 
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دشاب و تلیضف  دارم  دشاب و  نیبوسنم  ندرب  هارمه  طقف  هلهابم  دوصقم  زا  رگا  الوا  باوج -  دنشابن .  تلیـضف  هب  فوصوم  لافطا  دندوب و 
مهیلع نینـسح  نینم و  ؤملاریما  زا  رت  نسم  اهنآ  ریز  دربب  دوخ  اب  ار  لیقع  سابع و  ص )   ) لوسر ترـضح  هک  یتسیاب  دشابن  تلیـضف  دارم 

نیبوسنم لضفا  ندوب  هارمه  دوصقم  هلهابم  رد  هک  تسنیا  زا  فشاک  مالسلا  مهیلع  نینـسح  یلع و  ندرب  اهنآ و  ندربن  سپ  دندوب  مالـسلا 
ترـضح هدوب و  ترجه  مهد  لاس  رد  نارحن  يراصن  اب  لوسر  هلهابم  هیـضق  ایناث :  دشاب .  هتـشاد  تبـسن  ترـضحنآ  اب  هک  یـسک  هن  هدوب 

هدوبن غولب  رادم  رئاد  ماکحا  مالـسا  لوا  رد  دنـشاب و  یعرـش  غلاب  هک  دنچ  ره  دندوب  نافرع  دشر و  دح  رد  زیمم و  خـیرات  نآ  رد  نینـسح 
رب دنتـسین  تلیـضف  ياراد  لافطا  دـنا  هتفگ  هکنیا  اثلاث :  دـنا .  هدرک  لـقن  ارنیا  هماـع  ءاـملع  دوخ  هچناـنچ  تسا  هدوب  زیمت  رادـم  رئاد  هکلب 

سپ ایبن .  ینلعج  باتکلا و  یناتآ  هللادـبع  ینا  دـیامرفیم :  هتعاس  دـنچ  میرم  نب  یـسیع  هراب  رد  نآرق  رد  هچ  تسا  رابخا  نآرق و  فـالخ 
هک تسا  ربخ  رد  ای  و  تسین .  تلیـضف  ماقم و  ياراد  زیمم  لفط  هنوگچ  دـشاب  تلیـضف  توبن و  ماقم  ياراد  تسنکمم  هتعاس  لـفط  یتقو 
رـس رب  مشپ  زا  ییاههالک  هدیـشوپ و  وم  زا  ییاهنهاریپ  هک  دـید  ار  ناـنابهر  داـبع و  دـمآ و  سدـقملا  تیب  هب  یکدوک  رد  ییحی  ترـضح 
هتفر شردام  دزن  دومن  هدـهاشم  ار  تعاـمج  نیا  نوچ  دـنا  هتـسب  دجـسم  ياهنوتـس  هب  ار  دوخ  هدرک و  ندرگ  رد  ییاـهریجنز  هتـشاذگ و 

نانابهر دابع و  اب  منکب و  ار  ادـخ  تدابع  مورب و  سدـقملا  تیب  هب  اـت  فاـبب  مشپ  زا  یهـالک  وم و  زا  ینهاریپ  نم  يارب  رداـم  يا  تفگ : 
درک لقن  ار  ییحی  نخـس  دـمآ  ایرکز  ترـضح  نوچ  مینک  تحلـصم  وا  اب  دـیایب و  ادـخ  ربمغیپ  تردـپ  ات  نک  ربص  تفگ :  ردام  مشاـب ، 
رگم ردپ  يا  تفگ :  ییحی  ترـضح  یلاسدرخ .  لفط و  زونه  وت  ینک ،  يا  هدارا  نینچ  هک  دـش  ثعاب  زیچ  هچ  دـنزرف  يا  تفگ :  ایرکز 
سپ هد  ماجنا  شیارب  دیوگیم  هچنآ  تفگ  ییحی  ردامب  ایرکز  هاگنآ  دنا ؟  هدیشچ  ار  گرم  راوگان  تبرش  رتلاسدرخ  نم  زا  هک  يا  هدیدن 

وم نهاریپ  هکنیا  ات  دش  تدابع  لوغشم  دابع  اب  تفر و  سدقملا  تیب  هب  هدیـشوپ  ییحی  تفاب و  وا  يارب  نییوم  نهاریپ  مشپ و  هالک و  ردام 
تندب هکنیا  زا  ینکیم  هیرگ  ایآ  ییحی  يا  هک  دیـسر  واب  یهلا  باطخ  تسیرگ ،  درک و  رظن  دوخ  ندب  هب  يزور  دروخ  ار  شفیرـش  ندـب 

تـسیرگ ردقنآ  ییحی  ترـضح  دیـشوپ  یهاوخ  ینهآ  نهاریپ  ینک  منهج  هب  رظن  کی  رگا  دنگوس  مدوخ  لالج  تزعب و  هدش و  هدیهاک 
لیئارسا ینب  دابع  دندمآ و  وا  دزن  ایرکز  اب  دیسر  شردامب  ربخنیا  نوچ  دش  ادیپ  شیاهنادند  هک  دش  حورجم  شیور  هیرگ  يرایـسب  زا  هک 

ردام مدوب .  هدشن  ربخاب  لاح  ات  تفگ  تسا .  هتشگ  هدیهاک  حورجم و  نینچ  وت  يور  هیرگ  يرایـسب  زا  دنتفگ  وا  هب  هدش  عمج  وا  فارطا 
 . تسا لصفم  هک  تیاور  رخآ  اـت  دومنیم  بذـج  مه  ار  مشچ  کـشا  هدـیناشوپ و  ار  وا  ياهنادـند  هک  داـهن  وا  تروصب  درک  هیهت  يدـمن 

نینـسح اما  دوب ،  ایرکز  شردپ  ییحی  دشاب ،  یتلیـضف  ياراد  تسنکمم  مه  لاسدرخ  هچب  لفط و  هک  دوب  نیا  تیاور  نیا  لقن  زا  دوصقم 
مه یگداوناخ  تلیـضف  یـصخش  تلیـضف  زا  هتـشذگ  نینـسح  سپ  دوب  ارهز  همطاف  ناشردام  ربمغیپ و  ناشدج  نینم و  ؤملاریما  ناشردـپ 

دوهی تلم  نیب  هک  تسا  كدوک  یحو  ناتـساد  دـندوب  ینایاش  تلیـضف  ياراد  ایند  رد  هک  یلاـفطا  هلمج  زا  كدوک :  یحو  دـنا .  هتـشاد 
مالـسا نیبـم  نیئآ  هب  لـمءات  زا  سپ  دوب ،  دوهی  تیناـحور  گرزب  عجارم  زا  هک  مالـسالادیدج  ياضردـمحم  ـالم  موحرم  دراد .  ترهش 

رد دوهی  ياملع  هچنآ  بسح  رب  دـسیونیم :  نینچ  تسیبرع  نابزب  ییاضر و  لوقنم  هب  موسوم  هک  دوهیلادر  باـتک  رد  وا  تشگ .  فرـشم 
اب دوب  ماع  صاخ و  فورعم  یکاپ  دـهز و  هب  هک  ساجنپ  یبر  مانب  لیئارـسا  ینب  اـملع  زا  یکی  دـنا  هتـشاگن  كدوک  یحو  باـتک  همدـقم 

يوسب زاـین  تسد  دـنمورب  حـلاص و  يدـنزرف  يوزرآ  رد  دـنچ  یناـمز  دوب  دوـخ  نارود  تریـس  كاـپ  ناـنز  زا  زین  يو  هک  لـیهار  شنز 
 . دومرف تمحرم  نانآ  هب  هافوطح  نامحل  مانب  یکدوک  هدیناسر  تباجا  فده  هب  ار  نانآ  ياعد  یلاعتقح  هکنیا  ات  دنتـشاد  زارد  راگدرورپ 

شاب شوماخ  تفگ  تفشآرب و  شردپ  هک  تفگ  ینانخـس  دوشگ  ناهجنیا  هب  مشچ  نوچ  ام  ربمغیپ  تثعب  زا  لبق  لاس  داتفه  كدوک  نیا 
هک ییاج  ات  دش  رطاخ  هدرزآ  یسب  لفط  یناهگان  یـشوماخ  نیا  زا  ردام  تفگن ،  ینخـس  رگید  كدوک  لاس  هدزاود  تدم  ماگنه  نآ  زا 

نابز كدوک  نیا  رگا  تفگیم  واب  شرهوش  دوب ،  هدـماین  ایندـب  لفط  نیا  شاکیا  تفگیم  رهوش  اب  هاگیب  هاگ و  دـش  یـضار  يو  ندرم  هب 
تفریذـپ و درم  هرخالاب  ات  راکنا  رهوش  زا  رارکت و  رارـصا و  نز  زا  دوش .  مدرم  ساره  میب و  بجوم  هک  تفگ  دـهاوخ  ینانخـس  دـیاشگ 

هاگآ وت  دـصاقمب  یـسک  ات  زومرم  لمجم و  یلو  يوگب  یهاوخ  هچنآ  زیزع  دـنزرف  تفگ  لفط  شوگب  دـیاشگ  اعدـب  نابز  هکنآ  زا  شیپ 
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باتک مانب  هک  یتالمج  دوشگ و  نابز  یـشوماخ  لاس  هدزاود  زا  سپ  لفط  دیـسر و  تباـجا  فدـه  هب  شیاـعد  درک و  اـعد  درم  ددرگن . 
ار يربع  تغل  لها  نیرـسفم و  املع و  یتح  هک  تسموهفمان  هتـسبرس و  يا  هزادـنا  هب  باـتک  نیا  تاـیآ  دومن .  ناـیب  تسا  كدوک  یحو 

هتوب رد  یلک  روطب  هدـش  زاغآ  ك ،  ي ،  ط ،  ح ،  ز ،  ه ،  فورحب ج ،  هک  هناگتفه  تاـیآ  یتح  هدومن و  ناوارف  تقـشم  تریح و  راـچد 
تاراشب تامالع و  هن  دنا و  هتـشاگن  اهنآ  رب  یحرـش  دوهی  ءاملع  هن  ورنیزا  دنا و  هتفاین  اهنآ  يارب  یتسرد  نشور و  يانعم  هدـنام و  لامجا 

ره سرتسد  رد  ار  باتک  نیا  اذل  دـنا و  هتـسناد  یمولعمان  صخـشب  طوبرم  هکلب  دـنا  هدرک  لوبق  هتفگ  مالـسا  ربمغیپ  هب  عجار  هک  ینـشور 
زا یخرب  تدالو و  مئالع  زا  یـضعب  ربمغیپ و  تثعب  عولط  زا  زومرم  لاح  نیع  رد  لـماک و  یتاراـشب  كدوک  یحو  دـنهدیمن .  رارق  سک 
نب ۀجح  ترضح  تیصخشب  یتاراشا  تعجر و  نامزلارخآ و  مئالع  زا  یضعب  ترضحنآ و  راتفر  رادرک و  زا  یکدنا  اهگنج و  تازجعم و 
هماع هکنیا  سپ  تسا .  هدرک  ییوگشیپ  ار  ع )   ) نیسح ترضح  ياروشاع  زادگناج  هعقاو  زا  يرصتخم  مالـسلا و  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا 

تایاور هوالعب  دنا .  هدوب  یتاماقم  ياراد  ناکدوک  زا  يرایـسب  هکلب  تسفالخ  دشابیمن  یتیمها  تلیـضف و  ياراد  لاسدرخ  لفط  دنیوگیم 
رکذ ادـعب  ار  اهنآ  زا  یـضعب  دـنا و  هدومرف  نایب  ار  كدوک  ود  نیا  بقاـنم  لـیاضف و  ص )   ) ربمغیپ هک  هدیـسر  ینـس  هعیـش و  زا  يرایـسب 

ار اهنآ  نتشاد  مدقم  نانز و  نارسپ و  تیـصوصخ  دیوگیم :  فاشک  رد  يرـشخمز  هلهابم  هیآ  رد  ءاسن  ءانبا و  میدقت  هتکن  درک .  میهاوخ 
دیامنیم و نانآ  يادف  ار  دوخ  ناج  ناسنا  هک  دوشیم  هاگ  دنشابیم و  نادنزرف  نانز و  ناسناب  صاخشا  نیرتکیدزن  هک  تسا  لیلد  انـسفنا  رب 

رارف زا  ات  دندربیم  اهگنج  رد  ار  دوخ  نادـنزرف  نانز و  بارعا  تهجنیاب  دزادـنا ،  یم  لادـج  گنج و  هکلهم  رد  ار  دوخ  نانآ  ظفح  يارب 
رتخد و نیا  هطساوب  وا  نآرق  نید و  ربمغیپ و  تامحز  هک  تسنیا  انسفنا  رب  ءاسن  ءانبا و  نتشاد  مدقم  رد  رگید  هتکن  دنـشاب .  نوصم  ندرک 

قلخ يارب  يا  هجیتن  تیالو  نودـب  توبن  دـشیم و  عطق  تماما  لسن  دـندوبن  نینـسح  همطاف و  رگا  هچ  دـنامب  یقاب  تمایق  اـت  دـیاب  رـسپ  ود 
وا دنزرف  ود  رتخد و  نیا  هطساوب  دیاب  ربمغیپ  نیا  مسا  نآرق و  نید و  نوچ  سپ  دوب  ع )   ) نیسح نید  هیقبم  تلع  هک  میتفگ  البق  تشادن . 
زا دنقلخ و  ربمغیپ  يارب  نیسح  نسح و  يرشخمز ،  هتفگ  ربانب  دومن .  شربمغیپ  مسارب  مدقم  ار  اهنآ  ادخ  اذل  دنامب ،  راگزور  هحفـص  رد 
هک تسا  بجعت  ياج  یلیخ  دوب .  رتدایز  سک  همه  زا  ناشیا  ظفح  رد  ترـضحنآ  مامتها  تسا و  رتشیب  ترـضحنآب  ناشلاصتا  سک  همه 

ظفل لـیلد  نیرتهب  دـنربمغیپ و  نارـسپ  نیـسح  نسح و  هک  دـش  مولعم  سپ  دوشیمن .  اـهنآ  يارب  یتلیـضف  هلهاـبمب  نینـسح  ندرب  دـنیوگب 
دارم همطاف و  شا  یمارگ  رتخد  انئاسن  زا  دارم  دروآ و  ار  نیسح  نسح و  ربمغیپ  هلهابم  زور  رد  هک  دندقتعم  ینس  هعیـش و  نوچ  تسانئانبا 

 . تسا مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  شداماد  مع و  نبا  انسفن  زا 

مالسلا هیلع  یلع  تفالخ  تابثا  انسفنا و  موس ، 

سفن ار  وا  لاعتم  دـنوادخ  هک  هدوب  همه  زا  لضفا  مالـسلا  هیلع  یلع  ربمغیپ ،  هباحـص  عیمج  نیب  رد  هک  تسا  حیرـص  هک  هکراـبم  هیآ  نیا 
توعد هک  اریز  تسین  ص )   ) ءایبنالا متاخ  دمحم  ترضح  صخش  سفن  انسفنا  زا  دارم  هک  تسا  یهیدب  تسا ،  هدناوخ  ص )   ) هللا لوسر 
ربمغیپ سفن  هلزنمب  هک  دـشاب  يرگید  توعد  دارم  دـیاب  سپ  دـناوخب ،  ار  دوخ  هک  دوشیمن  رومءام  زگره  ناسنا  دراد و  تریاغم  ياـضتقا 

هتشاد ادخ  لوسر  اب  یناسفن  داحتا  ع )   ) یلع مییوگیم  هکنیا  تسا .  ع )   ) یلع سفن  زا  دارم  ینـس  هعیـش و  نیرـسفم  عیمج  قافتاب  تسا و 
اب تافـص  تالامک و  لیاضف و  عیمج  رد  ع )   ) یلع املـسم  مسج و  هن  تسا  تالامک  حور و  يواست  دارم  تقیقح و  هن  تسیزاجم  داـحتا 
رد هک  یبصعت  نآ  اب  يزار  رخف  هک  تسیوحنب  بلطمنیمه  رب  هیآ  تلالد  لیلدـلا .  صنلاب و  جرخ  ام  الا  تسا .  هدوب  يواـسم  مرکا  لوسر 

هعیـش يارب  زا  هفیرـش  هیآ  نیا  دیوگیم  دنک و  يراددوخ  هتـسناوتن  عقاو  نایب  قح و  راهظا  اجنیا  رد  هتـشاد  لامعا  مخریدـغ  ثیدـح  هیآ و 
ریبعت ربـمغیپ  سفن  هب  ار  بلاـطیبا  نب  یلع  دـنوادخ  اریز  مزعلاولواریغ  مزعلاولوا و  ءاـیبنا و  عیمج  رب  تسا  نینم  ؤملاریما  تیلـضفا  رب  لـیلد 

تهباشم تلثامم و  رد  داحتا  نآ  زا  دارم  دیاب  دبال  سپ  دوب  دهاوخ  لوقعمریغ  تاذ  رد  صخـش  ود  داحتا  هک  تسا  حضاو  تسا .  هدومرف 
تداـبع و دـهز و  تعاجـش و  مرک و  تـفع و  تـمحر و  تراـهط و  تمــصع و  مـلع و  زا  دـشاب  یناـسفن  تـالامک  تافــص و  رد  هماـت 
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مامت رب  يرترب  رورـس  نآ  تافـص  هلمج  زا  هک  تسین  يا  ههبـش  تسیونب و  ترـضح  لامک  تافـص  زا  هک  اهنیا  ریغ  توتف و  يدرمناوج و 
دیاب سپ  دشابیم  ص )   ) ادخ لوسر  ترـضح  سفن  هلزنمب  هفیرـش  هیآ  صن  هب  هکنآ  زا  دـعب  نینم  ؤملاریما  ترـضح  تسا و  لسر  ءایبنا و 

ال هتفگ :  دوخ  رـسفت  رد  هدرک و  تعباتم  يزار  رخف  زا  هلوقمنیا  رد  مه  يروباشین  دـشاب .  لسر  ءایبنا و  ریاـس  زا  لـضفا  ترـضحنآ  دـننام 
اـیبنالا و نم  لـمکا  لـضفا و  ص )   ) یبـنلا نـال  مزعلا  یلوا  یلع  لـب  اـیبنالا  یلع  ع )   ) یلع ۀلیـضف  اـباول  دتـسی  نا  ۀـضارفلل  نکمی  لازی و 

مولعم ظفل  زا  سپ  ءایبنالا .  نم  لمکا  لضفا و  نوکی  اذاف  ۀـلثامملا  ۀـهباشملا و  ـالا  ۀیمـستلا  هذـهل  ینعن  ـال  یبنلا و  سفن  یلاـعت  هامـسدق 
هلمج زا  هتـشاد و  مه  یلع  ار  ربمغیپ  یلع  ماقم  هتـشاد ،  مه  یلع  هتـشاد  تمـصع  ربمغیپ  الثم  هدوب ،  یلع  رد  ربمغیپ  تالامک  مامت  دوشیم 
روما عیمج  رد  فرـصت  هب  یلوا  راوگرزب  نآ  هک  تسا  مهـسفن  نم  نینموملاـب  یلوا  یبنلا  هفیرـش  هیآ  صن  هب  ص )   ) ادـخ لوسر  تاـفص 
عیمج رد  فرصت  هب  یلوا  ربمغیپ  زا  دعب  تسا  ربمغیپ  سفن  هلزنمب  هک  هلهابم  هفیرـش  هیآ  ياضتقمب  دیاب  سپ  تسمدرم  هفاک  يایند  نید و 

هدش ع )   ) یلع تفالخ  يارب  زا  هک  لالدتسا  کسمت و  نیا  رد  لالض  لاهج  زا  یضعب  دشاب .  ناشیا  ترخآ  ایند و  نید و  رد  تما ،  روما 
تافـص عیمج  رد  نیلـسرملادیس  ترـضح  اب  نینم  ؤملاریما  ترـضح  تلثامم  هک  لالدتـسا  نیا  همزال  هکنیا  لوا :  دـنا .  هدرک  هثقانم  دـنچ 
لوسر نکل  مکلاجر و  نم  دحا  اب  دمحم  ناک  ام  و  هفیرـش :  هیآ  باوج :  دشاب .  ربمغیپ  نییبنلا  متاخ  زا  دعب  ترـضحنآ  هک  تسنیا  دـشاب 
دصکی هماع  تایاور  زا  هک  يدعب  ینب  هنا ال  الا  یسوم  نوراه و  ۀلزنمب  تنا  یلع  ای  دومرف :  هک  يوبن  فیرش  ثیدح  نییبنلا و  متاخ  هللا و 

زا نـیقیرف  دزن  رد  تـسا و  هدـش  ضرعتم  مارملا  ۀـیاغ  رد  ینیرحب  دیـس  هکناـنچ  هدـش  دراو  تـیاور  داـتفه  هصاـخ  تاـیاور  زا  تـیاور و 
يزنطن و صیاصخ  یملید و  هیوریش  سودرف  بتک  اطع و  ریسفت  رد  دیامنیم .  انثتـسا  ترـضحنآ  زا  ار  تفـص  نیا  دشابیم  هیظفل  تارتاوتم 

دوخ دـننام  یلع  رفک .  دـقف  کـش  نمف  ةوبنلاـالا  هنیب  ینیب و  قرفـال  یـسفنک  یلع  دومرف :  هثراـح  نبدـیز  هب  ادـخ  لوسر  هک  تسنارگید 
ءاـملع زا  یکی  هلیـسو  بحاـص  تسا .  رفاـک  اـمتح  دـنک  کـش  عوضومنیا  رد  هک  یـسک  سپ  تسین  وا  نم و  نیب  یقرف  توبن  زج  تسنم 

دوب تکاس  یلع  هرابرد  یلو  دومن  دای  ار  هباحص  زا  یضعب  ص )   ) ادخ لوسر  بانج  يزور  هک  هدرک  تیاور  هشیاع  زا  تسا  هماع  گرزب 
یلع همطاف ،  يا  دومرف :  ترضح  یتفگن  چیه  یلع  هرابرد  یلو  يدومن  ار  یـضعب  فیرعت  ردپ  يا  درک  ضرع  همطاف  دومرفن ،  ینخـس  و 
لاقف سانلا  ضعب  نع  هللا  لوسر  لسن  هک :  هتفگ  هبخن  باتک  رد  ربج  نبا  دـنک ؟  نایب  ار  دوخ  حدـم  یـسک  هک  يا  هدـید  ایآ  تسنم  ناج 

نم حور  هلزنمب  یلع  دومرف :  تایاور  یضعب  رد  یسفن و  یلع  یسفن و  نم  ینلئـست  مل  سانلا و  نع  ینلـس  امنا  لاقف  یلع  یف  هل  لاق  ام  هیف 
لثم دشاب  فیرـشت  میظعت و  يارب  عمج  ظفل  هب  هغیـص  داریا  ربمغیپ و  دوخ  تسا  نکمم  انـسفنا  زا  دارم  هک  دنا  هدومن  هشقانم  مود :  تسا . 

اب ربمغیپ  هک  دشابن  یـصاخشا  رد  لخاد  ع )   ) نینم ؤملاریما  ترـضح  هک  تسنیا  ییاعدا  نینچ  همزال  باوج :  رکذـلا .  انلزن  نحن  انا  هیآ : 
ندوب جراخ  فرح  نیا  همزال  تسین و  انئاسن  نینچمه  انئانبا و  رد  لخاد  اعطق  دـشن  انـسفنا  رد  لـخاد  هکنآ  زا  دـعب  هچ  درک  هلهاـبم  اـهنآ 

 . تسا نیقیرف  عامجا  نیفرط و  رابخا  اب  یفانم  نیا  تسا و  هلهابم  زا  ترضحنآ 

هلهابم هیآ  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  اب  نومءام  يوگتفگ 

؟  تسیچ ع )   ) یلع تدـج  تفالخ  رب  لیلد  هک  درک  لاوئـس  ع )   ) اضر ترـضح  زا  نومءام  یتقو  هک  دـنا  هدومن  لقن  بتک  زا  یـضعب  رد 
تفالخ رب  لیلد  نومءام  نوچ  انئانبا .  الول  دومرف :  باوج  رد  ترـضح  انئاسن ؟  الول  درک :  ضرع  نومءاـم  انـسفنا .  هیآ  دومرف :  ترـضح 

رارق ربمغیپ  سفن  هلزنمب  ار  ع )   ) یلع دـنوادخ  نوچ  دـنکیم  تیافک  انـسفنا  ظفل  دومرف :  ع )   ) اضر ترـضح  تساوخ  ع )   ) نینم ؤملاریما 
ظفل رد  رگا  تسا .  حیحص  امش  نایب  نیا  تفگ :  نومءام  تسا .  یلوا  تفالخ  رد  نارگید  زا  دشاب  ربمغیپ  سفن  هلزنمب  هک  یـسک  هداد و 

انلاجر و اولاعت  لق  دوشیم :  نیا  هیآ  دافم  لصاح  تسا و  انئاجر  ءانـسفنا  زا  دارم  هک  میمهف  یم  ام  انئاسن  هنبیرق  هب  نوچ  دوبن  هیآ  رد  انئاسن 
نادرم زا  یکی  دیامرفیم :  ادـخ  هچ  دـنام  یمن  یقاب  یلع  يارب  یتلیـضف  رگید  تسا و  هباحـص  نادرم  رد  لخاد  یلع  تروصنیا  رد  انئاسنا 
ینامز لاکـشا  نیا  دـندومرف :  ترـضح  دـشن .  تباـث  ع )   ) یلع تفـالخ  سپ  درب  هلهاـبمب  دوخ  اـب  ار  یلع  مه  ربمغیپ  رواـیب ،  ار  هباـحص 
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لق دوشیم :  هیآ  دافم  هک  وت  لوق  ربانب  اریز  تسا  درومیب  وت  لاکشا  ظفل  نیا  ندوب  اب  هچ  دشابن  هفیرش  هیآ  رد  انئانبا  ظفل  هک  تسا  حیحص 
سپ تسا ،  هتفگ  تهج  یب  ادخ  ار  ظفل  نیا  سپ  تسین ،  ءانبا  نتفگب  یجایتحا  تسا و  دوجوم  لاجر  رد  ءانبا  ظفل  انئاسن  انلاجر و  اولاعت 

 . دشاب ع )   ) یلع هک  دشابیم  انسفنا  نامه  تسین و  انلاجر  انسفنا  زا  دارم  هک  میمهف  یم  انئانبا  هنیرق  هب  ام 

اهتشون یپ 

نجرخال ص )   ) هللا لوسر  لاق  لاق ،  رباج  نا  یلا  ۀکم  ۀیحان  نم  نمیلا  فیلاخم  یف  نارجن  دیوگ :  نادلبلا  مجعم  رد  باتک 1 -  ص 136 
حلص و لها  مه  نارجن و  لها  جارخا  رمع  زاجا  امنا  رمع و  مهجرخاف  لاق  املسم  الا  اهیف  عدا  یتح ال  برعلا  ةریزج  نع  يراصنلا  دوهیلا و 

اهدرف انضرا  نم  انجرخا  كدیب  کباتک  کناسلب و  کتعافش  اولاقف  هنع  هللا  یـضر  یلع  یلا  نارجن  لها  ءاج  لاق  دعجلا  یبا  نب  ملاس  نع 
یلع طساق  نیب  اهنیب و  امیف  ۀفوکلا  نم  نیموی  یلع  عضوم  نارجن  و  هغـصایئش .  ریغا  الف  رمال  دیـشر  رمع  ناک  نا  مکلیوای  لاقف  ۀعیـضانیلا 
هماع نارسفم  ءاملع و  نایعا  زا  گرزب  لاجر   - 2 مهدلب .  مساب  یمس  عضوملا و  اذه  اونکـسا  اوجرخا  امل  نارجن  يراصن  نا  لاقی  قیرطلا 

دوخ و بقانم  باتک  رد  یلزاغملا  نبا  فاشک و  رد  يرـشخمز  لـیزنتلاراونا و  رد  يواـضیب  یـضاق  ناشریـسفت و  رد  یبلعث  يزار و  رخف  و 
عیبانی رد  یفنح  یخلب  ناملـس  خیـش  بقانم و  رد  یمزراوخ  همهملا و  لوصف  رد  یکلاـم  نیدـلارون  ءاـیلوالا و  ۀـیلح  رد  یناهفـصا  میعنوبا 

رد يداـیز  مک و  رـصتخم  اـب  هماـعرگید  اـملع ،  زا  یعمج  هقرحم و  قعاوص  رد  یکم  رجح  نبا  ةرکذـت و  رد  یمزراوخلا  طبـس  هدوـملا و 
لاحم و تقیقح  ياـنعمب  رفن  ود  نیب  داـحتا  عوضوم  دـنا 3 -  هتـشون  دـش  رکذ  هک  تیفیک  نامه  هب  ار  هلهابم  هیآ  لوزن  تارابع  ظاـفلا و 

یتاهج رد  ای  دـنراد  ار  تبحم  تدـش  مه  اب  هک  رفن  ود  اریز  مالک  رد  هغلابم  زاجم و  تهج  زا  رگم  تسین  داحتا  يوعد  سپ  تسا ،  عنتمم 
رد هلمج  زا  تسا  رایـسب  هغلابم  عون  نیا  زا  مجع  برع و  ءارعـش  ابدا و  تاملک  رد  دـنیامنیم  داحتا  يوعد  ابلاغ  دـنراد  تهباشم  تاهج  زا 

نوکی دـعاسم  قیدـص  ایندـلا  یف  یمهو  ةریثک  روما  یف  لاـجر  مومه  دـیامرفیم :  هک  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  اـنالوم  هب  بوسنم  ناوید 
نم مه  اهنت  تسا و  يرایـسب  فلتخم  روما  رد  نادرم  یلاـع  تمه  ینعی  دـحاو  حورلا  نامـسج و  امهمـسجف  تمـسق  نیمـسج  نیب  حورک 

 . ددرگ سکعنم  حور  کی  مسج و  ود  ام  زا  تقیقح  هنیآ  رد  هک  ندب  ود  رد  دـشاب  یحور  دـننام  تسود  نآ  هک  تسا  يدـعاسم  تسود 
رد یلیل  هب  رتشین  مسرتیم  هک  دینکن  دصف  ارف  درکیم  سامتلا  دـننک  شدـصف  دنتـساوخ  هک  ینامز  تسا  فورعم  يرماع  نونجم  تالاح  رد 

تسا نیگنس  هوک  زا  نم  ربص  شین  مسرت ز  یمن  نم  نونجم  تفگ  دنا :  هدروآ  رد  رعـش  هب  ارنیا  ءارعـش  هتفرگ  ياج  نم  باصعا  قورع و 
نم یلیل و  نایم  رد  تسا  ینشور  لد  نآ  هک  یلقع  نآ  دناد  تسا  رد  نآ  تافـص  زا  رپ  فدص  نیا  تسا  رپ  نم  دوجو  یلیل  زا  کیل  شیب 

ندـب ود  ردـنا  میحور  یکی  ام  نم  تسیک  یلیل  یلیل و  میک  نم  ینز  یلیل  رب  هگان  ار  شین  ینک  مدـصف  نوچ  اضف و  يا  مسرت  تسین  قرف 
ربـمغیپ اـب  تـالامک  ماـمت  رد  ینعی  تسا ،  ربـمغیپ  هلزنمب  یلع  سپ  ندـبلا  یف  اـشاع  نیجوزلا  يری  نـم  اـهحور  یحور  یحور و  اـهحور 

 . دشاب ربمغیپ  هک  لیلدلاب  جرخ  ام  الا  تسیواسم 

هللا لوسر  نبای  کیلع  مالسلا  مشش :  سلجم 

همجرت

ادخ لوسر  رسپ  يا  وت  رب  مالس 

دنربمغیپ دنزرف  راوگرزب  ودنیا  دراد  تلالد  هک  مود  هیآ 

حیضوت
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یـسوم و فسوی و  بویا و  نامیلـس و  دواد و  هتیرذ  لبق  نم  انیدـم  احون  انیدـم و  ـالک  بوقعی  قاحـسا  هل  اـنبهو  و  دـیامرفیم :  یلاـعتقح 
بوقعی قاحسا و  میهاربا ،  هب  ام  ( 85  ، 84  . ) نیحلاصلا نم  لک  سایلا  یـسیع و  ییحی و  ایرکز و  نینـسحملا و  يزجن  کلذک  نوراه و 
تیادـه ار  نوراـه  یـسوم و  فسوی و  بویا و  نامیلـس و  دواد و  شدـنزرف  میهاربا و  زا  شیپ  ار  حون  میدرک و  ییاـمنهار  ار  همه  میداد 
دوسالا یبا  زا  یـشایع  دـنناراکوکین .  زا  همه  سایلا  یـسیع و  ییحی و  اـیرکز و  داد و  میهاوخ  شاداـپ  ار  ناراـکوکین  نینچمه  میدومن و 

 ( ع  ) نیسح ماما  نسح و  ماما  هک  يراد  هدیقع  وت  ما  هدینش  داد ،  ماغیپ  واب  داتسرف و  رمعم  نب  ییحی  دزن  یصخش  جاجح  هک  هدرک  تیاور 
باوج رد  ییحی  مدیدن .  يزیچ  نینچ  مدناوخ  رخآ  ات  لوا  زا  ار  نآرق  نم  دشابیم ،  نآرق  رد  بلطمنیا  هک  يا  هتفگ  دـنربمغیپ و  نادـنزرف 

ارچ تفگ  تسین ؟  میهاربا  هیرذ  زا  یسیع  ییحی و  دیوگیم  هک  اجنآ  ات  نامیلـس  دواد و  هتیرذ  نم  يا و  هدناوخن  ماعنا  هروس  رد  ایآ  تفگ 
اضرلارابخا نویع  رد  نیـسح .  ماما  نسح و  ماما  تسا  روطنیمه  هدش  هدناوخ  میهاربا  هیرذ  زا  تشادن  ردپ  هکنآ  اب  یـسیع  یـسیع  تفگ  ، 

زا ار  تیبلها  ام  تخاس و  ءایبنا  يرارذ  هب  میرم  قیرط  زا  ار  یـسیع  یلاعتقح  هک  تسا  روثءام  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا 
هک هدیسر  ینس  هعیش و  قیرط  زا  هک  يرابخا  تخاس .  قحلم  ص )   ) لوسر ترـضح  يرارذ  هب  مالـسلااهیلع  ارهزلا  همطاف  نامردام  فرط 

 . مینکیم لقن  ار  اهنآ  زا  یضعب  ام  تسا و  رایسب  دنربمغیپ  نادنزرف  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و 

لوا تیاور 

ربنملا یلع  وه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  تعمس  تفگ :  هک  دنکیم  لقن  رکب  یبا  زا  تنـس  لها  ربتعم  بتک  زا  یکی  يراخب  حیحـص  رد 
ربمغیپ هک  مدینش  نیملسملا .  نم  نیتئف  نیب  هب  حلصی  نا  هللا  لعل  دیس و  اذه  ینبا  لوقی  ةرم و  هیلوا  ةرم  سانلا  یلا  رظنی  هبنج  یلا  نسحلا  و 

رسپ نیا  دومرفیم :  شنسح و  يوسب  یهاگ  درکیم و  رظن  مدرمب  یهاگ  دوب و  هتسشن  وا  يولهپ  رد  نسح  هدوب و  ربنم  رب  هکیلاح  رد  (ص ) 
تیاور نیا  درک .  دهاوخ  حالـصا  ار  نیملـسم  زا  هفیاط  ود  نیب  وا  هطـساو  هب  دنوادخ  و  تسا .  ۀعاطالا  بجاو  ماما  ینعی  تسا .  دیـس  نم 

هک تسیرهاظ  مالـسا  دارم  هدومرف  باطخ  ملـسم  ار  ماش  لها  هیواعم و  تیاور  نیا  هکنیا  تسا و  هیواـعم  نسح و  ترـضح  حلـصب  هراـشا 
 . دمآ دهاوخ  ادعب  نآ  حرش  هچنانچ  تسا  ملسم  هیواعم  رفک  الا  دندرکیم و  نیتداهش  هب  ملکت 

مود تیاور 

هللا یلـص  یبنلا  جرخف  ۀجاحلا  ضعب  یف  ۀلیل  تاذ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنل  تقرط  لاق  دنکیم :  لقن  دـیز  نب  ۀـماسا  يذـمرت  حیحـص  رد 
نیـسح نسح و  اذاف  هفـشکف  هیلع  لمتـشم  تنا  يذـلا  اذـه  ام  تلق  یتجاح  نم  تغرف  املف  يردا  یـش ء ال  یلع  لمتـشم  وه  هلآ و  هیلع و 

يارب یبش  دیوگیم  دیز  نب  ۀـماسا  امهبحی .  نم  بحا  امهبحاف و  امهبحا  ینا  مهللا  یتنب  انبا  يانبا و  ناذـه  لاقف  هکرو  یلع  مالـسلاامهیلع 
تـسیچ نآ  متـسنادن  نم  هک  تشاد  يزیچ  دوخ  اب  دروآ و  فیرـشت  شدوخ  ترـضح  مدـیبوک  ار  هناخ  رد  متفر  ربمغیپ  تمدـخ  یتجاـح 

نـسح نیـسح و  مدید  داد  ناشن  نمب  ترـضح  نوچ  دیراد ،  ناتدوخ  اب  هک  تسیچ  نیا  مدرک  ضرع  دش  مامت  ترـضحنآ  اب  مراک  نوچ 
تـسود مه  وت  مراد و  تسود  ار  اهنیا  نم  ایادخ  دننم  رتخد  نارـسپ و  ود  اهنیا  دومرف  نمب  هاگنآ  دـندوب  ترـضحنآ  نار  يور  هک  دنتـسه 

 . دشاب ناشیا  رادتسود  هک  ار  یسک  رادب  تسود  ارناشیا  راد 

موس تیاور 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لئـس  لوقی  کلام  نب  سنا  عمـس  هنا  هک  دنکیم  لقن  میهاربا  نب  فسوی  زا  دوخ  حیحـص  رد  يذمرت 
لوسر زا  هک  تفگ  سنا  هیلا .  امهمـضی  امهمـشیف و  ینبا  یعدا  ۀمطافل  لوقی و  ناک  نیـسحلا و  نسحلا و  لاق  کیلا  بحا  کتیب  لها  يا 
همطاف هب  هک  دوب  نانچ  ترضحنآ  مسر  نیسح .  نسح و  دومرف  تسا ؟  رتبوبحم  امش  دزن  امـش  تیب  لها  زا  کیمادک  دندرک  لاوئـس  ادخ 
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 . دیئوبیم ار  ناشیا  تفرگ و  رب  رد  ار  اهنآ  دندمآیم  نینسح  نوچ  ناوخب ،  ارم  نارسپ  دومرفیم : 

مراهچ تیاور 

زا رتـهب  اـهنآ  ردـپ  یلو  دنتـشهب  ناـناوج  دیـس  نیـسح  نسح و  نم  رـسپ  ود  دومرف :  ص )   ) ربـمغیپ هک  دـنکیم  لـقن  قعاوص  رد  رجح  نبا 
مان نیـسح  نسح و  ار  منارـسپ  نم  داهن و  مان  ریبش  ربش و  ار  دوخ  رـسپ  ود  نوراه  دومرف :  ادخ  لوسر  هک  دـنکیم  تیاور  زین  و  تساهنآ . 

 . مدراذگ

مجنپ تیاور 

دمآ ءاشع  زامن  ای  برغم  زامن  ادا  يارب  ادخ  لوسر  تفگ :  هک  دنکیم  لقن  دادش  نب  هلادبع  زا  ةدوملا  عیبانی  باتک  رد  یفنح  نامیلس  خیش 
دش و زامن  دراو  هتفگ  ار  زامن  ریبکت  تشاذگ و  نیمز  رب  ارنانآ  دش  زامن  يایهم  نوچ  دوب  هدومن  راوس  دوخ  شود  رب  ار  نیـسح  نسح و  و 

دش مامت  زامن  نوچ  متفر  هدجسب  اددجم  دنراوس ،  ربمغیپ  شود  رب  لفط  ودنآ  مدید  مدرک  دنلب  رس  نم  هک  دومرف  ینالوط  رایسب  ار  هدجس 
تسا هداد  خر  يرگید  قافتا  ای  هدش  لزان  یحو  میدرک  نامگ  ام  هکیدحب  ات  يدومرف  ینالوط  ار  هدجس  هللا  لوسر  ای  دندرک  ضرع  مدرم 
هکنیا ات  مراذـگ  نیمز  رب  ار  اـهنآ  هک  متـساوخن  دـندوب و  نم  تشپ  رب  نم  نادـنزرف  هکلب  دوبن  دـیتفگ  امـش  هک  اـهنیا  زا  کـیچیه  دومرف : 

 . دنیآ نیئاپ  ناشدوخ 

مشش تیاور 

 ، درک تاقالم  ار  ربمغیپ  كرابم  دوجو  مهس  ینب  باب  کیدزن  رد  یمهس  لیاو  نب  صاع  هک  دنا  هدرک  لقن  ینس  هعیش و  ریـسافت  رثکا  رد 
دجـسم رد  هک  شیرق  ناگرزب  زا  یعمج  دش  دراو  مارحلادجـسمب  لیاو  نب  صاع  ندش  ادـج  زا  دـعب  دـنتفگیم  نخـس  رگیدـکی  اب  یتدـم 

ار وا  تشادن  رـسپ  سک  ره  هک  دوب  نیا  برع  تداع  هچ  ربونـص ،  رتبا  نیا  اب  تفگ  یتفگیم ؟  نخـس  هک  اب  دندیـسرپ  وا  زا  دندوب  هتـسشن 
رـسپ ماـیا  نآ  رد  دـشابن و  ردارب  دـنزرف و  ار  وا  هک  تسا  یـصخش  ربونـص  دـنام و  دـهاوخن  یبقع  وا  زا  تسا و  عطقا  ینعی  دـنتفگیم  رتـبا 
لاحنآ رد  دوب ،  هدـش  كانهو  دـناربمغیپ  كرابم  رطاخ  هتـشذگرد و  دوب  هجیدـخ  زا  رهاطب و  بقلم  تشاد و  مان  هللادـبع  هک  ترـضحنآ 
راطقا رد  هک  مینک  اطع  وتب  يرایـسب  نادنزرف  ام  دـنناوخ ،  رتبا  ارت  هکنیا  زا  شابم  گنتلد  تفگ  دروآ و  ار  رثوک  هروس  هدـش  لزان  لیئربج 

ار ادهـشلادیس  ترـضح  هیما  ینب  هک  اروشاع  زور  رد  دنـشاب - .  اجنآ  رد  وت  لسن  نادـنزرف و  زا  یتعامج  هکنآ  رگم  دـشابن  یناکم  ملاـع 
لوسر يا  نونکا  درک -  رپ  ار  ملاع  رفنکی  نآ  لسن  زا  دنوادخ  دنامن ،  یقاب  یسک  داجس  ماما  نیسحلا  نب  یلع  شدنزرف  زج  دندرک  دیهش 
هدـیرب لسن  وت  نایوج  بیع  وگدـب و  نانمـشد  هک  زادرپب ،  جـح  لامعا  ینابرق و  تعاط و  زامن و  هب  ادـخ  يارب  تمعن  نیا  هنارکـش  هب  اـم 

ینعی میداد ،  رثوک  وت  هب  ام  دـیامرفیم :  هروس  نیا  رد  دـنوادخ  دـنام .  دـهاوخن  یقاب  يرثا  ناشباقعا  ناشیا و  زا  ناهج  رد  دوب و  دـنهاوخ 
ودـنآ هک  تسا  یلیلد  نیا  سپ  هدوبن  نیـسح  نسح و  زا  ربـمغیپ  لـسن  هک  تسا  ملـسم  نیا  میدرک و  تیاـنع  وت  هب  يداـیز  لـسن  دـالوا و 

 . دنا هدوب  ربمغیپ  نادنزرف  راوگرزب 

ربمغیپ نادنزرف  دادعت 

بنیز و مساق و  بانج  هک  دنتـشاد  رتخد  راهچ  رـسپ و  هس  يربک  هجیدخ  زا  ص )   ) مرکا لوسر  كرابم  دوجو  هک  تسا  یفاک  لوصا  رد 
رهـش نبا  بقانم  زا  دـندیدرگ .  دـلوتم  تثعب  زا  دـعب  هک  ارهز  همطاف  رهاط و  بیط و  بانج  دـندش و  دـلوتم  تثعب  زا  لبق  موثلک  ما  هیقر و 

ار ودنآ  هللادبع  مساق و  رتخد ،  راهچ  تشاد و  رسپ  ود  يربک  هجیدخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ترضح  هک  ددرگیم  دافتـسم  بوشآ 
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هک دـنکیم  لقن  راحب  رد  تسا .  هدوب  هللادـبع  بقل  بیط  مساق و  بقل  رهاـط  هک  ددرگیم  مولعم  تراـبع  نیا  زا  دـنتفگیم و  رهاـط  بیط و 
 ، دوب هیبطق  هیرام  زا  هک  میهاربا  بانج  رگم  دشن  يدالوا  ادبا  ترضحنآ  تاجوز  ریاس  زا  تسا و  هللادبع  بانج  بقل  ود  ره  بیط  رهاط و 
 . دش دلوتم  هنیدم  رد  هک  میهاربا  رگم  دندش  دلوتم  هکم  رد  ترضحنآ  ياهدالوا  مامت  رسپ و  راهچ  ای  هس  دنتشاد و  رتخد  ترضحنآ  سپ 
زا ترضحنآ  زا  دعب  يدنچ  هک  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  زا  ریغ  دنتفر  ایند  زا  ترـضحنآ  تایح  نامز  رد  ترـضحنآ  نادالوا  مامت  زین  و 
 . دنشابیم مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  لسن  زا  دندوجوم  العف  ایند  رد  هچ  ره  ترـضحنآ  نادالوا  هک  دش  ملـسم  سپ  دومرف .  تلحر  ایند 

رـسپ و هدزیـس  ياراد  هکیلاح  رد  دش  لصاو  منهج  كردـب  یگلاس  تشه  یـس و  نس  رد  نوعلم  هیواعم  نب  دـیزی  هک  دنـسیونیم  نیخروم 
دنام یقاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  رـسپ  کی  اروشاع  زور  رد  یلو  دوشیمن  ادـیپ  ایند  مامت  رد  دـیزی  لسن  زا  رفنکی  زورما  دوب و  رتخد  راهچ 

دنچ دوش و  دقعنم  هک  تسا  یسلجم  رتمک  زورما  دندوب و  همطاف  هنیکـس و  هک  رتخد  ود  مالـسلا و  هیلع  داجـس  ماما  نیـسحلا  نب  یلع  مانب 
وت هب  رثوکلا ،  كانیطعا  انا  دـیامرفیم :  هک  تسنآرق  تازجعم  زا  یکی  نیا  تقیقح  رد  سپ  دنـشابن ،  سلجمنیا  رد  همطاف  نادـالوا  زا  رفن 
ای کی  هب  رصحنم  وا  دالوا  دریمب و  يدرم  ام  نیب  رد  رگا  دنام .  دهاوخ  یقاب  وا  زا  امش  لسن  تسا  همطاف  دوجو  نآ  هک  میداد  يریثک  ریخ 
هب ناشباستنا  اهدالوا  نآ  هچ  دنـشاب  دالوا  ياراد  اهرتخد  نآ  هچ  رگا  عطق  وا  دنیوگیم  دنتفر  ایند  زا  اهرتخد  هکنآ  زا  سپ  دشاب  رتخد  دنچ 

دوب نیا  ناشرظن  دـنتفگیم و  رتبا  ار  ربمغیپ  كرابم  دوجو  مه  باسح  نیمه  يور  دراد و  اج  تسا  رتبا  درم  نیا  دـنیوگب  رگا  تسا و  ردـپ 
رد ار  ربمغیپ  لسن  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ياهدالوا  زا  رفن  ود  یس و  نیب  رد  دنوادخ  دوشب ،  وا  نیشناج  هک  تشادن  يرـسپ  ربمغیپ  هک 
درب ایند  زا  ترـضحنآ  تایح  نامز  رد  رتخد  رـسپ و  لسن  زا  ار  ربمغیپ  ياـهدالوا  ریاـس  داد و  رارق  نیـسح  نسح و  ینعی  همطاـف  دـالوا  ود 
نبا داماد و  ات  دنتـسه  ترـضحنآ  ینیـشناجب  یلو  ربمغیپ  دالوا  دنیوگن  مدرم  دوشن و  ادیپ  تفالخ  رد  فالتخا  ربمغیپ  زا  دـعب  هکنیا  تلعب 

 . راوگرزب نآ  مع 

ربمغیپ نادنز  نامرف  اب  هیما  ینب  تفلاخم 

هک دـنزاس  عیاش  مدرم  نیب  رد  دـندادیم  روتـسد  دوخ  ناوریپ  لاـمع و  هب  هک  دـندوب  هیما  ینب  ربمغیپ  نادـنزرف  رکنم  تفلاـخم و  نیرتگرزب 
 ، سابع نبا  لیبق :  زا  هباحص  رتشیب  مالـسا  ردص  رد  هک  هکیتروص  رد  دناوخ  دنزرف  ناوتیمن  ار  رتخد  دالوا  دنتـسین و  ربمغیپ  دالوا  نینـسح 

يارب رمـش  یتقو  یتح  هللا .  لوسر  نبای  دنتفگیم  هداز  اقآ  ود  نآ  هب  نارگید  يراصنا و  هللادـبع  نب  رباج  مقرا ،  نب  دـیز  رمع ،  نب  هللادـبع 
نیا دوجو  اب  یتسه  وا  رتخد  رـسپ  يربمغیپ و  هداز  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  تفگ :  تسـشن  راوگرزب  نآ  هنیـس  يور  ترـضحنآ  رـس  ندیرب 

هب متـسه و  نم  ناشردپ  هک  همطاف  نادنزرف  دنوشیم  بستنم  دوخ  يردـپ  هلیبق  موقب و  يدرم  ره  نادـنزرف  دومرف :  ربمغیپ  مربیم .  ار  ترس 
نم و بلـص  زا  هک  ارم  نادـنزرف  رگم  هداد  رارق  وا  بلـص  زا  ار  يربمغیپ  ره  نادـنزرف  یلاـعت  يادـخ  دومرف :  زین  و  دنـشابیم .  بوسنم  نم 

 . تسا هدیرفآ  بلاطیبا  نب  یلع  بلص 

يولع تاداس  ماع  لتق 

ینمـشد همطاف  هیرذ  ناـیولع و  اـب  اـهنت  هن  تسا ،  هدوب  یبرع  ياـهتموکح  نیرتروفنم  اـهتلود و  نیرتضوغبم  ناورم  لآ  يوما و  تموکح 
ریز دنتشک و  بوخ  نادرم  مشاه و  ینب  زا  يردقب  دندیزرو و  یم  تفلاخم  لدکاپ  قح و  نادرم  مالـسا و  اب  الـصا  هکلب  دنتـشاد ،  هتـشاد 

مشاه ینب  نیرید  نمشد  نایوما  مینکیم .  لقن  ار  اهنآ  عیاجف  زا  یضعب  دوخ  ياج  رد  هللا  ءاش  نا  تسین  نآ  حرـش  ياج  هک  دندومن  كاخ 
يرذع هچ  سابع  ینب  یلو  دندیدرگ  یتایانج  نانچ  بکترم  دوخ  نامرد  كاپان و  تئیه  ياضتقمب  دندوب و  درخیب  هنیکدب و  هاوخدـب و  و 
یقیاود روصنم  نوچ  الثم  دـندرک .  همطاف  دالوا  اب  ار  تایانج  نآ  ارچ  سپ  دـندوب  مشاه  ینب  اب  كرتشم  نوخ  بسن و  رد  اهنآ  دنتـشاد ؟ 

هک اج  ره  داد  روتسد  دزاس و  لقتنم  دادغب  هب  هفاصر  هریح  زا  ار  تفالخ  زکرم  دزاسب و  ار  دادغب  رهـش  تساوخ  دش و  رقتـسم  تموکح  رب 
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هدرک ریگتسد  ار  وا  یلاس  نس و  ره  رد  دوب  رسپ  رگا  اصوصخم  دندید ،  کچوک  ای  گرزب  ینیسح  ای  ینسح  هاوخ  يولع  دالوا  زا  يدیس 
داتسرف هرصب  هفوک و  زاجح و  هب  يولع  تاداس  يریگتسد  یـسوساج و  يارب  ار  يرابرد  ناتنیطدب  زا  یهورگ  روصنم  دنتـسرفب .  دادغب  هب 

دنتخیریم اه  هناخ  رد  هنابش  ایند  هزور  دنچ  تسایر  يارب  تسپ  نامدرم  نیا  دنتـسرفب  دادغب  هب  هتفرگ  ار  یمطاف  يولع و  تاداس  ناناوج  ات 
دادـغب هب  ار  اهنآ  یتقفـش  محر و  چـیه  یب  دـنتفرگیم و  دوب  يدیـس  اجک  ره  دـندرکیم و  وجتـسج  ار  اه  هناخ  ياـهنابیاس  اـهقاتا و  ماـمت  و 

نایم رد  ار  هانگیب  تاداس  نیا  هک  دادیم  روتسد  مه  وا  دنتخورفیم و  هفیلخ  هب  ار  اهنآ  نوخ  تقیقح  رد  دنتفرگیم  هزیاج  یغلبم  دندروآیم و 
 . دوب هدش  رپ  يولع  تاداس  زا  دادغب  رهش  فوجم  ياهنوتس  رثکا  دنناشوپب  ار  اهنآ  يور  دنراذگب و  اهانب 

ینیسح كدوک 

دوب تحـالم  نسح و  لاـمک  رد  کـچوک  يرـسپ  هب  دوب  يوـلع  تاداـس  يوجتـسج  رد  هک  ساـبع  ینب  یـسوساج  لاـمع  زا  یکی  يزور 
هب هتفرگ  ار  وا  سوساج  دوب ،  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دالوا  زا  یکی  كدوک  نیا  تشاد ،  ییابیز  رایسب  هایس و  ياهوم  هک  دروخرب 
ارنآ يور  يراذـگب و  راوید  نایم  رد  ار  وا  دـیاب  هک  درک  فیلکت  واب  دوب  راوید  ندرب  الاب  لوغـشم  هک  درپس  ییاـنب  تسدـب  دروآ و  دادـغب 

انب صخش  يراذگب  نآ  نایم  رد  ار  ینسح  دیس  نیا  دور و  الاب  رجآ  چگ و  زا  نوتس  نیا  دیاب  نم  روضح  رد  هک  تشاد  رارـصا  یناشوپب و 
واب هتـسهآ  تشاذگ و  نوتـس  نایم  رد  ار  كدوک  دوب  ریزگان  هکیلاح  رد  درک و  محر  وا  تیمولظم  تلاح  رب  دید  ار  موصعم  لفط  نیا  هک 

درب و نایاپب  ار  دوخ  راک  اـنب  مروآـیم .  نوریب  ار  وت  دـشابن  هجوتم  نمـشد  هک  بش  مراذـگیم و  سفن  هار  وت  يارب  نم  شاـبم  نارگن  تفگ 
مارتحا ادخ و  يارب  نم  تفگ  كدوک  نآ  هب  دیناشوپ و  زاب  ار  نوتـس  رـس  دروآ و  نوریب  نوتـس  نایم  زا  ار  لفط  نآ  دـمآ و  دـش  هک  بش 

ناسوساج ینکن و  ناهنپ  ییاج  رد  ار  دوخ  وت  رگا  میوش  هتشک  مدنزرف  نز و  نم و  هک  شابم  یضار  مداد  تاجن  ار  وت  ادخ  لوسر  تدج 
تعافـش هک  هاوخب  لوسر  تدج  زا  ینک و  یفخم  ار  دوخ  یناوتب  هک  ورب  یلزنمب  وت  تشک ،  دنهاوخ  مدنزرف  نز و  اب  ارم  دنمهفب  روصنم 

مه ینـسح  كدوک  نآ  دهد .  ناشن  دنتـساوخ  رگا  هک  درک  هدولآ  چگ  هب  هدـیرب  ار  وا  ناوسیگ  زا  مه  يردـق  دـنکب و  تمایق  زور  رد  ارم 
نم لاح  زا  تسنم  راظتنا  رد  هطقن  نـالف  رد  هک  مرداـم  هب  ینیچب و  يردـق  نم  ياـهوم  زا  هک  تسنیا  نآ  مراد و  یعقوت  وت  زا  مهنم  تفگ 
رفن دنچ  دید  تفای ،  ار  وا  تفر و  ردام  لانبدب  انب  دیدپان و  لفط  تفریذپ .  مه  وا  ما  هتخیرگ  یلو  متـسه  هدنز  نم  هک  دنادب  ات  یهد  ربخ 

تفر و وا  دزن  تسا ،  كدوک  نآ  رداـم  دـنکیم  هیرگ  رتشیب  هک  ینز  نآ  هک  تخانـش  دنتـسه ،  هیرگ  لوغـشم  هتـسشن  رگیدـکی  درگ  نز 
هانپ مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هناخب  هک  دوب  دیز  نب  نیـسح  كدوک  نیا  دنا  هتفگ  تفرگ .  مارآ  يردق  وا  تفگ  ار  شدنزرف  نایرج 

هک درکیم  هیرگ  يردـقب  هدوـمرف و  تیبرت  ار  وا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تخادرپ و  ملع  تداـبعب و  رمع  تدـم  رد  دـش و  یفخم  درب و 
برع ترایز  لحم  فورعم و  هلح  رد  وا  ربق  دش و  نوفدم  هلح  رد  تفر و  ایند  زا  جنپ  یـس و  دص و  لاس  رد  دـش و  هریعلا  يذ  هب  فورعم 

بانجب هطـساو  هس  هب  تسناشیا و  دالوا  زا  دـشابیم  هاگراب  هبق و  ياراد  میظعلادـبع  ترـضح  نحـص  رد  هک  رهاط  هدازماما  تسا ،  مجع  و 
 . دسریم نیسح 

نوراه نامرفب  يولع  دیس  تصش  لتق 

ناضمر هام  رد  مدوب و  تسود  ناسارخ  یلاو  هبطحق  نب  دیمح  اب  نم  تفگ  يروباشین  زازب  هللادیبع  هک  دنکیم  لقن  راحب  رد  یسلجم  همالع 
دندروآ هرفـس  متـسش و  تسد  دـندروآ  نگل  هباـتفآ  متفر ،  وا  لزنم  هب  يرهظ  کـیدزن  مهنم  دـمآ ،  نم  ندـیدب  دـیمح  مدیـسر  سوط  هب 

 ، دراد یناتساد  نم  راک  تفگ  دینکیم ؟  راطفا  هک  تسه  يرذع  امش  يارب  زا  یلو  متـسه  هزور  متفگ  تسا ،  ناضمر  هام  هک  مدش  هجوتم 
یمالغ دراد و  تسد  رد  يریـشمش  نشور و  یعمـش  مدـید  متفر ،  وا  دزن  تساوخ  ارم  یبش  دـمآ و  سوطب  نوراه  هک  هداد  حرـش  هاـگنآ 

رتسب رد  زونه  درک .  صخرم  ارم  تخادنا و  ریزب  رس  لام ،  ناجب و  متفگ  تسا ؟  دح  هچ  ات  ام  زا  وت  تعاطا  تفگ  نمب  هداتـسیا  وا  لباقم 
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تمدخ امب  دح  هچ  ات  تفگ ،  نمب  زاب  متفر  نوراه  دزن  دهاوخیم ،  ارم  هفیلخ  هک  دـمآ  نوراه  مالغ  زاب  هک  مدوب  هدرکن  تحارتسا  باوخ 
تحارتسا یمک  متـشگرب  درک ،  صخرم  ارم  تخادـنا و  ریزب  رـس  هرابود  تست ،  رایتخا  رد  ملاـیع  لـها و  لاـم و  ناـج و  متفگ  ینکیم ؟ 

رد متـسنادیمن  ار  دوخ  تشونرـس  یلو  متفر  متـساخرب  بارطـضا  تشحو و  لامک  اب  نینم ،  ؤملاریما  بجا  تفگ :  دمآ و  مالغ  زاب  مدرک 
تعاطا ارت  نید  لایع و  لها و  لام و  ناجب و  متفگ  دومن  ار  لاوئـس  نامه  زاـب  درک  دـنلب  رـس  نوراـه  دـش  دـهاوخ  هچ  بش  یکیراـت  نآ 

هناخب ارم  مالغ  میدـمآ  نوریب  مداخ  نم و  هدـب ،  ماجنا  تفگ  وت  هب  مالغ  نیا  هچنآ  ریگب و  ار  ریـشمش  نیا  تفگ  دـیدنخ و  نوراه  منکیم 
طایح طسو  رد  یهاچ  دندوب و  هدرک  ینادنز  ار  دیس  رفن  تسیب  کی  ره  رد  هک  دوب  ینادنز  هیواز  ره  رد  تشاد و  هیواز  راهچ  هک  درب  يا 
یخرب دـنلب و  ناوسیگ  ياراد  امیـس  شوخ  ناوج  يوـلع  دیـس  تسیب  دوـشگ  ار  لوا  هیواز  رد  دـمآ  مـالغ  دوـب ،  اـیهم  رـضاح  هدرک  رفح 

هیواز مدز ،  ندرگ  نم  دـندروآ و  کی  کی  دـندوب  ریجنز  دـیق و  رد  ار  اهنآ  نزب  ندرگ  ار  اهنیا  تفگ  نمب  دـندوب ،  ینارون  هدروخلاس و 
هک يرخآ  ات  ینزب  ندرگ  دـیاب  تفگ  نمب  هدروآ و  کیاکی  ار  ینیـسح  ینـسح و  يولع و  تاداس  بیترت  نیمه  هب  دوشگ  ار  موس  مود و 
 ، ینزیم ندرگ  نینچ  ار  وا  دالوا  هک  یهدیم  هچ  ار  ربمغیپ  مدج  باوج  وت  رب  ياو  تفگ  نمب  ریمـض  نشور  ینارون و  رایـسب  دوب  يدرمریپ 
زا سپ  متخادـنا و  هاچ  رد  ار  اهنآ  ندـب  مدز و  ندرگ  مه  ار  وا  هرخالاب  درک ،  دولآ  بضغ  یهاگن  نم  رب  مـالغ  منک  يراددوخ  متـساوخ 

تسدب ارنایولع  شور  نیدب  سابع  ینب  يافلخ  دراد .  يا  هدیاف  هچ  نم  يارب  هزور  زامن و  رگید  بشکی  رد  دیـس  رفن  تصـش  نیا  نتـشک 
هکیلاح رد  تسیقاب  تمایق  ات  اهنآ  تنطلـس  نامدود و  يولع  تاداس  نتـشک  اب  هک  دـندرکیم  نامگ  دـندرکیم و  دوبان  وحم و  دـندروآیم و 
خیرات دـندیدرگ و  تایانج  نیرتگرزب  بکترم  تفالخ  تنطلـس و  لاس  تسیب  رثکادـح  اـب  دـندوشگ و  دوخ  يوسب  ار  نعل  نعط و  باوبا 
یـسک ناشدوخ  لسن  زا  هک  دننیبب  دندروآ و  نوریب  منهج  رعق  زا  رـس  هک  تسبوخ  لاح  دندرک  راد  هکل  نیگنن و  دوخ  لامعا  اب  ار  مالـسا 

نیمز يور  رد  يولع  تاداس  نویلیم  جـنپ  رب  غلاـب  نونکا  دنـسیونیم  هک  دـندش  دـالوالاریثک  دـیواج و  هدـنز و  تاداـس  یلو  هدـنامن  یقاـب 
سوط رد  هکیرـصق  اب  ارناسارخ  تموکح  لمع  نیا  شاداپب  نوراه  تشک و  ار  دیـس  نوراه  روتـسدب  هبطحق  نب  دیمح  دـننکیم .  یگدـنز 

هب هنیدم  زا  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  نوچ  دوب و  دوخ  راک  ملا  رکف و  ریگرد  اهلاس  دیمح  نیا  یلو  دیـشخبواب  تشاد 
نآ مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دنتفگیم .  ینوراه  رصق  هک  دوب  یغاب  سوط  رد  ترـضحنآ  ییاریذپ  زکرم  درب  فیرـشت  ورم  هب  نومام  توعدب 

یسربط و ربق  کیدزن  ناوضر و  غاب  ات  یبونج  یلامـش و  هکلف  نیئاپ و  الاب و  تسب  زورما  هک  تسا  يا  هقطنم  نامه  دیرخ و  ار  گرزب  غاب 
هرخالا ایندلارسخ و  مه  دیمح  دوب و  اضر  ترضح  صاخ  کلم  غاب و  وزج  همه  هک  دشابیم  يوضر  سدق  ناتسآ  رتفد  غاب  رگید  فرط  زا 
فارطاب دوب  زاجح  هک  دوخ  یلـصا  نطو  زا  تاداس  هک  دـش  ثعاب  سابع  ینب  هیما و  ینب  هناملاظ  ياهراتـشک  متـس و  ملظ و  نیمه  دـش . 

هانپ رد  دندرکیم  نامگ  هک  ناریاب  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ندمآ  زا  دعب  اصوصخم  دـندمآ  ناریا  فرطب  نانآ  رثکا  دـندش و  هدـنکارپ 
ناگدازماما نیا  زا  يرایـسب  دنتفر .  ایند  زا  ات  دندش  هدنهانپ  اه  هدکهد  اهناتـسهوک و  رد  ترـضحنآ  زا  سپ  دوب و  دنهاوخ  اضر  ترـضح 

یلع نبدیز  نبدمحم  نبدمحم  هک  هدش  لقن  بلاطلا  ةدمع  باتک  رد  هچنانچ  دنتفر  ایند  زا  ات  دـندوب  یفخم  دـندومن و  نطو  ءالج  مرتحم 
نالف رد  يوریم و  هفوک  هب  دومرف  منیبب ،  ار  دیز  نب  یسیع  بانج  میومع  هک  مراد  تسود  نم  تفگ :  شردپ  هب  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب 
هدرک لمح  وا  رب  بآ  کشم  ود  هک  دراد  يرتش  تسا  دوجس  راثآ  شیناشیپ  هب  هک  درذگیم  اجنآ  زا  ینوگمدنگ  صخش  ینیشن  یم  لحم 

دمحم بانج  تسا ،  یـسیع  وت  يومع  صخـش  نامه  دنکیم ،  ار  ادخ  سیدقت  لیلهت و  حیبست و  ریبکت و  هکنآ  رگم  درادـیمن  رب  یمدـق  و 
متـساخرب سپ  درک و  روبع  هار  زا  فاصوا  نامه  هب  فصتم  یـصخش  مدـید  متـسشن  عضوم  ناـمه  رد  متفر و  هفوکب  نم  تفگ :  دـیز  نب 

هیاس رد  دیناباوخ و  ار  شرتش  سپ  متـسه ،  دمحم  نب  دمحم  وت  هدازردارب  متفگ  یتسیک ؟  وت  دومرف  یـسیع  مدیـسوب ،  ار  وا  ياپ  تسد و 
دزن اجنیا  رگید  دومرف  درک و  یظفاحادخ  نم  زا  دعب  درک  لاوئـس  دندوب ،  هنیدـم  رد  هک  شناتـسود  براقا و  لاوحا  زا  تسـشن و  يراوید 
رسپ نم  هک  دنا  هتخانشن  ارم  مدرم  نونک  ات  مدش  رهشنیا  دراو  هک  يزور  زا  هچ  دنسانشب  ارم  مدرم  موش و  روهشم  مسرتیم  نم  هک  ییاین  نم 

دومرف تمحرم  واب  يرتخد  دنوادخ  دومن  رایتخا  یلایع  دوب  هفوک  رد  هک  یمایا  رد  یسیع  نیا  هک  دنا  هدومرف  لقن  و  متـسه .  یـصخش  هچ 
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داتفا لایخب  تشاد  یناوج  رسپ  اقس  نآ  درکیم  یشک  بآ  فوک  ياهاقـس  زا  یـضعب  يارب  مه  ار  یـسیع  بانج  دش  گرزب  رتخد  هکنیا  ات 
هچ هب  شبسن  دشابیم و  يا  هفیاط  هچ  زا  یسیع  بانج  تسنادیمن  هکیلاح  رد  دیامن  هبطخ  دوخ  ناوج  يارب  زا  ار  دیز  نب  یـسیع  رتخد  هک 

دنهاوخیم ییاقـس  يارب  ار  وا  رتخد  دـیمهف  هک  یـسیع  هجوز  تفر ،  یـسیع  لزنمب  يراگتـساوخ  يارب  ناوج  نیا  ردام  دـسریم ،  یمرتحم 
دوش ریحتم  دیز  نب  یسیع  دوش  هداد  ماجنا  تلصو  نیا  دیاب  هک  تفگ  یسیع  بانج  شرهوش  هب  دش  لاحشوخ  تلـصو  نیزا  رایـسب  مهنآ 
واب تخانـشیم  ار  وا  هک  شناتـسود  زا  یکی  درک ،  هیرگ  رایـسب  وا  توف  رد  دش و  نوزحم  یلیخ  یـسیع  تفر ،  ایند  زا  رتخدـنآ  هرخالاب  ات 

عزج و نینچ  رتخد  توف  رد  هک  منیب  یم  ـالاح  مدادـیم و  ناـشن  ارت  نم  تسیک  نیمز  لـها  عجـشا  هک  دـندرکیم  لاوئـس  نم  زا  رگا  تفگ 
نت هراپ  هک  تسنادن  درم و  رتخدنیا  هک  تسا  تهج  نآ  هب  هکلب  تسین ،  رتخدنیا  توف  زا  نم  عزج  ادخب  دومرف  یسیع  ینکیم ،  بارطضا 

هکیتروص رد  تفر  ایند  زا  یگلاس  تصـش  نس  رد  هفوک  رد  دـیز  نب  یـسیع  بانج  هکنیا  ات  تسا  مالـسلا  مهیلع  همطاف  لـسن  زا  ربمغیپ و 
دندوب و راشف  رد  هزادنا  هچ  ات  تاداس  هک  میمهف  یم  و  تسدایز ،  ایاضق  لیبق  نیا  زا  دوب .  ناهنپ  سابع  ینب  فوخ  زا  ار  دوخ  رمع  فصن 

 . دنشابیم ربمغیپ  دالوا  دیس  هک  دندشن  هتخانش  ادبا  دنتفر و  ایند  زا  اهنآ  زا  رایسب  هچ 

دیشرلا نوراه  سرت  زا  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  مساق  رارف 

مالـسلا هیلع  رفعج  نب  یـسوم  مساق  بانج  تفر  ایند  زا  ات  دوب  ناهنپ  دش و  يرارف  دیـشرلا  نوراه  تموکح  نامز  رد  هک  یناسک  هلمج  زا 
اب هک  داتفا  کچوک  رتخد  ود  هب  شمـشچ  تفریم  هار  تارف  رانک  رد  يزور  تشگ ،  يراوتم  قرـش  فرطب  شیوخ  ناـج  سرت  زا  هک  دوب 
 ، تسین روطنیا  مخریدغ  زور  رد  تعیب  بحاصریم  قحب  تفگیم  يرگیدب  دوخ  ياعدا  تابثا  يارب  اهنآ  زا  یکی  دندرکیم  يزاب  رگیدـکی 

تـسا مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ردپ  نسحلاوبا  مردارب  تفگ  رتخد  تسیک ؟  ریما  نیا  زا  تروظنم  دیـسرپ  تفر و  ولج  مساق 
داد باوج  رتخد  ینکیم ،  ییامنهار  هلیبق  نیا  سیئر  يوسب  ارم  ایآ  تفگ  تسا ،  هدیسر  دوخ  دادجا  ناتسود  لحمب  هک  دش  دونشخ  مساق 

مارتـحا و لاـمک  اـب  زور  هس  درک ،  یفرعم  مساـق  هب  ار  دوخ  ردـپ  وا  دومن و  تکرح  شبقع  زا  مساـق  تسا  هلیبـق  نیا  سیئر  مردـپ  يرآ ، 
 ، درکیم لقن  ربمغیپ  زا  هک  ما  هدینـش  یـسک  زا  نم  تفگ  تفر ،  هلیبق  سیئر  خیـش و  شیپ  مراهچ ،  زور  دنام ،  اجنآ  رد  هتـسیاش  ییاریذپ 

هدافتـسا هقدص  زا  هک  مرادن  تسود  تهجنیاب  دوب  دـهاوخ  قافنا  هقدـص و  باب  زا  دروخب  هچ  ره  نآ  زا  دـعب  تسا  زور  هس  ندوب  نامهیم 
تـساوخرد مساق  یلو  منکیم  هیهت  امـش  يارب  يراک  تفگ  خیـش  دـشابن ،  هقدـص  مروخیم  هچنآ  ات  يراداو  يراکب  ارم  مراد  اضاقت  منک ، 

یبش همین  هکنیا  ات  تشاد  لاغتشا  راک  نیمه  هب  اجنآ  رد  مساق  یتدم  تفریذپ  خیـش  دنک  راذگاو  وا  هب  ار  دوخ  سلجم  نداد  بآ  هک  درک 
يایرد قرغ  نانچ  یصوصخم  هب  هجوت  اب  هدرک و  زارد  زاین  تسد  راگدرورپ  هاگـشیپ  هب  هک  دید  ار  مساق  دمآ ،  نوریب  قاطا  زا  هلیبق  خیش 

ناگتسب دش  هک  هاگحبص  تفرگ ،  ياج  شلد  رد  وا  زا  یتبحم  مساق  لاح  ندید  زا  دنکیمن ،  لوغشم  دوخب  ار  وا  زیچ  چیه  هک  تستاجانم 
دنوادخ دروآرد  وا  جاودزاب  ار  دوخ  رتخد  دندرک ،  لوبق  همه  منک ،  جیوزت  حلاص  درم  نیاب  ار  مرتخد  مهاوخیم  تفگ  درک  عمج  ار  دوخ 

دیدـش شیرامیب  دـش و  ضیرم  مساق  عقومنیا  رد  دـینارذگ  لاس  هس  ات  ار  یکدوک  نارود  هچب  نآ  درک ،  تیانع  يرتخد  مساق  هب  نزنآ  زا 
يرتشیب هجوت  هب  راداو  ار  خیش  هک  داد  ییاهباوج  درکیم ،  لاوئس  وا  لیماف  هداوناخ و  زا  دوب  هتسشن  مساق  رـس  يالاب  خیـش  يزور  دیدرگ ، 

درمریپ مشابیم  متفه  ماما  دنزرف  هطساو  نودب  مرفعج  نب  یـسوم  نب  مساق  نم  تفگ  یتسه ،  یمـشاه  وت  دیاش  مدنزرف  تفگ  هاگان  درک ، 
یتشاد و یمارگ  ارم  وت  تفگ  تساوخ و  شزوپ  مساق  رفعج .  نب  یـسوم  تردپ  شیپ  متـشگ  هدنمرـش  هچ  تفگ  دز و  تروص  رـس و  رب 

مسوم يدرک  نفد  هدومن  نفک  لسغ و  ارم  متفر  ایند  زا  هکنآ  زا  دعب  مراد  یـشرافس  نم  یلو  دوب  یهاوخ  تشهب  رد  ام  اب  يدرک  ییاریذپ 
تعجارم رد  جح  مسارم  ماجنا  زا  سپ  دینک  تکرح  ادخ  هناخ  ترایز  يارب  تسنم  راگدای  هک  مکرتخد  اب  ما  هجوز  امش و  دیسر  هک  جح 

لزنم رد  رب  دیورب ،  وا  رس  تشپ  مه  امش  دیوشن  عنام  دورب  تساوخ  فرط  رهب  دینک و  هدایپ  رهش  لوا  ار  مرتخد  دیدیـسر  هنیدمب  هک  یتقو 
مساق دشابیم .  اهنآ  نایم  رد  نم  ردام  دنربیم و  رـسب  تسرپرـس  یب  ياهنز  طقف  اجنآ  رد  دوشیم  لخاد  تسام  هناخ  اجنامه  دسریم  یگرزب 

اروشاع ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 61 

http://www.ghaemiyeh.com


مه وا  تشاذگ  نیمزب  ار  رتخد  درمریپ  دنتـشگزاب  هنیدمب  جح  مسارم  زا  سپ  دـنداد ،  ماجنا  ار  وا  ياهتیـصو  شرافـس و  مامت  تفر  ایند  زا 
رتخد نیاب  ناشمـشچ  نانز  هکنیمه  دنداتـسیا  لزنم  رد  رب  شرتخد  اب  خیـش  دـش  لـخاد  دیـسر ،  یگرزب  هناـخ  رب  اـت  درک  نتفر  هارب  عورش 

 ، درکیم هاگن  تقد  اب  اهنآ  تروصب  تخیریم و  کشا  میتی  هچب  نآ  یلو  دـندرکیم  یلاوئـس  هتفکـشون  لگ  نیا  زا  کی  ره  داتفا  کـچوک 
مرسپ هدنامزاب  نیا  مسق  ادخب  تفگ  دیسوب .  یمه  تفرگ و  شوغآ  رد  را  وا  درک  هیرگب  عورـش  داتفا  رتخد  نیاب  شمـشچ  هک  مساق  ردام 

رداـم و تفگ  كرتـخد  هاـگنآ  دراد ،  مرـسپ  هب  یماـت  تهابـش  اریز  تـفگ  ینادـیم  اـجک  زا  دندیـسرپ  هدز  تفگـش  اـهنز  تـسا ،  مساـق 
مـساق بانج  نفدم  درکن ،  یگدنز  رتشیب  زور  هس  دش  ربخاب  شدنزرف  لاح  زا  مساق  ردام  هکنآ  زا  دعب  دنیوگیم  دـنلزنم  رد  رب  مگرزبردـپ 
عـضوم مه  تسمولعم و  شردق  تلالج  هک  مه  ییاه  هدازماما  هلمج  زا  دیامرفیم  یـسلجم  همالع  تسا .  فورعم  هلح  یخـسرف  شـش  رد 

نب دیـس  تسا و  قلخ  هماع  هاگترایز  هله  یخـسرف  تشه  رد  شربق  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  دـنزرف  مساـق  هدازماـما  شربق 
 . تسا هدومن  وا  ترایزب  يدایز  بیغرت  سوواط 

نینم ؤملاریما  نبای  کیلع  مالسلا  متفه :  سلجم 

همحرت

نامیا لها  مامت  ياورنامرف  رسپ  يا  داب  وت  رب  مالس 

مالسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما 

هدـش عنم  ریقحت  يارب  بقل  عضو  زا  اما  دـشابیم  ریقحت  ای  فیرـشت  ای  فیرعت  يارب  دوشیم و  عضو  لوا  مسا  زا  دـعب  هک  تسا  یمـسا  بقل 
رگیدکیب تشز  ياهبقل  دـینکن و  ییوجبیع  دوخ  نانیدـمه  زا   11 تارجح -  باقلالاب  اوزبانت  الو  دـیامرفیم :  یلاعت  يادـخ  هکنانچ  تسا 

 . دیهدن

نینم ؤملاریما  يانعم 

رگا تمایق .  زور  ات  ینامز ،  ره  نینم  ؤم  ینعی  تسا ،  نینم  ؤم  همه  ياورنامرف  ع )   ) یلع سپ  تسا ،  اورناـمرف  ياـنعمب  لـیعف  نزو  رب  ریما 
رابخالا یلاعم  لقن  رب  انب  هک  تسنیا  شباوج  دشاب  ملاع  نینم  ؤم  همه  ياورنامرف  تسنکمم  هنوگچ  ایند  رد  ندوبن  اب  یلع  هک  دوش  لاکشا 
مهزیمی هنال  دومرف :  ترـضح  دش ،  هداهن  مان  نینم  ؤملاریما  یلع  تلع  هچ  هب  درک  لاوئـس  ع )   ) رفعج نب  یـسوم  زا  يدرم  قودص  للع  و 
لیصحت ینعمب  ریمیرام  تسماعط و  ینعمب  هریم  لصا  دیوگیم  حاحـص  رد  دننکیم .  ماعطا  ملع  نامیا  لها  هب  هکنآ  تهج  هب  ینعی  ملعلاب . 

لک دـش .  هداهن  مان  نینم  ؤملاریما  اذـل  دـننکیم  هدرک و  هدافتـسا  یلع  ملع  زا  ملاع  لها  مدرم  نوچ  سپ  تسا  ماعط  ندومن  بلج  ندرک و 
لوسر يور  رب  دندروآ  مرکا  لوسر  تمدخ  ار  هقادنق  نوچ  هک  هدـش  لقن  ع )   ) یلع ترـضح  دـلوت  رابخا  رد  مهریم .  اوهف  اموق  ریمی  نم 

مهتولـص یف  مهنیذـلا  نونم  ؤملا  حـلفا  دـق  درک :  توـالت  ار  نونم  ؤم  هروس  ادـعب  هللا ،  لوسر  اـی  کـیلع  مالـسلا  تفگ :  دـیدنخ و  ادـخ 
نیا رد  نودتهی .  کب  مهلیلد و  هللاو  تنا  کمولع و  نم  مهریمت  مهریما  هللاو  تنا  کب  اوحلفا  دق  دومرف :  ص )   ) ادـخ لوسر  نوعـشاخ . 

ربـمغیپ كراـبم  دوجو  ار  نینم  ؤملاریما  بقل  تسا ،  ناـنم  ؤم  يارب  مولع  بلج  تلع  تراـما  هدـش و  مهریما  تنا  رب  عرف  مهریمت  تراـبع 
 ( ص  ) ربمغیپ زا  یثیدـح  بلطمنیا  رب  لیلد  تسا .  هدومرف  تیانع  ترـضحنآب  ار  بقل  نیا  دـنوادخ  هکلب  تسا  هدادـن  ترـضحنآب  (ص ) 
انا دومرف :  یلب .  دـنتفگ :  حاورا  مکبرب ؟  تسلا  دومرف :  رز  ملاع  رد  یلاعتیادـخ  هک  هدـش  لقن  تعامج  تنـس و  لـها  قیرط  زا  هک  تسا 

مدرم رگا  هلـضفا .  اورکنا  اـم  نینم  ؤـملاریما  یلع  یمـس  یتـم  ساـنلا  ملع  وـل  دوـمرف :  ربـمغیپ  زین  مکریما .  یلع  مکیبـن و  دـمحم  مکبر و 
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ربمغیپ هک  هدـش  لقن  هماع  بتک  زا  زین  دـندرکیمن .  راکنا  ار  وا  تلیـضف  دـش  هداـهن  ماـن  نینم  ؤملاریما  یلع  یناـمز  هچ  رد  هک  دنتـسنادیم 
 . نینم ؤملاریما  یلع  شرعلا  تحت  ظوفحملا  حوللا  یف  دومرف : 

مالسلا هیلع  یلع  ملع 

هدش اهنآ  ریما  هتخومآ و  مدرمب  ع )   ) یلع هکیرادـقمنآ  هزات  دوشیمن و  مه  رازه  زا  کی  هک  هدـش  هتـشون  یبلاطم  ع )   ) یلع ملع  دروم  رد 
املعل اـنهیه  نا  دومرف :  لـیمک  هب  شدوخ  اذـل  دـنرادن و  ار  یلع  ملع  دادعتـسا  تیلباـق و  مدرم  اریز  تسا  هدوبن  وا  ملع  ياـهدرایلیم  کـی 

لها هک  هلزتعم  نوچ  دوشیم  یهتنم  ع )   ) یلع هب  مولع  عیمج  دیوگیم :  هغالبلا  جهن  حرش  لوا  رد  دیدحلا  یبا  نبا  ۀلمج .  هل  تبصا  ولامج 
زا دراد  هچ  ره  هیفنح  نب  دمحم  درگاش  وا  مشاهوبا و  درگاش  وا  هک  دنتـسه  اطع  نب  لصاو  درگاش  دنرظن  رکف و  بابرا  لدع و  دـیحوت و 

خیاشم هذمالت  زا  وا  ییابج و  یلعوبا  درگاش  وا  دـنناسریم و  يرعـشا  نسحلاوبا  هب  ار  میلعت  تبـسن  هیرعـشا  اما  و  دراد .  ع )   ) یلع شردـپ 
مالـسلا مهیلع  همئا  ترـضحب  ناشملع  هک  تسا  حضاو  مه  هیدیز  هیماما و  دسریم .  ع )   ) یلع هب  هلزتعم  ملع  هک  دـش  هتفگ  تسا و  هلزتعم 
نادرگاش زا  یعفاش  و  ع )   ) قداص ماما  نادرگاـش  زا  سنا  نب  کـلام  هفینحوبا و  و  تسا .  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  مه  ناـشیا  ملع  دـسریم و 

دمحا و  دـنا .  هدوب  ع )   ) قداص ماما  نادرگاش  زا  مه  ودـنآ  هدوب و  کلام  هفینحوبا و  نادرگاش  زا  وا  هک  تسا  ینابیـش  نسحلا  نبدـمحم 
یلع زا  مه  ترـضحنآ  ملع  دوشیم و  یهتنم  ع )   ) قداص ماما  هب  ننـست  لها  هقرف  راهچ  ملع  سپ  تسا ،  یعفاش  نادرگاش  زا  مه  لبنح  نب 

هچ ره  وا  دسریم و  سابع  نبا  هب  دننک  لابند  هک  هار  ره  زا  ار  نآرق  ریسفت  ملع  هدوبن و  سابع  نبا  زا  رت  هیقف  یسک  هباحص  رد  تسا .  (ع ) 
هک تسنانچ  تفگ :  باوج  رد  تسا  هبترم  هچ  رد  یلع  تمعرـسپ  اب  وت  ملع  تبـسن  تفگ  ساـبع  نبا  هب  یـسک  دراد .  ع )   ) یلع زا  دراد 

یخرک فورعم  يدادغب و  دینج  یماطسب و  دیزیای  یلبش و  خیـش  هب  هک  تسا  رهاظ  تقیقح  تقیرط و  ملع و  و  طیحم .  رحب  هب  هرطق  کی 
ره زا  زورما  ات  نایفوص  هقرف  و  دوشیم .  یلع  ملع  هب  یهتنم  همئا  ملع  میتفگ  دـندوب و  همئا  نامداخ  نادرگاش و  زا  اـهنیا  همه  هک  دـسریم و 

وحن و ملع  ماما  هک  دـنفرتعم  دـننادیم و  نامز  ياملع  همه  دنـسریم  ترـضحنآب  دـنا  هدوب  هک  يدـشرم  رید و  هاقناخ .  ره  بحاص  هفیاط و 
ياه هبطخ  مالک و  زا  تسا  مولع  همه  لصا  هک  مالک  ملع  اما  و  تسا .  هداد  لیصفت  هدینـش و  یلمجم  یلع  زا  وا  تس و  دوسالاوبا  تیبرع 

دنا هتـساوخ  زا . . .  یـضعب  هک  تسناد  دیاب  مه  ار  هتکن  نیا  هک  دوب  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  تاملک  زا  یلمجم  اجنیا  ات  تسا .  ع )   ) یلع
بیذاکا زا  نیا  دنا و  هتخومآ  تمـصع  تیبلها  يرازگتمدـخ  يدرگاش و  زا  ار  ماقمنیا  هک  دـنیوگب  دـننادب و  هبترم  بحاص  ار  هیفوص  هک 

 . تسا هدوب  يرهد  دحلم و  هیواعم  دننام  نطاب  رد  بهذـم و  يربج  هیواعم و  عبات  وا  هک  تسا  یفوک  مشاهوبا  هیفوص  هلـسلسرس  هچ  تسا 
باتکلا هحتاف  هروس  قیاقح  یناعم و  زا  مهاوخب  رگا  دومرف  سابع  نبا  هب  دوخ  هک  دوب  ع )   ) نینم ؤملاریما  یلع  ملع  ثحب ،  عوضوم  يراب 

نم اهب  فرعا  یناف  ءامسلا  قرط  نع  ینولس  دومرف :  ترضحنآ  هک  تسا  ملسم  حیحص  رد  منک .  رابرپ  نآ  زا  ار  رتش  رازه  داتفه  مسیونب ، 
 . نیمز ياههار  زا  مرتاناد  اهنآ  هب  نم  هک  ینامسآ  ياههار  زا  دینک  لاوئس  نم  زا  ینعی :  ضرالا .  قرط 

جارعم بش  زا  مالسلا  هیلع  یلع  یهاگآ 

اذغ اهنت  هنوگچ  ایادخ  دومرف :  ربمغیپ  دومن  ایهم  ربمغیپ  شنامهم  يارب  جنربریـش  ماعط  یلاعتقح  هک  تسا  هدش  لقن  جارعم  بش  رابخا  رد 
مامت زا  دـعب  دـش ،  رهاـظ  هدرپ  تشپ  زا  یلع  تسد  هیبش  یتسد  دروخب ،  اذـغ  اـهنت  هک  ار  یـسک  يا  هدومرف  نعل  وت  هکنآ  لاـح  مروخب و 

 ( ع  ) یلع زورناـمه  حبـص  تشگرب  جارعم  زا  نوچ  تسدـنآ .  ار  یکی  تشادرب و  ترـضح  ار  یکی  دـش  رهاـظ  یبیـس  فرظ  اذـغ  ندـش 
زا ار  بیـس  نامه  ع )   ) یلع يدـش ،  علطم  هنوگچ  نم  جارعم  زا  وت  یلع  ای  دومرف :  ربمغیپ  تفگ  کیربت  دـش و  فرـشم  ربمغیپ  تمدـخب 

 . تشاذگ ربمغیپ  دزن  هدروآ  نوریب  دوخ  بیج 
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دوب ربخاب  هدنیآ  هتشذگ و  زا  مالسلا  هیلع  یلع 

رد هک  يوریم  عضوم  نالف  هب  دومرف  یصخشب  هتشاذگ  ار  حبص  زامن  يزور  دمآ ،  هفوکب  ع )   ) یلع نوچ  هک  دنکیم  لقن  بوشآ  رهش  نبا 
نم دزن  ار  اهنآ  ود  ره  دنا ،  هدرک  دـنلب  ار  دوخ  يادـص  ینز  ودرم  اجنآ  رد  هک  تسا  يا  هناخ  دجـسمنآ  فرطکی  تسا و  يدجـسم  اجنآ 

هب امش  عازن  ببس  هچ  هب  هک  دومرف  اهنآ  هب  ترضحنآ  درک .  رضاح  ترضح  تمدخ  ار  درم  نزنآ و  یتدم  زا  سپ  تفر و  درم  نآ  روایب . 
دوخ رد  یترفن  وا  زا  مدومن  تولخ  وا  اـب  نوچ  مدومن  جـیوزت  متـساوخ و  ار  نز  نیا  نم  نینم  ؤملاریما  اـی  تفگ :  ناوچ  دـیماجنا ؟  لوـط 

هداتسرف ات  دوب  عازن  ام  نایم  نیاربانب  مدرکیم  رود  دوخ  هناخ  زا  ار  وا  بش  نامه  رد  متـسناوتیم  رگا  دش و  وا  اب  نم  یکیدزن  عنام  هک  متفای 
نوریب امش  دومن  شاف  مدرم  دزن  ناوتیمن  ار  بلاطم  یضعب  دومرف :  هدومن  سلجم  راضح  فرطب  ور  ترضح  درک .  بلط  ار  ام  دمآ و  امش 

نینم ؤملاریما  هن  تفگ  یـسانشیم  ار  ناوج  نیا  دومرف :  نزنآ  هب  ترـضح  دنتفر  نوریب  مدرم  همه  دننامب .  ناوج  نیا  نز و  نیا  طقف  دیور 
وت يارب  زا  هک  دومرف  یلب .  تفگ  یتـسین  سک  نـالف  رتـخد  وت  دوـمرف :  هاـگنآ  یـسانشب ،  بوـخ  هک  منک  یفرعم  ار  وا  ناـنچ  نم  دوـمرف 
اذل دوبن ،  تلصو  نیاب  یـضار  دادن و  رد  نت  جاودزا  نیا  هب  تردپ  دومرف :  یلب .  تفگ  دیتشاد  تبغر  لیم و  مه  هب  هک  دوبن  ییومعرـسپ 

هلازا هارکا  هب  درک و  تاـقالم  ارت  وا  یتـفر و  نوریب  تجاـح  ءاـضق  يارب  وـت  بش  نـالف  دوـمرف :  دوـب ،  نـینچ  ارچ  تـفگ  درک .  در  ار  وا 
ناـهنپ تردـپ  زا  تفاـی  عـالطا  ترداـم  نوچ  یتشادـیم و  ناـهنپ  ترداـم  زا  ار  عوضوم  نیا  وت  يدـش و  هلماـح  وا  زا  دومن و  وت  تراـکب 

ار كدوک  نآ  يدومن و  لمح  عضو  وت  عضوم  نالف  رد  درب و  نوریب  هناخ  زا  هنابـش  ارت  ردام  دش  کیدزن  وت  لمح  عضو  نوچ  تشادیم و 
هک يدیسرت  وت  دیئوب و  ار  وا  دمآ  یگس  یتشاذگ ،  دندرکیم  تجاح  ياضق  اجنآ  رد  هک  یلحم  رد  رهـش  جراخ  رد  يدیچیپ  يا  هماج  رد 
يا هچراپ  دوخ  هماج  زا  تردام  دیتفر و  وا  رس  رب  تردام  وت و  تسکش و  هدمآ  لفط  نآ  رس  رب  گنـس  نآ  یتخادنا  یگنـس  دروخب  ار  وا 
دش تکاس  دینش  ترضحنآ  زا  ار  اهنیا  نوچ  رتخد  دش .  هچ  وا  لاح  هک  دیتسنادن  دیتفر و  دیتشاذگ و  ار  وا  ادعب  تسب  ار  وا  رـس  درک  ادج 

مرداـم نم و  زا  ریغ  ار  رما  نیا  هک  نینم  ؤملاریما  اـی  هللاو  یلب .  تفگ  هن ؟  اـی  تسا  حیحـص  تسرد و  بلاـطمنیا  وگب  دوـمرف :  ترـضح  ، 
حبص رد  دیتشاذگ  ار  لفط  نآ  امش  نوچ  هک  دومرف  ترـضح  دعب  دومن ،  علطم  رما  نیا  رب  ارم  ادخ  هک  دومرف  ترـضح  تسنادیمن  یـسک 

جاودزا وت  اب  هک  تسلفط  نامه  درم  نیا  دـمآ و  هفوکب  ناـشیا  اـب  دـش و  گرزب  اـت  دـندرک  تیبرت  هدرب و  ار  وا  هدـمآ و  نـالف  ونب  بشنآ 
برهاظ نآ  رب  یگتسکش  رثا  دوشگ  نوچ  ياشگب  ار  ترـس  هک  دومرف  ناوج  هب  ترـضح  دعب  ترهوش  هن  تسا  وت  رـسپ  نیا  سپ  هدومن ، 
دریگیمن تروص  حاکن  امش  نایم  هک  ورب  دوخ  دنزرف  اب  کنیا  تشاد  هاگن  دوب  مارح  وا  رب  هچنآ  زا  ارت  رـسپ  یلاعتقح  دومرف :  هاگنآ  دوب . 

.

دوخ شناد  ملع و  هب  عجار  مالسلا  هیلع  یلع  شیامرف 

نم زا  هداد  شربمغیپ  هب  ادـخ  هک  یملع  یهلا و  ملع  زا  سکچیه  دومرف :  بدـنج  هب  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هک  دـیوگیم  یـضر  دـیس 
یموق ره  زا  لاوئس  ره  دیرفآ  ار  یلع  هک  ییادخ  نآب  مسق  دومرف :  شترضح  زین  و  منادیم .  ار  يوبن  مولع  هک  متـسه  نم  اهنت  تسین  رتاناد 

ناهج هدنیآ  هتشذگ و  زا  هک  یتسرپ  ره  دشاب و  هک  ناکم  ره  نامز و  ره  رد  دنـشاب  هتـشاد  تکرـش  رفن  اهدص  نآ  رد  هک  يا  هثداح  ره  و 
 . میوگیم امشب  ار  امش  لاح  تقیقح  منکیم و  ربخ  ار  امـش  نم  دهد  خر  ادعب  ای  هداد  خر  هک  يا  هحناس  شناد و  ملع و  هنوگ  ره  زا  دینکب 

همـشچرس یهلا  ماـهلا  یحو و  زا  یلع  ملع  یلو  تسا  قـلخ  زا  مدرم  ملع  شناد و  هچ  دـیوگب  دـنناوتیمن  یـسک  یلع  زج  ار  شیاـمرف  نـیا 
هیلک زا  انیب و  فقاو و  تقلخ  تایئزج  مامتب  دوب و  یلع  رظن  ریز  شنیرفآ  ناهج  هشقن  اذل  تسا  هتشگ  باریس  یبیغ  مولع  عبنم  زا  هتفرگ و 

یهاشداپ نارود  دادغب و  رهـش  نامتخاس  زا  دندوب  سابع  ینب  هن  دوب و  هدش  هتخاس  دادغب  هن  هک  زورنآ  دوب و  علطم  ملاع  حناوس  ثداوح و 
ار دادـغب  ناخوکاله  هک  يزور  اذـل  و  داد .  ربخ  دادـغب  ناخوکاله  ندـمآ  لوغم و  ندـمآ  زا  زین  ناـشیا و  ياـهتنا  لاوحا و  ساـبع و  ینب 
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طخ دندیناسر و  ناخوکاله  ضرعب  دوب  هدومرف  ترـضحنآ  ار  هچنآ  دنداد و  ار  يزوریپ  حـتف و  ربخ  دـندمآ و  هلح  لها  درک و  هرـصاحم 
الا اهملعی  بیغلا ال  حتافم  هدنع  و  دیامرفیم :  هک  ینآرق  صن  بجومب  هک  دنا  هدرک  هشقانم  ماقمنیا  رد  نیدـناعم  زا  یـضعب  دـنتفرگ .  ناما 
یلع هب  امـش  هچنآ  سپ  دشابیم  یلاعتیراب  تاذ  صوصخم  ملع  نیا  دنادیمن و  ار  بیغ  ادـخ  زا  ریغ  یـسک  نآ  هباشم  تایآ  رگید  و  ( 7) وه

یضترا نم  الا  ادحا  هبیغ  یلع  رهطی  الف  بیغلا  ملاع  هک :  دیامرفیم  دوخ  هک  تسنیا  شباوج  تسا .  ینآرق  تایآ  فلاخم  دیهدیم  تبـسن 
يو هزجعم  ات  شدوخ  هداتسرف  لوسر و  زا  ددنسپب  هک  ار  سکنآ  رگم  دوخ  بیغ  رب  ار  یسک  ادخ  دنادرگیمن  علطم  ینعی  ( 8  . ) لوسر نم 

یلاعتیادخ بناج  زا  مه  ترضحنآ  هدوب و  ربمغیپ  بناج  زا  دندادیم  ربخ  نآ  زا  مالسلا  مهیلع  همئا  ریاس  نینم و  ؤملاریما  هچ  ره  سپ  دشاب 
 . دومرفیم

تسا مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نینم  ؤملاریما  بقل 

تسا مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نینم  ؤملاریما  بقل 

هک دنیوگیم  تنس  لها  هماع و  اما  دهن  دوخ  رب  ار  مان  نیا  هک  درادن  قح  یـسک  تسا و  ع )   ) یلع ترـضح  صوصخم  نینم  ؤملاریما  بقل 
دـش فورعم  مان  نیاب  هک  یـسک  لوا  دـنیوگیم  اهنآ  زا  یـضعب  هکلب  تفگ  نینم  ؤملاریما  اهنآب  ناوتیم  دـنراد و  تکرـش  مان  نیا  رد  اـفلخ 

یباتک عوضومنا  رد  سوواط  نبدیـس  دشابیم .  ناشراتفگ  فالخ  رب  هدـش  دراو  ناشدوخ  ربتعم  رابخا  رد  هچنآ  یلو  هدوب  رمع  یناث  هفیلخ 
یلع صوصخم  نینم  ؤملاریما  مان  هک  دنکیم  لقن  اهنآ  قرط  زا  ثیدح  تسیب  تسیود و  دیامنیم و  لقن  هماع  زا  ارنآ  رابخا  مامت  هک  هتشون 

یثیدح دنچ  ام  نیاربانب  ما  هدومنن  ار  رابخا  عیمج  راصقتـسا  نم  هک  دیامرفیم  دیـس  دعب  دومرف و  تمحرم  یلع  هب  ار  بقل  نیا  ادخ  تس و 
 . مینکیم لقن  باتک  نآ  زا 

لوا ثیدح 

زا صیاصخ  باتک  رد  یناهفـصا  بتاک  حـتفلاوبا  دومرف :  نایب  ار  ناـیرج  مه  مدآ  ترـضحب  داد و  رارق  ع )   ) یلع يارب  ار  بقل  نیا  ادـخ 
دیوگب هک  دومرف  ماهلا  وا  هب  ادخ  درک ،  هسطع  دش  هدیمد  وا  رد  حور  دومرف و  یلاعتقح  ار  مدآ  یلاعتقح  نوچ  هک  دـنکیم  لقن  سابع  نبا 

چیه ایآ  ایادخ  تفگ  دیلاب و  دوخب  وا  دندرک  هدجس  ار  وا  هکئالم  نوچ  کبر  کمحری  دومرف :  وا  هب  ادخ  دعب  نیملاعلا .  بر  هللادمحلا  : 
دیـسر باطخ  تفگ  هک  موس  هبترم  رد  دینـشن  یباوج  تفگ و  ایناث  دینـشن ،  یباوج  دشاب  وت  يوسب  نم  زا  رتبوبحم  هک  يا  هدـیرفآ  یقلخ 

هب هد ،  ناشن  نمب  ار  اهنآ  ایادـخ  تفگ  مدـیرفآ ،  یمن  ار  وت  دـندوبن  اـهنآ  رگا  وت و  زا  نم  دزن  تسا  رتبوبحم  هک  مراد  یقلخ  مدآ  يا  یلب 
؟  دننایک اهنیا  ایادخ  تفگ  دنشرع  يولج  رد  هک  دید  هبش  جنپ  درک  هاگن  مدآ  نوچ  دنیبب  مدآ  ات  دینک  عفر  هک  دیسر  یحو  بجح  هکئالم 

نیا تسا و  وا  یـصو  نم و  ربمغیپ  معرـسپ  هک  تسا  نینم  ؤملاریما  یلع  نیا  تسا و  نم  ربمغیپ  دـمحم  نیا  مدآ  يا  دومرف  یلاـعت  يادـخ 
دنتـسه وت  نادالوا  زا  اهنیا  مدآ  يا  هک  دومرف  هاگنآ  دنـشابیم ،  همطاف  یلع و  نارـسپ  نیـسح  نسح و  نیا  تسا و  نم  ربمغیپ  رتخد  همطاـف 

ادخ یل و  ترفغ  امل  نیـسحلا  نسحلا و  ۀمطاف و  یلع و  دـمحمب و  کلئـسا  بر  ای  تفگ :  درک  یلوا  كرت  نوچ  دـش و  لاحـشوخ  مدآ 
 . دیزرمآ ار  وا  تاملک  نیا  هطساوب 

مود ثیدح 

ما هناخ  رد  تلاسر  ترـضح  تفگ  هک  دـنکیم  تیاور  کـلام  نب  سنا  زا  هیودرم  نبا  تفگیم ،  نینم  ؤملاریما  ع )   ) یلع هب  ص )   ) ربمغیپ
دعب تخاس ،  وضو  بآ  هاگنآ  تسا .  یتجاح  ارم  هک  ورب  يراـنک  رد  هک  دـندومرف  هیبسح  ما  هب  دنتـشاد  فیرـشت  نایفـسوبا  رتخد  هیبسح 
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زا يدرم  کی  شاکیا  متفگ  نم  دیوگیم  سنا  تسا .  ءایصوا  نیرتهب  برع و  دیـس  نانم و  ؤمریما  دیآرد  رد  نیا  زا  هک  یـسک  لوا  دومرف 
 . ثیدح رخآ  ات  تسشن  ادخ  لوسر  رانک  ات  دش  دراو  یلع  هاگان  هک  دمآیم  راصنا 

موس ثیدح 

هیحد تروصب  لـیئربج  هک  دـنک  یم  لـقن  ساـبع  نبا  زا  دوخ  بقاـنم  باـتک  رد  هیودرم  نبا  تفگیم ،  نینم  ؤملاریما  ار  یلع  مه  لـیئربج 
هک لـیئربج  از  ار  ربمغیپ  كراـبم  لاـح  دـش و  هناـخ  دراو  یلع  هک  دوب  هداـهن  نماد  رد  ار  ربمغیپ  رـس  دوب و  هدـش  لزاـن  ربـمغیپ  رب  یبـلک 

نینم و ؤـملاریما  وـت  اریز  مرادـیم  تسود  ار  وـت  نم  تفگ  هاـگنآ  تسبوـخ  تفگ  باوـج  رد  هیحد  دوـمن ،  لاوئـس  دوـب  هـیحد  تروـصب 
 . یتسه تشهب  تیاده و  يوسب  نامیا  لها  ناگرزب  هدنشک  ینعی  نیلجحملارغلادئاق 

مراهچ ثیدح 

ای دومرف :  ع )   ) یلع هب  هک  ص )   ) مرکا لوسر  زا  دـنکیم  لـقن  دوخ  بقاـنم  باـتک  رد  تسا  يرـشخمز  هذـمالت  زا  هک  یمزراوـخ  بطخا 
ای مالـسلا  کیلع  و  تفگ :  باوج  رد  باتفآ  عیطملا هللا ،  دـبعلا  اـهیا  کـیلع  مالـسلا  دومرف :  ع )   ) یلع اـمن ،  ملکت  باـتفآ  اـب  نسحلااـبا 

 . نیلجحملارغلادئاق نیقتملا و  ماما  نینم و  ؤملاریما 

مجنپ ثیدح 

لقن هدوب  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  صاوخ  زا  هک  يدـسا  عـقبا  نب  ضقنم  زا  دوـخ  نیعبرا  باـتک  رد  ملـسم  یبا  نب  دـمحم  رفعجوـبا  زا 
هک مدـش  هجوتم  هاگان  میدومن ،  لزنم  یلحم  رد  دـش و  بش  میدوب  یناکم  مزاع  ع )   ) نینم ؤملاریما  اـب  نابعـش  همین  رد  تفگ  هک  دـنکیم 

ؤملاریما هاگان  هداد  خر  یقافتا  هچ  هک  مدیمهفن  متـساخرب  دنکیم  يزیچب  هاگن  هدومن و  زیت  ار  دوخ  شوگ  دنکیم  همهمه  ترـضحنآ  رتسا 
درک و تکرح  ریش  بناجب  تفرگ  تسد  رب  ریشمش  هتساخرب  دوخ  تدابع  لحم  زا  تسا  ریش  تفگ  دومرف و  هدهاشم  رود  زا  یهایس  نینم 
روصح و ماغ و  رض  مثیل و  نم  هک  یتسنادن  رگم  ریـش  يا  دومرف  ترـضح  دش  تکاس  رتسا  داتـسیا و  ریـش  تسیاب و  ریـش  يا  هک  دز  ادص 

نینم ؤملاریما  ای  تفگ :  حیصف  نابز  اب  ریش  نادرگ ،  ایوگ  ار  ریش  نیا  نابز  ایادخ  دومرف :  دعب  تسا ،  ریش  مان  امامت  اهنیا  مدیحو ،  روسق ، 
ررـض ارم  یگنـسرگ  هدیـسرن و  نمب  یباذـع  هک  تسا  زور  تفه  لـطابلا .  قحلا و  نیب  اـقرفم  اـی  نییبنلا و  ملع  ثراو  اـی  نییـصولاریخ  اـی 
رگم ریـش  يا  دومرف  ترـضح  دنتـسیک  اهنآ  منیبب  ات  موریم  متفگ  دوخ  اب  مدـش و  کیدزن  مدـید  ار  امـش  خـسرف  ود  تفاسم  زا  دـناسریم و 
درک تیاکش  یگنسرگ  زا  دش و  زارد  نینم  ؤملاریما  يور  شیپ  تشاذگ و  نیمز  رب  رس  ریش  هاگنآ  مماما  هدزای  ردپ  یلع  نم  هک  یتسنادن 

دروخیم و ارنآ  تسا و  ریـش  ناهد  رد  يا  هرب  مدید  هاگان  هک  هدـب  يزور  ار  ریـش  نیا  وا  تیبلها  دـمحم و  قحب  ایادـخ  دومرف :  ترـضح  ، 
يا هفیاط  ام  میروخیمن و  دشاب  وت  تیبلها  وت و  تسود  هک  ار  یـسک  عابـس  هفیاط  ام  هللاو  نینم  ؤملاریما  ای  تفگ :  دش  ریـس  دروخ و  نوچ 

دومرف میتسه ،  ماـش  رد  نم  هیرذ  نم و  تفگ  يراد ؟  لزنم  اـجک  دومرف :  ترـضح  میتسه .  اـهنآ  ترتع  مشاـه و  ینب  تسود  هک  میتسه 
هک امش  نانمشد  زا  يدرم  دزن  موریم  بشما  یلو  مدیسر  ارحـص  نیا  هب  ات  دماین  متـسدب  يزیچ  مدمآ و  زاجح  هب  تفگ  يدمآ  هفوکب  ارچ 

تالمج نیا  تسا ،  ماش  لها  زا  وا  تسنم و  بشما  يزور  وا  دراد  لزنم  هیـسداق  رد  هدرک و  رارف  نیفـص  گنج  زا  تسا و  لئاو  نب  ناـنس 
ریـش ار  نانـس  بشید  دنتفگیم  رگیدکی  اب  مدرم  هک  دوب  حبـص  ناذا  زا  لبق  میدیـسر  هیـسداق  هب  ام  نوچ  دـیوگ  ضقنم  تفر ،  تفگ و  ار 
يارب ار  ریش  هصق  نم  دوب .  هدنامن  یقاب  وا  زا  يرگید  زیچ  ناتشگنا  رـس  لثم  اضعا  زا  یـضعب  رـس و  زج  متفر  وا  ياشامت  يارب  نم  هدروخ 

دراد نمشد  ار  ام  سک  ره  دندومرف  یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  ترضح  دنتشادیمرب  ار  ترضحنآ  ياپ  ریز  كاخ  مدرم  مدرک ،  لقن  مدرم 
زا نیا  هک  میوگیم  منهج  هب  تمایق  زور  رد  مران و  تنج و  میـسق  نم  تفر ،  دهاوخ  تشهب  هب  دشاب  ام  تسود  سک  ره  دوریم و  منهج  هب 
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 . درذگیم ورزیت  غرم  فصاع و  دعر  فطاخ و  قرب  نوچ  طارص  رب  نم  نایعیش  وت  زا  نیا  تسنم و 

هیبنت

هچ رگا  تفگ  نینم  ؤملاریما  تسین  زیاج  رگید  یسک  هب  تسا و  ترضحنآ  صوصخم  فیرـش  بقل  نیا  هک  تسناد  دیاب  مه  ار  هتکن  نیا 
زیختـسر هچ  نیا  زاب  تسا  متام  هچ  ازع و  هچ  هحون و  هچ  نیا  زاب  تسا  ملاع  قلخ  رد  هک  تسا  شروش  هچ  نیا  زاب  دنـشاب .  ناـماما  ریاـس 

مرحم شمان  هک  ماع  زیختـسر  نیا  تسا  مظعا  شرع  ات  هتـساوخ  روص  خفن  یب  تسین  دیعب  ایند  تمایق  شمناوخ  رگ  نیمز  زک  تسا  میظع 
ياهرـس تسا  مهرد  هلمج  ناهج  قلخ  ناهج و  راک  تسین  لالم  ياج  هک  سدق  هاگراب  رد  وا  زک  اجک  زا  دـیمد  زاب  هریت  حبـص  نیا  تسا 

ملاع تارذ  یمامت  رد  بوشاک  دننکیم  هحون  نایمدآ  رب  کلم  نج و  باتفآ  برغم  زا  دنکیم  عولط  ایوگ  تسا  مغ  يوناز  رب  همه  نایسدق 
 - تسا 3 متام  هچ  ازع  هچ  هحون و  هچ  نیا  زاب  تسا  ملاع  قلخ  رد  هک  تسا  شروش  هچ  نیا  زاب  تسا  مدآ  دالوا  فرشا  يازع  ایوگ  تسا 

نج 26 و 27  - 4 59 ماعنا - 

نییصولادیس نباو  متشه :  سلجم 

همجرت

ایصوا ياقآ  رسپ  يا  و 

 ( ع  ) یلع ترضح  تیاصو  تابثا 

هقالع دروم  روما  نیا  نوچ  دـنک و  لمع  دـناوتیم  دـهاوخب  يوحن  ره  هب  هک  تسیلاوما  رادرایتخا  ایند  رد  دوخ  یناگدـنز  نارود  رد  ناسنا 
ار رایتخا  نیا  دنکیم و  باختنا  دوخ  يارب  ار  ینانیمطا  دروم  صخـش  اذل  دورب  نیب  زا  مه  وا  گرم  زا  دـعب  رایتخا  نیا  دـهاوخیمن  تسوا و 

صخـش نآ  یهقف  حالطـصا  رد  دزاس .  یلمع  ار  دوخ  همانرب  هدرک و  هدافتـسا  مات  رایتخا  نیا  زا  وا  شگرم  زا  دعب  هک  دیامنیم  راذگاو  واب 
تسا رایتخا  دروم  هک  ار  يزیچنآ  هل و  یصوم  ار  نانیمطا  دروم  صخش  نآ  یـصو و  دنک  راذگاو  يرگیدب  گرم  زا  دعب  ار  شرایتخا  هک 

يرگید نآ  دهد  رارق  یصو  دوخ  هقالع  دروم  روما  رد  ار  يرگید  دهاوخب  یـصخش  رگا  مینیب  یم  مدرم  دارفا  نیب  رد  دنیوگ .  هب  یـصوم 
یـصاخشا هقبط  زا  وا  لیماف  ای  ردام و  ردپ و  رگا  هک  بسن  بسح و  رد  تفارـش  تناما 2 -  یتسرد و   - 1 دشاب :  ریز  طیارـش  دجاو  دیاب 

ینادراک و  - 3 دننکیمن .  وا  یهاون  رماوا و  زا  يوریپ  هثرو  مه  هدرک و  کچوک  ار  دوخ  مه  اریز  دهدیمن  رارق  یـصو  ار  وا  دـشابن  مرتحم 
ياهراک هدهع  زا  یبوخب  دـناوتن  یلو  دـشاب  یبوخ  تیـصخشاب و  ناسنا  مه  هچ  ره  یـصو  رگا  هچ  تیم ،  ياهراک  روما  رد  ندوب  طلـسم 

مینیب یم  یتقو  دنهدن .  رارق  دوخ  یـصو  ار  یـصخش  نینچ  ملاع  ءالقع  دنک  هرادا  لمکا  نسحا و  وحنب  ار  وا  هثرو  دیآرب  یـصوم  ای  تیم 
تسیب زا  سپ  شربمغیپ  هک  تسا  نکمم  ایآ  دنکیم  نییعت  یصو  دشابن  تسرپرـس  نودب  شتیبلها  هکنآ  يارب  هداوناخ  کی  تسرپرـس  هک 

زا هتشاذگ  ادخ  دیماب  ار  ناناملسم  هورگ  دادن و  رارق  دوخ  ياهراک  يارب  یصو  درکن و  یتیاصو  مهم  تالیکشت  نآ  تمحز و  لاس  هس  و 
دعب دیوگب :  دوخ  هثرو  هب  يدرم  هدش  نونکات  ایآ  داد  تما  هب  ار  رایتخا  نیا  تفر و  ایند  زا  هدرکن  نییعت  یصو  ربمغیپ  هنوگچ  تفر ،  ایند 

 . امش ياهراکب  مه  دسرب و  نم  ياهراکب  مه  هک  دینک  باختنا  ار  رفنکی  امش  نم  زا 

تیصو تیمها 

دیز هدرک  تیاور  بیذهت  باتک  رد  تسا ،  تیصو  هلئسم  تسا  هدش  نآ  دروم  رد  شرافس  رایسب  مالـسا  نید  رد  هک  یتاعوضوم  زا  یکی 
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نب دمحم  زا  زین  و  تسمزال .  یناملسم  صخـش  ره  رب  تیـصو  دومرف :  ترـضح  درک  لاوئـس  تیـصو  هب  عجار  ع )   ) قداص ماما  زا  ماحش 
هدش دراو  تایاور  یضعب  رد  دومرفیم .  نآ  هب  شرافـس  ادخ  ربمغیپ  تسمزال و  تیـصو  دومرف  ع )   ) قداص ماما  هک  هدومن  تیاور  ملـسم 

ندرم دننام  دریمب  تیـصو  نودب  سک  ره  هک  تسا  تیاور  رد  زین  دـشاب و  شرـسریز  شا  همان  تیـصو  دـیاب  بش  ناملـسم ،  صخـش  هک 
تیـصو و نودـب  ربمغیپ  دوخ  ارچ  سپ  تیـصو  تیمها  هب  عجار  شدالوا  ربمغیپ و  راتفگ  نیا  اب  مینادـیمن  ام  تسا .  هدرم  تیلهاـج  ناـمز 

تفر ایند  زا  هک  يربمغیپ  ره  هچ  هدومن  راتفر  فلـس  ءایبنا  همه  یـشم  فالخ  رب  ربمغیپ  تفگ  دـیاب  نیارباـنب  تفر ؟  اـیند  زا  یـصو  نییعت 
 - ثیش 2  - 1 داد .  رارق  دوخ  يارب  یصو  هدزاود  دوخ  زا  دعب  مدآ  ترضح  الثم  ص )   ) ربمغیپ رگم  درک  نییعت  ار  دوخ  نیشناج  یصو و 
 - خونید 12 خونیا 11 -  دـشاب 10 -  سیردا  هک  خونخا  حنمعا 9 - فدنق 8 -  سداق 7 -  مثیش 6 -  مشنم 5 -  نابنق 4 -  لیباه 3 - 

ءوناق خشرف 5 -  حنشا 4 -  تفای 3 -  ماس 2 -   - 1 درک :  یفرعم  دوخ  تهجب  هفیلخ  هدزاود  تفر  ایند  زا  حون  ترضح  نوچ  زین  اروخان و 
تهجب یصو  هفیلخ و  هدزاود  میهاربا  ترضح  نینچمه  اجه و  اخیرد 12 -  لدعم 11 -  خونمی 10 -  حلاص 9 - دوه 8 -  خماش 7 -   - 6
ریکالا لایناد 10 -  نونیز 9 - بویا 8 -  ملسا 7 -  نولیا 6 -  فسوی 5 -  بوقعی 4 -  قاحسا 3 -  لیعامسا 2 -   - 1 دومن :  نییعت  دوخ 

فدنق 4 فورع 3 -  نون 2 -  نب  عشوی   - 1 دومن :  نییعت  دوخ  تهجب  یصو  نیشناج و  هدزاود  یسوم  ترـضح  عدبم  اجانا 12 -   - 11
نامسآ هب  نتفر  زا  لبق  یسیع  ترضح  ثعاو  ندرا 12 -  اقنیم 11 -  خاونا 10 -  فصا 9 - نامیلس 8 -  دواد 7 -  ءاشرا 6 -  ریزع 5 -  - 

 - يده 8 ییحی 7 -  ءایرکز 6 -  اورسیع 5 -  فودنق 4 -  فورع 3 -  نوعمش 2 -   - 1 دومن :  حیرـصت  دوخ  يرفن  هدزاود  يافلخ  هب 
هب دوخ و  عیارـش  ظفح  تهجب  هغلاب  تمکح  ياضتقمب  هک  مزعلاولوا  ناربمغیپ  نیا  سپ  بهارلا  ییحی  نیتساو 11 -  سق 10 -  احیش 9 -
رد دـیاب  تمایق  زور  ات  وا  نید  هدوب و  ناربمغیپ  متاخ  هک  اـم  ربمغیپ  تسنکمم  هنوگچ  دـندومن  نییعت  دوخ  يارب  ییایـصوا  یلاـعت  قح  رما 

تایح نامز  رد  ام  ربمغیپ  املسم  هک  دوشیم  تباث  القن  القع و  نیاربانب  دشاب .  هدرکن  نییعت  هفیلخ  یـصو و  دشاب  رارقرب  راگزور  مدرم  نیب 
فارتعا بلطمنیا  رب  مه  هماـع  دوخ  هک  تسا  راکـشآ  حـضاو و  ار  بلطمنیا  يروط  هداد و  رارق  دوخ  نیـشناج  یـصو و  ار  یـصخش  دوخ 

دوخ ریسفت  رد  یبلاعث  بقانم و  رد  یعفاش  هیقف  یلزاغم  نبا  توافتم و  ظافلا  دعتسم و  قرط  هب  دوخ  دنسم  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  دنراد . 
ادا هفیلخ و  یـصو و  ردارب  وت  ینعی  ینید  یـضاق  یتفیلخ و  ییـصو و  یخا  تنا  دومرف :  ع )   ) یلع هب  ص )   ) مرکا لوسر  هک  دیامنیم  لقن 

دیامنیم لقن  باطخ  نبرمع  یناث  هفیلخ  زا  یبرقلا  ةدوم  باتک  زا  مشـش  تدوم  لیاوا  رد  یعفاش  ینادمه  یلع  دیـس  ریم  ینم .  نید  هدننک 
یملع و ثراو  یتیـصو و  یلها  یف  یتفیلخ  ةرخالا و  ایندلا و  یف  یخا  یلع  اذه  دومرف :  تسب  باحـصا  نیب  توخا  دقع  ربمغیپ  نوچ  هک 

نیا ینعی :  ینضغبا .  دقف  هبصغلا  نم  ینبحا و  دقف  هبحا  نم  ینبحا  دقف  هبحا  نم  يرض  هرض  یعفن و  هغفب  هنم  یلام  ینم  هل  ام  ینید  یضاق 
تسنم و زا  وا  لام  دـشابیم ،  نم  نید  هدـننکادا  ملع و  ثراو  نم و  یـصو  نم و  لها  تسنم  هفیلخ  تسنم و  ردارب  ترخآ  ایند و  رد  یلع 

درادب نمشد  ار  وا  هک  یسک  هتشاد و  تسود  ارم  درادب  تسود  ار  وا  هک  یـسک  تسنم  ررـض  وا  ررـض  نم و  عفن  وا  عفن  توا ،  زا  نم  لام 
 . تسا هتشاد  نمشد  ارم 

رادلا ثیدح 

رادلا ثیدح 

هصاخ و هماع و  ءاملع  زا  يرایـسب  هک  دشابیم  راذـنالا  موی  رادـلا  ثیدـح  تسا ،  ربمغیپ  یـصو  یلع  هکنیا  هرابرد  ثیداحا  همه  زا  رتمهم 
هک تسنیا  ثیدح  حرـش و  دـنا و  هدومن  لقن  تارابع  ظافلا و  رد  يدایز  مک و  رـصتخم  اب  تنـس  لها  ءاملع  رباکا  نیخروم و  نیرـسفم و 

گرزب و لاـجر  فارــشا و  زا  رفن  لـهچ  ص )   ) مرکا لوـسر  دـش  لزاـن  نیبرقـالا .  کتریــشع  رذــناو  ءارعــش ،  هروـس  هیآ 214  نوـچ 
زاریـش عاص  کی  نان و  يردق  دنفـسوگ و  نار  کی  اهنآ  يارب  دومن و  توعد  بلاطوبا  شیومع  لزنم  رد  شیرق  زا  ار  دوخ  نادنواشیوخ 
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کی هک  دـندوب  یناسک  اهنآ  ناـیم  رد  نوچ  هدرکن ،  رـضاح  ار  رفنکی  ياذـغ  دـمحم  دـنتفگ :  دـندیدنخ و  ناـنامهم  دومن ،  رـضاح  اذـغ 
رگیدکیب دندش  ریـس  دندروخ و  هکنآ  زا  سپ  لاعتم ،  دنوادخ  مانب  دیروخب  هللا ،  مسب  اولک  دومرف :  ترـضح  دندروخیم ،  اهنت  ار  هچبرتش 

طقف هک  نخس  زا  یتامدقم  زا  سپ  تساخرب  ترضح  هاگنآ  دومن .  رحـس  ار  امـش  اذغ  نیا  اب  دمحم  لجرلا ،  هب  مکرحـس  ام  اذه  دنتفگ : 
یلا مکوعدا  انا  ۀصاخ و  مکیلو  ۀفاک  قلخلاب  ینثعی  هللا  نا  بلطملادبع  یبن  ای  دومرف :  منکیم .  لقن  ار  دوصقم  دـهاش  ینعی  نآ  زا  یتمـسق 

نوجنت ۀـنجلاامهب و  نولخدـت  ممالاامهب و  مکلداـقنت  مجعلا و  برعلا و  اـمهب  نوکلمت  نازیملا  یلع  نیتلیقث  ناـسللا  یلع  نیتفیفخ  نیتملک 
یثراو و يریزو و  یحا و  نکی  هب  مایقلا  یلا  ین  هزرا  ؤی  ورمالا  اذه  یلا  ینبحی  نمف  هللا  لوسر  ینا  هللا و  الا  هلا  نا ال  ةداهش  رانلا  نم  امهب 
ار امـش  نم  امـش و  رب  صوصخب  نامدرم و  مومع  رب  دومرف  ثوعبم  ارم  یلاعت  يادخ  بلطملادبع  نادنزرف  يا  ینعی :  يدـعب .  نم  یتفیلخ 

نیا هب  دنیآرد و  امش  دایقنا  تحت  رد  مما  عیمج  دندرگ و  داقنم  ار  امـش  ناشیا  دیوش و  کلام  مجع  برع و  رب  هملک  ود  هب  منکیم  توعد 
راک نیا  رد  ارم  سک  ره  سپ  تسنم  تلاسر  ادخ و  تینادحو  هب  نداد  یهاوگ  ود  نآ  دـیبای و  تاجن  خزود  زا  دـیور  تشهب  هب  هملک  ود 

درک و رارکت  هبترم  هس  ار  رخآ  هلمج  نیا  دوب و  دهاوخ  نم  زا  دـعب  هفیلخ  ثراو و  ریزو  نم و  ردارب  وا  دـیامن  نم  تنواعم  دـنک و  تباجا 
کمک ار  امش  نم  ادخ  ربمغیپ  يا  هللا :  یبن  ای  كریزو  كرصنا و  انا  داد :  باوج  هک  ع )   ) یلع رگم  دادن  باوج  يدحا  هبترم  هس  ره  رد 

اذـه و نا  دومرف :  تخادـنا و  وا  ناهد  رد  ار  دوخ  كراـبم  ناـهد  بآ  داد و  تراـشب  تفـالخ  هب  ار  وا  ترـضح  سپ  میاـمنیم .  يراـی  و 
هدون باطخ  یلع  دوخب  هک  تسا  بتک  زا  یـضعب  رد  و  تسامـش .  نایم  رد  نم  هفیلخ  یـصو و  یلع  نیا  ینعی  مکیف ،  یتفیلخ  یتیـصو و 

ثیدح نیا  تفرگ و  ماجنا  یلاوتم  زور  هس  رد  ینامهم  سلجم  نیا  هک  دنا  هدرک  لقن  یـضعب  يدـعب .  نم  یتفیلخ  ییـصو و  تنا  دومرف : 
دمحا شدوخ و  ریسفت  رد  یبلعث  دوخ و  دنسم  رد  لبنح  نب  دمحا  دننام  هدش  لقن  دایز  مه  هماع  بتک  رد  دنا و  هدومن  لقن  هعیش  بتک  ار 

یبلح لماک و  رد  ریثا  نبا  دوخ و  هغالبلا  جهن  حرـش  موس  دلج  رد  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  شریـسفت و  رد  يربط  بقانم و  رد  یمزراوخ 
ساموت نادیز و  یجرج  دـننام  دـنا  هتـشون  ار  مالـسا  خـیرات  هک  للم  ریاس  زا  هناگیب  نیخروم  یتح  نارگید  ننـس و  رد  یقهیب  هریـس و  رد 

لیلد هک  هتفگ  ثیدح  نیا  لقن  زا  دعب  دیدحلا  یبا  نبا  دنا .  هدروآ  رد  ریرحت  ملق  هب  هکلب  هدرکن  راکنا  ار  سلجم  نیا  یـسیلگنا  لیالراک 
لعجا و  هدومرف :  نآرق  رد  یلاعت  قح  تسا ،  هللا  لوسر  ثیداحا  ادخ و  باتک  صن  دشابیم  ادـخ  لوسر  هفیلخ  ریزو و  ع )   ) یلع هکنیا  رب 
يریزو نم  يارب  دـنوادخ  درک  ضرع  نارمع  نب  یـسوم  ینعی :  يرما .  یف  هکرـشا  يرزا و  هب  ددـشا  یخا  نوراـه  یلها و  نـم  اریزو  یل 

توبن رد  ار  وا  نادرگ و  نم  ریزو  ار  وا  هکنآ  ای  نادرگ  مکحم  وا  هب  ارم  تشپ  دشاب و  نوراه  مردارب  هک  نم  ناسک  زا  ینیعم  امرف و  ررقم 
 . یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  یلع  ای  هدومرف :  تسا  مالسا  قارف  هیلع  عمجم  هک  حیحص  ثیدح  رد  ادخ  لوسر  زاس و  کیرـش  نم 

ردق نوراه و  بتارم  عیمج  هک  دش  تباث  سپ  دشابیمن  يربمغیپ  نم  زا  دعب  هکنآ  الا  یتسه ،  یسوم  يارب  نوراه  هلزنمب  نم  يارب  وت  یلع 
رگا دـشابیم و  ترـضحنآ  يارب  یمکحم  ناـبیتشپ  تسادـخ و  لوـسر  ریزو  یلع  سپ  تـسه  زین  ع )   ) یلع يارب  یـسوم  دزن  وا  تـلزنم  و 

دومرف ادخ  لوسر  هک  دنکیم  تیاور  مقرا  نبدیز  زا  دیدحلا  یبا  نبا  زین  و  دوب .  کیرش  وا  اب  توبن  رد  یلع  دوبن  نییبنلا  متاخ  ادخ  لوسر 
نب یلع  امـش  ماما  یلو و  هک  قیقحتب  دیدرگن ،  كاله  دیوش  رای  دـینک و  یتشآ  وا  اب  رگا  هک  منک  تلالد  يزیچب  ار  امـش  دـیهاوخیمن  ایآ 

نمب لیئربج  میوگیم  هک  ار  نیا  دیئامن و  قیدـصت  ار  وا  دـیروآ و  رارقا  وا  تماما  هب  دـینک و  صلاخ  وا  اب  ار  دوخ  لد  سپ  تسا ،  بلاطیبا 
 ( ع  ) یلع تیالو  تماما و  رد  حیرص  صن  ص )   ) ربمغیپ مالک  نیمه  دیوگیم :  ثیدح  نیا  لقن  زا  سپ  دیدحلا  یبا  نبا  تسا .  هداد  ربخ 

ماکحا يواتف و  رد  تماما  تماما ،  زا  درم  هک  دـیوگیم  شدوخ  دـعب  درک ،  میهاوخ  هچ  حیرـص  ثیدـحنیا  اب  هلزتعم  تعاـمج  اـم  تسا و 
ربمغیپ ترابع  نیا  هک  يدرک  فارتعا  ثیدـحنیا  لقن  زا  دـعب  تدوخ  هک  تفگ  ینـس  درم  نیا  هب  دـیاب  لاح  تفالخ .  رد  هن  تسا  هیعرش 

درک لیوءات  دیاب  ار  صن  هک  هتفگن  يدحا  هکیتروص  رد  ییامنیم ،  ارنآ  لیءات  هنوگچ  سپ  تسا  ع )   ) یلع تماما  رد  حیرص  صن  (ص ) 
ار ع )   ) یلع تفـالخ  تماـما و  هک  تسین  يراـکنا  هنوگچیه  ياـج  سپ  تسا .  طـلغ  صن  لـباقم  رد  داـهتجا  دـنیوگیم  هک  تسفورعم  و 

نب میهاربا  تالاح  لیذ  فلا  فرح  نمـض  تایفولاب  یفاو  رد  يدفـص  نیدـلا  حالـص  هکیروطب  هدومرف  نایب  ص )   ) ربمغیپ كرابم  دوجو 
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نکل کلذ و  ۀباحصلا  تفرع  هنیع و  یلع و  مامالا  نا  یلع  ص )   ) یبنلا صن  هک :  دیوگیم  یلزتعم  ماظن  هب  فورعم  يرـصب  یناه  نب  رایس 
نییعت تماما  هب  ار  ترـضحنآ  درک و  حیرـصت  ع )   ) یلع تماما  رب  ص )   ) مرکا لوسر  ینعی  امهنع .  هللا  یـضر  رکب  یبا  لجال  رمع  همتک 

دماحوبا مالسالا  ۀجح  دومن .  نامتک  رکب  یبا  رطاخ  يارب  ار  یلع  تفالخ  تماما و  باطخ  نبرمع  نکلو  دنتـسنادیم  ارنیا  هباحـص  دومن ، 
اب ار  تقیقح  عقاو و  سک  همه  تسا و  نیقیرف  قافتا  یلع  تفالخ  هب  تبسن  هک  دیوگیم  دوخ  نیملاعلارس  باتک  رد  یسوط  یلازغ  دمحم 

لصافالب هفیلخ  نیشناج و  ع )   ) یلع نیقی  روطب  تسا و  عفترم  لیاز و  دیدرت  کش و  هنوگره  ورنیا  زا  هدیمهف و  راکـشآ  حوضو و  لامک 
تسا و دقعنم  ثحب  درومب  تبسن  زورنآ  هبطخ  لومش  يایاضق و  عوقو  تحص  رب  نیملسم  ریهامج  عامجا  اریز  تسا  هدش  هتخانـش  ربمغیپ 

ییاسرف نخس  ص )   ) ادخ لوسر  هک  نیمه  اریز  تسلطاب  وغل و  یـضارتعا  ره  درومیب و  یـضارتعا  ره  درومیب و  یلاکـشا  ره  كالم  نیاب 
هک تسیهیدب  دومن ،  میدقت  یلع  ای  کل  خب  خـب  تانایب  نمـض  ار  همرال  تاکیربت  هدومن  رهاظتب  تردابم  رمع  يروف  دروآ  نایاپب  ار  دوخ 

لامک هکنیا  اب  فصولا  عم  یلو  تسا ،  یلع  تفالخ  عوقو  هب  تیاضر  دـیدج و  نامرف  رودـص  لباقم  رد  میلـست  نتفگ  کـیربت  هوحن  نیا 
يرگید هجیتن  ترخآ  یگتسکشرو  قح و  ءافح  ازج  هک  دندرک  رکذ  ادخ  اب  يا  هلماعم  دب  تبقاع  دندروآ  دورف  میلـست  رـس  تبغر  عوط و 

خساپ رد  دیبلط  عماج  روتسد  نتـشون  يارب  تاود  ذغاک و  ترـضحنآ  یتقو  ربمغیپ  نآ  توم  ضرم  رد  ارچ  سپ  دوبن  نینچ  رگا  تشادن ، 
هچ تسا  صقان  هتبلا  دـنرب  راکب  حیحـص  روظنمب  ار  عامجا  هب  رح  رگا  تسا و  لیلد  قطنم و  دـقاف  تفـالخ  سپ  دینـش ،  ریجهل  لـجرلا  نا 

هفیقس نیرضاح  یضعب  نینچمه  هتشادن و  یگتخاس  عامجا  رد  تکرش  مادکچیه  شنادنزرف  نز و  اب  ع )   ) یلع شنارسپ و  سابع و  هکنآ 
هفیلخ یـصو  هک  دـش  تباث  امـش  رب  زیزع  هدـنناوخ  دـندش .  جراخ  هفیقـس  زا  هدرکن  تعیب  دـندومن و  عاـمجا  نآ  اـب  تفلاـخم  درمت و  زین 

تـسایر يارب  تسرپ  يوه  هدـع  کی  رگا  یلازغ  لوق  رب  انب  دـنراد و  قافتا  بلطم  نیا  رب  ینـس  هعیـش و  هدوب و  ع )   ) یلع ربمغیپ  لصفالب 
بلطمنیا نوچ  ددرگیم و  تباث  ملاع  مدرم  رب  شدـالوا  یلع و  تیمولظم  دوریمن و  نیب  زا  قح  دـننک  نیـشن  هناـخ  ار  یلع  اـیند  هزور  دـنچ 

هکیا هلمج  دنچ  نیا  زیزع  هدنناوخ  نییصولادیس .  نینم  ؤملاریما  نبای  کیلع  مالسلا  یناوخیم  تارایز  بلاغ  رد  تسا  مهم  یلیخ  تیاصو 
هک دوب  يا  هرطق  هدش و  لقن  ینس  هعیش و  بتک  رد  هک  دوب  يرابخا  نارازه  زا  یکی  میدرک  رکذ  ع )   ) یلع ترضح  ندوب  یـصو  نایب  رد 

يدـحب ع )   ) یلع لصافالب  تفالخ  بلطم  هک  دوشیم  مولعم  ام  نایب  رـصتخم  نیمه  زا  میداد و  ناشن  رابخا  ریبک  سونایقا  زا  هنومن  باب  زا 
نوخ كاخ و  رد  البرک  نافوط  هدروخ ز  تسکش  یتشک  دنا .  هتشاد  نآب  فارتعا  مه  ترـضحنآ  تیالو  تفالخ و  نیرکنم  هدوب و  رهاظ 
البرک ناویا  رس  زا  تشذگ  یم  نوخ  دیکم  یم  باریس  همه  دد  وید و  دندوب  تسیرگیم  شاف  وا  رب  راگزور  مشچ  رگ  البرک  نادیمب  هداتف 

هب هتفکـش  دـش  هک  لگ  ناز  دـسریم  قویعب  زونه  ناگنـشت  ناز  کشا  ریغب  یبالگ  رهد  تسد  تفرگن  البرک  نامیلـس  بآ  طـحق  متاـخ ز 
تریغ شتآ  رب  کلف  مدنآ  البرک  ناطلس  همیخب  ور  دندرک  نایفوک  دندرک  هقیاضم  مه  بآ  زا  البرک  نابایب  شطعلا ز  دایرف  البرک  ناتـسب 
ربمغیپ هب  ات  هدومرف  لقن  شناردپ  زا  هک  دناسریم  ع )   ) قداص ترضحب  دنس  بقانم  رد  دش  دنلب  ناغفا  مرح  رد  مصخ  فوخ  زک  دش  دنپس 

یلع دوخ  معرسپ  هک  درک  رما  ارم  دهد و  رارق  یصو  ار  دوخ  هریـشع  لضفا  هکنیا  ات  درکن  حور  ضبق  ار  يربمغیپ  چیه  دنوادخ  دومرف  هک 
تسین يدیدرت  کش و  هنوگچیه  ياج  نیاربانب  دوب .  دهاوخ  نم  یصو  یلع  هک  هتشون  مه  فلس  بتک  رد  دنوادخ  مهد و  رارق  یـصو  ار 

ناـیب مالـسا و  ماـکحا  غیلبت  يارب  ییاـفلخ  ادـخ  فرط  زا  هک  تسا  مزـال  ربمغیپ  رب  لـقع  مکحب  تسا و  ترـضحنآ  یـصو  ع )   ) یلع هک 
انب و نآ  ینابم  میکحت  داجیا  تهج  اسرف  تقاط  دایز و  تامحز  هک  ییانب  یناب  سـس و  ؤم  ره  هچ  دـیامن  یفرعم  مدرم  يارب  نآرق  قیاقح 
زا یمات  تهابـش  هک  ینابهگن  ریدم و  دوخ  زا  دعب  دیاب  ساسا  نآ  ندنامیقاب  يارب  دـشابیم و  نآ  ياقب  هب  دـنمقالع  هدـش  لمحتم  هسـس  ؤم 

تسیب و تدم  مالـسا  ربمغیپ  دورن ،  رده  شتامحز  دنامب و  رارقرب  وا  زا  دـعب  ساسا  نآ  ات  درامگرب  دـشاب  هتـشاد  وا  اب  لمع  ملع و  تهج 
رشتنم يرشب  هعماج  نیب  رد  ار  مالسا  نید  فراعم  ات  دیشک  یتامحز  مالـسا  نید  ینابم  میکحت  ماکحا و  رـشن  تلاسر و  غیلبت  رد  لاس  هس 

دنک یفرعم  مدرم  يارب  ار  یسک  هدوب و  تمایق  زور  ات  مالـسا  نید  ءاقب  شرکذ  رکف و  مامت  هک  یـصخش  نینچ  هک  تسا  یهیدب  تخاس ، 
یـسک میتفگ  البق  دهدب ،  ار  مدرم  تالاکـشا  باوج و  هدرک و  ار  نید  يرادهگن  دناوتب  ات  دشاب  لامک  تافـص  ياراد  شدوخ  دـننام  هک 
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 : دشاب طرش  هس  ياراد  لوا  هبترم  رد  دیاب  دوشب  يرگید  یصو  دهاوخب  هک 

تناما یتسرد و  تیاصو :  لوا  طرش 

تناما یتسرد و 

زا تفای ،  میهاوخن  تناما  یتسرد و  ياراد  بلاطیبا  نب  یلع  دننام  ار  یسک  میرگنب  ربمغیپ  باحـصا  مامت  تالاح  هب  مالـسا  ردص  رد  رگا 
ددرگ نشور  بوخ  بلطم  ات  مینکیم  لقن  ار  ترضحنآ  ياهراک  زا  دروم  دنچ  هنومن  باب 

دشاب دیابن  نیملسم  نیب  يزایتما  هنوگچیه 

رب عقومیب  ینامهم  ار  اضق  دوب ،  هدیـسرن  میـسقت  عقوم  زونه  دوب ،  هدش  لیوحت  رابنا  هب  هدروآ و  يدایز  لسع  ع )   ) یلع تفالخ  نارود  رد 
راـبنا زا  مالـسا  روطارپـما  رـسپ  دوبن ،  دـیرخ  رازاـبب و  یـسرتسد  دوـب ،  هتـشذگ  بش  زا  يرادـقم  دـش ،  دراو  ع )   ) یلع نادـنزرف  زا  یکی 
شخپ میـسقت و  يارب  ع )   ) نینم ؤملاریما  هک  زورنآ  يادرف  دوشب  هدازهاش  نامهم  شروخ  هک  تشادرب  لسع  ریـس  دنچ  هک  دـش  راتـساوخ 
رادقم نیا  امـش  رـسپ  نالف  بشید  تفگ :  دومرف  هذخا  ؤم  رادرابنا  زا  تسا  هدروخ  تسد  لسع  ياهفرظ  زا  یکی  دید  دـمآ  رابنا  هب  لسلع 

هک تفگ  ار  دوخ  رذـع  دـش  رـضاح  نوچ  دومرف ،  دـنزرف  نآ  راضحا  هب  رما  هتفرگ  تسد  رب  هنایزات  ترـضح  هتفرگ ،  ضرقب  ار  لـسع  زا 
رگید رب  دوخ  قح  نتفرگ  رد  نم  نادـنزرف  هک  مرادـن  تسود  نم  دوـمرف :  ع )   ) نینم ؤـملاریما  ما  هتفرگ  هدـعاسم  ناـمهم  مارتـحا  رطاـخب 
يارب يزایتما  هنوگچیه  ات  دیریگب  ار  دوخ  قح  امش  دندرک  تفایرد  ار  دوخ  قح  هکنیا  زا  سپ  دیشاب  بقارم  دیاب  دنریگب  یشیپ  ناناملـسم 

 . دشابن امش 

دریگیم هیراع  لاملا  تیب  زا  مالسلا  هیلع  یلع  رتخد 

 ، دوب لاملا  تیب  نایم  رد  یتمیق  دـنبندرگ  مدوب  نیملـسم  لاملا  تیب  يرادـباسح  سیئر  ای  لاملا  تیب  رومءام  نم  دـیوگ  عفار  یبا  نب  یلع 
نابرق دیع  تسوت  رایتخا  رد  تسدوجوم و  لاملا  تیب  رد  يدنبندرگ  نینچ  ما  هدینش  نم  هک  داتسرف  ماغیپ  موثلک ،  ما  نینم ،  ؤملاریما  رتخد 
هیراع تقوم و  روطب  منک  هدافتـسا  دـنبندرگ  نآ  زا  دـیع  زور  یگداوناخ  تیثیح  تنایـص  ظـفح و  يارب  مراد  تسود  نم  تسا ،  شیپ  رد 
ندرگ ار  دنبندرگ  نآ  ع )   ) نینم ؤملاریما  اقافتا  مداتـسرف ،  ار  دنبندرگ  مدرک و  لوبق  نم  ریگزاب ،  زور  هس  زا  سپ  هدب و  نمب  ار  هنومـضم 

نب یلع  زا  دنکیم :  ضرع  يا ؟  هداد  رارق  هدافتـسا  دروم  یـسک  هچ  هزاجا  هب  يا و  هدروآ  تسدب  هنوگچ  ارنیا  دیـسرپ  هدید و  دوخ  رتخد 
تنایخ ایآ  هک  دومن  شهوکن  تخس  دومرف و  راضحا  عفار  نب  یلع  ارم  ترضح  درک ،  مهاوخ  در  دیع  زا  سپ  ما و  هتفرگ  تیراع  هب  عفار 

اقآ مدرک  ضرع  يداد ؟  نم  رتخدـب  ار  دـنبندرگ  یـسک  هچ  هزاجا  هب  وت  دومرف  منکب  تنایخ  هک  دـنکن  ادـخ  متفگ  ینکیم  نیملـسم  لامب 
زورما نیمه  دومرف ،  مریگب ،  سپ  زور  هس  زا  سپ  هک  ما  هداد  نامز  طرشب  مه  نم  هتفرگ و  هنومـضم  هیراع  هب  ار  دنبندرگ  نیا  امـش  رتخد 

نوچ دوشن  رارکت  رگید  يراک  نینچ  هک  شاب  بقارم  یلو ،  منک  یمن  تبوقع  ارت  هبترم  نیا  یهد  لاقتنا  لاملا  تیب  هب  يریگب و  سپ  دیاب 
لایعا و نانز  متـسه  امـش  رتخد  نم  نینم  ؤملاریما  اـی  تفگ :  درک و  هلگ  شردـپ  زا  داتـسرف و  ار  دـنبندرگ  دینـش  ار  ناتـساد  نیا  شرتخد 

دیع زور  يارب  نانز  همه  تقو  ره  مرتخد  دومرف  تسا ؟  رت  هتسیاش  يدنبندرگ  نینچ  نتشادب  نم  زا  یـسک  هچ  دنیآیم  نم  ندیدب  ناگرزب 
دنشاب هتشادن  ناملسم  ناوناب  همه  هک  دیارایب  یتنیز  هب  ار  دوخ  دیابن  نم  رتخد  یلو  شاب  هتشاد  زین  مه  امش  دنتشاد  يدنبندرگ  نینچ  نابرق 
تعطق هیمـشاه  لوا  اذا  تناکل  يدوب :  هتفرگ  هنومـضم  هیراع  ریغ  هب  ار  دنبندرگ  نیا  رگا  هک  دومرف  شرتخدب  ترـضح  راحب  لوق  رب  انب  . 
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 . ۀقرس یفاهدی 

هدیتفت نهآ  لیقع و  ناتساد 

ره اهوج  نیزا  لیقع  دادیم  وج  شلایع  دوخ و  توق  ردق  هب  لیقع  شرداربب  زور  ره  ع )   ) نینم ؤملاریما  هک  دنکیم  لقن  بلاطملا  ةدمع  رد 
شا هداوناخ  تهجب  نان  يردق  نغور و  رادقمکی  امرخ و  رادقمکی  نآ  لوپ  زا  تخورف و  هک  دش  يردقب  ات  درکیم  هریخذ  يرادقمب  زور 

زا تفگ  يدرک ؟  هیهت  اجک  زا  ار  ماعط  نیا  دومرف  دـمآ  لـیقع  لزنمب  ترـضح  نوچ  درک .  توعد  مه  ار  ع )   ) نینم ؤملاریما  درک و  هیهت 
 . یلب درک  ضرع  دوب ؟  یفکم  تلایع  لها و  وت و  يارب  هیقب  وج  رادـقمنیا  لزع  زا  دـعب  ایآ  دومرف  ترـضح  نامدوخ .  هنازور  وج  يداـیز 

تسیفاک وت  يارب  وج  رادقمنیا  نوچ  دومرف  دومن  رـسک  درکیم  هریخذ  هک  رادقم  نامه  هب  داد  ار  لیقع  يوج  يررقم  هک  ادرف  زا  ترـضح 
دزن لیقع  تلفغ  لاح  رد  درک و  زمرق  شتآ  هب  ار  ینهآ  ترـضح  سپ  دش ،  كانبـضغ  لیقع  مهدب  وتب  نیا  زا  هدایز  نم  هک  تسین  لالح 
عزج شتآب  هدش  خرـس  نهآ  نیا  زا  وت  هک  دـش  هچ  دومرف  دیـشک  یهآ  دـمآ و  عزجب  دومن  ترارح  ساسحا  لیقع  نوچ  درب ،  وا  تروص 
هکم هب  هنیدم  زا  هک  دوب  نیا  دهدب  نمب  امرخ  الط و  هک  یـسک  دزن  موریم  هللاو  تفگ  لیقع  يرادیم  منهج  شتآ  ضرعم  رد  ارم  ینکیم و 

ربمغیپ دوخ  هک  دوب  ع )   ) بلاطیبا نب  یلع  ربمغیپ  یـصو  تناما  یتسرد و  زا  يردـقنیا  زیزع  هدـنناوخ  تفر .  هیواعم  دزن  ماش  هب  هکم  زا  و 
هدرک و لامیاپ  ار  مدرم  قح  هکلب  چـیه  دنتـشادن  هک  تناما  یتسرد و  دـندرک  نییعت  ربمغیپ  يارب  لـهاج  مدرم  هکیئایـصوا  وا  دومرف  نییعت 

 . دندومن ملظ  نارگیدب  دنتسناوت  هچنآ 

درکیم جرخ  ار  لاملا  تیب  هیواعم 

ؤملاریما نءاش  رد  ار  هرقب  هروس  تایآ 202 و 203  ات  داد  رانید  رازه  دصکی  بدنج  نب  ةرمـس  هب  هیواعم  هک  دنکیم  لقن  دـیدحلا  یبا  نبا 
یلوت اذا  ماضحلادلا و  وه  هبلق و  یف  ام  یلع  هللادهـشی  ایندـلا و  ةویحلا  یف  هلوق  کبجعی  نم  سانلا  نم  و  دـیامرفیم :  هیآ  دـنک ،  لقن  نینم 
راتفگ زا  دوب  ناقفانم  زا  هک  قیرـش  نب  سنخا  دننام  مدرم  زا  یـضعب  داسفلا .  بحیال  هللا  ثرحلا و  کلهی  اهیف و  دـسفیل  ضرالا  یف  یعس 

نیرتدب سک  نیا  دریگ و  هاوگ  دوخ  یتسارب  ار  ادخ  یتسردان  زا  دنسر و  ایند  عاتم  هب  عرد  ینابز و  برچ  زا  هک  دنرآ  تفگش  هب  ارت  دوخ 
عطق ار  رـشب  لسن  دهد و  انف  دابب  ار  قلخ  لصاح  ات  دشوکب  تسا  داسف  هنتف و  شراک  دوش و  رود  وت  روضح  زا  نوچ  تسمالـسا و  نمـشد 

هک دـشابیم  مدرم  لـسن  زا  دارم  نید و  ینعمب  ثرح  هیآ  نیا  رد  دومرف  ع )   ) قداـص ماـما  درادـیمن .  تسود  ار  نادـسفم  دـنوادخ  دـنک و 
هعیش و قیدصت  هب  هک  ار  هرقب  هروس  هیآ 207  هک  داد  رگید  رانید  رازه  دص  نآ  زا  دـعب  دـندرک .  عیاض  لطاب و  ار  ود  ره  هیواعم  یمود و 

یـضعب هللا .  تاضرم  ءاغتبا  هسفن  يرـشی  نم  سانلا  نم  و  دیامرفیم :  هیآ  دنک .  لقن  مجلم  نبا  نءاش  رد  هدش  لزان  ع )   ) یلع هرابرد  ینس 
نینچ رادتـسود  ادخ  و  دـیباوخ ،  رتسب  رد  ربمغیپ  ياجب  یلع  هک  یبش  دـننام  دـنرذگ  رد  دوخ  ناج  زا  هک  تسا  ع )   ) یلع دارم  دـننادرم . 

تفرگن زاب  داد  رگید  رازهدص  دنک  لقن  درکن  لوبق  ةرمس  هک  هدش  لزان  ع )   ) یلع هرابرد  ینس  هعیـش و  قیدصتب  هیآ  نیا  تسا .  ناگدنب 
ردقنآ مدش  دراو  هیواعم  رب  دیوگیم  سیق  نب  فنحا  دنک .  لقن  مجلم  نبا  هرابرد  ار  هیآ  درکن  لوبق  دیـسر  رانید  رازه  دـصراهچ  هب  نوچ 

ارنآ هک  دروآ  يرگید  كاروخ  رخآ  رد  مدمآ و  تفگشب  تخس  هک  دروآ  نم  ییاریذپ  يارب  نیریـش  شرت و  درـس و  مرگ و  ياهیکاروخ 
فنحا دـنا  هتخاس  دیفـس  رکـش  هتـسپ و  نغور  ملق و  زغم  یباغرم و  ياه  هدور  زا  ار  كاروخ  نیا  تفگ  مدیـسرپ  ارنآ  مان  متخانـش ،  یمن 

دزن درک  رما  ارم  دیـسر  راطفا  تفر  وا  دزن  يزور  مداتفا  وا  تفالخ  یلع و  دایب  متفگ  ینکیم  هیرگ  ارچ  تفگ  هیواعم  مدرک  هیرگ  دـیوگیم 
درادرب ارنآ  یـسک  هکنآ  سرت  زا  مدرک  ضرع  وج ،  قیوس  دومرف  تسیچ ؟  نآ  رد  دنتفگ  دـندروآ  شدزن  ار  يا  هدـش  رهم  نابنا  منامب  وا 

نیا رگم  متفگ  دننک  لخاد  نآ  هب  نوتیز  ای  نغور  نیـسح  ای  نسح  هک  متـساوخن  یلو  ما  هتـشادن  یلخب  یـسرت و  دومرف :  يا ؟  هدرک  رهم 
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یگراچیب رقف و  هکنآ  ات  دنروآ  رامـشب  عامتجا  نادنمتـسم  زا  ار  دوخ  هک  تسا  بجاو  قح  نایاوشیپ  رب  یلو  دـندومرف  تسا ؟  مارح  لمع 
ربمغیپ مریگ  دـنک ،  رکف  يردـق  دـیاب  لقاع  ناسنا  تسین .  راکنا  لباق  یلع  لضف  تفگ :  هیواعم  دـنکن ،  کـیرحت  ار  اـهنآ  دوش و  ناـسآ 

ار یلع  تیاصو  تفالخ و  لقاع  ناسنا  ایآ  دننک  نییعت  ربمغیپ  يارب  نیـشناج  یـصو و  ناشدوخ  مدرم  دوب  رارق  دوب و  هدرکن  نییعت  یـصو 
ار نارگید  قح  دـنکیم و  هلماـعم  روطنیا  شدوخ  سفن  رتـخد و  ردارب و  اـب  هک  یناـسک  یلع  ار ؟  روج  ملظ و  ءاـفلخ  نیا  اـب  دـنکیم  لوـبق 

شردارب یلع  لدع  زا  لیقع  رگا  دراد ،  ار  ذیذل  ياهاذغ  هناهاش و  یگدـنز  نیا  هیواعم  اما  دـهدب ،  رتشیب  شردارب  هب  هک  دـنکیمن  عییـضت 
دـیناسر و نایماش  شوگب  ماش  رد  ار  هقح  بلاـطم  هلـسلس  کـی  تشادـنرب و  تقیقح  قح و  زا  تسد  اـما  تخیرگ  هیواـعم  ماـش و  فرطب 

ترضح ترصن  رد  وا  نادنزرف  زا  رفن  هس  هک  سب  نیمه  لیقع  بانج  تلیضف  تداعس و  رد  دومن ،  هیواعم  دزن  ار  شردارب  تیناقح  تابثا 
لیقع نب  نمحرلادبع  لیقع 3 -  نب  رفعج  لیقع 2 -  نب  ملسم   - 1 دندش .  دیهش  ءادهشلادیس 

اهتشون یپ 

دش دراو  هیواعم  رب  لیقع  هک  يا  هبترم  لوا  هک  دنکیم  لقن  هغالبلا  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هیواعم  اب  لیقع  دروخرب  باتک  ص 195 
لیقع فارطا  هیواعم  تموکح  ناگرزب  داد و  يو  هب  مهرد  رازه  دص  دناشن و  یـسرک  رب  ار  يو  دندرک  بصن  یـسرک  وا  يارب  ات  درک  رما 

مردارب رکـشل  رب  یبـش  تفگ :  لـیقع  هد ،  ربـخ  نم  رکـشل  و  ع )   ) نینم ؤـملاریما  تردارب  رکـشل  زا  لـیقع  يا  تفگ :  هیواـعم  دنتـسشن ، 
رگم مدینشن  رازگزامن و  رگم  مدیدن  اهنآ  نایم  رد  نم  ربمغیپ و  زور  لثم  ناشزور  ربمغیپ و  بش  لثم  ناشبش  متـشذگ  ع )   ) نینم ؤملاریما 

 ، هتـسشن وت  تسار  تمـس  رد  هک  تسیک  نیا  هیواعم  تفگ  دـعب  مدـید ،  ار  نیقفاـنم  زا  یعمج  متـشذگ  وت  رکـشل  هب  یلو  ار  نآرق  تئارق 
 ، دش بلاغ  اهنآ  رب  یشیرق  رازج  هکنیا  ات  دندرک  همـصاخم  رفن  شـش  وا  هرابرد  یـسک  تسنیا  تفگ  تسا  صاعورمع  نیا  تفگ  هیواعم 

هدام رب  رن  ناویح  ندیناهج  يارب  زا  شردپ  هللاو  تفگ  لیقع  تسا  يرهف  سیق  نب  كاحـض  نیا  تفگ  تسیک ؟  يرگید  نیا  تفگ  لیقع 
تسا دزد  نز  رسپ  نیا  تفگ  لیقع  تسا ،  يرعـشا  یـسوموبا  تفگ :  هیواعم  تسیک ؟  يرگید  نآ  تفگ  دعب  دوب  داتـسا  طلـسم و  یلیخ 

بـضغ هک  دـیوگب  دـنادیم  يدـب  زا  هچنآ  وا  هرابرد  تساوخ  ییوگیم ؟  هچ  نم  هرابرد  تفگ  هیواـعم  درکیم ،  يدزد  یلیخ  شرداـم  هک 
هیواعم یـسانشیم  ار  همامح  تفگ  لیقع  ییوگب ،  دیاب  تفگ  هیواعم  رادـب  روذـعم  ارم  هیواعم  تفگ  لیقع  دنیـشن ،  ورف  وا  سلجم  ءاسلج 
تسیک همامح  تفگ  درک ،  رضاح  ار  وا  هباسن و  نز  دزن  داتـسرف  هیواعم  تفر ،  تساخرب و  تفگن و  يزیچ  لیقع  تسیک ؟  همامح  تفگ 

ملع تیار و  بحاص  تیلهاج  رد  هک  تسا  نایفـسوبا  ردام  وت ،  هدج  ۀمامح  تفگ :  یناما  رد  تفگ  متـسه ؟  ناما  رد  تفگ  هباسن  نز   ؟
شردارب دور و  ربنم  يالاب  هک  تفگ  لیقع  هب  هیواعم  یتقو  دیشابن  كانبضغ  دینکن و  ظیغ  امـش  مدش  دایز  امـش  زا  نم  تفگ  هیواعم  هدوب 

هیواعم نم  هک  دیـشاب  هاگآ  منک  تنعل  ار  یلع  مردارب  هک  هدرک  رما  نمب  هیواعم  سانلااهیا  تفگ  تفر  ربنم  يالاب  لیقع  دنک  بس  ار  یلع 
ار بهل  یبا  ایآ  تفگ  تشاد  فیرـشت  مه  لیقع  دوخ  سلجم  ءاسلج  هب  هیواعم  يزور  هک  تسا  ناـکلخ  نبا  خـیرات  رد  منکیم .  تنعل  ار 

هراشا تسا و  درم  نیا  يومع  وا  تفگ  هیواعم  هن  دنتفگ :  ماش  لها  بهل  یبا  ادی  تبت  دومرف :  شا  هرابرد  نآرق  رد  دنوادخ  هک  دیسانشیم 
بطحلا ۀلامح  هتءارما  و  دومرف :  شا  هرابرد  نآرق  رد  ادـخ  هک  ار  بهلوبا  نز  دیـسانشیم  ایآ  مدرم  يا  تفگ :  لیقع  اروف  دومن ،  لیقع  هب 

هجوز هک  هلیمج  ما  نوـچ  درک ،  هیواـعم  هب  هراـشا  تسا و  درم  نیا  همع  وا  تفگ  هـن  دـنتفگ  4 و 5  بهللا -  دـسم .  نم  لبح  اهدـیج  یف 
 . دوب نایفسوبا  رهاوخ  هیما  نب  برح  رتخد  دوب  بهلوبا 

نییصولادیس نباو  مهن :  سلجم 

همجرت
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ایصوا ياقآ  رسپ  يا  و 

همدقم

بسن و بسح و  رد  تفارـش  تناـما و  یتـسرد و  ياراد  دـیاب  دـنهد  رارق  دوخ  یـصو  ار  یـسک  دـنهاوخب  یتـقو  مدرم  میتـفگ  سلجم  رد 
یتسردب عجار  دشاب  هتشاد  رظن  رد  ار  طیارش  نیا  دیاب  یلوا  قیرطب  دنک  نییعت  دوخ  يارب  یصو  دهاوخیم  هکیربمغیپ  سپ  دشاب ،  ینادراک 

ام رظن  نوچ  میریگیمن  ار  سلجم  تقو  نیا  زا  شیب  دـش .  رکذ  یبلاطم  لبق  سلجم  رد  ربمغیپ  لصفالب  یـصو  بلاـطیبا  نب  یلع  تناـما  و 
رد دـنوادخ  تساوخب  کنیا  دـنیآرب .  يرتشیب  يوجتـسج  رکف و  رد  ناـشدوخ  ادـعب  میهد  ناـشن  یمارگ  ناگدنونـش  هب  ار  هار  هک  تسنیا 

ینامسج و رگید  ینارون و  یکی  دراد  هبنج  ود  ع )   ) یلع بسن  مینکیم .  وگتفگ  ع )   ) نینم ؤملاریما  یلع  بسن  بسح و  تفارـش  عوضوم 
لقن یتایاور  تانایب و  ینس  هعیش و  ءاملع  ع )   ) یلع تینارون  تهج  زا  دوب .  درفب  رصحنم  ادخ  لوسر  زا  دعب  تمسق  ود  ره  رد  ترضحنآ 

 . مینک یم  لقن  راصتخا  هب  ار  اهنآ  زا  یضعب  هک  دنا  هدرک 

 ( ع  ) یلع ینارون  تقلخ  رد  هماع  تایاور 

رد یعفاش  یلزاغم  نبا  دوخ و  یبرقلا  ةدوملا  باتک  رد  یعفاش  هیقف  ینادـمه  یلعدیـس  ریم  دوخ و  دنـسم  باتک  رد  لبنح  نب  دـمحا  ماـما 
هک دـنا  هدرک  لقن  ص )   ) ادـخ لوسر  زا  نارگید  لوسر و  لآ  بقاـنم  یف  لوئـسلا  بلاـطم  رد  یعفاـش  هحلط  نبدـمحم  بقاـنم و  باـتک 

کلت بکر  مدا  یلاعت  هللا  قلخ  ماع  فلا  رـشع  ۀعبراب  مدا  قلخی  نا  لبق  هللا  يدی  نیب  ارون  بلاطیبا  نب  یلع  انا و  تنک  دومرف :  ترـضحنآ 
يرون یلع  نم و  ینعی :  ۀـفالخلا .  یلع  یف  ةوبنلا و  یفف  بلطملادـبع  بلـص  یف  یناـقرتفا  یتـح  دـحاو  روـن  یف  لزی  ملق  هبلـص  یف  روـنلا 

هک ار  ام  لاعتم  يادـخ  دومرف  قلخ  ار  مدآ  نوچ  سپ  دـینک  قلخ  ار  مدآ  هکنیا  زا  لبق  لاس  رازه  هدراهچ  یلاعت  يادـخ  راـیتخا  رد  میتسه 
رد توبن و  نم  رد  سپ  میدش  ادج  مه  زا  بلطملادـبع  بلـص  رد  ات  میدوب  مه  اب  هتـسویپ  وا  بلـص  زا  داد و  رارق  وا  بلـص  رد  میدوب  رون 
هک دنکیم  لقن  موس  هفیلخ  نافع  نب  نامثع  زا  یعفاش  یلزاغم  نبا  یبرقلا و  ةدوم  رد  ینادمه  یلعدیس  ریم  تخاس .  رهاظ  ار  تفالخ  یلع 
یف رونلا  کلذ  بکر  مدا  هللا  قلخ  املف  ماع  فالا  ۀعبراب  مدا  قلخی  نا  لبق  دحاو  رون  نم  یلع  انا و  تقلخ  دومرف :  ادـخ  لوسر  تفگ ،  وا 

باطخ هک  دنکیم  لقن  ربخ  نیا  زا  دعب  رگید  ربخ  رد  ۀیـصولا .  یلع  یف  ةوبنلا و  یفف  بلطملادبع  بلـص  یفاقرتفا  دحاو  یـش ء  لزی  هبلص 
رازه هدراهچ  میدـش  قلخ  رون  کی  زا  یلع  نم و  ینعی :  یلع .  ای  ۀـمامالا  ۀیـصولا و  کـیف  ۀـلاسرلا و  ةوبنلا و  یفف  دومرف :  هدومن  یلع  هب 

ات میدوب  مه  اب  هتـسویپ  داد  رارق  وا  بلـص  رد  ار  رون  نآ  لاعتم  يادخ  دومن  قلخ  ار  مدآ  هکنآ  زا  سپ  دنک  قلخ  ار  مدآ  هکنیا  زا  لبق  لاس 
تارابع و رد  فالتخا  اب  تایاور  لیبق  نیزا  داد .  رارق  ار  تیاصو  یلع  رد  توبن و  نم  رد  سپ  میدـش  ادـج  مه  زا  بلطملادـبع  رد  هکنآ 

 . مینکیم افتکا  رادقم  نیمهب  هک  هدش  لقن  هماع  قرط  زا  دایز  ظافلا 

 ( ع  ) یلع ینارون  تقلخ  رد  هصاخ  قرط  زا  تایاور 

همدقم

یکی هک  دنا  هدرک  لوق  لقن  دنچ  ناسنا  نیا  ینعم  رد  نیرسفم   1 یتا -  له  اروکذم .  ائیش  نکی  مل  رهدلا  نم  نیج  ناسنالا  یلع  یتا  له 
دش و دهاوخ  يراکنا  ماهفتـسا  ینعم  نیاربانب  دـشابیم ،  لماک  ناسنا  وا  هچ  دـشابیم  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  كرابم  دوجو  یناعمنآ  زا 

مه یلع  هدوب  یناهج  نامتخاس  نیا  ات  نیاربانب  هدوب  روکذم  یـش ء  دشاب  هدوبن  هک  ینامز  ناسنا  يارب  تسا  هدماین  هک  دوشیم  نینچ  ینعم 
تـسادخ صوصخم  ندوب  نیا  هچ  هدوب  هشیمه  میئوگ  یمن  هتبلا  دـشاب ،  هدوبن  اـیند  نیرد  هک  هدوبن  یتقو  هدوب و  تسا  لـماک  ناـسنا  هک 
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هن ملق و  شرع و  هن  تمظع و  اب  تارک  نیا  ایند و  نیا  دوبن  ربمغیپ  رون  ادـخ و  زا  ریغ  زیچ  چـیه  هک  دـمآ  دوجوب  یلع  یتقو  میئوگیم  یلو 
 : تسا ع )   ) یلع هیآ  نیا  رد  ناسنا  زا  درم  هک  تسه  يدهاوش  برقم .  کلم 

لوا

ار نآرق  ناـمحر  دـنوادخ  ینعی  ناـیبلا .  هملع  ناـسنالا  قـلخ  نارقلا  ملع  نمحرلا  دـیامرفیم :  هک  نـمحرلا  هروـس  رد  یلاـعت  يادـخ  لوـق 
رب اـنب  هکلب  درک .  میلعت  واـب  تسا  نآرق  رد  هک  ار  يزیچ  ره  ناـیب  درک و  قلخ  ار  بلاـطیبا  نب  یلع  درک و  میلعت  ص )   ) لوـسر ترـضحب 
هیلا جاـتحم  هکیزیچ  ره  درک  میلعت  ترـضحنآ  هب  ینعی  ناـیبلا  ج  نینم .  ؤملاریما  ینعی  ناـسنالا  قلخ  دومرف :  ع )   ) اـضر ترـضح  تیاور 

ترضحنآ مه  یتا  له  هروس  رد  ناسنا  تسا ،  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  نمحرلا  هروس  رد  ناسنا  زا  دارم  هک  روطنامه  سپ  دشاب .  مدرم 
 . دشابیم

مود

همطاف ترـضح  زا  هیوباب  نبا  اهلام .  ناسنالا  لاق  وا  دـیامرفیم :  هک  تسا  هلزلز  اذا  هروس  تسا  ع )   ) یلع ناسنا  زا  دارم  هک  يرگید  لـیلد 
رکبوبا و دزن  دندیسرت و  مدرم  مومع  هک  هکیروطب  دمآ  هنیدم  رد  يدیدش  هلزلز  رکبوبا  نامز  رد  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالـسلاامهیلع 

دندیسر ترضحنآ  روضح  اهنآ  زا  تیعبت  هب  مه  مدرم  دنوریم  ع )   ) یلع دزن  باتـش  هب  سرت  تدش  زا  مه  رفن  ودنآ  هک  دندید  دنتفر  رمع 
نیمز يور  رب  ترـضحنآ  دندیـسر ،  وا  يوراـب  هب  اـت  دـنتفر  راوگرزب  نآ  بقع  رد  مدرم  رمع  رکبوبا و  دـش ،  جراـخ  لزنم  زا  ترـضح  ، 

ياهادص سرت  تدش  زا  هنیدم  لها  درکیم ،  تکرح  هراوهگ  دننام  هنیدـم  ياهراوید  دنتـسشن  ترـضحنآ  فارطا  رد  مه  مدرم  تسـشن ، 
كرابم ياهبل  میا ،  هدـیدن  ار  يا  هزرل  نیمز  نینچ  زگره  هک  سرب  ام  داـیرفب  یلع  اـی  دـندزیم  داـیرف  هدرک و  دـنلب  يراز  هیرگب و  ار  دوخ 

رارق دـش و  تکاس  ادـخ  نذا  هب  نیمز  ریگ ،  رارق  مارآ و  نیمز  يا  دومرف :  دز و  نیمز  رب  كراـبم  تسد  اـب  دـمآرد و  كرحب  ترـضحنآ 
؟  دومن نم  رما  تعاطا  نیمز  هک  دیدرک  بجعت  دومرف  دـندرک  بجعت  ع )   ) نینم ؤملاریما  زا  نیمز  يرادربنامرف  تعاطا و  زا  مدرم  تفرگ 

 . اهل ام  ناسنالا  لاق  و  دیامرفیم :  نآرق  رد  دنوادخ  هک  متسه  یناسنا  نامه  نم  دومرف :  نینم ،  ؤملاریما  ای  یلب  دندرک  ضرع 

موس

ناسنا زا  دارم  هک  تسا  روکذـم  تیب  لها  ریـسفت  رد  هک  دـنا  هتفگ  نیقداصلا  جـهنم  ریـسفت  بحاص  يزار و  حـتفلاوبا  بوشآ و  رهـش  نبا 
نامزنآ رد  وا  هک  تشذـگن  ناـسنا  رب  یناـمز  چـیه  ینعی  تسا  هیفاـن  ياـم  ینعمب  اـجنیرد  لـه  تسا و  ع )   ) نینم ؤملاریما  یتا  لـه  هروس 

هنمزا و همه  رد  روکذم  ناسنا  هک  دوشیم  هدافتـسا  مه  تیاور  نیا  زا  سپ  تسا .  هدوب  فورعم  روکذم و  هشیمه  هکلب  دشاب  هدوبن  روکذم 
؟  تسا ردقچ  امش  راوگرزب  ردپ  نس  هک  درک  لاوئس  ع )   ) نیـسح ماما  زا  ناملـس  یتقو  دوب .  ع )   ) یلع كرابم  دوجو  نامز  زا  لبق  هکلب 
 ، هدوب هلـصاف  لاس  رازه  هاجنپ  رگید  ملاـع  اـت  یمدآ  ملاـع و  ره  نیب  هک  داد  رارق  مدآ  رازه  هاـجنپ  ملاـع و  رازه  هاـجنپ  یلاـعتقح  دومرف : 

دمحمالم جاح  هینامعنا و  راونا  باتک  رد  يریازج  هلا  تمعن  دیـس  درک .  قلخ  یلوا  مدآ  ملاع و  زا  شیپ  لاس  رازه  هاجنپ  ارم  ردپ  دنوادخ 
ع  ) نینم ؤملاریما  ترضح  هک  دوب  هتسشن  ادخ  لوسر  دزن  یبلک  هیحد  تروصب  لیئربج  هک  دنا  هدومن  لقن  ةداهشلارارسا  باتک  رد  یفرـشا 

نیا ایآ  لیئربج  يا  دومرف  ص )   ) لوسر ترـضح  دومن ،  ترـضحنآ  میظعت  تساخرب  لیئربج  دوب ،  یلاـسدرخ  ناوج  هکیلاـح  رد  دـمآ  ( 
تنا نم  دومرف :  ملکت  نم  اب  دومن  قلخ  ارم  ملاع  دنوادخ  هک  یتقو  تسنم .  ملعم  نیا  یلب ،  درک  ضرع  ینکیم ؟  میظعت  ار  ناوج  صخش 

کمسا لیلجلا و  برلا  تنا  وگب :  هک  داد  دای  ارم  دش  رضاح  اجنآ  ناوج  نیا  مدنام  لطعم  نم  متـسیک ؟  نم  یتسیک و  وت  ینعی :  انا  نم  و 
رد هک  درک  ضرع  يراد ؟  رمع  ردقچ  وت  لیئربج  يا  دومرف :  ربمغیپ  مدش .  صالخ  نم  و  لیئربج .  یمـسا  لیلذـلا و  دـبعلا  انا  لیمجلا و 
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 ( ع  ) نینم ؤملاریما  هاگنآ  ما  هدید  ارنآ  راب  رازه  یـس  نم  دنکیم و  عولط  هعفد  کی  لاس  رازه  یـس  ره  رد  هک  تسا  يا  هراتـس  شرع  قاس 
لیئربج دز ،  الاب  كرابم  نیـسح  زا  ار  دوخ  همامع  ع )   ) نینم ؤملاریما  سپ  یلب ،  درک  ضرع  یـسانشیم ؟  ینیبب  ار  بکوک  نآ  رگا  دومرف 

زا يولع  بانج  رون  هک  دناسریم  تسا و  دایز  نآ  هباشم  تایاور و  لیبق  نیزا  دومن .  هدهاشم  ترـضحنآ  كرابم  ههبج  رد  ار  بکوک  نآ 
 . نیطلاو ءاملا  نیب  مدا  ایلو و  تنک  دومرف :  شترضح  دوخ  اذل  دنا و  هدش  قلخ  نیمز  نامسآ و  تقلخ  لیبق 

ار ناملس  ع )   ) نینم ؤملاریما  نداد  تاجن 

رب یگلاس  تفه  تسیب و  نس  رد  تیالو  هاش  يزور  هک  تسا  يوضترم  بقانم  باتک  رابکلا و  نسح  باتک  جهنملا و  ۀـصالخ  ریـسفت  رد 
رب امرخ  هصح  کی  تیالو  هاش  تخودیم ،  ار  دوخ  هقرخ  هفرغ  نیئاپ  رد  یسراف  ناملس  دومرفیم و  لوانت  بطر  دوب و  هتسشن  يا  هفرغ  ماب 
هک تسین  بسانم  لاسدرخ  امش  هدروآ و  ترخآ  هارب  يور  ما و  هدروخلاس  ریپ  نم  تفگ  ناملس  تخاس  فرشم  نادب  ار  وا  تخادنا و  وا 

گرزب ار  دوخ  وت  ناملـس  دومرف  ترـضح  دوب .  یخوش  حازم و  يور  زا  ناملـس  فرح  نینم و  ؤـملاریما  لـمعنیا  هتبلا  ینک .  نینچ  نم  اـب 
تاجن رد  یـسک  هچ  هک  يرادن  دای  يا ،  هدرب  دای  زا  ار  هنژرا  تشد  سرت  يا و  هدرک  شومارف  رگم  یناوخیم ،  لاسدرخ  ار  نم  ینادـیم و 

تشد و هصق  زا  نینم  ؤملاریما  ای  تفگ  تشگ  ریحتم  ناملـس  دیـشخب ،  تایح  اددجم  تخاس و  ظوفحم  ریـش  زا  ار  وت  هک  داشگ  وت  يورب 
دوخ تاجن  يارب  زا  يدروآ و  اعدـب  يور  لاحنآ  رد  يدومنیم  دایرف  عزج و  ریـش  میب  زا  يدوب و  بآ  نایم  رد  وت  دومرف ،  امرف ،  نایب  ریش 

فتک و رب  هزین  هک  يراوس  نآ  مدرکیم ،  روبع  ارحـصنآ  رد  مدوب و  رذـگ  رد  اجنآ  رد  نم  تشگ  نورقم  تباجاب  وت  ياعد  يدرک و  اـعد 
امرف ناـیب  ارنآ  دراد  مه  یناـشن  کـی  ناتـسادنیا  تفگ  ناملـس  مدوـب ،  نم  داد  تاـجن  ارت  درک و  مین  ود  ار  ریـش  تـشاد و  تـسد  رب  غـیت 

بجعتم رتشیب  ناملـس  يداد  راوس  نآ  هب  هک  دوب  وت  هیدـه  نیا  دومرف  هدروآ  نوریب  نیتسآ  زا  توارط  اب  هزات  رت و  لگ  هتـسدکی  ترـضح 
ممالـسا زا  لبق  لیجنا  رد  نم  هلا  لوسر  ای  هک  تشاد  هضرع  ار  دوخ  ناتـساد  دیـسر و  مرکا  لوسر  تمدخ  ات  دوب  رکفت  رد  یتعاس  دـش ، 

ناهنپ مردپ  زا  ار  دوخ  هدیقع  یلو  مداد  حیجرت  نایدا  مامت  رب  ار  امش  نید  دش و  ریگ  ياج  مبلق  رد  امش  تبحم  مدناوخ و  ار  امـش  تافص 
هظحالمب نکل  دـیناجنرب  ارم  هدـمآرب  نم  نتـشک  ماقم  رد  دـیدرک و  هاگآ  ملاح  زا  مردـپ  هکنیا  ات  مدزیمن  اهفرح  نیزا  شیپ و  متـشادیم و 

هنژرا تشدب  ات  مدومن  رارفب  يور  تهجنیا  زا  دومنیم  عاجرا  نمب  لکـشم  ياهراک  درکیم و  تیذا  ارم  یلو  تشذـگرد  منتـشک  زا  مردام 
هدش ادیپ  يریـش  هاگان  هک  میوشب  ار  دوخ  متـساوخ  مدیـسر  یبآ  همـشچرس  رب  يرادیب  زا  دعب  مدش  ملتحم  مدیباوخ  یتعاس  نوچ  مدیـسر 

نآ هدش  ادیپ  يراوس  هاگان  دهد  تاجن  ریش  نآ  رش  زا  ارم  هک  متـساوخ  ادخ  زا  مدومن و  تاجحلا  یـضاق  يوسب  يور  نم  داهن  نمب  يور 
مرخ نیحایر  لگ و  زا  ارحص  دوب و  راهب  لصف  نوچ  مدیسوب و  ار  صخـش  نآ  باکر  مدش  نوریب  بآ  زا  نم  درک و  مین  ود  غیت  اب  ار  ریش 
لاس دنچ  دصیس و  مدیدن  وا  زا  يرثا  متفر  فرط  ره  هب  دش  بایان  راوس  تقو  کی  یلو  مدومن  راوس  نآ  هیده  مدیچ  یلگ  هتسد  دوب و  رپ 

ص  ) لوسر ترضح  دومن .  ار  هیضق  نیا  راهظا  امش  مع  نبا  نیا  لاحلا  یلو  مدرکن  يراهظا  یسک  هب  تدمنیا  رد  نم  هتـشذگ  هعقاو  نیزا 
یهتنملا ةردس  زا  متفر و  جارعمب  نوچ  ناملـس  يا  ما ،  هدید  رت  بیجع  نیزا  زا  نم  هک  تسین  بیجع  نم  ردارب  زا  اهزیچ  نینچنیا  دومرف  ( 

زا نوچ  مدید و  ار  یلع  لاحنآ  رد  مدش  ناور  یهلا  شرع  يوسب  هنت  کی  دنامورف  نم  یهارمه  زا  لیئربج  هک  مدیسر  یماقمب  متـشذگ و 
زا سک  ره  نونکات  مدآ  نامز  زا  ناملس  يا  دومن ،  نایب  هملک  هب  هملک  دوب  هتشاذگ  ادخ  نم و  نایم  رد  هک  ار  يزار  یلع  متـشگرب  جارعم 
ایلع تلـسرا  دمحا  ای  هک :  تسا  یـسدق  ثیدح  رد  دادیم .  تاجن  ارناشیا  یلع  دـشیم  راتفرگ  یتنحم  الب و  هب  هک  ءایقتا  ءاحلـص و  ءایبنا و 
دراو ع )   ) نینم ؤملاریما  هک  دوب  هتـسشن  ربمغیپ  دزن  ینج  هک  تسا  یـسرب  راونـالا  قراـشم  رد  ۀـینالع .  وا  رـس  کـعم  وا  رـس  یبن  لـک  عم 

ترـضح دومن و  ینتورف  راهظا  هدش  کچوک  بانجنآ  زا  فوخ  میظعت و  يارب  دید  ار  ترـضح  نوچ  نج  نآ  دـش ،  ترـضحنآ  سلجم 
دمآ و هک  مدید  ار  ناوج  نیا  مدوب  نامـسآ  رد  مدآ  تقلخ  زا  شیپ  لاس  دصناپ  نج  هفیاط  نیدرام  اب  نم  هلا  لوسر  ای  درک  ضرع  لوسر 
رد ار  ناوج  نیا  مدرک  رظن  نوچ  مدیـسر  متفه  نیمزب  وا  نتخادنا  تدـش  زا  نم  سپ  تخادـنا ،  نیمز  بناجب  هدرک  نوریب  نامـسآ  زا  ارم 
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دزن ینج  يزور  هک  دـنکیم  لـقن  دوخ  راونـالا  عماول  باـتک  رد  یـسرب  نیمه  و  مدوب .  هدـید  نامـسآ  رد  هک  روطناـمه  مدـید  متفه  نیمز 
ناوجنیا گنچ  زا  ارم  هلا  لوسر  ای  تفگ  دـمآرد و  ساـمتلا  هثاغتـسا و  هب  نج  نآ  دـش و  دراو  ع )   ) یلع هک  دوب  هتـسشن  لوسر  ترـضح 

ترـضحنآ نامرف  زا  مدوب و  نامیلـس  دـهع  رد  نم  درک  ضرع  ینکیم ؟  بارطـضا  نینچ  هک  هدرک  هچ  وت  اب  ناوج  نیا  دومرف  هد ،  تاـجن 
تخاس و حورجم  تفرگ و  ارم  هدـمآ  ناوج  نیا  سپ  دنتـسناوتن  دـنریگب  ارم  هک  تشامگ  نم  رب  ار  ناـینج  زا  یعمج  نامیلـس  مدرک  درمت 

لقن یتدایز  نیا  اب  ار  تیاور  نیا  هینامعن  راونا  رد  يریازج  دیـس  تسا .  هتفاین  مایتلا  نونک  اـت  هک  هدز  نم  رب  هک  تسوا  تبرـض  ياـج  نیا 
هدـش ترـضحنآ  نایعیـش  زا  وا  سپ  دـهد  يدوبهب  ارت  تحارج  اـت  ورب  یلع  دزن  هک  دومرف  ینج  نآ  هب  ص )   ) لوسر ترـضح  هک  دـنکیم 

 ( ص  ) لوسر ترـضح  تمدخ  ینج  رفنکی  يزور  هک  دنکیم  لقن  دوخ  راونالا  عماول  باتک  رد  یـسرب  ظفاح  نیمه  اضیا  و  دروآ .  نامیا 
دیدرگ یکشجنگ  دننام  هدش  کچوک  ترضحنآ  هدهاشم  زا  ینج  دش  ادیپ  رود  زا  ع )   ) یلع هاگان  هک  دیسرپیم  لکشم  يایاضق  زا  دوب و 

نیا دومرف  دیآیم ،  هک  ناوج  نیا  زا  تفگ  منک  صالخ  وا  زا  ارت  ات  یسرت  یم  یـسک  هچ  زا  دومرف  مرکا  لوسر  درب ،  هانپ  ادخ  لوسر  هب  و 
مدرک کیدزن  ندرک  قرغ  هب  متفرگ و  ار  یتشک  نکر  کـی  منک  قرغ  ار  حون  یتشک  متـساوخ  ناـفوط  زور  تفگ  هدرک  هچ  وت  اـب  ناوج 

 . دوب هدیرب  هک  دروآ  نوریب  ار  شتسد  ینج  نآ  سپ  درک  عطق  ار  متسد  هک  دز  نم  تسد  رب  یتبرض  دش و  رضاح  ناوج  نیا 

مالسلا هیلع  یلع  ینامسج  بسن 

تـسرپادخ دحوم و  رـشبلاوبا  مدآ  هب  ات  اهنآ  همه  هک  هدوب  گرزب  یتفارـش  ياراد  ما  ءابآ و  ردـپ و  رظن  زا  ع )   ) یلع ینامـسج  هبنج  اما  و 
ءابآ ریز  ربمغیپ  زا  ریغ  هدوبن  ملاع  مدرم  زا  يدحا  يارب  زا  راختفا  نیا  هتفرگن و  رارق  كاپ  رون  نآ  یکاپان  محر  بلـص و  رد  ادبا  دـندوب و 

زا اهنآ  رفن  هدفه  هک  دسریم  رشبلاوبا  مدآ  هب  تشپ  کی  هاجنپ و  اب  ترـضحنآ  ءابآ  دشابیم و  ربمغیپ  ءابآ  نامه  بلاطوبا  زا  ریغ  ع )   ) یلع
نبا یلع 1 -  تسلیذ :  رارقب  ترـضحنآ  ءابآ  دنا و  هدوب  ءایـصوا  زا  اهنآ  زا  رفن  رازه  هدفه  ناربمغیپ و  زا  اهنآ  رفن  رازه  هدـفه  نیطالس و 
نب يول 10 -  نب  بعک 9 - نب  هرم 8 -  نب  بالک 7 -  نب  یصق 6 -  نب  فاندبع 5 -  نب  مشاه 4 -  نب  بلطملادبع 3 -  نب  بلاطیبا 2 - 

رضم 19 نب  سایلا 18 -  نب  ۀکردم 17 -  نب  همیزخ 16 -  نب  هنانک 15 -  نب  رضخلا 14 -  نب  کلام 13 -  نب  رهف 12 -  نب  بلاغ 11 - 
نامالس 28 نب  تنب 27 -  نب  سیمهلا 26 -  نب  عیسلا 25 -  نب  ددا 24 -  نب  دا 23 -  نب  ناندع 22 -  نب  دعم 21 -  نب  رازن 20 -  نب  - 
عوراش 36 نب  روحات 35 -  نب  خرات 34 -  نب  نمحرلا 33 -  لیلخ  میهاربا 32 -  نب  لیعامسا 31 -  نب  رادیق 30 -  نب  لمح 29 -  نب  - 

خلشوتم نب  کلم 44 -  نب  حون 43 -  نب  ماس 42 -  نب  دشخفرا 41 -  نب  حلاش 40 -  نب  رباع 39 -  نب  غلات 38 -  نب  وغربا 37 -  نب  - 
هکنیا رب  لـیلد  رـشبلاوبا  مدآ  نب  ثیـش 51 -  نب  شوـتا 50 -  نبا  اـنیق 49 -  نب  لـئالهم 48 -  نب  دراـی 47 -  نب  خوـنخا 46 -  نب   - 45

ناردـپ دـیاب  دنتـسه و  ربمغیپ  ناردـپ  نامه  بلاطوبا  زا  ریغ  یلع  ناردـپ  میتفگ  ـالبق  هک  تسنیا  دـندوب  دـحوم  یگمه  ع )   ) یلع ناردـپ 
 . دوب دهاوخ  رجزنم  ناربمغیپ  زا  مدرم  سوفن  دنشاب  رفاک  كرشم و  رگا  اریز  دنشاب  هدوب  دحوم  كاپ و  ناربمغیپ 

لاکشا

نیب رد  سپ  هدوب ،  كرتشم  رزآ  میهاربا  ردپ  نآرق  قباطم  تسا و  لیلخ  میهاربا  ترضح  یلع  ربمغیپ و  دادجا  زا  یکی  دیوگب  یـسک  رگا 
کموق کیرا و  ینا  ۀهلا  امانصا  ذختتا  رزآ  هیبال  میهاربا  لاق  ذا  و  دیامرف :  یم  هیآ 74  ماعنا  هروس  رد  دنوادخ  تسا ،  هدوب  ربمغیپ  دادجا 

 . دـنکیم ردـپ  قالطا  اهنآ  رب  برع  هک  وا  یبرم  ردامرهوش و  اـی  ومع  رزآ .  شردـپب  میهاربا  هک  ار  یتقو  نک  داـی  ینعی  نیبم .  لالـض  یف 
 . منیب یم  راکشآ  یهارمگ  رد  ار  تناهارمه  وت و  یتسارب  يا ؟  هدرک  رایتخا  ییادخب  ار  اهتب  ایآ  تفگ 

باوج
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صقن نیا  دنتساوخ  هماع  ءاملع  زا  یضعب  دندوب  رفاک  كرشم و  موس  مود و  لوا و  هفیلخ  ربمغیپ و  هباحص  زا  یضعب  ءابآ  فالـسا و  نوچ 
رفاک كرشم و  مه  ناربمغیپ  دادجا و  ءابآ و  رد  هک  دنتفگ  اذل  و  دننادن .  صقن  ببس  ار  كرـشم  ردام  ردپ  دنیامن و  رود  اهنآ  زا  ار  یبسن 
اریز تسنآرق  قطنم و  لقع و  فالخ  هدوب  رزآ  میهاربا  ترـضح  ردپ  دـنیوگیم  هکنیا  دـنزاس و  اربم  صقن  نیزا  ار  ءافلخ  فالـسا  ات  هدوب 

میهاربا یتسرپرـس  هک  تفرگ  ار  میهاربا  ترـضح  ردام  دوب و  میهاربا  يومع  رزآ  هک  دنتفگ  لوق  کی  دنا  هدرک  لوق  لقن  ود  رزآ  هرابرد 
هرابرد دـیامرفیم :  هک  تسنیا  هیآ  نآ  هدرک و  باطخ  ردـپ  ار  ومع  فرع  دـعاوق  مه  نآرق  درکیم  باـطخ  ردـپ  واـب  میهاربا  اذـل  دـنک  ار 

میهاربا و کئابا  هلا  کهلا و  دـبعن  اولاق  يدـعب  نم  نودـبعت  ام  هیبنل  لاق  ذا  گرم  ماگنه  شنادـنزرف  اب  بوقعی  ترـضح  باوج  لاوئس و 
وت و يادخ  دنتفگ  دیتسرپیم  ار  هک  نم  گرم  زا  سپ  امـش  تفگ  دوخ  نادنزرف  هب  بوقعی  بانج  ینعی  ادـحاو .  اهلا  قاحـسا  لیعامـسا و 

ردپ وا  هک  تسا  لیعامسا  هملک  هفیرش  هیآ  نیزا  دوصقم  دهاش  تسا .  هناگی  دوبعم  هک  ار  قاحسا  لیعامـسا و  میهاربا و  وت  ناردپ  يادخ 
باـطخ ردـپ  ار  ومع  هک  فرع  هدـعاق و  يور  نآرق  رد  یلو  دـشیم  وا  يومع  لیعامـسا  هدوب و  بوقعی  ردـپ  قاحـسا  هکلب  هدوبن  بوقعی 

نیع مه  دندناوخ  ردپ  ار  ومع  مه  ردپ  باوج  رد  اذل  دـندناوخیم  ردـپ  ار  ومع  افرع  بوقعی  نادـنزرف  نوچ  تسا .  هدـناوخ  ردـپ  دـننکیم 
هک یلیلد  نیرتهب  دنکیم  باطخ  ردپ  ار  شردامرهوش  ای  ومع و  میهاربا  ترضح  هدعاق  نیمه  يور  دنکیم .  لقن  ار  باوج  لاوئس و  نامه 

لها رد  وت  لاقتنا  هب  نیدـجاسلا و  یف  کبلقت  و  دـیامرفیم :  هک  تسارعـش  هروس  هیآ 218  دـندوبن  رفاک  كرـشم و  ام  ربمغیپ  یمارگ  ءابآ 
زا نارگید  ةدوملا و  عیبانی  باب 2  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  تسا .  هاگآ  رهطم  ماحراب  هحماش  بالـصا  زا  تلوحت  نارود  هب  دوجس و 

ربمغیپ تشپ  رب  مدآ  تشپ  زا  دیحوت  لها  بالـصا  زا  ار  ربمغیپ  ادـخ  ینعی  هدومرف  قوف  هفیرـش  هیآ  يانعم  رد  هک  دـننکیم  لقن  سابع  نبا 
زا دننکیم  تیاور  ةدوملا  عیبانی  یبلعث و  ریـسفت  رد  انز .  هن  دروآ  نوریب  حاکن  زا  وا  ردپ  بلـص  زا  ار  وا  هکنآ  ات  دنادرگیم  يربمغیپ  زا  دعب 
یف یب  فذـق  ۀنیفـسلا و  یف  حون  بلـص  یف  ینلعج  مدا و  بلـص  یف  ضرالا  یلا  هللا  ینطبها  دومرف :  هک  ص )   ) ربمغیپ زا  وا  سابع و  نبا 

 . طق حاکن  یلع  اـیقتلی  مل  يوبا  نیب  نم  ینجرخا  یتح  ةرهاـطلا  ماـحرالا  یلا  ۀـمیرکلا  بالـصالا  نم  ینلقنی  هللا  لزی  مل  مث  میهاربا  بلص 
بالصا زا  هتسویپ  تخادنا و  میهاربا  بلص  رد  داد و  رارق  یتشک  رد  حون  بلص  رد  دروآ و  دورف  نیمز  يوسب  مدآ  بلص  رد  ارم  دنوادخ 

ات دندرکن  تاقالم  كاپان  ار  رگیدکی  زگره  هک  دروآ  نوریب  يردام  ردـپ و  زا  هکنآ  ات  درک  لقتنم  هزیکاپ  هرهاط  ياهمحر  يوسب  همیرک 
دنکیم لقن  یثیدـح  ربمغیپ  زا  وا  يراصنا و  هلادـبع  رباـج  زا  یبرقلا  ةدوم  باـتک  رد  زین  و  دـنادرگن .  هدولآ  تیلهاـج  ياـهیگدولآ  هب  ارم 

نم بیط و  یلا  بیط  نم  يرون  هللا  لقنی  اذـکه  و  دـیامرفیم :  هک  ثیدـح  رخآ  ات  دـیامرفیم  یتاـنایب  ترـضح  هللا و  قلخ  اـم  لوا  هب  عجار 
ینلعجف ایندـلا  یلا  ینجرخا  مث  ۀـنما  یما  محر  یلا  هللا  هلـصوا  بلطملادـبع و  نـب  هللادـبع  یبا  بلـص  هللا  هلـصوا  نا  یلا  رهاـط  یلا  رهاـط 

مردـپ بلـص  هب  هکنآ  ات  داد  لقن  هزیکاپ  كاپ و  رهاط و  بیط و  زا  ارم  رون  یلاـعت  يادـخ  نینچمه  ینعی  نییبنلا .  متاـخ  نیلـسرملادیس و 
نینم ؤملاریما  دراد .  رارق  ناربمغیپ  همه  متاخ  نیلـسرملادیس و  ارم  دروآ و  ایندب  ارم  سپ  دومن  لصاو  هنمآ  مردام  محر  هب  وا  زا  هلادـبع و 

بالضالا مئارک  مهتخس  انترقتسم  ریخ  یف  مهرقا  عدوتـسم و  لضفا  یف  مهعدوتـساف  دیامرفیم :  هبطخ 93  رد  هغالبلا  جهن  رد  مالـسلا  هیلع 
نم هجرخاف  ص )   ) دـمحم یلا  هناحبـس  هللا  ۀـمارک  تضفا  یتح  فلخ  هللا  نیدـب  مهنم  ماق  فلـس  مهنم  یـضم  املک  ماحرالا  تارهطم  یلا 

رد ار  ناربمغیپ  دـنوادخ  ینعی  هنآنما .  اهنم  بختنا  هئایبنا و  اـهنم  عدـص  یتلا  ةرجـشلا  نم  اـسرغم  تاـمورالءا  زعا  اـتبنم و  نداـعملا  لـضفا 
ياهمحر هب  وکین  ياهبلـص  زا  ارنانآ  داد و  رارق  ناردام  محر  هاگیاج  نیرتهب  رد  داـهن و  تناـما  دـشاب  ناردـپ  بلـص  هک  هاـگتناما  نیرترب 

یهلا ماکحا  غیلبت  هب  دومنیم و  مایق  ادخ  نید  رـشن  يارب  وا  زا  دعب  يرگید  تفریم  ایند  زا  ارناشیا  زا  یکی  هاگ  ره  داد  لاقتنا  هزیکاپ  كاپ و 
نیرتوکین زا  ار  ترضحنآ  سپ  دیسر  ص )   ) دمحم ترضحب  ناحبس  دنوادخ  بناج  زا  يربمغیپ  توبن  بصنم  هکنیا  ات  تشگیم  لوغـشم 

میهاربا ترـضح  لسن  هک  يا  هرجـش  زا  دومن  سرغ  اهمحر  اه  لصا  نیرتزیزع  رد  دینایور و  دشاب  نیـشیپ  ناربمغیپ  ياهبلـص  هک  اهندـعم 
لقن ینس  هعیـش و  قرط  رابخا  لیبق  نیا  زا  میهاوخب  رگا  دیزگرب .  نآ  زا  ار  دوخ  ياه  نیما  دومن و  راکـشآ  نآ  زا  ار  شناربمغیپ  هک  دشاب 

 . دوشیم افتکا  رادقم  نیمه  هب  دریگیم و  ار  سلجم  تقد  تسا و  دایز  مینک 
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نییصولا دیس  نباو  مهد :  سلجم 

همجرت

ءایصوا ياقآ  رسپ  يا  و 

همدقم

ؤم یگمه  مه  ع )   ) یلع دادجا  ءابآ و  هک  دوشیم  تباث  دـندوب  دـحوم  نم و  ؤم  یگمه  ربمغیپ  دادـجا  ءابآ و  هک  دـش  تباث  هکنآ  زا  سپ 
 . مینک یم  وگتفگ  بلاطوبا  مالسا  رد  يردق  کنیا  دشاب ،  بلاطوبا  هک  ع )   ) یلع ردپ  دنامیم  طقف  دنا ،  هدوب  دحوم  نم و 

بلاطیبا نامیا  رد  فالتخا 

اما تفر ،  ایند  زا  نامیا  یب  درواین و  دوخ  هدازردارب  هب  نامیا  ای  دوب و  نامیا  اب  ناملـسم و  بلاـطوبا  اـیآ  هک  تسا  فـالتخا  نیملـسم  نیب 
لالج دـیدحلا و  یبا  نبا  لیبق  زا  هماع  نیققحم  ءاملع و  رتشیب  رمالا و  لوا  یف  یبنلاب  نما  دـق  هنا  هک  تسنآ  رب  عامجا  روطب  هعیـش  هدـیقع 

مالـسا و هب  لئاق  اهنیا  ریغ  یعفاش و  ینادمه  یلعدیـس  ریم  دننام  هلزتعم  ناگرزب  یفاکـسا و  رفعجوبا  یخلب و  مساقلاوبا  یطویـس و  نیدـلا 
قح هب  رفاک  ینامز  چـیه  دوب و  نامیا  اب  لوا  زا  ینعی  دوبن ،  رفک  هب  هدولآ  بلاطوبا  نامیا  هکنیا  همه  زا  رتـالاب  دنـشابیم .  بلاـطوبا  ناـمیا 

نامیا ربمغیپ  هب  ادـعب  دـندوب و  نامیا  نودـب  هکلب  دـندوبن  نامیا  اب  لوا  زا  اهنآ  اما  دـنراد  ماقم  یلیخ  ربمغیپ  يومع  ساـبع  هزمح و  دـشن . 
درکن یتسرپ  تب  زگره  بلاطوبا  ینعی  میهاربا .  ءایـصوا  ناک  لب  طق  امنـص  دبعی  مل  هنا  دندومرف :  بلاطوبا  هرابرد  تیب  لها  اذل  دنروآ و 

 . دوب نمحرلا  لیلخ  میهاربا  ءایصوا  زا  هکلب 

بلاطوبا يونعم  ماقم 

یباب اجوجحم  هللا  لوسر  ناکا  مدرک :  لاوئـس  لوا  نسحلا  یبا  ترـضح  زا  تفگ  هک  دـنکیم  تیاور  روصنم  یبا  نب  تسرد  زا  یفاـک  رد 
لاح ناک  امف  تلقف  لاق  ۀیصولا  هیلا  عفدف  تلق  لاق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هیلا  اهعفدف  ایاصولل  اعدوتـسم  ناک  هنکلوال  لاقف  بلاط ، 

بلاطوبا دوب و  بلاطوبا  زا  يوریپ  رومءام  ادـخ  لوسر  ایآ  هک  هموی .  نم  تام  ایاصولا و  هیلا  عفد  هب و  ءاج  امب  یبنلاب و  رقا  لاق  بلاط  یبا 
ار اهنآ  دوب و  هدـش  هدرپس  يو  دزن  ایاصو  دوب  توبن  عیاد  رادـهگن و  بلاطوبا  یلو  هن  دـندومرف :  ترـضح  دوب  تجح  وا  ربادـخ  فرط  زا 

تسا رتنشور  نم  رظنب  هدیسر و  نم  رطاخب  هچنآ  دیامرف  یم  ربخ  نیا  حرـش  رد  لوقعلا  تآرم  رد  یـسلجم  موحرم  داد .  ربمغیپ  ترـضحب 
هکنیا تلعب  هن  دومرف  باوج  ترـضح  ادـخ  لوسر  رب  دوب  ماما  تجح و  بلاطوبا  اـیآ  هک  تسنیا  لاوس  نیا  زا  دوصقم  میئوگب  هک  تسنیا 

هدرک تیصو  ترضحب  بلاطوبا  هک  تسین  نیا  دارم  دناسر و  ربمغیپ  ترضحب  ار  فلس  ناربمغیپ  يایاصو  دوب و  ربمغیپ  رادهگن  تناما  وا 
دیناسر شبحاـص  هب  ار  تناـما  هک  دوب  ینیما  صخـش  هلزنمب  بلاـطوبا  تقیقح  رد  دـشاب  وا  رب  تجح  اـت  تخاـس  دوخ  هفیلخ  ار  ربمغیپ  و 

هک داد  باوج  ماما  درک  رارکت  ار  لوا  لاوس  دـشاب و  وا  رب  تجح  هک  تسنیا  مزلتـسم  ایاصو  نداد  تفگ  دـیمهفن و  ار  ماما  دوصقم  لئاس 
زور هن  درم  تیـصو  عفو  زور  ینعی  هیموی  نم  تام  زا  دارم  تسنآ و  یفانم  هکلب  تسین  ینعم  نیا  مزلتـسم  تناـما  در  ناونعب  تیـصو  نداد 

الماک بلاطوبا  ماقم  تیاور  نیا  زا  دنتـسناد .  نارگید  هک  دـشاب  يرهاظ  رارقا  دوصقم  دـشاب و  ود  ره  هب  قلعتم  مه  دـیاش  توبن و  هب  رارقا 
دزن دیاب  هک  ییاهزیچ  لیبق  نیا  زا  فسوی و  نهاریپ  ای  نامیلـس  رتشگنا  ای  یـسوم  ياصع  دننام  فلـس  ناربمغیپ  تناما  هک  دوش  یم  مولعم 

تمدخ میلـست  هدوب و  بلاطوبا  دزن  اهنیا  مامت  دـشاب  یم  ءادـفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  رـصع  یلو  ترـضح  تمدـخ  مه  زورما  دـشاب و  ءایبنا 
یم هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ترـضح  زا  تفگ  هک  هدومن  تیاور  هتابن  نب  غبـصا  زا  نیدـلا  لامکا  رد  قودـص  دومن .  ربمغیپ 
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هک دش  هتفگ  دندرکن .  شتـسرپ  تقو  چیه  رد  ار  تب  فانم ،  دبع  مشاه و  نینچمه  بلطملادبع و  نم  دج  نم و  ردپ  مسق  ادـخب  دومرف : 
همالع دندناوخ .  یم  زامن  هبعک  هناخ  يوسب  دندوب و  میهاربا  ترضح  نید  رب  اهنیا  دومرف :  ترضح  دندومن  یم  شتـسرپ  ار  زیچ  هچ  سپ 

مالـسلا هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  يارب  يا  همان  تفگ  هک  دنک  یم  تیاور  دـمحم  نب  ناما  زا  دلج 9  راحب  باتک  رد  یـسلجم 
مـسب دنتـشون :  باوج  رد  ترـضح  دوب  رفاک  ای  دروآ  نامیا  ربمغیپ  هب  ایآ  هک  مراد  کش  بلاطوبا  نامیا  رد  نم  كدف  تلعج  هک  متـشون 

هک ار  هچنآ  وا  هب  میهد  یم  زاب  ار  ناـنموم  هار  ریغ  دـنک  يوریپ  سک  ره  ینعی  یلوت  اـم  هل  ون  نینموملا  لـیبس  ریغ  عبیت  میحرلا  نمحرلا  هللا 
راحب رد  زین  و  دوب .  دهاوخ  منهج  شتآ  هب  وت  تشگزاب  ینکن  بلاطوبا  نامیاب  رارقا  وت  رگا  هک  دنتـشون  ترـضح  دعب  دراد و  یم  تسود 

یم موش  تیادـف  تفگ :  دـنیوگ ،  یم  هچ  بلاطوبا  هرابرد  مدرم  سنوی  يا  دومرف :  سنوی  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دـنک  یم  لـقن 
دـشوج یم  وا  رـس  زغم  اـهنآ  ترارح  تدـش  زا  هک  دـشاب  یم  شتآ  زا  لـغب  ود  وا  ياـپ  درد و  تسیرایـسب و  شتآ  رد  بلاـطوبا  دـنیوگ 

نـسح نیحلاصلا و  ءادهـشلا و  نیقیدصلا و  نییبنلا و  ءاقفر  نم  بلاطوبا  هک  یتسردـب  دـنیوگ  یم  غورد  ادـخ  نانمـشد  دومرف :  ترـضح 
 . اقیفر کئلوا 

دوب یفخم  بلاطوبا  نامیا 

دوخ نامیا  هک  دوب  روبجم  دیامن  ظفح  رافک  زا  ار  ترضح  نآ  ناج  تیامح و  ربمغیپ  كرابم  دوجو  زا  الماک  دناوتب  بلاطوبا  هکنیا  يارب 
ربمغیپ ناج  هکلب  دش  یم  هتشک  بلاطوبا  املـسم  هدروآ  نامیا  ترـضح  نآب  بلاطوبا  هک  دنتـسناد  یم  يافک  رگا  هچ  دهد  رارق  یفخم  ار 

رب لیلد  شیرق و  اب  مه  دـشاب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  اـب  مه  هک  درک  ذاـختا  دوخ  يارب  یتسایـس  بلاـطوبا  اذـل  دوب و  رطخ  رد  مه 
ناسح نب  یلع  يومع  هک  تسا  نیا  اهنآ  زا  یکی  هک  دنک  یم  لقن  عوضوم  نیا  رد  راحب  رد  یسلجم  موحرم  هک  تسه  یتایاور  ام  راتفگ 

 ، دومرف ترـضح  تسیرایـسب  شتآ  رد  بلاطوبا  هک  دننک  یم  نامگ  مدرم  هک  مدرک  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  تفگ 
دومرف ترـضح  دومن ،  لزان  ربمغیپ  رب  هچ  باب  نیا  رد  لیئربج  سپ  متفگ  هدروابن  ربمغیپ  تهج  هب  يربخ  نینچ  لیئربج  دنیوگ  یم  غورد 

ار كرش  دندومن  یفخم  ار  ناشدوخ  فهک  باحصا  هک  دیامرف  یم  دناسر و  یم  مالس  ارت  یلاعت  قح  دمحم  ای  تفگ  دش و  لزان  لیئربج 
هرجا هللا  هاتاف  درک  رهاـظ  ار  كرـش  دومن و  یفخم  ار  شدوخ  ناـمیا  مسق  نیمه  هب  بلاـطوبا  نیترم و  مهرجا  هللا  مهداـتاف  دـندرک  رهاـظ 
هنوگچ مدرم  هک  دومرف  ترضح  هاگنآ  دروآ  ار  وا  تشهب  تراشب  یلاعت  قح  دزن  زا  لیئربج  هکنیا  ات  دشن  جراخ  ایند  زا  بلاطوبا  نیترم و 

هکم زا  دـمحم  يا  تفگ  هدـش و  لزان  ربمغیپ  رب  لیئربج  بلاطوبا  تافو  بش  رد  هکنآ  لاح  دـننک و  یم  صـسق  نیا  ار  بلاـطوبا  فصو 
هلدا دیفم  خیش  شدوخ  خیش  زا  لوصف  باتک  رد  یضترم  دیس  دوب .  دهاوخن  هکم  رد  يرـصان  بلاط  یبا  زا  دعب  وت  يارب  زا  هک  وش  جراخ 
ادـخ لوسر  هب  تبـسن  بلاطوبا  یتسود  صالخا و   - 1 مینک :  یم  لقن  اهنآ  زا  یـضعب  ام  هک  هدرک  رکذ  بلاطوبا  ناـمیا  تاـبثا  يارب  يا 

ار ترضح  نآ  تعباتم  هک  درک  رما  رفعج  یلع و  شرـسپ  ود  هب  درک و  یم  يرای  شدوخ  نابز  تسد و  بلق و  هب  ار  ترـضح  نآ  تسا و 
وت هب  ریخ  يازج  ادـخ  يدروآ  اـجب  ار  محر  هلـص  وت  ومع  دومرف  هک  تسا  بلاـطوبا  گرم  تقو  رد  ادـخ  ربـمغیپ  شیاـمرف   - 2 دنیامنب . 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  بلاطوبا  گرم  زا  دعب   - 3 تسین .  زیاج  رفاک  صخش  قح  رد  ربمغیپ  زا  ییاعد  نینچ  سپ  دهدب 

نامیا مه  رفعج  دندوب و  رضاح  مه  وا  رگید  نادالوا  هکیتروص  رد  دومن  وا  نیفکت  لیـسغت و  هب  رما  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  وا  ياهدالوا  نیب 
ربمغیپ دوب  رفاک  رگا  هچ  تسا  وا  نامیا  رب  لیلد  دـهد  لسغ  ار  بلاطوبا  یلع  درک  رما  هک  ربمغیپ  سپ  دوب  هشبح  دـالب  رد  یلو  دوب  هدروآ 

دـش و لزان  ادـخ  لوسر  رب  بلاطوبا  توم  تقو  رد  لیئربج  هک  تسا  روهـشم  ربخ  نیا   - 4 دـهد .  لسغ  ار  رفاـک  هک  دومرف  یمن  یلع  هب 
ربخنیا درک و  تافو  بلاطوبا  وت  رـصان  هک  وش  جراخ  هکم  زا  هک  دیامرفیم  دـناسریم و  مالـس  امـشب  یلاعتقح  دـمحم  ای  تفگ  ترـضحنآب 
تلاـسر رد  شیرق  راـفک  اـب  درکیم و  يراـی  ار  وا  ارچ  سپ  تشادـن  ترــضحنآب  ناـمیا  رگا  هـک  اریز  دزاـسیم  رهاـظ  ار  بلاـطوبا  ناـمیا 

نبا هک  تسا  ینید  تفگ  تسا  یلمع  هچ  نیا  رـسپ  يا  تفگ  دناوخیم  زامن  ربمغیپ  اب  یلع  هک  دید  یتقو   - 5 دومنیم .  هجاحم  ترضحنآ 
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هب شفرح  نیا  رد  بلاـطوبا  سپ  ریخ  يوـسب  رگم  دـناوخیمن  وا  هچ  نکب  ار  وا  تعباـتم  تفگ  بلاـطوبا  هدـناوخ  نآ  يوـسب  ارم  نـم  مـع 
زا دـنکیم  وا  نامیا  رب  تلالد  هک  دراد  يدایز  راعـشا  بلاـطوبا   - 6 دـشابیم .  نامیا  تقیقح  نیا  درک و  فارتعا  ادـخ  لوسر  ییوگتـسار 

دیوگیمن و غورد  ربمغیپ  هک  دیوگیم  احیرص  رعـش  نیا  رد  بذکمال .  انبنا  نا  اوملعی  ملا  دیوگیم :  نآ  رد  هک  تسا  وا  هیمال  هدیـصق  هلمج 
یـصوا تسنیا  نآ  هلمج  زا  هک  تفگ  ربمغیپ  يرای  رد  يراعـشا  درک و  عمج  ار  دوخ  لـها  شتاـفو  تقو  رد  زین  و  تسا .  قح  وا  تلاـسر 

 . تسا هدومن  ربمغیپ  تلاسرب  رارقا  شگرم  تقو  رد  مه  رعش  نیا  رد  هدهشم  ریخلا  یبنلارصنب 

دومنیم ربمغیپ  يرای  بلاطوبا 

ره هدرک و  تفلاخم  وا  اب  شیرق  هفیاط  صوصخلب  هکم و  مدرم  تخاس  راکشآ  ار  دوخ  نید  دومن و  توبن  يوعد  مالسا  ربمغیپ  هک  لیاوا 
زا یـضعب  هک  دنتفرگ  تخـس  نیملـسمب  ار  راک  يردقب  دندومنیم  تیذا  ارناناملـسم  دندرکیم و  مهارف  تمحازم  ار  ترـضحنآ  یعون  زور 
رد دندوبن و  ترجه  هب  رداق  هک  یصاخشا  نآ  دنوش و  هدنهانپ  هشبح  ناطلـس  یـشاجن  هب  دننک و  ترجه  هکم  زا  دندش  روبجم  ناناملـسم 

دوش عقاو  رافک  هلمح  دروم  ناملسم  درف  کی  هک  دنتـشاذگیمن  دوب  نکمم  ات  دندرکیم و  يرادفرط  اهنآ  زا  هزمح  بلاطوبا و  دندنام  هکم 
لتقب میمـصت  هدش  تسدمه  شیرق  یمامت  نمجنا  نآ  رد  دـننک  ذاختا  یمیمـصت  نیملـسم  هرابرد  ات  دـنداد  لیکـشت  ینمجنا  هکم  مدرم  و 

ناشدنزرف و نز و  اب  ار  اهنآ  همه  هدرک و  عمج  ار  بلطملادبع  مشاه و  لآ  تفای  یهگآ  رافک  هشیدـنا  نیا  رب  بلاطوبا  دـنتفرگ  ار  ربمغیپ 
يرادربنامرف هلیبق و  ظفح  يارب  ناملـسمریغ  ناملـسم و  زا  بلطملادبع  دالوا  داد .  ياج  تشاد  مان  بلاطوبا  بعـش  هک  يا  هردب  نیملـسم 

بلاطوبا بعش  نآ  رد  هلمجلاب  دوب و  ترضحنآ  تخسرس  نانمـشد  زا  هک  بهلوبا  رگم  دندرکیمن  يراددوخ  ربمغیپ  ترـصن  رد  بلاطوبا 
موجه نآ  رب  مه  نمـشد  هک  تشاذـگ  ناـب  هدـید  ار  هرد  نآ  يوس  ود  زا  تخادرپ و  ادـخ  لوسر  تسارح  ظـفحب و  دوخ  ناـشیا  قاـفتاب 

تـشگیم ربمغیپ  درگرب  ریـشمش  اب  بش  همه  هزمح  دباوخب و  ربمغیپ  ياج  هب  هک  تفگیم  ع )   ) یلع شدـنزرفب  اهبـش  زا  يرایـسب  درواین و 
عمتجم ةودـنلاراد  رد  ناشیا  ناگرزب  زا  نت  لهچ  اذـل  تسنکممریغ و  وا  نتـشک  دـنباین و  تسد  ترـضح  نادـب  هک  دنتـسناد  شیرق  رافک 
ناشیا زا  نز  دنهدن و  ناشیا  هب  نز  دننکن و  ارادم  دنـشابن و  قفاوم  رگید  مشاه  دالوا  بلطملادبع و  نادنزرف  اب  هک  دنتـسب  نامیپ  دـندش و 

لتقب ات  دنهدب  ناشیاب  ار  ص )   ) دمحم هک  یتقو  ات  دننکن  اهنآ  اب  حلص  دنرخن و  ناشیا  زا  مه  يزیچ  دنـشورفن و  يزیچ  ناشیدب  دنریگن و 
مـشاه ینب  هدهاعم  نیا  زا  دعب  دنک  ظفح  وکین  وا  ات  دندرپس  لهجوبا  هلاخ  سالجلا  ما  هب  دندرک و  رهم  دنتـشون و  ار  هماندهع  نیا  دنناسر 

لئابق دوب و  مارح  تلتاقم  هک  جح  تاقوا  رد  رگم  تشادن  اهنآ  اب  شورف  دیرخ و  تءارج  هکم  لها  زا  سکچیه  هدنام  روصحم  بعش  رد 
دندیمهف یم  نوچ  یلو  دندربیم  بعش  هب  دندیرخیم و  برع  زا  یندروخ  ياهزیچ  هدش  نوریب  بعش  زا  اهنآ  دندشیم  رضاح  هکم  رد  برع 

ماوقا زا  یکی  هک  دـندشیم  تفتلم  رگا  دـندیرخیم و  ناشدوخ  دـندرکیم و  نارگ  ارنآ  ياهب  درخب  يزیچ  دـهاوخیم  مشاه  ینب  زا  یکی  هک 
دندیدیم ار  وا  دشیم و  نوریب  بعش  زا  یـسک  رگا  دندرکیم و  تیذا  هدناسر  تمحز  ار  وا  هداتـسرف  بعـش  هب  یندروخ  يزیچ  بلطملادبع 

درکیم اهر  دربیم و  بعـش  هب  درکیم و  راب  امرخ  مدنگ و  زا  ینارتش  ربمغیپ  داماد  صاعلاوبا  هک  هدش  لقن  دندرکیم .  شا  هجنکـش  باذع و 
لافطا دایرف  هک  دوب  هاگ  دوبیم و  هنوگنیدـب  راک  لاس  هس  ات  هلمجلاب  درک  ادا  ار  ام  يداـماد  قح  صاـعلاوبا  دومرف  ربمغیپ  هک  تساـجنیا  زا 

ینعی ناشیا  زا  رفن  جنپ  دندش و  نامیـشپ  نامیپ  نآ  نتـسب  زا  نیکرـشم  زا  یـضعب  هکنیا  ات  دوب  دنلب  یگنـسرگ  تدـش  زا  بلطملادـبع  یبن 
نآ دننک و  دهع  صقن  هک  دنتسب  نامیپ  مه  اب  دوسالا  نب  ۀعمز  يرتجنلاوبا و  يدع و  نب  معطم  هریغم و  نب  ۀیما  نب  ریهز  و  رمع ،  نب  ماشه 
هک دندروآ  شیپ  رد  نخـس  هلوقم  نیزا  دندمآ و  رفن  جـنپ  نآ  دـندش  عمج  هبعک  رد  شیرق  دـید  انـص  هک  ادرف  حبـص  دـندزدب  ار  هفیحص 
هک درک  ناـمگ  لـهجوبا  دنتـسشنب  شیرق  عمجم  رد  دـندمآ و  هبعک  هب  دـندمآ  نوریب  بعـش  زا  دوـخ  مدرم  زا  یعمج  اـب  بلاـطوبا  هاـگان 
درک نخـس  زاغآ  بلاطوبا  دهد .  لیوحت  ار  ص )   ) دمحم هک  هدمآ  هدش و  مامت  شربص  هدرب  بعـش  رد  هک  یجنر  تمحز و  زا  بلاطوبا 

يادـخ هک  هداد  ربخ  نمب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ما  هدازردارب  تسا  امـش  ریخ  رب  هک  میوگ  امـش  اب  ینخـس  زورما  مدرم  يا  تفگ  و 
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دینک رضاح  ار  هفیحص  نآ  نونکا  هدنام  یقاب  نآ  رب  ادخ  مان  طقف  دندروخ  ار  اه  هتشون  مامت  هک  تشامگ  هفیحص  نآ  رب  ار  هنایروم  یلاعت 
دیناسر لتقب  ار  وا  ات  مهدـیم  امـش  هب  ار  وا  نم  دـیوگیم  غورد  رگا  دـیرادرب و  وزا  تسد  تسا  راـک  هچ  وا  اـب  ار  امـش  هتفگ  تسار  وا  رگا 

کمـسب ظفل  زج  هدروخ  هنایروم  ارنآ  مامت  دندید  دـندوشگ  دـنتفرگب و  سالجلا  ما  زا  ار  هفیحـص  نوچ  یتفگ  نخـس  وکین  دـنتفگ  مدرم 
هعطاق هفیحـص  نیا  زا  ام  تفگ  درک و  هراپ  ار  هفیحـص  يدع  نب  معطم  هاگنآ  دندش  راسمرـش  مدرم  دوخ  هدنام  یقاب  همان  رـس  رب  هک  مهللا 

ترـضحنآ هب  کمک  لاس  هس  نیا  رد  ارچ  سپ  دوبن  نامیا  ياراد  بلاطوبا  رگا  دـندمآ .  نوریب  بعـش  زا  نیملـسم  ادـعب  میرازیب  هناـملاظ 
هس زا  دعب  نیکرشم  رگا  تسا .  بلاطوبا  مالسا  نامیا و  رب  لیلد  اهنیا  دادیمن  شیرق  رافک  لیوحت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  درکیم و 

نیـسح ناکدوک  شطعلا  دایرف  هک  ار  هیما  ینب  دنک  تنعل  ار  ادخ  تخوس  نیملـسم  ياه  هچب  لاحب  ناشلد  ناشدوخ  دـندرک و  محرت  لاس 
 . دنداد ار  اهنآ  باوج  هزین  ریشمش و  اب  هکلب  تخوسن  ار  اهنآ  گنس  لد 

 . دنکیم بلاطوبا  نامیا  مالسا و  رب  تلالد  هک  هماع  قرط  زا  يرابخا 

هک ار  شردپ  دمآ و  ربمغیپ  تمدـخ  رکبوبا  يزور  تفگ  هک  دـنکیم  لقن  سابع  نبا  زا  تسا  هماع  ءاملع  زا  یکی  هک  یناهفـصا  حـتفلاوبا 
رکبوبا میدـیدیم ،  ار  وا  میتفریم و  ام  يدروآ  ار  درمریپ  نیا  ارچ  دـندومرف  ترـضح  دروآ و  ترـضحنآ  تمدـخ  دوخ  اب  دوب  يروک  ریپ و 

مالسا هطساوب  نم  حرف  هدومرف  ثوعبم  ارت  هک  ییادخ  نآ  هب  مسق  دهد  رجا  نمب  ادخ  ات  مدروآ  امـش  تمدخ  ار  وا  نم  هللا  لوسر  ای  تفگ 
تسار دومرف  ترضح  دومن ،  نشور  ارت  مشچ  مالسا  ندرک  لوبق  هطساوب  بلاطیبا  مدوخ و  ردپ  مالـسا  زا  تسا  رتشیب  بلاطوبا  وت  يومع 
اصخش نیدلا  لثم  امل  هنبا  بلاطوبا و  الول  و  هدورـس :  بلاطوبا  حدم  رد  يراعـشا  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  یتفگ . 

ام دعب  یضم  ریبث  یف  لقف  امامت  یلع  ناکف  يدوا  رمءاب و  فانم  دبع  لفکت  امامحلا  سج  برثیب  اذه  یماح و  ییوءا و  ۀکمب  كاذف  اماقف 
رضی امک ال  یماعت  رریـصب  وا  اغل  لوهج  بلاطیبا  دجم  رـض  ام  اماتخ و  یلاعملل  اذا  هللاو  يدهلل  احتاف  اذ  هللف  امامـش  یقبا  هاضق و  ام  یـضق 

تشادن یماوق  صیخشت و  مالسا  نید  دندوبن  یلع  شرسپ  بلاطوبا و  رگا  هکنآ  ینعم  لصح  ام  امالظلا  راهنلا  ءوض  نظ  نم  حابصلا  تایا 
بلاطوبا درک  تیامح  دروآ و  تسدب  سسجت  اب  ار  توکلم  هنیدم  رد  ع )   ) یلع دومن و  تیامح  تفای و  ار  ترـضحنآ  هکم  رد  بلاطوبا 
یفـسءات داد ،  همتاخ  ار  تامدخ  نآ  یلع  داد و  همادا  تفرگ و  هدهعب  ار  ترـضحنآ  یناگدنز  تلافک  شراوگرزبردپ  بلطملادـبع  رماب 

نیدب تمدخ  بلاطوبا  ادخ  ياضر  يارب  دراذـگ  راگدای  هب  ار  یلع  دوخ  شوخ  يوب  اریز  تشذـگرد  یهلا  ياضق  هب  بلاطوبا  هک  درادـن 
هک دنا  هدرک  لقن  بلاطوبا  زا  ینـس  هعیـش و  ياملع  يدایز  راعـشا  و  دیـسر .  العا  جوا  هب  ات  داد  همتاخ  تامدـخ  نآ  هب  یلع  درک و  ادـخ 

رفعجوبا دیدحلا و  یبا  نبا  حرـش  ای  راحب و  مهن  دـلج  هب  دـشاب  بلاط  هک  ره  دـماجنا  یم  لوطب  اهنآ  رکذ  هک  دـنکیم  وا  مالـسا  رب  تلالد 
 . دینک هعجارم  یفاکسا 

دیحوت هب  گرم  مد  بلاطوبا  رارقا 

لیبق زا  شیرق  رافک  دـید  انـص  زا  یعمج  بلاطوبا  توم  ضرم  رد  هک  دـننکیم  لـقن  دنـشابیم  هماـع  ءاـملع  زا  هک  یقهیب  میعنوبا و  ظـفاح 
ار هللا  هلا ال  هملک ال  وگب  دومرف  بلاطوبا  شمع  هب  مرکا  لوسر  لاحنآ  رد  دنتفر  بلاطوبا  بانج  تدایع  هب  هیما  ینب  نب  هللادبع  لهجوبا و 

يدرگیم رب  بلطملادبع  تلم  زا  ایآ  بلاطوبا  يا  دنتفگ  هیما  ینب  نبا  لهجوبا و  يروف  لاعتم ،  راگدرورپ  دزن  رد  مشاب  دهاش  نآ  رب  نم  ات 
نوریب لاحـشوخ  اهنآ  مشابیم  یقاب  بلطملادـبع  تلم  رب  نم  هک  دـینادب  تفگ  بلاطوبا  هکنیا  ات  ینکیم  رارکت  ار  تاملک  نیا  هبترم  دـنچ 

هب ور  سابع  هللا ،  الا  هلا  الا  دیوگیم :  دید  داد  شوگ  دنکیم  تکرح  ییاهبل  دید  سابع  شردارب  دش  رهاظ  بانجنآ  رب  توم  راثآ  دـنتفر ، 
هدرواین مالسا  سابع  نوچ  یلو  تفگ  يدرک  رما  وت  هک  ار  يا  هملک  نآ  بلاطوبا  مردارب  هدازردارب  درک  ضرع  هدومن  ص )   ) ادخ لوسر 
تـساوخ ربـمغیپ  هدوب و  رفاـک  بلاـطوبا  هک  دوب  تهجنآ  زا  هن  شیومع  هب  ربـمغیپ  نیقلت  دوـمنن .  يراـج  ناـبز  رب  ار  تداهـش  هملک  دوـب 
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رود ناسنا  زا  هللا  الا  هلا  نتفگ ال  هب  دـنکیم و  هبلغ  ناسنا  رب  ناطیـش  گرم  تقو  هک  دوب  نآ  تهج  زا  هکلب  دورب  ایند  زا  نامیا  اـب  شیومع 
دنوش و رضاح  وا  نیفکت  عیشت و  رد  تفر و  ایند  زا  دحوم  نم  ؤم  صخشنیا  هک  دننادب  دنتـسه  رتسب  فارطا  رد  هک  ییاهنآ  رگید  دوشیم و 

تلم رب  نـم  تـفگ  درب و  راـکب  یـسایس  شراـتفگ  رد  بلاـطوبا  انمـض  دـنیامنب و  وا  تـهجب  ترفغم  بـلط  دـننک و  مارتـحا  وا  هزاـنج  زا 
میهاربا تلم  رب  بلطملادبع  بانج  هکنآ  هچ  دوب  دیحوت  هب  رارقا  ینعم  رد  یلو  دومن  لاحشوخ  تکاس و  ار  اهنآ  ارهاظ  متسه  بلطملادبع 

 . دومن يراج  نابز  رب  ار  هللا  الا  هلا  هبیط ال  هملک  احیرص  هکنآ  رب  هوالع  دوب  دحوم  و 

دندوب بلاطوبا  عیطم  تاناویح 

لوسر ترضح  هک  دید  اهنع  هللا  یضر  دسا ،  تنب  همطاف  يزور  هک  دنکیم  لقن  بوشآ  رهـش  بقانم  زا  راحب  مهن  دلج  رد  یـسلجم  همالع 
هناد هک  درک  ترـضحب  سامتلا  درادن ،  تهابـش  ایند  ياهامرخ  هب  تسا و  رتوبـشوخ  ربنع  کشم و  زا  هک  دیامرفیم  لوانت  ییامرخ  (ص ) 

تـسین لالح  وت  رب  امرخ  نیا  یهدن  یهاوگ  نم  يربمغیپ  یلاعتقح و  تینادحو  هب  ات  هک  دومرف  ترـضح  امرف ،  اطع  نمب  امرخ  نیا  زا  يا 
زا يرگید  هناد  دش  هدایز  امرخ  نآ  هب  شتبغر  ندروخ  زا  دـعب  درک ،  لوانت  تفرگ و  ار  امرخ  نآ  زا  هنادـکی  تفگ و  ار  نیتداهـش  همطاف 
 ، نم تلاسر  ادخب و  تداهـش  نتفگ  زا  دعب  رگم  یهدن  بلاطوبا  هب  ارنآ  هک  مهدیم  یطرـشب  دومرف  ترـضح  دومن ،  بلط  بلاطوبا  يارب 

دیسرپ وا  زا  دوب  هدینشن  یشوخ  يوب  نانچ  زگره  هک  درک  مامشتسا  همطاف  زا  یشوخ  يوب  دمآرد  همطاف  دزن  هب  بلاطوبا  دش و  بش  نوچ 
ات نمب  هدـب  ار  امرخ  هک  درک  سامتلا  واـب  بلاـطوبا  تساـمرخ  نیزا  تفگ  دروآ و  نوریب  ار  اـمرخ  همطاـف  تسیچ  زا  شوخ  يوب  نیا  هک 

نیتداهش لمءات  نودب  بلاطوبا  مهدن ،  وتب  ار  امرخ  ص )   ) دمحم تلاسر  ادخ و  تینادحو  هب  یهدن  تداهش  ات  تفگ  همطاف  میامن  لوانت 
يور زا  ار  دوخ  مالـسا  نم  هچ  مدرک  رایتخا  مات  مالـسا  نم  هک  وگن  نکم و  راـهظا  شیرق  دزن  ار  تداهـش  تفگ  همطاـف  هب  یلو  تفگ  ار 

هیلع یلع  هب  همطاف  دومن و  تبراقم  بشنامه  نامیپ  رد  دومن و  لوانت  تفرگ و  ار  امرخ  بلاطوبا  هاگنآ  مرادـیم  ناـهنپ  اـهنآ  زا  یتحلـصم 
ملکت وا  اب  ردام  نءاش  رد  ترضحنآ  دیدرگ و  فعاضم  تمدخ  تماما و  کلف  هام  نآ  ببـس  هب  همطاف  لامج  نسح  دش و  هلماح  مالـسلا 

اب ردام  مکش  رد  نینم  ؤملاریما  ترـضح  دوب  هارمه  وا  اب  رایط  رفعج  دمآ و  هبعک  دزن  هب  همطاف  يزور  دوب .  وا  سنوم  ییاهنت  رد  دومنیم و 
سپ دـنداتفا  رد  ورب  دـندوب  هدرک  هیبعت  هبعک  رد  هک  ییاهتب  لاحنآ  رد  دـش  شوهدـم  هداتفا  تلاـحنآ  تبارغ  زا  رفعج  تفگ  نخـس  رفعج 
ییآ نوریب  نوچ  دننکیم  هدجـس  ارت  اهتب  يا  هدماین  نوریب  مکـش  زا  زونه  وت  نم  هدـید  رون  يا  تفگ  دـیلام و  دوخ  مکـش  رب  تسد  همطاف 

ربخ ارم  فئاط  هار  رد  ریـش  هک  هچنآ  رب  تسا  لیلد  نیا  تفگ  درک  لقن  بلاـطوبا  يارب  ار  تلاـحنیا  نوچ  دـش ،  دـهاوخ  هنوگچ  وت  هبترم 
يو دمآ  وا  کیدزنب  داتفا  بلاطوبا  رب  شرظن  نوچ  دیدرگ  ادیپ  وا  لباقم  رد  يریـش  هاگان  دش  هکم  هجوتم  فئاط  زا  بلاطوبا  يزور  داد . 

هک مهدیم  دـنگوس  هدـیرفآ  ار  وت  هکیدـنوادخ  نآ  قحب  تفگ  بلاطوبا  دومنیم  للذـت  وا  دزن  دـیئاسیم و  نیمز  رب  مد  دـیلامیم و  كاخ  رب 
ادخ و ربمغیپ  هدننک  يرای  ییادخ و  ریـش  ردـپ  وت  تفگ  دـمآ و  نخـسب  یهلا  تردـقب  ریـش  ییامنیم  للذـت  هنوگنیا  نم  يارب  ارچ  ییوگب 

هطـساوب مه  وا  نامیا  تبحم و  لصا  دروآ و  نامیا  وا  هب  دـش و  دایز  تلاسر  ترـضحب  بلاطوبا  تبحم  زورنآ  رد  سپ  وا ،  هدـننک  تیبرت 
حیبست شرع  تسار  فرط  رد  مدآ  تقلخ  زا  لبق  لاس  رازه  ود  میدش و  قلخ  دـحاو  رون  زا  یلع  نم و  هک  دوب  هدومرف  ربمغیپ  هک  دوب  نیا 

 . میدومنیم یلاعتقح 

حاضحض ثیدح  ندوب  لوعجم 

ثیدح نیا  تسا .  شتآ  زا  يا  هنیگبآ  رد  بلاطوبا  رانلا .  نم  حاضحـض  یف  بلاطابا  نا  هک :  دـننکیم  لقن  یثیدـح  بلاطوبا  رفکب  نیلئاق 
نامز صوصخلاب  اهیوما و  نامز  رد  اصوصخم  دمحم و  لآ  نانمـشد  زا  يا  هدع  هک  دـشابیم  هلوعجم  هعوضوم و  ثیداحا  ریاس  دـننام  مه 

قساف و رفنکی  ثیدح  نیا  لقان  هکنآ  رت  بیجع  و  دـنا .  هدومن  لعج  دنتـشاد  بلاطوبا  بانج  اب  هک  یتوادـع  يور  نایفـس  یبا  نب  هیواعم 

اروشاع ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 83 

http://www.ghaemiyeh.com


رد هریغم  نارگید  بهذـلا و  جورم  دـیدحلا و  یبا  نبا  لقن  رب  انب  هک  هبعـش  نب  ةریغم  مانب  هدوب  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دـعادعا و  رجاف 
ار وا  دیوگب  ار  تداهش  دمآ  هک  یمراهچ  دنداد ،  تداهش  رفن  هس  دندمآ  رمع  هفیلخ  دزن  تداهـش  يارب  دوهـش  هکیزور  درک ،  انز  هرـصب 

ینازرجاف قساف و  نینچ  کی  دندومن .  صالخ  ار  هریغم  دندز و  دح  ار  رفن  هس  نآ  دومن  ابا  تداهـش  نداد  زا  هک  دـندومن  نیقلت  يا  هملک 
و ع )   ) نینم ؤملاریما  هنیک  ضغب و  يور  زا  ار  ثیدحنیا  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  ناتـسود  زا  دش و  لیطعت  وا  رب  ادخ  دـح  هک  رمخلا  براش 

اقافتا و  رانلا .  نم  حاضحـض  یف  بلاطابا  نا  هک :  دومن  لعج  ار  ثیدـحنیا  وا  عابتا  هیواعم و  رمالا  بسح  دومن ،  لـعج  هیواـعم  دـنیاشوخ 
فیعض و دودرم و  هریغ  يروث و  نایفس  يدروار و  زیزعلادبع  ریمع و  نب  کلملادبع  دننام  دنا  هتفرگ  رارق  نآ  تاور  هلـسلس  رد  هکیدارفا 

نیا نآ  تاور  هک  یثیدـحب  ناوتیم  هنوگچ  سپ  هدـمآ ،  رامـشب  نیباذـک  نیـسلدم و  ءزج  يروـث  نایفـس  تسلوـبق و  لـباقریغ  ناـشتایاور 
بانج شیومع  اب  دـش و  تلاسرب  ثوعبم  ربمغیپ  هک  لوا  زورنامه  دوب  كرـشم  رفاک و  بلاطوبا  اعقاو  رگا  درک .  داـمتعا  دنـشاب  تعاـمج 

ارم قیرط  هچ  هب  وت  هدـینادرگ  ربمغیپ  ارم  میامنب و  ار  دوخ  رما  راهظا  هک  هدرک  رومءام  ارم  دـنوادخ  هک  دومرف  تفر و  بلاطوبا  دزن  سابع 
دوخ زا  ار  ترضحنآ  دیاب  دوب  ترـضحنآ  لیفک  هکم و  گرزب  موق و  سیئر  هکنآ  اب  ینکیم  راتفر  نم  اب  مسق  هچ  هب  درک و  یهاوخ  يرای 

رد دـیامن  عنم  توعدـنیا  زا  ار  وا  لقاال  ای  دـنک و  مایق  وا  فـالخ  رب  يروف  یتسیاـب  دـنراد  نید  رد  بارعا  هک  یبصعت  نآ  اـب  دـنک و  درط 
درک دنهاوخن  وت  زا  يوریپ  شیرق  تیعمج  هک  مسق  ادخب  تسا :  نینچ  نآ  ینعم  هک  تفگ  يراعشا  ربمغیپ  باوج  رد  بلاطوبا  هکیتروص 

يدومن توعد  دوخ  نیدب  ارم  وت  ار و  رفظ  حتف و  مهدیم  هدژم  وتب  نم  يامنب و  دوخ  هفیظو  هب  مادقا  فوخ  سرت و  نودـب  وت  دـنریمب و  ات 
مدرم هب  ار  ینید  تسین ،  هدیـشوپ  یـسک  رب  وت  ییوگتـسار  تناـما و  هقباـس و  نسح  اریز  يا  هدومن  داـشرا  قحب  ارم  وت  هک  مراد  نیقی  نم 

نید هار  رد  هزادـنا  هچ  ات  هک  یتفای  یم  متـشادن  ییوگدـب  تمالم و  زا  سرت  رگا  تسا  نایدا  نیرتهب  هک  مراد  نیقی  نم  هک  یتشاد  هضرع 
مالـسا هدرکیمن و  رهاظ  ار  دوخ  هدـیقع  هکم  مدرم  سرت  زا  بلاطوبا  هک  دوشیم  مولعم  الماک  راعـشا  نیا  زا  مدومنیم .  شـشخب  لذـب و  وت 

نیخروم ءاملع و  راتفگ  رابخا و  تفر  تخاس و  رهاظ  ار  دوخ  مالـسا  دورب  اـیند  زا  تساوخ  هک  گرم  تقو  اـت  هتـشادیم و  یفخم  ار  دوخ 
موحرم مهن  دـلج  راونالاراحب  لوا  هب  دـشاب  بلاط  هک  ره  تسین  نآ  رکذ  ياج  نیزا  شیب  اجنیا  رد  تسا و  دایز  بلاطوبا  مالـسا  هب  عجار 

هکم رد  یلعم  ناتـسربق  رد  وا  ربق  تفر و  ایند  زا  هکم  رد  ترجه  زا  لبق  لاس  هس  یگلاسداتـشه  نس  رد  بلاطوبا  دـنک .  هعجارم  یـسلجم 
 . تسا فورعم 

مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  هدجام  هدلاو 

نب دبع  نب  رجح  نب  ۀحاور  تنب  همطاف  همطاف ،  نیا  ردام  تسا و  فانم  دبع  نب  مشاه  نبدسا  تنب  همطاف  بانج  ترـضحنآ  هدجام  هدلاو 
ومعرتخد و بلاطوبا  بانج  اب  دـسا  تنب  همطاـف  سپ  تسارهف ،  نب  براـهم  نب  باهـش  نب  ورمع  نب  ۀـلئاو  نب  ۀـبلعث  نب  بهو  نب  صیعم 

سابع نب  هلادـبع  زا  دوخ  یلاما  باتک  رد  قودـص  خیـش  دـندرکیم .  باطخ  ردام  همطاف  نیاب  ربمغیپ  كرابم  دوجو  دـنا و  هدوب  ومعرـسپ 
انا هللا و  انا  تفگیم  درکیم و  هیرگ  هکیلاح  رد  ص )   ) لوسر ترضح  تمدخ  دمآ  نینم  ؤملاریما  ترضح  يزور  تفگ  هک  هدومن  تیاور 

لوسر ای  درک  ضرع  ع )   ) یلع نکم  هیرگ  تسیا و  زاب  هیرگ  زا  دـندومرف  درک و  لاوئـس  ار  وا  هیرگ  تهج  لوسر  ترـضح  نوعجار  هیلا 
هن ار  وت  ردام  دنک  تمحر  ادخ  یلعای  دومرف  هدرک ،  هیرگ  دندینـش  ار  همطاف  توف  ربخ  لوسر  ترـضح  نوچ  هدرم ،  دـسا  تنب  مردام  هللا 
 ( ع  ) یلع ترـضح  ياهـسابل  زا  یکی  اب  ار  دوخ  كرابم  همامع  ترـضح  دـعب  دوب .  ردام  هلزنمب  مهنم  يارب  هکلب  دوب  وت  يارب  رداـم  طـقف 

نفد يارب  امن و  نفک  ار  وا  مداد  وتب  نم  هک  هچراپ  ود  نیا  اب  دنهد و  لسغ  یبوخ  روطب  ار  وا  نک  رما  ار  اهنز  ورب و  هک  دـندومرف  دـنداد و 
هداد و تکرح  ار  هزانج  دندروآ ،  فیرـشت  لوسر  ترـضح  یتعاس  زا  سپ  دومن و  لمع  ربمغیپ  هدومرفب  یلع  میایب .  نم  ات  هدـم  تکرح 

دندوب هدناوخن  زامن  نآ  لثم  يدحا  رب  نآ  زا  لبق  هکیزامن  دندناوخ ،  زامن  همطاف  رب  ربمغیپ  كرابم  دوجو  دوخ  سپ  دـندرب ،  ناتـسربق  هب 
یتکرح دشن و  هدینـش  ترـضحنآ  زا  ییادص  هکیروطب  دندیباوخ  نآ  رد  دندش و  وا  ربق  لخاد  سپ  دنتفگ ،  ریبکت  لهچ  هک  تیفیک  نیاب 
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رد ار  وا  دیوش و  ربق  لخاد  دندومرف  مالـسلاامهیلع  نسح  ماما  نینم و  ؤملاریما  هب  دـندمآ و  نوریب  هاگنآ  دـیدرگن ،  هدـید  راوگرزب  نآ  زا 
سپ دـییایب ،  نوریب  ربق  زا  هک  دومرف  اـهنآب  لوسر  ترـضح  دـندش  غراـف  ربـق  ندرک  تسرد  زا  نوچ  دـندیچ  ار  وا  دـحل  دنتـشاذگ و  ربـق 

دنیآیم و وت  دزن  رکنم  ریکن و  مشابیم  مدآ  دالوا  دیـس  دمحم  نم  همطاف  يا  دـندومرف  وا  رـس  يالاب  ربق  رد  دـندمآ  اددـجم  لوسر  ترـضح 
مباتک نآرق  تسنم و  نید  مالـسا  دشابیم و  نم  ربمغیپ  دمحم  تسنم ،  يادخ  هللا  وگب  اهنآ  باوج  رد  تسیک  وت  يادخ  هک  دننکیم  لاوئس 
كاخ دش و  جراخ  وا  ربق  زا  ترضح  دعب  تباثلا ،  لوقلاب  ۀمطاف  تبث  مهللا  دومرف :  ترضح  هاگنآ  دشابیم ،  نم  یلو  ماما و  یلع  مرسپ  و 

دوخ تسار  تسد  هک  دینـش  ارم  تسد  يادص  همطاف  هک  تسوا  تردق  دی  هب  دـمحم  ناج  هکیـسک  نآ  هب  مسق  دومرف  تخیر و  وا  ربق  رد 
رب يزامن  امـش  زورنآ  هلا  لوسر  ای  داب  امـش  يادف  مردام  مردـپ و  تفگ  دـش و  دـنلب  ياج  زا  رـسایرامع  نآ  زا  سپ  مدز  پچ  تسد  رب  ار 
 ، مباوخب وا  تهجب  يزاـمن  نینچ  نم  هک  تشاد  تیبلها  وا  دومرف  دـیدوب  هدـناوخن  یـسک  رب  ـالبق  ار  زاـمن  نیا  لـثم  هک  دـیدناوخ  همطاـف 

نادنزرف دومنیم و  يرادـهگن  نم  زا  همطاف  تهجنیاب  دوب  مک  ام  هیلام  دایز و  اهنآ  هیلام  تشاد و  يدایز  دالوا  بلاطوبا  زا  وا  هکنآ  تهجب 
دولآدرگ ار  دوخ  نادـنزرف  ياهرـس  دـیناشوپیم و  سابل  ارم  یلو  تشاذـگیم  هنهرب  ار  اهنآ  دومنیم  ریـس  ارم  تشاذـگیم و  هنـسرگ  ار  دوخ 

فرط هجوتم  نوچ  دومرف  یتفگ ؟  ریبکت  لهچ  وا  هزانج  رب  تهج  هچ  هب  هلا  لوسر  ای  تفگ  رامع  دـیلامیم .  نغور  ارم  رـس  تشاذـگیم و 
دیدیباوخ ربق  رد  تهج  هچ  هب  تفگ  رامع  متفگ .  ریبکت  یفـص  ره  يارب  زا  نم  اذل  مدـید ،  ار  هکئالم  زا  فص  لهچ  مدـش  مدوخ  تسار 

سپ دنوشیم  روشحم  هنهرب  تمایق  زور  رد  مدرم  دومرف :  ترـضح  دیدرگن ؟  هدید  یتکرح  دشن و  هدینـش  امـش  زا  ییادص  چیه  هکیروطب 
هک تسوا  تردق  دی  هب  دمحم  ناج  هکیئادخ  نآب  مسق  دنادرگ و  ثوعبم  هدیـشوپ  ار  وا  هک  میامنیم  بلط  لج  زع و  يادـخ  زا  هشیمه  نم 
ود وا و  ياپ  ود  دزن  رد  رون  زا  نیجاصم  وا و  يولج  رون  زا  نیجاصم  وا  رـس  دزن  رد  رون  زا  نیجاـصم  مدـید  هکنآ  اـت  مدـشن  جراـخ  ربق  زا 
رد دسا  تنب  همطاف  دننکیم .  رافغتـسا  تمایق  زور  ات  وا  يارب  دنتـسه و  وا  ربق  رب  لکوم  دندوب  وا  اب  تایح  نامز  رد  هک  دیتعو  بیقر  کلم 
زا راحب  رد  تسا .  عیقب  همئا  مرح  نایم  رد  شفیرـش  ربق  دـنا و  هدرکن  طبـض  ار  وا  نس  نکل  تفر  اـیند  زا  هنیدـم  رد  ترجه  مراـهچ  لاـس 

دندرک و رپ  ار  نامـسآ  فارطا  هکئالم  دـسا  تنب  همطاف  توم  رد  هک  دـندومرف  ص )   ) لوسر ترـضح  هک  دـنکیم  لقن  نیظعاولا  ۀـضور 
حور رد  وا  سپ  دش  هداتسرف  وا  يارب  تشهب  نیحایر  زا  یناحیر  دش و  هدرتسگ  وا  تهجب  تشهب  ياهشرف  دش و  زاب  وا  يارب  تشهب  برد 

زا مشاه  نبدسا  تنب  همطاف  هک  دـنکیم  تیاور  رد  قودـص  خیـش  تسا .  تشهب  ياهغاب  زا  یغاب  وا  ربق  دنـشابیم و  میعن  تنج  ناحیر و  و 
لوسر ترضح  تفر  ایند  زا  هردخم  نآ  نوچ  دومن و  ترجه  هنیدمب  هکم  زا  ترـضحنآب  درک و  تعیب  لوسر  ترـضح  اب  هک  دوب  یناسک 

هتفر ربق  رد  ترـضحنآ  دوخ  دومن و  رفح  وا  تهجب  يربق  هعیطق  یبا  ماـمح  لـباقم  ءاـحور  رد  درک و  نفد  دوخ  كراـبم  نهاریپ  رد  ار  وا 
تفر ایند  زا  نم  ردپ  نوچ  دومرف  ترضح  دندومن  لاوئس  ار  لمعنیا  تلع  ترـضحنآ  زا  یـضعب  سپ  دیلام  ربق  فارطاب  دوخ  كرابم  ندب 

ارم یتحار  شیاسآ و  بابـسا  هکیروطب  دندومن  يراتـسرپ  نم  زا  دندرب و  ارم  بلاطوبا  رهوش  دسا و  تنب  همطاف  مدوب ،  يریغـص  لفط  نم 
ادخ هک  مراد  تسود  مهنم  اذل  دندادیم ،  تلیـضف  يرترب و  ناشدوخ  ياهدالوا  رب  ارم  دنداد و  تعـسو  نم  یناگدنز  رد  دندروآ و  مهارف 

مدرک نیفکت  ار  همطاف  نم  دومرف :  ربمغیپ  هک  تسا  لبق  تاـیاور  دـننام  هک  یتیاور  رخآ  رد  تاجردـلارئاصب  رد  دـهد .  تعـسو  ار  وا  ربق 
ار دوخ  سابل  نم  سپ  ییاوسر ،  یهز  تفگ  دز و  هحیـص  همطاف  دـنوشیم  رهاظ  هنهرب  ناشروبق  زا  تمایق  رد  مدرم  متفگ  واـب  هکنآ  تلعب 

یلاعتقح دـنک  شتـشهب  لخاد  هکنیا  ات  دـناسوپن  ار  وا  نفک  هک  مدومن  لاوئـس  یلاعتقح  زا  مدـناوخ  وا  يارب  هکیزامن  رد  مدـیناشوپ و  واـب 
لوا نوچ  دوب و  امرخ  تخرد  ددـع  دـنچ  ام  هناخ  ناتـسب  رد  تفگ  دـسا  تنب  همطاـف  هک  دـنکیم  لـقن  راـحب  رد  دومرف  تباـجا  ار  اعدـنیا 

دـندشیم و ناتـسب  نیا  لخاد  دـندمایم و  اـم  هناـخب  زور  ره  دـندوب  ص )   ) دـمحم اـب  نسمه  هکیلاـفطا  زا  رفن  لـهچ  دـشیم  بطر  ندیـسر 
دمحم منیبب  نم  هک  دـشن  تقوچیه  یلو  دـندوب  ریم  يرگید  تسد  زا  اـهنآ  زا  یـضعب  دـندرکیم و  عمج  دوب  هتخیر  تخرد  زا  هکیئاـهبطر 

هیراج نینچمه  مدرکیم و  عمج  دـمحم  يارب  اـهبطر  نآ  زا  رتشیب  اـی  تشمکی  هزور  همه  نم  دریگب و  یلفط  تسد  زا  یبطر  هک  ار  (ص ) 
هتخیر بطر  هچ  ره  دـندمآ و  هزور  همه  تداع  قباطم  لاـفطا  دوب ،  باوخ  رد  مه  ترـضحنآ  مینک و  عمج  دـمحم  يارب  زا  رادـقم  مهنم 
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زا دـمحم  نوچ  مدـنکفا  متروص  رب  ار  دوخ  نیتسآ  دـمحم  تلاـجخ  زا  مدـیباوخ و  ص )   ) دـمحم تلاـجخ  زا  نم  دـندرب  هدرک  عمج  دوب 
هک مدرک  شومارف  ار  زورما  نم  تفگ  واب  نم  زینک  تشگرب  دنک  عمج  هک  دیدن  یبطر  نیمز  يور  رد  هدش  ناتسب  لخاد  تساخرب  باوخ 

هنـسرگ نم  امرخ  تخرد  يا  تفگ  دومن و  امرخ  ياهتخرد  زا  یکی  هب  هراشا  هدـمآ و  ناتـسب  لخاد  لافطا  منک و  عمج  امـش  يارب  بطر 
اهنآ زا  تساوخیم  هچ  ره  دـمحم  هکیمـسقب  هدـمآ  نیئاپ  دوب  امرخ  اهنآب  تخرد  ياه  هخاش  هک  مدـید  نم  تفگ  دـسا  تنب  همطاف  متـسه 
هناخ رد  مه  بلاطوبا  مدومن و  بجعت  تمـسقنیا  زا  نم  تفگ  همطاف  تفرگ ،  رارق  شلوا  لـحم  رد  تفر و  ـالاب  اـه  هخاـش  ادـعب  دروخ و 

بلاطوبا نوچ  زورنآ  یلو  نک  زاب  ار  رد  ورب و  هک  متفگیم  دوخ  هیراجب  نم  دزیم  ار  رد  دمآیم و  هناخب  وا  نوچ  هک  دوب  نیا  ام  مسر  دوبن ، 
ربمغیپ دـمحم  تفگ  وا  مدرک  لقن  بلاطوبا  يارب  مدوب  هدـید  دـمحم  زا  هچنآ  مدرک و  زاب  ارنآ  هتفر  رد  فرطب  هنهرب  ياپ  مدوخ  دز  ار  رد 

ایآ دـیهد  فاصنا  نایاقآ  ادـخب  ار  امـش  ددرگیم .  دـلوتم  یلع  همطاف  زا  ادـعب  دـشابیم و  وا  اریزو  هک  دوشیم  دـلوتم  يدـالوا  وت  زا  تسا و 
رگا دندوب و  كرـشم  رفاک و  هک  دنیوگب  هدوب  نابرهم  اهنآب  تبـسن  مه  ربمغیپ  هدرک و  تمدـخ  ربمغیپ  هب  همهنیا  هکیدرم  نز و  تسنکمم 
اهنآ رب  ار  مالـسا  ربخ  رعـش و  دـنچب  میناوت  یمن  ام  دـسریمن و  رتاوت  دـحب  دـش  لقن  بلاطوبا  زا  هکیراعـشا  رابخا و  نیا  هک  دـیوگب  یـسک 
درف رگا  ایناث  دنهدیم و  رارق  لمع  دروم  دـننادیم و  تجح  ینـس  هعیـش و  ار  دـحاو  ربخ  الوا  هک  تسنیا  هدـنیوگ  نیا  باوج  مینک .  يراج 

دشاب دسا  تنب  همطاف  بلاطوبا و  بانج  نامیا  هکیدحاو  رما  رب  دراد  تلالد  ارتاوتم  اهنآ  عومجم  یلو  دشابن  رتاوتم  رابخا  راعشا و  نیا  درف 
اهتعاجش اهگنج و  الثم  دوشیم  نیعم  مسق  نیمه  هب  نآ  رتاوت  هک  تسا  روما  زا  يرایـسب  دشاب .  ءایبنالا  متاخ  تلاسر  توبن و  هب  فارتعا  و 

هدافا هک  تسا  يونعم  رتاوتم  مه  يور  اهنآ  عومجم  یلو  تسادـحاو  ربخ  کی  ره  تاوزغ  رد  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  الوم  تـالمح  و 
 . هریغ ناوریشونا و  تلادع  متاح و  تواخس  تسا  نینچمه  دیامنیم و  ترضحنآ  تعاجشب  يرورض  ملع 

نییصولادیس نباو  مهدزای :  سلجم 

همجرت

ءایصوا ياقآ  رسپ  يا 

مالسلا هیلع  یلع  ینادراک 

ییاناد ملع و  ینادراک و  بسن 3 -  بسح و  رد  تفارش  تناما 2 -  یتسرد و   - 1 تسا :  طرـش  مهم  رما  هس  تیاصو  رد  هک  میتفگ  البق 
مالـسلا هیلع  یلع  ینادراکب  عجار  کنیا  دش و  نایب  لبق  سلاجم  رد  مود  لوا و  عوضوم  دنک .  لمع  دوخ  تیاصوب  نسحا  روطب  دناوتب  ات 

روطب دوب  ادـخ  ربمغیپ  لثامم  کیرـش و  تافـص  عیمج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  مناسریم .  سلجم  مرتحم  نایاقآ  ضرعب  ار  یتاـنایب  ارـصتخم 
یلع هدوب  ادخ  ربمغیپ  دننام  لثم و  توبن  ماقم  زا  ریغ  نوئش  عیمج  رد  هک  یسک  اهنت  ربمغیپ  باحصا  نیب  رد  هک  مینک  اعدا  میناوت  یم  عطق 

لاـصخلا ریثک  یف  یبنلا  هباشدـق  نینم  ؤملاریما  اـنالوم  نا  یفخی  ـال  و  هتفگ :  شریـسفت  رد  یبـلعث  ماـما  هچناـنچ  سب  تسا و  بلاـطیبا  نب 
ۀماقا یلا  جاتحی  ۀحیرصلا و ال  راثالا  ۀحیحصلارابخالاب و  هل  کلذ  حص  دق  هیلعلا و  هلاوحا  هتادابع و  هتاداع و  ۀیکزلا و  لاعفلا  ۀیـضرملا و 
اندیـس ریظن  اهیف  وه  یتلا  یلع  نینم  ؤملاریمال  لاضحلا  ضعب  ءاملعلا  ضعب  دـعدق  نایب و  ۀـجح و  حاضی  یلا  رقتفی  ناـهربلا و ال  لیلدـلا و 

تادابع و تاداع و  زا  هیکز  لاعفا  ۀیـضرم و  لاـصخ  رتشیب  رد  نینم  ؤملاریما  اـم  يـالوم  هک  تسین  ناـهنپ  هدیـشوپ و  ینعی :  یمـال .  ینبلا 
هب درادن  یجراخ  ناهرب  لیلدب و  جایتحا  هک  یحیرص  راثآ  حیحـص و  رابخا  اب  ینعمنیا  دراد و  تهابـش  ص )   ) مرکا لوسر  هب  هیلع  لاوحا 
نآ رد  هک  دنا  هدروآ  رامشب  ار  هدیمح  لاصخ  نآ  زا  یخرب  ءاملع  زا  یضعب  دشاب  یمن  نایب  تجح و  حیضوت  هب  جاتحم  هتـسویپ و  تحص 

میروایب دـهاش  عوضوم  نیا  يارب  میناوتیم  هک  ینآرق  تایآ  هلمج  زا  تسا .  هدوب  هدـناوخن  سرد  یما و  ربمغیپ  ریظن  یلع  هدـیمح  لاـصخ 
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هدارا دنوادخ  انامه  ینعی :  اریهطت .  مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  امنا  دـیامرفیم :  یلاعتقح  هک  تسا  ریهطت  هیآ 
زا يدایز  رابخا  دـنادرگ .  هزنم  یبیع  ره  زا  هزیکاپ و  كاپ و  ار  امـش  هدومن و  رود  تلاسر  هداوناخ  امـش  زا  ار  يدـیلپ  هنوگ  ره  هک  دومرف 
 ، نیـسح نسح ،  یلع ،  ربمغیپ ،  هبیط  هسمخ  نءاش  رد  ریهطت  هیآ  هک  تسنیا  رب  دی  ؤم  اهنآ  همه  هک  دشابیم  تسد  رد  هصاخ  هماع و  قرط 
ار نینسح  ارهز و  یلع و  دنتشاد  فیرشت  هملس  ما  هناخ  رد  ص )   ) مرکا ربمغیپ  يزور  تسا .  هدش  لزان  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  همطاف 

اهنیا دـنوادخ  دومرف  هدـمآرب  راگدرورپ  اب  تاجانم  ماقم  رد  دـندش و  عمج  ینامی  ياـبع  ءاـسک  ریز  شترـضح  اـهنآ و  ماـمت  دـندناوخ و 
امرف و رود  ناشیا  زا  ار  سجر  يدیلپ و  ادـنوادخ  يا  هدومرف  هدـعو  نمب  اهنآ  هرابرد  هک  دنتـسه  نمب  اهنآ  هرابرد  هک  دنتـسه  نم  تیبلها 
 ، موشیم تیب  لها  ءزج  مه  نم  هللا  لوسر  ای  هملـس  ما  دومرف ،  لزاـن  ار  هیآ  نیا  لـیئربج  طـسوت  دـنوادخ  نادرگ  هزیکاـپ  كاـپ و  ار  اـهنآ 

رفن جـنپ  نیا  ندوب  بوخ  هیآ  زا  دارم  دوشیم  مولعم  سپ  یتـشهب .  لـها  هک  مهدـیم  هدژم  وتب  یلو  یتـسین  تیب  لـها  زا  وت  ریخ  دـندومرف : 
هدرک تیاور  دوراجوبا  دندوب .  اراد  نت  جـنپ  نیا  هک  تسا  تراهط  تمـصع و  ماقم  دارم  هکلب  هدوب ،  یبوخ  نز  مه  هملـس  ما  اریز  تسین 
لها زا  دارم  هک  دنا  هدرک  روصت  نینچ  نادان  لهاج و  مدرم  زا  یـضعب  دومرف  نمب  مردپ  تفگ  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  دنزرف  دـیز  هک 

دندوب ترـضحنآ  ياهنز  دوصقم  رگا  اریز  هتفگ  غورد  تسا و  راکهنگ  دنک  لایخ  نینچ  سک  ره  هک  مسق  ادـخب  دـنربمغیپ ،  ياهنز  تیب 
ربمغیپ ياهنز  هب  عجار  هک  هیآ  نیا  زا  لبق  تایآ  رد  هچنانچ  دـشیم  لامعتـسا  نکرهطی  مکرهطی ،  ياجب  نکنع و  دـیاب  مکنع  هملک  ياـجب 

نت جنپ  نیا  هرابرد  اهنت  ار  تمـصع  ماقم  نیا  هعیـش  تعامج  ام  هک  دنامن  هتفگان  نکتویب  یف  یلتی  ام  نرکذی  هدش  تیاعر  هتکن  نیا  تسا 
نبا دـنا .  هدوب  تمـصع  ماقم  نیا  ياراد  همه  تجح  ترـضح  ات  ع )   ) یلع زا  ربمغیپ  ءایـصوا  رفن  هدزاود  مامت  میئوگیم  هکلب  میتسین  لئاق 

بایفرش هملس  ما  هرجح  رد  مرکا  ربمغیپ  روضح  نینسح  همطاف و  اب  يزور  دومرف  شترضح  هک  هدرک  تیاور  ع )   ) نینم ؤملاریما  زا  هیوباب 
وت و نءاش  رد  هیآ  نیا  یلع  ای  دومرف  ترـضحنآ  دومرف ،  لزاـن  ار  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  اـمنا  هکراـبم  هیآ  لـیئربج  هک  میدـش 

لوا رفن  هدزاود  دومرف :  دنرفن ؟  دنچ  امش  زا  دعب  همئا  ادخ  لوسر  يا  متفگ  هدش ،  لزان  نیسح  نادنزرف  زا  مرکا  همئا  نینـسح و  همطاف و 
تجح و ترـضح  ات  دومرف  نایب  ارناشیا  یماسا  کیب  کی  نیـسح و  دنزرف  نیدباعلا  نیز  یلع  نیـسح و  نسح و  وت  زا  دعب  یتسه  وت  اهنآ 
كاپ و ناشیا  همه  دنشابیم  وت  زا  دعب  همئا  ءایصوا و  مان  اهنیا  دومرف  جارعم  بش  رد  تسا .  هدش  هتـشون  شرع  قاس  رب  امـش  یماسا  دومرف 

نیا هک  میئوگب  میتساوخ  طقف  مینکیم ،  لوحم  رگید  ياجب  ار  هیآ  نیا  لصفم  حرـش  دـننوعلم .  اهنآ  نانمـشد  دنتـسه و  موصعم  هزیکاـپ و 
دنکیم تلالد  هک  يا  هیآ  نیمود  تسا .  هدوب  کیرش  ربمغیپ  اب  تمـصع  ماقم  صوصخلاب  توبن  زا  ریغ  زیچ  همه  زا  یلع  هک  دناسریم  هیآ 
ةوکزلا نوتوی  ةولـصلا و  نومیقی  نیذلا  اونما  نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  هکرابم :  هیآ  تسا  ربمغیپ  لثم  تافـص  عیمج  رد  ع )   ) یلع

لوسر هب  ار  اونما  نیذلا  هفطاع  واو  اب  دنشابیم  دنا  هدروآ  نامیا  هکیئاهنآ  لوسر و  ادخ و  امـش  یلو  دیامرفیم :  هک  تسا .  نوعکارلا  مه  و 
رگید و  دش .  لزان  ع )   ) یلع هرابرد  هیآ  نیا  نییقیرف  قافتاب  دنشابیم و  لثامم  ربمغیپ  اب  نوئش  عیمج  رد  دوشیم  مولعم  سپ  هتفرگ ،  فطع 

ءادا درک  ضرع  دـش  لزان  لیئربج  دـعب  دربب و  هکم  مدرم  يارب  هک  دـنداد  رکبوبا  هب  ار  هروس  نیا  لوا  ربمغیپ  هک  تسا  تئارب  هروس  ندوب 
رد هک  دنداد  ع )   ) یلع هب  دنتفرگ  رکبوبا  زا  یلاعتقح  رماب  ترـضح  دعب  دشاب ،  وت  زا  هک  یـسک  ای  تدوخ  رگم  دنکب  دـناوت  یمن  تلاسر 

دوب نآ  تهجب  درادن  ار  ماقمنیا  وا  دنتـسنادیم  هکنآ  دوجو  اب  دنداد  رکبوبا  هب  لوا  ربمغیپ  هکنآ  تلع  هک  دنامن  هتفگان  دناوخب  جح  مسوم 
 : هیآ بلطمنیا  رب  رگید  لـیلد  دـندوبن .  یلع  رکبوبا و  لاـحب  فراـع  ربـمغیپ  هکنیا  هن  دـننامهفب  مدرم  هب  ار  ع )   ) یلع ماـقم  دنتـساوخ  هک 

لوسر ادخ و  تعاطا  دیاب  سپ  هتفرگ ،  لوسر  رب  فطع  هفطاع  واو  اب  ار  رمالاولوا  هک  تسا  مکنم  رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللاوعیطا و 
هیآ رگید  لیلد  و  تسا .  هماع  هدـیقع  هکنانچ  ار  نیطالـس  ءافلخ و  هن  درک  ار  دـشاب  ادـخ  لوسر  دـننام  لـثم و  هکیرمـالا  یلوا  تعاـطا  و 
مه یلع  دراد  ربمغیپ  هچ  ره  سپ  تسا ،  ربمغیپ  سفن  یلع  هک  دناسریم  مکسفنا  انـسفنا و  هملک  میداد  حرـش  البق  هک  تسا  هلهابم  هکرابم 

دورو زاوج  رد  یلع و  ربمغیپ و  هناخ  رد  رگم  تسا  دجـسمب  باحـصا  ياه  هناخ  ياـهرد  ندـش  هتـسب  رگید  لـیلد  و  دـشاب .  هتـشاد  دـیاب 
 : دومرف ص )   ) ادـخ لوسر  دـنا :  هتفگ  دوخ  نیحیحیـص  رد  ملـسم  يراخب و  تسادـخ .  لوسر  دـننام  یلع  مه  تبانج  لاـح  رد  دجـسمب 
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 . یلع انا و  الا  دجسملا  یف  بنجی  نا  دحال  یغبنیال 

تسا ءایصوا  دیس  مالسلا  هیلع  یلع  هکنیا  لیلد 

همدقم

ار تفالخ  بضغ  هکلب  دنتـشادن  ار  ماـقمنیا  تیلباـق  نارگید  دـشاب و  ع )   ) یلع دـیاب  ص )   ) ربمغیپ لـصفالب  یـصو  دـش  تباـث  هک  لاـح 
رتالاب رترب و  يربمغیپ  یـصو  ره  زا  ءایـصوا و  دیـس  ارچ  ترـضحنآ  تفالخ  تیاصو و  یلوبق و  زا  دعب  هک  مینک  تباث  دیاب  کنیا  دندومن 

نآ روهمج  سیئر  ای  هاشداپ و  یگرزب  ماقمب و  یگتـسب  یتکلمم  ریزو  تسخن  یگرزب  ماقم و  هک  مینکیم  هدـهاشم  اـیند  رد  زورما  دـشاب . 
اهروشک ریاـس  زا  تکلمم  ریزو  تسخن  ناطلـس و  روهمج و  سیئر  تیمها  دـشاب  رتشیب  شتیمها  تکلمم  نآ  هچ  ره  سپ  دراد ،  تکلمم 

سپ هدوب ،  اـیند  تادوجوم  همه  هکلب  ءاـیبنا  همه  زا  لـضفا  اـم  ربمغیپ  كراـبم  دوجو  میئوگیم  اـیند  ملـسم  هدـعاق  نیا  يور  تسا .  رتشیب 
نآ اـیآ  دـشاب ،  ملاـع  تادوـجوم  ءایـصوا  همه  زا  رترب  لـضفا و  دـیاب  دـشابیم  ع )   ) یلع ینعی  وا  هفیلخ  یـصو و  هک  مه  وا  ریزو  تـسخن 
ادـخ قلخ  هفاک  رب  هکیربمغیپ  اب  هدـیدرگ  ثوعبم  رتشیب  ای  رازهدـص  هاجنپ و  رب  هکیربمغیپ  نآ  اـب  هدـیدرگ  ثوعبم  رفن  رازه  رب  هکیربمغیپ 

ایآ ددرگیم ،  حضاو  رتهب  بلطم  یلاثم  اب  دنراد .  ماقم  هجرد و  ربمغیپ  نآ  ردقب  مه  اهنآ  هفیلخ  ریزو و  سپ  دنشابیم  ناسکی  تسا  ثوعبم 
کی اب  هاگشناد  داتسا  ایآ  دنربارب ،  هاگشناد  ناداتسا  اب  یناتسریبد  ياهسالک  ملعم  ایآ  تسا  یکی  ناتسبد  مشـش  ملعم  اب  لوا  سالک  ملعم 
کی تحت  ناشفده  دنرومءام و  هناخترازو  ءادـبم و  کی  زا  هکنآ  تهج  زا  تسا  یهیدـب  تسا ،  ربارب  متا  ملع  رد  صـصختم  روسفورپ و 
تهج زا  مه  ماظع  ءایبنا  دنتـسین  ناسکی  زگره  هبتر  ماقم و  تامولعم و  رد  یلو  هدوب  ناسکی  تسا  نادرگاش  تیبرت  ندرک و  ملاع  هماـنرب 

یلع مهضعب  انلضف  لسرلا  کلت  دیامرفیم :  هرقب  هیآ 254  رد  هکنانچ  دنتوافتم  تامولعم  ماقم و  هبتر و  تهج  زا  یلو  دـنا  ناسکی  توعد 
هک میداد  تلیـضف  ینوزفا و  یلئاـضف  صیاـصخ و  رگید  یـضعب  رب  ار  ءاـیبنا  ینعی :  تاـجرد .  مهـضعب  عـفر  هللا و  مـلک  نـم  مـهنم  ضعب 

عیفرت اهنآ  زا  یـضعب  هب  تفگ و  نخـس  ادـخ  ءایبنا  نآ  زا  یـضعب  اب  هک  دـندوب  يواسم  توبن  رد  هچ  رگ  دنـسریمن  اـهنآ  هبترم  هب  نارگید 
ءایبنا رب  رامـشیب  صیاصخ  رایـسب و  لیاضف  هب  هک  تسا  اـم  ربمغیپ  ضعب  نیا  زا  دارم  دـیوگ  فاـشک  ریـسفت  رد  يرـشخمز  داد .  تاـجرد 

مه اهنآ  ءایـصوا  دـندش  توافتم  ماقم  هجرد و  تهج  زا  ناربمغیپ  نوچ  نیارباـنب  تسا ،  تیمتاـخ  ماـقم  اـهنآ  نیرتمهم  هک  دراد  تلیـضف 
ار وا  سپ  دشاب ،  رگید  ءایصوا  ریاس  زا  شیب  شماقم  دیاب  مه  وا  یصو  تسا  رتشیب  همه  زا  ام  ربمغیپ  ماقم  نوچ  دنـشاب  توافتم  دیاب  القع 

 : تسناربمغیپ ایصوادیس  ع )   ) یلع هک  میئوگب  میناوتیم  لیلد  دنچب  داهن ،  مان  ءایصوالادیس  دیاب 

لوا لیلد 

نبا لامعلازنک و  رد  یقتم  یلعالم  ةرضنلا و  ضایر  باتک  رد  یمهذ  نمحرلادبع  نبدمحم  سلاجم و  باتک  رد  یفنح  يدنقرمـس  دمحم 
لقن سابع  نبا  زا  هغالبلا  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  ةدوملا و  عیبانی  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  خیـش  همهملا و  لوصف  رد  یکلام  غابص 

هک مدینـش  ادـخ  ربمغیپ  زا  نم  اریز  دـینکم  تبیغ  یلع  زا  ردـقنیا  ینعی  ار  یلع  مان  دـیراذگاو  تفگ  باطخ  نبرمع  يزور  هک  دـنا  هدومن 
نآ رب  باـتفآ  هچ  ره  زا  متـشادیم  رتتـسود  دوـب  نم  يارب  تلـصخ  هس  نآ  زا  یکی  رگا  هک  تفگ  رمع  تسا  تلـصخ  هـس  یلع  رد  دوـمرف 
یتح بلاطیبا  نب  یلع  یلع  یکتم  وه  هللا و  لوسر  باحـصا  نم  رفن  حارجلا و  نب  ةدـیبع  رکبوبا و  اـنا و  تنک  تفگ :  رمع  هاـگنآ  دـباتیم 

معرت نم  یلع  بذک  یسوم و  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  لاق  مث  امالسا  مهلوا  انامیا و  نینم  ؤملا  لوا  یلع  ای  تنا  لاق  مث  هیبکنم  هدیب  برض 
ع  ) یلع هب  ص )   ) مرکا لوسر  میدوب  رضاح  باحـصا  زا  يا  هدع  حارج و  هدیبعوبا  رکبوبا و  نم و  تفگ  رمع  ینعی  هضغبی .  ینبحی و  هنا 

یتسه نیملسم  لوا  مالـسا  ثیح  زا  یتسه و  نینم  ؤم  لوا  نامیا  ثیح  زا  وت  یلع  ای  دومرف  دز و  یلع  هناش  ود  رب  هکنآ  ات  دوب  هداد  هیکت  ( 
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ارت هکیلاح  رد  دراد  تسود  ارم  دنکیم  نامگ  هک  یسک  هتفگ  غورد  یتسه و  یسوم  يارب  نوراه  هلزنمب  نم  يارب  وت  یلع  ای  دومرف  هاگنآ 
یبنال هنا  الا  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  یلع  ای  دومرف :  ربمغیپ  هک  دـنا  هدرک  لقن  فلتخم  قرطب  ینـس  هعیـش و  درادـیم .  نمـشد 
تباث ع )   ) نینم ؤملاریما  يارب  هصیـصخ  هس  نآ  زا  دنا و  هداهن  مان  تلزنم  ثیدح  هدیـسر  یظفل  رتاوت  دح  هب  هک  ار  ثیدح  نیا  و  يدعب . 
لوسر زا  دـعب  ترـضحنآ  يرهاظ  ترازو  تفالخ و  ماقم   - 2 هدوب .  ترـضحنآ  يارب  تقیقح  ینعم و  رد  هک  توـبن  ماـقم   - 1 دوشیم . 

ترضح هدرک و  یفرعم  نوراه  هلزنمب  ار  یلع  ادخ  لوسر  هکنآ  هچ  تماریغ  تما و  مامت  رب  ترضحنآ  تیلـضفا  ماقم   - 3 ص . )   ) مرکا
میرم هروس  رد  تسا .  هدوب  لیئارسا  ینب  مامت  رب  لضفا  یـسوم و  ترـضح  تفالخ  توبن و  ماقم  دجا  نآرق و  حیرـص  صن  قباطم  نوراه 

ایجن و هانبرق  نمیالا و  روطلا  بناج  نم  هانیدان  ایبن و  الوسر  ناک  اصلخم و  ناـک  هنا  یـسوم  باـتکلا  یف  رکذا  و  دـیامرفیم :  اـت  تایآ 51 
گرزب یلوسر  صالخا و  اب  رایسب  يا  هدنب  وا  هک  ار  یسوم  لاح  حرش  دوخ  باتک  رد  نک  دای  ینعی  ایبن .  نوراه  هاخا  انتمحر  نم  هلانبهو 

زا میدیزگرب و  دوخ  برق  ماقب  شیوخ  مالک  عامتـسا  تهج  هب  میدرک و  ادن  روط  سدقم  يداو  زا  ار  ام  دوب و  قلخ  رب  يربمایپ  هب  ثوعبم 
هلمج زا  نوراه  بانج  سپ  میدرک .  اـطع  توبن  ماـقم  وا  تدـعاسم  تکراـشم و  يارب  زین  نوراـه  شرداربب  میتشاد  هک  یتمحرم  فطل و 
هدوب توبن  ماقم  دجاو  مه  یلع  ترضح  هدوب ،  یسوم  ترضح  شردارب  تعیرـش  عبات  هکلب  هتـشادن  توبن  رما  رد  لالقتـسا  هک  یناربمغیپ 

فیرـش ثیدـحنیا  رد  مرکا  لوسر  رد  روصقم  ضرغ و  تسا .  هدوب  ءایبنالا  متاخ  تعیرـش  عبات  هکلب  هتـشادن  لالقتـسا  توبن  رما  رد  یلو 
مه یلع  دوبیم ،  یـسوم  دـننام  یمزعلاولوا  ربمغیپ  عبات  یلو  دوب  توبن  ماقم  دـجاو  نوراه  هک  یتمـسق  ناـمه  دـنامهفب  تما  هب  هک  تسنآ 

ترـضحنآ يارب  يا  هیلاع  هصیـصخ  دوخ  نیا  هک  هدوب  ءایبنالا  متاخ  هیقاب  تعیرـش  تعاطا  رد  تماما  ماقم  هبتر و  اب  توبن و  ماـقم  دـجاو 
يارب ار  ینوراه  لزانم  بتارم و  عیمج  نایب  نیا  اب  ربمغیپ  هک  دیوگیم :  ثیدحنیا  لیذ  رد  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  تسا . 
هلمج یلو  دوب  مه  وا  يربمغیپ  رما  رد  کیرش  یلع  هنیآ  ره  دوبن  ءایبنالا  متاخ  ص )   ) دمحم ترـضح  رگا  درک و  تابثا  بلاطیبا  نبا  یلع 
يادع ام  هچنآ  هدرک  ءانثتـسا  ار  توبن  اذل  دوب ،  ماقمنآ  دـجاو  یلع  دـیایب  نم  زا  دـعب  يربمغیپ  دوب  انب  رگا  هک  دـناسریم  يدـعب  یبن  هنا ال 

درمیمن و نوراه  رگا  هک  روطنامه  میریگیم  هجیتن  تلزنم  ثیدـحنیا  زا  ام  سپ  تسا .  تباث  ترـضحنآ  رد  ینوراه  بتارم  زا  تسا  توبن 
نوراه هک  روطنامه  تسا و  وا  نیـشناج  هفیلخ و  ربمغیپ  زا  دعب  مه  ع )   ) یلع دوب  وا  نیـشناج  هفیلخ و  یـسوم  ترـضح  زا  دعب  دوب  هدـنز 
تفالخ تلزنم  ثیدحنیا  زا  نوچ  دشاب  لضفا  فرشا و  ربمغیپ  نیا  نوچ  میتفگ  البق  هکنآ  ربانب  دشابیم و  دوخ  نامز  لضفا  یـسوم  زا  دعب 
هنوگنیا هک  دـنا  هتخاس  یثیداحا  اذـل  دـننک  راکنا  ار  ثیدـحنیا  دـنناوت  یمن  مه  هماـع  دوشیم و  تباـث  نارگید  رب  وا  تیلـضفا  و  ع )   ) یلع

تسا طرش  تیلـضفا  تفالخ  رد  هتبلا  هتفگ  بیذهت  رد  ینازاتفت  رمع  نبدوعـسم  نیدلادعـس  الثم  دشابیم .  مه  رمع  رکبوبا و  يارب  لیاضف 
یکزیت هل  ام  یت  ؤی  يذـلا  یقت  الا  اهبنجیـس  و  دـیامرفیم :  هک  نآرق  هیآ  هطـساوب  رگید  تسا و  بلطمنیا  رب  املع  رثکا  قافتا  عامجا و  اریز 

رد رکب و  یبا  نم  لضفا  دحا  یلع  نیلـسرملا  نییبنلا و  دعب  تبرغال  سمـشلا و  تعلط  ام  دومرف :  مه  ربمغیپ  و  دوب .  رکبوبا  و  ( 18 لیلا ،  )
لها ءاملع  هک  دوب  یتیلـضفا  هچ  نیا  هک  مینادـیمن  ام  رمع .  ناکل  یبن  يدـعب  ناک  ول  لاق  رمع و  مث  رکبوبا  یتما  ریخ  دومرف :  رگید  ياـج 

 . ینوموقف تغز  نا  ینوبنتجاف و  تیصع  نا  ینونیعاف و  تمقتسا  ناف  ینیرتعی  اناطیش  یل  نا  تفگ :  ربنم  رـس  رب  رکبوبا  هک  دنقفتم  ننـست 
تـسار هارب  ارم  مور  جـک  طلغ و  هار  رگا  دـینک و  تناعا  ارم  مور  تسار  یهار  ای  راـک  رد  رگا  دـهدیم  مبیرف  هک  تسا  یناطیـش  ارم  ینعی 
تـسار رکبوبا  ار  فرحنیا  دراد  مدرم  ییاـمنهار  هب  جاـیتحا  دـهدیم و  بیرف  ار  وا  ناطیـش  هک  تسا  ییاوشیپ  ماـما و  هنوـگچ  نیا  دـیرآ . 
ینولیقا تفگ :  ربنم  يالاب  رکبوبا  هک  دـنیوگیم  هماـع  لـها  ءاـملع  دوخ  تسا .  دراو  وا  رب  لاکـشا  تروص  ود  ره  رد  غورد و  اـی  تفگ و 

رد و  دشابیم .  امـش  نایم  رد  ع )   ) یلع هکنآ  لاح  متـسین و  رتهب  امـش  زا  نم  هک  دیئامن  خـسف  ارم  تعیب  ینعی  مکیف  یلع  مکریخب و  تسلف 
مدش و یمن  هناخ  دراو  میاقفر  اب  وا  هزاجا  نودب  مدـنازوس و  یمن  ار  رد  مدوب و  هدرک  كرت  ار  همطاف  هناخ  شاک  يا  تفگیم  گرم  عقوم 
زا رترب  دیـس و  ع )   ) یلع هک  دوب  نیا  رد  ثحب  مدرکیمن .  لوبق  ار  تفـالخ  مدوخ  مدوب و  هدرک  تعیب  نارگید  اـب  هدـعاس  ینب  هفیقـس  رد 

دنامب یفخم  هداوناخ  نیا  بقانم  لیاضف و  دنتساوخ  دندرک و  بصغ  ار  یلع  قح  نارگید  هچ  رگا  دشابیم  هتـشذگ  ناربمغیپ  ءایـصوا  همه 
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زا هک  يواـضیب  يرـشخمز و  دـیدحلا و  یبا  نـبا  یلازغ و  ددرگیم .  يراـج  مدرم  ياـهنابز  رب  زوربزور  دـمحم  لآ  لـیاضف  سکعرب  یلو 
ءایبنا نم  لضفا  ای  لیئارسا و  ینب  ءایبناک  یتما  ءاملع  دومرف :  ربمغیپ  هک  دننکیم  لقن  ربمغیپ  زا  یثیدح  دنتسه  تنـس  لها  ءاملع و  ناگرزب 

يدـمحم ملع  همـشچرس  زا  ناشملع  هکنآ  هطـساوب  تما  نیا  ءاملع  هکیئاج  رد  میئوگیم  ام  ثیدـحنیا  تحـص  ضرف  رب  انب  لیئارـسا .  ینب 
ملعلا و ۀنیدم  انا  دومرف :  وا  هرابرد  ربمغیپ  هک  دنراد  لوبق  ینـس  هعیـش و  هک  یبلاطیبا  نب  یلع  دنـشاب  لیئارـسا  ینب  زا  لضفا  ای  دننام  تسا 

 . دشابیمن هتشذگ  ءایصوا  ءایبنا و  زا  لضفا  اهباب  یلع 

مود لیلد 

متسیب زور  تسا .  هعصعص  هب  ترضحنآ  دوخ  هتفگ  میئامنیم  هتشذگ  ءایبنا  ءایـصوا و  ریاس  رب  ار  ع )   ) یلع يرترب  تابثا  هک  یلیلد  نیمود 
نسح ماما  هب  شترضح  دش ،  رهاظ  ترضحنآ  رب  گرم  راثآ  مجلم  نبا  ریشمش  تبرض  رثا  رد  هک  ترجه  ملهچ  لاس  ناضمر  كرابم  هام 
لاحب هتـسهآ  دنتفرگ  ار  رتسب  فارطا  دندمآ و  یتقو  دننیبب  ارم  دنیایب  دنا  هدرک  عامتجا  هناخ  رد  رب  هک  ینایعیـش  دیهد  هزاجا  دومرف :  (ع ) 
یلاوئس کی  ره  باحصا  مکلئاسم .  اوففخ  نکلو  ینودقفت  نا  لبق  ینولس  دومرف :  فعـض  لامک  اب  ترـضح  دندرکیم  هیرگ  ترـضحنآ 

زا هفوک و  فورعم  ءابطخ  زا  هعیـش و  گرزب  لاجر  زا  هک  دوب  ناهوص  نب  هعـصعص  ناگدننک  لاوئـس  هلمج  زا  دندینـش  یم  باوج  هدرک 
ربخ نمب  درک  ضرع  هعصعص  تسا .  هدوب  ع )   ) یلع هتسجرب  باحصا  زا  دننکیم و  لقن  تیاور  وا  زا  ینـس  هعیـش و  هک  تسیگرزب  تاور 

کبر ۀـمعنب  اما  باب و  زا  یلو  تسا  حـیبق  سفن و  هیکزت  دوخ  زا  درم  ندرک  فیرعت  دومرف :  ترـضح  مدآ ؟  اـی  دیلـضفا  امـش  هک  دـیهد 
لیاسو مسق  همه  مدآ  يارب  لیلد ؟  هچ  هب  درک  ضرع  متـسه .  مدآ  زا  لضفا  نم  میوگیم  نک  لقن  ار  دوخب  هداد  ادـخ  ياهتمعن  ثدـحف . 

دروخ نآ  زا  دیامن و  يراددوخ  تسناوتن  مدآ  یلو  دیدرگ  عنم  مدنگ  هرجش  کی  زا  طقف  دوب  مهارف  تشهب  رد  تمعن  تحار و  تمحر و 
لباق ار  اـیند  نوچ  دوخ  هدارا  لـیمب و  نم  دومنن ،  عنم  مدـنگ  ندروخ  زا  ارم  دـنوادخ  یلو  دـش .  جراـخ  قح  تمحر  راوج  تشهب و  زا  و 

ایند و زا  وا  ضارعا  سک  ره  تسا  يوقت  عرو و  دهز و  هب  صخش  تیلضفا  تمارک و  هکنآ  زا  هیانک  مدروخن .  مدنگ  زا  متـسنادیمن  هجوت 
رد دـیامن .  بانتجا  یهنمریغ  لالح  زا  هک  تسنیا  دـهز  ياهتنم  تسا و  رتشیب  ادـخ  دزن  رد  وا  تلزنم  برق و  اـعطق  تسا  رتشیب  اـیند  عاـتم 

دوب یقاب  نآ  زا  يرایسب  زونه  دمآ  زاب  نوچ  تشاد و  دوخ  اب  وج  درآ  نم  لهچ  تفر  نیفص  گنجب  هک  ع )   ) یلع دیوگیم :  ییاهب  لماک 
هام و هدزیـس  نیاربانب  تفای  همتاخ  گـنج  رفص 38  مهدزای  رد  دندش و  رـضاح  نیفـص  رد  لاـس 37  مرحم  هرغ  رد  ع )   ) نـینم ؤـملاریما  . 

ریسراهچ يزور  دوشیم  نم  هس  یهام  میئامن  نارود  نیا  رب  میـسقت  اروج  درآ  نم  لهچ  نیا  ام  رگا  هدوب و  نیفـص  گنج  تدم  زور  هدزای 
گنج همتاـخ  سپ  دنـسیونیم  هکیتروـص  رد  هدوـب  وا  مهـس  ریـسراهچ  يزور  دوـب  هدروـخ  ار  درآ  نـیا  ماـمت  ع )   ) یلع رگا  سپ  ددرگیم 

يا هشوگ  تمظع  نیا  اب  ناریا  هک  نارود  نآ  رد  دوب  مالـسا  هفیلخ  هناور  یناگدنز  عضو  نیا  دروآ  هفوکب  دوخ  اب  ار  درآ  نآ  زا  يرادـقم 
ندـیدب ع )   ) نینم ؤملاریما  تافو  کیدزن  تفگ :  هک  دـنکیم  لقن  ثیرح  نبورمع  زا  راحب  رد  تسا .  هدوب  ع )   ) یلع تموکح  كاـخ  زا 

وج نان  تاـعطق  دوشگ و  ار  رهم  ترـضح  دروآ و  ترـضحنآ  تمدـخ  راـطفا  يارب  يا  هدرک  رهم  ناـبنا  هضف  هک  مدـید  متفر  ترـضحنآ 
محر درمریپ  نیاب  يردـق  متفگ  هضف  هب  دـیوگیم  ورمع  دوب  نشخ  ربز و  یلیخ  نآ  هلاخن  نتفرگن  تلعب  هک  دروآ  نوریب  يریغتم  هدیکـشخ 

یناوتان يریپ و  دوجو  اب  تسا و  فیعـض  ریپ و  راوگرزب  نیا  هک  دیزپب  بوخ  دینک و  ریمخ  نان  يارب  دیریگب و  ار  وج  درآ  نیا  همرن  دـینک 
ناـبنا رد  بوخ  ناـن  مدرک و  نینچ  هعفد  دـنچ  تفگ :  هضف  تسا .  لوغـشم  تاـضایر  عاوـنا  داـهج و  بش و  یباوـخیب  زاـمن و  هزور و  هب 

ار نابنا  رهم  ع )   ) نینم ؤملاریما  مدـید  دـیوگیم  دـعب  دـنکیم  رهم  ار  ناـبنا  دـعب  هب  نآ  زا  درک و  عنم  دـش  علطم  شترـضح  نوچ  متـشاذگ 
دیـشاپ و نآ  يور  رب  کـمن  یمک  تـخیر و  نآ  يور  رب  بآ  يردـق  درک و  درخ  نیبوـچ  هساـک  رد  ار  يربز  هدیکـشخ و  ناـن  تـشادرب 
رب ار  دوخ  تسد  دـش .  کیدزن  لجا  دیـسر و  رخآ  هب  یلع  رمع  تفگ  تشگ  غراف  نوچ  دـش  ندروخ  لوغـشم  دز و  ـالاب  ار  دوخ  نیتسآ 
زا هیانک  دـش ،  دـهاوخ  باضخ  مرـس  نوخب  نساحم  نیا  هدـیدرگ و  کیدزن  نم  تداهـش  هکنیا  هب  درک  هراشا  دروآ و  ورف  دوخ  نساـحم 
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رد زین  دنکیم .  تیافک  نم  قمر  دس  هنیب و  ظفح  يارب  نیمه  منک و  عنم  ماعط  منهج  رد  ندش  لخاد  زا  ار  قفرم  تسدنیا و  متساوخ  هکنیا 
دروآ و نوریب  هدومن  نآ  لخاد  ار  دوخ  تشگنا  ترـضح  هک  دندروآ  ترـضحنآ  دزن  ییاولح  يربخ  رب  انب  هدولاف و  هساک  هک  تسا  راحب 

هدرک كاـپ  ار  دوخ  تشگنا  يراد و  يا  هزم  هچ  منادـیمن  هدیـشچن و  ارت  معط  یلع  لاـح  اـت  اـما  يراد  یبوخ  يوب  تفگ  دوـمرف  یهاـگن 
ترضحنآ مدش  فرـشم  ع )   ) نینم ؤملاریما  تمدخ  قنروخ  رد  هک  دنکیم  لقن  شردپ  زا  وا  هزینع و  نب  نوراه  زا  راحب  رد  زین  و  دروخن . 

لها امش و  يارب  زا  دنوادخ  هک  مدرک  ضرع  ترـضحنآب  دزرلیم  امرـس  تدش  زا  شندب  هتخادنا و  دوخ  ندب  يالاب  يا  هفیطق  هک  مدید  ار 
زا نم  مسق  ادخب  دومرف  ترـضح  دیئامنیم  دوخ  رب  يریگ  گنت  نینچ  امـش  هک  هدادن  رارق  نیا  زا  شیب  یقح  نیملـسم  لاملا  تیب  زا  ناتتیب 

يدـعب يافلخ  اما  مدروآ .  نوریب  دوخ  اـب  هنیدـم  زا  هک  دـشابیم  مدوخ  یـصخش  لاـم  زا  مه  هفیطق  نیا  متـشادن و  رب  يزیچ  نیملـسم  لاـم 
هک تشاد  يرقف  نانچ  تفالخ  زا  لبق  یقیناود  روصنم  هلمج  زا  تسا  بجعت  ياج  هک  دندومن  دوخ  فرص  ار  نیملسم  لاملا  تیب  يردقب 

تفالخب نوچ  یلو  دیامنب  یعوج  دس  دروآ و  تسدب  ینان  ات  دناوخیم  یلع  حدـم  ماش  تاهد  رد  هک  تفگ  سمعا  ناملـس  يارب  شدوخ 
وا لزنم  لمجت  بابسا  كالما و  زا  ریغ  وا  دقن  لوپ  طقف  مهرد  نویلیم  شندرم 810  زا  دعب  هک  درک  عمج  ار  ناناملسم  لام  يردقب  دیسر 

تیب رگا  ع )   ) نینم ؤملاریما  دوب .  مهرد  نویلیم  تصـش  دـص و  یلاس  دیـشرلا  نوراه  ردام  نارزیخ  كالما  يدـیاع  الثم  اـی  تسا و  هدوب 
ود یـسابع  هفیلخ  زتعم  ردام  گرم  زا  دـعب  هکیتروص  رد  دوب  تحاران  دـناسریمن  شنابحاص  هب  درکیمن و  میـسقت  بش  ار  نیملـسم  لاـملا 

دنتفای وا  ترامع  ياهنالاد  يوتـسپ  خاروس  رد  سیفن  ءایـشا  تارهاوج و  زا  يدایز  رادـقم  دوشیم و  مهرد  نویلیم  تسیب  هک  رانید  نویلیم 
زا رانید  رازه  دصـشش  دنهن  شروگ  رد  دنتـساوخ  درم و  یـسابع  ردـتقم  ردام  یتقو  ای  دنتـسنادیم و  همه  هک  وا  رگید  ياهیدوجوم  زا  ریغ 

لضفا امش  اقآ  درک  ضرع  هعصعص  يراب  تشادن  يربخ  نآ  زا  یـسک  هک  دوب  هتفهن  اجنآ  رد  شگرم  زا  شیپ  هک  دندروآ  نوریب  شروگ 
هب دندرکن و  تعاطا  ار  وا  درک  توعد  قح  يوسب  ار  دوخ  موق  حون  دومرف :  ارچ ؟  تفگ ،  محون ؟  زا  لضفا  نم  دومرف :  حون ؟  ای  دیتسه 

(27 حون -   . ) اراید نیرفاکلا  نم  ضرالا  یلع  رذتال  بر  تفگ :  هدرک و  نیرفن  اهنآ  هرابرد  ات  دندومن  رایـسب  رازآ  تیذا و  راوگرزب  نآ 
ربص الماک  مدرکن و  نیرفن  اهنآ  هرابرد  ادبا  مدـید  تما  نیزا  هک  ناوارف  رایـسب  ياهتیذا  تامدـص و  همهنآ  اب  ءایبنالا  متاخ  زا  دـعب  نم  اما 

رد كاشاخ و  نم  مشچ  رد  هکیلاح  رد  مدومن  ربص  یجـش ،  قلحلا  یف  يذق و  نیعلا  یف  تربص و  دـیامرفیم :  هیقـشقش  هبطخ  رد  مدومن . 
هچ هک  دیامنب  یلع  نتسشن  هناخ  لاسجنپ  تسیب و  خیراتب  عوجر  دنادب  ار  ع )   ) یلع ربص  دهاوخیم  یسک  رگا  دوب .  یناوختـسا  نم  يولگ 

يرگید ياهزیچ  تفالخ و  بضغ  یکی  كدف و  ندرب  یکی  دوب و  شزیزع  همطاف  ندش  هتـشک  اهنآ  زا  یکی  هک  دروخ  يا  همدص  رجز و 
بر درک :  ضرع  میهاربا  دومرف :  ارچ ؟  تفگ :  نم ،  دومرف :  میهاربا ؟  ای  دیلضفا  امش  درک  ضرع  هعـصعص  تسین .  نآ  حرـش  ياج  هک 

فشک ول  متفگ :  هک  دیسر  ییاجب  نم  نامیا  یلو  ( 26 هرقب -   . ) یبلق نئمطیل  نکل  یلب و  لاق  نم  ؤت  ملوا  لاق  یت  ؤملا  ییحت  فیک  ینرا 
دیلضفا امش  درک  ضرع  دوش .  نیقیلا  قح  ماقم  دجاو  هک  دشابیم  وا  نیقی  ماقمب  صخـش  هجرد  ولع  هکنآ  زا  هیانک  انیقی .  تذرا  ام  ءاطغلا 

بر درک :  ضرع  دور  رصمب  نوعرف  توعد  يارب  هک  درک  رومءام  ار  یـسوم  ادخ  یتقو  دومرف :  ارچ ؟  تفگ :  نم ،  دومرف :  یـسوم ؟  ای 
صـصق  . ) نوبذکی نا  فاخا  ینا  ینقدصی  ءادر  یعم  هلـسراف  اناسل  ینم  حصفا  وه  نوراه  یحا  نولتقی و  نا  فاخاف  اسفن  مهنم  تلتق  ینا 

شیرق رافک  رب  ار  تئارب  هروس  لوا  تایآ  هکم  ماب  يالاب  هکم  مورب  هک  تخاس  رومءام  ادخ  بناج  زا  ارم  مرکا  لوسر  یتقو  یلو  ( 34-33
ادبا کلذ  عم  دشاب  هدشن  هتـشک  نم  تسدـب  وا  براقا  زا  یکی  لاخ و  ای  مع و  ای  ردـپ  ای  ردارب  هک  دوب  یـسک  رتمک  هکنآ  اب  میامن  تئارق 

هکنیا زا  هیانک  هدوب  ءایبنا  ریاس  زا  لـضفا  یلع  متـشگرب .  مداد و  ماـجنا  ار  دوخ  تیرومءاـم  متفر  اـهنت  هدومن  رما  تعاـطا  مدرکن و  فوخ 
یلو دومن  شرداربب  دامتعا  ءاکتا و  یـسوم و  تسا  رتشیب  وا  تلیـضف  تسا  رتشیب  شلکوت  سک  ره  تسادـخب  لکوت  اـب  صخـش  تلیـضف 

 ، ملضفا نم  دومرف :  یسیع ؟  ای  دیلـضفا  امـش  تفگ :  هعـصعص  دومن  قح  فطل  مرک و  هب  دامتعا  ادخب و  لماک  لکوت  ع )   ) نینم ؤملاریما 
وا لمح  عضو  تقو  نوچ  ندـش  هلماح  ادـخ  تردـقب  دـیمد  میرم  ناـبیرگ  رد  لـیئربج  هکنآ  زا  سپ  دومرف :  ترـضح  ارچ ؟  درک  ضرع 

اذلف ندیئاز  تدالو و  لحم  هن  تستدابع  لحم  هناخنیا  هک  اریز  وش  نوریب  سدقملا  تیب  زا  هک  دش  یحو  میرمب  سدقملا  تیب  رد  دـیدرگ 
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ندیئاز درد  ار  دسا  تنب  همطاف  مردام  یتقو  اما  دمآ ،  ایندب  یـسیع  هدیکـشخ  يا  هلخن  ياپ  ارحـص  نایم  رد  تفر  نوریب  سدـقملا  تیب  زا 
تعاسنامه نادرگ  ناسآ  نم  رب  ار  ندـیئاز  درد  یهلا  درک  ضرع  هدـیدرگ  کسمتم  هبعک  راجتـسمب  دوب  مارحلادجـسم  طـسو  رد  تفرگ 

 . مدمآ ایندب  هبعک  هناخنامه  رد  نم  ندش و  تیب  لخاد  مردام  دومن  لخادب  توعد  یبیغ  يادن  اب  ار  همطاف  مردام  دش  هتفاکش  هناخ  راوید 

موس لیلد 

نانمشد زا  یکی  تسا .  جاجح  اب  هرح  يوگتفگ  ناتساد  دنکیم  هتشذگ  ءایصوا  هب  تبسن  ار  ع )   ) یلع يرترب  تیلـضفا و  هکیزیچ  نیموس 
رتخد هرح  يزور  تشکیم ،  یهجو  نیرت  تخسب  دیدیم  دید  ار  ع )   ) یلع نایعیش  ناتـسود و  اج  ره  وا  تسا  جاجح  ع )   ) یلع تخـسرس 

یکدـنا زا  سپ  تسین  يداع  يوناب  کی  نیا  هک  تسناد  هاگتـسدب  تبـسن  ییانتعا  یب  دورو و  زرط  زا  دـش  دراو  جاجح  رب  هیدعـس  همیلح 
تـسنیا وت  هدیقع  هک  دنا  هتفگ  نمب  مدوب  وت  رادید  راظتنا  رد  اهتدم  تفگ ،  یلب ؟  تفگ  ییوت ،  هیدعـس  همیلح  رتخد  هرح  دیـسرپ  لمءات 

هتفگ غورد  وتب  تفگ  جاجح  هب  هرح  یهدـیم  حـیجرت  نامثع  رمع و  رکبوبا و  رب  ار  یلع  وت  تسا و  ربمغیپ  باحـصا  لـضفا  ع )   ) یلع هک 
یـسوم و مدآ و  لثم  گرزب  ناربمغیپ  رب  هکلب  مهدیم  حیجرت  باحـصاب  ار  وا  هکنیا  هن  نم  دنا  هتفگ  هک  تساهنیا  زا  شیب  نم  هدـیقع  دـنا 
رد ار  وا  یناد و  باحصا  لضفا  ار  یلع  هک  يدرکن  افتکا  هک  وت  رب  ياو  تفگ  جاجح  مهدیم ،  حیجرت  نامیلس  دواد و  میهاربا و  یـسیع و 
رب نآرق  رد  ار  وا  ادخ  تفگ  هرح  تشک ،  مهاوخ  ارت  يدرواین  یعدم  نیا  رب  یحضاو  لیلد  رگا  يداد  شلیضفت  يدرب و  مان  ءایبنا  فیدر 

ياهتمعن همه  زا  مدآ  اروکـشم  هیعـس  ناک  و  دومرف :  ع )   ) یلع هرابرد  یلو  يوعف  هبر  مدا  یـصعف  دیامرفیم :  هک  اجنآ  هداد  تلیـضف  مدآ 
تشادن و یعنم  یلع  دروخ  مدنگ  زا  مدآ  کلذعم  ةرجـشلا  هذـه  ابرقت  و ال  دومرف :  هک  دوب  عونمم  مدـنگ  زا  اهنت  دربیم و  هدافتـسا  تشهب 
حون و رب  لیـضفت  رب  وت  لیلد  تفگ  هاگنآ  هرج ،  ای  تنـسحا  تفگ  رایتخا  یب  دروخن  مدـنگ  نان  لاحنیا  اب  دوب  لالح  وا  رب  یهلا  معن  همه 

نم نیدـبع  تحت  اتناک  طول  ۀـئرما  حون و  ۀـئرما  اورفک  نیذـلل  الثم  هللا  برـض  دـیامرف :  یم  طول  حون و  هرابرد  یلاـعتقح  تسیچ ؟  طول 
 ( ع  ) بلاــطیبا نـب  یلع  يارب  زا  یلو  ( 10 میرحت -   . ) نیلخادـلا عم  رانلا  الخوا  لـیق  ائیـش و  هللا  نم  اـمهنع  اـنیغی  ملف  اـمه  اـتناخف  اـندابع 

جاجح دوشن ،  یضار  وا  زا  ادخ  دشابن  یضار  یسک  زا  همطاف  رگا  تسادخ  مشخ  وا  مشخ  ادخ و  دونشخ  وا  يدونشخ  هک  تسا  يرـسمه 
میهاربا لاق  ذا  و  دـنکیم :  تیاکح  میهاربا  هتفگ  زا  نآرق  رد  تفگ :  دوب ؟  دـهاوخ  هچ  ربارب  وت  لیـضفت  لیلد  منادـب  وگب  تنـسحا  تفگ 
فـشک ول  دومرف :  نمـشد  تسود و  قیدصتب  ع )   ) یلع یلو  یبلق  نئمطیل  نکلو  یلب  لاق  نم  ؤت  ملوا  لاق  یتوملا  ییحی  فیک  ینرا  بر 
هدومرف لیلدب  تفگ  یهدیم ؟  حیجرت  یسوم  رب  ار  وا  لیلد  هچ  هب  تفگ :  جاجح  هرح .  ای  تنـسحا  تفگ  جاجح  انیقی .  تددزا  ام  ءاطغلا 

ادخ دومن و  ربمغیپ  يادف  ار  دوخ  ناج  دیباوخ و  ربمغیپ  ياج  تیبملا  ۀلیل  ع )   ) یلع بقریت و  افئاخ  اهنم  جرخف  دـیامرفیم ،  هک  اجنآ  ادـخ 
لیضفت رب  تلیلد  تفگ :  سپـس  هرح ،  ای  تنـسحا  تفگ  جاجح  هللا  ةاضرم  ءاغتبا  هسفن  يرتشی  نم  سانلا  نم  دومن و  شـسیدقت  ریدقت و 

يرغ ینع  یحنت  ایند  ای  دـیامرف :  یلع  يدـعب و  نم  دـحال  یغبنیال  اکلم  یل  به  بر  دـیوگ :  نامیلـس  تفگ :  تسیچ ؟  نامیلـس  رب  یلع 
هیواعم رب  ع )   ) نینم ؤملاریما  تداهـش  زا  دعب  تفگ  هک  رارـض  زا  هدش  لقن  هغالبلا  جهن  رد  کیف .  یل  ۀـعجرال  اثالث  کتقلط  دـقف  يریغ 

هداتـسیا و دوخ  زامن  ياج  رد  هک  مدـید  ار  یلع  کـیرات  بش  رد  تاـقوا  یـضعب  رد  تفگ  رارـض  دیـسرپ  ع )   ) یلع لاـح  زا  مدـش  دراو 
ای تفگیم :  درکیم و  هودنا  نزح و  اب  هیرگ  دیچیپ و  یم  دوخ  رب  دشاب  هدیزگ  ار  وا  رام  هک  یسک  لثم  هتفرگ  تسدب  ار  شفیرـش  نساحم 

اهیف ۀـعجرال  اثالث  کتقلط  دـق  کیف  یل  ۀـجاحال  يریغ  يرغ  تاهیه  کنیح  ناحال  تقوشت  یلا  ما  تضرعت  یبا  ینع  کیلا  ایند  اـی  اـیند 
يوسب درگ  رب  ایند  يا  ینعی :  دروملا .  میظع  رفسلادعب و  قیرطلا و  لوط  دازلا و  ۀلق  نم  هآ  ریقح  کلمءا  ریسی و  كرطخ  ریصق و  کشیعف 

نم زا  وت  دارم  رایـسب  هچ  وت  ندیـسر  ماگنه  دابم  کیدزن  يا  هتـشگ  قاتـشم  نم  يوسب  اـی  يا  هدـش  نم  ضرعتم  اـیآ  نم  بناـج  زا  تلها 
لقع رد  يا  هعفد  ینعی  هعفد  هس  رد  مدومن  وت  زا  هقالع  عطق  متفگ و  قالط  ارت  قیقحتب  تسین  یجایتحا  وتب  ارم  هدب  بیرف  ارم  ریغ  تسرود 

يوزرآ تسا و  هاتوک  وت  یناگدنز  سپ  نم  رب  يدش  دب  ؤم  مارح  وت  تسین و  نآ  رد  نم  يارب  زا  یعوجر  سح ،  رد  هعفد  لایخ  رد  هعفد 
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هیرگب عورـش  تاملک  نیا  ندینـش  زا  سپ  هیواعم  لزنم .  یگرزب  رفـس و  يرود  هار و  يزارد  هشوت و  ندوب  كدـنا  زا  هآ  تسا ،  تسپ  وت 
بلطم رـس  رب  میدزگرب  مدرک .  هقالط  هس  ار  وت  دـیامرفیم  هک  درک  لوبق  ار  ایند  تقو  مادـک  ع )   ) یلع یـضترم  دیـس  لوقب  دومن و  ندرک 

میرم ء نب  یـسیع  ای  هللا  لاق  ذا  دیامرفیم :  نآرق  رد  ادخ  تفگ  دوب ؟  لضفا  یـسیع  رب  یلع  لیلد  مادکب  هرح ،  ای  تنـسحا  تفگ :  جاجح 
یف ام  ملعت  دقف  هتلق  تنک  نا  قحب  یل  سیل  ام  لوقا  نا  یل  نوکی  ام  کناحبـس  لاق  هللا  نود  نم  نیهلا  یما  ینوذختا و  سانلل  تلق  تنا و 

هب یلو  تخادـنا  تمایق  زورب  ار  تموکح  تواـضق و  نیا  ( 115 هدـئام -   . ) هب ینترما  ام  الا  مهل  تلق  ام  کسفن  یف  اـم  ملعا  ـال  یـسفن و 
جاجح داد  رفیک  دومرف و  تازاجم  ار  اهنآ  ایند  رد  دندیدرگ  وا  ییادخب  لئاق  دندیورگ  شتـسرپ  دـح  رد  یموق  زین  ع )   ) بلاطیبا نب  یلع 

 . دیشخب هزیاج  داد و  ششخب  ار  وا  هرح  ای  تنسحا  تفگ 

مراهچ لیلد 

یبرقلا ةدوم  باتک  رد  یعفاش  ینادمه  یلعدیـس  ریم  هچنانچ  تسا  ربمغیپ  دوخ  شیامرف  ع )   ) یلع ندوب  نییـصولادیس  رب  لیلد  نیمراهچ 
نیلوالادیسب و یندیا  یلاعت  هللا  نا  كرشبا  یل  لاقف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یناعد  تفگ :  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا 

 . هعبتاف هب  عفتنت  نا  تدرا  ناف  یتنباوفک  هلعجف  یلع  نییصولا  نیرخالا و 

هدوب ءایبنا  عیمج  تآرم  یلع 

 : دومرف ص )   ) ادخ لوسر  هک  نارگید  دنـسم و  رد  لبنح  نبدمحا  هلهابم و  هیآ  لیذ  رد  يزار  رخف  دیوگیم و  بوخ  هچ  دیدحلا  یبا  نبا 
یلا رظنیلف  هتدابع  یف  یـسیع  یلا  هتبیه و  یف  یـسوم  یلا  ۀلخ و  یف  میهاربا  یلا  هئاوقت و  یف  حون  یلا  هملع و  یف  مدا  یلا  رظنی  نا  دارا  نم 
ناف دندومرف :  ادخ  لوسر  هک  دنکیم  لقن  یتدایز  کی  اب  ار  ثیدح  نیا  یبرقلا  ةدوم  رد  یعفاش  ینادمه  یلعدیـس  ریم  بلاطیبا .  نب  یلع 

ار مدآ  دنوادخ  هک  تسنیا  يارب  مدآ  هب  یلع  ملع  هیبشت  هریغ .  دحا  یف  ابهعمجی  مل  هیف و  هللا  اهعمج  ءایبنالا  لاصخ  نم  ۀلصخ  نیعـست  هیف 
تادوجوم همه  زا  لضفا  دیاب  تسا  رتشیب  مدآ  زا  شملع  ع )   ) یلع نوچ  سپ  داد ،  يرترب  تلیـضف و  تادوجوم  ریاس  رب  شلمع  هطـساوب 

مدآ و تیلـضفا  ببـس  ملع  نآ  نوچ  هک  دـمهفیم  مدآ  هب  ع )   ) یلع ملع  رد  هیبشت  زا  یقوذاب  ناـسنا  ره  سپ  دـشاب .  ص )   ) ربمغیپ زا  ریغ 
سپ دـشاب  یـسیع  یـسوم و  دـننام  ماظع  ءایبنا  زا  رترب  لضفا و  مه  ع )   ) یلع دـیدرگ  وا  تفالخ  ماقم  هکئالم و  رب  وا  تیدوجـسم  يرترب 
شاک يدش  نوتس  یب  نوتس  دنلب  هگرخ  نیو  يدش  نوگن  نودرگ و  قدارس  نامزنآ  شاک  دوب .  دهاوخ  رترب  اهنآ  ءایـصوا  زا  یلوا  قیرطب 

همه نایناهج  ناج  يدش  نوگریق  نیمز  يور  هک  هیـس  لیـس  كاخ  نورد  دش  وا  رکیپ  هک  نامزنآ  شاک  هوکب  ات  هوک  زا  يدـمآرب  نامزنآ 
نود نودرگ  نمرخ  قرب  هلعـشکی  تسکـش  یبن  لآ  یتشک  هک  ناـمزنآ  شاـک  تیبلها  زوس  رگج  هآ  ناـمزنآ ز  شاـک  يدـش  نورب  نت  زا 
يور راو  بامیس  رـشح  زورب  يداتفن  رگ  ماقتنا  نیا  نامـسآ  درک  تکرح  نیا  هک  نامزنآ  شاک  يدش  نوخ  يایرد  هقرغ  مامت  ملاع  يدش 

دنروآرد لزلزت  هب  ار  شرع  ناکرا  دنروآرب  ملظت  تسد  وچ  یبن  لآ  يدش  نوچ  رهد  هلماعم  لمع  نیا  اب  يدش  نوکس  یب  نیمز 

نیملاعلاءاسن ةدیس  ارهزلا  ۀمطاف  نبای  کیلع  مالسلا  مهدزاود :  سلجم 

همجرت

نایملاع نانز  هدیس  ارهز  همطاف  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 

مان نیا  هب  هردخمنآ  ندیمان  تلع 
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جاودزا هردخم  نآ  اب  یگلاس  جـنپ  تسیب و  نس  رد  هک  دوب  هلاس  لهچ  هجیدـخ  ترـضح  دومن  رایتخا  ربمغیپ  كرابم  دوجو  هک  ینز  لوا 
دئاع نب  قیتع  رسمه  لوا  هجیدخ  دننادیم .  هرشبم  هریـشع  زا  ار  ننـست  لها  هک  تسا  ریبز  ردپ  ماوع  ینیوبا  رهاوخ  هجیدخ  بانج  دومرف . 
ودینا زا  دعب  دروآ ،  دنه  مانب  يرـسپ  مه  وا  زا  درک و  جاودزا  يدیـساردنم  نب  ۀـلاهوبا  اب  ادـعب  دروآ ،  مان  هیراج  يرتخد  دوب و  یموزخم 

لبق موثلک  ما  هیقر و  بنیز و  مساق و  بانج  هک  دش  رتخد  راهچ  رسپ و  هس  ياراد  مه  ترضحنآ  زا  هک  درک  جاودزا  مرکا  لوسر  اب  رهوش 
مانب مه  رـسپ  دـنزرف  کی  دـندیدرگ و  دـلوتم  تثعب  زا  دـعب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  رهاـط و  بیط و  باـنج  دـندش و  دـلوتم  تثعب  زا 
ارهز همطاف  رگم  دـنتفر  ایند  زا  ربمغیپ  تایح  نامز  رد  اهنآ  مامت  دنتـشادن و  يدالوا  دوخ  ياهنز  ریاس  زا  دنتـشاد و  هیطبق  هیرام  زا  میهاربا 

زا دعب  هک  دشاب  نیا  دندرم  تایح  نامز  رد  ترضحنآ  ياهدالوا  هکنآ  تلع  دیاش  و  تفر .  ایند  زا  ترـضحنآ  تلحر  زا  دعب  لاس  ود  هک 
شکمـشک و همهنیا  دراذـگن و  یقاب  يدالوا  همطاف  زج  ربمغیپ  هکنآ  اب  دـتفین  ترـضحنآ  ياهدالوا  هب  تفـالخ  عوضوم  ترـضحنآ  توف 

یناثلا يدامج  متسیب  رد  مالسلااهیلع  همطاف  دلوت  دشیم ! ؟  هچ  تشاذگیم  یقاب  ددعتم  ياهدالوا  رگا  دش ،  داجیا  تفالخ  رما  رد  فالتخا 
دنتفگ رگید  یعمج  دنداهن .  مان  همطاف  ار  هردخم  نیا  اذل  تشاد  مان  همطاف  هجیدخ  ردام  نوچ  هدوب و  همظعم  هکم  رد  تثعب  مراهچ  لاس 

دوب مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ردام  دسا  تنب  همطاف  اب  بهو  تنب  هنمآ  شردام  تلحر  زا  سپ  تلاسر  ترـضح  تناضح  تلافک و  نوچ 
اهنابز رـس  رب  دورن و  نیب  زا  دسا  تنب  همطاف  مسا  هک  داهن  شدـنزرف  يور  ار ،  مسا  نیا  اذـل  درکیم ،  باطخ  ردام  ار  وا  لوسر  ترـضح  و 

زا لیئربج  هک  هدمآ  جارعم  ثیدح  رد  هک  دنکیم  تیاور  ع )   ) قداص ترضح  زا  یفریـص  ریدس  زا  رابخالا  یناعم  رد  قودص  یلو  دشاب . 
تسیچ رون  نیا  لیئربج  يا  دومرف  درک  هدهاشم  يرون  تفاکش  ارنآ  نوچ  داد  لوسر  ترضح  كرابم  تسدب  هدیچ  یبیس  یتشهب  تخرد 

نآ رب  تدـالو  زا  لـبق  ار  ماـن  نیا  ادـخ  هک  دوشیم  موـلعم  تیاور  نیا  زا  ۀـمطاف .  ضرـالا  یف  ةروـصنم و  ءامـسلا  یف  یه  درک :  ضرع   ؟
نیا هکنیا  زا  لبق  هچ  رگا  تخاس .  يراج  ترـضحنآ  نابزب  ار  همطاف  مسا  دش و  لزان  ربمغیپ  رب  یکلم  دـلوت  زا  دـعب  اذـل  هداهن و  هردـخم 

ریبز و تنب  همطاف  دـسا و  تنب  همطاف  هجیدـخ و  ردام  همطاف  دـننام  دـنا  هدوب  مالـسا  رد  يرگید  ياه  همطاف  دوش  هدـیمان  همطاـف  هردـخم 
دایدزا ثعاب  دشاب  همطاف  مانب  يرتخد  هک  هناخ  ره  رد  دوب و  ربمغیپ  رتخد  دـش  هدـیمان  همطاف  هکینز  لوا  مالـسا  رد  یلو  هزمح  تنب  همطاف 

ترخافم و ماقم  رد  دـنیآ  نوریب  ربق  زا  نوچ  دـشاب  همطاـف  اـهنآ  ماـن  هک  یـصاخشا  تماـیق  يادرف  دوب و  دـهاوخ  تگرب  راـثکا  تمحر و 
نانز ریاس  رب  مه  ار  ام  تسا  تلیـضف  اـم  رب  ار  ارهز  همطاـف  هک  روطناـمه  سپ  میتسه  ربمغیپ  رتخد  همطاـف  ماـنمه  اـم  هک  دـنیآرب  تاـهابم 
رطاف ای  یلع  قحب  یلاع  ای  دمحم  قحب  دیمح  ای  مدآ :  ياعد  هدیـسر  رابخا  دـشابیم و  ام  يارب  یتیزم  مسا  تهج  زا  دوب و  دـهاوخ  تلیـضف 

 . همطاف قحب 

همطاف ینعم 

دنـشاب و هدرک  ادج  ادج و  ریـش  زا  هک  دنیوگ  ار  یلفط  میرک  نزو  رب  میطف  دـیوگ :  نیرحبلا  عمجم  رد  تسا و  مطف  زا  قتـشم  همطاف  ظفل 
نوکت مث  ةرامالا  یلع  نوصرحتـس  دندومرف :  لوسر  ترـضح  هعطق .  لبحلا :  مطف  دیوگ :  دجنملا  رد  دـشاب .  هدیـسر  تیاهنب  يو  عاضر 

ینامیـشپ سوسفا و  نآ  تبقاع  هکنآ  اب  دنوشیم  صیرح  ینارمکح  رد  مدرم  ینعی  ۀـمطافلا .  تبـسئس  ۀعـضرملا و  تمعف  ۀـمادن  ةرـسح و 
نیا رد  دیاش  دوب .  دهاوخ  تقـشم  تمحز و  رد  هدش  هتفرگ  ریـش  زا  هکنآ  تسا و  تحار  شیاسآ و  رد  يریـش  لفط  تقو  نآ  سپ  تسا 
مطف هللا و  ۀعاط  یف  هبابـش  مدـم  نم  یتما  ریطخ  دومرف :  رگید  ثیدـح  رد  زین  و  دراد .  ینعم  هدـش  هتفرگ  ریـش  زا  هک  تسا  همطاف  تیاور 

ادج ار  دوخ  ایند  تاذل  زا  دیامن و  فرـص  ادخ  تعاط  رد  ار  دوخ  یناوج  هک  تسا  یـسک  نم  تما  نیرتهب  ینعی  ایندـلا  تاذـل  نم  هتاذـل 
زا یکی  همطاف  هب  هردخم  نآ  هیمـست  هجو  هک  تسنیا  دوشیم  هدافتـسا  رابخا  زا  هچنآ  هدمآ و  ندـش  ادـج  ینعمب  مطف  ربخ  نیا  رد  دـیامن . 

راونالاراحب رد  نیقداص  ربخ  دافم  هچنانچ  ابسح  انید و  الضف و  اهنامز  ءاسن  نع  اهعاطقنال  دنتفگ  همطاف  ار  وا  لوا :  هجو  تسا .  ریز  هوجو 
مامت نایم  رد  هک  تشاد  ار  یگرزب  لامک  یکدوک  رد  دوب و  اراد  ار  هینالقع  لئاضف  هیناسفن و  هیلاع  تاماقم  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  تسا . 

اروشاع ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 94 

http://www.ghaemiyeh.com


نیلسرملا ءایبنالا و  عیمج  نم  فرشا  اهنا  دومرف :  شا  هرابرد  هکلب  دناوخ ،  نیملاع  ءاسن  هدیس  ار  وا  شردپ  اذل  تشادن ،  دوجو  ایند  نانز 
 . دسرن هیاپنادب  نارگید  تسد  هک  دیـسر  يا  هجردب  یگدـنز  تفارـش  رد  دوب و  رترب  شردـپ  زا  ریغ  اهنیا  همه  زا  نییبنلا .  متاخ  اهیبا  ادـع 

دمحم ناـسل  هب  قلطناـف  کـلم  یلاـعت  هللا  یحوا  ۀـمطاف  تدـلو  اـمل  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  ع )   ) رقاـب ترـضح  زا  لـلع  رد  مود :  هجو 
قاثیملاب ثمطلا  نع  ملعلاب و  یلاعت  كرابت و  هللا  اهمطف  دقل  هللاو  ع )   ) لاق ثمطلا  نع  کتمطف  ملعلاب و  کتمطف  ینا  لاق  ۀمطاف  اهاماسف 

نیاب ملع  هب  همطاف  ماطف  مود -  دومن .  يراج  ربمغیپ  نابز  رب  ار  همطاف  مسا  یکلم  لوا -  تسا :  هدـش  رکذ  بلطم  راهچ  ثیدـح  نیا  رد  . 
ندیرب ای  مدرک و  ادج  لهج  زا  ملع  ببـس  هب  ارت  هکنآ  ای  يدش  نارگید  زا  زاین  یب  ات  مداد  ریـش  ملع  هب  ارت  ینعی  ملعلاب  کتمطف  هک  ینعم 

ماما مالک  مراهچ -  دنیب .  یمن  ضیح  نوخ  رگید  نانز  لثم  همطاف  هک  تسا  ینعمنیاب  ثمط  زا  ماطف  موس -  دوب .  ملعب  نورقم  ریـش  زا  وت 
هک تسنآ  تهجب  رقاب  ماما  ندروخ  مسق  هداد و  ص )   ) لوسر ترـضح  لوق  زا  ربخ  قاثیم  همیمـض  اب  ندروخ  مسق  هب  هک  تسا  ع )   ) رقاـب

 . تسا هدومرف  نایب  ار  تقیقح  نیع  هکلب  دنکیم  هغلابم  ارهز  شردام  هرابرد  رقاب  ماما  دننکن  نامگ  نارگید 

مالسلاامهیلع همطاف  ملع 

زا مهاوخیم  مدرک  ضرع  مدش ؟  بایفرش  قداص  ماما  تمدخ  تفگ :  هک  نومـضم  نیاب  دنکیم  لقن  ریـصبلاوبا  زا  يربخ  یفاک  رد  ینیلک 
ره الاح  دومرف  دوبن  یسک  دید  ار  اجنآ  هتشادرب  ترضح  دوب  اجنآ  يا  هدرپ  دونشب  ار  ام  مالک  هک  تسه  یسک  اجنیا  ایآ  منک  یلاوئس  امش 

دومرف میلعت  یلع  هب  ملع  زا  یباب  ادخ  لوسر  هک  دننکیم  وگتفگ  مه  اب  امش  نایعیش  مدرگ  تنابرق  متفگ  نک ،  لاوئس  دیـسر  ترطاخب  هچ 
 . دـش هدوشگ  باـب  رازه  یباـب  ره  زا  هک  تخومآ  یلع  هب  ملع  زا  باـب  رازه  ربـمغیپ  دومرف  ترـضح  دـش ،  هدوـشگ  باـب  رازه  نآ  زا  هک 

سپ تسین ،  يرگید  یملع  هبترم  چـیه  هبترم  ینعم و  نیا  زا  رتالاب  هک  ینعمنیاـب  تسا  يا  هدـمع  لـمع  نیا  تفگ  هدرک  بجعت  ریـصبوبا 
لآ ام  دزن  دومرف  ترضح  دعب  ینکیم  لایخ  وت  هک  هدمع  ردقنآ  هن  یلو  دوب  يا  هدمع  ملع  نآ  هک  دومرف  دعب  دندرک  رکف  يردق  ترضح 
هک تسیراموط  دومرف  تسیچ ؟  هعماج  مدرگ  تنابرق  تفگ  ریـصبوبا  تسیچ ،  هعماج  هک  دـننادیم  هچ  اـم  ناـفلاخم  تسا  هعماـج  دـمحم 

هکیئاهزیچ مامت  مارح و  لـالح و  ماـمت  تسا  هتـشون  یلع  هدومرف و  ع )   ) یلع هب  ترـضحنآ  هک  ادـخ  لوسر  عارذ  هب  تسا ،  عارذ  داـتفه 
دومرف هدرـشف  ار  ریـصبابا  تسد  ترـضح  سپ  تسنآ ،  رد  دروآ  دراو  يرگید  ندب  رد  هکیـشارخ  رد  توافت  یتح  دنجاتحم ،  اهنآب  مدرم 

هدرک نامگ  وت  هک  اهردقنآ  هن  یلو  دشابیم  هدمع  دومرف  ترـضح  تسا  هدمع  ملع  نیا  مسق  ادخب  تفگ  ریـصبابا  هتـشون  ار  مه  نیا  یتح 
هک دیئامرفب  مدرک  ضرع  تسیچ ؟  رفج  دننادیم  هچ  مدرم  یلو  تسا  رفج  ام  دزن  دومرف  دعب  دندومرف  لمءات  ترـضح  یتعاس  اددـجم  يا 

تبث و نآ  رد  نونک  ات  دـنا  هدرم  لیئارـسا  ینب  زا  هکیئاـملع  ءایـصوا و  ءاـیبنا و  ماـمت  ملع  هک  تسوپ  زا  تسا  یفرظ  دومرف  تسیچ ؟  رفج 
نیا یلب  کلذب ،  سیل  ملعل و  هنا  دومرف  ترـضح  تسا ،  یمهم  ملع  نیا  ملعلاوه ،  اذه  نا  تفگ :  بجعت  يور  زا  ریـصنوبا  تسا ،  طبض 

همطاـف و فحـصمل  اندـنع  نا  و  دـنتفگ :  دـعب  دـندومرف  لـمءات  يردـق  ترـضح  سپ  يدوـمن .  روـصت  وـت  هک  روـطنآ  هن  یلو  تسا  ملع 
فحـصم مدرک  ضرع  تسیچ  همطاف  فحـصم  هک  دننادیم  هچ  مدرم  دشابیم  همطاف  فحـصم  ام  دزن  رد  ۀـمطاف .  فحـصم  ام  مهیردـیام 

ادـخب تسنآرق و  نیا  ربارب  هس  فحـصم  نآ  دـحاو  فرح  مکنارق  نم  هیف  ام  هللا  تآرم و  ثلث  ادـه  مکنارق  لثم  دومرف :  تسیچ ؟  همطاف 
نیا هدوـمرف و  میلعت  ارهز  همطاـف  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یموـلع  هکلب  دـشاب  نآرق  تاررکم  هک  تسین  نآ  رد  مـه  نآرق  زا  فرحکی  مـسق 

نم دومرف  ربمغیپ  هک  دـنکیم  تیاور  ع )   ) ارهز ترـضح  زا  نویع  رد  موس :  هجو  تسه .  ام  دزن  تمایق  زور  ات  هعماـج  رفج و  فحـصم و 
اهتیمـس هللا  لوسر  لاق  هک :  تسنیا  تیاور  ترابع  هدومرف و  ادج  شتآ  زا  ار  وا  ناتـسود  وا و  دنوادخ  هکنآ  يارب  مدیمان  همطاف  ار  همطاف 

دنکیم و عمج  رشحم  يارحص  زا  ار  دوخ  ناتسود  همطاف  تمایق  يادرف  هک  تسا  ربخ  رد  رانلا .  نع  اهبحا  نم  مطف  اهمطف و  هللا  نال  ۀمطاف 
ترضح ریسفت  زا  راونالاراحب  مشش  دلج  رد  یسلجم  موحرم  درادیم .  رب  دهدیم و  زیمت  هنادریغ  زا  ار  هناد  هک  یغرم  دننام  دربیم  تشهب  هب 

ار یسیع  ترضح  یسوم و  ترضح  میهاربا و  ترضح  حون و  ترضح  هزجعم  هکم  نیکرـشم  لهجوبا  شیرق و  هک  دنکیم  لقن  يرکـسع 
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ترضحنآ سپ  ناشیا  رئاخذ  رئارـس و  زا  ندادربخ  هرگ و  نتخیوآ  شتآ و  ندش  درـس  نافوط و  زا  دندش  راتـساوخ  مرکا  لوسر  بانج  زا 
يارحصب هک  دومرف  رما  دنتساوخیم  ار  شتآ  ندش  درس  میهاربا ،  ترضح  هزجعم  هک  مود  هتـسدب  دومرف :  میـسقت  هتـسد  راهچ  هب  ار  رافک 

 ، تشاد دوخ  اـب  ار  رگید  یعمج  لـهجوبا و  و  دـیامن .  ناـشیا  زا  باذـع  فشک  دوش و  رهاـظ  ینز  دـننیبب  اـت  هتخورفا  یـشتآ  دـنور  هکم 
نوچ هک  دنتشاد  هضرع  یشابیم و  نیملاعلا  بر  لوسر  هک  میهدیم  وت  تلاسرب  تداهش  ام  دندرک  ضرع  دندمآ و  مود  هتـسد  نآ  ههاگنآ 
ياه هلعـش  دیدرگ و  قشنم  مه  نیمز  دمآ و  دورف  ام  رب  شتآ  ياه  هرمج  دش و  هتفاکـش  نامـسآ  ینامز  كدـنا  رد  میتفر  هکم  يارحـصب 
بابک ام  ياهتـشوگ  دوب  کیدزن  ترارح  تدـش  زا  دـش و  شتآ  زا  ولمم  نامـسآ  هک  دوب  داـیز  يوحنب  شتآ  دـمآ و  نوریب  نآ  زا  شتآ 

ام ياهتسد  هکیوحنب  دوب  هتخیوآ  ام  بناجب  ارنآ  فرطکی  تشاد و  رـس  رب  هعنقم  هک  دش  رهاظ  ینز  نیمز  نامـسآ و  نیب  رد  هراگنا  دوش ، 
ره سپ  دـینزب  گنچ  نز  نیا  هعنقم  ياه  هشیر  زا  یـضعب  هب  دـیهاوخیم  تاجن  رگا  هک  دومن  ادـن  نامـسآ  زا  يدانم  هاگنآ  دیـسریم  نآ  هب 
ره هاگنآ  دناسرن و  یتیذا  امب  شتآ  نآ  دـش و  دـنلب  نامـسآ  فرطب  هکنآ  ات  میدرکن  اهر  هدز و  گنچ  وا  ياه  هشیر  زا  يا  هشیرب  زا  کی 

تنا کنع و  لدـعم  کنید و ال  نع  صیحمال  میئوگیم :  میروآیم و  نامیا  امـشب  ام  کنیا  تشاذـگ .  نامدوخ  ياه  هناخب  ار  اـم  زا  کـی 
دـسح و رب  دینـش و  یم  ار  تالمج  نیا  مامت  لـهجوبا  کـلاعفا .  یف  میکح  کـلوق و  یف  قداـص  هللا  دـعب  دـمتعا  هیلا و  ءاـجل  نم  لـضفا 

نوچ دوب  نانز  هدیـس  نم  رتخد  نآ  دومرف  مینادیمن ؟  دندرک  ضرع  دوب ؟  هک  نزنآ  دینادیم  دومرف  تلاسر  ترـضح  سپ  دوزفایم  شدانع 
هشیرب تسوا  تسود  هک  ره  دینز  گنچ  شرداچ  ياه  هشیرب  همطاف  ناتسود  يا  هک  دسر  ادن  دور  تشهب  هب  هردخم  نآ  دوش  تمایق  زور 

رازه یمائف  ره  هک  دـنیآرد  تشهب  هب  هتفای  تاجن  هطـساو  نیدـب  مائف  رازه  رد  مائف  رازه  رد  ماـئف  رازه  دزیوآ  رداـچ  نآ  ياـه  هشیر  زا  يا 
هک تسا  یـصاخشا  دودـح  نیا  دوشیم :  نینچ  نآ  برـضلضاح  سپ  تسا  نویلیم  کـی  یماـئف  ره  ینعی  ینعی 2 1000  دـشاب ،  رفن  رازه 

نانآ وفع  راتـساوخ  تیدحا  هاگرد  زا  دنک و  تعافـش  همطاف  دوخ  هکیدارفا  نآ  دادعت  یلو  دـنبای  یم  تاجن  همطاف  رداچ  هشیرکی  طسوت 
 . دناد ادخ  تسرادقم  هچ  دوش 

تسا همطاف  تسدب  تمایق  رد  تعافش  ءاول 

رتاوتم رابخا  تایآ و  تسا  رـشحم  هصرع  قلطم  هعیفـش  دـش و  دـهاوخ  هداد  ارهز  همطاف  تسدـب  تعافـش  ءاول  تماـیق  زور  هکنیا  هراـبرد 
ناوید لوا  تمایق  زور  هک  دراد  رگید  ياج  دـنهدیم  همطاف  تسدـب  ار  دـمحا  ءاول  تمایق  زور  هک  یتیاور  رد  تسا .  هدـش  دراو  يرثاکتم 
تلئس ةدوملا  اذا  و  هیآ :  ریسفت  رد  هک  تسا  هینامعن  راونا  رد  تسوا .  نانمشد  زا  همطاف  ماقتنا  باسح  ناوید  دوشیم  هدوشگ  هکیتابـساحم 
دوشیم هداد  ارهز  همطاف  تسدب  تعافش  ءاول  تمایق  زور  هک  دسیونیم  قودص  خیش  تسا .  هدش  طقس  نسحم  لتق  ماقتنا  تلتق ،  بنذ  ياب 

دنک تعافش  ربق ،  لاوئس  جارعم  دنک  راکنا  ار  هلئسم  هک  یسک  تسین  ام  زا  دیامرفیم  هک  اجنآ  رد  دنک  تعافش  شناتـسود  يرارذ و  زا  ات 
رد دومرف :  ربمغیپ  هک  دنکیم  لقن  جارعم  ثیداحا  رد  یـسلجم  همالع  تسا .  هدوب  تما  تعافـش  یلع  هب  همطاف  جاودزا  دقع  طیارـش  زا  و 

همطاـف صوصخم  دـنتفگ  تسیک ؟  زا  خاـک  نیا  مدیـسرپ  دـننکیم ،  نآ  زا  یناوارف  فصو  هک  مدـید  تشهب  رد  عیفر  یخاـک  جارعم  بش 
رذابا زا  یلصفم  ثیدح  رد  عیارـشلا  للع  رد  دیامرفیم .  لالجا  لوزن  خاک  نیا  هب  ناتـسود  تعافـش  زا  سپ  هک  تسا  ص )   ) دمحم رتخد 

لیذ رد  دسیونیم  بوشآ  رهش  نبا  دشابیم .  ع )   ) ارهز همطاف  يارب  ماقم  نیرتالاب  نیا  تسا و  منهج  تشهب و  میـسق  همطاف  هک  دنکیم  لقن 
اب دربیم و  تشهب  هب  ار  دوخ  ناتـسود  دنتـسه و  وا  اب  هیروح  رازه  داتفه  دتـسیا و  یم  تشهب  باب  رد  همطاف  هک  هدـش  دراو  یتا  له  هروس 
 . تسا مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  درفب  رصحنم  نز  همطاف  مه  اجنآ  دریگ و  يوام  میعن  تشهب  رد  ات  ددرگیم  دراو  تشهب  هب  تعافـش  ءاول 

دومرف شترضح  هک  دنکیم  تیاور  ع )   ) قداص ترضح  زا  راحب  رد  هک  تسنیا  همطاف  هب  هردخم  نآ  هیمست  هجو  نیمراهچ  مراهچ :  هجو 
ریـسفت ینادیم  ایآ  دومرف  ینعی  ثمطلا .  نع  تمطف  اهنال  ۀمطاف  تیمـساهنا  لاقی  رـشلا و  نع  تمطف  لاق  ۀمطاف  ریـسفت  یـش  يا  يردـتا  : 

نانز ریاس  لثم  مه  یگنانز  تداع  دش و  هدیرب  اهیدب  رـش و  زا  هکنآ  تلعب  دـش  همطاف  دومرف  دـیهد  ربخ  نمب  مدرک  ضرع  تسیچ  همطاف 
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 . تشادن

رش ریخ و  ینعم 

اهیدب رش و  زا  همطاف  هنوگچ  میئوگب  دعب  میمهفب و  ار  رش  ینعم  لوا  دیاب  ام  هدش  رورش  زا  ارهز  همطاف  ماطف  رکذ  فیرـش  ثیدحنیا  نوچ 
لطاب قح و  ای  باوص و  اطخ و  رگید  ترابعب  ای  رـش و  ریخ و  دب و  کین و  ناونع  يرـشب  لامعا  لاعفا و  تسا .  ضحم  ریخ  دـش و  هدـیرب 
لافطا یتح  تسا  لومعم  لوادـتم و  مدرم  فلتخم  تاقبط  رد  تسیراج و  ینامز  ره  رد  کچوک  گرزب و  لاـمعا  ماـمت  رب  مکحنیا  دراد 

هاوفا هنـسلارب و  هک  رـش  ریخ و  دب و  کین و  ینعم  دیاب  نیاربانب  دنیامنیم ،  فصتم  يدب  یکین و  هب  ار  یلامعا  تاکرح و  دوخ  ياهیزاب  رد 
هدیجنـس نآ  اب  فلتخم  تاجرد  رـش و  ریخ و  حـبق و  نسح و  ثیح  زا  لاعفا  لامعا و  هک  تشاد  تسد  رد  ینازیم  تسناد و  تسا  يراـج 
هدـهاشم ملاع  نیا  ردام  هکیتادوجوم  مامت  دـیوگ :  تاراشا  باتک  رد  سیئرلا  خیـش  رـش .  ای  تسا  ریخ  لمع  نـالف  هک  ددرگ  مولعم  دوش 

موس تلاح  ضحم ،  ریخ  مود  تلاح  دشاب ،  ضحم  رـش  هکنآ  لوا  تلاح  تسین ،  جراخ  لاح  جنپ  زا  میجنـس  یم  دوخ  لقع  هب  مینکیم و 
سپ دشاب ،  يواسم  شرش  ریخ و  هکنآ  مجنپ  تلاح  دیامن ،  هبلغ  شریخ  رب  وا  رش  هکنآ  مراهچ  تلاح  دشاب ،  هتشاد  هبلغ  شرش  رب  وا  ریخ 

هتـشاد هبلغ  شریخ  رب  شرـش  ای  ضحم  رـش  هکیدوجوم  نآ  اما  دـنکیمن .  روصت  ار  يرگید  زیچ  تروص  جـنپ  نیا  زا  ریغ  یناسنا  ره  لـقع 
رب شریخ  ای  ضحم  هچنآ  اما  هدرکن و  قلخ  ادخ  ار  يزیچ  نینچ  درادن و  دوجو  رد  يرثا  دشاب  يواسم  مه  اب  شرـش  ریخ و  هکنآ  دـشاب و 

بوخ گرزب  دنمـشناد  نیا  بلطم  هکنیا  يارب  تسا .  هدـش  هداهن  نیا  رب  ملاع  تادوجوم  ءانب  هکلب  تسا ،  داـیز  دـشاب  هتـشاد  هبلغ  شرش 
ءاملا نم  و  دیامرفیم :  نآ  هرابرد  ادـخ  هک  بآ  ای  دـننکیم و  هدافتـسا  نآ  زا  ملاع  تادوجوم  مامت  هک  باتفآ  مینزیم ،  یلاثم  ددرگ  مولعم 

ار یناسنا  اقیرفا  يارحـص  نازوس  باتفآ  رگا  سپ  دراد ،  هبلغ  ناشرـش  رب  اهنآ  ریخ  هک  دنتـسه  یتادوجوم  اهنیا  لاـثما  یح و  یـش ء  لـک 
دش و قرغ  ایرد  رد  تسشن و  یتشک  رد  یسک  رگا  ای  تسا و  دب  رش و  باتفآ  تفگ  دوش  یمن  دوش  وا  كاله  ثعاب  هکلب  هدرک  تحاران 

تفگ ناوتیمن  دـندنام  راوآ  ریز  اهنآ  درک و  بارخ  ار  افعـض  ءارقف و  ياه  هناخ  ندـیراب  عقوم  رد  رگا  ناراب  ای  دـندش و  كاله  یعمج  ای 
باتفآ و ریثک  عفانم  لباقم  رد  لیلق  ياهررـض  نیا  اریز  هدروآ  مهارف  ار  یعمج  تکاله  یگراچیب و  تابجوم  اریز  تسا  دـب  رـش و  ناراـب 
زا یتامدص  مینیب و  یم  هشپ  سگم و  صوصخلاب  تارشح  زا  يرایسب  ياهتیذا  ایند  رد  ام  رگید :  لاثم  تسا .  زیچان  رایـسب  ناراب  ای  ایرد و 

يذوم تاناویح  نیا  هدـیاف  میئوگب  هک  دـنکیم  راداو  ار  ام  اـهیتحاران  نیا  دوشیم و  اـم  هجوتم  برقع  راـم و  دـننام  يذوم  تاـناویح  هیحاـن 
راک يذوم  تاناویح  نیا  زا  مادک  ره  هک  دنا  هدرک  تباث  سانش  هرـشح  املع  هکنآ  لاح  دنرادن و  يرگید  هجیتن  ررـض  زج  اهنیا  تسیچ ؟ 
ياج اذـل  ددرگیم و  ناسنا  تکاله  هب  رجنم  هک  دوشیم  داجیا  ناسنا  يارب  یـضارما  دنـشابن  اهنآ  رگا  دـنهدیم و  ماـجنا  رـشب  يارب  یگرزب 
دشاب دایز  سگم  یشورف  هچراپ  هزاغم  ای  یشورفرطع و  هزاغم  هک  هدشن  هدید  نونک  ات  تسا ،  تافاثک  لحم  رد  يذوم  تارـشح  سگم و 

نیا هک  تسا  لیلد  نیمه  دـید و  دـیاب  هداـتفا  رادرم  هک  یئاـج  اـی  هبورکاـخ  نتخیر  لـحم  اـی  یباـصق  ناـکد  رد  ار  تاـناویح  نیا  هشیمه 
رد امش  رگا  ای  دنک .  یناگدنز  یملاس  طیحم  رد  دناوتب  ناسنا  ات  دنربیم  نیب  زا  ار  تافاثک  دننک و  یم  هیفـصت  ناسنا  يارب  ار  اوه  تاناویح 

نیا یعافد  تلآ  اریز  تسین  رـش  تقیقح  رد  دـیتسه  نازیرگ  دیـسرتیم و  نآ  زا  امـش  تسناسنا و  تیذا  ثعاب  هک  دـینیب  یم  برقع  راـم و 
ششین ای  نادند  هک  تسا  هدنـشک  یتقو  تاناویح  نیا  مسا  اذل  دنک و  عافد  دوخ  زا  هبرح  نیا  هلیـسوب  دیاب  رطخ  عقوم  رد  هک  تسا  ناویح 

دوشن و حرج  اب  فداصم  رگا  سپ  دـهد ،  ياج  لـحمنآ  رد  ار  دوخ  رهز  هدرک و  حورجم  ارنآ  درب و  ورف  ناویح  اـی  ناـسنا  تشوگ  رد  ار 
کچوک رد  اذل  تسناویح و  نیا  یعافد  تلآ  رهز  هک  تسا  لیلد  دوخ  نیا  درادن .  ناسنا  يارب  يا  همدص  ددرگ  هدعم  دراو  اذـغ  هلیـسوب 

زا روبع  عقوم  رد  مه  ناسنا  نتـشادرب  گنفت  دـیاب  دـشاب  دـب  ناویح  نیا  رد  یعافد  تلآ  نیا  دـشاب  انب  رگا  سپ  تسه  مه  اـهنآ  گرزب  و 
رد ام  هچنآ  سپ  دـشکب .  ریت  اب  ار  ناویح  نآ  دوخ  ناج  ظفح  يارب  دـنک و  هلمح  واب  یناویح  تسنکمم  اریز  دـشاب ،  دـب  لگنج  نابایخ و 

تخرد ياـپ  نوچ  هک  دوشیم  ثعاـب  میـشابیم  نازیرگ  نآ  زا  هک  ینفعتم  نیگرـس  نیمه  تسا  ضحم  ریخ  مینک  یم  روصت  رـش  ملاـع  نیا 
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لیوحت امشب  ار  وب  شوخ  یقزار  سای و  لگ  دوش  هتخیر  لگ  هتوب  ياپ  نوچ  دهد و  لیوحت  امشب  ار  وبشوخ  نیریش و  هویمنآ  دوش  هتخیر 
تـسا ریخ  دـشابن  مه  عبط  میالم  هچ  رگا  تسا  دـیفم  ناسنا  يارب  هچنآ  هک  مینک  ینعم  مسق  نیا  دـیاب  ار  رـش  ریخ و  هملک  نیاربانب  دـهد . 
دـشاب تیناسنا  ماقم  ررـض  بجوم  هچنآ  تسا و  ریخ  دراد  عفن  ناسنا  يارب  نوچ  یلو  تسا  رجزنم  نآ  زا  ناسنا  عبط  هک  خـلت  ياود  دـننام 

ام يایند  میدرک  هک  ریبعت  نیاربانب  سپ  یـصاعم ،  ریاس  ندروخ و  مدرم  لام  ندرک و  انز  دننام  تسا  رـش  دـشاب  مه  عبط  اب  میالم  هچ  رگا 
رورـش زا  ار  مدرم  عبط  هک  هدوب  نیا  يارب  ءایبنا  تثعب  تسا و  اهنآ  عبط  میالم  نوچ  دنرـش  بلاط  مدرم  رتشیب  تسا و  رـش  ریخ و  اب  هتخیمآ 
یضعب دندش و  تقو  ناملسم  ضحم و  ریخ  هتفریذپ  ار  ناربمغیپ  همانرب  نیا  دارفا  زا  یضعب  یهتنم  دنیامن ،  تاریخ  هجوتم  هدرک  فرـصنم 

ریاس نایفـسوبا و  لهجوبا و  ادـخ  هک  تفگ  دوش  یمن  سپ  دـندش ،  ضحم  رـش  هتفرگ  ار  یناسفن  ياوه  لابند  هتفرن  ءایبنا  فرح  راـب  ریز 
 ، دش نایفسوبا  هدرک  لابند  ار  یناوهـش  تالیامت  یکی  هدرک ،  ضحم  ریخ  ار  دادقم  رذوبا و  ناملـس و  ای  هدیرفآ و  ضحم  رـش  ار  نیقفانم 

ماقم ارنآ  هک  دنا  هتشاد  يرتالاب  ماقم  ءایصوا  ءایبنا و  اما  تسملاع  مدرم  هرابرد  نیا  دش ،  ناملس  درک و  هزرابم  توهـش  سفن و  اب  يرگید 
ناسنا يارب  تسا و  هکئالم  ماقمنیا  اریز  دننکب  هانگ  دنتـسناوت  یمن  ءایبنا  هک  تسنآ  هن  تمـصع  ماقم  دوشن  هابتـشا  زاب  دـنتفگ و  تمـصع 

مه یکدوک  رد  هکلب  دوشیم  ناشیا  ندرک  هانگ  زا  عنام  يوق  ینامیا  هوق  نآ  یهتنم  دـننکب  هانگ  ام  دـننام  دـنناوتیم  ناربمغیپ  تسین  یلـضف 
 : دومرفیم واب  ع )   ) قداص ماما  هکنآ  سپ  دنیوگیم .  تمـصع  ماقم  ارنیا  دننکیمن  مه  ار  هانگ  رکف  هکنآ  رتالاب  دنوش و  یمن  هانگ  بکترم 

هتشاد و هردخمنآ  هک  تسا  تمصع  ماقم  نامه  اهیدب  زا  همطاف  ندش  عطق  ندیرب و  رشلا .  نع  تمطف  لاق  ۀمطاف  ریسفت  یش ء  يا  يردتا 
سپ تشاد  تمصع  ماقم  مه  مالسلااهیلع  همطاف  تشاد ،  تمـصع  ماقم  مه  میرم  دیوگب  یـسک  رگا  تسا ،  ریهطت  هیآ  ینعم  نیا  رب  لیلد 

ریهطت هیآ :  نوچ  تسمولعم  ارهز  تمـصع  ماقم  یلو  هدرکن  مولعم  نآرق  رد  ار  میرم  تمـصع  ماقم  دنوادخ  میئوگ  تسیچ ؟  ودـنیا  قرف 
مالـسلا مهیلع  نینـسح  یلع و  ربمغیپ و  اب  دـنوادخ  هک  هدوب  دـنلب  ارهز  تمـصع  ماقم  يردـقب  دوشیم  مولعم  دـش ،  لزاـن  نت  جـنپ  هراـبرد 

نیا زا  رتهب  بلطم  ات  مینک  یم  تبحـص  هردـخم  نیا  تمـصع  ماقم  رد  رگید ،  ياـج  رد  دـشاب  بساـنم  رگا  هلاءاـشنا  دـیامرفیم ،  شرکذ 
 . دوش حضاو 

ارهز ینعم 

رایسب بقل  نیا  هب  ار  ناشدوخ  ردام  نیرهاط  همئا  تارایز  رابخا و  بتک  رد  تسا و  مالـسلااهیلع  ارهز  هردخم  نیا  روهـشم  باقلا  زا  یکی 
هک تسنآ  تهجب  دـنا  هدـیمان  هرهز  مانب  ار  اه  هراتـس  زا  یکی  هجولا و  ۀقرـشملا  ةءارملا  ارهزلا  دـنیوگیم :  تغل  بتک  رد  دـنا .  هدرک  رکذ 

 . تسا رگید  ياه  هراتس  زا  شیب  وا  ییانشور  تینارون و  نیمزب و  کیدزن 

بقل نیاب  هردخمنآ  ندیمان  تلع 

نوچ دومرف :  دـندیمان ،  ارهز  ار  همطاـف  ارچ  هک  دـندرک  لا  ؤس  ع )   ) قداـص ماـما  زا  هک  دـنکیم  لـقن  رباـج  زا  عیارـشلا  لـلع  رد  قودـص 
ار هکئالم  ياهمـشچ  يو  رون  هکیروطب  داد  ییانـشور  ار  نیمز  نامـسآ و  لـها  رون  نآ  زا  درک ،  قلخ  دوخ  تمظع  رون  زا  ار  وا  دـنوادخ 

رون زا  تسیرون  نیا  دیسر  اذه  تسا ؟  رون  هچ  نیا  راگدرورپ  دندرک  ضرع  دندرک ،  هدجس  ار  ادخ  دنداتفا و  ور  هب  یگمه  و ،  دناشوپ ، 
نآ مروآـیم و  نوریب  مدوخ  ناربمغیپ  زا  يربمغیپ  بلـص  زا  ار  وا  مدرک و  قلخ  ار  وا  مدوخ  تمظع  زا  مدومن و  نکاـس  نامـسآ  رد  هک  نم 

ارناشیا دنبای و  تیاده  نم  قحب  دنیامن و  مایق  نم  رما  هب  هک  مروایم  نوریب  ار  همئا  رون  نیا  زا  مهدیم و  لیـضفت  ناربمغیپ  همه  رب  ار  ربمغیپ 
هدافتسا نآ  زا  رشب  دسریم و  نیمزب  ناگراتـس  هام و  دیـشروخ و  زا  هک  تسا  ییانـشور  زا  ترابع  رون  مهدیم .  رارق  نیمز  رد  مدوخ  ءافلخ 

ار همطاف  ادخ  هک  دیمهف  دیاب  لاح  دوشیم  قالطا  دیآیم  تسدب  رگید  ماسجا  ریاس  شتآ و  زا  هک  ییانـشور  رب  رون  ظفل  نینچمه  دـنکیم و 
هزنم ادخ  دشاب .  ترارح  ياراد  هک  تسا  ییانـشور  رون و  ياراد  ماسجا  نیا  دـننام  مه  ادـخ  ایآ  هچ ؟  ینعی  هدومرف  قلخ  دوخ  رون  زا  هک 
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رون ادخ  هک  تسا  نیا  اهنآ  نیرتهب  هک  دـنا  هدومن  یتانایب  ضرالا  تاومـسلا و  رون  هللا  هیآ :  ینعم  رد  نیرـسفم  نانخـس .  هنوگنیا  زا  تسا 
ار تداعس  هار  وا  تیاده  رون  هب  دنوش و  يدتهم  ناگدنب  وا  تیاده  هب  تسا و  نیمز  نامسآ و  لها  يامنهار  ینعی  تسا  نیمز  اهنامسآ و 

دنک ادیپ  ار  هار  ات  دراد  جایتحا  ییانـشور  هب  نابایب  نایم  رد  کیرات  بش  رد  دلبان  ناسنا  هکنانچ  دننک  يرود  تلالـض  هار  زا  هدرک و  ادیپ 
نیا دی  ؤم  و  دنهد .  زیمت  تواقش  هار  زا  ار  تداعـس  هار  ات  دندنمزاین  وا  قیفوت  فاطلا  یهلا و  تیاده  رون  هب  ایند  نیا  رد  نیفلکم  نینچمه 

تاومـسلا و رون  هللا  هفیرـش  هیآ  ینعم  هک  مدیـسرپ  ع )   ) اضر ترـضح  زا  تفگ  هک  لالب  نب  سابع  زا  یفاک  رد  ینیلک  تیاور  تسا  لوق 
زا نومـضم  نیاب  مه  يرگید  تایاور  دشابیم و  نیمز  لها  هدننک  تیاده  تاومـس و  لها  هدـننک  تیادـه  ادـخ  دومرف :  تسیچ ؟  ضرالا 

ءایبنا و هلیسوب  دوخ  ناگدنب  ندرک  تیاده  ینعی  ادخ  ندوب  رون  هک  دنکیم  نشور  الماک  تیاور  نیا  سپ  تسا ،  هدیـسر  راهطا  تیب  لها 
زا سپ  دنا .  هدومرف  لیوءات  ربمغیپ  كرابم  دوجو  هب  ار  ةوکشمک  هرون  لثم  تایاور  رد  اذل  دندوب و  رصع  رد  هک  ییاملع  ناشیا و  ءایصوا 

رون ءاشنم  ادخ  هک  روطنامه  هک  نایب  نیاب  ددرگیم  نشور  مه  ادخ  رون  زا  همطاف  رون  تقلخ  ینعم  دـش  مولعم  ادـخ  ندوب  رون  ینعم  هکنآ 
لها همطاـف  هطـساو  هب  ینعی  داد ،  نامـسآ  نیمز و  لـها  هب  ییانـشور  همطاـف  داد و  رارق  همطاـف  ار  تیادـه  روـن  نیا  رهظم  تـسا  تیادـه 
لقع دومرف  قلخ  تادرجم  زا  ار  ادخ  هکیزیچ  لوا  دومرف  هعامس  هب  ع )   ) قداص ماما  هک  تسا  یفاک  رد  دندش .  تیاده  نیمز  اهنامـسآ و 

مشچ و هلزنمب  تقیقح  رد  دـنیب  یم  ار  ءایـشا  قیاـقح  دوـشیم و  هداد  دـب  بوـخ و  زیمت  لـقع  هطـساوب  نوـچ  شدوـخ .  روـن  زا  مهنآ  دوـب 
رون مدوخ  نم  نوچ  ینعی  مدرک  قلخ  مدوخ  رون  زا  مه  ارنیا  دومرف  دنوادخ  دـنکیم  بوخ  ياهراک  يوسب  تیادـه  هک  تسناسنا  يامنهار 

دیامرفیم رون  هب  یفرعم  نآرق  رد  ار  شدوخ  دنوادخ  هکنیا  دـش  مولعم  سپ  دـشاب .  مدرم  يداه  ات  مدرک  قلخ  مه  ار  لقع  متـسه  تیادـه 
هک يراوید  رد  تسا  يا  هنزور  لثم  دشاب  تیاده  هک  یلاعتقح  رون  لثم  ةوکشمک  هرون  لثم  تسا  اهنامـسآ  نیمز و  لها  يداه  ادخ  ینعی 

غارچ نآ  هک  ۀـجاجز  یف  حابـصملا  دـنا  هتخورفا  یغارچ  حابـصم  اهیف  هچقاط  نآ  رد  هک  يا  هچقاط  دـننام  درادـن  هار  جراـخب  نآ  تیاـهن 
غارچ رون  نآ  زا  عناـم  دراد  هک  تیفافـش  نآ  هطـساوب  یلو  هتفرگ  ار  غارچ  فارطا  هچ  رگا  روـلب  هشیـش و  زا  تسیلیدـنق  رد  هدـش  هتخورفا 

يا هراتس  دننام  تفاطل  افـص و  تیاغ  زا  رولب  هشیـش و  نآ  يرد  بکوک  اهناک  ۀجاجزلا  دزادنایم  ییانـشور  فارطاب  رون  نآ  هکلب  دوشیمن 
رایسب هک  تسا  یتخرد  نغور  زا  هدش  هتخورفا  حابصم  غارچ و  نیا  ینعی  ۀکرابم  ةرجـش  نم  دقوی  دشاب  یگدنـشخرد  لامک  رد  هک  تسا 

نیا هک  تسنیا  همه  زا  رتهب  هک  هدش  هلمجنیا  يارب  يرایـسب  یناعم  ۀیبرغال  ۀیقرـشال و  دشاب  نوتیز  هک  ۀنوتیز  تسا  هدنهد  عفن  تکرب و  اب 
تیاغ زا  تخرد  نآ  نغور  تسا  کیدزن  یـضی ء  اهتنیز  داکی  دـشاب  ملاع  برغ  قرـش و  رد  هک  تسین  اـیند  ياـهتخرد  زا  نوتیز  تخرد 

نآ یگدنشخرد  افص و  ینعی  دشاب  هدیسرن  یشتآ  نآب  هچ  رگا  اران  هسسمت  ملول  دوش و  هتخیر  غارچ  رد  هکنآ  زا  لبق  دهد  ینـشور  ولالت 
ینشور يور  هدوزفا  ینشور  کی  رون  یلع  رون  دوش  نشور  دور  غارچ  رد  رگا  دشخب و  ییانـشور  شتآ  نودب  هک  تسیا  هزادنا  هب  نغور 
تیاغب رون  نآ  تساراونا  عماج  هک  ةوکـشم  رد  هدـش و  ۀـجاجز  تفاطل  غارچ و  رون  اب  تسدـمه  تیز  ییانـشور  ینعی  دوب  دـهاوخ  رگید 

ره ینعی  دیامرفیم  تیاده  دشاب  قیفوت  تیاده و  هک  دوخ  رون  هب  دهاوخب  ار  هک  ره  یلاعتقح  ءاشی  نم  هرونل  هللا  يدهی  هتخادـنا  ییانـشور 
رون هک  دننکیم  ینعم  ار  رون  شدوخ  هیآ  زا  هلمج  نیا  دیامرف  تمحرم  وا  هب  ار  رون  یلاعتقح  دـنک  ادـیپ  تقایل  دورب و  رون  نیا  لابند  سک 
میلع یـش ء  لکب  هللا  سانلل و  لاثمالا  هللا  برـضی  و  میدرک .  ینعم  تیاده  ینعمب  ار  تاومـسلا  رون  هللا  ام  مه  البق  تسا و  تیاده  ینعمب 

دوصقم دیبایرد و  دوز  ار  بلطم  هکنآ  ات  دنکیم  نایب  امش  يارب  تاسوسحم  تروصب  ار  تالوقم  ینعی  دنزیم  امش  يارب  ییاهلاثم  یلاعتقح 
ود هصاخ و  قرط  زا  ثیدـح  هدزناـپ  دوخ  مارملا  ۀـیاغ  باـتک  رد  ینیرحب  مشاهدیـس  تسا .  اـناد  يزیچ  ره  رب  ادـخ  ددرگ و  ادـیوه  دوز 

یفاک رد  ینیلک  زا  هلمجنم  دنـشابیم .  نیمز  رد  یهلا  تیاده  اهنآ  تسا  راهطا  تیبلها  هرابرد  هیآ  نیا  هک  هدرک  لقن  هماع  قرط  زا  ثیدح 
ةوکـشم دومرف :  ةوکـشمک  هرون  ضرالا  تاومـسلا و  رون  هللا  هیآ  رد  ع )   ) قداص ترـضح  هک  دـنکیم  لقن  ینادـمه  لهـس  نب  حـلاص  زا 

هک روطنامه  ینعی  تسا .  مالسلا  هیلع  نیسح  ۀجاجز  یف  حابصملا  مالسلا ،  هیلع  نسح  ترـضح  حابـصم  اهیف  تسا ،  مالـسلااهیلع  همطاف 
تسا نیسح  بلص  زا  تماما  ینعی  هتفرگ  ار  نسح  فارطا  دندوب  ماما  هک  شدنزرف  هن  نیـسح و  تماما  رون  هتفرگ  ار  غارچ  فارطا  لیدنق 
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ۀنوتیز ۀـکرابم  ةرجـش  نم  دـقوی  دـشابیم  ملاع  ناـنز  ناـیم  رد  هدنـشخرد  بکوک  وا  هک  تسا  ع )   ) همطاـف يرد  بکاوک  اـهناک  نسح  هن 
زا ینعی  ددرگ  رشتنم  ملع  نآ  زا  هک  شاب  دوز  ینعی  یضی  اهتنیز  داکی  ینارصن  هن  تسا  يدوهی  هن  ینعی  ۀیبرغال  ۀیقرشال و  تسا ،  میهاربا 

همئا يوسب  دـهاوخب  ار  هک  ره  یلاعت  يادـخ  ینعی  ءاـشی  نم  هرونب  هللا  يدـهی  یماـما  زا  دـعب  یماـما  ینعی  رون  راـن  هسـسمت  ملول  همطاـف و 
همطاف هک  دـش  مولعم  تیاور  هیآ و  زا  سپ  تسا ،  هدـش  لقن  بقانم  باتک  رد  یعفاش  یلزاـغم  نبا  زا  ثیدـح  نیا  ریظن  دـنکیم .  تیادـه 
تـسا نآ  زا  دعب  هیآ  هدش  لزان  تیبلها  هرابرد  رون  هیآ  هکنیا  رب  لیلد  و  دراد .  رون  دوخ  زا  هراتـس  نآ  هک  تسا  يرد  بکوک  دـننام  ارهز 
سابع نبا  دنـشابیم .  تیبلها  تویب  هک  هدـش  دراو  نیقیرف  تاـیاور  رد  اریز  همـسا  هیف  رکذـی  عفرت و  نءا  هللا  نذا  تویب  یف  دـیامرفیم :  هک 

ءایبنا و دومرف  دنمادک ؟  تویب  نآ  هللا  لوسر  هب  متفگ  نم  دناوخ  ار  هللا  نذءا  تویب  یف  هیآ  یـسک  مدوب  ادـخ  لوسر  دجـسم  رد  دـیوگیم 
تویب یف  هیآ  ادخ  لوسر  يزور  هک  دنا  هدرک  لقن  سنا  زا  هماع  دومرف .  هراشا  ارهز  همطاف  دوخ  رتخد  هناخ  بناجب  دوخ  كرابم  تسدـب 

ای درک  ضرع  يرگید  ءایبنا  ياه  هناخ  دومرف  دـنمادک  اه  هناخ  نآ  هلا  لوسر  ای  درک  ضرع  تساـخرب  ياـج  زا  يدرم  دـناوخ  ار  هللا  نذءا 
 . تسا اهنآ  نیرتهب  یلب  دومرف  تسا ،  اه  هناخ  نآ  زا  همطاف  یلع و  هناخ  هلا  لوسر 

نیملاعلاءاسن ةدیس  مهدزیس :  سلجم 

همدقم

یلع نوماوق  لاجرلا  هکرابم  هیآ  هطـساوب  هکلب  هداد ،  حیجرت  نز  رب  ار  درم  ایند  یناگدـنز  رد  یتاهج  لئالدـب و  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 
هجو ود  زا  دنراد  نانز  رب  بلغت  طلست و  هبترم  نادرم  ینعی  داد  رارق  نز  رب  بلاغ  یلاو و  ار  درم  ضعب ،  یلع  مهـضعب  هللا  لضف  امب  ءاسنلا 

تیالو و تماما و  توبن و  صاصتخا  هب  ریبدـت و  نسح  لامک  ندـب و  توقب  نانز  رب  ار  نادرم  هداد  لیـضفت  ادـخ  هکنآ  تهج  زا  لوا -  : 
نز هید  هک  هید  تسا و  درم  ود  قباطم  نز  راهچ  هک  تداهـش  دربیم و  درم  فصن  نز  هک  ثراو  داـهج  یمالـسا و  ریاعـش  دودـح و  هماـقا 
هن دشاب  درم  سنج  زا  دیاب  هک  یـضاق  دیلقت و  عجرم  دوش و  تعامج  ماما  درم  يارب  درادن  قح  نز  هک  تعامج  ماما  دشابیم و  درم  فصن 

هقفن نانزب  دوخ  لام  زا  نادرم  هکنآ  هطـساوب  مهلاوما  اوقفنا  امب  و  مود -  دشاب .  مه  درم  زا  رترب  شملع  رد  هملاع و  یلیخ  نز  هچ  رگا  نز 
 . دنهدیم رهم  هوسک و  و 

نز درم و  یمسج  ياهتوافت  رد  ملع  رظن 

یگدیسر زا  سپ  ندرک  هبساحم  نیا  هتبلا  دنا  هتفای  درم  زا  رتمک  مرگ  تسیود  یلا  دص  ار  نز  زغم  دنا و  هدرک  باسح  مامت  تقد  اب  زورما 
هدومن نیعم  مرگ  ار 1200  نز  زغم  طسوتم  دح  مرگ و  ار 1361  درم  زغم  طسوتم  دـح  هک  هدوب  ییاپورا  درم  نز و  زغم  رازه  هدزای  ندرک 

 . دنا

هجمج رد  يا  هتکن 

 ، تسا رتکچوک  درم  همجمج  زا  دودح 15  رد  نز  هجمج  ینعی  تستوافتم ،  دـنیازغم و  تبـسن  هب  نز  درم و  همجمج  هک  تسمولعم  هتبلا 
ددرگیم و رتشیب  درم  همجمج  تعسو  دوشیم  رتنوزفا  رشب  رد  تیندم  ملع و  ردق  ره  دندقتعم  نف  نادنمشناد  هکنآ  فیطل  زومرم و  هتکن  اما 

مجح نف  نادنمـشناد  قیقحت  قبط  دـسیونیم  برع  مالـسا و  ندـمت  باتک  رد  يوسنارف  نوبولواتـسوگ  اذـل  تسا و  لزنت  هب  ور  نز  رد  اـما 
 . دشابیم سکعرب  الماک  هیضق  درم  رد  رتمک و  میدق  ندمتمریغ  نانز  مجح  زا  زورما  نانز  همجمج 

نانز هسمخ  ساوح 
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توافتم رگیدـکیب  تبـسن  یـصوصخم  هساح  هب  جایتحا  بسح  رب  فلتخم  قطاـنم  اـه و  هراـق  مدرم  هچرگ  اهتـسیژولویزیف  تاـقیقحت  قبط 
سح ار  هویم  يوب  يرود  تفاسم  زا  هماش  سح  اب  نالیـس  اکالام و  هریزج  هبـش  نیب  ریازج  نینکاـس  ینعی  نامادـنآ  یلاـها  ـالثم  دنتـسه ، 

اج همه  رد  اما  تسا  قطانم  ریاس  زا  رتیوق  اهنآ  هرـصاب  هوق  اعون  دنتـسه  یبرغ  ناتـسلوغم  رد  ییاتلآ  لیابق  زا  هک  كوملاک  مدرم  دننکیم و 
تمدـخ يا  همان  نم  تفگ  هک  دـنکیم  لـقن  نانـس  نب  دـمحم  زا  عیارـشلا  لـلع  رد  قودـص  دـنراد .  يرتمک  بیـصن  ساوح  نیا  زا  ناـنز 

هوق هک  اریز  دـندومرف  ترـضح  مدرک  لاوئـس  لاله  تیاور  قالط و  رد  نز  تداهـش  ندـشن  لوبق  تلع  زا  متـشون و  ع )   ) اـضر ترـضح 
رد یلو  تسا  مهب  کیدزن  يدودح  ات  فلتخم  قطانم  رد  هک  هسمال  هوق  یتح  دنتسه .  طرفم  يرادبناج  تاساسحا و  رد  فیعض و  ییانیب 

هبرجت زین  هدام  رن و  تاناویح  رد  فالتخا  نیا  دننک و  كرد  رتمک  ار  نامیاز  تخس  درد  دنناوتیم  هک  تسا  هوق  نیمه  فعـض  تلعب  نانز 
 . تسا هدش 

درم نز و  ضبن  نابرض 

هبرض نایئاپورا 72  نایم  رد  طسوتم  دح  هدمآ  لمعب  هکیئاهشجنس  ام  ضبن  نابرض  رد  اذل  تسا و  درم  بلق  زا  رتمک  مرگ  تصش  نز  بلق 
رد یلو  هدش  يریگ  هزادنا  هقیقد  ره  رد  هبرـض  اکیرما 76  ياهودنه  نیب  هقیقد و  ره  رد  هبرـض  ینوزاتآ 74  ياههایـس  نیب  هقیقد و  ره  رد 

هبرض ات 14  نیب 10  هقیقد  ره  رد  فالتخا  نیا  تسا و  رتشیب  درم  هب  تبسن  وا  ياوق  فعض  تلعب  نز  ضبن  نابرض  تعرس  ناهج  هطقن  ره 
هبرض هدام 20  واگ  رد  رن و  ریـش  زا  رتشیب  هبرـض  هدام 7  ریـش  رد  الثم  تسا .  رتعیرـس  ضبن  تابرـض  زین  هدام  تاناویح  رد  هکناـنچ  تسا 

 . دشابیم رن  زا  رتشیب 

درم نز و  سفنت 

للم هک  اهزیگریگ  ناـیم  رد  ات 20 و  اـیهثرئوف 16  رد  یلا 20 و  الوـمعم 8  هقیقد  کـی  ره  رد  ناریا  رد  هدـش ،  یتاـعلاطم  زین  سفنت  يارب 
زاهج فعـض  قیـض و  تلعب  سفنت  رد  دننکیم .  سفنت  هقیقد  کی  رد  راب  ات 18  اپورا 14  رد  الومعم 19 و  دنتـسه  نینچ  یبرغ  یلامش و 

دنازوسیم و نبرک  مرگ  تعاس 11  ره  رد  درم  زین  تسا و  نز  زا  شیب  رتیل  مین  هزادنا  هب  درم  یـسفنت  زاهج  رد  اوه  شیاجنگ  اریز  یـسفنت 
سفن رتعیرـس  نز  دـنازوس ،  یمن  رتـشیب  مرگ  تعاـس 7  ره  رد  نز  هکیتروـص  رد  دوـشیم ،  شا  هیر  دراو  يرتـشیب  نژیـسکا  ببـس  نیمهب 

 . دوشیم شبیصن  نژیسکا  ظاحل  زا  يرتمک  هجیتن  تعرس  نیا  اب  هچ  رگا  دشکیم 

درم نز و  تماق 

نز هب  صاصتخا  تسا و  دوهشم  الماک  تدالو  ماگنه  زا  توافت  نیا  تسا و  رتهاتوک  درم  تماق  زا  رتم  یتناس  طسوتم 12  روطب  نز  تماق 
نیمه هب  یـشحو  لیابق  نایم  رد  تسا  ینامـسج  ياوق  نامتخاس  یعیبط و  نیناوق  يور  نوچ  فـالتخا  نیا  هکلب  درادـن  مه  ندـمتم  درم  و 

 . دوشیم هدید  تبسن 

درم نز و  نزو 

نزو ینعی  تسا ،  مرگولیک  جـنپ  اج  همه  رد  اهنآ  نز  توافت و  تبـسن  لدـعم  تسمولعم و  دـلوت  زاغآ  نامه  زا  درم  نز و  فـالتخا  نزو 
زا رتکبس  رتکچوک و  الومعم  نز  يدنب  ناوختـسا  نینچمه  تسا و  مرگولیک  نز 42  طسوتم  نزو  مرگولیک و  طسوتم 47  روطب  درم  ندب 

تسا و درم  زا  رتفیرظ  رتفیعض و  نز  هچیهام  تالضع و  زین  و  تسا .  نز  ناوختسا  زا  رتمکحم  درم  ناوختسا  تسا و  درم  يدنب  ناوختـسا 
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نینچمه تسا و  رتدنک  درم  زا  شتاکرح  رترغال و  نز  مادنا  تهج  نیمهب  دشابیم و  درم  زا  رتمک  ثلث  کی  هزادنا  هب  نز  تالـضع  مجح 
اب بیکرت  تهج  زا  مه  نزو و  گـنر و  ظاـحل  زا  نز  نوخ  زین  تسا و  بعکم  رتمیتناـس  درم 1600  هیر  مـجح  یلو  نز 1300  هیر  مجح 

رادـقم تسا و  رتـشیب  درم  نوخ  رد  دیفـس  ياـهلوبلگ  تسا و  درم  نوخ  زا  رتکبـس  رتـگنر و  مک  نز  نوـخ  ینعی  دراد  تواـفت  درم  نوـخ 
ياهتیلاعف هک  تسا  ملسم  نیا  تسا .  رتمک  نز  نوخ  رد  غرم  مخت  هدیفـس  نیموبلآ ،  یتزا و  داوم  نوخ و  نیگنر  ینهآ  هدام  نیبولگومه 

دراد و یگتخیمآ  مهب  رمرم  گنس  اب  همـسجم  کی  لکـش  دننام  مسج  اب  ناج  دراد  یگتـسب  ندب  یکیژولویزیف  ياهتیلاعف  اب  اققحم  یناور 
رظن رد  ار  نز  درم و  سنج  یناور  يوضع و  تافالتخا  دـیاب  تیبرت  میلعت و  نیـصصختم  دـیوگیم  هتخانـشان  دوجوم  ناسنا  باـتک  رد  اذـل 
نایم هکنیا  رد  دسیونیم :  نز  قوقح  باتک  رد  تسا .  تیمها  لامک  زئاح  ندمت  هدـنیآ  يانب  رد  یـساسا  هتکن  نیاب  هجوت  دنـشاب و  هتـشاد 

 ، دراد مات  یگتسب  تبـسن و  يژولویزیف  ياهتیلاعف  اب  یناور  ياهتیلاعف  تسا و  رارقرب  یقیقد  بسانت  یگتـسبمه و  یلک  روطب  مسج  حور و 
قالخا تایحور و  رییغت  رد  يروف  ریثءات  نانچنآ  تسا  ینامـسج  لمع  کی  هک  قباـس  ياهارـس  هجاوخ  ندرک  هتخا  ـالثم  تسین  يدـیدرت 
ندروآ نوریب  زین  دوـشیم و  هداد  یلک  تارییغت  زین  ناــنآ  هرــشب  ادــص و  رد  یتـح  دوـب و  سوـسحم  ــالماک  هـک  تـشاد  اــهنآ  یگنادرم 

یگلـصوح و مک  قلخ  ءوس  راکفا  شیوشت  لالتخا و  دـحیب ،  یگدرـسفا  هک  دـهدیم  یلک  تارییغت  نانآ  تاـیحور  رد  ناـنز  ياهنادـمخت 
 . درمش نآ  راثآ  زا  ناوتیم  ارنآ  لاثما 

درم نز و  فطاوع  لقعت و  يورین 

هاوخ دزاسیم .  هدامآ  یگدنز  روما  رد  يرتراد  هنماد  هزرابم  تدهاجم و  يارب  ار  وا  درم  یغامد  تردق  يوق و  باصعا  ینامسج و  يورین 
داصتقا و نوئش  تموکح و  تاماظن  سیسءات  هار  رد  ای  دیص  هیهت  يارب  لگنج  ناگدنرد  ربارب  رد  ای  دشاب  گنج  ياهنادیم  رد  هزرابم  نیا 

لیدـبت لوحت و  شوختـسد  ابلاغ  ناکدوک  دـننام  یفطاع  تاـعوضوم  رد  یلو  شدـنزرف .  نز و  دوخ و  تشیعم  اذـغ و  لیـصحت  يارب  اـی 
 ، درادن تابث  رارقتـسا و  مسج  يورین  ای  رکف  هب  جاتحم  ياهراک  رد  تسا و  دنمورین  رایـسب  یفطاع  تاعوضوم  رد  نز  سکع  رب  دوشیم ، 

نیا هریغ و  یطایخ و  لزنم و  ریبدـت  يزاسلگ و  لافطا و  یتسرپرـس  يراتـسرپ و  دـننام  دـشاب ،  میالم  وا  هنانز  فطاوع  اب  هکیئاهراک  رگم 
تمکح تحلـصم و  قبط  فالتخا  نیا  هکلب  تسین  نز  زا  مارتحا  بلـس  تراقح و  رب  لیلد  هدـش  لئاق  نادرم  يارب  دـنوادخ  هک  یلیـضفت 

کی رگا  سپ  يده ،  مث  هقلخ  یـش  لک  یطعا  يذـلاانبر  تسا .  هتـسناد  مزال  رـشب  عون  لماکت  یقرت و  يارب  هک  تسا  یمیکح  هدـننیرفآ 
مولع لئاسم  رد  دـیابن  قالخا  ملع  دنمـشناد  کـی  اـی  دـنک و  حرط  ار  یناـمتخاس  هشقن  ناـمتخاس  سدـنهم  کـی  نوچ  دـناوت  یمن  حارج 

نارگید یصصخت  ياه  هتـشر  رد  دنک و  رظن  راهظا  دوخ  هتـشر  رد  دراد  قح  یـصصختم  ره  هصالخ  دنک و  رظن  راهظا  داصتقا  یـسایس و 
فیاظو هلـسلس  کی  درم  نز و  يارب  نیاربانب  دـنکیمن .  دراو  يا  همطل  وا  ماقمب  دـناسریمن و  ار  وا  تراقح  یکچوک و  نیا  دـنکن  تلاخد 

نیورپ لوقب  دشاب و  هتشاد  مدقت  قح  نز  رب  درم  روما  زا  یضعب  رد  هچ  رگا  تسا  هدش  نییعت  اهنآ  یحور  یمـسج و  نامتخاس  قبط  ینیعم 
شا یتشک  دـنمدرخ و  تسادـخان  وچ  ناـب  یتشک  تسیرگید  نآ  یتشک و  تسیکی  تسیچ  یناد  میکح  يا  درم  نز و  هفیظو  یماـصتعا : 

ادـخان هن  دـنراد ،  يا  هناگادـج  هفیظو  تیعقوم و  کی  ره  ادـخان  یتشک و  هک  تسا  یهیدـب  نافوط  هطرو  جاوما  كاب ز  هچ  رگد  مکحم 
رد دوش  انب  رگا  سپ  دنهد  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  دـیاب  مادـک  ره  لاح  نیع  رد  یلو  ادـخان ،  راک  یتشک  هن  دـنکب و  ار  یتشک  راک  دـناوتیم 

دهاوخ الب  نافوط  راتفرگ  نآ  نانیـشنرس  یگدـنز و  یتشک  هک  تسیزورنآ  دـننک  تلاخد  رگیدـکی  فیاظو  رد  درم  نز و  یعامتجا  روما 
ساوح بلق و  زغم و  دـننام  تقلخ  هاگتـسد  ثیح  زا  نز  هک  دـش  مولعم  اـم  راـتفگ  زا  مر  لازغ  زا  دوب و  شوـخ  هلمح  ریـش  زا  سپ  دـش ، 

هک دـنا  هدـش  ادـیپ  ایند  رد  یگرزب  ياهنز  لاح  نیع  رد  دراد .  ییاهتوافت  درم  اب  رگید  ياهزیچ  ریاـس  دادعتـسا و  مهف و  لـقع و  هسمخ و 
هلضاف و رایسب  هک  تسا  یسلجم  یقتدمحم  الم  رتخد  مگیب  هنمآ  همرکم  هردخم  اهنآ  زا  یکی  دنشابیم ،  ملاع  نانز  يدنلبرس  رخف و  ثعاب 
رد هک  منک  جـیوزت  يدرمب  ار  امـش  هک  مدرک  هدارا  نم  تفگ  شرتخدـب  دـمآ و  هناخب  یقتدـمحم  الم  يزور  تسا .  هدوب  یقتم  هملاـع و 
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الم باـنج  تـسین ،  درم  بـیع  رقف  درک  ضرع  هردـخم  تسامـش ،  نذا  هـب  فوـقوم  نـیا  تـسا و  حالـص  لـضف و  ياـهتنم  رقف و  تیاـغ 
حلاصدمحم الم  بانج  دـش  فافز  بش  نوچ  دومن ،  جـیوزت  یفاک  لوصا  حراش  یناردـنزام  حـلاصدمحم  الم  هب  ار  هردـخم  یقتدـمحم 

لوغـشم دروآ و  ياجب  ار  یهلا  رکـش  دمح و  قاطا  هشوگب  دـید  ار  هردـخم  لامج  تشادرب و  هردـخم  تروص  زا  عقرب  دـش و  قاتا  لخاد 
تفتلم تشاد  هک  یتسارفب  مگیب  هنمآ  هردخم  دنک ،  لح  ارنآ  تسناوتن  درک  رکف  ردق  ره  دش  لکـشم  وا  رب  يا  هلئـسم  اقافتا  دش ،  هعلاطم 
هعلاطم لحم  دراذـگ  تشون و  دومن و  لح  یبوخ  لاـمک  رد  ار  هلئـسم  هردـخمنآ  تفر  سیردـت  تهجب  حـلاصدمحم  ـالم  هک  یتقو  دـش 

يور رب  هدـش و  لح  یبوخ  لامک  رد  وا  هتـشذگ  بش  لاکـشا  دـید  تسـشن  هعلاطم  تهجب  حـلاصدمحم  ـالم  دـش  بش  نوچ  شرهوش ، 
الم تاقوا  زا  يرایـسب  رد  دش و  تدابع  لوغـشم  حبـص  ات  تمعن  نیا  هنارکـش  هب  تسا ،  مگیب  هنمآ  راک  هک  تسناد  هدـش ،  هتـشون  ذـغاک 

هک تسا  لوا  دیهش  رتخد  همطاف  هردخم  هلمج  زا  و  دادیم .  باوج  وا  درکیم و  لا  ؤس  هردخمنیا  زا  ار  دوخ  یملع  تالاکـشا  حلاصدمحم 
ار وا  رایـسب  دومرفیم و  عاجرا  وا  هب  ماکحا  لیاسم و  نتفرگ  دای  رد  ارنانز  شردپ  دش و  هدهتجم  ات  دناوخ  سرد  شراوگرزب  ردپ  تمدـخ 

تقلخ ثیح  زا  مه  یمـسج و  تقلخ  ثیح  زا  مه  هکیئاـهنز  زا  یکی  داد .  هزاـجا  هب  دیهـش  داتـسا  هک  دیـسر  يا  هجردـب  دوـمرفیم  حدـم 
 ، تشادن یگنانز  تداع  مالـسلا  هیلع  همطاف  یمـسج  تقلخ  تهج  زا  اما  تسا .  ربمغیپ  رتخد  همطاف  دراد  قرف  ملاع  ياهنز  مامتاب  یحور 

ملعلاب و کتمطف  ینا  لاق  مث  ۀمطاف  اهامـسف  دمحم  ناسل  هب  قلطناف  کلم  یلا  یلاعت  هللا  یحوءا  ۀـمطاف  تدـلو  امل  دومرف :  ع )   ) رقاب ماما 
هک تسنآ  ثیدـح  نیا  رد  مهم  هتکن  قاثیملاب .  ثمطلا  نع  ملعلاب و  یلاعت  كرابت و  هللا  اهمطف  دـقل  هللاو  ع )   ) لاق ثمطلا .  نع  کتمطف 

ضیح نوخ  هاگتـسد  هچ  رگا  میدـیرفآ  هزیکاپ  كاپ و  دـننیب  یم  نانز  هک  هثالث  ءامد  زا  همطاف  يا  ارت  ام  ثمطلا  نع  کتمطف  دـیامرفیم : 
نوخ هکنآ  اب  مالـسلااهیلع  همطاف  یلو  دوش  یمن  هلماح  رگید  دـتفیب  یگنانز  تداع  زا  نوچ  تسین و  وا  يارب  مه  یگلماـح  دـشابن  نز  رد 
تسا هدوب  وناب  نآ  يارب  هزجعم  کی  نیا  سپ  درکیم  يربارب  اهیفام  ایند و  اب  اهنآ  مادک  ره  هک  داد  هعماج  لیوحت  هچپ  جنپ  دیدیمن  ضیح 

.

تسا ءاسن  هدیس  همطاف 

میرم هراـبرد  دـنوادخ  هچ  تسا  هدوب  مه  میرم  زا  رتـالاب  رترب و  هکلب  هتـشاد  قرف  رگید  ناـنز  اـب  مه  یحور  تقلخ  تهج  زا  ع )   ) همطاـف
نیا رب  هنیرق  هدوب ،  شدوخ  نامز  رد  طقف  ملاـع  ناـنز  رب  میرم  يرترب  زا  دارم  نیملاـعلاءاسن  یلع  كرهط  کیفطـصا و  هللا  نا  دـیامرفیم : 

 ، نیملاعلا یلع  مکتلـضف  ینا  مکیلع و  تمعنا  یتلا  یتمعن  اورکذا  لیئارـسا  ینب  ای  دـیامرفیم :  هک  تسا  لیئارـسا  ینب  هکراـبم  هیآ  یعدـم 
هک تسا  ینامز  ات  لیئارـسا  ینب  تیلـضفا  هکلب  هدادـن  حـیجرت  وا  تما  ام و  ربمغیپ  ناـمز  نینم  ؤم  رب  ار  لیئارـسا  ینب  زگره  هک  تسیهیدـب 

متاخ ربمغیپ  نامز  رد  نینچمه  دنرواین و  یسیع  هب  نامیا  دیاب  دشاب  لیئارسا  ینب  يارب  یتیلضفا  یسیع  نامز  رد  رگا  دشاب ،  هدماین  یـسیع 
هدوب دوخ  نامز  نانز  گرزب  میرم  سپ  تسا ،  لطاب  لقن  لقع و  لیلدب  نیا  دنوش و  ءانثتـسا  ربمغیپ  نیاب  ندروآ  نامیا  زا  دیاب  دوهی  تلم 
اهیلع ملـسیف  اهبارحم  یف  موقتل  اهنآ  نیرخالا و  نیلوالا و  نم  نیملاـعلاءاسن  ةدیـس  ۀـمطاف  دومرف :  شا  همطاـف  هراـبرد  ربمغیپ  یلو  تسا . 

 . نیملاعلاءاسن یلع  كرهط  کیفطصا و  هللا  نا  ۀمطاف  ای  نولوقیف  میرم  ۀکئالملا  هب  تدانامب  اهن  داین و  نیبرقملا و  نم  کلم  فلا  نوعبس 
لزان يو  رب  نامـسآ  زا  هکئالم  هکنآ  يارب  دـندیمان  هثدـحم  ار  همطاف  دومرف  هک  دـنکیم  تیاور  ع )   ) قداص ترـضح  زا  عیارـشلا  للع  رد 

ناشیا و اب  همطاف  سپ  نیملاعلاءاسن ،  یلع  كرهط  کیفطـصلا و  هللا  نا  دنتفگیم  دندرکیم و  ادن  ار  میرم  هکنانچ  دندرکیم  ادن  ار  وا  هدـش 
دندرک ضرع  تسین ؟  نایملاع  نانز  لضفا  میرم  ایآ  درک ،  لاوئـس  هکئالم  زا  هردـخمنآ  یبش  یتح  دـندرکیم ،  ثیدـح  همطاف  اـب  ناـشیا 

 . داد رارق  نیرخآ  نیلوا و  نیملاعلاءاسن  هدیس  هکلب  تدوخ و  ملاع  وا و  ملاع  نانز  هدیس  ارت  ادخ  یلو  دوب ،  دوخ  ملاع  نانز  لضفا  میرم 

دنا هتشاد  همطاف  هب  تفرعم  هتشذگ  عیارش 
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یلع يربکلا و  ۀقیدصلا  یه  ۀمطاف  دومرف :  ع )   ) همطاف هرابرد  ترـضحنآ  هک  دنکیم  لقن  ص )   ) لوسر ترـضح  زا  یتیاور  رد  راحب  رد 
ای یس  ای  داتـشه  ای  داتفه  لوا  دشابیم :  ینعم  دنچ  ياراد  نرق  دیوگیم :  هیمطافلا  صیاصخ  باتک  بحاص  یلوالا .  نورقلا  تراد  اهتفرعم 

دارم موس  هریغ  یسیع و  ترضح  نامز  یـسوم  ترـضح  نامز  لثم  دشاب  يربمغیپ  نآ  رد  هک  دننامز  ره  لها  نرق  زا  دارم  مود  لاس .  دص 
یحرلا تراد  مهیلع  نییبنلا  نیلـسرملا و  ةداس  لسرلا  نم  مزعلاولوا  هک :  تسا  ثیدح  رد  تراد  ینعم  اما  تسا .  مدرم  بلاغ  رمع  نرق  زا 

 . دننکیم شدرگ  اهنآ  رس  قدصت  هب  ینعی  دننزیم  رود  اهنآ  ندوب  هطساوب  نیمز  اهنامسآ و  دنناربمغیپ  نایاقآ  مزعلاولوا  ناربمغیپ  ینعی  ، 

هراث نبا  هللاراث و  ای  کیلع  مالسلا  مهدراهچ :  سلجم 

همجرت

 . دنکیم وا  یهاوخنوخ  ادخ  هکیسک  رسپ  دنکیم و  وا  یهاوخنوخ  ادخ  هکیسک  يا  وت  رب  مالس 

هللاراث حرش 

تاراثل ای  تسا .  کئاش  ففخم  هک  كاش  لثم  دشاب  بلاط  نزو  رب  رئاث  ففخم  هک  هدمآ  نوخ  بلاط  ینعمب  نوخ و  ینعمب  تغل  رد  راث 
يوـمع میهاربا  نارح  رد  هک  یتـقو  دوـب  هیما  ینب  هفیلخ  نیرخآ  راـمح  ناورم  ینیـسح .  نوـخ  ناگدـننک  بـلط  يا  دـیئایب  ینعی  نیـسحلا 

نوخ بلط  رد  یعمج  اب  یلع  نب  حلاص  داد ،  ناج  ات  دز  اپ  تسد و  ردقنآ  تشاذگ  کهآ  نابنا  نایم  ار  وا  رس  تفرگ  ار  یقیناود  روصنم 
دوب دنلب  اهنآ  میهاربا  تاراثل  ای  يادن  دنتخاونیم  ار  گنج  لبط  هکیزور  دنتـشک  ار  وا  ات  دندرک  گنج  رامح  ناورم  اب  دـندمآرب و  میهاربا 

 . دومن ناوتیم  ینعم  دنچ  ار  هلمج  نیا  دش  هتسناد  راثآ  ینعم  نوچ  تسا  لصفم  هک  بلطم  رخآ  ات 

راث لوا  ینعم 

مسج ادخ  هتبلا  یتسه  ادخ  نوخ  هکیـسک  يا  وت  رب  مالـس  هک  دوشیم  نینچ  ینعم  تسملظ ،  يور  زا  هدش  هتخیر  نوخ  راث  هک  میتفگ  رگا 
نوخ ادـخ  دوب  انب  رگا  هک  یتسه  وربآ  اب  ادـخ  هناـخ  رد  راوگرزب و  ردـقنآ  وت  نیـسح  يا  تفگ  دـیاب  هکلب  دـشاب  نوخ  ياراد  هک  تسین 

تارابع هنوگنیا  ریاظن  هللاراث .  هراث  نم  ای  کیلع  مالـسلا  یناوخیم :  ترـضحنآ  ترایز  رد  دوب ،  ادخ  نوخ  نامه  وت  نوخ  دـشاب ،  هتـشاد 
نیع ای  کیلع  مالـسلا  ییوگیم :  هچنانچ  هللا  بنج  هللا ،  هجو  هللادی ،  هللا ،  نیع  دـننام :  تسا  رایـسب  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترایز  رد 

هللا نیع  یلع  میئوگیم  هکنیا  سپ  یلعلا .  هبنج  یضملا ء و  هجو  یضرلا و  هللا  مسا  یلع  مالـسلا  ۀیعاولا ،  هنذا  ۀطـسابلا و  هدی  ةرظانلا و  هللا 
دـشابیم راکـشآ  وا  دزن  زیچ  همه  تسا و  رظان  رـضاح و  اج  همه  رد  مشچ  نودب  ادخ  هک  روطنامه  ینعی  دراد ،  مشچ  ادـخ  هکنآ  هن  تسا 
ؤملاریما ای  درک  ضرع  تساخرب و  يدرم  دومرفیم ،  هظعوم  ربنم  يالاب  هفوک  دجـسم  رد  شترـضح  تسادـخ .  تفـص  نیا  رهظم  زین  یلع 

یتسه لیئربج  تدوخ  وت  دومرف  هدومن  فارطاب  هاگن  کی  نیمزب و  هاگن  کی  نامسآ ،  هب  هاگن  کی  ترضح  تساجک ،  رد  لیئربج  نینم 
مدرک و هظحالم  ار  نیمز  تاقبط  مامت  اهنامـسآ و  مامت  رظن  کیب  دومرف  دندرک  لاوئـس  ار  عوضوم  ترـضح  زا  مدرم  دش  دیدپان  درم  نآ 

یلع ندید  سپ  تسا .  لیئربج  شدوخ  درم  نیا  هک  متـسناد  دوبن  لیئربج  ملاع  ياج  چـیه  رد  مدـید ،  ار  ملاع  قرـشم  برغم و  رظن  کیب 
زا هک  تسا  ۀطسابلا  هدی  ع )   ) یلع تسا .  هللا  نیع  نامه  هک  دوب  يرگید  مشچ  اب  هکلب  دوبن  يرهاظ  مشچ  نیا  اب  ار  نامـسآ  نیمز و  مامت 
وزا دوب  وا  رـس  يالاب  نئادم  رد  ناملـس  گرم  عقوم  رد  يدرم  دـنکیم .  هتفرگ  ماش  رد  ار  هیواعم  لیبس  فصن  دـنکیم و  زارد  تسد  هفوک 

وت مالس  تفگ  درمنآ  درک  نفد  ار  ادخ  لوسر  هکیسک  نآ  دومرف  دیامن ،  نفک  دهد و  لسغ  ار  امـش  یـسک  هچ  گرم  زا  دعب  هک  دیـسرپ 
ارم زونه  دیامن  تقرافم  نم  ندب  زا  حور  نوچ  تفگ  ناملس  دش  دهاوخ  لاعفا  نیا  بکترم  هنوگچ  تسا  هنیدم  رد  وا  یتسه و  نئادم  رد 
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تفر ایند  زا  ناملس  نوچ  تفگ  درم  نآ  هد  ماجنا  دهد  روتسد  هچ  ره  نک  مالس  وا  رب  دوش  رضاح  ترضحنآ  هک  یشاب  هدیناباوخن  تسرد 
 ، تشادرب ناملس  يور  زا  رداچ  ترضحنآ  هک  مدید  مدرک  مالس  دش ،  رـضاح  ع )   ) نینم ؤملاریما  مدید  هاگان  هدیـشوپ  يرداچب  ار  وا  نم 

دنا هدرک  نم  اب  وا  زا  دعب  وا  باحصا  هچنآ  یسرب  ادخ  لوسر  تمدخب  نوچ  ناملـس ،  يا  ابحرم  دومرف  ترـضحنآ  درک ،  یمـسبت  ناملس 
هنیدـم رد  ار  رهظ  زامن  هتـشگرب  هنیدـمب  اددـجم  دـش و  وا  نفک  لسغ و  هجوتم  هدیـشک  ناملـس  يور  رداچ  هاـگنآ  تشاد  یهاوخ  هضرع 

رهظم ماما  سپ  ( 64 هدـئام -   ) ناتطوسبم هادـی  لب  اولاق  امب  اونعل  مهیدـیءا و  تلع  هللادـی  دوهیلا  تلاـق  و  دـیامرفیم :  نآرق  رد  دـندناوخ . 
ؤملا هلوسر و  مکلمع و  هللا  يریـسف  اولمعا  لق  هیآ  لیذ  رد  باتک  نیمه  رد  ام  دـشابیم .  هللا  هجو  هللا و  نذا  هللا و  نیع  تسادـخ ،  تاـفص 
رظان رضاح و  اج  همه  ادخ  هک  روطنامه  تسین  لحمنآ  رد  ندوب  شطرش  ماما  طسوت  مدرم  لامعا  نتـسناد  هک  میتفگ  هبوت 105 )  . ) نونم

رد دنیبن .  ای  دنیبب  مشچب  هاوخ  دنادیم ،  ار  مدرم  راتفر  رادرک و  همه  هدوب  ناکما  ملاع  بلق  مه  ماما  دنادیم  دنیب و  یم  ار  زیچ  همه  تسا و 
ناهءا نم  دمحم  ای  لاق  كدنع  نم  ؤملا  لاح و  ام  بر  ای  لاق  ص )   ) یبنلاب يرسءا  امل  لاق  دنکیم :  تیاور  ع )   ) رقاب ماما  زا  یفاک  باتک 

ؤملا هرکی  نم  ؤملا  ةافو  نع  يددرتک  هلعاف  انا  یـش ء  نع  تددرت  ام  یئایلوا و  ةرـصن  یلا  یـش  عرـسا  انا  ۀبراحملاب و  ینزراب  دقف  ایلو  یل 
نم ال نینم  ؤملا  يدابع  نم  نءا  کلهل و  کلذ  ریغ  یلا  هتفرص  ول  ینغلا و  الا  هحلـصیال  نم  نینم  ؤملا  يدابع  نم  نا  هتئاسم و  هرکا  نم و 

یلا برقتیل  هنا  هیلع و  تضرتفا  امم  یلا  بحا  یـشب ء  يداـبع  نم  یلا  برقتی  اـم  کـلهل و  کـلذ  ریغ  یلا  هتفرـص  ول  رقفلا و  ـالا  هحلـصی 
هبتجءا و یناعد  نا  اهب  یتلا  هدی  هب و  قطنی  يذلا  هناسل  هب و  رصبی  يذلا  هرـصب  هب و  عمـسی  يذلا  هعمـس  اذا  هبتبحءا  اذاف  هبحا  یتح  ۀلفانلاب 
ره دـمحم  يا  دومرف :  تسا ؟  نوچ  وت  دزن  رد  نم  ؤم  لاح  اراگدرورپ  تفگ :  دـندرب  الاب  جارعم  هب  ار  ربمغیپ  نوچ  هتیطعءا .  ینلءاـس  نا 
نم مباتـش  یم  زیچ  همه  زا  شیپ  مناتـسود  يرایب  نم  تسا ،  هتـساخرب  گنجب  نم  اـب  اراکـشآ  اـققحم  دـنک  تناـها  نم  تسود  کـیب  هک 

دیآیم مدـب  واـب  ندرک  يدـب  زا  مهنم  دـیآ و  شدـب  گرم  زا  وا  نم ،  ؤم  حور  ضبق  هراـبرد  هک  مرادـن  گـنرد  هزادـنا  نآ  يزیچ  هراـبرد 
زا یخرب  یتسارب  دوش و  كاله  دوبان و  منادرگب  شتآ  زجب  رگا  زاسن و  وکین  دـیاشن و  يرگناوت  زج  ار  منم  ؤم  ناگدـنب  زا  یخرب  یتسارب 
هب دیوجن  برقت  يا  هدنب  چیه  دنوش ،  كاله  دوبان و  منادرگب  شنآ  زجب  رگا  دنوشن و  هب  رقف  یشیورد و  اب  زج  هک  دنشاب  منم  ؤم  ناگدنب 

مرادـب و شتـسود  هکنآ  ات  دـیوج  برقت  نمب  هلفان  لمع  اب  وا  هک  یتسارب  ما و  هدرک  بجاو  وا  رب  هچنآ  زا  دـشاب  رتبوبحم  نم  دزن  هکیلمع 
دـیوگب و نآ  اب  هک  موش  شناـبز  دـنیبب و  نآ  اـب  هک  موش  وا  مشچ  دونـشب و  نآ  اـب  موش  وا  شوگ  تروصنیا  رد  مدـش  شرادتـسود  نوچ 

هدافتسا بلطم  دنچ  ثیدحنیا  زا  میامن .  اطع  وا  هب  دنک  یـشهاوخ  نم  زا  رگا  منک و  شتباجا  دنک  اعد  رگا  دریگب  نآ  اب  هک  موش  شتـسد 
دیدرت درادن .  هیموی  لفاون  هب  یصاصتخا  دوشیم و  لماش  ار  تابحتسم  عیمج  لفاون  تسا .  تابحتسم  زا  رتشیب  شتیمها  تابجاو  ددرگیم : 

مـالک رد  تقیقح  رد  میهد  ماـجنا  ارنآ  هک  تساـم  راـک  حالـص  کیمادـک  مینادـن  میـشاب و  ددرم  يرما  رد  هـک  تـسین  اـم  لـثم  هـن  ادـخ 
ناسنا یلومعم  رـصب  عمـس و  هب  عمـسی  يذلا  هعمـس  تنک  هبتجءا  اذاف  دوب .  نینچ  دوب  اور  نم  رب  يدـیدرت  رگا  هک  ریبعت  نیاب  تسیردـقم 

دور و ناـیم  زا  يدوز  هب  دوش  یتـسرپاوه  سفن و  توهـش  فرـص  ددرگ و  يداـم  يرهاـظ و  روما  هجوتم  نوچ  تسا و  ناوتاـن  فیعض و 
ار وا  تعاط  دـنوش و  ادـخ  هجوتم  رگا  یلو  تسا  هدـناوخ  روک  رک و  ار  قح  نافلاخم  نآرق  تایآ  رد  دـنوادخ  تهج  نیزا  ددرگ و  دوبان 
رد دننیبب و  دنونـشب و  ار  قیاقح  هشیمه  ات  دیامرف  اطع  اهنآ  هب  يدبا  میاد و  یناحور  يونعم و  شوگ  مشچ و  دـندرگ  وا  بوبحم  ات  دـننک 

اجب اهنآ  يونعم  لد  مشچ  شوگ و  دورب  نایم  زا  نت  دنریمب و  ات  دنوش  ناوتان  دنچ  ره  دندرگ ،  یقاب  دنوادخ  نوچ  ندـید  ندینـش و  هدام 
 . دشاب راوتسا  اجرب و  اهنآ  حور  تیلاعف  دتفین و  راک  زا  هاگچیه  دنک و  كرد  ناهج  قیاقح  كاردا  دنام و 

تسادخ هدارا  نم  ؤم  هدنب  هدارا 

یتح کیننهن  امع  هتنا  کترمءا و  امیف  ینعطءا  نوکیف  نک  یـشل ء  تلقا  اذا  لوزءا  کلم ال  اـنا  مدآ  نباـی  دـیامرفیم :  یـسدق  ثیدـح  رد 
ددرگیم قلخ  اروف  شاب  میوگب  يزیچب  هاگ  ره  دباین  لاوز  متنطلس  زگره  هک  متسه  یهاشداپ  نم  مدآ  رـسپ  يا  نوکیف .  نک  یـشل ء  لوقت 
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بلطم ثیدـح  نیا  ددرگ ،  قـلخ  شاـب و  ییوـگب  يزیچب  نم  لـثم  اـت  نک ،  كرت  ما  هدرک  یهن  ارت  هچنآ  نک و  تعاـطا  ارم  رما  مـه  وـت 
 . دنکیم ادیپ  تیقالخ  بصنم  دوشیم و  ادخ  هدارا  وا  هدارا  هک  دسریم  ییاجب  هدنب  ادخ ،  ندرک  تعاطا  رثا  رد  هک  دنامهفیم  امب  ار  یگرزب 

فده هب  شیاعد  دهاوخب  ادخ  زا  هچ  ره  سپ  ددرگ  قح  هدارا  وا  هدارا  هک  دـش  کیدزن  ادـخب  ردـقنیا  يا  هدـنب  رگا  هک  تسا  ملـسم  نیا 
 . دسر تباجا 

تیاکح

ییاهوهآ دمآ  نوریب  نئادم  رهـش  زا  دش  دراو  وا  رب  ینامهم  يزور  دوب  نئادم  یلاو  ناملـس  یتقو  هک  دـنکیم  لقن  رابخالا  یلائل  باتک  رد 
نیب زا  هدنرپ  غرم  کی  هبرف و  يوهآ  کی  هک  دز  ادص  ناملـس  دنیامنیم  ناریط  نامـسآ  رد  هک  دید  ار  يرویط  دنوریم و  نابایب  رد  هک  دید 

رـضاح ناملـس  دزن  رد  اهنآ  زا  غرم  کی  وهآ و  کی  مراد ،  ار  وا  مارکا  هدارا  هدیـسر و  ینامهم  نم  يارب  هک  دوش  رـضاح  نم  دزن  اـهامش 
نینچ هن  ایآ  ینکیم ،  بجعت  تیفیک  نیزا  ایآ  تفگ  هدـش  وا  بجعت  تفتلم  ناملـس  درک ،  بجعت  تیفیک  نآ  زا  ناملـس  نامهم  دـندش ، 

زا ادخ  دیامنب و  ار  ادخ  تعاطا  هدنب  هک  تسنکمم  ایآ  دیامنیم ،  ار  وا  تعاطا  زیچ  همه  دـیامنب  ار  دوخ  يالوم  تعاطا  سک  ره  هک  تسا 
 . دنک زواجت  هدنب  نآ  ياه  هتساوخ 

تیاکح

هک مدید  ار  یهایس  مالغ  هاگان  میتفریم  ماش  هار  رد  یناتسجس  بویا  وبا  نم و  تفگ  دیز  نب  دحاولادبع  هک  تسا  رابخالا  یلائل  باتک  رد 
ینکیم نم  زا  یلا  ؤس  نینچ  تفگ  دینـش  نم  زا  ارنیا  نوچ  کبر  نم  مدرک  لا  ؤس  وزا  نم  دیـسر  امب  نوچ  دیآیم  ام  فرطب  دراد  شود  رب 

امب ور  دـش  رمحا  يالط  مزیه  مامت  هاگان  امن  ـالط  هب  لیدـبت  ار  مزیه  نیا  ایادـخ  درک  ضرع  هدومن  نامـسآ  بناـجب  ار  دوخ  تروص  سپ 
واب مدش  هدنمرـش  لجخ و  وزا  نم  دـیوگیم  بویا  وبا  دـش  مزیه  اروف  امن  مزیه  هب  لیدـبت  ارنیا  ایادـخراب  تفگ  هاگنآ  دـیدید  تفگ  هدرک 

شیپ دوب  رتوبـشوخ  کشم  زا  رتدیفـس و  فرب  زا  هک  لسع  زا  یماج  هاگان  درک  يا  هراشا  یناروخب  امب  هک  يراد  هارمه  یماـعط  وت  متفگ 
نوچ تسا  هدـشن  جراـخ  روـبنز  مکـش  زا  لـسع  نیا  تسین  ییادـخ  وا  زج  هک  یئادـخ  نآ  هب  مسق  دـیروخب  تفگ  دـش  رـضاح  اـم  مشچ 

 . میدوب هدروخن  رتهب  رتوبشوخ و  رت و  نیریش  نآ  زا  يزیچ  میدروخ 

تیاکح

ینزریپ مدید  هاگان  منک  هچ  هک  مدوب  ریحتم  مدرک و  مگ  ار  هار  نابایب  رد  مدومن  ار  سدـقملا  تیب  هب  فرـشت  دـصق  دـیوگیم  باهولادـبع 
دوشیم مگ  هنوگچ  دراد و  ادـخ  هک  یـسک  تسا  بیرغ  هنوگچ  تفگ  نزریپ  ما  هدرک  مگ  ار  هار  ارحـص  نیا  رد  مبیرغ  متفگ  واب  دـیآیم ، 

رد ار  دوخ  متفر  وا  اب  یمدـق  دـنچ  مدرک و  نینچ  نوچ  ایب  نم  اب  ریگب و  ارم  ياصع  رـس  تفگ  دراد  شتـسود  تسوا و  اب  ادـخ  هک  یـسک 
 . دوبن نزریپ  نآ  زا  يرثا  یلو  مدید  سدقملا  تیب 

تیاکح

زا يدرم  دیناسرن ،  تیذا  ار  وا  نادنفـسوگ  یلو  هدش  دراو  شنادنفـسوگ  هلگ  نایم  رد  یگرگ  سپ  دینارچیم ،  دنفـسوگ  نیفراع  زا  یکی 
عم یعارلا  حلـصا  نیح  نم  تفگ  شباوج  رد  فراع  درم  نآ  منغلا  بئذلا و  حلـصا  یتم  تفگ :  دید  ار  هرظنم  نیا  نوچ  دومن  روبع  اجنآ 

مولعم تاـیاکح  راـبخا و  نیا  زا  دوش .  هعجارم  شلحمب  تسفورعم  دـندرکیم  ار  اـهنآ  تبظاوم  اـهگرگ  هک  رذوـبا  نادنفـسوگ  هصق  هللا . 
هک دراد  یعناـم  هچ  نیارباـنب  دوش ،  ادـخ  هدارا  شوگ و  مشچ و  هک  دـسر  ییاـجب  یگدـنب  تداـبع و  رثا  رد  ناـسنا  تسنکمم  هک  دوشیم 
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هرابرد هکنانچمه  دوب  ادخ  نوخ  نیسح  نوخ  دشاب  هتـشاد  ینوخ  ادخ  هک  دوب  انب  رگا  ینعی  تسا ،  ادخ  نوخ  هللاراث  ع )   ) نیـسح میئوگب 
هللا نذا  هللادی ،  هللا ،  نیع  میئوگیم  شراوگرزب  ردپ 

دش هللاراث  نیسح  هکنیا  تلع 

مامت زا  ندب  رد  نوخ  تمیق  شزرا و  هک  تسنیا  دش  ادخ  شوگ  مشچ و  هلزنمب  ع )   ) یلع شردپ  ادـخ و  هلزنمب  ع )   ) نیـسح هکنیا  تلع 
رادقمنآ زا  رگا  هکلب  دیامن  دناوتیمن  نوخ  نودب  یلو  دنک  یناگدنز  دـناوتیم  تسد  شوگ و  مشچ و  نودـب  ناسنا  هچ  تسا  رتشیب  ءاضعا 

تـسا یهلا  نوخ  هلزنمب  اـیند  نیا  رد  ع )   ) نیـسح دوشیم .  جازم  فارحنا  ضرم و  بجوم  دوـش  رتـمک  دـشاب  ندـب  رد  دـیاب  هک  یلوـمعم 
تداهـش هطـساوب  رگا  تسا  ع )   ) نیـسح تداهـش  هطـساوب  ادـخ  شتـسرپ  تدابع و  تسا  نیـسح  نوخ  زا  ادـخ  مسا  جاور  هک  ینعمنیاـب 
دنناشکب یهارمگ  تلالض و  ینید و  یب  يداو  هب  دیحوت  هملک  ءاول  ریز  ار  مدرم  هک  دندوب  هدیـشک  هشقن  يروط  هیما  ینب  دوبن  ترـضحنآ 

ندش هتخیر  اب  رگم  درادن  یجالع  دوش و  هدیچرب  نیمز  يور  زا  ادخ  مسا  دـیحوت و  هرفـس  هک  هدـش  هدیـشک  يا  هشقن  دـیمهف  رگا  سپ  ، 
ییاج رد  هک  یـسک  لثم  دوب  دهاوخ  تمدـن  دروم  ملاع  ءالقع  دزن  دـنکن  رگا  تروصنیا  رد  شتیب  لها  تراسا  ناناوج و  شدوخ و  نوخ 

رطخ رد  رهـش  کی  هلحم و  کی  دـنکن  شوماـخ  ار  شتآ  وا  رگا  دزوسیم و  هداـتفا  یناملـسم  هناـخ  رد  یـشتآ  هک  دـنیبب  دـشاب و  هداتـسیا 
یلاخ مه  ینعم  ملاع  رد  تسه و  یـصاع  نکلو  تسین  نماض  عرـش  رهاظ  رد  هچ  رگا  دیامن  للعت  جالع  ناکما  اب  رگا  سپ  تسا  نتخوس 

هک تسا  نیعبرا  ترایز  هفیرش  هرقف  بلطمنیا  دی  ؤم  میدوب  داحلاورفک  رب  مه  ام  دومن  یمن  مایق  ع )   ) نیسح رگا  سپ  تسین .  تنامض  زا 
وت هرابرد  ینعی :  ۀلالـضلا  ةریح  ۀـلاهجلا و  نم  كدابع  دقنتـسیل  کیف  هتجهم  لذـب  و  هدومن :  لقن  دـهتجملا  حابـصم  بیذـهت و  رد  خـیش 
رد روج  ملظ و  تفالخ و  بصغ  یکیرات  نیا  دهد .  تاجن  یهارمگ  ینادرگرـس و  ینادان و  زا  ار  تناگدـنب  ات  درک  یـشخب  ناج  ادـخنیا 
يا هک  تخاس  هجوتم  ار  مدرم  دومن و  مایق  ینیسح  تلادع  حبـص  یتخـس  یکیرات  نینچ  رد  دیـسر  دوخ  يالعا  دحب  دیزی  هیواعم و  نامز 

هروس دنوادخ  دندیمان و  رجف  ار  ع )   ) نیـسح اذـل  دـیبای و  تاجن  یکیرات  نیزا  دـیاب  دـیا و  هتفر  ورف  یقیمع  یکیرات  رد  امـش  ملاع  مدرم 
مدرک عولط  هک  رجف  نیا  مرحم ،  لوا  ههد  ياهبـش  هب  مسق  نیـسح و  رجف  هب  رـشع  لایل  رجفلاو و  دومرف  لزاـن  ع )   ) نیـسح مسا  هب  ار  رجف 

دنوش و رادیب  ملاع  لها  هکیماگنه  دنا و  هدروآ  اهنآ  رـس  هب  ییالب  هچ  هیما  ینب  هک  دندیمهف  دنوش و  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  مدرم  مک  مک 
روج ملظ و  زا  ار  ایند  دیامرف و  روهظ  دوعوم  يدهم  نیـسح  دنزرف  هک  تسیزور  دنروآ  رد  تیبلها  تیالو  دیحوت و  هملک  ریز  رد  ار  دوخ 

 . تسا هدش  ریبعت  ع )   ) رصع یلو  ترضح  مایق  هب  یلجت  اذءا  راهنلاو  هیآ  اذل  دیامن و  داد  لدع و  زا  رپ  هدرک  كاپ 

 ( ع  ) یلع تداهش  زا  سپ  هیواعم  تسایس 

هقدنز جیورت  نیلسرملادیس و  تعیرش  بیرخت  نید و  عییـضت  نانچ  درک  بصغ  ار  تفالخ  هیولعم  هک  ع )   ) نینم ؤملاریما  تداهـش  زا  دعب 
نآ رب  رگید  یلاس  دنچ  داتفا و  یمن  قافتا  البرک  هعقاو  رگا  هکیروطب  دومن ،  فرحنم  تیادـه  هارهاش  زا  ار  قلخ  رثکا  هک  دومن  ار  لطاب  و 

دمآ و هفوک  هب  ماش  زا  ع )   ) یبتجم ماما  اب  حلـص  زا  سپ  هیواعم  الثم  دنامیم .  یقاب  يرثا  نیئآ  هن  یمـسر و  مالـسا  زا  هن  تشذـگیم  لاونم 
زامن امـش  هک  دوبن  نآ  يارب  مدومن  امـش  اب  تدمنیا  رد  هک  ییاهگنج  نیا  مسق  ادخب  مدرم  يا  تفگ  تفر و  ربنم  يالاب  رب  هفوک  هلیخن  رد 

تنطلس نم  دوصقم  هکلب  دشیم  رداص  امـش  زا  اهنیا  همه  هچ  دیدادیمن  ةوکز  ای  دیدروآ و  یمن  اجب  جح  ای  دیتفرگ  یمن  هزور  دیدناوخیمن 
اب حلص  دادرارق  رد  هکیئاهطرش  کنیا  دیدوبن و  نم  تموکحب  یضار  امش  هکنآ  لاح  مدیـسر و  نآ  هب  کنیا  هک  دوب  امـش  رب  تموکح  و 

تسین تبسانم  یب  اجنیا  منک .  یمن  افو  دوخ  ياه  هدعو  زا  کی  چیهب  مراذگیم و  اپ  ریز  هدرک  لطاب  ار  همه  مدرک  اضما  ع )   ) یبتجم ماما 
هداد ماجنا  دوخ  تفالخ  نارود  رد  ییاوران  ياهراک  هچ  هیواعم  ددرگ  مولعم  ات  دوش  رکذ  هیواعم  اب  ترضح  همانحلص  داوم  زا  یضعب  هک 

هتفریذپ هک  دناوخن  یتداهـش  ءادا  يارب  ار  ماما   - 2 دیامن .  باطخ  نینم  ؤملاریما  واب  ترـضح  هک  دشاب  هتـشادن  عقوت  هیواعم   - 1 تسا . 
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هانپ رد  نانآ  سومان  نوخ و  دـهدب و  ار  اـهنآ  يررقم  قوقح و  دـنکن و  تیذا  ار  ع )   ) یلع رادتـسود  هعیـش و  هیواـعم   - 3 دش .  دهاوخن 
غلبم نیا  دزادرپب و  اهنآ  ناگدنامزاب  هب  مهرد  نویلیم  کی  دنا  هدش  هتـشک  ع )   ) یلع باکر  رد  لمج  گنج  رد  هک  ینایعیـش   - 4 دشاب . 

زاب لمع  نیا  زا  ار  نارگید  دـننکن و  ع )   ) بلاطیبا نب  یلع  بس  زامن  تونق  رد   - 5 دـنیامن .  هیدءات  سراف  فارطا  باراد ،  جارخ ،  زا  ار 
جنپ  - 7 دزادرپب .  ع )   ) شرداربب ار  غلبم  نیا  لثم  دزادرپب و  ترـضحنآ  هب  لاملا  تیب  زا  مهرد  رازه  هاجنپ  هیواعم  هلاـس  همه   - 6 دنراد . 

هداوناخ رد  ار  تفالخ   - 8 دزادرپب .  ترـضح  نآ  هب  هیواعم  ادـقن  رانید  رازهدـص  اب  دوب  دوجوم  هفوک  لاملا  تیب  رد  هک  یمهرد  نویلیم 
اهنیا زا  کیچیه  هب  ادعب  یلو  درک  لوبق  ار  طیارـش  نیا  لوا  رد  هچ  رگا  هیواعم  دهدن .  رارق  دوخ  نیـشناج  ار  دیزی  هدرکن و  یثوروم  دوخ 

هکیروطب دنتخادرپ  وا  تیبلها  و  ع )   ) یلع ببـس  هب  هتخاس و  كورتم  ارناطیـش  نعل  هک  دومن  تیبرت  ار  ماش  مدرم  يروط  هکلب  دومنن  لمع 
شومارف ار  نینم  ؤملاریما  بس  هعمج  زامن  رد  نایماش  زا  یکی  هک  دیـسر  ییاجب  راک  دـنداد و  رارق  هعمج  زاـمن  ءزج  ار  راوگرزب  نآ  بس 

هعمجزامن اجنامه  رد  هدومنن  ار  ترضح  بس  هعمج  زامن  رد  هک  دش  رکذتم  نابایب  رد  دش ،  ناور  يرفس  هب  زامن  زا  تغارف  زا  سپ  درک ، 
راک دیمان .  رکذلادجسم  ار  دجسم  نآ  دش و  وا  بس  ریخءات  هرافک  ات  درک  انب  يدجسم  لحم  نآ  رد  دش و  بش  هب  لوغـشم  هدرک  اضق  ار 

درکیم و طاول  انز و  ای  دروخیم و  بارـش  هینـالع  هکنآ  اـی  دـندادیم  هقدـنز  رفک و  دانـسا  یـسک  هب  رگا  هک  دیـسر  ییاـجب  ع )   ) یلع بس 
ياهدانسا نآ  ای  درکیمن  بس  دشیم و  يراج  شنابز  رب  یلع  مسا  اتلفغ  ای  اوهس  رگا  دندومنیم و  میظعت  میرکت و  ار  وا  دومنیم و  يزابرامق 

نینچ هرـصب  هفوک و  اصوصخم  اهرهـش  مامت  رد  دندومنیم  وا  هب  اهتیذا  عاونا  دنتـشک و  یم  دندزیم و  عیـشت  تمهت  ار  وا  دادیمن  ار  لوعجم 
رد ارنآ  ات  دوب  تیبلها  و  ع )   ) یلع نعط  ببـس و  رب  لمتـشم  هک  دـندادیم  وا  هب  یباتک  دومنیم  یتموکح  تسایر و  بلط  یـسک  رگا  دوب و 

دنیوگ دندرکیم .  عطق  ار  شنابز  دراذگیم و  مان  یلع  ار  یلفط  ای  دربیم و  ع )   ) یلع مان  هک  ره  دـهد و  میلعت  لافطا  هب  رکذ  لفاحم  ربانم و 
یلع لیاضف  زا  يا  هملک  تلفغ  يور  زا  نخـس  يانثا  رد  هاگان  درکیم  ظعو  قشمد  دجـسم  رد  ءاملع  زا  یکی  يزور  کلملادـبع  نامز  رد 
بـس دـنا .  هدرکن  شومارف  ار  یلع  مان  مدرم  زونه  ابجعا  تفگ و  دـندیرب و  ار  شنابز  ات  درک  مکح  کلملادـبع  دـش ،  يراج  شناـبز  رب 

رد تخاس .  فرطرب  ار  تشز  مسر  نآ  ریبدت  هلیح و  هب  زیزعلادبع  نب  رمع  هکنآ  ات  تشاد  رارمتسا  مدرم  نیا  نایم  لاس  داتـشه  ع )   ) یلع
میلعت هب  دندوب  رـضاح  ماش  فیراعم  رباکا و  هیما و  ینب  فارـشا  نایعا و  هک  یلفحم  رد  ءابطا  زا  یکی  هک  دـسیونیم  افـصلا  ۀـضور  خـیرات 
بیبط رفاک ،  وت  میناملـسم و  اـم  اریز  تسین  نکمم  هجو  چـیهب  تلـصو  نیا  تفگ  رمع  دومن  يراگتـساوخ  ار  وا  رتخد  زیزعلادـبع  نبرمع 

ناملـسم وا  رگا  تفگ  بیبط  دوب  مالـسا  نید  ناگرزب  زا  یکی  وا  تفگ  رمع  داد ،  بلاـطیبا  نب  یلع  هب  رتخد  امـش  ربمغیپ  ارچ  سپ  تفگ 
ریزب رـس  دندش و  تکاس  همه  دـیئوگب ،  ار  درم  نیا  باوج  تفگ  هدومن  سلجم  نیرـضاحب  يور  رمع  دـینکیم ،  نعل  ار  وا  ارچ  سپ  هدوب 

اتیا ناسحالا و  لدـعلاب و  رمءاـی  هللا  نا  دومن :  توـالت  ار  هیآ  نیا  نینم  ؤملاریما  ياـجب  هبطخ  رد  تشادرب و  ار  بس  تقونآ  زا  دـنتخادنا . 
جیار مدرم  نایم  رد  نانچ  ار  دساف  هدیقع  لطاب و  بهذم  نیا  نورکذت .  مکلعل  مکطعی  یغبلا  رکنملا و  ءاشحفلا و  نع  یهنی  یبرقلا و  يذ 

هدـیقع قیرط و  نیا  رد  ار  نیرد  تاجن  قح و  ياـضر  ادـخ و  نید  هک  دـندومن  مکحم  ذـفان و  خـسار و  قلخ  ياـهلد  رد  قح  ساـبل  رد  و 
يوریپ عرـش  زا  دوخ  راـتفر  تاـکرح و  همه  رد  دـندوب و  دوخ  بقارم  بظاوم و  نیدـت  يوقت و  دـهز و  ساـبل  رد  هکیناـسک  دنتـسنادیم ، 

مه رازهدص  رازه و  دنچ  ره  یلع  تسود  هعیش و  نتشک  و  ع )   ) یلع بس  زا  دندرکیم  لاوئس  یـسگم  نتـشک  هشپ و  نوخ  زا  دندومنیم و 
 . دنیآرب نآ  مکح  زا  راسفتسا  لاوئس و  ماقم  رد  هک  دندادیمن  نآ  رد  یبیع  صقن و  لامتحا  دنتشادن و  اورپ  دشاب  هک 

مالسلاامهیلع نسح  ماما  نینم و  ؤملاریما  نتسشن  هناخ  تلع 

نیسح نسح و  تسد  دیناشن و  رتسا  يور  ار  مالسلااهیلع  همطاف  بش  لهچ  ترضح  دندرک  بصغ  ار  ع )   ) نینم ؤملاریما  قح  ءافلخ  نوچ 
اب امش  زا  رفن  لهچ  رگا  دومرف  درک و  اهنآ  زا  ترصن  بلط  دوخ  قح  قاقحا  يارب  هدرب و  راصنا  رجاهم و  هناخ  رد  تفرگ  ار  مالسلاامهیلع 

رذوبا و ناملـس و  زج  دـشیم  حبـص  نوچ  داد و  میهاوخ  ادرف  هک  دـندادیم  هدـعو  اـهنآ  تفرگ ،  مهاوخ  ار  دوخ  قـح  نم  دـننک  تعیب  نم 
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لتقب ار  همه  دـیاب  دیـشکیم  ریـشمش  رگا  تشادـن  يروای  نیعم و  دوب و  اـهنت  ترـضحنآ  نوچ  هصـالخ  دـندش ،  یمن  عمج  رگید  یـضعب 
انمـض تسـشن و  هناخ  رد  دومرفن و  يزیچ  رابجا  مکحب  اذـل  دوبن ،  نیکمت  زج  هراچ  تفریم  نایم  زا  هرابکی  مالـسا  تقونیرد  دـیناسریم و 

دنتسنادیمن هک  ییاهراک  رد  ءافلخ  تسا  یعقاو  ملـسم  یـسک  هچ  یقیقح و  ملـسم  یـسک  هچ  هک  دوب  ناناملـسم  يارب  مه  یناحتما  نادیم 
ترضح هکیلاح  نیع  رد  سپ  دندیسرپیم  ترـضحنآ  زا  دنتـسنادیمن  درکیم و  لاوئـس  يزیچ  زا  یـسک  رگا  دندرکیم و  عوجر  ترـضحنآب 

 . دومنیم ار  نید  ظفح  یلو  دوب  نیشن  هناخ 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  نارود  رد  هیواعم  روج  ملظ و 

ترـضحنآ زا  نیعل  هیواعم  عیمطت  هب  تسایر  ایند و  لام  عمط  هب  ادعب  دـندرک و  تعیب  ع )   ) نسح ماما  اب  مدرم  ع )   ) یلع تداهـش  زا  دـعب 
باحـصا ناـیفارطا و  دـندز .  شکراـبم  نار  رب  رجنخ  دنتـشادرب و  شکراـبم  شود  زا  اـبع  دندیـشک و  شیاـپریز  زا  هداجـس  دنتـشگزاب و 

تمدخ ار  اه  همان  نآ  هیواعم  داد ،  میهاوخ  وت  لیوحت  هتفرگ  ار  ع )   ) نسح ترضح  یهدب  هزاجا  رگا  هک  دنتشون  همان  هیواعمب  ترضحنآ 
ار نسح  رکشل  یصخش  سابع  نبا  لثم  هک  دیـسر  ییاجب  راک  ات  ینک  گنج  نم  اب  یهاوخیم  صاخـشا  نیا  اب  هک  داتـسرفیم  ترـضح  نآ 

روبجم روای  رای و  نتشادن  تهجب  ترضحنآ  اذل  دش و  قحلم  هیواعمب  تفرگ  هیواعم  زا  هک  یمهرد  نویلیم  کی  هطـساوب  دوب  هدرک  كرت 
ات درک  هچ  ترـضحنآ  نایعیـش  ترـضحنآ و  اب  هیواعم  هک  میتفگ  البق  مه  حلـص  زا  دـعب  دـنک و  حلـص  هیواعم  اب  یطیارـش  تحت  هک  دـش 

ادیپ تدش  هیما  ملظ  ینیدیب و  راک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  تماما  نارود  رد  دندرک .  دیهـش  مومـسم و  ار  ترـضح  نآ  هرخالاب 
يرانک هشوگ و  ره  زا  دوب  هدنامن  مدرم  نیا  اب  ارادم  هنوگچیه  ياج  رگید  دیسر  مامتاب  یبتجم  ماما  حلص  و  ع )   ) یلع ینیشن  هناخ  درک و 

لتق ددـصرد و  مه  اـجنآ  رد  دـنک  تکرح  هفوک  فرطب  هنیدـم  زا  هنابـش  هک  دـش  روبجم  ترـضح  دـندمآرب  ع )   ) نیـسح لـتق  دـصرد و 
تبرـش هک  اجنآ  اـت  درک  تکرح  ـالبرک  فرطب  دوشن  هتخیر  اـجنآ  شنوخ  هک  ادـخ  هناـخ  مارتحاـب  ترـضح  اذـل  دـندمآرب ،  ترـضحنآ 

تلفغ باوخ  زا  ار  مدرم  مک  مک  مالـسلا ،  هیلع  هللادبع  ابا  ندـش  هتـشک  دومن ،  تباث  ملاع  لها  رب  ار  دوخ  تیمولظم  دیـشون و  ار  تداهش 
رجف هاگ  ره  هچ  تسا ،  رجف  ترـضحنآ  اعقاو  هک  دش  مولعم  سپ  دندرب .  هیما  ینب  ملظ  تمـصع و  هداوناخ  تیموملظم  یپ  هدومن و  رادیب 

زا ار  مدرم  ینیـسح  رجف  هک  دوب  نینچ  دـنباییم و  تاجن  بش  یکیرات  زا  مدرم  تسین و  راکنا  لباق  رگید  دـیدرگ  رهاظ  حبـص  دـش و  علاط 
یـصاعم ناهانگ و  هک  تسنآ  ترخآ  ملاع  رد  ترـضحنآ  ندوب  رجف  ناونع  هب  اما  و  داد .  تاجن  یتخبدب  یهارمگ و  تلالـض و  بادرگ 

تمایق ناگدـنهد  تاجن  دـهد و  تاجن  هتفرگ  ار  اهنآ  تسد  هک  دـنراد  یـسکب  جایتحا  مدرم  تماـیق  يادرف  هچ  دربیم و  نیب  زا  ار  قیـالخ 
تداهـش ربخ  رهاظ  ملاع  رد  لـیئربج  هکنآ  زا  دـعب  هک  تسا  ثیدـح  رد  دنتـسین .  ع )   ) نیـسح ماـما  دـننام  مادـکچیه  یلو  دنتـسه  داـیز 

درک ضرع  لیئربج  دیدرگ ،  نایرگ  دش و  مومغم  مومهم و  دایز  ترضحنآ  دروآ  مرکا  لوسر  يارب  ار  ع )   ) نیسحلا هللادبع  یبا  ترضح 
رما دوش  نینچ  رگا  هللا  لوسر  ای  یلو  دزاس  عفترم  ار  ریدـقت  نیا  هک  دـیئامن  تلئـسم  ادـخ  زا  دـشابیم ،  گنتلد  نیـسح  تداهـش  تهج  زا 

تهجب نم  دـنراک  هانگ  دایز  نم  تما  یلو  مرادـیم  تسود  ار  نیـسح  نم  هچ  رگا  لیئربج  يا  دومرف  ترـضح  دـنامیم ،  صقاـن  تعاـفش 
هقیدـص ترـضح  داد و  همطاف  هب  ار  نیـسح  شدـنزرف  تداهـش  ربخ  ربمغیپ  هک  یتقو  نینچمه  و  مدـش .  یـضار  وا  تداهـشب  متما  تاـجن 

دننک حورجم  ار  وا  ندـب  دـنیامن و  دیهـش  هنـشت  بل  اب  ارم  دـنزرف  هک  مروایب  تقاط  هنوگچ  ردـپ  يا  درک  ضرع  تسیرگ ،  رایـسب  هرهاـط 
 . مدش یضار  درک  ضرع  دنامیم ،  مامتان  تعافش  رما  يوشن  یضار  رگا  همطاف  يا  دومرف  ص )   ) ربمغیپ

منهج شتآ  زا  ع )   ) نیسح ربق  راوز  نتفای  تاجن 

یلع شمـسا  فورعم و  متـشاد  يا  هیاسمه  نم  تفگ  هک  دنکیم  لقن  هبقع  نبدواد  نبدـمحا  نبدـمحم  زا  لئاسلا  حالف  باتک  زا  راحب  رد 
ممـسج مدـش و  ریپ  نوچ  متفریم و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ربق  ترایزب  هفوک  زا  هبترم  کی  هاـم  ره  نم  تفگ  دوب .  دـمحم  نب 
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زامن تراـیز و  زا  سپ  مدـش ،  فرـشم  ترـضحنآ  تراـیزب  هداـیپ  راـبکی  تشذـگ  هک  یتدـم  زا  دـعب  متفزن  مه  تبون  کـی  دـش  فیعض 
مدرک ضرع  يدوب  نابرهم  هکنآ  لاح  يدرک و  افج  نمب  ارچ  یلع  ای  دومرف  دش ،  نوریب  ربق  زا  ترـضحنآ  هک  مدید  باوخ  رد  مدـیباوخ 

امـش ترایزب  ات  مدوب  هار  رد  البرک  ات  هفوک  زا  زور  دنچ  هدیـسر  رخآ  هب  مرمع  هتفر و  میاهاپ  زا  هوق  هدش و  فیعـض  ممـسج  نم  ياقآ  يا 
 : دیا هدومرف  امش  هک  دنا  هدرک  تیاور  مدرک  ضرع  وگب  دومرف  مونشب  ناتدوخ  زا  مراد  لیم  هک  دننکیم  لقن  یتیاور  امش  زا  مدش  فرـشم 
 ، درک مهاوخ  ترایز  ار  وا  شگرم  زا  دعب  مه  نم  دنک  ترایز  ارم  شندوب  هدـنز  رد  سک  ره  ینعی  هتافو  دـعب  هترز  هتایح  یف  ینراز  نم 

لامتحا مروآیم .  نوریب  منهج  شتآ  زا  ار  اـهنآ  دـنزوسیم  منهج  ناـیم  رد  نم  ربق  نیرئاز  هک  منیبب  رگا  ما و  هتفگ  نم  یلب  دومرف  ترـضح 
تلحر بش  تشذگ  باتک  نیمه  سلجم  رد  رگنهآ  فرـشا  داتـسا  هجوز  تیاکح  رد  هکنانچ  دـشاب .  ربق  رد  شرئاز  زا  ترایز  هک  دراد 

منیلاب عمش  یشاب  وت  نداد  ناج  تقو  رد  رگا  نیعلاروح  رصق  رد  مور  رتسب  زا  مه 

هراث نباو  هللاراث  ای  کیلع  مالسلا  مهدزناپ :  سلجم 

راث مود  ینعم 

 ، دـشاب بلاط  نزو  رب  رئاث  ففخم  راث  هک  میئوگب  میریگب و  نوخ  بلاط  ار  راث  هک  تسنیا  دومن  ناوتیم  ترابع  نیا  يارب  هک  ینعم  نیمود 
هللا دیاب  تسین  زیاج  هللا  رب  رئاث  هفاضا  تروصنیا  رد  نوچ  دوشیم و  هدش  هتـشک  نوخ  بلاط  هراث  سپ  تسا  کئاش  ففخم  هک  كاش  لثم 

 : هک تسا  دراو  ترـضحنآ  زامن  زا  دـعب  ياعد  رد  هکنانچ  کـلتاق  نم  کـمد  بلاـط  ینعی  كرئاـث  هللا  میئوگب  مینک و  رئاـث  رب  هفاـضا  ار 
نوـخ یلو  ادــخ  تـقیقح  رد  تستماـیق و  زور  رد  ع )   ) نیــسح نوـخ  زا  ادــخ  ندرک  هبلاـطم  كراـثب .  بلاـطلا  یلاـعت  هللا  نءا  دهــشءا 
باب زا  دنکیم  نوخ  بلط  هکلب  تسین  ياهنوخ  عوضوم  رد  دنوادخ  اریز  تسا  رگید  ياهنوخ  زا  ریغ  نیسح  نوخ  هبلاطم  تسترـضحنآ و 

ترابع نیا  و  دنکیم .  ار  قح  نیا  بلط  ادـخ  تسادـخ و  قح  بحاص  هک  تسنیا  هللاراث  زا  دارم  سپ  تسا ،  مد  یلو  دراد و  تیالو  هکنآ 
نیـسح شدج  مد  یلو  ص )   ) دمحم لآ  مئاق  ترـضح  اریز  البرکب  لوتقملا  مدب  بلاطلا  نیا  دیامرفیم :  هک  درادن  تافانم  هبدـن  ياعد  اب 

الو هکرابم :  هیآ  تسا  ع )   ) نیـسح شمولظم  دج  مد  یلو  ترـضحنآ  هکنیا  رب  لیلد  تسترخآ .  ملاع  رد  وا  مد  یلو  ادخ  ایند و  رد  (ع ) 
ینعی ( 33 ءارسالا -   . ) اروصنم ناک  هنا  لتقلا  یف  فرسی  الف  اناطلـس  هیلول  انلعج  دقف  امولظم  لتق  نم  قحلاب  الا  هللا  مرح  یتلا  سفنلا  ولتقت 
ماـقتنا هک  میا  هداد  طلـست  لـتاق  رب  ار  وا  یلو  اـم  دوش  هتـشک  مولظم  هک  ره  هدرک و  مارح  ار  لـتق  دـنوادخ  دیـشکن  ار  مرتحم  سفن  زگره 
تیاور ع )   ) قداص ترـضح  زا  یفاک  رد  تسا .  روصنم  دـی و  ؤم  ام  فرط  زا  وا  هک  دـینکن  فارـسا  يزیرنوخ  لتق و  رد  دریگب  ار  لوتقم 

يور زا  نیسح  ماما  ترضح  هک  تسنیا  دوشیم  هدافتسا  رابخا  تایآ و  زا  هک  هچنآ  هدش  دراو  ع )   ) نیـسح ماما  قح  رد  هیآ  نیا  هک  هدرک 
ءادعا رب  طلست  دیامن  مایق  نوچ  هک  هداد  رارق  دمحم  لآ  مئاق  شدنزرف  ایند  رد  ار  مولظم  نآ  نوخ  یلو  دنوادخ  هدش و  هتشک  روج  ملظ و 

ار نیا  ترضح  نوچ  دشابیم  كافس  كانمیب و  درم  نیا  بجع  دنیوگ  مدرم  هکنآ  ات  هدومنن  فارـسا  دشکب  ار  اهنآ  زا  هچ  ره  دنک و  ادیپ 
دنب ضوع  ما  هتـشک  هک  همهنیا  هک  هدومرف  ثوعبم  قحب  ارم  هک  يدنوادخب  هک  دیامرفیم  دنکیم و  هیرگ  رایـسب  دور و  ربنم  يالاب  دونـشب و 

 . دوش یمن  هللادبع  ابا  مدج  نیلعن 

تیاور نایب 

بحاص هک  نیمز  لها  مامت  نوخ  هللاراث  هراث  نم  ای  یناوخیم :  شترایز  رد  هک  دشاب  وا  نوخ  ای  ءاهبنوخ  ادخ  هکیسک  تسیهیدب  بلطمنیا 
نیا رگا  هک  تسا  دـمحم  لآ  اـب  وا  یتـسود  قحب و  وا  برق  ماـقم  ردـقب  يدرف  ره  شزرا  هچ  درادـن  یـشزرا  دـشابن  وا  تیـالو  یتـسود و 

دنکیمن ار  مدج  نیلعن  دـنب  یفالت  متـشک  هک  یتیعمج  نیا  دـیامرفیم  مئاق  ترـضح  هکنیا  تسین  وا  يارب  یـشزرا  دـشابن  تیالو  یتسود و 
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ینامیا تایح  ءادهشلادیس  ترضح  ياپ  ترواجم  هطساوب  تسین  وا  رب  یفیلکت  هک  دامج  نیلعن  دنب  اریز  تسا  حیحص  تسرد و  بلطمنیا 
مدرم همه  هکیروطب  دیوگیم  هللا  الا  هلا  رمالا ال  بحاص  ترضح  نیلعن  دنب  هک  هدش  دراو  تعجر  ثیداحا  رد  هکنانچ  هدرک  ادیپ  یتیالو  و 
تسین وا  رب  یفیلکت  هکیتروص  رد  دنک  لوبق  ار  تیالو  هبترم  ترـضح  ياپ  ترواجم  هطـساوب  نیلعن  دنب  هک  دشاب  انب  رگا  سپ  دنونـش  یم 

اهلمح اهنم و  نیقفـشءا  اهنلمحی و  نءا  نیبءاف  لابجلا  ضرءالا و  تاومـسلا و  یلع  ۀـنامءالا  انـضرع  انا  دومرف :  شا  هرابرد  هکیناـسنا  یلو 
تیالو و ماقم  میدرک و  تناـما  ضرع  ملاـع  ياـههوک  نیمز و  اهنامـسآ و  رب  اـم  ینعی :  بازحا 72 )  . ) الوهج امولظ  ناـک  هنا  ناـسنالا و 

ءادا شیامزآ و  ماقم  رد  مه .  ناسنا  تفریذپ و  ناسنا  هکنیا  ات  دندرک  هشیدنا  دندیزرو و  عانتما  نآ  لمحت  زا  همه  میداد ،  هئارا  ار  تماما 
نیلعن دـنب  سپ  تفرن ،  نآ  راب  ریز  دوب  هدرک  لوبق  ار  فیلکت  هکنیا  اب  ناسنا  نیا  دوب  نادان  ناراکمتـس و  رایـسب  دـشاب  تماـما  هک  تناـما 

زا تسین ،  وا  يارب  یـشزرا  الا  دورب و  تیالو  راب  ریز  هک  تسیماداـم  تیفرـشا  اریز  دراد  تادوجوم  فرـشا  ناـسنا  نیا  رب  تفارـش  داـمج 
ادـبا ینرق  سیوا  ددرگیمن .  دـعب  ثعاب  مه  ندوب  رود  دوشیمن و  برق  بجوم  رهاظ  بسحب  ماما  هب  ندوب  کیدزن  هک  دوشیم  مولعم  اجنیا 

دندوب ربمغیپ  تمدخ  زور  بش و  هکیئاهنآ  یلو  مونش  یم  ار  سیوا  يوب  دومرف  ربمغیپ  هک  تشاد  ار  برق  ماقمنآ  دیسرن و  ربمغیپ  تمدخ 
 ( ع  ) اضر ترـضح  دزن  رد  نوراه  دندش و  نفد  ربمغیپ  ياپ  ریز  رد  رفن  ود  نآ  هکنیا  اب  دـمآیم  شدـب  تسجیم و  يرود  اهنآ  زا  ترـضح 

ربمغیپ زا  ار  اهنآ  ناکم  دعب  نیا  هن  دنکیم و  کیدزن  ماما  ربمغیپ و  هب  ارنآ  برق  نیا  هن  تسا  هذبر  نابایب  رد  رذوبا  نئادم و  رد  ناملس  یلو 
ناکما ملاع  رد  یـشزرا  هچ  ماما  هک  یتسناد  سپ  تسنآ  مدـع  تیالو  تبحم و  تسا  دـعب  برق و  ماقم  ثعاـب  هچنآ  هکلب  دـیامنیم ،  رود 

ماما شزرا  تمیق و  هکنیا  يارب  ترـضحنآ  دوخ  نوخب  دسر  هچ  دنکیمن  ار  ع )   ) نیـسح نیلعن  دنب  ناربج  قیالخ  همهنیا  نتـشک  هک  دراد 
 . ددرگ مولعم  ناگدنناوخ  ناگدنونش و  رب  بلطم  ات  میراچان  یتیاور  رکذ  زا  ددرگ  مولعم  ملاع  رد 

دنکیمن يربارب  ماما  نوخ  اب  زیچ  چیه 

دروآ و ع )   ) نیدباعلا نیز  ماما  تمدخ  ار  يدرم  یصخش ،  دومرف :  ع )   ) يرکسع نسح  ماما  ترـضح  هک  دنکیم  تیاور  راونالاراحب  رد 
صخـشنآ زا  یلو  دومرف  صاصقب  مکح  ع )   ) ماما درک  فارتعا  ترـضح  تمدـخ  رد  لتاق  تسا ،  هتـشک  ار  شردـپ  درمنآ  هک  درک  اعدا 

رطاخب رگا  دومرف  ع )   ) داجس ماما  تسین .  یـضار  تشذگب  دوب  مولعم  یعدم  ددرگ ،  لیان  یمیظع  باوث  هب  ات  درک  شـشخب  تساوخرد 
مردپ نوخ  زا  هک  تسین  هزادـنا  نآب  یلو  دراد  یقح  نم  رب  درک  ضرع  رذـگب  وا  زا  قح  نآ  هطـساوب  دراد  یقح  وت  رب  درمنیا  هک  يروآیم 

هحلاصم وا  اب  دشاب  اهبنوخ  هید و  هب  لیام  رگا  یلو  منکیم  صاصق  تفگ  ینکیم ؟  هچ  سپ  دومرف  ترضح  مرذگب  دراد  هک  یقح  ببـسب 
دمحم ترـضح  توبن  دـیحوت و  نمب  درمنیا  هللا  لوسر  نباـی  درک  ضرع  تسیچ ؟  شقح  دیـسرپ  ماـما  مشخب ،  یم  ار  وا  درک و  مهاوـخ 

قح نیا  دیـسرپ  بجعت  اـب  ع )   ) نیدـباعلا نیز  ترـضح  تسا .  هدومن  میلعت  نیقلت و  ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  تماـما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
مهیلع همئا  ءایبنا و  زا  ریغ  ناگدـنیآ  ناینیـشیپ و  زا  نیمز  يور  مدرم  مامت  نوخ  اـب  لـمع  نیا  مسق  ادـخب  دـنکیمن  تردـپ  نوخ  اـب  يربارب 
باوث دومرف  هدومن  لتاق  هب  ور  هاگنآ  دومن  تعانق  نآب  همئا  ءاـیبنا و  نوخ  لـباقم  رد  هک  تسین  يزیچ  اـیند  رد  نوچ  دراد  يربارب  مالـسلا 

جایتحا باوث  نیاب  نم  هللا  لوسر  نبای  درک  ضرع  یبای ؟  تاجن  ندش  هتشک  زا  وت  مهدب و  ار  لتق  نیا  ياهبنوخ  ات  یهدیم  نمب  ار  تنیقلت 
هدش هتـشک  نآ  دوخ  نمب و  طوبرم  رما  ما  هداد  ماجنا  لوتقمب  تبـسن  هکیهانگ  نمـض  رد  تسگرزب  مناهانگ  اریز  دـیزاین  یب  امـش  مراد و 

راذگاو ار  میلعت  نآ  باوث  هکنیا  زا  تسا  رتهب  وت  رظن  رد  ندش  هتشک  زا  سپ  دومرف  ترضح  دشاب .  شرسپ  نم و  نیب  هانگ  هکنیا  هن  تسا 
هداد و ماجنا  وت  هب  تبـسن  درم  نیا  هک  یهانگ  نیب  نک  هسیاقم  دوخ  وت  کـنیا  دومرف  نوخ  بحاـصب  ترـضح  يرآ .  درک  ضرع  ینک ؟ 

هرهب یب  ردپ  نتشاد  يایازم  زا  زین  ارت  هدومن و  مورحم  ار  وا  یگدنز  هیقب  زا  هتشک  ار  تردپ  تسا  هدومن  تا  هرابرد  هک  یفطل  میلعت و  مه 
هطساوب هک  هدومن  نیقلت  ار  نامیا  وتب  درم  نیا  یفرط  زا  دوب و  دهاوخ  قیفر  وت  اب  تشهب  رد  تردپ  يوش  میلست  ینک و  ربص  رگا  اما  هدرک 

ماجنا تردپب  تبـسن  هک  یتیانج  ربارب  دـنچ  وت  رب  وا  ناسحا  فطل و  يا  هتفای  تاجن  دـبا  باذـع  زا  يوشیم و  نادـیواج  تشهب  لخاد  نآ 
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تسا لصفم  هک  تیاور  رخآ  ات  میوگب  ربمغیپ  لیاضف  زا  یثیدح  امش  يود  ره  يارب  ات  رذگب  وزا  هدرک  وتب  هکیناسحا  لابق  رد  نونکا  هداد 
مه ار  ملاع  همه  ناـمز  ماـما  رگا  سپ  دـنکیمن  يربارب  زیچ  چـیه  اـب  اـیند  رد  ع )   ) ماـما نوخ  هک  دوب  نیا  تیاور  نیا  رکذ  زا  اـم  دوصقم  . 

ترـضحنآ نوخ  رد  تکرـش  دندوبن و  البرک  رد  هکیتروص  رد  دشکیم  ار  اهنآ  هکنیا  تلع  دنکیمن و  شبیرغ  دـج  نوخ  اب  يربارب  دـشکب 
 . دوب دهاوخ  اهنآ  وزج  مه  وا  دشاب  یموق  لمعب  یضار  هکیسک  دندوب و  دوخ  ناردپ  لمع  هب  یضار  اهنیا  هک  تسنیا  يارب  دندومنن 

ایندب مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  تعجر 

زا مه  ترـضحنآ  باحـصا  درادن  یئادـج  دیـشروخ  زا  رون  هک  روطنامه  دوب  دـهاوخ  همئا  ریاس  رب  مدـقم  ءادهـشلادیس  ترـضح  تعجر 
 . دنوریم ایند  زا  ادعب  دنشکب و  ار  ع )   ) نیسح هلتق  نوعلم و  دیزی  ات  هدومن  تعجر  ار  اهنآ  همه  اذل  درادن  ییادج  ترضحنآ 

تعجر تابثا 

رایـسب هدـش  رکذ  ناونع  نیاب  نآرق  رد  هک  یتایآ  اما  دومن ،  تابثا  ینآرق  تایآ  تایاور و  لـقع ،  عاـمجا ،  هعبرا  هلداـب  ناوتیم  ار  تعجر 
وذـل هللا  نا  مهایحا  مث  اوتوم  هللا  مهل  لاـقف  توملارذـح  فولا  مه  مهراـید و  نم  اوجرخ  نیذـلا  یلا  رت  ملا  هیآ :  تسا  هلمج  نآ  زا  تسا 
يرهش ماش  رد  دومرف :  هک  دنکیم  تیاور  ع )   ) رقاب ترـضح  زا  یفاک  رد  ( 43 هرقب -   . ) نورکـشی سانلا ال  رثکا  نکل  سانلا و  یلع  لضف 

زا دندرکیم  سح  ار  ضرم  ندمآ  نوچ  ءاینغا  درکیم  زورب  نوعاط  ضرم  رهش  نآ  رد  هشیمه  تشاد  تیعمج  هداوناخ  رازه  داتفه  هک  دوب 
ءاینغا دننام  مه  ام  رگا  دنتفگیم  اهنآ  دندرم  اهنآ  زا  يا  هدع  ات  دندنامیم  رهش  نآ  رد  یتعاضب  یب  رثا  رد  نایاونیب  یلو  دندشیم  جراخ  رهش 

ار ام  نوعاط  میدـنامیم  رهـش  رد  ارقف  لثم  مه  ام  رگا  دـنتفگیم  ءاـینغا  دـسرن ،  اـمب  گرم  اـت  میتفریم  نوریب  رهـش  نیا  زا  میتشاد  یتعاـضب 
هک داتفا  يا  هبورخم  رهشب  نانآ  راذگ  دنورب  نابایب  فرطب  دنوش  جراخ  رهـش  زا  یگمه  ءاینغا  ارقف و  دنتـشاذگ  رارق  یلاس  رد  ات  تفرگیم 

ناکمنیرد هک  دندرک  ادیپ  نانیمطا  دنتـشاذگ و  نیمز  رب  ار  دوخ  ثاثا  دـندمآ و  دورف  اجنآ  دـندوب و  هدرک  نطو  يالج  زین  رهـش  نآ  لها 
هدرک حور  ضبق  ار  اهنآ  مامت  هک  دوب  حاورا  ضبق  لکوم  هکیا  هتـشرف  هب  دومرف  رما  ادخ  ماگنه  نآ  رد  دوب  دهاوخن  ینوعاط  ضرم  رگید 

هب اپ  اب  ار  اهنآ  نارذگهر  هکیروطب  دوب  هدـش  كاخ  هدیـسوپ و  ناشندـب  ياهناوختـسا  هداتفا و  نابایب  رد  اهنآ  دـسج  ینالوط  يراگزور  و 
نآ نوچ  درک  روبع  اجنآ  زا  دوب ،  یـسوم  ترـضح  یـصو  هک  لیقرخ  مانب  لیئارـسا  ینب  ناربمغیپ  زا  يربمغیپ  دندومنیم .  هدنکارپ  فارطا 

يدناریم هکنانچمه  ینک  هدنز  ار  اهنآ  رگا  دوش  هچ  اراگدرورپ  تفگ  درک و  هیرگ  هدومن  اهنآ  لاح  رب  تقر  دید  ار  هدیسوپ  ياهناوختـسا 
ربمغیپ نآ  هب  دنروآ .  دوجوب  ینادنزرف  دنوش و  وت  سدقم  تاذ  شتـسرپ  لوغـشم  ناگدننک  تدابع  اب  دـننک و  دابآ  ار  رهـش  نیا  هکنیا  ات 

 ( ع  ) رقاب ترـضح  تاملک  نیاب  تیفیک و  نیاب  نک  اعد  هک  دیـسر  باـطخ  یلب  تفگ  منک  هدـنز  ار  اـهنآ  يراد  تسود  هک  دیـسر  یحو 
دش و لکشتم  عمج و  اهنآ  ياهناوختسا  هدرک  باجتسم  ار  وا  ياعد  مه  ادخ  دناوخ  هک  دناوخ  هک  دوب  ادخ  مظعا  مسا  تاملک  نآ  دومرف 
دندرک و ینالوط  یناگدنز  هدشن  دوبان  اهنآ  زا  رفنکی  دندوب  هدش  نابایب  دراو  هکیزور  دننام  دندیدرگ  هدنز  اهنآ  مامت  دیمد  اهنآ  رد  حور 
دندش و هدنز  هک  اهنآ  هک  دندیسرپ  ع )   ) رقاب ترضح  زا  دنکیم  لقن  یشایع  هک  يرگید  تیاور  رد  دنروآ .  اجب  ار  ادخ  سیدقت  حیبست و 
دندومن و جاودزا  دندیماشآ و  دندروخ و  دنتـشگرب و  دوخ  لزانمب  ندش  هدنز  زا  سپ  هکنآ  ای  دـندرم  اهنآ  زورنامه  دـندید  ار  اهنآ  مدرم 

ایند رد  تساوخ  هچنآ  دندرک و  حاکن  دندیماشآ و  دندروخ و  دـینادرگرب و  ایندـب  ار  اهنآ  ناشندرم  زا  دـعب  دـنوادخ  دومرف  دـندرم ،  دـعب 
یلو ترـضح  روهظ  تقو  رد  مه  ام  هک  تسا  تعجر  رب  لیلد  هیآ  نیا  دندش .  نفد  دنتفر و  ایند  زا  یعیبط  گرمب  دعب  دندرک و  یناگدنز 
دـص هک  ریزع  هصق  الثم  درک .  تباث  ار  تعجر  عوضوم  اهنآ  زا  ناوتیم  هک  دشابیم  نآرق  رد  هیآ  هد  بیرق  میدرگیم و  رب  ایندب  ع )   ) رـصع

رب واگ  مد  ندز  لثم  فهک و  باحـصا  هصق  لثم  تشگ و  هدنز  ادعب  تشگ و  هدیـسوپ  هک  وا  غالا  نینچمه  دـش و  هدـنز  دـعب  درم و  لاس 
ایندب تشگزاب  ینعمب  تعجر  اهنآ .  ندش  هدنز  ادعب  ار و  غرم  راهچ  میهاربا  ترـضح  نتـشک  لثم  وا و  ندش  هدنز  لیئارـسا و  ینب  لوتقم 
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ایند رد  هکیرافک  نآ  ضحم و  رفاک  ای  دنـشاب  صلاخ  نم  ؤم  دـیاب  دـندرگیم و  رب  ایندـب  اهنآ  نانمـشد  ناتـسود و  اـب  راـهطا  همئا  هک  تسا 
هکنآ زا  سپ  ( 95 ءایبنا -   . ) نوعجریال مهنا  اهانکلها  ۀیرق  یلع  مارح  و  نآرق :  هیآ  صن  هب  دندرگیمن  رب  ایندب  اهنآ  دندش  كاله  باذـعب 

لوا رـشح  نآ  هک  دـنریمیم  بش  کی  رد  همه  دـعب  دـننامیم و  ایند  رد  نینم  ؤم  هام  دـندومن  صاصق  دنتـشگرب و  ایندـب  نیرفاک  نینم و  ؤم 
 . تسا

رابخا زا  لیلد 

حبذ ار  وا  تشاد  يا  هلاغزب  راصنا  هفیاط  زا  یکی  هک  دنکیم  لقن  جیاوح  رد  هلمجنم  تسا  دایز  هدیـسر  باب  نیا  رد  هکیتایاور  رابخا و  اما 
راـطفا يارب  بشما  ار  لوسر  ترـضح  اـت  نک  باـبک  ار  نآ  رگید  فصن  زپـب و  ارناویح  نیا  تشوگ  زا  فصن  تفگ  دوخ  لاـیع  هب  دوـمن 

رضاح هلاغزب  حبذ  حبـص  تقو  رد  هک  تشاد  رـسپ  ود  يراصنا  درم  نیا  دومن  توعد  ربمغیپ  زا  هدش  رـضاح  دجـسم  رد  بش  مینک  توعد 
هلاغزب نامردپ  هچنانچ  مربب  رس  ارت  ات  ایب  تفگ  يرگیدب  رـسپ  ود  نآ  زا  یکی  تفر  نوریب  لزنم  زا  ناشردپ  نوچ  دندرکیم  اشامت  دندوب و 
دمآرب ردارب  نآ  نتفرگ  ددص  رد  هدز  هحیـص  دید  ار  تیفیک  نآ  ردام  نوچ  دیرب  ار  دوخ  ردارب  رـس  هتـشادرب  ار  يدراک  سپ  دیرب  رـس  ار 

هکنآ ات  دـش  اذـغ  نتخپ  لوغـشم  درک و  ناهنپ  ار  دـنزرف  ودـنآ  شعن  ردام  دادـب ،  ناج  يروف  تخادـنا و  ریزب  ماـب  يـالاب  زا  ار  دوخ  هچب 
رضاح اذغ  فرص  يارب  ار  دوخ  دنزرف  ود  هک  وگب  لزنم  بحاصب  هللا  لوسر  ای  تفگ  هدش  لزان  لیئربج  دش  دراو  ص )   ) لوسر ترـضح 
تمدخ لزنم  بحاص  دنتـسین  رـضاح  تفگ  ردام  دیبلط  ار  دوخ  دنزرف  ود  دـمآ  نوریب  لزنم  بحاص  تفگ  درم  نآب  ترـضح  نوچ  دـنک 

دیاب تفگ  دمآ و  شلایع  دزن  لزنم  بحاص  تسین  اهنآ  ندرک  رضاح  زج  يا  هراچ  دومرف  ترضح  دنتـسین  رـضاح  تفگ  دیـسر و  ربمغیپ 
اهنآ ادخ  درک  اعد  ترضح  دندرک  رضاح  ترضح  دزن  ار  هچب  ود  نآ  شعن  هرخالاب  ات  دننک  لوانت  اذغ  ترضح  ات  ینک  رضاح  ار  اهرـسپ 
دیاب و  تسین .  نآ  حرـش  ياج  هک  تسا  رایـسب  همئا  ریاس  زا  هزجعم  نیا  ریظن  دندرم .  ات  دندرکیم  یگدـنز  ایند  رد  اهلاس  دومن و  هدـنز  ار 

دوشیم و تباث  ءاملع  عامجا  تیبلها و  ثیداحا  اب  ینعی  یعمس  تسیرما  نید و  تایرورـض  هن  تسا  بهذم  تایرورـض  زا  نیا  هک  تسناد 
رگید دنیبب  ار  گرم  مئالع  ناسنا  رگا  هک  تسناد  دیاب  دـنکیمن .  تلالد  زین  مهنآ  عانتما  رب  هچ  رگا  تسین  یتیلخدـم  نآ  تابثا  رب  ار  لقع 
ناشن رفاکب  ایند  رد  ار  نم  ؤم  تنطلس  ات  دنکیم  هدنز  ار  رفاک  نم و  ؤم  دنوادخ  تسین  هبوت  ياج  مه  تعجر  عقوم  رد  دوشیمن ،  لوبق  هبوت 

متلق ذا  و  هیآ :  الثم  دننکیم .  هیجوت  يوحنب  ار  مادک  ره  هدش  دراو  تعجر  تابثا  رد  هک  يرابخا  تایآ و  مامت  تعجر  نیرکنم  یلو  دـهد 
نیا ( 55  ، 56 هرقب -   . ) نورکشت مکلعل  موکتوم  دعب  نم  مک  انثعب  مث  نورظنت  متنا  ۀقعاصلا و  مکتذخاف  ةرهج  هللا  يرن  یتح  نل  یسوم  ای 
ياج هک  تفگ  انثعب  ظفلب  اذل  دندش ،  هدنز  توم  زا  سپ  مینیبب  ار  ادـخ  میهاوخیم  ام  دـنتفگ  یـسومب  رفن  داتفه  نآ  هک  تسا  حیرـص  هیآ 

 . نورظنت متنا  و  دیامرفیم :  اذل  دوبن  یفخم  یـسک  رب  بلطم  دندرک  هدهاشم  ار  عوضومنیا  مه  نامزنآ  مدرم  همه  دشابن و  ههبـش  هنوگچیه 
نم توملا  هیتءای  و  هیآ :  هب  دروآیم  لیلد  یقیقح و  توم  هن  تسا  هوشغ  توم  زا  دارم  دیوگیم  یجلگنس  تعیرـش  لثم  تعجر  رکنم  یلو 

ترخآ رد  نوچ  ایند  رد  هن  تسا  ترخآ  ملاعب  طوبرم  هیآ  نیا  تفگ  هراـچیب  درم  نیاـب  دـیاب  ( 17 میهاربا -   . ) تیمب وه  ام  ناکم و  لـک 
زا دـعب  تسندـمآ  شوهب  ثعب  زا  دارم  دـیوگیم  و  تسین .  نانآ  يارب  یتوم  یلو  باذـع  یتخـس  زا  دـنیب  یم  ار  توم  میالع  تسین  یتوم 

یلقاع چیه  ار  زغمیب  بلاطم  هنوگنیا  هک  تسحضاو  نایاناد  رب  یلو  دشاب  تلاهج  ینادان و  توم  زا  دارم  تسنکمم  دیوگیم  زین  یشوهیب و 
رظنب تفگ  تعجر  نیرکنم  هب  دیاب  يرادـیم  ام  تمحز  يربیم و  دوخ  ضرع  تست  هگنالوج  هن  غرمیـس  هصرع  سگم  يا  دـنکیمن .  لوبق 

هک درادن  تردق  ادخ  ییوگب  رگا  ینک  راکنا  مه  ار  داعم  دیاب  تسلاحم  ییوگب  رگا  درادن .  نآ  رب  تردق  ادـخ  ای  تسلاحم  تعجر  امش 
رتحـضاو رتهب و  ینآرق  تایآ  نیزا  یلیلد  هچ  تسغورد  مهنیا  میرادـن  نآ  تابثا  رب  یلیلد  ییوگیم  رگا  يراد ،  کـش  دـیحوت  هلئـسم  رد 

یصخش دنوش .  هدنز  ایند  رد  ناگدرم  دیاب  هک  تسنیا  اهنآ  همه  دافم  هک  دیسر  عوضومنیا  رد  نیرهاط  همئا  ربخ  تسیود  زا  شیب  تسا و 
ءادهـش زا  ات  موش  هتـشک  امـش  باکر  رد  يرمع  رخآ  نیرد  هک  دهاوخیم  ملد  هتفر  لیلحت  نم  ياوق  ما  هدش  ریپ  نم  هک  دیـسرپ  موصعم  زا 
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رایتخا ار  ام  تمزالم  هک  دوشیم  نکمم  مه  تعجر  ملاع  رد  تسین  ایند  صوصخم  باـکر  رد  تداهـش  دومرف  ترـضح  مدرگ ،  بوسحم 
زا یکی  دشاب  دیاب  مه  تما  نیرد  هداتفا  قافتا  هقباس  مما  رد  هچ  ره  هک  هدش  دراو  ینـس  هعیـش و  قیرط  زا  يرابخا  و  دیوش .  دیهـش  هدرک 

نیا رد  دیاب  سپ  دندرم  يدایز  یناگدنز  زا  سپ  دنتـشگرب و  ایندب  يرایـسب  هک  هدوب  ایندـب  تعجر  نیمه  هدوب ،  هقباس  مما  رد  هکیئاهزیچ 
دیوگیم تعجر  رکنم  صخـش  نیا  تسا و  تجح  مهنآ  تسه و  يونعم  رتاوت  املـسم  دـشابن  یظفل  رتاوت  راـبخا  نیا  رگا  دـشاب .  مه  تما 

هکلب تسین  قودص  ترابع  نیا  هکیتروص  رد  تس .  تیلهاج  نامز  رد  برع  زا  یموق  بهذم  تعجر  هک  هدومرف  هیاهن  رد  قودـص  خـیش 
هیماما داقتعا  دیوگیم  دوخ  تایداقتعا  هلاسر  رد  قودـص  دوخ  هداد و  واب  تبـسن  نیرحبلا  عمجم  رد  هک  تسا  هماع  ءاملع  زا  یکی  ترابع 

 . تشون میهاوخ  تعجر  تیفیک  رد  یباتک  يدوزب  تسا و  قح  تعجر  هلئسم  هک  تسنیا 

لقع عامجا و  زا  لیلد 

 : لقع اما  و  تسا .  ققحم  هیماما  ءاملع  نیب  رد  هک  عامجا  اما  تشذـگ  رابخا  تاـیآ و  دومن ،  ار  تعجر  تاـبثا  ناوتیم  هعبرا  هلداـب  میتفگ 
ایند نیمه  رد  هک  تسنیا  یهلا  لدـع  یـضتقم  دـنداد  ماـجنا  یتـشز  لاـمعا  اـی  دـندومن و  یکین  اـی  دـندرک و  ملظ  مدرم  اـیند  نیرد  نوـچ 

رد دـیاب  هک  دـنکیم  مکح  یلقاع  ره  لقع  سپ  دـننیبب ،  ترخآ  ملاع  رد  ارنآ  لصفم  هدرک و  هدـهاشم  ار  دوخ  لاـمعا  هجیتن  زا  يرـصتخم 
مهدـب وتب  تعجر  ملاع  رد  ات  هدـب  نمب  رانید  دـصناپ  یتسه  تعجرب  لیاق  هک  وت  تفگ  قاط  نمومب  هفینحوبا  دـشاب .  ایند  نید  رد  یتعجر 
میدرک رکذ  داـعم  ثحبم  رد  دـمح  هروس  رد  اـم  مهد .  وتب  ار  هجو  نیا  اـت  يدرگرب  ناـسنا  تروـصب  هک  هدـب  نمب  یمازتـلا  مه  وـت  تفگ 

هک روطنامه  تسین  لاکشا  دروم  ندب  ندیسوب  سپ  دنریگیم  رـس  زا  ار  یگدنز  اددجم  دنوشیم و  هدنز  ندرم  زا  دعب  هک  دنتـسه  یتاناویح 
 . میدومن تباث  ار  بلطمنیا  داعم  ثحبم  رد 

تعجر عوضوم  رد  اهاعد  تارایز و 

موش و کلام  امـش  تلود  رد  مکتلود و  یف  کلمی  دـنادرگرب و  امـش  تعجر  رد  ارم  ادـخ  مکتعجر  یف  رکی  تسا و  هعماـج  تاراـیز  رد 
یف یناـیحا  مکتلود و  یف  ینکم  هک و  دراد  همئا  عادو  تراـیز  رد  مکیت .  ؤرب  ادـغ  هنیع  رقت  مکماـیا و  یف  نکمی  مکیتفاـع و  یف  فرـشی 

لامج ناوفـصب  ع )   ) قداص ماما  هک  ع )   ) نیـسح نیعبرا  ترایز  رد  دـیامن .  تردـق  بحاص  نکمتم و  امـش  تلود  مایا  رد  ارم  مکتعجر 
 . نقوم مکبایاب  نم و  ؤم  مکب  ینا  دهشا  هک :  تسنیا  اهنآ  تارقف  زا  یکی  دناوخب  هک  دیامرفیم  روتسد 

سابع ترضح  ترایز 

بر ای  ینقفو  و  هدومن :  رکذ  ار  هلمج  نیا  سدقم  بادرس  لامعا  رد  رئازلا  حابصم  رد  سوواط  نب  دیس  نینقوملا .  نم  مکبایاب  مکب و  ینا 
همایا و یف  نکمیت  هتلود و  یف  کلمی  هتعجر و  یف  رکت  نمیف  بر  ای  ینلعجاف  کلذ  لبق  ینتیفوت  ناـف  هتلود  یف  ثکملا  هتعاـطب و  ماـیقلل 

لهچ سک  ره  هک  تسلوقنم  ع )   ) قداص ترضح  زا  هک  يدهع  ياعد  رد  هتی .  ؤرب  هنیع  رقت  هترمز و  یف  ریـشحی  همالعا و  تحت  لظیـست 
تمدخ رد  هک  دروآ  نوریب  ربق  زا  ار  وا  دنوادخ  دریمب  ترـضحنآ  روهظ  زا  شیپ  رگا  دشاب و  ام  مئاق  نارواب  زا  دـناوخب  ار  اعد  نیا  حابص 
تسنیا نآ  تارقف  زا  یکی  دیامن ،  وحم  وزا  هانگ  رازه  دیامرف و  تمارک  ار  وا  هنسح  رازه  اعد  نیزا  هملک  رهب  یلاعتقح  دشاب و  ترضحنآ 

یتانق ادرجم  یفیـس  ارهاش  ینفک  ارزت  ؤم  يربق  نم  ینجرخاف  ایـضتقم  امتح  كدابع  یلع  هتلعج  يذـلا  توملا  هنیب  ینیب و  لاح  نا  مهللا  : 
ناگدـنب رب  هک  یگرم  نانچنآ  گرم  نم  نامز  ماما  نم و  نیب  تسا  هدـش  لیاح  رگا  ایادـخ  ینعی :  يدابلا .  رـضاحلا و  یف  یعادـلا  ةوعد 

هزین هدیشک و  ریشمش  هتسب و  رمکب  ار  دوخ  نفک  هکیلاح  رد  دروآ  نوریب  ربق  زا  ارم  ترـضحنآ  روهظ  عقوم  رد  سپ  يا  هدومرف  متح  دوخ 
دش افتکا  هلمج  دنچ  نیمهب  تسین و  نآ  رکذ  لاجم  هک  تسا  رایسب  ترایز  هیعدا و  لیبق  نیزا  منک .  تباجا  ار  قح  توعد  یعاد  هتشارفا 
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دنهاوخ هدنز  نمـشد  تسود و  دب و  بوخ و  دیایب  ع )   ) نیـسح شبیرغ  دـج  یهاوخنوخ  يارب  ع )   ) نامز ماما  نوچ  هک  دـش  مولعم  سپ 
ماقتنا نامز  ماما  نوچ  تسا  تمایق  رد  ادخ  یهاوخنوخ  مد و  یلو  اما  و  دنیامنب .  هیما  ینب  زا  ار  دوخ  صاقت  شنارای  ترـضحنآ و  ات  دـش 

زا نانس  نبدمحم  زا  دنسم  لامعالا  باقع  باتک  زا  يدنب  رد  هداهـشلارارسا  رد  دشاب .  تمایق  رد  هک  تسنآ  یلک  يازج  دشکیم و  يویند 
دوش تمایق  زور  نوچ  هک  هدومن  تیاور  ص )   ) ادخ ربمغیپ  كرابم  دوجو  زا  ترضحنآ  و  ع )   ) قداص ترـضح  زا  دوخ  باحـصا  ضغب 

ار نیسح  همطاف  نوچ  دشاب  شتسد  رد  شکرابم  رس  هکیلاح  رد  دیآ  رشحمب  نیـسح  مدنزرف  دوش ،  بصن  ع )   ) همطاف يارب  رون  زا  يا  هبق 
هلان همطاف  هلان  ببـس  هب  دونـشب و  ار  وناب  نآ  يادص  نینم  ؤم  نیبرقم و  هکئالم  لسرم و  ءایبنا  همه  هک  دنزیم  يا  هقهـش  دنیبب  تلاح  نآ  هب 

شتـسد رد  شکرابم  رـس  دیامن و  همـصاخم  دوخ  نالتاق  اب  هک  دنازیگنارب  بوخ  تروص  اب  ار  ع )   ) نیـسح ماما  یلاعتیادخ  سپ  دنیامن ، 
سپ دنوش  هدنز  دعب  هتشک و  ار  اهنآ  ادخ  دوخ  سپ  دیامرف  عمج  ار  ترضحنآ  لتق  رد  ناگدننک  تکرش  نالتاق و  یلاعتقح  هاگنآ  دشاب . 
رخآ ات  دنشکیم  ار  ناشیا  هعفدکی  هکنیا  رگم  دنامن  یقاب  ام  هیرذ  زا  یـسک  دومرف  سپ  دنوشیم ،  هدنز  زاب  هتـشک  ار  اهنآ  ع )   ) نیـسح ماما 

شیاـهاپ تسد و  هک  منهج  رعق  رد  هک  تسا  یتوباـت  رد  ع )   ) نیـسح ماـما  لـتاق  هک  تسا  هداهـشلارارسا  رد  رگید  تیاور  رد  و  تیاور . 
يوب وا  يارب  دـشابیم و  وا  يارب  منهج  لها  مامت  باذـع  فصن  تسنوگنرـس و  منهج  رعق  رد  هکیلاح  رد  هدـش  هتـسب  نیـشتآ  ياـهریجنزب 

 . دشکیم كاندرد  باذع  تسا و  دلخم  منهج  رد  وا  و  نآ ،  دب  يوب  زا  دنربیم  هانپ  ادخب  شتآ  لها  هک  تسیدنگ 

روتوملا رتولاو و  ینعم 

هدـش و رکذ  مه  نوخ  هنیک و  ینعمب  هدـمآ و  قاط  درف و  ینعمب  تغل  رد  رتو  تسا ،  بوصنم  فاضم  يادانم  هک  راـث  رب  تسا  فطع  رتو 
دنیوگیم رتو  يارب  ار  رتو  زامن  اذل  دشاب و  درف  هک  دوشیم  رکذ  لوا  ینعمب  رتشیب  یلو  هدمآ  مه  ناکیدزن  نتشک  تیانج و  ینعمب  نینچمه 

هک تسنآ  يارب  هدـمآ ،  مه  ناـکیدزن  نتـشک  ینعمب  رگا  میرادـن و  نآ  زا  ریغ  یتـعکر  کـی  زاـمن  هچ  تسا  قاـط  درف و  اـهزامن  نیب  هک 
هچ تسا  درف  ینعمب  مه  نآ  میتفرگ  نوخ  ینعمب  رگا  و  دنیوگیم ،  رتو  وا  هب  ظاحل  نیاب  دنامیم  اهنت  ارهق  دنوش  هتشک  وا  ناکیدزن  هکیسک 
مه روتوم  تشگ .  هتخیر  شنوخ  قحانب  هدش و  هتشک  یکی  رفن  دص  ای  هد  نیب  ینعی  دنیوگیم  رتو  درف  ار  وا  دوش  هتشک  یسک  نیب  رد  رگا 
قح دوش و  هتشک  هک  یسک   - 3 دشاب .  هدش  هتشک  وا  زا  یسک  هک  یسک   - 2 هدش .  درف  قاط و   - 1 هدش :  لامعتسا  ینعم  دنچب  تغل  رد 

هناگی و ینعمب  رتو   - 1 درک :  ینعم  ناوتیم  مسق  هس  ار  ترایز  زا  ترابع  نیا  دش  رکذ  تغل  رد  هک  یناعم  نیاربانب  دوشن .  هتفرگ  وا  نوخ 
رتو  - 2 دـنا .  هدومن  رکذ  یقارن  تالکـشم  راحب و  رد  ار  ینعم  نیا  روجحم و  رجح  لثم  دوش  قباـس  ینعم  دـیکات  مه  روتوم  دـشاب و  درف 

هتـشک وت  نارای  ءابرقا و  هک  يا  هناگی  نیـسح  يا  ینعی  دشاب ،  هدـش  هتـشک  وزا  یناسک  هکیـسک  نآ  ینعمب  مه  روتوم  دـشاب ،  درف  ینعمب 
اریز تسا  رتهب  یمود  ینعم  هس  نیا  نیب  رد  دنتـشک .  ارت  باحـصا  ءاـبرقا و  هک  یلیتق  يا  ینعی  دـشاب  هتخیر  نوخ  ینعمب  رتو   - 3 دندش . 
ایند لوا  زا  هچ  درادن  ریظن  مه  تداهـش  ماقم  رد  نینچمه  درادن و  يدننام  لثم و  تماما  ماقم  رد  هکنیا  ثیح  زا  تسا  رتو  نیـسح  اتقیقح 

رد ءافـش  لثم  تسا  هدومرف  تمحرم  وا  هب  ادخ  هکیئاهزیچ  نینچمه  دیدن و  تبیـصم  همهنیا  هدشن و  هتـشک  مولظم  یـسک  وا  لثم  نونک  ات 
ترـضحنآ اب  طقف  تداهـش  لباقم  رد  دـنوادخ  هک  يرگید  ياهزیچ  وا و  ترایز  باوث  وا ،  لسن  زا  همئا  ندوب  هبق ،  تحت  تباجا  تبرت ، 

 ( ع  ) داجس ماما  نیـسحلا  نب  یلع  رگا  وا و  هراوخریـش  لفط  یتح  دندش  هتـشک  البرک  رد  یگمه  مه  وا  ناسک  و  تسا .  هدومرف  تمحرم 
زور البرک  رد  شنارای  باحـصا و  همه  هک  ینعمنیاب  تسا  روتوم  ترـضحنآ  سپ  دورن  نیب  زا  تماما  لسن  هک  دوب  نآ  يارب  دـشن  هتـشک 

 . دندش هتشک  اروشاع 

کئانفب تلح  یتلا  حاورالا  یلع  کیلع و  مالسلا  مهدزناش :  سلجم 

همجرت
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(( دنا هدروآ  دورف  وت  برق  تحاس  رد  هتفرگ و  اج  وت  ناتسآ  رد  هک  ییاهناور  نآ  وت و  رب  مالس  ))

همدقم

ار نیرهظم  هکئالم  دـنیوگ و  حور  ار  یناـسنا  حور  تهج  نیزا  تسا و  تراـهط  بیط و  ینعمب  حور  تغل  لـصا  تسحور و  عمج  حاورا 
هللا حور  ار  یـسیع  حور و  هدش  روکذم  حورلا  موقی  موی  همیرک  هیآ  رد  هک  ار  مظعا  کلم  دنمان و  سدـقلا  حور  ار  لیئربج  دـنمان و  حور 
 - نویدام 2 هدـیقع  مینکیم 1 -  لقن  ار  اهنآ  هتـسد  هس  لوق  اـم  تسرایـسب و  نادنمـشناد  ءارآ  هیرظن و  یناـسنا  حور  فیرعت  رد  دـنیوگ . 

تایاور نآرق و  افرع 3 -  هفسالف و 

حور دروم  رد  نویدام  هدیقع 

دـشاب ندب  ءانف  زا  دعب  ای  لیکـشت  زا  لبق  یئاقب  تایح و  وا  يارب  دشاب و  هتـشاد  دوجو  ندب  زا  ادـج  هک  یحور  دوجوب  نویدام  یلک  روطب 
رـصتخم اب  اذـل  میرادـن ،  لوبق  ار  یـسح  روما  ياروام  میتسین و  دـقتعم  ددرگ  ساوحب  سوسحم  هچنآب  زج  ام  دـنیوگیم  دـنرادن و  هدـیقع 

فیطل ءازجا  زا  هک  تسا  یفیطل  مسج  حور  دنا  هتفگ  یضعب  هکنانچ  دننادیم  جازم  ندب و  نامتخاس  زا  دلوتم  ارنآ  راثآ  حور و  یتافالتخا 
یهورگ ندب و  رد  لایس  تسا  یئاوه  دنا  هتفگ  رگید  هتـسد  تسنوخ و  نارود  زا  لصاح  حور  دنا  هتفگ  رگید  یعمج  هدش و  نیوکت  اذغ 

مهف و روعـش و  كاردا و  هک  دـننآرب  اـم  رـصع  نویداـم  زا  یعمج  ددرگ و  لـصاح  جازم  یعیبط  ترارح  زا  هک  تسیرون  حور  دـنا  هتفگ 
ندب ءازجا  زا  کی  ره  هک  روطنامه  ینعی  دنتـسه  غامد  ءازجا  زا  دلوتم  دنوشیم  هدـیمان  یحور  راثآ  مانب  هکیروما  همه  یلک  روطب  تایح و 

تقیقح رد  دنـشابیم  يراثآ  ياراد  مه  یغامد  ياهلولـس  ءازجا و  دنـشابیم  نیعم  راثآ  هصاخ و  فیاـظو  ياراد  هیلک  رگج و  بلق و  دـننام 
دنتسه و هدام  راثآ  دنمانیم  یحور  راثآ  نویهلا  هکیروما  هیلک  دنـشابیم و  ینامـسج  راثآ  هتـسیرتکلا  ترارح و  رون و  لثم  مه  یحور  راثآ 

 . تسین نآ  ياوق  رگید و  حور  دوجوب  يزاین 

باوج

هک میئوگیم  میوشن  جراـخ  مه  ربـنم  نف  مـالک و  راـصتخا  زا  تسحور و  زا  ریغ  مسج  هداـم و  زا  ریغ  سفن  هک  میزاـس  نشور  هکنیا  يارب 
فـشک وا  رب  باوخ  رد  یبلاطم  یهاگ  تسیرادیب و  لاح  زا  رتدیدش  یهاگ  هک  دـنکیم  كرد  ار  یمالآ  ذـئاذل و  باوخ  لاح  رد  صخش 

هدـید رهاوج  رد  یملع  بلطم  کی  یتقو  هک  درک  لقن  نم  يارب  ناتـسود  زا  یکی  الثم  دـنکیم .  لح  ار  وا  يرادـیب  ياهلکـشم  هک  دوشیم 
رد ار  مردپ  یبش  هکنیا  ات  مدرکیمن  ادیپ  متـشگیم و  نآ  بقع  اهتدـم  هدوب  يا  هحفـص  هچ  دـلج و  هچ  رد  هک  مدوب  هدرک  شومارف  مدوب و 

هدش رادیب  باوخ  زا  دشابیم  رطـس  نالف  هحفـص و  نالف  رهاوج و  دلج  نالف  رد  یهاوخیم  هک  ار  یبلطم  دنزرف  تفگ  نمب  مدـید و  باوخ 
ار باوخ  نیا  باوج  تفگ  نویدام  نیا  هب  دیاب  متفای .  دوب  هداد  ناشن  وا  هک  روطنامه  متشادرب ،  ار  باتک  مدومن و  نشور  ار  غارچ  يروف 

یلو دنک  ادیپ  ار  بلطم  نآ  تسناوتن  درک  شـشوک  هچ  ره  يرادیب  رد  مسج  نیا  هنوگچ  سپ  تسا  یکی  مسج  حور و  رگا  دـییوگیم  هچ 
هک تسملـسم  زورما  نادنمـشناد  دزن  هکنآ  رگید  باوج  حور ؟  ای  دوب  مسج  دید  باوخ  رد  هک  ار  يردپ  نآ  ایآ  دـنتفگ  وا  هب  باوخ  رد 

دنوریم و نیب  زا  دنریمیم و  ندب  ياهلولـس  زا  یتمـسق  هتـسویپ  ینعی  دشابیم  لیدبت  رد  هیذـغت  سفنت و  نوخ و  نایرج  هطـساوب  ندـب  ءازجا 
نامه رد  ار  دوخ  سک  ره  تسیقاب و  ناسنا  تیـصخش  لاوحا  همه  رد  یمئاد  لیدـبت  نیا  اـب  یلو  دـنوشیم  اـهنآ  نیـشناج  رگید  ياـهلولس 

زا دلوتم  یحور  ياوق  رگا  دشاب .  هدش  لیدبت  وا  ندب  مظعا  تمسق  دهاش  هکیتروص  رد  دسانـشیم  یلبق  لاس  هاجنپ  ای  تسیب  ای  هد  صخش 
زا سپ  دوش و  لئاز  مه  وا  تاظوفحم  تامولعم و  تفر  لیلحت  شندب  زا  یتمـسق  يرامیب  هجیتن  رد  صخـش  هکنآ  زا  سپ  دیاب  دشاب  ندـب 
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هینب نتـشاد  اب  صاخـشا  یـضعب  منیب  یم  نآ  فالخ  رب  هکیتروص  رد  دیامن  بسک  لیـصحت و  هبترم  ود  ارنآ  مامت  هک  دوش  راچان  يدوبهب 
ضرفب دنهدیمن و  تسد  زا  ار  یحور  ياوق  یمـسج  يرامیب  لاح  رد  دنـشابیم و  ناوارف  یتامولعم  ای  يوق  یحور  ياراد  ناوتان  فیعض و 

هچنآ دنک  یلیصحت  اددجم  هکنیا  نودب  يدوبهب  زا  سپ  دهدن  ماجنا  الماک  ار  دوخ  راک  ندب  فعض  هطـساوب  نانآ  حور  مه  يدنچ  هکنیا 
دیدجت دیاب  ندش  لئاز  زا  سپ  ماسجا  راثآ  یلو  ددرگیمن  مزال  تابـستکم  دیدجت  ندـب  ءازجا  لیدـبت  اب  دـننادیم و  هرابود  دـندوب  هتـسناد 

 . دوش

حور تابثا  مزیتونپیه و  ای  یسیطانغم  بوخ 

دـشاب هارمه  یـسح  لیلد  اب  هکنآ  اب  رگم  دـنرادن  رواب  مدرم  زا  یعمج  زورما  دـنا  هدومن  هماقا  حور  تاـبثا  يارب  هک  يا  هیلقن  هلیقع و  هلدا 
ياعدا يارب  هک  میروبجم  ام  اذل  دنروآیمن  دومرف  اهنآ  لوقب  میلست  رس  هتسناد و  هیامورف  تسپ و  ار  ناینیشیپ  یلقع  ياه  هفـسلف  زورما  اریز 

باوخ نآ  هلمج  زا  دنامن .  یقاب  حور  ندوب  ینادواج  هرابرد  يدیدرت  کش و  ياج  زیزع  ناگدنناوخ  يارب  ات  مینک  هماقا  یسح  هلدا  دوخ 
یم يروآ  تفگـش  ياهراک  اهنآ  زا  دننکیم و  باوخب  ار  یخرب  راکنیا  ناگدـنراد  هک  دـشاب  یگتخاس  باوخ  نامه  هک  تسا  یـسیطانغم 

دهدـیم ماجنا  یمهم  ياهراک  هک  تسا  حور  نآ  هک  تسیرگید  زیچ  ياراد  ندـب  زا  ریغ  ناسنا  هک  دـنکیم  نیقی  هدـننیب  صخـش  هک  دـننیب 
هک دوشیم  هدـید  هدـید  ییاهزیچ  نآ  رد  تسا و  یکانمیب  ناهج  یـسیطانغم  باوخ  دـیوگیم :  ناهج  ناکـشزپ  نیرتگرزب  زا  یکی  وکراش 

ار حور  ندوب  ینادواج  یتسه و  یسیطانغم  باوخ  دیوگ :  یناویح  سیطانغم  باتک  رد  وبب  تسا .  یسح  ياهشناد  زا  رترب  یتفگش و  هیام 
لاوقا میهاوخب  رگا  دشاب .  هتشاد  هدامب  يزاین  هکنآ  یب  هتخیمآ  مه  اب  دناوتیم  رفن  ود  حور  ینعی  درجم  رهوگ  ود  هک  يا  هیاپب  دنکیم  تباث 

 . میئامنیم ارـصتخم  ار  اهنآ  زا  یـضعب  دنا  هدومن  نف  نیرد  هکیئاهـشیامزآ  طقف  دوش و  ذـغاک  نم  داتفه  يونثم  مینک  لقن  ار  نف  نیا  ءاملع 
دنک رادومن  وا  مشچب  ییاهزیچ  دناوتیم  تسا و  هدننک  باوخ  صخش  مار  هتفر  باوخ  صخـش  هک  دش  رکذتم  دیاب  مه  ار  نخـس  نیا  البق 

هک تسدوخیب  دوخ  زا  باوخ  ندب  نیا  يا  هزادنا  هب  درادن و  تقیقح  مه  هنازخ و  رد  زج  هک  دنک  سح  ییاهزیچ  درادن و  یتسه  العف  هک 
وا رد  يرثا  نیرتمک  دـنرب  وا  ینیب  دزن  رداشن  رهوج  رگا  ـالثم  دـنیامنن .  سح  دـنوشن و  هدرزآ  دـنربب  ار  وا  ندـب  تشوگ  زا  يا  هعطق  رگا 

اهنت دـنکن و  رادـیب  باوخ  زا  ار  وا  اـهدایرف  نیرتگرزب  دریمب و  مدـنامه  دـنرب  رادـیب  مدآ  ینیب  کـیدزن  رگا  هکیتروص  رد  دـنکیمن  داـجیا 
لوغشم ناتـسرامیب  رد  لورکـساو  چرام  يوسنارف  رادمان  بیبط  رفن  ود  دزاس .  هجوتم  دوخب  ار  وا  ییادص  كدنا  هب  دناوتیم  هدننک  باوخ 

دوب نیا  نآ  ياهشیامزآ  زا  یکی  دننکیم  مگ  ار  دوخ  سح  سیطانغم  ياه  هتفر  باوخ  هک  دندرک  تباث  هجیتن  رد  دندش  رما  نیا  شیامزآ 
 ، دشن هدید  يرثا  نیرتکچوک  دـندرک ،  رارکت  ار  لمع  نیا  راب  دـنچ  دـنتفرگ و  هتفر  باوخ  ینیب  يولج  رد  رداشن  رهوج  هزادـنا  کی  هک 
رد درب و  دوخ  ینیب  کـیدزن  ار  رهوج  لد  یمارآ  شیاـمزآ و  يارب  هدـمآ و  کـیدزن  تشادـیمن  رواـب  ار  رما  نیا  هک  نادنمـشناد  زا  یکی 

ياج زا  اهزیچ  ندید  دننام  دـنزیم  رـس  وا  زا  روآ  تفگـش  ییاهراک  هکلب  دوشیم  سحیب  اهنت  هن  هتفر  باوخ  صخـش  درپس .  ناج  مدـنامه 
یکی دیوگیم :  یسور  سانـش  حور  دنمـشناد  فوکازگا  دنتـسه .  وا  درگ  هک  یمدرم  هشیدنا  زا  یهاگآ  ادیپان و  اهراک  زا  یهاگآ  رود و 

دناوتیم دوخ  تسادـج و  هدام  زا  حور  هک  دـنامهفیم  اـمب  دـنکیم و  تباـث  یمدآ  رد  ار  هناگادـج  حور  دوجو  یبوخب  هک  ییاهـشیامزآ  زا 
نآب نایچاشامت  زا  یهورگ  يولج  رد  درک و  باوخب  ار  ینز  هک  تسا  سیول  مادام  ناتساد  دنک  هدام  کمک  یب  يروآ  تفگـش  ياهراک 

كدنا زا  دـعب  دنـشابیم  یلاح  هچ  رد  وا  هناخ  دارفا  هک  دـنیبب  دورب و  سیول  مادام  ینعی  هدـننک  باوخ  هناخب  هک  داد  نامرف  باوج  صخش 
نآ رد  نزب  اهنآ  زا  یکی  هب  ار  دوخ  تسد  تفگ :  سیول  دنلوغـشم .  هناخ  ياهراکب  رفن  ود  مدید  متفر  تفگ  هتفر  باوخ  صخـش  ینامز 
ایآ دیـسرپ  نایچاشامت  زا  سیول  مادام  هاگنآ  دیـسرت  رایـسب  یلو  مدز  اهنآ  زا  یکی  هب  تسد  تفگ  دـیدنخ و  هتفر  باوخ  صخـش  ماگنه 

تسا هداتفا  قافتا  لزنم  رد  يا  هزات  زیچ  ایآ  دیسرپب  اهنآ  زا  نم و  هناخب  دیورب  تفگ  اهنآ  هب  دندش  دنلب  نت  دنچ  دنادیم  ار  ام  هناخ  یـسک 
میدید ار  یسانشان  دنتفگ  میدیـسرپ  ار  ببـس  دوب  یبیجع  ياغوغ  روش و  هناخ  رد  دنتفگ  یگمه  دنتـشگرب و  دوز  دنتفر و  رفن  دنچ  نآ   ؟
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میب و ببس  نیدب  میدیدن  ار  وا  رگید  هدز و  ام  زا  یکی  هب  ار  دوخ  تسد  دیـسر  ام  زا  یکی  کیدزن  هکنیمه  دوریم و  هار  هناخزپشآ  رد  هک 
ام انه  حورلاب  دارملا  لاق :  نموملا  حور  ضبق  یف  رکذ  دعب  رشع  ثلاثلا  وزجلا  یف  یفاولا  یف  ضیفلا  لاق  تسا .  هدومن  هبلغ  ام  رب  یـساره 

مهیلع هللا  مالس  راهطالا  ۀمئالا  نع  رابخالا  نم  دافتـسملا  اهتقیقح و  یف  ءالقعلا  ریحت  دق  هقطانلا و  سفنلا  ینعا  انا  هلوقب  ناسنالا  هیلاریـشی 
ضحم ینامسجب  تسیل  یهف  مهتادهاشمب  نوققحملا  اهققح  مهتادهاجمب و  نوهلاتملا  اهفرع  کلذک  ندبلا و  ةروص  یلع  یلاثم  حبش  اهنا 

رخآ حور  مهیلع  هللا  تاولـص  ءایـصوالا  ءایبنالل و  توکلملا و  ملاع  نم  نیتاشنلا  نیب  طسوتم  نیرمالا  نیب  خزرب  لب  فرـص  یئالقعب  ـال  و 
تسوا و اب  شگرم  زا  سپ  تیم  هک  هدـش  دراو  یلاـثم  بلاـق  باـب  رد  هک  يراـبخا  ۀـضحم .  ۀـیتوربج  ۀفرـص و  هینـالقع  یه  کـلذ  قوف 

لوصا حرـش  مود  دـلج  رد  ام  تسجراخ .  ربنم  بلاطم  زا  تسین و  نآ  ثحب  ياج  هک  تسدایز  هدیـسر  بابنیرد  هک  یتاماقم  تایاکح و 
 . دنیامرف عوجر  اجناب  نیبلاط  میا ،  هدومن  ثحب  میا  هدومن  عوضومنیرد  الصفم  ثیدح 540  رد  هحفص 232  رد  یفاک 

حور باب  رد  افرع  هفسالف و  راتخم 

هب ناطلـس  قلعت  دـننام  تسا ،  يریبدـت  قلعت  ندـب  هب  نآ  قلعت  هداـم و  مزاول  هداـم و  زا  درجم  طیـسب و  تسیرهوـگ  حور  دـنیوگ  هفـسالف 
نانآ زا  یهورگ  تسا .  یناحور  باذع  معنب و  بذعم  ای  معنتم  گرم  زا  سپ  دوشن  یناف  ندب  يانف  هب  حور  یتشک ،  هب  ادـخان  تکلمم و 

دنا هتفگ  یضعب  دراد و  ددرت  نادبا  ماسجا و  رد  حور  هک  دنا  هتفگ  دنا و  هدش  لئاق  خسانتب  يا  هتـسد  نآ و  ثودحب  یخرب  حاورا و  مدقب 
اردـصالم راتخم  و  تسا .  هدـش  هداد  تبـسن  وطـسرا  هب  لوق  نیا  تسا و  تاصخـشم  ضراوعب و  اهنآ  فالتخا  دـنتقیقح و  کی  حور  هک 

لقع لاـیخ و  كاردا و  سح و  هبترمب  دوـخ  رهوـج  تارذ و  رد  تکرحب  تسا و  یمـسج  تروـص  ثودـح  ءادـتبا  رد  سفن  هک  تـسنیا 
 . دنا هدرک  لوبق  ار  لوق  نیمه  افرع  دوشیم و  یهتنم  لاعف  لقعب  هکنیا  ات  دسریم 

حور رد  رابخا  تایآ و  راتفگ 

یکی هدـش  رکذ  هیآ  نیا  میرک  نآرق  هروس  ود  رد  نیدـجاس .  هلاوعقف  یحور  نم  هیف  تخفن  هتیوتـس و  اذاف  دـیامرفیم :  نآرق  رد  یلاعتقح 
هک هیوـست  یکی  دراد  زیچ  ودـب  یگتـسب  رـشب  تقلخ  هک  دراد  تلـالد  هکراـبم  هـیآ  نـیا  هـیآ 29 و  رجحلا  هروـس  رگید  و  ص )   ) هروــس

نوچ دننکیم و  هقطان  سفن  هب  ریبعت  وا  زا  هک  تسا  حور  رگید  هدـش و  لیکـشت  ناوختـسا  نوخ و  تشوگ و  زا  هک  تسا  دـسج  نامتخاس 
ملاـع زا  هک  تسا  یفیرـش  رایـسب  رهوج  حور  نیا  هکنیا  رب  دـنکیم  تلـالد  یحور  نم  هیف  تخفن  دومن و  هفاـضا  دوـخب  ار  حور  یلاـعتقح 

اهماـنم یف  تمت  مل  یتـلا  اـهتوم و  نیح  سفنـالا  یفوـتی  هللا  دـیامرفیم :  رگید  هیآ  رد  تسا .  هدـش  هداـهن  ندـب  نـیا  رد  یـسدق  يوـلع و 
حاورا گرم  تقو  هک  تسادخ  ینعی  نورکفتی .  موقل  تایالا  کلذ  یف  نا  یمسم  لجا  یلا  يرخالا  لسری  توملا و  اهیلع  یتلا  کیسمنف 

هدرک شگرمب  مکح  هک  ارنآ  سپـس  دـنکیم  ضبق  ار  شحور  باوـخ  لاـح  رد  زین  هدیـسرن  ارف  شگرم  زوـنه  هک  ارنآ  دریگیم و  ار  قـلخ 
رادیدپ نارکفتم  يارب  یهلا  تردق  هلدا  زین  راک  نیا  رد  گرم ،  نیعم  تقو  ات  دتسرفیم  شندب  هب  هدرکن  هک  ارنآ  درادیم و  هاگن  ار  شناج 

ایند رد  هکیتروصب  دـهد  ياج  تشهب  رد  نتفرگ  زا  سپ  ار  نینم  ؤم  حور  دـنوادخ  هک  دـنکیم  لقن  ع )   ) قداـص ماـما  زا  راـحب  رد  تسا . 
ع  ) قداص ماما  زا  زین  و  دنسانش .  یم  دنتشاد  هک  ییایند  تروص  نامه  هب  ار  اهنآ  دوش  دراو  اهنآ  رب  یسک  رگا  دنشونیم  دنروخیم و  دندوب 

هدیسر شلجا  هدش و  مکح  شنادرم  هک  اریحور  دربیم ،  الاب  ار  نانآ  حور  دنوادخ  دندیباوخ  هکیتقو  نینم  ؤم  دومرف :  هک  دنکیم  تیاور  ( 
 : دومرف دننکیم ؟  تاقالم  ار  رگیدکی  حاورا  هک  دش  لا  ؤس  زین  و  دـنادرگرب ،  نادـبا  هب  دـشاب  یقاب  شلجا  رگا  دـهدیم و  ياج  تشهب  رد 

 . دننکیم شسرپ  رگیدکی  زا  دنیرگیم و  سنا  مه  اب  یلب 

مالسلا يداو  رد  یقارع  يدهمالم  ناتساد 
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لایع و نم و  رب  هک  دش  عقاو  يدیدش  یطحق  فرشا  فجن  رد  یتقو  هک  دنکیم  لقن  یقارع  يدهمالم  بناج  زا  یقارع ،  مالـسلا  يداو  رد 
هک مدید  يرادـیب  تلاح  رد  هاگان  متفر  مالـسلا  يداو  هب  مغ  مه و  عفد  روبق و  لها  ترایز  يارب  يزور  تشذـگیم  تخـس  رایـسب  ملافطا 
وا دعب  دندومن ،  لخاد  دومن  ناوتن  ارنآ  فیصوت  نابزب  هک  یعیسو  غاب  رد  ار  هزانج  مدید  دندروآ ،  مالسلا  يداو  هب  ار  يا  هزانج  یتعامج 

یسرک يالاب  نیطالـس  يزب  یناوج  مدید  مدش  رـصق  نآ  لخاد  وا  بقع  مهنم  دوب ،  مامت  زیچ  همه  زا  هک  دندرک  لخاد  یلاع  رـصق  رد  ار 
دوخ ياج  زا  نم  میظعت  تهجب  دومن و  توعد  دوخ  يوسب  درک و  ادص  مسا  هب  ارم  درک و  مالس  داتفا  نم  رب  شرظن  نوچ  هتسشن  یعـصرم 
يداو لخاد  ار  وا  نالا  هک  متسه  هزانج  نآ  بحاص  نم  دیسانش  یمن  ارم  امـش  تفگ  دیناشن  دوخ  يولهپ  هتفرگ  ارم  تسد  دومن ،  تکرح 

تـشهب نیا  هب  مدلب  زا  ارم  هک  دنـشابیم  هلاقن  هکئالم  دندوب  نم  اب  هک  تعامج  نیا  متـسه و  دلب  نالف  زا  نالف و  نم  مسا  دندومن ،  مالـسلا 
مردام و مدید و  هاگان  مدومن  ار  غاب  رد  ندومن  شدرگب  لیم  دش و  فرطرب  مملا  نزح و  مدینش  وا  زا  ار  نانخس  نیا  نوچ  دندروآ .  خزرب 

نیب رد  نم  دندرک و  لاوئس  ماحرا  زا  یضعب  لاح  زا  دندومن و  لابقتسا  نم  زا  حرف  رورس و  اب  دنا و  هتسشن  روصق  نایم  رد  مماح  زا  یضعب 
هچ ره  تفگ  نمب  درک ،  هراشا  دوب  جنرب  نآ  رد  هک  یقاطا  هب  مردپ  هاگنآ  مدرک  رکذ  نانآ  يارب  ملافطا  یگنـسرگ  رقف و  زا  نداد  باوج 

مرظن زا  هرظنم  نآ  دمآ و  فرشا  فجن  هب  درک و  جنرب  زا  رپ  ارنآ  هدرک  نهپ  ار  میابع  مدش و  دونـشخ  نم  رادرب ،  اهجنرب  نیا  زا  یهاوخیم 
مه نم  میوگب  ار  جنرب  هصق  ات  درک  روبجم  ارم  ملایع  رمالارخآ  دشیمن ،  مامت  میدرکیم و  یناگدنز  جنرب  نآ  اب  ینالوط  یتدم  ات  دش  وحم 
هک میریگیم  هجیتن  ثحب  نیا  زا  تفر .  نیب  زا  اهنآ  ماـمت  میدـیدن و  ارنآ  رگید  میتفر  جـنرب  غارـسب  نوچ  یلو  مدرک  لـقن  ار  هصق  وا  يارب 

كاخ و ندب  هچ  رگ  بذـعم  ای  تسا  معنتم  ای  دـشابیم  ندـب  یلاثم  بلاق  رد  دوریمن و  نیب  زا  گرم  زا  سپ  هک  تسا  یفیطل  مسج  حور ، 
تمایق هب  هدـش  لصتم  هدیـسوپ  ندـب  نامه  هب  هک  تمایق  زور  ات  دوب  دـهاوخ  یقاب  یلاثم  بلاق  حور و  یلو  دوریم  نیب  زا  هدـش و  هدیـسوپ 

 . دمآ دهاوخ 

دوریم کئانفب  تلح  ینعم  رد  هکیتالامتحا 

همدقم

اجنآ رد  نارتش  مدرم و  هک  تسا  هناخ  فارطا  رد  یگداشگ  ینعمب  ءاسک  نزو  رب  ءاف ،  رسک  هب  ءانف  تسا ،  ندمآ  دورف  لحم  لحر  لولح 
يواو فوجا  زا  لاعفا  باب  زا  هک  هخان  دـنتفگیم ! ناخولج  هک  گرزب  ياـه  هناـخ  يولج  ياـضف  میدـق  حالطـصا  هب  دـننکیم و  تحارتسا 

 : دوشیم هداد  لامتحا  دنچ  ترابعنیا  ینعم  رد  تسبابسا ،  سابل و  ندراذگ  ياج  لحر  تسا .  رتش  ندیناباوخ  رف و  تسا 

لوا لامتحا 

رب زور  بش و  هتخادـنا و  ترـضحنآ  هناخ  رد  رب  ار  دوخ  تماقا  لحر  هک  دنتـسه  ترـضحنآ  ربق  فارطا  هکئالم  حاورا  نیا  زا  دارم  هکنیا 
لکوم لاح  ناشیرپ  هدولآرابغ و  کلم  رازه  راهچ  ترـضحنآ  ربقب  یلاـعتقح  هک  دومرف  ع )   ) قداـص ماـما  دنـشابیم .  ناـیرگ  ترـضحنآ 
دننکیم تعیاشم  ار  وا  هکئالم  نیا  دنک  ترایز  هقحب  افراع  ار  ترـضحنآ  سک  ره  دننکیم و  هیرگ  ترـضحنآ  رب  تمایق  زور  ات  هک  دومرف 

دنوش رـضاح  وا  هزانجب  دریمب  رگا  دنوریم و  وا  تدایع  هب  یماش  حبـص و  ره  ددرگ و  ضیرم  رگا  دنناسرب و  شنطو  هب  ار  رئاز  نآ  هکنآ  ات 
داتفه دومرف :  ع )   ) قداص ترـضح  دنکیم  لقن  هداهـشارارسا  رد  يدـنبرد  هک  يرگید  تیاور  رد  دـننک .  رافغتـسا  وا  يارب  تمایق  زور  ات 

مئاق ترـضح  مایق  زور  ات  هدش  دیهـش  ترـضحنآ  هکیزور  زا  هدولآدرگ  ریغتم و  اهنآ  همه  هک  دنتـسه  ع )   ) نیـسح ربق  لکوم  کلم  رازه 
رد امن .  ناسحا  ناشیا  رب  دننیسح  رئاز  اهنیا  اراگدرورپ  دنیوگیم  دننکیم و  اعد  ار  ترضحنآ  راوز  دتـسرفیم و  تاولـص  ترـضحنآ  رب  جع 

دنیامنب ار  ع )   ) نیـسح ترـضح  يرای  اـت  هدـش  لزاـن  اروشاـع  زور  کـلم  رازه  راـهچ  هک  تسا  ع )   ) قداـص ترـضح  زا  بلغت  نبا  ربخ 
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 ، هدیسر تداهش  هجردب  نیسح  ترضح  دندید  دندش  لزان  هرابود  دننادب ،  ار  دوخ  فیلکت  ات  دندرک  تعجارم  هدادن  نذا  اهنآب  ترـضح 
يرئاز چیه  مان و  روصنم  تسا  یکلم  اهنآ  سیئر  تمایق و  زور  ات  دـننکیم  وا  رب  هیرگ  دنتـسه و  ترـضحنآ  ربق  دزن  هدولآدرگ  ناشیا  سپ 

دننکیم و تعیاشم  ار  وا  دومن و  ار  ترـضحنآ  عادو  نوچ  دـننکیم و  لابقتـسا  ار  وا  هکئالم  نآ  هکنآ  رگم  دـنکیمن  ترایز  ار  ترـضحنآ 
بلط دـنناوخب و  وا  رب  زاـمن  دریمب  نوچ  دـننک و  وا  تداـیع  دوش  ضیرم  نوچ  دـننکیم و  تعیاـشم  ار  وا  دومن  ار  ترـضحنآ  عادو  نوـچ 

 . دنیامن وا  تهجب  ترفغم 

مود لامتحا 

لفحم برق و  لحم  سدقلا و  ةریطخ  لحر  ءانف و  زا  دارم  دشاب  تانموم  نینم و  ؤم  زا  ترضحنآ  نیبحم  ناتـسود و  حاورا ،  زا  دارم  هکنآ 
هک هدمآ  يرایسب  تایاور  رد  دوب .  دنهاوخ  عقاو  هتـسدنیا  لوا  هبترم  رد  البرک  ادهـش  املـسم  دشاب و  تسا  بانجنآ  سنا  مزب  هک  توکلم 
رد ناگدننک  ترایز  ناگدننک و  هیرگ  تسترضحنآ و  صوصخم  هک  دشابیم  شرع  هیاس  ریز  رد  یسلجم  ترضحنآ  يارب  تمایق  زور  رد 
رد هک  نیح  نآ  رد  دنزرویم و  لاغتشا  سانیتسا و  ترـضحنآ  ثیدحب  دنـشاب و  یعمجرطاخ  نما و  تلاح  رد  هک  دنوشیم  عمج  سلجمنآ 
ءابا نتفر  زا  اهنآ  دیئایب ،  ام  دزن  میئامش  قاتشم  ام  هک  دنتسرفیم  یلوسر  اهنآ  جوا  زا  تشهب  زا  دنتسه  تبحص  لوغشم  ترـضحنآ  تمدخ 

 . دنرادیم مدقم  یتشهب  ناروح  تذل  رب  ار  ترضحنآ  سلجم  تذل  دننکیم و  رایتخا  ار  ع )   ) نیسح تبحص  وگتفگ و  دنیامنیم و  عانتما  و 
دراد نآ  لیذ  رد  هک  دنکیم  لقن  یتیاور  سابع  نبا  دوب  دنهاوخ  ترضحنآ  هیاسمه  تشهب  رد  نیـسح  ترـضح  ناگدننک  هیرگ  نارئاز و 

ادخ و قحب  راوگزرب  دج  يا  درک  ضرع  دینـش  ردام  ردپ و  دـج و  زا  ار  ناگدـننک  هیرگ  نارئاز و  يازج  ع )   ) نیـسح ترـضح  یتقو  هک 
نیا دهد .  رارق  نم  رصق  يولهپ  ار  اهنآ  روصق  ترخآ  رد  هک  مهاوخیم  ادخ  زا  موشن و  دراو  نم  دنوشن  تشهب  لخاد  اهنآ  ات  مسق  وت  قحب 

؟  دنـشاب ترـضحنآ  راوجمه  تشهب  رد  ترـضحنآ  نیرئاز  ناگدـننک و  هیرگ  ماـمت  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  هدـش  لاکـشا  دروم  تیاور 
رارق عیـسو  ار  ترـضحنآ  هناخ  يردقب  یلاعتقح  یلو  دـیآیم  شیپ  لاکـشا  نیا  مینکیم  سایق  ایندـب  نوچ  ار  تشهب  ام  هک  تسنیا  شباوج 

ادخ زج  هک  دراد  هدعتم  روصق  يردقب  ترـضحنآ  هکنیا  رگید  باوج  و  دنـشاب .  ار  وا  هیاسمه  ناگدننک  هیرگ  نیرئاز و  همه  هک  دـهدیم 
دـسرن نآ  هب  قلخ  ماهوا  لقع و  هک  دنادیم  ار  زا  ردقنآ  ادخ  دومرف :  ع )   ) نینم ؤملاریما  هب  ربمغیپ  هک  دنکیم  لقن  يربخ  یفاک  رد  دنادن . 

ینعی دوخ  لـثم  رد  ار  برـضلصاح  2890000 1700*1700 و  دـنکیم .  برـض  دوخ  لثم  رد  ار  دـصتفه  رازه و  دـیامنن ،  هطاحا  نآـب  و 
نینچمه دوخ و  لثم  رد  ار  وا  لصاح  دوخ و  لثم  رد  ار  ددع  نیا  دـیامنیم  برـض  نینچمه  8343100000000=2890000*2890000 و 

رخآ سپ  رگید ،  هبترم  رازه  ات  دوخ  لثم  رد  ار  برضلصاح  نینچمه  دوخ و  لثم  رد  دنکیم  برض  ار  لصاح  ددع  نآ  سپ  هبترم  رازه  ات 
ره هک  نک  رکف  ینیسح  هب  زیزع  هدنناوخ  يا  سپ  دیامرف .  تیانع  وتب  یلاعتقح  هک  تسیئاهرصق  ددع  دوش  لصاح  اهبرـض  نیزا  هکیددع 

نیرئاز و دنیوگب  رگا  سپ  داد ،  دهاوخ  هچ  واب  ادخ  تشاذـگن ،  یقاب  دوخ  يارب  مه  هراوخریـش  لفط  کی  داد و  ادـخ  هار  رد  تشاد  هچ 
دوب دنهاوخ  ترضحنآ  راوجمه  اعقاو  هک  نادب  نکم و  دابعتسا  دوب  دنهاوخ  ترضحنآ  هیاسمه  تشهب  رد  ع )   ) نیسح رب  ناگدننک  هیرگ 

یلرفغا و مهلا  دوـمرفیم :  هدجـس  ياـعد  رد  ع )   ) قداـص ماـما  هک  تسا  دـنلب  ع )   ) نیـسح رب  ناگدـننک  هیرگ  نـیرئاز و  ماـقم  يردـقب  . 
یبا ربق  یلع  بلقتت  یتلا  هوجولا  کلت  سمشلا و  اهتریغ  یتلا  هوجولا  کلت  محراف  مهللا  مهلاوما  اوقفنا  نیذلا  نیسحلاربق  راوز  یناوخال و 
یتلا بولقلا  کلت  محرا  انل و  ۀمحر  اهعومد  ترج  یتالا  نیغالا  کلت  محرا  دوشیم و  هدـیلام  نیـسح  ربق  رب  هک  ییاهتروص  نآ  هللادـبع . 

 . انل تناک  یتلا  ۀخرصلا  محرا  انل و  تقرتحا  تعزج و 

موس لامتحا 

لامتحا رد  هک  روطنامه  دندش  لیان  تداهش  عیفر  هجردب  البرک  رد  هک  دنشاب  ترـضحنآ  ناشیوخ  باحـصا و  نامه  حاورا  زا  دارم  هکنآ 
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نیاربانب تسا و  رتشیب  نارگید  زا  ترضحناب  ناشبرق  ماقم  البرک  ءادهش  املـسم  دشابیم  وا  اب  ترـضحنآ  نیبحم  ناتـسود و  هک  میتفگ  مود 
داسجا نامه  حاورا  زا  دارم  تسا  نکمم  دوب .  دـهاوخ  تسا  بانجنآ  سنا  مزب  هک  توکلم  لفحم  رد  برق  لـحم  تشهب و  لـحر  ءاـنف و 

ءایحا لب  اتاوما  هللا  لیبس  یف  ولتق  نیذلا  نبـسحت  و ال  دیامرفیم :  مه  نآرق  هدـش و  هتفگ  مه  دـسج  هب  حور  اریز  دـشاب  البرک  ءادهـش  هبیط 
کـش ام  هک  دـیامرفیم  داشرا  رد  دـیفم  خیـش  هک  تسا  ریاح  ربق و  ناـمه  لـحر  ءاـنف و  زا  دارم  و  نارمع 169 ) لآ   . ) نوـقزری مهبر  دـنع 
تسا رود  هچ  رگا  سابع  ترضح  ربق  مینادن و  ار  اهنآ  روبق  تایـصوصخ  هچ  رگا  دنتـسین  نوریب  ریاح  زا  ترـضحنآ  باحـصا  هک  میرادن 

 . تسا ءادهشلادیس  لحر  ءانف و  رد  لخاد  یلو 

ترضح نآ  ماوقا  نارای و 

 : دـسیونیم ردصلاءافـش  رد  دـنا  هدرک  رکذ  فلتخم  دـندش  دیهـش  البرک  رد  هک  ار  ترـضحنآ  ناراـی  ماوقا و  دادـعت  نیثدـحم  نیخروم و 
رد هداـیپ .  رفن   40 هراوـس ،  رفن   32 دـندوب ،  رفن  لماک 72  رد  ریثا  نبا  هدومرف و  داـشرا  باـتک  رد  دـیفم  خیـش  هک  نیخروم  نیب  روهـشم 

یشک ترابع  زا  ههدوب و  اهرـس 78  ددع  هک  هدرک  لقن  بلاطیبا  نبدمحم  زا  راحب  رد  رفن و  همهملا 78  لوصف  رد  رفن ،   72 دیرفلادقع ، 
یماسا هک  دـنکیم  لقن  هسدـقم  هیحان  زا  یتارایز  لابقا  رد  سوواط  نب  دیـس  دـنا .  هدوب  درم  هک 70  دوشیم  رهاـظ  ناـنچ  بیبح  همجرت  رد 

ترـضحب هکم  رد  هک  دندوب  یناسک  رفن  هدـع 19  نیا  مامت  زا  دوشیم .  رفن  اهنآ 82  عمج  هک  هدـش  رکذ  ترایز  نآ  رد  اهنآ  هلتق  ادـهش و 
قحلم ترضحنآ  رکشل  هب  البرک  رد  یقب  ام  دندش و  قحلم  ترـضحنآب  البرک  هکم و  هار  نیب  رد  رفن  دندش و 21  قحلم  ع )   ) ءادهشلادیس

دیس تسا .  هدوب  رفن  اهنآ 32  دادعت  دندمآ و  ربمغیپ  رسپ  يرای  هب  دعـس  رـسپ  رکـشل  زا  هک  دوب  اروشاع  بش  رد  اهنآ  رتشیب  هک  دندیدرگ 
ترضح ناهارمه  دنا  هدرک  لقن  لجار  هتءام  اسراف و  نیعبرءا  ۀسمخ و  اوناک  مهنا  ع )   ) رقابلا نع  يور  دیامرفیم :  فوهل  رد  سوواط  نب 

هدوب رفن  نامه 72  دندیسر  تداهـش  هجردب  هکیئاهنآ  دنتفر و  اروشاع  بش  رد  یلو  دندوب  رفن  رازه  زا  شیب  البرک  نیمزب  ناشدورو  تقو 
 . دنا

مشاه ینب  ءادهش  ددع 

هکیماگنه ع )   ) نینم ؤملاریما  هک  هدرک  تیاور  ساـبع  نبا  زا  یلاـما  رد  دـندوب  رفن  دـنچ  ـالبرک  رد  مشاـه  ینب  ادهـش  هک  تسا  فـالتخا 
دلو يدلو و  نم  الجر  رشع  ۀعبس  و  ع )   ) نیـسحلااهیف نفدی  الب  برک و  ضرا  هذه  دومرف :  دش  البرک  نیمز  دراو  دریم  فیرـشت  نیفـصب 
نیا دارم  هک  تسلمتحم  دشاب و  بیلغت  باب  نم  دراد  لامتحا  سپ  دندوبن  همطاف  یلع و  دالوا  زا  دندش  هتشک  هک  هدع  نیا  املـسم  ۀمطاف . 

ترضح زا  ریغ  مشاه  ینب  زا  رفن  مسا 17  مه  هیحان  ترایز  رد  دسا و  تنب  همطاف  دالوا  زا  یضعب  دنتـسه و  نم  دالوا  زا  یـضعب  هک  دشاب 
هس دمحم و  نامثع و  رفعج ،  هللادبع ،  سابع ،  نبا  بانج  هک  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دالوا  زا  رفن  جنپ  هک  هدش  رکذ  ع )   ) ءادهـشلادیس

یمسملا عیضر  هللادبع  ربکا و  یلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  دالوا  زا  رفن  ود  رکبوبا و  هللادبع و  مساق ،  یبتجم ،  نسح  ماما  ياهدالوا  زا  رفن 
بانج بلاطیبا  نب  لیقع  دالوا  زا  رفن  ود  دـمحم و  نوع و  باـنج  بلاـطیبا ،  نب  رفعج  نب  هللادـبع  باـنج  دـالوا  زا  رفن  ود  رغـصلا و  یلعب 

دنا هدوب  دمحم  لیقع  نب  دیعس  یبا  دالوا  زا  رفن  کی  هلادبع و  یبا  هللادبع و  لیقع  نب  ملسم  بانج  دالوا  زا  رفن  ود  نمحرلادبع و  رفعج و 
.

ءادهشلادیس ترضح  نییراوح  لئاضف 

هدماین و ایند  رد  ع )   ) ءادهشلادیس ترضح  باحصا  زا  رتافواب  یباحصا  مینک  وجتسج  ناماما  ناربمغیپ و  نارای  باحـصا و  نیب  رد  ام  رگا 
 ( ع  ) داجـس ماما  ترـضح  زا  دیفم  داشرا  رد  هچنانچ  تسا  ع )   ) نیـسح ماما  ترـضح  دوخ  شیامرف  ام  راتفگ  نیا  رب  لیلد  دـمآ  دـهاوخن 
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اما یهلا :  يانث  دمح و  زا  دـعب  دومرف  درک و  عمج  ار  دوخ  باحـصا  ءادهـشلادیس  ترـضح  اعوسات  زور  برغم  کیدزن  هک  هدرک  تیاور 
شیامرف نیا  زا  اریخ .  هللا  مکازجف  یتیب  لها  نم  لصوا  ـال  ربا و  تیب  لـها  ـال  یباحـصا و  نم  ریخ  ـال  یفوا و  اباحـصا  ملغا  ـال  یناـف  دـعب 

رد دمآ .  دهاوخن  افواب  نانآ  لثم  دنراد و  تلیـضفا  هدـنیآ  هتـشذگ و  مما  باحـصا و  همه  رب  البرک  ءادهـش  هک  دوشیم  هدافتـسا  ترـضح 
ادهـش عراصم  باکر و  خانم  دومرف :  داتفا  البرک  هب  شراذگ  ع )   ) نینم ؤملاریما  ترـضح  هک  دنکیم  تیاور  ع )   ) قداص ماما  زا  بیذـهت 

عراصم باکر و  خانم  دومرف :  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  راحب  رد  و  مهدعب .  ناک  نم  مهقحلیال  مهلبق و  نم  هقبسیال 
دندز ایبنا  هلـسلس  هب  الـص  لوا  دندز  الـص  ار  نایملاع  وچ  مغ  ناوخ  رب  مهدعب .  نم  مهقحلیال  مهلبق و  ناک  نم  مهقبـسیال  ءادهـش  قاشع 
فلخ هنشت  قلح  رب  دندز  ادخریش  رس  رب  هک  یتبرض  ناز  دیرد  یفطـصم  رگج  نازک  یتبرـض  سپ  دیپط  نامـسآ  دیـسر  وچ  ایلوا  هب  تبون 

اهلخن ز سب  دـندز  یبتجم  نسح  رب  دـنتخورفا و  نایفوک  تشدـنآ  رد  هزیتس  هشیت  زو  اه  هزیز  ساملا  رگخا  یـشتآ ز  سپ  دـندز  یـضترم 
رب دایرف  دندز  البرک  رب  هنیدم و  زا  دندنک  وم  هدوشگ  نابیرگ  هدیرد  مرح  لها  دوبن  شمرحم  کلم  هکیقدارـس  هگناو  دندز  ابع  لآ  نشلگ 

باتفآ مشچ  وا  ندید  دش ز  کیرات  باجح  رس  ونازب  هداهن  نیمالا  حور  دندز  ایربک  مرح 

راهنلا لیلا و  یقب  تیقب و  ام  ادبا  هللا و  مالس  اعیمج  ینم  مکیلع  مهدفه :  سلجم 

همجرت

داب امش  همه  هب  نم  زا  دشاب  هدنیاپ  زور  بش و  مشاب و  هدنز  نم  هکیمادام  رمتسم  هشیمه و  یلاعت  يادخ  تمحر  مالس و 

حرش

ماقم هلمج  دنچ  نیا  عمج .  رمیـض  يارب  زا  لماح  اعیمج  ردقم ،  لماع  هب  قلعتم  وغل  فرظ  ینم  رخ  ؤم  ادتبم  هللا  مالـس  مدقم ،  ربخ  مکیلع 
رب ادخ  تمحر  مالس و  ناج  نیـسح  دیوگیم :  دناسریم و  البرک  تشد  ءادهـش  نیـسح و  ماما  هب  تبـسن  ار  رئاز  صخـش  تبحم  یتسود و 
رد هشیمه  ایند  رخآ  ات  دهدب  نمب  يرمع  ادـخ  رگا  ینعی  تسا ،  رارقرب  زور  بش و  نیا  هکیمادام  ات  هشیمه  داب  تنارای  باحـصا و  امش و 

ترایز دیابن  تیبلها  تسود  ینـس  هعیـش و  هک  دوشیم  مولعم  ترابع  نیزا  میامنیم .  امـش  يارب  دورد  تمحر و  بلط  ادـخ  زا  زور  بش و 
 . دیامنب مالس  شنارای  ترضحنآ و  تمدخ  يزور  بش و  ره  دیاب  دنک  كرت  ار  ترضحنآ 

تسا نامیالا  صقان  دنکن  ترایز  ار  ترضحنآ  هکیسک 

نیدـلا و صقان  دـنکن  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  دریمب و  یـسک  ره  دومرف :  دـنکیم  تیاور  ع )   ) قداص ماما  زا  هرایزلا  لماک  رد 
هکیـسک هک ،  تسا  رگید  ربـخ  رد  و  دوـب .  دـهاوخ  نینم  ؤـم  هجرد  نیئاـپ  وا  هجرد  دور  تـشهب  هاـگ  ره  هـتفر و  اـیند  زا  ناـمیالا  صقاـن 

لقن مزاه  نب  روصنم  زا  هداهشلارارسا  رد  يدنبرد  دوب .  دهاوخ  تشهب  لها  نانامهم  زا  دشاب  تشهب  لها  رگا  دنکن  ترایز  ار  ترـضحنآ 
زا لاسکی  یلاعتیادخ  دورن  ع )   ) نیسح ربق  ترایزب  درذگب و  وا  رب  یلاس  هک  ره  دومرفیم  هک  مدینـش  ع )   ) قداص ماما  زا  تفگ  هک  دنکیم 

نیسح ربق  ترایز  اریز  ما  هتفگ  تسار  دریمیم  دوخ  لجا  زا  لبق  لاس  یس  هک  تسه  یسک  اهامـش  زا  هک  میوگب  رگا  دنکیم و  مک  وا  رمع 
ربخلا دیامرف .  دایز  ار  امش  يزور  دنک و  ینالوط  ار  امش  رمع  ادخ  ات  دینکن  كرت  ار  ترضحنآ  ترایز  سپ  دنکیم  كرت  ار  (ع ) 

هعمج بش  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ترایز  تلیضف 

وا اـب  هک  دوب  یـصخش  نم  یگیاـسمه  رد  متـشاد و  لزنم  هفوک  رد  نم  تفگ  هک  دـنکیم  لـقن  شمعا  نبا  نامیلـس  زا  بختنم  رد  یحیرط 
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هچ متفگ  واـب  اهتبحـص  اـهفرح و  نیب  رد  متفر و  وا  لزنمب  هعمج  بش  کـی  مدرکیم ،  تبحـص  يو  اـب  مـتفریم و  وا  دزن  مدوـب و  سونءاـم 
 . دوب دهاوخ  شتآ  رد  تلالـض  وریپ و  ره  تلالـض و  تعدب  ره  تسا و  تعدب  هک  دادـباوج  ع )   ) نیـسح ترایز  صوصخ  رد  ییوگیم 

تحیـصن يردـق  ار  وا  موریم و  حبـص  تقو  هک  متفگ  دوخ  اب  مدـمآ و  نوریب  هتـساخرب و  وا  دزن  زا  مدـش و  كانبـضغ  نم  دـیوگ  نامیلس 
 : دـیوگ نامیلـس  مشکیم .  ار  وا  دـنام  یقاب  دوخ  داقتعا  رب  درکن و  لوبق  رگا  منکیم  لقن  وا  يارب  ع )   ) نیـسح ترایز  لـیاضف  زا  منکیم و 

تراـیزب دـش و  ـالبرک  تراـیز  مزاـع  بشید  هک  دادـباوج  شا  هجوز  مدرک  ادـص  ار  وا  مدومن و  باـبلا  قد  مدـمآ  وا  هناـخب  حبـص  تقو 
رس صخـش  نامه  مدید  مدش  فرـشم  رهطم  ربق  ترایزب  هک  یتقو  متـشگ و  نیـسح  ترایز  مزاع  مهنم  دیوگ  نامیلـس  تفر ،  ترـضحنآ 
ارم تشادرب  هدجس  زا  رس  هک  یتدم  زا  دعب  دیامنیم  ترفغم  بلط  ادخ  زا  دیامنیم و  اعد  دنکیم و  هیرگ  شا  هدجس  رد  هتشاذگ و  هدجـسب 

شتآ رد  تلالـض  وریپ  ره  تلالـض و  تعدب  ره  تسا و  تعدب  ع )   ) نیـسح ترایز  یتفگیم  وت  بشید  خیـش  يا  متفگ  دـید ،  دوخ  دزن 
لیلج صخـش  باوخ  رد  هتـشذگ  بش  نکم ،  تمالم  ارم  نامیلـس  يا  تفگ  ینکیم ؟  ترایز  ار  ترـضحنآ  تدوخ  لاح  دوب و  دـهاوخ 

وا تعرـس  اب  دندوب و  هتفرگ  یتعامج  ار  وا  رود  متـسنی  وا  فصو  هب  رداق  هک  مدید  ءاهب  لامک و  لالج و  یگرزب و  لامک  رد  ار  يردـقلا 
تفاسم زا  هک  دوب  يرهاوج  نکر  ره  رد  تشاد و  نکر  راهچ  هک  دوب  هداهن  رـس  رب  یجاـت  هک  دوب  يراوس  وا  يور  شیپ  رد  دـنروایم و  ار 

نیا متفگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  تفگ  تسیک ؟  صخـش  نـیا  مـتفگ  وا  مادـخ  زا  یکیب  دیـشخردیم ،  هزور  هـس 
زا یجدوه  وا  رد  هک  مدید  رون  زا  يرتش  مدرک  هاگن  نآ  زا  سپ  ادخ ،  لوسر  یـصو  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  تفگ  تسیک ؟  يرگید 

يارب زا  تفگ  تسیک ؟  يارب  زا  رتش  نیا  مدیـسرپ  درکیم  ناریط  نامـسآ  نیمز و  ناـیم  هقاـن  نآ  هتـسشن و  رفن  ود  يو  ناـیم  رد  دوب و  رون 
 ( (س ارهز همطاف  جدوه  دزن  نآ  زا  سپ  مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نسح  تفگ  تسیک ؟  ناوج  نیا  متفگ  (س )  ارهز همطاف  يربک و  هجیدخ 

تارب اهنآ  رد  هک  تسا  ییاه  هعقر  نیا  تفگ  تسیچ ؟  اهنیا  مدیـسرپ  دوشیم ،  لزاـن  نامـسآ  زا  هدـش  هتـشون  ییاـه  هعقر  هک  مدـید  هتفر 
دنتفگ نمب  مدومن ،  بلط  يا  هعقر  مهنم  تسا ،  هدش  هتـشون  دنک  ترایز  هعمج  بش  رد  ار  ع )   ) نیـسح هک  یـسک  يارب  شتآ  زا  يدازآ 
رادـیب باوخ  زا  سپ  دـسریمن ،  وتب  اه  هعقر  نیزا  يوشن  فرـشم  ترـضحنآ  ترایزب  وت  ات  تسا  تعدـب  ع )   ) نیـسح ترایز  ییوگیم  وت 

 . دور نوریب  منت  زا  ناج  ات  موش  یمن  ادج  ربق  نیزا  مدش و  ترضحنآ  ربق  ترایز  مزاع  تعاسنامه  رد  مدش و 

ار ءادهشلادیس  ترضح  نارمع  نب  یسوم  ندرک  ترایز 

مدومن ار  ع )   ) یلع نب  نیـسح  ربق  ترایز  دصق  ناورم  ینب  تلود  نامز  نایاپ  رد  دـنکیم  لقن  یلامث  هزمح  یبا  زا  ةرایزلا  لماک  باتک  رد 
ربق کیدزن  نوچ  مدـمآ  ربق  فرط  تشذـگ ،  بش  فصن  ات  مدـش  ناهنپ  يا  هشوگ  رد  مدیـسر و  البرک  هب  ات  متفر  ماـش  لـها  زا  یفخم  ، 

رهطم ربق  دصق  زاب  دش  حبص  کیدزن  ات  متـشگرب  كانفوخ  نم  یـسریمن ،  رهطم  ربق  هب  هک  درگرب  تفگ  دمآ و  نم  فرطب  يدرم  مدیـسر 
دهدـب تیفاع  ارت  ادـخ  متفگ  یـسرب  ربق  ترایزب  یناوتیمن  درم  يا  تفگ  نمب  دـمآ و  نم  دزن  درم  نامه  مدـش  کیدزن  ربق  هب  ات  مدومن  ار 

ماش لها  دوش و  حبـص  مسرتیم  شابم  نم  عنام  ما  هدـمآ  ربق  نیا  ترایز  دـصقب  هفوک  زا  هکنیا  اب  موش  فرـشم  ربق  ترایزب  مناوت  یمن  ارچ 
يو هب  مه  ادخ  دوش  فرشم  ع )   ) نیـسح ترایزب  هک  هتـساوخ  نذا  ادخ  زا  نارمع  نب  یـسوم  نک  ربص  يربق  دادباوج  دنـشکب ،  هدید  ارم 

؟  یتسیک وت  متفگ  دننک  جورع  نامـسآ  هب  ات  هک  دـنراد  ار  حبـص  عولط  راظتنا  دـنا و  هدـش  لزان  نامـسآ  زا  کلم  رازه  داتفه  اب  هداد  نذا 
نوچ متـشگرب و  سپ  میامنیم ،  رافغتـسا  وا  راوز  يارب  ما و  هدـش  رومءام  ع )   ) نیـسح ربق  ظفحب  هک  متـسه  يا  هکئـالم  نآ  زا  نم  تفگ 

ارم ماش  لها  زا  یـسک  ات  متـشگرب  مامت  لیجعت  اب  مدناوخ  حبـص  زامن  مدرک و  ترایز  دشن  نم  عنام  یـسک  مدمآ و  ربق  يوسب  دـش  حـبص 
 . دنیبن

 ( ص  ) لوسر قاع  ع )   ) نیسح ترایز  كرات 
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دنک و جح  ار  دوخ  رمع  مامت  امش  زا  یکی  رگا  دومرف  هک  هدرک  تیاور  ع )   ) قداص ترضح  زا  ریثک  نبا  نمحرلادبع  زا  هداهشلارارسا  رد 
ره رب  ادـخ  بناـج  زا  ع )   ) نیـسح قح  هک  اریز  هدرک  كرت  ار  ص )   ) ادـخ لوسر  قوـقح  زا  یقح  دوـشن  فرـشم  ع )   ) نیـسح تراـیزب 

كرت هتـشاد و  تردق  هکیـسک  قح  رد  دیئامرفیم  هچ  مدرک  ضرع  ع )   ) قداص ترـضح  تمدخ  هک  دیوگ  یبلح  تسا .  هضیرف  یملـسم 
 . تسا هتشگ  ادخ  لوسر  قاع  وا  دومرف  درک  ار  ع )   ) نیسح ترایز 

دراد ترایز  بوجو  رب  تلالد  هکیرابخا 

زا ملـسم  نب  دـمحم  مینک .  یم  رکذ  ار  اهنآ  زا  یـضعب  اـم  دراد و  ءادهـشلادیس  تراـیز  بوجو  رب  تلـالد  هک  دراد  دوجو  يداـیز  راـبخا 
هک ینم  ؤم  ره  رب  ترـضحنآ  ترایز  اریز  دـینک  رما  ع )   ) نیـسح ربق  ترایزب  ار  اـم  نایعیـش  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  ع )   ) رقاـب ترـضح 
عفد ار  الب  ینالوط و  رمع  دنکیم و  دایز  ار  يزور  ترـضحنآ  ترایز  دومرف :  رگید  ربخ  رد  و  تسبجاو .  دراد  ترـضحنآ  تماما  هب  رارقا 

تیاور ع )   ) قداص ماما  زا  دـیفم  داشرا  رد  تسبجاو  وا  رب  ترـضحنآ  تراـیز  دراد  ترـضحنآ  تماـما  هب  رارقا  هک  ینم  ؤم  ره  دـنکیم و 
 . لج زع و  هللا  نم  ۀـمامالاب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلل  رقت  نم  ؤم  لـک  یلع  ۀـبجاو  مالـسلاامهیلع  یلع  نبا  نیـسحلا  ةراـیز  دومرف :  هک  هدومن 

یلو تسین  حیحص  نیرخءاتم  حالطصا  هب  رابخا  نیا  دنس  هچ  رگا  دیامرفیم :  بوجو  رابخا  لقن  زا  سپ  هداهشلارارسا  رد  يدنبرد  موحرم 
یعمج دزن  نینچمه  تسا و  ربتعم  ام  ياملع  نیطـسوتم  نیمدـقتم و  دزن  هک  هدرک  عمج  يربتعم  بتک  زا  ار  رابخا  هتـسدنیا  لیاسو  بحاص 

هک میراد  نیقی  ملع و  ام  بلاطمنیا  زا  هتشذگ  تسین ،  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  رابخا  نیزا  یـضعب  دنـس  هیلاجر  دعاوق  هب  رظن  نیریخءاتم  زا 
رب يوحف  اـی  قوطنم  ناوـنعب  هکیراـبخا  نیب  رد  نینچمه  دـشاب و  هدـش  رداـص  موـصعم  زا  اـهنآ  زا  یکی  تسنکمم  بوـجو  راـبخا  نیب  رد 
 : دـیامرفیم دـعب  دـنکیم .  تیافک  ام  نیمه  دـشاب و  هدـش  رداص  ماما  زا  القا  نآ  ربخ  کی  دراد  تلالد  رمع  همه  رد  ترایز  كرت  تمرح 

اهنآ رـصعلا  بیرق  هکیناسک  ناشیا و  دلاو  یـسلجم و  موحرم  لئاسو و  بحاص  دننام  دنا  هدوب  ءاملع  نیب  رد  مه  تمرح  بوجو و  هب  لئاق 
 . دشاب هتشاد  نتفر  ییاناوت  هکیناسک  يارب  تسا  ترایز  یلک  كرت  تمرح  نم  دزن  رد  يوقا  دیامرفیم :  دعب  دنا  هدوب 

درادن قرف  نما  فوخ و  لاح  رد  ترایز 

هک هدش  دراو  هرارز  زا  یتیاور  رد  دنکیمن .  قرف  فوخ  نما و  تلاح  رد  ع )   ) ءادهـشلادیس ترـضح  ترایز  هکنیا  رب  هدـش  دراو  يرابخا 
ۀکئالملا هاقلت  ربکـالا و  عزفلا  موی  هللا  هیموی  لاـق  فوخ  یلع  کـئابا  راز  نمیف  لوقت  اـم  مدرک  ضرع  ع )   ) رقاـب ماـما  تمدـخ  دـیوگیم : 

ترایز ار  وت  ناردپ  فوخ  تلاح  اب  هک  یـسک  هرابرد  دـیئامرفیم  هچ  كزوف .  هیف  يذـلا  کموی  اذـه  نزحتال  فختال  هل  لاقی  ةراشبلاب و 
تراشب وا  هب  هک  یتلاح  رد  دـننکیم  تاقالم  ار  وا  هکئالم  دـهدیم و  ناـما  تماـیق  زور  باذـع  زا  ار  وا  دـنوادخ  دومرف :  ترـضح  دـنک ؟ 

 ( ع  ) قداص ماما  تمدـخ  دـیوگیم  ریثک  نبا  دـش .  یهاوخ  راگتـسر  نآ  رد  هک  تسیزورناـمه  نیا  شاـبم ،  نوزحم  سرتم و  هک  دـنهدیم 
وا نایفارطا  زا  ناطلـس و  زا  تعجارم  تقو  ات  میآیم  نوریب  هک  یتقو  زا  دهدیم  تکرح  تردـپ  ربق  ترایزب  ارم  یبلق  یلیم  هک  مدرک  ضرع 
ام هار  رد  هک  یسک  ینادیمن  ایآ  دنیبب ؟  ناسرت  ام  هار  رد  ارت  ادخ  هک  يرادیمن  تسود  ایآ  ریکب  نبای  دومرف :  ترضح  تسا ،  فئاخ  ملد 

زور ياهعزف  زا  دوش و  بحاصم  ع )   ) نیـسح ترـضح  اب  شرع  ریز  رد  دـهد و  ياج  شرع  هیاـس  رد  ار  وا  ادـخ  دـهد  يور  یـسرت  وا  هب 
قداص ترضح  دیوگیم  ملسم  نب  دمحم  دنهد .  تراشب  بلق و  نیکـست  وا  هب  هکئالم  دهد  يور  وا  هب  یفوخ  رگا  دشاب و  ناما  رد  تمایق 

شباوث دشاب  رتتخـس  ردق  ره  دومرف :  ترـضح  فوخ .  سرت و  اب  یلب  مدرک  ضرع  ینکیم ؟  ترایز  ار  ع )   ) نیـسح ربق  ایآ  دومرف :  نمب 
هک یتلاـح  رد  ددرگیم و  رب  دـهدیم و  ناـما  ار  وا  ادـخ  دوشیمن و  فئاـخ  تماـیق  زور  رد  دـنیبب  یفوخ  وا  هار  رد  سک  ره  تسفوخ  ردـقب 

مومع دیامرفیم :  تایور  نیا  رکذ  زا  سپ  يدنبرد  موحرم  دنکیم .  ترایز  ار  وا  ربمغیپ  مالـس و  وا  رب  هکئالم  هدـش و  هدیـشخب  وا  ناهانگ 
ندرک تراغ  راوز و  هب  اهنآ  نتفگ  ازسان  نانمشد و  تتامش  فوخ  لثم  تسا ،  لماش  فوخ  ماسقا  همه  هب  اهنآ  قالطا  تشذگ  هکیرابخا 
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همه سپ  اهنیا ،  لاثما  نانزهار و  نادزد و  زا  اههار  ینمااـن  تهج  زا  نینچمه  ندومن و  سبح  ندز و  بوچ  زا  ندرک  تیذا  عاونا  لاوما و 
نیقی لماش  مکح  نیا  ایآ  دشابن و  ای  دشاب  نظ  عون  ره  هب  نونظم  فوخ  هکنیاب  تسا  لماش  رابخا  نینچمه  و  دوشیم .  لماش  ار  اهفوخ  نیا 

هکیتروص رد  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  یلب  دراد  لومـش  مه  رابخا  ارهاظ  ریخ ؟  ای  دوشیم  دـش ،  اهنآب  هراـشا  هکیروما  هنوگنیا  زا  فوخ  هب 
اهنیا لاثما  اپ و  تسد و  شوگ و  مشچ و  لثم  اضعا  زا  یضعب  فلت  فوخ  ایآ  تسین و  تروص  نآ  لماش  رابخا  دیسر  نیقی  هبترمب  فوخ 

ؤم و  دشابیم .  يوقا  رظن  رد  رابخا  قالطا  مکح  يارجا  قاحلا و  مدع  هب  مکح  تسا و  لاکشا  نآ  رد  هن ؟  ای  دراد  ار  سفن  تکاله  مکح 
مکحب هک  یـسابع  لکوتم  دـهع  رد  اصوصخم  تشگ  یم  عقاو  سابع  ینب  تلود  هیما و  ینب  تلود  ياـهنامز  رد  هچنآ  تسا  اـم  هتفگ  دـی 

ار مدرم  وا  يانموا  الکو  مالـسلا و  هیلع  ماما  نیا  دوجو  اب  دندروآیم  رد  ارناشیا  ياهمـشچ  دـندرکیم و  عطق  ار  راوز  ياپ  تسد و  نوعلمنآ 
 . دندرکیمن عنم  لمع  نیزا 

دنورب ترایزب  هلاس  همه  دیاب  ءاینغا 

 . دـننکن كرت  ار  هبترم  کی  یلاس  ءارقف  یلو  دـنورب  هبترمکی  هام  راهچ  ای  هبترم  ود  یلاس  هک  تسنیا  هدـش  دراو  ءاینغا  هراـبرد  هکیراـبخا 
دنوریمن ع )   ) نیسح ماما  ترایزب  هک  درذگیم  اهنآ  رب  لاسود  لاسکی و  ام  نایعیش  زا  یضعب  هک  هدیـسر  ربخ  نمب  دومرف  ع )   ) قداص ماما 

هچ رد  مدرک  ضرع  دنا ،  هداتفا  رود  ربمغیپ  راوج  زا  دنا و  هدش  لیمیب  ادخ  باوث  زا  دنا و  هدرک  اطخ  ناشدوخ  بیـصن  هب  هک  مسق  ادخب  ، 
متسد مدرک  ضرع  نک ،  ترایز  ار  ترضحنآ  هبترم  کی  هام  ره  رد  دوشب  ردقم  هاگ  ره  دومرف :  دومن ؟  ترایز  ار  ترضحنآ  دیاب  تدم 

وت و دومرف  ترـضح  منک ؟  كرت  ار  مراک  مناوتیمن  مه  زور  کی  مروخب و  نان  دوخ  جـنرتسد  اب  دـیاب  هک  متـسه  يرگراـک  اریز  دـسریمن 
يارب دنورب و  ترضحنآ  ترایز  هب  هعمج  ره  دنهاوخب  رگا  دننکیمن و  راکدوخ  جنرتسد  اب  هک  دوب  یناسک  نآ  نم  هصق  دنروذعم  وت  لاثما 

 . تسین يرذع  شلوسر  ادخ و  دزن  ازج  زور  رد  هک  یسک  نینچ  يارب  زا  تسا  لهس  اهنآ 

ترضحنآ ترایز  ندوب  عماج 

زا دومرف و  فیلکت  دوخ  ناگدـنب  رب  هورکم  مارح و  بحتـسم و  بوجو و  زا  یلاـمعا  یحلاـصم  مکح و  يور  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ 
ندب یتمالس  يارب  اهنآ  همه  دیاب  دراد و  ندب  يارب  صوصخم  رثا  مادک  ره  هک  هیذغا  دننام  داد  رارق  یصاخ  تارثا  اهنآ  زا  کی  ره  يارب 

زا دیاب  مه  حور  یتمالس  يارب  نینچمه  درک ،  هدافتسا  ایند  ياهاذغ  همه  زا  دیاب  جازم  یتمالس  تهجب  هک  روطنامه  سپ  مینک ،  هدافتـسا 
هدرک تسرد  اهتبرـش  صرق و  یـضعب  هک  مینیب  یم  زورما  دومن .  زیهرپ  هورکم  مارح و  زا  هدرک و  هدافتـسا  بحتـسم  بجاو و  لامعا  همه 

تسرد میدرگیم .  ینغتسم  اهتبرش  اهـصرق و  زا  يرایـسب  ندروخ  زا  میروخب  اهنآ  زا  رگا  دوشیم و  تفای  اهنآ  رد  اهنیماتیو  مامت  رثا  هک  دنا 
نآ رد  لامعا  مامت  رثا  هک  هداد  رارق  یلمع  لامعا  نیب  رد  یلو  هداد  رارق  یناسنا  حور و  رد  يرثا  یلمع  ره  تهجب  لاعتم  يادـخ  هک  تسا 

 . دشابیم ع )   ) نیسح ترضح  ترایز  نآ  تسا و  دوجوم 

بلطم نایب  حرش 

ترضح ترایز  رفک .  دقف  ادمعتم  ةولصلا  كرت  نم  دومرف :  هک  تسا  نیمه  رفاک  ناملسم و  نیب  قرف  هک  تسزامن  مالسا  نید  نکر  لوا 
 ( ع  ) نیسح ربق  فارطا  هک  هداد  رارق  کلم  رازه  داتفه  دنوادخ  هک  تسا  تیاور  رد  دراد .  ار  یمهم  نیا  هب  زامن  باوث  ع )   ) ءادهشلادیس

نیسح ربق  نیرئاز  يارب  ار  هکئالم  نآ  زامن  باوث  دنوادخ  دشابیم ،  نایمدآ  زا  رفن  رازه  زامن  لداعم  اهنآ  زا  کی  ره  زامن  دنناوخیم و  زامن 
کی لداعم  هکیزامن  مهنآ  دنناوخب ،  هکئالم  هکیزامن  مهنآ  دراد ،  ار  زامن  تیصاخ  باوث و  ع )   ) نیـسح ترایز  سپ  دهدیم .  رارق  (ع ) 

یتاروتسد دوخ  یهقف  بتک  رد  اهقف  دراد و  مالسا  رد  يدایز  تیمها  هک  تسا  هزور  مالـسا  نید  ناکرا  زا  یکی  تسا .  رـشب  زامن  نویلیم 
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مئاص رازه  باوث  ترضحنآ  ترایز  هک  هدش  دراو  تیاور  رد  دراد  ار  هزور  باوث  ءادهشلادیس  ترضح  ترایز  دنا ،  هدرک  رکذ  نآ  يارب 
تـسا تیاور  رد  دشابیم ،  اراد  مه  ار  داهج  باوث  ع )   ) نیـسح ترایز  هک  تسا  داهج  مالـسا  ناکرا  زا  رگید  یکی  دراد .  ار  راد  هزور  و 
هتـشغآ نوخب  ادخ  هار  رد  هک  دنهدیم  واب  ار  يدیهـش  نآ  باوث  هکلب  دوب ،  دـهاوخ  ردـب  يادهـش  رازه  رجا  ترـضحنآ  ترایز  لضف  هک 

دوش هعجارم  ردب  گنج  خیراتب  رگا  دندادن  ار  ردب  ءادهش  ماقم  ءادهـش  زا  کیچیه  هب  البرک  ءادهـش  زا  دعب  هک  دنامن  هتفگان  دشاب ،  هدش 
تیاور رد  دراد ،  مه  ار  ةوکز  باوث  ع )   ) نیسح ترضح  ترایز  هب  هک  تسا  ةوکز  مالـسا  ناکرا  زا  رگید  یکی  ددرگیم .  مولعم  بلطم 

تسا جح  مالسا  ناکرا  زا  رگید  یکی  ددرگیم .  تبث  شلمع  همان  رد  هلوبقم  ةوکز  رازه  باوث  شترایز  ره  رد  ینیسح  رئاز  هک  هدش  دراو 
 ( ع  ) نیسح ترضح  ترایز  تفر ،  دهاوخ  ایند  زا  ینارصن  ای  يدوهی و  ای  نآ  كرات  دندومرف  هک  هدش  نآ  رد  دیکات  مالسا  رد  رایسب  هک 

ماما ترـضح  ترایز  هک  تسا  راـبخا  زا  یـضعب  رد  هرمع .  جـح و  رازه  داـتفه  زا  شیب  هکلب  یکی  هن  مهنآ  دراد ،  ار  هرمع  جـح و  باوث 
تشه تسیب و  یضعب  جح و  ود  تسیب و  یضعب  جح و  هدزاود  لداعم  رگید  یضعب  رد  تسا ،  هرمع  کی  جح و  کی  لداعم  ع )   ) نیسح

رد دشابیم .  هرمع  کی  جح و  کی  باوث  ینیـسح  رئاز  مدق  ره  باوث  تایاور  زا  یـضعب  رد  جح و  دـص  یـضعب  داتـشه و  یـضعب  جـح و 
نیـسحلاربق یتای  مث  تارفلا  یطاش  یلع  لسیتعنل  مکنم  لجرلا  نا  دیامرفیم :  هک  تسا  هفرع  زور  ترایز  صوصخ  رد  ناهد  رتشیب  تیاور 

دعب تارف  رهن  رد  دنکیم  لسغ  امـش  زا  يدرم  ةروربم .  ةرمع  ةءام  ۀـلوبقم و  ۀـجح  ةءام  اهعـضی  اهغفری و  مدـق  لکب  هللا  هیطعیف  هقحب  افراع 
نیمز رب  هک  یمدق  ره  هب  دیامرفیم  اطع  دـنوادخ  ترـضحنآ ،  قحب  تسا  فراع  هک  یتلاح  رد  ع )   ) نیـسح ربق  ترایز  هب  دوشیم  فرـشم 
یجح باوث  هک  هدـش  دراو  مهنیا  زا  هفاـضا  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  هروربم .  هرمع  دـص  هلوبقم و  جـح  دـص  باوث  درادـیم  رب  دراذـگیم و 

اب هک  دنهدیم  یجح  باوث  ینعی  هیکار .  ۀلوبقم  لوسرلا  عم  ۀجح  تسا :  رگید  یـضعب  رد  دـشاب و  هدروآ  اجب  ادـخ  لوسر  اب  هک  دـنهدیم 
جح باوث  هب  ار  ترـضحنآ  ترایز  تلیـضف  تایاور  زا  هتـسدکی  رد  اهنیا  همه  زا  رتمهم  دـشاب .  هزیکاپ  لوبق و  هدروآ و  اجب  ادـخ  لوسر 

هکلب ترـضحنآ  ياهجح  زا  جـح  کی  باوث  هن  مهنآ  دنـشاب ،  هدروآ  اجب  وا  اب  هکنیا  هن  دـشاب ،  هدرک  باـنجنآ  دوخ  هک  دـناسریم  ربمغیپ 
یلاعت يادخ  ار  مولظم  نآ  دـنک  ترایز  سک  ره  ینعی  اهرامعاب .  یجح  نم  ۀـجح  نیعـست  هللا  بتک  هراز  نم  دـیامرفیم :  ات  دـنکیم  دایز 

رب تسلومحم  ترـضحنآ  ترایز  باوث  رد  تایاور  تافالتخا  نیا  شیاـه و  هرمع  اـب  نم  ياـهجح  زا  جـح  دون  باوث  يو  يارب  دـسیونیم 
ترایز تیعماج  اجنیا  اـت  تراـهط .  تمـصع و  نادـناخ  هب  تبـسن  ناـنآ  تبحم  ناگدـننک و  تراـیز  ناـمیا  تفرعم و  بتارمب  فـالتخا 

تابحتسم هب  تبسن  ترضحنآ  ترایز  تیعماج  کنیا  تشگ  مولعم  نید  ناکرا  تابجاو و  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح 
ترـضحنآ هک  یـسک  ینعی :  ۀمحلت .  ۀجرـسم  هللا  لیبس  یف  سرف  فلا  یلع  لمح  نمک  هراز  نم  هک :  هدش  دراو  تیاور  رد  دوشیم .  نایب 

باوث رگید  تیاور  رد  دـشاب .  ماجل  نیزاب و  اهنآ  همه  هک  دـشاب  هداد  ادـخ  هار  رد  بسا  سار  رازه  هک  تسا  یـسک  لثم  دومن  ترایز  ار 
نیـسحلا ربق  راز  نم  هنا  رگید :  تیاور  دشاب .  ادخ  ياضر  يارب  اهنآ  همه  هک  هدش  دراو  هدـنب  رازه  ندرک  دازآ  باوث  ترـضحنآ  ترایز 

ار ع )   ) نیـسح ربق  هدایپ  سک  ره  ینعی :  لیعامـسا .  دلو  نم  ۀبقر  قتع  اهعـضی  مدق  لک  اهعفری و  مدـق  لکب  هللا  بتک  ایـشام  مالـسلا  هیلع 
تـسا ربخ  رد  دراد .  ار  لیعامـسا  ترـضح  دالوا  زا  هدنب  کی  ندرک  دازآ  باوث  درادیم  رب  دراذگیم و  نیمز  رب  هکیمدق  ره  دـنک  ترایز 

راوز قرع  هرطق  ره  زا  یلاعتیادخ  ینعی :  هنوسدقی .  هللا و  نوحبسی  کلم  فلا  نوعبس  ۀفرع  لک  نیسحلا  راوز  قرع  نم  قلخی  هللا  نا  هک : 
 . دنک ار  وا  سیدقت  حیبست و  هک  دیامرفیم  قلخ  کلم  رازه  داتفه  ع )   ) نیسح

رئاز يارب  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  ترایز  لیاضف  صاوخ و 

حیحـص ثیداحا  زا  هک  دراد  ترخآ  ایند و  رد  رئاز  صخـش  يارب  يدایز  صاوخ  ءادـفلا  هل  نیملاـعلا  حاورا  نیـسحلا  هللادـبع  اـبا  تراـیز 
ربق رئاز  هکینامز  دومرف :  ع )   ) قداص ماما  لوا :  میئامنیم .  رظنفرص  هیقب  زا  هدرک و  افتکا  نآ  زا  تیصاخ  دنچ  لقن  هب  ام  دوشیم و  هدافتـسا 

هبونذ هللا  مهاطعا  هترایزب  لجرلا  مها  اذاف  ع )   ) نیـسحلا ربقب  نیلکوم  ۀکئالم  هللا  نا  دور :  ترـضحنآ  ترایزب  هک  درک  دصق  ع )   ) نیـسح
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نیـسح ربق  هب  هک  تسه  ییاه  هکئالم  ادـخ  يارب  ۀـنجلا .  هل  بجوت  یتح  فعاضت  لازت  ملف  هتانـسح  هلا  وفع  اضاطخ  مث  اهوحم  اطخ  اذاف 
مدـق داتفا  هارب  هکینامز  دـشخبب و  يوب  ار  شناهانگ  یلاعتقح  دومن ،  دـصق  ار  ترـضحنآ  ترایز  رئاز  صخـش  یتقو  سپ  دـنلکوم ،  (ع ) 

دیامرف فعاضم  ار  وا  تانسح  يردقب  ار و  وا  تانـسح  دیامرف  فعاضم  دراذگیم  مدق  هکنآ  زا  سپ  دیامرف و  وحم  ار  شناهانگ  تشاذگ 
هکنآ لوا  هبترم  تسا :  هدـش  رکذ  رئاز  صخـش  يارب  هبترم  هس  تیاور  نیا  رد  ددرگیم .  بجاو  وا  يارب  تشهب  هک  دـسر  یماـقم  هـب  هـک 
تـسا ندش  وحم  زا  ریغ  ندیـشخب  هچ  دیامرف ،  وحم  ار  اهنآ  داتفا  هارب  نوچ  مود  هبترم  دوش .  هدیـشخب  شناهانگ  دنک  ترایز  دصق  نوچ 

دعب دنهدیم  تاجن  نادـنز  زا  ار  وا  دـنکیم و  تعافـش  وا  زا  دـیآیم  یـسک  هداد  هاگداد  ار  شنادـنز  مکح  هک  ینادـنز  رفن  کی  هکنیا  لثم 
شوفع هدوب و  رصقم  ینادنز و  صخـش  نیا  دننادب  ات  دتفین  نارگید  تسد  يزورکی  هک  دربیم  نیب  زا  دنکیم و  هراپ  هتـشادرب  ار  وا  هدنورپ 

 ، دوشن هدنمرـش  لجخ و  نانآ  دزن  ات  دورب  مه  هکئالم  دای  زا  هک  درک  وحم  ار  هدـنب  نیا  ناـهانگ  یلاـعتقح  هکنآ  زا  دـعب  سپ  دـنا .  هدومن 
 . ددرگ بجاو  وا  رب  تشهب  هک  دـسر  یماقم  هبترم و  هب  ات  دـیامرف  فعاضم  ار  اهنآ  يردـقب  دـسیونب و  تانـسح  ناهانگ  نآ  ياجب  هاگنآ 

دهد و ضوع  وا  هب  تانسح  هوک  ردقب  هدومن  قافنا  هک  یمهرد  ره  هب  دنوادخ  دیامن  قافنا  دوخ  ترایز  رفس  رد  ینیسح  رئاز  نوچ  مود : 
زا دسرب  وا  هب  دیاب  هدیدرگ و  لزان  وا  رب  هک  ییاهالب  نآ  دهد و  ضوع  فعاضم  فاعـضا  هب  هدومن  فرـصم  هار  نیرد  هک  یمهرد  ره  هب 

يارب دوشیم  بجاو  ینعی :  ةرشع .  دع  یتح  فلا  فلا و  فلا و  مهردلاب  مهل  بجی  هک :  تسا  نانس  نبا  زا  تیاور  رد  دنادرگیم .  رود  وا 
ۀمئالا اعد  نینم و  ؤملاریما  اعد  دـمحم و  اعد  هل و  ریخ  هللا  اضر  و  دومرف :  دـعب  هبترم .  هد  ات  رازه  رازه و  رازه و  مهرد  کی  ضوعب  اـهنآ 

همئا ریاس  ياعد  و  ع )   ) نینم ؤملاریما  ياـعد  و  ص )   ) دـمحم ياـعد  تسا و  ریخ  وا  يارب  یلاعتیادـخ  يدونـشخ  اـضر و  ینعی :  هل .  ریخ 
تهج شش  زا  کلم  دصـشش  دیآ  نوریب  دوخ  لزنم  زا  ینیـسح  رئاز  صخـش  نوچ  موس :  تسا .  ریخ  وا  يارب  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص 

ای اوه و  ترارح  زا  نوچ  و  دزاس .  وحم  ار  مزیه  شتآ  هکنانچمه  دـنک  وحم  ار  شناهانگ  دـباتب  وا  رب  باتفآ  نوچ  دـننک و  تعیاشم  ار  وا 
بلط ع )   ) نیـسح راوز  دننکیم و  حیبست  ار  ادخ  همه  هک  دنک  قلخ  کلم  رازه  داتفه  وا  قرع  هرطق  ره  زا  دنوادخ  دـنک  قرع  هار  تمحز 
راهچ اهنآ  هلمج  زا  هک  دـننک  لابقتـسا  ار  وا  هکئالم  زا  فص  دـنچ  دوش  کیدزن  البرک  هب  ینیـسح  رئاز  نوچ  مراـهچ :  دـننکیم .  ترفغم 

هک دـندش  رومءام  دندیـسر و  ترـضحنآ  تداهـش  زا  سپ  دـندمآ و  البرک  هب  اروشاـع  زور  ترـضحنآ  يراـی  يارب  هک  تسا  یکلم  رازه 
دیامرف اعد  وا  يارب  دنک و  وا  يوسب  تمحرم  رظن  ترضحنآ  دومن  ترایز  ار  ترضحنآ  نوچ  و  دننک .  رایتخا  ار  ترضحنآ  ربق  ترواجم 

اعد وا  يارب  لسر  ءایبنا و  همهنآ  زا  سپ  دـنیامن و  ترفغم  بلط  يو  يارب  زا  هک  دـیامن  تلئـسم  دوخ  ماقمیلاع  ردـپ  راوگرزب و  دـج  زا  و 
لیئاکیم و اصوصخم  دـننک و  تعیاشم  ار  وا  هکئالم  دـیامن  تعجارم  دوخ  نطو  هب  البرک  زا  نوچ  دـننک و  هحفاصم  وا  اب  هکئـالم  دـننک و 
دـنوش و رـضاح  وا  هزانج  رـس  رب  هکئالم  نامه  دورب  ایند  زا  دـعب  لاس  رد  ای  لاسنآ و  رد  رگا  دنـشاب و  وا  تعیاشم  رد  لیفارـسا  لیئاربج و 

دنک تراـیز  ارم  سک  ره  ینعی  هتوم  دـعب  هترز  ین  راز  نم  دومرف :  ترـضحنآ  هک  هدـش  دراو  تیاور  رد  دـنیامن و  ترفغم  بلط  وا  يارب 
 . منکیم ترایز  شتوم  زا  دعب  ار  وا  مهنم 

دشابن شیپ  رد  یعناوم  رگا  دراد  یتارثا  ریخ  لمع 

عطق نیبجنکـس  رثا  الثم  دربن  نیب  زا  ار  باوث  رثا  نآ  دیاین و  شیپ  یعناوم  هک  تسنیا  هدش  رکذ  ریخ  لامعا  عیمج  يارب  هکیئاهباوث  ياضتقا 
کچوک درم ،  ای  دشاب  نز  هچ  دوشب و  ارفص  عفد  ات  دروخب  نیبجنکس  دیاب  تسا  دایز  وا  ندب  رد  ارفص  هکیسک  يارب  تسارفـص و  ندرک 

رثا نیبجنکس  نآ  هتشاذگن  رگا  هک  هدوب  نیب  رد  یعنام  املسم  دشن  عطق  ارفص  دروخ و  ار  نیبجنکس  نیا  یـسک  رگا  سپ  گرزب ،  ای  دشاب 
نیب زا  ارنآ  رثا  هدوب  جازم  رد  هک  یبالقنا  تهجب  ای  هدش و  نآ  رثا  زا  عنام  هک  هدروخ  يزیچ  ادعب  ای  البق و  دیاش  دهدب  ار  دوخ  تیصاخ  و 

تارثا رد  هچنآ  میئوگیم  هاتوک  همدـقم  نیا  رکذ  زا  سپ  تسارفـص .  عطاق  نیبجنکـس  هکنیا  اب  درادـن و  تاـفانم  ضراوع  نیا  سپ  هدرب ، 
دهاوخن يرثا  لمع  دـمآ  شیپ  یعناوم  ای  عنام  رگا  یلو  دـشابن  شیپ  رد  یعنام  هک  یتقو  اـت  اـهنآ  رثا  هدـش  دراو  لاـمعا  راـکذا و  هیعدا و 
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تسا یعنام  نآ  هطساوب  هکلب  دنهدب  نم  هب  ارم  لمع  دزم  دنا  هتـساوخن  ای  هتفر و  نیب  زا  نم  لمع  رثا  هک  تسنآ  باب  زا  هن  نیا  هتبلا  تشاد 
يدب لامعا  دنک  رظن  نآ  رد  نوچ  دـنهدب  شتـسدب  ار  يا  هدـنب  لمع  همان  تمایق  يادرف  الثم  درب .  نیب  زا  ارم  لمع  رثا  دـمآ و  نیب  رد  هک 

دنیب یمن  دوخ  لـمع  هماـن  رد  دوب  هداد  ماـجنا  یگدـنز  نارود  رد  هک  یبوخ  لاـمعا  انمـض  دوب و  هدـشن  نآ  بکترم  عـیمج  رد  هک  دـنیبب 
نآ هطـساوب  یلو  تست  لمع  همان  تسین  ام  راک  رد  هابتـشا  نم  هدنب  يا  دسر  باطخ  هدش ،  هابتـشا  تسین و  نم  لمع  همان  ایادخ  دـیوگیم 

لمع ناوید  هب  نانآ  دب  لامعا  دـش و  لقتنم  اهنآ  لمع  ناوید  رد  وت  ریخ  لامعا  يدومن  دوخ  ینید  ناردارب  رـس  تشپ  رد  هک  ییاهن  تبیغ 
هکلب درادن  رثا  بوخ  لامعا  میئوگب  دـیابن  ام  سپ  دـنکیم  دوبان  ارنآ  رثا  دـمآ  تبیغ  هک  یتقو  یلو  دراد  ار  دوخ  رثا  بوخ  لمع  سپ  وت . 
کی زا  رگا  هچ  تسا  ع )   ) ادهشلادیس ترـضح  ترایز  دوریمن  نیب  زا  نآ  رثا  هک  يریخ  لمع  اهنت  دوشیم .  وحم  اهنآ  تارثا  میئوگب  دیاب 
دننام تسا و  ترـضحنآ  ترایز  دـشابیم  اهباوث  همه  عماـج  هک  یلمع  اـهنت  میتفگ  ـالبق  اذـل  دـنامیم و  یقاـب  رگید  تاـهج  زا  دورب  فرط 
دشاب عنام  تصش  ای  هاجنپ  تسا  نکمم  تسین و  عنام  دص  هک  دشاب  نم  دوجو  رد  عناوم  رگا  تسا  تیـصاخ  دص  ياراد  هک  تسا  ییوراد 

رب لیلد  دربب .  نیب  زا  ار  تیـصاخدص  رثا  هک  دشاب  نم  ندب  رد  عنام  دص  هک  تسنکممریغ  دریگب  ار  تیـصاخ  تصـش  ای  هاجنپ  يولج  هک 
ربق رـس  رب  نیعبرا  زور  رد  تسا  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  شیامرف  دوریمن  نیب  زا  یلکب  ع )   ) ءادهـشلادیس ترـضح  تراـیز  تارثا  هکنیا 

بحم مدق  هاگ  ره  ینعی :  رخآ .  ماقم  یف  رخآ  مدق  هل  تبث  ماقم  یف  بونذلا  نم  هرئاز  هیبحم و  مدـق  تلز  اذا  هنا  دومرف :  هک  ع )   ) نیـسح
عنام ام  ناهانگ  هتساوخن  يادخ  رگا  هک  میئوگیم  ام  دوشیم .  تباث  رگید  ماقم  رد  رگید  مدق  يو  يارب  دیزغل  ناهانگ  زا  ترـضحنآ  رئاز  و 

ةوکز و هزور و  زامن و  جح و  باوث  مریگ  دوب ،  دهاوخ  ام  يارب  تاجن  دیما  يرگید  ياههار  زا  دسرب  امب  ترـضحنآ  ترایز  رثا  هک  دـش 
دنیاجک دمحم ،  لآ  ۀعیش  نیا  دنکیم :  ادن  قح  يدانم  تمایق  يادرف  هک  دش  میهاوخ  تیاور  نیا  لومشم  یلو  دندادن  امب  هقدص  حیبست و 
دنیاجک یلع  نب  نیـسحلا  راوز  نیا  دننک :  ادن  نآ  زا  سپ  دنزیخرب  دنادن  ادخ  زج  ار  اهنآ  ددع  هک  يریثک  عمج  سپ  دمحم ؟  لآ  نایعیش 

 ، دینک تشهب  لخاد  دیریگب و  دیراد  تسود  هک  ار  یسک  ره  تسد  هک  دوش  هتفگ  اهنآ  هب  دنتسیاب و  یعمج  سپ  ع )   ) نیـسح ربق  نارئاز 
یلمع وت  تهجب  زور  نالف  رد  نم  هک  دـیوگیم  وا  هب  یـسک  هکنیا  ات  دـنک  تشهب  لخاد  هتفرگ  ار  دوخ  ناتـسود  تسد  رئاز  صخـش  سپ 

دش عنام  ام  دب  لمع  میشابن و  هتـسدنیا  زج ،  ام  دیاش  هک  دیوگب  تسا  نکمم  دنادرگیم .  تشهب  لخاد  دریگیم و  مه  ار  وا  تسد  مدومن ، 
رئاز اذه  دوشیم :  هتـشون  تمایق  رد  ع )   ) نیـسح رئاز  یناشیپ  رب  هک  هدش  دراو  تیاور  رد  میئوگ  باوج  دسرب ،  امب  يدانم  نیا  يادص  هک 

رب یتعامج  سپ  ع )   ) یلع نب  نیـسح  راوز  دنیاجک  هک  دنک  ادـن  قح  يدانم  تمایق  زور  رد  هک  دومرف  ع )   ) قداص ماما  ءادهـشلا  ریخ  ربق 
دنیوگ دیدرک ؟  ترایز  ار  ترـضحنآ  امـش  هک  دش  ثعاب  زیچ  هچ  دنیوگ  اهنآب  دـعب  دـنادن ،  یـسک  ادـخ  زج  ار  اهنآ  ددـع  هک  دـنزیخیم 

سپ دوب ،  هدمآ  دراو  ترضحنآب  هک  یبیاصم  ببسب  میتشاد  ترـضحنآ  هب  هک  یمحرت  همطاف و  یلع و  ادخ و  لوسرب  یتسود  اراگدرورپ 
مه اهنآ  اب  امش  دیوش  قحلم  اهنآ  هب  دنتـسه  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دمحم و  اهنیا  دنیوگیم :  اهنآ  هب 

 . دشابیم ع )   ) یلع تسد  رد  هک  ییاول  ریز  رد  دنوریم  سپ  دیوش ،  قح  الا  ادخ  لوسر  ياول  هب  دیتسه و  هجرد 

هجیتن

دریگب ار  یتسود  يولج  هک  دوشیم  ادیپ  يزیچ  ایآ  میربب  ار  ینیسح  رئاز  ياهباوث  هک  دراذگن  ام  ناهانگ  دوش و  دودرم  ام  لامعا  مامت  رگا 
یلع بح  دومرف :  دـش ؟  دـهاوخ  هچ  یتسود  نیا  زا  عنام  دـیناشک  ترـضحنآ  ربق  هب  ار  ام  هداوناخ  نیا  یتسود  ایادـخ  میئوگب  اـم  یتقو  ، 

تسود صخش  نیا  دیوگب  تمایق  رد  دناوتیمن  مه  یسک  دربب و  نیب  زا  ار  یتسود  دناوت  یمن  یهانگ  چیه  سپ  ۀئیـس  اهعم  رـضی  ۀنـسح ال 
 . تسا راک  هنگ  تسود  دیوگیم  هکلب  تسین  هداوناخ  نیا 

مالسالا لها  عیمج  ۀیزرلا . . . . . . .  تمظع  دقل  هللادبع  ابا  ای  مهدجیه :  سلجم 
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همجرت

 . دش میظع  مالسا  لها  عیمج  رب  ام و  رب  وت  تبیصم  دش و  گرزب  وت  يراوگوس  هنیآ  ره  هللادبع  ابا  ای  ینعی : 

حرش

ار یهلا  تاـمرحم  هک  یـسک  ینعی  هل :  ریخ  وـهف  هللا  تاـمرح  مظعی  نم  و  دـیامرفیم :  هیآ 30  جـح  هروـس  رد  تسا .  گرزب  ینعمب  مظع 
تلج تغل  بولقلا .  يوقت  نم  اهناف  هللا  رئاعـش  مطعی  نم  و  دیامرفیم :  هروس  نیمه  هیآ 32  رد  و  تسا .  رتهب  شیارب  سپ  درامـشب  گرزب 

ود ره  نیاربانب  تسیگرزب .  تمظع و  بحاص  ینعمب  لالجلاوذ  مارکالا .  لالجلاوذ و  کبر  هجو  یقبی  و  هدـش .  رکذ  یگرزب  ینعمب  مه 
ففخف هرزلا  نم  قتـشم  رومهم  هنال  ةزمهلاب  ۀتیززلا  هلـصلا  دیدشتلاب  ةرایزلا  دوب .  دـنهاوخ  ینعم  کیب  ظفل  ود  هدـمآ و  ینعم  کیب  تغل 

کیب ۀبیـصملا  تلج  هلمج  اب  ۀـیزرلا  تمظع  دـقل  هلمج  سپ  هدرک  ینعم  تبیـصم  ینعمب  ار  هیزر  سوماق  رد  ماغدالا .  بلقلا و  اـب  هزمهلا 
هدیـسر امـشب  ایند  رد  هک  یتامدص  اهالب و  رد  نکل  تسا  ندیـسر  ینعمب  لصا  رد  تبیـصم  دـنرادن .  مه  اب  ینعم  رد  یقرف  تسا و  ینعم 

دنامهفیم امب  مالـسا  لها  عیمج  یلع  و  تسا .  هدـیدرگ  دراو  مالـسا  لها  همه  هکلب  هدـش  دراو  ام  رب  هکنیا  لثم  هک  تسا  گرزب  يردـقب 
یسک تسنکمم  هنوگچ  تسین و  مالسا  لها  دهدن  يور  وا  هب  يرثات  تلاح  ددرگن و  مومغم  مومهم و  ترـضحنآ  تبیـصم  رد  هک  یـسک 

گرزب و رایسب  ترضحنآ  تبیـصم  نوچ  اذل  دهدن و  تسد  وا  هب  يرثات  تلاح  دونـشب و  ار  بیاصم  نآ  اروشاع  مایا  رد  دشاب و  ناملـسم 
هیرگ اهنآ  دومرف و  لقن  نانآ  تهجب  ار  ترضحنآ  ندش  هتـشک  ناتـساد  دروآ و  البرک  هب  ار  هتـشذگ  ناربمغیپ  دنوادخ  دوب  تیمها  دروم 

 . دندید نیمزنآ  رد  یتحاران  هدرک و 

البرک نیمزب  مالسلا  هیلع  مدآ  ندمآ 

داتفا البرک  نیمزب  قیرط  یط  وا  بلط  رد  دـیدن  ار  اوح  درک و  طوبه  نیمزب  مدآ  ترـضح  نوچ  هک  دـنکیم  لقن  بختنم  رد  یحیرط  خـیش 
دیـسر ع )   ) نیـسح لتقمب  نوچ  تفرگ و  یگنت  شا  هنیـس  داتفا و  رد  گرزب  یهودـنا  هب  دـنک  دـمآ  شیپ  وا  يارب  يا  هعقاو  هکنآ  نودـب 

هاـنگ بکترم  نم  اـیآ  اراـگدرورپ  تفگ  هدرک و  نامـسآ  يوسب  رـس  تشگ ،  يراـج  يو  ياـپ  زا  نوـخ  هک  دـمآ  دـیدپ  يو  رد  یـشزغل 
هک داتـسرف  یحو  یلاعتقح  مدشن .  راتفرگ  يا  هثداح  نینچ  هب  مدرک  روبع  نیمز  يور  رد  نم  هچ  يداد  رفیک  ارم  کنیا  هک  مدـش  يرگید 
 ، دش هتخیر  يو  تقفاومب  وت  نوخ  کنیا  دوشیم  هتـشک  ملظ  نیمز  نیا  رد  نیـسح  تدنزرف  یلو  هدـشن  رداص  وت  زا  يا  هزات  مرج  مدآ  يا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نم  ربمغیپ  هدازدـنزرف  یلو  تسین  ربمغیپ  هک  دـمآ  باطخ  تسا ؟  ربمغیپ  نیـسح  اراگدرورپ  درک  ضرع  مدآ 

هدروآ لیئربجب  يور  مدآ  تسا .  نیمز  اهنامـسآ و  لها  نوعلم  هک  تسا  دیزی  شلتاق  دمآ  باطخ  تسیک ؟  وا  لتاق  درک  ضرع  دشابیم ، 
ار اوح  دیـسر و  تافرع  هوکب  ات  تشادرب  یمدـق  دـنچ  دومن و  نعل  ار  دـیزی  هبترم  راهچ  مدآ  نک  دـیزی  رب  نعل  تفگ  منک  راک  هچ  تفگ 

 . تفایرد

البرک نیمزب  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  ندمآ 

 ، دیسر البرکب  ات  درکیم  تکرح  بآ  يور  رد  تفرگ  بآ  ار  ایند  دش و  یتشک  راوس  حون  ترـضح  نوچ  دنکیم  تیاور  بختنم  رد  زین  و 
لثم یفوخ  ارم  مدیدرگ  اج  همه  بآ  يور  رد  یهلا  درک  ضرع  دیسرت  یتشک  ندش  قرغ  زا  حون  درکن  تکرح  داتـسیا و  یتشک  اجنآ  رد 

یفطـصم دمحم  ءایبنا  متاخ  طبـس  هک  دوشیم  دیهـش  ع )   ) نیـسح ماما  نیمزنیا  رد  حون  ای  درک  ضرع  دـش  لزان  لیئربج  دیـسرن  نیمز  نیا 
درک نعل  ار  وا  هبترم  راهچ  حون  ترضح  دشابیم  نیمز  نامسآ و  تفه  نیعل  تفگ  لیئربج  تسیک ؟  وا  لتاق  دیسرپ  حون  ترـضح  دشابیم 
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 . دیسر يدوج  هوکب  ات  درک  تکرح  یتشک 

البرک نیمزب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  ندمآ 

بسا تشپ  زا  ترضحنآ  هدمآ و  رد  رسب  وا  بسا  دومن  رذگ  البرک  يارحصب  هراوس  ع )   ) میهاربا ترـضح  یتقو  هک  دنکیم  لقن  یحیرط 
نودـب هک  هدز  رـس  یهانگ  هچ  نم  زا  یهلا  تفگ  دوشگ و  رافغتـساب  نابز  سپ  دـش  يراج  نوخ  تسکـش و  شکرابم  رـس  داتفا و  نیمزب 

تسا ینیمزرس  نیا  یلو  هتشگن  رداص  وت  زا  یهانگ  میهاربا  يا  تفگ  هدش  لزان  لیئربج  دش ؟  يراج  مرـس  زا  نوخ  هدروخ  نیمزب  تهج 
لیئربج يا  تفگ  میهاربا  دش .  هتخیر  وا  نوخ  تقفاومب  وت  نوخ  سپ  دوشیم  هتـشک  ایـصوالا  متاخ  رـسپ  ءایبنالا و  متاخ  طبـس  نآ  رد  هک 

راگدرورپ نذا  نودب  دـیلپ  نآ  نعلب  حول  رب  ملق  تسا و  اهنیمز  اهنامـسآ و  لها  نوعلم  وا  تفگ  لیئربج  دوب ؟  دـهاوخ  یـسک  هچ  وا  لتاق 
رایـسب تشادرب و  اعدـب  تسد  میهاربا  هاگنآ  یتشگ  شیاتـس  انث و  قحتـسم  نعل  نیا  شراگنب  هک  دومن  یحو  ملقب  یلاعتقح  دـش .  يراـج 

دش مولعم  وت  رب  دیزی  يدب  هنوگچ  دومرف  هدومن  بسا  هب  باطخ  میهاربا  تفگ .  نیمآ  حیـصف  نابزب  ترـضحنآ  بسا  درک و  نعل  ار  دیزی 
زا وت  مدـمآ و  دورف  رـسب  نوـچ  يوـشیم و  راوـس  نم  تشپ  رب  وـت  هک  مدرکیم  رخف  هشیمه  نم  میهاربا  يا  تفگ  بسا  یتـفگ ؟  نیمآ  هک 

يرتشوش موحرم  متفگ .  نیمآ  اذل  تسا  دیزی  يدیلپ  هطساوب  نیا  هک  متسناد  دش و  دایز  نم  يراسمرش  تلجخ و  يداتفا  نیمزب  نم  تشپ 
بـسا يور  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اروشاع  زور  هک  دشاب  یلحم  نامه  دروخ  نیمزب  میهاربا  ترـضح  هک  یلحم  نیا  تسنکمم  دـیامرفیم 

 ، تسا هتـشاد  قرف  رایـسب  ع )   ) نیـسح نداتفا  اب  البرک  نیمز  رد  میهاربا  ترـضح  نداتفا  بسا  زا  هک  دـیوگ  قاروا  نیا  مقار  داتفا .  نیمزب 
نب حلاص  هک  يا  هزین  هطساوب  ع )   ) نیسح یلو  تفر  نوریب  نابایب  نیزا  تساخرب  دمآ و  نوخ  يردق  تسکـش و  شرـس  میهاربا  ترـضح 
دمآ دورف  ترـضحنآ  نینزاـن  يولگ  رب  هک  يریت  هطـساوب  دنتـشون  یـضعب  داـتفا و  نیمزب  بسا  زا  دز  ترـضحنآ  نینزاـن  يوـلهپ  رب  بهو 

اقآ نینزان  بلق  رب  هبعش  هس  ریت  نآ  نوچ  دنا  هدرک  رکذ  لتاقم  بابرا  رثکا  هک  دشاب  نامه  حیحـص  تسنکمم  دنداتفا و  نیمز  رب  ترـضح 
تسناوتن ترـضح  دش  يراج  نادوان  نوچ  نوخ  دروآ و  نوریب  بقع  زا  هکلب  دروآ  نوریب  ولج  زا  ار  ریت  هک  تسناوتن  ترـضح  دمآ  دراو 

هک دنکیم  لقن  قودص  داتفا  نیمز  رب  شرع  منکن  طلغ  رگا  داتفا  نیزر  دص  یهاش ز  هبترم  دـنلب  داتفا .  نیمزب  بسا  يور  زا  يراوس  تقاط 
نیسحب شمشچ  ربمغیپ  نوچ  دش  دراو  ع )   ) نیسح هک  دندوب  هتسشن  باحصا  رضحم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترضح  يزور 
نوگژاو نیمزب  نیز  زا  هدیسر و  واب  يریت  هک  منکیم  هدهاشم  ار  يزورنآ  ایوگ  منیب  یم  ار  نیسح  تقو  ره  دومرف  دش  يراج  شکشا  داتفا 

 . درادن یهانگ  چیه  نم  نیسح  هکیتروص  رد  دنربیم  رس  يدنفسوگ  دننام  ار  ندب  هراپ  هراپ  نآ  كاخب  نداتفا  زا  دعب  هدش و 

البرک نیمزب  مالسلا  هیلع  لیعامسا  رضح  دورو 

ربخ ترضحنآ  نابـش  يزور  دندومنیم  ارچ  نادنفـسوگ  درکیم و  روبع  تارف  طش  رانک  رد  تشاد  هک  ینادنفـسوگ  اب  لیعامـسا  ترـضح 
دش لزان  لیئربج  دومن  لاوئس  ادخ  زا  ار  ببـس  لیعامـسا  ترـضح  دنروخیمن  بآ  تارف  زا  هک  تسا  زور  دنچ  نادنفـسوگ  نیا  هک  دروآ 

حیصف نابزب  دنفسوگ  دیروخیمن ؟  بآ  ارچ  دومرف  يدنفسوگ  هب  لیعامـسا  ترـضح  سرپب  نادنفـسوگ  دوخ  زا  ار  تهج  هک  درک  ضرع 
نیا زا  میراد  هک  ینزح  هطساوب  ام  دوشیم و  دیهش  هنشت  نیمزرس  نیا  رد  تسا  دمحم  طبس  هک  نیسح  وت  دنزرف  هدیسر  امب  هک  درک  ضرع 

 . میروخیمن بآ 

البرک نیمزب  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  دورو 

تفر و ورف  شکرابم  ياپ  ود  رب  تخس  يراخ  دش و  هراپ  یسوم  نیلعن  دنب  دندیسر  البرک  نیمزب  نون  نب  عشوی  اب  یسوم ع  ترضح  یتقو 
نوخ عضومنیا  رد  هک  داتـسرف  یحو  یلاعتقح  مدش  التبم  رفیک  نیدب  هک  هدش  رداص  نم  زا  یهانگ  هچ  یهلا  درک  ضرع  دش  يراج  نوخ 
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دمحم طبـس  هک  دـمآ  باـطخ  تسیک ؟  نیـسح  ایادـخ  درک  ضرع  دـیدرگ  يراـج  يو  نوخ  تقفاومب  وت  نوخ  دوشیم و  هتخیر  نیـسح 
اوه رویط  ارحص و  شوحو  ایرد و  ياهیهام  نیعل  وا  هک  دمآ  باطخ  تسیک ؟  وا  لتاق  درک  ضرع  تسا ،  یـضترم  یلع  رـسپ  یفطـصم و 

 . تفگ نون  نب  عشوی  درک و  نعل  ار  نیعل  دیزی  هتشادرب  اعدب  تسد  یسوم  تسا 

البرک نیمزب  یسیع  ترضح  روبع 

ناشیا هار  رـس  رب  ینارغ  ریـش  هاگان  داتفا  البرک  نیمزب  شراذگ  نویراوح  اب  دوخ  تحایـس  مایا  رد  ع )   ) یـسیع ترـضح  هک  هدـش  تیاور 
حیـصف نابزب  ریـش  مینک  روبع  يراذگیمن  يا و  هتفرگ  ام  رب  ار  ارچ  دومرف  تفر و  شیپ  یـسیع  ترـضح  درک  دودسم  ناشیا  رب  ار  هار  دمآ 

طبس تفگ  ریش  تسیک ؟  نیسح  دومرف  یسیع  دینک ،  نعل  تسا  نیـسح  هدنـشک  ار  دیزی  هکنآ  رگم  دیرذگب  نیزا  امـش  مراذگیمن  تفگ 
ناگدـنرد ناگرگ و  اهنابایب و  شوحو  نوعلم  تفگ  ریـش  تسیک ؟  وا  لـتاق  دومرف  تسا ،  وا  یـصو  هک  یلع  رـسپ  یمـالا و  یبنلا  دـمحم 

نیمآ ترـضحنآ  نویراوح  دومرف ،  نعل  ار  دـیزی  تشادرب و  اعدـب  تسد  یـسیع  ترـضح  هاگنآ  اروشاـع  زور  رد  صوصخلاـب  اـهارحص 
 . دنتفر اهنآ  هدش  رود  ریش  دنتفگ 

البرک نیمزب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  ندمآ 

نامز تدم  تفر و  نوریب  ام  دزن  زا  ص )   ) ادخ ربمغیپ  یبش  تفگ  هک  دـنکیم  لقن  هملـس  ما  زا  دوخ  دانـساب  داشرا  باتک  رد  دـیفم  خـیش 
هتـشاذگ مهب  ار  شکرابم  تسد  هک  میدید  هدولآرابغ  درگ و  لاحناشیرپ و  ار  ترـضحنآ  دمآ  زاب  هکیتدم  زا  دعب  دوب  بیاغ  ام  زا  یلیوط 

هک ینیمزب  قارعب  ارم  تعاس  نیا  رد  دومرف  منیب  یم  لاـحناشیرپ  هدولآراـبغ و  درگ و  ار  امـش  ارچ  هللا  لوسر  اـی  مدرک  ضرع  دوب  هتـسب  و 
کنیا متـسج و  یمه  ارناشیا  نوخ  نم  دـنداد و  ناشن  نمب  ارم  تیبلها  نادـنزرف و  زا  یتعامج  نیـسح و  لتقم  دـندرب و  تشاد  مان  ـالبرک 
دومرف داد و  نمب  دوب  یگنر  زمرق  كاخ  شتـسد  نایم  هک  دوشگب  ار  دوخ  تسد  شترـضح  هاـگنآ  تسین  تسد  رد  نیمزرـس  نآ  كاـخ 

قارع هجوتم  هنیدم  زا  ع )   ) نیسح ترـضح  نوچ  متـسب و  مکحم  ارنآ  رـس  مدرک و  هشیـش  رد  ار  كاخنآ  نم  رادب  ظوفحم  ار  كاخ  نیا 
يرایسب هیرگ  دش و  دنلب  هلان  يادص  دوب  هدش  هزات  نوخب  لیدبت  مدید  ارنآ  اروشاع  زور  رخآ  نوچ  مدیدیم و  ارنآ  بش  ره  زور و  ره  دش 

لقن هملس  ما  زا  داشرا  رد  و  دیسر .  ترضحنآ  تداهش  ربخ  ات  متفگن  یسکب  ار  بلطمنیا  یلو  هدش  هتشک  ع )   ) نیسح هک  متسناد  مدرک و 
هدولآرابغ و نایرگ و  هلان و  نزح و  تلاح  اب  مدید  باوخ  رد  ار  ادخ  لوسر  مدیباوخ  مغ  لامک و  اب  مرحم  مهدزای  بش  تفگ  هک  هدومن 

هیرگ ارچ  تنابرق  مناج  هللا  لوسر  ای  مدرک  ضرع  رابغ  درگ و  نآ  ندرک  كاپ  لوغـشم  نم  مدوب  هدیدن  باوخ  ار  ترـضحنآ  بش  نآ  ات 
منیـسح و يارب  ربـق  ندـنک  لوغـشم  بشما  هملـس  ما  يا  دوـمرف  منیب  یم  امـش  نساـحم  رـس و  رب  هـک  تـسیچ  راـبغ  درگ و  نـیا  ینکیم و 

 . مدش غراف  اهنآ  ندنک  زا  نالا  مدوب و  شباحصا 

البرک نیمز  هب  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ندمآ 

مالـسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  باکر  رد  نیفـص  گنج  زا  تعجارم  رد  تفگ  هک  دـنکیم  لقن  ساـبع  نبا  زا  یلاـما  رد  همحرلا  هیلع  قودـص 
مدرک ضرع  یـسانشیم ؟  ار  عضومنیا  سابع  رـسپ  يا  هک  دومرف  دـنلب  يادـص  اب  ترـضحنآ  میدیـسر  تارف  طش  اونین و  نیمزب  نوچ  مدوب 

شترـضح هاگنآ  ینک  هیرگ  نم  دـننام  ات  يدرکیمن  روبع  اـجنیا  زا  مسانـشیم  نم  هکناـنچمه  یتخانـشیم  ار  نیمزنیا  رگا  دومرف  مسانـشیمن 
هچ ارم  هآ  هدومرف  سپ  میدش  نایرگ  زین  ام  تخیر و  شا  هنیـس  رب  دـش و  يراج  شکرابم  نساحم  زا  شمـشچ  کشا  هک  تسیرگب  نانچ 

ناطیش و رکـشل  هک  رفکلا .  ءایلوا  ناطیـشلا و  بزح  برح  لال  یلام و  نایفـس  یبا  لال  یلام و  برح .  لآ  نایفـس و  یبا  لآ  اب  تسا  راک 
هچنآ لثم  وت  ردپ  رب  دیـسر  هک  هللادبع  وبا  يا  نک  ربص  مهنم .  یقلت  يذلا  لثم  كوبا  یقل  دقف  هللادبع  ابا  اربص  دومرف :  دعب  دـنرفک  ءایلوا 
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دومرف و هداعا  ار  نیتسخن  مالک  هرابود  دارذـگ و  زامن  یتدـم  تخاس و  وضو  دـندرک و  رـضاح  بآ  اـت  دومرف  هاـگنآ  دیـسر  دـهاوخ  وتب 
وت يارب  زا  یهاوخ  رگا  مدـید و  یباوخ  دومرف  مرـضاح  کنیا  مدرک  ضرع  ساـبع  نباـی  دومرف  دـش  رادـیب  نوچ  تفر و  باوخب  یتعاـس 

ندرگب ییاهریـشمش  هک  دیفم  ياهملع  اب  دندش  لزان  نامـسآ  زا  ینادرم  هک  مدید  باوخ  رد  دومرف  تسا  ریخب  مدرک  ضرع  منک  ثیدح 
جوم هزات  نوخب  ارحـص  نیا  دندروآ و  نیمز  رب  رـس  امرخ  تخردنیا  ياهخاش  هک  مدید  دعب  دندیـشک  یطخ  نیمزنیا  رود  هتخادـنا و  دوخ 

وا دایرفب  یـسک  دنکیم و  هثاغتـسا  هدش و  قرغ  نوخ  يایرد  نآ  رد  تسنم  ناج  خـم و  تشوگ و  نم و  دـنزرف  هک  نیـسح  ایوگ  دـنزیم و 
امـش هک  لوسر  لآ  يا  داب  امـش  رب  ربص  دنتفگ  یم  دـندرکیم و  ادـن  ار  وا  دـندوب  هدـمآ  دورف  نامـسآ  زا  هک  دیفـس  نادرم  نآ  دـسریمن و 

يا دنتفگ  دندوشگ و  نم  تیزعتب  نابز  هاگنآ  تسا ،  قاتـشم  وت  يوسب  تشهب  هللادبعوبا  يا  کنیا  دیوشیم و  هتـشک  سان  رارـشا  تسدـب 
نآ هب  مسق  مدـش و  رادـیب  باوـخ  زا  سپ  درک ،  دـهاوخ  نشور  وا  هب  تماـیق  زور  رد  ارت  مشچ  دـنوادخ  هـک  ارت  داـب  تراـشب  نسحلاوـبا 

یغب لها  لاتقب  جورخ  ماگنه  هک  داد  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مساـقلاوبا  قدـصم  قداـص  ارم  تسوا  تردـق  دـی  رد  یلع  ناـج  هکیـسک 
دـش و دـنهاوخ  نوفدـم  نیمزنیا  رد  همطاف  نم و  نادـنزرف  زا  نت  هدـفه  اب  نیـسح  هک  تسا  الب  برک و  نیمزنیا  دـید و  مهاوخ  ار  نیمزنیا 

دعب تسا .  روکذم  فورعم و  سدقملا  تیب  نیمرح و  هکنانچ  دنمانیم  الب  برک و  نیمز  هک  تسا  روکذم  فورعم و  اهنامسآ  رد  نیمزنیا 
اهنآ هتفگن و  غورد  نم  اب  مه  ادخ  لوسر  ما و  هتفگن  غورد  زگره  هک  ادخب  نک ،  بلط  وهآ  کشپ  نیمزنیا  فارطا  رد  سابع  نبای  دومرف 

هک یفص  نامه  اب  ار  اهنآ  نینم  ؤملاریما  ای  هک  مدرک  ادن  متفای و  هتـشابنا  ییاج  رد  ار  اهنآ  تفگ  سابع  نبا  دننارفعز .  نوچ  گنر و  درز 
ینادیم سابع  نبای  دنا  هداد  ربخ  ارم  هک  تسنامه  دومرف  هاگنآ  دیئوب  هتفرگرب و  اهنآ  زا  يرادـقم  دـمآ و  باتـشب  ترـضح  متفای  يدومرف 

هلگ دندوب و  وا  تمدخ  رد  نویراوح  دش و  دراو  ارحص  نیا  رد  هک  یتقونآ  رد  هدیئوب  میرم  نب  یسیع  ار  اهنیا  تسیچ ؟  اه  کشپ  نیا  هک 
وت هیرگ  ببـس  هلا  حور  ای  دـنتفگ  دـندرک و  هیرگ  دنتـسشن و  نویراوح  یـسیع و  سپ  دنتـسیرگیم  دـندوب  عمج  اـجنیرد  هک  دـید  ییوهآ 

هرهاط دنزرف  ادخ و  لوسر  دـنزرف  نآ  رد  هک  تسا  ینیمز  نیا  دومرف  هن  دـنتفگ  تسا ؟  نیمز  مادـک  نیا  هک  دـینادیم  ایآ  دومرف  تسیچ ؟ 
رـسپ تنیط  زا  هچ  تسا  کـشم  يوب  زا  بیطا  نآ  كاـخ  يوب  دوریم و  كاـخب  نیمزنیا  رد  دوشیم و  هتـشک  تسنم  رداـمب  هیبـش  هک  لوتب 

كرابم دنزرف  تبرت  قوشب  نیمزنیا  رد  ام  هک  دنیوگیم  نخس  نم  اب  اهوهآ  نیا  ءایبنا  دالوا  ءایبنا و  تنیط  تسا  نینچ  تسا و  ربمغیپ  دیهش 
شوخ هک  دومرف  دیئوب و  تفرگ و  ار  اه  کشپ  نیا  دز و  تسد  یسیع  هاگنآ  مینادیم  شیوخ  نمءام  ار  نیمزنیا  مینکیم و  ارچ  ادخ  لوسر 

ردپ یلع  هک  یهاگ  ات  ار  اه  کشپ  نیا  رادب  یقاب  نم  يادخ  يا  دیوریم  نیمزنیا  رد  هک  تسا  یهایگ  ییوبشوخ  يارب  اه  کشپ  نیا  ییوب 
نیا دندومرف  ع )   ) نینم ؤملاریما  ترـضح  سپ  دشاب .  یتیلـست  تیزعت و  وا  يارب  زا  ات  دیوبب  ار  نآ  دنک و  روبع  اجنیا  رد  كرابم  خرف  نیا 
توص یلع  سپ  تسا .  البرک  نیمز  ناکمنیا  هتـشگ و  گنردرز  نامز  لوط  رد  هدنام و  ياجب  نامزنیا  ات  ترـضح  نآ  ياعدـب  اه  کشپ 

وا نالتاق  رب  امنم  كرابم  میرم  نب  یـسیع  يادخ  يا  هل  لذاخلا  هیلع و  نیعملا  هلتق و  یف  كرابت  میرم ال  نب  یـسیع  بر  ای  هک  داد  رد  ادن 
نایرگ ترـضحنآب  باحـصا  سابع و  نبا  تسیرگب و  یتدم  هاگنآ  دهاوخ .  وا  نالذـخ  هک  سکنآ  وا و  لتق  رب  دـشاب  نیعم  هک  سکنآ  و 
يداو رانک  رد  تفرگرب و  ار  کشپ  نآ  زا  يردق  دمآ  شوهب  نوچ  دش  شوهیب  یتدم  داتفا و  نیمز  يور  رب  هدش  شوهیب  ترضح  ات  هدش 
نیزا يدـید  تقو  ره  سابع  رـسپ  يا  دومرف  دـعب  متـسب  دوخ  يادر  راـنک  رد  متفرگرب و  يردـق  هک  دومرف  رما  زین  ارم  تبـسبس و  كراـبم 

نآ هشیمه  دیوگ  سابع  نبا  دنا .  هدرپس  كاخب  اجنیرد  دنا و  هتشک  ار  نیسح  هک  شاب  هتسناد  دنک  نالیس  دشوجب و  هزات  نوخ  اه  کشپ 
هدـیباوخ دوخ  هناخ  رد  هنیدـم  رد  هک  یهاگ  ات  مدوب  یعاـس  نآ  ظـفح  رد  ضیارف  زا  شیب  متـشادیم و  هگن  دوخ  نیتسآ  رد  ار  اـه  کـشپ 

هک مسق  ادخب  متفگ  متـسیرگب و  دومنیم و  نالیـس  هزات  نوخ  هک  مدـید  ولمم  نوخ  زا  ار  دوخ  نیتسآ  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  هاگان  مدوب 
هناخ زا  مدرک و  عزف  سپ  هداد  ربخ  وا  هب  لوسر  هک  اریز  هدـش  عقاو  هکنآ  الا  هتفگن  غورد  یثیدـح  ع )   ) یلع زگره  دـش و  هتـشک  نیـسح 
یئرم تادوجوم  نایعا و  زا  يزیچ  هجو  چیهب  هک  مدید  هدنکآ  هایـس  دود  زا  نانچ  ار  هنیدم  دنگوس  ادخب  دوب  حبـص  ماگنه  مدـیود  نوریب 

ورف نایرگ  سپ  تسا  هتـشغآ  هزاـت  نوخب  هک  مدـید  ار  هنیدـم  ياـهراوید  دوب و  فسکنم  دز و  نوریب  قرـشم  زا  رـس  باـتفآ  هاـگنآ  دوبن 
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حور دش و  هتشک  نیسح  هک  دینک  ربص  لوسر  لآ  يا  هک  دیـسر  ارف  ییادن  تیب  هیحان  زا  دش و  هتـشک  نیـسح  مسق  ادخب  متفگ  متـسشن و 
هک دوب  اروشاع  زور  رد  هعقاو  نیا  میتسیرگ و  زین  ام  تسیرگ و  دـنلب  يادـص  اب  هاگنآ  دومن  لوزن  نیمز  رب  هلاـن  هیرگ و  تلاـح  اـب  نیمـالا 
هک میتسناد  دـعب  منیدینـش  ار  تاملک  نیا  مه  ام  هک  دـنتفگ  امب  دـندرک  تعجارم  دـندوب  البرک  رد  هک  هکیئاهنآ  نوچ  تسا و  مرحم  مهد 

 . تسا هدوب  رضخ  ترضح 

دنوریم تشهب  هب  باسح  نودب  البرک  كاخ  زا  یتعامج 

ماگنه رد  نوچ  مدوب ،  رـضاح  ع )   ) نینم ؤملاریما  باکر  نیفـص  هعقاو  رد  تفگ  هک  دناسریم  ملـسم  یبا  نب  ۀـمثرهب  دنـس  یلاما  رد  زین  و 
نیمزنآ تبرت  زا  يا  هراپ  درب و  ارف  تسد  سپ  تشاذـگ  ام  اب  ار  حبـص  زاـمن  ترـضحنآ  میدـمآ  دورف  میدیـسر و  ـالبرک  نیمزب  تعجارم 

 . دنوشیم تشهب  لخاد  شسرپ  یب  هک  دنوشیم  هتخیگنا  یتعامج  وت  زا  تمایق  رد  انامه  تبرت  يا  تلاحب  اشوخ  دومرف  دییوب و  تفرگرب و 
الوم مالک  يونشب  دوخ  يالوم  زا  یثیدح  یهاوخیم  ایآ  متفگ  وا  هب  مدمآ  هناخب  نوچ  ع )   ) یلع نایعیش  زا  دوب  یعیجض  ارم  دیوگ  همثره 

گنجب يرکـشل  هفوک  زا  دایز  نب  هلادـیبع  هکنیا  ات  تشذـگب  نامزنیا  دـیوگن  نخـس  قحب  زج  نینم  ؤملاریما  تفگ  مدرک  لـقن  وا  يارب  ار 
نآ مدوب و  ع )   ) نینم ؤملاریما  تمدخ  رد  نیفص  زا  تعجارم  رد  هک  مدیسر  لزنم  نامهب  ات  مدوب  رکشل  نآ  رد  مهنم  داتـسرف  ع )   ) نیـسح
نآ مدرک و  مالـس  متفاتـش و  ع )   ) نیـسح ماما  دزنب  هدش  راوس  ار  دوخ  رتش  يروف  مدروآ  دای  ار  ترـضحنآ  نانخـس  درک  نمب  ار  شیامرف 
رد يدـنچ  نارتخد  یلو  وت  رب  هن  ماوت  اب  متفگ  نم  رب  ای  ینم  اـب  وت  دومرف  مدـیناسر  ضرعب  مدوب  هدینـش  ع )   ) نینم ؤملاریما  زا  هک  یمـالک 

يونـشن ار  ام  يادص  ینیبن و  ار  ام  ندش  هتـشک  هک  یناکمب  ورب  سپ  دومرف  مسرتیم ،  اهنآ  يارب  دایز  نب  هلادـیبع  زا  هک  ما  هتـشاذگ  هفوک 
زا دنکفا .  یم  منهج  رد  يور  رب  ار  وا  ادخ  دنکن  تناعا  ار  ام  دونـشب و  ار  ام  هثاغتـسا  هک  ره  تسوا  تردق  دی  نیـسح  ناج  هک  ادخب  مسق 

هدروآ و البرک  هب  ار  ناربمغیپ  دنوادخ  هک  هدوب  يردقب  مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  تبیصم  یگرزب  تشگ  مولعم  دش  رکذ  اجنیا  ات  هک  یبلاطم 
یگنشت هدرک و  هیرگ  ترضحنآ  تبیصم  رد  يدردمه  يارب  مه  تاناویح  هکلب  هدرک  رکذ  اهنآ  يارب  ار  ترضحنآ  تبیصم  زا  يا  هشوگ 
هدومرف مه  ترـضحنآ  دوخ  هدوب و  ناربمغیپ  ریاس  زا  شیب  ام  ربمغیپ  تامحز  تامدص و  دنیوگیم  هک  تسا  فورعم  لا  ؤس  دنا .  هدیـشک 

زا عیارـشلا  للع  رد  باوج :  دـش ؟  بئاصم  همه  زا  مظعا  ع )   ) نیـسح تبیـصم  هنوگچ  سپ  دـندرکن ،  تیذا  نم  لـثم  ار  يربمغیپ  چـیه 
عزج و مغ و  تبیـصم و  زور  اروشاع  زور  هنوگچ  هللا  لوسر  نبای  میتفگ  ص )   ) دـمحم لآ  قداص  هب  هک  درک  تیاور  لضفلا  نب  هلادـبع 

نتـشک زور  تبیـصم  انامه  دومرف :  دشن ؟  هبترم  نیاب  مالـسلا  مهیلع  نسح  نینم و  ؤملاریما  همطاف و  ادخ و  لوسر  تافو  زور  دـش و  ءاکب 
تفر ایند  زا  ص )   ) ربمغیپ نوچ  دندوب و  نت  جـنپ  دـندوب  قلخ  مرکا  هک  ءاسک  باحـصا  هکنآ  تلعب  تسا  مایا  ریاس  زا  مظعا  ع )   ) نیـسح

زا نینم  ؤملاریما  هب  تفر  ایند  زا  مالـسلااهیلع  همطاف  نوچ  دندادیم  یلـست  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  هب  ار  دوخ  مدرم 
دشاب وا  هب  قلخ  یلست  يزعت و  هک  دنامن  ءاسک  باحصا  زا  نت  کی  تفر  نیسح  نوچ  نیسح و  هب  تفر  نسح  نوچ  نینـسحب و  تفر  ایند 
مظعا تبیصم  تهج  زا  ع )   ) نیسح لتق  زور  تهجنیا  زا  سپ  دوب  عیمج  ياقب  نوچ  شیاقب  هچنانچ  دش  اهنآ  عیمج  نتفر  نوچ  وا  نتفر  و 

 : دومرف دوب ؟  وا  مارگ  ءابآ  رد  هچنانچ  دوبن  قلخ  هوکـش  ءارغ و  نیـسحلا  نب  یلع  رد  ارچ  هلا  لوسر  نبای  متفگ  دیوگیم  يوار  دـش .  مایا 
یقلت هدرکن و  ار  ادخ  لوسر  تاقالم  وا  نکل  دوب  دوخ  ناردپ  زا  دعب  قلخ  رب  يادخ  تجح  نامز و  ماما  نادـباع و  دیـس  نیـسحلا  نب  یلب 

رد ادـخ  لوسر  اب  مدرم  ار  نینـسح  همطاـف و  نینم و  ؤملاریما  دوب و  تثاروب  شملع  دوبن و  وا  يارب  دوب  نینـسح  یلع و  يارب  هک  یعاـمس 
همه نوچ  دندشیم  ناشیا  يارب  ناشیا و  قح  رد  وا  لاوقا  لوسر و  اب  وا  لاح  رکذتم  دـندرکیم  رظن  کی  رهب  دـندوب و  هدـید  یلاوتم  لاوحا 
رخآ هچ  نیـسح  نادقف  رد  رگم  دندوبن  همه  نادقف  کیچیه  رد  دندوب و  ادخ  قلخ  مرکا  هک  دندش  تعامج  نآ  هدهاشم  دقاف  قلخ  دـنتفر 

ءادهشلادیس تبیصم  هکنیا  هب  هدومن  حیرصت  دروم  نیدنچ  ثیدح  نیا  رد  دش .  مایا  مظعا  تبیصم  بسحب  وا  لتق  يور  نیا  زا  تفر  همه 
دنکیم لقن  دیفم  داشرا  رد  هک  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  زا  تسا  یمالک  ثیدحنیا  نومـضم  دی  ؤم  تسا و  نیملـسم  رب  بئاصم  مظعا 
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یخا یلع و  یبا  ۀمطاف و  یما  تتام  مویلا  ةویحلا  ینم  دعا  توملا  تیل  هالکثاو  درک :  ضرع  ءادهـشلادیس  ترـضحب  اروشاع  بش  رد  هک 
 ( ع  ) نیـسح ماما  يزور  هک  مالـسلا  هیلع  دمحم  لآ  قداص  زا  دـنکیم  تیاور  یلاما  رد  زین  و  یقابلا .  لامث  یـضاملا و  ۀـفیلخ  ای  نسحلا و 

ردارب دومرف  ع )   ) نسح ماما  دومن  ندرک  هیرگ  هب  عورـش  داتفا  شراوگرزب  ردارب  رب  شمـشچ  نوچ  دش  ع )   ) نسح ماما  ترـضح  رب  دراو 
دننکیم نم  اـب  هچنآ  دومرف  نسح  ماـما  دوـشیم  دراو  وـت  رب  هک  تسا  ییـالب  نآ  تهجب  نم  هیرگ  درک  ضرع  دروآ  رد  هیرگب  زیچ  هچ  ارت 

وت دج  تما  هک  دنـشاب  یعدم  یگمه  دنیآ و  وت  يوسب  رفن  رازه  یـس  هک  تسین  وت  زور  نوچ  يزور  نکل  دنهدیم و  نمب  هک  تسا  یمس 
دـننکیم و عامتجا  وت  عاتم  لام و  تراغ  نانآ و  دالوا  نادالوا و  نانز و  يریـسا  تمرح و  كاهتنا  نوخ و  نتخیر  لتق و  رب  یلو  دنناملـسم 
 ( ع  ) نیـسح ماما  زور  لثم  يزور  هک  دوشیم  مولعم  ربخ  نیا  رد  نسح  ترـضح  شیامرف  زا  دیآیم .  دورف  هیما  ینب  رب  تنعل  ماگنه  نیا  رد 

 . تسا هدوبن  اروشاع  رد 

تاومسلا لها  عیمج  یلع  تاومسلا  یف  کتبیصم  تمظع  تلج و  و  مهدزون :  سلجم 

همجرت

اهنامسآ لها  همه  رب  اهنامسآ و  رد  امش  تامدص  اهالب و  دش  میظع  گرزب و  و 

حرش

ام يارب  طقف  هن  امش  تابیصم  ینعی  مالسالا .  لها  عیمج  یلع  انیلع و  کب  ۀبیـصملا  تلج  و  دومرف :  هک  میداد  حرـش  مهدجه  سلجم  رد 
مالسا و لها  رب  امش  تبیصم  طقف  هن  دیامرفیم :  قوف  هلمج  رد  دشابن  هعیـش  هچ  رگا  تسا  تخـس  نیملـسم  عیمج  يارب  هکلب  تسا  راوشد 

ترایز رد  ادعب  هکیا  هلمج  رد  تسا .  هدومن  تحاران  نایرگ و  ار  اهنآ  هک  تسا  تخس  نآ  لها  اهنامسآ و  يارب  هکلب  تسا  تخس  نامیا 
نیزا هدش  هفاضا  نیمز  لها  ترابع  نیا  رد  سپ  ضرالا .  تاومسلا و  لها  عیمج  یلع  مالسالا  یف  اهتیزر  مظعا  و  دیامرفیم :  دمآ  دهاوخ 
هدروآ رد  يراوگوس  رثات و  تلاحب  ار  اهنآ  هک  هدوب  لکشم  تخس و  نامسآ  نیمز و  لها  رب  امـش  تبیـصم  هک  دوشیم  هجیتن  ترابع  دنچ 

 . دش دهاوخ  رکذ  لضف  هس  رد  بلطمنیا  نایب  تسا 

ملاع تادوجوم  يارب  روعش  تابثا  رد  لوا :  لصف 

 . دـننکیم كرد  ار  بلاـطم  زا  يرایـسب  هک  دـشابیم  مهف  روعـش و  ملاـع  تادوجوم  يارب  هک  دوـشیم  هدافتـسا  يرایـسب  راـبخا  تاـیآ و  زا 
ام دنیوگب  حیبست  دواد  اب  هک  میتفگ  رویط  اههوکب و  ( 10 ابس -   . ) ریطلاو هعم  یبوا  لابج  ای  الضف  انم  دواد  انیتا  دقل  و  دیامرفیم :  یلاعتقح 

گنهامه يدواد  ياه  همعن  اب  هک  میدومن  رما  ناگدنرپ  اههوک و  هب  هلمج  زا  هدیـشخب  يرایـسب  يایاطع  یبن  دواد  هب  دوخ  مرک  لضف و  زا 
نحل اب  ار  روبز  دومنیم  روبع  ینابایب  رد  دواد  نامز  ره  دینک  تقفاوم  وا  اب  زین  امـش  دوش  لوغـشم  رافغتـسا  حیبست و  هب  وا  تقو  ره  دنوش و 

لوغشم دنوادخ  سیدقت  حیبست و  هب  هتشگ  اونمه  وا  اب  هدش  عقاو  وا  توص  ریثات  تحت  ناگدنرد  ناگدنرپ و  مامت  دناوخیم  يدواد  شوخ 
دواد رخـسم  ار  ناـغرم  اـههوک و  ( 79 ءاـیبنا -   . ) نیلعاـف اـنک  ریطلا و  نحبــسی و  لاـبجلا  دواد  عـم  انرخــس  و  دـیامرفیم :  زین  دـندشیم و 

حیبست ربمغیپ  دواد  اب  هنوگچ  دـشابن  دادعتـسا  مهف و  روعـش و  ناگدـنرپ  هوک و  يارب  هک  دـشاب  انب  رگا  دـنتفگ  حـیبست  وا  اب  میدـینادرگ و 
سودقلا کلملا  ضرالا  یف  ام  تاومسلا و  یف  ام  هللا  حبسی  دیامرفیم :  رگید  هیآ  رد  دنا .  هتخانش  ار  ادخ  مه  اهنآ  دوشیم  مولعم  دنیوگیم 

لک یلع  وه  دـمحلا و  هل  کلم و  هل  ضرالا  یف  ام  تاومـسلا و  یف  ام  حبـسی هللا  دـیامرفیم :  رگید  هیآ  رد  ( 1 هعمجلا -   . ) مـیکحلا زیزعلا 
نکل هدمحب و  حبسی  الا  یش ء  نم  نا  نهیف و  نم  ضرالا و  عبسلا و  تاومسلا  هل  حبسی  دیامرفیم :  رگید  هیآ  رد  ( 1 نباغتلا -   . ) ریدق یش 
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نیمز هناگتفه و  ياهنامسآ  دیامرفیم :  دوخرب  يانث  لالجا و  میظعت و  لیبس  رب  یلاعتقح  هیآ  نیا  رد  ( 44 ءارسالا -   . ) مهحیبست نوهقفتال 
هیزنت سیدقت و  رکذب و  هکنآ  رگم  تسین  يزیچ  چیه  دنـشابیم و  لوغـشم  راگدرورپ  حـیبست  هیزنت و  هب  تسنیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  ره  و 
تیاور ع )   ) قداص ترـضح  زا  یفاک  رد  دـنمهف .  یمن  ار  تادوجوم  حـیبست  مدرم  یلو  دراد  لاغتـشا  قح  ترـضح  شیاتـس  دـنوادخ و 

ار اهنآ  تشپ   - 2 دـننکن .  راب  ییاناوت  قوف  ام  ار  ناویح  نآ   - 1 تسقح :  شـش  شنابحاص  ندرگ  رب  تاناویح  يارب  دومرف :  هک  دـنکیم 
ار اهنآ   - 4 دنهدب .  هفولع  اهنآ  هب  دنروخب  ماعط  ناشدوخ  هکنآ  زا  لبق  دـندش  هدایپ  تقو  ره   - 3 دنهدن .  رارق  وگتفگ  تنوکـس و  لحم 
هتولـص و دق  لک  دیامرفیم :  رگید  هیآ  رد  دننکیم .  حیبست  راگدرورپ  يارب  نانآ  هچ  دننزن  اهنآ  تروص  رـس و  هب  5 و 6 -  دننک .  باریس 
وا ندز  مهرب  لاب  تسوا  زاـمن  سورخ  گـناب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  باـنج  ( 41 رونلا -   . ) نولعفت اـمب  ممیلع  هحیبـست و هللا 

سب باوخ  تشذگ  رمع  لفاغ  مدرم  يا  نولفاغلا .  اهیا  هللا  اورکذا  تسنیا :  بش  رد  سورخ  لاح  نابز  هلمج  زا  دشابیم .  دوجس  عوکر و 
حبص هنیآر  دنا  هدومن  هک  ینعی  يرگ  هحون  دنک  یمه  ارچ  هک  یناد  يرحس  سورخ  مد  هدیپس  ماگنه  دینک .  دای  ار  ادخ  دیزیخرب و  تسا 
باتک رد  گنیلرتم  سیروم  حـیبستلا .  عیـض  ام  ـالا  ریطلا  نم  داـصی  اـم  ع )   ) قداـصلا نع  راـحبلا  یف  يربخیب  وت  تشذـگ و  یبش  رمع  زا 

 . دوشیم هدـید  یتاـکرح  زین  لکـش  يرولب  رولبتم  هب  فورعم  داوـم  هژیو  هب  تاداـمج  ملاـع  رد  دـیوگیم :  هحفـص  رد  دوـخ  لـسع  روـبنز 
یجراخ یـش  کی  رگا  و  دنگنجیم .  مه  اب  هکلب  دنتـسه  تاکرح  ياراد  طقف  هن  رولبتم  تادامج  دیوگیم :  نیکـسور  یـسیلگنا  دنمـشناد 

ياج ماقم و  هک  دننادیم  زاجم  ار  اهنآ  دنهدیم و  جرخب  محرت  ییوگ  افعـض  هب  تبـسن  ءایوقا  یهاگ  دنناریم و  دوخ  زا  ارنآ  دوش  اهنآ  دراو 
رب ادابم  هک  دننک  رود  دوخ  زا  ار  نهآ  ياهگنس  هک  دنشوکیم  دنتسه  رواجم  رولبتم  داوم  اب  نهآ  ياهگنـس  هک  یطاقن  رد  دنریگب .  ار  اهنآ 

دوشیم اوادم  اهنآ  ياهمخز  دنیآیم و  رب  دوخ  هجلاعم  ددص  رد  دنوشیم  حورجم  رولبتم  داوم  یتقو  یتح  دـنوش و  هدولآ  اهنآ  اب  طالتخا  رثا 
عقوم رد  هک  دـنا  هدـناوخ  سرد  هاگـشناد  مادـک  رد  اهنیا  میئامن  بوسنم  دـیاب  هچ  هب  ار  تادامج  لامعا  نیا  تسیچ  اجنیا  رد  ام  فیلکت  . 

دننکن و شزیمآ  دوخ  ریغ  اب  دیاب  هک  دینامهف  اهنآ  هب  یـسک  هچ  تخومآ  گنج  ملع  اهنآ  هب  یـسک  هچ  ایآ  دننک  هجلاعم  ار  دوخ  یحارج 
هچ رگا  تادوجوم  هک  دنامهفیم  امب  نادنمـشناد  لیبق  نیا  تسا .  يرگید  سک  تفگ  ناوتیم  ادخ  زا  ریغ  ایآ  دـنیامن  رود  دوخ  زا  ار  اهنآ 

روعش نیا  هتبلا  مهحیبسب .  نوهقفتال  نکل  هدمحب و  حبسی  یش ال  نم  نا  دیامرفیم :  نآرق  اذل  دنـشابیم .  روعـش  ياراد  دنـشاب  تادامج  زا 
نود نم  سمـشلل  نودجـسی  اهموق  اهتدجو و  دیامرفیم :  دهده  هرابرد  دنوادخ  دنـشابیم  رتشیب  یلیخ  تاناویح  رد  رتشیب و  تاتابن  هرابرد 

اب ار  سیقلب  تفگ  نامیلس  ترضحب  دهده  ینعی :  ( 24 لمنلا -   . ) نودتهی مهف ال  لیبسلا  نع  مهدصف  مهلامعا  ناطیشلا و  مهل  نیز  هللا و 
هداد و هولج  ابیز  ناشرظن  رد  ارنانآ  تشز  لامعا  ناطیش  دنتـسرپیم و  ار  دیـشروخ  ادخ  ياجب  هدرب و  دای  زا  ار  ادخ  هک  متفای  شتیعر  مامت 

ناسنا یتقو  هک  تسا  روعش  ياراد  يردقب  ناویح  نیا  هک  تسنیا  بجع  دنوشن .  تیاده  قحب  زگره  ات  هتشادزاب  ادخ  هار  زا  یلکب  ار  اهنآ 
يذلا هللاودجسی  الا  دیوگ :  نامیلس  ترـضحب  دنکیم و  بجعت  دیامنیم  ار  ناطیـش  تعاطا  دننکیم و  هدجـس  ار  ادخ  زا  ریغ  هک  دنیب  یم  ار 

شتسرپ ارچ  ینعی  ( 26 لمنلا -   . ) میظعلا شرعلا  بر  وه  الا  هلا  هللا ال  نونلعت  نوفخت و  ام  ملعی  ضرـالا و  تاومـسلا و  یف  ءاـبخلا  جرخی 
چیه وا  زج  هک  اتکی  يادـخ  نآ  هکیتروص  رد  تسا  هاگآ  قلخ  راکـشآ  ناهن و  رب  هدروآ و  روهظ  هصرعب  ار  ناـهنپ  هک  ار  ییادـخ  دـننکن 

تسنیمز نامسآ و  رد  هچنآ  دومرف :  ع )   ) قداص ماما  تسا .  شتـسرپ  راوزـس  تیاهنیب  تسا و  تمظع  اب  شرع  راگدرورپ  تسین  ییادخ 
 ( ص  ) ادـخ لوـسر  زا  لاـمعالا  باوـث  رد  نید  ملع  ینعی  دـنیامنیم .  زوـمآ  شناد  ملع و و  بلاـط  يارب  شزرمآ  بـلط  اـیرد  ناـیهام  اـت 

یلع و ای  وت  تیاصو  هب  نم و  توبن  هب  ادخ و  تینادـحو  هب  هک  تسا  یهوک  لوا  نآ  هک  اریز  دـینک  تسد  رد  قیقع  رتشگنا  هک  تسیورم 
همئا تازجعم  رد  ددرگیم و  مـالک  لـیوطت  بجوم  نآ  رکذ  تسا و  رایـسب  تاـیاور  لـیبق  نیا  زا  هدرک .  رارقا  تشهب  هب  وـت و  هعیـش  يارب 

 . دنا هتشاد  ناشیا  هرابرد  لماک  تفرعم  دندرکیم و  تقد  ناماما  تمدخ  تجاح  ضرع  تاناویح  هک  هدش  دراو  رایسب 

اه نامسآ  لها  تبیصم  مود :  لصف 
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اه نامسآ  لها  تبیصم 

ياراد دوشیم  اهنامـسآ  هب  ریبـعت  اـهنآ  زا  دنتـسه و  تکرح  رد  وج  رد  هک  تمظعاـب  تارک  نیا  هک  دوشیم  موـلعم  تراـیز  تراـبع  نیا  زا 
ضرالا تاومسلا و  لها  عیمج  یلع  هک  دراد  دمآ ،  دهاوخ  نآ  حرش  ادعب  يرگید ،  هلمج  رد  هدومن و  لها  هب  ریبعت  هک  دنتسه  یتاقولخم 
تحاران ار  نیمز  اهنامـسآ و  لها  همه  هک  تسگرزب  يردقب  ع )   ) ءادهـشلادیس ترـضح  تبیـصم  هک  دوشیم  مولعم  ترابع  ودنیا  زا  سپ 

حرـش ار  نیمز  نامـسآ و  هیرگ  ادعب  دنوشیم .  نایرگ  دـننکیم  یگدـنز  ود  نیا  رد  هکیتادوجوم  نیمز و  نامـسآ و  هکیروطب  تسا  هدومن 
 . داد میهاوخ 

اهنامسآ لها  هب  عجار  نآرق  تایآ 

مهقوف و نم  نوفاخی  نوربکتـسی  مه ال  ۀـکئالملا و  ۀـباد و  نم  ضرالا  یف  ام  تاومـسلا و  یف  اـم  دجـسی  هللاو  دـیامرفیم :  لـحن  هروس  رد 
ادخ تدابع  هب  للذت  لامکاب  ربکت و  چیه  یب  همه  ناگتشرف  ناگدنبنج و  زا  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچ  ره  ینعی  نورم .  ؤی  ام  نولعفی 

دیوگ نآرقلا  تادرفم  رد  بغار  دننکیم .  تعاطا  دنرومءام  هچ  ره  هب  دنسرتیم و  تسا  اهنآ  قوف  هک  ادخ  زا  تادوجوم  مامت  دنلوغـشم و 
هباد تفگ  دیاب  هتفر  مه  يور  هدش و  هداد  صاصتخا  بسا  هب  رگید  تافیرعت  رد  هچ  رگ  دـشیم  لامعتـسا  تاناویح  یمامت  رد  هباد  تغل  : 

نآ يوغل  هشیر  دـیدج و  ضراع و  تسا  یفرع  بسا  هب  هباد  صاـصتخا  دـیوگ :  نیرحبلا  عمجم  رد  دوریم ،  هار  هک  تسیدوجوم  ره  ماـن 
هک دراد  يا  هدنز  تادوجوم  ینامسآ  تارک  نیا  رد  دنوادخ  هک  دوشیم  هدافتسا  هیآ  نیا  زا  دنوریم .  هار  هک  تسا  یتاناویح  یمامت  لماش 
 . اهقزر هللا  یلع  ـالا  هباد  نم  اـم  و  دـیامرفیم :  رگید  هیآ  رد  و  دوریم .  هار  مه  وا  اریز  دـشابیم  هباد  زج و  مه  ناـسنا  املـسم  دـنتکرح و  رد 

نیرد دوشیم  مولعم  سپ  تسناسنا  یمه  هباد  صخاـش  درف  هکلب  دروخیم  يزور  مه  وا  اریز  دـشابیم  ضرـالا  یف  ۀـباد  وزج  ناـسنا  املـسم 
رد ام  هکیا  هدجس  نیا  هن  تسا  عوشخ  عوضخ و  هدجس  زا  دارم  و  دننکیم .  یگدنز  ناسناریغ  ناسنا و  لیبق  زا  یتادوجوم  ینامسآ  تارک 

میئوگب تسنکمم  دنعـشاخ و  عضاخ و  گرزب  يادـخ  ربارب  رد  ینامـسآ  تادوجوم  مامت  هک  ددرگیم  مولعم  سپ  میروآیم  اـجب  هکیزاـمن 
نادـنمدرخ دروم  رد  اـهنآ  یماـمت  هدومن  هدافتـسا  نورموی ،  نولعفی ،  نوفاـخی ،  نوربکتـسیال ،  لاـعفا  هدروآ و  مه  ریمـض  هیآ  رد  نوـچ 

هب هجیتن  رد  لقع و  رویز  هب  اهنآ  زا  یخرب  ریزگان  ای  دنفلکم و  لقاع  صاخشا  ناگدنبنج  نیزا  دارم  هک  دوشیم  مولعم  سپ  دوشیم .  هدروآ 
 . ریدـق ءاشی  اذا  مهعمج  یلع  وه  ۀـباد و  نم  امهیف  ثبام  ضرالا و  تاومـسلا و  قلخ  هتایآ  نم  و  مود :  هیآ  دـنا .  هتفای  تنیز  فیلکت  راـب 

تسا و هدنکارپ  ناگدنبنج  عاونا  زا  اهنآ  رد  هچنآ  مه  تسنامـسآ و  نیمز و  تقلخ  ادخ  تردق  تایآ  هلمج  زا  و  ینعی :  ( 29 يروشلا -  )
تادوجوم دوجو  رتنـشور  یتلالدـب  هیآ  نیا  تسا .  رداق  دـهاوخب  هک  تقو  ره  ملاع  تارک  اهنامـسآ و  رد  هکیتادوجوم  يروآ  عمج  رب  وا 

زا هک  دشابیم  مهعمج  رد  مه  ریمض  دنلقاع  روکذم  ناگدنبنج  هکنیا  رب  هاوگ  دیامنیم و  تابثا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  ار  لقاع  ارهاظ  هدنز و 
هدروآ اجکی  نالقاع  عمج  رد  لقع  یب  تادوجوم  زا  يدارفا  هک  يدراوم  رد  تسا و  لوقعلا  يوذ  نادنمدرخ  راصحنا  رد  لامعتـسا  ظاحل 
دوـجو زا  ار  اـم  هکنیا  رب  هفاـضا  قوـف  هیآ  دـنوریم .  راـکب  هتـسد  ود  ره  عوـمجم  رد  بـیلغت  ناوـنعب  ریامـض  هنوـگنیا  زاـجم  روـطب  دـنوش 

اریز دـنکیم  ینیب  شیپ  فیطل  يروطب  زین  یناـهیک  لـباقتم  ياـهترفاسم  زا  دزاـسیم  هاـگآ  ناگراتـس  ریاـس  رد  فلکم  لـقاع و  یتادوجوم 
ییادج قارف و  هب  يالتبم  زاغآ  زا  ناگدـیرفآ  نیا  هک  دومن  اهنامـسآ  نیمز و  رد  ار  اهنآ  یگدـنکارپ  رب  تلالد  امهیف  ثب  هلمج  اب  تسخن 

هنزور مهعمج  یلع  وه  هلمج و  اـب  سپـس  سکعلاـب  هن  ناینامـسآ و  زا  ینیمز  ياـهناسنا  هن  دـنرادن  رگیدـکی  زا  يربـخ  هنوگچیه  هدوـب و 
زا نابیرغ  نیا  یهلا  هدارا  هب  هک  دـیاپن  يرید  تسین  يدـبا  یگدـنکارپ  نیا  هک  هدرک  زاـب  اـم  يورب  ناگدـنکارپ  نیا  عمج  هراـبرد  يدـیما 
اریز ءاش  اذا  هکنآ  هن  هدومن  رتعیسو  ءاشی  اذا  هلمج  اب  ار  دیما  هنزور  نیا  هاگنآ  سپ  دنسرب .  يدنواشیوخ  یکیدزنب و  دنیآ و  نوریب  تبرغ 

هدـنیآ هب  ار  تیرـشب  میئوگب  تسنکمم  نیاربانب  تساوخ  رگا  هک  تسا  ینعم  نیاب  ءاش  یلو  دـهدیم  عوقولا  ققحم  يا  هدـنیآ  زا  ربخ  ءاشی 
لدـبم اهنارجه  نیا  کیدزن و  رود و  ياه  هلـصاف  نیا  یهلا  فطل  تیـشم و  هب  ملع  نوزفازور  تفرـشیپ  اب  هک  دـهدیم  دـیون  ناشخرد  يا 
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لدـبم اهنارجه  نیا  کیدزن و  رود و  ياه  هلـصاف  نیا  یهلا  فطل  تیـشم و  هب  ملع  نوزفازور  تفرـشیپ  اب  هک  دـهدیم  دـیون  ناشخرد  يا 
یتمایق هک  تفرگ  قلعت  یهلا  تیـشم  تقو  ره  هک  دـشاب  تمایق  هب  عجار  ریدـق  ءاشی  اذا  مهعمج  یلع  وه  تسنکمم و  و  ددرگیم .  لاـصوب 

رد ندرک  شواـک  هراـبرد  نآرق  ـالوصا  اـیآ  لاوئـس  دـیامن .  یگدیـسر  ناـنآ  باـسحب  هدرک و  عمج  ار  تادوجوم  نیا  یگمه  دوش  اـپرب 
تاراظتنا تالالدتسا و  هنوگنیا  ات  هدروآ  نایمب  نخـس  نآ  تادوجوم  روانهپ و  ناهیک  هرابرد  رظن  تقد و  هصالخ  ناگراتـس و  نامـسآ و 

ام ضرالا و  تاومسلا و  یف  اذام  اورظنا  لق  دیامرفیم :  هک  تسا  ریز  هیآ  ود  ام  خساپ  باوج  میـشاب ؟  هتـشاد  ینآرق  تاسدقم  تایآ  زا  ار 
ات دـنرب  راکب  رظن  تقد  دـننک و  شواک  هک  نک  دـیکات  نامدرم  هب  ربمغیپ  يا  ( 100 سنوی -   . ) نونم ؤی  موق ال  نعرذـنلا  تاـیالا و  ینغت 

تایآ لیالد و  دنرگنن  نامیا  لقع و  هدیدب  هک  ار  یمدرم  زگره  هچ  رگ  دننکیم  هدـهاشم  ار  دـیحوت  لئالد  قح و  تایآ  رایـسب  هچ  دـننادب 
رد شواک  رکفت و  هب  ار  تیرـشب  هک  ینآرق  تایآ  لیبق  نیا  زا  دوزفا .  دـهاوخن  ناـشتفرعم  ملع و  رب  يزیچ  درک و  دـهاوخن  زاـین  یب  یهلا 

تادیکءات رماوا و  هنوگنیا  هک  مهارنیا  یلو  دـش .  رکذ  هنومن  ناونعب  قوف  هیآ  تسا و  رایـسب  هتـشاداو  اهنآ  تادوجوم  نیمز و  اهنامـسآ و 
دـبای و ناـهج  گرزب  راگدـیرفآ  هب  یناـسنا  تفرعم  رذـگهر  نیزا  اـت  هکلب  تسین  ناـهج  مسج و  تارک و  نیا  فـشک  يارب  اـهنت  ینآرق 

ملاع قلاخب  شتفرعم  رذگهر  نیزا  رگا  درک  ترفاسم  ینامسآ  تارک  ریاس  هب  رـشب  هک  مریگ  ددرگ .  هدوزفا  یـسانشادخ  رد  اهنآ  شنادب 
هیآ هک  تسین  رود  ( 105 فسوی -   . ) نوضرعم اهنع  مه  اهیلع و  نورمی  ضرالا  تاومـسلا و  یف  ۀیآ  نم  ناک  و  هدیاف ! ؟  هچ  دوشن  رتشیب 

تسا نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  تردق  ملع و  گرزب  ياه  هناشن  زا  اسب  هچ  هک  دشاب  یناهیک  هدنیآ و  ياهترفاسم  زا  ینیب  شیپ  زین  مه  قوف 
دومن ناوتیمن  ینامـسآ  تارک  نیا  زا  روبع  هک  تسیهیدب  دوشیمن .  شدیاع  ادخ  زا  ضارعا  زجب  يا  هرهب  یلو  دنکیم  روبع  اهنآ  رب  رـشب  و 

روبع يوق  فیعض و  بتارم  یمامت  تسا  عراضم  هغیص  حالطصاب  هک  نورمی  هلمج  اب  یناهیک و  لوقعلاریحم  ياهکشوم  نیا  هلیـسوب  رگم 
ار ناگراتـس  تسناوتیم  مشچ  اب  اهنت  رـشب  نامز  کـی  رد  دوشیم .  لـماش  ناـهج  ضارقنا  اـت  نآرق  ناـمز  زا  ار  ینامـسآ  تارک  رب  رورم  و 
ار يرتلماک  قیفوت  يوق  ياهیسدع  اهپوکسلت و  لیاسو  اب  سپس  دشیدنیب  اهنآ  هرابرد  درگنب و  نامـسآ  رعق  رد  نازورف  ییاهعمـش  نوچمه 
هچ رگا  دوش  انـشآ  دوخ  هیاسمه  تارک  اب  کیدزن  زا  دروناضف  ياـه  هنیفـس  اـب  هک  هداـتفا  لاـیخ  نیاـب  مه  نونکا  دروآ  تسدـب  هارنیا  رد 
زا رورم  هک  تسا  ریخا  هلحرم  نیمه  ینامـسآ  مارجا  رب  رورم  تقیقح  یلو  تسا  اـهیلع  نورمی  هلمج  رد  بتارم  نیا  یماـمت  تفگ  ناوتیم 

تاـیآ رتشیب  دوش و  رتکیدزن  ینامـسآ  تارک  نیاـب  رـشب  هچ  ره  هک  تسا  نوضرعم  اـهنع  مه  هلمج و  مهم  عوضوم  یلو  دـشاب .  کـیدزن 
 . تسا غورد  ناگتـشرف  ای  میدیدن و  ار  ادخ  اهنامـسآ  رد  هک  ام  دیوگیم  هکلب  دوشیم  رتشیب  ادخ  زا  وا  ضارعا  دنیبب  مشچب  ار  یهلا  گرزب 

هنوگنیا یلو  تسوا  هب  نامیا  ادـخ و  تفرعم  شیازفا  تشگزاب  رد  اهنآ  تاغوس  دـش  ام  ناتـسرپادخ  زا  ینامـسآ  ياهترفاسم  ناوراک  رگا 
 . دروآ دهاوخن  هارمه  یتاغوس  نامیا  هدننک  فرحنم  ياه  هبرح  اهغیت و  زج  ادخ  نارکنم  ناتـسرپدوخ و  ياهلد  راز  هروش  يارب  اهترفاسم 

 . اراسخ الا  نیملاظلا  دیزی  نینم و ال  ؤملل  ۀمحر  ءافش و  وه  ام  نآرقلا  نم  لزنت  و 

ینامسآ تارک  رد  القع  دوجو  رب  رابخا  زا  رگید  يدهاوش 

نم هب  وت  اب  ار  نطوم  تفه  ادخ  یلع  ای  دومرف :  ع )   ) نینم ؤملاریما  هب  شترـضح  هک  دنکیم  تیاور  ص )   ) ادـخ لوسر  زا  راونالاراحب  رد 
نم يارب  هناگتفه  ياهنیمز  اهنامـسآ و  مامت  داد  دوعـص  الاب  ملاـعب  ارم  لـیئربج  هک  دوب  جارعم  مود  نطوم  دـیامرفیم :  هکنیا  اـت  داد  ناـشن 

رد زین  و  دنـشابیم .  هکئالم  زا  ریغ  نامـسآ  ناگدننکدابآ  نانکاس و  املـسم  مدید .  ار  اهنآ  ناگدننکدابآ  نانکاس و  هکیروطب  دـش  رادومن 
ادـخ دومرف :  هکنیا  ات  دـیامرفیم  ار  ربمغیپ  جارعم  حرـش  حون  ترـضح  هک  دـنکیم  تیاور  ع )   ) قداص ترـضح  زا  وا  ریـصنوبا و  زا  راـحب 
درب الاب  مشش  نامسآ  هب  ارم  سپس  هک . . .  دیامرف  لقن  هنوگنیا  ادخ  لوسر  زا  ار  جارعم  ياهشرازگ  سپس  داد  دوعص  نامسآ  هب  ار  ربمغیپ 
متفه نامسآ  هب  ارم  سپس  دندوب  زین  برقم  ناگتشرف  نامسآ  نیرد  دنزیم و  جوم  ایرد  جاوما  نوچمه  هک  مدید  يرایـسب  قلخ  ناهگان  هک 

ناگتشرف زا  ریغ  دوشیم  مولعم  هدش  رکذ  ناگتشرف  قلخ و  ثیدحنیا  ياج  ود  رد  هکنیا  زا  مدید .  ار  ناگتـشرف  قلخ و  زین  اجنآ  رد  هک  درب 
حلاص یبا  نب  نالجع  زا  تاجردلارئاصب  یفاک و  راحب و  رد  زین  و  تسا .  دایز  مه  اهنآ  دادعت  هک  دننکیم  یگدـنز  نامـسآ  رد  یتاقولخم 
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؟  تسا ع )   ) مدآ هلبق  نیا  درک ،  ضرع  هدومن  نامـسآ  هب  هراشا  مالعتـسا  يور  زا  ع )   ) قداـص ترـضح  تمدـخ  رد  يدرم  هک  تسیورم 
ولمم تسا  يدیپس  ياهنیمز  ینعی  برغم  امش 39  برغم  نیا  بقع  رد  هچ  تسا  يرایـسب  ياه  هبق  ار  ادخ  هوالعب  يرآ و  دومرف  ترـضح 
تسا هدیرفآ  یمدآ  ادخ  هک  دننادیمن  هدشن و  ادخ  تیصعم  بکترم  ینیعلا  ۀقرط  دنکیم و  ینـشور  بسک  سمـش  رون  زا  هک  تاقولخم  زا 

لقن اپورا  نادنمشناد  زا  یکی  يارب  ار  ربخ  نیا  دیوگیم :  هداعـسلا  کلف  باتک  رد  راجاق  هاشیلعحتف  رـسپ  هنطلـسلا  داضتعا  هدازهاش  هن .  ای 
لـضاف هنافـساتم  مدـشیم .  ناملـسم  امتح  تسا  امـش  ربمغیپ  یحو  هیحان  زا  ربخنیا  هک  متـشاد  نیقی  رگا  تفگ  درک و  بجعت  یلیخ  مدرک 

طقف تسا  طوبضم  يوق  دانساب  هربتعم  بتک  رد  هکنیا  اب  هدش و  زجاع  ربخ  دنس  تحص  تابثا  زا  هتشادن  رابخا  دانسا  هب  هطاحا  نوچ  روبزم 
هاگ ره  ما و  هدید  دامادریم  رگاش  ینالیگ  دمحا  نیدلا  ماظن  باتک  رد  ار  ثیدح  نیا  دیوگیم :  هدرک  لقن  ارنآ  فورعمریغ  باتک  کی  زا 
نیا همیدق  خسن  هعیش و  هربتعم  بتک  زا  یفاک  باتک  اریز  دوب  یفاک  وا  تجح  مامتا  يارب  هدش  لقن  یفاک  لثم  یباتک  رد  ربخنیا  تسنادیم 
خیـش بقانم  باتک  رد  زین  و  تسا .  عطاق  تجح  یبلطم  ره  تابثا  يارب  نآ  رد  جردـنم  رابخا  تسا و  رایـسب  ایند  ياه  هناخباتک  رد  باتک 

نب یسوم  ترضح  زا  یسلجم  راونالاراحب  باتک  رد  يرجه و  مود  نرق  یمعفک  میهاربا  خیش  باتک  رد  يرجه و  لاس 800  یسرب  بجر 
وت نوـچ  يربـمغیپ  هک  يدـنوادخب  دـنگوس  درک :  ضرع  ص )   ) لوـسر ترـضح  تمدـخ  لـیئربج  هـک  تـسا  يورم  مالـسلااهیلع  رفعج 

ار يو  یناـمرفان  دنتـسرپیم و  ار  وا  هک  تسادـخ  تاـقولخم  زا  عوـن  کـی  نآ  رد  دیفـس و  تسا  ینیمز  برغم  نیا  تشپ  رد  هـک  هدـیزگرب 
ایآ درک  ضرع  ع )   ) نینم ؤملاریما  ترـضح  تسا .  هتخیرورف  اـهنآ  يور  زا  تشوـگ  دـنا  هدرک  هیرگ  ادـخ  سرت  زا  هک  سب  دـنیامنیمن و 

ادـخ زج  ار  اهنآ  هدـعو  ار  مدآ  هن  دنـسانشیم و  ار  سیلبا  هن  اهنآ  هک  مسق  ادـخب  دومرف  تسه ؟  یهار  اـهنآ  ناـیم  رد  ار  مدآ  ینب  سیلبا و 
صیاصخ زا  تشوگ  ناسنا و  صیاصخ  زا  هیرگ  هک  اریز  تارایـس  ریاس  رد  رـشب  دوجو  رب  دراد  تلالد  مه  ثیدـح  نیا  دـنادیمن .  یـسک 

نآ تاقولخم  هاگ  ره  ینعی  تسا  لقع  رب  عرفتم  هک  تسا  یفاصوا  زا  مدآ  سیلبا و  دوجوب  ملع  مدع  تیـصعم و  مدـع  تدابع و  ناویح و 
دنچ ره  تسین  مدآ  هب  رـصحنم  رـشب  ادبم  هک  تسا  ملـسم  رابخا  بسح  رب  و  دندرکیمن .  هیرگ  ادخ  فوخ  زا  دندوبن  لقاع  هدـنز و  تارک 
ردپ ءادبم  کی  ره  هک  تسا  هدـیرفآ  يرایـسب  ياهمدآ  ادـخ  تسا  تسد  رد  هکیرابخا  قباطم  یلو  تسا  ام  ردـپ  وا  تسا و  مدآ  ام  ءادـبم 

تیاور ع )   ) رقاب ترـضح  زا  تاجردلارئاصب  رد  دـنا .  هدوب  رگید  تارک  رد  هکلب  هدوبن  ام  نیمز  رد  مه  اهنآ  همه  دـنا و  هدوب  يا  هلـسلس 
نویلیم کـی  هک  ملاـع  رازه  رازه  دـیامرفیم  هکنیا  هدرک  قلخ  مدآ  رازه  رازه  نوـیلیمکی و  ملاـع  رازه  رازه  دـنوادخ  دوـمرف :  هک  دـنکیم 

اهنآ رد  مدآ  هک  یتارک  نآ  دیامرفب  دهاوخیم  تسنکمم  ای  دراد و  هدنب  نارازه  دنوادخ  میئوگیم  ام  هکنیا  لثم  تسا  لاثم  باب  نم  دوشیم 
 ( ع  ) نینم ؤملاریما  ترضح  زا  یحیحص  تیاور  یمق  ریسفت  راونالاراحب و  رد  تسا .  ملاع  نویلیم  کی  دنشابیم  فیلاکت  لومشم  تسه و 

لوط رون  نم  دومعب  هنیدم  لک  هطوبرم  ضرالا  یف  یتلا  نئادملا  لثم  نئادم  ءامـسلا  یف  یتلا  موجنلا  اذه  هک :  نومـضم  نیاب  دـنکیم  لقن 
ینعم تسا .  هدرک  رکذ  نیدومعب  دومعب  ياجب  بکوک  تغل  رد  نیرحبل  عمجم  رد  ۀنس .  نیسمخ  نیتءام و  ةریسم  امسلا  یف  دومعلا  کلذ 

هدش هتسب  يرهش  ره  تسا و  نیمز  رد  هک  ییاهرهش  دننام  دنتسه  ییاهرهش  دنشابیم  نامسآ  رد  هک  ناگراتس  نیا  هک :  دوشیم  نیا  ثیدح 
تارک نیب  هک  تسیا  هعفاد  هبذاـج و  هوق  ناـمه  رون  دومع  نیا  تسا .  هار  لاـس  هاـجنپ  تسیود و  دومع  نیا  لوط  هک  رون  زا  دوـمع  ود  هب 
يرون هلصاف  لاس  تسنکمم 250  دندروخیم و  رگید  مهب  دندنامیمن و  ینیعم  رادـم  کی  رد  تارک  نیا  دوبن  هوق  ود  نیا  رگا  هک  دنـشابیم 

لک ملاوع  فلا  نیعبـس  ۀـبقلا  هذـه  دومرف :  تسیچ ؟  قاطن  درک :  ضرع  يوار  قاطن ،  نیا  تشپ  دومرف :  ع )   ) داجـس ماـما  زین  و  دـشاب . 
 : ینعی مکنم .  انل  عوطا  مهنا  هللا  مالسلا و  هیلع  لاقوال  ما  سیلبا  مدآ و  قلخ  هللا  نا  نوملعیال  ةریثک  قیالخ  اهیف  ایندلا  نم  عسوا  اهنم  دحاو 
هک تسا  يرایسب  قیالخ  اهنآ  رد  تسامش و  يایند  زا  رتعیسو  اهنآ  زا  کی  ره  هک  تسا  ملاع  رازه  داتفه  امش  نامسآ  ینعی  هبق  نیا  تشپ 

نیزا دننکیم .  تعاطا  امـش  زا  رتشیب  ار  ام  اهنآ  هک  مسق  ادخب  دومرف  ترـضح  دعب  هن  ای  هدرک  قلخ  مه  یناطیـش  مدآ و  دنوادخ  دـننادیمن 
لاـحب تفرعم  مه  تارک  نیا  تاـقولخم  هکلب  تسین  نیمزب  صوـصخم  اـهنآ  ییاسانـش  دـمحم و  لآ  تیفورعم  هک  دوـشیم  موـلعم  تیاور 

 . دننکیم تعاطا  ار  ماما  ام  زا  اذل  تسام و  زا  رتشیب  اهنآ  تفرعم  هکلب  دنراد  ناشیا 
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طاسب ثیدح 

یلیبدرا سدقم  دوریم و  رامشب  ع )   ) نینموملاریما گرزب  تازجعم  زا  هدرک و  لقن  ارنآ  ینـس  هعیـش و  هک  تسا  یثیداحا  زا  طاسب  ثیدح 
هک نآ  تمـسق  کی  طقف  مینکیم  يراددوخ  نآ  رکذ  زا  تسا  لصفم  یلیخ  نوچ  هدومن و  لـقن  هحفص 388  رد  هعیشلا  ۀقیدح  باتک  رد 

تـسا فاق  هوک  بقع  رد  هچنآ  هب  یملع  ار  امـش  ع )   ) نینم ؤملاریما  ای  میدیـسرپ  ام  تفگ :  ناملـس  مینکیم .  رکذ  تسا  ام  تجاح  دروم 
ياروامب نم  ملع  تسامـش و  يایند  ربارب  یملاع  ره  هک  هدـیرفآ  ملاع  لهچ  فاق  هوک  بقع  رد  ملاع  قـالخ  هک  دومرف  ترـضح  دـشابیم 

زا دعب  نینچمه  اهملاع و  هدنرادهگن  ظفاح و  منم  ص )   ) ادخ لوسر  زا  دعب  تسایند و  رد  هچنآ  ایندنیا و  لاحب  تسنم  ملع  نوچمه  فاق 
رد هک  ییاههار  زا  تساهنامـسآ  رد  هکیئاههارب  مرتاناد  نم  دوب و  دـنهاوخ  يوفطـصم  مولع  ثراو  يوبن و  تعیرـش  ظفاح  نم  دـالوا  نم 
نآ بحاص  میئام  دـنک و  تباجا  دـنناوخب  ماـن  نآ  اـب  ار  ادـخ  نوچ  هک  ینـسح  ءامـسا  میئاـم  یهلا و  نونکم  نوزحم  میئاـم  تسا و  نیمز 

تسا دایز  رابخا  نیزا  تسا .  لصفم  هک  تیاور  رخآ  ات  خزود  تشهب و  هدننک  تمسق  میئام  تسا و  هتـشون  یـسرک  شرع و  رب  هکیئاهمان 
دنوادـخ هک  متـسنادیم  نامدوخ  ام  دوب  هدیـسرن  امب  باب  نیرد  نیو  نایاوشیپ  زا  مه  يراـبخا  رگا  دوشیم  مـالک  لوط  ثعاـب  نآ  رکذ  هک 

باسح هک  ار  تمظعاب  تارک  نیا  دنوادخ  هک  دشاب  انب  رگا  دنکیمن و  هدوهیب  وغل و  راک  لقاع  صخـش  هچ  دراد  یتادوجوم  تارک  نیرد 
اذـل تسا  رودـب  ادـخ  زا  یلمع  نینچ  تسا و  وغل  راـک  نیا  املـسم  دـشابن  نآ  رد  یـسک  دـیامرف و  قلخ  دـنادیمن  یـسک  شدوـخ  زج  ارنآ 

مهبوبنج و یلع  امایق و  هللا  نورکذـی  نیذـلا  بابلا  یلوال  تایال  راـهنلا  لـیللا و  فـالتخا  ضرـالا و  تاومـسلا و  قلخ  یف  نا  دـیامرفیم : 
كرابم هام  ياهبـش  رد  هک  حاتتفا  ياعد  رد  رانلا .  باذع  انقف  کناحبـس  الطاب  اذه  تقلخ  ام  انبر  ضرالا  تاومـسلا و  قلخ  یف  نورکفتی 

حبسی نم  راحبلا و  جومت  اهرامع و  ضرالا و  فجرت  اهناکس و  امسلادع و  هتیـشخ  نم  يذلا  هللادمحلا  دیامرفیم :  دوشیم  هدناوخ  ناضمر 
مـسج هکئالم  هک  میئوگ  باوج  دنتـسه  هکئالم  ییوگ  رگا  دنازرلیم  یهلا  تیـشخ  فوخ و  زا  هک  تسیک  اهنامـسآ  هنکـس  اهتارمغ .  یف 
هنکـس هک  یلیلد  نیرتهب  دالب .  هنکـس  میئوگیم  اذـل  دـشاب و  ام  لثم  دـیاب  لحم  کی  هنکـس  دـنرادن  ناکم  ینکـس و  هب  جاـیتحا  دـنفیطل و 

ترضح زا  تسا  ییاعد  نمض  رد  هیداجس  هیناث  هفیحـص  رد  یلماع  نسح  نب  دمحم  رح  خیـش  هک  تسا  ییاعد  دنتـسین  هکئالم  اهنامـسآ 
کتاومس ناکس  هلمج  هکنیا  زا  کضرا .  کتاومس و  ناکس  کتکئالم و  تنا  هیلع  لصف  دنکیم .  لقن  ع )   ) داجس ماما  نیسحلا  نب  یلع 

رد دـیاب  هک  تسناسنا  نامه  ناسنا  زا  دارم  سپ  تسا  هیلع  فوطعم  زا  ریغ  فوطعم  هک  تسملـسم  هتفرگ ،  هکئالم  رب  فطعار  کضرا  و 
لها یف  نیملـسملا و  نینم و  ؤملا  یف  تلج  ۀیرزلا و  کب  تمظع  دقلف  هک :  هدش  رکذ  اروشاع  ياهترایز  زا  یکی  رد  دشاب .  تارایـس  نیا 
دوب گرزب  یسب  اهنیمز  لها  اهنامسآ و  لها  نیملسم  نینم و  ؤم  نایم  رد  وت  تبیصم  زیزع  نیسح  يا  نیعمجا .  نیضرالا  لها  تاومـسلا و 

 . دشاب نارگ  اهنآ  رب  ترضحنآ  تداهش  ات  دنشاب  لقاع  دیاب  نامسآ  لها  سپ  ، 

تاومسلا لها  عیمج  یلع  تاومسلا  یف  کتبیصم  تمظع  تلج و  و  متسیب :  سلجم 

همجرت

اهنامسآ لها  همه  رب  اهنامسآ و  رد  امش  تامدص  اهالب و  دش  میظع  گرزب و 

همدقم

القع و زا  یتادوجوم  ینامسآ  تارک  نیرد  مه  املسم  روعش و  اب  ملاع  تادوجوم  هک  دش  مولعم  میدرک  نایب  سلجم  رد  هک  یلصف  ود  رد 
نیا رد  القع  تابث  اب  عجار  زورما  ملع  هک  یبلاطم  کنیا  میدرک و  رکذ  ینعم  نیا  تابثا  يارب  يرابخا  تایآ و  دننکیم و  یگدنز  القعریغ 

 . مینک یم  رکذ  نایاقآ  يارب  هدرک  فشک  تارک 
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ینامسآ تارک  رد  هدنز  تادوجوم  یملع  تابثا 

هراتس کی  تادوجوم  هک  یمایپ  زا  تسا :  نینچ  دسیونیم  هک  یبلطم  هصالخ  هحفص 29  رد  هامنابآ 1345  مراهچ  لاس  دنمشناد  هلجم  رد 
درم دق  هک  كدوک  کی  نز و  کی  درم و  کی  هک  دیآیم  تسدب  نینچ  دنا  هدرک  هرباخم  دراد  هلصاف  نیمز  اب  يرون  لاس  نیدنچ  هک  رود 

هک هدوب  نایامن  الماک  هاگتـسد  يور  رد  اهنآ  ریوصت  دـنا و  هدومن  هرباخم  نیمزب  تمـالع  رطس و 31  رد 41  یهاگتـسد  اب  هدوب  رتم   31/3
نیدب هک  دهدیم  ناشن  ار  يا  هراتس  درم  تسار  تسد  رد  هدش و  عقاو  يدیشروخ  اهنآ  رس  يالاب  رد  هک  تسا  تبث  هلجمنآ  رد  نآ  سکع 
نانکاس هنوگچ  هک  تسنآ  هجوت  بلاج  عوضوم  تسا .  یـسانشان  یـسمش  هموظنم  رد  قوف  هراتـس  نکاس  هک  دهد  ناشن  دـهاوخیم  قیرط 

خساپ هک  دنراد  هدیقع  نادنمـشناد  دهدیم .  عالطا  رگید  تارک  هب  یقطنم  هداس و  هقیرط  جاوما و  اب  ار  دوخ  دوجو  ناشکهک  زا  هرک  کی 
ددـص رد  دـنرتولج  ام  زا  ندـمت  ثیح  زا  لاس  اهنویلیم  هک  هرک  نیا  نانکاس  هک  تسه  نآ  ناکما  هچ  دراد  هارمه  یتارطخ  تامالع  نیاـب 

هب هلـصاف  کی  يرون  لاس  اریز  تسا  لاس  نیدـنچ  هرک  نیاب  باوج  ندیـسر  يارب  مزال  نامز  دـنیآرب .  نآ  لاغتـشا  نیمز و  هرک  هب  هلمح 
فرط زا  دوب .  دهاوخ  هار  رد  لاس  نیدـنچ  دـنکیم  تکرح  توص  ریـس  تعرـس  اب  هک  ییویدار  جاوما  تسا و  رتمولیک  نویلیب  هزادنا 5/9 
دنوش هناور  نیمز  هرک  يوـسب  ییاـضف  واـن  تکار و  اـب  اـم  یـسمش  هموـظنم  زا  جراـخ  يرگید  هرک  ناـنکاس  هچناـنچ  تسناد  دـیاب  رگید 

 . دیماجنا دهاوخ  لوطب  نرق  مین  لقاال  اهنآ  ترفاسم 

دنیآیم رگید  تارک  زا  هدنرپ  ياهباقشب 

داتسا کشوم و  سانـشراک  تربلآ  روسفورپ  هسنارف -  يرازگربخ  ربماون   6 دسیونیم :  هحفص 2  هامنابآ 1346  تاعالطا 16  همانزور  رد 
درک دیکءات  يو  دنیآیم ،  رگید  ناهج  زا  هدنرپ  ياهباقـشب  تفگ  هدـنرپ  ناسانـشراک  یللملا  نیب  هرگنک  نیمتفه  رد  نودرب  نوفرناو  قباس 

زا يرایـسب  هرگنک  نیرد  دنیآیم .  رگید  ناهج  زا  اهنآ  هک  ددرگ  راوتـسا  نیا  رب  دیاب  هدش  هتفگ  هدـنرپ  ياهباقـشب  دروم  رد  نونک  ات  هچنآ 
 . دنیآیم رگید  ناهج  زا  هدنرپ  ياهباقشب  هک  دندرک  رظنراهظا  نادنمشناد 

دش فشک  یگدنز  راثآ  ناشکهک  رد 

هلصاف نیمز  زا  رتمولیک  اهدرایلیم  هک  يریـش  طخ  ناشکهک  رد  اریخا  دسیونیم :  نینچ  هحفص 9 نیدرورف 1348  تاعالطا 14  همانزور  رد 
نادنمـشناد فشک  نیموس  نیا  ریخا  هام  هس  رد  تسا .  هدـش  فشک  دوشیم  لیکـشت  ییایمیـش  هدام  کی  زا  هک  یـصوصخم  ياهربا  دراد 

دننام دنـشاب  کیدزن  یلیخ  یگدنزب  هکیداوم  ناشکهک  ناگراتـس  نایم  رد  يزور  هک  دـننادیمن  دـیعب  ناسانـشراک  ورنیزا  تسا  عون  نیزا 
تسنکمم هکلب  تسین  ام  یکاخ  نیمزب  رصحنم  يارجام  کی  یگدنز  هک  درک  دهاوخ  تباث  هلئسم  نیا  دوش  فشک  اه  نیئتورپ  اهدیـسا و 

رد ار  كاینومآ  دوجو  ییاکیرمآ  نادنمشناد  زا  یهورگ  تسا .  هتشاد  دوجو  تسدرود  رایسب  ناگراتس  ای  خیرم  الثم  رگید  ناگراتـس  رد 
یـس هلـصاف  رد  هک  دنا  هدیـسر  هجیتن  نیاب  دـسریم  نیمزب  اضف  قامعا  زا  کینورتکلا  ویدار  جاوما  هیزجت  اب  اهنآ  دـندرک  فشک  ناشکهک 

يا هیضرف  هلئـسم  نیا  دراد ،  دوجو  كاینومآ  نژوردیه و  عبانم  دراد ،  هیناث  رد  رتمولیک  ربارب 300  یتعرـس  رون  نیمز  زا  يرون  لاس  رازه 
 . دنکیم دیئات  دراد  دوجو  یگدنز  عون  کی  زین  رگید  ناگراتس  رد  هکلب  تسین  نیمز  هرک  هب  رصحنم  یگدنز  هکنیا  رب  ریاد  ار 

مالسلا هیلع  نیسح  رب  رگید  تادوجوم  نیمز و  اهنامسآ و  لها  هیرگ  موس :  لصف 

همدقم
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تیمها ياراد  هدیشوپ و  یبهذم  سابل  مک  مک  عوضومنیا  هک  تسا  ع )   ) نیـسح رب  هیرگ  يرادازع و  اروشاع  راثآ  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی 
رد ددرگیم  نیملسم  بیصن  لمع  نیا  هیاس  رد  هک  یجیاتن  باوث و  هدیدرگ و  یمالـسا  لیاسم  مظعا  نکر  تفگ  ناوتیم  هکلب  هدش  يدایز 

هدوب نیملسم  قرف  ریاس  زا  رتمک  یلیخ  هعیش  هقرف  دادعت  هکنآ  اب  مینکیم  هاگن  خیرات  تاحفص  هب  یتقو  تسین .  رسیم  اهنآ  يارب  يراکچیه 
تیناـحور و صاـخ و  هجوت  دروم  اـیند  رد  سلاـجمنیا  راـختفاب  هدرک و  یتفگـش  تاـیقرت  ینیـسح  يرادازع  لـفاحم  نیمه  هجیتن  رد  یلو 
رد یلو  هدوب  نیملـسم  قرف  ریاس  زا  رتمک  یلیخ  هعیـش  هقرف  دادعت  هکنآ  اب  مینکیم  هاگن  خیرات  تاحفـص  هب  یتقو  دنا .  هدش  عقاو  تیونعم 

تیناحور صاخ و  هجوت  دروم  اـیند  رد  سلاـجمنیا  راـختفاب  هدرک و  یتفگـش  تاـیقرت  ینیـسح  يرادازع  سلاـجم  لـفاحم و  نیمه  هجیتن 
اپرب دوخ  عقوم  رد  ار  يرادازع  مسارم  دـنوش  عمج  مه  درگ  هعیـش  ناملـسم  رفن  ود  هک  تسه  ییاج  ایند  رد  ایآ  دـنا .  هدـش  عقاو  تیونعم 

دناوخیم و يزیچ  اهنت  هکی و  هتسشن  مدید  ار  هعیش  رفنکی  سرام  هناخنامهم  رد  دسیونیم :  اپورا  نیخروم  زا  یکی  دنزیرن .  یکـشا  دننکن و 
تسا و اروشاع  زورما  هک  متـسناد  مدرک  یگدیـسر  عوضومب  نوچ  دومن  میـسقت  ارقف  هب  ار  مامت  دوب  وا  راهن  زیم  رـس  هچنآ  دنکیم و  هیرگ 
 . دروـخن يزیچ  داد و  ارقفب  ع )   ) نیـسح رطاـخ  يارب  ار  دوـخ  راـهان  زیم  دـنکیم و  هیرگ  نیـسح  يارب  دـناوخیم و  لـتقم  باـتک  درم  نـیا 

کنارف اهدرایلیم  زا  ینیـسح  يرادازع  هار  رد  هعیـش  فرط  زا  میراد  عالطا  ام  هچنآ  ربانب  لاس  ره  رد  لام  لذـب  دـیوگیم :  یبرغ  هدنـسیون 
دمحم نبرکب  زا  دانسالا  برق  باتک  رد  تسا .  رودب  ام  باسح  زا  دنا  هدرک  نییعت  هارنیا  يارب  هک  یتایعقاو  نیزا  هتـشذگ  دنکیم و  زواجت 

انرما اویحاف  اهبحا  سلاجملا  کلت  نا  لاـق  معن ،  تلق  نوثدـحتت  نوبـسلحت و  لیـضفلل  لاـق  هدرک :  تیاور  ع )   ) قداـص ترـضح  زا  وا  و 
دبز لثم  تناک  ول  هبونذ و  هل  هللارفغ  بابذـلا  حانج  لثم  ول  هانیع و  تضافف  هدـنع  اـنرکذ  وا  اـنرکذ  نم  لیـضفای  اـنرما  اـیحا  نم  هللا  محرف 

؟  دوش رکذ  ام  بئاصم  لئاضف و  زا  سلاجم  نآ  رد  هک  دیهدیم  بیترت  یسلاجم  دینیشن و  یم  ایآ  لیصف  يا  دومرف  ترضح  ینعی :  رحبلا . 
ارم رما  هک  ار  یـسک  دنک  تمحر  ادـخ  ءایحا و  سلاجم  هنوگنیا  رد  ارم  رما  امـش  مرادـیم و  تسود  ار  سلاجمنیا  نم  دومرف :  يرآ  متفگ 

نوریب وا  نامشچ  زا  یکـشا  دوش و  يرکذ  ام  تبیـصم  زا  ینعی  میوش  رکذ  وا  دزن  رد  ای  دنک و  ار  ام  رکذ  سک  ره  لیـضف  يا  دنک .  ءایحا 
هب عجار  يدایز  رابخا  لاح  ره  رد  دشاب .  اهایرد  فک  ردقب  هچ  رگا  دشخبیم  ار  وا  ناهانگ  دنوادخ  دشاب  يا  هشپ  لاب  ردـقب  هچ  رگا  دـیآ 

هدـنیآ سلاجم  رد  ادـخ  تساوخب  تسین  نآ  حرـش  ياج  هک  هدـش  دراو  ترـضحنآ  يازع  سلاجم  و  ع )   ) نیـسح ماـما  رب  هیرگ  تلیـضف 
 . میناسرب زیزع  نایاقآ  ضرعب  ار  اهنآ  زا  یضعب 

مالسلا هیلع  نیسح  رب  هکئالم  هیرگ 

رابخا زا  یضعب  هک  تسا  ترـضحنآ  رب  هکئالم  هیرگ  هلمج  زا  دندش  نایرگ  ترـضحنآ  رب  نیمز  نامـسآ و  لها  تادوجوم و  همه  میتفگ 
ایآ لوسر  نبای  مدرک  ضرع  رقاب  ماما  تمدـخ  تفگ :  هک  دـنکیم  تیاور  یلامث  هزمحوبا  زا  عیارـشلا  لـلع  رد  قودـص  دوشیم .  رکذ  نآ 
لتق امل  دومرف :  تسا ؟  مئاق  هب  بقلم  امـش  زا  رفنکی  طقف  هک  تسیچ  تهج  سپ  متفگ :  یلب .  دومرف :  دـیتسین ؟  قحب  مئاـق  امـش  یگمه 

هکئالم دش  دیهش  ع )   ) نیسح نم  دج  هکینامز  خلا  بیحنلا . . .  ءاکبلاب و  لج  زع و  هللا  یلا  ۀکئالملا  تجض  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  يدج 
نیرتهب هک  ار  وت  ربمغیپ  رـسپ  هصاخ و  هک  یـسک  زا  ایآ  اهلاراب  دندرک  ضرع  دندروآ و  دایرف  گناب و  هیرگب  دندیلان و  دـنوادخ  هاگردـب 

ماقتنا تعامج  نیزا  هک  مسق  مدوخ  لالج  تزعب و  دیشاب  هدوسآ  نم  ناگتشرف  يا  دمآ  باطخ  یتشادزاب ؟  تسد  تشک  دشابیم  وت  قلخ 
ماما هک  نانآ  میاق  هلمج  زا  داد و  ناشن  هکئالم  هب  دنیایب  دیاب  ع )   ) نیسح بلص  زا  هک  یناماما  هاگنآ  دشاب  زورما  سپ  زا  هچ  رگا  مشکیم 
تهج نیدب  دیـشک  مهاوخ  ماقتنا  اهنآ  زا  مئاق  نیدب  دومرف  سپ  دوب  هداتـسیا  ترـضحنآ  هکیلاح  رد  دومنب  اهنآ  هب  ار  دـشاب ،  نیمهدزاود 
یهلا هاگرد  رد  دندش و  نایرگ  هکئالم  دش  دیهش  ع )   ) نیسح نوچ  هک  دوب  نیا  تیاور  نیا  لقن  زا  ام  روظنم  دنیوگ .  مئاق  ار  ترـضحنآ 

 ( ع  ) نیـسح ترـضح  يرای  ات  دندش  لزان  کلم  رازه  راهچ  اروشاع  زور  هک  دومرف  ع )   ) قداص ماما  دندروآرب .  دایرف  گناب و  دندیلان و 
هدش دیهش  ترضح  دندید  دندش  لزان  اددجم  یلو  دننک  مولعم  ار  دوخ  فیلکت  ات  دندرک  تعجارم  هدادن  نذا  اهنآ  هب  ترـضح  دیامنب  ار 
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تسا روصنم  تسا  یکلم  اهنآ  سیئر  دننکیم و  هیرگ  ترـضحنآ  رب  تمایق  زور  ات  هتـسویپ  دندنام و  ترـضحنآ  ربق  دزن  هدولآدرگ  هاگنآ 
دوش ضیرم  رگا  دنیامن و  تعیاشم  ار  وا  دننک  ترـضح  عادو  نوچ  دننکیم و  لابقتـسا  وزا  اهانآ  دنک  ترایز  ار  ماما  سک  ره  مان  روصنم 

دنکیم تیاور  ع )   ) قداص ترضح  زا  هرایزلا  لماک  رد  دننک .  وا  يارب  ترفغم  بلط  دنناوخ  وا  رب  زامن  دریمب و  نوچ  دننک و  تدایع  وزا 
درم نیا  دنتفگ  دنکیم ،  دایرف  هلان و  دنلب  يادص  اب  هک  دندید  ار  یصخش  دعس  رسپ  رکشل  ع )   ) نیـسح ماما  ترـضح  تداهـش  زا  دعب  هک 

يوسب ینامز  هداتسیا  هک  مرگنیم  ار  ادخ  لوسر  هکنآ  لاح  منکن و  دایرف  منزن و  هحیـص  هنوگچ  تفگ  دنکیم ؟  دایرف  هلان و  ارچ  تسیک و 
دنوش كاله  نیمز  لها  همه  دنک و  نیرفن  دناوخب  ار  ادـخ  هک  مسرتیم  نم  دـیامنیم و  هراظن  ار  امـش  هاگرخ  ینامز  دوشیم و  نارگن  نیمز 

دیوگیم ربخ  يوار  میدرک ،  دیهـش  ار  ترـضحنآ  هک  میدرک  یلمع  دب  دنتفگ  رگید  یـضعب  هناوید  تسیدرم  نیا  دنتفگ  رگیدکیب  رکـشل 
ادخ فرط  زا  رگا  دوب و  لیئربج  وا  دومرف  ترـضح  دوب ،  یـسک  هچ  هدننک  هیرگ  صخـش  نآ  هک  مدرک  ضرع  ع )   ) قداص ماما  تمدـخ 

هکنیا رب  لمتـشم  دـنکیم  لقن  یلـصفم  ثیدـح  هرایزلا  لماک  رد  دومنیم .  كـاله  ار  اـهنآ  همه  دزیم و  ناـشیا  رب  يا  هحیـص  دوب  نوذءاـم 
رگید لاوز و  تقو  یکی  تقو  ود  رد  رگم  دنرادن  رما  نیرد  یتسس  روتف و  دننکیم و  ترضحنآ  رب  هیرگ  زور  بش و  ینیسح  رئاح  هکئالم 

شـسرپ نامـسآ  راـبخا  زا  دـننکیم و  وگتفگ  دـنیآیم و  نیـسح  ربـق  تراـیزب  هک  نامـسآ  هکئـالم  اـب  تقو  ود  نیا  رد  هک  رجف  عولط  تقو 
لیئربج دروآ  تلاسر  ترضح  يارب  ار  ع )   ) نیسح لتق  ربخ  هک  یکلم  لوا  هک  دنکیم  لقن  سابع  نبا  زا  هرایزلا  لماک  رد  زین  و  دنیامنیم . 
کشم يوب  هک  دوب  هدرک  لمح  ار  ینیـسح  تبرت  زا  يردق  داد و  ار  ربخ  نیا  دمآ و  نانز  هحیـص  نانک و  هیرگ  هدوشگ  ياهلاب  اب  هک  دوب 

 . دوب هدرک  رطعم  ار  اضف  تساخیم و  رب  وزا 

مالسلا هیلع  نیسح  رب  شوحو  هلان  هیرگ و 

هفوک رهـش  نوریب  رد  هک  داب  نیـسح  يادـف  مردام  ردـپ و  دومرف :  ع )   ) نینم ؤملاریما  هک  دـنکیم  تیاور  روعا  ثراح  زا  هرایزلا  لماک  رد 
بش زا  دنیرگیم و  وا  رب  هدیشک و  ندرگ  وا  ربق  رس  رب  شوحو  عاونا  زا  نابایب  ناروناج  هک  منیب  یم  يایوگ  مسق  ادخب  دش ،  دهاوخ  هتشک 

رد ار  دوخ  ربمغیپ  رسپ  تما  نیا  مسق  ادخب  تفگ  هک  دنکیم  لقن  رامت  مثیم  زا  یلاما  عیارشلا و  للع  رد  دنناوخیم .  هیثرم  وا  يارب  حبـص  ات 
عوضومنیا هتفرگ و  تقبس  يادخ  ملع  رد  تسا و  یندش  راکنیا  دننادیم و  یکرابم  زور  ار  زورنآ  ادخ  نانمشد  دنشکیم و  مرحم  هام  مهد 

یتح زیچ  همه  دـنیرگیم  منیـسح  رب  هک  داد  ربـخ  نمب  ترـضحنآ  منادـیم و  هدرک  نم  اـب  ع )   ) نینم ؤملاریما  میـالوم  هک  يدـهع  زا  نم  ار 
نج و سنا و  نینم  ؤم  نیمز و  ناگراتـس و  هام و  باتفآ و  نامـسآ و  نیمز و  نایم  رد  ناغرم  اهایرد و  رد  نایهام  اهارحـص و  رد  شوحو 

 . ثیدح رخآ  ات  یهلا  شرع  نالماح  ناوضر و  نیمز و  نامسآ و  هکئالم و  مامت 

اروشاع بش  رد  ارحص  شوحو  هیرگ 

هک دنکیم  لقن  هدوب  مولعلارحب  دیـس  هتـسجرب  نادرگاش  زا  هک  یـساملس  نیدباعلا  نیزالم  دنوخآ  زا  مالـسلاراد  باتک  رد  يرون  ثدـحم 
هک ییاوه  بآ و  شوخ  هطقن  رد  میدیـسر و  ناهج  نادـمه  دابآدـسا  هب  ات  میدرک  تکرح  ناسارخ  تراـیز  دـصقب  برع  قارع  زا  یلاـس 

تکرح يدایز  هلجعاب  يدرم  مدـید  متـساخرب  بش  بش  زامن  يارب  هک  بش  رخآ  رد  میدرک  لزنم  دوب  اـجنآ  رد  مه  يداـیز  نادنفـسوگ 
مراد يروف  راـک  تفگ  يوریم  اـجک  بش  تقو  نیا  یتیگ و  هک  مدز  ادـص  ار  وا  نم  تشذـگ  هدرکن  ییاـنتعا  دیـسر  نمب  نوچ  دـنکیم و 
ملاع لها  نم  تفگ  دیتفر  اجک  دـیتسه و  یـسک  هچ  امـش  متفگ  تسـشن  نم  دزن  دـمآ و  تشذـگ  هک  يردـق  مدرگیم  رب  مهدـیم و  ماجنا 

هک ییوگیم  يوریم و  هناخ  نـالفب  يزیخیم و  رب  هک  دومرف  نمب  مدـید  باوخ  رد  ار  ع )   ) یلع مدوب  هدـیباوخ  دوخ  رتسب  رد  بش  منادـمه 
دابآدـسا هوک  عـضوم  نـالف  رد  هک  يدرمریپ  نآ  هب  يروـف  يریگیم و  ارنآ  هدـب ،  مراد  وـت  دزن  هک  وـج  نم  ود  نآ  هک  دـیوگیم  ع )   ) یلع

لحم و زا  دیوگیم  نیدباعلا  نیزالم  دنوخآ  مداد .  واب  درمریپ  نآ  دزن  مدرب  هتفرگ و  ار  وج  هتساخرب  الوم  رمالا  بسح  نم  یهدیم  دشابیم 
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رگا هدـیرگ  تلزع  مدرم  زا  هدـیزخ و  هوـک  نیرد  هک  تسیدرم  هک  منادـیم  ردـقنیا  منادـیمن  تـفگ  مدرک  لاوئـس  درمریپ  نـیا  تیـصخش 
بارحم رد  ار  يدرمریپ  متفر  ناکم  نآ  هب  متـساخرب و  نم  تفر .  هداد  ناشن  نمب  ار  وا  ناـکم  سرپب و  شلاـح  زا  دورب  تدوخ  یهاوخیم 

مدید نیرد  ار  دوخ  حالص  رمع  رخآ  رد  منادمه  لها  زا  یصخش  تفگ  مدیسرپ  شلاح  زا  مدینش  باوج  هدرک  مالـس  وا  رب  مدید  تدابع 
نیا یهاـگ  دـسریم  اـجک  زا  وت  يزور  متفگ  مدرک  لوغـشم  تداـبعب  هوک  هشوـگ  نیرد  منک و  میـسقت  هثرو  ناـیم  رد  ار  دوـخ  لاوـما  هک 
مراد هک  ار  بشما  نان  متفگ  میروآرب  دشاب  یتجاح  رگا  هک  دندمآ  زورید  دـسریم ،  رگید  ياج  زا  یهاگ  دـننکیم و  نمب  اهراد  دنفـسوگ 

تلزع تدم  نیا  رد  متفگ  تسا ،  قازر  ادخ  مه  دعب  دیـسر  نم  يارب  وج  نمود  هدـشن  حبـص  بش  مهدـیم و  ربخ  امـشب  دیـسرن  رگا  ادرف 
رد نم  هک  لوا  لاس  رد  منکیم .  لقن  ار  یکی  وت  يارب  نکل  تسا  رایـسب  بئارغ  تفگ  يدـید ؟  هچ  راـگزور  بئارغ  زا  هوک  نیا  رد  دوخ 
اوه هک  اهبـش  زا  اقافتا  دوب  هتفر  نم  رطاخ  زا  مه  زور  هام  باسح  مدرم  اـب  ترـشاعم  كرت  تهجب  مدوب و  اـجنیرد  یتدـم  مدـمآ  ناـکمنیا 

یلوط دـش  دـنلب  هوک  هنماد  زا  بیهم  ییادـص  هاگان  مدوب  لوغـشم  تراـبعب  مدوب و  هتـسشن  راـغ  نیا  يولج  رد  مهنم  دوب  باـتهم  بوخ و 
هزرل مدنام و  رایتخا  یب  هک  داد  تسد  نمب  یتلاح  نآ  تباهم  زا  داتسیا ،  ینیب  یم  هک  هعس  نیرد  دیدرگ و  دراو  میظع  يریش  هک  دیـشکن 

دزن دمآ  هوک  زا  یگنلپ  مدید  دـمآ  يرگید  بیهم  يادـص  هک  دیـشکن  یلوط  دراد ،  ارم  ندروخ  دـصق  هک  مدرک  نامگ  داتفا و  ممادـنا  رب 
عوـنلا فـلتخم  تاـناویح  فـلتخم  ياـهزاوآ  نینچمه  داتـسیا و  گـنلپ  دزن  مه  وا  دـمآ و  یگرگ  زاوآ  هک  تشذـگن  یناـمز  داتـسیا  ریش 
يدایز هدع  هکنآ  ات  دنداتسیایم  رگیدکی  يولهپ  رد  دندمآیم و  کیکی  هدنرچ  هدنرد و  وهآ و  گرگ و  دننام  هقلخلا  فلتخم  عبطلاداضتم 
دندزیم نیمز  رب  ار  دوخ  تخیریم و  ورف  اهنآ  ياهکـشا  تارطق  هکیروطب  دش  دنلب  اهنآ  هلان  هجـض و  يادص  هاگان  دندش  عمج  تاناویح  زا 

هچ نیا  هک  هدنام  توهبم  ریحتم و  نم  دندیلامیم  كاخب  ار  دوخ  یضعب  دنتخیریم و  رس  رب  هدنک  دوخ  لاگنچ  اب  ار  نیمز  كاخ  یـضعب  و 
يارب تاـناویح  نیا  تسا و  نیـسح  ياروشاـع  بش  بشما  هـک  دـمآ  مرظنب  هاـگان  دـنیامنیم  هنوـگنیا  تاـناویح  نـیا  ارچ  تـسا و  عاـضوا 

ییاروشاع بش  نونک  ات  دنتشگ و  هدنکارپ  هدش  تکاس  دش  حبص  نوچ  دندرکیم  يرادازع  نیمهب  حبص  ات  دننکیم و  يرادازع  ترضحنآ 
نوچ هدز  نیمز  تحاس  زا  شون  غیت  بآ  دومن  ماک  هنشت  هاش  نوچ  دننکن .  يرادازع  دنوشن  عمج  لحم  نیا  رد  تاناویح  نیا  هک  هتشذگن 
نوچ دیـسر  نیمالا  حور  هب  ایبنا  زا  شورخ  تبون  نوچ  هلغلغ  کـلف ز  دـش  رپ  شوه  یگراـبکی ز  هب  ریط  شحو و  دـنتفر  شوج  رهپـس  رب 
هلغلغ روش و  گناب  مه  دنپس  نوچ  تخوس  کلف  هنامز  شتآ  رد  دنمجرا  هام  نآ  شربکا  شعن  شیپ  رد  دنمس  زا  هنـشت  بل  رـس و  داتفوا 

داتف نامسآ  تفه  کئالم  رب  هیرگ  مه  دنکف  تهج  شش  رد 

مالسلا هیلع  نیسح  رب  رویط  هیرگ 

نوخ داتفا و  البرک  كاخ  رب  شفیرـش  مسج  دش و  دیهـش  ع )   ) نیـسح یتقو  هک  هدرک  تیاور  تیبلها  قیرط  زا  بختنم  رد  یحیرط  خـیش 
زا یتعامج  یتخرد  هخاش  رد  دومن  زاورپ  درک و  هدولآ  ترـضحنآ  نوخب  ار  دوخ  لاب  رپ و  دمآ  دیفـس  یغرم  تخیر  نیمز  يورب  شندـب 

هکنآ لاح  دیشابیم و  ایند  بلط  رد  دیلوغـشم و  بعل  وهل و  هب  امـش  رب  ياو  تفگ  اهنآ  هب  دننکیم  بآ  فلع و  هناد و  زا  هک  دید  ار  ناغرم 
مه یگمه  دندینـش  ارنیا  ناغرم  نوچ  هتـشگ  يراج  شندـب  زا  نوخ  هداتفا و  نیمز  يورب  مرک  ياوه  نیا  رد  البرک  نیمز  رد  ع )   ) نیـسح

كاشاخ كاخ و  يورب  نفک  لسغ و  یب  درادن  ندب  رب  رـس  ع )   ) نیـسح دندید  دندیـسر  نوچ  دـندرک و  زاورپ  البرک  بناجب  هدـش  زاوآ 
ات رـس  دندیلام و  ترـضح  نوخ  رب  ارناشدوخ  دندومن و  يراز  هیرگ و  زاغآ  هدز و  هحیـص  دـندید  ار  هرظنم  نیا  نوچ  ناغرم  هداتفا  البرک 

دمآ هنیدمب  هک  یغرم  نآ  دنهد  یهاگآ  هملوم  هعجاف  زا  ار  ملاع  لها  ات  دـنتفر  يرهـش  بناجب  مادـک  ره  هدرک و  دولآ  نوخ  ار  دوخ  ياپ 
گناب دندش و  عمج  وا  فارطا  رگید  ناغرم  البرکب ،  نیسحلا  لتق  دق  الا  تفگیم :  دیکچیم و  وزا  نوخ  تارطق  درک  فاوط  ار  ربمغیپ  ربق 

رک و روک و  تشاد  يرتخد  يدوهی  درم  نآ  تسـشنب و  يدوهی  درم  غاب  زا  یتخرد  خاـش  رد  دولآ  نوخ  غرم  نآ  هاـگنآ  دـندروآرب  هحون 
بـش اقافتا  دـندوب  هتفر  هنیدـم  رهـشب  وا  ردام  اب  يرما  ماجنا  يارب  زا  هتـشاذگ و  غاب  نآ  رد  یتخرد  ریز  ار  رتخد  نآ  یماذـج  ریگ و  نیمز 

اروشاع ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 143 

http://www.ghaemiyeh.com


نیمز يور  ناشک  ناشک  ار  دوخ  يدوهی  رتخد  دـش  دـنلب  غرم  نآ  هلان  تشذـگ  بش  زا  يردـق  نوچ  دـننک  تعجارم  هنیدـم  زا  دنتـسناوتن 
مشچ رب  رگید  يا  هرطق  رتخد و  مشچ  کی  رب  وا  لاب  نوخ  زا  يا  هرطق  هاگان  تشگ  هلان  مه  غرم  نآ  اب  هدیسر  تخرد  نآ  ریزب  ات  دیناشک 
ردپ حبص  نوچ  یلکب  تفای و  افش  نوخ  هرطق  نآ  تکربب  شیاپ  ود  تسد و  ود  نینچمه  تشگ و  انیب  روک  مشچ  ود  نآ  داتفا و  شرگید 
رتخد ام  يا ؟  هدمآ  اجک  زا  یتسیک و  وت  دنتفگ  دنزیم ،  مدق  دنکیم و  شدرگ  غاب  نایم  رد  هک  دندید  يرتخد  دـندمآ  هنیدـم  زا  وا  ردام  و 
هداتفا دینشب  نیا  نوچ  يدوهی  درم  مرتخد ،  نامه  نم  هک  ادخب  مسق  ردپ  يا  تفگ  مینیب ،  یمن  ار  وا  نونکا  هک  میتشاد  غاب  نیرد  يرامیب 

هب ارت  غرم  يا  تفگ  يدوهی  درم  داد  ناشن  وا  رب  ار  دولآ  نوخ  غرم  درب و  تخرد  نآ  ریز  ار  ردـپ  رتخد  دـمآ  شوهب  نوچ  تشگ  شوهیب 
زا ار  دوخ  هصق  دمآ و  نخسب  غرم  یهلا  تردقب  یهد  یهگآ  ارم  هصق  نیزا  ییوگ و  نخـس  نم  اب  هک  مهدیم  مسق  هدیرفآ  هک  یـسک  نآ 
 ، دشیمن رتخد  ءافش  وا  نوخ  دوبن  یعیفر  ماقم  ياراد  ادخ  دزن  نیسح  نیا  رگا  تفگ  يدوهی  درم  داد .  حرش  يدوهی  درم  يارب  رخا  ات  لوا 

نبا سلجم  رد  تسا  يدوهی  رتخد  ءافـش  وا  هرطق  کی  هکینوخ  نیمه  دندش .  ناملـسم  اه  يدوهی  زا  نت  دـصناپ  شا و  هداوناخ  اب  وا  سپ 
نبا هشیمه  هک  دریگیم  ینفعت  يوب  دـنکیم و  خاروس  ار  وا  يوناز  دـکچیم  دایز  نبا  يوناز  رب  ترـضح  رهطم  رـس  زا  نوخ  هرطق  کی  دایز 

دب يوب  زا  تشک  گنج  رد  ار  دایز  نبا  نوچ  رتشا  کلام  رسپ  میهاربا  دنونشن  مدرم  ار  وا  يوب  هک  درکیم  لامعتـسا  يدایز  ياهرطع  دایز 
80  - ارسالا اراسخ .  الا  نیملاظلا  دیزی  نینم و ال  ؤملل  ۀمحر  ءافش و  وه  ام  نآرقلا  نم  لزنن  و  دشاب .  دایز  نبا  دیاب  نیا  هک  تسناد  وا 

مالسلا هیلع  نیسح  رب  ناینج  هیرگ 

 ( ع  ) نیـسح رب  شوحو  ناغرم و  ناینج و  نایمدآ و  دومرف :  هک  دنکیم  تیاور  ع )   ) رقاب ترـضح  زا  وا  زا  ریـصنوبا و  زا  هرایزلا  لماک  رد 
هک هیبار  رد  مشاه  ینب  زا  يدرم  تفگ  هک  تسا  رذـنم  نب  ظوفحم  تیاور  رد  تخیر .  ورف  اـهنآ  نامـشچ  زا  کـشا  هکیروطب  دنتـسیرگ 
اب مرحم  مهدزای  بش  ات  میتسنادـن  ار  ع )   ) نیـسح ندـش  هتـشک  ام  تفگیم  هک  مدینـش  مردـپ  زا  تفگ  هک  داد  ربخ  نمب  تسا  یلحم  مسا 
ار وا  یلو  دنکیم  هیرگ  البرک  رد  ع )   ) نیـسح نتـشک  هب  عجار  دـناوخیم و  يراعـشا  یـسک  هک  میدینـش  ییادـص  میدوب  هتـسشن  رفن  دـنچ 

يراـی يارب  مدرک و  تعجارم  جـح و  زا  متـسه  نیبیـصن  ياـهنج  زا  نم  تفگ  یتـسیک ؟  وت  دـنک  تمحر  ارت  ادـخ  متفگ  وا  هب  میدـیدیمن 
زا ع )   ) ءادهشلادیس ترضح  تبیصم  رد  هکیراعشا  دندوب .  هدرک  دیهش  ار  ترضحنآ  هک  مدیسر  یلو  متفر  البرک  هب  ترـضح  نآ  ندرک 

 . دوش هعجارم  بتک  هب  تسا  دایز  دنا  هدینش  ار  نانآ  هیرگ  يادص  هدش و  لقن  نج 

ملعلا تاذرئب  هعقاو 

هک تاوزغ  زا  یکی  رد  هک  دنکیم  لقن  دنتـسه  ص )   ) ادخ لوسر  باحـصا  زا  هک  ینامی  هفیذـخ  دیعـسوبا و  زا  سدـقلا  ضایر  باتک  رد 
هار دوب و  رازنش  نازوس و  مرگ و  رایسب  هک  دندیسر  یفلع  بآ و  یب  راز و  هروش  نیمزب  دندرکیم  تعجارم  دوب  نیملـسم  اب  ترـصن  حتف و 
هک یمـسقب  هدش  هنـشت  نازوس  مرگ و  ياهداب  ندـیزو  باتفآ و  ترارح  هطـساوب  ترـضحنآ  باحـصا  دومنیم  راوشد  رایـسب  نآ  زا  روبع 

تفرعم هک  تسه  امش  نیب  یـسک  دومرف  دوخ  باحـصاب  ترـضح  دندومن  ترـضح  تمدخ  ار  عوضومنیا  تیاکـش  دش  دنلب  اهنآ  يادص 
روبع نابایب  نیزا  ررکم  مراد و  نیمزرس  نیا  هب  لماک  ییانشآ  نم  هلا  لوسر  ای  درک  ضرع  باحصا  زا  یکی  دشاب ؟  هتـشاد  نیمزرـس  نیاب 
داـهن مدـق  يداو  رد  هک  يا  هراوس  ره  هدـش و  هارمگ  ناـبایب  نیرد  هک  نـالیل  داـسب  هچ  دـنمان  قازرا  بیـشک  يداو  ار  يداو  نیا  ما  هدرک 
رکشل نیطایـش و  نکـسم  ناینج و  ماقم  اجنیا  اریز  دندش  كاله  هکنیا  رگم  هدماین  يداو  نیا  هب  يرکـشل  چیه  هدنامزاب و  راتفر  زا  شرتش 
تعاس دندومن و  يراز  هیرگ  دندرب و  ص )   ) ادخ لوسرب  هانپ  هدومن  تکاله  هب  نیقی  دندینش  نانخـس  نیا  نوچ  ناناملـسم  تسا .  سیلبا 

ار تشهب  وا  يارب  نم  دـهدب  نمب  بآ  زا  يربخ  نابایب  نیا  رد  سک  ره  دومرف :  ص )   ) ربمغیپ دـشیم  هدوزفا  اوه  يامرگ  تدـشب  تعاـسب 
تاذرئب ارنآ  برع  هک  تسا  یهاچ  نابایب  نیا  رد  درک  ضرع  دوب  هداد  ترـضحب  ار  نیمزرـس  نیا  شرازگ  هکیـسک  نامه  منکیم  تنامض 
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نآ اریز  درادن  ار  هراچ  نآ  رـس  نتفر  تردق  یـسک  هک  هدیاف  هچ  یلو  دراد  دوجو  ییاراوگ  نیریـش  درـس  بآ  اجنآ  رد  دنناوخیم و  ملعلا 
بآ هاچنآ  زا  یـسک  دـنراذگیمن  دوشیم و  دـنلب  هاچنآ  زا  یهایـس  دود  دـنا و  هدومن  درمت  نامیلـس  زا  هک  تسا  نیطایـش  نج و  لحم  هاـچ 

هاچ نیا  رس  رب  نوچ  تشاد  هک  يدایز  رکشل  اب  ینامی  عبت  موق  دوشیم ،  هایس  لاغذ  لثم  هتخوس و  دورب  هاچ  نآ  رس  رب  یسک  رگا  درادرب و 
دندیـسر و هاچنآ  رـس  رب  نوچ  ریثک  دحیب و  يرکـشل  اب  سراف  ماهرب  دندش ؛ كاله  وا  رکـشل  رازه  هد  دنرادرب  بآ  دنتـساوخ  دندیـسر و 

نانآ رازه  تسیب  دـندمآ  هاچ  نیا  رـس  رب  ناوارف  يرکـشل  اـب  قزری  نبدعـس  دـندش .  كـاله  اـهنآ  زا  ریثک  یقلخ  دـنرادرب  بآ  دنتـساوخ 
هللااب الا  ةوق  الو  لوح  ال  دومرف :  مرکا ص  لوسر  تسا .  هتخیر  هاچ  رانک  رد  اهنآ  ياهناوختـسا  نایمدآ و  ياهرـس  نونکا  دندش و  كاله 

رـس رب  دراد و  رب  يولد  کشم و  دنز و  رمک  رب  تمه  نماد  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  ایآ  نم  باحـصا  يا  دومرف  هاگنآ  میظعلا ،  یلعلا 
ضرع دوب  ترـضحنآ  یعاضر  ردارب  هک  عیبرلا  نب  صاعلاوبا  موش ؟  نماض  وا  نم  يارب  ار  تشهب  ات  درواـیب  نیملـسم  يارب  دور  هاـچ  نیا 

نیا رس  رب  یتعامج  اب  مه  رگید  هبترم  کی  نم  هک  اریز  مروآ  اجب  ار  امش  نامرف  نم  ات  يامرف  صرم  ارم  هللا  لوسر  ای  كادف  تلعج  درک : 
هک رگید  رفنکی  اب  نم  طقف  درک  كاله  ارم  ناهارمه  دـش و  رادومن  هاچ  زا  گرزب  ینج  تیرفع  میدیـسر  هاچ  نیا  رـس  رب  نوچ  هتفر  هاچ 

یبیـسآ مالـسا  تکرب  زا  مراودیما  متـسه و  ناملـسم  زورما  یلو  مدوبن  ناملـسم  نم  زورنآ  هلا  لوسر  ای  میتفای  تاجن  میتشاد  وردـنت  بسا 
نبدعس نب  سیق  یکی  هک  رگید  یعمج  اب  دومن  وا  هارمه  ار  ناعاجـش  زا  رگید  رفن  ود  دومن و  وا  هرابرد  ریخ  ياعد  ترـضح  دسرن ،  نمب 

يراکـش و ریـش  نوچ  نامک  ریت و  رپس و  ریـشمش و  اب  همه  هک  نارگید  سنخا و  نب  تباث  رـشب و  نب  دعـس  ذاعم و  نب  دعـس  یکی  داـبع و 
دندش هاچ  کیدزن  نوچ  دندوب  هدیدن  ارنآ  ریظن  هک  دندید  یگرزب  رایـسب  هاچ  دنتفر و  هاچ  يوسب  هداتفا  هارب  نامـسیر  ولد و  اب  رتش  تسیب 
شتآ هلعش  سفن  ياجب  هدوشگ و  راغ  دننام  یناهد  شتآ و  زا  رپ  تشط  نوچ  ییاهمشچ  هایس و  هلخن  دننام  دمآ  نوریب  هاچ  نایم  زا  ینج 

رد هزرل  هب  وا  يادص  زا  نیمز  هک  دیشک  رب  دعر  دننام  ییادص  دش و  شتآ  دود  زا  رپ  نابایب  مامت  دحاو  نآ  رد  دمآیم و  نوریب  وا  ناهد  زا 
دیتسیاب دیوریم  اجک  دینکیم  رارف  گرم  زا  ایآ  ناملسم  ناردارب  يا  تفگ  عیبر  نب  صاعلاوبا  دننک  رارف  دنتـساوخ  سرت  زا  ناناملـسم  دمآ 

دیشک ریشمش  صاعلاوبا  سپ  دیناسرب  ادخ  ربمغیپ  هب  ارم  مالس  مدش  هتـشک  رگا  مباییم و  رفظ  وا  رب  مزیوآ و  رد  نج  تیرفع  نیا  اب  نم  هک 
ناهاشداپ ناکم  اجنیا  هک  دینادیمن  رگم  دیا  هدمآ  اجنیا  هچ  يارب  و  دیتسیک ؟  هک  درک  دایرف  ناینج  زا  یکی  هک  داهن  شیپ  تءارج  مدـق  و 
صاعلاوبا دنـشابیم  ناکم  نیا  رد  دنا  هتـشغآ  نوخ  ار  ناریلد  یـسب  دنتـشک و  ار  داع  موق  هکنآ  تسا  دواد  نامیلـس و  نامرف  زا  نیدرمتم  و 

مینکیم راداو  ار  امش  اربج  ارهق و  الا  میرادن و  يراک  امش  اب  ام  هک  دیدرک  ار  ام  تعاطا  رگا  میئادخ  لوسر  راصنا  باحـصا و  زا  ام  تفگ 
تخادـنا و صاعلاوبا  يور  رب  ار  دوخ  دز و  ییادـص  ینج  هاـگان  هک  دوب  هدیـسرن  ماـمتاب  صاـعلاوبا  مـالک  زونه  دـینک  تعاـطا  ار  اـم  هک 

ربمغیپ تمدـخ  ارم  مالـس  نم  ینید  ناردارب  تفگیم  هک  میدینـش  ار  وا  يادـص  میدـید و  زاب  لاـگنچ  رد  یکـشجنگ  دـننام  ار  صاـعلاوبا 
هیرگ وا  رـس  رب  میتسـشن  میدید  هایـس  لاغذ  دننام  ار  صاعلاوبا  میتشگرب  تفر  ورف  هاچب  ینج  هک  میدـید  میدرک  رارف  سرت  زا  ام  دـیناسرب 
سرت زا  ام  دـمآ  نوریب  هاچ  زا  بیرغ  بیجع و  ياهتروص  ماسقا  عاونا و  دـش  دـنلب  هلولو  هلغلغ و  هاـچ  ناـیم  زا  میدـید  میدـید ،  میدرک ، 

صاعلاوبا گرم  رب  هتسشن و  ادخ  لوسر  میدید  میدیسر  ترضح  تمدخ  نوچ  میدیود  شباحصا  ربمغیپ و  يوسب  میدومن و  رارف  یگمه 
ربمغیپ دیامرف ،  تیانع  ربص  امشب  صاعلاوبا  گرم  رد  ادخ  میدرک  ضرع  میدمآ و  شیپ  دیرگیم  دوب  هداد  ربخ  ترـضحنآ  رب  لیئربج  هک 
يانمت تمحر و  بلط  باحـصا  همه  تسا  معنتم  تشهب  رد  صاعلاوبا  حور  نالا  تسوا  تردق  دی  رد  نم  ناج  هک  ییادـخ  نآ  هب  دومرف 
نایامن رود  زا  ع )   ) بلاطیبا نب  یلع  ءانثا  نیرد  دـندوب  هداتفا  بات  چـیپ و  رد  شطع  باتفآ و  ترارح  زا  یلو  دـندرک  ار  صاعلاوبا  ماـقم 

وا زا  ریغب  هک  دیهاوخب  بآ  وا  زا  دیور و  یلع  لابقتـسا  دمآ  ناوج  ریپ و  هدنهد  تاجن  نابل و  هنـشت  ياقـس  نم  نارای  دومرف  ترـضح  دش 
تمدخ دش و  نایرگ  صاعلاوبا  ندش  هتشک  دوخ و  یگنشت  حرش  دنتفر  ع )   ) یلع لابقتسا  هب  باحصا  درک  دهاوخن  باریس  ار  امش  یسک 

 ( ع  ) نینم ؤملاریما  دیناشن .  دوخ  يولهپ  تفرگ  لغب  ار  وا  دومن و  لابقتـسا  ار  یلع  ص )   ) لوسر ترـضح  دندمآ ،  ربمغیپ  كرابم  دوجو 
كرابم تسد  هاگنآ  یـشاب  تمالـسب  هلاءاشنا  ورب  دومرف  ربمغیپ  مروایب  بآ  ملعلا  تاذ  هاچ  زا  مورب  یهدـیم  نذا  هلا  لوسر  ای  درک  ضرع 
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هزاجا رما و  هب  ع )   ) یلع نوچ  راذگم  نم  لد  رب  ار  غاد  یهلا  درک  ضرع  هدومن  نامـسآ  فرطب  ور  تسیرگ و  تخادنا و  یلع  ندرگب  ار 
دندمآیم نایوگریبکت  ع )   ) نینم ؤملاریما  يافق  زا  دـندش و  هاچ  هجوتم  رتش  تسیب  اب  رکـشل  ناعاجـش  زا  رفن  هد  دـش  ملعلا  تاذ  رئب  ربمغیپ 

يادـص زا  اقوهز .  ناـک  لـطابلا  نا  لـطابلا  قهز  قحلا و  ءاـج  دز :  داـیرف  لد  هت  زا  دـنلب  يادـص  اـب  دیـسر  هاـچ  یکیدزنب  ترـضح  نوچ 
زا رـس  دوب  هتـشک  ار  صاعلاوبا  هک  ینج  تیرفع  نامه  میدید  هاگنآ  دـمآرد  هزرل  هب  نامز  نیمز و  ییوگ  ع )   ) نینم ؤملاریما  ياسآدـعر 

هداتفا هریت  كاخب  هدش و  كاله  هکنآ  رگم  هداهنن  مدق  اجنیا  يدحا  هک  یتسنادن  رگم  وت  یتسیک  تفگ  هدرک  زاب  نهد  هدروآ  نوریب  هاچ 
ترـضح ییامن  یمن  محر  دوخ  ناج  رب  يریگیمن و  تربع  ارچ  هداتفا  هاچ  فارطا  رد  هک  ینیب  یمن  ار  یناسنا  ياهرـس  اه و  هلک  نیا  رگم 

نآ موش  یمن  شوماخ  وت  راـن  زا  هک  متـسه  يرون  نم  يا  هدـید  وت  هک  متـسین  یناـسک  زا  نم  دورطم  ینج  يا  دودرم و  ناطیـش  يا  دومرف 
هدز وا  رب  يا  هحیـص  یلع  هاگان  هک  دـیامنب  یلع  اب  دوب  هدرک  صاعلاوبا  هک  ار  يراک  ناـمه  تساوخ  هدادـن  ترـضح  فرحب  شوگ  ینج 

تخادنا هاچ  نایم  رد  درک و  شمین  ود  هوک  دننام  هک  تخاون  شرمک  رب  ار  راقفلاوذ  نانچ  دناسرب  ترـضحنآ  هب  ار  شدوخ  هکنآ  زا  لبق 
اب ام  هداد  ناج  ار  ام  هکیئادخ  نآ  هب  تفگ  هدابع  نب  دیعـس  دیرادرب  بآ  هتخادنا  هاچ  نایم  رد  دـیروایب و  ار  اهکـشم  هک  دز  ادـص  ار  ام  و 

هرهز هک  هدش  رهاظ  ترضحنآ  هرهچ  رب  نانچ  بضغ  تدش  تریغ و  قرع  هک  میدید  میدمآ  ترضحنآ  تمدخ  کشم  نامسیر و  ولد و 
دندمآ و نوریب  هاچ  زا  نج  هفیاط  دش و  دـعاصتم  هاچ  زا  يدـنلب  فلتخم و  ياهتروص  انثا  نیا  رد  دوشیم ،  بآ  ترـضحنآ  ندـید  زا  ریش 

لثم نیطایـش  نج و  ياهتروص  هایـس  دود  نایم  رد  تفرگ و  ارف  دود  ار  نابایب  مامت  هکیروطب  درکیم  ناروف  هاچ  هناهد  زا  شتآ  ياـه  هلعش 
اب ع )   ) نانم ؤمریما  دور  نوریب  ام  نت  زا  ناج  دوب  کیدزن  هک  میدومن  تشحو  لوه و  اهتروص  نآ  نید  زا  ام  يردـقب  دوب  رو  هلعـش  شتآ 
نم اب  دیئآرد و  روص  نیاب  هک  دش  هتفگ  اهامشب  ادخ  ایآ  دیئامنیم  یشکرس  ادخ  یلو  رب  نیطایـشلا  نجلارـشعم و  ای  هک  دومرف  دنلب  يادص 

ردقنآ هک  مسق  ادخب  دیوگ  دعس  نب  سیق  ندیمد .  ناشیاب  ندناوخ و  اعدب  دومن  عورش  ترضح  سپ  دیدنب  ادخب  ارتفا  ای  دینک و  یگزیتس 
زا يرایـسب  دندش و  مودعم  هنجا  ياهتروص  هدش و  نکاس  شتآ  دود  مدید  هک  دیمد  اهنآ  رب  دناوخ و  ینآرق  روس  اعد و  اهنآ  رب  ترـضح 

كرابم تسد  اب  ار  نامـسیر  ولد و  دیبلط و  هاچ  رـس  رب  ار  ام  ترـضح  هاگنآ  دـنداتفا  كاخ  يور  رب  هتخورفا  لکایه  هتخوس و  ياهتروص 
زا بضغ  تلاح  دـنتخادنا  نوریب  ار  یلاخ  ولد  دـندرک و  عطق  ار  نامـسیر  هک  دوب  هدیـسرن  هاچ  طسوب  زونه  دـنکفا  هاچ  رد  تفرگ و  دوخ 

یتخادنا نوریب  يدیرب و  نامـسیر  زا  ار  ادـخ  ولد  هک  ینج  يا  دومرف  درک  هاچ  نایم  ار  دوخ  كرابم  رـس  دـش  نایامن  ترـضحنآ  تروص 
تصرف ار  وا  ترضح  دمآ  نوریب  هاچ  زا  هتخورفارب  ياهمشچ  سوبع و  تروص  اب  ینج  هاگان  هک  مهدب  مه  ارت  يازس  ات  ایب  نوریب  تدوخ 

ار زجر  نیا  دـنلب  يادـص  توصب و  دـنکفا و  هاچ  رد  يرگید  ولد  سپ  تخاـس  همین  ود  ار  وا  دز و  شرمک  رب  يروف  دـنک  هلمح  هک  دادـن 
یلو یلع  نادزی  ریش  منم  فیح  ریغب  ابرض  مکبرـضءا  ایناث  انلولدلا  عطقت  نا  فیـسلاب  يدعلا  تاماه  برـضا  نیطبلا  عزنلا  یلع  انا  دناوخ : 

دـنامن ز نت  کی  هک  يرامد  ناینج  همه  ناج  مرآرب ز  نامـسیر  ارم  ولد  دـیدیرب  ناینج  امـش  رگید  راب  رگا  یلی  تشد  راوخنوخ  ریـش  منم 
بآ نایمدآ  امـشب  ام  یهاوخیم  هاچ  ام و  ناج  زا  هچ  ادـص  بحاص  يا  هک  داد  باوج  یبیهم  يادـصب  هاـچ  ناـیم  زا  نج  زا  یتیرفع  ناـج 

 . دـنزاس دوخ  همعط  رویط  شوحو و  اـت  میزادـنا  كاـخب  ار  ترکیپ  میزیرب و  ترـس  رب  هکنآ  زا  شیپ  هدـم  تمحز  ار  دوخ  داد  میهاوـخن 
یلو یلع  نم  سانشب  یـسانشیمن  ارم  رگا  دش  یهاوخ  هتـشک  نم  تسدب  وت  هنیآ  ره  ینکیم  دیدهت  نتـشکب  ارم  نوعلم  يا  دومرف  ترـضح 

زا راـمد  موشیم  هاـچ  دراو  راـقفلاوذ  اـب  ینادرگ  رب  ارم  ولد  رگید  راـب  رگا  دـندش  هتـشک  نم  تسدـب  رفک  ناـگرزب  بورح  ماـمت  رد  هکنآ 
دـنتخادنا و نوریب  دـندیرب و  ار  ولد  هک  دوب  هدیـسرن  هاـچ  ناـیمب  زونه  تخادـنا  هاـچنایم  رد  ار  وـلد  ترـضح  سپ  مروآرب  امـش  راـگزور 
زا ارت  ولد  هک  ام  ییوگیم  تسار  رگا  يرامشیم  ناندع  زا  هک  ار  دوخ  ولد  نءاشلا  میظع  بحاص  يا  هک  درک  دایرف  هاچنایم  نج  زا  یتیرفع 
ایآ نیطایـش  نج و  هورگ  يا  هدومرف  هدش  نایامن  ترـضحنآ  يامیـس  زا  بضغ  هاگان  هک  زادنا  هاچب  ار  دوخ  مه  وت  میزادـنایم  نوریب  هاچ 

نایم ارم  دومرف  هدرک  دوخ  نارای  ناهارمه و  فرطب  ور  مدمآ و  راقفلاوذ  اب  هک  دیشاب  ندش  هتشک  يایهم  دیناسرتیم ،  هاچ  هب  ندمآ  زا  ارم 
هاچنیا ینکیم  فلت  دوخ  تسدـب  ار  تدوخ  ارچ  يورب  یهاوخیم  اجک  میدرگ  تنابرق  هک  دـندمآرد  هآ  هلاـنب و  ناناملـسم  دـیرب  ورف  هاـچ 
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ترـضح مینک  هاگن  نینـسح  تروصب  میهد و  هچ  ار  ادـخ  لوسر  باوج  ام  تقونآ  تشک  دـنهاوخ  ارت  نج  هفیاط  تسین و  نایامن  شرعق 
نب سیق  دندرب .  ورف  هاچ  نایم  رد  دنتسب و  ترضحنآ  رمک  هب  ینامـسیر  باحـصا  دیتسرفب  هاچب  ارم  هک  داد  مسق  ادخ  لوسر  قحب  ار  اهنآ 
ادص میدید  نینچ  نوچ  ام  دنتخادنا  هاچنایم  رد  ار  ترضحنآ  دندیرب و  ار  نامسیر  هک  دوب  هدیسرن  هاچ  طسوب  ترـضح  زونه  دیوگ  دعس 

يادص زج  میونـشب  ترـضحنآ  زا  ییادص  هک  میداد  شوگ  هچ  ره  دندش  میتی  نینـسح  معرـسپ و  یب  ادخ  ربمغیپ  هآ  هک  میدرک  دنلب  هلانب 
ربمغیپ لآ  ایادخ  میدرک  ضرع  هدرک  نامـسآ  فرطب  ور  میدومن  ترـضحنآ  تکالهب  نیقی  دمآیمن  شوگب  يرگید  زیچ  نیطایـش  هنجا و 

قحلا و ءاج  ربکا  هللا  دومرفیم :  هک  دیـسر  ام  شوگب  هاچ  هت  زا  یلع  ياسآدعر  يادـص  هاگان  نازوسم  یلع  گرمب  ار  ام  لد  ار و  تدوخ 
نیدنچ هلا  لوسر  ای  درک  ضرع  هدش  لزان  ربمغیپ  رب  لیئربج  هدش  تحاران  ادخ  لوسر  دیماجنا  لوطب  ترضح  ندمآ  نوچ  لطابلا .  قهز 

ور هاچ  رـس  رب  زیخرب و  تدوخ  نونکا  دـسرن و  واب  یبیـسآ  هک  هتـشامگ  تمعرـسپ  تسارح  ظفح و  ترـصن و  تیاـمحب و  هکئـالم  رازه 
رب میدوب و  هداتسیا  هاچ  رانک  رد  ام  هک  دیوگ  دعـس  نب  سیق  درک .  تکرح  هاچ  فرطب  دوخ  راصنا  باحـصااب و  هدش  راوس  يروف  ربمغیپ 

باحصا اب  ربمغیپ  میدید  رود  زا  هاگان  هک  میدینش  یم  ار  ناینج  يادص  دیسریمن و  ام  شوگب  ترـضحنآ  يادص  هچ  میدرکیم  هیرگ  یلع 
مانب نج  نادرمتم  لتق  هاچنیا و  حتف  دهاوخیم  ادـخ  درک  ضرع  دـش  لزان  ترـضحنآ  رب  لیئربج  دندیـسر  هاچ  رـس  رب  نوچ  دـندش  نایامن 
دهد باوج  ات  ناوخب  ار  یلع  دـنک  كاله  ار  همه  دـحاو  نآ  رد  هک  دـنک  رومءام  ار  یکلم  دـناوتیم  ادـخ  ـالا  دـشاب و  ع )   ) یلع سدـقم 

ار ع )   ) یلع یناشیپ  ربمغیپ  دمآ  هاچ  رس  رب  ع )   ) یلع میدید  هاگان  هک  دش  هدینـش  هاچ  هت  زا  یلع  کیبل  باوج  دز  ادص  ار  یلع  ترـضح 
امـش زا  يزیچ  هلا  لوسر  اـی  درک  ضرع  ع )   ) یلع میوگب ،  نم  اـی  يدرک  هچ  هاـچ  نیرد  هک  یهدـیم  ربخ  وت  یلع  اـی  دومرف  دـعب  دیـسوب 

یتشک و ار  نج  رازه  تسیب  یلع  ای  دومرف :  ربمغیپ  كرابم  دوجو  تسا .  رتهب  امـش  كرابم  بل  ود  زا  نآ  ندینـش  نکل  تسین و  هدیـشوپ 
هلا ال  دنیوگب :  نامیا  صالخا و  قدـص و  يور  زا  هک  نامیا  لها  يارب  رگم  تسین  ناما  یتفگ  اهنآ  هب  دـندروآ و  نامیا  وتب  ناینج  یقب  ام 

دیناسرن رازآ  ار  وا  درادرب  بآ  دیایب  هک  ره  دینکن و  تعنامم  هاچ  نیا  زا  ار  يدحا  هک  دـینک  دـهع  نم  اب  رگید  هللا و  لوسر  دـمحم  هللا  الا 
اریو رسپ  يدوب  هتشک  ارنانآ  ناطلس  وت  نوچ  دندروآ  ادخب  نامیا  دندش و  ناملـسم  نج  لیابق  زا  هلیبق  رازه  راهچ  تسیب و  دندومن و  لوبق 

هاچ زا  هاگنآ  يدومن  نانآ  میلعت  ار  مالسا  عیارش  دودح و  یتشاذگ و  دهاز  رفعز  ار  وا  مان  يداهن و  وا  رس  رب  ار  تنطلس  جات و  یتساوخ و 
ارناشدوخ نایاپراهچ و  دنتشادرب  هاچ  زا  هک  داد  هزاجا  ار  باحـصا  ادخ  لوسر  هاگنآ  هلا  لوسر  ای  تسا  نینچ  درک  ضرع  يدمآ .  نوریب 

 . دندش هنیدم  هجوتم  دندرک و  تکرح  ادعب  دندوب و  اجنآ  زور  هنابش  کی  دندرک و  باریس 

البرک هب  ینج  رفعز  ندمآ 

هدومن و توعد  ار  نج  هفیاط  ناگرزب  درک و  ایهم  دوخ  تهجب  یـسورع  شیع و  سلجم  ملعلارئب  رد  ینج  رفعز  هکنیا  ات  تشذـگ  اـهلاس 
نم يداش  عقوم  رد  هک  تسیرگ  رفعز  دیآیم  يراز  هیرگ و  يادص  شتخت  ریز  زا  دینش  هاگان  هک  هتـسشن  شیع  يداش و  تخت  رب  شدوخ 

يداتسرف رهش  نالفب  ار  ام  وت  نوچ  ریما  يا  دنتفگ  دیسرپ  ار  اهنآ  هیرگ  ببـس  دندش  رـضاح  نج  ود  تساوخ  ار  ناشیا  دنکیم  هیرگ  نینچ 
لادج لاتق و  لوغـشم  هدش و  عمج  يدایز  رکـشل  اجنآ  رد  میدـید  داتفا  البرک  دـنیوگیم و  اونین  ارنآ  برع  هک  تارف  طشب  ام  روبع  اضق  زا 
هدرک ناملسم  ار  ام  هک  راوگرزب  ياقآ  نآ  رسپ  ع )   ) یلع نب  نیسح  گنج  هکرعم  نایم  میدید  میدش  رکشل  ود  نآ  کیدزن  نوچ  دنتـسه 
راسی نیمی و  هب  رظن  هداد و  یـسکیب  هزین  رب  هیکت  بیرغ  راوگرزب  نآ  دوخ  هدـش و  هتـشک  امامت  شراـصنا  ناوعا و  هداتـسیا و  اـهنت  هکی و 

دنا هدرک  دنلب  شطعلا  يادص  راوگرزب  نآ  لایع  لها و  هک  میدینش  یم  و  اننیعی ،  نیعم  نم  امءا  انرـصنی  رـصان  نم  اما  دومرفیم :  دومنیم و 
یم نالا  ار  ربمغیپ  رسپ  ینکیم  یناملسم  يوعد  رگا  هک  مینک  ربخ  ارت  ات  میدیناسر  ملعلا  تاذ  رئب  هب  ار  دوخ  يروف  میدید  ار  هعقاونیا  نوچ 
هبرح اب  ار  نج  فیاوط  تخادنا  رودب  ندب  زا  ار  يداماد  سابل  دـنکفا  رودـب  رـس  زا  ار  یهاش  جات  دینـش  ار  نانخـس  نیا  ات  رفعز  دنـشک . 

ار وا  لاح  حرـش  الـصفم  يدنب  رد  هک  هینید  مولع  زا  يا  هبلط  يارب  رفعز  دوخ  دندش  ناور  البرک  فرطب  هلجع  اب  تشادرب و  نیـشتآ  ياه 
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هکئالم فوفص  هتفرگ و  ارف  نمشد  رکـشل  ار  خسرف  راهچ  زا  خسرف  راهچ  میدید  میدش  البرک  نیمز  دراو  ام  یتقو  هک  دنکیم  لقن  دهدیم 
اب لیئربج  رگید  فرط  زا  کلم  رازه  نیدـنچ  اب  کلم  رـصن  فرط  کـی  زا  کـلم  رازه  نیدـنچ  اـب  کـلم  روصنم  هک  میدـید  ار  يرایـسب 

لابج کلم  راحب  کلم  حایر  کلم  لیفارـسا  رگید  فرط  زا  کلم و  رازه  نیدنچ  اب  لیئاکیم  رگید  فرط  کی  رد  کلم و  رازه  نیدـنچ 
متاخ ات  مدآ  زا  ربمغیپ  رازه  راهچ  تسیب و  دصکی و  حاورا  دننامرف .  نذا و  رظتنم  دوخ  نایرکـشل  اب  مادـک  ره  باذـع  کلم  خزود  کلم 

هکی و ابع  لآ  سماخ  یلو  نوقاتـشم ،  انا  لجعلا  لجعلا  يدلو  دیامرفیم :  هدوشگ  شوغآ  ءایبنا  متاخ  دنریحتم  تام و  هدیـشک  فص  همه 
هک سفن  ره  نایرگ ،  هدید  نازوس  هنیس  حورجم  رس  هتـسکش  شیناشیپ  هداتـسیا  نایاپ  یب  تاحارج  ناوارف و  ياهمخز  اب  نادیم  نایم  اهنت 

ترضحنآ تمدخ  هک  دهدیمن  هار  یسک  مه  ارم  دنکیمن و  هکئالم  زا  کیچیه  هب  ییانتعا  الصا  دشوجیم  هرز  ياه  هقلح  زا  نوخ  دشکیم 
رظن نم  يوسب  هکئالم  همه  هزین  زا  تبرغ  رس  اقآ  مدید  هاگان  مدوب  ناریح  ترـضحنآ  راک  رد  مدرکیم و  هراظن  رود  زا  هک  روطنامه  مسرب 
امش يرای  ات  میا  هدمآ  نج  رازهشش  یس و  اب  نم  هک  مدرک  ضرع  مدیناسر و  ترـضحنآ  تمدخ  ار  مدوخ  نم  ات  دنداد  هچوک  دندنکفا و 

تـسین مزـال  یلو  دـشاب  هاـگرد  لوبق  وت  تمدـخ  دنـشاب  یـضار  وت  زا  شلوسر  ادـخ و  يدیـشک  تمحز  رفعز  دومرف  ترـضح  مینکب  ار 
 . تسا رود  تورم  زا  نیا  دننیب و  یمن  ار  امـش  اهنآ  یلو  دینیب  یم  ار  اهنآ  امـش  دومرف  یهدیمن ؟  نذا  ارچ  مدرگ  تنابرق  متفگ  دیدرگرب . 

رگید الـصا  رفعز  دومرف  ترـضح  میدش  هتـشک  ادـخ  ياضر  هار  رد  میوش  هتـشک  رگا  میوشیم  مدآ  هیبش  همه  ام  امرفب  هزاجا  تفگ  رفعز 
ایند رد  ندنام  مساق  سابع و  ربکا و  یلع  ندش  هتـشک  زا  دـعب  رفعز  ینعی  مراد .  ار  راگدرورپ  تاقالم  يوزرآ  متـسین و  یناگدـنزب  لیام 

مهرم نم  نارادازع  کشا  هک  دینکب  نم  يارب  يرادازع  هیرگ و  نم  يرای  ترصن و  ياجب  دیدرگرب و  دوخ  ياجب  امش  دراد  يا  هدیاف  هچ 
مهارف ازع  بابـسا  میدـیچرب و  شیع  طاسب  میدیـسر  دوخ  لحمب  نوچ  متـشگرب  سویام  ماما  رما  هب  نم  دـیوگیم  رفعز  تسنم .  ياهمخز 

درک ناملسم  ار  ام  هک  يردپ  نآ  رـسپ  ردام  متفگ  یتشگرب  تحاران  روطنیا  هک  یتفر  اجک  ینکیم و  هچ  مرـسپ  تفگ  نمب  مردام  میدروآ 
دنزرف يا  تفگ  دینشب  نیا  نوچ  ردام  متشگرب ،  دوب  بجاو  ماما  رما  نوچ  دادن  نذا  منک  شیرای  متفر  تسنانچ  نینچ و  البرک  رد  شلاح 

وا يادـف  ار  مناج  هک  متـشاد  وزرآ  یلیخ  نم  ردام  تفگ  رفعز  میوگب ؟  هچ  ار  همطاف  شرداـم  باوج  نم  تماـیق  يادرف  منکیم  قاـع  ارت 
شباکر رد  وت  هک  دـهدب  نذا  دـیاش  منکیم  سامتلا  مریگیم و  ار  شنماد  میآیم و  وت  هارمه  هب  نم  ایب  تفگ  رداـم  دادـن ،  هزاـجا  یلو  منک 

رظن نوچ  میدینش  رکشل  زا  ریبکت  يادص  میدیسر  نوچ  میدش  ناور  البرک  فرطب  بقع  زا  نایرکـشل  اب  نم  شیپ و  زا  ردام  يوش ،  دیهش 
ات تساوخ  نذا  دیسر  داجس  ماما  تمدخ  مردام  تسا  دنلب  ینیسح  مرح  مایخ  زا  شتآ  دود و  هزین و  يالاب  نیـسح  اقآ  رـس  میدید  میدرک 

نانآ دینک  يرادهگن  اهبـش  نارتش  يالاب  رد  ار  ام  لافطا  دیـشاب  ام  هارمه  رفـس  نیا  رد  دومرف  دادن و  نذا  ترـضح  دنک  گنج  نانمـشد  اب 
 . درک صخرم  ار  اهنآ  ترضح  ات  دندوب  ءارسا  اب  ماش  رهش  ات  دندرک  لوبق 

مالسلا هیلع  نیسح  رب  ملاع  تادوجوم  مامت  نیمز و  اهنامسآ و  لها  هیرگ  مکی :  تسیب و  سلجم 

همدقم

ار اهنآ  لها  نیمز و  اهنامـسآ و  هیرگ  سلجم  نیا  رد  کنیا  میدرک و  نایب  الـصفم  ار  رویط  نج و  هکئالم و  هیرگ  حرـش  لـبق  سلجم  رد 
امف دومرفیم :  توالت  ار  هکراـبم  هیآ  نیا  هفوک  هبحر  رد  هک  دـنکیم  تیاور  ع )   ) نینم ؤملاریما  زا  هراـیزلا  لـماک  رد  درک :  میهاوخ  لـقن 

لتقیـس و اذه  نءا  اما  دومرف :  دش  دراو  دجـسم  ياهرد  زا  يرد  زا  ع )   ) نیـسح هاگان  نیرظنم .  اوناک  ام  ضرالا و  ءامـسلا و  مهیلع  تکب 
نوعرف موق  نایطبق و  تکاله  هرابرد  نیرظنم  اوناک  اـم  ضرـالا و  ءامـسلا و  مهیلع  تکب  اـمف  هفیرـش  هیآ  ضرـالا .  ءامـسلا و  هیلع  یکبی 

هیآ نیا  موهفم  زا  دومنن  ناشیا  گرم  رب  ییانتعا  درکن و  هیرگ  ناـشیا  رب  نیمز  نامـسآ و  هکنیا  هب  دـیامنیم  ریقحت  ارناـشیا  توف  هک  تسا 
نبا زا  هک  دنکیم  لقن  نایبلا  عمجم  رد  دوش .  نایرگ  وا  گرم  رب  نیمز  نامسآ و  دشاب  تسرپادخ  نم و  ؤم  یسک  رگا  هک  دوشیم  هدافتـسا 
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نیمز و رد  وا  تدابع  لحم  دوریم و  ایند  زا  نم  ؤم  نوچ  یلب  تفگ  دنکیم  هیرگ  یسک  توف  رب  نیمز  نامسآ و  ایآ  هک  دندرک  لقن  سابع 
دنکیم تیاور  ص )   ) لوسر ترضح  زا  کلام  نب  سنا  دننکیم .  هیرگ  وا  رب  دشاب  وا  لمع  ندرب  الاب  لحم  هک  نامسآ  رد  وا  لمع  دعصم 
دشابن نم  ؤم  هدنب  چیه  ینعی  هیلع .  ایکب  تام  اذاف  هقزر  هنم  لزنی  باب  لمع و  هنم  دعصی  باب  هلو  الا  نم  ؤم  نم  ام  دومرف :  شترـضح  هک 

رد ود  نیا  دریمب  هدنب  نیا  نوچ  ددرگیم و  لزان  شیارب  وا  يزور  يرگید  دورب و  الاب  شلمع  نآ  زا  یکی  دـشاب  رد  ود  وا  يارب  هکنآ  رگم 
بئاصملا ضایر  باتک  رد  رابخالا  ۀصالخ  بحاص  يزیربت  يدهم  دیس  موحرم  دنیرگب .  وا  رب  دننام و  مورحم  قزر  لوزن  لمع  جورع  زا 

لهچ نیمز  نامـسآ و  دوریم  ایند  زا  يربمغیپ  نوچ  هتفگ  ضرالا  ءامـسلا و  مهیلع  تکب  امف  هفیرـش  هیآ  ریـسفت  رد  ساـبع  نبا  هک  دـیوگ 
نیمز نامـسآ و  ع )   ) نیـسح ماما  تداهـش  رد  اما  زور  لهچ  لماع  ملاع  توف  رد  هام و  لهچ  ماـما  تلحر  رد  دـننکیم و  هیرگ  وا  رب  لاـس 

لبق دش و  رهاظ  اروشاع  زور  رد  ینامسآ  هرمح  دیراب و  نوخ  نامسآ  زا  ترضحنآ  لتق  زور  هکنآ  بلطمنیا  لیلد  دننکیم و  هیرگ  هشیمه 
یلاما و رد  دوب .  نوخ  نآ  ریز  رد  هکنآ  رگم  دـندادن  تکرح  شیاج  زا  ار  یگنـس  چـیه  ع )   ) نیـسح لـتق  زور  رد  دوبن و  دوهـشم  نآ  زا 

نادیهش دیـس  دوشیم و  دیهـش  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  نادب  هلبج  يا  تفگ :  هلبج  هب  هک  دننکیم  لقن  رامت  مثیم  زا  عیارـشلا  للع 
رب رظن  تقو  ره  هلبج  يا  تشاد .  دنهاوخ  ماقم  يرترب و  ادهـش  ریاس  رب  دـنوشیم  دیهـش  البرک  رد  هک  وا  باحـصا  نینچمه  دوب و  دـهاوخ 

مدمآ نوریب  دوخ  هرجح  زا  يزور  تفگ  هلبج  دوشیم  هتـشک  ع )   ) یلع نب  نیـسح  هکنادب  يدـید  خرـس  نوخ  نوچ  ارنآ  يدرک و  باتفآ 
زورما نیسح  هک  مسق  ادخب  متفگ  مدرک و  هیرگ  مدید  یلومعمریغ  ار  وا  گنر  مدرک  رظن  دیشروخ  رب  نوچ  مدید  زمرق  راوید  رب  ار  باتفآ 

 ( ع  ) نیسح رب  اهنیمز  هناگتفه و  ياهنامسآ  هک  دومرف  ع )   ) اضر ترضح  هک  دنکیم  لقن  بیبش  نب  نایر  زا  نویع  یلاما و  رد  دش .  هتشک 
مدـمآ ناورم  کلملادـبع  دزن  ماش  یتقو  تفگ  هک  دـنکیم  لقن  يرهز  باهـش  نب  دـمحم  زا  دـقع  باـتک  رد  یـسلدنا  یبطرق  دنتـسیرگ . 

هچ سدقملا  تیب  رد  دش  هتـشک  یلع  نب  نیـسح  هکیزور  هک  دینادیم  امـش  ایآ  هک  درک  لاوئـس  نانآ  زا  کلملادبع  دـندوب ،  اجنآ  یعمج 
یلع نب  نیسح  تداهش  زور  رد  هک  ما  هدینش  هفیلخ  يا  متفگ  درک  لاوئس  نم  زا  دیـسر  نمب  تبون  ات  دندادن  باوج  نیرـضاح  دش ،  عقاو 
لقن زا  سپ  قعاوص  رد  رجح  نبا  دنتفای .  يا  هزات  نوخ  نآ  ریز  رد  هکنآ  رگم  دشن  هتـشادرب  نیمز  زا  یگنـس  چیه  سدقملا  تیب  رد  (ع ) 

دیاـبن یـسک  هب  وت  منادـب و  نم  ـالعف  دـننادیمن  ار  عوضومنیا  مدرم  هک  تفگ  نمب  تساوخ و  ارم  کلملادـبع  هک  دـیوگیم  يرهز  راـتفگ 
 . میوگب یسکب  ار  عوضومنیا  مدرکن  تءارج  دوب  هدنز  کلملادبع  ات  دیوگیم  يرهز  ییوگب 

اروشاع زور  رد  تخرد  گنس و  زا  نوخ  ندش  يراج 

رب ار  مان  نیا  تلع  نیاب  دنیوگ و  هطقن  دهـشم  ارنآ  هک  تسا  یلحم  لصوم  یخـسرف و  کی  رد  هک  دـنکیم  لقن  هداهـشلا  ضایر  باتک  رد 
هک دندادیم  ربخ  دوخ  دورو  زا  شیپ  دندیسریم  هک  یلزنم  دلب و  رهب  دندربیم  ماش  ءارسا  اب  ار  نادیهـش  ياهرـس  نوچ  هک  دنا  هداهن  لحمنآ 
ربخ دوهعم  تداعب  دیـسر  هک  لصوم  هب  یلو  دـشیم  ارجا  ار  همانرب  نیا  دیـسریم  هک  لزنم  ره  رد  دـنیایب  لابقتـسا  اب  دـندنب و  نیذآ  ار  رهش 

درک و تروشم  اهنآ  اـب  رما  نیا  رد  هدرک و  عمج  ار  نادرمریپ  ـالقع و  زا  یعمج  مکاـح  دـندنب  نیذآ  ار  رهـش  هک  دـنداد  لـصوم  مکاـحب 
بصن اه  هزین  رب  ار  اهرس  ییاریذپ  لحم  رد  دننک .  ییاریذپ  اهنآ  زا  رهش  یخسرف  کی  رد  دنهدن و  هار  رهـشب  ار  اهنآ  هک  دش  رارق  هرخالاب 

رانک رد  هدز  هزین  رس  رب  ار  ءادفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  نیسحلا  هللادبع  یبا  ترضح  رونم  رهطم  رس  یگرزب  گنـس  کی  ياپ  رد  دندوب  هدرک 
زا اروشاع  زور  هلاس  ره  دیدم  ياهتدم  ات  خیرات  نآ  زا  دیکچ و  گنـس  نآ  رب  رهطم  رـس  زا  ینوخ  نآ  رانک  رد  دـندز  نیمز  رب  گنـس  نآ 

عمج لحم  نآ  رد  نایعیـش  زا  دایز  یتعامج  اروشاع  زور  رد  لاـس  ره  هداـهن و  اـنب  يدجـسم  اـجنآ  رد  دـشوجیم و  هزاـت  نوخ  گنـس  نآ 
مود دشن .  رهاظ  نآ  زا  يرثا  رگید  دـندرب و  اجنآ  زا  ار  گنـس  نآ  ناورم  کلملادـبع  نامز  رد  ات  دـنیامنیم  یلـصفم  يرادازع  دـنوشیم و 

نیرصاعم زا  یضعب  زا  نازحالا  ضایر  رد  دلاو  زا  هدومن  لقن  سدقلا  ضایر  باتک  مود  دلج  رد  نیدلاردص  ازریم  اقآ  عبتتم  لضاف  بانج 
نیسحلادجسم نآ  مان  هک  مدید  يدجسم  اهغاب  نآ  نایم  رد  داتفا  ةامح  رهـشب  مروبع  هکم  رفـس  رد  هک  هدرک  لقن  لتقم  بتک  رد  هک  دوخ 
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یگنس مدید  مدز  بقع  ار  هدرپ  نوچ  دوب  هتخیوآ  راویدب  هدرپ  نآ  دندوب  هدیشک  يا  هدرپ  دجـسم  نآ  زا  يا  هشوگ  رد  مدش  نآ  دراو  دوب 
نم دشابیم .  دوجوم  گنس  نآ  رد  مه  يا  هدیکشخ  نوخ  تسا و  شقن  گنس  نآ  رد  نایرـش  هدیرب و  يولگ  عضوم  رثا  هتخیوآ و  راویدب 

یگنس نیا  دنتفگ  دشاب  دجسم  نایم  رد  دیابن  تسا  سجن  هک  نوخ  دراد و  نوخ  ارچ  تسیچ و  گنـس  نیا  هک  مدیـسرپ  دجـسم  مادخ  زا 
هدیرب رس  دندش  دراو  رهش  نیاب  نوچ  دندربیم  ناریسا  اب  ار  نادیهـش  ياهرـس  دنترفیم و  قشمد  هب  هفوک  زا  دایز  نبا  رکـشل  نوچ  هک  تسا 

اهلاس نم  تفگ  رگید  مادخ  زا  یکی  ینیبیم  هکنانچ  هدنام  گنـس  نیا  رب  هدیرب  رثا  تقو  نآ  زا  دنداهن و  گنـس  نیا  يور  ار  ع )   ) نیـسح
ره رد  مینیب و  یمن  ار  یسک  مونشیم و  نآرق  تئارق  يادص  دجسم  ترامع  نایم  زا  هک  دتفایم  قافتا  یلیخ  مشابیم  دجـسم  نیا  مداخ  تسا 

دجـسم مدرم  غارچ  نودـب  هک  دوشیم  رهاظ  گنـس  نیا  زا  يرون  درذـگیم  فصن  زا  هک  بش  دوشیم  ع )   ) نیـسح ياروشاع  بش  هک  لاس 
نآ زا  اروشاع  بش  رخآ  رد  دـننکیم و  يرادازع  هیرگ و  گنـس  نیا  فارطا  رد  دـنوشیم و  عمج  اجنیا  مدرم  زا  يا  هدـع  دـنوشیم و  هدـید 
نم زا  لبق  هکیمداخ  نآ  تفگ  مداخ  نآ  دـعب  تسنوخ  نامه  حـشرت  رثا  زا  ینیبیم  هک  هدیکـشخ  نوخ  نیا  هک  دـیآیم  نوریب  نوخ  گـنس 

لقان ما .  هدید  اروشاع  ياهبش  رد  تیفیک  نیمه  هب  ار  گنـس  نیا  مدرکیم و  تمدخ  دجـسم  نیرد  اهلاس  مهنم  تفگیم  دوب  دجـسم  نیرد 
رد موس  دنتفگ .  نم  يارب  ار  مداخ  راتفگ  لثم  مدیسرپ  گنس  دجسم و  نیا  زا  رهـش  رد  سک  ره  زا  مدمآ  نوریب  دجـسم  زا  نوچ  دیوگیم 
زا اروشاع  زور  لاس  ره  هدش و  هدیشارت  گنـس  زا  هک  تسا  يریـش  یهوک  مور  ياهرهـش  زا  یکی  رد  هک  دسیونیم  سدقلا  ضایرلا  باتک 

دنروخیم و بآ  نآ  زا  یلاوح  نآ  مدرم  ددرگیم و  عطق  بآ  نآ  ددرگ  بش  نوچ  بش  ات  دوشیم  يراج  بآ  همشچ  ود  ریش  نآ  ياهمشچ 
زا يدلب  رد  هک  دنکیم  لقن  هداهـشلا  ضایر  باتک  رد  و  دنیامنیم .  تنعل  ترـضحنآ  نالتاق  رب  دـننکیم و  ع )   ) نیـسح هنـشت  بل  زا  يدای 
نآ رود  دـلب  نآ  لها  ددرگ و  بش  ات  دوشیم  يراج  نوخ  وا  مشچ  ود  زا  اروشاع  ياهزور  رد  هک  دـنا  هتخاس  يریـش  گنـس  زا  مور  دـالب 

یتخرد مور  دالب  رد  هک  تسا  هدش  عیاش  ام  نامز  رد  هک  دنکیم  لقن  هداهشلا  ضایرلا  باتک  رد  مراهچ  دننکیم .  يرادازع  هدش  عمج  ریش 
باتفآ بورغ  ات  دکچیم  نوخ  تارطق  نآ  ياهگرب  زا  هدش  ریزارـس  تخردنآ  ياه  هخاش  زا  یکی  رهظ  کیدزن  اروشاع  زور  رد  هک  تسا 
قیالخ زا  يریثک  عمج  لاـس  ره  ددرگیم و  تیفیک  نیمهب  تخرد  نآ  زا  يرگید  هخاـش  هدـنیآ  لاـس  دوشیم و  کـشخ  هخاـش  نآ  دـعب  و 
دندوب هدرک  هدهاشم  ناشدوخ  دندوب و  هتفر  نیمزرس  نآ  هب  هک  راجت  زا  عمج  ار  تخرد  نیا  هصق  دیوگیم  دعب  دنوریم  تخردنآ  ترایزب 
تـسا يرانچ  تخرد  نیوزق  دابآرز  رد  هک  دنکیم  لقن  هداهـشلارارسا  رد  يدـنبرد  موحرم  دیـسر .  رتاوت  دـحب  هک  دـندرک  لقن  نم  يارب 
یحاون فارطا و  زا  مدرم  دزیریم و  نوخ  تخردـنآ  زا  يا  هخاش  زا  دـیآیم و  رب  تخرد  نآ  زا  يا  هلان  اروشاع  رهظ  هلاس  همه  هک  لاسنهک 

نیا هیـضق  هک  دـنکیم  لـقن  يدـنواهن  ربکا  یلع  خیـش  جاـح  موحرم  دـنراد .  لاغتـشا  يراز  هیرگ و  يرادازع و  هب  هدـمآ و  ناـکم  نآ  رد 
ار تخرد  نآ  مدوخ  نم  دـندومرفیم  مدینـش  دوب  یناهبهب  دـیحو  موحرم  ياه  هداون  زا  هک  ییحی  اقآ  بانج  لـیلج  ملاـع  زا  نم  ار  تخرد 
اقآ موحرم  رـسپ  يدهمدیـس  ياقآ  لیلج  ملاع  یتقو  هک  دـنکیم  لقن  یقارع  مالـسلاراد  رد  مجنپ  متفر .  نآ  ترایزب  اروشاـع  زور  مدـید و 

رفعجالم جاح  يرگید  لوصف و  بحاص  نب  دـمحم  خیـش  یکی  هک  ار  اـملع  زا  رفن  ود  دـش  ضیرم  ـالبرک  رد  ضاـیر  بحاـص  یلعدـیس 
يارب هتـشادرب  ترـضحنآ  ربق  كاخ  زا  يردـق  هک  داتـسرف  ینیـسح  سدـقم  بادرـس  رد  دـندوب  البرک  ءاملع  لوحف  زا  ره  هک  يدابآرتسا 

هتشادرب نآ  بادآ  اب  تبرت  زا  يردق  هدش  بادرس  دراو  دندیـشوپ  مارحا  سابل  هدرک  لسغ  لیلج  ملاع  ود  نآ  دنروایب  موحرمنآ  ءاشفتـسا 
هب اروشاع  ياهزور  زا  یکی  رد  اقافتا  تفگ  تشذگ  شردام  نفک  نایم  رد  هتفرگ  البرک  نیمرتحم  زا  یکی  ار  كاخنآ  زا  يردق  دـندروآ 

رظن زاب  مهدزای  زور  تسا  هدومن  هبانوخ  ار  نفک  هدش و  نوخ  كاخنآ  مدـید  مدرک  زاب  ار  نفک  دراد  یتبوطر  مدـید  مدرک  رظن  نفک  نآ 
 . تسین نآ  رد  یتبوطر  رثا  ادبا  هدمآرد و  لوا  تلاحب  مدرک 

مالسلا هیلع  نیسح  رب  تادوجوم  هیرگ  ینعم 

دندش نایرگ  ع )   ) نیسح رب  نآ  لها  نامـسآ و  نیمز و  هکئالم و  هک  تشگ  مولعم  دش  رکذ  نونک  ات  هک  یتایاکح  تایاور و  تایآ و  زا 
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دوعوملا مویلا  اذـه  یف  دولوملا  قحب  کلئـسا  ینا  مهللءا  دـیامرفیم :  نابعـش  موس  ياعد  رد  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  تجح  ترـضح  هکلب 
ایادخ ینعی :  ةرسالا .  دیس  ةربعلا و  لیتق  اهبتبال  ءاطی  امل  اهیلع و  نم  ضرالا و  اهیف و  نم  ءامسلا و  هتکب  هتدالو  هلالهتـسلا و  لتق  هتداهـشب 

اهنآ رد  هک  ره  نامـسآ و  نیمز و  دـیازب  ار  وا  شردام  هکنآ  زا  لـبق  هدیـسر  وا  تداهـش  هدـعو  هک  زورما  دولوم  قحب  وت  زا  منکیم  لا  ؤس 
همه سپ  تسا .  هیرگ  هدش  هتـشک  ترـضحنآ  هچ  دنا  هتـشاذگن  ایند  هصرعب  مدق  زونه  هکیئاهنآ  یتح  دندرک  هیرگ  ترـضحنآ  رب  دشابیم 

رب مسق  هچ  هب  هک  دـیمهف  دـیاب  لاـح  دـنا  هدـش  ناـیرگ  ترـضحنآ  رب  مینیبـن  هچ  مینیبـب و  مشچب  اـم  هک  ار  ییاـهنآ  هچ  ملاـع  تادوـجوم 
دیاب یکدوک  نابز  سپ  داتف  تراک  رـس و  كدوک  اب  هکنوچ  مهلوقع .  ردـق  یلع  سانلا  ملک  راـتفگب :  رظن  دـنا .  هدرک  هیرگ  ترـضحنآ 
يربخ رد  دشابیم .  یلک  یناعم  رد  ظافلا  لامعتـسا  باب  زا  ابلاغ  تسا و  نیبطاخم  ماهفا  لوقع و  هزادناب  مدرم  اب  ادخ  ءایلوا  هملاکم  داشگ 

تالیوات رثکا  دـنیامن و  لمح  ینعم  کی  رب  دنونـشب و  ار  یظفل  هک  شابم  یناسک  زا  دومرف :  يوار  هب  هک  هدـش  دراو  ع )   ) قداص ماـما  زا 
ملـسم دیاقع  زا  یکی  هک  نازیم  طارـص و  ظفل  دشابیم  یلک  ینعم  رد  ظفل  لامعتـسا  هدـعاق  نیا  رب  ینبم  تسا  دراو  هیماما  ثیداحا  رد  هک 

یب صخـش  یلو  هدـش  لامعتـسا  دـشاب  لاـمعا  شجنـس  تشهب و  هب  منهج  زا  ندومن  روبع  نتـشذگ و  هک  دوخ  یلک  ینعم  رد  تسا  هعیش 
دـشکیم وزارت  اب  ار  لامعا  هک  دنا  هدش  لئاق  يا  هدع  اذل  دشاب  وزارت  هک  تسنآ  يوغل  يونعم  نامه  نازیم  زا  دارم  هک  دنکیم  نامگ  عالطا 

ای دوب و  دهاوخ  وحن  هچ  هب  ندیـشک  هقیرط  تسیچ و  لمع  همان  تسا و  رادقم  هچ  وزارت  نیا  ردـق  هک  دـنا  هداتفا  رکفب  صاخـشا  نیا  ارهق 
دوب دـهاوخ  وحن  هچ  هب  تسیچ و  زا  لـپ  نیا  ناـمتخاس  هک  دـنوریم  رکفب  ارهق  تسا  منهج  يور  یلپ  هک  دـنا  هتفرگ  لـپ  ینعمب  ار  طارص 

طارـصب و داقتعا  ام  زا  مه  سدـقم  عراش  اذـل  دوشیمن  دروخرب  تالاکـشا  نیا  هب  دوش  لمح  یلک  ینعم  کی  رب  ظفل  لوا  زا  رگا  نیارباـنب 
يزیچ ثیداـحا  نآرق و  رد  روـما  نیا  تاـیئزج  یگنوـگچ و  زا  هک  تسا  نـیمه  يارب  ارنآ و  یگنوـگچ  تـقیقح و  هـن  هتـساوخ  ار  نازیم 

نیا تسندوب و  كانمغ  نزح و  هودـنا و  راهظا  زا  ترابع  هک  دراد  ماع  ینعم  کـی  نتـسیرگ  میئوگیم  همدـقم  نیا  رکذ  زا  سپ  میباـییمن . 
دنریگب ار  وا  هچب  اب  دننزب  ار  وا  یتقو  هچنانچ  تسا  دنلب  يادصب  ناویح  رد  و  ههبج ،  ضابقناب  مشچ و  زا  کشا  نتخیر  هب  ناسنا  رد  ینعم 

نتخیر کشا  هن  تسا  هودنا  نزح و  طقف  هکئالم  رد  دنکیم و  دنلب  ار  دوخ  يادص  ارهق  هک  هدش  ادیپ  وا  يارب  یفسءات  رـسحت و  لاح  کی 
هک یهلا  ءامـسا  رد  ینعم  الثم  ای  و  تسنآ .  ندش  کشخ  ندش و  درز  گرب و  یگدرمژپ  هب  تاتابن  رد  دنتـسین و  مسج  ياراد  نانآ  نوچ 

نیا شینعم  تسادخ  ءامسا  زا  یکی  هک  میحر  مسا  الثم  دنراذگیم  مان  ام  رب  هک  تسا  ییامسا  زا  ریغ  دوشیم  قالطا  يراب  ترضح  تاذ  رب 
تسا هزنم  ناتسدریز  هب  ام  ندرک  محر  لثم  دهد  تسد  وا  هب  یمحرت  تلاح  ینامسج  ياوق  ندوب  اب  يربونص  بلق  تقر  رثا  رد  هک  تسین 

هک ماعنا  زا  دشاب  زاجم  تسا  تمحر  هک  ببـس  ینعی  دشاب  ببـسم  رب  ببـس  لیبق  زا  تمحر  تفـصب  ادـخ  فصو  سپ  راتفگ  نیزا  ادـخ 
 . تسا هدش  دراو  دایز  رابخا  نآرق و  رد  تازاجم  لیبق  زا  تسا و  بابسا 

تیبلا لها  مکیلع  روجلا  ملظلا و  ساسءا  تسسا  ۀما  هللا  نعلف  مود :  تسیب و  سلجم 

همجرت

 . دومن سیسات  تیبلها  امش  رب  ار  روج  ملظ و  ساسا  هک  ار  یتعامج  نآ  دنادرگ  رود  شتمحر  زا  ادخ  سپ 

حرش

دیامرفیم نآرق  رد  تسا .  تمحر  راوج  زا  دیعیت  برق و  ماقم  زا  يرود  ینعمب  ادخ  زا  نعل  تسندرک و  رود  ندنار و  ینعمب  تغل  رد  نعل 
يارب زا  هدرک و  رود  دوخ  برق  ماقم  تمحر و  زا  ار  نیرفاک  یلاعتقح  ینعی :  ( 64 بازحا ،   . ) اریعس مهل  دعءا  نیرفاکلا و  نعل  هللا  نءا  : 
عضو ینعمب  تغل  رد  ملظ  نداهن .  داینب  هیاپ و  ینعمب  ساسا  هدمآ .  تعامج  هورگ و  ینعمب  ۀما  تسا .  هدومن  ایهم  ار  ینازوس  شتآ  نانآ 
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عنم ینعمب  یهاگ  ائیـش و  هنم  ملظی  ملو  نوچ  هدمآ ،  صقن  ینعمب  یهاگ  تسا و  هار  زا  لدع  رد  یهاگ  تسا و  هل  عضو  ام  ریغ  رد  یش ء 
شدوخ عضوم  ریغ  رد  يزیچ  عضو  هک  تسا  لوا  ینعمب  ترایز  ترابع  نیرد  نعل  کعنم  ام  يا  لـعفت  نءا  کـملظ  اـم  هچناـنچ :  هدـمآ 

لودع ینعمب  روج  دنداد .  رارق  نآ  یعیبط  يارجم  ریغ  رد  دندرک و  بصغ  دوب  دمحم  لآ  قح  هک  یتفالخ  قح  مالـسا  لوا  رد  هچ  دـشاب 
ربمغیپ كراـبم  دوجو  دـالوا  تیبلها  زا  دارم  دـنتفگ  یـضعب  تیبلها  تسا .  لوا  لوق  دارم  اـجنیا  رد  هدـمآ و  زین  يدـعت  ینعمب  قیرط و  زا 

نکل تسا  مارح  اهنآ  رب  ةوکز  هک  دنتسه  یناسک  تیبلها  دنتفگ  یـضعب  ترـضحنآ و  ءابرقا  نینچمه  مالـسلااهیلع و  همطاف  لسن  زا  تسا 
لها سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللادـیری  امنا  هیآ :  رد  هدرک  رکذ  نآرق  رد  ادـخ  هک  دنتـسه  یتیبلها  نامه  تیبلها  نیا  هک  تسنیا  بلطم  قح 
نیا املـسم  و  قرغ .  اـهنع  فلخت  نم  یجن و  اـهبکر  نم  حون  ۀنیفـس  لـثمک  یتیبلا  لـها  لـثم  دومرف :  ربمغیپ  و  اریهطت .  مکرهطی  تیبلا و 

ام تسا و  نیمه  مه  حون  هنیفس  ثیدح  زا  دارم  دشابیم و  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  نیموصعم و  همئا  دیامرفیم  نآرق  رد  ادخ  هک  یتیبلها 
 . درک میهاوخ  نایب  لصف  هس  رد  ار  سلجم  نیا  هب  عجار  بلاطم 

دنمادک دندرک  ملظ  سیسءات  هک  یتما  لوا :  لصف 

دنمادک دندرک  ملظ  سیسءات  هک  یتما 

دوخ تیـصو  نتـشون  زا  ندش  عنام  یکی  دوب :  ملظ  ود  دش  تمایق  زور  ات  ملاع  لها  همه  رب  هکلب  ربمغیپ  تیبلها  رب  هک  یملظ  نیرت  تخس 
 ( ص  ) ربمغیپ تیـصو  هب  عجار  اما  ندرب .  ار  دمحم  لآ  قح  هفیقـس و  رد  ندش  عمج  عوضوم  رگید  دوخ و  رمع  تعاس  نیرخآ  نآ  رد  ار 

دیوگ لحن  للمب و  موسوم  دوخ  فورعم  باتک  رد  تسا  هماع  ءاملع  ناـگرزب  زا  هک  يرمق  یفوتم 548  یناتسرهش  میرکلادبع  نب  دمحم 
دومن لقن  سابع  نب  هللادبع  زا  دوخ  دانسا  هب  يراخب  لیعامسا  نب  دمحم  هک  تسنامه  دش  عقاو  مالسا  رد  هک  یگرزب  فالتخا  عازن و  لوا 

 . يدعب اولـضت  اباتک ال  مکل  بتکءا  ساطرق  تاودـب و  ینوتیءا  دومرف :  تفای و  تدـش  ص )   ) هللا لوسر  لاح  توملا  ضرم  رد  نوچ  هک 
ار ام  ادخ  باتک  هدرک  هبلغ  وا  رب  درد  تفگ  رمع  دیوشن  هارمگ  نم  زا  دعب  هک  مسیونب  یباتک  امش  يارب  ات  دیروایب  يذغاک  تاود و  ینعی 

دزن زا  دیزیخرب  دومرف  ترضح  دش  دایز  ترضحنآ  رتسب  فارطا  رد  وگتفگ  عازن و  نوچ  تسین .  ترضحنآ  هتشونب  یجایتحا  تسا و  سب 
ادـخ لوسر  هتـشون  عنام  هک  دـش  لزان  ام  رب  یتقونآ  رد  الب  تبیـصم و  نیرتـالاب  تفگ  ساـبع  نبا  تسین .  راوازـس  نم  دزن  هک  دـیورب  نم 
نیا ینعی  رجهیل  لجرلا  نءا  تفگ :  هک . . .  دنا  هدرک  لقن  یضعب  تسا و  ینس  هعیش و  نیب  تایملسم  زا  ملق  تاود و  عوضوم  نیا  دندش . 

یـضاق لیبق  زا  تنـس  لها  رکفتم  فصنم و  ءاملع  هچنانچ  هدـش  هتفگ  ترـضحنآب  هک  تسا  یتناها  نیرتـالاب  نیا  دـیوگیم و  نایذـه  درم 
هک ره  مالک  نیا  هدنیوگ  هک  دنا  هتشون  ملسم  حیحص  حرش  رد  يدون  يراخب و  حیحص  حرش  رد  ینامرک  افـش و  باتک  رد  یعفاش  ضایع 

تسا تباث  بهاذم  بابرا  دزن  هکنآ  هچ  هدوب  زجاع  ترضحنآ  هبترم  ماقمب و  لماک  تفرعم  زا  هتـشادن و  ادخ  لوسر  هب  نامیا  الـصا  هدوب 
اهنآ رماوا  دیاب  امتح  ضرم  لاح  رد  ای  تحـص  لاح  رد  هاوخ  دنراد  ملاع  بیغ  هب  لاصتا  قلخ  تیاده  داشرا و  ماقم  رد  ماظع  ءایبنا  زا  هک 

 . مهمالک یهتنا  دشابیم .  ترـضحنآ  ماقمب  تفرعم  مدع  رب  لیلد  نایذه  هملک  نایب  هصاخ  ترـضحنآ  اب  تفلاخم  سپ  دوش  هدرک  تعاطا 
يا هفیقـس  دـمآیمن و  دوجوب  موـحرم  نیب  رد  فـالتخا  همهنیا  ترـضحنآ  توـم  زا  سپ  دـسیونب  ار  بلطم  ربـمغیپ  دـیتشاذگیم  رگا  اـعقاو 
زور اـت  ملاـع  لـها  همه  رب  هکلب  ترـضحنآ  تیبلها  دـمحم و  لآ  رب  هک  یملظ  نیمود  تفریمن .  نیب  زا  دـمحم  لآ  قح  دـشیمن و  تسرد 
نایب ار  هفیقس  حرش  يردق  هک  میروبجم  بلطمنیا  حیضوت  يارب  دوب  تیبلها  قح  ندرب  هدعاس و  هفیقس  رد  ندش  عمج  عوضوم  دش  تمایق 

 . مینک

جرزخ سوا و  هلیبق  ود  فالتخا 
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دروخ دز و  وگتفگ و  تفالخ  رما  رد  دـندش و  عمج  هفیقـس  رد  هک  ار  جرزخ  سوا و  مانب  گرزب  هلیبق  ود  میروبجم  هفیقـس  حرـش  زا  لـبق 
نآ مدرم  هدرک  بارخ  ار  اهنآ  تاغاب  دلب و  دش  مامت  دس  بآ  تسکش و  ار  نمی  برءام  دس  مرع  لیـس  هکنیامز  رد  میهد .  حرـش  دندرک 

فلخت اهنآ  زا  جرزخ  سوا و  مانب  ردارب  ود  دـندش و  دودـح  نآ  نکاـس  هدـمآ  زاـجح  هب  هعازخ  ماـنب  يا  هلیبق  هدـش و  هدـنکارپ  فارطاـب 
نامز رورم  هب  دندومنیم  یگدـنز  اجنآ  رد  يدامتم  ياهلاس  دـندنکفا ،  تماقا  لحر  تشاد  ییابیز  لدـتعم و  ياوه  هک  برثی  رد  هدـیزرو 

ینب هلیبق  ود  نیا  یگمه  هکنآ  اب  جرزخ .  هلیبق  سوا و  هلیبق  ینعی  دـنداد  لیکـشت  ردارب  ود  نآ  مانب  هلیبق  ود  هدـش و  داـیز  ناـنآ  نادـنزرف 
ره زا  دنتـشاد و  دروخ  دز و  عازن و  رگیدـکی  اب  هتـسویپ  دوب  هدـش  عقاو  نانآ  نیب  هک  یلتق  هطـساوب  کلذـعم  دـندوب  مه  ناشیوخ  مامعا و 

هرونم هنیدم  رد  ص )   ) مرکا لوسر  تثعب  لوا  رد  دندومنیم .  مادـقا  رگید  هورگ  ندومن  لوذـحم  دوخ و  عفن  هب  هدومن و  هدافتـسا  یتصرف 
ود نیا  نیب  یتخـس  گنج  لاسنیا  رد  دـشاب  تثعب  مهد  لاس  هک  لیفلا  ماع  لاس 50  ات  دوب  رارقرب  تخـس  هلیبق  ود  نیا  نیب  لادج  گنج و 

ناوا نامه  رد  دش .  لدب  در و  اهنآ  نیب  يا  همانحلـص  گنج  همتاخ  زا  دعب  دمآ و  بلاغ  جرزخ  رب  سوا  هلیبق  ماجنارـس  تفرگ و  رد  هلیبق 
تلذ و لـمحت  دنتـسناوت  یمن  دنتـشاد  اهیـسوا  رب  قوفت  هشیمه  هک  اـهیجرزخ  دـندومنیم  راـتفر  راوردارب  دـندوب و  هدرک  حلـص  مه  اـب  هک 
زا دـندوب  جرزخ  هلیبق  فارـشا  زا  رفن  ود  هک  سیق  دـبع  نب  ناوکز  هرارز و  نب  دعـسا  دـنیامنب .  اهیـسوا  لباقم  رد  ار  تیبولغم  تراـقح و 

هبتع لزنم  رد  دندش  دراو  هکم  هب  یتقو  دنیامن .  بوکرس  ار  اهنآ  دننک و  هلمح  سوا  هلیبق  رب  دننک و  داحتا  شیرق  اب  ات  هتفر  هکم  هب  برثی 
تفگ هبتع  میزاس .  فرطرب  ار  دوخ  تسکـش  گنن  ات  میوش  دهع  مه  دـنگوس و  مه  امـش  اب  میا  هدـمآ  دـنتفگ  دـندومن و  دورو  هعیبر  نب 
دعسا میزادرپب .  يرگید  راکب  میناوتیمن  هک  میا  هدش  يدماشیپ  راتفرگ  دوخ  هکنآ  هچ  میهد  ماجنا  ار  لمع  نیا  میناوتیمن  لاحلا  هنافـسءاتم 

دب ار  ام  نایادخ  دتسرپیم و  هدیدان  يادخ  هک  هدومن  مایق  ام  نایم  رد  يدرم  تفگ  هبتع  تسا  هتخاس  لوغشم  ار  امـش  يدماشیپ  هچ  دیـسرپ 
نیا هک  دنتفگ  تسا .  هداد  هجوت  دوخ  يادخب  هدومن و  هار  دب  ار  ام  ناناوج  دنادیم و  هدیدان  يادخ  هداتـسرف  لوسر و  ار  دوخ  دـیوگیم و 

بلطملادبع نب  هللادبع  رـسپ  ص )   ) دمحم شمان  دشابیم  ام  نیرتهب  زا  هکلب  تسا  ام  دوخ  زا  تفگ  هبتع  هدمآ و  اجک  زا  تسیک و  صخش 
هرـصاحم رد  ار  اهنآ  ام  دنا و  هتفر  بلاطیبا  بعـش  رد  مشاه  ینب  ياهنادـناخ  مامتاب  ام  داحتا  راشف و  رثا  رد  تسیدـنچ  هک  تسا  مشاه  نب 

دعـسا و دـنکیم .  توعد  دوخ  نیدـب  ار  مدرم  دـیآیم و  نوریب  بعـش  زا  هرمع  جـح و  مسوم  رد  هبترم  ود  یلاس  طـقف  میا  هداد  رارق  تخس 
ترـضحنآ رادـید  قوشب  اذـلف  دـش  دـهاوخ  رهاظ  هکم  زا  يربمغیپ  يدوزب  هک  دـندوب  هدینـش  هنیدـم  نکاس  دوهی  ياـملع  زا  نوچ  ناوکز 

توعد زیچ  هچ  هب  ار  ام  دندرک  ضرع  دنتسشن و  ترضحنآ  لباقم  رد  دندومن و  تاقالم  لیعامسا  رجح  رد  ار  ترضحنآ  هتفر و  دجـسمب 
دیهدب نم  تلاسر  توبن و  لاعتم و  دنوادخ  تینادحو  هب  تداهش  هک  مینکیم  توعد  ار  امـش  دومرف  ترـضح  تسیچ ؟  وت  مارم  ینکیم و 

دینکن و یناشیرپ  رقف و  میب  زا  ار  دوخ  نادنزرف  دینک و  یکین  ردام  ردپ و  اب  دیرواین و  گرزب  يادخب  كرش  دینکن و  یتسرپ  تب  هکنیا  و 
دیئامن و راتفر  قلخ  اب  تقادص  تلادع و  اب  دینکن  یشورف  مک  دیروخن و  ار  نامیتی  لام  دیئامنن و  یشک  مدآ  کچوک و  گرزب و  ناهانگ 

هلا نا ال  دهشا  دنتفگ :  تفرگ و  ندیبات  ناشلد  رد  نامیا  رون  دندینش و  ار  تاملک  نیا  ناوکز  دعـسا و  نوچ  دیئامن .  دهع  هدعوب و  يافو 
هلیبق و لها  هب  ات  دـیتسرفب  ام  اب  ار  رفنکی  امـش  میتسه  جرزخ  هلیبق  زا  برثی و  لها  زا  ام  دـندرک  ضرع  هاـگنآ  هللا .  لوسر  کـنا  هللا و  ـالا 

ماکحا نآرق و  زا  يرایـسب  دوب و  ناسللا  قیلط  یناوج  هک  ار  ریمع  نب  بعـصم  ص )   ) مرکا لوسر  دـهدب  میلعت  نآرق  تاحفـص  نآ  مدرم 
رد اهزور  دـشیم  ییاریذـپ  بعـصم  زا  دعـسا  لزنم  رد  هنیدـم  رد  دومن .  هناور  ناـشیا  اـب  تسنادـیم  دوب  هدـش  لزاـن  زورنآ  اـت  هک  ار  یهلا 
مه ناوکز  دعـس و  دـندشیم ،  ناملـسم  رفن  ود  یکی  يا  هلیبق  ره  زا  دومنیم و  مالـسا  نید  دـعاوق  هب  توعد  ار  مدرم  جرزخ  هلیبق  سلاـجم 

ریـضح نب  دیـسا  ذاعم و  نب  دعـس  دعـسا ،  يولاخ  هکینامز  ات  دندومنیم  لقن  راصنا  يارب  ار  ترـضحنآ  هدـیمح  فاصوا  دـندرکیم  کمک 
دارفا رد  مالسا  مک  مک  دندش و  ناملسم  هلیبق  ود  نیا  فرشا  هرخالاب  ات  دندرب  دوخ  لزنمب  ار  بعصم  دندیدرگ و  فرـشم  مالـسا  فرـشب 

تـسایر يارب  ار  وا  هلیبق  ود  ره  دوب و  سوا  هلیبق  ناگرزب  زا  هک  یبا  نب  هللادـبع  دـش .  هدوزفا  نیملـسم  دادـعت  زوربزور  هدرک  ذوفن  هنیدـم 
وا دوخ  هکنآ  ولو  دـش  لزلزتم  مالـسا  هطـساوب  دوخبدوخ  وا  تاما  تنطلـس و  رما  دوش  هنیدـم  ریما  هک  تشاد  لایخ  دـندوب  هدرک  باـختنا 
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ییاج ات  درکیم  ششوک  یعس و  مالـسا  نید  ساسا  بیرخت  رد  هتـسویپ  اذلف  دوب  یـضاران  دماشیپ  نیزا  نطاب  رد  یلو  دش  ناملـسم  ارهاظ 
رد ادحتم  اهنآ  جرزخ  سوا و  هلیبق  مامت  ندش  ناملـسم  هنیدمب و  ص )   ) مرکا لوسر  ندمآ  زا  سپ  دـش .  فورعم  نیقفانملا  سیئر  هب  هک 

انطاب دوب  سوا  هلیبق  سیئر  گرزب و  نیقفانم و  سیئر  هک  یبا  نبا  هللادـبع  یلو  دـندوب .  لـمع  هداـمآ  یعاـس و  ترـضحنآ  يرازگتمدـخ 
اذلف دوش  هنیدم  ناطلس  مکاح و  شدوخ  دنک و  يرادرب  هجیتن  دوخ  عفنب  هک  دوب  یتصرف  ددصرد  دوب و  فلاخم  ربمغیپ  تالیکـشت  مامتاب 

تـسدب دوخ  دصقم  فدهب و  ندیـسر  يارب  ار  تصرف  نیرتهب  دومرف  تلحر  ایند  زا  یمارگ  ربمغیپ  هک  يرجه  لاس 11  رفص  هام  رخآ  رد 
سوا و هلیبق  ود  ره  ناگرزب  اذـلف  دـنک  يرادرب  هجیتن  دوخ  عفن  هب  تصرف  نیزا  هک  تفرگ  میمـصت  تفاـی  دوجوم  ار  یـضتقم  نوچ  دروآ 

اجنآ رد  یگمه  دمآیم  شیپ  یمهم  رما  هاگ  ره  هک  دوب  راصنا  صوصخم  يا  هدیشوپ  رـس  هک  دروآ  عمج  هدعاس  ینب  هفیقـس  رد  ار  جرزخ 
رما ندومن  بحاصت  يارب  يراب  دـندادیمن  هار  اـجنآ  رد  ار  یـسک  ناـشدوخ  زا  ریغ  دـندومنیم و  روش  مهم  عوضومنآ  رد  دـندشیم و  عمج 

تباقر يدامتم  ياهلاس  جرزخ  سوا و  هلیبق  ود  نیب  نوچ  دـندومن و  عامتجا  ص )   ) مرکا لوسر  ینیـشناج  تفالخ و  هن  تسایر  تراما و 
دنیامن يرادرب  هرهب  دوخ  هلیبق  عفنب  دنتـساوخیم  هلیبق  ود  زا  کی  ره  دـش  ینالوط  وگتفگ  تراما  تسایر و  يوگ  ندوبر  يارب  دوب  دوجوم 

هچ تشاد  جرزخ  هلیبق  هب  هجوت  تسایر  تراما و  اهیزورما  لوقب  لفحمنآ  رد  دـننادیم  ملـسم  دوخ  يارب  ار  تراما  هلیبق  ود  زا  کـی  ره  و 
نینچ نوچ  سوا  هلیبق  و  تشاد .  راصنا  نایم  رد  ییوکین  رایـسب  تهاج  و  تواخـس ،  دوجاب و  گرزب و  یتیـصخش  هداـبع  نب  دعـس  هکنآ 

دنتشگیم یتصرف  بقع  دنورب  اهیجرزخ  تسایر  تراما و  مچرپ  ریز  هک  دندوبن  مه  لیام  دننیزگرب و  تراماب  هک  دنتشادن  يا  هتسیاش  درم 
دـش ربخاب  باطخلا  نب  رمع  هفیقـس  رد  راصنا  تروشم  تاعاس  نامه  رد  دـنیابرب .  اهیجرزخ  تسد  زا  ار  تسایر  تراـما و  مچرپ  نیا  هک 

رد هب  دنا  هتـشون  نارگید  لماک و  مود  دلج  هحفـص 222  رد  ریثا  نبا  لوا و  پاچ  خیرات  موس  دلج  هحفـص 208  رد  يربط  هک  هچنآ  ربانب 
رکبوبا يارب  دنوشن  ربخاب  مشاه  ینب  هباحص و  رابک  زا  نارگید  هکنآ  يارب  دشن  ترـضحنآ  لزنم  دراو  یلو  تفر  ص )   ) ادخ لوسر  هناخ 

هدـمآ شیپ  يا  هثداح  داد  ماغیپ  هبترم  ود  میایب  نوریب  مناوتیمن  مراد  یتایلوغـشم  داد  باوج  رکب  یبا  مراد  راک  دـیایب  نوریب  هک  داد  ماـغیپ 
رما هک  دـنا  هدـش  عمج  هفیقـس  رد  راصنا  ینادـیمن  رگم  تفگ  رمع  تسا  ربخ  هچ  تفگ  دـمآ  نوریب  رکب  یبا  تسمزال  اهنت  وت  روضح  هک 

لزنم رد  رـضاح  نیرجاهم  هکنآ  نودـب  سپ  میئامن .  هجیتن  ذـخا  میورب و  اجنآ  هب  تسمزال  دـنیامن  راذـگاو  هدابع  نب  دعـس  هب  ار  تراـما 
هک هکم  میدـق  نکروگ  حارج  دـیبعوبا  هار  نیب  رد  دـنتفر .  هفیقـس  هب  هنامرحم  يرفن  ود  دـنیامنب  ربخ  ار  مشاـه  ینب  و  ص )   ) مرکا لوسر 

خیرات ریس و  بابرا  عیمج  قافتا  هب  دندش .  هفیقـس  سلجم  دراو  يرفن  هس  دندرب و  دوخ  اب  دندومن و  تاقالم  دوب  نانآ  نارکفمه  زا  یکی 
هلیبق نیب  اهلاس  هک  میتفگ  البق  ام  دـش .  هتفگ  هک  یقیرطب  مهنآ  دوب  رـضاح  رفن  هس  نیمه  طقف  نیرجاهم  زا  هدـعاس  ینب  هفیقـس  رد  ربخ  و 

مه اهیسوا  دشاب  اهنآ  زا  ریما  دنتـساوخیم  اهیجرزخ  دندوب  عمج  هفیقـس  رد  هک  مه  یعقوم  نآ  رد  دوب ،  ینمـشد  توادع و  جرزخ  سوا و 
دوب و ضیرم  هک  ار  هدابع  نب  دعـس  ناشدوخ  فدـه  هب  ندیـسر  يارب  اهیجرزخ  یلو  دـشاب  ناـشدوخ  هلیبق  زا  ریما  هک  دنتـشاد  ار  رظن  نیا 

دوب یبا  نب  هللادبع  اهنآ  زا  یکی  هک  دندروآ  هفیقس  هب  ار  دوخ  هلیبق  ناگرزب  مه  سوا  دندومن  رـضاح  هفیقـس  رد  دوب  مه  يا  ههجو  ياراد 
هک دنتشادن  یقیال  درف  نوچ  اهیـسوا  هلیبق  هدش  هدابع  نب  دعـس  عفن  رب  مه  ینارنخـس  رتشیب  دندرک  ینارنخـس  دوخ  عفن  رب  هلیبق  ره  ناگرزب 
یپ رد  دنتـسیرگنیم و  فارطاب  هناریحتم  دنتفریمن  اهیجرزخ  رابریز  ادبا  دـندوب و  تحاران  رایـسب  مه  دـماشیپ  نیزا  دروخب و  تسایر  دردـب 

هاتوک ياهقطن  اب  سلجم  دراو  هدـیبعوبا  رکبوبا و  رمع و  هاگان  هک  دـننک  بولغم  ار  اهیجرزخ  دـنروآ و  تسدـب  هناـهب  هک  دـندوب  تصرف 
دندرک تقفاوم  نیرجاهم  داهنشیپ  اب  دمآ و  اهیسوا  تسدب  یتصرف  دندینادرگرب .  نیرجاهم  تمسب  هدومن و  ضوع  ار  راصنا  راتفگ  ریـسم 

ولج ار  وا  امـش  هتـشاد  مدـقم  ربمغیپ  هک  ار  یـسک  دـیوشیم  یـضار  هنوگچ  تفگ  رمع  ماگنه  نیا  رد  دـنیامن  هاتوک  ار  اهیجرزخ  تسد  ات 
درک و تعیب  رکبوبا  اب  تفر و  شیپ  ناوخب  زامن  نم  ياجب  ورب و  دومرف  رکبوبا  هب  ربمغیپ  دـنیوگیم  تنـس  لها  هکنیا  هب  هراـشا  دـیزادنین . 

دندرک تعیب  رکبوبا  اب  سوا  هلیبق  مدرم  هرخالاب  یلو  مینک  یمن  تعیب  یـسک  اب  یلع  زا  ریغب  اب  دـنتفگ  دـندید  ارنیا  راـصنا  زا  یـضعب  نوچ 
ناملـس دندرکن .  تعیب  رکبوبا  اب  مه  اهنآ  زا  رفنکی  دـنتفر و  لزنمب  هتـشادرب  ار  هدابع  نب  دعـس  دوخ  گرزب  دـنتفرن  رابریز  اهیجرزخ  یلو 
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رد نونکامه  مدرک  ضرع  ع )   ) یلع هب  نم  دیـسر  امب  هفیقـس  ربخ  هک  دوب  ص )   ) ربمغیپ ندب  نداد  لسغ  لوغـشم  ع )   ) یلع هک  دـیوگیم 
یلو هن  مدرک  ضرع  درک  تعیب  یـسک  هچ  لوا  يدش  هجوتم  دومرف  ترـضح  دندرک  تعیب  رکبوبا  اب  دندرک و  عامتجا  هدـعاس  ینب  هفیقس 

زا هدـمآ  ریزب  ربنم  زا  سپـس  درک ،  تعیب  وا  اب  دـیناسر و  رکبوبا  هب  ار  دوخ  هیرگ  تلاح  اـب  دوب  دوجـس  رثا  شیناـشیپ  هک  مدـید  اریدرمریپ 
هدش ینیب  شیپ  ياه  هشقن  دش  مامت  تفالخ  راک  دنک .  ار . . .  وا  ادخ  وا . . .  دومرف  هن  یتخانـش  ار  وا  دومرف  ترـضح  دش  جراخ  دجـسم 

مشاه و ینب  ناگرزب  اریز  دـننک  رـضاح  تعیب  يارب  ار  یلع  دـش  رارق  دـنداتفا  بلاطیبا  نب  یلع  رکفب  مک  مک  هداـبع  نب  دعـس  ریغ  زا  لـبق 
نیا رد  هک  دش  دوشب ،  دیابن  هچنآ  دنتشاد و  عانتما  تعیب  زا  دندوب و  گنهامه  وا  اب  رذابا  دادقم و  ناملس و  لیبق  زا  ربمغیپ  باحصا  نارس 

ار ملظ  هیاپ  هفیقس  رد  لوا  زور  رد  هک  اریناسک  نآ  دنک  ادخ . . .  مکیلع .  روجلا  ملظلا و  ساسءا  تسسا  ۀما  هللا  نعل  و  دیامرفیم :  ترایز 
الیلق و انمث  یتایاب  اورتشت  رفاک و ال  لوءا  اونوکت  و ال  دیامرفیم :  نآرق  رد  یلاعت  قح  دـندرک .  بضغ  ار  هداوناخ  امـش  قح  دـنداد و  رارق 

دیشورفن كدنا  ياهب  هب  ارم  تایآ  دیشابن و  نآرقب  رفاک  لوا  ینعی :  ( 41 هرقب ،   . ) قحلا ومتکت  لطابلاب و  قحلا  اوسبلت  نوقتاف و ال  يایءا 
ات دراذگ  ناینب  ار  يدـب  لمع  ای  ملظ و  هیاپ  لوا  هک  یـسک  دزاس .  ناهنپ  ار  تقیقح  ات  دـیناشوپم  لطاب  اب  ار  قح  دـیزیهرپب و  نم  رهق  زا  و 

لوئـسم ناگدـننکدب  لمع  ناگدـننک و  ملظ  همه  ردـقب  لوا  صخـش  نآ  دوش  هدرک  ملظ  وا  هب  ای  دـیامن و  لمع  نآب  سک  ره  تمایق  زور 
نآ زا  سک  ره  تمایق  ات  دراذـگب  انب  ایند  رد  ار  یبوخ  راک  هیاپ  ای  دـهد و  داـی  مدرم  هب  ار  یبوخ  لـمع  رگا  تسا  نینچمه  دوب و  دـهاوخ 

 . تشاد دهاوخ  تکرش  اهرجا  مامت  رد  ار  وا  ددرگ  دنم  هرهب 

 ( (ص دمحم لآ  دمحم و  رب  متس  هرابرد  عبانم  نآرق و  رظن  مود :  لصف 

 ( (ص دمحم لآ  دمحم و  رب  متس  هرابرد  عبانم  نآرق و  رظن 

نعل اهنآ  رب  دیاب  هک  مینک  یم  تباث  ادخ  تساوخب  کنیا  میدرک  نایب  دـنداهن  انب  مالـسا  رد  ار  ملظ  هیاپ  هکینانآ  لاح  حرـش  لبق  لصف  رد 
اباذع مهل  دعءا  ةرخالا و  ایندلا و  یف  هللا  مهنعل  هلوسر  هللا و  نذ  ؤی  نیذلءا  نا  دـیامرفیم :  هیآ 57 و 58  بازحا  هروس  رد  یلاعتقح  دومن . 

نایـصعب و ار  لوسر  ادـخ و  هکناـنآ  اـنیبم .  اـمثءا  اـناتهب و  اولمتحا  دـقف  اوبـستکا  اـم  ریغب  تاـنم  ؤملا  نینم و  ؤملا  نوذ  ؤی  نیذـلا  اـنیهم و 
تلذاب و یباذـع  ناـنآ  يارب  هدومرف و  رود  دوخ  تمحر  زا  هدرک و  نعل  ترخآ  اـیند و  رد  ار  اـهنآ  ادـخ  دـننکیم  رازآ  تیذا و  تفلاـخم 

هدش بکترم  ار  یگرزب  تمهت  هانگ و  هتـسناد  دـنرازایب  ار  هانگ  ریـصقت و  یب  نامیااب و  نانز  نادرم و  هکنانآ  تسا و  هتخاس  ایهم  يراوخ 
رحاس باذک و  رعاش و  لثم  دنتفگیم  ترضحنآ  هب  ازسان  قیالان و  نانخس  هچنانچ  تسیلوق  ای  تمسق  ود  رب  ادخ  لوسر  ندرک  تیذا  دنا . 
يراج ترـضحنآ  ياهاپ  زا  نوخ  هکیروطب  ندز  گنـس  ار  وا  ای  نتخیر  وا  رـس  رب  دنفـسوگ  هبمکـش  ای  نادند  نتـسکش  لثم  تسیلعف  ای  و 

هـس ره  سپ  ددرگ و  هدرزآ  ترـضحنآ  دوخ  هکیروط  هب  دننک  تیذا  ار  ترـضحنآ  تیبلها  هک  تسنیا  هب  لوسر  تیذا  یهاگ  تشگیم و 
ود نآ  زا  رتشیب  موس  مسق  رد  ترـضحنآ  یتحاران  یلو  هدیـسرن  یبیـسآ  ترـضحنآ  دوخب  موس  مسق  هچ  رگا  دنیوگ  لوسر  تیذا  ار  مسق 

 . تسمسق

تسا ص )   ) ربمغیپ تیذا  مالسلا  هیلع  یلع  تیذا 

هک دنکیم  تیاور  نیقداصلا  جهنم  نایبلا و  عمجم  ریـسفت  هعیـش  بتک  زا  هماع و  بتک  ریاس  لبنح و  نب  دمحا  دنـسم  يراخب و  حیحـص  رد 
هک ره  یلع  يا  دومرف  هتفرگ  دوخ  كراـبم  تسدـب  ار  دوخ  يوم  ادـخ  لوسر  دومرف  تفرگ  تسدـب  ار  دوخ  كراـبم  يوم  نینم  ؤملاریما 

هدافتـسا یبوخب  ثیدح  نیا  زا  سپ  هدیناسر .  ءاذیا  ادخب  دناسر  ءاذیا  نمب  هک  ره  هدیناسر و  اذیا  نمب  دناسر  ءاذـیا  وت  ياهوم  زا  ییومب 
تسا رتاوتم  ینس  هعیـش و  تیاور  رد  نیا  تسا و  ادخب  تیذا  لوسر  هب  تیذا  لوسرب و  تیذا  ع )   ) نینم ؤملاریما  الوم  هب  تیذا  هک  دوشیم 
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و هللا .  ضغبا  ینبـضغبا  کـضغبءا و  نم  یمحل و  نم  کـمحل  یمد و  نم  کـمد  یلع  اـی  دـحاو  روـن  نم  یلع  اـنا و  دوـمرف :  ربـمغیپ  هک 
دحاو سفن  یلع  ربمغیپ و  هلهاـبم  هیآ  قباـطم  نوچ  سپ  تسا  ربمغیپ  سفن  یلع  سفن  هک  ددرگیم  مولعم  هلهاـبم  هکراـبم  هیآ  زا  نینچمه 

هللا مهنعل  نآرق  حیرص  هیآ  قباطم  دنک  تیذا  ار  ادخ  هک  یـسک  تسادخ و  تیذا  ود  نآ  تیذا  تسیرگید و  تیذا  مادک  ره  تیذا  دندش 
 . دش دهاوخ  عقاو  ادخ  نعل  بجوتسم  ةرخالا  ایندلا و  یف 

تسا ربمغیپ  تیذا  س )   ) همطاف تیذا 

هک ره  هدرک و  تیذا  ار  ربمغیپ  دنک  تیذا  ار  مالسلااهیلع  همطاف  سک  ره  هک  دنا  هدرک  لقن  ینس  هعیش و  هدیسر و  ربمغیپ  زا  يدایز  رابخا 
ریم ةدوملا و  عیبانی  رد  نامیلس  خیش  دنـسم و  رد  دمحا  ماما  هک  تسا  یفورعم  ربخ  هلمجنم  تسا  هدرک  تیذا  ار  ادخ  دنک  تیذا  ار  ربمغیپ 

ینیع و رون  یه  ینم و  ۀعـضب  ۀمطاف  دومرف :  ص )   ) ربمغیپ هک  دنا  هدرک  لقن  قعاوص  رد  رجح  نبا  یبرقلا و  ةدوم  رد  ینادـمه  یلعدـیس 
 . اهاذآ ام  ینیدوی  ینبـضغا  دـقف  اهبـضغا  نم  هللا و  يذآ  دـقف  یناذءا  نم  یناذآ و  دـقف  اـهاذءا  نم  ینبح  نیب  یتلا  یحور  يدا و  ؤف  ةرمث 

هدومن و تیذا  ارم  دـنک  تیذا  ار  همطاـف  هکیـسک  نم  يولهپ  ود  نیب  تسیحور  نم و  مشچ  روـن  نم و  لد  هوـیم  تسنم و  نت  هراـپ  همطاـف 
ار وا  هک  یـسک  ارم  دنکیم  تیذا  هدروآرد  بضغب  ارم  دروآرد  بضغب  ار  همطاف  هکیـسک  هدومن و  تیذا  ار  ادخ  دیامن  تیذا  ارم  هکیـسک 
مشخ و لاح  رد  ع )   ) همطاف دنا :  هتـشون  دوخ  نیحیحیـص  رد  دنـشابیم  هماع  گرزب  ثدحم  ملاع و  ود  هک  ملـسم  يراخب و  دیامن .  تیذا 

ههنابـش دراذـگ و  زامن  وا  رب  ع )   ) یلع نینم  ؤملاریما  هاگنآ  تافو  ات  دزن  فرح  وا  اب  دـنام و  كانبـضغ  وا  رب  دومن و  كرت  ار  بضغ . . . 
هبیتق نب  ملـسم  هللادـبع  زین  و  دـناوخب .  زاـمن  یب  یب  هزاـنج  رب  دوش و  رـضاح  وا  هزاـنج  رب  هک  دادـن  هزاـجا  نذا و  ار  رکبوبا  دومن و  شنفد 
دهاش ار  هکئالم  ادـخ و  دومرف  هب . . .  يرامیب  رتسب  رد  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  هک  دـنکیم  لقن  ۀسایـسلا  هماـمالا و  هحفص 14  رد  يرونید 

 . درک مهاوـخ  ار  امـش  تیاکـش  منک  تاـقالم  ار  ربـمغیپ  رگا  دـیرواین  مهارف  ارم  تیاـضر  دـیروآ و  طخـسب  ارم  رفن  ود  امـش  هک  مریگیم 
منادیمن دیرازایب .  تامم  رد  هچ  تایح و  رد  هچ  ار  لوسر  زگره  دـیابن  هللا  لوسر  اوذ  ؤت  نا  مکل  ناک  ام  و  دـیامرفیم :  نآرق  رد  دـنوادخ 

تفگ یعفاش  املع  ملعا  زورکی ،  هک  دنکیم  لقن  تاضور  رد  دننکیم ؟  هنوگچ  ار  ناشدوخ  رابخا  تایآ و  نیا  نیب  تعامج  تنـس و  لها 
ص  ) لوسر ترضح  زا  يراخب  حیحص  رد  هکنآ  یکی  تسا  دایز  دومرف  ییاهب  خیش  دراد ،  دوخ  تیناقح  تهجب  یعطاق  تجح  هعیـش  ایآ 

نامه قرو  راهچ  زا  دعب  و  ینبـضغا ،  دـقف  اهبـضغا  نم  یناذا و  ذـقف  اهاذا  نم  ینم  ۀعـضب  ۀـمطاف  دومرف :  ترـضحنآ  هک  هدرک  تیاور  ( 
هطـساوب دوب  كانبـضغ  رب . . .  هکیتروص  رد  تفر  ایند  زا  همطاف  ینعی  امهیلع  ۀبـضاغ  یه  ایندـلا و  نم  تجرخ  اهنا  دـنکیم  تیاور  باتک 

دیاب مدوخ  نم  دـنک  لقن  ار  ثیدـح  ود  نیا  يراخب  دوشیمن  تسغورد و  فرح  نیا  تفگ  ینـس  ملاـع  نآ  دـندرک  بضغ  وا  زا  هک  یقح 
نیب مدید و  ار  حیحص  نم  تفگ  ییاهب  خیش  هب  ینـس  ملاع  نآ  دش  حبـص  نوچ  مهدیم  باوج  امـشب  ادرف  منک و  یگدیـسر  ار  باتک  نیا 

تمدخ دیوگ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  تسا .  ام  اب  قح  دنیوگیم  هعیش  هنوگچ  دراد  هلـصاف  قرو  جنپ  زا  هدایز  ثیدحودنیا 
یلفط درک و  هلمح  ربمغیپ  رتخد  بنیز  جدوهب  هک  دوسا  نب  رایمه  هک  هدیسر  امب  حیحـص  رابخا  رد  هک  متفگ  بیقن  رفعجوبا  مدوخ  داتـسا 
تاـیح ربـمغیپ  رگا  درک  طقـس  ار  همطاـف  لـفط  هکیـسک  سپ  تخاـس  ردـه  ار  وا  نوخ ،  ربـمغیپ  درک  طقـس  سرت  زا  تشاد  محر  رد  هک 

نیا نالطب  نکم و  ثیدـح  نم  زا  تفگ  یلو  درک  قیدـصت  ار  دـیدحلا  یبا  نبا  لوق  بیقن  رفعجوبا  درکیم  يا  هلماعم  هچ  وا  اـب  تشادـیم 
دوب و هدیجنر  زا . . .  تفر و  ایند  زا  همطاف  هک  تسا  نشور  ام  رب  بلطمنیا  دیوگیم  دیدحلا  یبا  نبا  دوخ  رادـم .  بوسنم  نمب  مه  ار  ربخ 
ام ریغب  تانم  ؤملا  نینم و  ؤملا  نوذ  ؤی  نیذلاو  دیامرفیم :  دعب  هیآ  رد  اهنیا  زا  هتشذگ  دنراذگن .  زامن  شا  هزانج  رب  اهنآ  هک  درک  تیـصو 

تاولص هک  مسق  نامه  هکنادب  دندرک .  تیذا  ار  نانآ  همهنیا  هک  نینم  ؤم  زج  ربمغیپ  تیب  لها  ایآ  انیبم  امثا  اناتهب و  اولمتحا  دقف  اوبـستکا 
هکنآ تلعب  دوب  دهاوخ  ام  يارب  باوث  ناشیا و  رب  باذع  يدایز  مه  ناشیا  نانمـشد  رب  ندرک  نعل  دوشیم  دـمحم  لآ  ماقم  نتفرالاب  ثعاب 

یلع و هب  تفالخ  دنتـشاذگن  دنداهن و  انب  ملظ  هیاپ  مالـسا  ردـص  رد  هک  تسنآ  يارب  دوشیم  راگزور  مدرم  رب  متـس  روج و  ملظ و  هچ  ره 
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رب نعل  دوشن و  لح  ام  يارب  مینک و  هعجارم  لکـشم  لئاسم  زا  يا  هلئـسم  رد  تقو  ره  ام  هک  هدـش  لقن  ءاملع  یـضعب  زا  دـسرب .  شدـالوا 
ام يارب  یلکـشم  ماما  ندوب  اب  دشیمن و  بیاغ  ام  زا  نامز  ماما  دـندوب  هتـشاذگ  اهنآ  رگا  هچ  مینادـیم  مزال  دوخ  رب  ار  دـمحم  لآ  نیبصاغ 

بقع هک  دـندومرف  راوگرزب  نآ  هک  هدومن  تیاور  ع )   ) رقاب ترـضح  زا  رباج  زا  دوخ  هینامغی  راونا  باتک  رد  ناشیا  زین  و  دـنامیمن .  یقاب 
يرایـسب قلخ  اهنآ  رد  تسا و  هار  لاس  لهچ  رگید  باتفآ  ات  باتفآ  صرق  ره  نیب  اـم  تسا  رگید  باـتفآ  همـشچ  لـهچ  امـش  باـتفآ  نیا 

اب مادـک  ره  هلـصاف  هک  تسا  رگید  هام  صرق  لهچ  امـش  هاـم  صرق  نیا  بقع  رد  هن و  اـی  هدومرف  قلخ  ار  یمدآ  ادـخ  دـننادیمن  هک  تسا 
هکنانچمه هدـش  ماهلا  اهنآ  هب  یلو  هدرک  قلخ  اریمدآ  ادـخ  دـننادیمن  هک  دنـشابیم  يرایـسب  قلخ  اهنآ  نایم  رد  تسا و  زور  لـهچ  يرگید 

یهاتوک هاگ  ره  هک  هدومن  اهنآ  رب  لکوم  ار  يا  هکئالم  دنوادخ  دننک و  نعل  تاقوا  همه  رد  ار  یمود  یلوا و  هک  هدـش  ماهلا  لسع  روبنزب 
هدوـمن تیاور  ع )   ) يرکـسع نسح  ماـما  ترـضح  زا  يریازج  دیـس  زین  و  دـننک .  باذـع  ار  ناـنآ  دـنیامن  اـهنآ  تنعل  رد  هحماـسم  رد  و 
تـسدب امـش  ندرک  يرای  زا  نم  هللا  لوسر  نبای  درک  ضرع  راوگرزب  نآ  تمدـخ  يدرم  هک  تسا  هدومن  ع )   ) قداص ماما  زا  ترـضحنآ 

اب هک  مرادن  تردـق  توق و  رگید  میامن و  امـش  ترـصن  نآ  هب  هک  مرادـن  لام  هکنآ  یکی  دراد  لامتحا  ود  ترابع  نیا  متـسه  زجاع  دوخ 
نم لاح  سپ  اهنآ  زا  نتسچ  يرازیب  امش و  نانمشد  رب  ندومن  نعل  رگم  میتسین  کلام  ار  يزیچ  دنکیم  ضرع  منک ،  گنج  امش  نانمـشد 

رد هک  ره  دندومرف  راوگرزب  نآ  هک  ادـخ  لوسر  زا  شناردـپ  زا  داد  ربخ  ارم  مردـپ  دومرف  باوج  رد  ع )   ) قداص ترـضح  تسا  هنوگچ 
هکئالم زا  دناسریم  هکئالم  عیمجب  ار  وا  يادص  دنوادخ  دنک  تنعل  ام  نانمـشد  رب  شزامن  رد  سپ  دـشاب  فیعـض  تیبلها  ام  ندومن  يرای 

هدنب نیا  رب  ایادخ  راب  دنیوگیم  دنتسرفیم و  انث  وا  رب  دنیامنیم و  تدعاسم  یهارمه و  وا  اب  نعل  رد  اهنآ  شرع و  ات  نامسآ  نیمز و  نینکاس 
لآ دمحم و  ءادعا  رب  تنعل  زا  دوب  شرودقم  تشاد و  تعـسو  هک  ار  وت  ءایلوا  يدونـشخ  رد  هکنآ  هچ  تسرف  تمحر  تاولـص و  تدوخ 

 . مداد رارق  دوخ  رابحا  زا  ار  وا  نم  هکئالم  يا  هک  دسریم  باطخ  تیدحا  ترضح  بناج  زا  سپ  تشاد  لوذبم  دمحم 

 . اهیف هللا  مکبتر  مکتعفد . . . . . . .  ۀما  هللا  نعل  و  موس :  تسیب و  سلجم 

همجرت

دندومن رود  هداد  تبث  اهنآ  رد  ار  امش  ادخ  هک  یتسایر  بتارم  زا  دندرک و  عفد  ناتدوخ  ماقم  زا  ار  امش  هک  ار  یهورگ  دنک  تنعل  يادخ 
.

حرش

ینعمب اجنیرد  یلو  دراد  ینعم  نداتـسیا  ناکم  ماقم  تسندرک  رود  ندـنار و  ینعمب  عفد  مکتعفد ،  دـش ،  هتفگ  لبق  سلجم  رد  نعل  ینعم 
رود ار  امـش  ماقم  نآ  زا  ینعی  تسندرکرود  هلازا  مکتلازا :  تسا .  هدومرف  تیانع  اـهنآ  هب  دـنوادخ  هک  تسا  دـمحم  لآ  تلزنم  ناـکم و 

وا دینادرگ  راوتـسا  تباث و  ابیترت  هبتر  داتـسیا  ياج  رب  دش و  تباث  ابوتر  بتر  دیوگ  برالا  یهتنم  رد  هللا :  مکبتر  یتلا  مکبتارم  دـندرک . 
بصغ ار  امـش  قح  دندینادرگ و  رود  ار  امـش  هدومن  راوتـسا  تباث و  امـش  يارب  ادخ  هک  ییاه  هبترم  نآ  زا  هک  دوشیم  نیا  ینعم  سپ  ار . 

تعاجـش و لامک و  ملع و  دننام  دریگب  دناوتیمن  یـسک  ار  دـمحم  لآ  یعقاو  ماقم  هچ  دـشاب  يرهاظ  تسایر  تفالخ و  نامه  هک  دـندرک 
تفالخ سپ  دندرب  دندرک و  بصغ  اهنآ  نانمشد  دوب  هدومرف  ضیوفت  اهنآ  هب  ایند  رد  ادخ  هک  یتسایر  تسین  ینتفرگ  زیچ  نانآ  تازجعم 

ءاملع هچنانچ  یناسفن  تسیلامک  یهلا و  تسا  یبصنم  نآ  هچ  دسرب  نادب  نیفلاخم  تسد  هک  تسنآ  زا  رتالاب  تسین و  بصغ  لباق  یعقاو 
یلع دش و  هدنامرد  رمع  هدوب  دروم  داتفه  دنتفگ  یـضعب  هک  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هک  دنا  هدرک  لقن  هیماما  املع  تعامج و  تنـس و  لها 

رد یعفاـش  یجنگ  هیقف  هلمج  زا  مدوـب .  هدـش  كـاله  نم  دوـبن  یلع  رگا  وا  رمع  کـلهل  یلع  ـالول  تفگ :  رمع  داد و  تاـجن  ار  وا  (ع ) 
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رد مدرک  حبـص  تفگ  يدرک  حبـص  هنوگچ  تفگ  هفیذـح  هب  رمع  يزور  هک  دـنکیم  لقن  بلاـطیبا  نب  یلع  بقاـنم  یف  بلاـطلا  تیاـفک 
ار و قولخم  ریغ  میاـمنیم  ظـفح  ما و  هدـیدن  ارنآ  هک  مهدـیم  تیداهـش  يزیچ  هب  مرادـیم و  تسود  ار  هنتف  مراد و  هارکا  قـح  زا  هکیتلاـح 
دیدرگ و كانبضغ  تاملک  نیا  زا  رمع  تسین  نامسآ  رد  ادخ  يارب  هک  تسا  يزیچ  نیمز  رد  نم  يارب  متـسرفیم و  تاولـص  وضو  نودب 

تهج هچ  زا  دومرف  دومن و  هظحالم  رمع  تروص  رد  ار  بضغ  راثآ  دیـسر  ع )   ) نینم ؤملاریما  نیب  نامه  رد  دـنک و  تیذا  ار  وا  تساوخ 
وا زا  هک  قح  زا  دارم  تسا .  هتفگ  حیحـص  هفیذـح  ار  ماـمت  تسین  یمهم  بلطم  دوـمرف :  ترـضح  درک ،  لـقن  ار  هیـضق  رمع  یکانبـضغ 

ینعی ما  هدـیدن  هک  يزیچب  مهدـیم  تداهـش  هتفگ  کنیا  تسا و  دالوا  لام و  درادـیم و  تسود  هک  هنتف  زا  دارم  تسگرم و  دراد  تهارک 
مینکیم ظفح  هتفگ  هکنیا  تسا و  هدیدن  ار  مادکچیه  هک  طارص  خزود و  تشهب و  تمایق و  گرم و  ادخ و  تینادحو  هب  مهدیم  تداهش 

زیاـج هک  ادـخ  لوسر  رب  تاولـص  ینعی  متـسرفیم  تاولـص  وضو  نودـب  هتفگ  هکنیا  تسین و  قولخم  هک  تسنآرق  شدارم  ار  قوـلخمریغ 
يا هجوز  نم  يارب  ینعی  تسین  نامسآ  رد  ادخ  يارب  هک  تسا  يزیچ  نیمز  رد  نم  يارب  هتفگ  هکنیا  نداتـسرف و  تاولـص  وضو  یب  تسا 

ار تفالخ  یعقاو  ماقم  سپ  تسین  نآ  حرش  ياج  هک  تسا  رایسب  دراوم  هنوگنیا  زا  تسا .  دالوا  هجوز و  زا  ياربم  یلاعت  يادخ  هک  تسا 
عمج هفیقس  رد  هنوگچ  هک  تشذگ  لبق  سلجم  رد  نآ  حرش  هک  دنتفرگ  دشاب  هماع  تسایر  هک  يرهاظ  ماقم  یلو  دریگب  دناوتیمن  یـسک 
نیا هب  دـندرک  رود  نآ  زا  ار  تیبلها  هک  دوب  يرهاـظ  تفـالخ  ماـقم  نیمه  اـهیف  هللا  مکبتر  یتلا  مکبتارم  نع  مکتلازاو  نیارباـنب  دـندش و 

 . دنوزن شدالوا  یلع و  دزن  كدف  لوپ  هطساوب  مدرم  هک  دنتفرگ  دوب  همطاف  دالوا  همطاف و  قح  هک  یکدف  دندرکن  افتکا  مهافت 

ار هشیاع  هیواعم  نتشک 

تعیب دـیزی  وا و  رب  زاجح  قارع و  یگمه  دریگب  تعیب  دـیزی  يارب  زا  هک  دـمآ  هکم  هب  هیواعم  نوچ  هک  دـسیونیم  ییاهب  لماک  خـیرات  رد 
تعیب دیزی  يارب  هک  يدمآ  الاح  یتشک و  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  مردارب  هک  درک  دیدهت  ار  وا  داتسرف و  ماغیپ  هیواعم  هب  هشیاع  دندوب  هدرک 

وت رب  قلخ  دـنز  عینـشت  هشیاع  رگا  تفگ  هیواعم  هب  صاعورمع  دوشب .  راـک  نیا  مراذـگیمن  نم  تسا و  یندـشن  راـک  نیا  هکنادـب  يریگب 
هـشیاع دزن  تبون  دنچ  رد  يرایـسب  يایادـه  اب  ار  لیحربث  هریرهوبا و  هیواعم ،  ییامنب .  باب  نیا  رد  يرکف  دـیاب  رتدوز  سپ  دـننک  جورخ 

لیم داتسرف  ماغیپ  يزور  هکنآ  ات  دهد  تموکح  ار  رکب  یبا  نب  نمحرلادبع  شردارب  دنک و  حلص  وا  اب  هک  داد  وا  هب  ییاه  هدعو  داتسرف و 
یـشرف درک و  رپ  کهآ  اب  دـنک و  یهاچ  هشیاع  ندـمآ  زا  لبق  هیواعم  دزاس .  فرـشم  ماـش  رد  دوخ  فرـشتب  ار  اـم  نینم  ؤملا  ما  هک  مراد 
هـشیاع مدـق  راثن  رانید  رازه  نیدـینچ  تفگ  دـناوخب و  ار  هشیاع  نتفخ  زامن  تقو  داـهن و  نآ  رـس  رب  یـسرک  درک و  نهپ  اـجنآ  هیاـمنارگ 

زازعا ار  وا  درک و  مارتحا  وا  زا  یلیخ  هیواعم  دوب  هدش  راوس  يرـصم  رخ  رب  دـمآ  دوب  يدـنه  يدرم  هک  دوخ  مالغ  اب  هشیاع  درک .  مهاوخ 
مالغ و هک  داد  روتسد  هیواعم  داتفا  کهآ  هاچ  رد  يروف  تسشن  یسرک  نآ  رب  نوچ  هشیاع  دنیـشنب  یـسرک  نآ  هب  هک  درک  هراشا  دومن و 

مدرم زا  یـضعب  اذـل  دـنمهفن  يزیچ  ناتـساد  نیا  زا  مدرم  ات  دـننک  رپ  هتخیر  نآ  يور  رب  كاخ  دـنزادنا و  هاـچنآ  رد  دنکـشب و  مه  ار  رخ 
وا هکرت  ترضح  دنتسنادیم  ار  بلطم  هیواعم  ناصاخ  زا  یعمج  و  ع )   ) نیـسح یلو  تفر  نمی  هب  دنتفگ  یـضعب  هنیدم و  هب  هشیاع  دنتفگ 

 . داتفا قافتا  يرجه  لاس 57  رد  نیا  دومن .  تمسق  شناثراو  نیب  ار 

تسا هدوبن  اجکی  ناشنفد  لحم  تامم و  ناربمغیپ 

حیحـص هدوب  لحم  کی  رد  ناـشنفد  تاـمم و  ناربمغیپ  هک  رکبوبا  راـتفگ  نیا  ناـمدوخ ،  بلطم  رـس  رب  میدرگرب  میداـتفا  رود  بلطم  زا 
نفد نورفع  رازتشک  رد  دالیپکم  هزاغم  رد  ار  میهاربا  دیوگیم  لصف 25  نیوکت  رفس  رد  تاروت  تسا  هدش  لقن  نآ  فالخ  رب  هکلب  تسین 

تـسا میهاربا  ترـضح  رمع  تدـم  هب  عجار  هک  یلـصف  رد  بولقلا  ةوـیح  رد  یـسلجم  هکیتروـص  رد  دـندرک  نفد  هکیتروـص  رد  دـندرک 
لوا تاروت  رد  زین  و  تفر .  ایند  زا  دوخ  هناخ  رد  ماش  رد  میهاربا  ترضح  هک  دنکیم  لقن  ع )   ) قداص ترضح  و  ع )   ) رقاب ماما  زا  یتیاور 
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دواد و دیوگیم  تراوت  رگید  ياج  رد  دـش و  نوفدـم  دواد  رهـش  رد  دـیباوخ و  شیوخ  ناردـپ  اب  نامیلـس  دـیوگیم  مهدزای  لصف  كولم 
نآرق رد  هکیتروص  رد  دوشیم .  میهاربا  ترضح  ربق  دزن  مه  نامیلس  ربق  سپ  هدوب  میهاربا  ترضح  هربقم  نامه  رد  ناشنفد  لحم  قاحـسا 

نوملعی اوناک  ول  نا  نجلا  تنیبت  رخ  املف  هتاسنم  لکات  ضرالا  ۀباد  الا  هتوم  یلع  مهلدام  توملا  هیلع  انیـضق  املف  دیوگیم :  نیا  فالخ  رب 
يرـصق يالاب  رد  نامیلـس  ترـضح  ندرم  هک  دوشیم  مولعم  هیآ  نیا  ریـسفت  هب  هعجارم  اب  ( 14 ابـس ،   . ) نیهملا باذـعلا  یف  اوثبل  ام  بیغلا 

ار وا  لیئارزع  دنک  اشامت  ار  رـصق  نیا  هک  دومن  دوخ  ياصع  رب  هیکت  تفر و  نآ  يالاب  هک  يا  هبترم  نیلوا  هتخاس و  ماش  رد  ارنآ  هک  هدوب 
دیوگیم لصف 50  نیوکت  باب  رد  تاروت  زین  و  تسا .  هدوب  وا  نفد  لحم  زا  ریغ  نامیلـس  توم  لحم  هیآ  نیا  قباطم  سپ  درک  حور  ضبق 

یتوبات رد  گرم  زا  سپ  ار  فسوی  دیوگیم  لصف  نیمه  رد  زین  درپس و  كاخب  درب و  ناعنک  هب  ار  وا  ندـب  فسوی  درم  رـصم  رد  بوقعی  : 
بوقعی و رارق  نیزا  دروآ .  ماش  هب  دوخ  هارمه  هب  ار  فسوی  ینعی  يو  ياهناوختـسا  یـسوم  دیوگیم :  لصف 13  جورخ  باب  رد  دنداهن و 

 . تسا هدوبن  ناشنفد  لحم  ناشگرم  ياج  هدیسر  نیموصعم  همئا  زا  هکیرابخا  تاروت و  حیرصب  دندوب و  ربمغیپ  نآرق  صن  هب  هک  فسوی 

ثرونال ثیدح  در  رب  مالسلااهیلع  همطاف  باوج 

همه نیا  سپ  دنتشادن  ثرا  ءایبنا  تسا و  حیحص  ثیدح  نیا  رگا  دومرف  هک  دوب  نیا  ثرونال  ثیدح  نآ  لباقم  رد  یب  یب  لئالد  هلمج  زا 
ایرکز ترـضح  هصق  رد  و  دواد .  زا  نامیلـس  درب  ثاریم  دواد  نامیلـس و  ثرو  دیامرفیم و  اجکی  تسیچ ؟  يارب  دیجم  نآرق  رد  ثرا  هیآ 

امرف اطع  نمب  هتـسیاش  ینیـشناج  حلاص و  دنزرف  دوخ  صاخ  فطل  زا  بوقعی  لآ  نم  ثری  ینثری و  ایلو  کندـل  نم  یل  بهف  دـیامرفیم : 
نیثراولا ریخ  تنا  ادرف و  ینرذـتال  بر  هبر  يدان  ذا  اـیرکز  و  دـیامرف :  اـیرکز  ياعدـب  عجار  دـشاب .  بوقعی  لآ  همه  نم و  ثراو  وا  هک 

هک امرف  اطع  يدنزرف  نمب  و  راذگن ،  اهنت  ارم  اهلاراب  يا  هک  درک  ادن  ار  ادخ  هکیماگنه  ایرکز  لاح  رآ  دای  ییحی .  هل  انبهو  هل و  انیجتـساف 
رد ایآ  هفاحقوبا  رـسپ  يا  دومرف  دعب  میدومرف .  اطع  واب  ار  ییحی  میدرک و  باجتـسم  ار  وا  ياعد  مه  ام  یتسه  ملاع  لها  ثراو  نیرتهب  وت 
زا ارم  هک  متسین  ربمغیپ  دنزرف  نم  ایآ  دیا  هتسب  ادخ  رب  یگرزب  ءارتفا  مربن  ثرا  مردپ  زا  نم  يربب و  ثرا  تردپ  زا  وت  هک  تسادخ  باتک 
هیآ هب  ار  امـش  دـنوادخ  ایآ  هدـیدرگ  جرد  نآرق  رد  هک  تسیچ  ءایبنالل  اصوصخ  سانلل و  امومع  تایآ  همهنیا  سپ  دـینکیم  مورحم  مقح 

ربارب رد  نوچ  دیرتاناد .  یلع  ممع  نبا  مردپ و  زا  نآرق  صاخ  ماعب و  امـش  ایآ  هدومن  جارخا  نآ  زا  ارم  مردپ  هک  هدینادرگ  صوصخم  يا 
هاوگ و رگا  امـش  العف  تفگ  ندومن . . .  تناها  يراک و  هطلغم  رگم  دنتـشادن  یباوج  دندنام و  تکاس  امامت  قح  تاشیامرف  لیالد و  نیا 
هک لوق  سپ  میراذـگمن  ثرا  دوخ  زا  ام  هک  هدومرف  ربمغیپ  رگا  مینادـیمن  ام  دـش  دـهاوخن  لوبق  امـش  لوق  الا  دـیروایب و  دـیراد  يدـهاش 
هک تسنیا  راد  بجعت  دـنداد  تداهـش  مالـسلا  مهیلع  نینـسح  یلع و  تخاس و  رـضاح  ار  نمیا  ما  ع )   ) همطاـف هچ ؟  ینعی  دـیبلط  دـهاش 

راتفگ يارب  دهاش  دیاب  دریگب  دهاوخیم  هک  دوب . . .  همطاف  فرـصت  رد  هک  كدف  تمـسق  نیا  يور  یعدـملا  یلع  ۀـنیبلءا  دومرف :  ربمغیپ 
عنم شدوخ  قح  زا  ار  همطاـف  ارچ  يا . . .  دومرف  دـمآ و  دجـسمب  ع )   ) نینم ؤملاریما  ترـضح  هک  تسا  ربخ  رد  همطاـف .  هن  درواـیب  دوخ 

وا هب  دناسرب  توبث  هب  ار  دوخ  قح  دـنک  دوهـش  هماقا  همطاف  رگا  تسا  نیملـسم  یئف  كدـف  تفگ  یتخاس . . .  طوبـضم  ار  كدـف  يدرک 
رگا دومرف  ترـضح  منکن  نینچ  زگره  تفگ  درک . . .  یهاوخ  تموکح  ادـخ  مکح  فالخب  ام  نایم  رد  ایآ  دومرف  ترـضح  داد  مهاوخ 

همطاف زا  ارچ  سپ  دومرف  مهاوخ  دهاش  وت  زا  تفگ  یهاوخیم  هک  زا  دوهـش  بلط  منکب  ارنآ  يوعد  نم  دشاب و  نیملـسم  تسد  رد  يزیچ 
یلع ای  تفگ  دادن . . .  یباوج  هدش  شوماخ  وا . . .  زا  دـعب  هچ  ربمغیپ و  تایح  رد  هچ  تسا  وا  فرـصت  رد  هکیزیچ  رد  یهاوخیم  دـهاش 

هللا دیری  امنا  هیآ  تفگ  هب . . .  دادن  ار  باوج . . .  ترضح  ینک  رظنفرص  كدف  زا  دیاب  الا  روایب و  يراد  دهاش  رگا  يوگم  نخس  نیدنچ 
وت زا  لاح  دومرف  دعب  تسامـش  قح  رد  هیآ  نیا  تفگ  ام  ریغ  ای  دش  لزان  ام  قح  رد  اریهطت  مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل 
دح هماقا  نانز  رگید  دننام  تفگ  ینک . . .  هچ  دزاس  مهتم  ینایـصع  هب  ار  وا  دهدب و  تداهـش  همطاف  قح  رد  يدوهـش  رگا  منکیم  لاوئس 

همطاف تراهط  هب  اریادخ  تداهش  هکنآ  تلعب  دومرف  ییوگ  ار  نیا  اجک  زا  تفگ  رکبوبا  يوش  ادخب . . .  تقونیا  رد  دومرف  ترـضح  منک 
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ار لوسر  ادخ و  مکح  هچ  تسا  هنوگنیا  زا  مه  كدـف  هصق  يا  هدرک  لوبق  ار  نارگید  تداهـش  يا و  هدرک  در  هللا . . .  دـیری  امنا  هیآ  رد 
هک دراد  هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  یهاوخیم .  دـهاش  همطاـف  زا  وت  یعدـملا و  یلع  هنیبـلا  دومرف  ادـخ  لوسر  يا  هدرک  در 
هک دنا  هداد  باوج  ار  وا  يدایز  هدـع  یلو  تسین  لوبق  رفنکی  دنـشاب و  رفن  ود  دـیاب  هتفگ  تداهـش  رد  تسا  هیلـضفا  ءاملع  زا  هک  یلعوبا 

 . . . هدرکن و لقن  ار  ثیدحنیا  رگید  یسک  دوب و  درفنم  ءایبنالا . . .  رشاعم  نحن  ثیدح  رد  هکنآ  لیلد  هب  تسا  یفاک  مه  رفنکی  تداهش 
زا یضعب  هباد و  تالآ و  هنوگچ . . .  هک  تسنیا  تسا  دراو  ءایبنالا  رـشاعم  نحن  ثیدح  رب  هک  يرگید  لاکـشا  تفگ :  باذک  ناوتیمن  ار 

زیاج مه  نیا  درک  اطع  همطاف  يارب  ار  ءایـشا  نآ  رگا  دوبن و  ثراو  املـسم  هک  یلع  هچ  تشاذـگاو  ع )   ) یلع هب  ربمغیپ  لاوما  زا  ار  ءایـشا 
دشاب كدف  هچ  دنکیم  عنم  ءایبنا  زا  ار  ثرا  اقلطم  ثیدح  نوچ  ءایبنالارشاعم  نحن  هک  دندرک  لقن  ربمغیپ  زا  هک  یثیدح  نآ  ببس  هب  دوبن 

هک ار  یبتارم  یگنوگچ  هک  اهیف  هللا  مکبتر  یتلا  مکبتارم  نع  مکتلازا  ینعم و  تشگ  مولعم  راـصتخا  روطب  اـجنیا  اـت  سپ  كدـف .  ریغ  اـی 
شیادیپ حرـش  کنیا  دندومن .  بصغ  دنتفرگ و  اهنآ  زا  دـشاب  كدـف  تفالخ و  هبترم  هک  دوب  هدرک  رارقرب  ص )   ) دـمحم لآ  يارب  ادـخ 

 . میهدیم ار  كدف 

كدف هدننکداجیا 

ار نامزلارخآ  ربمغیپ  تافـص  ترـضحنآ  زا  هک  ع )   ) یـسوم ترـضح  ناصاخ  زا  دوب  يدهاز  دباع و  درم  ع )   ) یـسیع ترـضح  نامز  رد 
ار دوخ  تضایر  تدابع و  دباع  درم  نآ  تفر  ایند  زا  یـسوم  ترـضح  نوچ  درکیم  دای  ار  ترـضحنآ  شداروا  اعد و  رد  هشیمه  هدـینش و 

امکحلا نئادـم  ارنآ  هک  رـصم  هنیدـم و  نایم  رد  یناـبایب  رد  تبقاـع  اـت  دومنیم  تداـبع  ار  يادـخ  تفریم و  اـهنابایب  رد  مئاد  دومن و  رتشیب 
تدابع و لوغشم  دنک و  یبآ  هاچ  هتخاس و  دوخ  يارب  يدوبعم  دش و  نکاس  دندرکیم  ارچ  اجنآ  رد  هنیدم  امکح  نارتش  هک  اریز  دنتفگیم 

دوب هدـناوخ  تاروت  تایآ  رد  دوب و  هدینـش  ع )   ) یـسوم زا  ار  بلاطیبا  نب  یلع  وا  یـصو  ربمغیپ و  فاصوا  نوچ  دـش و  تاروت  ندـناوخ 
شواک رثا  رد  هک  دش  ادیپ  یبآ  همـشچ  دباع  نآ  دـبعم  یکیدزن  رد  اقافتا  دوب  هدرک  ادـیپ  ع )   ) بلاطیبا نب  یلع  هب  تبـسن  یـصاخ  تبحم 

هون دالوا و  بحاص  اجنآ  رد  مه  دباع  دندش و  راگدنام  اجنآ  رد  دندرک و  ثادـحا  یغاب  دـش و  دایز  نآ  بآ  همـشچنآ  رد  دـباع  ندومن 
هتشون دوخ  يارب  یتیصو  دنزاسب و  دالوف  زا  يا  هچقودنص  تفگ  نانآ  هب  هدرک  عمج  ار  دوخ  نادالوا  دیـسر  وا  رمع  رخآ  نوچ  دش  هجیتن 

مانب يربمغیپ  هک  درذگیم  لاس  رازهکی  زا  شیب  گرم  زا  سپ  تفگ  دوخ  نادنزرف  هب  دز و  نآ  رب  يدیلک  یب  لفق  داهن و  قودنص  نآ  رد 
نامیا ربمغیپ  نآ  هب  یکی  نم  نادالوا  زا  دوب و  دهاوخ  ع )   ) یلع شمع  نبا  وا  یصو  هک  دوشیم  ادیپ  برع  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

هک مسق  نیا  هب  دوش  رهاـظ  ع )   ) یلع زا  يا  هزجعم  سلجم  نآ  رد  دـنک و  توعد  دوـخ  هناـخب  ار  شمع  نبا  ترـضحنآ  دروآ و  دـهاوخ 
امش زا  ار  قودنص  نیا  دعب  دور و  هاچب  هکنآ  نودب  دروآ  نوریب  ارنآ  ع )   ) یلع داتفا و  بآ  هاچ  رد  دهجب و  شتسد  زا  ربمغیپ  نآ  رتشگنا 

یصو زا  ار  هزجعم  نیا  امش  نوچ  دنک و  زاب  ار  قودنص  نیا  تشگنا  اب  هک  تسا  ع )   ) یلع كرابم  تشگنا  قودنص  نیا  دیلک  دنک  بلط 
مدرک وا  يادف  ار  اه  هیرق  نیا  نم  هک  دینک  يو  میلست  دیراد  فرصت  رد  هک  هیرق  تشه  نیا  دیروآ و  نامیا  وا  هب  یگمه  دینیبب  ربمغیپ  نآ 

كرابم دوجو  هکنآ  ات  دنتشاد  ار  يربمغیپ  نینچ  ندمآ  راظتنا  دباع  ياهدالوا  تشذگ و  اهلاس  تفر  ایند  زا  تفگ و  دباع  ار  تالمج  نیا 
هدید ترـضحنآ  زا  هزجعم  نیمه  درک و  توعد  دندوب  هدش  یگرزب  هلیبق  هک  مه  دباع  نیا  نادالوا  زا  یکی  دومرف  ترجه  هنیدـمب  ربمغیپ 

مسا و نیاب  يربمغیپ  هک  دوب  هتـشون  يربع  طخب  هک  دوب  قودنـص  نایم  رد  یحول  درک  زاب  ار  قودنـص  لـفق  ترـضح  تشگنا  نوچ  دـش 
هاچ رد  ربمغیپ  نآ  رتشگنا  درک و  دهاوخ  توعد  ار  وا  دروایم و  نامیا  واب  نم  نادالوا  زا  یکی  هک  دـش  دـنهاوخ  ادـیپ  مسا  نیاب  وا  یـصو 

كالما نیا  هک  دینک  راذگاو  ربمغیپ  یـصو  هب  ار  هیرق  تشه  نیا  دیروآ و  نامیا  ربمغیپ  نآب  دیاب  امـش  دروآ  نوریب  ارنآ  وا  یـصو  دـتفا و 
زا یکی  يارب  ص )   ) لوسر ترضح  هک  دنکیم  تیاور  ع )   ) قداص ترضح  زا  يدنوار  بطق  زا  راحب  رد  یـسلجم  موحرم  تسا .  وا  قح 
هک دندومرفیم  لیم  ماعط  هتسشن  باحـصا  اب  ترـضح  دندمآ  دورف  لزانم  زا  یکی  رد  تعجارم  ماگنه  رد  دنتفر و  نوریب  هنیدم  زا  تاوزغ 
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دندش و هناور  لیئربج  اب  هدش  راوس  شترضح  سپ  وش  راوس  زیخرب و  ص )   ) دمحم ای  درک  ضرع  دش و  لزان  ترضحنآ  رب  لیئربج  هاگان 
نامگ دندینش  ار  نابسا  مسا  يادص  كدف  لها  نوچ  دندیـسر  كدف  هب  هکنآ  ات  دچیپب  هک  هماج  دننام  دش  هدیچیپ  ترـضح  يارب  نیمزنآ 

هب تشاد و  هناخ  رهـش  نوریب  هک  دـنداد  ینزریپ  هب  ار  اهدـیلک  هتـسب و  ار  رهـش  ياه  هزاورد  سپ  هدـمآ  ناشیا  رـس  رب  نمـشد  هک  دـندرک 
ياه هناخ  عیمج  رد  ار  ترـضح  دوشگ و  ار  رهـش  ياهرد  تفرگب و  ار  اهدـیلک  دـمآ و  نزریپ  نآ  دزن  هب  لـیئربج  سپ  دـنتخیرگ  اـههوک 

هرهب و نیا  رد  ار  مدرم  هدیشخب و  امـش  هب  هدینادرگ و  امـش  بانج  صوصخم  ار  اجنیا  دنوادخ  هک  درک  ضرع  ترـضحب  دینادرگ و  نانآ 
هدـینادرگرب ادـخ  هچنآ  ینعی  یبرقلا  يذـل  لوسرلل و  هللف و  يرقلا  لها  نم  هلوسر  یلع  هللا  ءافا  اـم  و  هدـش :  لزاـن  هیآ  نیا  تسین و  یقح 

لیخ نم  متفج  وا  املف  دومرف :  لزان  ار  هیآ  نیا  زین  تسا و  لوسر  ناشیوخ  لوسر و  ادخ و  زا  اهرهش  اه و  هیرق  لها  زا  شربمغیپ  رب  تسا 
طلـسم نآ  رب  ار  شناربـمغیپ  ادـخ  یلو  دـنتخاتن  نآ  رب  رتـش  بسا و  هک  ار  هچنآ  ءاـشی و  نـم  یلع  هلـسر  طلـسی  هللا  نـکل  باـکر و  ـال  و 
لیئربـج داد و  دوـخ  لوـسرب  گـنج  نودـب  ارنآ  ادـخ  یلو  دـندوبن  هارمه  دـندرکن و  یگنج  ناناملـسم  كدـف  نتفرگ  رد  هـچ  دـنادرگیم 

باحـصا يوسب  دیچیپ و  مهرد  نیمز  اددـجم  دـش و  راوس  تخیوآ و  رتش  زاهج  رب  دـینادرگ و  ناشیا  ياه  هناخ  اهغاب و  هب  ار  ترـضحنآ 
رظن رگیدکی  هب  ناقفانم  دیـشخب  نمب  ارنآ  دنوادخ  متفر  كدف  يوسب  هک  دومرف  ترـضح  دندوب  هتـساخنرب  سلجم  نآ  زا  اهنآ  زونه  دمآ 

ياهدیلک اهنیا  هک  دنداد  ناشن  ناشیا  هب  دندروآ و  نوریب  ریشمش  فالغ  زا  ار  اهدیلک  ترضح  دیوگیم  غورد  هک  دندومن  هراشا  دندرک و 
كدف یلاعت  قح  مرتخد  يا  دومرف  دمآ و  همطاف  دوخ  رتخد  دزن  ترضح  دندمآ  هنیدمب  باحصا  اب  دندش و  راوس  هاگنآ  تسا  كدف  هعلق 

ار كدف  نم  تشاد و  نم  رب  یقح  هجیدخ  وت  ردام  تسین  یقح  چیه  نآ  رد  ارناملـسم  هدینادرگ و  وا  صوصخم  ارنآ  هداد و  وت  ردپ  هب  ار 
تخاس و رـضاح  ار  ع )   ) نینم ؤملاریما  دیبلط و  یتسوپ  هاگنآ  دسرب  وت  نادنزرف  هب  وت  زا  دعب  دـشاب و  وت  زا  هک  مدیـشخب  وت  هب  نآ  ضوع 

نمیا ما  دومرف  ار و  نمیا  ما  نینـسح و  بلاطیبا و  نب  یلع  تفرگ  هاوگ  همطاف و  يارب  تسادـخ  لوسر  شـشخب  كدـف  هک  سیونب  دومرف 
رانید رازه  راهچ  تسیب و  لاس  ره  هک  دـندومن  هعطاقم  ناشیا  اب  دـندمآ و  ترـضح  تمدـخب  كدـف  لـها  سپ  تشهب  لـها  زا  تسا  ینز 
تفه لاس  رد  هک  هنیدـم  یلزنم  هس  ای  یلزنم  ود  رد  زاجح  رد  تسا  يا  هیرق  كدـف  دـسیونیم  نادـلبلا  مجعم  رد  يومح  توقاـی  دـنهدب . 

گرزب و هعلق  هس  دندرک  حتف  ار  ربیخ  ياه  هعلق  دندمآ و  ربیخ  هب  ترضح  نوچ  هک  دوب  نینچ  نآ  عوضوم  دیـشخب  شلوسرب  ادخ  يرجه 
نوچ دشاب و  ادخ  لوسر  يارب  لاس  رد  اهنآ  يدیاع  فصن  هک  دندومن  هحلاصم  دندش و  میلـست  هرخالاب  ات  دنام  هرـصاحم  رد  اهنآ  مکحم 
لقن راحب  رد  یـسلجم  همالع  دومن .  همطاف  شرتخدب  راذگاو  مه  ترـضحنآ  دومن و  شلوسر  هب  راذـگاو  ادـخ  دـش  هتفرگ  گنج  نودـب 

هک تسا  نشور  نم  رب  هچ  مراذگاو  وتب  ارنآ  ات  نک  دیدحت  ار  كدف  درک  ضرع  ع )   ) رفعج نب  یسوم  هب  دیشرلا  نوراه  یتقو  هک  دنکیم 
ار كدف  نم  رگا  دومرف  ترضح  دیشخب و  همطاف  هب  ارنآ  دوخ  تایح  نامز  رد  لوسر  ترضح  تسا و  هدش  ملظ  تیب  لها  رب  نآ  ذخا  رد 

ندع نآ  لوا  دومرف :  ترـضح  درک ،  مهاوخن  هقیاضم  باب  نیا  رد  هک  درک  دای  مسق  نوراه  درک  یهاوخن  راذـگاو  نمب  وت  منک  دـیدحت 
تیاغ زا  دـش و  درز  نوراه  تروص  گنر  تسا  دنقرمـس  دـح  نآ  مود  دومرف  مالـسلا  هیلع  ماما  تشگ  ریغتم  نوراه  تروص  گنر  تسا 

زا تشگ و  لیام  یخرـسب  يدرز  زا  نوراه  گنر  تساقیرفآ  نآ  دح  موس  دومرف  ترـضح  تسمادک  نآ  موس  دـح  هک  تفگ  بارطـضا 
رـس بضغ  تدش  زا  تشگ و  لدبم  یهایـس  هب  یخرـس  زا  نوراه  گنر  تسا  هنیمرا  نآ  دح  مراهچ  دومرف  ترـضح  دیـسرپ  مراهچ  دـح 

هب سابع  ینب  تسا و  همطاف  کلم  اهنیا  همه  ینعی  يدرب  مان  ارم  کلامم  دودح  وت  یـسوم  يا  تفگ  درک و  دنلب  ار  رـس  هاگنآ  دنکفا  ریزب 
لد رد  ار  ترضحنآ  هنیک  نوراه  يدینشن  وت  یلو  داد  یهاوخن  تیبلها  هب  وت  هک  متفگ  وتب  لوا  نم  دومرف  ترـضح  دنا  هدومن  بصغ  ملظ 

دشاب هیرق  تشه  نامه  هک  یملع  ینعم  هن  هدرک  دصق  ار  كدف  يوغل  ماقمنیا  رد  ماما  شیامرف  انامه  دومن .  دیهش  ار  ترضحنآ  ات  تفرگ 
نم تسد  رد  دیاب  العف  هک  هداد  رارق  شدالوا  یلع و  هب  تبـسن  كدف  ادخ  ار  وت  کلامم  همه  هک  تسنیا  هعبرا  دودح  نیا  زا  ماما  دوصقم 

هرابکی بارخ  دوش  نامیا  هناخ  هک  دـشکیدزن  دیـسر  نیرب  خرچ  هورذـب  نیمز  زا  شوج  دیـسر  نیمز  رب  وا  هنـشت  قلح  نوخ  نوچ  دـشاب . 
وچ وا  دـنلب  لخن  دیـسر  نیـشن  نودرگ  یـسیعب  ربخ  نیا  نوچ  دیـسر  نید  ناکرا  هب  هک  اهتـسکش  سب  زا  درب  لـینب  نودرگ  مخ  رد  هماـج 
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دیسر نیمالا  حور  ترضحب  ءایبنا  زا  دیسر  نیمز  رابغ  نامـسآ ز  رب  نافوط  شورخ  تبون  نوچ  هلغلغ  کلف ز  دش  رپ  دندز  نیمز  رب  ناسخ 
ناهج لالج  نماد  ات  دیـسر  نیمتفه  کلف  رب  هنیدـم  زا  درگ  رابغ  ناک  راک  طلغ  مهو  لایخ  نیا  درک  دـناسر  یبن  رازمب  نوچ  رابغ  نآ  داب 

لالم یب  تسین  یلد  چیه  تسلد و  رد  وا  لالجلاوذ  تاذ  يرب  هچ  رگا  لالم  زا  تسه  دیسر  نیرفآ 

مهئایلواو مهعایشا  و  مهل . . . . . . . . . . . .  نیدهمملا  هللا  نعل  و  مراهچ :  تسیب و  سلجم 

همجرت

ادخ و يوسب  میوجیم  يرازیب  دندش  ایهم  امش  گنج  رب  نتفای  تسد  يارب  دندرک و  ار  امـش  نتـشک  دیهمت  هک  ار  یهورگ  دنک  تنعل  ادخ 
ناشناتسود ناهارمه و  ناوریپ و  اهنآ و  زا  امش 

حرش

تسا ندومن  مهارف  هدامآ و  ای  رما و  لیهست  هئطوت و  ینعمب  اجنیا  رد  یلو  دشابیم  هراوهگ  شارف و  طاسب و  ینعمب  داهم  زا  ذوخءام  دیهمت 
تسد ینعمب  اجنیا  رد  هدمآ و  نتفریذپ  يرادربنامرف و  نتفای  تسد  نداد ،  تردق  ندرک ،  اجرباپ  ناداد ،  اج  ینعمب  یـسراف  رد  نیکمت  . 

نآ دنک  تنعل  ادخ  هک  دومن ،  ینعم  دـیاب  مسق  نیاب  ار  هملک  دـنچ  نیا  سپ  تسندومن .  راتـشک  ندرک و  گنج  ینعمب  لاتق  تسا .  نتفای 
نانآ هداوناخ و  امـش  نتـشک  گنج و  تهجب  تردـق  لامعا  نتفای و  تسد  يارب  دـندومن  رما  لیهـست  هئطوت و  هک  ار  یهورگ  تعاـمج و 
هعقاو دـش و  یمن  دـمحم  لآ  هب  ملظ  دـنتفریمن  هارنیاب  نانآ  رگا  هچ  دـندومن  تفالخ  بصغ  دـندش و  عمج  هفیقـس  رد  هک  دـندوب  یناـسک 

هعمج و زور  اروشاع  هچ  نینثالا  ۀعمجلا و  موی  یف  لوتقملا  دنا :  هتفگ  ع )   ) ءادهـشلادیس ترـضح  هرابرد  اذل  دـمآیمن و  دوجوب  یئالبرک 
فئاوط عیمج  هب  عجار  مهنم  رد  ریمض  تسا .  نتسج  يرازیب  ینعمب  يربت  دش و  رازیب  ینعی  عمـس  باب  زا  رب  دوب .  هبنـشود  زور  رد  هفیقس 

هار یـسک  یپ  زا  هک  تسا  عبات  ینعمب  سرف  نزو  رب  عبت  دسرب .  البرک  هب  ات  هتفرگ  هفیقـس  زا  دـمحم  لآ  دـمحم و  قح  نیملاظ  نیبصاغ و 
عیش هک  تسا  عیـش  عمج  عایـشا  تسا .  عابتا  وا  عمج  اعبت و  مکل  انک  انا  لثم :  دوشیم ،  قالطا  عمج  درفم و  رب  عبات  ظفل  نیا  دشاب و  نتفر 
ظفل دـشاب و  نتفر  یـسک  هارمه  تعباتم و  ینعمب  تعیاشم  زا  نآ  قاقتـشا  تسا و  عاـبتا  راـصنا و  ینعمب  هعیـش  دـشابیم و  هعیـش  عمج  مه 

یلو دراد  مه  يرگید  یناعم  یلو  نوچ  دـشابیم  تسود  ینعمب  هک  تسا  یلو  عمج  ءایلوا  تسا .  باب  نیمه  زا  تاوما  عییـشت  تعیاـشم و 
نیملاظ امش و  قح  نیبصاغ  زا  دمحم  لآ  امش  ادخ و  يوسب  میوجیم  يرازیب  هک  دوشیم  نینچ  ینعم  هصالخ  سپ  تسا  تسود  دارم  اجنیا 

سپ دشاب  هدرک  يوریپ  تعباتم و  ار  نانآ  کلـسم  مارم و  دشاب و  نانآ  تسود  هک  یـسک  ره  زا  میوجیم  يرازیب  نینچمه  امـشب و  تبـسن 
يوریپ دنادمحم و  لآ  نانمشد  تسود  هکیناسک  اب  مه  دشاب و  دب  اهنآ  نانمشد  اب  مه  دیاب  دمحم  لآ  تسود  ترایز  زا  هلمج  نیا  قباطم 

رگید وا و  نانمـشد  ءایلوا  ادخ و  نانمـشد  زا  يرازیب  تئارب و  یکی  تسا  زیچ  ود  دوشیم  ادـیپ  نامیا  زا  هک  يرمث  نیلوا  دـننکیم .  نانآ  زا 
وا ناتسود  ءایلوا  ادخ و  ناتسودب  تبحم 

نمشد تسود و  ماسقا 

 - دور 3 الاب  هچ  ره  وا و  تسود  تسود  وا 2 -  دوخ  تسود   - 1 وا :  ناتسود  اما  نمشد  مسق  هس  دراد و  تسود  مسق  هس  ارصحنم  ناسنا 
دوخ نمـشد  ناسنا  نانمـشد  اما  دوشیم و  ناسنا  تسود  يا  هبترم  ات  مه  ناسنا  نمـشد  نمـشد  سپ  دور  ـالاب  هچ  ره  وت و  نمـشد  نمـشد 
دراد توافت  مه  اب  دـش  رکذ  هک  ینمـشد  یتسود و  تاقبط  هک  تسین  راکنا  لباق  هتبلا  ناسنا  نمـشد  تسود  ناسنا  تسود  نمـشد  ناسنا 

رد یلو  دراد  قرق  تسامـش  تسود  تسود  هکنآ  اب  دراد  تسود  ار  امـش  هک  یـسک  ـالثم  درادـن  یقرف  ینمـشد  یتسود و  لـصا  رد  یلو 
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هک ار  هچنآ  دیاب  دـشاب  هتـشاد  تسود  ار  امـش  اعقاو  یـسک  رگا  نیاربانب  ینمـشد .  تاقبط  رد  تسا  نینچمه  درادـن و  یقرف  یتسود  لصا 
راوید و رد و  دنور  ماما  نآ  ترایز  هب  نوچ  دـنراد  تسود  ار  دوخ  ماما  ربق  مدرم  نوچ  اذـل  دـشاب و  هتـشاد  تسود  دراد  امـش  اب  یگتـسب 

لصو ماما  مرح  هب  هکنآ  زا  لبق  ات  هرقن  دالوف و  هتخت و  رد و  نیا  دنیامنیم  اهنآ  هب  تبسن  يا  هداعلا  قوف  مارتحا  دنسوبیم  ار  ماما  نآ  حیرض 
ار نآ  ام  درک  ادـیپ  ترـضحنآ  هب  باستنا  دـش و  ماما  ربق  کـیدزن  نوچ  یلو  میدرکیمن  ییاـنتعا  نآ  هب  تشادـن و  یـشزرا  اـم  يارب  دوش 

یگتـسب باستنا و  نوچ  تسا  تیمها  دروم  یلیخ  ردام  نآ  دزن  ناوج  نآ  ياهـسابل  دریمب و  شناوج  يردام  رگا  زین  و  میرادـیم .  تسود 
یسامت ردام  نیا  اب  هچ  رگا  هدوب و  شباوج  نمشد  یسک  رگا  نینچمه  دراد و  تسود  مه  ار  سابل  اذل  هدوب  شبوبحم  ناوج  هب  سابل  نیا 
ياعدا یـسک  دوشیم  هنوگچ  سپ  درادـن .  ردام  نیا  اـب  ینمـشد  ادـبا  هکیتروص  رد  دـیوج  يرازیب  دـنیبب و  ار  وا  رداـم  نوچ  یلو  هتـشادن 

هروس هرخآ  رد  یلاعتقح  دنادرگ .  دوخ  تسود  ار  ترـضحنآ  نانمـشد  ای  درادب و  نمـشد  ار  ماما  نآ  تسود  یلو  دـنکب  ار  ماما  یتسود 
وا مهناوخا  وا  مهئاـبنا  وا  مهئاـبا  اوناـک  ول  هلوسر و  هللا و  داـح  نم  نوداوی  رخـال  مویلا  هللااـب و  نونم  ؤی  اـموق  دـجت  ـال  دـیامرفیم :  هلداـجم 

مهنع و هللا  یـضر  اهیف  نیدلاخ  راهنالا  اهتحت  نم  يرجت  تانج  مهلخدی  هنم و  حورب  مهدـیا  نامیالا و  مهبولق  یف  بتک  کئلوا  مهترـشع 
تماـیق زور  ادـخب و  هکیناـسک  تفاـی  یهاوخن  زگره  اـم  لوسر  يا  ینعی :  نوحلفملا .  مه  هللا  بزح  نا  ـالا  هللا  بزح  کـئلوا  هنع  اوـضر 

اهنآ ناشیاوخ  ناردارب و  نادنزرف و  ای  ناردپ و  نانمـشد  نآ  دنچ  ره  دـننک  تدوارم  یتسود و  شلوسر  ادـخ و  نانمـشد  اب  دـنراد  نامیا 
تباث و ناشنامیا  ینعی  هدرک  تبث  نینم  ؤم  هنوگنیا  لد  رب  ار  ناـمیا  دـنوادخ  دوش  عمج  ناـمیا  اـب  راـفک  یتسود  تسین  نکمم  هچ  دنـشاب 

ریز هک  دنک  لخاد  تشهب  رد  ار  ناشیا  تسا و  هدـینادرگ  روصنم  دـی و  ؤم  يوق  یتریـصب  هب  ار  اهنآ  تسا و  گنـس  رب  شقن  دـننام  رارقرب 
ادخ بزح  تقیقح  هب  نانیا  دنـشاب  دونـشخ  ادخ  زا  زین  اهنآ  دونـشخ و  اهنآ  زا  دنوادخ  دننامب  دیواج  اجنآ  رد  تسیراج  اهرهن  شناتخرد 

ءایلوا مهـضعب  ءایلوا  يراصنلا  دوهیلا و  اودختت  اونمآ ال  نیذلا  اهیا  ای  دیامرفیم :  رگید  هیآ  رد  زین  دنراگتـسر .  ادـخ  بزح  اهنت  دنتـسه و 
یتسودـب ار  يراصن  دوهی و  نامیا  لـها  يا  ینعی :  ( 56 هدـئام ،   . ) نیملاظلا موقلا  يدـهی  ـال  هللا  نا  مهنم  وهف  مکنم  مهلوتی  مهنم  ضعب و 

ار ناراکمتس  ادخ  انامه  دوب  دهاوخ  اهنآ  زا  دنک  یتسود  اهنآ  اب  نانم  ؤم  امش  زا  هک  ره  دنرگید و  یـضعب  رادتـسود  یـضعب  نانآ  دیریگن 
یهورگ ةرئاد  انبیـصت  نا  یـشخن  نولوقی  مهیف  نوعراسی  ضرم  مهبولق  یف  نیذـلا  يرتف  دـیامرفیم :  دـعب  هیآ  رد  درک .  دـهاوخن  تیادـه 

دنباتـشیم و يراـصن  دوهی و  ینعی  ناـشیا  یتسود  هار  رد  هک  دـید  یهاوخ  تسـشوخان  كاـپان و  ناـشاهلد  هک  يرهاـظ  ناملـسم  قفاـنم و 
تـسین نآ  رکذ  ياج  هک  يرگید  تایآ  تایآ و  نیا  دسرب  امب  اهنآ  زا  یبیـسآ  راگزور  شدرگ  رد  ادابم  هک  میـسرتیم  نآ  زا  ام  دـنیوگیم 
شلوسر ادخ و  یتسود  اب  نانآ  یتسود  هچ  دشاب  هتشاد  تسود  ار  ادخ  لوسر  ادخ و  نانمشد  دیابن  نم  ؤم  ناملسم  هک  تسا  حیرص  یهن 

نینم ؤملل  لق  هک :  دومن  ناربمغیپ  زا  یکی  هب  باطخ  یلاعتقح  هک  ع )   ) ماما زا  دنکیم  لقن  یتیاور  رابخالا  یلانل  باتک  رد  درادن .  شزاس 
دیـشوپن هک  نینم  ؤم  هب  وگب  ربمغیپ  يا  ینعی :  ییادـعا .  مه  امک  ییادـعا  اونوکتف  ینادـعا  کلاسم  اوسبلتال  ییادـعا و  سب  الم  اوسبلتـال 

ینعی دنوریم  نم  نانمشد  هک  ار  ییاههار  دیورن  دنروخیم و  نم  نانمشد  هک  ار  هچنآ  دیروخن  دنشوپیم و  نم  نانمشد  ءادعا و  هک  ار  هچنآ 
نانآ هکنانچمه  دوب  دـیهاوخ  نم  نانمـشد  زا  دـیدومن  ار  ناشیا  تعباتم  رگا  سپ  دـیهدن  رارق  اهنآ  لـثم  ار  دوخ  بادآ  لاـمعا و  راوطا و 
دنهد رارق  يراصن  دوهی و  تلم  لثم  ار  دوخ  رادرک  لامعا و  مامت  هک  دـننکیم  راختفا  هکیمدرم  نآ  لاـحب  ادـب  سپ  دنتـسه .  نم  نانمـشد 

ار نامه  مه  اهنیا  دـننکیم  لامعتـسا  ناشراتفگ  رد  اهنآ  هک  یظفل  ره  دـنهد و  رارق  ناـنآ  راـتفگ  لـثم  دـنهاوخیم  مه  ار  دوخ  راـتفگ  هکلب 
اب ار  دوخ  هچ  هدومرف  عنم  ار  هایس  سابل  اب  ندناوخ  زامن  مالسا  مهنم .  وهف  موقب  هبشت  نم  هدومرف :  موصعم  هکنآ  زا  لفاغ  دننکیم  لامعتسا 
يا همسجم  ای  یسکع  تروص  هک  یلحم  رد  ندناوخ  زامن  هک  نینچمه  دنداد و  رارق  دوخ  راعش  ار  هایـس  سابل  هک  دنکیم  هیبش  سابع  ینب 

زامن شتآ  لـباقم  رد  هک  هدومرف  عنم  نینچمه  دوب و  دـهاوخ  ناتـسرپ  تب  تداـبع  هیبش  تداـبع  نیا  هچ  هدومرف  یهن  دـشاب  وا  لـباقم  رد 
یلاخ هایس و  بلق  اب  زامن  سپ  دشاب  هورکم  عونمم و  هایس  سابل  رد  زامن  رگا  سپ  دوب .  دهاوخ  ناتسرپ  شتآ  هیبش  لمع  نیا  هچ  دیناوخب 

تالاثمت ای  هراما  سفن  گس  نآ  رد  هک  یندرازگزامن  دشاب  هدش  در  لاثمت  لباقم  رد  زامن  هاگ  ره  دوب و  دهاوخ  هنوگچ  تفرعم  ملع و  زا 
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دـشاب عونمم  شتآ  لباقم  رد  ندـناوخ  زامن  هاگ  ره  دوب و  دـهاوخ  هنوگچ  دـشاب  رازگزامن  صخـش  لباقم  ولج  رد  ییایند  لطاب  تـالایخ 
 . دوب دهاوخ  هنوگچ  نامولظم  رب  بضغ  مشخ و  نارین و  زا  رپ  بلق  بحاص  ندرازگزامن  سپ 

دوشیمن كاله  ایند  رد  ادخ  تسود  هیبش 

نیاب یتیاور  هینامعنراونا  باـتک  رد  يریازج  دیـس  دـنکن  باذـع  اـیند  رد  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  رث  ؤم  ندوب  ادـخ  تسود  هیبش  يردـقب 
دندش و توعبم  نوعرف  يوسب  نوراه  یسوم و  هک  یتقو  دوب  برقم  وا  دزن  رایـسب  هک  تشاد  يا  هرخـسم  نوعرف  هک  دنکیم  لقن  نومـضم 

دندوب هداتسیا  رـصق  رد  درب  يزور  دننک  تاقالم  نوعرف  اب  دندادیمن  هار  ار  اهنآ  نابرد  هداتـسیا  نوعرف  رـصق  رد  رب  یتدم  دندمآ  رـصم  هب 
نوچ داتفا  نوراه  یـسوم و  هب  شمـشچ  دوشب  رـصق  دراو  تساوخ  دیناوخیم  ار  وا  تفریم و  نوعرف  دزن  هزور  ره  هک  نوعرف  یچ  هرخـسم 
لثم یـسابل  اذـل  مورب  نوعرف  دزن  هدرک  رفن  ود  نیا  هیبش  ار  مدوخ  زورما  تسبوخ  تفگ  دوخ  اب  دـید  يرهـش  ریغ  ار  اهنآ  اهنآ  ساـبل  سپ 

ار شعابتا  نوعرف و  ات  میدمآ  ربمغیپ  ام  دنتفگ  دیتسه  یسک  هچ  امش  هک  درک  لاوئس  یسوم  نوراه و  زا  انمض  دناشوپ و  دوخ  نت  رب  اهنآ 
هچ نیا  تفگ  دـیدنخ  رایـسب  نوعرف  زورنآ  اقافتا  دـش و  دراو  نوعرف  رب  نوراه  دـننام  یـسابل  اـب  یچ  هرخـسم  مینک .  توعد  ادـخ  يوسب 
ود اـم  دـنیوگیم  دـندیبلطیم و  لوـخد  نذا  هداتـسیا  وـت  رـصق  رد  رد  ساـبل  تئیه و  نیا  اـب  رفن  ود  تفگ  يدروـمن  رب  رد  هک  تسا  یـسابل 

ضبقنم فئاخ و  رایـسب  مالک  نیا  ندینـش  زا  نوعرف  میئامن  توعد  تاجن  هار  هب  ار  نوعرف  هک  میا  هدـش  ثوعبم  ادـخ  بناج  زا  میربمغیپ 
قرغ و لیئدور  رد  ار  ناینوعرف  نوعرف و  ادخ  هکنآ  ات  دـش  عورـش  اجنیا  زا  نوراه  یـسوم و  توعد  لوا  داد و  لوخد  نذا  اهنآ  هب  دـش و 

سابل تئیه  رد  دومن و  هرخسم  ارم  درم  نیا  ایادخ  راب  دید  ار  وا  نوچ  یسوم  تفای  تاجن  دشن و  قرع  یچ  هرخسم  نیا  یلو  دومن  كاله 
كاله ایند  رد  هدرک  نم  تسود  هیبش  ار  دوخ  هک  ار  یـسک  نم  هنوگچ  یـسوم  يا  دیـسر  باطخ  يدومنن  كـاله  ار  وا  هنوگچ  دـش  نم 

هب تبـسن  مه  یتبحم  هچ  رگا  تسا  رمثرمثم  مه  ادخ  ناتـسود  اب  تهابـش  تسا  رمثرمثم  ادخ  ناتـسود  اب  یتسود  هک  روطنامه  سپ  منک . 
مه نآ  هک  دوب  دـهاوخ  رمثرمثم  مهنآ  يدـش  ناـنآ  هیبش  اـی  يدومن  ادـخ  نانمـشد  اـب  یتـسود  رگا  تسا  نینچمه  دـشاب و  هتـشادن  اـهنآ 
زا يدرم  هک  دنا  هدرک  لقن  ع )   ) نینم ؤملاریما  تازجعم  رد  دوب .  دهاوخ  دـمحم  لآ  دـمحم و  اب  ینمـشد  نآ  هک  دوب  دـهاوخ  يرمثرمثم 

ار وا  یهاوخیم  دومرف  ترـضح  ما  هدرـسفا  رایـسب  وا  گرم  زا  نم  هدرم و  مردارب  درک  ضرع  ع )   ) نینم ؤملاریما  الوم  تمدخ  موزخم  ینب 
دیشک و رس  رب  ار  ص )   ) لوسر ترضح  يادر  ترـضح  سپ  ربب  وا  ربق  رانک  ارم  دومرف  ترـضح  مهاوخن  هنوگچ  درک  ضرع  ینک  رادید 

نابز اب  ار  وت  یبرع  وت  دـندومرف  ترـضح  درک  ملکت  سرف  نابزب  دـش و  هدـنز  روفلا  یف  دز  ربق  نآ  رب  كرابم  ياپ  دومرف و  يدـنچ  هملک 
تنـس هب  تفگ  درم  نیا  هکنیا  دـش .  نوگرگد  متغل  اذـل  متفر  ایند  زا  نایـسراپ  تنـس  هب  نم  یلو  تسا  نینچ  درک  ضرع  راکچ  نایـسراف 

نانآ تنـس  تهجنیا  زا  دـندوب  تسرپ  شتآ  نامزنآ  رد  نایـسراف  نوچ  هک  تسنیا  شتهج  دـش  نوگرگد  متغل  اذـل  متفر  ایند  زا  نایـسراپ 
زا شردارب  اـیناث  تسا و  دـیعب  بهذـم  رب  نآ  قـالطا  ـالوا  هچ  تسین  بهذـم  شیک و  تیاور  نیا  رد  تنـس  زا  درم  هدوب و  تمدـن  دروـم 
نم ینعی  نایسراپ  تنـس  ینعم  نیاربانب  تسا  تسرپ  شتآ  هک  دشاب  يردارب  راد  تسود  هک  تسا  دیعب  یلیخ  هدوب و  ترـضحنآ  نیمزالم 
رارق اهنآ  لـثم  ار  مدوخ  هدومن  ار  ناـنآ  تعباـتم  مهنم  دـندرکیم  اـهنآ  هچ  ره  مدرک  نایـسراپ  دـننام  ار  مدوخ  رادرک  راـتفگ و  یگدـنز و 

 . دش دهاوخ  روشحم  تلم  موق و  نامه  اب  دورب  ایند  زا  یتلم  موق و  ره  تنس  هب  ناسنا  رگا  سپ  مدادیم 

درک روک  دوب  دعس  نبا  رکشل  یهایس  هک  ار  يدرم  ربمغیپ 

هک دوب  دعس  رمع  رکشل  رد  البرک  رد  هک  مدید  اریدرم  تفگ  هک  یـضاق  یحایر  نب  رح  زا  دنکیم  لقن  مالـسلاراد  باتک  رد  يرون  یجاح 
یلو مدوب  البرک  رد  دعـس  رـسپ  رکـشل  رد  هک  مدوب  یناسک  زا  نم  تفگ  دندرک  لاوئـس  وا  يروک  ببـس  زا  مدرم  دش  روک  دـمآ  هفوک  هب 
دوخ لزنم  رد  اشع  زا  دعب  یبش  دـندرک  دیهـش  ار  ع )   ) ادهـشلادیس ترـضح  هکنآ  زا  دـعب  مدربن  راکب  يا  هزین  ریـشمش و  مدرکن و  یگنج 

اروشاع ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 164 

http://www.ghaemiyeh.com


نکمم مورن  متـساوخ  هچ  ره  درک  راضحا  ار  وت  ص )   ) ادخ لوسر  تفگ  دیـشک و  ربج  هب  ارم  یـسک  هک  مدید  باوخ  ملاع  رد  مدـیباوخ 
نایم رد  هدز و  الاب  ار  دوخ  ياهتسد  كانمغ  تلاح  اب  ترضح  مدید  مدیسر  ترـضحنآ  تمدخ  نوچ  درب  ترـضحنآ  تمدخ  ارم  ات  دشن 

هداتـسیا ترـضحنآ  تمدخ  مه  یکلم  هدش و  هداهن  شتآ  زا  يریـشمش  تسا و  نهپ  یتسوپ  ترـضحنآ  يور  شیپ  رد  هتـسشن و  یبارحم 
هک ار  کی  ره  دز و  ندرگ  ار  اهنآ  همه  کلم  نآ  دندرک  رضاح  ترـضحنآ  تمدخ  دندوب  دعـس  رمع  رکـشل  رد  هکیناسک  زا  رفن  هن  تسا 

دندش هدنز  دنتشک و  هبترم  تفه  ار  مادک  ره  هکنآ  ات  دشیم  هدنز  يروف  نتـشک  زا  دعب  دشیم و  دعاصتم  شندب  زا  شتآ  هرارـش  تشکیم 
یناسک زا  نم  هللا  لوسر  ای  کیلع  مالسلا  مدرک  ضرع  متخادنا  ترضح  نآ  مدق  يور  ار  مدوخ  نم  دندرب  ترـضحنآ  تمدخ  ارم  هاگنآ 

نم نیـسح  نتـشک  يارب  یلو  يدربن  راکب  هبرح  یلب  دومرف  ترـضح  مدومنن  مه  یگنج  مدربن و  راکب  هبرح  یلو  مدوب  البرک  رد  هک  مدوب 
دوب ترـضحنآ  لباقم  رد  نوخ  زا  رپ  یتشط  متفر  کیدزن  نوچ  اـیب  کـیدزن  دومرف  نمب  سپ  يدوب  دعـس  نبا  رکـشل  داوس  ترثک  ثعاـب 

 . مدید روک  ار  مدوخ  مدش و  رادیب  باوخ  زا  سرت  زا  نم  دیشک و  نم  مشچب  نوخنآ  زا  سپ  تسا  نیسح  مدنزرف  نوخ  نیا  دومرف 

تسا لاحم  نیدض  عامتجا 

ود هک  تسنیا  نیدض  عامتجا  زا  دارم  تسا  نیدض  عامتجا  دنک  ادـیپ  دوجو  دوشیمن  تسلاحم و  ملاع  رد  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  دـنیوگیم 
رما تقیقح  رد  اریز  تسا  نیدض  عامتجا  عوضوم  نیا  تسه  مه  زور  تسا و  بش  نالا  یئوگب  هک  نیا  دننام  دوش  عمج  اجکی  رد  دض  ات 
نیا هایـس  مه  تسا  دیفـس  مه  زیچ  نالف  دوش  هتفگ  رگا  تسین  بش  تسا  زور  رگا  تسین و  زور  تسا  بش  رگا  سپ  زور  ای  تسا  بش  ای 
اهنیا یمامت  رفاک  تسا و  نم  ؤم  ای  لهاج  تسا و  لقاع  صخش  نیا  ییوگب  هکنیا  ای  دنک  ادیپ  دوجو  هک  تسلاحم  تسا و  نیدض  عامتجا 
الصا تروصنآ  رد  هک  دشاب  ریاغم  هدحیلع و  مکح  عوضوم  هکنآ  رگم  درک  دهاوخن  ادیپ  عوقو  تروص  جراخ  رد  هک  تسنیدض  عامتجا 

کی هب  تبـسن  ینعی  تسه  مه  زور  نالا  تسا و  بش  نالا  ییوگب  هکنآ  دننام  دـشاب  لاحم  شدوجو  جراخ  رد  ات  تسین  نیدـض  عامتجا 
تبسن تسرفاک  ینعی  نم  ؤم  تسا و  رفاک  صخش  نیا  میئوگیم  ای  تسا  حیحـص  مکح  نیا  تسا  زور  رگید  ناکمب  تبـسن  بش و  یناکم 

تسا بالگ  زا  ولمم  نآ  زا  یکی  هک  دینک  ضرف  ار  یفرظ  ود  ادخب .  تبسن  تسنم  ؤم  دشاب و  ادخریغ  هکیدوبعم  ود  ره  ینعی  توغاط  هب 
بالگ زا  ولمم  تسا  بارـش  زا  ولمم  هکیفرظ  نآ  تسین و  بارـش  زا  ولمم  تسا  بـالگ  زا  ولمم  هک  یفرظ  نآ  بارـش  زا  ولمم  يرگید  و 

هدرک بارـش  زا  ولمم  ار  فرظ  نآ  هکیتروص  رد  دشاب  یکی  فرظ  رگا  هکنیا  الا  تسین  نیدض  عامتجا  ضقانت و  چیه  نیا  دوب و  دـهاوخن 
 . میئامن بالگ  زا  ولمم  میناوت  یمن  املسم  میشاب 

دجنگ یمن  تبحم  ود  بلق  رد 

تـسا هدادن  رارق  بلق  ود  وا  نوردنا  فوج و  رد  يدرم  يارب  ادخ  ینعی  هفوج  یف  نیبلق  نم  لجرل  هللا  لعج  ام  دـیامرفیم :  یلاعتم  يادـخ 
 ( ع  ) نینم ؤملاریما  تاشیامرف  زا  هچنانچ  تسفرظ  اعقاو  هکلب  دـشابیم و  یفرظ  دـننام  بلق  نآ  دـنرادن و  رتشیب  بلق  کی  رـشب  دارفا  یمامت 

تبلق فرط  رگا  دش  دهاوخن  رفک  كرـش و  تملظ  زا  رپ  املـسم  يداد  رارق  نامیا  رون  زا  رپ  ار  فرظنآ  رگا  ۀیعوا .  بولقلا  هذه  نا  تسا 
تبحم یبلق  رد  رگا  تشاد  دهاوخن  ياج  بلق  نآ  رد  شئایلوا  ادخ و  نمـشد  تبحم  کش  نودب  دیدرگ  وا  ءایلوا  ادـخ و  تبحم  زا  ولمم 
هناورپ ایب  ای  رو  هرهب  تملظ  رون  زا  يروعا  مه  یلع و  مه  ییوگ  هک  يا  دریگ .  ياج  تسلاحم  یلع  نمشد  تبحم  بلق  نآ  رد  دشاب  یلع 

 ( ع  ) نینم ؤملاریما  نید  رفک و  دـجنگن  لدـکی  رد  هکناز  نیبـب  لد  مشچب  ار  لـطاب  قح و  وـش  روـک  شاـب و  شاـفخ  ورب  اـی  وـش  روـن  نیا 
یف نیبلق  نم  لجرل  هللا  لعج  ام  دـیامرفیم :  ادـخ  دومرف  دـعب  دوشیمن  عمج  بلق  کی  رد  ادـبا  ام  نمـشد  یتسود  ام و  یتسود  دـیامرفیم : 

تـسود ار  موق  نآ  نانمـشد  رگید  بلق  اب  درادـب و  تسود  اریموق  بلق  کی  اب  هک  هدادـن  رارق  بلق  ود  وا  فوج  رد  درم  يارب  ادـخ  هفوج 
درادب
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تسا رتمکحم  نامیا  هریگتسد  مادک 

ادـخ و دـندرک  ضرع  تسا  رتمکحم  نامیا  ياهریگتـسد  زا  کیمادـک  قثوا  ناـمیالا  يرع  يا  دومرف :  شباحـصا  هب  ص )   ) ادـخ لوسر 
هرمع جح و  دنتفگ  رگید  یضعب  هزور و  دنتفگ  رگید  یضعب  ةوکز و  دنتفگ  رگید  یـضعب  زامن و  دنتفگ  یـضعب  تسا و  رتملاع  وا  لوسر 
هکلب دنتـسین  نامیا  هریگتـسد  نیرتمکحم  اهنآ  یلو  تسا  تلیـضف  ياراد  دیتفگ  ار  هچنآ  همه  دومرف :  ترـضح  داهج .  دـنتفگ  یـضعب  و 

تسادخ نانمشد  زا  تئارب  ادخ و  ءایلوا  یتسود  ادخ و  يارب  نمشد  ادخ و  يارب  نتشاد  تسود  زا  تسترابع  نامیا  هریگتسد  نیرتمکحم 
.

ناسنا رد  ریخ  دوجو  هناشن 

لها ضغبی  هللا و  ۀـعاط  لها  بحی  ناک  ناف  کبلق  یلا  رظناف  ریخ  کیف  نا  ملعت  نا  تدرا  اذا  دـیامرفیم :  ع )   ) رقاب دـمحم  ماـما  ترـضح 
تـسین ای  تسه  يریخ  وت  رد  هک  ینادـب  يدرک  هدارا  هکیناـمز  ینعی :  یفاو .  زا  لـقن  بحا  نم  ءرملا  کـبحی و  هللاو  ریخ  کـیفف  ۀیـصعم 

يریخ وت  رد  هکنادب  يرادیم  نمشد  ار  ادخ  تیصعم  لها  تسود و  ار  ادخ  تدابع  تعاط و  لها  يدید  هاگره  نکب  دوخ  بلق  هب  عوجر 
يریخ وت  رد  هکنادـب  يرادـیم  تسود  ار  تیـصعم  لها  نمـشد و  ار  ادـخ  تعاط  لها  يدـید  رگا  درادـیم و  تسود  ار  وت  ادـخ  تسه و 

هک هدوـمن  تیاور  ع )   ) قداـص ماـما  زا  یفاـک  رد  ددرگیم .  روـشحم  درادـیم  تسود  هچنآـب  درم  درادـیم و  نمـشد  ار  وـت  ادـخ  تـسین و 
تآرم رد  یـسلجم  موحرم  حرـش :  درادـن .  نید  دـنکن  ینمـشد  نید  رطاخب  دـنکن و  یتسود  نید  رطاخب  سک  ره  دـندومرف :  ترـضحنآ 

اریز درادن  نید  تقیقح  رد  درادـن و  تناید  يارب  یـضغب  بح و  چـیه  هک  تسنیا  دوصقم  رگا  دـیامرفیم :  ثیدـح  نیا  حرـش  رد  لوقعلا 
وا ضغب  بح و  بلاغ  هک  تسا  نیا  دارم  رگا  درادن و  نمـشد  ادخ  يارب  مه  ارناشنانمـشد  درادن و  تسود  ادخ  يارب  مه  ار  ماما  ربمغیپ و 
نب یلع  زا  راحب  رد  یـسلجم  همالع  تسین .  لماک  شنید  هک  تسنیا  دوصقم  تسین  ادـخ  يارب  شا  همه  مدرمب  تبـسن  وا  ضغب  بح و  ای 

ءایبنا و زا  يرایـسب  هک  دنداد  ناشن  ار  یطاسب  ترـضح  مدش  دراو  ع )   ) يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  رب  تفگ  هک  دنکیم  تیاور  مصاع 
تـسد مدیـسوب و  ارنآ  مداتفا و  طاسب  نآ  يور  رب  دیوگیم  مصاع  نب  یلع  دوب  نآ  رب  ناشیا  ياهمدق  راثآ  دندوب و  هتـسشن  نآ  رب  نیلـسرم 

زا نتسج  يرازیب  امش و  یتسود  تالاوم و  زا  ریغ  مرادن  مه  یلمع  مزجاع و  امش  ترصن  زا  نم  مدرک  ضرع  مدیـسوب  مه  ار  ماما  كرابم 
زا درک  ثیدح  نم  يارب  مردپ  دومرف :  ترـضح  دوب  دهاوخ  هنوگچ  نم  لاح  سپ  دوخ  تاولخ  رد  ناشیا  رب  ندرک  نعل  امـش و  نانمـشد 

عیمجب ار  وا  يادص  دنوادخ  دـنک  تنعل  ار  ام  نانمـشد  تولخ  رد  دـشاب  فیعـض  تیبلها  ام  ترـصن  رد  هک  ره  ص )   ) ادـخ لوسر  مدـج 
باتک و زا  يدرم  دننک .  تنعل  دنکن  دمحم  لآ  نانمشد  رب  نعل  هک  ار  یـسک  هکئالم  دننک و  رافغتـسا  وا  تهج  هب  نانآ  دناسرب و  هکئالم 
ار دوخ  راک  لام و  ناـیرج  دیـسر و  ع )   ) قداـص ماـما  تمدـخ  دوب  هدرک  عمج  اـهنآ  هاگتـسد  زا  یتورث  لاـم و  هک  هیما  ینب  ناگدنـسیون 

اهنآ رئاخذ  تایلام و  تاج و  هلاوح  تاورب و  هک  دندرکیمن  ادیپ  ار  یسک  هیما  ینب  رگا  دندومرف  ترـضح  درک  ضرع  ترـضحنآ  تمدخ 
قح هنیآ  ره  دیامن  ادتقا  اهنآ  هب  هدش  رضاح  اهنآ  زامن  رد  دیامن و  ار  اهنآ  تناعا  اهگنج  رد  دنک و  يروآ  عمج  ار  اهنآ  مئانغ  دسیونب و  ار 

کمک دنکب و  دمحم  لآ  نانمشد  اب  یتسود  دیابن  هجو  چیه  هب  هک  نایعیش  يارب  تسا  یسرد  ع )   ) ماما مالک  نیا  دندرکیمن  بصغ  ار  ام 
امـش نایعیـش  زا  یکی  هب  یهاگ  درک  ضرع  دش  دراو  ع )   ) قداص ترـضح  رب  يدرم  اذـل  دـشاب و  یحابم  رما  رد  هچ  رگا  دـنیامن  نانآ  هب 
اهنآ يارب  يا  هرک  یغاب  ای  دنک  رفح  اهنآ  يارب  يرهن  هک  دننکیم  توعد  ار  وا  هیما  ینب  دنکیم  ادـیپ  تدـش  ایند  رما  دوشیم و  گنت  يزور 

برغم و نیب  هچنآ  ییزج  لـمع  نیا  يارب  ینعی  دـننک  رپ  ار  برغم  قرـشم و  نم  يارب  هچ  رگا  مدـنبب  اـهنآ  تهجب  ار  یکـشمرس  اـی  مـنزب 
 . دنهدب نم  هب  تسا  ملاع  قرشم 

ناورم لآ  دایز و  لآ  هللا  نعل  و  مجنپ :  تسیب و  سلجم 
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دایز نبا  تبسن 

يدـنمجرا ماقم  تخومآ و  ار  یکـشزپ  ملع  روپاش  يرکـشل  هدکـشناد  رد  هک  دوب  نایناریا  هدـش  تیبرت  برع و  یبیبط  هدـلک  نب  ثراـح 
هیمس مان  هب  ابیز  يزینک  هک  داد  وا  هب  یفحت  ایاده و  هاشنهاش  داد  تاجن  تخس  ضرم  کی  زا  ار  وا  دیـسر و  زیورپ  ورـسخ  تمدخب  تفای 

رکبوبا و مانب  رگید  دنزرف  دش و  لمع  دب  نز  نیا  هک  ادعب  عفان و  مانب  دومن  ادیپ  ثراح  زا  يرـسپ  دـنزرف  هیمـس  نیا  دوب .  اهنآ  همدـقم  رد 
دنیوگیم رگید  نیخروم  زا  یـضعب  دـنتفگیم .  هیبا  نب  دایز  ار  وا  تهج  نیمه  هب  درکن و  لوبق  ار  رـسپ  ود  نیا  ثراـح  هک  درک  ادـیپ  داـیز 

تفر و فئاط  هب  ریخلاوبا  نیا  اهدعب  درک و  اطع  دوب  ریخلاوبا  نمی  ناطلس  هب  ار  ود  ره  هک  دندوب  يرسک  زینک  مالغ و  ود  ره  دیبع  هیمس و 
رگید یـضعب  داد .  ثراحب  هزیاج  ناونعب  ار  ریخلاوبا  درک و  هجلاعم  ار  وا  فورعم  بیبط  هدلک  نب  ثراح  هک  دـش  یتخـس  ضرم  اجنآ  رد 
دنکیم لقن  بهذلا  جورم  رد  دیشخب .  ثراح  هب  جالعلا  قح  ناونعب  ار  وا  هک  دور  هدنز  لها  زا  دوب  یناقهد  زینک  هیمـس  هک  دنا  هدرک  لقن 

وا بلطب  راکدـب  ناناوج  ات  درک  بصن  دوخ  هناخ  يالاب  یملع  ناناوج  بیرف  يارب  هک  دوب  مالعالا  تاوذ  لمعدـب  ناـنز  زا  هیمـس  نیا  هک 
هتفرگ وزا  يرمخ  تفر و  دوب  شورفرمخ  هک  یلولـس  میرموبا  دزن  نایفـسوبا  زورکی  دوب ،  ایاغبلا  ةراحب  هلحم  رد  فئاـط  وا  هناـخ  دـنورب . 

لاس رد  دنیوگ  روایب .  تفگ  نایفسوبا  تسین  یسک  هیمـس  زا  ریغ  العف  تفگ  میرموبا  تساوخ  يا  هراکدب  نز  وا  زا  دش و  تسم  دروخ و 
ددعتم وا  ياهردپ  نوچ  دعب  دنتفگیم  دیبع  نب  دایز  ار  وا  مه  یتدم  ات  دازب و  دش  وا  رکذ  البق  هک  دیبع  رتسب  رد  ار  دایز  هیمـس  ترجه  لوا 
یـشرق ناوج  نیا  رگا  تفگ  صاعورمع  دش  نیمعتـسم  بجعت  دروم  هک  دـناوخ  يا  هبطخ  دایز  دجـسم  رد  يزور  دـش .  هیبا  نب  دایز  دوب 

هک دنتفگ  وا  هب  تشاذگ  شردام  محر  رد  ار  وا  هک  منادیم  مسانـشیم و  ار  وا  نم  هک  ادخب  مسق  تفگ  نایفـسوبا  دوب  تسایر  هتـسیاش  دوب 
نایفسوبا یلو  هدوب  نایفسوبا  دایز  ياهردپ  زا  یکی  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا  متشاذگ  هیمس  محر  رد  ار  وا  هک  مدوب  نم  تفگ  نایفسوبا  دوب 

هیواعم و سلجم  رد  ع )   ) یبتجم نسح  ماـما  يواـسم  نساـحم و  رد  یقهیب  هتفگب  تسجیم .  يربت  وا  زا  دـناریم و  دوخ  زا  هشیمه  ار  داـیز 
وکین هقباس  هن  يراد و  يدـنمورب  عرف  لصا و  هن  وت  تسا  بسن  هچ  شیرق  اب  ارت  دومرف  باطخ  دایز  هب  مکح  نب  ناورم  صاـع و  نب  ورمع 

تفر و وا  دزن  برع  راجف  دربیم  رـسب  یبنجا  درم  کـی  شوغآ  رد  تعاـس  ره  هک  دوبن  شیب  يا  هیناز  وت  رداـم  فورعم  يدـنواشیوخ  هن  و 
وت هک  درک  اعدا  هیواعم  ییاهلاس  نتـشذگ  زا  دعب  هکنیا  ات  تخانـشیمن  يردپ  وت  يارب  برع  يدش  دلوتم  ردام  زا  وت  نوچ  دنتـشاد و  دمآ 
 ، ءاسن هدیس  مردام  ص )   ) ادخ لوسر  مدج  هک  تسنم  يارب  يراختفا  یلو  دشابیمن  وت  يارب  يراختفا  ياج  هنوگچیه  سپ  ینایفسوبا  رسپ 
ود نم  مردارب و  رایط  رفعج  مدوخ  يومع  ءادهـشلادیس و  هزمح  مردپ  يومع  هدشن و  رفاک  ادخب  مه  یتعاس  هک  ع )   ) یـضترم یلع  مردپ 

دوب یتناطفاب  ناوراک و  تقایل و  اب  صخش  تسپ  بسن  نیا  اب  یلو  دوب  هیبا  نب  دایز  بسن  زا  یحرش  نیا  مشابیم .  تشهب  لها  ناناوج  دیس 
رد داد و  ماجنا  دـمآرب و  نآ  هدـهع  زا  یبوخب  هک  درک  عوجر  واب  يراک  رمع  دـعب  دـش و  يرعـشا  یـسوموبا  بتاـک  شیناوج  نارود  لوا 

ار ع )   ) یلع یتـسود  راـهظا  تقونآ  رد  داـیز  نوچ  تشاـمگ  سراـف  تموکحب  ار  داـیز  ترـضح  نآ  ع )   ) نینم ؤملاریما  تفـالخ  نارود 
داسف و حالـصا  دالب و  طبـض  رب  دایز  هلمجلاب  دوب .  هتخومآ  بوخ  عفاـن  شردارب  زا  مه  ار  یـسراف  دوب و  هدـشن  راکـشآ  وا  زا  مه  دومنیم 
زا یکی  هچ  دوشگ  دایز  اب  ار  هلـسارم  هبتاکم و  باب  دمآ  نارگ  هیواعم  رب  ینعم  نیا  دومن و  مایق  ولین  سراف  کلامم  حـلاصم  جرخ  عمج و 

ار وا  دشیم  هک  تمیق  ره  هب  دهدیم  ینادراک  كریز و  گنرز و  مدآ  اج  ره  هک  دوب  نیا  دش  هیواعم  تموکح  ماکحتسا  ثعاب  هکیئاهزیچ 
 ( ع  ) یلع زا  تسد  وت  رگا  هک  تشون  داـیز  يارب  هیواـعم  هرخـالاب  دربب .  هدافتـسا  ـالماک  وا  زا  اـت  درکیم  دراو  دوخ  تموکح  هاگتـسد  رد 

مارم قفاوم  یباوج  منکیم  نایفـسوبا  هب  قحلم  منادرگیم و  مدوخ  ردارب  ارت  فـحت  ایادـه و  تموـکح و  زا  هتـشذگ  ییاـیب  ماـشب  يرادرب و 
دننام هدرک  ترورغم  ارت  يوشیم  نکاس  نآ  رد  بش  هک  یمکحم  ياه  هعلق  دایز  يا  هک  تشون  دایز  يارب  هیواعم  دـماین .  دایز  زا  هیواـعم 

زا هک  نامیلس  رکـشل  دننام  يرکـشل  يرادنرب  تسد  تینادان  لهج و  زا  وت  رگا  هک  مسق  ادخب  دریگیم  مارآ  دوخ  هنایـشآ  رد  بش  هکیغرم 
تفشآرب و دیسر  دایز  هب  بوتکم  نیا  نوچ  دننک .  تریگتسد  يراوخ  تلذ و  تیاهن  اب  ات  متسرفب  وت  دزن  دشاب  نوریب  وت  باسح  هلـصوح 
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دیدهت دهدیم و  میب  ارم  هک  قافنلا  سءار  دابکالا و  ۀلکا  نبا  نیا  زا  مراد  بجع  تفگ  دناوخ و  يا  هبطخ  درک و  عمج  دجسم  رد  ار  مدرم 
رازه دص  وا  اب  هک  تسملاع  نانز  هدیـس  رهوش  و  ص )   ) ادخ لوسر  معرـسپ  هک  دشابیم  یـسک  یلع  لثم  وا  نم و  نیب  رد  هکنیا  اب  دـنکیم 
مزاس كاپ  شدوجو  زا  ار  ناهج  هنوگچ  هک  تسناد  دهاوخ  دیآ  نم  فرطب  هیواعم  رگا  مسق  ادخب  دنشابیم  راصنا  رجاهم و  زا  نز  ریشمش 
دایز همان  باوج  رد  ترـضح  دومن ،  عالطاب  هیواعم  همان  ناـیرج  زا  ار  ترـضحنآ  تشون و  ع )   ) نینم ؤملاریما  ـالوم  هب  يا  هماـن  سپـس  . 

ار وا  ات  دنکیم  هبلغ  ناسنا  رب  بقع  ور  شیپ  زا  لامـش و  نیمی و  زا  هک  دشابیم  یناطیـش  دننام  هیواعم  هکنادـب  دایز  يا  هک  دـندومرف  موقرم 
نـسح ماما  اب  هیواعم  دش و  دیهـش  هفوک  رد  ع )   ) نینم ؤملاریما  ترـضح  ات  دوب  سراف  مکاح  دایز  دیامن .  رادقمیب  راوخ و  دنک و  راتفرگ 
یناوت نم  تنطلـس  تخت  زا  هک  ینکیم  لایخ  وت  دایز  يا  هک  تشون  واب  يزیمآدـیدهت  همان  اذـل  دوب  فئاخ  داـیز  زا  یلو  درک  حلـص  (ع ) 

نوچ دنکن  ترورغم  ارت  يدش  يا  هطخ  ریما  زورما  يدوب و  يدبع  زورید  وت  هیمـس  رـسپ  يا  هتفر  اجک  وت  لقع  تاهیه  درب  تمالـسب  ناج 
یـشاب و نم  تسارح  ناما و  رد  ینک  نینچ  رگا  دننک  نم  تعاطا  هک  ریگب  تعیب  سراف  مدرم  زا  نم  يارب  زا  دیـسر  تتـسدب  نم  همان  نیا 

شتآ دیـسر  دایز  هب  همان  نوچ  دـنناسر .  شورفب  لیلذ  يدـبع  دـننام  رازاب  رد  دـنروآ و  ماشب  سراف  زا  هدایپ  ياپ  اب  ارت  ات  مهد  ناـمرف  ـالا 
يراوخرگج دنه  رسپ  هیواعم  مدرم  يا  تفگ  یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  تفر  الاب  ربنم  رب  هدرک  عمج  ار  مدرم  دیدرگ و  لعتـشم  شمـشخ 

يربا دننام  هدرب  راکب  یقرب  قرز و  هتشون و  همان  نم  يارب  هدوب  نیقفانم  هدرک  رـس  دیگنج و  یـضترم  یلع  شمع  نبا  ادخ و  لوسر  اب  هک 
وا نم و  نیب  هکنآ  لاح  مشاب و  فئاخ  هیواعم  زا  هنوگچ  نم  دزاسیم  قرفتم  ارنآ  يداب  يدوزب  تسناراب و  نودـب  دراد و  یقرب  دـعر و  هک 
زور نز  ریـشمش  درم  رازه  دص  اب  دهد  تصخر  ارم  ترـضحنآ  رگا  مسق  ادخب  دـشابیم  یـسک  ربمغیپ  رتخد  دـنزرف  ع )   ) نسح ماما  دـننام 

زا نادیم  ندش  هریت  برح و  تدـش  زا  ینعی  داد .  مهاوخ  ناشن  واب  ارنامـسآ  ناگراتـس  منادرگ و  رات  بش  نوچ  هیواعم  رظن  رد  ار  نشور 
مدش و علطم  نآ  نومضم  زا  دیسر و  نم  هب  وت  همان  هک  تشون  نومضم  نیاب  هیواعم  تهجب  يا  همان  هدمآ  ریزب  ربنم  زا  سپـس  رابغ  درگ و 
هب یهاگ  دـنزیم و  تسد  هغابروق  ياپب  یهاگ  دوخ  تاـجن  يارب  راـچان  تسندـش و  قرغ  هب  فرـشم  اـیرد  رد  هک  مدـید  یـسک  دـننام  ارت 

رگا يداد  تبسن  تهافسب  یهدیم و  مانشد  ارم  هیواعم  يا  دوشیم  وا  تاجن  ببس  لمع  نیا  شنامگب  ددرگیم  کسمتم  بآ  يور  ياهنجل 
ارم ددرگن  فرطرب  نآ  ییاوسر  دوشن و  هتـسش  یبآ  چـیه  هب  هک  متـشاذگیم  وت  ههبج  رب  ییاوسر  غاد  نانچ  دوبن  نم  يرابدرب  ملح و  يارب 

ناسآب یبوجیم و  هبلغ  نم  رب  هک  يدرک  نامگ  هکنیا  اما  یتسه و  یتعامج  رسپ  وت  متسه  هیمـس  رـسپ  نم  رگا  يداد  تبـسن  هیمـس  رـسپ  هب 
ای دنک و  دیـص  دـناوتب  یکچوک  هربنق  ار  يزاورپ  دـنلب  زاب  هک  يا  هدـید  نونکات  ایآ  هتفر  اطخب  وت  رکف  انامه  درک  دیـص  ارم  یناوت  یهجو 

هودنا مغ و  دیدرگ و  رات  هریت و  شرظن  رد  ایند  دیـسر  هیواعم  تسدب  بوتکم  نیا  نوچ  دروخب .  ار  یگرگ  يا  هرب  هک  يا  هدینـش  نونکات 
سراف رد  ار  وا  هچ  مورن  نوریب  دایز  هشیدنا  زا  زگره  تفگ  واب  تولخ  رد  دیبلط و  ار  هبعـش  نب  ةریغم  لاحنیا  رد  تفرگ  ارف  ار  وا  يدیدش 

مورن نوریب  وا  رکف  زا  نم  هتخودنا و  یناوارف  لام  هتشاد و  هگن  یضار  دوخ  زا  ار  یحاون  نآ  مدرم  تسا و  نیـصح  ینـصح  نیتم و  یلقعم 
رگم دوش  رجنم  اجکب  راک  همتاخ  هک  میناد  هچ  دوش  هدامآ  گنج  يارب  دزیگنارب و  ار  وا  دـنک و  تعیب  تیبلها  زا  رفنکی  اـب  يزور  رگا  هچ 

منادرگ لیام  وت  يوسب  ار  وا  مور و  سراف  فرطب  يرفـس  یهد  هزاجا  نمب  رگا  هیواعم  يا  تفگ  هریغم  تسا .  برع  هیهاد  دایز  هک  ینادن 
راکنیا رد  يروف  يدیدنـسپ  ییار  بوخ  تفگ  هیواعم  درادـنپ .  دوخ  حـصان  ارم  دراد و  یمیدـق  یتسود  نم  اب  وا  هچ  مروآ  ماـشب  ار  وا  و 

یبا نب  دایز  زا  ار  وا  ذغاک  نآ  رد  تشون و  دایز  يارب  ذغاک  هیواعم  نک  لاحـشوخ  ییاه  هدـعوب  نم  بناج  زا  ار  وا  یناوت  ات  نک و  هلجع 
تیحت ار  وا  دایز  دمآ  هیبا  نبا  دایز  رب  دـمآ و  سراف  فرطب  هتفرگ  بوتکم  هریغم  دـنار  نخـس  وا  تلامتـساب  تسناوت  ات  درک و  دای  نایفس 

یبا نب  هیواعم  زا  تسیا  همان  نیا  هتشون  دید  درک  زاب  ار  بوتکم  دایز  داد  واب  ار  هیواعم  بوتکم  هریغم  درمش  كرابم  ار  شمدقم  تفگ و 
ارچ دایز  يا  دـننکفایم  تکالهب  ار  دوخ  شیوخ  ياوهب  یمدرم  هک  دـتفایم  قافتا  رایـسب  انامه  دـعب  اما  نایفـس  یبا  نب  دایز  يوسب  ناـیفس 

هکیروطب يا  هدرب  نمب  تبـسن  نظ  ءوس  هک  تسنیا  هطـساوب  وت  تشز  رادرک  نیا  يا  هدـش  لثم  نمـشد  اـب  نتـسویپ  محر و  عطق  رد  زورما 
دوبن نم  وت و  ردپ  نایفـسوبا  هک  اجنآ  ات  یتشادرب  تسد  نم  يردارب  بسن و  زا  يدیـشوپ و  مشچ  نم  يدنواشیوخ  زا  يدرک و  محر  عطق 
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مخت هتخنادنا و  رودب  ار  دوخ  مخت  هک  یتسه  یغرم  نآ  دننام  وت  يراد  گنج  رس  نم  اب  وت  منامثع و  نوخ  يوجتسج  ددص  رد  نم  انامه 
تریـشمش اب  ار  ایرد  رعق  يوش و  ایردـب  مشاه  ینب  تعاـطا  رد  رگا  هکنادـب  دـنارورپب  ار  وا  دـهاوخیم  هتفرگ  دوخ  لاـب  ریز  رد  ار  يرگید 

مشاه ینب  دزن  رد  سمشلادبع  ینب  دسریم و  سمشلادبع  هب  وت  داژن  اریز  تشاد  یهاوخن  ناشیا  اب  یگتـسویپ  زگره  ینک  عطق  نانآ  تهجب 
لابب ار  دوخ  نک و  زاورپ  دوخ  لصا  يوسب  دـنک  تمحر  ارت  ادـخ  دـنراذگب  هتـسب  واگ  يولگ  رب  حـبذ  يارب  هک  يدراک  زا  دـنرت  ضوغبم 

ورب یفرطب  ینکیمن  لوبق  ارم  هناحصان  نانخس  رگا  مهد و  وکین  یـشاداپ  ارت  ییآ  نم  دزن  رگا  رادم  هدیـشوپ  ار  دوخ  بسن  دنبم و  نارگید 
نومـضم رب  تفگ  هریغم  هب  داهن و  دوخ  ياپ  ریز  ار  همان  هدز  يدنخبل  دناوخ  ار  همان  نوچ  دایز  نم .  نایز  هن  دـشاب  نآ  رد  نم  دوس  هن  هک 

وت هداتـسرف  وت  دزن  ارم  تهج  نیاب  هتخادـنا  بارطـضا  میب و  رد  ار  وا  هیواـعم  زا  وت  يرود  اـنامه  داـیز  يا  تفگ  هریغم  مدـش .  علطم  هماـن 
راک زورما  درک و  حلـص  هیواعم  اب  مه  وا  هک  یلع  نب  نسح  رگم  دنک  تفالخ  يوزرآ  تسناوتیمن  سکچیه  هیواعم  لباقم  رد  هک  ینادـیم 

هریغم يا  تفگ  دایز  دوش .  عطق  وت  زا  وا  جایتحا  هکنآ  زا  لبق  يور  هیواعم  دزن  وت  تسبوخ  سب و  تسا و  هیواـعم  تسدـب  طـقف  تفـالخ 
فارطا رد  مهنم  ات  نک  تحارتسا  يردـق  يا  هدـمآ  يرود  هار  زا  وت  ـالعف  نکم  هلجع  راـک  نیا  رد  میتسین  هبرجت  نودـب  لوجع و  درم  نم 

تبحص دایز  اب  باب  نیا  رد  اددجم  نآ  زا  سپ  درک و  تحارتسا  يزور  ود  هریغم  مشیدنیب .  ار  دوخ  راک  حالـص  منک و  رکف  عوضوم  نیا 
زا دروآ  هیدـه  هیواعم  يارب  يرایـسب  لاوما  دـمآ و  هیواعم  دزن  تفرگ و  شیپ  رد  ماش  هار  دایز  هرخـالاب  اـه  هماـن  اـهفرح و  زا  سپ  درک و 

يرجه لاس 44  رد  سپـس  دش  رورـسم  تیاهنیب  هیواعم  دوب  هدـیدن  یـسک  ارنآ  دـننام  لثم و  هک  دوب  رادـبآ  رهاوج  زا  ولمم  يدبـس  هلمج 
هلپ نیئاپ  رد  هک  يدایز  نبا  بسن  بسح و  نم  مدرم  يا  تفگ  تفر و  ربنم  يـالاب  هیواـعم  دـنوش  عمج  دجـسم  رد  هک  درک  مـالعا  مدرمب 

دندوب هتفرگ  هیواعم  زا  روتـسد  البق  هک  رفن  دنچ  دـیوگب  دزیخرب و  دراد  یتداهـش  وا  هرابرد  سک  ره  ما و  هتخانـش  بوخ  هتـسشن  نم  ربنم 
نامز رد  نم  هیواعم  يا  تفگ  تساخرب و  یلولس  میرموبا  هلمجنآ  زا  تسنم  دنزرف  دایز  هک  داد  ربخ  امب  نایفسوبا  هک  دنتفگ  دنتـساخرب و 

وا يارب  زا  دش و  دراو  نم  هناخ  رد  دمآ و  فئاطب  یبش  اقافتا  تشذگیم  نم  یگدنز  تاروما  بارـش  شورف  هار  زا  مدوب و  رامخ  تیلهاج 
ات ینک  رـضاح  ینز  نم  يارب  زا  یناوتیم  میرموبا  يا  تفگ  نمب  بارـش  اذـغ و  ندروخ  زا  سپ  مدرک و  رـضاح  ماـعط  بارـش و  باـبک و 

میرمابا يا  وش  تکاس  تفگ  دایز  دهدیم .  يدب  يوب  هکنآ  اب  روایب  تفگ  مرادن  رضاح  ار  یـسک  هیمـس  زج  متفگ  مرب  مرـسب  اب  ار  بشما 
مراد تسود  دیدیبلط  تداهش  يارب  ارم  هک  الاح  دیشخبب  تفگ  میرموبا  ییوج .  بیع  تتامش و  يارب  زا  هن  یتساخرب  تداهش  يارب  زا  وت 

وت يراد  لیم  رگا  هتساوخ و  يا  هیناز  نز  نم  زا  نایفـسوبا  هک  متفگ  واب  متفر و  هیمـس  دزن  بشنآ  رد  نم  مسق  ادخب  میوگب  ما  هدید  هچنآ 
مه وا  دنتفگ  یضعب  دوب و  هیمـس  رهوش  مالغ و  وا  دنتفگ  یـضعب  میتفگ  ار  وا  لاح  حرـش  البق  دیبع  ات  نک  ربص  تفگ  هیمـس  ورب .  وا  دزن 
دزن نم  تفر  باوخب  نوچ  دباوخیم  دروخیم و  ییاذغ  ددرگرب  نادنفـسوگ  ندـینارچ  زا  هتـشاد ،  هیمـس  اب  یعورـشمان  هطبار  نارگید  لثم 

رد مداد  ياج  یقاطا  رد  ار  هیمس  نایفسوبا و  نم  دمآ  هیمس  هک  تشذگن  يردقنآ  مداد  ربخ  ار  نایفسوبا  متشگرب و  نم  میآیم .  نایفـسوبا 
ار دوخ  داتسرف  دایز  دزن  ار  هیریوج  دوخ  رهاوخ  دومن و  نایفسوبا  هب  قحلم  ار  دایز  هیواعم  میرموبا  تداهـش  زا  دعب  مدمآ .  نوریب  هتـسب  ار 

نایفـسوبا هب  قحلم  دوخ و  ردارب  ار  دایز  هیواعم  هکنآ  زا  سپ  ینم  ردارب  وت  درک  لقن  ار  نایرج  میرموبا  هکنانچ  داـیز  تفگ  درک و  هنهرب 
قفاوم و رای  هبعـش  نب  هریغم  اب  دایز  هچ  دنور  هفوک  فرطب  هریغم  اب  هک  تفرگ  هزاجا  هیواعم  زا  ادعب  دنام و  ماش  رد  يزور  دنچ  دایز  دومن 

هریغم زا  ار  دـح  ات  دـیدزد  تداهـش  زا  درک و  جـلجلت  رمع  هراـشا  هب  هریغم  ياـنز  رب  تداهـش  يادا  رد  هکیزور  زا  اریز  دوب  یقداـص  قیفر 
 . تسا رارقنیا  زا  نآ  لصفم  ناتساد  تشادیم و  تسود  رایسب  ار  دایز  دومنیم و  تمعن  نیا  رکش  امئاد  هریغم  درک  فرطرب 

هریغم زا  انز  دح  عفد 

یهاوگ وا  يدـب  قسف و  هب  هیآ  نیا  دـش و  لزان  وا  هرابرد  اونیبتف  ءابنب  قساـف  مکئاـج  نا  هکراـبم  هیآ  نیا  هک  تسا  یـسک  هبعـش  نب  ةریغم 
ینزاب انز  هب  مهتم  دش و  دودح  نیا  یلاو  یبونج  ناتسزوخ  حتف  تسینونک و  فیـصخلاوبا  یکیدزن  رد  هک  هلبا  حتف  زا  سپ  هریغم  دهدیم . 
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دندمآ و هرـصب  دجـسمب  نانیا  دـندید  صوصخم  لاح  رد  ار  وا  هرـصب  هرامالاراد  هیاسمه  هناخ  هچیرد  زا  رفن  راهچ  دـیدرگ  هلیمح  ما  مانب 
دندمآ و هنیدمب  يروف  دوهـش  راهچ  نآ  دنداد و  مانـشد  دندش و  وا  عنام  دـنک  تماما  ات  دـمآ  دجـسمب  تعامج  زامن  يارب  هریغم  هکنیمه 

داد روتسد  وا  هب  تخاس و  هرصب  تراما  تیرومءام  ار  يرعـشا  یـسوموبا  رمع  دنداد .  شرازگ  تقو  هفیلخ  باطخ  نب  رمع  هب  ار  ناتـساد 
دوخ درک و  نینچ  مه  يرعشا  یسوموبا  دتسرفب  هنیدمب  جارخا و  هرصب  زا  دوب  قباس  یلاو  هک  هریغم  ات  دنکن  نوریب  دوخ  نت  زا  رفـس  سابل 

تخاونکی دوهـش  زا  رفن  هس  دـش  لیکـشت  رمع  روضح  رد  همکاـحم  سلاـجم  دـمآ  هنیدـمب  هریغم  نوچ  تفرگ .  هدـهعب  ار  هرـصب  تراـما 
دهاش اقافتا  دـش  تحاران  یلیخ  دروخب  دـح  دـیاب  هریغم  دوشیم و  لـماک  تداهـش  نـالا  دـید  هکنیا  زا  رمع  دـنداد  هریغم  ياـنز  رب  یهاوگ 
عقوم رد  دوش و  يراج  هریغم  رب  دـح  دـهاوخیمن  تسا و  تحاران  رمع  هک  دـیمهف  تشاد  هک  یتسارف  شوه و  زا  دوب  هیبا  نب  داـیز  مراـهچ 

دوب هتـسب  انح  گنر و  هک  مدید  مه  ارنز  ياپ  دـندوب و  تخل  ود  ره  هک  یلاح  رد  مدـید  ینز  اب  ار  هریغم  نم  تفگ :  نینچ  تداهـش  يادا 
دهاش هس  قیرط  نیاب  درکن و  تباث  ار  تداهـش  راتفگ  نیا  هلیمج  ما  مانب  يرگید  لمعدـب  نز  ای  دوب  هریغم  نز  نیا  اعقاو  هک  متـسنادن  یلو 

 . دش یمیمص  قیفر  تسود و  دایز  اب  هریغم  اجنیا  زا  تفای  یصالخ  دح  زا  هریغم  دندروخ و  فاق  دح  رگید 

هفوک فرطب  دایز  هریغم و  تکرح 

دوب هریغم  تموکح  لحم  هک  هفوکب  نوچ  دندش  ناور  هفوک  فرطب  رگیدکی  اب  دـنتفرگ و  ار  ماش  زا  جورخ  هزاجا  هیواعم  زا  دایز  اب  هریغم 
نوچ دایز  دننکیم  رادید  ار  رگیدکی  دنیآیم و  هفوک  رهشب  رانک  هشوگ و  زا  کیکی  جراوخ  هک  دید  دایز  دندوسایب  يزور  دنچ  دندیسر و 
اپرب یگرزب  هنتف  اهنآ  زا  هک  تسا  نکمم  هچ  نک  نادـنز  رد  ریگب و  ار  جراوخ  نیا  يولج  تفگ  هریغم  هب  دوب  شیدـنارود  شوهاـب و  درم 

هنتف و دـش و  دـهاوخ  گرزب  جراوخ  رما  هک  دـندیمهف  داـیز  یلو  درک  روصت  يرـسارس  ار  راـک  دادـن و  یتـیمها  داـیز  نخـسب  هریغم  دوش 
هکیتروص رد  درک و  اهر  ارت  هریغم  هک  دش  هچ  دایز  يا  تفگ  هیواعم  دمآ  ماشب  هدرک  یظفاحادخ  هریغم  زا  اذلف  درک  دنهاوخ  اپرب  یبوشآ 

اهیدوز نیمهب  یلو  دنکن  شوگ  ار  تحیصن  دنپ و  هتفرگ  توخن  ربک و  ار  هریغم  هیواعم  يا  تفگ  دایز  دوب  جاتحم  یلیخ  وت  ریبدت  رکفب و 
دنتخیرگب و ع )   ) بلاطیبا نب  یلع  ریـشمش  زا  هک  ناورهن  جراوخ  هک  اریز  دنک  هابت  ار  قارع  ارم  رما  هک  دش  دهاوخ  التبم  یمیظع  يالب  هب 

دمآ دهاوخ  قارع  رس  رب  هچ  نانآ  داحتا  زا  هک  تسمولعم  دنهدیم و  لیکشت  ییاهنمجنا  دنیآیم و  هفوکب  هتسد  هتسد  کنیا  دندش  هدنکارپ 
رد ات  مدرک  هفوک  كرت  مرجال  داهنن  یعقو  نم  نانخسب  زادنیب  نادنز  رد  نک و  ریگتسد  ار  نانیا  هک  مدرک  تحیصن  ار  هریغم  هچ  ره  نم  و 

يدرم لقع  یب  هچ  هکنومـضم  نیاب  تشون  هریغمب  يا  همان  يروف  دینـشب  دایز  زا  ار  نانخـس  نیا  نوچ  هیواعم  مشاـبن .  کیرـش  ناـنآ  هنتف 
نانآ مادک  رهب  اجک  ره  رد  دزادنارب و  نب  خیب و  زا  ار  جراوخ  وتب  نم  همان  ندیسر  ضحمب  کنیا  يدرکن  لوبق  ار  دایز  فرح  هک  یشابیم 
هریغم تسدـب  همان  نوچ  تسلالح .  ناناملـسم  رب  ناشیا  لاـم  نوخ و  دـننارفاک و  زا  تعاـمج  نیا  هچ  نزب  ندرگ  گنردـیب  یتفاـی  تسد 

رد زورما  مدومن  تیامح  متسناوت  هچ  ره  مدروآ و  ماشب  سراف  زا  ار  وا  نم  تسین  هیبا  نب  دایز  زا  زج  نم  قح  رد  تیاعس  نیا  تفگ  دیسر 
هکیماگنه ات  تخادرپن  جراوخ  عفد  رد  هنوگچیهب  هریغم  اذـل  دـیامنیم و  زاغآ  ییوگدـب  ییوکین  ياـجب  دـنکیم و  تیاعـس  تیاـمح  يدازا 

دایز هک  تسناد  هریغم  تقو  نیا  رد  دـیماجنا  لوطب  ناشیا  هنتف  لاسکی  دـندرک و  یتخـس  ماـیق  دیـسر و  رفن  رازهجنپ  هب  جراوخ  نیا  دادـعت 
نویلیم کی  هیواعم  دور  هکم  تراـیزب  هک  تفرگ  هزاـجا  هیواـعم  زا  داـیز  هلمجلاـب  درکن .  لوبق  وا  یهتنم  دروآ  ياـجب  ار  تحیـصن  طرش 

هک درک  یتبحص  شوخ  دایز  اب  يردقب  دمآ و  دایز  دزن  دابع  مانب  یمالغ  رفـس  نیا  رد  دومن .  هکم  هناور  ار  وا  داد و  واب  رفـس  جرخ  مهرد 
رـسپ هنوگچ  تفگ  هدرک  بجعت  دایز  ماوت  رـسپ  نم  تفگ  مالغ  يا  هدـمآ  اجک  زا  یتسیک و  رـسپ  وت  ناوج  يا  تفگ  هدومن  بجعت  دایز 

مدـمآ و لمعب  نم  يدومن و  یگباوخمه  نز  نالف  نم  ردام  اب  وت  تفگ  مالغ  ناوج  مسانـش .  یمن  ارت  ادـبا  نم  هکنآ  لاح  یـشابیم و  نم 
ار یسک  سپ  متخانـش  ارت  الاح  مسق  ادخب  یتفگ  تسار  تفگ  دایز  مناشیا .  كولمم  مدش  دلوتم  هک  هبلعث  نب  سیق  ینب  هلیبق  رد  مه  العف 

توف زا  سپ  هیواعم  دنتفگیم .  دایز  نب  دابع  واب  درک و  لوبق  دوخ  يدنزرفب  دومن و  يرادیرخ  ار  ناوج  نیا  داتـسرف و  سیق  ینب  هلیبق  دزن 
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 . دنا هتفگ  يراعشا  دابع  وجه  رد  ارعش  داتسرف .  ناتسجس  تموکحب  ار  دابع  دایز 

هرصب تموکح  دایز و 

ندرک مارآ  تموکح و  هدـهع  زا  نآ  مکاح  تشادـن و  یتینما  دوب و  مهرب  مهرد و  هرـصب  دومن ،  تعجارم  ماشب  هکم  رفـس  زا  داـیز  نوچ 
هچ ره  هلجعاب  دایز  درک .  ضیوفت  واب  ار  ناـمع  نیرحب و  دـنه و  ناتـسجس و  ناـسارخ و  هرـصب و  تموکح  هیواـعم  اذـل  دـمآیمن  رب  مدرم 

سک ره  هامکی  زا  سپ  مهدیم و  تلهم  هامکی  ار  امـش  نم  هرـصب  مدرم  يا  تفگ  هدرک  عمج  ار  مدرم  دجـسم  رد  دمآ و  هرـصب  هب  رتمامت 
دایز نخـسب  مدرم  دـش ،  دـهاوخ  هدز  ندرگ  دوش  هدـید  رازاب  هچوک و  رد  تسا  هتـشذگ  بش  زا  تعاس  ود  ابیرقت  هک  ءاشع  زامن  زا  دـعب 
درم رازه  راهچ  تساوخ و  ار  هطرـش  سیئر  دمآرـس  هامکی  نوچ  دندز  اهفرح  نیزا  یلیخ  مه  قباس  ياهتموکح  دـنتفگ  دـندادن و  یتیمها 

هناخب هک  هدب  تلهم  ار  مدرم  دناوخب  هیآ  تفه  نآرق  يراق  کی  هک  يردقب  اشع  زامن  زا  دعب  تفگ  تشاذـگ  وا  رایتخا  رد  هدایپ  هراوس و 
لوا بش  رد  اذل  دشاب  دایز  نب  هلادـیبع  نم  رـسپ  هچ  رگا  نزب و  ندرگ  يدـید  رازاب  هچوک و  رد  ار  هک  ره  نآ  زا  سپ  دـنور و  دوخ  ياه 
اـشع زامن  نوچ  دماین  نوریب  دوخ  لزنم  زا  يدحا  مراهچ  بش  رد  رفن و  کی  موس  بش  رد  رفن و  هاجنپ  مود  بش  رد  دندز  ندرگ  دصتفه 

اپ لاجم  دمآیم  نوریب  شیاپ  زا  شفک  یـسک  رگا  هک  دـنتفریم  هلجع  اب  يروطب  دـندشیم  قرفتم  دوخ  ياه  هناخب  نتفر  يارب  دـندناوخیم  ار 
دندروآ دایز  هتفرگ  ار  وا  دـش  رهـش  دراو  بیرغ  یناپوچ  یبش  هک  دـش  ناـنچ  دـیناسریم و  هناـخب  ار  دوخ  هنهرب  ياـپ  اـب  تشادـن و  ندرک 

رذع نیا  هک  مسرتیم  یلو  ییوگیم  تسار  تفگ  دایز  متشادن  یعالطا  امش  تموکح  نوناق  زا  متـسه و  یبیرغ  درم  نم  ریما  تفگ  ناپوچ 
داد ار  ع )   ) یلع نایعیـش  لتق  نامرف  دیـسر و  دایز  هب  هیواعم  همان  نوچ  ددرگ .  ادج  شندب  زا  رـس  ات  داد  نامرف  دـنک  هناهب  مه  يرگید  ار 

هدرک یگدنز  اهنآ  نایم  رد  لاس  ياهلاس  نوچ  تخانشیم  بوخ  ار  اهنآ  همه  دوبن و  ع )   ) یلع نایعیـش  لاحب  فرعا  دایز  دننام  سکچیه 
یضعب داهنیم و  روگ  رد  هدنز  ار  یضعب  هک  اجنآ  ات  دنا  هدرواین  رد  شرامـش  تحت  هک  تشک  ار  ترـضحنآ  نایعیـش  زا  يردقب  اذل  دوب و 
ناشرـس رب  ارناشیا  ياه  هناخ  دـنریمب و  ات  درکیم  عطق  ار  یـضعب  نابز  تسد و  درکیم و  بصن  راد  هبوچ  يالاب  ار  یـضعب  هدز و  ندرگ  ار 

یلع ناتسود  نایعیـش و  رب  ار  راک  يردقب  هفوک  رد  داد  واب  ار  هفوک  تموکح  هیواعم  نوچ  دومنیم و  تراغ  ارناشیا  لاوما  درکیم و  بارخ 
رد دـش  هفوک  رهـش  دراو  هکیزور  هرـصب  رد  هام  شـش  دوب و  هفوک  رد  هام  شـش  داـیز  دـندرکیمن .  مه  ارنآ  رکف  هک  تفرگ  تخـس  (ع ) 

دایز دنتخادنا ،  گنـس  وا  هب  یتعامج  اذـل  داد و  ع )   ) یلع ناتـسود  هفوک و  مدرمب  يدایز  ياهمانـشد  ازـسان و  تفر و  ربنم  يالاب  دجـسم 
ام هک  دننک  دای  مسق  دـنیآ و  نوریب  دجـسم  زا  رفن  راهچ  داد  روتـسد  دجـسم  رد  دـمآ  شدوخ  دنتـسب و  ار  دجـسم  ياهرد  هک  داد  روتـسد 

دایز دـننک .  عطق  ار  اهنآ  ياهتـسد  ات  هک  داد  نامرف  دـندرکن  دای  مسق  رفن  داتـشه  تفای  تاجن  درک  دای  مسق  هک  سک  نآ  میا  هدزن  گنس 
ؤملاریما نیبحم  نایعیش و  زا  حرس  یبا  نب  دیعس  هلمج  زا  داد  هجنکش  تشک و  هفوک  رد  ع )   ) نینم ؤملاریما  ناتسود  زا  تسناوت  هک  ردقنآ 

ضرع دمآ  ع )   ) نسح ماما  تمدـخ  هنیدـمب  هدرک  رارف  هفوک  زا  دوخ  ناج  سرت  زا  دـش  علطم  هفوکب  دایز  ندـمآ  زا  نوچ  دوب  ع )   ) نینم
دایز هب  يا  همان  ترـضح  هدرب .  تراغب  ار  اـم  لاوما  هتخادـنا و  نادـنزب  ارم  دـنزرف  نز و  ردارب و  درک و  بارخ  ار  اـم  هناـخ  داـیز  هک  درک 

ررـض و رد  تسناناملـسم و  زا  هک  يا  هدرک  هلمح  يدرمب  وت  هک  دوشیم  بوتکم  داـیز  يوسب  یلع  نب  نسح  زا  هک  نومـضم  نیاـب  تشون 
همان نوچ  یتخادنا  نادنزب  ار  وا  لایع  لها و  يدومن و  بصغ  ار  وا  لام  يدرک و  بارخ  ار  نانآ  هناخ  وت  درادن  یقرف  نیملسم  ریاس  اب  عفن 
یلیخ دیـسر  دایز  هب  بوتکم  نیا  نوچ  نادرگ .  دازآ  نادـنز  زا  ار  وا  لایع  لها و  هدزاب و  وا  هب  ار  وا  لام  نک و  اـنب  ار  وا  هناـخ  دـسرب  وتب 

ار تدوخ  مان  مدرک  هعلاطم  ارت  ذغاک  انامه  همطاف  رسپ  نسح  هب  نایفسوبا  رسپ  دایز  زا  تسا  یبوتکم  نیا  تشون  باوج  رد  هدش  تحاران 
دننام یهدـیم  نامرف  نمب  وت  تیعر و  وت  متـسه و  ناطلـس  نم  يراد و  تجاـح  نمب  وت  هکیتروص  رد  یتشاد  مدـقم  نم  ماـن  رب  ذـغاک  رد 

ریگتـسد ار  وا  دـنک  ياج  وت  تشوگ  تسوپ و  نایم  رد  رگا  یقـساف  درم  هراـبرد  ینکیم  شرافـس  دـهد و  ناـمرف  شتیعر  رب  هک  یناـطلس 
قساف درمنآ  العف  یلع  نب  نسح  ینعی  منادیمن  وت  تسوپ  تشوگ و  زا  رتهب  ار  یتسوپ  تشوگ و  چیه  ندروخ  يارب  هکنادب  درک و  مهاوخ 
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تقساف ردپ  هکنآ  تهجب  مشکیم  ار  وا  متساوخ  رگا  وت و  تعافـش  يارب  هن  یلو  منکیم  وفع  ار  وا  متـساوخ  مدوخ  رگا  تسرفب  نم  دزن  ار 
ۀمطاف نب  نسحلا  نم  دندومرف :  موقرم  وا  باوج  رد  دیـسر  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  تسدب  همان  نیا  نوچ  تسا  هتـشادیم  تسود  ار  یلع 

دنچ نیا  زا  شیب  ترـضح  مالـسلا .  رجحلارهاعلل و  شارفلل و  دـلولا  لاق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناف  دـعب  اما  ۀیمـس  نب  داـیز  یلا 
وت دشاب  هدرک  انز  تردام  اب  نایفسوبا  هچ  رگا  ناوخم  نایفسوبا  رسپ  ار  تدوخ  وت  یتسین  نایفسوبا  رسپ  وت  ینعی :  دنتـشونن .  يزیچ  هلمج 
رد دنـشاب  هتـشاد  حاکن  دـنک و  ییوشانز  هکنآ  يارب  تسا  تباث  يدـنزرف  ینعی  شارفلل  دـلولا  دومرف  ص )   ) ربمغیپ هچ  یتسه  انز  دـنزرف 

ردـپب قحلم  انز  دالوا  هچ  ردـپ  زا  تیدـلو  یفن  ینعی  تسا  گنـس  راـکانز  ینعی  رهاـع  يارب  زا  یلو  دوشیم  بوسحم  ردـپ  زا  دـالوا  اـجنیا 
انمـض ددرگیم و  مولعم  هتـشون  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ترـضحب  هکیا  همان  نیزا  دایز  ندوب  بیجنان  ییایحیب و  دربیمن .  وا  زا  ثرا  دوشیمن و 

نآ فوج  رد  مه  ار  داـیز  ذـغاک  تشون و  هیواـعمب  يا  هماـن  ترـضح  هلمجلاـب  دوشیم .  هتـسناد  هماـن  نیا  زا  ع )   ) یبتجم ماـما  تیمولظم 
اذل دـسیونب  ع )   ) نسح ماما  هب  يا  همان  نینچ  دایز  دـیاب  ارچ  هک  دـش  تحاران  یلیخ  دیـسر  هیواعمب  همان  نیا  نوچ  داتـسرف  ماشب  هتـشاذگ 
ءوس رگید  يدرب و  ثرا  نایفـسوبا  زا  هک  طایتحا  ملح و  یکی  تسا  تلـصخ  ود  وت  رد  دایز  يا  هک  تشون  دایز  هب  يدـنت  ذـغاک  هیواـعم 
ینک رکف  تسرد  رگا  يدناوخ .  قساف  ار  نسح  ماما  ردپ  هک  تسا  يور  نیا  زا  يربیم و  ثرا  هیمـس  تردام  زا  هک  ریبدـت  يءار و  يدـنت 
نوچ دنک و  وت  رب  تنطلـس  دـیاب  یـسک  نسح  ماما  لثم  هچ  هدـشن  مک  يزیچ  وت  ماقم  زا  هتـشون  وت  زا  لبق  ار  شمـسا  نسح  ماما  هکنیا  رد 

هک هلمجنآ  اما  نک و  دازآ  ار  همه  دنتسه  نادنز  رد  هک  وا  ناسک  هدب و  وا  هب  یتفرگ  حرـس  نب  دیعـس  زا  لاوما  هچنآ  دسر  وت  تسدب  همان 
رتخد همطاف  هک  یتسنادن  رگم  دوشن  عقاو  ءازهتسا  فرط  زگره  ع )   ) نسح وت  رب  ياو  يداد  تبـسن  شردامب  ار  وا  یتشون و  ع )   ) نسح هب 

میمـصت دایز  هصالخ  دـشابیم .  وا  يارب  رخف  نیرتالاب  همطاف  هب  نداد  تبـسن  ار  نسح  هک  یتسنادـیم  یتشاد  لقع  وت  رگا  تسادـخ  لوسر 
هزور هس  هدرک  طلسم  وا  رب  ار  نوعاط  ضرم  دنوادخ  دنک  راداو  ع )   ) نینم ؤملاریما  ترضح  زا  نتسج  تئارب  هب  ار  هفوک  مدرم  هک  تفرگ 
نوچ وا  لتاق  يازج  مسرت  دوشیم .  دیبع  شرگید  دنزرف  دایز و  نب  هلادیبع  وا  رـسپ  دایز و  دوخ  لماش  دایز  لآ  هتبلا  دش .  لصاو  منهج  هب 

زک مرـش  دنراد  تیبلها  ناناوج  هک  نامزنآ  زا  دایرف  رـشح  زور  ناعیفـش  هرانک  نیزک  مسرت  دننز  ملق  تمحر  هدـیرج  رب  هرابکی  دـننز  مقر 
البرک روش  ناشفـص  مهب  دز  هک  یعمج  نیتسآ  دـیآ ز  ردـب  قح  باتع  تسد  دـننز  مدـق  رـشحم  هصرعب  نفک  نوگلگ  دـننز  مد  قلخ  هنگ 
بحاص زا  كاخ  ناکچ ز  نوخ  نفک  اب  هکیمد  زا  هآ  دننز  مهب  رشحم  فص  نانز  فص  رشح  رد  دننز  متس  لها  رب  تسد  تیب  لها  نوچ 
لیئربج هک  ار  يرس  دننک  نانـس  رب  سپ  دننز  مرح  دیـص  هب  غیت  هک  ناسکان  نآ  دننز  ملع  شتآ  هلعـش  وچ  یلع  لآ  زاب  دننک  عقوت  هچ  ازع 

لیبسلس بآ  زا  شیوسیگ  رابغ  دیوش 

ناورم لآ  دایز و  لآ  هللا  نعل  مشش :  تسیب و  سلجم 

همجرت

دنک تنعل  ار  ناورم  لآ  دایز و  لآ  ادخ 

حرش

تـسا فورعم  مکح  نب  ناورم  زا  دارم  درک  میهاوخ  رکذ  ار  ناورم  لآ  یگداوناخ  عضو  کنیا  دش و  هداد  لبق  سلجم  رد  دایز  لآ  حرش 
وا لطاب و  طیخ  غزو  دـیرطلا  نبا  هتـشاد :  بقل  دـنچ  ناورم  نیا  و  تسا .  هدوب  هیما  ینب  دـج  هیما  رـسپ  صاعلا  یبا  صاعلا و  یبا  رـسپ  هک 

ناورم نیا  ردپ  هدوب  نیعمجا  مهیلع  هلا  تاولـص  شدالوا  نینم و  ؤملاریما  اصوصخم  و  ص )   ) ادخ لوسر  هب  تبـسن  صاخـشا  نیرتنمـشد 
بقع هنیدـم  ياه  هچوک  رد  اریز  هدوب ،  دـیرط  وا  بقل  دـشابیم و  ص )   ) ربمغیپ فورعم  نانمـشد  زا  یکی  نافع  نب  ناـمثع  يومع  مکح 
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وا ص )   ) ربمغیپ دومنیم .  ءازهتـسا  ار  ترـضحنآ  دروایم و  رد  نتفر  هار  رد  ار  ربمغیپ  دیلقت  دومنیم و  هتـسیاشان  ياهتکرح  داتفایم و  ربمغیپ 
هدنز ات  دش و  جالتخا  ضرمب  یلتبم  ترـضحنآ  نیرفن  رثا  زا  وا  اذل  ینامب و  نینچنیا  هشیمه  نکتلف  کلاذکف  دومرف :  دومن و  هدـهاشم  ار 
رتخد ءاـقزر  مکح  رد  اـم  دـش .  دـیرط  هب  فوطعم  ار  وا  داتـسرف  فئاـطب  هدرک  درط  ار  وا  ربـمغیپ  تهجنیزا  دوب و  ضرم  نیا  راـتفرگ  دوب 

 . تسا هدوب  روهشم  اشحف  رد  مالعا و  بحاص  ياهنز  یکی  لماک  رد  ریثا  نبا  لوقب  هک  تسا  بهوم 

ناورم اب  مالسلا  هیلع  نیسح  يوگتفگ 

همطاف هب  رگا  ینعی  نورختفت  متنک  امبف  مکرخفال  ول  تفگ :  ع )   ) نیـسح ماما  هب  مکح  نب  ناورم  يزور  هک  دنکیم  لقن  بوشآ  رهـش  نبا 
هکیروطب داد  راشف  تخس  هتفرگ  ار  وا  يولگ  تسجرب و  دش  مشخ  رد  ع )   ) نیسح ماما  دیدرک  یم  رخف  یـسک  مادک  هب  دیتسج  یمن  رخف 

تقدص نا  ینومتقدص  الا  هللااب  مکدشنا  لاقف  هداد  رارق  بطاخم  ار  شیرق  هدومرف و  تعامج  هب  يور  ترـضح  هاگنآ  داتفا  هدش  لاحیب  وا 
اناک نیبیبح  ضرالا  یف  نا  نوملعتا  دومرف :  هاگنآ  دـینک .  قیدـصت  ارم  میوگیم  یتسار  نخـس  رگا  هک  مهدـیم  مسق  ادـخب  ار  امـش  دومرف 

انوعلم ضرالا  یف  نا  ملعا  الا  ینا  لاق و  اولاق ال  یخا  ریغ  يریغ و  یبن  تنب  نبا  ضرـالا  رهظ  یلع  وا  یخا  نم  ینم و  هللا  لوسر  یلا  بحا 
لحتنی نالجر  برغملا  بابب  يرخالا  قرـشملا و  بابب  امهادحا  قلباج  سرباج و  نیب  ام  هللا  هللا و  لوسر  دـیرط  هیلا  اذـه و  ریغ  نوعلم  نبا 

 . کبکنم نم  کئادر  طقـس  تبـضغ  اذا  کنا  کیف  یلوق  ۀـمالع  ناک و  ذا  کیبا  نم  کـنم و  هتیب  لـها  هلوسرل و  هللا و  يدـعا  مالـسالا 
يور رد  هک  دینادیم  ایآ  زین  دوبن و  ادخ  لوسر  دزن  رد  نسح  ترـضح  مردارب  نم و  زا  رتبوبحم  یـسک  نیمز  يور  هک  دینادیم  ایآ  دومرف : 
يور رد  نم  هک  دومرف  هاگنآ  ییاـمرفیم .  وت  هک  تسا  نینچ  دـنتفگ  یگمه  تسین  رگید  سک  مردارب  نم و  زا  يربمغیپ  رتخد  رـسپ  نیمز 

هک اقلباج  اسلباج و  نایم  هک  ادخب  مسق  مناد  یمن  ار  یسک  دوب  ادخ  لوسر  دیرط  هک  مکح  شردپ  ناورم و  زج  ینوعلم  رسپ  نوعلم  نیمز 
لوسر ادخ و  يارب  دنتـسب  دوخ  رب  ار  مالـسا  غورد  هب  هک  شردپ  ناورم و  زا  رت  نمـشد  تسقرـشم  هزاورد  يرگید  برغم و  هزاورد  یکی 
شیادر دنک  بضغ  دزیخرب و  سلجم  زا  ناورم  نوچ  هک  تسنیا  نم  راتفگ  قدـص  تمالع  مدرم  يا  تسین  رگید  سک  وا  تیبلها  ادـخ و 

 . داتفا ششود  زا  شیادر  درک و  بضغ  هکنآ  زج  تساوخن  رب  سلجم  زا  ناورم  مسق  ادخب  تفگ  بئاس  نب  دمحم  دتفا .  ورف  بکنم  زا 

هیواعم هب  ناورم  همان 

ربخ نمب  هیواعم  يا  هک  تشون  هیواعم  تهجب  يا  همان  سپ  درک ،  ادـیپ  ع )   ) نیـسح ماـما  اـب  یـصاخ  ینمـشد  ناورم  سلجمنیا ،  زا  سپ 
رگا ددرگ و  وا  جورخ  ثعاب  نیمه  مسرتیم  دننکیم و  دمآ  تفر و  ع )   ) نیسح ماما  تمدخ  رد  قارع  لها  ناگرزب  زا  یتعامج  هک  هدیسر 

وت يءار  هک  هد  ربـخ  نمب  ددرگ  وربور  ع )   ) نیـسح جورخ  اـب  ددرگ  وت  نیـشناج  سک  ره  املـسم  دـنکن  جورخ  تفـالخ  يارب  زورما  مه 
ات وشم  ع )   ) نیـسح ماـما  ضرعتم  ادـبا  ناورم  يا  هک  تشون  باوـج  رد  دـناوخ  ار  بوـتکم  نوـچ  هیواـعم  تسیچ .  ع )   ) نیـسح هراـبرد 
وا ضرعتم  يرما  چـیه  رد  هدـشن  ام  ضرعتم  ع )   ) نیـسح هکیمادام  ات  شاب و  هتـشادن  يراـک  وا  اـب  درادـن  يراـک  وت  اـب  نیـسح  هکیماداـم 
هک دنکیم  لقن  نومـضم  نیاب  یتیاور  یفاک  رد  ینیلک  شاب .  عمجرطاخ  وا  زا  هدرکن  راکـشآ  ار  دوخ  تارطاخم  هکنادنچ  دـش ،  میهاوخن 

جراخم فرـص  ات  رادـب  ررقم  لاملا  تیب  زا  یغلبم  لاس  ره  رد  شیرق  ناناوج  زا  کی  ره  يارب  هک  تشون  هنیدـم  مکاـح  ناورم  هب  هیواـعم 
تفگ نیـسحلا  نب  یلع  متفگ  تسیچ ؟  وت  مان  تفگ  نمب  دـیامرفیم :  دوب  لاـسدرخ  ماـگنه  نآ  رد  هک  داجـس  ماـما  دـیامنب  دوخ  هناـیلاس 

تفگب و نیا  دراذگیم  مان  یلع  ار  دوخ  ياه  هچب  همه  درادیمن و  رب  یلع  مان  زا  تسد  وت  ردـپ  تفگ  یلع ،  متفگ  دراد ؟  مان  هچ  تردارب 
رگا درکیم  مرچ  یغابد  هک  ءاقرز  رـسپ  رب  يا  دومرف  مردپ  متفگ  ار  هصق  نیا  مدـمآ و  مردـپ  دزن  هب  نوچ  تشاد  ررقم  نم  هجو  رد  یغلبم 

 . مراذگب یلع  مان  ار  اهنآ  همه  هک  مراد  تسود  مشاب  هتشاد  رسپ  دص  نم 
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دنزب ار  ع )   ) نیسح ماما  ندرگ  دیاب  هک  هنیدم  مکاحب  ناورم  نامرف 

همان ندیـسر  اب  هک  نومـضم  نیاب  تشون  هنیدم  مکاح  دیلو  هب  يا  همان  تسـشن  تفالخ  دنـسم  رب  نوعلم  دیزی  هیواعم  گرم  زا  سپ  نوچ 
امن سوبحم  ار  اهنآ  دندرکن  تعیب  رگا  نک و  نم  اب  تعیب  هب  توعد  ار  ریبز  نب  هللادبع  رمع و  نب  هللادبع  و  ع )   ) یلع نب  نیـسح  وت  هب  نم 
یلیخ دیـسر  دـیلو  هب  همان  نیا  نوچ  تسرفب .  نم  يارب  يا  هماـن  اـب  نزب و  ار  اـهنآ  دـنتفات  نم  تعیب  زا  رـس  مه  زاـب  رگا  دـننک و  تعیب  اـت 
رسپ نیسح  اب  ارم  هدنکفا  نم  ناجب  ار  شتآ  نیا  یـسک  هچ  منادیمن  دنا  هدرک  نآ  رب  راداو  ارم  هک  تسیراک  هچ  نیا  تفگ  دش و  تحاران 
یلح هار  هدرک و  تروشم  رما  نیا  رد  وا  اب  اـت  تساوخ  ار  وا  داتـسرف و  مکح  نب  ناورم  دزن  ار  یـصخش  يروف  یلو  تسا  راـک  هچ  همطاـف 

ار رمع  نب  هلادـبع  اما  تفگ  هدومن  لصاح  یهاگآ  دـیز  هب  همان  نومـضم  زا  دـش و  رـضاح  دـیلو  سلجم  رد  ناورم  نوچ  دروآ .  تسدـب 
ربخ هکنآ  نودـب  نک و  رـضاح  سلجمنیا  رد  ار  ریبز  نب  هلادـبع  یلع و  نب  نیـسح  یلو  درادـن  گنج  يورین  وا  هچ  شاـب  هتـشادن  يراـک 
اهنآ رـس  نزب و  ار  اهنآ  يود  ره  ندرگ  سلجم  نیمه  رد  دندرکن  لوبق  رگا  نک  دـیزی  اب  تعیب  هب  توعد  ار  اهنآ  ییوگب  ار  هیواعم  گرم 

تعیب رگا  متفرگیم و  تعیب  اـهنآ  زا  مدرکیم و  رـضاح  ار  اـهنآ  يروـف  نـم  دوـب  هتـشون  نـمب  هماـن  نـیا  دـیزی  رگا  تـسرفب  دـیزی  يارب  ار 
نم نونکا  تشک  ناوتن  یناسآ  نیا  هب  ار  گرزب  مدرم  نکم  ییوگ  فازگ  ردقنیا  ناورم  يا  تفگ  دیلو  مدزیم .  ار  اهنآ  ندرگ  دندرکیمن 

ار نافع  نب  نامثع  لتق  ینادـیمن و  اـم  اـب  ار  بارتوبا  لآ  ینمـشد  رگم  دـیلو  يا  تفگ  ناورم  دـنیامرف .  هچ  منیبب  اـت  منکیم  بلط  ار  اـهنآ 
تعیب نیـسح  ینکن و  تعرـس  رما  نیا  رد  رگا  رد  رگا  يا  هدرب  رطاخ  زا  ارنانآ  نیک  دیک و  تدش  نیفـص و  گنج  ای  يا و  هدرک  شومارف 

يا تفگ  هدرک  دنلب  رـس  هاگنآ  تسیرگب  يردق  تخادنا و  ریزب  رـس  تاملک  نیا  ندینـش  زا  دیلو  دوش  هدیهاک  دیزی  دزن  وت  ماقم  زا  دنکن 
و ع )   ) نیـسح ماما  دزن  ار  نافع  نب  نامثع  رـسپ  رمع و  هاگنآ  تسا  ربمغیپ  رـسپ  وا  هک  يوگم  نخـس  هطاف  رـسپ  نیـسح  زا  نیدنچ  ناورم 
رد ار  اهنآ  دمآ و  هناخب  دیلو  هدنتسرف  منک  تبحص  یعوضوم  رد  امش  اب  ات  دیئآ  نم  دزن  يردق  تسنکمم  رگا  هک  داتـسرف  ریبز  نب  هلادبع 

تباجا ار  دیلو  توعد  ع )   ) نیسح ماما  دومن .  غالبا  ار  دیلو  نامرف  دنا  هتـسشن  ربمغیپ  ربق  رانک  ودنآ  دید  ربمغیپ  دجـسم  دمآ  تفاین  هناخ 
ریبز نب  هللادبع  داد  شرازگ  دیلو  هب  ار  نایرج  دوب  دیلو  هداتسرف  هک  ورمع  دیآ  دیلو  ادعب  هتفر  دوخ  هناخب  ترـضحنآ  هک  دش  رارق  هدومرف 

دومرف ترـضح  تسا ؟  هنوگچ  توعد  نیا  امـش  رظنب  هتخاـس  رطاـخ  ناـشیرپ  ارم  تقو  نیا  رد  دـیلو  توـعد  تفگ  ع )   ) نیـسح ماـما  هب 
 . دریگب تعیب  ام  زا  ددرگ  رـشتنم  هیواعم  گرم  ربخ  هکنآ  زا  لبق  ات  هدومن  توعد  دـیزی  اب  تعیب  يارب  ار  اـم  دـیلو  تفر و  اـیند  زا  هیواـعم 

امش رگا  هک  دیئامرفب  یلو  دیدومرف  امش  هک  تسا  نیمه  بلطم  مهنم  نامگب  تسا و  تسرد  رایسب  امـش  سدح  اقآ  تفگ  ریبز  نب  هللادبع 
هچ مهن  یمن  ندرگ  وا  تفالخب  منکیمن و  تعیب  دـیزی  اب  زگره  دومرف  ترـضح  دومرف ،  دـیهاوخ  هچ  دومن  توعد  دـیزی  اب  تعیب  يارب  ار 
لآ قح  دـنادرگن و  یثوروم  شیوخ  نادـناخ  رب  ار  تفـالخ  رما  هک  درک  داـی  مسق  دومن  حلـص  ع )   ) نسح ماـما  مردارب  اـب  یتـقو  هیواـعم 

دـنکیم و ماش  يزاب  گس  اب  ار  زور  هک  يا  هراوخ  رمخ  دـیزی  اب  نم  هنوگچ  دـنادرگزاب  قح  بحاص  هب  دـهن و  ورف  ندرگ  زا  ار  یفطـصم 
مودق راظتنا  ریما  تفگ  دمآ و  دیلو  بناج  زا  نامثع  نب  ورمع  هک  دندوب  وگتفگ  نیا  رد  منک .  تعیب  دیامنیم  حبـص  بعل  وهل و  هب  ار  بش 
تسین دیعب  هک  تفگ  دیلو  هب  ناورم  دیناسر .  ار  ترـضح  ماغیپ  دمآ و  ورمع  دمآ  مهاوخ  وا  دزن  نم  هک  ورب  دومرف  ترـضح  دراد  ار  امش 

هدعو هب  هک  تسین  یسک  نیسح  داد  ناوتن  تبسن  ردغب  ار  نیسح  ناورم  يا  تفگ  دیلو  دوشن  سلجم  رضاح  دنک و  رذع  ع )   ) نیـسح هک 
دراد و زاب  ارت  دیلو  هک  مسرتیم  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ  ریبز  نب  هللادبع  دیآ  دیلو  دزن  تساوخ  ع )   ) نیـسح فرطنآ  زا  دـنکن  افو 

نم دزاس و  راتفرگ  ارم  دـناوتب  هک  منکن  رادـید  نانچ  ار  وا  نم  دومرف  ترـضح  دـناسرب ،  لـبقت  ارت  ییآ و  نوریب  سلجم  نیا  هک  دراذـگن 
دمآ و دیلو  هناخب  هتشادرب  دوخ  اب  ار  مشاه  ینب  ناناوج  زا  رفی  یس  ترضحنآ  سپ  مهد  رد  يراوخب  نت  ناسآ  لهـس و  هک  متـسین  یـسک 

تعیب هب  توعد  ار  ترـضحنآ  دیلو  دایز  ياهتبحـص  زا  سپ  دش .  دیلو  هناخ  دراو  اهنت  ترـضح  دوخ  تشاذگ و  دیلو  هناخ  فارطا  ارنانآ 
ارم ینک  عمج  نتفرگ  تعیب  يارب  ار  مدرم  هک  ادرف  دوش  ماجنا  یفخم  رد  یفخم  رد  هک  تسین  يرما  تعیب  رما  دومرف  ترـضح  دومن  دیزی 
وت تسد  زا  بوخ  نیـسح  تفگ  ناورم  دـنک  عمج  ار  مدرم  ات  درک  صخرم  ار  ترـضح  دـیلو  موش .  رـضاح  سلجم  نآ  رد  ات  ناوخب  مه 
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دهاوخن واـب  وت  تسد  دور  نوریب  سلجمنیا  زا  وت  تسد  زا  نیـسح  رگا  مسق  ادـخب  درک  یهاوخن  رادـید  ار  وا  رگید  يراـبغ  دـننام  تسج 
ترـضح نزب  ار  وا  ندرگ  درکن  رگا  دنک و  تعیب  دیزی  اب  ات  زادنیب  نادـنز  رد  ار  نیـسح  سپ  دـش  دـهاوخ  هتخیر  هک  اهنوخ  اسب  دیـسر و 

رادـید و هدوتـسان  نز  رـسپ  يا  ینعی  ءاقرز  رـسپ  يا  دومرف  تساـخرب  ياـج  زا  كانمـشخ  دینـش  ناورم  زا  ار  هدوتـسان  تاـملک  نیا  نوچ 
گنج نادیم  ینک و  اپرب  هنتف  هک  یهاوخ  یمه  یتفگ  غورد  هک  هبعک  يادخب  دشکب  ارم  دناوتیم  دیلو  ای  یـشکیم  ارم  وت  رادرک  هدـیهوکن 

ناگتـشرف دـش  دـمآ و  لحم  ام  هناخ  میتلاسر و  ندـعم  توبن و  تیب  لها  ام  ریما  يا  دومرف  هدومن  دـیلو  بناجب  يور  هاـگنآ  يروآ  دـیدپ 
هتخانـش ار  هراکمتـس  هراوخبارـش  دیزی  انامه  تشاذگ  ام  رب  زین  تیمتاخ  ماتخ  تشاد و  نارگید  رب  مدقم  ار  ام  شنیرفآ  رد  دنوادخ  تسا 

نینچ اب  یـسک  نم  دـننام  دـنکیم و  سفن  لـتق  دوشیم و  بکترم  ینلع  قسف  هدومن و  رکنم  ار  یفورعم  ره  فورعم و  ار  يرکنم  ره  هک  يا 
ار تانایب  نیا  تسا  تفـالخ  رما  راوازـس  یـسک  هچ  اـت  مینک  رکف  رما  نیا  رد  هدرک  حبـص  ار  بشما  امـش  اـم و  یلو  دـنکیمن  تعیب  یـسک 

ناگدنونش ناگدنناوخ و  هک  دوب  نیا  بلطمنیا  لقن  زا  ام  روظنم  دندمآ .  نوریب  دیلو  هناخ  زا  هتـساخرب  دوخ  ياج  زا  دندومرف و  ترـضح 
ناورم ادخ  لوسر  نوچ  هلمجلاب  تسا  هتشاد  ینمشد  تیبلها  اب  ردقچ  هدوب و  یکاپان  فیثک و  رصنع  هچ  هک  دنشاب  عالطاب  ناورم  لاح  زا 

تـسشن تفالخ  دنـسم  رب  رکبوبا  تفر و  ایند  زا  ص )   ) ادخ ربمغیپ  ات  دـندنام  دوب  وا  تدالو  لحم  هک  فئاط  رد  دومن  درط  شناسک  اب  ار 
ار یسک  تفگ  رکبوبا  دیآ  هنیدم  هب  فئاط  زا  وا  دهد  هزاجا  هک  درک  رکبوبا  دزن  ار  وا  تعافش  تشاد  ناورم  اب  هک  یتبارق  هطـساوب  نامثع 

دزن ار  ناورم  تعافش  نامثع  زاب  رمع  تفالخ  نامز  رد  دروآ .  ناوتن  رهـش  نیاب  رگید  هدومن  نوریب  هنیدم  زا  هدومن و  درط  ادخ  لوسر  هک 
دندوب فئاط  رد  هک  وا  ناسک  ریاس  مکح  شردپ  ناورم و  دش  هک  نامثع  تفالخ  نامز  ات  دادن  ياج  هنیدـم  رد  ار  ناورم  مه  وا  درک  رمع 
دـشیم مهرد  رازه  دصکی  هک  اقیرفآ  جارخ  سمخ  درک و  اطع  وا  هب  نیملـسم  لاملا  تیب  زا  مهرد  رازه  دص  دروآ و  هنیدم  هب  ار  یگمه  ، 
دیعبت هب  رجنم  هک  دندرک  نامثع  اب  اهوگتفگ  دمآ و  تخس  نیملسم  رب  رایسب  نیا  داد و  ناورم  هب  دنتـشاد  تکرـش  نآ  رد  نیملـسم  همه  و 

باختنا دوخ  رارـسا  تباتک  ترازو و  هب  ار  ناورم  زین  دومن و  وا  ناـسک  ناورم و  لویتار  كدـف  ناـمثع  هکنآ  رگید  دـش و  هذـبر  هب  رذوبا 
صوصخم بکرم  صاخ و  مالغ  تسدب  دوب و  نامثع  رهم  هب  هک  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  لتق  ذغاک  دنا  هتشون  نیخروم  زا  یـضعب  هک  دومن 

رد لمج  گنج  رد  ناورم  زین  دیدرگ و  نامثع  لتق  ثعاب  همان  نیمه  هک  هدوب  ناورم  طخب  دوب  هدش  هتشون  رصم  یلاو  يارب  دوب و  راوس  وا 
دش و ریـسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نایرکـشل  تسدب  ناورم  نیمه  گنج  همتاخ  زا  دـعب  داد و  ناج  هک  دز  يریت  ار  هحلط  دوب و  هشیاع  باکر 

تعیب وزا  یلع  ای  هک  دندرک  ضرع  درک  اهر  ار  وا  ترضحنآ  هکنیا  ات  داد  رارق  عیفش  نینم  ؤملاریما  ترضح  دزن  ار  مالسلاامهیلع  نینـسح 
دوهی هک  تسیدوهی  تسد  وا  تسد  هچ  تسین  وا  تعیب  تجاح  رگید  ارم  درکن  تعیب  نم  اب  نامثع  لـتق  زا  دـعب  درم  نیا  رگم  دومرف  ریگب 

ار تما  نیا  دسیلب و  ار  دوخ  ینیب  یگس  هکنانچ  دوب  دهاوخ  يرصتخم  تموکح  تراما و  یحابص  دنچ  وا  يارب  دنفورعم و  هعدخ  ردغب و 
 ( ع  ) نینم ؤملاریما  الوم  اب  ار  دوخ  ياهینمـشد  تفر و  هیواعم  دزن  ناورم  ادعب  هصالخ  تسا .  شیپ  رد  تخـس  يراگزور  شدالوا  وا و  زا 

نبا هچنانچ  دوب  رـصم  دجم و  ع )   ) نینم ؤملاریما  بس  عیـشت  رد  تفرگ و  تسدـب  ار  هنیدـم  تموکح  هبترم  ود  دومن و  رهاظ  شنادالوا  و 
 . دومنیم ع )   ) نینم ؤملاریما  بس  رد  هغلابم  راصنا  نیرجاهم و  رضحم  رد  تفریم و  الاب  ادخ  لوسر  ربنم  رب  هعمج  ره  رد  دیوگ  ریثا 

ناورم لآ 

تفالخ زا  ار  دوخ  هک  دوب  دیزی  نب  ۀیواعم  اهنآ  موس  هیواعم و  نب  دیزی  اهنآ  مود  هیواعم و  اهنآ  لوا  هک  دـندوب  رفن  هدراهچ  هیما  ینب  افلخ 
تفالخ ادـعب  تفای و  نایاپ  دـندوب  نایفـسوبا  دالوا  زا  هک  هیما  ینب  تفالخ  اجنیا  رد  تفر  ایند  زا  یگلاـسکی  تسیب و  نس  رد  درک و  علخ 

هک هیما  هب  هطـساو  ود  هب  ناورم  نیا  سپ  دوب  سمـشلادبع  نب  ۀیما  نب  صاعلا  یبا  نب  مکح  نب  ناورم  اهنآ  لوا  هک  دش  عورـش  ناورم  لآ 
لها نتشک  رب  ار  هبقع  نب  ملـسم  هرح  هعقاو  رد  دوب و  هنیدم  رد  ناورم  تفای  تنطلـس  هیواعم  نب  دیزی  هکینامز  دسریم .  هدوب  هیما  ینب  دج 

نایفـسوبا لآ  تلود  درک و  تاـفو  دـیزی  نب  هیواـعم  نوچ  دوب و  ماـش  رد  دـیزی  نب  ۀـیواعم  تفـالخ  ناـمز  رد  دوـمنیم و  صیرحت  هنیدـم 
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زا ار  وا  یضعب  دور  هکم  بناجب  دوش  ریبز  نبا  تعیب  رد  لخاد  تساوخ  ناورم  دندش  لخاد  ریبز  نب  هلادبع  تعیب  رد  مدرم  دش و  ضرقنم 
نب دیعـس  نب  ورمع  هدش  عقاو  ندرا  ماش و  نایم  رد  هک  تفر  هیباج  بناجب  ناورم  دـندومن  شعیمطت  تفالخب  دـندرک و  عنم  ترفاسم  نیا 

دهعیلو ارم  تفالخ  ماقم  زا  دـعب  هکنآ  طرـشب  مروآ  وت  تعیب  رد  ار  مدرم  منکیم  یعـس  نم  هک  تفگ  ناورم  هب  قدـشا  هب  فورعم  صاعلا 
دوش هفیلخ  هیواعم  نب  دیزی  رـسپ  دلاخ  نم  زا  دعب  هکنآ  طرـشب  منکیم  لوبق  نم  تفگ  ناورم  موش  هفیلخ  نم  وت  زا  سپ  هک  ینادرگ  دوخ 

ندرا مدرم  دـندرک  تعیب  ناورم  اـب  هکیمدرم  لوا  دومن  توعد  ناورم  تعیب  هب  ار  مدرم  درک و  لوبق  قدـشا  یـشاب  هفیلخ  وـت  وا  زا  دـعب  و 
تعیب ناورم  اب  يرگید  زا  سپ  رگید  ياهرهـش  دعب  ماش  مدرم  ندرا  زا  دعب  دـندومن و  تعیب  ریـشمش  شرت  زا  تهارک  يور  زا  هک  دـندوب 
رـصم مدرم  هکنیا  ات  دومن  گنج  ناشیا  اب  دومن و  هرـصاحم  ار  اجنآ  تفر و  رـصم  بناجب  تفالخ  ماـقمب  ندیـسر  زا  سپ  ناورم  دـندومن 

رارق ناشیا  یلاو  مکاح و  ار  زیزعلادبع  دوخ  رـسپ  مه  ناورم  دنرادرب  تسد  ریبز  نب  هلادبع  تعیب  زا  دننک و  تعیب  ناورم  اب  دـندش  روبجم 
هکنآ تهج  زا  دـیبلط و  دوخ  دزن  ماش  رد  دوب  ناطحق  موق  سیئر  دیـس و  هک  ار  کلام  نب  ناسح  دـش  ماش  دراو  نوچ  دـمآ و  ماـشب  داد و 

عمط دـنک و  سویءاـم  لاـیخ  نیا  زا  ار  دوـخ  هک  درک  بیهرت  بیغرت و  ار  وا  دـنک  یـشکرس  ناـیغط و  وا  زا  دـعب  تساـیر  هیعاد  هـب  اداـبم 
زا دعب  ناورم  نب  کلملادبع  تعیب  هب  ار  مدرم  دناوخ و  هبطخ  تساوخ و  اپب  دید  نینچ  هک  ناسح  دـنک  رود  دوخ  زا  ار  تسایر  تفالخ و 

هدش ناورم  هجوز  هک  دیزی  نب  دلاخ  ردام  هتخاف  هب  ربخ  نیا  نوچ  دندرک و  تعیب  کلملادـبع  اب  دـندرک و  لوبق  مدرم  درک  توعد  ناورم 
دیناروخ ناورم  هب  تخیر  ریـش  رد  یمـس  دمآرب و  ناورم  لتق  ددص  رد  دندش  بلـس  دلاخ  وا  رـسپ  زا  تفالخ  هچ  دش  تحاران  دیـسر  دوب 

اب ناورم  دندش  رـضاح  وا  دزن  شنادـنزرف  ریاس  کلملادـبع و  دـش  راضتحا  تلاحب  داتفیب و  راک  زا  شنابز  دروخ  ار  ریـش  نآ  ناورم  نوچ 
دوش وت  يادف  مردپ  تفگیم  دنک  ناهنپ  ار  رما  هکنآ  تهج  زا  دلاخ  ردام  هتشک  ارم  وا  ینعی  درکیم  هراشا  دلاخ  ردام  بناجب  دوخ  تشگنا 

ناورم نوچ  رگید  یلوقب  و  ینکیم .  دوخ  ياهدالوا  هب  ارم  شرافس  یتسه و  نم  دای  مه  ندرم  تقو  رد  هک  يرادیم  تسود  ارم  رایسب  هچ 
لاس 65 رد  هعقاو  نیا  دادب و  ناج  اورم  ات  دنتـسشن  وا  يور  نازینک  اب  دوخ  تشاذگ و  وا  تروص  رب  يا  هداس  دلاخ و  ردام  دوب  باوخ  رد 

دوب رتخد  هس  رسپ و  هدزای  رهاوخ و  تشه  ردارب و  تسیب  ار  وا  دومن و  تفالخ  يرسک  هام و  هن  درک و  رمع  لاس  ناورم 63  دوب و  يرجه 
.

مکحلا نب  ناورم  نعل 

ناورم هب  هشیاع  هک  نومـضم  نیاـب  تسا  یتیاور  تنـس  لـها  بتک  رد  هلمج  زا  هدـش  دراو  ناورم  نعل  هب  عجار  يراـبخا  نیقیرف  بتک  رد 
لودلارابخا و ناویحلا و  ةویح  رد  يدوب .  وا  بلـص  رد  وت  هکیتقو  رد  درک  نعل  ار  تردـپ  ص )   ) ادـخ لوسر  هک  مهدـیم  تداهـش  تفگ 
ات دندروایم  ص )   ) ادخ لوسر  دزن  ار  وا  هکنآ  رگم  دشیمن  دلوتم  يدولوم  چیه  تفگ  فوع  نب  نمحرلادـبع  هک  تسا  مکاح  كردتـسم 

رـسپ هساپلچ  وا  نوعلملا  نبا  نوعلملا  غزولا  نب  غزولا  وه  دومرف :  وا  قح  رد  ترـضحنآ  دزن  دـندروآ  ار  ناورم  نوچ  دـنک و  اـعد  وا  يارب 
 . تسا دانسالا  حیحص  ثیدح  نیا  هک  هتفگ  مکاح  هاگنآ  تسنوعلم  رسپ  نوعلم  هساپلچ و 

ناورم کلملادبع 

زا لبق  تسشن و  تموکح  تنطلس و  تخت  رب  کلملادبع  شرسپ  دش  لصاو  كردب  ناورم  هک  لاس 65  ناضمر  هام  هرغ  هبنشکی  بش  رد 
دیسر وا  هب  تفالخ  ربخ  هکینامز  دنتفگیم و  دجسم  رتوبک  ار  وا  دوب و  نآرق  تئارق  لوغـشم  دجـسم  رد  هشیمه  دسرب  تفالخ  ماقمب  هکنآ 
نتـشک زا  نم  تفگیم  کلملادبع  ارارک  کنیب و  ینیب و  قارف  اذـه  کیلع  مالـس  تفگ  داهن و  مه  رب  ار  نآرق  دوب ،  نآرق  تئارق  لوغـشم 

 . دنکیمن نم  رد  يرثا  چیه  عوضوم  نیا  ما و  هتشک  ار  مدرم  زا  یمائف  هک  دسیونیم  نم  يارب  جاجح  لاحلا  یلو  متـشاد  هقیاضم  يا  هچروم 
لامع و زیرنوخ و  لیخب و  يدرم  کلملادبع  منکیم .  مه  ءامد  برش  هللاو  یلب  تفگ  ینکیم  رمخ  برش  ما  هدینش  تفگ  واب  يزور  يرهز 
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ار جاجح  هکنیا  رگم  دـشابن  کلملادـبع  يارب  یبیع  تمذـم و  چـیه  رگا  دـندوب  وا  هیبش  يزیرنوخ  لخب و  رد  مامت  مه  زین  وا  ناگتـشامگ 
دیمدب يوب  شناهد  هکنیا  ببسب  دنتفگیم  بابذوبا  ار  کلملادبع  تسا و  سب  ار  وا  دومن  طلسم  ع )   ) یلع نایعیـش  رب  درک و  هفوک  مکاح 

هنـس 86 لاوش  رهـش  هبنــشراهچ 14  زور  رد  درمیم .  وا  ناـهد  دـنگ  تدـش  زا  تشذــگیم  شناـهد  فارطا  زا  سگم  هاـگ  ره  هکیروـطب 
حیبق دینع و  رابج و  يدرم  دـیلو  دـندرک .  تعیب  دـیلو  وا  رـسپ  اب  مدرم  درک و  تافو  قشمد  رد  یگلاس  نس 66  رد  ناورم  نب  کلملادـبع 

ارنآ دومن و  ریمعت  ار  هنیدـم  رد  ص )   ) لوسر دجـسم  درک و  عورـش  ار  ماش  رد  يوما  دجـسم  ءانب  لاس 68  رد  دوب و  ملعلا  لـیلق  رظنملا و 
ار ماش  لاس  تفه  جارخ  دنیوگ  درک و  انب  وا  ار  سدقملا  تیب  هرخص  هبق  درک و  جرخ  دجسم  ود  نیا  ریمعت  رد  يرایسب  لام  داد و  تعسو 

دوب یفرشا  رازه  تشه  تسیب و  یقودنص  ره  رد  هک  قودنـص  دصراهچ  هک  دیوگ  ناویحلا  ةویح  رد  درک .  جرخ  قشمد  يوما  دجـسم  رد 
نمحرلا هللا  مسب  هدوب :  نیا  یبرعب  نآ  همجرت  هک  دنتفای  ینانوی  طخب  یحول  قشمد  دجـسم  ءانب  تقو  دنیوگ  دومن .  قشمد  دجـسم  فرص 

کمدن یقلت  امنا  کلیح و  کتبغر و  نم  ترصق  کلما و  لوط  نم  یقب  امیف  تدهزل  کلجا  ریسی  نم  یقبام  تنیاع  وا  مدآ  نبای  میحرلا 
دئاع و کلها  یلا  تنا  الف  بیجت  الف  یعدت  ترص  مث  بیرقل  کعد  بیجلا و  کنع  فارـصنا  کلها و  کلـسا  کمدق و  کب  تلزا  ذا 

نمز بتک  لمعلا و  نیب  کنیب و  لاحی  مظکلااب و  کنم  دـخوی  نا  لبق  توفلا و  لبق  ةوقلا  توملا و  لبق  ةویحلا  منتغاف  دـئاز  کمری  ینال 
اذـل دوب و  هدرب  ثرا  ردام  ردـپ و  فرط  زا  ار  تواقـش  دـیلو  دوب و  هیواـعم  نب  دـیزی  رتخد  هکتاـع  دـیلو  رداـم  هصـالخ  دواد  نب  ناـمیلس 

یگلاس هس  لهچ و  نس  رد  دیلو  هنس 96  یلوالا  یلدامج  همین  هبنش  زور  هلمجلاب  دومن  دیهش  ار  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح 
 . دوب رسپ  هدراهچ  ياراد  دومن و  توف  ماش  رد 

کلملادبع نب  نامیلس 

یتمیق فیطل و  ياهسابل  هتسویپ  دوب و  ناسللا  حیصف  يدرم  وا  دندرک و  تعیب  کلملادبع  نب  نامیلس  شردارب  اب  مدرم  دیلو  توف  زور  رد 
دـص هب  بیرق  زور  ره  هک  دنا  هتـشون  دوب و  روخرپ  لوکا و  رایـسب  دیناسر و  مامتاب  هدومن  انب  دـیلو  هک  ار  يوما  عماج  دجـسم  دیـشوپیم و 
دوبن تصرف  ار  وا  دندروآیم  وا  يارب  ار  بابک  ياهخیـس  هکنیمه  دندرکیم  بابک  وا  يارب  هجوج  اهخابط  یهاگ  دروخیم  ماعط  یماش  لطر 

زا ار  اهتـشوگ  تشادرب  رد  هک  فیطل  یتمیق  هماج  نآ  اب  درکیم و  نیتسآ  رد  ار  دوخ  تسد  مرجال  دشکب  خیـس  زا  دناوتب  ات  دوش  درـس  هک 
هب یبرچ  خیـس و  ياج  دیـسر  دیـشرلا  نوراه  تسدب  وا  یتمیق  ياه  هبج  یتقو  هک  تشاذـگیم  ناهد  رد  ترارح  نآ  اب  دیـشکیم و  اهخیس 

 . هدوب یقاب  نآ  ياهنیتسآ 

زیزعلادبع نب  رمع 

مصاع ما  وا  ردام  تسـشن و  تفالخب  نامیلـس  شمعرـسپ  زا  دعب  هک  هدوب  مکح  نب  ناورم  نب  زیزعلادبع  نب  رمع  هیما  ینب  هفیلخ  نیمتـشه 
ایند زا  کلملادبع  نب  نامیلـس  هک  لاس  نامه  رد  هدوب و  ناورم  کلملادـبع  رتخد  همطاف  وا  هجوز  تسا و  باطخ  نب  رمع  نب  مصاع  تنب 

 . دیسر تفالخب  زیزعلادبع  نب  رمع  تفر 

زیزعلادبع نب  رمع  تفالخ  تلع 

سپ هک  تفرگ  دهاش  نآ  رب  ار  نامدرم  هوجو  نایعا و  رباکا و  زا  یضعب  تشون و  يا  همانتیصو  دش  رهاظ  نامیلـس  رب  گرم  تمالع  نوچ 
ایند زا  نامیلس  نوچ  دینک  هفیلخ  ما  هدرک  نییعت  نم  ار  هک  ره  دیناوخب و  ناشیا  رب  ار  همان  تیـصو  نیا  دینک و  عمج  ار  مدرم  نم  گرم  زا 
دوش مولعم  ات  دنتـشگ  عمج  مدرم  تاقبط  ریاس  ناورم و  ینب  هفیاط  دنداد و  رد  ار  هعماج  ةولـصلا  يادن  دندش  غراف  وا  نفد  راک  زا  تفر و 
یلب دـنتفگ  یگمه  دـیراد  لوـبق  امـش  دـشاب  هدرک  هفیلخ  نامیلـس  ار  هک  ره  مدرم  يا  هک  دز  داـیرف  تساـخرب و  يرهز  تسیک  هفیلخ  هک 
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نب رمع  سلجم  نآ  رد  کلملادبع .  نب  دیزی  وا  زا  سپ  تسا و  هفیلخ  زیزعلادبع  نب  رمع  هک  دوب  هتشون  دندرک  زاب  ار  همان  تیـصو  هاگنآ 
باتـش وا  بناجب  مدرم  هاگنآ  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  تفگ  تسا  هفیلخ  وا  هک  دینـش  ار  تاملک  نیا  نوچ  دوب  سلجم  رخآ  رد  زیزعلادبع 

درک تعیب  وا  اب  هکیـسک  لوا  تسـشن  مود  هلپ  رب  رمع  دوب  هلپ  جنپ  ار  ربنم  دـندرب و  الاب  ربنم  هب  دـنتفرگب و  ار  وا  يوزاب  تسد و  دـندرک و 
نانآ هک  میتسه  ییاهلـصا  زا  ام  مدرم  يا  هک  نومـضمنیاب  دناوخ  يا  هبطخ  هاگنآ  دندرک  تعیب  مدرم  ریاس  دـعب  دوب  کلملادـبع  نب  دـیزی 

ارف ایند  تبحم  نانچ  ار  مدرم  دنام  دهاوخن  یقاب  لصا  نتفر  زا  دعب  یعرف  چیه  میا و  هدنام  یقاب  میتسه  نانآ  عرف  هک  ام  دـنتفر و  دـندرم و 
دوشیم و جراخ  نانآ  تسد  زا  یتمعن  هکنآ  رگم  دنـسریمن  ایند  زا  یتمعن  چـیهب  دـنا  هتفر  ورف  یقیمع  شیاسآ  باوخ  رد  ییوگ  هک  هتفرگ 

تـسا بجاو  دنک  ار  ادخ  تعاطا  ار  هک  ره  مدرم  يا  تفگ  هبطخ  رخآ  رد  دنا  هتفر  كاخب  يا  هدـع  درذـگب  ناسنا  رمع  رب  هک  يزور  ره 
ار ادخ  تعاطا  هک  يردقب  دینکب  ارم  تعاطا  امـش  درک و  دـیابن  وا  تعاطا  سپ  دز  دز و  ادـخ  نایـصع  ار  هک  ره  دومن و  ار  وا  تعاطا  هک 
ار اهشرف  دندنک و  ار  اه  هدرپ  درک  رما  دش و  هفالخلاراد  لخاد  دمآ و  ریزب  ربنم  زا  دینکن و  ارم  تعاطا  مدومن  ار  وا  نایـصع  رگا  مینکیم و 
ار وا  ياهسابل  مامت  شتفالخ  نامز  رد  دندومن و  نیملـسم  لاملا  تیب  رد  لخاد  ار  شلوپ  دنتخورف و  ار  اهنآ  همه  درک  رما  دندومن و  عمج 

شرب رد  ینیکرچ  نهاریپ  مدید  متفر  زیزعلادـبع  نبرمع  تدایع  هب  یتقو  تفگ  کلملادـبع  نب  ۀملـس  دـش .  مهرد  هدزاود  دـندرک  تمیق 
هک درادـن  يرگید  هماج  مسق  ادـخب  تفگ  ینکیمن  فیظن  ار  شا  هماج  ارچ  متفگ  ناورم  نب  کلملادـبع  رتخد  همطاف  شا  هجوز  هب  تسا 

لثم و هک  هداد  وا  هب  کلملادبع  شردـپ  هک  دراد  یتمیق  رهاوج  کی  همطاف  شا  هجوز  هک  دـیمهف  یتقو  زیزعلادـبع  نب  رمع  منک .  ضوع 
ارت ای  یـشاب و  نم  نز  وت  منک و  نیملـسم  لاملا  تیب  رد  لـخاد  ار  تمیق  نارگ  رهاوج  نیا  هک  وش  یـضار  اـی  تفگ  وا  هب  درادـن  يدـننام 
زا رمع  هک  دـعب  دـندومن  نیملـسم  لاملا  تیب  لخاد  ات  داد و  ار  نآ  ار و  رهاوج  هن  منکیم  رایتخا  ارت  نم  تفگ  همطاف  داد .  مهاوخ  قـالط 
نم تفگ  همطاف  منادرگرب  وتب  ار  رهاوج  هناد  نآ  یهاوخب  رگا  تفگ  تسشن  تفالخ  دنسم  هب  کلملادبع  نب  دیزی  همطاف  ردارب  تفر  ایند 

زیزعلادبع نبرمع  هکیتقو  زا  دـیوگیم  همطاف  نیمه  میامن .  ار  وا  ینامرفان  شتافو  رد  منک و  ار  وا  تعاطا  رهوش  تایح  رد  هک  متـسین  ینز 
اب تدابع  لوغـشم  اهبـش  دوب و  نیملـسم  جئاوح  ءاضق  لوغـشم  اهزور  نوچ  مالتحا  زا  هن  تبانج و  زا  هن  درکن  لسغ  ادبا  تسـشن  تفالخب 

لاوئـس شلاح  زا  دندید  باوخ  رد  ار  وا  زیزعلادبع  نبرمع  گرم  زا  دعب  هک  دنکیم  لقن  يراوزبس  ققحم  ۀضور  رد  تلادع  تدابع و  نیا 
حورجم تفر و  ورف  نآ  رد  يدنفـسوگ  ياپ  دوب و  یلپ  رد  یخاروس  هکنآ  تهجب  دنتـشاد  هگن  باجح  هدرپ  رد  ارم  لاسکی  تفگ  دندرک 

هک هدش  تیاکح  زین  و  دروخب .  همدص  ناویح  نیا  هک  يدرک  نواهت  ورما  رد  ارچ  دوب  وت  اب  دابع  حلاصم  نوچ  هک  دندرک  باتع  نمب  دـش 
دـندمآ و ناشردـپ  دزن  اـهرتخد  هفرع  زور  تشاد  رتخد  هس  رمع  داد  رارق  نیملـسم  لاـملا  تیب  راد  هنیزخ  ار  شمـالغ  زیزعلادـبع  نب  رمع 

ون نهاریپ  کی  امش  تسا و  دیع  ادرف  دیتسه و  هفیلخ  نارتخد  امش  دنیوگیم  دننکیم و  شنزرس  ار  ام  امش  تیعر  ياهرتخد  ردپ  يا  دنتفگ 
تفگ دیبلط  دوب  لاملا  تیب  نزاخ  هک  دوخ  مالغ  دش  نوزحم  یلیخ  اهرتخد  هتفگ  زا  زیزعلادبع  نب  رمع  دینک  دوخ  رب  رد  ادرف  هک  دـیرادن 

ات هک  دـیراد  نانیمطا  ایآ  امـش  هفیلخ  يا  تفگ  مالغ  مزادرپب  مدوخ  قوقح  زا  هکنآ  ات  هدـب  نمب  ضرق  ناونعب  لاـملا  تیب  هنازخ  زا  یغلبم 
نانیمطا مدوخ  زا  ندیشک  سفن  کی  هللاو  هن  تفگ  زیزعلادبع  نب  رمع  دیزادرپب  لاملا  تیب  هنیزخ  هب  ار  دوخ  یهدب  ات  دیشاب  هدنز  هام  لوا 

ادرف امـش  رگا  دناشن و  ورف  ار  دوخ  يویند  توهـش  شتآ  هک  دوریم  تشهب  هب  هک  یـسک  نآ  نم  نارتخد  يا  تفگ  شنارتخدب  دعب  مرادن 
ود زور  ره  رد  وا  هناخ  جرخ  دیوگ  ءافلخلا  خیرات  رد  دینادرگ .  رود  دوخ  زا  ار  ایند  تنیز  توهـش  دینک و  ربص  دیاب  زورما  دیتشهب  بلاط 

ار مدرم   - 1 داد :  ماجنا  مهم  رما  دنچ  دوخ  تفالخ  نارود  رد  هدوب و  رتهب  همه  زا  زیزعلادـبع  نب  رمع  هیما  ینب  ءافلخ  نیب  رد  دوب .  مهرد 
نبرمع تفالخ  يادتبا  هک  لاس 99 ات  دوب  هیواعم  تفالخ  يادتبا  هک  لاس 41  زا  هکیتروص  رد  درک  عنم  ع )   ) نینم ؤملاریما  نعل  بس و  زا 

مکل تبـصن  هفیـسب  هبـسب و  نونلعت  ربانملا  یلع  و  دـیوگ :  رعاـش  هک  دـندرکیم  نعل  بطخ  لوا  رباـنم و  رد  ار  ترـضحنآ  دوب  زیزعلادـبع 
یبرقلا و يذ  اتیا  ناسحالا و  لدعلاب و  مکرمای  هللا  نا  دـنناوخب :  ار  هیآ  نیا  ندرک  بس  ياجب  هک  داد  روتـسد  زیزعلادـبع  نب  رمع  اهداوعا 
هب شعفانم  اب  دندوب  هدرک  بصغ  افلخ  هک  ار  ع )   ) ارهز ترضح  كدف   - 2 نورکذت .  مکلعل  مکطعی  یغبلا  رکنملا و  اشحفلا و  نع  یهنی 
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ؤملاریما  - 3 دومن .  ناسحا  نانآ  هب  داد و  رارق  دوخ  تبحم  دروم  ار  ترـضحنآ  هب  نیبوصنم  شیوخ  ءابرقا  تفالخب  درک و  در  رقاـب  ماـما 
درم وا  نوچ  درکیم و  راتفر  يوقت  دهز و  فاصنا و  تلادع و  اب  مدرم  اب   - 4 تسنادیم .  رتالاب  رترب و  نیقباس  ءافلخ  ریاس  رب  ار  ع )   ) نینم
دـص ادخ  هار  رد  اهنآ  زا  یکی  هک  درک  دنمتورث  يردـقب  ار  اهنآ  دـنوادخ  دیـسر  ثرا  مین  رانید و  کی  يرـسپ  رهب  هک  تشاد  رـسپ  هدزای 
مامح یب  ات  نوت  زا  اهنآ  زا  یـضعب  دندرب  ثرا  رانید  نویلیم  کی  کی ،  ره  هک  ماشه  دالوا  یلو  درک  زیهجت  داهج  يارب  زهجم  راوس  رازه 

درکیم و انث  حدم و  ار  زیزعلادبع  نب  رمع  هشیمه  هک  هدش  لقن  ع )   ) ءادهـشلادیس نیـسحلا  تنب  همطاف  زا  دندینارذگیم .  ار  دوخ  یگدـنز 
مالسلا هیلع  لاق  هدرک :  تیاور  ع )   ) رقاب ترـضح  زا  ءافلخلا  خیرات  رد  دوبن .  تجاح  سک  چیهب  ار  ام  دوبیم  هدنز  ار  وا  رگا  هک  دومرفیم 

لآ نم  ؤم  لثم  هیما  ینب  رد  رمع  لثم  هک  هدرک  تیاور  سیق  زا  و  ةدـحو .  ۀـما  ۀـمایقلا  موی  ثعبی  هنا  هیما و  ینب  بیجن  زیزعلادـبع  نبرمع 
رهش رد  يرجه  لاس 61  ءادهشلادیس  ترضح  تداهـش  بش  رد  تفر و  ایند  زا  زیزعلادبع  نب  رمع  بجر  هام  رخآ  ههد  رد  تسا .  نوعرف 

 . تسا هدوب  زور  هام و 4  لاس و 5  شتفالخ 2  تدم  لاس و  شرمع 39  دوب ،  هدمآ  ایندب  ناولح 

کلملادبع نب  دیزی 

بجر رخآ  ینعی  تسـشن  تفالخب  زیزعلادبع  نب  رمع  شمعرـسپ  زا  دعب  هک  دوب  ناورم  نب  کلملادـبع  نب  دـیزی  هیما  ینب  ءافلخ  زا  یمهن 
رایسب هک  تشاد  يزینک  کلملادبع  نب  دیزی  هک  تسا  ریـسلا  بیبح  رد  تفر .  ایند  زا  یگلاس  نس 37  رد  نابعش 105  رد 25  لاس 101 و 

نادندب وا  تخادنایم  وا  بناجب  ار  روگنا  ياهناد  دیزی  دندوب  هتسشن  یغاب  رد  دمآ و  ندرا  هب  وا  اب  دوب  وا  هبوبحم  تشادیم و  تسود  ار  وا 
اب هبترم  دنچ  تشاد و  هگن  ار  وا  هزانج  هتفه  کی  دیزی  تفر  ایند  زا  ات  درک  هفرـس  رایـسب  تسج  هیراج  قلحب  يروگنا  هناد  هاگان  تفرگیم 

زور هدزناپ  دیزی  هک  دنتشون  نیخروم  زا  یـضعب  دندرک  نفد  ار  زینک  نآ  دوخ  نابرقم  زا  رفنکی  تمالم  رب  انب  رمالارخآ  ات  درک  یکیدزن  وا 
رایتخا رد  ار  هفیلخ  ناج  لقع و  زینک  نیا  يردقب  دیدرگ .  شدادجا  ءابآ و  هب  قحلم  دش و  لصاو  منهج  هب  اجنامه  ات  دوب  وا  ربق  يالاب  رد 
راـکب تساوخیم  هک  ار  سک  ره  ییاـج  همه  هصاـقر  نز  نیا  مالـسا  گرزب  يروطارپـما  يرـساترس  ییاورناـمرف  عقاوم  رد  هک  دوـب  هتفرگ 

نانچ ار  عضو  هک  دـیزی  ردارب  هملیـسم  هک  ییاج  ات  دوب  ربخیب  اج  همه  زا  هفیلخ  درکیم و  لوزعم  تساوخیم  هک  ار  سک  ره  تشاـمگیم و 
يراسگ هداب  زج  هک  يوش  هفیلخ  دیاب  وت  راگزیهرپ  رتسگداد و  درم  نآ  زیزعلادبع  نب  رمع  زا  سپ  هناتخبدب  تفگ  دمآ و  هفیلخ  دزن  دـید 

اه تیعمج  دننکیم و  دایرف  ناگدیدمتـس  یهدب  ییاج  همه  هصاقر  نزکی  تسدب  ار  روشک  روما  یهدن و  ماجنا  يرگید  راک  ینارتوهـش  و 
قیدصت ار  ردارب  ياهفرح  دمآ و  دوخب  اه  هتفگ  نیا  زا  دیزی  يا .  هتسشن  لفاغ  اج  همه  زا  وت  دنرظتنم و  وت  ناتـسآ  رد  دنا  هدمآ  فارطا  زا 

تفشآرب دیسر  زینک  هب  ربخ  نوچ  دنک .  یگدیسر  تفالخ  ياهراکب  سپ  نآ  زا  تفرگ  میمصت  دیـشک و  تسد  زینک  نآ  شزیمآ  زا  درک 
ناـنچ نازینک  دـینک  ربـخ  ارم  دورب  دجـسم  هب  هعمج  زاـمن  يارب  تساوخ  هفیلخ  تقو  ره  تفگ  دوخ  نازینک  هب  دـش  هعمج  زور  هکنیمه  و 

نیملـسم ربـعم  رد  شکلد  دـنلب و  زاوآ  اـب  دـمآ و  هفیلخ  ربارب  رد  هتفرگ  تسدـب  يدوع  هدرک و  شیارآ  ار  دوخ  هصاـقر  زینک  نآ  دـندرک 
هدش روبـص  هودنا و  تدش  زا  هراچیب  نکم  تمالم  ار  وا  هتفر  هدادـلد  رـس  زا  شوه  لقع و  رگا  تسنیا :  شا  همجرت  هک  دـناوخ  ار  يرعش 
نینچ تسا  سب  تفگ  تفرگ و  تروص  لباقم  ار  دوخ  تسد  دینش  ار  نیشنلد  يادص  نآ  دید و  لاح  نآ  هب  ار  دوخ  ربلد  هک  هفیلخ  تس 

ینارذگـشوخ و زج  یگدنز  دناوخ :  زیگنا  برط  يادـص  اب  هک  دوب  نیا  شرگید  نومـضم  داد و  همادا  دوخ  زاوآ  زاس و  هب  زینک  اما  نکن 
ناناج ناج  يا  دز  داـیرف  هدرواـین  باـت  نیا  زا  شیب  دـیزی  دـننک .  شنزرـس  خـیبوت و  ار  وت  مدرم  هچ  رگ  تسین  يرگید  زیچ  نتفرگ  ماـک 
زاـمن دورب و  دجـسمب  نم  ياـجب  وگب  هملیـسم  مرداربب  ورب  مـالغ  يا  درک  شنزرـس  وت  رهم  رد  ارم  هکنآ  دـنک  دوباـن  ادـخ  یتـفگ  تسرد 
 . دنتشگرب شیع  سلجم  يوسب  مه  اب  دجسم  هار  زا  درک و  بلج  دوخب  ار  هدارا  تسس  دیزی  ناوخ  زاوآ  هصاقر  زینک  هرخالاب  دناوخب . 

ناورم نب  کلملادبع  نب  ماشه 
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وخدـب و ظیلغ و  لوحا و  يدرم  وا  تسـشن و  وا  ياـجب  ماـشه  شردارب  تفر  اـیند  زا  کلملادـبع  نب  دـیزی  هک  يزورناـمه  لاس 105  رد 
زا کـیچیه  دوب  هیما  ینب  ءاـفلخ  ریاـس  لاوما  زا  شیب  دوب  هدرک  يروآ  عمج  هنیزخ  رد  لاوما  زا  هچنآ  هدوب و  لـحن  صرح و  هب  فوصوم 

ار وا  ياهـسابل  رتش  دصـشش  تفریم  جـح  هب  ماشه  هکیتقو  هدرک  لقن  كولملاراد  رد  دـندرکن .  هتخودـنا  تورث  لاـم و  وا  ردـقب  هیما  ینب 
نب دیلو  شا  هدازردارب  نوچ  دش  نفعتم  ات  دـنام  یقاب  نیمز  يور  شندـب  ردـقنیا  تشادـن و  نفک  تفر  ایند  زا  هکیتقو  دـندومنیم و  لمح 

ناویحلا ةویح  رد  تشاذگن .  یقاب  وا  يارب  ینفک  یتح  درک  طبـض  ار  وا  لاوما  عیمج  شگرم  زا  دعب  ماشه و  نمـشد  کلملادبع  نب  دیزی 
لقن بیسم  نب  دیعس  يارب  ار  باوخ  نیا  نوچ  درک  لوب  هبترم  راهچ  دجسم  بارحم  رد  هک  دید  باوخ  رد  ناورم  کلملادبع  هک  دیوگیم 

نامیلـس مود  کلملادـبع ،  نب  دـیلو  لوا  دـش .  مه  مسق  نیمه  دننیـشن و  یم  تفالخ  دنـسم  رب  وا  ياـهدالوا  زا  رفن  راـهچ  تفگ  دـندرک 
دندوب ریظنیب  یـسایس  روما  رد  رفن  هس  هیما  ینب  رد  هک  هدش  هتفگ  کلملادبع و  نب  ماشه  مراهچ  کلملادبع ،  نب  دیزی  موس  کلملادـبع ، 

تکلمم روما  ریبدـت  تسایـس و  رما  رد  یقیناود  روصنم  کلملادـبع و  نب  ماشه  موس  ناورم  کلملادـبع  مود  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  یکی 
نامز رد  دمآیم و  شدب  حیرفت  یـشایع و  یخوش و  زا  دوب و  شـشوک  راک و  لها  دوخ  ناگتـشذگ  فالخ  رب  ماشه  درکیم .  ماشه  دـیلقت 
ماما رسپ  دیز  هک  وا  تفالخ  رخاوا  رد  یلو  دمآرد  نیملسم  فرصتب  سیئوس  هسنارف و  بونج  ناتسکرت و  هیزاقفق و  زا  یتمسق  وا  تفالخ 

رد نیملسم  تسکـش  بجوم  هک  دمآ  دیدپ  یفالتخا  نیملـسم  نیب  رد  دندومن  يدایز  يرگدادیب  دندرک و  دیهـش  هفوک  رد  ار  ع )   ) داجس
 . دومن دیهش  افج  رهزب  نوعلم  نیا  مه  ار  ع )   ) رقاب ماما  دش و  اپورا 

يریپ نابز  زا  هیما  ینب  یفرعم 

هاگان تفر  راکـش  هب  ماش  یحاون  زا  يا  هیحان  رد  دوخ  نامزالم  زا  یعمج  اب  ناورم  نب  کلملادـبع  نب  ماشه  يزور  دـسیونیم  یفوک  مثعا 
یم هفوکب  ماش  زا  هتـسب  تراجت  اب  یناوراک  دید  تفر و  رابغ  درگ و  نآ  فرط  هب  مان  عیفر  شمالغ  اب  درک  هدهاشم  رود  زا  يرابغ  درگ و 

درمریپ يا  تفگ :  درک و  درمریپ  نآ  هب  ماشه  دوب  ادیوه  وا  هرشب  زا  تفرعم  راونا  افص و  راثآ  هک  دوب  يدرمریپ  ناوراک  نآ  گرزب  دور ، 
نم رگا  هک  مسق  ادـخب  یهاوخ  یم  هچ  يارب  ارم  بسن  بسح و  وت  تفگ  درمریپ  تسیچ ،  وت  بسن  بسح و  یتـسه و  يا  هلیبـق  هچ  زا  وت 
درک يا  هدـنخ  ماشه  درادـن .  ینایز  وت  هب  مشاب  لـئابق  نیرت  لـیلذ  زا  رگا  تشاد و  دـهاوخن  يدوس  وت  هب  مشاـب  برع  لـئابق  نیرتزیزع  زا 
هرهچ تهارک  نوچ  هکلب  تسعقاو  فالخرب  وت  روصت  نیا  تفگ  درمریپ  ینک  نایب  ار  دوخ  بسن  بسح و  هک  ینک  یم  مرش  ارهاظ  تفگ 

زا وت  رگم  تفگ  ماشه  مدروآ  اجب  ار  یهلا  رکش  مدوخ  نامدودومس  نادناخولع و  زا  متسناد  ارت  بسن  تئاند و  مدید  ارت  تئیه  تحابق  و 
ناهنپ مدرم  زا  هک  ینک  یم  بوخ  يراد  يدنسپان  روآ  گنن  هلیبق  بجع  تفگ  ماشه  مکحلا .  ینبا  هلیبق  زا  تفگ  درمریپ  یتسه  هلیبق  هچ 

زا نم  تفگ  ماـشه  تسیچ ؟  وـت  بـسن  بـسح و  رگم  ینک  یم  ییوـجبیع  برع  فارـشا  رباـکا و  زا  ببـس  یب  ارچ  تـفگ  درمریپ  يراد 
ماشه یتسه ،  هفیاط  مادـک  زا  وت  دوش  یم  تفای  ود  ره  تفرعم  یب  لذارا  هبترمیلاع و  فارـشا  شیرق  هلیبق  نایم  رد  تفگ  درمریپ  مشیرق . 

رد هیما  ینب  هک  یناد  یمن  رگم  يراد  هلیبق  نیا  اب  هک  يدب  تبـسن  نیزا  تمرـش  ياآ  تفگ  يدیدنخ و  درمریپ  متـسه .  هیما  ینب  زا  تفگ 
ياهگنج رد  رگا  دوب و  يرامخ  درم  امـش  سیئر  دـندیزرو ،  اهتوادـع  هچ  ربمغیپ  ترتع  اب  مالـسا  رد  دـندوب و  راوخ  اـبر  تیلهاـج  ناـمز 

رابخا ياضتقم  هب  دندوب و  اهنآ  داد  یم  حیجرت  رارقرب  ار  رارف  درک و  یم  گنج  هب  تشپ  هک  یسک  لوا  دندش ،  یم  رضاح  اقافتا  نیملـسم 
 . . . ردپ امـش . . .  هلیبق  ناگرزب  زا  یکی  دیرادن .  مرـش  دوخ  لامعا  حیابق  زا  امـش  هک  تسا  بجع  دـیتسه و  منهج  لها  زا  امـش  هحیحص 

بلطم و نیا  رب  تیقداص  دـهاش  حـضاو و  لیلد  هتفگ  دوخ  قوشعم  تقرافم  رد  هک . .  ار  يراعـشا  هدوب و  التبم  هنبا  ضرم  هب  وا  هک  تسا 
و دوب .  وا  تسد  هب  نیکرـشم  ملع  يربک  ردب  هوزغ  رد  هک  راوخ  رگج  دنه  ردپ  دوب  سمـشلادبع  نب  هعیبر  نب  هتبع  امـش  ناگرزب  زا  رگید 
درک و یم  صیرحت  ربمغیپ  اب  گنج  هب  ار  رافک  تیلهاج  رد  وا  راـطیب و  مه  هدوب و  راـمخ  مه  هک  تسا  نایفـسوبا  امـش  ناـگرزب  زا  رگید 
رد يردقب  هک  تسنایفس  یبا  نب  ۀیواعم  رگید  دومن .  یم  كولس  قافن  ردغ و  قیرط  هب  هشیمه  دش  ناملـسم  ترورـض  سرت و  زا  مه  دعب 
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دومن و قحلم  نایفـسوبا  دوخ  ردپ  هب  ار  هیبا  نب  دایز  دومن و  هلتاقم  نییبنلا  متاخ  ترـضح  یـصو  ادخ  یلو  اب  هک  دوب  هدیقع  ءوس  ثبخ و 
دیزی دوخ  سنجدب  رـسپ  رجحلا و  شارفلل  رهاعللدلولا و  دومن  سکعب  هکلب  درکن  لمع  ار  رجحلا  رهاعلل  شارفلل و  دلولا  حیحـص  ثیدـح 

سمشلا نب  هیما  نب  ورمع  یبا  نابا  نب  طعم  یبا  نب  ۀبقع  امـش  ناگرزب  زا  رگید  تخاس .  طلـسم  ربمغیپ  تیبلها  رب  دومن و  دوخ  دهعیلو  ار 
ناگرزب زا  رگید  دومن .  ادج  شندب  زا  ار  وا  رـس  تبرـض  کی  هب  ربمغیپ  رما  هب  ع )   ) نینم ؤملاریما  ترـضح  رمالارخآ  دندینادرگ و  قحلم 

تـشاد ار  هفوک  تراما  هکیتقو  دوب  رمخلا  مئاد  هشیمه  هک  نافع  نب  نامثع  يردام  ردارب  دشاب  قساف  دیلو  هک  تسا  ۀبقع  نوعلم  رـسپ  امش 
مه رگید  تعکر  دنچ  دیهاوخیم  مراد  یطاشن  بجع  تفگ  دروآ و  ياجب  تعکر  راهچ  ار  حبص  زامن  داتـسیا و  بارحم  نایم  تسم  حبص 
هیآ رجح ،   . ) دومرف لزان  وا  هرابرد  ار  ءابنب  قساف  مکئاج  نا  هفیرـش  هیآ  دنوادخ  دز و  دح  ار  وا  هدش  تباث  نامثع  رب  هصق  نیا  مراذگب و 
نعل هس  ره  رب  ادـخ  لوـسر  هک  ناورم  شرـسپ  صاـعلا و  یبا  نب  ةریغم  شردارب  تسا و  صاـعلا  یبا  نب  مـکح  امـش  ناـگرزب  زا  رگید  ( 6

ترـصن هب  ار  راجف  رارـشا و  هدومن و  راخ  ار  نیحلاص  فارـشا و  هک  تسا  ناورم  نب  کلملادـبع  امـش  ناگرزب  زا  رگید  و  تسا .  هدومرف 
هناخب نداهن  قینجنم  هصق  تسحـضاو و  ملاع  لها  عیمج  رب  وا  تلالـض  قسف و  هک  دوب  نوعلم  جاـجح  وا  دزن  مدرم  نیرت  برقم  هدـیزگرب 

مدرم ریاـس  نیعباـت و  هباحـص و  ءاـیلوا  رب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تیبـلها  رب  نوعلم  نآ  هکیئاـهملظ  تسا و  روهـشم  مولعم و  هبعک 
ار شیوخ  رویز  یلح و  هک  سمـشلادبع  نب  ۀعیبر  ۀبتع  رتخد  تسا  هنوعلم  دنه  امـش  ياهنز  زا  یکی  و  تسا .  ققحم  تباث و  رتاوتب  هدومن 
زا دیکم  ار  نآ  هنوعلم  نآ  درب  دنه  دزن  دیشک  نوریب  ار  راوگرزب  نآ  رگج  دعب  دومن  دیهـش  ار  هزمح  بانج  هک  داتـسرف  یـشحو  تهج  هب 
رد بطحلا  ۀلامح  هتءارما  هیآ و  هک  تسا  بهلوبا  هجوز  نایفـسوبا  رهاوخ  هلیمج  ما  امـش  ناوسن  زا  رگید  تشاد و  ترـضحنآب  هکیتوادع 

ماشه و درمریپ  نیا  غیلب  حیـصف و  تانایب  زا  هصالخ  تسا .  هیما  ینب  زا  يا  هیانک  قافتالاب  نآرق  رد  هنوعلم  هرجـش  زین  دش و  لزان  وا  نءاش 
دوخ تسارف  زا  درمریپ  یلو  دنـشکب  هتفرگ و  ار  وا  هک  داتـسرف  درمریپ  نآ  بقع  دـمآ  رکـشل  ناگرزب  دزن  هک  دوب  هدـنام  توهبم  شمـالغ 

رد ماشه  هلمجلاب  دیـسر .  هفوک  هب  ات  تفر  ههاریب  هدـش و  سبلم  دسانـشن  دـنیبن و  ار  وا  یـسک  هک  لدـبم  سابل  هب  دوب و  هتخانـش  ار  ماشه 
 . دوب زور  هد  هام و  تفه  لاس و  شتفالخ 19  تدم  یگلاس و  نس 45  رد  تفر  ایند  زا  هفاصر  رد  لاس 125  لوالا  عیبر  مشش 

کلملادبع نب  دیزی  نب  دیلو 

نیخروم تسشن .  تفالخ  دنسم  رب  ماشه  تافو  زور  لاس 125  رد  هک  تسا  کلملادبع  هداون  هک  دیزی  رـسپ  دیلو  يوما  هفیلخ  نیمهدزای 
دوخ تهجب  ار  دوخ  ياهردپ  نز  الثم  هقدنز  رفک و  هب  تارهاظت  تارکنم و  رد  شترهـش  تهجب  دنا  هداهن  مان  قساف  قیدـنز و  دـیزی  ار  وا 

دیـسر العا  دحب  وا  یگراوخبرـش  یـشایع و  دومنیم و  فافختـسا  مالـسا  نیدـب  درکیم و  هرخـسم  ار  ناناملـسم  تفرگ و  ییوشانز  ناونعب 
لافت نآرق  اب  یتقو  دشیم .  عطق  وا  سفن  هک  دروخیم  ردق  نآ  درکیم و  انـش  نآ  نایم  رد  دوب و  هتخاس  بارـش  زا  رختـسا  هکرب و  هکیروطب 

حبص ناذا  نذوم  بشکی  درک .  هراپ  هراپ  داد و  رارق  ریت  فده  ار  نآرق  دش و  كانمـشخ  تخـس  دینع  رابج  لک  باخ  دمآ و  هیآ  نیا  دز 
اب زینک  وت  هک  درک  داـی  مسق  درک و  یکیدزن  وا  اـب  تخیوآرد و  دوب  تسم  مه  وا  هک  يزینک  اـب  دروخ و  بارـش  تساـخرب و  دـیلو  تفگ 
اب ار  وا  درک و  زینک  نآ  نتب  ار  دوخ  سابل  سپ  يوش .  تعاـمج  ماـما  دجـسم  بارحم  رد  نم  ياـجب  دـیاب  تباـنج  یتسم و  تلاـح  نیمه 

نامیلـس يزور  هک  هدرک  لقن  برع  ياقمح  رابخا  یط  رد  دیدحلا  یبا  نبا  دناوخب .  زامن  مدرم  اب  ات  داتـسرف  زامنب  تبانج  یتسم و  تلاح 
هـس یـس و  هب  دیلو  دومن .  طاول  هب  فیلکت  ارم  هک  دوب  يرجافو  قساف  درم  وا  هک  ار  مردارب  دنک  تنعل  ادخ  تفگ  یـسلجم  رد  دیلو  ردارب 

زا وا  هک  دـنتفرگ  میمـصت  دـندید  ار  دـیلو  رفک  قسف و  مدرم  نوچ  درکیم و  لوب  شیوخ  فان  زا  هک  دوب  نآ  یکی  هک  دوب  هدـش  التبم  هیلب 
میهاوخ يرای  ار  وت  ام  ینک و  گنج  دیلو  اب  دیاب  هک  دنتفگ  وا  هب  دـندرک و  تعیب  صقان  دـیزی  شیومعرـسپ  اب  اذـل  دـننک و  علخ  تفالخ 
رکـشل دش  نصحتم  درک و  رارف  دوخ  رـصق  هب  دش و  بولغم  دیلو  ات  دندومن  یتخـس  گنج  دـش و  دـیلو  اب  گنج  هدامآ  دـیزی  هاگنآ  درک 

وا نت  دنتخیوآ و  رصق  يالاب  ار  شرس  دنتشک و  یهجو  نیرتدب  هب  ار  وا  دندش و  رـصق  لخاد  هکنآ  ات  دندرک  هطاحا  ار  وا  رـصق  رود  دیزی 
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هام و ود  لاسکی و  تفالخ تدم  دوب ،  لاس 126  هدـنام  یناثلا  يدامج  رخآ  هب  زور  ود  نیا  دـندرک و  كاخ  سیدارف  باب  جراخ  رد  ار 
 . دش لصاو  منهجب  یگلاس  لهچ  نس  رد  زور و  تسیب و 

کلملادبع نب  دیلو  نب  دیزی 

نامرف لاس 126  رد  تسشن  وا  ياجب  شدوخ  درک و  علخ  تفالخ  زا  ار  وا  درک و  گنج  دیزی  نب  دیلو  شیومعرسپ  اب  دیلو  نب  دیزی  نوچ 
مان هک  ءارحب  بناجب  یعمج  اذـل  دریگب  هزیاج  مهرد  رازه  دـصکی  دروایب  نم  يارب  ار  وا  رـس  سک  ره  تفگ  دومن و  رداـص  ار  دـیلو  لـتق 
روس رب  ادعب  دندینادرگب و  قشمد  رد  هدرک  ادج  نت  زا  ار  شرـس  دنتـشک ،  ار  وا  هک  دنتفرگ  ار  دـیلو  رود  دنتفاتـش و  قشمد  زا  تسیا  هیرق 

 . دنک راتفر  مدرم  اب  زیزعلادبع  نب  رمع  لثم  تساوخ  تفرگ و  شیپ  ار  تلادع  قیرط  دـش و  رقتـسم  دـیزی  تفالخ  هاگنآ  دـنتخیوآ  قشمد 
نوشق هیرهش  نوچ  دنتفگیم  صقان  موس و  دیزی  ار  دیزی  نیا  تفریم و  رامـشب  ناریا  فورعم  ناگدازهاش  زا  هک  دوب  یناریا  زینک  دیزی  ردام 

 . تفر ایند  زا  نوعاط  ضرم  هب  یگلاس  نس 46  رد  دوب و  زور  ود  هام و  جنپ  شتفالخ  دادن  فافک  ردقنآ  وا  رمع  یلو  درک  مک  ار 

کلملادبع دیلو  نب  میهاربا 

تفالخ ود  ای  هام  راـهچ  زا  شیپ  یلو  رفـص 127 ،  هدفه  رد  تسـشن  شیاجب  دوب  وا  دهعیلو  هک  میهاربا  شردارب  تفر  ایند  زا  دـیزی  نوچ 
ییانتعا مه  هفیلخ  دوخ  هب  دـندوب و  یثداوح  راظتنا  رد  تعاس  ره  مدرم  دوب  هتفـشآ  روشک  دربب  شیپ  زا  يراک  تسناوتن  مه  وا  یلو  درکن 
بالقنا تدش  اب  هجاوم  هفیلخ  نیا  دزادرپب  يراکب  هک  تشادن  ییاسر  لقع  مه  وا  دوخ  دندشیم و  دراو  وا  رب  ریقحت  يور  زا  دـندرکیمن و 
تدـشب تاقبط  ماوقا و  تسدـب  کچوک  گرزب و  کلامم  هیزجت  دـندادیم  وا  هب  زیگنا  مغ  میالمان و  يربخ  تعاس  ره  دـش و  فالتخا  و 

ار شدسج  هتـشک  ار  میهاربا  هتفرگ و  تسدب  ار  تکلمم  مامز  درک و  علخ  تفالخ  زا  ار  میهاربا  دـمآ و  رامح  ناورم  هکنیا  ات  دـش  عورش 
 . تخیوآ ردارب 

رامح هب  فورعم  مکحلا  ناورم  نب  دمحم  نب  ناورم 

نوچ دندرک و  تعیب  وا  اب  مدرم  دیـسر و  تفالخب  دوب  مکح  ناورم  هداون  هک  رامح  ناورم  لتق  زا  دعب  لاس 127  رفص  هبنشود 14  زور  رد 
رمع زا  يدایز  تمـسق  نوچ  دوب و  تقاطرپ  يوق و  يدرم  احور  ناورم  دنداد .  بقل  رامح  ار  وا  اذل  دوب  دایز  اهگنج  دـئادش و  رد  وا  ربص 

ياراد هچ  رگا  ناورم  تشاد .  تداـع  ییوجگنج  یـشکرکشل و  هب  دوب  هدومن  ناتـسنمرا  ناـجیابرذآ و  يزرم  ياـهگنج  فرـص  ار  دوـخ 
یـشزرا لیاضف  نیا  دوب و  هتفر  ناورم  لآ  هیما و  ینب  تسد  زا  هتـشر  هک  دوب  هدـمآ  راک  يور  يزور  یلو  دوب  ییاـشنا  تردـق  تغـالب و 

 . تشادن

یناسارخ ملسموبا  مایق 

تمدخ یگلاس  هدزون  رد  درک و  امن  وشن و  هفوک  رد  دش و  دلوتم  ناهفصا  رد  يرجه  دص  هنس  رد  ملـسموبا  هک  دسیونیم  ریـسلا  بیبح  رد 
لابقا راثآ  ملسموبا  یناشیپ  رد  نوچ  وا  دیسر و  روصنم  حافـس و  ردارب  سابع و  نب  هلادبع  نب  یلع  نب  دمحم  نب  هللادبع  رـسپ  ماما  میهاربا 

دومنیم توعد  نایـسابع  تفالخب  ار  مدرم  ناسارخ  رد  وا  داتـسرف .  ناسارخ  تراما  هب  ار  وا  تشه  تسیب و  دـص و  هنـس  رد  درک  هدـهاشم 
جورخ نایناورم  رب  لاس 129  ناـضمر  هاـم  رخآ  رد  هک  تشون  ملـسموبا  هب  یبوتکم  ماـما  میهاربا  دـنداد و  وا  هب  تعیب  تسد  يریثک  عمج 

هب يذغاک  ملسموبا  دعب  دناوخب  نایـسابع  مانب  ار  دیع  هبطخ  هک  درک  رما  ریثک  نامیلـس  هب  ملـسموبا  لاسنامه  ناضمر  دیع  زور  اذل  دیامن و 
زا دعب  دنکب  هچ  هک  دنام  ریحتم  رصن  دومن ،  نایسابع  اب  تعیب  هب  توعد  ار  وا  تشون و  دوب  ناسارخ  یلاو  هیما  ینب  بناج  زا  هک  رایس  رصن 
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دندروخ و تسکـش  رـصن  نایرکـشل  یلـصفم  گنج  زا  دعب  داتـسرف  ملـسموبا  هبراحم  هب  راوس  رازه  دنچ  اب  ار  دـیزی  دوخ  مالغ  هام  تشه 
ملسموبا دندش  قحلم  ملسموبا  هب  ناسارخ  فارطا  زا  نایـسابع  اب  ناگدننک  تعیب  دش و  رطاخ  ناشیرپ  رایـسب  رایـس  رـصن  دندومن  تعجارم 

ير فرطب  درادن  ار  ملسموبا  اب  تمواقم  تقاط  هک  تسناد  رـصن  نوچ  اذل  دیامن و  هفرطکی  ار  وا  راک  دنک و  گنج  رـصن  اب  هک  دومن  مزع 
ار ناسارخ  مامت  رـصن  زا  رارف  زا  سپ  ملـسموبا  تفر و  ایند  زا  هواس  رد  دـنداد و  تکرح  هواسب  ار  وا  هدـش و  ضیرم  اـجنآ  رد  درک و  رارف 

روشک هش  يا  کیلع  مالس  هللادبع  ابا  ای  کلیع  مالسا  دیناسریم .  لتقب  دیدیم  هک  ار  نایناورم  رصن و  باحصا  زا  کی  ره  دومن و  فرـصت 
وت زا  هک  بسن  نآ  زج  مولظم  نیـسح  ای  سی  هط و  غاب  هویم  ییوت  ههبـش  کشیب و  هک  سی  هطب و  نیئزت  وت  دج  دج  زا  تفای  نید  هک  نید 

متسیرگ تنیسح  هب  متشاد  مشچ  ات  نم  هک  یلع  يا  نارم  شیوخ  زا  ارم  اما  متسین  تسه  یلع  لآ  هکنانچ  نآ  نم  متسیچ  هتسب  دوخب 

ۀبطاق هیما  ینب  هللا  نعل  و  متفه :  تسیب و  سلجم 

حرش

هدرک رود  دوخ  برق  ماقم  تمحر و  زا  ار  نیرفاک  یلاعت  قح  ینعی  اریعـس .  مهل  دعا  نیرفاکلا و  نعل  هللا  نا  دیامرفیم :  نآرق  رد  یلاعتقح 
ۀنتفال كانیرا  یتلا  ای  ؤرلا  انلعج  ام  و  دـیامرفیم :  نآرق  رد  یلاعتقح  هیما  ینب  ینعم  رد  تسا .  هدومن  اـیهم  ینازوس  شتآ  ناـنآ  يارب  زا  و 
هئارا هداد و  هولج  وـتب  هک  ییاـی  ؤر  نآ  ربـمغیپ  يا  ( 61 ءارـسا -   . ) اریبک انایغط  الا  مهدـیرن  اـمف  مهف  وحن  نارقلا و  یف  ةرجـشلا  ساـنلل و 
نایغط یـشکرس و  زج  مدرم  ندـیناسرت  باعرا و  دـیدهت و  یلو  دوب  مدرم  شیاـمزآ  يارب  هدـش  داـی  نعلب  نآرق  رد  هک  یتخرد  میدرک و 
دنیوگ تغـالب  ار  يرگید  تحاـصف و  یکی  هک  تسه  مـالک  رد  دـنیاشوخ  وکین و  تفـص  ود  دـشخب .  یمن  يرثا  هجیتـن و  ناـشیا  رتـشیب 
بلطم تلوهـسب  هدنونـش  هک  دـشاب  ناور  هداس و  دوشیم  هتفگ  هکیئاه  هلمج  تاملک و  هکنیا  زا  تسا  ترابع  مالک  تحاصف و  زا  دوصقم 

ندـیناسر مالک و  تلاصا  رد  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  دوش .  تبحـص  لاح  ياـضتقمب  هکنیا  زا  تسا  تراـبع  تغـالب  زا  دوصقم  دـبایرد  ار 
ار تغالب  تحاصف و  نیرتالاب  هک  دیجم  نآرق  دـشابیم .  نآ  ریاظن  لاثم و  رکذ و  هطـساوب  بلطم  ندرک  نشور  تسا  دـیقم  مزال و  بلطم 

نورکذتی مهلعل  لثم  لک  نم  نارقلا  اذه  یف  سانلل  انبرض  دقل  و  دیامرفیم :  رمز  هکرابم  هروس  رد  هدومنن  يراددوخ  لاثم  رکذ  زا  تساراد 
هیما ینب  ثحب  دروم  هک  هکرابم  هیآ  رد  یلاعتقح  دننک .  ذخا  ار  هظعوم  هتفرگ و  دنپ  دـیاش  میدز  لثم  هنوگ  همه  مدرم  يارب  نآرق  نیا  رد 

هشیر و ياراد  مه  هثیبخ ،  هلـسلس  نیا  تسا  گرب  هخاش و  هنت و  هشیر و  ياراد  تخردـکی  هک  مسق  نامه  هدز  هنوعلم  هرجـش  هب  لاـثم  ار 
زا هک  یسک  دنرود و  ریخ  تافص  عیمج  زا  هیما  ینب  هثیبخ  هرجش  نیا  نوچ  تسیرود  دعب و  ینعمب  تغل  رد  نعل  دنـشابیم .  گرب  هخاش و 
هک دومن  هثیبخ  هرجـش  هب  هیبشت  ار  هلـسلس  نیا  نآرق  رد  یلاعتقح  اذل  دوب  دـهاوخ  رود  یهلا  تمحر  زا  مه  املـسم  دـشاب  رود  ریخ  تافص 

ربمغیپ هک  دوب  نآ  قوف  هیآ  لوزن  ببس  هک  هدرک  تیاور  ع )   ) رقاب ترضح  زا  یـشایع  یهلا .  تمحر  زا  مه  دنرود  بوخ  تافـص  زا  مه 
دنناشکیم یهارمگ  تلالـضب و  ار  مدرم  دنا و  هتـسشن  هتفر و  الاب  شترـضح  ربنم  رب  ییاه  هنیزوب  هدرک  هدهاشم  ای  ؤر  ملاع  رد  یبش  مرکا 

دنکیم تیاور  سابع  نبا  زا  دوخ  ریـسفت  رد  يروباشین  دومرف .  لزان  ار  هکرابم  هیآ  نیا  دـنوادخ  دـش  مومغم  رثاتم و  تلاـح  نیا  زا  ربمغیپ 
زا یموق  هک  دید  باوخ  رد  ص )   ) ادخ لوسر  هک  دـیوگیم  شریـسفت  رد  يواضیب  دنتـسه و  هیما  ینب  نآرق  رد  هنوعلم  هرجـش  زا  دارم  هک 

يرهاظ مالـسا  هطـساوب  هک  تساـیند  رد  ناـشیا  يازج  نیا  دومرف  هنیزوب  دـننکیم  زیخ  تسج و  دـنوریم و  ـالاب  شترـضح  ربنم  رب  هیما  ینب 
یثیدح لیذ  رد  بیبح  نب  دمحم  رفعجوبا  یلاما  زا  دیدحلا  یبا  نبا  دـنرادن .  یبیـصن  ترخآ  رد  هکنآ  زا  هیانک  هدـش  هداد  نانآ  هب  ناشیا 

رابخا رد  هک  دیـسرپ  درک  لوبق  ار  مالـسا  ادعب  هک  دوب  يدوهی  يدرم  هک  رابخالا  بعک  زا  باطخلا  نب  رمع  یتقو  هک  دـنکیم  لقن  ینالوط 
نآ زا  دعب  رمع و  رکبوبا و  ینعی  شباحـصا  زا  رفن  ود  هب  تفگ  دسریم  یناسک  هچ  هب  تفالخ  مالـسا  ربمغیپ  زا  دعب  هک  هدـش  لقن  ایآ  امش 

يور دعب  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  تفگ  رمع  سابع  ینب  هیما و  ینب  ینعی  دننک  گنج  وا  تیبلها  اب  هک  دسر  ترضحنآ  نانمـشد  هب  رفن  ود 
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الاب ربنم  رـس  رب  هیما  ینب  هک  مدـید  باوخ  رد  دومرفیم  هک  مدینـش  ار  مالک  نیا  هیبش  ادـخ  لوسر  زا  مهنم  تفگ  دومن و  سابع  نبا  فرطب 
ینب هرابرد  هک  یتایآ  زا  رگید  دـندومرف .  تئارق  ار  كانیرا . . .  یتلا  ای  ؤرلا  انلعج  ام  هیآ و  دـعب  دنتـسه و  یناگ  هنیزوب  دـننام  دـنوریم و 

 - میهاربا  . ) رارقلا سئب  اهنولـصی و  منهج  راوبلاراد  مهموق  اولحا  ارفک و  هللا  ۀمعن  اولدـب  نیذـلا  یلا  رت  ملا  تسا :  هیآ  نیا  هدـش  لزان  هیما 
(23

یمالسا تایاور  رد  هثیبخ  هبیط و  هرجش 

الثم هللا  برض  فیک  رت  ملا  دیامرفیم :  هیآ  کی  رد  هدز  یبلاج  لاثم  ود  قفانم  دب و  صاخشا  نامیا و  اب  بوخ و  صاخـشا  يارب  یلاعتقح 
 . نورکذتی مهلعل  سانلل  لاثمال  هللا  برـضی  اهبر و  نذاب  نیح  لک  اهلکا  یت  ؤت  ءامـسلا  یف  اهعرف  تباث و  اهلـصا  ۀبیط  ةرجـشک  ۀبیط  ۀملک 
رد نآ  هشیر  هک  هدرک  هیبشت  يا  هزیکاپ  تخردـب  ار  هزیکاـپ  راـتفگ  هبیط  هملک  دـنوادخ  هنوگچ  يدـیدن  اـیآ  ینعی  و 31 )  30 میهاربا -  )

دیاش دـنزیم  اهلثم  مدرم  يارب  دـنوادخ  دـهدیم و  شراگدرورپ  نذا  هب  نامز  ره  ار  دوخ  ياه  هویم  تسنامـسآ  رد  نآ  هخاش  تباث و  نیمز 
هک ناماما  نآ و  هخاش  ع )   ) یلع تسا و  تخرد  نیا  هشیر  ص )   ) ربمغیپ هک  دنکیم  تیاور  ع )   ) قداص ماما  زا  یفاک  رد  دنوش .  رکذـتم 
هیآ رد  دنا .  تخرد  نیا  ياهگرب  اهنآ  نامیا  اب  ناوریپ  تسا و  تخرد  نیا  هویم  ناماما  ملع  رتکچوک و  ياه  هخاش  دنـشابیم  اهنآ  هیرذ  زا 

میهاربا  . ) رارق نم  اهلام  ضرالا  قوف  نم  تثتجا  ۀثیبخ  ةرجشک  ۀثیبخ  ۀملک  لثم  و  دنزیم :  یبلاج  لاثم  قفانم  دب و  صاخـشا  يارب  يرگید 
هملک دراوم  زا  یکی  درادـن .  یتاـبث  رارق و  هدـش و  هدـنکرب  نیمز  زا  هک  هدرک  هیبشت  یکاـپان  تخردـب  ار  ثیبـخ  هملک  نینچمه  و  ( 32 - 

ماجنارس ارفک و  هللا  تمعن  اولدب  نیذلا  یلا  رت  ملا  دیامرفیم  ربمغیپ  هب  هک  دندرک  نارفک  هب  لیدبت  ار  ادخ  تمعن  هک  دنتـسه  یناسک  هثیبخ 
هک دـنفارحنا  رفک و  ناربـهر  هثیبـخ و  هرجـش  ياـه  هشیر  ناـمه  اـهنیا  دنداتـسرف  یتـسین  تکـاله و  نیمزرـس  راوبلاراد و  هب  ار  دوخ  موـق 
زا هدافتسا  اب  تداعس  ریـسم  رد  دنتـسناوتیم  هک  تفرگ  رارق  ناشناما  رد  هدوبن و  نآ  زا  رتالاب  یتمعن  هک  ار  ربمغیپ  دوجو  نوچمه  ییاهتمعن 

تمعن نیرتگرزب  نیا  هک  دش  ببـس  یتسرپدوخ  یهاوخدوخ و  تجاجل و  هناروکروک و  بصعت  اما  دننک  یط  ار  هلاس  دص  هر  هبـشکی  نآ 
هبیط هرجـش  دندناوخ و  هیما  ینب  ار  هثیبخ  هرجـش  نیا  ام  تایاور  رد  دـنناشکب .  یتخبدـب  تکالهب و  ارناشموق  دوخ و  دـندراذگ و  رانک  ار 

تسا یتفآ  يزیچ  ره  يارب  زا  تفگ  هک  دوعـسم  نبا  زا  دنکیم  لقن  قحلا  جهن  رد  همالع  دنتـسه .  ناشیا  نادنزرف  همطاف و  یلع و  ربمایپ و 
 . دنتسه هیما  ینب  نید  نیا  تفآ  و 

دوب ماشه  روتسدب  ع )   ) یلع نب  دیز  نتخیوآ  رادب 

دوب راد  يالاب  شنینزان  ندب  لاسجنپ  دنتخیوآ و  رادب  ار  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  داد  روتـسد  هک  دوب  یـسک  ناورم  کلملادبع  نب  ماشه 
ناجب ناج  دـندروآ  نوریب  ار  ریت  نوچ  دـندز  وا  یناشیپ  رب  يریت  گنج  رد  دریگب و  ار  دـمحم  لآ  قح  هک  درک  ماـیق  هفوک  رد  دـیز  نوچ 

کلملادبع نب  ماشه  دزن  ماشب  هدـیرب  ار  وا  رـس  دـندروآ و  نوریب  ار  وا  دـسج  یلو  دـندرک  نفد  یبآ  هیقاس  رد  ار  وا  دومن و  میلـست  نیرفآ 
توبکنع اریز  دیدن  ار  وا  تروع  یسک  دوب و  راد  يالاب  نایرع  شنینزان  ندب  لاسجنپ  دندز و  رادب  هفوک  هسانک  رد  ار  وا  ندب  دنداتسرف و 

هب هدومن  یتشک  نایم  رد  ار  شرتسکاخ  دنتخوس و  هدروآ  نیئاپ  راد  زا  ار  وا  ندـب  هرخالاب  هدرک  رتس  ار  شتروع  هدـینت و  رات  وا  تروع  هب 
ناک مهلضفا و  مالسلا و  هیلع  رفعج  یبا  دعب  هتوخا  نیع  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  ناک  تسا و  داشرا  رد  دنتخیر .  تارف  بآ 
تقو رد  دیز  مالسلا .  هیلع  نیسحلا  تاراثب  بلطی  رکنملا و  نع  یهنی  فورعملاب و  رمءای  فیسلاب  رهظ  اعاجـش و  ایخـس  اهیقف  اعر  ادباع و 

رس نوعلم  نآ  دنداتسرف  دیزی  نب  دیلو  دزن  ار  وا  نینزان  رس  دندرک  دیهش  یگلاس  نس 18  رد  مه  ار  ییحی  شرسپ  دوب و  هلاس  تداهش 42 
ار ندب  نآ  تفای  الیتسا  ناسارخب  يزورم  ملـسموبا  هک  یتقو  ات  دوب  راد  يالاب  دنتخیوآ و  رادب  ار  ییحی  ندب  ییحی و  ردام  دزن  داتـسرف  ار 

دومن انب  هاشنیدلارـصان  نامز  رد  هلودلاءالع  ار  ییحی  بانج  هعقب  دندرک و  شنفد  ناجزوج  رد  هدـناوخ و  وا  رب  زامن  دروآ و  نیئاپ  راد  زا 
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نآ دسج  هب  دندرک  رفح  هک  عرذ  هس  درک  ربق  رفحب  رما  دنتفر  اجنآ  هک  ناشیا  تسا  یهاگترایز  هبق  نآ  رد  هک  دوب  فورعم  اقباس  نوچ  و 
هتشون سی  هروس  یفوک  طخ  هب  فرط  کی  هب  هک  عرذمین  رد  عرذمین  تسا  یشاک  تشخ  دحل  گنـس  يالاب  دندید  دندیـسر و  راوگرزب 
ریمعت هب  هلودلاءالع  دعب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دیز  نب  ییحی  بانج  ربق  اذه  دوب :  هتـشون  یلج  یفوک  طخب  رگید  فرطب  هدـش و 
يالاب زا  ار  تشخ  نآ  هک  سوباق  دـبنگ  هب  اهـسور  دورو  نامز  ات  دوب  مسق  نیمه  دنتـشاذگ  ربق  نآ  يالاب  ار  تشخ  نآ  درک و  رما  ربق  نآ 

دنتـساوخ هیما  ینب  داد  ناج  ات  دندیمد  شدعقم  رد  يرگنهآ  مد  دندرک و  هرون  نابنا  نایم  رد  ار  ماما  میهاربا  رـس  دـندرب .  دـندیدزد و  ربق 
دنتفای هبلغ  مشاه  ینب  رب  هک  دندرک  نامگ  دایز  تامحز  اب  دوخ و  ماخ  لایخ  اب  دـننک و  شوماخ  ار  قح  رون  دـنربب و  نیب  زا  ار  مشاه  ینب 

مدرم رفـص  مرحم و  هام  صوصخلاب  لاس  ره  رد  دینک  روصت  امـش  دـندز .  دوخ  هشیر  رب  هشیت  دـندرک و  ماندـب  ار  دوخ  هک  دنتـسنادن  یلو 
ار اهنآ  کشا  دوب  نکمم  رگا  هک  دنزیریم  دوخ  نامشچ  زا  کشا  ردقچ  ع )   ) نیسح ماما  تیمولظم  يارب  ناملـسمریغ  ناملـسم و  زا  ملاع 

نیقرـشتسم زا  یکی  دوب .  دـهاوخن  يرگید  زیچ  یماندـب  نعل و  زا  ریغ  افلخ  يارب  هکیتروص  رد  دـشیم  يراج  نآ  زا  ییاـهرهن  دـننک  عمج 
تافوقوم و دـمآرد  زا  ریغ  دوشیم  ینیـسح  ياردازع  جراخم  یـسیلگنا  هریل  نویلیم  رب 250  غلاب  لاس  ره  رد  دـیوگیم  هدرک  باسح  اـپورا 

نب یلع  زا  هیهلاراونا  رد  یمق  ثدـحم  تسا .  هدوب  ناتـسودنه  اقیرفآ و  فرط  زا  رتشیب  غلبم  نیا  دـننکیم و  ترـضحنآ  تهجب  هکیماـعطا 
يرکـسع نسح  ماما  يداه و  ینعی  نییرگـسع  ربق  اـجنآ  رد  تفر  ارماـس  هب  یـسابع  هفیلخ  هللااـب  رـصنتسملا  هک  دـنکیم  لـقن  یلبرا  یـسیع 

دندوب نفد  اجنآ  رد  سابع  ینب  نادـناخ  ناگرزب  زا  نت  دـنچ  تفر  دوخ  دادـجا  ءافلخ و  هربقمب  نآ  زا  سپ  درک  ترایز  ار  مالـسلاامهیلع 
یکی دوب  نفعتم  فیثک و  هتخیر و  نآ  رب  هلـضف  نامـسآ  ناغرم  دیرابیم و  اهربق  نآ  رب  ناراب  دیباتیم و  اهنآ  رب  باتفآ  هبورخم و  هربقم  نآ 

لاحنیا اب  امش  ناردپ  ياهربق  تسین  هتسیاش  تسامش  اب  ناهج  ییاورنامرف  يا و  هفیلخ  زورما  تفگ  دوب  هفیلخ  نآ  اب  هک  یـصاخشا  نآ  زا 
اهلیدـنق و اهـشرف و  اه و  هدرپ  ياراد  نییولع  ياهربق  هکیتروص  رد  دوش  يرادـهگن  هزیکاپ  هن  دور و  اـه  نآ  تراـیزب  یـسک  هن  هک  دـشاب 

رـس کی  نیا  تفگ  هفیلخ  تسا  هدوب  مداخ  غارچ و  بابـسا و  نامتخاس و  ياراد  همئا  روبق  مه  نامزنآ  رد  دوشیم  مولعم  تسا .  اهنادعمش 
روبق ترایز  هب  دنوش و  دـقتعم  امب  هک  مینک  راداو  ار  مدرم  میهاوخب  ام  هک  هزادـنا  ره  دوش  یمن  تسرد  ام  شـشوک  هب  هک  دراد  ینامـسآ 

هدـش و تسرد  مدرم  هدـیقع  يور  ینیب  یم  هک  ار  نییولع  روبق  یلو  دوشیمن  نکمم  دـنربن  ارنآ  لیدـنق  شرف و  القا  ای  دـنورب و  ام  ناـکاین 
هدـیقع نوچ  اذـل  دوریم و  نایم  زا  لطاب  تسا و  اـجرب  هشیمه  اـیند  رد  قح  هک  تسیلیلد  رتهب  نیمه  تفرگ .  مدرم  زا  ناوت  یمن  ار  هدـیقع 

 . دننکیم جرخ  ترضحنآ  ترایز  رفس  يارب  یغلابم  دننکیم و  ترضحنآ  ماعطا  يرادازع و  جرخ  یغلابم  لاس  ره  دنراد  یبلق 

ار خزرب  ملاع  فجن  ياملع  زا  یکی  ندید 

خیـش دوخ  لضاف  ردـپ  زا  داوج  خیـش  راکزیهرپ  حـلاص  درم  درک  لقن  نم  يارب  هک  دـنکیم  لقن  هداهـشلارارسا  باتک  رد  يدـنبرد  موحرم 
تـشاد دـصق  دوب و  مالـسلا  يداو  رد  هکیماگنه  بورغ  فجن  ياحلـص  زا  هک  دوب  مولعلارحب  دیـس  نادرگاش  زا  یکی  هک  يزیربت  نیـسح 

نسح و تیاهن  رد  دوب  يراوس  اهنآ  يور  شیپ  رد  هدش و  راوس  ورزیت  نابساب  مدید  ار  یعمج  هار  يانثا  رد  دیوگیم  دوش  فجن  هعلق  دراو 
ردارب نسحم  خیـش  رگید  یکی  دوب و  نامزنآ  املع  زا  یکی  هک  قداص  دیـس  اقآ  دـننام  يراوس  اـهنآ  زا  یکی  هک  مدرک  ناـمگ  نم  لاـمج 
يرفن ود  نآ  ام  دنتفگ  دنداد  ارم  مالس  باوج  مدومن  مالس  اهنآ  هب  مدرک و  ادص  مسا  هب  ار  اهنآ  اذل  دنـشابیم  مهماقم  هلا  یلعا  رفعج  خیش 

زا یکی  تسام  يولج  رد  هک  ییامیـس  شوخ  صخـش  نآ  میا و  هدمآرد  تروص  نیاب  هک  میتسه  هکئالم  زا  ام  هکلب  يدرب  مان  هک  میتسین 
یعیـسو ناکمب  ات  متفر  اهنآ  اب  نم  ییایب  ام  اب  مه  وت  هک  تسا  بوخ  میناسرب  فیرـش  ناکمنیاب  دـیاب  ار  وا  هک  زاوها  لـها  زا  تسا  اـحلص 

نآ باکر  دـندمآ و  دورف  نیمزب  دوخ  ياهبـسا  زا  هکئالم  مدوب  هدـیدن  ارنآ  لثم  هک  دوب  یلاـع  رظاـنم  بوخ و  ياوه  ياراد  هک  میدیـسر 
ریرح زا  تنیز  رویز و  هنوگ  ره  زا  دوب و  شورفم  اهشرف  ماسقا  هب  هک  دوب  يرـصق  ياراد  هک  دندرک  هدایپ  یغاب  رد  ار  وا  هتفرگ  ار  يزاوها 

دندیناشن سلجمنآ  ردص  رد  ار  يزاوها  نآ  سپ  دندوب و  هتخیوآ  اهلیدنق  هتخورفا و  اهلعشم  عضوم  نامه  فارطا  رد  هتسارآ و  قربتـسا  و 

اروشاع ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 185 

http://www.ghaemiyeh.com


هب درک  ندروخب  عورـش  صخـشنآ  دوب  تاج  هویم  مسق  همه  نآ  رد  هک  دنتخادنا  يا  هرفـس  سپ  دـنتفگ  تینهت  وا  هب  تفطالم  ماسقا  هب  و 
نیا رد  هرظنم  نیا  نداد  ناـشن  ببـس  هک  ینادـیم  اـیآ  حـلاص  درم  يا  دومرف :  نمب  سپ  مدروخ  نآ  زا  مه  نم  دومن  ندروـخب  رما  مه  نم 

مهدب وا  هب  ایند  رد  هک  دشن  تشاد  بلط  نم  زا  مدـنگ  نم  ود  وت  ردـپ  هک  تسنیا  شرـس  تفگ  منادـیمن ،  متفگ  تسیچ ؟  وت  يارب  هءاشن 
ای موش  تردپ  زا  همذلا  يارب  میامن و  ادا  ار  وت  نید  ات  داد  ناشن  وت  هب  ارم  ماقم  دـیامرف  لماک  ارم  هجرد  دزرمایب و  ارم  تساوخ  ادـخ  نوچ 

تفگ تخیر و  نآ  رد  مدـنگ  يرادـقم  ياشگب و  ار  دوخ  يابع  تفگ  نمب  هکئـالم  نآ  زا  یکی  ریگب  نم  زا  ار  تقح  اـی  رذـگب و  نم  زا 
نآ زا  اهتدم  ات  مدروآ  لزنمب  ارنآ  هدنام  نم  تسد  رد  مدنگ  رادقم  نآ  ابع و  دـش و  بئاغ  مرظن  زا  اهنآ  مامت  هاگان  يدیـسر  تدوخ  قحب 
زا یماوع  درم  هکلب  دوبن  ملاع  يزاوها  صخـش  نیا  دـش .  مامت  مدرک  شاف  نارگید  يارب  ار  وا  رـس  نوچ  دـشیمن  مامت  مدروخیم و  مدـنگ 
رد درکیم و  عمج  یلوپ  دوخ  يدـیاع  زا  لاس  ماـیا  رد  هک  دوب  یبساـک  تشاد و  تیبلها  هب  يداـیز  یتسود  تبحم و  هک  دوب  هعیـش  هفیاـط 

هیـضق دادـیم .  تبرـش  درکیم و  نشور  يرادازع  سلاـجم  غارچ  هدوـمنیم و  ءادهـشلادیس  ترـضح  ماـعطا  يرادازع و  فرـص  مرحم  ههد 
يارب هک  ییاذـغ  درواـیب  شتآ  يردـق  اـت  تفر  دوخ  هیاـسمه  لزنمب  يا  هیناز  نز  هک  دـنکیم  لـقن  هداهـشلارارسا  هحفـص 54  رد  يرگید 
شتآ دود  درک و  نشور  ار  شتآ  اـت  درک  توف  نز  نآ  دوش و  شوماـخ  نآ  شتآ  هک  دوـب  کـیدزن  دـندرکیم  تسرد  ینیـسح  نارادازع 
باب هچ  تسدایز  اهناتـساد  لیبق  نیا  زا  دنک .  هبوت  هدش  مدان  دوخ  تشز  لامعا  زا  وا  هک  دـش  ثعاب  نیمه  درک  تحاران  ار  وا  ياهمـشچ 

هطساوب لمعدب  مدرم  زا  يرایسب  ةاجنلا  ۀنیفس  يدهلا و  حابصم  نیـسح  دومرف  ص )   ) ربمغیپ كرابم  دوجو  هک  تسا  تاجن  باب  ینیـسح 
ایند زا  لماک  نامیا  اب  دندش و  يریخب  تبقاع  هبوت و  هب  قفوم  ترـضحنآ  رب  ندومن  ماعطا  يرادازع و  جراخم  ترـضح  نآ  رب  هیرگ  نیمه 

 ( ع  ) نیـسح هار  رد  یلام  سک  ره  تسنیا  ثیدح  نآ  هلمج  کی  هک  دومرف  ع )   ) یـسوم ترـضحب  یلـصفم  ثیدح  رد  یلاعتقح  دنتفر . 
 . مهدیم شیاج  تشهب  رد  مزرمآ و  یم  ار  وا  ناهانگ  مهدیم و  ضوع  وا  هب  ایند  رد  ربارب  داتفه  دنک  جرخ 

ۀبطاق هیما  ینب  هللا  نعل  و  متشه :  تسیب و  سلجم 

يدب یبوخ و  تخانش  نازیم 

راتفگ ( 61 ءارسا -   . ) اریبک انایغط  الا  مهدیزی  امف  مهفوخن  نآرقلا و  یف  ۀنوعلملا  ةرجـشلا  سانلل و  ۀنتف  الا  كانیرا  یتلا  ای  ؤرلا  انلعج  ام  و 
حیحص نآ  هطساوب  هک  دنا  هداد  رارق  ینازیم  ءایـشا  دب  بوخ و  زیمت  يارب  میئوگیم  کنیا  دش  رکذ  لبق  سلجم  رد  هیآ  نیا  عوضوم  رد  ام 

هب تبـسن  نآ  دننکیم و  هلداعم  دنجنـس و  یم  ار  ءایـشا  نآ  اب  تسا و  شجنـس  تلآ  ینعمب  تغل  رد  نازیم  دوخ  میـسانش .  یم  ار  میقـس  و 
رکف نتخانش  نازیم  وزارت و  تابوبح  شجنس  نازیم  الثم  دنراذگیم  قرف  دنجنـس و  یم  ار  ءایـشا  فالتخا  بسح  رب  تسا و  فلتخم  ءایـشا 
رگا سپ  دشابیم .  ناشیا  دب  بوخ و  رادرک  لامعا و  مدرم  يدب  یبوخ و  نازیم  ضورع و  ملع  رعش  نازیم  قطنم و  ملع و  میقـس  حیحص و 
نیا اب  دـشابیم  اهنآ  دـب  بوخ و  لامعا  نازیم  اجنیا  رد  دـنرتدب  ای  رتهب و  مادـک  هک  میجنـسب  رگید  هتـسد  اـب  ار  مدرم  زا  هتـسدکی  میهاوخب 

ياهراک اقافتا  تسا و  ناـشیا  دـب  بوخ و  ياـهراک  نتخانـش  نازیم  مشاـه  ینب  اـی  دـندوب  رتهب  هیما  ینب  هک  میمهفب  میهاوخب  رگا  همدـقم 
مینکیم نشور  ار  هتسد  ودنیا  ياهراک  یناگدنز و  عضو  خیرات  تداهش  هب  کنیا  ام  هدش و  طبض  تاحفـص  رد  هتـسد  ود  نیا  دب  بوخ و 

دهدب ار  هتسد  ودنیا  لطاب  قح و  زیمت  دناوتب  دوخ  هدنناوخ  ات 

هیما ینب  بسن 

دبع ياهرـسپ  زا  یکی  فانم  دبع  نب  مشاه  نب  بلطملادبع  نب  دبع  نب  دمحم  دسریم  فانم  دبع  ص )   ) ربمغیپ موس  دج  هب  هیما  ینب  بسن 
ود نیا  ياهدالوا  نیب  ادعب  تفگ  یـسک  دندرک  ادـج  مه  زا  ار  اهنآ  دراک  اب  دـندمآ و  ایندـب  امءاوت  هک  دوب  سمـشلادبع  يرگید  فانم و 
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يرـسپ سمـشلادبع  دوب .  يزیرنوخ  لادج و  گنج و  هشیمه  هیما  ینب  مشاه و  ینب  نیب  هک  دش  هک  مه  نیمه  دوب و  دهاوخ  هشیمه  ردارب 
 . دنسریم مشاه  هب  مشاه  ینب  دشابیم و  هیما  ینب  دج  هک  هیما  مانب  تشاد 

مشاه یگرزب  بصانم و 

زا ییاریذپ  جاجح  تیاقـس  بآ و  يدـصت  يرادمچرپ 2 -   - 1 تشادـن .  سمـشلادبع  شردارب  هک  تشاد  ییاقآ  یگرزب و  دـنچ  مشاه 
فالیا هک  دوب  يدرف  نیلوا  دوب .  هدیـسر  ثرا  وا  هب  شناردـپ  زا  اهتمـس  نیا  مامت  هک  هبعک  هناخ  يراد  هدرپ  مزمز  هاچ  يدـصت  جاـجح و 

نمی هب  اهناتسمز  رد  دوب و  عیسو  وا  تراجت  هاگتسد  هک  دوب  دنمتورث  يدرم  هاگتـسد  هک  دوب  دنمتورث  يدرم  مشاه  هک  حرـش  نیا  هب  درک 
نیاب دوب  هداد  تکرـش  دوخ  تراجت  راک  رد  ار  برع  لیابق  ياس  ؤر  ماـمت  دومنیم و  تکرح  ماـش  هب  تراـجت  يارب  ناتـسبات  رد  تفریم و 

هداد اهنآب  هک  مهـس  نیا  ارهق  دنـشاب و  هداد  يا  هیامرـس  هکنآ  نودب  تشادـیم  ررقم  اهنآ  زا  کی  ره  يارب  یمهـس  دوخ  عفانم  زا  هک  ینعم 
عمجم رد  یـسربط  هکنانچ  دوب  عوضوم  نیمه  رد  شیرق  فالیال  هورـس  لوزن  تخاسیم .  زاین  یب  يزور  دصقب  ترفاسم  زا  ار  اهنآ  دـشیم 

هلیـسوب لاس  هرود  مامت  ار  دوخ  یناگدـنز  شاعم و  روما  ناشیا  هچ  دـش  لزان  شیرق  هرابرد  هروس  نیا  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  نایبلا 
هیحان زا  هک  تاج  هیودا  لفلف و  رابکشخ و  فئاط  هکم و  زا  دنتفریم و  ماشب  ناتسبات  رد  نمی و  يوسب  ناتسمز  رد  دندرکیم  هرادا  رفـس  ود 

زا یکی  دنتفرگیم .  تفلا  رگیدکی  اب  اهرفـس  نیرد  دندیرخیم و  وج  مدـنگ و  تابوبح و  هسبلا و  اجنآ  زا  دـندربیم و  ماشب  دـندروآیم  ایرد 
تادهاعم نیرتگرزب  زا  دش و  رارقرب  بارعا  لیابق  نیب  روبزم  مانب  يا  هدـهاعم  هک  دوب  لوضفلا  فلح  داد  رارق  مشاه  تاراختفا  تازایتما و 
اهدادرارق زا  یکی  و  تشادن .  یمهس  اهنیا  زا  کیچیه  رد  سمشلادبع  یلو  دش  هتسب  برع  لیابق  نارس  نیب  هک  دوب  هرود  نآ  هنادنمتفارش 

ياههام زا  یکی  رد  ناعذـج  هناخ  رد  هرم  نب  میت  ینب  هرهز و  ینب  يزعلادـبع و  نب  دـسا  ینب  بلطملا و  ینب  مشاه و  ینب  نیب  هک  دوب  نیا 
دننک تیامح  یمولظم  ره  زا  هک  دندش  مسق  مه  هدیلام و  كاخ  يور  ار  دوخ  ياهتسد  فک  هک  تیفیک  نیا  هب  دش  هتـسب  يدادرارق  مارح 

هب درکیم و  رضاح  اهنآ  يارب  نان  تشوگ و  دادیم و  كاروخ  ار  دوخ  موق  مشاه  دنریگب .  ملاظ  زا  ار  شقح  ات  دنـشاب  وا  تسود  روای و  و 
درکیم و هیهت  هزات  تشوگ  بوخ و  نان  مدرم  يارب  دروآیم و  هکم  هب  ماش  زا  كاپ  مدنگ  زا  رپ  ياهراب  دنروخب و  هک  دادـیم  يدـی  رت  اهنآ 

هیما مه  وا  رسپ  تشادن و  مه  ییوربآ  بوخ و  مان  تشادن و  یمهـس  بسانم  نیزا  دوب  مشاه  ردارب  هک  سمـشلادبع  یلو  دادیم .  مدرم  هب 
هب ار  دوخ  نز  دوخ  تایح  رد  هک  دوب  هدرکن  یـسکچیه  هک  درک  يراـک  تیلهاـج  رد  دوب و  مهتم  ماندـب و  مدرم  نیب  هک  دوب  یقـساف  درم 

اونیبتف ءابنب  قساف  مکئاج  نا  هیآ  زا  دارم  هک  تسوا  زا  هبقع  نب  دیلو  هک  دمآ  ایندـب  جاودزا  نآ  زا  طیعم  ابا  درک و  جـیوزت  رمع  ابا  شرـسپ 
دنک ترخافم  مشاه  اب  هک  دش  نآ  ماقم  رد  هدرب و  دسح  دوخ  يومع  مشاه  رب  دوب  دنمتورث  يدرم  هک  سمـشلادبع  نب  ۀـیما  تسا .  دـیلو 

هاجنپ هک  دش  طرـش  ودنآ  نیب  هرخالاب  ات  دندرک  اهر  ار  وا  شیرق  یلو  درک  راک  نیزا  ترفن  راهظا  دوخ  تیعقوم  ماقم و  تبـسانمب  مشاه 
رد دـنیامن  نطو  يالج  هکم  زا  مه  لاس  هد  دـنروخب و  ارنآ  تشوگ  مدرم  دـنیامن و  رخف  هکم  رد  هک  دـننک  يدـنب  طرـش  مشچ  هایـس  رتش 

يرگید رب  ار  ترخافم  سک  ره  دنک  تواضق  وا  دـنیوگب و  ار  دوخ  ترخافم  حرـش  کی  ره  وا  روضح  رد  دـنور و  ینهاک  دزن  هکیتروص 
مدرم هب  تشک و  هکم  رد  تفرگ و  هیما  زا  ار  اهرتش  دش و  مشاه  اب  قح  دنتفر و  یعازخ  فورعم  نهاک  دزن  ات  دیامن  راتـشک  ار  اهرتش  نیا 

ود و نآ  نیب  درک و  ینلع  مشاه  هب  تبسن  ار  هیما  ینمشد  هک  تسا  يا  هعقاو  نیا  دومن .  ترجه  تفر و  ماشب  لاس  هد  مه  هیما  دیناروخ و 
داجیا ینمـشد  هیما  ینب  بلطملادبع و  ینب  نیب  اددجم  دش  بلطملادبع  نامز  ات  تشذگ  نامز  نیا  تخاس .  رارقرب  ینمـشد  اهنآ  نادنزرف 

هک تشاد  يدوهی  هیاسمه  کی  بلطملادـبع  هک  تسا  نینچ  دـنکیم :  لقن  هحفـص 9 مود  دـلج  رد  دوخ  لماک  رد  ریثا  نبا  هکیروطب  دـش 
ار وا  هک  داد  روتـسد  شیرق  ناناوج  زا  رفن  دنچ  هب  دمآیم  شدـب  يدوهی  درم  نیزا  هیما  نب  برح  تشاد  یناوارف  لام  دوب  يدـنمتورث  رجات 
ار وا  لاوما  دنتشک و  ار  رکبوبا  دج  یمتی  بعک  نب  ورمع  نب  رخص  زیزعلادبع و  نب  فانم  دبع  نب  رماع  اذل  دنرادرب  ار  وا  لاوما  دنـشکب و 
دنک و بیقعت  تساوخ  نوچ  تخانش و  دایز  قیقحت  زا  سپ  یلو  دسانشب  ار  يدوهی  درم  نیا  لتاق  تسناوتن  یتدم  ات  بلطملادبع  دندرب و 
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ار لتاق  دـنک و  تلاخد  راکنیرد  هک  تساوخ  وا  زا  دـمآ و  دوخ  هدازومع  برح  دربن  بلطملادـبع  دـندرب  هانپ  هیما  نب  برح  هب  روبزم  رفن 
در یتشرد  نانخس  هیما  نب  برح  بلطملادبع و  نیب  اذل  دادن  برح  دهدب  ار  لتاق  هک  دنتساوخ  وا  زا  یتقو  یلو  داد  هانپ  مه  وا  دهد و  هانپ 

هجاحم یـسک  اب  وت  تفگ  درک  برح  لتقب  مکح  دـنداد و  رارق  مکح  ار  باطخ  نب  رمع  دـج  يزعلادـبع  نب  ریفن  هرخالاب  اـت  دـش  لدـب  و 
درم نیا  دنتسه  نیبدب  وتب  نیب و  شوخ  وا  هب  تبسن  مدرم  رتعیسو و  وت  یناشیپ  زا  وا  یناشیپ  رتابیز و  وت  زا  رتدنلب و  وت  زا  شدق  هک  ینکیم 

 . تسا رت  هدیشک  وت  تسد  زا  شتسد  رتدایز و  مدرم  هب  وا  ياطع  تواخس و  رتشیب  وت  زا  زا  شدالوا 

دننادیمن شیرق  زا  ار  هیما  ینب  نیخروم  رثکا 

خیرات ءاملع  رثکا  نکل  هدیسریم  فانم  دبع  نب  سمـشلادبع  هب  اهنآ  بسن  دندوبن و  شیرق  زا  هیما  ینب  هک  میدومن  لقن  خیراوت  زا  اجنیا  ات 
رــصع رد  ینیوـج  دـمحم  نیدـلاءاهب  يارب  ییاـهب  لـماک  رد  يربـط  نیدـلادامع  هـلمج  زا  دـنرادن .  لوـبق  ار  فرح  نـیا  ثیدـح  لـها  و 

دعب درک  دازآ  ار  وا  سمشلادبع  دوب  كریز  نوچ  سمشلادبع  زا  یمور  دوب  یمالغ  هیما  هک  دسیونیم  نآ  مود  دلج  رد  هتـشون  ناخوکاله 
بـسن دنا  هتفگ  هک  تسقافتا  خیرات  باحـصا  نیب  ییوگب  رگا  هک  دـیوگیم  دـعب  دـمآ  دوجوب  ینادـنزرف  وا  زا  دومن و  شلوبق  يدـنزرف  هب 

هیما ینب  زا  نامثع  هک  تفگ  دوشیم  هنوگچ  نیاربانب  دشابیم  فانم  دبع  نب  سمشلادبع  نب  هیما  نب  مصاع  یبا  نب  نافع  نب  نامثع  نامثع : 
ارنآ دـندرکیم و  دازآ  ار  یمالغ  نوچ  هک  دوب  موسرم  بارعا  نیب  تیلهاج  ناـمز  رد  میئوگیم  باوج  تسا .  هدوب  یمور  مـالغ  زا  هدوبن و 

جیوزت ار  وا  نز  دندناوخیم و  ایعدا  دندادیم و  رارق  دوخ  نادالوا  وزج  ار  وا  مدرم  دشیم و  ناسنا  رـسپ  لثم  دندادیم  رارق  دوخ  هدناوخرـسپ 
دروآ و رد  دقع  هب  دیز  يارب  دوب  ترـضحنآ  همعرتخد  هک  ار  شحج  تنب  بنیز  درک و  دازآ  هک  ار  دـیز  ص )   ) ربمغیپ اذـل  دـندرکیمن و 

مه مدرم  فرح  زا  یفرط  زا  داد  رد  نت  بـنیز  جاودزا  هـب  تیلهاـج  تنـس  نـالطب  يارب  ربـمغیپ  داد  قـالط  ار  بـنیز  دـیز  یتدـم  زا  سپ 
کسما دومرف :  لزان  ار  هیآ  نیا  یلاعتقح  اذل  هدروآرد  دوخ  جاودزا  دقع و  هب  ار  دوخ  هدناوخرسپ  نز  ص )   ) ربمغیپ دنیوگب  هک  دیسرتیم 

دومن يراگتساوخ  بنیز  زا  ربمغیپ  اذل  هاشخت .  نا  قحا  هللا  سانلا و  یـشخت  هیدبم و  هللا  ام  کسفن  یف  یفخت  هللا و  قتا  کجوز و  کیلع 
املف داتسرف :  ار  هیآ  نیا  یلاعتقح  يدنبب .  ارم  جاودزا  دقع  وت  مهاوخیم  ایادخ  تفگ  یلو  دومن  رما  نیا  رب  راختفا  هدش  لاحشوخ  مه  وا  و 
هدوب مسر  تیلهاج  نامز  رد  نیاربانب  بازحا )   . ) مهئایعدا جاوزا  یف  جرج  نینم  ؤملا  یلع  نوکیال  یکلاهک  انجوز  ارط  اهنم و  دیز  یضق 

میئوگب ات  وا  یقیقح  ریصقت  هن  هدوب  سمشلادبع  هدناوخرسپ  هیما  دسریم  هیما  هب  شبسن  هک  نامثع  سپ  رارق چ  دوخ  رـسپ  ار  هدش  دازآ  هک 
 . دنسریم فانم  دبع  هب  شیرق و  زا  هیما  ینب 

دندوب یمور  مالغ  لسن  زا  هیما  ینب 

ار وا  سمشلادبع  هدوب و  نایمور  زا  هکلب  هدوبن  سمـشلادبع  بلـص  زا  هیما  هک  دنکیم  تیاکح  بصاونلا  مازلا  زا  راحب  رد  یـسلجم  همالع 
نیقداص زا  مورلا  تبلغ  ملا  ریـسفت  رد  دنـشابیم .  نایمور  ناـیم  زا  دنتـسین و  شیرق  زا  هیما  نیارباـنب  دـش  يو  هب  بوسنم  دومن و  قاحلتـسا 

زا سپ  هتبلا  دش  دنهاوخ  بولغم  دنتسه  یمور  مالغ  لسن  زا  هک  هیما  ینب  ینعی  دنا  هیما  ینب  هیآ  نیا  زا  دارم  هک  هدش  تیاور  مالسلاامهیلع 
ینب میناوخب  لوهجم  هغیص  هب  رگا  تسا و  ذاش  تآارق  زا  یکی  هک  میناوخب  مولعم  هغیص  هب  هک  تسنآ  ربانب  ینعم  نیا  تنطلـس و  هام  رازه 

سمـشلادبع لسن  زا  ای  هیما  لاح  دندوب  هیما  ینب  هک  تسملـسم  نیا  تروص  ره  رد  دندش  تنطلـس  تموکح و  کلام  دـندرک و  هبلغ  هیما 
برح یکی  هک  دنام  یقاب  دالوا  ود  زا  شلسن  هیما  اریز  دوشیم  میـسقت  هخاش  هیما و  ینب  تعامج  تسا .  هدوب  وا  هدش  دازآ  مالغ  ای  هدوب و 

دوخ دوب و  نامثع  ردپ  هک  نافع  صاعلاوبا  زا  دندش و  ادیپ  دیزی  ياهدالوا  دیزی  هیواعم و  نایفسوبا و  برح  زا  دشاب  صاعلاوبا  يرگید  و 
ینب رخآ  ات  زیزعلادبع  ماشه و  نامیلـس و  دیلو و  مانب  کلملادبع  نادالوا  کلملادبع و  ناورم و  شرـسپ  مکح و  موس و  هفیلخ  هک  نامثع 
دیهش هفوک  رد  ع )   ) یلع نینم  ؤملاریما  ترـضح  ترجه  لاس 40  زا  ینعی  دندوب  راوس  ناناملـسم  ندرگ  رب  نرقکی  بیرق  هیما  ینب  هیما و 
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زا یـضعب  دـندرب  نیب  زا  ار  هیما  ینب  تلود  سابع  ینب  هکنآ  زا  دـعب  يرجه و  لاس 132  ات  داد  لیکـشت  ار  هیما  ینب  تلود  هیواعم  هک  دـش 
نرق هس  دودـح  رد  هک  دـنداهن  انب  ماش  ياهتموکح  نامه  ساسا  رب  يوما  تموکح  کی  اجنآ  رد  هدرک و  رارف  سلدـنا  هب  هیما  ینب  داـفحا 
یمن هیما  ینب  ءاـفلخ  رامـش  رد  ار  اـهنآ  نیخروم  یلو  دـندناوخ  هفیلخ  ماـنب  ار  دوـخ  دوـب و  برغم  رد  اـهنآ  تفـالخ  هچ  رگا  تشاد  ماود 

كرابت هللا  لاق  دوش .  یمن  بوسحم  هیما  ینب  زا  اهنآ  تفالخ  اذل  دنتشادن  یمظنم  تکلمم  دوب و  برطضم  نانآ  تفالخ  مایا  هچ  دندروآ 
رفک هب  ار  يدنوادخ  تمعن  هک  اریناسک  يدیدن  ایآ  میهاربا )   . ) راوبلاراد مهموق  اولحا  ارفک و  هللا  ۀمعن  اولدـب  نیذـلا  یلا  رت  ملا  یلاعت :  و 

هیما و ینب  هرابرد  هیآ  نیا  هک  دومرف  ع )   ) قداص ماما  دنتخاس .  راپـسهر  یتسین  راید  هب  ار  دوخ  تلم  موق و  دوخ و  هنوگچ  دنتخاس  لدبم 
تلهم تمایق  زور  ات  دنوادخ  ار  هیما  ینب  یلو  دش  عطق  اهنآ  لسن  تخاس و  دوبان  ردب  گنج  رد  دنوادخ  ار  هریغم  ینب  دش  لزان  هریغم  ینب 

راگتـسر ام  هطـساوب  دـنوش  راگتـسر  دـیاب  هکیناسک  میتسه  اـم  هدومرف  اـطع  مدرمب  دـنوادخ  هک  ییاـهتمعن  مسق  ادـخب  دومرف  سپـس  هداد 
 . دش دنهاوخ 

دندوب بوخ  هک  هیما  ینب  زا  یناسک 

هکیتروص رد  نک  تنعل  ار  هیما  ینب  همه  ایادـخ  ۀـبطاق  هیما  ینب  مهللا  هک  هدـش  دراو  اروشاع  ترایز  دـننام  هروثءام  ترایز  زا  یـضعب  رد 
نب زیزعلادـبع  نب  کلملادـبع  نبا  ریخلادعـس  باـنج  هلمح  زا  دـنا  هدوـب  اـهنآ  ناـیم  رد  مه  یبوـخ  صاخـشا  دـندوبن و  دـب  هیما  ینب  همه 

دنکیم لقن  دیفم  خیش  صاصتخا  زا  ج 11 ،  راونالاراحب ،  رد  سمـشلادبع .  نب  ۀیما  نب  صاعلا  یبا  نبا  مکحلا  نب  ناورم  نب  کلملادـبع 
ضرع ینکیم  هیرگ  ارچ  دومرف  ترـضح  درکیم  هیرگ  دمآ  ع )   ) رقاب ماما  دزن  هک  رابکی  دوب  زیزعلادـبع  نب  رمع  هداز  ردارب  ریخلادعـس  هک 
يوما یتسین  اهنآ  زا  وت  دومرف :  ترـضح  هدومرف  دای  نآرق  رد  دنوادخ  هک  متـسه  هنوعلم  هرجـش  زا  هکنآ  لاح  منکن و  هیرگ  هنوگچ  درک 

واب ع )   ) رقاب ماما  دشاب  ریخلادعـس  هک  ار  ریخ  بقل  نیا  ینم و  هناف  ینعبت  نم  و  دیامرفیم :  هک  ار  دنوادخ  لوق  يدینـشن  ایآ  تیبلا  لها  انم 
ردـب گنج  رد  هک  دوب  یـسک  دـمحم  دـج  هبتع  نیا  هک  تسا  سمـشلادبع  نب  ۀـعیبر  نب  هبتع  نب  هفیذـح  یبا  نب  دـمحم  هلمج  زا  و  داد . 

راوخرگج دنه  دندش و  لصاو  كرد  هب  دیلو  شرسپ  هبیـش و  شردارب  شدوخ و  ع )   ) نینم ؤملاریما  ریـشمش  هب  نیکرـشم  راد  ملع  يربک 
اب هیواعم  دوب  رصم  رد  ترضحنآ  لماع  و  ع )   ) نینم ؤملاریما  نایعیش  زا  دمحم  نیا  کلذ  عم  دشیم  دمحم  يومع  دوب  نایفسوبا  هجوز  هک 
زا یتعامج  تشک و  ار  وا  هرخالاب  ات  دـشن  نکمم  یلو  درادرب  یلع  زا  تسد  هک  دز  همدـص  ار  وا  یلیخ  دـشیم  وا  يومعرـسپ  هکنآ  دوجو 

ترضح هلابح  رد  مناخ  نآ  تیصو  هب  انب  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  زا  دعب  هک  صاعلاوبا  رتخد  هماما  دننام  دندوب  بوخ  مه  اهنآ  ياهنز 
تنعل ۀـبطاق  ظفل  هب  ار  دـب  هیما  ینب  مالـسلا  هیلع  ماما  دوشیم ،  مالک  لیوطت  ثعاـب  اـهنآ  رکذ  هک  دـندوب  مه  نارگید  دـمآرد و  ع )   ) یلع

هیما ینب  رب  نعل  سپ  یـشابیم .  تیبلها  ام  زا  یتسین و  هیما  ینب  زا  وت  دومرف  دعب  ع )   ) رقاب ماما  هچنانچ  ار ،  بوخ  هیما  ینب  هن  تسا ،  هدرک 
زیزعلادبع نب  رمع  اما  و  هیما .  ینب  زا  هن  دوب  دنهاوخ  تیب  لها  زج و  دندش  تیبلها  ناتـسود  زا  رگا  دنـشاب  تیبلها  نمـشد  هک  تسا  یتقو 

ع  ) یلع رب  نعل  هک  داد  روتسد  درک و  در  ع )   ) رقاب ماما  هب  ار  كدف  دوب و  يراد  هدنز  بش  دهز و  ياراد  اهنآ و  افلخ  زا  هیما و  ینب  زا  هک 
تـسنیا بلطم  قح  نکل  دراد .  لمءات  وا  رب  نعل  رد  ءاملعلا  ضایر  بحاص  يدنفا  هلادبع  ازریم  اذل  داد  تیبلها  هب  ییاهلوپ  دوش و  كرت  ( 

ماما تمدخ  هک  هدشن  دراو  یتیاور  خـیرات و  چـیه  رد  تساهراک و  نیرتدـب  نیا  هدوب و  تفالخ  رما  بصاغ  کلذـعم  اهیبوخ  نیا  همه  اب 
دیمهف درک  تفالخ  زور  لهچ  هکنآ  زا  دعب  هیواعم  نب  دیزی  رـسپ  هیواعم  یلو  دشاب  هتفرگ  تفالخ  رما  رد  هزاجا  ناشیا  زا  دشاب و  هدیـسر 

نعل دوخ  دـج  ردـپ و  رب  داد و  رکذـت  ار  دوخ  ناردـپ  لامعا  تفر و  ربنم  يالاب  اذـل  دـشابیم  دـمحم  لآ  قح  تسین و  وا  قح  تفـالخ  هک 
وا هب  ربنم  نیئاپ  زا  تفگ  مکح  ناورم  دومن .  علخ  تفالخ  زا  ار  دوخ  هاگنآ  دومن  يدیدش  هیرگ  تسج و  يربت  ناشیا  لاعفا  زا  داتـسرف و 

سپ مدیـشچن  ار  تفالخ  توـالح  نم  تفگ  باوج  رد  نکفا  اروش  هب  ار  تفـالخ  رما  سپ  يدرک  يریگ  هراـنک  تفـالخ  زا  وت  هک  لاـح 
يا تفگ  هدمآ  وا  دزن  شردام  دش  هیرگ  لوغشم  تسشن و  هناخ  رد  تفر  هدمآ و  ریزب  ربنم  زا  مشچب .  ارنآ  یخلت  هک  موش  یضار  هنوگچ 
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نینچ متـشاد  تسود  هک  ادـخب  ردام  يا  تفگ  مدـیدیمن  وت  زا  اریزور  نینچ  ات  يدـمآیمن  دوجوب  يدـشیم و  ضیح  نوخ  وت  شاک  دـنزرف 
نیاربانب دربب .  ارنآ  ینیریـش  هیما  ینب  مریگب و  ندرگ  هب  ار  تفالخ  رما  لاب  ورز و  نم و  ایآ  داتفایمن  نم  ندرگب  تفالخ  رما  هدـالق  مدوب و 

یجوم راـسهوک  دـمآرب ز  هنهرب  رـس  دیـشروخ  راوـگرزب  نآ  رـس  هزین  هب  دـش  هک  يزور  درک .  لـمح  هیما  ینب  همه  رب  ناوـتیمن  ار  ۀـبطاق 
داب نوگنرس ز  دش  راز  راز  تسیرگب  دمآ و  شراب  هب  يربا  دوب  بانط  شروح  يوسیگ  هکیا  همیخ  نآ  هوک  هوک  تساخرب  دمآ و  شبنجب 

رارقیب خرچ  تکرح  زا  داتف  یتفگ  لیئربج  تشاد  ناشلمحم  ساـپ  هک  یعمج  نئمطم  كاـخ  دـش  هلزلز  ماـمت  یتفگ  راو  باـبح  فلاـخم 
هک نامگ  رد  داتفا  یبن  تما  زا  لمع  نیا  دز  رـس  هکنآ  اب  مه  زین  خرچ  دـمآرد  هزرلب  نانچ  شرع  راوسرتش  لـمحم  يراـمع و  یب  دنتـشگ 

درک مایق  تمایق  تفگ  لقع  هک  یعون  درک  ماشب  ور  ملا  لیخ  هفوک  هگناو  راسمرش  تشگ  یبن  يور  نیمالا ز  حور  راکشآ  دش  تمایق 

هیما ینب  تموکح  لیکشت  مهن :  تسیب و  سلجم 

هیما ینب  تموکح  لیکشت 

دوب هیما  ینب  زا  شدوخ  هچ  دومن  يراذگ  هیاپ  شتموکح  نارود  رد  داد و  لیکـشت  نامثع  ار  هیما  ینب  هناملاظ  تموکح  هک  دـنامن  هتفگان 
ردام دـننادیم و  هرـشبم  هریغ  زا  ار  وا  ننـست  لها  دوب و  موس  هفیلخ  نامثع  فانم  دـبع  نب  سمـشلادبع  نب  ۀـیما  نب  صاعلا  یبا  نب  ناـمثع 

مکحلا و ما  وا  هینک  تسءاضیب  يدرا  رد  اـم  تسا و  فاـنم  دـبع  نب  سمـشلادبع  نب  بیبح  بیبح  نب  ۀـعیبر  نب  زیرک  تنب  يدرا  ناـمثع 
نب ورمع  یبا  نابا  نب  طعم  یبا  نب  ۀـبقع  نب  دـیلو  و  دوش .  یم  ص )   ) ربمغیپ هداز  همع  نامثع  ردام  سپ  تسا  بلطملادـبع  باـنج  رتخد 

اونیبتف ءابنب  قساف  مکئاج  نیذـلا  اهیا  ای  هفیرـش  هیآ  رد  قساف  زا  دارم  نافع و  نب  نامثع  يردام  ردارب  فانم  دـبع  نب  سمـشلادبع  نب  ۀـیما 
صاعلا یبا  نبا  مکح  تفر و  ایند  زا  جنپ ه  یـس و  لاس  هجلا  يذ  مهدجه  زور  رد  دـش و  دـلوتم  لیفلا  ماع  مشـش  لاس  رد  نامثع  تسوا . 

ات دوب  هدش  هدنار  تفر  فئاط  هب  دننک  جرخا  هبیط  هنیدم  زا  ار  وا  هک  داد  روتـسد  دومرف و  نعل  ص )   ) ربمغیپ ار  نامثع  يومع  ناورم  ردـپ 
یمور مالغ  زا  هکلب  دندوبن  فانمدبع  زا  هیما  ینب  نامثع و  هک  میتفگ  البق  ام  دروآ و  هنیدمب  ار  وا  نامثع  تقونآ  دیـسر  تفالخ  هب  نامثع 

 . داد رارق  دوخ  هدناوخرسپ  ار  وا  هک  دندوب  سمشلادبع 

نامثع تفالخ 

درک و يرکف  دوـش  لـقتنم  هیما  ینب  ناـمثع و  هب  دـسرن و  مشاـه  ینب  و  ع )   ) یلع هـب  تفـالخ  هـکنیا  يارب  شرمع  رخآ  تاـظحل  رد  رمع 
يرفن شـش  ياروـش  نـیا  لیکـشت  دـسرب و  ناـمثع  هـب  تفـالخ  هـک  داد  لیکـشت  يروـط  ار  سلجم  نـیا  داد و  لیکـشت  ییاروـش  سلجم 

یبوخب هک  دوب  هدـش  میظنت  يروـط  هدروآ و  راـبب  ناناملـسم  يارب  یمیخو  بقاوـع  دوـب و  مالـسا  ناـهج  يارب  تبیـصم  ـالب و  نیرتـگرزب 
رجنخ زا  شلد  هک  داتفا  اروش  لیکـشت  رکفب  یماگنه  رمع  دـهد .  رارق  هیما  ینب  نماد  رد  درب و  نوریب  مشاه  ینب  زا  ار  تفـالخ  تسناوتیم 
نیما نوچ  متخاسیم  دوخ  نیـشناج  ار  وا  دوب  هدنز  دیبعوبا  رگا  هآ  تفگیم  دینارذگیم و  ار  شرمع  رخآ  تاظحل  دوب و  هدـش  هراپ  ؤل  ؤلوبا 

رمع تشادیم .  تسود  دایز  ار  ادخ  وا  اریز  مدرکیم  ناناملـسم  رادمان  دوخ  زا  دعب  ار  وا  دوب  هدنز  هفیذـحوبا  يالوم  ملاس  رگا  دوب و  تما 
ملاس دوب و  هفیقـس  زور  رد  تفالخ  نانادرگراک  زا  یکی  وا  اریز  تشاد  مه  قح  درکیم و  فسءات  راهظا  هنیدم  نکربق  هدـیبعوبا  گرم  زا 
اروش رد  ار  وا  درک و  شومارف  یلع  هرابرد  ار  ص )   ) مرکا یبن  تاشرافس  بقانم و  لیاضف و  مامت  هک  دش  هچ  یلو  دوبن  شیب  يا  هدرب  مه 

هب رفن  شش  نایم  ار  تفالخ  رمع  رخآ  تاظحل  رد  يراب  دروخیم .  هنیدم  نکربق  کی  گرم  زا  سوسفا  داد و  رارق  نمحرلادبع  فیدر  رد 
نافع نب  نامثع  هلادیبع  نب  ۀحلط  صاقو  یبا  نب  دعس  فوع  نب  نمحرلادبع  ماوع  نب  ریبز  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تشاذگ :  اروش 

تفالخ رما  رد  اهنآ  زا  رفن  جـنپ  رگا  تفگ  درامگ و  نانآ  رب  دوخ  روتـسد  يارجا  يارب  ار  یماظن  ياوق  اروش  ياه  هیاـپ  ماکحتـسا  زا  سپ 
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دینزب ار  رفن  ود  نآ  ندرگ  دنوش  فلاخم  رفن  ود  دندرک و  قافتا  رفن  راهچ  رگا  دینزب و  ار  وا  ندرگ  دوب  فلاخم  یکی  دندرک  قافتا  یکی 
ار هیقب  دشاب و  نآ  نیب  رد  نمحرلادبع  هک  دینک  تقفاوم  يا  هتـسد  نآ  اب  دندوب  فلاخم  رفن  هس  دـندرک و  تقفاوم  اروش  اب  رفن  هس  رگا  و 
نید و زا  جورخ  بجوم  اروش  اب  فلاخم  رگم  دومن ،  رداص  ار  نیفلاـخم  لـتق  روتـسد  ببـس  هچ  هب  دـیناسرب .  لـتقب  دنتـسه  فلاـخم  هک 
تسا و وا  قح  روظنمب  اهنت  اروش  لیکـشت  هک  دـیمهف  دومن و  لصاح  عالطا  هناروزم  هشقن  نیا  زا  دوز  هچ  ع )   ) یلع یلو  دـشیم ؟  دادـترا 

دومرف ع )   ) یلع داد ؟  ربخ  وت  هب  یـسک  هچ  تفگ :  سابع  دش  هدینادرگرب  ام  نادناخ  زا  تفالخ  ناجومع  تفگ :  سابع  شیومع  هب  اذل 
اهنآ اـب  نمحرلادـبع  هک  يا  هتـسد  اـب  تقفاوم  هاـگنآ  دـنیامن  تقفاوم  تیرثکا  هک  دومن  مکح  داد و  رارق  نم  فیدر  رد  ار  ناـمثع  رمع  : 

مه اعطق  تسا و  نامثع  داماد  مه  نمحرلادبع  دنکیمن و  تفلاخم  شمعرـسپ  اب  صاقو  یبا  نب  دعـس  هک  تسا  یهیدب  هدومن و  مزال  تسا 
 . دلج 5 ص 35 يربط ،  خیرات  دش .  دهاوخ  هفیلخ  نامثع  هجیتن  رد  درک و  دنهاوخن  فالتخا  رگیدکی  اب 

لطاب باختنا 

اروش ءاضعا و  دنیامن  مالعا  سپس  باختنا و  ار  هفیلخ  رتدوز  هچ  ره  ات  دنتفرگ  رارق  دیدهت  دروم  یماظتنا  سیلپ  هرصاحم  رد  اروش  ءاضعا 
هک يزورنآ  هدش  لقن  دـندومن .  راذـگاو  نامثع  هب  ار  تفالخ  هرخالاب  ات  دـنتخادرپ  ثحب  وگتفگ و  هب  هراب  نیا  رد  رتمامت  هچ  ره  هلجع  اب 

نامثع دوب  يرجه  راهچ  تسیب و  لاـس  مرحم  هرغ  هک  مراـهچ  زور  داـتفا  ریخءاـت  اروش  تهجب  تفـالخ  راـک  زور  هس  اـت  تشذـگرد  رمع 
رصع زا  دعب  هبنشراهچ  زور  يرجه  جنپ  یس و  لاس  رخاوا  دوب و  وا  تفالخ  تدم  هام  دنچ  لاس و  هدزای  هدرک و  رب  رد  ار  تفالخ  نهاریپ 

رد ناناملسم  تفرگ و  ارف  ار  مالسا  ناهج  رـسارس  ییاه  هنتف  نآ  رثا  رب  هک  دوب  يرطخ  گنز  تقیقح  رد  نامثع  تفالخ  دش .  عقاو  وا  لتق 
ینب تسـشن  تفالخ  تخت  رب  نامثع  هکیماگنه  تشادـن .  دوجو  نآ  رد  ییانـشور  رون و  زا  يرثا  هک  دـنتفرگ  رارق  ییاز  تشحو  یکیرات 
يرآ دندروآ  هناخب  دجـسم  زا  ار  وا  راعـش  نداد  وهایه و  اب  هدـمآ  درگ  وا  نوماریپ  دـندیجنگیمن  دوخ  تسوپ  رد  یلاحـشوخ  طرف  زا  هیما 

مکحتـسم يوما  تموکح  يانبریز  نامثع  تفالخ  ندـمآ  راک  يور  اب  هکنآ  لاح  دـنهدن و  راعـش  ارچ  دنـشابن و  لاحـشوخ  هیما  ینب  ارچ 
ياهراک هب  ار  مدرم  دندوب و  رـسدوخ  زواجتم و  قساف و  نیدیب و  شکرـس و  یغای و  رگمتـس و  ینارادمامز  هیما  ینب  افلخ  يراب  دـیدرگ . 
يرسدوخ نیا  دنتخاسیم ،  شیوخ  هبعلم  ار  ناناملسم  سیماون  دنتشادیم و  زاب  هدیدنسپ  بوخ و  ياهراک  زا  هدرک و  راداو  دنسپان  تشز و 

ادخ و باتک  فلاخم  وا  یعامتجا  یـسایس و  شور  اریز  دومن  لاغـشا  ار  تفالخ  یـسرک  نامثع  هک  دش  زاغآ  يزور  زا  يراب  دنب و  یب  و 
 . میوشیم روآدای  ار  ییاه  هنومن  نونکا  ام  هک  دوب  تلادع  قح و  قیرط  زا  جراخ 

لاملا تیب  لاوما  تراغ 

ات ددرگ  فرصم  یگراچیب  رقف و  اب  هزرابم  هار  رد  ناناملسم و  حلاصم  رد  لاملا  تیب  هک  تسنآ  مالسا  يداصتقا  یلام و  تسایس  ياضتقم 
ياهزاین هب  دنریگب و  رارق  تفوطع  محرت و  دروم  تعاضب  یب  مورحم و  ياه  هداوناخ  هدـش و  عطق  عامتجا  نایم  زا  تیمورحم  رقف و  هشیر 

 . ددرگ فرطرب  نانآ  ياهیدنمزاین  دیآ و  لمعب  دقفت  تسرپرـس  یب  میتی و  لافطا  هویب و  نانز  زا  هدش و  یگدیـسر  هدنامرد  زجاع و  هقبط 
دوخب ار  ناناملسم  تورث  وا  دش .  هدرپس  یشومارف  تسدب  هریس  تنس و  نیا  نامثع  يرادمامز  تسایر و  نارود  رد  فسءات  لامک  اب  یلو 

شـشخب لذـب و  دـندوب  لیام  هک  رهب  دـندیدرگ  نانعلا  قلطم  اهنآ  تخاس و  طلـسم  نیملـسم  لاـملا  تیب  رب  ار  هیما  ینب  هداد و  صاـصتخا 
نایفسوبا یتقو  الثم  دوب .  نانآ  قلطم  کلم  نیملـسم  لاملا  تیب  هک  ییوگ  دنتخاسیم  مورحم  دندوبن  اهنآ  هقالع  دروم  هکیدارفا  دندومن و 

میانغ داد  روتـسد  دوب و  نامثع  یعاضر  ردارب  هک  دعـس  نب  هلادبع  درک و  اطع  وا  هب  مهرد  رازه  تسیود  تفگ  ار  نامثع  تفالخ  کیربت 
زا یکی  هک  صاع  نب  دعـس  دیدحلا  یبا  نبا  حرـش  تخاس  مورحم  ار  رگید  ناناملـسم  دنـشخب و  وا  هب  ار  هچنط  ات  سلبارط  زا  اقیرفآ  حـتف 
دـش هتـشک  ع )   ) یلع تسدـب  ردـب  گنج  رد  هک  دـشیم  بوسحم  نیکرـشم  نارـس  زا  زین  شردـپ  هکنانچ  دوب  هیما  ینب  قاسف  ناراکدـب و 
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قلطم مکاح  ار  هبقع  نب  دیلو  نامثع  ص 31  ج 3 ،  هباغلادسا ،  درک  اطع  يدساف  صخش  نینچب  نیملسم  لاملا  تیب  زا  مهرد  رازه  دصکی 
هک دوعـسم  هلادبع  هکنآ  ات  دومن  سالتخا  لاملا  تیب  زا  ماو  ناونعب  تسناوت  هچ  ره  وا  دـنکب و  دـهاوخیم  هچ  ره  هک  داد  رارق  هفوک  نانعلا 
هب ار  نایرج  ریزگان  دـیلو  دـیامن  درتسم  هتفرگ  لاـملا  تیب  زا  ضرق  ناونعب  هک  ار  یلاوما  اـت  درک  هبلاـطم  يو  زا  دوب  لاـملا  تیب  راددـیلک 
رد ار  دیلو  هک  دسریمن  ار  وت  یتسه  ام  راد  هنیزخ  وت  تشون :  نینچ  دوعـسم  نب  هلادـبع  هب  نامثع  همان  ندیـسر  دـجمب  داد  شرازگ  نامثع 
دزن ار  لاملا  تیب  دیلک  دیسر  دوعسم  نبا  تسدب  همان  نیا  نوچ  یهد .  رارق  راشف  تحت  هدومن  ضارقتسا  لاملا  تیب  زا  هک  یلام  صوصخ 

هب يزاین  تسا  نینچ  هک  لاح  مشابیم  هیما  ینب  راددیلک  دش  مولعم  نونکا  ات  مناناملـسم  راد  هنیزخ  مدرکیم  نامگ  نم  تفگ  دنکفا و  دیلو 
لام نآ  مامت  وا  یلو  داتسرف و  نامثع  يوسب  هرصب  زا  ار  یمیظع  لام  يرعشا  یـسوموبا  هک  دنکیم  لقن  يدقاو  مرادن .  تسپ  نیرد  ندنام 

يدوجوم مهرد  رازه  رازه  رانید و  رازه  هاجنپ  دص و  تفر  ایند  زا  نامثع  هک  يزورنآ  هدش  لقن  دومن .  تمـسق  دوخ  دالوا  لها و  نایم  ار 
یقاب وا  زا  يرامشیب  نارتش  رایـسب و  بسا  تفریم و  رامـشب  رانید  رازه  دص  هدوب و  نینح  يرقلا و  يداو  رد  هک  وا  عایـض  تمیق  هدوب و  وا 

ياه هناخ  نامثع  يایاطع  زا  ماوع  نب  ریبز  الثم  دـندش .  رادـلام  وا  يایاطع  ببـسب  باحـصا  زا  يرایـسب  نامثع  تفالخ  ناـمز  رد  دـنام و 
دننام دنام و  یقاب  وا  زا  يرگید  ءایـشا  زینک و  رازه  هدـنب و  رازه  بسا و  رازه  دـقن و  هجو  رانید  رازهجنپ  شتافو  زا  دـعب  درک و  انب  یتمیق 
فوع نب  نمحرلادبع  دننام  و  دنا .  هتفگ  رتشیب  یـضعب  دشیم و  رانید  رازه  يزور  ره  شقارع  هلغ  هک  دیـسر  يا  هبترمب  شتلود  هک  هحلط 

یهتنملا همتت  تسا  هدوب  رانید  رازه  راهچ  داتشه و  شلام  نمث  عبر  شتوف  زا  دعب  تشاد و  دنفـسوگ  رازه  هد  رتش و  رازه  بسا و  دص  هک 
تهجـشش رد  هلغلغ  هحون و  گناب  مه  داتف  نامگ  رد  ار  همهاو  روشن  روش و  داتف  ناوراک  نآ  هر  نوچ  هاگبرح  رب  یمق  سابع  خیـش  جاـح 

دوب هک  اج  ره  داتف  نانـس  ریت و  يراک  ياهمخز  رب  داتف  نامـسآ  تفه  کـئالم  رب  هیرگ  مه  درک  راـک  مشچ  ادهـش  نت  رب  دـنچ  ره  دـنکف 
دـش داتف  نامز  ماما  فیرـش  رکیپ  رب  داتف  نایـشآ  زا  يریاط  دوب  هک  اج  ره  نایم  نآ  رد  ارهز  رتخد  مشچ  هاگان  دیـشک  اـپ  تشد  زا  ییوهآ 

وا زا  شتآ  هکنانچ  دز  رس  داتف  ناگتشک  نآ  رب  تیب  لها  مشچ  نوچ  وا  زا  نیسح  اذه  هرعن  رایتخا  یب  تفر  دای  تمایق ز  روش  هک  یتشحو 
لوسرلا اهیا  ای  هک  درک  هنیدم  رب  ور  لوتب  تعضب  نآ  هلک  رپ  نابز  اب  سپ  داتف  ناهج  رد 

دعس نب  رمع  هللا  نعل  ۀناجرم و  نبا  هللا  نعل  ما :  یس  سلجم 

همجرت

ار دعس  رسپ  رمع  دنک  تنعل  ادخ  نینچمه  ار و  هناجرم  رسپ  دنک  تنعل  ادخ 

حرش

ترـضح هدنـشک  وا  هک  تسا  تهج  نیا  هب  تسوا  لماش  هک  هیما ،  ینب  داـیز و  لآ  زا  دـعب  وا  رکذ  تسا و  داـیز  نبا  هناـجرم  نبا  زا  دارم 
ات تسوا  ندوب  انزلادـلو  تهجب  هناجرم  هب  وا  هفاضا  هدوب و  وا  دـلوم  ثبخ  تهجب  هک  هداد  لامتحا  یـسلجم  موحرم  تسا و  ءادهـشلادیس 

دوب هدش  بصن  ملع  وا  هناخ  يالاب  هک  دوب  ییاهنز  زا  هناجرم  اریز  تسا  هدوب  دب  مه  ردام  فرط  زا  ردپ  ندوب  دب  رب  هوالع  هک  دوش  مولعم 
ياه هبطخ  زا  یکی  رد  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ادهـشلادیس  ترـضح  تسا .  هدوب  فورعم  هیناز  ياهنز  تمالع  نیا  و 
رـسپ هدازانز  نآ  هک  مسق  ادـخب  ۀـیندلا .  ذـخا  ام  تاهیه  ۀـلذلا و  ۀلفـسلا و  نیب  نینثا  نیبزک  ردـق  یعدـلا  نبا  ـالا  مه  متناـف  دومرف :  دوخ 

دایز نب  هلادیبع  میوشن .  تلذ  شوختسد  زگره  ام  مینک و  گنج  هزرابم  نادیم  رد  ای  میشوپب و  تلذ  سابل  هک  هدومن  بجاو  ار  ام  هدازانز 
لصاو كردب  رتشا  کلام  نب  میهاربا  بانج  تسدب  تفه  تصش و  لاس  رد  دش و  دلوتم  يرجه  هن  تسیب و  ای  تشه و  تسیب و  لاس  رد 

نب دایز  وا  هب  هک  هیبا  نب  دایز  شنوعلم  ردـپ  هدوب و  لاس  تشه  یـس و  ای  لاس  هن  یـس و  اروشاـع  رد  دـبا  لزا و  نوعلم  نآ  نس  سپ  دـش 
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نداد انز  هب  هناجرم  دـننام  هک  تشاد  ماـن  هیمـس  هیبا  نب  داـیز  رداـم  دـش و  لـصاو  كرد  هب  يرجه  هس  هاـجنپ و  لاـس  رد  دـنتفگیم  هیمس 
مالعالا تاوذ  زا  فورعم و 

راتخم يریگتسد  يارب  دایز  نبا  جورخ 

 . دهد همتاخ  دیزی  عفن  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  راک  هک  درک  ادیپ  تیرومءام  هفوک  هب  نوعلم  روتسدب  انب  دوب و  هرـصب  مکاح  هک  دایز  نبا 
یبوکرـس يارب  رفن  رازه  داتـشه  اب  ار  دایز  نب  هلادیبع  تسـشن  تفالخب  ناورم  نب  کلملادبع  دـش و  طلـسم  هفوک  رب  راتخم  هکنآ  زا  دـعب 
لالقتـسا مچرپ  نیبیـصن  یلاوح  رد  کلملادـبع  نامرفب  دوب و  لصوم  مکاح  تقو  نآ  رد  دایز  نبا  درک .  رومءاـم  قارع  ریخـست  راـتخم و 

هس داتسرف و  دایز  نبا  لابقتـساب  یگنج  درم  رازه  یـس  اب  هعیبر  نب  رماع  اب  ار  يدسا  سنا  نب  دیزی  راتخم  دنک  هلمح  هفوک  هب  ات  تشارفارب 
يزوریپ عفن  هب  یتدـم  زا  سپ  دـش و  لصاح  یماش  یفوک و  رکـشل  ود  یقالت  ات  تشامگ  لصوم  یخـسرف  جـنپ  رد  رگید  يوجگنج  رازه 

رکـشل هدنامرف  دزن  ار  ءارـسا  دندیدرگ و  يرارف  يراوتم و  یهورگ  دندش و  هتـشک  يرایـسب  دنتفرگ و  ریـسا  رفن  دصیـس  دش .  مامت  راتخم 
درک و تعجارم  ءاقرو  وا  نیـشناج  تشذگرد و  ضرم  تدش  زا  بشنامه  رد  مه  شدوخ  دننزب و  ندرگ  ار  همه  هک  داد  روتـسد  دندرب و 

 . دمآ راتخم  هرامالاراد  هب  يزوریف  مچرپ  اب 

رتشا کلام  رسپ  اب  دایز  نبا  گنج 

رسپ میهاربا  دومن و  گنج  يایهم  ار  دوخ  زاب  درک و  رارف  ماشب  دوب  هدروخ  تسکـش  لبق  لاس  رخاوا  رد  هک  دایز  نبا  لاس 67 ه  لیاوا  رد 
ماـما هلتق  هک  هفوک ،  ياـس  ؤر  هکیلزنم  دـنچ  درک و  تکرح  لـصوم  فرطب  داـیز  نبا  وـحم  يارب  یگنج  درم  رازه  هدزاود  اـب  مه  کـلام 

هتساخرب تفلاخمب  هک  دید  ار  دعس  نب  رمع  سیق و  نب  ثعشا  نب  دمحم  نشوجلا ،  يذ  نب  رمـش  یعبر ،  نب  ثیـش  دننام  دندوب ،  نیـسح 
دوخ دوصقم  ماجنا  راگزور و  تحلـصم  يارب  راتخم  شاب  گنج  يایهم  ینکن  ار  ام  تیاعر  رگا  هک  دـندوب  هداتـسرف  راتخمب  ماـغیپ  دـنا و 

دیـسر میهاربا  نیا  دم  طاباس  رد  دـصاق  نیا  دـندرگرب  هفوک  هب  ات  دـنک  تاشامم  اهنآ  اب  ات  داتـسرف  رتشا  کلام  رـسپ  میهاربا  دزن  يدـصاق 
هب راتخم  اب  هک  دندوب  نوشق  حالـس و  هیهت  يایهم  دوب و  یعبر  نب  ثیـش  هناخ  اهنآ  لحم  دندمآ و  هفوک  هب  دـشن  اهنآ  ضرعتم  مه  میهاربا 

هفوک هب  درک و  ادیپ  فارـصنا  دایز  نبا  اب  گنج  زا  دنتفای  رارقتـسا  هفوک  رد  اهنآ  دش  نئمطم  هک  رتشا  کلام  نب  میهاربا  دنزیخرب .  گنج 
رفن تفرگ و 250  ریـسا  رفن  دصتـشه  تشک و  ار  اهنآ  نوشق  زا  رفن  هاجنپ  درک  ریگتـسد  ار  اهنآ  هتفر  یعبر  نب  ثیـش  امیقتـسم  تشگرب و 
دایز نبا  فرطب  ماقم  نیا  زا  تغارف  زا  سپ  درک و  عمج  اهنآ  هغدغد  رش و  زا  ار  راتخم  رطاخ  دز و  ندرگ  دندوب  البرک  هلتق  زا  هک  ار  اهنآ 

رد دوب و  ماش  رکـشل  بلق  رد  هک  ریمن  نب  نیـصح  دـش ،  عورـش  زاب  یماش  یفوک و  گنج  درک .  یقالت  وا  اب  لصوم  یحاون  رد  تکرح ، 
ار یماش  رکـشل  وا  نتـشک  هب  دروآرد و  ياپ  زا  ریـشمش  کی  اب  ار  وا  یبلعث  کیرـش  تفاتـش  نادـیمب  تشاد  ار  رکـشل  حانج  ـالبرک  هاـپس 

دـالوا نید ،  راـصنا  قح و  نایعیـش  يا  داد  ناـمرف  تفاتـش و  نادـیمب  رتـشا  کـلام  نب  میهاربا  دـنتخاب .  ار  دوخ  هیحور  دوـمن ،  برطـضم 
نامه تسنیا  تسب .  ع )   ) یلع نب  نیـسح  يورب  ار  تارف  بآ  هک  تسا  یـسک  نآ  هک  دـینک  هلمح  هناجرم  رـسپ  رب  دیـشکب و  ار  نیطاـیش 

صیرحت و ار  هفوـک  رکـشل  جـیهم  نانخـس  نیا  اـب  ییآرد  نم  تعیب  رد  رگم  تسین  ناـما  ارت  داد  ماـغیپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  هک  یـسک 
درک و بیقعت  ار  اهنآ  کلام  رـسپ  هار  يرادقم  ات  دـندرک و  يراوتم  ار  اهنآ  ریـشمش  اب  دـندرک و  هلمح  نایماش  رب  رابکی  هب  ات  درک  بیغرت 

 . دیناسر لتق  هب  ار  يرایسب 

دایز نبا  ندش  هتشک 

ات تشاد  همادا  راتـشک  بیقعت و  هلمح و  بورغ  ات  دیـسر  رازه  داتفه  هب  گنج  نیا  ناگدش  هتـشک  دادعت  دـسیونیم  یمزراوخ  دـی  ؤملاوبا 
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هدیـشوپ و زخ  زا  يراتـسد  هک  دید  تارف  رانک  ار  يدرم  کلام  نب  میهاربا  باتفآ  بورغ  زا  دعب  دـندش  بوکنم  بولغم و  مزهنم و  یلکب 
تفگ میهاربا  دش  حبص  داتفیب  بکرم  زا  ار  وا  دیمر و  شبـسا  تفرگ  ار  وا  ریـشمش  درک  هلمح  وا  رب  تشاد  تسد  رب  يریـشمش  يا و  هرز 

نبا دندید  دندرک  ادیپ  ار  وا  دـسج  دـنتفر  دـمآیم .  وزا  کشم  يوب  دوب و  هدیـشوپ  هرز  زخ و  هبج  هک  متـشک  ار  يدرم  تارف  رانک  بشید 
هک يرگید  ياهرس  اب  ار  ریمن  نب  نیصح  رس  دروآ و  اجب  رکش  هدجس  میهاربا  دندرب ،  کلام  نب  میهاربا  يارب  دندیرب  ار  وا  رس  تسا  دایز 

اجب رکش  هدجس  البرک  هلتق  زا  ماقتنا  دایز و  نبا  رس  ندید  اب  راتخم  داتسرف ،  راتخم  دزن  هفوک  هب  دندوب  البرک  هلتق  زا  یماش و  نارادرـس  زا 
هتخیر دایز  نار  رب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  كرابم  رس  زا  ینوخ  هرطق  دندرب  دایز  نبا  دزن  ار  ءادهشلادیس ،  ترضح  رـس  یتقو  دروآ . 
هشیمه نآ  ناربج  يارب  دادیم  يدایز  تنوفع  يوب  لاسجنپ  نیا  دشیمن و  بوخ  شیاپ  مخز  نآ  رثا  رد  دیسر ،  نیمزب  هدرک  خاروس  ارنآ  و 

 . دنتخانش ار  وا  کشم  يوب  نیمه  اب  دنوشن و  ار  وا  دب  يوب  ات  درکیم  فرصم  کشم  يدایز  رادقم 

دایز نبا  تافاکم 

مدیـسر هفوک  دجـسم  هب  یتقو  تفگ :  ریمن  نب  رامع  هک  هدرک  تیاور  ار  وا  هک  دـسیونیم  يذـمرت  زا  لقن  هب  دوخ  خـیرات  رد  یعفاش  ماـما 
ینیب رد  دش و  ادیپ  هایـس  يرام  دنهد  ناشن  هک  دندروآ  نوریب  ار  دایز  نبا  رـس  یتقو  دندوشگ  نوچ  دندروآ  اجنآ  ار  هدیرب  ياهرـس  مدید 

نآ زاب  تئاج  دق  تئاج  دق  دنتفگ  مدرم  يا  هظحل  زا  سپ  دش  بیاغ  هدید  زا  دمآ و  نوریب  هدومن  گنرد  یتعاس  تفر و  دایز  نب  هلادـیبع 
 . داد خر  هعقاو  نیا  زور  نآ  رد  ررکم  تفر و  وا  ینیب  خاروس  رد  دمآ و  رام 

دعس نب  رمع 

جورم رد  دوب  هفیقـس  ياروش  يرفن  شـش  باحـصا  زا  یکی  دوخ و  رـصع  ناگرزب  رابک و  زا  وا  هک  تسا  صاـقو  یبا  نب  دعـس  رـسپ  رمع 
فاوط زا  نوچ  دوب  وا  اب  صاقو  یبا  نب  دعـس  فاوط  رد  درک ،  جح  دصق  هیواعم  نوچ  هک  دنکیم  لقن  يربط  ریرج  نب  دـمحم  زا  بهذـلا 

هیلع نینم  ؤملاریما  بس  هب  دـیناشن و  شدوخ  دزن  تخت  يور  رد  درب و  دوـخ  اـب  مه  ار  دعـس  دـش و  ناور  ةودـنلاراد  فرطب  دـش  صـالخ 
دوب و نم  رد  ع )   ) یلع ياهتلصخ  زا  یکی  رگا  هیواعم  يا  تفگ  هاگنآ  درک  رود  وا  ریرـس  ولهپ و  زا  ار  دوخ  دعـس  دش ،  لوغـشم  مالـسلا 

حتف زور  رد  ص )   ) ربمغیپ تشاد و  نیسح  نسح و  نوچ  ینادنزرف  دوب و  ربمغیپ  داماد  وا  هچ  دباتیم  نآ  رب  باتفآ  هک  هچنآ  زا  متشاد  رتس 
نا یـضرت  الا  دومرف :  وا  هرابرد  كوبت  هوزغ  رد  زین  و  هلوسر .  هللا و  هبحی  هلوسر و  هللا و  بحی  الج  رادغ  ۀیارلا  نیطعال  دـیامرفیم :  ربیخ 
زین موشن و  وت  هناخ  لخاد  رگید  ما  هدنز  ات  هک  مسق  ادخب  تفگ  دعـس  هاگنآ  يدـعب .  یبن  هنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  ینم  نوکت 
یلع هرابرد  هچنآ  رگا  يونشب ،  یتفگ  هچنآ  باوج  ات  نیشنب  تفگ  هیواعم  دورب  تساوخ  تفگ و  ار  نخـس  نیا  دعـس  نوچ  هک  هدش  لقن 
مداخ مدینـشیم  ربمغیپ  زا  يدینـش  وت  هک  ار  هچنآ  مدوخ  نم  رگا  هچ  یتسج ؟  يرود  وا  تیب  زا  يدرکن و  شیراـی  ارچ  سپ  ییوگیم  (ع ) 

ینولـس هک  دندومرف  دندناوخیم و  هبطخ  هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  يزور  هک  دنکیم  لقن  قودص  خیـش  یلاما  رد  مدشیم .  یلع 
؟  دشابیم وم  هناد  دنچ  نم  شیرورـس  رد  هک  هد  ربخ  نمب  ع )   ) نینم ؤملاریما  ای  تفگ  تساخرب و  صاقو  یبا  نب  دعـس  ینودقفت .  نا  لبق 

تروص رس و  رد  یسرپیم  نم  زا  وت  هک  دوب  هداد  ربخ  نمب  ادخ  لوسر  نم  لیلخ  هک  يدیسرپ  نم  زا  يزیچ  هک  مسق  ادخب  دومرف  ترـضح 
زورنآ رد  دعس  رمع  دشکیم  ار  نیسح  مدنزرف  هک  تسا  يا  هلاغزب  وت  هناخ  رد  هتسشن و  ناطیش  نآ  نب  رد  هکنآ  رگم  ییوم  چیه  تسین  وت 
هباحص زا  دعس  رمع  هک  دنا  هدرک  نامگ  یضعب  هک  دنکیم  لقن  رجح  نبا  بیرقت  زا  ردصلاءافـش و  رد  دوب .  هداتفا  هارب  هزات  هک  دوب  یلفط 
دیاـش هدوـب و  باـطخ  نب  رمع  گرم  زور  رد  دعـس  رمع  تدـالو  هک  تسا  هداد  ربـخ  اـمزج  نیعم  نب  ییحی  یلو  تسا  طـلغ  نیا  تسا و 

هلاسجنپ تسیب و  نیعبرا  بحاص  راتخم  هلاس و  شش  یس و  البرک  رد  اروشاع  زور  رد  دعس  رمع  سپ  دشاب ،  نیا  دی  ؤم  رمع  هب  وا  هیمـست 
امـش لتاق  نم  دـنا  هدرک  نامگ  ءاهفـس  زا  یتعامج  تفگ  ءادهـشلادیس  ترـضحب  دعـس  رمع  هک  تسا  دـیفم  خیـش  داشرا  رد  تسا .  هدوب 
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هک تسا  يربط  خیرات  رد  دروخ .  یهاوخن  ير  مدنگ  زا  هک  شاب  هاگآ  دنتسه  املع  زا  هکلب  دنتسین  ءاهفس  زا  اهنآ  دومرف  ترـضح  متـسه 
 ، دورب مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  گنجب  هک  دومن  فیلکت  وا  هب  دومن و  راذگاو  دعـس  نبا  هب  ار  ير  تلایا  تشون و  يذـغاک  دایز  نبا 

عوضوم نیا  رد  ات  هدب  تلهم  نمب  تفگ  دعس  نبا  نک  در  امب  ار  ير  تموکح  ذغاک  سپ  تفگ  دایز  نبا  دومن ،  وفع  ياضاقت  دعـس  نبا 
يا تفگ  شرهاوخ  رسپ  هریغم  نب  ةزمح  درک و  عنم  راک  نیزا  ار  وا  درک  تروشم  هک  دوخ  نیحـصان  زا  کی  ره  اب  دعـس  رمع  منک ،  رکف 

ار ادخ  يورب و  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  گنجب  هکنآ  زا  تسا  رتهب  يرادرب  تسد  نآ  زا  دشاب و  وت  زا  نیمز  يور  تنطلـس  رگا  ییاد 
 . یشاب مالسلا  هیلع  نیسح  لتاق  هکیلاح  رد  ینک  تاقالم 

دعس رمع  ندش  هتشک 

اب یتسود  تبارق و  هک  هریهب  نبا  هناخب  دعـس  رمع  هلمج  نآ  زا  دـندش  ناهنپ  داـیز  نبا  رکـشل  ناهدـنامرف  زا  یهورگ  راـتخم  تموکح  رد 
هدشن و جراخ  هفوک  زا  هکیمادام  دعـس  رمع  تفرگ  نومـضم  نیدب  همان  ناما  هلیـسوب و  دـش و  هدـنهانپ  تشاد  مالـسلا  هیلع  یلع  نادـناخ 

نشوجلا يذ  نب  رمش  دش  هدنهانپ  وا  هناخب  دوب ،  لماک  نب  هلادبع  نز  ردارب  يدنک  ثعشا  نب  قاحسا  تسا .  ناما  رد  دنکن  داجیا  یلالخا 
رتشیب درکیم ،  یناگدنز  دوخ  هناخ  شکدود  رد  یحبـصا  یلوخ  دـندش ،  ناهنپ  رگید  رفن  دـنچ  اب  تاهد  زا  یکی  رد  درک و  رارف  هفوک  زا 

نایرکشل بلغا  یلو  دندش  ناهنپ  ییاهتیصخش  هناخ  رد  ای  دندرک  رارف  ای  دندش  ناهنپ  ای  دندوب و  رکشل  هدنامرف  ریما  هک  هتسجرب  صاخشا 
هتفر البرک  هب  هکیناسک  یماسا  دنک و  ادیپ  ار  ناسیون  رکشل  داد  روتـسد  يدسا  لماک  نب  هلادبع  هب  راتخم  دندش .  ریـسا  ای  هتـشک و  البرک 

سیئر راتخم  دندشیم .  هتـشک  نایرکـشل  رتشیب  لوا  ياهزور  رد  دننک ،  ریگتـسد  ای  راضحا  ار  اهنآ  تسه  هک  هلیـسو  ره  هب  دنـسیونب و  دنا 
رکـشل ياه  هلاجر  زا  ای  دوش و  وفع  دیاب  هدرک و  گنج  نم  اب  هک  تسیناسک  زا  ای  دوشیم  ریـسا  هک  ره  ارچ  هک  درک  حاضیتسا  ار  ینابرهش 

دوب رکشل  رادرس  هک  ار  دعـس  رمع  امـش  هک  تسنیا  تلع  هب  دنتفگ  اهنآ  دنوش  یمن  ریگتـسد  موق  ياس  ؤر  یلو  تسا  البرک  رد  دعـس  رمع 
هاگنآ مهد  ناما  ار  دعس  رمع  رگا  دهدن  ناما  ارم  ادخ  تفگ  دیزرل و  دوخب  راتخم  هدش  درـس  نایعیـش  بولق  تهج  نیدب  دیراذگ و  دازآ 

هچ دینزب .  ار  شندرگ  اجنامه  دیبلط  ریشمش  تساوخ و  سابل  رگا  دارملااهبف  دش  رـضاح  رگا  دینک  راضحا  ار  وا  دیورب  يروف  داد  روتـسد 
ناوخب ار  ناما  ترابع  تفگ  لماک  هلادـبع  هداد  ناما  نمب  وا  دراد  راک  هچ  نم  اب  تفگ  هدرک  راـضحا  ارت  ریما  تفگ  هلادـبع  تسا ؟  ربخ 

ریما ربم  دب  نامگ  یلو  هدش  عفترم  نآ  ناما  سپ  ینکیم  ثداح  ثدح  دنچ  يزور  وت  یناما  رد  دوشن  ثداح  یثدح  وت  زا  هاگ  ره  هتـشون 
ریما دزن  ات  روایب  ار  نم  ریـشمش  شفک و  ابع و  مالغ  يا  دز  دایرف  دعـس  رمع  تسا .  هدوب  ادخ  اب  دهع  روظنم  هتبلا  دنکیم  افو  دوخ  دـهع  هب 

دز و دعـس  رمع  قرف  رب  ریـشمش  هلـصافالب  یـشکب  ارم  هـک  یهاوـخیم  ریـشمش  ینکیم و  هـلیح  نـم  اـب  هدازمارح  يا  تـفگ  هلادـبع  مورب ، 
هب ور  راتخم  دوب  هتسشن  راتخم  دزن  دعس  رمع  رسپ  صفح  دندرب .  راتخم  دزن  دندرک و  ادج  ار  وا  رس  ات  دندز  وا  نت  رب  یتبرض  زین  ناهارمه 

تفگ راتخم  درادن  یتذل  نم  يارب  وا  زا  سپ  یناگدـنز  تسنم و  ردـپ  رـس  نیا  یلب  داد  باوج  یـسانشیم  ار  رـس  نیا  تفگ  هدرک  صفح 
نیا تفگ  راتخم  دنتـشاذگ  دمحم  مانب  دعـس  رمع  رـسپ  دزن  ار  ود  ره  رـس  دنتـشک و  ار  صفح  دـینک  قحلم  شردـپب  ار  وا  ییوگیم  تسار 
یتقو اریز  مازیب  ود  ره  زا  نم  داد  باوج  يراد  اهنآ  هرابرد  يا  هدیقع  هچ  دیسرپ  تسا  نم  ردارب  ردپ و  رس  يرآ  تفگ  یسانشیم  ار  اهرس 

وا مردارب  تسا  ترخآ  ایند و  نارسخ  هک  نک  يراددوخ  راک  نیا  زا  مدرک  رارصا  واب  نم  دتسرفب  البرک  هب  ار  مردپ  تساوخ  دایز  نبا  هک 
مردام یلب  تفگ  يراد  يدهاش  دوخ  راتفگ  قدـص  رب  تفگ  راتخم  دیـسر .  دوخ  يازجب  مه  کنیا  دـسرب و  تراما  هب  ات  درک  عیجـشت  ار 

هک دوب  هتـشاذگن  راتخم  دوب  هتفر  راتخم  هناخب  زورنامه  تطاـسو  يارب  دوب و  راـتخم  رهاوخ  دعـس  رمع  نز  تشاد  روضح  ناـیرج  نیا  رد 
یب هک  يدیـسرتیم  رگم  ینکیم  یگدـنز  وا  اـب  زاـب  وت  هتـشک و  ار  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  ترهوش  هک  تفـشآرب  وا  رب  ددرگرب  شرهوش  هناـخب 

هک مدیـسرت  يدوب  دایز  نبا  نادـنز  رد  وت  یلو  مشکب  ار  وا  باوخ  رتسب  رد  متـساوخیم  ررکم  هک  دروخ  مسق  راتخم  رهاوخ  ینامب .  رهوش 
 . تشذگ رد  وا  نتشک  زا  راتخم  داد و  تداهش  ار  دعس  رمع  نب  دمحم  نانخس  قدص  انمض  دنناسرب و  وتب  یبیسآ 
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تحیصن هظعوم و 

ایند هکنآ  ببس  هب  تفگ  میراد  تهارک  ندرم  زا  ام  ببس  هچ  هب  تفگ  نامیلس  دش  دراو  يوما  کلملادبع  نب  نامیلـس  رب  مزاحوبا  يزور 
دزن رد  ترخآ  ملاع  رد  ام  دورو  تفگ  دیورب .  بارخ  ياجب  ینادابآ  زا  دیرادن  لیم  مرجال  دـیدومن  بارخ  ار  ترخآ  دـیدرک و  ریمعت  ار 

زا دسریم و  شیوخ  لایع  لها و  هب  دوریم و  دوخ  نطو  هب  رفـس  زا  هک  تسیرفاسم  دننام  راکوکین  تفگ  تسا ؟  وحن  هچ  هب  یلاعت  يادـخ 
نمب تفگ  دنربیم .  شیاقآ  دزن  هتفرگ  ار  وا  هک  دشابیم  هتخیرگ  مالغ  لاح  نوچ  شلاح  راک  دب  اما  ددرگیم و  هدوسآ  تحار و  رفـس  جنر 

رب هک  یقح  هملک  تفگ  تسیچ ؟  لدـع  هملک  تفگ  تامرحم  زا  بانتجا  تابجاو و  ءادا  تفگ  تسا ؟  لاـمعا  لـضفا  لـمع  مادـک  وگب 
ار ادخ  تعاطا  هکنآ  تفگ  تسیک ؟  مدرم  نیرتلقاع  تفگ  نامیلس  یشاب .  هتشاد  دیما  واب  مه  یـسرتیم و  وا  زا  هک  یـسک  دزن  ینارب  نابز 

نکب يرصتخم  هزجوم و  هظعوم  ارم  تفگ  دشورفب  يرگید  ایند  يارب  ار  دوخ  ترخآ  هکنآ  تفگ  تسیک ؟  مدرم  نیرتلهاج  تفگ  دنک . 
نامیلـس تقونآ  دـنیبب .  هدرک  نآ  هب  رما  ارت  هک  ییاهاج  نآ  رد  دـنیبن و  هدرک  یهن  ارت  هک  ییاهاج  نآ  رد  ار  ادـخ  هک  نک  یعـس  تفگ  . 

زا یلاعتقح  شاب  تکاس  تفگ  یتفگ ؟  هفیلخ  رضحم  رد  هک  دوب  هچ  اهفرح  نیا  تفگ  مزاحوبا  هب  نارضاح  زا  یکی  درک ،  یتخـس  هیرگ 
يارب یلام  نامیلس  تفر .  نوریب  نامیلـس  دزن  زا  تفگب و  نیا  دنیامنن  نامتک  دننک و  رهاظ  مدرم  رب  ار  شیوخ  ملع  هک  تفرگ  دهع  ءاملع 

یلو درک  هیرگ  نامیلـس  میامن  فرـصت  نآ  رد  مدوخ  هنوگچ  سپ  دشاب  وت  دزن  لام  نیا  مدنـسپ  یمن  هللاو  تفگ  دومن و  در  وا  داتـسرف  وا 
اب مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  تاقالم  تشاذگن .  ماقم  لام و  یتسود  ایند و  تسایر  هچ  دنک  شوگ  ار  هظعوم  تساوخیمن  اتقیقح 

هداتفا قافتا  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  يارب  البرک  رفـس  هار  رد  هک  یعیاقو  زا  یکی  تسا  بسانم  اجنیا  رد  یفعج  رح  نب  هللادیبع 
هزین هتسب و  هدرپارـس  رد  رب  یبسا  دنا و  هدز  يا  هدرپارـس  دید  دش  لتاقم  ینب  رـصق  دراو  البرک  یلزنم  کی  رد  ترـضح  نوچ  مینک .  لقن 
دنداد روتسد  ترضح  تسا  یفعج  رح  نب  هلادیبع  زا  دنتفگ  تسیک ؟  زا  هدرپارـس  نیا  دیـسرپ  مالـسلا  هیلع  ماما  دنا .  هدیبوک  نیمز  رب  يا 

نآ هناور  یفعج  لفغم  دیزی  قافتاب  دوب  یفعج  قورسم  نب  جاجح  شمسا  هک  ترـضحنآ  باحـصا  زا  يدرم  دیایب  نم  دزن  دینک  شتوعد 
تمارک و ادخ  تقیقح  رد  تفگ  جاجح  يراد  بقع  رد  هچ  قورسم  رسپ  يا  دیسرپ  هللادیبع  دندرک  مالس  دندیسر  نوچ  دندش ،  هدرپارس 

دنکیم توعد  دوخ  يرایب  ارت  هک  تسا  ع )   ) یلع نب  نیـسح  نیا  کنیا  ینکن  در  ینک و  لوبق  رگا  هداتـسرف  تیارب  هیده  روطب  ار  یگرزب 
 . نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  تفگ :  هللادـیبع  يا .  هدیـسر  تداهـش  ماقمب  يوش  هتـشک  رگا  درب و  یهاوخ  رجا  ینک  گنج  وا  باکر  رد  رگا 
هک متـسناد  دنا  هدش  فرحنم  شفارطا  زا  شناتـسود  دنـشابیم و  وا  اب  گنج  يایهم  يدایز  رکـشل  مدید  نوچ  ما  هدمآ  نوریب  هفوک  زا  نم 
زا هللادیبع  دیوگب  ماما  هب  هنوگچ  ار  بلاطم  نیا  هک  تفر  ورف  تریح  رد  جاجح  متسین  رداق  وا  يرای  هب  مه  نم  دش و  دهاوخ  هتشک  املسم 
زا درک  راداو  ارم  هک  يزیچ  هک  ناسرب  نیسح  هب  ار  ماغیپ  نیا  نم  زا  تفگ  درک و  هصالخ  ار  باوج  شدوخ  دیمهف  ار  بلطم  جاجح  هفایق 

نوخ رد  هن  هک  متساوخ  مدیدن ،  يا  هراچ  يریگ  هرانک  زج  دیراد  ار  هفوک  هب  دورو  لایخ  امش  مدینش  نوچ  هک  تسنیا  مدمآ  نوریب  هفوک 
شلوسر ادـخ و  شیپ  تسا و  راوگان  نم  رب  منک  گنج  وا  اب  رگا  متفگ  دوخ  اب  منک  کـمک  ار  وت  نمـشد  هن  موش و  هدولآ  تناـسک  وت و 

متـسه یتیمحاـب  درم  نم  ما و  هدادـن  رارق  یتـمیق  عقو و  دوخ  يارب  مهدـن  نتـشک  هب  ار  دوخ  مشاـب و  وا  باـکر  رد  رگا  متـسه و  لوئـسم 
ماغیپ نیا  دیزی  جاجح و  نوچ  درادن .  يروای  رای و  هفوک  رد  ع )   ) نیسح اریز  دور  رده  منوخ  دشکب و  رمث  یب  ارم  نمـشد  هک  مهاوخیمن 

ناردارب و نایم  زا  نوچ  دـندرک و  تکرح  هلادـیبع  بناجب  رفن  ود  نآ  اـب  دندیـشوپ  ساـبل  ناـشدوخ  ترـضح  دـندروآ  ترـضح  يارب  ار 
وا زا  رتابیز  زگره  هک  هایـس  نساحم  اب  مدید  ار  ترـضح  نوچ  دـیوگیم  هللادـیبع  دـندرک .  تکرح  ترـضح  اب  اهنآ  دـنتفریم  دوخ  تیبلها 

تخوس وا  لاحب  ملد  يردقب  دنیآیم  شهارمه  هب  هتفرگ و  ار  وا  رود  شلافطا  دیآیم و  هدایپ  ترضح  هک  مدید  نوچ  مدوب و  هدیدن  ینسح 
ياپ تسد و  ود  هدرک و  يدایز  لیلجت  ترـضح  زا  هلادـیبع  هدـش و  رداـچ  دراو  ترـضح  دوب  هتخوسن  یـسک  لاـحب  ملد  تقو  نآ  اـت  هک 

دندوب هتشون  نمب  امش  رهش  لها  دندومرف :  یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  ترضح  داد .  ياج  سلجم  ردص  رد  ار  ترضح  دیسوب و  ترـضح 
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اهنآ رب  هک  دندوب  هدومن  تساوخرد  نم  زا  میا و  هتفرگ  امش  يرای  رد  یعطق  میمصت  ام  هک  دنتشون  دنراد و  قافتا  نم  يرای  هب  یگمه  هک 
امش يارب  هفوک  رهـش  رد  رگا  تفگ  هلادیبع  منکیم .  توعد  دوخ  يرایب  ار  وت  نونکا  تسین  دندوب  هتـشون  هک  روطنآ  لاح  یلو  موش  دراو 

ياهریـشمش ساره  سرت و  زا  هفوک  رد  امـش  نایعیـش  هک  مدید  مدوخ  یلو  مدرکیم  هلجع  باحـصا  همه  زا  شیب  کش  نودـب  دوب  يروای 
ارم ییایب و  نم  اب  هک  دراد  یعنام  هچ  دومرف  ترـضح  دـنرادن .  ار  امـش  ندرک  يراـی  لاـیخ  هدـش و  یفخم  دوخ  ياـه  هناـخ  رد  هیما  ینب 

 ، ینادرگ فاـعم  ارم  هک  مراد  تسود  مدـمآیم  امـش  هارمهب  هتبلا  مشاـب  هقرف  ود  زا  یکی  اـب  متـساوخیم  رگا  تفگ  هلادـیبع  ینک .  کـمک 
ارم ما  هتخیرگ  نمشد  زا  مدوب و  راوس  نآ  يور  تقو  ره  مدوخ  یصخش  اصوصخم  مراذگب  امش  تمدخ  رد  هک  تسا  هدامآ  نم  ياهبـسا 

امـشب ار  اهنآ  هک  موشیم  امـش  تالایع  نماض  نم  دـیناسرب و  یهاـگهانپ  هب  ار  دوخ  دـیوش و  راوس  ار  بسا  نیا  تسا  هدربن  نمـشد  فرطب 
هک ورب  یلحم  هب  یناوتیم  رگا  یتفگ  نخـس  هدرپ  یب  وت  هچنانچ  منک ،  هدرپ  یب  یتحیـصن  وتب  متـساوخیم  دـندومرف  مه  ترـضح  مناـسرب . 

نوگنرـس ار  وا  یلاعتقح  هک  مسق  ادخب  دنکن  يرای  دونـشب و  ار  ام  یـسکیب  هلان  دایرف و  سک  ره  هکنآ  تهجب  يونـشن  ار  ام  یهاوخ  دایرف 
لقن فنخموبا  دـندمآ .  دوخ  ياـه  همیخ  هب  هدرک  تکرح  شناراـی  ناـکدوک و  اـب  دوـمرف و  ار  نیا  ترـضح  دزادـنایم ،  منهج  شتآ  رد 

زا دعب  وا  یلو  دیدن  ار  یفعج  رح  هلادیبع  درکیم  یـشکرس  ار  هفوک  فارـشا  ع )   ) نیـسح ندش  هتـشک  زا  سپ  دایز  نب  هلادیبع  هک  دنکیم 
نت يرامیب  ای  لد  يرامیب  تفگ  مدوب  رامیب  تفگ  يدوب  اجک  رح  رسپ  يا  تفگ  هذخاوم  روطب  دایز  نبا  دمآ  دایز  رسپ  ندید  هب  زور  دنچ 
نم ناکم  اج و  مدوب  وت  نمشد  اب  رگا  تفگ  يدوب  ام  نمشد  اب  وت  ییوگیم  غورد  تفگ  دایز  نبا  داد  افش  ارم  ادخ  دوب و  رامیب  منت  تفگ 

تفر هدش  راوس  ار  دوخ  بسا  هدمآ  نوریب  رح  هلادیبع  تفر  دایز  نبا  نوچ  میایب  هتفر  نوریب  نم  ات  شاب  اجنیا  تفگ  دایز  نبا  دشیم  هدید 
زگره تفگ  مه  وا  هدرک  راضحا  ار  وت  ریما  دنتفگ  وا  هب  دننک  شرـضاح  تسه  اجک  ره  هک  داد  روتـسد  دیدن  ار  وا  دـمآ و  نوچ  دایز  نبا 

رد دنک .  دایز  نبا  رب  جورخ  تشگ  راپسهر  نئادم  فرطب  هدمآ  نوریب  هفوک  زا  یتعامج  اب  درک  تکرح  تفگ و  نیا  دمآ  مهاوخن  وا  دزن 
ار ترـضحنآ  يرای  ارچ  هک  دروخ  سوسفا  دومن و  شتیب  لها  نارای و  و  ع )   ) نیـسح هاگمارآ  هب  قیمع  يرظن  دمآ  البرک  فرطب  هار  نیب 
ار ـالبرک  رد  ندوبن  سوـسفا  دـناوخیم و  دوـخ  زا  يراعـشا  هدـمآ  نئادـم  فرطب  تشگرب و  اددـجم  دـیبلط  یم  ادـخ  زا  شزرمآ  هدرکن و 

راتخم دزن  درک  مایق  راتخم  هکنیا  ات  دوب  دـب  هلادـیبع  دـیزی و  هاگتـسد  اب  دربیم و  رـسب  نئادـم  رد  دزیم و  دوخ  تسد  رب  تسد  اب  دروخیم و 
درم نیزا  نم  تفگ  راتخمب  تشادن  شوخ  ار  وا  اب  میهاربا  تفاتـش  دایز  نب  هلادیبع  اب  گنج  يارب  رتشا  کلام  نب  میهاربا  قافتا  هب  دمآ و 
رفن رازهتـشه  اب  میهاربا  امن  رپ  ایند  لامب  ار  شمـشچ  نک و  یکین  وا  اب  تفگ  راتخم  دـنک  يورجک  نم  اب  زاـین  عقوم  رد  اداـبم  مراد  ساره 

هلادیبع يارب  مهرد  رازهجنپ  دنک  میـسقت  رکـشل  نیب  ار  جارخ  تساوخ  میهاربا  یتقو  دوب  وا  هارمه  زین  یفعج  رح  نب  هلادیبع  دمآ و  نوریب 
وت ردپ  زا  نم  ردـپ  هکنیا  اب  يداتـسرف  رازهجنپ  نم  يارب  یتفرگ و  مهرد  رازه  هد  تدوخ  يارب  وت  تفگ  دـمآ و  مشخب  وا  داتـسرف  یفعج 

ار ییاه  هیرق  هدـش ،  لوغـشم  لواپچ  يرگتراغب و  هفوک  تاهد  رد  هدومن و  تفلاخم  راـتخم  اـب  اـیند  لاـم  يارب  هرخـالاب  هدوبن و  رت  تسپ 
اب وا  یلو  درک  ینادنز  ار  وا  نز  دندرک و  ریـسا  هتفرگ  ار  وا  ناسک  داتـسرف  راتخم  تفرگ  ار  اهنآ  لاوما  تشک و  ار  يا  هدـع  درک و  جارات 

 . درک صالخ  ندنز  زا  ار  دوخ  نز  راوس ،  تسیود 

اهتشون یپ 

دندمآ هکم  هب  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  یتقو  دوب  هفوک  رد  ع )   ) نینم ؤملاریما  باحـصا  زا  جاجح  باتک 1 -  ص 635 
تقو جنپ  رد  دندیسر و  البرک  هب  ات  دوب  ترـضح  نآ  تمدخ  رد  درک و  تکرح  هکم  فرطب  هفوک  زا  ترـضحنآ  رادید  يارب  جاجح  نیا 

نب دـیزی  تفگ و  قورـسم  نب  جاجح  نیمه  ار  زامن  ناذا  ترـضحنآ  اب  نایرکـشل  ندـش  لباقم  رد  تفگیم و  ناذا  ترـضحنآ  زاـمن  يارب 
جاجح یلع  مالسلا  لفغم  نب  دیزی  یلع  مالسلا  هک  تسا  ترـضحنآ  ترایز  رد  درک و  تکرح  ع )   ) نینم ؤملاریما  باحـصا  زا  مه  لفغم 

نوخ يایردب  هداتف  یهام  نیو  تست  نیسح  نوخ  رد  هدز  اپ  تسد و  دیص  نیو  تست  نیسح  نوماهب  هداتف  هتشک  نیا  یفعج .  قورـسم  نب 
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نیا تست  نیسح  نوفدم  هدشان  دیهش  هاش  تست  نیـسح  نوزفا  شنت  رب  هراتـس  زا  مخز  نیمز  رب  هدنام  نینچ  هک  ناپط  بلاق  نیا  تسه  هک 
نیمز وا  نوخ  زک  تست  نیـسح  نوگلگ  هدش  وا  نوخ  جوم  زا  تارف  زا  عونمم  هداتف  بل  کشخ  نیا  تشد  يور  هب  تداهـش  طیحم  هقرغ 

هدز ناهج  نیا  زا  هگرخ  یگنـشت  زوسناج  شتآ  زک  رت  لخن  نیو  هآ  کشا و  لیخ  اـب  هک  هاپـس  مک  هاـش  نیا  تست  نیـسح  نوحیج  هدـش 
بابک ار  اوه  غرم  نیمز و  شحو  درک  باطخ  ارهزب  عیقب  رد  يور  سپ  تست  نیـسح  نودرگب  هدـناسر  نیمز  زا  دود  تست  نیـسح  نوریب 

درک

ارمش هللا  نعل  و  مکی :  یس و  سلجم 

حرش

و تشاد .  یگدمآرب  وا  هنیس  اریز  دنتفگ  نشوجلا  يذ  ار  وا  هک  دیوگیم  ۀباغلادسا  رد  دوب .  یبابضلا  راوعالا  نب  لیجرـش  نشوجلا  يذ  مان 
دنیوگیم رگید  یـضعب  دـنداهن و  مان  نشوجلا  يذ  ار  وا  تهجنیاـب  دوب ،  لیجرـش  درک  نتب  هرز  هک  یبرع  لوا  دـیوگیم  سوماـق  حرـش  رد 

ربمغیپ دزن  دوب  كرتشم  هک  نشوجلا  يذ  ردب  گنج  زا  دعب  هک  تسا  ۀباغلادسا  رد  دـش .  نشوجلا  يذ  شمان  داد  هرز  وا  هب  يرـسک  نوچ 
زا هک  یهرز  اب  یهاوخب  رگا  یلو  مرادـن  نآ  هب  یتجاـح  نم  دومرف  ترـضح  دروآ ،  ترـضحنآ  دزن  اـحرق  ماـنب  یبسا  هرک  دـمآ و  (ص ) 

مالسا ایب  دومرف  ترضح  دعب  مرادن  نآ  هب  یتجاح  مهنم  دومرف  ترـضح  منکیمن .  ار  راک  نیا  تفگ  منکیم .  هضواعم  هدمآ  تسدب  مئانغ 
يدیدن رگم  دومرف  ترـضح  دنـشکیم ،  ارت  هرخالاب  دـناوت و  تکاله  بیقعت  رد  وت  موق  تفگ  ارچ  دومرف  ترـضح  منکیمن ،  تفگ  روایب 

هبعک رب  وت  هک  يزورنآ  تفگ  يوشیم  تیادـه  تقو  هچ  سپ  دومرف  ترـضح  ارچ .  تفگ  دـنداتفا  كاـخب  گـنج  نیرد  رفن  نیدـنچ  هک 
يزور هک  دنکیم  لقن  یبلک  ماشه  زا  نیرادلا  هریخذ  رد  ربخ  رخآ  ات  دیسر .  دهاوخ  مه  زورنآ  دومرف  ترضح  ینک .  لزنم  يوش و  بلاغ 

بآ بلط  وا  زا  دیـسر و  یناپوچ  هب  ات  دـش  هنـشت  تخـس  هار  نیب  رد  دور  يرگید  ياجب  دوخ  ناکم  لحم و  زا  تساوخ  نشوجلا  يذ  نز 
اروشاع زور  دـمآ .  ایندـب  رمـش  هفطن  نآ  زا  هدومن و  نیکمت  نز  نآ  مریگب  ماک  وت  زا  نم  يراذـگب  ات  مهدـیمن  تبآ  تفگ  ناپوچ  درک ، 

دید ار  شتآ  نوچ  نوعلم  رمـش  دننکن  هلمح  مرح  مایخ  هب  نمـشد  ات  دننازوسب  شتآ  ار  مایخ  فارطا  هک  دـندوب  هدومرف  روتـسد  ترـضح 
یعار نبای  دومرف  دعب  تسا .  نشوجلا  يذ  رمـش  ایوگ  هدننک  ادـن  نیا  دومرف  ترـضح  ۀـمایقلا  موی  لبق  رانلاب  تلجعتا  نیـسح  ای  دز  دایرف 

 ( ع  ) نیـسح ترـضح  اروشاع  بش  رحـس  هک  دـنکیم  لقن  بوشآ  رهـش  نبا  بقانم  رد  يربط  خـیرات  زا  لقن  ایلـص  اـهب  یلوا  تنا  يرغملا 
یـسیپ گس  اهنآ  نایم  رد  دنریگب  نادندب  ارم  هک  دندرک  هلمح  گس  دنچ  مدید  باوخ  رد  هعاسلا  دومرف  ندش  رادیب  زا  دـعب  درب  شباوخ 

رب انب  ای  دیناسر و  لتقب  ار  رمـش  راتخم  لاس 66  رد  دـشاب .  یـسیپ  درم  نم  لتاق  هک  منکیم  ناـمگ  درکیم  هلمح  نمب  رتشیب  همه  زا  هک  دوب 
ناسیک ار  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  هک  دیوگیم  خیـش  نبا  یلاما  رد  دش و  هتـشک  هفوک  کیدزن  يا  هیرق  رد  هرمعوبا  تسدـب  لماک  لوق  لقن 

ار وا  دندروآ و  شوجب  نغور  زا  ولمم  یگید  دننزب و  ار  شندرگ  ات  داد  روتـسد  وا  دروآ و  راتخم  تمدـخب  هدرک  ریـسا  هیداب  رد  هرمعوبا 
راتخم هکنآ  زا  سپ  رگید  لقن  رب  انب  و  درک .  بوکدـگل  ار  وا  رـس  برـضم  نب  ۀـثراح  لآ  لاوما  زا  یکی  دـنتخادنا و  گید  نآ  ناـیم  رد 

راـختفا ع )   ) نیـسح ماـما  نتـشک  هب  اـهنآ  ود  ره  هک  درک  رومءاـم  سنا  نب  نانـس  رمـش و  ندرک  ادـیپ  يارب  ار  یهورگ  تـشک  ار  یلوـخ 
هرصب فرطب  هک  تسا  رمش  دصاق  دش  مولعم  دنتفرگ  ار  وا  دیآیم  ناباتـش  دندید  ار  يراوس  هزامج  شدرگ  نیح  رد  نیرومءام  دندومنیم . 

امیقتـسم هرـصب  ياجب  دصاق  دندوب  هدز  وا  تشپ  رب  يدومع  اب  هداد و  ترجا  مک  وا  هب  نوچ  یلو  دـهدب  ار  وا  دورو  تکرح  ربخ  ات  دوریم 
هب حلـسم  نیرومءام  هورگ  اـب  رمعوبا  داد ،  واـب  يرفاو  ماـعنا  راـتخم  تفگ و  ار  رمـش  ءاـفخ  لـحم  تفر و  راـتخم  دزن  دـمآ  هراـمالاراد  هب 

هناخ زا  هنهرب  ریـشمش  اب  دندرک  هرـصاحم  ار  وا  ناهارمه  هناخ و  دوب  هدش  ناهنپ  رمـش  هک  دندمآ  يا  هدکهد  هب  راوسرتش  برع  ییامنهار 
هاگنآ دیطلغ  كاخب  ات  دندز  وا  ندب  رب  تبرض  نیدنچ  دندرک و  هلمح  رمش  هب  وا  ناهارمه  درک  هلمح  بجاح  ورمعوبا و  هب  دمآ و  نوریب 
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فلا ؤم  فلاخم و  مامت  هک  دوب  يدرم  رمش  دندومن ،  هفوک  دراو  اهرـس  اب  هتـسب  تسد  ار  سنا  نب  نانـس  دندیرب و  شناهارمه  اب  ار  وا  رس 
هیلع نیسح  نوخ  ماقتنا  دنشکب و  باذع  دشا  اب  مه  ار  نانس  داد  روتسد  راتخم  دندش  رورسم  رایسب  وا  رـس  ندید  اب  دندوب و  نیبدب  وا و  هب 
دمآ دراو  رمـش  ندب  رب  یناوارف  مخز  گنج  نادیم  رد  هک  هدومن  لقن  راحب  رـشاع  رد  یـسلجم  همالع  دنتفرگ .  رهاظ  بسح  هب  ار  مالـسلا 
يور لباقم  رد  دومن  رما  راتخم  دندرب  راتخم  دزن  ار  وا  مامت  رجز  تلذ و  يراوخ و  اب  حورجم و  ندب  اب  نایرکـشل  داتفا  نیمز  رب  لاحیب  هک 

ات دنتخادنا  گید  رد  دنتخاس و  ادـج  شندـب  زا  ار  شرـس  نآ  زا  سپ  دـندروآ  شتآ  يور  رب  هدومن و  نغور  زا  رپ  ار  یگرزب  گید  رمش 
 . نوملاظلا لمعی  امع  الفاغ  هللا  نبسحت  و ال  هیآ :  ینعم  تسنیا  دندرک .  شدوبان 

نوعلم رمش  تسدب  ع )   ) مولظم نیسح  ندش  هتشک 

تفگ درک و  ور  رکشل  نارادرـس  زا  یکی  هب  نوعلم  دعـس  رمع  فوهل  لقن  رب  انب  دوب  هداتفا  هاگلتق  لادوگ  نایم  رد  نادیهـش  ناطلـس  نوچ 
هدایپ بسا  زا  هک  تساوخ  نوعلم  نآ  نک ،  تحار  تاحارج  اهمخز و  نیا  زا  ار  نیـسح  يآ و  نیئاـپ  دوخ  بسا  زا  یلطعم  ارچ  وت  رب  ياو 
لاحنآ اب  ار  ترـضح  دـش و  لادوگ  دراو  هکنیمه  یلو  دـناسر ،  لتقب  ار  ترـضحنآ  اـت  درک  یتسد  شیپ  هنعللا  هیلع  دـیزی  نب  یلوخ  دوش 

زا هک  دنکفا  یلوخ  هب  يرظن  مشچ  هشوگ  اب  ترـضح  دیوگیم :  یحیرط  بختنم  رد  دـمآ .  نوریب  لادوگ  زا  هداتفا  شمادـنا  رب  هزرل  دـید 
دید نازرل  ار  یلوخ  رمـش  نوچ  دـیوگ :  باذـملاربت  رد  دـهد .  ماجنا  يراک  تسناوتن  دـمآ و  نوریب  داـتفا  یلوخ  مادـنا  رب  هزرل  هاـگن  نآ 

هک دشاب  حـیبق  تفگ  نیعل  رعـش  دـیآیمن .  رب  نم  زا  راک  نیا  هچ  ارهز  رـسپ  نم  مسق  ادـخب  تفگ  يزرلیم  ارچ  هدـش  لش  تیاهوزاب  تفگ 
رد مالـسلا  هیلع  ماما  هکیماگنه  دـیوگیم :  بختنم  رد  یحیرط  نیدـلارخف  خیـش  یتسین .  درم  وت  اریز  هدـمآ  نوریب  وت  تروص  رب  ییاـهوم 

دـصق کی  ره  دندمآ و  ترـضحنآ  دصق  هب  راوس  لهچ  دهد  ناج  ترـضحنآ  دوخ  هک  دنداد  ادن  تصرف  مدرم  نآ  دوب  نداد  ناج  فرش 
يوسب يرظن  مشچ  هشوگ  زا  ترضح  دش  لادوگ  دراو  هکنیمه  دوب  یعبر  نب  ثیش  اهنآ  هلمج  زا  دننک  عطق  ار  ترضحنآ  رس  هک  دنتـشاد 
تسدب ار  دوخ  نابیرگ  هکنیا  زا  مربیم  ادخب  هانپ  نیـسح  ای  تفگ  دمآ و  نوریب  هتخادنا  دوخ  تسد  زا  ار  ریـشمش  ثیـش  دومن ،  نوعلم  نآ 

ترضحب هک  دوب  ثیش  نیا  دوب  هتـشون  ترـضحب  همان  هک  یـصاخشا  هلمج  زا  منک .  هدولآ  وت  نوخب  ار  دوخ  تسد  مهدب و  یلع  ربمغیپ و 
دوب و ناگدایپ  هدرکرس  البرک  رد  ثیبخ  درم  نیا  میتسه و  امـش  مودق  رظتنم  هدیـسر  ام  ياه  هویم  هدش و  زبس  ام  ياهارحـص  دوب :  هتـشون 
 : تفگ درک و  ور  ثیش  هب  سنا  نبا  نانس  هک  دسیونیم  فنخم  وبا  دشیم .  عنام  تارف  بآ  زا  دومنیم و  نارابگنس  نارابریت و  ار  ترضحنآ 

ثیـش منک  مامت  ار  نیـسح  راـک  اـت  هدـب  نم  تسدـب  رواـیب و  يریـشمش  ورب  دنیـشنب  تیازعب  ترداـم  یتشکن  ار  نیـسح  ارچ  هک  متـسنادن 
هاگن نآ  زا  هک  دومن  دنت  یهاگن  درک  زاب  هدید  ترضح  دمآ  هاگلتق  هب  نوچ  مه  وا  داد و  نانس  هب  دوب و  هتخادنا  لادوگ  رد  هک  يریشمش 

ار یفطصم  دمحم  یهاوخیم  تفگ  دمآ و  دعـس  رمع  دزن  داهن و  رارف  هب  ور  داتفا و  شتـسد  زا  ریـشمش  هدیـسرت  هداتفا  نانـس  مادنا  رب  هزرل 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  كرابم  رس  نوعلم  رمش  هک  تسنآ  لاوقا  حصا  یلو  یهد .  ترضحنآ  تسدب  ارم  نابیرگ  یهد و  رارق  نم  نمشد 

دمآ لادوگ  هب  البرک  مولظم  رس  ندرک  ادج  دصق  هب  سنا  نب  نانس  قافتا  هب  نوعلم  رمش  هک :  تسا  نینچ  نآ  حرـش  درک و  ادج  نت  زا  ار 
تجح مامتا  يارب  تلاحنیا  اب  دوب و  هدش  حورجم  ترضح  ناهد  رد  نابز  یگنشت  تدش  زا  دوب و  نداد  ناج  قمر  نیرخآ  رد  ترـضح  و 

هک یتشادـن  داقتعا  وت  ایا  بارت  یبا  نبای  تفگ  دز و  ترـضحنآ  رب  يدـگل  همکچ  اـب  دیـسر  ترـضحنآ  هب  رمـش  نوچ  دومنیم  بآ  بلط 
بآ وت  مشکب و  ارت  رتدوز  نم  ات  نک  ربص  سپ  تسا  نینچ  رگا  دنکیم  باریـس  دـهاوخب  ار  هک  ره  تسا  رثوک  ضوح  یقاس  یلع  تردـپ 

 . درک ادج  شندب  زا  رـس  هداتفا  كاخ  يور  نیـسح  هک  روطنیمه  تفگ  درک و  ور  نانـس  هب  نوعلم  رمـش  هاگنآ  يروخب  تردـپ  تسد  زا 
مانشد دش و  بضغ  رد  رمـش  مهدیمن  ربمغیپ  تسدب  ار  منابیرگ  مریگیمن و  ندرگب  ار  ربمغیپ  رـسپ  نوخ  منکن و  ار  راکینا  نم  تفگ  نانس 

یشکیم و ارم  دومرف  ترضح  تفرگ  ار  ترضحنآ  نوخب  هقرغ  نساحم  هاگنآ  تسشن  ترضحنآ  هنیس  يور  همکچ  ياپ  اب  داد و  نانـس  هب 
زا دعب  هاگنآ  مرادن  لد  رد  یسرت  الصا  مشکیم و  ارت  نم  مسانـشیم  ار  تردام  ردپ و  دج و  بوخ  نم  تفگ  رمـش  متـسیک ؟  نم  ینادیمن 
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يا اوملظ  نیذلا  ملعیس  نیملاظلا و  موق  یلع  هیلع و  هللا  ۀنعل  الا  دیرب .  افق  زا  ار  ترضحنآ  كرابم  رس  ترـضحنآ  رب  ندز  تبرـض  هدزاود 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یهن  دـیوگیم :  نیرحبلا  عمجم  رد  ربص  لـتق  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  ندومن  یهن  نوبلقنی .  بلقنم 

نامز مسر  لتق  نیا  دنشکن .  ربص  يور  زا  ار  تاناویح  زا  یناویح  چیه  هک  دومرف  یهن  ص )   ) ادخ لوسر  اربص .  باودلا  نم  یش  لتق  نع 
درمیم ات  دندزیم  شندب  رب  خولک  بوچ و  گنس و  ردقنآ  دعب  دندرکیم  سبح  ییاج  رد  دنشکب  دنتساوخیم  هک  ار  یناویح  دوب و  تیلهاج 

رب دنفـسوگ  دـیهاوخیم  رگا  هکلب  دـینکن  ار  یلمع  نینچ  تاناویح  قح  رد  هک  دومرف  عنم  دوب  نیماـعلل  ۀـمحر  ربمغیپ  كراـبم  دوجو  نوچ 
نبا انا  دندومرف :  هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دینک .  حبذ  ار  وا  دعب  دـیدنبب  ار  وا  ياپ  تسد و  دـیهد و  بآ  ار  وا  دوش و  لالح  امش 

يرخف ام  يارب  مه  نیا  ارخف و  انبافک  دنتشک و  هنـشت  بل  اب  ربص  لتق  اب  ار  وا  هک  متـسه  یـسک  نآ  رـسپ  نم  هفوک  لها  يا  اربص .  لتق  نم 
اـضر کئالب و  یلع  لوقی  وه  تاعاس و  ثالث  ههجو  یلع  اـبوبکم  یقب  هیلع و  ایـشغم  اعیرـص  رخ  فنخم و  یبا  یلا  لـتقملا  یف  و  تسا . 

 . نیثیغتسملا ثایغ  ای  كاوس  دوبعمال  کئاضقب 

یعبر نب  ثیش  نتشک 

زا هنایفخم  هدش  بسا  راوس  داد ،  ناشن  غیلب  یعس  راتخم  رب  هلتق  جورخ  هنتف  رد  دوب  البرک  رد  هفوک  رکشل  نارادرـس  زا  هک  یعبر  نب  ثیش 
عطق ار  وا  ياهاپ  اهتسد و  درک  رما  راتخم  دندروآ .  راتخم  دزن  هدرک  ریگتسد  ار  وا  رهـش  فارطا  نانابـساپ  هک  تفریم  هرـصب  فرطب  ههاریب 

 . داد ناج  نانک  هزوز  گس  دننام  ات  دنتشاذگ  رهش  نایم  رد  دندرک و 

یحبصا یلوخ  نتشک 

يرگید یفوک و  نز  کی  تشاد  نز  ود  یلوخ  مینادـیم  هک  روطنامه  تخاـس  رومءاـم  یحبـصا  یلوخ  يریگتـسد  يارب  ار  یعمج  راـتخم 
الاب هناخ  ماب  زا  ارچ  درک  دنلب  دایرف  یماش  نز  دنتفر  وا  هناخب  نیرومءام  نوچ  دوب  نانمشد  زا  یمود  تیبلها و  ناتـسود  زا  یلوا  هک  یماش 

ار یلوخ  دنتفاکـش و  ار  لحمنآ  داد  ناـشن  ار  وا  ندـش  یفخم  لـحم  دوخ  تسد  اـب  یفوک  یلو  دـیدش  هناـخ  دراو  هدزرـس  ارچ  دـیدمآ و 
دندینازوس ار  وا  ندب  نیرومءام  دنناسر .  لتقب  ار  وا  هجنکـش  باذع و  عاونا  هب  داد  نامرف  راتخم  دـندرب .  راتخم  روضحب  دـندرک  ریگتـسد 

 . درک یفخم  رونت  رتسکاخ  يور  هناخ  نیمه  رد  ار  ماما  رس  هک  دوب  یلوخ  نامه  نیا  اریز 

هلمرح نتشک 

لوقب هک  تسا  فورعم  نازادـناریت  زا  درم  نیا  دـندرک و  ریگتـسد  ار  وا  رهـش  جراـخ  رد  هک  دوـب  رارف  لاـح  رد  يدـسا  لـماک  نب  ۀـلمرح 
ار یکی  هک  دوب  هدرک  هدولآ  رهز  هب  هک  مدید  لتقم  باتک  مادک  رد  هک  منادیمن  تشک  ار  گرزب  تیـصخش  هس  تشاد و  ریت  هس  شدوخ 
زا تخاس و  ترـضح  راک  نامه  هک  مالـسلا  مهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  نینزاـن  بلق  رب  مه  ار  یکی  دز و  رغـصا  یلع  نینزاـن  يولگ  رب 
ات دش  خاروس  خاروس  روبنز  هنال  لثم  هک  دندز  شندب  رب  ریت  ردقنآ  دننک  نارابریت  ار  وا  ندب  داد  روتسد  راتخم  داتفا .  نیمز  يور  رب  بسا 

نیا دبنگ و  نیمه  ریز  دنپ  يور  زا  کلملادبع  هب  تفگ  دنمشوه  برع  يدرم ز  هردان  راگزور  تربع  زا  يرعـش  تشگ .  لصاو  كرد  هب 
راتسد ثراو  ادف  رسفا  رس و  شرازه  هک  رس  دابع  هاشب  تفر  اه  هچ  ملظ  دایز  نبا  رب  مدید  مدوب و  هاگ  هیکت  نیا  دنـسم  نیمه  يور  هاگراب 

رازآ هب  مصخ  رمک  هتسب  وا  رامیب  ندرگ  رب  هلسلس  نیع  رون  ار  س )   ) همطاف ینب  طبس  ع )   ) نیسح نادیهش  هاشرـس  دوب  ص )   ) ادخ لوسر 
بعصم رس  نیا  دش  راتخم  رس  وا  شوختسد  دش  رادرس  رس و  بصعم  هک  دعب  رپس  يور  هب  راتخم  رب  دب  رس  هریخ  نآ  رس  يزور  ود  دعب  وا 

دنب و نیا  رد  هک  منیمه  تام  ریپ  خرچ  رگد  وت  اب  دنک  هچ  ات  ریرـس  نیا  ربز  رب  يدـش  وت  نیه  راگزور  رگد  وت  اب  دـنک  هچ  ات  رانک  رد  دوب 
هک تسنیا  نخس  هصالخ  دش  ریزارـس  خرچ  نیا  مخ  ین  دش  ریـس  دوخ  شدرگ  زا  کلف  ین  تسکـش  ناوتن  هک  تسا  مسلط  هچ  نیا  تسب 
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تشاذگ و شیامن  ضرعمب  هفوک  هرامالاراد  تموکح  ریرس  رد  تشط  يور  دیرب و  ار  ع )   ) نیسح ماما  كرابم  رس  هفوک  مکاح  دایز  نبا 
دزن دـعب  تشاذـگ و  شیامن  ضرعم  رد  تخت  يور  رـصق  نامه  رد  دـیرب و  ار  دایز  نبا  رـس  راـتخم  لاـس  شـش  داتـسرف .  دـیزی  دزن  دـعب 
يور تفای ،  رارقتسا  هفوک  رد  دیرب و  ار  راتخم  رس  دش و  حتاف  هرصب  گنج  رد  بعـصم  دعب  لاس  داتـسرف .  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح 

ار بعصم  رـس  ناورم  نب  کلملادبع  دعب  علاس  داتـسرف .  هکم  هب  ریبز  هلادبع  شردارب  دزن  دعب  تشاذگ و  شیامن  ضرعم  رد  تخت  نامه 
ءانثا نآ  رد  تشاذگ ،  شیامن  ضرعم  رد  ار  وا  رـس  تسـشن و  هرامالاراد  نامه  رد  تفای و  رارقتـسا  هفوک  رد  دیرب و  نایماش  اب  گنج  رد 

 ، تفگ ریبکت  راب  نیدـنچ  دـش و  نادـنخ  باجعتـسا  تلاح  هب  سلجم  هشوگ  رد  يدرم  درکیم  رخافم  بعـصم  نتـشک  هب  ناورم  رـسپ  هک 
نوریب گنردیب  دیزرل و  دوخ  رب  دوخ  تخس  ناورم  رسپ  درک .  نایب  تشذگ  البق  دوب و  هدید  ار  هچنآ  دیسرپ ،  ار  ریبکت  ببس  کلملادبع 

 . دندرک ناریو  ار  هرامالاراد  داد  روتسد  دمآ و 

؟  دوب یسک  هچ  اب  حتف  البرک  گنج  رد 

لمع نمـض  هک  دوشیم  رایـسب  هچ  درک ،  تواـضق  دـیاب  ار  اـهراک  ییاـهن  هجیتـن  هشیمه  هک  دـنا  هتخومآ  نینچ  مالـسا  یتـیبرت  بتکم  رد 
تسکـش و ای  رفظ  حتف و  تواضق  اما  دهدیم  هدـعو  يزوریپ  تسکـش و  رد  ار  یمدآ  دـنکیم و  تیوقت  ار  دـیما  میب و  ثداوح  تالوحت و 
تاملک و نامه  رد  اریز  تسوا  اب  رفظ  حتف و  هک  دوب  دقتعم  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  تسناد .  لمع  عطق  زا  سپ  دیاب  ار  طوقس 

نید مراد  نیقی  مراد  شیپ  رد  هک  یـسدقم  داهج  اب  دومرفیم  دادیم و  ربخ  زین  دوخ  يزوریپ  حتف و  زار  رکم  دوخ ،  تداهـش  زا  ربخ  تانایب 
تفالخ هب  قحا  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دش ،  دهاوخ  هدیچیپ  مه  رب  تیانج  تعدب و  راموت  دنام و  دهاوخ  رارقرب  یقاب و  مالـسا 

دهـشتسا و انب  قحل  نم  دوب :  ترابع  نیا  تشون  مشاه  ینب  هب  هک  يا  همان  رد  دـشیم .  رکذـتم  دوخ  ياه  هباطخ  اه و  همان  رد  تسنادـیم و 
رفظ حتف و  هب  دزرو  فلخت  هکیسک  دش و  دهاوخ  دیهش  دوش  قحلم  نمب  هک  یسک  ینعی  ص )  هرایزلا ،  لماک   . ) حتفلا غلبی  مل  فلخت  نم 

تشاد تداهش  هب  ملع  هکنآ  اب  تسنادیم  یمتح  دوخ  يارب  گنج  نیا  رد  ار  يزوریپ  حتف و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیاربانب  دوشیمن  لئان 
هچ دیـسرپ  هک  یتقو  دومرف  هلادیبع  نب  ۀحلط  نب  میهاربا  خساپ  رد  هنیدم  رد  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  شزیزع  دنزرف  ار  ینعم  نیا  . 
لآ نایفـسوبا و  لآ  دهع  رد  هک  دوب  نینچ  زامن  عضو  یـسوط  خیـش  یلاما  دوشیم  مولعم  زامن  عقوم  دومرف  داجـس  ماما  دش ،  بلاغ  یـسک 
هیلع نیسح  ماما  تداهش  زا  سپ  یلو  درکیمن  ار  دجـسم  رد  عامتجا  تعامج و  زامن  هب  تبغر  یـسک  دندرکیم  اهنآ  هک  یتایانج  ناورم و 
نید رئاعش  دندرکیم و  تبغر  نید  رئاعـش  هزور و  زامن  هب  دندشیم و  عمج  مه  درگ  ینید  تاساسحا  مانب  رتشیب  هنیدم  هکم و  مدرم  مالـسلا 

هـشوگ ناورم  لآ  هیما و  ینب  میب  زا  دنتـشادن و  ار  دجـسمب  ندـمآ  تبغر  هکیمدرم  هنوگچ  نیبـب  زاـمن  تقو  دومرف  ماـما  اذـل  دـندومنیم و 
 . دوب رفظ  حـتف و  موهفم  ینعم و  هکلب  هجیتن  نیا  دـنیامنیم و  دـیحوت  هملک  مالعا  هدـش و  رـضاح  تعامج  هب  همه  کنیا  دـندومنیم  يریگ 

شترایز رد  اذل  تخاس و  هجوتم  ینید  یشبنج  هب  ار  مدرم  دش و  ةوکز  ءادا  زامن و  هماقا  ببس  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  تداهش 
 . رکنملا نع  تیهن  فورعملاب و  ترما  ةوکز و  تیتا  ةولصلا و  تمقا  دق  کنا  دهشا  یناوخیم : 

کلاتقل تءایهت  تبقنت و  تمجلا و  تجرسا و  ۀما  هللا  نعل  و  مود :  یس و  سلجم 

همجرت

دندرک امش  اب  هلتاقم  يارب  هدامآ  ار  دوخ  دنداتفا و  هارب  دندز و  ماجل  دندرک و  نیز  ار  اهبسا  هک  ار  یهورگ  دنک  تنعل  ادخ  و 

حرش
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ار یـسک  جارـس  تسا و  جدرـس  نآ  عمج  دنیوگ و  ار  بسا  نیز  ءار  نوکـس  نیـس و  حتف  هب  جرـس  تسا و  جرـس  ظفل  زا  قاقتـشا  جارـسا 
ياهبـسا نیز  هک  ییاهنآ  دنک  تنعل  ادخ  هک  دوشیم  نینچ  ینعم  سپ  جرـسا  هلعج  سرفلا  جرـسا  دـنیوگ  نوچ  دزاسیم و  نیز  هک  دـنیوگ 

نیز دوشیم  مولعم  تجرسا  دیامرفیم :  هکنیا  سپ  دشاب  هتشاد  نیز  شبسا  دیاب  يراوس  بسا  ره  هک  تسا  ملسم  نیا  دنتسب  مکحم  ار  دوخ 
دوز گنج  نادیم  رد  رکشل  رازه  یس  نایم  رد  هک  دندوب  هدرک  تسرد  مکحم  نانچ  ینیز  هک  ینعم  نیاب  هتشاد  یتیصوصخ  اهنآ  ياهبسا 

برعم مال  رـسک  هب  ماجل  تمجلا ،  دنکیم .  هبلغ  وا  رب  نمـشد  دزادنایم و  نیمزب  ار  دوخ  راوس  دشابن  مکحم  بسا  نیز  رگا  هچ  دوشن  هراپ 
رد هک  تسنآ  هنهد  نیز و  نیا  تیـصوصخ  دش  هتفگ  جرـس  ینعم  رد  هک  روطنامه  تسا  بسا  هناهد  هتفگ  يرهوج  هچنانچ  تسا و  ماگل 

ار دوخ  تروص  نآ  اب  نانز  هک  تسا  يا  هچراپ  ینعی  باقن  زا  ذوخءام  تبقنت ،  تسا .  هدش  یمن  هتـسب  یمکحم  نیا  هب  گنج  نادیم  ریغ 
ات دـنوشن  هتخانـش  گنج  نادـیم  رد  ات  دـندزیم  دوخ  تروصب  باقن  اهگنج  رد  هک  هدوب  نینچ  مسر  قباس  ياـهنامز  رد  دـنا ،  هدـیناشوپیم 

تسا تئیه  زا  قتشم  ءویتهب  وت  نتشک  لاتق و  يارب  دندش  هدامآ  ینعی  کلتاقل ،  تایهت  و  دوشن .  اهنآ  نتشک  عنام  یلیماف  یتسود و  تبحم 
رگا دوشیم .  تائیه  نآ  عمج  هک  دـشابیم  مه  مدرم  زا  يا  هتـسد  هدـع و  ینعمب  تسیزیچ و  تروص  لکـش و  لاح و  تیفیک و  ینعمب  هک 

نامیشپ هار  نیب  رد  رگا  یلو  دنک  تکرش  دعس  رسپ  رکـشل  رد  هک  تسا  دب  یتقو  نتفر  البرک  ماما و  گنج  يارب  ندش  ایهم  دیوگ  یـسک 
 . تسا هدـینادرگن  کیرـش  ترـضحنآ  نوخ  رد  ار  دوخ  هچ  تسین  دـب  ندـش  ایهم  لمع  نیا  دـناسرن  دعـس  رـسپ  رکـشل  هب  ار  دوخ  دوش و 

تسا هریبک  هانگ  دوخ  نیا  دنکن  تکرش  اهنآ  اب  لمع  رد  دشاب و  اهنآ  رکشل  یهایس  رگا  یتح  ادخ  نانمشد  اب  یتسود  هک :  میئوگ  باوج 
باـتک رد  يرون  یجاـح  موـحرم  دوـشیم .  موـلعم  بلطم  نیا  داـیز  نبا  رکـشل  رد  رگنهآ  دادـح  دـصق  رد  هچناـنچ  دراد  یمیخو  راـثآ  و 

رد هک  متخانـشیم  هفوک  لها  زا  اریدرم  هک  تفگ  هک  دـنکیم  لقن  یـضاق  حایر  نب  رح  لوق  زا  نیظعاولا  ناتـسب  باـتک  زا  دوخ  مالـسلاراد 
روک ار  وا  دـنتفر  وا  ندـید  هب  هک  مدرم  هفوک  هب  تعجارم  رد  درک و  تکرح  البرک  هب  ع )   ) نیـسح ماما  اب  گـنج  يارب  داـیز  رـسپ  رکـشل 
چیه مدـماین و  مه  نادـیمب  هکلب  مدرکن  یگنج  ترـضحنآ  اب  یلو  متفر  ملاـس  نامـشچ  اـب  ـالبرک  هب  نتفر  عقوم  رد  هکیتروص  رد  دـندید 
مدید باوخ  ملاع  رد  مدیباوخ  اشع  زامن  ندناوخ  زا  دعب  دوخ  رداچ  رد  دندومن  دیهـش  ار  ترـضحنآ  نوچ  مدربن  راکب  يا  هزین  ریـشمش و 

ارم ود  تسا  راک  هچ  ادخ  لوسر  اب  ارم  متفگ  وا  هب  نک  تباجا  دوز  ار  ص )   ) ادـخ لوسر  تفگ  دیـشک و  یتخـسب  ارم  دـمآ و  یـسک  هک 
هکیلاح رد  هتسشن و  یبارحم  نایم  ترضحنآ  مدید  مدیسر  راوگرزب  نآ  کیدزن  نوچ  درب  بترم  یمتخ  ترضح  روضح  دیشک و  یتخسب 

يور شیپ  شتآ  زا  يریـشمش  هداتـسیا  يا  هتـشرف  هدـش و  هدرتـسگ  یتـسوپ  راوگرزب  نآ  يور  شیپ  هدز  ـالاب  ار  اهتـسد  تسا و  كاـنمغ 
ره دز و  ندرگ  یشتآ  ریـشمش  اب  ار  اهنآ  همه  کلم  نآ  دندرک و  رـضاح  دندوب  دعـس  رمع  رکـشل  زا  هکیناسک  نآ  زا  رفن  هن  سپ  تسوا ، 
ات تشگیم  هدنز  روفلا  یف  دشیم  غراف  اهنآ  زا  یکی  نتشک  زا  هاگ  ره  دشیم و  دعاصتم  شندب  زا  شتآ  هرارش  تشکیم  هک  ار  اهنآ  زا  کی 
نآ مدـق  يور  ار  دوخ  مدـش  کـیدزن  نوـچ  دـندرب  تلاـسر  ترـضح  تمدـخ  ارم  سپ  دـندش  هدـنز  تشک و  هبترم  تفه  ار  اـهنآ  هکنآ 

يارب یلو  يدربن  راـکب  يا  هبرح  یلب  دومرف  مدربـن  راـکب  يا  هبرح  یلو  مدوب  ـالبرک  رد  نم  هللا  لوسر  اـی  مدرک  ضرع  متخادـنا  راوگرزب 
لباقم رد  نوخ  زا  رپ  یتشط  متفر  کیدزن  نوچ  ایب  کیدزن  دـندومرف  سپ  يدوب  دعـس  نبا  رکـشل  داوس  ترثک  ثعاـب  نم  نیـسح  نتـشک 
مدوخ مدش و  رادیب  باوخ  زا  عزف  زا  نم  دیـشک و  نم  مشچب  نوخ  نآ  زا  سپ  تسا  نیـسح  نم  دنزرف  نوخ  نیا  دومرف  مدید  ترـضحنآ 

نم درک  ضرع  ترـضحب  نوچ  صخـشنآ  هک  دنکیم  لقن  باتک  نامه  زا  باوخ  نیمه  ریظن  يرگید  باوخ  روبزم  ثدحم  مدید  روک  ار 
مدشن مه  رکشل  داوس  ترثک  درک  ضرع  يدوب  هدشن  مه  رکـشل  داوس  ترثک  وت  ایآ  دندومن  ار  وا  قیدصت  مه  ترـضح  مدربن  راکب  هبرح 

مدنزرف ارچ  سپ  دندومرف  ترضح  ارچ  درک  ضرع  صخـش  نآ  یتسین  هفوک  لها  زا  وت  ایآ  دندومرف  دعب  تسا  تسرد  دندومرف  ترـضح 
روطنامه سپ  يدوب  دایز  نبا  بزح  اب  یتشاد و  تسود  ار  نیسح  نتـشک  وت  سپ  يدومنن  تباجا  ار  وا  توعد  يدرکن و  يرای  ار  نیـسح 

دنکن تکرـش  ترـضحنآ  اب  گنج  رد  هچ  رگا  دوشیم  عقاو  ربمغیپ  هذـخاوم  دروم  البرک  هب  نتفر  ماما و  لتق  يارب  ندـش  هدامآ  ایهم و  هک 
یناگدـنز ار  دوـخ  یناگدـنز  دـنهد و  رارق  يراـصن  دوـهی  تلم  قباـطم  ار  دوـخ  رادرک  راـتفر و  همه  دـنهاوخیم  هک  مـه  یمدرم  نآ  سپ 
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یلائل باتک  رد  درک ! ؟  دـهاوخ  يا  هلماعم  هچ  اهنآ  اب  ادـخ  ربمغیپ  دـندرگ  اهنآ  تیوقت  ثعاب  تقیقح  رد  دـننک و  ییاکیرما  ییاـپورا و 
اومعطت ییادـعا و ال  سب  اوسبلت  نینم ال  ؤملل  لق  هک :  دـش  ناربمغیپ  زا  یکی  هب  باطخ  هک  دـنکیم  لـقن  مالـسلا  هیلع  موصعم  زا  راـبخالا 

ارم نانمـشد  سابل  هک  وگب  نینموم  هب  ربمغیپ  يا  ینعی  ییادعا .  مه  امک  ییادـعا  اونوکتف  ییادـعا  کلاسم  اوکلـست  ییادـعا و ال  معاطم 
امـش دینک  نینچ  رگا  دیهدن  رارق  دوخ  يارب  دنراد  یگدنز  رد  هک  ار  یـشور  هار و  نآ  دیروخن و  دنروخیم  اهنآ  هک  ار  ییاذـغ  دیـشوپن و 

ار دوخ  راتفر  رادرک و  قالخا و  رد  هک  یسک  مهنم  وهف  موقب  هبـشت  نم  هک :  تسا  تیاور  رد  دش .  دیهاوخ  نم  نانمـشد  زا  اهنآ  لثم  مه 
هدش یهن  هچنانچ  تسا  یمیخو  راثآ  ياراد  يرهاظ و  تهابش  فرص  اریز  دش  دهاوخ  بوسحم  اهنآ  هتـسد  زا  مه  وا  دنکب  یموق  هب  هیبش 

دندوب و هداد  رارق  دوخ  راعش  ار  هایـس  سابل  هک  دوشیم  سابع  ینب  هفیاط  هب  هیبش  یلـصم  لمع  نیا  رد  هچ  هایـس  سابل  رد  ندناوخ  زامن  زا 
رد یتب  هک  تسناتـسرپ  تب  تدابع  نیا  هچ  هدـش  یهن  دـشاب  یلـصم  لباقم  رد  یـسکع  اب  یتروص  هکیئاج  رد  ندـناوخ  زاـمن  زا  نینچمه 
عنم دـشاب  رازگزامن  يور  يولج  رد  یتلاح  رد  ندرازگزامن  زا  نینچمه  دـندرکیم و  یکچوک  نآ  لباقم  رد  دـندادیم و  رارق  دوخ  لـباقم 

هک نومـضم  نیاب  دـنکیم  لقن  یتیاور  دوخ  هینامعنلاراونا  باتک  رد  يریازج  دیـس  دوشیم .  ناتـسرپ  شتآ  هب  هیبش  لاـحنیا  رد  هچ  هدـش و 
هکینامز دروآیم  هدنخب  ار  وا  دمآیم و  نوعرف  دزن  یلکش  سابل و  هب  زور  ره  دوب و  برقم  وا  دزن  رایسب  هک  تشاد  یچ  هرخسم  کی  نوعرف 

رب يزور  دشن  رـسیم  دنیامنب  تاقالم  نوعرف  اب  هک  دندش  لطعم  یتدم  دندمآ  رـصم  هب  دـندش و  نوعرف  يوس  هب  ثوعبم  نوراه  یـسوم و 
هک دور  نوعرف  دزن  تساوخ  یچ  هرخـسم  دنتـشاد و  تسد  رب  مه  ییاصع  ینابایب و  ینابـش و  ياهـسابل  اب  دندوب  هداتـسیا  نوعرف  رـصق  رد 

لکش و نآ  اب  نوچ  مورب  نوعرف  دزن  سابل  تئیه و  نیا  اب  زورما  هک  تسبوخ  تفگ  دوخ  اب  دید و  نوعرف  رصق  رد  رب  ار  نوراه  یـسوم و 
نیاـب رفن  ود  تفگ  يا  هدیـشوپ  زورما  هک  تسا  یـسابل  هچ  نیا  تفگ  دـیدنخ  رایـسب  ساـبل  نآ  ندـید  زا  نوعرف  تفر  نوعرف  دزن  ساـبل 

زا میربمغیپ و  ام  دـنیوگیم  دـنبلطیم و  لوخد  نذا  يوشیم  لاحـشوخ  ردـقچ  ینیبب  ار  اهنآ  رگا  دـنا  هداتـسیا  وت  رـصق  رد  رب  سابل  لـکش و 
هب دش و  ناسرت  فئاخ و  رایـسب  مالک  نیا  ندینـش  زا  نوعرف  مینک  توعد  تاجن  هارب  ار  نوعرف  هک  میا  هدش  ثوعبم  ملاع  دنوادخ  بناج 

دومن كاله  ار  همه  درک و  قرغ  ایرد  رد  ار  ناینوعرف  نوعرف و  ادـخ  هکیزور  ات  تسا .  لصفم  هک  ناتـساد  رخآ  اـت  داد  لوخد  نذا  اـهنآ 
سابل لثم  یسابل  هک  صخـش  نیا  درک  ضرع  دید  ار  وا  نوچ  یـسوم  تخادنا ،  نوریب  ار  وا  ایرد  بآ  دشن و  قرغ  یچ  هرخـسم  نیا  یلو 

هب هیبش  ار  دوخ  هک  ار  یسک  نم  یـسوم  يا  دیـسر  باطخ  دشن ؟  قرغ  ایرد  رد  يداد و  تاجن  ار  وا  ارچ  درک  هرخـسم  ارم  هدیـشوپ و  نم 
هک دراد  ار  رثا  نیا  ادخ  ناتـسودب  ندش  هیبش  هک  روطنامه  هک  میمهفب  دیاب  اجنیا  زا  منکیمن .  شکاله  ایند  رد  دـنک  نم  ناتـسود  زا  یکی 

بیصن ترخآ  ایند و  رد  هک  دراد  يدب  تارثا  دشاب  ادخ  نانمشد  اب  یتسود  تهابش و  هک  مه  نیا  سکع  دنکیمن و  ناشباذع  ایند  رد  ادخ 
مهلوتی نم  ضعب و  ءایلوا  مهـضعب  ءایلوا  يراصنلا  دوهیلا و  اوذختت  اونمآ ال  نیذلا  اهیا  ای  دـیامرفیم :  نآرق  رد  یلاعتقح  اذـل  دوشیم .  اهنآ 
موزخم هفیاط  زا  يدرم  هک  دـنکیم  لقن  ع )   ) نینم ؤملاریما  تازجعم  رد  خـیراوتلا  خـسان  رد  نیملاـظلا .  موقلا  يدـهی  ـال  هللا  نا  مهنم  وهف 

رادـید ار  وا  یهاوخیم  دومرف  ترـضح  مرثءاتم  رایـسب  وا  گرم  زا  نم  هدرم و  نم  ردارب  درک  ضرع  ع )   ) نینم ؤملاریما  ترـضح  تمدـخ 
دیشک و رس  رب  ار  ادخ  لوسر  يابع  وا  ربق  رس  رب  ترضح  هاگنآ  هدب  ناشن  نمب  ار  وا  ربق  دومرف  ترضح  مهاوخن  هنوگچ  درک  ضرع  ینک 

یبرع وت  دومرف  ترـضح  درک  تبحـص  ترـضح  نآ  اب  یـسراف  نابزب  دش و  هدنز  اروف  دز  ربق  نآ  رب  ار  دوخ  ياپ  دومرف و  يدنچ  تاملک 
مداد بیترت  اه  مجع  دننام  ار  دوخ  یگدنز  بادآ و  ینعی  متفر  ایند  زا  نایسراف  تنـس  هب  یلو  مبرع  نم  درک  ضرع  ییوگیم  یـسراف  ارچ 

 . دش نوگرگد  متغل  اذل  دوب ،  یبوخ  موسر  بادآ و  ياراد  ندمتم و  يروشک  ناریا  نامزنآ  رد  نوچ 

کب یباصم  مظع  دقل  هللادبع  ابا  ای  یما  تنا و  یباب  موس :  یس و  سلجم 

همجرت
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هللادبع ابا  يا  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و 

حرش

ردقنآ مرادـیم  زیزع  همه  زا  رتشیب  ار  اهنآ  تسین و  نمب  ردام  ردـپ و  زا  رتکیدزن  یـسک  نوچ  دـش و  نایب  ترایز  لوا  رد  هللادـبع  ابا  ینعم 
ملظ و هطـساو  هب  نوچ  کب  یباصم  مظع  دقل  منکب .  امـش  يادف  مه  ار  مردام  ردـپ و  مرـضاح  هک  مراد  تسود  ار  امـش  مکیدزن و  امـشب 

قشمرس نیرتهب  خیرات  تسا .  راوشد  تخس  امـش  ناتـسود  نایعیـش و  مامت  نم و  رب  امـش  تبیـصم  نزح و  لمحت  تفر  امـش  رب  هک  یمتس 
هعقاو زا  رت  قیمع  رتزوسناـج و  يا  هثداـح  چـیه  راـگزور  ثداوح  ناـیم  زا  تسا  رـشب  یبرم  نیرتهب  ناـمز  فرظ  رد  ثداوح  تسیگدـنز 

مالـسلا هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  تمظع  هک  دید  دهاوخ  دنک  لمءات  خیرات  نوتم  رد  رتشیب  ردـق  ره  ناسنا  تسین  هدوبن و  البرک  هملوم 
باتک تاحفص  زورما  ات  لاس 61  اروشاع  زور  زا  مینک و  تکرح  خیرات  ریـسم  رد  رگا  دبایرد .  ام  كاردا  هک  تسا  اه  هزادـنا  نیزا  شیب 

ترضحنآ یگتشذگ  ناج  زا  يراکادف و  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تیـصخش  تقونآ  مینزب  قرو  هدرک و  هعلاطم  ار  تعیبط  خیرات و 
نید و فراعم  رشن  تیناسنا و  نیناوق  ءایحا  نایمدآ و  نیئآ  ءاقبا  رد  يریثءات  هچ  ترـضحنآ  تداهـش  هک  میمهف  یم  دوشیم و  مولعم  ام  رب 

راختفا دش و  هفیظو  ماجنا  هب  رورسم  دایز  نبا  تفرگ  لد  ماک  دوخ  لایخب  دیزی  دیسر  نایاپب  لاس 61  اروشاع  زور  تسا .  هدومن  تیمالسا 
اهنآ دنزاسب و  هرقن  الط و  زا  ار  اهنآ  باکر  هک  دندوب  رظتنم  مه  ناربخیب  ادخ  زا  یهورگ  تساوخیم  هزیاج  ار  ير  کلم  دعس  رمع  درکیم 
شتآ هک  ییوگ  البرک  كاخب  ع )   ) نیـسحلا هللادـبع  یبا  سدـقم  نوخ  ندـش  هتخیر  تعاس  نامه  زا  یلو  دـنادرگ  زاـین  یب  هزیاـج  اـب  ار 

ناتـساد ات  دندوشگ  مه  يوسب  ار  نعط  نعل و  باوبا  دندش و  نیبدب  مه  هب  تفرگ و  ارف  ار  روج  نانمـشد  نامه  ياهلد  بالقنا  فالتخا و 
لقن ارنآ  زا  یتمـسق  هک  تفرگ  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  هلتق  زا  يرامد  راتخم  دـمآ و  شیپ  راتخم  ندـمآ  نیباوت و  هفوک و  مایق 

هچ رد  تقیقح  هک  درک  تواضق  نامز  رورم  تشاذـگ و  ناگدـنیآ  یمومع  راـکفا  ضرعم  رد  ار  اـهنآ  تاـیانج  نادـجو  يادـن  میدرک و 
دزوسب ششیر  دنک  فپ  سکنآ  ره  دزورف  رب  دزیا  هک  ار  یغارچ  درک .  هولج  یسابل 

مالسلا هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  مایق  یلصا  فده 

ادسفم و ال الوا  رطب  ارشا و ال  جرخا  مل  ینا  هدوب و  نیملسم  عامتجا  روما  دسافم  حالصا  نید و  ءایحا  مایق  نیزا  ءادهشلادیس  یلصا  فده 
شرظن رد  نآ  تیدوجوم  لوا  دـنیب  یم  رود  زا  ار  يزیچ  ینابایب  رد  ناـسنا  یتقو  يدـج .  ۀـما  یف  حالـصالا  بلطب  تجرخ  اـمنا  اـملاظ و 
ددرگیم رتفقاو  وا  تیصخش  هب  دوشیم  رتکیدزن  هچ  ره  ددرگیم و  صخـشم  مولعم و  شدوجو  دوشیم  کیدزن  یلو  ددرگیم  تباث  مسجم و 

زا ار  یهوک  رگا  لاثم  يارب  دـتفایم .  عوضخ  عوشخ و  میظعت و  هب  هاوخان  هاوخ  هتفرگ و  ياـج  یمدآ  زغم  لد و  رد  شتمظع  هک  اـجنآ  اـت 
میوش و رتـکیدزن  نآ  هب  هچ  ره  سپـس  تسا  یتـیفیک  هچ  زا  یگنـس و  هچ  زا  هک  دوشیم  ناـیامن  ناـمیارب  هوک  تیدوجوم  لوا  مینیبـب  رود 

رگا هک  اجنآ  ات  دـیامنیم  بوذـجم  ار  ام  رتشیب  هوک  تکرب  ریخ و  میدرگ  انـشآ  نآ  تالوصحم  عاونا  نداعم و  اهراس و  همـشچ  تاـتابن و 
رتـنوزفا اـم  رظن  رد  نآ  شزرا  تمظع و  تیمها و  میدرگ  عـلطم  نآ  ریغ  تفن و  ـالط و  نهآ و  زا  میوـش و  فـقاو  مه  نآ  هـتفهن  نداـعمب 

هلق و تشپ و  هوک و  نآ  مامت  هب  تبـسن  ام  هطاحا  تردق و  ملع و  اسب  هچ  مینیب  یم  ام  هک  تسیزیچ  نآ  هب  تبـسن  مه  رادقمنیا  ددرگیم و 
 . میرگنیم زیچان  نآ  تمظع  ربارب  رد  ار  دوخ  ددرگ  مولعم  ام  يارب  مه  اهنآ  رگا  هک  میربخیب  نآ  زا  تسین و  یفاک  شزارف  بیـش و  هرد و 

ياراد هتفای و  بیکرت  ینامـسآ  رـصانع  زا  هک  تسا  یهوک  دننام  ام  يارب  هادف  انحاورا  ءادهـشلادیس  ترـضح  تیـصخش  سدقم و  دوجو 
 . دنکیمن ادیپ  هار  وا  ناریط  جوا  هب  یمدآ  لقع  هک  دراد  جوا  يردقب  وا  زاورپ  دنلب  حور  قیمع و  رکف و  تسیرـصنع و  دیلاوم  داوم و  عاونا 

ياراد هک  تسیراد  هنماد  دـنلب و  هوک  دـننام  ع )   ) هللادـبع یبا  ترـضح  تسرد  مهف  ترـسح  ردـنا  مدرم  تست  مهف  ردـقب  میوـگیم  هچنآ 
قیـالخ شیاـمن  ضرعم  رد  تخیر و  نوریب  ار  دوـخ  یتـمیق  تاـنونکم  هدـننازرل  تـکرح  کـی  اـب  تساـهبنارگ و  رهاوـج  ندـعم  نارازه 
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گیر ای  ایرد و  لحاس  رد  سخ  نوچ  شدوجو  تمظع  ربارب  رد  دنکیم  ادیپ  ع )   ) نیـسح ماما  دوجو  هب  تفرعم  رتشیب  سک  ره  تشاذگ . 
هیثرم کب  یباصم  مظع  دـقل  هللادـبع  ابا  ای  یما  تنا و  یباب  میئوگب  ام  هک  دراد  اج  سپ  ددرگیم .  زیچان  ریقح و  کچوک و  هوک  راـنک  رد 
لبعد هک  دنکیم  لقن  یحیرط  بختنم  زا  هداهـشلارارسا  باتک  رد  يدنبرد  موحرم  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  رد  لبعد  ندـناوخ 

نیرخلا ۀسلج  اسلاج  هتیارف  مدش  لخاد  ع )   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  مدوخ  يالوم  دیـس و  رب  اروشاع  مایا  رد  یلاس  تفگ  یعازخ 
ینسلجا ۀسلجم و  یف  یل  عسو  مث  هناسل  هدیب و  انرـص  انب  ابحرم  لبعد  ای  کب  ابحرم  یل  لاق  البقم  ینار  املف  کلذک  هلوخ  نم  هباحـصا  و 

انئادعا یلع  تناک ال  رورس  مایا  تیبلا و  لها  انیلع  تناک  نزح  مایا  مایالا  هذه  ناف  ارعـش  ین  دشنت  نا  بحا  لبعد  ای  یل  لاق  مث  هبناج  یلا 
انئادـعا نم  انباصم  یلع  هانیع  تفرذ  نم  لبعد  ای  هللا  یلع  هرجا  ناک  دـحاو  ولو  انباصم  یلع  اکب  نم  لبعد  ای  هللا  مهنعل  ۀـیما  ینب  اصوصخ 

اننیب ارتس  برض  ضهن و  هنا  مث  ۀتبلا  هبونذ  هل  هللا  رفغ  مالسلا  هیلع  نیسحلا  يدج  باصم  یلع  یکب  نم  لبعد  ای  انترمز  یف  انعم  هللا  هرـشح 
تناف نیـسحلا  ثرا  لبعد  ای  یل  لاق  یلا و  تفتلا  مث  نیـسحلا  مهدـج  باـصم  یلع  اوکبیل  رتسلا  ءارو  نم  هتیب  لـها  سلجا  همرح و  نیب  و 

مایا رد  دـیوگیم ،  یعازخ  لبعد  هکنآ  لصاح  یتربع .  تلاس  تربعتـساف و  لبعد  لاق  تعطتـسلاام  انرـصن  نع  رـصقت  اـنحد  اـم  انرـصان و 
تمدـخ رد  نایعیـش  زا  یعمج  هتـسشن و  كانهودـنا  ترـضحنآ  هک  مدـید  مـتفر  مالـسلا  هـیلع  اـضرلا  یـسوم  نـب  یلع  تمدـخ  اروشاـع 

دیبلط ارم  هاگنآ  ییام ،  هدننک  يرای  تدوخ  نابز  تسد و  هب  هک  لبعد  يا  ابحرم  دومرف  داتفا  نمب  ترضحنآ  رظن  نوچ  دندوب  ترـضحنآ 
هیثرم رد  دنچ  يرعـش  تسا  ام  نانمـشد  يداش  رورـس و  مایا  تیب و  لها  ام  نزح  مایا  اهزورنیا  نوچ  لبعد  يا  دومرف  دیناشن و  دوخ  دزن  و 

ره لبعد  يا  تسا .  ادخ  اب  شرجا  دنایرگب  ام  تبیـصم  يارب  ار  یـسک  دیرگب و  هک  ره  هک  نادب  لبعد  يا  ناوخب  ءادهـشلادیس  ترـضح 
ره لبعد  يا  دنادرگ .  روشحم  ام  هرمز  رد  ار  وا  یلاعت  يادـخ  هدیـسر  امب  ام  نانمـشد  زا  هچنآ  يارب  دوش  ناور  شناگدـید  زا  بآ  سک 
هک ناوخب  ار  نیسح  يارب  يا  هیثرم  لبعد  دومرف  ترضح  سپ  دزرمایب  ار  وا  ناهانگ  یلاعتقح  هتبلا  دیرگب  نیـسح  نم  دج  تبیـصم  رب  هک 
يا دومرف  هاگنآ  دنیرگب  ع )   ) نیـسح دوخ  دج  تبیـصم  رد  هکنآ  يارب  دنتـسشن  هدرپ  سپ  تراهط  تمـصع و  مرح  دـنتخیوآ و  يا  هدرپ 

نانز و ناورم و  اب  اضر  ماما  ترـضح  مدناوخ  ترـضحنآ  تبیـصم  رد  يرعـش  دنچ  دـیوگیم  لبعد  ناوخب  ع )   ) نیـسح يارب  هیثرم  لبعد 
 . دش دنلب  ترضح  هناخ  زا  هیرگ  يادص  هک  یعونب  دنتسیرگ  رایسب  نارضاح 

اروشاع مایا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  يرادازع 

هنزح و دتـشا  اروشاع  لاله  له  اذا  ناک  هنا  دـنکیم  لقن  ع )   ) قداـص ماـما  زا  یحیرط  بختنم  باـتک  زا  يدـنبرد  هداهـشلارارسا  رد  زین  و 
یلع هنوحونیو  مالسلا  هیلع  نیـسحلاب  هنورعی  ناکم  بناج و  لک  نم  هیلع  نوتءای  سانلا  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  هدج  بئاصم  هئاکب  مظع 
یلا هرظنی  امئاد  دوه  ءاشی و  ثیح  نم  قزری  هبر  دنع  یح  نیسحلا  نا  اوملعا  سانلا  اهیا  مهل  لوقی  ءاکبلا  نم  اوعرف  اذاف  نیـسحلا  بئاصم 

مهب و فرعا  وـه  هیلع و  ءازعلا  نیمیـسقملاو  هـیلع  نیکاـبلا  هراوز و  یلا  رظنی  ادهـشلا و  نـم  هـیف  لـح  نـم  هعرـصم و  هرکـسعم و  عـضوم 
رفغتسی نا  هاخا  هما و  هابا و  هدج و  لئسی  هل و  رفغتیف  هیلع  یکبی  نم  يریل  هنا  ۀنجلا و  یف  مهلزانم  مهتاجردب و  مهئابا و  ءامسا  مهئامساب و 

هعزج و نم  رثکا  هحرف  ناکل  یلاعت  هللا  دنع  رجالا  نم  هلام  یلع  یکابلا  يرئاز و  ملعی  ول  لوقی  هئارغ و  نیمیقملا  هباصم و  یلع  نیکابللا  و 
هکنآ ینعم  لصاح  هما .  هتدـلو  مویک  راص  بنذ و  هیلع  ام  الا و  هسلجم  نم  موقی  اـم  ارورـسم و  هلها  یلا  بلقنیل  یلع  یکاـبلا  يرئاز و  نا 

هیلع نیسح  ترضح  شدج  بئاصم  رب  ترضحنآ  هیرگ  دومنیم و  تدش  ع )   ) قداص ترضح  نرح  دشیم  رادومن  اروشاع  لاله  هک  یتقو 
هحون ع )   ) نیسح ترضح  ياهتبیصم  رب  ترضحنآ  اب  دندمایم و  ترـضحنآ  يوس  هب  اج  ره  فرط و  ره  زا  مدرم  تشگیم و  دایز  مالـسلا 

رد ع )   ) نیسح ترضح  هک  یتسردب  دینادب  سانلا  اهیا  دومرفیم  اهنآ  هب  ترـضح  دندشیم  غراف  هیرگ  زا  هکینامز  سپ  دندرکیم ،  يراز  و 
نینچمه دـنکیم و  رظن  دـننوفدم  وا  ربق  کیدزن  هک  ییادهـش  دوخ و  ربق  لحم  هب  دوخ و  هاگرکـشل  هب  تسا و  دوخ  راگدرورپ  برق  ماـقم 

اریناسک دسانـشیم  دیـسانشیم  ار  دوخ  نادنزرف  هک  امـش  زا  رتهب  ار  ناشناردپ  اهنآ و  ياهمان  وا  دنکیم و  رظن  دوخ  ناگدننک  ترایز  يوسب 
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هک دنکیم  لاوئـس  شردارب  ردام و  ردپ و  راوگرزب و  دج  زا  دنکیم و  شزرمآ  بلط  ادـخ  زا  اهنآ  يارب  دـنیب و  یم  دـننکیم  هیرگ  وا  رب  هک 
دنوادخ هک  ار  هچنآ  نم  ربق  ناگدننک  ترایز  رگا  دیامرفیم  دننک و  رافغتسا  شیازع  ناگدننک  هماقا  وا و  ياهتبیصم  ناگدننک  هیرگ  يارب 

يارب یهانگ  چیه  ددرگیم  رب  وا  هدننک  ترایز  نوچ  دش و  دهاوخ  اهنآ  عزج  زا  شیب  اهنآ  یلاحـشوخ  حرف و  دننادب  هدرک  ایهم  اهنآ  يارب 
تبقاع ع )   ) نیسح يرادازع  هطساوب  هک  دنه  ناگرزب  زا  یکی  تیاکح  دوب .  دهاوخ  هدش  دلوتم  ردام  زا  هک  يزور  لثم  تسا و  هدنامن  وا 

ماقم دنه  یتلود  ياههاگتسد  رد  هک  دوب  دنه  ناگرزب  زا  یصخش  ام  نامز  رد  هک  دنکیم  لقن  يدنبرد  هداهشلارارسا  باتک  رد  دش  ریخ  هب 
يرادازع يارب  یمهم  رایـسب  سلجم  مرحم  هاـم  لاـس  ره  یلو  دوب  كرـشم  دـندوب و  هداد  بقل  کـلامملا  یفوتـسم  ار  وا  تشاد و  يدـنلب 

زا ءابطا  هک  دـش  یـضرم  هب  التبم  اهلاس  زا  یکی  رد  دومنیم  ماـعطا  فرـص  یمهم  غلبم  دادـیم و  بیترت  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح 
هک دوب  راضتحا  عزن و  تلاح  رد  دـیدرگ  توم  هب  فرـشم  هکنیا  ات  دـشیم  هدوزفا  وا  ضرم  تدـش  رب  زوربزور  دـندوب و  زجاع  وا  هجلاـعم 

ترضح هک  داد  باوج  دندیسرپ  وا  مالـسا  ببـس  زا  دش  ناملـسم  تساخرب و  يرامیب  رتسب  زا  تفای و  افـش  هبترم  کی  دندید  وا  نایفارطا 
نم يارب  وت  يازع  سلجم  نتشاد  تکرب  هب  یلاعت  يادخ  هک  زیخرب  دومرف  نمب  دندروآ و  فیرشت  نم  رس  يالاب  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس 

تکرح البرک  فرطب  دـنه  زا  شا  هداوناخ  ندرک  ناملـسم  مارح و  لالح و  نتخانـش  مالـسا و  لوبق  زا  سپ  درم  نآ  هاـگنآ  داد ،  افـش  ارت 
هرونم هبق  رد  ار  يرایسب  دومن و  میدقت  هیده  ناونعب  ینیـسح  هسدقم  هناتـسآ  هب  تشاد  تمیقرپ  تارهاوج  هسیفن و  لاوما  زا  هچنآ  هدرک و 

 . دوب هدش  فرشم  ع )   ) اضر ترضح  دهشم  هب  لبق  لاسکی  دش و  بابتع  لها  دابع  داهز و  هلمج  زا  تخیوآ و  ترضح  نآ 

وا ندز  هنیس  يدنه و  نز  تیاکح 

رفس یلاس  هک  درک  لقن  نم  يارب  دوب و  ناجیابرذآ  لها  زا  نم  قوثو  دروم  یـصخش  هک  دنکیم  لقن  هداهـشلارارسا  باتک  نامه  رد  زین  و 
نآ ببـس  زا  دـنتفریم  ینادـیم  فرطب  يدایز  تعرـس  اب  هک  مدـید  ار  رهـش  نآ  لها  زا  یتعامج  دوخ  تماقا  ماـیا  رد  يزور  مدرک  دـنه  هب 

ام دننزب و  شتآ  ار  وا  دیاب  ناشدوخ  یبهذم  دیاقع  قباطم  هک  دنراد  يا  هزانج  دنتـسه  كرـشم  هک  اهیدـنه  زا  يا  هتـسد  دـنتفگ  مدیـسرپ 
هک دندز  شتآ  هدرک  عمج  نادیم  نآ  رد  يدایز  ياهمزیه  میدیسر  گرزب  نادیمب  ات  متفر  اهنآ  اب  اشامت  يارب  مه  نم  میوریم  وا  ياشامتب 

یلو دش  رتسکاخ  تخوس و  وا  ندـب  دـنتخادنا  شتآ  نایم  رد  ار  يا  هزانج  هاگنآ  تشگ  نازوس  یمنهج  نوچ  ترارح  شتآ و  ترثک  زا 
تـسا هدش  وا  هنیـس  نتخوسن  ثعاب  هک  هدرک  یهانگ  هچ  هک  دـندرک  بجعت  وا  هدـهاشم  زا  راضح  تفرگن  شتآ  تخوسن و  ادـبا  وا  هنیس 

شتآ هکلب  دناوخ  شتآ  نآ  رب  دنچ  یتاملک  دزوسب و  وا  هنیـس  هکلب  دننک  دایز  ار  شتآ  دنروایب و  مزیه  اددجم  هک  داد  روتـسد  اهنآ  ملاع 
هک هدوـب  یگرزب  تیـصعم  بحاـص  نز  نیا  تفگ  هدـمآ  ضیغ  هب  ملاـع  نآ  سپ  درکن  وا  هب  يریثءاـت  شتآ  مه  زاـب  یلو  دـنازوسب  ار  وا 
هچ وا  هک  دیراد  ربخ  وا  لاح  زا  امش  دنتفگ  تیم  نآ  رهاوخب  دندش  تحاران  یلیخ  وا  ناگتسب  ناسک و  تسا  هدش  وا  هنیس  نتخوسن  ثعاب 

هقیرط رد  دوب و  یبوخ  رایـسب  نز  مراد  عـالطا  وا  لاـح  زا  نم  هک  اـجنآ  اـت  تفگ  رهاوخ  دزوس  یمن  وا  هنیـس  هک  هدـش  بکترم  یتیـصعم 
يارب هک  اهناملـسم  سلاجم  زا  یکی  هب  میتفریم  هک  یهار  زا  مرحم  مایا  رد  يزور  هک  مراد  داـی  یلو  دوب  فورعم  تداـبع  هب  دوخ  بهذـم 

هب هیرگ  تلاحب  نز  درم و  دـناوخیم و  هضور  تیعمج  نآ  زا  یکی  دروخرب .  دوب  هدـش  دـقعنم  ترـضحنآ  بئاـصم  رکذ  ینیـسح و  هیزعت 
تـسیمرج نامه  نیا  تفگ  اهنآ  ملاع  میدز  هنیـس  زین  مرهاوخ  نم و  میدش و  نایرگ  داد و  تسد  یتقر  تلاح  مه  ام  هب  دندزیم  دوخ  هنیس 

شیوخ دالوا  نیبب  انشآ  یب  سکیب و  بیرغ و  ار  ام  نیبب  ام  لاح  نالد  هتـسکش  سنوم  ياک  دنازوسن .  ار  وا  هنیـس  شتآ  هتـشگ  ثعاب  هک 
اه هزین  رب  همه  نارورس  ياهرـس  نیبب  افج  لها  تبوقع  هطرو  رد  رگن  نوخ  كاخ و  رد  همه  ناگتـشک  ياه  نت  دنرـشحم  ناعیفـش  هک  ار 

شا ز هزین  کی  نیبب  المرب  ام  تبیـصم  ناهج  ردنو  مادـم  یبن  شود  رـس و  رب  دوب  رپس  نآ  ناشف  نیتسآ  نوک  ود  باجح  رب  دـلخ  رد  نیبب 
ناطلغ نیبب  الب  جوم  هنتف و  لیـس  نایغط  وت  رانک  رد  شرورپ  دوب  هک  نت  نآ  البرک  ناشورخ  ربا  وچ  آرد  ین  ین  نیبب  ادـج  فلاـخم  شود 

داد دابب  تلاسر  تیب  لها  كاخ  وک  داد  دایز  نبا  لوسرلا ز  ۀعضب  ای  نیبب  البرک  هکرعم  كاخب 
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کب ینمرکا  کماقم و  مرکا  يذلا  هللا  لئساف  مراهچ :  یس و  سلجم 

همحرت

ینقزری نا  هک :  میامنیم  تساوخرد  لاوئس و  دیشخب  تزع  وت  یتسود  هطساوب  مه  ارم  تشاد و  یمارگ  دنلب و  ارت  ماقم  هک  ییادخ  زا  سپ 
دمحم تیب  لها  نم  روصنم  ماما  عم  كراث  بلط 

مالسلا هیلع  نیسحلا  هللادبع  ابا  ترضح  تمارک  حرش 

حیضوت

 : تسا زیچ  دنچ  نآ  دومرف و  تیانع  ترضحنآ  هب  تیدحا  هاگردب  برق  زا  هدوب  ءایلوا  ءایبنا و  يارب  هکیتاماقم  تامارک و  یلاعتقح 

هزجعم ندوب  اراد  لوا : 

زا جراخ  یلکب  راـک  نیا   - 1 دـشاب :  عمج  نآ  رد  ریز  هناگ  هس  تاهج  هک  تسیا  هداعلا  قراـخ  راـک  زا  تراـبع  هزجعم  تسیچ ؟  هزجعم 
يربمایپ يوعد  اب  ماوت  دیاب   - 2 دنروایب .  ارنآ  یناسنا  يورین  ياکتا  هب  دنناوتن  ناهج  غباون  یتح  سکچیه  دشاب و  رشب  عون  ییاناوت  دودح 

يوعد نیا  دهد و  ماجنا  ارنآ  ادخ  فرط  زا  تلاسر  يوعد  رد  دوخ  راتفگ  قدص  يارب  هدـنز  دنـس  کی  ناونعب  نآ  هدـنروآ  ینعی  دـشاب . 
نیاب دشاب  هلباقم  هضراعمب و  توعد  ینعی  يدحت  اب  ماوت  دـیاب   - 3 يربمغیپ .  هن  تماما و  مسا  هب  یهتنم  هدوب  نیـسح  ماما  ناـماما و  يارب 

هناگ هس  تاهج  نیا  زا  یکی  رگا  نیاربانب  دنروایب .  ارنآ  دننام  دنراد  تردـق  دـنناوتیم و  رگا  هک  دـنک  توعد  اه  ناسنا  مامت  زا  هک  بیترت 
دوشیم نشور  الامجا  یملع  زیگنا  تریح  تافاشتکا  ناهج و  غباون  ياهراک  اب  هزجعم  توافت  اجینا  زا  دوشیمن  هدیمان  هزجعم  دشابن  نآ  رد 
نوریب ناسنا  عون  ییاناوت  تردق و  زا  یلو  ریظن  مک  تسا و  تسردان  دوخ  عون  رد  هچ  رگا  یملع  بیجع  تافاشتکا  غباون و  ياهراک  اریز 

لامتحا چیه  هک  دشاب  یطیارـش  عضو و  رد  دیاب  تازجعم  یلو  دروایب .  ارنآ  رتهب  ای  نآ و  لثم  يرگید  هغبان  هک  تسین  دیعب  چـیه  تسین و 
هک دـمآ  نوریب  هوک  زا  شا  هچب  اب  هدام  رتش  نآرق  هتفگ  قباطم  هک  ربمغیپ  حـلاص  هزجعم  الثم  درواـیب .  ار  نآ  لـثم  يرگید  رـشب  هک  دورن 

كدوک 6 رگا  تخاس  نشور  یلاثم  نمـض  ناوتیم  ار  بلطم  نیا  دادیم .  ریـش  رادقم  نامه  هب  رگید  زور  دروخیم و  ار  دور  بآ  زور  کی 
اما تسا  هداعلا  قوف  غوبن  عون  کی  نیا  دنک  تبحص  ینیشنلد  ناور و  سیلـس و  تارابع  اب  رهام  هدیزرو و  نارنخـس  کی  دننام  هلاس  ای 8 

نیمه هب  دیوگب  نخس  تراهم  ییابیز و  نیمه  هب  هک  دوش  ادیپ  يرگید  كدوک  تسنکمم  هچ  تسین  نوریب  رـشب  عون  ییاناوت  دودح و  زا 
ینا دیوگیم :  مدرمب  هدمآ  ایندب  هزات  هک  میرم  نب  یـسیع  هدوب  رهوش  نودب  هک  یمیرم  زا  یلو  تشاذـگ .  هزجعم  ار  نآ  مان  ناوتیمن  لیلد 

 ( ع  ) قداص ترـضح  زا  یـسلجم  موحرم  تسا .  جراخ  يرـشب  ره  هوق  زا  هچ  دنیوگیم  هزجعم  ار  نیا  ایبن .  ینلعج  باتکلا و  یناتا  هللادبع 
شرف ییامرخ  تخرد  ریز  رد  ترضح  يارب  دنتفریم  هرمع  هب  ریبز  دالوا  زا  یـصخش  اب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  هک  هدرک  تیاور 

 . میدروخیم تشادـیم  بطر  تخردـنیا  رگا  تفگ  يریبز  دوب  کـشخ  ناـتخرد  نآ  رگید و  تخرد  ریز  رد  يریبز  نآ  يارب  دـنتخادنا و 
تعاسنامه رد  دیمهفن  صخش  نآ  هک  ینابزب  دناوخ  ییاعد  درک و  نامـسآب  تسد  ترـضح  یلب  تفگ  يراد  بطر  لیم  دومرف  ترـضح 

دنزرف ياعد  تسین  رحـس  دومرف  ترـضح  تسا  رحـس  نیا  هللاو  تفگ  دوب  ناشیا  هارمه  هک  يرادرتش  تشادرب  راب  دـش و  زبس  تخرد  نآ 
هک هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا  لاثم  باب  زا  هدوب  اراد  مه  ار  ناربمغیپ  تازجعم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دش .  باجتـسم  هک  تسا  ربمغیپ 

لخاد مالـسلاامهیلع  نینـسح  هاگان  هک  دوب  هتـسشن  ترـضحنآ  تمدخ  دمآ و  ص )   ) لوسر تمدخ  یبلک  هیحد  تروصب  لیئربج  يزور 
یبیس درک  دنلب  نامـسآ  يوسب  یتسد  لیئربج  دنتـساوخ  يا  هیده  وا  زا  دندمآ و  وا  دزن  هب  تسد  یبلک  هیحد  دندرکیم  نامگ  نوچ  دندش 
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دندرب ص )   ) لوسر ترـضح  دزن  دـندرگ و  داـش  دـندید  ار  اـه  هوـیم  نآ  نوـچ  داد  ناـشیا  هب  دروآ و  دورف  ناـشیا  يارب  يراـنا  یهب و  و 
سپ تسا  رتهب  دیربب  ردپ  دزنب  لوا  رگا  یلو  دیربب  دوخ  ردام  ردپ و  دزنب  هک  دومرف  درک و  در  ناشیاب  دیئوب و  تفرگ و  ناشیا  زا  ترضح 

هچ ره  دـندرکیم و  لوانت  اه  هویم  نآ  زا  یگمه  دـندرب و  ردام  ردـپ و  دزن  ار  اه  هویم  نیا  دـندروآ و  لـمعب  دوب  هدومرف  ترـضحنآ  هچنآ 
دوب تیب  لها  دزن  اهنآ  زاب  تفر و  ایند  زا  ص )   ) ادخ لوسر  هک  یتقو  ات  دوب  دوخ  لاحب  اه  هویم  نآ  دشیمن و  مک  نآ  زا  يزیچ  دندروخیم 
نینم ؤملاریما  ترضح  نوچ  دش و  فرطرب  رانا  سپ  دومرف  تلحر  مالـسلاااهیلع  همطاف  ترـضح  هکنآ  ات  دیـسرن  مه  هب  اهنآ  رد  يرییغت  و 

 ( ع  ) نیدـباعلا نیز  ماما  ترـضح  هکنآ  ات  تشاد  ع )   ) نسح ترـضح  ار  بیـس  نآ  دـنام  بیـس  تفر و  نیب  زا  هب  نآ  دـش و  دیهـش  (ع ) 
بلاغ وا  رب  یگنـشت  هک  هاگ  ره  تشاد و  تسد  رد  ار  بیـس  نآ  دوب  افج  روج و  لها  روصحم  البرک  يارحـص  رد  مردـپ  هک  یتقو  دومرف 

تـشادرب دوخ  تایح  زا  تسد  دش و  بلاغ  ترـضحنآ  رب  دایز  یگنـشت  نوچ  تفایم  فیفخت  ترـضح  نآ  یگنـشت  ات  دیئوبیم  ارنآ  دشیم 
دقرم ترایزب  هاگ  ره  نم  هک  دومرف  ترضحنآ  سپ  دنتفاین  دندرک  بلط  ار  بیس  نآ  دنچ  ره  دش  دیهش  نوچ  درب  ورف  بیس  نآ  رب  نادند 

ار بیس  نآ  يوب  دورب  رهطم  دقرم  نآ  ترایزب  رحس  تقو  رد  ام  صلخم  نایعیش  زا  هاگ  ره  مونشیم و  ار  بیس  نآ  يوب  موریم  مردپ  رهطم 
باحصا و و  ع )   ) نیسح رب  شطع  یگنشت و  اروشاع  بش  نوچ  هاچ  رفح  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هزجعم  دونشیم .  رونم  حیرـض  نآ  زا 

نیمز يردق  هاگنآ  تشادرب  ماگ  هلبق  فرطب  مدق  هدزون  نانز  همیخ  نوریب  زا  تفرگرب و  يربت  ترـضحنآ  دـش  دایز  ترـضحنآ  تیب  لها 
همـشچ نآ  سپ  دـندرک  بآ  زا  رپ  ار  اهکـشم  دندنیـشون و  ترـضحنآ  باحـصا  دیـشوجب و  اراوگ  لالز و  یبآ  هاگان  درک  رفح  ربت  اـب  ار 

یبآ دیاش  دننک  رفح  یهاچ  هک  دومرف  باحـصاب  ترـضح  مهن  زور  هکیتروص  رد  دنامن  یقاب  نآ  زا  يرثا  دـش و  کشخ  درک و  شکورف 
يارب هزجعم  نتـشاد  تیدحا و  هاگردب  برق  زا  یتاماقم  تامارک و  دش  مولعم  اجنیا  ات  دنتفاین .  یبآ  دندرک  شواک  هچ  ره  یلو  دوش  ادـیپ 

 . تسا هدوب  مه  ع )   ) نیسح ماما  يارب  هدوب و  ءایبنا  همه 

اطخ زا  تینوصم  مود : 

هنوگ ره  زا  هکلب  دنـشاب  هتـشاد  تینوصم  ناهانگ  زا  دـیاب  اهنت  هن  ناربمایپ  تسا  اطخ  زا  تینوصم  هدوب  ءاـیبنا  همه  يارب  هک  يزیچ  نیمود 
بلـس مدرم  اهنآ  تامیلعت  اه و  هتفگ  زا  دشابن  ءایبنا  يارب  ماقم  نیا  رگا  هچ  دنـشاب  نوصم  دـیاب  زین  بلاطم  صیخـشت  رد  یهابتـشا  اطخ و 
نتشک زا  ع )   ) نیـسح ماما  هک  دیآیم  شیپ  یلا  ؤس  اجنیا  رد  تسا .  هدوب  ناماما  ریاس  و  ع )   ) نیـسح يارب  مه  ماقم  نیا  دننکیم و  نانیمطا 

هکرابم و هیآ  اب  تشاد  ربخ  رگا  درک و  تکرح  البرک  فرطب  هنیدـم  هکم و  زا  عالطا  نودـب  ای  تشاد و  يربخ  شتیب  لها  يریـسا  دوخ و 
تشاد و دوخ  تداهـش  زا  ربخ  الماک  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  تسنیا  لاوس  نیا  باوج  درادن .  شزاس  ۀـکلهتلا  یلا  مکیدـیاب  اوقلت  ال 

لوسر يزور  هک  دـنک  یم  تیاور  یلاـمارد  قودـص  هلمج  زا  دوب  هداد  وا  هب  ار  تداهـش  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  مه  ارارک 
دمآ و مالسلا  هیلع  نیسح  هاگان  دیوگ :  یم  هملـس  ما  دیآ ،  نم  دزن  راذگهار  سکچیه  هملـس ،  ما  يا  دندومرف  هملـس  ما  هناخ  رد  یمارگ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هنیـس  رب  هک  مدـید  متفر  وا  لابند  هب  نم  دورن  ادـخ  لوسر  دزن  هک  مریگب ،  ار  وا  يولج  هک  متـسناوتن  نم 
وت دنزرف  نیا  هک  دهدیم  ربخ  ارم  تسا و  لیئربج  هک  نیا  زا  هلمس  ما  يا  دومرف :  دراد  تسد  رد  يزیچ  دیرگ و  یم  ترضح  نآ  هتـسشن و 

هتشک نیسح  دش  نوخ  كاخنیا  تقو  ره  رادب و  دوخ  اب  ار  كاخ  نیا  دوش  یم  هتشک  نآ  يور  رب  هک  تسیکاخ  نیا  دش و  دهاوخ  هتـشک 
دنادرگب يو  زا  ار  الب  نیا  دـهد و  تاجن  هکلهم  نیزا  ار  وا  اـت  ناوخب  ار  ادـخ  هللا  لوسر  اـی  مرک  ضرع  نم  دـیوگ  یم  هملـس  ما  هتـشگ ، 

هک دوـب  دـهاوخ  يا  هجرد  وا  يارب  تداهـش  نیا  لـباقم  رد  هک  داتـسرف  یحو  نم  هـب  ادـخ  نـکل  مدـناوخ  وا  تاـجن  يارب  ار  ادـخ  دوـمرف 
نم دزن  ناـنآ  تعافـش  دـننکیم و  تعافـش  نارگید  يارب  هک  تسا  ینایعیـش  ار  وا  دنـسر و  یمن  هجرد  نآ  هـب  نـم  نیقوـلخم  زا  کـیچیه 

مسق ادخب  دشاب و  نیسح  نایعیش  ناتـسود و  زا  هک  یـسک  اشوخ  تسا  وا  نادنزرف  زا  ص )   ) دمحم لآ  مئاق  يدهم  دش و  دهاوخ  هتفریذپ 
دـنداد و هملـس  ما  هب  ـالبرک  كاـخ  زا  یتـشم  ص )   ) ربـمغیپ كراـبم  دوـجو  هک  تسا  رگید  ربـخ  رد  دنناراگتـسر .  تماـیق  رد  ناـنآ  هک 
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زاب ار  هشیش  نآ  رس  هک  يزور  نم  دیوگیم  مه  هملس  ما  دنا .  هتشک  ار  منیـسح  هک  نادب  دش  نوخ  كاخ  نیا  يدید  تقو  ره  هک  دندومرف 
ار قارع  هب  رفـس  دصق  ع )   ) نیـسح ماما  ترـضح  نوچ  هک  تسیرگید  ربخ  رد  زین  تسا .  هتـشک  یفاص  نوخ  كاخ  نآ  هک  مدـید  مدرک 

دومرف هک  مدینـش  ص )   ) ادخ لوسر  زا  نم  هچ  دیئامرف  رظنفرـص  رفـس  نیزا  امـش  درک  ضرع  دیـسر  ترـضحنآ  تمدخ  هملـس  ما  هدومن 
نم هک  مسق  ادخب  دومرف  ترـضح  دـشابیم  نم  دزن  العف  هک  منک  هشیـش  رد  هک  داد  یکاخ  نمب  دوشیم و  هتـشک  قارع  رد  نیـسح  مدـنزرف 
ياج ات  مهدـب  ناشن  وتب  ار  مدوخ  ربق  نم  یهاوخیم  رگا  دنـشکیم و  ارم  مشاب  اـجک  ره  هیما  ینب  ینعی  مورن  قارع  هب  هچ  رگا  موشیم  هتـشک 

وا مشچ  شیپ  زا  ار  باجح  یلاعتقح  اـت  دومن  خـسم  ار  هملـس  ما  يور  كراـبم  تسد  اـب  سپ  ینک  رادـید  ار  مباحـصا  مدوخ و  هاـگباوخ 
هملس ما  هب  تشادرب و  ار  كاخنآ  زا  يردق  ع )   ) نیسح هاگنآ  دومن  هظحالم  ار  شباحـصا  ترـضح و  هاگلتق  البرک  كاخ  دومن  فرطرب 

رد دیوگیم  هملـس  ما  ما ،  هدش  هتـشک  نم  هک  نادب  تشگ  يا  هزات  نوخ  كاخنیا  هک  يدـید  هاگ  ره  دومرف  دزیرب و  يا  هشیـش  رد  هک  داد 
نوخ ود  ره  مدـید  مدرک  رظن  مدوب  هدرک  هشیـش  رد  دوب و  هداد  نمب  ادـخ  لوسر  هک  یکاخ  نآ  هشیـش و  نآ  كاخ  رد  اروشاع  رهظ  دـعب 

نآ ریز  رد  هکنآ  رگم  دندادن  تکرح  دوخ  ياج  زا  ار  یگنـس  چیه  زورنآ  رد  هدش و  هتـشک  نیـسح  هک  متـسناد  مدز و  هحیـص  هدـش  هزات 
ترضحنآ دوخ  هکلب  هتشاد  ربخ  دوخ  تداهـش  زا  ص )   ) ربمغیپ شیامرف  هب  انب  ع )   ) نیـسح هک  دش  مولعم  اجنیا  ات  دش  هدید  یفاص  نوخ 

رختـسا ضرـالا ال  ماوه  نم  ۀـماه  رجح  یف  تنک  ول  یخا  اـی  هللا  و  دومرف :  هیفنح  دـمحم  شرداربب  هفوک  رفـس  يارب  نوریب  نتفر  عقوم  رد 
دـندروآیم و نوریب  نآ  زا  ارم  هنیآ  ره  ناـهنپ  نیمز  ياـهخاروس  زا  یخاروس  رد  هاـگ  ره  ادـخب  مسق  ردارب  يا  ینعی  یننولتقی .  هنم  ینوـج 
 ( ع  ) نیسح ماما  نیاربانب  دشاب .  نیمز  زا  ياج  ره  ول  دوشیم و  هتـشک  هیما  ینب  تسدب  املـسم  هک  دنادیم  ع )   ) نیـسح ماما  سپ  دنتـشکیم 
زا دادیم و  ربخ  لتق  زا  ارارک  دومن  تکرح  البرک  يارب  هنیدم  زا  هک  يرفـس  رد  درک و  تکرح  قارع  هب  ارچ  دوشیم  هتـشک  هک  دـنادیم  هک 

يور هچ  هکلهتلا  یلا  مکیدیاب  اوقلت  و ال  دـیامرفیم :  هک  تسنآرق  هیآ  حیرـص  فلاخم  ترـضح  لمع  نیا  دومرفیم و  دای  ییحی  ترـضح 
ررـض و رد  صخـش  نیقی  رب  دـسر  هچ  تسین  زیاـج  دـشاب  نآ  رد  ررـض  لاـمتحا  هکلب  ررـض  هکیرما  هب  مادـقا  دـنا  هدومرف  اـهقف ،  هیآ  نیا 
زا هکنیا  هب  تسا  هراشا  مکیدـیاب  ریبعت ،  تیببـس و  يارب  مکیدـیاب  ءاب  فوذـحم و  نآ  لوعفم  نتخادـنا و  ینعمب  ءاقلا  باوج :  تکاله . 
هب مادقا  هکلهت  هب  ءاقلا  زا  دارم  تسا و  يورخا  يویند و  تکاله  زا  معا  هکلهت  زا  دارم  دیزادنین و  هکلهم  هب  ار  دوخ  ناتدوخ  رایتخا  يور 
هک دـهد  ماجنا  یلمع  ضیرم  رگا  الثم  ددرگ  یمدآ  تکاله  ثعاب  هک  تسا  یلمع  كرت  اـی  ناـسنا  تکـاله  بجوم  هک  تسا  یلمع  ره 

دنکن هجلاعم  هکنیا  ای  تسا و  رـضم  وا  ضرم  يارب  هک  ییاهیکاروخ  ندروخ  ندرکن و  زیهرپ  دننام  ددرگ  وا  توم  ای  ضرم  یتدایز  ثعاب 
داهج و هب  مادـقا  رگا  داهج  ماـقم  رد  و  دـشابیم .  هکلهت  رد  ءاـقلا  ود  ره  ددرگ  تکـاله  بجوم  ببـس  نیا  هب  دـیامنن و  لامعتـسا  وراد  و 
تکاس و دـیاب  هکیدراوم  اسب  تسا و  هکلهت  هب  ءاقلا  دـنتفیب  تکـاله  هب  مدرم  دوش و  طلـسم  نمـشد  اـت  دـنکن  داـهج  هار  رد  لاـم  فرص 

ياهقافنا دروم  رد  نینچمه  تسا و  هکلهتب  ءاقلا  ددرگ  تکاله  ثعاب  دـنک و  مادـقا  رگا  دومنن  داهج  هب  مادـقا  دومن و  هیقت  دوب و  تماص 
لام مامت  ای  ددرگ و  نانآ  نایغط  ءارقف و  یناگدـنز  ندـمآ  گنت  هب  هجنکـش و  ثعاب  دزادرپن و  ار  هبجاو  قوقح  دزر و  لجن و  رگا  یلاـم 

هفیرـش هیآ  رد  هچنانچ  تسا  هکلهت  هب  ءاقلا  اهنیا  همه  دـشاب  هتـشادن  ار  شا  هقفنلا  بحاود  دوخ  هقفن  رب  تردـق  هک  دـنک  فرـص  ار  دوخ 
راـثیا نیا  هک  دوشن  مهوت  و  ( 3 ارـسا -   . ) اروسحم امولم  دعقتف  طبـسلا  لک  اهطـسبت  کقنع و ال  یلا  ۀلولعم  كدی  لعجت  و ال  دـیامرفیم : 

اجب اهنآ  هچنآ  هک  دوش  هتـسناد  دـیاب  تماما  يربمغیپ و  ثحب  عوضوم  رد  دـنزن  همطل  تابجاوب  هکیدـحب  تسا  لام  لذـب  راثیا  هکلب  تسا 
ص  ) ادخ لوسر  لمع  میمهفن  ای  میمهفب  ارنآ  تلع  هچ  تسین  ام  رب  داریا  ياج  تسا و  یهلا  روتـسد  قباطم  دنیوگیم  مدرم  هب  دـندروآیم و 

لوسر تلع  هچ  هب  میئوگب  هک  تسین  ام  رب  سپ  تسا  ینعم  نیا  رب  یگرزب  دـهاش  نیعمجا  مهیلع  هلا  تاولـص  يدـه  همئا  هیبیدـح و  رد  ( 
ارچ دومنیم و  راتفر  تملاسم  اب  دوخ  نامز  روج  ءافلخ  اب  لاـس   25 ع )   ) نینم ؤملاریما  ترضح  دومن و  حلص  نیکرـشم  اب  هیبیدح  رد  ادخ 

 ( ع  ) ادهشلادیس ترضح  ارچ  دندرکیم و  راتفر  هیقت  اب  دوخ  نامز  روج  ءافلخ  اب  زین  همئا  ریاس  دومن و  حلص  هیواعم  اب  نسح  ماما  ترـضح 
وحم ماقم  رد  نوچ  دیزی  دوشیم  مولعم  خیرات  تاحفـص  يالبال  زا  شباوج  هک  تسا  یبلاطم  اهنیا  دمآ  البرک  هب  هنیدم  زا  تداهـشب  ملع  اب 
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دنیـشنب تکاـس  هچ  دـنک و  مادـقا  هچ  دـناسرب  لـتقب  ار  ءادهـشلادیس  تساوخیم  ریدـقت  ره  هب  دوـب و  نآ  رهاوـظ  یتـح  مالـسا  نید  ندرک 
اب گرم  ترـضحنآ  تخاس و  دوبان  لحمـضم و  ار  هیما  ینب  تفالخ  ساسا  هک  دوب  مایق  ناـمه  تشادـن و  ماـیق  زج  يا  هراـچ  ترـضحنآ 
 . تسدارفا مومع  هعماجب و  شتـشگرب  عفن  نیا  اریز  دنیوگیمن  هکلهت  رد  ءاقلا  ار  یلمع  نینچ  سپ  داد .  حـیجرت  تلذ  اب  لتق  رب  ار  تفارش 

لها زا  هک  يا  هماـن  رازه  هدزاود  لـباقم  رد  ع )   ) ءادهـشلادیس ترـضح  هک  تسنیا  میئوگب  میناوتیم  عوـضوم  نیا  رد  هک  يرگید  باوـج 
يارب ام  ایادـخ  دـنتفگیم  تفریمن  اهنآ  فرطب  رگا  میهاوخیم  ماما  هک  دـندومن  هفوک  هب  توعد  ار  ترـضحنآ  هدیـسر و  ترـضحنآب  قارع 

دح زا  ناـیفوک  ياـه  هماـن  نوچ  درکن .  تباـجا  ار  اـم  توعد  وا  یلو  میدومن  توعد  ربمغیپ  رـسپ  زا  میتـساوخ و  ماـما  ناـمدوخ  تیادـه 
مسب دنتشاگن .  اهنآ  باوج  رد  نومضم  نیاب  يا  همان  ترضحنآ  مرجال  دش  عمج  ءادهـشلادیس  ترـضح  دزن  همان  رازه  هدزاود  تشذگ و 
رخآ دیعس  یناه و  هک  یتسردب  دعب  اما  نایفوک  نانم  ؤم  ناناملسم و  هورگ  يوس  هب  یلع  نب  نیـسح  زا  تسیا  همان  نیا  میحرلا  نمحرلا  هللا 
نمب اهامش  زا  رامشیب  ياه  همان  رایسب و  نالوسر  هکنآ  زا  دعب  دندیناسر  امب  ار  امش  ياه  همان  دیسر و  هک  امش  ناگداتسرف  زا  دندوب  یسک 

ار ام  یلاعت  قح  هک  ایب  ام  دزن  يدوزب  میرادـن و  یماما  ام  هک  دوب  نیا  اهنآ  عیمج  لصاح  متفای و  عالطا  اهنا  همه  نیماضم  رب  دوب و  هدیـسر 
يارب وا  رگا  سپ  مداتسرف  امش  يوسب  ار  لیقع  نب  ملسم  دوخ  تیبلها  هقثو  معرسپ  کنیا  دنادرگ  عمتجم  تیاده  قح و  هارب  امـش  تکربب 

تکرح امش  يوسب  يدوزب  نم  انامه  دنتسه  لوقلا  عمتجم  دیدوب  هتشون  اه  همان  رد  هچنآ  رب  امش  فارشا  نایاناد و  القع و  هک  دسیونب  نم 
نب نیصح  زا  نازحالاریشم  رد  امن  نبا  دومن .  هفوک  هب  توعد  ار  ترضح  تشون و  ار  لصفم  همان  نآ  ملـسم  دعب  و  همان .  رخآ  ات  منکیم . 

هک یسک  اب  دندرک و  تعیب  امش  اب  هفوک  لها  زا  رفن  رازه  لهچ  دنتشون  ع )   ) نیسح ماما  ترـضحب  هفوک  لها  هک  دنکیم  لقن  نمحرلادبع 
دنک و تجح  مامتا  دهاوخیم  رفس  نیا  رد  ع )   ) نیسح سپ  دننک .  حلص  دینک  حلـص  امـش  هک  یـسک  اب  و  دننک ،  گنج  دینک  گنج  امش 
هک بلطمنیا  رب  لیلد  ترخآ .  هن  تسا  تسایر  رانید و  امـش  رظن  دیوش و  تیاده  دیهاوخمین  دیئوگیم و  غورد  امـش  هک  دـنامهفب  اهنآ  هب 

هکنآ زا  سپ  دمآ و  البرک  هب  هفوک  زا  دوخ  هاپس  اب  مه  دعـس  رمع  دش  البرک  دراو  ع )   ) نیـسح ماما  نوچ  هک  تسنیا  دنتفگیم  غورد  اهنآ 
تلع و هچ  هب  امـش  هک  یـسرپیم  وا  زا  يوریم و  نیـسح  دزن  تفگ  واـب  تساوخ و  هفوک  ناـگرزب  زا  هک  ار  سیق  نب  ةورع  دومن  یتحارتسا 

همان هک  متسه  یصاخشا  زا  دوخ  نم  هچ  امن  لوحم  يرگیدب  رادب و  فاعم  راک  نیزا  ریما  يا  تفگ  هورع  دیا  هدمآ  نیمزرس  نیاب  يدصق 
تفگیم ار  سیق  نب  ةورع  رذع  نامه  دربب  ترضحنآ  دزن  ار  ماغیپ  نیا  هک  تفگیم  دعـس  رمع  ار  هک  ره  مرجال  متـشون  ترـضحنآب  توعد 
ترـضح دعـس  رمع  ماغیپ  ندـناسر  زا  سپ  دـمآ  ترـضحنآ  دزن  وا  داد و  یلظنحلا  سیق  نب  رق  هب  ار  تیرومءام  نیا  دعـس  رمع  هرخالاب  ات 

اجنیا زا  نم  دنا  هتشگرب  دوخ  توعد  زا  هچنانچ  رگا  مدرک  تباجا  ارناشیا  توعد  مه  نم  دندومن و  توعد  نم  زا  امـش  رهـش  مدرم  دومرف 
یتنطلس تسایر و  دصق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دوشیم  مولعم  انمض  و  مرادن .  ار  هفوک  نتفر  دصق  موریم و  مدوخ  رهش  نطو و  فرطب 

هدوب شدج  نید  ءایحا  رفس  نیزا  ترضح  دصق  طقف  تسا  طلغ  نتشاد  تسایر  دصق  رگید  دوشیم  هتشک  دنادیم  هک  یـسک  اریز  دنتـشادن 
دنتـشادن و نید  هیما  ینب  هکنیا  رب  لیلد  و  ددرگ .  نک  هشیر  دندوب  مالـسا  نید  فلاخم  هک  هیما  ینب  تفالخ  تموکح و  دنامب و  یقاب  هک 

مدرم میدراذـگ و  ار  نتفخ  زامن  هنیدـم  دجـسم  رد  یبش  هک  دـنکیم  لقن  سابع  نبا  هک  تسنیا  دوب  مالـسا  نید  ندرب  نیب  زا  اهنآ  دوصقم 
هیواعمب نایفـسوبا  هک  مدینـش  مدوب  هتـسشن  ینوتـس  بقع  رد  نم  دنامن و  دجـسم  رد  یـسک  نایفـسوبا  هیواعم و  زا  ریغب  دندش و  هدـنکارپ 

تفرگ و تسدب  ار  یغارچ  هیواعم  دیدیمن  ار  يزیچ  دوب  هدـش  روک  تقونآ  رد  نایفـسوبا  هن  ای  تسا  هدـنام  یـسک  دجـسم  رد  نیبب  تفگ 
نید دیاب  وت  هک  تدادجا  ءابآ و  نیدـب  منکیم  تیـصو  ارت  مرـسپ  يا  تفگ  نایفـسوبا  هاگنآ  دـیدن  ارم  دومن و  صحفت  ار  دجـسم  فارطا 

هطساوب دشابیم و  ام  یناشیرپ  رقف و  ثعاب  نید  نیا  هچ  ینک  زیهرپ  دنکیم  يربمغیپ  ياعدا  هک  دمحم  نیا  زا  یهدن و  تسد  زا  ار  تناردپ 
ارت هک  راهنز  تفرگ  ار  اهنآ  تراغ  لتق و  يدزد و  يولج  مالسا  اریز  میدیسر  یشیورد  هب  یگرزب  زا  دش و  مک  ام  بابسا  لام و  نید  نیا 

هیواعم دـش  مامت  شفرح  نوچ  درادـن  يرابتعا  هک  تسا  ییاـهفرح  اـهنیا  هک  هتفگ  تشهب  منهج و  هب  عجار  دـمحم  هچنآ  زا  دـشاب  یـسرت 
يریصقت درک و  مهاوخ  نم  درک  یتسناوتن  وت  هک  ار  هچنآ  كاردت  هکنادب  تسا و  نیمه  هدیقع  يءار و  زین  ارم  هک  شاب  عمجرطاخ  تفگ 
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تسین راختفا  دنکیم  ادیپ  تینوصم  اطخ و  فارحنا و  هانگ و  عون  ره  ربارب  رد  هک  تمصع  ماقم  هک  دنک  لاکشا  یسک  رگا  دومن .  مهاوخن 
يارب ندرکن  هابتـشا  اطخ و  هانگ و  كرت  نیاربانب  درک  دـهاوخ  ادـیپ  ار  یلاح  نینچ  دـهدب  ار  زومرم  يورین  نیا  هک  سک  ره  هب  ادـخ  اریز 

اهنآ يارب  مه  یباوث  دزم و  لیلد  نیمه  هب  دـنا و  هدـش  همیب  هانگ  ربارب  رد  ادـخ  هدارا  هب  اهنآ  هچ  دوب  دـهاوخن  یتلیـضف  ناماما  ناربمغیپ و 
يزیچ الثم  اطخ  هانگ و  زا  ناماما  ناربمغیپ و  تینوصم  هک  دنا  هتـشادنپ  دـنراد  يداریا  نینچ  هکیناسک  دوش .  هداد  اهنآ  هب  هک  تسین  مزال 

تینوصم دنهاوخن  هچ  دـنهاوخب و  هچ  صوصخم  ياهنـسکاو  قیرزت  اب  هک  تسنآ  دـننام  ابو و  هبـصح و  ایرالام و  ربارب  رد  تینوصم  هیبش 
بلطم هکیلاح  رد  دنا  هتشادنپ  يرایتخاریغ  يداراریغ و  تینوصم  عونکی  ار  تمـصع  ماقم  اهنآ  هک  تساجنیمه  هابتـشا  هتکن  دننکیم .  ادیپ 

ملع نامیا و  لقع و  نآ  همـشچرس  هک  تسا  يرایتخا  يدارا و  ـالماک  تلاـح  کـی  ناـماما  ناربمیپ و  تمـصع  هچ  تسنآ  سکعب  ـالماک 
هاگشیامزآ رد  تسا و  لاهسا  ابو و  ياهبورکیم  زا  ولمم  هک  ار  یبآ  تسین  رـضاح  زگره  علطم  الماک  قذاح و  بیبط  کی  الثم  تساهنآ . 

یناسآ یگداسب و  اج  همه  زا  ربخیب  داوسیب و  یتاـهد  کـی  هکیلاـح  رد  دـماشایب  هدـید  مشچ  اـب  ارنآ  ياـهبورکیم  پوکـسورکیم  هلیـسوب 
ینعی دروخب  دنناوتیمن  هک  تسا  یتاذ  لاحم  بیبط  نآ  يارب  بآ  ندیـشون  ایآ  سپ  دوش .  ضیرم  دشونب و  بآ  نآ  زا  ارارک  تسا  نکمم 

زا دوشیم  لاهـسا  ابو و  ضرم  هب  رجنم  تسا و  بورکیم  ياراد  بآ  نیا  دنادیم  هک  شلمع  هطـساوب  ای  درادـن و  الـصا  راک  نیا  رب  تردـق 
هک تسا  یمکحم  دـس  ضرم  بورکیم و  هب  وا  نیقی  ملع و  اریز  تسا  حیحـص  مود  خـساپ  هـک  تسیهیدـب  دـنکیم  رظنفرـص  نآ  ندروـخ 

دنتـشاد و هاـنگ  میخو  بقاوع  هب  ناـمیا  ملع و  نوچ  ناـماما  ناربمغیپ و  دـنکیم .  لـمحت  ار  یگنـشت  دریگیم و  ار  بآ  نآ  ندروخ  يولج 
ار ادخ  دندرکیم و  كرت  ارنآ  اذل  دوب  دهاوخ  یهلا  باذع  هانگ  هب  باکترا  ماجنارـس  هک  دنتـشاد  نیقی  دـندناوخیم  ار  یهلا  باذـع  تایآ 
رد ع )   ) یلع نانم  ؤمریما  دندرکیمن .  هدافتـسا  دوخ  تردق  زا  زگره  هانگ  باکترا  رب  تردقاب  سپ  دنتـسنادیم  رظان  رـضاح و  اج  همه  رد 
زغم صلاخ و  لسع  زا  مهاوخب  رگا  نم  دـیامرفیم :  دـسیونیم  هرـصب  رد  دوخ  رادـنامرف  فینح  نب  ناـمثع  يارب  هک  یحورـشم  هماـن  نمض 

دوش و هریچ  نم  رب  سفن  ياوه  هک  تاـهیه  اـما  تسه  نم  يارب  ناـکم  نیا  مناوـتیم  منک  هیهت  دوـخ  يارب  ساـبل  مشیربا  زا  اذـغ و  مدـنگ 
هغالبلا جهن  دنشاب .  یناگنسرگ  مروشک  رانک  هشوگ و  رد  یلو  مزادرپب  ذیذل  ياهاذغ  ندروخب 

یندل ملع  موس : 

لیـصحت داتـسا و  نودب  هک  هدوب  اهنآ  ملع  عوضوم  تخانـش  یبالق  یغورد و  نایعدـم  زا  ار  یعقاو  ناربمایپ  ناوتیم  نآ  اب  هک  يرگید  هار 
اهنآ هب  تما  هک  هیعرـش  لئاسم  هیهلا و  فیلاـکت  مولع و  همه  دـشاب و  دوخ  تما  همه  زا  ملعا  لـضفا و  دـیاب  ربمغیپ  هک  اریز  دـندوب  ملاـع 

باتک ای  لیئربج و  ای  یهلا و  یحو  زا  دیاب  ار  بلاطم  طقف  دشاب  هتخومآ  یـسک  زا  ای  دشاب و  هتـشاد  یملعم  هکنآ  نودـب  دـنادب  دـنجاتحم 
مولع زا  يریگددم  نودب  ییاهنت و  هب  مدآ  ینب  لوقع  اریز  دنتشاد  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  ام  همئا  ار  ملع  نیا  و  دشاب .  هتفرگ  ینامسآ 
معنم رکـش  بوخ و  ناسحا  دب و  ملظ  هک  دمهفیم  تسا و  تایلک  كردم  اهنت  لقع  هچ  دشخب  یمن  يا  هدیاف  دراد و  یندـل  ملع  هک  ءایبنا 
هدوبن لقع  ییزج  تاعوضوم  نیا  كردـم  تسا ؟  زرط  هچ  هب  معنم  زا  رکـشت  تسا و  عون  هچ  ناسحا  تسا و  زیچ  هچ  ملظ  اـما  تسمزـال 

رد تسا .  غارچ  هلزنمب  ملع  مشچ و  هلزنم  هب  لقع  دـنا  هتفگ  هیبشت  ماقم  رد  هک  تسا  یهلا  یحو  حیحـص  ملع  ءاـشنم  دـشابیم و  ملع  هکلب 
زا دریگ  تسد  رب  مه  غارچ  اـضرف  دـشابن  مشچ  رگا  غارچ ،  مه  تسا و  مـشچب  جاـتحم  مـه  دورب  هار  دـهاوخب  ناـسنا  رگا  کـیرات  بـش 

تسا و ینیعم  دودحم و  هلـصاف  يارب  ییانیب  هوق  اریز  دهدیمن  زیمت  ار  هار  زین  دـشابن  غارچ  دـشاب و  مشچ  رگا  تسا و  زجاع  هار  صیخـشت 
دنراذگیم هار  نتخانش  يارب  اه  هداج  رد  هک  تسا  یمئالع  دننام  ملع  مشچ و  دننام  لقع  رگید  هیبشت  هب  تسین  هتخاس  نآ  زا  غارچ  تردق 

زجاع دصقمب  هدنناسر  حیحص و  ربعم  صیخشت  زا  مشچ  یـسر  یهار  ود  رـس  رب  رگا  اما  دنیبب  ار  هار  دناوتیم  مشچ  هچ  رگا  نشور  زور  رد 
ناربمغیپ هلیلج  هلـسلس  انامه  بوصنم  مئالع  ای  غارچ  نآ  دـشابیم .  ییامنهار  قیرط  رد  بوصنم  مئالع  ای  امنهار  لیلد و  هب  جاتحم  هدوب و 

هب ار  مالسلا  هیلع  یلع  دیشروخ و  حابصم و  هدنزورف و  غارچ  ینعی  رینم  جارـس  هب  ار  ص )   ) مرکا ربمغیپ  میرک  نآرق  هک  دنتـسه  ناماما  و 
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هتـشذگ و روما  ثداوح و  ءزج  هکلب  هدوب  رتشیب  تاـجرد  هب  ناربمغیپ  زا  ناـماما  ملع  هدومرف و  هیبـشت  ناگراتـس  موجن و  هب  ار  همئا  هاـم و 
ینعم نیا  تابثا  يارب  ثیداحا  رابخا و  تسین  هدیـشوپ  ناشیا  رظن  زا  يا  هطقن  چیه  هدوب و  مجم  دوجوم و  ناشروضح  رد  هدنیآ  رـضاح و 

رد دیئامرف .  هجوت  ریز  ربخ  هب  هنومن  يارب  کنیا  دیدرگ و  دـهاوخ  نیقی  عطق و  ببـس  یفـصنم  هدـنناوخ  ره  يارب  هک  تسا  دایز  يردـقب 
زا مهاوخیم  مدرک  ضرع  ع )   ) قداص ترضحب  تفگ  هک  دنکیم  لقن  ریصب  یبا  زا  ۀعماجلا  رفجلا و  ۀفیحصلا و  رکذ  هیف  باب  یفاک  باتک 

رگید قاطا  دوخ و  قاطا  نایم  يا  هدرپ  ترضح  دونشب .  ار  منخس  یسک  متسین  لیام  اریز  تسه  یسک  هناخ  نیا  رد  ایآ  منک  شـسرپ  امش 
زا هک  تخومآ  ع )   ) یلع هب  ملع  زا  بابکی  ادخ  لوسر  دنیوگیم  امش  نایعیش  متفگ  سرپب  تفگ  دومرف و  یصحفت  دروآرب و  رس  دیشک و 

هدوشگ ملع  باـب  رازه  یباـب  ره  زا  هک  تخومآ  وا  هب  ملع  زا  باـب  رازه  ربـمغیپ  دـمحمابا  يا  دومرف  دـش  هدوشگ  باـب  رازه  نآ  باـب  ره 
تسا و هعماج  ام  دزن  دمحمابا  يا  تسنآ  زا  شیب  ام  شناد  اما  تسا  ملع  نیا  دومرف  ترضح  تسیرایسب  ملع  نیا  مسق  ادخب  متفگ  تشگ 

هتشون دوخ  تسدب  یلع  هدومن و  ءالما  ربمغیپ  هک  ص )   ) ادخ لوسر  عارذ  زا  عارذ  داتفه  لوطب  تسیباتک  تسیک ؟  هعماج  دنادیمن  یسک 
یهدیم هزاجا  دومرف  نمب  هاگنآ  دسرب  یسک  ندب  هب  هک  يا  هشدخ  هید  یتح  تسا  تبث  نآ  رد  رـشب  یملع  جئاوح  مارح و  لالح و  عیمج 

شیب ام  ملع  یلو  هدـش  نیعم  باتک  نآ  رد  مه  نیا  هید  دومرف  داهن و  نم  ندـب  رب  بضغ  هب  ار  دوخ  تسد  تسامـش  هب  قلعتم  مناج  متفگ 
ام ملع  زاـب  تسا و  ءاـملع  ءایـصوا و  ءاـیبنا و  عیمج  مدآ و  ملع  فرظ  دومرف  تسیچ ؟  رفج  مدرک  ضرع  تسا  رفج  اـم  دزن  رد  تسنیا  زا 

مـسق ادـخب  اما  امـش  نآرق  ربارب  هس  دومرف  تسیچ  همطاف  فحـصم  متفگ  تسا  مالـسلااهیلع  همطاـف  فحـصم  اـم  دزن  تساـهنیا  رب  هدزاـی 
راب دشابیم  تمایق  زور  ات  هدنیآ  هتـشذگ و  ملع  ام  دزن  هکلب  هدوبن  اهنیا  هب  رـصحنم  ام  ملع  دومرف  زاب  تسین .  نآ  رد  نآرق  نیا  زا  فرحکی 
ءزج دوب  تایلک  هب  ملع  هک  اهنآ  رب  هوالع  اـم  دومرف  تسا  زیچ  هچ  سپ  متفگ  تسین  نیمه  اـهنت  اـم  ملع  اـما  تسا  ملع  اـهنیا  دومرف  رگید 

 . میهاگآ فقاو و  ار  همه  دتفایم  قافتا  تمایق  زور  ات  هظحلب  هظحل  تعاسب و  تعاس  رگیدکی  بقاعت  جیردتب و  هک  عیاقو  ثداوح و  ءزج 
فصآ دزن  هچنآ  تسا و  فرح  هس  داتفه و  ادخ  مظعا  مان  دومرف  ترضحنآ  هک  دنکیم  لقن  ع )   ) يداه ماما  ترـضح  زا  یفاک  لوصا  رد 
نامیلـس دزن  هب  تشادرب  ار  سیقلب  تخت  دـش و  هتفاکـش  ابـس  تکلمم  ات  شیارب  نیمز  سپ  درک  ملکت  نآ  هب  هک  دوب  فرحکی  دوب  ایخ  رب 

فورحنآ زا  اـم  دزن  رد  دومرف  ترـضح  هاـگنآ  تفرگ  تروص  ندز  مهب  مشچ  کـی  زا  رتمک  رد  همهنیا  دـمآ و  مهب  نیمز  سپـس  دروآ ، 
نیا مامـضنا  زا  تساتمه .  یب  تاذ  نآ  یـصاصتخا  یبیغ  مولع  هلمج  زا  هک  تسادـخ  دزن  نآ  فرحکی  دراد و  دوجو  فرح  ود  داـتفه و 
نوچ دنا و  هدوب  مظعا  مسا  فورح  دجاو  هتشذگ  ءایبنا  زا  شیب  وا  موصعم  تیبلها  دمحم و  هک  میرگیم  هجیتن  نینچ  رگیدکیب  ثیدح  ود 

باسحنیاب راهطا  همئا  سپ  تسا  رتشیب  یتیالو  تافرصت  تازجعم و  مولع و  رب  رادتقا  دشاب  رتشیب  هچ  ره  كرابم  مان  نیا  فورح  رب  رادتقا 
شدوخ ندش  هتشک  زا  ع )   ) نیسح ماما  ایآ  دنیوگیم  یناسک  نآ  زیزع  هدنناوخ  دشابیم .  یتسه  نوئـش  رد  فلـس  ءایبنا  زا  رترداق  رتملاع و 

هچ ماما  ملع  هک  دنمهفب  ات  دننک  هعلاطم  هدیسر  عوضومنیرد  هک  يرگید  رابخا  تیاور و  نیا  تفر  ارچ  دوبن  ای  دوب  فقاو  البرک  ناتساد  و 
 : دـیامرفیم هک  ترایز  هلمج  نیا  زا  سپ  دـنا  هتـشاد  ربخ  تمایق  زور  ات  ار  ثداوح  عیاـقو و  هدوب و  رتشیب  ءاـیلوا  ءاـیبنا و  همه  زا  رادـقم و 
نب یسوم  زا  نویع  هیقف و  رد  قودص  دش .  مولعم  مالسلا  مهیلع  همئا  ریاس  نیـسح و  ماما  ماقم  زا  يرادقم  کماقم  مرکا  يذلا  هللا  لئـساف 

زا کی  ره  ات  دهد  ملعت  وا  هب  تیعماج  تغالب و  اب  یترایز  هک  هدرک  شهاوخ  ع )   ) یقنلا یلع  ماما  ترضح  زا  هدرک و  لقن  یعخن  هلادبع 
رد شعویش  رظن  زا  نآ  دنس  دندومرف و  میلعت  وا  هب  ار  هریبک  هعماج  ترایز  ترـضح  دیامن و  ترایز  هلیـسو  نآ  هب  دناوتب  دهاوخب  ار  همئا 
 . تسا هدراذـگن  یقاب  نآ  قوثو  تحـص و  رد  يدـیدرت  هنوگچیه  ياج  نآب  تموادـم  رب  هعیـش  ءاهقف  ناگرزب  هبطاـق  لـمع  ءاـملع و  نیب 

اهنا دـیامرفیم :  هریبک  هعماج  ترایز  هرابرد  یـسلجم  همالع  دـیوگ  ع )   ) يداه ترـضح  تاملک  لقن  نمـض  هیهبلاراونا  رد  یمق  ثدـحم 
ظفل رظن  زا  رتحیحـص و  ادنـس  اهترایز  مامت  زا  هعماج  ترایز  ینعی  انءاش  اهالعا  ینعم و  اـهغلبا  اـظفل و  اهحـصفا  دنـس و  تاراـیزلا  حـصا 
لقن دـناسریم  ار  اهنآ  ماقم  یگرزب  هک  نآ  تارابع  زا  یتمـسق  کنیا  تسا  رتیلاـع  هبتر  نءاـش و  رظن  زا  رتغیلب و  ینعم  هبنج  زا  رت و  حیـصف 
بیغ ملاع  فشک  يارب  یلزا  ملع  هب  ار  امش  ادخ  ینعی  هتردقب .  مکابتجا  هرـسل و  مکراتخا  هبیغب و  مکاضترا  هملعب و  مکافطـصا  مینکیم . 
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 : دیامرفیم رگید  زارف  رد  و  دینادرگ .  صوصخم  هلماک  تردق  ییاناوت و  هب  درک و  باختنا  شیوخ  یبیغ  رارـسا  ظفح  رب  دـیزگرب و  دوخ 
بورکلا و تارمغ  انع  جرف  لذـلا و  نم  هللا  انجرخا  مکب  مکئالب و  لیمج  یـصحا  مکاـنث و  نسح  فصا  فیک  یـسفن  یما و  متنا و  یباـب 
انایند و نم  دـسف  ناک  ام  حلـصا  اننید و  ملاعم  هللا  اـنملع  مکتـالاومب  یـسفن  یما  متنا و  یباـب  راـنلا  نم  تاـکلهلا و  فرج  افـش  نم  انذـقنا 

ۀعیفرلا تاجردلا  ۀبجاولا و  ةدوملا  مکل  ۀضرتفملا و  ۀعاطلا  لبقت  مکتالاومب  هقرفلا و  تفلتئا  ۀـمعنلا و  تمظع  ۀـملکلا و  تمت  مکتالاومب 
مناج مردام و  ردپ و  ینعی :  ۀلوبقملا .  ۀعافـشلا  ریبکلا و  نءاشلا  میظعلا و  هاجلا  لج و  زع و  هللا  دـنع  مولعملا  ناکملا  دومحملا و  ماقملا  و 

زا ار  ام  ادخ  امش  ببس  هب  هکنآ  لاح  میامن و  هرامش  اهناحتما  رد  ار  امش  ربص  لاح  منک  نایب  ار  امـش  يوکین  فاصوا  هنوگچ  امـش  يادف 
مناج ردام و  ردپ و  دیشخب  ییاهر  تآشن  یتخبدب  شتآ  تکاله و  ياه  هطرو  زا  امـش  هلیـسوب  ار  ام  داد و  تاجن  اهمغ  يراتفرگ  اهتلذ و 
لماک دـیحوت  هملک  امـش  يالوب  درک و  حالـصا  ار  ام  يایند  دـسافم  تخومآ و  ام  هب  ار  نید  مولعم  ادـخ  امـش  تیالو  هب  داـب  امـش  يادـف 
مدرم رب  امش  تبحم  دوشیم و  لوبق  هبجاو  تاعاط  امش  تالاومب  دیدرگ و  لدبم  تدحو  هب  اه  هقرفت  تفای و  یگرزب  ادخ  تمعن  تشگ و 
مولعم تناـکم  تسا و  ترخآ  رد  تعافـش  بصنم  هک  دومحم  ماـقم  امـش  يارب  تسا و  هعیفر  تاـجرد  امـش  يارب  زا  تسـضرف و  متح و 

يا دراد  دنلب  يرایـسب  نیماضم  هک  ترایز  رخآ  ات  دوب .  دهاوخ  امـش  يارب  لوبقم  تعافـش  دنلب و  نءاش  گرزب و  هاج  تسا و  هدش  ررقم 
همه زا  ترخآ  ملاع  رد  وا  تعافـش  و  ع )   ) نیـسح ماـما  ماـقم  هکنآ  لاـح  دنتـشاد و  یماـقم  نینچ  ناربمغیپ  زا  کیمادـک  زیزع  هدـنناوخ 
نامه تسا  رتهب  همتاخ  رد  دش .  دهاوخ  نایب  کب  ینمرکا  و  دیامرفیم :  هک  دعب  هلمج  رد  هک  دوب  دـهاوخ  رتالاب  رترب و  ناماما  ناربمغیپ و 

ةرـس و یلع  مکنمتئا  نم  قحبف  مکاضر  الا  اهیلع  یتءایال  ابونذ  لج  زع و  هللا و  نیب  ینیب و  هللا  ءایلوا  اـی  میوگب .  ار  تراـیز  رخآ  تـالمج 
مکاصع نم  هللا و  عاطا  دقف  مکعاطا  نم  عیطم  مکل  یناف  یئاعفش  متنک  یبونذ و  متبهوتـسا  امل  هتعاطب  مکتعاط  نرق  ۀقلخ و  رما  مکاعرتسا 
یناهانگ میادخ  نم و  نیب  هک  یتسردب  ادخ  ءایلوا  يا  ینعی :  هللا .  ضغبا  دقف  مکـضغبا  نم  هللا و  بحا  دقف  مکبحا  نم  هللا و  یـصع  دـقف 
یتسرپرس هداد و  رارق  شیوخ  قلخ  نابهاگن  دوخ و  رس  نیما  ار  امش  هک  سکنآ  قحب  سپ  دش  دهاوخن  وحم  امـش  ياضر  اب  زج  هک  تسا 

عیطم نم  اریز  دـیهاوخب  ادـخ  زا  ارم  ناهانگ  شـشخب  هدومن  نرتقم  دوخ  تعاطا  هب  ار  امـش  تعاـطا  هدراذـگاو و  امـشب  ار  تاـقولخم  رما 
ادخ و تسود  امش ،  تسود  هدرک  تیـصعم  ار  ادخ  دنک  ار  امـش  ینامرفان  سک  ره  تسادخ و  عیطم  دشاب  امـش  عیطم  سک  ره  میامش و 

 . دوب دهاوخ  ادخ  نمشد  ادخ و  نمشد 

کب ینمرکا  و  مجنپ :  یس و  سلجم 

همجرت

تشاد یمارگ  امش  تکربب  ارم  و 

حرش

رد دوشیم .  لامعتـسا  زین  راـبتعا  ود  ره  هب  میرکت  هچناـنچ  راـتفر ،  هلماـعم و  بسحب  هچ  عـقاو و  بسحب و  هچ  تسندرک ،  یمارگ  مارکا ، 
اب ترـضحنآ  هک  دوب  یعون  لوا  تمارک  دومرف  تمارک  ترـضح  نآ  هب  زیچ  هس  یلاعتقح  هک  میتفگ  کماقم  مرکا  هلمج  رد  لـبق  سلجم 

اطخ زا  ناماما  ریاس  ترضحنآ و  ندوب  نوصم  تمصع و  ماقم  مود  تمارک  هدوب  ترضحنآ  نتشاد  هزجعم  نآ  هتشاد و  تکرش  ءایبنا  همه 
هک تسا  بلطم  دنچ  دـشاب  کب  ینمرکا  هک :  مود  هلمج  حرـش  اما  و  میدرک .  رکذ  یندـل  ملع  ناونعب  ترـضحنآ  ملع  موس  تمارک  دوب . 

 . تسا هدومرف  تمارک  ایند  نیا  رد  امب  ترضحنآ  تداهش  هطساو  هب  یلاعتقح 

ترضحنآ تبرت  ءافش  لوا :  بلطم 
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ترضحنآ تبرت  ءافش 

هدـش و دراو  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  نیموصعم  همئا  زا  هراب  نیا  رد  يدایز  تایاور  رد  تسا  ءافـش  يدرد  ره  يارب  ترـضحنآ  تبرت 
رد ینیلک  مالسالا  ۀقث  دنریگ  يرابغ  تسود  رد  كاخ  زا  دیاب  رثا  هچ  رهاوج  لحک  زا  رـصب  يالج  رب  دیوگیم :  هک  ءارعـش  زا  یکی  لوقب 
زا تفگ  وا  هک  دـنکیم  لقن  دـشابیم  قاط  نم  ؤم  هدازرتخد  تسا و  دایز  نب  لهـس  يو  مان  هک  یطـساو  ییحیوبا  زا  حیحـص  دنـس  هب  یفاک 

دروخب یسک  رگا  تسمارح و  كوخ  تشوگ  دننام  اهکاخ  اهلگ و  همه  دندومرف :  هک  درک  لقن  قداص  ماما  زا  نم  يارب  هک  مدینش  يدرم 
ۀفحت رد  یـسلجم  موحرم  تسه .  يدرد  ره  ءافـش  نآ  رد  هک  ع )   ) نیـسح مدـج  ربق  لگ  كاخ و  رگم  مراذـگیمن  زامن  وا  هزاـنج  رب  نم 

ره هک  دـیرادم  رب  كربـت  تهج  هب  يزیچ  نم  تبرت  زا  دوـمرف  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  زا  ربـتعم  دنـس  هب  رئازلا 
رگید تیاور  رد  تسا .  هداد  رارق  ام  ناتـسود  نایعیـش و  يافـش  ارنآ  ادخ  هک  ع )   ) نیـسح مدـج  تبرت  رگم  تسا  مارح  شندروخ  یتبرت 

ار مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تماما  تیالو و  تمرح و  قح و  هک  نانم  ؤم  زا  يرامیب  رگا  هک  دندومرف  ع )   ) قداص ماما  هک  تسا 
ماما تمدخ  تفگ  هک  هدـش  تیاور  روفعی  یبا  زا  و  دوب .  دـهاوخ  وا  ياود  دریگب  ترـضحنآ  ربق  كاخ  زا  یتشگنا  رـس  ردـق  هب  دـنادب و 
دوش یمن  عفتنم  درادـیم و  رب  يرگید  یلو  دوشیم  عفتنم  درادـیم و  رب  ع )   ) نیـسح ماما  ربق  كاخ  زا  رفنکی  هک  مدرک  ضرع  ع )   ) قداـص

تمدخ هک  دنا  هدرک  تیاور  باحصا  زا  یضعب  دوشیم .  عفتنم  نآ  زا  هتبلا  درادرب  دشاب و  هتشاد  داقتعا  هک  ره  مسق  ادخب  دومرف  ترـضح 
هب هک  متـساوخن  نم  دـنزودب و  نآب  ار  هبعک  هناـخ  نهاریپ  مهدـب  هکم  رد  هک  داد  نمب  نامـسیر  يردـق  ینز  مدرک  ضرع  ع )   ) رقاـب ماـما 

رقاب ماما  تمدخ  مدمآ  هنیدمب  نوچ  دننکیم  فرصت  ناشدوخ  متسنادیم  متخانش و  یم  ار  اهنآ  هک  اریز  مهدب  هبعک  هناخ  همدخ  نایجاح و 
ناراب بآ  هب  ار  ع )   ) نیـسح ماـما  تبرت  زا  يردـق  رخب و  نارفعز  لـسع و  هدـب  ار  نآ  هک  دومرف  مدرک  ضرع  ار  ناتـساد  مدیـسر و  (ع ) 

زا رابخالا  یلائل  باتک  رد  دـننک .  هجلاعم  نآب  ار  دوخ  نارامیب  هک  هدـب  ام  نایعیـش  هب  زیرب و  نآ  رد  ار  نارفعز  لسع و  نآ  نک و  طولخم 
اب دندوب  هتسشن  رفن  ود  نم  یکیدزن  رد  مدرکیم و  زامن  هنیدم  عماج  دجسم  رد  نم  تفگ  هک  هدومن  لقن  شردپ  زا  وا  دمحم و  نب  نیـسح 

هکیدنچ هک  متشاد  يدرد  لد  نم  هچ  تسیدرد  ره  يافش  ع )   ) نیـسح ربق  كاخ  هک  ینادیمن  تفگ  يرگیدب  اهنآ  زا  یکی  رفـس ،  سابل 
متفگ مهد  افـش  وت  يارب  ادـخ  نذا  هب  هک  وا  دزن  درد  لد  تلاح  اب  یتقو  دوب  هفوک  لها  زا  ینزریپ  ام  دزن  رد  دیـشخبن  يرثا  مدرک  هجلاـعم 

یف مدروخ  بآ  نآ  زا  يردـق  نم  دوـشیم .  لـصاح  افـش  وـت  يارب  ادـخ  نذا  هب  هک  روـخب  بآ  نیزا  تفگ  داد و  نمب  یبآ  فرظ  يرآ ، 
يدومن هجلاعم  هچ  هب  ارم  متفگ  متفر  نزنآ  ندیدب  يزور  هکنیا  ات  مدشن  درد  لد  هب  التبم  رگید  یهام  دنچ  ات  تفای و  افـش  نم  درد  روفلا 

ارم وت  یـضفار  نز  يا  متفگ  مدش و  بضغ  رد  نم  دشابیم  ع )   ) نیـسح ربق  كاخ  هک  مراد  تسد  رد  هک  حیبست  نیزا  هناد  کی  هب  تفگ 
ات دومن و  تدواعم  نم  درد  لد  يروف  هک  ادـخب  مسق  یلو  مدـش  جراخ  شلزنم  زا  بضغ  تلاح  اـب  ییاـمنیم  هجلاـعم  نیـسح  ربق  كاـخب 

هدرک تیاور  يربتعم  دنس  هب  یلاما  باتک  رد  یسوط  خیش  دوش .  نم  توم  ببس  ضرم  نیا  هک  مسرتیم  متسه و  ضرم  نآ  هب  التبم  نونک 
مهدیم مسق  ارت  تفگ  دومن و  تاقالم  ارم  دوب  قذاح  یبیبط  رـصع  نآ  رد  هک  ینارـصن  يانحوی  يزور  تفگ  هک  زیزعلادبع  نب  یـسوم  زا 

وا تراـیزب  امـش  زا  يرایـسب  مدرم  هک  تسیک  هدـش  عقاو  هریبع  نبا  هیحاـن  رد  وا  ربق  هکیدرم  نآ  هد  ربـخ  ارم  يراد  هک  ینیئآ  نید و  قحب 
ببس هچ  هب  متفگ  ینارصن  نآ  هب  هاگنآ  تسا  ام  ربمغیپ  هدازرتخد  نکیلو  هن  متفگ  دشاب  امش  ربمغیپ  هباحص  زا  یکی  منکیم  نامگ  دنوریم 
متفر نوچ  دـیبلط و  ارم  یبش  دیـشرلا  نوراه  مداخ  روپهاش  متفگ :  وگب .  میارب  متفگ  مراد  وا  زا  یبیرغ  هصق  تفگ  يدومن  ار  لاوئـس  نیا 
هدرک هیکت  یشلاب  رب  هدش و  لئاز  شلقع  هداتفا و  شوهیب  يرامیب  رتسب  رد  هک  مدید  ار  وا  سپ  درب ،  یمـشاه  یـسیع  نب  یـسوم  هناخب  ارم 
تلاح هچ  نیا  وت  رب  ياو  تفگ  دـیبلطب و  ار  مداـخ  روپهاـش  هفیلخ  دوب ،  تشط  نآ  رد  وا  ءاـعما  ءاـشحا و  هتـشاذگ و  وا  دزن  یتشط  دوب و 

درکیم و تبحص  دوخ  نامیدن  اب  دوب و  هتسشن  ملاس  حیحص و  شیپ  تعاسکی  تفگ  مداخ  هدش  نینچ  ارچ  منیب و  یم  یسوم  رد  هک  تسا 
وا تبرت  دنیوگیم  هکنآ  یتح  دنا  هدش  یلاغ  وا  قح  رد  نایضفار  تفگ  یسوم  دش  هدرب  وا  دزن  نیسح  ماما  مان  هاگان  تشادن  یتحاران  چیه 
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رـضاح سلجمنآ  رد  مشاه  ینب  زا  يدرم  دنروخیم  كاخنآ  زا  اود  ضوعب  دـنوشیم  رامیب  تقو  ره  تسیدرد و  ره  يا  تسیدرد  ره  ياود 
ره يافـش  ع )   ) نیـسح ماما  تبرت  تفگ  نمب  مبتاک  هکنآ  ات  دشن  عقاو  دیفم  مدرک  هجلاعم  مسق  ره  متـشاد و  يدیدش  درد  نم  تفگ  دوب 

یلب تفگ  يراد  هارمه  تبرت  نآ  زا  يزیچ  تفگ  یسوم  متفای  افـش  مدروخ و  تبرت  نآ  زا  نم  یبای  افـش  ات  روخب  نآ  زا  يردق  تسیدرد 
ءازهتسا يور  زا  تفگ و  یسوم  دندروآ  ارنآ  زا  يردق  داتسرف  یمشاه  درم  نآ  روایب  نم  يارب  اهنآ  تفگ  یسوم  هدنام  یقاب  نآ  زا  يردق 

یتـشط داـتفا  نم  نورد  رد  شتآ  هـک  دروآرب  داـیرف  درک و  ار  لـمع  نـیا  هـکنیا  درجمب  یلو  تشاذـگ  دوـخ  رب  درد  ارنآ  یمارتـحا  یب  و 
دنتـساخرب وا  نامیدن  دنداتفا و  نیمز  يور  هدش  شوهیب  دمآیم و  نیئاپ  وا  ياه  هدور  نیئاپ  زا  درکیم و  یقاب  الاب  زا  دندروآ  نوچ  دـیروایب 

عمش نم  ینکب  درم  نیا  هرابرد  يا  هراچ  یناوتیم  ایآ  دیسرپ  نم  زا  روپهاش  تفگ  ینارصن  بیبط  دش  لدبم  متامب  سنا  تبحص  دنتفر و  و 
نب یـسیع  زجب  هک  متفگ  روپهاش  هب  سپ  هداتفا  تشط  نایم  رد  وا  شـش  رگج و  لد و  مدید  مدرک  هاگن  متفر  تشط  کیدزن  مدـیبلط و  ار 
رخآ مینیبب  ات  نامب  اـجنیا  رد  یلو  ییوگیم  تسار  تفگ  روپهاـش  دـنک  بوخ  ار  وا  دـناوتیمن  رگید  یـسک  درکیم  هدـنز  ار  مدرم  هک  میرم 
يوار دش .  لصاو  منهج  هب  هک  رحس  تقو  ات  دماین  شوهب  دنام و  یقاب  لاحنامه  هب  یسوم  تفر و  روپهاش  مدنام و  نم  دوشیم  هچ  شراک 

ملاع کی  ندش  ناملسم  دش .  ناملسم  یتدم  زا  سپ  تفریم و  ترضحنآ  ترایزب  ینارصن  يانحوی  هک  مدید  نآ  زا  دعب  دیوگیم  ربخ  نیا 
ءاملع زا  یکی  هیوفص  نیطالس  هکینامز  رد  هک  دنکیم  لقن  ءاملعلا  صـصق  باتک  رد  ع )   ) ءادهـشلادیس ترـضح  تبرت  هطـساوب  ینارـصن 

زا ار  مدرم  یتح  دوب  رهام  رایـسب  موجن  تئیه و  باسح و  ملع  رد  تساوخیم و  مالـسا  ربمغیپ  توبن  رب  یلیلد  دمآ و  ناهفـصا  هب  ینارـصن 
سلجمنآ رد  ناهفصا  ءاملع  درک  رما  داد و  بیترت  یسلجم  ناطلس  يزور  ات  دادیم  ربخ  دمآ  دهاوخ  اهنآ  رـس  رب  ادعب  هک  یثداوح  اهالب و 

درک دوخ  بیج  رد  تسد  ضیف  هاگنآ  دوب  ءاملع  نآ  عمج  رد  ضیف  نیـسحالم  موحرم  دنهدب  ار  ینارـصن  ملاع  نآ  باوج  دنوش و  عمج 
قحب تفگ  هدرک  رییغت  شتروـص  گـنر  رایـسب  رکف  زا  سپ  ملاـع  صخـش  نآ  مراد  تسد  رد  يزیچ  هچ  نم  تفگ  دروآ و  نوریب  يزیچ 
ضیف هداتفا ،  وت  تسدـب  كاخ  نیا  هنوگچ  منادـیمن  یلو  تسا  تشهب  كاـخ  زا  يردـق  وت  تسد  رد  هک  منادـیم  مسق  شرداـم  حیـسم و 
دومرف ضیف  موحرم  ما  هدرکن  یهابتـشا  تسا و  تسرد  نم  باسح  تفگ  یـشاب  هدرک  یهابتـشا  باسح  رد  دیاش  نک  رکف  تسرد  تفگ 

رد وت  سپ  تسا  تشهب  كاخ  زا  يا  هعطق  البرک  كاخ  هک  تسا  هدومرف  ام  ربمغیپ  تسالبرک و  كاخ  زا  يردـق  تسنم  تسد  رد  هچنآ 
 . دش ناملسم  تبرت  نآ  هطساوب  ینارصن  صخش  نآ  سپ  يروایب  نامیا  یناوتیم  تروصنیا 

تبرت رگید  صاوخ 

بابحتسا لوا :  تسا :  زیچ  دنچ  دوشیم  هدافتسا  اهقف  يواتف  رابخا و  زا  هک  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبع  ابا  ترضح  تبرت  صاوخ  هلمج  زا 
مدینش ع )   ) قداص ماما  زا  تفگ  هک  هدومن  تیاور  العلا  یبا  نب  نیسح  زا  بیذهت  رد  خیش  هچنانچ  ینیسح ،  تبرت  هب  هچب  ماک  نتـشادرب 
سرت فوخ و  عفد  تهج  هب  نآ  نتـشاد  هارمه  بابحتـسا  مود :  ناـما .  اـهناف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هتربـت  مکدـالوا  اوکنح  دومرفیم :  هک 
ضرع قداص  ماما  تمدـخ  تفگ  هک  هدرک  تیاور  هریغملا  نب  یلع  نب  نسح  زا  ةرایزلا  لماک  رد  هیولوق  نبا  بیذـهت و  رد  خیـش  هچنانچ 

ربق كاخ  زا  ارچ  دومرف  ترـضح  مدربن ،  اهنآ  زا  يا  هجیتن  یلو  مدروخ  يرایـسب  ياهاود  مراد و  يرایـسب  ضرم  يرامیب و  نم  هک  مدرک 
 : وگب يرادرب  ارنآ  هک  یتساوخ  نوچ  یلو  دشابیم  یسرت  فوخ و  ره  زا  ناما  تسا و  يدرد  ره  افش  نآ  رد  هک  یلفاغ  مالسلا  هیلع  نیسح 

دمحم یلع  لص  اهیف  لح  يذلا  یصولا  قحب  اهضبق و  يذلا  یبنلا  قحب  اهذخا و  يذلا  کلملا  قحب  ۀنیطلا و  هذه  قحب  کلئـسا  ینا  مهللا 
لیئربج هتفرگ  ار  تبرت  دش  رکذ  اعد  رد  هک  یکلم  نآ  اما  دومرف :  دعب  فوخ .  لک  نم  اناما  ءاد و  لک  نم  ءافـش  اهیف  لعجا  هتیب و  لها  و 

ضبق كاـخنآ  زا  هک  يربـمغیپ  نآ  دنـشکیم و  ار  وا  وت  زا  دـعب  وت  تما  هک  تسوت  رـسپ  تبرت  نیا  تفگ  دوـمن و  ربـمغیپ  هب  ارنآ  هک  دوـب 
ضرع ترضحنآ  تمدخ  سپ  تسا  ءادهشلادیس  ترضح  یلع  نب  نیسح  هتفرگ  ياج  نآ  رد  هک  یـصو  نآ  تسا و  ص )   ) دمحم هدرک 

ورم نوریب  یسرتب  یناطلس  زا  هاگ  ره  دومرف  دشابیم  یفوخ  ره  زا  ناما  هنوگچ  یلو  تسیدرد  ره  ءافـش  كاخنآ  متـسناد  نونکا  هک  مدرک 
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امل ال فاخا و  املا  زرح  اـهنا  کـیلو  نبا  کـیلو و  نیـسحلاربق  نیط  هذـه  مهللا  وگب :  يرادرب  نوچ  دـشاب و  وت  اـب  نیـسح  ربق  هکنآ  رگم 
حیحصا ار  مندب  تبرت  نآ  هطساو  هب  یلاعتیادخ  دیوگیم  يوار  یشاب .  هتـشادن  ارنآ  زا  سرت  هک  دسرب  وتب  ییالب  تسا  نکمم  هچ  فاخا . 

هدش راو  عوضوم  نیا  رد  يرایسب  رابخا  هک  كاخنآ  زا  حیبست  نتفرگ  بابحتسا  موس :  دش .  یسرت  فوخ و  ره  زا  نم  يارب  ینمیا  درک و 
 ، تسین ینغتـسم  زیچ  راهچ  زا  اـم  هعیـش  دومرف  هک  هدومن  تیاور  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  بیذـهت  رد  هلمج  زا  تسا . 

یحیبست دـیوشب و  ار  دوخ  ياهنادـند  نآ  اب  هک  یکاوسم  دـیامن و  دوخ  تسد  رب  هک  يرتشگنا  دـناوخب و  زامن  نآ  يور  رب  هک  يا  هداجس 
تکرح ادخ  رکذ  هب  ار  وا  تقو  ره  هک  دشاب  هتشاد  هناد  هس  یس و  نآ  دشاب و  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبع  یبا  ربق  كاخ  زا  نآ  هناد  هک 

دوش هتشون  وا  لمع  همان  رد  هنسح  تسیب  هناد  ره  هب  دنادرگب  رکذ  نودب  تسد  اب  رگا  دنسیونب و  وا  لامعا  رد  هنسح  لهچ  هناد  ره  هب  دهد 
تیم و نفک  رد  تبرت  نتشاذگ  بابحتسا  مراهچ :  تسا .  رگید  حیبست  اب  لباقم  دصراهچ  ای  داتفه  دوش  هتفگ  تبرت  اب  هک  حیبست  باوث  . 
اب ار  تبرت  تسا  زیاـج  اـیآ  هک  متـشون  مالـسلا  هیلع  ماـما  تمدـخ  هک  تسا  يریمح  تیاور  رد  طونح .  اـب  تبرت  ندرک  طولخم  نینچمه 

دنکیم لقن  كرادم  بحاص  هطونحب .  طلخی  تیملا و  عم  ربقلا  یف  عضوی  دندومرف :  موقرم  دوخ  طخب  ترـضح  دـنراذگب  وا  ربق  رد  تیم 
لوبق ار  وا  ربق  دـندرک و  رارکت  راب  دـنچ  ار  لـمع  نیا  دـنکفا و  نوریب  هدرکن  لوبق  ار  وا  كاـخ  دنتـشاذگ و  وا  ربق  رد  ار  يا  هیناز  نز  هک 

ار لمع  نیا  نوچ  دـیراذگب  وا  اب  ینیـسح  تبرت  زا  يردـق  دـندومرف  ترـضح  دـندرک  ضرع  ع )   ) قداص ماـما  تمدـخ  ار  ناـیرج  درکن 
ات مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  كاخ  رب  هدجس  دندومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نآ .  رب  دوجس  بابحتـسا  مجنپ :  درک .  لوبق  ار  وا  ربق  دندرک 
وا اب  هچ  رگا  دنـسیونیم  ناگدننک  حیبست  ءزج  رد  ار  وا  دـشاب  ینیـسح  تبرت  حـیبست  وا  اب  هک  سک  ره  دزاسیم و  رونم  ار  نیمز  متفه  هقبط 

تبرت نآ  رد  هک  دوب  رز  يابید  زا  يا  هسیک  ع )   ) قداص ماما  يارب  تفگ :  هک  دنکیم  لقن  رامع  نب  ۀیواعم  زا  بیذـهت  رد  دـنکن .  حـیبست 
دندومرفیم دندومنیم و  هدجس  نآ  رب  دنتخیریم و  دوخ  هداجس  رب  ار  تبرت  نآ  دشیم  زامن  تقو  نوچ  دوب  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  ترضح 

یلع الا  دجسی  ال  ع )   ) قداصلا ناک  هک :  تسا  رگید  تیاور  رد  و  عسبلا .  بجحلا  قرخی  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  ۀبرت  یلع  دوجـسلا  نا  : 
ناراگتسر هورگ  مود  دلج  رد  يزاریش  نیظعاولا  ناطلس  جاح  موحرم  مارحلادجسم  رد  ینـس  ملاع  اب  وگتفگ  مالـسلا .  هیلع  نیـسحلا  ۀبرت 

هب ینادزی  قیفوت  هب  يرمق  لاس 1374  رد  هک  دننکیم  لقن  ناشیا  تسین .  تبسانم  یب  اجنیا  رد  نآ  لقن  هک  هدومن  ینـس  ملاع  کی  اب  یثحب 
رد تنس  لها  خویـش  زا  یکی  مدوب  هتـسشن  مارحلادجـسم  رد  میهاربا  ترـضح  ماقم  تشپ  رـصع  فرط  يزور  مدوب  فرـشم  هللا  تیب  جح 
هک اریز  متفگن  مه  غورد  مشابیم  برع  داژن  زا  مراد  راختفا  متفگ  دیتسه  تلم  مادک  زا  امـش  دومن  لاوئـس  ریقح  زا  دوب  هتـسشن  نم  يولهپ 

اجک امـش  تنوکـس  لحم  تفگ  تسا  برع  زا  مه  ترـضحنآ  دوشیم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاـخ  هب  یهتنم  تاداـس  داژن  لـصا 
تفگ مدوب  هدینارذگ  قارع  رد  ار  دوخ  یلیصحت  نارود  بابـش و  مایا  ياهلاس  هک  نآ  هچ  متفگن  غورد  مه  زاب  برع  قارع  متفگ  دشابیم 

يراصن دوهی و  زا  یلیلق  يانثتـسا  هب  ناریا  لها  مامت  متفگ  دـیتسه  کیدزن  ناریا  ینعی  نیکرـشم  دـالب  هب  هک  دـیتسه  يدـلب  لـها  زا  اـمش 
زا هتفر و  ناریا  هب  امـش  متفگ  مهیلع ،  هللا  ۀـنعل  دنتـسه  كرـش  لها  اـهنآ  یماـمت  تسغورد  هن  تفگ  دنتـسه ،  دـحوم  ناملـسم و  اـمومع 

ءاملع رباکا  یلو  ما  هدـناوخ  ار  اهنآ  ياهباتک  هن  ما و  هتفر  ناریا  هب  هن  تفگ  دـیا  هدـناوخ  ار  اهنآ  ياهباتک  اـی  دـیا  هدـید  ار  اـهنآ  کـیدزن 
ره دـیاقع  هب  هک  تسنیا  فاصنا  شناد و  لها  دزن  یملع  هدـعاق  متفگ  دـنا  هدومن  لقن  اطوسبم  رفک  كرـش و  رد  ار  اهنآ  دـیاقع  تعامج 

كرـش و رب  امـش  لیلد  دیئامرفب  لاحلا  دنیامن  قحب  تواضق  دنناوخب و  ار  هورگ  نآ  دیاقع  بتک  دیاب  دنوش  هاگآ  دـنهاوخیم  یموق  هقرف و 
ادـخ يوسب  هدجـس  هیموی  ياهزامن  رد  هک  تسنآ  اهنآ  كرـش  رب  عطاق  لـیلد  تفگ  میوش .  هاـگآ  مه  اـم  اـت  دـیئامرفب  تسیچ  اـهنآ  رفک 

تولج تولخ و  رد  ام  روضح  رد  ررکم  میتسه و  انـشآ  یناریا  نایعیـش  اب  تاحفـص  نآ  ردام  متفگ  دنیامنیم  تب  رب  هدجـس  هکلب  دننکیمن 
يرفس رد  ما و  هدناوخ  اهباتک  یضعب  رد  ما و  هدینش  ارچ  تفگ  دننک  هدجس  یمانصا  اهتب و  رب  اهنآ  هک  ما  هدیدن  هاگچیه  دنا  هدناوخ  زامن 

نم و يارب  هدوب  ناریا  رد  اهلاس  هک  هللاراج  یسوم  مانب  يردقلا  لیلج  ملاع  اصوصخم  مدینش  رـصم  ءاملع  زا  يرایـسب  زا  مدومن  رـصمب  هک 
ارهاظ زامن  تقو  رد  دنراذگیم و  ییاهتب  اهنآ  فوج  رد  هتخاس و  كاخ  زا  یتاعطق  یناریا  نایعیش  هک  دومن  لقن  دندوب  رـضاح  هک  یعمج 
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رد ار  اهتب  هک  تسا  دوجوم  یشورف  تب  يارب  يرایسب  ياهناکد  امـش  قارع  رد  تفگیم  اصوصخم  دننکیم و  هدجـس  تب  هب  انطاب  كاخب و 
امـش تفگ  دانعلا .  ۀلاهجلا و  بضغلا و  نم  هللااب  ذوعن  هیلا و  بوتا  یبر و  هللا  رفغن  متفگ ،  دنناسریم  شورفب  هدراذـگ  البرک  كاخ  فوج 

نیفلاخم ندومن  بوکرـس  يارب  دانع  يور  زا  بصعت  لها  مدوب  هدینـش  متفگ  دـیدومن  يراج  نابز  رب  یتاملک  نینچ  دـیدش و  رثءاتم  ارچ 
هار هچ  زا  تفگ  تسا  حیحص  بصعت  لها  راتفگ  زا  ما  هدینـش  هچنآ  هک  دیدرگ  تباث  نم  رب  لاحلا  یلو  دنیامنیم  بیذاکا  لعج  مسق  همه 

رازه دص  یلاس  ره  رد  دیاش  دنیآیم  دایز  ناشناماما  روبق  ترایز  تهج  قارع  هب  یناریا  نایعیـش  متفگ  هدیدرگ  تباث  یبلطم  نینچ  امـش  رب 
ام دنتـسه و  رواجم  یناریا  رازه  هد  قارع  دالب  ریاس  هرـصب و  دادـغب و  نیمظاک و  ـالبرک و  فجن و  رد  هوـالعب  دـنیآیم  تراـیز  تهج  رفن 

ینـس هعیـش و  زا  يدـحا  ادـبا  دـشابیم و  مومع  راظنا  رد  دازآ  البرک  رد  یـشورفرهم  ياهناکد  زین  میتسه و  روشحم  اهنآ  یگمه  اب  ـالماک 
ینعم نیا  ننست  لها  يرایسب  زا  هکلب  هتفگن  وا  اهنت  تفگ  ما  هدیدن  تسا  هتفگ  امشب  يرصم  درم  نآ  ءارتفا  غورد و  هب  هک  ار  یبلطم  نینچ 

دشابیم نم  لمع  هب  ررض  هرافک و  بجوم  غورد  نتفگ  متسه و  مارحا  لاح  رد  نم  هک  دینیب  یم  متفگ  ما  هدومن  لصاح  نیقی  هدینـش و  ار 
نیتسآ رد  قداص  قشاع  هاوگ  یـسراف  رعاش  نآ  لوقب  هوالعب  دشابیم  تمهت  غورد ،  تبـسن  نیا  هک  مریگیم  هاوگب  ماقم  نینچ  رد  ار  ادـخ 

مامت قوذ  اب  مداد  ناشن  ناشیاب  هدروآ  نوریب  يرهم  دوخ  یتسد  فیک  زا  تسا  دوجوم  نم  دزن  كاـخ  تاـعطق  نآ  زا  یکی  لاـحلا  دـشاب 
منکـش یم  ار  رهم  نیا  لاحلا  تقیقح  فشک  يارب  دینکن  هلجع  متفگ  دنا .  هدومن  ناهنپ  كاخ  تاعطق  نیمه  رد  ار  اهتب  نیمه  یلب  تفگ 

ریز یبوخب  مداد  وا  تسدب  مدومن و  تمسق  هراپ  راهچ  هب  متـسکش و  ار  رهم  یلیم  یب  هارکا و  لامک  اب  دیهد  ناشن  نمب  ار  تب  نآ  امـش  ات 
ار اهغورد  نیا  ارچ  منادـیمن  صاخـشا  نیا  تسا  بیجع  یلیخ  هللااـب  ـالا  ةوق  ـال  لوح و  ـال  هللا  ـالا  هلا  ـال  تفگ :  درک و  هاـگن  ارنآ  يور  و 

هدرم هک  تسنیا  اهیضفار  رفک  كرـش و  رب  لئالد  هلمج  زا  تفگ  خیـش  سپـس  دوشیم .  اهراتفگ  نیا  ببـس  دانع  بصعت و  متفگ  دنیوگیم 
ادخ کیرش  ار  اه  هدرم  هک  تسا  كرـش  ینعم  نامه  نیا  دنبلط  یم  تجاح  اه  هدرم  زا  دنوریم و  روبق  ترایزب  هک  مدینـش  دنتـسه  تسرپ 

زا ناتسکرت و  ناتسکاپ و  دنه ،  ناتسناغفا ،  ناریا ،  دننام  ناهج  دالب  فارطا  زا  قارع  رد  متفگ  دنبلط .  یم  تجاح  اهنآ  زا  دنهدیم و  رارق 
دنیآیم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هرهاط  ترتع  زا  ناماما  روبق  ترایزب  تیعمج  نویلیم  کی  زا  زواجتم  یلاس  هریغ  برع و  دالب  مامت 

روبق ترایز  رد  هک  میدینـشن  اهنآ  زا  میدیدن و  زگره  میئامنیم  ناشنامیا  هدـیقع و  زا  اهـشسرپ  اهنآ  زا  میراد و  ترـشاعم  نانآ  رثکا  اب  ام  . 
ربمغیپ نادناخ  زا  ار  اهنآ  نوچ  اذلف  دننادیم  دیحوت  قح و  يامنهار  نیحلاصلا و  هللادابع  ار  اهنآ  هکلب  دشاب  هتشاد  كرـش  رظن  دوخ  ناماما 

ره تسا و  تعدب  روبق  ترایز  تفگ  دـننادیم .  ادـخ  دوخ و  نیب  هلیـسو  ار  اهنآ  دـننادیم  ادـخ  هناخ  رد  دـنموربآ  راگزور و  ءاحلـص  زا  و 
تفریم و روبق  ترایزب  ص )   ) ادخ لوسر  ارچ  سپ  تسا  تعدب  روبق  ترایز  رگا  متفگ  تسا  شتآ  رد  لوخد  بجوم  تلالـض و  یتعدب 

مه تنـس  لها  بتکم  رد  دـشابیم و  نیفلاـخم  ياهتعدـب  زا  تسا  غورد  تفگ  دومرفیم ؟  نینم  ؤم  روبق  تراـیزب  رما  ناتـسربق و  نتفرب  رما 
تما هب  ص )   ) مرکا لوسر  هک  هدومن  لـقن  هدـیرب  زا  هحفـص 79  یقهیب  ننـس  مراهچ  دلجم  رد  تسا  نینچ  هن  متفگ  تسین .  يزیچ  نینچ 

مکب ال هللا  ءاش  نا  اـنا  نیملـسملا و  نینم و  ؤملا  نم  رایدـلا  لـها  مکیلع  مالـسلا  تفگیم :  نینچ  تفریم  روبق  تراـیز  هب  یتقو  دادـیم  داـی 
هک دنکیم  لقن  روبق  لها  ترایزب  عجار  تنس  لها  بتک  زا  رگید  ربخ  دنچ  زین  و  ۀیفاعلا .  هللا  لئـسن  عبت  مکل  نحن  طرف و  انل  متنا  نوقح و 

نوچ دیئامرفیم  هک  امـش  خیـش  بانج  دـیوگیم  هک  اجنآ  ات  دوش  هعجارم  هحفـص 47  هیجان  هقرف  مود  دـلجم  میدرک  لقن  راصتخا  تهج  هب 
يراکالط ار  هبعک  هناـخ  رد  نیا  ارچ  سپ  دـننکیم  نینچ  هدـیقعلادساف  نایعیـش  تسا  يراـکالط  هرهاـط  ترتع  زا  همئا  ياـه  هعقب  ياـهرد 

عبات زاجح  گرزب  ناطلـس  رگم  متفگ  دشابیم .  زاجح  گرزب  ناطلـس  تامدخ  راثآ و  زا  لمع  نیا  تفگ  هدـش  ریغتم  رایـسب  دـنا ؟  هدومن 
باذعب مهرـشبف  هللا  لیبس  یف  اهنوقفنی  ۀضفلا و ال  بهذـلا و  نوزنکی  نیذـلاو  دـیامرفیم :  هک  هدـناوخن  ار  هکرابم  هیآ  نیا  تسین و  نآرق 

اب امـش  دننکیم  هرقن  الط و  ار  لوسر  تیب  لها  ترتع و  ياه  هعقب  ياهرد  دوخ  لالح  لام  زا  نایعیـش  یتقو  دش  روطچ  ( 35 هبوت -   . ) میلا
هدش و رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  خیـش  هزات  دـینادیم ؟  بوخ  لمع  ار  زاجح  گرزب  ناطلـس  لمع  یلو  دـینادیم  باذـع  لها  هیآ  نیا  تئارق 

ریقح نوعلم  یـضفار  يا  زیخرب  تفگیم  دراذـگ و  ار  یـشاحف  يانب  ریقح  مکحم  لیالد  لباقم  رد  مراد .  ار  عیـشت  راختفا  ریقح  هک  دـیمهف 
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ثعاب تراجت  عاتم  رد  البرک  كاخ  نتشاذگ  مشش :  مدش .  فاوط  لوغـشم  تیعمج  نایم  رد  دوشن  لاجنج  داسف و  دیلوت  هکنیا  يارب  مه 
ربمغیپ و تسیود  ءادهشلادیس  ترضح  تداهش  زا  لبق  متشه :  دنربیم .  رگیدکی  يارب  هیده  ار  تبرت  نیعلاروح  متفه :  تسا .  نآ  تکرب 

هملک رد  تسا :  یلعم  يالبرک  رد  نفد  تاداعـس  مظعا  دندش .  دیهـش  كاخ  نآ  رد  ءادعا  ملظب  ربمغیپ  طبـس  تسیود  یـصو و  تسیود 
ریم اقآ  لیلج  دیـس  زا  وا  یناهبهب و  همالع  درگاش  یبیرجرازه  مظاکالم  بانج  زا  دنکیم  لقن  يرون  نیـسح  ازریم  جاح  مالـسالا  ۀـقث  هبیط 

رد یبش  دوب  هاگ  همیخ  یکیدزن  رد  هک  مورب  يروبق  ترایزب  هبنـشجنپ  ياهرـصع  هک  متـشاد  تداع  دومرف :  هک  ضایر  بحاص  یلعدـیس 
رکفتم و نم  تسا  ربق  اـهنامتخاس  همه  ياـج  هب  تسا و  تاراـمع  زا  یلاـخ  دـلب  نآ  هک  مدـید  هاـگان  هتفر  رباـقم  نآ  هب  هک  مدـید  باوخ 
زا هچ  دشاب  هانگ  نارازه  اب  هچ  رگا  دوش  نوفدم  سدقم  ضرا  نیا  رد  هک  یـسک  لاحب  اشوخ  دـیوگیم  یفتاه  مدینـش  هک  مدـش  شحوتم 
زا هبیط  هملک  رد  زین  و  دـشاب .  ناما  رد  تمایق  سرت  لوه و  زا  دوشن  نفد  اـجنیا  رد  یـسک  رگا  تسا  دـیعب  دـشاب و  تمالـسب  تماـیق  لوه 

لاوئـس ایآ  نم  يالوم  دیـس و  مدرک  ضرع  مدـید  باوخ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  تفگ  هک  هدومن  لقن  یناهبهب  همالع 
دیاب املـسم  دنک ؟  لاوئـس  وا  زا  دشاب  تئرج  ار  وا  هک  تسا  کلم  مادک  دومرف  دوش ؟  نفد  امـش  راوج  رد  اجنیا  رد  هک  یـسک  زا  دـننکیم 
شاب تکاس  هک  دیسر  باطخ  میادخ  هناخ  لماح  نم  هچ  تسین  نم  لثم  ینیمز  چیه  هک  درک  تاهابم  رخف و  هبعک  نیمز  اریز  دشاب  نینچ 

ار البرک  نیمز  ادـخ  دومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  مدرکیمن .  قلخ  ارت  دوبن  البرک  رگا  تسین  زوس  لثم  البرک  ره  هب  تبـسن  وت  تلیـضف  هک 
تیمها دـشابیم .  البرک  كاـخ  نیمه  نیمز  طاـقن  نیرتهب  تشهب  رد  تماـیق  يادرف  دومرف و  قلخ  هکم  زا  لـبق  لاـس  رازه  راـهچ  تسیب و 

دمآ مردام  دزن  نم  ناردارب  زا  یکی  هک  هدومن  لقن  دوخ  مالـسلاراد  باتک  رد  يرون  نیـسح  ازریم  جاح  موحرم  لیلج  ملاع  البرک  كاـخ 
تساخرب تسشن و  عقوم  رد  تفگ  وا  هب  مردام  دوب  دناوخیم  زامن  وا  اب  هک  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  تبرت  رهم  وا  يابق  بیج  رد 

هدش هتسکش  نم  بیج  رد  رهم  هبترم  ود  لاحب  ات  تفگ  مردارب  دوش .  هتسکش  دیاش  دوشیم  یمارتحا  یب  تبرت  هب  ینیشن  یم  وا  يور  نوچ 
تفطالم هدمآ  وا  ندید  هب  ع )   ) ءادهشلادیس ترـضح  هک  دید  باوخ  رد  مردپ  تشذگ  يزور  دنچ  نوچ  منکیمن  يراک  نینچ  ادعب  یلو 

يا هزیاج  مادک  ره  هب  ترضح  دز و  ادص  ار  شنادنزرف  مردپ  منکب .  اهنآب  یمارکا  نم  ات  دنیایب  وگب  ار  تیاهرـسپ  دومرف  دومن  واب  يدایز 
هب دومن و  واب  دولآ  بضغ  یهاـگن  ترـضح  دوب  هتـسکش  شبیج  رد  تبرت  رهم  هک  دیـسر  مردارب  نآـب  تبون  هکنآ  اـت  دـندومرف  تمحرم 

 . دندادن هار  قاطا  رد  وا  تسا  هتسکش  هتشاذگ و  شبیج  رد  نم  ربق  تبرت  زا  رهم  ود  لاحب  ات  ترسپ  نیا  هک  دومرف  مردپ 

ترضحنآ هبق  تحت  اعد  مود :  بلطم 

فارطا ترـضحنآ و  هرونم  هبق  تحت  رد  اعد  تباجا  هدومرف  تیانع  اـمب  ترـضحنآ  تداهـش  لـباقم  رد  یلاـعتقح  هک  ییاـهزیچ  زا  یکی 
هب دنـس  دوخ  رازم  رد  هنع  هللا  یـضر  هیولوق  نبا  راوگرزب  خیـش  هلمج  زا  تسا .  روثءام  هرهاط  ترتع  زا  هرتاوتم  راـبخا  رد  هچاـنچ  تسنآ 
زین دومرف و  راضحا  ارم  داتسرف و  نم  دزن  ار  یـصخش  دوب  هدش  ضیرم  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  یتقو  تفگ  هک  دناسریم  يرفعج  مشاهوبا 
نآ هک  مدینش  مدیسر  ترضحنآ  تمدخ  نوچ  تفگ  نمب  دیسر و  ترضحنآ  تمدخ  نم  زا  لبق  وا  هک  دومرف  راضحا  ار  هزمح  نب  دمحم 

دمحم هب  نم  دنک .  اعد  نم  يارب  هک  ینیـسح  رئاح  دیتسرفب  ار  یـسک  ینعی  رئاحلا  یلا  اوثعبا  رئاحلا  یلا  اوثعبا  دومرفیم :  هراومه  راوگرزب 
مـشاهوبا دـنک .  اعد  امـش  يارب  هک  میوگیم  وا  هب  نم  دراد  ار  ینیـسح  رئاح  هب  نتفر  دـصق  يرفعج  مشاـهوبا  هک  یتفگن  ارچ  متفگ  هزمح 

هیهت ار  وا  رفس  هلحار  هک  دومرف  دوخ  همدخ  هب  ینعی  کلذ  یف  اورظنا  دومرف :  ترضح  مدیسر  ترـضحنآ  تمدخ  نوچ  دیوگیم  يرفعج 
 . دـمهفب عوضوم  نیا  زا  يزیچ  وا  هک  مرادـن  شوخ  نم  تسین  ام  نایعیـش  زا  هزمح  نب  دـمحم  نوچ  دومرف  نمب  ترـضح  هاـگنآ  دـنیامنب 

دوـخ تسا  راـک  هچ  ینیـسح  رئاـح  اـب  ار  ترـضحنآ  تفگ  نمب  وا  متفگ  لـالب  نـب  یلع  هـب  ار  عوـضوم  نـیا  دـیوگیم  يرفعج  مشاـهوبا 
تمدخ متفر و  يار  نم  رـس  هب  دوخ  رفـس  زا  دعب  نوچ  تسا  باجتـسم  دـنک  اعد  هچ  ره  تسا  هدـنز  ماما  وا  ینعی  تسا  رئاح  ترـضحنآ 

اب ادخ  لوسر  هک  یتفگن  ارچ  دومرف  ترـضح  مدومن  ضرع  ترـضحنآ  تمدخ  ار  وا  لاکـشا  لالب و  نب  یلع  نخـس  مدیـسر  ترـضحنآ 
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رما ار  شلوسر  ادـخ و  نینچمه  دیـسوبیم و  ار  دوسالارجح  درکیم و  هناخ  فاوط  دوب  رتـالاب  دوسـالارجح  تیب و  زا  شماـقم  هکنآ  دوجو 
مراد تسود  مه  نم  دنیامن  اعد  دننک و  دای  ار  وا  ینطاوم  رد  ناگدـنب  هک  دراد  تسود  یلاعتقح  سپ  دـیامنب  تافرع  هب  فوقو  هک  دومرف 

یعادلا ةدع  باتک  رد  یلح  دهف  نبا  و  تسا .  ینیسح  رئاح  ناکم  نآ  دراد و  تسود  ار  ناکم  نآ  ادخ  هک  دننک  اعد  نم  يارب  یناکم  رد 
يارب دورب و  ینیسح  رئاح  هب  ات  دنک  ریجا  ار  یـصخش  هک  دومرف  رما  دوخ  ناسک  هب  دش و  ضیرم  ع )   ) قداص ترـضح  هک  دنکیم  تیاور 

ار راکنیا  نم  تفگ  صخـشنآ  دـنک ،  اعد  ع )   ) قداص ماما  يارب  دورب و  البرک  هب  هک  دـنتفرگ  بیان  ار  یـسک  سپ  دـنک  اـعد  ترـضحنآ 
دـندمآ و قداص  ماما  دزن  نوچ  تسا و  ۀـعاطلا  ضرتفم  ماما  يارب  مه  قداص  ماما  تسا و  ۀـعاطلا  ضرتفم  ع )   ) نیـسح ماـما  یلو  منکیم 

تسیدنچ ياه  هعقب  ار  یلاعتقح  هک  هتـسنادن  یلو  دیوگیم  وا  هک  تسانچ  رما  هک  دندومرف  باوج  رد  ترـضح  دنتفگ  ار  صخـشنآ  مالک 
 . تسا اهنآ  زا  یکی  ینیسح  هعقب  دنکیم و  باجتسم  نآ  رد  ار  اعد  هک 

دوشیمن باسح  وا  رمع  زا  ترضحنآ  رئاز  ترایز  مایا  موس :  بلطم 

باسح وا  رئاز  رمع  زا  ترضحنآ  ترایز  مایا  هک  تسنیا  هدومرف  تیانع  امب  ترـضحنآ  تداهـش  هطـساوب  یلاعتقح  هک  ییاهزیچ  زا  یکی 
ضوع رد  دنوادخ  هک  دندومرف  مالسلاامهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  هک  دنکیم  تیاور  ملسم  نب  دمحم  زا  خیش  یلاما  رد  هچنانچ  دوشیمن 
ۀباجا هتبرت و  یف  ءافـشلا  ۀیرذ و  یف  ۀمامالا  لعج  نا  هلتق  نم  نیـسحلا  ضوع  هللا  نا  هدومرف :  تیانع  وا  هب  زیچ  راهچ  ترـضحنآ  تداهش 
ناماما هدش :  هداد  وا  هب  زیچ  راهچ  ترضحنآ  لتق  ضوع  هکنآ  ینعم  لصحم  هرمع .  نم  اعجار  ایئاج و  هرئاز  مایا  دعت  هربق و ال  دنع  اعدلا 

 . دوشیمن باسح  وا  رمع  زا  ترضحنآ  رئاز  ندمآ  نتفر و  تسا .  ترضحنآ  هبق  تحت  اعد  تباجا  تسوا  تبرت  رد  افش  دنیوا  هیرذ  زا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تیب  لها  كراث . . . .  بلط  ینقزری  نا  مشش :  یس و  سلجم 

همجرت

رـصع یلو  ترـضح  ینعی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تیب  لها  زا  روصنم  ماما  اب  ات  دـنادرگ  نم  يزور  هک  منکیم  تساوخرد  ادـخ  زا  و 
 . مشاب وت  هاوخ  نوخ 

تاغل حرش 

رگید ترابعب  تسا و  ایند  نید و  روما  رد  اوشیپ  ینعمب  ماـما  تسا .  يزور  سفن  ءار  رـسک  هب  قزر  تسا و  نداد  يزور  ءار  حـتف  هب  قزر 
لـضفم يا  دـندومرف  لضفم  هب  ع )   ) قداص ماما  دـشخبیم .  ققحت  یهلا  ماکحا  دودـح و  يارجا  تموکح و  زا  معا  ینید  ياـه  هماـنرب  هب 

ارنآ دیامن  باجیا  تمکح  هک  دروم  ره  رد  دنادب و  تحلـصم  هک  روط  ره  دـنوادخ  هک  ینابر  تسا  یتفالخ  یهلا و  تسا  یبصنم  تماما 
ریبعت هب  دشن و  هداد  رارق  ع )   ) نسح ماما  بلص  رد  دش و  هداد  رارق  ع )   ) نیسح بلص  رد  ارچ  دیوگب  هک  دسریمن  ار  یسک  دهدیم و  رارق 

كراث بلط  يرولا .  قزر  هنمیب  دشخبیم و  تایح  ار  هدنز  تادوجوم  همه  دوخ  شخب  یگدنز  هعشا  اب  هک  دنامیم  يدیشروخب  ماما  رگید 
نایب ار  نآ  دناوت  یمن  یلاعتیادخ  زج  سکچیه  هک  دراد  یتمظع  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  منکب  ار  وت  یهاوخنوخ  بلط  ینعی  : 

هک روطنامه  تسنآ و  بحاـص  یگرزب  ردـق  هب  سک  ره  یهاوخنوخ  تیمها  نوخ و  تمظع  اریز  دـهد  حرـش  ار  شباوث  لـضف و  دـنک و 
 . دنک كرد  ار  بانجنآ  یهاوخنوخ  تیمها  تمظع و  دناوت  یمن  نینچمه  دسانشب  الماک  ار  ع )   ) نیـسح تلزنم  ماقم و  دناوتیمن  صخش 

ناـهاوخنوخ زا  ار  اـم  هک  میهاوخیم  ادـخ  زا  تراـیز  نیا  رد  میباـیرد  ار  تمظع  نآ  دوخ  تیفرظ  دادعتـسا و  دـح  رد  میناوـتب  هکنیا  يارب 
هتفای ترصن  ماما  باکر  رد  ص )   ) دمحم تیب  لها  نم  روصنم  ماما  عم  دیامرف .  يزور  امب  ار  گرزب  تداعس  نیا  دهد و  رارق  ترضحنآ 
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هدش و رکذ  هتسیاش  راوازس و  ینعمب  یهاگ  تسا و  هدمآ  نادناخ  دارفا  لیماف و  هداوناخ و  ینعمب  تغل  رد  لها  ص )   ) دمحم تیب  لها  زا 
لها دنراد  نامیا  واب  دنا و  هدیقع  يربمغیپ  اب  هک  ار  نانآ  میرک  نآرق  دـنراد .  مه  اب  یعماج  دـنویپ  هک  دوشیم  قالطا  یهورگ  هب  نینچمه 

هک حون  ناتـساد  رد  هکنانچمه  دنادیم  نوریب  وا  لها  زا  ندرواین  نامیا  تروص  رد  دنـشاب  وا  یبسن  دنزرف  هک  یناسک  دنادیم و  وا  هیرذ  وا 
هک ار  نانآ  یهاگ  میرک  نآرق  نینچمه  و  تسین .  وت  لها  زا  وا  کلها .  نم  سیل  هنا  دومرف :  یلاعتیادـخ  دوب  يا  هتـسیاشان  درف  شدـنزرف 

ینامـسآریغ بتکم  کی  وریپ  ای  دنیامنیم و  ینامـسآ  باتک  کی  زا  يوریپ  ای  دنراد و  مارم  شور و  کی  ای  دننکیم و  تکرح  ریـسم  کی 
لها ینعم  نیا  هریغ و  تشهب و  لها  خزود ،  لها  ران ،  لها  يوقت ،  لها  باتک ،  لها  دـننام  هتـسناد  صوصخب  شور  ناـمه  لـها  دنتـسه 

 . تسا

؟  دنتسه یناسک  هچ  ربمغیپ  تیب  لها 

 . اریهطت مکرهطی  سجرلا و  مکنع  بهذیل  هللا  دـیری  امنا  دـیامرفیم :  ریهطت  هیآ  رد  هک  هدـش  حیرـصت  الماک  دـیجم  نآرق  رد  عوضوم  نیا 
هک یتایاور  زا  دنتسه ؟  یناسک  هچ  تیب  لها  دید  دیاب  الاح  دربب  تیب  لها  امش  زا  ار  يدیلپ  هک  درادن  روظنم  نیا  زج  ادخ  هکنیا  رب  هراشا 

مالسلا مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  و  ص )   ) ادخ لوسر  نءاش  رد  هفیرـش  هیآ  هک  دوشیم  دییءات  هدش  دراو  هیآ  لوزن  نءاش  رد 
زا يده  همئا  هک  هدمآ  يدایز  تایاور  رد  و  دنتـسه .  نم  ترتع  تیب و  لها  اهنیا  ایادخ  راب  دومرف :  ص )   ) ادـخ لوسر  اذـل  هدـش و  لزان 
زا رفن  هدزاود  دومرف :  دنرفن ؟  دنچ  امش  زا  دعب  ناماما  هک  دش  لاوئس  ص )   ) ادخ لوسر  زا  دیوگیم :  يردخ  دیعسوبا  دنشابیم .  تیب  لها 
هک مه  ار  يدهم  ترضح  ص )   ) مرکا لوسر  تسا  هدرک  رکذ  اهنآ  مانب  ار  ماما  هدزاود  هک  يرگید  تایاور  تایاور و  نیاربانب  متیب .  لها 

تیب لها  زا  هتفای  ترـصن  ماما  باکر  رد  ص )   ) دمحم تیب  لها  نم  روصنم  ماما  عم  تسا .  هدـناوخ  دوخ  تیب  لها  زا  تسا  ماما  نیرخآ 
نوـخ بلط  هک  تسنآ  تهج  زا  روـصنم  بقل  هب  ترـضحنآ  صاـصتخا  و  دـشاب .  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  رـصع  ماـما  هـک  ص )   ) دـمحم

دقف امولظم  لـتق  نم  و  دـیامرفیم :  يرـسا  هروس  هیآ 31  رد  هچنانچ  دشابیم  ترـضحنآ  ریگلماع  ریـشمش  هدهع  رد  ءادهـشلادیس  ترـضح 
ابا ءادهشلادیس  ترضح  لتق  دروم  رد  هکرابم  هیآ  نیا  هک  میراد  يدایز  رابخا  اروصنم .  ناک  هنا  لتقلا  یف  فرـسی  الف  اناطلـس  هیلول  انلعج 
لتق رد  فارسا  دشکب  ار  اهنآ  عیمج  رگا  تسا و  مئاق  ترـضح  ع )   ) نیـسح ماما  ترـضح  نوخ  یلو  هک  هدش  لزان  ع )   ) نیـسحلا هللادبع 

دندوبن لتاق  هک  دنتـسه  هللا  ۀیقب  ترـضح  نامز  رد  هکیناسک  دندرک  لاوئـس  تاور  زا  یـضعب  هک  تسا  رابخا  زا  یـضعب  رد  تسا و  هدـشن 
ریـسفت زا  راحب  رد  مهیف و  لخادـلاک  موق  لعفب  یـضارلاو  دنتـسه .  اهنآ  لعفب  یـضار  نوچ  هک  دـنداد  باوج  دنـشکیم  ار  اـهنآ  هچ  يارب 

لتقیف نیسحلاراثب  بلط  ماق  اذا  انم  مئاقلا  هئایلوا و  نحن  امولظم و  لتق  یلع  نب  نیسحلا  وه  دندومرف :  ع )   ) رقاب ماما  هک  دنکیم  لقن  یشایع 
کیرش تبوقع  رد  طقف  درک  صاصق  دیابن  ار  لتقب  یضار  الوا :  دوشیم :  هجوتم  لاکشا  دنچ  اجنیا  رد  لتقلا .  یف  فرسا  دق  لاقی  یتح  و 

رب طورـشم  دـشکب  ار  اهنآ  مامت  دـناوتیم  لوتقم  یلو  دنتـشک  رفنکی  یتعامج  رگا  هچ  درک  در  ار  اهنآ  هید  مهـس  دـیاب  ایناث :  تسا .  لـعاف 
نیا مامت  باوج  دنهدب .  هید  رـشع 10/9 هن  رفن  هد  نیا  ثراو  زا  کی  ره  هب  دیاب  دنـشکب  ار  رفنکی  رفن  هد  رگا  الثم  دـنهدب .  ار  اهنآ  هکنیا 

زا ترـضحنآب  تبـسن  تبحم  هدوـب و  ادـخ  لوـسر  تیب  لـها  وزج  املـسم  ع )   ) نیـسحلا هللادـبع  اـبا  ترـضح  هک  تسا  نیا  هب  تالاکـشا 
لتقلا بجاو  دـترم و  رفاک و  یـسک  نینچ  سپ  دنـشابیم ،  نید  يرورـض  رکنم  دنتـسه  وا  لتق  هب  یـضار  هک  یناسک  تسنید و  تایرورض 

مئاق ترـضح  ع )   ) نیـسح ماما  ترـضح  نوخ  یلو  دشکیم .  ماقتنا  اهنآ  زا  ترـضح  دننکیم و  هدنز  ار  اهنآ  تعجر  نامز  سپ  دـشابیم . 
نوچ دومرف :  دش ؟  مئاق  يدهم  ترـضح  بقل  تهج  هچ  هب  امئاق  مئاقلا  یمـس  ملف  دـندرک  لاوئـس  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  زا  تسا 

 . شکب ناملاظ  زا  ار  مولظم  نیا  ماقتنا  ایادخ  دندرک  ضرع  دندمآ  شورخب  اهنامـسآ  هکئالم  دندرک  دیهـش  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مدج 
هیلع نیسح  هیرذ  زا  هک  ناماما  دش و  هتـشادرب  یهلا  شرع  زا  رون  ياه  هدرپ  دندرک  رظن  نوچ  شرعلا  حاضحـض  یلا  اورظنا  دیـسر  باطخ 

ترـضح هلتق  زا  دـشکیم  ماقتنا  هک  تسوا  مهنم  مقتنا  کلذـب  هک  دیـسر  باطخ  هداتـسیا  زامن  هب  اهنآ  زا  یکی  هک  دـندید  دـندوب  مالـسلا 
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 . دندوب ترضحنآ  لتقب  یضار  هک  هیما  ینب  زا  سک  ره  ءادهشلادیس و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  حرش 

همدقم

شخب دتـسرفیم .  ص )   ) ربـمغیپ رب  دورد  مالـس و  دـنوادخ  ینعی  هیلع  هللا  یلـص  لوا :  شخب  دوشیم .  هداد  حرـش  شخب  ود  رد  هلمج  نیا 
 . دنتسه یناسک  هچ  هک  ربمغیپ  لآ  ینعم  رد  مود : 

لوا شخب 

دنچ رد  امیلست .  اوملس  هیلع و  اولص  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  یبنلا  یلع  نولصی  هتکئالم  هللا و  نا  دیامرفیم :  هیآ 57  بازحا  هروس  رد  یلاعتقح 
صاخ هقالع  زا  نخـس  تسخن  ثحب  دروم  هیآ  نیا  رد  هدـمآ  وا  ءاذـیا  مدـع  ربمغیپ و  تمرح  ظفح  نوماریپ  ییاهثحب  هیآ  نیا  زا  لبق  هیآ 

يوحنب ار  يربمغیپ  ره  نآرق ،  رد  یلاـعتقح  دـهدیم .  ناـنم  ؤم  هب  روتـسد  هنیمز  نیرد  دـعب  دـیوگیم  ربمغیپ  هب  تبـسن  ناگتـشرف  دـنوادخ 
هب ار  یـسوم  ترـضح  مدال و  ودجـسا  دومرف :  مارکا  هکئالم  دوجـس  هب  ار  مدآ  ترـضح  الثم  هدـینادرگ .  یتمارک  هب  صوصخم  هدوتس و 
انا ریطلا  قطنم  هب  ار  نامیلـس  ضرالا  یف  ۀـفیلخ  كانلعج  انا  دواد  ای  دومرف  نییعت  تفالخب  ار  دواد  امیلکت .  یـسوم  هللا  ملک  دوخ و  مـالک 
یلو هللا  نذاب  یتوملا  ییحا  صربالا و  همکالا و  يربا  هک :  دومرف  صیـصخت  یتوم  ءایحا  ضرم و  ءاربا  هب  ار  یـسیع  ریطلا و  قطنم  هاـنملع 

ناربمغیپ ریاـس  اـب  ربمغیپ  نیا  قرف  هک  تسناد  دـیاب  فیرعت  نیزا  یبـنلا  یلع  نولـصی  هتکئـالم  هللا و  نا  دومرف :  شا  هراـبرد  مرکا  ربـمغیپ 
هب یمسم  هک  دوب  یلاعتقح  شیاتس  يرایسب  زا  تسا و  ترضحنآ  رب  حدم  انث و  ربمغیپ  رب  ادخ  تاولص  زا  دارم  دنیوگ  تسا و  هدوب  ردقچ 

یلاعتقح هناک  هدنیاتس .  رایسب  ینعی  دش ،  دمحا  هب  یمسم  هک  ار  یلاعتقح  دوب  وا  شیاتس  يرایسب  زا  هدش و  هدوتس  رایسب  ینعی  دش  دمحم 
تاولص شبیبح  رب  یلاعتقح  هکنیا  تمکح  رد  يدش .  دمحا  هک  يدوتس  ار  ام  وت  رایسب  یتشگ و  دمحم  هک  میدوتـس  ارت  رایـسب  دیامرفیم 

هدجس هچ  رگا  دندشن  رومءام  ربمغیپ  دوجسب  یلو  تخاس  رومءام  مدآ  ترضح  دوجسب  ار  هکئالم  دنوادخ  هک  دنا  هتفگ  یضعب  دتـسرفیم 
ربمغیپ رب  مدآ  لیـضفت  بلطم  نیا  زا  دـشن و  عقاو  دوجـسم  ربمغیپ  رهاـظ  بسح  رب  یلو  دوب  مدآ  بلـص  رد  ربمغیپ  رون  هطـساو  هب  مه  مدآ 

ؤم امـش  مداتـسرف و  تاولـص  دمحم  رب  لوا  مدوخ  نم  دینک  هدجـس  مدآ  رب  متفگ  امـشب  رگا  هکئالم  يا  دومرف  یلاعتقح  سپ  دـشیم  رهاظ 
ترـضحنآ رب  جایتحا  ترخآ  ایند و  رد  هک  اهناسنا  هکئالم و  دتـسرفیم  راوگرزب  نآ  رب  تاولـص  ترـضحنآب  نتـشاد  تجاـح  نودـب  نینم 

رد ببس  هک  دیوگیم  لیزنتلارارسا  رد  يزار  رخف  ماما  ترضح  نآ  رب  تما  تاولص  تلع  دنتـسرف .  تاولـص  وا  رب  دیاب  یلوا  قیرطب  دنراد 
یتقو رگم  دوب  دناوتن  یهلا  تاضویف  راونا و  لوبقب  دعتسم  یلبج  فعض  هطساوب  یناسنا  حور  هک  تسنآ  ترضحنآ  رب  تما  تاولص  هب  رما 

هطساو هب  ادعب  هدش و  سکعنم  ءایبنا  حاورا  رب  بیغ  ملاع  زا  ضیف  راونا  ات  دیامن  مکحتسم  ار  ءایبنا  حاورا  دوخ و  نایم  هضافتسا  هقالع  هک 
هب رون  هک  یتقو  رگم  تسین  نکمم  نآ  ناردـج  قاطا و  حطـس  رب  رون  ساکعنا  قاطا  هب  باتفآ  ندـیبات  عقوم  رد  هچنانچ  دـسر  امب  ناـشیا 

هطساو مالسلا  مهیلع  ءایبنا  حاورا  سپ  دتفیب  نآ  ناردج  قاطا و  حطس  رب  شـساکعنا  دراد  تیفافـش  یلبج و  يافـص  هک  يا  هنیئآ  هطـساو 
ءایبنا همه  هک  ییاج  ات  دوب  دـهاوخ  رتشیب  یهلا  ضیف  عبنم  تسا  رتالاب  شماقم  هک  يربمغیپ  ره  املـسم  دنـشابیم و  وا  اـم و  نیب  یهلا  ضیف 

یـش ء لوا  مدرک  ضرع  ص )   ) مرکا لوسر  تمدخ  تفگ  رباج  هک  تسا  یـسلجم  راحب  ملاع  ءامـس  رد  دنیامنب .  وا  زا  ضیف  بسک  دیاب 
ادخ قولخم  نیلوا  مدیسرپ  ص )   ) مرکا لوسر  زا  ینعی  ریخ .  لک  هنم  قلخ  مث  رباج  ای  کیبن  رون  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لاق  وه  ام  هللا  هقلخ 

شنیرفآ هطیح  عیمج  تاریخ  زا  دارم  دـیرفآ .  ار  تاریخ  ماـمت  رون  نآ  زا  دـنوادخ  سپـس  دوب  تربـمغیپ  رون  رباـج  يا  دومرف :  دوب ؟  هچ 
رد موصعم  هدراهچ  مامت  هک  دوشیم  هتـسناد  رگید  تایاور  هطـساوب  اـما  دریگیم  ضیف  هطـساو  اـهنت  ار  ربمغیپ  هچ  رگا  ثیدـح  نیا  تسا و 
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اهنآ متخ  باوبا و  حتف  ینعی  متخی  مکب  هللا و  حتف  مکب  دیامرفیم :  هک  تسا  هعماج  ترایز  زا  یترابع  بلطمنیا  دـی  ؤم  دنکیرـش و  ماقمنیا 
مبیبح يا  دومرف :  ص )   ) مرکا لوسر  هب  یلاعتقح  تسا  لصفم  هک  رگید  ثیدح  زا  یتمسق  رد  تسا و  هدوب  موصعم  هدراهچ  امش  هلیسوب 

هب ص )   ) دـمحم رون  سپ  دوب  یهاوخ  تعافـش  ماـقم  بحاـص  تماـیق  رد  وت  مناربـمغیپ  رخآ  ناگدـیرفآ و  لوا  نـالوسر و  گرزب  يا  و 
ار يربمغیپ  یلاعتم  يادـخ  يا  هرطق  ره  زا  هک  دـیکچ  شدوجو  رون  زا  هرطق  رازه  راـهچ  تسیب و  دـصکی و  تساـخرب  یتقو  داـتفا  هدـجس 

نتفرگ ماقم  رد  دندش و  قلخ  مالسا  ربمغیپ  دوجو  رون  زا  ناربمغیپ  مامت  هک  تسنیا  تیاور  نیا  رکذ  زا  دوصقم  سپ  تیاور  رخآ  ات  دیرفآ 
یلوا قـیرطب  اـم  سپ  دنـشابیم  ترـضحنآ  زا  ضیف  نتفرگ  هب  جاـتحم  ءاـیبنا  نوـچ  دـننک و  ضیف  بـسک  وا  ضیف  عـبنم  زا  دـیاب  مـه  ضیف 

 . میتسه یکیرات  تملظ و  اـپ  اـت  رـس  نوچ  میـشابیم  ترـضحنآ  زا  ضیف  نتفرگب  جاـتحم  میریگب و  یلاـعتقح  ءادـبم  زا  ار  ضیف  میناوتیمن 
اما تسا  توافتم  شتآ  تاذ  اب  نهآ  تاذ  هکنآ  اب  دـنک  ریثءات  نآـب  شتآ  تافـص  اـت  دـنراذگب  يرگنهآ  هروک  رد  ار  ینهآ  رگا  هکناـنچ 

مشخب و یم  ترارح  نم  منازوسیم ،  نم  ممرگ ،  نم  مخرس ،  نم  دیوگب  نهآ  رگا  ماگنه  نیا  رد  هدومن  تیارس  نآب  شتآ  تافـص  نوچ 
دمحم هب  ار  نامدوخ  لاصتا  یتقو  مه  ام  نیاربانب  تسا  هدرکن  یلطاب  يوعد  تسا و  حیحص  دهد  تبسن  دوخب  ار  شتآ  لاعفا  راثآ و  مامت 
باـطخ مسا  هب  ار  ناربـمغیپ  زا  کـی  ره  نآرق  رد  دـنوادخ  مینکب .  میناوـتیم  شیپ  زا  شیب  ار  یهلا  ضیف  بسک  میدرک  کـیدزن  وا  لآ  و 

 . کیلعن علخاف  یسوم  ای  اذه .  نع  ضرعا  میهاربا  ای  تاکرب .  انم و  مالـسب  طبها  حون  ای  ۀنجلا .  یف  کجوز  تنا و  نکـسا  مدآ  ای  درک . 
یلو کیلع .  یتمعن  رکذا  میرم  نب  یـسیع  ای  باتکلاذخ .  ییحی  ای  مالغب .  كرـشبن  انا  ایرکز  ای  ضرالا .  یف  ۀـفیلخ  كانلعج  انا  دواد  ای 
مـسا مه  یتایآ  رد  رگا  و  لوسرلا .  اهیا  ای  یبنلا ،  اهیا  ای  دنکیم :  باطخ  بقل  اب  هکلب  میظعت  رهب  زا  دـناوخن  مساب  ار  وا  ربمغیپ  نیا  هرابرد 
هقباس مما  رد  لسرلا  هلبق  نم  تلخ  دق  لوسر  الا  دمحم  ام  هدوب و  نارگیدب  یفرعم  هکلب  هدوبن  باطخ  ضرغ  دش  هدرب  ترضحنآ  كرابم 

مکـضعب ءاعدـک  مکنیب  لوسرلا  اعد  اولعجت  دـنناوخن ال  مساب  ار  وا  ات  دومرف  عنم  ادـخ  ربمغیپ  نیا  هرابرد  دـندناوخیم و  مساـب  ار  ناربمغیپ 
چیه ناجب  دنوادخ  دنتفگیم .  هللا  ینب  ای  هللا ،  لوسر  ای  هیآ  نیا  زا  دـعب  دـندرکیم  باطخ  مساقلاابا  ای  دـمحم ،  ای  ار  ترـضحنآ  لوا  اضعب 

دروخ ال مسق  مه  ربـمغیپ  نطو  رهـش و  هب  هکلب  نوهمعی  مهترکـس  یفل  مهنا  كرمعل  دومرف :  هک  ربـمغیپ  نیا  رگم  دروـخن  مسق  يربـمغیپ 
ملاع راگدیرفآ  هک  تسا  الاب  ربمغیپ  نیا  ماقم  ردقنآ  نیملاعلل  ۀمحر  الا  كانلـسرا  ام  داد و  رارق  تادوجوم  همه  زا  رتالاب  دلبلا  اذهب  مسقا 

زین امش  تسا  نینچ  هک  نونکا  دنتسرفیم  دورد  وا  رب  هدش  هدراذگ  اهنآ  هدهع  رب  قح  نامرفب  ناهج  نیا  ریبدت  هک  ناگتـشرف  مامت  یتسه و 
میلـست وا  نامرف  ربارب  رد  دیئوگ و  مالـس  دـیتسرفب و  دورد  وا  رب  دـیا  هدروآ  نامیا  هکیناسک  يا  دـیوش  گنهامه  یتسه  ناهج  مایپ  نیا  اب 

تسا و شنیرفآ  ملاع  ردقنارگ  رهوگ  کی  وا  امیلست .  اوملس  هیلع و  اولص  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  یبنلا  یلع  نولصی  هتکئالم  هللا و  نا  دیشاب . 
همه ناگتـشرف  دزن  رد  راـگدرورپ  هاگـشیپ  رد  ار  وا  ماـقم  اداـبم  دیرامـشب و  شنازرا  اداـبم  هتفرگ  رارق  امـش  سرتسد  رد  یهلا  فطلب  رگا 

شدوجو رد  ناهج  کی  هک  تسا  یسک  هکلب  يداع  ناسنا  کی  هن  یلو  هتساخرب  امش  نایم  زا  تسناسنا و  کی  وا  دینک  شومارف  اهنامسآ 
یلاما رد  هچنانچ  دشاب  لآ  همیمـض  هب  دیاب  تلاسر  ترـضح  رب  تاولـص  الوا :  درک :  هجوت  دیاب  یتاکن  هب  اجنیا  رد  تسا .  هدـش  هصالخ 

یلص نم  هک  هدومرف  لقن  تلاسر  ترضح  زا  شمارگ  ءابآ  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  بلغت  نب  نابا  زا  دوخ  دانـسا  هب  قودص  خیش 
زامن دهـشت  رد  ترـضحنآ  رب  تاولـص  ایناث :  ماع .  ةامـسمخ  ریـسم  نم  دجویلا  اهحیر  نا  ۀنجلا و  حـیردجی  مل  یلآ  یلع  لصی  مل  یلع و 

دنک و اضق  زامن  زا  دعب  هتشذگ  رگا  ددرگرب و  دیاب  هتشذگن  شلحم  رگا  هک  دنک  شومارف  رگم  تسا  لطاب  زامن  نآ  نودب  تسا و  بجاو 
هک هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  یفاک  رد  هچنانچ  داتـسرف  تاولـص  دـیاب  وا  كرابم  مسا  رکذ  عقوم  رد  تسا و  بجاو  مه  وهـس  هدـجس 

ترـضح زا  یفاک  رد  هک  هدش  دراو  رایـسب  رابخا  تاولـص  باوث  رد  و  هللا .  هدـعباف  رانلا  لخدـف  یلع  لصی  ملف  هدـنع  ترکذ  نم  دومرف : 
امم قبی  مل  ۀکئالملا  نم  فص  فلا  یف  ةولص  فلا  هیلع  هللا  یلص  ةدحاو  ةولص  یبنلا  یلع  لص  نم  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  ع )   ) قداص

و هتیب .  لها  هلوسر و  هنم و  هللا  ءرب  دق  رورغم  لهاج  اذه  یف  بغری  مل  نمف  هتکئالم  ةولص  هیلع و  هللا  ةولصل  دعبلا  یلع  یلص  الا  هللا  هقلخ 
هک دنکیم  تیاور  رابخالا  عماج  رد  دمحم .  لآ  دـمحم و  یلع  ةولـصلا  نم  لقثا  یـش ء  نازیملا  یف  ام  هدومرف :  تیاور  ترـضحنآ  زا  زین 
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وا رب  نم  دتـسرف  تاولـص  وت  رب  هک  ره  دـیامرفیم  یلاـعتقح  هک  داد  تراـشب  دومن و  تاـقالم  ارم  لـیئربج  هک  دوـمرف  ص )   ) ادـخ لوـسر 
قداص ماما  زا  ینیلک  مدروآ  اجب  رکش  هدجس  تراشب  نیا  يارب  نم  منکیم و  مالـس  وا  رب  نم  دنک  مالـس  وت  رب  هک  ره  متـسرفیم و  تاولص 
تیاور رد  و  دنتسرفیم .  تاولص  وا  رب  هکئالم  یلاعتقح و  دتسرف  تاولـص  نم  رب  هک  ره  دومرف  ص )   ) ادخ لوسر  هک  دنکیم  تیاور  (ع ) 

راب هد  نم  رب  هک  ره  دتـسرف و  تاولـص  راب  هد  وا  رب  یلاعت  قح  دتـسرف  تاولـص  رابکی  نم  رب  سک  ره  دومرف :  ادخ  لوسر  هک  تسا  رگید 
سک ره  دتسرفیم و  تاولص  راب  رازه  وا  رب  دتسرف  تاولص  راب  دص  نم  رب  هک  ره  دتسرف و  تاولص  راب  دص  وا  رب  یلاعتقح  دتسرف  تاولص 

 . درک دهاوخن  باذع  شتآ  هب  ار  وا  زگره  دتسرف  تاولص  راب  رازه  وا  رب  ادخ  هک  ار 

لآ ینعم  رد  مود :  شخب 

دندرک و هزمه  هب  بلق  ار  اه  هدوب  لها  لصا  رد  سپ  دـشابیم  لیحر  نآ  رغـصم  هک  لجر  دـننام  لیها  نآ  رغـصم  تسا و  لها  زا  لآ  هشیر 
دوخ لصا  هب  هملک  ره  ریغـصت  رد  دوشیم و  ریغـصت  لیها  هب  لآ  هکنآ  لیلدـب  دـش  لآ  دـندومن  فلاب  بلق  لتق  ام  تکرح  رابتعاب  ار  هزمه 

زج تسا و  نامدود  لآ  ینعم  فارشا  ریغ  رب  مه  تسا و  قداص  فارشا  رب  مه  اریز  دراد  لآ  زا  يرتشیب  لومش  لها  هملک  ددرگیم .  عجار 
ص  ) مالـسا ربمغیپ  نادناخ  هک  لوسر  لآ  دننام  تسین  مه  ناکم  نامز و  دیقم  ددرگیمن و  قالطا  هفیاط  موق و  يامعز  مالعا و  افرـش و  هب 

لامعتـسا رد  لها  لآ و  نایم  هک  یقرف  سپ  عیـشت  فراعملا  ةرئاد  زا  لـقن  دـشابیم .  ع )   ) نینم ؤملاریما  ترتع  نادـناخ و  هک  یلع  لآ  و  ( 
هنعل نوعرف  لآ  و  ص )   ) یبن لآ  لثم  دوشیم  لامعتسا  يورخا  ای  دشاب  يویند  تفارش  هاوخ  تفارش  نابحاص  رد  لآ  هک  تسنآ  تسا  هدش 

روظنم تفارـش  اهنآ  رد  هک  توبن  تیب  لها  تسین و  روظنم  تفارـش  اهنآ  رد  هک  قوس  لها  لـثم  دوشیم  قـالطا  ناـسک  قلطمب  لـها  هلا و 
لآ هک :  تسا  هدروآ  ۀغللا  ملع  یف  طیحملا  هب  فورعم  باتک  رد  دابع  نب  بحاص  معا .  لها  دـشاب و  صخا  لآ  لامعتـسا  رد  سپ  تسه 
یبن تیب  لها  یبن و  لآ  سپ  دنیوگ  ار  هناخ  ناسک  تیب  لها  تسا و  ناسک  ینعمب  تغل  رد  لها  لیها و  ریغصت  هتیب و  لها  هتبارق و  لجرلا 

 . دنشاب هتشاد  واب  یتبسن  عوجر و  هک  یتیعمج  یبن و  ناسک  ینعی 

دالوا ینعم 

دیفم و خیـش  نیثدحملا  خیـش  لثم  باحـصا  زا  یتعامج  هک  هدومرف  کلاسم  باتک  رد  هیلع  هللا  ۀمحر  نیدلا  نیز  خیـش  نیققحملا  لضفا 
ینب ای  یلاعت  هلوقل  دوشیم .  ملاع  ضارقنا  ات  نینچمه  دالوا و  دالوا  لماش  دـالوا  ظـفل  هک  تسنآ  داـقتعا  ار  سیردا  نبا  جارب و  نب  یـضاق 

لئالح یلاعت و  هلوقل  دلو  دـلو  هلیلح  میرحت  رب  عامجا  تهج  زا  دوشیم و  لیئارـسا  ینب  مدآ و  ینب  عیمج  لماش  هک  لیئارـسا  ینب  ای  مدآ - 
ینعم هکنآ  دعب  مکدالوا .  یف  هللا  مکیـصوی  یلاعت  كرابت و  يادـخ  لوق  رد  دالوا  دالوا  لوخد  تهج  زا  مکبالـصا و  نم  نیذـلا  مکئانبا 

هدش دراو  ع )   ) يرکسع نسح  ماما  ریـسفت  رد  تسا  عرـش  فالخ  دوشن  رکذ  لآ  نآ  رد  هک  یتاولـص  تسناد  دیاب  دش  مولعم  دالوا  لآ و 
هتخاس هرقن  الط و  زا  نآ  ياهراوید  هک  دنداد  ناشن  نمب  تشهب  رد  ار  ییاهرـصق  جارعم  بش  رد  هک  دندومرف  ص )   ) لوسر ترـضح  هک 
لیئربج زا  تشادن  یـضعب  تشاد و  یعیفر  ياه  هرگنک  اهرـصق  نآ  زا  یـضعب  یلو  دندوب  هدرب  راکب  ربنع  کشم و  لگ  ياجب  دوب و  هدش 

ات دنتسرف  یمن  تاولص  وت  لآ  وت و  رب  زامن  زا  دعب  هک  تسا  یناسک  نآ  زا  درادن  هرگنک  هک  ییاهرصق  نآ  تفگ  مدرک  لاوئـس  ارنآ  ببس 
 . دنا هداتسرفن  تاولص  هک  تسا  یتعامج  رصق  اهنآ  هک  دشاب  نایامن 

 . ةرخالا ایندلا و  یف  مالسلا  هیلع  نیسحلاب  اهیجو  كدنع  ینلعجا  مهللا  متفه :  یس و  سلجم 

همجرت
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رسک واو و  حتفب  یهجو ،  نادرگ  دنموربآ  هیجو و  ملاع  ود  رد  تدوخ  دزن  مالسلا  هیلع  نیسح  تعافـش  تبحم و  هطـساوب  ارم  اراگدرورپ 
ماقم هاج و  ردق و  ياراد  دوخ و  نز  هیجو  ثن  ؤم  میج  رـسک  واو  حتفب  ههیجو ،  موق .  گرزب  هاج و  ردـق و  بحاص  يوروکین  درم  میج ، 

تبحم و هطـساوب  ارم  ایادـخ  دوشیم :  نینچ  ترابع  ینعم  سپ  سورال .  گنهرف  ابیز ،  لگـشوخ ،  موق ،  رتمهم  هیجولا ،  دـیمع  گـنهرف 
 ( ع  ) نیـسح تدالو  بش  رد  سرطف  ایادـخ  میئوگیم  اجنیا  رد  هدـب .  رارق  ماقم  هاج و  ردـق و  بحاص  ملاع  ود  رد  نیـسح  نتـشاد  تسود 

دازآ نم  هکنآ  لاح  نم و  لثم  تسیک  تفگیم  دیـسر و  شلوا  ماقمب  تشذگرد و  وا  تاریـصقت  زا  ادخ  دـیلام  نیـسح  هقادـنق  هب  ار  دوخ 
 . درک یهاوخ  يا  هلماعم  هچ  ام  اب  مینادیمن  میدیلام  وا  حیرض  ربق و  هب  ار  دوخ  میتفگ و  نیسح  نیـسح  رمعکی  مه  ام  ایادخ  منیـسح  هدرک 

هانپ هطـساوب  ار  سرطف  ایادـخ  هدـعب  نم  هربقب  نوذـئاع  نحنف  هدـهمب  سرطف  داـع  و  میئوگیم :  میناوخیم  نابعـش  موس  زور  هک  ییاـعد  رد 
كدنع ینلعجا  مهللا  میئوگیم :  میوشیم و  هدنهانپ  نیسح  ربقب  سرطف  زا  دعب  مه  ام  يدینادرگرب  شلوا  ماقمب  نیسح  هراوهاگ  هب  شندرب 

 : دومرف ص )   ) ربمغیپ هک  نیا  زا  رتالاب  يدنموربآ  ماقم و  هچ  تلزنم و  ردق و  هچ  ایادخ  ةرخالا .  ایندلا و  یف  مالسلا  هیلع  نیسحلاب  اهیجو 
تـسود هک  ار  یـسکنآ  مرادـیم  تسود  ار و  نیـسح  نسح و  مرادـیم  تسود  نم  راگدرورپ  ینعی  امهبحی .  نم  بحا  امهبحا و  ینا  مهللا 

رد درادـب .  تسود  ار  نیـسح  هک  ار  یـسک  ره  درادـیم  تسود  دـنوادخ  انیـسح .  بحی  نم  هللا  بحا  دومرف :  نینچمه  ار و  اهنآ  درادـیم 
 ( ص  ) ربمغیپ دنکیم  واب  تفطالم  تبحم و  راهظا  هتـسشن  نیـسح  اب  یلفط  دید  تشذگیم  یهار  زا  ص )   ) ربمغیپ يزور  هک  تسا  تیاور 

ینال نیـسحلا  يدلو  بحی  هنال  هبحا  ینا  دندومرف :  دندرک  لاوئـس  ار  تلع  ترـضح  نآ  زا  دندومن  واب  ینابرهم  راهظا  هتفرگ  ار  لفط  نآ 
ار وا  نم  ینعی :  ـالبرک .  ۀـعفد  یف  راـصنا  نم  نوکی  هنا  لـیئربج  ینربخا  ههجو و  یلع  هعـضی  همادـقا و  تحت  نم  بارتلا  عفری  هنا  تیءار 

نامـشچ رب  تشادیم و  رب  نیـسح  ياهمدق  ریز  زا  كاخ  مدـید  هک  اریز  درادـیم  تسود  ار  نیـسح  مرـسپ  وا  هکنآ  تهجب  مرادـیم  تسود 
هیلع نیـسح  هک  اریز  میراودیما  ام  سپ  دوب .  دهاوخ  نیـسح  نارای  زا  البرک  هعقاو  رد  لفط  نیا  هک  داد  ربخ  نمب  لیئربج  دـیلامیم و  دوخ 
رفعج خیش  نیبحملا  لیاسو  ددرگیم  ام  راد  تسود  ادخ  مه  ببس  نیاب  ددرگیم و  ام  راد  تسود  مه  ادخ  ربمغیپ  میراد ،  تسد  ار  مالـسلا 

ص 97

دوخ سفن  اب  يرتشوش  رفعج  خیش  هبساحم 

یلاعتقح دزن  ترخآ  ایند و  رد  نیـسح  تبحم  هطـساوب  ماجنارـس  هک  دراد  دوخ  سفن  اب  یقیقد  باسح  دوخ  نیبحملا  لیاسو  باتک  رد  وا 
مدومن باطخ  دوخ  سفن  هب  مدرک و  رکف  دیسر  لاس  تصش  هب  مرمع  نینس  یتقو  هک  مراد  دای  نینچ  دیوگیم  ددرگیم .  دنموربآ  مرتحم و 

رفـس يارب  يا  هشوت  داز و  لیـصحت  هچ  يداد  انف  دابب  تسا  ءایـشارغا  هک  یناوج  هیامرـس  تشذگ و  وت  رمع  زا  لاس  تصـش  سفن  يا  هک 
يارب اـیند  زا  یعاـتم  هچ  درک و  یهاوخ  هچ  یناوتاـن  یلیلع و  يریپ و  نارود  رد  درذـگب  نینچ  یناوج  نارود  یتـقو  يدومنن  دوخ  ترخآ 

دندینـش یم  همه  هک  دنلب  يادـص  اب  هفوک  رد  شتفالخ  نارود  رد  بش  همه  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  یتشادرب .  دوخ  رطخرپ  رفـس  نیا 
نیا رد  هچ  دش  دنلب  هلفاق  لیحر  گناب  هک  دیدنبب  ار  دوخ  ترخآ  رفـس  راب  مدرم  يا  لیحرلاب .  يدون  دقف  هللا  مکمحرا  زهجت و  دومرفیم : 

نآرق رد  یلاـعتقح  هک  هدیـسرن  تشوـگب  اـیآ  سفن  يا  دـنرذگب .  نآ  زا  دـیاب  هاوخاـن  هاوـخ  هک  تسا  شیپ  رد  یتخـس  ياـه  هـبقع  رفس 
ربق كانتـشحو  هناخ  فرطب  دـننک و  راوس  نیبوچ  بکرم  رب  ار  وت  يدوز  نیمه  هب  هک  سفن  يا  نادـب  داصرملا .  ابل  کـبر  نا  دـیامرفیم : 

 ، ص 737 یلوـبق ،  طرـش  هک  متـسه  یناـمیا  ياراد  هـک  ییوـگب  رگا  سفن  يا  هـچ ص 737 رطخ  فوـخرپ و  لزنم  نآ  يارب  اـیآ  دـنربب 
ناملـسم ام  دنیوگیم  مدرم  رثکا  هچ  دنراد  ار  نامیا  نیا  مه  لمع  دب  مدرم  نیقفانم و  زا  یلیخ  هک  ییوگیم  ار  یظفل  نامیا  ایآ  هک  میوگیم 

هکنیا يارب  ام  ناماما  ییوگیم  ار  یعقاو  نامیا  رگا  و  دیآیم .  ناشدـب  دـیتسین  نم  ؤم  امـش  هک  دـیوگب  اهنآب  یـسک  رگا  میتسه و  نامیااب  و 
هچ ره  هک  تسنیا  اهنآ  همه  زا  رت  تسپ  رتکچوک و  هک  دـندومرف  نییعت  اـم  يارب  ار  ناـمیا  مئـالع  ماـمت  میروخن  ار  ناطیـش  بیرف  لوگ و 

دوجوم وت  رد  تفـص  نیا  اـیآ  یهاوخن  وا  يارب  یهاوخیمن  تدوخ  يارب  هچ  ره  یهاوخب و  مه  ینید  ردارب  يارب  یهاوـخیم  تدوـخ  يارب 
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زا یکی  هک  لضف  دـنیوگ  هللا .  رکذـل  مهبولق  عشخت  نا  اونمآ  نیذـلل  نءای  ملءا  دـیامرفیم :  نآرق  داد .  یهاوخ  یفنم  باوج  املـسم  تسا 
رکذا ذا  نیذلا  نونم  ؤملا  امنا  دیامرفیم :  نآرق  تسا  لصفم  نآ  حرش  هک  دش  یبوخ  صخش  هیآ  نیا  ندینش  هطساو  هب  دوب  اهقیرطلا  عاطق 

مه کئلوا  نوقفنی  مهانقزر  اـمم  ةولـصلا و  نویمقی  نیذـلا  نولکوتی  مهبر  یلع  اـنامیا  مهتداز  هتاـیآ  مهیلع  تیلتا  ذا  مهبولق و  تلجو  هللا 
ناـسرت یهلا  فوخ  زا  ردـقچ  یهلا  تاـیآ  ندـناوخ  عقوم  رد  سفن  يا  میرک .  قزر  ةرفغم و  مهبر و  دـنع  تاـجرد  مهل  اـقح  نونم  ؤـملا 

ملاع گرم و  رکفب  ادـبا  دـیوشب  هدرم  دـص  يزور  رگا  هک  یتسه  ییوش  هدرم  نآ  لثم  هک  وت  دوشیم  هدوزفا  وت  نامیا  رب  ردـقچ  يوشیم و 
رثا وتب  تاـیآ  نیا  رگا  املـسم  درک  دـهاوخ  رثا  وـت  رب  یهلا  تاـیآ  هنوـگچ  تسا  هدرم  بحاـص  زا  نتفرگ  لوـپ  رکفب  هکلب  تسین  ترخآ 

قالخا و دوشیم  نم  تمایق  ربق و  تاجن  ثعاب  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  هک  ییوگب  رگا  سفن  يا  دشیم .  اهنیا  زا  رتهب  وت  هیحور  عضو  درکیم 
ادـخ هار  رد  یهاوخب  یتقو  سفن  يا  هک  اریز  تسین  وت  رد  مه  اهنآ  میوگیم  نآ  لاـثما  تلادـع و  تواخـس و  دـننام  تسا  هنـسح  تاـفص 
الماک هکنآ  زا  دعب  یناشوپب  يریقف  هب  یهاوخیم  هک  یـسابل  یهدب و  یمک  لوپ  يریقف  ره  هب  هک  ینکیم  تمـسق  دنچ  ار  ناموت  هد  یهدـب 

وت هدافتـسا  دروم  رگید  دش و  هدـنام  هک  ییاذـغ  یهدـیم و  جاتحم  ریقفب و  تقونآ  يرادـن  شوخ  ار  وا  ندیـشوپ  رگید  يدرک و  هدافتـسا 
نوبحت امم  اوقفنت  یتح  ربلا  اولانت  نل  دیامرفیم :  نآرق  رد  ادخ  هک  يا  هدینشن  رگم  دنیوگیمن  تواخس  ار  نیا  یهدیم  يا  هنسرگ  هب  تسین 

ۀبح لثمک  هللا  لیبس  یف  مهلاوما  نوقفنی  نیذـلا  لثم  دـیامرفیم :  هک  يونـش  یم  بش  زور و  ارنآ  تایآ  یناوخیم و  نآرق  هکنآ  دوجو  اـب  . 
نیمز رد  هک  تسا  یمدـنگ  هناد  دـننام  ینک  قافنا  ادـخ  هار  رد  وت  هک  یمهرد  کی  لثم  ۀـبح .  ۀـئام  ۀلبنـس  لـک  یف  لـباس و  عبـس  تتبنا 

ادخ مه  زاب  ءاشی  نمل  فعاضی  هللاو  دیامرفیم :  هیآ  رخآ  کلذعم  دشاب  هتـشاد  هناد  دصکی  نآ  هشوخ  ره  هک  دـهدب  هشوخ  تفه  يراکب 
لهچ هک  تسشنیم  يرصق  رد  هک  تشاد  ییاط  متاح  ار  تواخـس  يراد  يا  هرهب  هچ  تواخـس  تفـص  زا  وت  سپ  دهدیم  وتب  اهنیا  زا  شیب 

زا دعب  مدرک و  مارکا  وت  هب  شیپ  یتعاس  نم  هک  تفگیمن  واب  دادـیم و  واب  تساوخیم  يزیچ  دـمآیم و  اهرد  مامت  زا  يریقف  رگا  تشاد  رد 
صخـش وا  نک  دـیدجت  ار  رد  لـهچ  نیا  اددـجم  یهاوخیم  رگا  شکن  تلاـجخ  تفگیم  واـب  متاـح  تفرگیم  دـمآیم و  رد  لـهچ  زا  هکنآ 

رگا سفن  يا  تسه .  وت  رد  تواخس  نآ  زا  رادقم  هچ  یتسه  يرشع  ینثا  هعیش  ناملسم و  هک  وت  تشاد  ار  تواخـس  نیا  دوب و  یکرـشم 
هزور و زامن و  هک  داد  مهاوخ  ارت  باوج  رگید  لامعا  ریاس  جـح و  هزور و  زامن و  لـیبق  زا  متـسه  هحلاـص  لاـمعا  ياراد  ییوگب  یهاوخب 
هچ میراد  مدرم  هب  ینوید  ردقنآ  یلوبق  تروص  رد  دوش و  لوبق  ام  جح  زامن و  کی  تسین  مولعم  هک  دراد  ینیگنـس  طیارـش  ردـقنآ  جـح 

لامعا هک  یهاگ  هکلب  دـنامیمن  ام  يارب  يزیچ  دوشیم و  میـسقت  اهنآ  نیب  ام  هحلاص  لامعا  هک  تمهت  تبیغ و  دـننام  یقالخا  هچ  یلاـم و 
ایر نآ  رد  هک  میراد  هحلاص  لامعا  ردقچ  ایآ  میربب .  ار  اهنآ  تشز  يازج  دیاب  ام  دـنهدیم و  امب  ار  اهنآ  تشز  لامعا  دـش  مامت  ام  بوخ 

 . دشاب هدـش  عقاو  یهلا  لوبق  دروم  وت  لمع  کی  هک  یـشاب  راودـیما  یهد و  هدـعو  تدوخب  یناوت  یمن  سفن  يا  نیاربانب  دـشابن  بجع  و 
تمحرب يراودیما  هک  یهلا  برق  لیاسو  زا  یکی  تفگ  هدمآ  دوخب  هاگان  دـیوگب  ار  مباوج  تسناوتن  دـش و  سویءام  مسفن  هکنآ  زا  سپ 

نیا هک  دشابیم  راهطا  همئا  ندوب  هعیـش  مرکا و  یبن  یتسود  رگید  دنک و  نم  زا  يریگ  تسد  وا  هک  مراودـیما  نم  تسه و  نم  رد  تسا  وا 
یتشک اهنآ  باوج  دنا و  نیـصح  فهک  موقا و  طارـص  مظعا و  لیبس  اهنآ  هچ  دـننکب  نم  زا  یتعافـش  اهنآ  هک  متـسه  راودـیما  یلیخ  مه 

نیا ماکحا  زا  يوریپ  عرف  ندوب  هعیـش  ربمغیپ و  تما  هک  مداد  ار  وا  باوج  نم  دـننک .  يریگ  تسد  ناشدوخ  نایعیـش  زا  ادرف  هک  دـنتاجن 
نیا تنس  زا  کیمادک  يدرک و  ار  ربمغیپ  نیا  زا  يوریپ  یگدنز  روما  زا  يزیچ  هچ  رد  وت  سپ  دشابیم  نیموصعم  همئا  زا  تعباتم  ربمغیپ و 
لثم یهاوخیم  ار  تراـتفر  رادرک و  ماـمت  یـشابیم و  ناـگناگیب  وریپ  یگدـنز  روما  ماـمت  رد  هک  وت  يدروآ  اـجب  ار  ناـماما  یمارگ و  یبـن 

هدیـسر ام  هب  هعیـش  تامالع  رد  هک  يرابخا  اهنیا  همه  زا  هتـشذگ  دراد  یـشقن  هچ  وت  یگدـنز  روما  رد  ربمغیپ  تنـس  یهد  رارق  ناگناگیب 
واب باطخ  مدـینادرگ  سویام  يرد  ره  زا  ار  مسفن  دـش و  هاتوک  اج  همه  زا  متـسد  هکنآ  زا  دـعب  تسا .  دوجوم  وت  رد  اـهنآ  زا  کیمادـک 

یهار الا  دوب و  دهاوخ  وت  يارب  زیچ  همه  يوش  دراو  هار  نیزا  یتسناوت  رگا  هک  دـشابیم  وت  يارب  تاجن  ј کی  سفن  يا  متفگ  مدرک و 
تسا یباب  وا  دومرف  هکلب  ةاجنلا  ۀنیفس  يدهلا  حابصم  نیسح  دومرف :  ربمغیپ  شدج  هک  اریز  تسا  ینیسح  باب  نآ  تسین و  یقاب  وت  يارب 
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هک دـنتاجن  یتشک  ام  ناـماما  همه  هک  دـنامن  هتفگاـن  دوش  تشهب  دراو  رد  نیزا  دـیاب  دـشاب  منیـسح  تسود  هک  ره  ینعی  تشهب  باوبا  زا 
ربمغیپ هک  تسا  نیسح  هدنهد  تاجن  نآ  سفن  يا  قرغ .  اهنع  فلخت  نم  یجن و  اهیف  بکر  نم  حون  ۀنیفس  لثمک  یتیب  لها  لثم  دومرف : 

راوس دـیاب  جالعال  هک  میتسه  یتشک  هب  جاتحم  ام  ایرد  رفـس  رد  سپ  ةاجنلا  ۀنیفـس  يدـهلا و  حابـصم  نیـسح  دومرف :  شا  هراـبرد  (ص ) 
نوچ هدومرف  ربمغیپ  یبوخ  هیبـشت  بجع  دنتـسه و  حون  یتـشک  نم  تیب  لـها  دومرف :  هک  دـشابیم  ربـمغیپ  تیب  لـها  یتـشک  نآ  میوش و 

زورما دـنتفای  تاجن  دـندوب  یتشک  رد  هک  اهنآ  اب  حون  یتشک  طقف  دوب  بآ  رد  زورنآ  ینوکـسم  يایند  هک  داتفا  بآ  رد  یتقو  حون  یتشک 
اهنع فلخت  یخب و  اهیف  بکر  نم  دومرف :  هک  دـنربمغیپ  تیب  لها  کلاهم  نیا  زا  تاجن  یتشک  طـقف  یتخبدـب  یهارمگ و  ياـیند  رد  مه 

هک متـسناد  مزال  دوخ  رب  درک و  راودیما  ارم  یـسب  دیتفگ  امـش  هک  یبلاطم  نیا  تفگ  هدرک  نمب  باطخ  مسفن  اهوگتفگ  نیا  زا  دعب  قرغ 
زا کیچیه  دش  هتفگ  مسق  نامه  هچ  رگا  یهارمگ  کلاهم و  باقرغ  نیزا  دـهد  تاجن  ارم  وا  ات  مناسرب  ینیـسح  تاجن  یتشک  هب  ار  دوخ 
ام ةربـعلا  لـیتق  اـنا  دومرف :  راوگرزب  نآ  اریز  دوب  مهاوخ  نم  ؤم  املـسم  موش  دراو  ینیـسح  باـب  زا  رگا  یلو  تسین  نم  رد  ناـمیا  مئـالع 

بئاصم هکنآ  رگم  موش  یمن  روآدای  ینم  ؤم  چیه  دزن  ممـشچ  کشا  هدش  هتـشک  نم  ینعی  یباصمل .  متغا  یکب و  الا  نم  ؤم  دنع  ترکذ 
دوخ رد  ارنیا  نوچ  لوا :  تسا .  هدوب  ءایبنا  عیمج  تافص  زا  ءادهـشلادیس  ترـضح  بئاصم  هیرگ  نیا  دوشیم و  مومغم  دنکیم و  هیرگ  نم 

 : مود تسا .  هدوب  ناربمغیپ  رد  هک  یتمالع  مهنآ  دش ،  ادیپ  نم  رد  نامیا  مئالع  زا  تمالع  کی  متفگ  مدش و  راودیما  دوخب  يردق  مدید 
لاس مایا  ریاس  رد  هک  دـشیم  ادـیپ  نم  يارب  يا  هیرگ  هودـنا  نزح و  تلاح  اروشاع  مایا  رد  هک  دوب  نیا  مدـید  دوخ  رد  هک  یبوخ  تمـالع 

انحرفب و نوحرفی  انتیالو  رونب  اوبخع  اـنینط و  لـضاف  نم  اوقلخ  انتعیـش  دـنا :  هدومرف  اـم  همئا  هک  مدـید  دـشیمن و  ادـیپ  نم  رد  تلاـح  نیا 
زا هک  یتقو  موس :  متـسه .  هعیـش  نم  میوگب  هارنیا  زا  تسنکمم  دش و  ادیپ  نم  رد  نایعیـش  تافـص  زا  تفـص  کی  سپ  اننزحب .  نونزحی 
هللا راز  نمک  هراز  نم  هک :  هدش  دراو  ترـضحنآ  ترایز  باب  رد  اریز  مدرک  هظحالم  ار  نامیا  لامک  مدوخ  رد  مدـش  دراو  ینیـسح  باب 

هتـشادن نامیا  هک  یـسک  يارب  ماقم  نیا  دـناسریم و  ار  ادـخب  برقت  لامک  ترابع  نیا  سپ  درادـن  یناکم  اج و  ادـخ  هک  هتبلا  هشرع .  یف 
زا یکلم  دنکیم  تعجارم  رئاز  هک  یتقو  هدش  دراو  ترضحنآ  ترایز  رابخا  رد  ای  دوب و  دهاوخن  نکمم  دشاب  عدوتـسم  شنامیا  ای  دشاب و 

ناسنا یتقو  سپ  مدیشخب  ار  تیاه  هتشذگ  هک  ریگب  رس  زا  ار  تلمع  دیامرفیم  دناسریم و  مالس  تیادخ  هک  دیوگیم  واب  راگدرورپ  بناج 
هک مرادـن  یلمع  مدـید  مدرک  رظن  دوخ  لامعا  رد  هچ  رگا  مراهچ :  دـشاب .  ناـمیا  یب  وا  هک  تسین  نکمم  رگید  دـناسریم  مالـس  ادـخ  ار 

یکابت وا  یکبا  وا  یکب  نم  دنا :  هدومرف  هک  مدید  مدرک  رظن  هک  ینیـسح  باب  رابخا  رد  اما  دناسر  تشهبب  ار  نم  دوش و  نم  تاجن  ثعاب 
رگا سپ  درب  دهاوخ  تشهب  هب  نیسح  ترـضح  هطـساوب  ارم  دنوادخ  سپ  تسه  نم  رد  تالاح  نیا  هک  مدید  دوخ  رد  ۀنجلا و  هل  تبح  و 

ترایز باب  رد  مجنپ :  موریم .  تشهب  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  هیرگ  هار  زا  دوش  تشهب  بجوم  هک  مهدب  ادخ  لیوحت  هک  مرادن  یلمع 
مشابن یصاخشا  نآ  زا  مریگ  نم  سپ  رفن  دص  ای  رفن  هد  هرابرد  رشحم  زور  ناعفاش  زا  نیسح  رئاز  هک  هدش  دراو  مدید  مالسلا  هیلع  نیسح 

ترضحنآ رئاز  هک  تسنیا  ترضحنآ  ترایز  لیاضف  هلمج  زا  و  دشاب .  نم  يارب  یتاجن  هک  تسنکمم  لقاال  منک  تعافـش  ار  رفن  دص  هک 
یکلم باطخ  فرط  تسنکمم  لقاال  یلو  متـسین  ماقم  نیا  ياراد  هک  نم  دـنک  ملکت  ادـخ  اـب  یهلا  شرع  يـالاب  رد  هک  یناـسک  هلمج  زا 

ناگنـشت زا  هک  متـسه  عناق  ردق  نیمه  هب  نم  سپ  هدـب  بآ  ار  نارگید  شاب و  رثوک  یقاس  وت  دوشیم  هتفگ  ینیـسح  رئاز  هب  ای  موش و  عقاو 
هچناـنچ رگا  دـیهد  بآ  اـم  هب  اـه  یتـشهب  يا  ءاـملا  نم  اـنیلع  اوـضیفا  نا  دـنیوگیم :  منهج  رد  هک  متـسین  مه  هیآ  نیا  زا  متـسین و  رـشحم 

ترـضحنآ ربق  لکوم  کلم  رازه  داتفه  دـنوادخ  هک  هدـش  دراو  نیـسح  رئاز  تلیـضف  تایاور  رد  دوشن  یهلا  هاـگرد  لوبق  نم  ياـهزامن 
دراد قرف  یلیخ  ام  ياهزامن  اب  دناوخب  کلم  هک  ار  يزامن  دنسیونیم  نیسح  ربق  نیرئاز  يارب  ار  نآ  باوث  دنناوخیم و  زامن  امئاد  هک  هدرک 
دوشن لوبق  يرگید  هطـساو  هب  ای  دوشن  لوبق  نم  ةوکز  هچناـنچ  رگا  دریگب .  ارم  تسد  تسرد  ياـهزامن  هنوگنیا  باوث  تسا  نکمم  سپ 

نم جح  رگا  اما  و  دراد .  ار  هلوبقم  ةوکز  رازه  باوث  شترایز  ره  رد  نیسح  رئاز  هک  تسا  ربخ  رد  هچ  دراد  ار  هدنهد  ةوکز  ینیـسح  رئاز 
یضعب رد  تسا و  هرمع  کی  قباطم  ع )   ) نیسح تایاور  یضعب  رد  دنهدیم  واب  ددعتم  ياه  هرمع  جح و  باوث  ار  نیـسح  رئاز  دوشن  لوبق 
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رد و  جح .  رازهدص  قباطم  تایاور  زا  یـضعب  رد  جح و  دصکی  جـح و  جح و 80  تایاور 22  یـضعب  رد  جح و  کی  قباطم  تایاور  زا 
درادـیم رب  دراذـگیم و  نیمز  رب  هک  یمدـق  ره  رگید  تیاور  رد  دراد و  ار  جـح  کی  باوث  شمدـق  ره  ع )   ) نیـسح ترایز  رابخا  یـضعب 
یـضعب رد  جح و  یـس  باوث  یـضعب  رد  جح و  ود  باوث  رابخا  زا  یـضعب  رد  دنـسیونیم و  شلمع  همان  رد  هلوبقم  هرمع  جح و  دص  باوث 

هک دراد  ار  یجح  باوث  ع )   ) نیـسح رئاز  دوریم  الاب  زاب  دعب  دشاب .  هدروآ  اجب  ربمغیپ  اب  هک  یجح  باوث  اهنیا  مامت  رد  جح و  دص  باوث 
نم هکیا  هرمع  دون  جـح و  دون  باوث  دـنک  ترایز  ار  منیـسح  هک  ره  دومرف  ربمغیپ  هک  تسیربخ  رد  هکلب  دـشاب ،  هدروآ  اجب  ربمغیپ  دوخ 

تـسنکمم دشن  لوبق  مه  وت  رگا  سپ  دوب .  دهاوخ  نیرئاز  تفرعم  فالتخا  يارب  تایاور  تافالتخا  نیا  داد  دنهاوخ  واب  مشاب  هدروآ  اجب 
نیـسح ماما  ترایز  هک  تسا  تیاور  رد  هقدص :  اما  دوش .  تبث  هتـشون و  وت  لامعا  همان  رد  جـح  همهنیا  باوث  ع )   ) نیـسح ترایز  هار  زا 
تناعا اما  دراد .  ار  راد  هزور  مئاص و  رازه  رجا  لباقم  ع )   ) نیـسح ترایز  باوث  هزور :  اـما  تسا .  هلوبقم  هقدـص  رازه  باوث  ربارب  (ع ) 

ماجل نیزاب و  همه  هک  دشاب  هداد  ادخ  هار  رد  بسا  رازه  هک  تسا  یسک  لثم  دنک  ار  ترـضحنآ  ترایز  هک  ره  تسا  ربخ  رد  ادخ  هار  رد 
ربـخ رد  هکلب  دراد  ار  ردـب  ءادهـش  زا  دیهـش  رازه  باوـث  ع )   ) نیـسح تراـیز  هک  تـسا  ربـخ  رد  ادـخ ،  هار  رد  داـهج  اـما  دـشاب .  هدوـب 

ندرک دازآ  هدنب  کی  باوث  یمدق  ره  تایاور  زا  یضعب  رد  هکلب  دراد  ار  ندرک  دازآ  هدنب  رازه  باوث  ترـضحنآ  ترایز  هک  تسیرگید 
ار ادخ  سیدقت  حیبست و  هک  دنکیم  قلخ  کلم  رازه  داتفه  ادخ  رئاز  هرطق  ره  زا  هک  هدش  دراو  هکلب  تشاد  دـهاوخ  ار  لیعامـسا  دالوا  زا 

 . دنسیونب رئاز  لمع  همان  رد  ار  شباوث  دننک و 

تسا شتآ  زا  هدنهد  تاجن  نیسح 

فرـص ار  دوخ  رمع  یتدـم  هک  اـم  نیرـصاعم  زا  یکی  هک  دـنکیم  لـقن  رمحا  تیربک  باـتک  رد  يدـنجریب  رقابدـمحم  ـالم  جاـح  موحرم 
ملغش هطـساو  هب  مدید  باوخ  رد  هک  دومن  لقن  نم  يارب  درک  هبوت  دومن و  يریگ  هرانک  لغـش  نآ  زا  هکنآ  زا  دعب  هدومن  یتلود  تموکح 
عیفش اجک  زا  اجنیا  رد  متفگ  يوجب  یعیفش  دوخ  يارب  هک  دنتفگ  نمب  تسا  زاب  نم  يور  هب  شتآ  ياهرد  مراتفرگ و  یتخس  ياهباذع  رد 

نوریب شتآ  زا  تفرگ و  ارم  تسد  دش  ادـیپ  ینارون  یـصخش  متفگ  ررکم  ار  مسا  نیا  نوچ  نیـسح ،  ای  نیـسح ،  ای  وگب :  دـنتفگ  میوجب 
 . مراد یناوخ  هضور  لزنم  رد  زورکی  هتفه  رد  الاح  مشاب و  هتشاد  يا  هضور  سلجم  هک  ما  هدرک  رذن  تقو  نآ  زا  دروآ و 

 . دنکیم ترایز  ار  وا  تافو  زا  دعب  مه  ترضحنآ  دنک  ترایز  ار  نیسح  هک  ره 

ترایزب هبترمکی  هام  ره  رد  دوب  دـمحم  نب  یلع  وا  مسا  هک  برع  خـیاشم  زا  يدرم  هک  دـنکیم  لقن  راحب  رازم  رد  یـسلجم  همالع  موحرم 
 ، دش فرـشم  ترـضحنآ  ترایزب  دوب  یمـسق  ره  هب  هبترمکی  ات  درک  كرت  ار  ترایز  نیا  یتدم  يریپ  نامز  رد  یلو  تفریم  ع )   ) نیـسح

متفگ يدرک  افج  امب  ارچ  يدوب  بوخ  ام  اب  هک  وت  دمحم  نب  یلع  يا  دومرف  ترضح  نآ  مدید  باوخ  رد  ار  ءادهشلادیس  ترـضح  یبش 
دوخ زا  مراد  لیم  هدیـسر  امب  امـش  زا  یتیاور  کی  اقآ  منک  هراجا  یبکرم  مناوت  یمن  هتـشگ  یهت  ایند  لام  زا  متـسد  مدش و  ریپ  يدیـس  ای 

تسا حیحص  منکیم  ترایز  ار  وا  شتافو  زا  دعب  مه  نم  دنک  ترایز  شتایح  رد  ارم  هک  ره  دیا  هدومرف  امش  هک  تسنیا  نآ  مونـشب و  امش 
بـسانم زیزع  هدنناوخ  يا  مهدـیم .  تاجن  ار  وا  دـشاب  مه  شتآ  رد  رگا  دومرف  دـشاب  شتآ  رد  وا  رگا  متفگ  تسا  حیحـص  دومرف  ریخ  ای 

هکنیاب رظن  یلو  دـماجنایم  لوطب  بلطم  دـنچ  ره  منک  رکذ  عوضوم  نیاـب  عجار  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تازجعم  زا  یکی  هک  مدـید 
باتک زا  حورلا  ۀحار  باتک  رد  يدنواهن  ربکا  یلع  خیـش  جاح  موحرم  تسا .  هدـنزرا  بوخ و  دـنکیم  نشور  ار  ینیـسح  ناتـسود  مشچ 

رد یقارع  يدورهرک  میحرلادبع  دیس  جاح  مانب  يردقلا  لیلج  هقثو و  گرزب  صخش  هک  دنکیم  لقن  یقارع  دومحم  خیـش  اقآ  مالـسلاراد 
فوقو دمآ و  رهشوب  هار  زا  یتشک  اب  همظعم  هکم  زا  تعجارم  رد  تفر و  نوریب  دورهرک  هیرق  زا  هللا  تیب  جح  هدارا  هب  لاس 1350  طساوا 

سپ هکنیا  ات  دیـسر  ناشیا  تافو  ربخ  هکلب  دندش  سویءام  ناشندـمآ  زا  ناشیا  ناسک  هکیروطب  دیـشک  لوط  یتشک  رد  شناهارمه  يو و 
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یلفط نامز  نآ  رد  نم  دیوگیم  مالسلاراد  باتک  بحاص  یقارع  دومحم  خیش  ياقآ  دیـسر .  ایرد  لحاسب  ناشیا  یتشک  ینالوط  ینامز  زا 
رد روکذم  دیس  اب  یبش  اقافتا  مدومن  لیـصحت  ملع و  زا  یبتارم  مدیـسر و  دشر  دح  هب  هکنآ  زا  دعب  یلو  مدوب  هدیـسرن  غولب  دحب  هک  مدوب 

هدـهاشم وا  دوخ  هک  یعیاقو  بئارغ و  زا  یکی  هکنیا  ات  میدرکیم  تبحـص  دیـس  نآ  اـب  سلجم  لـها  رثکا  هقرفت  زا  سپ  میدوب و  یـسلجم 
هکنیا ات  دـنام  زاب  نتفر  هار  زا  هدـش  بارخ  اوه  فالتخا  رثا  رد  ام  یتشک  هکم  رفـس  زا  تشگزاـب  رد  تفگ  دومن  رکذ  اـم  يارب  دوب  هدرک 
یتشک اوه  عضو  یبوخ  دنوادخ و  لضف  هب  هکنیا  ات  درکیم  تیذا  ار  ام  ندش  فلت  یگنـسرگ و  فوخ  دیـسر و  رخآ  هب  ام  ییاذـغ  هریخذ 
هریخذ یگتسخ و  عفر  يارب  دندیسر  رهش  نیاب  یتشک  لها  نوچ  تسایرد .  ریازج  زا  یکی  رد  عقاو  يرهش  هک  دیسر  اخم  رهـش  لحاسب  ام 
حالم دزن  هب  باب  نیا  رد  یتشک  لها  دیشک و  لوط  زور  هس  ات  ناکمنآ  رد  یتشک  فقوت  دنتفر و  اخم  رهـش  هب  هدمآ  نوریب  یتشک  زا  اذغ 

نیا لاحنیا  اب  دنا  هدرب  ار  ام  گرم  ربخ  دنا و  هتفر  دوخ  ياه  هناخب  جاجح  ریاس  میا و  هدـنام  ایرد  رد  تسا  یتدـم  ام  هک  دـندرک  تیاکش 
هتسد هتـسد  اخم  رهـش  زا  عالطا  زا  دعب  درک  رهـش  هناور  ار  یـصخش  درک  تباجا  ار  ام  توعد  یتشک  حالم  تسین ،  بوخ  ام  يارب  فقوت 

دسرب و گرزب  یتشک  هب  ات  دندرکیم  راوس  کچوک  یتشکب  ار  دوخ  لوا  هک  بیترت  نیاب  دندمآ  یتشک  هب  ندـش  راوس  يارب  ایرد  لحاسب 
جاح هک  دوب  ناسارخ  دالب  زا  یکی  لها  زا  يدیـس  ناشیا  هلمج  زا  هک  دندنام  یقاب  يرفن  دـنچ  جاجح  زا  هکنآ  ات  دـنوش  راوس  یتشک  نآب 

قالخا شوخ  دیس  نآ  يردقب  دوب و  شدوخ  ناگرزب  ماحرا و  زا  یعمج  اب  دوب و  راوگرزب  دباع و  ملاع و  يدرم  تشاد و  مان  نیـسحدیس 
لحاس و زا  ناشیا  تسد  دـندش  راوس  ار  کچوک  یتشک  هکنآ  زا  دـعب  دـندوب  هدـش  وا  قالخا  هتفیرف  یتشک  لـها  همه  هک  دوب  ناـبرهم  و 

کچوک یتشک  نآ  هک  دز  گرزب  یتشک  رب  ناـنچ  هدروآ  ار  کـچوک  یتشک  تفرگرد و  دـیدش  یناـفوط  داـب و  دـش ،  رود  اـیرد  راـنک 
دنلب گرزب  یتشک  رد  ناشیا  ناسک  هلان  هجـض و  لاح  نیا  رد  دندش  قرغ  دنداتفا و  ایرد  رد  دـندوب و  هتـسشن  نآ  رد  هکیدارفا  هتـسکش و 

هب یتشک  حـالم  ماـگنه  نیا  رد  دـندرکیم  هلاـن  دنتـسیرگیم و  دوب  کـچوک  یتشک  نآ  اـب  هک  نیـسحدیس  جاـح  يارب  یتـشک  همه  دـش و 
هب دـنزادنیب و  بآ  رد  ار  دوخ  اهقیرغ  نآ  تاجن  يارب  هک  داد  روتـسد  دـندوب  رهام  داتـسا و  یلیخ  قیرغ  نداد  تاجن  يارب  هک  ینادرگاش 

کی رگم  دنهد  تاجن  ار  اهنآ  هک  دشن  ایرد  كالوک  اوه و  يدب  هطـساوب  هک  سوسفا  یلو  دنهد  تاجن  ار  اهقیرغ  نآ  هدش  هک  هلیـسو  ره 
تقفاوم مه  اوه  اقافتا  دنداد ،  تکرح  ار  یتشک  دندش  سویءام  اهقیرغ  تاجن  زا  نوچ  یتشک  حالم و  دوب  هدرم  مه  نآ  هک  ناشیا  زا  رفن 

ات دندوب  نالان  نایرگ و  وا  تقرافم  هودنا  هصغ و  زا  شناهارمه  روکذم و  دیـس  ناسک  نکل  دیدرگ  هناور  تمیالم  لامک  اب  یتشک  هدرک 
ناداش دمآ و  الاب  یتشک  هشرع  رب  حالم  دیدرگ  نشور  هک  اوه  میدرک و  ادا  ار  حبص  هضیرف  دیدرگ  علاط  ایرد  قفا  زا  قداص  حبـص  هکنآ 

رب دنوادخ  بیـصم  نیا  ضوع  رد  نکل  دندش  قرغ  ایرد  رد  ام  زا  رفن  دنچ  هتـشذگ  بش  هچ  رگا  هک  داد  تراشب  ار  یتشک  لها  نادنخ  و 
زا جورخ  نامز  ایرد و  لحاس  کـنیا  میدرک و  یط  بش  کـی  تدـم  رد  ار  زور  هدـیچیپ  تفاـسم  دومن  تقفاوم  اوه  تشاذـگ و  تنم  اـم 

يولج هاگان  هدـمآ  الاب  باتفآ  ات  دـندرک  باوخ  يردـق  دـندش و  لاحـشوخ  یـسب  تراشب  نیا  زا  یتشک  لها  تسا  هدـش  کیدزن  یتشک 
تکرح اهنآ  فرطب  ار  یتشک  حالم  دندرکیم و  هراشا  امب  هدز  هزین  يالاب  يا  هچراپ  هک  دـندش  نایامن  ایرد  رانک  رد  يرفن  دـنچ  ام  یتشک 

لحاس رد  هتشذگ  بش  رد  هک  روکذم  نیسحدیس  جاح  ردقلا  لیلج  دیـس  میدید  میدرک  هظحالم  نوچ  تخادنا  رگنل  اهنآ  یکیدزن  داد و 
لاحـشوخ یـسب  وا  رادید  زا  یتشک  لها  تساخرب  تیعمج  نآ  نایم  زا  دوب  هدش  قرغ  تشاد  تفاسم  لزنم  هدـجیه  اجنیا  ات  هک  اخم  رهش 

رانک بش  لیاوا  بشید  هک  دنتفگ  حالم  هب  یبرع  نابز  اب  میدیسرپ  اهنآ  زا  ار  لاح  حرـش  تفرگ  ارف  ار  اهنآ  نامـشچ  قوش  هیرگ  دندش و 
تناما نیا  ینعی  نیسحلل  ۀعیدو  اذه  تفگیم  هک  میدینش  يزاوآ  هاگان  هک  میدومنیم  بابک  یهام  هتخورفا  رب  یشتآ  میدوب و  هتـسشن  ایرد 
صخش وا  هک  میتسناد  میدرک  ار  شسابل  وا و  لاح  هدهاشم  نوچ  میدیدن  ار  یسک  رگید  تشاذگ و  ام  هقلح  رد  ار  درم  نیا  تسا  نیـسح 

نیا لها  هک  دـینامهف  دوبن  نابز  یبرع  نوچ  میدیـسرپ  شلاـح  زا  میدروآ  لاـحب  میدرک و  هجلاـعم  ار  وا  يردـق  هکنآ  زا  سپ  تسا  قیرغ 
نیمه زا  وا  روبع  لحم  میـسانشیم و  ار  یتشک  نآ  ام  روخم  مغ  میتفگ  واب  هدش  قرغ  اخم  رهـش  لحاس  رد  هتـشذگ  بش  رد  هدوب و  یتشک 
کی فرظ  رد  تفاسم  نیا  هچ  رگا  دیدرگ و  نایامن  یتشک  نیا  دمآ و  رب  دعب  زور  هکنآ  ات  میناسریم  اهنآ  هب  ارت  ام  دیایب  نوچ  دـشابیم  اج 
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دوخ دزن  ار  دیـس  یتشک  لها  سپ  تسا .  هدوب  نآ  رفاسم  وا  هک  تسا  یتشک  نامه  هک  میتسناد  تمالع  هدهاشم  زا  نکل  تسا  دـیعب  بش 
دیس زا  دندرک  يدایز  قوش  هیرگ  یتشک  لها  هکنآ  زا  سپ  درک  تکرح  دایز  یلاحـشوخ  زا  سپ  دندش و  عمج  وا  رود  شناسک  دندرب و 
ندش خاروس  همدص و  نافوط و  رثا  رد  کچوک  یتشک  نآ  نوچ  هک  تفگ  دش .  امـش  تاجن  ثعاب  هچ  ندش  قرغ  زا  سپ  هک  دندیـسرپ 

نادرگاش هک  مدید  مدروآ  نوریب  بآ  زا  ار  دوخ  هک  مدرک  انش  هب  عورـش  مدشن  سویءام  متـسنادیم  يرگانـش  نوچ  نم  دش  قرغ  بآ  رد 
نیا رد  ارم  هک  مداد  زاوآ  هدرک  دنلب  تسد  سپ  هدش و  کیرات  يردق  مه  اوه  دنتـسه و  لحم  ریغ  رد  نکل  دـننکیم  ارم  يوجتـسج  حالم 

رتکیرات اوه  مدـید  هدروآ  نوریب  بآ  زا  ار  دوخ  دایز  تمحزاب  هرابود  دومن  مقرغ  راب  رگید  درب و  ورف  ارم  ایرد  جوم  هاـگان  دـیبایرد  هطقن 
جراخ موس  هعفد  هکنآ  ات  درک  قرغ  ارم  اـیرد  جوم  زاـب  مدروآرب  زاوآ  هدرک  هزاـت  سفن  زاـب  مدـید  رترود  یتشک  زا  ار  دوخ  تسا و  هدـش 
نیسح ارهز  زیزع  البرک و  تمـس  هب  هجوتم  هدش  سویءام  دندوب  نم  يوجتـسج  رد  ناگدنبای  زا  يرود  اوه و  یکیرات  هدهاشم  زا  مدش و 
رگید متفگب و  نیا  هاوخم  هارب  مشچ  ارم  لافطا  لایع و  بایرد و  ارم  ینکردا  هللادبع  ابا  ای  هادج  ای  مدرک  ضرع  مدش  مالسلا  هیلع  یلع  نب 

هزجعم و نیا  زا  یتشک  لها  سپ  مدـید  بارعا  هقلح  نایم  رد  ار  دوخ  هکنآ  ات  متـسنادن  ار  دوخ  لاح  رگید  هدـش و  قرغ  جوم  همدـص  راب 
رد میدمآ و  نوریب  یتشک  زا  هکنآ  ات  میدوب  نیـسحدیس  جاح  اب  هک  تفگ  روکذـم  میحرلادـبع  دیـس  جاح  دـندش .  تریح  رد  بیرغ  رما 
وا زا  ناسارخ  هب  ترفاسم  رد  ام  هک  تساوخ  مه  ناهفصا  رد  میدوب و  رفسمه  جرخمه و  وا  اب  ناهفصا  ات  زاریش  زا  زاریش و  ات  رهشوب  رهش 

ناشیا زا  يربخ  مه  ادعب  هدشن و  زونه  مه  ع )   ) اضر ترضح  دهشم  ترفاسم  قیفوت  میدش و  ادج  ناشیا  زا  ناهفصا  رد  سپ  میئامن  ندید 
تماما هب  مارهب  اغآ  دجسم  رد  دوب و  نارهت  هفالخلاراد  ملسم  نیدهتجم  زا  یقارع  دومحم  خیـش  اقآ  هک  تسا  راثالارثآم  رد  دشن .  هتـسناد 

مانب یباتک  تاونـس  نیا  رد  هتـشون و  الـصفم  لوصا  هقف و  زا  ار  يراصنا  خیـش  سرد  تاریرقت  هدوب و  لوغـشم  ماکحا  جـیورت  تعاـمج و 
مه پاچب  باتک  نیا  هک  هتشون  تجح  ترضح  تالاوحا  رد  تسا  هدرک  لقن  نآ  زا  ار  قوف  قافتا  يدنواهن  موحرم  هک  یباتک  مالـسلاراد 

ترتـع رب  هک  تسا  سب  نیا  تنعط  رب  يا  هدرک  داـبآ  متـس  نیا  رد  اـهچ  نیک  زو  يا  هدرک  دادـیب  هچ  هک  یلفاـغ  خرچ  يا  تسا .  هدیـسر 
يا يا  هدرک  داشمـش  لگ و  اب  هچ  نید  غاب  رد  يا  هدرک  دادما  وت  مصخ و  هدرک  دادیب  تستواقـش  تخرد  راب  هکیـسخ  رهب  ص )   ) لوسر

هدرک دالوا  ردیح و  یفطصم و  اب  يا  هدرک  دادش  وت  هک  لمع  نیا  دورمن  وت  هچنآ  درک  ناوتن  نید  نانمشد  اب  هگچیه  تسدرکن  دایز  هداز 
وت شتآ  زا  دـنروآرد  رـشحم  هب  هک  یمد  ار  وت  مسرت  يا  هدرک  دالوف  رجنخ  هب  شا  هدرزآ  ع )   ) نیـسح نتـشک  زا  يا  هداد  دـیزی  ماـک  يا 

دنروآ رد  رشحم  هب  دود 

 . برحلا کل  بصن  و  برقتا . . . . . . . . . . . . .  ینا  هللادبع  ابا  ای  متشه :  یس و  سلجم 

همجرت

ترضح همطاف و  ترضح  مالسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  دزنب  شلوسر و  هاگردب  میوجیم و  برقت  ادخ  هاگردب  نم  هللادبع  ابا  يا 
گـنجب و تمـصع  نادـناخ  امـش  اـب  هک  یناـسک  زا  میوجیم  يرازیب  وـت  تبحم  یتـسود و  هطـساوب  مبلطیم و  برق  وـت  ترـضحب  نسح و 

 . دندوب امش  يارب  گنج  ناگدننکاپرب  دنتساخرب و  تفلاخم 

حرش

يارب یهاگ  لعفت  هغیـص  تسا و  برق  زا  لعفت  باب  زا  برقتا  ینعم  رد  اما  دـش و  ثحب  الـصفم  مراـهچ  سلجم  رد  هللادـبع  اـبا  ینعم  رد 
تلیـضف و تاجرد  تمحر و  راوج  هب  برق  ینعمب  برقت  اجنیا  رد  تسا و  رترهاظ  لوا  ینعم  یلو  هغلابم  يارب  یهاگ  دوشیم و  رکذ  بلط 

 . تسا هیلاع  تاماقم 
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دنتسه یهلا  هاگرد  نابرقم  يده  همئا 

هلیـسوب هک  دـننانآ  دنتـسه  راگدرورپ  هاـگرد  رد  يونعم  برق  ماـقمب  ناـکیدزن  تادوجوم و  برقا  تاـقولخم و  فارـشا  هک  دـننانآ  يرآ 
ناهج ود  ره  رد  وا  فاطلا  بهاوم و  مامت  زا  هدرک  کیدزن  یئایربک  برق  تحاـس  هب  ار  دوخ  تبحم  قشع و  هار  زا  تاداـبع و  تاـعاط و 

نیا تسوا و  دای  رکذ و  هب  میاد  لاغتـشا  اـنامه  تسادـخ  يوسب  يونعم  برقت  بجوم  ملاـع  راـگدرورپ  دزن  رد  هچنآ  نوچ  دـنرادروخرب 
مهللا میناوخیم :  لیمک  ياعد  رد  اذـل  دـنا و  هدوبن  لفاغ  ادـخ  دای  زا  ینآ  هک  هدوب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هجوت  دروم  رایـسب  ینعم 

لیـصحت وا  رکذب  برقت  نیمه  میوجیم  برقت  تیوسب  وت  رکذب  لاغتـشا  هلیـسوب  هنامیمـص  ادج و  نم  ایادخ  كرکذـب .  کیلا  برقتا  ینا 
زا منکیم  تساوخرد  ایادـخ  کبرق  نم  ینیندـت  كدوجب  کلئـسا  و  دـنکیم :  ضرع  ینایب  اب  رگید  ياـج  رد  و  تسا .  يونعم  برق  ماـقم 

تبـسن ناگدـنب  برق  ناگدـنب و  هب  تبـسن  یلاعت  يادـخ  برق  هتبلا  ینادرگ .  کیدزن  رایـسب  دوخ  برقب  ارم  هک  وت  شـشخب  مرک و  هبوت 
وا هک  دیرولا  لبح  نم  هیلا  برقا  نحن  و  دیامرفیم :  ییاج  تسا و  هدش  حیرـصت  دـیجم  نآرق  رد  هچنانچ  تسا  عوضوم  ود  یلاعت  يادـخب 

ناشیا راتفگ  لامعا و  هب  ناگدنب و  لاح  هب  ملع  رظن  زا  یلاعتقح  برق  نیا  و  نانآ .  دوخ  هب  نانآ  ندرگ  گر  زا  ناگدنب  هب  تسا  رتکیدزن 
هنوگچ دیاب  ناگدنب  هکنیا  اما  بیرق و  یناف  ینغ  يدابع  کلئـسا  ذا  و  دـیامرفیم :  رگید  ياج  رد  هکنانچ  هاگیاج  ناکم و  رظن  زا  هن  تسا 
تـسا هداد  ناگدـنب  هب  تبـسن  دوخ  برق  هب  فطع  ارنآ  هدومرف و  هراـشا  نآ  هب  دوخ  یلاعتیادـخ  هک  تسیرما  دـنیوج  برقت  ادـخ  يوسب 

وا يوسب  دوخ  ناهانگ  زا  دـیهاوخ و  شزرمآ  وا  زا  سپ  ینعی  بیجم  بیرق  یبر  نا  هیلا  وبوت  مث  هورفغتـساف  دـیامرفیم :  ییاج  رد  هکنانچ 
هبوت ناگدـنب  هکنآ  رگم  دوشیمن  لصاح  برق  ماقم  هکنیا  رب  هراشا  تسا .  هدـننک  تباجا  کیدزن و  نم  راگدرورپ  هک  اـنامه  دـیدرگ  زاـب 
ماجنا وکین  هتـسیاش و  رادرک  ادـخ  اب  تبحم  یتسود و  هار  رد  هک  سکنآ  دـنروآ و  ياجب  حـلاص  لامعا  دـنیامن و  شزرمآ  بلط  دـننک و 

اقآ يا  میئوگیم  دش  مولعم  برق  ماقم  هکنیا  زا  سپ  تسا  هدیـسر  برقت  ماقمب  هجیتن  رد  هدش و  وا  لماش  یلاعتقح  تیانع  تمحر و  دـهد 
تبحم و یکی  دراد :  مزـال  زیچ  ود  مهیلع  هللا  تاولـص  نسح  ماـما  همطاـف و  نینم و  ؤملاریما  لوسر و  ادـخ و  هب  برق  ماـقم  ناـج  نیـسح 
هچ دندوب  امـش  اب  گنج  ناگدننکاپرب  دنتـساخرب و  امـش  تفلاخم  گنجب و  هک  یـصاخشا  نآ  زا  يرازیب  رگید  امـش و  هب  تبـسن  یتسود 

دنداهن انب  ار  هداوناخ  نیا  اب  گنج  نیا  هیاپ  یصاخشا  هچ  هک  مینیبب  دیاب  لاح  تسا .  مزال  يزیچ  نتـشاد  اپرب  ینعم  هب  برحلا  کل  بصن 
نمم ۀئاربلاب  و  تسا :  نینچ  ترایز  نیا  رگید  هخـسن  رد  و  دمآ .  شیپ  البرک  هصق  ات  دنداهن  انب  هداوناخ  نیا  يارب  ار  روج  ملظ و  ساسا  و 

زا میوجیم  يرازیب  و  مهنم .  مکیلا  هللا و  یلا  تئرب  مکعایـشا  یلع  مکیلع  هروج  هملظ و  یف  يرج  هناینب و  هیلع  ینب  کلذ و  ساـسا  سـسا 
تخاس و يراج  امش  نایعیش  رب  امش و  رب  ار  دوخ  يرگدادیب  متس  ار و  دوخ  يانب  نآ  رب  داهن  انب  ار و  نیا  دومن  يراذگ  هیاپ  هک  یسک  نآ 

 . میوجیم يرازیب  نانآ  زا  امش  يوسب  ادخ و  يوسب 

دومن هداوناخ  نیا  رب  ار  متس  ملظ و  يراذگ  هیاپ  یسک  هچ 

همدقم

زا مالسا  رد  متس  ملظ و  نیا  ناینب  مینیبب  میورب و  كردم  دنس و  قیقحت  خیرات و  غارس  هب  مهم  عوضوم  نیرد  تسا  رتهب  زیزع  هدنناوخ  يا 
هب هاگن  کی  اب  هناینب  هیلع  ینب  کلذ و  ساسا  سسا  نمم  ۀئاربلاب  دیامرفیم :  ترایز  زا  تمسق  نیا  رد  هک  تشگ  يراذگ  هیاپ  ادیپ و  اجک 

 . دوشیم لح  ام  يارب  لکشم  نیا  ینس  هعیش و  بتک  رد  هدش  رکذ  قیاقح  یخیرات و  دانسا 

لوا فالتخا 

عوقوب ارهاـظتم  فـالتخا  نیا  دومنیم و  یط  ار  تاـیح  رخآ  تاـظحل  يراـمیب  رتـسب  رد  مرکا  لوسر  هک  دـش  ادـیپ  یعقوـم  زا  تما  نیا  رد 
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یتلاح رد  دوب ،  ترضحنآ  توف  زا  لبق  زور  هس  دنا  هتفگ  یضعب  هک  دیدرگ .  یناف  ملاع  نیا  زا  جورخ  مزاع  ترضحنآ  نوچ  هک  تسویپ 
یتاود يدعب .  اولضت  اباتک ال  مکل  بتکال  ضایب  تاودب و  ینوتیا  دندومرف :  دندوب  عمج  ترـضحنآ  رتسب  فارطا  هباحـص  زا  يا  هدع  هک 
مراهچ هلاـقم  رد  یلازغ  ماـما  تیاورب  و  دـیوشن .  هارمگ  نم  زا  دـعب  هک  ار  يزیچ  مسیونب  امـش  يارب  اـت  دـیروایب  نم  يارب  يدیفـس  زیچ  و 
مرکا لوسر  هک  هدومن  لقن  ار  وا  تاراـبع  نیع  ۀـمالا  صاوخ  ةرکذـت  هحفص 63  رد  مه  يزوج  نبا  طبـس  فسوی  هک  نیملاعلارـس  باتک 

و يدعب .  اهل  قحتسا  نم  مکل  رکذا  رمالا  لاکـشا  مکنع  لیزالاب  اباتک  مکل  بتک  ضایب ال  تاودب و  ینوتیا  دومرف :  شتافو  زا  لبق  (ص ) 
امش يارب  ات  دیروایب  نم  يارب  يدیفس  تاود  ینعی  يدعب .  هیف  نوفلتخت  اباتک ال  مکل  بتک  ال  دومرف :  هک  تسا  هدراو  رابخا  زا  یضعب  رد 

تفالخ رما  هب  هک  یـسک  نآ  رد  دنکن  ادیپ  فالتخا  هک  مسیونیم  یباتک  امـش  يارب  دنک و  لیاز  ار  امـش  رما  لاکـشا  هک  ار  يزیچ  مسیونب 
ار ترضحنآ  يرامیب  هعقاو  یفلتخم  ظافلا  تارابع و  اب  تنس  لها  املع  رباکا  هعیش ،  املع  عامجا  زا  هتشذگ  تسا .  رت  قحتـسم  نم  زا  دعب 

نب دمحم  دننام  دنا  هدومن  لقن  ار  ملاعنیا  زا  لاحترا  ماگنه  ترـضح  نآ  هب  ندومن  تراسج  تیـصو و  زا  ادخ  لوسر  عنم  گرم و  ماگنه 
دیدحلا یبا  نبا  يراخب و  حیحص  حرش  رد  ینامرک  لبنح و  نب  دمحا  نیحیحصلا و  نیب  عمج  رد  يدیمح  يراخب و  حیحص  رد  لیعامـسا 

وعد تفگ :  تیصو  رما  زا  يریگولج  يارب  باطخلا  نب  رمع  هک  دوب  نینچ  ناتساد  اما  و  دنا .  هتشون  ار  تیصو  عنم  ناتـساد  هک  نارگید  و 
اباتک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  مکل  بتکی  اوبرق  لوقی  نم  مهنم  اومـصتخا  تیبلا و  یف  نم  فلتخاف  هللا  باتک  انبـسح  رجهیل  هناف  لـجرلا 

اوموق هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مهل  لاقف  مهیلع  بضغ  یبنلا ،  دنع  فالتخالا  وغللا و  رثکا  املف  رمع  لاق  ام  لوقی  نم  مهنم  هدـعب و  اولـضت  نل 
سپ تسا  سب  ار  اـم  ادـخ  باـتک  دـیوگیم  نایذـه  وا  هک  اریز  دـیراذگاو  ادـخ  لوسر  ار  درم  نیا  ینعی  عزاـنتلا .  يدـنع  یغبنیـال  ینع و 
زگره هک  دسیونب  یباتک  امش  يارب  ربمغیپ  ات  دیروایب  ذغاک  دنتفگ  اهنآ  زا  یضعب  دش .  عورش  همـصاخم  داتفا و  هباحـص  هنایم  رد  فالتخا 

دـش دایز  ترـضحنآ  روضح  رد  باحـصا  نیب  وغل  يوگتفگ  فالتخا و  نوچ  تسا  حیحـص  رمع  فرح  دـنتفگ  یـضعب  دـیوشن و  هارمگ 
تسیب زا  دعب  هک  دوب  يداسف  هنتف و  لوا  هیضق  نیا  تسین .  راوازـس  نم  دزن  فالتخا  عزانت و  دیزیخرب  دومرف  دومن و  بضغ  اهنآ  رب  ربمغیپ 

حرـش رد  يدبیم  نیـسح  لیبق  زا  هماع  ءاملع  رباکا  هچنانچ  دش .  عقاو  ترـضحنآ  دوخ  روضح  رد  ص )   ) مرکا لوسر  تامحز  لاس  هس  و 
هنتف و لوا  هک  دنا  هدومن  ار  ینعم  نیا  قیدصت  هغالبلا  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  لحن و  للم و  مراهچ  همدقم  رد  یناتـسرهش  ناوید و 

ندومن تیـصو  زا  دومن  عنم  باـطخ  نب  رمع  هک  یناـمز  دوـب  ص )   ) هللا لوـسر  دوـخ  روـضح  رد  دـش  عـقاو  ناناملـسم  نیب  هک  یفـالتخا 
تما رد  فالتخا  باب  حتف  ببـس  لمع  نیمه  و  دوب .  تما  نیب  قافن  فالتخا و  زا  ریگولج  تما و  تیاده  بابـسا  هک  يزیچب  ترـضحنآ 

داد ربخ  تافالتخا  دماشیپ و  نیا  زا  یهلا  ملع  اب  ترضحنآ  دوخ  هک  دیسر  هقرف  داتفه  زا  هدایز  هب  نآ  بعـش  ات  دومن  ادیپ  شـشک  هک  دش 
تـسدب دـمحم  لآ  قح  دـشیمن و  ادـیپ  اهفالتخا  نیا  دـنک  نییعت  ار  دوخ  نیـشناج  دـسیونب و  ار  دوخ  تیـصو  ربمغیپ  هک  دنتـشاذگیم  رگا 

یف يرج  هناینب و  هیلع  ینب  کلذ و  ساسا  سـسا  نمم  ۀـئاربلاب  و  دـیامرفیم :  ترایز  زا  تمـسق  نیا  رد  اذـل  داتفا و  یمن  نیقفانم  بناجا و 
هک دنا  هدومن  لقن  نارگید  حیحص و  مود  ءزج  رخاوا  رد  جاجح  نب  ملسم  مود و  ءزج  لیاوا  رد  يراخب  حیحص  رد  مکیلع .  هروج  هملظ و 

بضخ و یتح  یکب  مث  سیمخلا  موی  ام  سیمخلا و  موی  تفگیم :  تخیریم و  کشا  هتسویپ  ص )   ) ادخ لوسر  معرـسپ  سابع  نب  هلادبع 
نیگنر شمـشچ  کشا  زا  نیمز  ياـه  هزیر  گنـس  هکنآ  اـت  تسیرگ  نآ  زا  سپ  يا  هبنـشجنپ  زور  هچ  هبنـشجنپ  زور  ینعی  ءابـصحلا  هعم 

یلع تیور  یتح  ۀـعومد  لعج  مث  هتفگ :  دوخ  دنـسم  رد  لبنح  نب  دـمحا  ماما  حیحـص و  ۀیـصولا  باتک  رد  ملـسم  تیاور  هب  و  دـندرک . 
شزیر دـیراورم  ياه  هناد  دـننام  شتروص  فرط  ود  رب  مدـید  هکنآ  ات  دـش  يراج  شمـشچ  کشا  نآ  زا  سپ  ولوللا  ماـظن  اـهناک  هیدـخ 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  نیب  دندش  عنام  لیاح و  هک  یگرزب  تبیـصم  هچ  تبیـصم  دیوگیم  يراخب  حیحـص  رگید  ياج  رد  و  تشاد . 
بـصعتمریغ حلاص  صاخـشا  يارب  ددرگ .  اهنآ  ياج  یب  ياهادص  تافالتخا و  زا  ریگولج  هک  یباتک  اهنآ  يارب  دـسیونب  هکنآ  نیب  هلآ و 

ره هک  دوب  راک  رد  یتابالقنا  هچ  اهزورنآ  دـننادب  هک  تسیفاک  ترـضحنآ  معرـسپ  سابع  نبا  یپ  رد  یپ  ياه  هلان  تالمج و  نیمه  اـینب ، 
 . دشیم نایرگ  داتفایم  نآ  دای  سابع  نبا  هک  ینامز  هک 
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مود فالتخا 

تنعل دیوش  هدامآ  ایهم و  هماسا  هاگودرا  رکـشل و  يارب  دومرف :  ص )   ) ادـخ لوسر  هک  دوب  یتقو  دـیدرگ  رهاظ  ترـضحنآ  ضرم  رد  هک 
هورگ مینکب  ار  ترـضحنآ  لاثتما  تعاطا و  هک  تسا  بجاو  ام  رب  دنتفگ  تما  زا  یعمج  دیامن  فلخت  هماسا  رکـشل  زا  هک  یـسک  رب  ادـخ 

رکـشل زا  هدومن و  فلخت  اذـلف  میرادـن  ار  ترـضحنآ  تقرافم  بات  ام  هتفای  تدـش  ص )   ) ادـخ لوسر  ضرم  دـنتفگ  نیقفانم  زا  يرگید 
 . دندومن يرود  هماسا 

موس فالتخا 

دوب همظعم  هکم  ترـضحنآ  یلـصا  نطاوم  سءارلاطقـسم و  نوچ  دـنتفگ  نیرجاهم  زا  هکم  یلاها  دوب  ص )   ) ادـخ لوسر  نفد  عضوم  رد 
يرای ترصن و  لحم  ترضحنآ و  ترجاهم  زکرم  هنیدم  نوچ  دنتشاد  هدیقع  راصنا  زا  هنیدم  یلاها  دوش  هدرب  هکم  هب  شکرابم  ندب  دیاب 

اجنآ رد  اهنآ  رباقم  ءایبنا و  نفد  لـحم  سدـقملا  تیب  نوچ  دـنتفگیم  یتعاـمج  و  ددرگ .  نفد  اـجنیمه  رد  دـیاب  هتبلا  تسا  هدوب  دـنوادخ 
زا هتـسدکی  تبقاع  ددرگ .  لمح  اجنآب  شکراـبم  ندـب  تسا  یـضتقم  تسا  هتفر  توکلم  جارعمب  اـجنآ  زا  ص )   ) مرکا لوسر  دـشابیم و 

اجنامه دندومن  تافو  اج  ره  ءایبنا  ینعی  نوتومی  ثیح  نونفدی  ءایبنالا  هدومرف :  ترـضحنآ  هک ،  ربمغیپ  زا  ثیدـح  کی  نایب  اب  نارـضاح 
ارچ تفر  ایند  زا  رـصم  رد  هک  فسوی  هک  تفگن  اجنآ  یـسک  ارچ  منادیمن  دندیدرگ .  هنیدـم  رد  نفدـب  رـضاح  اقفتم  سپ  دـندرگیم  نفد 
نفد لیلخلا  رهـش  رد  ار  همه  هک  لیئارـسا  ینب  ءاـیبنا  نینچمه  دـندرک و  نفد  لیئارـسا  ینب  هربقم  رد  لـیلخلا  رهـش  رد  دـندرکن  نفد  اـجنآ 

هرخالاب دمآ و  نم  هناخ  هب  اجنآ  زا  دوب  نم  تبون  دعب  زور  نوچ  دش  ضیرم  هنومیم  هناخ  رد  ادخ  لوسر  لوا  هک  دـیوگیم  هشیاع  دـندرک 
ترـضحنآ زا  يراتـسرپ  عمج و  رتسب  فارطا  ترـضحنآ  نانز  همه  دنـشاب و  اجنامه  هک  دش  نیا  رب  رارق  دوب  تخـس  ترـضح  لاح  نوچ 

 . دنیامنب

مراهچ تافالتخا 

دش ادیپ  مالسا  رد  ربمغیپ  كرابم  دوجو  زا  دعب  هک  دوب  یفالتخا  نیرتگرزب  نیا  اتقیقح  دش و  عقاو  ربمغیپ  زا  دعب  تفالخ  تماما و  رما  رد 
لـسغ لوغـشم  ع )   ) یلع نیمز و  يور  ربمغیپ  هزانج  هکیلاح  رد  دـندش  عمج  هدـعاس  ینب  هفیقـس  رد  راصنا  هک  تسا  نینچ  نآ  هصالخ  و 

هک دـندومن  قافتا  دـشاب و  امـش  زا  يریما  ام و  زا  يریما  ینعی  ریما  مکنم  ریما و  انم  دـنتفگیم :  نیرجاهم  هب  راـصنا  تسا  ترـضحنآ  نداد 
رادـمچرپ اهگنج  ماـمت  رد  تواخـس و  دوج و  بحاـص  راوگرزب و  يدرم  هدـعاس و  ینب  بیقن  جرزخ و  هلیبق  گرزب  هک  هداـبع  نب  دـعس 

دنتفر و هفیقـس  هب  مامت  هلجع  اب  مه  اهنآ  دیـسر  ناشنارای  رمع و  رکبوبا و  هب  ربخ  نیا  نوچ  ماگنه  نیا  رد  دـشاب .  اهنآ  سیئر  هدوب  راصنا 
رجاهم و نیب  عازن  هنتف و  درک و  تعیب  رکبوبا  اب  هدرک  دنلب  ار  دوخ  ياهتـسد  رمع  تسین  نآ  حرـش  ياج  تفگ  رکبوبا  هک  یتاملک  زا  دـعب 

هولتقاف اهلثم  یلا  داع  نمف  اهرـش  نیملـسملا  هللا  یقو  ۀـتلف  تناک  رکب  یبا  ۀـعیب  نا  تفگ :  باطخ  نب  رمع  هاگنآ  دـیدرگ  شوماخ  راـصنا 
رکبوبا اب  تعیب  هک  دینادب  ینعی  ( 20  . ) الیقی نا  بجی  ةرغت  امهنم  دحاو  رم  ؤی  هناف ال  نیملـسملا  نم  ةروشم  ریغ  نم  الجر  عیاب  لجر  امیاف 

رد رمع  نایب  نیا  دیشکب  ار  وا  دیامنب  یلمع  نینچ  اهدعب  سک  ره  وا و  رش  ار ز  ام  دنک  ظفح  لاعتم  دنوادخ  دش  یلبق  همدقم  نودب  ۀتغب و 
تفالخب دش و  عقاو  ۀعفد  یناهگان و  تما  هباحص و  مومع  تروشم  روش و  نودب  رکب  یبا  اب  تعیب  نوچ  هکنیاب  دراد  تحارص  هفیقس  زور 

 . دنک يرادهگن  نآ  رـش  زا  ار  ام  دـنوادخ  تفرگ  ماجنا  رظن  نیا  رکف  لمءات و  یب  تفرن و  راکب  نآ  رد  مومع  يءار  رظن و  دـیدرگ  رارقرب 
قافتا يزیچ  نینچ  رگا  سپ  دنیامن  هفیلخ  نییعت  يار  ذخا  یمومع و  هعجارم  نودب  دنوش و  یهابتـشا  نینچ  راچد  دـیابن  تما  اهدـعب  یلو 

هک تسا  یلمع  نینچ  ناتـساد  داد .  رارق  دوخ  نیـشناج  هفیلخ و  ار  رمع  تما  تروشم  نودـب  رکبوبا  ارچ  مینادـیمن  ام  دیـشکب  ار  وا  داـتفا 
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یلا ۀـفاحق  یبا  رکبوبا  دـهع  اـم  اذـه  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  سیونب  تفگ  دـیبلط و  ار  ناـفع  نب  ناـمثع  شتوم  ضرم  لاـح  رد  رکبوـبا 
ضرم تدـش  زا  لاـح  ناـمه  رد  نیملـسم  يوسب  هفاـحق  یبا  نب  رکب  یبا  زا  تسیا  هماندـهع  نیا  ینعی  هیلع  یمغا  مث  دـعب  اـما  نیملـسملا 

نب رمع  نم  ینعی  باطخلا  نب  رمع  مکیلع  تفلختـسا  دق  یناف  تشون  دوخ  شیپ  زا  نامثع  داد  تسد  وا  هب  ءامغا  تلاح  دیدرگ و  شوهیب 
هللا مسب  دـناوخ  نینچ  نامثع  یتشون  هچ  منیبب  ناوخب  تفگ  نامثع  هب  دـمآ و  شوهب  رکبوبا  لاحنآ  رد  مداد و  هفیلخ  امـش  رب  ار  باـطخلا 
هنم اریخ  مکل  مل  باطخلا و  نب  رمع  مکیلع  تفلختـسا  دق  یناف  دعب  اما  نیملـسملا  یلا  هفاحق  یبا  نب  رکبوبا  دهع  ام  اذـه  میحرلا  نمحرلا 

رب نونک  ات  مداد و  رارق  هفیلخ  ار  باطخلا  نب  رمع  امش  رب  هک  یتسردب  ناناملسم  يوسب  هفاحق  یبا  نب  رکبوبا  زا  تسیا  هماندهع  نیا  ینعی 
عقاو فالتخا  رد  تما  مریمب و  یشوهیب  لاح  رد  نم  يدیسرت  تفگ  نامثع  هب  نآ  ندینش  زا  سپ  رکبوبا  متخاسن .  یلاو  ار  وا  زا  رتهب  امش 

شلها مالـسا و  زا  ار  وت  دنوادخ  ینعی  هلها  مالـسالا و  نع  اریخ  هللا  كازج  تفگ  رکبوبا  یلب  تفگ  نامثع  یتشون  ار  رمع  مان  اذلف  دـنوش 
ضارتعا اب  هک  دش  ببـس  يءار  ذخا  تما و  هب  عوجر  نودب  تفالخب  رمع  ندومن  نییعت  رد  رکب  یبا  هفیلخ  لمع  نیمه  دـهد .  ریخ  يازج 

یـسابع يوما و  كوکلم  ءافلخ و  اهدعب  هک  دیدرگ  تفالخ  رما  رد  يروتاتکید  ساسا  همدـقم و  دـش و  وربور  تما  زا  یعمج  تفلاخم  و 
يارب ار  شتفالخ  هیاپ  دنکب و  اهرفـس  دوخ  ینیـشناج  يارب  هیواعم  هک  دش  ثعاب  لمع  نیمه  دندومنن .  اهتما  يءار  رظن و  هب  ییانتعا  ادـبا 

ۀئاربلاب و  میئوگب :  دراد  اج  سپ  دش ،  البرک  خیرات  راتـشک و  ثعاب  دیزی  تفالخ  نیمه  ریگم و  تعیب  مدرم  زا  اربج  دزاس و  مکحم  دـیزی 
 . مهنم مکیلا  هللا و  یلا  تئرب  مکعایشا  یلع  مکیلع و  هروج  هملظ و  یف  يرج  هناینب و  هیلع  ینب  کلذ و  ساسا  سسا  نمم 

مجنپ فالتخا 

اجنآ هب  میداد  سلجم  رد  اروش  سلجم  نیا  حرش  ام  دیهد  لیکشت  ییاروش  سلجم  دیاب  نم  زا  دعب  تفالخ  رما  يارب  هک  دوب  رمع  تیصو 
هچ دـش  ادـیپ  ص )   ) ربمغیپ تافو  زا  دـعب  هک  دوب  یتافالتخا  یناعم  زا  يا  هصالخ  دـش ،  رکذ  سلجم  نیا  قاروا  رد  هچنآ  دوش .  هعجارم 

تشخ تشگیمن .  ادیپ  نیملسم  تدحو  رد  یفاکش  داجیا  دشیمن  رهاظ  دوب  تما  ییادج  هقرفت و  بجوم  هک  یلوا  فالتخا  فالخ و  رگا 
نینم و ؤم  ترـضحنآ  باحـصا  زا  هقرف  دـمآ و  نایمب  ناحتما  ياپ  هک  زورناـمه  اریز  جـک  راوید  دوریم  اـیرث  اـت  جـک  راـمعم  دـهن  رگ  لوا 
ادخ و لوسر  تیامح  هب  لدـکاپ  ضرغیب و  ناوریپ  نایعیـش و  نینم و  ؤم  هباحـص  دـندومن  راکـشآ  رهاظ و  ار  دوخ  هدـیقع  مارم و  نیقفانم 
و ص )   ) هللا لوسر  تفلاخم  رد  ار  دوخ  مارم  ات  دنتـشگیم  تصرف  بقع  هتـسویپ  هک  لد  هایـس  ضرغ و  اب  نیقفاـنم  دنتـساخرب و  وا  تیبلها 
رد روش  بآ  نیریش  بآ  نیا  تسا  گر  گر  دنتـساخرب .  رمع  راتفگ  يرادفرطب  دنزاس  راکـشآ  نیملـسم  كاپ  دیاقع  رد  ندرک  لالخا 

روص خفن  ات  دوریم  قیالخ 

اهتشون یپ 

هلادبع و هب  یمسم  یشرق  بعک  نب  هرم  نب  میت  نب  دعس  نب  بعک  نب  ورمع  نب  رماع  نب  نامثع  هفاحق  یبا  نب  رکبوبا  باتک 1 -  ص 769 
ردـپ و يوس  زا  متفه  تشپ  هب  رکبوبا  بسن  هفاحق  مع  تنب  رمع و  نب  رخـص  رتخد  تسا  یملـس  ریخلا  ما  وا  ردام  قیدـص  قیتع و  بقلم و 

هللادبع هب  مالسا  لوبق  زا  سپ  دوب و  تاللادبع  ای  يزعلادبع  تیلهاج  نامز  رد  وا  مان  ددنویپ و  یم  ص )   ) مرکا لوسر  بسن  هب  زین  ردام و 
زا يرایسب  تفگ  هفیقس  زور  رد  هک  ار  رمع  تالمج  نیا   - 2 دیماجنا .  لوطب  زور  هدزیس  هام و  هس  لاس و  ود  وا  تفالخ  تشگ و  موسوم 
رد یفوک  مثعا  نبا  كولملا و  ممالا و  خـیرات  رد  يربط  ملـسم و  حیحـص  يراخب و  حیحـص  رد  هلمج  نآ  زا  دـنا  هدرک  لـقن  هماـع  ءاـملع 

هدومن لقن  نارگید  لحن و  للم و  رد ص 16 ج 1  یناتسرهش  هغالبلا و  جهن  حرـش  لوا  دلج  رد ص 123  دیدحلا  یبا  نبا  دوخ و  خـیرات 
هیاپ رکب  یبا  تفالخ  اهیجرزخ  اب  تباقر  يور  سوا  هلیبق  حارج و  نب  ةدـیبعوبا  رمع و  ندومن  تعیب  اـب  طـقف  هک  هفیقـس  هعقاو  رد  هک  دـنا 
دـش بارخ  تقاط  هناـخ  ربص و  داـینب  دـش  بآ  گنـس  لد  هک  مشتحم  شوماـخ  تفگ .  ار  قوف  تاـملک  باـطخلا  نب  رمع  دـش  يراذـگ 
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رازه ایرد  دش  بابک  ایرد  یهام  اوه و  غرم  تسیرگ  نوخ  هکـسب  کلف  هک  مشتحم  شوماخ  كانزوس  فرح  نیا  زا  هک  مشتحم  شوماخ 
ناعمتـسم کشا  هدـید  رد  باتفآ  وت  زوسب  هک  مشتحم  شوماخ  ناکچ  نوخ  رعـش  نیا  زا  هک  مشتحم  شوماخ  دـش  باـبح  نوگلگ  هبترم 

يور نیـسح  مغ  رکذ  هک ز  مشتحم  شوماخ  زیخ  هیرگ  مظن  نیا  زا  هک  مشتحم  شوماخ  دـش  باتهام  نایمتام  درـس  هآ  زا  دـش  بان  نوخ 
یئافج هدیرفآ  چـیه  رب  درکن  نینچ  یئاطخ  دوب  هلفـس  خرچ  ات  دـش  باجح  ربمیپ  يور  زا  ار  لیربج  دـش  بابک  نوکرگج  کشا  هب  نیمز 

درکن نینچ 

برحلا مکل  نیبصانلا  و  هللا . . . . . . . . . . .  یلا  برقتا  و  مهن :  یس و  سلجم 

همجرت

نانمشد و زا  نتسج  يرازیب  هب  امش و  ناتسود  اب  ندرک  یتسود  امش و  اب  ندرک  یتسودب  امش  يوس  هب  دعب  ادخ و  يوسب  میوجیم  برقت  و 
 . امش يارب  گنج  ناگدننکاپرب 

يربت یلوت و  عوضوم 

هک تسا  مهم  نکر  ود  هب  روکذم  لصا  ماوق  دشابیم و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تماما  هب  داقتعا  توبن  هب  هجوت  زا  دـعب  نید  لوصا  مها  زا 
یـسک رگا  هک  هدش  دراو  تیبلها  تایاور  رد  هک  دراد  تیمها  نید  لوصا  رد  عوضوم  ود  نیا  يردقب  تسا و  يربت  يرگید  یلوت و  یکی 

عوضوم ود  نیا  یلو  دشاب  لیلا  مئاق  اهبـش  راد و  هزور  اهزور  دنک و  تدابع  ار  ایند  رمع  تسا  هبعک  طاقن  نیرتهب  هک  ماقم  نکر و  نیب  رد 
تیبـلها و ءادـعا  زا  تئارب  زا  تراـبع  هک  تسا  نکر  ود  نیا  لیـصحت  رب  ناـمیا  لاـمک  سپ  دزادـنایم  مـنهج  رد  ار  وا  ادـخ  دـشابن  وا  رد 

هعماج ترایز  رد  تسا .  عوضوم  ود  نیا  هب  داقتعا  ردـقب  وا  تدابع  دزم  رجا و  تسا و  راوگرزب  نادـناخ  نیاب  يدـنمتدارا  يرادتـسود و 
هللا بحا  دقف  مکبحا  نم  هللا و  داع  دقف  مکاداع  نم  هللا  یلاو  دـقف  مکالاو  نم  میناوخیم :  تسا  تیبلها  ماقم  رد  تارایز  نیرتهب  هک  هریبک 

هک سک  ره  دشاب و  هتشاد  تسود  ار  ادخ  هک  انامه  رادب  تسود  ار  امش  هک  سک  ره  دمحم  لآ  يا  ینعی  هللا .  ضغبا  دقف  مکضغبا  نم  و 
سک ره  تسا و  هدیزرو  قشع  تبحم و  ادخب  هک  قیقحتب  دزرو  رهم  امشب  هک  ره  هدرک و  ینمشد  ادخ  اب  تقیقح  رد  دنک  ینمشد  امـش  اب 

 . تسا هتخیگنارب  ار  وا  رهق  هتشاد و  شوخان  ار  ادخ  هک  انامه  دزرو  توادع  هنیک و  امشب  دراد و  شوخان  ار  امش 

تسادخب برقت  یتسود و  اب  يواسم  نیموصعم  همئا  اب  یتسود 

دوش هتـسناد  هک  تسا  هجوت  لباق  عوضوم  نیا  میوش  ثحب  نیا  دراو  هکنآ  زا  لـبق  مکیلو .  ةـالاوم  مکتـالاومب و  مکیلا  مث  هللا  یلا  برقتا 
هلحرم رد  هک  تسا  هدمآ  رما  نیا  رد  يددعتم  تایآ  دیجم  نآرق  رد  تسا .  هدومرف  تیبثتب  یناسک  هچ  يارب  ار  دوخ  یتسود  یلاعت  يادخ 

تـسرپرس نابهگن و  روای و  رای و  یلاعتقح  دـنیامنیم  ار  شرما  تعاطا  دـنراد و  ناـمیا  یلاـعت  يادـخب  هکیناـسک  هک  تسنآ  رگناـشن  لوا 
دـشاب نیموصعم  همئا  یمارگ و  ءایـصوا  هب  سپـس  لوسرب و  ناـمیا  اـب  ماوت  ادـخب  ناـمیا  هکنآ  رگم  دریذـپیمن  قـقحت  رما  نیا  تساـهنآ و 

زا یـضعب  رد  دـنا و  هدروآ  نامیا  هک  تسا  یناـسک  روما  یلوتم  یلاـعت  يادـخ  اونمآ  نیذـلا  یلو  هللا  هدومرف :  هفیرـش  هیآ  رد  هکناـنچمه 
نیا لمکم  اما  دنا .  هدرک  ار  ع )   ) نیموصعم همئا  تیالو  لوبق  دنا و  هدروآ  نامیا  هک  تسا  یناسک  تسرپرـس  یلاعتقح  هک  هدمآ  ریـسافت 

 . دش دهاوخ  نایب  شریـسفت  دوخ  ياج  رد  ادـعب  هک  دـشابیم  مکنم . . .  رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  وعیطا  هفیرـش  هیآ  نامه  رد  انعم 
ادخ و کش  نودب  تسنانآ و  اب  یتسود  رظن  زا  نیا  هک  تسا  حضاورپ  دیامنب  ار  رمالاولوا  لوسر و  ادـخ و  رما  تعاطا  هک  یـسک  نیاربانب 

دروم هدیزرو و  رفک  ادخ  هب  دهد  رارق  دوخ  یلو  ار  ادخ  زا  ریغ  هک  یسک  تسمولعم  نینچمه  دنراد و  تسود  ار  وا  مه  رمالولوا  لوسر و 
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ثعاب هک  تسا  تبحم  ملاع  رد  زیچ  همه  ساسا  ءادبم و  دـنا  هتفگ  سانـشناور  نادنمـشناد  زا  یـضعب  هکیروطب  دریگیم .  رارق  وا  ینمـشد 
ار ادـخ  هکیناسک  تهج  نیمه  يور  تسا و  ینابر  تیاـنع  تمحر و  زا  يزمر  ینامـسآ و  يا  هبذاـج  تبحم  ینعی  دوشیم  زیچ  نآـب  برق 

سپ دنا .  هتـشاد  تسود  ار  ادخ  هک  تسنانچ  دنراد  تسود  ار  ادخ  ناتـسود  هکنانآ  دنراد و  تسود  مه  ار  ادـخ  ناتـسود  دـنراد  تسود 
ادخ يوسب  برقت  مکیلو  ةالاوم  مکتالاومب و  مکیلا  مث  هللا  یلا  برقتا  دنکیم :  ضرع  رئاز  هک  ددرگیم  نشور  ترایز  زا  دنب  نیا  قادـصم 

تاجن و يارب  هک  تسناد  دـیاب  ار  هتکن  نیا  دراد .  امـش  ناتـسود  اب  ندرک  یتسود  امـش و  اب  ندرک  یتسودـب  یگتـسب  امـش  يوسب  دـعب  و 
اهنت دنک ،  هلدابم  دهاوخب  هک  تسین  وا  تسد  رد  یعاتم  دهد و  ادخب  دهاوخب  هک  درادن  يزیچ  یسک  ترخآ  رما  رد  تامیالمان  زا  ییاهر 

دناوتیم ددرگ و  قولخم  قلاخ و  نیب  هطساو  دناوتیم  دشاب و  اشگ  هرگ  دناوتیم  هلدابم  ماقم  رد  هک  تسا  ادخ  ایلوا  ادخب و  یتسود  تبحم و 
نیا رد  ادخ  ناتسود  اب  تبحم  ای  ادخ و  اب  تبحم  یسک  رگا  هک  تسا  نشور  رایسب  ینعم  نیا  و  دشاب .  اهیراکاطخ  ناهانگ و  وحم  هلیـسو 

رد هک  یسک  اب  دناوتیم  هنوگچ  دهد  تاجن  هکلهم  زا  ار  دوخ  تسین  یسک  رکفب  یسک  هک  ناهج  نآ  رد  دناوتیم  هنوگچ  دشاب  هتشادن  ایند 
ماقم هبذاج  تبحم و  ملاوع  اهنت  کشالب  يرآ  دـهد .  رارق  دوخ  عیفـش  ار  وا  دریگب و  سامت  تسا  هراک  همه  اجنآ  رد  هدوب و  هناـگیب  اـیند 

 : دیامرفیم لقن  ادخ  لوسر  زا  دوخ  ناردپ  زا  ع )   ) يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  دناشوپب  لمع  هماج  رما  نیا  هب  دـناوتیم  هک  تسا  تیالو 
ادـخ تیـالو  هب  ینمـشد  یتسود و  نیا  نودـب  اریز  دیـشاب ،  هتـشاد  ینمـشد  یتسود و  ادـخ  هار  رد  دومرف  دوخ  باحـصا  ضعب  هب  يزور 

هنوگچ درک  ضرع  یـسک  دشچیمن .  ار  نامیا  هزم  معط و  يربت  یلوت و  نودـب  دریگب و  هزور  دـناوخب و  زامن  هچ  ره  سک  ره  دیـسریمن و 
ار یلع  ینیب  یم  دندومرف  و  ع )   ) یلع نینم  ؤملاریما  هب  دندومرف  هراشا  ترـضح  متـسه  اراد  ار  ادـخ  هار  رد  ینمـشد  یتسود و  هک  منادـب 
رادب و تسود  زین  ار  وا  تسود  دشاب  تدـنزرف  تردـپ و  هدنـشک  هچ  رگا  رادـب  تسود  ار  وا  سپ  دراد  تسود  وا  دومرف  یلب  درک  ضرع 

 . قودص یلاما  اضرلارابخا و  نویع  عیارشلا و  للع  دلج 1  دشاب .  تدنزرف  تردپ و  هچ  رگا  ار  وا  نمشد 

همئا یعقاو  ناتسود  یلوت و  زا  يا  هنومن 

ماـگنه نیا  رد  دوـب ،  تیعمج  زا  رپ  هناـخ  مدوـب  ع )   ) رقاـب ماـما  تمدـخ  تفگ  هک  دـنکیم  تیاور  هبیتـع  نب  مـیکح  زا  یفاـک  هـضور  رد 
هتاکرب هللا و  ۀمحر  هللا و  لوسر  نبای  کیلع  مالسلا  تفگ :  هداتسیا  هناخ  رد  رب  دش  دراو  تشاد  دوخ  نینهآ  ياصع  رب  هیکت  هک  يدرمریپ 

درک و مالس  همه  رب  هدومن  سلجم  راضح  فرطب  ور  درمریپ  هتاکرب  هللا و  ۀمحر  مالسلا و  کیلع  دومرف :  ع )   ) رقاب ترضح  درک  توکس 
ار امـش  نم  هک  مسق  ادخب  هد  ياج  دوخ  دزن  ارم  هللا  لوسر  نبای  درک  ضرع  هدـش  ترـضح  هجوتم  هاگنآ  دـنداد  ار  شمالـس  باوج  اهنآ 

مسق ادخب  تسایند  عمط  يارب  هن  ناتناتسود  امش و  هب  تبسن  نم  تبحم  هقالع و  نیا  مرادیم  تسود  مه  ار  امش  ناتـسود  مرادیم و  تسود 
هنیک هطساوب  هن  مریگیم  دهاش  ار  يادخ  منکیم  زاربا  اهنآب  تبسن  هک  يرازیب  ینمشد و  نیا  مرازیب  اهنآ  زا  مرادیم و  نمشد  ار  امش  نانمشد 

راظتنا منادیم و  مارح  مه  نم  دینادب  مارح  امـش  هچنآ  منادیم و  لالح  دینادب  لالح  امـش  هچنآ  دشاب  اهنآ  نم و  نیب  هک  تسا  یتموصخ  و 
 ( ع  ) رقاب ترـضح  تسه ؟  میارب  یتاجن  دـیما  ایآ  تیـصوصخ  نیا  اب  موش  تیادـف  ص )   ) هللا لوسر  نباـی  مشکیم  ار  امـش  هداوناـخ  جرف 

ع  ) نیسحلا نب  یلع  مردپ  تمدخ  یـصخش  درمریپ  يا  دومرف  هاگنآ  دیناشن  دوخ  يولهپ  رد  ات  دناوخ  شیپ  ار  وا  ولج  ایب  ولج ،  ایب  دومرف : 
نسح ماما  یلع و  و  ص )   ) ربمغیپ رب  دراو  يورب  ایند  زا  رگا  دومرف  شباوج  رد  مردپ  دومن  ناشیا  زا  يدرک  وت  هک  یلا  ؤس  نیمه  دیـسر  ( 

هک هاگنآ  دش  یهاوخ  داش  دتفایم و  باهتلا  زا  تلد  دـش و  دـهاوخ  کنخ  تبلق  يوشیم  مالـسلا  مهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نیـسح و  ماما  و 
تمـشچ ینـشور  ثعاب  هک  دید  یهاوخ  ییاهزیچ  زین  یگدنز  رد  دومن  دوخ  يولگ  هب  هراشا  تسد  اب  ماگنه  نیا  رد  دـسرب  اجنیاب  تناج 

هبترم يارب  تساوخ  هک  دـش  يداش  رد  قرغ  نانچ  تاماقم  نیا  ندینـش  زا  درمریپ  دوب .  یهاوخ  دـنمجرا  دـنلب و  یماقم  رد  ام  اـب  تسه و 
ار دوخ  نانخس  ع )   ) رقاب ترضح  دیدومرف ؟  هچ  هللا  لوسر  نبای  درک  ضرع  ورنیا  زا  دشاب  هدینـش  ع )   ) ماما نابز  زا  ار  تالمج  نیع  مود 

ممـشچ موـشیم  دراو  ع )   ) نیـسحلا نب  یلع  نیـسح و  نـسح و  یلع و  و  ص )   ) ربـمغیپ رب  مریمب  نـم  رگا  درک  ضرع  درمریپ  درک  رارکت 
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منامب هدـنز  رگا  دـسرب  میولگب  مناج  یتقو  منکیم  تاقالم  یـشوخ  يداش و  اب  ار  نیبتاکلا  مارک  دوشیم و  کنخ  مبلق  داش و  ملد  نشور و 
هلاژ دـننام  هک  تفرگ  يا  هیرگ  نانچ  ار  درمریپ  ماگنه  نیا  رد  دوب .  مهاوخ  دـنلب  يا  هجرد  رد  امـش  اب  دـیامنیم و  نشور  ار  ممـشچ  ادـخ 

هک زادگناج  ياه  هلان  کشا و  یپایپ  تارطق  داتفا  نیمز  رب  هک  درک  هیرگ  ردقنآ  درکیم  هیرگ  ياه  ياه  دنلب  يادص  اب  تخیریم و  کشا 
 . دـندرک هیرگ  هب  عورـش  دـنلب  يادـص  اب  همه  هک  داد  رارق  ریثءات  تحت  ار  نایفارطا  نانچ  دوب  درمریپ  يالو  تبحم و  زا  رپ  بلق  زا  یکاح 

هدرک دـنلب  رـس  درمریپ  دیـشاپیم .  تفرگیم و  شناگژم  زا  ار  کشا  تارطق  كرابم  تسد  اـب  هدومن  درمریپ  فرطب  ور  ع )   ) رقاـب ترـضح 
هب عورـش  هتفرگ  درمریپ  درک  زارد  وا  فرطب  ار  شدوخ  تسد  ترـضح  هدـب  نمب  ار  تکراـبم  تسد  ص )   ) هللا لوسر  نباـی  هدرک  ضرع 
زا هاگنآ  تشاذگ  دوخ  مکش  هنیس و  رب  ار  ترضحنآ  تسد  دوشگ  ار  دوخ  مکش  هنیـس و  تشاذگ و  دوخ  ياهمـشچ  رب  درک و  ندیـسوب 

اـشامت یـصوصخم  هجوت  اب  ار  وا  دشیم  هدـید  نتفر  لاح  رد  درمریپ  هک  یعقوم  ع )   ) رقاب ترـضح  تفر .  داد و  مالـس  درک  تکرح  ياج 
نب مکح  دنک  هاگن  صخـش  نیا  هب  دـنیبب  ار  تشهب  لها  زا  يدرم  تسا  لیام  سک  ره  دومرف ،  هدومن  تیعمج  هب  يور  نآ  زا  سپ  درکیم 

دشاب هتشاد  سلجم  نیاب  تهابش  کشا  بالیس  زادگ و  زوس و  رظن  زا  هک  مدوب  هدیدن  ار  ییازع  سلجم  چیه  دیوگیم  ثیدح  يوار  هبیتع 
.

؟  دید هچ  راضتحا  لاح  رد  يریمح  دیس 

 ( ع  ) تیبلها نیحدام  زا  ۀلزنملا و  میظع  ردقلا و  لیلج  يدرم  يریمح  لیعامـسا  دیـس  هک  دنکیم  لقن  یهتنملا  همتت  رد  هر )   ) یمق ثدحم 
ار مالسلا  مهیلع  نیرهاط  تیبلها  نینم و  ؤملاریما  لیاضف  رشن  يریمح  دیس  دننام  مالـسلا  مهیلع  همئا  باحـصا  زا  يدحا  درادن  هقباس  هدوب 

ترـضح تسنیا .  شنومـضم  هک  دنکیم  لقن  یتیاور  دیـس  ماقم  تلیـضف و  رد  ریدغلا ص  مود  دلج  رد  ینیما  ياقآ  همالع  دـشاب .  هدومن 
هبق دراو  مدیـسر  نابدرن  رخآب  یتقو  متفر  الاب  نآ  زا  هدـش  هتـشاذگ  یلحم  رد  هلپ  دـص  ياراد  ینابدرن  مدـید  باوخ  رد  دومرف  ع )   ) اـضر
رمع مال  دناوخیم :  ار  هدیصق  نیا  دوب و  هداتسیا  ناشیا  لباقم  رد  يدرم  دندوب  هتـسشن  اجنآ  رد  مالـسلا  مهیلع  هبیط  هسمخ  هک  مدش  يزبس 

تردپ رب  ع )   ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ناجرـسپ  ابحرم  دومن  هدـهاشم  ارم  هکنیمه  ص )   ) مرکا ربمغیپ  عقلب  اهمالعا  ۀـسماط  عبرم  يوللاب  و 
مالس زین  يریمح  دیس  ایند  رد  ام  حدام  رعاش و  رب  دومرف  مدرک  مالس  مهنم  نک  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  رب  همطاف و  تردام  یلع و 

ۀیار و  دیسر :  رعش  نیا  هب  هک  یتقو  ندناوخب  درک  عورـش  دیـس  ناوخب  ار  هدیـصق  دومرف  ص )   ) ربمغیپ متـسشن  هدرک  مالـس  مه  وا  هب  نک 
نیا رد  تسناـشخرد  دیـشروخ  نوـچمه  اـقآ  نآ  تروـص  ع )   ) یلع شود  رب  تسا  یمچرپ  عـلطت  اذا  سمـشلاک  ههجو  ردـیح و  اهمدـقی 

ول هل  اولاق  دیـسر :  هک  رعـش  زا  تمـسق  نیاب  دـنتخیر  ورف  ناگژم  زا  کشا  ياه  هناد  نارگید  ارهز و  همطاـف  و  ص )   ) ادـخ لوسر  ماـگنه 
ار اهتسد  ربمغیپ  تسیک .  سرداد  هاگهانپ و  وت  زا  سپ  ینک  نییعت  ام  يارب  تسا  بوخ  دنتفگ  مدرم  عزفملا  ۀیاغلا و  نم  یلا  انتملعا  تئش 

مالعا هک  یهاوگ  نم  رب  وت  ایادخ  بلاطیبا .  نب  یلع  غزفملا  ۀیاغلا و  نا  مهنتملعا  ینا  مهیلع  یلع و  دـهاشلا  تنا  یهلا  دومرف  درک و  دـنلب 
دـش غراـف  هدیـصق  ندـناوخ  زا  دیـس  نوچ  ع )   ) نینم ؤملاریما  هب  دومن  هراـشا  تسا .  بلاـطیبا  نب  یلع  سرداـیرف  هاـنپ و  ناـشیا  رب  مدرک 
ظفح ارنآ  هک  ره  وگب  نآ  ظفح  هب  نک  رما  ار  ام  نایعیـش  نک و  ظفح  ار  هدیـصق  نیا  یـسوم  نب  یلع  دومرف  نمب  ص )   ) لوسر ترـضح 
نامه رد  دـیوگیم  نوع  مدرک .  ظفح  اـت  دومن  رارکت  میارب  مریگیم  هدـهعب  وا  يارب  ار  تشهب  دـشاب  هتـشاد  تموادـم  شندـناوخب  دـنک و 
شوخ يدرم  دیـس  دنتـشاد ،  روضح  دندوب  بهذـم  ینامثع  هک  شناگیاسمه  زا  يا  هدـع  متفر  شتدایع  هب  درک و  توف  دیـس  هک  یـضرم 

دایز مک  مک  تشگ  ادیوه  شیناشیپ  رد  یهایس  هطقن  عقومنیا  رد  دوب  راضتحا  لاح  رد  مدش  دراو  نم  یتقو  دوب  یناشیپ  هداشگ  تروص و 
هب عورش  دندیدرگ و  نامداش  اهیبصان  سکعرب  دندش  نوزحم  دماشیپ  نیزا  دندوب  رضاح  هک  ینایعیش  تفرگ  ارف  ار  شتروص  مامت  ات  دش 

دیـس تروص  مامت  دـش و  دایز  هتفر  هتفر  دـمآ  دـیدپ  ینـشور  کی  هایـس  هطقن  کی  لحم  نامه  زا  هک  تشذـگن  يزیچ  دـندرک  شنزرس 
نم هبحم  یجنی  نل  ایلع  نا  نومعازلا  بذـک  تفگ :  لاحنامه  رد  ار  رعـش  نیا  دومن و  دـنخبل  هب  عورـش  هدـش  زاـب  وا  ناـبز  تشگ  ینارون 
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هیبن اولوت  هدعب  نم  مث  تامملا  یتح  یلع  اولوت  یلع و  ءایلوا  مویلا  اورشباف  یتائیس  نم  هل  الا  یل  یفع  ندع و  ۀنج  تلخد  یبر  دق و  تانه 
هب دنگوس  دهدیمن .  تاجن  اهیراتفرگ  رد  ار  شناتـسود  ع )   ) یلع دننکیم  لایخ  هکیئاهنآ  دنتفگ  غورد  ینعی  تافـصلاب  دحاو  دعب  ادـحاو 

تـسود گرم  ماگنه  ات  ار  اقآ  نآ  دیـشاب و  داش  ع )   ) یلع ناتـسود  يا  کنیا  ارم  ناهانگ  دیـشخب  مدـش و  تشهب  لـخاد  هک  راـگدرورپ 
ادیپ تیالو  زین  ناراوگرزب  نآ  هب  تبـسن  دیهد و  صیخـشت  هدـش  نیعم  اهنآ  يارب  هک  یتافـص  اب  کیاکی  ار  شدـنزرف  وا  زا  سپ  دـیرادب 
یلع ای  کئایلواب  لعفی  اذکه  تفگ :  هبترم  هس  دش  هایس  شتروص  مامت  هک  یتقو  دسیونیم  ریدغلا  هحفص 273  رد  يرگید  لقن  هب  دینک . 

 . دش ادیپ  دیفس  هطقن  عقومنیا  رد  ناجیلع  دوشیم  هلماعم  روطنیا  وت  ناتسود  اب 

دمحم لآ  نانمشد  زا  يرازیب  رفنت و  زاربا 

یلوت و نیعم  دـشابیم  يربت  يرگید  یلوت و  یکی  هک  تسا  نکر  ود  رب  لصا  نیا  ماوق  تماـما و  هب  داـقتعا  نید  لوصا  مها  زا  میتفگ  ـالبق 
مکئادعا و نم  ۀئاربلاب  و  دیامرفیم :  هک  میهدیم  حرش  تسنانآ  نانمشد  زا  نتسج  يازیب  هک  يربت  ینعم  کنیا  میداد  حرـش  البق  ار  یتسود 
هک دنکیم  هراشا  صلاخ  هجوت  اب  رئاز  هکنآ  زا  دعب  تسا .  يزیچ  ره  زا  كاپ  رازیب و  یلاخ ،  صلاخ ،  ینعمب  يرب  برحلا .  مکل  نیبصانلا 

امـش و تبحم  یتسودب و  خلا و  نینم  ؤملاریما  یلا  هلوسر و  یلا  هللا و  یلا  برقتا  ینا  هللادـبع  ابا  ای  مراد  امـشب  نامیا  متـسه و  امـش  اب  نم 
هب گنج  نآ  رد  هک  ییاهنآ  البرک و  گنج  ناگدننکاپرب  زا  ناشیا و  نانمشد  زا  ار  دوخ  رفنت  يرازیب و  سپـس  ما  هدرپس  رـس  ناماما  رگید 

دندرک ناشیا  تفالخ  بصغ  هک  شکرـس  نافلاخم  زا  ادـتبا  درامـشیم و  رب  نوگانوگ  هوجو  هب  ناشیا  نعل  دوب و  هدـمآ  دایز  رـسپ  کمک 
دوخ شتـسرپ  يوسب  ار  مدرم  تب  دننامه  هک  راکبان  ناگدننک  نایغط  راکمتـس و  ياهتردق  نآ  زا  ار  دوخ  رفنت  هدرک و  زاغآ  ار  دوخ  نایب 

 : دیامرفیم هراشا  نآب  هعماج  ترایز  رد  هک  دنتـسه  یتوغاط  تبج و  دننامه  ناراوگرزب  نآ  نانمـشد  ینعی  درادیم  زاربا  دندومنیم  توعد 
نم نیقراملا  مکقحب و  نیدهاجلا  مکل و  نیملاظلا  مهبرخ  نیطایـشلا و  توغاطلا و  تبجلا و  نم  مکئادعا و  نم  لج  زع و  هللا  یلا  تئرب  و 

زا مرفنتم  مرازیب و  امـش و  نانمـشد  زا  مرازیب  یلاعت  يادـخ  دزن  ینعی  مکنم .  نیفرحنملا  مکیف و  نیکاـشلا  مکثرـال  نیبصاـغلا  مکتیـالو و 
تعباتم زا  دندرک و  ار  امـش  قح  راکنا  هک  امـش  رب  ناگدننک  متـس  زا  اهنآ  بزح  نانمیرها و  شکرـس و  ياهتردق  یگتخاس و  ياهدوبعم 

کـش امـش و  ثاریم  ناگدـننک  بصغ  زا  مرازیب  دـندش و  جراـخ  دـندینادرگور و  امـش  تیـالو  دـهع  یتـسود و  زا  دـنتفر و  نوریب  اـمش 
یبا نبا  زا  یتیاور  یناپمک  راحب  دلج 15  رد  دندز .  زاب  امـش  يوریپ  زا  رـس  دندش و  فرحنم  هکنانآ  امـش  تفالخ  تماما و  رد  ناگدننک 

دنتسه مدرم  زا  يا  هدع  نیزا  متفگش  رد  رایسب  مراد  هدوارم  مدرم  اب  نم  مدرک  ضرع  ع )   ) قداص ترـضحب  تفگ  هک  دنکیم  لقن  روفعی 
تسود ار  امش  هک  دنتسه  يا  هدع  زین  دنیافواب و  وگ و  تسار  نیما و  اما  دنراد  تسود  ار  ینالف  ینالف و  یلو  دنرادن  امشب  تبـسن  تیالو 

تسشن و تسار  دینـش  ار  نخـس  نیا  نوچ  ع )   ) قداص ترـضح  دنرادن  ار  ییوگتـسار  افو و  تماما و  نآ  یلو  دنتیالو  ياراد  دنرادیم و 
دنراد یتسود  هدشن  بوصنم  ادخ  بناج  زا  هک  یملاظ  ياوشیپ  ره  هب  تبسن  هکیئاهنآ  دومرف :  هدرک  نمب  يور  كانمـشخ  صخـش  دننام 

اهنآ مدرک  ضرع  تسین .  یباتع  شنزرـس و  اهنآ  رب  دنراد  تیالو  تسا  ادـخ  فرط  زا  هک  یلداع  ماما  هب  تبـسن  هک  یناسک  دـنرادن  نید 
يا هدینشن  ار  هیآ  نیا  رگم  دومرف  سپس  دنوشیمن .  شنزرس  اهنیا  دنرادن و  نید  اهنآ  يرآ  دومرف  دنوش  یمن  شنزرس  اهنیا  دنرادن و  نید 

دربیم رون  يوسب  اهیکیرات  زا  ار  اهنآ  دـنا  هدروآ  نامیا  هک  تسیناسک  نابیتشپ  ادـخ  رونلا  یلا  تاملظلا  نم  مهجرخی  اونمآ  نیذـلا  یلو  هللا 
زین و  دربیم .  ترفغم  هبوت و  رون  يوسب  هاـنگ  ياـهیکیرات  زا  تسا  ادـخ  بناـج  زا  هک  یلداـع  ماـما  اـب  تیـالو  یتـسود و  هطـساو  هب  ینعی 
هیآ نیا  زا  روظنم  رگم  مدرک  ضرع  دیوگیم  روفعی  یبا  نبا  تاملظلا  یلا  رونلا  نم  مهنوجرخی  توغاطلا  مهئایلوا  اورفک  نیذلاو  دیامرفیم 
نیا روظنم  انامه  دنوش  هدرب  اهیکیرات  هب  رون  زا  هک  دنراد  رون  رفک  لاح  رد  رافک  دومرف  اورفک  نیذلاو  دیامرفیم  هکنآ  لیلدب  دنتسین  رافک 

هدیشک رفک  ياهیکیرات  هب  مالسا  رون  زا  دنا  هدشن  بوصنم  ادخ  بناج  زا  هک  يرگمتس  ناماوشیپ  نتـشاد  تسود  هطـساوب  هک  دنـصاخشا 
رد دنشتآ و  لها  هتسد  نیا  نودلاخ  اهیف  مه  رانلا  باحـصا  کئلوا  دیامرفیم  دنوادخ  ور  نیزا  هدش  بجاو  رافک  اب  اهنآ  رب  شتآ  دنوشیم 
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 . دوب دنهاوخ  هشیمه  اجنآ 

تسین لوبقم  يربت  یلوت و  نودب  تدابع 

توبن هب  ارم  هک  ادـخب  مسق  یلع  اـی  دـندومرف :  ص )   ) لوسر ترـضح  هک  دـنکیم  لـقن  رودصلاءافـش  رد  ینارهت  لـضفلاوبا  خیـش  جاـح 
زا همئا  وـت و  تیـالو  دـنک و  ار  ناـیملاع  تداـبع  هب  لاـس  رازه  هدـنب  رگا  هداد  ربـخ  نمب  لـیئربج  هدـیزگرب  قـلخ  ماـمت  رب  ارم  هداتـسرف و 
زین و  دزرو .  رفک  هاوخ  دروآ  نامیا  هاوخ  دیامنن  لوبق  ار  شلمع  ادخ  دشابن  اراد  ار  امـش  نانمـشد  زا  تئارب  دشاب و  هتـشادن  ار  تنادـنزرف 

ترـضح تسا  فیعـض  امـش  نانمـشد  زا  يربت  رد  دراد و  تسود  ار  امـش  ینالف  دندرک  ضرع  ع )   ) قداص ماما  تمدخ  هک  دـنکیم  لقن 
 . دیوگیم غورد  دیوجن  ام  نانمشد  زا  يرازیب  دراد و  اعدا  ار  ام  تبحم  هک  یسک  دندومرف 

مکاداع نمل  ودع  مهعایشا . . . . . . . . . . . . .  نم  ۀئاربلاب  و  ملهچ :  سلجم 

همجرت

امـش هک  سک  ره  اب  ینعی  دراد  امـش  اب  تملاسم  هک  ره  اب  مراد  تملاسم  نم  هک  یتسردب  میوج  يرازیب  اهنآ  ناهارمه  اهنآ و  ناوریپ  زا  و 
تسا گنج  رد  امش  اب  هک  سک  ره  اب  متفلاخم  گنج و  رد  تسحلص و  رد 

حرش

ناطیش هک  تسه  يردارب  ارم  موش  تیادف  درک  ضرع  هدش  دراو  يدرم  مدوب  ع )   ) قداص ترـضح  تمدخ  نم  تفگ  روصنم  نب  ۀفیذح 
هیلع قداص  ترـضح  دروخیم .  بارـش  تسه  وا  رد  هک  یبیع  یلو  دبیرفب  دناوتیمن  هداوناخ  امـش  میظعت  مارتحا و  تبحم و  ظاحل  زا  ار  وا 
رتدب مه  وا  زا  هک  یسک  زا  مهد  ربخ  ارت  یلو  دشاب  راوخبارش  ام  رادتسود  تبحم و  هک  تسا  میظع  یلیخ  تمسق  نیا  انامه  دومرف  مالـسلا 

رفن تسیود  دناوتیم  درادن  دوجو  تسپ  نینم  ؤم  نایم  رد  هکنیا  اب  نم  ؤم  نیرت  تسپ  تسا  رتدب  یصخش  نینچ  زا  هداوناخ  ام  نمشد  تسا 
نیا دـش ،  دـهاوخن  هتفریذـپ  دـنک  تعافـش  هداوناخ  نمـشد  هرابرد  ایرد  تفه  نیمز و  تفه  نامـسآ و  تفه  رگا  یلو  دـنک  تعافـش  ار 

هک دـنکیم  التبم  شندـب  رد  ییالب  ار  وا  دـنوادخ  هکنیا  ای  دـیامن و  هبوت  هکنیا  رگم  دوش  یمن  جراخ  اـیند  زا  يدرک  يرکذ  هک  ار  صخش 
تـسود دومرفیم  هتـسویپ  مردپ  هاگنآ  دنریخ .  هب  تبقاع  انامه  ام  نایعیـش  دـنک  تاقالم  هانگ  نودـب  ار  دـنوادخ  ات  دورب  نیب  زا  شناهانگ 

راد هدنز  بش  راد و  هزور  هتـسویپ  هچ  رگا  ار  دمحم  لآ  نمـشد  رادب  نمـشد  دشاب و  رکبتم  وج و  هنتف  هچ  رگ  ار  دمحم  لآ  تسود  رادب 
 . دشاب

؟  دننایک مدرم  نیرتدب 

مدرم نیرتدب  دیسرپ  وزا  ترضح  دیسر  ع )   ) قداص ترضح  تمدخ  نارهم  نب  ۀعامس  هک  درک  لقن  شردپ  زا  یملید  نامیلس  نب  دمحم 
هدرک تکرح  دوب  هداد  هیکت  دش ،  هتخورفا  رب  شا  هنوگ  ود  هک  دیدرگ  نیگمشخ  بانجنآ  تفگ  ۀعامس  میتسه .  ام  داد  باوج  دننایک ؟ 

ام مدرم  رظن  رد  مدرم  نیرتدب  متفگن  غورد  امـش  ادخب  دنگوس  متفگ  دننایک ؟  مدرم  رظن  رد  مدرم  نیرتدـب  ۀعامـس  دومرف  تسـشن  تسار 
يوسب ار  امـش  هک  زورنآ  دوب  دـیهاوخ  هنوگچ  دومرف  هدرک  یهاگن  نمب  ماـگنه  نیرد  دـننادیم .  یـضفار  رفاـک و  ار  اـم  اـهنآ  اریز  میتسه 

منهج رد  کنیا  میدرمش  یم  رارـشا  زا  هکیناسک  دش  هچ  دنیوگب  دننک و  هاگن  امـش  يوسب  نامز  نآ  دنرب  شتآ  فرط  هب  ار  اهنآ  تشهب و 
تعافش مینکیم .  تعافش  وا  يارب  میوریم و  ادخ  هاگشیپ  هب  دوخ  ياپب  تمایق  دنز  رس  یهانگ  امش  زا  کی  ره  زا  رگا  ۀعامـس  مینیب .  یمن 
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مـسق ادخب  دنوش ،  یمن  دراو  مه  رفن  جنپ  دنگوس  ادخ  هب  دنوش .  یمن  دراو  منهج  هب  امـش  زا  رفن  هد  ادخب  دنگوس  دـیامرفیم ،  لوبق  ار  ام 
هجرد ندروآ  تسدب  رد  دینک  تیدـج  شـشوک و  دوش ،  یمن  دراو  مه  رفنکی  مسق  ادـخب  دـنوش  یمن  دراو  منهج  هب  مه  امـش  زا  رفن  هس 
تـسا ضرا  مرکـسع  تسا  قشع  مرقف و  کلم  ریم  نم  دینک .  التبم  هودـنا  هب  يراکزیهرپ  عرو و  هلیـسوب  ار  دوخ  نانمـشد  تشهب و  ياه 

یک ارم  وا  دالوا  ردـیح و  یتسود  اب  مردـیح  نابحم  زا  نم  وچ  ما  هدوسآ  تیـصعم  تافاثک  هب  رگا  ما  هدولآ  مرکـشل  تاوامـس  هاـگریس و 
ارم دـشابن  فوخ  زیختـسر  زو  مرذآ  قارحا و  منهج و  زا  فیوخت  ینکیم  هچ  زا  یلع  يالو  اب  وت  دـهاز  مرـشحم  تازاـجم  دـشاب ز  فوخ 

مرآرب كاخ  رس ز  وچ  ادرف  مرـس  هیاس  دوش  شرع  رـشح  زور  رد  یـضترم  رهم  دوب  وچ  ملد  زورما  مرواد  هاگردب  وچ  دوب  یلع  عفاش  لدب 
ماما رب  زج  مربهر  يداه  رورـس و  راچ  تسا و  تفه  ۀـمطاف  لسن  زا  هک  شاـب  هاوگ  بر  اـی  مربمیپ  لآ  نمادـب  ناـسر  متـسد  دودو  يا  نم 
دیما وت  وفع  دـیما  زا  ریغ  تسین  هک  رذـگ  رد  متیـصعم  مرج و  بر ز  ای  مرب  رد  چـیه  دوبن ،  يدـشرم  يریپ و  يرکـسع  روپ  یح  بئاـغ و 
ملعن یتـح  مکنوـلبنل  و  دـیامرفیم :  هیآ 31  دـمحم  هروـس  رد  لاـعتم  دـنوادخ  میرگیم .  رارق  ناـحتما  ضرعم  رد  ریزگاـن  اـم  هـمه  مرگید 

 . مکرابخا اولبن  نیرباصلا و  مکنم و  نیدحاجملا 

؟  دنکیم شیامزآ  ار  مدرم  دنوادخ  ارچ 

هک تسین  نیا  يارب  شیاـمزآ  رگم  هک  تسنیا  دـیآیم  شیپ  هک  یلاوئـس  نیتـسخن  هدـش ،  یناوارف  ثـحب  یهلا  شیاـمزآ  هلئـسم  هـنیمز  رد 
هب شملع  هک  يدـنوادخ  تسا  نینچ  رگا  سپ  دـنهاکب  دوخ  ینادان  لهج و  نازیم  زا  دنـسانشب و  ار  هتخانـشان  مهبم و  ياـهزیچ  صاخـشا 
اب هک  تسا  یفخم  وا  رب  يزیچ  رگم  دـنکیم  ناحتما  ارچ  تسا  هاگآ  زیچ  همه  سک و  ره  نورب  نورد و  رارـسا  زا  دراد و  هطاـحا  زیچ  همه 

ياهشیامزآ اب  دنوادخ  دروم  رد  ناحتما  شیامزآ و  موهفم  هک  درک  وجتـسج  دیاب  اجنیا  رد  مهم  لاوئـس  نیا  خساپ  دوش .  راکـشآ  ناحتما 
شیامزآ اما  تس  لهج  ماهبا و  عفر  رتشیب و  تخانـش  يارب  ینعی  دـش  هتفگ  الاب  رد  هک  تسنامه  ام  ياهـشیامزآ  تسا  تواـفتم  رایـسب  اـم 

نیا تسا  هداد  تبـسن  ادخب  ار  ناحتما  دروم  هیآ ،  تسیب  زا  زواجتم  نآرق  رد  هکنیا  حیـضوت  تسا .  تیبرت  شرورپ و  نامه  عقاو  رد  یهلا 
هجیتن رد  اهنآ و  ندـناسر  لـعفب  هوق  زا  هتفهن و  ياهدادعتـسا  ندرک  افوکـش  يارب  هک  تسا  راـگدرورپ  یمئاد  تنـس  یلک و  نوناـق  کـی 

 ، دوش هدیدبآ  حالطصا  هب  ات  دنراذگیم  هروک  رد  رتشیب  ماکحتسا  يارب  دالوف  هک  هنوگنامه  ینعی  دیامزآیم  ار  نانآ  ناگدنب  نداد  شرورپ 
هناد هک  تسا  هیبش  هبرجترپ  ینابغاب  راکب  ادـخ  ناحتما  عقاو  رد  ددرگ .  مواقم  ات  دـنهدیم  شرورپ  تخـس  ثداوح  هروک  رد  زین  ار  یمدآ 

تالکشم اب  اجیردت  دنکیم ،  دشر  ومن و  هب  عورش  یعیبط  بهاوم  زا  هدافتسا  اب  اه  هناد  نیا  دشاپیم  هدامآ  ياهنیمزرـس  رد  ار  دعتـسم  ياه 
هخاش ات  دهدیم  جرخب  یگداتـسیا  نازوس  يامرگ  هدنـشک و  يامرـس  تخـس و  ياهنافوط  ربارب  رد  دیامنیم ،  راکیپ  ثداوح  اب  دـگنجیم و 
يارب ار  نازابرـس  دهد .  همادا  تخـس  ثداوح  ربارب  رد  دوخ  تایح  یگدنزب و  دناوتب  هک  دیآ  رابب  رمثرپ  دـنمونت و  یتخرد  ات  ابیز و  یلگ 

یگنسرگ یگنشت ،  دننام :  تالکشم  عاونا  ربارب  رد  دنربیم و  یعونـصم  ياهگنج  اهرونام و  هب  دنوش  يوق  دنمورین و  یگنج  رظن  زا  هکنیا 
 . یهلا ياهشیامزآ  زمر  تسنیا  دنوش و  هدیزرو  ات  دنهدیم  رارق  تخس  عناوم  راوشد و  ثداوح  امرس و  امرگ ،  ، 

تسا یناگمه  ادخ  ياهشیامزآ 

ناـتخرد یتـح  دـنیامپیم  ار  لـماکت  ریـسم  هدـنز  تادوجوم  یماـمت  تسا و  شرورپ  لـماکت و  ماـظن  ناـهج  رد  تاـیح  ماـظن  هک  اـجنآ  زا 
دنوش و شیامزآ  تسیابیم  یمومع  نوناق  نیا  قبط  نارگید  ات  هتفرگ  ءایبنا  زا  مدرم  همه  دـنهدیم  زورب  هویم  اب  ار  دوخ  هتفهن  ياهدادعتـسا 
اب زین  اهنآ  جیاتن  ارهق  تسا ،  ناسآ  یضعب  لکـشم و  یـضعب  ینعی  توافتم ،  یهلا  تاناحتما  هچ  رگ  دنزاس ،  افوکـش  ار  دوخ  تادادعتـسا 

انما و اولوقی  نا  اوکرتی  نا  سانلا  بسحا  دـیامرفیم :  هراب  نیرد  دـیجم  نآرق  تسا .  همه  يارب  شیامزآ ،  لاـح  ره  هب  اـما  دراد ،  قرف  مه 
حلص و اهنآ و  اب  تفلاخم  تیب و  لها  نانمـشد  زا  يرازیب  تئارب و  هک  دش  مولعم  همدقم  نیا  رکذ  زا  سپ  ( 1 توبکنع -   . ) نونتفی مه ال 
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نمل ملـس  میناوخیم  ترایز  زا  هلمج  نیرد  هک  تسا  یهلا  گرزب  تاناحتما  زا  تسا  حلـص  رد  اهنآ  اب  هک  سک  ره  تیبلها و  اـب  تملاـسم 
زا شیب  ءادهـشلادیس  ترـضح  باحـصا  اروشاع  بش  رد  اذـل  مکاداع و  نمل  ودـع  مکالاو و  نمل  یلو  مکبراح و  نمل  برح  مکملاس و 

راـبرهگ تاـشیامرف  هبطخ و  نآ  ندـناوخ  زا  سپ  یلو  دـندوب  هدـمآ  ترـضحنآ  يراـی  کـمک و  هب  هکم  هنیدـم و  زا  هک  دـندوب  رفن  رازه 
دندوب هدمآ  البرک  هب  هفوک  زا  ربمغیپ  رـسپ  گنجب  هک  یـصاخشا  فارطا  نآ  زا  دندنام و  یقاب  رفن  دنچ  داتفه و  دـنتفر و  همه  ترـضحنآ 
نـشور يارب  دوب .  یحایر  دیزی  نب  رح  اهنآ  زا  یکی  هک  دندش  ربمغیپ  رـسپ  رکـشل  هب  قحلم  هدش  ادـج  دعـس  رـسپ  رکـشل  زا  اروشاع  بش 

نب دـمحا  زا  يزوج  نبا  طبـس  هرکذـت  رد  دوش .  عوـجر  مراـهچ  تسیب و  سلجم  بلاـطم  هب  هک  تسا  بوـخ  سلجم  نیا  بلاـطم  ندـش 
يا هسیک  دـمآ و  نم  دزن  هدیـس  بناج  زا  یمداخ  يزور  سپ  مدوب  لکوتم  ردام  رداـم  هدیـس  یـشنم  نم  تفگ  هک  هدرک  تیاور  بیـصح 
نیب رد  تسنم  ياهلام  نیرت  هزیکاپ  زا  هک  ار  هجو  نیا  هک  دیوگیم  نم  دیـس  مناخ و  هک  تفگ  نمب  دوب  نآ  رد  یفرـشا  رازه  دوب و  هدروآ 

ياقفر زا  مدمآ  تفگ  بیصح  نبا  منک .  میـسقت  اهنآ  نیب  مبوخ  ياهلام  زا  ادعب  هک  سیونب  نم  يارب  ار  اهنآ  مان  نک و  میـسقت  نیقحتـسم 
دنام یقاب  نم  دزن  اهیفرشا  هیقب  مدرک و  میسقت  ناشیا  نیب  ار  اهنآ  زا  یفرشا  دصیس  متشون و  يا  همان  رد  مدیسرپ و  ار  نیقحتـسم  مان  مدوخ 

ار وا  تسا  امش  هناخ  یگیاسمه  رد  ملزنم  هک  متسه  يولع  درم  نالف  تفگ  تسیک ؟  مدیـسرپ  دش  دنلب  نم  هناخ  رد  يادص  بش  فصن  . 
دش نونمم  نم  زا  درک و  ار  ادخ  رکش  مداد  واب  یفرشا  کی  ما  هنسرگ  تفگ  يراد ؟  راک  هچ  مدیسرپ  دمآ ،  ام  هناخ  هب  مداد  دورو  هزاجا 

نمب دشابیم  ام  هیاسمه  هک  يولع  درم  نالف  متفگ  دـمآ  ام  هناخب  بش  تقونیا  رد  هک  دوب  یـسک  هچ  درم  نیا  تفگ  نمب  ما  هجوز  تفر  و 
وتب يور  هک  ار  يدرم  نینچ  لثم  هک  يدرکن  ایح  ایآ  تفگ  درک و  هیرگ  ما  هجوز  مداد ،  واب  یفرشا  کی  مه  نم  درک و  یگنـسرگ  راهظا 
واب ار  اهلوپ  هیقب  متفر و  وا  هناخ  رد  هب  متساخرب و  يروف  هک  درک  رثا  نم  رب  نانچ  نز  نخس  هدب ،  واب  هدنام  یقاب  هک  اهیفرـشا  کی  هدروآ 
نمب ما  هجوز  دناسریم .  لتقب  ارم  دراد  نییولع  اب  هک  ینمشد  زا  دسر  لکوتم  هب  ربخ  نیا  رگا  هک  مدش  نامیشپ  متـشگرب  هناخب  نوچ  مداد 

تـسدب اهغارچ  اهلعـشم و  دـندز و  ار  اـم  هناـخ  رد  هک  میدوب  نخـس  نیرد  ربب .  يولع  دـج  هب  هاـنپ  نک و  ادـخ  رب  لـکوت  سرتم و  تفگ 
هار یکدنا  نوچ  مدش  هناور  متساخرب و  ناسرت  نم  وش .  رـضاح  وا  دزن  يروف  دبلطیم ،  ارت  لکوتم  ردام  هدیـس  دنتفگ  دش و  رهاظ  نامالغ 

مدینش نم  نک ،  تبحص  وا  اب  تسا  هدرپ  تشپ  هدیس  تفگ  نمب  مداخ  دیـس و  هدرپ  تشپ  متفر  ات  دندمآیم  رگیدکی  یپ  رد  نالوسر  متفر 
باوخ مدوب ،  هدـیباوخ  تعاسنیا  رد  دـهدب ،  ریخ  يازج  تا  هجوز  وتب و  ادـخ  دـمحا  يا  تفگ  نمب  تسا  دـنلب  هدیـس  هیرگ  يادـص  هک 
هیـضق نم  دیوگیم  دمحا  تسا ؟  زیچ  هچ  مالک  نیا  ینعم  دهد ،  ریخ  يازج  وت  هب  دنوادخ  هک  دومرف  دمآ  نم  دزن  ص )   ) ربمغیپ هک  مدید 

تفگ نمب  دندروآ و  رخاف  ياهـسابل  اب  یفرـشا  رازه  دـصکی  هک  داد  روتـسد  شنامالغ  هب  دـعب  درکیم و  هیرگ  وا  مدرک و  لقن  وا  يارب  ار 
ار يولع  درم  نآ  هناـخ  رد  مدروآ  لوا  متفرگ  ار  اـهنآ  نک  میـسقت  تا  هجوز  يداد و  وا  هب  هک  درم  نآ  يوـلع و  تاداـس  نیب  رد  ار  اـهنیا 

يدرک هچ  ایآ  هک  دیسرپ  ما  هجوز  مدمآ  دوخ  لزنمب  نوچ  تفگ  مدیـسرپ  شا  هیرگ  ببـس  زا  درکیم  هیرگ  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  مدیبوک 
اعد میدناوخ و  زامن  سپ  مینک ،  اعد  شا  هجوز  دـمحا و  هدیـس و  قح  رد  میناوخب و  زامن  تعکر  ود  زیخرب  تفگ  نمب  مدرک  شهاگآ   ؟

نیرد دـندرک و  وتب  هک  یناسحا  هراـبرد  دروآ  اـجب  ار  ادـخ  رکـش  دومرف  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  ص )   ) ادـخ لوسر  میدـیباوخ  میدرک و 
دنچ دوب  ع )   ) يداهلا یلع  ماما  ترضح  لتاق  هک  یلکوتم  هک  تسا  بجعت  ياج  یلیخ  نک .  لوبق  وت  دنروآیم  يزیچ  وت  يارب  مه  تعاس 

هتـشاد ار  ماقم  نیا  تیبلها  یتسود  تیـالو و  هطـساوب  شرداـم  تسب ،  نآ  رب  بآ  درک و  بارخ  ار  ع )   ) ءادهـشلادیس ترـضح  ربق  هبترم 
مکبراح و نمل  برح  مکملاس و  نمل  ملـس  ینا  مهعابتا  مهعایـشا و  نم  ۀـئاربلاب  و  میناوخیم :  ترایز  زا  هلمج  نیا  رد  هک  تسنیا  دـشاب . 

یلع تام  نم  ادیهـش  تام  دـمحم  لآ  بح  یلع  تام  نم  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مکاداـع .  نمل  ودـع  مکـالاو و  نمل  یلو 
کلم هرـشب  دمحم  لآ  بح  یلع  تام  نم  الا و  نامیالا  لمکتـسم  انم  ؤم  تام  دـمحم  لآ  بح  یلع  تام  نم  ابئات  تام  دـمحم  لآ  بح 

لآ بح  یلع  تام  نم  الا و  اهجوز  تیب  یلا  سورعلا  فزت  امک  ۀـنجلا  یلا  فزی  دـمحم  لآ  یلع  تام  نم  ـالا و  ریکن  رکنم و  مث  توملا 
لآ ضغب  یلع  تام  نم  الا و  ۀـعامجلا  ۀنـسلا و  یلع  تام  دـمحم  لآ  بح  یلع  تاـم  نم  ـالا و  ۀـنجلا  یلا  ناـباب  هربق  یف  هل  حـتف  دـمحم 
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لآ ضغب  یلع  تام  نم  الا و  ارفاک  تام  دمحم  لآ  ضغب  یلع  تام  نم  الا و  هللا  ۀمحر  نم  سیا  هینیع  نیب  ابوتکم  ۀمایقلا  موی  ءاج  دمحم 
 . ۀنجلا ۀحیار  مشی  مل  دمحم 

 . ةرخالا ایندلا و  یف  قدص  مدق  مکدنع  یل  تبثی  نا  يذلا . . .  هللا  لئساف  مکی :  لهچ و  سلجم 

همجرت

فطل ار  تمارک  نیا  نم  هب  و  دزاس .  یمارگ  ارم  امـش  ناتـسود  امـش و  ییاسانـش  تفرعمب و  هک  منکیم  تساوخرد  یلاعتقح  مرک  زا  سپ 
 . دهد رارق  امش  نیشنمه  ترخآ  ایند و  رد  ارم  دیامرف و  نم  يزور  ار  امش  نانمشد  زا  يرازیب  هشیمه  هک  دنک 

حرش

كرابت يادخ  زا  مکئایلوا .  ۀفرعم  مکتفرعمب و  ینمرکا  يذلا  هللا  لئساف   - 1 دیامرفیم :  هراشا  مهم  بلطم  هس  هب  ترایز  زا  هلمج  نیا  رد 
زا يرازیب  مکئادـعا .  نم  ۀـئاربلا  ینقزر  و   - 2 دزاس .  یمارگ  امش  ناتسود  امـش و  ییاسانـش  تفرعمب و  ارم  هک  میامنیم  تلئـسم  یلاعت  و 

 . دهد رارق  امش  نیشنمه  ترخآ  ایند و  رد  ارم  هرخالا .  ایندلا و  یف  مکعم  ینلعجی  نا   - 3 دیامرف .  نم  يزور  ار  امش  نانمشد 

مالسلا مهیلع  همئا  ییاسانش  تفرعم و  رد  لوا :  بلطم 

يادف مردام  ردپ و  هللا  لوسر  نبای  درک  ضرع  ع )   ) نیسح ماما  ترـضح  تمدخ  يدرم  تسین  رودقم  سک  ره  يارب  ناشیا  ماقمب  هطاحا 
 . هتعاط مهیلع  بجی  يذـلا  مهماما  نامز  لک  لها  ۀـفرعم  دـندومرف :  ترـضح  تسیچ  نآ  هار  ینعی  تسا ؟  هنوگچ  ادـخ  تفرعم  داب  امش 

تفرعم رگا  هچ  دسانـشب  ار  نامز  ناـمه  ماـما  هک  دراد  نآ  هب  یگتـسب  ناـمز  ره  رد  یـسانشادخ  تفرعم و  ینعی  یجارکلازنک )  راـحب و  )
هک بجر  هام  ياعد  رد  دیسر .  یهاوخ  یهلا  تفرعم  ماقم  هب  املـسم  یتخانـش  ار  ترـضحنآ  ماقم  يدرک و  ادیپ  دوخ  نامز  ماما  هب  یعقاو 

کتاملکل نداعم  مهنلعجف  میناوخیم :  هدمآ  نوریب  هنع  هللا  یضر  دیعس  نب  نامثع  نب  دمحم  رفعجیبا  ریبک  خیـش  تسد  رب  هسدقم  هیحان  زا 
كدابع مهنا  الا  اهینب  کنیب و  قرف  کفرع ال  نم  اهب  کفرعی  ناکم  لک  یف  اهل  لیطعت  یتلا ال  کتاماقم  کتایآ و  كدیحوتل و  اناکرا  و 

ره رد  هک  يداد  ناشرارق  دوخ  تاماقم  تایآ و  دـیحوت و  ناکرا  تاـملک و  رارـسا  ندـعم  دنـشاب  ناـماما  هک  ار  اـهنآ  ینعی :  کـقلخ .  و 
ادخ و وت  هکنآ  زج  تسین  ییادـج  اهنآ  وت و  نایم  دسانـش و  تایآ  نآ  هب  دسانـش  ارت  هک  ره  دوب ،  دـهاوخن  یلیطعت  تایآ ،  نآ  رد  ناکم 
وا لاحب  تفرعم  یتخانش و  بوخ  ار  ماما  رگا  تسین  رـسیم  سک  ره  يارب  ییاسانـش  نیا  هک  تسا  ملـسم  سپ  دناوت .  قولخم  هدنب و  نانآ 

ناملـس و هب  ع )   ) نینم ؤملاریما  هک  دـنکیم  لقن  راونالا  قراشم  راونـالاراحب و  رد  يرگید  تیاور  رد  و  يا .  هتخانـش  ار  ادـخ  يدرک  ادـیپ 
یتفرعم هللا  ۀـفرعم  لج و  زع و  هللا  ۀـفرعم  ۀـینارونلاب  یتفرعم  لاـق  نینم ،  ؤملاریما  اـی  کـیبل  ـالاق  بدـنج  اـی  ناملـس و  اـی  دومرف :  بدـنج 

هرک هانهرک  اذا  هللا و  ءاش  انئـش  اذا  نحن  اننیب و  اوقرفت  الف  دمحم  انلک  دمحم  انطـسوا  دمحم و  انرخا  دمحم و  انم  دحاو  انلک  انال  ۀـینارونلاب 
نا مکدنع و  هناهرب  هرون و  و  هرونل .  مکبجتنا  دنتـسه و  یهلا  رون  مالـسلا  مهیلع  يده  همئا  راونالاراحب ) ص 160  راونالا ،  قراـشم   . ) هللا
انعم نیا  ندش  نشور  يارب  ترایز  زا  اهتمسق  نیا  رد  مکرونب .  ضرالا  تقرشا  و  اراونا .  هللا  مکقلخ  ةدحاو  مکتنیط  مکرون و  مکحاورا و 
نیا رد  تشاد .  رظن  تسا  هدمآ  اهنآ  لیذ  رد  هک  یتایاور  ینآرق و  هطوبرم  تایآ  هب  دـیاب  دنتـسه  یهلا  رون  مالـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  هک 
هملک ود  ره  رکذ  هک  دشاب  يا  هفیرـش  هیآ  هب  ترایز  زا  هرقف  نیا  میقتـسم  طابترا  دیاش  هناهرب  هرون و  و  دیامرفیم :  هک  ترایز  زا  تمـسق 

يراکـشآ لیلد  مدرم  يا  ینعی  انیبم .  ارون  مکیلا  انلزنا  مکبر و  نم  ناهرب  مکئاج  دق  سانلا  اهیا  ای  دیامرفیم :  هک  اجنآ  تسا  هدمآ  نآ  رد 
نیبم رون  زا  دارم  تسا و  ربمغیپ  ناهرب  هدیسر  هک  يریسافت  رد  میداتسرف  امش  يارب  یحضاو  رون  دمآ و  امش  يارب  ناتراگدرورپ  فرط  زا 
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ریـسفت همئا  همه  نینم و  ؤملاریما  صخـشب  رون  يرگید  تایاور  رد  و  تسا .  مالـسلا  مهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تماـما  تفـالخ و  تیـالو و 
قطان نآرق  رون  زا  دارم  هک  هدیسر  تیبلها  ریسفت  زا  انلزنا .  يذلا  رونلا  هلوسر و  هللااب و  اونماف  دیامرفیم :  هک  يرگید  هیآ  رد  و  تسا .  هدش 
رفعج یبا  ترضح  زا  هک  دیوگیم  یلباک  دلاخوبا  هچنانچ  دنشابیم .  نیعمجا  مهیلع  تاولـص  نیموصعم  همئا  نینم و  ؤملاریما  نآ  هک  تسا 

دمحم لآ  زا  ناماما  هیآ  نیا  رد  رون  زا  دارم  هک  مسق  ادخب  دلاخ  ابا  يا  دومرف  ترـضح  مدیـسرپ  ار  انلزنا  يذـلا  رونلاو  ینعم  مالـسلا  هیلع 
و دنتـسه .  یلاعت  يادـخ  رون  ناشیا  هداتـسرف و  ورف  ار  ناشیا  ادـخ  تسا و  تباث  تمایق  زور  ات  اهنآ  تماما  هک  دنتـسه  مهیلع  هللا  تاولص 

نینم ؤم  ياهلد  رد  ماما  رون  هنیآ  ره  هک  دلاخ  ابا  یبا  مسق  ادخب  دنتسه و  نیمز  اهنامـسآ و  رد  یلاعتقح  رون  نیموصعم  همئا  هک  مسق  ادخب 
زا ار  ناشیا  ینـشور  یلاعتیادخ  دننکیم و  نشور  ار  نینم  ؤم  ياهلد  ناماما  نیا  هک  مسق  ادخب  تسا و  زور  رد  نابات  باتفآ  رون  زا  رتنـشور 

 . دننامیم روتسم  كوکش  ههبش و  باجح  رد  هتسویپ  دزاسیم و  کیرات  ار  اهنآ  ياهلد  سپ  دناشوپیم ،  دنهاوخیمن  هک  یعمج 

تسا تیبلها  نانامشد  زا  يرازیب  مود :  بلطم 

هلمج دنچ  میروبجم  بلطم  ندوب  مهبم  يارب  یلو  دش .  هداد  حرـش  لبق  سلجم  رد  هلمج  نیا  مکئادـعا .  نم  ۀـئاربلا  ینقزر  و  دومرف :  هک 
تراـیز رد  هک  ناـشیا  دوخ  زا  ار  هلمج  نیا  حرـش  هک  تسا  رتـهب  میهدـب و  ار  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  دـمحم  لآ  ءادـعا  حرـش  رگید 

تبجلا و نم  مکئادـعا و  نم  لـج  زع و  هللا  یلا  تئرب  و  دـیامرفیم :  تراـیز  نآ  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما  مـینک .  ناـیب  دـنا  هدوـمرف  هعماـج 
مکیف و نیکاـشلا  مکثرـال  نیبصاـغلا  مکتیـالو و  نم  نیقراـملا  مـکقحب و  نیدـحاجنا  مـکل و  نیملاـظلا  مـهبرخو  نیطایـشلا  توغاـطلا و 
تب و ینعی  توغاـط  تبج و  زا  مود :  میوجیم .  يرازیب  امـش  نانمـشد  زا  یلاـعتقح  دزن  نم  دـمحم  لآ  يا  ینعی  لوا :  مکنع .  نیفرحنملا 
اب هک  نیطایش  زا  موس :  ادخ .  زج  يدوبعم  ره  ینعم  هب  توغاط  زا  دومن و  ار  امش  تیالو  راکنا  هک  تعفنم  ریخیب و  صخـش  ره  زا  رحس و 

دینیبب ددرگیم  نشور  عوضوم  لصا  هب  حرـش  دروم  دنب  طابترا  دوش  هجوت  دروم  نیا  رد  ینآرق  تایآ  هب  رگا  دـنراد  ینمـشد  هداوناخ  امش 
نینچمه و  ینعی  ( 112 ماـعنا ،   . ) نـجلا سنـالا و  نیطایـش  اودـع  یبـن  لـکل  اـنلعج  کلذـک  و  دـیامرفیم :  هـچ  نآرق  رد  یلاـعت  يادـخ 

شیامزآ و رظن  زا  یلاعتیادـخ  هک  تسا  نینچ  انعم  رگید  رابتعا  هب  اـی  نج و  سنا و  نیطایـش  زا  ینمـشد  يربمغیپ  ره  يارب  زا  میدـینادرگ 
نانآ يوریپ  زا  ار  مدرم  ات  هداد  رارق  نج  سنا و  ناشکندرگ  زا  ینانمشد  يربمغیپ  ره  ربارب  رد  نیدناعم  هب  تبـسن  دوخ  قیفوت  فطل و  عنم 

دنا هدوب  نانآ  ماقممئاق  هک  ناشیا  ءایـصوا  زا  دـنا  هدوب  يرایـسب  نانمـشد  اب  هجاوم  تلاسر  رما  رد  ناربمغیپ  هک  روطنامه  سپ  دـنراد .  زاب 
تیالو زا  مکتیالو و  نم  نیقراملا  و  مجنپ :  دندومن .  راکنا  ار  امـش  قح  هک  اهنآ  مکقحب و  نیدحاجلا  و  مراهچ :  دـنا .  هتـشاد  ینانمـشد 

هک دوب  كدف  بصغ  مود  تفالخ و  بصغ  لوا  هک  دندوب  امش  ثرا  هدننک  بصغ  مکثرال و  نیبصاغلا  و  مشش :  دندوب .  هتفر  نوریب  امش 
رد دیدرت  کش و  هکیئاهنآ  زا  مکنع و  نیفرحنملا  مکیف و  نیکاشلاو  متـشه :  متفه و  دنتخاس .  مورحم  ار  اهنآ  دندرب و  ار  دمحم  لآ  قح 
هک نادرگ  نم  يزور  ایادخ  سپ  دندرک .  ولغ  امش  ماقم  هرابرد  دندش و  فرحنم  امش  ماقم  زا  ای  دنتشاد و  امش  يراوگرزب  تیالو و  ماقم 

ناشیا ریغ  زا  ای  دـندومن و  دـیدرت  کش و  نانآ  تفالخ  ماقم  دـندش و  حراـخ  اـهنآ  تیـالو  هریاد  زا  هک  اـهنآ  نانمـشد  زا  میوجب  يرازیب 
 . دنشابیم ناراوگرزب  نآ  ثاریم  یلصا  بصاغ  عقاو  رد  ناشیا  ءادعا  ناراکنایز و  زا  اهنآ  همه  هک  دندرک  تعاطا 

تسا ةرخالا  ایندلا و  یف  مکعم  ینلعجی  نا  دیامرفیم :  هراشا  نآب  هک  موس :  بلطم 

هار رد  يرادـیاپ  تماقتـسا و  بلط  یلاعت  يادـخ  زا  هک  دـهدیم  همادا  هجو  نیا  رب  ار  دوخ  نایب  اـعد  ماـقم  رد  رئاز  تراـیز  زا  دـنب  نیا  رد 
تابث و ياضاقت  دوشن و  بلـس  وا  زا  یگدـنز  رمع و  نایاپ  ات  تبهوم  نیا  هک  دراد  اـضاقت  نینچ  هدرک و  دوخ  ناـبوبحم  تبحم  یتسود و 

نید رد  ارم  ایادخ  دنکیم  ضرع  دـشابیم .  هقالع  تبحم و  بجوم  هک  تسیرگید  بتارمب  هراشا  هدرک  يدـه  همئا  اب  یتسود  رد  يرادـیاپ 
قح يوس  هب  هتفریذپ و  ار  اهنآ  تعاطا  هک  نانآ  ناتـسود  نیرتهب  زا  رادب و  رادیاپ  تباث و  ناشیا  نامرف  زا  ندرک  يوریپ  ناراوگرزب و  نیا 
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 . امرف اطع  نم  رب  ناشیا  تعافش  زا  يدنم  هرهب  تعاط و  قیفوت  نینچمه  هد و  رارق  دننکیم  توعد 

تسا تبقاع  نسح  ياعد  اهاعد  نیرتهب 

یلو دندرک  تدابع  اهلاس  نامیااب  یـصاخشا  هک  هدش  هدید  رایـسب  هچ  دـهاوخب  تبقاع  نسح  یلاعت  يادـخ  زا  تاقوا  همه  رد  دـیاب  ناسنا 
رخآ یلو  دـندرک  فرـص  ادـخ  ینامرفان  تیـصعم و  رد  ار  ناشرمع  زارد  ياهلاس  يرایـسب  سکعرب  دـندش و  همتاخءوس  هب  التبم  تبقاـع 

کتعدوا ینا  نیمحارلا  محرا  ای  مهللا  دـیامرفیم :  هلیدـع  ياعد  رخآ  رد  اذـل  دـنتفر .  ایند  زا  تبقاع  نسح  اب  هدـش  ناـشلاح  لـماش  قیفوت 
ینعی نیمحارلا .  محرا  ای  کتمحرب  یتوم  روضح  تقو  یلع  هدرف  عئاداولا  ظفحب  انترما  دق  عدوتسم و  ریخ  تنا  ینید و  تابث  اذه و  ینیقی 
تناما وتب  ار  منامیا  نید و  رد  تابث  مدومن و  راهظا  اـعد  نیا  رد  هک  ار  دوخ  نیقی  ناـمیا و  نم  ناـنابرهم ،  نیرتناـبرهم  يا  اراـگدرورپ ،  : 

يا تتمحر  قح  هب  نادرگ ،  زاب  نمب  گرم  روضح  تقو  رد  ارم  تناـما  نیا  سپ  يدرک ،  تناـما  ظـفح  هب  رما  ارم  تدوخ  وت  مراپـسیم و 
هانیتا يذـلا  ءابن  مهیلع  لتاو  دـش :  لزان  روعاب  معلب  هرابرد  هک  تسا  يا  هکراـبم  هیآ  ماـقم  نیا  رد  دـهاش  نیرتهب  ناـنابرهم .  نیرتناـبرهم 

 . تفر ایند  زا  يدب  تبقاع  اب  تسنادیم و  ار  مظعا  مسا  معلب  ( 175 فارعا -   . . . ) اهنم خلسناف  انتایآ 

مکنم قحلاب  مکل . . . . . . . . . . .  دومحملا  ماقملا  ینغلبی  نا  هلئسا  و  مود :  لهچ و  سلجم 

همجرت

دنک نم  يزور  هکنیا  تسا  ادـخ  دزن  رد  امـش  يارب  هک  يدومحم  ماقم  نآ  دـناسرب  دومحم  ماـقمب  ارم  هک  منکیم  لاوئـس  ادـخ  زا  هکنیا  و 
مشاب امش  نانمشد  زا  مقتنم  هاوخنوخ و  ینعی  ءامش  زا  قحب  قطان  رهاظ و  يدهم  ماما  اب  ار  امش  یهاوخنوخ  بلط 

دومحم ماقم  ینعم 

دوشیم تسا و  يوبن  ماقم  لفاون  برق  هجیتن  نیا  دوش و  سک  ره  دمح  بجوتسم  تهج  ره  زا  هک  تسا  یلامک  هجرد  نآ  ماقم  ظفل  رهاظ 
رد مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  زا  قودص  دیحوت  رد  دراد  نآ  رب  تلالد  هچنانچ  دوش  عقاو  نآ  رد  دمح  هک  دشاب  یماقم  دارم  هک 
وا سپ  تسا  دومحم  ماقم  نآ  تسا و  ص )   ) دمحم ماقم  نآ  رد  هک  ینطوم  رد  دنوشیم  عمتجم  دیامرفیم  هک  هدـش  لقن  رـشحم  لها  رکذ 

نیقیدص و هب  دنکیم  ادتبا  هنم .  ؤم  نم و  ؤم  ره  رب  دنکیم  انث  هاگنآ  هدرکن  شیاتـس  نانچ  وا  زا  لبق  يدحا  هک  یغوبن  دنکیم  انث  يادـخ  رب 
نا یـسع  دیامرفیم :  لج  زع و  يادخ  يورنیا  زا  نیمز و  لها  تاوامـس و  لها  ار  وا  دننکیم  دمح  دنک  نینچ  نوچ  نیحلاص  هاگنآ  ادـهش 

ماقم زا  دارم  هک  هدرک  ار  نیرسفم  عامجا  يوعد  نایبلا  عمجم  رد  هل  ناک  نمل  یبوطف  هیآ 79 ،  يرسا  هروس  ادومحم ،  ماقم  کبر  کثعبی 
هب هچ  رگا  ینعم  نیا  تسا و  تعافـش  ماـقم  ادومحم  اـماقم  کـبر  کـثعبی  نا  یـسع  کـل  ۀـلفان  هیدـجهتف  لـیلا  نم  همیرک و  رد  دومحم 

اطع و نسح و  يدس و  یبلک و  لثم  نیرـسفم  لوق  عجرم  هچ  تسین  تجح  هجوچیهب  نیرـسفم  عامجا  یلو  تسا  حیحـص  رابخا  ياضتقم 
ياوه يور  ناشلاوقا  زا  یـضعب  ای  تسناشدوخ و  هقیلـس  بسحب  اهنآ  يریـسفت  راتفگ  اب  دنتـسه  نیرـسفم  زا  لوا  هقبط  هک  دهاجم  هداتق و 

ام يارب  کیچیه  هک  دـشابیم  ناشیا  ریغ  همرکع و  دوعـسم و  نبا  ساـبع و  نبا  لـثم  دوخ  خـیاشم  زا  عامـس  ياـعدا  هب  يا  هراـپ  یناـسفن و 
 . تسین ققحم  کیچیه  رد  لوبق  طیارش  لقن  ضرف  رب  انب  تسین و  تباث  طئاس  لقن و  هکنیا  رب  هوالع  درادن و  یتجح 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀیقب  ترضح  صوصخم  مان 

لفاحم سلاجم و  رد  تبیغ  نامز  رد  مسا  نیا  ندیمان  راوج  رد  تسا و  دمحم  ترضحنآ  مسا  هماع  هصاخ و  رابخا  زا  يرایـسب  دافم  رب  انب 
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یلاعتقح هک  تسا  ترضحنآ  یلوا  مان  یلصا و  مسا  نیا  هدومرف  دمحم  مسا  لیذ  رد  بقاث  مجن  رد  يرون  خیـش  تسا  فالتخا  ءاملع  نیب 
تسنم و مانمه  تما  نیا  يدهم  دومرف  هک  هدیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يرایسب  رابخا  رد  هدیمان و  مسا  نیا  هب  ار  ترضحنآ 

ءامـسا اـجنآ  رد  دوب  هدـید  مالـسلااهیلع  هرهاـط  هقیدـص  دزن  ارنآ  هک  درک  لـقن  ع )   ) رقاـب ترـضح  يارب  رباـج  هک  حول  فورعم  ربـخ  رد 
مـسا اضرلارابخا  نویع  نیدـلا و  لاـمکا  رد  قودـص  تیاورب  دوب و  هدـش  رکذ  هتـشذگ  ماـن  نیمهب  دوب  هدـش  تبث  ترـضح  نآ  يایـصوا 

نوتاخ و سجرن  مساب  تسا  يزینک  وا  ردام  هک  مئاقلا  هللا  ۀجح  وه  نسحلا  نب  دـمحم  مساقلاوبا  وحن  نیاب  هدـش  رکذ  يدـهم  ترـضحنآ 
رب هک  تسا  يربا  هعطق  وا  رس  يالاب  رب  دنکیم و  جورخ  نامزلارخآ  رد  هک  هدش  رکذ  دمحم  ترضحنآ  مان  یلاما  رد  یسوط  خیـش  تیاورب 

لدع و زا  ار  نیمز  هک  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  زا  يدهم  تسا  وا  هک  دنونشیم  همه  هک  دنکیم  ادن  حیصف  نابزب  هدنکفا و  هیاس  ترضحنآ 
روهظ ات  لـفاحم  سلاـجم و  رد  مسا  نیا  ندـیمان  ربتعم  ریثک و  راـبخا  نومـضم  رب  اـنب  و  دـشاب .  هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  دـنکیم  رپ  داد 
مادـقا خیـش  هکنآ  یتـح  هدوب  ملـسم  هعیـش و  نیثدـحم  نیملکتم و  اـهقف و  زا  هیماـما  يامدـق  دزن  رد  مکح  نیا  دراد و  تمرح  ترـضحنآ 

زا دـعب  هعیـش  مهدزاود  هقرف  رکذ  رد  تالاقم  قرف و  باتک  رد  هدوب  يرغـص  تبیغ  ياـملع  زا  هک  یتخبون  یـسوم  نب  نسح  نب  دـمحموبا 
نع لاوسلا  همـسا و ال  رکذ  زوجی  هک و ال  تسا  نینچ  ناشیا  بهذـم  هدـیقع و  هک  دـنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  تاـفو 

یفالخ يدحا  زا  تسا و  هعیش  صیاصخ  زا  تبیغ  نامز  رد  ترضحنآ  مان  ندربن  هک  دوشیم  مولعم  نایب  نیزا  کلذب و  نم  ؤی  یتح  هناکم 
رد رظن  دروم  هلئسم  نیا  هک  همحرلا  هیلع  ییاهب  خیش  رصع  ات  دندش  زاوجب  لئاق  ار  ناشیا  هک  یسوط  نیدلاریصن  هجاوخ  نامز  ات  هدش  لقن 

 . دندومن فیلءات  تمرح  زاوج و  رد  يدایز  لئاسم  هکنآ  ات  دش  املع  الضف و  نایم 

دنکیم ترضحنآ  مان  رکذ  تمرح  رب  تلالد  هک  يرابخا 

يراصنا رباج  زا  دوخ  تبیغ  باتک  رد  ناذاش  نب  لضف  هک  تسا  یثیدـح  دـنکیم  ترـضحنآ  مان  ندرب  تمرح  رب  تلالد  هک  يرابخا  اما  و 
ترضحنآ مسا  هک  دومرف  هک  دنکیم  لقن  ترضحنآ  زا  دمآ و  ص )   ) ادخ لوسر  تمدخ  هدوب  ربیخ  نایدوهی  زا  هک  هدانج  هک  دنکیم  لقن 

بحاص دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  قودص  زا  یقارع  مالـسلاراد  رد  دزاس .  رهاظ  ار  وا  ادـخ  هکینامز  ات  دوشن  هدرب 
زا مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  دش  هدرک  لاوئـس  تفگ  هک  تلـص  نب  نایر  تیاور  و  رفاک ،  رگم  ار  وا  دربیمن  مان  هک  تسا  یـسک  رمالا 

لیلخ و سپ  وا ،  مسا  رد  اما  دومرف  ترضح  دیـسرپ  يدهم  زا  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  زا  رمع  هک  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح 
هک تسیروما  هلمج  نآ  زا  دنک و  ثوعبم  ار  وا  ادخ  هکینامز  ات  مهدن  وا  مان  زا  ربخ  هک  تفرگ  دـهع  نم  زا  ص )   ) ادـخ لوسر  نم  بیبح 
هک مدینش  مالـسلا  هیلع  يرگـسع  نسحلا  یبا  ترـضح  زا  تفگ  هک  يرفعج  مشاهوبا  تیاور  و  تسا .  هدرپس  شلوسرب  دوخ  ملع  زا  ادخ 
هچ زا  موش  امـش  ادف  مدرک  ضرع  دشاب ؟  هنوگچ  نم  فلخ  زا  دعب  فلخ  رد  امـش  لاح  دشابیم و  نسح  مدنزرف  نم  زا  دـعب  فلخ  دومرف 
وا مان  هنوگچ  سپ  مدرک  ضرع  دشابیمن  لالح  امش  يارب  مه  وا  مان  رکذ  دینیب و  یمن  ار  وا  صخش  امـش  هک  تهج  نآ  زا  دومرف  تهج ؟ 

دمحم هک  مدینش  تفگ  هک  تسا  مامه  نب  دمحم  تیاور  هلمج  زا  و  هیلع .  هلا  تاولـص  دمحم  لآ  نم  ۀجحلا  دیئوگب  دومرف  مینک  رکذ  ار 
 . داب وا  رب  ادخ  تنعل  دنک  رکذ  مانب  ارم  سک  ره  هک  متخانشیم  ارنآ  هک  ترضحنآ  طخب  عیقوت  دمآ  نوریب  هک  تفگیم  يورمع  نامثع  نب 

دنکیم ترضحنآ  مان  رکذ  زاوج  رب  تلالد  هک  يرابخا 

هیراـج نوچ  هک  دـنداد  ربـخ  نمب  نامباحـصا  زا  یـضعب  تفگ  هک  يزار  نـالع  تیاور  دـنکیم  زاوـج  رب  تلـالد  هک  يراـبخا  هلمج  زا  و 
 . تسا نم  زا  دعب  مئاق  وا  تسا و  دمحم  وا  مان  هکیدنزرفب  يوش  اراد  هک  دـشاب  دوز  دومرف  ترـضحنآ  دـش  هلماح  مالـسلا  هیلع  دـمحموبا 

راطع تیاور  رگید  تسا و  هدوبن  زیاج  نارگید  يارب  یلو  هدشیم  رکذ  ترضحنآ  تیب  لها  دوخ  نیب  رد  مسا  نیا  هک  میئوگب  تسا  نکمم 
مالسلا هیلع  مئاق  ترضح  تیالو  رد  وا  هک  داد  ربخ  نمب  مدوب  هداد  هیده  ع )   ) دمحم یباب  ار  وا  هک  نم  زینک  زا  ینارزیخ  تفگ  هک  تسا 
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ةویح رد  درک  لاوئـس  هردخمنآ  سپ  دوب  هداد  ربخ  دوشیم  دراو  وا  رب  هکیئاهزیچ  نآب  ار  ترـضحنآ  ردام  ع )   ) دمحموبا دوب  هدـش  رـضاح 
ریغ ربق  گنس  يور  مان  نتشون  میئوگب  تسا  نکمم  دمحم .  ما  ربق  اذه  دوب  بوتکم  نآ  رد  هک  دنتشاذگ  یحول  وا  ربق  رب  ع )   ) دمحم یبا 

وا سپ  دش  دلوتم  يدنزرف  ع )   ) دمحم یبا  يارب  زا  تفگ  هک  مداخ  مناغوبا  تیاور  رگید  تسا و  لفاحم  سلاجم و  رد  مان  ندرک  رکذ  زا 
مان امـش .  رب  نم  هفیظو  نم  زا  دـعب  امـش  بحاـص  تسنیا  هک  دومرف  دومن و  یفرعم  دوخ  باحـصاب  ار  وا  موس  زور  داـهن و  ماـن  دـمحم  ار 

رابخا دنا  هدش  تمرحب  لئاق  هک  اهنآ  تفگ  دـیابن  اج  چـیه  رد  ار  مسا  هک  دوشیمن  لیلد  باحـصاب  نتفگ  مسا و  نیاب  ار  دـنزرف  نتـشاذگ 
زیاج نآب  لمع  اذل  دناسر و  یمن  ار  تبلطم  تحارـص  اب  درادن و  دنـس  رد  تحـص  هک  دنا  هدرک  در  تسا  زاوجب  طوبرم  هک  ار  مود  هتـسد 

هتـشاد يرغـص  تبیغ  نابزب  صاصتخا  بلطم  نیا  هکنیا  ای  دنا و  هدرک  هیقت  رب  لمح  ار  عنم  رابخا  دـنا  هدـش  زاوجب  هکیئاهنآ  اما  و  تسین . 
 . تسین راک  رد  روطخم  نیا  يربک  تبیغ  نامز  رد  یلو  دندوب  ترضح  نآ  ندرک  تیذا  نتشک و  ددص  رد  افلخ  هک 

رهاظ ینعم 

ءایبنالا و سانلا  نم  راتخا  هللا  نا  دومرف  یثیدـح  رد  هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  تبیغ  باـتک  رد  یـسوط  خـیش 
ءایـصوالا نیـسحلا  نم  راتخا  نیـسحلا و  نسحلا و  یلع  نم  راتخا  ایلع و  ینم  راـتخا  لـسرلا و  یلع  ینراـتخا  لـسرلا و  ءاـیبنالا  نم  راـتخا 

لـسر یمامت  رب  ارم  ار و  نالوسر  ناربمغیپ  زا  دومرف  رایتخا  ار  ناربمغیپ  مدرم  زا  ادخ  هکیتسردـب  مهنطاب  مهرهاظ و  وه  مهمئاق و  مهعـسات 
ناشیا ناهنپ  ادیپ و  وا  تسا و  اهنآ  مئاق  ناشیا  مهن  هک  دومن  رایتخا  ار  ییایـصوا  نیـسح و  نسح و  یلع  زا  ار و  یلع  نم  زا  دومن و  رایتخا 

تبیغ و نوطب  زا  ضرغ  نیکرشم و  رافک و  هلمج  يداعا و  رب  ءالعتسا  ءالیتسا و  هبلغ و  روهظ  زا  دوصقم  یـسلجم  موحرم  رظنب  انب  تسا و 
سدقم تاذ  طقف  تلصخ  ود  نیا  عماج  تفص و  ود  نیا  يواح  نیدشار  همئا  هیهلا و  ججح  نایم  رد  هچ  دشابیم  راظنا  زا  راتتـسا  ءافتخا و 

 . تسا هدیسر  یسلجم  همالع  موحرم  رطاخب  ینعم  نیا  تسا و  ءادفلا  هل  انحاورا  نسحلا  نب  ۀجح  ترضح 

ضرءالا تاومسلا و  عیمج  یف  نءاشلاب 000  مکقحب و  هللا  لئسا  و  موس :  لهچ و  سلجم 

هراشا

امش گرزب  تبیصم  هطساوب  ارم  هودنا  نزح و  مغ و  باوث  هک  منکیم  تساوخرد  ادخ  دزن  امش  برق  ماقم  نءاشب و  امـش و  قحب  ادخ  زا  و 
تاوامس و ملاع  مامت  رد  هکلب  مالسا  ملاع  رد  دمحم  لآ  امـش  تبیـصم  دیامرفیم و  اطع  يا  هدز  تبیـصم  رهب  هک  دهد  رارق  یباوث  نیرتهب 

 . تشذگ راوگان  تخس  دح  هچ  ات  شنارادازع  رب  دوب و  گرزب  ردقچ  ضرا 

مالسلا مهیلع  همئا  تنطلس  تیالو و  هریاد 

تسیگرزب ماقم  نیا  دیراد و  یلاعتقح  دزن  امش  هک  یبرق  نءاش و  قحب  ادخ  زا  منکیم  لا  ؤس  هدنع  مکل  يذلا  نءاشلاب  مکقحب  هللا  لئـسا  و 
کلم و نج و  ناسنا و  ناویح و  تابن و  دامج و  ملاع  ینعی  یتسه  ملاوع  عیمج  رد  هک  هداد  نءاش  اب  یتنطلـس  ینعی  هداد  اهنآ  هب  ادـخ  هک 

بحاص ادبا  الزا و  هصالخ  دـشابیم و  مه  ادـخ  ءایلوا  لسر و  ءایبنا و  لماش  تیناسنا  ملاع  رب  نانآ  تیالو  دـننکیم و  تنطلـس  تارک  هیلک 
رما تساهنآ  تسدب  هئشن  نیا  رما  هکنانچ  دهدیمن و  يرییغت  نانآ  تافرصت  تیفیک  رد  رضاح  لاح  هدنیآ و  هتـشذگ و  دشابیم  روبزم  ماقم 

هدراهچ تنطلـس  تابثا  لوا  تمـسق  دوشیم  هصالخ  تمـسق  ودب  ام  نخـس  ثحبم  نیا  رد  سپ  دشابیم .  نانآ  رایتخا  رد  مه  ترخآ  هئـشن 
دوجو و ملاوع  عیمج  نینکاس  ناگتشرف و  رب  نانآ  تموکح  الیتسا  نیمز و  اهنامسآ و  رد  مالسلا  مهیلع  ءادهـشلادیس  صوصخلاب  موصعم 

ءایبنا ناگداتـسرف و  تمامت  رب  ناشتموکح  یهدـنامرف و  تابثا  مود  تمـسق  تسناسنا  ناویح و  تابن و  دامج و  زا  شنیرفآ  فلتخم  عاونا 
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 . دشابیم مزعلاولوا  ریغ  مزعلا و  یلوا  زا  هتشذگ 

دنشابیم ناکما  ملاوع  عیمج  رب  تجح  مالسلا  مهیلع  همئا 

تیالو ربارب  رد  دنـشابیم  یلک  ماع و  مات و  تیالو  ینعی  تسا  هقلطم  تیالو  موصعم  هدراهچ  تیالو  هکنآ  هصـالخ  روطب  بلطم  ناـیب  اـما 
تـسایلوا ریاس  يارب  هدوب و  ناکم  تیحالـص  تقو  بسانت  بسح  رب  دروم  دـنچ  ای  کـیب  تبـسن  یـصوصخ  ییزج و  تیـالو  هک  هدـیقم 

نیا رب  ام  لـیلد  هدروخن  ءانثتـسا  نآ  زا  يا  هطقن  تساـهنآ و  تبقارم  رظن و  تحت  قلطم  روطب  هللا  يوس  اـم  هکتـسنآ  هقلطم  تیـالو  ياـنعم 
 ( ع  ) یلع متفگ  متفر و  ارهز  همطاـف  دزن  تفگ  دوعـسم  نبا  هـک  دـنکیم  لـقن  دـیفم  صاـصتخا  زا  رجاـعملا  ۀـنیدم  رد  تـسناوارف .  اعدـم 

سنج زا  یمکح  دندرک و  فالتخا  يا  هلئسم  رد  ناگتشرف  زا  یعمج  دومرف  هچ  يارب  مدیسرپ  درب  نامـسآب  ار  وا  لیئربج  دومرف  تساجک 
مهن باب  راونالاراحب  متفه  دلج  رد  دندیزگرب .  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نانآ  دینک  باختنا  ار  یـسک  درک  یحو  نانآ  هب  ادخ  دنتـساوخ  رـشب 

يرآ و دومرف  تسمدآ  هبق  نیمز  نیا  ایآ  مدیسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تفگ  هک  دنکیم  لقن  حلاص  یبا  زا  ماوعلا  عیمج  یلع  ۀجحلا 
تسا یتاقولخم  زا  ولمم  دیفـس  ياهنیمز  همه  دراد و  رارق  رگید  برغم  هن  یـس و  برغم  نیا  تشپ  هک  نادب  تسا  يدایز  ياه  هبق  ار  ادخ 

رد و  تسا .  یناحور  ینامـسج و  زا  یتمحر  هنوگ  ره  يارب  نانآ  رون  زا  دادمتـسا  روظنم  هتبلا  دـننکیم  دادمتـسا  هدافتـسا و  اـم  رون  زا  هک 
مادک ره  نایم  هک  دراد  دوجو  دیـشروخ  همـشچ  لهچ  امـش  دیـشروخ  نیا  تشپ  رد  هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  باتک  نامه 

هام همـشچ  لهچ  امـش  هام  نیا  تشپ  زا  دنرادن و  مدآ  تقلخ  زا  هک  دننکیم  یگدنز  يدایز  تاقولخم  اهنآ  رد  تسا و  تفاسم  لاس  لهچ 
هدرکن ای  هدرک  قلخ  ار  یمدآ  ادخ  دننادیمن  دراد  دوجو  يرایسب  قولخم  اهنآ  رد  تسا و  تفاسم  زور  رگید  هام  ات  هام  ره  نیب  ام  هک  تسا 

نامسآ و تفه  زا  رتگرزب  یملاع  ره  هک  تسا  ملاع  رازه  هدزاود  ار  ادخ  دومرف  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ربخلا و  تسا 
متـسه تجح  اهنآ  مامت  رب  نم  دشاب و  ناشدوخ  ناهج  زا  ریغ  یملاع  هک  دـنرادن  نامگ  ملاوع  نآ  زا  کیچیه  لها  دـشابیم و  نیمز  تفه 

تفگ یتسیک  وت  دومرف  واب  ماما  دش  دراو  ع )   ) داجس ترضح  رب  يدرم  هک  دنکیم  لقن  تاجردلارئاصب  زا  یناپمک  راحب  هدراهچ  دلج  رد 
زا هک  منک  یفرعم  وتب  ار  یسک  ایآ  يراد  ییاسانـش  اهنامـسآ  روماب  ینعی  یـشابیم  فارعا  وت  دومرف  رقاب  ترـضح  متـسه  مجنم  يدرم  نم 

هدومنن تکرح  مه  دوخ  ياج  زا  تسا و  ایند  ربارب  هس  کی  ره  هک  هدرک  یـشکرس  ملاع  هدراهچ  هب  نونک  اـت  يا  هدـمآ  نم  دزن  هک  یتقو 
يا هدرک  هریخذ  تا  هناخ  رد  هچنآ  يا و  هدروخ  هچنآ  زا  وتب  ییامزایب  ارم  ملع  یـشاب  هتـساوخ  رگا  منم  ماما  تسیک  وا  تفگ  مجنم  تسا 
ملاع رازه  ملاع  هدراهچ  ضوع  اجنآ  رد  هدومن و  لقن  مراهچ  ماما  زا  ار  ربخ  نیمه  متـشه  باب  یناپمک  راحب  مهدزناپ  رد  و  مهدـیم .  ربخ 
رئارـس رد  تستادوجوم .  یتسرپرـس  یتیالو و  روما  ءازجا و  رطاخب  هکلب  تسین  تحایـس  روظنمب  ماما  یـشکرس  ملـسم  روطب  هدرک و  رکذ 

يربمغیپ و چیه  دومرف :  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  تفگ  هک  دنکیم  لقن  دلاخ  نب  نامیلـس  زا  یطنزب  عماج  زا  سیردا  نبا 
ار يدوجوم  چـیه  ادـخ  میتسه و  اهنآ  رب  ادـخ  ياهتجح  ام  هکنآ  رگم  درادـن  دوجو  اهنامـسآ  رد  يا  هتـشرف  چـیه  تسین و  ینج  ناـسنا و 
دـندروآ و نامیا  امب  یعمج  سپ  تسا  هدومرف  هضرع  وا  رب  اـم  هلیـسوب  ار  تجح  هدومن و  هضرع  وا  رب  ار  اـم  تیـالو  هکنآ  رگم  هدـیرفاین 
رب مالـسلا  مهیلع  ماما  تیالو  رب  فیرـش  ثیدـحنیا  اههوک .  اهنیمز و  اهنامـسآ و  یتح  دـندرک  راکنا  ار  ام  تیالو  دـندش و  رفاک  یهورگ 

 . دراد تلالد  زین  تادامج 

ءادهشلادیس ترضح  تبیصم  تهجب  هودنا  مغ و  باوث 

مغ و هطـساوب  دـیامرفیم  اطع  يا  هدز  تبیـصم  رهب  هک  یباوث  نیرتهب  اهمظعا .  ام  ۀبیـصمب  اباصم  یطعی  ام  لضفا  مکب  یباصمب  ینیطعی  نا 
ندیشک سفن  ماقم  ود  رد  دوخ  مرک  فطل و  زا  لاعتم  دنوادخ  هکنادب  دیامرف .  اطع  نمب  مدیشک  امـش  گرزب  تبیـصم  يارب  هک  یهودنا 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  تسناضمر  هام  هک  دوخ  هناخ  فیـضم  رد  یکی  هداد  رارق  حـیبست  باوث  تسا  يرارطـضا  هک  ارناسنا 
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ترضح تبیصم  صوصخلاب  تمصع  لها  تبیصم  رد  رگید  حیبست و  هیف  مکسافنا  دومرف و  هک  اجنآ  ات  مظعالا  هللارهش  دومرف  نآ  هرابرد 
سپ دراد  یحیبـست  باوث  ناـشیا  تیمولظم  تبیـصم و  يارب  یمومغم  مومهم و  ندیـشک  سفن  ره  دـندومرف  هک  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس 

زا رتهب  نآ  کی  ره  هک  دنهدیم  مئاص  صخـشب  حیبست  رازه  نیدنچ  يرادـیب  باوخ و  رد  نآ و  زور  بش و  رد  ناضمر  هام  رد  هکنانچمه 
باوث دـیامنن  مه  هیرگ  هچ  رگا  دوش  مومغم  نوزحم و  ءادهـشلادیس  ترـضح  ءازع  رد  هکیـسک  يارب  زا  نینچ  مه  دـشابیم  نامیلـس  کلم 

هیلع قداص  ترـضح  زا  یلاما  رد  هلا  ناوضر  یـسوط  دمحم  نب  نسح  یلعوبا  خیـش  موحرم  تشاد .  دـهاوخ  ررقم  حـیبست  رازه  نیدـنچ 
هیلع هللادـبع  وبا  لاق  مث  هللا  لیبس  یف  داهج  انرـس  نامتک  ةدابع و  انل  همه  حـیبست و  اـنملظل  مومهملا  سفن  دومرف  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا 

وا مه  تسا  حیبست  هدش  دراو  ام  رب  هک  یملظ  يارب  زا  مومهم  صخش  ندیـشک  سفن  ینعی  بهذلاب  ثیدحلا  اذه  بتکی  نا  بجی  مالـسلا 
هتـشون الطب  ثیدح  نیا  هک  تسا  بجاو  دومرف  ترـضح  دعب  تسا  ادخ  هار  رد  داهج  ام  رارـسا  ندومن  یفخم  تسا و  تدابع  ام  يارب  زا 

 . دوش

ءادهشلادیس ترضح  تبیصم  رب  هیرگ  تلیضف  رد 

ناشیا بئاصم  رب  ندرک  هیرگ  تلیـضف  هکنادـب  یتسناد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تیمولظم  تبیـصم و  هرابرد  مغ  مه و  تلیـضف  نوچ 
نیکاـبلا یلع  هللا  یلـص  ـالا و  هک  هدـش  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  یتیاور  رد  دوشیم  عقاو  یهلا  تمحر  دروم  رتشیب و  تاجردـب 

تقفش و تمحر و  يور  زا  ع )   ) نیسح ناگدننک  هیرگ  رب  دتسرفیم  تاولص  یلاعت  قح  مهئادعال  نیعاللا  ۀقفش و  ۀمحر و  نیسحلا  یلع 
مالسلا هیلع  قداص  ترضح  هک  هدرک  تیاور  يرـصب  نب  کلملادبع  نب  عمـسم  زا  ةرایزلا  لماک  رد  ناشیا  نانمـشد  رب  ناگدننک  تنعل  رب 

فورعم و هرـصب  رد  نم  هن  مدرک  ضرع  يوریم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربـق  تراـیزب  اـیآ  یتـسه  قارع  لـها  زا  وـت  عمتـسم  يا  دوـمرف  نمب 
متسین نمیا  اهنآ  زا  دنتسه و  یبصان  هک  میراد  لئابق  رد  دایز  نانمـشد  دننکیم و  ار  افلخ  زا  تعباتم  هک  دنتـسه  یتعامج  دزن  مسانـشرس و 

ار وا  ياهتبیـصم  يروآیم  رطاخب  ایآ  دومرف  دوش .  دراو  نم  رب  ییاهررـض  ناشیا  زا  دـنیوگب و  نامیلـس  دالوا  دزن  ار  اـم  لاـح  دـنورب و  هک 
دنبابیم ارم  هودنا  مغ و  رثا  نم  تیب  لها  هک  يردقب  ات  میرگیم  منکیم و  عزج  دنگوس  ادخب  يرآ  متفگ  ینکیم  مه  عزج  دومرف  یلب  متفگ 

زا وت  شاب  هاگآ  ارت  مشچ  کـشا  دـنک  تمحر  ادـخ  دومرف  ترـضح  دـعب  دوش .  رهاـظ  نم  رد  نزح  راـثآ  اـت  منکیم  عاـنتما  ندروخ  زا  و 
ام هودنا  رد  دـنوشیم و  داش  ام  يداش  رد  هک  دوب  یهاوخ  یـصاخشا  هلمج  زا  وت  دـننکیم و  عزج  ام  هرابرد  هک  يوشیم  هدرمـش  یـصاخشا 
هک ینیب  یم  گرم  تقو  رد  وت  دـنوشیم و  نمیا  ام  ینمیا  رد  دـنوشیم و  فئاخ  ام و  فوخ  يارب  دـندرگیم  كانهودـنا  دـنوشیم و  فئاخ 
زا توملا  کلم  هکئالم  هکنادب  داد و  دنهاوخ  تراشب  وتب  دننکیم و  توملا  کلم  هب  ارت  شرافـس  دنوشیم و  رـضاح  وت  دزن  رد  نم  ناردپ 
یف اـهتیزر  مظعا  و  تسا .  داـیز  هک  ربخ  رخآ  اـت  متـسیرگ  مهنم  تسیرگ  ترـضح  سپ  دوشیم  رتناـبرهم  وتب  شنادـنزرف  هب  تبـسن  رداـم 
ملاع رد  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  تبیصم  صوصخلاب  دمحم  لآ  امـش  تبیـصم  ینعی  ضرالا  تاومـسلا و  عیمج  یف  مالـسالا و 
ناج تبیـصم  رد  ملاع  تادوجوم  هیلک  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  يداـیز  راـبخا  دوب .  گرزب  ردـقچ  نیمز  اهنامـسآ و  ماـمت  رد  هکلب  مالـسا 

تادوجوم هیرگ  عوضوم  ام  دندرک و  هیرگ  دوخ  لاح  عضو  رب  کی  ره  دندش و  رثءاتم  ملءاتم و  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  زادگ 
دوش عوجر  اجناب  تالسرم  یتا و  له  هروس  زا  يربانم  میداد  حرش  الصفم  نوهقفیال  نکل  هدمحب و  حبسی  الا  یـش  نم  نا  هیآ  رد  ار  ملاع 

رب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يزور  هک  دناسریم  مالسلا  هیلع  نیدجاسلادیس  ترضحب  ار  ثیدح  دنـس  دوخ  یلاما  باتک  رد  قودص  خیـش  . 
نآ ببسب  میرگیم  تفگ  دراد  ببس  هچ  وت  هیرگ  دومرف  دش  نایرگ  درک  رظن  بانجنآ  هب  نوچ  دش  لخاد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح 

یلاما باتک  رد  هک  تسالبرک  هعقاو  نمـضتم  هک  دندومرف  دنچ  یتاملک  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هاگنآ  دوشیم  دراو  وت  رب  هک  ییاهتبیـصم 
رد رابخا  زا  یـضعب  دوشیم .  لزاـن  هیما  ینب  رب  ادـخ  تنعل  وت  تداهـش  زا  دـعب  ینعی  ماـگنهنآ  رد  هک  تسا  ربخ  لـیذ  رد  تسا و  روکذـم 

ادخب هک  داد  ربخ  نمب  رامت  مثیم  هک  هدرک  تیاور  هلبج  زا  قودص  یلاما  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  تبیـصم  رد  تادوجوم  یمامت  نتـسیرگ 
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وا تبیصم  رب  نتشک  رد  هک  داد  ربخ  ارم  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  میالوم  دنشکب و  مرحم  مهد  زور  ار  شیوخ  ربمغیپ  رسپ  تما  نیا  مسق 
هکئالم عیمج  سنا و  نج و  ياهنم  ؤم  نامـسآ و  نیمز و  ناگراتـس و  هام و  باتفآ و  اوه و  ناغرم  ایرد و  نایهام  ارحـص و  شوحو  ماـمت 

ره هلبج  يا  دومرف  ترـضح  هک  اجنآ  ات  درابیم و  نوخ  تارطق  نامـسآ  زا  دـنوشیم و  نایرگ  شرع  هلمج  کـلام و  ناوضر و  اهنامـسآ و 
ار باتفآ  رون  مدمآ  نوریب  يزور  دیوگیم  هلبج  هتفای  تداهـش  ماما  هکنادـب  تسا  هزات  نوخ  ییوگ  هک  ینیب  هب  گنر  خرـس  ار  باتفآ  هاگ 
دق متفگ  متـسیرگب و  متـشادرب و  دایرف  هاگنآ  دنا  هدرتسگ  اهراوید  رب  يزمرق  رداچ  ییوگ  هک  دوب  هدش  خرـس  نانچ  مدـید  اهراوید  رب  هک 
زا یسوط  خیـش  یلاما  باتک  رد  دندرک و  دیهـش  ار  ع )   ) یلع نب  نیـسح  هک  ادخب  مسق  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  اندیـس  هللا  لتق و 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  تمدخ  راسی  نب  لیضف  بوقعی و  نب  سنوی  جارس و  هملسوبا  نم و  تفگ  هک  دنکیم  تیاور  هتخاف  یبا  نب  نیسح 
يا دومرف  میئوگب  هچ  مینک  یم  دای  ار  امـش  میوشیم و  رـضاح  تنـس  لها  سلاجم  رد  یهاگ  امـش  يادـف  ام  ناـج  میدرک  ضرع  میدیـسر 

وت هچ  ینامداش  تحار و  ار  ام  امنب  اراگدرورپ  دـیرت  ام  یلع  یتءاـت  کـناف  رورـسلا  ءاـخرلا و  اـنرا  مهللا  وگب  ناـشیا  سلاـجم  رد  نیـسح 
هللادبع ابا  ای  کیلع  هللا  یلص  يوگب  هبترم  هس  میوگب  منک  دای  ار  یلع  نب  نیـسح  نوچ  مدرک  ضرع  ییامنیم  یهاوخب  هچنآ  هچ  يرداق و 

نهیف و ام  عبسلا و  نوضرالا  عبسلا و  تاومسلا  هیلع  تکب  لتق  امل  ع )   ) نیسحلا هللادبع  ابا  نا  دومرف  درک  امب  يور  قداص  ترـضح  هاگنآ 
مالـسلا هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  یهاگ  هیلع  کبت  مل  اهناف  ءایـشا  ۀـثلث  الا  يری  ام ال  يری و  ام  راـنلا و  ۀـنجلا و  یف  بلقنی  نم  نهنیب و  اـم 

یمن هدید  ای  دوشیم و  هدید  هچنآ  دشابیم و  خزود  تشهب و  رد  هکنآ  تسا و  اهنآ  نایم  رد  هچنآ  نیمز و  تفه  نامسآ و  تفه  دش  هتشک 
زیچ هس  نآ  مدرگ  وت  يادف  درک  ضرع  هتخاف  نب  نیسح  درکن  هیرگ  ترضحنآ  رب  هک  زیچ  هس  رگم  دنتسیرگ  مالسلا  هیلع  نیـسح  رب  دوش 

 . صاع یبا  نب  مکح  دالوا  قشمد و  هرصب و  دومرف  دوب  مادک 

ینیسح ياروشاع  بش  رد  تاناویح  يرادازع 

رفس رد  هک  دنکیم  لقن  یساملس  نیدباعلا  نیز  الم  جاح  دنوخآ  اقآ  موحرم  زا  دوخ  مالسلاراد  باتک  رد  يرون  نیسح  ازریم  جاح  موحرم 
صخشنآ زا  مدومن و  یتاقالم  دوب  هوک  نآ  رد  هک  يدباع  اب  تسا  نادمه  رهـش  کیدزن  هک  دنولا  هوک  رد  مدمآیم  ناریا  هب  تابتع  زا  هکم 

 . دیا هدید  هچ  راگزور  بیارغ  بئاجع و  زا  دیتسه  هوک  نیا  رد  امـش  هک  یتدـم  نیا  رد  هک  مدرک  لا  ؤس  دوب  يوقت  دـهزب و  فورعم  هک 
هطـساوب یلو  دوب  بجر  هاـم  لوا  مدومن  راـیتخا  ار  قلخ  يریگ  هراـنک  تلزع و  مدـمآ و  هوـک  نیا  رد  نم  هک  یتـقو  لوا  تـفگ  دـباع 
ياهادـص میظع و  هلولو  هاگان  برغم  تقو  رد  اهبـش  زا  یبش  اـقافتا  تفر  مرطاـخ  زا  هتفه  زور و  هاـم و  باـسح  مدرم  اـب  ترـشاعم  كرت 

بناجب همه  هک  مدید  تاناویح  زا  رپ  ار  نآ  مدومن  ارحصب  رظن  نوچ  مدروآ  اجب  اففخم  ار  زامن  تفرگ و  یبیجع  فوخ  ارم  مدینش  بیجع 
اهنآ نایم  رد  مدید  مدومن  هظحالم  تقدب  نوچ  مدومن  بجعت  تاناویح  نآ  عامتجا  زا  دش و  دایز  نم  سرت  بارطـضا و  دندوب  هجوتم  نم 

ياهادص بیجع  ياهتروصب  دناطلتخم  فلا و  ؤم  رگید  کی  اب  همه  رگید  تاناویح  گرگ و  سرخ و  ریش و  وهآ و  لثم  داضتم  تاناویح 
دوخ اب  نم  سپ  دندزیم  نم  يورب  هحیـص  دندومن و  دنلب  نم  بناجب  ار  دوخ  ياهرـس  دندمآ و  نم  يولج  رد  سپ  دنا  هدومن  دـنلب  ار  دوخ 
لاح دشاب و  نم  ندروخ  ندرک و  هراپ  تهج  هب  عابـس  شوحو و  زا  داضتم  تاناویح  نیا  عامتجا  هک  تسا  دیعب  رایـسب  هک  مدومن  هشیدـنا 
نیا رد  تاناویح  عامتجا  هک  مدش  رکفتم  نم  سپ  یمهم  رما  يارب  رگم  تسین  اهنیا  عامتجا  سپ  دناسریمن  ررـض  يرگیدـب  کیچیه  هکنآ 

ءادهـشلادیس ترـضح  بئاصم  يارب  زا  اهنیا  هحون  اغوغ و  عامتجا و  نیا  تسا و  اروشاـع  بش  بشما  هک  مداـیب  هاـگان  تسیچ  يارب  بش 
دوخ رس  رب  هتشادرب  رس  زا  ار  دوخ  همامع  هدرب  تسد  تسا  مهم  رما  نیا  عامتجا  ببـس  هک  مدش  عمج  رطاخ  نوچ  سپ  تسا  مالـسلا  هیلع 

دنداد هچوک  اهنآ  سپ  نیسح  ناشطع ،  نیسح  مولظم ،  نیسح  دیهش ،  نیـسح  نیـسح ،  مدز  دایرف  هتخادنا  اهنآ  نایم  رد  ار  مدوخ  مدز و 
نیمه هب  رجف  عولط  ات  دـندیطلغ و  یم  كاخ  نایم  رد  یـضعب  دـندزیم  نیمزب  ار  دوخ  ياهرـس  یـضعب  سپ  دـنتفرگ  ار  مفارطا  راو  هقلح  و 
دنکیم لقن  يدنبرد  هداهـشلارارسا  باتک  رد  دنتفر .  یفرطب  مادک  ره  دندش و  تکاس  ناغف  هآ و  زا  اهنآ  دـش  علاط  رجف  نوچ  دـندوب  لاح 
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زا یحلاص  درم  هناخ  رد  یبش  هتفه  ره  نم  هک  درک  لقن  ام  يارب  ناوخ  هضور  رفعجدیس  اقآ  هک  دندرک  لقن  نم  يارب  باقث  زا  یعمج  هک 
رد مدرک  ندـناوخ  هضور  هب  عورـش  نم  دـماین  وا  هناخ  هب  یـسک  مناوخب  هضور  هک  متفر  وا  لزنمب  یبش  اـت  مدـناوخیم  هضور  ـالبرک  لـها 

تـسشن نم  ربنم  ياپ  دمآ و  هناخب  يا  هبرگ  کی  مدید  لاحنآ  رد  دـنک  زاب  ار  رد  تفر  هناخ  بحاص  دـندز  ار  لزنم  رد  نم  هضور  طساوا 
 . دش بیاغ  نم  رظن  زا  هبرگ  مدش  غراف  ندناوخ  هضور  زا  نم  هک  یتقو  درکیم  هیرگ  هدرم  هچب  نز  لثم  دادیم و  شوگ  نم  هضورب  وا 

اروشاع بش  رد  یگنس  زا  نوخ  ندمآ 

تسا هتـشون  یلتقم  باتک  هک  ام  ناتـسود  زا  یکی  هک  نازحالا  ضایر  رد  شدجام  دلاو  زا  دنکیم  لقن  سدقلا  ضایر  باتک  مود  دلج  رد 
نم دوب  نیـسحلادجسم  مانب  هک  دـندوب  هدومن  انب  دجـسم  رهـش  نیا  تاغاب  نایم  رد  هک  داتفا  ةامح  رهـشب  مروبع  هکم  رفـس  رد  دـنکیم  لقن 

تسا بصن  راوید  هب  یگنس  هک  مدید  مدز  بقع  ار  هدرپ  نوچ  دندوب  هدیشک  يا  هدرپ  دجـسم  نآ  زا  يا  هشوگ  رد  مدش  دجـسم  نآ  دراو 
ياهنوخ نیا  تسیچ و  گنـس  نیا  هک  مدرک  لا  ؤس  دجـسم  مداخ  زا  تسا  هدش  شقن  گنـس  نآ  رب  نآ  نایرـش  يا و  هدـیرب  يولگ  رثا  و 
دندربیم ار  ناریسا  نادیهش و  ياهرس  دنتفریم و  قشمدب  هفوک  زا  دایز  نبا  رکشل  نوچ  هک  تسا  یگنس  نیا  تفگ  دشابیم  هک  زا  هدیکـشخ 

يور رب  ترضحنآ  هدیرب  ياهگر  دنتشاذگ  گنس  نیا  يور  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  رهطم  رـس  دندش و  دراو  رهـش  نیاب 
يادـص دجـسم  نیا  نامتخاس  نایم  زا  هشیمه  مشابیم و  دجـسم  نیا  مداخ  هک  تساهلاس  نم  تفگ  ینیب و  یم  هک  تسب  شقن  گنـس  نیا 

گنس نیا  زا  يرون  درذگیم  فصن  زا  هک  بش  دوشیم  هک  ینیـسح  ياروشاع  بش  لاس  ره  رد  منیب و  یمن  ار  یـسک  نم  یلو  دیآیم  نآرق 
بـش ياـهرخآ  رد  دـننکیم و  يرادازع  هیرگ و  گنـس  نیا  فارطا  رد  دـندرگیم و  عمج  دجـسم  رد  مدرم  غارچ  نودـب  هک  دوـشیم  رهاـظ 

دنکیمن تراسج  تارج و  يدحا  ینیب و  یم  وت  لاح  هک  ددرگیم  کشخ  دوشیم و  دـمجنم  نآ  ات  دـنکیم  حـشرت  نوخ  عقومنآ  زا  اروشاع 
گنـس نیا  لاس  ياهلاس  مه  وا  درکیم  تمدخ  دوب و  اجنیا  رد  نم  زا  لبق  هک  یمداخ  نآ  تفگ  مداخ  نآ  سپ  دنک  كاپ  ار  نوخ  نآ  هک 

زا مدمآ و  نوریب  دجـسم  زا  نم  هکنآ  زا  سپ  دنا و  هدرک  لقن  ار  تیفیک  نیا  نم  يارب  مه  لبق  ادخ  تفگیم  دوب و  هدـید  تلاح  نیمهب  ار 
زا یکی  رد  هک  تسا  سدقلا  ضایر  رد  دندومن و  قیدـصت  ار  عوضوم  نیا  همه  مدرک  لا  ؤس  ار  گنـس  دجـسم و  تیفیک  رهـش  نآ  یلاها 

بش ات  دوشیم و  ناور  بآ  همـشچ  ود  ریـش  نآ  مشچ  زا  اروشاع  زور  لاس  ره  هدش و  هدیـشارت  گنـس  زا  يریـش  یهوک  رد  مور  ياهرهش 
دننکیم و ارهز  زیزع  هنشت  بل  زا  دای  دنشونیم و  بآ  نآ  زا  دنوشیم و  عمج  وا  درگ  یلاوح  نآ  مدرم  تسیراج و  ریش  نآ  نامـشچ  زا  بآ 

رهظ هلاس  همه  هک  لاس  نهک  تسا  یتخرد  نیوزق  دابآرز  رد  هک  تسا  سدقلا  ضایر  باتک  رد  و  دـنیامنیم .  ترـضحنآ  نالتاق  رب  تنعل 
هیرگ و يرادازعب و  ناکم  نآ  رد  یحاون  فارطا و  زا  مدرم  دـکچیم و  نوخ  نآ  ياه  هخاـش  زا  دوشیم و  دـنلب  تخردـنآ  زا  هلاـن  اروشاـع 

دنزرف دومحم  اقآ  زا  ار  ناتـسادنیا  نم  دـیوگیم  حورلا  ۀـحار  باتک  رد  يدـنواهن  ربکا  یلع  خیـش  جاـح  موحرم  دـنوشیم .  لوغـشم  يراز 
اقآ موحرم  دندوب  هدید  ارنآ  هتفر و  تخردنآ  ترایزب  نارهط  زا  شموحرم  دلاو  اب  هدـید و  ناشیا  دوخ  هک  مدینـش  اهافـش  یناهبهب  دـیحو 

نوریب كاخ  اهگنـس و  ریز  زا  اروشاع  زور  رد  ینوخ  هک  دنکیم  ناونع  ار  هلئـسم  نیا  نوخ  تساجن  رد  یقثولا  ةورع  رد  يدزی  مظاکدـیس 
دش رادومن  ترمح  نیا  هاگنآ  کیرات و  زور  هس  ایند  دش  دیهش  مالسلا  هیلع  نیـسح  نوچ  هک  هدش  لقن  نیریـس  نبا  زا  تسا .  كاپ  دیایم 

ماگنه زا  یتفگ  هک  دوب  نانچ  اهراوید  هام  هس  ات  ود  دش و  هتشک  مالسلا  هیلع  نیـسح  هک  دنکیم  لقن  ناوکذ  نب  لاله  زا  رگید  دنـس  رد  و 
دمحم زا  دنام و  یقاب  نوخ  دننام  ام  ياه  هماج  رد  شرثا  هک  دمآ  یناراب  متفر  يرفس  هب  دندوب و  نوخب  خطلم  باتفآ  بورغ  ات  رجف  عولط 

ات نآ  رثا  هک  دمآ  یناراب  نامـسآ  زا  دـش و  هدـید  نآ  ریز  هزات  نوخ  هکنیا  رگم  دـشن  هتـشادرب  ایند  رد  یگنـس  هک  هدرک  تیاور  دعـس  نب 
هتشون نآ  رب  ینایرس  هب  هک  يوبن  تثعب  زا  لبق  لاس  دصناپ  هک  دنتفای  یگنـس  هک  هدش  لقن  نیریـس  نبا  زا  زین  دنامیم و  اه  هماج  رد  یتدم 

باسحلا موی  هدج  ۀعافش  انیسح  تلتق  ۀما  اوجرتا  دوب .  نینچ  هک  دندرک  همجرت  یبرعب  دندوب و 
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دمحم لآ  دمحم و  تامم  یتامم  و  اذه . . .  یماقم  یف  ینلعجا  مهللا  مراهچ :  لهچ و  سلجم 

همجرت

تترفغم تمحر و  دورد و  هک  هد  رارق  نانآ  زا  مشابیم  ترایز  لوغـشم  هک  ماقمنیا  رد  اـی  سدـقم  مرح  نیا  ماـقم  نیرد  ارم  اراـگدرورپ ، 
 . ناریمب نیئآ  نآ  هب  مه  گرم  عقوم  رادب و  هدنز  شراهطا  لآ  دمحم و  نیئآب  ارم  اراگدرورپ ،  تساهنآ  لماش 

حرش

شدوخ شزرمآ  تمحر و  هک  دهد  رارق  ینیرئاز  هلمج  زا  ار  وا  یلاعتقح  هک  دـهاوخیم  ادـخ  زا  رئاز  صخـش  ترابع  نیا  لوا  تمـسق  رد 
ترـضحنآ هک  دـنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دـمحم  نب  دـمحم  تارایزلا  لماک  باتک  رد  هچ  ددرگیم  اهنآ  لاح  لـماش 

شناج ترسح  زا  دشیم و  كاله  نا  قوش  زا  دشابیم  ترضحنآ  ترایز  رد  یتلیضف  هچ  هک  تسنادیم  مالسلا  هیلع  نیسح  رئاز  رگا  دومرف 
دنک ترایز  قوش  يور  زا  ار  ترضحنآ  سک  ره  دومرف  ترضح  دشابیم  ترضحنآ  ترایز  رد  یتلیضف  هچ  رگم  مدرک  ضرع  دمآیم  ردب 
هقدص رازه  باوث  راد  هزور  رازه  رجا  ردب و  ءادهش  دیهـش  رازه  رجا  روربم و  هرمع  رازه  لوبقم و  جح  رازه  باوث  وا  يارب  دوشیم  هتـشون 

اهنآ نیرت  تسپ  هک  دیامرفیم  ظفح  تافآ  همه  زا  لاسنآ  رد  ار  وا  دنوادخ  دشاب و  هدرک  دازآ  ادـخ  هار  رد  هک  مالغ  رازه  باوث  هلوبقم و 
رس يالاب  زا  پچ و  تسار و  فرط  زا  رس و  تشپ  زا  ور و  شیپ  زا  دنک  ظفح  ار  وا  هک  دهدیم  رارق  وا  لکوم  ار  یکلم  تسا و  ناطیش  رش 

رافغتـسا وا  يارب  دـننکیم و  تعیاشم  ار  وا  دـنوشیم  رـضاح  وا  نفک  لسغ و  رد  تمحر  هکئالم  دریمب  لاسنآ  رد  هاگ  ره  وا و  ياپ  نیئاپ  و 
ناما رد  رکنم  ریکن و  لا  ؤس  زا  فوخ  ربق و  راشف  زا  ار  وا  یلاعتقح  دنهدیم و  تعـسو  ار  وا  ربق  دنیب  یم  وا  مشچ  هکیا  هزادناب  دـنیامنیم و 

نیب ام  هک  دوشیم  هداد  واب  يرون  دـنهدیم و  تسدـب  ار  وا  لمع  همان  تمایق  زور  رد  دوشیم و  زاب  وا  ربقب  تشهب  ياهرد  زا  يرد  درادـیم و 
شاک يا  دـنکیم  وزرآ  هکنیا  رگم  تمایق  زور  رد  دـنامیمن  یقاب  هدرکیم و  ترایز  ار  ترـضحنآ  قوش  دـنکیم  نشور  ار  قرـشم  برغم و 

 . مدوب مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  راوز  زا  مهنم 

شمعا نامیلس  تیاکح 

متشاد يا  هیاسمه  متشاد و  نکسم  هفوک  رد  نم  دیوگیم  هک  تسنیا  شلـصاح  هک  دنکیم  لقن  شمعا  نامیلـس  زا  بختنم  باتک  رد  زین  و 
تراـیز صوـصخ  رد  متفگ  واـب  متفر و  وا  لزنمب  هعمج  بش  کـی  مـتفرگیم  سنا  مدرکیم و  تبحـص  وا  اـب  مـتفریم و  وا  دزن  یهاـگ  هـک 
دیوگیم نامیلس  دوب  دهاوخ  شتآ  رد  یتلالض  ره  تلالض و  تعدب  ره  تسا و  تعدب  تفگ :  ییوگیم  هچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ترـضح 
لیاضف زا  يردق  موریم و  وا  دزن  دوش  حبـص  نوچ  هک  متفگ  دوخ  اب  متفر و  دوخ  لزنمب  هتـساخرب  ياج  زا  مدش  بضغ  مشخ و  رد  نم  هک 

نوچ متفر و  وا  هناخب  رحس  تقو  دیوگیم  نامیلس  مشکیم .  ار  وا  دومن  راکنا  درکن و  لوبق  هاگ  ره  میوگیم و  وا  يارب  مالسلا  هیلع  نیـسح 
وا بقع  رد  مهنم  دیوگیم  نامیلس  تفر  مالسلا  هیلع  نیـسح  ترایزب  هتـشذگ  بش  هک  داد  باوج  وا  لایع  متـساوخ  ار  وا  مدیبوک و  ار  رد 

دیامنیم و اعد  دنکیم و  اعد  دنکیم و  هیرگ  هدجس  رد  هداهن و  هدجسب  رـس  صخـش  نآ  مدید  مدیـسر  رهطم  ربقب  نوچ  مدش و  البرک  مزاع 
نیـسح ترایز  یتفگیم  وت  زورید  وت  خیـش  يا  متفگ  دید  دوخ  دزن  ارم  تشادرب  هدجـس  زا  رـس  ینامز  زا  دعب  دنکیم  ترفغم  بلط  ادخ  زا 
تمالم ارم  نامیلـس  يا  ینکیم  ترایز  يا  هدمآ  زورما  تسا و  شتآ  رد  تلالـض  ره  تلالـض و  تعدـب  ره  تسا و  تعدـب  مالـسلا  هیلع 

ار يردـقلا  لیلج  صخـش  فارطا  یتعامج  هک  مدـید  باوخ  رد  هتـشذگ  بش  رد  ات  متـسنادیمن  تماـما  تیبلها ،  يارب  نم  هک  اریز  نکن 
یفطـصم دمحم  وا  دنتفگ  مدرک  لاوئـس  وا  مادخ  زا  یـضعب  زا  نوچ  تشاد و  رـس  رب  یجات  هک  دوب  يراوس  وا  يور  شیپ  رد  دنا و  هتفرگ 

زا یجدوه  نآ  رب  هک  مدید  رون  زا  يرتش  نآ  زا  سپ  دشابیم  مالسلا  هیلع  یـضترم  یلع  وا  یـصو  يرگید  نآ  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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دنوریم اجکی  متفگ  تسارهز  همطاف  يربک و  هجیدخ  يارب  زا  دنتفگ  تسیک  زا  رتش  نیا  مدیـسرپ  دـندوب  هتـسشن  رفن  ود  نآ  رد  دوب و  رون 
زا يدازآ  تارب  نآ  رد  هک  دزیریم  نامسآ  زا  ییاه  هعقر  مدید  متفر  ارهز  همطاف  جدوه  فرطب  ادعب  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  ترایزب  دنتفگ 

هعمج بش  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هکیـسک  يارب  تسا  شتآ  زا  يدازآ  تارب  نیا  دوب  هتـشون  مدـناوخ  نوچ  تسا  هدـش  هتـشون  شتآ 
هعمج بش  رد  ات  دوش  یمن  هداد  وتب  تسا  تعدب  نیـسح  ترایز  ییوگیم  هک  وت  دنتفگ  نمب  مدرک  بلط  اه  هعقر  نآ  زا  نم  دـنک  ترایز 

مه رما  تبقاع  رادب و  هدنز  هداوناخنیا  نیئآ  تبحم و  یتسودب و  ارم  ایادخ  دیامرفیم  ترابع  نیا  مود  تمسق  رد  ینکب .  ترایز  ار  نیسح 
 . ربب ایند  زا  ارم  نیئآ  تبحم و  نیا  اب 

دوب دهاوخ  يدزم  ازج و  یباوث  هانگ و  ره  يارب  هک  ربمغیپ  شیامرف 

هب میدومن  ار  تبحم  يرادـیاپ  تماقتـسا و  بلط  نایب  ةرخالا  ایندـلا و  یف  مکعم  ینلعجی  نا  هلمج  رد  موس  بلطم  حرـش  رد  سلجم  رد  ام 
هک دـنکیم  لقن  مصاع  نب  سیق  زا  یملید  بولقلاداشرا  رد  مینکیم  لقن  مصاع  نب  سیق  زا  یتیاور  بلطم  دـیزم  يارب  دوش .  عوجر  اـجنآ 

میدش یتحیصن  هظعوم و  راتساوخ  ترضحنآ  زا  میدش و  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترضح  رب  میمت  ینب  زا  یتعامج  اب  تفگ 
یناگدـنز ره  اـب  تسا و  یتلذ  یتلزع  ره  اـب  اـنامه  سیق  يا  دومرف :  ترـضح  میربب ،  عفن  نآ  زا  میتـسه  یناـبایب  یناـمدرم  اـم  نوچ  هک  و 

ره يارب  یباوث و  ییوکین  ره  يارب  دـشابیم و  یناـبهگن  يزیچ  ره  رب  تسا و  یباـسح  زیچ  ره  يارب  تسا و  یترخآ  اـیند و  اـب  تسیگرم و 
ارت دـشاب  میرک  وا  رگا  سپ  هدرم  وت  تسا و  هدـنز  وا  دوش  نفد  وت  اـب  هک  ینیرق  زا  تسین  يا  هراـچ  سیق  يا  دوب  دـهاوخ  یباـقع  یهاـنگ 
وا اب  رگم  دـش  یهاوخن  روشحم  دیـسر و  دـهاوخن  وت  دایرفب  تشاذـگ و  دـهاوخ  دوخ  لاـحب  ارت  دـشاب  میئل  رگا  تشاد و  دـهاوخ  یمارگ 

یهاوخ سنا  وا  اـب  دـشاب  حـلاص  رگا  اریز  حـلاص  لـمع  رگم  هدـم  رارق  وا  سپ  لاـمعا  نآ  زا  ینعی  وا  زا  رگم  دـش  یهاوخن  هدرک  لاوـئس 
نآ هطساوب  ام  ات  مدروآرد  رعـشب  ار  هظعوم  نیا  متـشاد  تسود  هک  مدرک  ضرع  درک  یهاوخ  تشحو  وا  زا  دشاب  دساف  نآ  رگا  تفرگ و 
نم اطیلخ  ریخت  تفگ :  دروآ و  رد  مظنب  ار  هظعوم  نیا  هک  دـنروایب  ار  رعاش  تباث  نب  ناسح  ات  داتـسرف  ترـضح  مینک  راختفا  نارگید  رب 
الف یـشب ء  الوعفم  تنک  ناف  لبقیف  هیف  ءرملا  يدانی  مویل  هدـعت  نا  نم  توملادـعب  دـبال  لعفی و  ناک  ام  ربقلا  یف  یتفلا  نیرق  امنا  کـلاعف 

میقی هلهال  فیض  ناسنالا  امنا  الا  لمعی  ناک  يذلا  الا  هلبق  نم  هتوم و  دعب  نم  ناسنالا  بیحصب  نلف  لغـشت  هللا  هب  یـضری  يذلا  ریغب  نکت 
تسا یلمع  نآ  شربق  رد  درم  نیرق  هک  تسین  نیا  زج  اریز  دوخ  لاعفا  زا  امن  رایتخا  نک و  کیرـش  ار  یتسود  ینعی  لحری  مث  مهنیب  الیلق 

لوغـشم رگا  سپ  باسح  يارب  دوریم  شیپ  دوشیم و  هرکاذـم  زورنآ  رد  درم  هک  ینک  ایهم  يزور  يارب  ارنآ  دـیاب  راچانب  دروآیم .  اجب  هک 
تبحاصم و گرم  زا  شیپ  گرم و  زا  سپ  ناسنا  زگره  يوشب و  لوغـشم  تسا  یـضار  نآ  زا  ادخ  هک  هچنآ  زا  ریغب  دیابن  يدـش  يزیچب 

ترخآ يارـسب  دـنام  هک  يدـنچ  زا  سپ  تسنامهم و  شلایع  لها و  دزن  رد  ناسنا  هک  شاب  هاگآ  دوخ و  لاـمعا  اـب  رگم  دـنکیمن  تقاـفر 
 . تفر دهاوخ 

دیآیم رد  دب  بوخ و  تروصب  ربق  رد  ناسنا  دب  بوخ و  لامعا 

هکیـسک زا  دومرف  هک  دنکیم  لقن  یمق  دیعـس  یـضاق  لماک  فراع  لضاف و  تاینیعبرا  زا  ةرخالا  لزانم  رد  یمق  سابع  خیـش  جاح  موحرم 
بابرا زا  یضعب  ترایزب  يزور  هک  هرـس  سدق  یلماعلا  نیدلا  هلملاءاهب و  خیـش  ام  دیتاتـسا  داتـسا  زا  هدیـسر  امب  تسا  دامتعا  لحم  ۀقث و 
یبیرغ رما  زورنیا  زا  لبق  ناتسربق  نیا  رد  نم  تفگ  خیش  هب  فراع  صخـشنآ  دوب  هدرک  يوءام  ناهفـصا  رباقم  زا  هربقم  رد  هک  تفر  لاح 

نوچ دـنتفر  دـندرک و  نفد  عضوم  نالف  رد  ناتـسربق  نیا  رد  دـندروآ  ار  يا  هزاـنج  یتعاـمج  مدـید  هک  تسین  ارما  نآ  مدرک و  هدـهاشم 
شوخ يوب  نیا  منادب  ات  مدرک  رظن  دوخ  پچ  تسار و  هب  مدنام  ریحتم  دوبن  ایند  نیا  ياهوب  زا  هک  مدینش  ار  یشوخ  يوب  تشذگ  یتعاس 
دوقفم تسـشن  ربق  نآ  دزن  دیـسر و  اجنآب  نوچ  سپ  دوریم  ربق  نآ  دزن  كولم  سابل  رد  یتروص  شوخ  ناوج  مدید  هاگان  دـنیآیم  اجک  زا 
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نآب نوچ  هک  مدید  یگـس  دوب  رتدب  ایند  رد  يدب  يوب  ره  زا  هک  مدینـش  يدب  يوب  هک  تشذگن  ینامز  دـش  ربق  نآ  لخاد  هک  ایوگ  هدـش 
هدمآ هک  یهار  نامه  زا  دمآ  نوریب  ربق  زا  حورجم  ندـب  اب  يدـب  تلاحب  ناوج  نآ  هاگان  مدوب  بجعت  لاح  رد  نم  دـش  دوقفم  دیـسر  ربق 

مدوـب و تیم  نیا  حـلاص  لـمع  نم  تفگ  دـیوگب  نم  يارب  ار  لاـح  تقیقح  هک  مدرک  شهاوـخ  وا  زا  متفر و  وا  بقع  نم  تـشگرب  دوـب 
نوریب ربق  زا  ار  وا  متـساوخ  نم  دوب  وا  حلاصریغ  لمع  وا  دمآ و  يدـید  هک  یگـس  نیا  هاگان  هک  مشاب  ربق  رد  وا  اب  هک  مدوب  هدـش  رومءام 

دوـمن و حورجم  ارم  ینیب  یم  هکناـنچ  دـنک و  ارم  تشوـگ  تفرگ و  نادـندب  ارم  گـس  نآ  یلو  مشاـب  تـیم  نآ  اـب  تبحـصمه  اـت  مـنک 
يارب ار  تیاکحنیا  فشاکم  فراع  نوچ  متـشاذگ  اهنت  ار  وا  مدـمآ و  نوریب  منامب  ربق  رد  متـسناوتن  رگید  نم  مشاب و  وا  اب  هک  تشاذـگن 

 . میلئاق دوش  هداد  ماجنا  هک  یلمع  رهب  لامعا  مسجت  هب  ام  دومرف :  خیش  درک  لقن  خیش 

ۀیما ونب  هب  تکربت  موی  اذه  نا  مهللا  مجنپ :  لهچ و  سلجم 

همجرت

دندرمش كرابم  هیما  ینب  هک  تسیزور  نآ  اروشاع  ینعی  زور  نیا  اهلاراب 

حرش

هریخذ تراـیز و  ءاـمن و  ینعمب  هک  تسا  تکرب  زا  قتـشم  تسیزیچ و  نتفرگ  تنمیم  ینعمب  دـنا  هدرک  رکذ  تغل  رد  هچنآ  رباـنب  كربت : 
ار زورنیا  اریز  هقوذآ  عمج  توق و  هریخذ  لوا :  تسا :  هدوب  مسق  دـنچ  ار  اروشاـع  زور  هیما  ینب  نتفرگ  كربـت  تکرب و  تسا .  تداـعس 
تداعس و هیام  ار  رگید  لاس  ات  زورنیا  رد  هقوذآ  عمج  دنتـسنادیم و  دوخ  رفظ  حتف و  زور  دوب  هدش  عقاو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  هک 

زور رد  سک  ره  دومرف  ترـضحنآ  هک  دـننکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  نویع  یلاما و  رد  هچنانچ  دنتـسنادیم  قزر  تعـسو 
نزح زور  ار  اروشاع  زور  سک  ره  دنک و  اضق  ار  يو  ترخآ  ایند و  جیاوح  مامت  یلاعتیادخ  دنک  كرت  ار  دوخ  جیاوح  رد  یعـس  اروشاع 

تکرب هدرک  هتخودـنا  هریخذ و  هچنآب  یلاعتیادـخ  درب  يزیچ  دوخ  لزنمب  هریخذ  يارب  دـهن و  ماـن  تکرب  زور  ار  اروشاـع  زور  تبیـصم  و 
رد یـسوط  خیـش  ددرگیم .  روشحم  میحج  تاکرد  لفـسا  هب  هلا  مهنعل  دعـس  نب  رمع  دایز و  نب  هلادیبع  دیزی و  اب  تمایق  زور  رد  دهدن و 
رد یناوتب  رگا  هک  دندومرف  همقلع  هب  اروشاع  زور  بادآ  رد  یلیوط  ربخ  نمض  رد  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ریبک  حابصم 

دوشیمن و هدروآرب  ینم  ؤم  چیه  تجاح  هک  تسا  یسحن  زور  نآ  هچ  نک  نانچ  ییاین  نوریب  لزنم  زا  یتجاح  لیـصحت  يارب  اروشاع  زور 
يارب زورنآ  رد  سک  ره  هچ  دنکن  هریخذ  يزیچ  دوخ  لزنم  يارب  زورنآ  رد  امش  زا  یسک  هتبلا  تشاد و  دهاوخن  یتکرب  دوش  هدروآرب  رگا 

لایع و لها و  رب  دـیع  مسارم  هماـقا  هیما  ینب  يارب  اروشاـع  زور  كربت  هوجو  زا  مود :  دـهدن .  تکرب  نآـب  ادـخ  دـنک  هریخذ  يزیچ  دوخ 
باتک رد  دـنروایم .  اجب  دایعا  رد  دوب  مسر  هک  ندرک  لامعتـسا  شوخ  ياـهوب  ندیـشوپ و  ون  ساـبل  قزر و  هعـسوت  زا  هدوب  دوخ  هریـشع 

رد هک  يدیع  مسارم  هماقا  هکیروطب  دنمانیم  اروشاع  دیع  ار  اروشاع  زور  هک  تسا  فراعتم  هنیدم  هکم و  رد  هک  دنکیم  لقن  رودـصلاءافش 
حرف و هنوگچ  دنراد و  یلاحـشوخ  برط و  هزادنا  هچ  دننادیم  دنا  هدوب  هنیدم  رد  هکیناسک  دنیامن و  یمن  يدـیع  چـیه  رد  دـننکیم  زورنیا 
رد مه  يرابخا  هک  تسا  هزور  بابحتـسا  نایوما  يارب  اروشاع  زور  كربت  هوجو  زا  موس :  دـنیامنیم .  همیظع  تبیـصم  نیا  رد  یلاحـشوخ 

تلیـضف و رب  يرابخا  تیب  لها  بهذـم  رب  اما  دـنا و  هدرک  لـقن  زورنیا  هزور  تلیـضف  رد  يراـبخا  هماـع  هدـش و  دراو  نآ  عنم  تلیـضف و 
مامهوبا هب  دنس  بیذهت  رد  هرس  سدق  خیـش  مییامنیم .  ار  رابخا  هتـسد  ودنآ  نیب  عمج  ادعب  ام  هک  هدش  دراو  اروشاع  موص  عنم  رب  يرابخا 

و اروشاع .  موی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هلا  لوسر  ماص  دومرف  هک  دنکیم  لقن  ثیدح  مالـسلا  هیلع  اضرلا  نسحلاوبا  ترـضح  زا  هک  دناسریم 
ثیدح مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  بانجنآ  هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  هک  دناسریم  هقدص  نب  ةدعسم  هب  دنس  مه 
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هب دنس  مه  و  تسا .  لاسکی  هانگ  هرافک  نآ  هک  دیریگب  هزور  ار  مرحم  مهد  مهن و  زور  هک  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  دیامنیم 
ندومن راطفا  نتفرگ و  هزور  رد  یمدآ  هک  تسا  یمایا  زا  اروشاع  زور  هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  زا  هک  دناسریم  يرهز 

هزور عنم  رب  هک  مه  يرابخا  زا  یضعب  تسا و  هدومن  لقن  اروشاع  هزور  بابحتسا  يارب  خیـش  هک  تسیرابخا  زا  یـضعب  نیا  تسا .  راتخم 
اروشاع اعوسات و  موص  زا  مالسلا  هیلع  هلادبع  وبا  ترـضح  زا  تفگ  هک  دناسریم  کلملادبع  هب  دنـس  ینیلک  مینکیم :  لقن  هدیـسر  اروشاع 

ماش لها  رکـشل  دـندش و  هرـصاحم  ـالبرک  رد  مهنع  هللا  یـضر  شباحـصا  نیـسح و  زورنآ  رد  هک  تسیزور  اـعوسات  دومرف  مدرک  لا  ؤس 
دندرک نیقی  دندومن و  هرصاحم  ار  ترضحنآ  دندرک و  حرف  شنایرکشل  دعـس و  نب  رمع  هناجرم و  نبا  دندمآ  دورف  وا  رب  دندش و  عمتجم 
یباـب دـیامرفیم  قاـیتشا  يور  زا  هاـگنآ  درک  دـهاوخن  يراـی  ددـم و  ار  وا  قارع  لـها  دوب و  دـهاوخن  ترـضحنآ  يارب  يرـصان  رگید  هک 

باحصا و دش و  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  تسیزور  اروشاع  زور  دومرف  دعب  داب  مولظم  سکیب  يادف  مردپ  ینعی  بیرغلا  فعضتسملا 
لها عیمج  نیمز و  نامسآ و  لها  تبیـصم  نزح و  زور  طقف  تسین و  هزور  موص و  زور  زورنآ  دنداتفا و  نیمز  يور  رب  هتـشک و  وا  راصنا 

ناشیا و لماش  ار  شدوخ  بضغ  دنوادخ  تسا  رورـس  حرف و  زور  هناجرم  رـسپ  يارب  یلو  دش  دراو  تیب  لها  رب  هک  یبئاصم  رب  تسنامیا 
هزور زورنآ  رد  سک  ره  سپ  دـندرک  هیرگ  ترـضحنآ  رب  ماـش  هعقب  زا  ریغ  نیمز  عاـقب  عـیمج  هک  تسیزور  زورنآ ،  دـنکب  ناـشیا  هـیرذ 

دوخ هناخ  يارب  زورنآ  رد  سک  ره  دوشیم و  لزان  وا  رب  ادخ  طخـس  دـنادرگیم و  روشحم  دایز  لآ  اب  ار  وا  دـنوادخ  دـنک  كربت  درادـب و 
يرابخا زا  یضعب  اهنیا  دنک .  کیرش  وا  اب  اهنآ  همه  رد  ار  ناطیش  درادرب و  شتیب  لها  وا و  زا  ار  تکرب  یلاعتیادخ  دنک  هریخذ  يا  هقوذآ 

مـسق ود  رب  نتفرگ  هزور  هک  درک  عمج  دـیاب  نینچ  ار  هتـسد  ودـنیا  نیب  تسا و  هدـش  دراو  نآ  نتفرگ  اـی  اروشاـع و  هزور  عنم  رد  هک  دوب 
دننکیم اروشاع  هزور  عنم  هک  يرابخا  اما  تسا  نزح  تبیـصم و  يارب  ای  یبهذـم و  داـیعا  هزور  دـننام  تسحرف  یناـمداش و  يارب  اـی  تسا 

هداد روتـسد  هک  تسا  اروشاع  دوخ  دننام  هدش  دراو  اروشاع  زور  نزح  يارب  هک  يرابخا  اما  دـنتفرگیم و  هیما  ینب  هک  تسحرف  هزور  يارب 
هزور دـینک  راطفا  بورغ  زا  لبق  یلو  باتفآ  بورغ  کیدزن  رـصع  ات  دـیروخن  يزیچ  دـینکب و  كاـسما  ناراد  هزور  دـننام  ار  زورنآ  دـنا 

امک كورتم  هموص  نال  موصلا  ۀـین  نودـب  كاسما  وه  لـب  اعرـش  اربتعم  سیل  اروشاـع  موی  موص  دـصاقملا  عماـج  یف  لاـق  دـشابن  یقیقح 
نیاربانب سپ  مالـسلا .  هیلع  نیـسحلا  لتقب  ارورـسم  هیما  ینب  راعـش  هموص  انزح و  رـصعلا  دـعب  یلا  هیف  كاسمالا  بحتیف  ۀـیاورلا  هب  تدرو 

دشاب و هدش  خسن  هزوجم  رابخا  هک  هداد  لامتحا  هرـس  سدـق  یلیبدرا  ققحم  هک  تسنآ  مود :  هجو  دوشیم .  فرطرب  رابخا  فالتخا  عمج 
 . تسا هدـش  كرت  ادـعب  هدوب و  بجاو  لوا  اروشاـع  زور  هزور ،  نیا  رب  دـنراد  تلـالد  هک  تسیراـبخا  زا  یـضعب  هب  دـی  ؤـم  لاـمتحا  نیا 
رد دش و  بجاو  ترجه  لوا  لاس  رد  اروشاع  زور  هزور ،  هک  هدش  دراو  خیراوت  تنـس و  لها  حاحـص  بتک  ةرارز و  حیحـص  رد  هچنانچ 

دمحم ةرارز و  زا  دنـس  هرـس  سدق  قودص  خیـش  دنا  هدرک  لقن  فلتخم  ار  نآ  بوجو  هچ  رگا  دش  خسن  ناضمر  هام  ندـمآ  هب  مود  لاس 
املف ناضمر  رهش  لبق  هموص  ناک  لاقف  اروشاع  موی  موص  نم  مالسلا  هیلع  رقابلا  رفعجاب  الءاس  امهنا  هدرک  لقن  امهنع  هلا  یـضر  ملـسم  نب 

دنا هدرک  نامگ  نوچ  دوهی  هک  دـندرک  ضرع  ص )   ) لوسر ترـضح  هب  باب 21  موصلا  باتک  هعیـشلا  لیاسو  كرت .  ناضمر  رهـش  لزن 
تهجب سپ  دیریگب  هزور  مه  امـش  دومرف  ص )   ) ربمغیپ دنتفرگ  هزور  ینامداش  تهجب  هدوب  زورنیا  رد  شنایرکـشل  نوعرف و  تکاله  هک 

نوچ هک  دنا  هدرک  لقن  يذمرت  ملسم و  قرط  زا  یضعب  رد  و  یسوم .  تنس  يایحا  هب  میقمحا  ام  دومرف  ترضح  دنتفرگ و  هزور  ینامداش 
رابخا یـضعب  زا  هکلب  دـنداد  رارق  تنـس  ار  اروشاع  زور  هزور  زین  ص )   ) ربمغیپ دـنتفرگیم  هزور  ار  اروشاع  زور  هک  دوب  مسر  تیلهاج  رد 

هیلع رقاب  ماما  ترـضح  هک  دـنکیم  لقن  تسیب  باب  موص  باـتک  لـیاسو  رد  هچناـنچ  هدوب  تنـس  نیا  مه  مالـسا  زا  لـبق  هک  دوشیم  مولعم 
رما نایـسنا  ناینج و  زا  دوخ  ناهارمه  هب  ربمغیپ  حون  تسـشن و  لگ  زا  يدوج  رد  اروشاع  زور  حون  یتشک  هنیفـس و  هک  دـندومرف  مالـسلا 

 . دنریگب هزور  ار  زورنآ  هک  دومرف 

اهتشون یپ 
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هیلع هللا  یلص  کیبن  هیف  کناسل . . . . .  یلع  نیعللا  دابکالا  ۀلکا  نبا  و  مشش :  لهچ و  سلجم 

همجرت

ره رد  ص )   ) وت لوسر  ناـبز  وت و  ناـبز  هب  هک  دـنتفرگ  دـیع  راوخرگج  دـنه  رـسپ  هیما و  ینب  هک  تسیزور  اروشاـع  زور  نیا  راـگدرورپ 
تسنوعلم رسپ  نوعلم  درکیم  نعل  ار  وا  اج  همه  دوب  هداتسیا  هک  یفقوم  نطوم و 

حرش

هچنانچ درکیم و  صیرحت  ترطف  ءوس  هب  مالسا  لاتق  رد  ار  رافک  دوب و  رـضاح  هعیبر  نب  ۀبتع  رتخد  تسا و  هیواعم  ردام  دنه  دابکالا  ۀلکا 
هتفریم رامـشب  فورعم  یناوز  زا  هکم  رد  هک  دوشیم  مولعم  خیراوت  بتک  زا  تسا  هدوب  انزب  مهتم  دنا  هتفگ  هبر  دبع  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا 

و تسا .  هدرک  لقن  یبلک  بئاس  نب  ماـشه  زا  قحلا  جـهن  رد  هچناـنچ  هدوب  مـالعالا  تاوذ  زا  هک  هدـش  هدـید  ربتعم  بتک  یـضعب  رد  هکلب 
تفاکـشب و ار  بانجنآ  هاگرگج  هدـمآ  ترـضحنآ  نیلابب  تشک  دـحا  گنج  رد  ءادهـشلادیس  هزمح  معطم  نب  ریبج  مـالغ  یـشحو  نوچ 

تخس نانچ  یلاعتقح  دروخب  ارنآ  زا  يرادقم  تشاذگ و  ناهد  رد  ارنآ  دنه  دروآ و  نایفـسوبا  هجوز  دنه  دزن  هدروآ و  نوریب  ار  شرگج 
دش روهشم  راوخرگج  دنه  هب  تهج  نیزا  دنکفیب  ناهد  زا  ارنآ  دنه  مرجال  دوشن  هتخیمآ  رفاک  ندب  ءازجا  اب  ترضحنآ  ندب  ءازجا  ات  درک 

ياضعا زا  رگید  یضعب  ترـضحنآ و  ياهـشوگ  دمآ و  هزمح  عرـصمب  دنه  هاگنآ  درک .  اطع  یـشحوب  تشاد  هک  یلح  رویز و  ره  هاگنآ 
دندیرب ینیب  دندرک  هلثم  ار  نادیهش  ریاس  دندمآ و  هاگبرحب  هدرک  یـسءات  دنهب  شیرق  نانز  دربب و  هکم  هب  دوخ  اب  ات  هدیرب  ار  ترـضحنآ 

دزیم و هزمح  ناهد  رب  ار  دوخ  هزین  ناکیپ و  دمآ و  هزمح  عرصم  رب  نایفسوبا  دندیـشک و  نامـسیرب  ار  هدش  عطق  ءازجا  دندیرد و  مکـش  و 
 . داتفا يزور  هچ  هب  درکیم  ار  شیرق  یگرزب  يوعد  هک  درم  نیا  دیرگنب  هنانک  ینب  يا  تفگیم 

دنتسه ربمغیپ  ادخ و  نعل  لومشم  هکنانآ  نیعل و  ینعم 

رد هچنانچ  قلخ  رد  تسا و  تمحر  راوج  زا  يرود  برق و  ماقم  زا  درط  ینعمب  ادـخ  زا  تنعل  تسنوعلم و  ینعمب  نیعل  نیعللا :  نب  نیعللا 
نیذلا نا  دـیامرفیم  هک  تسنآرق  رد  هدرک  نعل  ار  وا  هک  ادـخ  نابز  رب  اما  کیبن  ناسل  ناسل و  یلع  تسا ،  بس  اعد و  ینعمب  تسا  ۀـیاهن 

رازآ و تفلاخم  نایـصعب و  ار  شلوسر  ادـخ و  هکناـنآ  ینعی  اـنیهم  اباذـع  مهل  دـعا  ةرخـالا و  ایندـلا و  یف  هللا  مهنعل  هلوسر  هللا و  نوذ  ؤی 
ایهم يراوخ  تلذ و  اـب  یباذـع  ناـنآ  رب  دـهدیم و  رارق  رود  دوـخ  تمحر  زا  هدرک و  نعل  ترخآ  اـیند و  رد  ار  اـهنآ  ادـخ  دـننکیم  تیذا 

ایند و رد  یهلا  نعل  لومشم  دنـشابیم  هیما  ینب  اهنآ  هتـسدرس  هک  دنا  هدرک  تیذا  ار  شلوسر  ادخ و  هکیناسک  هیآ  نیا  يور  تسا .  هتخاس 
تسا هدوب  هیواعم  شردپ  نوعلم و  دیزی  هدش  یتحاران  ثعاب  هدرک و  تیذا  ار  ربمغیپ  رتشیب  همه  زا  هیما  ینب  رد  هکیسک  دنشابیم و  ترخآ 

هچ نداتـسیا و  لاح  رد  هچ  هک  ینعم  نیاب  عاونا  بسح  رب  لاوحا  مامت  رد  ینعی  فقاوم  نطاوم و  عیمج  عیمج  زا  دارم  کـیبن :  ناـسلب  و  . 
دومرفیم نعل  هیانک  هب  ای  حیرصتب  ار  دیزی  درک  ناوت  ضرف  هک  ییاج  ره  یلاح و  ره  بسحب  رضح  رد  هچ  رفـس و  رد  هچ  نتـسشن  لاح  رد 

وا نم  دش  دلوتم  ع )   ) نیسح نوچ  هک  دناسریم  بلطملا  تنب  هیفص  هب  ار  تیاور  دنـس  راحب  رد  یـسلجم  موحرم  یلاما و  رد  قودص  خیش 
لوسر هک  دوب  نانچ  منامگ  دـیکم و  ار  ترـضحنآ  نابز  ع )   ) نیـسح تشاذـگ و  يو  ناهد  رد  ار  دوخ  نابز  ترـضح  مداد  ربمغیپ  هب  ار 
هاگنآ دیسوب  ار  وا  مشچ  ود  نایم  ربمغیپ  سپ  درک  لوب  ترضحنآ  هماج  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  هاگان  دهد ،  اذغ  لسع  ریش و  زا  ار  وا  ادخ 
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مردام ردپ و  مدرک  ضرع  دـیوگیم  هیفـص  دـناوت  نالتاق  ناشیا  هک  ار  یموق  دـنک  تنعل  يادـخ  نم  كرـسپ  يا  دومرفیم  داد و  نمب  ار  وا 
رد تسا .  ثیدح  زا  هللا  مهنعل  ظفل  هک  تسنیا  رهاظ  هللا و  مهنعل  هیما  ینب  زا  نایغای  هورگ  هدنامزاب  دـشکیم  ار  وا  یـسک  هچ  داب  وت  يادـف 

هیلع نیـسح  نوچ  هک  دـیامرفیم  نآ  زا  يا  هلمج  رد  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مولظم  ماما  تدـالو  ربخ  رد  سیمع  تنب  ءامـسا  تیاور 
یلاما ار  وت  نالتاق  دنک  تنعل  ادخ  دشاب  يربخ  وت  يارب  هک  تسدوز  دومرف  مدرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تلاسر  ترضح  تمدخ  ار  مالـسلا 

ار وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دـش  متـشه  زور  نوچ  هک  تسا  ربـخ  نآ  رد  مه  یـسلجم و  راـحب  اـضرلارابخا  نویع  قودـص 
زورما داب  امـش  يادـف  مردام  ردـپ و  مدرک  ضرع  نم  تسیرگب  سپ  یلع  زیزع  هللادـبع  ابا  اـی  دومرف  تشاذـگ و  دوخ  راـنک  رد  تفرگب و 

ارم تعافش  يادخ  دنشکیم  اریو  هیما  ینب  زا  رفاک  موق  هک  میرگیم  مدنزرف  يارب  دومرف  تسا  هدش  هچ  يدرک  نینچ  هک  تسا  يزور  نیلوا 
مهللا ۀـیرذ  یف  میهاربا  کلئـسا  ینا  مهللا  لاق  مث  دوش  رفاک  يادـخب  دـنکفا و  يا  هملث  نید  رد  هک  دـشکیم  ار  وا  یـسک  دـناسرن  نانآ  هب 

دیوگیم سابع  نبا  هک  دنا  هدرک  لقن  نازحالاریشم  رد  امن  نبا  زا  ضرالا  ءامـسلا و  ءالم  امهـضغبی  نم  نعلا  امهبحی و  نم  بحا  امهبحا و 
تخیریم و شکراـبم  نیبـج  رب  قرع  دینابـسچ و  دوخ  هنیـس  هب  ار  نیـسح  تفاـی  تدـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يادـخ  لوسر  ضرم  نوـچ 

واب ادخ  دـیزی  اب  راک  هچ  ارم  دـیزی  نعلا  مهللا  هیف  هللا  كراب  دـیزیل ال  یلام و  دومرفیم  یلاح  نینچ  رد  دوب  ترـضحنآ  نداد  ناج  کیدزن 
دیسوب ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  دمآ  دوخب  نوچ  دش  ناوتیب  ضرم  تدش  زا  سپ  نک  رود  دوخ  تمحر  زا  ار  دیزی  اراگدرورپ  دهدن  تکرب 

رد لـمع  نیا  تازاـجم  هکنآ  زا  هیاـنک  تسا  یتلماـعم  یلاعتیادـخ  دزن  ارت  لـتاق  ارم و  اـنامه  دومرفیم  تخیر و  ورف  ناگدـید  زا  کـشا  و 
هک دوب  مدآ  ترضح  درک  نعل  ار  ءادهشلادیس  ترضح  هلتق  هکیـسک  لوا  دش .  دهاوخ  ازج  زور  يادخ  نیدلا و  موی  کلام  لدع  همکحم 

رابحالا بعکب  دنس  ةرایزلا  لماک  رد  دندومن  ترـضحنآ  نالتاق  رب  نعل  نیلـسرم  ءایبنا  وا  سپ  زا  تخانـشب و  ار  ع )   ) نیـسح ردق  تلالج 
زا دومرف و  رما  ترضحنآ  نالتاق  نعل  هب  ار  دوخ  نادنزرف  وا  دوب و  لیلخ  میهاربا  درک  نعل  ار  نیسح  لتاق  هکیسک  لوا  تفگ  هک  دناسریم 
زا دـیتفایرد  ار  وا  نامز  رگا  دـینک و  نعل  ار  نیـسح  لتاق  نعلب  ار  لیئارـسا  ینب  دواد  هاگنآ  درک  راک  هنوگنیدـب  نارمع  نب  یـسوم  وا  سپ 
هک تسا  یسک  دننام  دنکیمن و  رارف  گنج  زا  هدرک و  داهج  هک  تسا  یسک  لثم  وا  هار  رد  دیهش  انامه  دیئوجن  يرود  وا  باکر  تمزالم 

دوش و رـضاح  وا  ترایز  رد  هکنآ  رگم  تسین  يربمغیپ  چـیه  منیب  یم  ار  وا  هعقب  هک  تسناـنچ  دـشاب و  هدـش  دیهـش  ناربمغیپ  باـکر  رد 
بیـش نب  نایرب  اضرلارابخا  نویع  رد  تسا .  نوفدم  وت  رد  ناشخرد  هام  هک  اریز  یتسه  ریخلاریثک  يا  هعقب  وت  هک  دیوگ  دـنک و  فاکتعا 
هترکذ ام  لقف  نیـسحلا  عم  دهـشتسا  نمل  ام  لثم  باوثلا  نم  کل  نوکی  نا  كرـس  نا  بیبش  نباـی  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  لاـق  هک  دـناسریم 
لاصخ رد  نیسحلا .  هلتق  نعلاف  یبنلا  عم  ۀنجلا  یف  ۀنیبملا  فرغلا  نکـست  نا  كرـس  نا  بیبش  نبای  امیظع  زوف  زوفاف و  مهعم  تنک  ینتیلای 

ار اهنآ  يا  هوعدلا  باجتسم  ره  یلاعت و  يادخ  هک  دنرفن  شـش  هک  دومرف  ص )   ) ادخ لوسر  هک  دناسریم  نیدجاسلادیـس  ترـضحب  دنس 
طلـستم دنرامـش  لالح  ارم  ترتع  هب  یمارتحا  یب  هکنانآ  نم  تنـس  كرات  ردقب و  بذکم  ادخ و  باتک  رد  هدننکدایز  دـنا ،  هدرک  تنعل 

 . درامش لالح  دوخ  رب  هدرک  فرصت  ار  نیملسم  یف  هکنآ  دیامن و  زیزع  ار  ادخ  لیلذ  دنک و  لیلذ  ار  ادخ  زیزع  هک  توربجب 

اهتشون یپ 

حالطصا رد  عمج و  ننس  تعیرش  تشرس  تعیبط ،  هریس ،  شور ،  هقیرط ،  ددشم ،  نون  حتف  نیـس و  مضب  تنـس  بازحا  باتک  ص 853 
لیا دنـشق  هک  نیملـسم  زا  يا  هقرف  تنـس  لها  دـنوادخ ،  یهن  رما و  هللا ،  ۀنـساب  هدرک  لمع  نآ  رب  هباحـص  مالـسا و  ربمغیپ  هک  هچنآ  هقف 
لها هک  دنیوگیم  ار  هلفان  زامن  تنس  زین  دننادیم و  مالسا  ربمغیپ  نیشناج  ار  بلاطیبا  نب  یلع  هک  هعیش  فالخ  رب  دنـشابیم  رکبوبا  تفالخب 

 . دنراذگیم نآ  زا  دعب  تعکر  ود  رهظ و  زامن  زا  شیپ  تعکر  ود  ننست 

نایفسابا نعلا  مهللا  متفه :  لهچ و  سلجم 
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همجرت

( كرشم  ) نایفسابا رب  نک  تنعل  اهلاراب 

حرش

مسا نایفـسوبا :  اما  نآ ،  باوث  نعل و  ینعم  رد  مود  شخب  نایفـسوبا و  لاح  رد  لوا  شخب  دوشیم  رکذ  شخب  ود  رد  سلجم  نیا  بلاطم 
تسا هیلالهلا  نزم  رتخد  ۀیفص  وا  ردام  هبتع  دیزی و  هیواعم و  ردپ  يوما  شیرق  فانم  دبع  نب  سمـشلادبع  نب  ۀیما  نب  برح  نب  رخـص  وا 

عمج و  ص )   ) ادخ لوسر  توادع  رد  دوبات  دش و  دلوتم  انزب  نایفـسوبا  لیفلا  ماع  زا  لبق  لاس  هد  هدوب  هیناز  وا  رودصلاءافـش  لقن  رب  انب  و 
وا تشاد .  تکرش  نآ  رد  نایفسوبا  هکنآ  رگم  دشن  اپرب  شیرق  رد  يا  هنتف  چیه  درک و  ششوک  ترضحنآ  دض  ياهگنج  رکشل و  ندرک 

تراـجتب مجع  یـضارا  رگید  ماـشب و  شیرق  لاوما  دوخ و  لاـم  اـب  هک  تشاد  یلاـمع  دوـب و  تیلهاـج  ناـمز  رد  شیرق  فارـشا  زا  یکی 
نت هس  يءار  ریبدت و  رد  شیرق  لضفا  تیلهاج  نامز  رد  دنیوگیم  درکیم .  رفس  یحاون  نیاب  تراجت  يارب  شدوخ  مه  یهاگ  داتسرفیم و 

ناملـسم هکم  حتف  زور  دوب و  ص )   ) ادخ لوسر  مع  سابع  میدن  قیدـص و  تسود  تیلهاج  نامز  رد  نایفـسوبا  لهجوبا و  هبتع و  دـندوب 
ناراوخابر و زا  رگناوت  ینز  گرزب و  يراد  هیامرس  وا  میداد  مشـش  لهچ و  سلجم  رد  ارنآ  حرـش  هک  دوب  راوخرگج  دنه  وا  هجوز  دش . 

دندزیم دایز  هدنکارپ و  ياهفرح  شردام  وا و  هرابرد  دوبن  مانشوخ  يرتخد  یگدنز  زاغآ  زا  تسیوما و  نایفـسوبا  رـسمه  ۀیما و  هدازردارب 
دزن هک  دـندوب  رفن  ود  نیمه  تخیگنارب و  دـمحم  اب  تفلاخم  هزرابمب و  ار  شناردارب  ۀبیـش  هبتع و  درکیم  ینمـشد  تدـشب  نایمـشاه  اب  وا 

ار نایمـشاه  میرحت  هفیحـص  هک  دندوب  اه  نیمه  دندرک و  هوکـش  ربمایپ  یعاجترادض  لامعا  یموق و  ینکـش  تنـس  زا  دـنتفر و  بلاطوبا 
ار وا  هک  دـندوب  ترـضحنآ  لابند  هیاسب  هیاس  اج  همه  دـندید و  كرادـت  ار  ربمایپ  نتـشک  هشقن  دـندیناسر و  شیرق  زا  رفن  لهچ  ياضماب 

هناخ ماب  رد  ار  ملع  نآ  زاجملا  يذ  رد  دوب  یخرـس  ملع  ار  وا  تشاد  مان  همامح  دـنه  ردام  دـیوگیم  بصاونلا  باـسنا  رد  دـنناسر .  لـتقب 
هدرک تولخ  یسک  اب  وا  هک  دوب  نآ  تمالع  دوب  هدنکفا  ملع  نیا  هاگ  ره  دنتخانشیم و  ملع  نآ  اب  ار  دب  بابان و  نانز  تقونآ  رد  هچ  دزیم 

اب ار  دنزرف  نآ  دـمآیم  دوجوب  يدـنزرف  نوچ  دومنیم و  تشاددای  دـندرکیم  ترـشابم  وا  اب  هک  ار  یناسک  مان  هک  تشاد  یبتاک  زین  تسا و 
ورمعوبا اب  امسر  ادتبا  دنه  اما  و  دوب .  دنزرف  نآ  ردپ  درکیم  قحلم  کی  ره  هب  ار  دنزرف  نآ  نهاک  نآ  دندربیم و  ینهاک  دزن  ناراکانز  نآ 

تهج نیمهب  دوب و  بلقـشوخ  فرـشاب و  تسودـناسنا و  يدرم  رمعوبا  درک  جاودزا  دوب  برع  مانب  نادـنمتورث  زا  هک  یمورخم  صفح  و 
تـسا نکمم  دـنه  هکنیا  زا  لـفاغ  درکیم  ییاریذـپ  هدـنامرد  نارفاـسم  نارئاز و  زا  نآ  رد  دوب و  هداد  بیترت  هکم  رد  یگرزب  يارـسنامهم 

دنیب یم  ار  امیـس  شوخ  یناوج  هدش  هناخ  دراو  يزور  رمعوبا  دـنک  يرادرب  هرهب  دوخ  تاوهـش  ياضرا  لد و  سوه  يارب  تاناکما  نیزا 
زا ار  وا  دوشیم  نامگدب  وا  هب  هک  دبایم  یعضو  رد  ار  شرسمه  دوشیم  شنز  قاطا  دراو  رمعوبا  دیآیم  نوریب  دنه  یـصوصخ  یقاطا  زا  هک 

یمانـشوخ و يارب  هک  درادیم  نآ  رب  ار  ۀعیبر  نادناخ  شرهوشب  دنه  تنایخ  تاعیاش  دتـسرفیم .  شردپ  هناخب  دـنکیم و  نوریب  دوخ  هناخ 
ار دنه  هداد  ورمعوبا  هب  ار  قح  گرزب  نهاک  دنبلط  يرواد  دنه  یهانگیب  هرابرد  وا  زا  دنرب و  گرزب  نهاک  دزن  ار  وا  شیوخ  رتخد  ریهطت 

 . دزاسیم اشحفب  مهتم 

دنه اب  نایفسوبا  جاودزا 

نودب ورنیا  زا  دـباییم  هتـسیاش  نز  يرـسمه  يارب  تاصتخم  نیا  اب  ار  دـنه  ییوگ  دوب  ماقم  مان و  يایوج  هتـساخون و  ناوج  هک  نایفـسوبا 
تـسا زیگنا  تفگـش  دنه  ندش  نتـسبآ  هیواعم و  هفطن  دقع  يارجام  اما  دنکیم .  جاودزا  دـنه  اب  دوش  ورمعوبا  یمـسر  قالط  رظتنم  هکنیا 

تشگرب دعب  هام  راهچ  لاسکی و  دوب  يراجت  ترفاسم  رد  نایفـسوبا  تفریم  دوخ  لد  ياوه  لابند  رتشیب  يدازآ  اب  نایفـسوبا  هناخ  رد  دنه 
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نینج ات  دز  بوچ  وا  مکش  رب  نایفسوبا  هدرک  دوخ  لمعب  رارقا  دنه  تسیچ  وت  ینتسبآ  تلع  دیسرپ  وزا  تسا  نتسبآ  دنه  دید  هدمآ  هکمب 
بحاص بلاثم و  باتک  رد  یبلکلا  بئاسلا  دمحم  نب  ماشه  رادمان  رامـش  بسن  دش  دلوتم  هیواعم  دـعب  هام  هس  داتفین  هچب  یلو  دوش  طقس 

کی رد  نایفـسوبا  نازوش و  حابـص  هریغم و  یبا  رمع  نب  رفاسم  یمورخم و  هریغم  نب  دـیلو  نب  ةرامع  دـسیونیم .  راربـالا  عیبر  رد  فاـشک 
نایفـسوبا ندرگب  ار  دنه  نانآ  نایم  رد  دیوگیم  یعفاش  هباسن  یبلک  دیئاز  ار  هیواعم  دش  نتـسبآ  دـنه  دندیـسر  هیواعم  ردام  دـنه  دزن  رهظ 

زاب ناناوج  همه  يورب  شا  هناخ  رد  هک  دننادیم  خرس  نارادملع  زا  شردام  دننام  زین  ار  دنه  بصاونلا  باسنا  هعیشلا و  ۀقیدح  رد  دنتـسب . 
زا ار  هایس  ياهدازون  تشکیم و  ار  دوخ  قاشع  رتشیب  دوخ  زا  ار  ياشفا  مدع  يارب  یلو  تشاد  لیم  ناتسوپدیفس  زا  رتشیب  ناهایس  هب  دوب و 

میسج میس و  یناوج و  حابص  نوچ  هک  تسا  دقتعم  ناققحم  زا  يا  هدع  رظن  دییءات  رد  هماع  ياملع  نیرتدنمـشناد  يرـشخمز  دربیم .  نیب 
تسنآ رب  هدیقع  زین  ار  یهورگ  دندمآ .  دوجوب  وا  زا  زین  شردارب  ۀبتع  هکلب  هیواعم  اهنت  هن  دنیوگ  ورنیا  زا  درکیم  رـس  وا  اب  رتشیب  دنه  دوب 
مالعا رابخالا  سیافن  تسا  هیواعم  ردـپ  دـینارذگیم  ار  تقو  دـنه  رتسب  رد  بترم  دوب و  شیرق  ناناوج  نیرتابیز  رمع  نب  رفاـسم  نوچ  هک 

هب مهتم  زین  ار  دـنه  ردارب  هبیـش  یبلاـعث  هچ  دـندوبن  هرهب  یب  ءاـشحف  نیزا  دـنه  ناردارب  نارهاوخ و  هماـمح و  نادـنزرف  ریاـس  ءاـسنلا ج 2 
دـش گرزب  روطارپما  هیواعم  دندیـسر و  يدایز  تردقب  هکنآ  زا  دـعب  يوما  نادـناخ  فراعملا ص 99 .  فیاطل  دـنکیم  یـسنج  فارحنا 

اب يزور  تردـق  جوا  رد  هیواعم  دـسیونیم  هبردـبع  نبا  دـشیم .  تحاران  اهنآ  يروآدای  ءاشفا و  زا  دـنامب و  هدیـشوپ  اهزار  نیا  دیـشوکیم 
نیگنن هرطاخ  نیا  زا  يو  دنکیم  هیواعم  ردام  نیشیپ  رهوشب  هراشا  مهجلاوبا  دندرکیم  ثحب  رگیدکی  لاس  نس و  هرابرد  يودعلا  مجهلاوبا 

موس لاس  رد  نایفـسوبا  هک  دسیونیم  فراعم  رد  هبیتق  نبا  طخاجلا ص  جاتلا  باتک  درادیم  رذـح  رب  دوخ  مشخ  زا  ار  وا  دوشیم و  تحاران 
 . تفر ایند  زا  یگلاس  نسب 82  ترجه 

نآ باوث  نعل و  ینعم  رد 

دشابیم و تمحر  راوج  زا  يرود  برق و  ماقم  زا  درط  ادخ  زا  تنعل  تسا و  دـیعبت  درط و  ینعمب  دـیآیم  تسدـب  بتک  زا  هچنانچ  ینعم  اما 
هیلع يرکـسع  ماما  زا  هینامغی  راونا  باتک  رد  يریازج  دیـس  نعل  باوث  رد  اما  دشابیم .  بس  اعد و  ینعمب  قلخ  رد  تسا  ۀیاهن  رد  هچنانچ 

هللا لوسر  نبای  درک  ضرع  راوگرزب  نآ  تمدخ  يدرم  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  بانجنآ  دنکیم و  لقن  مالـسلا 
اهنآ زا  نتـسج  يرازیب  امـش و  نانمـشد  رب  ندومن  نعل  رگم  متـسین  کلام  ار  يزیچ  متـسه و  زجاع  امـش  ندرک  يرای  زا  دوخ  تسدـب  نم 
یلـص ادخ  لوسر  شدج  شردپ و  زا  ارم  داد  ربخ  مردـپ  دومرف :  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تسا  هنوگچ  نم  لاح  نیاربانب 

ام هداوناخ  نانمـشد  ءادـعا و  رب  شزامن  رد  سپ  دـشاب  فیعـض  تیب  لها  اـم  يراـی  زا  سک  ره  دـندومرف  راوگرزب  نآ  هک  هلآ  هیلع و  هللا 
مامت دیامن  تنعل  ار  اهنآ  درمنیا  تقو  ره  سپ  دناسریم  نمحرلا  شرع  ات  نامسآ  نیمز و  هکئالم  عیمجب  ار  وا  يادص  دنوادخ  دیامن  تنعل 

تتمحر تاولـص و  ایادخ  دنیوگیم  دتـسرفیم و  دورد  انث و  وا  رب  هاگنآ  دیامنیم  یهارمه  تدـعاسم و  اهنآ  رب  ندرک  نعل  رد  ار  وا  هکئالم 
دمحم لآ  دمحم و  يادعا  رب  نعل  زا  دوب  شرودقم  تشاد و  تعسو  هک  ار  هچنآ  وت  ءایلوا  يدونـشوخ  رد  وا و  هچ  تسرفب  درم  نیا  رب  ار 
ربمغیپ هک  دمآ  دهاوخ  دعب  سلجم  رد  مداد و  رارق  رایخا  زا  ار  وا  نم  هکئالم  يا  هک  دسریم  باطخ  لالج  ردصم  زا  هاگنآ  تشاد  لوذبم 

 . دومرف نعل  ار  نایفسوبا  عضوم  تفه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ۀیواعم نب  دیزی  ۀیواعم و  و  متشه :  لهچ و  سلجم 

همجرت

دیزی شرسپ  رب  و  قفانم )   ) هیواعم رب  و  كرشم )   ) نایفسوبا رب  تسرف  تنعل  اراگدرورپ 
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حرش

متفر ادخ  لوسر  دجـسمب  هنیدـم  رد  يزور  تفگ :  هک  دـنکیم  لقن  رماع  نب  رـضن  زا  تسا  تنـس  لها  ءاملع  ریهاشم  زا  هک  یقهیب  دـیلپ ، 
ربنم رب  ادخ  لوسر  دنتفگ  هدش  عقاو  هچ  رگم  مدیـسرپ  لوسرلا  بضغ  هللا و  بضغ  نم  هللااب  ذوعن  دنیوگیم  مه  اب  همه  نارـضاح  هک  مدینش 

داتفا و اهنآ  رب  شمـشچ  ترـضح  دنتفر  نوریب  دجـسم  زا  هتفرگ  ار  نایفـسوبا  شردپ  تسد  تساخرب و  هیواعم  انثا  نآ  رد  دناوخیم  هبطخ 
هک دش  هداد  بیترت  یـسلجم  هیواعم  لزنم  رد  هک  دنکیم  لقن  دـیدحلا  یبا  نبا  ۀـیواعم .  نم  یتمال  لیو  دویقملا و  دـئاقلا و  هللا  نعل  دومرف 

فیرشت ترضحنآ  نوچ  دندیبلط  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دندوب  عمج  اجنآ  رد  هبعش  نب  ةریغم  نایفـس و  یبا  نب  ۀبتع  صاع و  نب  ورمع 
اموی رکذتا  ۀیواعم  ای  دندومرف  ترـضحنآ  سپ  تسا  روکذم  باتک  نآ  رد  هک  یحرـشب  دندرک  ترـضحنآ  هب  یتراسج  کی  ره  دـندروآ 

بکارلا و نعلا  مهللا  لاقف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مکارف  هدوقی  اذـه  ۀـبتع  كوخا  هقوست و  تنا  رمحا و  لـمجا  یلع  كوبا  ءاـج 
نایفسوبا نطوم  تفه  رد  ص )   ) ادخ لوسر  دینادیم  هک  مهدیم  مسق  ادخب  ار  امـش  دومرف  هدرک  تعامج  نآب  يور  هاگنآ  قئاسلا  دئاقلا و 

درکیم توعد  ار  فیقث  تفریم و  نوریب  هکم  زا  هک  دید  ار  ادخ  لوسر  هکیزور  لوا  دنکب .  در  ار  اهنآ  دـناوتیمن  یـسک  هک  دومرف  نعل  ار 
ناشیا نایفسوبا  دمآیم و  ماش  زا  هلفاق  هکیزور  مود  دندرک .  نعل  ار  وا  ادخ  لوسر  ادخ و  سپ  درک  ترـضحنآ  زا  ییوگدب  متـش  بسوا و 

هوک ریز  هک  دـحا  زور  موس  دـش .  ببـس  نآ  زا  ردـب  هعقاو  درک و  نعل  ار  وا  ادـخ  لوسر  دـنتفای و  رفظ  نیملـسم  درک  هضراعم  دـنار و  ار 
تعباـتم ناناملـسم  درک و  نعل  ار  وا  هبترم  هد  ربمغیپ  سپ  لـبه  لـعا  لـبه  لـعا  تفگیم  وا  دوب و  هوک  يـالاب  ادـخ  لوسر  دوب و  هداتـسیا 

اب نایفـسوبا  هیبیدح  زور  رد  مجنپ  دومرف .  تنعل  ار  وا  ربمغیپ  دروآ و  ار  دوهی  نافطغ و  بازحا و  هکیزور  مراهچ  دندرک .  ار  ترـضحنآ 
هکیزور مشـش  مهلک .  نونوعلم  لاق  درک و  نعل  ار  عابتا  رگـشل و  هداـق  نایفـسوبا و  ربمغیپ  سپ  درک  عنم  هکم  زا  ار  ربمغیپ  دـمآ و  شیرق 

دوب نایفـسوبا  یکی  هلمج  نآ  زا  دـندوب و  رفن  هدزاود  ناشیا  دـننامرب و  ار  ربمغیپ  هقان  دنتـساوخ  هک  هبقع  زور  متفه  دوب .  خرـس  رتش  راوس 
 . دومرف نارگید  بلاثم  رد  عورش  هاگنآ  درک  نعل  ار  وا  ترضح 

دنهدیم تبسن  سک  راهچ  هب  ار  هیواعم 

دنهدیم تبسن  سک  راهچ  هب  ار  هیواعم  هک  هدرک  لقن  يرـشخمز  راربالا  عیبر  زا  دیدحلا  یبا  نبا  هتفگ و  تارـضاحم  رد  یناهفـصا  بغار 
رایسب نایفسوبا  دوب  دیلو  نب  ةرامع  ینغم  ناوخدورس و  هک  حابص  بلطملادبع و  نب  سابع  هریغم  نب  دیلو  نب  ةرامع  رمع و  یبا  نب  رفاسم 

شتوعد نتـشیوخب  داتفا و  یتفلا  يو  اب  ار  دنه  دوب  امیـس  شوخ  یناوج  درکیم  ار  نایفـسوبا  يرودزم  هک  حابـص  دوب و  دق  هاتوک  تشز و 
دشر روراب  هیواعمب  دنه  نوچ  هک  دنا  هتفگ  مه  تسا و  حابص  زا  مه  نایفـس  یبا  ۀبتع  هک  دنا  هتفگ  بسن  ءاملع  تخیمآ  رد  يو  اب  درک و 

زا املع  دزن  هک  هباسن  یبلک  زا  همالع  هللا  ۀیآ  دومن .  لمح  عضو  اجنآ  رد  دمآ و  دابجا  هوک  رانک  دـیازب  هناخ  رد  ار  يو  هک  تشاد  هورکم 
يو مان  هک  رگید  يدرم  نایفـسوبا و  رفاسم و  ةرامع و  هدوب  سک  راهچ  دنزرف  هیواعم  هک  دنکیم  ریرقت  ناهب  زور  هدرک و  لقن  تسا  تاقث 

ره دوب و  هایـس  نامالغ  اب  شزیمآ  رد  وا  توهـش  رتشیب  هدوب و  مالعالا  تاوذ  ار  وا  ردام  دـنه  هدوب و  سابع  ناـمه  شدارم  دـیاش  هدربن  ار 
هدیسر تیاهنب  انز  رد  هتشاد و  زاجملا  يذ  قوس  رد  یتیار  تسا  هیواعم  تادج  زا  یکی  هک  همامح  تشکیم و  ار  وا  دیئازیم  هایـس  هچب  هاگ 

رکذ هک  دـیدحلا  یبا  نبا  بغار و  لقن  رد  نایب  تسا .  هدوب  هدازمارح  هسفنب  وا  دوخ  هک  دوشیم  مولعم  مه  نایفـسوبا  بسن  اـجنیا  زا  دوب و 
هدرک لقن  ار  هیواعم  ردپ  راهچ  هباسن  یبلک  زا  همالع  لقن  نیاربانب  تسین و  مولعم  بلطم  نیا  دنا  هدرمـش  ۀـیواعم  ناردـپ  زا  ار  سابع  دـش 
لاجر لقن  رب  انب  هدوب  يدب  ای  یبوخ  درم  هک  تسین  مولعم  ام  رب  سابع  لاح  اهنیا  زا  هتـشذگ  تسین  اهنآ  رد  ربمغیپ  يومع  سابع  یلو  دـنا 
مارتحا تسا و  وا  حدم  رابخا  زا  شیب  دـنا  هدرک  رکذ  وزا  تمذـم  هک  يابحا  تسا و  فلتخم  ربمغیپ  يومع  سابع  قح  رد  رابخا  یناقم  ام 

نب لیعمساوبا  ظفاح  خیش  تسا .  هدوب  مه  ترضحنآ  يومع  انمـض  رتگرزب و  ترـضحنآ و  زا  لاس  هس  هک  هدوب  نآ  هطـساوب  وا  زا  ربمغیپ 
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دوب و رمع  نب  رفاسم  اب  لاس  نیدنچ  هیواعم  ردام  دنه  هک  دنکیم  لقن  هیما  ینب  بلاثم  باتک  رد  تسا  تنس  لها  ءاملع  ریهاشم  زا  هک  یلع 
اب تموصخ  سرت  زا  رفاسم  دیـسر  یگهام  شـش  هب  شدنزرف  هلماح و  دنه  هکنآ  ات  درک  مهاوخ  دوخ  نز  ارت  هک  دادیم  هدـعو  وا  هب  رفاسم 

هناخب دنه  هک  یتقو  دنداد  نایفـسوبا  هب  رایـسب  هدـعو  ار  دـنه  هرخالاب  ات  تفر  رذـنم  نب  نامعن  تمدـخ  تخیرگب و  نآ  تحیـضف  دـنه و 
ۀباغلادسا باتک  رد  ریثا  نبا  دمآ .  ایندب  نایفسوبا  هناخ  رد  هام  هس  زا  دعب  دوب و  ههام  شش  دنه  مکش  رد  هیواعم  شدنزرف  تفر  نایفـسوبا 

يرد تشپ  رد  نم  دـمایب  ادـخ  لوسر  هاگان  مدرکیم  يزاب  هچوک  ياه  هچب  اب  تیلوفط  رد  نم  تفگ  هک  دـنکیم  لـقن  ساـبع  نبا  دوخ  زا 
لوغـشم مدرک  ضرع  متـشگرب  متفر و  نم  دـیآ  نم  دزن  هک  نک  بلط  ار  هیواـعم  دومرف  دز  نم  تشپ  رب  تسد  ادـخ  لوسر  مدـش  يراوتم 

ۀیواعم هک  دنکیم  لقن  یعفای  خیرات  زا  يرتشوش  هلارون  یـضاق  دنکن .  ریـس  ار  شمکـش  ادـخ  هنطب ،  هللا  عبـشا  لاقف ال  تسا  اذـغ  ندروخ 
ات تشگیمن  ریـس  یلو  دشیم  هتـسخ  هک  دروخیم  نادـنچ  هک  تسا  تارتاوتم  تایملـسم و  زا  نیا  دـش و  التبم  عوج  ضرمب  ربمغیپ  ياعدـب 

هدنکارپ مدرم  مدراذگ و  ار  نتفخ  زامن  هنیدم  دجسم  رد  یبش  هک  دنکیم  لقن  سابع  نبا  دشیمن .  ریـس  دروخیم و  رتش  کی  هک  دنا  هتـشون 
نیبب دیوگیم  هیواعمب  نایفسوبا  هک  مدینش  مدوب  هتسشن  ینوتس  بقع  رد  نم  دنامن و  دجـسم  رد  رگید  نایفـسوبا  هیواعم و  زا  ریغب  دندش و 

ضحقن ار  دجـسم  فارطا  تفگ و  یغارچ  هیواعم  دیدیمن  ار  يزیچ  دوب و  روک  تقونآ  رد  نایفـسوبا  هن  ای  تسا  هدـنام  یـسک  دجـسم  رد 
زا یبهذم و  تسد  زا  ار  تناردپ  نید  دیاب  وت  منکیم  تیصو  تدادجا  ءابآ و  نیدب  ارت  مرـسپ  يا  تفگ  نایفـسوبا  هاگنآ  دیدن  ارم  درک و 

میدیسر یشیوردب  یگرزب  زا  دش و  مک  ام  لانم  لام و  نید  نیا  هطساوب  دشابیم  ام  یناشیرپ  رقف و  ببـس  نید  نیا  ینک  زیهرپ  دمحم  نید 
هچ دـیوگیم  منهج  تشهب و  هب  عجار  دـمحم  هچنآ  زا  دـشابن  یـسرت  ارت  هک  راهنز  تفرگ  ار  ام  تراغ  لـتق و  يدزد و  يولج  مالـسا  اریز 

هدـیقع زین  ارم  هک  شاب  عمجرطاخ  تسنیا  مهنم  داقتعا  يءار و  تفگ  هیواعم  دـش  مامت  شفرح  نوچ  درادـن  رابتعا  هک  تسیئاـهفرح  اـهنیا 
زا یکیب  شتوف  ماـگنه  رد  هیواـعم  هک  تسا  هدـیزگ  خـیرات  زا  درک .  مهاوـخ  نم  درک  یتـسناوتن  هک  ار  هچنآ  كرادـت  هکنادـب  تسنیا و 

بلقت هب  مدرک و  عمط  دوب  ع )   ) نینم ؤملاریما  قـح  هک  تفـالخ  رما  رد  هکنآ  لوا  منادـیم  دوـخ  رب  گرزب  هاـنگ  هس  تفگ  دوـخ  صاوـخ 
 ، مدینادرگ دوخ  دهعیلو  ار  دیزی  هکنآ  موس  مدرک  دیهـش  افج  رهزب  ار  وا  ات  متفیرفب  ار  نسح  ماما  هجوز  هکنآ  مود  متفرگ  وزا  ار  تکلمم 
رد شربق  هدوب و  زورجنپ  هام و  راهچ  لاس و  هدزون  شتفالخ  ابیرقت  هک  دـنا  هدرک  رکذ  لاس  داتـشه  گرم  لاح  رد  ار  هیواعم  نس  یـضعب 

 . تسا ماش  ریغصلا  باب 

مالسلا هیلع  یلع  نایعیش  تراغ  لتق و  رد  هیواعم  نایغط 

دوخ يوزرآ  بسح  رب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  هک  تشادـن  ار  ناوت  نآ  هیواعم  تشاد  تایح  ایند  رد  یبتجم  نسح  ماما  هکیناـمز  اـت 
یتقفـش فعـش و  ناناملـسم  دوب و  هدـنکآ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  یگرزب  تبیه و  زا  نمـشد  تسود و  بولق  هچ  دـیامن  تراـغ  لـتق و 

ماـیق شدوخ و  ماـقم  سرت  زا  اذـل  دـندمآیم و  رب  ناـشدوخ  قح  بلط  رد  دـندومنیم و  تمـالم  ار  هیواـعم  تهجنیا  زا  دنتـشاد  ترـضحنآب 
هاجنپ لاس  رد  دـش  دیهـش  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  نوچ  یلو  تشادـیم  یـضار  دوخ  زا  ار  اهنآ  دایز  ماعنا  تفطـالمب و  ناـیعیش 

میلس نب  نابا  دادیم  رارق  تراغ  غیت و  شوختسد  ار  اهنآ  درکیم و  راتفر  توادع  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  لافطا  نز و  درم و  رب  يرجه 
زا یبوتکم  زورکی  تشاد  یبوخ  بصنم  هیبا  نب  دایز  دزن  رد  دوب و  یمیمـص  تسود  نم  اب  رفن  کی  مالـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  زا  دیوگیم 
هک تسا  نینچ  نآ  تالمج  زا  یـضعب  هک  متـشادرب  ار  همان  نآ  زا  هخـسن  کی  نم  دوب و  هتـشون  هیبا  نب  داـیزب  هک  داد  ناـشن  نمب  هیواـعم 

نیرتدـب نم  دزن  ناشیا  هچ  شاب  نمـشد  اـهنآ  اـب  اـنطاب  یلو  نک  ناـسحا  ناـشیاب  راکـشآ  رد  دنتـسه  ع )   ) یلع ناتـسود  زا  هک  ار  یمدرم 
هک دوب  باطخلا  نب  رمع  هک  شاب  نانچ  مجع  ناناملـسم  یلاوم و  اب  رادب و  ناهنپ  ناشیا  زا  ینکیم  نارگیدب  ار  تدوخ  يایاطع  دـنمدرم و 

برع زا  مجع  یلو  دربیم  ثرا  مجع  زا  برع  دندادیمن و  مجع  هب  ار  ناشدوخ  نارتخد  یلو  دنتفرگیم  ییوشانز  طرشب  رتخد  اهنآ  زا  برع 
برع هک  یهاگ  رگم  دنـشاب  تعامج  لوا  فص  رد  دـیابن  اـهنآ  دـندادیم و  برع  زا  رتمک  لاـملا  تیب  زا  ار  اـهنآ  ياـیاطع  دربیمن و  ثرا 
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فصن ار  مجع  هید  باطخلا  نب  رمع  هکنیا  رد  مسق  مدوخ  ناجب  ردارب  يا  دشاب  هتشاد  جایتحا  اهنآ  ندوبب  فص  لیمکت  هک  دنـشاب  كدنا 
تئارق ار  بوـتکم  نیا  نوـچ  مرجـال  مجع  رب  تسا  یتلیـضف  ار  برع  هچ  تـسا  رتـکیدزن  يراـکزیهرپ  يوـقتب و  تـشاد  ررقم  یبرع  هـید 

 . نکم هدروآرب  ارناشیا  تاجاح  یناوتیم  هکنادنچ  نکم و  تناعا  ار  ناشیا  زا  کیچیه  رادیم و  نوبز  نک و  راوخ  لیلذ و  ار  مجع  يدومن 
دیشکب و طخ  ایاطع  ناوید  زا  ار  وا  مسا  تسا  بلاطیبا  نب  یلع  نارادتسود  زا  سک  ره  دیشاب  بظاوم  هک  دوب  هتشون  دوخ  لامعب  هلمج  زا 

طخ ایاطع  ناوید  زا  مه  ار  وا  مسا  دشابن  تسرد  هچ  رگا  دـنزاسب  مهتم  بلاطیبا  نب  یلع  یتسودـب  هک  ار  سک  ره  هکلب  دـیهدن  يزیچ  واب 
نایعیش تراغ  لتق و  زا  دیسر  وا  ماکح  لامع و  هب  هیواعم  زا  مکح  نیا  نوچ  دیشکب و  ار  بلاطیبا  نب  یلع  ناتسود  دیناوتب  ات  هکلب  دیشکب 

هک دش  تخـس  نانچ  راگزور  هکلب  دندرکیم  ادج  وا  نت  زا  رـس  دندادیم  تبـسن  یلع  یتسودب  هک  ار  سکنآ  اسب  هچ  دندرکن و  راذـگورف 
رد یتیاور  وا  هب  نداد  مسق  زا  سپ  تسبیم و  ار  اهرد  درکیم و  توعد  دوخ  هناخ  بادرـس  رد  ار  وا  تشاد  یتسود  يرگید  اـب  یـسک  رگا 
هچ مینکیم  رکذ  ار  هیواعم  نب  دیزی  تالاح  زا  يرصتخم  تمسق  نیرد  دشاب .  وا  دزن  رد  یتناما  هک  تفگیم  واب  مالـسلا  هیلع  یلع  تلیـضف 

تـسا هیبالک  هلیبق  زا  یبلک  لدجب  رتخد  هک  هتـشاد  نوسیم  مانب  يردام  نوعلم  دیلپ  دیزی  نیا  دشابیم  هنوعلم  هرجـش  ياه  هخاش  زا  یکی  وا 
هکنآ زا  لبق  دـش و  دـیزی  هب  هلماح  رتسبمه و  وا  اب  نوسیم  هک  هتـشاد  حاقـس  مانب  یمالغ  لدـجب  نیا  تسا و  هدوب  هلیبق  نیزا  مه  رمـش  هک 
دقتعم تسا  یسانش  بسن  نادنمـشناد  نیرتاناد  زا  ناکلخ  نبا  لوقب  هک  یبلک  ماشه  دیمهفن  هیواعم  دوب  هلماح  دیزی  هب  دیایب  ۀیواعم  هناخب 

زا هک  تسیرابخا  تسا  انزلادلو  دیزی  هکنیا  دی  ؤم  تسا و  هدش  نتـسبآ  يوما  نامالغ  زا  هیواعم  لزنم  رد  نوسیم  ینعی  رتخد  نیا  هک  تسا 
دوشیم و هللا  نئاعل  مهیلع  دیزی  دایز و  نبا  دعس و  نبا  رمـش و  لاح  لماش  هک  تسیناونع  ع )   ) نیـسح لتاق  تسا و  هدیـسر  ع )   ) تیب لها 
رب یقریب  دوب  لمعدب  هک  ینز  ره  هک  دوب  نامزنآ  مسر  هدوب و  ماش  فورعم  نانز  زا  دیزی  ردام  دنا .  هدوب  هدازمارح  کش  نودـب  اهنآ  مامت 
اب مه  ینظءوسب  یـسک  رگا  تسا و  بصعتم  برع  اریز  دوشن  رگید  نانز  محازم  یـسک  دننادب و  مدرم  هک  دـندرکیم  بصن  شا  هناخ  زارف 
نز نوسیم  نوچ  دـنا .  هدومن  ریبعت  تایءارلا  بحاصب  رابخا  رد  ار  اهنز  هنوگنیا  دـندروآیم و  رد  اپ  زا  دراک  اب  ار  شدرم  درکیم  هلزاـعم  وا 
البق هک  دشاب  شردـپ  مالغ  اب  ندـش  رتسبمه  شقالط  تهج  دـیاش  داد  شقالط  دـیزی  لمح  عقوم  یلو  تفرگ  ار  وا  هیواعم  دوب  يا  ههیجو 

مالسا زا  یلکب  دندرپس  نوسیم  شردام  ینابایب  یشحو  هریشع  بلک  ینب  هفیاط  زا  یحیسم  نز  کیب  ار  وا  دش  دلوتم  دیزی  نوچ  دش .  رکذ 
ینمـشد ضغب و  رد  ار  وا  دـندرک و  تیبرت  ینابایب  تیحیـسم  دـشر  تیبرت و  هب  ار  دـیزی  نیاربانب  دـنداد  شتداع  عیاجف  ءاشحفب و  ربخیب و 

هک نایحیـسم  هصالخ  دندومن  میلعت  واب  تواقـش  تنوشخ و  يزاب ،  گس  يزابرامق ،  رمخ  برـش  تشز  ياهیوخ  دندرک  تیوقت  مالـسا 
يزاب و گسب  ار  دوخ  ياهزور  دش  گرزب  دیزی  دـندومن .  مالـسا  ضغب  هنیک و  زا  رپ  ار  كدوک  نیا  لد  دنتـشادن  مالـسا  زا  یـشوخ  لد 
اب دنتـشاد  غارـس  هک  یتروص  شوخ  نز  ره  دندروآیم و  وا  يارب  ینانز  هک  تشاد  يدارفا  دـیناسریم و  بشب  رمخ  برـش  راکـش و  رامق و 

اهزور دوب  رفنتم  قشمد  رد  ندنام  زا  اذل  تشاد  هقالع  یلیخ  دوخ  هلیبقب  نوسیم  هک  دنا  هتـشون  نیخروم  دندروایم .  دیزی  يارب  روز  لوپ و 
نیا يادص  زا  نم  هلیبق  ياهگـس  يادص  رتهب و  یتنطلـس  رـصق  نیا  قشمد و  رد  ندنام  زا  مدوخ  هلیبق  میـسن  هک  دـناوخیم  دوخ  اب  يراعـشا 
هلیبق هب  داد و  قـالط  ار  وا  دـیجنرب و  وا  زا  دیـسر  هیواـعم  شوگب  راعـشا  نیا  نوچ  تسا  رتـهب  دـنناوخیم  یتنطلـس  راـبرد  رد  هک  اـه  ینغم 

شردام دزن  تفریم و  نیراوح  هب  تاقوا  رتشیب  دوب  دـنم  هقالع  تشز  ياـهراک  ریاـس  رمخ و  برـش  راکـشب و  هک  دـیزی  داتـسرف .  شدوخ 
ردپ ربق  دمآ و  قشمد  هب  دیزی  زور  هس  زا  دـعب  تفر  ایند  زا  بجر 59  همین  هبنشجنپ  بش  رد  هیواعم  هک  یتقو  اذل  دشیم و  لوغشم  یـشایعب 
ردپ هب  ردقنیا  دیزی  اما  تخادنا  اهیتخبدب  نآب  ار  شدوخ  دیشک و  تمحز  دیزی  تفالخ  يارب  همهنیا  تفر  هناخب  تقونآ  درک و  ترایز  ار 

نادالوا يارب  ار  مارح  لالح و  لام  هک  دوب  یسرد  نیا  دوب  يزابرامق  رمخ و  ندروخ  یـشایع و  لوغـشم  ردپ  ندرم  عقوم  هک  دوب  انتعا  یب 
دعب هنعللا  هیلع  دیزی  دننکیمن .  ییانتعا  اهنآب  نادالوا  وا  مه  هرخالاب  دـننادرگیم و  بذـعم  منهج  شتآ  رد  ارناشدوخ  دـننکیم و  عمج  دوخ 

هچ ره  نم  یلو  شاب  رذح  رب  بارت  یبا  لآ  زا  هک  درک  تیـصو  ارم  ردپ  مدرم  يا  تفگ  تفر و  ربنم  رب  دش  صالخ  ردـپ  راک  زا  هکنآ  زا 
ات دـش  رتشیب  هیما  ینب  ماـمت  هکلب  وا  هن  و  وا ،  ملظ  يدـعت و  زورب  زور  دـش و  ـالبرک  همدـقم  وا  دیدحالـص  نیمه  منکیم و  منادـب  حـالص 
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هدش بصغ  كدف  درک و  بوخ  ار  عاضوا  هک  دوب  زیزعلادبع  نب  رمع  هیما  ینب  نیب  رد  طقف  دـندومنیم  ار  دوخ  گرم  يانمت  مدرم  هکیئاج 
يزور دومنیم  يراـتفر  شوخ  یلع  لآ  اـب  درب و  نیب  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  بس  نعل و  دـینادرگرب و  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـماب  ار 

دوخ تسدب  دندرک و  هنهرب  ار  وا  ات  داد  روتـسد  زیزعلادبع  نب  رمع  درک  نانچ  تفگ و  نینچ  دیزی  نینم  ؤملاریما  تفگ  وا  شیپ  یـصخش 
تدم يرجه و  لاس 64  شگرم  يرجه و  لاس 25  رد  شدلوت  دیزی  هصالخ  یتفگ  نینم  ؤملاریما  ار  دیزی  ارچ  هک  دز  وا  هب  هنایزات  تسیب 

 . تسا هدوب  لاس  هن  یس و  شرمع  هام و  تشه  لاس و  هس  شتفالخ 

مالسلا هیلع  نیسحلا  مهلتقب  ناورم  لآ  دایز و  لآ  هب  تحرف  موی  اذه  نیدب و  الا  دبا  ۀنعللا  کنم  کیلع  مهن :  لهچ و  سلجم 

همجرت

تاولص نیسح  لتق  هطـساوب  ثیبخ  مکح  نب  ناورم  لآ  نیعل و  دایز  لآ  هک  تسیزور  اروشاع  زورنیا  تسرف و  يدبا  نعل  هک  اهنآ  همه  رب 
 . دندوب ناداش  هیلع  هلا 

حرش

رورس و ینعمب  حرف  هتـسویپ  ماودلا و  یلع  رمتـسم و  تاقوا و  هشیمه  ینعی  تسا  رهد  ینعمب  اهنیا  ریغ  برالا و  یهتنم  سوماق و  رب  انب  دبا 
ار رسکب  حرف  عمج  نیحرف  نیحرفلا  بحی  هللا ال  نا  حرفت  شابم ال  داش  دوخ  تورث  لامب و  نوراق  يا  دیامرفیم  یلاعتقح  تسا  یلاحشوخ 

تسوپ رد  یلاحشوخ  زا  دشابیم و  تسمرـس  يزوریپ  هداب  زا  هدش و  ربکتم  رورغم و  يزیچ  ندروآ  تسدب  رثا  رب  هک  تسا  یـسک  ینعم  هب 
رد یلاحـشوخ  ترثک  زا  هک  دندوب  لاحـشوخ  ردـقنآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ندـش  هتـشک  هطـساوب  ناورم  لآ  دایز و  لآ  دـجنگیمن .  دوخ 

 . دندیجنگیمن دوخ  تسوپ 

دندوب یناسک  هچ  دایز  لآ 

راذـگورف فارـشا  نانز  هناگیب و  يدوخ و  زا  سکچیهب  وا  دنتـسنادیم  برع  فورعم  نانارتوهـش  زا  ار  فورعم  ناـققحم  بلغا  یبلاـعث و 
درک و وگزاب  ار  بلطمنیا  زین  صاعورمع  دوخ  اـب  تسنادـیم و  لـمعی  ذا  ار  دوخ  صاـعورمع  هفطن  ندـش  هتـسب  رد  هکنیا  اـمک  درکیمن و 

ردارب ار  هیبا  نب  دایز  یسایس  یمسر و  تافیرشت  اب  ورنیا  زا  هدش  نتسبآ  نایفسوبا  زا  هیمـس  هک  دیناسر  تابثاب  هاگداد  کی  نمـض  ۀیواعم 
نز لیمجلا  ما  وا  رگید  رهاوخ  داتـسرفیم  دایز  دزن  ار  شرهاوخ  تشاد  یـسنج  طباور  شرهاوخ  مکحلا  ما  اب  نایفـسوبا  درک .  مالعا  دوخ 
دایز لآ  سپ  درک  شهوکن  وا  زا  بطحلا  ۀلامح  ناونع  اب  ادخ  هک  دوب  بهلوبا  رـسمه  ربمایپ و  هدنهدرازآ  نزنامه  نیا  دوب و  يا  هراکدـب 

 . دندوب هتفای  شرورپ  یتفع  یب  توهش و  رازنجل  رد  هک  دندوب  یفیثک  هداوناخ  نینچ  کی 

دندوب یناسک  هچ  ناورم  لآ 

صاعلا یبا  نب  مکح  نب  ناورم  دنا  هتفگ  راهچ  تصش و  هنـس  رد  ار  دیزی  نتفر  كردب  هک  خیراوت  لها  لوقب  هیما  ینب  ءافلخ  زا  نیمراهچ 
مکح نب  ناورم  دلوت  هک  تسا  دیرفلادقع  رد  تسا .  ۀیما  نب  صاعلا  یبا  نب  نامثع  معرـسپ  وا  دوب و  فانم  دبع  نب  سمـشلادبع  ۀـیما  نب 

افلخ زا  نیمجنپ  تسا .  هدوب  يرجه  جنپ  تصـش و  هنـس  ناضمر  موس  ماش  رد  شنتفر  كردـب  ترجه و  زا  دـعب  لاس  رد  همظعم  هکم  رد 
زا نیمـشش  دوب .  يرجه  شـش  داتـشه و  هنـس  رد  شتوف  يرجه و  شـش  تسیب و  هنـس  شتدـالو  هک  دوب  ناورم  نب  کلملادـبع  هیما  ینب 

ثرا فرط  ود  ره  زا  ار  تواقـش  نوعلم  نیا  هیواعم و  نب  دیزی  رتخد  هکتاع  شردام  دوب و  ناورم  نب  کلملادبع  نب  دـیلو  هیما  ینب  ءافلخ 
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مکح نب  ناورم  نب  زیزعلادبع  نب  رمع  هیما  ینب  ءافلخ  زا  نیمتشه  دوب .  ناورم  نب  کلملادبع  نب  نامیلـس  هیما  ینب  ءافلخ  زا  نیمتفه  درب . 
یبوخب مدرم  اب  دومن و  عنم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نعل  بس و  در و  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  رب  ار  كدف  دوب و  رتهب  همه  زا  هیما  ینب  نیب  رد  هک 
تسشن تفالخ  دنسم  رب  زیزعلادبع  نب  رمع  شمعرـسپ  زا  دعب  وا  دوب  ناورم  نب  کلملادبع  نب  دیزی  هیما  ینب  ءافلخ  زا  مهن  درکیم .  راتفر 

هقالع هک  دـش  يزینک  قشاع  هک  دوب  نینچ  شتوف  تلع  تفر و  اـیند  زا  یگلاـس  تفه  یـس و  نس  رد  جـنپ  دـص و  هنـس  نابعـش  رد 25  و 
ياه هبح  حازم  یخوش و  باب  زا  وا  دندوب و  روگنا  ندروخ  لوغشم  دوب و  ترشع  شیع و  لوغشم  وا  اب  یغاب  رد  يزور  تشاد  واب  يدایز 

زا ات  تشاذـگ  ار  ندرک  هفرـس  يانب  تفرگ و  ار  وا  يولگ  تفر و  وا  قلح  نایم  رد  يروگنا  هناد  اقافتا  تخادـنایم  زینک  نآ  فرطب  روگنا 
ات درک و  نفد  ار  وا  شنابرقم  زا  یکی  تمالمب  رمالارخآ  ات  درکیم  شزیمآ  يزابقـشع و  وا  هدرم  ندب  اب  هتفه  کی  ات  دیلپ  دـیزی  تفر  ایند 

لاس رد  هک  ناورم  کلملادـبع  نب  ماشه  هیما  ینب  ءافلخ  زا  مهد  دـش .  لصاو  منهج  هب  مایا  نامه  رد  ات  دزیمن  فرح  یـسک  اـب  زور  تفه 
ناورم کلملادبع  هک  تسا  ناویحلا  ةویح  رد  دیشک  لوط  هام  تفه  لاس و  هدزون  شتفالخ  تدم  تفر و  ایند  زا  یگلاس  نس 53  رد   125

دیلو  - 1 دنسریم .  تفالخب  وا  نادالوا  زا  رفن  راهچ  هک  درک  ریبعت  بیـسم  نب  دیعـس  درک  لوب  هبترم  راهچ  بارحم  رد  هک  دید  باوخ  رد 
نب دیزی  نب  دیلو  هیما  ینب  ءافلخ  زا  مهدزای  کلملادبع  نب  ماشه  کلملادبع 4 -  نب  دیزی  کلملادبع 3 -  نب  نامیلس  کلملادبع 2 -  نب 

زا ار  وا  ماش  لها  عامج  اـب  رفکب  شرهاـظت  تارکنمب و  شراهتـشا  تهجب  دوب و  قساـف  دـیلو  هب  روهـشم  وا  هک  دوب  ناورم  نب  کلملادـبع 
دیلو نب  میهاربا  مهدزیـس  دوب .  ناورم  کلملادبع  نب  دیلو  نب  دیزی  هیما  ینب  ءافلخ  زا  مهدزاود  دـندیناسر .  لتقب  دـندرک و  علخ  تفالخ 
ینب هفیلخ  نیرخآ  هک  رامح  ناورم  هیما  ینب  ءافلخ  زا  مهدراهچ  دیسر .  تفالخب  دیلو  نب  دیزی  شردارب  زا  دعب  هک  ناورم  کلملادبع  نب 

 . دش رکذ  ارصتخم  هک  دندوب  ناورم  لآ  تعامج  اهنیا  دندش  ضرقنم  هیما  ینب  دوب  هیما 

یلاحشوخ حرف و  هن  تسا  هیرگ  نزح و  زور  اروشاع 

نزح زور  ار  زورنآ  نایعیش  میا .  هداد  سلجم 45  رد  نآ  حرش  هک  اروشاع  زور  رد  ناورم  لآ  دایز و  لآ  یلاحشوخ  حرف و  نیا  لباقم  رد 
كرت دـهد و  رارق  نزح  هیرگ و  زور  ار  زورنآ  سک  ره  هک  هدیـسر  راـهطا  همئا  زا  يداـیز  راـبخا  رد  هچ  دـنداد  رارق  يرادازع  هـیرگ و  و 
اروشاع زور  رد  سک  ره  هک  دناسریم  مالسلا  هیلع  اضر  ترضحب  دنس  یلاما  رد  هچنانچ  تشاد  دهاوخ  ار  يرایـسب  رجا  دنک  راک  بسک و 

ار اروشاع  زور  سک  ره  دنک و  هدروآرب  ار  وا  ترخآ  ایند و  جئاوح  یلاعتیادخ  دورن  یگدنز  راک و  لابند  دـنک و  دوخ  جـئاوح  رد  كرت 
ره ددرگ و  نشور  ام  تاقالمب  تشهب  رد  ار  وا  نامـشچ  دوش و  وا  رورـس  حرف و  زور  تمایق  زور  دهد  رارق  هیرگ  نزح و  تبیـصم و  زور 

دهدن تکرب  واب  هدرک  هریخذ  هچنآ  هب  یلاعت  قح  دـنک  هریخذ  يزیچ  دوخ  لزنم  يارب  دـهد و  رارق  دوخ  تکرب  زور  ار  اروشاع  زور  سک 
اضر ترضح  هک  دناسریم  بیبش  نباب  ار  دنـس  یلاما  نویع و  رد  دشاب .  دعـس  رمع  دایز و  نب  هلادیبع  دیزی و  اب  وا  رـشح  تمایق  زور  رد  و 

انحرفل و حرفا  اـننرحن و  نزحاـف  ناـنجلا  نم  یلعلا  تاجردـلا  یف  اـنعم  نوکت  نا  كرـس  نا  بیبش  نباـی  دومرف  یلـصفم  ثیدـح  رد  (ع ) 
هیلع اضر  ترـضح  يارب  هیثرم  رد  لبعد  راعـشا  ماقم  نیا  بساـنم  ۀـمیقلا .  موی  رعم  هللا  هرـشحلارجح  یلوت  ـالجر  نا  ولف  اـنتیالوب  کـیلع 

رد تسا و  ماقم  بسانم  هک  دوش  هعجارم  اجنآب  میدرک  رکذ  دعبب  سلجم 33  رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  يرادازع  مالسلا و 
هیثرم رد  يرعـش  دومرف  نمب  ترـضح  مدـش  دراو  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  رب  هک  دـناسریم  فوفکم  نوراه  یباب  دنـس  هرایزلا  لماک 

ترضحنآ ربق  دزن  ناتدوخ و  سلاجم  رد  ناتدوخ  هچنانچ  هکلب  ناوخم  نینچ  نیا  دومرف  مدناوخ  نم  ناوخب  نم  يارب  مالسلا  هیلع  نیـسح 
نم دش  نایرگ  ترضح  نوچ  هیکزلا  همظعال  لق  نیـسحلا و  ثدج  یلع  ررما  تسنیا :  هلمج  زا  هک  مدناوخ  يراعـشا  نم  ناوخب  دیناوخیم 
یلع كالوم و  یب  دـنا  یموق و  میرم  اـی  مدـناوخ .  نم  ناوخب  نیزا  هداـیز  هکلب  نینچ  هن  دومرف  مدـناوخ  نم  ناوخب  دومرف  مدـش  تکاـس 

هد نوراهابا  ای  دومرف  دندش  تکاس  اهنز  نوچ  دندمآ  ناجیه  هب  دنتسیرگب و  مه  اهنز  تسیرگب و  ترضح  سپ  كاکبب  يدعساف  نیسحلا 
یکبف نیسحلا  یف  دشنا  نا  دومرف  دیسر و  یکیب  ات  درک  مک  کی  کی  تسا و  وا  يارب  تشهب  دناوخب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هیثرم  رد  رعش 
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نحل و رییغت  نودب  رعش  ماما  روضح  بدا  تیاع  رب  نورهوبا  هک  دوشیم  مولعم  ثیدح  نیا  زا  ۀنجلا .  هلف  یکبف  هرکذ  نم  لاق  مث  ۀنجلا  هلف 
دینکیم هیثرم  شربق  دزن  البرک  رد  دـیناوخیم و  ناتدوخ  هکنانچ  تقر  اب  يرگ و  هحون  عضوب  دومرف  ترـضحنآ  دـناوخ و  توص  فالتخا 

 . تسا زیاج  بوخ و  دنناوخیم  ام  سلاجم  رد  هک  نزح  توص  اب  يرادازع  هک  دوشیم  هدافتسا  ثیدحنیا  زا  ناوخب 

مالسلا هیلع  نیسح  تیمولظم  رب  مغ  مه و  باوث 

مومهم ام  تیمولظم  رد  هک  سکنآ  دومرف  ع )   ) قداص ترـضح  هک  دنکیم  تیاور  بلغت  نابا  زا  یـسوط  خیـش  یلاما  دـیفم و  سلاجم  رد 
هاگنآ تسا  داهج  ادـخ  هار  رد  ناگناگیب  زا  اـم  رارـسا  ندیـشوپ  تسا و  یتداـبع  وا  هودـنا  تسا و  یحیبست  دـشکیم  هک  یـسفن  ره  دـشاب 
تفگ هک  دـنکیم  لقن  نیدرک  عمـسم  زا  ةرایزلا  لماک  زا  راحب  رد  دوش .  هتـشون  صلاخ  يالط  اـب  ثیدـح  نیا  هک  تسا  بجاو  دـیامرفیم 

روهشم يدرف  نم  اریز  هن  متفگ  يوریم  نیسح  ربق  ترایزب  ایآ  یتسه  قارع  لها  زا  وت  عمسم  يا  دومرف  نمب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
دالوا زا  هک  هرصب  یلاو  دزن  دنزاس و  هاگآ  نم  راک  زا  ار  هفیلخ  هک  مسرتیم  دندایز و  نایبصان  زا  ام  نانمـشد  هرـصب و  لها  زا  سانـشرس  و 
مدرک ضرع  ینکیم  دای  دندومن  ادهشلادیس  ترضح  مدجب  هکیئاهملظ  ایآ  دومرف  ترضح  دنیامن  تیذا  ارم  دننک و  تیاعس  تسا  نامیلس 

ياهکشا دنک  تمحر  ادخ  دومرف  ترضح  منامیم  زاب  ندروخ  اذغ  زا  دننیبیم و  نم  رد  ار  شرثا  نم  لها  هکیمسقب  منکیم  مه  هیرگ  یلب و 
ام نزح  هب  دننوزحم  ام و  يدونشوخ  هب  دندونـشوخ  هک  يوشیم  هدرمـش  ام  رب  عزج  لها  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  شاب  هاگآ  ارت  ياهمـشچ 

رتنابرهم وتب  ردام  زا  توملا  کلم  وت و  هرابرد  ار  توملا  کلم  دـننکیم  شرافـس  هک  ینیب  یم  ارم  ناردـپ  گرم  تقو  رد  هک  شاـب  هاـگآ 
زا عمسم  ای  تیبلا  لها  انصخ  ۀمحرلاب  ۀقلخ  یلع  انلضف  يذلا  هللادمحلا  دومرف  سپ  مدرک  هیرگ  مهنم  درک و  هیرگ  ترـضح  هاگنآ  دوشیم 
ام هکینامز  زا  دننکیم و  هیرگ  ام  رب  رتشیب  هکئالم  دننکیم و  هیرگ  ام  رب  محرت  تهجب  نامسآ  نیمز و  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  لتق  نامز 

لـصفم هک  تیاور  رخآ  ات  دزرمایب  ار  وا  هکنآ  رگم  دننکیمن  هیرگ  ام  رب  يدـحا  تسا و  هدـشن  کشخ  هکئالم  کشا  دـندیناسر  لتق  هب  ار 
 . تسا

میلالا باذعلا  کنم و  نعللا  مهیلع  فعاضف  مهللا  مهاجنپ :  سلجم 

همجرت

دنکیم قباسب  ار  قح  لیلعت ال  هک  تسا  عیرفت  يارب  ءاف  نک  نادنچ  ود  ناشیا  رب  ار  باذع  مالسلا و  هیلع  نیسح  نتشک  هطساوب  سپ  اهلاراب 
تسین ع )   ) نیسح نتشک  زا  رتمک  هک  دنتشاد  اروشاع  زور  رد  نیلتاق  هک  تسیرورس  حرف و  نآ  هطساوب  فعاضم  بلط  تلع  و 

مالسلا هیلع  نیسح  نالتاق  باذع  تدش 

یلع نب  نیـسح  لتاق  نا  هللا  لوسر  لاـق  دومرف :  ترـضحنآ  هک  دـناسریم  ع )   ) اـضر ترـضحب  دنـس  ددـعتم  قیرطب  اـضرلارابخا  نویع  رد 
رعق یف  عقی  یتح  رانلا  یف  سکنم  ران  نم  لسالـسب  هالجر  هادیدش و  دق  ایندلا و  لها  باذع  فصن  هیلع  ران  نم  توبات  یف  مالـسلاامهیلع 

تجـضن امک  هلتق  یلع  عیاش  نم  عیمج  عم  میلالا  باذعلا  قئاذ  دلاخ  اهیف  وه  هنتن و  ةدـش  نم  مهبر  یلا  رانلا  لها و  ذوعتی  حـیر  هل  منهج و 
باذع نم  مهل  لیولاف  منهج  میمح  نم  نوقسی  ۀعاس و  مهنع  رتفیال  میلالا  باذعلا  اوقوذی  یتح  دولحلا  مهیلع  لج  زع و  هللا  لدب  مهدولج 

دننادرگیم و وا  صوصخم  ار  ایند  لها  باذع  فصن  دـنراذگیم و  نیـشتآ  یتوبات  رد  ار  نیـسح  لتاق  دومرف  ص )   ) ادـخ لوسر  رانلا .  هللا 
دورف منهج  رعق  رد  هک  یهاگ  ات  دـنرادیم  زاب  خزود  شتآ  رد  راسنوگن  ار  وا  هتـسب  نیـشتآ  ياهریجنز  اب  ار  وا  ياـپ  ود  ره  تسد و  ود  ره 

لتق رد  هکیئاهنآ  اب  تسا  میلا  باذع  رد  منهج  يانگنت  رد  هشیمه  وا  دنوشیم و  هدنهانپ  راگدرورپ  ترضحب  وا  دب  يوب  زا  نایخزود  دیآ و 

اروشاع ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 263 

http://www.ghaemiyeh.com


ندب رب  يرگید  تشوگ  تسوپ و  دنوادخ  دوش  هتخادگ  هتخوس و  ناشیا  ندـب  تسوپ  هک  یهاگ  دنتـشاد و  تکرـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
ناشیا رب  ياو  دننک  ناشباریس  منهج  میمح  زا  دنکن و  شکورف  یتعاس  چیه  رد  ناشیا  باذع  دننک و  باذع  ساسحا  رتهب  ات  دنایوریم  اهنآ 

ییاج منهج  رد  دومرف  ص )   ) ادخ لوسر  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  راحب  لامعالا و  باوث  رد  راهق .  دـنوادخ  باذـع  زا 
یتایاور هلمج  زا  دشاب .  مالسلاامهیلع  ییحی  نیـسح و  لتاق  هک  یـسک  رگم  تسین  ناکم  نآ  قاقحتـسا  ار  رـشب  عون  زا  کیچیه  هک  تسا 

رکذ ارنآ  رصتخم  ام  هک  دنکیم  رکذ  یسلجم  موحرم  هک  تسا  یتیاور  دنکیم  رکذ  ار  مالسلا  مهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هلتق  باذع  هک 
یهانگ بکترم  هک  درک  ضرع  ترضحنآب  دوریم  راگدرورپ  تاجانمب  هک  دید  ار  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  یلیئارـسا  يدرم  میئامنیم . 

درک ضرع  تفر  یلاـعتقح  تاـجانمب  نوچ  هدرک  لوبق  ار  وا  تساوخرد  یـسوم  دـیامرف  وفع  ارم  هاـنگ  مرج و  اـت  هاوخب  ادـخ  زا  ما  هدـش 
هچنآ یـسوم  يا  هک  دـمآ  باطخ  یهاـگآ  نم  لد  رـس  زا  وت  میوگب  هکنآ  زا  لـبق  منادـیم  هکنآ  لاـح  منکیم و  لاوئـس  وت  زا  اراـگدرورپ 

دیامنیم ششخب  وفع و  بلط  وت  زا  هدرک و  یهانگ  یلیئارسا  وت  هدنب  کنیا  نم  راگدرورپ  يا  درک  ضرع  یـسوم  منکیم  اطع  وتب  یهاوخب 
هتفریذپ ام  دزن  ینک  ترفغم  بلط  سک  ره  يارب  زا  وت  متـشاذگ  وا  ناهانگ  زا  مدیناسر و  تباجاب  ارت  تلئـسم  یـسوم  يا  هک  دمآ  باطخ 

یهگآ وا  زا  ارت  روط  هوک  رد  هک  تسا  سکنآ  دـمآ  باطخ  تسیک  نیـسح  نیا  درک  ضرع  یلع  نب  نیـسح  ناگدنـشک  يارب  رگم  تسا 
رد ار  وا  هک  دـشابیم  ناهارمگ  هلمج  زا  یلو  تسا  وا  دـج  تما  زا  هک  سکنآ  دـمآ  باطخ  تسیک  وا  لـتاق  اراـگدرورپ  درک  ضرع  مداد 

ناگدنـشک يازج  ازـس و  یهلا  درک  ضرع  تسیرگب  تخـس  دینـش  ار  تاملک  نیا  یـسوم  نوچ  دیوگیم  هک  اجنآ  ات  دشکیم  البرک  نیمز 
زا دـنوش و  هدـنهانپ  منهجب  نآ  رادـید  زا  منهج  لها  هک  مروآ  دورف  نیـسح  نالتاق  رب  یباذـع  یـسوم  يا  دـمآ  باـطخ  تسیچ ؟  نیـسح 

یهلا درک  ضرع  یـسوم  درکیم  هفخ  ار  ناشیا  نیمز  دوبن  وا  تمارک  مرک و  رگا  ددرگن و  دنم  هرهب  زگره  ادـج و  تعافـش  نم و  تمحر 
يارب زا  نم  یـسوم  يا  هک  دـمآ  باطخ  دنـشاب  یـضار  تعامج  نیا  رادرکب  هکنانآ  زا  تعاـمج و  نیا  زا  وت  ترـضح  رد  میوجیم  تئارب 

دنایرگب ار  نتشیوخ  ای  دنایرگب و  ار  یسک  ای  دیرگب  نیسح  رب  هکنآ  شاب  هتـسناد  ما  هتـشاد  ررقم  گرزب  یتمحر  ناشیا  ناعباتم  نایعیش و 
مهنم و ۀئاربلاب  یتویح  مایا  اذه و  یفقوم  یف  مویلا و  اذه  یف  کیلا  برقتا  ینا  مهللا  ترایز  هیقب  منکیم  مارح  منهج  شتآ  رب  ار  وا  دـسج 
هب دوخ  یناگدـنز  مایا  دوخ و  تقو  نیرد  زورنیا و  رد  انامه  اهلاراب  مالـسلا .  مهیلع  هیلع و  کیبن  لآ  کیبنل و  تالاوملاب  مهیلع و  ۀـنعللا 

نیا میوجیم .  برقت  وت  يوسب  مالـسلا  مهیلع  وت  ربمغیپ  لآ  وت و  ربمغیپ  يارب  یتسودـب  ناـشیا و  رب  ندرک  تنعل  ناـشیا و  زا  نتـسج  يربت 
مامت بسحب  تئارب  وا  لآ  ربمغیپ و  تالاوم  راهظاب  تسا  زیچ  هس  هب  ترایز  نیا  ماوقا  هچ  تسترایز  نیا  هصالخ  ترایز  رخآ  هلمج  دـنچ 

هـس ره  تراـیز  زا  هرقف  نیرد  هورگ  نیا  رب  نعل  الیـصفت .  ـالامجا و  وا  لآ  ربـمغیپ و  نانمـشد  تافـص  لاـعفا و  تاوذ و  زا  دوجو  بتارم 
 . تسا روکذم  بلطم 

مالسلا هیلع  نیسح  نالتاق  رب  نعل  باوث 

هلبقب دوب و  مالـسلا  هیلع  یفـص  مدآ  تخانـشب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ردـق  یگرزب  تلالج و  هکیـسک  لوا  دـیآیم  تسدـب  رابخا  زا  هچنآ 
هکیسک لوا  تفگ  هک  دناسریم  رابخالا  بعکب  دنس  ةرایزلا  لماک  رد  دندرک  نعل  رارکت  هب  نیلسرم  ایبنا  وا  زا  دعب  دومرف و  نعل  ترضحنآ 

هک تفرگ  دهع  ناشیا  زا  دومرف و  رما  ترـضحنآ  لتاق  نعلب  ار  دوخ  نادـنزرف  وا  دوب  لیلخ  میهاربا  درک  نعل  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لتاق 
نوچ داد و  نامرف  نیـسح  لـتاق  نعلب  ار  لیئارـسا  ینب  دواد  هاـگنآ  درک  نینچ  نارمع  نب  یـسوم  وا  زا  سپ  دـننکن و  یهاـتوک  رما  نیا  رد 

هک تسا  یسک  دننام  وا  هک  دینک  نعل  ار  نیسح  لتاق  لیئارسا  ینب  تعامج  يا  دومرف  دیـسر  مالـسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  یـسیعب  تبون 
يربمغیپ چـیه  منیب  یم  ار  وا  هعقب  هکنیا  لثم  دوش و  دیهـش  ناربمغیپ  باکر  رد  دزیرگیمن و  گـنج  نادـیم  زا  دـنکیم و  گـنج  داـهج  رد 

نوفدم وت  رد  ناشخرد  هام  هک  اریز  یتسه  يریخلاریثک  هعقب  وت  دـیوگ  دـنک و  اجنآ  فاکتعا  دوش و  وا  ترایزب  رـضاح  هکنآ  رگم  تسین 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  تمدـخ  رد  تفگ  هک  دـناسریم  یقر  دواد  هب  ار  دنـس  دـنکیم و  تیاور  ةرایزلا  لماک  زا  ملاوع  باـتک  رد  تسا . 
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تنعل ار  نیسح  هدنشک  دنوادخ  دواد  يا  دومرف  هاگنآ  دش  يراج  شناگدید  زا  کشا  دیشون  ار  بآ  نوچ  دومن و  بلط  بآ  مدوب  رضاح 
دـص وا  يارب  یلاعتقح  هکنیا  رگم  دنک  نعل  ار  ترـضح  نآ  لتاق  دتفا و  نیـسح  یگنـشت  دای  دشونب و  بآ  هک  تسین  يا  هدـنب  چـیه  دـنک 

رد ار  وا  دنوادخ  تسا و  هدرک  دازآ  ادخ  هار  رد  هدنب  رازه  دص  هکنیا  لثم  دنکیم و  دایز  وا  يارب  هجرد  رازه  دص  دسیونیم و  هنـسح  رازه 
 . دنادرگ لد  هدیمرآ  رطاخداش و  تمایق 

بآ ندیشون  زا  دعب  نیسح  نالتاق  رب  نعل  باوث 

دوب ترضحنآ  تمدخ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  باحـصا  زا  یکی  یبش  هک  دنکیم  لقن  دوخ  هداهـشلارارسا  باتک  رد  يدنبرد  موحرم 
نبای درک  ضرع  درمنآ  دش  حبـص  نوچ  رجف  عولط  ات  دش  تدابع  لوغـشم  ترـضحنآ  دیباوخ و  درمنآ  ماش  فرـص  هضیرف و  ءادا  زا  سپ 

تدابع و هکیتروص  رد  درک  ضرع  درمنآ  ارچ  دومرف  ترـضح  مرادن  يدیما  رگید  مدـش و  سویءام  مدوخ  تاجن  زا  هک  ادـخب  هلا  لوسر 
دیما ام  يارب  هنوگچ  سپ  هدرک  قلخ  امـش  يارب  ار  ترخآ  ایند و  دنوادخ  دیراد و  امـش  هکیماقم  نآ  اب  دشاب  نینچ  امـش  يراد  هدنز  بش 

زا بش  همین  رد  هک  دوب  نیا  نآ  تسا و  ربارب  نم  تدابع  اب  نآ  تلیـضف  هک  يدرک  یلمع  هتـشذگ  بش  وت  دومرف  ترـضح  دـشاب  یتاـجن 
نالتاق رب  نعل  يداتسرف و  وا  رب  مالس  سپ  يدروآ  دایب  ار  نیسح  ترـضح  شطع  يدیـشون و  بآ  يدش و  رادیب  باوخ  زا  شطع  تدش 

رگا هک  تسا  ینعم  نیاب  رظان  ترضح  شیامرف  نیا  تشاد  نم  لمع  رب  تلیـضف  هک  دوب  وت  لمع  نیا  يدیباوخ  دعب  يدومن و  ترـضحنآ 
ترضحنآ نالتاق  يدومن و  ترضحنآ  رب  مالس  بش  همین  هکنیا  زا  دوب  رتمک  ندادیم  وتب  باوث  هچنآ  يدرکیم  تدابع  نم  لثم  ار  بش  وت 

نم تفگ  هک  دندرک  لقن  نم  يارب  یقثوم  صخش  زا  هک  دنکیم  لقن  هداهـشلارارسا  باتک  نامه  رد  يدنبرد  اقآالم  زین  و  يدرک .  نعل  ار 
رایسب مدش و  رادیب  باوخ  زا  یبش  همین  تفگ  يدیـسر  ماقمنیاب  لمع  هچب  مدیـسرپ  وزا  مدید  باوخ  رد  یبوخ  تلاحب  ار  هاشیلعحتف  یبش 

نم يارب  بآ  دـندش و  رادـیب  باوخ  زا  ار  اـهنآ  اـت  مدومن  بلط  بآ  دوـخ  نازینک  ناـمالغ و  زا  دوـب  هدرک  هبلغ  نم  رب  یگنـشت  شطع و 
یتلاح هچ  تداهش  عقوم  رد  ترضحنآ  هک  مدش  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  شطع  رکذتم  تقونآ  رد  دیـشک  لوط  یتدم  دندروآ 
يارب شغ  تلاح  هکیروطب  مدرکیم  هلان  هجـض و  مدروخن و  دندروآ  نم  يارب  بآ  هک  نازینک  هکیروطب  مدش  نالان  نایرگ و  سپ  تشاد 

 . مداتفا ترضحنآ  شطع  دایب  هک  تسنم  هلان  هیرگ و  نآ  رثا  هبترم  ماقم و  نیا  لاح  دش  ضراع  نم 

کلذ یلع  هل  عبات  رخآ  دحم و  لآ  دمحم و  قح  ملاظ  لوا  نعلا  مهللا  مکی :  هاجنپ و  سلجم 

همجرت

هدرک تعباتم  ملظ  رب  ار  وا  هک  یسک  رخآ  نک و  تنعل  هدرک  ملظ  دمحم  لآ  دمحم و  قح  رد  هک  اریسک  لوا  اهلاراب 

حرش

نیـسحلا و تدـهاج  یتلا  ۀـباصعلا  نعلا  مهللا  دوش  عوجر  اجناب  میداد  حرـش  سلجم 38  رد  تما  نیرد  ار  متـس  ملظ و  يراذـگ  هیاـپ  اـم 
تعیاشم وا  لتق  رب  درک و  گنج  نیـسح  اب  هک  ار  يا  هفیاط  نآ  نک  تنعل  ایادـخ  اعیمج  مهنعلا  مهللا  هلتق  یلع  تعبات  تعیاب و  تعیاـش و 

رد ماع  فرع  رد  یلو  دنـشاب  لهچ  ات  هد  زا  هک  تعامج  ینعمب  هباصع  نک .  تنعل  ار  اهنآ  همه  اهلاراب  دندرک  تعباتم  تعیب و  دـندومن و 
هللادبع و ابا  ای  کیلع  مالـسلا  دوشیم  مولعم  ترایز  زا  لبق  تالمج  زا  یناعم  ریاس  دوشیم  لامعتـسا  دنـشاب  هک  ردق  ره  هفیاط  موق و  قلطم 

دالوا یلع  نیـسحلا و  نب  یلع  یلع  نیـسحلا و  یلع  مالـسلا  کـترایزل  ینم  دـهعلا  رخآ  هللا  هلعج  ـال  کـئانفب و  تلح  یتلا  حاورـالا  یلع 
هداد نآ  حرش  دیاب  هخک  هدنام  یقاب  بلطم  هس  دش  مولعم  نآ  ینعم  لبق  تارابع  زا  تالمج  نیا  مامت  نیسحلا .  باحصا  یلع  نیـسحلا و 
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 . مالسلا هیلع  نیسحلا  باحصا   - 3 ع )   ) نیسح دالوا  نیسحلا 2 -  نب  یلع  دوش 1 - 

دوب یسک  هچ  نیسحلا  نب  یلع 

بانجنآ ردام  مان  هرکذت  رد  يزوج  نب  طبـس  تیاورب  تسا و  یفقث  دوعـسم  نب  ةورع  ةرموبا  رتخد  یلیل  روهـشم  تیاورب  ترـضحنآ  ردام 
باـنجنآ قح  رد  هیواـعم  تهجنیا  زا  تسا و  برح  نایفـسوبا  رتـخد  هنومیم  یلیل  رداـم  تسا و  روهـشم  حـصا و  لوا  لوق  یلو  هدوب  هنمآ 

زا هیواعم  هک  داتفا  قافتا  ناـنچ  يزور  هک  هتفگ  نیبلاـطلا  لـتاقم  رد  هک  تسا  نینچ  نآ  حرـش  تسا و  تفـالخب  قحا  وا  هک  داد  تداـهش 
هک تسا  نیـسحلا  نب  یلع  هکلب  هن  تفگ  هیواعم  يا  وت  دـنتفگ  تسیک  تفـالخ  رماـب  سک  همه  زا  رت  یلوا  هک  درک  لا  ؤس  دوخ  ياـسلج 

موحرم تسا .  فیقث  ینب  تحابص  نسح و  هیما و  ینب  تحامس  مشاه و  ینب  تعاجش  ياراد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يو  دج 
مدرم نیرت  هیبش  تروصب  تشادـن و  یلیدـع  لامک  لضف و  لامج و  نسح و  رد  ربکا  یلع  هک  دـیوگیم  نویعلاءـالج  رد  یـسلجم  همـالع 

شلامکاب لامجب  دندمآیم و  لاثملا  میدع  هداز  ماما  نآ  دزنب  دندشیم  ترضح  نآ  ياقل  قاتشم  هنیدم  لها  هاگ  ره  دوب و  لوسر  ترـضحب 
هیلع نیـسح  ماما  ترـضح  دش  نادیم  هجوتم  رابت  یلاع  هدازماما  نوچ  هک  دومرف  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح  دـندرکیم  رظن 

ار تلاسر  ترـضح  دنزرف  هک  شاب  هاوگ  وت  ادنوادخ  تفگ  دینادرگ و  نامـسآ  فرطب  ور  تخیر و  ورف  كرابم  ناگدید  زا  بآ  مالـسلا 
رظن وا  لاـمج  يوسب  میدـشیم  وت  ربـمغیپ  ياـقل  قاتـشم  هاـگ  ره  دوـب و  ترـضحنآب  تریـس  تروـص و  راـتفگ و  رد  مدرم  نیرت  هیبـش  هک 

نادرگم یـضار  ناشیا  زا  ار  نایلاو  نادرگ و  هدنکارپ  ارناشیا  نک و  عنم  ناشیا  زا  ار  نیمز  ياهتکرب  ادـنوادخ  مداتـسرف  ناشیا  رب  میدرکیم 
يا دومرف  دز و  دعـس  رمع  رب  گناب  ترـضح  هاگنآ  دندیـشک  ام  يور  رب  ریـشمش  یلو  دـننک  ام  يراـی  هک  دـندرک  بلط  ار  اـم  ناـشیا  هک 

وت رب  ار  یـسک  نم  زا  دعب  دنوادخ  دنادرگن و  كرابم  وت  رب  ار  وت  راکچیه  دنک و  عطق  ارت  محر  ادـخ  یهاوخیم  هچ  ام  زا  ءایقـشا  نیرتدـب 
يدرکن تیاعر  نم  قح  رد  ار  تلاسر  ترـضح  تبارق  يدرک و  عطق  ارم  محر  هچنانچ  دشکب  ارت  باوختخر  نایم  رد  هک  دـنادرگ  طلـسم 

نارمع لآ  میهاربا و  لآ  احون و  مدآ و  یفطـصا  هللا  نا  هک  دومرف  توالت  هدش  لزان  تیبلها  نءاش  رد  هک  ار  هیآ  نیا  دـنلب  يادـص  اب  سپ 
يور زا  یهاـگ  دراد  یماـسقا  دـالواب  ردـپ  ندومن  رظن  هک  تسموـلعم  هنم  سیآ  رظن  هیلا ،  رظن  مث  ضعب  نم  اهـضعب  ۀـیرذ  نیملاـعلا  یلع 

مالـسلا هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  ندومن  رظن  تسا  يدیماان  سءای و  يور  زا  یهاگ  هودـنا و  ترـسح و  يور  زا  یهاگ  رورـس  تبحم و 
ترـضح اـیوگ  خـلا ،  موقلا  ـالوه  یلع  دهـشا  مهللا  دومرف  هکنیا  دوب و  لـیبق  نیزا  دـش  نادـیم  هناور  هک  یتـقو  رد  ربـکا  یلع  شدـنزرفب 

هرقف نیزا  هکلب  دومرف  تباـث  ار  هیونعم  هیروص و  تـالامک  دـیمح و  تافـص  عیمج  شناوـج  يارب  زا  هرقف  نیاـب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس 
نآ رب  هوـالع  هتـشادن و  ریظن  تغـالب  تحاـصف و  رد  لاـمج و  نسح و  رد  هدـیمح و  قـالخا  رد  ربکا  یلع  زورنآ  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا 

دندوبن رضاح  هبیط  هسمخ  زا  رفن  راهچ  اروشاع  زور  رد  نوچ  ههجو  یلا  انرظن  کیبن  یلا  انقتشا  ذا  انک  هلوقب و  ار  هیبشت  نیا  دومرف  دیکءات 
نا هکرابم  هیآ  ترضحنآ  ندناوخ  زا  دارم  دیاش  و  دشاب .  ربکا  یلع  هک  دوب  رضاح  ربمغیپ  هب  تاقولخم  هبـشا  دنیامن  يرای  ار  مولظمنآ  هک 
نیا توالت  زا  ناشدوصقم  ترضح  ایوگ  تسا  راهطا  همئا  ءایبنا و  تمصع  هلدا  زا  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  دشاب  نیا  احون  مدآ و  یفطـصا  هللا 

 . دشابیم ءایصوا  ءایبنا و  اب  ناشمه  هجردمه و  هداز  اقآ  نیا  هک  هدوب  نیا  هیآ 

مشاه ینب  دیهش  نیلوا 

دیسر نایمـشاه  هب  تداهـش  تبون  دنامن  سک  رگید  ناوعا  راصنا و  زا  نوچ  دیوگ  راخز  ماقمق  رد  ازریم  داهرف  جاح  بیدا  لضاف  موحرم 
نیـسپزاب عادو  رگیدـکی  اـب  هتـشگ  یناـشفناج  ممـصم  مالـسلا  مهیلع  ادهـشلادیس  نسح و  ماـما  نـینم و  ؤـملاریما  رفعج و  لـیقع و  دـالوا 

ریثا نبا  فوهلم و  رد  سواط  نبدیس  داشرا و  رد  دیفم  نکل  دنا و  هتشون  ار  ملسم  نب  هلادبع  تسخن  نیثدحم  زا  یضعب  دنچ  ره  دندومنیم 
بوسنم ترایز  دنا و  هتـشاگن  یمـشاه  دیهـش  نیلوا  ار  ص )   ) نیـسحلا نب  یلع  ترـضح  نیقیرف  نیخروم  نیثدـحم و  رگید  لماک و  رد 
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هیلع و هللا  یلـص  لیلخلا  میهاربا  ۀلالـس  نم  لیلـس  ریخ  لسن  نم  لیتق  لوا  ای  کیلع  مالـسلا  هدومرف  هک  تسلاقم  نیا  دی  ؤم  هسدقم  هیحانب 
هکنانچ ع . )   ) یلع هنبا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  عم  بلاطیبا  دلو  نم  لیتق  لوا  نا  دیوگ :  نیبلاطلا  لتاقم  رد  یناهفصا  جرفلاوبا  کیبا و  یلع 

رد نارگید  یـسءات  تمهت و  عفر  يارب  تاوزغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تسا  هدومرف  هغـالبلا  جـهن  رد  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 
هکرعم زا  ار  شیوخ  ناکیدزن  هک  تسرگید  كولم  شور  فالخ  رب  نیا  داتسرفیم و  گنجب  رتشیب  دوب  صخا  ار  سک  ره  ره  نتخاب  ناج 
نارگید رب  تداهش  ات  داد  ادخ  هار  رد  دوب  يو  رب  مدرم  زعا  هک  ار  دوخ  رتگرزب  دنزرف  مالسلا  هیلع  ماما  زین  البرک  رد  دنتشادیم  رود  گنج 

يارب ار  دوخ  ياه  هناخ  رد  هک  هدوب  مسر  برع  رد  هک  دیوگیم  یناردنزام  يدـهم  خیـش  جاح  نیطبـسلا  یلاعم  باتک  رد  دـشابن .  راوگان 
ات دـندرکیم  نشور  شتآ  دوخ  هناخ  ياـهماب  رد  دـنوش  هاـگآ  هناـخ  فیـضم  نیاـب  اـهنامهم  هکنآ  يارب  دنتـشاد و  هناـخ  فیـضم  ناـمهم 

نـسحا وحنب  ربکا  یلع  تافـص  رد  یتسودنامهم  نیا  دنیایب .  هناخنآب  ماعط  ندروخ  يارب  دنوش و  هاگآ  رهـش  نیاب  هدیـسر  هزات  ياهنامهم 
دندیدن ربکا  یلع  لثم  ادهـشلادیس  ترـضح  زا  دـعب  نیلئاسب  ءاطعا  یتسودـنامهم و  مرک و  دوج و  رد  ار  یـسک  هک  دـننکیم  لقن  هک  هدوب 

دود درکیم و  خـبط  اهنامهم  تهجب  هناخ  رد  هدرک و  يرادـیرخ  نارگ  تمیقب  ار  ذـیذل  ياهتـشوگ  اـهیکاروخ و  نیرتهب  هشیمه  هکیروطب 
ترایز رد  راحب  رازم  رد  دـنیایب .  اجنآب  اهنامهم  هک  دوب  اهدود  نیرتدـنلب  دـشیم  دـنلب  اهنامهم  ییاـمنهار  يارب  وا  ماـب  تشپ  رب  هک  یـشتآ 

نا یلا  هتاکرب  هللا و  ۀمحر  هللا و  لوسر  نبای  کیلع  مالسلا  دیامرفیم  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربکا  یلع  ترـضح 
هب یقترملا  کمد  یما  تنا و  یباب  مرج و  ریغ  نم  لوتقم  حوبذم و  نم  یما  تنا و  یباب  کلذب  کحور و  یلع  کیلع و  مالسلا  ع )   ) لاق

نانع یلا  هفکب  کمد  عفری  هبلق  کیلع  اـقرتحم  کـیلع  یکبی  کـبتحی و  کـیبا  يدـی  نیب  مدـقم  نم  یما  تنا و  یباـب و  هللا و  بیبح  یلا 
نوچ هک  تسا  لماش  ماقم  نیدـب  ترایز  هرقف  نیا  تیاور  ياضتقم  هب  و  ةرفز .  کیبا  نم  کیلع  نکـست  ـال  ةرطق و  هنم  عجرت  ـال  ءامـسلا 

زا دیـشاپیم و  نامـسآ  بناجب  تفرگیم و  رب  شزیزع  ياهمخز  نوخ  زا  ترـضح  تشگزاب  لاتق  هکرعم  زا  حورجم  ندـب  اب  ع )   ) ربکا یلع 
 . دشیمن نکاس  نابرهم  ردپ  هرفز  لاحنآ  رد  تشگب و  زاب  نوخ  نآ 

ربکا یلع  فیرش  نس 

طسوا و یلع  ربکا ،  یلع  دوب  رسپ  هس  روهشم  رب  انب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  هک  دیوگ  نازحالا  جیهم  رد  يدزی  نسح  ازریم  موحرم 
دوب راوخریـش  لفط و  رغـصا  یلع  تشادن و  ار  نتفر  نادـیمب  بات  دوب و  لیلع  رامیب و  تسا  نیدجاسلادیـس  هک  ربکا  یلع  اما  رغـصا  یلع 

ای تـسا  رتـگرزب  لوـتقم  یلع  اـیآ  هـک  تسفـالخ  ار  اـملع  دـش و  نادـیمب  نـتفر  ممـصم  تـسا  ربـکا  یلعب  روهـشم  هـک  طـسوا  یلع  سپ 
زا يرایـسب  دراد و  نآ  رد  يرارـصا  دوب  رتگرزب  لوتقم  یلع  هک  دـیوگیم  تسا  هعیـش  ياملع  ریهاشم  زا  هک  سیردا  نبا  نیدـجاسلادیس . 

هدوب رتکچوک  دش  هتشک  هکنآ  دشابیم و  رتگرزب  نیدجاسلادیس  هک  تسنآرب  املع  روهشم  نکل  دیامنیم  داهـشتسا  ریغ  خیرات و  لها  مالک 
تسیب و هک  هدرک  لقن  بوشآ  رهش  نبا  دوب و  هتفر  شفیرش  رمع  زا  لاس  هدجیه  هدش  روهشم  هک  يوسوملا  بلاطیبا  نب  دمحم  تیاورب  و 

رهاظ دـیوگ  نیرئازلا  ۀـیده  رد  یمق  ثدـحم  دـشاب و  رتگرزب  هک  تسمزال  تیاور  نیارباـنب  سپ  دوب  هتـشذگ  شفیرـش  رمع  زا  لاـسجنپ 
رد نیدجاسلادیس  ترـضح  زا  ربکا  یلع  هب  روهـشم  نیـسحلا  نب  یلع  دنا  هدومن  رکذ  خیراوت  ریـس و  بابرا  زا  یعمج  هچنانچ  هک  تسنیا 

نـسحلا نب  دـمحم  خیـش  دـیفم و  خیـش  نکل  دـنا و  هدومن  نآ  راـیتخا  زین  لوا  دیهـش  یمعفک و  سیردا و  نبا  و  تسا .  هدوب  رتگرزب  نس 
لقن سیردا  نیزا  تسا و  هدوب  رتگرزب  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح  هک  دـنا  هتفگ  رگید  یخرب  مق و  خـیرات  بحاـص  یمقلا 
رگید یضعب  سیردا و  نبا  هدومن و  تیاور  مالـسلا  هیلع  شراوگرزب  دج  زا  هداتفا  قافتا  نامثع  ترامع  دهع  رد  بانجنآ  دلوت  هک  هردک 

لاس و هس  لاحنآ  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترضح  دوب و  هلاس  هس  تسیب و  اروشاع  زور  رد  داجـس  ترـضح  فیرـش  رمع  هک  دنا  هدومرف 
 . دوب هتشذگ  شرمع  زا  هام  دنچ 
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نیسح دالوا 

لقن داشرا  باتک  زا  یـسلجم  لـضاف  تسا  هتـشاد  دـالوا  دـنچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  تسا  فـالتخا  نیثدـحم  نیخروم و  نیب  رد 
دمحموبا وا  تینک  ربکالا و  نیـسحلا  نب  یلع  نیتسخن  هک  دندوب  نارـسپ  نت  راهچ  دوب  دنزرف  شـش  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دـیامرفیم 

مالـسلا هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  هک  دوشیم  هدافتـسا  نانچ  دـیفم  خیـش  مالک  زا  تسا و  ونابرهـش  درجدزی  رتخد  نانزهاش  شرداـم  تسا و 
نب ةرموبا  رتخد  یلیل  شردام  تشگ و  ربکا  یلع  هب  روهـشم  دـش و  دیهـش  فط  رد  هک  طـسوا  یلع  مود  تسا .  هدوب  ربکا  یلع  زا  رتگرزب 

یقاب یبقع  وا  زا  تفای و  تافو  ردـپ  تاـیح  رد  تسا و  هیعاـضق  هلیبق  زا  ینز  وا  رداـم  نیـسحلا و  نب  رفعج  میـس  تسا .  دوعـسم  نب  ةورع 
رکذ رغـصا  یلع  مانب  لتاقم  بابرا  ار  وا  هک  دش  دیهـش  يریت  مخزب  ردپ  رانک  رد  فط  موی  رد  زین  وا  نیـسحلا و  نب  هللادبع  مراهچ  دنامن . 
بابر ناشیا  ردام  دنردام و  کی  زا  نیـسحلا  نب  هللادبع  اب  هنیکـس  اما  دوب  همطاف  يرگید  هنیکـس و  یکی  ترـضحنآ  نارتخد  اما  دنا  هدرک 

بعصم تسخن  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  زا  دعب  داهن و  مان  هنیکـس  ار  وا  بابر  شردام  هنمآ و  هنیکـس  مان  هدوب  يدع  نب  سیقلاءرما  رتخد 
دروآ و يرتخد  بعـصم  زا  دومن و  لوبق  ار  ترـضحنآب  جاودزا  جـیوزتب  هنیکـس  یلقن  رب  انب  دروآرد و  دوخ  حاکنب  ار  وا  ماوع  نب  ریبز  نب 
ار وا  درک و  هبلغ  بعـصم  رب  ناورم  کلملادبع  نوچ  داد و  رارق  مهرد  رازه  دصـشش  بعـصم  ار  هنیکـس  قادص  داهن و  همطاف  ار  شمـسا 

مناخ نآ  اب  میکح  نب  هلادـبع  نب  نامثع  نب  هلادـبع  بعـصم  زا  دـعب  هلمجلاب  درکن  لوبق  وا  یلو  دـنک  جاودزا  هنیکـس  اب  تساوخ  تشکب 
ضحم و نب  هلادـبع  وا  زا  تسب و  دـقع  ینثم  نسح  دوخ  هدازرداربب  ار  همطاف  دوخ  رتخد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  همطاف  اما  و  دومن .  جاودزا 
اب تساوخ  دوب  كاحـض  نب  نمحرلادبع  هلادبع  هک  هنیدم  مکاح  دندش و  دـلوتم  موثلک  ما  تنیز و  مانب  رتخد  ود  ثلثم و  نسح  میهاربا و 

تیاکش همطاف  تفرگ  تخس  ترضحنآ  رب  ار  راک  دش و  همطاف  تمحز  ثعاب  نمحرلادبع  هلادبع  درکن  لوبق  همطاف  یلو  دنک  جاودزا  وا 
هچ هب  هک  درک  لوزعم  ار  هنیدم  مکاح  هدش و  كانبضغ  کلملادبع  نب  دیزی  داتـسرف  ماشب  درک و  بوتکم  کلملادبع  نب  دیزی  هب  ار  دوخ 

لامک و ییابیز و  لاـمجب و  هلمجلاـب  تفر .  اـیند  زا  تلذ  رقف و  تلاـح  هب  اـت  تفرگ  ار  وا  لاوما  يوشیم و  ربمغیپ  نارتخد  ضرعتم  تهج 
هک هبنشجنپ  زور  رد  تفر  ایند  زا  هنیکس  شرهاوخ  مه  لاسنامه  رد  دومن و  تافو  هنیدم  رد  يرجه  لاس 117  رد  تشادن و  يریظن  يوقت 

رـسپ و شـش  هدرک  رکذ  نت  هد  ات  ار  ترـضحنآ  نادالوا  همغلا  فشک  رد  یلبرا  یـسیع  نب  یلع  دوب .  هتـشذگ  لوالا  عیبر  هام  زا  زور  جنپ 
 . دنکیم رکذ  ار  مادک  ره  مان  رتخد و  راهچ 

نیسحلا باحصا 

نب یلع  نب  دـمحم  زا  هدوب و  هراوس  نت  ود  یـس و  هدایپ و  نت  لـهچ  هدرک  رکذ  یـسلجم  لـضاف  هچنآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  باحـصا  اـما 
يرولا مالعا  باتک  رد  دوب و  هدایپ  نت  دص  راوس و  نت  جنپ  لهچ و  مالسلا  هیلع  نیسح  رکشل  هک  دنا  هدرک  ثیدح  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 

داتفه ار  ترضحنآ  رکشل  همئالا  صاوخ  هرکذت  رد  يزوج  نبا  هتشون ،  هدایپ  نت  لهچ  هراوس و  نت  هس  یس و  ار  ع )   ) نیـسح ماما  رکـشل 
مالسلا هیلع  نیسح  هاپس  هک  تسا  روطسم  سابع  ینب  بلاثم  لوسرلا و  لآ  بقانم  یف  سارف  یبا  هیفاش  حرش  رد  هتشون و  هدایپ  دص  راوس و 

دندش و دیهش  ات  دندرک  داهج  مالسلا  هیلع  نیسح  باکر  رد  نت  دص  راوس و  رازه  دیوگیم  بهذلا  جورم  رد  يدوعـسم  دندوب و  نت  رازه 
صـصق و نیخروم  رابخا و  ثیداحا و  ءاملع  هلمجلاب  تسا .  هدرک  رکذ  هداـیپ  نت  لـهچ  راوس و  نت  ود  یـس و  ملاوع ،  مهدـفه  دـلج  رد 

صحفت نم  هک  ار  هچنآ  دیوگیم  خیراوتلا  خسان  بحاص  یلو  دنا  هتفگ  نخس  فالتخاب  دایز  نبا  رکشل  هدع  نیسح و  هاپس  رامش  رد  راثآ 
زا دایز  نبا  رکشل  دندوبن و  رتشیب  نت  جنپ  لهچ و  دصکی و  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  رکـشل  دادعت  دمآ  حیحـص  مرظنب  مدرک 

 . دنا هتفگ  مه  رازهکی  هاجنپ و  ات  یلو  دندوبن  رتمک  رازه  تسیب 

اروشاع ترایز  همجرت 
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وت رب  مالس  ایصوا ،  دیس  رسپ  يا  نانم ،  ؤمریما  رسپ  يا  وت  رب  مالس  ادخ ،  لوسر  رسپ  يا  وت  رب  مالس  هللادبع ،  ابا  يا  وت  رب  مالـس  ادخ  مانب 
شناسک همه  نوخ  هک  هتشک  يا  و  دنکیم ،  یهاوخنوخ  وت  نالتاق  زا  ادخ  هک  وت  رب  مالـس  ناهج ،  نانز  رورـس  رـسپ  يا  همطاف ،  رـسپ  يا 

 ، تسه زور  بش و  هک  هاگنآ  ات  و  متـسه ،  هک  هاگ  ره  ات  هشیمه ،  ات  دنا ،  هدیمرآ  تناتـسآ  رد  هکیحاورا  نآ  وت و  رب  مالـس  دش ،  هتخیر 
 ، تسا میظع  ناناملـسم  همه  رب  اـم و  رب  وت  تبیـصم  و  تسا ،  میظع  وت  گوس  هللادـبع ،  اـبا  اـی  داـب ،  نایامـش  رب  نم  زا  دـنوادخ ،  مـالس 
قح رد  ار  دادیب  متـس و  هیاپ  هک  داب ،  یتما  رب  دـنوادخ ،  تنعل  سپ  تسا ،  میظع  گرتس و  ناینامـسآ  همه  رب  اهنامـسآ و  رد  وت  تبیـصم 
زا دنوادخ  هک  ار  یهاگیاج  بتارم و  نآ  دنتفرگ ،  ار  ناتهاگیاج  ناتماقم و  هک  داب ،  یتما  رب  دـنوادخ ،  تنعل  و  دـنداهن ،  انب  تیبلها  امش 

یتما رب  دنوادخ ،  تنعل  و  دنتخیر ،  ار  امش  نوخ  هک  داب ،  یتما  رب  دنوادخ ،  تنعل  دندرک ،  بصغ  ار  ناتهاگیاج  و  دوب ،  هتخاس  امش  نآ 
ناگمه و ناوریپ ،  زا  میوجیم ،  يرازیب  نانآ  زا  نایامـش ،  دـنوادخ و  هاگـشیپ  رد  دـندروآ ،  مهآرف  ار  نایامـش  اب  گـنج  هنیمز  هک  داـب ، 
ره اب  مدربن ،  رد  تسامـش ،  اب  شزاس  رد  هک  سکنآ  ره  اب  مشزاس ،  رد  تمایق ،  حبـص  ات  هللادـبع ،  ابا  ای  میوجیم ،  يرازیب  نانآ  ناتـسود 
 ، دنوادخ تنعل  داب ،  هیما  ینب  همه  رب  دنوادخ ،  تنعل  و  داب ،  ناورم  لآ  و  دایز ،  لآ  رب  دنوادخ ،  تنعل  تسامش ،  اب  دربن  رد  هک  سکنآ 
اب دربن  يارب  هک  داب ،  یتما  رب  دنوادخ  تنعل  و  داب ،  رمـش  رب  دنوادخ ،  تنعل  داب ،  دعـس  نب  رمع  رب  دـنوادخ ،  تنعل  داب ،  هناجرم  رـسپ  رب 

لمحت نم ،  يارب  تسا ،  میظع  رایـسب  هچ  داب ،  امـش  يادف  مردام  ردپ و  دنتـسب ،  باقن  و  دـندرک ،  راهم  و  دـنداهن ،  نیز  ار  اهبـسا  امش ، 
هک مهاوخیم  تشاد ،  یمارگ  دنلب و  امش  اب  ارم  و  درمش ،  یمارگ  دنلب و  ار  امـش  ماقم  هک  دنوادخ ،  زا  سپ ،  تفر ،  امـش  رب  هک  یتبیـصم 
ارم ارس ،  نآ  ارـس و  نیا  رد  اهلاراب ،  دانک ،  میزور  ناشیا ،  رب  دنوادخ  دورد  دمحم ،  نادناخ  زوریپ  ماما  باکر  رد  ار ،  امـش  یهاوخنوخ 

لوسر و  ادخ ،  هاگرد  هب  امـش ،  يرادتـسود  اب  نم  هللادـبع ،  ابا  ای  نادرگب ،  دـنموربآ  تدوخ  دزن  داب ،  وا  رب  وت  دورد  هک  نیـسح  هلیـسوب 
ملظ و هیاپ  هک  سکنآ  ره  زا  نتـسج ،  يرود  يرازیب و  ای  و  میوجیم ،  یکیدزن  ناتهاگراب  هب  نسح و  و  همطاف ،  و  نانم ،  ؤمریما  و  ادـخ ، 

هاگرد هب  و  تشاد ،  اور  ناتناوریپ  رب  امـش و  رب  ار ،  دادـیب  متـس و  و  داهن ،  انب  نآ  رب  ار  ملظ  ناـمتخاس  و  درک ،  يزیر  یپ  ار  امـش  رب  متس 
يرازیب و  ناتناتسود ،  يرادتسود  و  امش ،  يرادتـسود  اب  نایامـش ،  دنوادخ و  هاگرد  هب  و  میوجیم ،  يرازیب  نانآ  زا  نایامـش ،  دنوادخ و 

رد هک  سکنآ  ره  اب  مشزاس ،  رد  میوجیم ،  یکیدزن  ناشناوریپ ،  ناهارمه و  زا  يرازیب  و  امـش ،  اب  دربن  ناگدـنراد  اپرب  و  ناتنانمـشد ،  زا 
نمشد و  تسامش ،  رادتسود  هک  ار  سکنآ  ره  مرادیم ،  تسود  تسامش ،  اب  دربن  رد  هک  سکنآ  ره  اب  مدربن ،  رد  و  تسامش ،  اب  شزاس 
یمارگ امش ،  ناتسود  تخانش  هب  و  امش ،  تخانش  هب  ارم  هک  دنوادخ ، ،  هاگرد  هب  هاگنآ  و  تسامش ،  نمشد  هک  ار  سکنآ  ره  مرادیم ، 

 ، ارـس نآ  ارـس و  نیرد  ارم  هک :  مهاوـخیم  دـینادرگ ،  میزور  ار ،  ناتنانمـشد  زا  يرازیب  هک  وا ،  هاـگرد  زا  و  میوـجیم ،  یکیدزن  تشاد ، 
امـش يارب  ادخ  هدیدنـسپ  ماقم  هب  ارم  و  درادب ،  راوتـسا  امـش  دزن  ارـس ،  نآ  ارـس و  نیا  رد  يرادرک ،  تسا  راب  ارم  و  درادـب ،  امـش  هارمه 

و دانادرگ ،  میزور  امش ،  نادناخ  زا  قح ،  رگاشفا  ربهار و  رضاح ،  ماما  اب  هارمه  ار ،  امـش  یهاوخنوخ  هک  مهاوخیم ،  ادخ  زا  و  دناسرب ، 
رد دیآیم ،  دیدپ  یتبیـصم  رد  هک  ار ،  یتلاح  نیرت  هناراوگوس  هک  مهاوخیم  وا  زا  و  مناوخیم ،  دیراد ،  وا  دزن  هکیماقم  قحب و  ار  دـنوادخ 

گرتس نیمز ،  اهنامسآ و  همه  و  مالسا ،  رد  نآ  غاد  و  تسا ،  میظع  رایـسب  امـش  تبیـصم  هک  دیامرف ،  اطع  نمب  امـش ،  يارب  يراوگوس 
ما یناگدنز  اهلاراب ،  دـسریم ،  نانآ  هب  وت  شزرمآ  تمحر و  دورد و  هک  هد ،  رارق  ینانآ  زا  يراوگوس ،  ماقم  رد  ارم  اراگدرورپ ،  تسا ، 

دورد تربمایپ -  و  يدومرف ،  وت  اهلاراب ،  نادرگب ،  ناـنآ  گرم  ناـنوچ ،  ار  مگرم  و  رادـب ،  دـمحم  لآ  دـمحم و  یناگدـنز  ناـنوچ  ار ، 
 ، دندرمـش كرابم  ارنآ  نوعلم ،  رـسپ  نوعلم  راوخرگج ،  دنه  هداز  و  هیما ،  ینب  هک  تسیزور ،  اروشاع  دومرفیم :  هرامه ،  وا  رب  دـنوادخ 
لآ دایز و  لآ  هک  تسیزور ،  اروشاع  داب ،  نانآ  رب  هنادواج  وت  تنعل  تسرف ،  تنعل  هیواعم ،  نب  دیزی  و  هیواعم ،  نایفـسوبا و  رب  اهلاراب ، 

يرازیب اب  یگدنز ،  نارود  مامت  رد  ازع ،  ماقم  رد  اروشاع ،  رد  اهلاراب ،  دندش ،  نامداش  وا ،  رب  دنوادخ  دورد  نیسح ،  نتـشک  اب  ناورم ، 
رب وت  تنعل  اهلاراب ،  میوجیم ،  یکیدزن  وت  هب  نانآ ،  همه  رب  ادـخ  دورد  تربمایپ ،  لآ  ربمایپ و  یتسود  اب  و  نانآ ،  رب  تنعل  اب  و  ناـنآ ،  زا 

تنعل اهلاراب ،  درک ،  يوریپ  ار  متس  نیا  هک  داب  یـسک  نیرخآ  رب  و  تشاد ،  اور  متـس  دمحم  لآ  دمحم و  قح  رد  هک  داب  یـسک  نیتسخن 
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 ، اهلاراب دندیزرو ،  یماگمه  يراکمه و  یهارمه و  وا  نتشک  يارب  و  دندرک ،  دربن  وا  رب  ادخ  دورد  نیسح  اب  هک  داب ،  یهورگ  نآ  رب  وت 
ات امـش ،  رب  نم  زا  دـنوادخ  دورد  دـنداهن ،  ناج  تهاگـشیپ  رد  هکیحاورا  رب  و  هللادـبع ،  ابا  ای  وت  رب  مالـس  داب ،  نانآ  یگمه  رب  وت  تنعل 
رب و  نیسحلا ،  نب  یلع  رب  و  نیسح ،  رب  مالس  دانادرگم ،  نم  ترایز  نیرخآ  ارنآ  دنوادخ  و  تسه ،  زور  بش و  هک  هاگ  ره  ات  و  متـسه ، 
 ، نآ یپ  رد  و  وا ،  يارب  نم  تنعل  زاغآ  نادرگب ،  ملاظ  نیلوا  صوصخم  ارم  تنعل  دوخ  وت  اهلاراب ،  نیـسح ،  نارای  رب  نیـسح و  نادنزرف 
 ، زیختسر ات  و  تسا ،  نمشد  نیمجنپ  وا  هک  داب ،  دیزی  رب  وت  تنعل  اهلاراب ،  داب ،  نمشد  نیمراهچ  و  نمشد ،  نیموس  و  نمشد ،  نیمود  رب 
رب هکنانآ  اهلاراب ،  داب ،  ناورم  لآ  دایز و  لآ  و  نایفس ،  یبا  لآ  و  رمش ،  دعس و  نب  رمع  و  هناجرم ،  رسپ  و  دایز ،  نب  هلادیبع  رب  وت  تنعل 

تناتسآ رب  هکیزورنآ  رد  اهلاراب ،  گرتس ،  تبیصم  نیا  رب  ار ،  يادخ  ساپس  دمح و  تسوت ،  راوازس  ناشدمح  دنرکاش ،  ناشیاهتبیـصم 
ناج هکنآ  مشاب ،  نیـسح  نارای  نیـسح و  اب  هک  رادـب ،  مدـق  تباث  تدوخ  يارب  رما  و  نادرگ ،  میزور  ار  نیـسح  تعافـش  موشیم ،  دراو 

 . دندرک ادف  وا  رب  ادخ  دورد  نیسح  يارب  ار  دوخ 

یناخریم دمحادیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  راثآ  لاوحا و 

ملعلا لهال  الا  رخفلام  ءاملا  نیطلاف و  هب  نورخافی  فرـش  هلـصا  یف  مهل  نکی  ناف  ءاوح  مالا  مدآ و  مهوبا  ءآفکا  لاـثمتلا  ۀـهج  نم  ساـنلا 
دمحا دیـس  جاح  هللا  ۀـیآ  ناورداـش  ءاـیحا  ملعلا  لـها  یتوم و  ساـنلا  ادـبا  هباـیح  شعت  ملعب  زفف  ءـالدآ  يدهتـسا  نمل  يدـهلا  یلع  مهنا 

داینب رب  هکلب  فازگ  هن  نخس  نیا  دندوب  لماک  یفراع  لماع و  یملاع  دنس ،  تاداس  زا  یعیش و  رصاعم  املع  هلجا  زا  هرـس  سدق  یناخریم 
لهچ و هب  دوجوم  هرجـش  قبط  رب  راوگرزب  ملاع  نیا  تاقث .  زا  رتاوتم  تسا  یثیدح  دننآرب و  یگلمج  هک  تسیلوق  ناشیا  كولـس  لمع و 
مالسلا و مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  ماما  نیدباعلا  نیز  نیدجاسلادیس ،  ترضح  هب  شتدایس  داینب  هلسلس  هطـساو  تفه 
ربنم و لها  نید و  ناملاع  وا  هلیبق  همه  همدـقم .  ج 2 ،  ماکحالا ،  تایآ  ص 19  ینابرهم ،  حرـش  دسریم  رهطا  همطاف  نیملاعلاءاسن  ةدیس 

 . . ۀیآ ا ناورداش  ردپ  تسا ،  سمشلا  نم  رهظا  هیوفص  رصع  رد  ناخریم  دیـس  یعامتجا  ذوفن  یهقف و  ماقم  یملع و  هبترم  دنا ،  هدوب  رنه 
ساسا رب  رـصع  ياضتقا  هب  یلم  ياروش  سلجم  لوا  هرود  تاباختنا  رد  هاوخ  هطورـشم  ءاـملع  زا  یناـخریم  یفطـصمدیس  اـقآ  یناـخریم  . 

نیلوا راذگناینب  یناخریم  هللا  ۀیآ  دنمرنه  مع  یضترمدیس  اقآ  دش ،  هدیزگرب  یگدنیامن  هب  نارهت  راسمس  فنص  يوس  زا  بیذهت  يوقت و 
ناموحرم ناشیا  مامعا  ینب  درکیمن و  راذـگورف  یگنهرف  شالت  زا  یبدا  ینید و  هدـنزرا  راثآ  تباتک  راـنک  رد  دوب و  نارهت  نیون  هسردـم 
تایـضایر تمکح و  بط و  هصرع  رد  ناشناوخا  زین  و  دـندوب ،  ناریا  ناسیونـشوخ  نمجنا  ناراذـگناینب  نیـسحدیس  اقآ  نسحدیـس و  اقآ 

جاـح هللا  ۀـیآ  یبهذـم  یعاـمتجا و  یقـالخا و  دـهعت  رنه و  ملع و  زا  فیط  نیا  رد  مهیلع .  هللا  ۀـمحر  دـندوب  دادعتـسا  ناونع و  بحاـص 
مولع لیـصحت  هب  یکدوـک  رد  نادـناخ  لوادـتم  مسرب  دوـشگ  ناـهجب  هدـید  یـسمش  دوـن  تسیود و  رازه و  لاـسب  یناـخریم  دـمحادیس 
یهار دندوب  فرشا  فجن  رد  هک  دلاو  رادید  لیـصحت و  همادا  مزع  هب  هدجام  هدلاو  قافتا  هب  یگلاس  هدجیه  نس  رد  تخادرپ و  یتامدقم 
ناریا هب  ناشیا  تشگزاب  روما و  ترتف  بجوم  یـسمش  يرجه  هن  دصیـس و  رازه و  لاـس  رد  ردـپ  گرم  دـندش ،  قاـشع  روشک  تختیاـپ 

عاضوا اـما  تخاـسیم  اـیهم  وا  يارب  هتـشر  نیا  رد  ار  بساـنم  یتیعقوم  یلاـها  هبطاـق  مارتحا  يراـجت و  روما  رد  تیقفوم  دـنچ  ره  دـیدرگ 
هب ار  ناشیا  فلـس  ناگرزب  هار  همادا  یملع و  ياهنادـناخ  ناگدـنامزاب  روضحب  ناریا  هیملع  ياه  هزوح  ياـهزاین  راـگزورنآ و  یعاـمتجا 

ینید مولع  هزوح  هب  هک  یسمش  يرجه  هدزناپ  دصیـس و  رازه و  ات  هدزاود  دصیـس و  رازه و  لاس  رد  تشاداو ،  ینید  مولع  لیـصحت  همادا 
مزع نارهتب  یتقوم  یتشگزاب  اب  دهشم  رد  روضح  لاسهد  زا  سپ  دندوب و  رـصع  ياملع  رـضحم  نیچ  هشوخ  نارهت  رد  دندش  دراو  دهـشم 

هثحابمب و مق  رد  دنتـشگزاب  نارهت  هب  هک  یـسمش  يرجه  هس  یـس و  دصیـس و  رازه و  لاس  اـت  ینعی  زین  لاـس  هس  هدرک و  مق  هیملع  هزوح 
تسا رکذ  هب  مزال  ناشیا  ناداتسا  تخانش  رد  دنتشاد ،  لاغتـشا  لوصا  هقف و  نوتم  رب  یـشاوح  هقیلعت و  ریرحت  سیردت و  سرد و  ثحب و 

رضحمب دومن و  تایبدا  لیـصحت  هب  زاغآ  دهـشم  رد  یلعم  يالبرک  رد  یـسابلک  دومحم  خیـش  جاح  موحرم  دزن  تامدقم  مامتا  زا  دعب  هک 
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زا يدزی  دمحادیـس  جاح  اقآ  دزن  ار  نیناوق  ملاعم و  هعمل و  حرـش  سپـس  تسویپ  ینازاتفت  دعـس  لوطم  روآ  مان  سردـم  يروباـشین  بیدا 
بـسک ینیوزق  یبتجم  خیـش  جاح  ینیوزق و  مشاه  خیـش  جاح  ناموحرم  زا  ار  بساکم  لـیاسر و  دـندرب و  ناـیاپب  دهـشم  هزوح  يالـضف 

لیـصحت ینایتشآ  يدـهم  ازریم  موحرم  یلمآ و  یقتدـمحم  خیـش  جاح  ناورداش  سرد  هزوح  زا  نارهت  رد  ار  لوصـالا  ۀـیافک  دـندومن و 
ات تجح  هللا  ۀـیآ  ترـضح  يدرجورب و  هللا  ۀـیآ  ترـضح  جراخ  سرد  عامتـسا  رـضحم و  ضیف  مق  هکراـبم  هبیط  هدـلب  رد  سپ  دـندرک ، 

مود دورو  نامز  زا  دندش .  نارهت  رومءام  يدرجورب  هللا  ۀیآ  ترـضح  هزاجا  هراشا و  اب  تیاهن  رد  دندیناسر و  نایاپب  هیلقع  ثحابم  طساوا 
یعامتجا و ینید و  تلاسر  ماجنا  هب  درمگرزب  نیا  هیلاع  تاقوا  ماش  ات  ماب  زا  یسمش  يرجه  هس  یس و  دصیس و  رازه و  لاس  ینعی  نارهتب 

نآ هچ  ره  دنامن  هک :  دندوب  دقتعم  ینایدابق  ورـسخ  رـصان  لوقب  هللا و  نم  رومءام  قدص  هب  تایح  تاظحل  نیرخآ  ات  تشذگ و  یگنهرف 
دجسم نامتخاس  لیمکت   - 1 هلمج :  نآ  زا  دنتسب  تمه  رمک  ددعتم  تایقاب  تاحلاص  ماجنا  هب  سپ  دناشفرب  ارنآ  هچنآ  دنامب  دنام  درم  زا 

رازه یس  دودح  اب  جع  رصع  یلو  دجـسم  میظع  هناخباتک  لیکـشت  هلودلا 2 -  تمـشح  یبرغ  ناجیابرذآ  نابایخ  رد  عقاو  جع  رـصع  یلو 
رد ناوناب  يارب  یمالسا  یلاع  شزومآ  هسس  ؤم  جع  رـصع  یلو  بتکم  سیـسءات   - 3 تاعامتجا .  ینارنخـس و  نلاس  اب  هارمه  باتک  دلج 
جع رصع  یلو  بتکم  هیریخ  داینب  سیسءات   - 4 هاگشناد .  هزوح و  ناداتسا  زا  دنچ  يراکمه  اب  یسمش  ود  هاجنپ و  دصیـس و  رازه و  لاس 

اب ير  رهـش  نامیـس  لپ  هیوباب  نبا  دـقرم  راوج  رد  تسرپرـس  یب  ناکدوک  ماـتیا و  تیبرت  میلعت و  تهج  قودـص  هسـس  ؤم  سیـسءات   - 5
نآ 7 نایوجشناد  يارب  یهاگباوخ  داجیا  نهدور و  رد  یمالسا  دازآ  هاگشناد  نیتسخن  سیـسءات   - 6 راکوکین .  دارفا  زا  يا  هدـع  کمک 
 ، جرک نارهت ،  فارطا  ياهاتـسور  رد  هناخلـسغ  یمومع و  ياهیئوشتـسد  مامح ،  دجـسم ،  لـماش  یهاـفر  ینید  ياـهعمتجم  سیـسءات  - 

روظنمب روشک  زا  جراخ  رد  یغیلبت  یگنهرف  ياـهتیلاعف   - 8 زکارم .  نیا  ینادرگدوخ  تهج  تافوقوم  نییعت  دروم  یـس  زا  شیب  راـیرهش 
روظنمب يزکرم  ناتسا  ياهرهش  تابصق و  هب  نایناحور  مازعا   - 9 نانبل .  رد  ردص  یسوم  ماما  نامز  رد  هژیو  هب  عیـشت  هعماج  زا  ینابیتشپ 

راشقا تیبرت  اهتءایه و  نیا  رد  رمتـسم  مظنم و  تکرـش  یبهذـم و  ياهتءایه  داـجیا  هب  مدرم  قیوشت   10 یمالـسا .  فراعم  ماکحا و  غیلبت 
همجرت رد  تراظن  کمک و  ثیراوم :  يایحا  نیعمجا .  مهیلع  هللا  مالـس  تمـصع  تیب  لها  فراعم  اب  اـهنآ  ندرک  انـشآ  مدرم و  فلتخم 

ياقآ همجرت  هب  راونالاراحب  مهدزناـش  دـلج  همجرت  رد  تراـظن  کـمک و  ینادـمه  يوسوم  ياـقآ  همجرت  هب  راونـالاراحب  مهدزناـپ  دـلج 
ثیراوم زا  رگید  رایـسب  راثآ  پاچ  یـسلجم و  همـالع  لوقعلا  تآرم  يدـلج  راـهچ  تسیب و  هرود  پاـچ  يارب  ماـمتها  ینادـمه  يوسوم 

 . یمالسا

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 
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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 

، 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 
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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 .»

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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