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فاکتعا ياهینتسناد 

باتک تاصخشم 

تاقیقحت زکرم  تاقیقحت  دحاو  فاکتعا / ياهینتـسناد  : روآدـیدپ مان  ناونع و   1387، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانـشرس
نفلت رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم  . 1387 ناهفصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : رشن تاصخـشم  ناهفـصا . هیمئاق  يا  هنایار 

هنایار هارمه و 

؟ تسیچ نید  لوصا 

خساپ

دیحوت  1 داعم .  5 تماما .  4 توبن .  3 لدع .  2 دیحوت .  1 تسا : جنپ  مالسا  سدقم  نید  لوصا  تسا . جنپ 

دیحوت -1

يزور شنیرفآ ، نیا  رب  انب  تسوا  تسد  رد  زیچ  همهو  هدیـشخب  یتسه  نآ  هب  هدیرفآ و  اتکی ) يادخ   ) ار ناهج  دنادب  ناسنا  هک  تسا  نآ 
هاگره همجرت : (. 1 ( ) نوکیف نک  هل  لوقی  نأ  ائیش  دارأ  اذإ  هرمأ  امنإ  . ) تسوا هدارا  هب  همه  همه و  ضرم ... یتمالـس ، ندومن ، هدنز  نداد ،

، ناشخرد ناگراتـس  هام و  دیـشروخ و  زا  مینیبیم  نامـسآ  رد  هچنآ  ادـخ ، دوجو  رب  لیلد  دریگیم . ماـجنا  دـنک  هدارا  ار  يزیچ  دـنوادخ 
دجربز و هرقن و  الط و  اهبنارگ  نداعم  ناتخرد و  تاجهویم ، اهرابیوج ، اهایرد ، زا  مینکیم  هدـهاشم  نیمز  رد  هچنآ  ناراب و  اهداب ، اهربا ،
اب دنتـسه  نیمز  يور  رد  هک  نوگاـنوگ  تاـناویحو  دنروانـش  اـهبآ  رد  هک  یتاـناویح  دـنیآیم و  رد  زاورپ  هب  اوه  رد  هک  ناگدـنرپ  ماـسقا 

، يداش درد ، نابز ، شوگ ، مشچ ، دراد : هک  یفلتخم  ساوح  اب  شنیرفآ  زیگناتفگـش  دوجوم  نیا  ناسناو  فلتخم ، ياههزادنا  اهادـص و 
میئامنیم شتسرپ  ار  وا  میدنم و  هدیقع  وا  هب  هک  دننکیم  یئامنهار  گرزب  اناد و  یئادخ  هب  ار  ام  اهنیا  همه  نآ . دننام  هودنا و  تینابـصع 

زیچ همه  وا  هک  ینعم  نیدب  ملع )  ) دننام تسا : يرایـسب  تافـص  ياراد  دـنوادخ  میراد : لکوت  وا  هب  لاحره  رد  میئوجیم و  يرای  وا  زا  و 
يزور ندـیرفآ ، رب  تسا ، اـناوت  يزیچره  رب  وا  ینعی : تردـق )  ) دـننام و  تسهاـگآ . یگمه  بـلق  زا  دـنادیم و  گرزب  کـچوک و  زا  ار 

راتـساوخ وا  ینعی : هدارا )  ) دـننام و  درم . دـهاوخن  هک  تسا  ياهدـنز  وا  ینعی : تایح )  ) دـننام و  اهنیا . ریغ  ندرک و  هدـنز  ندـناریم ، نداد ،
دـنیبیم و ار  زیچ  همه  وا  ینعی : كاردا )  ) دـننام و  دـهدیمن . ماجنا  یـشخب  نایز  راک  هاگچیه  تسا و  تحلـصم  نآ  رد  هک  تسیئاهراک 

زیچ همه  زا  دـعب  هدـیرفآ و  ار  زیچ  همه  هدوـب و  زیچره  زا  شیپ  وا  ینعی : تمدـق )  ) دـننام و  دـشاب . هتـسهآ  هچرگ  دونـشیم ، ار  زیچ  هـمه 
و دیوگیم . نخـس  دشاب  هتـساوخ  هک  شناگتـشرف  ناربمایپ و  دوخ و  صلاخ  ناگدنب  زا  کیره  اب  وا  ینعی : ملکت )  ) دـننام و  دوب . دـهاوخ 

يزور هدـننیرفآ و  هکنیا  زا  هتـشذگ  همه  اـهنیا  دزرویمن . فـلخت  دوـخ  هدـعو  زا  تسا و  تسار  دـیوگیم  هـچنآ  ینعی : قدـص )  ) دـننام
رب انب  تسا ، رانکرب  مه  صقن  زا  گرزب  يادخ  تسا ، میرک  فیرـش و  و  رترب ، نابرهم و  هدنـشخب و  هدنناریمو و  هدـننک ، هدـنز  و  هدـنهد ،

و ترخآ . رد  هن  اـیند و  رد  هن  تسین  ریذـپناکما  وا  ندـید  و  تسا . هتفاـین  بیکرت  هفلتخم  ءازجا  زا  اـم و  ماـسجا  دـننام  تسین ، مسج  نـیا 
دوخ ياهراک  رد  ددرگیمن ، مه  ریپ  دربیمن و  شباوخ  دوشیمن ، هنـسرگ  دـش ، دـهاوخن  ضیرم  نیا  رب  اـنب  دـباییمن ، هار  وا  رب  ضراوع 

تسین ام  دننام  تسا ، هتـشاد  تردق  هدوب و  ملاع  يادتبا  زا  سپ : دشابیم : شتاذ  نیع  ادخ  تافـص  و  تسا ، اهنت  هکی و  هتـشادن ، کیرش 
يراکمه تروشم و  هب  يزاین  ینعی : تسا  زاینیب  میتشگ . ردـتقم  هاگنآو  میتشادـن  تردـق  میدـش ، اناد  سپـس  میدوب و  نادان  تسخن  هک 

. تسین جاتحم  يرکشل  ریزو و  هب  درادن و 
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لدع  2

يزور دنیرفآیم و  ار  هچره  نیارب  انب  دهدیمن ، ماجنا  تمکح  نودب  ار  يراک  دیامنیمن و  متس  یسک  هب  تسا و  رگداد  هک : ینعم  نیدب 
دوـخ راـمیب  هب  يرتـکد  رگا  هک  يروطناـمه  مینادیمن . اـم  هچرگا  تسا  تحلـصم  يور  زا  دناتـسیم  زاـب  دـهدیم و  ار  هچنآ  دـهدیم و 

ار یسک  لاعتم  دنوادخ  میدید : رگا  نیا  رب  انب  دشاب  هدیشوپ  ام  رب  تحلـصم  نآ  هچ  رگ  تسا  یتحلـصم  نآ  رد  هک : مینادیم  داد  یئوراد 
ملاس يرگید  هدرک و  ضیرم  ار  یکی  ای  هدیـشخبن ، يرگید  هب  هدیـشخب و  تفارـش  یکی  هب  اـی  و  هدومن ، تسدـیهت  ار  يرگید  دـنمتورث و 

. میربن یپ  نآ  تمکح  هب  ام  هچرگ  تسا  تحلـصم  تمکح و  يور  زا  اهنیا  همه  هک : میـشاب  دنمهدیقع  دیاب  اهراک ... لیبق  نیا  زا  و  تسا ،
دیآیم لکشم  رهاظ  رد  هک  ار  دوخ  ياهیرگداد  زا  یخرب  درک : تساوخرد  دنوادخ  زا  ع )  ) یسوم ترـضح  هک  هدمآ  تیاور  رد  هچنانچ 

ع)  ) یسوم دنک . هدهاشم  ار  ینایرج  ات  دنیـشنب  نیمک  رد  یبآ  همـشچ  رـس  رب  دور و  ارحـص  هب  هک : دومرف  وا  هب  دنوادخ  دهد ، ناشن  وا  هب 
هـسیک درک  شومارف  نتفر  ماگنه  یلو  دش  رود  اجنآ  زا  جایتحا  عفر  زا  سپ  دش و  هدایپ  همـشچ  رـس  رد  يراوس  بسا  دید : تفر و  اجنادب 

وضو تساوخیم  دیـسر و  هار  زا  يروک  درم  ریپ  سپـس  تفر ، تشادرب و  ار  هسیک  دمآ  یکدوک  يدنچ  زا  سپ  دربب . هارمه  ار  دوخ  لوپ 
شکمـشک تخاس ، مهتم  شلوپ  تقرـس  هب  ار  انیبان  درم  ریپ  دـیدن  ار  دوخ  لوپ  هسیک  نوچ  تشگرب و  راوس  درم  ماگنه  نیارد  هک  دریگب 

ار كدوک  ردـپ  لام  راوس  بسا  هک : دومرف  یحو  یـسوم  هب  دـنوادخ  تشک . ار  روک  راوس  بسا  هرخالاب  هکنیا  اـت  تفرگ  رد  ود  نیا  نیب 
نیا دیـسر . دوخ  رفیک  هب  کنیا  هک  دوب  هتـشک  ار  راوس  بسا  ردپ  روک  میدنادرگرب و  كدوک ) نامه   ) ردپ هثرو  هب  ار  لام  دوب ، هدـیدزد 

. تسین تسرد  ام  نیبهتوک  رظن  زا  هچرگ  دنوادخ ، يرتسگداد  لدع و  زا  ياهنومن  دوب 

توبن  3

زا هک  دنیوگ  ار  یـسک  لسرم : ربمایپ   1 دناهتـسد : ود  رب  ناربمایپ  دیامرفیم و  یحو  وا  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک : دـنیوگیم  یـسک  هب  ربمایپ 
شناد يوسب  ینادان  زا  تقیقح و  هب  تافارخ  زا  قح و  يوسب  لطاب  زا  یئانـشور و  هب  یکیراـت  زا  ار  مدرم  اـت  هدـش  هتخیگنارب  ادـخ  فرط 

یتیرومأم مدرم  هب  ماـکحا  ندـیناسر  رد  دوشیم و  یحو  وا  رب  شدوخ  يارب  طـقف  هک  تسا  یـسک  لـسرم : ریغ  ربماـیپ   2 دنک . یئامنهار 
( مدآ  ) ناربمیپ لوا  دنتـسین ، شیب  يرفن  دـنچ  لسرم  ناربماـیپ  و  ( 124000  ) تسا رازه  راهچ  تسیب و  دـصکی و  ناربمایپ  دادـعتو  درادـن .

یناسک نانآ  مزعلا و  اولوا  لوا : هتسد  دناهتسد : ود  زین  لسرم  ناربمایپ  تسا . ملسو  هلآ  هیلع و  هللایلـص  دمحم )  ) نانآ رخآ  مالـسلا و  هیلع 
4 ع .)  ) یسوم  3 ع .)  ) حون  2 ع .)  ) میهاربا  1 دنرفن : جنپ  نانیا  دـناهدش و  هتخیگنارب  ملاع  برغ  قرـش و  يارب  ادـخ  بناج  زا  هک  دنتـسه 
زا نایحیسم  مالسلا و  هیلع  یسوم  ناوریپ  زا  نایدوهی  دنتـسه . ناربمایپ  هیقب  اهنیا  مزعلا و  اولوا  ریغ  مود  هتـسد  ص .)  ) دمحم  5 ع .)  ) یسیع

همه رب  سپ  تسا ، هتشذگ  نایدا  لمکم  مالسا  نید  یلو  دنتسه . هلآ  هیلع و  هللایلص  دمحم  ناوریپ  ناناملسم  و  مالسلاهیلع ، یسیع  ناوریپ 
نلف ًانید  مالـسإلا  ریغ  غتبی  نمو  . ) دیامرفیم لاعتم  يادـخ  هک  روطنامه  دـننک  يوریپ  مالـسا  هیلاع  تامیلعت  زا  هک  تسا  مزال  ناهج  مدرم 

زا ترخآ  رد  دوشیمن و  هتفریذپ  وا  زا  دـیامن  رایتخا  ینید  مالـسا  زا  ریغ  سکره  همجرت : (. 2 ( ) نیرـساخلا نم  ةرخآلا  یف  وه  هنم و  لبقی 
هک دیتسناد  نونک  ات  دوشیمن . خسن  هاگچیه  دنام و  دهاوخ  اجرب  نیـسپزاب  زور  ات  هک  تسا  یهلا  تعیرـش  اهنت  مالـسا  تسا . ناراک  نایز 

تالاح زا  یخرب  کنیا  تسا ، یقاب  تمایق  زور  ات  نایدا و  همه  خـسان  هک  تسا ، مالـسا  شنید  تسا و  یهلا  ربماـیپ  نیرخآ  ص )  ) دـمحم
سپ لوالاعیبر  مهدفه  هعمج  زور  رد  هک  تسا  بهو  رتخد  هنمآ  شردام  هللادبع ، دـنزرف  ص )  ) دـمحم میوشیم : روآ  دای  ار  ترـضح  نآ 
سپ بجر  هام  متفهو  تسیب  زور  رد  تسا و  هدمآ  ایندب  ناوریشونا ) ، ) رگداد هاشداپ  تنطلس  نامز  رد  هکم و  رد  لیفلا  ماع  رجف  عولط  زا 

دمآ و دورف  یحو ) هتـشرف   ) لیئاربج دش و  هتخیگنارب  يربمایپ  هب  دـنوادخ  بناج  زا  ارح  هوک  رد  شفیرـش  رمع  زا  لاس  لهچ  تشذـگ  زا 
زکارم رد  درک و  مایق  یهلا  ياـهمایپ  ندـیناسر  يارب  سپـس  (. 3 ...( ) قلخ يذـلا  کـبر  مساـب  ارقا   ) درک لزاـن  وا  رب  ار  نآرق  هروـس  نیلوا 
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ات تسین  یئادـخ  اـتکی  يادـخ  زجب  دـیئوگب  مدرم . يا  : ) همجرت اوحلفت .) هللا  ـالا  هلإ  ـال  اولوق  ساـنلا  اـهیا  : ) تفگ یم  اهنادـیم  یموـمع و 
هک اجنآ  ات  دـندادیم  شرازآ  دـندیدنخیم و  دـنتخادرپ ، شترـضح  ءازهتـسا  هب  دـندوب  كرـشم  هکم  یلاها  نوچ  یلو  دـیوش ) راگتـسر 
وا هب  رامـش  تـشگنا  يرفن  دـنچ  زج  لوا  رد  دـیدن و  رازآ  نـم  دـننام  يربـمیپ  چـیه  هـمجرت : تـیذوا .) اـم  لـثم  یبـن  يذ  وا  اـم  : ) دوـمرف

هجیدخ ترـضح  ربمایپ  رـسمه  وا  زا  سپ  دوب و  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ماما  دروآ  نامیا  هک  یـسک  لوا  دندیورگن ،
و دومرف ، ترجه  هنیدم  هب  هکم  زا  دندرک ، متس  رایسب  ترضح  هب  نیکرـشم  نوچ  دندروآ و  نامیا  رگید  ياهتـسد  سپـس  مالـسلا و  اهیلع 

تردق تفرـشیپ و  هب  ور  زور ، هب  زور  یمالـسا  تلود  دش و  هدوزفا  ناناملـسم  دادعت  هنیدم  رد  دش ، ناناملـسم  خیرات  يادـتبا  ترجه  نیا 
یئاهگنج دندوب  هرونم  هنیدـم  رد  ص )  ) مالـسا ربمایپ  هک  یتدـم  رد  تفای . يرترب  هفلاس  نایدا  ناهج و  ياهندـمت  رب  هک  اجنآ  ات  تفریم 

زا ار  تملاسم  حلص و  شور  اهگنج  مامت  رد  ص )  ) ربمغیپ دوب . نیکرـشم  ياه  ینمـشد  رثا  رب  اهنآ  یگمه  هک  دمآ  شیپ  ناناملـسم  يارب 
گنج داتشه  زا  شیب  هک   ) اهگنج همه  رد  خیرات  تداهـش  هب  ناملـسم  ریغ  ناملـسم و  فرط ، ود  زا  ناگتـشک  دادعت  اذل  دادیمن و  تسد 

هب مکمک و  نآرق  دومرف  تلحر  هک  یماگنه  ات  ص )  ) مرکا ربمغیپ  تثعب  نامز  زا  تسا . هدومنن  زواجت  رفن  دـصراهچ  رازه و  کی  زا  دوب )
ص)  ) مرکا ربمغیپ  دش . لیمکت  لاس  هس  تسیب و  تدم  رد  ینامـسآ  گرزب  باتک  نیا  ات  دیدرگیم  لزان  ترـضح  نآ  رب  یئاه  تبـسانم 

هکنآ زا  سپ  دومرفیم و  عیرـشت  ار  تسایـس  يارجا  ترـشاعم و  هیورو  دتـس  داد و  زرط  تخاسیم ، بترم  مظنم و  ار  مدرم  يایند  نید و 
: همجرت (. 4 ( ) ًانید مالـسالا  مکل  تیـضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  : ) دیدرگ لزان  هیآ  نیا  دـش  لیمکت  مالـسا 

اهجنر زا  سپ  مداد . رارق  نید  نیرتهب  امش  يارب  ار  مالسا  نید  مدومن و  مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدینادرگ و  لماک  ار  امـش  نید  زورما 
تسیب و زور  رد  هکنیا  ات  تفاییم  تدش  زور  هب  زور  دیدرگ و  رادومن  مالسا  ربمایپ  هرهچ  رد  تلاسک  راثآ  هتفر  هتفر  ناوارف  ياهیتخـس  و 
نفد و نفک و  لسغ و  مسارم  يارب  ع )  ) یلع ترـضح ، نآ  تیـصو  قبطو  تفگ  دوردـب  ار  ناهج  ترجه  مهدزای  لاس  رفـص  هاـم  متـشه 

يارب هنومن  نیرتزراب  دوخ  لاوحا  مامت  رد  ص )  ) مالـسا ربمایپ  دش  هدرپس  كاخ  هب  ینونک  ياج  رد  هنیدم  رد  درک و  مادقا  ندـناوخ  زامن 
دـهز و يراکزیهرپ ، يوقت و  تعاجـشو ، مرک  شـشخب ، تشذـگ و  يرابدرب ، شناد و  کین ، قـالخا  یئوگتـسار و  صـالخا ، تناـما و 

شکرابم تروص  اهندب و  نیرتهب  بسانت  لادتعا و  رد  شفیرـش  ندب  تفریم . رامـش  هب  داهج  ینتورف و  يرگداد ، ینمادکاپ و  تلیـضف ،
دوب يرایسب  یگرزب  تفارش و  ياراد  عمج و  اهیرترب  همه  وا  رد  هصالخ  دوب . ناشخرد  مهدراهچ  بش  هام  نوچمه  یئابیز  تینارون و  رد 

و ناناملـسم ، ربمایپ  دوب  نیا  دمآ . دهاوخن  دبا  ات  هدماین و  شدننام  لاحب  ات  دوب ، ایند  نید و  رادـم  تلیـضفو و  يرتسگداد  شناد و  روحم 
زا وتـشاد  دـهاوخن  هتـشادن و  هار  نآ  رد  لطاب  هک   ) تسا اهباتک  نیرتهب  شباـتک  ناـیدا و  نیرتهب  شنید  هک  مالـسا  راذـگ  نوناـق  دوب  نیا 

(. تسا هدیدرگ  لزان  ناهج  راگدرورپ  بناج 

تماما  4

همدقم

دمحم ام  ربمایپ  يارب  نیشناج  رفن  هدزاود  دیامرفیم و  نییعت  زین  ار  ناربمایپ  نانیـشناج  دیامرفیم  نییعت  ار  ناربمایپ  هک  هنوگنامه  دنوادخ 
بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  ماما  زا : دنترابع  و  روهـشم ، ناناملـسم  دزن  هک  دنتـسه  یماما  هدزاود  نامه  نانآ  هک  تسا  هدیزگرب  (ص )

هک مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  یبتجم : ماما  اهیلع . هللامالـس  همطاف  ترـضح  نآ  رتخد  رهوش  و  ص )  ) دمحم ام  ربمغیپ  يومع  رـسپ  (ع )
. تسا ص )  ) دمحم رتخد  ع )  ) همطاف شردام  هک  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  دیهـش : ماما  تسا . ص )  ) دمحم رتخد  ع )  ) همطاف شردام 
. مالسلا امهیلع  دمحم  نب  رفعج  قداص : ماما  مالـسلا . امهیلع  یلع  نب  دمحم  رقاب : ماما  مالـسلا . امهیلع  نیـسح  نب  یلع  نیدباعلانیز : ماما 

ماما مالـسلا . امهیلع  یلع  نب  دـمحم  داوج : ماما  مالـسلا . امهیلع  یـسوم  نب  یلع  اضر : ماما  مالـسلا . امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  مظاک : ماما 
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امهیلع دمحم  لآ  مئاق  نسح  نب  دمحم  يدهم : ماما  مالسلا . امهیلع  یلع  نب  نسح  يرکـسع : ماما  مالـسلا . امهیلع  دمحم  نب  یلع  يداه :
دنشابیم و ص )  ) ادخ لوسر  نادنزرف  یگمه  دنامدرم و  رب  ادخ  تجح  هناگ  هدزاود  ناماما  نیا  میربیم . رس  هب  شراظتنا  رد  هک  مالـسلا 

تافص نیا  ياراد  دوشیم  رگم  دنمالسا ، ربمایپ  دننام  تافص  همه  وکین و  قالخا  ینمادکاپ و  يرگداد ، تلیضف و  يرابدرب ، شناد و  رد 
ار کیره  تالاح  کنیا  دنناهج . مدرم  رب  ادخ  تجحو  مالـسا  ناربهار  مدرم و  نایاوشیپ  و  ربمایپ ، نانیـشناج  نانیا  اریز  دنـشابن ؟ هتـسجرب 
ع)  ) ارهز همطاـف  ناـماما  رداـم  ع ،)  ) یلع رـسمه  و  ص ،)  ) ربـمغیپ رتـخد  لاـح  حرـش  هب  ناـماما  زا  شیپو  مـیرادیم  ناـیب  راـصتخا  روـطب 

: میزادرپیم

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد 

شرهوش تسا ، نینمؤملاما )  ) هجیدـخ مالـسا ، گرزب  يوناـب  شرداـم : و  ص )  ) هللادـبع نب  دـمحم  ادـخ : هداتـسرف  شردـپ  ارهز ، همطاـف 
یناثلا يدامج  هام  متسیب  زور  رد  دنشابیم ، ع )  ) هناگ هدزاود  ناماما  شنادنزرف  و  تسا ، یلع  ع )  ) نینمؤملاریما ربمغیپ ، نیشناج  نیرتگرزب 

ص)  ) ربمایپ ترجه  زا  سپ  لاس  هدزای  یناثلايدامج  هام  موس  هبنـش  هس  زور  رد  هدمآ و  ایندب  ص )  ) ربمغیپ دـلوت  لاس  نیمجنپ  لهچ و  و 
تیـصو قبط  تفرگ و  هدهعب  ع )  ) نینمؤملاریما ار  وا  نفد  نفک و  لسغ و  مسارم  تسا . هتفگ  دوردـب  ار  یناف  راد  یگلاس  هدـجیه  نس  رد 

يراکزیهرپ ادـخ و  تدابع  رد  جرارپ ، يوناب  نیا  درپس . كاخ  هب  یناهنپ  ياج  رد  هناـیفخم و  هنیدـم  رهـش  رد  ار  وا  هزاـنج  ترـضح ، نآ 
مالسا ربمایپ  تسا ، هدومرف  لزان  میرک  نآرق  زا  دنچ  یتایآ  وا  نأش  رد  دنوادخ  دوب و  ص )  ) ادخ لوسر  شردپ  يامنمامت  هنیئآ  تلیـضفو 

ادـخ لوسر  رب  هاگره  هکاجنآ  ات  تشادیم ، تسود  رایـسب  ار  وا  داد و  بقل  ناهج  يوناـب  نیرتگرزب  ینعی : نیملاـعلا ) ءاـسن  هدیـس   ) وا هب 
مه یهاگ  دـیناشنیم و  دوخ  رانک  رد  ار  وا  و  تفگیم ، دـمآ  شوخ  وا  هبو  تساخیم  رب  ياج  زا  شمارتحا  هب  ترـضح  تشگیم ، دراو 

و ددرگیم . كانبـضغ  همطاف  شجنر  اب  دش و  دهاوخ  دونـشوخ  همطاف  يدونـشخ  اب  ادنوادخ  دومرفیم : هشیمه  دیـسوبیم و  ار  وا  تسد 
، دش وا  رب  هک  يرازآ  تهج  هب  نسحم  ترضح  یلو  دروآ  ع )  ) نسحم نیـسح و  ماما  نسح و  ماما  مانب : رـسپ  دنچ  ع )  ) نینمؤملاریما يارب 

. دروآ ع )  ) موثلک ما  بنیز و  مانب : مه  رتخد  ود  وا  دیدرگ . طقس 

لوا ماما 

ع)  ) ناـماما ردـپ  شرتخد و  رهوش  و  ص )  ) ربمغیپ يومع  رـسپ  دـسا ، تنب  همطاـف  شرداـم  بلاـطوبا ، دـنزرف  ع )  ) نینمؤملاریما یلع  ماـما 
رد ص )  ) ربمغیپ دلوت  زا  سپ  لاس  یـس  بجر  مهدزیـس  هعمج  زور  رد  تسا . نانمؤم  ریما  ناهج و  مدرم  ياوشیپ  ربمایپ ، زا  سپ  دشابیم .

، تدابع بارحم  رد  هفوک  دجـسم  رد  ناضمر  هام  مهدزون  هعمج  بش  رد  و  دـمآ ، ایند  هب  ناناملـسم  هاـگ  هلبق  هبعک  هناـخ  رد  هکم و  رهش 
هک یلاح  رد  تفاتش  ملاع  راگدرورپ  يوسب  لئان و  تداهـش  هعیفر  هجرد  هب  زور  هس  زا  سپ  دروخ و  تبرـض  نیعل )  ) مجلم نبا  ریـشمشاب 

هزانج دـندش و  رادهدـهع  ار  ترـضح  نفد  نفک و  لسغ و  مسارم  ع )  ) نیـسح ماـما  نسح و  ماـما  دوب . لاـس  هس  تصـش و  شفیرـش  نس 
نیلوا وا  تسا . يرامـشیب  ياهیرترب  ياراد  تلیـضف  درمدار  نیا  دندرپس . كاخب  ینونک  هاگراب  نیمه  رد  فرـشا و  فجن  رد  ار  شکرابم 

و دوب ، وا  بیـصن  يزوریپ  اهگنج  مامت  رد  دوب ، هدراذـگن  هدجـس  یتب  چـیه  هب  شرمع  ماـمت  رد  دـیورگ و  ص )  ) ربماـیپ هب  هک  دوب  یـسک 
رد یـضاق  نیرتهب  همجرت : یلع ) مکاضقا  : ) دومرف ص )  ) ربمایپ هک  دوب  رهام  ناـنچنآ  تواـضق  رد  تخیرگن و  گـنج  نادـیم  زا  هاـگچیه 
رد میلع  ملع و  رهـش  منم  همجرت : اـهباب ) یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  اـنا  : ) دومرف ص )  ) ربـمغیپ هک  دوب  روطنآ  شناد  رد  و  تسا . یلع  امـش  ناـیم 
اب قح  همجرت : یلع ) عم  قحلاو  قحلاعم  یلع  : ) دومرف ربمغیپ  هک  دوب  ناـنچ  تیناـقح  رد  و  تسا ) ربمغیپ  تفگ  نخـس  نیا  تسرد  . ) تسا

راکزیهرپ ایند  رذـگدوز  تورث  رد  دادیم ، ناـسکی  یگمه  هب  لاـملاتیب  زا  دوب و  رگداد  تیعر  هراـب  رد  تسا . قح  اـب  یلع  تسا و  یلع 
ارم ریغ  دیورب  اه  يدیفس  اه و  يدرز  يا  دومرفیم : تسیرگنیم و  اههرقن  اهالط و  هب  تفریم  ناناملـسم  هنازخ  یـشکرس  هب  هاگره  دوب ،
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ارقف اب  هدومن و  محر  ناگراچیب  هب  درکیم ، میسقت  ناگدنامرد  نایم  ار  اهنآ  سپـس  و  دروخ ) مهاوخن  ار  امـش  بیرف  نم  هک   ) دیهد بیرف 
رد وا  هصـالخ  دومرفیم ، تواـضق  تلادـع  هب  درکیم و  مکح  قحرب  دروآیم و  رب  ار  نادـنمتجاح  زاـین  دوـمن ، یم  تساـخرب  تسـشن و 

(. 5  ) تسا هتسناد  ربمغیپ  دوخ  اروا  دنوادخ  هلهابم  هیآ  رد  هک  اجنآ  ات  دوب ، ص )  ) ربمایپ دننام  تافص  یگمه 

مود ماما 

نیمود و  ص )  ) ادـخ لوسر  هون  تسا ، ص )  ) دـمحم ام  ربمایپ  تخد  ع )  ) ارهز همطاـف  شرداـم  ع ،)  ) بلاـطیبا نب  یلع  دـنزرف  نسح  ماـما 
هرونم هنیدم  رد  ترجه  مود  لاس  ناضمر  هام  همین  هبنش  هس  زور  رد  تسا . مدرم  ياوشیپ  وا  نینمؤملاریما  زا  سپ  و  ترضح ، نآ  نیـشناج 

نفکو و لسغ  مسارم  ع )  ) نیسح شردارب  دش ، دیهش  رهز  هلیـسوب  يرجه  هن  لهچ و  لاس  رفـص  هام  متفه  هبنـشجنپ  زور  رد  و  دمآ ، ایندب 
سک همه  زا  دوب و  دوخ  رصع  مدرم  نیرتاناد  نیرتراک و  تدابع  درپس . شکاخ  هب  ینونک  هاگیاج  نیمه  عیقب ، رازم  رد  ماجنا و  ار  وا  نفد 

: هک تشاد  شـشخب  ردـقنآ  دوب . مدرم  نیرت  راـبدرب  توبن و  نادـناخ  نیرتدنمتواخـس  دوـخ  ناـمز  رد  تشاد و  تهابـش  ربماـیپ  هب  رتـشیب 
سپـس متخاس و  دازآ  ادـخ  يارب  ار  وت  دـیوگیم : وا  هب  درادیم ، میدـقت  وا  هب  ناحیر  هتـسد  کی  ترـضح  نآ  نازینک  زا  یکی  یماـگنه 

دندروآ ياهیده  امش  يارب  هاگره  ینعی : (. 6 ( ) اهنم نسحأب  اویحف  ۀیحتب  متییح  اذإف  : ) تسا هداد  تیبرت  روط  نیا  ار  ام  دنوادخ  دیامرفیم :
هب ناـهد  دـید و  ار  ترـضح  نآ  یماـش  رفن  کـی  يزور  دـناهتفگ : ترــضحنآ  يراـبدرب  هراـب  رد  و  دـینک . ءادـها  ناـنآ  هـب  ارنآ  زا  رتـهب 

نادـنخ یتروص  اب  هدرک  مالـس  وا  رب  تفر و  وا  فرطب  سپـس  درک  ماـمت  ار  دوخ  فرح  اـت  دادـن ، شباوج  ترـضح  دوشگ . یئوگازـسان 
یهاوخب يزیچ  رگا  میوشیم و  یضار  یهاوخب  تیاضر  ام  زا  رگا  دینکیم !؟ هابتشا  دیاش  و  دیتسه ؟ بیرغ  امش  منامگ  هب  اقآ  يا  تفگ :

، میئامنیم تریس  یشاب  هنسرگ  رگا  میریذپیم ، یتساوخ  یتسرپرس  ام  زا  رگا  میرادن و  غیرد  یهاوخب  یئامنهار  رگاو  داد ، میهاوخ  وت  هب 
يراد يراک  رگاو  میهدیم ، تهانپ  ياهدش  هدنار  یئاج  زا  رگا  مینکیم و  تزاینیب  يدنمزاین  رگا  میناشوپیم و  تسابل  یشاب  هنهرب  رگا 
زادرپ غورد  یتاغیلبت و  هاگتـسد  هک  دـیمهف  و   ) دـمآ رد  هیرگ  هب  دینـش  ار  نسح  ماما  ترـضح  تاملک  نوچ  یماـش  درم  میهدیم ، ماـجنا 

: هک دـنادیم  رتهب  ادـخ  نیمز و  يور  رد  ادـخ  تجح  یئوت  هک  مهدیم  یهاوگ  تفگ  و  تسا )!؟ هتخادـنا  هابتـشا  هبار  وا  ردـقچ  هیواـعم 
(. هتلاسر لعجی  ثیح  ملعا  هللا  : ) دهد رارق  ینادناخ  هچ  رد  ار  دوخ  تلاسر 

موس ماما 

نیشناج نیموس  ادخ و  لوسر  هون  تسا  ص )  ) دمحم ترـضح  رتخد  ع )  ) ارهز همطاف  شردام  ع ،)  ) بلاطیبا نب  یلع  دنزرف  نیـسح  ماما 
هنیدـم رد  ع )  ) نسح ماـما  شردارب  زا  سپ  لاـسکی  نابعـش  هاـم  موس  زور  رد  تسا . مدرم  ياوشیپ  ع )  ) نسح شردارب  زا  سپ  و  تسا ، وا 

زا سپ  دش . دیهش  مولظم  هنشت و  بل  اروشاع  فورعم  هعقاو  زور  يرجه ، کی  تصش و  لاس  مرحم  مهد  هبنش  زور  رد  دمآ و  ایندب  هرونم 
. درپس كاخ  هب  ـالبرک  رد  یلعف  هاـگراب  نیمهرد  ار  وا  كراـبم  هزاـنج  شدـنزرف  ع )  ) نیدـباعلانیز ماـما  ترـضح  شتداهـش  زا  زور  هس 

ینعی نیسح ) نم  انا  ینم و  نیسح  : ) دندومرفیم ربمغیپ  دوب و  ادخ  لوسر  هشوگ  رگج  وا  دوش ، نایب  هک  تسنآ  زا  شیب  شترضح  لئاضف 
نیسح نسح و  ینعی  ایندلا ) یف  ياتناحیر  امه  : ) دومرف نسح  ماما  ترضح  شردارب  وا و  هراب  رد  و  منیـسح . زا  نم  تسا و  نم  زا  نیـسح 

لها ناناوج  گرزب  ود  نیـسح  نسح و  ینعی : ۀنجلا ) لها  بابـش  ادیـس  نیـسحلاو  نسحلا  : ) دندومرف زاب  ایند و  رد  دننم  ناگهشوگ  رگج 
ع)  ) نیـسح دننکن ، مایق  ای  دننک و  مایق  دنماما ، ود  نیـسح  نسح و  ینعی : ادعق ) وا  اماق  ناماما  نیـسحلاو  نسحلا  : ) دـناهدومرف زین  دنتـشهب ،
زا رپ  یئاهنابنا  اصخـش  شدوخ  اهبـش  رتشیب  دوب . ع )  ) نینمؤملاریما شردـپ  يامن  ماـمت  هنیئآ  مدرم و  نیرتراـک  تداـبع  و  نیرتدنمـشناد ،

گرزب میرک و  رایسب  دش ، هدید  شکرابم  هناش  رد  اهیشک  شود  نیا  رثا  شتداهش  زا  سپ  هک  دیشکیم  شودب  نادنمتسم  يارب  كاروخ 
نم نآلا  بخی  مل  تفگ : دومن و  ششخب  تساوخرد  ترضح  نآ  زا  رعش  درف  دنچ  نمض  ینیـشن  هیداب  برع  دنیوگیم : هک  دوب  رابدرب  و 

فاکتعا زا 89ياهینتسناد  هحفص 16 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یلاخ تسد  هدیبوک  ار  تاهناخ  رد  هک  سکنآ  ره  هتشگن و  دیمون  هتـشاد  دیما  وت  هب  سکره  ۀقلحلا  کباب  نود  نم  كّرح  نم  كاجر و 
الول دوب  نیقساف  هدننک  دوبان  تردپ  یناهانپیب ، هانپ  دنمتواخس و  وت  ۀقسفلا  لتاق  ناکدق  كوبا  دمتعم  تنا  داوج و  تنا  تسا . هتـشگنرب 

نیـسح سپـس  تفرگیم . ارف  خزود  ار  ام  رکیپ  دوبن  تدج  ردپ و  ياه  یئامنهار  رگا  ۀقبطنم  میحجلا  انیلع  تناک  مکلئاوا  نم  ناک  يذلا 
غلبم نیا  ریگب  ۀقفش  وذ  کیلع  ینأب  ملعاو  رذتعم  کیلإ  ینإف  اهذخ  دومرف : نینچ  هتـساوخ  شزوپ  وا  زا  داد و  وا  هب  رانید  رازه  راهچ  (ع )
هدنیآ رد  رگا  ۀقفدنم  کیلع  انامـس  تسما  یـصع  ةادغلا  انریـس  یف  ناکول  منابرهم . وتب  تبـسن  هک  نادـب  مهاوخیم و  شزوپ  وت  زا  نم  ار 

هک منکچ  اـما  ۀـقفنلا  ۀـلیلق  ینم  فکلاو  ریغ  وذ  ناـمزلا  بیر  نکل  دومن . دـهاوخ  شزیر  وـت  رب  يراشرـس  تورث  دـمآ  اـم  تسدـب  يزیچ 
دوخ نینوخ  تضهن  اـب  هک  دوب  یـسک  نینچ  يرآ  دـشابیمن . یناوارف  تورث  نم  تسد  رد  کـنیا  و  تسین !؟ مهاوـخلد  هب  هناـمز  شدرگ 

زا سپ  ع )  ) نیـسح تشادن . هقباس  ناهج  رد  هک  دوب  یتضهن  ینیـسح  تضهن  درک . هدنز  دـبا  يارب  ار  یناهج  هکلب  شدـج  نید  مالـسا و 
. درک ادها  مالسا  تخرد  يرایبآ  يارب  ار  دوخ  نوخ  هک  دوب  مدرم  نیرترب  شردارب 

مراهچ ماما 

یـس و لاس  یلوالا  يدامج  مهدزناپ  زور  رد  تسا . ناریا ) هاشداپ   ) درگدزی رتخد  شردام  ع ،)  ) نیـسح ماما  دنزرف  نیدباعلانیز  یلع  ماما 
مرحم مجنپ  تسیب و  هبنـش  زور  رد  دمآ و  ایند  هب  هرونم  هنیدم  رد  درک  حتف  ار  هرـصب  ع )  ) نینمؤملاریما شدج  هک  يزور  رد  يرجه  شش 

هب عیقب  ناتسربق  هنیدم ، رهش  رد  و  دوب ، لاس  هن  هاجنپ و  شفیرش  رمع  دیدرگ . دیهـش  مومـسم و  ياهدنـشک  رهز  اب  يرجه  جنپ  دون و  لاس 
رامـشیب و تایاور  ام  ياملع  ودوب  ریظنیب  دوخ  نامز  رد  ناـهانپیب  یـسرداد  يراـکزیهرپ و  تلیـضف و  شناد و  رد  دـش . هدرپس  كاـخ 
دسانـشن و ار  وا  یـسکات  تخادـنایم  هرهچ  رب  باقن  کیرات  ياهبـش  رد  دـناهدرک . لقن  ترـضح  نآ  زا  يدایز  رایـسب  ياـهاعد  اهدـنپ و 

هعرق يور  زا  تفریم و  اههناخ  کیب  کی  برد  تفرگیم و  شود  هب  هدرک ، رپ  مزیه  اذـغ و  زا  ای  هرقن و  ـالط و  ياههکـس  زا  یئاـهنابنا 
تفرگیم شودب  نابنا  هتشاد و  هرهچ  هب  باقن  هک  یسک  دندیمهف ، هنیدم  مدرم  تفر  ایند  زا  هکنآ  زا  سپ  درکیم ، میسقت  نادنمتسم  نیب 

: هک دوب  نیا  ترضح  نآ  کین  قالخا  زا  دننیشنب ، نانیکسم  ناریگ و  نیمز  نامیتی و  وا  هرفسرس  رب  هک  تشاد  شوخ  رایسب  تسا . هدوب  وا 
منک و رایتخا  رـسمه  شیارب  دـهاوخیم ، نز  امـش  زا  مادـکره  تفگیم : نانآ  هب  درکیم و  عمج  دوخ  درگ  ار  دوخ  نامالغ  رابکی  یهام 
زا يدنمتـسم  هک  یماگنهو  منکیم  شدازآ  منک  شدازآ  دهاوخیم  سکره  تخورف ، مهاوخ  مشورفب  يرگید  هبار  وا  دراد  لیم  سکره 

داجس بقل  وا  هب  هک  درکیم  ینالوط  ياههدجس  ردقنآ  یناسریم . ترخآ  هب  ارم  هشوت  هک  وترب  نیرفآ  دومرفیم  دومنیم  تساوخرد  وا 
درکیم تدابع  ردقنآ  تسب و  هنیپ  شناوناز  رس  ود  تسد و  فک  ود  یناشیپ و  رایـسب  هدجـس  رثا  رد  دنداد و  هدننک  هدجـس  رایـسب  ینعی :
شتروص گنر  دیزرلیم و  دیب  دننام  شندب  داتسیایم  زامن  هب  هاگره  ناگدننک . تدابع  تنیز  ینعی  (. 7  ) دنتفگ نیدباعلانیز )  ) وا هب  هک 
نیرضاح دش ، ناور  وا  يوسب  يدنچ  زا  سپ  دومرفن  چیه  هدنام و  تکاس  ترـضح  تفگ ، ازـسان  وا  هب  شناکیدزن  زا  يدرم  دشیم ، درز 

نع نیفاعلاو  ظیغلا  نیمظاکلاو  : ) دومرف تئارق  نآرق  زا  ار  هیآ  نیا  ترـضح  یلو  دـهدب ، ار  شباوج  دـهاوخیم  ترـضح  دـندرک  ناـمگ 
ناراکوکین ادخ  و  دنشخبیم ، ار  دوخ  فرط  هک  اهنآ  دنناشنیم و  ورف  ار  دوخ  بضغ  هک  نانآ  همجرت : (. 8 ( ) نینسحملا بحی  هللاو  سانلا 

نم رد  اهنیا  یتفگ و  تسار  رگا  یتفگ .. و  یتفگ .. يداتسیا و  نم  ولج  امش  مردارب  تفگ  درم  نآ  هب  ترضح  سپـس  درادیم . تسود  ار 
شزرمآ امـش  يارب  ادـخ  زا  تسا ، هتـشادن  هار  نم  رد  اـهنیا  یتـفگ و  غورد  رگا  مـبلطیم و  شزرمآ  دوـخ  يارب  دـنوادخزا  تـسا ، هدوـب 

. مهاوخیم

مجنپ ماما 

هاجنپ و لاس  بجر  هام  لوا  ای  رفـص  هام  موس  هبنـشود  زور  رد  ع )  ) نسح ماما  رتخد  شردام  ع )  ) نیدباعلانیز ماما  دنزرف  رقاب  دمحم  ماما 
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، دش دیهـش  هدیدرگ  مومـسم  رهز  هلیـسوب  هدراهچو  دصکی  لاس  هجحیذ  هام  متفه  هبنـش  ود  زور  رد  دمآ و  ایند  هب  هنیدم  رد  يرجه  تفه 
تدایـس گرزب ، ياه  تلیـضف  ياراد  دـش . هدرپس  كاخ  هب  عیقب  ناتـسربق  رد  هرونم  هنیدـم  رد  دوب و  لاـس  تفه  هاـجنپ و  شکراـبم  نس 

نآ یقلخ  کین  رد  دوب . ینارکیب  تواخس  ینتورفو و  رایسب  تدابع  وکین و  قالخا  ناوارف و  يرابدرب  راشرس و  شناد  تناید و  یئاقآو ،
مرقاب نم  هن ، دومرف : ترـضح  یتسه ؟ واگ )  ) رقب وت  هللااـب :) ذاـیعلا   ) تفگ ترـضح  نآ  هب  یحیـسم  رفن  کـی  يزور  دـنیوگیم : ترـضح 
یگنز هراکدب  گنرهایس  نز  نآ  رسپ  وت  تفگ : تسا  وا  هفرح  نیا  دومرف : ترضح  يزپشآ ؟ نز  نآ  دنزرف  وت  تفگ : وا  مولع ) هدنفاکش  )

ناملسم اروف  یحیسم  دزرمایب ، ار  امش  ادخ  یتفگ  غورد  رگا  دزرمایب و  ار  نز  نآ  ادخ  یئوگیم  تسار  امش  رگا  دومرف  ترـضح  یتسه ؟
هب هک  گرزب  ياملع  دیوگیم : یکم  ياطع  نبا  دادیم ، خساپ  گنردیب  یـشسرپ  ره  هب  هک  دوب  یناشورخ  يایرد  دـننام  شناد  رد  دـش .

رگید سکچیه  دزن  مدـیدن  هک  دـندشیم  کچوک  ترـضح  دزن  يردـقب  دـندشیم و  کچوک  دندیـسریم ، ع )  ) رقاب ترـضح  تمدـخ 
رد هک  دوب  یکدوـک  دـننام  ع )  ) رقاـب ترـضح  تمدـخ  رد  تشاد ، مدرم  رظن  رد  هک  یگرزب  همه  نآ  اـب  هبقع  نب  مکح  دـنوش . کـچوک 
هب مدومن و  شسرپ  ع )  ) رقاب ترضح  زا  هکنآ  رگم  دماین  مرطاخ  هب  يزیچ  دیوگیم : ملـسم  نب  دمحم  دشاب ، هتـسشن  شراگزومآ  روضح 
ادخ رکذ  رایسب  مردپ  : ) دیامرفیم ع )  ) قداص ترضح  شدنزرف  دوب ، ادخ  دایب  هشیمه  مدیسرپ ، ترـضح  نآ  زا  ثیدح  رازه  یـس  هزادنا 

تدابع و دـیدرگیمن .) لفاغ  ادـخ  دای  زا  دزیم  فرح  مدرم  اـب  دـنچره  دومنیم و  ادـخ  حـیبست  هشیمه  وا  هدوب و  شهارمه  نم  درکیم 
. دشیم يراج  شنامشچ  زا  کشا  دوب و  رایسب  شا  یئاسراپ 

مشش ماما 

هک يزور  اب  فداصم  لوالاعیبر  مهدـفه  هعمج  زور  رد  دوب . هورف ) ما   ) همطاف شردام  ع )  ) رقاـب دـمحم  ماـما  دـنزرف  قداـص ، رفعج  ماـما 
مومسم تشه  لهچو و  دصکی  لاس  لاوش  مجنپ  تسیب و  زور  رد  داهن و  ایند  هب  اپ  يرجه  هس  داتشه و  لاس  رد  دمآ ، ایند  هب  ص )  ) ربمغیپ

، یئاسراپ دهز و  تمکح ، تهاقف و  تلیـضف ، شناد و  دوب . لاسجنپ  تصـش و  شکرابم  نس  دیدرگ ، لئان  تداهـش  هعیفر  هجرد  هب  هدش 
( هر  ) دیفم خیش  موحرم  دوب : رامش  یب  رایسب و  وا  رد  هدیدنسپ  تافـص  رگید  تعاجـش و  تواخـس و  یگرزب  تباجن و  تلادع ، یتسار و 
هک دامتعا  دروم  نایوار  دناهدومنن و  تیاور  تیب  لها  زا  کی  چیه  زا  دناهدومن  تیاور  ع )  ) قداص ترضح  زا  هک  ردقنآ  املع  دیامرفیم 

ترـضح بتکم  نادرگاش  زا  تنـس ، لها  زا  هفینح  هقرف  ياوشیپ  هفینح  وبا  دنرفن ، رازه  راهچ  بیرق  دناهدرک  لقن  ثیدح  ترـضح  نآ  زا 
ساـبل اـسب  هچ  دوب و  نشخ  ربز و  شـسابل  دوب و  نوـتیز  نغور  هکرـس و  شکاروـخ  هک  دوـب  اـسراپ  يردـقب  ترـضح  دوـب ، ع )  ) قداـص

. دـشیم شوهیب  زامن  رد  تاقوا  زا  یلیخ  دومن و  یم  رایـسب  زامنو  تدابع  تخادرپیم و  راـک  هب  غاـب  رد  شدوخ  دیـشوپیم و  رادهلـصو 
اهنت ترضح  مدید  مدش  دراو  دیوگیم : دصاق  دنک . توعد  شلزنم  هب  ار  وا  هک  دتسرفیم  ترضح  تمدخ  ار  یسک  یسابع  نوراه  یبش 

. دوب هدش  دولآ  كاخ  شکرابم  تروص  اهتسد و  تشپ  هک  يروط  هب  هدراذگ  كاخ  رب  ار  دوخ  هنوگ  تسا و 

متفه ماما 

تشه تسیبو و  دصکی  لاس  رفص  هام  متفه  هبنشکی  زور  رد  هافصم )  ) نوتاخ هدیمح  شردام  مظاک ، هب  بقلم  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ماما 
تدـم زا  سپ  هس  داتـشهو و  دـصکی  لاـس  بجر  هاـم  مجنپ  تسیب و  زور  رد  دـمآ و  ایندـب  هنیدـم  هکم و  نیب  تسا  یلزنم  هک  ءاوبا )  ) رد

لئان تداهـش  هعیفر  هجرد  هب  مومـسم و  مس  رهز  هب  یـسابع  نوراه  نادـنز  رد  دوب ، هدـش  ینادـنز  دادـیب  ملظ و  يور  زا  هک  لاس  هدراهچ 
هب نیمظاک  رد  فیرـش  دقرم  نیمه  رد  دش و  راد  هدهع  ع )  ) اضر ترـضح  شدنزرف  ار  ترـضح  نآ  نفد  نفک و  لسغ و  مسارم  دیدرگ .

لضف دوب ، قالخا  کین  راتفرشوخ و  دوب ، دوخ  نامز  مدرم  نیرتعاجش  و  نیرتدنمتواخس ، نیرت ، لضاف  نیرتدنمـشناد ، دش . هدرپس  كاخ 
ورف ار  دوـخ  بضغ  ردـقنآ  ینـالوط و  شیاههدجـسو  رایـسب  شتداـبع  دوـب ، تـلزنم  دـنلب  ماـقم و  گرزب  راکـشآ و  هـمه  رب  وا  شناد  و 

فاکتعا زا 89ياهینتسناد  هحفص 18 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رایـسب هفلتخم  مولع  رد  وا  شناد  دنتفگیم . حلاصلا ) دبعلا   ) وا هب  هک  دوب  حلاص  ردقنآ  دندیمان و  هدنناشنورف )  ) مظاک ار  وا  هک  دـناشنیم 
زا سپ  تسا و  ترضح  نآ  شناد  زا  زراب  ياهنومن  نایحیـسم  گرزب  ههیرب )  ) روهـشم ثیدح  تشاد ، يرترب  دوخ  نارقا  یگمه  رب  دوب و 
زا يدنمتسم  هک  یماگنه  دناهتفگ : ترضح  نآ  تواخس  رد  دش . یبوخ  ناملسم  هدرک  رایتخا  مالسا  تخاس  موکحم  ار  وا  ترضح  هکنآ 

دنکیم لاؤس  وا  زا  هلئسم  دنچ  دروآ ، تسدب  ار  وا  تامولعم  نازیم  هک  نیا  يارب  ع )  ) ماما دیامنیم  مهرد  دص  کی  تساوخرد  ترـضح 
تئارق و تداـبع و  رد  رتادـص و  شوخ  مدرم  همه  زا  ندـناوخ  نآرق  رد  دـشخبیم ، وا  هب  مهرد  رازه  ود  دـهدیم  باوج  بوخ  نوـچ  و 

اجنآ ات  تشاد  یـشیپ  همه  رب  یهلا  هاگردب  عرـضت  هیرگ و  رد  دیـشکیم و  لوط  همه  زا  رتشیب  شاهدجـس  دوب و  رتاشوک  یگمه  زا  نآرق 
. تفر ایند  زا  هدجس  تلاحب  نادنز  رد  هک 

متشه ماما 

هرونم هنیدم  رد  ق ) ه .  ) تشه لهچ و  ودص  لاس  هدـعقیذ  مهدزای  هعمج  زور  رد  نوتاخ ، همجن  شردام  ع ،)  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما 
ار شترـضح  نفد  نفک و  لـسغ و  مسارم  دـیدرگ . دیهـش  مومـسم و  رهز  اـب  هس  تـسیود و  لاـس  رفـص  هاـم  رخآ  زور  رد  و  دـمآ ، ایندـب 
، تواخـس تباجن و  تلیـضف ، شناد و  دش . هدرپس  كاخ  هب  ناسارخ  رد  یلعف  هاگراب  رد  دـش و  راد  هدـهع  ع )  ) داوج ترـضح  شدـنزرف 
هک درک  تساوخرد  شترـضح  زا  یـسابع  هفیلخ  نومام  درادـن ، نتفگ  هب  يزاین  روهـشم و  ترـضح  نآ  تادابع  ینتورف و  یقلخ و  کین 

دوب و ربخ  اب  داهنشیپ  نیا  رد  نومام  گنرین  زا  اریز  تفریذپن  ار  تفالخ  ماقم  ترضح  یلو  دوش  راد  هدهع  ار  یمالـسا  تفالخ  يو  ياجب 
نیا هب  یطرش  هب  ترضح  دنک  لوبق  ار  يدهع  تیالو  هک  تخاس  راچان  ار  ترضح  نومام  تفریذپن ، ار  تفالخ  ع )  ) اضر ترـضح  نوچ 

رد هک  دادیم  بیترت  هرظانم  يارب  یـسلاجم  هاگیب  هاگ و  نومام  دـنکن . یتلاخد  تلود  نوئـش  تکلمم و  روما  رد  هک  داد  رد  نت  داهنـشیپ 
. تشادیم او  نیـسحت  باجعا و  هب  ار  یگمه  بهاذـم ، نایدا و  هراب  رد  وا  ناوارف  شناد  دومرفیم و  تکرـش  ع )  ) اضر ماما  سلاجم  نیا 

زور هس  ره  رد  هک  تاقوا  زا  رایسب  هچ  درکیم و  يرپس  تدابع  هب  ار  اهبش  رتشیب  تشاد و  ناوارف  شـشوک  تادابع  رد  ع )  ) اضر ترـضح 
اب داهنیم و  دوجس  هب  رـس  اهتعاس  یهاگ  دناوخیم و  زامن  تعکر  رازه  زور  هنابـش  رد  تاقوا  یلیخ  دناوخیم و  ار  نآرق  مامت  هعفد  کی 

ياهبـش رد  صوصخب  یناهنپ ، ار  دوخ  تاقدـص  دوب و  ناوارف  شـشخب  ياراد  تفرگیم و  رایـسب  هزور  درکیم ، زاـین  زار و  دوخ  يادـخ 
هابتشا راچد  نتفگ  نخـس  رد  درزآین  نابز  اب  ار  یـسک  هاگچیه  هک  دوب  دراو  ردقنآ  ترـشاعم  بادآ  رد  دیناسریم  نادنمتـسم  هب  کیرات 

یمن ناهد  بآ  مدرم  راظنا  رد  دیدنخیمن و  دنلب  يادص  هب  هاگچیه  دومنیمن ، هیکت  دندوب  وا  فارطا  یناسک  یـسلجم  رد  رگا  دشیمن و 
. دروخیم اذغ  هرفس  کی  رس  رد  نانآ  اب  دومرفیم و  راضحا  ار  نارکون  یتح  هناخ  لها  همه  دشیم  هدرتسگ  هرفس  یتقو  تخادنا .

مهن ماما 

رد يرجه  جنپ  دونو و  دصکی  لاس  بجر  هام  مهد  زور  رد  نوتاخ ، هکیبس  شردام  ع ،)  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  دـنزرف  داوج  دـمحم  ماما 
شدج ربق  رانک  رد  شکرابم  ندب  دیدرگ . دیهش  مومسم و  رهز  اب  تسیب  تسیود و  لاس  هدعقیذ  رخآ  زور  رد  دمآ و  ایند  هب  هرونم  هنیدم 

نیرتلـضاف و نیرتدنمـشناد و  دوـخ  ناـمز  رد  دـش . هدرپـس  كاـخ  هب  یلعف  هاـگیاج  نـیمه  نیمظاـک  رد  ع )  ) رفعج نـب  یـسوم  ترـضح 
هارمه هرقن  الط و  هسیک  کی  دشیم  راوس  هاگره  دوب و  مدرم  نیرتحیـصف  نیرتقالخا و  شوخ  نیرتسلجم و  شوخ  نیرتدـنمتواخس و 

درکیم يزیچ  تساوخرد  وا  زا  شیاـههدازومع  زا  سک  ره  دوـمنیمن و  در  ار  ناگدـننک  تساوـخرد  زا  کـیچیه  تشادیم و  رب  دوـخ 
زا دادیمن  وا  هب  راـنید  جـنپ  تسیب و  زا  رتمک  تساوخیم  يزیچ  وا  زا  شیاـههداز  همع  زا  سکره  دادیمن و  وا  هب  راـنید  هاـجنپ  زا  رتـمک 

نادنمـشناد زا  رفن  داتـشه  جـح  لامعا  زا  سپ  لاسکی  هک : دوب  نیا  درک  تباث  مدرم  رب  ار  شترـضح  ناوارف  شناد  هک  يزراـب  ياـههنومن 
هک یئاهزیچ  زا  دـندومرف  باوج  یگمه  هب  زین  ترـضح  دـندومن ، شـسرپ  نوگانوگ  لـئاسم  زا  دـندش و  عمج  وا  درگ  فلتخم  کـلامم 
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دندرک و شسرپ  رازه  یس  وا  زا  سلجم  کی  رد  دندش و  عمج  وا  درگ  يرایـسب  مدرم  یگلاس  هن  نس  رد  هکنیا : دوب  زیگناتفگـش  رایـسب 
هکنآ زا  سپ  تقو  هفیلخ  تسین ، رود  هب  نآرقو  یحو  نادـناخ  زا  اـهراک  لـیبق  نیا  یلو  دـنداد . باوج  طـلغیب  گـنرد و  نودـب  ار  همه 

. دروآ رد  وا  دقع  هب  ار  دوخ  رتخد  دومرف ، باوج  ار  همه  درک و  ناحتما  یگرزب  ياهشسرپ  اب  ار  ترضح  اهراب 

مهد ماما 

تسیود و لاس  بجر  مود  ای  هجحیذ  هام  مهدزناپ  زور  رد  تسا ، نوتاخ  هنامـس  شردام  و  ع )  ) داوج دـمحم  ماما  دـنزرف  یقنلا  یلع  ماـما 
مـس رهز  اب   ) ءارماس رد  راهچ  هاجنپ و  تسیود و  لاس  بجر ، هام  موس  هبنـش  ود  زور  رد  دـمآ و  ایند  هب  هرونم  هنیدـم  رد  يرجه )  ) هدزاود

نیرتدنمـشناد نیرتتلیـضف ، اب  وا  دش . هدرپس  كاخ  هب  ینونک  هاگیاج  رد  ءارماس  نامه  رد  و  دیدرگ ) لئان  تداهـش  هجرد  هب  مومـسم و 
رد یناتـساد  نمـض  یلبرا ) . ) دوب دوخ  نامز  مدرم  نیرتقالخا  شوخ  نیرتتاذ و  شوخ  نیرتدـباع و  نیرتناـبز و  شوخ  نیرتیخـسو و 

برعکی هب  ار  همه  ترضح  داتسرف ، ترضح  نآ  يارب  مهرد  رازه  یس  هفیلخ  هک : تسا  هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  ترـضح  تواخـس  هراب 
نیا زا  ارم  ینکیم و  تاهداوناـخ  فرـص  ار  هیقب  يزادرپیمار و  دوخ  ضرق  لوپ  نیا  اـب  تفگ : وا  هب  دیـشخب و  دوـب  ضورقم  هک  یناـبایب 

هک دنادیم  رتهب  ادخ  یلو  دوب  مهرد  هس  زا  رتمک  نم  يوزرآ  ادـخ  لوسر  رـسپ  يا  درک : ضرع  برع  درم  يرادیم . روذـعم  مک  رادـقم 
. تفر تفرگ و  ار  لوپ  رایسب  يداش  اب  برع  درم  دهد  رارق  ینادناخ  هچ  رد  ار  دوخ  تلاسر 

مهدزای ماما 

ایند هب  يرجه  ود  یس و  تسیود و  لاس  یناثلا  عیبر  مهد  هبنش  ود  زور  رد  هدج )  ) شردام ع )  ) یقنلا یلع  ماما  دنزرف  يرکسع  نسحم  اما 
نآ نفد  نفک و  لسغ و  مسارم  دیدرگ . لئان  تداهش  هب  مومسم و  رهز  اب  تصش  تسیود و  لاس  لوالا  عیبر  متـشه  هعمج  زور  رد  دمآ و 

. دـش هدرپس  كاخ  هب  ینونک  هاگراب  رد  ءارماس  رد  شردـپ  راوج  رد  دـش و  راد  هدـهع  جـع )  ) ناـمز ماـما  شدـنمورب  دـنزرف  ار  ترـضح 
مادنا و شوخ  رایسب  تسین . هدیشوپ  یسک  رب  ترضح  نآ  قالخا  مراکم  ینتورف و  تدابع  یگرزب و  تباجن ، فرـش و  شنادو ، تلیـضف 
زا ترـضح  نآ  مرک  هراب  رد  دنامیم ، ص )  ) ربمغیپ هب  انیع  قالخا  رد  دوب و  یـصاخ  تمظع  تهبا و  ياراد  نس  یمک  نآ  اب  هرهچ و  ابیز 

مدرک دای  دنگوس  شیارب  درکیم  روبع  نم  بناج  زا  هک  یماگنه  متسشن  ترضح  هار  رس  رد  دیوگیم : هک  تسا  هدیسر  یتیاور  لیعمـسا 
نم راتفگ  نیا  ياهدرک !؟ ناهنپ  رانید  تسیود  هک  یتلاح  رد  يروخیم  دـنگوس  ادـخب  غورد  هب  ایآ  دومرف : ترـضح  مدومن  زاین  راـهظا  و 
نم هب  رانید  دصکی  ترضح  مالغ  سپـس  هد ، وا  هب  يراد  دوخ  اب  هچنآ  نم ! مالغ  منک . مورحم  دوخ  شـشخب  زا  ار  وت  هک  تسین  نآ  يارب 

دـسریم شتمدـخ  هب  دونـشیم ، ار  ترـضح  نآ  شـشخب  تواخـس و  هزاوآ  نوـچ  تسا  دـنمزاین  مهرد  دـصناپ  هب  هـک  يرگید  درم  داد .
زاجعا شنادو و  تلیضف  رد  ترـضح  نیا  هک  دندادیم  یهاوگ  یگمه  نامز  نآ  نایحیـسم  دهدیم و  وا  هب  مهرد  هس  دصناپ و  ترـضح 

. دوب راد  هدنز  بش  بلغاو  اشوک  تدابع  رد  دوب و  تهبا  تبیه و  ياراد  تسا  حیسم  دننام 

مهدزاود ماما 

رد يرجه  جنپ  هاجنپ و  تسیود و  لاس  نابعش  همین  بش  رد  نوتاخ و  سجرن  شردام : ع )  ) يرکـسع نسح  نب  دمحم  يدهم ، نامز : ماما 
ماما نیمهدزاودو  مالـسا  ربمایپ  نیـشناج  نیرخآ  نیمز و  يور  رد  ادـخ  تجح  نیرخآ  جـع ) : ) نامز ماما  تسا . هدـمآ  ایندـب  ارماـس  رهش 

ار ناهج  دنک و  روهظ  نامزلارخآ  رد  ات  دش  ناهنپ  اهرظن  زا  دومن و  ینالوط  ار  شترـضح  رمع  دوخ  هدارا  هب  دنوادخ  دشابیم ، ناناملـسم 
يدـهم هک : دـناهداد  ربـخ  اـمب  ع )  ) راـهطا همئا  و  ص )  ) مرکا ربماـیپ  دـشاب . هدـش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هکنآ  زا  سپ  دـیامن  داد  لدـع و  زارپ 

دـهد و شرتـسگ  ار  يرگداد  نآ  رد  هدروآرد و  فرـصت  هب  ار  یتـیگ  رـسارس  ددرگ و  رهاـظ  هک  زورنآ  اـت  تسا  هدـنیاپ  هدـنز و  دوعوم ،
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راب (. 9  ) دـیآ راوگاـن  ناکرـشم  رب  هچرگ  دـنادرگ  زوریپ  ملاـع  ناـیدا  رب  ار  مالـسا  نـید  دـنوادخ  اـت   ) دزاـس نوـگژاو  ار  متـس  ياـهخاک 
، دش ناهنپ  راظنا  زا  دوخ  هناخ  رد  جع )  ) نامز ماما  نوچ  و  هدـب ، رارق  شناتـسود  ناروای و  زا  ار  ام  نک و  باتـش  شروهظ  رد  اراگدرورپ !

. تسا روهشم  تبیغ  بادرس  هب  اجنآ  نونکا  هک  هداد  رارق  دوخ  هاگترایز  ءارماس  رد  ار  ترضح  نآ  تبیغ  لحم  ناناملسم 

داعم  5

لامعا رفیک  هب  ار  ناراکدـب  دـهد و  شاداپ  ار  ناراکوکین  ات  دـنکیم  هدـنز  ندرم  زا  سپ  ار  ناسنا  دـنوادخ  هکنیا : زا  تسا  تراـبع  داـعم 
میتی ناکدوک  دنادرگ  صلاخ  اردوخ  تین  دریگب ، هزور  دناوخب ، زامن  دروآ ، اجب  هتسیاش  لمع  هتشاد ، ادخب  نامیا  هک  یسک  دناسرب . دوخ 

رد هک  تشهب  ياه  ناتسغاب  رد  ار  وا  دنوادخ  دهد . ماجنا  کین  ياهراک  هنوگنیا  دنک و  يریگتـسد  نایاونیب  نادنمتـسم و  زا  دهد ، هانپ  ار 
وا زا  هتـسیاشان  راک  دـیزرو و  رفک  هک  یـسک  و  دریگیم ، رارق  نایاپیب  تمحر  راوج  رد  هراومه  دربیم و  تسا ، يراج  یئاهرهن  نآ  ریز 

ناـشوج و ياـهبآ  خزود و  شتآ  وا  يازـس  هدـیدرگ  نآ  رئاـظن  يراوـخ و  بارـش  اـنز ، يدزد ، لـتق ، تناـیخ ، غورد ، بـکترمو  هدز  رس 
لزنم  1 درک : یط  دیاب  ار  لزنم  ود  خزود ، تشهب و  زا  شیپ  درب . دهاوخ  رسب  باذعو  هودنا  رد  هتسویپ  دوب و  دهاوخ  نآ  هدنشک  ياهاذغ 

ای ربق ، دومرف : ص )  ) مرکا ربمغیپ  هچنانچ  دـشچیم ، ار  دوخ  رادرک  شاداپ  ناـسنا  و  دوشیم ، شـسرپ  لاـمعا  زا  نآ  رد  هک  تسا  ربق  لوا 
، هتفر باوخب  هک  تسا  یـصخش  دـننام  ربق  رد  ناسنا  تلاح  (. 10  ) تسا تشهب  ياه  ناتـسغاب  زا  یغاب  ای  منهج و  ياـهلادوگ  زا  یلادوگ 

دـشاب وا  یکیدزن  رد  یـسک  رگا  هکنیا  اب  دوشیم  تحاران  هدـید  ناشیرپ  ياهباوخ  یناـمز  دونـشوخ و  بوخ  ياـهباوخ  ندـید  اـب  یهاـگ 
حوریب شوماخ و  يدبلاک  زج  اههدرم  زا  زین  ناگدنز  شیاسآ . رد  ای  دربیم  رسب  جنر  یتخس و  رد  نونکا  هدیباوخ  صخش  نیا  دنادیمن 
دنکیم هدنز  ار  ناگدرم  دنوادخ  هک  تسا  تمایق  مود  لزنم   2 تحارتسا . رد  ای  تسا ، جنر  رد  وا  هک  دننک  كرد  دنناوتیمن  دننیبیمن و 

ناربمیپ و هک  ناسرداد  هتفاـی ، لیکـشت  یهلا  لدـع  گرزب  ياـه  هاـگداد  ماـگنه  نیا  رد  دروآیم ، درگ  رـشحم  يارحـص  رد  ار  یگمه  و 
ناهاوگ هدوشگ  ار  دارفا  هدنورپ  هک  تسا  اجنیا  دنزادرپیم ، مدرم  لامعا  شجنس  نیزوت و  هب  دنباییم و  روضح  دنیادخ  هتـسیاش  ناگدنب 

ناسنا رب  نیا  رب  انب  دندرگیم ، تخبدب  ناراکهنگ  تخبشوخ و  هدوب  هتسیاش  ناش  رادرک  راتفر و  ایند  رد  هک  ياهتسد  دننکیم . راضحا  ار 
یگـشیمه و یتخبدـب  راتفر  تسین  یـسردایرف  هک  زور  نآ  رد  ات  دـنک  شـشوک  کین  ياهراک  رد  شیوخ  یئاناوت  ردـق  هب  هک  تسا  مزال 

. ددرگن مئاد  باذع 

اه یقرواپ 

هروس  6 هیآ 61 . نارمع : لآ  هروـس   5 هیآ 3 . ةدئام : ةروس   4 هیآ 1 . قلع : ةروس   3 هیآ 85 . نارمع : لآ  هروـس   2 هیآ 82 . سی : هروـس   1
تفـالخ ساـبع  ینب  هیما و  ینب  ياـفلخ  اریز  دـندوب  وربور  تالکـشم  نیرتگرزب  اـب  دوخ  ناـمز  رد  ع )  ) نیموصعم همئا   7 هیآ 86 . ءاـسن :

ع)  ) نیرهاط همئا  تلاسر و  نادناخ  اب  مدرم  سامت  زا  دندرکیم و  تموکح  ناناملسم  رب  تردق  روز و  لامعا  اب  هدرک  بصغ  ار  یمالسا 
تداـبع هب  ار  تاـقوا  رتشیب  هتخادرپیم و  يریگهشوگ  هب  ور  نیازا  دنتـشادن و  یناوارف  تاـعجارم  اـم  ناـماما  اذـل  دـندومنیم ، يریگولج 

ناردپ زا  نتفای ، میلعت  ندرب و  جـنر  نودـب  هک  ینعم  نیدـب  دوب  یثرا  مه  نانآ  فراعم  مولع و  رگید  فرط  زا  دـندینارذگیم ، راگدرورپ 
، تشذـگیم ینالوط  ياهزامن  تداـبع و  هب  ناـنآ  تقو  رتشیب  ارهق  دنتـشادن ، يزاـین  هعلاـطم  قیقحت و  هب  رگید  دـندربیم و  ثرا  هب  دوخ 

رفح نم  ةرفح  اما  ربقلا   10 هیآ 33 . هبوت : هروس  نوکرشملا ) هرک  ولو  هلک  نیدلا  یلع  هرهظیل   ) 9 هیآ 134 . نارمع : لآ  هروس   8 مجرتم .) )
. ۀنجلا ضایر  نم  ۀضور  وا  نارینلا 

؟ تسیچ نید  عورف 
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خساپ

هب رما   7 داهج .  6 جح .  5 تاکز .  4 سمخ .  3 هزور .  2 زامن .  1 میزادرپ : یم  نآ  ياـت  هد  رکذ  هب  اـم  تسا و  رایـسب  مالـسا  نـید  عورف 
، تاید صاصق ، جاودزا ، شورف ، دیرخ و  دننام  يرگید  تاروتسد  ماکحا و  هک  تسناد  دیاب  يربت .  10 یلوت .  9 رکنم . زا  یهن   8 فورعم .

. تسا نید  عورف  زا  تواضق و ...

زامن لوا 

كاپ و بآ  تسا : رارق  نیدب  نآ  بادآ  وضو و  بیترت  تفرگ ، وضو  دیاب  زامن  زا  شیپ  وضو : بحتـسم : بجاو و  تسا : مسق  ود  رب  زامن 
نیا هب  دینک  قاشنتـسا  هضمـضم و  دیئوشب . اهچـم  ات  راب  هس  ار  تسد  ود  دـشاب .) كاپ  وضو  ءاضعا  البق  دـیاب  یلو   ) دـینک هیهت  ار  یحابم 

هاگنآ هللا .) یلا  ۀـبرق  مریگیم  وضو  : ) هک هدومن  تین  سپـس  دیـشکیم . ینیب  هب  بآ  راب  هس  هدـنادرگ و  ناهد  رد  بآ  راـب  هس  هک : ینعم 
رارق تسش  طسو و  تشگنا  نیب  هک  ياهزادنا  هب  تروص  يانهپ  زا  دیهد و  وشتسش  تسا  هناچ  ات  يوم  هاگنتـسر  زا  هک  ار  تروص  يازارد 

ناتشگنارس ات  جنرآ  زا  زین  ار  پچ  تسد  سپـس  دیئوشیم . ناتـشگنا  رـس  ات  جنرآ  يالاب  زا  ار  تسار  تسد  نآ  زا  سپ  دیئوشب . دریگیم 
تروص بآ  هب  رـس  حسم  تبوطر  هک  دیـشاب  بظاوم  دینک و  حسم  یناشیپ  فرط  هب  الاب  زا  ار  رـس  ولج  تسار  تسد  اب  هاگنآ  دـیئوشیم .

ار پچ  ياپ  يور  پچ  تسد  اب  رخآ  رد  و  دینکیم . حسم  اپ  دنب  ات  ناتـشگنارس  زا  ار  تسار  ياپ  يور  تسار  تسد  اب  نآ  زا  دعب  دـسرن .
. تسا يزور  هنابش  ياهزامن  اهنآ  نیرتمهم  هک  تسا  مسق  دنچ  رب  بجاو  ياهزامن  بجاو : زامن  دیئامنیم . حسم  اپ  دنب  ات  ناتشگنا  رـس  زا 
. دشابیم باتفآ  عولط  ات  رجف  عولط  زا  شتقو  هک  تسا  تعکر  ود  نآ  و  حبص ، زامن  میناوخب : زامن  هبترم  جنپ  تسا  بجاو  زور  هنابـش  رد 

زامن تسا .) باتفآ  بورغ  ات  رهظ  لوا  زا  زامن  ود  نیا  تقو  . ) تسا تعکر  راهچ  نآ  و  رـصع ، زامن  تسا . تعکر  راهچ  نآ  و  رهظ ، زامن 
نیا تسا . یعرـش  بش  همین  ات  برغم  لوا  زا  زاـمن  ود  نیا  تقو  تسا . تعکر  راـهچ  نآ  و  ءاـشع ، زاـمن  تسا . تعکر  هس  نآ  و  برغم ،

ار ءاشع ) رـصع ، رهظ ، : ) دوخ یتعکر  راهچ  ياهزامن  یتسیاب  رفاسم  صخـش  یلو  تسین  رفاسم  هک  تسا  یـسک  يارب  ندناوخ  زامن  قیرط 
، هبترم ربکا 4  هللا  دـیئوگیم : ناذا  بیترت  نیدـب  هداتـسیا  هلبق  فرط  هب  زامن  ندـناوخ  ماگنه  ناذا : دـناوخب . یتعکر  ود  حبـص  زامن  دـننام 

يادخ زج  هب  یئادـخ  هک : مهدیم  یهاوگ  همجرت : هبترم ، هللا 2  الا  هلا  نا ال  دهـشا  دوش . فیـصوت  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  ادـخ  همجرت :
، هبترم هللا 2  یلو  ایلع  نا  دهـشا  تسا . ادخ  هداتـسرف  دمحم  هک  مهدیم  یهاوگ  همجرت : هبترم ، هللا 2  لوسر  دمحم  نا  دهـشا  تسین . اتکی 
، هبترم حـالفلا 2  یلع  یح  زاـمن . يارب  باتـشب  همجرت : هـبترم ، ةالـصلا 2  یلع  یح  تسا . ادـخ  یلو  یلع  هک  مـهدیم  یهاوـگ  هـمجرت :
، هبترم ربکا 2  هللا  تسا . زاـمن  هک  اـهراک  نیرتـهب  يارب  باتـشب  همجرت : هبترم ، لـمعلا 2  ریخ  یلع  یح  يراگتـسر . يارب  باتـشب  همجرت :

هللا دیناوخیم  هماقا  بیترت  نیدب  ناذا  زا  سپ  هماقا : تسین . شتسرپ  لباق  اتکی  يادخ  زج  یئادخ  همجرت : هبترم ، هللا 2  الا  هلا  ال  همجرت ...:
هبترم ةالصلا 2  یلع  یح  هبترم  هللا 2  یلو  یلع  نا  دهـشا  هبترم  هللا 2  لوسر  دمحم  نا  دهـشا  هبترم  هللا 2  الا  هلا  نا ال  دهـشا  هبترم  ربکا 2 
هبترم هللا 1  الا  هلا  هبترم ال  ربکا 2  هللا  دیدرگ . اپرب  زامن  هبترم  ةالصلا 2  تماق  دق  هبترم  لمعلا 2  ریخ  یلع  یح  هبترم  حالفلا 2  یلع  یح 

(. ربکا هللا  : ) دیئوگیم هللا .) یلا  ۀبرق  مروآیم  اجب  حبص  زامن  تعکر  ود  : ) دینکیم تین  مینکیم : عورش  ار  حبص  زامن  کنیا  حبـص : زامن 
دبعن و كایا  نیدلا ، موی  کلام  میحرلا ، نمحرلا  نیملاعلا ، بر  دمحلا هللا  میحرلا ، نمحرلا  هللامسب  : ) دیزادرپیم هروس  دـمح و  تئارق  هب 

لق میحرلا ، نمحرلا  هللامسب  (، ) نیلاضلا الو  مهیلع  بوضغملا  ریغ  مهیلع  تمعنا  نیذلا  طارـص  میقتـسملا ، طارـصلا  اندها  نیعتـسن ، كایا 
فک هک  دیوش  مخ  يردق  دیورب و  عوکر  هب  هتفگ  ربکا ) هللا   ) سپـس دحا .) اوفک  هل  نکی  ملو  دلوی  ملو  دلی  مل  دمـصلا ، هللا  دـحا ، هللا  وه 

رس هاگنآ  دیئوگیم . هدمحب ) میظعلا و  یبر  ناحبـس   ) هبترم کی  ای  و  هللا ) ناحبـس   ) هبترم هس  تلاح  نیا  رد  دسرب و  اهوناز  رـس  هب  اهتـسد 
كاپ كاخ  يور  رب  یناشیپ  هک  يروطب  دیوریم ، هدجس  هب  نآ  زا  سپ  ربکا .) هللا  هدمح ، نمل  هللا  عمس   ) دیئوگیم دیتسیایم و  هتـشادرب 
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رد دسرب و  نیمز  هب  اهاپ  گرزب  تشگنا  اهوناز و  رس  اهتسد و  فک  هک  یلاح  رد  دریگ ، رارق  تسا  بوچ و ... گنس و  هک  نآ  دننام  ای 
هللا ربکا ، هللا  دیئوگب  دینیشنب و  هتشادرب  رس  هاگنآ  دیئوگب . هدمحب ) یلعالا و  یبر  ناحبس   ) هبترم کی  ای  هللا ) ناحبس   ) هبترم هس  ماگنه  نیا 
یم دیزیخ و  یم  رب  اروف  دینیشن و  یم  مود  هدجس  زا  نتشادرب  رـس  زا  سپ  دینک و  رارکت  ار  رکذ  نامه  دیورب و  هدجـس  هب  رگید  راب  ربکا .

هروس دمح و  مامتا  زا  سپ  مود  تعکر  رد  دیروآیم . اج  هب  بیترت  نیمه  هب  زین  ار  مود  تعکر  و  دعقأو ) موقأ  هتّوق  هللا و  لوحب   ) دـیئوگ
ۀنسح و ةرخآلا  یف  ۀنـسح و  ایندلا  یف  انتآ  انبر  : ) دیئوگیم هداد  رارق  تروص  ربارب  ار  تسد  فک  ود  هک  بیترت  نیا  هب  دیناوخیم ، تونق 

قیرط نیدب  هتسشن و  مود  هدجس  زا  نتشادرب  رس  زا  سپ  دیروآ و  اجب  ار  اههدجس  عوکر و  لوا  تعکر  دننام  سپس  (. 1 ( ) رانلا باذع  انق 
یلع لص  مهللا  هلوسر ، هدبع و  ًادمحم  نأ  دهـشأو  هل ، کیرـش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال  دهـشا  دمحلا هللا . : ) دیهدب مالـس  هدـناوخ  دهـشت 

هللا و ۀمحر  مکیلع و  مالسلا  نیحلاصلا ، هللا  دابع  یلع  انیلع و  مالـسلا  هتاکرب ، هللا و  ۀمحرو  یبنلا  اهیأ  کیلع  مالـسلا  دمحم ، لآ  دمحم و 
هب ار  ع )  ) ارهز ترـضح  تاحیبست  هاگنآ  و  دـیئوگب ، ربکا  هللا  راب  هس  زامن  بیقعت  ناونعب  هک  تسا  بحتـسم  زامن ، مالـس  زا  سپ  هتاکرب .)

زامن رهظ : زامن  هبترم  هس  یس و  هللا ) ناحبـس   ) هبترم 3 هس  یس و  دمحلا هللا )  ) هبترم 2 راهچ  یس و  ربکا ) هللا   ) 1 دیروآیم : اجب  لیذ  رارق 
تعکر ود  و  یلاعت ) هللا  یلا  ۀـبرق  مروآیم  اجب  رهظ  زامن  تعکر  راهچ  : ) دـیئوگیم نآ  تین  رد  هکنیا : زج  تسا ، حبـص  زامن  دـننام  رهظ 

. دیزیخیم رب  موس  تعکر  يارب  هتفگن  ار  نآ  دیسریم  کیلع )... مالسلا   ) هب دهـشت  رد  هک  یتقو  دیروآیم . اجب  حبـص  زامن  دننام  ار  لوا 
تاـحیبست  ) ار رکذ  نیا  و  ربکا ) هللاو  هللا  ـالا  هلا  ـالو  دـمحلاو هللا  هللا  ناحبـس  . ) دـیئوگیم هبترم  هس  هروس  دـمح و  ياـجب  موس  تعکر  رد 

موس تعکر  دـننام  ار  مراهچ  تعکر  دـیزیخرب و  هدروآاـجب  ار  دوجـس  عوکر و  نآ  زا  سپ  هناـگراهچ . ياـهرکذ  ینعی  دـنمانیم ، هعبرا )
تین رد  هکنیا  زج  تسا ، رهظ  زامن  دننام  انیع  رصع  زامن  رصع : زامن  دیروآ . اجب  ار  مالس  دهـشت و  حبـص  زامن  دننام  نآ  زا  سپ  دیناوخب و 

هکنیا 1 زجب  تسا ، رهظ  زامن  دننام  برغم  زامن  برغم : زامن  یلاعت .) هللا  یلا  ۀـبرق  مروآیم  اجب  رـصع  زامن  تعکر  راهچ  : ) دـیئوگیم نآ 
، دیرادیم رب  مود  هدجس  زا  رـس  هک  موس  تعکر  رد  2 و  هللا .) یلا  ۀـبرق  مروآیم  اجب  برغم  زامن  تعکر  هس  : ) دـینکیم تین  نآ  لوا  رد 

ءاشع زامن  تعکر  راهچ  : ) تفگ دیاب  نآ  تین  رد  هکنیا  زج  تسا ، رهظ  زامن  دـننام  ءاشع  زامن  ءاشع : زامن  دـیهدیم . مالـس  دینیـشنیم و 
یـسک رگا  هک  دنناوخب  يروط  دیاب  نادرم  ار  ءاشع  برغم و  حبـص و  ياهزامن  هروس  دمح و  هک  دنامن  هتفگان  هللا ) یلا  ۀبرق  مروآیم  اجب 
تسه مه  يرگید  بجاو  ياهزامن  دوب ، يزور  هنابش  ياهزامن  میتفگ  نونک  ات  هچنآ  تایآ : زامن  رهج .) ، ) دونـشب دشاب  نانآ  یکیدزن  رد 

هایـس و ياهداب  قرب و  دعر و  هلزلز و  عوقو  نینچمهو  هام  دیـشروخ و  نتفرگ  ماگنه  رد  نآ  و  ( 2  ) دـشابیم تایآ  زامن  اهنآ  زا  یکی  هک 
مروآیم اجب  تایآ  زامن  : ) هک دینک  تین  هداتـسیا ، هلبق  هب  ور  تسا : رارق  نیدب  نآ  بیترت  دوش و  هدناوخ  دیاب  دنـشاب ، كانـسرت  هک  خرس 

زا رـس  دیوریم . عوکر  هب  دیناوخیم و  هروس  دمح و  هتـشادرب ، عوکر  زا  رـس  دیوریم . عوکر  هب  هدـناوخ ، هروس  دـمح و  هللا .) یلا  ۀـبرق 
رس دیوریم . عوکر  هب  دیناوخیم و  هروس  دمح و  هتشادرب ، عوکر  زا  رـس  دیوریم . عوکر  هب  دیناوخیم و  هروس  دمح و  هتـشادرب ، عوکر 

تعکر دننام  ار  مود  تعکر  دیروآیم و  اجب  هدجس  ود  عوکر  زا  سپ  دیوریم ، عوکر  هب  دیناوخیم و  هروس  دمح و  هتـشادرب ، عوکر  زا 
دیناوخیم و هتشذگ ) هک  یحرـشب   ) ار تونق  البق  دیورب  عوکر  هب  دیتساوخ  مجنپ  راب  يارب  مود  تعکر  رد  هکنآ  زا  سپ  دیناوخیم و  لوا 
. تسا عوکر  هد  ياراد  یلو  تسا  تعکر  ود  تایآ  زامن  نیا  رب  انب  دیهدیم . مالس  دیناوخیم و  دهشت  هتفر  هدجس  عوکر و  هب  نآ  زا  سپ 
هب ار  يرگید  هروس  ای  دـحا  هللا  وه  لق  هروس  دـمح ، ندـناوخ  زا  سپ  هکنیا : نآ  دـناوخ و  ناوتیم  مه  يرتناسآ  هقیرط  هب  ار  تایآ  زاـمن  )

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  دحا : هللا  وه  لق  هروس  رد  الثم  دور ، عوکر  هب  رابکی  نآ  تمسق  ره  ندناوخ  زا  سپ  هدومن و  میـسقت  تمـسق  جنپ 
زاب دمصلا ) هللا  : ) دیوگب دتـسیاب و  عوکر  زا  دعب  دور و  عوکر  هب  هراب  ود  دحا ) هللا  وه  لق  : ) دیوگب دتـسیاب و  دعب  دور  عوکر  هب  دیوگب و 

سپس دحا ) اوفک  هل  نکی  ملو  : ) دیوگب هتشادرب و  رـس  هاگنآ  دورب ، عوکر  هب  زاب  و  دلوی ) مل  دلی و  مل  : ) دیوگب دتـسیاب و  دور و  عوکر  هب 
دناوخیم لوا  تعکر  دننام  مه  ار  مود  تعکر  دزیخیم و  رب  هدومن  هدجس  ود  مجنپ  عوکر  زا  نتشادرب  رس  زا  سپ  دور و  مجنپ  عوکر  هب 
ياههلفان اهنآ  نیرتمهم  تسا و  دایز  یبحتـسم ، ياهزامن  بحتـسم : زامن  مجرتم .) دهدیم -  مالـس  هدناوخ  دهـشت  مود  هدجـس  زا  سپ  و 
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تسا و تعکر  تشه  رهظ ، هلفان  تسا . حبـص  زامن  زا  شیپ  نآ  ندـناوخ  تقو  تعکر و  ود  حبـص  هلفان  قیرط : نیدـب  تسا  يزور  هناـبش 
تعکر ود  رصع و  زا  لبق  دیاب  هک  تسا  تعکر  تشه  رصع ، هلفان  تسا . رهظ  زا  لبق  نآ  تقو  دوش و  هدناوخ  تعکر  ود  تعکر  ود  دیاب 

هک تسا  تعکر  ود  ءاشع  هلفان  دناوخ . دـیاب  تعکر  ود  تعکر  ود  برغم  زا  دـعب  هک  تسا  تعکر  راهچ  برغم  هلفان  دـناوخ . تعکر  ود 
ار یمهدزای  تعکر  و  دناوخ . دیاب  تعکر  ود  تعکر  ود  هک  تسا ، تعکر  هدزای  بش ، هلفان  دوشیم . هدـناوخ  هتـسشن  ءاشع  زامن  زا  دـعب 

مهاب تین  رد  هکنیا  زجب  دروآ  اجب  حبص  زامن  دننام  یتسیاب  ار  اههلفان  نیا  مامت  تسا  حبص  ناذا  ات  بش  همین  زا  نآ  تقو  دروآ و  اجب  اهنت 
. دنراد قرف 

هزور مود 

، دریگب هزور  دشابن  يرگید  رذع  هب  روذـعم  ای  ضئاح  ای  رفاسم  ای  ضیرم  رگا  ناضمر  كرابم  هام  رد  هک : تسا  بجاو  فلکم  درف  ره  رب 
زا یعرـش  برغم  ات  قفـش  لوا  زا  و  هللا ، یلا  ۀبرق  مریگیم  هزور  ادرف  هک : دـنک  تین  حبـص  ناذا  زا  شیپ  ناسنا  هکنیا  زا  تسا  ترابع  زور 
زیچ اب  ندومن  هلاـما  ءانمتـسا . عاـمج . ندـیماشآ . ندروخ و  تسا : زیچ  هن  تارطفم  و  دـیامن : يرود  دـنکیم  لـطاب  ار  هزور  هک  یتارطفم 

(. ع  ) ماما ربمایپ و  ادخ و  هب  نتسب  غورد  بآ . ریزب  رـس  ندربورف  قفـش . عولط  ات  تبانج  رب  ندنام  یقاب  قلح . هب  ظیلغ  رابغ  ندناسر  ناور .
لداع دهاش  رفن  ود  ب  هام . ندـید  فلأ  ددرگ : یم  تباث  زیچ  هس  زا  یکی  هب  لاوش ، هام  لوا  ناضمر و  هام  لوا   1 هلأسم : دنچ  يدمع . یق 

دنکشب ادمع  ار  دوخ  هزور  ناضمر  هام  رد  هک  یسک   2 هدش . هدید  هام  هک : دهد  مکح  عرش  مکاح  ت  دناهدید . ار  هام  هک : دنهد  تداهش 
هدـنب ای  ت  دـنک . ریـس  ار  ریقف  تصـش  ای  ب  دریگب . هزور  زور  تصـش  ای  فلأ  دروآ : اـجب  دـیاب  ار  راـک  هس  نیا  زا  یکی  نآ  هراـفک  يارب 

ره يارب  تسا  وا  روـخ  ناـن  هکره  دوـخ و  يارب  رطف  دـیع  زور  رد  تسا  بجاو  دـناوت ، یم  هک  یفلکم  ره  رب   3 (. 3  ) دـنک دازآ  ار  ینمؤم 
هدرک باسح  ار  کیره  تمیق  دناوت  یم  زین  دزادرپب و  هرطف ) تاکز   ) ناونعب ترذ ، ای  وج  ای  مدنگ ، مرگ  ولیک  هس  ابیرقت  رادـقم  رفن  کی 

(. تسا فالتخا  هلأسم  نیا  رد  . ) دوش هدناوخ  دیع ) زامن   ) رطف دیع  زور  رد  تسا  بحتسم   4 دنک . در  ارقف  هب 

سمخ موس 

تالغتـسم و هراجا  يزرواشک ، تراجت ، هار : زا  هک  يدوس  دوشیم : بجاو  زیچ  تفه  نیا  رد  هک  لام  مجنپ  کی  زا  تسا  ترابع  سمخ 
نداعم ددرگ . تخادرپ  دوشیم  زادنا  سپ  هچنآ  سمخ  دیاب  هنایلاس  جراخم  ندنارذگ  زا  سپ  هک  دیآ ، یم  تسدب  عورشم  بسک  عونره 

هب طولخم  لالح  لام  دوش . یم  بجاو  شطیارش  اب  نآ  سمخ  تفای  ار  یجنگ  سکره  جنگ ، نآ . دننام  نهآ و  کمن ، تفن ، هرقن ، الط ،
، دنروآ تسدب  یـصاوغ )  ) بآ رد  نتفرورف  هلیـسوب  ایرد  تارهاوج  زا  هچنآ  دـنادن . ار  نآ  بحاص  مارح و  رادـقم  هک  یتروص  رد  مارح ،

درخب ناملـسم  زا  یمذ  رفاک  هک  ینیمز  دیآیم . تسدب  رافک  زا  عافد  ای  گنج و  لاح  رد  هک  یگنج  تمینغ  ناجرم و ... فدـص و  دـننام 
2 دننک . بسک  دنناوت  یمن  هک  ریقف  تاداس  يارب  نآ  فصن   1 ددرگیم : میسقت  تمـسق  ودب  سمخ  دوش . لقتنم  رفاک  هب  رگید  وحن  هب  ای 

. دنک فرصم  یمالسا  فراصم  هار  رد  هک  دوشیم  هداد  لداع  دهتجم  هب  نآ ، رگید  فصن 

تاکز مراهچ 

تاکز تسا . بحتسم  هراجتلا  لام  تاکز  و  هرقن . الط . واگ . دنفـسوگ . رتش . وج . مدنگ . شمـشک . امرخ . تسا : بجاو  زیچ  هن  رب  تاکز 
4 تاکز . لوصو  نیرومأم   3 دنارذگیم . رتتخس  ریقف  زا  هک  تسا  یسک  نآ  و  نیکسم ،  2 ریقف .  1 دسریم : فرصم  هب  دروم  تشه  رد 
ار دوخ  ماو  دناوتیمن  هک  يراکهدـب   6 ناـگدرب . ندرک  دازآ  هار  رد   5 دـنوش . لیام  مالـسا  هب  دوش  هداد  اهنآ  هب  تاکز  رگا  هک  ینارفاک 

رفس رد  هک  يرفاسم  لیبسلا :) نبا   ) 8 دراد . یمومع  عفن  ناناملسم  يارب  هک  يراکره  لپ و  دجـسم و  نتخاس  دننام  هللا ) لیبس   ) 7 دزادرپب .
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نیمز يور  رب  دـنزادرپب  ار  تاـکز ) سمخ و  : ) بـجاو قـح  ود  نـیا  مدرم  رگا  تـسا . دـنمتورث  شدوـخ  رهــش  رد  هـچرگ  تـسا ، هدـنام 
زیزع مالسا  نیناوق  هب  هک  مالـسا  ردص  ناناملـسم  خیرات  هک  يروطنامه  دیدرگیمن ، لیطعت  یمالـسا  حلاصم  دنامیمن و  یقاب  يدنمتـسم 

. تسام راتفگ  رب  ياهدنز  دهاش  دندرکیم  راتفر 

جح مجنپ 

جح مسارم  ماجنا  يارب  راب  کی  رمع  تدم  رد  تسا  بجاو  دشاب ، هتشاد  تردق  هک  یفلکم  درف  ره  رب  تسا و  جح  مالـسا  ناکرا  زا  یکی 
رد ار  دوخ  ياهـسابل  ینعی : مارحا ،  1 زا : تسا  تراـبع  نآ  و  هرمع ، لوا : مسق  تسا : مسق  ود  رب  جـح  مسارم  دورب . ادـخ ) هناـخ   ) هکم هـب 

، هرمع فاوط  زامن   3 ددرگب . هبعک  هناـخ  فارطا  راـب  تفه  ینعی : هرمع ، فاوط   2 دـشوپب . دـنیوگیم  مارحا  نآ  هب  هک  هماج  ود  هدروآ و 
افـص و نیب  تفاسم  هبترم  تفه  ینعی : هورم ، افـص و  نیب  یعـس   4 دـناوخب . هرمع  فاوط  تین  هب  حبـص  زامن  دـننام  زامن  تعکر  ود  ینعی :

بیترت نیدب  نآ  لامعا  جح و  مود : مسق  دنیچب . ار  دوخ  يوم  ای  نخان  يرادقم  ینعی : ریصقت ، دناهوک .) ود  هورم  افـص و   ) دیامیپب ار  هورم 
. هکم یکیدزن  رد  تسا  یعضوم  نآ  هک  رعشم  رد  فقوت   3 هکم . یکیدزن  رد  تسا  یعضوم  نآ  هک  تافرع  رد  فقوت   2 مارحا .  1 تسا :

يدنفسوگ ندرک  ینابرق  ب  هوک . زا  ياهراپ  يوسب  گنـس  ندرک  باترپ  هرمج ) یمر   ) فلأ هناگ : هس  لامعا  ماجنا  يارب  ینم ، هب  نتفر   4
تعکر ود  ینعی : جـح ، فاوط  زامن   6 ندومن . فاوط  هبعک  هناـخ  فارطا  ینعی : تراـیز ، فاوط   5 رـس . ندیـشارت  ت  يواگ . ای  يرتش  ای 

، ءاسن فاوط   8 دیامیپب . ار  هورم  افص و  هوک  نیب  تفاسم  هبترم  تفه  ینعی  هورم ، افص و  نیب  یعـس   7 دروآ . اجب  جح  فاوط  تین  هب  زامن 
اجب ءاسن  فاوط  تین  هب  حبـص  زامن  دـننام  زامن  تعکر  ود  ینعی  ءاسن ، فاوط  زاـمن   9 دـنک . فاوط  هبعک  هناخ  فارطا  هبترم  تفه  ینعی :

. اجنآ رد  هرمج  یمر  و  ینم ، رد  هتوتیب   10 دروآ .

داهج مشش 

1 تسا : بجاو  داهج  هتسد  دنچ  اب  تسا ، مالسا  تفرـشیپ  يارب  ندیگنج  نآ  ینعم  هدش و  بجاو  ناناملـسم  رب  هک  تسا  يروما  زا  داهج 
رطاخ هب  هکلب  تسین ، يزوریپ  حـتف و  رطاخ  هب  افرـص  نانآ  اـب  گـنج  یلو  نآ ، دـننام  دـنوادخ و  نیرکنم  اـی  ناتـسرپ ، تب  اـی  راـفک و  اـب 
یهلا ماکحا  مالـسا و  هیلاع  تاروتـسد  يارجا  نارگمتـس و  لاـگنچ  زا  ناتـسدریز  تاـجن  و  مدرم ، ناـیم  رد  يرگداد  تلادـع و  شرتسگ 
نیمه هب  دوشیم  هداد  همتاخ  يزیرنوخ  هب  رتدوز  هچره  و  دـباییمن ، تعـسو  گـنج  هنماد  تسا  نکمم  هک  یئاـجنآ  اـت  نیا  رب  اـنب  تسا ،

ناگدشهتشک دادعت  عومجم  خیرات  تداهـش  هب  دوب ، گنج  داتـشه  زا  زواجتم  هکنیا  اب  ص )  ) ربمغیپ ياهگنج  مامت  رد  هک  مینیبیم  تهج 
، باتک لها  زا  مالـسا  لباقم  فرط  هچنانچ  رافک ، اب  گنج  رد  تسا . هدوبن  رفن  دـصراهچ  رازه و  کـی  زا  شیب  نیکرـشم  ناناملـسم و  زا 

نیدـب دـنزادرپب ، هیزج  مود : دـنروایب . مالـسا  لوا : دـنیامنیم . راتخم  هار  هس  نیازا  یکی  باختنا  هب  ار  نانآ  دـشاب ، يراصن  دوهی و  دـننام 
رد ددرگ و  فرـصم  یمومع  حلاصم  هار  رد  ات  دـنزادرپب ، مالـسا  تموکح  هب  اردوخ  لام  زا  يرادـقم  هنایلاس  دـیاب  دادرارق  قبط  هک  ینعم 

باتک لها  هک  يرافک  اما  ندـیگنج . موس : دـنهد . همادا  دوخ  یگدـنز  هب  مالـسا  تیامح  هیاس  رد  هدـیقع  يدازآ  اب  دـنناوتیم  تروصنیا 
هک یتروص  رد  همذ  لها   2 دنوش . هدامآ  گنج  يارب  ب  دنروایب . مالسا  فلا  دنزاسیم : راتخم  هار  ود  زا  یکی  باختنا  هب  ار  نانآ  دنتسین ،

ناملسم ای  دندرگرب و  دوخ  نامیپ  هب  زاب  هکنآ  رگم  دنگنجیم ، نانآ  اب  ناشیا  بوکرس  يارب  ناناملسم  دننک ، یچیپرـس  هررقم  طورـش  زا 
زا ات  دیگنج  نانیا  اب  دیاب  دننز  زابرـس  مالـسا  تاروتـسد  زا  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  دـنروشب : مالـسا  ياوشیپ  رب  هک  یناناملـسم   3 دنوش .

. دنیامن راتفر  مالسا  نیزاوم  هب  و  هتشگرب ، دناهتفر  هک  یهار 

فورعم هب  رما  متفه 
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، زاـمن دـننام  هدـینادرگ  بجاو  ار  نآ  ماـجنا  و  هدومن ، رما  نادـب  مالـسا  هک  تسا  نآ  فورعم ) ، ) تسا مالـسا  مهم  عورف  زا  فورعم  هبرما 
، تسا هدرکن  بجاو  ار  شماجنا  یلو  هدومن  رما  نادب  مالـسا  هکنآ  ای  یمالـسا ... مهم  نیناوق  تیاعرو  نادنمتـسم  قوقح  تخادرپ  هزور ،
بجاو و لوا  مسق  هب  ندومن  رما  نیا  ربانب  اهنیا ... دننام  ناداوسیب و  میلعت  وکین و  قالخاو  نامهیم  زا  یئاریذپ  نادنمتـسم و  ماعطا  دـننام ،

رما سپس  دهد  زیمت  ار  دب  بوخ و  شدوخ  لوا  یتسیاب  هدننکرما   1 تسا : طرش  راهچ  ياراد  فورعم  هب  رما  تسا : بحتسم  مود  مسق  هب 
یهجوت لباق  ناـیز  فورعم  هب  رما  زا   4 دزرو . رارـصا  دوخ  تشز  لمع  رد  فرط  هک  یتروص  رد   3 دهدب . ریثات  لامتحا   2 دیامن . یهن  و 

. دهدن يور 

رکنم زا  یهن  متشه 

رما هفیظو  يارجا  يرترب  نیا  ببس  نیرتمهم  دنراد ، يرترب  رگید  ياهتلم  رب  دنچ  یتاهج  هب  ناناملـسم  تسا : مالـسا  مهم  عورف  زا  زین  نآو 
کین راک  هب  هکنآ  يارب  دیئاهتلم ، نیرتهب  مدرم  نایم  زا  ناناملـسم  امـش  : ) دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 

، انز ابر ، راـمق ، بارـش ، دـننام  تسا  هتـشاد  زاـب  نآ  زا  ار  اـم  مالـسا  هک  تسا  نآ  رکنم :) (. ) 4  ) دـیئامنیم یهن  تسیاـشان  راـتفر  زا  رما و 
دننام نیعولط و  نیب  ندیباوخ  یئوگهوای  دننام  تسا ، هتسناد  هورکم  ار  نآ  مالـسا  هکنآ  ای  اهنیا  دننام  تیاضر و  نودب  مدرم  لام  ندروخ 

زا یهن  رد  دـش  هتفگ  فورعم  هب  رما  رد  هک  هناگراهچ  طیارـش  تسا . بحتـسم  تاهورکم  زا  بجاو و  میتفگ  لوا  رد  هچنآ  زا  یهن  نآ ...
، تروصاب یهن   2 دـشاب . رازیب  رکنم  عوقو  زا  اـبلق  هکنیا  هب  یبـلق ، یهن   1 تـسا : یبـتارم  ياراد  رکنم  زا  یهن  ددرگیم . تیاـعر  زین  رکنم 
ات ندز ، دننام  تسد ، اب  یهن   4 شاخرپ . شنزرـس و  هب  دسرب  ات  زردنا ، دنپ و  اب  ینابز ، یهن   3 رکنم . هدنروآاج  هب  زا  ندینادرگ  ور  دننام 

ربمغیپ هک  اجنآ  ات  تسا ، تیمها  تیاهن  رد  بجاو و  روتـسد  ود  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دیاین . دیدپ  یهجوت  لباق  نایز  هک  هاگنآ 
داهج وکین و  ياهراک  همه  ایرد و  هب  تبـسن  تسیا ، هرطق  دننام  ادخ  هار  رد  داهج  ربارب  رد  کین  ياهراک  یمامت  : ) دندومرف ص )  ) مالـسا

ود نیا  هب  هک  دنتسه  یناسک  رتمک  هنافـسأتم  یلو  نارکیب .) یئایرد  لباقم  رد  تسا  ياهرطق  دننام  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ربارب  رد 
بجاو ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  هـک  دنتــسه  یمدرم  ناـمزلارخآ  رد  : ) تـسا هدوـمرف  ع )  ) رقاـب ترــضح  دــننک ، لـمع  بـجاو 

هک تسا  اجنیا  دننکیم ، یـشارترذع  ینارذگ و  تقو  دوخ  يارب  هتـسویپ ، تسین و  راک  رد  ینایز  نانآ  يارب  هک  اجنآ  رگم  دنرامـشیمن ،
(. داد دهاوخ  رارق  دوخ  مشخ  دروم  ار  نانآ  دنوادخ 

يربت یلوت و  مهد  مهن و 

مهیلع ناماما  ناربمایپ و  نانمـشد  ادـخ و  نانمـشد  زا  يرازیب  ینعی : يربت ، مالـسلا . مهیلع  ناماما  ناربماـیپ و  ادـخ و  یتسود  ینعی : یلوت ،
يرود وا  زا  دشاب  نمشد  یـصخش  اب  یـسک  رگا  دنکیم و  يوریپ  وا  زا  دشاب  هتـشاد  تسود  ار  یـصخش  یـسک  رگا  هکنیا : يارب  مالـسلا .

: هرقب هروس   1 میئامن . يوریپ  نانآ  زا  ترخآ  شاداپ  ایند و  مظن  يارب  هک  ددرگیم  ببـس  ادـخ  ءایلوا  ادـخ و  یتسود  نیارب  انب  دـیامنیم ،
ياهزامن زا  ریغ   2 درک . ءافتکا  تاولـص  کی  هب  ای  دـناوخ و  ناوتیم  ار  یئاعد  ره  هیآ  نیا  زا  ریغ  تونق  رد  هک  دـنامن  هتفگ  ان  هیآ 201 ،

يزامن ردام ، ردـپ و  ياضق  زامن  فاوط ، زامن  تیم ، زامن  زا  تسا  ترابع  نآ  تسه و  مه  يرگید  بجاو  ياهزامن  تایآ ، زاـمن  هیموی و 
یئاهاج رد   3 دوش . عوجر  لئاسملا  حیـضوت  هلاسر  هب  کیره  لیـصفت  يارب  دوشیم و  بجاو  ناسنا  رب  مسق  دـهع و  هراجا و  هطـساوب  هک 

( رکنملا نع  نوهنت  فورعملاب و  نورمأـت  ساـنلل  تجرخأ  ۀـمأ  ریخ  متنک   ) 4 ددرگیم . طـقاس  مکح  نیا  تسین  موسرم  یـشورف  هدرب  هک 
هیآ 110. نارمع : لآ  هروس 

؟ تسیچ مالسا  رد  قالخا 
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خساپ

ات مدـش  هتخیگنارب  نم  : ) همجرت قالخالا ) مراکم  ممتال  تثعب  ینا  : ) نادـیواج راـتفگ  نیا  داریا  اـب  ص )  ) دـمحم ترـضح  مالـسا  ربماـیپ 
مامت و  تسا . یقالخا  شتاروتـسد  همه  عقاو  رد  نید  دـیامرفیم . حیرـشت  تثعب  زا  ار  دوخ  یـساسا  فدـه  میامن .) لماک  ار  کین  قالخا 

هک هچنآ  رکذ  هب  کنیا  تسا . راوتسا  تلیـضف  قالخا و  دنلب  ياههیاپ  رب  یگمه  ماکحا  دودح  ات  اهدتـس ، داد و  تادابع ، زا  مالـسا  نوئش 
تامرحم دـنیوگ و  مارح  نآ  هب  تسین  راوازـس  شندروآ  اجب  هچنآ  تامرحم  لوا  میزادرپیم : دومن ، كرت  اـی  و  داد ، ماـجنا  تسا  راوازس 

قازرا راکتحا  ردام . ردـپ و  یتیاضران  يردهدرپ . يرازآ . مدرم  نامدرم . ندرک  هرخـسم  يورهدایز . يرگمتـس . زا : تسا  ترابع  یقالخا 
و رادرم ، تشوگ  ندروخ  يزابرامق . بارـش . ندیـشون  مرحمان . درم  مرحمان و  نانز  هب  ندرک  هاگن  نانز . هب  نانز  ءافتکا  طاول . اـنز . تلم .
هلیح و نادرم . يارب  الط  اب  تنیز  الط و  رتشگنا  يراوخهوشر . اهنآ . تیاضر  نودب  مدرم  لام  ندروخ  مارح . ياذـغ  ره  كوخ و  تشوگ 
یناوخ و هزاوآ  ءانمتـسا . قوقح . ندرک  لامیاپ  مدرم . رارـسا  ندروآ  تسدب  رد  يواکجنک  هلماعم . رد  شغ  بسک . رد  مدرم  نداد  بیرف 
. نارگمتـس نارفاک و  اب  يراـکمه  لـتق . يراوخاـبر . نداد . مانـشد  ینیچ . نخـس  تبیغ و  غورد . اـنز . یلـالد  يدزد . نآ . هب  نداد  شوگ 

کمک فاصنا . زا : تسا  ترابع  تسا  ناملـسم  شخب  تنیز  هک  یقالخا  لـئاضف  لـئاضف  مود  نآرق و . فـالخرب  ندومن  مکح  تناـیخ .
کین شناد . بسک  يرابدرب . ادـخ . رب  لکوت  ینتورف . محر . هلـص  ردام . ردـپ و  هب  یکین  لـمع . رد  صـالخا  مدرم . نیب  حالـصا  یبوخب .

ندروآرب مدرم . وفع  ینامهیم . ربص . مالـس . رد  ءاشفا  ناگراچیب . کمک  ینمادکاپ . تعاجـش . تواخـس . مدرم . اب  يراتفرـشوخ  یقالخا .
. مدرم هب  مارتحا  یئوگ . تسار  ندوب . كانحرف  جاودزا . نتشاد . مرـش  یگزیکاپ . يراکزیهرپ . زیچره . رد  يورهنایم  نادنمتجاح . تجاح 
. ناوارف تورث  ندومن . هیرخف  یئوج . ماقتنا  سح  زا : دنترابع  دـیارگیم  طوقـس  هب  ار  ناسنا  هک  یقالخا  لئاذر  لئاذر  موس  يرازگـساپس .
. يزوتهنیک یقلخدـب . هدـعو . فلخ  زآ . یتسود . تورث  یهاوخ و  ماقم  یبلطتسایر و  یلبنت . اهدـمآ . شیپ  رد  یباتیب  هدوهیب . ياهراک 
. تنم دـیدرت . کـش و  یتشز . تلفغ . ادـخ و  هب  یهجوتیب  يدنـسپدوخ . يزرو . بصعت  یگدزباتـش . يراـک . عمط  یتـمه . تسپ  سرت .

مالـسا تعیرـش  رظن  زا  اهنآ  زا  یخرب  هکلب  دنتـسین  بحتـسم  ياـهراک  زا  یگمه  دـش  هتفگ  لـئاضف  زا  هچنآ  نداـهن و ... تنم  یلدـگنس .
. تسا مارح  مالـسا  رظن  رد  اهنآ  زا  یخرب  هکلب  دنـشابیمن ، هورکم  ياهراک  زا  یگمه  میتفگ  لـئاذر  زا  هچنآ  هک  روطناـمه  تسا . بجاو 

یهاتوک مالـسا  سدقم  نیناوق  هب  تبـسن  رگا  دـنادرگ و  هزیکاپ  ار  دوخ  ات  دـهد  جرخ  هب  تیدـج  دـشوکب و  تسا ، مزال  ناملـسم  رب  سپ 
اریز دروخیمن  درد  هب  مناملـسم  نم  نتفگ : طقف  ناناملـسم  يارب  دیامن . زاورپ  دناوتیمن  هک  دوب  دهاوخ  یلاب  هتـسکش  هدنرپ  دـننام  دومن 

ناملسم راتفگ  درادن ، يدوس  وا  لاحب  ضیرم  هتفگ  هک  يروطنامه  متـسه ، ملاس  نم  دیوگب : دوخ  يارب  ضیرم  ناسنا  هک  تسا  نآ  دننام 
. تسا ریثأت  یب  دیامنن  راتفر  مالسا  تاروتسد  هب  هک  یماگنه  ات  مه 

بجر كرابم  هام  هیعدا  لامعا و 

بجر هام  تلیضف 

هللا یلصلوسر  ترضح  زا  هکلب  هدش  دراو  اهنآ  تلیضف  رد  رایسب  تیاور  دنمامت و  تفارش  رد  ناضمر  هام  نابعـش و  هام  هام و  نیا  هکنادب 
هام نیا  رد  نارفاک  اـب  لاـتق  دـسریمن و  نآ  هب  تلیـضف  تمرح و  رد  یهاـمو  تسادـخ  گرزب  هاـم  بجر  هاـم  هک  هدـش  تیاور  هلآو  هیلع 
دراد هزور  ار  بجر  هام  زا  زور  کی  هک  یـسک  تسا  نم  تّما  هام  ناضمر  هام  تسا و  نم  هام  نابعـش  تسادـخ و  هاـم  بجر  تسمارح و 

ترـضح زا  ددرگ و  هتـسب  وا  يور  رب  مّنهج  ياـهرد  زا  يرد  ددرگ و  رود  وا  زا  یهلا  بضغ  ددرگ و  ادـخ  گرزب  يدونـشخ  بجوتـسم 
ره دوش و  رود  وا  زا  هار  هلاسکی  مّنهج  شتآ  درادـب  هزور  ار  بجر  هام  زا  زور  کی  هک  ره  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم 

لـسع زا  رتدیفـس و  ریـش  زا  تشهب  رد  تسا  يرهَن  مان  بجر  هک  دومرف  ًاـضیا  ددرگ و  بجاو  ار  وا  تشهب  دراد  هزور  ارنآ  زا  زور  هس  هک 
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ترـضح هک  تسا  لوـقنم  مالـسلا  هیلعقداـص  ترـضح  زا  دـماشایب و  رهن  نآ  زا  هّتبلا  دراد  هزور  ار  بجر  زا  زور  کـی  هک  ره  رتنـیریش 
هدنزرمآ و ادخ  هک  دینک  شزرمآ  بلط  رایسب  هام  نیا  رد  سپ  تسا  نم  تُّما  رافغتسا  هام  بجر  هام  هک  هدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلصلوسر 

ُرِفْغَتْـسَا دیئوگب : رایـسب  سپ  دوشیم  هتخیر  رایـسب  نم  تُّما  رب  هام  نیا  رد  ادخ  تمحر  هک  اریز  دنیوگیم  ّبَصَا  ار  بجر  تسا و  نابرهم 
رخاوا رد  مالسلا  هیلعقداص  ترضح  تمدخ  هب  متفر  تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ملاس  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا  و  ََۀبْوَّتلا ، ُُهلَئْـسَاَو  َهَّللا 

هن متفگ  هام  نیا  رد  ياهتفرگ  هزور  ایآ  هک  دومرف  داتفا  نم  رب  ترـضح  نآ  كراـبم  رظن  نوچ  دوب  هدـنام  نآ  زا  زور  دـنچ  هک  بجر  هاـم 
یهام نیا  هکیتسردب  دنادیمن  یـسک  ادخ  ریغب  ارنآ  ردـق  هک  تسا  هدـش  توف  وت  زا  باوث  ردـقنآ  هک  دومرف  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  هَّللاو 
بجاو دوخ  رب  ار  نتـشاد  یمارگ  نآ  نتـشاد  هزور  يارب  هدومن و  میظع  ارنآ  تمرُح  هداد و  تلیـضف  رگید  ياههام  رب  ارنآ  ادـخ  هک  تسا 
دومرف مدرگیم  زیاف  نآ  ناراد  هزور  باوث  زا  یـضعب  هب  ایآ  مرادـب  هزور  هام  نیا  هدـنامیقاب  رد  رگا  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنباَی  متفگ  سپ  هدـینادرگ 

زا گرم و  زا  دـعب  لْوَه  زا  گرم و  ِتارَکَـس  تّدـش  زا  دـنادرگ  نمیا  ار  وا  ادـخ  درادـب  هزور  هام  نیا  رخآ  زا  زور  کی  هک  ره  ملاـس  يا 
نمیا دراد  هزور  ار  هاـم  نیا  رخآ  زا  زور  هس  هک  ره  درذـگب و  یناـسآب  طارـص  رب  دراد  زور  هاـم  نیا  رخآ  زا  زور  ود  هک  ره  ربق و  باذـع 
هزور يارب  زا  هکنادـب  دـننک و  اطع  وا  هب  مّنهج  شتآ  زا  يرازیب  تاَرب  زورنآ و  ياهلْوَه  اهتّدـش و  زا  تماـیق و  زور  گرزب  سرت  زا  ددرگ 

ات دناوخب  ار  تاحیبست  نیا  هبترم  دص  زور  ره  دشابن  نآ  رب  رداق  صخش  رگا  هک  هدش  تیاور  تسا و  هدش  دراو  رایسب  تلیـضف  بجر  هام 
َُهل َوُهَو  َّزِْعلا  َسَِبل  ْنَم  َناْحبُـس  ِمَرْکَْألا ، ِّزَعَْألا  َناْحبُـس  َُهل ، َِّالا  ُحیبْسَّتلا  یِغَْبنَی  ْنَم ال  َناْحبُـس  ِلیلَْجلا ، ِهلِْإلا  َناْحبُـس  دـبایرد : ار  نآ  هزور  باوث 

: تسا مسق  ود  رب  سپ  نآ  لامعا  اّما  و  ٌلْهَا .

هکرتشم لامعا  ّلوا  مسق 

لوا

نیا دـناوخب  بجر  هام  ماّیا  مامت  رد  هکنآ  لّوا  تسا  رما  دـنچ  نآ  درادـن و  نّیعم  زورب  یـصاصتخا  تسا و  هام  همه  هب  ّقلعتم  هک  تسا  نآ 
ُمَْلعَیو َنیِلئآَّسلا  َجـِئآوَح  ُِکلْمَی  ْنَم  ای  دـناوخ : بجر  هّرُغ  رد  رجح  رد  مالـسلا  هیلعنیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح  هدـش  تیاور  هک  ار  اـعد 

، ُۀَعِـساولاَُکتَمْحَرَو ُۀَلِـضافلا  َکـیدایَاو  ُۀَـقِداَّصلا ، َكُدـیعاوَمَو  َّمُهّللَا  ٌدـیتَعٌباوَجَو ، ٌرِـضاح ، ٌعْمَـس  َکـْنِم  ٍۀَلَئْـسَم  ِّلُِـکل  َنیتِماَّصلا ، َریمَض 
هکار اعد  نیا  دناوخب  مّیود  ٌریدَق * . ٍءْیَشِّلُک  یلَع  َکَّنِا  ِةَرِخْألاَو ، اْینُّدِلل  یِجئاوَح  َیِضْقَت  ْنَاو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنَا  َُکلَئْـسَاَف 

َنوُِّملُملا َعاضَو  ََکل ، َِّالا  َنوُضِّرَعَتُملا  َرِسَخَو  َكِْریَغ ، یلَع  َنوُِدفاولا  َباخ  دندناوخیم  بجر  هام  زور  ره  رد  مالـسلا  هیلعقداص  ترـضح 
َُکْلیَنَو َنیِلئآَّسِلل ، ٌحابُم  َُکلْـضَفَو  َنیِبلاَّطِلل ، ٌلوُْذبَم  َكُْریَخَو  َنیبِغاَّرِلل ، ٌحُوتْفَم  َُکباب  َکَلْـضَف ، َعَجَْتنا  ِنَم  َِّالا  َنوُعِجَْتنُْملا  َبَدْـجَاَو  َِکب ، َِّالا 

یَلَع ُءآْقبِإلا  َُکلیبَسَو  َنیئیـسُْملا ، َیِلا  ُناسْحِْإلا  َُکتَداع  َكاوان ، ْنَِمل  ٌضِرَتْعُم  َکُْملِحَو  َكاـصَع ، ْنَِمل  ٌطوُْسبَم  َکـُقْزِرَو  َنیِلمـِألل ، ٌحاـتُم 
. ِنیّدلاَمْوَی یلْرِفْغاو  َنیدَْعبُْملا ، َنیِلفاْغلاَنِم  یْنلَعَْجتالَو  َنیدِهَتْجُْملا ، َداِهتْجا  ِیْنقُزْراَو  َنیدَتْهُْملا ، يَدُه  ینِدْهاَف  َمُهّللَا  َنیدَتْعُْملا ،

موس

ّینِا َّمُهّللَا  بجرهاـم  رد  ناوـخب  دوـمرف  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعقداـص  ترـضح  زا  ْسیَنُخ  نبیَّلَعُم  هدوـمرف  حابـصم  رد  خیـش  مّیس 
َْتنَا ُریقَْفلا ، ُِسئآْبلا  َكُدـْبَع  اَنَاَو  ُمیظَْعلا ، ُِّیلَْعلا  َْتنَا  َّمُهّللَا  ََکل ، َنیدـِباْعلا  َنیقَیَو  َکـْنِم ، َنیِفئاـْخلا  َلَـمَعَو  َکـَل ، َنیرِکاَّشلا  َْربَص  َُکلَئْـسَا 

ای یفْعَـض  یلَع  َِکتَّوُِقبَو  یلْهَج ، یلَع  َکِْملِِحبَو  يْرقَف ، یلَع  َكانِِغب  ُْنْنْماَو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ُلیلَّذلا ، ُْدبَْعلا  اَنَاَو  ُدـیمَْحلا  ُِّینَْغلا 
: دیوگ فلؤم  َنیمِحاَّرلاَمَحْرَا . ای  ِةَرِخآلاَو ، اْینُّدلا  ِْرمَا  ْنِم  ینَّمَهَا  ام  ینِفْکاَو  َنیِّیضْرَْملا  ِءآیصوَْألا  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ُزیزَع ، ای  ُّيِوَق 

همه رد  تسا و  اهاعد  نیرتعماـج  اـعد  نیا  هک  دوشیم  رهاـظ  وا  تیاور  زا  هدرک و  تیاور  لاـبقا  رد  ار  اـعد  نیا  زین  سُواـط  نب  دّیـس  هک 
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. دناوخ ناوتیم  تاقوا 

مراهچ

ِةَرْدُْقلاَو ِۀَعِساْولا ، ِۀَمْحَّرلاو  ِۀَعِزاْولا ، ِءالْألاَو  ِۀَِغباَّسلا ، ِنَنِْملااَذ  ای  َّمُهّللَا  ار  اعد  نیا  زور  ره  رد  دنناوخب  تسا  ّبحتسم  هک  هدومرف  خیـش  زین  و 
ُبَْلُغی الَو  ٍریظَِنب ، ُلَّثَُمی  الَو  ٍلیثْمَِتب ، ُتَْعُنی  ْنَم ال  ای  ِۀَـلیزَْجلا ، اَـیاطَْعلاو  ِۀَـلیمَْجلا ، يِداـیَْألاَو  ِۀَـمیظَْعلا ، ِبِهاوَْملاَو  ِۀَمیْـسَْجلا ، ِمَعِّنلاَو  ِۀَـعِماْجلا ،
یطْعَاَو َغَبْـسَاَف ، َمَْعنَاَو  َغَْلبَاَف ، َّجَـتْحاَو  َنَْقتَاَف ، َرَّوَصَو  َنَسْحَاَف ، َرَّدَـقَو  َعَفَتْراَف ، الَعَو  َعَرَـشَف ، َعَدَْـتباَو  َقَْطنَاَف ، َمَْهلَاَو  َقَزَرَف ، َقَلَخ  ْنَم  اـی  ٍریهَِظب ،

یف َُهل  َِّدن  الَف  ِکلُْملِاب  َدَّحََوت  ْنَم  ای  ِراْکفَْألا ، َسِجاوَه  َزاجَف  ِفْطلُّلاِیف  انَدَو  ِراْصبَْألا ، َرِظاَون  َتافَف  ِّزِْعلا  ِیف  امَس  ْنَم  ای  َلَْضفَاَف ، َحَنَمَو  َلَزْجَاَف ،
ْتَرَـسَْحناَو ِماهْوَْألا ، ِِفیاَطل  ُِقیاقَد  ِِهتَْبیَه  ِءآیِْربِک  یف  ْتَراح  ْنَم  ای  ِِهنْاَش ، ِتوُرَبَج  یف  َُهل  َّدِـض  الَف  ِءآیِربِْکلاَو  ِءالْألِاب  َدَّرَفتَو  ِِهناْطلُـس ، ِتوُکَلَم 

َُکلَئـسَا ِِهتَفیخ ، ْنِم  ُبُولُْقلا  ِتَلِجوَو  ِِهتمَظَِعل ، ُباقِّرلا  ِتَعَـضَخَو  ِِهتَْبیَِهل ، ُهوُجُْولا  ِتَنَع  ْنَم  اـی  ِماـنَْألا ، ِراـْصبَا  ُِفیاـطَخ  ِِهتَمَظَع  ِكارْدِا  َنُود 
ای َنیعاَّدِلل ، َکِسْفَن  یلَع  ِهیف  ََۀباجِإلا  َْتنِمَـض  اِمبَو  َنینِمْؤُْملا ، َنِم  َکیعاِدل  َکِسْفَن  یلَع  ِِهب  َْتیَاَو  اِمبَو  ََکل  َِّالا  یغَْبنَت  یتَّلا ال  ِۀَحْدِْملا  ِهِذِهب 

انِرْهَش یف  یل  ْمِْسقاَو  ِِهْتَیب ، ِلْهَا  یلَعَو  َنیِّیبَّنلا  ِمَتاخ  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َنیتْملا ، ِةَّوُْقلااَذ  ای  َنیبِساْحلا ، َعَرْسَاَو  َنیرِظاَّنلا  َرَْصبَاَو  َنیعِماَّسلا ، َعَمْـسَا 
ًاروُرْسَم یْنتِمَاَو  ًارُوفْوَم ، ینَْتیَیْحَا  ام  یِنیْحَاَو  َتْمَتَخ ، ْنَمیف  ِةَداعَّسلِاب  یل  ِْمتْخاَو  َتْمَتَح ، ام  َْریَخ  َِکئآضَق  یف  یل  ِْمتْحاَو  َتْمَسَق ، ام  َْریَخ  اذه 
َِکنانِجَو َکـِناوْضِر  یِلا  یل  ْلَـعْجاَو  ًاریـَشبَو ، ًارِّشَبُم  یْنیَع  ِرَاَو  ًاریکَنَو ، ًارَْکنُم  یّنَع  ْأَرْداَو  ِخَزْرَْبلا ، ِۀََـلئاسُم  ْنِم  یتاـَجن  َْتنَا  َّلَوتَو  ًاروُفْغَمَو ،

هدناوخ زین  ْهعَـصْعَص  دجـسم  رد  هک  تسا  یئاعد  نیا  هک  دیوگ : فلؤم  ًاریثَک . ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو  ًاْریبَک ، ًاْکُلمَو  ًاریرَق ، ًاْشیَعَو  ًاریـصَم ،
. دوشیم

مجنپ

فیرـش عیقوت  نیا  ضر )  ) دیعـس نب  نامثع  نب  دّمحم  رفعج  یبا  ریبک  خیـش  تسد  رب  هسّدَقُم  هیحان  زا  دـمآ  نوریب  هک  هدرک  تیاور  خـیش 
َنوُرِْـشبَتْسُْملا َكِّرِـس ، یلَع  َنُونُومْاَْـملا  َكِْرمَا ، ُةـالُو  ِِهب  َكوُعْدَـی  اـم  ِعیمَج  یناـعَِمب  َُکلَئـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  بجر : ماـّیا  زا  زور  ره  رد  ناوخب 

َكِدیحْوَِتل ًاناکْرَاَو  َِکتاِملَِکل ، َنِداعَم  ْمُهَْتلَعَجَف  َِکتَّیِـشَم ، ْنِم  ْمِهیف  َقَطَن  اِمب  َُکلَئـسَا  َِکتَمَظَِعل ، َنُوِنْلعُْملا  َِکتَرْدـُِقل ، َنوُفِـصاْولا  َكِْرمَِاب ،
اهُْقتَف َکُْقلَخَو ، َكُدابِع  ْمُهَّنَا  َِّالا  اهَْنَیبَو  َکَْنَیب  َقْرَف  ال  َکَفَرَع ، ْنَم  اِهب  َکـُفِْرعَی  ٍناـکَم  ِّلُـک  یف  اـَهل  َلـیطْعَتال  یتَّلا  َکـِتاماقَمَو  َکـِتایآَو ،

ْنَا ال َرَهَظ  یّتَح  َکَضْرَاَو ، َکَئآمَس  َتْأَلَم  ْمِهبَف  ٌداَّوُرَو ، ٌۀَظَفَحَو  ٌداْوذَاو ، ٌةانُمو  ٌداهْـشَاو  ٌداضْعَا  َْکَیِلا  اهُدْوَعَو  َْکنِم  اهُؤَْدب  َكِدَِیب ، اهُْقتَرَو 
ًاتیْبثَتَو ًانامیا  ینَدیَزت  ْنَاو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنَا  َِکتامالَعَو ، َِکتاماقَِمبَو  َِکتَمْحَر ، ْنِم  ِّزِْعلا  ِِعقاوَِمبَو  َُکلَئْـسَا ، َِکلِذبَف  َْتنَا ، َّالإ  َهِلا 

، ٍدوُدْـحَم ِّلُک  َّدآح  ٍْهبِـش ، ِْریَِغب  ًافوُْرعَمَو  ٍْهنُک ، ِْریَِغب  ًافوُصْوَم  ای  ِروُْجیَّدـلاَو ، ِروُّنلا  َْنَیب  ًاقِّرَفُم  ای  ِِهنُونْکَمَو ، ِِهنوُُطب  یف  ًارهاظَو  ِهِروُهُظ ، یف  ًانِطابای 
ْنَم ای  ِدوُْجلاَو ، ِءآیِْربِْکلا  َلْهَا  ٍدُوبْعَم ، ْنِم  َکَنوُد  َْسَیل  ٍدوُقْفَم ، ِّلُک  َِدقافَو  ٍدوُدْعَم ، ِّلُک  َیِصُْحمَو  ٍدوُجْوَم ، ِّلُک  َدِجُومَو  ٍدوُهْشَم ، ِّلُک  َدِهاشَو 

َكِدابِع یلَعَو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  ِلَص  ٍمُوْلعَم ، ِّلُک  َِملاعَو  ُموُّیَق ، ای  ُموُْمیَد  ای  ٍْنیَع ، ِّلُک  ْنَع  ًاـبِجَتُْحم  اـی  ٍْنیَاـِب ، ُنَّیَُؤی  ـالَو  ٍْفیَِکب ، ُفَّیَُکی  ـال 
ُهَدـَْعب امَو  ِمِّرَکُْملا ، ِبَّجَرُْملا  اَذـه  انِرْهَـش  یف  اَنل  َكِرابَو  َنیّفآْحلا ، َنیّفآَّصلا  ِمُْهْبلاَو  َنیبَّرَقُْملا  َِکتَِکئالَمَو  َنیبِجَتْحُمْلا ، َكِرََـشبَو  َنیبَجَْتنُْملا ،

َیلَع ُهَتْعَضَو  يذَّلا  ِمَرْکَْألا ، ِّلَجَْألا  ِمَظْعَْألا  ِمَظْعَْألا  َکِمْسِاب  َمَسَْقلا ، ِهیفاَنل  ْرِْربَاَو  َمَسِْقلا ، ِهیفاَنل  ْلِزْجَاَو  َمَعِّنلاِهیفاْنیَلَع  ِْغبْسَاَو  ِمُرُْحلا ، ِرُهْـشَْألا  َنِم 
اْنیَلَع ُْنْنماَو  َكِرَدَق ، َِیفاوَک  انِفْکاَو  ِمَصِْعلا ، َْریَخ  ِبُونُّذـلا  َنِم  انْمِـصْعاَو  ُمَْلعَن ، امَو ال  اَّنِم  ُمَْلعَت  ام  اَنل  ْرِفْغاَو  َمَلْظَاَف ، ِْلیَّللا  یَلَعَو  َءآضَاَف  ِراهَّنلا 

انِطْعَاو انِرارْـسَا ، َۀَـئیبَخ  اَنل  ِْحلْـصَاو  انِرامْعَا ، ْنِم  اَنل  ُهَْتبَتَک  امیف  اَنل  َكِرابَو  َكِْریَخ ، ْنِم  اـنْعَنْمَت  ـالَو  َكِْریَغ ، یِلا  اـْنلِکَت  ـالَو  َكِرَظَن ، ِنْسُِحب 
. ِمارْکِإلاو ِلالَْجلا  اَذ  ای  ِماوْعَْألاَو ، ِماَّیَْألا ، َنِم  ُهَدَْعب  امَو  ِمایِّصلا ، َرْهَش  انْغَِّلبَو  ِنامیْإلا ، ِنْسُِحب  اْنلِمْعَتْساَو  َنامَْألا ، َْکنِم 

مشش
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َُکلَئـسَا ّینِا  َّمُهّللَا  بجر : ماـّیا  رد  ءاـعد  نیا  ضر )  ) مساـقلا وـبا  خیـش  تسد  رب  هسدـقم  هیحاـن  زا  دـمآ  نوریب  هک  هدرک  تیاور  خیـشزین 
، َِبلُط ُفوُْرعَْملا  ِْهَیِلا  ْنَم  ای  ِبَرُْقلا  َْریَخ  َْکَیِلا  اـمِِهب  ُبَّرَقَتَاَو  ِبَجَْتنُْملاٍدَّمَُحم ، ِْنب  ِِیلَع  ِِهْنباَو  یناـثلا  ٍّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ٍبَجَر ، یف  ِْنیَدُولْوَْملاـِب 

َُکلَئْـسَی ُُهبوُطُخ ، ایازَّرلا  َنِمَو  ُُهبُؤُد ، ایاطَْخلا  یَلَع  َلاطَف  ُُهبُویُع ، ُْهتَقَثْوَاَو  ُُهبُونُذ ، ُْهتََقبْوَا  ْدَق  ٍِبنْذـُم  ٍفِرَتْقُم  َلاؤُس  َُکلَئـسَا  َبِغُر ، ِْهیَدـَل  امیفَو 
َُکلَئـسَاو َّمُهّللَا  ُُِهِتَِقثَو ، ِِهلَمَا  ُمَظْعَا  َيالْوَم  َْتنَاَف  ِِهتَْقبِر ، یف  اَّمَع  َْوفَْعلاَو  ِِهتَبَقَر ، َكاکَف  ِراَّنلا  َنِمَو  ِۀـَبْوَْحلا ، ِنَع  َعوُزُّنلاَو  ِۀـَبْوَْألا ، َنْسُحَو  َۀـَبْوَّتلا 

ِلوُُزن یِلا  ٍۀَِعناق ، اهَْتقَزَر  اِمب  ٍسْفَنَو  ٍۀَعِزاو ، ٍۀَمِْعنَو  ٍۀَعِـساو ، َْکنِم  ٍۀَمْحَِرب  ِرْهَّشلا  اَذه  یف  ینَدَّمَغَتَت  ْنَا  ِۀَفینُْملا  َِکِلئآسَو  َو  ِۀَفیرَّشلا  َِکِلئآسَِمب 
، ٌةَِرئآص ِْهَیِلا  َیِه  امَو  ِةَرِخْألا ، ِّلَحَمَو  ِةَِرفاحلا ،

متفه

دومرف هک  تسا  مالـسلا  هیلعرمألا  بحاص  ترـضح  صاخ  بیان  هک  ضر )  ) حور نب  نیـسح  مساقلاوبا  باـنج  زا  هدرک تیاور  خیـش  زینو 
انَدَهْشَا يذَّلا  ِهَّلل ِ ُدْمَْحلَا  يدش : لخاد  نوچ  یئوگ  یم ترایز  نیا  هب  بجر  هام  رد  هفّرشم  دهاشم  زا  یشاب  هک  يدهشم  ره  رد  نک  ترایز 

امَکَف َمُهّللَا  ِبُجُْحلا ، ِِهئآیِـصْوَا  یلَعَو  ِبَجَْتنُْملا ، ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَـصَو  َبَجَو ، ْدَـق  ام  ْمِهِّقَح  ْنِم  اْنیَلَع  َبَجْوَاَو  ٍبَجَر ، یف  ِِهئآـِیلْوَا  َدَهْـشَم 
ْمُُکتْدَصَق ْدَق ] ] ّینِا ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلاَو  ِْدلُْخلاَو ، ِۀَماقُْملا  ِراد  یف  ٍدْرِو  ْنَع  َنیئَّلَُحم  َْریَغ  ْمُهَدِرْوَم ، انْدِرْوَاَو  ْمُهَدِعْوَم ، اَنل  ْزِْجنَاَف  ْمُهَدَهْشَم ، انَتْدَهْشَا 

اِمب ْمُْکیَلَع  ُمـالَّسلاَو  ِراْربَأـْلا ، ُمُِکتَعیـش  َعَـم  ِرارَْقلا ، ِراد  یف  ْمُکَعَم  ُّرَقَْملاَو  ِراَّنلا ، َنِم  یتَـبَقَر  ُكاـکَف  َیِهَو  یتَجاـحَو ، یتَلَئْـسَِمب  ْمُُکتْدَـمَتْعاَو 
ُدادَْزت امَو  ُضیرَْملا ، یَفُْـشیَو  ُضیهَْملا ، ُرَبُْجی  ْمُِکبَف  ُضیْوعَّتلا  ُمُْکیَلَعَو  ُضیْوفَّتلا ، ُمُْکَیِلا ، امیف  ْمُُکِلمآَو  ْمُُکِلئاس  اَنَا  ِراَّدلا ، یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص 

اهِحاـْجنِاَو اـِهئاْضِماَو  اـِهئاضَقَو  یِجئاوَِـحب ، یعْجَر  یف  ٌمِسْقُم  ْمُِـکب  ِهَّللا  یَلَعَو  ٌمِّلَـسُم ، ْمُِکلْوَِـقلَو  ٌنِمْؤـُم ، ْمُکِّرِِـسب  ّینِا  ُضیغَت ، اـمَو  ُماـحْرَْألا 
ُْریَغ ْمُْکَیِلا  ُُهیْعَـسَو  َعِجْرَْملا ، ُمُْکَیِلا  َهَّللا  ُلَئْـسَی  ٌع ، ِدُوم  ُهَِجئاوَح  ْمَُکلَو  ٍعِّدَُوم ، َمالَـس  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلاَو  اهِحالَـصَو ، ْمُْکیَدـَل  ینُؤُِشبَو  اـهِحاْربِاَو ،
یف ٍّلَحَمَو  ٍریـصَم  ِْریَخَو  ِلَجَْألا ، ِنیح  یِلا  ٍلَهَمَو  ٍۀَـعَدَو  ٍعَّسَُوم ، ٍضْفَخَو  ٍعِرْمُم ، ٍبانَج  یِلا  عِجْرَم ٍ  َْریَخ  ْمُِکتَرْـضَح  ْنِم  ینَعِجْرَی  ْنَاَو  ٍعِطَْقنُم ،

ُُهتاَّیَِحتَو ُُهتاکََربَو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَرَو  َلَلَم ، الَو  ُْهنِم  َمَاَس  ال  ٍلَهَنَو ، ٍلَعَو  ِلَْـسلَّسلاَو  ِقیحَّرلا ، ِبْرُـشَو  ِلُـکُْألا ، ِماَودَو  ِلَـبَتْقُْملا ، ِْشیَْعلاَو  ِلَزَأـْلا  ِمیعَّنلا 
اُنبْسَح َوُهَو  ُُهتاَّیَِحتَو ، ُُهتاوَلَصَو  ْمُْکیَلَع ، ُُهتاکََربَو  ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  ْمُِکتَْرمُز ، یف  ِرْـشَْحلاَو  ْمُِکتَّرَک ، یف  ِزوَْفلاو  ْمُِکتَرْـضَح ، یِلا  ِدْوَْعلا  َیّتَح  ْمُْکیَلَع 

ُلیکَْولا َمِْعنَو

متشه

هک دوجـس  رد  تسیرگ  درک و  هدجـس  ردقنآ  هکنآ  يارب  تسا  داّجـس  هب  فورعم  هک  ناوکذ  نب  دمحم  زا  هدرک  تیاور  سواط  نب  دـّیس 
یلاعت ّقح  هکنآ  رد  یئاعد  ارم  امنب  میلعت  تسا  بجر  هام  نیا  موش  وت  يادف  مالسلا  هیلعقداص  ترضح  هب  مدرک  ضرع  تفگ  دش  انیبان 

ِمیحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  سیونب  دومرف  ترضح  دشخب  عفن  نآ  هب  ارم 

ماش حبص و 

هراشا

یِطُْعی ْنَم  ای  ٍّرَـش ، ِّلُک  َْدنِع  ُهَطَخَـس  ُنَمآَو  ٍْریَخ ، ِّلُِکل  ُهوُجْرَا  ْنَم  ای  بش  زور و  ياهزامن  بقع  رد  ماش و  حبـص و  رد  بجر  زا  زور  ره  رد 
ِْریَخ َعیمَج  َكاَِّیا ، یتَلَئْـسَِمب  ینِطْعَا  ًۀَـمْحَرَو ، ُْهنِم  ًانُّنََحت  ُْهفِْرعَی  َْمل  ْنَمَو  ُْهلَئْـسَی  َْمل  ْنَم  یطُْعی  ْنَم  اـی  ُهَلَئَـس ، ْنَم  یطُْعی  ْنَم  اـی  ِلـیلَْقلِاب ، َریثَْکلا 

ای َِکلْضَف  ْنِم  ینْدِزَو  َْتیَطْعَاام ، ٍصوُْقنَم  ُْریَغ  ُهَّنِاَف  ِةَرِخْألا ، ِّرَشَو  اْینُّدلا ، ِّرَش  َعیمَج  َكاِّیا  یتَلَئْسَِمب  یّنَع  ْفِرْـصاَو  ِةَرِخْألا ، ِْریَخ  َعیمَجَو  اْینُّدلا 
تکرح هب  عّرضت  اجتلا و  لاح  هب  ار  اعد  نیا  دناوخو  دوخ  پچ  هجنپ  رد  ار  دوخ  فیرش  نساحم  ترضح  تفرگ  سپ  تفگ  يوار  ُمیرَک 
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یَلَع یتَْبیَش  ْمِّرَح  ِلْوَّطلاَو ، ِّنَْملااَذ  ای  ِدوُْجلاَو ، ِءآمْعَّنلااَذ  ای  ِمارْکِْالاَو ، ِلالَْجلااَذ  ای  نیا : زا  دعب  تفگ  سپ  تسار  تسد  هباّبـس  تشگنا  نداد 
، ِراَّنلا

مهن

ُهَدْحَو ال َوُه  َِّالا  َهِلا  يذَّلا ال  َهَّللا  ُرِفْغَتْـسَا  دیوگب : هبترم  دـص  بجر  هام  رد  هک  ره  هک  هدـش  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
دیوگب هبترم  دصراهچ  هک  یـسک  ترفغم و  تمحر و  هب  وا  يارب  یلاعت  ّقح  دیامرف  متخ  هقدص  هب  ارنآ  دنک  متخو  ِْهَیِلا  ُبُوتَاَو  َُهل  َکیرَش 

. دیهش دص  رجا  وا  يارب  دسیونب 

مهد

رازهدص وا  يارب  َّلَجَو  َّزَع  دـنوادخ  دـسیونب  ُهَّللا  اَِّلا  َهِلا  هبترم ال  رازه  بجر  هام  رد  دـیوگب  هک  یـسک  هک  تسا  يورم  ترـضحنآ  زا  زینو 
. تشهب رد  رهش  دص  وا  يارب  دیامرف  انب  هنسح و 

مهدزای

نوچ ِْهَیِلا و  ُبُوتَاَو  َهَّللا  ُرِفْغَتْـسَا  دـیوگب : هبترم  داتفه  زین  نیـسپ  تقو  رد  هبترم و  داـتفه  حبـص  تقو  رد  بجر  رد  هک  یـسک  تسا  تیاور 
ّسم ار  وا  شتآ  دشاب و  یـضار  وا  زا  ادخ  دریمب  بجر  هام  رد  رگا  سپ  َّیَلَع  ُْبتَو  یل  ْرِفْغا  َّمُهّللَا  دیوگب  دنک و  دنلب  ار  اهتـسد  درک  مامت 

. بجر تکرب  هب  دنکن 

مهدزاود

. دزرمایب ار  وا  نامحر  دنوادخ  ات  ِماثآلاَو  ِبُونُّذلا  ِعیمَج  ْنِم  ِمارْکِْألاَو  ِلالَْجلااَذ  َهَّللا  ُرِفْغَتْسَا  دیوگب  هبترم  رازه  هام  نیا  عیمج  رد 

مهدزیس

ای هبترم  رازه  ای  هبترم  رازه  هد  ٌدَحَا  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  ندناوخ  يارب  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصلوسر  ترضح  زا  رایسب  تلیضف  لابقا  رد  دّیس 
دـشاب يرون  وا  يارب  دناوخب  ٌدَحَا  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  هبترم  دـص  بجر  هام  هعمج  زور  رد  هک  ره  هک  هدرک  تیاور  زین  بجر و  هام  رد  هبترم  دـص 

. دناشکب تشهب  هب  ار  وا  هک  تمایق  رد 

مهدراهچ

ۀیآ هبترم  دـص  لّوا  تعکر  رد  دـناوخب  دراذـگ  زامن  تعکر  راهچ  درادـب و  هزور  زور  کی  بجر  هاـم  رد  هک  ره  هک  هدرک  تیاور  دـّیس 
. وا يارب  دوش  هدید  ای  دنیبب  تشهب  رد  ار  دوخ  ياج  ات  دریمن  ٌدَحَا  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  هبترم  تسیود  مّود  تعکر  رد  یسرکلا و 

مهدزناپ

رهظ و نیبام  دنک  زامن  تعکر  راهچ  بجر  هام  هعمج  زور  رد  هک  ره  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصلوسر  ترـضح  زا  هدرک  تیاور  دّیـس  زین  و 
َهَّللا ُرِفْغَتْـسَا  دیوگب  هبترم  هد  سپ  هبترم  جنپ  ٌدَحَا  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  هبترم و  تفه  یـسرکلا  ۀیآ  هبترم و  کی  دمح  یتعکر  ره  رد  دـناوخب  رـصع 

هنـسح رازه  يزور  ره  دریمب  هک  يزور  ات  هدراذـگ  ار  زامن  نیا  هکیزور  زا  وا  يارب  یلاعت  ّقح  دـسیونب  َۀـَبْوَّتلا  ُُهلَئْـسَاَو  َوُه  ـَِّالا  َهِلا  ـال  يذَّلا 
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هنـسح رازه  يزور  ره  دریمب  هک  يزور  ات  هدراذـگ  ار  زامن  نیا  هکیزور  زا  وا  يارب  یلاعت  ّقح  دـسیونب  َۀـَبْوَّتلا  ُُهلَئْـسَاَو  َوُه  ـَِّالا  َهِلا  ـال  يذَّلا 
جیوزت دیفـس و  ّرُد  زا  تشهب  رد  يرـصق  یفرح  ره  هبو  خرـس  توقاـی  زا  تشهب  رد  يرهـش  هدـناوخ  هک  ياهیآ  ره  هب  ار  وا  دـیامرف  اـطعو 
«. ربخلا  » ترفغم تداعس و  هب  وا  يارب  دیامرف  متخ  نیدباع و  زا  دوش  هتشون  طخس و  ریغب  وا  زا  دوش  یضار  نیعلا و  روح  ار  وا  دیامرف 

مهدزناش

زور هس  نیا  مارح  ياههام  زا  یکی  رد  هک  ره  هدش  تیاور  هک  اریز  درادب  هزور  دـشاب  هبنـش  هعمج و  هبنـشجنپ و  هک  ار  هام  نیا  زا  زور  هس 
. دسیونب تدابع  لاس  دصهن  باوث  وا  يارب  یلاعت  ّقح  درادب  هزور  ار 

مهدفه

کی دـمح  تعکر  ره  رد  دـناوخب  دروآ  اجب  تعکر  ود  نآ  بش  ره  رد  هک  قیرط  نیا  هب  دـنک  زاـمن  تعکر  تصـش  بجر  هاـم  ماـمت  رد 
ُهَدْحَو ُهَّللا ، اَِّلا  َهِلا  ال  دیوگب : دنک و  دنلب  ار  اهتـسد  دهد  مالـس  نوچ  هبترم و  کی  ٌدَحَا  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  هبترم و  هس  َنوُِرفاکلا  اَهُّیا  ای  ُْلق  هبترم و 

الَو َلْوَح  الَو  ُریـصَْملا  ِْهَیِلاَو  ٌریدَق  ٍءْیَـشِّلُک  یلَع  َوُهَو  ُْریَْخلا  ِهِدَِـیب  ُتوُمَی ، ٌّیَح ال  َوُهَو  ُتیُمیَو ، ییُْحی  ُدْـمَْحلا ، َُهلَو  ُْکلُْملا  َُهل  َُهل ، َکیرَـش  ال 
هیلع هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  دوخ . تروصب  ار  اهتـسد  دـشکب  ِِهلآ و  َو  ِّیِّمُْألا  ِِّیبَّنلا  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ِمیظَْعلا ، ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  ـَِّالا  َةَُّوق 

وا هب  هرمع  تصش  ّجح و  تصش  باوث  دنادرگ و  باجتسم  ار  وا  ياعد  یلاعت  ّقح  دروآ  اجب  ار  لمع  نیا  هک  یسک  هک  تسا  يورم  هلآو 
. دیامرف اطع 

مهدجیه

تعکر ود  رد  ٌدَحَا  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  هبترم  دص  دناوخب  بجر  هام  زا  بش  کی  رد  هک  یسک  تسا  يورم  هلآو  هیلع  هللا  یلصلوسر  ترـضح  زا 
يربمغیپ راوج  رد  يرـصق  ره  دیامرف  تمحرم  وا  هب  رـصق  دص  تشهب  رد  یلاعت  ّقح  ادخ و  هار  رد  هتفرگ  هزور  لاس  دـص  ایوگ  سپ  زامن 

. مالسلا مهیلع  ناربمغیپ  زا 

مهدزون

اَهّیأ ای  ُلق  دمح و  یتعکر  ره  رد  دناوخب  دنک  زامن  تعکر  هد  بجر  ياهبش  زا  بش  کی  رد  هک  ره  هک  تسا  يورم  ترـضح  نآ  زا  زینو 
«. ربخلا  » هدرک هک  یهانگ  ره  یلاعت  ّقح  دزرمایب  هبترم  هس  دیحوت  هبترمکی و  َنوُِرفاْکلا 

متسیب

دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصلوسر  ترضح  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح  زا  هک  هدومرف  داعملا  داز  رد  یـسلجم  هماّلع 
َوُه ُْلق  َنوُِرفاْکلا و  اَهُّیَا  ای  ُْلق  یسرکلا و  ۀیآ  دمح و  زا  کی  ره  هبترم  هس  ناضمر  نابعـش و  بجر و  هام  زور  ره  بش و  ره  رد  هک  ره  هک 
الَو ُرَبْکَا  ُهَّللاَو  ُهَّللا  اَِّلا  َهِلا  الَو  ِِهَّلل  ُدْـمَْحلاَو  ِهَّللا  َناْحبُـس  دـیوگب  هبترم  هس  دـناوخب و  ِساَّنلا  ِّبَِرب  ُذوُعَا  ْلـُقو  ِقَلَفلا  ِّبَِرب  ُذوُعَا  ْلـُقو  ٌدَـحأ  ُهَّللا 

َنینِمؤُْـمِلل ْرِفْغا  َّمُهّللَا  دـیوگب  هبترم  هس  ٍدَّمَحُم و  ِلآَو  ٍدَّمَحُم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللَا  دـیوگب  هبترم  هـس  ِمـیظَْعلا و  ِِّیلَْعلا  ِهَّللاـِب  ـَِّالا  َةَّوـُق  ـالَو  َلْوَـح 
گرب ناراب و  ياههرطق  ددعب  هچ  رگا  دزرمایب  ار  شناهانگ  یلاعت  دنوادخ  ِْهَیِلا  ُبُوتَاَو  َهَّللا  ُرِفْغَتْـسَا  دـیوگب  هبترم  دـصراهچ  ِتانِمؤُْملاَو و 

هدـش دراو  ُهَّللا  اَِّلا  َهِلا  هبترم ال  رازه  هام  نیا  ياهبـش  زا  بش  ره  رد  هک  هدومرف  یـسلجم  هماّلع  زینو  ربخلا »  » دـشاب اـهایرد  فک  ناـتخرد و 
دراو هلآو  هیلع  هللا  یلـصلوسر  ترـضح  زا  یلمع  نآ  يارب  زا  دـنیوگیم و  بئاغَّرلا  ۀـلیل  ار  بجر  هام  لّوا  هعمج  بش  هک  نادـب  تسا و 

وا ببس  هب  رایـسب ، ناهانگ  هکنآ  وا  تلیـضف  هلمج  زا  دناهدرک  لقن  هرهز  ینب  هزاجا  رد  هماّلع  لابقا و  رد  دّیـس  هک  رایـسب  تلیـضف  اب  هدش 
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رتوکین هب  وا  يوسب  ار  زامن  نیا  باوث  دتـسرفب  یلاعت  ّقح  دوش  وا  ربق  لّوا  بش  نوچ  دراذـگب  ار  زاـمن  نیا  هک  ره  هکنآ  دوش و  هدـیزرمآ 
تّدـش و ره  زا  یتفای  تاجن  هک  ار  وت  داب  تراشب  نم  بیبح  يا  دـیوگ  يو  اب  سپ  حیـصف  ناـبز  ناـشخرد و  هداـشگ و  يور  اـب  یتروص 

يوب زا  رتهب  یئوب  ماهدینـشن و  وت  مالک  زا  رتنیریـش  یمالک  مدیدن و  وت  يور  زا  رتهب  یئور  نم  هک  دنگوس  ادخب  یتسیک  وت  دـیوگ  یتخس 
منک ادا  ار  وت  ّقح  ات  وت  دزن  هب  بشما  مدمآ  يدروآ  اجب  لاس  نالف  زا  هام  نالف  زا  بش  نالف  رد  هک  مزامن  نآ  باوث  نم  دیوگ  مدیئوبن  وت 
سپ تمایق  هصرع  رد  دنکفا  مهاوخ  وت  رـس  رب  هیاس  نم  دوش  هدـیمد  روص  رد  نوچ  مرادرب و  وت  زا  ار  تشحو  مشاب و  وت  یئاهنت  سنوم  و 
نوچ يرادیم  هزور  ار  هام  نآ  لّوا  هبنـشجنپ  زور  هک  تسا  نانچ  نآ  تیفیک  زگره و  دش  دـهاوخن  مودـعم  وت  زا  ریخ  هک  شاب  لاحـشوخ 

نآ زا  تعکر  ره  رد  مالـس و  کی  هب  تعکر  ود  ره  يراذـگیم  زامن  تعکر  هدزاود  ءاشع  برغم و  زامن  نیب  اـم  دوش  لـخاد  هعمج  بش 
َّمُهّللَا یئوگیم  هبترم  داتفه  زامن  زا  يدش  غراف  نوچ  یناوخیم و  ٌدَحَا  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  هبترم  هدزاود  ُهاْنلَْزنَا و  اَّنِا  هبترم  هس  دـمح و  هبترم  کی 

رـس سپ  ِحوُّرلاَو  ِۀَِـکئالَْملا  ُّبَر  ٌسوُّدـُق  ٌحوُّبُـس  یئوگیم  هبترم  داتفه  يوریم و  هدجـس  هب  سپ  ِِهلآ  یلَعَو  ِّیِّمُْألا  ِِّیبَّنلا  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص 
يوریم و هدجـس  هب  زاب  سپ  ُمَظْعَألا  ُِّیلَْعلا  َْتنَا  َکَّنِا  ُمَْلعَت  اَّمَع  ْزَواَجتَو  ْمَحْراَو  ْرِفْغا  ِّبَر  یئوگیم  هبترم  داـتفهو  يراد  یم  رب  هدجـسزا 

زین نادب  دش و  دـهاوخ  هدروآرب  هَّللاءاشنا  هک  یبلطیم  ار  دوخ  تجاح  سپ  ِحوُّرلاَو  ِۀَِـکئالَْملا  ُّبَر  ٌسُوّدـُق  ٌحوُّبُـس  یئوگیم  هبترم  داتفه 
تیاور دراد و  تلیـضف  هام  نیا  رد  هرمع  هچنانچ  دراد  یـصاصتخا  تسبودنم و  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  ترـضح  ترایز  بجر  هام  رد  هک 

زور هنابـش  بجر و  هام  رد  دوب  هدش  رِمَتْعُم  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  نب  ّیلع  بانج  هک  تسا  لوقنم  تلیـضف و  رد  تسا  ّجـح  یلات  هک  هدـش 
: تفگیم هدجس  رد  هک  دشیم  هدینش  ترضح  نآ  زا  رکذ  نیا  زور و  بش و  رد  دوب  هدجس  رد  هتـسویپ  تشاذگیم و  هبعک  دزن  رد  زامن 

. َكِْدنِع ْنِم  ُْوفَْعلا  ِنُسْحَْیلَف  َكِْدبَع  ْنِم  ُْبنَّذلا  َمُظَع 

تسا بجر  هام  یلایلو  ماّیَا  هصوصخَم  لامعا  رد 

لّوا بش 

، ِمالْـسِْإلاَو ِۀَمالَّسلاَو  ِنامیْألاَو ، ِْنمَْألِاب  اْنیَلَع  ُهَّلِهَا  َّمُهّللَا  دیوگب : دنیب  ار  لاله  نوچ  هکنآ  لّوا  تسا  لمع  دـنچ  نآ  رد  تسا و  یفیرـش  بش 
َّمُهّللَا تفگیم : دـیدیم  ار  بجر  لـاله  نوـچ  هک  تسا  لوـقنم  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصلوسر  ترـضح  زا  زین  و  َّلَـجَوَّزَع ، ُهَّللا  َکُّبَرَو  ّیبَر 
َعوُْجلا ُْهنِم  انَّظَح  ْلَعَْجت  الَو  ِرَـصَْبلا ، ِّضَغَو  ِناسِّللا ، ِْظفِحَو  ِمایِْقلاَو  ِمایِّصلا  یَلَع  اَّنِعَاَو  َناضَمَر ، َرْهَـش  اـنْغَِّلبَو  َنابْعَـشَو ، ٍبَجَر  یف  اـَنل  ْكِراـب 

دنک كرد  هک  ره  هک  تسا  يورم  هلآو  هیلع  هللا  یلصلوسر  ترـضح  زا  دناهدومرف : ءاملع  زا  یـضعب  هکنانچ  دنک  لسغ  مّیود  َشَطَْعلاَو ،
دنک ترایز  مّیـس  هدـش  دـّلوتم  ردام  زا  هکیزور  دـننام  دوخ  ناهانگ  زا  دـیآ  نوریب  نآ  رخآ  طسو و  لّوا و  رد  دـنک  لسغ  ار و  بجر  هام 
دهد مالس  تعکر  ود  ره  زا  دعب  دیحوت و  دمحب و  دنک  زامن  تعکر  تسیب  برغم  زامن  زا  دعب  مراهچ  ار  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ترـضح 
زامن زا  دعب  مجنپ  درذگب  قرب  دننام  باسح  یب  طارـص  زا  دشاب و  هانپ  رد  ربق  باذع  زا  شدالوا و  لام و  لها و  دوخ و  دـنامب  ظوفحم  ات 

ْحَرْـشَن َْملَا  دمَح و  مّیود  تعکر  رد  هبترم و  هس  دیحوت  هبترم و  کی  ْحَرْـشَن  َْملَاو  دْمَح  لّوا  تعکر  رد  دناوخب  دنک  زامن  تعکر  ود  ءاشع 
ار وا  ناهانگ  یلاعت  ّقح  ات  دتـسرفب  تاوَلَـص  هبترم  یـس  دیوگب و  ُهَّللا  ّاِلا  َهِلا  هبترم ال  یـس  داد  زامن  مالـس  نوچ  ار و  ْنیَتَذَّوَعُم  دـیحوت و  و 
هبترم و کی  َنوُِرفاْکلا  اهُّیَا  ای  ُْلق  دمح و  تعکر  ره  رد  زامن  تعکر  یـس  دناوخب  هکنآ  مشـش  هدش  ّدلوتم  ردام  زا  هکیزور  دننام  دزرمایب 

تسا هدرک  تیاور  بجر  لّوا  بش  لمع  رکذ  هدومرف  هدومن  رکذ  دّجهتم  حابـصم  رد  خیـش  هک  ار  هچنآ  دروآ  اجب  متفه  هبترم  هس  دیحوت 
ار ترـضحنآ  هک  مالـسلا  مهیلعنینمؤملاریما  ترـضح  زا  شّدـج  زا  شردـپ  زا  قداصرفعج  ماـما  ترـضح  زا  بهونب  بهو  يرتخبلاوبا 

بجر لّوا  بش  بش : راهچ  نآ  تدابع و  هب  ار  اهبش  نآ  درادب  ایِحا  ینعی  لاس  مامت  رد  بش  راهچ  ار  دوخ  دزاس  غراف  هک  دمآیم  شوخ 
مالـسلا هیلعداوج  دَّمحم  ماما  ترـضح  یناث  رفعج  وبا  زا  تسا  هدش  تیاور  دوب و  نابرق  دیع  بش  رطف و  دـیع  بش  نابعـش و  همین  بش  و 
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َکَّنَاَو ٌِکلَم  َکَّنَِاب  َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  ةرخآ : ءاشع  زا  دعب  بجر  لّوا  بش  رد  ار  اعد  نیا  دناوخب  یمدآ  ره  هک  تسا  ّبَحتـسم  دومرف  هک 
ای ُدَّمَُحم  ای  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِۀَمْحَّرلا ، ِِیبَن  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَِنب  َْکَیِلا  ُهَّجََوتَا  ّینِا  َّمُهّللَا  ُنوُکَی ، ٍْرمَأ  ْنِم  ُءآشَت  ام  َکَّنَاَو  ٌرِدَـتْقُم ، ٍءْیَـشِّلُکیلَع 

، ْمِْهیَلَعَو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِِهْتَیب ، ِلْهَا  ْنِم  ِۀَِّمئَأـْلاَو  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَِنب  َّمُهّللَا  یتَِبلَط ، َکـِب  َحِْـجُنِیل  یِّبَرَو  َکِّبَر  ِهَّللا  َیِلا  َکـِب  ُهَّجََوتَا  ّینِا  ِهَّللا ، َلوُسَر 
زا غارف  زا  دعب  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هک  دـیدح  نب  ّیلع  تسا  هدرک  تیاور  ار و  تتجاح  نک  لاؤس  سپ  یتَِبلَط . ْحِْـجنَا 
ای َِکب ، َِّالا  ٍناسِْحا  یف  يْریَِغل  الَو  یل  َْعنُـص  ال  َُکْتیَـصَع ، ْنِا  ُۀَّجُْحلا  ََکلَو  َُکتْعَطَا  ْنِا  ُةَدِـمْحَْملا  ََکل  تفگیم  هدجـس  لاح  رد  بش  زامن 
ِیف ِعِجْرَْملا  ِّرَـش  ْنِمَو  ِتْوَْملا ، َدـْنِع  ِۀَـلیدَْعلا  َنِم  َِکب  ُذوُعَا  ّینِا  َّمُهّللَا  ٌریدَـق ، ٍءْیَـشِّلُک  یلَع  َکَّنِا  ٍءْیَـشِّلُک ، َنِّوَکُم  ایَو  ٍءْیَـشِّلُک ، َْلبَق  ُِنئاـک 

یبَلَْقنُمَو ًۀَّیِوَس ، ًۀَتیم  یتَْتیَمَو  ًۀَّیِقَن ، ًۀَشیع  یـْشیَع  َلَعَْجت  ْنَاَو  ٍدَّمَحُم ، ِلآَو  ٍدَّمَحُم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَا  َُکلَئْـسَاَف  ِۀَـفِزْألا ، َمْوَی  ِۀَـمادَّنلا  َنِمَو  ِرُوبُْقلا ،
ْنِم ْمِِهب  ینْمِـصْعاَو  ِۀَمْـصِْعلا  ِنِداعَمَو  ِۀَمْعِّنلا ، ِیلُواَو  ِۀَمْکِْحلا ، ِعیبانَی  ِۀَِّمئَْألا  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ٍحِـضاف ، الَو  ٍزُْخم  َْریَغ  ًامیرَک ، ًابَلَْقنُم 

، َنیِملاَّظلا َنِم  اَنَاَو  َنیِملاَّظِلل  َکَتَرِفْغَم  َّنِاَف  یّنَع  َضْراَو  ًةَرْـسَح ، یلامْعَا  َِبقاوَع  ْلَعَْجت  الَو  ٍۀَْلفَغ ، یلَع  الَو  ٍةَّرِغ  یلَع  ینْذُْخاَت  الَو  ٍءوُس ، ِّلُک 
، َۀَّحِّصلا َْنمَْألا وَ  َو  َۀَـعَّدلاَو ، َۀَـعَّسلا  ِینِطْعَاَو  ُُهتَمْکِح  ُعیَدـْبلا  ُُهتَمْحَر ، ُعیـسَْولا  َکَّنِاَف  َکُصُْقنَی ، ام ال  ینِطْعَاو  َكُّرُـضَی ، ام ال  یل  ْرِفْغا  َّمُهّللَا 
َو یلْهَا  ِّبَر  ای  َِکلذـِب  ْمُمْعاَو  َرْکُّشلاَو ، َرُْـسْیلاَو  َِکئآِیلْوَا ، یلَعَو  َکـْیَلَع  َقْدِّصلاَو  َْربَّصلاَو ، يْوقَّتلاَو  َةاـفاعُْملاَو ، َرْکُّشلاَو  َعُونُْقلاَو ، َعوُُخْبلاَو 
زا دعب  ءاعد  نیا  هتفگ  ْمیَُشا  نبا  َنیَملاْعلا . َّبَر  ای  َنینِمْؤُْملاَو  َنیِملْـسُْملا  َنِم  ینََدلَوَو ، ُتَْدلَوَو  ینَّبَحَاَو ، ُْتبَبْحَا  ْنَمَو  َکیف ، یناوِْخاَو  يَدلَو 
هک یتلاـح  رد  وـگب  يداد  مالـس  نوـچ  سپ  يروآیم  اـجب  ار  ْرتِو  تعکر  هس  هاـگنآ  تسا  ْرتِو  زاـمن  زا  شیپ  بش و  زاـمن  تعکر  تشه 

ََۀبْوَّتلا ُلَبْقَت  َکَّنِا  َکِمَرَِکب ، یّنِم  ٌۀَِقث  َِکلذَف  َیِـصاعَْملا  ُْتبَکَتْرا  ِنِا  ِّبَر  ُُهنِمآ ، ُفاخَی  الَو  ُُهِنئآزَخ ، ُدَْفنَت  يذَّلا ال  ِِهَّلل  ُدْمَْحلَا  یـشاب : هتـسشن 
ِریفَْوت یف  َْکَیِلا  ٌبِغارَو  ایاطَْخلا ، َنِم  َْکَیِلا  ٌِبئات  اَنَاَو  ٌبیرَق ، ُْهنِمَو  َکیعاِدل  ٌبیُجم  َکَّنِاَو  ََللَّزلا ، ُرِفْغَتَو  ْمِِهتائِّیَس ، ْنَع  ُوفْعَتَو  َكِدابِع ، ْنَع 
ِرُومُْألا ِِبقاوَع  َّرَـش  ینِفْکاَو  َروُرُّسلا ، َیَلَع  ْرِّفَو  ٍروُذْـحَم ، ِّلُک  ْنِم  يریُجم  ای  ٍةَدـیدَش ، ِّلُک  ْنِم  يذـِْقنُم  ای  ایارَْبلا ، َِقلاخ  ای  اـیاطَْعلا ، َنِم  یّظَح 

رکذ یـصوصخم  زامن  هام  نیا  بش  ره  يارب  زا  ءاملع  هک  نادـب  ٌروُخْذَـم و  ٍْریَخ  ِّلُِکلَو  ٌروُکْـشَم  َِکئآطَع  ِلیزَجَو  َِکئآمْعَن  یلَع  ُهَّللا  َْتنَاَف 
. تسین نآ  لقن  شیاجنگ  ار  ماقم  هک  دناهدومرف 

بجر لّوا  زور 

دش و راوس  یتشکب  زور  نیا  رد  مالسلا  هیلعحون  ترضح  هک  هدش  تیاور  نتفرگ  هزور  لّوا  تسا  لمع  دنچ  نآ  رد  تسا و  یفیرـش  زور 
لـسغ مّود  دوش  رود  وا  زا  هار  لاسکی  مّنهج  شتآ  درادـب  هزور  ار  زُور  نیا  هک  ره  دـنرادب و  هزور  دـندوب  وا  اـب  هک  ار  یناـسک  دومرف  رما 
ترایز هک  ره  دومرف  هک  مالسلا  هیلعقداص  رفعج  ماما  زا  ناَّهَد  ریشب  زا  هدرک  تیاور  خیش  دنک  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ترایز  مّیـس  دنک 

لابقا رد  دّیس  هک  یلیوط  ياعد  دناوخب  مراهچ  هتبلا  ار  وا  َملاع  دنوادخ  دزرمایب  بجر  لّوا  زور  رد  ار  مالـسلا  امهیلعّیلع  نب  نیـسح  دنک 
ره رد  دهد و  مالس  تعکر  ود  ره  زا  دعب  دراذگ و  زامن  تعکر  هد  هک  قیرط  نیدب  ضر )  ) ناملـس زامن  هب  دنک  عورـش  مجنپ  هدومرف  لقن 

: دیوگب دنک و  دنلب  ار  اهتسد  مالس  ره  زا  دعب  دناوخب و  َنوُِرفاْکلا  اَهُّیَا  ای  ُْلق  هبترم  هس  دیحوت و  هروس  هبترم  هس  دمح و  هبترم  کی  تعکر 
سپ ٌریدَق ، ٍءْیَـشِّلُک  یلَع  َوُهَو  ُْریَْخلا ، ِهِدَِیب  ُتوُمَی ، ٌّیَح ال  َوُهَو  ُتیُمیَو ، ییُْحی  ُدْـمَْحلا ، َُهلَو  ُْکلُْملا  َُهل  َُهل ، َکیرَـش  ُهَدْـحَو ال  ُهَّللا ، اَِّلا  َهِلا  ال 

هام همین  زور  رد  دشک و  دوخ  يور  رب  ار  اهتسد  سپ  ُّدَْجلا ، َْکنِم  ِّدَْجلااَذ  ُعَْفنَی  الَو  َْتعَنَم ، اِمل  َیِطْعُم  الَو  َْتیَطْعَا ، اِمل  َِعنام  َّمُهّللَا ال  دیوگب 
ْذِخَّتَی َْمل  ًادَمَـص ، ًادْرَف  ًادَحَا  ًادِحاو  ًاهِلا  دـیوگب : ٌریدَـق  ٍءْیَـشِّلُک  یلَع  زا  دـعب  اعد  نیا  ضوع  نکل  دـناوخب  ّتیفیک  نیمه  هب  ار  زامن  نیا  زین 

الَو َنیرِهاَّطلا  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَـصَو  دیوگب : ٌریدَق  ٍءْیَـشِّلُک  یلَع  زا  دـعب  نکل  دـنک  نینچ  زین  هام  رخآ  زور  رد  و  ًادـَلَو ، الَو  ًۀَـبِحاص 
هک دومن  تلفغ  دیابن  زامن  نیا  دئاوف  زا  دبلطب و  ار  دوخ  تجاح  دشکب و  دوخ  يور  رب  ار  اهتسد  سپ  ِمیظَْعلا . ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  َِّالا  َةَُّوق  الَو  َلْوَح 

هبترمکی و دمح  تعکر  ره  رد  تعکر  هد  هام  نیا  لّوا  زور  رد  تسا  يرگید  زامن  زین  ناملـس  ترـضح  يارب  زا  هکنادبو  تسا  رایـسب  نآ 
صََرب و ماذُج و  نتفر  تمایق و  زور  باذع  ربق و  هنتف  زا  ندوب  ظوفحم  ناهانگ و  شزرمآ  شلمجم  هک  رایسب  تلیـضف  اب  هبترم  هس  دیحوت 

فاکتعا زا 89ياهینتسناد  هحفص 34 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نیا رد  دـنک و  هعجارم  لابقا  هب  دـهاوخ  هک  ره  هدرک  لقن  زامن  تعکر  راهچ  زور  نیا  يارب  زین  دّیـس  تسا و  نآ  هدـنناوخ  زا  بنجلا  تاذ 
مّود زور  رد  تسا و  رفـص  مّیـس  رد  یعاد  راتخم  نکل  هدش و  عقاو  مالـسلا  هیلعرقاب  ترـضح  تدالو  یلوقب  تفه  هاجنپ و  ( 57  ) هنس زور 

تسیود ( 254  ) هنس مّیس  رد  ترضح  نآ  تداهش  هنس 212 و  تسا  مالسلا  هیلعیقن  ّیلع  ماما  ترضح  تداعـس  اب  تدالو  یلوقب  هام  نیا 
. هدش عقاو  مالسلا  هیلعیقت  دّمحم  ماما  ترضح  تدالو  شاّیع  نبا  لوقب  مهد  زور  هدش ، عقاو  يأَر  ْنَم  َّرُس  رد  راهچ  هاجنپ و  و 

مهدزیس بش 

دمح تعکر  ره  رد  دنراذگب  زامن  تعکر  ود  مهدزیـس  بش  رد  هکنآ  ناضمرو  نابعـشو  بجر  هام  زا  کیره  رد  تسا  ّبحتـسم  هکنادـب 
مهدزناپ بش  رد  ّتیفیک و  نیمه  هب  مالـس  ودب  تعکر  راهچ  مهدراهچ  بش  رد  دـنناوخب و  دـیحوتو  ُْکلُملا  َكَرابَت  سی و  هبترم و  کی 

ار هام  هس  نیا  تلیضف  عیمج  دنک  نینچ  هک  ره  هک  تسا  يورم  مالسلا  هیلعقداص  ترضح  زا  تّیفیک  نیمه  هب  مالـس  هس  هب  تعکر  شش 
ود زور و  نیا  هزور  يارب  يرایـسب  باوث  تسا و  ضیبلا  ماّیا  لّوا  مهدزیـس  زور  دوش  هدـیزرمآ  كرـش  زا  ریغ  شناـهانگ  عیمج  دـبایرد و 

یـس زا  دعب  روهـشم  رب  انب  زور  نیا  رد  دریگب و  هزور  ار  زور  نیا  دیاب  دروآ  اجب  دُواد  ّمُا  لمع  دـهاوخ  یـسک  رگا  هدـش و  دراو  دـعب  زور 
بش بجر  هام  همین  بش  تسا  هدش  عقاو  همَّظَعُم  هبعک  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تداعـس  اب  تدالو  لیفلاماع  زا  لاس 

هیلعنیـسح ماما  ترایز  مّیـس  هدومرف  یـسلجم  هماّلع  هکناـنچ  تداـبع  هب  نآ  ءاـیحا  مّود  لـسغ  لّوا  تسلمع  دـنچ  نآ  رد  تسا و  یفیرش 
زامن نیا  دیحوت و  هبترم  هد  دمح و  تعکر  ره  رد  زامن  تعکر  یس  مجنپ  دش  رکذ  مهدزیس  بش  رد  هک  زامن  تعکر  شش  مراهچ  مالسلا 

ره رد  مالس و  کیب  تعکر  ود  ره  زامن  تعکر  هدزاود  مشش  رایسب  تلیـضف  اب  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصلوسر  ترـضح  زا  دیـس  ار 
ُهَّللَا دیوگب  هبترم  راهچ  مالس  زا  دعب  دناوخب و  هبترم  راهچ  ار  رْدَق  یسرکلا و  ۀیآ  سان و  قلف و  دیحوت و  دمح و  هروس  زا  کی  ره  تعکر 

هیلعقداص ترـضح  زا  دّیـس  قیرط  نیدب  ار  زامن  نیا  دـناوخب و  دـهاوخیم  هچ  ره  ًاِّیلَو و  ِهنوُد  ْنِم  ُذِـخَّتَا  الَو  ًاْئیَـش  ِِهب  ُكِرُْـشا  ّیبَر ال  ُهَّللَا 
اجب دوـمرف  هک  مالـسلا  هیلعقداـص  ترـضح  زا  ناحرـس  نب  دواد  هدرک  تـیاور  هدوـمرف  حابـصم  رد  خیـش  نـکل  هدرک و  تـیاور  مالـسلا 

زا دعب  یناوخیم  زامن  زا  يدـش  غراف  نوچ  هروس و  دـمح و  تعکر  ره  رد  یناوخیم  زامن  تعکر  هدزاود  بجر  همین  بش  رد  يروآیم 
ُهَّللاَو ُهَّللا  اَِّلا  َهِلا  الَو  ِِهَّلل  ُدْمَْحلاَو  ِهَّللا  َناْحبُـس  نآ  زا  دعب  یئوگیم  هبترم و  راهچ  ار  یـسرکلا  ۀیآ  صالخا و  هروس  نیتذوعم و  دـمح و  نآ 

تسیب بش  رد  يروآیم  اجب  ِمیظَْعلا و  ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  َِّالا  َةَُّوق  ُهَّللا ال  َءآش  امَو  ًاْئیَـش  ِِهب  ُكِرُْـشا  ّیبَر ال  ُهَّللَا  ُهَّللَا  یئوگیم  سپ  هبترم  راهچ  ُرَبْکَا 
هیلعنیـسح ماما  ترـضح  ترایز  مّود  لـسغ  لّوا  تسا  لـمع  دـنچ  نآ  رد  تسا و  یکراـبم  زور  بجر  همین  زور  ار  نیا  لـثم  زین  متفه  و 

هیلعنیسح ماما  مینک  ترایز  هام  هچ  رد  هک  مالسلا  هیلعاضر  ماما  ترضح  زا  مدرک  لاؤس  تفگ  هک  تسا  لوقنم  ریـصبیبا  نبا  زا  مالـسلا 
دناوخب و زامن  تعکر  راهچ  مراهچ  تشذگ  لّوا  زور  رد  هک  يوحن  هب  ناملـس  زامن  مّیـس  نابعـش  همین  بجر و  همین  رد  دومرف  ار  مالـسلا 

َْتنَاَو ُبِهاذَْـملا ، ِینییُْعت  َنیح  یفْهَک  َْتنَا  َنینِمْؤُْملا ، َّزِعُم  ایَو  ٍراَّبَج ، ِّلُک  َّلِذـُم  اـی  َّمُهّللَا  دـیوگب : دـنک و  نهپ  ار  دوخ  تسد  مالـس  زا  دـعب 
َْولَو ال یئآدـْعَا ، یلَع  ِرْـصَّنلِاب  يدِّیَؤُم  َْتنَاَو  َنیِکلاـْهلا ، َنِمُْتنَُکل  َکـُتَمْحَر  ـال  ْوـَلَو  ًاـِّینَغ ، یْقلَخ  ْنَع  َْتنُک  ْدَـقَو  یب ، ًۀَـمْحَر  یْقلَخُئِراـب 
، ِۀَْعفِّرلاَو ِخوُمُّشلِاب  ُهَسْفَن  َّصَخ  ْنَم  ای  اهِعِـضاوَم ، ْنِم  ِۀَکَرَْبلا  َئِْـشنُمَو  اِهنِداعَم ، ْنِم  ِۀَـمْحَّرلا  َلِسُْرم  ای  َنیحوُضْفَْملا ، َنِم  ُْتنَُکل  َياَِّیا  َكُرْـصَن 

اهَتْقَقَتْشا ِیتَّلا  َِکتَِّینُوْنیَِکب  َُکلَئسَا  َنوُِفئآخ ، ِِهتاوَطَس  ْنِم  ْمُهَف  ْمِِهقانْعَا ، یلَع  ِۀَّلَذَْملا  َرین  ُكُولُْملا  َُهل  ْتَعَـضَو  ْنَم  ایَو  َنوُزَّزَعَتَی ، ِهِّزِِعب  ُهُؤآِیلْوَاَف 
َعیمَج اِهب  َْتقَلَخَف  َکِشْرَع ، یلَع  اـِهب  َْتیَوَتْـسا  ِیتَّلا  َکـِتَّزِِعب  َُکلَئـسَاَو  َکـِتَّزِع ، ْنِم  اهَتْقَقَتْـشا  ِیتَّلا  َکـِئآیِْربِِکب  َُکلَئـسَاَو  َکـِئآیِْربِک  ْنِم 

زا ار  وا  یلاعت  ّقح  دـناوخب  ار  اعد  نیا  یمغ  بحاص  ره  هک  تسا  تیاور  ِِهْتَیب . ِلْهَاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَا  َنُونِعْذـُم ، ََکل  ْمُهَف  َکـِْقلَخ ،
ملظ عفد  تابُرُک و  فشک  تاجاح و  ندـمآرب  يارب  تسا و  زور  نیا  لامعا  هدـمع  هک  دُواد  ّمُا  لـمع  مجنپ  دـشخب  شیاـسآ  مغ  هودـنا و 
زور دریگب  هزور  دروآ  اـجب  ار  لـمع  نیا  دـهاوخ  نوچ  هک  تسنآ  تسا  خیـش  حابـصم  رد  هچنآ  رب  اـنب  نآ  تّیفیک  تسا و  ّرثؤم  ناـملاظ 
اجب ار  رـصع  رهظ و  زامن  دوش  لخاد  لاوز  تقو  نوچ  دـنک و  لسغ  لاوز  دزن  مهدزناـپ  زور  رد  سپ  ار  مهدزناـپ  مهدراـهچ و  مهدزیس و 
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مّلکت وا  اـب  یناـسنا  دزاـسن و  لوغـشم  ار  وا  يزیچ  هک  دـشاب  یتولخ  عضوم  رد  دـنک و  وکین  ار  ناشدوجـس  عوکر و  هک  یتلاـح  رد  دروآ 
هد ار  یـسرکلا  ۀیآ  هبترم و  دـص  ار  صالخا  هروس  هبترم و  دـص  ار  دـمح  دـناوخب  دـنک و  هلبق  هب  ور  دوش  غراف  زامن  زا  نوچ  سپ  دـیامنن 

حتف و ناخد و  مح  قسعمح و  هدجـس و  مح  تاّفاص و  سی و  نامقل و  فهک و  لیئارـسا و  ینب  ماعنا و  هروس  دناوخب  اهنیا  زا  دعب  هبترم و 
دـشاب هلبق  هب  ور  هک  یتلاح  رد  دـیوگب  دوش  غراف  اهنیا  زا  نوچ  نآرق و  رخآ  ات  ار  شدـعب  اـم  ْتَّقَْـشنا و  ُءآـمَّسلا  اَذِا  َو  کـُْلم و ن  هعقاو و 

َوُهَو ٌءْیَـش ، ِِهْلثِمَک  َْسَیل  يذَّلا  ُمیرَْکلا  ُمیلَْحلا  ُمیحَّرلا ، ُنمْحَّرلا  ِمارْکِْإلاَو ، ِلالَْجلا  ُوذ  ُموُّیَْقلا ، ُّیَْحلا  َوُه  ـَِّالا  َهِلا  ـال  يذَّلا  ُمیظَْعلا ، ُهَّللا  َقَدَـص 
ُُهلُسُر ْتَغََّلبَو  ُمیکَْحلا ، ُزیزَْعلا  َوُه  َِّالا  َهِلا  ِطْسِْقلِاب ال  ًاِمئآق  ِْملِْعلا ، اُولُواَو  ُۀَِکئالَْملاَو  َوُه ، َِّالا  َهِلا  ُهَّنَا ال  ُهَّللا  َدِهَـش  ُریبَْخلا ، ُریـصَْبلا  ُمیلَْعلا ، ُعیمَّسلا 

ُۀَمَظَْعلا ََکلَو  ُۀَـمْعِّنلا ، ََکلَو  ُرْهَْقلا  ََکلَو  ُرْخَْفلا ، ََکلَو  ُّزِْعلا  ََکلَو  ُدْـجَْملا  ََکلَو  ُدْـمَْحلا  ََکل  َّمُهّللَا  َنیدِـهاَّشلا ، َنِم  َِکلذ  یلَع  اَنَاَو  ُمارِْکلا 
، ُریبْکَّتلا ََکلَو  ُلیلْهَّتلا  ََکلَو  ُسیدـْقَّتلا ، ََکلَو  ُحـیبْسَّتلا  ََکلَو  ُناِنْتمِْإلا ، ََکلَو  ُءآهَْبلا  ََکلَو  ُناْطلُّسلا ، ََکلَو  ُۀـَباهَْملا  َکـَل  ُۀَـمْحَّرلا ، َکـَلَو 
، یلوُْألاَو ُةَرِخْألا  ََکلَو  یْلفُّسلا ، َنوُضَرَْألا  ََکلَو  يرَّثلا ، َتْحَت  ام  ََکل  َو  یلُْعلا ، ِتاومَّسلا  َقْوَف  ام  ََکلَو  يُری ، ـال  اـم  َکـَلَو  يُری  اـم  َکـَلَو 

یف ِعاطُْملاَو  َكِْرمَا ، یلَع  ِّيِوَْقلاَو  َِکیْحَو ، یلَع  َِکنیمَا  َلیئَْربَج  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ِءآمْعَّنلا ، َو  ِرکُّشلاَو  ِدْمَْحلاَو  ِءآنَّثلا  َنِم  ِِهب  یـضَْرت  ام  ََکلَو 
، َِکتَمْحَر ِکَلَم  َلیئاکیم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللَا  َِکئآدـْعَِأل ، ِرِّمَدُْـملا  َکـِئآِیْبنَِال ، ِرِـصاَّنلا  َکـِتاِملَِکل ، ِلِّمَحَتُْملا  َکـِتامارَک ، ِّلاـحَمَو  َکـِتاومَس 

ِلِجَْولا َكِْرمَِأل  ِرِظَْتنُْملا  ِروُّصلا  ِبِحاصَو  َکِشْرَع ، ِلِماح  َلیفارِْـسا  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  َِکتَعاط ، ِلْهَِأل  ِنیعُْملا  ِرِفْغَتْـسُْملاَو  َکـِتَْفأَِرل  ِقُولْخَْملاَو 
َو َنیِبتاْکلا ، ِمارِْکلا  َِکتَِکئالَم  یلَعَو  َنیبِّیَّطلا ، ِةَرَرَْبلا  ِمارِْکلا  ِةَرَفَّسلا  َیلَعَو  َنیرِهاَّطلا  ِشْرَْعلا  ِۀَـلَمَح  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللَا  َکـِتَفیخ ، ْنِم  ِقِفْـشُْملا 

ُهَْتمَّرَک يذَّلا  َِکتَرِْطف ، ِعیَدب  َمَدآ  انیبَا  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ِمارْکِْإلاَو ، ِلالَْجلااَذ  ای  ِناوْعَْألاَو ، ِتْوَْملا  ِکَلَمَو  ِناریّنلا ، ِۀَنَزَخَو  ِنانِْجلا ، ِۀَِکئالَم  یلَع 
ِةَدِّدَرَتُْملا ِْسنِْألا ، َنِم  ِۀَلَّضَفُْملا  ِسَنَّدلا ، َنِم  ِتاَّفَصُْملا  ِسْجِّرلا  َنِم  ِةَرَّهَطُْملا  َءآَّوَح  انُِّما  یلَع  ِّلَص  َمُهّللَا  َکَتَّنَج ، ُهَتَْحبَاَو  َِکتَِکئالَم ، ِدوُجُِـسب 
َفُـسُویَو َبوُقْعَیَو ، َقحِْـساَو  َلیعامِْـساَو ، َمیهاْربِا  َو  ٍحـِلاصَو ، ٍدوُهَو  ٍحُونَو ، َسیرِْداَو  ٍْثیَـشَو ، َلیباه  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللَا  ِسُْدـُْقلا ، ِّلاـحَم  َْنَیب 

ِلْفِْکلا ِيذَو  َعَـسَْیلاَو ، َساـْیِلاَو  َُسنوـُیَو ، ِْنیَنْرَْقلا  ِيذَو  ِرْـضِْخلاَو ، اـشیمَو  َعَـشُویَو ، َنوُراـهَو  یـسُومَو ، َبوُّیَاَو  ٍْبیَعُـشَو ، ٍطوـُلَو  ِطابْـسَْألاَو ،
، َسیجْرِجَو َنوُعْمَـشَو  یـسیعَو ، ٍْریَزُعَو  َلاـِینادَو ، َقوـُْقیَحَو  اـیِمِْراَو ، یّتَـمَو  َخَروـُتَو ، ییْحَیَو  ایْعَـشَو ، اَّیِرَکَزَو  َناْمیَلـُـسَو ، َدُوادَو  َتُولاـطَو ،

ِلآَو ٍدَّمَحُم  یلَع  ْكِرابَو  ٍدَّمَُحم ، َلآَو  ًادَّمَُحم  ْمَحْراَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  َنامُْقلَو ، َۀَـلَْظنَحَو  ٍدـِلاخَو  ِعاْبتَْألاَو ، َنیّیِراوَْحلاَو 
ِۀَِّمئَاَو ِءآدَهُّشلاَو  ِءآدَعُّسلاَو  ِءآیِصْوَْألا  یَلَع  ِّلَص  َمُهّللَا  ٌدیجَم ، ٌدیمَح  َکَّنِا  َمیهْربِا ، ِلآَو  َمیهْربِا  یلَع  َتْکَرابَو  َتْمِحَرَو  َْتیَّلَـص  امَک  ٍدَّمَحُم ،

ِِهْتَیب َلْهَاَو  ًادَّمَُحم  ْصُـصْخاَو  ِداِهتْجِْإلاَو ، ِّدِـجلا  ِلـْهَاَو  ِداَّهُّزلاَو ، َنیـِصلْخُْملاَو  ِداَّبُْعلاَو ، ِحاَّیُّسلاَو  ِداـتْوَْألاَو ، ِلادـْبَْألا  یَلَع  ِلَـص  َّمُهّللَا  يدُْـهلا ،
ِلْهَا ِتاجَرَد  یلْعَا  ُهَغِّلَُبت  یّتَح  ًامَرَکَو ، ًافَرَـشَو  ًالْـضَف  ُْهدِزَو  ًامالَـسَو ، ًۀَّیَِحت  یّنِم  ُهَدَسَج  َو  ُهَحوُر  ْغَِّلبَو  َِکتامارَک ، ِلَزْجَاَو  َِکتاوَلَـص ، ِلَْضفَِاب 
ِلْهَاَو َِکلُـسُرَو  َِکئآِیْبنَاَو ، َِکتَِکئالَم  ْنِم  ِّمَُسا  َْمل  ْنَمَو  ُْتیَّمَـس  ْنَم  یلَع  ِلَصَو  َّمُهّللَا  َنیبَّرَقُْملا ، ِلِضافَْألاَو  َنیلَـسْرُْملاَو ، َنیِّیبَّنلا  َنِم  ِفَرَّشلا 

َکِمَرَِکبَو َْکَیِلا ، َِکب  ُعِفْشَتْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  َِکئآعُد ، یلَع  یناوْعَاَو  َکیف  یناوِْخا  ْمُْهلَعْجاَو  ْمِهِحاوْرَا  یِلاَو  ْمِْهَیِلا  یتاوَلَـص  ْلِصْوَاَو  َِکتَعاط ،
ْنِم ْمُْهنِم ، ٌدَحَا  ِِهب  َکَلَئَس  ام  ِّلُِکب  َّمُهّللا  َُکلَئسَاَو  َْکَیِلا ، َِکتَعاط  ِلْهَِابَو  َِکتَمْحَر ، یِلا  َِکتَمْحَِربَو  َكِدوُج ، یِلا  َكِدوُِجبَو  َکِمَرَک ، یِلا 

ُلیلَج ای  ُمیظَع  ای  ُمیرَک  اـی  ُمیلَح ، اـی  ُمیحَر  اـی  ُنمْحَراـی ، ُهَّللَااـی  ٍۀَـبَّیَُخم ، ِْریَغ  ٍۀـَباُجم  ٍةَوْعَد  ْنِم  ِِهب  َكْوَعَد  اـِمبَو  ٍةَدوُدْرَم ، ِْریَغ  ٍۀَفیرَـش  ٍۀَلَئْـسَم 
، ُروُکَش ای  ُریَصب  ای  ُریدَق ، ای  ُریبَک  ای  ُلیُحم ، ای  ُلیدُم  ای  ُعینَم  ای  ُریبُم ، ای  ُرینُم  ای  ُریبَخ ، ای  ُریُجم  ای  ُلیقُم ، ای  ُلیکَو  ای  ُلیفَک ، ای  ُلیمَج  ای  ُلینُمای ،
ای ُدـیجَم ، ای  ُدـیمَح  ای  ُدُودَو  ای  ُبیرَق ، ای  ُرِّبَجَتُم  ای  ُظیفَح ، ای  ُرِدَـتْقُم  ای  ُطیحُم ، ای  ُِرتاس  ای  ُنِطاب ، ای  ُرِهاظ  ای  ُرِهاق ، ای  ُرِهاط  ای  ُرْهُط ، اـی  هَُّرب  اـی 

ُِعنام ای  یطْعُم ، ای  ُدِّدَسُم  ای  ُدِشُْرم ، ای  ُلِسُْرم  ای  يداه  ای  ُطِساب ، ای  ُِضباق  ای  ُلِضْفُم ، ای  ُمِْعنُم  ای  ُلِمُْجم ، ای  ُنِسُْحم  ای  ُدیهَـش ، ای  ُدیعُم  ای  ُئِْدبُم 
ای ُفَُؤر  ای  ُعاَّفَن  ای  ٍحاتْفِم ، ُّلُک  ِهِدَِـیب  ْنَم  ای  ُحاتُْرم ، ای  ُحاَّفَن  ای  ُحاَّتَف  اـی  ُباََّوت ، اـی  ُباَّهَو  اـی  ُقـَّالَخ  اـی  یقاو ، اـی  یقاـب  اـی  ُِعفار ، اـی  ُِعفاد ، اـی 
ای ُرُون  ای  ُدَمَـص ، ای  ُدَـحَا  ای  ُنِمُْؤم ، ای  ُمالَـس  ای  ُرِّبَکَتُم ، ای  ُراَّبَج  ای  ُزیزَع  ای  ُنِْمیَهُم ، ای  ُِّیفَو  ای  یفاکُم ، ای  یفاعُم  ای  یفاش ، ای  یفاک  ای  ُفوُطَع ،
ای ُبِّبَحَتُم ، ای  ُمِّلَسُم  ای  ُرِّوَصُم  ای  یلاعَتُم ، ای  يداب  ای  ُمِکاح ، ای  ُِملاع  ای  ُثِراو ، ای  ُثِعاب  ای  ُِسنوُم  ای  ُرِـصان ، ای  ُسوُُّدق  ای  ُْرتِو ، ای  ُدْرَف  ای  ُرِّبَدُم ،
ای ُریفَخ ، ای  ُعیَدب  ای  ُعیمَـس  ای  ُناَّنَم ، ای  ُناَّنَح  ای  ُناَّیَد  ای  ُلِصاف ، ای  ُلْدَـع  ای  ُّرآس ، ای  ُّرآب  ای  ُءيِراب ، ای  ُداوَج  ای  ُمیکَح ، ای  ُمیلَع  ای  ُِمئآد ، ای  ُِمئآق 
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ای ینْقُم  ای  ینْغُم ، ای  ُثیغُم  ای  ُبِّبَسُم ، ای  ُرِدَتْقُم  ای  ُقِزار ، ای  ُِعفان  ای  ییُْحم ، ای  ُتیمُم  ای  ُرِّسَیُم ، ای  ُلِّهَسُمای  ُمیدَقای ، ُِرفاغای  ُرِـشانای ، ُّرِیَغُم ] ] ُنیعُم
ای یلْعَْألا ، ِرَْظنَْملِاب  َناکَف  یْلعَتْـساَف ، الَع  ْنَم  ای  ُِضباق ، ای  ُِدئآع  ای  ُثایِغ ، ای  ُدیدَش  ای  ُِظفاح ، ای  ُِرباج  ای  ُرِـضاح ، ای  ُدِـحاو  ای  ُدِـصار ، ای  ُِقلاخ 

ُءآشَی ام  یلَع  َوُه  ْنَم  ای  ٌریـسَی ، ٌلْهَـس ]  ] ِْهیَلَع ُریـسَْعلا  ِنَم  ایَو  ُریداقَْملا ، َُهلَو  ُریبْدَّتلا  ِْهَیِلا  ْنَم  ای  یفْخَاَو ، َّرِّسلا  َِملَعَو  ياَنَف ، َدَُعبَو  انَدَف ، َبُرَق  ْنَم 
ای ِتاتَّشلا  َعِماج  ای  ِتاْومَْألا ، َرِـشان  ای  َتاف ، ْدَـق  ام  َّدآر  ای  ِحامَّسلاَو  ِدوُْجلااَذ  ای  ِحاوْرَْألا ، َثِعاب  ای  ِحابْـصِْألا ، َِقلاف  ای  ِحایِّرلا ، َلِسُْرم  ای  ٌریدَـق ،
ای ُّیَح  ای  َّیَح ، َنیح ال  ًاّیَح  ای  ُموُّیَق ، ای  ُّیَح  ای  ِمارْکِْألاَو ، ِلالَْجلااَذ  اـیَو  ُءآـشَی ، َْفیَک  ُءآـشَی  اـم  َلِـعاف  اـیَو  ٍباـسِح ، ] ِْریَِغب   ] ُءآـشَی ْنَم  َقِزار 
َلآ َو  ًادَّمَحُم  ْمَحْراَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَحُم  یلَع  ِّلَـص  يدِّیَـسَو ، یهِلا  اـی  ِضْرَاـْلاَو ، ِتاومَّسلا  ُعیدـَب  َْتنَا ، ـَِّالا  َهِلا  ـال  ُّیَح  اـی  یتْوَْملا ، َِییُْحم 

َو ّیلُذ  ْمَحْراَو  ٌدـیجَم ، ٌدـیمَح  َکَّنِا  َمیهْربِا ، ِلآَو  َمیهْربِا  یلَع  َتْمِحَرَو  َتْکَرابَو  َْتیَّلَـص  اـمَک  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ْكِراـب  َو  ٍدَّمَُحم ،
، ِلیلَّذـل ِعِضاـْخلا  َءآـعُد  َكوُـعْدَا  َکـَْیِلا ، یعُّرـَـضَتَو  َکـْیَلَع ، يداـِمتْعاَو  َْکیَدَـی ، َنـَْیب  یعوُـضُخَو  یتَدْـحَوَو ، يدارِْفناَو  يْرقَفَو ، یتَقاـف 

ْنَم َءآعُد  ِهِّبَِرل ، ِنیکَتْسُْملا  ُْهنِم ، ِرِفْغَتْـسُْملا  ِِهْبنَِذب ، ِّرِقُْملا  ِریجَتْـسُْملا ، ِِذئآْعلا  ِریقَْفلا ، ِِعئاْجلا  ِریقَْحلا ، ِنیهَْملا  ِِسئآْبلا ، ِقِفْـشُْملا  ِِفئآْخلاِعِشاْخلا ،
َکَّنَِاب َُکلَئـسَاَو  َّمُهّللَا  ٍریجَتْـسُم ، َِکب  ٍنیکَتْـسُم  ٍِسئآـب  ٍنیهَم ، ٍفیعَـض  ٍنیزَح ، ٍقِرَح  َءآـعُد  ُُهتَعیجَف  ْتَمُظَعَو  ُهُّتَبِحَا ، ُْهتَـضَفَرَو  ُُهتَِقث ، ُْهتَمَلْـسَا 

، ِمارَْحلا ِدَـلَْبلاَو  ِمارَْحلا ، ِْتیَْبلاَو  ِمارَْحلا ، ِرْهَّشلا  اَذـه  ِۀَـمْرُِحب  َُکلَئـسَاَو  ٌریدَـق ، ُءآشَت  اـم  یلَع  َکَّنَاَو  ُنوُکَی ، ٍْرمَا  ْنِم  ُءآـشَت  اـم  َکَّنَاَو  ٌکـیلَم ،
َّدَر ْنَم  ای  َو  َقاحِْسا ، َو  َلیعامِْسا  َمیهاْربِِإل  َو  ًاْثیَش ، َمَدِال  َبَهَو  ْنَم  ای  ُمالَّسلا ، ِِهلا  َو  ِْهیَلَعٍدَّمَُحم  َکِِّیبَنِقَِحبَو  ِماظِْعلاِرِعاشَْملاَو ، ِماقَْملاَو  ِنْکُّرلاَو 

َدُوادـِل َبَهَو  ْنَم  اـیَو  ِهِْملِع ، یف  ِرْـضِْخلا  َدـِئآز  َو  ِهُِّما ، یلَع  یـسوُم  َّدآر  اـی  َبوُّیَا ، َّرُـض  ِءـالَْبلا  َدـَْعب  َفَشَک  ْنَم  اـیَو  َبُوقْعَی ، یلَع  َفُـسُوی 
ْنَاَو ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَحُم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَا  َُکلَئـسَا  یـسوُم ، ُِّما  َِدلَو  َِلفاک  ایَو  ٍْبیَعُـش  ِْتِنب  َِظفاح  ای  یـسیع ، َمَیْرَِملَو  ییْحَی ، اَّیِرَکَِزلَو  َناْمیَلُس ،
یّنَع َّکُفَت  ْنَا  َُکلَئـسَاَو  َکَنانِجَو ، َکَناْرفُغَو  َکَناسِْحاَو ، َکَنامَاَو  َکَناوْضِر ، یل  َبِجُوتَو  َِکباذَع ، ْنِم  ینَریُجتَو  اهَّلُک ، یبُونُذ  ِیل  َرِفْغَت 

َفُکَتَو ٍّرَِشب ، ٍقِطان  َّلُک  یّنَع  َسِرُْختَو  ٍریَسَع ، َّلُک  یل  َلِّهَُستَو  ٍْبعَص ، َلُک  یل  َنِّیَُلتَو  ٍباب ، َّلُک  یل  َحَتْفَتَو  ینیذُْؤی ، ْنَم  َْنَیبَو  یْنَیب  ٍۀَْقلَح  َلُک 
َقِّرَُفی ْنَا  ُلِواُحیَو  یتَجاح ، َْنَیبَو  یْنَیب  ُلوُحَی  ٍِقئآع  َّلُک  ینَیِفْکَتَو  ٍِملاظ  َلُک  یّنِم  َعَنْمَتَو  ٍدِـساحَو ، یل  ٍّوُدَـع  َّلُک  یّنَع  َِتبْکَتَو  ٍغاب ، َّلُک  یّنَع 

َْدیَک َّدَرَو  َنیرِّبَـجَتُْملا ، َباـقِر  َّلَذَاَو  ِنیطاـیَّشلا ، َةاـتُع  َرَهَقَو  َنیدِّرَمَتُْملا ، َنِْـجلا  َمَْـجلَا  ْنَـم  اـی  َکـِتَدابِع ، ْنَـع  ینَطِّبَُثیَو  َکـِتَعاط ، َنـَْیبَو  یْنَیب 
سپ ُءآشَت . امیف  یتَجاح  َءآضَق  َلَعَْجت  ْنَا  ُءآشَت ، َْفیَک  ُءآشَت  اِمل  َِکلیهْسَتَو  ُءآشَت ، ام  یلَع  َِکتَرْدُِقب  َُکلَئسَا  َنیفَعْضَتْسُْملا ، ِنَع  نیطِّلَـسَتُْملا 

يداِهتْجاَو یتَقافَو ، ّیلُذ  ْمَحْراَف  ُْتنَما ، َِکبَو  ُتْدَجَـس ، ََکل  َّمُهّللَا  وگب : ار و  دوخ  يور  فرط  ود  راذگب  كاخ  رب  نیمز و  رب  نک  هدـجس 
هب دشاب  ینزوس )  ) یـسگم رـس  ردقب  هچ  رگا  وت  ياهمـشچ  دزیرب  کشا  هک  نک  شـشوک  و  ِّبَر . ای  َْکَیِلا  يْرقَفَو  یتَنَکْـسَمَو  یعُّرَـضَتَو ،
ّنس هب  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  تداهش  هسو  داتـشهو  دص  هنـس  مجنپ  تسیب و  زور  تسا  تباجتـسا  تمالع  نیا  هک  یتسرد 

تسیب بش  دوشیم  هزات  ناشیا  نایعیـش  مالـسلا و  مهیلعدمحم  لآ  نازْحَا  هک  تسا  يزور  نآ  هدش و  عقاو  دادغب  رد  یگلاس  جنپ  هاجنپ و 
ماما رفعج  وبا  ترـضح  زا  هدش  تیاور  هدومرف  حابـصم  رد  خیـش  لّوا  تسلمع  دنچ  نآ  رد  تسا و  هکّربتم  یلایل  زا  ثعبم و  بش  متفه  و 
بجر متفه  تسیب و  بش  نآ  باـتفآ و  نآرب  دـباتیم  هک  هچنآ  زا  تسا  رتهب  هک  تسا  یبـش  بجر  رد  اـنامه  دومرف  هک  مالـسلا  هیلعداوج 

ام هعیـش  زا  بش  نآ  رد  لماع  يارب  زا  هک  یتسردب  دـیدرگ و  ثوعبم  تلاسر  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمغیپ  نآ  حبـص  رد  هک  تسا 
هب ار و  اشع  زامن  يدروآ  اجب  نوچ  دومرف  تسیچ  بش  نآ  رد  لمع  هک  دش  ضرع  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  تسا  لاس  تصـش  لمع  رجا 

یناوخیم زامن  تعکر  هدزاود  يروآیم  اجب  نآ و  همین  زا  شیپ  ات  بش  زا  یتساوخ  هک  یتعاس  ره  يوشیم  رادیب  سپ  یتفر ، باوختخر 
ره رد  يداد  مالـس  نوچ  سپ  نآرق  رخآ  ات  تسا  دّمحم  هروس  زا  لّصفمو  لّصفم  کچوک  ياههروس  زا  ياهروس  دـمح و  یتعکر  ره  رد 

ٌدَحَا و ُهَّللا  َوُه  ُْلقو  هبترم  تفه  ار  ْنیَتَذَّوَعُم  هبترم و  تفه  ار  دمح  یناوخیم  مالس و  زا  دعب  ینیـشنیم  اهزامن  زا  يدش  غرافو  یتعکر  ود 
ُدْمَْحلَا ار : اعد  نیا  همه  بقع  رد  ناوخب  هبترم و  تفه  ار  مادک  ره  یسرکلا  ۀیآ  وُهاْنلَْزنَا  اَّنِا  هبترم و  تفه  ار  مادکره  َنوُِرفاْکلا  اهُّیَا  ای  ُْلق 

یَلَع َكِّزِع  ِِدقاعَِمب  َُکلَئسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  ًاریبْکَت ، ُهْرِّبَکَو  ِّلُّذلاَنِم ، ٌِیلَو  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ِْکلُْملا ، یف  ٌکیرَـش  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ًاَدلَو ، ْذِخَّتَی  َْمليذَّلا  ِِهَّلل 
ْنَا ِتاَّماَّتلا ، َِکتاِملَِکبَو  یلْعَْألا ، َیلْعَْألا  َیلْعَْألا  َكِرْکِذَو  ِمَظْعَْألا ، ِمَظْعَْألا  ِمَظْعَْألا  َکِمْـسِابَو  َِکباتِک ، ْنِم  ِۀَمْحَّرلا  یَهَْتنُمَو  َکِشْرَع ، ِناکْرَا 
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تـشذگ بش و  نیا  رد  لسغ  تسا  ّبحتـسم  یتساوخ و  هک  یئاعد  ره  ناوخب  سپ  ُُهلْهَا ، َْتنَا  ام  یب  َلَـعْفَت  ْنَاَو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت 
تسا بش  نیا  لامعا  لضفا  هک  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح  ترایز  مّود  دوشیم  هدناوخ  زین  بش  نیا  رد  هک  يزامن  همین  بش  رد 
دمحم هَّللادبع  وبا  هک  نادب  هَّللاءاشنا و  دـش  دـهاوخ  هراشا  نآ  هب  تارایز  باب  رد  هک  تسا  ترایز  هس  بش  نیا  رد  ترـضحنآ  يارب  زا  و 

نبا هلحرب  تسفورعم  هک  دوخ  همانرفـس  رد  هدوب  ناـمز  نیا  زا  شیپ  لاـس  دصـشش  رد  تسا و  تنـس  لـها  ءاـملع  زا  یکی  هک  هطوـطب  نب 
هتفگ ار و  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  نامیالوم  كرابم  ربق  هضور و  هدرک  رکذ  فرـشا  فجن  هب  همظعم  هکم  زا  دوخ  دورُو  نایب  رد  هطوطب 
بجر هام  متفه  تسیب و  بش  رد  هکنآ  هلمج  زا  هدـش  رهاظ  یتامارک  هکرابم  هضور  نیا  يارب  زا  دنتـسه و  یـضفار  یمامت  رهـش  نیا  لها 

هک يریگنیمز  جولفم و  لَش و  ره  مُور  سراف و  ِدالب  ناسارخ و  نیقارع و  زا  دـنروآیم  تسا  ایْحَْملا  ُۀَْـلَیل  اجنآ  لها  دزن  بش  نآ  ماـن  هک 
عمج مدرم  سّدقم و  حیرـض  دزن  ار  نایالتبم  نیا  دنروآیم  اشع  زا  دعب  سپ  اجنآ  رد  رفن  لهچ  یـس  بیرق  اهنآ  زا  دوشیم  عمج  تسه و 
نآرق یضعب  دنیوگیم و  رکذ  یضعب  دنناوخیم و  زامن  یضعب  مدرم  تعامج  نیا  ار و  اهنآ  نتساخرب  ندش و  بوخ  دنرظتنم  دنوشیم و 

ناریگنیمز نایالتبم و  نیا  عیمج  تقو  نآ  بش  زا  ثلث  ود  ای  فصن  درذگب  هکنآ  ات  دننکیم  هضور  ياشامت  یـضعب  دـننکیم و  توالت 
ُهَّللا اَِّلا  َهِلا  دـنیوگیم ال  تسین و  اهنآ  رد  یتّلعو  دنـشابیم  تسردـنت  حیحـص و  هکیلاـح  رد  دـنزیخیمرب  دـننکب  دنتـسناوتیمن  تکرح  هک 

هک هقث  نامدرم  زا  نکل  مدرکن  كرد  اجنآ  رد  ار  بش  نآ  مدوخ  نم  ضیفَتْسُم و  روهشم و  تسیرما  نیاو  ِهَّللاُیلَو  ٌّیَلَع  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم 
دندوبن تکرح  رب  رداق  هک  ریگنیمز  رفن  هس  تسا  ترـضح  نآ  هناخنامهم  هک  ياهسردـم  رد  مدـید  مه  مدینـش و  دوب  اهنآ  لوق  رب  داـمتعا 

دیاهدنام اجنیا  دیاهدشن و  بوخ  امش  هنوگچ  مدیـسرپ  اهنآ  زا  دوب  ناسارخ  لها  زا  یمّیـس  ناهفـصا و  لها  زا  يرگید  مور و  لها  زا  یکی 
مدرم بش  نیا  يارب  زا  میریگب و  افـش  هک  هدـنیآ  متفه  تسیب و  بش  ات  میاهدـنام  اجنیمه  میاهدیـسرن و  متفه  تسیب و  بش  هب  ام  دـنتفگ 

تازجعم انامه  ار  بلطم  نیا  ینک  داْعِبتسا  ادابم  دیوگ : ریقف  زور  هد  تّدم  ات  دوشیم  هماقا  یگرزب  رازاب  دنوشیم و  عمج  اهرهـش  زا  دایز 
رازه و هنس  هتـشذگ  لاّوش  هام  رد  دوش و  اصحا  هک  تسا  نآ  زا  هدایز  هدیـسر  رتاوت  هب  هدرک و  زورب  هفّرـشم  دهاشم  نیا  زا  هک  یتامارک  و 

ِهَّللا ُتاوَلَص  اضِّرلایسُومُْنب  ُِّیلَع  ِنَسَْحلا  ُوبَا  انالْوَم  ِةاصُعلا  ِۀَّمَألا  ُنِماض  ةادُهلا و  ۀِّمئألا  نماث  ترـضح  رّهطم  مرح  رد  هس  لهچ و  دصیس و 
افش دندوب  هدش  زجاع  اهنآ  هجلاعم  زا  اهرتکد  ءاّبطا و  دندوب و  هدش  ریگنیمز  نآ  وَْحن  جلف و  ضرم  ببس  هب  مادک  ره  هک  نز  رفن  هس  ِْهیَلَع 

ِرَد ندش  زاب  لثم  هّیحاص  ءامـس  رد  دیـشروخ  ندش  رادومن  دننام  دیدرگ  اراکـشآ  حضاو و  همه  رب  رّهطم  ربق  نآ  زا  تازجعم  نیا  دنتفای و 
دندوب اهنز  نآ  ياهـضرم  رب  عّلطم  هک  ییاهرتکد  دش  لقن  هکدوب  حـضاو  بلطمنیا  يِّدـحبو  هیداب  ياهبرع  يوررب  فرـشا  فجن  هزاورد 

راصتخا هظحالم  رگا  دنتشون و  اهنآ  ءافش  رب  ار  دوخ  قیدصت  اهنآ  زا  یـضعب  هکلب  دندوب  قیقد  یلیخ  باب  نیا  رد  هکنآ  اب  دندومن  قیدصت 
ِّلُک یف  ِهدَهْـشَم  ِتاکََرب  ْنِم  اَدب  امَو  ِِهتَزوُجُْرا : یف  یلِماعلا  ُّرُحلا  انُْخیَـش  َداجَا  ْدََقلَو  مدومنیم  لقن  ار  اهنآ  هّصق  دوبن  لحم  تبـسانم  مدع  و 

ِِهباتْعَا یف  ِءاعُّدلا  َُۀباِجا  ِِهب  یضْرَملاَو  یمْعلا  اَفِشَکَو  ِهِدَغ  ُْلثِم  ُهُْسمَا  ٍمْوَی 

مّیس

ِرْهَّشلا َنِم  ِۀَْلیَّللا  ِهِذـه  یف  ِمَظْعَْألا  ِِیلَجَّتلِاب  َُکلَئـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  دـنناوخب  ار  اعد  نیا  ثعبم  بش  رد  هک  هدومرف  نیمألا  دـلب  رد  یمعفک  خـیش 
اِنتَْلَیل یف  اَنل  ْكِراب  َّمُهّللَا  ُمَْلعَن ، الَو  ُمَْلعَی  ْنَم  ای  ُمَلْعَا ، اَّنِم  ِِهب  َْتنَا  اـم  اـَنل  َرِفْغَت  ْنَاَو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَحُم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَا  ِمَّرَکُْملا ، ِلَـسْرُْملاَو  ِمَّظَعُْملا ،

، ِفیطَّللا ِدِّیَّسلاَو  ِفیرَّشلا ، ِثَْعبَْملِاب  َُکلَئْـسَن  اَّنِاَف  َّمُهّللَا  اهَْتلَلْحَا ، ِفیرَّشلا  ِّلَحَْملِابَو  اهَْتلَلْجَا ، َِکتَمارَِکبَو  اهَْتلَّضَف ، َِۀلاسِّرلا  ِفَرَِـشب  یتَّلا  ِهِذـه 
اِنتانَـسَحَو ًةَروُفْغَم ، اَنبُونُذَو  ًۀـَلُوبْقَم ، یلایَّللا  ِِریاس  یفَو  ِۀَْـلیَّللا  ِهِذـه  یف  اَنلامْعَا  َلَـعَْجت  ْنَا  َو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَا  ِفیفَْعلا ، ِرُْـصنُْعلاَو 

ِرَْظنَْملِاب َْتنَاَو  يُرت ، الَو  يَرت  َکَّنِا  َّمُهّللَا  ًةَروُرْدَم ، ِرُْسْیلِاب  َْکنَُدل  ْنِم  انَقازْرَاَو  ًةَروُرْسَم ، ِلْوَْقلا  ِنْسُِحب  اَنبُوُلقَو  ًةَرُوتْـسَم ، اِنتائِّیَـسَو  ًةَروُکْـشَم ،
َِیتَأن ْنَاَو  يزَْخنَو ، َّلِذَن  ْنَا  َِکب  ُذوُعَن  اَّنِا  َّمُهّللَا  یلوُْألاَو ، َةَرِخْألا  ََکل  َّنِاَو  ایْحَْملاَو ، َتامَْملا  ََکل  َّنِاَو  یهَْتنُْملاَو ، یعْجُّرلا  َْکَیِلا  َّنِاَو  یلْعَْألا ،

اْنقُزْراَـف ِنیْعلا ، ِروُْـحلا  َنِم  َُکلَئْـسَنَو  َِکتَرْدـُِقب ، اـْهنِم  انْذِـعَاَف  ِراَّنلا ، َنِم  َکـِب  ُذیعَتْـسَنَو  َکـِتَمْحَِرب ، َۀَّنَْجلا  َُکلَئْـسَن  اَّنِا  َّمُهّللَا  یْهنَت ، ُْهنَع  اـم 
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َكَدـْنِع یظُْحیَو  َْکَیِلا  ُبِّرَُقی  امَو  َِکتَعاط  یف  ْلِطَاَو  اِنلاجا ، ِباِرْتقا  َدـْنِع  اِنلامْعَا  َنَسْحَاَو  انِّنِـس ، ِرَبِک  َدـْنِع  اـِنقازْرَا  َعَسْوَا  ْلَـعْجاَو  َکـِتَّزِِعب ،
ِعیمَجب اْنیَلَع  ْلَّضَفَتَو  اْنیَلَع ، َّنُمَیَف  َکـِْقلَخ  ْنِم  ٍدَـحَا  یِلا  اـْنلِکَت  ـالَو  اـنَتَفِْرعَم ، اـنِرُوُماَو  اـِنلاوْحَا  ِعیمَج  یف  ْنِسْحَاَو  اـنَرامْعَا ، َْکیَدـَل  ُِفلُْزیَو 

َُکلَئْـسَن اَّنِا  َّمُهّللَا  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرَا  ای  انِـسُْفنَِأل  َكاْنلَئَـس  ام  ِعیمَج  یف  َنینِمْؤُْملا  اَِنناوِْخا  ِعیمَجَو  اِنئآْنبَاَو  اِنئآبِاب  ْاَْدباَو  ِةَرِخْالاَو ، اْینُّدـِلل  انِِجیاوَح 
َّمُهّللَا ُمیظَْعلا ، اَِّلا  َمیظَْعلا  ُرِفْغَی  ُهَّنِا ال  َمیظَْعلا ، َْبنَّذـلا  اََنل  َرِفْغَت  ْنَاَو  ٍدَّمَحُم ، ِلآَو  ٍدَّمَحُم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَا  ِمیدَْـقلا ، َکِْـکُلمَو  ِمیظَْعلا ، َکِمْـسِاب 

َکِمْـسِابَو ِِهب  َُکلَئْـسَاَف  ِمَرَْکلاَو  ِدوُْجلااَذ  ای  ُدْـمَْحلا  َکَلَف  ِمَمُْألا ، ِْنَیب  ْنِم  ِِهب  انَْتمَرْکَا  ِمُرُْحلا ، ِرُهْـشَا  ُلَّوَا  ِِهبانَْتمَرْکَا  يذَّلا  ُمَّرَکُْملا  ٌبَجَر  اذـهَو 
ِِهْتَیب ِلْهَاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَا  َكِْریَغ ، یِلا  َکـْنِم  ُجُرْخَی  ـالَف  َکِّلِظ ، یف  َّرَقَتْـساَف  ُهَتْقَلَخ  يذَّلا  ِمَرْکَأـْلا  ِّلَـجَْألا  ِمَظْعَأـْلا  ِمَظْعَأـْلا ، ِمَظْعَأـْلا 

، ٍلیقَم َْریَخ  َكَْدنِع  انَلیقَم  ْلَعْجاَو  ِلیبَّسلا ، ِءآوَس  یِلا  انِدْها  َّمُهّللَا  َِکتَعافَِشل ، ِهیف  َنیِلمْألاَو  َِکتَعاِطب ، ِهیف  َنیِلماْعلا  َنِم  انَلَعَْجت  ْنَاَو  َنیرِهاَّطلا ،
َمَحْرَا ای  َِکتَمْحَِرب  َنّیلآض ، الَو  اْنیَلَع  ٍبوُضْغَم  َْریَغ  َنیحِْجنُم ، َنیِحْلفُم  اْنِبْلقا  َّمُهّللَا  ُلیکَْولا ، َمِْعنَو  اُنبْسَح  َکَّنِاَف  ٍلیزَج ، ٍْکُلمَو  ٍلیلَظ  ٍّلِظ  یف 

َنِم َةاجَّنلاَو  ِۀَّنَْجلِاب ، َزْوَْفلاَو  ٍِّرب ، ِّلُک  ْنِم  َۀَمینَْغلاَو  ٍْمِثا ، ِّلُک  ْنِم  َۀَمالَّسلا  َِکتَمْحَر ، ِبِجاِوبَو  َِکتَرِفْغَم ، ِِمئآزَِعب  َُکلَئـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  َنیمِحاَّرلا ،
، ُءآجَّرلاَو ُۀَـقِّثلا  َْتنَا  َّمُهّللَا  َْکَیِلا ، ُْتبَلَطَو  َنُوِبلاَّطلا  َکـَْیِلا  َبَلَطَو  َُکْتلَئَـسَو ، َنُوِلئآَّسلا  َکَلَئَـسَو  َکـُتْوَعَدَو ، َنوُعاَّدـلا  َكاـعَد  َّمُهّللَا  ِراَّنلا ،
، يرْدَـص یف  َۀَحیـصَّنلاَو  يرََـصب ، یف  َروُّنلاَو  یبـْلَق ، یف  َنیقَْیلا  ِلَـعْجاَو  ِهـِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـصَف  َّمُـهّللَا  ِءآعُّدـلا ، ِیف  ِۀَـبْغَّرلا  یَهَْتنُم  َکـَْیِلاَو 
، یـسْفَن یف  َيانِغ  ْلَعْجاَو  ینَْتقَزَر ، امیف  یل  ْكِرابَو  یْنقُزْراَف ، ٍروُظْحَم  الَو  ٍنُونْمَم  َْریَغ  ًاعِـساو  ًاـقْزِرَو  یناـِسل ، یلَع  ِراـهَّنلاَو  ِلـْیَّللِاب  َكَرْکِذَو 

انَقَّفَوَو ِِهتَیالِِوب ، انَّصَخَو  ِِهتَفِْرعَِمل ، انادَـه  يذَّلا  ِِهَّلل  ُدْـمَْحلَا  وگبو : ورب  هدجـس  هب  سپ  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرَا  ای  َکـِتَمْحَِرب  َكَدـْنِع ، اـمیف  یتَبْغَرَو 
ُتْهَّجََوتَو یتَلَئْـسَِمب ، َْکیَلَع  ُتْدَمَتْعاَو  یتَجاِحب ، َُکتْدَصَق  ّینِا  َّمُهّللَا  وگب : رادرب و  دوجـس  زا  رـس  سپ  هبترم . دـص  ًارْکُـش  ًارْکُـش  ِِهتَعاِطل ،

و َنیمِحاَّرلا . َمَحْرَا  ای  َِکتَمْحَِرب  ْمِِهتَْرمُز ، یف  َۀَّنَْجلا  اَْنلِخْدَاَو  ْمُهَتَقَفارُم  اْنقُزْراَو  ْمُهَدِرْوَم ، انْدِرْوَاَو  ْمِهِّبُِحب ، انْعَْفنا  َّمُهّللَا  یتَداسَو  یتَِّمئَِاب  َْکَیِلا 
. هدرک رکذ  ثعبم  زور  يارب  دّیس  ار  اعد  نیا 

متفه تسیب و  زور 

هب لـیئربج  دـیدرگ و  ثوعبم  تلاـسر  هب  زور  نآ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  يزور  تسا و  همیظع  داـیعا  هلمج  زا 
لاس مامت  رد  هک  تسا  يزور  راهچ  زا  یکی  نآ  هزور و  مّود  لسغ  لّوا  تسا  لمع  دنچ  نآ  يارب  زا  دش و  لزان  ترـضح  نآ  رب  يربمغیپ 

. لاس داتفه  هزور  اب  تسا  ربارب  نتفرگ و  هزور  يارب  دراد  زایتما 

مّیس

نب ناَّیَر  زا  هدومرف  حابصم  رد  خیش  مجنپ  ُمالَّسلا  امهلآ  امهیلع و  نینمؤملاریما  لوسر و  ترضح  ترایز  مراهچ  نداتسرف  تاولـص  رایـسب 
تفرگ هزور  ار  متفه  تسیب و  زور  بجر و  همین  زور  دوب  دادغب  رد  هکینامز  رد  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  ترـضح  هک  تسا  يورم  تلّـصلا 

دـمح و تعکر  ره  رد  دوش  هدـناوخ  هک  زامن  تعکر  هدزاود  میروآ  اـجب  هک  دومرف  رما  ار  اـم  دـنتفرگ و  هزور  ترـضحنآ  مشح  عیمج  و 
ِهَّللا َناْحبُـسَو  ُرَبْکَا  ُهَّللاو  ُهَّللا  اَِّلا  َهِلا  هبترم و ال  راهچ  نیتَذَّوَعُم  دـیحوت و  دـمح و  زا  کـی  ره  دوش  هدـناوخ  اـهزامن  زا  غارف  زا  دـعب  هروس و 
راهچ ًادَـحَا  یِّبَِرب  ُكِرُْـشا  هبترم ال  راهچ  ًاْئیَـش  ِِهب  ُكِرُْـشا  یِّبَر ال  ُهَّللا  ُهَّللا  هبترم  راهچ  ِمیظَْعلا  ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  َِّالا  َةَُّوق  الَو  َلْوَح  ـالَو  ِهَّللُدْـمَْحلاَو ِ

هبترم

مشش

زاـمن تعکر  هدزاود  زور  نیا  رد  يروآیم  اـجب  هدوـمرف  هـک  هللا  هـمحر  حُور  نـب  نیـسح  مساـقلاوبا  باـنج  زا  هدرک  تـیاور  خیـش  زین  و 
یتعکر ود  ره  نیب  یئوگیم  ینیشنیم و  یهدیم و  مالس  یناوخیم و  دّهشت  دشاب و  ناسآ  هک  ياهروسو  دمح  تعکر  ره  رد  یناوخیم 
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ای یتَّدـُم ، یف  یتَّدُـع  اـی  ًاریبْکَت ، ُهْرِّبَکَو  ِّلُّذـلا ، َنِم  ٌِّیلَو  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ِکـْلُْملا ، یف  ٌکیرَـش  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ًادـَلَو ، ْذِـخَّتَی  َْمل  يذَّلا  ِِهَّلل  ُدْـمَْحلَا 
یـْسنُا ای  یتَدْحَو ، یف  َِّیفاک  ای  یتَْبیَغ ، یف  یِظفاح  ای  یتَجاح ، یف  یحاجَن  ای  یتَبْغَر ، یف  یثایِغ  ای  یتَمِْعن ، یف  یّیلَو  ای  یتَّدِش ، یف  یبِحاص 

یلَع ِّلَـص  ُدْـمَْحلا  َکَـلَف  یتَعْرَـص ، ُشِْعنُْملا  َْتنَاَو  ُدْـمَْحلا ، َکَـلَف  یتَْرثَع ، ُلـیقُْملا  َْتنَاو  ُدْـمَْحلا ، َکَـلَف  یتَرْوَع ، ُِرتاَّسلا  َْتنَا  یتَشْحَو ، یف 
َدْعَو ِۀَّنَْجلا ، ِباحْـصَا  یف  یتائِّیَـس  ْنَع  ْزَواـَجتَو  یمْرُج ، ْنَع  ْحَفْـصاَو  یتَْرثَـع ، یْنِلقَاَو  یتَـعْوَر ، ْنِمآَو  یتَرْوَـع ، ُْرتْـساَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَحُم 
اَهُّیَا ای  ُْلق  ْنیَت و  َذَّوَعُم  صـالخا و  دـمح و  زا  کـی  ره  یناوخیم  اـعد  زاـمن و  زا  يدـش  غراـف  نوچ  سپ  َنوُدَـعَُوی . اُوناـک  يذَّلا  ِقْدِّصلا 
تفه ِهَّللِاب  َِّالا  َةَُّوق  الَوَلْوَحالَو  ِهَّللاَناْحبُـسَوُرَبْکَا  ُهَّللاو  ُهَّللا  اَِّلا  َهِلا  یئوگیم ال  دـعب  هبترم و  تفه  ار  یـسرکلا  ۀـیآ  ُهانلَْزنَا و  اـنِا  َنوُِرفاـْکلا و 

. یهاوخهکاــــــعدرهیناوخیم ًاْئیـــــَـش و  ِهـــــِب  ُكِرـــــُْـشا  ــــــال  یَّبَر  ُهَّللا  ُهَّللا  هـــــبترم  تـــــفه  یئوــــــگیم  دــــــعب  هـــــبترم و 
َْوفَْعلا ُهَـسْفَن  َنَّمَـضَو  ِزُواـجَّتلاَو ، ِْوفَْعلاـِب  َرَمَا  ْنَـم  اـی  دـنناوخب : اراعدنیازورنیاردتساّبحتــسمهکتساحابصمخسنضعبردولابقاردمتفه 
َعَطَْقناَو ُلامْألا ، ِتَسَرَدَو  ُبَهْذَْملاَو ، ُۀَـلیْحلا  ِتَیْعَاَو  ُبَلَّطلا  يَدْـکَا  ْدَـقَو  َّمُهّللَا  ُمیرَک ، ای  ْزَواَجتَو  یّنَع  ُفُْعا  َزَواَجتَو ، یفَع  ْنَم  ای  َزُواجَّتلاَو ،
ِءآعُّدلا َباْوبَاو  ًۀَعَْرتُم ، َْکیََدل  ِءآجَّرلا  َلِهانمَو  ًۀَعَرْـشُم ، َْکَیِلا  ِِبلاطَْملا  َُلبُـس  ُدِجَا  ّینِا  َّمُهّللَا  ََکل ، َکیرَـش  َكَدْـحَو ال  َْکنِم ، ِّالا  ُءآجَّرلا 

ِیف َّنَاَو  ٍۀَثاِغا ، ِدَصْرَِمب  َْکَیِلا  ِخِراَّصللَو  ٍۀـَباِجا ، ِعِضْوَِمب  َکیعادـِل  َکَّنَا  ُمَلْعَاَو  ًۀَـحابُم ، َِکب  َناعَتْـسا  ِنَِمل  َۀَناِعتْـسِْإلاَو  ًۀَـحَّتفُم ، َكاعَد  ْنَِمل 
َِّالا َکِْقلَخ  ْنَع  ُبِجَتَْحت  َکَّنَاَو ال  َنیِرثْاَتْـسُْملا ، يِدـْیَا  یف  اَّمَع  ًۀَـحوُْدنَمَو  َنیلِخاْبلا ، ِْعنَم  ْنِم  ًاضَوِع  َِکتَدـِِعب  ِنامِّضلاَو  َكِدوُج  یِلا  ِفْهَّللا 

َُکلَئْـسَاَو یْبلَق ، ِةَدارِإلا  ِمْزَِعب  َكاجان  ْدَـقَو  اِهب ، َكُراتْخَی  ٍَةدارِا  ُمْزَع  َْکَیِلا  ِلِحاَّرلا  ِداز  َلَْضفَا  َّنَا  ُتِْملَع  ْدَـقَو  َکَنوُد ، ُلامْعَْألا  ُمُهَبُجْحَت  ْنَا 
َْوا َُهل ، َتْرَفَغ  ٌئِطاخ  ٌِبنْذـُم  َْوا  َُهبْرَک ، َتْجَّرَف  ٌبوُرْکَم  ٌفوُْهلَم  َْوا  ُهَتَخْرَـص ، َْتثَغَا  َْکَیِلا  ٌخِراصْوَا  ُهَلَمَا ، ُهَتْغََّلب  ٍجار  اـِهب  َكاـعَد  ٍةَوْعَد  ِّلُِـکب 

ٍدَّمَُحم ِلآَو  ٍدَّمَُحمیلَع  َْتیَّلَـص  َِّالا  ٌۀـَلِْزنَم ، َكَدـْنِعَو  ٌقَح  َْکیَلَع  ِةَوْعدَّلا  َْکِلِتلَو  ِْهَیِلا ، َكانِغ  َْتیَدـْهَا  ٌریقَف  َْوا  ِْهیَلَع ، َکَتَمِْعن  َتْمَْمتَا  ًیفاعُم 
ای ِمَمُْألا ، ِْنَیب  ْنِم  ِِهب  انَْتمَرْکَا  ِمُرُْحلا  ِرُهْـشَا  ُلَّوَا  ِِهب  اـنَْتمَرْکَا  يذَّلا  ُمَّرَکُْملا ، ُبَّجَرُْملا  ٌبَجَر  اذـهَو  ِةَرِخأـْلاَو ، اْینُّدـلا  َجـِئاوَح  یِجئاوَح  َْتیَـضَقَو 

یِلا َکـْنِم  ُجُرْخَی  ـالَف  َکِّلِظ ، یف  َّرَقَتْـساَف  ُهَتْقَلَخ   َ يذَّلا ِمَرْکَأـْلا ، ِّلَـجَْألا  ِمَظْعَأـْلا  ِمَظْعَأـْلا  ِمَظْعَأـْلا  َکِمْـسِابَو  ِِهب  َُکلَئْـسَنَف  ِمَرَْکلاَو ، ِدوُْجلااَذ 
ِءآوَس یِلا  انِدـْهاَو  َّمُهّللَا  َِکتَعافَِـشب ، ِهیف  َنیلِمْألاَو  َِکتَعاِطب  ِهیف  َنیِلماْعلا  َنِم  انَلَعَْجتَو  َنیرِهاّـطلا ، ِِهْتَیب  ِلـْهَاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَا  َكِْریَغ ،
ْمِْهیَلَع ُُهتاوَلَـصَو  َْنیَفَطْـصُملا ، ِهِدابِع  یلَع  ُمالَّسلاَو  ُلیکَولا ، َمِْعنَو  اُنبْـسَح  َکَّنِاَف  ٍلیلَظ ، ٍّلِـظ  یف  ٍلـیقَم  َْریَخ  َكَدـْنِع  اـنَلیقَم  ْلَـعْجاَو  ِلـیبِّسلا 

َكِدابِع یِلا  ِهیف  ْنَم  یلَع  ِّلَص  ُهَْتلَْزنَا ، یلْعَْألا  ِمیظَْعلا ]  ] ِلِْزنَْملِابَو ُهَْتلَّلَج ، َِکتَمارَِکبَو  ُهَْتلَّضَف ، يذَّلا  اَذَـه  انِمْوَی  یف  اَنل  َكِراـبَو  َمُهّللَا  َنیعَمْجَا ،
ِةَداعَّسلِاب اَنل  ِْمتْخاَو  ًارُسی ، انِْرمَا  ْنِم  اَنل  ْلَعْجاَو  ًارخُذ ، اَنلَو  ًارْکُش  ََکل  ُنوُکَت  ًۀَِمئآد  ًةولَـص  ِْهیَلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ُهَْتلَلْحَا ، ِمیرَْکلا  ِّلَحَْملِابَو  ُهَْتلَـسْرَا ،

ِِهلآَو ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَـصَو  ٌریدَـق ، ٍءیَـشِّلُک  یلَع  َکَّنِا  اِنلامآ ، َلَْضفَا  َِکتَمْحَِرب  انَتْغََّلبَو  اِنلامْعَا ، ْنِم  َریـسَْیلا  َْتِلبَق  ْدَـقَو  اِنلاجآ ، یهَْتنُم  یِلا 
تکرح دادغب  بناجب  ار  بانج  نآ  هک  يزورنآ  رد  دـناوخ  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  ار  اعد  نیا  هک  دـیوگ : ّفلؤم  َمَّلَـسَو .
َُکلَئْسَا یِّنِا  َّمُهّللَا  دناوخب  هدومرف  لابقا  رد  دیس  متـشه  تسا  بجر  هیعدا  روُخْذَم  زا  اعد  نیا  دوب و  بجر  متفه  تسیب و  زور  نآ  دنداد و 

. تشذگ زور  نیا  بش  لامعا  رد  یمعفک  تیاور  هب  اعد  نیا  و  ءاعّدلا »  » ِمَظْعَْألا ِلْجَّنلِاب 

هام رخآ  زور 

. تشذگ لّوا  زور  رد  هک  تسیوحن  هب  ناملس  زامن  تسا و  هدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  شزرمآ  ببس  شاهزور  هدش و  هدراو  نآ  رد  لسغ 

نآ ماکحا  فاکتعا و  اب  ییانشآ 

فاکتعا فیرعت 

، دنوادخ تدابع  دصق  هب  دجسم  رد  ندنام  زا  تسا  ترابع  ماکحا ، حالطـصا  رد  تسا و  ییاج  رد  فقوت  يانعم  هب  تغل  رد  فاکتعا ، -1
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. دورب هار  ای  دباوخب ، دتسیاب ، دنیشنب ، فاکتعا ، لاح  رد  دناوتیم ، ناسنا  -2 دمآ . دهاوخ  هک  یطیارش  اب 

فاکتعا ماسقا 

زا هک  دوش ، بجاو  یببس  هب  تسا  نکمم  یلو  تسا ، یبحتسم  لمع  کی  لصا ، رد  هک  بجاو ، بحتـسم و  تسا ، مسق  ود  رب  فاکتعا  -3
رگا هک  دروخب  مسق  ای  دنک  دهع  دوخ  يادخ  اب  ای  دنک  رذن  ناسنا  الثم  مسق ، ای  دهع  رذن ، تسا : روما  نیا  فاکتعا ، بوجو  بابسا  هلمج 

لقادح هک  دمآ  دهاوخ  هدنیآ  ياهثحب  رد  . ) دوش فکتعم  دجسم  رد  زور  دنچ  درک  ادیپ  افـش  يرامیب  نالف  زا  ای  دش ، قفوم  راک  نالف  رد 
جنپ لاس  ره  رجاتسم  هک  دنکیم  طرش  هناخ  بحاص  لزنم ، هراجا  داد  رارق  ماگنه  الثم  دقع ، نمض  طرش  تسا ). زور  هس  فاکتعا  تدم 

نودـب ای  - دزم تفایرد  اـب  هک  دوشیم  ریجا  یـصخش  ـالثم  هراـجا ، دریذـپیم . ار  طرـش  نیا  زین  رجاتـسم  دوش و  فکتعم  دجـسم  رد  زور 
( يراجیتسا زامن  دننام  . ) دوش فکتعم  دجسم  رد  تیم  فرط  زا  - دزم تفایرد 

فاکتعا نامز 

رد هلاسم  نیا  لیـصفت   ) تسا حیحـص  دریگب  هزور  دـنامب و  دجـسم  رد  زور  هس  لقادـح  دـناوتب ، ناسنا  هک  ینامز  ره  رد  لاس  لوط  رد  -4
رخآ ههد  ناضمر ، هام  رد  ناضمر و  كرابم  هام  فاکتعا  يارب  نامز  نیرتهب  یلو  دـمآ ). دـهاوخ  فاکتعا  هزور  فاکتعا و  تدـم  ثحب 

، درادن یعنام  مراکم : هللا  ۀیآ  درادـن . یعنام  تجهب : هللا  ۀـیآ  داد ؟ ماجنا  ناضمر  هام  رد  ناوتیم  ار  يرذـن  فاکتعا  ایآ  5-س : تسا . نآ 
تاقوا لضفا  س : - 6 درادن . لاکـشا  دشاب  ناضمر  هام  هب  دیقم  ای  قلطم  رذن  رگا  یفاص : هللا  ۀیآ  دشاب . ناضمر  هام  ریغ  وا  تین  هکنیا  رگم 

.( مهدزناپ مهدراهچ و  مهدزیس و  ضیبلا  مایا  ( ؟ دراد فاکتعا  يارب  یصاخ  تلیـضف  بجر  هام  ضیبلا  مایا  ایآ  ؟ تسا ینامز  هچ  فاکتعا 
ناضمر هام  تاقوا  لضفا  تجهب : هللا  ۀیآ  تسا . نآ  رخآ  ههد  رتهب  همه  زا  ناضمر و  كرابم  هام  فاکتعا ، تاقوا  نیرتهب  مراکم : هللا  ۀـیآ 

. تسا هدش  دیکات  زین  بجر  ضیبلا  مایا  نآ و  رخآ  ههد  رد  اصوصخ  تسا 

فاکتعا طیارش 

رد هک  تسا  فاکتعا  دوخ  هب  طوبرم  یخرب  فکتعم و  صخش  هب  طوبرم  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  طرـش  يروما  فاکتعا ، تحـص  رد  -7
. میزادرپیم اهنآ  مزال  ماکحا  و  طیارش ، نآ  نایب  هب  اجنیا 

فکتعم طیارش 

ار فاکتعا  ییامن ، دوخ  ایر و  هنوگ  ره  . ) تبرق دصق  -3 تسین ) حیحص  نمؤم  ریغ  زا  (. ) 1  ) نامیا -2 تسین ) حیحص  هناوید  زا  . ) لقع -1
رتمک زور  هس  زا  -1 فاکتعا : طیارش  تسا . مزال  وا  هزاجا  هک  یسک  زا  نتفرگ  هزاجا  -5 فاکتعا . مایا  رد  يراد  هزور  -4 دنکیم .) لطاب 

. نآ زا  ندشن  جراخ  دجسم و  رد  ندنام  همادا  -3 ناکم ) . ) دشاب عماج  دجسم  رد  -2 نامز ) . ) دشابن

فاکتعا تین 

. دنکیم لطاب  ار  نآ  یهلا  ریغ  دصق  ییامن و  دوخ  ایر و  هنوگ  ره  دشاب و  تبرق  دـصق  تین و  اب  دـیاب  تادابع ، ریاس  دـننامه  فاکتعا ، -8
دهاوخب هک  یسک  -10 بحتـسم . ای  تسا  بجاو  فاکتعا  هک  دنک  دصق  تسین  مزال  ینعی  تسین ، طرـش  هجو  دصق  فاکتعا ، تین  رد  -9

ندوب بجاو  دـنکیم و  بابحتـسا  تین  بحتـسم ، فاـکتعا  رد  بوجو و  تین  بجاو  فاـکتعا  رد  دـنک ، هجو  دـصق  فاـکتعا ، تین  رد 
تین و اب  دیاب  فاکتعا ، نایاپ  ات  زاغآ  زا  -11 دنک . بوجو  تین  موس  زور  زا  هک  تسا  رتهب  دنچ  ره  درادن ، يررض  موس  زور  رد  فاکتعا 
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هب دوش  فکتعم  ادرف  هکنیا  دصق  هب  رگا  نینچمه  تسا ، حیحـص  دنک  عورـش  ار  فاکتعا  دصق ، نیمه  هب  رگا  نیا  ربانب  دشاب ، تبرق  دصق 
بـش لوا  ایآ  ؟و  دـشابیم یتقو  هچ  فاکتعا  تین  نامز  12-س : تسا . حیحـص  دـشاب  اجنآ  رد  رجف ) عولط   ) تقو لوا  زا  دورب و  دجـسم 
بـش لوا  تین  رارمتـسا  اب  دشابیم و  رجف  عولط  هک  تسا  فاکتعا  عورـش  تقو  فاکتعا ، تین  نامز  يزیربت : هللا  ۀیآ  درک ؟ تین  دوشیم 

ۀیآ تسا . بحتـسم  طایتحا  یفاص : هللا  ۀـیآ  تسه ؟ مه  رگید  تادابع  ندومن  دـصق  هب  يزاین  فاکتعا  رد  ایآ  13-س : درادن . یعنام  مه 
يرگید تدابع  دصق  ندش  مضنم  فاکتعا  رد  تسا  ربتعم  ارهاظ  تجهب : هللا  ۀـیآ  تسین . طرـش  نآ  رد  يرگید  تدابع  دـصق  مراکم : هللا 

تین دـیدجت  هک  تسا  رتهب  یفاص : هللا  ۀـیآ  تسا ؟ مزال  بحتـسم  فاکتعا  موس  زور  رد  تین  دـیدجت  اـیآ  14-س : تسوا . زا  جراـخ  هک 
. تسین مزال  تین  دیدجت  مراکم : هللا  ۀیآ  تسا . طوحا  هچ  رگ  تسین ، مزال  موس  زور  رد  تین  دیدجت  تجهب : هللا  ۀیآ  دیامن . بوجو 

فاکتعا رد  تباین 

هب فاکتعا  -16 دوشیم . هتفگ  یتباین  فاکتعا  مود ، مسق  هب  دروآ . ياـجب  يرگید  يارب  اـی  دوخ  يارب  ار  فاـکتعا  دـناوتیم  ناـسنا  -15
ناوتیم هصـالخ  روط  هب  سپ  (. 2  ) درادن لاکـشا  ءاجر ، دصق  هب  طایتحا  ربانب  هدـنز ، ناسنا  زا  تباین  هب  یلو  تسا  لاکـشایب  تیم  تباین 

دای هدـنز  زا  تباین  هب  تیم 2- زا  تباـین  هب  -1 نارگید : يارب  دوخ 2- يارب  -1 فاکتعا : درک : میـسقت  هنوگنیا  ار  فاـکتعا  شخب  نیا  رد 
لمع عبت  هب  هک  تسا  فاوط  يارب  زامن  دننام  فاکتعا  رد  نتفرگ  هزور  یلو  تسین  حیحـص  هدـنز  ناسنا  زا  تباین  هب  هزور  هچ  رگ  يروآ :

هب فاکتعا  -17 تسا . حیحص  زین  نآ  هزور  فاکتعا و  تسا  حیحص  اههدنز  تباین  هب  نآ  زامن  فاوط و  هکنانچمه  دوشیم و  مزال  رگید 
کی هاوخ  دنک ، ادها  نارگید  هب  ار  نآ  باوث  دروآ و  اجب  دوخ  تین  هب  ار  فاکتعا  دناوتیم  یلو  تسین ، حیحص  رفن ، دنچ  ای  ود  زا  تباین 

تـسا هدـنز  هک  یـسک  زا  تباین  هب  ای  تسا و  هدرم  هک  یـسک  زا  تباین  هب  ار  فاکتعا  اـیآ  18-س : هدرم . ای  هدنز  رفن ، دـنچ  ای  دـشاب  رفن 
. دراد لاکشا  هدنز ] ] یح زا  تباین  هب  یلو  درادن  یعنام  تیم  زا  تباین  هب  يزیربت : هللا  ۀیآ  داد ؟ ماجنا  ناوتیم 

فاکتعا تین  زا  لودع 

يارب هک   ) يراـجیتسا فاـکتعا  زا  ـالثم  دـشاب ، بجاو  ود  ره  هک  تسین  یقرف  و  تسین ، زیاـج  رگید  یفاـکتعا  هب  یفاـکتعا  زا  لودـع  -19
هنابلطواد و  ) یعربت یتباین  فاکتعا  هب  دوخ  يارب  فاکتعا  زا  الثم  بحتـسم ، ود  ره  ای  يرذـن ، هب  دـهدیم ) ماجنا  دزم  تفایرد  اب  يرگید 
زا ار  تین  مود  زور  رد  هدنام و  دجـسم  رد  يرذن  فاکتعا  تین  هب  ادـتبا  زا  الثم  بحتـسم ، يرگید  بجاو و  یکی  ای  دزم ) تفایرد  نودـب 

فکتعم یلع »  » تباین هب  زور  ود  الثم  تسین ، زیاج  رگید  صخـش  زا  تباین  هب  یـصخش  تباین  زا  لودـع  -20 دنادرگرب . بابحتسا  هب  رذن 
عورـش زا  سپ  دـهد ، ماـجنا  شدوخ  يارب  ار  فاـکتعا  هک  هتـشاد  دـصق  رگا  -21 دـنک . فاـکتعا  نسح »  » زا تباـین  هب  موـس  زور  هدوـب و 

. تسین زیاج  زین  نیا  سکع  هکنانچمه  دناسرب ، مامتا  هب  يرگید  زا  تباین  هب  و  دنادرگرب ، ار  تین  دناوتیمن 

فاکتعا هزور 

ءاسفن و ای  ضیاح  نز  ضیرم و  رفاسم ، دننام ، دریگب ، هزور  دناوتیمن  هک  یسک  نیا ، ربانب  دریگب ، هزور  دیاب  فاکتعا  مایا  رد  ناسنا ، -22
ءاسفن ای  ضیاح  نز  یلو  تسین  حیحـص  دنوش  فکتعم  رگا  ضیرم  رفاسم و  -23 تسین . حیحص  شفاکتعا  دریگن ، هزور  ادمع  هک  یـسک 

لبق زور  ود  ای  نابرق  رطف و  دـیع  زور  رد  فاکتعا  -24 تسا . راک  هانگ  دجـسم  رد  فقوت  تهج  هب  هکلب  تسین  حیحـص  شفاکتعا  اهنت  هن 
ياهزور ره  هکلب  دـشاب ، فاکتعا  هب  صوصخم  هزور ، هک  تسین  مزال  -25 تسین . حیحـص  دشاب  دیع  نآ  موس  زور  هک  يروط  هب  دـیع  زا 

ینیعم مایا  رد  هک  دنک  رذن  یصخش  رگا  -26 دروآ . اجب  ( 3  ) يراجیتسا ای  يرذن  ای  اضق  هزور  فاکتعا ، مایا  رد  الثم  تسا ، حیحـص  دشاب 
دوخ ياهراجا  ای  يرذن  هزور  فاکتعا ، نامه  رد  دناوتیم  دشاب ، وا  هدهع  رب  يراجیتسا  ای  يرذن  هزور  مایا  نامه  رد  و  ( 4  ) دوش فکتعم 
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ای يرذن  هزور  زا  تیافک  دشاب ، فاکتعا  رطاخ  هب  ای  فاکتعا  يارب  هزور  هک  تسا  هدوب  هنوگ  نیدب  فاکتعا  رذـن  رگا  یلو  دروآ . اجب  ار 
مه رفـس  ماگنه  یتح  دـیلقت ، مظعم  عجارم  یخرب  رظن  هب  دریگب و  هزور  رفـس  رد  دـنک ، رذـن  دـناوتیم  ناسنا  -27 (. 5  ) دنکیمن ياهراجا 

ترفاسم رد  اـیآ  28-س : دـینک : هجوت  ءاتفتـسا  کی  هب  تسا . حیحـص  شفاـکتعا  تروص  نیا  رد  دریگب و  هزور  هک  دـنک  رذـن  دـناوتیم 
، درک رذن  رگا  یلو  دراد  لاکشا  مراکم : هللا  ۀیآ  دناوتیم . تجهب : یناتـسیس ، ياهنماخ ، ماظع  تایآ  دنک ؟ رذن  ار  رفـس  رد  هزور  دوشیم 

یفاک فاکتعا  يارب  يراجیتسا و ... ول  و  هزور ، هنوگ  ره  اـیآ  29-س : ریخ . لضاف : هللا  ۀیآ  دنک . لمع  دوخ  رذـن  هب  هک  تسا  نآ  طایتحا 
هزور تیافک  اذـل  دریگیم ، ماـجنا  وا  تین  هب  فاـکتعا  هک  دـشاب ، یـسک  تین  هب  دـیاب  فاـکتعا  هزور  هکلب  ریخ ، لـضاف : هللا  ۀـیآ  تسا ؟
يارب يراجیتسا  هزور  تیافک  مراکم : هللا  ۀیآ  تسا . لاکشا  لمات و  لحم  هدومن  فاکتعا  دوختین  رد  هک  یـسک  يارب  هریغ  يراجیتسا و 

. تسا یفاک  تجهب : هللا  ۀیآ  تسا . لکشم  فاکتعا 

فاکتعا هزاجا 

قح نتفر  نیب  زا  بجوم  فاکتعا  هک  یتروص  رد  ( 6 ، ) شرهوش هزاجا  نودب  نز  دنوش : فکتعم  دنناوتیمن  هزاجا ، نودـب  دارفا  نیا  -30
رازآ تیذا و  بجوم  وا  فاکتعا  هک  یتروص  رد  ( 8 ، ) نیدلاو هزاجا  نودب  دنزرف  تسا . مزال  وا  هزاجا  ( 7  ) بجاو طایتحا  ربانب  دشاب ، وا 

. دریگب هزاجا  تسا  ( 9  ) بحتـسم طایتحا  دشابن  مه  اهنآ  رازآ  تیذا و  بجوم  رگا  دـشاب و  نانآ  رازآ  تیذا و  بجوم  رگا  دـشاب و  نانآ 
تعفنم هک  تسا  ياهنوگ  هب  هراجا  داد  رارق  هک  یتروص  رد  نادنمراک ، نارگراک و  زا  یخرب  دننام  تسا ، يرگید  مادختسا  رد  هک  یـسک 
كدوک رگا  نیا  ربانب  تسین ، طرش  غولب  فاکتعا ، رد  -31 دراد . تافانم  هراجا  هب  لمع  اب  فاکتعا  ینعی  دریگیم ، رب  رد  زین  ار  فاـکتعا 

. تسا حیحص  دوش ، فکتعم  زیمم 

فاکتعا تدم 

، دوش فکتعم  زور  جنپ  رگا  یلو  درادن . يدح  هدایز  رد  یلو  تسین  حیحـص  نآ  زا  رتمک  رد  تسا و  زور  هس  لقادح  فاکتعا  تدم  -32
تشه رگا  سپ  دنامب ، دیاب  مه  شموس  زور  درک ، هفاضا  زور  ود  هاگ  ره  بجاو ، طایتحا  ربانب  هکلب  دنامب ، تسا  بجاو  زین  ار  مشـش  زور 

دعب رگا  نیا  ربانب  تسا ، موس  زور  ( 10  ) برغم اـت  لوا  زور  رجف  عولط  زا  زور  هس  نیا  -33 تسا . بجاو  مه  مهن  زور  دـش ، فکتعم  زور 
، موس زور  برغم  زا  لبق  هچنانچ  دـیآیمن و  باسح  هب  فاکتعا  وزج  زور  نآ  دـسرب  دجـسم  هب  ریخاـت  هقیقد  دـنچ  اـب  ول  و  رجف ، عولط  زا 

لقادح هک  تسا  نآ  ياهبـش  اب  فاکتعا  زور  هس  -34 تسا . لطاب  زین  فاکتعا  هدرک ، یمارح  راک  هکنآ  رب  نوزفا  دـنک ، عطق  ار  فاـکتعا 
دجـسم رد  اهبـش  نودب  زور  هس  هک  دـنک  رذـن  ای  دوش ، جراخ  دجـسم  زا  ار  اهبـش  دـناوتیمن  نیا  ربانب  تسا ، طسو  رد  بش  ود  زور و  هس 

هک هدرکن  دیقم  رگا  یلو  ( 11  ) تسا لطاب  رذن  هنوگنیا  نآ ، زا  رتشیب  هن  دوش  فکتعم  زور  ود  هک  دنک  رذن  ناسنا  رگا  -35 دوش . فکتعم 
ماـظع تاـیآ  تسیچ ؟ فاـکتعا  رد  زور  زا  روظنم  36-س : دـنامب . زین  ار  موـس  زور  هک  تسا  بجاو  تسا و  حیحـص  رذـن  دـشابن  رتـشیب 
یسک رگا  37-س : تسا . هدـش  رکذ  زامن  ماکحا  رد  هچنانچ  باـتفآ  بورغ  اـت  تسا  رجف  عولط  زور  زا  روظنم  مراـکم : تجهب ، يزیربت ،

. دوشیمن دقعنم  تجهب : هللا  ۀیآ  هچ ؟ زور  هس  زا  رتمک  فاکتعا  رذن  ؟ دوشیم دقعنم  شرذن  ایآ  دنک  فاکتعا  لصفنم  زور  هس  دنک ، رذن 
ناوتیم زور  هس  زا  رتشیب  اـیآ  38-س : دوشیمن . دـقعنم  دـشاب  زور  هس  زا  رتمک  هب  دـیقم  رگا  دوشیمن ب : دـقعنم  فلا : یفاص : هللا  ۀـیآ 

یسک 39-س : درادن . یعنام  يزیربت : هللا  ۀـیآ  دـشاب . بش  کی  زا  یتمـسق  ای  زور  کی  زا  یتمـسق  هدایز ، نآ  هک  يروط  هب  درک  فاکتعا 
. تسا بجاو  يزیربت : هللا  ۀیآ  تسا ؟ بجاو  وا  رب  مشش  زور  ایآ  هدوب : فاکتعا  رد  زور  جنپ  هک 

فاکتعا ناکم 
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حیحـص دوش  فکتعم  مرح  رد  ای  هینیـسح  ای  هیکت ، رد  ای  دوخ  هناخ  رد  یـسک  رگا  نیا  ربانب  تسا ، حیحـص  دجـسم  رد  اهنت  فاکتعا  -40
هفوک عماج  دجسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجـسم  مارحلا  دجـسم  تسا . حیحـص  فاکتعا  دجاسم ، نیا  رد  اهنت  زین  دجاسم  زا  تسین و 

فکتعم رهـش  ره  عماج  دجـسم  رد  ناوتیم  باوث ) شاداپ و  دـیما  هب  ندوب و  بولطم  تین  هب  ینعی   ) ءاجر دـصق  هب  و  ( 12  ) هرصب دجسم 
زا یکی  رد  دـیاب  دـنوش ، فکتعم  دـنهاوخب  ناوناب  نارتخد و  رگا  نیا  ربانب  تسین ، نانز  نادرم و  نیب  یقرف  هلاـسم  نیا  رد  -41 ( 13 . ) دش

، تحص تروص  رد  ؟ هن ای  دراد  لاکشا  اءاجر  اههاگـشناد  هناخزامن  لثم  عماج ، دجاسم  ریغ  رد  فاکتعا  ایآ  42-س : دشاب . دجاسم  نیمه 
زیاج ارهاظ  تجهب : هللا  ۀیآ  درادن . یلاکـشا  اءاجر  ياهنماخ : هللا  ۀیآ  ریخ ؟ ای  دوشیم  يراج  تامرحم  كرت  لیبق  زا  فاکتعا ، ماکحا  ایآ 

. تسین زیاج  عماج  دجاسم  زا  ریغ  رد  تسا و  حیحـص  اءاجر  عماج  دجـسم  رد  فاکتعا  لضاف : هللا  ۀیآ  درادن . ار  فاکتعا  ماکحا  تسین و 
دجـسم زا  روظنم  دشاب و  عماج  دجاسم  رد  طقف  دیاب  فاکتعا  مراکم : هللا  ۀـیآ  درادـن . ار  نآ  ماکحا  تسین و  عورـشم  یناتـسیس : هللا  ۀـیآ 

دـشاب و رهـش  عماج  دجـسم  رد  دـیاب  فاکتعا  يزیربت : هللا  ۀـیآ  دـننک . تکرـش  نآ  رد  رهـش  فلتخم  ياهرـشق  هک  تسا  يدجـسم  عماج 
: يزیربت هللا  ۀیآ  دوش ؟ فکتعم  يرگید  رهـش  رد  هک  دنک  رذن  دناوتیم  ناسنا  ایآ  43-س : تسین . حیحص  عماج  دجاسم  ریغ  رد  فاکتعا 

دنچ ای  ود  رهـش ، کی  رد  رگا  -44 تسین . هزور  رذن  رگید ، رهـش  رد  فاکتعا  رذن  دشاب و  حیحـص  اجنآ  رد  شاهزور  دیاب  درادـن ، یعنام 
فاکتعا يارب  ار  دجـسم  زا  یـصاخ  ياج  رگا  -45 دوش . فکتعم  دناوتیم  دهاوخب  هک  مادـک  ره  رد  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  عماج  دجـسم 

تبانج لاح  اـب  دوش و  بنج  فکتعم  رگا  -46 دوش . فکتعم  اجنآ  رد  امتح  تسین  مزال  و  تسا ، وغل  يدصق  نینچ  دـنک ، صخـشم  دوخ 
ای دنک ، بصغ  ار  يرگید  صخش  ياج  رگا  -47 ( 14 . ) تسا مارح  دجسم ، رد  وا  فقوت  نوچ  تسا . لطاب  وا  فاکتعا  دنامب  دجـسم  رد 
هب لهج  ای  یشومارف  يور  زا  یـسک  رگا  -48 (. 15  ) تسین لطاب  شفاکتعا  یلو  تسا  هدرک  هانگ  دنچ  ره  دنیـشنب ، یبصغ  شرف  رب  ادـمع 
وا فاکتعا  دناهدومرف  دنک ، بصغ  هدوب  فکتعم  هک  ار  یـسک  ياج  رگا  49-س : تسین . لطاب  فاکتعا  دنیـشنب ، یبصغ  شرف  رب  هلاسم ،
رد ؟ ریخ ای  تسا  حیحـص  وا  فاکتعا  دـنک ، ضوع  ار  دوخ  ياج  هدـش و  نامیـشپ  لاح  دوب و  دـماع  ای  دوب  لهاج  رگا  لاـح  تسا ، لـطاب 
ۀیآ درادن . هرافک  نالطب  تروص  رد  تسا و  حیحـص  وا  فاکتعا  روکذم  ضرف  رد  تجهب : هللا  ۀیآ  ؟ ریخ ای  دراد  هرافک  ایآ  دـمع  تروص 

: لضاف هللا  ۀیآ  تسا . حیحـص  فاکتعا  دشاب  رگا  مه  ادـمع  یناتـسیس : هللا  ۀـیآ  درادـن . مه  هرافک  تسا و  حیحـص  فاکتعا  ياهنماخ : هللا 
ار ندوب  بصغ  رگا  یلو  تسا  حیحـص  شفاکتعا  دـشاب ، عوضوم  هب  لهاج  رگا  مراـکم : هللا  ۀـیآ  تسا . حیحـص  فاـکتعا  لاـح  يا  یلع 

هچنانچ يزیربت : هللا  ۀیآ  دنکیمن . لح  ار  لکشم  اجنیا  رد  هبوت  تسین و  حیحـص  وا  فاکتعا  هتـسنادیمن ، ار  فاکتعا  مکح  هتـسنادیم و 
رگا 50-س : درادـن . هرافک  نکل  تسین . حیحـص  شفاکتعا  هدوب  دـماع  ای  هدوب  ددرتم  لهاج  رگا  تسا و  حیحـص  شفاـکتعا  هدوب  لـفاغ 
ربانب یناگیاپلگ : یفاص  هللا  ۀیآ  هن ؟ ای  تسا  حیحـص  شفاکتعا  دریگب ، ار  شیاج  دنک و  نوریب  هتفر ، دجـسم  رد  وا  زا  رتدوز  هک  ار  یـسک 

زا سپ  تسا ، بجاو  نآ ، هداعا  رگا  دیامن و  مامت  ار  نآ  هدـش ، بجاو  وا  رب  فاکتعا  مامتا  رگا  دـیاب  دوشیم ، لطاب  وا  فاکتعا  طایتحا ،
لاکـشا زا  یلاخ  مراکم : هللا  ۀیآ  تسا . لطاب  شفاکتعا  يوقا  ربانب  دـشاب  اجنآ  هب  رـصحنم  ناکم  رگا  تجهب : هللا  ۀـیآ  دـیامن . هداعا  مامتا 

نآ لاثما  مان و  نتشون  ای  لئاسو  نتشاذگ  ایآ  51-س : تسا . عنم  لحم  نآ  نالطب  تسا و  حیحـص  وا  فاکتعا  یلب  لضاف : هللا  ۀیآ  تسین .
. دشاب قبس  قح  بجوم  تسین  دیعب  دنبای  روضح  دجسم  رد  عقوم  هب  هاگ  ره  مراکم : هللا  ۀیآ  دوشیم ؟ دجسم  زا  یلحم  رد  تقبـس  بجوم 

تسا يدجسم  عماج  دجـسم  یناگیاپلگ : هللا  ۀیآ  تسیچ ؟ عماج  دجـسم  فیرعت  عماج 52-س : دجـسم  فیرعت  دوشیم . تجهب : هللا  ۀیآ 
هتخاس اجنآ  یلاها  زا  يدایز  عامتجا  يارب  هک  يدجـسم  ياهنماخ : هللا  ۀیآ  دـشاب . هتـشاد  تیعمج  دـجاسم  ریاس  زا  رتشیب  تاقوا  بلغا  هک 
دجسم نآ ، زا  دعب  هدش ، هتخاس  يرهـش  رد  یعماج  دجـسم  53-س : دشاب ؟ هتـشادن  ياهلحم  یلاها  ای  یـصاخ  هورگ  هب  صاصتخا  هدش و 
كالم و  دشابیم ، عماج  دجسم  اعرش  دجسم ، ود  نیا  زا  کیمادک  هتشگ ، فورعم  عماج  دجسم  زین  نآ  هدش و  هتخاس  يرتگرزب  يرایسب 

رد فاکتعا  مکح  نآ و  رد  یهاگ  دوشیم و  هدناوخ  هعمج  زامن  دجسم  نیا  رد  یهاگ  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسیچ ، عماج  دجـسم  نییعت  رد 
رد عماج  دجسم  ددعت  سپ  دشاب ، دجسم  کی  اهنت  هک  تسین  طرش  دجسم  ندوب  عماج  قدص  رد  ییوخ : هللا  ۀیآ  تسیچ ؟ دجـسم  ود  نیا 
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-54 درادن . عوضوم  رد  یلخد  هعمج  زامن  هماقا  دوش و  هدیمان  عماج  رگا  تسا ، حیحص  ود  ره  رد  فاکتعا  دنزیمن و  يررض  رهـش  کی 
نآ ندوب  عماج  هک  دـشاب  روهـشم  مدرم  نیب  يروط  هب  دـنک . نیقی  ناسنا  دوخ  ( 16 : ) دـیمهف ناوتیم  اههار  نیا  زا  ار  دجـسم  ندوب  عماج 

مولعم زین  مکاح  مکح  اب  دنشاب ، هتشاد  فالتخا  يدجسم  ندوب  عماج  رد  رفن  ود  هچنانچ  و  (. 18  ) دنیوگب لداع  رفن  ود  (. 17  ) دوش مولعم 
ای هیکت  الثم   ) تسین دجـسم  دوش  مولعم  ادـعب  دوش ، فکتعم  تسا  عماج  دجـسم  هکنیا  داقتعا  هب  ییاج  رد  ناسنا  رگا  -55 (. 19  ) دوشیم

ببس هب  هچ  ره  و  دجسم ، بارحم  بادرـس و  مابتشپ و  دجسم 56 - دودح  تسا . لطاب  فاکتعا  تسین ، عماج  دجسم  ای  تسا ) هینیـسح 
نینچ کـش ، تروص  رد  (. ] 20  ) تسین دجـسم  وزج  مینادب ، هکنآ  رگم  دیآیم ، باسح  هب  دجـسم  وزج  هدش  هدوزفا  نآ  دجـسم  هعـسوت 

زا ای  تسا  دجـسم  وزج  دـنادن  ناسنا  هک  ار  ییاج  دـش ، هتفگ  لبق  هلاـسم  رد  هک  یناـکم  هس  زج  هب  -57 دراد ]. ار  دجـسم  مکح  ییاهاج ،
رب هوالع  هک  يدجـسم  58-س : تسین . حیحـص  اـجنآ  رد  فاـکتعا  و  ( 21  ) درادـن ار  دجـسم  مکح  دجـسم ) طایح  لثم  ، ) نآ تاـقلعتم 

و هن ، ای  تسا  يراج  اهنآ  رب  دجسم  ماکحا  ایآ  دنناوخیم ، دجسم  ار  اهنآ  همه  فرع  رد  تسا و  ورهار  نحص و  طایح و  ياراد  ناتـسبش ،
مدـع رب  هنیرق  لیلد و  دراد ، تروص  هچ  نحـص  نآ  فرط  کی  رد  نآ  لاثما  حارتسم و  نتخاس  دـشابن ، مولعم  یناب  دـصق  هک  یتروص  رد 

رب ياهناشن ) تمالع ،  ) ياهراما رگا  هداد ، رارق  دجـسم  ءزج  ار  نحـص  هکنآ  رد  کش  اب  یناگیاپلگ : هللا  ۀـیآ  هن ؟ ای  تسا  مزال  تیدجـسم 
. تسین مزال  مدع ، رب  هراما  و  تسین ، تیدجسم  هب  موکحم  دشابن ، ندوب  دجسم 

دجسم ود  رد  فاکتعا 

يرگید رد  ار  نآ  زا  یشخب  یکی و  رد  ار  تقو  زا  یشخب  هک  دجـسم  ود  رد  فاکتعا  سپ  دشاب ، دجـسم  کی  رد  دیاب  فاکتعا  کی  -59
هک دشاب ، رگیدکی  هب  لصو  ياهنوگ  هب  رگا  يرآ  مه ، زا  يادج  ای  دنـشاب  مه  هب  ( 22  ) لصتم دجسم ، ود  نآ  هاوخ  تسین ، حیحص  دنامب 

فاکتعا دیآ ، شیپ  دجسم  نآ  رد  ندنام  همادا  زا  یعنام  یلو  دوش  فکتعم  دجـسم  رد  رگا  -60 تسا . حیحص  دوش ، هدرمش  دجسم  کی 
رگید راب  دجـسم ، نامه  رد  دـش ، فرط  رب  عنام  رگا  رگید و  يدجـسم  رد  دـیاب  دـشاب ، بجاو  فاکتعا ، نآ  هچناـنچ  و  ( 23  ) تسا لطاب 

، دش فرط  رب  عنام  هکنآ  زا  سپ  ناوتیمن  تسا ، هدروخ  مه  هب  عنام  ندمآ  شیپ  ببس  هب  هک  ار  یفاکتعا  -61 دنک . اضق  ای  دوش ، فکتعم 
هب دـناوتیمن  دـمآ ، شیپ  عنام  دجـسم ، رد  فاکتعا  زور  کی  زا  سپ  رگا  نیا  ربانب  ( 24 ، ) رگید دجسم  ای  دجـسم  نآ  رد  هچ  دهد . همادا 

. دنامب دجسم  نامه  رد  ار  هیقب  ددرگرب و  دش ، فرط  رب  عنام  هکنآ  زا  دعب  ای  دنامب ، دجسم  نآ  رد  ار  مایا  هیقب  دورب و  يرگید  دجسم 

دجسم زا  جورخ 

هک یتروص  رد  ( 25 ، ) هزانج عییـشت  يارب  هاگداد . رد  نداد  یهاوگ  يارب  دوش : جراـخ  دجـسم  زا  دـناوتیم  فکتعم  لـیذ  دراوم  رد  -62
يارب و  دیآ . باسح  هب  وا  یفرع  ياهترورض  زا  وا  هزانج  عییشت  رد  تکرش  هک  يروط  هب  دشاب  هتشاد  فکتعم  هب  یگتسباو  وحن  کی  تیم 

رد یتحلصم  یلو  يورخا  ای  دشاب  يویند  روما  هب  طوبرم  بحتـسم ، ای  دشاب  بجاو  هاوخ  یعرـش ، ای  یفرع  يرورـض  ياهراک  ریاس  ماجنا 
تخادرپ يارب  تباـنج . لـسغ  ماـجنا  يارب  دوش : جراـخ  دجـسم  زا  تسا  بجاو  فکتعم  رب  دراوم ، نیا  رد  63-و  (. 26  ) دـشاب هتفهن  نآ 

. دوش جراخ  دجـسم  زا  دـشاب  مزال  هک  يرگید  بجاو  راـک  ماـجنا  يارب  دزادرپب . ار  نآ  دجـسم  رد  دـناوتن  هک  یتروص  رد  نارگید ، بلط 
فاکتعا یلو  تسا  هدرک  هانگ  دنچ  ره  دوشن ، جراخ  دنک و  فلخت  یلو  دـشاب  هدـش  بجاو  وا  رب  دجـسم  زا  ندـش  جراخ  هک  یـسک  -64

دیاب ار  روما  نیا  دش ، جراخ  دجـسم  زا  ترورـض  تهج  هب  رگا  -65 دنک . فقوت  دجـسم  رد  تبانج  لاح  اب  هک  یـسک  رگم  تسین ، لطاب 
رد رگم  دنیشنن ، اقلطم  هکلب  (. 27  ) دنیشنن هیاس  ریز  ناکما  تروص  رد  دنامن . دجسم  نوریب  زاین  ترورـض و  رادقم  زا  شیب  دنک : تاعارم 
هب دوش و  جراخ  دجـسم  زا  ترورـض  تهج  هب  رگا  -66 (. 28  ) دـنک باختنا  ار  هار  نیرتکیدزن  بجاو  طایتحا  نیا  ربانب  ترورـض . لاـح 

، دوش جراـخ  دجـسم  زا  یـشومارف  ببـس  هب  رگا  -67 تسا . لـطاب  فاـکتعا  دروـخب ، مه  رب  فاـکتعا  تروـص  هک  دـشکب  لوـط  يردـق 
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هللا ۀیآ  دراد ؟ یمکح  هچ  شفاکتعا  دـنک ، كرت  ار  فاکتعا  لحم  یـشومارف  يور  زا  یـسک  رگا  68-س : (. 29  ) تسین لطاب  شفاکتعا 
يدراوم هچ  رد  ؟و  تسا فاکتعا  لطبم  دجـسم  زا  جورخ  يدراوم  هچ  رد  69-س : دوشیم . لطاب  شفاکتعا  هک  تسا  نیا  رهاظ  يزیربت :

رگا دوشیم و  لطاب  فاکتعا  دوش ، جراخ  يداع  ای  یعرـش  ای  یلقع  ترورـض  نودـب  ارایتخا  ادـمع و  رگا  یفاص : هللا  ۀـیآ  تسین ؟ لطبم 
تفر نوریب  یـشومارف  هار  زا  انایـسن  رگا  یلو  دوشیمن ، لطاب  دـنیامن  نتفر  نوریب  رب  هارکا  ار  وا  اـی  دور  نوریب  دـش  رکذ  هک  يروما  يارب 

رایتخا دـمع و  اب  دجـسم  زا  جورخ  تجهب : هللا  ۀـیآ  دـیامن . هداعا  دـشاب  بجاو  هداعا  رگا  دـنک و  مامت  دـشاب ، هدـش  بجاو  نآ  مامتا  رگا 
یعنام دشاب  هتشاد  یفرع  ای  یعرش  ترورض  هک  يدراوم  رد  یلو  دوش  جراخ  دجسم  زا  دیابن  ارایتخا  ادمع و  مراکم : هللا  ۀیآ  تسا . لطبم 
دنکن تکرـش  نآ  رد  رگا  هک  یناکیدزن  هزانج  عییـشت  لاثما  ای  نآ  دننام  تبانج و  لسغ  تجاح و  ياضق  يارب  نتفر  نوریب  دـننام  درادـن ،
رضاح تعامج  رد  ای  تفر  هیاس  رد  ای  تسـشن  ناوتیم  ایآ  دش  جراخ  دجـسم  زا  ناوتیم  هک  يدراوم  رد  70-س : تسین . ياهتسیاش  رما 

هچ لیذ  دراوم  رد  دجـسم  زا  فکتعم  ندـش  جراـخ  71-س : تسا . لاکـشا  دروم  تعامج  يارب  نتفر  نوریب  زاوج  یفاـص : هللا  ۀـیآ  ؟ دـش
روـما يرورـض و  ریغ  دراوـم  رد  هداوناـخ  هب  ندز  نـفلت  تـهج  ب : ندز . كاوـسم  یبحتـسم و  لـسغ  وـضو و  يارب  فـلا : ؟ دراد یمکح 
دراوم رد  ب- دوشن . لطعم  دایز  اما  تسا  زیاـج  - فلا ياهنماـخ : هللا  ۀـیآ  طاـیح . رد  نوریب و  رد  هداوناـخ  اـب  رادـید  تهج  ج : فراـعتم .

یـضعب رد  ج- درادن . یلاکـشا  دشکن  مه  لوط  دریگب و  رب  رد  ار  یبحتـسم  روما  رگا  يرورـض  ریغ  دراوم  رد  درادـن و  یلاکـشا  يرورض 
: تجهب هللا  ۀیآ  دوشیم . یتالاکشا  هدسفم و  ثعاب  رادید  مدع  هک  نادنزرف  ندید  هداوناخ و  روما  یگدیـسر  لثم  درادن ، یلاکـشا  دراوم 
ای دـشاب  هبجاو  روما  زا  تسا  مزـال  اـتداع  اـی  اعرـش  اـی  ـالقع  نآ  يارب  جورخ  هک  يراـک  ره  تسین ، جورخ  زاوج  دراوـم  رد  یلک  هطباـض 

، ترورـض تجاح و  رادقم  رب  دنک  راصتقا  دیامن و  تاعارم  ار  قرط  برقا  دـیاب  یلو  ترخآ  روما  ای  دـشاب  ایند  روما  هب  قلعتم  هچ  هحجار 
دروم رد  رگم  تسین ، زیاج  بجاو  طایتحا  هب  یناتـسیس : هللا  ۀـیآ  دوش . فاـکتعا  تروص  وحم  هک  دـشکن  لوط  يردـق  هب  مه  جورخ  هتبلا 

یلو درادن ، یعنام  لضاف : هللا  ۀیآ  تسین . زیاج  روکذم  دراوم  رد  دجسم  زا  فکتعم  ندش  جراخ  يزیربت : هللا  ۀیآ  دشاب . يرورـض  تجاح 
یبحتـسم لسغ  وضو و  يارب  - فلا مراکم : هللا  ۀـیآ  دـندرگ . رب  دجـسم  هب  رتعیرـس  هچ  ره  هدـش و  ماجنا  تعرـس  اب  روما  نیا  دـننک  شالت 

. دراد لاکشا  ج- درادن . لاکشا  ب- درادن . یلاکشا  زین  دشاب  نآ  همدقم  هک  كاوسم  يارب  درادن و  یلاکشا 

فاکتعا تامرحم 

هدافتسا هلداجم  شورف  دیرخ و  وبشوخ  ناهایگ  تایرطع و  زا  هدافتسا  تسا : حرش  نیدب  لامجا  روط  هب  تسا  مارح  فکتعم  رب  هچنآ  -72
ندیئوب فاکتعا 73- تامرحم  حیـضوت  دـیآ ). نوریب  ینم  وا  زا  هک  دـنک  يراک  دوخ  اب  ناسنا  ینعی   ) ءانمتـسا فلاـخم  سنج  زا  یناوهش 
ییایوب سح  هک  یـسک  يارب  سپ  تسا ، مارح  فاکتعا  لاح  رد  دربیم  تذـل  نآ  زا  هک  یـسک  يارب  وبـشوخ  ناـهایگ  و  ( 30  ) تایرطع

مارح هبراضم  هراجا و  دـننام  يدتـس ، داد و  عون  ره  بجاو ، طایتحا  ربانب  شورف و  دـیرخ و  فاکتعا ، لاـح  رد  -74 درادن . لاکشا  درادن 
دنناـم يویند ، روما  هب  لاغتـشا  -76 تسین . فاـکتعا  هدـننک  لـطاب  یلو  تـسا ، مارح  فاـکتعا  لاـح  رد  دتـس  داد و  دـنچ  ره  -75 تسا .
دصق هب  هک  یتروص  رد  ینید  يویند و  روما  رد  هلداجم  فاکتعا  لاح  رد  -77 درادن . لاکشا  نآ  لاثما  هعلاطم و  یشاقن ، یجاسن  یطایخ ،

هن دـشاب  لطاب  قیرط  زا  فرط  نتـشادزاب  قح و  راهظا  دـصق  هب  رگا  اما  تسا ، مارح  دـشاب  يرترب  تلیـضف و  راهظا  لباقم و  فرط  رب  هبلغ 
و ( 31  ) هسوب سمل ، ریظن  فلاـخم ، سنج  زا  یناوهـش  هدافتـسا  هنوگ  ره  -78 تسا . تادابع  تاـعاط و  لـضفا  زا  هکلب  تسین ، مارح  اـهنت 

لاکشا دوخ  رـسمه  هب  توهـش  يور  زا  هاگن  فاکتعا  لاح  رد  -79 دـشابیمن . درم  نز و  نیب  هلاـسم  نیا  رد  یقرف  تـسا و  مارح  شزیمآ 
دنچ ره  تسا ، هدش  هدرمش  فاکتعا  تامرحم  زا  بجاو  طایتحا  ربانب  زین  ءانمتـسا  -80 تسا . نآ  كرت  بحتـسم  طایتحا  دنچ  ره  درادن ،

فاکتعا لاح  رد  یلو  تسا  گرزب  ناهانگ  زا  مارح و  لاح  ره  رد  مارح  ءانمتـسا  هچ  رگ  دـشاب . رـسمه  اب  يزاب  دـننام  نآ ، لـالح  هار  زا 
هزور هچنآ  ره  دنک و  زیهرپ  دنکیم ، لطاب  ار  هزور  هک  يراک  ره  زا  دـشاب و  رادهزور  ار  اهزور  دـیاب  فکتعم  -81 تسا . رتگرزب  یهانگ 
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ار تامرحم  زا  رگید  یکی  رگا  یلو  تسا  لطاب  شفاکتعا  دـنک  عامج  فکتعم  رگا  -82 دنکیم . لطاب  زین  ار  فاکتعا  دـنکیم ، لطاب  ار 
ییاهراک زا  تسین  بجاو  فکتعم  رب  -83 دمآ . دهاوخ  فاکتعا » هرافک  اضق و   » ثحب رد  هک  دراد  یلـصفم  ماکحا  ( 32 ، ) دوش بکترم 

. تسا ( 33  ) بحتسم طایتحا  دنچ  ره  دنک ، زیهرپ  هنیآ  رد  هاگن  ندب و  زا  وم  ندنک  هتخود و  سابل  ندیشوپ  لثم  تسا ، مارح  مرحم  رب  هک 
ندز بالگ  رطع و  85-س : دنک . زیهرپ  اهنآ  زا  دـیاب  زین  بش  رد  هکلب  دادـن ، زور  هب  صاصتخا  تامرحم ، ریاس  هزور ، تالطبم  زجب  -84

، دشاب نآ  ندرک  وب  مزلتسم  هچنانچ  بالگ  رطع و  لامعتـسا  يزیربت : هللا  ۀیآ  ریخ ؟ ای  دنکیم  لطاب  ار  فاکتعا  بالگ  رطع و  ندرک  وب  ای 
هدرک ار  راک  نیا  موس  زور  رد  فکتعم  رگا  تسا و  لاکـشا  لحم  نآ  تهج  زا  فاـکتعا  نـالطب  نکـال  تسا  مارح  فکتعم  رب  دـنچ  ره 

طایتحا ربانب  دشاب  ذذلت  اب  رگا  تجهب : هللا  ۀیآ  دنکیم . لطاب  ار  فاکتعا  اهنآ  ندرک  وب  یناتـسیس : هللا  ۀـیآ  دـنک . مامت  ار  شفاکتعا  دـیاب 
رد اـیآ  86-س : دـیامن . اـضق  سپـس  دـنک و  ماـمت  ار  نآ  هک ] تسا  نآ   ] فاـکتعا بوجو  تروـص  رد  بجاو  طاـیتحا  دوـشیم و  لـطاب 

فرط زا  ات  دهد  تلاکو  يرگید  صخـش  هب  ینعی   ) تسا مزال  عیب  ریغ  هب  لقن  ای  لیکوت  ایآ  ؟ دیامن شورف  دـیرخ و  دـناوتیم  زاین  تروص 
ناکما مدع  تروص  رد  مراکم : هللا  ۀیآ  دننک ؟). لاقتنا  لقن و  شـشخب  ای  ضرق  اب  الثم  شورف ، دیرخ و  ریغ  هب  ای  دـنک  شورف  دـیرخ و  وا 

باکترا 87-س : درادـن . یعنام  شدوخ  تجاح  يارب  رارطـضا  تروص  رد  تجهب : هللا  ۀـیآ  درادـن . یلاکـشا  عیب  ریغ  هب  لـقن  اـی  لـیکوت 
فاکتعا هب  يرورـض  عامج  زا  ریغ  تامرحم  رئاس  يوهـس  باکترا  ینارکنل : لضاف  هللا  ۀـیآ  دراد ؟ یمکح  هچ  فاکتعا  تامرحم  يوهس 

. تسین لطبم  مارح و  يوهس ، باکترا  تجهب : هللا  ۀیآ  تسین . لاکشا  زا  یلاخ  مراکم : هللا  ۀیآ  دنزیمن .

فاکتعا عطق 

. تخانش ار  نآ  ماسقا  دیاب  فاکتعا  عطق  مکح  تخانش  يارب  -88

فاکتعا ماسقا 

لیمکت زا  سپ  بحتـسم : تسین . زیاج  نآ  عطق  زور ، ود  لیمکت  زا  سپ  عسوم : بجاو  تسین . زیاج  نآ  عطق  عورـش  زا  سپ  نیعم : بجاو 
ات 26 زا 21  دنک  رذن  الثم  دشاب ، هتـشاد  صخـشم  تقو  ینعی  دـشاب ، نیعم  بجاو  فاکتعا ، رگا  حیـضوت : تسین . زیاج  نآ  عطق  زور ، ود 
، فاکتعا رگا  و  تسا . زیاـج  ریغ  نآ  عطق  بجاو و  نآ  ماـمتا  درک  عورـش  ار  فاـکتعا  هک  نیمه  دوش ، فکتعم  دجـسم  رد  ناـضمر  هاـم 

فاکتعا ای  دوش ، فکتعم  زور  هس  هاـم  نیا  رد  اـی  لاـسما ، هک  دـشاب  هدرک  رذـن  ـالثم  دراد ، تعـسو  نآ  تقو  ینعی  دـشاب ، عسوم  بجاو 
اهر ار  فاکتعا  رگا  یلو  مود ، زور  ای  لوا  بش  لوا ، زور  رد  الثم  دـنک ، اهر  ار  نآ  دـناوتیم  زور  ود  لیمکت  زا  لبق  اـت  دـشاب ، بحتـسم 

-89 دـنامب . ار  موس  زور  دـنک و  لماک  ار  فاـکتعا  هک  تسا  بجاو  وا  رب  تروص ، نیا  رد  موس  زور  بورغ  اـت  دـنام  دجـسم  رد  درکن و 
رد منکیم ، اهر  ار  فاکتعا  - دش درس  اوه  رگا  دیوگب  الثم  - دمآ شیپ  یلکشم  رگا  هک  دنک  طرـش  تین ، ماگنه  زاغآ ، زا  دناوتیم  ناسنا 

ماگنه دـناوتیم  ناسنا  يرذـن ، فاـکتعا  رد  -90 موس . زور  رد  یتـح  درادـن ، لاکـشا  فاـکتعا  ندرک  اـهر  عناـم ، ندـمآ  شیپ  تروـص 
فاکتعا تین  ماگنه  هب  دـناوتیم  فکتعم  اـیآ  91-س : منک . اهر  ار  مفاکتعا  دمآ  شیپ  یعنام  رگا  هک  دنک  طرـش  رذـن  هغیـص  ندـناوخ 

طقاس وا  طرـش  ایآ  دومن ، طـقاس  ار  دوخ  طرـش  مکح  تین  زا  دـعب  رگا  ؟ دـنک عوجر  دوخ  فاـکتعا  زا  تساوخ  ناـمز  ره  هک  دـنک  طرش 
يارب ندرک  رذن  تقو  رد  عوجر  طرـش  رگا  92-س : دوشیمن . طقاس  طاقـسا  اب  دنک و  طرـش  دناوتیم  يزیربت : هللا  ۀیآ  ریخ ؟ ای  دوشیم 

هب ءافو  ناونع  هب  ار  فاکتعا  هچنانچ  تسا و  فاکتعا  تین  نامز  رد  ندرک  طرـش  لثم  يزیربت : هللا  ۀیآ  دراد ؟ یمکح  هچ  دـشاب  فاکتعا 
. دنک عوجر  دناوتیم  موس  زور  رد  یتح  دهد ، ماجنا  روبزم  رذن 

فاکتعا هرافک  ءاضق و 
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اجب ار  نآ  ياضق  دـیاب  دـشاب ، نیعم  بجاو  فاـکتعا ، رگا  سپ  ( 34  ) اوهـس ای  دشاب  ادـمع  - دـنک عامج  فاکتعا  لاح  رد  رگا  ءاضق 93-
و ( 35  ) دـهد ماجنا  اوهـس  ار  فاکتعا  تامرحم  زا  رگید  یکی  رگا  -94 دریگب . رـس  زا  ار  نآ  دـیاب  دـشاب ، نیعم  ریغ  بجاو  رگا  و  دروآ .

رگا دـشاب : نیعم  ریغ  بجاو  دروآ . اجب  ار  نآ  ياضق  دربب و  نایاپ  هب  ار  فاکتعا  دـیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دـشاب : نیعم  بجاو  فاـکتعا :
فاـکتعا رگا  دریگب . رـس  زا  دربـب و  ناـیاپ  هب  ار  فاـکتعا  دـشاب ، موس  زور  رگا  دریگب و  رـس  زا  ار  فاـکتعا  دـیاب  دـشاب  لوا  زور  ود  رد 

وا هدهع  رب  يزیچ  دنک ، لطاب  مود  زور  مامتا  زا  لبق  رگا  یلو  دروآ . اجب  ار  نآ  ياضق  ( 36  ) دیاب دنک ، لطاب  مود  زور  زا  دعب  ار  بحتسم 
مایا دنک  رذـن  یـسک  رگا  96-س : تسا . بحتـسم  طاـیتحا  هچ  رگ  دروآ ، اـجب  ( 37  ) اروف ار  فاـکتعا  ياـضق  تسین  بجاو  -95 تسین .
ربانب يزیربت : هللا  ۀـیآ  ریخ ؟ ای  تسا  بجاو  وا  رب  ءاضق  ایآ  - رتشیب ای  زور  کی  - دـیامن فلخت  نیعم  ماـیا  نآ  زا  دـشاب و  فکتعم  ار  ینیعم 
ریاـس رد  تسا و  بجاو  هراـفک  دـنک ، لـطاب  عاـمج )  ) شزیمآ اـب  ار  بجاو  فاـکتعا  رگا  هراـفک 97- تسا . بجاو  نآ  ياـضق  طاـیتحا ،
دنکن اهر  ار  فاکتعا  دنک و  شزیمآ  بحتسم  فاکتعا  لوا  زور  ود  رد  رگا  -98 تسا . بحتسم  طایتحا  دنچ  ره  تسین ، هرافک  تامرحم 

هزور هام  ود  : - دـیاب ینعی ، تسا ، ناضمر  هام  هزور  هراـفک  دـننام  فاـکتعا ، نـالطب  هراـفک  -99 تسا . مزال  هراـفک  بجاو  طاـیتحا  رباـنب 
هدرب کـی  تسا  نکمم  رگا  هک  ( 38  ) تسا بحتسم  طایتحا  -100 دنک . دازآ  ار  هدرب  کی  ای  . - دـهدب ماعط  نیکـسم ، هب 60  ای  . - دریگب

« ارخآ الوا و  دمحلا هللا  و  . » دهدب ماعط  ریقف  هب 60  دریگب ، هزور  دناوتن  هچنانچ  دریگب و  هزور  هام  ود  یناوتان  تروص  رد  دنک و  دازآ 

اه یقرواپ 

لوبق طرـش  نامیا  مراکم : هللا  ۀـیآ  تسا . ربتعم  باوث  قاقحتـسا  رد  دـنچ  ره  تسین ، فاکتعا  تحـص  طرـش  نامیا  یناتـسیس : هللا  ۀـیآ  . 1
تباین هب  فاکتعا  یناگیاپلگ : هللا  ۀیآ  . 2 تسا . هدشن  رکذ  یفاص  هللا  ۀیآ  ترضح  ياواتف  رد  نامیا  طرـش  نآ . تحـص  هن  تسا  فاکتعا 

. درادن لاکـشا  ءاجر  دـصق  هب  هدرم ، ای  هدـنز  يرگید ، زا  تباین  هب  فاکتعا  مراکم : هللا  ۀـیآ  تسین . حیحـص  بجاو  طایتحا  ربانب  هدـنز  زا 
طایتحا ربانب  يراجیتسا  هزور  مراـکم : هللا  ۀـیآ  . 3 تسا . هدـشن  رکذ  یفاص  هللا  ۀـیآ  ترـضح  ياواتف  رد  هدـنز  زا  تباین  هب  فاکتعا  مکح 

رـسپ هک  ردپ  هزور  ياضق  الثم  ای  دشاب  يراجیتسا  هاوخ  يرگید  يارب  هزور  بجاو ، طایتحا  ربانب  لضاف : هللا  ۀیآ  دنکیمن . تیافک  بجاو 
رذن رگا  لضاف : هللا  ۀیآ  . 4 دنکیمن . تیافک  تسین  دریگیم  هزور  شیارب  هک  یـسک  نامه  يارب  فاکتعا  رگا  دشاب  تسا  بجاو  رتگرزب 

ود ره  هکنآ  رگم  یناگیاپلگ : هللا  ۀـیآ  . 5 دـنک . لوبق  يراجیتسا  هزور  مایا  نآ  يارب  دـناوتیمن  دوش  فکتعم  ینیعم  ماـیا  هک  دـشاب  هدرک 
هللا ۀیآ  ترـضح  رظن  تسا . هدرک  هانگ  رذن  اب  فلاخم  تهج  هب  دنچ  ره  تسا  حیحـص  شفاکتعا  تروص ، نیا  رد  هک  دنک  دصق  ار  هزور 

تسا مزال  هزاجا  یفاص : هللا  ۀیآ  یناگیاپلگ ، هللا  ۀیآ  . 7 تسا . مزال  هزاجا  لوا  زور  ود  هبتبـسن  یکارا : هللا  ۀیآ  . 6 دماین . تسد  هب  یفاص 
. دور نوریب  هناخ  زا  دـناوتیمن  رهوش  هزاجا  نودـب  یلو  درادـن  یموزل  فاکتعا  يارب  وا  هزاـجا  دـشابن ، وا  قح  نتفر  نیب  زا  بجوم  رگا  و 
وا فقوت  رگا  یناتـسیس : هللا  ۀیآ  تسا . لطاب  فاکتعا  دهدن ، هزاجا  هچنانچ  دراد و  رهوش  هزاجا  هب  یگتـسب  فاکتعا  ندوب  زیاج  نیا  ربانب 
مزال وا  هزاجا  دـشاب  هتـشاد  رهوش  قح  اب  تافانم  رگا  ییوخ : هللا  ۀـیآ  تسا . لطاب  شفاکتعا  دـشاب ، مارح  رهوش  هزاـجا  نودـب  دجـسم  رد 
ربانب یناگیاپلگ : هللا  ۀـیآ  . 8 تسا . مزال  هزاجا  مه  زاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دـشاب ، یبحتـسم  وا  هزور  دـشاب و  هتـشادن  تاـفانم  رگا  تسا و 

: یکارا هللا  ۀیآ   9 تسا . لطاب  فاکتعا  دـشاب  ناشرازآ  تیذا و  ببـس  نانآ  اب  تفلاخم  دـننک و  یهن  ار  دـنزرف  رگا  یلو  بجاو ، طاـیتحا 
هللا ۀـیآ  ییوخ ، هللا  ۀـیآ  . 10 تسا . مزال  بجاو  طاـیتحا  رباـنب  رهوش  هزاـجا  نز  هبتبـسن  تسا و  طرـش  نیدـلاو  هزاـجا  دـنزرف  هبتبـسن 

فاکتعا نیمه  رگا  یناتـسیس : هللا  ۀـیآ  ییوخ ، هللا  ۀـیآ  . 11 باتفآ . بورغ  ات  مراکم : هللا  ۀـیآ  برغم . ات  بجاو  طاـیتحا  رباـنب  یناتـسیس :
. تسا حیحـص  دشاب ، دجـسم  رد  ندنام  شدوصقم  الثم  دشابن ، فاکتعا  نیا  رگا  یلو  تسا ، لطاب  دشاب  هدرک  رذـن  ار  فورعم  یبحتـسم 
رد دشاب و  هدناوخ  تعامج  زامن  نآ  رد  ربمایپ  یـصو  ای  ربمایپ  هک  تسا  حیحـص  يدجاسم  رد  اهنت  فاکتعا  تسا ، هدـمآ  یتیاور  رد  . 12

تعامج زامن  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رگید  دجـسم  ود  رد  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لوا  دجـسم  ود 

فاکتعا زا 89ياهینتسناد  هحفص 48 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


، ماظع تایآ  . 13 ص 406 .) ج 7 ، هعیـشلا ، لئاسو   ) تسا هدـمآ  رگید  تاـیاور  یخرب  رد  زین  عماـج  دجـسم  رد  فاـکتعا  دـناهدناوخ و 
یکی رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  دنچ  ره  تسا  حیحص  زین  عماج  دجسم  رد  فاکتعا  مراکم : یفاص ، یناتـسیس ، یکارا ، یناگیاپلگ ، یئوخ ،
تایآ . 15 تسین . فاکتعا  ءزج  دـنک ، فقوت  دجـسم  رد  تبانج  لاح  اـب  هچ  ره  ییوخ : هللا  ۀـیآ  . 14 دوش . فکتعم  دجـسم  راهچ  نآ  زا 

شفاکتعا دـنک  بصغ  ار  یـسک  ياج  رگا  ییوخ : هللا  ۀـیآ  تسا . لطاب  شفاکتعا  بجاو  طایتحا  ربانب  یفاص : یکارا ، یناگیاپلگ ، ماـظع 
رظن . 16 تسین . لطاب  شفاکتعا  بجاو ، طایتحا  هب  مراکم : هللا  ۀـیآ  تسین . لطاب  فاکتعا  دنیـشنب  یبصغ  شرف  رب  رگا  یلو  دراد  لاکـشا 

: مراکم لضاف ، ییوخ ، ماظع  تاـیآ  . 18 دوش . لصاح  نانیمطا  ای  یناتـسیس : هللا  ۀیآ  . 17 دـماین × . تسد  هب  هلاسم  نیا  رد  یفاص  هللا  ۀـیآ 
هللا ۀـیآ  دـنکیم . تیافک  مکاح  مکح  لاح ، ره  هب  یکارا : هللا  ۀـیآ  یناگیاپلگ ، هللا  ۀـیآ  . 19 دـنکیم . تیافک  دـیوگب  مه  لداع  رفن  کی 

دوجو تسا  دجسم  ءزج  هکنیا  رب  ياهناشن  هک  یتروص  رد  یناتـسیس : هللا  ۀیآ  . 20 تسین . یفاک  بجاو  طایتحا  ربانب  مکاح  مکح  مراـکم :
ۀیآ . 21 درادن . ار  دجسم  مکح  تسا  دجـسم  ءزج  دوشن  مولعم  ات  دجـسم ، ياههدوزفا  یفاص : هللا  ۀیآ  دراد . ار  دجـسم  مکح  دشاب  هتـشاد 
وزج هک  دشاب  هتـشاد  تلالد  لاح  رهاظ  هکنآ  رگم  مراکم : هللا  ۀیآ  دـشاب . هتـشادن  دوجو  نآ  ندوب  دجـسم  رب  ياهناشن  رگا  یناتـسیس : هللا 

همادا تسین و  لطاب  فاکتعا  مراکم : هللا  ۀـیآ  . 23 درادن . لاکشا  مه  هب  لصتم  دجـسم  ود  رد  فاکتعا  مراکم : هللا  ۀیآ  . 22 تسا . دجسم 
، یناگیاپلگ یکارا ، ماظع  تاـیآ  . 25 دوش . هعجارم  لبق  هلاسم  هیـشاح  هب  مراـکم : هللا  ۀـیآ  . 24 دربـب . ناـیاپ  هب  يرگید  دجـسم  رد  ار  نآ 

زامن رد  تکرش  يارب  ییوخ : هللا  ۀیآ  یکارا ، هللا  ۀیآ  . 26 تسا . زیاج  اقلطم  هزانج  عییشت  رد  تکرش  يارب  دجسم  زا  ندش  جراخ  ییوخ :
، ییوخ ماظع ، تاـیآ  . 27 دور . نوریب  دـشاب  راـچان  هـک  یتروـص  رد  یناتـسیس : هللا  ۀـیآ  دوـش . جراـخ  دجـسم  زا  دـناوتیم  زین  تعاـمج 

هللا ۀیآ  . 28 دنیـشنن . هیاس  ریز  اقلطم  دورن و  هار  هیاس  ریز  بجاو  طایتحا  ربانب  یفاـص : هللا  ۀـیآ  دورن . هار  هیاـس  ریز  و  یکارا : یناـگیاپلگ ،
لطاب یناتـسیس : هللا  ۀیآ  ییوخ ، هللا  ۀیآ  . 20 دـشاب . دایز  رایـسب  هار  ود  فالتخا  هکنآ  رگم  تسین ، بجاو  هار  نیرتکیدزن  باختنا  مراکم :

. ربتعم ندرب  تذل  تایرطع  هبتبـسن  مراکم : هللا  ۀیآ  یناتـسیس ، هللا  ۀـیآ  . 30 تسا . لطاب  بجاو  طایتحا  ربانب  یناـگیاپلگ : هللا  ۀـیآ  تسا .
، دربیمن تذل  یلو  دنکیم  ساسحا  ار  وب  رگا  لضاف : هللا  ۀیآ  تسا . مارح  دربن  تذل  دنچ  ره  دـنک ، ساسحا  ار  نآ  يوب  رگا  سپ  تسین ،
. تسا مارح  بجاو  طایتحا  ربانب  هسوب ، سمل و  یفاص : یناتـسیس ، مراکم ، ییوخ ، ماظع  تاـیآ  . 31 دنک . زیهرپ  دـیاب  بجاو  طایتحا  ربانب 

طایتحا ربانب  مراکم : هللا  ۀیآ  یناگیاپلگ ، هللا  ۀیآ  تسین . لطاب  فاکتعا . دشاب  اوهس  رگا  عامج  ریغ  رد  یکارا : هللا  ۀیآ  ییوخ ، هللا  ۀیآ  . 32
سابل ندیـشوپن  هبتبـسن  مراکم : هللا  ۀیآ  . 33 دراد . ار  تامرحم  ریاـس  مکح  زین  عاـمج  یناتـسیس : هللا  ۀـیآ  تسا . لـطاب  فاـکتعا  بجاو 
نکمم عرـشتم و  دارفا  لمع  فالخ  نوچ  دنـشوپن ، تسا  رتهب  هکلب  تسین  بحتـسم  طایتحا  مارحا ، سابل  دننام  یـسابل  ندیـشوپ  هتخود و 
طایتحا ربانب  دنک ، عامج  اوهس  بجاو ، فاکتعا  رد  رگا  یکارا : ییوخ ، یناگیاپلگ ، ماظع  تایآ  . 34 دشاب . هتشاد  زین  تعدب  نامگ  تسا 
طایتحا ربانب  یناتسیس : هللا  ۀیآ  . 36 دوشن × . كرت  دراوم  مامت  رد  طایتحا  یناگیاپلگ : هللا  ۀیآ  . 35 دهد . ماجنا  هرابود  ار  فاکتعا  بجاو ،

هب تسا  بجاو  هکلب  ییوـخ : هللا  ۀـیآ  . 38 دیآ . رامـش  هب  يراگنا  لهـس  هک  دزادنین  ریخات  يردـق  هب  یلو  یناتـسیس : هللا  ۀـیآ  . 37 بجاو .
. دنک لمع  بیترت  نیمه 

فاکتعا ماکحا  خساپو  شسرپ 

س 2. یهلا . هاـگرد  هب  بّرقت  تداـبع و  دـصق  هب  تسا ، دجـسم  رد  ندـنام  زا  تراـبع  فاـکتعا ، باوج _  تسیچ ؟ فاـکتعا  لاوئس 1 .
دجسم ءزج  ییاهتمسق  هچ  س 3 . دشاب . یم  يدایز  رایسب  باوث  رجا و  ياراد  تسا و  بحتـسم  راک  نیا  ج _  دراد ؟ یمکح  هچ  فاکتعا 

رد س 4 . دشاب . هدرک  ادیپ  هعسوت  دجسم  رگا  نینچ  مه  دجسم و  ءزج  نآ  بارحم  نیمز و  ریز  دجسم ، ماب  تشپ  ج _  دوش ؟ یم  باسح 
رد س 5 . باوخ . ای  دشاب  رادیب  هتـسشن ، ای  دشاب  هداتـسیا  فاکتعا  لاح  رد  دنک  یمن  یقرف  ج _  دوب ؟ دیاب  یعـضو  هچ  رد  فاکتعا  نیح 

تاقوا نیرتهب  س 6 . تسا . حیحـص  زین  فاـکتعا  دـشاب ، حیحـص  نتفرگ  هزور  هک  یتـقو  ره  ج _  تسا ؟ حیحـص  فاـکتعا  یتاـقوا ، هچ 

فاکتعا زا 89ياهینتسناد  هحفص 49 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رد زیچ  دنچ  ج _  تسا ؟ طرش  زیچ  دنچ  فاکتعا  رد  س 7 . دشاب . یم  ناضمر  هام  نآ ، تاقوا  نیرتهب  ج _  تسا ؟ یماگنه  هچ  فاکتعا 
فاـکتعا رد  هزور  مکح  س 8 . دـشابن . زور  هس  زا  رتمک  نتفرگ 5 . هزور  تبرق 4 . تین  لقع 3 . نامیا 2 . . 1 دشاب : یم  طرـش  فاکتعا 

اب ایآ  س 9 . بجاو . هچ  دشاب و  بحتسم  هزور  هچ  دشاب . یم  زور  هس  نآ  لقادح  تسا و  طرـش  فاکتعا  رد  نتفرگ  هزور  ج _  تسیچ ؟
هچ س 10 . تسا . حیحـص  فاـکتعا  زین  يراـجیتسا  هزور  اـضق و  هزور  اـب  یتـح  ج _  تسا ؟ حیحـص  فاـکتعا  يراـجیتسا  اـضق و  هزور 

دوش و اهنآ  تیذا  ثعاب  فاکتعا  هک  یتوص  رد  دنزرف  هب  تبـسن  ردام  ردپ و  هزاجا  فاکتعا  رد  ج _  تسا ؟ مزال  فاکتعا  رد  ییاهزیچ 
س تسا . زور  هس  فاکتعا  لقادح  ج _  تسا ؟ زور  دنچ  فاکتعا  لقادـح  س 11 . تسا . مزال  دوخ  مالغ  هب  الوم  نز و  هب  رهوش  هزاـجا 

زور هس  زا  شیب  تـین  س 13 . تسا . لطاب  فاکتعا  ج _  دـنک ؟ یم  ادـیپ  یمکح  هچ  فاکتعا  دـنک ، تّین  زور  ود  ای  کی  طـقف  رگا  . 12
تدم رد  ج _  دراد ؟ يا  هفیظو  هچ  فاکتعا  تدـم  رد  ناسنا  س 14 . درادن . لاکـشا  زور  هس  زا  رتشیب  ج _  دراد ؟ یمکح  هچ  فاکتعا 

ای نداد  تداهـش  دننام  بجاو  يراک  يارب  ای  يرورـض  مزال و  يراک  ماجنا  يارب  رگم  دنامب ، فاکتعا  دصق  هب  دجـسم  رد  دیاب  فاکتعا ،
زا فاکتعا  تدـم  رد  لهج  یناداـن و  يور  زا  فلکم  رگا  س 15 . دور . نوریب  ماحرا  هلص  ای  نمؤم  هزانج  عییـشت  دننام  بحتـسم ، يراک 

س درادن . لاکشا  دورب  نوریب  دجسم  زا  یشومارف  ای  هلأسم  نتسنادن  يور  زا  رگا  ج _  دوش ؟ یم  لطاب  وا  فاکتعا  ایآ  دور  نوریب  دجسم 
، مارحلا دجــسم  دـشاب : دــجاسم  نـیا  زا  یکی  رد  فاـکتعا  تـسا  رتـهب  ج _  تـسا ؟ ییاـهناکم  هـچ  فاـکتعا  يارب  ناـکم  نیرتـهب  . 16

فکتعم رب  زیچ  راـهچ  ج _  دـنک ؟ یم  لـطاب  ار  فاـکتعا  مارح و  فکتعم  زیچ  دـنچ  س 17 . هرصب . دجسم  هفوک ، دجـسم  یبنلادجـسم ،
طایتحا ربانب  عامج و  ج _  تسیچ ؟ دوش ، یم  فاکتعا  لاـطبا  ثعاـب  هک  يزیچ  نیلوا  س 18 . دـنک . یم  لطاب  ار  فاکتعا  تسا و  مارح 

ج_  دراد ؟ یمکح  هچ  ءانمتسا  فاکتعا ، ماگنه  رد  س 19 . دننک . سمل  ای  دنسوبب  ار  رگیدکی  دنناوت  یمن  نز  درم و  فاکتعا  تدم  رد 
مارح نآ  ماجنا  ددرگ و  یم  فاکتعا  لاطبا  ثعاـب  هک  يزیچ  نیمود  س 20 . دنک . یم  لطاب  ار  فاکتعا  طایتحا  ربانب  مارح و  زین  ءانمتـسا 

، تسا مارح  فکتعم  رب  هک  يزیچ  نیموس  س 21 . تذل . روظنم  هب  اهلگ  دننام  وبـشوخ  ياهزیچ  رطع و  ندیئوب  ج _  دشاب ؟ یم  هچ  تسا 
س 22. درادن . لاکـشا  دشاب  قح  ندرک  تباث  يارب  رگا  اما  يرترب ، ملع و  لضف ، راهظا  يارب  ندرک ، ثحب  هلداجم و  ج _  دشاب ؟ یم  هچ 

رگم دیامن ، بانتجا  تراجت  عون  ره  زا  بجاو  طایتحا  ربانب  شورف و  دیرخ و  ج _  تسیچ ؟ دشاب ، یم  مارح  فکتعم  رب  هک  مراهچ  دروم 
ای زور  رد  تسا ، مارح  فکتعم  رب  هک  ییاهزیچ  ماجنا  ایآ  س 23 . دوخ . يارب  یندیماشآ  یندروخ و  دیرخ  دننام  يرورض  ياهراک  يارب 

. زور ای  دوش  بکترم  بش  هک  دنک  یمن  یقرف  تسا ، مارح  فکتعم  رب  هک  ياهزیچ  ج _  دوش ؟ یم  اهنآ  تمرح  نتفر  نیب  زا  ثعاب  بش ،
رد دـنک و  یم  لطاب  ار  هزور  هک  ییاهزیچ  ج _  دوش ؟ یم  زین  فاکتعا  لاطبا  ثعاب  دـنک ، یم  لـطاب  ار  هزور  هک  ییاـهزیچ  اـیآ  س 24 .
ود رد  ار  بحتـسم  فاکتعا  ناوت  یم  ایآ  س 25 . دوش . بکترم  زور  رد  هچنانچ  دـنک ، یم  لطاب  زین  ار  فاکتعا  دـش ، نایب  هزور  ماـکحا 

، تشذگ بحتـسم  فاکتعا  زور  ود  رگا  س 26 . دومن . عطق  لوا  زور  ود  رد  ار  بحتـسم  فاـکتعا  ناوت  یم  ج _  دوـمن ؟ عـطق  لوا  زور 
یطرش هچ  فاکتعا  تین  ماگنه  رد  س 27 . دوش . یم  بجاو  موس  زور  تشذگ ، زور  ود  رگا  ج _  دنک ؟ یم  ادـیپ  یمکح  هچ  موس  زور 

س دـیامن . عوجر  فاکتعا  زا  موس ، زور  رد  یتح  تساوخ ، تقو  ره  دـنک  طرـش  فاکتعا  تین  ماگنه  رد  تسا  زیاـج  ج _  تسا ؟ زیاـج 
. دیامن لسغ  دوش و  جراخ  دجسم  زا  ج _  دراد ؟ یفیلکت  يا و  هفیظو  هچ  دوش ، بنج  دجسم  رد  فکتعم  صخش  رگا  . 28

تالاقم

نامسآ هب  ور  يا  هچیرد  فاکتعا 

همدقم

رد مهم  یماـگ  تسود  لزنم  رد  ینیزگ  تولخ  تسا و  شیوخ  يدوجو  داـعبا  شرورپ  لاـمک و  هب  یباـیتسد  یپرد  يرطف  روط  هب  ناـسنا 
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زا يریگ  هرانک  ینیـشن و  هشوگ  ایند ، یگدنز  زا  ییادج  رکف  مالـسا ، زاس  ناسنا  نید  تسا . یناسنا  گرزب  دصقم  نیا  هب  ندیـسر  تهج 
رارق شیوخ  يادـخ  شیوخ و  هب  تشگزاب  يارب  یتصرف  ناونع  هب  ار  فاکتعا  اما  تسا  هدرک  مالعا  دنـسپان  لـطاب و  ار  تیناـبهر  مدرم و 

طـسوت دننک و  تولخ  دوخ  يادخ  اب  یحابـص  دنچ  دنناوتب  دـنوش ، یم  هتـسخ  يدام  یگدـنز  ياه  لاجنج  وهایه و  زا  هک  یناسک  ات  هداد 
هرابرد رـضاح  هلاقم  دـنرادرب . ماگ  ترخآ  ایند و  تداعـس  يوس  هب  خـسار  يداقتعا  نامیا و  اب  یتسه  قلاخ  اب  دوخ  حور  ناـج و  طاـبترا 

. مینارذگ یم  رظن  زا  ار  نآ  مهاب  هک  تسا  هتفگ  نخس  فاکتعا  راثآ  تیمها و 

ییانثتسا یتصرف  فاکتعا ،

جنر و اب  وت  ناسنا  يا  : » دـسر یم  دوخ  دوبعم  ياقل  هب  زین  ماجنارـس  تسا و  تکرح  رد  شیوخ  دوبعم  يوس  هب  هک  تسا  يدوجوم  ناسنا 
ار یقیقح  تدابع  سفن و  بیذهت  هار  دـیاب  ور  نیا  زا  ( » 6 قاقـشنا . « ) درک یهاوخ  تاقالم  ار  وا  يور و  یم  تراگدرورپ  يوس  هب  شالت 
دوش و یم  تلفغ  بجوم  یهاگ  یعامتجا ، ياـه  تیلوئـسم  یگدـنز و  راـک و  هب  شلاغتـشا  اـما  دزیرگب  سفن  ياوه  زا  دریگب و  شیپ  رد 

لاح نیا  رد  دوش . یم  تسا ، یتسه  ياهتنم  هک  ادخ  دای  زا  یشومارف  ببـس  دراد و  یم  زاب  فده  هب  هجوت  زا  ار  ناسنا  هاگ  راک ، هب  هجوت 
ناسنا هکنیا  يارب  تسا  یتصرف  يزرودرخ و  رکفت و  هشیدـنا ، بسانم  رتسب  فاکتعا ، تسا . تلفغ  ریوک  رد  شخب  تایح  بآ  فاـکتعا 
رایـسب تصرف  فاکتعا  دـندرگزاب . شیوخ  يادـخ  شیوخ و  يوس  هب  هنازور  باـهتلارپ  ياـضف  زا  یگرمزور  باـقرغ  رد  هتفر  ورف  ياـه 

زا يونعم ، ياه  شزرا  زا  ندرب  هرهب  دصق  هب  دبایزاب و  ار  دوخ  هدش ، قرغ  يدام  یگدنز  ياه  مخ  چـیپ و  رد  هک  یناسنا  ات  تسا  یبسانم 
يایرد هب  دناوتب  ات  دراد  هگن  مدق  تباث  وا  هار  رد  ار  وا  ات  دنک  اضاقت  دراذگب و  راگدرورپ  رایتخا  رد  ار  دوخ  دشکب و  تسد  يدام  قیالع 

. تسا دوخ  نتخاـس  دودـحم  تضاـیر و  یعون  فاـکتعا  دوش . لـصتم  تسا ، تمحر  ترفغم و  هرـسکی  هک  دـنوادخ  رهم  سنا و  نارکیب 
زا يزیرگ  تسا . یناسفن  ياه  تذـل  يویند و  ياـه  هقـالع  زا  ندـنک  لد  ناـشیوخ ، هداوناـخ و  دوخ ، زا  ندـیرب  اـیند ، ندرک  اـهر  نیرمت 

منهج و شتآ  زا  رارف  ینامرفان و  بارطضا  هانگ و  هودنا  زا  نتخیرگ  تسا ؛ دیما  كرحت و  طاشن ، يرایشوه ، هب  يدومخ  یگدز و  تلفغ 
هدشمگ ات  هدوشگ  شوغآ  زاون  هدنب  دنوادخ  هک  اجنآ  رهم ؛ تمحر و  وفع و  نیمزرـس  یهلا و  نما  میرح  هب  ندرب  هانپ  تسا . خزود  جـنر 

همادا رد  تماقتسا  تدابع و  تعاط و  يارب  دناسرب و  شمارآ  تینما و  هب  ار  هتـسخ  كانمیب و  نامهیم  نیا  دریگب و  شوغآ  رد  ار  شیوخ 
زاغآ زا  اه ، تردـق  أشنم  اب  فیعـض و  يدوجوم  یمالک  مه  تاجانم و  تسا و  شیاین  دـنمزاین  ناسنا  حور  دـشخب . هزات  یناـج  یگدـنز ،

یباختنا ناسنا و  قح  هب  زاین  نیا  هدـننک  فرطرب  فاکتعا  ور  نیا  زا  دوب ، دـهاوخ  هدوب و  یمدآ  رنه  نیرتابیز  زیخاتـسر ، هنحـص  ات  تقلخ 
زا دادمتـسا  اعد و  هب  تشگزاب  تیونعم ، نآرق و  هب  تشگزاب  تسا ؛ تشگزاب  هبوت و  هنیمز  فاکتعا  تسا . لاـمک  هب  ندیـسر  يارب  وکین 
زا شیب  دـنراد ، يرت  گرزب  رت و  ساسح  ياه  تیلوئـسم  هک  اهنآ  تسین  یکـش  ییارگادـخ و  هب  يرادـم  دوخ  زا  تشگزاب  بیغ ، ملاـع 

. دنراد زاین  فاکتعا  يزاسدوخ و  هب  نارگید 

نآرق رد  فاکتعا 

عرـش رد  هچرگا  تسا ، هتفاـی  رارمتـسا  مالـسا  رد  هتـشاد و  دوجو  زین  رگید  یهلا  ناـیدا  رد  هکلب  تسین  مالـسا  نید  صوـصخم  فاـکتعا 
فاکتعا هک  تسا  نآ  رب  لاد  زین  نآرق  تایآ  زا  یخرب  تسا . هدرک  رییغت  نآ  طیارـش  ماکحا و  تایـصوصخ و  زا  يا  هراپ  مالـسا  سدـقم 

روتسد میتشاد و  ررقم  قلخ  نید  رما  عجرم  نما و  ماقم  ار  هبعک  هناخ  ام  هک  یماگنه  رآ  دای  هب  : » تسا هتشاد  دوجو  هتشذگ  یهلا  نایدا  رد 
يارب دیراد  هزیکاپ  ار  ادخ  مرح  هک  میتفرگ  نامیپ  لیعامـسا  میهاربا و  زا  دیهد ، رارق  ادـخ  شتـسرپ  هاگیاج  ار  میهاربا  ماقم  هک  دـش  هداد 
نامز رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  (« 125 هرقب . . ) دـنرآ ياج  هب  زامن  نآ  رد  دـنیایب و  مرح  فاکتعا  فاوط و  هب  نامیا  لها  هکنیا 

یم فکتعم  هبعک  درگادرگ  فینح  نید  ناوریپ  هتـشاد و  دوجو  فاکتعا  مان  هب  یتداـبع  ع )  ) لیعامـسا ترـضح  و  ع )  ) میهاربا ترـضح 
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اهر ار  نانآ  ینامز  تدم  يارب  تشاد ، شود  رب  ار  تما  تیادـه  يربهر و  نیگنـس  تیلوئـسم  هک  نآ  اب  زین  ع )  ) یـسوم ترـضح  دـندش .
و تشاد ...« : هضرع  شراـگدرورپ  شـسرپ  هب  خـساپ  رد  تفاتـش و  روط  هوک  هاـگتولخ  هب  شیوخ  بوبحم  اـب  ندرک  تولخ  يارب  درک و 

تینابهر زا  رگید  ییاج  رد  نآرق  متسج ». مدقت  اهنآ  رب  هدرک و  لیجعت  وت  يدونـشخ  يارب  نم  و  (... 84 هط . ( ؛ یضرتل یبر  کیلا  تلجع 
یسیع سپس  رگید و  نالوسر  زاب  میهاربا  حون و  یپ  زا  و  : » دیامرف یم  هدروآ و  نایم  هب  نخس  ع )  ) یسیع ترضح  ناوریپ  يریگ  هشوگ  و 

زا هک  ییایند  كرت  میداهن و  ینابرهم  تفأر و  وا  ناوریپ  لد  رد  میدرک و  اطع  ار  لیجنا  ینامـسآ  باـتک  وا  هب  میداتـسرف و  ار  میرم  رـسپ 
قح هک  نانچ  ار  نآ  لاح  نیا  اب  دننک ؛ ادـخ  يدونـشخ  بسک  هک  نآ  يارب  رگم  میدرکن  ررقم  ناشیارب  ار  نآ  ام  دـندروآ ، رد  دوخ  شیپ 

ییارگ نورد  تولخ و  یعون  عقاو  رد  هک  فاکتعا  مان  هب  یتدابع  ینیب  شیپ  اـب  زین  مالـسا  ( 27 دیدح . « ) دنتشادن روظنم  دوب ، نآ  تیاعر 
فاکتعا تقیقح  رد  تسا . هدومن  یـشیدنا  هراچ  یـشومارف ، ادـخ  تفآ  زا  يریگولج  یناسنا و  هعماـج  اـه و  ناـسنا  نتخاـس  يارب  تسا ،

. دشوکب دوخ  لماکت  ناصقن و  عفر  يارب  دزادرپب و  شیوخ  تایحور  اه و  هزیگنا  هرابرد  شواک  هب  ناسنا  ات  تسا  یبسانم  هنیمز 

فاکتعا راثآ 

اب ناسنا  فاکتعا ، رد  تسا . فاکتعا  راثآ  زا  توکلم  دوهـش و  ملاع  هب  ندیـسر  ناسنا و  ینامیا  یلقع و  یحور ، یگدنلاب  لامک ، دـشر ،
مه هب  تایونعم ، ظفح  رب  هوالع  درف  دهاک و  یم  دوخ  ياه  فعـض  زا  تبثم ، طاقن  تیوقت  اب  شدوجو ، یفنم  تبثم و  تاکن  هب  ندرب  یپ 

: تسا عون  ود  فاکتعا  راثآ  دنک . یم  هجوت  مه  شیوخ  ناعون 

يدرف راثآ 

، دـنک یم  رتـشیب  ادـخ  هب  ار  دوخ  هجوت  ناـسنا  هچ  ره  ینعی  تسا ؛ یبـلق  تینارون  تجهب و  فاـکتعا ، ینامـسآ  ینیزگ  توـلخ  رثا  نیلوا 
يارب دمآراک  زاسراک و  یتصرف  فاکتعا  دوش . یم  یلجتم  شلد  رد  دنوادخ  رون  هجیتن  رد  دـنک و  یم  بسک  ار  يرتشیب  ینابر  تاضویف 

تدابع یعون  يرکفت  نینچ  تسا ، دنوادخ  هاگشیپ  رد  تیدوبع  هوحن  یگدنز و  فلتخم  ياه  هصرع  رد  دوخ  يراتفر  هویش  هب  ندیشیدنا 
، یگدـنب هیحور  تیوقت  دـناسرب . شرع  هب  شرف  زا  ار  وا  دربب و  رتـالاب  زین  دـنوادخ  برقم  هکئـالم  زا  یتح  ار  ناـسنا  دـناوت  یم  هک  تسا 

يادن هب  خساپ  رکفت و  هرمث  هک  ینتورف  عضاوت و  دوش ، یم  قح  شریذپ  يارب  یگدامآ  حور و  يزاس  كاپ  بجوم  هک  ناهانگ  زا  يرود 
یم یشوپ  مشچ  مه  لالح  روما  زا  يرایسب  زا  فاکتعا  تدم  رد  هک  فکتعم  دشاب . یم  فاکتعا  يدرف  راثآ  هلمج  زا  تسا ، ناسنا  نورد 
لمع نیا  رد  هک  ایر  زا  يرود  تداـبع و  رد  صـالخا  رگید  يوس  زا  دـهد . یم  ماـجنا  دوخ  هدارا  تیوقت  يارب  ینیرمت  تقیقح  رد  دـنک ،

رد یلوحت  ناـنچ  مادـک  ره  دـهد ، یم  ماـجنا  فاـکتعا  رد  یمدآ  هک  یلاـمعا  دوش . یم  يو  ینتورف  عضاوت و  ببـس  تسا ، هتفهن  يداـبع 
تذـل ینیریـش و  كرد  ادـخ و  اـب  سنا  يارب  تصرف  نیرتهب  فاـکتعا  دـنیب . یم  شبلق  رد  ار  ادـخ  ییوگ  هک  دـنک  یم  داـجیا  شدوجو 

رد یمدآ  هک  تسا  یتصرف  زاس و  ناسنا  فاکتعا  ایند . هب  قشع  ندودز  اه و  یگتـسباو  ندز  نیمز  هب  يارب  تسا  ینادیم  تسوا ، یگدـنب 
(6 لازلز . ، ) دنا تمایق  زور  ات  مسجم  هارمه  رای و  اهنت  هک  ار  شلامعا  دوخ ، هتشذگ  راتفر  راتفگ و  یسررب  دوخ و  لامعا  همان  رورم  اب  نآ 

باتکو باسح  ار  شدب  کین و  لامعا  هرذ  هرذ  هک  يزور  يارب  ار  دوخ  دنز و  یم  کحم  هدز  رس  وا  زا  نونکات  ار  هچنآ  ره  دجنس و  یم 
. دزاس یم  هدامآ  ( 8 لازلز .  ) دننک یم 

یعامتجا راثآ 

ندیـسر زا  عنام  دوخ و  یقیقح  هاگیاج  زا  ناسنا  طوقـس  ببـس  يونعم ، هناوتـشپ  نودـب  یعامتجا  ياه  تیلاعف  فیاظو و  هب  ندومن  لمع 
نایدا ور  نیا  زا  دریگ ، یم  همـشچرس  لـماک  ناـسنا  هب  تبـسن  مالـسا  صاـخ  هاگدـید  زا  هلئـسم  نیا  ددرگ . یم  بولطم  لاـمک  هب  ناـسنا 
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. دنا هدرکن  راذگورف  ناسنا  يونعم  هناوتشپ  تیوقت  زا  هاگ  چیه  دنراد ، عامتجا  هرابرد  هک  یتاروتسد  همه  اب  مالسا  صوصخ  هب  ینامسآ و 
نورد زا  ار  ناسنا  تسا  نکمم  دنک ، یم  تیوقت  ناسنا  رد  ار  ییارگ  لمع  هکنیا  رب  هوالع  یعامتجا  هصرع  رد  يونعم  هناوتـشپ  نودب  راک 
هیحور شیازفا  دـهد . یم  تاجن  یـشومارف  دوخ  یـشومارف و  ادـخ  تفآ  زا  ار  ناـسنا  تسا  ییارگ  نورد  یعون  هک  فاـکتعا  دـنک . یهت 

يدام دایز  ياه  نارحب  اب  رـشب  هک  زورما  يایند  رد  تسا . فاکتعا  یعامتجا  راثآ  هلمج  زا  نیملـسم  عامتجا  هب  هجوت  يراکمه و  نواعت و 
یکیناـکم نیـشام  کـی  هب  رتـشیب  هچ  ره  ار  رـشب  هک  تسا  هدـش  هدـیچ  مه  راـنک  هتخاـس و  يا  هنوگ  هب  زیچ  همه  تسا و  وربور  يونعم  و 

یفیک لزنت  يونعم و  نارحب  دیدشت  ثعاب  ییوس  زا  زین  اه  تفرشیپ  تالاغتشا و  نیا  هدش و  نییعت  لبق  زا  وا  يارب  زیچ  همه  هدرک و  لیدبت 
مهم راثآ  رگید  زا  دریگب . ار  اه  طیرفت  طارفا و  نیا  يولج  دـناوت  یم  فاکتعا  لیبق  زا  ینید  ياه  مسارم  دوش ، یم  هدـش و  دارفا  یگدـنز 
معط فاـکتعا  مسارم  رد  هک  یناوج  تسا . هناـگیب  گـنهرف  ذوفن  اـب  يونعم  يداـبع و  مسارم  نیا  ییوراـیور  هعماـج  حطـس  رد  فاـکتعا 

رد یناسآ  هب  هدـش و  شزرا  یب  ریقح و  شهاگدـید  رد  یناوهـش  يدام و  ياه  تذـل  تسا ، هدیـشچ  ار  دـنوادخ  هب  سنا  نامیا و  نیریش 
روضح تسا . مدرم  يارب  زیمآ  تربع  یسرد  یلمع و  یمایپ  دوخ  یمسارم  نینچ  رگید  يوس  زا  دوش . یمن  راتفرگ  یهابت  داسف و  بادرگ 

یم ناناوج  ناناوجون و  اصوصخم  هعماج  راشقا  يارب  یهدوگلا  يزاسوگلا و  یعون  تقیقح  رد  تدابع  يارب  دجسم  رد  نانموم  زا  یعمج 
رب يا  هدـنزاس  راثآ  تسا و  يرادـم  نید  یتسرپادـخ و  هب  توعد  یعون  نینچمه  دنتـسه و  يونعم  ياه  مسارم  لیبق  نیا  هنـشت  هک  دـشاب 

مدرم مومع  رواب  رد  هک  ییاه  تنس  رثوم  شقن  دیابن  مالسا  نانمـشد  یگنهرف  مجاهت  اب  ییورایور  رد  ور  نیمه  زا  تشاد . دهاوخ  هعماج 
داسف مرج و  ندش  مک  ثعاب  يونعم ، لئاسم  شرتسگ  طسب و  یعامتجا ، ناسانـش  مرج  هدیقع  هب  تفرگ . هدیدان  دـنراد ، قیمع  ياه  هشیر 

يا هژیو  يونعم  راثآ  تسا و  تدابع  دـنچ  رب  لمتـشم  اریز  دـنک ؛ افیا  یمهم  شقن  دـناوت  یم  نایم  نیا  رد  فاکتعا  ددرگ . یم  عماوج  رد 
نآرق فراعم  گنهرف و  زکرم  عبنم : ناییاضر -- ارهز  دراذگ . یم  ياجرب  فکتعم  ریغ  دارفا  رب  یتح 

نتشیوخ بجر  ات  یهلا  بجر  زا 

رد هک  یمدآ  ات  هدیشخب  اههام  ضعب  هب  لاعتم  دنوادخ  ار  ماقم  نیا  دراد  تلیضف  يرترب و  اههام  رگید  هب  تبـسن  لاس  ياه  هام  زا  یـضعب 
نامز تسا و  گنت  تقو  اریز  دـنک  هجوت  رتشیب  دوخ  هب  یمک  تساـیند  تاروما  هب  لوغـشم  یتسرپ و  اـیند  تاـیدام و  رد  قرغ  لاـس  لوط 

هام میـشاب و  هتـشاد  ناربج  يارب  یتصرف  هک  تسین  مولعم  هدـنیآ  دـیاش  لاح و  هتـشذگ و  تاروما  رد  ریـصقت  عفر  هتـشذگ و  ناربج  يارب 
دومن مک  ار  یتسرپ  ایند  ناهانگ و  راب  دومن و  بلج  ار  قلاخ  تیاـضر  ناوتب  هک  یلاـمعا  ماـجنا  يارب  تسا  یبوخ  تصرف  بجر  كراـبم 
دهاوخ هچ  هدوب و  هک  هچنآ  مامت  هک  درب  یم  داـی  زا  هک  دوش  یم  یـشومارف  راـچد  ردـقنآ  یهاـگ  دور  یم  ورف  اـیند  رد  یتقو  یمدآ  اریز 

اهنآ تلیـضف  رد  يرایـسب  تایاور  رد  دنمامت  تمظع  تفارـش و  رد  ناضمر  هام  نابعـش و  هام  بجر و  كرابم  هام  هک  مزیزع  نادـب  دـش ؟
دسر یمن  نآ  هب  تلیـضف  تمرح و  رد  یهام  تسادخ و  گرزب  هام  بجر  هام  هک  هدش  تیاور  ص )  ) لوسر ترـضح  زا  هکلب  هدش  دراو 

هام زا  زور  کی  هک  یسک  تسا  ربمایپ  تما  هام  ناضمر  ادخ و  لوسر  هام  نابعش  ادخ ، هام  بجر  تسا . مارح  هام  نیا  رد  نارفاک  اب  لاتق  و 
رفغتسا ییوگب  رایسب  هک  نادب  تلیضف  اب  هام  نیا  زا  ار  نیمه  طقف  مزیزع  ددرگ . نامحر  يادخ  يدونشخ  بجوتسم  دریگب  هزور  ار  بجر 

زعلا و سبل  نم  ناحبس  مرکالا و  زعالا  ناحبس  هل  الا  حیبستلا  یغبنیال  نم  ناحبـس  لیلجلا و  هل  الا  ناحبـس  شیاین “ رد  هبوتلا و  هلئـسا  هللا و 
زا تزع  اریز  تسین  یتشاد  نیقی  نوچ  یتشگن  هتبلا  یتفاین  ار  وا  زا  رتراوازـس  هک  ییوگ  یم  حیبست  ار  ییادـخ  تسابیز  هچ  و  لها “ هل  وه 

ریـش زا  هک  تشهب  رد  تسا  يرهن  مان  بجر  هک  یناد  یم  کیل  دشخب  یم  تمارک  فرـش و  یمدآ  هب  هک  تسوا  تسا و  ناحبـس  يادـخ 
رتهب تراهط  يارب  یبآ  يرهن و  هچ  ینک ؟ یمن  نیریش  بان  بارش  لالز و  رهن  نیا  زا  ار  دوخ  ماک  ارچ  سپ  رت  نیریـش  لسع  زا  رتدیفس و 
ملاس زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا  هکنیا  زا  تسا  رتـالاب  هچ  تسا و  ترفغم  بلط  اـعد و  تباجتـسا  هاـم  هاـم ، بجر . هاـم  زا  يریگ  هرهب  زا 

نآ كرابم  رظن  نوچ  دوب  هدنام  هام  نآ  زا  زور  دنچ  هک  بجر  هام  رخاوا  رد  ع )  ) قداص ماما  تمدـخ  متفر  تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور 
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وت زا  باوث  ردقنآ  دندومرف : ادخ . لوسر  دنزرف  يا  هللاو  هن  متفگ  هام ؟ نیا  رد  يا  هتفرگ  هزور  ایآ  هک  دـندومرف  ماما  داتفا  نم  رب  ترـضح 
هداد تلیـضف  رگید  ياه  هام  رب  ار  نآ  ادخ  هک  تسا  یهام  هام ، نیا  هک  یتسردب  دناد  یمن  یـسک  ادخ  ریغ  هب  ار  نآ  ردـق  هک  هدـش  توف 
نیا رخآ  زا  زور  کی  رگا  ملاس  يا  دندومرف  ماما  ؟ مدرگ لئان  نآ  باوث  هب  مرادب  هزور  ار  هام  هیقب  رگا  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  متفگ  دـعب 
نیا رخآ  زا  زور  ود  هک  ره  ربق و  باذع  زا  گرم و  زا  دعب  لوه  زا  گرم و  تارکـس  زا  دنادرگ  نمیا  ار  وت  دـنوادخ  يرادـب  هزور  ار  هام 

اه تدش  زا  تمایق و  زور  گرزب  سرت  زا  ددرگ  نمیا  درادب  هزور  هام  نیا  زا  زور  هس  هک  ره  درذگب  یناسآ  هب  طارص  رب  درادب  هزور  هام 
و نیلئاسلا ”  جئاوح  کلمی  نم  ای  يروآ “ یمرب  گناب  یتقو  تسابیز  هچ  دننک و  اطع  وا  هب  منهج  شتآ  زا  يرازیب  زور و  نآ  ياه  لوه  و 

هکنیا هب  رگا  و  کلالا “ نوضرعتملا  رسخ  كریغ و  یلع  نودفاولا  باخ   ” تسا مورحم  دوش  دراو  ادخ  ریغ  هب  یـسک  ییوگ  یم  هک  یتقو 
هک سوواط  نب  دیـس  هتفگ  قبط  هعزاولا .“ ءالا  هغباسلا و  ننملاذ  ای  مهللا  هک “ ینک  یم  همزمز  دوخ  اب  ناوارف  ياـهاطع  بحاـص  تسادـخ 

تفگ دش  انیبان  هک  دوجـس  رد  تسیرگ  درک و  هدجـس  ردقنآ  هکنآ  يارب  تسا  فورعم  داجـس  هب  هک  ناوکذ  نب  دـمحم  زا  هدرک  تیاور 
دشخب عفن  نآ  هب  ارم  یلاعت  قح  هک  نآ  رد  ییاعد  ارم  امنب  میلعت  ؟ تسیچ اهنیا  موش  وت  يادف  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هب  مدرک  ضرع 

نم ای   ” بش زور و  ياهزامن  بقع  رد  ماـش و  حبـص و  رد  بجر  زا  زور  ره  رد  دـعب  و  میحرلا “ نمحرلا  هللا  مسب   ” سیونب دومرف  ترـضح 
ره مراد  ار  یناسحا  ریخ و  ره  دیما  وا  زا  هک  ییادخ  يا  ای “ ... لیلقلاب و  ریثکلا  یطعی  نم  ای  یش  لک  دنع  هطخـس  نمآ  ریخ و  لکل  هوجرا 
یب فطل  رد  زگره  دـنک و  اطع  یناوخب  هچ  ره  هک  نادـب  هاوخبو و  هاوخب  هصالخ  ینک  یم  شیاـطع  دـهاوخب  وت  زا  یهاوخب و  هک  ار  هک 

بحاص هکنیا  زا  رتـالاب  یتمحر  هچ  تفگ  دـیاب  قیقحت  هب  دـش  دـهاوخن  مک  شیراـگدرورپ  تمظع  ماـقم و  زا  شیاـهاطع  رد  شناـیاپ و 
دـش یم  شاک  تسا . هدینارتسگ  تلیـضف  اب  ياههام  رد  شنایاپ  یب  ياه  هرفـس  نک و  ترفغم  بلط  ایب  هک  دناوخب  درادـب و  هضرع  یمدآ 
يرآ رانلا “ یلع  یتبیـش  مرح  لوطلا  نملاذ و  ای  دوجلا  ءامعنلاذ و  ای  مارکالا  لالجلا و  ای ذ   ” میناوخب دـنلب  يادـص  اب  يدورـس  مه  اـب  همه 
تفای یهاوخ  ار  دوخ  نآ  رد  هک  يا  هدـشمگ  شاب  هتـشاد  يا  هدـشمگ  مه  وت  ایب  سپ  دـنراد  يا  هدـشمگ  هاـم  نیا  رد  اـه  یـضعب  ییوگ 
تجح هدنـسیون : دوب . رتـهب  رتـهب و  دوش  یم  هک  یناوـخ  یم  رتـهب  ار  سرد  یـسر و  یم  دوـخ  هب  صحفت  وجتـسج و  رد  هک  يا  هدـشمگ 

درفنم یقتم  دمحم  نیملسملاو  مالسالا 

شرع ات  هلپ  هلپ 

اتکی دوبعم  اب  سنا  فاکتعا ؛

تداعـس لابند  هب  ناسنا  دوخ ؛ يدوجو  داعبا  رد  شرورپ  دنمزاین  ود و  نیا  زا  تسا  يا  هزیمآ  ناسنا  تسا ، ناج  مسج و  شرورپ  فاکتعا 
تقلخ زاغآ  زا  اه . تردق  اشنم  اب  فیعض  يدوجوم  یمالک  مه  ابیز ، نیریش و  یتاجانم  تسا ، شیاین  دنمزاین  ناسنا  حور  تسا ، لامک  و 
تسد زا  اب  تسا و  رذگ  رد  نامز  نایرج  رتدب ؛ دراوم  یخرب  رد  تسا  دب  تلفغ  تسا . یمدآ  رنه  نیرتابیز  زاین  زار و  زیخاتسر ، هنحص  ات 

رد تعرـس  دیاب و  يرایـشوه  ینمـشد  نینچ  اب  يرگ ، هلیح  جوا  رد  دراد  ینمـشد  ناسنا  دزرین . چیه  هب  هک  یـسوسفا  دـنام و  یهآ  نداد ،
عیرـشت ار  ینید  تاررقم  تسا و  ناسنا  ناور  حور و  شرورپ  رکف  رد  دبلط . یم  قیالخ  برق  نابرهم  قلاخ  تسا . فاکتعا  نامز  تاریخ ؛

یم ناور  زا  تلفغ  راگنز  زامن ، تسوا . زا  يزاین  يوگباوج  یتدابع  ره  تسا ، یناسنا  نوگانوگ  ياهزاین  لیلد  هب  تادابع  عونت  دـنک . یم 
ار تیدوبع  تدابع و  نامسآ  رد  زاورپ  راد  هزور  تسا . دوعص  نابدرن  صولخ و  هاگـشیالاپ  هزور ، رد  تسا  ناور  حور و  لقیـص  دیادز و 

تادابع تسا . يویند  یگتسبلد  تاقلعت و  عطق  یهلا و  نومزآ  رد  تکرـش  جح ، دنک . یم  ییادخ  ناتـسرون  ار  شبلق  هنییآ  دیامزآ و  یم 
اب تدابع  دـنچ  زا  يا  هزیمآ  فاکتعا ، اما  تسا . یمدآ  دوجو  رد  تشذـگ  راثیا و  حور  ندـیمد  تاقدـص ، تاکز و  سمخ و  نوچ  یلام ؛

. تسا نآ  طرـش  مه  زاـمن  ندـناوخ  دجـسم و  رد  روضح  تسا . فاـکتعا  طرـش  تسا  دنمـشزرا  یتداـبع  دوـخ  هک  هزور  تسا . تلیـضف 
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یم زاـب  مارح  زا  ار  دوخ  دـیوگ . یمن  كرت  ار  تسود  يوک  تایرورـض ، يارب  زج  ددرگ و  یم  میقم  عماـج  دجـسم  رد  زور  هس  فکاـع 
نیا فاکتعا  تلیـضف  رد  تسا . راگدرورپ  اب  ددجم  قاثیم  تدوم و  دـهع  فاکتعا  دـیامزایب . ار  سفن  اب  داهج  یگدـنب ، نیرمت  اب  ات  دراد 
یتیب ارهط  نا  لیعمـسا  میهاربا و  یلا  اندهع  و  دـیامرف ...« : یم  نانم  يادـخ  تسا . دوجـس  عوکر و  ياتمه  هبعک و  فاوط  لداعم  هک  سب 

ناگدننک فاوط  يارب  ارم  هناخ  هک  میداد  نامرف  لیعامسا  میهاربا و  هب  ام  و  هرقب ) هروس   125 هیآ ،  ) دوجسلا عکرلا  نیفکاعلا و  نیفئاطلل و 
فکتعم دناسر . یم  شلمع  ار  یمدآ  شزرا  اساسا  دننک . ریهطت  یگدولآ  هنوگره  زا  ناگدـننک  هدجـس  ناگدـننک و  عوکر  نافکتعم و  و 
تلیـضف تفارـش و  رد  لمع  ملع و  رد  نامز  هناـگی  یلیبدرا  سدـقم  شلمع ، لـضف  تفارـش و  هزادـنا  هب  تسا  فیرـش  گرزب و  یناـسنا 

میقم دجـسم  رد  هزور  لاح  رد  تراهط و  اب  هک  یـسک  تسا . رگید  یتدابع  همدقم  فاکتعا  هک  دنک  نامگ  یـسک  ادابم  دـیوگ : فاکتعا 
هزور و هرمع و  جـح و  هباثم  هب  تسا  لقتـسم  یتدابع  فاکتعا  تسا . تدابع  لـمع  نیا  دـیامن ، یم  فاـکتعا  رد  تبرق  دـهعت  دوش و  یم 

دوخ هب  ار  درم  نز و  شتلیضف ، همه  اب  فاکتعا  نایـشرف  ندش  یـشرع  نامز  تسا  شیپ  رد  ضیب  مایا  و  رگید . لقتـسم  تدابع  ره  زامن و 
شیپ رد  رمع  ییالط  تصرف  مینیـشنب . اشامت  هب  ار  تیناسنا  جارعم  مد ، دود و  يوه و  ياه و  يایند  رد  ات  دناوخ  یم  ار  ناسنا  دناوخ ، یم 

. میدرگب تسود  يوک  نارفسمه  زا  زبس  يروضح  اب  ات  دیاب  یتمه  سپ  رذگ ؛ رد  مایا  تسا و 

فاکتعا فیرعت 

: دـنیامرف یم  فاکتعا  فیرعت  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  فاکتعا : یحالطـصا  فیرعت  اما  تسا . ییاج  رد  فقوت  يانعم  هب  تغل  رد  فاـکتعا 
رد ندنام  فاکتعا ، طوحالا » وه  ناک  نا  هنع و  هجراخ  يرخ  هدابع ا  دصق  مض  هیف  ربتعیال  هب و  دبعتلا  دـصق  هب  دجـسملا  یف  ثبللا  وه  «و 

لـصا رانک  رد  رگید ، یتداـبع  تین  بحتـسم  طاـیتحا  هچ  رگا  تسین . ربتعم  نآ  رد  رگید ، تداـبع  دـصق  تسا و  تداـبع  تین  هب  دجـسم 
وحم فاکتعا ، : » دیوگ یم  فاکتعا  تیمها  رد  نارهت  دـجاسم  زا  یکی  زامن  شیپ  یناحور و  یتشهب ، مالـسالا  تجح  دـشاب . یم  ندـنام 

روضح رب  ندش  ممصم  شیوخ و  هناخ  زا  نتفر  نوریب  فاکتعا ، تسا . یمالسا  تما  هب  تمدخ  ییارگادخ و  دنلب  جاوما  رد  یهاوخ  دوخ 
. دریگ یم  بوـجو  گـنر  نآ  موـس  زور  هزور  هک  تسا  هناـبلطواد  هناـیوج و  برقت  یبحتـسم و  یتداـبع  تـسا . قـح  ترـضح  هناـخ  رد 

هلبق بلق و  يوس  تمـس و  هب  نایارگایند  هلبق  زا  تشگزاب  یئوج و  يرترب  يروحم و  دوخ  سح  راهم  ییارگ و  تذـل  زا  زیرگ  فاـکتعا ،
تاـکرب رگید  زا  یبوبر  سدـق  ناتـسآ  زا  دادمتـسا  نآرق و  توـالت  زاـمن و  شیاـین ، هبوـت و  سفن ، هبـساحم  يزاـس ، دوـخ  تسا . یتـسه 
دنـسپان لطاب و  ار  تینابهر  رگید  ریبعت  هب  مدرم و  زا  يریگ  هرانک  ینیـشن و  هشوگ  ایند و  یگدنز  زا  ییادج  رکف  مالـسا ، تسا . فاکتعا 

ياه لاجنج  وهایه و  زا  هک  یناسک  ات  داد ، رارق  شیوخ  يادـخ  شیوخ و  هب  تشگزاب  يارب  یتصرف  ناونع  هب  ار  فاکتعا  اما  درک ، مالعا 
. دنهد طابترا  یتسه  قلاخ  اب  ار  دوخ  حور  ناج و  دننک و  تولخ  دوخ  يادخ  اب  یحابـص  دنچ  دـنناوتب  دـنوش ، یم  هتـسخ  يدام  یگدـنز 

دوخ هداد ، همادا  دوخ  یگدنز  هب  رتشیب ، يدیما  نامیا و  خسار و  يداقتعا  يونعم و  هشوت  اب  اهناسنا  ات  دنک  یم  مهارف  ار  یطیارش  فاکتعا 
زا دـننیبب ، راگدرورپ  رـضحم  رد  ار  دوخ  دـننک ، شالت  ادـخ  دای  اب  هشیمه  دـنزاس ، هدامآ  ادـخ  هار  رد  داهج  رطخ و  ياـه  هنحـص  يارب  ار 

.« دنرادرب ماگ  ترخآ  ایند و  تداعس  يوس  هب  دنزیهرپب و  وا  ینامرفان 

رگید نایدا  رد  فاکتعا 

دناد یمن  یتسرد  هب  یسک  دنراد ، هتشاد و  دوخ  ناورهر  يارب  ار  یشور  نینچ  مه  رگید  نایدا  تسین و  مالسا  نید  صتخم  طقف  فاکتعا 
هروس هیآ 125  هب  هجوت  اب  تسا . هدوب  ییاهزیچ  هچ  يریگ  لکش  ودب  رد  نآ  طیارش  ازجا و  تیفیک  زاغآ و  ینامز  هچ  زا  تدابع ، نیا  هک 

ناوریپ هدـش و  یم  بوسحم  یهلا  تاداـبع  کـسانم و  زا  میهاربا  تعیرـش  رد  هک  هدوب  یلمع  فاـکتعا  هک  تفرگ  هجیتـن  ناوت  یم  هرقب ،
يارب ار  مزال  طیحم  ات  دـندوب  هدـش  فظوم  دـنوادخ  فرط  زا  ع )  ) لیعامـسا میهاربا و  اذـل  دـندیزرو و  یم  تردابم  لـمع  نیا  هب  ناـشیا 
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رد زامن  فاکتعا و  جـح ، نوچ  یتادابع  تیمها  رب  یگرزب  هاوگ  اهنآ ، هب  ریطخ  تیلووسم  نیا  يراذـگاو  دـنزاس . ایهم  مسارم  نیا  ییاپرب 
ینامز تدم  يارب  تشاد ، شود  هب  ار  تما  تیاده  يربهر و  نیگنـس  تیلووسم  هک  نآ  اب  ع )  ) یـسوم ترـضح  تسا . دـنوادخ  هاگـشیپ 

ار دوخ  موق  ارچ  دومرف : هک  دنوادخ  شسرپ  هب  ساپ  رد  وا  تفاتش . روط  هوک  هاگتولخ  هب  شیوخ  بوبحم  اب  تولخ  يارب  كرت و  ار  نانآ 
ییاهناکم زا  سدقملا  تیب  يوش . یـضار  نم  زا  ات  مدمآ  وت  يوس  هب  اراگدرورپ ! درک : ضرع  یتفاتـش ؟ ام  يوس  هب  هلجع  اب  يدرک و  اهر 

. دـندش یم  لوغـشم  شیوخ  راگدرورپ  اب  زاین  زار و  هب  دـندمآ و  یم  درگ  نآ  رد  فاکتعا  يارب  اهناسنا ، زا  يداـیز  هدـع  هراومه  هک  دوب 
رد نآرق  تسا . ع )  ) میرم ترضح  دومن  یم  یتسرپرس  فاکتعا  رما  رد  هک  یناسک  هلمج  زا  دوب و  ع )  ) ایرکز ترضح  هورگ ، نیا  گرزب 

تفرگ و هدهع  رب  ایرکز  ار  میرم )  ) وا تلافک  اقزر » اهدنع  دـجو  بارحملا  ایرکز  اهیلع  لخد  املک  ایرکز  اهلقک  و  : » دـیامرف یم  هراب  نیا 
ترضح هک  دوش  یم  هدافتـسا  16و 17 ) میرم :  ) دـیجم نآرق  زا  دـید . یم  ایهم  ییاذـغ  وا  يارب  تفر  یم  وا  تدابع  لحم  هب  هک  ناـمز  ره 

یم یئابطابط  همالع  درب . یم  رـس  هب  تولخ  رد  دوب و  هدـیرب  مدرم  زا  دـمآ  لـیان  یهلا  هتـشرف  اـب  تاـقالم  راـختفا  هب  هک  هاـگنآ  ع )  ) میرم
لها تاـیاور  قبط  تسا . هدوب  تداـبع  يارب  فاـکتعا  هب  ندروآ  يور  ناـنآ و  زا  ندـیرب  مدرم ، زا  میرم  يرود  زا  دوصقم  اـیوگ  دـیامرف :

یم برقت  دوخ  يادخ  هب  لمع  نیا  طسوت  مدرم  تسا و  هدوب  جیار  مدرم  نایم  رد  فاکتعا  ناونع  هب  یلمع  مه  تیلهاج  نارود  رد  تنس ،
نیا زا  يا  هدع  هب  اه ، هوک  اهنابایب و  اهراغ و  رد  فاکتعا  دنور . یم  رامش  هب  فینح  نید  ناوریپ  زا  ص )  ) مالـسا ربمایپ  دادجا  دنا . هتـسج 

دـندرک و یم  سوبحم  نآ  رد  ار  دوخ  هتخادرپ و  فاکتعا  هب  دوب  رود  مدرم  زا  هک  یتولخ  ياهاج  رد  نانآ  تسا . هدـش  هداد  تبـسن  افنح 
رد هـتخادرپ و  یتـسه  رد  رکفت  لـمات و  تداـبع و  هـب  نکاـما  نآ  رد  دـندش و  یمن  جراـخ  نآ  زا  يرورـض ، دـیدش و  ياـهزاین  يارب  زج 
زین ص )  ) ربمایپ دـندش . یم  لوغـشم  تدابع  هب  ءارح ، راغ  لثم  مارآ  شوماخ و  نکاـما  نآ  رد  اـهنآ  دـندوب . تقیقح  یتسار و  يوجتـسج 

. تشاد یم  اپرب  ار  فاکتعا  هلمج  زا  نید و  نآ  لوادتم  تادابع  دوب و  ع )  ) میهاربا ترـضح  نید  ینعی  فینح  نید  رب  دوخ  دادـجا  دـننام 
ناکم نآ  رد  فاکتعا  هب  زین  ص )  ) مرکا لوسر  ترضح  دوب ، زاین  زار و  تدابع و  لحم  ءارح  راغ  زین  ص )  ) دمحم ترضح  تثعب  زا  لبق 

. دنتفر یم  ورف  تیرشب  تشونرس  هشیدنا  رد  دندش و  یم  لوغشم 

فاکتعا ناناوج و 

هب فاکتعا  يارب  اه  هچب  زا  يدادعت  اب  تسا  یلاس  دنچ  : » دیوگ یم  دنک ، یم  یفرعم  یضایر  هتـشر  يوجـشناد  ار  دوخ  هک  نیـسحدمحم 
رگید مدرم  ناناوج و  زا  رپ  تفارطا  هکنیا  اب  دراد ، یبیجع  لاـح  سح و  میور . یم  تساـجرباپ  نآ  رد  هضیرف  نیا  هک  يدـجاسم  زا  یکی 

فکتعم لبق  لاس  مه  اضرمالغ  ینک ». یم  زاین  زار و  وا  اب  هداتـسیا و  تیور  هبور  ادـخ  طـقف  یتسه و  اـهنت  هک  ینک  یم  رکف  اـما  دنتـسه 
تدم يارب  دش ، مامت  فاکتعا  میدوب و  دجـسم  رد  زور  دنچ  هکنیا  زا  دعب  اما   ) منزب ار  فرح  نیا  دشابن  بوخ  دـیاش  : » دـیوگ یم  هدوب و 

هب هک  یناـسک  مدرک . زاـین  زار و  مدـنام و  هناـخ  رد  ما - یـصخش  قاـتا  رد  زور  ود  شیپ  هاـم  دـنچ  یتح  متـشاد ، یـصاخ  سح  ینـالوط 
ص)  ) مالسا ربمایپ  منک  یم  رکف  اما  دوش  یمن  دجسم  اج  چیه  دننک . یم  هاگن  يرگید  روط  ار  شیاین  اعد و  نآ  زا  دعب  دنور  یم  فاکتعا 

ول يداه  اضر  دمحم  تشاد ... یلاح  سح و  هچ  درک  زاین  زار و  دوخ  يادخ  اب  اهنت  دنام و  ارح  راغ  رد  زور  یتقو 40 

نآ یعامتجا  يدرف و  راثآ  فاکتعا و 

راتفگشیپ

باختنا دوخ  یگدنز  رد  هک  ار  يریـسم  ره  دورب و  هک  یهارره  زا  شیوخ و  یقیقح  دوبعم  يوس  هب  ایوپ  کلاس و  تسا  يدوجوم  ناسنا 
تقشم جنر و  ره  اب  هتبلا  ناسنا  يا  هیقالمف . ًاحدک  کبر  یلا  حداک  کنا  ناسنالا  اهیا  ای  : » دسریم شیوخ  دوبعم  ياقل  هب  ماجنارس  دنک ،
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ناسنا رگا  هفیرش  هیآ  نیا  يانعم  هب  هجوت  اب  ( 1 .« ) يوریم دوخ  راگدرورپ  روضح  هب  تبقاع  هک ) شوکب  قح  تدابع  تعاـطا و  هار  رد  )
، دریگ شیپ  رد  ار  نایغط  رفک و  هار  رگا  یلو  دـنکیم ، تاقالم  ًاعطق  ار  دـنوادخ  رهم  لامج و  دـیوپب ، ار  هیکزت  يزاـسدوخ و  ناـمیا ، هار 
ار یقیقح  تدابع  سفن و  بیذهت  هار  دیاب  دشاب  دنوادخ  تبحم  ياقل  شکولـس  تیاغ  همدـقم و  رگا  نیاربانب  ار . وا  بضغ  لالج و  ًاعطق 
اـهیتشز و ماـمت  زا  رود  دربـب و  هاـنپ  توـلخ  ياهشوـگ  هـب  یهاـگ  دوـبعم  اـب  سنا  تـقیرط  رد  دزیرگب و  سفن  ياوـه  زا  دریگ و  شیپ  رد 

ترودک مشچ ، کشا  لد و  زوس  اب  دنک و  هشیپ  لقعت  هدمآ و  دوخ  لاح  هب  یکدنا  هدش ، هتسب  وا  ياپرب  هک  ياهریجنز  لغ و  اهییابیز و 
. دـشاب اشوک  دوخ  ترخآ  هشوت  داز و  رد  تیاهن  رد  هدروآ و  دوخ  نورد  هب  ار  تفاطلو  یکاپ  دـیادزب و  دوخ  ناـج  هرهچ  زا  ار  راـگنز  و 

یلو دـنهدیم ، شزومآ  ررکم  ار  ندـش  رـضاح  تعامج  عمج و  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  و  رـشب ، یحور  زاـین  نیمه  هب  هجوت  اـب  یهلا  ناـیدا 
زین ناربمایپ  نامز  رد  تکرح  نیا  هتبلا  هک  دـناهداد ، روتـسد  زین  ار  هللاءاـقل  اـب  سنا  روطنیمه  زین و  ار  ییاـهنت  ندیـشیدنا و  دوخ  اـب  یتخس 

. دشابیم فاکتعا »  » دناهداد رشب  هب  هک  ییاهتصرف  نیا  زا  یکی  تسا ، هدشیم  ماجنا 

فاکتعا يوغل  هشیر 

سدقم یناکم  رد  تماقا  مالسا ، عرش  رد  یلو  تسا  يزیچ  اب  ندوب  مزالم  یناکم و  رد  ندنام  ندرک و  تماقا  ینعم  هب  تغل ، رد  فاکتعا 
تجح رون  دومن و  كاـپ  يراـبغ  راـگنز و  ره  زا  ار  لد  هناـخ  ناوتیم  فاـکتعا  رد  تسا . لاـعتم  راـگدرورپ  هب  نتـسج  برقت  روـظنم  هب 

ناسحا و هرفـس  رب  ار  ینامهیم  تذل  دومن و  قولخم  تدابع  فقو  ار  دوخ  ناوتیم  تخاس . رگهولج  نآ  رد  ار  نیموصعم  همئا  دـنوادخ و 
دنوادـخ تسا . هدوب  جـیار  زین  هتـشذگ  ياهنامز  رد  شزرااب  رایـسب  هنیرید و  تنـس  نیا  دـش  رکذ  هک  روطناـمه  ( 2 . ) دیـشچ یهلا  فطل 

وکین هب  دـمحم )  ) وت تقیقح  رد  و  ( 3 « ) میظع قلخ  یلعل  کنا  و  . » تسا هدوتـس  گرزب  ییوخ  قلخ و  نتـشاد  هب  ار  شیوخ  ربمایپ  لاعتم ،
یف فاکتعا  رخاوالا  رشعلا  ناک  لک  اذا  هللا  لوسر  ناک  : » تسا هدمآ  مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  یثیدح  رد  ياهتسارآ . میظع  یقلخ 

فکتعم دجـسم  رد  ناضمر  كرابم  هام  رخآ  ههد  رد  ادـخ  لوسر  ( 4 .« ) هشارف يوط  رزیملا و  رمش  رعـش و  نم  هبق  هل  تبرـض  دجـسملا و 
هداـمآ فاـکتعا  يارب  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  دـشیم . اـپرب  دجـسم  رد  دوب ، هدـش  هتفاـب  وم  زا  هک  ياهمیخ  ترـضح  نآ  يارب  دـندشیم و 
ءایبنالا متاخ  ترـضح  هک  ار  ینامز  مینک ، هاگن  هلاسم  نیا  هب  زین  هناـنیب  عقاو  میهاوخب  رگا  دـندرکیم ». عمج  ار  شیوخ  رتسب  دـندشیم و 

هک یقرف  اهنت  دشابیم و  فاکتعا  عون  کی  زین  دنوادخ  اب  كولس  وریس  سفن و  هیکزت  نامه  دندوب ، ادخ  اب  تدابع  لوغـشم  ارح  هوک  رد 
لوغـشم دـیاب  شیاین  زار و  هب  سدـقم  ناکم  رد  اتکی  قلاخ  تدابع  يارب  هک  تسا  مهم  نیا  اریز  دوب ، توافتم  ناـکم  هک  دوب  نیا  تشاد ،

ار نانموم  نآ ، گرزب  لیاضف  نایب  اب  فاکتعا ، هب  تبسن  یلمع  ششوک  شالت و  رب  نوزفا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللایلص  دمحم  ترضح  دش .
نیتجح و لدـعی  ناضمر  رهـش  یف  رـشع  فاکتعا  : » تسا هدـمآ  راوگرزب  نآ  زا  یثیدـح  رد  دـندومنیم . قیوشت  زین  مهم  رما  نیا  ماجنا  هب 
هب ناسنا  لاغتـشا  هک  اجنآ  زا  تیونعم  هب  تشگزاب  ( 5 .« ) تسا هدرفم  هرمع  جـح  ود  نوچمه  ناضمر  هام  رد  فاکتعا  ههد  کی  نیترمع .
هب ناسنا  و  درادیم ، زاب  فدـه  هب  هجوت  زا  هاگ  راک ، هب  هجوت  و  دوشیم ، تلفغ  بجوم  هاـگ  یعاـمتجا ، ياهتیلوئـسم  یگدـنز و  راـک و 
یم بجاو  زین  رما  نیا  رب  هیکزت  يزاسدوخ و  دوشیم و  شومارف  زین  تسا  قلاخ  تدابع  هک  گرزب  تلاـسر  دـتفایم ، یـشومارف  نایـسن و 

شیاـین اـعد و  يارب  اـهنت  يونعم  يداـبع و  هوکـشرپ  مسارم  نیا  تسا . تلاـسر  نیا  یـساسا  طرـش  تیونعم  هب  تشگزاـب  هجیتن  رد  دوش ،
نآ هب  دنناوتن  رایـسب  ياههنیزه  اب  دیاش  هک  دننک ، ادـیپ  تسد  یکرتشم  ساسحا  هطقن و  هب  همه  نآ  نمـض  هک  تسا  یتصرف  هکلب  تسین ،

تیونعم يوب  یسفن  ره  هکنیا  مالک  ناج  تسا و  هنادنـسپادخ  هنادنمتداعـس و  یگدنز  همزال  یعون  هب  هک  یکرتشم  ساسحا  دنبای ، تسد 
نیا دنک ، عورـش  ار  فاکتعا  دصق  نیمه  هب  رگا  نیاربانب  دشاب ، تبرق  دـصق  تین و  اب  دـیاب  فاکتعا ، نایاپ  ات  لوا  زا  دـهدیم . ار  داحتا  و 

دنتـسه هریغ  تاعوبطم و  رنه و  تسایـس و  داصتقا و  يایند  قرغ  و  دنراد ، راک  هک  یناسک  فاکتعا  رد  تسا . حیحـص  هنادنـسپادخ  لمع 
. دنـشیدنایب یبتکم  هفیظو  ادخ ، برق  ياضر  اب  اهتیلاعف ، شالت و  راک و  یگنهامه  هب  هتفرگ و  هلـصاف  حرط و ... عیزوت و  دـیلوت و  زا  دـیاب 
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لقادح هک  تسا  سفن  هیکزت  يزاسدوخ و  تدـم  هاتوک  هرود  فاکتعا  دـننک . نیرمت  ار  یهلا  ياهرایعم  اب  لمع ، هشیدـنا و  رکف و  میظنت 
رد دزاسیم . دازآ  دیدج  رصع  ناسنا  یگدنز  یگرمزور  تالاغتشا و  اهتداع و  اههزیرغ ، تیمکاح  زا  ار  ناسنا  هدیـشک و  لوط  زور  هس 

ياناوت تسدب  هبعک )  ) دیحوت هناخ  نیلوا  يراذگ  هیاپ  رد  تسا . هدیدرگ  عقاو  دیکات  دروم  هدـش و  دای  فاکتعا  زا  ربتعم  ثیداحا  نآرق و 
تهج دنوادخ  بناج  زا  هک  دیآیم  نایم  هب  ینامیپ  دـهع و  زا  نخـس  مالـسلاهیلع  لیعامـسا  ترـضح  میهاربا و  ترـضح  یهلا ، ربمایپ  ود 

نیا دش ، هراشا  الاب  حوطـس  رد  هک  روطنامه  تسا . هدـش  هتفرگ  اهنآ  زا  نارازگزامن  نیفکتعم و  ناگدـننک ، فاوط  يارب  هللا » تیب   » ریهطت
نیگنـس تیلووسم  هکنآ  اب  هللا  میلک  یـسوم  ترـضح  هکیروطب  تسا . هدوب  موسرم  يدیحوت  نایدا  ردو  رود  ياهنامز  رد  هدیدنـسپ  تنس 

زار و هب  ات  تفاتـش  روط  هوک  هاگتولخ  هب  هاـم  کـی  تدـم  شراـگدرورپ  روتـسد  هب  اـنب  تشاد ، شود  رب  ار  دوخ  تما  يربهر  تیادـه و 
تیرومام رد  ار  وا  رگید  زور  هد  راگدرورپ  قلخ  شیاـمزآ  يارب  یلو  درپس . نوراـه  شردارب  هب  ار  تیلوئـسم  دزادرپب و  شقلاـخ  شیاـین 

وت يدونشخ  يارب  ار  دوخ  نم  و  ( 6 « ) یضرتل بر  کیلا  تلجع  و  دومرف ...« : راگدرورپ  شسرپ  هب  خساپ  رد  زین  وا  دینادرگ . خسار  دوخ 
تشاد یپ  رد  ییاهارجام  دوخ  لابندب  زین  یسوم  ترضح  هزور  لهچ  تیرومام  و  مدمآ . وت  يوسب  متـسج و  مدقت  اهنآ  رب  هدرک و  لیجعت 

سدـقم نید  دـجنگیمن . راتـشون  نیا  رد  تاقافتا  نآ  مامت  رکذ  هک  دـندش ... تسرپ  هلاسوگ  یفاضا  هزور  دـنچ  نیا  رد  یـسوم  تما  هک 
، وا تلفغ  زا  يریگولج  اهناسنا و  نتخاس  يارب  تسا ، يزاسدوخ  تولخ و  یعون  عقاو  رد  هک  فاکتعا  ماـنب  یتداـبع  ینیبشیپ  اـب  مالـسا ،
، تسا یهورگ و ... راک  عامتجا و  عمج و  هب  توعد  نایدا ، میلاعت  حور  هک  نآ  اب  دـهدیم  ناشن  همه  اه  نیا  تسا . هدومن  یـشیدنا  هراچ 

يوجتـسج هب  ناسنا  ات  تسا  یبسانم  هنیمز  فاکتعا  اذـل  تسا . جاـتحم  زین  دـهد  دـنویپ  زین  دوخ  نورد  هب  ار  وا  هک  ییاـههمانرب  هب  ناـسنا 
. دشوکب نآ  لماکت  ناصقن و  عفر  يارب  دزادرپب و  شیوخ  يوخ  قلخ و  تایحور و  اه و  هزیگنا  هرابرد 

فاکتعا راثآ 

همدقم

هک تـسا  يراـثآ  ياراد  زین  هنادنـسپادخ  تداـبع  نـیا  درادرب  رد  یتارمث  هرهب و  ناـسنا ، يارب  یکاـپ  صلاـخ و  یلمع  ره  هـک  روطناـمه 
. دراد رارق  هعلاطم  دروم  دعب  هس  رد  ار  نآ  ناوتیم 

يورخا راثآ  فلا 

یتحار هب  دـیامن ، بلج  ار  دوخ  راـگدرورپ  تیاـضر  دوش و  هباـنا  هجوت و  هب  قفوم  فاـکتعا  ماـیا  لوط  رد  ناـسنا  رگا  ناـهانگ : شزرمآ 
ام هلرفغاب  ًاباستـسحا  انامیا و  فاکتعا  نم  و  . » دـهدیم ياـج  ناراـکوکین  فص  رد  ار  دوخ  دـیامنیم و  بسک  دوخ  يارب  ار  یهلا  نارفغ 

، فاکتعا مهم  راثآ  زا  راگدرورپ : هب  یکیدزن  دوشیم . وا  تاجن  ترفغم و  ثعاب  تسرد ، رواب  نامیا و  يور  زا  فاکتعا  هبنذ » نم  مدـقت 
هتسجرب راثآ  زا  یکی  راگدرورپ : تبحم  بلج  دیوجیم . ار  نآ  تدابع  هلیسوب  ناسنا  هک  يراگتـسر  نامه  ینعی  تسا ، یهلا  برق  هب  لین 

ًادیدش دندروآ  نامیا  هک  ییاهنآ  میرک  نآرق  هدومرف  هب  تسا و  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هب  یتسود  بح و  فاکتعا ، یندـشن  شومارف  و 
رد میرک  نآرق  تسا ، نآ  ياهتمعن  زا  يدنمهرهب  تشهب و  هب  ندیسر  تدابع ، راثآ  هلمج  زا  یهلا : تشهب  لیصحت  دنتسه . ادخ  رادتـسود 

کئلوا نوضفاحی . مهتاولـص  یلع  مه  نیذـلاو  تسا ...« : هدومن  فیـصوت  ابیز  هچ  ار  اهنآ  لاح  فصو  نینموم و  فاـصوا  نونموم  هروس 
.« دنراد تظفاحم  زامن ) نطاب  رهاظ و  طیارش  تاقوا و  همه  و   ) ناشیاهزامن رب  هک  نانآ  و  ( 7  ) نوثراولا مه 

( يدرف  ) فاکتعا يویند  راثآ  ب 
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هراشا

رد اهنت  هن  يوق  هدارا  زا  ناـسنا  يرادروخرب  تسا . یمدآ  هدارا  تیوقت  ناـسنا ، يدرف  یگدـنز  رد  فاـکتعا  یمتح  راـثآ  زا  هدارا : تیوقت 
رد هک  دـیاب  درم   » یلوـق هب  تـسین . هدیـشوپ  یـسک  رب  هرمزور  روـما  رد  نآ  شقن  هـکلب  تـسا ، يرورـض  رایـسب  ینید  یقـالخا و  لـئاسم 

.« دشاب ایسآ  نیریز  گنس  رهد  شکاشک 

زامن زامن ، نآرق  دجسم ، ناسنا و  نیب  یصاخ  یناور  طابترا  مکمک  فاکتعا ، نوچمه  ياهنادنـسپادخ  كاپ و  لامعا  وترپ  رد  تایونعم : اب  سنا  ب-
. ددرگیم راوگان  شیارب  اهنآ  زا  يرود  هدش ، تامهم  نیا  اب  طابترا  قاتشم  ناسنا  هک  يوحن  هب  دیآیم . دوجوب  هیعدا  بش و 

. دـشابیم نایـسن  زا  يرود  ناـمه  رکذ  درادربرد . ار  هللا  رکذ  نآرق  لوق  هب  زاـمن و  نوچ  یتداـبع  فاـکتعا  یـشومارف : تلفغ و  زا  يرود 
تدـم لوط  رد  دـنناوتب  اـهناسنا  رگا  ینتورف : عضاوت و  دروآیم . مهارف  ار  ناـسنا  يدوباـن  تاـبجوم  ددرگن  لدـبم  رکذ  هب  رگا  هک  یتلفغ 

لازیال تردق  لباقم  رد  ریقح  کچوک و  ار  دوخ  و  دـنیوپب ، ار  قح  ياقل  دـننک و  لصو  نارکیب  سونایقا  هب  ار  دوخ  رتشیب ) 3 و   ) فاکتعا
. دننکیم دوخ  هشیپ  ار  ینتورف  هدرکن و  یشکندرگ  قولخم  لباقم  رد  رگید  هتسکش و  اهنآ  رورغ  دنیبب ،

( یعامتجا  ) فاکتعا يویند  راثآ  ج 

ادخ تدابع  هب  صتخم  هک  یمایا  يونعم و  لئاسم  شرتسگ  طسب و  یعامتجا ، ناسانش  ناور  ناسانـش و  مرج  داقتعا  هب  يراکهزب : شهاک 
مرحم مایا  ناضمر ، هام  ضیفرپ  مایا  ددرگیم . عماوج  رد  داسف  مرج و  ندـش  مک  ثعاب  دـشابیم ، مالـسلاهیلع  ناموصعم  همئا  زا  يوریپ  و 

طابترا يرارقرب  ییانشآ و  دنک . افیا  میارج  شهاک  رد  ار  یمهم  یـشقن  دناوت  یم  نایم  نیا  رد  فاکتعا  دنـشابیم و  عون  نیا  زا  همه  و ...
ادـیپ هناتـسود  طابترا  دنـسانشب و  ار  رگیدـکی  نانموم  هک  تسا  یتصرف  دـجاسم ، رد  رهـش  ناناوج  صوصخب  نینموم و  روضح  هناتـسود :

ناگدـننک فاکتعا  هدـش  رـشتنم  تارطاخ  يال  هبـال  زا  ناوتیم  یتحار  هب  ار  رثا  نیاو  دـنوش  رادروخرب  یمالـسا  توخا  راـثآ  زا  هدومن و 
. دروآ تسدب 

نخس هرهب 

نایـسن تلفغ و  زا  يراگنز  دنیـشنیم ، راگنز  ناسنا ، حور  بلق و  رب  هدش ، هدناشک  تیدام  يوس  هب  اههبذاج  هک  يدام  وهایهرپ  يایند  رد 
نایم رد  دنیچرب ، رضاح  رصع  ناسنا  دوجو  زا  ار  تیونعم  تیناحور و  تسا  نکمم  ددرگن ، نیرق  شیاین  اعد و  اب  رگا  هک  ادخ  زا  يرود  و 

زور هس  عماج  دجـسم  کی  طیحم  رد  دـنکیم و  يربارب  مارحا  جـح و  مسارم  اب  یتعامج  زا  دراد و  یـصاخ » یگژیو  فاـکتعا   » تاداـبع
یم دـیدپ  ناـسنا  حور  رد  یمیظع  لوحت  قح ، ياـقل  يارب  ندیـشوک  ندرک و  يزاـسدوخ  نتخادرپ و  تداـبع  هب  نتفرگ و  هزور  ندـنام ،

جاوما رد  یهاوخدوخ  وحم  فاکتعا  دهدیم ، الج  ار  بلق  دـنکیم ، كاپ  ار  حور  فاکتعا  تسا . ریظنیب  نآ  تینارون  افـص و  هک  دروآ 
یهاوخدوخ و سح  راهم  یـسنج و  ذاذـتلا  هنوگره  ییارگ و  تذـل  زا  رارف  فاکتعا  تسا . یمالـسا  تما  هب  تمدـخ  ییارگادـخ و  دـنلب 
زامن و هبانا ، هجوت و  سفن ، بیذـهت  يزاسدوخ ، تسا . یتسه  هلبق  بلق و  يوسو  تمـس  هب  نایارگایند  هلبق  زا  تشگزاـب  ییوج و  يرترب 

یکرت مظعا  ییارگ . تیدام  یهاوخدوخ و  زا  یهن  تسا و  نتفاتش  قح  هاگراب  يوسب  همه  همه و  نآرق و ... توالت  رکذ و 

یقرواپ
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هتشون لد 

هبوت کشا و  بش 

رد هب  ار  منازیرگ  ياهمدق  هک  مهاوخیم  ياهداج  مراد . يزارد  هار  ادـخ  ات  دـسرب ؟ نم  لد  دایرف  هب  تسه  یـسک  موریم . تسد  زا  مراد 
ماهناش دهدن ! مفافک  رمع  دنکن  مسرن ! مشابن ، هدنز  دـنکن  دـهدن . ملاجم  گرم  دـنکن  الاب  میرح  هب  ُربنایم »  » کی درب ؛ تسود »  » نآ هناخ 

مدـنام و نم  تسین . یتشگرب  هار  تسا . ناریو  نم  رـس  تشپ  ياهلپ  همه  مراذـگب . نیمز  اـت  مهاوخیم  یتصرف  هاـنگ . راـب  زا  هدـش  درخ 
هب دراد . ینابدرن  ادـخ  هک  مدینـش  نم  درد . زا  میرگب  ریـس  لد  کی  ات  مهاوخیم  ياهناش  یـشود ، هب  هناخ  مغ  يرد ؛ هب  رد  مغ  لاـسکی 

. هلاس دص  هر  دومیپ  هبش  کی  دوشیم  اهبش  زا  یبش  هک  مدینش  نم  نیمز . يور  دهنیم  بش  کی  اهبش ، نیا  زا  یبش  تداعـس ، يادنلب 
بـش مدرگیم . مدوخ  لابند  هب  نم  ار  مدآینب  هودنا  رطع  الاب  نآ  دـنربیم  حبـص  ات  کئالم  هک  مدینـش  نم  ماهدـمآ . دوخ  يزور  یپ  نم 
بـش ایند . زا  نم  يرازیب  بش  وا »  » یناـمهم بش  نم ، یناریو  بش  هبوت  کـشا و  بش  مالـس . تاـجانم و  حـیبست و  بش  اـیآ ؟ تسا  ردـق 
نامه نم  ملاح ، ناشیرپ  نیگمغ  هرهچ  نامه  نم  متـسه  يرارف  تسود »  » زا هدـنب  ناـمه  نم  اـیآ ؟ تسا  ردـق  بش  ناـمهم  زا  وا  ییوجلد 
قیاقد نیا  تسا  هاـتوک  بش ، رادـیب ؟» ردـنلق  تسا و  زارد  بش  : » دـیوگیم یـسک  هچ  اـیآ ؟ تسا  ردـق  بش  ماهدولآ  هنگ  یطاـخ و  مدآ 

هار زا  رحـس  وت  هب  دنیوگب  هک  ادابم  اه ، یباوخ . رد  زونه  وت  دیـسر و  هار  زا  رحـس  ینزب ، مه  رب  مشچ  دنرذگیم . اههظحل  دـنبایان . یگمه 
سنج زا  همه  مشوپیم . ینـشوج  رون  زا  شدنب  دنب  مشوپیم ، ینـشوج  دنک  مهاوخ  دوخ  نت  زا  ار  هماج  باوخ ! رد  ردنلق  تسا و  دیـسر 

، راز میرگیم  وت »  » يوناز هب  رس  رحس ، ات  مرابیم  دوخ  مغ  هناد ، هب  هناد  رحـس  ات  مرادیب  رحـس  ات  بشما ! تسا  ردق  بش  ناسحا  تفوطع ،
یجنپ هجیدخ  میسانشن ! دوخ  ردق  ردق ، بش  رد  رگا  فیح  بشما  تسا  ردق  بش  ادخ  هاگرد  هب  هبوت  رحس ، ات 

بجر هام  ياهتبسانم 

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  تدالو  بجر  - 1

ع)  ) رقاب دمحم  ماما  یگدنز 

و دمحم »  » وا مان  دوشگ . ناهج  هب  مشچ  هنیدم  رهـش  رد  يرجه  تفه  هاجنپ و  لاس  بجر  هام  زور  نیتسخن  يهعمج  ع ،)  ) رقاب دمحم  ماما 
مه ردپ و  بناج  زا  مه  ع )  ) رقاب دمحم  ماما  بسن  تسا . یمارگ  نآ  بقل  اهشناد » يهدنفاکش   » ینعی مولعلا » رقاب   » و رفعج ،» وبا   » شا هینک 
وا ردام  و  ع ،)  ) نیسح ماما  دنزرف  ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما  وا  ردپ  اریز  دسریم ، ع )  ) ارهز یلع و  ترضح  و  ص )  ) ربمایپ هب  ردام  بناج  زا 

ینامیم هدنز  وت  رباج ! يا  دومرف : يراصنا » هللا  دبع  نب  رباج   » هب ص )  ) ربمایپ [ 1 . ] تسا ع )  ) یبتجم ماما  رتخد  هللا » دبع  ما   » یمارگ يوناب 
[2 . ] ناسرب ودب  ارم  مالس  ماگنه  نادب  یباییم ، رد  تسا  رقاب »  » تاروت رد  شمان  هک  ار  دمحم »  » مدنزرف و 

ع)  ) رقاب دمحم  ماما  شناد 

زا دمآیم و  ع )  ) رقاب دمحم  ماما  دزن  هللا » دبع  نب  رباج  . » دوب یحو  يهمـشچ  رـس  زا  ناماما  رگید  دـننامه  زین  ع )  ) رقاب دـمحم  ماما  شناد 
یـشناد زا  یکدوک  رد  وت  مهدیم  یهاوگ  مولع ! يهدنفاکـش  يا  درکیم : ضرع  ررکم  یمارگ  نآ  هب  تفرگیم و  ارف  شناد  ترـضحنآ 
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نآ زا  تیاور  ماگنه  هب  یفعج » دیزی  نب  رباج   » هک دوب  هدننک  هریخ  نانچ  ع )  ) رقاب دمحم  ماما  یملع  تیصخش  [ 3 . ] يرادروخرب داد  ادخ 
(، ع  ) رقاب دـمحم  ماما  [ 4 ...« ] درک تیاور  نینچ  ارم  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  ءاـیبنا  موـلع  ثراو  ءایـصوا و  یـصو  : » تفگیم یمارگ 

مسج دش . دیهـش  مومـسم و  کلملا » دبع  نب  ماشه   » يوما رگمتـس  نامز  رد  یگلاس  تفه  هاجنپ و  رد  يرجه  لاس 114  يهجحیذ  متفه 
هدزاود هیامن  نیا  رد  [ 5 . ] داب وا  رب  ادـخ  مالـس  دـندرپس ، كاخ  هب  ع )  ) داجـس ماما  و  ع )  ) یبتجم ماما  هاگمارآ  راـنک  عیقب  رد  ار  شرهطم 

. تسا هدیدرگ  هئارا  ع )  ) رقاب دمحم  ماما  یفرعم  نوماریپ  هلاقم 

ع)  ) رقاب دمحم  ماما  لیاضف  قالخا و 

رد تسا  لماک  ناسنا  ياـه  یگژیو  لـیاضف و  قـالخا و  زا  هچنآ  همه  دنتـسه . دـیجم  نآرق  ینارون  تاـیآ  یلمع  هخـسن  موصعم ، ناـماما 
لماک ناسنا  ياه  یگژیو  لیاضف و  همه ي  تسوا . تیعماج  ماما  ياهیگژیو  نیرتزراب  زا  یکی  دـنز . یم  جوم  یلعا  دـح  رد  ناـنآ  دوجو 

راک و يراد ، هدنز  بش  دجهت و  تدابع و  مدرم ، ياهشسرپ  هب  ییوگخـساپ  یملع و  تیعجرم  دوب . رولبتم  ع )  ) رقاب دمحم  ماما  دوجو  رد 
، ناـمورحم هب  یگدیـسر  یعاـمتجا ، طـباور  رد  يراـبدرب  ییابیکـش و  هعماـج ، رد  رثؤم  هدـنزاس و  روـضح  اوـقت ، دـهز و  جوا  رد  شـالت 

ياههدـیا لیمحت  مدـع  نارـسمه ، یحور  ياهزاین  قوقح و  تیاعر  هداوناخ ، هب  تبـسن  هفطاـع  تبحم و  ناتـسود ، اـب  تبحم  تیمیمص و 
ع)  ) رقاب دمحم  ماما  ياه  یگژیو  زا  يا  هراپ  اهنت  مدرم و ... یلام  قوقح  هب  مامتها  هنادنمتفارش ، يز  لامج و  تیاعر  نارسمه ، رب  شیوخ 

تسا

اه یقرواپ 

قودص ج 1 ص 222 خیش  عیارـشلا  للع  [ 3 . ] یگنس پاچ  قودص ص 211  خیـش  یلاما  [ 2 . ] يرتست ص 47 لآلا  یبنلا و  خـیراوت  [ 1]
یفاک ج ا ص 469 و ج 5 ص 117. [ 5 . ] يدنوخآ پاچ  دیفم ص 246  خیش  داشرا  [ 4 . ] مق پاچ 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  تداهش  بجر  - 3

يداه ع ماما  تداهش 

زورلاس بجر  موس  تبسانم  هب  شنم ؛ يداه  لضفلاوبا  هرامش 29 ، سای ، هلجم  هلاقم : عبانم  تداهش  ات  دیعبت  زا  مالـسلا ) هیلع   ) يداه ماما 
( مالسلاهیلع  ) مهد ماما  تداهش 

يور ارف  ياهشلاچ  نایسابع و 

نیارد درک . يرپس  هنیدـم  رد  ار  نآ  لاـس  هدزیـس  دودـح  هک  دـیماجنا  لوط  هب  لاـس  زا 33  شیب  مالـسلاهیلع )  ) يداه ماما  تماـما  نارود 
رد ماما   1 دندمآ . هنیدم  يوس  هب  ماما  رضحم  زا  يریگهرهب  يارب  رصم  قارع و  ناریا ، نیشن  هعیش  ياهرهـش  زا  يرایـسب  ياههورگ  تدم ،

، هنومن يارب  دندرکیم . رطخ  ساسحا  عضو  نیا  زا  تدش  هب  یسابع ، نادرمتلود  هک  تفای  مدرم  نیب  یتیبوبحم  تیعقوم و  نانچ  رهـش  نیا 
رهـش نیا  زا  ار  مالـسلاهیلع )  ) دمحم نبیلع  یهاوخیم ، ار  نیفیرـش  نیمرح  رب  طلـست  رگا  : » تشون لکوتم  هب  ياهمان  رد   2 یسابع هحیَُرب 

زا يرایسب  ساره  هک  نایـسابع   3 دـناهتفریذپ »... ار  شتوعد  زین  يرایـسب  هدـع  هدـناوخ و  ارف  دوـخ  يوـس  هب  ار  مدرم  وا  اریز  نک ؛ نوریب 
زا عیشت  روحم  بطق و  ناونع  هب  ماما  ندرک  رود  اب  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  دنتـشاد ، دوخ  دض  رب  نایعیـش  تکرح  رطخ  هعیـش و  يربهر 

قفوم نیـشیپ و  هبرجت  هک  ار  یماظن  تبقارم  دیعبت و  بیترت ، نیدب  دنبای . تسد  فدـه  نیا  هب  دوب ، هدـش  نایعیـش  عمجت  نوناک  هک  هنیدـم 
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. دنداد رارق  راک  روتسد  رد  هرابود  تفریم ، رامش  هب  نایسابع 

( مالسلاهیلع  ) يداه ماما  دیعبت 

. دوب هتخاس  هاگآ  هدنسیون  يزادرپ  غورد  يزوت و  هنیک  اهینمشد و  زا  ار  يو  لکوتم ، هب  ياهمان  رد  هتفای و  یهاگآ  همان  نومـضم  زا  ماما 
ات درک  رانکرب  راک  زا  دوب ، هدرک  تیاعـس  ماـما  زا  هک  ار  هماـن  هدنـسیون  تسخن  وا  تفرگ . شیپ  رد  ولهپ  ود  هنارودزم و  یتسایـس  لـکوتم 

ماما هب  تبسن  ار  لکوتم  هقالع  رهاظ ، رد  هک  دسیونب  ماما  هب  ياهمان  ات  داد  روتسد  رابرد  بتاک  هب  سپس  دهد . هولج  ماما  رادتسود  ار  دوخ 
راضحا زا  یهاگآ  اب  رابرد  یحیـسم  کشزپ  دادزی ، هک  نانچمه  دوب . ارماـس  هب  هنیدـم  زا  ماـما  بلج  روتـسد  عقاو ، رد  یلو  درکیم ، ناـیب 

هدوب نیا  ارماس  هب  مالسلاهیلع )  ) یلع نب  دمحم  راضحا  زا  هفیلخ  فده  ماهدینـش ، هچنآ  ربانب  : » دوب هتفگ  هتفایرد و  ار  لکوتم  هزیگنا  ماما ،
لکوتم  4 دوش .»... جراخ  اهنآ  تسد  زا  تموکح  هجیتن ، رد  دـننک و  ادـیپ  شیارگ  يو  هب  سانـشرس  ياـههرهچ  هژیو  هب  مدرم  اداـبم  هک 

زا هنامرتحم  یتاملک  اب  ياهمان  نتـشون  یتسار ، هب  اما   5 تشون . ناشیا  هب  هنامرتحم  ياهمان  ماما ، راضحا  یفنم  ياهدـمآ  یپ  شهاـک  يارب 
ياج دنکیمن ، يراددوخ  دراد ، نانآ  اب  یطابترا  نیرتکچوک  هک  یـسک  ره  ربمایپ و  نادناخ  رب  یمتـس  چیه  زا  هک  لکوتم  نوچ  یـسک 
دوخ زا  ماما  لباقم  رد  مه  وا  دناهتشاد . ماما  زا  هعیش  راوخنوخ  نانمشد  نیا  هک  تسا  یفرگـش  ساره  هدنهد  ناشن  تسا و  یتفگـش  یـسب 
ماما هب  يو  درادیم . ظوفحم  دوخ  يارب  ار  نینمؤم  رب  تیمکاـح  ناونع  دـناوخیم و  نینمؤملاریما »  » ار دوخ  مه  دـهدیم و  ناـشن  ینتورف 
خماش ماقم  دیجمت  زا  مادـم  وا  تسا . يو  زا  تعاطا  هب  روبجم  زین  ماما  هتفریذـپن و  ار  ربمایپ  نادـناخ  تیمکاح  نانچمه  وا  هک  دـنامهفیم 
قافتا هب  یماظن  یهدنامرف  یهارمه  زا  خیرات  یلو  دتسرفیم ، ماما  يرادباکر  يارب  ار  همثره » نب  ییحی   » اما دروآیم ، نایم  هب  نخـس  ماما 
تـسا هیبش  رتشیب  یماظن  طاتحم  زیمآتنوشخ و  بلج  هب  راتفر  نیا  دش ، دهاوخ  نایب  هک  هنوگ  نآ   6 دهدیم . ربخ  حلسم  زابرس  دصیس 

. زیگناتفأر یلابقتسا  ات 

مدرم شنکاو 

دایرف دندرک و  عمجت  ماما  هناخ  يولج  مدرم  دمآ . ناشیا  ماما  دزن  دیعبت  تامدـقم  يارجا  لکوتم و  همان  غالبا  يارب  همثره  نب  ییحی  یتقو 
يا يراز  نویـش و  نینچ  زور  نآ  اـت  نم  : » دـیوگیم همثره  نب  ییحی  هک  ياهنوگ  هب  تساـخرب ؛ ناـنآ  داـهن  زا  يراز  نویـش و  ضارتعا و 

روتـسد دصق و  مالـسلاهیلع )  ) يداه ماما   ) وا هرابرد  هک  مدروخ  دنگوس  متـسناوتن . منک ، مارآ  ار  اهنآ  مدرک  یعـس  هچ  ره  مدوب و  هدیدن 
نآ دـننام  ییاـهزیچ  باـتک و  نآرق ، زج  يزیچ  اـجنآ  رد  یلو  مدرک ، شیتـفت  ار  وا  هناـخ  سپــس  تشادـن . ياهدـیاف  یلو  مرادـن ، یئوـس 

7 متفاین »...

هار نیب  ياهدادخر 

دوخ زا  رفـس  نیا  يادتبارد  همثره  نب  ییحی  دشیم ، ینیب  شیپ  هک  هنوگ  نامه   8 دش . دیعبت  ارماس  هب  هنیدم  زا  ق ، لاس 243 ه . رد  ماما ،
وا هیور  رییغت  يدنمهقالع و  ببس  هک  داد  خر  یثداوح  ماما و  زا  ییاهتمارک  هار  نیب  رد  هتبلا ، داد . ناشن  يرایسب  يریگتخس  تیعطاق و 
هب یتدـم  زا  سپ  میتفرگ . رارق  تکاله  ضرعم  رد  هک  ياهنوگ  هب  میدـش ؛ يدـیدش  یگنـشت  راـچد  هار  نیب  رد  : » دـیوگیم وا  دوخ  دـش .

نامیاهبکرم دوخ و  مینیبب ، نآ  فارطا  رد  ار  یسک  هک  نآ  نودب  دوب . نآ  رد  يرایسب  ياهرهن  اهتخرد و  هک  میدیسر  يزبسرس  تشد 
رود اجنآ  زا  يرادـقم  هکنیا  زا  سپ  میداتفا . هار  هب  میتشادرب و  بآ  میتسناوتیم ، ردـق  ره  دـعب  میدرک . تحارتسا  رـصع  اـت  باریـس و  ار 

، میدیـسر اجنآ  هب  یتقو  یلو  میتشگ ، زاـب  يروف  تسا . هتـشاذگ  اـج  ار  دوخ  ياهرقن  هزوک  ناـهارمه ، زا  یکی  هک  میدـش  هجوتم  میدـش ،
، میدوب هدید  هچنآ  زا  مه  یـسک  اب  یلو  میتشگرب ، ناوراک  يوس  هب  هتفای و  ار  هزوک  میدـیدن . فلع  بآ و  یب  کشخ و  نابایب  زج  يزیچ 
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«. ماهتفای ار  نآ  هک  متفگ  نم  دیسرپ و  هزوک  زا  طقف  یمسبت  اب  دیوگب ، يزیچ  هکنآ  یب  میدیسر ، ماما  تمدخ  هک  یماگنه  میتفگن . يزیچ 
ایند زا  ات  دوب  ماما  تمدخ  رد  دیزگرب و  ار  عیـشت  هظحل  نآ  زا  يو  دوشیم . نادنچود  شایتفگـش  دنیبیم و  ماما  زا  يرگید  تمارک  وا   9
ماما یتقو  دیدرگ . ماما  هب  زین  لکوتم  گرزب  ناهدنامرف  زا  رگید  یکی  يدنمهقالع  ببـس  ماما ، هنانابرهم  راتفر  هک  تسا  ینتفگ   10 تفر .
ماما هب  تبـسن  دادغب  مدرم  فطاوع  تاساسحا و  زاربا  ریثأت  تحت  نانچمه  وا  دش ، ورهبور  دادغب  مدرم  مرگ  لابقتـسا  اب  دیـسر و  دادغب  هب 
رییغت لباقم  فرط  يرادـید ، رد  هک  درکیم  لمع  هدـش  باسح  نانچ  یـسابع ، تفالخ  ناراداوه  اب  دروخرب  رد  ماما   11 دوب . هتفرگ  رارق 

. دیدرگیم لّدبم  مالسلامهیلع )  ) تیبلها كاپ  تحاس  نادنمهقالع  هب  دادیم و  هیور 

یماظن هاگدیعبت 

، تشاد مان  کیلاعـص » ناخ   » هک یلحم  رد  ار  ناشیا  ماما ، ریقحت  يارب  لکوتم و  روتـسد  هب  انب  دندرک ، دیعبت  ارماس  هب  ار  ماما  هک  یماگنه 
لوسر دنزرف  يا  : » درک ضرع  ناشیا  هب  ترضح ، هاگتماقا  ندید  اب  دیعس ،» نب  حلاص  . » دنداد ياج  دوب ، نایاونیب  نایادگ و  عمجت  لحم  و 

نایادگ و نتـسشن  ناکم  هک  یلحم  نینچ  رد  ار  امـش  هک  دـنراد  امـش  رون  نتخاس  شوماخ  رد  یعـس  روما  همه  رد  ناراکمتـس  نیا  ادـخ !
ینکیم نامگ  تسا و  هاگیاج  نیا  رد  وت  تفرعم  كرد و  ایآ  دیعس ! رـسپ  يا  : » دومرف وا  خساپ  رد  ماما  دناهداد .» ياج  تسا ، نادنمتـسم 

ماقم نداد  ناشن  يارب  زین  دوب و  یحو  نادناخ  نارادتسود  زا  هک  وا  نیکست  يارب  سپس  دوشیم »؟ نم  نأش  ندمآ  نییاپ  ببس  رما  نیا  هک 
ابیز و ییاهغاب  : » دـیوگیم دیعـس  نب  حـلاص  نک .» هاـگن  : » دومرف وا  هب  دز و  راـنک  وا  نامـشچ  يولج  زا  ار  هدرپ  كراـبم  تسد  اـب  دوخ ،

هدـید نآ  رد  یتشهب  ناملغ  روح و  دیـسریم و  ماشم  هب  اهنآ  زا  زاونلد  يرطع  هک  مدـید  زبسرـس  یناتخرد  يراج و  ییاـهرهن  هتـسارآ ،
ینیبیم لاح  تسام . نآ  زا  اهنیا  میشاب ، اج  ره  ام  دیعس ! رـسپ  يا  : » دومرف وا  هب  ماما  هاگ  نآ  دش .» نم  یتفگـش  ببـس  رایـسب  هک  دشیم 

رارق یماظن  هاگودرا  کی  رد  هک  ياهناخ  هب  کیلاعـص ، ناخ  رد  تماـقا  زور  کـی  زا  سپ  ار  ماـما   12 میتسین ». کیلاعـص  ناخ  رد  ام  هک 
ره زا  شیپ  هاگآ و  دوخ  دیدش  لرتنک  زا  ار  ماما  هلیسو  نیدب  ات  دننکب  يربق  ترضح ، قاتا  رد  ات  دوب  هداد  روتـسد  لکوتم  دندرب . تشاد ،

، مدش ناشیا  هرجح  دراو  مدیسر و  ماما  تمدخ  هک  یماگنه  : » دیوگیم فلد » یبا  نب  رقـص  . » دنک بلـس  ماما  زا  ار  لمع  راکتبا  یمادقا ،
: دومرف تفگ و  مالس  خساپ  ناشیا  مدرک . مالـس  وا  هب  دندوب . هدنک  يربق  شیاپ  شیپ  دوب و  هتـسشن  يریـصح  رب  هک  یلاح  رد  متفای ، ار  وا 

ماما متسیرگ . داتفا ، ربق  هب  مهاگن  یتقو  مسرپب . یلاح  امش  زا  ات  ماهدمآ  مرورس ! متفگ : ياهدمآ ؟ هچ  يارب  دیسرپ : نم  زا  سپس  نیشنب . ایب 
!« رکش ار  ادخ  متفگ : مدش و  لاحـشوخ  نم  دسریمن . یبیـسآ  نم  هب  ًالعف  یـشاب . تحاران  نم  يارب  تسین  مزال  رقـص ! يا  دومرف : نم  هب 

13

لکوتم ياهسوباک 

ات دوب  هدش  ببس  تشاد ، لد  رد  ماما  زا  لکوتم  هک  یساره  تشاذگ . رس  تشپ  ار  یتخس  رایـسب  راگزور  لکوتم ، تفالخ  نارود  رد  ماما 
زین نیا  زا  ار  اپ  هاگ  اهنآ  دننک . یـسرزاب  ار  اج  نآ  دنوش و  ماما  هناخ  دراو  راوید  زا  هزاجا  نودب  هاگیب  هاگ و  شنازابرـس  دهد ، روتـسد 
ماما یتسم ، تلاح  رد  لکوتم  تاقوا  یخرب  هک  تسا  هدمآ  خیرات  رد  دنتخادرپیم . ماما  سدقم  تحاس  هب  یکاته  هب  دنتشاذگیم و  رتارف 

14 دناوخیم . ارف  دوخ  بارش  مزب  هب  درکیم و  راضحا  هنابش  ار 

ماجرفان هئطوت 

اهتسکش دشیم . ور  هبور  یتخس  تسکش  اب  درکیم ، یحارط  ماما  یتیـصخش  رورت  يارب  ار  يدیدج  هناحوبذم  شالت  لکوتم  هک  رابره 
نایرابرد عمج  رد  يزور  هک  دوب  هتـشاذگ  ماکان  شدـیلپ  ضارغا  هب  ندیـسر  رد  ار  وا  يدـح  هب  لکوتم  رمثیب  یپ و  رد  یپ  ياهشالت  و 
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وا مدرک  شالت  هچ  ره  هتخاس . نادرگرـس  هدـنامرد و  تخـس  ارم  هدرک و  هایـس  ارم  راگزور  اضرلانبا  راک  امـش ! رب  ياو  : » دز داـیرف  دوخ 
لتق هشقن  ات  تشاد  نآ  رب  ار  يو  لکوتم  تسکش  یماکان و   15 دشن »... ددرگ ، نیشنمه  نم  اب  یمزب  سلجم  رد  دشونب و  بارش  ياهعرج 
دوب ینامز  رد  نیا  متفر و  بجاح  دیعـس  دزن  : » دیوگیم همروا » نبا  . » داد بجاح » دیعـس   » هب ار  وا  لتق  روتـسد  ور ، نیا  زا  دـشکب . ار  ماما 
يراد تسود  تفگ : رخـسمت  اب  درک و  نم  هب  ور  دیعـس  دـناسرب . لتق  هب  ار  يو  ات  دوب  هدرپس  وا  هب  ار  مالـسلاهیلع )  ) نسحلاابا لکوتم ، هک 

. دیناوخیم ماما  ار  وا  امش  هک  تسا  یـسک  نامه  مروظنم  تفگ : دوشیمن . هدید  مشچ  اب  ادخ  هّللا ! ناحبـس  متفگ : ینیبب ؟ ار  دوخ  يادخ 
لخاد دـمآ ، نوریب  یتقو  تسوا . دزن  کیپ  کنیا  داد . مهاوخ  ماجنا  ار  راـک  نیا  ادرف  مراد و  ار  وا  لـتق  روتـسد  نم  تفگ : ملیاـم . متفگ :

. دناهدنک ماما  ياپ  يولج  يربق  هک  مدید  مدش و  لخاد  دوب . ینادنز  نآ  رد  ماما  هک  مدش  یقاتا  دراو  دـمآ ، نوریب  کیپ  هک  یماگنه  وش .
اهنآ اریز  نکن ؛ هیرگ  نیا  يارب  دومرف : منیبیم . هچنآ  يارب  متفگ : ینکیم ؟ هیرگ  هچ  يارب  دیـسرپ : ماما  متـسیرگ . رایـسب  مدرک و  مالس 

ادـخ هب  تخیر . دـهاوخ  يدـید ، هک  ار  شراداوه  وا و  نوـخ  ادـخ  هک  دیـشک  دـهاوخن  لوـط  رتـشیب  زور  ود  دنـسریمن . ناشهتـساوخ  هب 
دوخ نامیخژد  زا  نت  راـهچ  هب  لـکوتم  رگید ، یمادـقا  رد  نینچمه   16 دیـسر ». لتق  هب  لکوتم  هک  دوب  هتـشذگن  رتشیب  زور  ود  دـنگوس ،

وا رکیپ  ماما  لتق  زا  سپ  درک  دای  دنگوس  هک  دوب  نیگمشخ  يردق  هب  وا  دنناسرب . لتق  هب  هنهرب  ياهریـشمش  اب  ار  ماما  هک  دهدیم  روتـسد 
هوکش راقو و  ندید  اب  دنزاس . دوخ  ریشمش  همعط  ار  شندب  ات  دندیشکیم ، ار  ماما  راظتنا  هتخآ  ياهریـشمش  اب  هک  وا  نادالج  دنازوسب . ار 

، دنتـشگزاب هک  یماگنه  دـندرک . هقردـب  مارتحا  اب  ار  ماـما  یتح  شومارف و  ار  دوخ  میمـصت  هک  دـنتفرگ  رارق  ریثأـت  تحت  ناـنچ  نآ  ماـما 
رتناوارف میدید ، وا  رد  هک  یهوکش  تبیه و  نآ  : » دنداد خساپ  دیدادن »؟ ماجنا  مدوب ، هدرک  رما  هک  ار  هچنآ  ارچ  : » دیـسرپ نانآ  زا  لکوتم 

، يدوب هدرک  رما  ار  هچنآ  میتسناوتن  هک  دنکآ  ار  ام  ياهلد  ياهنوگ  هب  میتشادن ؛ نآ  ربارب  رد  یتردق  هک  دوب  هنهرب  ریـشمش  دص  ساره  زا 
. دنام ماجرفان  ماما  لتق  هئطوت  رگید  راب  بیترت ، نیا  هب   17 میناسر ». ماجنا  هب 

اه هئطوت  رب  هاتوک  ینایاپ  لکوتم ، لتق 

ضغب و ماجنارس  تشاذگن و  ياج  رب  نانآ  يزیرنوخ  لتق و  نایعیش و  اب  يراتفردب  زج  يزیچ  دوخ ، تفالخ  ههد  ود  زا  رتمک  رد  لکوتم 
هدابع ، » دیسر لتق  هب  وا  هک  یبش  رد  تفرگ . ار  وا  دوخ  نابیرگ  تشاد ، نانآ  ناوریپ  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نادناخ  هب  هک  ياهنیک 

هدرک و هنهرب  تشادن ، وم  هک  ار  شرس  وا  دوب . هعیش  ناماما  ندرک  هرخسم  لوغـشم  وا  بارـش  مزب  رد  هشیمه  لثم  رابرد ، کقلد  ثّنخم ،»
هدـمآرب مکـش  ساـط و  درم  نیا  : » تـفگیم درکیم و  هرخـسم  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع ماـما  دوـب و  هتـسب  دوـخ  مکـش  يور  مـه  ییاـکتم 

زا دوب ، دنمهقالع  هعیش  ناماما  هب  هک  وا  دنزرف  رصتنم ،» . » دادیم رس  ههقهق  دیشونیم و  بارـش  لکوتم  دوش ». ناناملـسم  هفیلخ  دهاوخیم 
ار تّلع  وا  زا  دیدرگ و  وا  هجوتم  لکوتم  دش ، فرصنم  راک  همادا  زا  هدابع  . ] درک دیدهت  یناهنپ  ار  وا  دش و  نیگمـشخ  هدابع  تکرح  نیا 
هک یسک  نآ  نینمؤملاریما ! يا  : » تفگ تساخرب و  رـصتنم  ماگنه ، نیا  رد  تفگ ]. زاب  ار  شیوخ  راک  ندادن  همادا  لیلد  هدابع  دش . ایوج 

یهاوخیم وت  رگا  وت . راـختفا  هیاـم  تسوت و  نادـناخ  گرزب  وت و  يومع  رـسپ  دـندنخیم ، مدرم  نیا  دـنکیم و  ار  وا  دـیلقت  گـس ، نیا 
رخـسمت يارب  لکوتم  دنروخب ». نآ  زا  وا  دننام  گس و  نیا  هک  هدن  هزاجا  یلو  روخب ، ینک ،) وا  ییوگدب  تبیغ و   ) يروخب ار  وا  تشوگ 

نیا دنناوخب . ياهدننز  رعـش  شردام ، وا و  هرابرد  ناناوخ  هزاوآ  ات  داد  روتـسد  مالـسلاهیلع )  ) یلع ماما  هب  يدنمهقالع  ببـس  هب  شدنزرف ،
لتق هشقن  ناکرت ، یهارمه  هب  ور ، نیا  زا   18 دریگب . لکوتم  لتق  هب  میمصت  بش  نامه  شرسپ  ات  دش  ببس  لکوتم  یمرـشیب  ییایحیب و 

، لکوتم لتق  زا  سپ  مالسلاهیلع )  ) يداه ماما  نایسابع  راو  هناوید  تیانج   19 دناسر . لتق  هب  ار  وا  ناقاخ ،» نب  حتف  ، » شریزو دیشک و  ار  وا 
یلو تفاـی ، شهاـک  لـکوتم  نارود  اـب  هسیاـقم  رد  هاگتــسد  ياـهراشف  هـچ  رگا  درک . یگدــنز  يدــعب  ياـفلخ  نارود  رد  لاـس  تـفه 

تحت ارماس  رد  نانچمه  ماما  تشادن و  سوسحم  يرییغت  ییادز ، مالـسا  ياتـسار  رد  رـصنتسم ، نارود  زج  هب  هاگتـسد ، یلک  ياهتسایس 
روتسد هب  يو  دیسر و  رمث  هب  ناشیا  يارب  مالـسلاهیلع )  ) يداه ماما  نانمـشد  هئطوت  ماجنارـس  دنارذگیم . راگزور  یماظن ، دیدش  تبقارم 
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يارب نم  دوب و  يرامیب  رتسب  رد  ماما  : » دیوگیم هماعد » وبا  . » دـش مومـسم   20 دوب ، هدـش  هتخیر  رانا  ای  بآ  رد  هک  دـمتعم »  » ّمس و  زتعم » »
نم رب  وت  قح  تیاعر  يدرک و  ادـیپ  یقح  نم  ندرگرب  يدـمآ ، نم  تدایع  يارب  نوچ  دومرف : تشگزاب  ماگنه  متفر . ناـشیا  دزن  تداـیع 

زا سپ  ماما  یهافـش ، یبتک و  تروص  هب  ترـضح  نآ  دندمآیم . ماما  رادـید  هب  نایعیـش  دوب و  هدـیمرآ  يرامیب  رتسب  رد  وا  تسا . بجاو 
21 دنوشن ». ینادرگرس  راچد  نایعیش  وا ، تداهش  زا  سپ  ات  درک  یفرعم  نانآ  هب  ار  دوخ 

تسود يوس  هب  زاورپ 

سمخ هک  ار  يرایسب  لاوما  : » دیوگیم دواد » نب  دمحا   » 22 دیسر . تداهش  هب  ق ، لاس 254 ه . بجر  موس  رد  مالسلاهیلع ،)  ) يداه ماما 
شیپ دوب ، راوس  يرتش  رب  هک  يدرم  مدیـسر ، هک  یماگنه  مدربیم . نسحلاابا  هب  نداد  لیوحت  دـصق  هب  دوخ  اـب  دوب ، مق  مدرم  تاروذـن  و 

: تسا هتشاگن  امش  هب  هک  متسه  نسحلابا  ناترورس ، زا  ياهمان  لماح  نم  قاحـسا ،» نب  دمحم  يا   » دواد و نب  دمحا  يا  تفگ : دمآ و  نم 
ندینش اب  ام  دسرب . امـش  هب  مالـسلاهیلع )  ) نسح مدنزرف ، روتـسد  ات  دینک  طایتحا  سپ  مدنبیم . رب  تخر  یهلا  هاگراب  يوس  هب  بشما  نم 

23 میتشاد »... یفخم  دندوب ، ام  اب  هک  نارگید  زا  ار  ربخ  نیا  یلو  میتسیرگ ، میدش و  تحاران  رایسب  ربخ  نیا 

يراپس كاخ  عییشت و  مسارم 

يردپ رتخا و  دنلب  يراگزومآ  گوس  رد  هچراپکی  رهش  درک . رادهحیرج  ار  مدرم  هدیدمتـس  بلق  نایعیـش ، ياوشیپ  تداهـش  ربخ  باتزاب 
ماما لزنم  رد  سابع  ینب  بلاطیبا و  ینب  مشاه ، ینب  زا  يرایسب  تعامج  ماما ، تداهش  زور  رد  تسشن . نامیتی  نادنمتسم و  يارب  نابرهم 

ار دوخ  ياـههنوگ  دـندزیم و  یلیـس  دوـخ  ياـهتروص  هب  مدرم   24 دوب . هدـنکآ  ار  هناـخ  رـسارس  يراز  نویـش و  دـندوب و  هدـش  عـمج 
« اغب نب  یسوم   » هناخ يولج  زا  دندرب و  نوریب  ناشیا  هناخ  زا  دنتفرگ و  شود  رب  ار  مالسلاهیلع )  ) يداه ماما  رهطم  ندب   25 دندیشارخیم .

رهطم ندب  داد  روتسد  ور ، نیا  زا  درازگب . زامن  ماما  ندب  رب  یبیرف ، ماوع  يارب  تفرگ  میمصت  دید ، ار  نانآ  یسابع  دمتعم  یتقو  دنتشذگ .
ماـما رهطم  ندـب  عییـشت  زا  شیپ  مالـسلاهیلع )  ) يرکـسع نسح  ماـما  یلو  دـناوخ ، زاـمن  ترـضح  هزاـنج  رب  دنتـشاذگ و  نیمز  رب  ار  ماـما 

. دندرپس كاخ  هب  دوب ، ینادـنز  نآ  رد  هک  ییاههناخ  زا  یکی  رد  ار  ماما  سپـس  دوب . هدـناوخ  زامن  نآ  رب  نایعیـش  قافتا  هب  مالـسلاهیلع ) )
نیا رد  دوب . لکـشم  مالـسلاهیلع )  ) يرکـسع نسح  ماما  يارب  تیعمج  همه  نآ  نیب  رد  ندرک  تکرح  هک  دوب  يردـق  هب  تیعمج  ماحدزا 

يداـه ماـما  ناـکیدزن  زا  هک  يرفعج » مشاـه  وبا   » 26 دـندرک . هقردـب  هناـخ  اـت  ار  ماـما  مدرم  دروآ و  ماـما  يارب  یبـکرم  یناوج  ماـگنه ،
27 دناوخ . دوخ  ماما  ياثر  رد  ياهدیصق  زین  دوب ، مالسلاهیلع ) )

اه یقرواپ 

4 ص 209 . ج 50 ، راونالاراحب ،  3 تسا . هدش  طبـض  دمحم  نب  هّللادبع  ص 435  ج 2 ، داشرالا ، رد  وا  ماـن   2 ص 257 . ج 2 ، انتمئا ،  1
ص ج 2 ، داشرالا ،  8 ص 573 . ج 2 ، بهذلا ، جورم   7 ص 142 . نامه ،  6 ص 436 . ج 2 ، داشرالا ،  5 ص 161 . ج 50 ، راونالاراحب ،
12 ص 573 . ج 2 ، بهذلا ، جورم  ص 360 ؛ صاوخلا ، ةرکذت   11 ص 142 . ج 50 ، راونالاراحب ،  10 ص 197 . ۀیصولا ، تابثا   9 . 438
، نامه  17 ص 195 . نامه ،  16 ص 158 . نامه ،  15 ص 211 . نامه ،  14 ص 194 . ج 50 ، راونالاراحب ،  13 ص 438 . ج 2 ، داشرالا ،
ج راونالاراحب ،  21 ص 386 . همئالا ، تایفو   20 ص 522 . ج 2 ، یبوقعیلا ، خیرات   19 ص 55 . ج 7 ، خـیراتلا ، یف  لماکلا   18 ص 196 .
ص همئالا ، تایفو   25 ص 684 . ج 2 ، لامآلا ، یهتنم   24 ص 385 . مالسلامهیلع ،)  ) همئالا تایفو   23 ص 680 . نامه ،  22 ص 239 . ، 50

. نامه  27 ص 683 . ج 2 ، لامآلا ، یهتنم   26 . 386
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مالسلا هیلع  همئالا  داوج  ترضح  تدالو  بجر  - 10

( مالسلا هیلع   ) داوج ماما 

هام رد  تسا ، داوج »  » و یقت »  » وا بقل  و  رفعج » وبا   » شاهنیک و  دـمحم »  » شمان هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  زا  تماما  رون  نیمهن 
[ . 1  ] دوشگ ناهج  هب  هدید  مالسلا  امهیلع  اضرلا  یسوم  نبا  یلع  ماما  ماما ، نیمتـشه  هناخ  رد  و  هنیدم »  » رهـش رد  ق  لاس 195 ه . ناضمر 
نیز یلع  نب  رقابلا  دـمحم  نب  قداصلا  رفعج  نب  مظاـکلا  یـسوم  نب  اـضرلا  یلع  نبا  داوجلا  دـمحم  رفعج  وبا  تسا : نینچ  وا  كاـپ  بسن 
هیلع داوج  ترضح  زا  هعیـش ، لفاحم  رد  مالـسلا و  هیلع  اضر  ماما  هداوناخ  رد  مالـسلا . مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  نیدباعلا 

مالـسلا هیلع  اضر  ماما  رـضحم  رد  يزور  دیوگیم : یناعنـص » يایحی  وبا   » هکنانچ دشیم . دای  تکرب  ریخ و  رپ  يدولوم  ناونع  هب  مالـسلا 
هدشن هداز  وا  زا  رتتکرب  اب  ام ، نایعیـش  يارب  هک  تسا  يدولوم  نیا  : » دومرف ماما  دندروآ . دوب ، لاسدرخ  هک  ار  رفعج  وبا  شدنزرف  مدوب ،

رد یقالخا  لـئاضف  رظن  زا  [ 3 ، ] دوریم رامش  هب  مالـسا  ربمایپ  رـسمه  هیطبق » هیرام   » نادناخ زا  هک  هکیبس »  » ترـضح نآ  ردام  [ 2 « ] تسا
نمادکاپ و هزنم و  ییوناب  ناونع  هب  وا  زا  مالسلا  هیلعاضر  ماما  هک  يروط  هب  [ 4 ، ] دوب دوخ  نامز  نانز  نیرترب  تشاد و  رارق  ییالاو  هجرد 

رخآ مان  نیا  دـیاش  هک  هنیکـس ، هیبون و  هکیبس ، نوچمه  دـناهدرک  دای  زین  يرگید  ياه  مان  اب  ماما  نآ  ردام  زا  [ 5 . ] درکیم دای  تلیضف  اب 
یطبق و ناحیر و  شمان  دـناهتفگ  دـناوخیم و  نارزیخ  ار  وناب  نآ  ع )  ) اـضر ماـما  هرد . نارزیخ و  دـشاب ، هکیبس  هدـش  فیحـصت  تروص 

هیلع يداهلا  دـمحم  نب  یلع  ماما  مهد ، ماما   ) یلع شنارـسپ  زا : دـندوب  ترابع  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  نادـنزرف  دوب . نسحلا  ما  هب  یّنکم 
بوشآ رهش  نبا  تشادن . يرگید  رسپ  میدرک ، رکذ  هک  يرسپ  ود  نآ  زج  هب  ترـضح  نآ  هماما . همطاف و  شنارتخد  یـسوم و  و  مالـسلا )

هللا دـبع  وبا  موثلک . ما  هجیدـخ و  همیکح و  یـسوم و  و  مهد ) ماما   ) یلع زا : دـندوب  ترابع  ترـضح  نآ  نادـنزرف  دـسیونیم : بقاـنم  رد 
يو تدم ، نیا  زا  دوب . لاس  جنپ  تسیب و  ترـضح  نآ  رمع  تدم  تشاد  هماما  همطاف و  ياهمان  هب  رتخد  ود  طقف  ع )  ) ماما دیوگ : یثراح 

تدـم نامه  نیا  هک  تسیز . شردـپ  زا  سپ  رتمک ، زور  تسیب  لاـس ، ای 18  شردـپ و 17  اب  زور  ود  هام و  راهچ  لاـس و  تفه  اـی  تشه 
يرس و رایسب  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  نداد  رهز  راک  نومام  تسا . نومام  نارود  اب  فداصم  دوریم و  رامـش  هب  ترـضح  نآ  تماما 

نایولع رب  ماجنارـس  يراکایر ، یـشوپ و  هدرپ  همه  اب  اـما  دـباین . یهاـگآ  تیاـنج  نیا  زا  هعماـج  تشاد  یعـس  دوب و  هداد  ماـجنا  هناـیفخم 
هب رهاظت  اب  درک و  زاغآ  يرگید  هئطوت  رما ، بقاوع  زا  يریگشیپ  يارب  نومام  تسا ، هدوبن  یسک  نومام  زج  ماما  لتاق  هک  دیدرگ  راکـشآ 

لیمحت زا  هک  ار  ياهدافتسا  ات  دنک  جیوزت  ترـضح  هب  ار  دوخ  رتخد  تفرگ  میمـصت  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  هب  تبـسن  یتسود  ینابرهم و 
رد ار  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  هک  دوب  حرط  نیمه  ساسا  رب  دروآ . تسدب  تلصو  نیا  زا  تشاد  رظن  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  رب  يدهعیلو 

هرظانم هسلج  رد  هک  یتارکاذم  لابند  هب  دروآ و  دادغب  هب  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تداهـش  زا  سپ  لاس  کی  ینعی  ق  لاس 204 ه .
ثحب و تارظانم و  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  دروآ ! رد  ترـضح  يرـسمه  هب  ار  لـضفلا » ما   » دوخ رتخد  تشذـگ ، مثکا  نب  ییحی  اـب  ماـما 

نیتسخن ترضح  نآ  هک  اج  نآ  زا  و  تسا . هدوب  بلاج  زیگنا و  ناجیه  ادص و  رس و  رپ  رایسب  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  هتشاد  ییاهوگتفگ 
رطاخ هب  وا  تماما  فرط ، کی  زا  هک  دوب  نیا  تارظاـنم  نیا  شیادـیپ  یلـصا  تلع  دیـسر ، تماـما  بصنم  هب  یکدوک  رد  هک  دوب  یماـما 

رد يدیدرت  کش و  چیه  هعیش  هدیقع  ساسا  رب  هعیش  نایاناد  ناگرزب و  هچرگ   ) دوب هدشن  تباث  الماک  نایعیش  زا  يرایسب  يارب  نس  یمک 
رد رگید ، فرط  زا  دـندرکیم . ترـضح  نآ  زا  یناوارف  تالاؤس  شیامزآ ، ناونع  هب  رطاخ و  ناـنیمطا  يارب  ورنیا  زا  دنتـشادن ) هنیمز  نیا 

نامز نآ  رد  تقو  تموکح  دوب و  هداهن  ماگ  قنور  جاور و  هلحرم  هب  لازتعا  بتکم  دوب و  هتفای  شیازفا  هلزتعم »  » تردق ینامز ، عطقم  نآ 
طخ تیبثت  يراوتـسا و  يارب  یتموکح ، يونعم  يدام و  تاـناکما  رگید  دوخ و  ذوفن  هطلـس و  زا  درکیم و  یناـبیتشپ  تیاـمح و  ناـنآ  زا 

لازتعا يرکف  طخ  درکیم ... يرادرب  هرهب  یلکـش  ره  هب  نانآ  ذوفن  تیعقوم و  فیعـضت  رگید و  ياه  هورگ  هب  ندز  هبرـض  نانآ و  يرکف 
هچنآ دندرکیم و  هضرع  دوخ  لقع  هب  ار  ینید  بلاطم  اهروتسد و  نایلزتعم  دومنیم : طارفا  يرشب  ریذپاطخ  دودحم و  لقع  رب  دامتعا  رد 
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اب یلاسدرخ  نینـس  رد  تما  تماما  ماقم  هب  لین  نوچ  دندرکیم و  راکنا  در و  ار  هیقب  دنتفریذپیم و  درکیم  دییات  احیرـص  ناشلقع  هک  ار 
تباقر نادیم  رد  ار  ترضح  نآ  دوخ ، رادنپ  هب  ات  دندرکیم  حرطم  ار  ياهدیچیپ  راوشد و  تالاؤس  دوبن ، هیجوت  لباق  نانآ  نیب  رهاظ  لقع 

، رگنـشور عطاق و  ياه  خساپ  اب  تماما ) ملع  وترپ  رد   ) داوج ترـضح  یملع ، تارظانم  اهثحب و  نیا  همه  رد  یلو  دـنهدب ! تسکـش  یملع 
دعب لیلد  نیمه  هب  دومنیم . تیبثت  ار  تماما  لصا  زین  دوخ و  تماما  دربیم و  نیب  زا  دوخ  ییاوشیپ  دروم  رد  ار  دـیدرت  کـش و  هنوگ  ره 
يارب رگید  اریز  درکن ، داجیا  یلکشم  عوضوم  نیا  دیسر ) تماما  هب  یکدوک  نینـس  رد  زین  وا  هک   ) يداه ترـضح  تماما  نارود  رد  وا  زا 

جنپ تسیب و  نس  رد  ترـضح  نآ  ماجنارـس  درادـن . ییادـخ  بصنم  نیا  زا  يرادروخرب  رد  يریثاـت  یلاـسدرخ  هک  دوب  هدـش  نشور  همه 
ناتـسربق رد  ار  ترـضح  نآ  رهطم  ندب  تسویپ . شنیرهاط  دادجا  هب  تشگ و  مومـسم  وا  روتـسد  هب  مصتعم ، تفالخ  لئاوا  رد  یگلاس و 

. دندرپس كاخ  هب  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  شدیهش  ّدج  ربق  رانک  شیرق و 

اه یقرواپ 

ص 316. یتریصب ، ۀبتکم  مق ، داشرالا ، دیفم ، خیـش  ص 492- ج 1 ، ق ، 1381 ه . قودـصلا ، ۀـبتکم  نارهت ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، [ - 1]
و ص 344 ) ۀیمالسالا ، بتکلا  راد  ۀثلاثلا ، ۀعبطلا  يرولا ، مالعا  یسربط ،  ) دناهتشون لاس  نامه  بجر  همین  رد  ار  ترضح  نآ  دلوت  یخرب 

ۀبتکم مق ، داشرالا ، دیفم ، خیـش  [ - 2 . ] دنا هدومن  رکذ  بجر  مهد  زور  یـضعب  ناضمر و  مهدزون  رد  ار  ترـضح  نآ  دـلوت  رگید  یخرب 
، یلوالا ۀعبطلا  نیظعاولا ، ۀضور  يروباشین ، لاتف  ص 347- ۀیمالسالا ، ۀبتکملا  ۀثلاثلا ، ۀعبطلا  يرولا ، مالعا  یـسربط ، ص 319- یتریصب ،
ص ج 1 ، ق ، ه .  1381 قودـصلا ، ۀـبتکم  نارهت ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، ص 261- ق ، ه .  1406 تاعوبطملل ، یملعـالا  ۀسـسؤم  توریب ،
، نارهت یفاک ، لوصا  ینیلک ، [ - 3 . ] ص 143 ج 3 ، ق ، 1381 ه . یمشاه ، ینب  ۀبتکم  زیربت ، ۀمغلا ، فشک  یلبرالا ، یـسیع  نب  یلع  -321

[ - 4 . ] ص 379 ج 4 ، ۀیملعلا ، ۀعبطملا  مق ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشارهش ، نبا  ص 315 و 492 - ج 1 ، ق ، 1381 ه . قودصلا ، ۀبتکم 
ةرهطم ةرهاط  تقلخ  دق  هتدـلو  ما  تسدـق  [ - 5 . ] ص 209 ق ، 1374 ه . ۀیردیحلا ، ۀعبطملا  تاروشنم  فجن ، ۀیصولا ، تابثا  يدوعـسم ،

ص 15) ج 50 ، ق ، 1395 ه . ۀیمالسالا ، ۀبتکملا  نارهت ، راونالا ، راحب  یسلجم ، )

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ماما  تدالو  بجر  - 13

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ماما  تدالو 

، رهم اب 19  ربارب  لیفلا  ماع  مایـس  لاس  بجر  هعمج 13  زور  رد  فانمدـبع  نب  مشاه  نب  ّبلطملادـبع  نب  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما 
مرکا ربمایپ  ياهومع  زا  یکی  دوب ، فانمدبع  شمان  هک  ترـضح ، نآ  ردـپ  بلاطوبا ، دوشگ . ناهج  هب  مشچ  هبعک  نورد  هّکم و  رهـش  رد 

دسا تنب  همطاف  شردام  تفریم و  رامش  هب  شیرق  هّکم و  نارـس  زا  یکی  مشاه و  نادناخ  گرزب  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح 
. تسا بارتوبا »  » نسحلاوبا و ماـما ، نآ  هینک  [ 1 . ] دـیآیم باسح  هب  یمـشاه  فرط  ود  زا  ترـضح  نآ  ور ، نیا  زا  دوب . مشاه  ینب  زا  زین 

ماما نیملسملا ، دیس  برع ،) ریما   ) برع دیس  ادخریش ،)  ) هللادسا هب  ناوتیم  هلمج  زا  هک  هدش  شرازگ  مالسلا  هیلع  یلع  زا  یناوارف  باقلا 
هتسناد و ماما  نآ  صوصخم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  صن  رب  انب  ار  بقل  نیا  نایعیـش  درک . هراشا  نینمؤملاریما  همه  زا  رتمهم  نیقّتملا و 

تشاذگ یتیگ  هب  اپ  هبعک  رد  یماگنه  ترـضح  نآ  [ 2 . ] دـننادیمن زاجم  مالـسلامهیلع ، ناموصعم  ریاس  يارب  یتح  ار ، نآ  يریگراک  هب 
اب ینادـناخ  رد  هک  وا ، [ 3 . ] دوزفا ار  یلع »  » مان يو  رب  تشگزاب ، زا  سپ  ردـپ  داهن . ردـیح  ار  وا  مسا  شرداـم  دوب و  رفـس  رد  شردـپ  هک 

ترضح یتسرپرس  ینالوط  اتبسن  یتدم  يارب  لبق  اهلاس  هک  دندوب  شردام  ردپ و  شانیتسخن  ناملعم  دوب ، هدش  دلوتم  تمارک  تلاصا و 
ربمایپ توعد  هب  یطحق ، زورب  ردـپ و  یتسدگنت  لیلد  هب  رهاـظ  رد  هک  دیـشکن  یلوط  دنتـشاد ... هدـهع  رب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم 
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یلع [ 4 . ] تفرگ رارق  ناشیا  میقتسم  تیبرت  یتسرپرس و  میلعت ، تحت  یهلا  هدارا  هب  دش و  لقتنم  ترـضح  نآ  هناخ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
ربمایپ دوخ  هک  ار  هچنآ  دـیدیم  دینـشیم و  هک  دیـسر  ياهجرد  هب  دوب ، هداد  قوس  نآ  هب  شربمایپ  تیبرت  هک  دوخ  یحور  جارعم  رد  (ع )

یقالخا و تافـص  لماکت  رد  نآ  رثا  و  ص )  ) ادـخ لوسر  تسد  هب  شتیبرت  زا  دوخ  ع )  ) یلع ماما  دـیدیم . دینـشیم و  شتثعب  ماـگنه  هب 
دوخ ناگتـشرف  زا  هتـشرف  نیرتگرزب  دنوادخ  تفاین و  نم  رادرک  رد  ییاطخ  راتفگ و  رد  یغورد  ادخ  ربمایپ  : » دیامرف یم  شیوخ ، یحور 

هدیدنسپ تافص  يراوگرزب و  هار  هب  زور  بش و  ار  وا  ات  تخاس  ترضح  نآ  نیـشنمه  دوب  هدش  هتفرگ  ریـش  زا  ربمایپ  هک  ینامز  نآ  زا  ار 
رب یمچرپ  زور  ره  دوـخ  تافـص  زا  وا  مـتفریم و  هار  شرداـم  لاـبند  هـب  رتـش  هـچب  نـتفر  هار  دـننام  وا  یپ  رد  نـم  و  دـهد . ریــس  ناـهج 
زج وا  مدیدیم و  ار  وا  طقف  نم  دومرفیم ، تماقا  ارح  هوک  رد  ار  یتدم  هلاس  همه  و  دادیم ، ار  نآ  زا  يوریپ  روتـسد  نم  هب  تشارفایم و 

، مدوب درف ، نیموس  نم  دوب و  هتفاین  هار  هجیدخ  و  ص )  ) ادخ لوسر  هناخ  زج  ياهناخ  چیه  هب  مالـسا  نامز  نآ  رد  دـیدیمن ؛ ار  یـسک  نم 
دنکیم يروآدای  دوخ ، نیشیپ  نخس  هلابند  رد  ماما  [ . 5 « ] مدرکیم مامـشتسا  ار  تلاسر  توبن و  يوب  مدیدیم و  ار  تلاسر  یحو و  رون 
مونشیم نم  هک  ار  هچنآ  يونشیم  وت  یتسارب  دومرف ...« : وا  هب  دوب  هداتفا  قافتا  شتثعب  لوا  ياهزور  رد  هک  يدماشیپ  دروم  رد  ربمایپ  هک 

یلاح رد  ع )  ) یلع [ . 6 « ] یتـسه یکین  ریخ و  رب  وت  ینم و  ریزو  نکیل  یتـسین و  ربماـیپ  وـت  هک  نیا  زج  منیبیم  نم  هک  ار  هچنآ  ینیبیم  و 
نامیا رد  تقبـس  راختفا  نامز  نیا  رد  تشذگیمن و  شرمع  زا  لاس  هدزای  زا  شیب  هک  دومیپ  دوخ  یحور  لماکت  ریـس  رد  ار  تفاسم  نیا 

همه زا  شیپ  هک  تشگ  یناملـسم  درم  نیتسخن  وا  دـش و  هدوزفا  ربمایپ  دوجو  اـب  شدوجو  یگتـسویپ  راـختفا  رب  زین  ص )  ) ربماـیپ توبن  هب 
ندومن عمج  زا  سپ  ص )  ) ربماـیپ دـش ، لزاـن  [ 7 « ] نیبرقـألا َکَتریـشع  رِذـنَا  و   » هیآ نوچ  تفگ . کـیبل  ار  ص )  ) ربماـیپ توعد  ناـنمؤم 

: دومرف دیبلط و  يرای  مدرم  ریاس  نیب  رد  مالـسا  غیلبت  يارب  نانآ  زا  دومن و  راهظا  مالـسا  شریذپ  يارب  ار  نانآ  توعد  دوخ  نادـنواشیوخ 
توکس رهم  همه  هک  یلاح  رد  دشاب ؟ امش  نایم  رد  نم  هفیلخ  نم و  ّیـصو  ردارب و  ات  دنکیم  کمک  راک  نیا  رد  ارم  امـش  زا  کی  مادک 

يرای مشاهینب  زا  راب  هس  ربمایپ  اهشرازگ ، یـضعب  هب  انب  [ 8 .« ] منم نآ  ادخ ، لوسر  يا  : » تفگ درک و  مایق  ع )  ) یلع دـندوب ، هدز  بل  رب 
. درکن یگداـمآ  مـالعا  ناـنآ  ناـیم  زا  مالـسلاهیلع  یلع  زج  یـسک  راـب ، ره  رد  داد و  تماـما  ینیـشناج و  دـیون  ار  دوخ  راـکمه  دـیبلط و 

تعباتم وا  زا  دیونشب و  ار  وا  نخـس  تسامـش . نایم  رد  نم  هفیلخ  نم و  ّیـصو  نیا  : » دومرف درک و  ع )  ) یلع هب  ور  ص )  ) ربمایپ ماجنارس ،
نایاپ زا  سپ  درب و  رـس  هب  يداصتقا  هرـصاحم  رد  بلاطوبا و  بعـش  رد  مشاـهینب  ریاـس  هارمه  یگلاـس  تسیب  اـت  هدـفه  زا  وا  [ 9 .« ] دینک

رد دوزفا و  نآ  نازیم  رب  هکلب  دادن ، هار  دوخ  هب  ربمایپ  زا  تیامح  دروم  رد  يدیدرت  نیرتمک  اهنت  هن  بلاطوبا ، شردپ  گرم  اب  هرـصاحم ،
هناّحلـسم هئطوت  ات  دیباوخ  يو  رتسب  رد  داد و  رارق  ربمایپ  يالب  رپس  ار  دوخ  تشذگیم ، شرمع  زا  لاس  بیرق 23  هک  [ 10 « ] تیبملا ۀلیل  »

رد درب و  یم  رـسب  ادـخ  لوسر  رانک  رد  هتـسویپ  ع )  ) یلع سپ  نیا  زا  دور . هناشن  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  لـتق  يارب  نمـشد 
تـسب يردارب  نامیپ  دوخ  باحـصا  نیب  ص )  ) ربمایپ هک  یماگنه  تشاد . تکرـش  دنمان  یم  هوزغ  ار  نآ  ناسیون  خـیرات  هک  ییاه  گنج 

دوب هداتسیا  روبزم  مسارم  رد  هک  ودب  و  درک ، باختنا  شیوخ  ردارب  ناونع  هب  ار  ع )  ) یلع هتسج و  تکرـش  توخا  نامیپ  نیا  رد  زین  دوخ 
ییانثتـسا دراوم  زا  یکی  نیا  و  شاب . نم  ردارب  مه  وت  دومرف - : هدرک و  ور  دومنیم  هراظن  ار  راصنا  رجاهم و  زا  کی  کـی  ندـش  ردارب  و 

زج ص ،)  ) ادـخ لوسر  تاوزغ  همه  رد  ع )  ) یلع [ 11 . ] دشیم هتـسب  يردارب  توخا و  دقع  دـندوب  رجاهم  ود  ره  هک  رفن  ود  نایم  هک  دوب 
روضح رب  نوزفا  تشاد . هدهع  رب  مالـسا  ياه  يزوریپ  رد  ار  مهـس  نیرت  يداینب  نیرت و  مهم  ص )  ) ربمایپ زا  سپ  تفای و  روضح  كوبت ،

رد هک  ردـب  گنج  رد  دوب . زوریپ  دنلبرـس و  اهنآ  همه  رد  هک  تفرگ  هدـهع  هب  زین  ار  هیرـس  دـنچ  یهدـنامرف  ع )  ) نانمؤم ریما  تاوزغ ، رد 
یماگنه دحا  گنج  رد  دندمآ . رد  ياپ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ریـشمش  برـض  اب  ناگدش  هتـشک  زا  یمین  زا  شیب  داد  خر  ترجه  مود  لاس 

درگ زا  ناناملسم  دنتفرگ و  رارق  هرصاحم  رد  وس  ود  زا  هنیدم  هاپس  دندوب ، هرد  ینابهاگن  رومام  هک  زادنا  ریت  يا  هتسد  تلفغ  رطاخ  هب  هک 
دوب نیا  دربن  زاغآ  رد  شیرق  رارف  تلع  تخاس . یم  رود  وا  زا  ار  نامجاهم  دوب و  ص )  ) ربمایپ رانک  رد  ع )  ) یلع دـندش ، هدـنکارپ  ربماـیپ 

شیرق لد  رد  يدیدش  بعر  هجیتن  رد  دندمآ و  رد  ياپ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  هلیـسو  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  نانآ  هناگ  هن  نارادمچرپ  هک 
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ربمایپ هک  ینامز  رد  تفای و  روضح  قدنخ »  » گنج رد  یگلاس  نس 27  رد  [ 12 . ] دومن بلس  نانآ  زا  ار  تماقتـساو  ناوت  بات و  هک  داتفا 
، درک توعد  دندیبلط ، یم  هزرابم  هب  ار  نانلملسم  هدرک و  روبع  قدنخ  زا  هک  وا  نارای  دودبع و  نب  ورمع  اب  هزرابم  هب  ار  ناناملسم  راب  هس 

ادـج نت  زا  ار  ورمع  رـس  ریظنیب ، ریگسفن و  راکیپ  کی  رد  ربمایپ ، نذا  زا  سپ  تفگ و  کیّبل  ربمایپ  تساوخ  هب  راـب  ره  هک  دوب  وا  اـهنت 
رد دربـن ، نیا  زا  سپ  [ 13 .« ] تسا رترب  تمایق  زور  اـت  سنا  نج و  ماـمت  تداـبع  زا  قدـنخ ، زور  رد  یلع  تبرـض  : » دومرف ربماـیپ  دومن و 

ياهریت رب  ياهیرس  رد  يرجه  مشش  لاس  رد  درک و  افیا  یلیدبیب  شقن  دندوب  هدرک  ینکشنامیپ  هک  هظیرق ،» ینب   » نایدوهی هیبنت  میلست و 
رکبوبا تمیزه  زا  سپ  ربیخ »  » گنج رد  [ 14 . ] تشگزاب ناوارف  میانغ  اب  كدف ،»  » هقطنم رد  نانآ  تسکـش  زا  سپ  تخات و  دـسا  ینب  زا 

وا شلوسر  ادخ و  هک  مهدیم  یـسک  تسد  هب  ار  مَلَع  ادرف  : » دومرف ربمایپ  حتف ، رد  اهنآ  قیفوت  مدـع  باطخلا و  نب  رمع  هفاحق و  یبا  نب 
هناور ار  وا  دیبلط و  ار  مالسلاهیلع  یلع  ماما  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ادرف ، و  درادیم ». تسود  ار  ود  نآ  زین  وا  دنراد و  تسود  ار 

دنک ار  ربیخ  هعلق  برد  دوخ  تسد  اب  دیناسر و  لتق  هب  ار  بحرم  ثراح و  دوهی ، نانامرهق  نیرتگرزب  وا  دومن . ربیخ  نایدوهی  اب  رازراک 
نب دعـس  زا  ار  مچرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامرف  هب  هکم ، حتف  رد  [ 15 . ] درک حـتف  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  نایدوهی  ياهژد  و 

« تسا تمحرم  زور  زورما   » راعـش اـب  تفرگ و  تساـه » تمرح  نـتفر  ناـیم  زا  زور  راتـشک و  گـنج و  زور  زورما   » داد راعـش  هـک  هداـبع 
رطاخ هب  ناناملسم  هک  یماگنه  نینح ، گنج  رد  [ 16 . ] دوب ربمایپ  هارمه  هبعک  ياه  تب  نتسکش  رد  دش و  هکم  دراو  ناناملـسم  شیپاشیپ 

هللا یلص  ربمایپ  رانک  رد  هک  دوب  يدارفا  دودعم  زا  مالسلا  هیلع  یلع  دندرک ، رارف  دندش و  هدنکارپ  نزاوه  هلیبق  هناریگلفاغ  تخـس و  هلمح 
رد مدرم  نیرتراوتـسا  بلاطیبا  نب  یلع  نینح ، زور  رد  : » هک تسا  لقن  کـلام  نب  سنا  زا  دومن . عاـفد  ترـضح  نآ  زا  دـنام و  هلآ  هیلع و 

ترـضح نآ  هب  ربمایپ  دش و  بوصنم  هنیدم  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  ینیـشناج  هب  كوبت ، هوزغ  رد  [ 17 « ] دوب ادـخ  لوسر  شیپاشیپ  گنج 
تاذ هیرس  رد  [ 18 [ ؟ یتسین ربمایپ  وت  هکنیا  زج  یـشاب ، یـسوم  هب  نوراه  دـننامه  نم  هب  تبـسن  هک  یتسین  دونـشخ  اـیآ  یلع  يا  : » دومرف

؛ دنتـشگ زاب  هجیتن  یب  همه  داتـسرف و  تیرومأم  هب  ار  باحـصا  زا  ییاه  هورگ  تبون  دنچ  رد  ص )  ) ادخ لوسر  هک  نیا  زا  دعب  لسالـسلا ،
تعرـس هب  دندرب و  هلمح  نانمـشد  رب  زامن ، ندرازگ  زا  دـعب  حبـص  هدـیپس  رد  دوخ  هاپـس  اب  ترـضح  نآ  داد و  گنج  نامرف  ار  ع )  ) یلع

شش نتشذگ  زا  دعب  دیلو  نب  دلاخ  هک  یماگنه  نمی ، هب  رفس  رد  [ 19 . ] تشگ لزان  ربمایپ  رب  تایداع  هروس  هراب  نیا  رد  دنتشگ و  زوریپ 
ادـخ لوسر  همان  زامن  ندـناوخ  زا  دـعب  تفر و  نمی  هب  ربمایپ  نامرف  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دـشن ، قفوم  مالـسا  هب  نمی  مدرم  توعد  رد  هاـم 

هجحلا يذ  رد  [ 20 . ] دندروآ مالـسا  زور  کی  رد  نادـمَه  هلیبق  نآ  یپ  رد  تشگ و  قفوم  توعد  نیا  رد  دـناوخ و  مدرم  نآ  رب  ار  (ص )
رکبابا زا  ار  تئارب  هروس  تایآ  ات  تفای  روتـسد  ربمایپ  زا  ترـضح  نآ  درپس و  وا  هب  یهلا  نامرف  هب  ار  تئارب  هروس  غالبا  ربماـیپ  مهن  لاـس 

تشگ و لزان  ربمایپ  رب  یحو  هتشرف  اریز  دنک ؛ غالبا  ناکرشم  رب  وا  ار  نآرق  تایآ  هتفرگ و  دوب ، هتـشگ  تایآ  غالبا  هب  رومأم  ادتبا  رد  هک 
نایحیسم اب  هلهابم  رد  [ 21 .« ] تسا وت  زا  هک  يدرم  ای  وت ، صخـش  رگم  دنکن  غالبا  یـسک  ار  تایآ  : » دیامرف یم  دـنوادخ  هک : دروآ  مایپ 

هلهابم هیآ  رد  انـسفنا »  » قادـصم بیترت  نیا  هب  درب و  دوخ  هارمه  هب  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  هارمه  هب  ار  وا  ربماـیپ  نارجن ،
هک یهلا  نامرف  اب  عادولا ، ۀجح  زا  تشگزاب  زا  سپ  و  مخ ، ریدغ  رد  دش . یفرعم  ادخ  لوسر  ناج  هلزنم  هب  نآرق ، هیآ  قبط  تشگ و  [ 22]

َمْوَْقلا يِدـْهی  َهَّللا ال  َّنِإ  ِساَّنلا  َنِم  کُمِـصْعَی  ُهَّللا  َو  ُهََتلاسِر  ْتغََّلب  اَمَف  ْلَعْفَت  ْمَّل  نِإ  َو  کِّبَّر  نِم  کـَْیلِإ  َلِزنُأ  اَـم  ْغَِّلب  ُلوسَّرلا  اَـهیَأَی  دومرف * :
ار وا  تلاـسر  ینکن ، رگا  و  ناـسرب ! مدرم ) هب   ) ًـالماک تسا ، هدـش  لزاـن  وت  رب  تراـگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  ربماـیپ ! يا  [ » 23 * ] َنیِرِفَْکلا
.« دـنکیمن تیادـه  ار  جوجل )  ) نارفاک ّتیعمج  دـنوادخ ، و  درادیم ؛ هاگن  مدرم ، یلامتحا ) تارطخ   ) زا ار  وت  دـنوادخ  ياهدادـن ! ماـجنا 

دنتسیا و زاب  همه  داد  نامرف  ترـضح  نآ  سپ  تشگ ؛ تفالخ  هب  وا  نانیـشناج  نانمؤم و  ریما  بصن  غالبا  هب  رومأم  مالـسا  یمارگ  لوسر 
رتش زاهج  اب  هک  يربنم  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مرگ ، ياوه  نآ  رد  رهظ  زامن  هماقا  زا  سپ  دندرگزاب ؛ دـنا  هتفر  شیپ  هک  نانآ 

دوخ و تلاـسر  یگدـنب و  دـنوادخ و  ییاـتکی  رب  مدرم  زا  نتفرگ  یهاوـگ  راـگدرورپ و  ياـنث  دـمح و  زا  سپ  تفر و  دوـب  هدـش  هتخاـس 
اه نآ  هب  رگا  هک  مراذـگ  یم  ياج  رب  امـش  نایم  رد  هیامنارگ  سیفن و  زیچ  ود  نم  مدرم  : » دومرف تمایق ، زور  خزود و  تشهب و  تیناـقح 
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اه نآ  اب  دیرگنب  سپ  دنیآرد . نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  ات  دنوش  یمن  ادج  مه  زا  زگره  ود  نیا  دش . دیهاوخن  هارمگ  زگره  دـینز ، گنچ 
و دنمادک »؟ ود  نیا  هللا  لوسر  ای  : » دیـسرپ نارـضاح  زا  یکی  درک »! دیهاوخ  تاعارم  اه  نآ  هرابرد  ارم  قح  ایآ  دـینک و  یم  راتفر  هنوگچ 

نم تیب  لها  ترتع و  يرگید  تسامـش و  تسد  هب  نآ  رگید  يوس  ادـخ و  تسد  هب  شیوس  کـی  هک  ادـخ  باـتک  یکی  : » دومرف ربماـیپ 
هک دینکن  یهاتوک  ود  نآ  هرابرد  دش و  دیهاوخ  كاله  هک  دیریگن  یـشیپ  ود  نآ  رب  دیوشن و  هارمگ  ات  دینز  گنچ  ود  نآ  هب  سپ  تسا .
زا رتراوازس  نم  ایآ  : » دومرف ادص  نیرت  دنلب  اب  دومن و  نایب  ار  ع )  ) ریما ترضح  تماما  غالبا  يارب  یهلا  نامرف  هاگ  نآ  دیدرگ ». یم  دوبان 

دومن و دـنلب  هتفرگ و  ار  ع )  ) نینمؤملا ریما  ناوزاب  ترـضح  نآ  سپ  دـنگوس ». ادـخ  هب  يرآ ، : » دـنتفگ مدرم  متـسین »؟ امـش  دوخ  هب  امش 
نم داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  : » دومرف سپـس  تسوا ». يالوم  یلع  نیا  میوا ، يالوم  نم  هکره  « » هالوم یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  : » دومرف

هبطخ هک  یماگنه  تساخرب ..».. وا  ینمـشد  هب  هک  نآ  اب  شاـب  نمـشد  تفریذـپ و  ار  وا  یتسود  هک  نآ  رادـب  تسود  ادـنوادخ  ..« » هاداـع
نینچ يارب  وا  هب  دـنیآ و  ع )  ) یلع دزن  هتـسد  هتـسد  ناناملـسم  ات  داد  نامرف  ترـضح  نآ  تفاـی ، ناـیاپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

يا هب ! هب ! تفگ : یم  باطخ  نب  رمع  دندوب ، رمع  رکبوبا و  دنتفگ ، کیربت  نانمؤم  ریما  هب  هک  یناسک  شیپاشیپ  . » دنیوگ کیربت  یتلیضف 
زا هدرشف  هاتوک و  یفرعم  هب  هلاقم ، هدزناپ  اب  یلصا  هیامن  نیا  [ 24 .« ] يدیدرگ ینمؤم  نز  درم و  ره  يالوم  و  نم ، يالوم  بلاطوبا ، دنزرف 

. دزادرپ یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

اه یقرواپ 

ریرج نب  دمحم  ص 74 /  ج 2 ، رـشن ، همجرت و  هاگنب  نارهت ، یتیآ ، میهاربا  دمحم  همجرت  یبوقعی ، خـیرات  بوقعی ، یبا  نب  دـمحا  [ - 1]
ج رکفلاراد ، توریب ، خـیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  ص 117 /  ج 4 ، یملعالا ، توریب ، يربط ،) خیرات   ) كولملا ممالا و  خـیرات  يربطلا ،

یلع حیحصت  يدهلا ، مالعاب  يرولا  مالعا  یسربطلا ، مالـسالا  نیما  [ – 2  ] ص 12 یتریصب ، مق ، داشرالا ، دیفملا ، خیـشلا  ص 3911 /  ، 3
« ءایصوالا دیس   » و نیلّجحملا » ِّرغلا  دئاق   » هب ناوتیم  ترـضح  نآ  رگید  باقلا  زا  ص 195 . 1399 ق ، ۀفرعملاراد ، توریب ، يرافغلا ، ربکا 

خیشلا [ - 4 . ] ص 25 ، 1970 نایلیعامـسا ، مق ، رقج ، دمحا  دیـس  قیقحت  نییبلاطلا ، لتاقم  یناهفـصالا ، جرفلاوبا  کن : [ - 3 . ] درک هراشا 
[ - 8 . ] هیآ 214 ءارعش  هروس  [ - 7 . ] ۀغالبلا ج 2 ص 158-157 جهن  [ - 6 . ] هغالبلا ج 2 ص 157 جـهن  [ - 5 . ] ص 12 نیشیپ ، دیفملا ،

يدارفا هرامـش  هک  تسا  فالتخا  [ - 11 . ] يرجه و 618 م 13 [ - 10 . ] نامه [ - 9 . ] ص 2 1118 ج 3 ، نیـشیپ ، يربط ، ریرج  نب  دمحم 
زا و  دندوب ، راصنا  زا  رفن  هاجنپ  رجاهم و  زا  رفن  هاجنپ  هتفگ : يزیرقم  دندوب ، رفن  دنچ  اعمج  دش  هتسب  نامیپ  نیا  اهنآ  نایم  زور  نآ  رد  هک 

اهنآ ناـیم  زور  نآ  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  ار  يدارفا  عومجم  ماهدرک و  قـیقحت  یـسررب و  نم  تسا : هتفگ  هک  هدـش  لـقن  يزوـج  نبا 
انمـض دش . ماجنا  هنیدم  هب  دورو  زا  سپ  هام  تشه  یلوق  هب  هام و  جنپ  نایرج  نیا  دندوب و  رفن  شـش  داتـشه و  دص و  تسب  يردارب  نامیپ 
ناـیم هنیدـم و  رد  يرگید  شیرق و  هکم و  ناناملـسم  ناـیم  هکم و  رد  یکی  راـب  ود  ص )  ) ادـخ لوـسر  ار  ناـمیپ  نـیا  هـک  تـسناد  دـیاب 

رد هک  دینادب  تسین  دب  و  دـینادرگ . دوخ  ردارب  ار  بلاطیبا  نب  یلع  هبترم  ود  ره  رد  و  تسب ، وس  کی  زا  راصنا  فرط و  کی  زا  نیرجاهم 
هللا دـبع  اـب  ار  ریبز  فوع ، نب  نمحرلا  دـبع  اـب  ار  ناـمثع  رمع ، اـب  ار  رکب  وـبا  ۀـثراح و  نب  دـیز  اـب  ار  هزمح  هلمج  زا  هکم  يردارب  ناـمیپ 

اب ار  هزمح  هلمج  زا  زین  هنیدم  نامیپ  رد  و  تخاس . ردارب  صاقو  یبا  نب  دعس  اب  ار  ریمع  نب  بعصم  لالب و  اب  ار  ثراح  نب  ةدیبع  دوعسم ،
نامثع کلام ، نب  نابتع  اب  ار  رمع  دیز ، نب  ۀـجراخ  اب  ار  رکب  وبا  لبج ، نب  ذاعم  اب  دربیم  رـس  هب  هشبح  رد  هک  ار  بلاطیبا  نب  رفعج  دـیز ،

اب ار  رذوبا  ءادرد و  وبا  اب  ار  یسراف  ناملس  نامی ، نب  ۀفیذح  اب  ار  رسای  نب  رامع  ذاعم ، نب  دعس  اب  ار  حارج  ةدیبع  وبا  تباث ، نب  سوا  اب  ار 
هنیدم هکم و  رد  ص )  ) ادخ لوسر  اب  ار  ع )  ) یلع توخا  يردارب و  نامیپ  ناتساد  هک  دینادب  مه  ار  نیا  و  تخاس . ردارب  ورمع ... نب  رذنم 
باتک هب  دـیناوتیم  رتشیب  عالطا  يارب  هک  دـناهدرک . لقن  دوخ  ياه  باتک  رد  تنـس  لها  نیثدـحم  ناسیون و  هریـس  زا  رفن  تسیب  زا  شیب 

ص ج 14 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  [ - 12 . ] دینک هعجارم  رگید  ياهباتک  قحلا و  قاقحا  ص 60 ، ج 3 ، هریسلا ، نم  حیحصلا 

فاکتعا زا 89ياهینتسناد  هحفص 70 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


، ۀـلاسرلا ۀسـسؤم  توریب ، لامکلا ، بیذـهت  يزملا ، فسوی  [ - 13 « ] ات 94 ص 88  تیـالو ، غورف  یناحبـس ، هللا  تیآ  زا : لـقن  هـب  . » 250
ةرکذـت يزوج ، نب  طبـس  ص 288 /  ج 2 ، رهوـجلا ، نداـعم  بهذـلا و  جورم  يدوعـسملا ، نیـسحلا  نب  یلع  ص 484 /  ج 20 ، ، 1413

ج 2، نیـشیپ ، يربط ، ریرج  نب  دمحم  [ - 14 . ] ص 275 هثیدحلا ، يونین  ۀبتکم  نارهت ، مولعلارحب ، قداص  دمحم  دیـسلا  همدـقم  صاوخلا ،
ج نیشیپ ، دیفملا ، خیشلا  ص 55 242 /  ج3 ، نیشیپ ، ماشه ، نبا  ص 300302  ج 2 ، نیشیپ ، يربط ، ریرج  نب  دمحم  [ - 15 . ] ص 4 253
، دیفم خیش  [ - 19 . ] ص 192 نامه ، [ - 18 . ] ص190 نامه ، [ - 17 . ] ص186 ج8 ، مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  همانشناد  [ - 16 . ] ص 125 ، 1
داشرالا ج1، دیفم ، خیش  ص131 ؛ ج3 ، يربط ، خیرات  ریرج ، نب  دـمحم  يربط ، [ - 20 « ] نامه زا  لقن  هب  . » 154 ص150 - ج1 ، داشرالا ،

هروس [ - 22 . ] ص211-209 ج8 ، مالـسلا ، هیلع  یلع  ماما  همانـشناد  [ - 21 « ] نامه زا  لـقن  هب  . » ص205 ج2 ، لـماکلا ، ریثا ، نبا  ص54 ،
ْمُکسُفنَأ َو  اَنـسُفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  اَنَءاِسن  َو  ْمکَءاَْنبَأ  َو  اَنَءاَْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاَعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  كَءاَج  اَم  ِدَْعب  نِم  ِهِیف  کَّجاَح  ْنَمَف  . » هیآ 61 نارمع ،

هّجاحم و هب  وت  اب  یناسک  زاب ) ، ) هدیسر وت  هب  حیسم ) هراب  رد   ) هک یـشناد  ملع و  زا  دعب  هاگره  َنِیبِذْکلا * یلَع  ِهَّللا  تَنْعَّل  لَعْجَنَف  ْلِهْتبَن  َُّمث 
امـش مییامن ، توعد  ار  شیوخ  نانز  ام  ار ؛ دوخ  نادنزرف  مه  امـش  مینک ، توعد  ار  دوخ  نادنزرف  ام  دییایب  : » وگب اهنآ  هب  دـنزیخرب ، زیتس 

. میهد رارق  نایوگغورد  رب  ار  ادخ  تنعل  و  مینک ؛ هلهابم  هاگنآ  دوخ ؛ سوفن  زا  مه  امش  مینک ، توعد  دوخ  سوفن  زا  ام  ار ؛ دوخ  نانز  مه 
دیعـسوبا ربخ  زا  ار  نآ  بقانم  ص 166 و  ج 37 ، راونــالاراحب ، رد  وا  زا  ص 10 و  رابخالا ، عماـج  [ - 24 . ] هیآ 67 هدـئام  هروس  [ - 23]

تسا و هدرک  رکذ  یناعمـس  زا  مه  ار  نآ  يانعم  تسا و  هدرک  لقن  ینالقاب  دیهمتلا  زا  بزاع و  نب  ءارب  زا  یفطـصملا  فرـش  زا  يردخ و 
ص ج 3 ، بیغلا ، حیتافم  ریسفت  رد  ار  نآ  يزار  رخف  تسا و  هدمآ  هریره  یبا  زا  قودص  خیـش  یلامأ  زا  ص 107  ج 37 ، راونالاراحب ، رد 
زا لقن  هب  . » تسا هدرک  لقن  ردصم  زا 60  ار  بلطم  نیا  لصفم  روط  هب  ص 272 282  ج 1 ، ریدـغلا ، رد  ینیما  همالع  تسا و  هدروآ   433

ص217. ج8 ، مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  همانشناد  و  ریدغ » ات  هنیدم  زا  هلاقم : هرامش 63  تفرعم >  هلجم 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  بقانم  لئاضف و 

لثمتم لـماک  ناـسنا  تروص  هب  نیوکت  ماـظن  رگا  هک  ياهنوـگ  هب  تسا ... شنیرفآ  ماـظن  هراـصع  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  نینمؤـملاریما  ... 
، دوش رولبتم  ینیع  ناهج  تروص  هب  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  دننام  لماک  ناسنا  تقیقح  رگا  دوب و  دـهاوخ  ع )  ) یلع ترـضح  نامه  ددرگ ،

نم زا  رتگرزب  ياهناشن  دنوادخ  يارب  [ 1 « ] ینم ربکا  ۀیآ  ام هللا  : » دومرف شیوخ  هرابرد  ترضح  نآ  ور  نیا  زا  دش ... دهاوخ  ینونک  ناهج 
یهلا مظعا  مسا  يارب  لماک  ناسنا  تیرهظم  رد  دیاب  ار  ندوب  اربک  تیآ  نیا  زار  تسین . ناهج  عومجم  زا  رتگرزب  يزیچ  هک  نانچ  تسین .
ناـهج رد  هچ  نآ  هب  تبـسن  لـماک  ناـسنا  بیغ  ملع  رد  ناوتیم  ار  ناـهج  موصعم و  ناـسنا  لـماک  یگنهاـمه  نیا  رثا  و  درک ... وجتـسج 
نآرق ياتمه  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ترـضح  نوچ  مه  لماک  ناسنا  دومن . هدـهاشم  دـنوادخ ، نذا  هب  ار  نآ  رد  يو  ریثاـت  زین  درذـگیم و 

دوب و دهاوخن  ادج  وا  ياهلحرم  چیه  رد  تسا و  دـیجم  نآرق  ياتمه  وفک و  نیلقث »  » رتاوتم ثیدـح  قبط  هک  یلماک  ناسنا  تسا ... میکح 
ادری یتح  اقرتفی  نل  ادـبا ، اولـضت  نل  امهب  متکـسمت  نا  ام  یتیب  لها  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا ، مکیف  كراـت  ینا  : » تسا نیا  ثیدـح  نآ 
رگا نم . تیب  لها  نم و  ترتع  يرگید  تسا و  ادخ  باتک  نآرق  یکی  مراذـگیم  یقاب  اهبنارگ  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  نم  ضوحلا ؛ یلع 
دراو ربمایپ )  ) نم رب  رثوک  ضوح  رد  اـت  دـش  دـنهاوخن  ادـج  مه  زا  ود  نیا  دـش و  دـهاوخن  هارمگ  زگره  دـنک  کـسمت  ود  نآ  هب  یـسک 

نودـب تسا ، سدـقم  تاذ  نآ  اـب  یملع  ساـسم  اـنامه  هک  وا  تفرعم  تسا ...، مـیکح  نآرق  ياـتمه  لـماک  ناـسنا  نوـچ  [ ... 2 .« ] دنوش
: دومرف هک  ناـنچ  تسا  نوـصم  رهاـط  ریغ  ساـمت  زا  دـشاب  نآ  لداـعم  هک  رگید  تقیقح  ره  نآرق و  اریز  دوـب . دـهاوخن  روـسیم  تراـهط 
زا ار  وا  هدوب و  ع )  ) نینمؤملاریما ترـضح  رـصاعم  هک  یهورگ  ور  نیا  زا  دننکیمن . سم  ناکاپ  زج  ار  نآرق  [ 3 « ] نورهطملا الا  هسمیال  »

هتسبن یفرط  حور  تراهط  زا  نکیل  دننکیم ، هدرک و  هعلاطم  وا  تریس  تنـس و  رد  ترـضح ، نآ  تداهـش  زا  دعب  ای  دندیدیم و  کیدزن 
رصب و لها  ناشمادک  چیه  یلو  دناهدوب  هاگن  رظن و  لها  اهنآ  اریز  دندرکن ؛ ادیپ  تفرعم  وا  هب  دنتفاین و  ار  ترضح  نآ  عینم  ماقم  دندوب ،
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مهارت اوعمـسیال و  يدهلا  یلا  مهوعدـت  نا  و  : » تسا هدومرف  ص )  ) مرکا لوسر  هبتبـسن  يدارفا  نینچ  هرابرد  دـنوادخ  دـناهدوبن . ندـید 
اهنآ یلو  دنرگنیم  وت  رد  اهنآ  هک  ینیبیم  وت  دینش ، دنهاوخن  دیناوخب ، تیاده  هار  هب  ار  اه  نآ  رگا  و  نورصبیال ؛ مه  کیلا و  نورظنی 

ع)  ) ترـضح نآ  تفرعم  دـشاب ، شنیرفآ  ناهج  ياتمه  ع )  ) نینمؤملاریما هک  نیارباـنب  و  [ ... 4 .« ] دناهرهبیب تریـصب  زا  اهنآ  دننیبیمن ،
، یضعب تخانش  رادم  و  تسا ، یساسحا  هبرجت  سح و  یخرب ، تفرعم  يانبم  اریز  تسا ، عونتم  بتارم  ياراد  ینیع ، ناهج  تخانـش  ریظن 
سح و يانبم  اب  ار  شنیرفآ  ناهج  ینیع  ياهدوجوم  هکنانآ  یبلق . نافرع  دوهـش و  رگید ، هورگ  كاردا  هیاپ  تسا و  یلقع  ناهرب  لقعت و 

وجتـسج يرـصب  یعمـس و  ياـههرازگ  یخیراـت و  یـسررب  رد  ار  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  تـفرعم  ساـسا  دنـسانشیم ، یـساسحا  براـجت 
اب دـنمهفیم ، یلقع  نیهارب  اب  ار  ینیع  ناهج  قیاقح  هک  نانآ  دـنمورحم . ع )  ) ترـضح نآ  یلقع  فراعم  کمـس  قمع و  زا  دـنیامنیم و 
دح رد  يولع  شناد  نامسآ  عافترا  کمس و  زا  ملع و  يایرد  قمع  زا  ترضح  نآ  میق  راثآ  رثآم و  رگید  هغالبلا و  جهن  هنامیکح  لیلحت 

يامـسا هک  ناـنآ  و  دنابیـصنیب ، ع )  ) ترـضح نآ  مولع  ینیع  دوهـش  زا  یلو  دـندرگیم ، دـنمهرهب  یموـهفم  تخانـش  یلوـصح و  ملع 
بایماک يولع  رارـسا  تفرعم  رد  نارگید  زا  هچرگ  دنرگنیم  ار  دنوادخ  تایآ  نیقیلا ، نیع  اب  دنباییم و  یبلق  دهاشم  اب  ار  یهلا  يانـسح 

ماـقم هنک  هب  رکفت  ریاـط  دـننامه  دوهـش  رورحـش  هکنآ  ضرغ  دوـب . دـنهاوخ  مورحم  ع )  ) ترـضح نآ  یملع  ماـقم  هاـنتکا  زا  نکیل  دـنا ،
هیامن نیا  دوب ... دهاوخ  هتسکشرپ  حانجلا و  صوصقم  [ 5 « ] ریطلا یلا  یقریال   » نامرف ربارب  رد  هدنرپ  ره  دنـشکیمن و  رپ  ع )  ) نینمؤملاریما

مالسلا هیلع  ریما  ترـضح  لئاضف  نارکیب  سونایقا  زا  یتارطق  ریوصت  هئارا  رب  یعـس  دوخ  ناوت  دح  رد  هلاقم ، یعرف و 129  هیامن  تشه  اب 
. دراد

اه یقرواپ 

تابثا [ - 2  ] یهلا تیالو  و  ع )  ) یلع تفرعم  هلاـقم : هرامش 231  مالـسا  رادساپ  هلجم  زا  لقن  هب  ح3 . ص 207 ، ج1 ، یفاک ، لوصا  [ - 1]
هبطخ 3. هغالبلا ، جهن  [ - 5 . ] هیآ 198 فارعا ، هروس  [ - 4 . ] هیآ 79 هعقاو ، هروس  [ - 3  ] نامه زا : لقن  هب  ص 735 . ج1 ، ةادهلا ،

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  تافو  بجر  - 15

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  هینک  باقلا و  مان و 

دـش دـلوتم  مالـسلا  اهیلع  بنیز  هک  یماگنه  ردـپ . تنیز  ینعی   » َبا نیز و  ففخم » هدـمآ و  رظنم  وکین  تخرد  ياـنعم  هب  تغل  رد  بنیز 
ترـضح دینک ! يراذگمان  ار  دازون  نیا  دـنتفگ : هدروآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شردـپ  دزن  ار  وا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  شردام 

رفـس زا  تعجارم  زا  سپ  دندوب ، ترفاسم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  مایا  نیا  رد  متفایمن  ولج  ادخ  لوسر  زا  نم  دـندومرف :
هب نم  دـندومرف : ادـخ  لوسر  دـینک . باختنا  دازون  يارب  یمان  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ای  دـندرک : ضرع  ترـضح  هب  نینمؤملاریما 

ار دازون  نیا  مان  تفگ : دومرف و  غالبا  ربمایپ  هب  ار  گرزب  دنوادخ  مالس  هدمآ  دورف  لیئربج  ماگنه  نیا  رد  مریگیمن . تقبـس  مراگدرورپ 
وگزاب دش ، دهاوخ  دراو  ترـضح  نآ  رب  هک  ار  یتالکـشم  بئاصم و  دـعب  تسا . هدـیزگرب  وا  يارب  ار  مان  نیا  دـنوادخ  دـیراذگب ! بنیز 

نسح و شناردارب  يارب  هک  تسا  یـسک  دـننام  دـیرگب  رتخد  نیا  يارب  سک  ره  دومرف : تسیرگ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  درک .
هلبق  ) ایارزلا ۀـبعک  - 2 هتخوماین ) ياـناد   ) هملعم ریغ  هملاـع  مالسلا 1 - اهیلع  بنیز  ترضح  باقلا  دنشاب . هتـسیرگ  مالـسلا  مهیلع  نیـسح 

هدنیامن نیشناج و   ) مالسلا هیلع  نیـسحلا  ۀبئان  - 4 مالسلا ) اهیلع  ارهز  ترضح  هدنیامن  نیـشناج و   ) مالـسلا اهیلع  ءارهزلا  ۀبئان  - 3 اهجنر )
تسرپرس  ) داجسلا ۀلیفک  - 6 ءاسک ) لها  زا  رفن  نیمجنپ  ياتمه   ) ءاسکلا لها  نم  سماـخلا  هلیدـع  - 5 مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما  ترـضح 

-10 تلیـضف ) اب  يوناب   ) ۀلـضافلا - 9 ایوگ ) رونخس   ) هحیـصف - 8 ینخـس ) اویـش  هداز   ) هحاصفلا ةدیلو  - 7 مالسلا ) هیلع  داجس  ترـضح 
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اهیلع بنیز  ترـضح  ياههینک  رد  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  هینک  دـنمجرا ) نز   ) مشاه ینب  هلیقع  - 11 لماک ) ّمات و  يوناب   ) هلماـکلا
تسا يربک » موثلک  ما   » بنیز لقن  نیا  يور  هک  هدش  رکذ   » هللادبع ما  و »  » موثلک ما  زین » مالسلا 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  نامیا  توق  هیلاع و  تاماقم 

یلع لکوتلا  ۀعبرا : ناکرا  هل  نامیالا  تسا : هدـش  لقن  یفاک  لوصا  باتک  رد  هچنانچ  دومرف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناشراوگرزب  ردـپ 
بلق و نانیمطا  لکوت و  یکی  دـیامرفیم : نکر  راهچ  ناـمیا  يارب  زا  . ) هّللا یلا  میلـستلا  هللا ، ءاـضقب  اـضرلا  و  هّللا ، یلا  رمـالا  ضیوفت  هللا ،
هب ندوب  میلـست  مراهچ  یهلا  ياضر  هب  ندوب  یـضار  یموس  ادـخ و  هب  دوخ  ياهراک  نتـشاذگاو  يرگید  هلالج  لـج  دـنوادخ  هب  داـمتعا 

وحن هب  نامیا  ناکرا  هک  دـیامنیم  تلالد  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  راوگرزب  نآ  لاوحا  تّیعبت و  لجوزع . يادـخ  راک  يارب  ءاـضق و 
سوواط نب  دّیس  هچنانچ  تسا  هدومرف  دایز  دیبع  سلجم  رد  هک  ینخـس  نامه  يوعد  نیا  رب  لالدتـسا  هدوب ، عمتجم  شترـضح  رد  لماک 

اب ار  ادخ  راک  يدید  هنوگچ  تفگ : دایز  کتیب ،«  لها  کیخأب و  هللا  عنص  تیأر  فیک  تفگ »: دایز  رسپ  تسیفاک : هدرک  لقن  فوهل  رد 
کنیب و هللا  عمجیـس  مهعجاضم و  یلاوز  ربق  لتقلا ، مهیلع  هللا  بتک  موق  ءـالوه  ـالیمج ! اـّلا  تیأر  اـم  تلاـقف : تدـنواشیوخ !؟ تردارب و 

یلاعت يادخ  هک  دندوب  یعمج  نانآ  مدیدن  ییوکین  زج  هب  دومرف : هناجرم ! نبای  کتلکث  ٍذئموی ! جلفلا  نمل  رظناف  مصاخت ، جاهنف و  مهنیب ،
عمج یلاعت  يادخ  هک  دـشاب  دوز  دـنتفخب و  شوخ  اجنآ  رد  دـندش و  راپـسهر  دوخ  هاگباوخ  هب  سپ  ار  ندـش  هتـشک  اهنآ  رب  دومرف  رّرقم 

هب رداـم  دوب !؟ ار  هک  رفظ  دوش و  بلاـغ  مادـک  تجح  زور  نآ  رد  رگنب  هب  سپ  دوش ، تموصخ  هجاـهم و  وت  اـب  اـهنآ و  وـت و  ناـیم  دـنک 
! هناجرم رسپ  يا  دنیشنب  تگوس 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  نفدم  دولوم و 

بنیز دیدرگ ، رقتسم  هفوک  رد  شراوگرزب  ردپ  یتقو  ات  دندرکیم ، یگدنز  ردپ  ّدج و  تمدخ  رد  اجنامه  دوب و  هّبیط  هنیدم  رد  شتدالو 
دنتشگزاب هنیدم  هب  تیب  لها  هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تداهـش  زا  سپ  دندرک و  تماقا  لحر  هفوک  رد  تاقوا  نامه  زا  مالـسلا  اهیلع 

ماش هب  ترضح  نآ  تداهش  زا  سپ  تفر و  البرک  هب  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  تمدخ  رد  هک  اجنآ  ات  دومرف ، تعجارم  زین  يو 
رد تشاد و  ماش  هب  رفعج  نب  هللادبع  شیوخ ، رهوش  اب  یترفاسم  هک  شفیرـش  رمع  رخاوا  ات  هدـنام  هنیدـم  رد  هنیدـم و  هب  اجنآ  زا  تفر و 

ار وا  و  تسا . ناناملسم  یمومع  رازم  تسا و  فورعم  شربق  لاحلاو  دش . نوفدم  هیوار  رد  قشمد  یکیدزن  رد  دومن و  تافو  نارود  نامه 
. تسا هدّیس  ففخم  ًارهاظ  هک  دنمانیم   » ّتِس قشمد » رد 

مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  تداهش  بجر  - 25

ع)  ) رفعج نب  یسوم  ماما  تداهش 

هب هک  تسا  يدرم  تداهش  زورلاس  بجر  زور 25  یشیاشخب ؛ یقیقع  ص 162 ، ع ،)  ) رفعج نب  یسوم  ماما  یناگدنز  باتک : هلاقم : عبانم 
شیاهورین لماوع و  همه  شیوخ  نیگنن  تایح  همادا  يارب  نوراه  یتوغاط  میژر  هک  تفر  اجنآ  هب  ات  تفگ و  هن »  » شاهنامز طلسم  تردق 

هن وا  دش . مامت  نارگ  رایسب  نوراه  دساف  هاگتـسد  يارب  هن »  » يهملک کی  نیمه  هک  ارچ  درک . جیـسب  نامز  هدازآ  ناسنا  نآ  اب  هزیتس  هب  ار 
لطاب و رب  قح  يزوریپ  هار  رد  دندیزاغآ و  اهتضهن  اهمایق و  دندز و  فص  وا  رانک  رد  هداتسیا  فوفص  رد  يولع  ناگدنمزر  مامت  تفگ و 
يدوبان و ات  هک  دنداهن  اجب  یئاههسامح  دوخ  زا  دنداتسیا و  نادنز  ياهلولـس  راد و  يهبوچ  ناج و  ياپ  ات  مالـسا  تلاسر  تمرح و  ظفح 

نیدنچ هک  مه  زونه  تخاس و  نادـیواج  ار  مالـسا  ناهج  شخب  يدازآ  ياوشیپ  مان  تفای و  همادا  سابعلا  ینب  رابج  هاگتـسد  نتفر  نیب  زا 
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ياههشقن ناحارط  نیببـسم و  دنرگنیم و  نعل  ترفن و  هدید  اب  نوراه  يرگمتـس  هاگتـسدب  هاوخیدازآ  مدرم  درذگیم  ماما  تازرابم  زا  نرق 
، يونعم ذوفن  تسا ؟ هدوب  هچ  هنانئاخ  هشقن  یناطیـش و  حرط  نیا  لماع  دـید  دـیاب  نونکا  دـننادیمن . یناسنا  مان  يهتـسیاش  ار  یناـسنا  دـض 

يهدـنزرا يونعم  ماقم  یعمج و  رابتعا  ترهـش و  تلیـضف ، اوقت و  زاتمم ، تیـصخش  نارکیب ، تلیـضف  رفاو ، ملع  الاو ، راـبت  یحور ، قوفت 
ياهیگتسجرب عون  نیا  دنتشادن و  یبیصن  نآ  زا  یـسابع  تفالخ  نارادمدرـس  نوراه و  هک  دندوب  ياهژیو  تافـص  همه  همه و  ع ،)  ) ماما

تـشادزاب سبح و  اب  تساوخیم  وا  ددرگ و  نوراه  یلاشوپ  تیـصخش  ریقحت  بجوم  تسناوتیم  دوخ  تبونب  مادـک  ره  ع )  ) ماـما تلیـضف 
ماما تیبوبحم  تیلوبقم و  رب  زورب  زور  اههجنکـش  عون  نیا  هکنآ  زا  لفاغ  دشخب  مایتلا  دـیامن و  ناربج  ار  دوخ  ياهتراقح  اههدـقع و  ماما 

هک دننک  كرد  دنناوتیمن  ارگهدام  نارگمتس  رگید  نوراه و  تخاسیم . مهارف  ار  نوراه  طوقس  تسکش و  لماع  تیـضوغبمو و  دوزفایم 
نیدـهاجم يهنومن  هک  تسا  ادـخ  نادرم  فدـه  نیرتیلاع  یمالـسا  يالاو  ياهنامرآ  تفرـشیپ  هار  رد  نوخ  راثیا  ادـخ و  هار  رد  تداـهش 

نانآ دننکیم  یگدنز  تداهش  هب  قشع  رد  دیما  وزرآ و  اب  لعل و  تیل و  اب  نارگید  رگا  دنـشابیم  تیناسنا  هلفاق  موصعم  ناورـشیپ  یقیقح و 
نانآ تداهـش  نوچ  ددرگ  نانآ  بیـصن  هک  دننک  یم  راختفا  تداهـش  هب  دـناهدناجنگ و  ار  تداهـش  دوخ  هنازور  یگدـنز  همانرب  نتم  رد 

ماک رد  ارنآ  شزرا  رپ  دهـش  دزاسیم و  عوبطم  اراوگ و  تلادـع  تقیقح و  ناورهر  رگید  رب  ار  نوخ  راثن  يزاـبناج و  لبمـس ، وگلا  ناونعب 
نیا نشور  شزرا و  اـب  ياـههنومن  نآ  زا  یکی  اـم  راـتفگ  ناـمرهق  شـالت  رپ  هدـهاجم و  رپ  یگدـنز  دزاـسیم . رتاراوگ  رتنیریـش و  ناـنآ 

هک یئاه  شرازگ  اهتیاعـس و  زا  ياهراپ  رب  انب  جـح  مسارم  ندـنارذگ  زا  سپ  نوراـه  هک  دوب  لاس 179  رد  تسا . اهیزابناج  اهیراکادـف و 
یلاوتم ررکم و  ياهنادنز  یلو  دومن  تشادزاب  ینادنز و  درک و  دیعبت  هنیدم  زا  ار  وا  دندوب  هدناسر  وا  هب  ع )  ) ماما یناحور  تیلاعف  هرابرد 

رابکی دزاس  نوراه  هتسب  نابز  شوگ و  رادربنامرف  عیطم و  ار  وا  دراد و  زاب  تقیقح  یئوگزاب  زا  ار  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  تسناوتن  نوراه 
ياـهنادوجآ زا  یکی  عـیبر  نب  لـضف  شیپ  سپـس  دوـمن و  تشادزاـب  رهـش  رادـنامرف  هدـیبز  ردارب  رفعج  نـب  یـسیع  شیپ  هرـصب  رد  ار  وا 

شیب وا  نادنز  تدم  اهنت  هک  تخاس  سوبحم  کهاش  نب  يدنس  نادنز  رد  راب  نیرخآ  ییحی و  نب  لضف  دزن  راب  رگید  دوخ و  صوصخم 
تسا هدمآ  داشرا  رد  داشرا : بحاص  راتفگ  تسا . هدوب  یمسج  یحور و  تامیالمان  هجنکش و  اب  ماوت  هک  دیشک  لوط  مامت  لاس  راهچ  زا 

زا سپ  دنتفاتـش  وا  رادـید  لابقتـسا و  هب  هنیدـم  فارـشا  زا  یعمج  اب  ماما  تشگ  هنیدـم  دراو  دوخ  جـح  ترفاسم  رد  نوراه  هک  یماـگنه 
نمض رد  تفاتش  ص )  ) ادخ لوسر  ربق  ترایز  هب  نوراه  هک  یماگنه  تشگرب  ص )  ) هللا لوسر  دجسم  هب  ع )  ) ماما وا ، رادید  زا  تعجارم 

یسوم سبحا  نادیرا  هلعفا  نادیرا  یئیش  نم  کیلا  رذتعا  ینا  هللا  لوسر  ای  : » تفگ نینچنیا  ص )  ) ادخ لوسر  ربق  هب  باطخ  دوخ  نانخس 
يریگتـسد نآ  مراد و  یهاوخرذع  امـش  زا  دروم  کی  رد  نم  ادـخ ! ربمایپ  يا  اهئامد .» کفـس  کتما و  نیب  تتـشتلا  دـیری  هناف  رفعج  نب 

هیزنت ترایز  زا  سپ  ددرگ . نانآ  يزیرنوخ  هب  رجنم  هک  دتفیب  هملک  فالتخا  ناناملسم  نایم  دهاوخیم  وا  تسا  رفعج  نب  یـسوم  تدنزرف 
هب ار  وا  دندروآ  نوراه  روضحب  دنزاس و  ریگتسد  ص )  ) هللا لوسر  دجسم  رد  ار  ع )  ) ماما داد  روتسد  تسا  نارگمتـس  موسرم  هک  هئربت ! و 

رگید یعمج  هرصب و  هناور  اهلمحم  نآ  زا  یکی  اب  ار  یعمج  دندوب  هداهن  يرتسا  يور  هک  دنداد  بیترت  یلمحم  رد  دندناشک و  ریجنز  دنب 
تدمب خیرات  نآ  زا  دـنتخاس و  دراو  هرـصب  هب  ار  ماما  بیترت  نیدـب  دوب . اپ  در  ندرک  مگ  حرط  نیا  زا  وا  فدـه  دـندرک و  هفوک  هناور  ار 

نیا رب  متـشادیم  تلئـسم  وت  زا  ار  تدابع  رب  تغارف  هشیمه  نم  ایادـخ  تفگیم : زامن  لاح  رد  هشیمه  ماما  دوب . وا  رظن  تحت  مامت  لاـسکی 
لدابت روش و  هب  هرابنیا  رد  دوخ  صاوخ  اب  وا  تشون . رفعج  نب  یـسیع  هب  ع )  ) ماما لتق  هشقن  هرابرد  ياهمان  نوراـه  مرازگ . رکـش  قیفوت 
يهمان خساپ  رد  یـسیع  هکنیا  ات  دنداد  رادشه  مادقا  نیا  گرزب  تیلوئـسم  زا  دنتـشاد و  رذـح  رب  لمع  نیا  زا  ار  وا  ناگمه  تخادرپ  رظن 

نوگانوگ لیاسو  اب  ار  وا  ینالوط  تدـم  نیا  رد  نم  دیـشک و  ازارد  هب  رفعج  نب  یـسوم  تشادزاب  سبح و  تدـم  : » تشون نینچ  نوراـه 
وا اب  وا  ياهتاجانم  اهراتفگ و  اهاعد و  نومـضم  زا  عالطا  یهاگآ و  ناونعب  نوگانوگ  نیوانع  تحت  یناـسوساج  یهاـگ  ماهدرک  ناـحتما 
رما وا  ماجنا  لوغـشم  هشیمه  دوشیمن و  هتـسخ  ادخ  تدابع  اعد و  زا  زگره  هک  تسیدرف  وا  هک  دناهداد  شرازگ  یگمه  ماهتخاس  نیـشنمه 
مامت دـیامنب  ینیرفن  دـنکب و  یئاعد  نم  ای  وت  دـض  رب  دوخ  شیاین  اعد و  رد  وا  تسا  هدیـسرن  نمب  یـشرازگ  زگره  نونک  ات  تسا و  یهلا 
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صخـش دـیهدب  روتـسد  امـش  رگا  مدرم ... عضو  یموـمع  حالـصا  تساوـخرد  تسا و  شزرمآ  ترفغم و  بلط  وا  ياهتـساوخرد  هیعدا و 
تخاـس مهاوخ  دازآ  ار  وا  مرادـهگن  نیا  زا  رتشیب  ار  وا  مناوتیمن  نم  هنرگو  دوب  دـهاوخ  رتتبـسانم  رتهب و  دریذـپ  هب  نم  زا  ار  وا  يرگید 

(1 .« ) مرثاتم تحاران و  انادجو  مربیم و  رسب  دحیب  بعت  جنر و  رد  ناشیا  يرادهگن  زا  نم  هک  تسنیا  تقیقح  نوچ 

دادغب هب  لاقتنا 

نیا زا  دنهد  رارق  دوخ  صوصخم  رظن  تحت  دنزاس و  لقتنم  دادغب  هب  هرصب  زا  ار  ماما  داد  روتسد  رفعج  نب  یـسیع  همان  تفایرد  اب  نوراه 
زا یکی  رد  ار  وا  لضف  دـنروآ . لمعب  ناشیا  زا  مزال  تبقارم  ات  درپس  ییحی » نب  لضف   » ماـنب دوخ  صاـخ  ياـهنادوجآ  زا  یکی  هب  ار  وا  ور 

رادرک و رد  ات  دومن  نییعت  وا  راک  شرازگ  یـسوساج و  وا و  یحور  تالاح  یـسررب  ناونعب  یـصاخ  دارفا  داد و  اـج  دوخ  لزنم  ياـهقاطا 
حبـص ات  ار  اهبـش  راد و  هزور  ار  اهزور  بلغا  دوب  یهلا  تعاطا  تدابع و  لوغـشم  ماما  دنروآ . لمعب  يرتشیب  يواکجنک  تقد و  وا  لامعا 

زا راتفر  لامعا و  نیا  هدهاشم  اب  زین  لضف  تشادن  تلفغ  ياهظحل  زاین  زار و  تدابع و  زا  زگره  دوب و  لوغشم  يرادهدنز  بش  دجهت و  هب 
ماما یگدـنز  رد  ورنیا  زا  دزرو و  رارـصا  دـح  زا  شیب  نادـجو  ياهتساوخ  اب  هزرابم  رد  تسناوتن  دـش و  رثاتم  هدنمرـش و  دوخ  نادـجو 

تامارتحا اهتبحم و  شرازگ  هک  دربیم  رسب  هقر »  » هقطنم رد  نوراه  دیشوک . وا  تیاضر  بلج  مارتحا و  میرکت و  میظعت و  رد  داد و  هعسوت 
هک يراد  تیرومام  وت  تسا  راوگان  رایسب  وت  لمع  نیا  : » دنسیونب وا  هب  تفگ  دش و  تحاران  لضف  لمع  نیا  زا  وا  دندناسر  وا  رب  ار  لضف 
وا دیسر  نوراه  هب  لضف  فاکنتسا  ربخ  دومن . یچیپرس  نآ  روتسد  يارجا  زا  یلو  دناوخ  ار  همان  لضف  یناسرب » لتقب  ار  وا  همان  ندیـسر  اب 

لمعب قیقد  یسررب  ع )  ) رفعج نب  یسوم  یمومع  عضو  زا  امـش  دوب  هدش  رکذتم  همان  نآ  رد  تشون و  دمحم  نب  سابع  هب  يرگید  همان  رد 
رد هک  کهاش  نب  يدنـس  هب  يرگید  همان  رد  و  دیریگب ». لیوحت  ییحی  نب  لضف  زا  ار  وا  دربیم  رـسب  شیاسآ  تیهافر و  رد  رگا  دیروآ و 
ود ره  ناسر  همان  دیامن . لماک  لاثتما  دمحم  نب  سابع  ياهروتسد  رماوا و  زا  همان  ندیـسر  اب  هک  تشون  تشادن  دننام  یگیامورف  یتسپ و 
نب لضف  هک  دـش  رداص  روتـسد  تخاس و  شاف  ار  تقیقح  داتفا و  تیلاعف  هب  نوراه  یـسوساج  هاگتـسد  دـناسر و  دوخ  لـحم  هب  ار  هماـن 

نوراه دنتـشون . نوراه  هب  ار  نایرج  دندز و  وا  نایرع  ندب  رب  هنایزات  دص  دـنتخاس و  نایرع  يدنـس  روضح  رد  ار  وا  ددرگ  راضحا  ییحی 
وا نم  : » تفگ داد و  رارق  ینلع  رفنت  نعل و  دروم  ار  وا  تسا و  هدومن  یچیپرـس  هفیلخ  تعاطا  زا  لضف  هک  تشاد  راهظا  یمومع  ءـالم  رد 

دیـسر دلاخ  نب  ییحی  شوگ  هب  ربخ  نیا  دندش  ادـصمه  نوراه  اب  یگمه  لفاغ  هاگآان و  مدرم  دـینک ». نعل  ار  وا  مه  امـش  منکیم  نعل  ار 
تیرومام نم  درادن . یفاک  هبرجت  تسا و  ناوج  زونه  وا  دومن : راهظا  تخادرپ و  تعافش  هب  لضف  دروم  رد  تفاتش و  هفیلخ  روضحب  اروف 

هب تشذگ و  لضف  روصق  یهاتوک و  زا  دیدرگ و  لاحشوخ  نوراه  مزاسیم . مهارف  ار  امـش  رطاخ  تیاضر  مریذپیم و  لیم  لامک  اب  ار  وا 
دروم ار  وا  مه  امـش  مدرک  وفع  ار  وا  نم  درک  هبوت  وا  یلو  دوب  هدـش  یچیپرـس  تفلاخم و  بکترم  دروم  کی  رد  لضف  دومن  مالعا  مدرم 

نانمشد دیشاب و  هتشاد  تسود  ار  وا  دیتسه  هفیلخ  هک  امش  هک  میتسه  یسک  ناتـسود  ام  دنتفگ  یگمه  اههتـسب ! نابز  نآ  دیهد . رارق  وفع 
هب مدرم  تشگ  راپـسهر  دادغب  فرطب  هقر »  » زا هبتر  یلاع  نارومام  زا  یعمج  اب  دـلاخ  نب  ییحی  دـیرادیم ! نمـشد  امـش  هک  میتسه  یـسک 

يارب نم  تفگ : ندرک  مـگ  در  يارب  وا  دـندرک . اهـشسرپ  وا  ترفاـسم  دروـم  رد  دـنتفرگ و  ار  وا  رود  فرط  ره  زا  دنتفاتـش و  وا  لابقتـسا 
زور دـنچ  زا  سپ  یلو  دـیزرو ! لاغتـشا  روما  لیبق  نیاب  مه  لوا  زور  دـنچ  ماهدـمآ و  هفیلخ  نارگراک  روما  رب  تراـظن  تاـیلام و  لیدـعت 

وا دومن و  مالعا  وا  هب  ع )  ) رفعج نب  یسوم  ماما  لتق  دروم  رد  ار  نوراه  صوصخم  روتسد  تساوخ و  دوخ  روضحب  ار  کهاش  نب  يدنس 
امرخ رد  ار  رهز  هک  دـندقتعم  یخرب  دـناروخ و  ترـضح  هب  تخاس و  دراو  وا  ماعط  رد  يرهز  اذـغ  ياههدـعو  زا  یکی  رد  تفریذـپ . مه 

ربهر و موس ، زور  رد  دنام . هدنز  زور  هس  طقف  هک  دـیدرگ  يدـیدش  بت  راچد  تیمومـسم ، رثا  رد  ماما  دـشاب  هک  تروص  رهب  داد و  رارق 
تروص ( 2 . ) دـیدرگ لئان  تداهـش  میظع  ضیف  هب  ادـخ  ماکحا  غیلبت  هار  رد  دومن و  میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناـج  ناناملـسم  موصعم  ماـما 

رد هک  ار  يرابرد  نایامن  یناحور  زا  نت  دـنچ  يدنـس  دوب  هتفرگ  تروص  تیمومـسم  رثا  رد  هک  ع )  ) ماـما تداهـش  زا  سپ  یبـالق : هسلج 
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ماما يهزانج  رـس  رب  ار  نارادرـس  نایـشترا و  زا  یعمج  و  دادـغب ! دـمتعم  نادیفـس  شیر  زا  يا  هدـعو  دوب  زین  يدـع » نب  مثیه   » نانآ عمج 
دـنیامن و یهاوگ  قیدـصت و  ار  تیانج  هحنج و  راثآ  مئالع و  رگید  تیمومـسم و  یگفخ و  ای  تحارج  رثا  ندوبن  اهنآ  ات  تخاـس  رـضاح 

تبث هب  هقرو  نیئاـپ  رد  ار  دوـخ  یهاوـگ  یگمه  یلحم  نادـمتعم  نآ  تسا  هـتفر  اـیند  زا  یعیبـط  لـجا  اـب  وا  هـک  دـنیامن  ءاـضما  ار  یگرب 
گنن تمهت و  عفر  ناونعب  هداهن  دادغب  لپ  يور  ار  توبات  سپس  تسا . هتفر  ایند  زا  دوخ  یعیبط  لجا  اب  ع )  ) رفعج نب  یسوم  هک  دندناسر 

زا دوخ  یعیبط  لجا  اب  ع )  ) رفعج نب  یسوم  هک  دننک  يرواد  هدهاشم و  دنیایب و  ناگمه  هک  دنتشاد  مالعا  مدرم  نایم  رد  دوخ  زا  تبکن  و 
(3 . ) تسا هتفر  ایند 

اه یقرواپ 

لها نیخروم  زا  ار  ماما  تیمومـسم  ناتـساد  نیبعارلا ص 148 2  فاعـسا  یجنلبـش ص 104  راصبالا  رون  فجن  دـیفم ص 251  داشرا   1
نیبغارلا ص 148 فاعسا  رد  یکلام  غابص  نبا  راصبالا ص 491  رون  رد  یجنلبش  همهملا ص 220  لوصفلا  رد  یغابص  نبا  همالع  تنس 

لقن بهذلا ج 3 ص 365  يدوعسم  يدهلا ص 111 و  همئا  رد  رافغلا  رافغلا  دبع  دیـس  هقرحملا ص 191  قـعاوصلا  رد  یمثیه  رجح  نبا 
دادـغب رد  یگلاس  نس 54  رد  نوراـه  تموکح  لاـس  نیمهدزناـپ  رد  رفعج  نب  یـسوم  تسا  هدـش  هدوزفا  نینچ  باـتک  نآ  رد  دـناهدومن 

رب دنداهن  رسج  يور  ار  ماما  ندب  هکنیا  تلع  دیاش  دنیوگیم  دیازفایم  نایاپ  رد  وا  دیفم ص 282  داشرا   3 تشذگرد . تیمومسم  تروصب 
ار هدیقع  نآ  ماما  ینالوط  سبح  تسا و  رظتنم  مئاق  نامه  وا  هک  دنتـشاد  هدیقع  ماما  دروم  رد  نایعیـش  زا  یعمج  هک  دشاب  هدوب  لصا  نیا 

نیا هک  دننک  مالعا  مدرم  نایم  داد  روتسد  رظن  نیا  زا  دلاخ  نب  ییحی  تسا ، مئاق  تبیغ  ینالوط ، سبح  نیا  دنتفگیم  هدومن و  رتمکحتـسم 
. دنداد تداهش  دندرک و  هاگن  ناگمه  دریمیمن و  هک  تسا  رظتنم  مئاق  نامه  وا  دنرادنپیم  نایضفار  هک  تسا  رفعج  نب  یـسوم  نیدب  نامه 

ماما قح  رد  نوراه  هک  ار  یتناها  دیسر و  تداهـش  هب  نوراه  يروتاتکید  اهيرگمتـس و  اب  هلباقم  رثا  رد  ماما  دشاب  هچ  ره  بلطم  تقیقح 
. تسا هدرک  هایس  ار  خیرات  تاحفص  دیدرگ  بکترم 

مالسلا هیلع  بلاطوبا  ترضح  تافو  بجر  - 26

ع)  ) بلاطوبا ترضح  همانیگدنز 

نیا هراب  نیا  رد  وا  دـنردام . کی  زا  ود  ره  هک  تسا ، ربماـیپ  راوگرزب  ردـپ  ردارب  ومع و  ع ، )  ) یلع ناـنمومریما  راوگرزب  ردـپ  بلاـطوبا ،
دینک شایرای  دیراذگم و  روای  یب  اهنت و  ار  ناتیومع  رسپ  یبإ  مهنیب و  نم  یمال  یخإ  امکمع  نبا  ارـصنا  الذخت و  ال  تسا : هدورـس  نینچ 

یمیهاربا نید  غلبم  رادتقا و  تیصخش و  تمظع  هب  بلاط  وبا  بانج  رـصع : فورعم   1 تسا . نم  ینیوبا  ردارب  دنزرف  مناردارب  نایم  زا  هک 
دییات ار  اهنآ  زا  یخرب  یحو  مالک  هک  داهن  انب  تیلهاج  هعماج  رد  یکین  ياه  تنـس  هتفریذپ : ياه  تنـس   2 تسا . شیوخ  رصع  فورعم 
دنامب اه  تنعل  ملظ و  نامیئل  دنامب و  اه  تنس  دنتفر و  ناوکین  دش . هتفریذپ  مالسا  ییاضق  متـسیس  رد  هک  تسا  هماسق  راذگناینب  وا  دومرف .

اب هزرابم   4 ربمایپ ) موس  دج  اب  مان  مه   ) تسا لاعتم  يادخ  هدنب  يانعم  هب  هک  دـنا ، هدوب  فانم ) دـبع   ) هب فورعم  بلاط  وبا  ادـخ : هدـنب   3
هدورس وا : نامیا  لیالد   5 دادن . رارق  ریثات  تحت  ار  وا  لهج  كرش و@  رفک و  تفرگ و  شیپ  رد  ار  یتسرپ  اتکی  ریسم  ردپ  دننام  وا  رفک :

: لد يافص   6 دوش .) یم  هراشا  وا  راعشا  زا  یتایبا  هب  راتـشون  نیا  نایاپ  رد   ) دیامن یم  راکـشآ  حوضوب  ار  وا  نامیا  رکفت و  وا  راعـشا  اه و 
رد مدرم  دندرب ، یم  رـسب  یطحق  رد  زاجح  یلاها  هک  تسا  نیا  دنک ، یم  تابثا  ار  بلاطوبا  بلق  یکاپ  لد و  يافـص  هک  یلیاسم  هلمج  زا 

نوچ يرـسپ  هک  یلاح  رد  تفریذپ و  وا  دیامن ، ناراب  بلط  ادخ  زا  دزیخرب و  ياج  زا  دنتـساوخ  بلاطوبا  زا  يا  هدننک  نارگن  عضو  نینچ 
دهد و رارق  هبعک  هناخ  هب  ار  شیوخ  تشپ  هک  تفگ  كدوک  نآ  هب  سپس  تفر . ادخ  هناخ  يوس  هب  درب  یم  هارمه  هب  ناشخرد  دیـشروخ 
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ناراب سپـس  دش ، يربا  هلـصافالب  ربا  زا  یلاخ  نامـسآ  دومن . ناراب  بلط  ادـخ  زا  دوب ، هدرک  دـنلب  دوخ  ناتـسد  رـس  هب  ار  وا  هک  یلاح  رد 
دوب هدرب  هارمه  هب  بلاطوبا  هک  یکدوک  دش . هتفکش  کشخ  هرد  نآ  درک و  باریـس  ار  زاجح  هقطنم  لک  هک  نانچنآ  ، تفرگ رد  يدیدش 

وا درک  شیب  لقیـص  هکره  یلقیـص  ردق  هب  دنیب  ار  بیغ  یلد  نشور  هزادنا  یـسکره  ( ] ص  ) دـمحم ترـضح  ادـخ  ربمایپ  زج  دوبن  یـسک 
: قداص يایور  تساطع 7  نآز  لقیـص  قیفوت  نیا  زین  تسادخ  لضف  افـص  ناک  ییوگ  وت  رگ  دـیدپ  تروص  وا  رب  دـمآ  رتشیب  دـید  شیب 

فارطا هدمآ و  نییاپ  يرون  نآ  زا  هدش و  هدوشگ  وا  يور  هب  نامـسآ  زا  يرد  هک  دـید  نیتسار  ییایور  رد  لیعامـسا ، رجح  رد  بلاطوبا ،
يدومنب و باوخ  ار  قیدـص  فسوی  هک  ناـنچنآ  دوش  یم  نزور  باوخ  نورد  لد  دوش  یم  نشور  باوخ  رد  بجع  سب  درک . نشور  ار 

وت رب  تفگ : وا  داد . حرش  ار  دوخ  باوخ  يارجام  تفر و  درک ، یم  ریبعت  ار  اه  باوخ  هک  یسک  دزن  تساخرب و  باوخ  زا  اکتم  شتـشگ 
دزن دسا  تنب  همطاف  هک  یماگنه  هک ، تسا  هدرک  تیاور  یفاک )  ) رد ینیلک  دـش . یهاوخ  تفارـش  اب  يدـنزرف  ياراد  يدوزب  هک  داب  هدژم 
ادخ لوسر  یتسرپرـس   8 تخاس . ربخ  اب  ع )  ) یلع تدـالو  زا  ار  شرـسمه  زین  وا  داد ، تراـشب  ربماـیپ  تدـالو  هب  ار  وا  هدـمآ و  بلاـطوبا 

فطاوع قمع  ترثک و  تدش و  زین  رت و  هدیدنـسپ  یـشور  رترب و  یقالخا  نتـشاد  تلع  هب  بلطملادبع  نادـنزرف  نایم  زا  بلاطوبا  (ص :)
9 دش . هدیزگرب  ص )  ) ادخ لوسر  تسرپرس  ناونع  هب  ربمایپ  هب  تبسن  شا  هژیو  تدارا  اهنیا  همه  رب  هوالع  و  ص )  ) ادخ لوسر  هب  تبـسن 

بجوم وا  یهلا  تلاسر  ناشخرد و  هدـنیآ  زا  وا  یهاـگآ  زین  ربماـیپ و  هب  بلاـطوبا  رایـسب  هقـالع  ص :)  ) ادـخ لوسر  يرادـهگن  تیبرت و 
وا رطخ  ماگنه  یتح  اج  همه  رد  هدرکن و  غیرد  يا  هظحل  ص )  ) ادخ لوسر  يرادهگن  تیبرت و  دروم  رد  تدهاجم  يراکادف و  زا  دیدرگ 
هک تسا  مردارب  دنزرف  نیا  : ) تفگ دوخ  رسمه  هب  دروآ ، هناخ  هب  ار  وا  هک  یماگنه  رسمه : هب  هیـصوت  تشاد 10  یم  مدقم  شیوخ  رب  ار 

دوب نینچ  مه  دسا  تنب  همطاف  و  دنک ) عنم  دـهاوخ ، یم  هچنآ  زا  ار  وا  يدـحا  ادابم  شاب ! بقارم  تسا . رتزیزع  ملام  ناج و  زا  نم  دزن  رد 
نبا زا  ناخروم  ناکرشم : لباقم  رد  ربتـس  يدس   11 دومن . یم  ینابرهم  وا  هب  يرداـم  دـننام  درک و  یم  تبقارم  ار  وا  تروص  نیرتهب  هب  و 
یمن تبحم  ردـق  نیا  زین  دوخ  نادـنزرف  هب  یتح  هک  يروط  هب  تشاد  یم  تسود  رایـسب  ار  ادـخ  لوسر  بلاطوبا  دـنا : هدرک  لـقن  ساـبع 
نامز رد  هک  ار  یتیذا  رازآ و  شیرق  بلاطوبا  گرم  اب  درب . یم  دوخ  اب  ار  وا  تفر  یم  نوریب  هاگ  ره  دیباوخ و  یم  وا  رانک  رد  طقف  درک ،

12 دـنا . هدومرف  هراشا  هتکن  نیا  هب  اهراب  زین  ربمایپ  دوخ  هکنانچ  دـندرک . زاغآ  ، دـننک لاـمعا  ربماـیپ  هب  تبـسن  دنتـسناوت  یمن  يو  تاـیح 
داجیا لهجوبا و  یـشوخلد  يارب  يرعبز  هللادـبع  مان  هب  یـصخش  هک  دـنداد  ربخ  بلاطوبا  هب  یتقو  ص :)  ) ادـخ لوسر  نانمـشد  تازاـجم 

هک داد  نامرف  تفر و  دجـسم  هب  تشادرب و  ار  دوخ  ریـشمش  گنرد  نودـب  تخادـنا ، ربمایپ  رـس  رب  رتش  هبمکـش  زامن  ماگنه  هب  ینمـشد ،
. میراد زاب  شفده  زا  ار  ربمایپ  میناوت  یمن  تسا  هدنز  بلاطوبا  ات  دنتفگ : دوخ  اب  ، دـندید نینچ  هک  شیرق  دـننکب . هللادـبع  اب  ار  راک  نامه 

ردپ هب  درازگ و  زامن  ترـضح  نآ  اب  ع )  ) یلع شدـنزرف  دـش و  لزان  ربمایپ  رب  ادـخ  مالک  ارح  راغ  رد  هک  یماگنه  دـنزرف : هب  هیـصوت   13
(. شاب وا  اب  امتح  دناوخ ، یمن  یکین  هب  زج  ار  وت  وا  مدـنزرف  : ) تفگ بلاطوبا  ما ، هدروآ  نامیا  ص )  ) مرکا لوسر  هب  نم  هک  داد  شرازگ 

شیوخ نییآ  هب  ار  نانآ  دناوخارف  ار  دوخ  نادنواشیوخ  ربمایپ  دیدرگ و  لزان  نیبرقالا ) کتریـشع  رذناو   ) هیآ نوچ  راکـشآ : تیامح   14
وت یهاوخ  ریخ  هب  تسا . ینتـشاد  تسود  رایـسب  ام  يارب  وت  يرای  ددـم و  ربمایپ  يا  تفگ : بلاطوبا  ، ناـنآ تفلاـخم  مغر  هب  درک ، توعد 

ظفاح دنگوس  دنوادخ  هب  هک  ناسر  ماجنا  هب  ار  شیوخ  تیرومإم  ورب و  منک . یم  قیدـصت  ار  وت  نانخـس  لماک  روط  هب  ما و  هدروآ  يور 
دمآ و نوریب  بلاطوبا  هناخ  زا  ربمایپ  يزور  ص :)  ) ادخ لوسر  نانمـشد  دیدهت   15 مهد . یمن  تیاضر  وت  زا  ییادـج  هب  دوب و  مهاوخ  وت 

هناخ هب  ار  بلطملادـبع  مشاه و  نادـنزرف  مامت  دـنا . هدـناسر  لتق  هب  ار  ربمایپ  ناکرـشم  امتح  ، درک ساسحا  شیومع  تشگنزاـب ، لزنم  هب 
: تفگ نانآ  هب  دنوش ، مارحلادجسم  دراو  یعمج  هتسد  دننک و  ناهنپ  دوخ  سابل  ریز  يا  هدنرب  حالس  مادک  ره  داد  روتـسد  درک و  توعد 

دیز طسوت  سپس  دیناسرب . لتق  هب  ار  نانآ  دیزیخرب و  ياج  زا  متساوخ  امـش  زا  نامز  ره  دینیـشنب  شیرق  نارـس  زا  یکی  رانک  رد  مادک  ره 
رگ تسا ، غیلبت  لوغشم  ناناملسم  زا  یکی  هناخ  رد  تسا و  هدیسرن  یبیسآ  ص )  ) دمحم ترضح  هب  هک  دیـسر  ربخ  بلاطوبا  هب  هثراح  نب 

يدحا دیتشک  یم  ار  وا  رگا  دوزفا : درک و  هاگآ  ارجام  نیا  زا  ار  نانآ  داتـسیا و  ناکرـشم  ربارب  رد  بلاطوبا ، اما  ، دـشن یلمع  هشقن  نیا  هچ 
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حالص لدع و  دوش  یضار  وت  ات ز  حالس  هناوید  تسد  زا  ناتساو  مدرک . یم  دربن  امش  اب  سفن  نیرخآ  ات  متشاذگ و  یمن  هدنز  ار  امـش  زا 
رتاوتم و تایاور  راـبخا و  مالـسا : نید  ناـغلبم  یماـح   16 متـس ] زا  زوس  ناـهج  ینوعرف  تشگ  مه  هب  دـیآ  عمج  لـهج ، حالـس و  نوـچ 

يوریپ هب  ار  هکم  لها  ناگتسب و  ، نادنزرف دناسر و  یم  يرای  ربمایپ  هب  مالسا  نید  شرتسگ  رد  بلاطوبا ، هک  تسا  نآ  زا  یکاح  يرایـسب 
شور زا  ار  ناتسرپ  تب  هبعک ، رانک  رد  يزور  دمآیم ، رامش  هب  نیتسار  یناملـسم  هک  نوعظم ) نب  نامثع  . ) دناوخ یم  ارف  يو  زا  تیامح  و 
بیسآ نانآ  زا  یکی  دندرک و  هلمح  وا  هب  شیرق  ناناوج  زا  یهورگ  درک . یم  هظعوم  ار  نانآ  تشاد و  یم  رذح  رب  دنتـشاد  هک  یمومذم 

. دش مهاوخن  شوماخ  منکن  صاصق  ار  براض  ات  هک  دروخ  دـنگوس  دـش و  تحاران  ارجام  نیا  زا  بلاطوبا  درک . دراو  وا  مشچ  هب  یتخس 
یشاجن ات  دنتساوخ  یم  ناکرشم  دنتفرگ ، رارق  یشاجن  تیامح  رهم و  دروم  دنتفر  هشبح  هب  ناناملـسم  هک  یماگنه  یـشاجن : زا  ریدقت   17

زا رود  هک  ناهنپ  هر  زا  بستحی  ثیح ال  نم  هقزریو  اجرخم  هل  لعجی  هللا  قتی  نمو  درکن . ییاـنتعا  وا  اـما  دـنرادزاب ، ناـنآ  نداد  هاـنپ  زا  ار 
شیارب دورس و  یشاجن  حدم  رد  يراعشا  دوبن ، توافت  یب  هلإسم  نیا  هب  تبـسن  هک  بلاطوبا  تساه  هار  سب  ار  خرچ  باتفآ  تسام  سح 

ع)  ) بلاط یبا  نبرفعج  يربهر  هب  هک  ناناملسم  هب  تبسن  دوخ  مارتحا  رب  دش و  لاحشوخ  رایسب  اه  هدورس  نیا  تفایرد  اب  یشاجن  داتسرف ،
بلاط یبا  بعش  رد  نانآ  دیعبت  ناناملـسم و  يداصتقا  هرـصاحم  ص :)  ) ادخ لوسر  زا  تسارح  تیامح و   18 دوزفا . دندوب  هتفر  هشبح  هب 

جح و مسارم  رد  دنتشاد ، هزاجا  مارح  ياه  هام  رد  اهنت  شناهارمه  ربمایپ و  دوب . ناناملـسم  صوصخ  رد  شیرق  ياهراشف  نیرت  تخـس  زا 
ربمایپ زا  يرادساپ  یلصا  شقن  نایم ، نیا  رد  دنتخادرپ . یم  مالـسا  نید  غیلبت  هب  زین  هدمآ  تسد  هب  تصرف  نیا  رد  هک  دنبای  روضح  هرمع 

هب يرازگرکـش  يارب  بلاطوبا  درک ، دوبان  ار  شیرق  همان  عطق  هناـیروم  هکیماـگنه  دوب . بلاـطوبا  هدـهع  هب  شیرق ، لـباقم  رد  تمواـقم  و 
دنوادـخ هک  ابجع  : ) دومرف ع )  ) داجـس ماما  رون : مـالک  رد  بلاـط  وبا   19 درک . نیرفن  ربماـیپ  ناـفلاخم  ناکرـشم و  رب  تفر و  هبعک  يوـس 

ات دوب و  مالسا  لوبق  ناماگشیپ  زا  دسا  تنب  همطاف  هک  یلاح  رد  دومرف ، یهن  ناملسم  ریغ  درم  هب  ناملـسم  نز  حاکن  زیوجت  زا  ار  شلوسر 
. دندوب كوکـشم  بلاطوبا  نامیا  صوصخ  رد  هک  دوب  يا  هدع  باوج  رد  ماما  شیامرف  نیا  دنام .) یقاب  بلاطوبا  دـقع  رد  تلحر  ماگنه 
رد بلاطوبا  نامیا  رگا  : ) دومرف درب )! یم  رـسب  شتآ  زا  یلادوگ  رد  بلاطوبا  : ) دـنیوگ یم  یخرب  هک  هلإسم  نیا  هرابرد  زین  ع )  ) رقاب ماـما 

اـضر ماما  هب  باطخ  دومحم ) نب  نابا   ). ) دراد يرترب  بلاـطوبا  ناـمیا  دوش ، هداد  رارق  رگید  هفک  رد  دارفا  نیا  ناـمیا  وزارت و  هفک  کـی 
ندش راکـشآ  زا  دعب  هک  یـسک  : ) تشون ار  هیآ  نیا  خساپ  رد  ماما  ما . هدش  دیدرت  راتفرگ  بلاطوبا  مالـسا  رد  مدرگ  تیادـف  تشون : (ع )

یم لخاد  خزود  هب  و  میرب ؛ یم  دور  یم  هک  هار  نامه  هب  ار  وا  ام  ، دـیامن يوریپ  نانموم  هار  زج  یهار  زا  و  دـنک ، تفلاخم  ربماـیپ  اـب  قح ،
یلع ردپ  بلاط ، وبا   20 تسا . شتآ  هب  ، وت تشگزاب  یـشابن  بلاطوبا  نامیا  هب  دقتعم  رگا  هک  نادب  دعب ، و  تسا .) يدب  ماجنارـس  ؛و  مینک
هدـید شریظن  هاگچیه  هک  داتفا  قافتا  يا  هنوگ  هب  شدـلوت  هک  نامه  دوب ، راـگزور  دـنزرف  نیرتهب  هک  دـش  یکدوک  ردـپ  بلاـطوبا  (ع :)
ناهج هب  هدید  تثعب  زا  لبق  لاس  هد  ع )  ) یلع ترـضح  هک  نیا  اب  تشاد  هژیو  یتبحم  شا  هدـش  دـلوتم  هزات  دازون  هب  لیلد  نیمه  هب  دـشن .
يرعش رد  وا  دراد . تیاکح  وا  داقتعا  یتمالـس  نامیا و  زا  هک  هتفگ  ینانخـس  كدوک  نیا  دروم  رد  بلاطوبا  تقو  نامه  رد  یلو  دوشگ ،

، دوب هدرک  بلط  دنوادخ  زا  ار  شمان  نوچ  و  ددرگ ) یم  راوتـسا  مالـسا  شریـشمش  اب  دش و  مخ  رفک  رمک  ع )  ) یلع روهظ  اب  : ) دیوگ یم 
هداد هدژم  هدیزگرب  كاپ و  يدنزرف  نتـشاد  هب  ار  شرـسمه  وا و  هک  تفرگ  ياج  شـشوغآ  رد  دمآ و  نیمز  رب  نامـسآ  زا  فیطل  یحول 
سپ هام  شش  دروآ و  رد  ياپ  زا  ار  بلاطوبا  ژد ، )  ) بعش ياه  یتخـس  اهراشف و  نارجه : مغ   21 دوب . هدش  هتشاذگ  یلع )  ) شمان دوب و 

هنوگرب تسـشن و  بلاطوبا  نیلاب  رب  هنابات  یب  تخاس . نیگهودـنا  ار  ص )  ) مرکا لوسر  ، يو گرم  تثعب ) مهد  لاـس   ) درک تلحر  نآ  زا 
تیادـخ يدومن ، میرای  یگرزب  رد  يدومن و  تلافک  یمیتی  رد  يدرک و  تیبرت  یکدوک  رد  ارم  ناج  ومع  دومرف : دیـشک و  تسد  شیاه 

22 درک . یم  ریخ  ياعد  شا  هرابرد  دومرف و  یم  تکرح  نآ  شیپاـشیپ  هزاـنج  نداد  تکرح  تقو  رد  دـهد . وکین  شاداـپ  نم  بناـج  زا 
یم هراشا   ، تسا مالسا  نید  ادخ و  لوسر  هب  تبـسن  وا  نامیا  داقتعا و  قمع  نازیم و  رگنایب  هک  بلاطوبا  زا  یتایبا  هب  نایاپ  رد  زغن : راعـشا 

ار وا  یفرـش  اب  چیه  زین  منادنزرف  زا  مراذگ و  یمن  اهنت  ار  ربمایپ  دنگوس  ادخ  هب  بسح  وذ  ینب  نم  هلذخی  یبنلا و ال  لذخا  هللا ال  و  مینک :
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شیامن هب  ار  مالسا  ربمایپ  هب  شیوخ  رواب  قمع  تسا  هدورـس  هشبح  هاشداپ  یـشاجن  صیرحت  يارب  هک  يا  هدورـس  رد  و  دراذگ . یمن  اهنت 
مـصعی يدهی و  هللا  رمإب  لکف  هب  ایتا  ام  لثم  يدهب  اناتإ  میرم  نبا  حیـسملا  یـسومک و  یبن  ادمحم  نإ  شبحلا  کیلم  ملعت  تسا . هدراذگ 

دراد و زین  وا  دنتشاد ، رایتخا  رد  رفن  ود  نآ  هک  ار  ینامسآ  رون  نامه  تسا  ربمایپ  حیسم  یـسوم و  ناسب  دمحم  هک  نادب  هشبح  هاشداپ  يا 
يرادافو راهظا  هنوگنیا  ادخ  لوسر  هب  باطخ  بلاطوبا  دنراد . یم  زاب  هانگ  زا  هدرک و  ییامنهار  ار  مدرم  ، دـنوادخ نامرف  هب  ناربمایپ  مامت 

نایدا ریخ  نم  هنا  هلاحم  انید ال  ترکذ  اـنیفد و  بارتلا  یف  دـسوا  یتح  مهعمجب  کـیلا  اولـصی  نل  هللاو  دـیامن  یم  یناـبیتشپ  تیاـمح و  و 
یب يا  هتشگ  رکذتم  نآ  هب  يا و ) هدروآ   ) وت هک  ار  ینید  تشاد و  دنهاوخن  یسرتسد  وت  هب  نانآ  ما  هدنز  نم  ات  دنگوس  ادخ  هب  انید  هیربلا 
یب تمهت  راوـگرزب  نیا  هب  يرآ  تسا  رت  نیگنـس  قـلخ  همه  ناـمیا  هفک  زا  بلاـطوبا  ناـمیا  هفک  . O تـسا مدرم  نایدا  نیرتهب  زا  دـیدرت 
هفک رد  ار  قلخ  نیا  نامیا  دـنراذگب و  وزارت  هفک  کی  رد  ار  بلاط  یبا  نامیا  رگا  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ترـضح  دـننزیم ، یناـمیا 

ربمایپ تیامح  تلافک و  هب  يراکادـف  تیمیمـص و  افو و  تیاهن  رد  لاـس ، ود  لـهچ و  بلاـطوبا  يرآ  تسا . رت  نیگنـس  وا  ناـمیا  رگید ،
تظافح و تمدـخ و  ار  وا  يرداـم  نوچمه  دـسا  تنب  همطاـف  شرـسمه  ناـبرهم و  يردـپ  دـننام  وا  هک  تخادرپ ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

هاگ هانپ  یماح و  هناگی  ترـضح  هک  ارچ  تخاس ، رثاتم  تدـش  هب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ بلاـطوبا  گرم  و  دـندومن . يراتـسرپ 
رد ترضح  نآ  نفدم  و  دنتشگ . خاتسگ  يرج و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ رب  وا  زا  سپ  نمـشد  هک  داد ، تسد  زا  ادخ  زا  دعب  ار  دوخ 

نافرعلا راد  تاقیقحت  دحاو  عبنم : هنانج » تاحوبحبب  هللا  هدمغت  ، » تفرگ رارق  هدش  هدیمان  بانج  نآ  مان  هب  هک  بلاطوبا  ناتسربق  هکم 

بلاطوبا نامیا  لئالد 

راگدای هب  وا  زا  هک  یبدا  یملع و  راثآ  یسررب  - 1 دروآ : تسد  هب  ناوتیم  ریز  رد  هدش  دای  هار  هس  زا  ار  صخـش  ره  هدیقع  رکفت و  زرط 
نامیا هدیقع و  میناوتیم  ام  يو . قح  رد  وا  ضرغیب  ناکیدزن  تسود و  هدیقع  - 3 هعماج . نایم  رد  وا  رادرک  راتفر و  زرط  تسا - . هدنام 

تامدخ نینچمه ، دـهدیم . وا  صالخا  نامیا و  رب  یهاوگ  الماک  يو ، ياهدورـس  راعـشا و  مینک . تابثا  هدـش  دای  هار  هس  زا  ار  بلاطوبا 
هک تسا  نیا  زین  يو  ضرغیب  ناکیدزن  هدـیقع  تسا . وا  هداعلا  قوف  نامیا  رب  یمکحم  یهاوگ  دوخ ، رمع  رخآ  لاـس  هد  رد  وا  دنمـشزرا 

هتفگن يزیچ  وا  نامیا  صالخا و  قیدصت  زج  يو  قح  رد  وا  ماوقا  ناتسود و  زا  یسک  زگره  تسا و  هدوب  نامیا  اب  ناملـسم و  درف  کی  وا 
: میهدیم رارق  یسررب  دروم  هدش  دای  قیرط  هس  زا  ار  عوضوم  کنیا  تسا .

بلاطوبا یبدا  یملع و  رئاخذ 

سانلا رایخ  ملعیل  میراگنیم : زین  ار  اهنآ  همجرت  بلطم  ندش  نشور  يارب  هدومن و  باختنا  دـنچ  یتاعطق  يو ، ینالوط  دـئاصق  نایم  زا  ام 
دننادب هدیمهف  فیرش و  صاخشا  ( » 1  ) مصعی يدهی و  هللا  هرماب  لکف  هبایتا  ام  لثم  يدهب  اناتا  میرم  نب  حیسملا  یسومک و  یبن  ادمحم  نا 

هب ناربمایپ  مامت  و  دراد . زین  وا  دنتـشاد  رایتخا  رد  رفن  ود  نآ  هک  ار  ینامـسآ  رون  نامه  تسا ؛ ربماـیپ  حیـسم  یـسوم و  ناـسب  دـمحم  هک ،
دنع نم  یحولا  هاتا  یبن  مئان  مالحاک  يذـه  مکیناما  امنا  هولتقت و  نا  متینمت  دـنرادیم ». زاب  هانگ  زا  یئاـمنهار و  ار  مدرم  دـنوادخ  ناـمرف 

رس رد  ار  یئوزرآ  هک : یتروص  رد  دیبایب  تسد  وا  رب  دیناوتیم  هک  دیاهدرک  روصت  شیرق ! نارس  ( » 2  ) مدان نس  اهب  عرقب  لاق ال  نم  هبر و 
تشگنا هن ؛ دیوگب  هک  یسک  ددرگیم و  لزان  وا  رب  ادخ  هیحان  زا  یحو  تسا ، ربمایپ  وا  تسین ! هتفشآ  ياهباوخ  زا  رتمک  هک  دینارورپیم ؛

فیح الو  ۀبحم  دابعلا  یف  هیلع  نا  بتکلا و  لوا  یف  طخ  یـسومک  الوسر  ادمحم  اندجو  انا  اوملعت  ملا  تفرگ . دهاوخ  نادند  هب  ینامیـشپ 
ینامسآ ياهباتک  رد  وا  ناشن  مان و  میاهتفای و  ربمایپ  یـسوم  دننام  ار  دمحم )  ) وا ام  هک  دینادیمن  ایآ  شیرق ! ( » 3  ) بحلاب هللا  هصخ  نمیف 

تعیدو هب  ییاهلد  رد  ار  وا  تبحم  ادخ  هک  یـسک  هرابرد  دیابن  و  دنراد ، يو  هب  یـصوصخم  تبحم  ادخ  ناگدـنب  و  تسا ، هدـیدرگ  دـیق 
کلذـب و رـشبا  ۀـضاضغ و  کیلع  ام  كرماب  عدـصاف  انیفد  بارتلا  یف  دـسوا  یتح  مهعمجب  کـیلا  اولـصی  نل  هللاو  درک ». متـس  هدراذـگ 
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ۀیربلا نایدا  ریخ  نم  ص )  ) دـمحم نید  نا  تملع  دـقل  انیما و  مث  تنک  توعد و  دـقل  یحـصان و  کنا  تملع  ینتوعد و  انویع و  کنمرق 
زا تسد  مباوخب ؛ كاخ  نایم  رد  و  منک ، رتسب  ار  دحل  هک  يزور  نآ  ات  تفای و  دنهاوخن  تسد  وت  هب  شیرق  زگره  ماهداز ! ردارب  ( » 4  ) ایند

دوخ نیئآ  هب  ارم  زاـس . نشور  ار  ینامـشچ  هد و  تراـشب  سرتـم و  چـیه  زا  نک ، راکـشآ  يروماـم  هچنآ  هب  تشاد ، مهاوخن  رب  وـت  يراـی 
اونمؤتوا تساهنیئآ ». نیرتهب  زا  دـمحم »  » شیک هک  اقح  يراکتـسرد ، نیما و  دوخ  توعد  رد  یتسه و  نم  هددـنپ  وت  منادیم  يدـناوخ و 

سنوی یسوم و  دننام  ربمایپ  رب  هک  دیروایب  یتفگش  اپارـس  نآرق  هب  نامیا  هکنیا  ای   » نونلا يذک  وا  یـسومک  یبن  یلع  بجع  لزنم  باتکب 
، هاوگ ناونع  هب  ام  هک  تسا ، بلاطوبا  زغن  اپارس  لصفنم و  دئاصق  زا  یکچوک  تمـسق  تاعطق ، نیا  زا  کی  ره  ( 5 .« ) تسا هدیدرگ  لزان 

. میدومن باختنا  دناسریم  شاهداز  ردارب  شیک  هب  ار  وا  نامیا  احیرص  هک  ار ، اهنآ  ياههتسجرب 

نخس هصالخ 

ضارغا و طیحم  زا  جراخ  درف  کی  تایبا  نیا  هدنیوگ  رگا  تسا و  یفاک  اهنآ  هدـنیوگ  صالخا  نامیا و  تابثا  رد  راعـشا  نیا  زا  کی  ره 
هاگتسد و  تسا ، بلاطوبا »  » اهنآ هدنزاس  هک  اجنآ  زا  یلو  میدرکیم . مکح  نآ  هدنیارس  مالسا  نامیا و  هب  قافتالاب  یگمه  دوب ، تابصعت 
تلیضف نینچ  کی  دناهتساوخن  یهورگ  رظن  نیا  زا  درکیم ؛ راک  بلاطوبا  لآ  دض  رب  هتسویپ  یسابع  يوما و  یسایس  ياهنامزاس  یتاغیلبت 

؛ دندرکیم غیلبت  هتـسویپ  وا  دض  رب  ءافلخ  یغیلبت  ياههاگتـسد  هک  تسا  یلع  ردـپ  يو ، یفرط  زا  دـننک . تابثا  بلاطوبا  يارب  ار  یتیزم  و 
اهنآ ناش  رسک  بجوم  ءافلخ ، ناردپ  كرش  رفک و  هک  یلاح  رد  دشیم . باسح  وا  هرابرد  يزرابتلیـضف  يو ، ردپ  نامیا  مالـسا و  اریز 

هدرکن افتکا  نآ  هب  یتح  هتـساخرب ؛ يو  ریفکت  هب  یهورگ  هناقداص ؛ ياهرادرک  اهراتفگ و  اههدورـس و  نیا  مامت  مغریلع  لاح ، ره  هب  دوب .
. تسا هدش  لزان  تسا ، وا  رفک  زا  يواح  هک  بلاطوبا  هرابرد  یتایآ  هک  دناهدرک  اعدا  و 

وا نامیا  تابثا  يارب  مود  هار 

رکف هنیآ  دناوتیم ، تامدخ  نآ  زا  مادک  ره  تسا و  ربمایپ  سدقا  تحاس  زا  وا  عافد  يراکادـف و  هوحن  و  ربمایپ ، اب  وا  راتفر  زرط  مود ، هار 
دوبن عناوم و  مامت  مغریلع  و  دوش ، هتسکشلد  وا  هدازردارب  دشن  یضار  هک ، تسا  یتیـصخش  بلاطوبا  اریز : دشاب ، وا  تایحور  رگنـشور  و 

یلـصم هب  دوخ  هارمه  ار  وا  هک  تسا  هیاپ  نآ  ات  ردارب ، دـنزرف  هب  وا  داقتعا  هیاپ  تفریذـپ . دوخ ، هارمه  ماش  هب  ار  وا  ندربتمحز  تاناکما 
رد یگدـنز  يردـبرد و  لاس  هس  تسـشنن و  ياپ  زا  ربمایپ  ظـفح  هار  رد  يو  دـیبلط . تمحر  ناراـب  داد و  مسق  وا  ماـقم  هب  ار  ادـخ  هدرب و 

جازم تخاس و  هدوسرف  ار  وا  هلاس ، هس  یگراوآ  نیا  هک  اجنآ  ات  داد ؛ حـیجرت  هکم ، تدایـس  تسایر و  رب  ار ، هرد  قاـمعا  هوک و  فاـکش 
هب وا  نامیا  تفگ . یگدـنز  دوردـب  تشگرب  یگدـنز  هناـخ و  هب  هک  يداـصتقا  هرـصاحم  ضقن  زا  سپ  زور  دـنچ  داد و  تسد  زا  ار  دوخ 
رد ار  یلع  دـنامب . هدـنز  وا  یلو  دـنوش  هتـشک  يو  یمارگ  نادـنزرف  ماـمت  دوـب  یـضار  هک  دوـب ، مکحم  صرق و  يردـق  هـب  ادـخ  لوـسر 

شیرق نارـس  مامت  دش ، رـضاح  يزور  نآ ، زا  رتالاب  دنکن . تباصا  يو  هب  دشاب  راک  رد  يدصق  ءوس  رگا  ات  دـیناباوخیم ، يو  باوختخر 
. دندشیم هتشک  زین  مشاهینب  هلیبق  مامت  اعبط  و  دنوش ، هتشک  ماقتنا  ناونع  هب 

گرم ماگنه  بلاطوبا  تیصو 

زئاح و  برع ، يوگتـسار  شیرق و  نیما  وا  اریز  منکیم . هیـصوت  امـش  هب  ار  دمحم »  » نم تفگ : نینچ  دوخ  نادـنزرف  هب  گرم  ماگنه  يو 
منیبیم نونکا  نم  تسا . هتساخرب  نآ  راکنا  هب  تتامـش  سرت  زا  اهنابز  اما  هدروآ ، نامیا  نادب  اهلد  هک  هدروآ  ینیئآ  تسا . تالامک  مامت 
شیرق فوفـص  نتـسکش  رب  اهنآ  کمک  هب  دمحم  و  دناهدروآ ؛ نامیا  وا  هب  و  هتـساخرب ، وا  زا  تیامح  هب  برع ، نافیعـض  ناگداتفا و  هک 
سپـس تسا . هدومن  راک  ردصم  دـنمورین و  يوق و  ار  اهنآ  ناهانپیب  و  ناریو ، ار  نانآ  ياههناخ  راوخ ، ار  شیرق  نارـس  تسا . هدومن  مایق 
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ار وا  يوریپ  یـسک  ره  دیدرگ . مالـسا )  ) وا بزح  نایماح  ناتـسود و  زا  نم ، نادـنواشیوخ  يا  داد : نایاپ  ریز  ياههلمج  اب  ار  دوخ  راتفگ 
هک میرادن  کش  ام  ( 6 . ) مدومنیم عفد  ار  راگزور  هراکم  ثداوح و  وا  زا  نم  دادیم ، تلهم  ارم  لجا  هاگره  ددرگیم  دنمتداعس  دیامن ؛

ياهدـعو قدـص ، هاوگ  هکنانچ  تسا . وا  راتفگ  قدـص  هاوگ  وا  هلاـس  هد  ياـهیناشفناج  تامدـخ و  اریز  هدوب ؛ وگتـسار  وزرآ  نیا  رد  يو 
درک و عمج  دوخ  رود  ار  دوخ  نادـنواشیوخ  مامعا و  مامت  ص ،»  » ربمایپ هک  يزور  اریز  داد ؛ ص »  » دـمحم هبتثعب  زاغآ  رد  يو  هک  تسا 
، تساهبزح نیرتیمارگ  زا  وت  بزح  یماقم ، الاو  وت  نک ، مایق  ماهداز  ردارب  تفگ : وا  هب  بلاطوبا  تشاد ، ضورعم  اـهنآ  هب  ار  مالـسا  نییآ 
هب دیابریم . ار  اهنآ  ياهدنرب  ياهریشمش  دزیخرب و  وت  عافد  هب  يزیت  ياهنابز  دهد ، رازآ  ار  وت  ینابز  هاگره  یتسه ، یگرزب  درم  دنزرف  وت 

(7 . ) دش دنهاوخ  عضاخ  وت  هاگشیپ  رد  شردام ، هبتبسن  كدوک  عوضخ  دننام  بارعا ، دنگوس ، ادخ 

هار نیرخآ 

. دنرتاناد درذگیم  نآ  رد  هچنآ  هناخ و  نورد  هب  هناخ  لها  اریز  میـسرپب . وا  ضرغ  یب  ناکیدزن  زا  ار  بلاطوبا  صالخا  نامیا و  تسبوخ 
زا و  دومن ، رداص  ار  نفد  نفک و  لسغ و  روتـسد  یلع  هب  تسیرگ و  تخـس  يو  داد ؛ ربمایپ  هب  ار  بلاـطوبا  گرم  ربخ  یلع  یتقو  - 1 ( 8)
ارچ هک  متفگـش  رد  دومرف : يو  دمآ . نایم  هب  بلاطوبا  نامیا  زا  نخـس  مراهچ  ماما  رـضحم  رد  - 2 ( 9 . ) دومن ترفغم  بلط  وا  يارب  ادـخ 

و دنامب ، دوخ  رفاک  رهوش  هلابح  رد  مالـسا  شنیزگ  زا  دعب  دیابن  یناملـسم  نز  چیه  هک ، یتروص  رد  دـنراد ؛ دـیدرت  وا  صالخا  رد  مدرم 
حاکن رد  ناملـسم  نز  نیمه  دروآ و  نامیا  ربمایپ  هب  رتولج  یلیخ  هک  تسا  ینانز  نآ  زا  تسا و  مالـسا  رد  تاقباس  زا  دـسا ، تنب  همطاـف 

دراد حیجرت  مدرم  زا  يرایسب  نامیا  رب  بلاطوبا  نامیا  دیامرفیم : رقاب  ماما  - 3 دیشک . كاخ  باقن  رد  خر  يو  هک  يزور  ات  دوب  بلاطوبا 
(10 . ) دنروآ اجبجح  يو  فرط  زا  دادیم  روتسد  نانمؤملا  ریما  و 

اه یقرواپ 

(3 . ) ج 1/373 ماشه » نبا  هریس   » 32 و بلاطوبا » ناوید  ( » 2 . ) ج 2/623 مکاح » كردتسم   » 57 و ۀجحلا »  » ج 7/37 و نایبلا » عمجم  ( » 1)
ناوید « ؛ 74 ج 14 /  دـیدحلا » یبا  نـبا  ( » 5 . ) 42 ج 2 /  ریثـک » نبا  خـیرات  ( » 4 . ) ج 1/373 ماـشه » نـبا  هریـس   » 32 و بلاـطوبا » ناوید  »

و دعـس ، الا  هادهب  دحا  ذخای  دشر و ال  ذخای  دـشر و ال  الا  هلیبس  دـحا  کلـسی  هللاو ال  ةامح ، هبزحل  ةالو و  هل  اونوک  ( 6 . ) 173 بلاطوبا »
ج 1/ سیمخلا » خـیرات   » 390 ج 1 /  یبلح » هریـس  : » عفاودـلا هنع  تعفادـل  و  زهازهلا ، هنع  تففکل  ریخات  یلحا  یف  ةدـم و  یـسفنل  ناـکول 

فویس هبذتجا  و  دادح ، نسلا  هتقلـسالا  ناسل  کقلـسی  هللا ال  و  ابا ، یلع  الا  ابزح و  عینملا  و  ابعک ، عیفرلا  کناف  یخا  نبا  جرخا  ( 7 . ) 339
بقانم یف  لؤسلا  تیاغ   » باتک زا  لاقن  ، 85 سوواط /  نبا  دیـس  فیلات  فئارطلا ،»  - » اهنـضاحل مهبلا  لذ  برعلا  کل  نلذتل  هللا  و  دادح ،

.76 ج 14 /  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  ( » 9 . ) تیبلا امب  يردا  تیبلا  لـها  ( 8 . ) يرونید یلع  نب  میهاربا  شراـگن  لوـسر ،» لآ 
یناحبس رفعج  داتسا  مالسا ص 162  ربمایپ  خیرات  زا  ییاهزارف  . 68 ج 14 /  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( » 10)

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ثعبم  بجر  - 27

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ثعبم 

یلاع ماقم  هب  ترضح  نآ  ندش  هتخیگنارب  ای  مالسا  ربمغیپ  تثعب  یلع ؛ یناود ، مالسا ، خیرات  هلاقم : عبانم  تیب  لها  هاگن  زا  تثعب  تیعقاو 
. تفرگ ماجنا  ترـضح  یگلاس  لـهچ  نس  رد  تسرد  ربمغیپ  تثعب  تسا . مالـسا  ناـشخرد  خـیرات  زارف  نیرتساـسح  تیمتاـخ ، توبن و 

یمئالع البق  دوب . هدـشن  لزان  يو  رب  یحو  کیپ  زونه  یلو  تشاد ، رارق  سدـقلا  حور  تبقارم  تحت  نامز  نآ  ات  ربمغیپ  هک  میتفگ  رتشیپ 
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هک دوب  مر  هکم  نانکاس  شیرق و  مدرم  نایم  دـناسرب . مه  قلخ  یهاـگآ  هب  ار  نآ  هک  دوبن  روماـم  یلو  تشادیم ، تفاـیرد  بیغ  ملاـع  زا 
نیا زا  اـهنآ  هزیگنا  هک  تسین  نـشور  تـسرد  ( 1 . ) دـندینارذگیم یتوـلخ  هطقن  رد  اوزنا  يریگ و  هشوـگ  تلاـح  هب  ار  هاـم  کـی  یلاـس 

ار مسر  نیا  هک  شیرق  درف  نیتسخن  دوب . لومعم  تشاد و  نایرج  اـهنآ  نیب  رد  مسر  نیا  هک  تسا  ملـسم  اـما  تسا ، هدوب  هچ  يریگهشوگ 
و تفریم ، ءارح  هوک  ياـپ  هب  دیـسریم ، ارف  ناـضمر  هاـم  نوچ  هک  دوب  مرکا  ربـمغیپ  دـج  بلطملادـبع  تشاد  لوـمعم  ار  نآ  دـیزگرب و 

رین ربمغیپ  دهدیم ، یهاوگ  مالـسا  خیراوت  هک  يروط  هب  ( 2 . ) درکیم ماعط  دنتفریم ، اجنآ  هب  ای  دنتـشذگیم ، اجنآ  زا  هک  ار  نادنمتـسم 
هطقن هب  و  تفرگیم ، هلـصاف  عاـمتجا  ياـغوغ  رهـش و  زا  تشادیم . لوـمعم  ار  مسر  نیا  اـهراب  شیرق ، نادرم  تداـع  هـب  تـثعب  زا  شیپ 

تبقارم تحت  دـسا  ینب  هلیبق  رد  و  دوب ، یلاـسدرخ  كدوک  هک  یناـمز  رد  یتح  ربمغیپ  تخادرپیم . لـمات  رکفت و  هب  و  تفریم ، یتولخ 
نیاربانب ( 3 . ) تفریم ورف  رکف  هب  دـمآیم و  ءارح  هوک  هب  دـیزگیم و  يرود  اههچب  اب  ندرک  يزاب  زاب  زین  تشاد  رارق  همیلح »  » دوخ هیاد 

مامتا هب  نوچ  و  دوب ، نوتیز  و  کعک »  » نان شیاذغ  دربیم ، رس  هب  ءارح »  » رد اهدعب  هک  یتدم  رد  دوبن . هقباسیب  ءارح » هوک   » هب يو  سنا 
اهنامز نآ  رد  هک  یئاذغ  داتـسرفیم . اذغ  شیراب  هجیدخ  شرـسمه  مه  یهاگ  درکیم . توق  دیدجت  تشگیمزاب ء  هناخ  هب  دیـسریم ،

زاب رخآ  زور  نوچ  و  دربیم ، رـس  هب  ارح  رد  هام  کـی  یلاـس  تثعب ، زا  لـبق  لاـس  دـنچ  ربمغیپ  ( 4 . ) دوب هداس  ورصتخم  دشیم ، فرـصم 
هک نیا  تبـسانم  هب  زاـجح  رد  زورما  ءارح  هوک  ( 5 . ) تفریم هناخ  هب  سپـس  درکیم ، فاوط  رود  تفه  ار  ادـخ  هناـختسخن  تشگیم ،

رخآرد ابیرقت  زورما  و  تسا ، عقاو  هکم  رهـش  لامـش  رد  ءارح  دوشیم . هدناوخ  رون  هوک  ینعی  رونلا » لبج  ، » تسا هدوب  ربمغیپ  تثعب  لحم 
رد عقاو  هدج »  » ردنب دودح  ات  لامش  تمس  زا  تسا و  هتسویپ  مهب  بلغا  هکم  هموح  ياههوک  دوشیم . هدید  یبوخ  هب  هداج  رانک  رد  رهش 

رهـشو انم »  » نیمزرـس و  تافرع »  » يارحـص هب  وس  کـی  زا  هک  لاـبج  هلـسلس  نیا  دراد . دادـتما  خرـس  ياـیرد  راـنک  هکم و  يرتمولیک   70
دوخ ياسرف  تقاط  باتفآ  نازوس و  کشخ و  ياهنابایب  ياههرد و  اـب  تسا ، هدـش  هدیـشک  هنیدـم »  » فرط هب  رگید  يوس  زا  و  فئاـط » »

يروص و تانیعت  ینامـسج و  تاقلعت  زا  يرود  یـسانشادخ و  یـسانشدوخ و  قیمع  هشیدنا  رد  ار  یمدآ  هک  تسا  ياهطقن  نیرتهب  دـیاش 
هدیـشک و نامـسآ  هب  رـس  يزراب  وحن  هب  رگید  ياـههوک  زا  ادـج  و  تسا ، هکم  فارطا  ياـههوک  نیرتدـنلب  ءارح  هوک  دربیم . ورف  يداـم 

یتمسق ربمغیپ  دوخ  نامز  يدنلب د  نا  زا  ددرگیم . رتشیب  هوک  هولج  تباهم و  دوشیم ، رتکیدزن  نآ  هب  هدننیب  هچره  دنکیم . یئامندوخ 
زا یـضعب  ياهقاطا  يوت  زا  اهماب و  تشپ  رد  زین  هوک  هلق  تسادـیپ . هکم  رهـش  زا  يرتدایز  تمـسق  زورما  و  دوب ، ادـیپ  هکم  ياـههناخ  زا 
راغ تقیقح  رد  تسا . هداس  کـچوک و  رایـسب  دراد ، رارق  هوک  هلق  رد  هک  ءارح » راـغ  . » تسا ادـیپ  یبوخ  هب  هکم  ياـهنامتخاس  تاـقبط 
هداد ءارح  راغ  هنهد  تسا . هداد  ءارح  راغ  لیکـشت  هنوگ  نیدـب  هدروختلغ و  يرتگرزب  هرخـص  ود  يور  هب  میظع  یگنـس  هتخت  تسین ،

. دراد اج  ندرازگزامن  يارب  مین  رتم و  کی  زا  شیب  مه  نآ  فک  دوش . جراخ  دراو و  دـناوتیم  ناسنا  هک  تسا  ریدـق  هب  راـغ  هنهد  تسا .
زیچ کی  طقف  دـیاسایب . نآ  رد  یناسآ  هب  دـهاوخب  ناسنا  هک  تسین  یلحم  و  دـنک ، اجنآ  هب  نتفر  لیم  سکره  هک  هدوبن  یئاج  ءارح  راـغ 

لاوز یب  دـنوادخ  لازیال  تردـق  شنیرفآ و  گرزب  باتک  هدـهاشم  نآ  و  دروخیم ، مشچ  هب  یبوخ  هب  اـجنآ  رد  شیدـنارود  دارفا  يارب 
ام هک  یقیقحت  ساسارب  تسا ! هداد  شیارآ  یسوسحم  وحن  هب  ار  نیمز  نامـسآ و  هدنکفا و  وترپ  ساسح  هطقن  نآ  ياج  همه  رد  هک  تسا 

طقف هدرکیم و  یئاریذپ  ار  نارذگهر  هدربیم و  رـس  هب  همیخ  رد  لثملایف  ءارح  هوک  ياپ  رد  بلطملادبع  شدج  دـننام  ربمغیپ  میاهدومن 
هدوب بجر  هام  زور 27  رد  یحو ، لوزن  هظحل  هلمج  زا  هک  تسا  هتخادرپیم  شنیرفآ  لامج  ياشامت  هب  هتفریم و  هوک  هلق  هب  یهاـگهاگ 

یتاشوارت یهاگ  سدـقلاحور  تبقارم  تحت  هتـشاد و  یناحور  یتالاح  مه  تثعب  زا  لبق  ربمغیپ  میدـش ، روآدای  ـالبق  هک  يروط  هب  تسا .
یلو دینـشیم ، یئادص  یهاگ  تشادن ، شیب  لاس  هدزناپ  هک  یماگنه  تسا . هدشیم  فوشکم  ترـضح  نآ  رب  يرارـسا  هدیدیم و  یبیغ 

، دینـشیم ربمغیپ  زا  ياهمزمز  هک  تشذگیم  لاس  شـش  ابیرقت  دیدیم و  یـصوصخم  رون  هک  دوب  یلاوتم  لاس  تفه  دـیدیمن . ار  یـسک 
يدرم هک  وت  : » تفگیم هجیدـخ  درکیم ، وگزاب  هجیدـخ  شرـسمه  يارب  ار  رابخا  نزا  نوچ  تسیچ ؟ عوضوم  تسنادیمن  تسرد  یلو 

رد يراد و  هدیدنـسپ  یئوـخ  فوؤر و  یبـلق  یتـسه و  تلادـع  قـح و  رادـفرط  یناـمولظم و  سرداد  یتـسه و  راـبدرب  وگتـسار و  نیما و 
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(6 . ) تسین یتفگـش  ياج  دشاب ، تراظتنا  رد  یلاع  یماقم  رگا  يرادیم ، لوذـبم  غیلب  یعـس  يدـنواشیوخ  دـنویپ  میکحت  يزاوننامهم و 
، یبیغ شورـس  باوخ ، ملاع  رد  راب  نیدـنچ  درک ، ادـیپ  قلخ  زا  ياوزنا  يریگ و  هشوگ  هب  لیم  یگلاـس  تفه  یـس و  نس  هب  هک  یماـگنه 
رب قح  يدانم  اهراب  هکم  ياههار  نایم  ءارح و  هوک  ياپ  رد  زین  اهدعب  تخاس ، هاگآ  ياهزات  رارسا  زا  ار  وا  و  دورـس ، شـشوگ  هب  ینانخس 

نادنفـسوگ ءارح  هوـک  هنماد  رد  هک  اـهزور  زا  یکی  رد  دـید ! یمن  ار  ادـص  بحاـص  یلو  دینـشیم  ار  ادـص  تبوـن  ره  رد  دز . گـناب  وا 
ار یـسک  تسیرگن  اجره  هب  یلو  هللا ! لوسر  ای  دیوگیم : دنزیم و  ادـص  ار  وا  کیدزن  زا  یـسک  دینـش  دـینارچیم ، ار  بلاطوبا  شیومع 

بجر هاـم  متفهو  تسیب  زور  ( 7 . ) دشاب نینچ  مراودـیما  تفگ : هجیدـخ  داد ، عالطا  هجیدـخ  هب  ار  عوضوم  دـمآ و  هناخ  هب  نوچ  دـیدن .
نیمز و هب  يدنلب  نآ  زا  رگید  تاقوا  دننام  دوب و  هدیمرآ  ءارح  راغ  رد  مشاه  ینب  ناشخرد  هرهچ  هکم و  بوبحم  درم  هللادـبع  نب  دـمحم 
تقلخ و گرزب  راکهاش  ناونع  هب  ار  یناسنا  هعماج  ناهج  يادخ  هک  دیـشیدنایم  دیـشیدنایم . نایناهج  ناهج و  نارود و  مایا و  نامز و 

هدومن مهارف  شیارب  ار  زیچ  همه  تسا . هداد  وا  هب  یلاعت  یقرت و  يارب  ار  دادعتـسا  تقایل و  هنوگ  همه  هدـمن و  قلخ  شنیرفآ  يالعا  هنومن 
برع و نادرگرـس  هدنام و  بقع  تلم  صوصخ  هب  رـشب  دارفا  رگم  یلو  دروخن . تلفغ  هب  درآ و  فک  هب  ینان  دوخ  یلامک  ریـس  رد  وا  ات 
شون و شیع و  دوخ و  تورث  لام و  هب  زج  اهنآ  دنتـسه ؟ اههشیدـنا  نیا  رد  شیرق  رادلام  تسود و  لام  نارذـگشوخ و  دارفا  صخالاب 

اهنت دـنمزاین ، تخبنوگن و  مدرم  رامثتـسا  اـبر و  دـمآرد ، تورث و  دـهاش و  بارـش و  دنـشیدنایمن . يزیچ  هب  دوـخ  تورث  لوزن  دوـس و 
یگتخپ یگدنز و  هبرجت  تسا . هداهن  رـستشپ  ار  هثداحرپ  لاس  لهچ  تسرد  وا »  » کنیا دننارورپیم ... رـس  در  اهنآ  هک  تسا  ياهشیدنا 

ایآ تسا . هدامآ  يربمغیپ  گرزب  تیلوؤسم  ماجنا  يارب  رظن  ره  زا  و  هدیسر ، لامک  دحرس  هب  شلقعت  تردق  ماکحتـسا  شاهدارا و  رکف و 
يربهر دشاب . هتشاد  ار  قلخ  يربهر  یگتسیاش  ملاع  دنوادخ  بناج  زا  هک  دوب  یسک  هچ  وا  زج  زور  نآ  يایند  ناتـسبرع و  ورملق  مامت  رد 
قباوـس یگداوناـخ و  تیبر  یتاذ و  تیـصخش  رب  دنمتفارـش  ياـهناسنا  و  دـشاب ، یناـسنا  هعماـج  هتـشذگ  گرزب و  ناربـهر  دمآرـس  هـک 

مشاه دنزرف  حیبذ و  لیعامـسا  ادخ و  لیلخ  نکـشتب  میهاربا  هون  وا  دنراذگب ؟ هحـص  وا  هدیدنـسپ  تافـص  هلـضاف و  تاکلم  ناشخرد و 
. تسا نازورف  ناشخرد و  نافوکـش و  ردام  رد  ردام  ردپ و  رد  ردپ  تسا . شیرق  ياناد  گرزب و  بلطملادبع ، هون  برع و  رورـس  دـیس و 

تشرس كاپ  ناردام  كاپ و  ناردپ  هک  یتثارو  تسا . ملاس  حیحص و  تثارو  هجیتن  هک  دوب  رادروخرب  ناج  مسج و  لماک  یتمالـس  زا  وا 
يزیچ و  دزاس ، هدولآ  ار  نآ  تسناوتن  شیکیرات ، یگریت و  يدیلپ و  همه  اب  مه  تیلهاج  يایند  هک  يروط  هب  دندوب . هدراذگ  یقاب  شیارب 

یتیمها همه  اب  ربمغیپ  تثعب  يارجام  هک  درک  فارتعا  دـیاب  اجنیارد  تثعب  ثیداحا  هب  یهاگن  ( 8 . ) دهاکب وا  بسن  بسح و  تفارـش و  زا 
، تسا هدمآ  هیلوا  خیراوت  یمالـسا و  ثیداحا  ینآرق و  ریـسافت  رد  هچنآ  بجوم  هب  تسا . هدشن  لقن  تسرد  خیراوت  رد  تسا ، هتـشاد  هک 
رب لیئربج  دناهتفگ : ربمغیپ ، مالغ  هرسیموبا  ای  لیبحرش  نب  ورمع  ای  ریبز  نب  ةورع  ریبز و  هللادبع  وا  ناگداز  رهاوخ  ای  ربمغیپ  رـسمه  هشیاع 

« يراقب انا  ام  « ؛ مناوخب مناوت  یمن  دومرف : ربمغیپ  و  قلخ » يذـلا  کبر  مساب  ارقا  « ؛ تیادـخ مان  هب  ناوخب  تفگ : يو  هب  دـش و  لزان  ربمغیپ 
الوا هک ؛ یتروص  رد  دـناوخب ! تسناوت  موس  راـب  اـت  داد  راـشفو  تفرگ  ار  ربمغیپ  اـب  هس  لـیئربج  يراـقب .» تسل  « ؛ متـسین هدـنناوخ  نم  اـی 

لیئربج روظنم  دنیوگیم  رتشیب  تسین . تیمها  لباق  مه  نآ  هک  ثیدـح  کی  رد  زج  دـناوخب . هتـشون  يور  زا  تساوخن  ربمغیپ  زا  لیئربج 
نابز برع  ربمغیپ  ایآ  دیـسرپ : ثیداحا  نیا  نیلقان  زا  دیاب  تروص  نیا  رد  دـنک . رارکت  ار  نآ  مه  ربمغیپ  دـیوگیم  وا  هچره  هک  هدوب  نیا 
کبر ارقا و  قلع ، نم  ناسنالا  قلخ  قلخ ، يذـلا  کبر  مساب  ارقا  « ؛ ینعی ارقا  هروس  لوا  هاـتوک  هیآ  جـنپ  دوبن  رداـق  یگلاـس  لـهچ  نس  رد 
کی ياریب  راک  نیا  دنک ؟ رارکت  مه  وا  هدناوخیم  هیآ  هیآ  لیئربج  هک  روط  نامه  ار  ملعی » مل  ام  ناسنالا  ملع  ملقلاب ، ملع  يذـلا  مرکالا ،
نیما لیئربج  یتقو  تسا . هتـسهآ  يادـص  يانعم  هب  یحو »  » هتـشذگ نیا  زا  شیرق ! ياناد  هب  دـسر  هچ  ات  تسا  ناـسآ  هلاـس  جـنپ  كدوک 

چیه نیاربانب  تسا . هتـسبیم  شقن  ربمغیپ  هنیـس  رد  مد  نامه  هدومنیم و  ظفلت  هتـسهآ  ار  نآ  تسا  هدرک  لزان  ربمغیپ  رب  ار  ینآرق  تاـیآ 
ایناث دـنکن ! شومارف  و  دـیامن ، ظفح  زا  ار  نآ  ات  دـنک  رارکت  یبتکم  هچب  دـننام  ربمایپ  تسا  هتفگیم  لیئربج  ار  هچره  هک  هتـشادن  یموزل 
ینـس هعیـش و  هک  مه  ربمغیپ  رـسمه  هشیاع  دنتـسین . دامتعا  لباق  نایعیـش  رظن  زا  مادک  چیه  دناهدرک  لقن  هنوگ  نیدب  ار  تثعب  هک  یناسک 
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زا هدش و  دلوتم  تثعب  زا  دـعب  لاس  جـنپ  دـناهدرک ، لقن  يو  زا  رتشیب  یمالـسا  خـیرات  ثیدـح و  ریـسفت و  عبانم  هیلک  رد  ار  تثعب  يارجام 
نینچ و یحو  زاغآ  دیوگیم : دوخ  شیپ  زا  و  تسین ، دامتعا  لباق  هک  تسا  لسرم  حالطصا  هب  يو  ثیدح  هکلب  دنکیمن ، لقن  مه  یسک 
ینـس و زا  معا  یمالـسا  ياهریـسفت  همه  رد  لوا  هیآ  همجرت  رد  هک  تیادـخ » ماـن  هب  ناوخب   » هلمج تسین  مولعم  اـثلاث  تسا . هدوـب  ناـنچ 

لیئربج ادخ و  رگم  اعبار  تسا . عقاو  فالخ  اهنآ  يود  ره  هک  متفگ  و  دـناوخب ؟ ور  زا  ای  دـناوخب ، ظفح  زا  هچ ؟ ینعی  تسا  هدـمآ  یعیش 
مناوتیمن دـیوگیم : ربمغیپ  نوچ  و  دـناوخب ؟ دـنهاوخیم  يو  زا  راب  ود  هک  هتـشونیمن  زیچ  دوب و  هدـناوخن  سرد  ربمغیپ  دناهتـسنادیمن 

انعم نیا  دوشیم ؟ داوساب  دـنداد  راشف  ار  یـسک  رگا  ایآ  درک ؟ هیجوت  ناوتیم  هنوگچ  ار  يو  نداد  راـشف  ترـضح و  نآ  نتفرگ  مناوخب ،
یمالـسا نارـسفم  زا  مادک  چـیه  اسماخ  هلآ !!) هیلع و  هللا  یلـص   ) متاخ ربمایپ  هب  دـسر  هچ  ات  تسا  هدوب  هقباسیب  نیـشیپ  ناربمغیپ  هرابرد 

لیاوا هیآ  جنپ  دش  لزان  تثعب  زور  هچنآ  دناهتفگ  یگمه  هکلب  تسا ! هتـشادن  میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب   » ینآرق هروس  نیلوا  ارچ  دناهتفگن 
ربمغیپ یتقو  : » دـیوگیم هک  نارگید  هشیاع و  ثیدـح  هلابند  اسداس  ملعی .» مل  ام   » ات قلخ » يذـلا  کبر  مسب  ارقا   » زا تسا  هدوب  ارقا  هروس 

ار وا  و  دـیناشوپب . ارم  دـیناشوپب ، ارم  ینولمز » ینولمز  : » تفگ دـمآ  هجیدـخ  دزن  هب  نوچ  و  دوب ! برطـضم  تخـس  تشگرب  ءارح  هوک  زا 
شیومع رـسپ  دزن  درب  ار  وا  هجیدخ   » و مناساره » دوخ  تشونرـس  زا  : » تفگ درک و  لقن  هجیدـخ  يارب  ار  ارجام  نآزا  سپ  و  دـندیناشوپ ،

تـسا هدـید  وا  هچنآ  هجیدـخ ! يا  تفگ : انیبان  لاسنهک  ریپ  نآ  تشونیم و  ار  لیجنا  تاروت و  و  دوب ، هدـش  ینارـصن  هک  لفون  نب  ۀـقرو 
دیقف همالع  ( 9 . ) تسا رما  رهاوظ  ربمایپ و  هرابرد  ام  داقتعا  فالخرب  یگمه  تسا » هدـش  لزان  یـسوم  رب  هک  تسا  یـسدقم  کیپ  ناـمه 

زا یتمسق  هجوتم  راب  نیتسخن  يارب  هک  تسا  یـسک  اهنت  داهجالاو » صنلا   » جرارپ باتک  رد  یلماع  نیدلا  فرـش  نیـسحلادبع  دیـس  هعیش 
زونه ارجام  نیا  همه  زا  دعب  ربمغیپ  دیوگیم  احیرص  هشیاع ) ثیدح   ) ثیدح نیا  هک  دینیبیم  : » دسیون یم  هدش و  ثیدح  نیا  تالاکـشا 

هب زاین  هدرک  ادـیپ  هک  یـساره  میب و  زا  نآ و  لوزن  زا  دـعب  نآرق  هرابرد  و  هدـمآ ، دورف  هک  نآ  زا  سپ  یحو  هتـشرف  دوخ و  توبن  رما  رد 
، دنک خسار  ار  وا  مدق  هک  تسا  هدوب  یحیسم  یهاج  يانیبان  نیگمغ  درم  لفون  نب  ۀقرو  جاتحم  و  دنک ، تیوقت  ار  وا  هک  تشاد  شرـسمه 

باـطخ زا  هک  تسا  ربـمغیپ  هتـسیاش  اـیآ  تسا . یهارمگ  تلالـض و  ثیدـح  نیا  ياوتحم  دروآ ! رد  یناـشیرپ  بارطـضا و  زا  ار  شلد  و 
زا نانچ  ربمغیپ  : » دـیوگیم رگید  ثیدـح  رد  ( 10 .« ) تسا دودرم  دنـس  نتم و  ظاحل  زا  هشیاع  ثیدـح  نیارباـنب  درواـین ؟ رد  رـس  هتـشرف 

رگید تیاور  رد  عرـص ! يرامیب  هیبش  تلاح  ینعی  دزادـنیب ،» ریز  هب  هوک  زا  ار  دوخ  تساوخیم  هک  دوب  هدـش  كانمیب  لیئربج  اب  دروخرب 
وت هک  دش  مالعا  يو  هب  دعب  و  دنداهن ، ربمغیپ  رـس  رب  رهاوج  هب  للکم  یجات  و  دش ، هتـشاذگ  ءارح  هوک  يور  عصرم  یتخت  : » دیوگیم مه 
زا سپ  نرق  هدزناپ  هک  تسا  فسات  ثعاب  ردـقچ  یتسار  تسا . روآ  شدـنچ  نآ  ندرک  وگزاـب  هک  رگید  ياـهزیچ  و  یتسه !» اـیبنا  متاـخ 

ناخروم و نآزا  یهاتوک  نیا  تسا !!؟ هتفرگ  ماجنا  ناسچ  اـیبنا  متاـخ  تثعب  هدوب و  هچ  عوضوم  دـننادن  یتسرد  هب  ناناملـسم  زونه  تثعب 
رکذ و هب  طقف  و  دناهتخادرپن ، نآ  نوماریپ  قیقحت  هب  هدومن و  تلفغ  يدامتم  نورق  نیا  رد  هک  تسا  ینس  هعیش و  زا  یمالـسا  نادنمـشناد 

ثیدح کی  رب  یلماع  نیدلا  فرـش  دیـس  هعیـش  ماقم  یلاع  دنمـشناد  هک  يدقن  زا  سپ  ام  دناهدومن ! افتکا  نارگید  هشیاع و  راتفگ  رارکت 
، میدومن هعجارم  یعیشو  ینس  خیرات  ثیدح و  ریسفت و  زا  ياهدمع  تمسق  هب  میتفای ، ار  نآ  همجرت  قیفوت  هتشون و  هشیاع ) ثیدح   ) تثعب

يرابتعا ام  دزن  هک  تسا ، هماع  نایوار  زا  اهنآ  رتشیب  و  تسا ، شوشغم  الماک  تثعب  ثیداحا  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  فسات  لامک  اـب  و 
هب دشابیم . شودخم  زین  نآ  دانـسا  و  تسا ، ینـس  هعیـش و  تادقتعم  فالخرب  ضقانتم و  برطـضم و  زین  ثیداحا  نآ  همه  نتم  دـنرادن .

و هداتفا ، اپ  تسد و  هب  تخـس  دـهد ، شزاس  مه  اـب  دـنک و  عمج  ار  اـهنآ  تسا  هتـساوخ  هک  یبلح » نیدـلا  ناـهرب   » مینیبیم تهج  نیمه 
عوضوم یمگردرـس  یئوگ و  ضقانت  ماهبا و  رب  هکلب  دسرب ، بولطم  هجیتن  هب  تسا  هتـسناوتن  مه  رخآ  رد  هدـش و  یتاروذـحم  هچ  راتفرگ 

هدـمآ اهنآ  ياهباتک  رد  هدـش و  لقن  ننـست  لها  قیرط  زا  تسخن  هک  ثیداـحا  نیا  هیلک  تثعب  ثیداـحا  هب  اـم  داریا  ( 11 . ) تسا هدوزفا 
هراشا نآ  هتکن  دـنچ  هب  اجنیا  رد  دـشابیم . طقاس  رابتعا  هجرد  زا  تسا ، هدرک  تیارـس  مه  هعیـش  بتک  هب  اـهنآ  زا  لـقن  هب  سپـس  تسا و 

هتـشادرب تثعب  مهبم  يارجاـم  يور  زا  هدرپ  راـب  نیتـسخن  يارب  هک  ءارح » هوک  زارفرب  یحو  عاعـش   » دوخ باـتک  هب  ار  لیـصفت  و  مینکیم ،
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هک دیدیم  یمئالع  اهراب  یگلاس ، تفه  یس و  ات  یناوج  مایا  یکدک و  نامز  زا  ربمغیپ  میتفگ  هکنانچ  - 1 ( 12 . ) میهدیم تلاوح  تسا ،
يربمغیپ هب  عجار  ندرا  رد  يرصب »  » رهش بهار  هک  يربخ  و  دوب ، هدنکفا  هیاس  وا  رـسرب  هک  يربا  دننام  دادیم . ربخ  وا  ناشخرد  هدنیآ  زا 

لوزن ماگنه  هک  درادن  انعم  چیه  نیاربانب  دینـشیم . هک  یئاهادـص  و  تفگیم ، يو  هب  سدـقلا  حور  هچنآ  و  داد ، بلاطوبا  شیومع  هب  وا 
وا داد  هب  لفون  نب  ۀـقرو  دـیاب  و  تسا ، هداتفا  یقافتا  هچ  هک  دـنادن  و  دـنک ، مگ  ار  دوخ  ياپ  تسد و  روط  نیا  لیئربج  اب  دروخرب  یحو و 

نیا هب  هجوت  اـب  تشاد . يرترب  رـصع  مدرم  برع و  لـئابق  هکم و  نز  درم و  همه  رب  لـقع  دادعتـسا و  غوـبن و  ظاـحل  زا  ربـمغیپ  - 2 دسرب !
نیمز هب  ات  دریگب  ار  وا  هک  دوشیم  لسوتم  هجیدـخ  شرـسمه  هب  هدـش و  دـیدرت  تشحو و  راچد  تونب  مـالعا  زا  سپ  وا  هنوگچ  تقیقح 

ربمغیپ وت  هک  نیا  مالعا  نآرق و  هیآ  جنپ  ندروآ  یحو و  کیپ  ندید  زا  سپ  ایآ  - 3 دیآ ؟ ردب  دیدرت  کش و  زا  هک  دنک  تیوقت  ای  دتفین 
دوخ فیلکت  ینامـسآ و  یحو  هرابرد  ربمغیپ  هک  دوب  نیا  ياج  رگید  تمظع ، نآ  اـب  لـیئربج  هدـهاشم  و  متـسه ، لـیئربج  نم  یئادـخ و 

اب بسانت  تسا و  يروص  تانیعت  تافیرـشت  ریاس  جاـت و  تخت و  - 4 دشاب !؟ هتـشادن  تقیقح  عوضوم  دهد  لامتحا  ای  دوش ، دـیدرت  راچد 
تـسین رود  دریگ . ماجنا  يدام  تافیرـشت  هنوگره  زا  رود  یگداس و  لامک  اب  دـیاب  هک  توبن  يونعم  ماقم  هن  دراد ، ناهاشداپ  نیطـالس و 

ياهنحـص نینچ  لایخ  ملاع  رد  مه  یبرع  ربمغیپ  يارب  دناهتـساوخ  ناریا ، ناهاشداپ  يراذـگجات  زا  دـیلقت  هب  ثیدـح  نیا  ناگدـنزاس  هک 
نآ هب  دقتعم  ناملـسم  درف  کی  هک  دوبن  یعوضوم  تشذـگ  البق  هک  هنوگ  نادـب  تثعب  يارجام  هعیـش  هاگدـید  زا  تثعب  تیعقاو  دـنزاسب !

هجیتن نیا  هب  اهلقن  عومجم  زا  مزال  ياهیـسررب  زا  سپ  ام  تسا . هدیـسر  يربمغیپ  یلاع  ماـقم  هب  هنوگچ  اـیبنا  متاـخ  هک  دربیپ  و  دـشاب ،
زا کی  چـیه  هک  دزاـسیم  نشور  ناـنچ  ار  تثعب  تیعقاو  تسا ، هدیـسر  توبن  نادـناخ  ثیداـحا  هعیـش و  عباـنم  رد  هچنآ  هک  میاهدیـسر 

نـشور یبوـخ  هب  ار  یحو  زاـغآ  تسا و  تثعب  تقیقح  هدـننک  وگزاـب  هـک  یثیداـحا  هـلمج  زا  دـنکیمن . ادـیپ  دروـم  هتـشذگ  تالاکـشا 
یماگنه : » دیامرفیم مالسلا ) هیلع   ) يداه ماما  ترـضح  ام  مهد  ياوشیپ  درذگیم : ناگدنناوخ  ظاحل  زا  الیذ  هک  تسا  یتیاور  دزاسیم ،

هب زور  ره  دیشخب ، نادنمتـسم  هب  دوب  هدیـشخب  يو  هب  هار  نآ  زا  ادخ  هچنآ  تفگ و  ماش  تراجت  كرت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم هک 
هعلاطم دروم  ار  یهلا  تمکح  عیادـب  تمحر و  ياهیتفگـش  و  تسیرگنیم ، راگدرورپ  تمحر  راثآ  هب  نآ  زارف  زا  تفریم و  ءارح  هوک 

زا و  دینارذگیم ، رظن  زا  ار  اهنابایب  اهتشد و  اههرد و  اهایرد و  نیمز و  ياههنارک  و  تخودیم ، رظن  اهنامـسآ  فارطا  هب  دادیم . رارق 
نآ داتفایم . هدننیرفآ  يادـخ  تمظع  دای  هب  دـیدیم ، هچنآ  زا  تخومآیم . تربع  سرد  یهلا ، تمحر  تردـق و  راثآ  همه  نآ  هدـهاشم 

ار وا  لد  دومن ، يو  بلق  هب  رظن  دنوادخ  دیسر  یگلاس  لهچ  نس  هب  نوچ  دیزویم . لاغتشا  دنوادخ  تدابع  هب  یصاخ  ینیب  نشور  اب  هاگ 
هیلع و هللا  یلـص   ) دـمحم ددرگ . هدوشگ  اهنامـسآ  ياهرد  داد  نامرف  دـنوادخ  هظحل  نآ  رد  تفای . اهلد  نیرتمرن  نیرتنـشور و  نیرتهب و 
هیلع و هللا  یلص   ) دمحم و  دندمآ ، دورف  زین  اهنآ  و  دنیآ ، دورف  درک  رما  ناگتشرف  هب  ادخ  سپـس  تسیرگنیم ، اهنامـسآ  هب  اجنآ  زا  هلآ )
وا هرهچ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم رـس  هب  اهنامـسآ  قامعا  زا  ار  دوخ  صوصخم  هجوت  تمحر و  دـنوادخ  دـیدیم . ار  اهنآ  هلآ )
وا يوس  هب  لیئربج  تخود . رظن  تشاد  رارق  رون  زا  ياهلاه  رد  هک  لیئربج  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم هظحل  نآ  رد  تشاد . فوطعم 

ار تیادخ  مان  : » تفگ لیئربج  ارقا ؟» ام  « ؟ مناوخب هچ  تفگ  ناوخب . دـمحم ! يا  تفگ : داد و  ناکت  تخـس  تفرگ و  ار  وا  يوزاب  دـمآ و 
اب هک  یئادخ  تسا . گرزب  تیادخ  هک  ناوخب  هفطن .)  ) دـیرفآ تسپ  هدام  زا  ار  ناسنا  هک  یئادـخ  دـیرفآ . ار  نایناهج  ناهج و  هک  ناوخب 

الاب اهنامـسآ  هب  و  دـیناسر ، ماـجنا  هب  ار  دوخ  تلاـسر  یحو ، کـیپ  تسنادیمن .» هک  داد  داـی  یئاـهزیچ  ناـسنا  هب  تخومآ و  شناد  ملق 
زا هک  دوب  هدید  یحو  هلیـسو  هب  هچنآ  دنوادخ و  لالج  تمظع و  هدهاشم  زا  دـمآ . دورف  هوک  زا  زین  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم تفر .

بیذکت ار  وا  توبن  هکم  مدرم  شیرق و  ادابم  هک  نیا  زا  دیدرگ . بت  راچد  و  دـش ، شوهیب  درکیم ، تیاکح  قح  تاذ  تمظع  هوکش و 
اهنآ نیرتگرزب  ادخ و  ناگدنب  نیرتدنمدرخ  تسخن  زور  زا  وا  دوب . ناساره  تسخن  دـنهد ، تبـسن  ناطیـش  اب  سامت  نونج و  هب  و  دـننک ،

يورین يو  هب  درک  هدارا  دـنوادخ  تقو  نیا  رد  تسنادیمن . تشز  ار  نانآ  راـتفگ  ناـگناوید و  ياـهراک  ناطیـش و  دـننام  زیچ  چـیه  دوب .
هب هک  يروط  هب  دروآ . رد  نخس  هب  وا  يارب  ار  اهخالگنس  اههرخـص و  اههوک و  روظنم  نیدب  دشخب . تردق  شلد  هب  و  دنک ، اطع  يرتشیب 
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! هللا لوسر  ای  کیلع  مالسلا  هللا ! یلو  ای  کیلع  مالسلا  هللا ! بیبح  ای  کیلع  مالسلا  تفگیم : و  درکیم . مارتحا  يادا  دیـسریم ، مادک  ره 
رتابیز و رترب و  دنیآیم  اهدعب  هک  اهنآ  و  دناهدوب ، وت  زا  شیپ  هک  اهنآ  دوخ ، تاقولخم  همه  زا  ار  وت  دنوادخ  هک  داب  هدژم  ادخ  بیبح  يا 

یـسک گرزب  اریز  هدم . هار  لد  هب  یـساره  دنهد ، تبـسن  نونج  هب  ار  وت  شیرق  ادابم  هک  نیا  زا  تسا . هدـینادرگ  رتیمارگ  رتهوکـشرپ و 
بیرقنع هک  شابم  تحاران  برع  ناشکرس  شیرق و  بیذکت  زا  نیاربانب  درادب ! یمارگ  و  دشخب ، یگرزب  يو  هب  ناهج  دنوادخ  هک  تسا 

یلع وت  نیشناج  هلیسو  هب  تناوریپ  زین  نآ  زا  سپ  داد . دهاوخ  وت  هب  ار  هجرد  نیرتالاب  و  دیناسر ، دهاوخ  ماقم  نیرتیلاع  هب  ار  وت  تیادخ 
هزاورد هلیـسو  هب  وت  ياهشناد  دـندرگیم . نامداش  و  دـش ، دـنهاوخ  رادروخرب  قح  نید  هب  لوصو  تمعن  زا  مالـسلا ) هیلع   ) بلاـطیبا نب 
دوـجو هب  تناگدـید  يدوز  هب  ددرگیم . رـشتنم  اـهروشک  اهرهـش و  ناگدـنب و  ناـیم  رد  بلاـطیبا  نب  یلع  تشناد  تمکح و  ناتـسرهش 
دیدـپ دوب ، دـنهاوخ  نایتشهب  نارورـس  هک  نیـسح  نسح و  یلع ، شرـسمه  يو و  زا  و  دوشیم ، نشور  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاـف ترتخد 

هب ار  دمح  ياول  تفای . دنهاوخ  یگرزب  شاداپ  یلع  تردارب  وت و  ناتـسود  دـباییم . شرتشگ  ناهج  طاقن  رد  وت  نید  بیرقنع  دـنیآیم .
نآ ریز  رد  نادیهش  ناقیدص و  ناربمغیپ و  همه  رگید  يارـس  رد  هک  یمچرپ  يراپـسیم . یلع  تردارب  هب  ار  نآ  وت  و  میهدیم ، وت  تسد 

ار وا  هک  بلاطیبا  نب  یلع  نیا  ایادخ ! : » متفگ دوخ  شیپ  رد  نم  دوب . دهاوخ  اهنآ  هدنامرف  تمعن  رپ  تشهب  نورد  ات  یلع  و  دنیآیم ، درگ 
هب هک  تسا  نم  هدـیزگرب  بلاـطیبا  نب  یلع  نیا  يرآ ، دـمحم ! يا  دیـسر  ادـن  تسا ؟ نم  مع  رـسپ  وا  اـیآ  تسیک ؟ یهدیم  هدـعو  نم  هب 

زاغآ هب  عجار  زیچ  همه  ثیدح  نیا  رد  ( 13 . ) تشاد دهاوخ  يرترب  تناوریپ  همهرب  وت  زا  دعب  و  منادرگیم ، رادیاپ  ار  نید  نیا  وا  هلیـسو 
رد نآ  لقن  فیرـش و  ثیدـح  نیا  زا  هعیـش  نارـسفم  صوصخ  هب  یمالـسا  نارـسفم  هک  تسا  بجعت  ياج  تسا . هدـش  هتفگ  ربمغیپ  راک 
نآ زا  ناناملسم  دیاب  یم  هک  دنکیم ، وگزاب  ار  ربمغیپ  تایح  خیرات  زا  ياهزات  بلاج و  تاکن  هکن  يا  اب  دناهدنام ، لفاغ  ارقا  هروس  ریسفت 

یلاع ماقم  هب  دوب ، ننـست  لها  ثیداحا  رد  هک  یتالاکـشا  ای  يدام  تافیرـشت  هنوگ  چیه  نودب  ربمغیپ  هک  دینکیم  هظحالم  دندرگ . هاگآ 
رون و زا  يوترپ  دش  هناخ  دراو  هک  نیمه  تشگزاب . هناخ  هب  هداعلا  قراخ  یتردق  عیـسو و  يدـید  هدرمـش و  یئاهمدـق  اب  دیـسر . يربمغیپ 

هلا وگب ال  هجیدـخ ! يا  تسا . توبن  رون  نیا  دومرف : ربمغیپ  تسا ؟ يرون  هچ  نیا  دیـسرپ  هجیدـخ  تفرگ . ارف  ار  هناخ  ياضف  شوخ  یئوب 
نم هب  لیئربج  هک  دوزفا  داد و  حرـش  هجیدـخ  يارب  دوب  هداتفا  قافتا  هکنانچ  ار  تثعب  يارجاـم  ربمغیپ  سپـس  هللا . لوسر  دـمحم  هللا و  ـالا 

هدید و دوخ  بوبحم  رـسمه  ناشخرد  امیـس  رد  توبن  رون  زا  ياهلاه  شیپ  اهلاس  زا  هک  هجیدخ  یئادـخ .» ربمغیپ  وت  هظحل  نیا  زا  : » تفگ
يزور نینچ  راظتنا  رد  نم  هک  تسا  ینامز  رید  ادخ  هب  تفگ : دوب  هدناوخ  شخب  يداش  هتفهن و  زار  نارازه  وا  راتفگ  راتفر و  رادرک و  زا 

مدرم نیرتهدنزارب  هللادبع  نب  دمحم  هنوگ  نیدـب  ( 14 . ) يوش مدرم  نیا  ربمغیپ  قلخ و  ربهر  وت  يزور  هک  مدوب  راودـیما  و  ماهدرب ، رـس  هب 
، دوب رهـش  هرهـش  یحور  لاصخ  یقالخا و  يایاجـس  هلـضاف و  تاکلم  ظاحل  زا  نشور و  تاقبط  مومع  دزن  وا  ناشخرد  قباوس  هک  شیرق 

. دیدرگ ایبنا  متاخ  و  دش ، هدیزگرب  قلخ  يربهر  توبن و  یلاع  ماقم  هب  اتکی  دنوادخ  بناج  زا  ءارح  هوک  زارفرب 
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