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مالسلاهیلع ارهز  همطاف 

باتک تاصخشم 

تاقیلعت یقرواپ و  همدقم و  ینیما  همالع  مالـسلاهیلع  ارهز  همطاف  روآدـیدپ :  مان  ناونع و   . 1349 نیسحلادبع 1281 -  ینیما  هسانشرس : 
همانباتک ص تشادداـی :  سکع .  هنومن  714 ص  يرهاظ :  تاصخشم  لالقتسا 1376 . نارهت  رـشن :  تاصخـشم  یفجن .  ینیما  دمحم  زا 
 : هرگنک يدـنب  هدر  - 1341 دـمحم ، یفجن  ینیما  هدوزفا :  هسانـش  11ق .  ترجه -  زا  لـبق  8 ؟ (س ،  ارهز همطاـف  عوـضوم :   714 - 679

م2852-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/973 ییوید :  يدنب  هدر  85ف23  فلا /BP27/2

اهیبا ّما  ءارهزلا  همطاف 

، وا ياضر  نم  ياضر  مرواد  رون  باـبح  منمادـخ ،  هبیبح  مرویز  شرع  قاـس  هب  هّللا و ، تمـصع  هک  منم  رـصاعم  رعاـش  ناـسح  زا  يرعش 
مربارب یلع  اب  یبنلا و ، ۀعـضب  هک  منم  يدمحم  تقیقح  دمحا و  سفن  تسا  یلع  مرهطم  يدب  رهز  هّللا و ، ۀـیلو  نم  هک  وا  يالو  نم  يالو 

ءایبنا و یکی ز  دوب  اـم  رون  هک  یلع ،  دـمحم و  زجب  مرهوگ  تسا  هناـگی  ناـشراختفا ،  جاـت  هب  ناـشرانک  ما  هتـسشن  ناشرادـتقا ،  تخت  هب 
منم بقاث و  باهـش  یلع ،  مرـسمه  دوبن  یـسک  ره  نیرخآ ،  نیلوا و  یـضترم ز  دوبن  رگا  الم : رب  تفگ  وچ  یبن  مرترب  هدومن  ادخ  ءایلوا ،

مرثوک بر و  ياطع  يدمحم ،  هفوکش  يدمرس  نسح  راهب  يدزیا ،  قشع  لاهن  مرونم  نامز  ره  هب  ایح ، تمـصع و  جوا  اب  يو  رهُز  غورف 
هک منم  میتقلخ  ما  لصا و  وچ  نم ،  یلع و  دمحم و  مرسفا  تسا  دمحم  مندرگ ،  قوط  تسا  یلع  دنتنیز  راوشوگ  ود  ارم ، نسح  اب  نیسح 

بـصاغ هیلع  مردیح  وچ  دوب  فک  هب  نانج ،  تیکلام  هک  متلود  هاگـشیپ  هب  دنک ، يا  هولج  هچ  كدـف  مردام  ماقم  نیرد  ار ، شیوخ  باب 
هانپ نم و ، خزرب  دیما  یفطصم  لآ  لوسر و  تدوم  دوب  ناسح )   ) مرتخد هب  مهد  ناشن  قح ،  داهج  رپ  هار  هک  ما  هدرک  مایق  نآ  زا  كدف ، 

مرشحم زور 

همدقم

 ، نآرق ياهبرپ  رثوک  ناحبـس ،  دنوادخ  ياطع  ناهج ،  ود  ناوناب  يوناب  (ع :)  ءارهزلا ۀـمطاف  یبر  لضف  نم  اذـه  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
 (، (ص ربمغیپ بلق  زیزع  روحم ، اسک  لآ  رد  (ع :)  ءارهزلا ۀـمطاف  ناکما .  ملاع  شنیرفآ  للع  زا  یکی  و  ع ،)   ) ناـنمومریما ياـتمه  وفک و 

دمحم شردـپ :  یتا ،))  له   )) لزنم شا ،  هناـخ  (ع :)  ءارهزلا ۀـمطاف  رترب ... شموصعم  دـنزرف  هدزاـی  زا  و  رهطا ، هللا  ۀـیلو  رـشحم ، هعیفش 
موثلک ما  شنارتخد :  (ع ،)  ءادهشلادیس نیسح  ماما  و  ع )   ) یبتجم نسح  ماما  شنارسپ :  ع ،)   ) یضترم یلع  شرـسمه :  ص :)   ) یفطـصم

(ص ءایبنالا متاخ  تلاسر  رجا  شتدوم :  ءایلوا  بولق  شخبافص  شرهم :  (ص )  ادخ لوسر  هاگ  هسوب  شتـسد  ع ،)   ) يربک بنیز  و  (ع ) 
هرطق شلیاضف  نارک  یب  يایرد  زا  و  تسا ،  يا  همـش  ترـضح  نآ  رامـش  یب  بقانم  زا  باتک :  نیا  اهیبا ...)) ما   : )) شحدم نیرتالاو  و  ( 

نـشور دنمـشناد  ریبـک ، هللا  تیآ  ریظن ، مک  ملاـع  زا  تسا  يراـتفگ  يا ...  هرهب  نآرق  تمحر  تاـیآ  رتاوتم و  قثوم و  تاـیاور  زا  و  يا ، 
ره ناتسبات  رد  ای  دوب و  فرـشا  فجن  نکاس  ینیما  همالع  هک  نامز  نآ  رد  هیلع .  هللا  ۀمحر  ینیما  همالع  ریدغلا ))  )) باتک بحاص  ریمض 

جاح ياقآ  مراوگرزب :  تسود  نآرق ،  ترتع و  هتخابلد  قشاع  نافرع ،  تیـالو و  داتـسا  ناد ،  هتکن  یفراـع  دـمآ ، یم  نارهت  هب  هک  لاـس 
هار رد  و  دوب ، اـشوک  زور  هنابـش  ع )   ) نینم ؤملاریما  ترـضح  هناـخباتک  ناـشیا و  هب  طوبرم  روما  ماـجنا  رد  یچلامتـسد ،)   ) اـنیمور میرک 

اب دنمجرا ، تسود  نآ  اهرفس ، نیا  زا  یکی  رد  درک . یم  راثیا  هنامیمـص  تشاد  ناوت  رد  هچنآ  وا ، سدقم  فادها  ینیما و  همالع  تمدخ 
ياربک تیالو  ماقم  هرابرد  بلاج  رایـسب  یبلاطم  ات  تخاس  ایهم  ار  ینیما  همالع  هناقـشاع ،  موادـم و  يریگیپ  رارـصا و  اب  هنافراع و  یتمه 
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بلاطم نآ  دوب ، ینیما  همالع  راتفگ  بطاخم  اهنت  ینابر  فراـع  نآ  هک  یلاـح  رد  دـیامرف ، ناـیب  اـهیلع  هللا  مالـسءارهز  هقیدـص  ترـضح 
هدش يرادهگن  ناشیا  طسوت  ریظن  مک  يا  هقالع  تقد  اب  لاس  هدزناپ  زا  شیب  هک  دیدرگ ، طبـض  درفب  رـصحنم  ياهراون  رد  هدـنزرا  رایـسب 

تـساوخ رد  ار  راتفگ  نآ  ندرک  هدایپ  ای  اهراون و  ریثکت  هناربص  یب  دندوب ، علطم  اهراون  نیا  دوجو  زا  هک  نانآ  تدـم ،  نیا  یط  رد  تسا 
یـصوصخ روطب  روکذـم  هناملاع  بلاطم  نوچ  و  دریگ ، رارق  مومع  هدافتـسا  دروم  همه و  سرتسد  رد  یباـتک  تروص  هب  اـت  دـندرک ، یم 

رد هک  نانچ   ) تاملک يادا  يدنب و  هلمج  رد  لماک  تقد  مظن و  تاعارم  هب  دروم  نیا  رد  هکنیا  نودب  دوب ، هدـش  داریا  رفن  یک  هب  باطخ 
هب تساهراون  ندرک  هدایپ  نامه  اـهراون ، ریثکت  زا  رتهب  هک  دیـسر  رظنب  اذـل  دـشاب ؛ يزاـین  تسا )  لومعم  یمومع  یمـسر و  ياـهینارنخس 

لـصاح يرییغت  نیرتکچوک  رابرپ  هناملاع و  نیگنـس  بلاطم  نآ  موهفم  رد  هکنیا  نودـب  راـتفگ ، نآ  لـماک  یـسیونزاب  تـالمج و  میظنت 
عیرـست رد  درک و  باختنا  مهم  راـک  نیا  يارب  ارم  و  تفرگ ،  اـهراون  ندرک  هداـیپ  هب  میمـصت  مراوگرزب  تسود  هک  ماـیا  ناـمه  رد  دوش .

هقالع زا  یعمج  تسا و  هتـسشن  یتخت  زارف  رب  هک  مدید  ار  ینیما  همالع  هقداص  يای  ؤر  کی  رد  یبش  تشاد ،  رارـصا  دـیکءات و  نآ  ماجنا 
ار ناشیامرف  نآ  راشتنا  تساوخ  رد  هناـبات  یب  هدومن و  ماـحدزا  وا  درگرب  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  يـالاو  ماـقم  ناقـشاع  نادـنم و 
هب شا  هدـنزومآ  یملع و  سلاجم  رد  داد  یم  روتـسد  نیـشنلد ،  اریگ و  ینحل  اب  شتایح ،  نامز  رد  ینیما  همـالع  هک  هنگ  ناـمه  دنتـشاد .

رومءام ناسح )  : )) دومرف درک ، یم  هراـشا  نم  يوس  هب  تسد  اـب  هک  یلاـح  رد  زین ، هقداـص  ياـی  ؤر  نآ  رد  موش ،  رختفم  مراعـشا  تئارق 
يوس هب  مامت  قایتشا  اب  متخانـش  یمن  اپ  زا  رـس  يونعم  نیرفآ  راـختفا  تیرومءاـم  یبیغ و  دـییءات  نیا  زا  هک  نم  تسا .))  راـک  نیا  ماـجنا 
ماما تاهجوت  اب  و  ناعتـسم ،  دـنوادخ  يرای  لضف و  هب  نم  متفاتـش .  اهراون ) بحاص   ) مراوگرزب تسود  تنوکـس  لـحم  سدـقم  دهـشم 

 ، موهفم ات  تارابع  شراـگن  يارب  یهاـگ  و  مدرب ،  راـکب  يونعم  سدـقم و  تیرومءاـم  نیا  ماـجنا  رد  متـشاد  ناوت  رد  هچنآ  ع ،)   ) ناـمز
یئاسران و وهس و  ره  نیا ،  دوجو  اب  مداد ،  ارف  شوگ  راتفگ  نآ  راون  هب  راب  هد  زا  شیب  یتح  تسا  هدومرف  ادا  يریظن  مک  طلست  تعرس و 
 ، نیگنس راتفگ  نیا  دوب  هتسیاش  هک  منک  یم  رارقا  نم  تسا .  زیچان  نم  زا  دسرب  زیزع  ناگدنناوخ  رظن  هب  اهبنارگ  باتک  نیا  رد  یهابتـشا 

نآرق یتح  هکنیا  هب  هجوت  اب  یلو  ددرگ ، ادا  بلطم  قح  رتهب  ات  دوش ، هدایپ  یلصفم  یشاوح  ریسفت و  حرش و  اب  هنادواج  راب و  رپ  هناملاع و 
هلصوح و هک  يریثک  هدع  دش ، یم  رشتنم  پاچ و  لصفم  رایـسب  ریـسافت  تروص  هب  طقف  رگا  تساهنخـس  نیرتالو  ادخ و  مالک  هک  میرک 
نورق و مامت  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و  دـندنام ، یم  هرهب  یب  نآ  ناـیاپ  یب  تاـضویف  زا  هراومه  دـنراد  هعلاـطم  يارب  يرتمک  لاـجم 

رارق مومع  هدافتـسا  دروم  سرتسد و  رد  پاچ و  تروص )  هس  ره  هب   ) لصفم ریـسافت  اب  و  همجرت -  اب  هداس -  روطب  ادـخ ، مـالک  راـصعا ،
حرش و تیحالص  نم ،  رظن  هب  ما و  هتشادرب  نآ  رـشن  رد  ار  هیلوا  مدق  طقف  رابنارگ  راتفگ  نیا  نتم  ندرک  هدایپ  اب  زین  نم  تسا ،  هدش  هداد 

تجح ینیما و  اضر  اقآ  جاح  مالسالا  تجح  دنمشناد  ققحم و  داتسا  ود  سک ،  ره  زا  شیب  ار ، باتک  يا  بلاطم  یسیون  هیشاح  ریسفت و 
. دنیامرف مادقا  مهم  رما  نیا  هب  هدنیآ  رد  تسا  دیما  هک  دنشاب ، یم  اراد  ینیما  همالع  دنمجرا  نادنزرف  ینیما  يداه  اقآ  جاح  مالسالا 

 ( (ع اهیبا ما 

، ادرف کیل  دـنک و  هماگنه  زورید  نوچ  ناهن  زورما  دوب  شردـق  ارهز  اجنیا ، دراد  هولج  تصرف  یک  ارهز  اـیرد ، يا و ، هرطق  وچ  تساـیند 
يدـشیم یک  كالول  شحدـم :  هب  تفگ  ادـخ  هک  دـمحا ))  )) ارهز ینعم ،  دـش و  ابفلا  وج  ملاع  دومرف  اشنا  تقلخ  باتک  وچ  قلاخ  ارهز 

ود ریخ  تسا  یبن  ردقلا  ۀلیل  ادخ و  رـس  وا  ارهز  ایرد ، ود  نیبام  خزرب  نآ  دنیایرد و  نارکیپ  ود  یلع ))   )) و اهاط ))  )) ارهز الول ، هدیرفآ ، 
بآ  )) نیبام تساهتیصخش  روحم  اسک )) لآ   )) رد ارهز  اتکی ، راختفا ، دنسم  رب  رتالاو  همه  زا  لالج ،  تخت  رب  ارهز  یبوط ،  تخرد  ارس ،
یبن دومرف  وا  تسا  نیطبس  ردام  نیمه  هن  اهنت  ارهز  اهاط ، مشچ  رون  همشچرس  رثوک  ربمیپ  لسن  هلسلس  رس  ارهز  اهینب ))  )) و لعب ))   )) و (( 

 ، ناشعمجم زا  دـنام  یقاب  هچ  یـضترم ))   )) و دـمحا ))  )) زا ارهز  اپرب ، هتـشادهگن  زورما  داهنب  ربمیپ  زورید  هک  هیاپ  نآ  ارهز  (( اهیبا ما  : ))
يارب تسا  یفاک  ازج  زور  دسر  وچ  تعافش  ماگنه  ارهز  الا  هراوس  دوبن  نز  کی  رشحم  فوفص  رد  هک  رگنب  تمرح  ارهز  اهنم ، وچ  دوش 
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ارهز ارهز ، تسوا :  درو  هک  هعیش  نآ  دزوسب  شتآ  رد  هک  اناسح )  ) تسا فیح  ارهز  اهنت ، هعیش ، 

راتفگشیپ

تهج نیا  هب  طقف  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  هقیدص  ترـضح  لئاضف  بقانم و  هک  دنرادنپ  یم  نینچ  الومعم  و  تسا ،  نیا  رب  مدرم  رثکا  داقتعا 
هتسیاش هک  تسا  یئاهبنارگ  مهم و  رایـسب  عوضوم  بلطم ،  نیا  و  تسا ،  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  رتخد  هک  تسا 

ینعی تسا ،  يربک  تیالو  بحاص  مالساهیلع  همطاف  ترضح  هک  دوب  دقتعم  دیاب  و  دیآ ، لمعب  وگتفگ  ثحب و  الـصفم  نآ  هرابرد  تسا 
هقیدـص ترـضح  تیالو  هب  تسیاب  یم  تشاد ،  نامیا  مالـسلا  مهیلع  نینـسح  نینم و  ؤملاریما  مرکا  لوسر  تیالو  هب  دـیاب  هک  روطناـمه 
یسررب قیقحت و  رظن  ود  زا  ار  بلاطم  ناوت  یم  عوضوم ،  نیا  تابثا  يارب  دوب . دقتعم  درک و  فارتعا  هنوگنامه  زین  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز 

نآ هب  طوبرم  هک  یتایآ  یـسررب  و  نآرق ،  هاگدید  زا  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  لوا :  شخب   - 1 دومن : هصالخ  ار  اـهنآ  شخب  ود  رد  درک و 
دراو ترضح  نآ  لئاضف  بقانم و  رد  هک  یثیداحا  یسررب  و  تایاور ،  هاگدید  زا  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  مود :  شخب   - 2 تسا .  ترضح 

 . تسوا موصعم  دالوا  اهیلع و  هللا  مالس  نینم  ؤملاریما  مرکا و  ربمایپ  ناشرد  هک  تسا  یبقانم  فیدرمه  تسا و  هدش 

نآرق هاگ  هدید  زا  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  لوا :  شخب 

لوا هیآ 

ریهطت هیآ 

نادناخ امش  زا  ار  شیالآ )  ره   ) سبحر هک  دهاوخ  یم  نینچ  ادخ  (( )) اریهطت مکرهطی  ایبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  ))
تایآ نآ  هک  هدـش  عقاو  هیآ  ود  نیب  هفیرـش  هیآ  نیا  نوچ  هک  تسا  نیا  رب  هدـیقع  ار  یخرب  دـنادرگ )) هزنم  كاپ و  ار  امـش  دربب و  توبن 

ام و  دـشاب ، ترـضح  نآ  تاجوز  ناشرد  دـیاب  مه  هیآ  نیا  قسن ،  نامه  هب  نیاربانب  تسا ،  هدـیدرگ  لزان  (ص )  ربمغیپ تاـجوز  هراـبرد 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  هیآ ،  نیا  لوزن  زا  دعب  هکنیا  یـسررب  لوا   - 1 مینک :  رظن  هیآ  نیا  هب  قیرط  جنپ  زا  هک  میناد  یم  مزال 
دوخ زا  عوـضوم ،  نیا  رد  هکنیا  مود   - 2 تسا ؟  هدش  لزان  یـسک  هچ  ناشرد  ریهطت  هیآ  هک  تسه  یحیرـص )  مالک   ) یـصن نآ  هرابرد 
نانآ زا  یکی  ایآ  تسیک ،؟  هرابرد  هیآ  نیا  دـنک  تلالد  هک  دراد  دوجو  یحیرـص  ربتعم و  مالک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ياهنز 
موس  - 3 تسا ؟  هدومن  راهظا  ار  بلطم  نیا  سکع  هکنیا  ای  و  تسا ؟  هدـش  لزان  ربمایپ  ناـنز  اـم  ناـشرد  ریطت  هیآ  هک  تسا  هدرک  اـعدا 

هیآ نیا  هک  دـنا  هدرک  اعدا  ایآ  دـنا ؟ هدرک  هدـهاشم  جاـجتحا و  هیآ  نیا  اـب  ع )   ) نینم ؤملاریما  دـالوا  اـی  هیلع و  هللا  مالـس  یلع  اـیآ  هکنیا 
هباحـص دوخ  زا  ایآ  هکنیا  مراهچ   - 4 دـنا ؟ هدینـش  هچ  هباحـص  زا  جاجتحا  ماقم  رد  ایآ  و  تسین ؟  ام  ریغ  رد  تسا و  تیب  لها  ام  ناشرد 

ریـسفت و لاـجر  هکنیا  مجنپ   - 5 تسا ؟  هدـش  لزان  یـسک  هچ  هراـبرد  ریهطت  هیآ  هک  تسا  دوجوم  هراـب  نیا  رد  یحیرـص  ربتعم و  مـالک 
تاجوز هب  طوبرم  نآ )  دـعب  لبق و  هیآ  ود  دـننام   ) ریهطت هیآ  دـنیوگ  یم  هکیناسک  نآ  رظن  اب  اـیا  دـنیوگ ؟ یم  هچ  دروم  نیا  رد  ثیدـح 

دوجو یحیرص )  ربتعم و  مالک   ) صن هیآ ،  نیا  لوزن  ناش  هرابرد  نوچ  ریخ ، هن  دنیوگ  یم  هکنیا  ای  دنتسه ؟ قفاوم  يارمه و  تسا  ربمغیپ 
 . تسین نوریب  دش ، هتفگ  هک  قیرط  جنپ  نیا  زا  دوش  یم  ناشریهطت  هرابرد  هچنآ  نیاربانب  دش . صن  نآ  عبات  دیاب  اذل  دراد ،

 ( (ص ربمایپ راتفگ  ریهطت  هیآ 

لزان هملـس  ما  هناخ  رد  ریهطت  هیآ  تسا  یکاح  هک  تسا  تسد  رد  يرتاوتم  تاـیاور  هیآ  نیا  لوزن  ناـشرد  تسا :  هیـضق  سفن  هچنآ  اـما 
بانج دنا ، هتشاد  روضح  مهیلع  هللا  تاولص  نینسح  و  نینم ،  ؤملاریما  هقیدص ،  ترـضح  ص ،)   ) مرکا لوسر  ماگنه  نآ  رد  تسا و  هدش 
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نادناخ امش  دزن  اسک  تحت  موشب و  لخاد  امش  عمج  هب  زین  نم  هک  دنک  یم  اضاقت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  شدوخ  هملـس  ما 
 . نت جـنپ  ام  هب  تسا  صوصخم  هیآ  نیا  نوچ  ریخ ) یف  تناو   ) وشن لخاد  وت  هن ،  دومرف : درک و  یهن  ار  وا  ترـضح  مریگ ؟  رارق  تلاسر 

: دـشاب یم  حرـش  نیا  هب  تسا  رتاوتم  اهنآ  تاـیاور  دـنا و  هدرک  لـقن  بیترت  نیمه  هب  ار  هیآ  نیا  لوزن  ناـش  هک  هباحـص  زا  یتعاـمج  ماـن 
ارمحوبا رفعج -  نب  هللادبع  عقسا -  نب  ۀلصاو  هملسوبا -  نب  رمع  يردخ -  دیعسوبا  سابع -  نبا  کلام -  نب  سنا  صاقو -  یبا  نبدعس 

یتایاور دوسا . نب  دادقم  یملسا -  هزربوبا  هریبح -  نابح -  نبرفعج  لیفطوبا -  راسی -  نب  لقعم  هریرهوبا -  هملس -  ما  هشیاع -  لاله - 
و هدش ،  لزان  هلمس ))  ما   )) هناخ رد  ریهطت  هیرش  هیآ  هک  دنتسه  نخس  مه  يار و  مه  عوضوم  نیا  رد  دنا ، هدرک  لقن  روکذم  هباحـص  هک 
زا ریغ  تسا .  تاملـسم  زا  بلطم  نیا  و  تسین ،  هیـضق  نیا  لـخاد  (ص )  ربـمغیپ ناـنز  زا  کـیچیه  تسا و  هدوـب  نـت  جـنپ  ناـشرد  طـقف 
 ، تسا هدوب  هلمس ))  ما   )) هناخ هیآ  لوزن  لحم  هکنیا  رکذ  اب  بیترت و  نامه  هب  ار  تیاور  نیا  زین  رگید  رفن  ابیرقت 300  هباحص ،  تارضح 
 . میا هداد  حرـش  ریدغلا ))  )) باتک رد  لیـصقت  روطب  دنا  هتـسیز  یم  هفلتخم  نورق  رد  هک  ار  رفن  نیا 300  تاصخـشم  ام  و  دنا . هدرک  لقن 
هک دش  هدیـسرپ  ترـضح  زا  ریهطت  هیآ  لوزن  زا  دعب  هک  دنا ، هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یـصوصن  رفن  نیا 300  مامت 

ياج قوف ،  بلاطم  هب  هجوت  اب  سپ  مالـسلا .)  مهیلع   ) نینـسح همطاـف ،  یلع ،  منم ،  دومرف : ترـضح  تسیک ؟  ناـش  رد  هفیرـش  هیآ  نیا 
دارم زین  وا  تیبلا ))  لها   )) هملک رد  تسا و  ریهطت  هیآ  لومـشم  زین  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  هقیدص  ترـضح  هک  تسین  يدیدرت  هنوگچیه 

هک 9 تسا  هدرک  یبلاج  رایسب  راک  رما  تقیقح  ندش  نشور  تابثا و  يارب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  اهنیا ، زا  هتـشذگ  دشاب . یم 
(، ابیرقت شتافو  ناـمز  اـت   ) زور ره  ص ،)   ) لوسر ترـضح  هیآ ،  نیا  لوزن  زا  دـعب  هک  حرـش  نیا  هب  دـنا ، هدرک  لـقن  ارنآ  هباحـص  زا  رفن 
یم اهیلع  هللا  مالس  هقیدص  ترضح  هناخ  رد  هب  زامن  زا  لبق  درب ، یم  فیرشت  دجـسم  هب  حبـص  زامن  هماقا  يارب  هک  لزنم  زا  جورخ  ماگنه 
يا امش  رب  مالس  (( )) اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  تیبلا ،  لها  ای  مکیلع  مالسلا  : )) دومرف یم  دمآ و 
((. دـیامن هزنم  كاپ و  ار  امـش  دـنادرگ و  رود  توبن  نادـناخ  امـش  زا  ار  یکاپان  ره  هک  تسا  هدومرف  هدارا  ادـخ  هکیتسردـب  تیبلا ،  لـها 
رد هام  هن  نم  دنک : یم  لقن  رگید  يوار  مدرک ،  هدهاشم  زور  ره  ار  نایرج  نیا  مدوب و  هنیدم  رد  هام  شـش  نم  دیوگ : یم  يرگید  يوار 

نیا دهاش  زور  ره  مدوب و  نکاس  هنیدم  رد  هام  نم 12  دراد : یم  راهظا  رگید  يوار  مدوب .  هنحص  نیا  رظان  زور  ره  مدرک و  فقوت  هنیدم 
هب هجوت  اـب  سپ  تسا .  هتـشاد  همادا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  یناگدـنز  زور  نیرخآ  اـت  ناـیرج  نیا  مدوب و  (ص )  ربماـیپ شور 

اجنآ رد  هک  یـصاخشا  نآ  و  اهیلع ، هللا  مالـس  هقیدـص  هناخ  هب  تسا  هدوب  صوصخم  ریهطت  هیآ  هک  تسا  نشور  ـالماک  روکذـم  بلاـطم 
رد رب  زور  ره  یلاوتم ،  تدم  نیا  رد  رارقتـسا و  نیا  هب  رارمتـسا ، نیا  هب  شور ،  نیا  هب  هک  ص )   ) مرکا لوسر  ترـضح  دنا . هدوب  نکاس 

تـسا هدینـشن  زورید  ار  وا  هدننک  نییعت  هدنزومآ و  نانخـس  یـسک  رگا  هک  تسا  هدوب  نیا  شروظنم  دمآ ، یم  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  هناخ 
هچ و  دنتـشاد ، روضح  هنیدـم  رد  هکنانآ  هچ  هباحـص ،  همه  رگید ...... ياـهزور  دـشن ، ادرف  رگا  و  ادرف ، دـشن  زورما  رگا  و  دونـشب ، زورما 

ناـشرد طـقف  طـقف و  ریهطت  هیآ  هک  دـندش  هاـگآ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  شور  نیا  زا  دـندش ، یم  رهـش  دراو  هک  ینیرفاـسم 
 . تسا هدش  لزان  نت )  جنپ   ( ) (ص ربمغیپ نادناخ 

 ( ص  ) مرکا ربمایپ  نانز  راتفگ  ریهطت و  هیآ 

نانز زا  یتایاور  نایعیـش  دروم  نیا  رد  هن ؟  ای  تسا  هدرک  یئاعدا  ریهطت  هیآ  دروم  رد  (ص )  ربمغیپ نارـسمه  زا  ایآ  هکنیا  یـسررب  کـنیا 
تایاور نآ  زا  یکی  دنا . هدرمش  ربتعم  حیحص و  زین  هماع  ترضح  ار  ثیداحا  نآ  هک  دنا  هدرک  لقن  هملـس ))  ما   )) هلمج زا  (ص ،)  ربمغیپ

هیآ نیا  هک  مدیسرپ  (ص )  ربمغیپ زا  نم  دیامرف : یم  هملس ))  ما   )) بانج هک  تسا  نیا  دشاب ، یم  ینـس )  هعیـش و   ) نیقیرف لوبق  دروم  هک 
متسین هیآ  نیا  لومشم  یتسین .  هیآ  نیا  لومشم  مهت  تسا و  نینسح  همطاف ،  یلع ،  نم ،  هرابرد  دومرف : ترضح  تسیک ؟  ناشرد  ریهطت 

بانج دوب ، (ص )  ریمغیپ نانز  هرابرد  ریهطت  هفیرش  هیآ  رگا  هک  تسا  حضاو  الماک  و  میتسین ،  هیضق  نیا  باطخ  دروم  یبن ،  نارسمه  ام  ، 
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نینچ زگره  ص )   ) مرکا لوسر  نارـسمه  زا  کیچیه  هکیتروص  رد  درک ، یم  اپ  رب  یئاغوغ  دـشون و  یم  لمج  یناشیپ  رب  ارنآ   (( هشیاع ))
 . تسا هدوب  نانآ  ناشرد  هیآ  نیا  هک  دنا  هدرکن  یئاعدا 

 ( (ع ءارهز ترضح  و  (ع )  راهطا همئا  راتفگ  ریهطت و  هیآ 

ترضح و  رقاب ، ترضح  داجس ، ترضح  ع ،)   ) یلع نب  نیسح  ع ،)   ) یلع نب  نسح  اهیلع ، هللا  مالس  هقیدص  ترضح  ع ،)   ) نینم ؤملاریما 
ؤملاریما دنا . هداد  رارق  شیوخ  نخس  ناهرب  هدرک و  جاجتحا  دانتسا و  هیآ  نیا  هب  يرامش  تبقنم  ماگنه  رد  یگمه  مالـسلا  مهیلع  قداص 

و تسین ؟  ام  دروم  رد  ریهطت  هیآ  ایآ  هک  تسا  هدومن  داشنتـسا  جاجتحا و  هیآ  نیا  هب  دوخ  راتفگ  تابثا  يارب  رادلا )) موی   )) رد ع )   ) نینم
تاملسم زا  بلطم  نیا  و  تسامش ،  ناشرد  هیآ  نیا  یلب ،  دنا : هدرک  ضرع  ترضح  نآ  تاراهظا  لوبق  نمـض  نیعبات ،  هباحـص و  یمامت 

 . تسا

هباحص راتفگ  ریهطت و  هیآ 

ریهطت هیآ  هک  دنتـسه  نخـس  مه  يار و  مه  بلطم  نیا  رد  نیعباـت  هباحـص و  ماـمت  دـش ، هراـشا  شخب  نیا  لوا  تمـسق  رد  هکیروطناـمه 
هدش لقن  وا  زا  قایس ))   )) ناتساد هک  تسا  همرکع ))   )) طقف طقف و  تسا ،  هدیقع  نیا  فلاخم  هک  یسک  نانآ  زا  تسا و  نت  جنپ  ناشرد 

 . تسا

ثیدح ریسفت و  لاجر  ریهطت و  هیآ 

، درادن رابتعا  همرکع ))   )) دنس هک  دنا  هدیقع  مه  لوقلا و  قفتم  یگمه ،  روکذم ، تایاور  یسررب  زا  سپ  ثیدح  ریسفت و  لاجر  ءاملع و 
لبق هیآ  ود  رئامض  تسا و  رکذم  همه  ریهطت  هفیرش  هیآ  رئامض  هک  نیا  هظحالم  هب  تسین .  یحیحص  ناهرب  و  قایس ))   )) لالدتـسا نیا  و 
دوش یمن  هجیتن  رد  تسا  هدرک  رییغت  و  هدش ،  ضوع  تسا  هیآ  ود  نآ  طسو  رد  هک  ریهطت  هیآ  قایس  نیاربانب  دشاب . یم  ثن  ؤم  نآ  دعب  و 

هیآ کـی  نیمه  دوبن ، ع )   ) رهطا يارهز  ناـشرد  يرگید  تبقنم  ریهطت  هیآ  زج  رگا  و  دـشاب ، هدوب  (ص )  ربـمغیپ نارـسمه  هب  طوـبرم  هک 
 ، تسا تیالو  بصانم  نوئش و  هلمج  زا  تمصع  و  تسا ،  هموصعم  اهیلع  هللا  مالس  هقیدص  ترـضح  هکنیا  رگناشن  یفاک و  تسا  یناهرب 
 ، تسا ربمغیپ  ای  تسا ،  یلو  تسا  موصعم  هک  یسک  ره  رخآ ، ات  مدآ  تقلخ ،  يادتبا  زا  میرادن .  غارـس  دشاب  موصعم  هک  یلو  ریغ  ام ، و 

 . تسا نانآ  زا  یکی  زین  اهیلع  هللا  مالس  هقیدص  ترضح  هک  تسا  قیدص  ای  و  تسا ،  ماما  ای 

مود هیآ 

( ربمایپ يا   ) وگب سپ   (( )) نیبذاکلا یلع  هللا  ۀـنعل  لعجنف  لهتبن  مث  مکـسفنا  انـسفنا و  مکئاسن و  انئاسن و  مکئانبا و  انئانبا و  اولاـعت  لـقف  ))
باذع نعل و  هب  ار  نایوگغورد  ات  مینک )  نیرفن  رگیدکی  قح  رد  ینعی   ) میزیخ رب  هلهابم  اب  مه  اب  دوخ  نانز  نادنزرف و  اب  امش  ام و  دیئایب 

ياراصن اب  هک  یماگنه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هکنیا  رب  دـنک  یم  ادـن  اراکـشآ  حیرـص و  روطب  هیآ  نیا  میزاس .))  راتفرگ  ادـخ 
موصعم راهچ  نایم  هک  تسا  یسدقم  دوجو  وا  و  تشاد ،  تکرش  دروم  نیا  رد  زین  اهیلع  هللا  مالس  هقیدص  ترـضح  دومرف ، هلهابم  نارجن 

 : هموصعم کی  و  یلع ع )  ربمغیپ ص و   ) انـسفنا موصعم :  ود  و  نینـسح ع )   ) اـنانبا موصعم :  ود  تسا ،  هتفرگ  رارق  هلهاـبم  هیآ  رد  رگید 
اب ندرک )  نیرفن  لاـهتبا و   ) هلهاـبم هک  بلطم  نیا  هب  هجوت  اـب  و  سدـقم ،  دوجو  نیا  هب  تسا  رـصحنم  ءاـسن  زا  هک  اـهنآ ، نیب  اـم  اـنئاسن :

، دومن اوسر  بولغم و  ار  لباقم  فرط  درک و  هلهابم  هب  مادـقا  ناوت  یمن  يداع  درم  نز و  اـب  و  تسین ،  يداـع  راـک  کـی  نارجن  ياراـصن 
یلاعت كرابت و  قح  ترضح  تمحرم  رظن  دروم  هک  دنتسه  اراد  يا  هتسیاش  سدقم و  دارفا  ار  يریطخ  رما  نیچ  هب  مادقا  تیحالـص  هکلب 
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تاملسم زا  نیا  تسا و  هفیرـش  هیآ  نیا  لومـشم  هک  تسا  یئاهتیـصخش  نآ  زا  یکی  زین  اهیلع  هللا  مالـس  هقیدص  ترـضح  و  دنـشاب ، هدوب 
 . تسا

موس هیآ 

تاملک نآ  تفرگ و  ارف  ار  تاملک  یلاعت  كرابت و  قح  ترضح  زا  ع )   ) مدآ ترضح  سپ   (( )) هیلع باتف  تاملک  هبر  نم  مدآ  یقلتف  ))
روکذم هیآ  هب  هجوت  اب  و  تسا ،  هداعلا  قوف  رایـسب  هک  تسا  هدش  لقن  یثیداحا  هیآ  نیا  هرابرد  داد )) رارق  شیوخ  هبوت  لوبق )   ) هلیـسو ار 
شنیرفآ بابـسا  زا  یکی  تسا و  تقلخ  تلع  اهیلع  هللا  مالـس  هقیدص  ترـضح  هک  دیامن  كرد  یبوخب  دناوت  یم  ناسنا  تایاور ،  نیا  و 

هللا مالس  هقیدص  ترضح  دنتقلخ ، ببس  مالـسلا  مهیلع  نینـسح  نینم و  ؤملاریما  ص ،)   ) مرکا لوسر  هک  روطنامه  ینعی  دشاب ، یم  ناهج 
زا یکی  تیاور ،  ود  هراب  نیا  رد  دشاب . هتشادن  تیالو  دشاب و  تقلخ  تلع  یسک  تسین  لوقعم  و  تسا ،  شنیرفآ  للع  زا  یکی  زین  اهیلع 

تسا و ع )   ) نینم ؤملاریما  سدقم  دوجو  زا  هک  یتیاور  منک :  یم  لقن  سابع  نبا  بانج  زا  يرگید  اهیلع و  هللا  مالس  نینم  ؤملاریما  بانج 
هبر نم  مدآ  یقلتف  یلاـعت (( :  هللا  لوـق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  تلاـس   : )) تـسا نـینچ  دـنا  هدرک  رکذ  ار  نآ  هماـع  ظاـفح  زا  یعمج 
،؟  يدـیب کقلخا  ملا  مدآ  ای  لاق :  لیئربج و  هیلا  هللا  ثعب  یتح  ةدـجب ...  اوح  و  دـنهلاب ، مدآ  طـبها  هللا  نا  لاـقف :  هیلع ))  باـتف  تاـملک 

 : لاق نامحرلا .  راوج  نم  تجرخا  دـق  ءاکبلا و  نم  ینعنمی  ام  و  لاق :  ءاکبل ،؟ اذـه  امف  لاـق :  یلب ،  لاـق  یحور ...،؟  نم  کـیف  خـفناملا 
الا هلا  کناحبس ال  دمحم ، لآ  دمحم و  قحب  کلاسا  ینا  مهللا  مدآ :  ای  لق  کبنذ ،  رفاغ  کتیوت و  لباق  هللا  ناف  تاملکلا  ءالوهب  کیلعف 

اهیلع هللا  مالس  نینم  ؤملاریما   (( )) مدآ یقلت  یتلا  تاملکلا  ءالوهف  میحرلا ،  روفغلا  تنا  کنا  یلرفغاف ،  یسفن  تملظ  اءوس و  تلمع  تنا 
هک یماگنه  دومرف : مدرک ،  لا  ؤس  ار  هیلع ))  باتف  تاملک  هب  نم  مدآ  یقلتف   )) )) هفیرـش هیآ  ياـنعم  ص )   ) مرکا ربمغیپ  زا  دـیامرف : یم 
ات تخیر )  یم  هرهچ  رب  مغ  کشا  هک  تشذـگ  اهتدـم  مدآ  ترـضح  .... ) دروآ دورف  هدـج  رد  ار  اوح  و  دـنه ، رد  ار  مدآ  لاعت ،  يادـخ 

و مدیمدن ؟  وت  رب  حور  زا  ایآ  مدیرفاین ؟  مدوخ  تردق )   ) تسدـب ارت  نم  ایآ  مدآ ،  ای  دومرف : درک و  لزان  ار  لیئربج  یلاعت  يادـخ  هکنیا 
: دمآ باطخ  یلب ،  درک : ضرع  مدآ  ترضح  مدرکن ؟  جیوزت  وت  هب  ار  دوخ  زینک  اوح  و  مدادن ؟  نامرف  وت  رب  ندرک  هدجـس  هب  ار  کئالم 

یلاـعت يادـخ  ما .  هدـش  هدـنار  وت  تمحر  راوـج  زا  هک  منکن ،  هیرگ  ارچ  ایادـخ ، درک : ضرع  تسیچ ؟  زا  وـت  موادـم )   ) هیرگ نیا  سپ 
كاپ و ایادخ ، مدآ :  ای  وگب  دشخب ، یم  ار  تهانگ  دنک و  یم  لوبق  ارت  هبوت  ادخ  نآ ،  هلیـسو  هب  هک  ار  تاملک  نیا  ریگارف  کنیا  دومرف :

یئوت نیا  هکیتسردب  شخبب ،  ارم  دمحم ، لآ  دمحم و  قح  هب  سپ  متـشاد ،  اور  متـس  دوخب  مدرک و  دب  وت ، زج  یئادـخ  تسین  وت ، یهزنم 
تسا هتخومآ  مدآ  ترضح  هب  یلاعت  يادخ  هک  یتاملک  نآ  تسا  نیا  دومرف : نخس  نایاپ  رد  ص )   ) مرکا ربمایپ  نابرهم .  هدنشخب  رایـسب 
شزرا هکنیا  يا ،  هدـش  رود  نم  تمحر  راوـج  زا  رگا  هک  تـسا ،  هداد  یلـست  تاـملک  نـیا  اـب  ار  مدآ  ترـضح  یلاـعت  يادـخ  یئوـگ  ، 

نآ زا  هک  یتمعن  نآ  ناربج  و  تسا ،  نانج  سودرف و  زارت  مه  نامحر و  راوج  ربارب  نس و  مه  ضوع ،  ردـقنارگ ، تاملک  نیا  نتفرگارف 
امل : )) دومرف ترـضح  نآ  هک  دـنک  یم  لقن  ص )   ) مرکا ربمغپ  زا  سابع  نبا  بانج  عوضوم  نیمه  رد  يرگید  تیاور  يا .  هدـش  مورحم 

هل دجـس  املف  کبر ،  کمحری  هبر  هل  لاقف  نیملاعلا .  بر  هللادـمحلا  هللا :  همهلاـف  سطع ،  هحور  نم  هیف  خـفن  و  مدآ ،  لـجوزع  هللا  قلخ 
بجی ملف  ۀثلاثلا ،  لاق  مث  بجی ،  ملف  هیناثلا ،  لاق  مث  بجی ،  ملف  ینم ؟  کیلا  بحا  اقلخ  تقلخ  بر  ای  لاقف :  بجعلا ،  هلخادت  هکئالملا 

املف بجحلا  اوعفرا  نآ  بجحلا ،  ۀکئالم  یلا  یلاعت  هللا  یحواف  مهینرا ،  بر  ای  لاقف :  کتقلخ ،  ام  مهالول  و  معن ،  هل :  لوزع  هللا  لاق  مث 
نینم ؤملاریما  یلع  اذه  و  یبن ،  دمحم  اذـه  مدآ  ای  لاق :  ءالوه ؟ نم  بر  ای  لاقف  شرعلا ،  مادـق  حابـشا  ۀـسمخب  مدآ  اذا  بجحلا ،  تعفر 
حرفف كدـلو  مه  مدآ  ای  لاق :  مث  یببن ،  ادـلو  یلع و  اـبنا  نیـسحلاو  نسحلا  نآذـه  و  یببن ،  ۀـبنا  ۀـمطاف  هذـه  و  هیـصوو ،  یبنلا  مع  نبا 
اذـهف اذـهب  هل  هللارفغف  یل  ترفغ  امل  نیـسحلاو  نسحلاو  ۀـمطاف  یلع و  دـمحم و  قحب  کلاسا  بر  ای  لاق :  هئیطخلا  فرتقا  املف  کلذـب . 

هللا و لوسر  دمحم   )) هیلع شقنف  امتاخ ، قاص  ضرالا ،  یلا  طبه  املف  هیلع ))  باتف  تاملک  هبر  نم  مدآ  یقلتف   : )) لجوزع هللا  لاق  يذلا 
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ماهلا اـب  درک و  هسطع  مدآ  ترـضح  دـیرفآ ، ار  ع )   ) مدآ یلاـع  يادـخ  هکنآ  زا  دـعب  دـمحم )) یباـب  مدآ  ینکی  و  نینم ))  ؤملاریما  یلع 
يرشب نآ  اشوخ ،  ) داب وت  رب  ادخ  تمحر  کبر ))  کمحری   )) دومرف باوج  رد  یلاعت  يادخ  تفگ .  نیملاعلا ))  بر  هللادمحلا   )) یئادخ

دوخ رب  هیکلاح  رد  تفای و  هار  وا  هب  ربکت  دندرک ، هدجس  مدآ  ترضح  رب  ناگتشرف  هکیماگنه  دشاب .) یهلا  باطخ  شا  هسطع  باوج  هک 
هس ره  درک و  رارکت  راب  هس  ار  لا  ؤس  نیا  و  يا ؟  هدیرفآ  دشاب ، نم  زا  رتبوبحم  وت  دزن  هک  یقولخم  ایآ  اراگدرورپ ، درک : ضرع  دیلاب  یم 

یئاجب نخـس  وا ، خساپ  یب  لا  ؤس  هک  دیدرگ  هجوتم  درک ، وگزاب  ار  دوخ  شـسرپ  ع )   ) مدآ ترـضح  هک  موس  هعفد  دنام ، باوج  یب  راب 
ارت دـندمآ ، یمن  دوجوب  اهنآ  رگا  هک  مراد ،  رتبوبحم  وت  زا  یتاقولخم  مدآ  ای  یلب ،  دـمآ : باطخ  راگدرورپ  بناج  زا  هاگنآ  تسا ،  هدوبن 

یحو یهلا  هاگرد  بجاح  ناگتـشرف  هب  یلاعت  يادـخ  ماگنه  نآ  رد  هدـب .  ناشن  نم  هب  ار  اـهنآ  اراـگدرورپ  درک : ضرع  دـیرفآ . یمن  زین 
نوچ دـنمدآ .) دالوا  مدآ و  تیبرت  ببـس  هک  دراد  یتادوجوم  بیغ  هدرپ  تشپ  رد  ناهج ،  هدـننیرفآ  یلب .   ) دـینزب رانک  ار  اـه  هدرپ  دـش :
نیا نم ،  ربمایپ  نیا  دمآ : باطخ  دندوب . هداتسیا  شرع  هاگـشیپ  رد  هک  دندش  رهاظ  حبـش  جنپ  بیغ ،  هدرپ  تشپ  زا  دش ، هتـشادرب  اهباجح 

زا سپ  و  دنتـسه . نم  ربماـیپ  نادـنزرف  یلع ،  نآ  رـسپ  نیـسح ،  نسح و  ود ، نیا  شرتـخد و  همطاـف  نیا  وا ، مع  رـسپ  نینم  ؤـملاریما  یلع 
ماقم و یلات  وت  هبترم  و  تسا ،  یلاع  رایـسب  ناشتاجرد  دنتـسه و  اراد  ار  لوا  ماقم  نانیا  مدآ ،  ای  دومرف : یلاعت  ادـخ  اهنآ ، ياـهمان  یفرعم 

مراد تلئسم  وت  زا  اراگدرورپ ، درک : ضرع  دش ، یلوا  كرت  نآ  يالتبم  بکترم و  مدآ  ترضح  هک  یتقو  اهدعب  و  دشاب . یم  اهنیا  يالاو 
شزرمآ وفع و  لومـشم  دش و  باجتـسم  شیاعد  سپ  يرذگرد ،  نم  ياطخ  زا  نیـسح  نسح و  و  همطاف ،  و  یلع ،  و  دمحم ، قح  هب  هک 

هلیـسو هب  هک  تفرگ  ارف  شراگدرورپ  زا  یتاملک  مدآ  سپ  دیامرف : یم  ادخ  هک  هفیرـش  هیآ  يانعم  تسا  نیا  تفرگ و  رارق  یلاعت  يادـخ 
مدآ هکیماگنه  دومرف : (ص )  ربمغیپ هک  دـهد  یم  همادا  نینچ  ار  تیاور  سپـس  سابع ،  نبا  دـیدرگ . عقاو  لوبق  دروم  وا  هبوت  تاملک  نآ 

(( دمحم یبا   )) و دوب ، هللا ))  لوسر  دمحم   )) مظعا ربمایپ  كرابم  مان  نآ  شقن  هک  تخاس  دوخ  يارب  يرتشگنا  دـمآ ، دورف  نیمز  رب  (ع ) 
یم تیاور  سابع  نبا  زا  شدوخ  دنـس  هب  تسا  ینـس )   ) هماع ناگرزب  زا  یکی  هک  راجنلا )) نبا  فاح  . )) دش وا  هینک  دـمحم ص )  ردـپ  )

 ، ۀمطاف و  یلع ،  و  دمحم ، قحب  لاس  لاق :  هیلع ،  باتف  هبر  نم  مدآ  اهیلت  یتلا  تامکلا  نع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تلاس  : )) دـنک
هک تاملک  نآ  ایآ  مدرک :  لاوس  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا   (( )) یلاعت كرابت و  هیلع  هللا  باتف  یلع  تبت  الا  نیـسحلاو  نسحلاو 

نیا اـب  ع )   ) مدآ دومرف : ترـضح  تسیچ ،؟  دـش  عقاو  لوبق  دروـم  وا  هبوـت  نآ  هلیـسو  هب  تفرگ و  ارف  دوـخ  راـگدرورپ  زا  مدآ  ترـضح 
يادخ سپ  امرف )) لوبق  ارم  هبوت  نیسح ،  نسح و  همطاف ،  یلع ،  دمحم ، قح  هب  : )) دریذپب ار  وا  هبوت  هک  درک  تساوخرد  ادخ  زا  تاملک 

زا و  ینطقراد ))  ریبک  ظـفاح   )) زا یناشخدـب ))  ((، )) روثنملارد  )) رد یطویـس ))   )) ار تیاور  نیا  تفریذـپ .  ار  وا  هبوت  یلاـعت  كراـبت و 
یم هدافتسا  مه  هیآ  نیا  زا  دش  هتفگ  هک  یبلاطم  هب  هجوت  اب  و  دنا ، هدرک  لقن  دنس  رکذ  اب  شبقانم ،  رد  یلزاغم ))  نبا   )) و راجنلا )) نبا  ))

 . تسا هدوب  هللا ))  ۀیلو   )) ملاع و تقلخ  ببس  اهیلع  هللا  مالس  هقیدص  ترضح  سدقم  دوجو  هک  دوش 

مراهچ هیآ 

مامت ار  تاملک  نآ  دومرف و  ناحتما  یتاملک  اب  ار  میهاربا  ترـضح  راگدرورپ  هک  یماگنه   (( )) نهمتاـف تاـملک  هبر  میهاربا  یلتب  اذاو  ))
ص  ) مرکا لوسر  زا  دـنترابع  تاملک  زا  دارم  زین  هیآ  نیا  رد  تسیچ ،  تاملک  زا  دوصقم  هک  دـش  هتفگ  لبق  هیآ  رد  هکیروطناـمه  درک ))

قداص ترضح  هباحص  ناگرزب  زا  یکی  رمع )) نب  لضفم   )) هراب نیا  رد  مهیلع .  هللا  مالس  نینـسح  هقیدص و  ترـضح  نینم ،  ؤملاریما  (، 
و  )) لجوزع هللا  لوق  دیوگ : یم  دنک و  یم  لقن  ترـضح  نآ  زا  یتیاور  تسا ،  هداعلا  قوف  یهیقف  فوسلیف و  میکح ،  هک  هیلع ،  هللا  مالس 

کلاسا لاق :  هنا  وه  و  هیلع ،  باتف  هبر  نم  مدآ  اهیقلت  یتلا  تاملکلا  یه  لاق  تاملکلا ؟  هذـه  ام   (( نهمتاف تاـملکب  هبر  میهاربا  یلتب  اذا 
ینعی امف  هللا  لوسر  نب  ای  هل :  تلق  میحرلا .  باوتلا  وه  هنا  هیلع ،  هللا  باتف  یلع ،  تبت  الا  نیـسحلاو  نسحلاو  همطاف  یلع و  دمحم و  قحب 
قداص ترـضح  زا  مالـسلا ))  مهیلع  نیـسحلا  دلو  نم  ۀعـست  اماما  رـشع  ینثا  مئاقلا  یلا  نهمتا  ینعی :  لاق  نهمتاف ؟))   : )) هلوقب لجوزع 
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: دومرف تسیچ ؟  تاملک  نیا  زا  یلاعت  يادـخ  دوصقم  هک  مدیـسرپ  ار  تاـملکب )  هبر  میهاربا  یلتب  اذاو   ) هفیرـش هیآ  ینعم  هیلع  هللا  مـالس 
یلع دمحم ، قح  هب  اراگدرورپ ، : )) درک ضرع  نینچ  تفرگ و  ارف  یلاعت  يادـخ  زا  مدآ ،  ترـضح  هک  تسا  تاملک  نامه  تاملک ،  نیا 

، ادـخ هکیتسردـب  دـیدرگ ، عقاو  لوبق  دروم  شا  هبوت  سپ  يریذـپب ،  ارم  هبوت  هک  میاـمن  یم  تساوخرد  وـت  زا  نیـسح  نسح و  همطاـف ،  ، 
 ( نهمتا  ) زا یلاعت  يادخ  دوصقم  مدیسرپ  ع )   ) قداص ترـضح  زا  سپـس  دیوگ ، یم  مع ))  نب  لفم  تسا ))  نابرهم  ریذپ و  هبوت  رایـسب 
اذل دومن  قلحم  نت  جنپ  هب  ار  (ع )  دمحم لآ  مئاق  ات  ع )   ) یلع نب  نیسح  دالوا  زا  رگید  رگا  ماما  هن  مان  ینعی  دومرف : تسیچ ،  هیآ  نیا  رد 

 . تفرگ ارف  ع )   ) مدآ ترـضح  هک  تسا  یتاملک  زا  رت ، یلاع  رتالاب ، رت ، عماج  دش ، هدومزآ  اهنآ  هلیـسو  هب  میهاربا  ترـضح  هک  یتاملک 
ادخ هک  تاملک  نآ  میئام  ینعی  تاملکلا ))  نحن  : )) دـیامرف یم  یتاور  رد  هیلع ،  هللا  مالـس  قداص  ترـضح  هک  تسا  نامه  تاملک  نیا 
هدـش هتـشون  شرع  رد  اهنآ  ياهمان  هک  دـنا  هدـیمان  هملک ))   )) تهج نیا  زا  ار  ع )   ) موصعم هدراهچ  دـیامرف . یم  هراشا  اـهنآ  هب  نآرق  رد 

تدالو زا  دعب  مود  راب  ردام و  محر  رد  راب  کی  تسا  هتـسب  شقن  نانآ  هناش  رب  رابود  هک  تسا  يا  هملک  نآ  هظحالم  هب  نینچمه  تسا و 
اقدص و ۀملک  تمت  و  : )) دوش یم  هتـشون  وا  شود  رب  حور ،  ندش  هدیمد  زا  دعب  دوش ، یم  دـقعنم  هیلع  هللا  مالـس  ماما  هفطن  هک  یماگنه  . 

یئادخ تاملک  رییغت  لیدـبت و  سکچیه  دیـسر ، لامک  دـح  هب  تراگرورپ  هملک  تلادـع  یتسار و  يور  زا   (( )) هتامکل لدـبم  ال  الدـع ،
نیا هرابرد  ددـنب و  یم  شقن  روکذـم  هیآ  شپچ  هناش  رب  زین  هاگنآ  دوش ، یم  دـلوتم  رداـم  زا  هیلع  هللا  مالـس  ماـما  هک  یتقو  درک )) دـناوتن 

کقلخ كدابع و  مهنا  الا  اهنیب  کنیب و  قرف  ال  : )) دیامرف یم  شا  هیبجر  ياعد  رد  هیلع  هللا  مالـس  رـصع  یلو  ترـضح  هک  تسا  تاملک 
هک صاخشا  درادن  ناکما  زگره  داور ))... ۀظفح و  داودا و  ةانم و  داهشا و  داضعا و  کیلا ،  اهدوع  کنم و  اهودب  كدیب ،  اهقتر  اهقتف و 

ترـضح و  دنـشاب ، تیالو  زا  يراع  ناشدوخ  یلو  دنـشاب ، هدش  لسوتم  نانآ  هب  ءایبنا  و  دنوش ، هدیمان   (( یهلا تاملک   ، )) یحو قطنم  رد 
 ، یسوم ترضح  هب  مدآ ،  ترضح  هب  ار  اهنآ  تفرعم )   ) هک تسا  تاملک  نیا  ءزج  تسا ،  تاملک  نیا  لخاد  زین  اهیلع  هللا  مالـس  هقیدص 

یسک هک  تسین  لوقعم  زگره  مینک ،  یم  رارکت  زاب  دنا و  هدش  لسوتم  نانآ  هب  ءایبنا  همه  و  دنا ، هتخومآ  ءایبنا  ریاس  یسیع و  ترـضح  هب 
تابثا ار  نآ  زا  ناوت  یم  هک  تسا  یتایآ  زا  مه  هیآ  نیا  اذل  دشاب . هتشادن  تیالو  ماقم  یلو  دننک ، لسوت  وا  هب  ایبنا  و  دشاب ، هللا ))  ۀلمک  ))

. درک هدافتسا  اهیلع  هللا  مالس  هقیدص  ترضح  تیالو  ماقم 

مجنپ هیآ 

تدوم رگم  مهاوخ ،  یمن  امش  زا  یـشاداپ  متلاسر ،  ماجنا  يارب  نم  ربمایپ ) يا   ) وگب  (( )) یبرقلا یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکئـسا  لق ال  ))
تدوم یلاـعت ،  كراـبت و  قـح  ترـضح  فرط  زا  ار ، شدوـخ  تلاـسر  رجا  هلآو ،  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  مکیدزن .))  ناـشیوخ  اـب 

يدـمحا ياـمظع  تلاـسر  دزم  رجا و  ناوت  یم  ار  مرکا  لوسر  ترـضح  ناـشیوخ  تدوم  طـقف  ینعی  دراد ، یم  مـالعا  شیوخ  ناـکیدزن 
تدوم نیا  و  تسیک ؟  ناشرد  هفیرش  هیآ  نیا  ایآ  هک  دوش  نشور  ات  درک  یسررب  ثحب و  لیـصفت  روط  هب  يداب  هیآ  نیا  هرابرد  تسناد . 
تلاـسر رجا  نزو  مه  و  هفک ،  مه  گنـس ،  مه  هک  یتدوـم  تسا ؟  هنوـگچ  نآ  هزادـنا  رادـقم و  تـسا و  یناـسک  هـچ  تدوـم  هدـنزرا ، 

 : ینعی تسا  هدش  لزان  تسادق  تمصع و  تیب  لها  ناش  رد  هیآ  نیا  نیملسم ،  عیمج  و  ینس )  هعیش و   ) نیقیرف عمجا  هب  تسا .  يدمحم 
 ((- متاح یبا  نیا  ظفاح  (( - )) رذنم نبا  ظفاح   (( - )) بقانم  )) رد لبنح ))  نب  دمحا   . )) مهیلع هللا  مالس  نیـسح  نسح و  همطاف ،  یلع ، 
هیقف  )) و رسفم - )) يوقب   (( - )) میهاربا ظفاح  (( - )) رسفم یبلعث  (( - )) رـسفم يدحاو   (( - )) هیودرم نبا  ظفاح   (( - )) یناربط ظفاح  ))

نیذلا ءالوه  کنبارق ،  نم  هللا  لوسر  ای  لبق  هیالا ،  هذـه  تلزن  امل  : )) دـیامرف یم  هک  دـنک  یم  تیاور  سابع ))  نبا   )) زا یلزاغملا ))  نبا 
هک وت  کیدزن  ناشیوخ  دـش : لا  ؤس  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  هیآ  نیا  لوزن  زا  دـعب  (( )) امهانباو همطاف  یلع و  لاقف :،  مهتدوم  اـنیلع  تبجو 

نسح و  ) اـهنآ دـنزرف  ود  و  ع ،)   ) همطاـف ع ،)   ) یلع دومرف : باوج  رد  ترـضح  دنتـسه ؟ یناـسک  هچ  تسا ،  بجاو  اـم  رب  ناـنآ  تدوـم 
رد يروباشین ))  (( - )) دیار  )) رد ینیومح - ))   (( - )) فاشک  )) رد يرشخمز ))  (( - )) ریاخذ  )) رد يربط ))  نیدلا  بحم   (. )) نیسح ع
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رد نایحوبا ))   - )) شریـسفت رد  دیعـسوبا ))  ( - )) شریـسفت رد  يزار ))   (( - )) لوئـسلا بلاطم   )) رد  (( یعفاـش هحلط  نبا   - )) شریـسفت
رد یجنگ ))  ظفاح   (( - )) لوصف  )) رد یکلام ))  غابص  نبا   (( - )) عمجم  )) رد یمثیه ))  ظفاح   - )) شریسفت رد   (( یفسن  - )) شریـسفت

ةابرق ةدوم  هللا  مزلا  : )) دـیامرف یم  هیندـللا ))  بهاوملا   )) رد ینالطـسق ))  . )) دـنا هدرک  رکذ  ار  روکذـم  تیاور  زین  بلاـطلا - ))  ۀـیافک  ))
يادـخ  (( )) یبرقلا یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلاسا  لاـق ال  یلاـعت :  لاـقف  هتیرذ .  مظعملا و  هتیب  لـها  هلمج  ۀـبحم  ضرف  هتیرب و  ۀـفاک و 

وا لوسر  ترـضح  مظعم  تیب  لها  تبحم  بوجو  هرابرد  تسا و  هدرک  بجاو  ناگمه  رب  ار  (ص )  ربمایپ کیدزن  ناشیوخ  تدوم  یلاعت 
 ، مکیدزن ناشیوخ  تدوم  زج  هب  مهاوخ  یمن  يدزم  امـش  زا  متلاسر  ماـجنا  لـباقم  رد  ربماـیپ ، يا  وگب  دـیامرف : یم  ادـخ  هک  تسوا  هیرذ 
رد و  تیملاءاـحا ))   )) رد یطویــس ))   (( - )) قـعاوص  )) رد رجح )) نـبا   (( - )) بهاوـملا حرــش   )) رد یناـقرز ))   )) ار روکذـم  تـیاور 

يرگید تیاور  عوضوم  نیا  رد  دنا . هدرک  رکذ  نیبغارلا ))  فاعسا   )) رد نابص ))   )) و راصبالارون - ))  )) رد یجنلبـش ))   (( - )) فاحتا ))
لها یف  ةدوملا  مکیلع  يرجا  لعج  هللا  نآ  لاق :  هللا  لوسر  نآ  : )) دـیامرف یم  هک  تسا  هدرک  لقن  شا  هریـس  رد  (( الم هللادـبعوبا  ظـفاح  ))

ناشیوخ تدوم  تسامش  هدهع  رب  هک  ار  متلاسر )   ) دزم یلاعت  يادخ  هیکتـسردب  دومرف : ادخ  لوسر   (( . )) مهنع ادغ  مکلئاس  ینا  یتیب و 
رد همه  تمایق  زور  رد  هچنآ  ینعی  درک ، مهاوخ  تساوخزاب  امـش  زا  تدوم  نیا  هب  تبـسن  تمایق  زور  رد  نم  و  تسا ،  هداد  رارق  مکیدزن 

تیاور تساهیلع .  هللا  مالس  هقیدص  ترضح  تیالو  هلمج  زا  هک  تسا  ع )   ) موصعم هدراهچ  تیالو  زا  ترابع  دنتسه ، لوئسم  نآ  لباقم 
دهشت لاقف :  مالـسالا .  یلع  ضرعا  دمحم ، ای  لاق :  یبنلا و  یلا  یبارعا  ءاج  : )) دیامرف یم  هک  تسا  هدش  لقن  هللادبع  نب  رباج  زا  يرگید 

وا یتبارق  لاق :  یبرقلا ،  یف  ةدوملا  الا  ال ، ارجا ؟ هیلع  ینلاست  لاق :  هلوسر ،  هدـبع و  ادـمحم  نآ  هل و  کیرـش  هدـحو ال  هللا  الا  هلا  ـالا  نآ 
 .(( نیمآ هلآو :  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاقف  هللا ،  ۀنعل  کتبارق  بحی  کبحی و ال  نم ال  یلعف  کعیابا ،  تاه ،  لاق :  یتبارق .  لاق  کتبارق ؟ 
هدب تداهـش  دومرف : رادب ، هضرع  نم  هب  ار  مالـسا  (ص )  دمحم ای  درک : ضرع  و  ص )   ) مرکا ربمایپ  روضح  دمآ  نیـشن  هدـیاب  برع  کی 

ارم هک  تلاسر  نیا  لباقم  رد  هللا  لوسر  ای  درک : ضرع  یبارعا  تسوا .  هداتـسرف  هدـنب و  (ص ،)  دـمحم هکنیا  و  یلاـعت ،  يادـخ  یئاـتکی 
یبارعا تسا .  نم  تلاسر  رجا  هک  کیدزن ،  ناشیوخ  تدوم  زجب  هن ،  دومرف : ربمایپ  دیهاوخ ؟ یم  مه  يدزم  نم  زا  ایآ  دـندومرف  تیادـه 

: درک ضرع  یبارعا  ارم . کیدزن  ناشیوخ  دومرف : ربمایپ  هللا ؟  لوسر  ای  ارت  ناشیوخ  ای  مرادـب  تسود  ار  مدوخ  کیدزن  ناـشیوخ  تفگ : 
ار و وت  هک  ار  یـسک  دـنک  تنعل  ادـخ  منک ،  تعیب  وت  اب  تناکیدزن  وت و  یتسود  يارب  ات  هدـب ،  نم  تسدـب  ار  تتـسد  کنیا  هلا  لوسر  ای 

ترـضح تدوم  تیالو و  هب  داقتعا  نامیا و  سک  ره  سپ  دومرف : نیمآ  وا  ياعد  نیا  هب  ص )   ) مرکا ربماـیپ  درادـن . تسود  ارت  ناـشیوخ 
و رکاـسع ،)) نبا   )) و يربط ،))   )) يرگید تیاور  رد  و  (ص ،)  ربماـیپ ناـبز  هب  تسا  هدـش  نیرفن  دـشاب  هتـشادن  اـهیلع  هللا  مالـس  هقیدـص 

هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ترضح  هک  دنا  هدرک  لقن  یلهاب ))  هماما  یبا   )) زا قیرط  دنچ  هب  لیزنتلا ))  دهاوش   )) رد یناکسح ))  مکاح  ))
نـسحلاو اـهحاقل ، ۀـمطاف  اـهعرف و  یلع  و  اهلـصا ، اـنف  ةدـحاو ،  ةرجـش  نم  ینقلخ  یتـش و  راجـشا  نم  ءاـیبنالا  قلخ  هللا  نآ  دوـمرف : هلآو 

فلا مث  ماع  مث  ماع  فلا  ةورملا  افـصلا و  نیب  هللادبع  ادبع  نآ  ولو  يوه  اهنع  عاز  نم  و  یجناهناصعا .،  نم  نصغب  قلعت  اهرمث  نیـسحلاو 
يادـخ هکیتسردـب  یبرقلا ))  یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلاسا  لق ال  یلت :  مث  رانلا  یف  هیرخنم  یلع  هللا  هبکا  انتبحـص ، كردـی  مل  مث  ماـع 

دوخ نم  دومرف . قلخ  درفبرـصحنم  و  دحاو ، هناگادج ،  ار  نم  دوجو  تخرد  یلو  دـیرفآ ، قرفتم  توافتم  ار  نآ  ربمایپ  دوجو  لاهن  یلاعت 
 ( ع  ) همطاف نآ ،  هتقاس  هیلع ،)  هللا  مالـس   ) یلع متخرد ،  نآ  لصا  نم  تسین ،  نم  کیرـش  نم  دوجو  تلاصا  رد  یـسک  مراد ،  لالقتـسا 

تخرد نآ  ياه  هخاش  زا  يا  هخاش  سک  ره  دنتـسه ، نم  دوجو  تخرد  ياه  هویم  ع )   ) نیـسح و  ع )   ) نسح و  نآ )  يروراب  هیام   ) حاقل
نیب لاس  رازه  هس  ادخ  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  رگا  دـتفا و  یهارمگ  هب  دوش  رود  نآ  زا  سک  ره  تسا و  هتفای  تاجن  دـنک  دوخ  زیواتـسد  ار 

ربمایپ سپـس  دنکفا ، شتآ  رد  ور  هب  ار  وا  یلاعت  يادخ  دشاب  هدرکن  كرد  ار  نت  جنپ  ام  تبحـص  یلو  دـنک  تدابع  ار  ادـخ  هورم  افص و 
 ، يدحوم یئادخ ،  هدنب  يرشب ،  رگا  نیاربانب ،  یبرقلا ))  یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلاسا  لق ال  : )) دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  ص )   ) مرکا
افص نیب  دنک ،؟ تدابع  اجک  دیامن ، یتسرپ  تب  هکنیا  هن  دنک ، تدابع  ار  ادخ  و  دشاب ، دقتعم  وا  ربمایپ  ادخ و  هب  هک  یـسدقم  یناملـسم ، 
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ترـضح تیالو  هب  هجیتن  رد  نت  جـنپ  تیـالو  هب  نکیل  لاـس ؛  رازه  هس  دـنک ؟ تداـبع  تدـم  هب  يا ،  هدولآ  هاـنگ  ناـکم  رد  هن  هورم ،  و 
وا ياج  دش و  دهاوخن  عقاو  لوبق  دروم  دمآ و  دهاوخن  باسح  هب  وا  تدابع  دشاب ، هتـشادن  داقتعا  نامیا و  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  هقیدـص 

و : )) دیامرف یم  يادخ  هک  تسا  هدـش  نآونع  هنـسح ))   )) مانب رگید  هفیرـش  هیآ  رد  هک  تسا  نامه  تدوم ،  نیا  تسا .  خزود  شتآ  رد 
هنـسح زا  دارم  هک  میئازفا ))  یم  وا  يارب  ار  يریخب  تبقاع )   ) ام دروآ ، تسدب  ار  يا  هنـسح  سک  ره  (( )) انـسح هل  دزن  هنـسح  فرتفی  نم 

هیآ رد  هنـسح ))   )) زا دارم  هک  دـننک  یم  تیاور   (( سابع نبا   )) زا متاحوبا ))  و  لـبنح ))  نب  دـمحا   )) هک ناـنچ  تسا .  تدوم  اـجنیا  رد 
نینم ؤملاریما  زا  یتیاور  يدـحاو ))   )) زا باوثلا ))   )) باتک رد  نابح ))  نبا  خیـشلاوبا  ظـفاح   . )) تسا (ص )  دـمحم لآ  تدوم  روکذـم 

 : هیلع هللا  مالـس  نینم  ؤملاریما  ارق  مث  نموم ،  لک  الا  انتدوم  ظفحی  هیآ ال  مح  لآ  انیف  : )) دومرف ترـضح  نآ  دننک  یم  لقن  هیلع  هللا  مالس 
یمن يرادـهگن  ار  ام  تدوم  و  تسا ،  مح )  لآ   ) ام ناشرد  هک  تسا  يا  هیآ  نآرق  رد  یبرقلا ))  یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلاـسا  ـال  لـق 

یم نامیا  بلـس  وا  زا  و  تسین ،  نم  ؤم  دـنکن  تظفاحم  ار  (ص )  دـمحم لآ  تدوم  سک  ره  ینعی   . ) تسا نم  ؤم  هک  یـسک  رگم  دـنک ،
سک ره  هجیتن  رد  دومرف . تئارق  ار  یبرقلا ))  یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلاسا  لـق ال   : )) هیآ هیلع  هللا  مالـس  نینم  ؤملاریما  سپـس  و  دوش )
هیلع هللا  مالس  نینم  ؤملاریما  هک  زور  نآ  رد  تسین .  یمالسا )  تاداقتعا  هب   ) نم ؤم  دشاب ، هتـشادن  نامیا  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  تیالو  هب 

: دومرف هلمج  زا  و  درمـش ، رب  ار  ع )   ) نینم ؤملاریما  لیاضف  هبطخ  نآ  رد  درک و  داشنا  يا  هبطخ  هیلع  هللا  مالـس  یلع  نب  نسح  دش ، دـیهش 
هنیمی و نع  لیئربج  لتاقیف  هیارلا  هیطغی  هللا  لوسر  ناک  دـقل  نورخ ،  ـالا  هکردـی  نولو  ـالا  هقبـس  اـم  لـجر  مکقراـف  دـقل  ساـنلا ،  اـهیا  ))

یتلا ۀلیللا  یف  هحورب  جرع  یـسوم و  یـصو  اهیف  ضبق  یتلا  دلیللا  یف  هللا  هضبق  دـقل  و  هیلع ،  هللا  حـتفی  یتح  عجری  امف  هراسی  نع  لیئاکیم 
لوق هیالا  هذـه  یلت  مث  دـمحم . نب  نسحلا  اناف  ینفرعی  مل  نم  ینفرع و  دـقف  ینفرع  نم  سانلا ،  اـهیا  میرم ...  نب  یـسیع  حورب  اـهیف  جرع 

انا یبنلا ،  نبا  انا  ریذنلا ، نبا  اناو  ریـشبلا ، نبا  انا  لاق  مث  هللا ،  باتک  یف  ذخا  مث  بوقعی .  قاحـسا و  میهاربا و  یئابآ  ۀلم  تعبتا  و  فسوی : 
مهنع هللا  بهذا  نیذـلا  تیبلا  لها  نم  انا  نیملاعلل و  ۀـمحر  لـسرا  يذـلا  نبا  اـنا  و  رینملا ، حارـسلا  نبا  اـنا  و  هنذاـب ،  هللا  یلا  یعادـلا  نبا 

مکلاسا لق ال  دـمحم : یلع  لزنا  انیف  لاقف  مهتیالو ،  مهتدوم و  لجوزع  هللا  ضرتفا  نیذـلا  تیبلا  لـها  نم  اـنا  اریهطت و  مهرهط  سجرلا و 
وا هبترم )   ) هب نیرخآ  نیلوا و  زا  یـسک  قـیقحت  هب  هک  دـیا  هداد  تسد  زا  ار  يدرم  زورما  مدرم  يا   (( )) یبرقلا یف  ةدوـملا  ـالا  ارجا  هـیلع 
زا لـیئربج  گـنج  ماـگنه  رد  و  داد ، یم  وا  تسدـب  ار  شمچرپ  ص )   ) مرکا ربماـیپ  هک  دوب  وا  مه  تسا ،  هتفرگن  یـشیپ  وا  زا  هدیـسرن و 

تسدب ادخ  هکنیا  رگم  درک  یمن  تعجارم  يدربن  نادیم  زا  زگره  و  دندوب ، وا  رایمه  مزر و  مه  پچ  بناج  زا  لیئاکیم  و  تسار ،  فرط 
درک جورع  نامـسآ  هب  میرم  نب  یـسیع  درپس و  ناج  یـسوم  یـصو  هک  یبش  نامه  رد  ار  وا  ادخ  دوب . هداد  نایاپ  هنادنمزوریپ  ار  راکیپ  وا 

دنزرف نسح ،  نم ،  دـنادب ........: هـکنیا  دسانـش  یمن  رگا  و  تـسا ،  هتخانـش  هـک  دسانـش  یم  ارم  سک  ره  مدرم ،  يا  دوـمرف . حور  ضبق 
ادخ يوسب  ادخ ) نذا  هب   ) ار مدرم  و  دوب ، یهلا  باذـع  زا  هدـناسرت  و  تمحر ،  هب  هدـنهد  تراشب  هک  يربمایپ  دـنزرف  منم  مدـمحم .......، 
ادـخ هک  ینادـناخ  زا  منم  تسا .  ناـهج  ود  رد  ادـخ )  ) تمحر هک  یـسکنآ  دـنزرف  منم  ناـشفا ،  رون  غارچ  دـنزرف  منم  درک ، یم  توعد 
نانآ تیالو  تدوم و  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  يا  هداوناخ  نآ  زا  منم  تسا ،  هدرک  ناشکاپ  هزنم و  هدـینادرگ و  رود  نانآ  زا  ار  اهدـیلپ 
هیلع مکلاسا  لق ال   : )) تسا هدومرف  لزان  ار  هیآ  نیا  شربمایپ  رب  ادخ  هک  تسا  تیب  لها  ام  ناشرد  و  تسا .  هدومرف  بجاو  ناگمه  رب  ار 
هیلع هللا  مالس  نسح  ترـضح  هک  دهد  یم  همادا  نینچ  تسا و  هدرک  لقن  يدنرز ))  مکاح   )) ار تیاور  نیا  یبرقلا ))  یف  ةدوملا  الا  ارجا 
یلع یلاعت  هللا  ضرتفا  نیذلا  تیبلا  لها  نم  انا  اندنع و  نم  دعصی  انیف و  لزنی  مالـسلا  هیلع  لیئربج  ناک  نیذلا  تیبلا  لها  نم  انا  : )) دومرف

دـش و یم  لزان  ام  رب  لیئربج  هک  متـسه  ینادـناخ  زا  نم   (( )) یبرقلا یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلاسا  لق ال  مهیف :  هللا  لزنا  ملـسم و  لـک 
هدرک بجاو  ناناملـسم  همه  رب  ار  نانآ  تدوم  یلاعت  يادـخ  هک  متـسه  يا  هداوناـخ  زا  نم  درک ، یم  دوعـص  نامـسآ  رب  اـم  دزن  زا  سپس 
هدشن ءانثتسا  دروم  نیا  رد  نیملسم  دارفا  زا  يدرف  دشاب و  ربمایپ  تیب  لها  تدوم  ياراد  دیاب  دنک ، یناملـسم  ياعدا  سک  ره  ینعی   ) تسا

ناشیوخ تدوم  زجب  مهاوخ ،  یمن  امـش  زا  يدزم  متلاسر  ماجنا  يارب  نم  ربمایپ ، يا  وگب  دیامرف : یم  ادـخ  هک  تساهنآ  ناشرد  و  تسا ) 
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هنسح بسک  و  تسا ،  هدش  لزان  ام  ناشرد  انسح )) اهیف  هل  دزن  هنسح  فرتفی  نم  و   )) هیآ روکذم و  هیآ  هک  مینادناخ  نامه  ام  مکیدزن )) 
 (( جرفلاوبا  (( - )) مجعم  )) رد یناربط ))  ظفاح  (( - )) زازب ظفاح   )) ار تیاور  نیا  تیب .  لها  ام  تدوم  ندروآ  تسدـب  زا  تسا  تراـبع 

 (( - لوصف  )) رد غابـصلا ))  نبا   (( - )) عـمجم  )) رد یمثیه ))   (( - )) جـهن  )) حرـش رد  دـیدحلا )) یبا  نبا   (( - )) نیبلاـطلا لـتاقم   )) رد
تهزن  )) رد يروفــص ))   (( - )) قـعاوص  )) رد رجح )) نـبا   (( - )) هریبـه  )) زا یئاـسن ))  ظـفاح   (( - )) ۀــیافک  )) رد یجنگ ))  ظـفاح  ))

هیآ هب  قشمد  هب  شرفـس  رد  ع )   ) نیـسحلا نب  یلع  رـضح  دـنا . هدرک  رکذ  ارنآ  يداـهلا ))  ۀتفـشر   )) رد یمرـضح ))   )) و سلاـجملا - )) 
نآرقلا و تارق  لاق :  مح ؟  لآ  تارقف  لاق :  معن .  لاقف :  نآرقلا ؟  تارقا  دومرف : نینچ  نایاور  زا  یکی  هب  باطخ  درک و  لالدتسا  تدوم 

هدناوخ نآرق  ایآ   . )) معن لاق :  مه !؟  متنال  مکنا  و  لاق :  یبرقلا .  یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلاسا  لق ال  تارق :  ام  لاق :  مح .  لآ  ارقا  مل 
ار مح  لآ  مشاب و  هدرک  تئارق  ار  نآرق  دوش  یم  هنوگچ  درک : ضرع  يا ؟  هدـناوخ  ار  مح  لآ  دومرف : ترـضح  یلب .  درک : ضرع  يا ؟ 

ناشیوخ هب  تبسن  تدوم  رگم  مهاوخ  یمن  امش  زا  یـشاداپ  متلاسر  يارب  نم  ربمایپ ) يا   ) وگب  )) هیآ ایآ  دومرف : ترـضح  مشاب .  هدناوخن 
 (( یبلعث  )) ار تیاور  نیا  یلب .  دومرف : باوج  رد  ترـضح  دـیتسه ؟ هداوناخ  نامه  امـش  یتسار  درک  ضرع  يا ؟  هدـناوخن  ار  مکیدزن )) 
حرش  )) رد یناقزر ))   )) و قعاوص - ))   )) رد رجح )) نبا  (( - )) روثنملارد  )) رد یطویس ))   - )) شریسفت رد  نایحوبا ))   - )) شریـسفت رد 

ناشیوخ هکنیا  عوضوم  رد  بیعـش ،))  نبورمع   )) و ریبج ،)) نب  دعیـس   )) دـسیون یم  شریـسفت  رد  يربط ))  . )) دـنا هدرک  رکذ  بهاوم )) 
ناک نم  لکف  هیلا  مههرما  دوعی  نیذلا  مه  دمحم ، لآ  : )) دننک یم  لقن  نینچ  يرشخمز ))   )) زا دنتـسه ، یناسک  هچ  (ص )  ربمایپ کیدزن 

تاقلعتلا دشا  هللا  لوسر  نیب  مهب و  قلعتلا  ناک  نیـسحلاو ،  نسحلاو  ایلع  دمطاف و  نآ  کش  الو  لآلا ،  مه  اوناک  لمکا  دـشا و  هیلا  مهرما 
لآ ع ،)   ) نینـسح و  ع )   ) همطاف ع ،)   ) یلع املـسم  هکنیا :  مالک  هصالخ  لآلا ))  مه  اونوکی  نآ  بجو  رتاوتملا  لـقنلاب  لولعملاـک  اذـه  و 

 . تسوا تیالو  دنهد  ناشن  توبن و  رجا  همیمض  ع )   ) همطاف بح  اعطق  دنربمغیپ و 

مشش هیآ 

هار رد  هکنانآ ،)  (( )) اروکـش الو  اءازج  مکنم  دـیرن  هللا ال  هجول  مکمعطن  امنا  (( )) اریـسا امیتی و  انیکـسم و  هبح  یلع  ماـعطلا  نومعطی  و  ))
امـش زا  میهد و  یم  ماعط  امـشب  ادخ  ياضر  يارب  طقف  ام  دـنیوگ ) یم  و  ، ) دـنهد یم  ریـسا  میتی و  ریقف و  هب  ار  دوخ )  ) ماعط ادـخ  یتسود 
نیا درک : هدافتـسا  ناوت  یم  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  هقیدص  ترـضح  تبقنم  رد  مه  هیآ  نیا  زا  میبلط ))  یمن  مه  یـساپس  یـشاداپ و  چیه 

له  )) هروس هک  تسا  یصاخشا  هلمج  زا  اهیلع  هللا  مالس  هقیدص  ترضح  انیقی  هک  تسا  ینس )  هعیـش و   ) نیقیرف تاملـسم  زا  مه  عوضوم 
هللا مالـس  هقیدـص  ترـضح  و   ) تسا تیب  لها  لیئاضف  رد  هروس  نیا  هک  بلطم  نیا  رد  سکچیه  تسا و  هدـش  لزان  اهنآ  ناـشرد  یتا )) 
لقن تسا ،  نآ  يروار  سابع ))  نبا   )) هک ار  یثیدح  ادتبا  ام  تسا .  هدرکن  ناونع  ار  یلاکشا  هنوگچیه  دشاب ) یم  نانآ  زا  یکی  زین  اهیلع 

نیـسحلاو نسحلا  نآ  هنع  هللا  یـضر  سابع  نبا  لاق   . )) میزادرپ یم  ثیدح  نایوار  مان  رکذ  تیاور و  دنـس  یـسررب  هب  دـعب  و  مینک ،  یم 
ۀضف ۀمطاف و  یلع و  رذنف  كدلو .  یلع  ترذن  ول  نسحلابا  ای  اولاقف : هعم ،  سان  یف  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  امهداعف  اضرم 

عاوصا ثالث  يدوهیلا  يربیخلا  نوعمش  نم  یلع  ضرفتساف  یبش  مهعم  ام  ایفشف و  مایا ،  هثالث  اوموصی  نآ  امهب ، امم  ائرب  نآ  امهل ، ۀیراج 
مالـسلا لاقف :  لئاس  مهیلع  فقوف  اورطفیل ، مهیدیا  نیب  اهوعـضوف  مهددع  یلع  صارقا  ۀسمخ  تزبتخا  اعاص و  ۀمطاف  تنحطف  ریعـش  نم 

ءاملا و الا  اوقوذـی  ملاوت  اب  هورثاف و  ۀـنجلا  دـئاوم  نم  هللا  مکمعطا  ینومعطا  نیملـسملا .  نیکاسم  نم  نیکـسم  دـمحم ، تیب  لـها  مکیلع 
املف کلذ ،  لثم  اولعفف  ۀثلاثلا  یف  ریسا  مهیلع  فقو  و  هورثاف ،  میتی  مهیلع  فقو  مهیدیا  نیب  ماعطلا  اوعـضو  اوسما و  املف  امایـص ، اوحبـصا 

نوشعتری مه  مهرـصبا و  املف  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلا  اولبقا  نیـسحلاو و  نسحلادیب  دـنع  هللا  یـضر  یلع  ذـخا  اوحبـصا 
، اهنطبب اهرهظ  قصتلا  دق  اهبارحم  یف  ۀمطاف  يارف  مهعم ،  قلطناف  ماق  و  مکی !؟  يرا  ام  ینءوسی  ام  دشا  ام  لاق :  عوجلا .  ةدش  نم  خارفلاک 

یم سابع ))  نبا   .(( )) ةروسلا هارقاف  کتیب  لها  یف  هللا  كانه  دـمحم ؟ ای  اهذـخ  لاق :  لـیئربج و  لزنف  کـلذ ،  هءاـسف  اـهانیع ، تراـغ  و 
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هچ نسحلابا ))   )) ای دـندرک  داهنـشیپ  یخرب  دـندمآ  نانآ  تدایع  هب  مدرم  زا  یعمج  اب  (ص )  ربماـیپ دـندش ، راـمیب  ع )   ) نینـسح دـیامرف :
رگا هک  دـندرک  رذـن  دوب ) اهنآ  هیراج  هک   ) هضف و  ع )   ) همطاـف و  ع )   ) یلع هاـگنآ  یئاـمنب ،  يرذـن  تنادـنزرف  يافـش  يارب  تسا  بوخ 

راطفا يارب  يزیچ  ع )   ) یلع هناخ  رد  دنتفای  زاب  ار  دوخ  یتمالـس  ع )   ) نینـسح هکیماگنه  دنریگب  هزور  زور  هس  دنتفای  افـش  ع )   ) نینـسح
عاص کی  زا  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  و  تفرگ ،  ماو  وج  عاص  هس  يربیخ  يدوهی  نوعمـش  زا  هیلع  هللا  مالـس  نینم  ؤملاریما  اذل  دوبن ، دوجوم 

نادـناخ يا  امـش  رب  مالـس  تساخرب :  یلئاس  يادـن  دـندش ، راطفا  هدامآ  هک  یماگنه  داـهن ، راـطفا  هرفـس  رد  تخپ و  ناـن  صرق  جـنپ  نآ 
، دیامرف يزور  ار  امش  یتشهب  ياه  هدئام  زا  ادخ  دینک ، ماعطا  تسا ،  هدمآ  امـش  هناخ  رد  رب  نیملـسم  نیکاسم  زا  ینیکـسم  (ص ،)  دمحم

زیچ بآ  زج  دندرک و  حبـص  اذغ  نودـب  ار  بش  یگمه  دومن و  نانآ  زا  تیعبت  زین  هضف  و  دـندرک ، راثیا  ار  دوخ  راطفا  نان  یحو  نادـناخ 
رب یمیتی  دش ، هداهن  هرفس  رد  ناشراطفا  نان  و  دیسر ، ارف  بش  نوچ  و  دنتفرگ ، هزور  زین  ار  بش  نآ  يادرف  دیـسرن .... ناشماک  هب  يرگید 

، درک ماعط  هبلاطم  دیـسر و  هار  زا  يریـسا  موس ،  زور  دندرک . راثیا  میتی  نآ  هب  ار  دوخ  ياذغ  یگمه  بیترت  نامه  هب  زاب ، دمآ و  هناخ  رد 
تسد هیلع  هللا  مالس  یلع  مراهچ ،  زور  حبص  دش . راثیا  رثا  نآ  هب  ربمایپ  نادناخ  فرط  زا  راطفا ) زا  لبق   ) دوب هرفـس  رد  هچنآ  زین  موس  راب 

هک داتفا  ع )   ) نینـسح هب  شمـشچ  هکیماگنه  ص )   ) مرکا ربماـیپ  دـندیدرگ ، ناور  (ص )  ادـخ لوسر  يوس  هب  تفرگ و  ار  ع )   ) نینـسح
 ( (ص ادخ لوسر  منیب ،  یم  لاح  نیا  هب  ار  امش  هک  نم  يارب  تسا  تخـس  هچ  دومرف : دندیزرل ، یم  یگنـسرگ  تدش  زا  ناکغرم  دننامه 
زا يا ،  هدهاشم  هچ  اما  دومرف ، هدـهاشم  شتدابع  بارحم  ار  وا  و  دـمآ ، (ع )  ارهز ترـضح  هناخ  هب  نانآ  هارمه  تساخرب و  ياج  زا  اروف 

هدرسفا رایسب  ص )   ) مرکا ربمایپ  هرظنم  نیا  زا  دوب .... هتسشن  يدوگ  رد  شیاهمشچ  و  هدیبسچ ،  تشپ  هب  شکرابم  نطب  یگنسرگ  تدش 
هروس سپـس  وت و  نادـناخ  نیا  وت  رب  داب  كرابم  (ص ،)  دـمحم ای  ریگب  تفگ :  نینچ  دـمآ و  دورف  لیئربج  ماگنه  نآ  رد  دـیدرگ ، رطاخ 

یم نیملسم  مومع  و  هعیش )  ینس و   ) تارضح یملع  نایاوشیپ  قیدصت  دییءات و  دروم  دش  لقن  هک  تیاور  دومن )). تئارق  ار  یتا ))  له  ))
يذمرت میکح  يافوتم 240 ه ق -  یفاکسا ))  رفعج  وبا  : )) دنا هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  هک  تنس  لها  زا  ینادنمـشناد  مان  کنیا  و  دشاب ،

يافوتم 405 ه يروباشین  هللادبعوبا  مکاح  يافوتم 328 ه ق -  هبردبع  نبا  يافوتم 310 ه ق -  يربط  لیلج  نبدمحم  يافوتم 285 ه ق - 
يافوتم 468 ه ریبک  رسفم  يدحاو  نسحلاوبا  يافوتم 427 ه ق -  ریبک  رسفم  یبلعث  قاحساوبا  يافوتم 416 ه ق -  هیودرم  نبا  ظفاح  ق - 

يافوتم یمزراوخ  بطخا  يافوتم 538 ه ق -  فاشک  رد  يرشخمز  مساقلاوبا  يافوتم 488 ه ق -  يدیمح  یسلدنا  هللادبعوبا  ظفاح  ق - 
یعفاش هحلط  نبدمحم  يافوتم 643 ه ق -  یناخرش  يافوتم 606 ه ق -  يزار  هللادبعوبا  يافوتم 581 ه ق -  یسوموبا  ظفاح  568 ه ق - 
یجنگ هللادـبعوبا  ظـفاح  يافوتم 655 ه ق -  دـیمحلادبع  نیدـلازع  ياـفوتم 654 ه ق -  يزوـج  نبا  طبـسرفظملاوبا  يافوتم 652 ه ق - 

وبا ظـفاح  ياـفوتم 694 ه ق -  يربط  نیدـلا  بحم  ظـفاح  يافوتم 685 ه ق -  يواـضیب  نیدلارـصان  یـضاق  يافوتم 658 ه ق -  یعفاش 
 - يافوتم 722 ه ق یئومح  مالسلا  خیـش  يافوتم 701 ه ق -  یفـسن  نیدلا  ظفاح  يافوتم 699 ه ق -  یـسلدنا  يدضع  هزمحوبا  دمحم 
 - يافوتم 741 ه ق يدادغب  نزاخ  دـمحم  نب  یلع  نیدـلاءالع  يرجه -  متـشه  نرق  يافوتم  فورعم  رـسفم  يروباشین  یمق  نیدـلا  ماظن 
 - ق ه  يافوتم 911  یطویـس  نیدـلا  لـالج  ظـفاح  ياـفوتم 852 ه ق -  رجح  نـبا  ظـفاح  يافوتم 756 ه ق -  یجیا  نیدـلادضع  یـضاق 

نامیلـس دمحم  يافوتم 1173 ه ق -  یئاـکوش  يافوتم 1137 ه ق -  یسورب  لیعامسا  خیـش  يافوتم 982 ه ق -  یفنح  يدامع  دوعـسوبا 
. دنا هدروآ  روکذم  هیآ  لیذ  رد  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  هماع  ءاملع  زا  رگید  یتعامج  اهنآ  رب  هوالع  و  مهدزاود ،  نرق  ياملع  زا  ظوفحم 

هیآ ( 1 (( ) الوهج امولظ  ناک  هنا  ناسنالا  اهلمح  اهنم و  نففـشا  اهنلمحی و  نا  نیباف  لابجلا  ضرالا و  تاوسلا و  یلع  هناـمالا  انـضرع  اـنا  ))
هب یلاعت  يادـخ  هک  یتناما  درک  هدافتـسا  نآ  زا  ناوت  یم  اهیلع  مالـس  هقیدـص  ترـضح  تیالو  تابثا  رد  هک  تسا  یتایآ  زا  زین  روکذـم 

نینم و ؤملاریما  و  ص )   ) مرکا ربمایپ  تیالو  تناما  نامه  نیا  و  دـنا ، هتفرن  راب  ریز  اـهنآ  تسا و  هدرک  هضرع  اـههوک  نیمز و  اهنامـسآ و 
نآ : )) دومرف هیلع  هللا  مالس  قداص  ترـضح  دیوگ  یم  رمع )) نب  لضفم  . )) دشاب یم  نانآ  زا  دعب  همئا  مالـسلا و  مهیلع  نینـسح  همطاف و 

نیـسحلاو و نسحلاو  ۀـمطاف  یلع و  دـمحم و  حاورا  اهفرـشا  اهالعا و  لعجف  ماع  یفلاب  داسجالا  لـبق  حاورـالا  قلخ  یلاـعت  كراـبت و  هللا 
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تاوامـسلل و یلاعت  كرابت و  هللا  لاقف  مهرون ،  اهیـشغف  لابجلا ،  ضرالا و  تاوامـسلا و  یلع  اهـضرعف  مهیلع  هللا  تاولـص  مه  دعب  همئالا 
تقلخ مهالوت  نمل  و  مهنم ،  یلا  بحا  اقلخ  تقلخ  ام  یتیرب  ۀـمئا  یقلخ و  یلع  یججح  یئاـیلوا و  یئاـبحا و  ـالوه  لاـبجلا :  ضرـالا و 
تباف یتریخ ؟  نود  هسفنل  اهیعدی  اهلاقثاب و  اهلمحی  مکیاف  یقلخ ،  دـنع  ۀـناما  مهتیالوف  يران ..  تقلخ  مهاداع  مهفلاخ و  نمل  و  یتنج ، 

مدآ و لجوزع  هللا  نکـسا  املف  اهبر ، ۀـمظع  نم  اهلحم  ینمت  اهنلزنم و  ءاـعدا  نم  نقفـشا  اـهنلمحی و  نا  لاـبجلا  ضرـالا و  تتاوامـسلا و 
ۀمطاف یلع و  دمحم و  ۀلزنم  یلا  ارظنف  نیملاظلا ))  نم  انوکتف  ةرجشلا  هذه  ابرقت  الو  امتئش  ثیح  ادغر  اهنم  الک  : )) امهل لاق  ۀنجلا  هتجوز 

ؤر اعفرا  هلالج :  لج  هللا  لاقف  ۀلزنملا ؟  هذـه  نمل  انبر  ای  الاقف : ۀـنجلا  لها  لزانم  فرـشا  اهادـجوف  مهدـعب  ۀـمئالا  نیـسحلاو و  نسحلاو 
ۀبوتکم مهیلع  هللا  تاولص  ۀمئالا  نیسحلاو و  نسحلاو  ۀمطاف ،  و  یلع ،  و  دمحم ، مسا  ادجوف  امهسو  ؤر  اعفرف  یشرع ،  قاس  یلا  امکـسو 

مهفرـشا ام  و  کیلا !  مهبحا  ام  و  کیلع !  ۀـلزنملا  هذـه  لها  مرکا  ام  انبر  اـی  ـالاقف : هلـالج ،  لـج  راـبجلا  رون  نم  رونب  شرعلا  قاـس  یلع 
لبق لاس  رازه  ود  ار  حاورا  یلاعت  يادخ   (( )) يرـس یلع  یئانما  یملع و  ۀنزخ  ءالوه  امکتقلخ ، ام  مهالول  هلالج :  لج  هللا  لاقف  کیدل ! 

 ، یلع دـمحم ، حاورا  اـهحور ، نیرترب  و  نیرت ،  فیرـش  تماـیق ،  زور  اـت  رـشبلاوبا  مدآ  زا  نیرخآ ،  نیلوا و  زا  و  دـیرفا ، اهندـب  تقلخ  زا 
نیمز اهنامسآ و  رب  ار  نانآ  یلاعت  يادخ  هک  دنتسه  ع ))   ) موصعم هدراهچ  ینعی   ) یلع نب  نیسح  لسن  زا  هناگ  هن  همئا  نینسح و  همطاف و 

هک دـمآ  باطخ  یلاعت  كرابت و  قح  بناج  زا  هاگنآ  دـش ، ریگناهج  تفرگ و  ارف  ار  اج  همه  موصعم  هدراهچ  رون  درک ، هضرع  اـههوک  و 
ۀیلو هللا و  تجح  اهیلع ، هللا  مالس  هقیدص  ترضح  اذل   . ) نم تاقولخم  همه  رب  نم  ياهتجح  دنتـسه  اهنیا  و  نم ،  ءایلوا  ناتـسود و  دننانیا 

ناتسود يارب  ار  متشهب  تسین ،  نانآ  زا  رتبوبحم  نم  دزن  مناگدیرفآ  زا  کیچیه  هتمظع )  تلج   ) تیدحا ترـضح  دوخ  صن  هب  تسا  هللا 
زج هب  متاقولخم ...  دزن  رد  تسا  نم  تناما  ناشتیالو  سپ  ما ،  هدـیرفآ  نانآ  ناگدـننک  تیذا  نیفلاـخم و  يارب  ار  مخزود  شتآ  و  اـهنآ ،
هک یماگنه  دشاب ....؟ ماقم  نیا  یعدم  ای  دشک و  شود  رب  شنیگنس  مامت  اب  ار  تناما  راب  نیا  دناوتب  هک  تسیک  ایآ  نم ،  ناگدیزگرب  نیا 

رظن مهیلع  هللا  تاولـص  موصعم  هدراهچ  تلزنم  ناـکم و  هب  اـهنآ  دـینادرگ و  نکاـس  تشهب  رد  ار  اوح  شرـسمه  مدآ و  لـجوزع  يادـخ 
یناسک هچ  يالاو  ماقم  نیا  اراگدرورپ ، دـندرک : ضرع  تسا ،  تشهب  لها  لزانم  فرـشا  نانآ  تاماقم  هک  دـندرک  هدـهاشم  دـندنکفا و 

، دندرک دنلب  یهلا  شرع  يوس  هب  رـس  هک  یماگنه  اوح ، مدآ و  دینکفا . رظن  نم  شرع  قاس  هب  دـینک و  دـنلب  رـس  هک  دـمآ  باطخ  تسا ؟ 
هتشون شرع  قاس  رب  رابج  يادخ  بناج  زا  رون  طخ  اب  اهنآ  زا  دعب  همئا  نیسح و  و  نسح ،  همطاف ،  یلع ،  دمحم ، مان  هک  دندرک  هدهاشم 

نانآ هب  هک  تسا  یتلزنم  ماقم و  نیا  و  يا ،  هداد  نت  هدراـهچ  نیا  هب  هک  تسا  یتمارک  هچ  نیا  اراـگدرورپ ، دـندرک : ضرع  تسا ،  هدـش 
ای دومرف : لجوزع  يادخ  دنتاقولخم ، نیرت  بوبحم  نیرت و  فیرـش  وت  دزن  رد  تادوجوم  نیا  هک  تسیچ  ببـس  ایادخ ، يا ؟  هدومرف  اطع 

نیا رباـنب  دنتـسه . نم  رارـسا  ناـنیما  نم و  ملع  ناراد  هنازخ  ناـنیا  مدـیرفآ ،  یمن  ار  ترـسمه  وـت و  دـندوبن  نت  هدراـهچ  نـیا  رگا  مدآ ، 
زا سپ  هفیرـش  تیاور  همادا  رد  تسا .  یئادخ  رارـسا  ناراد  تناما  شناد و  ناروجنگ  زا  یکی  امهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  هقیدـص  ترـضح 
نا لجوزع  هللادارا  اـملف  : )) دـیامرف یم  نینچ  دـهد  یم  حرـش  ار  اوح  مدآ و  يـالوا  كرت  باـکترا  عوضوم  ع )   ) قداـص ترـضح  هکنیا 

طوبهلا نم  هب  امتبقوع  دـق  ام  امک  ؤازجف  امکیلع ، لضف  نم  ۀـلزنم  ینمتب  امکـسفنا  انتملظ  امکنا  امهل : لاقف  لیئربج  امهئاج  اـمهیلع  بوتی 
کللاسن انا  مهللا  الاقف : امکیلع  بوتی  یتح  شرعلا  قاس  یلع  اهومتیار  یتلا  ءامـسالا  قحب  امکبرالـسف  هضرلا ،  یلا  لـجوزع  هللاراوج  نم 
باوتلاوه هنا  امهیلع ، هللا  باتف  انتمحر )) انیلع و  تبت  الا  ۀمئالا  و  نیـسحلاو ،  نسحلاو ،  ۀمطاف ،  و  یلع ،  و  دمحم ، کیلع  نیمرکالا  قحب 

يادخ هک  یماگنه   ...(( )) مهمما نم  نیصلخملا  مهءایـصوا و  اهب ، نوربخی  ۀنامالا و  هذه  نوظفحی  کلاذ  دعب  هللاءایبنا  لزی  ملف  میحرلا ، 
اور متـس  دوخ  سفن  رب  امـش  تفگ :  نینچ  اـهنآ  هب  باـطخ  و  دـش ، لزاـن  لـیئربج  دـنک ، لوبق  ار  اوح  مدآ و  هبوـت  دوـمرف  هدارا  لـجوزع 

. دـیامرف لوبق  ار  امـش  هبوت  دـیدرک ، هدـهاشم  یهلا  شرع  قاسرب  هک  یئاهمان  نآ  قح  هب  هک  دـیهاوخب  دوخ  راگدرورپ  زا  کـنیا  دـیتشاد ،
همئا نیـسح و  نسح و  همطاف ،  یلع ،  دـمحم ، قح  هب  مینک  یم  تساوخرد  وت  زا  اراـگدرورپ ، دنتـشاد : ضورعم  نینچ  اوح  مدآ و  هاـگنآ 

اوح مدآ و  هکنآ  زا  دـعب  یهد و  رارق  دوخ  تمحر  لومـشم  ار  ام  يریذـپب و  ار  ام  هبوت  دـنرت ، یمارگ  همه  زا  وت  دزن  هک  مالـسلا )  مهیلع  )
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رد نابرهم ))  ریذپ و  هبوت  رایـسب  تسوا  هکیتسردب  دومرف ، لوبق  اهنآ  هبوت  یلاعت  يادخ  دندروآ ، ياجب  لسوت  نیا  دندناوخ و  ار  اعد  نیا 
 ( ع  ) موصعم هدراهچ  تیالو  هیاس  رد  یهلا ،  ناگداتـسرف  نایرج ،  نیا  زا  دعب  دیامرف : یم  هیلع  هللا  مالـس  قداص  ترـضح  ثیدح ،  همادا 

هجیتن رد  دندرک . یم  نایب  ار  عوضوم  نیا  زین  شیوخ  تما  نیـصلخم  دوخ و  ءایـصوا  هب  و  دـنا ، هدوب  نآ  فرعم  تناما و  نیا  هدـنرادهگن 
یلو مهیلع  هللا  مالـس  رگید  ماما  هدزای  یلع و  مظعا و  ربمغیپ  هکنانچ  تسا  هدوب  ایبنا  هیلو ))   )) زین اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  هقیدـص  ترـضح 

زا یضعب  رد  هکنانچ  دنا ، هتشاد  داقتعا  نامیا و  سدقم  دوجو  هدراهچ  نیا  لباقم  رد  ینتورف و  عوضخ و  هب  ایبنا  همع  ینعی  دنا ، هدوب  اهنآ 
دمحم و رب  تاولص  رکذ  ربمایپ ، ود  نآ  توبن  نامز  رد  یـسیع  ترـضح  یـسوم و  ترـضح  تما  لامعا  هلمج  زا  هک  تسا  هدمآ  ثیداحا 

دننک یم  لا  ؤس  هیلع  هللا  مالس  ماما  زا  دشاب . یم  ع )   ) موصعم هدراهچ  تیالو  رب  فارتعا  هدنهد  ناشن  دوخ  نیا  و  تسا ،  هدوب  دمحم  لآ 
هک دیامن  یم  هفاضا  سپس  تسا و  دمحم  لآ  دمحم و  تیالو  هب  فارتعا  تاولـص  دیامرف : یم  ترـضح  تسیچ ؟  تاولـص  زا  روظنم  هک 

نیب اف  لابجلاو ،  ضرالا  تاوامـسلا و  یلع  هنامالا  انـضرع  انا   : )) لجوزع هللا  لوق  کللذ  و  دیامرف : یم  ادخ  هک  تسا  نامه  تیالو ،  نیا 
هقیدص ترضح  يالاو  ماقم  یئاسانش  ارب  هک  يا  هیآ  تفه  دوب  نیا  الوهج )) امولظ  ناک  هنا  ناسنالا ،  اهلمح  اهنم و  نقفـشا  اهنلمحی و  نا 

. درک هدافتسا  اهنآ  زا  ناوت  یم  هیلع  هللا  مالس 

تایاور هاگدید  زا  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  مود :  شخب 

همدقم

هدش دراو  اهیلع  هللا  مالس  هقیدص  ترضح  بقنم  رد  ینس )  هعیـش و   ) نتفیرف زا  هک  نانیمطا  دودرم  ثیداحا  رابخا و  دش ،  هتفگ  هک  نانچ 
همطاف  )) ناونع هب  ار  اهنآ  ام  و  تسا ،  هدـش  لقن  هفیرـش  تاـیآ  لـیذ  رد  هک  یثیداـحا  لوا :  شخب  دوش :  یم  میـسقت  شخب  ود  هب  تسا ، 

رد یتایاور  ینعی  یکارتشا ،  هتـسد  کی  تسا ،  هتـسد  ود  ثیداحا  نیا  درک .  حیرـشت  یـسررب و  تاـیاور ))  هاگدـید  زا  اـهیلع  هللا  مـالس 
 . دراد كارتشا  بقانم  نآ  رد  زین  (ع )  ارهز ترضح  هک  دشاب  یم  مهیلع  هللا  مالس  نینسح  نینم و  ؤملاریما  مرکا ،  لوسر  ترـضح  تبقنم 
ام و  اهیلع ،  هللا  مالـس  هقیدـص  ترـضح  لیاضف  حـیادم و  هب  تسا  صوصخم  هک  یتایاور  ینعی  تسا ،  یـصاصتخا  ثیداـحا  مود  هتـسد 

 . میهد یم  رارق  یسررب  ثحب و  دروم  يدنب و  هدر  عوضوم  هدزناپ  رد  ار  لوا  هتسد  رابخا 

لوا عوضوم 

بجوم هب  هک  تسا  هدـش  تیاور  ینـس )  هعیـش و   ) نیقیرف زا  يرایـسب  رابخا  عوضوم  نیا  رد  شنیرفآ  للع  زا  یکی  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز 
نینم و ؤملاریما  شراوگرزبردپ ،  هک  هنوگنامه  تسا ،  هدوب  ملاع )   ) شنیرفآ ببس  اهیلع  هللا  مالس  هقیدص  ترضح  دوش ، یم  تباث  اهنآ 

رکذ هفیرـش  تایآ  لیذ  رد  لوا  شخب  رد  ار  عوضوم  نیا  هب  طوبرم  رابخا  زا  یخرب  اـم  دـنا . هدوب  تقلخ  تلع  مهیلع ،  هللا  مالـس  نینـسح 
یلاعت هللا  قلخ  امل  هلا :  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  لاق   : )) تسا هزیرهوبا ))   )) نآ يوار  هک  بلطم ،  نیا  تابثا  رد  یثیدـح  کنیا  میدرک و 

هیلع هلآ و  انیبن و  یلع   : ) مدآ لاق  اعکر ، ادجس و  حابشا  ۀسمخ  رونلا  یف  اذاف  شرعلا  هنمی  مدآ  تفتلا  هحور ،  نم  هیف  خفن  رـشبلاابا و  مدآ 
 : لاق یتروص ؟  یتئیه و  یف  مهارا  نیذلا  حابـشالا  هسمخلا  ءالوه  نمف  لاق :  مدآ !  ای  ال  لاق :  یلبق ؟  نیط  نم  ادـحا  تقلخ  له  مالـسلا ) 

و ال رانلا ، ۀنجلا و  تقلخ  ام  مه  الول  یئامسا  نم  ءامسا  ۀسمخ  مهل  تققش  هسمخ  ءالوه  کتقلخ ،  ام  مه  الول  كدلو ،  نم  ۀسمخ  ءالوه 
اذه یلاعلاانا و  و  دمحم ، اذه  و  دومحملا ، اناف  نجلا .  و ال  سنالا ،  و ال  ۀـکئالملا ،  ضرالا و ال  ءامـسلا و ال  الو  یـسرکلا ،  الو  شرعلا ، 
نم ةرذ  لاقثم  دحا  ینیتای  نا ال  یتزعب  تیلا  نسحلاذه ...  نسحملاانا و  و  نسحلاذه ،  ناسحالا و  انا  و  ۀـمطاف .  هذـهو  رطافلا  انا  و  یلع ، 

ءالوهبف ۀجاح  یلا  کلل  ناک  اذاف  مهکلها  مهب  مهیجنا و  مهب  یتوفص  ءالوه  مدآ ،  ای  یلابا  الو  يران ،  هلخدا  الا  مهدحا  ضغب  نم  لدرخ 
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هب ع )   ) مدآ دیمدب ، وا  رد  دوخ  حور  زا  دیرفآ و  ار  رشبلاوبا  مدآ  ترضح  یلاعت  يادخ  هک  یماگنه  دومرف : (ص )  ادخ لوسر   (( )) لسوت
ندیرفآ زا  لبق  ایادخ  درک : ضرع  درک ، هدهاشم  عوکر  هدجـس و  لاح  هب  رون  رد  هقرغ  حبـش  جـنپ  اجنآ  دـنکفا ، رظن  شرع  تسار  بناج 

تروص تئیه و  رد  ار  اهنآ  هک  حبـش  جنپ  نیا  سپ  درک : ضرع  ما .  هدیرفاین  هن ،  دـمآ : باطخ  يا ؟  هدرک  قلخ  كاخ  زا  ار  یـسک  نم ، 
 ، مدـیرفآ یمن  ارت  دـندوبن ، اهنآ  رگا  دنتـسه ، وت  لسن  زا  نت :  جـنپ  نیا  دومرف : یلاعت  يادـخ  دنتـسه ؟ یناـسک  هچ  منیب  یم  دوخ  دـننامه 

خزود تشهب و  هن  دندوبن ، نت  جنپ  نیا  رگا  ما )  هدرک  يراذـگمان  ار  اهنآ  دوخ ، نم  ینعی   ) ما هدرک  قتـشم  دوخ  یماسا  زا  ار  نانآ  ياهمان 
نیا و  دوـمحم ))  )) منم ار ... نج  سنا و  ناگتـشرف و  هن  و  مدرک ،  یم  قـلخ  ار  نیمز  نامـسآ و  هن  یـسرک ،  شرع و  هـن  مدـیرفآ ،  یم  ار 

تـسا نسح ))   )) نیا و  ناسحا ))   )) منم تسا ،  همطاف ))   )) نیا و  رطاف ))  )) منم تسا ،  یلع ))   )) نیا و  یلاع ))   )) منم تسا ،  دمحم )) ))
لد رد  ار  اهنآ  ینمشد  هنیک و  یکچوک ،  رایسب  هرذ  رادقم  هب  يرـشب  ره  دنگوس ، متزع  هب  تسا .  نیـسح ))   )) نیا و  نسحم ))   )) منم و  ، 

بح و هب  هتـسباو  سک  ره  كاله  تاجن و  و  دننم ، ناگدیزگرب  نت ،  جنپ  نیا  مدآ ...،  ای  منکفا ،  یم  خزود  شتآ  رد  ار  وا  دشاب ، هتـشاد 
ربمایپ دـیوگ ، یم  هریره  وبا  نک .  لسوت  ناـنآ  هب  یهاوخ ،  یم  یتجاـح  نم  زا  تقو  ره  مدآ ،  اـی  دراد . اـهنآ  هب  تبـسن  هک  تسا  یـضغب 
تجاح هللا  یلا  هل  ناـک  نمف  کـلله ،  اـهنع  داـح  نم  و  یجن ،  اـهب  قلعت  نم  ةاـجنلا ،  هنیفـس  نحن  : )) دومرف نخـس  همادا  رد  ص )   ) مرکا
كاله دوش ، نادرگور  ام  زا  هک  سک  ره  و  دـبای ، تاجن  دـشاب ، ام  اب  سک  ره  میتاجن ،  یتشک  نت )  جـنپ   ) ام  (( )) تیبلا لها  انب  لئـسیلف 
تیاور نیا  دیامن .)) تلئسم  یلاعت  كرابت و  قح  ترضح  زا  تیب  لها  ام  هلیـسو  هب  سپ  دهاوخ  یم  ادخ  زا  یتجاح  سک  ره  سپ  ددرگ .

لقن تنـس  لها  نادنمـشناد  زا  رگید  نت  دـنچ  و  بقانم - ))   )) رد یمزراوخ ))  ظـفاح  (( - )) دـئارف  )) رد ینیومح ))  مالـسالا  خیـش   )) ار
هب ناوت  یم  هصالخ ،  روط  هب  نآ ،  یـسررب  اب  و  دنا ، هدومن  تیاور  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  هعیـش  گرزب  نادنمـشناد  نینچمه  دـنا ، هدرک 

كرتشم فیدرمه ،  تخاون و  کی  روط  هب  لئاضف ،  بقاـنم و  نآ  رد  نت  جـنپ  زا  کـی  ره  هک  درب ، یپ  تبقنم  شـش  اـی  و  بلطم ،  شش 
زا زین  يرایـسب  ثیداـحا  روکذـم  تیاور  زا  ریغ  و  تسا ،  هدوـب  مدآ  شنیرفآ  زا  لـبق  ناـنآ  راوـنا  نت و  جـنپ  تقلخ  لوا :  بلطم  دنتـسه .
مدآ زا  لبق  نت ،  جنپ  هک  ینامز  تدم  هب  تبـسن  ص ،)   ) مرکا لوسر  ترـضح  زا  تسا .  هدـش  دراو  هراب  نیا  رد  ینـس )  هعیـش و   ) نیقیرف

 - دور یم  نامگ  هک  تسا  هدـیدرگ  رکذ  فلتخم  روط  هب  یـضعب  رد  لاس و  یخرب 2000  رد  هک  تسا  لوقنم  یتایاور  دنا  هدـمآ  دوجوب 
ياـهمان زا  اـهنآ  یماـسا  موس :  بلطم  دـنا . هدوب  ناـهج  شنیرفآ  تلع  ببـس و  نت  جـنپ  مود :  بلطم  یعطق .  هن  تسا  یبـیرقت  ماـقرا  نیا 

بلطم تسا .  یهلا  رهق  شتآ  رد  نتخوس  نانآ ،  هب  تبسن  يزوت  هنیک  ینمـشد و  يازج  مراهچ :  بلطم  تسا .  هدش  قتـشم  یلاعت  يادخ 
هک تسا  یـضغب  بح و  هب  هتـسباو  يرـشب ،  ره  تاجن  كاله و  و  دنتـسه ، یلاعت  كرابت و  قح  ترـضح  ناگدـیزگرب  نت ،  جـنپ  مجنپ : 

لسوتم اهنآ  هب  داد و  رارق  اعد  تباجتسا  هلیسو  ار  اهنآ  دیاب  یلاعت  يادخ  زا  نتـساوخ  تجاح  ماگنه  مشـش :  بلطم  دراد . اهنآ  هب  تبـسن 
هک درک  نیقی  دوب و  دقتعم  ناوت  یم  دنـشاب ، هدوب  تبقنم  شـش  نیا  دجاو  یـصاخشا  رگا  دش ، نایب  هک  بلطم  شـش  نیا  هب  هجوت  اب  دش .

تقلخ تلع  هک  تسا  هداد  ناشن  یفرعم و  رشبلاوبا  مدآ  هب  تقلخ  يادتبا  نامه  زا  یلاعت  يادخ  هک  يدارفا  دنتسین ، يداع  رـشب  کی  اهنآ 
هدرک يراذگمان  ار  اهنیا  دوخ  نم  دنا ، نم  ناگدیزگرب  اهنیا  يورب ،  نانیا  هناخ  رد  هب  دیاب  يراد  یتجاح  رگا  دنتـسه ، اهنیا  وت  دالوا  وت و 

 ، مرکا ربمغیپ  نایم  یتوافت  چیه  دروم  نیا  رد  دنرادن و  رگیدکی  اب  یقرف  چیه  روکذم  تبقنم  شـش  رد  نت  جنپ  دش ، هتفگ  هچنآ  ربانب  ما . 
هجرد مه  و  هبتر ،  مه  تخاون ،  کی  بقانم  نیا  رد  همه  درادن ، دوجو  اهیلع  هللا  مالس  هقیدص  ترضح  اب  مالسلا  مهیلع  نینـسح  و  یلع ، 

یبصنم ص )   ) مرکا ربمایپ  الثم  میـشاب ،  یـضعب  رب  یخرب  يرترب  تیلـضف و  هب  لئاق  تسا  نکمم  رگید  تارابتعا  تاهج و  زا  هچ  رگا  دنا .
ره هک  دـهد  یم  ناشن  بقانم  نیا  رد  اهنآ  ندوب  فیدرمه  دوبن ، تبقنم  شـش  نیا  زج  هب  نت  جـنپ  ناـشرد  رگا  دـنرادن . نارگید  هک  دراد 

لضفا و یلاعت  كراـبت و  يادـخ  تاـقولخم  عیمج  زا  هصـالخ  متاـخ  اـت  مدآ  زا  نیقیدـص ،  همه  زا  ناربماـیپ ،  همه  زا  نت ،  جـنپ  زا  کـی 
هداهن اپ  یتسه  ملاع  هب  هک  سک  ره  دش  یمن  هدرتسگ  تقلخ  هرفـس  نیا  و  تمحر ،  ناوخ  نیا  دندش ، یمن  هدیرفآ  اهنآ  رگا  اریز  دنرترب .
تقیقح رد  تسا )  هدمآ  دوجو  هب  هک  یملاع  ره  یماما ،  ره  يا ،  هفیلخ  ره  ییصو ،  ره  ییبن ،  ره  یفیرش ،  ره  یگرزب ،  ره  ینعی   ) تسا

مالسلاهیلع ارهز  زا 64همطاف  هحفص 23 

www.noorfatemah.org



دوجو تکرب  تمحر و  هلئاع  هتفای و  شرورپ  روخ و  نان  و  هتـشگ ،  رادروخرب  ناشدوجو  تمعن  زا  و  هتـسشن ،  اـهنآ  تمحر  هرفـس  راـنک 
یم دنک ، یم  یفرعم  ار  همئا  هک  شا  هفیرش  هیعدا  زا  یکی  رد  اهیلع  هللا  مالس  داجـس  ترـضح  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تسا ،  هدوب  نت  جنپ 

یـسک هانپ  ثوغ و  میئام  دنبلط ، یم  وت  زا  مدرم  هک  یتمحر  میئام   (( )) کب ثاغتـسا  نم  ثوغ  و  کمحرتسا ،  نم  ۀمحر  نحن  : )) دیامرف
رد متاخ )  ات  مدآ  زا   ) ایبنا بلغا  دـنمدرم ، همه  اـجلم  جـئاوح  بلط  رد  و  هاـنپ ،  اهدـمآ  شیپ  رد  ناـنآ  يرآ ،  دـیوج )) یم  هاـنپ  وت  زا  هک 

، دـنمرتحم اهنآ  دـنا ، هتـشگ  اور  تجاح  ادـخ ، دزن  رد  اهنآ  يدـنموربآ  زا  دـنا و  هدـش  لسوتم  نانآ  هب  تجاح  بلط  تالکـشم و  ماـگنه 
فیدرمه هجردـمه و  هدـش ،  هتفگ  بقانم  رد  نت  جـنپ  هکنیا  هب  هجوت  اب  و  دنتـسه ، ادـخ  ناگدـیزگرب  دـنتقلخ  تلع  دـنززعم ، دـنمظعم ،

 . تسا هتشادن  شراوگرزب  ردپ  اب  یقرف  نیرتکچوک  دروم  نیا  رد  زین  اهیلع  هللا  مالس  هقیدص  ترضح  دنتسه ،

مود عوضوم 

همه هب  سدـقم  تادوجوم  نآ  تسا و  هدـش  هتـشون  تشهب  رد  رب  شرع و  قاـس  رب  نت  جـنپ  ماـن  هکنیا  كرتشم ،  لـئاضف  زا  مود  عوضوم 
: دومرف ترضح  هک  دنک  یم  لقن  ص )   ) مرکا لوسر  زا  سابع ))  نبا  . )) دنا هتخانـش  هدید و  ار  اهنآ  کئالم  دنا و  هدش  یفرعم  ناگتـشرف 
 ، هللا ةوفص  نیـسحلاو  نسحلا  هللا .  بیبح  یلع  هللا ،  لوسر  دمحم  هللاالا ،  هلا  ال  ابوتکم : ۀنجلا  باب  یلع  تیار  ءامـسلا  یلا  یب  جرع  ۀلیل  ))

: دوب هدش  هتشون  تهـشب  رد  رب  هک  مدید  ار  تاملک  نیا  نامـسآ ،  يوس  هب  مجارعم  بش  رد   (( )) هللا ۀعل  مهیـضغبم  یلع  هللا ،  ةریخ  ۀمطاف 
 (( نیـسح  )) و نسح ))   )) و همطاـف ))   )) سادـخ بوـبحم  یلع ))   ، )) تسادـخ ربماـیپ  دـمحم )) ، )) اـتمه یب  يادـخ  زج  یئادـخ  تـسین 
هماع لاجر  زا  و  هعیش ،  ياملع  زا  یعمج  ار  تیاور  نیا  دنراد )) ار  نانآ  ینمشد  هنیک و  هکیناسک  رب  ادخ  تنعل  دنتسه ، ادخ  ناگدیزگرب 

ظفاـح  - )) شا هیاـفک  باـتک  رد  یجنگ ))  ظـفاح   - )) شخیراـت رد  درک )) اـسع  نبا   - )) شخیراـت رد  يدادـغب ))  بـیطخ   (، )) ینـس )
همطاف  )) هرابرد دـنا . هدرک  لقن  نادنمـشناد  زا  رگید  یتعامج  و  شتاجنلا -  حاتفم  رد  یناشخدـب ))   - )) شبقانم باـتک  رد  یمزراوخ )) 

نینم ؤملاریما  هب  باطخ  ص )   ) مرکا ربمغیپ  هک  تسا  هدروآ  یتفلا ))  نیز   )) باتک رد   (( یمـصاع ظـفاح   )) يرگید ثیدـح  هللا ))  ةریخ 
نیملاعلا لاجر  یلع  كراتخاف  ۀـیناثلا  علطا  مث  نیملاـعلا ،  لاـجر  یلع  اـهنم  ینراـتخاف  ایندـلا  یلع  فرـشا  لـجوزع  هللا  نا  : )) دومرف (ع ) 

يادـخ  (( . )) نیملاعلا ءاسن  یلع  همطاف  راتخاف  ۀـعبارلا  علطا  مث  نیملاعلا ،  لاجر  یلع  كدـلو  نم  ۀـمئالا  راتخاف  ۀـثلاثلا  علطا  مث  يدـعب ، 
عیمج زا  دومرف و  رظن  مود  راب  هاگنآ  درک ، باـختنا  ارم  ملاـع  نادرم  همه  زا  دـنکفا و  يرظن  رـشب ) عیمج  ینعی   ) اـیند هب  یلاـعت  كراـبت و 
همطاف  ، )) ملاع ياهنز  عیمج  زا  مراهچ  راب  سپس  دومرف ، باختنا  دنتـسه  وت  نادنزرف  زا  هک  يا  همئا  موس  راب  و  دیزگرب ، ارت  ناهج  نادرم 

یلع  )) هلمج زا  دارم  اـیآ  هک  تسا  هدـش  لا  ؤـس  تیاور  نیا  هراـبرد  هیلع  هللا  مالـس  قداـص  ترـضح  زا  ددـعتم  قرط  هـب  دـیزگرب )). ار  ((
: دش لا  ؤس  هک  دیوگ  يوار  دشاب . یم  نیرخآ  نیلوا و  زا  ناهج  ناوناب  يوناب  همطاف ))   )) ینعی دومرف : ترضح  تسیچ ؟  نیملاعلاءاسن )) 
ناهج و نانز  هدیـس  ع )   ) همطاف یلو  دوب ، ع )   ) میرم ترـضح  شدوخ  رـصع  رد  ناوناب  يوناـب  دومرف : ترـضح  شدوخ ؟  ناـمز  رد  اـیآ 

دنتـسه ادخ  ناگدیزگرب  ع )   ) موصعم هدراهچ  هک  دزومآ  یم  ام  هب  روکذم  ثیدح  هجیتن  رد  نیرخآ .  نیلوا و  زا  تسا  ملاع  يوناب  نیهم 
قلخ امل  : )) دیامرف یم  هک  تسا  هدش  لقن  ص )   ) مرکا لوسر  ترضح  زا  يرگید  تیاور  دنشاب . یم  ناسکی  هجردمه و  ماقم ،  نیا  رد  و 

، دـیرفآ ار  ع )   ) مدآ یلاعت  يادـخ  هک  یماگنه  دـمحم . )) ابا  ای  هللا  کمحری  هکئالملا  تلاق  اـسلاج ، يوتـساف  سطع ،  مدآ و  یلاـعت  هللا 
 ( ص  ) مرکا ربمایپ  زا  ثیدح  همادا  دمحم )) ردپ   )) يا داب  وت  رب  ادخ  تمحر  دنتفگ : وا  هب  ناگتشرف  تسشن ،  درک و  هسطع  مدآ  ترضح 

ةوفـص نیـسحلاو  نسحلاو  هللا ،  بح  یلع  هللا ،  لوسر  دمحم  هللاالا ،  هلا  ال  شرعلا :  قاس  یلع  بوتکم  وه  اذاف  هسار  خرف   : )) تسا نینچ 
هدش هتـشون  شرع  قاس  رب  هک  درک  هدهاشم  ار  تاملک  نیا  درک ، دنلب  ار  شکرابم  هک  یماگنه  مدآ  ترـضح   (( . )) هللا ةریخ  ۀمطاف  هللا ، 
ادخ ناگدیزگرب  همطاف  نیـسح و  نسح و  تسادخ ،  بوبحم  یلع  تسادخ ،  ربمایپ  دمحم  اتمه ، یب  يادخ  زج  یئادـخ  تسین   : )) تسا
یم وـسره  هب  زین  ناگتـشرف  دنتـسه و ، ادـخ  بناـج  زا  هدـش  باـختنا  نت  جـنپ  نیا  هک  دـش  هتخوـمآ  ع )   ) مدآ هب  بیترت  نیا  هب  دنتـسه ))
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هبتر نیا  رد  ناـسکی  روـط  هب  نت  جـنپ  زا  کـی  ره  هک  تسا  یتـبقنم  مه  نـیا  دـندرک . یم  هدـهاشم  ار  نـت  جـنپ  كراـبم  ماـن  دنتـسیرگن ،
. دنکرتشم

موس عوضوم 

. وا ریوصت  اب  تسا  تشهب  ندوب  رونم  دراد  كارتشا  شنادـنزرف  رـسمه و  ردـپ و  اب  اـهیلع  هللا  مالـس  هقیدـص  ترـضح  هک  یتبقنم  نیموس 
ری ملف  ۀـتنجلا  یف  رظن  هیلع  هللا  تاولـص  مدآ  نا  : )) دوـمرف ترـضح  نآ  هـک  دـنک  یم  تـیاور  ص )   ) مرکا لوـسر  ترـضح  زا  سنا ))  ))

هتوقای نم  ارـصق  يارف  سودرفلا  ۀنج  یلا  راشا  یلاعت و  هللا  هربخاف  یتروص ؟  لثم  ةروص  ۀنجلا  یف  سیل  یهلا  لاقف :  هتروص  لثم  تروص 
رطافلا و انا  یلع ،))   )) اذه یلعالا و  انا  دمحا ،))  )) اذـه دومحم و  انا  اهمـسا : ةروص  لک  یلع  بوتکم  روص  سمخ  يارف  اهلخ  دـف  ءاضیب 

وـس ره  هب  تشهب  رد  نوچ  ع )   ) مدآ ترـضح   ((.(( )) نیـسح  )) اذـه ناسحالاوذ و  انا  نسح ،))   )) اذـه نسحملا و  انا  همطاـف ،))   )) هذـه
ار وا  لاـعتم  يادـخ  يا ؟  هدـیرفاین  نم  هرهچ  ریظن  یتروص  ایادـخ ، درک : ضرع  تفاـین ،  دوخ  هفاـیق  لکـش و  هب  ار  یتروـص  تسیرگن و 

ریوصت جـنپ  دـش ، رـصق  نآ  دراو  هک  یماگنه  دـید و  دیفـس  توقای  زا  يرـصق  اجنآ  رد  ع )   ) مدآ ترـضح  درک و  سودرف  تشهب  هجوتم 
نیا متـسه و  یلعا  نم  تسا ،  دمحا ))  )) نیا مدومحم و  نم  دوب . هدـش  هتـشون  حرـش  نیا  هب  زین  اهنآ  زا  کی  ره  یماسا  هک  درک  هدـهاشم 

ثیدح تسا .   (( نیسح  )) نیا مناسحالاوذ و  نم  تسا  نسح ))   )) نیا منسحم و  نم  تسا ،   (( همطاف  )) نیا مرطاف و  نم  تسا ،  یلع ))  ))
زا ةوبنلا ،))  جراعم   )) رد نیبم ))  دـمحمالوم   )) و سلاجملا ،))  تهزن   )) رد  (( يروفـص نامحرلادـبع  خیـش   )) عوضوم نیمه  رد  يرگید 

رصق یلا  امهب  یتا  لیئربج و  امهئاجف  نیسلاج  ءاوح  مدآ و  ناک  : )) دومرف ترضح  نآ  هک  دنک  یم  تیاور  هیلع  هللا  مالس  قداص  ترضح 
اهینذا یف  و  جات ،  اهسار  یلع  ةروص  اهیف  رون  نم  ۀبق  ریرسلا  یلع  ءارمح و  ۀتوقای  نم  ریرس  هیف  رـضخا  درمز  نم  هتافرـش  ۀضف  بهذ و  نم 

 : لیئربج لاـق  ةروصلا ؟  هذـه  اـم  لاـقف :  ءاوح  نسح  یـسن  مدآ  نا  یتح  اـهرون  نم  اوبجعتف  رون ، نم  قرط  اـهقنع  یف  و  ولول ، نم  ناـطرق 
نم ۀـبوتکم  ءامـسا  ۀـسمخ  دـجوف  ۀـبقلا  یلا  هسار  مدآ  عفرف  نیـسحلاو ،  نسحلا  ناطرقلا ،  و  اهجوز ، قوطلا  و  اهوبا ، جاتلا  و  همطاف ،))  ))
ینم و  نسحلا ،))   )) اذه نسحملا و  انا  و  ۀمطاف ،))   )) هذه رطافلاا و  نا  و   (( یلع  )) اذه یلعالا و  انا  و  دمحم ،))  )) اذه دومحملا و  انا  رون :
هذهب اعد  مث  ماع  ۀئامثالث  یکب  مدآ  طبه  املف  اهیلا ، جاتحت  کنافءامسالا  هذه  ظفحا  مدآ  ای  لیئربج :  لاقف  نیـسحلا ))   )) اذه ناسحالا و 

 ، یتبوت لبقت  یلرفغا و  نسحم  ای  رطاف  ای  یلعا ،  ای  دومحم  ای  نیـسحلاو ،  نسحلاو  ۀمطاف ،  و  یلعو ،  دمحم  قحب  بر :  ای  لاق  ءامـسالا و 
دمآ ناشدزنب  لیئربج  هک  دندوب  هتسشن  مه  رانک  رد  اوح ، و  ع )   ) مدآ  (( )) مهل ترفغل  کتیرذ  عیمج  یف  ینتلئسول  مدآ  ای  هیلا  هللا  یحواف 

رد و  ناشفا ،  رون  دوب  يا  هبق  تخت  نآ  يالاب  دوب و  زمرق  توقای  زا  یتخت  اـجنآ  رد  درب ، ـالط  زا  يرـصق  لـخاد  هب  دوخ  هارمه  ار  ناـنآ  و 
هتخیوآ شندرگ  رب  رون  زا  يدنب  ندرگ  و  ششوگ ،  رد  ولول  زا  راوشوگ  ود  هداهن و  رس  رب  یجات  هک  رون ، رد  هقرغ  يا  هرهچ  هبق  نآ  نایم 

دومن شومارف  ار  ءاوح  شرسمه  یئابیز  ع )   ) مدآ ترضح  هک  يدح  هب  دندش  تفگش  رد  لاثمت  نآ  زیگنا  تریح  تینارون  زا  ود  ره  دوب .
نیا تفگ :  لیئربج  تسیک ؟  تروص  نیا  دیـسرپ  درک و  لیئربج  هب  يور  اذل  دوب ) يریظن  یب  نسح  هقباس و  یب  یئابیز  کی  دهاش  اریز  )

 ( ع  ) مدآ ترضح  هاگنآ  تسوا .  نیـسح  نسح و  رگناشن  شراوشوگ  ود  امنردیح و  شدنب  ندرگ  امندمحا ، شجات  نآ  و  تسا ،  همطاف 
نم تسا ،  دمحم ))  )) نیا مدومحم و  نم  دـید : هتـشون  رون  طخ  اب  ار  مسا  جـنپ  نیا  اجنآ  رد  و  درک ، دـنلب  رون  هبق  يوس  هب  ار  شیوخ  رس 
نیا تسا و  نم  زا  ناسحا  و  تسا ،  نسح ))   )) نیا منـسحم و  نم  تسا ،   (( همطاف  )) نیا مرطاف و  نم  تسا ،  یلع ))   )) نیا متـسه و  یلعا 
يوش یم  دنمزاین  اهنآ  هب  انیقی  اهدعب  هک  راپسب  رطاخ  هب  ار  اهمان  نیا  مدآ ،  ای  تفگ :  لیئربج  اهمان  نیا  تئارق  زا  سپ  تسا ))   (( نیسح ))

دعب دمآ ، دورف  نیمز  رب  هجیتن  رد  دش و  یلوا  كرت  نآ  بکترم  مدآ  ترضح  هکنآ  زا  دعب  دوب . دنهاوخ  وت  ياشگ  لکشم  ءامـسا  نآ  و  ، 
نینچ لاعتم  يادـخ  هاگـشیپ  هب  داد و  بیترت  یئاعد  كرابم  ءامـسا  نآ  اب  و  داتفا ) سدـقم  ياهمان  نآ  داـیب   ) نتخیر کـشا  لاـس  زا 300 

رد نم  ياطخ  زا  رطاف  ای  نسحم ،  ای  و  یلعا ،  ای  دومحم ، ای  نیـسح ،  نسح و  همطاف ،  یلع ،  دمحم ، قح  هب  اراگدرورپ  تشاد :  ضورعم 
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يدرک یم  تساوخ  رد  اعد ) لاح  نآ  رد   ) رگا مدآ  ای  هک  دمآ  باطخ  یلاعت  يادـخ  بناج  زا  ماگنه  نآ  رد  امرف . لوبق  ارم  هبوت  رذـگ و 
اعد نیا  تکرب  زا  هک  درادن  ینیگنـس  زگره  لاعتم  يادخ  يارب  يرآ  مدیـشخب ))  یم  ار  اهنآ  همه  مزرمایب  ار  تنادـنزرف  همه  ناهانگ  هک 

دومحم ای  نیـسحلاو ،  نسحلاو  همطاف ،  و  یلع ،  و  دمحم ، قحب  بر  ای   : )) میئوگب زین  ام  هک  دراد  اج  اذل  دشخبب ، زین  ار  ام  ناهانگ  عیمج 
 ( ص  ) مرکا لوسر  ترـضح  هک  دـنک  یم  لقن  ناملـس  بانج  یگید  لصفم  ثیدـح  انتبوت )) لبقت  انلرفغا و  نسحم  اـی  رطاـف  اـی  یلعا  اـی 
مان تسا و  یلعا  يادخ  مدمحم ،  نم  تسا و  دومحم  ادـخ  تسا :  هدومرف  قتـشم  ار  ام  ياهمان  شدوخ  یماسا  زا  یلاعت  يادـخ  : )) دومرف
نیا  .(( )) تسا نیـسح  نسح و  نم  دـنزرف  ود  مان  تسا و  نسحم  ادـخ  تسا ،  همطاف  مرتخد  مسا  تسا و  رطاـف  ادـخ  تسا ،  یلع  مردارب 
نیا زج  هب  رگا  و  دـنا ، هدومرف  لـقن  ینـس  هعیـش و  گرزب  نادنمـشناد  زا  رگید  يا  هدـع  و  هیولع ،))  صئاـصخ   )) رد يزنطن ))  ار  تیاور 

دـصیس زا  دعب  هک  نیا  هب  هجوت  اب  و  درک ، هدافتـسا  ناوت  یم  ار  یمهم  بلاطم  ربخ ، نیمه  زا  دشابن  ام  تسد  رد  يرگید  ثیدـح  تیاور ، 
الماک دـنا ، هدوب  رـشبلاوبا  مدآ  شخب  تاجن  اشگ و  لکـشم  سدـقم  ياهمان  نیا  جایتحا ،  یگدـنامرد و  ماگنه  رد  نتخیر ،  کـشا  لاـس 

كرابم ءامـسا  نیا  هب  لسوت  اب  اهیراتفرگ  عفر  تجاح و  بلط  رد  هدوب و  نانآ  دنمزاین  اه  یتخـس  رد  مدآ  نادنزرف  مامت  هک  تسا  حـضاو 
. دوب دنهاوخ  اورماک 

مراهچ عوضوم 

ءادـتقا و ءاتها و  رد  تسا ،  كرتشم  شنادـنزرف  رـسمه و  ردـپ و  اـب  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  سدـقم  دوجو  هک  یتبقنم  نیمراـهچ 
: دـنک یم  تیاور  سنا ))  . )) اـهنآ هب  ندـش  لـسوتم  زاـین ، عـقوم  رد  ناـنآ و  زا  مدرم  ندرک  يوریپ  نتفاـی و  تیادـه  ینعی  تسا  کـسمت 

نم نیملـسملا ،  رـشاعم  لاقف :  میرکلا ،  ههجوب  انیلع  لبقا  ةولـصلا  نم  لتقنا  املف  رجفلا  ةولـص  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اـنب  یلـص  ))
لوسر ای  لیقف :  نیدقرفلاب .  کسمتسیلف  ةرهزلا ،  دقتفا  نم  و  ةرهزلاب ،  کسمتسیلف  رمقلا  دقتفا  نم  و  رمقلاب ، کسمتـسیلف  سمـشلا  دقتفا 

ضوحلا یلع  ادری  یتح  ناقرتفی  هللا ال  باتک  و  رمقلا ... یلع  سمـشلا و  انا  لاقف :  نادـق ؟  رفلا  ام  ةرهزلا و  اهه  ورمقلا  سمـشلا و  ام  هللا ، 
: دومرف و  دـینادرگ : ام  يوس  هب  ار  شکرابم  يور  زامن  زا  تغارف  زا  سپ  و  دروآ ، ياجب  حبـص  زامن  ام  اـب  ص )   ) مرکا ربماـیپ  يزور  (( ))

هرهز ناماد  هب  تسد  هام  نادـقف  رد  و  دـیوج ، کسمت  هام  هب  دـیاب  سپ  دـهدب ، تسد  زا  ار  باتفآ  هک  سک  ره  ناناملـسم ،  تعاـمج  يا 
هام و باتفآ و  زا  دوصقم  هللا  لوسر  ای  هک  دش  لا  ؤس  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  دروآ . هانپ  نادقرف )   ) هراتس ود  هب  دباین ، ار  هرهز  رگا  و  دوش ،
هب نانآ  دـنا . نینـسح  هراتـس  ود  تسا و  هرهز  همطاف  و  هام ،  یلع  مباـتفآ ،  نم  دومرف : تسیچ ؟  ناـشفا  رون  هراتـس  ود  نادـقرف )   ) هرهز و

قحلم نم  هب  رثوک )  ) ضوح رانک  رد  ات  دنوش  یمن  ادج  رگیدـکی  زا  زگره  دـنا و  هتـسویپ  مهب  هراومه  دنرـشب و  زیواتـسد  ود  ادـخ  باتک 
ترـضح هک  دـنا  هدرک  لـقن  هیولع ))  صیاـصخ   )) رد يزنطن ))   )) و سیارع - ))   )) رد یبلعث ))  قحـسا  وبا   )) ار يرگید  تیاور  دـنوش .
اوبلطاـف هرهزلا ،  تباـغ  اذا  و  هرهزلا ،  اوبلطاـف  رمقلا ، باـغ  اذا  و  رمقلا ، اوبلطاـف  تباـغ ،  اذاـف  سمـشلا ،  اوـبلطا  : )) دوـمرف ص )   ) لوـسر

لاق نادـقرف ؟  نمف  انلق  همطاف ،  لاق  هرهزلا ؟  نمف  انلق  یلع ،  لاق  رمقلا ؟ نم  اـنلق  اـنا ، لاـق  سمـشلا ؟  اـم  هللا ،  لوسر  اـی  اـنلق  نیدـقرفلا ، 
ار هرهز  دـش ، ناهنپ  اهرظن  زا  هام  هکیتروص  رد  دـینک . بلط  ار  هاـم  درک ، بورغ  باـتفآ  رگا  و  دـیبایب ، ار  باـتفآ   (( )) نیـسحلاو نسحلا 
هچ نیدقرف  هرهز  رمق و  سمـش و  زا  دوصقم  هللا  لوسر  ای  دش  لا  ؤس  دیئوجب . ار  نیدقرف )   ) هراتـس ود  دـش ، دـیدپان  هرهز  رگا  و  دـیبلطب ،

بحاـص ار  تیاور  نیا  نادـقرف .)   ) هراتـس ود  نیـسح  نسح و  و  تسا ،  هرهز  همطاـف  و  هاـم ،  یلع  مباـتفآ ،  نم  دومرف : دنتـسه ؟ یناـسک 
اودتها : )) دومرف ص )   ) لوسر ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  هللادبع ))  نبرباج   )) زا رگید  تارابع  اب  (( ریـسلا بیبح   )) و افـصلا )) ۀضور  ))

نم هللا  لوسر  ای  لیقف  نیدقرفلاب ،  اودتهاف  باغ  اذا  و  هرهزلاب ،  اودتهاف  رمقلا  باغ  اذا  و  رمقلاب ، اودتهاف  سمشلا ،  تباغ  اذاف  سمـشلاب ، 
زا یعمج  ار  تیاور  نیا  نانسحلا ))  امه  نادقرفلاو  اهیلع ، هللا  مالس  ءارهزلا  ةرهزلا ؟  نم  بلاطیبا ،  نب  یلع  رمقلا ؟ نم  انا . لاق  سمشلا ؟ 

رکذ ار  ثیدح  نیا  رابخالا )) یناعم   )) رد زین  هیلع  هللا  تمحر  قودـص ))  . )) دـنا هدرک  لقن   (( هللادـبع نب  رباج   )) زا زین  هعیـش  نادنمـشناد 
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ینـس هعیـش و  زا  هک  تایاور  يا  مامت  رد  و  تسا ،  هدروآ  اودـتقا ))  )) هملک اودـتها ))  )) هملک ياـجب  هک  تواـفت  نیا  اـب  تسا  دـنا  هدومن 
رانک رد  ات  دنوش ، یمن  ادـج  رگیدـکی  زا  زگره  تسا و  هتـسویپ  مهب  نم  ترتع  اب  ادـخ  باتک   )) هلمج اب  (ص )  ربمغیپ راتفگ  تسا  لوقنم 

روکذم تایاور  زا  تسا .  یمهم  هداعلا و  قوف  رایـسب  عوضوم  بلطم ،  نیا  اب  دوخ  دبای و  یم  همتاخ  دنوش )) قحلم  نم  هب  رثوک )  ) ضوح
 ( ع  ) نینم ؤملاریما  ص ،)   ) مرکا لوسر  فیدر  هدش ،  تفگ  بقانم  بتارم و  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هقیدص  ترـضح  هک  تسا  نشور  الماک 

یلع ص ،)   ) مرکا ربمایپ  ریظن  تمصع  تیالو  رد  رگا  و  دشاب ، یم  اهنآ  دننامه  ءادتقا  و  ءادتها ، کسمت ،  ماقم  رد  تسا و  ع )   ) نیسح و 
یم فازگ  هدوهیب و  يراک  وا ، هب  تالکـشم  رد  يرـشب  ره  لسوت  و  وا ، زا  مدرم  يوریپ  و  نتفای ،  تیادـه  رما  دوبن ، ع )   ) نینـسح و  (ع ،) 
یم هراـب  نیا  رد  تسا و  هتـشاذگ  یقاـب  دوـخ  زا  دـعب  ص )   ) مرکا لوـسر  ترـضح  هک  تسا  يرئاـخذ  زا  یکی  (ع )  ارهز ترـضح  دوـب .

نادناخ ادخ و  باتک  مراذـگ ،  یم  یقاب  نیگنـس  هنزو  ود  امـش  نایم  رد  نم   (( )) یترتع هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  فلخم  ینا  : )) دـیامرف
سمش و اب  تیالو ،  تمـصع و  رادم  رد  هک  تسا  يا  هرهز  و  (ص ،)  ربمغیپ ترتع  زا  نت  کی  اهیلع  هللا  مالـس  هقیدص  ترـضح  و  نم )) 

هرهز رون  ناوت  یمن  هام  دیـشروخ و  دوجو  اب  و  دراد ، هبلغ  هرهز  رون  رب  رمق  سمـش و  رون  هچ  رگا  تسا  هجردمه  هبترمه و  نیدرف  رمق و 
دهاوخ یم  نیعم )  صخشم و  بیترت  اب  تایاور و  همه  رد  نت  جنپ  یماسا  رخءات  مدقت و  اب   ( ) ص  ) مرکا ربمایپ  یئوگ  و  درک ، هدهاشم  ار 

نینچ رگا  تسا و  ع )   ) نیموملاریما زا  دـعب  هلـصافالب  یلاـت و  ءارهز  ماـقم  و  تسا ،  لـضفا  ءارهز  زا  ع )   ) نینم ؤملاریما  هک  دـیامرف  ناـیب 
رد تنج و  رد  یسرک ،  رد  شرع ،  رد  اهنامسآ ، رد  نت ،  جنپ  ءامـسا  بیترت  دوش . رکذ  (ع )  ارهز ترـضح  مان  لوا  هک  دوب  هتـسیاش  دوبن ،
 ( (ص ادخ لوسر  تسا .  هدوب  قسن )   ) کبـس نیمه  هب  بیترت و  نیمه  هب  دنا  هدوب  یئادـخ  باطخ  دروم  ای  هدـش  هتـشون  هک  فقاوم  ریاس 

، ار ع )   ) هقیدص ترضح  سپس  و  ع )   ) نینم ؤملاریما  دعب  دنک ، یم  رکذ  ار  شدوخ  مان  ادتبا  تسا ،  ع )   ) نت جنپ  زا  نخـس  هک  اج  ره  رد 
یلات و اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  ماقم  هک  دوش  یم  مولعم  اذـل  تسا ،  هدـش  تاعارم  ءامـسا  بیترت  نیا  ثیداحا  رابخا و  مامت  رد  و 
هجردمه و فیدرمه ،  دش ، هتفگ  هک  یبلاطم  لئاضف و  لانم و  رد  ع )   ) نت جنپ  هچ ،  رگا  تسا ،  ع )   ) نینم ؤملاریما  زا  دـعب  هلـصافالب )  )

یماسا بیترت  زا  اققحم  هچنآ  یلو  دشاب ، هتـشاد  فالتخا  مه  اب  تسا  نکمم  رگید  جاردم  بتارم و  رد  نانآ  ماقم  نیا  دوجو  اب  دنناسکی ،
زا سپ  ع )   ) نینم ؤـملاریما  و  ماـقم ،  نیرتیلاـع  ياراد  ص )   ) مرکا لوـسر  هک  تسا  نـیا  درک ، هدافتـسا  ناوـت  یم  ربماـیپ  مـالک  رد  اـهنآ 

شنیرفآ ناهج  رد  ماقم  نیرتالاو  بحاـص  ع ،)   ) همطاـف زا  سپ  ع )   ) نینـسح وا ، زا  دـعب  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  و  (ص ،)  ربماـیپ
رگا و  دشاب ، یم  رترب  رت و  لضفا  رگید  ماما  هدزای  زا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح  هک  درک  میهاوخ  تباث  زین  ار  بلطم  نیا  ام  و  دنتـسه .
يارب ص )   ) مرکا ربمایپ  دوب . یفاک  ترـضح  نآ  تیالو  ماقم  تابثا  يارب  نیمه  دوبن ، وا  ناـشرد  يرگید  تلیـضف  تبقنم ،  کـی  نیا  زج 

. دنشاب يرشب  ياهزاین  عیمج  يوگباوج  یئادتها و .... و  یئادتقا ،  یکسمت ،  یلمع ،  یملع ،  ياه  هنیمز  رد  ناکم ،  نامزمه و  دوخ ، تما 
يادتقم ع )   ) بلاطیبا نب  یلع  هک  نانچ  رگید  ترابع  هب  تسا ،  كرتشم  میهس و  روکذم  نوئش  مامت  رد  اهیلع  هللا  مالس  هقیدص  ترضح 

يارب هکلب  ناناملـسم ،  ام  يارب  اهنت  هن  تسا ،  نوگنامه  زین  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  انیع  تسام ،  یلو  و  ام ، يامنهر  ام ، يداه  ام ،
 . نیرخآ نیلوا و  زا  رشب  عیمج 

مجنپ عوضوم 

کیرـش تیالو  ماقم  رد  اهیلع ، هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  تسا ،  رتمهم  رگید  ياـهعوضوم  زا  هک  مجنپ  عوضوم 
اب ملـس  ای  برح و  دننامه  انیع  وا  هب  تبـسن  ینمـشد  ای  یتسود  و  ع )   ) همطاف اب  حلـص  ای  گنج و  و  تسا ،  نینـسح  و  ع )   ) نینم ؤملاریما 

لوسر لاق  : )) دنک یم  تیاور  نینچ  ص )   ) مرکا لوسر  زا  مقرا ))  نب  دیز   . )) تساهنآ هب  تبسن  ضغب  اب  بح و  و  ع ،)   ) نینـسح یلع و 
 ، همطاف یلع ،  هب  باطخ  ص )   ) مرکا ربماـیپ   (( )) مکملاـس نمل  ملـس  مکبراـح و  نمل  برح  اـنا  نیـسحلاو :  نسحلاو  ۀـمطاف  یلعل و  هللا 

حلـص و رد  زا  امـش  اب  هک  یـسک  ره  و  مگنج ،  رد  دـشاب ، گنج  رد  امـش  اب  هک  یـسک  ره  اب  نم ،  دومرف : مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و 
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: دومرف یم  ترـضح  نآ  هاگ  تسا  هدـش  لقن  فلتخم  تارابع  اب  تیاور  نیا  دوب )) مهاوخ  افـص  حلـص و  رد  وا  اب  زین  نم  دـیآ ، رد  یتشآ 
ياج رد  و  متبراح ))  نمل  برح  متملاس و  نمل  ملـس  انا  : )) دیامرف نینچ  رگید  عقوم  رد  مهملاس ))  نمل  ملـس  مهبراح و  نمل  برح  انا  ))

هللا لوسر  لعم  انک  : )) دیوگ یم  يرگید  تیاور  رد  مقرا ))  نب  دیز   (( )) متملاس نمل  ملـس  متبراح و  نمل  برح  انا  : )) دـیامرف یم  رگید 
 ، مهیلع هللا  مالـس  نیـسحلاو  نسحلاو  ۀمطاف  هعم  و  بلاطیبا ،  نب  یلع  ءاجف  رحلا  دتـشا  یتح  هرظتنن  نحن  هیلا و  یحوی  ةرجحلا ،  یف  وه  و 

فرطب اکـسمم  هیوثب  مهلظی  وه  اـنناکم و  نحن  اـنفقو  مهاـتاف و  مهآر  هللا ،  لوسر  جرخ  اـمف  هللا .  لوسر  نورظتنی  طـئاح  لـظ  یف  اودـقف 
لاق مهبراح ،  نمل  برح  و  مهملاس ،  نمل  ملـس  ینا  مهللا  مهبحاف ،  مهبحا  ینا  مهللا  هللا  لوسر  لاقف  رخالا ، هفرطب  کسمم  یلع  بوثلا و 
قاتا زا  ترـضح  نآ  ات  میدوب  یحو  مامتا  رظتنم  ام  و  دش ، لزان  یحو  هک  میدوب  ص )   ) مرکا ربمایپ  هارمه  يزور   (( )) تارم ثالث  کلذ 

هار زا  مهیلع  هللا  مالـس  نیـسح  نسح و  همطاف ،  وا  هارمه  و  ع )   ) بلاطیبا نب  یلع  ماگنه  نآ  رد  دوب ، هدش  مرگ  تدـشب  اوه  دوش ، جراخ 
مرکا ربمایپ  هک  یتقو  دیآ . نوریب  هرجح  زا  لوسر  ترضح  دسر و  نایاپب  یحو  لوزن  ات  دنتسشن ، راظتنا  لاحب  يراوید  هیاس  رد  دندیـسر و 
یلاح رد  ام  و  دنتفر ، نانآ  دزن  هب  ترـضح  داتفا ، مالـسلا  مهلیع  نینـسح  همطاف و  یلع و  رب  شکرابم  رظن  دـیدرگ ، جراخ  قاطا  زا  (ص ) 

تـسد اب  درک ، نایباس  اهنآ  رـس  يالاب  رب  ار  شدوخ  يدابع )   ) سابل ص )   ) لوسر ترـضح  هک  میدـید  میدوب ،  هداتـسیا  دوخ  ياـجب  هک 
: دومرف نینچ  ربمایپ  هاـگنآ  تشاد .  ياـج  اـبع  ریز  رد  هک  دوب  یلع  تسد  رد  شرگید  فرط  و  دوب ، هتفرگ  اـبع  فرط  کـی  زا  شکراـبم 
حلـص و رد  نم  دشاب ، افـص  حلـص و  رد  نانیا  اب  هک  سک  ره  اب  اهلاراب ، رادب ، ناشتـسود  زین  وت  سپ  مراد  یم  تسود  ار  نانیا  نم  ایادـخ ،

ثیدح نیا  دومن . رارکت  راب  هس  ار  تاملک  نیا  و  دوب ، مهاوخ  گنج  رد  وا  اب  زین  نم  دگنجب  نت  راهچ  نیا  اب  هک  سک  ره  متسه و  یتشآ 
رد ساـسج ))   (( - )) حـیباصم  )) رد يزیربـت ))  بـیطخ   (( - )) حـیباصم  )) رد يوـغب ))   ((- )) كردتــسم  )) رد مکاـح ))   )) ار فـیرش 
رد ریثا )) نـبا   (( - )) یبـقعلا ریاـخذ   )) رد  (( يربـط نیدـلا  بـحم   (( - )) هیاـهن  )) و هیادــب ))   )) رد ریثـک )) نـبا   (( - )) تاـیآ ماـکحا  ))
 (( غابص نبا   (( - )) ننس  )) رد هماج ))  نیا   (( - )) ماش خیرات   )) رد رکاسع )) نبا   (( - )) حیحص عماج   )) رد يذمرت ))   ((، )) هباغلادسا ))

زا حرـش  نیا  هب  يرگید  تیاور  دـنا . هدرک  لـقن  ینـس  هعیـش و  ءاـملع  زا  رگید  یعمج  و  مـجعم ،))   )) رد یناربـط ))   (( - )) لوـصف  )) رد
ۀـمطاف و و  یلع ،  ۀـیمخلا  یف  هیبرع و  سوق  یلع  یکتم  وه  ۀـمیخ و  میخ  هللا  لوسر  تیار  : )) دـیوگ یم  هک  تسا  هدـش  لـقن  رکبوبا )) ))

مهبحی ال  مهالاو ،  نمل  یلو  مهبراح ،  نمل  برح  و  همیخلا ،  لها  ملاس  نمل  ملـس  انا  نیـسملسملا ،  رـشعم  لاق :  و  نیـسحلاو ،  نسحلاو ، 
رب هک  یلاح  رد  شا ،  همیخ  رد  ار  ص )   ) مرکا ربمایپ  يزور   (( )) ةدالولا يدر  دجلا  یقـش  الا  مهـضغبی  الو  دلوملا ، بیط  دجلا  دعیـس  الا 
نآ دنتـشاد ، روضح  زین  ع )   ) نیـسح و  ع )   ) نسح ع ،)   ) همطاف ع ،)   ) یلع همیخ  نآ  رد  مدید .  هتـسشن  دوب  هدرک  هیکت  یبرع  نامک  کی 

یتشآ ملس و  رد  وا  اب  زین  نم  دشاب  افص  حلص و  رد  نانیا  اب  هک  یسک  ره  دینادب ، ناناملـسم  يا  تفگ :  دومرف و  نیرـضاح  هبور  ترـضح 
، درادـب تسود  ار  نانیا  هک  متـسه  یـسک  رادتـسود  نم  دوب ، مهاوخ  گنج  رد  وا  اب  مه  نم  دزیخ ، گنج  هب  نانیا  اـب  سک  ره  و  متـسه ، 

صخـش نآ  رگم  ناـشدراد  یمن  نمـشد  تسا و  هدـمآ  دوـجوب  هزیکاـپ  یناـماد  زا  هک  یتخبدـب  صخـش  نآ  رگم  ناـشدراد  یمن  تسود 
 (( حیبص  . )) تسا هدرک  رکذ   (( هرظنلا ضایر   )) رد زین  يربط ))  ظفاح   )) ار تیاور  نیا  دـشاب . هدـش  هدـیئاز  ینماد  هدولآ  زا  هک  یتخبدـب 
هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  جرخف  ۀیحان ،  اوساجف  نیـسحلاو  نسحلاو  ۀمطاف  یلع و  ءاجف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  بابب  تنک  دـیوگ : یم 

يزور  . )) مکملاس نمل  ملـس  مکبراح ،  نمل  برح  انا  لاق :  هب و  مهللجف  يربیخ  ءاسک  هیلع  و  ریخ -  یلع  مکنا  لاـقف :  اـنیلا  ملـسو  هلآو 
يرانک رد  دندیسر و  هار  زا  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف ،  یلع ،  هک  میدوب  ترـضح  نآ  هناخ  رد  رب  ص )   ) مرکا ربمایپ  راظتنا  رد 
شدوخ يربیخ  يرابغ  سپس  و  دیتسه ، ریخ  رد  هتسویپ  امش  دومرف : اهنآ  هب  باطخ  دیدرگ  جراخ  هناخ  زا  ادخ  لوسر  هک  یتفو  دنتـسشن ،

دشاب افص  حلص و  رد  امش  اب  هک  یسک  ره  اب  و  متسه ،  گنج  رد  دگنجب ، امـش  اب  یـسک  ره  اب  نم ،  دومرف : درک و  نابیاس  نانآ  رـس  رب  ار 
رد یمثیه ))   (( - )) ماـکحالا تاـیآ   )) رد و  ساـسح ))  طـساو   )) رد يربـط ))   )) ار تیاور  نـیا  مشاـب ))  یم  یتـشآ  ملـس و  رد  زین  نـم 
 (( هریرهوبا . )) دنا هدرک  لقن  نادنمـشناد  زا  رگید  يا  هدع  و  هباصا - ))   )) رد رجح )) نبا   (( - )) هباغلادـسا  )) رد ریثا )) نبا   (( )) عمجم ))
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ص  ) مرکا ربمایپ   (( )) مکملاس نمل  ملس  مکبراح و  نمل  برح  انا  لاقف :  نیـسحلاو  نسحلاو ،  همطاف ،  یلع ،  یلا  یبنلا  رظن  : )) دیوگ یم 
ره اب  و  مزیتس ،  رد  دگنجب  امش  هب  یـسک  ره  اب  نم  دومرف : سپـس  دنکفا و  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  و  نسح ،  همطاف ،  یلع ،  يوس  هب  رظن  ( 

بیطخ  (( - )) كردتسم رد  مکاح  : )) ار فیرش  ثیدح  نیا  متسه )).  افص  حلص و  رد  ین  نم  دشاب ، یتشآ  ملس و  رد  امش  اب  هک  یـسک 
 (( - خیرات  )) رد رکاسع )) نبا   (( - )) عمجم  )) رد یمثیه ))  (( - )) دمحا دنـسم   )) رد هلبانح ))  ماما  (( - )) دادغب خیرات   )) رد يدادـغب )) 

عوضوم ناونع  تحت  هک  یتایاور  دنا . هدومن  تیاور  ار  نآ  هعیش  نادنمـشناد  زا  يا  هدع  نینچمه  دنا . هدروآ  عمجم ))   )) رد یناربط ))  ))
 ، شحرف طاسبنا و  ماگنه  رد  شبضغ ،  لاح  رد  هک  يرشب  تساد :  هجوت  دیاب  تسا و  یسررب  تقد و  لمات ،  ياج  رایـسب  دش  رکذ  مجنپ 

مدرم همه  يادتقم  عاطم و  رایتخا ، بحاص  شلاح  راوطا و  عیمج  رد  هصالخ  شطاشن و  رورـس و  نامز  رد  شیراتفرگ ،  جـنر و  عقوم  رد 
اب تموصخ  وا  اب  ینمشد  و  ربمایپ ، اب  یتسود  وا  هب  تبحم  و  دنشاب ، وا  ربارب  رد  تعاطا  میلست و  عوضخ  هب  فظوم  رشب  دارفا  مامت  و  دشاب ،

ربمایپ فیدرمه  تافـص  رد  رگا  اقیقحت  دشاب ، ادـخ  لوسر  اب  یتشآ  ملـس و  وا ، اب  حلـص  و  ربمایپ ، زا  تعاط  وا  زا  تعاطا  و  ادـخ ، لوسر 
 ، یقالخالا مراکم  لئاضف و  رد  یناسنا ،  تاکلم  رد  هک  يدرف  رگید  ترابع  هب  و  دوش ، یمن  يراج  وا  هراـبرد  ماـکحا  نیا  زگره  دـشابن ،

مدرم همه  و  دنزن ، رس  وا  زا  یفالخ  نیرتوکچوک  زگره  هک  دشاب  يروط  يرشب  نوئش  تالاح و  عیمج  رد  هصالخ  و  یناسفن ،  تافص  رد 
ياتمه فیدرمه و  تافـص  رد  هک  تسین  لوقعم  دنـشاب ، وا  ربارب  رد  میلـست  عوضخ و  تعاطا و  هب  رومءاـم  شلوسر )  ادـخ و  ناـمرف  هب  )

ادخ هزاجا  نامرف و  هب  زج  دروم ، چیه  رد  ینوکـس ،  یتکرح ،  یفرح ،  يا ،  هملک  زگره  هک  یناسنا  نآ  یلب ،  دشابن . ص )   ) مرکا ربمغیپ 
دودحم و شتالاح ،  مامت  رد  رادرک و  راتفگ و  رد  هتسویپ  و  درادن ، رب  یمدق  راگدرورپ  ياضر  تبحم و  هار  رد  زج  و  دوشن ، رداص  وا  زا 
ار وا  اب  گنج  دنادب و  شدوخ  اب  یتشآ  ملس و  ار ، وا  اب  حلص  ص )   ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  هتـسیاش  وا  اهنت  دشاب  ادخ  رما  هب  دیقم  دهعتم و 

همهنآ و  یناـسنا ،  كاـپ  سفن  نآ  بحاـص  اـهیلع ، هللا  مالـس  ءارهز  همطاـف  هک  تسا  نشور  ـالماک  و  دروآ ، باـسح  هب  شدوخ  اـب  زیتس 
. دشاب نینسح  یلع و  مرکا ،  ربمایپ  اب  ناسکی  هجردمه و  فیدرمه و  تیالو ،  نوئش  رد  دیاب  انیقی  ینابر ،  تافص 

مشش عوضوم 

یلئاضف نآ  ریظن  ابیرقت  مالسلا ،  مهیلع  نینسح  نینوملاریما و  و  ص )   ) مرکا ربمایپ  اب  (ع )  ارهز ترضح  كرتشم  بقانم  زا  مشش  عوضوم 
هدنع و  موی ،  تاذ  اسلاج  ناک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  : )) دنک یم  تیاور  سابع ))  نبا  . )) دـش نایب  مجنپ  عوضوم  رد  هک  تس 

ضغبا و  مهبحا ،  نم  ببحاف  یلع ،  سانلا  مرکا  و  یتیب ،  لها  ءالوه  نا  ملعت  کـنا  مهللا  لاـقف :  نیـسحلاو .  نسحلاو ،  ۀـمطاف ،  و  یلع ، 
و بنذ ،  لـک  نم  نیموصعم  شند ،  لـک  نیرهطم م  مهلعجا  مهناـعا و  نم  نعا  مهاداـع و  نم  داـع  و  مهـالاو ،  نم  لاو  و  مهـضغبا ،  نم 

دنتشاد روضح  زین  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف ،  یلع ،  دندوب و  هتسشن  ص )   ) مرکا ربمایپ  يزور   (( )) کنم سدقلا  حورب  مهدیا 
سپ دـننم ، دزن  مدرم  نیرتزیزع  و  نم ،  نادـناخ  نانیا  هک  یناد  یم  بوخ  وت  اـهالراب ، دوب : نینچ  عمج  نآ  ناـیم  رد  ترـضح  نآ  ياـعد 

، رادب اربم  كاپ و  اهیکاپان  عیمج  زا  ار  نانیا  امنب ، تناها  ار  ناشنارای  و  امرف ، ینمشد  ناشنانمشد  اب  رادب ، تسود  ار  ناشناتـسود  نابحم و 
راهطا همئا  زا  رایـسب  تایاور  امرف )) ناشدـییءات  سدـقلا  حوراب  دوخ  بناج  زا  و  رادـهاگن ، ظوفحم  نوصم و  رانک و  رب  ناهانگ  عیمج  زا 
یناسنا چیه  هک  رـشب ، مومع  حور  زا  ریغ  دنارد  یحور  ع )   ) نیموصعم دیامرف : یم  هک  تسا  هدش  لقن  فلتخم  دراوم  رد  مهیلع  هللا  مالس 

رد هک  تسا  یحور  نامه  سدـقلا ،  حور  تسین .  فیدرمه  دـنمان ، یم  سدـقلا )  حور  ار  نآ  راـبخا  عیمج  رد  هک   ) حور نیا  نتـشاد  رد 
و نینـسح ،  هیلع ،  هللا  مالـس  یلع  نآ  نتـشاد  اب  هک  تسا  یـسدق  حور  نامه  نیا  تسا .  تیالو  بحاـص  ص )   ) مرکا ربماـیپ  نآ ،  هیاـس 

هقیدص ترـضح  مرکا  ربمایپ  دییءات  هب  هک  تسا  حور  نامه  نیا  دنراد ، تیالو  مدرم  همه  رب  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  دالوا  زا  رگید  ناماما 
لوق زا  ار  تیاور  سابع ))  نبا  . )) دـشاب یم  هللا ))  ۀـیلو   )) مه ترـضح  نآ  حور ،  نیا  نتـشاد  اب  و  تسا ،  نآ  هدـنراد  زین  اهیلع  هللا  مالس 
رظنا یناک  و  ۀنجلا ،  یلا  نینموملا  دتاق  تناو  يدـعب ،  اهیلع  یتفیلخ  یتما و  ماما  تنا  یلع  ای  : )) دـهد یم  همادا  نینچ  ص )   ) مرکا ربمغیپ 
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نیب و  کلم ،  فلا  نوعبـس  اهراسی  نع  و  کلم ،  فلا  نوعبـس  اـهنیمی  نع  رون ، نم  بیجن  یلع  ۀـمایقلا  موی  تلبقا  دـق  ۀـمطاف ،  یتنبا  یلا 
دوقسن ۀمطاف  ۀنجلا و  یلا  نینموملا  دئاق  تنا  ۀنجلا ،  یلا  یتما  تانموم  دوقت  کلم ،  فلا  نوعبس  اهفلخ  نع  و  کلم ،  فلا  نوعبس  اهیدی 

اماف نارمع  تنب  میرم  کلذ  لاقف :  اهملاع ؟ ءاسن  ةدیـس  یها   ، هللا لوسر  ای  لیقف  نیملاـعلا  ءاـسن  ةدیـسلا  اـهناو  ۀـنجلا ،  یلا  یتما  تاـنموم 
ۀکئالملا نم -  کلم  فلا  نوعبس  اهیلع  ملـسیف  اهبارحم  یف  موقتل  اهنا  و  نیرخالا ،  نیلوالا و  نم  نیملاعلا  ءاسن  ةدیـس  یهف  ۀمطاف ،  یتنبا 

 (( نیملاعلا ءاسن  یلع  كافطـصا  كرهط و  كافطـصا و  هلا  نا   : )) ۀمطاف ای  نولوقیف :  میرم  ۀـکئالملا  هب  تدان  امب  اهنودانی  و  نیبرقملا ، 
اهنا و  اهرـس ، ام  ینرـسی  اهءاسا و  ام  ینووسی  يداوف ،  ةرمث  و  ینیع ،  رون  یهو  ینم .  ۀعـضب  ۀـمطاف  نا  یلع  ای  لاـقف :  یلع  یلا  تفتلا  مث 
ملسو مهضغلا ،  نمل  ضغبم  و  مهبحا ،  نمل  بحم  ینا  كدهـشا  ینا  مهللا  لاقف :  يدعب ...  اهیلا  نسحاف  یتیب ،  لها  نم  ینقحلی  نم  لوا 

ربهر ماما و  و  نم ،  نیـشناج  نم ،  زا  دـعب  یلع ،  ای   (( )) مهالاو نمل  یلو  و  مهاداـع ،  نملودـع  مهبراـح و  نمل  برح  و  مهملاـس ،  نمل 
زور رد  همطاف  مرتخد  هک  منیب  یم  تسا و  مسجم  مرظن  رد  نونکا  یئوگ  و  یتشهب ،  يوس  هب  نامیا  لها  ورـشیپ  مدقـشیپ و  وت  ینم ،  تما 

شیپ زا  رازه  داتفه  وا ، پچ  فرط  زا  رازه  داتفه  تسار ،  بناج  زا  کلم  رازه  داتفه  هک  یلاـح  رد  تسا ،  رون  زا  يرتش  رب  راوس  تماـیق 
 ، یلعای دنور ، یم  تشهب  يوس  هب  شهارمه  هک  تسا  نم  ؤم  ياهنز  ماگشیپ  وا  دننک . یم  شیهارمه  وا  رـس  تشپ  زا  رازه  داتفه  يور و 
وا هکیتسردـب  تسا ،  تشهب  يوس  هب  نانآ  ربهر  نم و  تما  ناـمیا  اـب  ناـنز  رـالاس  همطاـف  مرتخد  و  ینم ،  یتما  نم  ؤم  نادرم  ياوشیپ  وت 

شدوخ نامز  رد  نانز  هدیـس  دومرف : ربمایپ  شدوخ ؟  نامز  رد  ناوناب  يوناب  اـیآ  هللا ،  لوسر  اـی  دـش  ضرع  تسا .  ناـهج  ناوناـب  يوناـب 
هاگنآ هک  تسا  همطاف  نیا  تسا .  نیرخآ  نیلوا و  زا  ملاع  ياهنز  رورـس  ناهج و  ناوناب  يوناب  همطاف  مرتخد  یلو  دوب ، ناـمرع  تنب  میرم 

ار وت  یلاعت  يادخ  همطاف ،  ای  دننک  یم  ادن  و  دنتسرف ، یم  دورد  مالس و  وا  رب  برقم  هتشرف  رازه  داتفه  دتسیا ، یم  تدابع  بارحم  رد  هک 
 ( ع  ) یلع يوس  هب  ور  ص )   ) مرکا لوسر  هاگنآ  دـینادرگ . هزنم  كاپ و  اهیگدولآ  همه  زا  ارت  و  درک ، باختنا  ملاع  ياهنز  عیمج  ناـیم  زا 

هچنآ نم ،  بلق  هویم  و  نم ،  مشچ  روـن  تسوا  تسا ،  نم  ناـج  نت و  زا  يا  هراـپ  ع ،)   ) همطاـف هکیتسردـب  ع ،)   ) یلع اـی  دوـمرف : درک و 
هک تسا  یسک  نیتسخن  وا  دیامن ، یم  دنسرخ  داش و  مه  ارم  دنک ، رورسم  ار  وا  هچنآ  و  تسا ،  دنـسپان  زین  ارم  دیآ ، دنـسپان  ار  (ع )  ءارهز
اعد نینچ  نیا  ص )   ) مرکا ربمایپ  سپـس  نک ،  یکین  وا  هب  یناوت  ات  نم ،  زا  دعب  ع ،)   ) یلع ای  تسویپ ،  دهاوخ  نم  هب  هک  نم  نادـناخ  زا 

ار یـصخش  مراد  یم  نمـشد  درادب و  تسود  ار  نانیا  هک  ار  یـسک  نآ  مراد  یم  تسود  هک  مریگ ،  یم  هاوگ  ار  وت  نم  اهالراب ، دندومن :
یتشآ حلص و  رد  زا  نانیا  اب  يدرف  ره  و  مزیتس ،  رد  وا  اب  زین  نم  دشاب  گنج  رد  نت  رهچ  نیا  اب  هک  یسک  ره  اب  دنک ، ینمشد  نانیا  اب  هک 
هقیدص ترضح  روکذم ، هفیرش  تیاور  نتفرگ  رظن  رد  اب  مینک ،  یم  رارکت  رگید  راب  دوب )). مهاوخ  افص  ملس و  رد  وا  اب  مه  نم  دیآ ، رد 

ای تاودـع و  دـننامه  وا  اب  یتسود  ای  ینمـشد و  هک  تسین ،  لوقعم  زگره  اریز  تسا  يربک  تیالو  بحاص  نیقی  روط  هب  اهیلع  هللا  مـالس 
دـش ای  نوزحم و  زین  ار  ص )   ) لوسر ترـضح  دـنادرگ ، یم  رورـسم  اـی  نیگمغ و  ار  ع )   ) همطاـف هچنآ  دـشاب و  ربماـیپ  هب  تبـسن  تبحم 

فیدر شتالاح  عیمج  رد  و  تمصع ،  رد  تیالو ،  رد  اهیلع  هللا  مالس  هقیدص  ترضح  رگا  و  دشابن . تیالو  ماقم  بحاص  وا  یلو  دیامن ،
نخـس هک  (ص )  ادخ لوسر  درک . یمن  نایب  ار  روکذم  بلاطم  ص )   ) مرکا ربمایپ  زگره  دوب ، یمن  نینـسح  شدنزرف  ود  رـسمه و  ردپ و 

یحو دـیوگ  یم  هچنآ  تسا ،  یحوی ))  یحوالاوه  نا  يوهلا ،  نع  قطنی  ام   )) شراتفگ مامت  دـیوگ ، یمن  هدوهیب  فازگ و  باسح و  یب 
نیا غالبا  هب  رومءام  ادخ  بناج  زا  ص )   ) مرکا ربمایپ  یئوگ  دهد . یم  رارق  دوخ  نانخـس  دهاش  ار  ادـخ  هک  یماقم  رد  مهنآ  تسا ،  یهلا 
دهاش ددـعتم  فقاوم  رد  شتلاسر ،  غالبا  توبن و  ماجنا  رد  هک  نانچ  دریگ ، یم  هاوگ  شیوخ  راتفگ  ار  ادـخ  هک  تسا ،  لئاضف  بتارم و 

یلب تغلب ،؟  له  : )) )) دشاب یم  نانآ  حیرص  باوج  راتـساوخ  دسرپ و  یم  و  دهاوخ ، یم  فارتعا  رارقا و  زین  مدرم  زا  و  تسا ،  هداد  رارق 
مخریدغ رد  هک  هنوگ  نامه  يدرک .  غالبا  یلب  دونش : یم  باوج  سپس  و  مداد ،؟  ماجنا  ار  مدوخ  تلاسر  ایآ  دیامرف  یم  لا  ؤس  تغلب )) 

... دهـشا مهللا  دهاوخ ... یم  رارقا  فارتعا و  مدرم ،  زا  دریگ و  یم  دهاش  ار  ادخ  هیلع ،  هللا  مالـس  یلع  نینم  ؤملاریما  تیالو  غالبا  ماگنه 
همطاـف تیـالو  غـالبا  رومءاـم  لوئـسم و  ار  دوخ  هتـسویپ  (ص )  ربماـیپ سدـقم  دوجو  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نینچ  شاـب ...  دـهاش  اـهلاراب 
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ایآ هک  تسا  یلاـعت  كراـبت  قح  ترـضح  تساوخزاـب  لا و  ؤس  دروم  هراومه  هک  دـنک  یم  ساـسحا  یئوـگ  و  دـناد ، یم  زین  مالـساهیلع 
اهیلع هللا  مالس  همطاف  لئاضف  ندرمشرب  نمـض  شیوخ  راتفگ  رد  ررکم ، روط  هب  ترـضح  نآ  اذل  هن ،  ای  يدرک  غالبا  ار  (ع )  ارهز تیالو 

ار ماغیپ  ایآ  مدرک ؟  غالبا  ار  (ع )  ارهز تیالو  اـیآ  شاـب  دـهاش  اـهالراب ، هک  دریگ  یم  هاوگ  ار  ادـخ  اـهراب  وا ، یتیـالو  نوئـش  حیرـشت  و 
 ( ص  ) لوسر ترـضح  هک  تسا  نیا  تفرگ  روکذم  تیاور  زا  ناوت  یم  هک  يرگید  هجیتن  مدرک ...؟  ادا  یبوخب  ار  بلطم  قح  مدناسر ؟ 

یسک لوا  یلع  ای  ینعی  اهیلا  نسحاف  یتیب ...  لها  نم  یفحلی  نم  لوا  اهنآ  دیامرف : یم  نینچ  ع )   ) یلع هب  باطخ  شنانخس  زا  یتمسق  رد 
يرادهگن ار  تلاسر  هعیدو  نیا  و  امنب .... یکین  وا  هب  یناوت  ات  سپ  تسا ،  ع )   ) همطاف رتخد  دش . دهاوخ  قحلم  نم  هب  نم  نادـناخ  زا  هک 

هجیتن رد  و  ص )   ) مرکا ربمایپ  شهاوخ  ندروآرب  شتـالاح  ماـمت  رد  هشیمه و  اـهیلع  هللا  مالـس  نینم  ؤملاریما  دـصق  مینیب  یم  اذـل  نک ... 
 ( (ص ادـخ لوسر  یمارگ  رتخد  وا  ماقمالاو  رـسمه  هک  تهج  نیا  زا  اهنت  هن  هتبلا  تسا ،  رهطا  يارهز  رطاخ  شیاسآ  تیاضر و  لیـصحت 

دهعتم لوئـسم و  فظوم و  وا  هب  تتبـسن  ار  دوخ  ع )   ) یلع تسا و  هللا ))  ۀـیلو   )) اهیلع هللا  مالـس  همطاف  هک  رظن  نیا  زا  رتشیب  هکلب  تسا ، 
هب ار  تیلوئـسم  هفیظو و  ساسحا  نیمه  انیع  تسا ،  هللا ))  یلو   )) هک نینم  ؤملاریما  هب  تبـسن  زین  (ع )  ارهز ترـضح  ـالباقتم  و  دـناد ، یم 

ششوک یعـس و  لامک  رگید  نآ  تیـصخش  تاعارم  يرادهگن و  ظفح و  رد  کی  ره  سدقم ،  دوجو  ود  نیا  دشاب و  یم  اراد  یلتعا  دح 
ارهز تدهاجم  عافد و  تالاح  هک  دوش  یم  نشور  دریگ ، رارق  هعلاطم  یـسررب و  دروم  تقد  هب  بلطم  نیا  رگا  نکیل  دـنا . هدرب  راک  هب  ار 

 ( ص  ) مرکا ربمایپ  رگا  اقیقحت  و  تسا ،  هداـعلا  قوف  رایـسب  ریظن و  یب  هیلع  هللا  مالـس  نینم  ؤملاریما  تنایـص  ظـفح و  رد  اـهیلع  هللا  مـالس 
 (، تسا هدومرف  شرافـس  هک   ) درک یم  شرافـس  مالـس  اهیلع  ارهز  هب  ادـک  ؤم  ار  ع )   ) نینم ؤملاریما  تیالو  میرح  زا  عاـفد  يرادـهاگن و 

تـبقارم و رد  وا  راـثیا  يراکادـف و  و  یگتــشذگ ،  دوـخ  زا  دوـبن . ریذـپ  ناـکما  مالــساهیلع  همطاـف  شور  زا  رترب  رتـهب و  يراـتفر  زگره 
هدرک شومارف  الماک  ار  دوخ  دوجو  هار  نیا  رد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  دوب ، ریظن  یب  ع )   ) نینم ؤملاریما  مظعـالا  هللا  یلو  نوئـش  يرادـهگن 

یمالـسا دـهعت  ماجنا  نسح  تبقارم و  لامک  رکف  رد  هتـسویپ  مالـسلا و  هیلع  یلع  تمرح  ظـفح  فورـصم  وا  يـالاو  تمه  هراومه  دوب و 
یلاع رـسمه  تیالو  نوئـش  هب  تبـسن  ع )   ) همطاف لماک  تفرعم  تریـصب و  ریظن و  یب  هجوت  نیمه  دوب و  تیالو  عینم  ماـقم  ربارب  رد  دوخ 

. دشاب یم  ترضح  نآ  دوخ  یهلا ))  ۀیلو   )) یلاع هبترم  رگناشن  شماقم 

متفه عوضوم 

هللا مالس  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  تبسن  ندوب  نکر  ماقم  رد  ص )   ) مرکا لوسر  اب  تساهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ندوب  كرتشم  متفه  عوضوم 
یتناحیرب کیـصوا  نیتناحیرلا ،  ابا  کیلع  مالـس  : )) دومرف ع )   ) یلع هب  ص )   ) مرکا ربمایپ  دنک ، یم  تیاور  نینچ  هللادـبع  نبرباج  هیلع . 

نیذلا نینکرلا  دـحا  اذـه  یلع  لاق  هلا )  هیلع و  هللا  لص   )) )) یبنلا تام  املف  کیلع ،  یتفیلخ  هللا  و  كانکر ،  دـهنی  نا  لبق  نم  ایندـلا  نم 
تظفاحم یلع  ای  نم ،  هناحیر  ود  ردپ  يا  وت ، رب  مالـس   (( )) هللا لوسر  لاق  يذلا  یناثلا  نکرلا  اذه  لاق  ۀـمطاف  تتام  املف  هللا .  لوسر  لاق 

نبرباج  (( )) تسوت هدنرادهگن  وا  هک  مراپـس  یم  ادخب  ار  دورب ، نیب  زا  وت  نکر  ود  ره  هک  نآ  زا  لبق  منک ،  یم  شرافـس  وت  هب  ار  ود  نآ 
 ، نم نکر  ود  نآ  زا  یکی  دوب  نیا  دومرف : نینم  ؤملاریما  ص ،)   ) مرکا ربمایپ  تلحر  زا  سپ  : )) دـهد یم  همادا  نینچ  ار  تیاور  هللادـبع )) 

: دومرف ع )   ) یلع تسبورف ،  ناهج  زا  مشچ  اهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  هک  یماـگنه  و  دـیدرگ ، مدـهنم  کـنیا  و  دومرف : یم  ادـخ  لوسر  هک 
لقن حرـش  نیا  هب  ءاـملع  زا  يا  هدـع  ار  ثیدـح  نیا  مداد ))  تسد  زا  زورما  ص ،)   ) مرکا ربماـیپ  لوقب  هک  یمود  نکر  ناـمه  دوـب  نیا  ))

رد يربط ))  نیدـلا  بحم  ظفاح   ((- )) ماش خـیرات   )) رد درک )) اسع  نبا  ظفاح ، (( - )) ءایلوالا ۀـیلح   )) رد میعنوبا ))  ظفاح  : )) دـنا هدرک 
نبا طبـس  رفظملاوبا   (( - )) هیافک  )) رد یعفاش ))  یجنگ  ظفاح   (( - )) هلباـنح ماـما  لـبنح  نبدـمحا  ماـما  (( - )) ریاـخذ  )) و ضاـیر ))  ))

 ، تسا مزال  اـجنیا  رد  نیققحم .  نادنمـشناد و  زا  رگید  یعمج  و  ریبک )) عماـج   )) رد یطویـس ))  ظـفاح   (( - )) هرکذـت  )) رد يزوجلا )) 
هک يونعم  هبتر  نیا  تقیقح  و  تسیچ ؟  تینکر ))   )) نیا زا  دارم  ایآ  هک  مینک  یـسررب  اـقیقد  ار  مالـسلا  هلع  یلع  هب  ندوب  نکر  عوضوم 
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 ( ص  ) مرکا ربمایپ  ناشرد  هک  یئانعم  ره  ماقم ،  نیا  رد  هک  تسا  نیا  تسا  ملسم  هچنآ  دشاب . یم  هنوگچ  تسا  یگرزب  الاو و  رایسب  ماقم 
ارهز ترضح  رگید ، ترابع  هب  و  تسا ،  دراو  اهیلع  هللا  مالـس  هقیدص  ترـضح  ناشرد  بیترت  نامه  هب  هنوگ و  نامه  هب  انیع  دوش  روصت 

یم (ص )  ادـخ لوسر  اب  ربارب  کیرـش و  اتمه و  تبقنم  نیا  رد  و  ص ،)   ) مرکا ربمایپ  دـننامه  لـثم و  تینکر ))   )) ماـقم رد  مالـس  اـهیلع 
ع  ) یلع هناشاک  هناخ و  يونابدک  هداوناخ و  روما  هدننک  هرادا  مالـس ،  اهیلع  همطاف  هک  تسین  نیا  ندوب ،  یلع  نکر  زا  دصقم  انیقی  دشاب .

نیا مهم  تسا .  ناملـسم  نز  ره  یمتح  فیاظو  زا  اهنیا  هک  اریز  تسوا ،  نادـناخ  وا و  شخب  شیاسآ  یناگدـنز و  خرچ  هدـننادرگ  و  (، 
ار ناـنز  نادرم و  یلک  عـضوم  هک  ءاـسنلا )) یلع  نوـماوق  لاـجرلا   . )) هیآ دوـجو  اـب  هک  تساـجنیا  (ع )  رهطا يارهز  تمظع  زمر  تسا و 
هب دناوخ ، یم  ع )   ) یلع نکر  ار  ع )   ) هقیدص ترضح  یئانثتـسا ،  دروم  کی  رد  ص )   ) مرکا ربمایپ  دیامن ، یم  نیعم  رگیدکی  هب  تبـسن 

همطاف دوش ، یم  بوسحم  ع )   ) یلع نکر  هک  یتیفیک  وحن و  ره  هب  و  دافم ، ینعم و  ره  هب  (ص )  ادـخ لوسر  ار ... شدوخ  هک  هنوگناـمه 
یم اجنیا  رد  تسا .  تبقنم  نیا  رد  رگید ، ياتمه  يواسم و  نکر  عضو ،  نامه  هب  و  قسن ،  نامه  هب  بیترت ،  نامه  هب  زین  اهیلع  هللا  مـالس 

هس نآ  زا  کیره  هک  تسا  تیالو  نوئش  زا  و  دریگ ، یم  همشچرس  تیالو  خماش  ماقم  زا  ع ))   ) یلع هب  ندوب  نکر   )) نیا هک  تفگ  ناوت 
تیالو ماقم  رد  زین  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  هکنیا  رگم  تسین ،  ریذـپ  ناکما  عوضوم  نیا  و  دـشاب ، یم  رگید  رفن  ود  نکر  سدـقم ،  دوجو 

و مالـسا ،  ساسا  تیالو ،  نکر  (ص )  ادـخ لوسر  هک  نانچ  ینعی  دـشاب ، هدوب  ع )   ) یلع و  ص )   ) مرکا ربمایپ  اب  ربارب  دـننامه و  اـتمه و 
وا ياتمه  و  ربارب ، کیرـش ،  نوئـش  نیا  رد  زین  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  تسا ،  هداد  رارق  توبن  رجا  ارنآ  ادـخ  هک  تسا  یتدوم  لـصا 

یلع ادـخ  رگا  (( )) وفک ۀـمطافل  ناک  ام  بلاط ،  یبا  نب  یلع  هللا  قلخی  ملول  : )) دـیامرف یم  ص )   ) مرکا ربماـیپ  تبـسانم  نیمه  هب  تسا و 
یم ع )   ) یلع هب  باطخ  ترـضح  نآ  يرگید  تیاور  رد  تشادن ))  ملاع  رد  يریظن  هیبش و  ع )   ) همطاف دیرفآ ، یمن  ار  ع )   ) بلاطیبا نبا 

دـننامه و نیمز  يور  رب  ار  همطاف  يدوبن ،  وت  رگا  ع )   ) یلع ای   (( )) ضرالا هجو  یلع  وفک  همطافل  ناـک  اـمل  یلع  اـی  كـالول  : )) دـیامرف
 ، تسا هدرب  راکب  (ع )  ارهز ترـضح  ناشرد  رگید ، ثیداحا  تایاور و  نیا  رد  هک  وفک ))  )) زا ص )   ) مرکا ربماـیپ  دوصقم  دوبن )) يریظن 

هکلب هن ،  نیقی  روـطب  تسا ؟  يرهاـظ  تقلخ  رد  اـتمه  اـی  ینغ ،  رقف و  رد  دـننامه  لاـم ،  رد  وـفک  ترـضح ،  نآ  روـظنم  اـیآ  تـسیچ ؟ 
 ، تسا ع )   ) یلع ياتمه  تیالو  نوئـش  رد  مالـساهیلع  همطاف  یلب ،  تسا .  لئاضف  تافـص و  و  تیالو ،  ماقم  رد  دـننامه  وفک و  دوصقم ،

قطنم و نکر  دیحوت ، نکر  مالـسا ،  نکر  نامیا ،  نکر  (ص ،)  ادخ لوسر  هک  نانچ  تسا .  نینچ  ص )   ) مرکا ربمایپ  دوخ  هک  هنوگنامه 
لصا و ساسا و  نکر و  زین  راهطا  همئا  و  (ع )  ارهز ترـضح  موهفم ،  ینعم و  ناـمه  هب  و  تسا ،  ناـسنا  فرـش  تقیقح و  نکر  و  ناـیب ، 

کنیما كدـبع و  یلع  لصو   : )) مینک یم  باطخ  نینچ  ندوب )  نکر   ) ناونع هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ثعبم ،  ترایز  رد  دـنداینب . هیاـپ و 
هیکت نکر و  دشاب ، یم  ءایفصا  ءایلوا و  عیمج  هاگ  هیکت  نوتـس و  هیاپ  نکر و  هک  ع )   ) یلع (( )) ءایفـصالا دامع  ءایلوالا و  نکر  یفوالا و 

ءایصوالا و دیـس  ع )   ) نینم ؤملاریما  ترـضح  مشـش ،  ترایز  رد  تساهیلع .  هللا  مالـس  هقیدص  ترـضح  (ص )  ربمغیپ شیامرفب  شهاگ 
مئاعد نم  کنا  دهـشا   : )) میراد یم  هضرع  نینچ  ع )   ) نیـسحلا هللادبعابا  ترـضح  ثراو  ترایز  رد  تسا و  هدش  هدـیمان  ایفـصالا  نکر 

رد و  نینم ))  ؤملا  لقعم  نیملسملا و  ناکرا  نیدلا و  مئاعد  نم  کنا  دهشا   : )) نابرق رطف و  دیع  ترایز  رد  و  نینموملا ))  ناکرا  نیدلا و 
 : هریبک هعماج  ترایز  رد  و  نینم ))  ؤملا  لقعم  و  نیملسملا ،  ناکرا  نیدلا و  مئاعد  نم  کنا  دهشا   : )) مالسلا هیلع  نیسح  نیعبرا  ترایز 

و دنمالـسا ، نامیا و  دیحوت و  ناکرا  یگمه  مالـسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  يرآ ،  نامیالا ))  باوبا  و  دالبلا ، ناکرا  و  دابعلا ، ۀـساسر  ))
لوسر ياتمه  دننامه و  ریظن و  ماقم ،  نیا  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هقیدص  ترـضح  و  ع ،)   ) نیموصعم ریاس  يارب  تسا  نکر  نانآ  زا  کی  ره 

الول : )) دنا هدومرف  یحضاو  نشور و  نایب  هنیمز  نیا  رد  ع )   ) قداص ترضح  هیلع  هللا  مالـس  نینم  ؤملاریما  يارب  تسا  نکر  ص ،)   ) مرکا
 ( ع  ) نینم ؤملاریما  لجوزع  يادخ  رگا   (( )) هنود نمف  مدآ  ضرالا ،  هجو  یلع  وفک  ۀمطافل  نکی  مل  نینم ،  ؤملاریما  قلخ  لجوزع  هللا  نا 

بحاص ود  ره  ع ،)   ) همطاف و  ع )   ) یلع تشادن ))  دوجو  یئاتمه  ریظن و  نیمز  يور  رب  ار  ع )   ) همطاف نیرخآ  نیلوا و  زا  دـیرفآ ، یمن  ار 
نا الول  : )) دیامرف یم  يرگید  ترابع  هب  مشـش  ماما  دننامیا . دـیحوت و  ناکرا  زا  ود  ره  تراهط و  تمـصع و  ماقم  ياراد  ود  ره  تیالو ، 
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اتمهو وفک   )) ای و  ندوب ))  نکر   )) صیخشت هنود ))  نمف  مدا  ضرالا ،  هجو  یلع  همایقلا  موی  یلا  وفک  اهل  ناک  امل  اهجوزت  نینم  ؤملاریما 
هک قلخ )  ام  ملعی  هللاو   ) یلاعت يادخ  اهنت  تسا و  ناوتان  زجاع و  نآ  كرد  زا  ناسنا  مهف  هک  تسا  یبلطم  رگید ، رـشب  اب  يرـشب  ندوب )) 
ره ياـتمه  و  تسیک ،  دـننامه  ریظن و  وـفک و  یـسک  هچ  دـنک  نیعم  دـناوت  یم  دـناد و  یم  تـسا ،  هاـگآ  شیوـخ  تاـقولخم  رئامـض  زا 

یلاعت يادخ  تسا ،  یهلا  باختنا  کی  مالسلا ،  هیلع  یلع  يرسمه  يارب  مالـسلااهیلع  همطاف  رایتخا  اذل ، تسا .  مادک  ملاع  رد  يدوجوم 
دوهـش و  دناوخ ، یم  هبطخ  دوخ  ینامـسآ ،  دقع  نیا  رد  دـنیزگ و  یم  رب  تسوا  ياتمه  وفک و  هک  ار  یجوز  مالـس  اهیلعارهز  يارب  دوخ 

یم یـسک  هچ  اتکی  قلاخ  يادخ  زج  اریز  دشاب ، نینچ  نیا  دـیاب  و  دنتـسه ، ناگتـشرف  لیئربج و  ص )   ) مرکا ربمایپ  سدـقم ،  جاودزا  نیا 
نیمه هجیتن  رد  و  تسین ،  وا  ریظن  هیبش و  ع ))   ) یلع زج   ) يرـشب چیه  درادـن و  اتمه  هک  یئارهز  تسیک ،  (ع )  ارهز دـننامه  وفک و  دـناد 
همطاف اب  جاودزا  راتـساوخ  زین  رمع  رکبوبا و  مینیب  یم  هک  تسا  مالـساهیلع  ارهز  خـماش  ماقم  تخانـش  رد  رـشب  یناوتان  ینادان و  لـهج و 

هنوگچیه دروم  نیا  رد  نم  و  تسادخ ،  نآ  زا  ع )   ) همطاف دیامرف : یم  نینچ  نانآ  باوج  رد  ص )   ) مرکا ربمایپ  و  دنوش ، یم  مالـساهیلع 
مرتخد نم و  و  تسیک ،  وا  هتـسیاش  جوز  رـسمه و  وفک و  دناد  یم  تسارهز  قلاخ  هک  ادخ  اهنت  و  قلخ ،)  ام -  ملعی  هللا   ) مرادـن يرایتخا 

 . یئادخ تسا  يرما  ع )   ) همطاف رسمه  نییعت  باختنا و  دراد و  تیالو  وا  نم و  رب  یلاعت  ادخ  یلو  میتیالو ،  ماقم  بحاص  هچ  رگا 

متشه عوضوم 

دورو و هب  نانآ  یئانثتـسا  ندوب  زاجم  رد  مهیلع  هللا  مالـس  شنادـنزرف  رـسمه و  ردـپ و  اب  تساهیلع  هللا  مالـس  هقیدـص  ترـضح  كارتشا 
هک ینعم  نیا  هب  دراد ، صاخ  زایتما  دجاسم  مامت  هب  تبسن  ص )   ) مرکا ربمایپ  دجسم  ناشتالاح .  عیمج  رد  ص )   ) مرکا دجسم  رد  فقوت 

زاجم یـسک  زگره  یلو  دـنک ، روبع  اجنآ  زا  فقوت  نودـب  دوش و  دراو  يدجـسم  ره  هب  دـناوت  یم  ضئاـح  ءاـسفن و  بنج و  صخـش  ره 
ینثتـسم ع )   ) نینـسح و  ع ،)   ) همطاف ع ،)   ) یلع مکح  نیا  دـیامن و  روبع  ص )   ) یبنلادجـسم زا  سافن  ضیح و  تیانج و  لاح  رد  تسین 

رد ای  دـنیامن و  جاودزا  اجنآ  رد  هکلب  دـننک ، روبع  اهنت  هن  و  دـننک ، روبع  ص )   ) لوسرلادجـسم زا  یتلاح  ره  رد  دـنناوت  یم  نانآ  دنتـسه 
قوف مهم و  رایـسب  بلطم  زایتما ، نیا  و  دنوش ، هداز  رهطم  سدقم و  ناکم  نآ  رد  ناشنادنزرف  یتح  و  دـننک ، فقوت  اجنآ  رد  تبانج  لاح 
یلـص هللا  لوسر  لاق  دننک : یم  تیاور  سابع ))  نبا   )) زا یئاسن ))  ظفاح   )) و یطویـس ))  ظفاح   . )) تسا یـسررب  تقد و  نایاش  هداعلا و 

ترضح كدعب ))  نم  کتیرذل  کلل و  رهطی  نا  هللا  تلئس  ینا  هتیرذ و  نوراهل و  هدجسم  رهطی  نا  هبر  لاس  یـسوم  نآ   )) هلآ هیلع و  هللا 
وا هیرذ  نوراه و  يارب  ار  شدجسم  هک  درک  تساوخرد  شیوخ  راگدرورپ  زا  ع )   ) یـسوم : )) دومرف ع )   ) نینم ؤملاریما  هب  ص )   ) لوسر

ؤملاریما زا  نومضم  نیمه  هب  يرگید  تیاور  مدش ))  راتساوخ  ادخ  زا  تنادنزرف  وت و  يارب  ار  بلطم  نیا  زین  نم  دنادرگ و  رهطم  كاپ و 
هتیرذ و نوراهل و  هدجـسم  رهطی  نا  هبر  لاس  یـسوم  نا  لاقف  يدیب  هللا  لوسر  ذخا  : )) دومرف ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـش  لقن  ع )   ) نینم
و یطویـس - ))  ظفاح   ((- )) یمثیه ظـفاح  (( - )) زازب ظـفاح   )) ار تیاور  نیا  كدـعب ))  نم  کتیرذـل  کـلل و  رهطی  نا  هللا  تلئـس  ینا 
هک دنک  یم  تیاور  نینچ  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  يربک ))  ننـس   )) رد یقهیب ))  ظفاح  . )) دـنا هدرک  لقن  شا ))  هیبلح  هریـس  رد  یبلح ))  ))

یلع و هتیب :  لها  دـمحم و  یلع  الا  لاجرلا ،  نم  بنج  لک  ءاسنلا و  نم  ضئاـح  لـک  یلع  مارح  يدجـسم  نا  ـالا  : )) دومرف ترـضح  نآ 
يارب رگم  تسا  مارح  بنج  نادرم  ضئاح و  نانز  يارب  نم  دجـسم  هب  دورو  هکیتسردب  دیـشاب ، هاگآ   ((. )) ع  ) نیـسحلاو نسحلاو  ۀـمطاف 

شریبک خیرات   )) رد يراخب ))  . )) دنا هدرک  لقن  زین  املع  زا  رگید  یعمج  ار  تیاور  نیا  نیسح و  نسح و  همطاف ،  یلع ،  ما  هداوناخ  نم و 
(( دـمحم لآ  دـمحمل و  الا  بنجل  ضئاحل و ال  دجـسملا  لح  ال  : )) دومرف ص )   ) مرکا ربماـیپ  هک  دـنکیم  لـقن  هشیاـع ))   )) زا یثیدـح  (( 
زا رتعماج  هک  يرگید  تیاور  رد  دمحم )) لآ  دمحم و  هب  رگم  تسین  لالح  بنج  نادرم  ضئاح و  نانز  هب  نم )   ) دجـسم نیا  هب  دورو  ))
الا ضئاحل  بنجل و ال  دجـسملا  اذه  لحی  الا ال  : )) دومرف ص )   ) لوسر ترـضح  هک  دـسیون  یم  یقهیب ))  ظفاح   ، )) تسا یلبق  ثیداحا 
هب دورو  هک  دیشاب  هاگآ  مدرم  يا  (( )) اولضت نا ال  ءامـسالا  مکل  تنیب  دق  الا  ع ،)   ) نیـسحلاو نسحلاو  همطاف  یلع و  و  ص )   ) هللا لوسرلا 
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نم هک  دینک  هجوت  نیـسح ،  نسحو و  همطاف  یلع و  ادـخ و  لوسر  هب  رگم  تسین  الح  ضئاح  بنج و  صاخـشا  يارب  نم )   ) دجـسم نیا 
ربمایپ هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  اجنیا  رد  دـیوشن .)) یهارمگ  هابتـشا و  راچد  نم )  زا  دـعب   ) ات مدرک ،  رکذ  ار  نانآ  یماسا  کی  کی  نونکا 
الماک ناگمه  يارب  دـنهاوخ  یم  حوضو ،  روطب  ع )   ) نت جـنپ  مان  نتفگو  روظنم ، دارفا  ندومن  صخـشم  یماـسا و  نییعت  اـب  ص )   ) مرکا

دنیوگن هناضرغم  يا  هدع  ریهطت  هیآ  لوزن  ناشدننامه  ات  دنتـسه ، یناسک  هچ  (ص ،)  دمحم لآ  زا  دوصقم  دروم ، نیا  رد  هک  دوش  نشور 
تـسوا هداوناخ  يدرم ،  ره  لآ  زا  دوصقم  ای  و  دنربمایپ ، ياهنز  (ص )  دمحم لآ  زا  دارم  دـنا ) هتفگ  تنـس  لها  ءاملع  زا  یعمج  هکنانچ  )

و دنـشارتب ، دوخ  زا  تبقنم  کی  يدارفا  يارب  دـنهاوخب  تسرد ،  لالدتـسا  قطنم و  نیا  اـب  و  دـننک ، یم  یگدـنز  مه  اـب  شا  هناـخ  رد  هک 
نیا طقف  دینک ، هجوت  بوخ  مدرم ،  يا  ینعی  اولـضت )) نا ال  ءامـسالا  مکل  تنیب  دق  . )) دنراگنا هدیدان  ار  (ص )  دـمحم لآ  ملـسم  لئاضف 

هتـسد کی  دنا . هدـیقع  مه  يار و  مه  ینـس )  هعیـش و   ) نیقیرف دروم  نیا  رد  و  دنتـسه ، تیلـضف  نیا  لومـشم  مدرب  مان  نم  هک  صاخـشا 
دنیوگ یم  یلو  دنا ، هدش  ءانثتسا  مالسلا  مهیلع  نت  جنپ  طقف  یبنلا  دجسم  مکح  رد  دننک  یم  قیدصت  هکنیا  نمض  ینـس ،)   ) هماع ءاملعزا 
باوج تسا .  هتـشاد  ار  دجـسم  نآ  زا  روبع  هزاجا  یتلاح  ره  رد  اذـل  دـش ، یم  زاب  (ص )  ربماـیپ دجـسم  هب  شا  هناـخ  رد  ع )   ) یلع نوچ 

ای ندـش و  نکاس  هکنیا  هن  و  ع ،)   ) یبنلا دجـسم  يارب  هن  مهنآ  دـناد ، یم  زیاج  ار  دجـسم  زا  روبع  زایتجا )  ) قح الوا  هک  تسا  نیا  هلئـسم 
رگا دـش و  یم  زاب  یبنلا  دجـسم  هب  ع )   ) یلع هناخ  دـننامه  ربمغیپ  باحـصا  زا  يا  هدـع  هناخ  رد  ایناث  ار  اـجنآ  رد  ندـش  ضئاـح  بنج و 
مرکا ربمایپ  مینیب ،  یم  هکیتروص  رد  دـش ، یم  هداد  دجـسم  زا  روبع  زایتجا )  ) قح مه  اـهنآ  هب  یتسیاـب  دوب  یم  تسرد  روکذـم  لالدتـسا 

زا جراخ  دیاب  اه ، هناخ  هب  دارفا  همه  جورخ  دورو و  ددرگ و  دودسم  دیاب  دوش  یم  زاب  دجـسم  هب  هک  یئاهرد  مامت  دومرف : روتـسد  (ص ) 
لوسر تمدخب  يا  هدع  دش و  اپرب  یئاغوغ  یهلا ،  نامرف  نیا  غالبا  زا  سپ  ع )   ) یلع دالوا  و  ع )   ) یلع رگم  دریذپ ، ماجنا  دجسم  هطوحم 

: درک ضرع  ترـضح  نآ  هب  ربمغیپ  يومع  سابع  بانج  یتح  دنـشاب . هتـشاد  دجـسم  يوسب  یهار  دندرک  یم  اضاقت  دندمآ و  (ص )  ادخ
 ( ص  ) مرکا لوسر  یلو  مشاب ،  هتشاد  دجـسم  يوسب  يا  هچیرد  دیهدن  هزاجا  منک ،  یم  شهاوخ  یلو  مدنبب ،  ار  ما  هناخ  رد  مرـضاح  نم 

زگره متسه و  مکح  نیا  غالبا  رومام  ادخ  بناج  زا  نم  و  تسین ،  نم  تسدب  دجسم ، يوسب  اه  هناخ  رد  ندوب  زاب  ای  هتـسب  رایتخا  دومرف :
زا یعمج  وا . هداوناخ  و  ع )   ) یلع هب  تسا  صوصخم  تلیـضف  نیا  و  دـشاب ، زاـب  دجـسم  بناـجب  هچیرد  کـی  یتح  هک  مهد  یمن  هزاـجا 
زا دنزاجم  وا  هداوناخ  و  ع )   ) یلع هک  نیا  تلع  دـننک : یم  رظن  راهظا  نینچ  دنتـسه ، تیـصوصخ  نیا  هب  لئاق  هک  تنـس  لها  نادنمـشناد 

نانآ رد  مکح  يارجا  طیارش  هک  تسا  نیا  دنا ، هدش  ءانثتسا  مدرم  ریاس  زا  دننک و  تنوکس  ای  فقوت و  روبع ، یتلاح  ره  رد  یبنلا  دجـسم 
ار اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  هک  تسا  تهج  نیا  زا  ءاسفن و  ضئاح و  هن  دـنوش و  یم  بنج  هن  دـنرهطم ، كاـپ و  ناـنآ  اریز  تسین ،  دوجوم 

رابخا  )) رد یناغرق ))   )) دـنا هدرک  طابنتـسا  هدـش ،  دراو  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  هک  یثیداحا  زا  ار  بلطم  نیا  و  دـنا ، هدـیمان  هرهطم  هرهاط 
نم تقلخاهنال  طق ، ضیحت  تناک ال  و  هللا ،  لوسر  ۀیشم  اهتیشم  تناک  همطاف  تلبقا  اذا  : )) دنک یم  تیاور  نینچ  هشیاع ))   )) زا لودلا )) 
نیا و  تشادن ،  هناهام  یکاپان  رگید  نانز  لثم  هاگچیه  وا  دوب ، (ص )  ادـخ لوسر  یـشم  دـننامه  ع )   ) همطاف نتفر  هار   (( )) ۀـنجلا ۀـحافت 

جارعم بش  رد  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  یتشهب  بیـس  نامه  نیا  تسا .))  هدوب  (ع )  ارهز تقلخ  هیام  هک  یتشهب  تسا  یبیـس  زا  یگزیکاپ 
هرهچ تسد و  هنیـس و  هراومه  ص )   ) مرکا ربمایپ  دیدرگ . دقعنم  ع )   ) همطاف رهطم  هفطن  نآ  زا  و  دومرف ، هیده  (ص )  دـمحم ترـضح  هب 

مامـشتسا ار  تشهب  يوب  وت  زا  موش ،  یم  تشهب  قاقتـشم  نم  هاگره  ع )   ) همطاف ای  : )) دومرف یم  و  دـیئوب ، یم  دیـسوب و  یم  ار  (ع )  ارهز
طابنتسا نینچ  تسا ،  هدینش  ار  ترـضح  تاشیامرف  نیا  دوخ ، هک  هشیاع ))  (( )) دسر یم  مماشم  رب  وت  زا  یتشهب  بیـس  رطع  و  منک ،  یم 

تقلخ هیام  ریمخ  هک  تسا  یتشهب  بیـس  نآ  ببـس  هب  هنانز ،  هناهام  ياهیکاپان  زا  مالـس  اهیلع  همطاف  ندوب  رهطم  هک  دیامن  یم  داهتجا  و 
: دهد یم  همادا  نینچ  ار  شنخـس  هشیاع ))   . )) تسا هدوب  حیحـص  اجنیا  رد  هردـخم  نآ  داهتجا  هک  تشذـگ  ناوت  یمن  قح  زا  و  تسوا ، 

نب نسح  هک  یماگنه  (( )) ءارهزلا تیمس  کلاذل  برغملا و  تلصو  تلستغاف  اهـسافن  نم  ترهط  و  رـصعلا ، دعب  نسحلا  تعـضو  دقلو  ))
نیدـب و  دروآ ، اجب  ار  شبرغم  زامن  و  درک ، لسغ  دـش ، كاپ  سافن  زا  (ع )  ارهز تعاس  نامه  رد  تفای ،  دـلوت  ع )   ) همطاـف زا  ع )   ) یلع
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مالس اهلع -  همطاف  سافن  ضیح و  یکاپان  رگید ، نانز  دننامه  هک  تسین  لوقعم  زگره  یلب ،  دنا )). هدیمان  (( ارهز  )) ار وا  هک  تسا  تهج 
 ( (ع ارهز دوجو  زا  تعاس  کی  یتح  یهلا ،  هاگرد  و  هدوب ،  روضح  لاح  رد  هشیمه  دـیاب  و  تسادـخ ،  هبوبحموا  دراد ، زاب  تداـبع  زا  ار 
 ، سافن الو  ضیح  یف  امد  اهلرا  مل  ینا  هللا  لوسر  ای  تلقف  امد ، اهلرا  ملف  نسحلاب  ۀـمطاف  تدـلو  ۀملـس :  ما  تلاقو  . )) دـشاب یلاـخ  دـیابن 

هکنیا زا  دـعب  دـیامرف : یم  هملـس  ما   (( . )) ةدالو الو  ثمط  یف  مد  اهل  يری  هرهطم ال  ةرهاط  یتنبا  نا  تملع  اما  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  لاـقف 
ربمایپ زا  ار  عوضوم  و  مدرکن ،  هدهاشم  وا  رد  سافن  ضیح و  راثآ  هنوگچیه  دیدرگ ، دـلوتم  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  زا  مالـسلا  هیلع  نسح 

زا سافن  ضیح و  یکاپان  و  تسا ،  هزیکاپ  كاپ و  ع )   ) همطاف مرتخد  هک  یناد  یمن  رگم  دومرف : ترضح  نآ  مدرک ،  لا  ؤس  ص )   ) مرکا
شردام زا  کلام ))  نبا  سنا   . )) تسا هدرک  تیاور  یبقعلا ))  رئاخذ   )) رد يربط ))  نیدلا  بحم  ظفاح   )) ار ثیدـح  نیا  تسا .  رود  وا 

همطاف رد  ار  هنانز  لومعم  سافن  ضیح و  یکاپان  زگره  نم   (( )) سافن الو  ضیح  یف  امد  ع )   ) همطاف تارام  تلاق  : )) دنک یم  لقن  نینچ 
هللا لوسر  ای  كانعمـس  اناف  لوتبلا ؟  ام  ص )   ) هللا لوسر  لئـس  : )) دیامرف یم  هیلع  هللا  مالـس  نینم  ؤملاریما  مدرکن ))  هدهاشم  مالـس  اهیلع 
یف هورکم  ضیحلا  نا  و  ضحت ،  مل  يا  طـق ، هرمحرت  مل  یتـلا  لوتبلا ،  هلا :  هیلع و  هللا  یلـص  لاـقف  لوتب ،  همطاـف  لوـتب و  میرم  نا  لوـقت 

هدوب لوتب  ع )   ) همطاف و  ع )   ) میرم هک  میا  هدینـش  امـش  زا  هکنیا  تسیچ ،  لوتب  يانعم  دش ، لا  ؤس  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  (( )) ءایبنالا تانب 
هدـهاشم وا  رد  هنانز  لومعم  سافن  ضیح و  راـثآ  زگره  هک  دـنیوگ  یم  ار  ینز  نآ  لوتب ))  : )) دومرف باوج  رد  (ص )  ادـخ لوسر  دـنا ؟

هجو رد  و  دهدیم ، ار  عاطقنا ))   )) ینعم برع  نابز  رد  لتب ))   )) تغل دشاب . یم  هورکم  ناربمغیپ  رتخد  رد  ندش  ضیح  تلاح  اریز  دوشن ،
هلمج زا  دنا ، هدرک  لقن  نوگانوگ  بلاطم  ای  فلتخم  ثیداحا  ینس )   ) هماع ياملع  لوتب ))   )) مانب اهیلع  هللا  مالس  هقیدص  ترضح  هیمست 

هب ار  مالـساهیلع  همطاف  (( )) ابـسح انید و  الـضف و  اهنامز  ءاسن  اهعاطقنال   : )) لوتبلاب همطاف  تیمـس  : )) دـنک یم  تیاور  نینچ  ریثا )) نبا  ))
ادـج و ملاع  ناوناب  هلمج  زا  ینید  ملاوع  بسن و  بح و  فرـش و  لضف و  رد  وا  ماقم  دـنا ، هتفگ  لوتب ))   )) رگید نانز  زا  وا  عاطقنا  ببس 
هب هتسسگ و  ایند  زا  لد  هک  تسا  یسک  نآ  لوتب   (( )) هللا يا  ایندلا  نع  اهعاطقنال  لیق  و  : )) دسیون یم  رگید  ثیدح  رد  و  تسا ))  زیامتم 

نییمدالا ال ءاسنک  تسیل  همطاف  نا  ریمحای )  ) هشیاع ای  : )) دومرف ص )   ) مرکا لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدش  تیاور  دشاب .)) هتـسبلد  ادخ 
یمن رهاظ  وا  رد  سافن  ضیح و  راثآ  زگره  تسین و  نانز  ریاس  دـننامه  مالـساهیلع  همطاف  هکیتسردـب  هشیاع ،  يا   (( )) نیلتعت امک  لـتعت 

، دسیون یم  نیبرغلا ))   )) باتک رد  يوره ))  دیبع  (( )) ریظنلا نع  تلتب  اهنال  الوتب  ۀـمطاف  تیمـس  نیبیرغلا  یف  يورهلا  دـیبع  لاق  (( )) دوش
: دیامرف یم  هیلع  هللا  مالس  رقاب  ترـضح  تساتمه .  یب  دننام و  لثم و  یب  تسا ،  ریظنلا  عطقنم  هک  دنیوگ  یم  لوتب  تهج  نیا  زا  ار  همطاف 
(( اسافن الو  ةرمح  اموی  طق  تار  ام  و  ثفر ،  لک  نم  اهتراهط  سند و  لک  نم  اهتراهطل  ةرهاـطلا ))   )) دـمحم تنب  همطاـف  تیمـس  اـمنا  ))

هزنم كاـپ و  اـهیگدولآ  اـهیکاپان و  عـیمج  زا  ار  وا  ادـخ  هک  تسا  هدـش  موـسوم  هرهاـط )   ) هب مرکا  ربماـیپ  رتـخد  همطاـف  تهج  نیا  هـب  ))
هتفرگ هجیتن  نینچ  قوف  بلاطم  زا  نادنمـشناد  زا  یعمج  تسا ))  هدشن  هدید  وا  رد  سافن  ضیح و  راثآ  زور  کی  یتح  تسا و  هدینادرگ 

ندـیباوخ و نتـساخرب ،  نتـسشن و  رد  تـالاح )  همه  رد   ) تسوا ندوب  زاـجم  تلع  مالـساهیلع  همطاـف  ندوب  هزنم  كاـپ و  نیمه  هک  دـنا 
تایآ باتک  رد  تسا  موس  نرق  رد  یفنح  ياملع  ناگرزب  زا  یکی  هک  راوگرزب  رایسب  هیقف  ساسج ))   . )) یبنلا دجسم  رد  ندرک  تنوکس 
عیمج رد   ( )) ع  ) نینـسح و  ع ،)   ) همطاـف ع ،)   ) بلاـطیبا نبا  یلع  ص ،)   ) مرکا ربماـیپ  ندوب  زاـجم  دـیامرف : یم  نینچ  شدوـخ  ماـکحالا 
تسا هدش  لزان  نانآ  ناشرد  هک  تسا  ریهطت  هیآ  ببس  هب  یبنلا  دجسم  رد  نتشاد  تنوکس  و  ندیباوخ ،  نتـسشن ،  دورو ، هب  ناشتالاح )) 

نت جـنپ  تسا ،  زاب  سدـقم  تادوجوم  نآ  يورب  لاح ،  ره  رد  هشیمه و  دـجاسم ، مامت  هکلب  یبنلا ،  دجـسم  شوغآ  اـهنت  هن  هجیتن  رد  و  ، 
ار ناشسدقم  دوجو  یلاعت  يادخ  و  دنیاهنآ ، ياه  هناخ  دننامه  دجاسم  دنا  هزیکاپ  هزنم و  اهیکاپان  اهیگدولآ و  عیمج  زا  هک  مالـسلا  مهیلع 

کی کی  یماسا  و  دـناسرب ، شتما  عالطا  هب  ار  عوضوم  نیا  هک  تسا  هداد  روتـسد  شربماـیپ  هب  تسا و  هدرک  ءانثتـسا  دجـسم  ماـکحا  رد 
. ددرگ قحلم  دروم ) نیا  رد   ) نانآ عمج  هب  دناوت  یمن  يا  هناهب  چیه  هب  یسک  زگره  و  دیامن ، مالعا  ار  نانآ 

مهن عوضوم 
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ثیدـح ندینـش   ) ندوب ثدـحم  رد  شموصعم ،  دـنزرف  هدزاـی  و  ع )   ) نینم ؤملاریما  اـب  تساـهیلع  هللا  مالـس  هقیدـص  ترـضح  كارتـشا 
هعیش نادنمشناد  تسا .)  نآ  نوئش  زا  یکی  ندوب ،  ثدحم  هک   ) تماما و  تلاسر -  توبن -  تسا :  مسق  هس  یهلا  ياهبصنم  ناگتـشرف .) 
ماهلا ثدـحم ،))   )) يرـشب انیقی  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  دـعب  هک  دنتـسه  بصنم  نیا  بحاص  هب  دـقتعم  بلطم  نیا  هب  لـئاق  یگمه  ینـس  و 

یهلا و نیمارف  اب  قباطم  شرادرک  راتفگ و  مامت  هک  یناسنا  دشاب ، هتـشاد  دوجو  دیاب  ناگتـشرف ،  ثیدح  هب  هدنهد  ارف  شوگ  و  هدـنریگ ، 
تسادـخ و بناـج  زا  ضیف  هطـساو  هک  تسا  يا  هتـشرف  نآ  يدرف ،  نینچ  زارمه  تبحـص و  مه  تسا .  یئادـخ  بیوصت  قیدـصت  دروـم 
 ( (ع راهطا همئا  هک  تسا  نیا  نایعیش  ام  داقتعا  و  دنک ، یم  لمع  اهنآ  هب  يریذپ ،  نامرف  لامک  اب  دریگ ، یم  روتـسد  هچنآ  ثدحم  صخش 
ات دشاب  هتشاد  دوجو  دیاب  ثدحم ))   )) يرشب ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  دعب  هک  نیا  رب  دنلئاق  زین  ینس  نادنمـشناد  دنـشاب . یم  ثدحم  یگمه 
یم هماع  ءاملع  هک  توافت  نیا  اب  دـنهد ، ناشن  وا  هب  ار  لطاب  قح و  ياـههار  یلاـعت  يادـخ  بناـج  زا  و  دـنیوگ ، ثیدـح  وا  هب  ناگتـشرف 

صخش نآ  تسا و  هدومرف  نیعم  ص )   ) مرکا ربمایپ  دوخ  تسادخ  لوسر  زا  دعب  ثدحم )   ) ناگتـشرف تبحـص  مه  هک  ار  یـسک  دنیوگ :
رد تسا .  هیلع  هللا  مالس  یلع  سدقم  دوجو  (ص )  ربمغیپ زا  دعب  ثدحم ))   )) صخش نآ  هک  میدقتعم  نایعیـش  ام  نکیل  تسا .!  رمع )) ))
 (( شحیحص  )) رد يراخب ))   . )) مینک یم  رکذ  تسا  هدش  هراشا  ثدحم ))   )) هملک هب  اهنآ  رد  هک  تنس  لها  بتک  زا  تیاور  دنچ  اجنیا 

لاـجر لیئارـسا  ینب  نم  مکلبق  ناـک  نم  یف  ناـک  دـقل  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) یبنلا لاـق  : )) دـیوگ یم  باـطخلا ))  نبرمع   )) بقاـنم رد 
ینب زا  ینادرم  مالـسا  زا  لـبق  نارود  رد  دومرف : ص )   ) مرکا ربماـیپ  .(( )) رمعف دـحا  مهنم  یتـما  نم  نکی  ناـف  ءاـیبنا  نا  ریغ  نم  نوـملکی 

رد  (( شحیحص  )) رد ملـسم ))  ((. )) دشاب یم  ثدحم  رمع ))  )) نم تما  زا  و  دنـشاب ، ایبنا  زا  هکنیا  نودب  دنا ، هدوب  ثدحم ))   )) لیئارـسا
نکی ناف  نوثدـحم ،  مکلبق  ممالا  یف  ناک  دـق  : )) دـنک یم  تیاور  نینچ  (ص )  ادـخ لوسر  زا  موهفم ،  نیمه  اب  ابیرقت  رمع ، ))  )) لئاضف

هعیش و  ) نیقیرف اریز  یبهذم ،  هن  تسا  یمالسا  هلئـسم  کی  ندوب  ثدحم ))   )) عوضوم مهنم ))  باطخلا  نب  رمع  ناف  دحا  مهنم  یتما  یف 
فرط زا   (( ثدحم  )) صخـش دوجوب  رگید  ثیداحا  و  دش ، رکذ  هک  یتایاور  قبط  و  دنتـسه ، نخـس  مه  يار و  مه  بلطم  نیا  رد  ینس ) 

ینس نایوار  تایاور ،  نیا  مامت  نایاپ  هب  هک  نیا  تسا ،  تقد  هجوت و  نایاش  رایسب  هچنآ  یلو  تسا ،  هدش  حیرصت  الماک  زین  ینـس  ءاملع 
 ، تسا یناسآ  لهس و  رایـسب  راک  ع ،)   ) یلع ای  تسا  ثدحم  رمع  ایآ  هکنیا  صیخـشت  دنا . هدومن  هفاضا  قحلم و  ار  باطخ  نب  رمع  مان  ، 
هب (ص )  رمغیپ راضتحا  رتسب  رد  هک  یـسک  دـشاب . یم  هلئـسم  نیا  رگنـشور  تسا  طبـض  خـیرات  رد  هک  نانآ  زا  کی  ره  راتفگ  هنومن  اریز 
هک دهد  یم  ناشن  یبوخب  شراتفگ  دیوگ ، یم  نایذه  تسا )  ربمایپ  دوصقم   ) درم نیا  ینعی  رجهیل )) لجرلا  نا  : )) دیوگ یم  ادـخ  لوسر 

یبن و و  لوسر ،  نایم  قرف  هک  دنک  یم  ناونع  نینچ  ار  هلئسم  یفاک  باتک  رد  هیلع  هللا  ۀمحر  ینیلک  ناطیش ؟  ای  تسا  هتشرف  وا  داتـسا  ایآ 
تسا یسک  لوسر ))  . )) دنک یم  رکذ  تسا ،  یهلا  بصنم  هس  نیا  هدننک  صخشم  رگنشور و  هک  ار  یتایاور  سپـس  و  تسیچ ؟  ثدحم 

هبتر نیا  دنک و  یم  وگتفگ  هتـشرف  اب  و  دسانـش ، یم  دنیب و  یم  ار  کلم  وا  و  دیوگ ، یم  نخـس  وا  اب  یهلا  یحو  لوزن  هطـساو  هتـشرف  هک 
ماگنه هک  تسا  یـسک  ثدـحم  تسا .  ثدـحم  ماقم  نآ  زا  سپ  و  تسا ،  توبن  هبتر  تلاسر ،  يالاو  ماـقم  زا  دـعب  تسا .  یلاـع  رایـسب 
تسا هدش  لقن  امهیلع  هللا  مالس  قداص  ترضح  رقاب و  ترـضح  زا  رایـسب  تایاور  دروم  نیا  رد  و  دنیب ، یمن  ار  اهنآ  ناگتـشرف  اب  وگتفگ 

(( دنا هدوب  ثدحم  یگمه  (ص )  دمحم ءایصوا  هکیتسردب   (( )) نوثدحم دمحم ، ءایصو  نا  : )) دوش یم  رکذ  هنومن  يارب  ثیدح  دنچ  هک 
(( دنشاب یم  ثدحم  و  دادادخ ، رایـسب  مهف  ياراد  وگتـسار ، دنمـشناد ، یگمه  ناماما   (( )) نوثدحم نومهفم ،  نوقداص ،  ءاملع  همئالا  ))
(( دنیب یمن  ار  وا  یلو  دونش ، یم  ار  ناگتـشرف  يادص  هک  تسا  یـسک  نآ  ثدحم ،   (( )) صخـشلا يری  الو  توصلا  عمـسی  ثدحملا ،  ))
زا دوصقم  دوـش ، یم  لا  ؤـس  قداـص  ترـضح  زا  دـندوب )) ثدـحم  ماـقم  ياراد  مالـسلا  هیلع  یلع  (( )) اثدـحم مالـسلا  هیلع  یلع  ناـک  ))
یم لزان  وا  رب  هتـشرف  هک  تسا  یـسک  ثدـحم   (( )) تیک تیک  هبلق  یف  کنیف  کـلم  هیتاـی  : )) دومرف ترـضح  نآ  تسیچ  ثدـحم ))  ))

یعطق ملسم و  ثیداحا  هلمج  زا  دش  رکذ  هک  یتایاور  دنک )). هدهاشم  ار  کلم  هکنیا  نودب  دراد  یم  هضرع  وا  رب  ار  یحو  تاکن  و  دوش ،
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نیا رد  بصنم ،  نیا  رد  دوش  نشور  هک  تسا  بلطم  نیا  تابثا  اهنآ ، لـقن  زا  اـم  دوصقم  تسا و  هدـش  دراو  (ع )  راـهطا همئا  زا  هک  تسا 
هدزاود ناماما  هک  نانچ  هدوب ،  هثدحم  زین  وا  تسا و  کیرش  وا  نیموصعم  دالوا  و  ع )   ) یلع اب  اهیلع  هللا  مالـس  هقیدص  ترـضح  تبقنم ، 

امنا ۀیبن ،  نکت  مل  هثدحم و  تناک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  همطاف  : )) دیامرف یم  ع )   ) قداص ترـضح  دنا . هدوب  ثدحم  هناگ 
كافطصا كرهط و  كافطصا و  هللا  نا  ۀمطاف  ای  نارمع ،  تنب  میرم  يدانت  امک  ءامـسلا  نم  طبهت  ۀکئالملا  نال  ۀصدحم ،  ۀمطاف  تیمس 

 ( (ص ادخ لوسر  رتخد  ع )   ) همطاف .(( )) اهنوثدحی مهثدحتف و  نیعکارلا  عم  یعکرا  يدجساو و  کبل  یتقا  همطاف  ای  نیملاعلا ،  ءاسن  یلع 
دنتفگ یم  نخس  وا  اب  دندش و  یم  لزان  وا  رب  نامـسآ  زا  ناگتـشرف  هک  دنا  هدیمان  هثدحم  تهج  نیا  زا  ار  همطاف ع  ربمایپ ، هن  دوب ، هثدحم 

ملاع نانز  مامت  زا  دینادرگ و  هزنم  كاپ و  ارت  یلاعت  يادخ  هک  یتسردب  همطاف  ای  هک  دنتـشاد  وگتفگ  نارمع  تنب  میرم  اب  هک  هنوگ  نامه 
تنب میرم  نیملاعلا  ءاسن  یلع  ۀلضفملا  تسیلا  ۀلیل  تاذ  مهل  تلاقف  . )) دنهد یم  همادا  نینچ  نخس  هب  ع )   ) قداص ترـضح  دیزگرب )) ارت 

نیلوالا و ءاسن  ةدیـس  اهملاع و  کملاع و  ءاسن  ةدیـس  کلعج  لجوزع  هللا  نا  اـهملاع و  ءاـسن  ةدیـس  تناـک  میرم  نا  ـال ، اولاـقف  نارمع ؟ 
رترب ملاع  نانز  عیمج  زا  هک  نز  نآ  ایآ  دومرف : شیوخ  تبحـص  مه  ناگتـشرف  هب  اـهیلع  هللا  مالـس  هقیدـص  ترـضح  یبش   (( )) نیرخـآلا

رد مه  ارت  یلاعت  يادـخ  یلو  دوب ، شدوخ  نامز  رد  ملاـع  ناـنز  ةدیـس  طـقف  میرم  اریز  دـنداد ، باوج  تسین ؟  نارمع  تنب  میرم  تسا ، 
زا يا  هدـع  ار  تیاور  نیا  تسا )).  هداد  رارق  ناـهج  ناوناـب  يوناـب  اـهنامز ) ماـمت  رد   ) نیرخآ نیلوا و  ناـنز  نیب  رد  مه  و  مـیرم ،  ناـمز 

هدرک رکذ  اهیلع  هللا  مالـس  هقیدص  ترـضح  تبحـص  مه  ار  لیئربج  ثیداحا  زا  یخرب  رد  هک  فالتخا  نیا  اب  دنا ، هدرک  لقن  نادنمـشناد 
مرکا ربمایپ  تلحر  زا  دعب  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  احیرـص  عوضوم  نیا  رد  هدراو  تایاور  ار . رگید  ناگتـشرف  رابخا  زا  یـضعب  رد  و  دـنا ،
دروم نیا  رد  و  دـینادرگ ، وا  سونءام  تبحـص و  مه  ار  ناگتـشرف  مالـساهلیع ،  ارهز  ترـضح  رطاخ  یلـست  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  (ص ) 

ناک و  اهیبا ، یلع  دیدش  نزح  اهلخد  ناک  دق  اموی و  نیعبس  ۀسمخ و  هللا  لوسر  دعب  تنکم  همطاف  نا  : )) دیامرف یم  ع )   ) قداص ترـضح 
یلع ناک  و  اهتیرذ ، یف  اهدـعب  نوکی  امب  اهربخی  هناکم و  اهیبا و  نع  اهربحی  و  اهـسفن ، بیطی  و  اهیبا ، یلع  اهازع  نسحیف  اـهیتای  لـیئربج 

غاد زوسناج  مغ  و  دنامن ، هدـنز  زور  زا 75  شیب  ص )   ) مرکا ربمایپ  تلحر  زا  دـعب  ع )   ) همطاف  (( )) ۀـمطاف فحـصم  اذـهف  کلذ  بتکی 
و تفگ ،  یم  داب  تمالـس  ردـپ  يازع  رد  ار  وا  و  دـمآ ، یم  شروضح  هب  یپ  رد  یپ  لـیئربج  تهجنیا  هب  دوب ، هدرک  زیربل  ار  وا  بلق  ردـپ 

تلحر زا  دعب  هک  یثداوح  زا  هاگ  و  تفگ ،  یم  نخس  شراوگرزب  ردپ  تلزنم  ماقم و  زا  هاگ  و  دوب ، (ع )  ارهز نیمغ  رطاخ  شخب  یلـست 
رد ریرحت  هتـشر  هب  ار  همه  درک  یم  ـالما  لـیئربج  هچنآ  زین  هیلع  هللا  مالـس  نینم  ؤملاریما  و  داد ، یم  ربخ  دـیدرگ  یم  دراو  شا  هیرذ  رب  وا 

قداص ترـضح  زا  یفاـک ،  باـتک  رد  يرگید  تیاور  دـیدرگ . موسوم  همطاـف  فحـصم  هب  هک  تسا  نانخـس  نیا  هعومجم  و  دروآ ، یم 
الا هملعی  الام  نزحلا  نم  هتافو  نم  ۀـمطاف  یلع  لخد  هیبن  ضبق  امل  یلاعت  كرابت و  هللا  نا   : )) تسا هدـش  لقن  حرـش  نیا  هب  هیلع  هللا  مالس 

 ، توصلا تعمـس  کلذب و  تسـسحا  اذا  اهل  لاقف  نینم  ؤملاریما  کلذب  تربخاف  اهثدـحی  اهمغ و  اهنم  یلـسی  اکلم  اهیلا  لسراف  لوزع  هلا 
ملع هیف  نکلو  مارحلاو  لالحلا  نم  سیل  هنا  اما  لاق  مث  لاق  افحصم ، کلذ  نم  تبثا  یتح  تعمس  ام  لک  بتکی  لعجف  هتملعاف  یل ،  یلوق 
ارف شردپ  تبیـصم  رد  ار  (ع )  ارهز بلق  هک  يرابنارگ  ياهمغ  زا  دومرف ، حور  ضبق  ار  شربمایپ  یلاعت  يادخ  هک  یماگنه   (( )) نوکی ام 

شخب یلـست  هک  دومرف  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  سنوم  ار  يا  هتـشرف  یلاعت  قح  تهج  نیا  هب  دوبن  هاگآ  یـسک  لجوزع  يادخ  زج  تفرگ ، 
ره دومرف  ترضح  و  دومن ، وگزاب  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  بلطم  نیا  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  دشاب . وا  یئاهنت  رد  تبحـص  مه  و  وا ، ياهمغ 
هک رگید  ناگتـشرف  لـیئربج و  ءـالما  زا  و  نک ،  رادربخ  ارم  يدینـش  ار  وا  يادـص  و  دـمآ ، تروضح  هب  هتـشرف  هک  يدرک  ساـسحا  هاـگ 
زا یعرـش  لئاسم  فحـصم  نیا  رد  دومرف : نآ  هرابرد  ع )   ) یلع هک  دـمآ ، مهارف  ع )   ) همطاف فحـصم  ، )) دوب اهنآ  بتاـک  نینم  ؤملاریما 

اهیلع هللا  مالـس  همطاف  ندوب  هثدحم  تسویپ )).  دهاوخ  عوقو  هب  ای  هدـش و  عقاو  هچنآ  زا  تسا  یـشناد  هکلب  تسین ،  حرطم  مارح  لالح و 
اهتیا کیلع  مالـسلا  هیقنلا ،  ۀـیقتلا  اهتیا  کـیلع  مالـسلا   : )) تسا هدـش  دراو  زین  ترـضح  نآ  تراـیز  رد  هکیروط  هب  تسا ،  تاملـسم  زا 

نینم و ؤملاریما  اب  ندوب )  ناگتـشرف  تبحـص  مه   ) ندوب هثدحم  ماقم  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هقیدص  ترـضح  هجیتن ،  رد  ۀمیلعلا ))  ۀثدحملا 
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هللا مالـس  همطاف  نوچ  و  تسین ،  ریذـپ  ناکما  تسا  یلو  هک  سکنآ  يارب  زج  ماقم  نیا  زارحا  و  دـشاب ، یم  کیرـش  رگید  موصعم  هدزاـی 
ماوت ار  تیالو  ماقم  نینم ،  ؤملاریما  و  ص )   ) مرکا ربمایپ  دنیوگ ، یم  نخس  وا  اب  ناگتـشرف  شتیالو ،  ماقم  هیاس  رد  تسا ،  هللا  ۀیلو  اهیلع 

یم هراـب  نیا  رد  (ص )  ادـخ لوسر  تسا ،  هداد  رارق  نیـشناج  ار  یلو  کـی  شدوخ  زا  دـعب  یبـن  ره  دـنا . هدرک  ناـیب  ندوب ،  ثدـحم  اـب 
رد ندوب  ثدحم  يالاو  هبترم  نیا  ندوب  اراد  دننانآ و  نیموصعم  دالوا  نینـسح و  و  همطاف ،  نینم ،  ؤملاریما  نم ،  زا  دـعب  ءایلوا  : )) دـیامرف

راـتفگ و راوطا ، تکرح ،  ماـمت  و  تسین ))  لوقعم  تما  دارفا  زا  کـی  چـیه  يارب  موـصعم  هدزیـس  نیا  يارب  زج  (ص )  ادـخ لوـسر  تما 
 . تسا ترضح  نآ  ندوب  هثدحم  ماقم  رگنایامن  اهیلع  هللا  مالس  هقیدص  ترضح  رادرک 

مهد عوضوم 

 ( شموصعم  ) نادـنزرف نینم و  ؤملاریما  نایعیـش  هب  ص )   ) مرکا لوسر  هکنانچ  اهتعیـشل )) ةراشبلا  یف  اهینب  اهلعب و  اـهیبا و  عم  اـهکرتشا  ))
رکذ اب  انیع  زین  مالساهیلع  ارهز  نایعیـش  هب  تبـسن  دنا ، هتـشاد  نایب  یبلاطم  نانآ  ماقم  تمظع  تبقنم و  رد  تسا و  هداد  ار  تشهب  تراشب 
دبای یم  تیاده  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هک  تسا  یسک  ع )   ) یلع هعیش  هدننک ،  ادتقا  و  وریپ ، عبات و  ینعی  هعیش  دنا . هداد  تشهب  هدژم  بقانم 

ربمایپ هاگ  تسا .  ع )   ) یلع نایعیـش  فیدر  رد  انیع  رابخا  رد  مالـساهلیع  همطاف  هعیـش  تسوا .  ناـماد  هب  تسد  کـسمتم و  وا و  هارمه  و 
لوسر شور  نیمه  و  اهیلع ، هللا  مالس  همطاف  نایعیش  تبقنم  رد  هاگ  و  دیوگ ، یم  نخس  ع )   ) نینم ؤملاریما  نایعیـش  حدم  رد  ص )   ) مرکا
يربک تیالو  بحاص  الاو و  ماقم  تامارک و  ياراد  دراد و  لالقتسا  دوخ  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح  هک  تسا  نیا  رگناشن  (ص )  ادخ
ۀمطاف یتنبا  لبقت  ةایقلا  موی  ناک  اذا  اعوفرم ، هللادبع  نب  رباج  نع   : )) ترـضح نآ  ناشرد  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  یثیدح  کنیا  دـشاب . یم 

ۀبق اهیلع  ناوارمح ،  نانتوقای  اهانیع  رفذالا ،  کسملا  نم  اهبنذ  رضخالا ، درمزلا  نم  اهمئاوق  بطر ،  ولول  نم  اهماطخ  ۀنجلا ،  قون  نم  ۀقان 
، انکر نوعبس  جاتلل  رون  نم  جات  اهـسار  یلع  هللا ،  ۀمحر  اهجراخ  هللا ،  وفع  اهلخاد  اهرهاظ ، نم  اهنطاب  و  اهنطاب ، نم  اهرهاظ  يری  رون ، نم 

اهلامـش نع  و  کلم ،  فلا  نوعبـس  اهنیمی  یلع  ءامـسلا  قفا  یف  يردـلا  بکوکلا  ییـضی  امک  ییـضی  توقاـیلا  ردـلاب و  عصرم  نکر  لـک 
یقبی الف  (ص ،)  دـمحم تنب  همطاف  زوجت  یتح  مکراصبا  اوضغ  هتوص :  یلع  اب  يرانی  ۀـقانلا ،  ماطخب  ذـخآ  لئربج  کـلم و  فلا  نوعبس 
ءادنلا اذاف ، هلالج  لج  اهبر  شرع  يذاحت  یتح  ریـستف  ۀمطاف  زوجت  یتح  مهراصبا  اوضغ  الا  دیهـش  الو  قیدص  الو  لوسر  یبن و ال  ذئموی 

یتیرذ و ۀعیـش  و  یتعیـش ،  یتیرذ و  يدیـس  یهلا و  لوقتف :  یعفـشاو ،  یطعت ،  ینیلـس  یبیبح ،  ۀنبا  یتبیبح و  ای  هلالج ،  لج  هللا  لبق  نم 
مهب طاحا  دق  نولبقیف و  اهتیرذ  وبحم  اهوبحم و  اهتعیـش و  ۀمطاف و  ۀیرذ  نیا  هلالج :  لج  هللا  لبق  نم  ءادـنلا  اذاف ، یتیرذ  بحم  و  ییحم ، 

یماگنه : )) دومرف هک  دنک  یم  تیاور  (ص )  ادخ لوسر  زا  هللادبع  نب  رباج  ۀنجلا ))  مهلخدت  یتح  ۀـمطاف ،  مهمدـقتف  ۀـمحرلا ،  ۀـکئالم 
دیراورم زا  هقاـن  نآ  راـهم  هک  دوش ، یم  رـشحم  هصرع  دراو  یتشهب  نارتشا  زا  يرتـشا  رب  راوس  همطاـف  مرتـخد  دـسر ، ارف  تماـیق  زور  هک 

زا يا )  همیخ   ) يا هبق  نآ ،  زارف  رب  و  خرس ،  توقای  زا  شنامشچ  یتشهب ،  کشم  زا  شا  هلابند  زبس ، درمز  زا  نآ  ياپ  راهچ  و  ناشخرد ، 
وترپ همیخ ،  نآ  جراـخ  یهلا و  وـفع  راوـنا  هبق  نآ  لـخاد  ياـضف  تسا ،  ناـیامن  شنوریب  زا  نآ  نورد  شنورد و  زا  نآ  نوریب  هـک  روـن ،

قفا رد  ناـشخرد  ناگراتـس  دـننامه  هک  توقاـی  رد و  زا  تسا  هیاـپ  داـتفه  ياراد  هک  روـن  زا  یجاـت  شزارف  رب  و  تسا ،  ییادـخ  تمحر 
راهم لیئربج  هک  یلاح  رد  هتـشرف ،  رازه  داتفه  نآ  پچ  فرط  زا  و  کلم ،  رازه  داتفه  بکرم  نآ  تسار  بناج  زا  دنناشفا . رون  نامـسآ 

دمحم رتخد  همطاف  نیا  دینکفا ، نییاپ  هب  اهرظن  و  دیریگ ، شیوخ  يوسنارف  دوخ  هاگن  دنک : یم  ادـن  دـنلب  يادـص  اب  تسا ،  هتفرگ  ار  هقان 
ع  ) همطاف هکنیا  ات  دنریگ ، یم  ورف  هدید  بدا  زا  یگمه  ادهش  نیقیدص و  ایبنا و  ناربمایپ و  یتح  ماگنه ،  نآ  رد  دنک . یم  روبع  هک  تسا 

رتخد ياو  نم ،  هبوبحم  زا  دوش : یم  ادن  هلالج  لج  ادخ  بناج  زا  هاگنآ  دریگ ، یم  رارق  شراگدرورپ  شرع  لباقم  رد  دنک و  یم  روبع  ( 
یم هضرع  باوج  رد  میامرف .  لوبق  اـت  یلیاـم  ار  هک  ره  نک ،  تعافـش  منک و  تباـطع  اـت  یهاوخ ،  یم  هچنآ  نم ،  زا  هاوخب  نم ،  بیبح 

رگید راب  ارم ، هیرذ  نارادتسود  و  ارم ، ناتـسود  هیرذ ،  ناوریپ  ارم ، نایعیـش  ارم ، هیرذ  باب )  رد   ، ) نم يالوم  يا  و  نم ،  يادخ  يا  دراد :
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ماگنه نآ  رد  وا ؟ هیرذ  نارادتـسود  و  شنارادتـسود ،  دـنیاجک  وا ، نارویپ  همطاف و  هیرذ  دنتـسه  اجک  دـسر : یم  باـطخ  قح  بناـج  زا 
ماگـشیپ هک  یلاح  رد  مالـس  مهیلع  همطاف  و  دـنریگ :، یم  نایم  رد  يوس  ره  زا  ار  نانآ  تمحر  ناگتـشرف  و  دـنیآ ، یم  شیپ  هب  یتعاـمج 

هب توافتم  ياهبکرم  رب  راوس  تماـیق  زور  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  هقیدـص  ترـضح  دـیامرف . دراو  تشهب  هب  دوخ  هارمه  ار  یگمه  تساـهنآ 
عون اه  یـضعب  رظن  هب  و  تسا ،  هدـش  رکذ  توافتم  ترـضح ،  نآ  ياهبکرم  هدراو ،  ثیداـحا  رد  هکنیا  و  تسا ،  ددـعتم  فقاوم  بساـنت 
همه و  هدوب ،  نیعم  فقوم  رد  نیعم  تاصخشم  اب  تسا ،  هدش  نایب  هک  یبکرم  ره  اریز  تسین ،  حیحص  تسا  هدوب  فالتخا  دروم  بکرم 

هب مالـس  مهیلع  همطاف  هک  یماـگنه  هک  نیا  تهج  نیا  زا  بکرم ،  تاصخـشم  رد  فـالتخا  تلع  و  تسین ،  فـالتخا  ياـج  تسرد  شا 
، رگید صوصخم  بکرم  کی  تسا  ناور  تشهب  بناج  هب  شرع  لباقم  زا  هکیتقو  دراد ، یـصاخ  بکرم  دنک  یم  ریـس  یهلا  شرع  يوس 
صاـخ و ياـهبکرم  ياراد  راـیط ) رفعج  دـننامه   ) یهلا تمحر  ادـخ  ياـضف  رد  ناریط  نـالوج و  تـشهب و  هـب  دورو  ماـگنه  نـینچمه  و 

هقان راهم  لیئربج  هک  دش  هتفگ  دیدرگ و  نایب  ترضح  نآ  ياهبکرم  زا  یکی  تاصخـشم  و  دش ، رکذ  هک  یتیاور  رد  دشاب . یم  نوگانوگ 
ناکم و ره  رد  ناکمال ،  يادـخ  صاخ  هدـنیامن  لـیئربج ،  هک  تفگ  ناوت  یم  دریگ  یم  رـشحم  زور  رد  ار  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  یتشهب 

هدنیامن لیئربج  ندمآ  رب  لمح  ار  همه  نادنمـشناد  تسا ،  هتفر  راکب  دـمآ ) ادـخ   ) هلمج هک  تایاور  تایآ و  زا  یخرب  رد  تسا و  یفقوم 
ملاع ناوناب  يوناب و  ادخ و  هدیزگرب  زینک  اتکی  نآ  رشحم ، هصرع  هب  مالس  مهیلع  همطاف  دورو  ماگنه  اذل  دنا ، هدومن  یلاعت  كرابت و  قح 

زوجت یتح  مکراصبا  اوضغ  : )) دـنک ادـن  راختفا  اب  دریگب و  نیما  لـیربج  ار  شبکرم  راـهم  هک  تسوا  هتـسیاش  نیمه  نیرخآ ،  نیلوا و  زا 
لها ای  شرعلا :  انطب  نم  دانم  يدانی  : )) دومرف هک  تسا  هدش  لقن  نینچ  ص )   ) مرکا لوسر  زا  رگید  تیاور  کی  رد  دمحم )) تنب  ۀـمطاف 

زور فطاخلا ))  قربلاک  طارصلا  یلع  اهتعیش  رمت  هیلع و  همطاف  رمت  طارصلا ، یلع  رمت  دمحم ، تنب  ۀمطاف  هذه  مکراصبا ،  اوضغ  ۀمایقلا 
طارـص زا  هک  تسا  (ص )  دمحم رتخد  همطاف  نیا  دـیریگ ، ورف  دوخ  نامـشچ  رـشحم  لها  يا  دـنک : یم  ادـن  یهلا  شرع  زا  يدانم  تمایق 

ص  ) مرکا لوسر  ترضح  زا  رگید  ثیدح  رد  دنرذگ . یم  طارص  زا  قرب  تعرس  هب  شنایعیش  اب  مالساهیلع  همطاف  هاگنآ  دنک ، یم  روبع 
 . مهل ترفغ  دـق  لـجوزع  هللا  لوقیف  یتعیـش .  بر  اـب  نیلوقتف  کـتجاح .  یلـس  ۀـمطاف  اـی  لـیئربج  لوقی  مث  : )) دومرف هک  تسا  لوقنم  ( 

مـصتعا نمف  یقلطنا  یلاعت  كرابت و  هللا  لوقیف  یتعیـش .  ۀعیـش  بر  ای  نیلوقتف  مهل .  ترفغ  دق  هللا  لوقیف  يدـلو .  ۀعیـش  برب  ای  نیلوقتف 
ۀعیـش كدلو و  ۀعیـش  کتعیـش و  ارهز  ای  کعم  و  نیرـستف ،  نییمطاف ))  اوناک  مهنا  قئالخلا  دوی  کلذ  دنعف  ۀـنجلا ،  یف  کعم  وهف  کب 
همطاف نک .  بلط  شیوخ  يادـخ  زا  یهاوخ  یم  هچ  ره  همطاف  ای  دـنک : یم  ضرع  لـیئربج  هگنآ  سپ   (( )) مهتاـعور نمآ  نینم  ؤملاریما 

هعیـش اراگدرورپ  دراد : یم  هضرع  مدـیزرمآ .  ار  وت  نایعیـش  همه  دـسر : یم  باطخ  بایرد .  ارم  نایعیـش  ایادـخ ، دـنک : یم  ضرع  (ع ) 
هدنهانپ وت  هب  هک  یـسک  ره  ورب و  رـشحم  لها  نایم  رد  کنیا  همطاف  ای  مدیـشخب ،  ار  نانآ  همه  دیآ : یم  ادن  هدب .  تاجن  زین  ار  منادـنزرف 

دننک یم  وزرآ  مدرم  همه  ماگنه  نآ  رد  داد : همادا  نینچ  نخـس  هب  سپـس  ص )   ) مرکا ربمایپ  دش . دهاوخ  دراو  تشهب  هب  وت  هارمه  دوش ،
 (، ع  ) نینم ؤملاریما  نایعیـش  و  وت ، دالوا  ناوریپ  وت ، نایعیـش  هک  تسا  يزور  نینچ  رد  ع )   ) همطاف ای  میدوب .  یمطاف  زین  اـم  شاـک  يا  هک 
دنک یم  لقن  هیلع  هللا  مالس  (( رقاب  )) ترـضح زا  لصفم  ثیدح  کی  رد  رباج ))  )) بانج دنوش )). یم  تشهب  دراو  تمالـس  هب  وت ، یپ  رد 
اهعم اهتعیـش  راس  اذاف  يدرلا  بحلا  نم  دـبجلا  بحلا  ریطلا  طقتلی  امک  اهیبحم  اهتعیـش و  طقتل  مویلا  کللاذ  اهنا  ربج  اـی  هللاو  : )) دومرف هک 

ۀمطاف مکیف  تفـش  دقف  مکتافتلا ؟  ام  یئابحا  ای  یلاعت :  كرابت و  هللا  لوقیف  اوتفتلا ، اذاف  اوتفتلا  نا  مهبولق  یف  هللا  یقلی  ۀـنجلا ،  باب  دـنع 
اورظنا اوعجرا و  و  اوعجرا ، یئابحا  ای  یلاعت :  كرابت و  هللا  لوقیف  مویلا  اذـه  لثم  یف  انردـق  فرعی  نا  اـنیبحا  بر  اـی  نولوقیف  یبیبح  تنب 

 ، ۀیرـش همطاف  بحل  مکاقـس  نم  اورظنا  همطاف ،  بحل  مکنـسحا  نم  اورظنا  ۀـمطاف ،  بحل  مکمعطا  نم  اورظنا  ۀـمطاف ،  بحل  مکبحا  نم 
قفانم وا  رفاک  وا  كاش  الا  سانلا  یف  یقبی  هللاو ال  رفعج : وبا  لاق  ۀنجلا .  هولخدا  هدیب و  اوذخ  همطاف ،  بح  یف  هبیغ  مکنع  در  نم  اورظنا ،

هک یغرم  نانچ  دنک  یم  ادج  رـشحم  لها  نایم  زا  ار  دوخ  نایعیـش  (ع )  ارهز مردام  هک  يزور  نامه  تسا  نیا  رباج ، ای  مسق  ادـخ  هب  (( ))
یم ءاقلا  نینچ  نانآ  بلق  رد  ادخ  دنـسر ، یم  تشهب  رد  هب  شنایعیـش  ع )   ) همطاف هارمه  نوچ  دزاس و  یم  ادج  دـب  زا  ار  بوخ  ياه  هناد 
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تسیچ ببـس  دوش : یم  باطخ  یلاعت  يادخ  بناج  زا  دننکفا ، رظن  دوخ  رـس  بقع  هب  هاگنآ  دینک ، هاگن  شیوخ  رـس  تشپ  هب  هک  دیامرف 
: دننک یم  ضرع  متفریذپ .  امـش  هرابرد  ار  (ص )  دمحم مبیبح  مرتخد  همطاف  تعافـش  هک  نم  دـینک ؟ یم  هاگن  ناترـس  تشپ  هب  امـش  هک 
: دوش یم  باطخ  یلاعت  يادخ  بناج  زا  سپ  دوش ، هتخانش  يزور  نینچ  رد  همطاف  نایعیش  ام  تلزنم  ردق و  میراد  یم  تسود  اراگدرورپ 
 ( ع  ) همطاف یتسود  يارب  هک  ار  سک  ره  تعامج )  نآ  نایم  رد  ، ) دینکفا رظن  رشحم ،) هنحـص  هب   ) دیدرگرب دیدرگرب ، نم ،  ناتـسود  يا 

یبآ هعرج  اب  و  هدومن ،  یکین  هدرک ،  ماعطا  همطاف  نارادتـسود  امـش  هب  (ع )  ارهز رطاخ  هب  هک  ار  سک  ره  تسا ،  هتـشاد  تسود  ار  اـمش 
 ( (ع رفعجوبا ترـضح  سپـس  دینک  شدراو  تشهب  هب  دیریگب و  ار  وا  تسد  تسا ،  هدـش  نادرگ  يور  امـش  تبیغ  زا  ای  هدرک و  ناتباریس 
لآ يالاو  ماقم  هب  تبـسن  هک  یـسکنآ  زج  دـنام ، یمن  ياج  رب  یـسک  (ع )  ارهز ما  هدـج  تبحم  تکرب  زا  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : هفاضا 

تسا لوقنم  ص )   ) مرکا لوسر  ترـضح  زا  یتیاور  میهاربا  نبا  تارف  ریـسفت  رد  دشاب . قفانم  ای  رفاک و  ای  و  هتـشاد ،  دیدرت  (ص )  دمحم
ام یف  مه  و  ربکالا ) عزفلا  مهنزحی  ـال   : ) یلاـعت هلوق  کـلذ  و  اهتعیـش ، اـهتیرذ و  ۀـنجلا و  یتنبا  ۀـمطاف  لخدـت  : )) دومرف ترـضح  نآ  هک 

نیا رد  و  دنوش ، یم  تشهب  دراو  شنایعیـش  هیرذ و  اب  همطاف  مرتخد  (( )) اهتعیـش اهتیرذ و  ۀمطاف و  هللاو  یه  نودـلاخ ،)  مهـسفنا  تهتـشا 
همطاف يرآ ،  دزاس )) یمن  نیگمغ  ار  اهنآ  تمایق )  زور  گرزب  ساره  لوه و   ) ربکا عزف  زگره  دیامرف : یم  یلاعت  يادخ  هک  تسا  دروم 

 ( (ع ارهز ترضح  هک  دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  دنتسه و  ناما  نما و  رد  رـشحم  زور  تشحو  زا  ادخ ، تمحر  هانپ  رد  وا  نایعیـش  هیرذ و  و 
طارـشلا  )) شخب رد  یتفلا ))  نیز   )) باتک رد  یمـصاع ))  . )) دـشاب یم  تیـصخش  لالقتـسا  بحاـص  دوخ و  هب  صوصخم  هعیـش  ياراد 

و لیئربج ،  ةزجحب  ۀمایقلا  موی  ندخال  ةوبنلاب  ینثعب  يذلا  ناملـس و  ای  : )) دومرف ص )   ) مرکا ربمایپ  هک  دـنک  یم  تیاور  نینچ  ۀـعاسلا )) 
مهتزجحب هذخا  مهتعیـش  نسحلا و  ةزجحب  ذخا  نیـسحلاو  ۀمطاف ،  ةزجحب  ذخا  نسحلاو  یلع ،  ةزجحب  هذخا  ۀمطاف  یتزجحب و  ذـخا  یلع 

نیا هتجوزب ،  ابهاذ  هللا  لوسر  اخا  يرت  نیا  ناملس ،  ای  هیخاب  ابهاذ  هللا  لوسر  يرت  نیا  ناملس  ای  هللا ،  لوسرب  ابهاذ  هللا  يرت  نیا  ناملـس  ای 
 ، ناملس ای  ۀبعکلا  بر  ۀنجلا و  یلا  ناملس  ای  هبعکلا  برو  ۀنجلا  یلا  مهتعیشب ؟  نیبهاذ  هللا  لوسر  دلو  يرت  نیا  اهدلوب ، ۀبهاذ  ۀمطاف  يرت 
هب ارم  هک  یـسدقم  دوجو  هب  مسق  ناوفـص ))  يا   (( )) نیملاـعلا بر  دـنع  نم  لـیئربج  هب  دـهع  دـهع  ناملـس  اـی  هبعکلا  بر  ۀـنجلا و  یلا 

همطاف و  ارم ، ناماد  یلع  و  مریگ ،  یم  ار  لجوزع )  يادـخ  هدـنیامن   ) لـیئربج ناـماد  نم  تماـیق  زور  رد  تسا ،  هدومرف  ثوعبم  يربماـیپ 
یم نامگ  ایآ  ناملـس ،  ای  دنتـسه ، اهنآ  ناماد  هب  تسد  ناشنایعیـش  و  ار ، نسح  ناماد  نیـسح  و  ار ، همطاف  ناماد  نسح  و  ار ، یلع  ناـماد 

ود همطاـف  و  ار ، ارهز  شرــسمه  یلع  و  ار ، یلع  شردارب  ربماـیپ  و  درب ؟ یم  اـجک  ار ) دوـخ  هدـنهانپ   ) ار شربماـیپ  یلاـعت  يادــخ  ینک ، 
يوس هب  هبعک  يادـخ  هب  مسق  دـندومرف : رارکت  راب  هس  ص )   ) مرکا ربمایپ  سپـس  درب ؟ دـنهاوخ  اجک  ار  ناشنایعیـش  اـهنآ  و  ار ، شدـنزرف 

ترـضح تیالو  رب  ناقیا  فارتعا و  تسا .  هداد  هدـعو  نایناهج  راـگدرورپ  بناـج  زا  لـیئربج  هک  تسا  یناـمیپ  نیا  و  دـنرب ، یم  تشهب 
 : تسا هدـش  نایب  تالمج  نیا  اب  زین  ترـضح  نآ  صوصخم  ترایز  رد  وا ، هب  تبـسن  یتسود  عیـشت و  راهظا  و  اهیلع ، هللا  مالـس  هقیدـص 

ترضح هکنیا  هب  هجوت  اب  متسه .))  ترـضح  نآ  تیالو  هب  دقتعم  و  میوا ،  ناتـسود  زا  و  ارهز ، نایعیـش  زا  نم  هک  شاب ،  دهاش  ایادخ ، ))
هک یبلاطم  نتفرگ  رظن  رد  اب  تسا و  كرتشم  شنادنزرف  رـسمه و  ردـپ و  اب  تاماقم  نیرترب  بقانم و  نیرتالاو  رد  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف 
 ، تسا هدـش  لقن  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  شنایعیـش  هرابرد  هک  یئاهتراشب  و  دـش ، نایب  تمایق  زور  رد  ترـضح  نآ  یلاع  بتارم  هب  تبـسن 

ترـضح يراذگمان  تلع  رد  هک  يرابخا  زا  دش ، نایب  هک  ار  یبلاطم  دشابن . هللا  ۀیلو  هیلاع ،  تاماقم  نیا  بحاص  هک  تسین  لوقعم  زگره 
هلاو هیلع  هللا  لص  هللا  لوسر  لاق  . )) درک هدافتـسا  ناوت  یم  تسا ،  هدـش  دراو  لوتب ))   )) و همطاف ))   )) یماسا هب  اـهیلع  هللا  مالـس  هقیدـص 

اهمطف و دق  لجوزع  هللا  نا  لاق :  ۀمطاف ؟  تیمـس  مل  هللا  لوسر  ای  مالـسلا ،  هیلع  یلع  لاق  ۀمطاف ؟  تیمـس  مل  نیردـت  همطاف  ای  ۀـمطافل ، 
مالـسلا هیلع  یلع  دـنا ؟ هداهن  همطاف  ارت  مسا  ارچ  یناد  یم  ایآ  دومرف : ع )   ) همطاف هب  ص )   ) مرکا ربمایپ   (( )) ۀـمایقلا موی  رانلا  نع  اهتیرذ 

همطاف یلاعت  يادخ  هک  تسا  نیا  ببس  دومرف : ص )   ) مرکا ربمایپ  تسیچ .  هیمست  نیا  ببـس  دیئامرفب  ناتدوخ  هللا  لوسر  ای  درک : ضرع 
قتشم یلاعت  كرابت و  قح  ءامـسا  زا  هک  تسا  یمـسا  همطاف ))   .(( )) تسا هتـشادهگن  رود  عطقنم و  تمایق  زور  شتآ  زا  ار  وا  نایعیـش  و 
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رئاخذ  )) رد يربط ))  نیدلا  بحم   )) ار روکذـم  تیاور  همطاف  هذـه  رطافلا و  انا  تسا :  هدـش  هتـشون  نینچ  تنج  شرع و  رب  و  هدـیدرگ ، 
دوخ دنـسم ))  )) رد زین  (ع )  اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  ار  ثیدح  نیا  هک  دـنک  یم  هفاضا  تسا و  هدرک  لقن  رک )) اسع  نبا   )) زا  (( یبقعلا

همطاـف و یتتنبا  مطف  لـجوزع  هللا  نا  لاـق :  هللا  لوسر  نا  : )) دـیامرف یم  نینچ  شدنـسم  باـتک  رد  (ع )  اـضر ترـضح  تسا .  هدرک  رکذ 
همطاف و مرتخد  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هکیتسردـب  دومرف : ص )   ) مرکا ربماـیپ   (( )) همطاـف تیمـس  کلذـلف  راـنلا  نم  مهبحا  نمواهدـلو 

 (( همطاف  )) ار وا  هک  تسا  تهج  نیا  زاو  تسا  هدینادرگ  رود  عطقنم و  شتآ  زا  درادب  تسود  ار  نانآ  هک  ار  یـسک  ره  ود  ار  شنادـنزرف 
هلمج زا  دنا ، هدروآ  دوخ  ياهباتک  رد  ار  تیاور  نیا  زین  ءاملع  زا  رگید  یعمج  دش ، هدرب  ناشمان  هک  ینادنمـشناد  رب  هوالع  دـنا )) هدـیمان 

رد تسا  هماع  گرزب  نادنمـشناد  زا  یکی  هک   (( ینالقـسع  . )) تسا هدرک  رکذ  ار  بلطم  نیا  قیقحتلا ))  ةدمع   )) رد  (( یکلام يدـیبع  ))
 ( ص  ) مرکا ربمایپ  زا  تسا  هناگـشش  حاحـص  همئا  زا  هک  یئاسن ))  : )) دیامن یم  هفاضا  روکذـم  ثیدـح  لقن  زا  دـعب  هیندـللا ))  بهاوم  ))

انید و الضف و  اهنامز  ءاسن  نع  اهعاطقن  الوتب ال  تیمـس  و  رانلا ، نع  اهیبحم  ۀمطاف و  مطف  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  : )) دنک یم  تیاور  نینچ 
عطقنم شتآ  زا  ار  شناتـسود  همطاف و  یلاعت  كرابت و  يادخ  هکیتسردب   (( )) یلاعت كرابت و  هللا  یلا  ایندلا  نع  اهعاطقن  لیق ال  و  ابـسح ،

ادج و شیوخ  رـصع  ياهنز  مامت  زا  تلاصا  تلیـضف و  دوخ و  نید  هب  نامیا  رظن  زا  اریز  دنا ، هدیمان  لوتب  ار  وا  و  تسا ،  هدینادرگ  رود  و 
يرس يزمر و  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  ياهمان  زا  کی  ره  تسا ))،  هتـسویپ  شیوخ  يادخ  هب  هتـسسگ و  ایند  زا  لد  و  هدوب ،  زاتمم 
هتفگ هک  نانچ  دنا ؟ هداهن  ارذع  ار  شمـسا  ارچ  و  دـنا ؟ هتفگ  لوتب  ار  وا  ارچ  دـنا ؟ هدـیمان  شا  همطاف  ارچ  تسا ،  دراو  رابخا  رد  هک  دراد 

ترـضح هک  تسا  نیا  زا  یکاـح  ص )   ) مرکا ربماـیپ  شیاـمرف  هب  هک  دـنراد  ینعم  کـی  ود  ره  تقیقح  رد  لوتب ))   )) و همطاـف ))   )) دـش
، دـهدب رارق  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  نایعیـش  زا  زین  ار  ام  ادـخ  دـنرود . عطقنم و  شتآ  زا  تمایق  زور  رد  وا  نایعیـش  شنادـنزرف و  همطاـف و 

 . هللاءاشنا

مهدزای عوضوم 

 ، ندوب تقلخ  ادـبم  رد  ع )   ) نیموصعم همئا  ریاس  و  ع )   ) نینم ؤملاریما  و  ص )   ) مرکا لوسر  اب  (ع )  رهطا همطاف  رـشحم  نوتاـخ  كارتشا 
دنراد رـشب  مومع  هب  تبـسن  تقلخ  تیفیک  رد  (ص )  دـمحم لآ  دـمحم و  هک  یتیزم  شنیرفآ .  رگید  نوئـش  رد  و  تشرـس ،  يوخ و  رد 

زا و  درادـن ، ناکما  شنیرفآ  رد  صوصخم  زایتما  نیا  ندوب  اراد  خـماش  ماقم  نآ  نتـشاد  نودـب  اریز  دـنک ، یم  تباث  ار  نانآ  تیالو  ماقم 
ار عوضوم  نیا  مهیلع  هللا  تاولـص  راـهطا  همئا  و  ص )   ) مرکا لوسر  دوش . یم  هدافتـسا  تاـقولخم  عـیمج  رب  ناـنآ  تیلـضفا  بلطم ،  نیا 

هللا مالـس  هقیدـص  ترـضح  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  و  دـنا ، هداد  رارق  ناگتـشرف  ایبنا و  مامت  رب  ناشدوخ  يرترب  لالدتـسا  يانبم  ار  ياـنبم 
تباث حـضاو و  الماک  عوضوم  نیا  رد  هدراو  رابخا  یـسررب  اب  و  دـشاب ، یم  ص )   ) مرکا ربمایپ  ناش  مه  فیدر و  تلیـضف ،  نیا  رد  اهیلع 

رد بلطم  نیا  هب  تبـسن  رگا  و  تسا ،  لضفا  کئالم  ایبنا و  عیمج  زا  رگید  نیموصعم  دـننامه  اهیلع  مالـس  همطاـف  ترـضح  هک  دوش  یم 
يرترب تیالو و  ماقم  زا  یکاح  ترضح  نآ  تقلخ  نوئش  زاتمم و  شنیرفآ  تیفیک  میراد )،  حیرصت  هک   ) میشاب هتـشادن  یحیرـصت  رابخا 
تیاور دنچ  یـسررب  هب  ام  هراب  نیا  رد  دشاب و  یم  ناج )  سنا و  زا   ) یلاعت كرابت و  دـنوادخ  تاقولخم  هفاک  رب  سدـقم  دوجو  نآ  هبتر 
همطاف تدالو  هک  دنک  یم  لا  ؤس  هیلع  هللا  مالس  قداص  ترـضح  زا  وا  هک  رمع )) نب  لصفم   )) زا تسا  یثیدح  لوا  تیاور  میزادرپ :  یم 
تمظع رگناشن  نخس  عورش  رد  یلب )   ) معن هملک  نتفگ  معن ...  : دیامرف یم  مالک  يادتبا  رد  ترضح  نآ  تسا ؟  هدوب  هنوگچ  مالـساهیلع 

تـسا یناتـساد  ینتفگ و  تسا  یبلطم  نیا  تسا و  وگتفگ  ثحب و  لباق  هدنزرا و  رایـسب  لا ،  ؤس  نیا  حرط  هک  تسا  نیا  دیوم  عوضوم و 
هلا هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اهب  جورت  امل  هجیدخ  نا  معن ،   ... )) یبیجع ناتـساد  هچ  يدولوم ...  هچ  یتدالو ،  هچ  یلب  معن ،  یندـینش . 

اهعزج و ناک  و  کلاذل ،  ۀجیدخ  تشحوتساف  اهیلع ، لخدت  ةارما  نکرتی  الو  اهیلع  نملـسی  الو  اهیلع  نلخدی  نکف ال  هکم ،  ةوسناهترجه 
هللا لوسر  لخدف  هللا ،  لوسر  نم  کلذ  متکت  تناک  و  اهربصت ، اهنطب و  نم  اهثدحت  ۀمطاف  تناک  ۀـمطافب  تلمح  املف  هیلع ،  ارذـح  اهمغ 
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هجیدخ ای  لاق  ینـسنوی  ینثدحی و  ینطب ،  یف  يذلا  نینجلا  تلاق  نیثدحت ؟  نم  هجیدخ  ای  اهل  لاقف  ۀمطاف ،  ثدحت  هجیدـخ  عمـسف  اموی 
ۀمئا و اهلـسن  نم  لعجیـس  اهنم و  یلـسن  لعجیـس  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  هنومیملا و  ةرهاطلا  هلـسنلا  اهنا  و  یثنا ،  اهنا  ینربخی  لیئربج  اذه 

مـشاه ینب  شیرق و  ءاسن  یلا  تهجوف  اهندالو  ترـضح  نا  یلا  کلذ  یلع  هجیدخ  لزت  ملف  هیحو ،  ءاضقنا  دعب  هضرا  یف  ءافلخ  مهلعجی 
هل لام  اریقف ال  بلاطیبا  لآ  میتی  ادمحم  تجوزت  انلوق ، یلبقت  مل  انیتیصع و  تنا  اهیلا  نلسراف  ءاسنلا  نم  ءاسنلا  یلت  ام  ینم  نیلتل  نیلاعت  نا 

ینب ءاسن  نم  نهناک  لاوط  رمـس  ةوسن  عبرا  اهیلع  لخد  ذا  کلذک  یه  انیبف  کلذل  هجیدـخ  تمتعاف  ائیـش  كرما  نم  یلن  الو  یجن  انـسلف 
تنب ۀیـسا  هذه  و  هراس ،  انا  کتاوخا  نحن  کیلا و  کبر  لسر  اناف  هجیدخ  ای  ینزحم  نهادحا ال  تلاقف  نهتار  امل  نهنم  تعزفف  مشاه ، 
یلت ام  کنم  یلنل  کیلا  هللا  اـنثعب  نارمع  نب  یـسوم  تخا  موثلک  هذـه  و  نارمع ،  تنب  میرم  هذـه  و  ۀـنجلا ،  یف  کـتقیفر  یهو  محازم ، 

 ، ةرهطم ةرهاط  ۀمطاف  تعـضوف  اهفلخ ، نم  هعبارلا  و  اهیدی ، نیب  هثلاثلاو  اهراسی ، نع  يرخا  اهنیمی و  نع  ةدحاو  تسلجف  ءاسنلا  نم  ءاسنلا 
، رونلا کلذ  هیف  قرشاالا  عضوم  اهبرغ  الو  ضرالا  قرش  یف  قبی  مل  ۀکم و  تاتویب  لخد  یتح  رونلا  اهنم  قرشا  ضرالا ،  یلا  تطقس  املف 

یتلا ةارملا  اهتلو  انتف  رثوکلا  نم  ءام  قیربالا  یف  و  ۀنجلا ،  نم  قیربا  و  ۀنجلا ،  نم  تسط  اهعم  ةدـحاو  لک  نیعلا ،  روحلا  نم  رـشع  لخد  و 
اهتفـسلف ربنعلا ، کسملا و  نم  احیر  بیطا  و  نبللا ،  نم  اضایب  دـشا  نیواـضیب  نیتقرخ  تجرخا  رثوکلا و  ءاـمب  اهلـسغف  اهیدـی  نیب  تناـک 

نا و  ءایبنالا ، دیس  هللا  لوسر  یبا  نا  و  هللاالا ،  هلا  نادهشا ال  تلاق  نیتداهـشلاب و  ۀمطاف ،  تقطنف  اهتقطنتـسا ، مث  هیناثلاب ،  اهتعنق  ةدحاوب و 
ترشابت اهیلا و  نکحضی  نلبقا  و  اهمساب ، نهنم  ةدحاو  لک  تمـس  و  نهیلع ،  تملـس  مص  طابـسالا ، ةداس  يدلو  ءایـصوالا و  دیـس  یلعب 

ةوسنلا تلاق  کلذ و  لبق  هکئالملا  هرت  مل  رهاز  رون  ءامـسلا  یف  ثدـح  همطاف و  ةدـالوب  اـضعب  مهـضعب  ءامـسلا  لـها  رـشب  و  نیعلاروحلا ، 
هجیدخ هکنآ  زا  دعب  (( )) اهیلع ردفاهیدث  اهتمقلا  و  ةرشبتسم ،  ۀحرف  اهتلوانتف  اهلسن ، یف  اهیف و  كروب  هنومیم  ۀیکز  ةرهطم  ةرهاط  اهیذخ ،
هجیدـخ اب  تاقالم  ماگنه  رد  دـندمآ و  یمن  وا  هناخ  هب  رگید  هتـسج و  يرود  وا  زا  هکم  ياهنز  درک ، جاودزا  ص )   ) مرکا ربمایپ  اـب  (ع ) 

مغ و ار  هجیدـخ  بلق  تهج  نیا  هب  دـندومن  یم  يریگولج  وا  هناخ  هب  نانز  دورو  زا  دـندرک و  یم  يراددوخ  وا  هب  ندرک  مالـس  زا  (ع ) 
هب ع )   ) هجیدـخ هکیماـگنه  درک . یم  دـیدهت  مرکاربماـیپ  ناـج  هک  يرطخ  يارب  هکلب  شدوخ  ناـج  سرت  زا  هن  هتبلا  تفرگارف ،  تشحو 

هجیدخ اب  ار  همطاف  نتفگ  نخس  و  دش ، هناخ  دراو  (ص )  ادخ لوسر  اتلفغ  وا  نطب  رد  ع )   ) همطاف ترضح  دش ، رادراب  مالـساهیلع  همطاف 
نم تبحص  مه  تسا ،  نم  نطب  رد  هک  یکدوک  نیا  درک : ضرع  یتفگ ؟  یم  نخس  یـسک  هچ  اب  دومرف ، لا  ؤس  ع )   ) هجیدخ زا  دینـشب ،

تـسا رتخد  كدوک ،  نیا  هک  دـهد  یم  ربخ  نم  هب  لیئربج  کـنیا  هجیدـخ ،  يا  دومرف : ص )   ) مرکا ربماـیپ  تسا .  نم  یئاـهنت  سنوم  و 
لسن زا  و  تسا ،  هداد  رارق  وا  زا  ارم  دالوا  هلسلس  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  نم ،  هزیکاپ  كرابم و  بسن  هشیر  لصا و  تسوا  هکیتسردب 

یم نخس  هجیدخ  اب  شتدالو  ماگنه  ات  ع )   ) همطاف ترضح  نم .  یحو  نارود  ءاضقنا  زا  دعب  نیمز ،  يور  يافلخ  نیرهاط و  همئا  تسوا 
نانز هب  تسا )  موسرم  نانز  ریاس  نیب  هک  هنوگنامه   ) هجیدخ دـش ، کیدزن  شدالیم  هک  یتقو  دوب  ردام  تبحـص  مه  سنوم و  و  تفگ ، 

. دیئامن تدعاسم  يرای و  مدازون  تدالو  رد  ارم  و  دـیئآ ، نم  دزن  هب  تسا  کیدزن  نم  لمح  عضو  نامز  هک  داد  ماغیپ  مشاه  ینب  شیرق و 
و يدومن ،  یچیپرـس  ام  نانخـس  زا  و  يدرکن ،  لوبق  ار  ام  راتفگ  تجاودزا  رما  رد  وت  نوچ  هجیدـخ ،  يا  دـنداد : خـساپ  نینچ  نانآ  یلو 

ورای نداز ،  ماگنه  رد  و  میئآ ،  یمن  زگره  وت  دزن  هب  زین  ام  يدیزگرب  يرـسمه  هب  تسا  تسدیهت  يریقف  هک  ار  بلاطیبا  لآ  میتی  دـمحم ،
 ، نز راهچ  ناهگان  نیب ،  نآ  رد  دـش  رطاخ  هدرزآ  نیگمغ و  تخـس  ناـنآ  در  باوج  زا  ع )   ) هجیدـخ ترـضح  دوب  میهاوخن  تراتـسرپ 
نآ زا  یکی  دوب ، هدش  ناساره  نانآ  رادـید  زا  ع )   ) هجیدـخ هک  یلاح  رد  دـندش ، دراو  هجیدـخ  بانج  هناخ  هب  مشاه ،  ینب  نانز  دـننامه 

 ، نم میتسه ،  وت  ناروای  نارهاوخ و  ام  تسا ،  هداتسرف  وت  يرای  يارب  ار  ام  وت  راگدرورپ  روخم ، مغ  هجیدخ ،  يا  تفگ :  وا  هب  نز  راهچ 
رهاوخ موثلک ))   ، )) نیا و  نارمع ،  رتخد  میرم ))   ، )) نیا تسا ،  وت  یتـشهب  قیفر  محازم ))   )) رتـخد هیـسآ ))   )) نیا متـسه ،  هواـس ))  ))

رگید نانز  کمک  هب  الومعم  ینز  ره  هک  تلاـح  نیا  رد   ) اـت تسا ،  هداتـسرف  وت  کـمک  يارب  ار  اـم  ادـخ  تسا ،  نارمع ))  نب  یـسوم  ))
رد یموس  وا ، پچ  فرط  رد  یمود  ع ،)   ) هجیدـخ تسار  تمـس  رد  نز  راهچ  نآ  زا  رفن  کی  میـشاب .  وت  راتـسرپ  وراـی  تسا )  دـنمزاین 
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دلوت هزیکاپ  كاپ و  مالساهیلع  همطاف  دنتسشن . تسا )  موسرم  دازون  دلوت  يارب  هک  یبیترت  هب   ) وا رـس  تشپ  رد  یمراهچ  و  شیور ،  شیپ 
و دیدرگ ، دراو  هکم  ياه  هناخ  مامت  رد  نآ  وترپ  هک  دش  عطاس  وا  تعلط  زا  يرون  دمآ ، دورف  نیمز  رب  سدـقم  دولوم  نآ  نوچ  و  تفای ، 

يا هباـتفآ  کـی  ره  تسد  رد  هک  نیعلاروـح ،  رفن  هد  ماـگنه  نآ  رد  دـشاب  هرهب  یب  روـن  نآ  زا  هک  دـنامن  یلحم  نـیمز  برغ  قرـش و  رد 
هتـسشن ع )   ) هجیدخ ترـضح  يور  شیپ  رد  هک  یئوناب  نآ  تمدخ  هب  دندش و  دراو  دوب ، یتشهب  تشط  کی  رثوک و  بآ  زا  رپ  یتشهب ، 

هچراپ نایم  رد  سپس  و  دومن ، وش  تسـش و  رثوک  بآ  اب  هکلب  ایند ) ياهبآ  اب  هن   ) ار ع )   ) همطاف ترـضح  وناب ، نآ  و  دندرک ، میدقت  دوب ،
زا لبق  و  داد ، بیترت  وا  كرابم  رـس  يارب  يا  هعنقم  هچراپ ،  نامه  زا  دیچیپ و  دوب ، رتوبـشوخ  ربنع  کشم و  زا  و  رتدـیپس ، ریـش  زا  هک  يا 

مردپ هکنیا  و  تسین ،  هللا ))   )) زج یئادخ  هک  مهد  یم  تداهـش  دومرف : زاغآ  نخـس  هب  نینچ  مالـساهیلع  همطاف  دـیوگب ، نخـس  وا  هکنیا 
ادـخ لوسر  ناگداون  رالاس  دیـس و  منادـنزرف  ءایـصوالادیس و  مرـسمه  هکنیا  و  تسا ،  ناربمیپ  رالاس  دیـس و  ادـخ و  بناج  زا  روآ  ماـیپ 
راهچ نآ  زا  کی  ره  هب  ع )   ) همطاف سپس  و  تسوا ،  دلوت  زا  دعب  اهیلع ، هللا  مالـس  هقیدص  ترـضح  نخـس  نیتسخن  تاملک  نیا  دنتـسه .

تدالو دنتـشاد  روضح  اجنآ  رد  هک  یتشهب  ناروح  دـنتفگ . خـساپ  وا  مالـس  هب  نادـنخ  داـش و  ناـنآ  و  دومرف ، مالـس  شماـن  رکذ  اـب  نز 
تراشب رد  کی  ره  نامسآ  یلاها  و  دش ، هدیشک  اهنامسآ  هب  رورس  روش و  نیا  هنماد  و  دنتفگ ، دابکرابم  رگیدکی  هب  ار  (ع )  ارهز ترضح 

لبق هک  يرون  دش ، ثداح  اهنامسآ  رد  ع )   ) همطاف ترضح  دالیم  رد  هک  یناشخرد  رایسب  رون  نآ  تفرگ  یم  یـشیپ  نارگید  رب  تینهت  و 
و تسا ،  ناغارچ  دازون ، نیا  تعلط  زا  ملاع  هک  دوب ، بلطم  نیا  هدنهد  تراشب  دـندوب ، هدرکن  هدـهاشم  ارنآ  ریظن  ناگتـشرف  زگره  نآ  زا 
، ار دوخ  دنزرف  ریگب  هجیدخ ،  يا  دنتفگ : دندروآ و  ع )   ) هجیدخ تمدـخ  هب  ار  دازون  وناب ، راهچ  نآ  ناراب ...  رون  تمحر  وترپ  زا  ناهج 
رد ار  دازون  ع )   ) هجیدـخ ترـضح  تسوا .  لسن  و  وا ، دوجو  رد  یهلا  نایاپ  یب  تاکرب  و  تسا ،  كرابم  رهطم و  هزیکاـپ و  كاـپ و  هک 

نیا و  دشاب ،  (( هللا یلو   )) هک تسا  يرشب  تایصوصخ  تافـص و  دش ، نایب  هچنآ  داهن . شا  هنیـس  رب  ریـش  ندیـشون  يارب  تفرگ و  شوغآ 
 ... نارگید سفنب  یلوا  دـنتیالو و  ماقم  ياراد  هک  یناسک  هب  تسا  رـصحنم  نوئـش  نیا  و  تسادـخ ،  ءاـیلوا  صوصخم  تدـالو ،  تیفیک 

ناگتشرف عیمج  رب  زین  رون  نامه  ببس  هب  و  دنا ، هدش  هدیرفآ  رون  نآ  زا  هیلع  هللا  مالـس  یلع  و  ص )   ) مرکا ربمایپ  هک  يرون  زا  ندش  قلخ 
ای یلضفا  وت  هللا  لوسر  ای  دش  هدیسرپ  هک  یماگنه  دیامرف ، یم  حیرـصت  ار  بلطم  نیا  دوخ  ص )   ) مرکا ربمایپ  دنا ، هتفای  يرترب  لیئربج  و 

هدـیرفآ ارم  یلاـعت  يادـخ  : )) دومرف باوج  رد  هللا ؟  لوسر  اـی  ارچ  درک  لا  ؤس  (ص )  ربمغیپ يومع  رـسپ  ساـبع  نبا  نم  دومرف : لـیئربج 
زا هک  دومرف  یمالک  یلاعت  يادخ  تسین .  هاگآ  نآ  تیفیک  زا  یـسک  ادـخ  زج  هک  يرون  زا  هللا )  ملع  یف  نونکم  نوزخم  رون  نم   ) تسا

رون زا  دنتـسویپ ، مهب  رون  ود  نآ  هاگنآ  تشگ ،  ثداح  يرگید  رون  زین  نآ  زا  هک  دومرف  يرگید  مالک  سپـس  و  دـش ، لـصاح  يرون  نآ 
محر رد  هک  تسا  رون  نامه  رثا  رد  هیلع  هللا  مالـس  ماما  و  ص )   ) مرکا ربمایپ  دـندمآ .)) دوجوب  ام  ياهرکیپ  مود  رون  زا  هاـم و  حاورا  لوا 

. دـنناد یم  ار  زیچ  همه  و  دـنراد ، هطاحا  اج  همه  رب  دنتـسه ، ربخ  اب  اج  همه  زا  ناشحور ،  ندـش  هدـیمد  نانآ و  هقطن  داقعنا  زا  دـعب  رداـم 
نوئـش زا  هکلب  تسین ،  تماـما  توبن و  تایـصوصخ  زا  روکذـم  بتارم  و  تسا ،  نینچ  اـنیع  زین  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  هقیدـص  ترـضح 
ماگنه رد  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  هقیدـص  ترـضح  هک  تسا  ماـقم  ناـمه  تاـکرب  زا  تسا و  رـشب  عیمج  رب  ندوب  سفنب  یلوا  و  تیـالو ، 
هتـسباو وا  نس  یکچوک  یگرزب و  هب  شلامک  مامت و  رگید  تسا ،  هاگآ  زیچ  همه  زا  دـیآ  یم  دورف  نیمز  رب  هکنیا  ضحم  هب  شتدـالو ، 

، ددـنب یم  شقن  الدـع  اقدـص و  کبر  ۀـملک  تمت  و  تاملک :  شکراـبم  هناـش  رب  ص )   ) مرکا ربماـیپ  تدـالو  رد  هک  هنوگناـمه  تسین ، 
هتفاین ماجنا  یتعیب  و  هدـشن ،  غالبا  و  هدـیدرگن ،  روشنم  زونه  هک   ) شردـپ توبن  زا  شدـالیم  تاـظحل  نیتسخن  رد  زین  (ع )  ارهز ترـضح 
ماـگنه رد  وا  شناد  اـب  شتدـالو  زور  رد  وا  ملع  دـهد ، یم  تداهـش  (ص )  دـمحم تلاـسر  ادـخ و  یئاـتکی  هب  و  دـهد ، یم  ربـخ  تسا ) 
ياهمان ناگتـشرف  یماسا  تسا ،  رادربخ  ایاضق  مامت  زا  تسانیب ،  ناهج  عاضوا  هب  تسا ،  هاگآ  زیچ  همه  زا  درادـن ، یقرف  چـیه  شتداهش 

نطب رد  وا  تسین ،  هدیـشوپ  وا  رب  يزیچ  نیرخآ  نیلوا و  زا  دـناد ، یم  ار  ایبنا  ماـمت  یماـسا  شنانمـشد - ،  مسا  تنج ،  لـها  نیعلاروح و 
هنوگچیه ياج  هجیتن  رد  دنا ، هدوب  نآ  دجاو  نینم  ؤملاریما  شردپ و  هک  تسا  هدوب  يدادادخ  ملع  نامه  ياراد  شتدالو  زور  رد  ردام و 
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نآرق شتدالو  ماگنه  رد  ع )   ) بلاـطیبا نب  یلع  هک  ناـنچ  دـهد  یم  (ص )  دـمحم تلاـسر  هب  تداهـش  شدـالیم  رد  رگا  تسین  لاکـشا 
 ، تسا هدوب  وا  شنیرفآ  هیام  هک  تسا  یکرابم  رون  نآ  رثا  رد  و  دریگ ، یم  همـشچرس  تیـالو  نوئـش  زا  اـهنیا  ماـمت  دـیامرف . یم  توـالت 

همه امن ، مامت  يا  هنیئآ  دننام  هک  يرون  تسین  هاگآ  نآ  تیفیک  زا  یـسک  ادخ  زج  و  تسا ،  هللا ))  ملع  یف  نونکم  نوزحم و   )) هک يرون 
لباـقم رد  و  تسوا ،  لـماح  کـلم  هک  یتاـبثا  وحم و  حوـل  ظوـفحم و  حوـل  ربارب  رد  هک  يروـن  تسا .  سکعنم  نآ  رد  توـکلم  ملاوـع 

مک و یب  ار  زیچ  همه  یملع  هطاحا  اـب  تسا و  هتفرگ  رارق  اـهتنا  اـت  ءادـتبا  زا  تقلخ  ملاوع  عیمج  يوربور  و  ناگتـشرف ،  رگید  لیفارـسا و 
شخب هس  هـب  دـیرفآ ، ار  روـن  نآ  یلاـعت  يادـخ  هـک  هاـگنآ  دـیامرف : یم  شا  هراـبرد  ص )   ) مرکا ربماـیپ  هـک  يروـن  درادرب ، رد  تساـک 

جلو دق  بلاطیبا  نب  یلع  تدهـش  : )) دـیوگ یم  رامع ))  . )) میدـمآ دوجوب  همطاف  و  یلع ،  نم و ، تمـسق  هس  نآ  زا  و  دومرف ، شمیـسقت 
لاق هعاسلا ،  موقت  نیح  ۀـمایقلا ،  موی  یلا  نکی  مل  امب  نئاک و  وه  امب  ناک و  اـمب  کثدـح  ـال  ندا  تداـن :  هب  ترـصبااملف  ۀـمطاف ،  یلع 

نئمطا املف  اندف ، نسحلاابا ،  ای  ندا  هل  لاقف  یبنلا ،  یلع  لخد  ذا  هعوجرب  تعجرف  يرقهقلا  عجری  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  تیارف  رامع :
یناک لاقف :  هللا  لوسر  ای  نسحا  کنم  ثیدـحلا  هیلع :  هللا  مالـس  نینم  ؤملاریما  لاق  کثدـحا ،؟  ما  ینثدـحت  یلع  ای  هل  لاق  سلجملا ،  هب 
الوا لاقف  انرون ؟ نم  ۀمطاف  رون  یلع :  لاقف  یلب ،  مالسلا  هیلع  یلع  لاقف  تعجرف  تیک  تیک و  کل  تلاق  و  همطاف ،  یلع  تلخد  دق  کب 

ای تلاـقف  هعم ،  تجلو  همطاـف و  یلع  جـلوف  هجورخب  تجرخ  و  نینم ،  ؤـملاریما  جرخف  راـمع : لاـق  یلاـعت  هللا  ارکـش  یلع  دجـسف  ملعت ؟ 
قلخ یلاعت  هللا  نا  نسحلاابا :  ای  ملعا  تلاقف  ۀـمطاف  ای  کلاذـک  ناک  لاق  کـل ،  هتلق  اـمب  هتربخاـف  یبا  یلا  تعجر  کـناک  نینم  ؤملاریما 

فطتقا نا  اماهلا  هیلا  هللا  یحوا  هنجلا  یبا  لخد  املف  تئاضاف ،  هنجلا ،  رجـش  نم  ةرجـشب  هعدوا  مث  هلالج ،  لـج  هللا  حبـسی  ناـک  يرون و 
نم انا  و  ینتعضوف ،  دلیوخ  تنب  هجیدخ  ینعدوا  مث  یبا ،  بلط  هناحبـس  هللا  ینعدواف  لعفف ،  کتاوهل  یف  اه  ... ةرجـشلا و کلت  نم  رمثلا 

روضح هب  (ع )  ارهز دزن  زا  ع )   ) نینم ؤملاریما  هللارونب ))  رظنی  نموملا  نسحلاابا ،  ای  نکی ،  مل  ام  نوکی و  ام  ناک و  ام  ملعا  رونلا ، کـللذ 
، دومن سولج  ع )   ) یلع نوچ  و  ایب ، رتکیدزن  نسحلاابا ،  ای  دومرف : (ص )  ادـخ لوسر  وا ، دورو  ضحم  هب  و  تفاتـش ،  ص )   ) مرکا ربماـیپ 
: درک ضرع  هیلع  هللا  مالس  نینم  ؤملاریما  یئوگ ؟  یم  دوخ  وت  هک  ای  منک ،  وگزاب  ار  ناتساد  نم  یلع ،  ای  دومرف : وا  هب  ص )   ) مرکا ربمایپ 

ارهز هقیدص  ترضح  رب  هک  مدوب  وت  هارمه  نم  یئوگ  دومرف : ص )   ) مرکا ربمایپ  تسا .  رتابیز  رتوکین و  دیئاشگب ، نخس  هب  بل  امش  رگا 
یلع یتشاذگ .  نایم  رد  نم  اب  ار  بلطم  یتشگزاب و  نم )  دزن  هب   ) اجنآ زا  وت  و  تفگ ،  نانچ  نینچ و  وا  و  يدش ،  دراو  اهیلع ) هللا  مالس  )

عوضوم  ) نیا رگم  دومرف : ص )   ) مرکا ربمایپ  تسام ؟  رون  زا  همطاف  رون  ایآ  دوزفا : سپس  و  هللا ،  لوسر  ای  یلب ،  درک : ضرع  مالسلا  هیلع 
يارب طقف  خـساپ  شـسرپ و  نیا  هک  دـهد  یم  ناشن  باوج ،  لاوس و  زرط  دروآ . ياجب  رکـش  هدجـس  ع )   ) یلع هاـگنآ  یناد ،؟  یمن  ار  ( 

و تسین ،  حرطم  نتـسنادن  اـجنیا  رد  یناد )؟  یمن  دوخ  وت  رگم  يرآ ،  تساـم -  رون  زا  همطاـف  رون  اـیآ   ) تسا نارگید  هب  عوضوم  میهفت 
تسا نارگید  یهاگآ  تهج  عوضوم ،  حیرشت  يارب  دونـش  تفگ و  نیا  دش  هتفگ  هکیروطنامه  هکلب  مناد ،  یمن  هن  دیوگ  یمن  ع )   ) یلع

وا هارمه  زین  نم  و  دـش ، ناور  ع )   ) همطاف هناخ  يوس  هب  ص )   ) مرکا ربماـیپ  روضح  زا  ع )   ) نینم ؤملاریما  دـیوگ : یم  راـمع ))  . )) سب و 
هک ار  هچنآ  یتشگ و  رب  مردپ  روضح  هب  اجنیا  زا  نینم ،  ؤملاریما  ای  درک : ضرع  ع )   ) همطاف ترـضح  مدـش .  مالـساهیلع  ارهز  هناخ  دراو 
ای درک : ضرع  (ع )  ارهز ترـضح  همطاـف .  اـی  دوب  نینچنیا  یلب ،  دومرف : ع )   ) یلع يدومن .  وگزاـب  ترـضح  نآ  هب  مدوب  هتفگ  وت  هب  نم 

ارنآ راگدرورپ  سپس  درک ، یم  شیاتس  حیبست و  ار  ادخ  هتـسویپ  رون  نیا  دیرفآ ، ارم  دوجو )  ) رون یلاعت ،  يادخ  هک  یماگنه  نسحلاابا ، 
و دیدرگ ، دراو  تشهب  هب  مردپ  هکنیا  ات  دوب ، شخب  یئانـشور  نکفا و  وترپ  هراومه  رون  نیا  و  داد ، تناما  یتشهب  ياهتخرد  زا  یتخرد  هب 

محر هب  ادعب  و  مردپ ،  بلـص  هب  ناحبـس  يادخ  ارم  رون  ماگنه ،  نآ  رد  دریگ ، رب  تخرد  نآ  هویم  زا  هک  دـش ، ماهلا  وا  هب  ادـخ  بناج  زا 
رد ای  تسا و  هدـش  عقاو  هتـشذگ  رد  هچنآ  زا  و  مرون ،  نامه  زا  نم  مدـش ،  دـلوتم  وا  زا  هکنیا  ات  دومرف ، لقتنم  (ع )  دـلیوخ تنب  هجیدـخ 

ثیدح نیا  رد  دنک . یم  هراظن  یئادخ  رون  اب  نموم  نسحلاابا ،  ای  مربخ ،  اب  تسین  یندش  عقاو  زگره  هچنآ  زا  و  دش ،  دهاوخ  عقاو  هدـنیآ 
موصعم هدراهچ  رون  هک  دـهد  یم  ناشن  تسا ،  هدـش  هراـشا  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  هقیدـص  ترـضح  راـهطا و  همئا  تقلخ  تیفیک  هب  هک 
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نوزخم یلاعت  كرابت و  يادخ  دزن  هک  يرون  دریگ ، یم  همشچرس  رون  نیمه  زا  زین  اهنآ  دادادخ  شناد  و  تسا ،  دحاو  رون  مالسلا  مهیلع 
زا زین  يرگید  تیاور  تسا .  سکعنم  روـن  نآ  رد  نیرخآ  نیلوا و  ملع  و  تـسین ،  هاـگآ  نآ  تـیفیک  زا  یـسک  وا  زج  تـسا و  نوـنکم  و 

رونلا کلذ  ذخا  مث  ههجو  رون  نم  اهقلخ  ۀنجلا ،  هللا  قلخ  امل  : )) دیامرف یم  هک  تسا  هدش  لقن  هنیمز  نیا  رد  ص )   ) مرکا لوسر  ترضح 
لآ ۀیالو  یلا  يدتها  رونلا ، کلذ  هباصا  نمف  رونلا ، ثلث  هتیب  لها  ایلع و  باصا  و  رونلا ، ثلث  ۀمطاف  باصا  و  رونلا ، ثلث  ینباصا  هفذقف ، 

شلامج رون  زا  ار  تشهب  لاعتم  يادـخ  هک  هاگنآ   (( ( )) (ص دـمحم لآ  ۀـیالو  نع  لض  رونلا ، کـلذ  نم  هبـصی  مل  نم  و  (ص ،)  دـمحم
رب یلع .  دالوا  یلع و  رب  ار  نیرخآ  ثلث  و  همطاف ،  رب  ار  شرگید  ثلث  دنکفا ، نم  دوجو  رب  ار  نآ  ثلث  تفرگ و  سپاب  ار  رون  نآ  دیرفآ ،
لآ تیـالو  زا  رود  دـنام ، هرهب  یب  رون  نآ  زا  سک  ره  و  دـبای ، هار  (ص )  دـمحم لآ  تیـالو  هب  دوش  هدـنکفا  رون  نآ  زا  يوـترپ  سک  ره 

انتعیـش دنا : هدومرف  نانآ ،  هرابرد  هک  تسا ،  هدیبات  رون  نیا  زا  یعاعـش  زین  نایعیـش  زا  کی  ره  رب  دتفا . یهابت  یهارمگ و  هب  (ص )  دمحم
اب ارنآ  روکذم ، رون  فیصوت  رد  ص )   ) مرکا ربمایپ  دنا . هدش  هدیرفآ  ام  تقلخ  هیام  ریمخ  هدنام  هت  زا  ام  نایعیعـش  انتنیط  لضاف  نم  اوقلخ 

، رون دـهد : یم  همادا  نخـس  هب  نینچ  سپـس  تسا و  هدـیمان  لاـمکلارون  لـالجلارون و  هللا ،  همظع  رون  هللادـجو ،  رون  فلتخم ،  تاریبـعت 
 ( يواسم  ) تمـسق هس  هب  رون  نیا  دش  نایب  هک  روطنامه  یئادخ .  ملع  رد  ناهنپ  هدیـشوپ و  تسا  يرون  هللا -  ملع  یف  نوننکم ،  نوزخم ، 

دالوا و  ع )   ) یلع شرگید  موس  کی  زا  و  ع ،)   ) همطاف شثلث  کی  زا  ص ،)   ) هللادبع نب  دمحم  نآ  تمسق  کی  زا  هک  تسا  هدش  میـسقت 
اب دایز  مک و  نودـب  رفن  هس  زا  کی  ره  هرهب  دوش ، میـسقت  رفن  هس  نیب  يواـسم  روط  هب  هک  يا  هویم  دـننامه  دـنا ، هدـش  هدـیرفآ  ع )   ) یلع
رد هلظا ،  ملاـع  رد  شنیرفآ ،  نوئـش  رد   ، ) كراـبم رون  نآ  زا  شتقلخ  ياـضتقا  هب  ص ،)   ) مرکا ربماـیپ  هچنآ  تسا .  هدوـب  ربارب  نارگید 
هللا مالـس  ارهز  هقیدـص  دراد ، تنج )  رد  و  رـشح ، رد  خزرب ،  رد  ربق ، رد  ناهج ،  نیا  رد  نینج ،  ملاع  رد  حاورا ،  ملاع  رد  تسلا ،  ملاـع 

عضو کی  هب  و  قسن ،  کی  همه  دنا  هدرک  ریس  اهنآ  هک  یملاوع  مامت  رد  دنـشاب ، یم  اردا  شموصعم ،  دالوا  و  ع )   ) نینم ؤملاریما  اهیلع و 
ملاوع مامت  هکم و  ياه  هناخ  عیمج  وا  رون  زا  ص ،)   ) مرکا ربمایپ  تدالو  ماگنه  رد  رگا  لاـثم ،  ناونع  هب  تسا .  هدوب  فیدر  کـی  هب  و  ، 

رد دـش ) نایب  هک  یـسدقم  رون  نامه  زا  شنیرفآ  ياضتقا  هب  ، ) دـنهد یم  تراشب  ار  وا  تدالو  ناگتـشرف  و  دوش ، یم  نشور  نیئاپ  ـالاب و 
و تمظع ،  تمحر و  افـص ، دهز و  يوقت ،  ملع و  همـشچرس  یئادخ ،  رون  نآ  تسا .  نینچ  نیا  زین  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  دالیم 

هدزناش لاس ،  رازه  هد  لاس ،  رازه  ود  مالـسلا ،  مهیلع  موصعم  هدراـهچ  تقلخ  فلتخم ،  تاـیاور  رد  هکنیا  تسا .  يونعم  ملاوع  رد  ریس 
هدراهچ نیا  دننادب  همه  هک  تسا  هدوب  بلطم  نیا  مالعا  یلـصا  فدـه  تسا  هدـش  لقن  رـشب  شنیرفآ  زا  لبق  لاس  رازه  تسیب  ای  و  لاس ، 

هک دندحاو ، رون  اهنآ  دشاب . هدش  هدارا  روکذم  تاونس  قیقد  دادعت  هکنیا  هن  دنا ، هدش  هدیرفآ  نایمدآ  ناگتـشرف و  تقلخ  زا  لبق  ع )   ) نت
یم باجیا  عوضوم  نیا  رد  هدـش  دای  رابخا  تبقنم و  کی  نیمه  و  دـنا ، هدرک  ریـس  مه  اب  ار  يونعم  ملاوع  ماـمت  تخاونکی ،  فیدرمه و 

هدوب يربک  تیالو  بحاص  شموصعم ،  دالوا  و  ع )   ) یلع و  ص )   ) مرکا ربمایپ  دننامه  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  هقیدـص  ترـضح  هک  دـنک 
. دشاب

مهدزاود عوضوم 

باجیا مالـسلا ،  مهیلع  موصعم  هدراهچ  ناسکی  تقلخ  تیفیک  و  تسا ،  مهدزای  عوضوم  لصاح  عباـت و  تقیقح ،  رد  مهدزاود  عوضوم 
 ، یموصعم ره  هب  تبسن  نایصع  ای  تعاطا و  تبحم ،  ای  ضغب و  تارثا  اذل  دنشاب  رگیدکی  فیدر  زین  تیالو  نوئـش  مامت  رد  هک  دنک  یم 

عوضوم نیا  رد  هدراو  رابخا  دشاب . یم  رگید  نیموصعم  زا  کی  ره  هب  تبسن  يوریپ  ای  یچیپ و  رس  دانع ، ای  داد و  راثآ و  اب  ناسکی  ربارب و 
دنچ اجنیا  رد  دـنراد ، فارتعا  اهنآ  تبحـص  هب  هدوب و  دـقتعم  تاـیاور  نیا  هب  یگمه  ینـس  هعیـش و  و  تسا ،  هداـعلا  قوف  داـیز و  رایـسب 

ینبحا و نم  لاقف :  نیسحلاو  نسحلا  دیب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکالا  لوسرلا  ذخا  : )) دوش یم  لقن  هنومن  يارب  رابخا  هتـسد  نیا  زا  تیاور 
و ارم ، سک  ره  دومرف : تفرگ و  ار  نینـسح  تسد  (ص )  ادخ لوسر   (( )) ۀمایقلا موی  یتجرد  یف  یعم  ناک  امهما  امهابا و  نیذه و  بحا 
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ص  ) مرکا ربمایپ  اب  ندوب  هجرد  مه  دوب )). دهاوخ  هجردمه  نم  اب  تمایق  زور  درادب ، تسود  ار  ود  نیا  ردام  ردپ و  و  ارم ، دـنزرف  ود  نیا 
هنوگچ ایآ  ددرگ . نشور  ناگمه  رب  عوضوم  الماک  ات  دیآ  لمعب  یـسررب  ثحب و  نآ  هرابرد  لیـضفت  روط  هب  دراد  اج  هک  تسا  یبلطم  ( 

ص  ) مرکا ربمایپ  ریظن  یب  عیفر و  هجرد  هب  دناوت  یم  يرشب  رگم  دشاب ؟ هجرد  مه  (ص )  ادخ لوسر  اب  تمایق  زور  رد  یـسک  دراد  ناکما 
، وگم رس  کی  ص )   ) لوسر ترضح  مالک  نیا  رد  دنک ؟ ادیپ  یـسرتسد  يالاو  هجرد  هب  یناسنا  هک  تسا  نکمم  روطچ  ایآ  دوش ؟ لئان  ( 

درادب تسود  ارم  ترتع  ارم و  سک  ره  دـیوگب ، دـهاوخ  یم  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  نآ  تسا و  هتفهن  ینتفگ  زار  کی  ایو 
نیا رد  هچرگا  دراد ، رارق  تیالو  هب  نیدـقتعم  فص  رد  و  ناـیالوم ،  فیدر  رد  نم  اـب  و  تسا ،  هدـش  لـئان  تیـالو  هب  نینم  ؤم  هجرد  هب 
زور رد  ار  ناـمیا  اـب  دارفا  نادـحوم و  هک  ناـنچ  دـشاب ، یم  دوخ  هب  صوصخم  تواـفتم و  هبتر  ياراد  يدرف  ره  هجرد ،  نیا  رد  فـص و 

رد نانآ ،  همه  لاح  نیع  رد  یلو  تسا  یتاجرد  ناشدارفا  دادـعت  هب  زین  ار  تیالو  هب  نینم  ؤم  تسا ،  يرامـشیب  توافتم  تاـجرد  تماـیق 
و نید ،  مه  فیدر ،  مه  فص ،  مه  ص ،)   ) هللادـبع نب  دـمحم  هب  تیالو  هب  نینموم  هجرد  رد  و  نیدـقتعم ،  فص  رد  نیدـحوم ،  فص 

يرگید اب  کـی  ره  يونعم  ماـقم  هبتر و  یلو  دـنیآ  لـئان  تداهـش  هجرد  هب  يا  هدـع  تسا  نکمم  رگید ، تراـبع  هب  اـی  و   ) دـنا هجرد  مه 
، دوخ هب  صوصخم  تاماقم  بتارم و  ظفح  اب  دنـشاب و  كرتشم  فلتخم ،  ياه  تبـسن  اب  همه  تداهـش  هبترم  رد  اـهنت  و  هدوب ،  تواـفتم 
هچ رگا  نیدحوم  عیمج  الثم  تسا ،  توافتم  رـشب  دارفا  دادعت  هب  يونعم  تاجرد  هک  تشاد  هجوت  دیاب  فیدرمه .)  فص و  مه  رگیدکی 

، دراد ایـصوا  دراد ، ایبنا  هجرد ،  نیا  دوخ  نکیل  دنا ، هجرد  مه  کیدزن و  عوضوم  نیا  رد  رگیدکی  اب  و  هدـش ،  لئان  دـیحوتلا ) ۀـجرد   ) هب
نیدـحوم رد  اهنت  و  تسا ،  دوخ  هب  صوصخم  تواـفتم و  رایـسب  هبترم  ماـقم و  ار  کـی  ره  هک  دراد ، نوصلخم  دراد ، ادهـش  دراد ، اـملع 

ینـس ءاملع  زا  يا  هدع  ار  ثحب  دروم  تیاور  تبحملا ))  ۀجرد   )) و تیالولا ))  ۀجرد   )) تسا هنوگ  نیمه  انیع  و  دـنکرتشم ، مه  اب  ندوب 
 (( حیحـص عماج   )) رد يذمرت ))  (( - )) دنـسم  )) رد هلبانح  ماما  لبنح ))  نب  دمحا   : )) نانآ هلمج  زا  هک  دـنا  هدرک  لقن  دوخ  ياهباتک  رد 

ینـسا  )) رد يرزج ))   - )) شخیراـت رد  رکاـسع )) نبا   - )) شخیراـت رد  يدادـغب ))  بیطخ   - )) تـسا هناگـشش  صاحـص  زا  یکی  هـک 
(( - ریاخذ  )) و ضایر ))   )) رد يربط ))  نیدـلا  بحم   (( - )) هرکذـت  )) رد رفظملاوبا ))  (( - )) هباغلادـسا  )) رد (( ریثا نبا   (( - )) بلاـطملا

نم ۀیعملا  انه ، ۀـیعملاب  دارملا  سیل  : )) دـیامرف یم  روکذـم  ثیدـح  حیرـشت  رد  رجح  نبا  قعاوص .))   )) و بیذـهت ))   )) رد رجح )) نبا  ))
هک اجنیا  رد  : )) دـیوگ یم  هک  تسا  هدومن  كرد  ار  بلطم  وکین  رایـسب  ینـس  دنمـشناد  نیا  باجحلا ))  عفر  تهج  نم  لب  ماقملا ،  ثیح 
زور رد  نم  اـب  درادـب  تـسود  ار  نیـسح )  نـسح و   ) مدـنزرف ود  و  (ع )  ارهز و  ع )   ) یلع ارم و  سک  ره  دـیامرف : یم  ص )   ) مرکا ربماـیپ 

ناملسم ره  نوچ  هک  تسا  نیا  دارم  هکلب  تسادخ ،  لوسر  اب  ندوب  ماقم  مه  دوصقم  هک  دیآ  رظن  هب  نینچ  ادابم  تسا ،  هجرد  مه  تمایق 
فطل زکرم  رد  و  دیامرف ، یم  کیدزن  شتمحر  راوج  هب  ار  وا  یلاعت  يادخ  دشاب ، هتـشاد  تبحم  ع )   ) یلع دالوا  و  ع )   ) یلع هب  ینامیا  اب 
نتفرگ رارق  یلاعت  كرابت و  قح  رضحم  رد  هدرپ  یب  و  باجح ،  عفر  ماقم  نیا  رد  دوش ، یم  هتشاد  رب  هاهدرپ  و  دهد ، یم  رارق  شناسحا  و 

عم کئلواف  یلاعت :  هلوق  یف  هریظن  : )) دهد یم  همادا  نینچ  نخس  هب  هاگنآ  رجح )) نبا   . )) تسا هارمه  فص و  مه  ص )   ) مرکا ربمایپ  اب  ، 
: دـیامرف یم  یلاـعت  يادـخ  هکناـنچ  (( )) اـقیفر کـئلوا  نسح  و  نیحلاـصلاو ،  ءادهـشلا  نقیدـصلا و  نییبـنلا و  نم  مهیلع  هللا  معنا  نیذـلا 
ماـگمه و تسا ،  هدومرف  اـطعا  ناـنآ  هب  ار  شیوـخ  ياـهتمعن  ادـخ  هک  نیحلاـص  ءادهـش و  و  نیقیدـص ،  ءاـیبنا و  اـب  نم ،  ؤـم  ناناملـسم 

همه ندوب  ربارب  دارم  هکلب  تسین  حرطم  تاماقم  ندوب  ناسکی  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  نشور  الماک  و  ییوکین ))   )) ياقفر هچ  و  دـنهارمه ،
زا کی  ره  هنرگو  نتفرگ .  رارق  ادـخ  تمحرم  فطل و  رـضحم  رد  هدرپ  یب  و  تمحر ،  هاگولج  رد  و  ضیف ،  ضرعم  رد  تسا  نامیا  لها 
هب صوصخم  يا  هبترم  هجرد و  و  هناگادـج ،  صاخ و  یماقم  ار  نوصلخم  و  رایخا ، راربا ، نیحلاـص ،  ءاـملع ، ءادهـش ، نیقیدـص ،  ءاـیبنا 

ینس و ءاملع  دروم  نیا  رد  يرگید  تایاور  تسین .  هار  الاو  ماقم  نآ  هب  ار  یسک  زگره  و  دنکرتشم ، نآ  رد  ناسکی  روط  هب  نت  جنپ  دوخ 
نیـسحلاو نسحلا  ینعی  ءالوه  بحا  نم  : )) دیامرف یم  ص )   ) مرکا لوسر  ترـضح  دوش : یم  رکذ  اهنآ  زا  یخرب  هک  دنا  هدرک  لقن  هعیش 

ار مالـسلا )  مهیلع  یلع  همطاف و  نیـسح و  نسح و  ینعی   ) ناـنیا سک  ره   (( )) ینـضغبا دـقف  مهـضغبا  نم  ینبحا و  دـقف  اـیلع  ۀـمطاف و  و 

مالسلاهیلع ارهز  زا 64همطاف  هحفص 46 

www.noorfatemah.org



ارهز هقیدص  ترضح  هرابرد  و  تسا .  هدرک  تموصخ  نم  اب  دنک ، ینمشد  اهنیا  اب  هک  یـسک  و  تسا ،  هتـشاد  تسود  ارم  درادب ، تسود 
هلوسر هللا و  نودوی  نیذلا  نا   : )) )) یلاعت هلوق  کلذ  و  هللا ))  يذآ  دقف  یناذآ  نم  و  یناذآ ،  دـقف  اهاذآ  نم  : )) دـیامرف یم  مالـس  مهیلع 

 (( تسا هدرزآ  ار  ادـخ  یئوگ )   ) دـنک تیذا  ارم  ره  و  تسا ،  هدرزآ  ارم  درازاـیب ، ار  همطاـف  سک  ره   (( )) ةرخـالا ایندـلا و  یف  هللا  مهنعل 
تـسا هدرک  تنعل  ترخآ  ایند و  رد  ار  نانآ  ادخ  دنرازایب ، ار  وا  لوسر  ادخ و  هک  یناسک  نآ  انامه ، دـیامرف : یم  یلاعت  يادـخ  هک  نانچ 
هقیدـص ترـضح  ءاذـیا  اب  ربارب  شلوسر  ادـخ و  رازآ  ص )   ) مرکا ربمایپ  شیاـمرف  هب  هجوت  اـب  هک  تسا ،)  هدومرف  رود  دوخ  تمحر  زا  )

اهنآ همه  دوش ، یم  ناـیب  عوـضوم  نیا  رد  ص )   ) مرکا ربماـیپ  لوـق  زا  هک  یثیداـحا  دـش و  لـقن  هک  یتاـیاور  تساـهیلع .  هللا  مالـس  ارهز 
 ( ع  ) همطاف  (( )) ینبضغا اهبضغا  نم  ینم ،  ۀعضب  ۀمطاف  : )) دنتسه لوقلا  قفتم  اهنآ  تحص  رد  ینس  هعیش و  هک  تسا  هماع  بتک  تارابع 
ام ینبـضغی  و  اهاذآ ، اـم  ینیذوی  ینم ،  ۀعـضب  ۀـمطاف   (( )) تسا هدروآ  مشخ  هب  ارم  دـنک ، نیگمـشخ  ار  وا  سک  ره  تسا ،  نم  نت  هراـپ 
مه ارم  دروآ ، مشخ  هب  ار  همطاـف  هـچنآ  و  دزاـس ، یم  هدرزآ  زین  ارم  درازاـیب ، ار  همطاـف  هـچنآ  تـسا ،  نـم  نـت  هراـپ  همطاـف  (( )) اهبـضغا
دنک ریگلد  ار  وا  هچنآ  تسا ،  نم  نت  هراپ  همطاف  (( )) اهطسبی ام  ینطسبی  اهضبقی ، ام  ینضبقی  ینم ،  ۀعضب  ۀمطاف  .(( )) دنک یم  كانبـضغ 

ام ینبـصنی  و  اهاذآ ، اـم  ینیذوی  ینم  دعـضب  ۀـمطاف  (( )) دـیامن یم  داـش  ارم  دـنادرگ ، رورـسم  ار  وا  هچنآ  و  دزاـس ، یم  رطاـخ  هتفرگ  ارم 
یم تقـشم  راـچد  ارم  دزادـنا  تمحز  هب  ار  وا  هچنآ  و  درازآ ، یم  ارم  دـنک  هدرزآ  ار  وا  هـچنآ  تـسا ،  نـم  نـت  هراـپ  هطماـف  (( )) اهبـصنا

هعیش و  ) نیقیرف ءاملع  فلتخم ،  تارابع  اب  یلو  روکذم ، ثیداحا  دننامه  ابیرقت  موهفم  اب  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  يرایسب  تایاور  دیامن )).
ۀنجش ۀمطاف  (( )) اهفعسی ام  ینفعـسی  ینم ،  ۀعـضب  ۀمطاف   : )) میوش یم  دروآ  دای  اجنیا  رد  ار  اهنآ  زا  هنومن  دنچ  هک  دنا  هدرک  لقن  ینس ) 

ام ینـضبقی  ینم ،  ۀعـضم  ۀـمطاف   (( )) یتاذآ دـقف  اهاذآ  نم  ینم ،  ۀعـضم  ۀـمطاف  (( )) اهـضبقی ام  ینـضبقی  و  اهطـسبی ، ام  ینطـسبی  ینم ، 
تبقنم رد  فیرـش  ثیداحا  نیا  لقن  زا  ام  روظنم  فدـه و  اهرـسی )) اـم  ینرـسی  ینم ،  ۀعـضم  ۀـمطاف  (( )) اهطـسب اـم  ینطـسبی  و  اهـضبق ،

ینمشد و ضغب و  ای  و  ترضح ،  نآ  يرای  تبحم و  عوضوم  دوش  تباث  ناگمه  رب  هک  تسا  نیا  اهیلع ، هللا  مالـس  ارهز  هقیدص  ترـضح 
بلطم نیا  هب  نتشاد  داقتعا  تسا و  توبن  ماقم  هب  تبسن  دانع  تاودع و  ای  و  ص )   ) مرکا ربمایپ  اب  یتسود  تبحم و  دننامه  انیع  وا ، تیذا 

نیملـسم مامت  تادقتعم  زا  دیدرت  نودب  تسا ،  یلک  یمالـسا و  الماک  عوضوم  نیا  هکلب  تسین ،  صاخ  بهذم  کی  هب  رـصحنم  زگره  ، 
تبث شیوخ  ياهباتک  رد  نرق  هدراهچ  لوط  رد  ار  روکذـم  تایاور  هک  ینـس  نادنمـشناد  زا  يا  هدـع  مان  اـجنیا  رد  اـم  اذـل  تسا .  ناـهج 

يرصم دعس  نب  ثیل  يرجه -  يافوتم 125  یکم ،  راـنید  نبا  يرمق -  يرجه -  يافوتم 117  هکیلم  یبا  نبا  مینک :  یم  لقن  دـنا ، هدرک 
يافوتم 227 یعوبری  سنوی  نب  دـمحا  يرجه -  يافوتم 205  يدادغب  رظنلاوبا  يافوتم 198 -  هینیع  نب  دـمحم  وبا  ق -   -. يافوتم 175 ه

يرجه يافوتم 240  یفقث  دیعس  نب  هبیتف  يرجه -  يافوتم 336  یلذه  رمعملاوبا  يرجه -  يافوتم 227  یسلایط  دیلاوبا  ظفاح  يرجه - 
حیحـص بحاص  هللادـبعوبا )   ) يراخب ظـفاح  يرجه -  يافوتم 241  هلبانح  ماـما  دـمحا  يرجه -  يافوتم 248  يرـصم  دامح  نب  یـسیع 

نب هللادبعوبا  ظفاح  يرجه -  يافوتم 261  تسا )  هتس  حاحص  زا  یکی  هک   ) شحیحـص رد  ملـسم  ظفاح  يرجه -  يافوتم 256  فورعم 
هتس حاحـص  زا  یکی  هک   ) شننـس رد  یناتـسیس  داودوبا  ظفاح  يرجه -  يافوتم 273  تسا )  هتـس  حاحـص  زا  یکی  هک   ) شننـس رد  هجام 

میکح يرجه -  يافوتم 275  تسا )  هناگشش  حاحـص  زا  یکی  هک   ) حیحـص رد  يذمرت  یـسیع  وبا  ظفاح  يرجه -  يافوتم 275  تسا ) 
 - يرجه ياـفوتم 303  تسا )  هناگـشش  حاحـص  زا  یکی  هـک   ) یئاـسن نمحرلادـبعوبا  ظـفاح  يرجه -  يافوتم 285  يذمرت  هللادـبعوبا 

ياـفوتم 430 یناهفـصا  میعنوـبا  ظـفاح  يرجه -  ياـفوتم 405  يروباـسین  هللادـبعوبا  مکاـح  يرجه -  يافوتم 303  یناهنفـصا  جرفلاوبا 
يافوتم 510 يوغب  مساقلاوبا  ظفاح  يرجه -  يافوتم 502  يزیربت  بیطخ  ایرکذ  وبا  يرجه -  يافوتم 458  یقهیب  رکبوبا  ظفاح  يرجه 

رکاسع نبا  مساقلاوبا  ظفاح  يرجه -  يافوتم 568  یمزراوخ  بطخا  يرجه -  يافوتم 544  طایعلاوبا  یضاق  لضفلاوبا  یضاق  يرجه - 
يزوـج نبا  جرفلاوـبا  يرجه -  ياـفوتم 586  یلزتـعم  دـیدحلا  یبا  نبا  يرجه -  يافوتم 581  یلیهـس  مساـقلاوبا  يرجه -  يافوتم 571 

ياـفوتم 654 یفنح  يزوج  نبا  طبـس  يرجه -  يافوتم 652  یعفاـش  هحلط  نبا  ملاـسوبا  ياـفوتم 630 -  ریثا  نبا  يرجه -  يافوتم 597 
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يافوتم یـسلدنا  یلدع  ظفاح  يرجه -  يافوتم 694  يربط  نیدـلا  بحم  ظـفاح  يرجه -  يافوتم 658  یعفاـش  یجنگ  ظـفاح  يرجه - 
يافوتم 750 يدنرز  نیدلا  لامج  يرجه -  يافوتم 756  فورعم  یجیا  یضاق  يرجه -  يافوتم 747  یعفاش  یبهذ  ظفاح  يرجه -   699
يافوتم 807 یمثیه  نیدلازعم  ظفاح  يرجه -  يافوتم 806  یقارع  نیدـلا  نیز  ظفاح  يرجه -  يافوتم 768  یعفای  تداعسوبا  يرجه - 

ینالطسق سابعلاوبا  ظفاح  يرجه -  يافوتم 911  یطویس  نیدلا  لالج  ظفاح  يرجه -  يافوتم 852  ینالقسع  رجح  نبا  ظفاح  يرجه - 
يواـنم نیدـلا  نیز  يرجه -  ياــفوتم 974  یمثیه  رجح  نـبا  يرجه -  ياـفوتم 966  يرکب  راـید  یـضاق  ظـفاح  يرجه -  يافوتم 923 

ثحب دروم  بلطم  نیا  نوچ  زورما . ات  نرق 10 و 11 و 12 و 13 و 14  رد  ینـس )   ) هماع ياملع  زا  يریثک  هدع  و  يرجه -  يافوتم 1031 
تبسن سک  ره  هک  دنا  هدرک  تباث  لالدتسا و  حیرص  رکذ  هک  هفیرش  تایاور  نیا  اب  تسا و  تیمها  زئاح  رایـسب  زین  هماع  ياملع  دزن  رد  ، 

یـسررب دروم  اقیمع  ار  عوضوم  نیا  ام  اذل  تسا .  رفاک  دشاب ، هدرزآ  ار  وآ  ءاحنا  زا  يوحن  هب  ای  و  هتـشادن ،  تبحم  (ع )  ارهز ترـضح  هب 
اب تسا و  یمالـسا  یمومع و  دـصرددص  یعوضوم  یهاگ  و  دـننک ، یم  ناونع  بهذـم  کی  نیدـقتعم  ار  بلطم  یهاـگ  میهد :  یم  رارق 
هک تسا :  یمالسا  بلطم  نیا  هک  دوش  یم  تباث  الماک  دش  لقن  ینـس )  هعیـش و   ) نیقیرف نادنمـشناد  زا  هک  يدانـسا  كرادم و  هب  هجوت 
 . تسا یفاـک  دـشاب ، دونـشخان  هدرزآ و  لد  وا  زا  ترـضح  نآ  دـیامن و  تیذا  رازآ  ار  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  هقیدـص  ترـضح  سک  ره 

بـضغل بضغی  یلاـعت  كراـبت و  نا  : )) دومرف ترـضح  نآ  زا  هک  ص )   ) مرکا ربماـیپ  زا  زیگنا  تریح  مهم و  هداـعلا  قوـف  تسا  یتـیاور 
دوش یم  یـضار  و  دیآ ، مشخ  هب  ع )   ) همطاف هک  یماگنه  دنک  یم  بضغ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  انامه ، (( )) اهاضرل یـضری  و  همطاف ، 

 (( كاضرل اضری  و  کبـضغل ،  بضغی  هللا  نا  : )) دومرف مالـسلاهیلع  همطاف  هب  رگید  تیاور  رد  و  ددرگ )) دونـشخ  یـضار و  وا  هک  هاگنآ 
نادنمـشناد زا  يدایز  هدـع  ار  بیجع  تیاور  ود  نیا  ددرگ )) یم  یـضار  وت  ياضر  اب  و  دـنک ، یم  بضغ  وت  بضغ  اب  ادـخ  همطاف ،  ای  ))

 - يرجه ياـفوتم 287  مصاـع  یبا  نبا  يرجه -  يافوتم 252  ینثملا  نبا  یـسوموبا  دـنیاهنآ : هلمج  زا  هک  دـنا  هدرک  لقن  ینـس )   ) هماـع
 - يرجه يافوتم 405  يروباسین  مکاحوبا  ظـفاح  يرجه -  يافوتم 360  یناربط  مساقلاوبا  ظـفاح  يرجه -  يافوتم 307  ملسم  یلعیوبا 

يافوتم رکاسع  نبا  مساـقلاوبا  ظـفاح  يرجه -  يافوتم 430  یناهفـصا  میعنوبا  ظـفاح  يرجه -  يافوتم 406  یشوگرخ  دیعـسوبا  ظفاح 
ینالقـسع رجح  نبا  ظـفاح  يرجه -  يافوتم 694  يربط  ساـبعلاوبا  ظـفاح  ياـفوتم 654 -  يزوج  نبا  طبـس  رفظملاوـبا  يرجه -   571

يرجه يافوتم 1122  یکلام  یناقرز  هللادبعوبا  ظفاح  يرجه -  يافوتم 974  یمثیه  رجح  نبا  نیدلا  باهش  ظفاح  يرجه -  يافوتم 852 
ره هکنیا  هب  هجوت  اب  رگید ... يا  هدع  نرق 13 و  يافوتم  تانجلا )  حاتفم  بحاص   ) یناشخدـب يرجه -  يافوتم 1206  نابص  نافرعلاوبا  - 
اب یناگدنز ،  تاظحل  مامت  رد  يرشب  هک  تسین  لوقعم  تسا ،  نوگانوگ  تالوحت  شوختسد  تعاس  ره  رد  و  دراد ، یفلتخم  تالاح  رشب 

يدونـشخ شترـسم  ادـخ ، مشخ  شبـضغ  ادـخ ، ياضر  شتیاضر  و  هدوب ،  ادـخ  هجوت  دروم  اج  همه  هشیمه و  اهینوگرگد ، همهنا  دوجو 
وا رب  تراقح  رظن  اب  زین  ادخ  دنک  هاگن  تراقح  مشچ  هب  سک  ره  رب  و  دشاب ، ادـخ  اب  ینمـشد  وا  اب  ینمـشد  و  ادـخ ، بح  شتبحم  ادـخ ،
زین ع )   ) نینم ؤملاریما  و  ص )   ) مرکا ربمایپ  انیع  هک  ماقم  نامه  رابتعا  هب  و  دـشاب ، هدوب  هقلطم )   ) تیالو ماقم  بحاـص  هکنیا  رگم  درگنب ،

ربمایپ دنیوگ  یم  اهینس )  ) هماع تارـضح  هک  تسا  تیالو  نوئـش  هب  هجوت  مدع  اب  و  دشاب . یم  ریذپ  ناکما  عوضوم  نیا  اهنت  دنتـسه ، اراد 
رتسب رد  هک  دـنناسر  یم  یئاجب  ات  ار  نخـس  هرخالاب  و  دوش و ... یم  كانمـشخ  دـیوگ ، یم  ازـسان  مانـشد و  مدرم  ریاـس  دـننامه  زین  مرکا 

یسدقم دوجو  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  دیوگ ))... یم  نایذه  درم  نیا  ...(( )) رجهیل لجرلا  نا  ، )) دنیوگ یم  ترـضح  نآ  هب  باطخ  گرم 
دـش هتفگ  هک  نانچ  تسا .  هدومرف  نایب  ار  شیونعم  تاماقم  و  هدرک ،  یفرعم  شتما  مامت  هب  ار  وا  رمع  کی  ص )   ) مرکا ربماـیپ  هک  تسا 

تفلاخم شتفلاخم  ادـخ ، تیاضر  شتیاضر  ادـخ ، تعاطا  شتعاـطا  ادـخ ، تبحم  شتبحم  هک  يرـشب  نآ  تسا  نهربم  نشور و  ـالماک 
رد و  دشاب ، هقلطم )   ) تیالو خماش  ماقم  بحاص  دیاب  هک  تسا  نیا  شا  همزال  تسادخ ،  بضغ  شبـضغ  ادخ ، طحنـس  شطحنـس  ادـخ ،
زین هماع  ياملع  هک  تسا  یبلطم  نیا  و  تسا ،  رفاک  دـشاب ، هتـشادن  لد  رد  ار  شتبحم  درواین و  نامیا  تیالو  بحاص  هب  سک  ره  هجیتن ، 

لاس 581 يافوتم  یلیهـس ))  مساقلاوبا   : )) تسا يرورـض  دیفم و  نانآ  تارابع  زا  یـضعب  لقن  اجنیا  رد  هک  دـنراد  داقتعا  نامیا و  نآ  هب 
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و هبوت ...  سف  هسفن  طبر  رذنملادبع  نب  ۀعافر  هبابل  ابا  نا  : )) دـیامرف یم  هحفـص 196  مود  دلج  رد  فنالا ))  ضورلا   )) باتک رد  يرجه 
 ، ینم ۀعـضم  همطاف  نا  هللا  لوسر  لاقف  هللا ،  لوسر  الا  ینلحی  نا ال  تمـسقا  دـق  هباـبل  اـبا  لاـقف  هتیوت ،  تلزن  نیح  هلح  تدارا  همطاـف  نا 

هعافر  )) هک یماگنه  اهیبا )) یلع  یلص  دقف  اهیلع  یلص  نم  و  رفک ، دقف  اهبس  نم  نا  یلع  لدی  ثیدح  اذهف  ۀمطاف ،  یلع  هیلع و  هللا  یلص 
رگم دـیاشگن  ار  دـنب  نآ  زگره  دروخ  دـنگوس  تسبب و  مکحم  هبوت  بوچ  هب  ار  شدوخ  درک ، هبوت  دوـب  هدـش  بکترم  هک  یهاـنگ  زا  (( 
ندش لوبق  هیآ  هکنیا  ات  دوب ، هداد  رارق  دوخ  هبوت  ندش  لوبق  ناشن  ار  نیا  و  دیامرف ، زاب  ارنآ  دوخ  تسدب  ص )   ) هللادـبع نب  دـمحم  هکنیا 
یسک تفگ :  هبابلابا  یل  و  دیاشگب ، ار  اهدنب  نآ  دومرف  هدارا  ع )   ) همطاف ترـضح  ماگنه  نآ  رد  دش و  لزان  راگدرورپ  بناج  زا  وا  هبوت 

ص  ) مرکا ربمایپ  شوگ  هب  نخس  نیا  نوچ  و  ما ،  هدرک  دای  دنگوس  رما  نیا  هب  نم  اریز  دیامن ، اهر  دنب  زا  ارم  دیابن  ص )   ) مرکا ربمایپ  زج 
: دریگ یم  هجیتن  نینچ  ثیدح  يوار  سپس  داب . همطاف  رب  وا و  رب  ادخ  دورد  تسا ،  نم  نت  هراپ  همطاف  انامه ، : )) دومرف ترضح  دیـسر ، ( 
اب تسا  ربارب  دتسرف ، تاولص  وا  رب  سک  ره  و  دوش ، یم  رفاک  دهد  مانشد  ار  ع )   ) همطاف سک  ره  هکنیا  رب  دراد  تلالد  ثیدح  نیا  هک  ))
هک تسا  هدش  لقن  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  يرابخا  شترایز ،  وا و  رب  مالـس  تاولـص و  تیفیک  رد  (ص )))  ادخ لوسر  شردـپ  رب  تاولص 

یتاراـیز تاولـص و  هتـشاد و  لالقتـسا  ـالماک  بلطم  نیا  رد  (ص )  ادـخ لوـسر  دـننامه  (ع )  ارهز ترـضح  هک  تسا  نیا  رگناـشن  هـمه 
نیدلا نیز   )) هکنیا رتبلاجا  و  تسا ،  هدرک  لقن  (( ریغص عماج   )) باتک حرـش  رد  زین  رجح )) نبا   )) ار تیاور  نیا  دراد . دوخ  هب  صوصخم 

رد یلیهس ))  مساقلاوبا   )) لالدتسا هب  هجوت  اب  : ) دریگ یم  هجیتن  نینچ  ثیدح  نیا  نایب  نمـض  قیاقدلازونک ))   )) باتک بحاص  يوانم )) 
وا ضغب  رب  رعـشم  لمع  نیا  نوچ  دهد ، مانـشد  ار  ص )   ) همطاف سک  ره  : )) دیوگ یم  هک  ینم ))  هعـضب  همطاف   )) فیرـش ثیدـح  حرش 

ازـسان اذل  تسا ،  رفاک  انیقی  درادب  نمـشد  ادـخ  هک  ار  سک  ره  و  دراد ، یم  نمـشد  ار  یـسک  نینچ  ادـخ  تسا ،  ترـضح  نآ  هب  تبـسن 
تسا لضفا  رمع ) رکبوبا و   ) نیخیش زا  ع )   ) همطاف هکنیا :  رب  دراد  تلالد  نیمه  و  دناد ، یم  رفک  بجوم  ار  (ع )  ارهز ترـضح  هب  نتفگ 
ۀعـضب اهدالوا  نا  مولعم  و  : )) دیامرف یم  ثیدـح  نآ  حیرـشت  همادا  رد  تسا  هماع  ناگرزب  زا  یکی  هک  يدوهمـس ))  فیرـش  (( )...؟؟؟!!!
همطاف دلت  ناب  هللا  لوسر  اهلوا  اهرجح ، یف  تعضو  هنم  ۀعضب  نا  مونلا  یف  لضفلا  ما  تار  مل  مث  نم  هنم و  ۀعضب  اهتطـساوب  نونوکیف  اهنم 
ثعبنا کلذ  لمات  نم  و  طئاسولا ، تددـعت  نا  و  ۀعـضبلا ،  کلت  نم  ۀعـضب  اهتیرذ ، نم  نالا  دـهاشی  نم  لکف  اهرجح ، یف  عضویف  امالغ ،

نت هراـپ  ع )   ) همطاـف اـهنت  هن  هک  تسا  نشور  ـالماک  و   (( )) هیلع اوناـک  لاـح  يا  یلع  مهـضغب  بـنجت  و  مـهل ،  لـالجالا  یعاد  هـبلق  یف 
(( دـنوش یم  بوسحم  (ص )  ربمایپ نت  هراپ  (ع )  ارهز هطـساو  هب  زین  نانآ  دـنا ،  ( ع  ) همطاف هعـضب  نوچ  وا  دالوا  هکلب  تسا ،  (ص )  ربماـیپ

نیا سک  ره  اذل  دش ، دایز  رایسب  هطـساو  امـش  هچ  رگا  تسادخ ،  لوسر  نت  هراپ  دوش ، هدهاشم  (ص )  ربمایپ هیرذ  اجک  ره  رد  زین  نونکا 
ره رد  نانآ  هب  تبسن  ینمشد  زا  و  دیامن ، یم  تبحم  ساسحا  (ص )  دمحم لآ  هب  تبسن  شیوخ  بلق  رد  دنک ، یسررب  تقدب  ار  عوضوم 
یش ۀمطاف  قح  یف  هنم  عقو  نم  لکف  هیذاتب ،  یفطـصملا  يداتی  نم  يذا  میرحت  هیف  و  : )) دیامرف یم  رجح )) نبا  . )) دیوج یم  يرود  لاح 
نم ۀجلاعم  ءارقتـسالاب  فرع  اذـهل  و  اهدـلو ، لبق  نم  اهیلع  يذالا  لاخدا  نم  مظعا  یـش  الو  ربخلاذـه ، ةداهـشب  يذاتی  یبنلاف  هب ،  تذاتف 

ار وا  هک  يزیچ  ره  اریز  مالـسلاهیلع ،)   ) همطاف تیذا  رازآ و  تسا  مراـح  (( )) دـشا ةرخـالا  باذـعل  ایندـلا و  یف  ۀـیوقعلاب  کـلاذ  یطاـعن 
نبا  .(( )) تسا هدرک  تیذا  ار  ادخ  تقیقح )  رد  ، ) درازایب ار  ادخ  لوسر  هچنآ  و  دـیامن ، یم  هدرزآ  لد  ار  ربمایپ ص  دـنک ، رطاخ  هدرزآ 

ار (ع )  ارهز هک  سک  يازج  هک  تسا  نیا  دـنک  یم  دزـشوگ  اـم  هب  هتـشذگ  خـیرات  هچنآ  دریگ : یم  هجیتن  نینچ  نخـس  ناـیاپ  رد  رجح ))
ربارب اهیلع ، هللا  مالـس  هقیدص  ترـضح  هب  نتفگ  ازـسان  دوب .)) دهاوخ  رتدـیدش  ترخآ  رد  وا  باذـع  هتبلا  و  تسایند ،  يراتفرگ  درازایب ،

هک نانچ  یلاعت ،  كرابت  قح  ترـضح  هب  مانـشد  اب  تسا  يواسم  هجیتن  رد  و  ع )   ) نینم ؤملاریما  و  ص )   ) مرکا ربمایپ  هب  مانـشد  اـب  تسا 
 ( ع  ) یلع هب   (( )) هللا بس  دقف  ینبـس  نم  و  ینبـس ،  دـقف  ایلع  بس  نم  ایلع ، اوبـست  ال  : )) دـیامرف یم  ع )   ) یلع هرابرد  (ص )  ادـخ لوسر 

هدرک ینابز  دب  ادخ  هب  انامه  دهد ، مانشد  نم  هب  سک  ره  و  تسا ،  تفگ  ازسان  ارم  تقیقح  رد  دهد  مانشد  وا  هب  سک  ره  دیهدن ، مانـشد 
ره هک  دیزاسم ، نیگمـشخ  ار  ع )   ) یلع  (( )) هللا بضغا  دقف  ینبـضغا  نم  و  ینبـضغا ،  دـقف  ایلع  بضغا  نم  یلع ،  اوضغبت  ال   (( )) تسا
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 (( تسا هدروآ  مشخ  هب  ار  ادـخ  تقیقح  رد  دـنک  نیگمـشخ  ارم  سک  ره  و  تسا ،  هدرک  كانبـضغ  ارم  انامه  دروآ  مشخ  هب  ار  وا  سک 
هدـیزرو رهم  نم  هب  تقیقح  رد  دـشاب ، هتـشاد  تسود  ار  ع )   ) یلع سک  ره   (( )) هللا بحا  دـقف  ینبحا  نم  و  ینبحا ،  دـقف  هـبحا  نـم  و  ))

اهنآ ریاظن  و  ص )   ) مرکا ربمایپ  تاشیامرف  نیا  تسا ))  هتـشاد  تسود  ار  ادـخ  اـنامه  دـشاب ، هتـشاد  لد  رد  ارم  تبحم  سک  ره  و  تسا ، 
زا روکذم  بتارم  و  دشاب ، تیالو  خماش  ماقم  ياراد  هک  تسا  یسدقم  دوجو  نآ  هتسیاش  اهنت  دنا ، هتـشاد  نایب  ع )   ) نینم ؤملاریما  هرابرد 

نیمه اب  انیع  اهیلع ، هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  تبقنم  رد  ص )   ) مرکا ربماـیپ  لوق  زا  رایـسب  تاـیاور  تسـالاو .  هبترم  نآ  صوصخم  نوئش 
لوسر اب  تیالو  نوئـش  ماـکحا و  عیمج  رد  ترـضح  نآ  دـهد  یم  ناـشن  هک  تسا  هدـش  لـقن  ینـس )  هعیـش و   ) ربتعم بتک  رد  نیماـضم 

 (، ع  ) نینم ؤملاریما  ای  ص ،)   ) مرکا ربمایپ  هب  سک  ره  هک  دنهد  یم  يوتف  نینچ  املع  اذل  تسا ،  کیرش  ع )   ) نینم ؤملاریما  و  (ص )  ادخ
، اراگدرورپ لتقلا .  بجاو  مه  و  تسا ،  رفاک  مه  دنیامرف : یم  هماع  نادنمـشناد  و  دوش ، یم  لتقلا  بجاو  دهد  مانـشد  (ع )  ارهز همطاف  ای 
و امرف ، نیزگیاج  ام  بلق  رد  ار  وا  تیالو  وترپ )  ) و نکم ،  رود  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  فطل  رظن  زا  ار  ام  دمحم ، لآ  دمحم و  قح  هب 

 . ناسرب نایاپب  ار  ام  رمع  تیالو  ماقم  نیا  هب  داقتعا  اب 

مهدزیس عوضوم 

هک ياـجرد  تاـماقم و  رد  مالـسلا  مهیلع  نینـسح  و  ع )   ) نینم ؤـملاریما  و  ص )   ) مرکا ربماـیپ  اـب  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  كارتـشا 
تیزکرم ماـقم و  ار  ناـنآ  هک  دوش  یم  نشور  ـالماک  تاـیاور  هتـسد  نیا  رد  تقد  اـب  و  اـبع . لآ  نت  جـنپ  هب  تسا  رـصحنم  صوـصخم و 

نآ هک  دـنک  یم  تیاور  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  مقرا ))  نبدـیز   . )) تسین هار  الاو  تاجرد  نآ  هب  ار  يرـشب  چـیه  زگره  و  تسا ،  یـصاخ 
ررـس یلع  اـناوخا  یلت :  مث  یتنبا ،  ۀـمطاف  عم  ۀـنجلا  یف  يرـصق  یف  یعم ،  یلع  اـی  تنا  : )) دومرف ع )   ) نینم ؤملاریما  هب  باـطخ  ترـضح 

: دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  ص )   ) مرکا ربمایپ  سپس  دیتسه ، نم  نیشنمه  نم  رـصق  رد  تشهب  رد  همطاف  مرتخد  وت و  یلع  ای   (( )) نیلباقتم
رد یلزاغم ))  نبا   (( - )) ضایر  )) باتک رد   (( يربط نیدلا  بحم   )) ار تیاور  نیا  دننیـشن )) یم  مه  يوربور  یتشهب  ياهتخت  رب  ناردارب 
نبا دـمحا   ((، )) یتفلا نیز   )) رد یمـصاع ))   )) و لآـملا - ))  ۀلیـسو   )) رد ریثک )) اـب  نبا  (( - )) دـئارف  )) رد ینویمح ))   (( - )) بقاـنم ))

مرکا لوسر  هک  دـنا  هدرک  لقن  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  اعوفرم  ع )   ) نینم ؤملاریما  يرگید  ثیدـح  دـنا . هدرک  لقن  بقانم ))   )) رد لبنح )) 
، اهیف کعم  نکسی  نم  هللا ،  لوسر  ای  اولاق  هلیسولا ،))   )) یل اولسف  هللا ،  متلاس  اذاف  هلیـسولا ، ))   )) یعدت ۀجرد  ۀنجلا  یف  : )) دومرف (ص ) 

يارب يزیچ  اعد  ماگنه  رد  دیهاوخب  هاگ  ره  هلیـسولا ))   )) مان هب  تسا  يا  هجرد  تشهب  رد   (( )) نیـسحلاو نسحلاو  ۀـمطاف  و  یلع ،  لاق : 
نیـشنمه امـش  اب  صوصخم )   ) هجرد نیا  رد  یناسک  هچ  هللا  لوسر  اـی  دـنتفگ  دـیئامن ، تلئـسم  ار  هلیـسو ))   )) ماـقم دـیبلطب ، ادـخ  زا  نم 

رکذ دوخ  بتک  رد  زین  ینـس )   ) هماـع نادنمـشناد  زا  ثیدـح  نیا  ع )).)   ) نیـسح و  ع )   ) نسح ع ،)   ) همطاـف ع ،)   ) یلع دوـمرف : دنتـسه ،
ربمایپ ترایز  رد  زین  نایعیـش  ام  تسا .  هدرک  لقن  هیودرم ))  نبا  ظفاح   )) زا ریبکلا )) عماج   )) باتک رد  یطویـس ))   )) هلمج زا  دنا ، هدومن 

هک هلیسولا ))  ۀجرد   )) دش هتفگ  هک  نانچ  ۀنجلا ))  نم  ۀلیـسولا  هتآو  ۀعیفرلا ،  ۀجردلا  هطعا  مهللا   : )) مینک یم  ضرع  نینچ  ص )   ) مرکا
هلیسولا ۀجرد   ، )) تسین هار  یلعا  هبتر  نآ  هب  ار  يرشب  زگره  و  نت ،  جنپ  هب  تسا  رـصحنم  صوصخم و  تسا ،  یتشهب  تاجرد  نیرتالاو 

ص  ) مرکا ربمایپ  هک  دنک  یم  تیاور  نینچ  ع )   ) نینم ؤملاریما  تسا .  نوصلخم  ءاملع و  و  ءایلوا ، ءایصوا ، ءایبنا  عیمج  تاجرد  زا  رترب  (( 
نسح و یلع ،  همطاـف و  نم و  تماـیق  زور   (( )) ۀـمایقلا موی  دـحاو  ناـکم  یف  نیـسحلاو ،  نسحلاو ،  یلع ،  و  ۀـمطاف ،  و  اـنا ، : )) دومرف ( 

ملاع رد  رون ، ملاع  رد  تسا ،  یکی  ناشتلزنم  ماقم و  تقلخ  ملاوع  مامت  رد  نانیا  يرآ ،  میتسه ))  يدحاو  تلزنم  ماقم و  ياراد  نیـسح ، 
زاغآ زا  شنیرفآ ،  ریسم  مامت  رد  هصالخ  دوهش ، بیغ و  رد  یتوکلم ،  یکلم و  يولع ،  یلفس و  ملاوع  رد  رشحم ، رد  هلظا ،  ملاع  رد  رذ ،

: زا دـنترابع  دـنا  هدرک  لقن  ار  روکذـم  ثیدـح  هک  ینـس )   ) هماع ءاملع  زا  دـنماقم . مه  ناش و  مه  فیدرمه و  مه ،  اب  اج  همه  نایاپ ،  ات 
 ( ینس  ) هماع ترضح  هک  يرگید  تیاور  هرـضنلا - ))  ضایر   )) رد يربط ))  نیدلا  بحم  ظفاح  (( - )) دنـسم  )) رد لبنح ))  نب  دمحا  ))
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نینم ؤملاریما  و  دش ، ع )   ) یلع هناخ  دراو  ص )   ) مرکا لوسر  يزور  تسا :  نیا  زا  ترابع  دنا  هدش  لئاق  رایـسب  تیمها  نآ  هب  تبـسن  زین 
دقارلاذـه نینـسحلا و  نیذـه  و  كایا ،  ینا و  : )) دومرف نینچ  (ع )  ارهز ترـضح  هب  باـطخ  و  درک ، هدـهاشم  تحارتسا  لاـح  رد  ار  (ع ) 

 ، تسا هدیمرآ  اجنیا  رد  هک  صخـش  نیا  و  نیـسح ،  نسح و  و  ارهز ) ای   ) وت نم و  انامه ، (( )) دحاو ناکم  یف  ۀـمایقلا  موی  مئانلا ،)  ینعی  )
(( - رکاسع نبا  ظفاح  (( - )) دنـسم  )) رد لبنح ))  نبا  دـمحا  : )) زا دـنترابع  ثیدـح  نیا  نایوار  دوب )) میهاوخ  اجکی  رد  همه  تمایق  زور 

 ، تسا هدومن  دییءات  ارنآ  تحص  یـسررب و  ار  تیاور  نیا  دانـسا  يروباشین ))  مکاح   ((. )) یناکـسح مکاح   (( - )) يربط نیدلا  بحم  ))
 ( ص  ) مرکا ربمایپ  تاشیامرف  زا  املسم  و  تسین ،  نآ  تحص  رد  يدیدرت  میدرک ،  یگدیسر  الماک  ار  فیرش  ثیدح  نیا  كرادم  زین  ام 

ۀمایقلا موی  نیـسحلاو ،  نسحلاو ،  ۀمطاف ،  و  یلع ،  انا و  : )) دومرف هک  دنک  یم  لقن  (ص )  ادخ لوسر  زا  سیق ))  نب  هللادـبع  . )) دـشاب یم 
نیا زا  دراد )) رارق  شرع  ریز  هک  تسا  يا  هبق  رد  تمایق  زور  نیـسح ،  نسح و  همطاف و  یلع و  نم و  هاـگیاج   (( )) شرعلا تحت  ۀـبق  یف 

و تسا ،  یلاعت  كرابت و  قح  ترـضح  تمظع  تختیاپ  رد  دراد ، ان  هلیـسو ))   )) هک تاـماقم  نیرتـالاو  هک  دوش  یم  مولعم  نینچ  تیاور 
رون هاگولج  و  لالج ،  تمظع و  رگناشن  هک  اجنآ  تسا ،  نت  چنپ  هاگیاج  طقف  ملاع ،  تختیاپ  يرآ ،  تسین .  هار  اجنآ  هب  ار  یسک  زگره 

هارمه اج  همه  تیالو  نوئش  مامت  رد  و  تقلخ ،  لزانم  عیمج  رد  هناگجنپ ،  راونا  نیا  دش ، هتفگ  هک  نانچ  تسا .  یئایربک  لالج  لامج و 
هصالخ رشن ، رشح و  رد  خزرب ،  ایند و  رد  حابـشا ،  حاورا و  ملاع  رد  رذ ، ملاع  رد  هلظا ،  ملاع  رد  اهتنا ، ادتبا و  رد  و  دنیاتمه ، ماگمه و  و 

. دنمیهس ناسکی  روطب  لئاضف  تاکلم و  مامت  رد  لحارم و  عیمج  رد  مه ،  رانک  رد  هدوبن ،  ادج  رگیدکی  زا  تمایق ،  زور  ات 

مهدراهچ عوضوم 

ارهز ترـضح  هک  تسا ،  رگید  فقاوم  رد  ریـس  ماگنه  رد  و  تشهب ،  رد  تمایق ،  زور  رد  ندوب )  هراوس   ) بوکر ماقم  مهدراهچ  تبقنم 
ياراد نیرخآ ،  نیلوا و  زا  ملاع ،  رد  ینز  چیه  و  دراد ، كارتشا  ع )   ) نینـسح و  ع )   ) نینم ؤملاریما  شراوگرزب و  ردـپ  اب  اهیلع  هللا  مالس 

، دوش یم  رـشحم  هصرع  دراو  هراوس  هک  تسوا  اهنت  تساتمه ،  یب  ناهج  ناوناب  نیب  زین  هبتر  نیا  رد  مالـسلاهیلع  همطاف  تسین ،  ماقم  نیا 
: دومرف ترـضح  نآ  هک  دنک  یم  تیاور  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  هدـیرب ))   . )) تسا نیلـسرم  ءایبنا و  عیمج  اب  هکلب  رگید ، ياهنز  اب  وا  قرف 

ءامـسلا موجن  ددـع  هباوکا  نامع ،  یلا  ندـع  نیب  امک  ضوح  یلو  هموق  نم  هب  نمآ  نم  وه و  اهنبل  نم  برـشیف  حـلاص ،  ۀـقان  هللا  ثعبی  ))
ناـمیا و  ع )   ) حـلاص ترـضح  سپ  دزیگنا ، یم  رب  زیخاتـسر  زور  رد  ار  ع )   ) حـلاص ترــضح  هقاـن  یلاـعت  يادـخ  (( )) ءاـیبنالا یقتــسیف 
ياهماج دادعت  هک  نامع ،  ات  ندع و  يانهپ  هب  تسا  یضوح  ارم  نکیل  دنوش ، یم  باریـس  دنـشون و  یم  رتش  نآ  ریـش  زا  وا  هب  ناگدنروآ 

هللا ثعبی  و  : )) دیامرف یم  نینچ  مرکا  ربمایپ  نخس  همادا  رد  و  منک ))  یم  باریـس  ار  ایبنا  نم ،  و  تسا ،  ینامـسآ  ناگراتـس  رامـش  هب  نآ 
ۀمطاف لاق :  و  ءایبنالا ... نیب  نم  هب  هللا  ینـصخ  قاربلا ،  یلع  انا  لاق ال ، ءابـضعلا ؟ یلع  تنا  و  هللا ،  لوسر  ای  ذاعم : لاق  هتقان ،  یلع  اـحلاص 
دیسرپ ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  ذاعم )) ، )) دزیگنا یم  رب  شا  هقان  رب  راوس  ار  ع )   ) حلاص رشح ، زور  رد   )) یلاعت يادخ  ءابـضعلا )) یلع  یتنبا 

نم یـصاصتخا  بکرم  هن ،  دومرف : باوج  رد  ترـضح  نآ  دـیوش ، یم  دراو  رـشحم  هب  ءابـضع  رتش )  ) رب راوس  زین  امـش  ایآ  هللا  لوسر  اـی 
مرتخد صوصخم  بکرم  (( ءابـضع  )) و تسا ،  هدـینادرگ  صوصخم  بکرم  نیا  هب  ءایبنا  نایم  رد  ارم  یلاعت  يادـخ  هک  تسا ،  قارب ))  ))

. دـنا هدرک  لـقن  ار  نآ  زین  هعیـش  ءاـملع  تـسا و  هدرک  رکذ  شخیراـت  رد  رکاـسع )) نـبا  ظـفاح   )) ار تـیاور  نـیا  تـسا )).  ع )   ) همطاـف
راوس نآ  رب  تشاد  تیرومءام  مالـسا  غیلبت  يارب  ص )   ) مرکا ربمایپ  بناج  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  تقو  ره  هک  تسا  يرتش  ماـن  ءابـضع )) ))

هرم نبا  ریثـک  . )) دوب راوس  صوصخم  بکرم  نیا  رب  ع )   ) یلع زین  هراـفک  ربارب  رد  هبوـت )   ) تئارب هروـس  تئارق  تهج  هکناـنچ  دـش ، یم 
یناقستسا نم  و  یب ،  نمآ  نم  ۀمایقلا و  موی  هنم  برشا  یضوح  : )) دومرف هک  مدینـش  ص )   ) مرکا لوسر  ترـضح  زا  دیوگ ، یمرـضح )) 

هب یفاوت  یتح  هرق ،  دنع  نم  اهیکری  مث  هموق  نم  هعم  اونمآ  نیذلاو  وه  اهنبل  نم  برـشیف  اهبلتحیف  حلاصلا ،  دومث  ۀـقان  ثعبت  ءایبنالا و  نم 
(( ءایبنالا نود  نم  هب  تصـصتخا  قاربلا ،  یلع  انا  ءارهز و  یتنبا  اهبکرت  لاـق ال ، هللا ،  لوسر  اـی  ءابـضعلا  بکرت  اذا  ذاـعم : لاـقف  رـشحملا ،
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هکنآ زین  ناربماـیپ  زا  و  میوـش ،  یم  باریـس  نآ  زا  تسا  هدروآ  ناـمیا  نم  هب  هک  سک  ره  نم و  هک  تسا  یـضوح  ارم  تماـیق  زور  رد  ))
نامیا وا  هب  شموق  زا  هک  نانآ  و  ع )   ) حـلاص دوش ، یم  هتخیگنارب  ع )   ) حـلاص يارب  دومث  هقاـن  زور ، نآ  رد  ددرگ ، یم  باریـس  دـهاوخب 

(( ذاعم . )) دیآ یم  رشحم  هنحص  هب  دوش و  یم  راوس  هقان  نآ  رب  شربق  رانک  رد  ع )   ) حلاص سپس  دنـشون ، یم  رتش  نآ  ریـش  زا  دنا  هدروآ 
تسا همطاف  مرتخد  بکرم  ءابضع ))  ، )) هن دومرف : دیوش ؟ یم  راوس  ءابضع ))  )) رتشرب مه  امش  ماگنه  نآ  رد  ایآ  هللا  لوسر  ای  رک : ضرع 

هک ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  مدینـش  دـیوگ  یم  هریرهوبا ))   . )) ما هتفاـی  صاـصتخا  نآ  هب  ءاـیبنا  ناـیم  رد  هک  تسا  قارب ))   )) نم بکرم  و  ، 
و ءابضعلا ، یلع  یماما  ۀمطاف  ثعبت  و   (( )) قاربلا یلع  ثعبا  و  هتقان ،  یلع  حلاص  ثعبی  باودلا و  یلع  ۀمایقلا  موی  ءایبنالا  ثعبت  : )) دومرف

اهبکرم رب  راوـس  (ع )  ءاـیبنا تماـیق  زور  رد   (( )) یتقاـن یلع  بلاـطیبا  نبا  یلع  و   .(( )) نیتقاـن یلع  نیـسحلاو  نـسحلا  همطاـف  ینبا  ثـعبی 
دنزرف ود  و  ءابضع ))  )) رب نم  شیپاشیپ  رد  ع )   ) همطاف و  قارب ))   )) رب زین  نم  و  دوش ، یم  ثوعبم  شا  هقان  اب  راوس  ع )   ) حلاص و  دنتـسه ،

 ((. میوش یم  ثوعبم  راوس  یگمه  نم ،  صوصخم  هقان  رب  ع )   ) بلاطیبا نبا  یلع  و  رگید ، هقان  ود  رب  ع )   ) نیـسح و  ع )   ) نسح همطاـف ، 
هک لبق ،  تیاور  هب  هجوت  اب  و  یـصاصتخا ،  هن  تسا  یتشهب  یمومع  ياهبکرم  زا  دوش ) یم  هدافتـسا  تایاور  ار  هک  ناـنچ   ) ءاـیبنا بکرم 
نآ زا  دعب  ندوب  هراوس  رـشح  رد  تسا ،  نم  صوصخم  (ع )  ءایبنا نیب  تمایق  زور  رد  ندش  ثوعبم  هراوس  دـیامرف  یم  ص )   ) مرکا ربمایپ 
نت جنپ  ریسم  زا  هک  اجنآ  فقاوم ،  مامت  رد  دشاب . یم  امهیلع  هللا  مالس  نینـسح  و  ع )   ) همطاف و  ع )   ) نینم ؤملاریما  صوصخم  ترـضح ، 

ؤملاریما و  ع ،)   ) همطاف رس  رتشپ  (ص )  ادخ لوسر  و  رتولج ، همه  زا  ع )   ) همطاف تسا :  نینچ  تکرح  بیترت  فیدر و  تسا ،  هتفر  نخس 
بیترت نیمه  هب  زین  تشهب  هب  مالـسلا  مهیلع  نت  جـنپ  دورو  یتح  دنتـسه ، نانآ  رـس  تشپ  نینـسح  ص ،)   ) مرکا ربماـیپ  زا  دـعب  ع )   ) نینم

مکاح  (( - )) یبقعلا ریاخذ   )) رد يربط ))  نیذلا  بحم  : )) زا دنترابع  دنا  هدرک  لقن  ار  هریرهوبا ))   )) تیاور نیا  هک  ینادنمـشناد  تسا . 
 - شخیراـت رد  بـیطخ ))   - )) شخیراـت رد  رکاـسع )) نـبا   - )) تـسا هدرک  دـییءات  یـسررب و  ارنآ  تحـص  هـک  كردتــسم ))   )) رد ((
نیا هک  دریگ  یم  هجیتـن  نینچ  رکاـسع )) نبا   )) و بیطخ ))   )) و مکاـح ))   )) و خیـشلاوبا ))   )) زا ثیدـح  نـیا  لـقن  نمـض  یطویـس ))  ))

، دـنک یم  دـییءات  تسا ،  هدـش  لقن  نت  جـنپ  ریـس  ماگنه  رد  ع )   ) همطاف ندوب  ماگـشیپ  هرابرد  هعیـش  قیرط  زا  هک  ار  یثیداحا  نآ  تیاور 
صخـش لوا  : )) دومرف ص )   ) لوسر ترـضح  هک  تسا  هدروآ   (( عماوجلا عمج   )) باتک رد  كرادم  دانـسا و  رکذ  اب  یطویـس ))  ظفاح  ))

نا : )) رگید ثیدح  رد  و  تسا ))  (ص )  دمحم رتخد  همطاف  دوش  یم  دراو  تشهب  هب  هک  یـسک  یلوا  (( )) دمحم تنب  ۀمطاف  هنجلا  لخدی 
نیا زا  میوش ))  یم  دراو  تشهب  هب  سک  همه  زا  لبق  نت  جـنپ  ام   (( )) نیـسحلاو نسحلاو  ۀـمطافو ،  یلع ،  و  اـنا ، ۀـنجلا :  لخدـی  نم  لوا 

ياراد مالـسلاهیلع  همطاـف  هک  دوش  یم  موـلعم  تسا ،  دراو  ص )   ) مرکا ربماـیپ  زا  عوـضوم  نیا  رد  هک  يرگید  ثیداـحا  و  راـبخا ، هتـسد 
زین ترـضح  نآ  ياهبکرم  زا  یکی  و  تسا ،  درمز  زا  یهاگ  و  توقای ،  زا  یهاگ  رون ، زا  یهاـگ  هک  دوخ ، هب  صوصخم  تسا  یئاـهبکرم 

لخاد ماگنه  رـشحم ، هب  دورو  عقوم  دراد ، یفلتخم  ياهبکرم  ددـعتم ، فقاوم  رد  ریـس  ماگنه  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  تسا .  ءابـضع )) ))
نآ ياهبکرمثیداحا  رد  هکنیا  و  دشاب ، یم  صوصخم  بکرم  رب  راوس  یفقوم  رد  رگید  لحارم  و  تنج ،  رد  ریـس  تقو  تشهب ،  هب  ندـش 

نانز عیمج  نایم  رد  هک  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  تبقنم  نیا  تسا .  لزانم  فقاوم و  دادعت  نیمه  ببس  هب  دنا ، هدرک  رکذ  عونتم  ار  ترـضح 
ماقم ياراد  ترضح  نآ  هک  تسا  یعطاق  نشور و  ناهرب  دوخ  دراد ، روشحم  بکرم  رب  راوس  هک  تسا  یئوناب  اهنت  نیرخآ ،  نیلوا و  زا  ، 

بکرم رب  راوس  تسا ،  هللا  ۀـیلو  هک  وا  و  دـنا ، هدایپ  رـشحم  رد  ملاع  نانز  عیمج  هک  تسالاو  هبتر  نیمه  نوئـش  زا  و  هدوب ،  تیالو  خـماش 
. دوخ هب  صوصخم 

مهدزناپ عوضوم 

هراشا
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تاولـص عوضوم  رد  تسوا  لالقتـسا  دـنک ، یم  تاـبثا  ار  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  هقیدـص  ترـضح  ندوب  هللا ))  ۀـیلو   )) هک يرگید  لـیلد 
تارایز و  ع )   ) نینـسح و  ع )   ) نینم ؤملاریما  و  ص )   ) مرکا ربمایپ  رب  تاولـص  دننامه  هک  شترایز ،  تیفیک  ترـضح و  نآ  رب  نداتـسرف 

رد زین  (ع )  ارهز ترـضح  هب  تبـسن  تسا ،  هدش  رما  ناشترایز  سدقم و  دوجو  راهچ  نآ  رب  تاولـص  هب  هک  هنوگنامه  ینعی  تسا ،  نانآ 
 ( (ص دمحم لآ  ینعی  ص )   ) مرکا ربمایپ  تیب  لها  زا  ریهطت و  هیآ  لومشم  هک  مالسلاهیلع  همطاف  دنروجام . و  رومام ، ناگمه  دراوم ، نیا 

اوتسکت یلع و  اولصت  نا  ءارتب ، ةولص  یلع  اولصت  ال   : )) تسا هتشاد  نایب  نینچ  تحارصب  (ص )  ادخ لوسر  ار  وا  رب  تاولص  تیفیک  تسا 
هکنیا دومرف : (( ))؟  تسیچ هدش  هدیرب  تاولص  ص )   ) هللا لوسر  ای  دش  لوس  دیتسرفن ، صقان )   ) هدش هدیرب  تاولص  نم  رب   (( )) یلآ نع 

، دـشابن مالـسلا  مهیلع  نینـسح  همطاف و  یلع ،  لـماش  هک  یتاولـص  دیـشاب )). تکاـس  نم ))  لآ   )) هراـب رد  یلو  دـیتسرفب  تاولـص  نم  رب 
هک تسا  يدارفا  ربارب  فیدرمه و  مالـسلا  هیلعارهز  هقیدـص  ترـضح  اذـل  دـشاب ، یمن  شلوسر  ادـخ و  لوبق  دروم  و  هدـیرب ،  عوـطقم و 
 ، ماقم نیا  رد  وا  و  دنتسرف ، یم  دورد  وا  رب  هناگجنپ  ياهزامن  دهشت  رد  زور  هنابـش  ره  ینـس )  هعیـش و  زا   ) ناهج نامیا  اب  نیملـسم  عیمج 

، زامن هماقا  ماگنه  رد  مالـسلاهیلع  همطاف  رب  تاولـص  موزل  نیمه  تسا و  ع )   ) نینـسح و  ع ،)   ) یلع و  ص ،)   ) هللادـبع نب  دـمحم  ياـتمه 
تلاسر نابحاص  بنج  رد  نینچنیا  هک  تسا  ترـضح  نآ  يالاو  بصنم  یلعا و  هبترم  رگناشن  هکلب  تسین ،  هداس  تلیـضف  تبقنم و  کی 
ياتمه فیدرمه و  ات  دـشاب ، هدوب  تیالو  ماقم  ياراد  و   (( هللا ۀـیلو   )) دوخ ع )   ) همطاف دـیاب  دـیدرت  نودـب  و  تسا ،  هتفرگ  رارق  تماما  و 

: دـیامرف یم  ص )   ) مرکا ربمایپ  دـشاب . ناکم  نامز و  ره  رد  ناهج  نینموم  عیمج  دورد  تاولـص و  لومـشم  عوضخ و  دروم  ادـخ ، ءاـیلوا 
رد وا  زا  یلاعت  يادخ  دتسرف ، تاولـص  وت  رب  سک  ره  همطاف  ای   (( )) ۀنجلا نم  تنک  ثیح  هقحلاو  هل  هللارفغ  ۀمطاف  ای  کیلع  یلـص  نم  ))

ندش هجردمه   ) تاریبعت زا  دوصقم  دش ، نایب  احورـشم  یلبق  ياهعوضوم  رد  هک  نانچ  دنادرگ )). قحلم  نم  هب  تشهب  رد  ار  وا  و  درذگ ،
هتفر راکب  ررکم  تایاور  رد  هک  ترـضح )  نآ  اب  ندوب  هیاسمه   ) اـی و  تشهب )  رد  مرکا  ربماـیپ  هب  ندـش  قحلم   ) اـی ص ))   ) هللا لوسر  اـب 

هب نامیا  اب  و  تسرد ،  دـیاقع  اب  هک  تسا  یناسک  نآ  مامت  عماج  هک  تسا  نامیالا )  ۀـجرد   ) هبترم رد  نینم  ؤم  عیمج  ندـش  عمج  تسا ، 
ياـج یلو  مه ،  راـنک  رد  دـنناسکی و  نینم  ؤـم  همه  هجرد  نآ  رد  دـنا . هتفر  ناـهج  زا  تسا ،  هدیـسر  اـم  هب  (ص )  ادـخ لوـسر  زا  هـچنآ 

 ، هدوب ظوفحم  الماک  تسا ،  توافتم  رایسب  رشب و  دارفا  دادعت  ربارب  اهنآ  رامـش  هک  رگید  تاجرد  بتارم و  هک  تسین  يدیدرت  هنوگچیه 
نینچ ار  ع )   ) همطاف ترـضح  لئاضف  زا  یکی  یثیدـح  رد  ص )   ) مرکا لوسر  ترـضح  دـشاب . یم  وا  دوخ  هب  صوصخم  سک  ره  ماقم  و 

نالوقیف یبر ،  هللا  لوقتف  (( ))؟  کبر نم  اهربق ، یف  ناکلملا  اهلئـسی  تنفد  تضبق و  اذا  ۀـمطاف  نا  لاق  حورلا ،  یناتا  : )) دـیامرف یم  ناـیب 
(( اهلـضف نم  مکدیزا  الا و  بلاطیبا ،  نبا  یلع  يربق  ریفـش  یلع  مئاقلا  (( )) اذـه لوقتف  کیلو ،؟  نمف  نالوقیف  یبا ،  لوقتف  کیبن ،؟  نمف 
لا ؤس  وا  زا  ربق  رد  کلم  ود  ددرگ ، یم  نفد  دوش و  یم  حور  ضبق  ع )   ) همطاف هک  یماگنه  تفگ :  نم و  دزن  هب  دمآ  حور )   ) لیئربج ))

: دیامرف یم  خـساپ  رد  تسیک ،؟  تربمایپ  دنـسرپ  یم  سپـس  تسا .  نم  راگدرورپ  هللا )   ) دـیامرف یم  تسیک ،؟  وت  راگدرورپ  دـننک : یم 
هداتـسیا مربق  رانک  رد  هک  یـسک  نیمه  ع ،)   ) بلاطیبا نب  یلع  دـیوگ : یم  باوج  رد  تسیک ؟  وت  یلو  دـننک : یم  لا  ؤس  هاـگنآ  مردـپ . 

یم ص )   ) مرکا ربمایپ  دـیاش  منک ؟  نایب  ار  (ع )  ارهز رگید  لئاضف  مه  زاـب  اـیآ  دـیامرف : یم  نخـس  ناـیاپ  رد  ص )   ) مرکا ربماـیپ  تسا . 
رد تسا ))،  هللا ))  یلو   )) شرـسمه هللا و  لوسر   )) شردپ هک  ملاع ،  رد  تسا  یـسک  اهنت  ع )   ) همطاف هک  دهد  رکذت  هلیـسونیدب  دـهاوخ 
نع اهفلخ و  نم  اهیدی و  نیب  نم  اهنوظفحی  هکئالملا ،  نم  الیعر  اهب  لک  دق و  هللا  نا  : )) دیامرف یم  ص )   ) مرکا ربمایپ  رگید  تیاور  کی 
دعب ینراز  نمف  اهینب ، اهلعب و  اهیبا و  یلع  اهیلع و  ةولـصلا  نورثکی  اهتوم  دـنع  اـهربق و  دـنع  و  اـهتایح ، اـهعم  مه  اهلامـش و  نع  اـهنیمی و 

نسحلا و راز  نم  و  همطاف ،  راز  امناکف  بلاـطیبا  نبا  یلع  راز  نم  و  ینراز ،  اـمناکف  ۀـمطاف  راز  نم  و  یتاـیح ،  یف  ینراز  اـمناکف  یتاـفو 
ع  ) همطاف تظفاحم  يارب  ار  ناگتشرف  زا  هتـسد  کی  یلاعت  يادخ  انامه ، (( )) امهراز امناکف  امهتیرذ  راز  نم  و  انیلع ، راز  امناکف  نیـسحلا 
رد هتـسویپ  شربق  رانک  و  وا ، گرم  ماـگنه  و  تاـیح ،  لاـح  رد  کـئالم  نیا  و  دنـشاب ، وا  ناـبهگن  فرط  راـهچ  زا  اـت  تسا ،  هتـشامگ  ( 

ناگتشرف ناسل  کئالم و  قطنم  رد  ینعی   ) تسوا نادنزرف  رسمه و  شردپ و  همطاف و  رب  نداتسرف  تاولـص  ناشراک  و  دنتـسه ، وا  تمدخ 
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زین تبقنم  نیا  رد  و  دشاب ، ماوت  مالساهیلع  همطاف  رب  تاولـص  اب  دیاب  هراومه  ع )   ) نینـسح و  ع )   ) یلع و  ص )   ) مرکا ربمایپ  رب  تاولـص  ، 
سک ره  دهد : یم  همادا  نخس  هب  نینچ  ص )   ) مرکا ربمایپ  سپس  دشاب ) یم  رگید  سدقم  دوجو  راهچ  نآ  فیدرمه  ربارب و  ترضح  نآ 
یئوگ دنک ، ترایز  ار  ع )   ) همطاف هک  یـسک  و  تسا ،  هدرک  ترایز  تایح  لاح  رد  ارم  هک  تسا  نیا  لثم  دنک ، ترایز  متافو  زا  دعب  ارم 
ترایز هک  یـسک  نآ  و  تسا ،  نینـسح  ندرک  ترایز  لثم  دـیامن  ترایز  ار  ع )   ) بلاطیبا نبا  یلع  سک  ره  و  تسا ،  هدومن  ترایز  ارم 

 ( ع  ) یلع نب  نیـسح  ترایزاب  ير ،  رهـش  رد  ار  ع )   ) میظعلادبع ترـضح  ترایز  اذل  تساهنآ ،  دوخ  ترایز  دننامه  ار ، نانآ  ۀیرذ  دنک 
هللا مالـس  همطاف  رب  تاولـص  عوضوم  اصوصخم  دنا ، هدرک  ناونع  مه  ینـس )   ) هماع ءاملع  ار  بلطم  نیا  و  دنا ، هتـسناد  دـننامه  البرک  رد 

ره (( )) اهیبا یلع  یلص  دقف  اهیلع  یلـص  نم  و  : )) دسیون یم  یبلطم  لیذ  رد  فنالا ))  ضور   )) باتک رد  یلیهـس ))   )) هک نانچ  ار . اهیلع 
ارهز ترـضح  ندوب  هللا  ۀیلو  زین  ثیدح  نیا  زا  و  تسا ))  هداتـسرف  تاولـص  وا  ردـپ  رب  تقیقح  رد  دتـسرف ، تاولـص  ع )   ) همطاف رب  سک 

يرایسب هک  تسا  بلطم  لهچ  ای  تبقنم و  لهچ  میتشاد ،  نایب  عوضوم  هدزناپ  رد  هچنآ  هصالخ  هجیتن و  دوش . یم  طابنتسا  اهیلع  هللا  مالس 
رسمه ردپ و  اب  تبقنم  لهچ  نیا  رد  اهیلع  مالس  ارهز  هقیدص  ترضح  هکنیا  و  تسا ،  هللا  یلو  تایصوصخ  زا  تیالو و  نوئـش  زا  اهنآ  زا 
تـسا ترـضح  نآ  یهلا ))  ۀیلو   )) يالاو ماقم  زا  یکاح  دوخ  دـشاب ، یم  اهنآ  اب  ربارب  الماک  ناسمه و  کیرـش و  میهـس و  شنادـنزرف  و 

 : مینک یم  هراشا  کی  هب  کی  راصتخا  روطب  بیترت و  هب  هک  تسا  تبقنم  لهچ  نیمه  ام ، ثحب  هجیتن  راتفگ و  لصاح 

لوا تبقنم 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  شنیرفآ  هنوربکی ))  هنوللهی و  هتوس و  دقی  هللا و  نوحبـسی  راونا  مه  و  اهینب ، اهلعب و  اهیبا و  ناش   ، سانلا لبق  اهتقلخ  ))
تقلخ و  یلفس ،  يولع و  ملاوع  هیلک  شنیرفآ  زا  شیپ  هک  یسدقم  راونا  نآ  شنادنزرف ،  رسمه و  ردپ و  دننامه  نارگید ،  تقلخ  زا  لبق 

داتسا و تدابع  رد  و  هدوب ،  اتکی  يادخ  ریبکت  لیلهت و  سیدقت و  حیبست و  لاح  رد  یلاعت ،  كرابت و  قح  تمظع  شرع  هاگشیپ  رد  رشب ،
. دنا هدوب  ناگتشرف  ریاس  لیئربج و  راگزومآ 

مود تبقنم 

تمظع رون  زا  مالس  اهیلع  ارهز  شنیرفآ  اهلعب )) اهیبا و  نیب  اهنیب و  موسقملا  رونلا  ثلث  یهو  یلاعت ،  كرابت و  هللا  ۀمظع  رون  نم  اهقلخ  ))
و دنا ، هدش  هدیرفآ  نآ  زا  زین  ع )   ) بلاطیبا نبا  یلع  و  ص )   ) مرکا لوسر  ترضح  هک  يدحاو  رون  نامه  یلاعت ،  كرابت و  قح  ترضح 

يادخ ملع  هنیزخ  رد  هتفهن  يورن  هللا .  یلع  یف  نونکم  نوزخم  رون  وه  و  تسا .  هدوب  رون  نامه  موس  کی  مالس  اهیلع  همطاف  تقلخ  هیام 
 . یهلا یئایربک  رون  و  لامک ،  رون  لالج ،  رون  سدق ،  رون  ، 

موس تبقنم 

همطاف اهینب )) اهلعب و  اهیبا و  ناش   ، نجلا سنالا و  هکئالملاو و  یـسرکلا  شرعلا و  و  رانلا ، ۀـنجلا  و  ضرـالاو ،  ءامـسلا  هقلخ  یف  اـهتیلع  ))
و ناگتـشرف ،  یـسرک و  شرع و  خزود ،  تشهب و  نیمز ،  اهنامـسآ و  شنیرفآ  ببـس  شنادنزرف ،  رـسمه و  ردپ و  ياتمه  مالـس ،  اهیلع 
مدآ و و  ناـهج ،  شنیرفآ  تلع  هک  یناـسک  ناـمه  تسا ،  نت  جـنپ  زا  یکی  اـهیلع ، مالـس  ارهز  سدـقم  دوـجو  تسا .  هدوـب  نج  سنا و 
و خزود ،  تشهب و  رون ، ران و  اهنامـسآ ، اهنیمز و  توکلم  کلم و  ءادهـش  نیقیدـص و  ءایلوا  ءایبنا و  دـندوبن  اهنآ  رگا  دـنا  هدوب  ناـیمدآ 
و ع )   ) یسوم دوبن  وا  رگا  دوبن ، مدآ  دالوا  مدآ و  زا  يرثا  دوبن ، اهیلع  مالسارهز  ترـضح  رگا  دندمآ ، یمن  دوجوب  ناهج  تاقولخم  ریاس 

. دوبن يربخ  دیحوت  یسانشادخ و  مالسا و  زا  دوبن  وا  رگا  دندش ، یمن  هدیرفآ  ع )   ) میهاربا و  ع )   ) حون و  ع )   ) یسیع
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مراهچ تبقنم 

يراذگ مسا  دننامه  لاعتم  دنوادخ  فرط  زا  تسا  مالـساهیلع  ارهز  يراذگمان  اهینب )) اهلعب و  اهیبا و  ناش  ةزعلا  بر  دـنع  نم  اهتیمـست  ))
يرایتخا هنوگچیه  دوخ  زا  رفن  جـنپ  نیا  هکنیا  يارب  دراد  تلالد  بلطم  نیمه  و  مالـسلا ،  مهیلع  نیـسح  نسح و  یلع و  و  (ص ،)  دـمحم

 . تسا هدـشن  هداد  تلاخد  هزاجا  نانآ  دروم  رد  یـسک  هب  هدوب و  یلاعت  يادـخ  هب  طوبرم  ناشمان  باختنا  یتح  ناشروما  مامت  و  دـنرادن ،
، دـنک يراذـگمان  ار  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاـف و  ادـخ  بناـج  زا  هک  تسین  زاـجم  زگره  ص )   ) هللادـبع نب  دـمحم  ترـضح 

 . تسین يرایتخا  ار  بلاطوبا  و  ص )   ) یمارگ ربمایپ  تسادخ ،  داز ، هناخ  هبعک و  دولوم  هک  بلاطیبا  نبا  یلع  يراذگ  مسا  رد  نینچمه 

مجنپ تبقنم 

قتـشم یلاعت  كرابت و  يادـخ  یئامـسا  زا  ع )   ) همطاف مان  (( )) اهینب اهلعب و  اهیبا و  ناش   ، یلاعت كرابت و  هللا  ءامـسا  نم  اهمـسا  قاقتـشا  ))
 (( شنادنزرف رسمه و  ردپ و  مان  دننامه  تسا ،  هدش 

مشش تبقنم 

رـسمه و ردـپ و  ياتمه  وا ، ياهمان  مالـساهیلع و  همطاف  هب  تسا  ءایبنا  لوست  اهینب )) اـهلعب و  اـهیبا و  ناشاهئامـساب  اـهب و  اـیبنالا  لـسوت  ))
یجن و دقف  اهب  نما  نم   . )) تسا هدوب  تالکشم  زا  رـشب  دارفا  ریاس  ءایـصوا و  ءایبنا و  تاجن  هلیـسو  هک  تسوا  هب  کسمت  و  شنادنزرف ، 

كاله قیقحت  هب  تشادـن  داقتعا  وا  هب  سک  ره  و  دـش ، راگتـسر  انامه  دروآ ، نامیا  وا  هب  هک  سک  ره   (( )) کلله دـقف  اهب  نموی  مل  نم 
(( دیدرگ

متفه تبقنم 

رب شنادنزرف ،  رسمه و  ردپ و  فیدرمه  مالساهیلع ،  همطاف  مان  اهینب )) اهلعب و  اهیبا و  ةدل  ۀنجلا  باوباو  شرعلا  قاس  یلع  اهمـسا  هباتک  ))
ناگتـشرف و  نوصلخم ،  ءایـصوا  ءایبنا  دوجو  اب  هک  تسا  یئالاو  ماقم  هچ  نیا  اتفگـش !... تسا .  هدش  هتـشون  تشهب  ياهرد  شرع و  قاس 

هک نت ،  جـنپ  سدـقم  یماسا  رگم  تسا ،  هدـش  هتـشاگن  یئادـخ  لالج  تمظع و  تختیاپ  نآ  یهلا ،  شرع  رب  يدوجوم  چـیه  مان  برقم 
 . تسا يورخا  لزانم  نیرت  یلاع  و  يونعم ،  زکارم  مامت  شخب  تنیز 

متشه تبقنم 

رد اهیلع  مالـسارهز  حبـش  دوجو   (( )) مهروص اهینب و  اهلعب و  اـهیبا و  حابـشا  فدر  هنجلا ،  یف  ةروص  شرعلا و  ۀـنمی  نع  احبـش  اـهنوک  ))
یماسا اهنت  هن  یلاعت ،  يادـخ  شنادـنزرف ))  رـسمه و  ردـپ و  ریواصت  حابـشا و  فیدرمه  تشهب ،  رد  شریوصت  و  یهلا ،  شرع  ياتـسار 
تـشهب شیوـخ و  تمظع  شرع  ناـنآ ،  یناروـن  ریواـصت  حابـشا و  اـب  هکلب  تسا  هداد  رارق  ـالاب  ملاوـع  شخب  تنیز  از  نت  جـنپ  سدـقم 

، دنکفا یم  رظن  شرع  هب  هکیماگنه  مالـسلا  هیلع  مدآ  اذل  تسا .  هدیـشخب  رتشیب  یتنمیم  ار  نیرب  شرع  نیمی  و  هدومرف ،  نیزم  ار  شتمحر 
راثآ درگن  یم  هک  اج  ره  هب  و  دنک ، یم  هدهاشم  ار  نانآ  يابیز  ریواصت  دروآ ، یم  يور  تشهب  هب  نوچ  و  دنیب ، یم  ار  نیرت  جـنپ  حابـشا 

 . تسوا نامشچ  رظنم  تقلخ  ناکرا  نآ  لامج  لالج و 

مهن تبقنم 
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 ( ص  ) هللادبع نبدمحم  اب  هک  ینم  ؤم  ناملـسم و  درف  ره  اهینب )) اهلعب و  اهیبا و  فدر  اهب ، کسمتلا  و  ءادتقالاو ، ءادتهالا ، یف  اهکارتشا  ))
و دـناد ، یم  دوخ  يادـخ  بناج  زا  روآ  ماـیپ  ار  ترـضح  نآ  و  هتفریذـپ ،  ار  شتعاـطا  تلاـسر و  و  هدروآ ،  ناـمیا  وا  هب  و  هدرک ،  تعیب 

تالکشم رد  و  وا ، عجرم  و  وا ، يامنهر  وا ، هیلو ))   )) اهیلع مالـسارهز  ترـضح  ریزگان  دنتـسه ، ع )   ) یلع دالوا  و  ع )   ) یلع شنایاوشیپ 
 . تسوا هاگهانپ  زیواتسد و  شنادنزرف )  رسمه و  ردپ و  دننامه  ))

مهد تبقنم 

 ( ع  ) نیسح و  ع )   ) نینم ؤملاریما  و  ص )   ) مرکاربمایپ اب  مالساهیلع  همطاف  كارتشا  ریهطتلا )) ۀیآ  یف  اهلوخد  و  ۀمـصعلا ،  یف  اهکارتشا  ))
. دشاب یم  ریهطت  هیآ  باطخ  دروم  هللا و  تمصع  زین  وا  هک  تراهط ،  تمصع و  ماقم  رد 

مهدزای تبقنم 

اههوک نیمز  اهنامـسآ و  رب  یلاعت  يادـخ  بناج  زا  هک  تیناما  نا  لابجلا ))  ضرالا و  تاومـسلا و  یلع  ۀـضورعملا  ۀـنامالا  نم  اـهنوک  ))
انامه دـش ، اریذـپ  ارنآ  رـشب  یلو  دـندومن  عانتما  شلوبق  زا  و  هتفرن ،  نیگنـس )  تیلوئـسم  و   ) نیزو تناما  نآ  راب  ریز  اـهنآ  و  دـش ، هضرع 

. دشاب یم  هضورعم  تناما  ءزج  هللا و  ۀیلو  اهیلع  هللا  مالسارهز  سدقم  دوجو  و  تسا ،  هدوب  مالسلا  مهیلع  نت  جنپ  تیالو 

مهدزاود تبقنم 

اب مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هب  تبسن  ندوب  نکر  ماقم  رد  مالـس ،  اهیلع  همطاف  بلاطیبا ))  نبا  یلعل  ۀینکرلا  یف  هللا  لوسر  عم  اهکارتشا  ))
زا دوـصقم  و  (ع )  ارهز هقیدـص  و  (ص )  ادـخ لوـسر  هب  تسا  رـصحنم  تـبقنم  نـیا  و  تـسا ،  هدوـب  اـتمه  ناـسمه و  ص )   ) مرکا ربماـیپ 

. دیدرگ نایب  لیصفت  روط  هب  شا  هطوبرم  تایاور  لیذ  رد  تینکر )  )

مهدزیس تبقنم 

رد شنادـنزرف  رـسمه و  ردـپ و  اب  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  كارتشا  اهینب )) اهلعب و  اهیبا و  ریظن  اهل  هللا  لوسر  دجـسم  ریهطت  یف  اهکارتشا  ))
 . لاح ره  رد  نامز و  ره  رد  شندوب  كاپ  و  ص )   ) مرکاربمغیپ دجسم  هب  دورو  هب  ندوب  زاجم 

مهدراهچ تبقنم 

یم نخس  وا  اب  ناگتشرف  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ،  مالـساهیلع  همطاف  ندوب  هثدحم )   (( ) هدالوا نینم و  ؤملا  ریما  ۀمئالاک ،  ۀثدحم  اهنوک  ))
 ، تشادن تماما  بصنم  (ع )  ارهز ترضح  هکنیا  دوجو  اب  و  تسوا ،  موصعم  دالوا  هدزای  و  ع )   ) نینم ؤملاریما  نوئـش  ماقم  نیا  و  دنتفگ ،

 . تسا هدوب  کئالم  تبحص  مه 

مهدزناپ تبقنم 

 ( ع  ) نینم ؤملا  ریما  ناتسود  نایعیش و  هب  ص )   ) مرکا لوسر  هکنانچ  اهیبحم )) اهتعیشب و  ریشبتلا  یف  هدالوا  نینم و  ؤملاریما  عم  اهکارتشا  ))
زا یئاهر  تاجن و  تراشب  زین  مالـساهیلع  همطاـف  ناـبحم  نایعیـش و  هب  رایـسب  دراوم  رد  تسا ،  هداد  يراگتـسر  هدژم  شدـالوا ،  هدزاـی  و 

 . تسا تیالو  نابحاص  صوصخم  نوئش  زا  دوخ  نیا  و  تسا ،  هداد  باذع 
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مهدزناش تبقنم 

 . شنادنزرف رسمه و  ردپ و  دننامه  مالساهیلع ،  ارهز  ندش  روشحم  هراوس  اهینب )) اهلعب و  اهیابک و  ۀمیاقلا  موی  اهبوکر  ))

مهدفه تبقنم 

لیئربج هک  دـشاب  نیا  (ص )  ربمایپ دوصقم  اـیوگ   ) موش یم  لـیئربج  ناـماد  هب  تسد  نم  تماـیق  زور  رد  دـیامرف : یم  ص )   ) مرکا لوسر 
 ( (ع ارهز مرتخد  دـیامرف : یم  نینچ  نخـس  همادا  رد  سپـس  متـسه ،)  یهلا  تمحر  ناماد  هب  کسمتم  نم  تسا و  لاـعتم  يادـخ  هدـنیامن 

. دنتسه ع )   ) یلع ناماد  هب  تسد  شدنزرف  هدزای  و  تسا ،  مالساهیلع  همطاف  هب  کسمتم  بلاطیبا  نبا  یلع  و  نم ،  ناماد  هب  تسد 

مهدجه تبقنم 

هب ار  وا  و  دوب ، ردام  محر  رد  هک  هاگنآ  شردام ،  اب  مالـساهیلع  همطاف  نتفگ  نخـس  اهربصت )) و  اهنطب ، یف  یه  اـهما و  ثدـحت  تناـک  ))
. دشاب یم  تیالو  ماقم  ياه  هناشن  زا  دوخ  نیا  و  دومرف ، یم  توعد  یئابیکش 

مهدزون تبقنم 

دننامه زین  اهیلع  هللا  مالسارهز  هقیدص  ترضح  ۀمئالااک ))  طابـسالا  هدالوا  نینم و  ؤملا  ریما  رکذب  ةدالولا و  نیح  نیت  داهـشلاب  اهملکت  ))
نابحاص صوصخم  نوئـش  زا  دوخ  نیا  و  تسا ،  هدوشگ  نیتداهـش  هب  بل  تدالو  ماـگنه  رد  شموصعم ،  نادـنزرف  و  ع )   ) نینم ؤملاریما 

 . تسا تیالو 

متسیب تبقنم 

ردـپ و اب  مالـساهیلع  همطاف  كارتشا  ۀـمایقلا ))  موی  یلا  نکی  مل  ام  نوکی و  ام  ناک و  امب  ملعلا  یف  اـهینب  اـهلعب و  اـهیبا و  عم  اـهکارتشا  ))
عقاو تمایق  زور  ات  هچنآ  و  تسویپ ،  دهاوخ  عوقوب  هدـنیآ  رد  هچنآ  تسا و  هدـش  عقاو  هتـشذگ  رد  هچنآ  هب  ملع  رد  شنادـنزرف  رـسمه و 

. دشاب یم  تیالو  ماقم  ياه  هناشن  زا  یملع  نینچ  ندوب  اراد  تسادخ و  ءایلوا  صوصخم  زین  شناد  نیا  تسین و  یندش 

مکی تسیب و  تبقنم 

اب كرابم و  (ع )  راهطا همئا  دـننامه  مالـساهیلع  همطاف  راهطالا )) ۀـمئالا  یف  دـقتعی  امک  ۀـیقت ،  ۀـنومیم  ۀـیکز ،  ةرهطم  ةرهاـط  اـهتدالو  ))
 . تسا هتفای  دلوت  ردام  زا  هزیکاپ  كاپ و  تراهط و 

مود تسیب و  تبقنم 

رد (ع )  راهطا همئا  اب  ناسمه  مالـسلا ،  اهیلع  ارهز  هقیدص  ترـضح  دشر  راهطالا )) ۀمئالا  ومن  یف  ءاج  ام  لثم  رهـشلا  مویلا و  یف  اهومن  ))
رد ینامـسج ،  دشر  هن  دـشاب  یحور  يونعم و  ومن  دوصقم  اجنیا  رد  تسا  نکمم  لاسکی .  هزادـنا  هب  هام  ره  رد  و  هامکی ،  ردـق  هب  هام  ره 

 . تسا نانچ  نآ  زین  مالساهیلع  همطاف  رد  انیع  تسا  روصتم  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هرابرد  هک  يانعم  ره  هب  لاح و  ره 

موس تسیب و  تبقنم 
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ار برغ  قرـش و  هکم ،  ياه  هناخ  مامت  وا  رون  مالـساهیلع  همطاف  تدالو  ماگنه  اهیبا )) هدالوک  هکم  تاتویب  تدـلو  نیح  اهرون  لوخد  ))
 ، سدـقم دوجوم  نیا  یناشفا  رون  اب  یئوگ  دـش ، نشور  شکرابم  رون  زا  ناهج  مامت  زین  ص )   ) مرکا ربمایپ  دـلوت  رد  هک  نانچ  تفرگ  ارف 

نایناهج رون  هک  يرشب  نآ ،  تفای ،  دلوت  کنیا  دیامرف : یم  مالعا  تاقولخم  مامت  ناگتـشرف و  هب  نیمز ،  نامـسآ و  لها  هب  یلاعت  يادخ 
تاملظ زا  تادوجوم  دـش  ثعاب  هک  یـسدقم  دوجو  نآ  تسا ،  هدوب  تاقولخم  مامت  شنیرفآ  تلع  نایملع و  تقلخ  ببـس  و  تسوا ،  زا 

. دندرگ نیزم  شنیرفآ  سابل  هب  دنیاشگ و  مشچ  روهظ  رون  ملاع  هب  مدع 

مراهچ تسیب و  تبقنم 

هجیدـخ بناج  زا  اهیلع  هللا  مالـسارهز  ترـضح  هک  ماـگنه  نآ  رد  همئـالا ))  هللا و  لوسر  یف  اـمک  اـضعف  مهـضعب  ءامـسلا  لـها  ریـشبت  ))
و ص )   ) مرکا ربمایپ  دلوت  رد  هکنانچ  دنتفگ ، یم  تینهت  دنداد و  یم  تراشب  رگیدکی  هب  ار  وا  دالیم  ناگتشرف  تفای ،  تدالو  مالساهیلع 

بابـسا زا  یکی  مالـساهیلع  همطاف  اریز  دشاب ، نینچ  نیا  دیاب  و  دـنداد ، یم  هدژم  رگیدـکی  هب  ار  ناشکرابم  مدـقم  کئالم  زین  راهطا  همئا 
. دنا هدش  هدیرفآ  شدوجو  نمی  زا  وا و  تقلخ  هیاس  رد  تادوجوم  ریاس  دننامه  زین  ناگتشرف  و  تسا ،  هدوب  للعلا  تلع  شنیرفآ و 

مجنپ تسیب و  تبقنم 

هک  ) شموصعم نادـنزرف  رـسمه و  بح  دـننامه  مالـساهیلع  همطاف  بح  همتاخلا ))  ۀـلاسرلل  ارجا  اهنیب  اهلعب و  بحک  اهبح  بوجو  یف  ))
هب ارم  یلاعت  يادخ  دـیامرف : یم  ص )   ) مرکا ربمایپ  (ص .)  ادـخ لوسر  هب  یتح  تسا  بجاو  ناگمه  رب  تسا )  ءایبنالا  متاخ  تلاسر  رجا 

ینا هب  هن  نانآ  تبحم  یتسود و  بوجو  هتبلا  ع .)   ) نیسح و  ع )   ) نسح ع ،)   ) همطاف ع ،)   ) یلع تسا :  هداد  نامرف  رفن  راهچ  نیا  یتسود 
فرتعم دقتعم و  دیاب  نم ،  ؤم  ناگدنب  ریاس  دننامه  زین  ادخ  لوسر  هکلب  دنربمایپ  نادـنزرف  رتخد و  داماد و  رفن  راهچ  نآ  هک  تسا  تهج 

. دهد تداهش  رما  نیا  هب  هدوب و  مالساهیلع  همطاف  تیالو  ماقم  هب 

مشش تسیب و  تبقنم 

اب تسوا ،  ندوب  هجردمه  فیدرمه و  اهیلع و  هللا  مالـسارهز  كارتشا  ۀنجلا ))  یف  ۀلیـسولا  ۀجرد  یف  اهینب  اهلعب و  اهیبا و  عم  اهکارتشا  ))
زجو تسا  یلاعت  كرابت و  قح  ترضح  تمظع )   ) تختیاپ هک  اجنآ  تشهب ،  هلیسولا  ۀجرد  ای  هلیسولا  دبق  رد  شنادنزرف  رسمه و  ردپ و 

 . تسین هار  الاو  ماقم  نآ  هب  ار  یسک  برقم  ناگتشرف  نیحلاص و  نلیسرم و  ءایبنا و  زا  مالسلا  مهیلع  نت  جنپ 

متفه تسیب و  تبقنم 

يا هبق  رد  شنادنزرف  رسمه و  ردپ و  اب  مالـساهیلع  همطاف  كارتشا  شرعلا ))  تحت  ۀبق  یف  ۀمایقلا  موی  اهینب  اهلعب و  اهیبا و  عم  اهکارتشا  ))
 (( هیسولا هجرد   )) زا ریغ  ماقم  نیا  و  تسین ،  هار  الاو  هبتر  نآ  هب  ار  یسک  مالسلا  مهیلع  نت  جنپ  زج  دوش و  یم  اپ  رب  شرع  ریز  هک  رون  زا 

. دش نایب  البق  هک  تسا 

متشه تسیب و  تبقنم 

 ، همه زا  لبق  تشهب  هب  مالـسلا  مهیلع  نت  جـنپ  دورو  عیمجلا ))  لبق  یه  اهینب و  اهلعب و  اـهیبا و  عم  ساـنلا  لـبق  ۀـنجلا  یلا  لوخدـلا  یف  ))
. دوش یم  تشهب  دراو  هک  تسا  یسک  نیتسخن  شنادنزرف ،  رسمه و  ردپ و  شیپاشیپ  رد  مالساهیلع  همطاف  هک  یلاحرد 
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مهن تسیب و  تبقنم 

و تفرگارف ،  ع )   ) مدآ ترـضح  هک  تسا  یتاملک  زا  یکی  مالـساهیلع  همطاف  هبر ))  میهاربا  اهب  مدآاـهیقلت  یتلا  تاـمکلا  نم  اـهنا  یف  ))
 . مالسلا مهیلع  نیسح  و  نسح ،  همطاف ،  یلع ،  دمحم ، تاملک :  اب  ینعی  دش ، ناحتما  تاملک  نامه  اب  زین  میهاربا  ترضح 

ما یس  تبقنم 

نآ تسا و  هدش  لزان  اهنآ  ناشرد  هلهابم  هیآ  هک  تسا  يدارفا  زا  یکی  مالـساهیلع  همطاف  انـسفنا )) انئانبا و  نیب  ۀلهابملا  ۀیا  یف  اهلوخد  ))
 ((( ع  ) نیسح و  ع )   ) نسح انئانبا  و  ع )   ) یلع و  (ص ) دمحم انسفنا  ینعی  تسا  هتفرگ  رارق  موصعم  راهچ  نیب  سدقم ،  دوجو 

مکی یس و  تبقنم 

 (( يذـالاو بسلا  یف  برحلا و  ملـسلا و  مکح  یف  ءادـعلا و  ءـالولاو و  ضعبلا  بحلا و  مکح  یف  هینب  یلع و  هللا و  لوسر  عـم  اهتدـحو  ))
 ، گنج ای  حلـص و  تواع ،  ای  تبحم و  دروم  رد  مالـسا  رد  هک  یماـکحا  دنتـسه : هدـیقع  مه  لوقلا و  قفتم  عوضوم  نیا  هعیـش و  ینس و 

تسا رجالا  بجاو  ربتعم و  زین  اهیلع  هللا  مالسا  ارهز  هب  تبسن  انیع  تسا ،  يراج  ص )   ) مرکا ربمایپ  هب  تبسن  ندرک  تیذا  نداد و  مانـشد 
ندز دح  شتازاجم  هک  نانچ  دهد  مانشد  ای  و  درازایب ، ار  ترضح  نآ  ای  دزرو و  ینمـشد  (ص )  ادخ لوسر  هب  تبـسن  یـسک  رگا  ینعی  ، 

 . تسا ربارب  ناسکی و  ص )   ) مرکا ربمایپ  اب  ع )   ) ارهز ترضح  دراوم  نیا  رد  انیع  تسوا ،  رفک  بجوم  ای  و  وا ، نتشک  ای  وا و  رب 

مود یس و  تبقنم 

همطاـف ندوـب  اـتمه  هنود ))  نم  مدآ و  نم  وـفک  اـهل  نکی  مل  یلع  قـلخی  مل  وـلو  تاـیناسفنلا ن  تاـکلملا و  یف  یلع  عـم  اـهتیوفک  یف  ))
زگره دش ، یمن  هدیرفآ  ع )   ) همطاف رگا  دیامرف : یم  ص )   ) مرکا ربمایپ  يونعم .  ياهشزرا  تافـص و  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  مالـساهیلع 
يارب سپـس  دوبن ، يدـننام  ریظن و  ناـهج  رد  ار  همطاـف  دـش ، یمن  قلخ  ع )   ) یلع رگا  نینچمه  تشادـن ،  دوجو  یئاـتمه  ع )   ) یلع يارب 

راتـساوخ هک  نارگید  تسا :  هدوب  نیا  ص )   ) مرکا ربمایپ  دوصقم  دوش  روصت  ادابم  هک  یلاـمتحا  هابتـشا  نیا  عفر  و  بلطم ،  ندـش  نشور 
رضاح نامز  رد  ار  ع )   ) همطاف اهنت  هن  دنیامرف ، یم  حیرـصت  ص )   ) ادخ لوسر  دندوبن ، وا  ناش  مه  وفک و  دندش ، ع )   ) همطاف اب  يرـسمه 

ءاملع و نوقیدـص ،  ءایلوا ، ءایـصوا ، مالـسا ))  ربمایپ  زج   )) ءاـیبنا ینعی   ) مدآ دـالوا  مدآ و  زا  هکلب  تسین ،  يدـننام  ریظن و  ع )   ) یلع زج 
یب ع )   ) همطاـف نوچ  هک  ع )   ) یلع تسوا ،  دـننامه  وفک و  هک  تسا  ع )   ) یلع اـهنت  و  تسین ،  (ع )  ارهز ياـتمه  یـسک  زگره  ءاـمکح )
رگا دنکیرش . ناسکی  روطب  تبقنم  نیا  رد  سدقم  دوجو  ود  نیا  تسین و  وا  ربارب  هیلاع  تاماقم  هلضاف و  تاکلم  رد  يرشب  و  تسا ،  ریظن 

فیرـش ثیدـح  نیمه  دراد ) دوجو  هکنیا  اب   ) دوبن ام  سرتسد  رد  دروم  نیا  رد  یحیرـصت  ص )   ) مرکا ربمایپ  بناج  زا  شیاـمرف  نیا  زجب 
. دوب یفاک  شراوگرزب ،)  ردپ  زج   ) ءایبنا عیمج  رب  (ع )  ارهز هقیدص  ترضح  يرترب  تابثا  يارب 

موس یس و  تبقنم 

ار ع )   ) یلع ای  و  ص )   ) مرکا ربماـیپ  سک  ره  هک  دـنا  هداد  يوتف  نینچ  نادنمـشنادو  ءاـمکح  اـهلعب )) اـهیباک و  همطاـف  ضغبا  نم  رفک  ))
هنوگچ ایآ  دوش ، یم  مکح  نیا  لومشم  تسا و  کیرش  شرسمه  ردپ و  اب  دروم  نیا  رد  زین  مالساهیلع  همطاف  تسا ،  رفاک  درادب  نمـشد 

؟ ددرگ رفک  بجوم  وا  اب  ینمشد  و  دشابن ، تیالو  مواقم  بحاص  يرشب  تسا  نکمم 

مراهچ یس و  تبقنم 
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مرکا ربمایپ  هکنانچ  اهترایز )) اهیلع و  ةولصلاو  اهبحب  رمالا  ۀلئسم و  لک  دنع  جئاوحلا و  یف  اهینب  اهلعب و  اهیباک و  اهیلا  لسوتلاب  رمالا  یف  ))
هب لسوت  هب  رومام  متاخ  اـت  مدآ  زا  رـشب  دـنا ، هدوب  ءاـیبنا  عیمج  لـسوت  عجرم  اـجلم و  وا  موصعم  نادـنزرف  و  ع )   ) نینموملا ریما  و  (ص ) 

شتالکشم عفر  اعد و  تباجتـسا  يارب  و  دش ، هدیرفآ  مالـسلا  هیلع  مدآ  هک  یتقو  نامه  زا  تسا .  هدوب  مالـساهیلع  ارهز  هقیدص  ترـضح 
مدآ ینب  فیلکت  دش  هتخومآ  وا  هب  لیئربج  طسوت  اتمه  یب  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  اهنآ  نداد  رارق  عیفش  مالـسلا و  مهیلع  نت  جنپ  هب  لسوت 

ثداوح بادرگ  الب و  جاوما  شوغآ  رد  امئاد  هک  یئایند  دـهن ، یم  مدـق  تالکـشم  دـئادش و  زا  رپ  یناهج  رد  هک  ناسنا  دـیدرگ . نشور 
رـشب نیا  راـیتخا  رد  ینتـسگان  ياـقثولا  ةورع  مـکحم و  ياـهزیوآ  تـسد  هـک  دـنک  یم  باـجیا  یهلا  نارک  یب  تـمحر  تـسا ،  هـمیظع 

کسمت لسوت و  اب  دشاب و  هتشاد  دنزگ  زا  رود  یهاگهانپ  و  دنسپادخ ، یهاگ  دیما  شیناگدنز ،  راومهان  ریسم  رد  ات  دهد  رارق  نادرگرس 
یبلق اب  نونکا  دنبای . تسد  تاجن  لحاس  هب  ع )   ) مدآ ترضح  دننامه  زین  مدآ  نادنزرف  یهلا ،  هعـساو  تمحر  نامـسیر  هب  ندز  گنچ  و 

دنـسپادخ ياعد  قیرط  اهنآ  هب  تسا و  هداد  ناشن  ار  تاجن  هار  شناربمایپ  هب  اتکی  دنوادخ  هک  هنوگنامه   ) راودـیما و  صولخ ،  زا  راشرس 
ضیف هطساو  اشگ و  هار  عیفـش و  ار  (ع )  ارهز دنموربآ  سدقم  دوجو  و  میروآ ،  یم  زاین  يور  هللا ))   )) هاگرد هب  زین  ام  تسا )  هتخومآ  ار 

همئا و  ص )   ) مرکا ربمایپ  رب  تاولـص  هب  هک  ناـنچ  ینیثیغا ...  ۀـمطاف  اـی  ینیثیغا ،  ۀـمطاف  اـی  میراد :  یم  هضرع  میهد و  یم  رارق  یئادـخ 
شترایز مالسلاهیلع و  همطاف  رب  تاولـص  هب  انیع  تسا ،  هداد  روتـسد  یمالـسا  رما  یهلا و  نامرف  کی  ناونع  هب  نانآ  ترایز  و  (ع )  راهطا

 . تسا هدیدرگ  دیکات  حیرصت و 

مجنپ یس و  تبقنم 

رد مالـسلا  مهیلع  نینـسح  نینم و  ؤملاریما  اب  ناسمه  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  اهینب )) اهلعب و  عم  یتا ،  له  ةروس  لـضف  یف  اـهلوخد  ))
 . تسا میهس  کیرش و  یتا )) یله   )) هروس تلیضف 

مشش یس و  تبقنم 

زا هک  ار  یماقمیلاع  ناوناب  نیعلاروح و  شتدالو  ماگنه  رد  مالسلاهیلع  همطاف  اهئامساب )) اهیلع  میلستلاو  اهتدالو  دنع  اهیلا  لسر  اهنافرع  ))
کی کی  مان ،  رکذ  اب  یسرپلاوحا  مالـس و  زا  لبق  و  تخانـش ،  یم  الماک  هک  دندوب  هدش  لاسرا  ترـضح  نآ  دزن  هب  لاعتم  يادخ  بناج 

یئانـشآ تاقالم و  هک  دوش  یم  مولعم  بلطم  نیا  زا  کیلع ))...  مالـسلا  میرم  ای  کیلع ،  مالـسلا  هراس  اـی  : )) داد رارق  بطاـخم  ار  ناـنآ 
ناگداتـسرف نآ  شیوخ  یتوکلم  ریـسم  رد  هک  تسا  هدرک  یط  ار  یملاوع  البق  سدـقم  دوجو  نآ  و  هدوبن ،  هقباس  یب  ناـنآ  اـب  (ع )  ارهز

نایعیـش هللا )  ۀیلو  ای   ) هللا یلو  ره  هک  دنک  یم  باجیا  تیالو  خماش  ماقم  اریز  دشاب ، نینچنیا  دـیاب  و  تسا ،  هتخانـش  هدـید و  ار  ینامـسآ 
. دسانشب کی  کی  شدادادخ )  یهاگآ  اب   ) ار دوخ 

متفه یس و  تبقنم 

ص  ) مرکا ربمایپ  ۀمئالا ))  اهدلو  اهملعب و  اهیبا و  رایتخا  ضرالا و  یلع  هعالطاک  نیملاعلا  ءاسن  یلع  اهرایتخا  ضرالا و  یلع  هللا  عالطا  ))
یلع مود  هعفد  و  دیزگرب ، ارم  نیرخآ  نیلوا و  زا  دنکفا و  رظن  نیمز  رب  راب  کی  یلاعت  كرابت و  يادـخ  دـیامرف : یم  تحارـص  لامک  اب  ( 

باختنا نیرخآ  نیلوا و  زا  ملاع و  ناـنز  عیمج  ناـیم  زا  ار  (ع )  ارهز راـب  نیمراـهچ  رد  و  ار ، وا  موصعم  دـالوا  رظن ، نیموس  رد  و  ار ، (ع ) 
و ع )   ) نسح هک  ناـس  ناـمه  و  تسا ،  یـضترم  ع )   ) یلع هک  ناـنچ  و  تسا ،  یفطـصم  ص )   ) مرکا ربماـیپ  هک  هنوگناـمه  سپ  دوـمرف .

یلاعت كرابت و  دنوادخ  هدـیزگرب  هراتخم  ةاضترم ،  ةافطـصم ،  نانآ )  ياتمه   ) اهیلع هللا  مالـس  ارهز  دـنراتخم ، هدـیزگرب و  ع )   ) نیـسح
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 . تسا

متشه یس و  تبقنم 

هقیدص ترـضح  تمایق  زور  رد  ار  تعافـش  ماقم  نیرتگرزب  اهینب )) اهلعب و  اهیباک و  اهیبحم  اهتعیـشل و  ۀمایقلا  موی  يربک  ۀعیفـش  اهنوک  ))
هبتر و نیا  رد  ار  ترـضح  نآ  تفگ  ناوت  یم  هکلب  دـشاب ، یم  زئاح  ع )   ) نینم ؤملاریما  و  ص )   ) مرکا ربمایپ  اب  ناـسمه  اـهیلع  هللا  مـالس 
هک تسا  يوحن  هب  یهلا  شرع  هاگـشیپ  رـشحم و  هب  وا  یئامرف  فیرـشت  تشادـگرزب  ریظن . یب  دوخ و  هب  صوصخم  تسا  یتازایتما  ماـقم 

هقیدص ترـضح  خماش  ماقم  دیامرف : یم  هراب  نیا  رد  هیلع  هللا  مالـس  ماما  و  دش ، دهاوخ  فوطعم  سدقم  دوجو  نآ  يوسب  تاهجوت  مامت 
. دنام یمن  ناهنپ  مه  رفن  کی  رظن  زا  یتح  هک  تسا  نانچ  تمایق  زور  رد  (ع )  ارهز

 : مهن یس و  تبقنم 

نآ رب  ص )   ) مرکا ربمایپ  هک  دوش  یم  اپ  رب  رون  زا  تمایق  زور  رد  ۀمایقلا ))  موی  اهینب  اهلعب و  اهیبا و  ردـق  فرعی  امک  اهردـق  هللا  فرعی  ))
اهیلع و هللا  مالـس  ارهز  تلزنم  ماقم و  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دـنا  هدـمآ  درگ  ءایلوا  ءایبنا و  لیئربج و  هک  یلاح  رد  دـیامن ، یم  سولج 

بناج زا  رـشحم  هنحـص  هب  مالـسلاهیلع  همطاف  دورو  ماگنه  و  دیامرف ، یم  یفرعم  رـشحم  لها  هب  ار  شموصعم  نادـنزرف  رـسمه و  ردـپ و 
ورف ار  ناتهاگن  رـشحم  لها  يا  همطاـف ))  زوجت  یتح  مکراـصبا  اوضغ  رـشحملا  لـها  اـی  : )) دوش یم  ادـن  یلاـعت  كراـبت و  قح  ترـضح 

.... دیامن روبع  ع )   ) همطاف ات  دینکفا ،

 : ملهچ تبقنم 

اب هکئالم ،  نیلـسرم و  ایبنا و  رب  ص )   ) مرکا لوسر  يرترب  هکنانچ  اهینبو )) اهلعب  اهیباک و  سنـالاو  نجلاو  ۀـکئالملا  یلع  اهتیلـضفا  یف  ))
نج سنا و  زا  تاقولخم  عیمج  رب  زین  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  تیلـضفا  قیرط  نامه  هب  تسا ،  هدش  تباث  ربتعم ، تایاور  رد  قیقحت  صحفت و 

و نآرق ،  تایآ  اب  هک  تسا ،  باتک  نیا  عوضوم  هدزناپ  هصالخ  مالسلاهیلع ،  همطاف  تبقنم  لهچ  نیا  تسا .  ملسم  صوصنم و  کلم ،  و 
یبلق اـب  میهاوخب  رگا  میدوب .  هدرک  ناـیب  روط  هب  ـالبق  ار  اـهنآ  شخب ،  ناـنیمطا  كرادـم  رایـسب  دانـسا  رکذ  اـب  هطوبرم و  ربتعم  تاـیاور 
موزلم مزال و  و  تیالو ،  نابحاص  صوصخم  نوئـش  زا  تبقنم  لهچ  نیا  هک  میبای ،  یم  رد  انیقی  میئامن ،  تواـضق  هنافـصنم  وج ، تقیقح 

هب ار  وا  اتکی  دـنوادخ  هک  يرـشب  تسا .  هاگآ  لد  نیموصعم  راتفگ  و  هللا ،  مالک  ریذـپان  راکنا  تایآ  اهنآ  يانبم  هک  یبقاـنم  دـنرگیدکی ،
فلتخم لحارم  رد  ار  وا  و  هدناشن ،  شیوخ  تمحر  هرفـس  رانک  رد  نآ ،  طاسب  ندش  هدیچرب  ات  ناهج  تقلخ  ءادتبا  زا  شتمکح  ياضتقا 

ملاع رد  شقاثیم ،  ملاع  رد  شا ،  هلظا  ملاع  رد  ناهج ،  ود  نوتاـخ  ناوناـب و  يوناـب  نیا  يـالاو  تلزنم  تسا ،  هداد  ریـس  رایـسب  فقاوم  و 
همه همه و  شتنج ،  هب  دورو  رد  شرشحم ،  تمایق و  زور  تدالو و  رد  شردام ،  محر  ملاع  رد  شا ،  یلفـس  يولع و  ملاع  رد  شتقلخ ، 

شنیرفآ تلع  یلو  دـشابن ، يربک  تیالو  ماقم  ياراد  يدوجوم  هک  تسین  لوقعم  زگره  تسوا .  هللا ))  ۀـیلو   )) يـالعا ماـقم  زا  یکاـح  ، 
هناگ لهچ  بقانم  رد  ص )   ) مرکا ربمایپ  اب  شـسدقم  دوجو  دـیآ و  رامـشب  ناـمیا  طیارـش  زا  وا  دادادـخ  هبترم  ردـق و  هب  داـقتعا  و  هدوب ، 

هب تسا  صوصخم  طوبرم و  هک  تسا  یثیداحا  اهیلع ، هللا  مالس  ارهز  بقانم  مود  تمسق  اما  دشاب . میهس  کیرش و  ناسمه  روطب  روکذم 
 ، شردپ زا  يرادهاگن  شیرادرهوش ،  شنادنزرف  شرورپ  شراثیا ،  شتدابع ،  شدهز ،  شقالخالا ،  مراکم  هرابرد  ترـضح ،  نآ  دوخ 

دنوادخ تسین .  ام  یسررب  ثحب و  دروم  اجنیا  رد  هک  تسا ،  روطسم  ینس  هعیش و  بتک  رد  هک  شرگید ،  رامش  یب  لیاضف  تالامک و  و 
ناماد زا  ار  نامتـسد  و  دـیامن ، روشحم  مالـسلاهیلع  ارهز  هقیدـص  ترـضح  تیالو  هیاس  رد  ار  ام  (ص )  دـمحم لآ  دـمحم و  قحب  یلاعت 

، دزرمایب زین  ار  امش  ردپ  ادخ  دهد ، رارق  شموصعم  دالوا  و  ع )   ) مرکا لوسر  هب  نینم  ؤم  زا  و  دیامرفن ، هاتوک  ناهج  ود  نوتاخ  نیا  يالو 
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نیملاعلا بر  هللادمحلا  دیدوشگ . ار  ثحب  نیا  باب  امش  هک  درادب ، ناتزیزع  هللاءاشنا  و 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

زا 64 هحفص 62  مالسلاهیلع ارهز  همطاف 

نیملاعلا بر  هللادمحلا  دیدوشگ . ار  ثحب  نیا  باب  امش  هک  درادب ، ناتزیزع  هللاءاشنا  و 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

زا 64 هحفص 62  مالسلاهیلع ارهز  همطاف 

www.noorfatemah.org
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