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نیعبرا

باتک تاصخشم 

1391، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
. ییاباباقآ يدهم  نیعبرا / : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1391 ناهفصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : یلاتیجید رشن  تاصخشم 
هنایار  هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

ع)  ) نیسح ماما  عوضوم :

نیعبرا

میحرلا نمحرلا  هَّللا  ِمِْسب 
لهچ تشذگ  زا  سپ  ناگتـشذگرد  يارب  دوبدای  سلجم  لیکـشت  راکذـت و  دوب  يراج  نآ  رب  تنـس  هراومه  هک  مدرم  تادـقتعم  زا  یکی 

ترفغم بلط  یفوتم و  تشادگرزب  يارب  دننکیم و  عامتجا  رگیدـمه  نوماریپ  ّتیم  ناتـسود  نادـنواشیوخ و  نیعبرا  زور  دـشابیم ، زور 
یمدآ نوـچ  دـننکیم و  ناـیب  ار  وا  یعاـمتجا  ياـیازم  یقـالخا و  تایــصوصخ  دـنناوخیم و  یثارم  راعــشا و  هدرک و  تاّربـم  تاریخ و 

تسا و دیفم  زین  ناگدـنز  يارب  ملهچ  سلجم  لیکـشت  تهج  نیا  زا  درادـن  یهجوت  ترخآ  گرم و  روما  هب  هراومه  تسا و  راکـشومارف 
. دزادنایم گرم  دای  هب  ار  نانآ 

رثا اـهلد  رد  دوـشیم  هدـناوخ  اـجنآ  رد  هک  يراعـشا  اـههبطخ و  دوـشیم و  لدـب  در و  نآ  رد  هک  ییاـهوگتفگ  نـیعبرا و  سلجم  داـقعنا 
رورم هدش و  تبث  اهباتک  رد  یثارم  راعـشا و  اههبطخ و  نآ  دننکیم و  هدافتـسا  یقالخا  لئاضف  نایب  اهوگتفگ و  نیا  زا  مدرم  دراذگیم و 

. دننکیم هدافتسا  نآ  زا  زین  ناگدنیآ  دربیمن  نیب  زا  ار  اهنآ  خیرات 
زاتمم تیصخش  ياراد  رگا  یفوتم  هک  تسا  مولعم  هتبلا  دراد ، توافت  یفوتم  صخش  دروم  رد  هدوب و  يراج  هراومه  هک  هنسح  تنـس  نیا 

زا ماقم  بسانت  هب  سلاجم  هنوگ  نیا  رد  دـنکیم ، ادـیپ  تیمها  هزادـنا  ناـمه  هب  مه  نآ  سلجم  دـشاب  هتـشاد  تاـکرب  لـئاضف و  دـشاب و 
فرط هب  ار  مدرم  ددرگیم و  وگتفگ  عفانم  بلج  دـسافم و  راضم و  عفد  هعماج و  تاحالـصا  زا  دوشیم و  هتفگ  نخـس  مراکم  لـئاضف و 

. دننکیم توعد  تاریخ  بسک  سفن و  بیذهت 
: دومرف بانج  نآ  هک  دنکیم  تیاور  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  ترضح  زا  يرافغ  رذوبا 

(1  ) دنکیم هیرگ  زور  لهچ  یفوتم  نمؤم  رب  نیمز 
: دومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  قداص  ترضح  زا  هرارز  و 

حبـص ماگنه  تدم  نیا  رد  هک  دوب  نآ  هیرگ  نیا  تمالع  هدرک و  هیرگ  زور  لهچ  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  نیـسح  ماما  ترـضح  يارب  نامـسآ 
يزمرق فوسک و  هایـس و  ياهنافوط  نآ  تمالع  هک  زور  لهچ  مه  باتفآ  درک و  هیرگ  زور  لهچ  زین  نیمز  دـشیم و  دولآ  نوخ  نامـسآ 

: دومرف زین  دوب و  نامسآ  نیمز و  رد 
ات دندزن  همرس  ار  اهمشچ  دندیشکن و  رس  هب  نغور  دندرکن و  باضخ  مشاه  ینب  نانز  دنتـسیرگ و  ترـضح  نآ  رب  زور  لهچ  زین  هکئالم 
ار ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  نیسح  ماما  ترضح  تبیصم  میتسه و  نایرگ  مشچ  اب  هراومه  ام  دندروآ و  ام  يارب  ار  دایز  نب  هللادیبع  رس  هک  هاگنآ 

(2 . ) مینکیمن شومارف 
عامتجا وا  ربق  رـس  رد  ملهچ  زور  تسه و  لزانم  رد  یفوتم  دوبدای  زور  لهچ  تدـم  اـت  تسا و  رارقرب  اـههداوناخ  رد  ناـنچمه  ّتنـس  نیا 
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لمع نینچ  مه  نایحیـسم  هکلب  درادن  صاصتخا  ناناملـسم  هب  اهنت  بلطم  نیا  دنیآیم ، درگ  اجنآ  رد  ناتـسود  نادنواشیوخ و  دننکیم و 
مه لاس و  همین  رد  رگید  راب  دنناوخیم و  ار  یـصوصخم  زامن  دـنوشیم و  عمج  اسیلک  رد  تیم  ملهچ  زور  مه  اهنآ  دـنهدیم و  ماجنا  ار 
هن تشذگ  زا  دعب  نینچ  مه  صخـش و  توف  زا  زور  یـس  تشذگ  زا  سپ  زین  نایدوهی  دـننکیم و  رارکت  ار  لمع  نیا  لاس  رخآ  رد  نینچ 

(3  ) دننکیم رازگرب  ار  یصوصخم  مسارم  لوا  لاس  نایاپ  رد  رگید و  راب  هام و 
. دندرگ ترخآ  هجوتم  دنریگب و  سرد  يو  راتفر  راثآ و  زا  مدرم  دنامب و  هدنز  یفوتم  مان  هک  تسنیا  يارب  سلاجم  تافیرشت و  همه  نیا 

تهج ره  زا  هک  ار  يدرم  دنهدیم ، رارق  یـسررب  دروم  ار  هعماج  ناحلـصم  تالاح  دنراد و  هعلاطم  قیقحت و  ریـس  بتک و  رد  هک  یناسک 
عافد تَّیّرُح  يدازآ و  زا  دهد و  قوس  تلیضف  تداعس و  هب  ار  مدرم  دشاب و  هدنزومآ  سرد و  وا  یگدنز  دشاب و  لیلجت  میرکت و  هتسیاش 

زج یـسک  دنک  توعد  هلـضاف  قالخا  بهذم و  تاررقم  زا  تعباتم  هب  ار  هعماج  دـهدب و  شـسدقم  فدـه  هار  رد  ار  دوخ  ناج  دـیامن و 
. دوب دهاوخن  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  یلع  نب  نیسح 

ار دوخ  ناج  ناناملسم  قالخا  بیذهت  تلادع و  طسب  يارب  دیسر و  تداهش  هب  یلاع  ياهفده  هار  رد  هک  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  نیـسح  يرآ 
نآ بتکم  زا  مدرم  ات  دـیآ ، هتفگ  وا  بقانم  لـئاضف و  دوش و  لیکـشت  لـفاحم  سلاـجم و  وا  يارب  هک  تسا  هتـسیاش  رایـسب  داد ، تسد  زا 
عمج وا  سدقم  ربق  رانک  رد  دنهدیم و  لیکـشت  سلجم  نیعبرا  زور  ترـضح  نآ  يارب  مدرم  ور  نیا  زا  دنزومایب ، يراکادف  سرد  بانج 

. دنوشیم
هب لمع  نیا  ددرگیمن ، رارکت  رگید  دعب  ياهلاس  رد  دوشیم و  لیکـشت  لوا  لاس  رد  یفوتم  يارب  نیعبرا  هک  تسا  لومعم  مدرم  نایم  رد 

دوبدای سلجم  درک و  رارکت  ار  راک  نیا  لاس  ره  ناوتب  هک  تسین  یناحجر  تیزم و  نادـنچ  يداـع  یلومعم و  دارفا  رد  هک  تسنیا  رطاـخ 
. داد لیکشت 

لاس دنچ  لاس و  کی  هب  صاصتخا  ترضح  نآ  تداهش  مایق و  اریز  تسا ، ینثتسم  دروم  نیا  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  ءادهـشلادیس  دروم  رد  اما 
جیاتن زا  دنریگب و  سرد  هثداح  هعقاو و  نآ  زا  مدرم  ات  دوش  رارکت  هلاس  همه  بانج  نآ  يهرابرد  سلجم  داقعنا  لیکـشت و  دـیاب  درادـن و 

. دندرگ علطم  هیما  ینب  داسف  متس و  ملظ و  زا  دننکب و  هدافتسا  سدقم  مایق  نآ 
لیکـشت ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  نیـسح  ماما  يارب  ازع  تبیـصم و  سلاجم  نیعبرا  رد  هلاس  همه  هک  تسیراج  نیا  رب  نایعیـش  تداـع  ور  نیا  زا 

هبطخ ءابطخ  دـنیوگیم و  هیثرم  ءارعـش  دـنیوگیم و  نخـس  ترـضح  نآ  يراکادـف  ماـیق و  لـلع  بقاـنم و  لـئاضف و  نآ  رد  دـنهدیم و 
. دننکیم حیرشت  ار  البرک  لاوحا  عاضوا و  دنناوخیم و 

: دومرف هک  هدش  تیاور  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  زا 
: تسا زیچ  جنپ  رد  نمؤم  تمالع 

، زور هنابش  ره  رد  هلفان  تعکر  راهچ  یس و  هضیرف و  تعکر  هدفه  دارم  هک  نتشاذگ  زامن  تعکر   51  - 1
ندرک نیعبرا  ترایز   - 2

نتفگ دنلب  ار  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  ِمِْسب   - 3
ندرک تسار  تسد  رد  رتشگنا   - 4

(4 . ) نتشاذگ كاخ  رب  یناشیپ  و   - 5
ییامنهار دـنراد  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ءادهـشلادیس  ترـضح  دوبدای  مسارم  نتـشاد  اپ  رب  دروم  رد  نایعیـش  هک  یـشور  هب  ار  اـم  ثیدـح  نیا 

. دنکیم
دنتسه فرتعم  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  نیـسح  ماما  یتسود  يوریپ و  هب  هک  تسیدارفا  هیحان  زا  نیعبرا  زور  رد  لفاحم  داقعنا  سلاجم و  لیکـشت 

ءادهـشلادیس تماـما  هب  ار  دوخ  داـقتعا  یثارم  راعـشا و  ندـناوخ  اـب  نیعبرا  زور  رد  ور  نیا  زا  دـنراد ، قیدـصت  ار  ترـضح  نآ  تماـما  و 
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نآ اب  دـیامنیم و  وگتفگ  دـمآ  شیپ  شنادـناخ  دارفا  بانج و  نآ  يارب  هک  یتامیالمان  بئاصم و  زا  دـنرادیم و  راهظا  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص 
. دننکیم دهع  دیدجت  بانج 

هابتـشا هب  دننکب ، نمؤم  رفن  لهچ  ترایز  رب  لمح  ار  نیعبرا » ترایز   » دننک و فرـصت  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  دـنهاوخیم  هک  یـصاخشا 
ترایز سپ  دـنک ، ءادا  مـال  فلا و  نودـب  ار  هلمج  تسیاـبیم  دوب  نینچ  دوصقم  رگا  اریز  دـننکیمن ، كرد  ار  مـالک  قایـس  دـنوریم و 

مِْهیَلَع ِهَّللا  ُتاَوَلَص  راهطا  همئا  اب  یتسود  نامیا و  میالع  زا  نآ  هک  دنامهفیم  ار  هتکن  نیا  تسا ، هدش  نایب  دهع  مال  فلا و  اب  هک  نیعبرالا 
. دشابیم

هیقب دیدرگ و  رصحنم  تقو  جنپ  رد  تعکر  هب 17  سپس  دش و  عیرشت  جارعم  بش  رد  دشاب  زامن  تعکر  ندناوخ 51  هک  نیتسخن  تمالع 
: دناوخ لیذ  بیترت  هب  دیاب  ار  لفاون  نیا  عیشت  بهذم  رد  دوشیم ، هدناوخ  هصوصخم  عقاوم  رد  هک  دش  نایب  لفاون  تروص  هب 

هب هک  ءاشع  زامن  زا  دـعب  تعکر  ود  برغم و  زامن  زا  دـعب  تعکر  راهچ  رـصع و  زامن  زا  لـبق  تعکر  تشه  رهظ و  زا  لـبق  تعکر  تشه 
. بش زامن  تعکر  هدزای  حبص و  زامن  زا  لبق  تعکر  ود  ددرگیم و  بوسحم  تعکر  کی  دوشیم و  هدناوخ  هتسشن  تروص 

تابحتسم و رد  نکیل  دنراد و  قافتا  نایعیش  اب  ضئارف  رد  تنـس  لها  اما  تسا و  عّیـشت  بهذم  قیرط  هب  یبحتـسم  بجاو و  ياهزامن  نیا 
رهظ و زا  شیپ  تعکر  راهچ  رجف ، زا  لـبق  تعکر  ود  هتفگ : ریدقلا ج 1 ص 314  حتف  رد  یفنح  مامه  نبا  دناهدرک ، ادـیپ  فالتخا  لفاون 

راهچ برغم و  زا  دـعب  تعکر  ود  دـنکیم و  تیافک  مه  تعکر  ود  دـهاوخب  رگا  رـصع و  زا  لبق  تعکر  راـهچ  نآ و  زا  دـعب  تعکر  ود 
. دناوخب دناوتیم  مه  تعکر  ود  نآ و  زا  دعب  تعکر  راهچ  ءاشع و  زا  لبق  تعکر 

: دناهتفگ یضعب  دناهدرک  فالتخا  بش  لفاون  رد  دوشیم ، تعکر  اهنیا 23  عومجم 
نیا رب  انب  تسین ، تعکر  قیرط 51  نیا  اب  بحتـسم  بجاو و  ياهزامن  عومجم  رتشیب  ای  تعکر و  هدزیـس  ای  تعکر ، ود  ای  تعکر ، تشه 

. تسا هیماما  تاصتخم  زا  زور  هنابش  رد  تعکر  ياَه 51  زامن 
ار هیمـست  هیرهج  ياهزامن  رد  تسا و  عّیـشت  بهذـم  تاصتخم  زا  نیا  هک  تسا ، زامن  رد  هَّللا  ِمِْسب  نتفگ  دـنلب  نمؤم  ياهتمالع  زا  مود 

راهطا همئا  زا  هک  تسیتایاور  رابخا و  دروم  نیا  رد  اهنآ  لیلد  تسا ، بحتـسم  رـصع  رهظ و  دننام  یتافخا  ياهزامن  رد  دننادیم و  بجاو 
. تسا هدیسر  مِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص 

: دیوگ يزار  نیدلارخف 
تـسا هدش  تباث  رتاوت  هب  دناهدرک و  تفلاخم  لمع  نیا  اب  ءاهقف  نکیل  تسا و  بجاو  اهزامن  رد  هیمـست  هب  رهج  هک  دنراد  هدـیقع  نایعیش 
ءادتقا یلع  هب  دوخ  لامعا  رد  سک  ره  هدناوخیم و  دـنلب  يادـص  اب  زامن  رد  ار  هَّللا  ِمِْسب  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  هک 

: دومرف هک  هدیسر  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  لوسر  ترضح  زا  هک  تسیثیدح  راتفگ  رب  لیلد  ددرگیم ، تیاده  دنک 
(5 . ) دورب وا  لابند  هب  مه  قح  تفر  هک  اج  ره  هدب ، رارق  یلع  اب  ار  قح  ادنوادخ 

نیا هب  داقتعا  تسین و  تسرد  یلع  زا  هرتاوتم  رابخا  همه  هک  هدرک  ضارتعا  يو  رب  هدش و  تحاران  يزار  نیدلارخف  مالک  نیا  زا  یـسولآ 
یلع زا  سک  ره  هک  نیا  رد  وا  راتفگ  هتبلا  میرادـن و  لوبق  مه  ار  یـضعب  میراد و  نامیا  راـبخا  نیا  زا  یـضعب  هب  اـم  تسا و  رفک  عوضوم 
لوبق لباق  دشن  تباث  رگا  دشاب و  ملـسم  یلع  زا  تیاور  نیا  رودص  هک  تسیتروص  رد  نیا  تسا و  تسرد  ددرگیم  تیاده  دـنک  يوریپ 
تیالو تبحم و  قیرط  رد  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  نینمؤملاریما  نایعیش  درک ، دنهاوخن  یهجوت  یسولآ  نانخـس  نیا  هب  نایعیـش  هتبلا  ( 6 . ) تسین

: هدومرف بانج  نآ  يهرابرد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  لوسر  ترضح  هک  یشیامرف  اب  دنتسه و  راوتسا 
نم دنوادخ و  زج  مه  ار  وت  تسا و  هتخانشن  يرگید  دنوادخ  زج  مه  ار  وت  ارم و  هتخانـشن و  رگید  سک  نم  وت و  زج  ار  دنوادخ  یلع  يا 

(7 . ) هتخانشن يرگید 
هتبحم ینامیا  ًایلع و  يوها 
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یفک هفیس و  نم  همذ  كرشم  مک 
هبقانم عمست  مل  کحی  تنک و  نا 

(8  ) یفک یبغلاذ و  ای  یتا  له  هعمساف 
اهنآ لیلد  تسا و  هیماما  تاصتخم  زا  ّتنـس  نیا  تسا ، ندرک  تسار  تسد  رد  رتشگنا  هدـش  رکذ  ثیدـح  رد  هک  نمؤم  تمـالع  زا  موس 

. دناهدرک تفلاخم  لمع  نیا  اب  تنس  لها  زا  یهورگ  نکیل  هدیسر و  مِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  راهطا  همئا  زا  هک  تسیتایاور 
: دیوگ یکلام  جاجح  نبا 

تسا بحتسم  تهج  نیمه  يارب  تسار ، تسد  اب  ار  كاپ  زیچ  ره  تفرگ و  دیاب  پچ  تسد  اب  ار  فیثک  زیچ  ره  هک  هدش  دراو  تنس  رد 
(9 . ) داد رارق  دیاب  پچ  تسد  رد  تسار  تسد  اب  ار  رتشگنا  داد و  رارق  پچ  تسد  رد  ار  رتشگنا  هک 

: دیوگ رجح  نبا 
: تفگیم تسنادیم و  هورکم  ار  تسار  تسد  رد  رتشگنا  کلام 

. دشاب پچ  تسد  رد  دیاب 
تعدب لها  راعش  نوچ  نکیل  دشاب و  تسار  تسد  رد  رتشگنا  هک  دوب  نیا  رد  لصا  هتفگ : رردلادقع  رد  يوسورب  لیعامسا  خیـش  و  ( 10)

(12 ( ) 11  ) دریگ رارق  پچ  تسد  رد  رتشگنا  هک  دش  يراج  نیا  رب  تنس  ور  نیا  زا  دوب  نیا  رد  نارگمتس  و 
. تسا نداهن  كاخ  رب  نیبج  نامیا  مئالع  زا  مراهچ 

تیب لها  ناسل  رد  هک  تسیعدم  وا  تسا و  هتفگ  ینارحب  فسوی  خیـش  قئادح  بحاص  هک  روطنامه  دـشاب  تروص  نیبج  زا  دوصقم  رگا 
. هدش دراو  ممیت  ثیدح  رد  هک  روطنامه  تسا  هدش  لامعتسا  تروص  رد  نیبج  مِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص 

هفینحوبا و دننادیمن ، مزال  ار  نیا  تنس  لها  دریگ و  رارق  نیمز  رب  ناسنا  تروص  دیاب  دجـسم  رد  هک  تسنیا  ثیدح  زا  دوصقم  نیا  رب  انب 
: دناهتفگ دوخ  لاوقا  زا  یکی  رد  دمحا  کلام و 

زیاج مه  تسد  فک  رب  هدجـس  هک  دـنراد  هدـیقع  هیفنح  زین  تسا و  زیاج  ( 14  ) سابل ره  هماج و  اـی  و  ( 13  ) همامع فرط  رب  هدجـس  هک 
کی تشپ  رب  هتـسشن و  نآ  يور  هک  یتخت  رب  وج و  مدنگ و  رب  هدجـس  هک  دناهدرک  زیوجت  نینچ  مه  و  ( 15 . ) دراد تهارک  نکل  تسا و 

(16 . ) دناوخیم زامن  وا  لباقم  رد  هک  رازگ  زامن 
رب یناشیپ  رکـش  يهدجـس  رد  هک  تسنیا  دوصقم  دراد و  يداشرا  ینعم  اج  نیا  رد  دـشابیم  یناشیپ  دوخ  نیبج  زا  دوصقم  هچنانچ  رگا  و 

ثیدـح نیا  زا  كرادـم  بحاص  تسا و  دـنوادخ  ربارب  رد  ینتورف  عضاوت و  راهظا  يارب  لمع  نیا  ایوگ  تسا و  بحتـسم  نداـهن  كاـخ 
: هتفگ دوخ  يهموظنم  رد  مولعلارحب  دیس  دراذگب و  كاخ  رب  هدجس  ماگنه  رد  ار  تروص  فرط  ود  ره  هک  تسا  هدرک  طابنتسا  نینچ 

یلج صنلا  هب  یلوا و  دخلا  و 
المتحم یتأ  دق  نیبجلا  یف  و 

: ینعی
لاـمتحا مه  هقیقـش  دروم  رد  تسا و  هدـش  دراو  حیرـص  صن  دروـم  نیا  رد  تسیل و  وا  نتـشاذگ  كاـخ  رب  ار  هنوـگ  رکـش  يهدجـس  رد 

. دراد دوجو  بابحتسا 
. تسا بحتسم  رکش  يهدجس  رد  تروص  فرط  ود  ره  نتشاذگ  كاخ  رب  هک  تسا  هدش  دراو  تایاور  رد 

نیبج ریفعت  رد  هیماـما  ( 18 . ) دیدرگ دـنوادخ  هاگرد  برقم  هلیـسو  نیدـب  دوخ  تاجانم  رد  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  نارمع  نب  یـسوم  و  ( 17)
نکیل دنرادن و  یفالخ  دروم  نیا  رد  دننکیم و  لمع  تروص  ای  یناشیپ  دـش  هتفگ  هک  ینعم  ود  ره  هب  هاگهدجـس ) رب  اههنوگ  نتـشاذگ  )
هتسناد هورکم  ار  رکش  هدجس  هفینحوبا  کلام و  یعخن و  رکش ، هدجس  رد  هچ  زامن و  رد  هچ  دننادیمن  ریفعت  هب  مزتلم  ار  دوخ  تنـس  لها 
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(20 . ) دننادیم زیاج  تیقفوم  کی  هب  ندیسر  ای  يراتفرگ و  عفر  ماگنه  رد  نایعفاش  و  ( 19  ) هلبانح زا  یضعب  نکیل  و 
. دشابیم دراوم  نآ  زا  یکی  نیعبرا  ترایز  تسا و  نامیا  مئالع  زا  هناگراهچ  روما  نیا  هک  دش  نشور  میدرک  لقن  هک  یبلاطم  زا 

عامتجا ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  ءادهـشلادیس  ترـضح  ربق  رانک  رد  مِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  تیب  لها  ناتـسود  هک  تسنیا  نیعبرا  ترایز  زا  دوصقم 
زا دنیامن و  وگتفگ  دش  دراو  شتیب  لها  بانج و  نآ  رب  هک  یمتس  زا  دیامن و  دهع  دیدجت  ترـضح  نآ  اب  ازع  سلاجم  لیکـشت  اب  دننک و 

. تسا هدش  هدرمش  نامیا  مئالع  زا  نیعبرا  زور  البرک  رد  روضح  تهج  نیا 
: دناهتفگ هدرک و  فرصت  ثیدح  نیا  رد  یهورگ  هک  تساجنیا  زا  یتفگش 

دّیؤم هک  مه  ياهنیرق  هدشن و  يرکذ  نمؤم  زا  ثیدـح  نیا  رد  هک  یتروص  رد  تسا  نمؤم  رفن  ترایز 40  نیعبرا ، ترایز  زا  دوصقم  هک 
. تسین تسد  رد  دشاب  هیرظن  نیا 

درادن نامیا  لها  هب  صاصتخا  نیا  دننادیم و  نامیا  مئالع  زا  ار  نآ  تنس  لها  نایعیش و  هدش و  دیکات  مالـسا  رد  نمؤم  رفن  لهچ  ترایز 
زیمت نارگید  زا  ار  صلاـخ  نمؤـم  هک  تسا  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ءادهـشلادیس  نـیعبرا  تراـیز  اـهنت  يرآ  دـنوش . هداد  زیمت  رگیدـمه  زا  اـت 
عمج سدقم  رئاح  رد  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  نیـسح  ماما  ترایز  قایتشا  اب  دارفا  نیا  دنکیم ، ادج  نانآ  ریغ  زا  ار  تیب  لها  ناتـسود  دهدیم و 

. دننکیم دییأت  ار  البرک  يادهش  مادقا  دوخ  لمع  نیا  اب  دنهدیم و  رارق  ترضح  نآ  ناتسود  ناوریپ  ءزج  ار  دوخ  دنوشیم و 
مالعا ءاملع  هجوت  تسا  رفص  هام  متسیب  زور  رد  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  ءادهشلادیس  ترضح  ترایز  نیعبرا  ترایز  زا  دوصقم  هک  نیا  رب  لیلد 

. دشابیم ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  نیسح  ماما  نیعبرا  ترایز  هب 
هصتخم تارایز  يهقلطم  تارایز  تلیضف  زا  سپ  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  نیسح  ماما  ترایز  لصف  باب  بیذهت ج 2 ص 117  رد  یسوط  خیش 

سپس تسا و  هدومن  رکذ  ار  نیمه  زین  دِّجَهَتُْملا  حاَبْـصِم  رد  تسا و  نیعبرا  زور  ترایز  هصوصخم  تارایز  نآ  زا  یکی  هک  هدرک  رکذ  ار 
رد يراصنا  هللادبع  نب  رباج  دندرک و  تکرح  هنیدم  فرط  هب  ماش  زا  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  نیسح  ماما  نادناخ  رفص  هام  متسیب  زور  رد  هتفگ :

ُتاَوَلَص ءادهـشلادیس  نیعبرا  زور  رد  هک  دوب  يدرف  نیلوا  وا  درک و  ترایز  ار  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ءادهـشلادیس  دش و  البرک  دراو  زور  نیا 
. درک ترایز  ار  ْهیَلَع  ِهَّللا 

. دش رکذ  هک  ثیدح  رخآ  ات  تسا  زیچ  جنپ  نمؤم  تمالع  هک  هدش  دراو  زین  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  زا  و 
خیـش رفـص و  متـسیب  زور  رد  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  نیـسح  ماما  ترایز  تسا  بحتـسم  هتفگ : تارایز  باـتک  برـالا  یهتنم  رد  یّلح  همـالع 

نبا نیدلا  یضر  دیس  ثیدح و  رخآ  ات  تسا  زیچ  جنپ  نمؤم  تمالع  هک  هدرک  تیاور  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  يرکسع  نسح  ماما  زا  ار  یسوط 
: دیوگ زین  سوواط 

تیاور ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  يرکسع  ماما  زا  رفعجوبا  خیش  ام  دج  تسا و  بحتسم  رفص  متسیب  زور  رد  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  نیسح  ماما  ترایز 
. ثیدح رخآ  ات  تسا  زیچ  جنپ  نمؤم  تمالع  هک  هدرک 

رکذ ار  نیعبرا  تراـیز  حـیتافم  رد  یمق  ساـبع  خیـش  قئادـح و  رد  ینارحب  فسوی  خیـش  راونـالاراحب و  رازم  باـتک  رد  یـسلجم  همـالع 
خیش نینچمه  دناهداد و  طابترا  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  نیسح  ماما  نیعبرا  ترایز  هب  ار  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  يرکسع  ترـضح  ثیدح  دناهدرک و 
رکذ ار  نیعبرا  زور  ترایز  بابحتـسا  نینـسحملا  میوقت  رد  ضیف  نسحمـالم  ریرحت و  هرکذـت و  رد  یلح  همـالع  هعیـشلاّراسم و  رد  دـیفم 

، تسا فراعتم  فالخ  هدرک  ررقم  رفـص  هام  مهدزون  زور  رب  ار  نیعبرا  ترایز  هک  دـصاقملا  حیـضوت  رد  ییاهب  خیـش  ریـسفت  دـناهدرک و 
(21  ) دنکیم باسح  مرحم  مهد  زور  زا  ار  نیعبرا  نیدلا  ءاهب  خیش 

نیعبرا زور  رد  البرک  هب  رباج  ندمآ 

: تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  دعس  نب  ۀَّیِطَع  زا  ًادنسم  يربط  مساقلا  یبأ  نب  دمحم  رفعج  یبأ  نیدلادامع  ردقلا  لیلج  خیش 
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کیدزن رباج  میدـش ، دراو  البرک  هب  نوچ  میتفر . نوریب  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  تهج  هب  يراـصنا  هللادـبع  نب  رباـج  اـب 
( یئوبشوخ هایگ   ) دعس نآ  رد  هک  ياهتـسب  سپ  دنکفا ، شود  رب  ار  رگید  يهماج  دومن و  دوخ  گنل  ار  ياهماج  درک ، لسغ  تفر و  تارف 

. دش ناور  ربق  بناج  هب  دیشاپ و  دوخ  ندب  رب  نآ  زا  دوشگ و  دوب 
: تفگ نم  هب  دیسر . ربق  کیدزن  ات  ادخ  رکذ  اب  رگم  تشادیمنرب  یماگ 

. متشاذگ ربق  رب  ار  وا  تسد  نم  راذگب . ربق  رب  ارم  تسد 
: تفگ راب  هس  دمآ و  شوه  هب  ات  مدیشاپ  شیور  هب  بآ  داتفا . ربق  يور  رب  شوهیب  دیسر  ربق  هب  شتسد  نوچ 

:( درک ضرع  هداد ، رارق  بطاخم  ار  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  نیسح  ماما  هاگنآ  نیسح (  ای 
!« هبیبح بیجی  بیبح ال  »

!«. دهدیمن ار  دوخ  تسود  باوج  تسود  ایآ  »
: تفگ دوخ  اب  دعب 

. تسا هداتفا  ییادج  وت  ندب  رس و  نیب  ام  دناهدیرب و  ار  وت  ندرگ  ياهگر  هکنآ  لاح  یهد و  باوج  یناوت  اجک 
نیمجنپ دوب ، تیاده  لیلَس  يوقت ، مزالم  هک  یتسه  یسک  دنزرف  یتسه ، نینمؤملا  دیس  دنزرف  ءایبنأ ، متاخ  دنزرف  وت  هک  مهدیم  تداهش 

ار وت  نیلسرملادیس  تسد  هکنآ  لاح  یشابن و  نینچ  هنوگچ  نانز و  رورـس  دیـس و  ءارهز  همطاف  دنزرف  ءابقن ، دیـس  رـسپ  ءاسک ، باحـصا 
هزیکاپ تامم  تایح و  رد  يدش و  هتفرگ  ریش  زا  مالسا  اب  يدروخ و  ریش  نامیا  ناتـسپ  زا  یتفای ، شرورپ  نیقتم  شوغآ  رد  هداد ، شرورپ 

. يدوب
انامه داب و  وت  رب  ادـخ  يدونـشخ  مالـس و  سپ  تسین  یکـش  وت  لاح  ییوکین  رد  هک  نیا  اب  تسا ، نیمغ  تقارف  رد  نینمؤم  ياهلد  اـنامه 

: تفگ داد و  مالس  ءادهش  رگید  هب  رباج  دعب  یتشذگ …  ایرکز  نب  ییحی  تردارب  يهویش  رب  وت  هک  مهدیم  تداهش 
 … «. ِهلْحَِرب ْتَخاَنَأ  َو  ِْنیَسُْحلا  ِءاَنِِفب  ْتَّلَح  ِیتَّلا  ُحاَوْرَْألا  اَهُّیَأ  ْمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا  »

: دومرف سپس 
. میتسه کیرش  امش  تبترم  ماقم و  رد  مه  ام  درک ، ثوعبم  قح  هب  ار  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دمحم  هکنآ  هب  دنگوس 

: درک ضرع  رباج  هب  ۀَّیِطَع 
رـس و نیبام  هورگ  نیا  اما  میدزن ، يریـشمش  میتفرن و  الاب  یهوک  میدومیپن و  ینابایب  ام  هکنآ  لاح  میدرک و  تکرـش  ناشیا  اـب  اـم  هنوگچ 

! دنا هتشگ  هویب  ناسنا  نز  میتی و  ناشدالوا  هداتفا و  ییادج  ناشندب 
: تفگ رباج 

: دومرفیم هک  مدینش  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  دوخ  بیبح  زا  ۀَّیِطَع ، يا 
« مِِهلَمَع ِیف  َكِرْشُأ  ٍمْوَق  َلَمَع  َّبَحَأ  ْنَم  َو  ْمُهَعَم  َرِشُح  ًامْوَق  َّبَحَأ  ْنَم  »

«. دوش کیرش  نآ  رد  دشاب  هتشاد  تسود  ار  یموق  لمع  سک  ره  دوش و  روشحم  اهنآ  اب  دشاب  هتشاد  تسود  ار  یهورگ  سک  ره  »
هک تسیزیچ  نآ  رب  مباحصا  نم و  تین  هک  درک  ثوعبم  يربمایپ  هب  قح  هب  ار  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دمحم  هک  دنوادخ  هب  دنگوس 

. دوب وا  نارای  ْهیَلَع و  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  نیسح  ترضح 
: تفگ رباج  سپ 
. ربب هفوک  هب  ارم 

: دیوگ ۀَّیِطَع 
: دومرف میتفر  هار  یکدنا  نوچ 
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: مدرک ضرع  ( ؟ منک تاقالم  ار  وت  رگید  رفس  نیا  زا  دعب  مرادن  نامگ  هک  یلاح  رد  منکن  تیصو  ار  وت  ایآ  ۀَّیِطَع  يا 
:( دومرف دییامرفب 

َّلَِزت ْنِإ  ُهَّنِإَف  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِّبِحُِمب  ُْقفْرا  َو  ًاماَّوَق  ًاماَّوَص  َناَک  ْنِإ  َو  ْمُهَـضَْغبَأ  اَـم  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َضِْغبُم  ْضِْغبَأ  َو  ْمُهَّبَحَأ  اَـم  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َّبُِحم  َّبِحَأ  »
« راَّنلا َیلِإ  ُدوُعَی  ْمُهَضِْغبُم  َو  ِۀَّنَْجلا  َیلِإ  ُدوُعَی  ْمُهَّبُِحم  َّنِإَف  ْمِِهتَّبَحَِمب  يَرْخُأ  ْمَُهل  ْتَتَبَث  ْمِِهبُونُذ  ِةَْرثَِکب  ٌمَدَق  ْمَُهل 

ناشیا نمشد  هک  یمادام  رادب  نمشد  ار  دمحم  لآ  نانمشد  دنرادیم و  تسود  ار  ناشیا  هک  یمادام  رادب  تسود  ار  دمحم  لآ  ناتـسود  »
يدایز رثا  رد  ناشیا  زا  ییاپ  رگا  نوچ  نک ، ارادم  دمحم  لآ  دمحم و   ) تسود اب  دنراذگب و  زامن  دنریگب و  هزور  ناوارف  هچ  رگا  دنتسه ،

.« ددرگزاب خزود  هب  ناشیا  نمـشد  تشهب و  هب  ناشیا  تسود  انامه  دنامب  تباث  راوتـسا و  ناشیا  یتسود  رطاخ  هب  شرگد  ياپ  دزغلب  هانگ 
(22)

رباج تیصخش  نایب 

(23  ) تشگزاب ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  نانمؤمریما  يوس  هب  هک  دوب  یناسک  نیتسخن  زا  وا  هک  تسا  هدرک  لقن  یشک 
. دوب مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  باحصا  يهدنامیقاب  نیرخآ  وا 

. دوب هتسویپ  تیب  لها  هب  لماک  روط  هب  وا 
: دزیم ادص  دوب  هتسبرس  هب  هایس  يهمامع  هک  یلاح  رد  تسشنیم و  دجسم  رد 

(24 «، ) شناد يهدنفاکش  يا  »
: تفگیم تشگیم و  هنیدم  ياههچوک  رد  نانز  اصع  وا 

(26 «. ) تشادن وا  هب  يراک  جاجح  دوب ، لاسنهک  يدرمریپ  نوچ  و  ( 25 « ) تساهناسنا نیرتهب  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  یلع  »
: دیوگ يرون  ثدحم 

ُهَّللا یَّلَص  ادخ  لوسر  مالس  لماح  وا  دنتسویپ . ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  یلع  نانمؤمریما  ترضح  هب  همه  زا  شیپ  هک  تسا  یناسک  نیتسخن  زا  «و 
. تسا نیرخآ  نیلوا و  مولع  هدنفاکش  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 

يادخ زا  يرابخا  هک  ینامـسآ ، حول  رابخا  دنـس  تفر . ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  هللادـبع  ابا  ترایز  هب  نیعبرا  زور  رد  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  وا 
ار حول  نآ  دش  قفوم  وا  اهنت  هباحـص  يهمه  نایم  زا  دوشیم . متخ  وا  هب  تسا ، جرد  نآ  رد  تیاده  ناماما  تفالخ  رب  نایناهج  راگدرورپ 

(27 « ) دراد يرامشیب  لیاضف  بقانم و  وا  زین  نیا  رب  هوالع  دننیبب . دوب ، اَْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  همطاف  ترضح  دزن  هک 
: دنکیم دای  نینچ  وا  زا  یمق  ثدحم 

رد ددرگ . رکذ  هک  تسا  نآ  زا  رتروهشم  وا  يالاو  تلزنم  مِْهیَلَع و  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  تیب  لها  اب  وا  طابترا  هک  تسیردقلا  لیلج  یباحـص  وا  »
«. دشابیم ناوارف  رایسب  تسه  وا  لیاضف  رگناشن  هک  یتایاور  تشذگرد و  ق  لاس 78 ه .

: دیوگیم اهنآ  زا  یخرب  رکذ  زا  سپ  هاگنآ 
: تفگ رباج  يهرابرد  وا  هک  تسا  هدش  لقن  هباغلادسا » زا  »

. دوب هارمه  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  یلع  اب  نیفص  گنج  رد  تسج و  تکرش  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  اب  گنج  هدجه  رد  يو 
هک اـج  نآ  اـت  تفر . اـیند  زا  هنیدـم  رد  تشاد و  تکرـش  هبقع  رد  هـک  تـسا  یناـسک  زا  نـت  نـیرخآ  وا  دـش …  روـک  رمع  ناـیاپ  رد  وا 

: دیوگیم
. دوب مَّلَس ]  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر   ] ياهتنس ظفاح  تشاد و  دای  هب  ناوارف  ثیدح  وا 

: تفگ هر )  ) خیش
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: تفگ هک  تسا  رباج  لوق  قباطم  نیا  تشاد و  تکرش  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  اب  هوزغ  هدجیه  ردب و  رد  وا 
متشاد تکرش  گنج  هدزون  رد 

(28 «. ) ملاعلا هللا  و 
زا تشاد . تکرش  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هارمه  هوزغ  هدجه  ردب و  رد  وا  هک : تسا  هتـشون  ییوخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح 

ترضح و نآ  سیِمَْخلا  ۀَطْرُش  ياضعا  ْهیَلَع و  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  یلع  يهدیزگرب  باحـصا  مَّلَـس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  باحـصا 
. دوب هبترم  دنلب  يدرم  مِْهیَلَع و  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  رقاب  داجس و  نیسح ، نسح ، باحصا 

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  رقاب  ماما  زا  ینیلک  موحرم 
(30 (.« ) 29  ) تفگن غورد  رباج  «و 

. داتفا راک  زا  دید و  بیسآ  شمشچ  اهگنج  زا  یکی  رد  دوب و  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  نانمؤمریما  نارای  زا  نیفص  ناورهن و  لمج ، گنج  رد 
تـسرپرس ار  يو  هللادبع )  ) شردپ دُُـحا »  » گنج رد  تشاد و  تکرـش  ردـب  گنج  رد  رباج  درک . رمع  لاس  يراصنا 94  هللادـبع  نب  رباج 

تسج تکرش  رباج  دسألا » ُءارْمَح   » گنج رد  ینعی  نآ ، همادا  رد  یلو  دیـسر  تداهـش  هب  تفر و  گنج  هب  دوخ  دومن و  شرهاوخ  تفه 
: دیسرپ وا  زا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هک  دوب  گنج  نیا  رد  تفای . روضح  عاَقِّرلا  تاَذ  گنج  رد  مه  دعب  لاس  رد  و 

: داد خساپ  رباج  ياهدرک ؟ جاودزا  ایآ 
: دومرف يرآ ،

: داد باوج  رباج  یسک ؟ هچ  اب 
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هللا  لوسر  نز . نالف  اب 

: تفگ يدرکن ؟ جاودزا  يرتخد  اب  ارچ 
. دشاب هتشاد  يردام  تمس  هک  مدرک  جاودزا  یسک  اب  ور  نیا  زا  دننکیم ، یگدنز  نم  رظن  ریز  مرهاوخ  تفه  دش و  دیهش  مردپ 

نب ورمع  لباقم  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  بلاطیبا  نب  یلع  هارمه  قدـنخ  گنج  رد  وا  درک . اـعد  وا  قح  رد  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ 
. دش رضاح  دَودبع 

. دنوش ایوج  ار  وا  تیناقح  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  زا  ات  تساوخ  دْعَس  ِنب  رَمُع  رکشل  زا  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  نیسح  ماما  اروشاع  زور  رد 
: دومرف شدنزرف  هب  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  ماما  دنتفر . رباج  تدایع  هب  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  رقاب  ماما  هارمه  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  داجس  ماما  يزور 

: دیسرپ دوب  انیبان  هک  رباج  سوبب  ار  دوخ  يومع  رس 
؟ تسیک ناوج  نیا 

: دنتفگ
. تسا هیلع ) هللا  تاولص  رقاب  ماما   ) یلع نب  دمحم  وا 

. درک غالبا  مِْهیَلَع ا  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  یلع  نب  دمحم  هب  ار  ترضح  نآ  مالس  داتفا و  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ  دای  هب  رباج 
ود اب  درک ، لسغ  تارف  طـش  رد  دـندیناسر ، ـالبرک  هب  نیعبرا  زور  رد  ار  دوخ  شراـگزور ، نادنمـشناد  زا  یکی  یفوع  هّیطع  اـب  هک  رباـج 

ْهیَلَع ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  نیـسح  دوخ ، بوبحم  ربق  ترایز  هب  هودـنا  مغ و  زا  رپ  یلد  اب  هنهرب ، ياپ  رـس و  اـب  دـش ، مرُْحم  ناـیجاح  دـننام  هچراـپ 
: تفگ شمالغ  هب  رباج  درک . بلج  دوخ  هب  ار  نانآ  رظن  یناوراک  دورو  ماگنه ، نآ  رد  دندش . فّرشم 

رد ار  وت  دنتسه ، وا  ناهارمه  ْهیَلَع و  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  نیدباعلا  نیز  رگا  مینک و  ناهنپ  ار  نامدوخ  دندیزی ، نارازگراک  زا  رگا  دنتـسیک ؟ نانیا 
: تفگ تشگرب و  تفر و  مالغ  منکیم . دازآ  ادخ  هار 

زا هنهرب  ياپ  رـس و  اب  رباج  دـندش ، کیدزن  هک  یماگنه  نانآ  دـنناهارمه . نارهاوخ و  اههمع و  اب  هارمه  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  نیدـباعلا  نیز 
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. دش دنلب  نویش  يادص  دنتسیرگ . یگمه  درک و  لابقتسا  نانآ 
: دیسرپ ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  ماما  تفگیم ؛ تیلست  دیسوبیم و  تخادنا و  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  داجس  ماما  ياهمدق  يور  ار  دوخ  رباج 

: داد خساپ  رباج  ِرباج »؟ َْتنَأ  »
: دومرف سپس  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  ماما  ِرباج .» اَنَا  »

هب ار  ام  نانز  اج  نیا  زا  دندیشک ، شتآ  هب  ار  ام  ياههمیخ  اج  نیا  دندیرب . رس  ار  ام  ناناوج  اج  نیا  دیسر . لتق  هب  مردپ  اج  نیا  رباج ، يا  »
(. دناوخ هضور  شناهارمه ، رباج و  يارب  البرک  رد  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  داجس  ماما  ( ) 31 «. ) دندرب يریسا 

( تمواقم يوگلا  یفوع  ۀَّیِطَع   ) تسیک ۀَّیِطَع 

تدالو

. دشاب تماما  باتفآ  رگاشامت  ات  دش  افوکش  يا  هچنغ  هفوک  رد  يولع  تموکح  دیشروخ  عولط  اب 
: تفگ ناوتیم  یلو  تسین ؛ صخشم  هعقاو  نیا  قیقد  خیرات  هچرگ 

ضرع هب  ار  شدنزرف  تدالو  دش ، بایفرش  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  یلع  ترضح  ناتسآ  هب  ةَداَنُج  نب  دعـس  يزور  يرمق ،  40 ياهلاس 36 -  رد 
. درک يراذگمان  ياضاقت  دناسر و  ترضح 

: دومرف تفرگ و  شوغآ  رد  ار  دازون  ترضح 
. تسا یهلا  تبهوم  اطع و  دازون  نیا  ِهَّللا » ُۀَّیِطَع  اَذَه  »

تفایرد اب  شردپ  دومرف و  نییعت  هناهام  قوقح  مهرد  دـص  ۀَّیِطَع  يارب  يراذـگمان ، مسارم  زا  دـعب  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  یلع  ترـضح  ( 32)
(33 . ) درک هیهت  اذغ  كدوک  يارب  قوقح 

ۀَّیِطَع نادناخ 

نب فوعینب  هلیبق  زا  ياهریت  ِیلاَِکب  دوشگ . یتیگ  هب  مشچ  دوب  ِیلاَِـکب  هفیاـط  زا  هک  برع  فورعم  ياهنادـناخ  زا  یکی  رد  یفوع  ۀَّیِطَع 
یفوع ۀَّیِطَع  وا  هب  دوب  فوـعینب  هلیبـق  زا  ۀَّیِطَع  نوـچ  تشاد . صاـخ  یتـلزنم  نأـش و  برع  لـیابق  نیب  رد  دـشیم و  هدرمـش  ْسیَْقلا  ُؤُْرمِإ 

(34 . ) دنیوگیم
(35  ) دشیم هدرمش  دعس  رسمه  تشاد و  ياج  یمور  هدش  دازآ  يارسا  رامش  رد  شردام  ایوگ 

ۀَّیِطَع یملع  ماقم 

هدـیدن و ار  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسیاهقبط  زا  ینعی  دراد  ياج  نیعباـت  هورگ  رد  یلاـجر ، تاـقبط  رظن  زا  ۀَّیِطَع ،
. تسا هدرکن  لقن  يو  زا  ینخس  هطساو  نودب 

زا ۀَّیِطَع  ( 36 . ) دیآیم رامـش  هب  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  رقاب  دمحم  ماما  ات  وا  زا  دـعب  ناماما  ْهیَلَع و  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  یلع  ترـضح  باحـصا  زا  وا 
زین تنس  لها  نادنمشناد  یتح  هک  دوب  رادروخرب  یملع  ماقم  نانچ  زا  دشیم و  هدرمش  شیوخ  رصع  سانش  مالـسا  گرزب و  نادنمـشناد 

(37  ) دندرکیم دییأت  ار  شایثیدح  يریسفت و  شناد  دنتسنادیم و  دامتعا  دروم  ار  وا 

ۀَّیِطَع نادرگاش  دیتاسا و 
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زا نت  تشه  مان  بیذـهتلا » بیذـهت   » باتک دـندوب . رادروخرب  ـالاو  یهاـگیاج  زا  عیـشت  مالـسا و  رد  هک  تشاد  هتـسجرب  یناداتـسا  ۀَّیِطَع 
نب رباج  سابع و  نب  هللادبع  هدربن  مان  نارگید  زا  هدرک و  یفرعم  ار  شناداتسا  زا  نت  شش  تاقبط »  » باتک درامـشیم . رب  ار  يو  ناداتـسا 

بیذـهت  » باتک درک . تیبرت  يرایـسب  نادرگاش  یملع  تیـصخش  نیا  ( 38 . ) دنوشیم هدرمـش  وا  ناداتـسا  نیرتفورعم  زا  يراصنا  هللادـبع 
. تسا هدرک  تبث  ار  اهنآ  زا  نت  هدزناش  مان  بیذهتلا »

زین ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  قداص  ماما  باحصا  زا  ۀَّیِطَع  نب  یلع  ( 39 . ) دنراد ياج  هورگ  نیا  رد  یلع ) رمع و  نسح و   ) ۀَّیِطَع نارسپ  شمعا و 
(40 . ) دیآیم رامش  هب 

یملع راثآ 

(41 . ) تشاگن نآرق  ریسفت  دلج  جنپ  دوب و  سابع  نبا  نوچ  گرزب  يداتسا  هدرورپ  تسد  ۀَّیِطَع  نآرق  ریسفت   - 1
. دناهدرب ناوارف  ياههرهب  ریسفت  نیا  زا  ننست  لها  نادنمشناد 

(42  ) تسا ربتعم  تنس  لها  ياملع  دزن  ۀَّیِطَع  راثآ 
اب يو  سنا  ینآرق و  مولع  هب  ۀَّیِطَع  قـشع  ( 43 . ) دـندرب ناوارف  هرهب  گرزب  روشناد  نیا  راثآ  زا  يدادـغب  بیطخ  يربط ، نوچ  یناگرزب  و 

: دیوگیم شدوخ  هک  دوب  ياهزادنا  هب  نآرق 
(44 . ) مدناوخ شرانک  رد  راب  داتفه  زین  ار  نآرق  متخومآ و  سابع  نبا  دزن  ار  نآرق  لماک  ریسفت  هرود  هس  نم 

. تسا اَْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  ارهز  ترضح  كدف  هبطخ  ۀَّیِطَع  نادواج  رثا  نیمود   - 2
ْهیَلَع ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  یبتجم  نسح  ماما  رـسپ  ینثم ، نسح  نبا  هللادـبع  يارب  ار  نآ  ۀَّیِطَع  دومرف . داریا  یبنلا  دجـسم  رد  ار  هبطخ  نیا  ترـضح 

(45 . ) داهن راگدای  هب  خیرات  رد  درک و  لقن 
. تسا ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  نیسحلا  هللادبعابا  نیعبرا  تمظع  اب  ردقنارگ و  ترایز  ۀَّیِطَع  رگید  نادواج  راگدای  نیعبرا  ترایز   - 3

ِهَّللا ُتاَوَلَص  نیسح  ماما  تداهش  نیعبرا  رد  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  گرزب  یباحـص  يراصنا ، هللادبع  نب  رباج  هارمه  وا 
. تخاس هنادواج  نیـسح  يوک  رئاز  نیتسخن  ناونع  هب  ار  شمان  تخیر و  متام  کـشا  تفاـی  روضح  ترـضح  نآ  رهطم  تبرت  راـنک  ْهیَلَع 

: دومرف ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  يرکسع  نسح  ماما  هک  تسالاو  نانچ  نیعبرا  ترایز  هاگیاج  ( 46)
. تسا ادهشلادیس  نیعبرا  ترایز  نمؤم  ياهتمالع  زا  یکی 

(47)

ۀَّیِطَع یسایس  تیصخش  داعبا 

یِمالـسا و هعماج  يارب  ایوگ  ینابز  اب  ار  شیاـههتخومآ  دوب ، نیتسار  عیـشت  بتکم  هتفاـی  شرورپ  هک  ۀَّیِطَع ، يولع  تیـالو  ياـیوگ  ناـبز 
دنس رد  شمان  تهج  نیدب  تخادرپ . يولع  تیالو  میرح  زا  عافد  هب  ابیز  ياهویش  هب  راوگرزب  نآ  تشاذگ . راگدای  هب  درک و  نایب  خیرات 

(48 . ) دوشیم هدید  دنکیم ، نایب  ار  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  یلع  ترضح  لیاضف  تلزنم و  هک  یتایاور  زا  يرایسب 
هجح رد  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  دناسر . یمالـسا  دالب  طاقن  نیرترود  هب  ار  مخ  ریدغ  ثیدح  هک  تسا  یناسک  زا  ۀَّیِطَع 

: دومرف مدرم  هب  تفرگ و  ار  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  یلع  ترضح  تسد  مخ  ریدغ  رد  عادولا 
: دنتفگ مرتراوازس ؟ اهنآ  هب  نینمؤم  دوخ  زا  نم  هک  دینادیمن  ایآ  مدرم ، يا 

: دومرف سپس  هللا . لوسر  ای  يرآ ،
(50 ( ) کِّبَر ْنِم  َکـَْیلِإ  َلِْزنُأ  اـم  ْغَِّلب  ُلوُـسَّرلا  اَـهُّیَأ  اـی   ) فیرـش هـیآ  لوزن  نأـش  هراـب  رد  ۀَّیِطَع  ( 49 « ) هـالوم یلع  اذـهف  هـالوم  تنک  نم  »
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: دیوگیم
(51  ) ْهیَلَع ِهَّللا  ُتاَوَلَص  بلاط  یبا  نب  یلع  یف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هللا  لوسر  یلع  هیآلا  هذه  تلزن  »

. دش لزان  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  بلاطیبا  نبا  یلع  ترضح  تلزنم  رد  هیآ  نیا 
اریز دوب  الاو  یـشزرا  ياراد  دـنتفگیم ، ازـسان  راوگرزب  نادـب  اراکـشآ  هک  ینامز  رد  ترـضح ، تیـصخش  يهرابرد  یثیداحا  نینچ  نایب 

ياضف نینچ  رد  دنتـسنادیم . ناناملـسم  ضیارف  زا  ار  هبطخ  تونق و  ره  رد  ترـضح  نادـب  نداد  مانـشد  هاگآ  ان  مدرم  هاـگآ و  ناـیرابرد 
. دنک تیبثت  هعماج  رد  ار  تیالو  دیشوک  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  یلع  لیاضف  لقن  اب  تخادرپ و  يرگاشفا  هب  ۀَّیِطَع  يا ، هدز  بوشآ 

. دراد رایـسب  تیمها  یـسایس  دـعب  زا  ساسح  نامز  نآ  رد  هللا  دـبع  نب  رباج  ۀَّیِطَع و  نیعبرا  ترایز  یبالقنا  یمادـقا  نیعبرا و  ترایز   - 2
هب دیدش  ناقفخ  رد  ترضح  نآ  نایعیـش  تسنادیم و  راختفا  ار  شباحـصا  ءادهـشلادیس و  نوخ  نتخیر  هیواعم  نب  دیزی  هک  ینامز  ( 52)

هداتسرف عقاو  رد  وا  تفاتش . ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  ماما  تبرت  ترایز  هب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  نارای  هدنامزاب  دندربیم ، رس 
يا ( 53 « ) هجح هئم  لدعت  هترایز  ناف  نیسحلا  ربق  رز  رباج  ای   » دوب هدرک  تیصو  يو  هب  ادخ  لوسر  اریز  دمآیم ؛ رامش  هب  نیلسرملا  متاخ 

. تسا ربارب  جح  دص  باوث  اب  شترایز  باوث  نوچ  نک . ترایز  ار  نیسح  مدنزرف  ربق  رباج ،
يریمض نشور و  یلد  انیبان و  نامشچ  اب  هدش ، هاگآ  یخیرات  هعجاف  نیا  زا  شنارای  ْهیَلَع و  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  رباج 
تداهـش نیعبرا  رد  درمگرزب  ود  نیا  دـناسر . یفوع  ۀَّیِطَع  ینعی  يوـلع  بتکم  هدرورپ  تسد  هب  ار  دوـخ  تفرگ و  شیپ  هفوـک  هار  كاـپ 

نیلوا زا  هک  دندروآ  تسد  هب  ار  راختفا  نیا  دنتفای و  روضح  البرک  سدقم  نیمزرس  رد  شباحـصا  ْهیَلَع و  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  نیـسحلا  هللادبعابا 
رئاز ود  نیا  هنانامرهق  تکرح  دـهدیم  تعاجـش  تماهـش و  زا  صاخ  ياهولج  نیعبرا  ترایز  هب  هچنآ  ( 54 . ) دنوش ینیـسح  مرح  نارئاز 
مامت دیدیمن و  دوخ  داسف  ملظ و  عنام  ار  یـسک  دیزی  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  اریز  تسا ؛ ساسح  تیعقوم  نآ  رد 

شرگن ببـس ، نیدب  دهد . هولج  یهلا  ریغ  يداع و  يرما  ار  اروشاع  مایق  یفلاخم  ره  يادـص  ندرک  هفخ  اب  ات  درب  راک  هب  ار  شدوخ  یعس 
. دوب زیمآ  ضارتعا  هاگ  یتوافتیب  اب  هارمه  یشرگن  ادتبا  رد  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  نیسح  ماما  تضهن  هب  هعماج 

. دوب ترضح  نآ  مایق  رب  يدییأت  ادهشلادیس  ترایز  يارب  هفوک  زا  ۀَّیِطَع  هنیدم و  زا  رباج  تکرح  تیعقوم ، نآ  رد 
شنارای نادیهش و  رالاس  يارب  يراوگوس  زور  هس  ییاپ  رب  ماش و  زا  ءارسا  تیب و  لها  ناوناب  ندیـسر  اب  ترایز  نیا  هک  نیا  هژیو  هب  ( 55)

. دوب نراقم 
ناراذگناینب زا  رباج  ۀَّیِطَع و  دیماجنا و  هیما  ینب  نامیخژد  تایانج  ياشفا  ینیـسح و  تضهن  ندـش  روهلعـش  هب  یبالقنا  تکرح  نیا  ( 56)

. تفرگ لکش  نارگید  نیباوت و  هلیسو  هب  البرک  مایق  زا  عافد  رد  هک  دندش  ییاهمایق 

ۀَّیِطَع تمواقم 

ياهنایزات چیه  تفرگیمن . مارآ  ياهظحل  دناوخیم و  یلع  قشع  هنارت  نزرب  يوک و  ره  رد  ارس  همغن  یلبلب  قشاع و  ییوتسرپ  نوچ  ۀَّیِطَع 
. دربیمن دای  زا  ار  گرزب  دنمشناد  نیا  یسایس  هزرابم  زگره  خیرات  دزاس . شوماخ  ار  تلادع  نافرع و  رگدایرف  نیا  يادن  تسناوتن 

هک یفقث  فسوی  نب  جاـجح  لـباقم  رد  يوما ، هفیلخ  نیمجنپ  ناورم ، کلملادـبع  راـبج  تموکح  ناـمز  رد  یفوع  ۀَّیِطَع  یـسایس  هزراـبم 
يددعتم ياهمایق  هفوک  رد  يوما  رگمتـس  نیا  ییاورنامرف  نامز  رد  دنام . هنادواج  نانچمه  دوب ، هتـشغآ  يولع  نایعیـش  نوخ  هب  شناتـسد 

. دوب ق  لاس 80 ه . رد  ثعشا  نب  دمحم  نب  نمحرلا  دبع  مایق  اهنآ  زا  یکی  هک  تفرگ  لکش 
. دش زاغآ  ناسارخ  زا  تضهن  نیا 

. دش ریگتسد  هرصب  رد  لاس 83  رد  ماجنا  رس  جاجح ، رکشل  اب  يریگرد  راب  نیدنچ  زا  دعب  نمحرلا ، دبع 
یعخن و میهاربا  ریبج و  نب  دیعس  دننام  قارع  نایراق  هعیش و  نادنمـشناد  ناگرزب و  زا  ياهدع  هک  تسا  نآ  مایق  نیا  رد  هجوت  بلاج  هتکن 
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، ینامرف رد  جاـجح  تخیرگ . سراـف  تمـس  هب  ۀَّیِطَع  دروخ ، تسکـش  نمحرلا  دـبع  یتقو  دـندوب . نمحرلا  دـبع  باـکر  رد  یفوع ، ۀَّیِطَع 
دیوگب ازسان  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  یلع  ترضح  هب  دزاس  راداو  ار  وا  هدرک ، ریگتـسد  ار  ۀَّیِطَع  تشون  سراف  رادنامرف  هب  یفقث  مساق  نب  دمحم 

ار جاجح  نامرف  دناوخ و  ارف  ار  ۀَّیِطَع  سراف  رادنامرف  دنشارتب . ار  شنساحم  رس و  يوم  هدز ، يو  رب  هنایزات  دصراهچ  دیزرو  عانتما  رگا  و 
نایوما ياههنایزات  اههجنکش و  نیرتتخس  دنام و  راوتسا  یهوک  نوچ  تماهش  لامک  اب  تفرن ؛ یگنن  نینچ  راب  ریز  ۀَّیِطَع  دناوخ ، شیارب 

اجنآ هب  تفرگ  ياج  ناسارخ  يرادناتسا  دنسم  رب  ملـسم  نب  هبیتق  نوچ  دیزگ و  تماقا  سراف  رد  یتدم  نامرهق  یعبات  نیا  درک . لمحت  ار 
تشون يو  هب  ياهمان  ۀَّیِطَع  تفرگ ، رارق  ةَْریَبُه  َْنب  َرَمُع  تسد  رد  قارع  ییاورنامرف  یتقو  ماجنا  رس  درب . رس  هب  راید  نآ  رد  يدنچ  تفر و 

. دش هفوک  هب  تشگزاب  یگدنهانپ و  راتساوخ  و 
يارس هب  يرمق  يرجه  لاس 111  رد  مِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  تیب  لها  صلخم  روای  نیا  تشگ . زاب  هفوک  هب  ۀَّیِطَع  داد و  هزاجا  ةَْریَبُه  َْنب  َرَمُع 

(57 . ) تفاتش یگنادواج 

نیعبرا ترایز 

حابـصم بیذـهت و  رد  خیـش  هک  تسیترایز  یکی  هدیـسر  وحن  ود  هب  زور  نیا  رد  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  نیـسح  ماما  ترـضح  ترایز  ّتیفیک 
ینکیم ترایز  هک  نیعبرا  ترایز  رد  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  قداص  ترـضح  میالوم  نم  هب  دومرف  تفگ  هک  لاّـمج  ناوفـص  زا  هدرک  تیاور 

: ییوگیم دشاب و  هدش  دنلب  زور  هک  یماگنه  رد 
، ِِهبیَجن َو  ِهَّللا  ِلیلَخ  یلَع  ُمالَّسلَا  ِِهبیبَح ، َو  ِهَّللا  ِِّیلَو  یلَع  ُمالَّسلَا 

وا بیجن  هدنب  ادخ و  لیلخ  رب  مالس  وا ، تسود  ادخ و  یلو  رب  مالس 
، ِدیهَّشلا ِمُولْظَْملا  ِْنیَسُْحلا  َیلَع  ُمالَّسلَا  ِهِّیِفَص ، ِْنبا  َو  ِهَّللا  ِّیِفَص  یلَع  ُمالَّسلَا 

دیهش مولظم و  نیسح  رب  مالس  شاهدیزگرب  دنزرف  ادخ و  هدیزگرب  يهدنب  رب  مالس 
، ِتارَبَْعلا ِلیتَق  َو  ِتابُرُْکلا  ِریسَا  یلع  ُمالَّسلَا 

، َکِِّیلَو ُْنبا  َو  َکُِّیلَو  ُهَّنَا  ُدَهْشَا  ّینِا  َّمُهّللَا 
و  ) یلو ترضح  نآ  هک  مهد  یهاوگ  یتسار  هب  نم  ایادخ  دیدرگ  ناور  ِکشا  هتشک  دوب و  ریسا  اهیراتفرگ  هب  هک  يراوگرزب  نآ  رب  مالس 

دوب وت  یلو  دنزرف  وت و  هدنیامن )
، ِهَداعَّسلِاب ُهَتْوَبَح  َو  ِهَداهَّشلِاب  ُهَْتمَرْکَا  َِکتَمارَِکب ، ُِزئآ  ْفلا  َکِّیِفَص ، ُْنبا  َو  َکُّیِفَص  َو 

هب یتشاد  شصوصخم  تداهش و  هلیـسو  هب  يدرک  شیمارگ  وت ، تشادگرزب  هب  دش  بایماک  هک  دوب  تاهدیزگرب  دنزرف  تاهدیزگرب و  و 
تداعس

، ِهَداْقلا َنِم  ًاِدئآ  َو ق  ِهَداَّسلا  َنِم  ًادِّیَس  ُهَْتلَعَج  َو  ِهَدالِْولا  ِبیِطب  ُهَْتیَبَتْجَا  َو 
ورشیپ ناورهر  زا  و  گرزب )  ) نایاقآ زا  یکی  يداد  شرارق  يدازکاپ و  هب  ار  وا  يدیزگرب  و 

، ِءآ یِصْوألا  َنِم  َکِْقلَخ  یلَع  ًهَّجُح  ُهَْتلَعَج  َو  ِءآ  ِیْبنَْألا  َثیراوَم  ُهَْتیَطْعَا  َو  ِهَداْذلا  ْنِم  ًاِدئآ  َو ذ 
يداد شرارق  دنتسه  تقلخ  رب  وت  تجح  هک  ییایصوا  زا  يداد و  وا  هب  ار  ناربمیپ  ياهثاریم  دندرک و  عافد  قح  زا  هک  یناسک  زا  یکی  و 

، َکیف ُهَتَجْهُم  َلََذب  َو  َحْصُّنلا  َحَنَم  َو  ِءآ  عُّدلا  ِیف  َرَذْعَاَف 
داد وت  هار  رد  ار  دوخ  ناج  درک و  یهاوخریخ  غیردیب  دراذگن و  یسک ) يارب  ياهناهب (  رذع و  ياج  مدرم  توعد  رد  زین  وا 

، اْینُّدلا ُْهتَّرَغ  ْنَم  ِْهیَلَع  َرَزاَوت  ْدَق  َو  َِهلالَّضلا  ِهَْریَح  َو  َِهلاهَْجلا  َنِم  َكَدابِع  َذِْقنَتْسَِیل 
نآ هیلع  رب  دـندش  تسدـمه  هک  دـش  نانچ  یهارمگ و  يداو ) رد   ) ینادرگرـس ینادان و  تلاـهج و  بادرگ )  ) زا ار  تناگدـنب  دـناهرب  اـت 
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داد ناشبیرف  ایند  هک  یناسک  ترضح 
ِسَکْوَْألا ِنَمَّثلِاب  ُهَتَرِخآ  يرَش  َو  ینْدألا  ِلَذْرَْألِاب  ُهَّظَح  َعاب  َو 

رادقم یب  كدنا و  ییاهب  لباقم  رد  ار  شترخآ  دادب  يزیچان و  تسپ  ياهب  هب  ار ) دوخ  تداعس  لماک و   ) هرهب دنتخورف  و 
، َکَِّیبَن َطَخْسَا  َو  َکَطَخْسَا  َو  ُهاوَه  یف  يّدََرت  َو  َسَرْطَغَت  َو 

مشخب ار  تربمایپ  وت و  دندرک و  نوگنرس  سوه  اوه و  هاچ  رد  ار  دوخ  دندرک و  یگرزب  و 
، َراَّنلا َنیبِجْوَتْسُْملا  ِرازْوَْألا  َهَلَمَح  َو  ِقافِّنلا  َو  ِقاقِّشلا  َلْهَا  َكِدابِع  ْنِم  َعاطَا  َو 

شود هب  هانگ  نیگنـس  ياهراب  هک  ار  یناسک  دندوب و  قافن  یگتـسد و  ود  لها  هک  ار  نانآ ي  تناگدنب  نایم  زا  دندرک  يوریپ  دندروآ و 
دندوب هتشگ  خزود  بجوتسم  تهج  نیدب  دندیشکیم و 

، ُهُمیرَح َحیُبتْسا  َو  ُهُمَد  َِکتَعاط  یف  َکِفُس  یّتَح  ًابِسَتُْحم ، ًاِرباص  َکیف  ْمُهَدَهاجَف 
شـسدقم میرح  تخیر و  وت  يوریپ  هار  رد  شنوخ  ات  درک  داـهج  اـهنآ  اـب  ییوج  شاداـپ  ییابیکـش و  اـب  دـید ) ناـنچ  هک   ) ترـضح نآ 

دش هتسکش 
، ًامیلَا ًاباذَع  ْمُْهبِّذَع  َو  ًالیب  َو  ًانَْعل  ْمُْهنَْعلاَف  َّمُهّللَا 

كاندرد یباذع  هب  نک  ناشباذع  راد و  لابو  یتنعل  هب  نک  تنعل  ار  نانآ  ایادخ 
ِءآ یِصْوَْألا  ِدِّیَس  َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا 

ءایصوا ياقآ  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 
ًادیمَح َْتیَضَم  َو  ًادیعَس  َتْشِع  ِِهنیمَا ، ُْنبا  َو  ِهَّللا  ُنیمَا  َکَّنَا  ُدَهْشَا 

یتفر ایند  زا  هدوتس  یتسیز و  دنمتداعس  ییوا  راد  تناما  دنزرف  ادخ و  رادتناما  وت  یتسار  هب  هک  مهد  یهاوگ 
، َكَدَعَو ام  ٌزِْجنُم  َهَّللا  َّنَا  ُدَهْشَا  َو  ًادیهَش  ًامُولْظَم  ًادیقَف  َُّتم  َو 

هداد وت  هب  هک  ياهدعو  نادب  دنک  افو  یتسار  هب  ادخ  هک  مهد  یهاوگ  زین  یتشذگرد و  دیهش  هدیدمتس و  هتشگمگ و  و 
، ِهَّللا ِدْهَِعب  َْتیَفَو  َکَّنَا  ُدَهْشَا  َو  َکَلَتَق  ْنَم  ٌبِّذَعُم  َو  ََکلَذَخ  ْنَم  ٌِکلْهُم  َو 

افو یبوخ  هب  وت  هک  مهد  مهاوگ  تشک و  ار  وـت  هک  یـسک  دـنک  باذـع  تشادرب و  تیراـی  زا  تسد  هک  ار  هک  ره  دـناسر  تکـاله  هب  و 
ادخ دهع  هب  يدرک 

، َکَمَلَظ ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َو  َکَلَتَق  ْنَم  ُهَّللا  َنَعَلَف  ُنیقَْیلا ، َکیتَا  یّتَح  ِِهلیبَس  یف  َتْدَهاج  َو 
درک متس  وت  هب  هک  یسک  دنک  تنعل  ادخ  تشک و  ار  وت  هک  یسک  دنک  تنعل  ادخ  دیسر  ارف  تگرم  ات  وا  هار  رد  يدرک  داهج  و 

، ِِهب ْتَیِضَرَف  َِکلِذب  ْتَعِمَس  ًهَُّما  ُهَّللا  َنََعل  َو 
دندوب یضار  نادب  ار و  وت  متس  نتشک و  نایرج  دندینش  هک  یمدرم  دنک  تنعل  ادخ  و 

، ِهَّللا ِلوُسَر  َْنب  اَی  یُّما  َو  َْتنَا  یبَِاب  ُهاداع ، ْنَِمل  ٌّوُدَع  َو  ُهالاو  ْنَِمل  ٌِّیلَو  ّینَا  َكُدِهُْشا  ّینِا  َّمُهّللَا 
هب مرداـم  مردـپ و  دراد  نمـشد  ار  وا  هک  ره  اـب  منمـشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  ره  مراد  تسود  نم  هک  مریگیم  هاوگ  ار  وـت  نم  ایادـخ 

ادخ لوسر  دنزرف  يا  تیادف 
، ِهَرَّهَطُْملا ِماحْرَْألا  َو  ِهَِخماَّشلا  ِبالْصَْألا  ِیف  ًارُون  َْتنُک  َکَّنَا  ُدَهْشَا 

هزیکاپ ییاهمحر  هبترم و  دنلب  یناردپ  تشپ  رد  يدوب  يرون  یتسار  هب  وت  هک  مهد  یهاوگ 
، اِهباِیث ْنِم  ُتاَّمَِهل  ْدُْملا  َکِْسْبُلت  َْمل  َو  اهِساْجنَِاب  ُهَِّیلِهاْجلا  َکْسِّجَُنت  َْمل 

شنیکرچ ياهسابل  زا  درکن  ترب  رد  شیاهیگدولآ و  هب  تیلهاج  نامز  عاضوا  درکن  تاهدولآ  هک 
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، َنینِمْؤُْملا ِلِقْعَم  َو  َنیِملْسُْملا  ِناکْرَا  َو  ِنیّدلا  ِِمئآ  َعد  ْنِم  َکَّنَا  ُدَهْشَا  َو 
ینامیا اب  نامدرم  هاگهانپ  ناناملسم و  مکحم  ياهنوتس  نید و  ياههیاپ  زا  وت  یتسار  هب  هک  مهد  یهاوگ  و 

، ُّيِدْهَْملا يِداْهلا  ُّیِکَّزلا  ُّیِضَّرلا  ُّیِقَّتلا ، ُّرَْبلا  ُمامِْألا  َکَّنَا  ُدَهْشَا  َو 
ياهتفای هار  يامنهار  هزیکاپ و  هدیدنسپ و  اوقت و  اب  راکوکین  ياوشیپ  یتسار  هب  وت  هک  مهد  یهاوگ  و 

، يدُْهلا ُمالْعَا  َو  يْوقَّتلا  ُهَِملَک  َكِْدلُو  ْنِم  َهَِّمئَْألا  َّنَا  ُدَهْشَا  َو 
تیاده ياههناشن  يوقت و  تقیقح  حور و  تنادنزرف  زا  ناماما  انامه  هک  مهد  یهاوگ  و 

، ٌنِمُْؤم ْمُِکب  ّینَا  ُدَهْشَا  َو  اْینُّدلا  ِلْهَا  یلع  ُهَّجُْحلا  َو  یْقثُْولا  ُهَوْرُْعلا  َو 
مراد نامیا  امش  هب  نم  هک  مهد  یهاوگ  دنتسه و  ایند  مدرم  رب  ییاهتجح  و  تلیضف ) قح و   ) مکحم ياههتشر  و 

، ٌْملِس ْمُِکْبلَِقل  یْبلَق  َو  یلَمَع  ِمیتاوَخ  َو  ینید  ِِعیارَِشب  ٌِنقُوم ، ْمُِکبایِِاب  َو 
تسامش لد  میلست  ملد  مرادرک و  بقاوع  منید و  نیناوق  اب  مراد  نیقی  ناتتشگزاب  هب  و 

، ْمَُکل ُهَّللا  َنَذْاَی  یّتَح  ُهَّدَعُم ، ْمَُکل  یتَرُْصن  َو  ٌِعبَّتُم  ْمُکِْرمَِأل  يْرمَا  َو 
دهد هزاجا  ناتروهظ  رد  ادخ  هکنآ  ات  تسا  هدامآ  ناتیارب  میرای  تسامش و  راک  وریپ  مراک  و 

ْمُکِحاوْرَا یلع  َو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَص  ْمُکِّوُدَع ، َعَم  ْمُکَعَم ال  ْمُکَعَمَف 
امش ياهناور  رب  امش و  رب  ادخ  ياهدورد  امش  نانمشد  اب  هن  میامش  اب  سپ 

َنیَملاْعلا ََبر  َنیمآ  ْمُِکنِطاب ، َو  ْمُکِرِهاظ  َو  ْمُِکِبئاغ  َو  ْمُکِدِهاش  َو  ْمُکِداسْجَا  َو 
نایناهج راگدرورپ  يا  نیمآ  ناتناهن  ناتراکشآ و  ناتبئاغ و  ناترضاح و  ناتیاهرکیپ و  و 

. یهاوخیم هچنآ  هب  ینکیم  اعد  ینکیم و  زامن  تعکر  ود  سپ 
( نانجلا حیتافم  )

ذخآم عبانم و 

ماّرو هعومجم 
بَهَّذلا رْهَن 
بَهَّذلا رْهَن 

ِِلئاَسَْولا كَرْدَتْسُم 
بیذهت

دِّجَهَتُْملا حاَبْصِم 
بَهَّذلا تارَذَش 

رصتخملا
ِیناَعَْملا حُور 

ْبیَْغلا حِیتاَفَم 
لخدملا

ۀَّیِهْقِْفلا يِواَتَْفلا 
ریدغلا
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ِقئاَّرلا رْحْبلَا 
هعبرالا بهاذملا  یلع  هقفلا 

ینانیغرم هیاده ،
ینارعش نازیم 

هیِقَْفلا ُهُرُضْحَی  َال  ْنَم 
لوقعلا تآرم  هیشاح  رد  یفاک 

ینغملا
حلفملا نبا  عورفلا ،

مالا باتک 
ینزملا رصتخم 
یلازغ زیجولا 

البرک ناتساد  ای  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  ءادهشلادیس  نیسح  نینوخ  يهرهچ 
یَفَطْصُْملا ِةَراَِشب 
راْونَالا راِحب 

لاجرلا هفرعم  رایتخا 
ثیدحلا لاجر  مجعم 

خیشلا لاجر 
هباصالا

ءامسالا بیذهت 
لاقملا حیقنت 

يربکلا تاقبط 
بَدَالا ۀَناَْحیَر 
لاقملا حیقنت 

بیذهتلا بیذهت 
یبرعلا ثارتلا  خیرات 
یسوط خیش  لاجر 

يراصنا هللا  دبع  نب  رباج 
ِءاَسِّنلا ِتاَغاََلب 

اروشاع خیرات  یسررب 
یَفَطْصُْملا ِةَراَِشب 
تارایزلا لماک 
هعیشلا نایعا 

یبوقعی خیرات 
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یلکرز مالعالا 

تشونیپ

ماّرو ص 276 هعومجم  ( - 1)
ِِلئاَسَْولا ج 2 ص 15 َكَرْدَتْسُم  ( - 2)

267 بَهَّذلا ج 1 ص 263 -  رْهَن  ( - 3)
دِّجَهَتُْملا ص 551 حاَبْصِم  بیذهت ج2 ص 17 ، ( - 4)

ْبیَْغلا ج1ص107 حِیتاَفَم  ( - 5)
ِیناَعَْملا ج 1 ص47 حُور  ( - 6)

رصتخملا ص 165 ( - 7)
بَهَّذلا ج4 ص 14 تارَذَش  ( - 8)

ص46 لخدملا ج1 /  ( - 9)
ۀَّیِهْقِْفلا ج1 ص 264 يِواَتَْفلا  ( - 10)

ریدغلا ج 10 ص211 ( - 11)
رد یلازغ  ص137 و  بذهم ج1 /  رد  يزاریش  قاحـساوبا  تسین ، هعیـش  اب  تنـس  لها  ياهتفلاخم  نیتسخن  زا  دش  لقن  هک  اهنیا  ( - 12)

ینغم ج2 ص 505 و رد  همادـق  نبا  عورف ج1 ص 281 و  رد  جـلفم  نبا  يراقلا ج 4 ص 248 و  هدـمع  رد  ینیع  زیجولا ج1 ص 560 و 
روبق حیطـست  رد  تنـس  دروم  رد  ص 88  ینارعـش ج1  نازیملا  هیـشاح  رد  همـالا  همحر  رد  ینارعـش  ص 62 و  طوسبم ج2  رد  یـسخرس 

: دناهتفگ
. دوش تفلاخم  دروم  نیا  رد  نانآ  اب  هک  تسنیا  رتهب  هدش  هضفار  راعشا  زا  روبق  رد  حیطست  نوچ 

هیآ لیذ  بازحا  هروس  فاشک  رد  يرـشخمز  دشابیم ، تیب  لها  رب  تاولـص  عوضوم  هدش ، لمع  تنـس  فالخ  رب  هک  دراوم  نیا  زا  یکی 
: دیوگیم نولصی » هتکئالم  هللا و  نا   » هفیرش

: دومرف ربمغیپ  دنکیم و  مهتم  ضفر  هب  ار  هدنیوگ  هلمج  نیا  نتفگ  اریز  تسا  هورکم  لآ  رب  تاولص 
. دیهدن رارق  ماهتا  ضرعم  رد  ار  دوخ  دینک و  يرود  تمهت  فقاوم  زا 

نآ تیعورـشم  رب  هک  نیا  زا  سپ  دـناهدرک ، فـالتخا  ءاـیبنا  ریغ  رب  تاولـص  رد  ءاـملع  هـتفگ : ص 135  يراـبلا ج11  حـتف  رد  رجح  نبا 
: دناهتفگ یضعب  دنراد ، عامتجا 

. تسا هضفار  راعشا  نیا  اریز  دوش  كرت  لمع  نیا  دیاب  تسین و  زیاج  دارفا  روط  هب 
: دیوگ بهاوم ج 5 ص 13  حرش  رد  یناقرز 

رد زج  تسار  هناش  يور  هب  همامع  رس  نتخادنا  رد  لیلد  نم  تخادنایم و  پچ  هناش  يور  ولج  زا  ار  دوخ  همامع  رس  ملع  لها  زا  یـضعب 
كرت نانآ  هب  هبشت  مدع  يارب  تسا  راوازس  تسا  ضفاور  راعش  زا  پچ  هناش  يالاب  همامع  ندنکفا  نوچ  ماهدیدن و  فیعـض  ثیدح  کی 

. دوش
ینارعش ج1 ص 138 نازیم  ( - 13)

ینانیغرم ج1 ص 33 هیاده ، ( - 14)
هعبرالا ج1 ص 189 بهاذملا  یلع  هقفلا  ( - 15)
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ِقئاَّرلا ج 1ص 319 رْحْبلَا  ( - 16)
بیذهت ج1 ص 166. هیِقَْفلا 69 و  ُهُرُضْحَی  َال  ْنَم  لوقعلا ج3 ص 129 و  تآرم  هیشاح  رد  یفاک  ( - 17)

هیِقَْفلا ص 69. ُهُرُضْحَی  َال  ْنَم  ( - 18)
حلفملا ج1 ص 382. نبا  عورفلا ، ینغملا ج1 ص266 و  ( - 19)

یلازغ ج1 ص 32. زیجولا  ینزملا ج1 ص 90 ، رصتخم  مالا ج1 ص 116 ، باتک  ( - 20)
451 صص 440 -  البرک  ناتساد  ای  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  ءادهشلادیس  نیسح  نینوخ  يهرهچ  ( - 21)

ص 195. ج 101 ، راْونَالا ، راِحب  یَفَطْصُْملا ص 74 ، ِةَراَِشب  ( - 22)
ح 78. ص 38 ، ج1 ، لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  ( - 23)

(. دوب ْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  رقاب  ماما  يو  دوصقم   ) ص 88 ج1 ، لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  ( - 24)
ح 93. ص 44 ، نامه ، ( - 25)

ح 195. ص 124 ، ج 2 ، نامه ، ( - 26)
ص 141. ج1 ، راَِحبلا ، ۀَنیفَس  ص580 -  ج3 ، ِِلئاَسَْولا ، َكَرْدَتْسُم  ( - 27)

141 راَِحبلا ج 1 ص 140 -  ۀَنیفَس  ( - 28)
ثیدحلا ج 4 ص 330 لاجر  مجعم  ( - 29)

لاقملا ج1 ص حیقنت  مالعالا ج 1 ص 213 -  ءامسالا ج 1ص 142 -  بیذهت  هباصالا ج1 ص 213 -  خیشلا ص 73 -  لاجر  ( - 30)
199

باب 25. ص 329 ، ج 1 ، راْونَالا ، راِحب  ( - 31)
ص 218. ج 4 ، بَدَالا ، ۀَناَْحیَر  ص 304 -  ج 6 ، يربکلا ، تاقبط  میدق - ) پاچ  ، ) ص 206 ج 2 ، راَِحبلا ، ۀَنیفَس  ( - 32)

ص 304. ج 6 ، يربکلا ، تاقبط  ( - 33)
ص 218. ج 4 ، بَدَالا ، ۀَناَْحیَر  ص 296 -  ج 6 ، راَِحبلا ، ۀَنیفَس  ( - 34)

ص 208. يراصنا ، هللا  دبع  نب  رباج  ص 304 -  ج 6 ، يربکلا ، تاقبط  ( - 35)
ص 296. ج 6 ، راَِحبلا ، ۀَنیفَس  ص 253 -  ج 2 ، لاقملا ، حیقنت  ص 51 -  یسوط ، خیش  لاجر  ( - 36)

ص 304. ج 6 ، تاقبط ، ص 73 -  لوا ، ءزج  ج 1 ، یبرعلا ، ثارتلا  خیرات  ص 226 -  ج 7 ، بیذهتلا ، بیذهت  ( - 37)
ص 296. ج 6 ، راَِحبلا ، ۀَنیفَس  ص 246 -  ج 6 ، يربکلا ، تاقبط  ص 225 -  ج 7 ، بیذهتلا ، بیذهت  ( - 38)
ص 295. ج 6 ، راَِحبلا ، ۀَنیفَس  ص 225 -  ج 7 ، بیذهتلا ، بیذهت  ص 218 -  ج 4 ، بَدَالا ، ۀَناَْحیَر  ( - 39)

ص 299. ج 2 ، لاقملا ، حیقنت  ص 294 -  ج 6 ، راَِحبلا ، ۀَنیفَس  ( - 40)
ص 253. ج 2 ، لاقملا ، حیقنت  ص 296 -  ج 6 ، راَِحبلا ، ۀَنیفَس  ص 218 -  ج 4 ، بَدَالا ، ۀَناَْحیَر  ( - 41)

ص 73. لوا ، ءزج  ج 1 ، یبرعلا ، ثارتلا  خیرات  ( - 42)

ص 73. لوا ، ءزج  ج 1 ، یبرعلا ، ثارتلا  خیرات  ( - 43)
ص 253. ج 2 ، لاقملا ، حیقنت  ص 218 -  ج 4 ، بَدَالا ، ۀَناَْحیَر  ص 296 -  ج 6 ، راَِحبلا ، ۀَنیفَس  ( - 44)

ص ِءاَسِّنلا ، ِتاَغاََلب  ( - 45)
ص 246. اروشاع ، خیرات  یسررب  ص 296 -  ج 6 ، راَِحبلا ، ۀَنیفَس   - 12

ص 89. یَفَطْصُْملا ، ِةَراَِشب  ص 295 -  ج 6 ، راَِحبلا ، ۀَنیفَس  ص 218 -  ج 4 ، بَدَالا ، ۀَناَْحیَر  ( - 46)
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ص 90. باب 28 : تارایزلا ، لماک  ص 106 -  ج 101 ، راْونَالا ، راِحب  ( - 47)
ص 218. ج 4 ، بَدَالا ، ۀَناَْحیَر  ص 294 -  ج 6 ، راَِحبلا ، ۀَنیفَس  ( - 48)

ص 185. ج 37 ، راْونَالا ، راِحب  ( - 49)
هیآ 67. هدنام ، ( - 50)

ص 190. ج 37 ، راْونَالا ، راِحب  ( - 51)
ص 730. دِّجَهَتُْملا ، حاَبْصِم  ص 244 -  اروشاع ، خیرات  یسررب  ( - 52)

ص 205. يراصنا ، هللا  دبع  نب  رباج  ( - 53)
ص 730. دِّجَهَتُْملا ، حاَبْصِم  ص 130 -  ج 68 ، راْونَالا ، راِحب  ( - 54)
ص 730. دِّجَهَتُْملا ، حاَبْصِم  ص 143 -  ج 15 ، هعیشلا ، نایعا  ( - 55)

همانگوس ( - 56)
ج يربکلا ، تاقبط  ص 237 -  ج 4 ، یلکرز ، مالعالا  ص 296 -  ج 6 ، راَِحبلا ، ۀَنیفَس  . ) ص 277 و 278 ج 2 ، یبوقعی ، خـیرات  ( - 57)

. ( ص 304 ، 6

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
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. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 
 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 

یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا
هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)

... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)

رگید
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
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، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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