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ریدغ مایپ 

: هدنسیون

یناگیاپلگ یفاص  ّهللا  فطل  خیش  هللا  تیآ 

: یپاچ رشان 

یناگیاپلگ یفاص  هللا  فطل  هللا  تیآ  رتفد 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ریدغ 15مایپ 

باتک 15تاصخشم 

رشان 15نخس 

تالاقم لوا : 15شخب 

15هراشا

[1] ریدغ رد  16يریس 

16هراشا

ریدغ دیع  تثعب و  زور  یگتسباو  16طابترا و 

یهلا نالوسر  ماظن  رارمتسا  16ریدغ ،

یناگمه ياهفیظو  تماما ، ماظن  زا  16تّیعبت 

ریدغ دیع  زا  لیلجت  17موزل 

مالسا یسایس  ماظن  نوماریپ  17ییاهشسرپ 

17هراشا

لوا 17شسرپ 

مود 18شسرپ 

موس 18شسرپ 

مراهچ 18شسرپ 

مجنپ 18شسرپ 

اهشسرپ هب  19خساپ 

19هراشا

تلاسر تثعب و  یلاع  19فده 

ییادخ تموکح  كرادت  20ینیبشیپ و 
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تموکح 21لکشم 

دش نّیعم  هک  21یماظن 

مالسا رد  تناید  22تسایس و 

ریدغ ثیدح  23دانسا 

غیلبت هیآ  23ریسفت 

23هراشا

لوزن نأش  23لحم و 

هیآ فده  24دافم و 

باوج 25لاکشا و 

ریدغ 26مایپ 

ریدغ هبطخ  رد  تیالو » »26

26هراشا

نافلاخم یگشیمه  26يزروضرغ 

تایاور ضعب  رد  هفیلخ »  » ظفل 27لامعتسا 

ریدغ هبطخ  لصا  رد  هفیلخ »  » ظفل 28لامعتسا 

ریدغ هبطخ  رد  یلوم  یلو و  ظفل  رب  هیکت  28هجو 

اهمایپ مود : 29شخب 

29هراشا

ناگدننکفصو 24] 29زجع 

29هراشا

مالسلاهیلع یلع  فصو  زا  زجع  هب  ناگمه  29فارتعا 

مالّسلاامهیلع ربمایپ  نابز  زا  یلع  29فصو 

مالسلاهیلع نینمؤملاریما  حدم  رد  ناگرزب  30مالک 

[38] ریدغ 32نامداخ 
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32هراشا

مالسلاهیلع یلع  لئاضف  نایب  زا  نادنمشناد  32زجع 

مالسلاهیلع نینمؤملاریما  تیصخش  ددعتم  32بناوج 

مالسلاهیلع یلع  لئاضف  هب  تّنس  لها  ناگرزب  33فارتعا 

« یئاسن صئاصخ   » باتک حراش  زا  34ریدقت 

تّبحم 41] 34هناشن 

34هراشا

نایریدغ رب  35مالس 

ریدغ زور  35تیمها 

مالسلاهیلع نینمؤملاریما  تمظع  36داعبا 

یئالو فراعم  شیازفا  هنیمز  ریدغ ، زا  37لیلجت 

تیالو یعقاو  تمالع  نید ، تاروتسد  هب  37لمع 

عرش فالخ  لامعا  ربارب  رد  یناگمه  37تیلوئسم 

[48] ریدغ 38بتکم 

38هراشا

غیلبت هیآ  38ریسفت 

38هراشا

هدئام هروس  39ندوبیندم 

تیالو رما  رد  هیآ  لوزن  39هقباس 

تیالو غالبا  نودب  تلاسر  غیلبت  لامکا  39مدع 

تیالو غیلبت  هیلع  39اههئطوت 

ریسفت 40هجیتن 

تیالو رگنس  40نامواقم 

رظتنم ناناوج  هب  هیصوت  40دنچ 
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40هراشا

دینکن شومارف  ار  دوخ  راختفا  رپ  40ياههتشذگ 

دیشاب مزتلم  یمالسا  ننس  بادآ و  41هب 

دینک ظفح  ار  یمالسا  تیوه  41لالقتسا و 

دیهد شرتسگ  ار  یمالسا  41نّدمت 

دیشاب شوه  هب  نمشد  ییادزمالسا  لباقم  42رد 

دیزیهرپب هدنیآ  یلوا و  تّیلهاج  هب  لابقتسا  عوجر و  42زا 

میهد رارق  شیوخ  يوگلا  ار  مالّسلاهیلع  42یلع 

دیشاب یمطاف  يولع و  بتکم  42وریپ 

[54] ریدغ 43ریما 

43هراشا

ماما یلاع  43تاماقم 

مالّسلاهیلع یلع  ماما  تفرعم  زا  ناگمه  43زجع 

مالّسلاهیلع یلع  یناوج  زا  ناناوج  يرادربوگلا  44موزل 

[57] ریما 45مالک 

45هراشا

ۀغالبلا جهن  زاجعا  45هوجو 

مالسلاهیلع یلع  يالاو  ماقم  هب  نادنمشناد  45فارتعا 

مالّسلاهیلع نینمؤملاریما  یهلا  46تّیصخش 

يریدغ 63] 46ياهرادشه 

46هراشا

ینید رئاعش  هب  مازتلا  هناشن  یهلا ، ماّیا  47میظعت 

ریدغ 47ياهرادشه 

47هراشا
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دینک ظفح  ار  یعیش  47تّیوه 

دشاب زیزع  مالسا  هب  نانمشد  مجاهت  47بقارم 

دیوشن يّدام  رهاوظ  48بولغم 

دیزاسب ار  دوخ  راظتنا  بتکم  48رد 

لطاب لاوز  قح و  48يزوریپ 

مالّسلاهیلع نینمؤملاریما  بقل  رذ و  48هیآ 

48یسانشریدغ 67]

49هراشا

یمالسا دصاقم  يارجا  يارب  یتصرف  ریدغ ، 49ههد 

ءایبنا همه  بتکم  ریدغ ، 49بتکم 

ریدغ ثیدح  رتاوت  49رابتعا و 

مهم هیصوت  50دنچ 

50هراشا

دینک زاغآ  شیوخ  هداوناخ  زا  ار  ریدغ  50جیورت 

دننک غیلبت  ار  ریدغ  اههناسر  50همه 

دوش سیسأت  یسانشریدغ  50يهتشر 

تداعس هار  اهنت  ریدغ ، هب  50کّسمت 

ریدغ نارازگتمدخ  زا  51ریدقت 

51يروحمیلع 70]

51هراشا

یمالسا قَرِف  تدحو  هطقن  تیب  لها  51تّدوم 

مالّسلاهیلع یلع  تّیروحم  هب  نیقیرف  51فارتعا 

مالسلامهیلع تیب  لها  تّیروحم  اب  هدحاو  52تّما 

نادواج 78] 53تایح 
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53هراشا

تماقتسا يرادیاپ و  زمر  53ریدغ 

مالّسلاهیلع نامز  ماما  تیالو  رد  ریدغ  53رارمتسا 

ریدغ فصو  زا  54زجع 

ریدغ نامداخ  يارب  قیفوت  54تلأسم 

هسامح 80] 54نیرتابیز 

54هراشا

ریدغ زا  لیلجت  54شزرا 

ریدغ 55یتسیچ 

ریدغ هب  تبسن  ناناملسم  55هفیظو 

ریدغ 56ياهمایپ 

ریدغ فصو  زا  زجع  هب  56فارتعا 

ینایحو 85] 56هبطخ 

56هراشا

انعم 57سونایقا 

ریدغ هبطخ  57نوماریپ 

58هراشا

هللا لوسر  58هزجعم 

تّنس لها  ناگرزب  طسوت  هبطخ  58لقن 

نآ رد  لمأت  ریدغ و  هبطخ  هعلاطم  رب  تموادم  58موزل 

ریدغ هرابرد  شراگن  رد  زجع  هب  59فارتعا 

تیالو 95] 59صوصن 

59هراشا

تیالو رب  صوصن  59عاونا 
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59هراشا

هّیلج 59صوصن 

هّیفخ 60صوصن 

لوضفم رب  لضاف  لیضفت  یئالقع  61لصا 

ریدغ فصو  زا  زجع  62راهظا 

تیالو 106] 62درم 

62هراشا

ریدغ ثیدح  يالاو  62هاگیاج 

يولع ناتسآ  هتفیش  ینیما ، 63هماّلع 

رضاح رصع  رد  نایعیش  63هفیظو 

[108] ریدغ ییاهن  63يزوریپ 

63هراشا

یلعا توکلم  رد  64ریدغ 

تیالو اب  قاثیم  دیدجت  تصرف  64ریدغ ،

تیالو 64صوصن 

تیالو تمعن  زا  ینادردق  ریدغ ، 65غالبا 

[119] اهرادید موس : 65شخب 

65هراشا

يریدغ 120] راثآ  جیورت  65ظفح و 

مالّسلامهیلع تیب  لها  لئاضف  اب  مدرم  يزاسانشآ  65موزل 

مالّسلاهیلع نینمؤملاریما  لئاضف  رکذ  66باوث 

مالّسلامهیلع تیب  لها  مولع  زا  يریگهرهب  66موزل 

ریدغ ثیدح  هرابرد  فلس  ءاملع  راثآ  هب  هجوت  66تّیّمها 

مالّسلاهیلع بلاطوبا  ترضح  یهلا  66تّیصخش 
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[122] ریدغ نامداخ  66هفیظو 

66هراشا

ریدغ ءایحا  فده  ییالو ، فراعم  اب  مدرم  67يزاسانشآ 

ءایبنا تلاسر  مامت  غیلبت  مالّسلاهیلع ، یلع  تیالو  67غیلبت 

مالّسلاامهیلع ربمایپ  تایح  رد  نینمؤملاریما  67تیالو 

مالّسلاامهیلع ربمایپ  هب  نینمؤملاریما  ّصاخ  68مارتحا 

مالّسلاامهیلع ربمایپ  اب  هدننکتعیب  نیلوا  68نینمؤملاریما ،

مالّسلاامهیلع ربمایپ  نابز  زا  یلع  68لئاضف 

[129 «] ۀیناسنالا ۀلادعلا  توص  یلع  مامإلا   » 69باتک

یمالسا هعماج  رد  مالّسلاهیلع  یلع  69تّیمولظم 

ریدغ نشج  رد  یعرش  رهاوظ  تیاعر  69موزل 

تیالو 130] 69ناعفادم 

نید لامکا  غیلبت و  هیآ  69طابترا 

نادنمشناد مالک  رد  ریدغ  هعقاو  70تّیمها 

ریدغ گنهرف  هب  70راختفا 

تیالو روغث  دودح و  زا  عافد  70موزل 

نید 133] 70ساسا 

ریدغ بتکم  یناگمه  غیلبت  70موزل 

لامعا یلوبق  طرش  70تیالو ،

مالّسلاامهیلع ربمایپ  باحصا  لضفا  71یلع 

تیالو 134] هب  تبسن  71یئازفاتفرعم 

مالّسلاهیلع یلع  تاماقم  هب  تبسن  تفرعم  شیازفا  71موزل 

تیالو هدننکایحا  ریدغلا »  » 71باتک

[136] ریدغ بتکم  قاتشم  71یناهج 
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یهلا تیانع  ریدغ ، هب  71تمدخ 

تیالو بتکم  نتخانش  هب  ناهج  72قایتشا 

ریدغ تشادیمارگ  72موزل 

تیالو 137] هام  ۀجحلا ، 72يذ 

مالسا ساسا  مالّسلاهیلع  یلع  تیالو  72غالبا 

ریدغ هعقاو  72حوضو 

تماما تیالو و  هام  مارحلا ، 72ۀجحلايذ 

ریدغ ناغّلبم  مازعا  73موزل 

مالسا 139] رد  تّیریدم  تیمها  73ریدغ و 

مالّسلاهیلع نینمؤملاریما  تیالو  رب  ینآرق  73صوصن 

یمالسا هعماج  رد  73تّیریدم 

مالّسلاهیلع یلع  تیالو  رد  رتاوتم  ییاور  74صوصن 

[140] ریدغ ماما  74هریس 

يرادمتیالو مزاول  هب  74مازتلا 

مالّسلاهیلع یلع  لئاضف  هب  ناگمه  74فارتعا 

مالّسلاهیلع نینمؤملاریما  74هریس 

ءارقف هب  یگدیسر  هب  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  75مامتها 

ۀغالبلا جهن  باتک  جیورت  75موزل 

[142] ریدغ 75ناغّلبم 

75هراشا

یئالو تّیوه  تیوقت  76موزل 

گرزب يراطخا  غالبا و  76ریدغ ،

مالّسلاهیلع یلع  تیالو  رب  ینآرق  هّیلج  صوصن  76تلالد 

مالّسلاهیلع یلع  لئاضف  هب  تّنس  لها  ناگرزب  77فارتعا 
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مالّسلاهیلع یلع  لئاضف  ندوبشرامش  لباق  77ریغ 

نید لوصا  نیرتمهم  زا  78تیالو 

ییالو تّیوه  غیلبت  78ترورض 

ریدغ غیلبت  قیفوت  78يوزرآ 

تیالو 152] 78نانابهگن 

78هراشا

تیالو تمعن  يالاو  79شزرا 

تیالو یقیقح  ظفاح  لاعتم ، 79دنوادخ 

مالّسلاهیلع یلع  لئاضف  هب  نیقیرف  79فارتعا 

مالّسلاامهیلع ربمایپ  مالک  رد  80نینمؤملاریما 

ءارعش ياههدورس  رد  مالّسلاهیلع  یلع  81لئاضف 

مالّسلاهیلع نینمؤملاریما  تلیضف  رد  81صوصن 

مالّسلاهیلع نینمؤملاریما  فصو  زا  زجع  هب  83فارتعا 

یلاعلا هلظدم  یفاص  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  راثآ  83تسیل 

زکرم 94هرابرد 
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ریدغ مایپ 

باتک تاصخشم 

ریدغ مایپ  باتک : مان 
هللا  فطل  یفاص ، هدنسیون :

رصاعم فلؤم : تافو  خیرات 
مخ  ریدغ  عوضوم :

یسراف  نابز :
1 دلج : دادعت 

یفاص  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  راثآ  رشن  میظنت و  زکرم  رشان :
مق  پاچ : ناکم 

ق  1433 ه . پاچ : لاس 
لوا پاچ : تبون 

رشان نخس 

دناهتـسناوتن ناگناگیب  یّتح  هک  یگرزب  زور  تسا ، یلاعت  قح  سدقا  تاذ  كرابم  رما  هب  لوسرلا  یـصو  بصن  دیع  تیالو و  دیع  ریدـغ ،
. دنزاس ناهنپ  ار  نآ  باتناهج  رون 

اهتنایب ریدغ  تمظع  زا  ياهّرذ  فصو  زا  زجاع  ار  دوخ  هدیسوب و  تنکسم  نیمز  هچ  رگا  يریدغ  ناگدنیارس  ناگدنسیون و  نادنمـشناد ،
رد دـناوتیم  هـک  دـناهدومن  هـضرع  تیـالو  نابــساپْکلم  ناتــسآ  هـب  تمدـخ  رد  ار  ییاههدورــس  اهراتــشون و  تاـنایب ، اـّما  دـناهدرمش 

. دیامن افیا  ییازسب  شقن  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  نایعیش  تیالو و  ناگتفیشلد  یشخبشنیب  يزومآتفرعم و 
فراولاهلظدم یناگیاپلگ  یفاص  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  ردقیلاع  عجرم  یئالو ، هزوح  نیا  هتسجرب  ناگدنـسیون  نادنمـشناد و  زا  یکی 

. دناهدش هتخانش  ریدغ » ههد   » هب موسوم  تیالو  ههد  راذگناینب  سسؤم و  ناونع  هب  هک  تسا 
میظنت رتفد  طسوت  هک  تسا  ریدغ  یخیرات  گرزب و  زور  نوماریپ  هل  مّظعم  ياهرادید  اهمایپ و  تالاقم ، زا  دنمشزرا  يرتفد  ریدغ " مایپ  " 

رثا نیا  تسا  دیما  ددرگیم ؛ میدقت  تیالو  ناقشاع  هب  يراگنهیامن ، شنیچ و  زا  سپ  هدش و  يروآدرگ  ردقیلاع ، عجرم  نیا  راثآ  رـشن  و 
ّقفوملا  وه  هللاو  دریگب . رارق  مالّسلاهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترضح  نینمؤملاریما  لوبق  دروم  زیچان 

15 ص : ریدغ ، مایپ 

تالاقم لوا : شخب 

هراشا

17 ص : ریدغ ، مایپ 
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[1] ریدغ رد  يریس 

هراشا

: یلاعت هللا  لاق 
[2 (] ِساَّنلا َنِم  َکُمِصْعَی  ُهّللا  َو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  )

[3 (] ًانید َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیضَر  َو  یتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنید  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیا  )

18 ص : ریدغ ، مایپ 

ریدغ دیع  تثعب و  زور  یگتسباو  طابترا و 

لماک یگتسب  دنویپ و  رگیدکی ، اب  زور  ود  نیا  تسا . ریظنیب  تیمها و  اب  تثعب  میظع  زور  دننام  ریدغ  دیعـس  دیع  گرزب  یخیرات و  زور 
. دنراد

عرف دوجو ، رد  ریدغ  تسا . نآ  شخبموادـت  لّمکم و  ریدـغ  زور  و  مالـسا ، ینادواج  یناهج و  یهلا ، بالقنا  هیاپ  ساسا و  لصا ، تثعب ،
. تسا ریدغ  گنهآشیپ  اقب ، رد  تثعب  زور  تسا و  تثعب 

صخش يربهر  هب  هللا  تیمکاح  یمالسا و  تموکح  لیکشت  ات  مالـسا ، هبناج  همه  ریگارف و  تاماظن  هضرع  یحو و  غالبا  زاغآرـس  تثعب ،
نینمؤملاریما يربهر  هب  تّوبن  رصع  ماظن  رارمتسا  مالعا  نید و  يهدننکلماک  ریدغ  زور  و  تسا ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هللایّلـص  مظعا  لوسر 

. تسا موصعم  همئا  ترضح ، نآ  نادنزرف  و 
یپ نوچمه  دـیحوت  هک  ار  مالـسا  ریذـپانللخ  راـصح  دـنراد . ینتـسسگان  یگتـسب  يونعم و  ییوسمه  رگیدـکی  اـب  زورنویاـمه ، ود  نیا 

رد ار  مالـسا  طخ  ود  ره  هک  تسین  يزاینیب  يرگید  زا  ار  زور  ود  نیا  زا  کیچیه  سپ  تسا . فقـس  تثعب  راوید و  راچ  تماما  تسانب ،
. تسا مالسا  زا  ریغ  ریدغ ، ماظن  هن  تسا و  ریدغ  ماظن  تموکح و  ياهنم  مالسا  هن  دناهدومن ، میسرت  اقب  سیسأت و 

یهلا نالوسر  ماظن  رارمتسا  ریدغ ،

عطقنم زگره  هتـشاد و  رارمتـسا  هراومه  هک  تسا  یماظن  دـش  مـالعا  ناـگمه  هب  یمـسر  هولج  ماـع و  تروصنآ  هب  ریدـغ  رد  هک  یماـظن 
. دنام دهاوخن  یلاخ  دشاب  ماظن  نآ  ربهر  ریدم و  بحاص ، هک  یصخش  زا  هاگچیه  نیمز  دش و  دهاوخن 

19 ص : ریدغ ، مایپ 
: دیامرفیم دناهدومن  تیاور  ار  نآ  ماع  صاخ و  هک  يربخ  رد  مالّسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  هکنانچ 

[4 «] ًاروُمْغَم ًاِفئاَخ  اَّمِإ  َو  ًاروُهْشَم  ًارِهاَظ  اَّمِإ  ٍۀَّجُِحب  ٍِمئاَق ِهللا  ْنِم  ُضْرَْألا  ُولَْخت  َال  یََلب  َمُهَّللا  »

یناگمه ياهفیظو  تماما ، ماظن  زا  تّیعبت 

زا یکی  تیعبات  رهاظ  هب  رگا  دنراد و  دناهتـشاد و  تسا  تیالو  تماما و  ماظن  هک  ار  ماظن  نیا  تیعبات  هراومه  دّـهعتم  نیتسار و  ناناملـسم 
عبات دـیاب  زین  اجنامه  لاح و  نامه  رد  دنـشاب  اهنآ  تاماظن  تاعارم  زا  راچان  هناگیب  ياهروشک  رد  اـی  دنـشاب و  هتـشاد  ار  رگید  تاـماظن 
جراخ نآ  زا  دـنیامن و  لمع  تماما  ماظن  زا  تیعبات  هدودـحم  رد  دـیاب  ناملـسمریغ ، ياهماظن  زا  تاعارم  لاح  رد  دنـشاب و  تماـما  ماـظن 
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. دنوشن

ریدغ دیع  زا  لیلجت  موزل 

هک تسا  گرزب  هللا  مایا  زا  دـباییم  روهظ  هللا  تیمکاح  تیوه  تیعقاو و  نآ  رد  هک  ماظن  نیا  لیکـشت  نالعا  غـالبا و  زور  تسا  یهیدـب 
نید هک  يزور  درک . وگزاب  هراومه  دراد  ناناملـسم  هژیو  هب  نایناهج  همه  يارب  هک  ار  یـسرد  مایپ و  تشاد و  یمارگ  ار  نآ  زورلاس  دـیاب 

. تسا تمظع  اب  رایسب  تسا ، هتفای  مامت  تما  نیا  رب  لاعتم  دنوادخ  تمعن  هدیسر و  لامک  هب  نآ  رد 
، یملع يرکف ، يربهر  مالعا و  نید ، یسایس  ماظن  هک  زور  نآ  دای 

20 ص : ریدغ ، مایپ 
تشادگرزب هب  هعماج  دهعت  دنامب و  هدنز  اهلد  رد  هشیمه  دیاب  تسا ، هدش  یفّرعم  هللا  ۀفیلخ  هللا و  ّیلو  هللا ، ۀّجح  ماما ، یسایس و  يونعم ،

. دشاب راکشآ  نآ  زا  يوریپ  و 
ياهیگژیو نآ و  ناربهر  تیـصخش  طیارـش و  ماـظن ، نیا  داـعبا  نوماریپ  ۀـجحلا  يذ  هاـم  رد  صوصخ  هب  بساـنم و  تصرف  ره  رد  دـیاب 

. دبای همادا  یسررب  قیقحت و  باتک و  فیلأت  اهرانیمس و  اهسنارفنک ، اهینارنخس ، مالسا ، رد  تموکح 

مالسا یسایس  ماظن  نوماریپ  ییاهشسرپ 

هراشا

ياهشـسرپ همه  هب  درک  ارجا  لاعتم  دـنوادخ  دّـکؤم  رما  هب  مخ  ریدـغ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللایّلـص  مالـسا  مظعا  ربمغیپ  هک  ياهماـنرب 
. دزاسیم اّربم  تموکح ) ماظن  نتشادن   ) گرزب رایسب  یصقن  زا  ار  مالسا  دهدیم و  خساپ  مالسا  یسایس  ماظن  یگنوگچ  نوماریپ 

: تسا ریز  حرش  هب  مالسا  رد  تموکح  همانرب  نوماریپ  اهشسرپ  زا  یخرب 

لوا شسرپ 

زا روما  نیرتیئزج  رد  یّتح  ناسنا  یگدنز  نوئـش  مامت  رد  دراد و  هعماج  لاح  داسف  ای  حالـص  رد  یـسایس  ماظن  لکـش  هک  یمامت  ریثأت  اب 
يداصتقا یعامتجا ، ّمهم  روما  همه  نایرج  نسح  هک  زاستشونرس  یتایح و  عوضوم  نیا  رد  تسا ، هدرکن  يراددوخ  مزال  ياهییامنهار 

هچنآ تسا  یهیدب  تسا ؟ هدیزگرب  ار  یماظن  هچ  هدرک و  تیاده  ار  اهناسنا  هنوگچ  دراد  طابترا  نآ  هب  یقالخا  يدابع و  هکلب  یسایس  و 
لقع  هب 

21 ص : ریدغ ، مایپ 
. دشاب هدش  هجوت  لئاسم  يرایسب  زا  رتشیب  هلأسم  نیا  هب  دیاب  هک  تسا  نیا  مینکیم  كرد  دوخ 

اب طقف  هک  هتسنادیم  ار  مهم  رایسب  عوضوم  نیا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللایّلص  ربمغیپ  صخـش  هک  تسا  نیا  دوشیم  هدافتـسا  خیرات  زا  هچنآ 
ار شاهلیبق  دوخ و  ندشناملـسم  تثعب ، زاغآ  رد  راّـفک  نارـس  زا  یکی  هنومن  ناونع  هب  دوشیم . صّخـشم  ربماـیپ ، فیلکت  یهلا ، باـختنا 

ترضح نآ  هفیلخ  نیشناج و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللایّلص  ربمغیپ  زا  سپ  هک  دوب  نیا  یکی  هلمج  نآ  زا  هک  دوب  هدرک  یطیارـش  هب  طورـشم 
. دومرفن لوبق  تسا  ادخ  اب  ربمایپ  نیشناج  نییعت  هک  لیلد  نیا  رکذ  اب  ار  طرش  نیا  ترضح  هک  دشاب 
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مود شسرپ 

ماـمت ادـخ  تمعن  هدوبن و  لـماک  نید  نآ ، لوزن  ببـس  لوـصح  هیآ و  نیا  لوزن  زور  زا  شیپ  اـت  ُْتلَمْکَأ )...  َمْوَْـیلا   ) همیرک هیآ  بسحرب 
تـسا هدـش  لـماک  نآ  هب  یلمع ) يداـقتعا و  زا  ینید  تاروتـسد  میلاـعت و  هعومجم  ینعی   ) نید هک  يرما  هک  تسا  نیا  لاؤس  دوب . هدـشن 
يربهر زا  ریغ  و  تسا ، هدش  هفیرـش  هیآ  نیا  لوزن  ببـس  نآ  مالعا  هک  هدوب  یّمهم  رایـسب  رما  هکلب  کچوک  یئزج و  مکح  کی  هن  ًامتح 
بجوم دناوتب  نآ  غالبا  ات  دشاب  هدـشن  مالعا  ًامـسر  هک  دوب  هدـنام  یقاب  يرگید  ّمهم  رما  هچ  دـش  غالبا  ریدـغ  زور  رد  هک  تیالو  تما و 

؟ ددرگتمعن مامتا  نید و  لامکا 
22 ص : ریدغ ، مایپ 

موس شسرپ 

مهد لاس  رد  عادولا  ۀّجح  رد  َْکَیلِإ )...  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای   ) همیرک هیآ  لوزنلا ، بابسا  ياملع  نارسفم و  زا  یعمج  تیاور  هب  انب 
هزور زامن ، لثم  تادابع ، زا  مالـسا  ماکحا  هکنیا  اب  تسا  نیا  لاؤس  تسا . هیندم  روس  زا  هدئام  هروس  قافتا  هب  تسا و  هدش  لزان  ترجه 

زا دوب و  هدش  نایب  همه  تاید  تارافک و  و  ریزعت ، دودح و  رد  تایئازج  تالماعم و  ماکحا  و  سمخ ، تاکز و  لثم  تایلام ، زا  و  جح ، و 
ۀّجح رد  دوب  هدـناسر  نایاپ  هب  ار  نآ  ندرکبوکرـس  یتسرپتب و  كرـش ، اب  هزرابم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللایّلـص  مرکا  ربمغیپ  رتمهم  همه 

هب ادـخ  هک  تسا  هدوب  یعوضوم  هچ  و  ُهََتلاسِر ) َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  : ) دومرف ادـخ  هک  تفاـی  تیرومأـم  یّمهم  رما  هچ  غیلبت  هب  عادولا 
هّکم رهـش  رد  هک  دوب  یتّیـصخش  هب  باطخ  مالک  نیا  و  ِساَّنلا ) َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهّللا  َو  : ) دومرف دوخ  هدارا  اب  بلقلا و  يوق  عاجـش و  ربمغیپ 

مـالعا و ار  دـیحوت  نید  ینارگنیب  میب و  سرتیب و  دوب  ناتـسرپتب  ناکرـشم و  كاـتف  كاـبیب و  نارـس  زکرم  رـصع  نآ  رد  هک  همّرکم 
؟ دوب هدرمش  لطاب  ار  یتسرپتب  كرش و 

مراهچ شسرپ 

ربمغیپ اسرفتقاط  يامرگ  نآ  رد  دـش و  لیکـشت  دنتـشاد  تکرـش  نآ  رد  رفن  رازه  اـههد  هک  گرزب  عاـمتجا  رمتؤم و  نآ  مخ ، ریدـغ  رد 
ات دنام  رظتنم  دننادرگزاب و  ار  جاح  ناگتفرشیپ  داد  روتسد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللایّلص 

23 ص : ریدغ ، مایپ 
غالبا زا  ریغ  يرما  هچ  يارب  مالّـسلاهیلع  یلع  دروم  رد  یمالعا  نانچ  دومرف ، مالعا  ار  دوخ  ماـیپ  سپـس  دنـسرب و  تیعمج  ناگدـنامبقع 

؟ دریگ ماجنا  تسناوتیم  ترضح  نآ  تیالو  يربهر و 

مجنپ شسرپ 

دیسر اجنآ  ات  روجف  قسف  عاونا  یهانم و  باکترا  اشحف ، داسف ، هب  رهاجت  رد  نایـساّبع ، نایوما و  شور  هک  دناتیعقاو  نیا  يایوگ  خیراوت 
دوب هدیسرن  هیاپ  نآ  هب  ناریا  هماک  دوخ  ناهاشنهاش  مور و  رباج  ياهرصیق  ناروطارپما ، زا  کیچیه  راتفر  یتشز  مه  تیلهاج  دهع  رد  هک 

خیرات رد  دـسافم  نآ  زا  ياهّمـش  دوب . هتـساخرب  هزراـبم  هب  اـهنآ  اـب  تّدـش  هب  مالـسا  هک  دـندش  یتاداـع  موسر و  ناـمه  رگاـیحا  دوخ ، و 
. تسا تبث  اهنآ  رابرد  هیماینب و  سابعینب و 

نآ هریـس  طـخ و  هب  ندادهمادا  تیلها  هک  تفرگیم  رارق  يدارفا  راـیتخا  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللایلـص  ربمغیپ  زا  دـعب  تما  يربـهر  رگا 
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هنیدـم دـشیمن و  دـیدجت  داد  هئارا  لمع  رد  ار  نآ  فالخ  دیـشک و  نالطب  طخ  اهنآ  رب  مالـسا  هک  يدـساف  عاـضوا  دنتـشاد  ار  ترـضح 
روصنم دادغب ، هیما ، ینب  ریاس  دیلو ، دیزی ، هیواعم ، قشمد ، هب  دـنام  ياج  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللایلـص  ربمغیپ  زا  هک  یعـضاوتم  یمدرم و 
لیدـبت رگید  ياهتختیاپ  ایناپـسا و  هبطرق  هطانرغ ، ینامثع ، نیطالـس  اـی  هینطنطـسق  ساـبع و  ینب  كولم  رگد  رباـج و  نوراـه  ربکتـسم ،

. دشیمن
مدرم  مشچ  ربارب  رد  داسف  عاونا  اهیشایع و  اهفارسا ، اهيراوخمارح ، اهییاورپیب ، اهيراکهنگ ، هصرع  اجهمه  نرق  هدراهچ  دش و  اّما 

24 ص : ریدغ ، مایپ 
. دش نانآ  ناگتشامگ  تفالخ و  نابصاغ  تاوهش  ياضرا  فرص  ناناملسم  لاملاتیب  هوجو  نانآ و  مّلسم  قح  هک  دش  یمورحم  هنسرگ و 

بقل دندادیم و  تبـسن  مالـسا  هب  دندرکیم و  دادملق  ۀـعاطإلا  بجاو  یعرـش و  ار  دوخ  دـساف  نامکاح  اهمیژر  نآ  ناراوخهریج  هچرگ 
رب تیالو  مالـسا و  هب  دارفا  نآ  اهماظن و  نآ  ندادتبـسن  هک  تسا  نشور  اـما  دـندوب ؛ هداد  صاـصتخا  ناـنآ  هب  ار  ینینمؤملاریما  هفیلخ و 
زا یکی  اهنآ  نتخادنارب  دراد و  ضراعت  اهشور  نیا  اب  همه  شربمایپ  هریـس  ّتنـس و  نآرق و  هک  تسا  مالـسا  هب  راکـشآ  یتمهت  نیملـسم 

. تسا هدرک  شهوکن  ار  نارگید  رب  ربک  ییارگلمجت و  تدش  هب  نآرق  تسا . مالسا  مّلسم  فادها 
نیا نونکا  و  نانآ ، باصتنا  ياهرایعم  هن  دنشاب و  مالسا  دییأت  دروم  دناهتسناوتیم  دندش  طلسم  نیملـسم  رب  اًلمع  هک  نامکاح  نآ  هن  سپ 
يارب یتامالع  فاصوا و  هچ  اب  ار  يدارفا  هچ  درامشیم و  ربتعم  ار  ياهرایعم  هچ  ماظن  تیعورـشم  يارب  مالـسا  هک  دوشیم  حرطم  لاوئس 

؟ تسا هدرک  نیعم  يربهر 

اهشسرپ هب  خساپ 

هراشا

، هنیفـس ثیداحا  رـشع ، ینثا  يافلخ  ثیداحا  لثم  رایـسب ، ثیداحا  زا  هچرگ  لـیبق ، نیا  زا  يرگید  شـسرپ  ره  اهشـسرپ و  نیا  هب  خـساپ 
هب هک  ریدغ - رتاوتم  ثیدح  زا  دوشیم  تفایرد  مالـسلامهیلع  تیب  لها  مالّـسلاهیلع و  یلع  لیاضف  هریثک  ثیداحا  نیلقث و  ثیداحا  ناما ،

رگا ًاصوصخ  ددرگیم  راکشآ  رتشیب  هچره  تسا - تما  يربهر  ماظن  هب  طوبرم  یمومع  یمـسر و  نالعا  تسا و  فورعم  تیالو  ثیدح 
ثیدح  نیا  هب  رظن  ماقم  رد 

25 ص : ریدغ ، مایپ 
. مینک یسررب  زین  ار  ُلوُسَّرلا )...  اَهّیأ  اَی   ) هیآ و  ُْتلَمْکأ )...  َمْوْیلا   ) هیآ ریسفت  دافم و  رتاوتم ،

: مینکیم لابند  ار  عوضوم  هدرشف  رایسب  روطهب  ناونع  دنچ  ریز  رصتخم  نیا  رد  کنیا 

تلاسر تثعب و  یلاع  فده 

، كرش یفن  دیحوت ، هب  توعد  ناهارمگ ، تیاده  هب  تبسن  لاس  هس  تسیب و  لوط  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللایلـص  ءایبنالا  متاخ  ترـضح 
قح ندادتموکح  رگیدـکی و  قوقح  تیاعر  لیاضف و  يردارب ، ناسحا ، لدـع ، هب  مدرم  قیوشت  ماکحا ، غیلبت  هعماج ، تیبرت  یتسرپتب ،

. دیشک رایسب  تمحز  جنر و  ادخ  نوناق  و 
دننام زین  نامز  نآ  رد  هک  یلیاذر  همه  يزادنارب  لیاضف و  همه  جیورت  رد  تشاد ، هدهع  رب  هک  یتلاسر  هب  انب  ادخ و  نامرف  هب  ترضح  نآ 

[5 .] دهد نایاپ  دوب  جیار  نّدمتم  حالطصا  هب  مدرم  نایم  رد  مه  یشحو و  مدرم  نیب  رد  مه  نوگانوگ ، ياهتروص  هب  ام  رصع 
. دـیامن يزیرهیاپ  یعقاو  يدازآ  دارفا و  همه  قوقح  هب  مارتحا  تلادـع ، تلیـضف ، ملع ، ساسا  رب  اهناسنا و  همه  نأـش  روخ  رد  یناـهج  و 
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، اوقت ادخ ، هب  نامیا  دنـشاب و  رگیدکی  هارمه  الب  یتخـس و  رد  شیاشگ و  شیاسآ ، رد  دحاو  نت  ياضعا  دـننام  نآ  دارفا  همه  هک  یناهج 
نواعت و

26 ص : ریدغ ، مایپ 
يارب ياهنیمز  نآ  رد  هک  دـنکیم  تیادـه  یناـهج  يوس  هب  ار  رـشب  مالـسا ، دـشاب . اـهشزرا  نیرتیلاـع  نآ  رد  یناـسنا و  لـیاضف  رگید 

دوصقم نارگید  رب  يرترب  يارب  هبتر و  فدـه و  ناونع  هب  دوخ و  هبدوخ  تموکح  دـشابن و  مهارف  تهجـالب  نازیزع  نارباـج و  تموکح 
دـصاقم هب  یبایتسد  نابدرن  ار  اهنآ  دبیرفب و  ار  ادخ  ناگدنب  دنک و  لیمحت  مدرم  رب  ار  دوخ  یـصخش  راکفا  ای  دوخ  دناوتن  یـسک  دشابن و 

. دهد رارق  دوخ  یناسفن 
رد دـسافم  نآ  هشیر  دوب و  اهتموکح  شور  درکیم  دـیدهت  ار  رـشب  فرـش  ناج و  مالـسا  روهظ  نامز  رد  هک  یتبیـصم  الب و  نیرتگرزب 

. تشاد رارق  دوب  صلاخ  دیحوت  يانعم  زا  مدرم  یهاگآان  لصاح  هک  نارادمامز  شتسرپ  یتسرپتب و  كرش ، بالجنم 
: هک تسا  میرک  نآرق  شخبيدازآ  روتسد  نیا 

[6 (] ِهّللا ِنُود  ْنِم  ًابابْرَأ  ًاضَْعب  انُضَْعب  َذِخَّتَی  َو ال  ًاْئیَش  ِِهب  َكِرُْشن  َو ال  َهّللا  اَّلِإ  َُدبْعَن  اَّلَأ  ْمُکَْنَیب  َو  انَْنَیب  ٍءاوَس  ٍۀَِملَک  یلِإ  اَْولاعَت  )
: دوب ناناملسم  راعش  نیا  و 

« ِمالْسإلا ِرُون  یلإ  ِناثْوألا  َو  ِمانْصألا  ِةَدابِع  َو  ِكرِّشلا  ِتاُملُظ  نِم  َو  ِِهتَعاَط  ِّزِع  یلإ  ِدابِعلا  ِۀَعاط  ِّلُذ  نِم  ُهَدابِع  َجِرُْخِنل  انَثَعَْتبا  َهللا  ّنإ  »

27 ص : ریدغ ، مایپ 

ییادخ تموکح  كرادت  ینیبشیپ و 

دنـسپان و تاداع  ياـهریجنز  یگدـنز ، نیگنـس  ياـهراب  اـهراشف و  هک  تسا  هدوب  نیا  يارب  هدـش  ثوعبم  ادـخ  فرط  زا  هک  يربماـیپ  ره 
نایناهج يارب  تمحر  ینعی  [ 7  ] َنیَملاَْعِلل ًۀَمْحَر   ) ات داتـسرف  ار  نییبّنلا  متاخ  ادـخ  درادرب و  مدرم  شود  زا  ار  یعامتجا  راجنهان  ياهشور 

. تشاذگ وا  هدهع  هب  ار  ینامسآ  عماج  همانرب  نیرخآ  غیلبت  دشاب و 
هک يربـمغیپ  دـشاب . ادـخ  تنطلـس  تیمکاـح و  ینعی  دـیحوت  روهظ  رـشب و  جـیاوح  يوگباوج  زین  تموکح  دروم  رد  شنید  دـیاب  سپ 

 » يادن هدرک و  لطاب  ار  يّدام  ياهزایتما  همه  دنادیم و  ادخ  هدنب  ار  همه  دوخ و  تسا ، رشب  تاجن  يدازآ و  رادملع 
ربکأ هللا 

زاتمم قالخا  هناعـضاوتم و  شور  لمع ، راتفگ ، اب  هدرک و  بذـج  وا  نییآ  هب  وا و  هب  ار  اـهلد  وا ، [ 8  ] ْمُکاْقتَأ ِهّللا  َدـْنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ   ) و « 
هدومرف یفّرعم  شخبلامک  دصاقم  لیاضف و  مامت  عبنم  ار  دیحوت  هدیقع  هدرک و  انـشآ  تاواسم  ّتیرح و  حیحـص  موهفم  هب  ار  مدرم  دوخ 
ینمشد فالتخا و  عفر  شمیلاعت  زا  يرایـسب  رد  هدرک و  ینیبشیپ  ار  هقرفت  عازن و  بابـسا  نیرتکچوک  عفر  هار  وا ، لماک  عماج و  نییآ  و 

ترشاعم ندیباوخ ، ندیشون ، ندیشوپ ، ندروخ ، بادآ  تالماعم و  ماظن  تایقالخا ، تاهورکم ، تابحتسم ، نایب  زا  تسا و  هدش  هظحالم 
هک ار  هچنآ  هدومرفن و  يراددوخ  مامحتـسا  بادآ  هیلقن و  طیاسو  رورم  روبع و  تاررقم  یتح  هناگیب  دـنواشیوخ و  اب  كولـس  مدرم و  اـب 

ندم و تسایس  هب  طوبرم 

28 ص : ریدغ ، مایپ 
تلادـع و میمعت  ماکحا ، مامت  لماک  يارجا  هک  یگرزب  عوضوم  رد  تسا  لاـحم  تسا ، هتـشاد  ناـیب  تسا  یلئاـع  یگدـنز  لزنم و  ریبدـت 
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هحماسم نآ  هرابرد  دزرو و  توکس  دراد  یگتسب  نآ  هب  دیحوت  هملک  يالتعا  هعماج و  يرکف  یملع و  یقرت  دشر و  یمومع ، هافر  تینما ،
، دیامن

ًاریبک ًاّولع  نوملاّظلا  هلوقی  اّمع  هلوسر  هللا و  یلاعت  اّلک و  اشاح و 
ياههمانرب عاونا  رد  ار  ناگدنب  هک  دنک  اضتقا  یهلا  رگید  يانسحلا  ءامـسا  ماعنا و  فطل و  ضیف  تیاده ، تیمیحر ، تینامحر ، هک  ییاج 

. دیامرف تیاده  ار  اهنآ  یمهم  رما  نینچ  رد  هک  دنکیم  اضتقا  ینسح  يامسا  نیا  یلوا  قیرط  هب  دیامرف  تیاده  داعم  شاعم و 

تموکح لکشم 

يربهر و هلأسم  تسا ، هتخاس  لوغشم  دوخ  هب  موکحم  مکاح و  زا  ار  رـشب  راکفا  هراومه  هک  يروما  نیرتمهم  زا  یکی  لاح  هتـشذگ و  رد 
راکفا مه  زونه  هک  تسا  رگید  ياهشخب  یئاضق و  یماظتنا و  تالیکـشت  روما ، هرادا  متـسیس  تموکح ، یگنوگچ  هعماـج و  يرادـمامز 

. تسا اهگنج  تافالتخا و  تلع  نیرتگرزب  هکلب  گرزب و  للع  زا  یکی  مه  زونه  هدشن و  گنهامه  نآ  هب  تبسن 
هعماج يربهر  ماظن و  دوجو  موزل  رد  همه  هکنیا  اب  هدوب و  وربور  لکـشم  نیمه  اب  ایند  مه  مالـسا  باتناهج  دیـشروخ  روهظ  ماـگنه  رد 

. تسه هدوب و  رظنفالتخا  ربهر  شنیزگ  هرادا و  شور  ماظن و  نیا  عون  رد  دناهتشاد  رظنقافتا  ًابیرقت 
29 ص : ریدغ ، مایپ 

انتعایب لکـشم  نیا  هب  تسا  نکمم  هنوگچ  هدمآ  ترخآ  ایند و  هرادا  يارب  هک  میدـقتعم  مینادیم و  یناهج  ینییآ  ار  نآ  هک  مالـسا  سپ 
؟ دشاب هدراذگاو  رگلادج  ییاهناسنا  هدهع  رب  ار  ییادخ  همانرب  نینچ  نیا  فیلکت  نییعت  هدنام و 

ارجا لماک  روط  هب  نید  یندم  یسایس و  یتیبرت ، یملع ، ياههمانرب  ماکحا و  ریاس  دوشن ، يزیریپ  حیحـص  ساسا  رب  تموکح  هلأسم  رگا 
ماما تفرعم  ثیداحا ، بسحرب  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دوب . دـهاوخن  هبناـج  همه  دـیاوف  ياراد  دوش  ارجا  هک  مه  يدودـح  رد  دوشیمن و 

. تسا مالسا  ساسا  ناکرا و  ّمها  زا  تیالو  بجاو و  تقو 
هّزنم یگرزب  صقن  نینچ  زا  هدرمشن و  کچوک  ار  نآ  نامزاس  تیفیک  تموکح و  متسیس  کبس و  مالسا ، هک  میسریم  هجیتن  نیا  هب  سپ 

، يرادمامز طیارش  مالـسا  دراد و  رارق  مالـسا  یـساسا  ياههمانرب  ءزج  روما  ریاس  حالـصا  لثم  تموکح ، رما  حالـصا  هتبلا  تسا و  اربم  و 
. تسا هدرک  نیعم  ار  نارادمامز  تارایتخا  دودح  تموکح و  تلم و  طباور 

دش نّیعم  هک  یماظن 

هدمآ دوجو  هب  ترضح  نآ  صخش  يربهر  هب  ادخ  نامرف  هب  هک  یتموکح  همادا  رارمتسا و  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللایلـص  مرکا  ربمغیپ 
. دومرف مالعا  مالسا  ماظن  ار  تما  ملعا  موصعم و  ماما  يربهر  حلصا و  ماظن  ینعی  تماما ، ماظن  دوب 

و هبناـج ) همه  ناـنیمطا  داـمتعا و  دروم  ماـظنهناگی  ناونع  هب   ) نآ يراوتـسا  ماکحتـسا و  تماـما و  ماـظن  نوماریپ  میهاوـخب  رگا  اـجنیا  رد 
صقاون و

30 ص : ریدغ ، مایپ 
اذـل دوشیم  ینـالوط  راـتفگ  نیا  مییوـگب ، نخـس  دوـشیم  هدـش و  هضرع  لاـح  هتـشذگ و  رد  رـشب  يوـس  زا  هک  رگید  تاـماظن  بیاـعم 

. میهدیم عاجرا  هدش  هتشون  عوضوم  نیا  نوماریپ  هک  ییاهباتک  هب  ار  زیزع  ناگدنناوخ 
ادـخ يوس  زا  تیالو  ياطعا  نودـب  شدوخ  رب  یتح  يرگید و  رب  سکچـیه  تسا و  هللا  صتخم  تیمکاح  هک  يدـیحوت  دـیاقع  ساسا  رب 

اب دـشاب  مدرم  رب  مدرم  تموکح  ینعی  کـیتارکومد ، حالطـصا  هب  تروص  هب  هچرگا  روما  رب  اـهتیالو  هنوـگنیا  لوـبق  درادـن و  تیـالو 
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. لوبق لباق  هن  تسا و  یندشهیجوت  هن  هللا  تیمکاح  دیحوت و  هب  هدیقع 
نییعت رد  تلاخد  رما و  هب  دادبتـسا  دشاب و  ادخ  بناج  زا  دیاب  نآ  زا  تعاطا  باجیا  ماظن و  نییعت  يدیحوت ، هدـیقع  نیا  بسحرب  نیاربانب 

. دشابیم لاعتم  دنوادخ  ّصاخ  هک  تسا  يرما  رد  تلاخد  تکراشم و  تقیقح  رد  دشابن  حیرص  كرش  دنچره  مکاح  ماظن و 
هللا ۀـفیلخ  نآ  ربهر  دراد و  ادـخ  زا  تفالخ  هک  تسا  یماظن  دوشیم  بوصنم  ادـخ  بناج  زا  هک  یماظن  تسا  یهیدـب  حیـضوت ، نیا  اب  و 

- مکاح ماظن و  نییعت  لصا  هکنیا  ظاحل  زا  مه  اذل ، درادن . ار  تماما  تفالخ و  يربهر ، نیا  تیحالـص  موصعم  زا  ریغ  سکچیه  تسا و 
، دسانشیمن یـسک  ادخ  زا  ریغ  ار  هیتوکلم  هوق  نیا  و  تمـصع ، ماقم  بحاص  هکنیا  تهج  زا  مه  و  تسا ، یهلا  قح  دش - ضرع  هکنانچ 

. دیامرفیم بوصنم  یفرعم و  ادخ  طقف  ار  وا  موصعم  ربهر  و  هموصعم ، تموکح  موصعم و  ماظن  نیا 
دومرف و یفرعم  دنراد  ار  يربهر  نیا  تیحالص  تهج ، ره  زا  هک  ار  ییاهتیصخش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللایلـص  مرکا  ربمغیپ  ساسا  نیا  رب 

هدش و تیاور  باحصا  زا  یعمج  زا  هماع و  قیرط  زا  هک  رشعینثا  رتاوتم  تایاور  رد 
31 ص : ریدغ ، مایپ 

تیاور قیرط  راهچ  یـس و  زا  تسا  دیناسم  نیرتفورعم  هک  لبنح 9 ] نب  دـمحا  دنـسم  رد  هرمـس  نب  رباج  مان  هب  اهنآ  زا  رفن  کی  زا  اهنت 
. تسا هدش  نیعم  رفن  هدزاود  اهنآ  ددع  ًاحیرص  تسا  هدش 

. دزاسیم ینالوط  رایسب  ار  مالک  اهنآ  هب  نتخادرپ  رضاح  راتشون  رد  هک  تسا  یمهم  بلاطم  رگنشور  ثحب  نیا  رد  هدزاود  ددع  کشیب 
رفـس رد  هلمج  زا  تسا و  هدـش  حیرـصت  اطخ  زا  ناشیا  تینوصم  نآرق و  زا  نانآ  ندوبن  ادـج  ترتع و  تمـصع  هب  زین  نیلقث  ثیداـحا  رد 

صوصنم تماما  ماـظن  رایـسب ، صوصن  رگید و  دراوم  رد  دومرف و  دـیکأت  ترتع  نآرق و  هب  کّـسمت  بوجو  رب  تاـفرع  رد  عادولا  ۀّـجح 
. تسا هدش 

رفن رازه  اههد  هک  یعامتجا  نیرتگرزب  رد  هک  دش  رومأم  هلآ  هیلع و  هللایلص  ربمغیپ  دوب  مهم  رایـسب  تیالو  غالبا  عوضوم  نوچ  کلذ  عم 
[10 .] دیامن غالبا  ار  نآ  حیرص  یمسر و  روطهب  دنتشاد  روضح  نآ  رد 

32 ص : ریدغ ، مایپ 
ّدح رس  ات  هک  دوب  نایم  رد  غالبا  نیا  زا  يریگولج  يارب  هک  یعناوم  یسایس و  تاکیرحت  مغریلع  دّکؤم و  رایـسب  تیرومأم  نیا  بسحرب 

نینچ غالبا  يارب  تصرف  نیرتهب  نیرخآ و  هک  مخ - ریدغ  رد  ترـضح  نآ  دیـسر ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللایلـص  ربمغیپ  ناج  هب  دصق  ءوس 
ات هعماج  رب  ار  دوخ  ياهيربهر  رارمتـسا  بصن و  دوخ ، ینیـشناج  تفالخ و  هب  ار  مالّـسلاهیلع  یلع  دنمهوکـش ، مسارم  نآ  اب  دوب - يرما 

. دینادرگ مامت  لماک و  ار  مالسا  یهلا ، روتسد  نیا  يارجا  اب  دومرف و  مالعا  تمایق  زور 

مالسا رد  تناید  تسایس و 

يربهر زا  يرادمامز  تسایس و  مالـسا ، رد  هک  دش  هتـسناد  مه  عوضوم  نیا  تما  تماما  يرادمامز و  هب  مالّـسلاهیلع  یلع  بصن  همانرب  زا 
العا لَثَم  دیاب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللایّلص  ربمغیپ  نانیشناج  تسین و  ادج  يونعم  یناحور و 

33 ص : ریدغ ، مایپ 
حرـش و عرـش و  ماکحا  قیاقد  نید و  قیاقح  عیمج  هب  ار  مدرم  دـنناوتب  دنـشاب و  ترـضح  نآ  مولع  لـیاضف و  قـالخا و  لـماک  يهنومن  و 

. دننک تیاده  دیجم  نآرق  ریسفت 
رد تّما  روما  يرادهدـهع  ترـضح و  نآ  يرادـمامز  تیادـه و  قـالخا ، لاـمک ، ملع ، همادا  ینعی  ربمغیپ ، ینیـشناج  رگید ، تراـبع  هب  و 

عطقنم تسا و  یقاب  هدـشن و  عطقنم  لاح  ات  ربمغیپ  زا  دـعب  هک  تسا  ییانعم  ناـمه  نیا  و  تسا ، اـیند  نید و  حـلاصم  هب  عجار  هچنآ  عیمج 
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. دش دهاوخن 

ریدغ ثیدح  دانسا 

نتم و رظن  زا  هدش و  جیرخت  یّنـس  هعیـش و  ياهباتک  رد  هک  ياهرتاوتم  ثیداحا  یخیرات و  زور  نیا  تیمها  ریدغ و  دیعـس  دیع  هب  عجار 
رپ یملع و  ياهباتک  نآ  نوماریپ  مالک  ثیدح و  ملع  ماقمیلاع  ياملع  ناظفاح و  تسا و  هتفرگ  رارق  قیقحت  ّتقد و  ثحب ، دروم  دـنس 

ار ثیدح  نیا  دوخ  نف  تبـسانم  هب  ایفارغج  لاجر و  ریـسفت ، خـیرات ، مالک ، ثیدـح ، ياملع  زا  مادـک  ره  هوالع  و  [ 11] دناهتشون یشزرا 
. دناهدرک تیاور 

نیعبات هباحص و  زا  نآ  ناگدننکتیاور  ثیدح و  رداصم  هک  تسا  ییاهباتک  نیرتعماج  زا  یکی  ریدغلا »  » هدنزرا باتک  زین  ام  رصع  رد 
یسررب  اب 

34 ص : ریدغ ، مایپ 
. تسا هتفرگ  رارق  ناگمه  سرتسد  رد  یمالک  یخیرات و  یملع ، تاقیقحت  اوتحمرپ و  رایسب  تاظحالم  نآ و  بناوج 

يروآعمج و ار  ثیدح  دانسا  مه  هک  رگید  ياهباتک  و  راونالا » تاقبع   » سیفن رایسب  باتک  نینچمه  ریدغلا و  نوچمه  یباتک  نتـشاد  اب 
تحص رد  ثحب  زا  دناهدومن  راکشآ  مالّسلاهیلع  یلع  لصفالب  تفالخ  تیالو و  رب  ار  نآ  تلالد  هدرک و  یـسررب  تقد  اب  ار  نآ  نتم  مه 

. میزاینیب نآ  ظافلا  تلالد  و  ثیدح ، رتاوت  دانسا و 

غیلبت هیآ  ریسفت 

هراشا

: میزادنایم َکَیلإ )...  َلِْزنأ  اَم  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهّیأ  ای   ) همیرک هیآ  ریسفت  هب  يرظن  طقف 
[12 .] تسا هیندم  قاّفتا  هب  هک  تسا  هدئام  هروس  زا  هیآ 67  هیآ ، نیا 

35 ص : ریدغ ، مایپ 

لوزن نأش  لحم و 

هکم و نیب  ام  عادولا  ۀّـجح  رد  هدـئام  هروس  هک  هدرک  لـقن  بعک  نب  دـمحم  زا  دـیبع  یبا  زا  [ 14] روثنملا ّردلا  و  ناقتإلا 13 ] رد  یطویس 
خسان و رد  ساحن  لئاضف و  رد  هدـیبع  یبا  دـمحا و  مکاح ، يذـمرت ، زا  روثنملا  ردـلا  و  ناقتإلا 15 ] رد  رگید  ییاج  و  دـش ، لزان  هنیدـم 
، دمحا زا  تسا و  هدئام  هروس  هدش  لزان  هک  ياهروس  نیرخآ  هک  دناهدرک  لقن  هشیاع  زا  ننـس  رد  یقهیب  هیودرم و  نبا  رذنم ، نبا  یئاسن ،

[16 .] تسا حتف  هدئام و  هروس  هدش  لزان  هک  ياهروس  نیرخآ  هک  دناهدرک  لقن  رمع  نب  هللادبع  زا  یقهیب  هیودرم و  نبا  مکاح ، يذمرت ،
نآرق رخآ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللایلص  ربمغیپ  هک  دنتفگ  ود  ره  هک  هدرک  تیاور  هیطع  هرمـض و  زا  هدیبع  یبا  زا  روثنملا  رّدلا  رد  و 

زا يریثک  لقن  هب  انب  هیآ  لوزن  نأش  نامز و  ناکم و  تسا . هدرک  لـقن  ار  نومـضم  نیمه  زین  هرـسیم  یبا  زا  تسا و  هدـئام  لوزن ، تهج  زا 
لزان مالّسلاهیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نأش  رد  ۀّجحلا  يذ  مهدجه  زور  رد  مخ  ریدغ  رد  همیرک  هیآ  نیا  نیرّسفم ، و  لوزنلا » بابسا   » ءاملع
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. تسا هدش 
دیعس یبا  زا  شیوخ  دنس  هب  [ 17 «] لوزنلا بابسا   » رد يدحاو  هلمج  زا 

36 ص : ریدغ ، مایپ 
. دش لزان  مالّسلاهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نأش  رد  مخ  ریدغ  زور  ُلوُسَّرلا )...  اهَّیأ  اَی   ) هیآ نیا  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  يردخ 

نبا زا  تسا و  هدرک  تیاور  وا  زا  يدحاو  ار  هچنآ  دیعـس  یبا  زا  رکاسع  نبا  هیودرم و  نبا  متاح ، یبا  نبا  زا  [ 18] روثنملا ّردلا  رد  یطویس 
تئارق وـحن  نیا  هب  ار  هیآ  نیا  ملـسو  هلآ  هـیلع و  هللایلـص  هللا  لوـسر  دـهع  رد  اـم  تـفگ : هـک  تـسا  هدرک  لـقن  دوعـسم  نـبا  زا  هـیودرم 

املع و زا  رفن  یس  زا  ریدغلا  رد  و  19 ؛]  ...(] لَعْفَت َْمل  ْنإ  َو  َنینِمؤُملا  یلوَم  ًایلَع  ّنا  َکِّبَر  ْنِم  َکَیلإ  َلِْزنأ  اَم  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اهَّیا  ای  : ) میدرکیم
مالّـسلاهیلع یلع  تیالو  غیلبت  رد  مخ  ریدـغ  رد  ار  هیآ  لوزن  دوخ  ياهباتک  رد  همه  هک  تسا  هدرک  لقن  ّتنـس  لـها  ناثّدـحم  ناـگرزب 

. دناهدومن تیاور 

هیآ فده  دافم و 

غـالبا مخ و  ریدـغ  رتاوتم  یخیراـت و  هعقاو  همیرک و  هیآ  هدـئام و  هروس  لوزن  ناـمز  ناـکم و  ینعی  دـش ، هراـشا  نآ  هب  ار  هچنآ  سک  ره 
تقد نآ  ياههلمج  هیآ و  نومـضم  رد  دـنک و  هظحالم  ار  یندـشنشومارف  تافیرـشت  دـیکأت و  تیمها و  نآ  اب  مالّـسلاهیلع  یلع  تیـالو 

زیچ مالّسلاهیلع  یلع  تیالو  زا  ریغ  هدش  هراشا  هیآ  نیا  رد  نآ  لوزن  هب  هچنآ  هک  درک  دهاوخ  قیدصت  دیامن 

37 ص : ریدغ ، مایپ 
رد عادولا و  ۀـجح  لاـس  رد  دـشاب  بساـنم  نآ  دروم  رد  دـیدهت  دـیکأت و  نیا  اـب  ياهیآ  نینچ  لوزن  هک  يرگید  عوضوم  هدوبن و  يرگید 
مّلس هلآ و  هیلع و  هللایلـص  ربمغیپ  هک  دوشیم  مولعم  ناّرـسفم  ياههتفگ  زا  رظن  عطق  اب  تسا و  هدوبن  نیب  رد  ۀجحلا  يذ  رد 18  مخ  ریدغ 

لاـحترا برق  عادولا  ۀـجح  لاـس  رد  تسا و  هدوب  ترـضح  نآ  توـعد  مهم  ناـکرا  زا  هک  هتفاـی  تیرومأـم  گرزب  مهم و  يرما  غـیلبت  هب 
. درک میهاوخن  ادیپ  دشاب  بسانم  نآ  هب  تبسن  دیکأت  همه  نیا  هک  یعوضوم  تیالو ، تفالخ و  رما  زا  ریغ  هلآ  هیلع و  هللایلص  ربمغیپ 

شـشوک و تیاهن  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللایلـص  ربمغیپ  نانمـشد  هک  دوب  نآ  لـیاوا  اـی  ترجه  زا  شیپ  تثعب و  زاـغآ  رد  هیآ  لوزن  رگا 
هب عجار  هیآ  نیا  دیوگب  یـسک  تشاد  اج  دوب  هدشن  غیلبت  ماکحا  رثکا  ای  مامت  دندوب و  هتـساخرب  هزرابم  هب  ترـضح  نآ  اب  يرهاظ  تردق 

هدـش و غیلبت  ماکحا ، هک  عادولا  ۀّـجح  لاس  رد  اما  تسا ، نید  مهم  هدـمع و  ماکحا  غالبا  ای  تّوبن و  رما  هب  مایق  تلاسر و  توعد و  لـصا 
ار كرش  یتسرپتب و  مسر  هدناسر و  ماجنا  هب  ار  تلاسر  فیاظو  همه  تعاجش  تماقتـسا و  لامک  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللایلـص  ربمغیپ 

مهارف ادـخ  نید  يارب  ار  هدـنیآ  تاحوتف  هنیمز  هتـسکش و  مهرد  هدرک و  نوگنرـس  ار  اهتب  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  مامت  رد  هدرب و  نیب  زا 
شتسرپ دیحوت و  دناهتشاذگ و  نیمز  رب  هحلسا  هدش و  میلست  مالسا  نیناوق  ماکحا و  ربارب  رد  ترضح  نآ  نانمـشد  نیرتدنمورین  هتخاس و 
نیملـسم هدش و  ارجا  غیلبت و  دودح ، تامّرحم و  تابجاو ، ضیارف و  ریاس  تاکز ، داهج ، جح ، هزور ، زامن ، جیار و  اجهمه  هناگی  يادـخ 

ادخ و زا  تعاطا  هار  راثن  ار  دوخ  لام  ناج و  هدرک و  تکرش  اهگنج  نیرتكانرطخ  رد 
38 ص : ریدغ ، مایپ 

دـشاب يردـقهب  نآ  تیمها  دوش و  نآ  غیلبت  هب  رومأم  ربمغیپ  هک  دوب  هدـنامن  یعوضوم  تفالخ ، تیالو و  رما  زا  ریغ  دـندوب  هدومن  ربمغیپ 
. دشاب ماکحا  مامت  غیلبت  مدع  اب  يواسم  مدرم  هب  نآ  ندناسرن  غیلبت و  مدع  هک 

هلآ هیلع و  هللایلص  ربمغیپ  دراد  هراشا  نادب  هیآ  نیا  هک  يدروم  يانثتسا  هب  هک  دوشیم  هدافتسا  هََتلاَسِر  َْتغََّلب  اَمَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنإ  َو   ) هلمج زا 
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، دشاب هتـشاد  هیلا  لزنا  ام  مومع  رب  تیالو  رگا  تسا و  صاخ  يدروم  هب  هراشا  لوصوم  ي  ام )  ) هدرک و غیلبت  ار  ادـخ  تلاسر  لک  ملـس  و 
امف لعفت  مل  نا  کتلاسر و  غّلب  هک  دوشیم  نیا  هیآ  دافم  نیاربانب ، اریز  دـش ، دـهاوخ  نآرق  نایب  زجعم  قطنم  زا  رود  تفاطلیب و  شیانعم 

عوضوم هب  طوبرم  هدـش و  لزان  یهلا  تالاسر  غالبا  ناـیاپ  رد  هیآ  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  هلمج  نیا  قایـس  هکنیا  لـصاح  هتلاـسر و  تغّلب 
هدوب یعوضوم  هدش  نآ  غیلبت  هب  رومأم  ترضح  نآ  هک  یعوضوم  دوشیم  هدافتـسا  ِساّنلا  َنِم  َکُمِـصْعی  ُهّللا  َو   » هلمج زا  تسا و  ياهژیو 
هدوب ترـضح  نآ  سیفن  سفن  یمارگ و  ناـج  هب  دـصق  ءوس  تاـکیرحت و  ضرغم و  مدرم  تفلاـخم  اهینکـشراک ، ضرعم  نآ  غیلبت  هک 

زیچ تفالخ  هلأسم  زا  ریغ  دشاب  نافرحنم  ناقفانم و  تین  ءوس  زورب  تفلاخم و  ضرعم  هک  یعوضوم  تقونآ  رد  هک  تسا  یهیدب  تسا و 
. تسا هدوبن  يرگید 

باوج لاکشا و 

هیلع و هللایلص  ربمغیپ  هک  دوبن  ياهقباسیب  بلطم  هزات و  عوضوم  کی  زین  مالّـسلاهیلع  یلع  تفالخ  تیالو و  عوضوم  دیوگب  یـسک  رگا 
رد ملس  هلآ و 

39 ص : ریدغ ، مایپ 
ۀّجح لاس  ات  دـش  عقاو  تثعب  موس  لاـس  رد  هک  راذـنالا  موی  رادـلا و  موی  هعقاو  زا  تثعب و  زاـغآ  زا  هکلب  دـشاب  هدومرفن  ینخـس  نآ  دروم 

نآ دروم  رد  هیآ  نیا  هنوگچ  سپ  دوب ، هدومرف  ادا  نآ  هب  عجار  ار  غـالب  قح  هلآ  هیلع و  هللایلـص  ربـمغیپ  ررکم  ددـعتم و  دراوم  رد  عادولا 
؟ تسا هدش  لزان 

رصحنم دراد  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  تیالو  تفالخ و  رب  تلالد  هک  یصوصن  هتبلا  دینکیم ، نایب  هک  تسا  هنوگنیمه  تسا : نیا  خساپ 
. تسین ریدغ  ثیدح  هب 

غیلبت مدرم  هب  ار  نآ  بساـنم  ياـهتصرف  رد  هلآ  هیلع و  هللایلـص  ادـخ  لوسر  هتـشاد و  رارق  تلاـسر  ياـههمانرب  رد  لّوا  زا  تیـالو  غیلبت 
روهـشم رتاوتم و  ثیداـحا  رد  میرک و  نآرق  لدـع  ار  ترتع  نیلقث  رتاوتم  ثیدـح  رد  میدرک  هراـشا  نآ  هب  ًاحیرـص  هکناـنچ  دومرفیم و 
ضارغا ناـبحاص  هراوـمه  هک  تسا  یعوـضوم  تیـالو  رما  نوـچ  یلو  دوـمرف ، یفّرعم  دوـخ  نیـشناج  هفیلخ و  ار  مالّـسلاهیلع  یلع  رگید 

یفاک نآ  يارب  دوشیم  ماجنا  هداس  مکح  کی  نایب  هب  تبسن  هک  فراعتم  يداع و  غیلبت  دنراد  عمط  مشچ  نآ  هب  نابلطتسایر  یصخش و 
. دیامن وحم  ار  نآ  دناوتن  یسایس  سیاسد  هک  يروط  هب  دشاب  رتاسر  رترهاظ و  نآ  غالبا  تسا  نکمم  ات  دیاب  تسین و 

ضعب رد  دوب  نکمم  نامز  رورم  هب  نوچ  اّما  دوب  یندشماجنا  فلتخم  تابـسانم  رد  ربمایپ  نیـشناج  یفّرعم  باصتنا و  هچرگ  تهج  نیا  هب 
نامز نامه  نآ ، راکنا  لباقریغ  ماـع و  نـالعا  يارب  تیعقوم  تصرف و  نیرتبساـنم  نیرتهب و  دوش ، شومارف  اـی  مک و  نآ  تیمها  ناـهذا 

ناناملـسم هک  دوش  هزات  یلبق  ياهمالعا  دای  همه  ات  دوب  ناناملـسم  یناگمه  عمجم  نآ  رد  هلآ و  هیلع و  هللایلـص  ادخ  لوسر  تلحر  بُرق 
، مهم عوضوم  نآ  هب  تبسن 

40 ص : ریدغ ، مایپ 
جح هضیرف  ماجنا  يارب  هک  یناناملسم  مومع  هب  نارگید  هطساو  نودب  ًاصخـش و  هلآ  هیلع و  هللایلـص  مرکا  ربمغیپ  مه  دنوشن و  دهعلا  دیعب 

. دیامرف غالبا  دندوب  هدمآ  فانکا  فارطا و  زا 
نآ اب  سپـس  دندیـسر . زین  ناگدنام  بقع  ات  دنام  رظتنم  دنادرگرب و  مخریدغ  هب  ار  جاح  هلفاق  ناگدـنورشیپ  ترـضح  نآ  نامرف  هب  اذـل 
ادا ار  دوخ  تلاسر  مالسا  گرزب  ربمایپ  و  دش ، ماجنا  تفالخ  هب  مالّسلاهیلع  یلع  ینلع  شنیزگ  یمسر و  باصتنا  مالعا  روهشم  تافیرشت 

ُتیـضَر َو  یتَمِْعن  مُکیَلَع  ُتْمَْمتأ  مُکَنید و  مَُکل  ُْتلَمْکأ  َموْیلا   ) همیرک هیآ  و  تفاـی ، ماـمتا  تما  نیا  رب  ادـخ  تمعن  لـماک و  نید  و  درک ،
. دیدرگ لزان  ًانید ) َمالْسإلا  ُمَُکل 
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ریدغ مایپ 

ياوتحم تسا . تلاسر  رصع  ماظن  رارمتـسا  اقب و  نایب  مالـسا و  یناهج  ینادواج و  ماظن  مالعا  نید و  لامک  مایپ  تیالو و  مایپ  ریدغ ، مایپ 
رب تسا و  هدوب  رارقرب  راصعا  راودا و  همه  رد  ترتف  نیرتمک  عاطقنا و  نودب  هک  تسا  یمالسا  دحاو  یناهج و  تموکح  دوجو  مایپ ، نیا 

تیعبت تماما  ماظن  نیا  زا  تسا  بجاو  دوش  بوسحم  یعرـش  ریغ  ياهماظن  تیعبات  رد  رهاـظ  هب  هچرگا  دـشاب  اـجک  ره  رد  یناملـسم  ره 
. دنادب نآ  تیعبات  هب  مزلم  ار  دوخ  دیامن و 

هتشاد و ار  ماظن  نیا  تیعبات  نارگید ، سابع و  ینب  هیما و  ینب  نیطالس  لاثما  رصع  رد  نرق  هدراهچ  زا  زواجتم  لوط  رد  نیتسار  ناناملسم 
41 ص : ریدغ ، مایپ 

دـنراد و ماظن  نیا  ربارب  رد  هک  يدّـهعت  هب  دوخ  هبدوخ  هدـشن  لیمحت  اهنآ  رب  یماظتنا  يورین  هیرهق و  هّوق  اـب  تیعباـت  نیا  هچرگا  دـنراد و 
هک رصع  نیا  رد  دنیامنیم و  تیعبت  نآ  زا  دنراد و  افو  دنراد  ندرگ  هب  نامز  ره  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  رـصع  ماما  زا  هک  یتعیب 

ياهقف لماع و  ياملع  زا  تسا  هتفرگ  رارق  تبیغ  هدرپ  رد  ءادـفلا  همدـقم  بارتل  نیملاعلا  حاورا  هللا  ۀـیقب  ترـضح  تیالو  نامـسآ  سمش 
ناعدبم عدب  عفد  نید و  روغث  نابهگن  تماما ، ماظن  نوئش  رادهدهع  رهاظ  هب  دنتسه و  نارود  ربهر  نادزی و  هفیلخ  نآ  ماع  باّون  هک  لداع 

. دنیامنیم تیعبت  يوریپ و  دنشابیم  نادحلم  تاهبش  و 
َو انالوَم  امَّیـس  هِْدلُو  ْنِم  َنیرِهاَّطلا  ِۀَِّمئالا  َو  َنینِمؤملاریِمأ  ِۀَـیالِوب  َنیکِّسَمَتملا  َنِم  یلاعَت  ُهللا  انَلَعَج  َنیملاَعلا  ِّبَر  ِهللاُدْـمَحلا  ِنأ  اَناوْعَد  ُرِخآ  َو 

. ُمالَّسلا ُمِْهیَلَع  ِنامَّزلا  بِحاَص  اندِّیَس 
43 ص : ریدغ ، مایپ 

ریدغ هبطخ  رد  تیالو » »

هراشا

مالّسلاهیلع یلع  نینمؤملاریما  ینیشناج  تفالخ و  ریدغ ، فیرش  ثیدح  رد  ارچ  دندوب  هدیـسرپ  هک  نینمؤم  زا  یخرب  شـسرپ  هب  خساپ  رد 
، دوشن حرطم  تسا  هدش  روما  يرادـمامز  تماعز و  تیالو ، رب  یلوم  یلو و  تلالد  رد  هک  یتاداریا  ات  تسا  هدـشن  ناونع  هفیلخ »  » ظفل هب 

: مینکیم هراشا  هتکن  دنچ  هب 

نافلاخم یگشیمه  يزروضرغ 

، دوش نایب  ادا و  يرگید  بلطم  ره  اـی  بلطم  نیا  یظفل  ره  لکـش و  ره  اـب  دـشاب ، نیب  رد  يویند  یـسایس و  یناـسفن ، ضارغا  یتقو  اـًلّوا ،
. دنریگیم داریا  ضارغا  نابحاص 

نآ هب  یلوم  یلو و  لثم  دـشیم ، هتفگ  هفیلخ »  » ظفل نیمه  دـننامه  يرگید  هملک  ره  یلوم ، یلو و  ياـج  هب  ریدـغ ، میظع  فقوم  رد  رگا 
 » اًلثم ای  دندزیم ، یفرح  نآ  ّقلعتم  قالطا  رد  اًلثم  دنتفرگیم ، داریا 

يدَْعب  ُۀَفِیلخلا  َْتنأ 
ینعم  رفن  هس  زا  دعب  هب  ار  « 

44 ص : ریدغ ، مایپ 
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ار نآ  دندرمشیم و  تلاسر  هدودحم  زا  جراخ  ار  تموکح  ماظن و  هلأسم  لصا  دشیم ، یحیرـصت  دیکأت و  ره  رگا  هرخألاب  و  دندرکیم ،
. دندادیم رارق  نآ  رب  مکاح  ار  دوخ  داهتجا  دندومنیم و  یفّرعم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللایلص  مرکا  لوسر  یصخش  يأر  کی 

اب هک  ار  یتّیـصو  نآ  ات  دهاوخیم  ذغاک  ملق و  تاود ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللایلـص  ادخ  لوسر  یتقو  دننیبیم  هکنیا  اب  قیقحت  رظن و  لها 
تـشادیمن رب  لیوأت  هیجوت و  هنوگچیه  دوب و  تحارـص  تیاهن  رد  شمالک  هک  نیا  اب  دسیونب و  دندرگن ، هارمگ  تّما  زگره  نآ  هب  لمع 

 » هک دیدرگ  وربور  ههبش  ياقلا  هنوگنآ  اب  دومنیمن ، نکمم  نآ  ّدر  و 
ُعَجَولا  ِْهیَلَع  َبَلَغ 

 » ای [ 20 «]
ُرُجْهََیل َلُجَّرلا  َّنإ 

ییوگنایذه ههبش  اب  ام  ییامنب ، ّتیصو  یسیونب و  مه  رگا  هک  دندرک  مالعا  ترضح  نادب  تحاقو  لامک  رد  نایب ، نیا  اب  دنتفگ و  [ 21 «]
. دندرمشیمن ربتعم  ار  نآ  تشونیم ، ار  دوخ  ّتیصو  مه  ههبش  نیا  زا  دعب  رگا  سپ  مینکیم . ّدر  ار  نآ 

ار اهنآ  حیرص  رهاظ و  دننکن و  يزاب  تاملک  ظافلا و  اب  ضرغم  نابلطهاج  یناسفن و  ياهاوه  لها  هک  تشاد  راظتنا  دیابن  رگید  ور  نیا  زا 
. دنهدن رارق  داریا  ههبش و  دروم 

45 ص : ریدغ ، مایپ 
نآرق تایآ  اًلثم  یّتح  تسا . هابتشا  دشیمن ، يوه  لها  ههبش  دروم  دومرفیم ، رگید  ظفل  ای  ظفل  نیا  هب  رگا  هک  دنک  نامگ  یسک  هچنانچ 

زیمآكرـش و يانعم  هب  ار  اهنآ  یـصاخشا  دراد ، دـیکأت  تسا - میرک  نآرق  توعد  ساسا  هک  دـیحوت - رب  تحارـص  لامک  رد  هک  دـیجم 
. دننکیم ینعم  دوخ  هلطاب  يارآ  اب  قفاوم 

زا نآ ، ساسا  رب  ار  قیاقح  دیاب  صخش  هک  تسا  فاصنا  میقتسم و  لقع  ثیدح ، نآرق و  صاخـشا ؛ مالک  زا  هدافتـسا  رد  مکاح  نازیم و 
. دیامن جارختسا  دوجوم  صوصن 

تایاور ضعب  رد  هفیلخ »  » ظفل لامعتسا 

ماگنه تثعب ، لئاوا  نآ  دراوم  نیتسخن  زا  هک  تسا  هدـش  هفیلخ »  » هب ریبعت  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  زا  دّدـعتم  هحیحـص  تایاور  رد  ًاـیناث ،
. دشابیم َنیبَْرقألا 22 ] َکَتَریِشَع  ْرِْذنأ   ) همیرک هیآ  لوزن 

تلالـض و زا  ناـما  دراد و  تحارـص  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللایّلـص  ربمغیپ  ترتـع  هب  تّما  عاـجرا  بوجو  رب  هک  نیلقث - رتاوتم  ثیدـح  رد 
: » دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هللایّلص  لوسر  ترضح  ًاحیرص  نآ  ظافلا  یضعب  رد  هدش - مالعا  نآ  هب  رصحنم  یهارمگ ،

ِْنیَتَفیلَخ  ْمُکِیف  ٌكِراَت  ّینإ 
[23 «]

هک  یتاعوضوم  زا  دباییم  رد  دراد ، صّصخت  ّتنس  لها  حاّحص  ننس و  عماوج ، ثیدح ، خیرات ، رد  هک  یصخش  همه ، نیا  اب 

46 ص : ریدغ ، مایپ 
یّتح دنتسه . مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تسا ، هدش  نید  ملع  بسک  اهنآ  زا  رتمک  هک  یصاخشا  زا  هتفرگن و  رارق  انتعا  دروم  هتـسیاش  روط  هب 
تیب لـها  هّـمئا  زا  و  تـسا ؛ هدرک  رکذ  ةدـیقعلا  دـساف  دارفا  هرجف و  قاّـسف و  زا  يرایـسب  تاـیاور  حیحـص »  » رد يراـخب »  » نوـچ یناـسک 

. تسا هدومنن  لقن  زین  تیاور  کی  یّتح  مالّسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  دننام  یتّیصخش ، مالّسلامهیلع و 
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بیجع و وا  زا  قح  راکنا  دـشاب ، هتفرگ  ار  ناسنا  شنیب  تریـصب و  مشچ  يولج  هناعدـبم  يارآ  اهتسایـس و  ضارغا ، یتقو  هکنیا  ضرغ 
. تسین دیعب 

ریدغ هبطخ  لصا  رد  هفیلخ »  » ظفل لامعتسا 

غالبا و مالعا ، نیا  نایرج  ّلک  زا  اّما  تسا ، نیقیرف  نیب  قاـّفتا  دروم  تباـث و  رتاوتم ، هبطخ  نیا  زا  روهـشم  هلمج  دـنچ  نیا  هچ  رگا  ًاـثلاث ،
هک هعیـش  ثیدح  بتک  رد  تسا و  هدشن  هصالخ  هلمج ، دـنچ  نیا  رد  هدوب و  اهنیا  زا  رتشیب  هبطخ  هک  دوشیم  هدافتـسا  نآ  یخیرات  همانرب 

مالّسلاهیلع نامّزلا  بحاص  ترضح  هژیو  هب  مالّسلامهیلع  هّمئا  تماما  رب  صیـصنت  مه  تفالخ و  هملک  مه  هدش ، تیاور  هبطخ  نیا  لّصفم 
. دراد دوجو 

یسررب ثحب و  تالمج ، نیا  يور  هکنیا  ّتلع  تسا و  هدوب  هلمج  دنچ  نیا  هبطخ ، ّلک  هک  تسین  نیا  رب  لیلد  روهشم ، تالمج  نیاربانب 
. تسا اهنآ  تیاور  رب  یّنس  هعیش و  قاّفتا  هدش ، لالدتسا  و 

47 ص : ریدغ ، مایپ 

ریدغ هبطخ  رد  یلوم  یلو و  ظفل  رب  هیکت  هجو 

نایب دناهتـشاد . اهنآ  هب  فلـس  نع  ًافلخ  ناگرزب  هک  تسا  یتیانع  ینعملاریثک و  ياههلمج  نیا  صوصخ  لـقن  رب  هیکت  رگید ، هجو  ًاـعبار ،
فورعم تیالو  ثیدح  هبطخ و  هب  هک  ریدغ - هبطخ  بسح  رب  هک  تسا  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  يارب  لاوما ، سفن و  اب  ّتیولوا  تیالو و 

هب تسا و  تباث  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  يارب  مّلسو  هلآ  هیلع و  هللایّلص  ادخ  لوسر  صخـش  نامز  رد  یّتح  تیالو  نیا  هدش - روهـشم  و 
. درادن فّقوت  نامز ، ای  ناکم  زا  مّلسو  هلآ  هیلع و  هللایّلص  هللا  لوسر  تبیغ 

بحاص فرط  زا  دوشیم ، مالعا  ربمغیپ  هلیـسو  هب  یهلا  یحو  هب  هک  یلئاسم  ریاس  دـننام  دـیاب  هکنیا  ظاـحل  زا  تیـالو  نیا  تسا  یهیدـب 
رب تیالو  لماش  هک  ربمغیپ - تیالو  زا  شاهریاد  تسا و  عرف  ربمغیپ  تیالو  هب  تبـسن  هکلب  تّوبن  ماقم  هب  تبـسن  دوش ، غـالبا  تّوبن  ماـقم 

اوسام رب  ربمغیپ  تیالو  اب  ربمغیپ ، ياوسام  هب  تبـسن  اّما  درادـن ، ار  ربمغیپ  تیالو  لومـش  قـالطا و  هدوب و  رتدودـحم  تسه - زین  هللا  یلو 
نیا دراد ، مّلـسو  هلآ  هیلع و  هللایّلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  تیالو  اب  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تیـالو  هک  یقرف  هصـالخ  درادـن و  یقرف 

لاعتم دنوادخ  زا  ریغ  يدـحا  تیالو  تحت  هللا  لوسر  هک  یلاح  رد  دراد ، تیالو  تّما  ریاس  دـننام  زین  نینمؤملاریما  رب  هللا  لوسر  هک  تسا 
. درادن رارق 

زا مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  يارب  مّلسو  هلآ  هیلع و  هللایّلص  هللا  لوسر  تیالو  هدودحم  هریاد و  رد  تیالو  نیا  تابثا  لاح  ره  هب 
48 ص : ریدغ ، مایپ 

وگلا تماما ، رد  ینیشناج  تفالخ ، موهفم  رگا  اریز  تسا ، رتایوگ  رتاسر و  حرصا ، روما ، رب  تیالو  هدافا  رد  ینیشناج ، تفالخ و  هب  ریبعت 
رد تیالو  ظفل  دـشاب ، مانا  رب  تموکح  یتسرپرـس و  یگدیـسر و  مارح و  لالح و  ماـکحا  ناـیب  هّیعرـش و  روما  قتف  قتر و  ندوبهوسا و  و 

. تسا حرصا  حصفا و  دشاب - هعماج  ّتیریدم  تموکح و  نامه  هک  تفالخ - تهج  نیا  رب  تلالد 
ریاس اب  دوب و  ّتلع  نیا  هب  دـندوب  هدرک  ینابت  مه  اب  هدرک و  يزاسبزح  تموکح  تفـالخ و  بصغ  يارب  هک  يدارفا  رظن  نوچ  نیارباـنب 
دروم تالمج  نیا  رد  تفالخ  تماما و  زا  دُعب  نیا  تیالو » ثیدح   » و ریدغلا » موی  هبطخ   » رد دنتشادن ، میقتـسم  هضراعم  تفالخ ، میهافم 

هّیلاح و نیارق  مامت  فالخ  رب  دـعب ، ياهنامز  رد  همه  تسا ، هدـش  یلو  یلوم و  موهفم  رد  هک  یلوبقمان  ياهههبـش  تفرگ و  رارق  تیانع 
. دش عادبا  عوضوم  نیا  هّیلاقم 

تسا یفاو  یفاک و  ناگمه  رب  تّجح  مامتا  مالّـسلاهیلع و  نینمؤملاریما  تیالو  تابثا  رد  ریدغ  هبطخ  زا  روهـشم  تالمج  نیا  لاح ، ره  هب 
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دوجو اب  هدعاسینب  هفیقس  رد  هورگ  نآ  عامتجا  هک  دنکیم  تباث  و 
ِِهلوُسَر  َو  یلاَعَت  ِهللا  َنِم  ٍّصَِنب  ِلاْومألا  َو  ِسُْفنألا  یلَع  ُۀَیالولا  َُهل  َتَبَث  ْنَم 

؛ دوب قح  زا  رهاظ  فارحنا  ربمغیپ و  ادخ و  اب  راکشآ  هضراعم  کی  هلآ ، هیلع و  هللایلص 
نوعجار  هیلإ  ّانإ  ّانإ هللا و  میظعلا و  ّیلعلا  هللااب  الإ  ةوقال  لوحالو و 

.
49 ص : ریدغ ، مایپ 

اهمایپ مود : شخب 

هراشا

51 ص : ریدغ ، مایپ 

ناگدننکفصو 24] زجع 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

مالسلاهیلع یلع  فصو  زا  زجع  هب  ناگمه  فارتعا 

ِرْکِّذلا ِمَکُْحم  یف  َءاّرَغلا  ُهُِحئادَم  َْتتا  ْنَم  ِحْدَم  یف  ُساّنلا  ُلوُقی  اذام  َو 
دنرامشب  هحفص  تشگنا و  رس  دننک  رت  هکتسین  یفاک  رحب  بآ  ار  وت  لضف  باتک 

ّمتا هعماج ، لیالد  ّلدا  هینّابر ، تایآ  ربکا  هّیهلا ، تاملک  فرشا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللایّلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  هک  میظع  تیـصخش  نآ  زا 
بیارغلا  ندعم  بیاجعلا و  رهظم  هیفاک و  لیاسو  هعطاس ، نیهارب 

52 ص : ریدغ ، مایپ 
دلوم تراهط  تمالع  نمؤم و  هفیحـص  ناونع  وا  یتسود  تسا و  قح  رب  هللا  ۀـفیلخ  رترب و  قوفام و  ناسنا  ياهتمظع  ّلک  کلام  تسا و 
حدم نیتسخن  فرح  زا  دیوگب ، انث  حدم و  هنادواج  اهنآ  زا  مادک  ره  اب  دشاب و  هتـشاد  ناهد  رد  ار  ایوگ  ياهنابز  همه  ناسنا ، رگا  تسا ،

: دوب دهاوخ  رعش  نیا  شلاح  نابز  تفگ و  دهاوخن  رتشیب  وا ،
دمآ ترابع  ردناک  نارازه  زا  تسا  یفرحدنتفگ  رای  فصو  زک  تیاهنیب  حرش  نیا 

مالّسلاامهیلع ربمایپ  نابز  زا  یلع  فصو 

روهـشم ربتعم و  ثیداحا  بسح  رب  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هللایّلـص  لبـس  يداه  لسر و  متاـخ  لـک ، لـقع  مظعا ، ربماـیپ  هک  ینادـیم  نآ  رد 
اب ار  نآرق  قح و  و  نآرق ، اب  قح و  اب  ار  وا  دشاب و  هدومرف  انعم  زا  رپ  اسر و  تافیرعت  تادیجمت و  همه  نآ  ترضح ، نآ  زا  نیملسملانیب ،
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: دشاب هدومرف  هاگ  و  دشاب ، هتسناد  قارتفا  لباق  ریغ  لاصتالا و  مزال  وا و 
َنِم ٍإَـلَِمب  ُّرُمَت  اـَل  اـًلاَقَم  َکـِیف  َمْوَْیلا  ُْتلَُقل  َمَیْرَم  ِْنبا  ِیف  يَراَـصَّنلا  َِتلاَـق  اَـم  َکـِیف  ِیتَّمُأ  ْنِم  ُِفئاَوَط  َلوُقَت  ْنَأ  اـَل  ْوـَل  ِهِدَِـیب  یِـسْفَن  يِذَّلا  َو  »

[25 .«] ِۀَکَرَْبِلل َْکیَمَدَق  ِتَْحت  ْنِم  َباَرُّتلا  اوُذَخَأ  اَّلِإ  َنیِِملْسُْملا 

53 ص : ریدغ ، مایپ 
: دشاب هدومرف  نامجرتتقیقح ، نایب و  ْزجعم  نابز  اب  یهاگ  و 

[26 .«] ِنَسَْحلا َابَأ  اَی  َکَِلئاَضَف  اْوَصْحَأ  اَم  ٌباَّسُح  َّنِْجلا  َو  ٌباَّتُک  َْسنِْإلا  َو  ٌماَْلقَأ  َضاَیِْغلا  َو  ٌداَدِم  َرْحَْبلا  َّنَأ  َْول  »
ای سنا و  ّنج و  تدابع  زا  لضفا  قح ، زا  عافد  هللا و  ۀـملک  يالعا  هار  رد  ار  هللالیبس  یف  دـهاجم  نآ  داهج  ياهنادـیم  زا  یکی  شزرا  اـی 

!؟ دنیوگب دنناوتیم  هچ  ترضح  نآ  ءانث  حدم و  رد  نارگید  دشاب ، هدرک  یفرعم  تّما  مامت 
مه نآ  زا  هکلب  هرطق ، هّرذ و  نوـچ  هـلآ ، هـیلع و  هللاتاولـص  يدـمحا  مـلع  نارکیب  ياـیرد  يدـمحم و  باـتناهج  باـتفآ  ربارب  رد  هـمه 

. دنرتمک

مالسلاهیلع نینمؤملاریما  حدم  رد  ناگرزب  مالک 

صلخم صاخ و  هدنب  گرزب  زا  ناوتیمن  تسین ، رتشیب  فرح  هن  تسیب و  زا  اهنآ  فورح  هک  یتاملک  اههلمج و  اب  هک  تسا  نیا  تقیقح 
؛ درک شیاتس  فیصوت و  تسا ، هدومرف  حدم  فصو و  ار  وا  دوخ  لاعتم ، دنوادخ  نآرق ، زا  يرایسب  تایآ  رد  هک  ادخ ،

ٌرِصاَق  ِهیلاعَم  ْنَع  ًافْرَح  َنیرْشِع  َوٍۀَعِْست  ِجْسَن  ْنِم  َطیخ  ًاصیِمَق  نإ  َو 
اویش اسر و  هچ  ره  هدش ، نانمؤمریما  نارگداد و  داّهز و  رورس  نادهاجم ، ياوشیپ  نادّحوم ، ربهر  میظع ، ماما  نآ  زا  هک  ياهتسیاش  حیادم 

. دراد تراشا  ترضح  نآ  تمظع  یحاون  زا  ياهیحان  هب  هدوب ،

54 ص : ریدغ ، مایپ 
: درک فیصوت  نانخس  نیا  هب  ار  ماما  وا ، رارصا  تساوخرد و  هب  هیواعم و  سلجم  رد  هک  نآ 

َو اَْینُّدلا  َنِم  ُشِحْوَتْسَی  ِهیِحاََون  ْنِم  ُۀَمْکِْحلا  ُقِْطنَت  َو  ِِهِبناَوَج  ْنِم  ُْملِْعلا  ُرَّجَفَتَی  ًالْدَع  ُمُکْحَی  َو  اًلْصَف  ُلوُقَی  يَوُْقلا  َدیِدَش  يَدُْملا  َدیَِعب  ِهللا  َو  َناَک  »
اَم ِساَبِّللا  َنِم  ُُهبِْجُعی  ُهَّبَر  یِجاَُنی  َو  ُهَسْفَن  ُبِطاَُخی  َو  ِْهیَّفَک  ُبِّلَُقی  ِةَرْکِْفلا  َلیِوَط  ِةَْربَْعلا  َریِزَغ  ِهللا  َو  َناَـک  ِِهتَـشْحَو  َو  ِلـْیَّللِاب  ُِسنْأَتْـسَی  َو  اَِـهتَرْهَز 

[27 «] اَنِدَحَأَک اَنِیف  ِهَّللا  َو  َناَک  َبِشَج  اَم  ِماَعَّطلا  َنِم  َو  َنِشَخ 
 » هاتوک يهلمج  نیا  اب  هک  نآ  و 

ِلُکلا  ُماَمإ  هَّنأ  یلَع  ٌلیلَد  ِّلُکلا  ِنَع  ُهئانِْغتْسإ  َو  ِْهَیلإ  ِّلُکلا  ُجایتحإ 
: تفگیم شمالک  فصو  رد  هک  نآ  و  دوتس ، ار  وا  [ 28 .«]

[29 «] َنیقُولْخَْملا ِمالَک  َقْوَف  َو  ِِقلاَخلا  ِمالَک  َنُود  ُهُمالَک  »

55 ص : ریدغ ، مایپ 
: تفگیم هک  نآ  و 

[31 «] ٌدوُمَع ِمالْسْإِلل  َماَق  اََمل  ُهُْفیَس  َال  َْول   » و [ 30 «] رَمُع َکَلََهل  ٌِّیلَع  الَْول  »
: تفگیم هک  نآو 
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[32 «] ِِهلْدَع ِةَّدِِشل  ِِهتَدابِع  ِبارِْحم  یف  َِلُتق  »
: دومن حدم  رعش ، ود  نیا  هب  هیواعم  روضح  رد  ار  وا  هک  یتفرعم  اب  عاجش و  يوناب  نآ  و 

ًانوفْدَم ُلْدَْعلا  ِهیف  َحَبْصاَف  ٌْربَقُهَنَّمَضَت  ٍمْسِج  یلَع  ُهلإلا  یَّلَص  »
[ 33 «] ًانوْرقَم ِناَمیالا  َو  ِلْدَْعلِاب  َراصَفًالََدب  ِِهب  یْغبی  ُّقَْحلا ال  ََفلاح  ْدَق 

: تسا هدرک  شیاتس  هلمج  نیا  هب  ار  يدّمحم  دوجو  لامک  شیامن  هناگی  نآ  شنیرفآ و  گرزب  تیصخش  نآ  هک  یحیسم  درم  نآ  و 
[34 «] اهَرَماس َو  اهَرَواجَف  َۀیِّلُْکلا  َحوُّرلا  َمَزال  ِّیبَرَع  ُلَّوا  ِبلاط  یبَأ  َْنب  َّیلَع  َّنا  یتَدیقَع  یف  »

56 ص : ریدغ ، مایپ 
: تسا هدورس  هک  داهن  كاپ  رعاش  نآ  و 

ياپ  دنوادخ  دوس و  تسد  ادخيأر  كاپ  ربمغیپ  شود  ربا 
: داد حرش  نایب  نیا  هب  ار  تّزع  فرش و  نیا  هک  نآ  و 

ُهَدِعَص  اَّمل  ِجاْرعِْملا  ۀَلَیلاَنل  َلاق  یفَطْصُْملا  ِیبّنلا  »
ُهَدََّرب  ْدَق  ْنا  َْبلَْقلا  ِیناراَفًادی  يرْهَظ  یلَع  ُهللا  َعَضَو 
[ 35 «] ُهَدی ُهللا  َعَضَو  ناکَِمبیل  ِهیَلْجِر  ُعِضاو  ٌِیلَع  َو 

. دناهدرک یتراشا  ترضح  نآ  بقانم  زا  یتبقنم  هب  کی  ره  همه و 
شیاتـس دروم  یناسنا  تالامک  لدـع و  دـهز ، تلیـضف ، ملع ، ات  دـناهتفگ ، وا  لیاضف  زا  تسا  نرق  هدراهچ  امکح ، املع و  هک  همه  نیا  اب 

. درک دنهاوخ  شیاتس  ار  وا  ناگدنیآ  تسا ،
نخس داد  همه  دناهتشون و  الاو  لمکأ و  ناسنا  نیا  تیصخش  حرش  نوماریپ  هک  هلاقم  باتک و  اهرازه  رامشیب و  راعـشا  دیاصق و  نیا  اب  و 

. تسا هدش  رتزاب  هکلب  زاب و  نخس  لاجم  نادنمشیدنا ، ناگدنیوگ و  يارب  تسخن  ياهزور  دننامه  مه  زاب  دناهداد ، ار 
یّلص ءایبنالا  متاخ  شایمارگ  لوسر  هب  دنوادخ  هک  تسا  ياهزجعم  مالّـسلاهیلع  یلع  تسا ، هدش  نایب  هفیرـش  ثیداحا  رد  هک  روطنامه 

همه  زا  هک  ياهزجعم  دومرف ؛ اطع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا 

57 ص : ریدغ ، مایپ 
: ار مالّسلاهیلع  قداص  ترضح  نخس  نیا  مییوگب  هک  تساجب  و  تسا ؛ رتزیگناتریح  رتگرزب و  هتشذگ ، يایبنا  تازجعم 

ِرَوُص ُعوُمْجَم  َیِه  َو  ِِهتَمْکِِحب  ُهاَنب  يذـّلا  ُلَْکیَهلا  َیِه  َو  ِهِدَِـیب  هَبَتَک  يذَّلا  ُباـتِکلا  َیِه  َو  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  ِجَـجُح  ُرَبْکأ  َیِه  ُۀَِّیناَْـسنإلا  ُةَروُّصلا  »
[36 «] ِظوُفْحَْملا ِحوَّللا  یف  ِمُولُعلا  َنِم  ُرَصَتْخُملا  َیِه  َو  َنیَملاَعلا 

. دوشیم تقیقح  عقاو و  نایب  مالّسلاهیلع  یلع  لثم  یتیصخش ، هطساو  هب 
: مییوگیم هدش ، اونمه  دیدحلا  یبأ  نبا  هلزتعم  گرزب  ملاع  اب 
رِهاز ِسْدُقلا  َنِم  ٍرُون  ْنِم  َدَّسََجتيّذلا  ُرَهْوَجلا  َو  ُنُونْکَْملا  ُأَبَّنلا  َوُه  »

رِصاوألا یلعلا و  ِیف  ًاریظَن  َو  ًاخأهِقیقَش  َو  یفَطْصُملا  ِْملِع  ُثِراَو  َو 
رئارَّسلا ِتاعِدْوَتْسُم  یلَع  روهُّظلااهّلقأ  ِتاحِضاَولا  ِتازِْجعُملا  ُوذ  َو 
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[ 37 «] رفاک ِۀَبْهَن  َو  ٍلیّلِض  ِۀَضْرَعَکُهُمولُع  الَْول  ُدیحْوَّتلا  امَّنإ  الأ 

ترضح  ات  شراوگرزب ، نادنزرف  ترضح و  نآ  تیالو  تمعن  هب  ار  لاعتم  دنوادخ  و  میسوبب ، بدا  نیمز  هک  تسا  راوازس  سپ ،

58 ص : ریدغ ، مایپ 
: مییوگب ساپس  دمح و  ءادفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  يدهملا  انالوم  رما ، کلام  رصع و  یلو  تقو ، بحاص 

. َنیعَمْجا ْمِهیَلَع  ِهللا  ُتاوَلَص  ْمِهِِمئاق  َو  ْمِهِمَتاخ  امّیِس  َنیموُصْعَْملا  ِۀَِّمئْالا  َو  َنینِمْؤُْملاَریما  ِۀیالِوب  َنیکِّسَمَتُْملا  َنِم  انَلَعَج  يذَّلا  ِهللاُدْمَْحلا 
59 ص : ریدغ ، مایپ 

[38] ریدغ نامداخ 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

مالسلاهیلع یلع  لئاضف  نایب  زا  نادنمشناد  زجع 

دنرامشب  هحفص  تشگنا و  رس  دننک  َرت  هکتسین  یفاک  رحب  بآ  ار  وت  لضف  باتک 
تلاسر رصع  زا  مالّسلا ، ةولصلاهیلع و  نینمؤملاریما  نیدّحوملا  یلوم  ترضح  لیاضف  بقانم و  رد  باتک  فیلأت  راعـشا و  دیاصق و  ياشنا 

لاجر زا  ناهج  ات  دراد و  همادا  هدیدنـسپ  هویـش  نیا  هک  تسا  نرق  هدراهچ  اذـه ، اننامز  یلا  دـیدرگ و  زاـغآ  ترجه  مکی  نرق  لوا  همین  و 
تمظع و لامک و  ياههوسا  تیناسنا و  تلیضف ، گرزب 

60 ص : ریدغ ، مایپ 
. تفای دهاوخن  نایاپ  عوضوم ، نیا  رد  راعشا  ءاشنا  باتک و  فیلأت  تشاد و  دهاوخ  همادا  دراد ، میظعت  ریدقت و  یهلا  نادرم 

ار فیلأت  هتـشر  نیا  هتـشاد و  روضح  هراومه  نادیم  نیا  رد  یمالـسا  نونف  مولع و  بابرا  املع و  عّبتتم و  ناگدنـسیون  قّقحم ، نادنمـشناد 
نیمث و رایـسب  هک  دـنچ  ره  ار  دوخ  قیقحت  ملع و  تعاضب  باوث ، رجا  هب  لـین  راـختفا و  بسک  دـیما  هب  مادـک  ره  هداد و  همادا  عاـطقنایب 

 » ضرع اب  هدرک و  راثن  ترضح  نآ  هاجنامسآ  هاگرد  نامزالم  نارکاچ و  هاگشیپ  رد  تلجخ  تنکسم و  لامک  اب  هدوب ، اهبنارگ 
اَهیِدهُم ِراَدْقِم  یلَع  اَیادَهلا  ّنإ 

. دناهدیسوب بدا  ترذعم و  نیمز  « 
تکرب زا  هک  تسا  يریظنیب  يونعم  یملع و  تورث  دوـخ ، نیا  تسا  یهیدـب  هک  تسا  رتـشیب  رتـشیب و  رازه  اـههد  زا  اـهباتک  نیا  راـمش 

ییاـههناخباتک دنمـشزرا ، عوضوم  نیا  هژیو  هک  تسا  راوازـس  تسا و  هدـش  مهارف  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ماـما  تاـکربلا  ریثـک  دوـجو 
. ددرگ سیسأت 

مالسلاهیلع نینمؤملاریما  تیصخش  ددعتم  بناوج 
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لیاضف و بقانم ، ّداضتم  هکلب  نوگانوگ و  ياـهشخب  و  ادـخ ، صلاـخ  تیدوبع  یگدـنب و  مّسجت  نآ  یلع ، ياـهتمظع  ددـعتم  یحاون 
؛ تسا هدنام  ظوفحم  طوبضم و  اهباتک  رد  همه  ترضح ، نآ  فقاوم 

َنِم  ُْهنِم  َرَدَص  اَم  َو  ِّیلَع  ِۀَّنُّسلِاب ، ِتاَماَقَملا  َو  ِنُوئُّشلا  َنِم  َُهل  َتَبَث  اَم  ِّیلَع و  ِنآْرُقلا ، َنِم  ِهیف  َلِْزنأ  اَم  َو  ِّیلَع 
61 ص : ریدغ ، مایپ 

ِمالْسإلا  ِۀَِملَک  ِءالْعإ  ِلیبَس  ِیف  ُُهتایِحْضَت  َو  ِّیلَع  ِتاوَزَغلا ، ِیف  ِِهتالوُُطب  َو  ُهُِفقاوَم  َو  ِّیلَع  ِتازِْجعُملا ،
دـهز و یلع و  مالـسا ، ماـکحا  عیارـش و  هب  ملع  یلع و  بیغ ، ملاوـع  هب  ملع  یلع و  ناـمز ، هدـنیآ  هتـشذگ و  تاـبیغم ، زا  راـبخا  یلع و  ، 
، يرادهدنزبش ادخ و  زا  فوخ  تدابع ، یلع و  مالک ، تغالب و  تحاصف ، ریما  یلع  تایهلا ، یلاع  مولع  یلع و  يراگزیهرپ ، ییاسراپ و 
ادخ و نید  ترصن  تمدخ و  رد  یلع  يرابدرب ، ینتورف و  یلع و  يرادمامز ، تموکح و  یلع و  يرتسگداد ، یناتسداد و  تلادع ، یلع و 
رتشیب و اهنیا و  یلع و ...  یلع و  یلع و  نیکاسملا ، ماتیالا و  لمارألاوبا و  یلع  نیملاعلا ، ءاسن  ةدیس  جوز  نیقتملا و  ماما  یلع  ادخ ، لوسر 

. تسا یلع  دوجو  تمظع  یحاون  همه  اهنیا ، زا  رترایسب 
هدـش و وگزاـب  اـهباتک  نیا  رد  هک  تسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللایّلـص  یهاـنپتلاسر  ترـضح  تازجعم  رهظا  یهلا و  تاـیآ  مظعا  یلع ،
، دنتشون دنتفگ و  هک  همه  نیا  اب  هدرک و  ییاسرفملق  اهنآ  نوماریپ  ملع  ملاع  ءاغبن  هتـسجرب و  ناگنازرف  گرزب ، ناگدنـسیون  اناوت ، ياملع 

يالضف نادنمشناد و  يور  رب  نانچمه  ترـضح ، نآ  بقانم  لیاضف و  رد  ینارنخـس  هباطخ و  داریا  فینـصت و  فیلأت ، تغالب ، زاربا  باب 
ِیف اهُعْرَف  َو  ٌِتباث  اُهلْـصَأ  ٍۀَـبِّیَط  ٍةَرَجَـشَک  ( ؛ دـباییم تسد  هزات  ياهویم  هب  دوشیم ، دراو  روانهپ  غاـب  نیا  رد  یـسک  ره  تسا و  زاـب  نارود 

[39 (] اهِّبَر ِنْذِِإب  ٍنیِح  َّلُک  اهَلُکُأ  ِیتُْؤت  ِءامَّسلا 
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یّنس و زا  برغ و  ات  قرـش  زا  ار  یمالـسا  ملاع  رـساترس  طقف  هن  مالّـسلاهیلع ، یلع  ياهتمظع  نوئـش و  هرابرد  فینـصت ، فیلأت و  هتـشر 

فیلأت شیاتـس و  حدـم ، هب  ار  نآ  نافلؤم  ناگدنـسیون و  هدومن و  هجوتم  زاـتمم  تیـصخش  نیا  هب  ار  ناـگناگیب  بولق  هکلب  هتفرگ ، هعیش 
. تسا هتخیگنارب  اهباتک 

 » باتک لثم  دنراد و  یلع  زا  یتخانش  هک  نیا  هب  زین  نانآ  يرآ !
ۀیناسنالا ۀلادعلا  توص  یلع  مامالا 

. دنراد تاهابم  راختفا و  دنسیونیم ، [ 40 «]

مالسلاهیلع یلع  لئاضف  هب  تّنس  لها  ناگرزب  فارتعا 

نیا رـصع ، نیمه  ات  دنرامـشیم ، رب  ار  ترـضح  نآ  ددـعتم  لیاضف  نآ  رد  هک  ییاهباتک  رب  هوالع  ّتنـس  لها  گرزب  نیثّدـحم  اـملع و 
 » باتک هک  يواقرش  دننام  دناهداد ، همادا  ار  هتشر 

نیقتملا  مامإ  یلع 
. دراگنیم دلج  ود  رد  ار  « 

 » ثیدح سمش ، ّدر  ثیدح  يوشم ، ریط  ثیدح  لثم  ترضح ، نآ  لیاضف  زا  یخرب  صوصخ  رد  اهنیا  رب  هوالع  يرآ !
ِْملِعلا  ُۀنیدَم  اَنأ 

تادـّلجم رد  اهباتک  نیا  زا  یخرب  هک  تسا  نیا  بلاـج  دناهتـشون و  هژیو  باـتک  ریدـغ ) ثیدـح   ) تیـالو ثیدـح  تلزنم و  ثیدـح  «، 
. تسا هدش  فیلأت  ددعتم ،
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بقانم  هلبانح ، ياوشیپ  دنسم و  بحاص  لبنح ، نب  دمحا  بقانم  لثم  تسا ، بقانم  مان  هب  ّتنس  لها  تافیلأت  زا  هتشر  کی 

63 ص : ریدغ ، مایپ 
. نارگید یلزاغملا و  نبا  بقانم  یمزراوخ و 

زا هک  تسا  ییاسن  ننس  باتک  بحاص  فورعم ، ییاسن  صیاصخ  اهنآ ، نیرتروهـشم  زا  یکی  هک  تسا  صیاصخ  مان  هب  رگید  يهتـشر  و 
، تیباّهو زومرم  ياهتسد  هچ  رگا  ًاریخا  تسا و  ناگمه  سرتسد  رد  هدیسر و  عبط  هب  هبترم  نیدنچ  باتک  نیا  تسا . ّتنـس  لها  حاحص 

دادـملق حورجم  مالّـسلامهیلع ، تیب  لها  ّبح  عّیـشت و  هب  شیارگ  تمهت  هب  دوخ ، نامگ  هب  ار  نآ  ثیداحا  یـضعب  لاـجر  قیقحت  مسا  هب 
رد نوچ  تسا ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ  تیب  لها  اب  ینمـشد  يارب  ًافرـص  شـالت  نیا  هک  دـنمهفیم  نف  لـها  اـما  تسا ، هدرک 
هک ار  لاجر  یضعب  یّتح  دناهداد . رارق  تاداریا  دروم  ار  دانسا  لاجر و  یـضعب  دننزب ، یفرح  دنتـسناوتن  ییاسن  لثم  هب  باتک  لصا  تبـسن 

لوق هب  باتک  ود  نآ  ینادان ، نیا  اب  هدرب و  لاؤس  ریز  زین  تسا  اهنآ  زا  یکی  ای  ملـسم ، يراخب و  ینعی  نیخیـش ، لاجر  زا  ناشدوخ  لوق  هب 
. دناهتخادنا رابتعا  زا  مه  ار  حیحص  ناشدوخ 

، لاح ره  هب 
ِمالْسإلا  ِیف  ْتَرِسُک  ٍةروُراَق  َلّوا  اَذه  َْسَیل 

دنتـسه و مالّـسلاهیلع  یلع  نانمـشد  بصاوـن و  تیغاوـط و  نـیا  داـیز و  جاـجح و  دـیلو ، دـیزی ، هیواـعم ، عاـبتا  هـیماینب و  ناوریپ  اـهنیا  . 
. درادن یشزرا  نزو و  نآ ، ریسم  ثیدح و  ملع  هب  ناملاع  نازیم  رد  مالّسلاهیلع ، نینمؤملاریما  لیاضف  ثیداحا  هرابرد  ناشراتفگ 

64 ص : ریدغ ، مایپ 

« یئاسن صئاصخ   » باتک حراش  زا  ریدقت 

تمدخ ار  دوخ  رایسب  ریدقت  رفاو و  تّرسم  دش - ینالوط  ۀلمجلا  یف  دوش ، رصتخم  میتساوخیم  هک  نآ  مغر  یلع  هک  همّدقم - نیا  زا  دعب 
، هتاقیفوت تماد  یحتف  یـسردم  نسح  دّـمحم  ازریم  جاح  ياقآ  بانج  هیامنارگ ، قّقحم  مالّـسلامهیلع و  تیب  لها  رعاش  دـنمجرا و  لضاف 
، دناهتـشاد موقرم  هریثک  تاکن  هلیلج و  دـیاوف  هب  نوحـشم  لّصفم و  یباتک  نآ ، بلاطم  یـسررب  ییاسن و  صیاـصخ  باـتک  حرـش  رد  هک 

. میامنیم میدقت 
شراگن کبـس  زا  هک  يرادـقم  هب  اّما  میامن ، هدافتـسا  نآ  زا  تسا  هتـسیاش  هک  نانچ  هک  دـشن  لصاح  قیفوت  لاـح  اـت  ریقح  يارب  هچ  رگا 

. دریگ رارق  ناگمه  هدافتسا  دروم  مراودیما  مباییم ؛ گنسنارگ  دیفم و  ار  نآ  مدرک  ادیپ  عالطا  هدنسیون  عبتت  ترثک  باتک و 
حیضوت يادا  يارب  وگخـساپ و  مرتحم  فلؤم  صخـش  دوب ، دهاوخن  هللا  ءاشنا  هک  دشاب ، يداریا  یّتح  یتاحیـضوت و  اجک  ره  تسا  یهیدب 

. دنتسه تّجح  ناشدوخ ، لاثما  نارقا و  ًاصوصخم  نارگید ، يارب  ام ، هعماج  رد  ناشیا  لاثما  دناهدامآ .
. دهد رارق  ءادفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  هللا  ۀیقب  ترضح  هصاخ  تاهّجوت  تایانع و  لومشم  ار  ناشیا  هک  مراد  تلأسم  لاعتم  دنوادخ  زا 

. َنینِمؤملا اَِنناوْخإ  یلَع  َو  ِْهیَلَع  مالّسلا  َو  هلاْثمأ  َنینِمؤملا  َو  ِءالَضُفلا  یف  رثَک  َو  ِِهتاَقیفَوت  یف  ُهللا  َداز 
65 ص : ریدغ ، مایپ 

تّبحم 41] هناشن 

هراشا
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میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
َنِم انَلَعَج  يذَّلا  ِهللاُدْـمحلا  َو  َنیبِّیَّطلا  ِِهلآ  َو  ٍدَّمحم  ِمِساَقلا  یبأ  َنیلَـسْرملا  َو  ِءاِیْبنألا  ِدِّیَـس  یلَع  ُمـالَّسلا  َو  ُةـالَّصلا  َو  َنیملاَـعلا  ِّبر  ِهللاُدْـمَحلأ 

ُمالَّسلا َُّمث  َنیضرألا . یف  ِهللا  ِۀَّیَِقب  ِّيِدْهملا  انالوَم  اِننامَز  ِماَمإ  َو  انِرْصَع  بِحاَص  امَّیـس  َنیموُصْعملا  ِهِدالوأ  َو  َنینِمْؤملاِریمأ  ِۀَیالِوب  َنیکِّسَمَتملا 
. ِۀَّیِرَبلا ِْریَخ  ِۀیِجاَّنلا  ِۀَقْرِفلا  َنیِحْلفملا  ِهللا  ِبزِح  َو  َنیِصلْخملا  َنیزئاَفلا  مِهتَعیِش  یلَع 

: یلاعت هللا  لاق 
ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  )

66 ص : ریدغ ، مایپ 
[42 (] َنیِرفاَْکلا َمْوَْقلا  يِدْهی  َهّللا ال  َّنا  ِساَّنلا  َنِم  َکُمِصْعَی  ُهّللا  َو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل 

نایریدغ رب  مالس 

رب مالـس  تلاسر ، غیلبت  تمعن و  مامتا  نید ، لامکا  زور  رب  مالـس  مخ ، ریدغ  رب  مالـس  ریدغ ، دیعـس  دیع  رب  مالـس  ربکا ، هللا  دـیع  رب  مالس 
تـشذگ راـصعا و  رورم  رد  هک  یناـهاگآ  ناـگتخیهرف و  رب  مالـس  یناـمیا ، دنمهوکـش  سلاـجم  یناـحور و  لـفاحم  مسارم و  اـهنشج ،

یبرغ ياهشیارگ  زا  زیهرپ  یمالـسا و  ننـس  ظفح  اب  ار  ریدـغ  یمالـسا  یخیرات و  دادـیورگرزب  هرطاخ  دای و  هلاـس  همه  نرق ، هدراـهچ 
صوصنم قحب و  هللا  یلو  اب  ار  دوخ  طابترا  تیالو و  ياههتشر  قیالع و  دنیازفایم و  نآ  شرتسگ  قنور و  رب  لاس  ره  دنرادیم و  یمارگ 

. دنزاسیم رتمکحم  هللا  بناج  نم 
ههد  ) هتسجخ ياهزور  نیا  رد  هک  یناگدنسیون  الضف و  ملق و  بابرا  نانارنخـس و  رب  مالـس  ییالو ، دیاصق  راعـشا و  ناگدنیارـس  رب  مالس 
طخ دـنزاسیم و  طاسبنا  دـجو و  تایونعم و  قیاقح و  هب  لابقا  طاشن و  مرگ  ار  مامه  ماـما  نآ  ناتـسود  نایعیـش و  تیـالو ) ههد  ریدـغ و 

نیمورحم و زا  تیاـمح  نیملـسم ، روما  هب  ماـمتها  نید ، ماـکحا  هب  دّـهعت  اّربت ، اـّلوت و  نیتسار ، مالـسا  طـخ  هک  ریدـغ - تیـالو و  عّیـشت ،
. دنیامنیم غیلبت  ار  تسا - هللا  ۀملک  يالعا  مالسا و  ترصن  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نیفعضتسم ،
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ریدغ زور  تیمها 

، دـیناسم ننـس و  زا  ثیدـح  عماوج  هرتاوتم ، رابخا  دـیجم ، نآرق  تاـیآ  تسا ، یندـشنشومارف  ياـهزور  زا  مالـسا  خـیرات  رد  ریدـغ  زور 
تفالخ تیـالو و  یمـسر  مـالعا  گرزب و  هعقاو  نیا  دانـسا  همه  بدا ، تغل و  یّتح  لاـجر و  هریـس ، خـیرات ، مـالک ، ریـسفت ، ياـهباتک 

. تسا هدش  طبض  يروآعمج و  ریدغ ، تایاور  دانسا و  دلج ، اههد  ات  ییاهباتک ، رد  هک  تسا  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما 
هکلب دومرف ، بصن  تماما  تفالخ و  هب  ار  مالّسلاهیلع  یلع  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هللایّلص  مالسا  مظعا  لوسر  هک  دوبن  هبترم  نیلوا  يارب  هتبلا 

َکَتَریـشَع ْرِْذنا  َو   » هیآ لوزن  ماگنه  تثعب و  لیاوا  رد  هلمج  زا  هک  دوب  هدش  ماجنا  یهلا  باصتنا  مالعا و  نیا  زین  رگید  ددـعتم  فقاوم  رد 
مه رازه  دص  دون و  زا  شیب  ات  ار  نآ  تارفن  هک  ماع  عمجم  نآ  رد  مخ ، ریدـغ  رد  یلو  دـش ، مالعا  بصن  نیا  صاخ  همانرب  [ 43 «] َنیبَْرقَْألا
املع هللادمحب  میتسین . عوضوم  نیا  طسب  حرـش و  ماقم  رد  اجنیا ، رد  هک  دش  مالعا  مهم  ساسح و  رایـسب  عوضوم  نیا  ناگمه  هب  دناهتفگ ،

. دناهدومرف نایب  ار  ینید  مکحم  لصا  نیا  حوضو  تیاهن  رد  هدرکن ، راذگورف  ردقیلاع  نافلؤم  و 
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مالسلاهیلع نینمؤملاریما  تمظع  داعبا 

! ینامیا نارهاوخ  ناردارب و 
نیرفآ  امش . ینید  روعش  يرکف و  دشر  رب  نیرفآ  امش . صالخا  نامیا و  رب  نیرفآ  دیرادیم . یمارگ  هلاس  همه  ار  دیع  هک  امش 

68 ص : ریدغ ، مایپ 
. تسا مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  تیالو  نیمه  نمؤم ، ره  لمع  هفیحص  ناونع  یتوکلم . كانبات  تاساسحا  نیا  رب 

هک  ياهناگی  دهاجم  نامرهق و  راکادف و  نامه  تسا ، جراخ  اصحا ، ّدح  زا  شبقانم  لیاضف و  هک  يربهرگرزب  نامه 
[44 «] ٌدوُمَع ِمالْسْإِلل  َماَق  اََمل  ُهُْفیَس  َال  َْول  »

دنمزاـین وا  ملع  هب  همه  هکناـمه  اـیرد ، ربارب  رد  تسا  ياهرطق  نوچ  شمولع  ربارب  رد  همه  مولع  هک  یتفرعم  ناـمیا و  ملع و  درم  ناـمه  ، 
دوب و هارمه  وا  اب  نآرق ، لوزن  ماگنه  دوب و  يدّـمحم  تالامک  لماک  هولج  شیامن و  شدوجو  هکنامه  دوب ، زاـین  یب  همه  زا  وا  دـندوب و 

. دیدیم دینشیم و  زین  وا  دید ، دینش و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللایلص  مرکا  ربمغیپ  ار  هچنآ 
، ریظنیب هلضاف  تافـص  مامت  ناسحا و  لدع ، محر ، داهج ، راثیا ، تدابع ، عضاوت ، ملح ، اوقت ، دهز ، لمع ، ملع ، رد  هک  یتیـصخشگرزب 

. دوب دادضا  تافص  عمجم  راگدرورپ و  ياربک  تیآ  راگزور و  ردان ، زاتمم و 
نیرتغیلب وا  شیاتس  حدم و  رد  هدروآ ، دورف  عوضخ  میلست و  رس  وا  ربارب  رد  تیرشب ، ملاع  ناگرزب  اغلب و  احـصف ، هریبک ، لوقع  نابحاص 

: مییوگب رگا  تسین  هغلابم  زگره  همه  نیا  اب  و  دناهتشون ، اهباتک  هتفگ و  ار  نانخس  نیرتاسر  و 
دمآ  ترابع  ردناک  نارازه  زا  تسا  یفرحدنتفگ  رای  فصو  زک  تیاهنیب  حرش  نیا 

69 ص : ریدغ ، مایپ 
و

دنرامشب  هحفص  تشگنا و  رس  دننک  رت  هکتسین  یفاک  رحب  بآ  ار  وت  لضف  باتک 
. دوب اهتمظع  همه  عمج  لاعتم و  دنوادخ  ياهتنایب  تردق  تیآ  تمظع و  شدوجو  یحاون  مامت  هک  یمیظع 

ِةَرُْـصن یف  ًامیظَع  ِِهتایِحْـضَت ، َو  ِِهتالوُُطب  یف  ًامیظَع  ُهاْوقَت ، َو  ِهِدـْهُز  یف  ًامیظَع  ِِهتَریـَصب . یف  ًامیظَع  َو  ِهِْملِع  یف  ًامیظَع  ِِهنامیا  یف  ًامیظَع  َناـک 
َنِم ِِهفْوَخ  یف  ِءارَقُْفِلل ، ِِهتاساُوم  یف  ًامیظَع  َنیکاسَْملا ، َو  ِلِمارْالا  َو  ِماتیْاِلل  ۀَمْحَر  یف  ًامیظَع  ِهللا ، ِۀَِملَک  ِءالْعا  یف  ًامیظَع  ِلْدَْعلا ، ِۀَـماقا  َو  ِّقَْحلا 
ُِقلاخ ُمیظَْعلا  ِّیلَْعلا  ُهللا  َیلاعَتَف  ِِهلاْعفا ، َو  ِِهلاوْحا  ِّلُک  یف  ًامیظَع  ِهِسَْبلَم ، َو  ِِهبَرْـشَم  َو  ِِهلَکْأَم  یف  ًامیظَع  ِِهتَغالَب ، َو  ِِهتَحاصَف  یف  ًامیظَع  یلاعَت ، ِهللا 

ِِفئاْخلا َو  ِِهناْطلُـس  َو  ِِهتوُرَبَج  َو  ِِهلالَِجل  ِلِّلَذَتُْملا  َو  ِِهتَمَظَِعل  ِرِغاصَتُْملا  ِنْوَْکلا  اَذه  ُِقلاخ  ُهللا  َیلاعَتَف  ِهیف ، ِتامَظَْعلا  ِهِذـه  ُعِّدَُوم  َو  ِناْسنالا  اذَـه 
: َلاق يذَّلا  َوُهَف  ِهَیلا ، ِهِْرقَف  َو  ِهِزْجَِعب  ُهَْدنِع  ِفِرَتْعُْملا  َو  ِتامَظَْعلا  ِهِذه  ِبِحاص  ِِهئایِْربِک ، ْنِم 

70 ص : ریدغ ، مایپ 
[45 «] ًّابَر ِیل  َنوُکَت  ْنَأ  ًارْخَف  ِیب  یَفَک  َو  ًاْدبَع  ََکل  َنوُکَأ  ْنَأ  ًاّزِع  ِیب  یَفَک  یَِهلِإ  »

َو ِنیتَْملا  ِهللا  ُْلبَح  َو  یْقثُْولا  ُةَوْرُْعلا  َو  ُمیقَتْـسُْملا  ُطارِّصلا  َوُه  ِهللا  ِلـیبَس  یف  ُدِـهاجُْملا  َو  ِهللا  ِۀیْـشَخ  ْنِم  ُءاّـکَبلا  َو  ِهللا  ِتاذ  یف  ُسوُسْمَْملا  َوُهَف 
ِِهنیَع َو  ۀـیِعاْولا  ِِهنُذا  َو  ُۀَطِـسابلا  ِهللا  ُدَـی  َو  ِلُولْـسَْملا  ِهللا  ُفیَـس  َو  ِلوتَْبلا  ُْجَوز  َو  ِلوُسَّرلا  ُسْفَن  َوُه  َو  ِراّنلا  َو  ِۀَّنَْجلا  ُمیـسَق  َوُه  َو  ِلامْعْالا  ُنازیم 

. مالّسلاهیلع ِبلاطیبأ  ُْنب  ّیلَع  انالْوَم  َوُه  ُۀَِغلاْبلا  ُُهتَّجُح  َو  ُهَرِظاّنلا 
نارْمِع  ِْنب  یَسوم  ْنِم  َنوراه  ُماقَمَُهل  َناک  ِهللا  ِلوُسَر  ْنِم  يذَّلا  َوُه  »
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ناثْوا  ِساجْرا  ْنِم  تیَْبلا  رَّهَط  َوُهَِدلْوَم  ِهللا  ُتَیب  َناک  يذَّلا  َوُه 
[ 46 «] نآُْرق َرارْسا  اوُمَهْفی  َْمل  ُهالَْولۀَمِطاِفل  ًاْوفُک  اوُدِجی  َْمل  ُهالَْول 

71 ص : ریدغ ، مایپ 
نیا راوازـس  مییوگب و  نخـس  يولع  تالامک  فاصوا و  رد  هک  تسین  ّتیحالـص  یگتـسیاش و  نآ  ار  ام  هک  مینک  فارتعا  مییوگب و  دیاب 

نآ تماـما  هب  ناـمیا  تیـالو و  قیرط  رد  ار  اـم  هک  میهاوـخب  ناـنم  دـنوادخ  زا  میـسوبب و  تنکـسم  زجع و  نیمز  ماـقم ، نیا  رد  هک  تسا 
. دیامرف اطع  تماقتسا  مدق و  تابث  ترضح 

یئالو فراعم  شیازفا  هنیمز  ریدغ ، زا  لیلجت 

فراعم هب  ار  ناگمه  ریدـغ ، ههد  يرازگرب  رد  صلخم  ناناوج  نازیزع و  تامحز  تامدـخ و  نیا  اـهنشج و  اـههمانرب ، نیا  هکنآ  دـیما 
. ددرگ ادفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  هللا  ۀیقب  ترضح  هیلاع  تاهجوت  بلج  بجوم  دزاس و  انشآ  شیپ  زا  شیب  ییالو 

تیالو یعقاو  تمالع  نید ، تاروتسد  هب  لمع 

! ینامیا نارهاوخ  ناردارب و 
. دشاب مأوت  لمع  اب  دیاب  همه  تایآ ، هب  هلآ و  هیلع و  هللایّلص  ربمغیپ  هب  ادخ ، هب  نامیا  تسا . لمع  يارب  نید  هک  مینادب  ار  نیا  دیاب  همه 

نیموصعم همئا  ریاس  نینمؤملاریما و  ياهتیاده  عرش و  ماکحا  نآرق ، میلاعت  تاروتسد و  هب  لمع  تیالو ، یعقاو  میالع  یقیقح و  رهاظم 
. تسا مالّسلامهیلع 

ولج مینک ، هدافتـسا  یقالخا  يونعم و  لامک  یقرت و  يارب  يزاسدوخ ، يارب  اـهيراوگوس ، داـیعا و  ياـههمانرب  اـهتصرف و  همه  زا  دـیاب 
. میشاب شیپ  هب  ور  میورب و 

72 ص : ریدغ ، مایپ 
، دجسم روشک ، رهش و  نامنارهاوخ ، ناردارب و  هعماج و  نامدوخ ، یمالسا  تاهج  نامندوب ، هعیـش  دوخ ، عّیـشت  عضو  هب  اهتصرف  نیا  رد 

دوـخ یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  یحاوـن  همه  راـک و  بسک و  یهورگ ، ياـههناسر  اـههمانزور ، تاـعوبطم ، هاگـشناد ، هسردـم ، هرادا ،
. مینک یسررب  یحاون  نیا  همه  رد  ار  مالّسلاهیلع  یلع  تیالو  عیشت و  روهظ  میشیدنیب و 

عرش فالخ  لامعا  ربارب  رد  یناگمه  تیلوئسم 

هب یضعب  هکنیا  زا  میلوئسم ؛ میشاب  هتـشاد  دوخ  ّتیمالـسا  رد  هک  يدوبمک  رـسک و  ناصقن ، ره  ربارب  رد  ام  مهدیم  رادشه  همه  هب  ریقح 
. میلوئسم دنرامشب ، لالح  ار  تامّرحم  دنتفیب و  هابتشا  رد  ءوس  تاغیلبت  هطساو 

دوـشیم ینید  ياهّتنـس  نتـسکش  یهاـنم و  یهـالم ، هب  هعماـج  ندادشیارگ  داـسف و  زا  رنه ، مسا  هب  هـک  یجیورت  قـیوشت و  نـیا  زا  اـم 
. میلوئسم

يهعماج هعماج ، نیا  میلوئـسم . دـنکیم  دـیدهت  ار  ناناوج  ناـنز و  ییاـسراپ  تّفع و  هک  یتارطخ  زا  هناـگیب ، نادرم  اـب  ناـنز  طـالتخا  زا 
. تسا ینآرق  هعماج  یعیش و  هعماج  یمالسا ،

دیاب رگید  دایعا  ریدغ و  رد  دوش . عقاو  هلمح  دروم  هدیشک  نالطب  طخ  اهنآ  رب  مالسا  هک  یتافارخ  مسا  هب  دیابن  هعماج  نیا  یمالسا  ّتیوه 
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. مییامن یسررب  ار  لئاسم  نیا 
73 ص : ریدغ ، مایپ 

هللایّلـص مرکا  ربمغیپ  نانز  هب  باطخ  هک  ياهییاشنا  هلمج  زا  سپ  هک  [ 47  ] َنِِهبُوُلق َو  ْمُِکبُولُِقل  ُرَهْطا  ْمُِکلذ   ) هیراـبخا هیلیلعت  هلمج  نیا  رد 
. دینک لّمأت  تقد و  تسا ، مّلس  هلآ و  هیلع و 

اـشحف داسف و  زا  ار  هعماج  نآ  تاعارم  هک  تسا  یمالـسا  ّتنـس  کی  هناگیب  درم  نز و  نیب  طـباور  ماـمت  رد  ینآرق  تیادـه  نیا  تیاـعر 
تفلاخم دنتـسه - نآ  هتخابلد  هتفیرف و  يدارفا  هنافـسأتم  هک  یبرغ - لذـتبم  گنهرف  اـب  هچ  رگا  ینآرق  تیادـه  نیا  دـشخبیم . تینوصم 

. دهدیم رارق  هطباض  مظن و  تحت  لرتنک و  ار  هناگیب  درم  نز و  تاطالتخا  تسا و  نازیم  رایعم و  ناناملسم ، يارب  اّما  دراد ،
روتسد قشمرـس و  ار  مالّـسلامهیلع  همئا  ياهییامنهار  یعرـش و  تاروتـسد  میتسه - هللادمحلا  هک  میتسه - هعیـش  رگا  دیاب  دراوم  ریاس  رد 

. میهد رارق  دوخ  لمعلا 
. دیامرف قفوم  ییارگبقع  تیلهاج و  عاجترا  هب  نتشگن  زاب  یمالسا و  عضاوم  ظفح  فیاظو ، هب  لمع  رد  ار  همه  لاعتم  دنوادخ 

هتاکرب  هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلاو 

75 ص : ریدغ ، مایپ 

[48] ریدغ بتکم 

هراشا

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
امّیِس امِهلآ  َو  ِهللا  ّیلَو  ِّیلَع  یلَع  َو  ِهللا  ِلوُسَر  انِدِّیَـس  یلَع  ُمالَّسلاَو  ُةالَّصلا  َو  ُهللا ، اَنادَه  ْنأ  الَْول  َيِدَتْهَِنل  اَّنُک  اَم  َو  اَذهل  اَنادَه  يّذلا  ِهللاُدْمحلا 

. ِهللا ِءادْعأ  یلَع  ُنْعَّللا  َو  ِهللا  ۀَّیَِقب  ّيِدْهَْملا  انالوَم  اِننامَز  مامإ 
: یلاعت هللا  لاق 

َمْوَْـقلا يِدـْهی  ـال  َهّللا  َّنا  ِساـّنلا  َنِم  َکُمِـصْعی  ُهّللا  َو  ُهََتلاـسِر  َتـْغََّلب  اـمَف  ْلَـعْفَت  ْمـَل  ْنا  َو  َکِّبَر  ْنـِم  َکـَیلا  َلِْزنا  اـم  ْغَِّلب  ُلوُـسَّرلا  اَـهّیا  اـی  )
[49 (] َنیِرفاَْکلا

76 ص : ریدغ ، مایپ 
! هنمؤم نارهاوخ  نمؤم و  ناردارب 

- تسا هدش  يراذـگمان  ریدـغ  ههد  هب  هک  كرابم - ههد  نیا  رد  ار  نآ  ناگمه  دـیاب  هک  ار  یبلاطم  کیربت و  ضرع  زا  شیپ  دـیهد  هزاجا 
: میشاب هتشاد  هفیرش  هیآ  نیا  رد  رصتخم  رایسب  هدرشف و  يرظن  مییامن ، یسررب 

غیلبت هیآ  ریسفت 

هراشا

هیلع و هللایّلـص  مرکا  ربمغیپ  هچنآ  هک  دـهدیم  ناشن  دوخ  هب  دوخ  نآ  لوزن  هرود  نامز و  نآ و  ياههلمج  نیماـضم  هیآ و  نیا  رد  لـمأت 
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تیریدم هرادا و  مکح و  تسایـس ، تماما و  ماظن  تیالو ، ّمهم  عوضوم  زج  یعوضوم  دـش ، رومأم  ادـخ  بناج  زا  نآ  غیلبت  هب  مّلـس  هلآ و 
. دوبن تّما 

هدئام هروس  ندوبیندم 

تسا هدش  لزان  یندم  رصع  رخاوا  رد  تسا ، رهاظ  هکنانچ  تسا و  هیندم  تسا ، هروس  نآ  متفه  تصـش و  هیآ  نیا  هک  هدئام ، هروس  ًالوا :
یمـسر نالعا  هک  تّما - تیریدـم  هعماج و  ماـظن  روتـسد  زا  ریغ  یّمهم  مکح  دوب و  هدـش  غیلبت  عورف  لوصا و  زا  مالـسا  ّمهم  ماـکحا  هک 

. دوب هدنامن  یقاب  دشاب - هدشن 

تیالو رما  رد  هیآ  لوزن  هقباس 

هلآ و هیلع و  هللایلص  مرکا  ربمغیپ  رب  لوزن  هقباس  هک  تسا  یصاخ  ّمهم  عوضوم  هب  هراشا  َکِّبَر  ْنِم  َکَیلا  َلِْزنا  اَم   ) رد لوصوم  مسا  ًایناث :
. تسا هتشاد  مّلس 

77 ص : ریدغ ، مایپ 

تیالو غالبا  نودب  تلاسر  غیلبت  لامکا  مدع 

نآ غیلبت  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللایّلـص  ربمغیپ  هک  یعوضوم  يـالاو  شزرا  تیمها و  ُهََتلاـسِر  َْتغََّلب  اـمَف  ْلَـعْفَت  َْمل  ْنا  َو   ) هلمج زا  ًاـثلاث : و 
، ییاضق یلام ، يدابع ، ّمهم  ماکحا  يداـقتعا و  یناـبم  يدـیحوت ، لـئاسم  هیآ ، نیا  لوزن  ماـگنه  اـت  اریز  دوشیم ، مولعم  دوب  هدـش  رومأـم 

. دوب هدش  غیلبت  همه  رادهشیر  تشز  تاداع  كرت  راّفک و  اب  داهج  یعامتجا ،
غیلبت ار  نآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللایّلـص  یمارگ  ربماـیپ  رگا  هک  دـیامرفیم  یفرعم  تـیمها  ناـنچ  ياراد  ار  عوـضوم  نـیا  دوـجو ، نـیا  اـب 
نکی مل  نأک  دشاب و  هدرکن  غیلبت  هدرک ، غیلبت  هنیدم  رصع  هکم و  رـصع  ینالوط  تّدم  نیا  رد  ار  هچنآ  همه  هک  دوب  نآ  دننامه  درکیمن ،

. تسین رّوصت  لباق  يرگید  زیچ  تّما ، يارب  ربهر  ماما و  تسرپرس و  نییعت  زا  ریغ  یعوضوم  نینچ  تسا  یهیدب  ددرگ . بوسحم 

تیالو غیلبت  هیلع  اههئطوت 

هیلع و هللایّلـص  ادـخ  لوسر  كرابم  دوجو  نوماریپ  نیملـسم و  لخاد  رد  هک  تسا  نیا  يایوگ  ِساّنلا  َنِم  َکُمِـصْعی  ُهللاَو   » هلمج ًاعبار : و 
زا دـشاب ، مه  ترـضح  نآ  صخـش  هب  ندناسربیـسآ  اب  رگا  هک  تسا  هدوب  راـک  رد  ییاـهتسد  اهيدنبهتـسد و  اـههئطوت ، مّلـس ، هلآ و 

تّما  يربهر  ریسم  دنیامن و  يریگولج  رما  نیا  نتفرگ  تروص 
78 ص : ریدغ ، مایپ 

هب تلاسر ، نیا  غالبا  ماگنه  رد  هک  تسا  هدوب  ینارگن  نیا  هصالخ ، دـنزاس و  فرحنم  دـیامن  نیمأـت  ار  ناـشدوخ  عفاـنم  هک  یتمـس  هب  ار 
ءوس مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللایلـص  ربمغیپ  ناج  هب  مه  دنوشب و  تلاسر  نیا  غالبا  زا  عنام  مه  هک  دننک  اپ  رب  ياهنتف  بوشآ و  يزومرم ، روط 

یمـسر و تافیرـشت  نآ  اب  مخ  ریدغ  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللایّلـص  ربمغیپ  لاعتم ، دنوادخ  ترـصن  ددم و  هدعو  نیا  اب  هک  دنیامن  دـصق 
اب دنتـشاد ، ار  غالبا  نیا  زا  تعناـمم  دـصق  هک  ناـنآ  اـهرگهئطوت و  یتح  ناـگمه  دومرف و  بوصنم  تیـالو  هب  ار  مالّـسلاهیلع  یلع  ینلع ،

. میزادرپیمن لئاسم  نیا  لیصفت  طسب و  حرش و  هب  اجنیا  رد  نیا  زا  شیب  هک  دندرک  تعیب  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما 
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ریسفت هجیتن 

هک یغیلبت  دوشیم  نشور  هیآ  نیا  ياههلمج  ظافلا و  رد  ّتقد  رـصع و  نآ  عاـضوا  زا  رـصتخم  یهاـگآ  هجوت و  اـب  هک  تسا  نیا  دوصقم 
غالبا يارب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ  هک  دوب  مالّـسلاهیلع  یلع  تیالو  غیلبت  دوب ، رومأم  نآ  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللایّلـص  ربمایپ 

دننک فقوت  اجنآ  رد  همه  هک  دومرف  رما  دنتفریم ، دوخ  راید  رهـش و  هب  دندشیم و  قرفتم  اجنآ  زا  نایجاح  هک  یّلحم  مخ ، ریدـغ  رد  نآ 
. دنسرب اجنآ  هب  دندوب  هدیسرن  رونه  هک  نانآ  ات  دنام  رظتنم  دندرگ و  رب  دندوب  هتفر  رتولج  هک  نانآ  و 

، یهلا نامرف  هب  دوب ، هدشن  مهارف  یعامتجا  نانچ  رفس  نیمه  رد  جح  ماگنه  رد  زج  زور  نآ  ات  هک  گرزب  عمجم  نآ  رد  سپس 
79 ص : ریدغ ، مایپ 

. دومرف یفّرعم  سفنأب  یلوأ  دوخ  دننام  بوصنم و  تیالو  ماقم  هب  ار  مالّسلاهیلع ، یلع 

تیالو رگنس  نامواقم 

نیا دـیناوخیم ، ای  دیونـشیم  ار  مایپ  نیا  هک  ياهنمؤم  نارهاوخ  نمؤم و  ناردارب  نازیزع ؛ امـش  هب  يریـسفت  یـسررب  نیا  میدـقت  اب  نونکا 
ترـضح تیـالو  تمعن  هب  هـک  امـش  هـمه  هـب  مـنکیم و  ضرع  شاـبداش  تـینهت و  کـیربت ، ار  تـمظع  اـب  گرزب و  زور  دیعـس و  دـیع 

، دنلبرس ءادفلا ، هماّدخ  مدقم  بارتل  یحور  يدهملا  انالوم  هللا  ۀیقب  ترـضح  رـصع  بحاص  رما و  یلو  تیالو  مالّـسلاهیلع و  نینمؤملاریما 
. متسرفیم دورد  دیتسه  رختفم  زارفارس و 

َنوُمِـصَتْعُْملا َو  ِةاجَّنلا  ِۀَنیفَـس  یف  َنُوبِکاّرلا  َنوُصَلْخُملا  َنوُِزئاْفلا  اَهُّیا  ِهللا  ِنید  َراـْصنا  اـی  َنینِمْؤُْملاِریما ، َۀَعیـش  اـی  ْمُکیَلَع  ُهُمالَـس  َو  ِهللا  ُةاوَلَص 
اَذـِهب ْمُکَفَّرَـش  َو  ِۀَلیـضَْفلا  ِهِذـِهب  یلاعَت  ُهللا  ُمُکَلَّضَف  ْدََـقل  ِنآْرُْقلا  َو  ِمالْـسإلا  َءاْنبا  ای  َو  ِنیّدـلا  َةامُح  ای  َو  ِّقَْحلا  َراْصنا  ای  ْمَُکل  ًائینَه  ِهللا ، ِلـْبَِحب 

. َنیَملاْعلا َنِم  ْمُکِریَغ  یلَع  ْمُکَراتْخإ  َو  ِفیرْشَّتلا 
، اـهملظ ربارب  رد  هدرک ، يرادـیاپ  ترتـع  نآرق و  هب  کّـسمت  رد  هراوـمه  نرق ، هدراـهچ  زا  شیب  رد  راـصعا ، لوـط  رد  هک  امـش  رب  دورد 

، ناراّبج يالعتسا  فاعضتسا و  رابکتسا ، اهيرگمتس ،
80 ص : ریدغ ، مایپ 

عاـفد تلادـع  ّقح و  زا  مالـسا ، دـصاقم  مالـسا و  زا  یهلا ، نیـصح  نصح  نیا  تیـالو ، رگنـس  رد  مواـقم  تباـث و  هدومن و  دوجو  ضرع 
قفوم هراومه  دـیاهدش ، لّمحتم  ار  يداصتقا  دـیدش  ياهراشف  نوگانوگ و  ياـهتیمورحم  اـهيراوشد ، تالکـشم ، هچ  رگا  دـیاهدومن و 
تابثا هب  دنوشیم ، تسکش  لوبق  میلست و  هب  راداو  دنمورین  يوق و  دارفا  هک  ییاهنادیم  ياههنحص و  رد  ار  دوخ  يریذپانتسکش  هدوب و 

. دیاهدناسر

رظتنم ناناوج  هب  هیصوت  دنچ 

هراشا

نوخ ناـثراو  نارادـساپ و  يا  راـمت و  مثیم  دیـشر و  رجح ، راـمع ، رذوبا ، نارتخد  نارـسپ و  يا  گرزب  تاراـختفا  نیا  امـش  رب  داـب  اراوگ 
يا ناییاروشاع و  يا  و  راکادـف ، فیفع و  ناوناـب  يا  و  دنلبرـس ، ناـناوج  يا  و  دیـشر ، نادرم  يا  ـالبرک ، يادهـش  دـحا و  ردـب ، يادـهش 

! نایریدغ

دینکن شومارف  ار  دوخ  راختفا  رپ  ياههتشذگ 

ریدغ www.Ghaemiyeh.comمایپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 97زکرم  هحفص 40 

http://www.ghaemiyeh.com


هچ امش  دینکن . شومارف  ار  دوخ  تماقتسا  قح و  هار  رد  يراکادف  تماهـش و  راختفا ، تّزع ، زا  رپ  ياههتـشذگ  و  دیزانب ، دیلابب و  دوخ  هب 
. دیاهداد ینابرق  هدرک و  راثن  نید  مالسا و  يارب  ار  يزابكاپ  ياهناوج  هچ  كاپ و  ياهنوخ 

دیشاب مزتلم  یمالسا  ننس  بادآ و  هب 

همه  مجع ، تیلهاج  برع ، تیلهاج  مالسا ، زا  لبق  ياهّتیلهاج  میتسه . مالّسلامهیلع  تیب  لها  هعیش  ناملسم و  همه  ام 
81 ص : ریدغ ، مایپ 

یلع دمحم و  زا  هدیسر ، ینامیا  روعش  دشر و  یمالسا و  یهاگآ  هب  هدراذگرس و  تشپ  ار  یلوا  تیلهاج  ترابع  کی  رد  اهییارگیّلم و 
یمالـسا ننـس  بادآ و  هب  مازتلا  اب  دـیاب  ار  تیوه  نیا  میاهتفرگ ، تیـصخش  گنهرف و  ّتیوه ، دـیحوت ، نآرق و  زا  ریبکت و  لـیلهت و  زا  و 

. تسا مالسا  خیرات  ناشخرد  نیّرز و  تاحفص  زا  عاجترا ، دادترا و  تیلهاج ، اب  نایعیش  هزرابم  مینک . ظفح 

دینک ظفح  ار  یمالسا  تیوه  لالقتسا و 

! ریذپان تسکش  نادنمتریغ  زیزع ، ناناوج 
هل نیملاعلا  حاورا  نامز  ماما  ناروای  نیرتشیب  هک  تسا  نآ  دیما  دیاهدوب . نیرفآ  راختفا  هراومه  مالـسا ، ثداوح  زا  رپ  خیرات  لوط  رد  امش 

میلعت و زکارم  رد  اههاگشناد ، رد  دیتسه ، اجک  ره  رد  طیارش و  ره  رد  دیرادهگن . ار  اهرگنس  دیاب  هک  دییامش  نیا  دیشاب . امـش  مه  ءادفلا 
ار یمالـسا  تیوه  لالقتـسا و  عامتجا ، رهاظم  ّلـک  ساـبل و  بادآ ، راـتفر ، شور ، اـهداهن ، اـهنامزاس و  رد  یگنهرف ، عماوج  رد  تیبرت ،

. دینک ظفح 

دیهد شرتسگ  ار  یمالسا  نّدمت 

. دینک شالت  یمالسا  نیرید  ياهتمظع  دجم و  تّزع ، یبایزاب  یلاعت و  یّقرت ، يارب 
ربارب رد  ناوج ، لسن  صوصخ  ناملسم ، رـصاعم  لسن  دیهد . شرتسگ  هدیـشخرد  ناهج  رد  نرق  هدراهچ  هک  ار  یمالـسا  گنهرف  نّدمت و 

يدمحم  روانهپ  میظع و  ندمت  نیا  مالسا و 
82 ص : ریدغ ، مایپ 

یگدنز نوئش  همه  نونکا  دنراد ، نآ  وحم  يارب  برغ  قرش و  نایتوغاط  ربا  هک  ییاهششوک  مامت  اب  هک  تسا  ینّدمت  نیا  تسا . لوئسم 
يارب دریگیم و  مالـسا  نانمـشد  زا  ار  مارآ  باوخ  نآ ، يایحا  هشیدـنا  دراد و  رارق  نآ  شـشوپ  ریز  ناهج  تیعمج  درایلیم  کی  زا  شیب 
عماوج رد  ار  مالـسا  زا  لبق  ياهگنهرف  يدادبتـسا و  ياهندمت  و  دـنیامنیم ، جـیورت  قیوشت و  ار  ییارگکییال  ییارگمالـسا ، اب  هلباقم 

، اههئطوت عاونا  اب  دـنراد و  تشحو  سرت و  ناناملـسم  یهاگآدوخ  مالـسا و  يایحا  زا  اریز  دـننکیم ، حرطم  رـصم  ناریا و  لثم  یمالـسا ،
. دنبوکیم ار  ناناملسم  یبلطلالقتسا  یهاوختّزع و  ییارگمالسا ، تضهن  اهتسایس ، اهدنفرت و 

نوگانوگ ياههناهب  هب  ای  ماع  لتق  راتـشک و  گنج ، اب  اجنآ ، اجنیا و  رد  هیکرت ، رد  نچچ ، رد  هنایم ، يایـسآ  رد  ریازجلا ، رد  نیطـسلف ، رد 
ار ریبکت  ناذا و  مالـسا ، يادص  بوکرـس و  ار  یمالـسا  یهاگآ  نیا  رورغ و  نیا  هک  دننکیم  شالت  يرالاسمدرم  تیلم و  هناهب  هب  رگید ،

جیورت روجف ، قسف و  رهاظم  رد  ار  ییارگبرغ  دـنزاس و  خوسنم  ار  یمالـسا  ياهّتنـس  ناوناب و  رداـچ  باـجح ، نید ، رئاعـش  شوماـخ ،
. دنیامن جیار  لذتبم  تاقباسم  اههراونشج و  ناگدنناوخ  ناگدنزاون ، یقیسوم ،
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دیشاب شوه  هب  نمشد  ییادزمالسا  لباقم  رد 

! یبنیز ییارهز و  ناوناب  يا  ییاروشاع و  يریدغ و  ناناوج  يا  یلع ، نایعیش  يا  امش 
حالطصا  هب  ام و  نمشد  هک  دیشاب  شوه  هب  دیشاب . شوه  هب 

83 ص : ریدغ ، مایپ 
قیقد و ياههشقن  اب  دـنرادن و  رظن  قافتا  ییارگمالـسا  اـب  هزراـبم  ییادزمالـسا و  تسایـس  لـثم  یتسایـس  چـیه  رد  ناـهج  ياهتردـقربا 

. دننک بوکرس  بوکنم و  ار  مالسا  هب  تشگزاب  مالسا و  هب  لیم  نیا  دنهاوخیم  يداصتقا  راشف  هدشباسح و 
. دییامن همیب  ار  دوخ  نامزلا  رخآ  گرزب  ياههنتف  زا  ادخ ، هب  دامتعا  لکوت و  اب  دییامن و  يرای  ار  ادخ  نید  دیشاب و  شوه  هب 

دیزیهرپب هدنیآ  یلوا و  تّیلهاج  هب  لابقتسا  عوجر و  زا 

میهدـب و ناشن  دـیاب  دـییامن . لابقتـسا  تسا ، یکییال  ياهبتکم  نیمه  هک  هدـنیآ ، تیلهاج  زا  هن  دـیدرگرب و  یلوا  تیلهاـج  يوس  هب  هن 
: تسا مالسا  ام  ترخآ  ایند و  گنهرف و  تموکح ، ماظن ، تسایس ، نوناق ، تیّلم ، نید ، هک  مینک  تباث 

« ًانَطَوال َو  ًۀَسایِسال  َو  ًاماِظنال  ُهَریَغ ؛ یغَْتبَنال  »
[50 (] نیرِساْخلا َنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف  َوُه  َو  ُْهنِم  َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانید  ِمالْسِْإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  َو  )

میهد رارق  شیوخ  يوگلا  ار  مالّسلاهیلع  یلع 

ترضح نآ  زا  مینک . هضرع  یلع  قالخا  هب  یلع و  راتفگ  هب  یلع ، راتفر  هب  مالّـسلاهیلع ، یلع  هب  ار  دوخ  ریدغ ، هکرابم  ههد  نیا  رد  دییایب 
رهاظم رد  اذغ ، سابل و  رد  ایآ  میوریم ؟ یلع  هار  رد  نامورحم  نافعضتسم و  هب  کمک  رد  ایآ  میریگب . قشمرس  سرد و 

84 ص : ریدغ ، مایپ 
اب اهریذـبت ، فارـسا و  اهیتسرپلّمجت و  نیا  اب  میهاوخیم  ایآ  میراد ؟ مالّـسلاهیلع  یلع  زا  یناشن  یفّلکتیب ، یتسیزهداس و  رد  یگدـنز ،

تعاجش مالّـسلاهیلع ، یلع  دهز  مالّـسلاهیلع ، یلع  تلادع  رگا  میـشاب ؟ مالّـسلاهیلع  یلع  نیتسار  هعیـش  مورحم ، تاقبط  زا  ندوب  ادج  نیا 
یلع گرزب  لـیاضف  ریاـس  مالّـسلاهیلع و  یلع  عـضاوت  مالّـسلا ، هیلع  یلع  یتـسرپقح  مالّـسلا ، هیلع  یلع  ربـص  ملح و  مالّـسلا ، هـیلع  یلع 

. میشابن هرهب  یب  قالخا  نیا  زا  دیاب  تسا ، هدرک  وا  هتخابلد  هتفیش و  ار  ام  مالّسلاهیلع 
: دومرف ترضح  نآ  دوخ 

[51 «] هِْملِع ِرُوِنب  ُءیِضَتْسَی  َو  ِِهب  يِدَتْقَی  ًاماَمِإ  ٍمُومْأَم  ِلُِکل  َّنِإ  َو  َالَأ  »

دیشاب یمطاف  يولع و  بتکم  وریپ 

حرطم لاؤس  نیا  یتقو  هک  ییوناب  نامه  تسا ؛ امهیلع  هللامالـس  ارهز  همطاف  یلع و  بتکم  زا  يوریپ  رد  ام ، یلاـعت  یّقرت و  اـم و  تداـعس 
نامه دش ، هنمؤم  نانز  قشمرس  تمایق  ات  هک  داد  ار  یخیرات  باوج  نآ  تسا 52 ،] رتهتسیاش  رتهب و  ياهریس  شور و  هچ  نز  يارب  هک  دش 

دهد و رادشه  مدرم  هب  دش  مزال  یتقو  گرزب ، رایسب  ترورض  نآ  ياضتقا  هب  هک  ییوناب 
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85 ص : ریدغ ، مایپ 
تامحز دنک و  غالبا  ار  نیبم  نید  ینابم  مالسا و  فراعم  ماکحا ، لوصا  و  دنک ، دزـشوگ  ار  دوب  هدمآ  شیپ  هک  يدادترا  عاجترا و  رطخ 

عمـش راوهناورپ  همّظعم ، ياـهمناخ  نیتاوـخ و  هک  یلاـح  رد  هوکـش ، لـالج و  نآ  اـب  دـیامن ، همیب  ار  وا  ياهتیادـه  شراوـگرزب و  ردـپ 
. تفگ نخس  مدرم  اب  هدرپ  تشپ  زا  مه  تخس  طیارش  نآ  رد  دندوب ، هدرک  هطاحا  ار  شدوجو 

طخ هعیـش ، طخ  دوش ، ریگناهج  هللا  تیمکاح  راکنا  کییال و  رفک  دورب و  شیپ  کینکت  عیانـص و  رد  هچ  ره  درذگب و  هچره  ایند  هب  رگا 
. تسا مالسا  عبات  همه  شلد ، لیم  شنوناق و  شمالک ، شفرح ، مالک ، کی  رد  تسا و  ارهز  یلع و 

متخ نآ  هب  ار  مایپ  نیا  ام  تسا و  تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللایّلـص  لوسر  ترـضح  زا  هک  تسا  ثیدـح  نیا  لـثم  زا  هتفرگرب  شناـمیا 
: مینکیم

هتاکرب  هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلا  و  [. 53 «] ُْهنَع ُغیزی  َو ال  ِِهب  ُْتئِج  اِمل  ًاعَبَت  ُهاوَه  َنوُکی  یّتَح  ًانِمُْؤم  ُْدبَْعلا  َنوُکی  «ال 

87 ص : ریدغ ، مایپ 

[54] ریدغ ریما 

هراشا

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
: دیاهدومرف تکرش  سّدقم  هرگنک  نیا  رد  هک  ینازیزع  نادبآ و  نمؤم  زیزع و  ناناوج 

هللا  ۀمحر  مکیلع و  مالس 
هاپس کئالم  هاگرد  سدقا و  ناتسآ  هب  تدارا  تیالو و  ضرع  ماقم  رد  ناناوج  هک  تسا  نیـشنلد  ابیز و  و  نیـسحت ، ریدقت و  ياج  رایـسب 

. دنیامنیم رازگرب  ناناوج ) مالّسلاهیلع و  یلع  ماما   ) یمارگ مسا  یمان و  مان  هب  ياهرگنک  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

ماما یلاع  تاماقم 

یحاون همه  تسا . مظعا  لمکا و  هنومن  تقلخ  هدیزگرب  رترب و  هدـیدپ  نیا  ناسنا  دوجو  داعبا  يهمه  رد  مالّـسلاهیلع  ماما  زیزع ، نادـنزرف 
. تسا لمکا  رشب  قوفام و  ناسنا  وا  تسا . میظع  یلع  دنوادخ  ملع  تردق و  تمظع  روهظ  وا  یهلا  تیصخش 

88 ص : ریدغ ، مایپ 

مالّسلاهیلع یلع  ماما  تفرعم  زا  ناگمه  زجع 

زا ریظن  مک  ناگنازرف  ناگبخن و  ملع ، ملاع  غباون  ترـضح ، نآ  فارطالا  عماـج  تیـصخش  نوماریپ  تسا  لاـس  دـص  راـهچ  رازه و  کـی 
وا یهلا  تافـص  قالخا و  مراکم  بقانم ، لیاضف ، وا ، يدوجو  داـعبا  نوماریپ  هلاـسر  باـتک و  اـهرازه  هتفگ و  نخـس  نارگید  ناملـسم و 
رد اضف  رد  هک  ینارفاسم  دـننام  دـننیبیمن و  کیدزن  یلحاـس  هب  هنارک  یب  ياـیرد  نیا  رد  ار  دوخ  ناـهاگآ  مه  زونه  دناهتـشون و  هتفگ و 

. دنباییمن دوخ  رفس  يارب  ینایاپ  دننکیم  زاورپ  هچ  ره  دنشاب  زاورپ 
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مالّسلاهیلع یلع  یناوج  زا  ناناوج  يرادربوگلا  موزل 

ضرع و تهج  زا  یلو  تـسا ، هدوـب  لاـس  ناـمز 63  لوط  تهج  زا  نآ  عوـمجم  هچ  رگا  ملاـع  نیا  رد  ترـضح  نآ  یگدـنز  ياـهشخب 
نآ ناـمز  يزارد  دـهدیم  شزرا  فرـش و  ناـسنا  رمع  هب  هچنآ  تسا . رترواـنهپ  رتضیرع و  رتشیب  رتشیب و  لاـس و  نویلیم  زا 63  تیفیک 

. دباییم انعم  شزرا و  ّتیمدآ  لامج  تیناسنا و  یلاع  صیاصخ  روهظ  هب  رشب  تایح  تسین 
یلع یناوج  یناوجون و  دـیهد ؛ رارق  دوخ  قشمرـس  وـگلا و  ار  مالّـسلاهیلع  یلع  ماـما  یناوـج  هرود  هک  تسا  راوازـس  زیزع ، ناـناوج  اـمش 

، ناـمیا ّتیناـسنا ، هعیفر  تاـماقم  يوـس  هب  تکرح  ریـس و  هب  ار  ناـناوج  همه  هک  دراد  يرایـسب  ياهتشذگرـس  اـهشخب و  مالّـسلاهیلع 
. دنکیم قیوشت  جیسب و  تماقتسا  تمواقم و 

89 ص : ریدغ ، مایپ 
نانآ درکیم و  مرن  هجنپ  تسد و  نامز  گرزب  ناعاجش  اب  هناراکادف  مالـسا  زا  عافد  داهج و  ياهنادیم  رد  هک  دوب  ناوج  ناوجون و  یلع 

. تخادنایم كاله  كاخ  هب  ار 
لتق هب  میمصت  رافک  هک  یبش  تیبملا  ۀلیل  رد  یناوج  رد  دوب . ناوج  تشاد  تکرش  هک  رگید  تاوزغ  ربیخ و  بازحا ، دحا ، ردب ، هوزغ  رد 
ناوج تشاد  تکرش  ادخ  نامرف  هب  هلآ  هیلع و  هللایّلـص  ربمغیپ  اب  هک  هلهابم  هعقاو  رد  دیباوخ . ترـضح  نآ  ياج  رد  دنتـشاد  ادخ  ربمغیپ 

هک نامز  نآ  رد  دوب . ناوج  دـش  لزان  وا  نأش  رد  [ 55 «] هّللا ُمُکُّیلَو  اَمَّنإ   » هیآ دیـشخب و  لـئاس  هب  ار  دوخ  رتشگنا  عوکر ، رد  هک  یتقو  دوب .
ياهبش يرادهزور و  هب  شیاهزور  یناوج  رد  دوب . ناوج  درکیم  مدقم  دوخ  رب  ار  اهنآ  دادیم و  ریسا  میتی و  نیکـسم ، هب  ار  دوخ  ماعط 

. تشذگیم يرادهدنز  بش  تدابع و  دّجهت ، هب  وا 
یناوـج و تاـیح  دـشابن . نوحـشم  هنادنـسپادخ  ياـهعضوم  تاـماقم و  اهتلیـضف ، هب  هک  تشذـگن  وا  رب  یناوـج  یناوـجون و  رد  يزور 

دوشیم لقن  مالّسلاهیلع  یلع  زا  هک  بقانم  قباوس و  زا  يرایسب  دشاب . امنهار  قشمرس و  ناناوج  همه  يارب  دیاب  مالّـسلاهیلع  یلع  یناوجون 
هکلب تشاد ، يرترب  همه  رب  دندیجنـسیم  هباحـص  نادـنملاس  همه  ناـمیا  اـب  ار  شناـمیا  رگا  یلو  دوـب  ناوـج  وا  تسا . ناـشیا  یناوـج  زا 

دوب نآ  زا  رتنیگنس 

90 ص : ریدغ ، مایپ 
؛ دوش هدیجنس  اهنآ  نامیا  اب  هک 

فزخ  زا  رتهب  تسا  هتفگ  سک  هچ  ار  ناجرم  لعل و 
رادج شقن  اب  دیجنس  سک  هچ  ار  يولِع  ناج 

: مناسریم نایاپ  هب  تیب  هس  نیا  هب  ار  مالک  تبسانم  نیمه  هب  اجنیا  رد 
اصحلا نم  یلعأ  ربتلا  لوقأ  تسلفمهیلع  ًاّیلع  لِّضف  یل  نولوقی 

اصعلا َنِم  يدحا  فیَّسلااَذه  ُکلاقَمهّدحب  يرزی  فیسلا  ّنا  رت  ملأ 
[ 56 «] ًاصّقنتم ُهتلَّضَف  يذّلل  نُکأمهیلع  ًاّیلع  ُّتلضف  انأ  اذإ 

نآ زا  یعقاو  يوریپ  راوـگرزب و  ماـما  نآ  تخانـش  هار  رد  قـیفوت  نایوجـشناد ، نازوـمآ و  شناد  ناـناوج ، هـمه  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  زا 
. مراتساوخ ار  ترضح 

91 ص : ریدغ ، مایپ 
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[57] ریما مالک 

هراشا

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
: مالّسلاهیلع نینمؤملاریما  انالوم  لاق 

[58 «] ُهنوُصُغ َْتلَّدَهَت  اَْنیَلَع  َو  ُُهقوُرُع  ْتَبَّشَنَت  اَنِیف  َو  ِماَلَْکلا  ُءاَرَمَُأل  اَّنِإ  »
ّتیناسنا  لامک  ناشن  ۀغالبلا  جهن 

اب رایسب  گرزب و  ناونع  هب  هک  فیرش  سلجم  نیا  رد  هک  یمالـسا  یملع و  یبدا ، ياهّتیـصخش  ناگرزب و  روضح  هب  ّتیحت  مالـس و  اب 
، یلاعت جوا  هدنهد  ناشن  ًاقح  هک  میظع  باتک  نیا  هب  ار  دوخ  يدنمهقالع  هدومن و  تکرش  دوشیم  رازگرب  ۀغالبلا » جهن   » داعبا رپ  ینعم و 

هک  يزیچان  ریقح  نیا  هملک  نیا  اب  دناهدومن ، راهظا  تسا  تقیقح  كرد  هب  تیرشب  قیفوت  تیناسنا و  لامک 

92 ص : ریدغ ، مایپ 
باـسح رد  مه  هّرذ  زا  رتـمک  هّرذ و  هب  دـشاب  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ماـما  زا  ۀـغالبلا و  جـهن  زا  نخـس  هک  یعیـسو  ناـهج  نادـیم و  رد 

مهدیم  رارق  نازیزع  نآ  رامش  رد  ار  دوخ  هدومن  تراسج  میآیمن 
« ْمُْهنِم َوُهَف  ٍمْوَِقب  َهَّبَشَت  ْنَمَف  »

ۀغالبلا جهن  زاجعا  هوجو 

رد تفگ  دیاب  هکنانچ  لاح و  ياضتقم  هب  نتفگ  نخـس  ینعی  تغالب  هک  تسا  هیقیقح  مولع  مامت  نونف و  همه  رد  تغالب  هن  ۀغالبلا  جهن 
. تسا دنمشزرا  تاعوضوم ، همه 

نیرتهب و ناـیب  رد  تغـالب  هیهلا ، هیـسفنا  هیقاـفآ و  تاـیآ  ناـیب  رد  تغـالب  ۀـعیبطلا ، ءارواـم  بیغ و  ملاـع  زا  مّلکت  تاـیهلا و  رد  تغـالب 
هب تاّوبن  یفرعم  رد  تغالب  نُدـُم ، تسایـس  سرد  رد  تغالب  عامتجا ، تداعـس  لوصا  نایب  رد  تغالب  اـهتمکح ، ظـعاوم و  نیرتیلاـع 

 ... تغالب تغالب و  تغالب و  و  تابیغم ، زا  رابخا  رد  تغالب  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللایلص  ءایبنالا  متاخ  توبن  نایب  هژیو 
قیاقح و نایب  مالّسلاهیلع  ماما  تغالب  دوب ، نیوانع  نیا  ریشمش و  بسا و  گنج ، فصو  رد  رادمان  ءاغلب  ءالضف و  تغالب  تحاصف و  رگا 

. دننکیم راختفا  نآ  مهف  هب  تریصب  شنیب و  غباون  هک  تسا  ياهیلاعتم  یناعم 
ياههتـشر رد  گرزب  ناققحم  دیاب  دشاب و  هدـنام  حرـشیب  هک  تسا  نیا  لثم  مه  زونه  دناهتـشون ، باتک  نیا  رب  هک  یحورـش  همه  نیا  اب 

. دنسیونب دنسیونب و  مه  زاب  دنسیونب و  حرش  نآ  رب  فلتخم 
93 ص : ریدغ ، مایپ 

مالسلاهیلع یلع  يالاو  ماقم  هب  نادنمشناد  فارتعا 

: دناهتفگ شفصو  رد  هک  تسا ، يوقلا  دیدش  یمّلعم  نخس  تسا . مالّسلاهیلع  یلع  نخس  هغالبلا  جهن 
[59 «] هیِحاََون ْنِم  ُۀَمْکِْحلا  ُقِْطنَت  َو  ِِهِبناَوَج  ْنِم  ُْملِْعلا  ُرَّجَفَتَی  »
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: دناهتفگ و 
[60 «] َنیقُولْخَْملا ِمالَک  َقْوَف  َو  ِِقلاَخلا  ِمالَک  َنُود  ُهُمالَک  »

: دناهتفگ زاب  و 
ُهُمولُع  الَْول  ُدیحْوَّتلا  امَّنإ  الأ  »

[61 «] رفاک ِۀَبْهَن  َو  ٍلیّلِض  ِۀَضْرَعَک 
یمیظع نخـس  مالّـسلاهیلع ، یلع  نخـس  هک  میئوگیم  نآ  حدم  رد  مه  نآ  زا  سپ  مه و  زاب  تسا . مالّـسلاهیلع  یلع  نخـس  هغالبلا  جـهن 

. تسا لاعتم  رداق  دنوادخ  تردق  ياهتنایب  تردق  تایآ  تمظع و  شدوجو  یحاون  مامت  هک  تسا ،

94 ص : ریدغ ، مایپ 

مالّسلاهیلع نینمؤملاریما  یهلا  تّیصخش 

یف ًامیظع  ِهتایِحْـضَت ، هتالوُُطب و  یف  ًامیظع  هاوقت ، هدـهز و  یف  ًامیظع  ِهتَریـَصب ، یف  ًامیظع  هِْملِع ، یف  ًامیظع  ِهناـمیإ ، یف  ًاـمیِظَع  ناـک  دَـقَف 
َنِم ِِهفوَخ  ِیف  َو  ءارَقُفلا ، َعَم  ِِهتاساُوم  ِیف  َو  نیِکاسَملاَو  ءافَعُّضلل  ۀِمْحَر  یف  ًامیظع  هللا ، ۀـملک  ءالعا  یف  ًامیظع  لْدَـعلا ، ۀـماقإ  َو  ِّقحلا  ةرُْـصن 

، ِهیف تامظعلا  هذـه  ُعّدُوم  و  ِناْسنإلا ، اذـه  ُقلاخ  میظعلا  ّیلَعلا  ُهللا  َیلاعَتَف  ِهلاْعفأ  ّلک  یف  ًامیظع  ِهتَغـالَب ، َو  ِهتَحاـصَف  یف  ًاـمیظع  یلاـعَت ، ِهللا 
َو تامَظَعلا  هذـه  بِحاص  ِهئایْربِک ، ْنِم  فئاخ  َو  ِهناَْطلُـس ، َو  ِهتوُرَبَج  َو  ِهلالَِجل  لِّلَذَـتُملا  َو  هتَمَظَِعل ، رِغاصَتُْملا  نوکلا  اذـه  ُقلاخ  هللا  یلاـعتَف 

: ِْهَیلإ هِْرقَف  َو  ِهِزْجَِعب  هَْدنِع  فِرَتْعُملا 
[62 «] ًّابَر ِیل  َنوُکَت  ْنَأ  ًارْخَف  ِیب  یَفَک  َو  ًاْدبَع  ََکل  َنوُکَأ  ْنَأ  ًاّزِع  ِیب  یَفَک  یَِهلِإ  »
. نیملاعلا ّبر  هللادمحلا  نأ  اناوعد  رخآ  میظعلا و  ّیلعلا  هللااب  ّالإ  ةوق  لوح و ال  الو 

95 ص : ریدغ ، مایپ 

يریدغ 63] ياهرادشه 

هراشا

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
: یلاعت هللا  لاق 

[64 (] ًانید َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیضَر  َو  یتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنید  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  )
ُمالَّسلاُمِْهیَلَع  َنیرِهاّطلا  ۀمئألا  َو  َنینِمْؤُْملاریِمأ  ِۀَیالِوب  َنیکّسَمَتُملا  َنِم  انَلَعَج  يذَّلا  ِهللاُدْمَْحلا  َو 

هتاکرب  هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالس 
نیا نابطاخم  نانمؤم و  همه  نید  مالـسا ، هکنیا  هب  ار  ادـخ  ياضر  تمعن و  مامتا  نید و  لامکا  دـیع  ربکا ، هللا  میظع  دـیع  گرزب و  زور 

، نافعضتسم تاجن  ناما و  فهک  نامز ، بحاص  نارود ، یلو  نابساپهتشرف  ناتسآ  هب  تسا  تمایق  زور  ات  هیآ 
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96 ص : ریدغ ، مایپ 
ضرع کـیربت  نایعیـش  موـمع  ءادـفلا و  هل  نیملاـعلا  حاورا  يدـهملا  اـنالوم  هللا  ۀـیقب  ترـضح  میقتـسملا  هطارـص  نیـصحلا و  هللا  نـصح 

. مییامنیم

ینید رئاعش  هب  مازتلا  هناشن  یهلا ، ماّیا  میظعت 

نشج و هوکـشاب  مسارم  يرازگرب  اب  یهلا  ماّیا  تمظع و  اب  یخیرات و  ياـهزور  هلیلج و  داـیعا  رد  ًاـصوصخ  نایعیـش  ًاـمومع و  ناناملـسم 
یمالـسا و لالقتـسا  تیوه ، ینید ، رئاعـش  هب  ار  دوخ  مازتلا  تیدوجوم و  اـقب ، تاـیح ، هژیو ، ياـههمانرب  اـهشیامه و  سلاـجم ، لیکـشت 

لد شوـگ  هب  ار  یهلا  ماـیا  نیا  يهدـنزرا  هدـنزاس و  ياـهمایپ  دـنیامنیم و  راـهظا  یمالـسا  بادآ  ننـس و  هـب  ار  دوـخ  هقـالع  روـضح و 
. دنونشیم

ریدغ ياهرادشه 

هراشا

هد رادشه  نیرفآتکرح و  دنمدوس و  ددعتم ، تاهج  زا  دوشیم  رازگرب  ریدـغ  هکرابم  ههد  لثم  رد  ًاصوصخم  هلاس  همه  هک  اههمانرب  نیا 
. تسا تکرب  رپ  و 

دینک ظفح  ار  یعیش  تّیوه 

زیزع و ار  دوخ  یبهذم  یمالـسا و  ّتیـصخش  ّتیثیح و  دینادب و  ار  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تیالو  عّیـشت و  فرـش  ردـق  هکنیا  رادـشه 
. دریگب رارق  مالسا  نانمشد  ناگناگیب و  فّرصت  ضرعم  رد  ّتیوه  نیا  ادابم  دیرادب . یمارگ 

97 ص : ریدغ ، مایپ 

دشاب زیزع  مالسا  هب  نانمشد  مجاهت  بقارم 

اوق مامت  اب  ناناملـسم  یمالـسا  ّتیوه  ندرک  رادهشدـخ  وحم و  يارب  رـضاح  لاح  رد  ییارگکییال  داـحلا و  رفک ، ياـیند  هکنیا  رادـشه 
، یسارکومد مسا  هب  نوگانوگ  ياههناهب  اب  مومـسم ، تاغیلبت  اب  تسا و  هداد  رارق  فده  ار  ناناملـسم  بادآ  گنهرف و  هدش و  لمع  دراو 
هب يدنمرنه ، رنه و  مان  هب  یهانم  یهالم و  هعاشا  یقالخا و  لاذـتبا  داسف ، جـیورت  اب  ناوناب ، زا  عافد  رـشب و  قوقح  مسا  هب  يدازآ ، مسا  هب 
ریغ لقتسم و  هعماج  کی  ندید  مشچ  اهنآ  يرگالعتـسا  يرابکتـسا و  يوخ  دناهدروآ ، موجه  مالـسا ، تاماظن  مالـسا و  ملاع  ّتیدوجوم 

. درادن ار  یناسنا  يهزاتمم  بادآ  تاماظن و  دوخ و  هب  صوصخم  ناشخرد  نّدمت  اب  ذوفن و  لباق 
: دومرفیم هک  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  نایعیش  هژیو  هب  ناناملسم 

[65 «] اَْهنَع ُْتیَّلَو  اََمل  ِیلاَِتق  یَلَع  ُبَرَْعلا  ِتَرَهاَظَت  َْول  ِهللا  َو  »
دنیامن يرادساپ  شیوخ ، تّزع  تمارک و  فرش ، زا  دنتـسیاب و  دیاب  دننیبب  هنت  کی  رفن و  کی  ار  دوخ  رگا  یّتح  مادک ، ره  نادیم  نیا  رد 

. دنیامن ظفح  ادخ  زا  یگناگیب  رفک و  ياهماد  رد  نداتفا  زا  ار  دوخ  و 
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98 ص : ریدغ ، مایپ 

دیوشن يّدام  رهاوظ  بولغم 

! ناملسم نارهاوخ  ناملسم و  ناردارب 
ياهّتنس مالسا ، بادآ  دیرادب . یمارگ  زیزع و  ار  شیوخ  یمالسا  ّتیصخش  دینک ، ظفح  ار  دوخ  یمالسا  ّتیوه  موشیم  رّکذتم  مه  زاب 

یعماوج يّدام  رهاوظ  بولغم  روهقم و  دینک و  مارتحا  دیتسه  اجک  ره  رد  ار  مالسا  ریاعش  یمامت  مالسا و  باجح  مالسا ، ماکحا  یمالسا ،
. دوش گنرمک  هعیش ، هللا  ۀغبص  هعماج و  یمالسا  گنر  دیراذگن  دیوشن . دناهرهبیب  یناسنا  ّتیندم  زا  هک 

دیزاسب ار  دوخ  راظتنا  بتکم  رد 

نآ جرف  نینچمه  دیوش و  لّسوتم  ءادفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  هللاۀیقب  ترضح  دوخ ، یعقاو  ياقآ  الوم و  هب  دیونـشب و  ار  ریدغ  دیع  ياهمایپ 
. دیزاسب ار  دوخ  ماما ، نآ  راظتنا  بتکم  رد  دیهاوخب و  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  ترضح 

ص98 ریدغ ؛  مایپ 

لطاب لاوز  قح و  يزوریپ 

رد هکناـنچ  تسا و  ضارقنا  لاوز و  هب  ور  العتـسا  رابکتـسا و  فاعـضتسا ، تسا و  ناـنمؤم  ناـحلاص و  نآ  زا  ناـهج  هدـنیآ  هـک  دـینادب 
رودصلا مّلسم  روهشم و  ثیدح 

نوُِزئاَْفلا 66] ُمُه  ٍِیلَع  ُۀَعیِش 
. دنراگتسر دنوریم  شیپ  هب  یلع  هار  طخ و  رد  هک  یناسک  یلع و  ناوریپ  یلع ، نایعیش  طقف  تسا  هدش  مالعا 

99 ص : ریدغ ، مایپ 

مالّسلاهیلع نینمؤملاریما  بقل  رذ و  هیآ 

یلع ندشبّقلم  يراذگمان و  نامز  خـیرات  هب  طوبرم  ار  یتیاور  نازیزع ، ناتـسود و  تمدـخ  يدـیع  هیدـه و  ناونع  هب  مایپ  نیا  نایاپ  رد 
: میامنیم میدقت  نینمؤملاریما »  » بقل هب  مالّسلاهیلع 

نمـض رد  فورعم - گرزب و  هباحـص  زا  یکی  هفیذـح - زا  رابخألا  سودرف  باتک  رد  ّتنـس - لها  رادـمان  روهـشم و  ياـملع  زا  یملید -
: تسا هدومن  تیاور  ار  هیآ  نیا  ریسفت  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللایّلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح 

. ْمُکِّبَِرب ُتَْسل  َأ  ْمِهِسُْفنَأ  یلَع  ْمُهَدَهْشَأ  َو  ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  ِیَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَخَأ  ْذِإ  َو  َلَجَوَّزَع : ُهللا  َلاَق  »
. یلب دنداد : باوج  هکئالم 

هتاکرب  هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلاو  مُکُریِمَأ ». ٌِیلَع  َو  ْمُکُِّیبَن  ٌدَّمَُحم  َو  ْمُکُّبَر  اَنَأ  َیلاَعَت : َكَرابَت و  َلاَقَف 
101 ص : ریدغ ، مایپ 

یسانشریدغ 67]
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هراشا

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
: یلاعت هللا  لاق 

[68 (] ًانید َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیضَر  َو  یتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنید  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  )
ِثایِغ َو  ِنیصَحلا  ِفْهَکلا  َو  ِنیبُملا  ِمامإلا  امَّیس  َنیموُصْعَملا  ِهِْدلُو  ْنِم  ۀمئالا  َو  َنینِمؤُملاِریمأ  ِۀَیالِوب  َنیکِّسِمَتُملا  َنِم  انَلَعَج  يذَّلا  ِهللاُدْمَْحلا  َو 

. َنیبَّرَقُْملا ِۀکئالَْملا  َو  َنیلَسْرُْملا  ِهئاِیْبنأ  َو  یلاعَت  ِهللا  ةاولَص  ُلَْضفأ  مِْهیَلَع  َنیضَرألا  ِیف  ِهللا  ۀَّیَِقب  ّيِدْهَملا  انالوَم  نیکَتْسُملا  ِّرَطْضُملا 

102 ص : ریدغ ، مایپ 
! رهوگ كاپ  نایریدغ  صلخم ، نایعیش  ینامیا ، نارهاوخ  ناردارب و 

. تیالو مالعا  دیع  تمعن و  مامتا  دیع  نید ، لامکا  دیع  ربکا ، هللا  دیع  تینهت  کیربت و  دورد و  مالس ، امش  همه  هب 

یمالسا دصاقم  يارجا  يارب  یتصرف  ریدغ ، ههد 

. دش مالعا  عماج  یمایپ  میدقت  اب  ریدغ  ههد  مان  هب  مامت  يههد  کی  صاصتخا  داهنشیپ  نونکات  لاس 1420 )  ) شیپ لاس  هد  زا 
تیونعم و قنور ، شرتسگ ، رب  هلاس  همه  دوشیم و  رازگرب  ریدـغ  كرابم  ههد  تشادـگرزب  هماـنرب و  نیا  لاـس ، ره  نونکاـت  لاـس  نآ  زا 

. ددرگیم رتشیب  هاگآ  رادیب و  مدرم  تکراشم  دوشیم و  رتنوزفا  نآ  تاکرب 
یتیبرت و یملع ، یتفرعم ، یلاع  دصاقم  يارب  دـنک و  ادـیپ  هعـسوت  داعبا  همه  رد  تسا  راوازـس  هک  تسا  ياهمانرب  تشادـگرزب ، نیا  قحلا 

. دییامنب نالک  نایاش و  هدافتسا  نآ  زا  نیملسم  نیب  تدحو  يرارقرب 

ءایبنا همه  بتکم  ریدغ ، بتکم 

تریـصب و ملع ، يهدرتسگ  ناوخ  کی  رـس  رب  همه  تسا . ءاـیبنا  همه  بتکم  نآرق و  بتکم  ناـمیا ، بتکم  داـهج ، بتکم  ریدـغ ، بتکم 
 » تفگ ناوتیم  هک  شنیب 

ِضْرألا  َو  ِتاومَّسلا  ُضْرَع  اهُضْرَع 
اههرهب اهسرد و  نآ  يونعم  ضویف  یناعم و  زا  دنباییم و  روضح  بتکم  نیا  رد  نایـسدق  نایبوّرک و  دنوشیم و  توعد  تسا  رتشیب  ای  « 

. دنریگیم
103 ص : ریدغ ، مایپ 

ریدغ ثیدح  رتاوت  رابتعا و 

: دیوگیم ءاملع  زا  یکی 
سپ ریدغ و  فیرش  ثیدح  دانسا  زا  متشه  تسیب و  دلج  دوب : هدش  هتـشون  نآ  تشپ  هک  مدید  ار  یباتک  یفاحـص ، ناّکد  رد  دادغب و  رد  »

[69 .«] دشابیم مهن  تسیب و  دلج ، نآ  زا 
. دوب هدش  هتشون  نامز  نآ  رد  ثیدح  نیا  دانسا  هرابرد  طقف  باتک  دلج  هک 29  دراد  نیا  زا  تیاکح  بلطم  نیا 
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. تسا مخ  ریدغ  یخیرات  هعقاو  هب  نیثّدحم  ءاملع و  مامتها  ءانتعا و  تّدش  ثیدح و  نیا  دانسا  ترثک  زا  یلامجا  نیا 
باب رد  تساصحا . ّدـح  زا  شیب  تسا  هدـش  هتـشون  لاح  ات  هچنآ  نآ ، هب  طوبرم  ثیداحا  تایاور و  ریدـغ و  هبطخ  لـصا  نتم و  هب  عجار 

یصاخ فیلأت  اههدقع  نبا  لثم  يرایسب  دناهتفگ و  ریدغ  زا  همه  مالک ، ّتنس و  خیرات ، ریسفت ، ثیدح ، زا  یمالـسا  فلتخم  مولع  نونف و 
رّحبتم همالع  هلیـسو  هب  راونالا ، تاقبع  میظع  هعوسوم  لثم  مه ، ریخا  رـصع  نیا  رد  ریدغلا و  ای  ۀیالولا  مان  هب  رتشیب  هتـشاگن و  نآ  هب  عجار 

. تسا هدش  فیلأت  هللاهمحر  ینیما  همالع  رثا  ریدغلا  فیرش  هعوسوم  زین  هللاهمحر و  يدنه  نیسح  دماح  ریم  دیس 

104 ص : ریدغ ، مایپ 

مهم هیصوت  دنچ 

هراشا

: دنیامن لیذ  دراوم  ماجنا  فورصم  دنراد  ناوت  رد  هچنآ  ات  مهاوخیم  نانمؤمریما  نایعیش  نابحم و  همه  زا  ریقح  هرابنیا ، رد 

دینک زاغآ  شیوخ  هداوناخ  زا  ار  ریدغ  جیورت 

رتانـشآ یهلا ، يهغلاب  تّجح  تیالو  هب  ار  نانآ  دننک و  وگزاب  دوخ  نالاهنون  ناکدوک و  يارب  ار  ریدغ  ّمهم  ناتـساد  ناردام ، ناردـپ و  . 1
ناج شترـضح ، هبّیط  تایح  زا  يریگوگلا  مالـسلا و  ۀـیحتلالضفا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  تبحم  مان و  دای ، رطع  زا  دـنزاس و 

نّیزم نانمؤمریما ، ینامـسآ  ياهتیادـه  يولع و  تفرعم  رون  هب  ار  شیوخ  هناخ  دـنیامن و  تکرب  رپ  ار  دوخ  یگدـنز  هدنزرـس و  ار  دوخ 
. دنزاس

دننک غیلبت  ار  ریدغ  اههناسر  همه 

ریدغ زا  ههد  نیا  رد  همه  اهتیاس  اههناسر و  اههمانزور ، دیاب  تسا ؛ مالّسلامهیلع  تیب  لها  بتکم  ّتیوه  تیصخش و  ناکرا  زا  ریدغ  . 2
صاصتخا نآ  هب  نّیزم و  ریدغ  سّدقم  مان  هب  اهشیامه  اهینارنخـس و  ربانم ، نینچمه  دننک . رـشتنم  ار  ریدغ  قیاقح  دـنیوگب و  دنـسیونب ،

. دوش هداد 

دوش سیسأت  یسانشریدغ  يهتشر 

؛ دنیامن تفایرد  ار  نآ  یناهج  عماج و  ياهمایپ  ناگمه  دوش و  سیردت  اههاگشناد  اههزوح و  مامت  رد  ریدغ  دیاب  . 3
105 ص : ریدغ ، مایپ 

هب مادقا  شیوخ  عسو  ّدح  رد  نارگشهوژپ ، دیتاسا و  نادنمـشناد ، ءاملع ، ددرگ و  داجیا  ربتعم  یملع  زکارم  رد  یـسانشریدغ  ياهیـسرک 
. دنیامن ایند  رسارس  رد  هطوبرم  یشهوژپ  یملع و  تاسسؤم  رد  مهم  رایسب  يهتشر  نیا  سیسأت  يریگیپ و 

تداعس هار  اهنت  ریدغ ، هب  کّسمت 

تسا ریدغ  هب  کّسمت  ام ، حالـصا  هار  هک  دییامن  نآ  هب  ییازفاتفرعم  ریدغ و  گنهرف  جیورت  فرـص  ار  دوخ  تّمه  مامت  نم . نازیزع  . 4
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هب کّسمت  رابکتـسا ، فاعـضتسا و  عفد  روشک و  تمظع  لالقتـسا و  ظفح  هار  تسا . ریدـغ  تفرعم ، ياههّلق  حـتف  یقرت و  ریـس ، نابدرن  و 
. تسا ریدغ  میهافم  زا  ماهلا  ریدغ و 

ریدغ نارازگتمدخ  زا  ریدقت 

هب دنشکیم  تمحز  نآ  ینارون  فراعم  جیورت  رد  دنراد و  ار  ریدغ  گرزب  هاگشناد  هب  يرازگتمدخ  راختفا  هک  ینازیزع  همه  زا  نایاپ  رد 
مداخ زین  ار  دوخ  مراد و  تلأسم  تمدـخ  قیفوت و  تّزع ، دـیزم  لاـعتم  دـنوادخ  زا  اـهنآ  همه  يارب  منکیم و  رکـشت  ریدـقت و  دوخ  مهس 

هللا ۀمحر  مکیلع و  مالّسلا  و  منکیم . راختفا  گرزب  قیفوت  نیا  هب  منادیم و  ترضح  نآ  صالخا  اب  مالغ  ربنق  سّدقم  رابرد  رد  یکچوک 
107 ص : ریدغ ، مایپ 

يروحمیلع 70]

هراشا

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
[71  ] َنوُکِرُْشی اَّمَع  َیلاَعَتَف  ِةَداَهَّشلاَو  ِْبیَْغلا  ِِملاَع  )
[72  ....(] اُوقَّرَفَت الَو  اًعیِمَج  ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِصَتْعاَو  )

یمالسا قَرِف  تدحو  هطقن  تیب  لها  تّدوم 

نایعیـش و زا  ناهج  ناناملـسم  مومع  هب  مالـسا  نید  هب  ادخ  ياضر  رد  تمعن  مامتا  نید و  لامکا  دیع  ریدغ ، دیعـس  دیع  کیربت  ضرع  اب 
هک تیالو  روحم  اب  میرادیم و  یمارگ  ار  تدحو  يزکرم  هطقن  نیا  دنراد ، تدحو  مالّسلامهیلع  تیب  لها  تّدوم  رد  همه  هک  ّتنس  لها 

غالبا  صاخ  یهلا  تادیکأت  اب  ًامسر  ریدغ  رد 

108 ص : ریدغ ، مایپ 
هب مییامنیم و  دهع  دیدجت  دناهدومن  ضرع  شاب  داش  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هب  هدومن و  فارتعا  رارقا و  نآ  هب  همه  دیدرگ و 

تـشگزاب دومن  لماک  ار  هدـحاو  تّما  هدـحاو و  هللا  ۀغبـص  دیـشخب و  دـحاو  گنر  همه  هب  مالّـسلاهیلع  یلع  تیالو  هک  ریدـغ  زور  نامه 
. مینکیم

مالّسلاهیلع یلع  تّیروحم  هب  نیقیرف  فارتعا 

، دوشیم هصالخ  یمالـسا  نوئـش  همه  نید و  رما  رد  يروحمیلع  غالبا  هب  هملک  کی  رد  ِهِّبَر  ْنِم  ِیبَّنلا  یَلَع  َلِْزنأ  اَم  غالبا  ریدغ و  توعد 
لثم دراد ، تحارـص  تلـالد و  نآ  رب  نیملـسم  ثیدـح  ربـتعم  عماوج  دـیناسم و  حاحـص ، بتک  هحیحـص  ثیداـحا  هک  یتـّیوه  تقیقح و 

فیرش  ثیدح 
َراد اُمْثیَح  روُدَی  ٍِّیلَع  َعَم  ُّقَْحلا  َو  ِّقَحلا  َعَم  ٌِّیلَع  »

[73 «]
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ثیدح  و 
[74 «] َضْوَْحلا َّیَلَع  ادِرَی  یّتَح  اقِرَتْفَی  َْنل  ٍِّیلَع  َعَم  ِنآْرُْقلا  َو  ِنآْرُقلا  َعَم  ٌِّیلَع  »

. ینید يورخا  يویند و  تانوئش  همه  لماش  عماج و  يروحمیلع  نامه  ینعی 

109 ص : ریدغ ، مایپ 
. یمالسا حیحص  دیاقع  رد  نید و  رد  يروحمیلع  نامه  شتیاده  مه  نیلقث  رتاوتم  ثیداحا 

رد تیالو ، رد  تسا ، یلع  همه  رد  تّجح  روحم و  تسا و  يروحمیلع  همه  ینایحو  فراعم  هقف و  نآرق ، ریـسفت  داعم ، أدـبم و  مولع  رد 
هن هدـش و  ناونع  ماع  قلطم و  روط  هب  ینعم  نیا  یلع  زا  ریغ  یـسک  يارب  هن  تسا  یلع  روحم  همه ، تادابع  تایهلا و  هب  داشرا  رد  تماما ،

. دیامنیم بلس  یلع  زا  ار  ّتیروحم  نیا  یسک 
نیا یتـهج  ره  هب  رگا  تسین و  حیحـص  یلع  ریغ  هلخادـم  یلع  روـضح  اـب  تسا و  یلع  روـحم  مه  يرهاـظ  تاراـیتخا  هعماـج و  هرادا  رد 
نامه رد  ناشیا و  تایح  هعماج و  رد  یلع  روضح  نامز  نامه  هب  دودحم  دـمآ  رد  رگید  لکـش  هب  جراخ  رد  یعرـش  یقیقح و  ّتیروحم 

رد فالخ  ینعی  درادن ، عوضوم  هعماج  رد  مالّـسلاهیلع  یلع  روضح  مدـع  هب  هجوت  اب  جراخ  رد  رـضاح  لاح  رد  هک  دوب  هرادا  يرهاظ  رما 
. دشاب مک  يزیچ  یلع  تلزنم  ماقم و  زا  هکنیا  هن  درادن  تابثا  بلس و  هرادا ، ءارجا و  دُعب  رد  ینونک  هعماج  رد  يروحمیلع 

درادـن و ار  ّتیروحم  نیا  یـسک  تسین و  یفـالتخا  یّنـس  هعیـش و  نیب  ینید  نوئـش  نید و  رد  يروـحمیلع  هب  ناـمیا  يروـحمیلع و  رد 
: دیوگیم يزار  رخف  هچنانچ  تسا ، ءاوسلا  یلع  ّتیروحم  نیا  رد  ترضح  نآ  روضح  مدع  یلع و  یکیزیف  روضح 

[75 «] تسا هتفر  میقتسم  هار  دنادب  روحم  ار  یلع  هک  ره  »

110 ص : ریدغ ، مایپ 
هیلع و هللایّلص  ربمغیپ  ترضح  صیـصنت  هب  زین  یلع  تسا ، روحم  راصعا  هنمزا و  همه  رد  هلآ  هیلع و  هللایّلـص  مرکا  ربمغیپ  هکنانچ  ینعی 

. درادن ار  ّتیروحم  نیا  هعماج ، رد  روضح  مدع  هطساو  هب  يرهاظ  هرادا  روما  رد  دنچ  ره  تسا  روحم  هلآ 
نآ ماع  ینعم  رد  هک  تسا  ياهطقن  تسا و  تدحو  يزکرم  هطقن  غالبا  زور  نامه  لثم  دش ، غالبا  مخ  ریدـغ  رد  هک  يروحمیلع  نیاربانب 

رصع و ره  رد  تّجح  دوجو  يروحمیلع و  داد ، رارق  رگیدکی  لدِع  ۀمایقلا  موی  یلا  ار  ترتع  نآرق و  هک  نیلقث 76 ] ثیداحا  بسح  رب  و 
ءاقب روحم  ناما 77 ،] ثیداحا  بسح  رب  هکنانچ  تسا ، یمالـسا  تدـحو  هللا و  لبح  هب  ماصتعا  روحم  مالـسلامهیلع ، تیب  لها  زا  راصعا 

. دنشابیم ضرا  لها 

مالسلامهیلع تیب  لها  تّیروحم  اب  هدحاو  تّما 

بـسح رب  مالـسلامهیلع  تیب  لها  ّتیروحم  دنراد و  هملک  قافتا  نآ  رد  همه  نوچ  دنـشاب و  کّسمتم  دـیاب  تّما  همه  يروحمیلع  نیا  هب 
نآ  گنر  هب  همه  دیاب  تسا  تباث  هعطاق  هعطاس  هلدا 

111 ص : ریدغ ، مایپ 
تیب لها  بتکم  داعم ، شاعم و  یقالخا ، یعامتجا ، روما  رد  ساسا  نیا  رب  دنـسانشب و  تدـحو  روحم  ار  مالـسلامهیلع  تیب  لها  دنـشاب و 
نودب دش ، مالعا  مخ  ریدغ  رد  يروحمیلع  یلع و  تیروحم  هب  مّوقت  لیکـشت و  هک  ار  هدـحاو  تّما  دـنهد و  رارق  روحم  ار  مالـسلامهیلع 

یلع ّتیروحم  يروحمیلع و  هدـنیاپ  دـنزاس . یّلجتم  ینونک  ناهج  رد  زیگناهقرفت  تاعزانم  ياهفئاط و  ساسایب  نوگانوگ و  ياـهگنر 
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هتاکرب  هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلاو  مالّسلاهیلع .
113 ص : ریدغ ، مایپ 

نادواج 78] تایح 

هراشا

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
مالسلامهیلع  َنیِموُصْعَْملا  ۀّمئألا  َو  َنینِمؤُْملاریِمأ  اَنیلوم  ِۀَیالِوب  ِِهتَمِْعن  َماَْمتإ  َو  ِِهنید  َلاَمْکإ  َلَعَج  يّذلا  ُهللاُدْمَْحلا 

ناردنزام  ناتسا  یئالو  نّیدتم و  مدرم  امش  رب  مالس 
تیالو و باتملاع  دیشروخ  صالخا  اب  نارکاچ  نامداخ و  ریدغ و  گرزب  ياهنشج  ناگدننکرازگرب  نایریدغ و  امش  رب  ّتیحت  دورد و 

. نیّلصملا ةاولص  لضفاهیلع  نینمؤملاریما  نیدحوملا  یلوم  ترضح  تماما 

تماقتسا يرادیاپ و  زمر  ریدغ 

دباییم و ار  دوخ  ّتیوه  ریدغ  اب  دنکیم و  ادیپ  انعم  ریدغ  اب  هعیش  تسا . هعیـش  زیچ  همه  ریدغ  ریدغ و  يارب  هعیـش  هک  تسا  نیا  تقیقح 
. تسا يریدغ  هعیش  ّتیوه 

114 ص : ریدغ ، مایپ 
. تسا نیربکتسم  یتوغاط و  ياهتموکح  لباقم  رد  ناهج  نادرمدازآ  تماقتسا  يرادیاپ و  زمر  ریدغ 

تّوبن دیحوت ، یتسرپادخ ، دنمونت  تخرد  دنکیم و  باریس  خیرات  لوط  رد  ار  تلادع  تقیقح و  ناگهنـشت  هک  تسا  ریدغ  ناشوج  هکرب 
. دیامنیم يرایبآ  ار  داعم  و 

اب هکرب  ریدغ و  زا  ياهرطق  هکنآ  درک و  ادیپ  انعم  شیارب  یگدنز  تفای و  ینادواج  تایح  تفرگ  ناجشون  ریدغ  لالز  همـشچ  زا  هکنآ 
هک  درک  ادیپ  لاّصتا  يوبن  رثوک  ضوح  هب  دیشون  وا  تکرب 

ادبأ هَدَْعب  َأمظال 
. دندومن ادف  هار  نیا  رد  دنتشاد  هچنآ  ره  دنتشگ و  يولع  ماج  يالو  تسم  دندیشکرس  ار  هکرب  نیا  لالز  هساک  هک  نایریدغ  . 

مالّسلاهیلع نامز  ماما  تیالو  رد  ریدغ  رارمتسا 

رظتنم ریدـغ ، ناقـشاع  دراد و  همادا  ریدـغ  هلالـس  زا  دیـشروخ  نیرخآ  رورـسلا  روفوم  روهظ  اـت  تسا و  هتفاـین  ناـیاپ  زونه  ریدـغ  هحفص 
. دنشابیم ریدغ  دنزرف  باکر  رد  یناشفناج 

هب ار  دوخ  هار  تلالض ، یکیرات و  رطخ ، فوخ ، يداو  رد  ناگدشمگ  دننک و  روبع  نآ  زا  دیاب  تقیقح  نایوپهر  هک  تسا  یطارص  ریدغ 
. دنناسرب مامتا  هب  دصقم  نآ 

. تسا تیرشب  ناهج  مولظم  رتسگداد و  ماماهناگی  اب  تیناسنا و  يالوم  اب  ددجم  تعیب  زور  قاثیم و  زور  ریدغ  يرآ ،
115 ص : ریدغ ، مایپ 

ریدغ www.Ghaemiyeh.comمایپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 97زکرم  هحفص 53 

http://www.ghaemiyeh.com


ریدغ فصو  زا  زجع 

راکفا لوقع و  هدـشن و  هتفگ  يزیچ  مه  زونه  دوش ، هتـشون  نآ  فصو  رد  باـتک  نارازه  مییوگب و  هچ  ره  هک  ریدـغ  هراـبرد  مییوگب  هچ 
رد راعـشا  ندورـس  اهشیامه و  اهنشج ، يرازگرب  اب  هک  مینکیم  شوخلد  ار  ناـمدوخ  یلو  دنـشابیم ، نآ  زا  ناوتاـن  زجاـع و  اـهناسنا 

: دندومرف مالّسلاو  ةالّصلاهیلع  اضر  ماما  هک  مینک  ادا  ار  گرزب  نیِد  نیا  زا  كدنا  ولو  يرادقم  مامه  ماما  نآ  حدم 
[79 .«] تسا رورس  طاشن و  زور  نایعیش و  رب  ندز  دنخبل  زور  يداش و  زور  ریدغ  »

ریدغ نامداخ  يارب  قیفوت  تلأسم 

هکرابم ههد  هوکـشرپ  ياهنشج  غارچ  دیـشاب و  قفوم  گرزب  تمدـخ  نیا  رد  هشیمه  هک  میناوخیم  ریدـغ  بحاـص  هب  ار  گرزب  يادـخ 
رصعلا و بحاص  ترضح  ناکما  ملاع  بطق  سّدقم  بلق  دیناسرب و  هدنیآ  ياهلسن  هب  تمایق  زور  ات  دیراد و  هگن  نشور  هشیمه  ار  ریدغ 

. دیشاب ترضح  نآ  ياعد  لومشم  دییامن و  دونشوخ  ار  ادفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  یحور و  نامّزلا 
ار ریدغ  هکرابم  ههد  دناهتشاد و  ار  گرزب  راختفا  نیا  هلاس  همه  هک  يراس  ناتسرهش  يریدغ  نمؤم و  یلاها  زا  همتاخ  رد 

116 ص : ریدغ ، مایپ 
و مراد . تلأسم  لاعتم  دـنوادخ  زا  ار  ناگمه  تاقیفوت  دـیزم  هدومن و  رّکـشت  ریدـقت و  صوصخلاب  دـنریگیم  نشج  دایز  رایـسب  هوکـشاب 

هللاۀمحر  مکیلع و  مالسلا 
117 ص : ریدغ ، مایپ 

هسامح 80] نیرتابیز 

هراشا

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
مِِهئادْعأ یلَع  ُنْعَّللا  َو  َنیرِهاَّطلا  َنیبِّیَّطلا  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  ِمِساَْقلا  ِیبأ  َنیلَسْرُْملاَو  ِءاِیْبنألا  ِفَرْشأ  یلَع  ُمالَّسلاَو  ُةالَّصلاَو  َنیَِملاَعلا  ِّبَر  ِهللاُدْمَْحلأ 

. َنیعَمْجأ
ِۀَعیِش یلَع  ُمالَّسلا  َُّمث  َنیضَرألا . ِیف  ِهللا  ۀَّیَِقب  امَّیـس  َنیِموُصْعَْملا  ِۀَّمئألا  ِهِدالْوأ  َو  َنینِمْؤُملاِریمأ  ِۀَیالِوب  َنیکِّسَمَتُْملا  َنِم  انَلَعَج  يذَّلا  ِهللاُدْمَْحلا  َو 

. َنیِحْلفُْملا ِهللا  ُبْزِح  َو  َنیِصلْخُملا  َنیِزئاَْفلا  َنینِمْؤُْملاریِمأ 

118 ص : ریدغ ، مایپ 

ریدغ زا  لیلجت  شزرا 

نامزلا رـصعلا و  بحاص  ترـضح  مظعألا  هللا  یلو  سّدقم  ناتـسآ  هب  ار  تسا  یهلا  نایدا  مالـسا و  دیع  نیرتگرزب  هک  ریدغ - دیعـس  دیع 
عامتجا منکیم و  ضرع  تینهت  کیربت و  راوگرزب  نایریدغ  صالخا و  اب  نایعیش  امش  هب  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللالّجع  يدهملا  انالوم 

یمارگ موصعم  ياوشیپ  نیمتـشه  سّدقم  ینارون و  عجـضم  راوج  رد  ار  نایوجـشناد  نادنمـشناد و  مرتحم ، دـیتاسا  تمظع  اب  هوکـشرپ و 
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. مرادیم
هک تسا  نایبوّرک  یهلا و  ناگتـشرف  هکئالم و  عامتجا  تقیقح  رد  هکلب  دـشابیم  اهناسنا  اهینیمز و  شیامه  اهنت  هن  ینارون  سالجا  نیا 

. دننکیم راختفا  نایریدغ  هب  تمدخ  رد  همه 
دوـخ رب  سلاـجم  نیا  هب  فّرـشت  هب  اـهنآ  اریز  دـینکن ، بّجعت  دـینیبیم  يوـنعم  یناـحور و  عـمج  نیا  رد  ار  کـئالم  رّطعم  لاـب  رپ و  رگا 

. دنوشیم مّعنتم  نآ  هب  دنلابیم و 

ریدغ یتسیچ 

، هملک کی  رد  یهلا و  نایدا  یعقاو  حور  زا  نخـس  یتسه ، تقیقح  زا  نخـس  تقلخ ، سومان  ادخ و  ّرـس  زا  نخـس  ینعی  ریدـغ ، زا  نخس 
. نیّلصملا ةاولص  لضفأهیلع  نینمؤملاریما  تیالو  زا  نخس 

؟ دروآرد شیامن  هب  ار  ّتیرشب  خیرات  گرزب  هثداح  ناوتیم  ایآ  داد ؟ ناشن  مدرم  هب  تسه  هک  نانچنآ  ار  ریدغ  ناوتیم  ایآ 
خیرات  هسامح  نیرتابیز  ّتیناسنا و  يارب  تشونرس  زور  ریدغ 

119 ص : ریدغ ، مایپ 
یفّرعم ایند  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللایّلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دـعب  ار  دوخ  هدـیرفآ  نیرتبوبحم  دـهاوخیم  دـنوادخ  هک  يزور  تسا ، نایدا 

رب ار  وا  مدیزگرب و  ار  یلع  نم  هک  دنک  مالعا  ایند  هب  دـهد و  ناشن  دوخ  بوبحم  هب  ار  دوخ  يربلد  دـهاوخیم  دـنوادخ  هک  يزور  دـنک .
. داد ناشن  مدرم  هب  ار  نیتملا  هللا  لبح  میقتسم و  طارص  هک  يزور  مداد . رارق  ریما  نایناهج 

: مالسلاهیلع قداص  ماما  هدومرف  هب  هک  يزور  يرآ !
[81 «] دوُهْعَْملا ِدْهَْعلا  ُمْوَی  ِءاَمَّسلا  ِیف  ُهُمْسا  َو  ُهَتَمْرُح  َفَرَع  َو  ِمْوَْیلا  اَذَه  ِیف  َدَّیَعَت  َو  اَّلِإ  ًاِّیبَن  ُهللا  َثََعب  اَم  َو  ُرَبْکَْألا  ِهللا  ُدیِع  َوُه  »

: دیامرفیم مالّسلاهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  نایعیش  ياوشیپ  نیمتشه  هک  يزور 
[82 «] ضْرَْألا ِیف  ُْهنِم  ُرَهْشَأ  ِءاَمَّسلا  ِیف  ِریِدَْغلا  َمْوَی  َّنِإ  »

الاب نآ  رب  دنک و  بصن  رومعملا  تیب  لباقم  رد  یهلا  تمارک  تخت  ناونع  هب  ار  یتخت  دهدیم  نامرف  نیما  لیئربج  هب  دـنوادخ  هک  يزور 
بلط ناشیا  ناتسود  نینمؤملاریما و  نایعیش  رب  دنیوگب و  ار  مرکا  لوسر  يانث  حدم و  دنوش و  عمج  وا  درگ  رب  اهنامسآ  زا  هکئالم  دور و 

رگید ياج  رد  نینچمه  و  دنیامن ؛ شزرمآ 

120 ص : ریدغ ، مایپ 
: دیامرفیم نینچ  ریدغ  هرابرد  مالّسلاهیلع  متشه  ماما 

[83 «] ناَمیِْإلا ِلْهَأ  ْنِم  ِساَّنلا  ِهوُجُو  ِیف  ِمُّسَبَّتلا  ُمْوَی  َوُه  »
. تسا نایعیش  طاشن  يداش و  زور  ریدغ  تسا . ناناملسم  یعقاو  نشج  زور  ریدغ  تسا . نامیا  اب  مدرم  هرهچ  رد  ندز  دنخبل  زور  ریدغ 

ریدغ هب  تبسن  ناناملسم  هفیظو 

ياهلسن هب  ار  نآ  دنراد و  هگن  هدنز  مامت  هوکش  اب  ار  مهم  هرطاخ  نیا  دنناوتیم  هک  ياهلیـسو  ره  هب  هک  تسا  نیا  ناناملـسم  همه  هفیظو 
: دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هللایّلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنهد  لاقتنا  دوخ  زا  دعب 

[84 «] ۀَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  ََدلَْولا  ُِدلاَْولا  َو  َِبئاَْغلا  ُرِضاَْحلا  ِغِّلَُبْیلَف  »
. دنناسرب تمایق  زور  ات  دوخ  نادنزرف  هب  ناردپ  نابئاغ و  هب  ار  ریدغ  مایپ  ریدغ ، زور  رد  نیرضاح  دیاب 
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. دشابیم مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  نارادتسود  هفیظو  نیرتگرزب  نیا  يرآ !
. دنکن تیلوئسم  ساسحا  مایپ  نیا  ندناسر  رد  دشاب و  هتشادن  ربخ  نآ  مایپ  ریدغ و  زا  اما  دنک ، عّیشت  یتسود و  راهظا  یسک  دوشیمن 

121 ص : ریدغ ، مایپ 

ریدغ ياهمایپ 

موصعم ناـماما  زا  يوریپ  رد  هعماـج  تاـیح  ماـیپ  تیادـه و  ماـیپ  ریدـغ ، روـحم  رد  ناناملـسم  تدـحو  تّما و  يربـهر  ماـیپ  ریدـغ  ماـیپ 
رکنم و زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یمالـسا ، عضاوم  ظفح  ینید ، فیلاکت  فیاظو و  هب  لمع  ریدـغ  مایپ  هرخـالاب  دـشابیم و  مالّـسلامهیلع 

. تسا بتکم  ینابم  زا  عافد 
 » هک ندومن  يوریپ  وا  زا  ندادرارق و  وگلا  یگدنز  لحارم  مامت  رد  ار  نآ  بحاص  ینعی  ریدغ 

«. ًاِّیلَع َعَیاَش  ْنَم  ُۀَعیِّشلا 

ریدغ فصو  زا  زجع  هب  فارتعا 

: منکیم ضرع  دومن ، مادنا  ضرع  دش و  دراو  ریدغ  نارکیب  سونایقا  رد  ناوتیمن  هکنیا  هب  فارتعا  ناعذا و  اب  همتاخ  رد 
دیآ  ترابع  ردناک  نارازه  زا  تسا  یفرحدنتفگ  رای  فصو  زک  تیاهنیب  حرش  نیا 

رب نینچمه  دـیاهدرک و  تکرـش  یناـحور  شیاـمه  نیا  رد  هک  صـالخا  اـب  نینمؤم  نازیزع و  امـش  رب  ّتیحت  دورد و  اـب  ار  دوـخ  ضیارع 
. مربیم نایاپ  هب  نآ  مّرکم  نارازگتمدخ 

ِْلبَِحب َنوُمِصَتْعُْملاَو  ِةاجَّنلا  ۀَنیِفَس  ِیف  َنُوبِکاَّرلا  َنوُِصلْخُْملا  َنوُِزئاَفلا  اَهُّیأ  ِهللا  ِنیِد  َراَْصنأ  اَی  َنینِمؤُْملاِریِمأ  َۀَعیِش  اَی  ْمُْکیَلَع  ُهُمالَس  َو  ِهللا  ُةاوَلَص 
اَی ْمَُکل  ًائِینَه  ِهللا 

122 ص : ریدغ ، مایپ 
َنِم ْمُکِْریَغ  یلَع  ْمُکَراَتْخإ  َو  ِفیرْشَّتلا  اَذِهب  ْمُکَفَّرَش  َو  ِۀَلیضَْفلا  ِهِذِهب  ْمُکَلَّضَف  ْدََقل  ِنآْرُْقلا  َو  ِمالْسإلا  َءاْنبأ  اَی  َو  ِنیِّدلا  َةاَمُح  اَی  َو  ِّقَحلا  َراَْصنأ 

. َنیَملاَْعلا
123 ص : ریدغ ، مایپ 

ینایحو 85] هبطخ 

هراشا

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
ُمْوَی ّیِـصَولا ، ُمْوَی  َو  ِِّیبَّنلا  ُمْوَی  ِخیراَّتلا ، ُمْوَی  ِنآْرُْقلا ، ُمْوَی  ِمالْـسإلا ، ُمْوَی  ُكَراَبُملا ، ِهللا  ُموَی  ُریدَغلأ  ریدَْغلأ ، اَم  َكاردأ  ام  َو  ریدَْغلأ ، ریدَْـغلأ ،

، ِۀَیالولا ُمْوَی  ِنانِجلا ، ِماّیأ  یلَع  ُهتاعاَس  هیتَت  ُمْوَی  ِغْالبإلا ، َو  ِماْمتإلا  َو  ِلاَمْکإلا  ُمْوَی  َو  ِناَْسنإلا  ُمْوَی  ِدوُهْـشَْملا ، َو  ِدِهاَّشلا  ُمْوَی  َو  ِدوُهْعَْملا  ِدْهَْعلا 
ِماـمإلا ِۀَـیالِوب  ِّبَّرلا  یـَـضِر  ُمْوَـی  َو  ِرورُّسلا  َو  ِروُّنلا  ُمْوَـی  َنـیبَّرَقُملا ، ِۀـَِـکئالَْملا  َو  لـیئاْربَج  ُمْوَـی  ِضْرـألا ، ِیف  هـْنِم  ُرَهـْـشأ  ِءاـمَّسلا  ِیف  ٌمْوَـی 

. ِمالَّسلاِْهیَلَع َنینِمْؤُملاریمأ 

ریدغ www.Ghaemiyeh.comمایپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 97زکرم  هحفص 56 

http://www.ghaemiyeh.com


124 ص : ریدغ ، مایپ 
ِهِدالْوأ ِۀَمامإ  َو  ِنیِّدلا  ِبوُسْعَی  َو  َنیقَّتُملا  ِمامإ  ِمیقَتْـسُْملا  ِهِطارِـص  یلإ  انادَـه  َو  ِِهب  انَمَرْکأ  َو  ِمْوَْیلا  اَذـه  ِلْضَف  ِۀَـفِْرعَِمب  انَفَّرَـش  يذَّلا  ِهللاُدْـمَْحلا 

. َنیعَمْجأ مِْهیَلَع  ُهللا  ُةاوَلَص  َنیَملاَعلا  یلَع  ِهللا  ِجَجُح  َنیموُصْعَْملا 

انعم سونایقا 

تیادـه و ناهج  کی  مایپ و  سرد و  ناهج  کـی  ینعم ، اـیند  کـی  یلو  تسا ، فرح  راـهچ  هملک و  کـی  رهاـظ  رد  ریدـغ  يرآ  ریدـغ .
. داشرا

، دـهز ینعی  يربارب ، يردارب و  تلادـع ، ینعی  ریدـغ  تاـملک ، ظاـفلا و  نـیا  زا  رتارف  ّتیناـسنا و  گرزب  هاگـشناد  هسردـم و  ینعی  ریدـغ 
ینعی يزیرگكرـش ، يزیتسملظ و  ینعی  ریدـغ  تماقتـسا ، تمواقم و  هزرابم ، ینعی  راثیا ، داـهج و  ینعی  ریدـغ  يراـکزیهرپ ، ییاـسراپ و 
ینعی ریدغ  بئارغلا ، رهظم  بئاجعلا و  رهظم  تازجعم ، تامارک و  بحاص  ِناونع  بادآ و  قالخا و  لحاسیب  رحب  تفرعم و  ملع و  ناهج 

مالعا 
[86 «] ُهْتلَعَف اَم  ٍةَریِعَش  َْبلُج  اَُهُبلْسَأ  ٍۀَلْمَن  ِیف  َهللا  َیِصْعَأ  ْنَأ  یَلَع  اَهِکاَْلفَأ  َتَْحت  اَِمب  َۀَْعبَّسلا  َمِیلاَقَْألا  ُتیِطْعُأ  َْول  »

125 ص : ریدغ ، مایپ 
هک  ياهناگی  نآ  زور  ینعی  ریدغ 

[87 «] هیِحاََون ْنِم  ُۀَمْکِْحلا  ُقِْطنَت  َو  ِِهِبناَوَج  ْنِم  ُْملِْعلا  ُرَّجَفَتَی  »
هک  يدرمگرزب  نآ 

َنِم ُُهبِْجُعی  ُهَسْفَن  ُبِطاَُـخی  َو  ُهَّفَک  ُبِّلَُقی  ِةَرْکِْفلا  َلـیِوَط  ِۀَْـعمَّدلا  َریِزَغ  ِهللا  َو  َناَـک  ِِهتَْملُظ  َو  ِلـْیَّللِاب  ُسَنْأَـی  َو  اَِـهتَرْهَز  َو  اَْینُّدـلا  َنِم  ُشِحْوَتْـسَی  »
[88 «] بَشَج اَم  ِماَعَّطلا  َنِم  َو  َرُصَق  اَم  ِساَبِّللا 

هک  یماقم  دنلب  نآ 
[90 «] ْهیَصْرُِقب ِهِمْعُط  ْنِم  َو  ِْهیَرْمِِطب  ُهاَْینُد  ْنِم  یَفَتْکا  ِدَق   » و [ 89 «] ْدبَْعلا َۀَْسلِج  ُسِلْجَی  َو  ِْدبَْعلا  َۀَلْکأ  ُلُکْأََیل  ٌِّیلَع  َناَک  »

هک  ياهشیپتلادع  نآ  ینعی  ریدغ  مالسا ، لیدبیب  لََطب  تاوزغ و  حتاف  بحاص و  ینعی  ریدغ 
[91 «] ِِهلْدَع ِةَّدِِشل  ِِهتَدابِع  ِبارِْحم  یف  َِلُتق  »

126 ص : ریدغ ، مایپ 
ینعی  ریدغ 

[92 «] ِِهتَُغِلب ِجاْرعِْملا  َۀَْلَیل  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهللایَّلَص  َّیبَّنلا  ُهللا  َبَطاَخ  ْنَم  »
 ... و

ینعم ریدـغ  تسا ، ام  تخانـش  زا  رترب  رتالاب و  يدوجو  شیانعم  هک  مییوگن  ار  عماج  يهملک  نآ  ات  مسیونب  فاـصوا  نیا  زا  هچ  ره  يرآ 
: تفگ اسر  دنلب و  نابز  اب  دیاب  سپ  دوشیمن .

. نیعمجا مهیلع  هللاتاولص  ۀمئالا  وبأ  لوتبلا و  ۀمطاف  جوز  لوسرلا و  سفن  نیسحلاوبا ، نسحلاوبا و  ینعی  یلع ، ینعی  ریدغ ،

ریدغ هبطخ  نوماریپ 
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ریدغ هبطخ  نوماریپ 

هراشا

. تسا ریدغ  ياسر  حیصف و  يهبطخ  ینایحو ، گنهرف  ملع و  ثیراوم  نیرتعماج  زا  یکی 

هللا لوسر  هزجعم 

نآ زا  تفرعم  شنیب و  بدا ، لها  ره  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللایّلـص  مظعا  لوسر  تبترم  یمتخ  ترـضح  ماظن  ْزجعم  تاملک  زا  هبطخ  نیا 
لثم زج  هک  دمهفیم  و  دشاب ، هدیـسر  دنلب  بتارم  هب  دشاب و  هدناوخ  سرد  یقیقح  فراعم  رد  رایـسب  ياهلاس  هچ  رگا  دوشیم ، دنمهرهب 

ِنَع  ُقِْطنَی  ام  َو   ) هب ار  وا  دنوادخ  هک  ترضح  نآ  صخش 

127 ص : ریدغ ، مایپ 
. تسین يرارسا  قیاقح و  نایب  راتفگ و  قطنم ، نینچ  ییاناوت  ار  یسک  تسا  هدوتس  [ 93  ] یحُوی ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا 

ياهتیاده هیوامس و  قیاقح  هیلاع ، فراعم  ياههتشر  رد  ار  مالسا  یلاع  بتکم  دهدیم و  تداهـش  نآ  تینایحو  رابتعا و  رب  هبطخ  دوخ 
. دهدیم حرش  هیونعم 

تّنس لها  ناگرزب  طسوت  هبطخ  لقن 

لقن لابقا 94 ] رد  هّرـسسدق  دّیـس  هکنانچ  یّطلا » رْـشَّنلا و   » باتک فلؤم  لثم  هّماع ، گرزب  ياـملع  زا  یـضعب  هعیـش ، ياـملع  رب  هوـالع 
. دناهدومن تیاور  ار  نآ  هدرک ،

نآ رد  لمأت  ریدغ و  هبطخ  هعلاطم  رب  تموادم  موزل 

راگنز دـنریگب و  سرد  نآ  زا  دـنهدب و  سرد  ار  نآ  دـنیامن ، تموادـم  نآ  توالت  رب  دـنناوخب و  ّتقد  اب  همه  ار  هبطخ  نیا  تسا  راوازس 
تمعن هب  ار  ادـخ  رکـش  دـنیامن ، زاورپ  توهال  برق  توکلم و  توربج ، هب  توسان  ملاع  زا  دـنیادزب و  نآ  رد  لّمأت  هعلاطم و  اـب  ار  اـهلد 

ریز هـک  لوا  رـصع  نایعیـش  دـننام  دـننادب ، رتیمارگ  رتزیزع و  ناـج  زا  ار  نآ  دـنروآ و  اـجب  مالّـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  تیـالو 
نادنزرف  دوخ و  دنشاب و  رادیاپ  دوخ  یئالو  تیوه  رب  دندرکیم ، تماقتسا  دندادیم و  ناج  اهجاجح  دایز  ياههجنکش 

128 ص : ریدغ ، مایپ 
هب دـننک و  همیب  ناحتما ، صیلخت و  رـصع  تبیغ ، رـصع  نیا  رد  تافارحنا  تارطخ و  زا  مالـسلامهیلع  تیب  لها  هب  مامت  کّسمت  اب  ار  دوخ 

: دنشاب ّمنرتم  راعشا  نیا 
مشورفن  نانج  هب  شیوک  رسمشورفن  ناهج  هب  ار  فجن  نم 

تسا  نم  نامیا  نم ، يایند  نیدتسا و  نم  ناوضر  يهضور  شمرح ،
و

ِنَبَّللِاب  ِهیْنتَّذَغ  َو  ِّیِصَولا  َّبحَْتبرَش  اهَّنإ  یّمأ  ُهللا  َبَّذَعال 
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نَسَحابأ يوْهأ  اذ  َو  يذ  نِم  ُتْرِصَفنَسَحَابأ  يِوْهَی  ٌِدلاَو  ِیل  َناَک  َو 

ریدغ هرابرد  شراگن  رد  زجع  هب  فارتعا 

عمجم هب  ار  یبدا  یئالو و  نایب  نیا  خـلم ، نار  ناونع  هب  ریدـغ ، میظع  عوضوم  رد  شراـگن  زا  دوخ  روصق  لاـمک  هب  فارتعا  اـب  ناـیاپ  رد 
دنوادـخ زا  ریدـغ  فیرـش  سالجا  همانرب  يهدـننک  رازگرب  نازیزع  هب  راذـتعا  ضرع  اب  میامنیم و  هیدـه  ریدـغ  یگنهرف  یملع و  مرتحم 

ياهّتیونعم زا  راشرـس  دـیع  نیا  هدرک و  قیفوت  بلط  دـنراد ، روضح  راـختفا  هماـنرب  نیا  رد  هک  يراوگرزب  ناـیئالو  ناـنآ و  يارب  لاـعتم 
. مراد تلأسم  ناگمه  يارب  ار  ءادفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  يدهملا  انالوم  هللا  ۀیقب  ترضح  هصاخ  تایانع  هدومن و  ضرع  کیربت  ار  یـسدق 

هتاکرب  هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلاو 
129 ص : ریدغ ، مایپ 

تیالو 95] صوصن 

هراشا

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
ُهللا َلَّجَع  ِّيِدـْهَْملا  ِهللا  ۀِّیَِقب  انالْوَم  امَّیِـسال  َو  ُمالَّسلاُمِْهیَلَع  َنیِموُصْعَْملا  ِۀَِّمئألا  َو  َنینِمْؤُملاِریِمأ  ِۀَـیالِوب  َنیکِّسَمَتُملا  َنِم  انَلَعَج  يذَّلا  ِهللاُدْـمَْحلا 

. ِِهئاَِقِلب َزْوَْفلا  انَقَزَر  َو  َفیرَّشلا  ُهَجَرَف  َیلاَعَت 
هتاکرب  هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلا 

، ینادواج یناهج و  نید  ناونع  هب  مالـسا  شنیزگ  تمعن و  مامتا  نید ، لامکا  هدنخرف  دیع  ریدغ ، كرابم  دیع  ربکالا ، هللا  دـیع  کیربت  اب 
تمینغ و ار  نآ  رد  روضح  فرش  ناگتـشرف ، هک  یئالو - یتوکلم و  هسلج  نیا  رد  رـضاح  نازیزع  ناگرزب و  روضح  هب  ار  هملک  دنچ  نیا 

: مرادیم میدقت  دننادیم - راختفا 

130 ص : ریدغ ، مایپ 

تیالو رب  صوصن  عاونا 

هراشا

کی رد  اّما  تسا - رایـسب  هچرگا  ّتنـس - باتک و  رد  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  لصفالب  تفالخ  تیـالو و  رب  هحیرـص  صوصن 
. یفخ ّصن  یلج و  ّصن  دشابیم : مسق  ود  رب  میسقت 

هّیلج صوصن 

رد ار  اهنآ  زا  يرامـش  هک  تسا  تاـیآ  رئاـس  و  [ 97  ] ُهّللا ُمُکُِّیلَو  اَـمَّنِإ   ) هفیرـش هیآ  و  هلهاـبم 96 ،] همیرک  هیآ  لـثم  هینآرق ، هّیلج  صوصن 
، عماوج بابرا  نیثّدحم و  زا  ربتعم  ياهدنـس  اب  قیرطب  نبا  مالّـسلاهیلع " نینمؤملاریما  بقانم  یف  نیبملا  یحولا  صئاصخ  فیرـش " باتک 
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. تسا هدومن  تیاور  هّماع  دیناسم  حاحص و 
فیرـش ثیدـح  اهنآ ، ّمتا  رهـشا و  مظعا ، هک  تسا  رگید  ثیداحا  و  تلزنم 98 ] روهـشم  ثیدـح  دـننام  مه ، هّیوبن  هرتاوتم  هّیلج  صوصن 

يزور گرزب ، شیاـمه  نآ  دـننام  هلآ  هیلع و  هللایّلـص  مرکا  لوسر  تلاـسر  تاـیح  خـیرات  رد  هک  تسا  ماـع  مـالعا  غـالبا و  نآ  ریدـغ ،
ات هک  جاح - هوبنا  لیخ  باحصا و  نارس  همه  هک  یشیامه  تسین ، رتیمسر  رتمیظع و 

131 ص : ریدغ ، مایپ 
. دنتشاد روضح  نآ  رد  تشادن - هقباس  نآ  لثم  زور  نآ 

. تسا زارطمه  هلآ  هیلع و  هللایّلص  ءایبنالا  متاخ  ترضح  تثعب  زور  اب  تمظع ، یلاعت و  رد  هک  يزور 
، تیرشب ملاع  یجنم  نامزلا ، رخآ  هناگی  حلـصم  روهظ  زور  موس ، زور  زور ، ود  نیا  يارب  تسا . ربکالا  هللا  موی  ود  ره  تسا و  زاغآ  ود  ره 
هب ینامسآ  فحص  ایبنا و  هک  ياهیاپدنلب  ّتیصخش  تسا ، نیعمجا  مهیلع  هللاتاولـص  دمحم  لآ  مئاق  ترـضح  لسر ، دوعوم  لک و  لدع 

 » دناهداد و تراشب  وا  روهظ 
ًالْدَع َو  ًاطِْسق  َضْرألا  ُأَلْمَی 

 » تسا و وا  هّصتخم  فاصوا  زا  [ 99 «]
اَهبِراَغَم َو  ِضْرألا  َقِراَشَم  ِْهیَدَی  یلَع  ُهللا  ُحَتْفی  يّذلا  َوُه 

. تسا وا  مادقا  مایق و  همانرب  [ 100 «]
تاهج همه  نیعبات و  نیعباـت  نیعباـت و  هباحـص ، زا  تاور  ترثک  تهج  رد  هک  تسا  هّیلج  صوصن  ّصنأ  زا  ریدـغ ، رتاوت  زا  رتارف  ِثیدـح 

لیکـشت گرزب  ياهناخباتک  یئاهنت  هب  نآ  ظافلا  دانـسا و  ثیدح و  نیا  هب  طوبرم  ياهباتک  زا  درادـن  دوجو  نآ  زا  رترب  یثیدـح  رابتعا ،
. دوشیم

هّیفخ صوصن 

مالّسلاهیلع نینمؤملاریما  لصفالب  تفالخ  تیالو و  دنراد و  مکحم  دنمـشزرا و  رایـسب  یتیعقوم  هّیلج ، صوصن  رانک  رد  زین  هّیفخ  صوصن 
. دنیامنیم تابثا  ار  مالّسلامهیلع  نیرهاط  همئا  رئاس  و 

132 ص : ریدغ ، مایپ 
ّهلدا نیا  زا  لیلد  رازه  ود  ناوتیم  ار  هیلع  یلاعت  هللاناوضر  یّلح  همالع  نیفلا »  » باتک تسا . عماج  عیسو و  یـشخب  هّیفخ ، صوصن  شخب 

. درمش هّیفخ 
ًاـصوصخم مالّـسلامهیلع  نیرهاط  همئا  تیالو  رب  اهنآ  تلالد  رد  یئافخ  چـیه  دـنیامنیم ، ناونع  هّیفخ  ار  صوصن  نیا  هک  یلاـح  نیع  رد 

لثم  تسا ، هداد  رارق  بطاخم  ار  همه  ماهفتسا  روط  هب  هک  تسا  ياهینآرق  تایآ  هّیفخ ، صوصن  نیا  زا  تسین . مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما 
[101 (] َنوُمُکَْحت َْفیَک  ْمَُکل  اَمَف  يَدُْهی  ْنَأ  ّالِإ  يِّدِهَی  َال  ْنَّمَأ  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  ْنَمَف  َأ  )

ای
[102 (] ریِصَْبلا َو  یَمْعَْألا  يِوَتْسَی  اَم  )

ای
[103 (] َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلا  َو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه  )

ریدغ www.Ghaemiyeh.comمایپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 97زکرم  هحفص 60 

http://www.ghaemiyeh.com


مایپ دوشیم . هدافتسا  تیاده  تماما و  تفالخ ، رما  هب  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  ندوبّقحا  قیداصم ، رهظا  رظن  زا  حوضو ، هب  تایآ  نیا  زا 
. نارگید هن  مالّسلاهیلع  یلع  لوضفم ، هن  لضاف  لهاج ، هن  ملاع  روک ، هن  انیب  تسا ، نیا  همه 

133 ص : ریدغ ، مایپ 

لوضفم رب  لضاف  لیضفت  یئالقع  لصا 

نآرق ددـعتم  تایآ  عوضوم  لضاف ، رب  لوضفم  لضفا و  رب  لضاف  لیـضفت  حـیبقت  لضاف و  رب  لضفا  لوضفم و  رب  لـضاف  لیـضفت  عوضوم 
، تسا یئاور  ینآرق و  ّمهم  ياهتیاده  زا  تسا و  بحتسم  بجاو و  ماکحا  زا  يدراوم  مالّـسلامهیلع و  تیب  لها  رایـسب  تایاور  میرک و 

دهد رارق  همانرب  ار  نآ  دیاب  يدنمدرخ ، صخش  ره  ناملسم و  ره  هک  تسا  لصا  کی  تارایتخا  اهتیالو و  رد  ًاصوصخم  روما  همه  رد  و 
- دشابن نیب  رد  يرگید  ياهضرغ  رگا  رشب - مه ، ترطف  بسح  رب  ًالامجا  دنیزگرب و  قیال  رب  ار  قیلا  حلاص و  رب  ار  حلـصا  باختنا ، رد  و 

ّمها زا  مالّـسلا  هلآ  وهیلع  مرکا  ربمغیپ  تفالخ  یئالو و  ینید و  ماظن  لصا  رد  تاداـشرا  تاـمیلعت و  نیا  تیاـعر  دـیامنیم ، لـمع  نآ  هب 
. تسا تابجاو  بلاطم و 

: تسا هداد  رارق  بطاخم  ار  همه  هدومرف و  هراشا  مالّسلاهیلع  ماما  صخش  لصا ، نیمه  هب 
[104 «] ِهِیف ِهللا  ِْرمَِأب  ْمُهُمَلْعَأ  َو  ِْهیَلَع  ْمُهاَْوقَأ  ِْرمَْألا  اَذَِهب  ِساَّنلا  َّقَحَأ  َّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  »

: تسا هدومرف  و 
[105 «] ِِهب اوُءاَج  اَِمب  ْمُهُمَلْعَأ  ِءاَِیْبنَْألِاب  ِساَّنلا  َیلْوَأ  َّنِإ  »

134 ص : ریدغ ، مایپ 
ترضح و نآ  تایح  رد  هچ  هلآ ؛ هیلع و  هللایّلص  مرکا  ربمغیپ  زا  سپ  هک  یتّیصخشهناگی  تایاور ، تایآ و  نیا  بسح  رب  ساسا و  نیا  رب 
رد هک  ظحاج  لوق  هب  تسا ، مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  دشابیم ، هللا  نم  صوصنم  رما و  تیالو  بحاص  ۀعاطالا و  بجاو  نآ ، زا  دـعب  هچ 

، ادخ هب  نامیا  دشابیم : زیچ  راهچ  تسا ، تاماقم  مراکم و  لئاضف ، سأر  مالسا ، رد  هچنآ  هک  دیوگیم  نومضم  نیا  هب  اههلاسر  زا  یکی 
. هللا لیبس  یف  نید و  هار  رد  داهج  و  يراکزیهرپ ، دهز و  یئاناد ، ملع و 

یلع دنرامشیم  رب  هک  ار  یسک  نیلوا  تسیک ؟ نامیا  رد  لمکا  قبسا و  هک  میـسرپب  یـسک  زا  رگا  مالـسا ، ءاملع  مامت  زا  دیوگیم : سپس 
یلع دـننکیم  یفرعم  هک  ار  یـصخش  لوا  مینک ، لاؤس  هلآ  هیلع و  هللایّلـص  ربمغیپ  باحـصا  همه  زا  ملعا  هرابرد  رگا  تسا و  مالّـسلاهیلع 
یلع لوا  همه ، مه ، زاب  مینک ، لاؤس  دش  اپرب  اهنآ  داهج  تکرب  زا  مالـسا  دـندرک و  داهج  نید  هار  رد  هک  اهنآ  زا  رگا  تسا و  مالّـسلاهیلع 

ایند هک  یناسک  هباحص و  داّهز  زا  رگا  تسا و  رتشیب  تمایق  زور  ات  تّما  تدابع  زا  وا  داهج  کی  باوث  اهنت  هک  دنربیم  مان  ار  مالّـسلاهیلع 
. دومرفن رظن  ایند  هب  هظحل  کی  هک  دنربیم  ار  مالّسلاهیلع  یلع  مسا  همه ، مینک ، لاؤس  دنشاب  هدشن  ایند  هتفیرف  هدرک و  كرت  ار 

لصا و هک  تسا  لضاف  رب  لوضفم  لیـضفت  حـیبقت  لضفا و  هب  توعد  ءاـیبنا ، ماـمت  توعد  نآرق و  توعد  مالـسا ، توعد  هکنیا ، ضرغ 
لضاف  رب  لضفا  لیضفت  قادصم  هعیش ، داقتعا  مکحم  هیاپ 

135 ص : ریدغ ، مایپ 
نآ قیداصم  قادصم و  تخانـش  دراد و  تلالد  نآ  نالطب  رب  هّیفخ  حالطـصا  هب  ِصوصن  هک  تسا ، نارگید  هدیقع  مود ، قادصم  تسا و 

: دیوگیم یئانس  تسا ؛ هدرک  راذگاو  فرع  دوخ  هب  ار 
نتشاد  رفاک  لهج  وب  تریس  ریسا  ناجدرخ  دراد  اور  یک  هتسشن  لسرم  دمحا 

ریدغ www.Ghaemiyeh.comمایپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 97زکرم  هحفص 61 

http://www.ghaemiyeh.com


و
اصَحلا َنِم  یلعا  رِبتلا  ُلوقأ  ُتْسَلَفمِْهیَلَع  ًاِّیلَع  ْلِّضَف  ِیل  َنُولوُقَی  »

اصَعلا َنِم  يدحأ  ِفیَّسلا  اَذه  َُکلاقَمِهِّدَِحب  يرْزی  َفیَّسلا  َّنأ  ََرت  َمل  أ 
« ًاصِّقَنَتُم ُُهْتلَّضَف  يذَِّلل  ْنُکأمِْهیَلَع  ًاِّیلَع  ُتلَّضَف  اَنأ  اذإ 

ریدغ فصو  زا  زجع  راهظا 

مظاعا ناگرزب و  ایلوا ، ایبنا ، نأش  نآ  رد  دوجو  ضرع  هک  ياهصرع  رد  دوجو و  راهظا  زا  یناوتان  زجع و  يراسکاخ و  ضرع  اب  ناـیاپ  رد 
. مبلطیم شزوپ  تسا  باحصا 

فرـش هب  مالّـسلاهیلع  ۀمئالا  نماث  ترـضح  مهیلع  هللاتاولـص  دمحم  لآ  ملاع  یتوکلم  هاگراب  رد  خلم  نار  زا  رتمک  هیده  نیا  تسا  دیما 
. دوش لیان  سّدقم  شیامه  نیا  رد  ناگدننکتکرش  هفیرش و  هضور  نآ  هسدقم  هبتع  لیبقت  هب  نیفّرشتم  لوبق 

« اهیِدْهُم ِرادْقِم  یلَع  اَیادَهلا  َّنإ  »
137 ص : ریدغ ، مایپ 

تیالو 106] درم 

هراشا

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
: هلآ هیلع و  هللایّلص  هللا  لوسر  لاق 

[107 «] ٌةَداَبِع ٍّیلَع  ُرکِذ  َو  يرْکِذ  َو  ٌةَداَبِع  ِهللا  ُرکِذ  »
ِیف ِهللا  ۀَّیقب  انِْرمأ  ِبِحاَص  َو  انالوَم  امَّیـسال  مالّـسلامهیلع  َنیموُصْعَملا  ۀـمئالا  َو  َنینِمْؤُملاریِمأ  ِۀَـیالِوب  َنیکِّسَمَتُملا  َنِم  انَلَعَج  يذَّلا  ِهللاُدْـمَْحلا 

ادِفلا َُهل  َنیَملاَعلا  ُحاوْرأ  نیضَرَألا 
هتاکرب  هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلا 

زا یکی  تشادوکن  دوخ  روضح  اب  ینارون  هسلج  یئالو و  شیامه  نیا  رد  هک  یناگبخن  نازیزع و  هب  مارتحا  بدا و  ضرع  اب 

138 ص : ریدغ ، مایپ 
ترـضح تیـالو  رتاوـتم  مکحم و  دانـسا  رگاـیحا  مالّـسلامهیلع و  تـیب  لـها  بـتکم  صلخم  ناـمداخ  تلیـضف و  مـلع و  ياهّتیـصخش 

نیب مّلسم  رتاوتم و  ثیدح  نیا  اب  طابترا  رد  هک  یئاهباتک  ریدغ و  نوماریپ  ياهملک  دنچ  دناهتـشاد ، یمارگ  ار  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
: مرادیم میدقت  تسا  هدش  دراو  یمالسا  مولع  فلتخم و  رداصم  رد  هک  نآ  شرتسگ  طسب و  هدش و  هتشاگن  نیقیرفلا 

ریدغ ثیدح  يالاو  هاگیاج 

ربتعم دیناسم  عماوج و  حاحص ، بتک  رد  تیاور  تهج  زا  نیعبات و  نیعبات  نیعبات و  هباحص ، زا  يوار  ترثک  دنس و  ثیح  زا  ریدغ  ثیدح 
. تسا ریظنلا  لیلق  دوش ، تفای  رگا  ای  دوشیمن  تفای  نآ  ریظن  ای  هک  تسا  یهاگیاج  ياراد 
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هدوب و ثیدح  ظاّفح  مالـسا و  ءاملع  نیرترادمان  زا  نآ  نافلؤم  هک  ۀـیالولا »  » باتک ناونع  هب  هدـش  هتـشون  نآ  هب  ّصتخم  هک  یئاهباتک 
، لاجر ملع  تغل ، ملع  ریـسفت ، ملع  لثم  مولع ، رئاس  رد  تسا  هدش  رکذ  نآ  رد  ریدغ  هعقاو  لیـصفت ، هب  هک  خیرات  ثیدح و  ملع  رب  هوالع 
هب طوبرم  راعشا  تلاسر ، رصع  زا  ارعـش  خیرات  رعـش و  رد  تایبدا ، رد  تسا ؛ سکعنم  گرزب  هعقاو  نیا  رگید ، بسانم  مولع  مالک و  ملع 

. دیشخب رتشیب  یئابیز  هولج و  ار  مالسا  ملاع  هعیش و  ینارون  گنهرف  ریدغ ، دراد . صاخ  ياهولج  ریدغ 
139 ص : ریدغ ، مایپ 

يولع ناتسآ  هتفیش  ینیما ، هماّلع 

یسلجم هماّلع  یّلح ، هماّلع  یضر ، یضترم ، دیس  دننام  یناگرزب ، راطقمه  ثیدح و  نوماریپ  فینـصت  فیلأت و  نانامرهق  لاجر و  زا  یکی 
. تسا ینیما  هماّلع  تاقبع ، گرزب  هعوسوم  بحاص  و 

کی مالک و  کی  رد  هللا و  لیبس  یف  دـهاجم  ّقح ، زا  تیامح  ناولهپ  تیـالو ، درم  يولع ، سدـق  ناتـسآ  هتفیـش  هتخاـبلد و  ینیما ، هماـّلع 
. ام نامز  هرود و  رخف  دنس  ام و  رصع  باتک  ریدغلا ؛) هعوسوم  فلؤم   ) مامت عماج و  یفّرعم 

لصفالب تفالخ  رب  هغلاب  هلماک  تّجح  دشاب ، فاصنا  لهأ  هک  یسک  ره  يارب  هک  تسا  يراگدنام  دیواج و  باتک  ریدغ ، فراعملا  ةرئاد 
. تسا مالّسلاهیلع  یلع  لئاضف  هعومجم  همانشناد و  ریدغلا ، تسا . مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما 

مالّـسلاهیلع یلع  ترـضح  كرابم  مان  روآدای  ریدغلا  وا و  مان  هک  تسا  وا  نآ  زا  گرزب  رخف  نیا  هک  ینیما  هماّلع  رب  ادخ  تمحر  دورد و 
. تسا

رضاح رصع  رد  نایعیش  هفیظو 

، هعیش گرزب  بجاو  هفیظو و  رضاح ، رصع  رد  اّما  منادیم و  ینّابر  تیانع  یهلا و  قیفوت  هدش ، ناشیا  بیـصن  هک  ار  یقیفوت  نیا  بناجنیا 
نیا هب  توعد  تسا . مهیلع  هللاتاولـص  دمحم  لآ  مولع  فراعم و  مالّـسلامهیلع و  تیب  لها  بتکم  ندناسانـش  همه ، ناگدنـسیون  املع و 

. تسا قالخا  مراکم  هب  توعد  ّتیناسنا و  هب  توعد  بان ، مالسا  هب  توعد  بتکم ،
140 ص : ریدغ ، مایپ 

منکیم و رّکـشت  ریدقت و  دناهتـشاد ، اپرب  ار  هوکـش  اب  شیامه  نیا  هدـش و  اهنآ  بیـصن  راختفا  نیا  هک  یناسک  همه  زا  بناجنیا  نایاپ ، رد 
تلأسم لاعتم  دـنوادخ  زا  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  زا  يوریپ  مالـسا و  سّدـقم  عرـش  تاروتـسد  زا  تعاطا  رد  ار  ناگمه  تاقیفوت  دـیزم 

َنینِمْؤُملا  اِنناوْخإ  عیِمَج  یلَع  مالّسلا  و  مراد .
141 ص : ریدغ ، مایپ 

[108] ریدغ ییاهن  يزوریپ 

هراشا

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
: یلاعت هللا  لاق 

َمْوَْـقلا يِدـْهَی  ـال  َهّللا  َّنا  ِساَّنلا  َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهّللا  َو  ُهََتلاـسِر  َتـْغََّلب  اـمَف  ْلَـعْفَت  ْمـَل  ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنـِم  َکـَْیلِإ  َلِْزنُأ  اـم  ْغَِّلب  ُلوُـسَّرلا  اَـهُّیَأ  اـی  )
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[109 (] َنیِرفاَْکلا
ِدِّیَـس یلَع  ُمالَّسلا  َو  ُةولَّصلا  َو  نیّیِدـْهَملا  ةادُْـهلا  َنیموُصْعَْملا  ۀـمئالا  ِهِدالْوأ  َو  َنینِمْؤُملاِریِما  ِۀَـیالَِوب  َنیکِّسَمَتُملا  َنِم  اـنَلَعَج  يذـّلا  ِهللاُدْـمَْحلا 

امَّیسال َو  َنیرِهاَّطلا  َنیبِّیَّطلا  ِِهلآ  َو  دّمَُحم  ِمِساَقلاِیبأ  انِدِّیَس  َنیرِخآلا  َو  َنیلَّوألا 

142 ص : ریدغ ، مایپ 
. ِنیِّدلا ِمْوَی  یلإ  َنیعَمْجأ  مِِهئادْعأ  یلَع  ُنْعَّللا  َو  هجَرَف  یلاَعَت  ُهللالّجَع  يِدْهَْملا  رظَْتنُملا  اَنالْوَم  َنیضَرألا  ِیف  ِهللا  ۀَّیَِقب 

هتاکرب هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلا 

یلعا توکلم  رد  ریدغ 

ّتیهولا و هاگـشیپ  رد  دنیامنیم و  لیلجت  دـیع  نیا  زا  یلعا  توکلم  رد  هک  ادـخ  ناگتـشرف  رب  مالـس  ربکا . هللا  دـیع  ریدـغ ، دـیع  رب  مالس 
. دنیوجیم بّرقت  مالّسلاهیلع  یلع  تیالو  هب  ّتیبوبر 

رتالاب و هژیو و  مالـس  هللا و  حور  یـسیع  هللا ، میلک  یـسوم  هللا ، لیلخ  میهاربا  هللا ، یجن  حون  هللا ، یفـص  مدآ  رب  ناربمغیپ ، ءایبنا و  رب  مالس 
ار ریدغ  دیعـس  دیع  یهلا ، برق  یتوکلم  لفاحم  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللایّلـص  ءایبنالا  متاخ  یفطـصم  دّـمحم  ترـضح  رب  مالـس  ره  زا  رترب 

نیا رد  ار  اهنآ  طاسبنا  دجو و  طاشن و  روش و  دـننکیم و  اعد  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  صلخم  دّـهعتم و  نایعیـش  هب  دـنرادیم و  یمارگ 
. دنیاتسیم دیع 

تیالو اب  قاثیم  دیدجت  تصرف  ریدغ ،

هتخیهرف  ناگرزب  نازیزع و 
گرزب هثداح  نیا  نوماریپ  اههناسر ، هک  تسا  ینانخـس  یـسررب  تیالو و  اـب  قاـثیم  دـیدجت  يارب  زیزع  رایـسب  یتصرف  ریدـغ  دیعـس  دـیع 

. دراد همادا  زور  بش و  هفقویب ، دنیامنیم و  شخپ  تابثا  یفن و  تروص  هب  یخیرات 
143 ص : ریدغ ، مایپ 

رترهاظ ّقح  هتـشگ و  رتراوتـسا  عّیـشت ، مالـسا و  یناـبم  ّتیناّـقح  بهذـم و  مکحم  ياـههیاپ  تارظن ، حرط  ییورردور و  نیا  رد  دـنچ  ره 
لامک ثحابم ، رد  مزال  راـقو  ظـفح  اـب  دـنیامن و  يرادنادـیم  هقباـس ، اـب  قّقحم و  نادرم  هاـگیاج ، هاگتـسیا و  نیا  رد  دـیاب  یلو  دوشیم 

. دنهد ناشن  ار  مالّسلامهیلع  تیب  لها  ناوریپ  یهوژپّقح 

تیالو صوصن 

دادـیور زا  دـنفاصنا  لها  هک  نانآ  تسا . ینامیا  ینایحو و  قطنم  ترتع ، نآرق و  قطنم  میزوریپ . اهنادـیم  همه  رد  اـم  هک  ار  ادـخ  ساـپس 
تباتک زا  هلآ  هیلع و  هللایّلص  مرکا  ربمغیپ  عنم  گرزب  تبیصم  راّدلا و  موی  لثم  زا  دنمهفیم . ار  بلاطم  همه  مخ  ریدغ  یخیرات  گرزب و 

. دنسانشیم ار  قح  ّتیصو ،
 » ثیدح [، 110] ریط ثیدح 

اُهبَاب ٌِّیلَع  َو  ِْملِْعلا  ُۀَنیِدَم  اَنأ 
[، 114 (] ادُو ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَـس  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  َّنِإ   ) هیآ [، 113  ] ُهّللا ُمُکُِّیلَو  اَـمَّنإ   ) هیآ تلزنم 112 ،] ثیدح  [، 111 «]

ُْریَخ ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  َّنِإ   ) همیرک هیآ  [، 115 (] ٍداه ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  ٌرِْذنُم  َْتنَأ  امَّنِإ   ) هیآ
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144 ص : ریدغ ، مایپ 
هروس [، 118 (] ًۀَِـینالَع َو  ارِـس  ِراهَّنلا  َو  ِلـْیَّللِاب  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیذَّلا   ) هیآ [، 117  ] مِهِّبَر یف  اوُمَـصَتْخا  ِنامْـصَخ  ِناذه   ) هیآ [، 116 (] ۀَّیِرَْبلا

. تسا مالّسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  تیالو  نایب  غالبا و  کی  ره  همه و  رگید ، رایسب  صوصن  مخ و  ریدغ  ثیدح  یتأ و  ْلَه  )
دـیدرگ و لماک  مالّـسلاهیلع  یلع  ترـضح  تیالو  هب  مالـسا  تلاسر  غیلبت  هک  تسا  نیا  ینایحو  یئاور و  ینآرق و  صوصن  همه  نیا  مایپ 

. تشاذگن نادرگرس  لمهم و  ار  دوخ  گرزب  تّما  هلآ  هیلع و  هللایّلص  مرکا  ربمغیپ  دنامن و  رتبا  نید ، هک  تسا  نیا  مالعا  همه ،
، حالـص ریخ ، هب  توعد  تاجن و  هدژم  تراشب و  همه ، تسا و  تماـیق  زور  اـت  ناـیناهج  رب  تّجح  ماـمتا  نید و  غـالبا  همه  صوصن ، نیا 

. دنامیمن یقاب  گرزب  هفیظو  نیا  زا  ندرکیلاخهناش  يارب  یهار  تسا و  مامت  همه  رب  تّجح  سپ  تسا . تلادع  يراگتسر و 

تیالو تمعن  زا  ینادردق  ریدغ ، غالبا 

دنلابب دوخ  رب  دیاب  همه  دوشیم  اپرب  ناهج  فارطا  رد  هک  ییاهنشج  سالجا و  نیا  رد  ناگدننکتکرـش  ریدـغ و  یگنهرف  یملع  عمجم 
مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  الوم  مان  هب  هک  سلاجم  نیا  دنسانشب . ار  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  تیالو  تمعن  ردق  و 

145 ص : ریدغ ، مایپ 
. تسا مالّسلامهیلع  نیموصعم  همئا  مرکا و  یبن  كرابم  رظن  روظنم  ینامسآ و  ناگتشرف  لوزن  ّلحم  یلاعت  هللاءاشنا  دوشیم  رازگرب 

ریدقت رّکشت و  لامک  ینارون  هسلج  نیا  دنمجرا  ناگدننکرازگرب  زا  زین  مرتحم و  ناگدننکتکرش  دیتاسا و  نایاقآ  تارـضح  زا  نایاپ  رد 
مظعـالا هللا  ۀــیقب  ترــضح  رثا  اـیمیک  رظن  دروـم  نازیزع ، هـمه  تامدــخ  تاـمحز و  هـک  مـنکیم  تلأـسم  لاــعتم  دــنوادخ  زا  مراد و 

همئالا نماث  ترضح  سّدقم  فیرش و  عجضم  راوج  رد  دنشاب و  ترضح  نآ  صاخ  ياعد  لومـشم  هتفرگ و  رارق  ءادفلا  هل  نیملاعلاحاورا 
. دنشاب دیؤم  ّقفوم و  دشابیم  نامزنیا  رد  صلخم  نایعیش  هفیظو  هک  ریدغ  تلاسر  غالبا  هب  شیپ  زا  شیب  مالّسلامهیلع 

نیموصعملا  ۀمئألا  نینمؤملاریما و  ۀیالوب  مکاّیا  هللا و  انتّبث 
مالّسلامهیلع 

147 ص : ریدغ ، مایپ 

[119] اهرادید موس : شخب 

هراشا

149 ص : ریدغ ، مایپ 

يریدغ 120] راثآ  جیورت  ظفح و 

مالّسلامهیلع تیب  لها  لئاضف  اب  مدرم  يزاسانشآ  موزل 

مدـع زا  یـشان  دوشیم ، هدـهاشم  هعماج  رد  هک  یـصقن  دوبمک و  ره  هک  ارچ  مینک  انـشآ  مالّـسلامهیلع  تیب  لها  لیاضف  اـب  ار  مدرم  دـیاب 
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. تسا مالّسلامهیلع  تیب  لها  لیاضف  فراعم و  اب  مدرم  ییانشآ 

مالّسلاهیلع نینمؤملاریما  لئاضف  رکذ  باوث 

یقاب هتشون  نآ  زا  يرثا  یمـسا و  هک  یمادام  دنک ، تباتک  ار  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  لیاضف  زا  یتلیـضف  یـسکره  هک  تسا  تایاور  رد 
يروآداـی ار  هعماـج  رد  مالّـسلامهیلعتیب  لـها  رما  ياـیحا  لـیاضف و  رکذ  ّتیّمها  نیا  و  [121 ؛] دننکیم رافغتـسا  وا  يارب  هکئالم  دـشاب 

. دیامنیم

150 ص : ریدغ ، مایپ 

مالّسلامهیلع تیب  لها  مولع  زا  يریگهرهب  موزل 

نآرق و زا  اههزوح  ریاس  یـسانشادخ و  تاّیهلا ، رد  هک  مینادـب  میوش و  انـشآ  مالّـسلامهیلع  تیب  لها  مولع  لیاضف و  اب  رتشیب  هچ  ره  دـیاب 
تیب لها  ياهتیادـه  تیب و  لها  اب  هعماج  رتشیب  ییانـشآ  ورگ  رد  ام  یعامتجا  ینید و  تایح  هک  میریگب  ماـهلا  مالّـسلامهیلع  تیب  لـها 

. تسا مالّسلامهیلع 

ریدغ ثیدح  هرابرد  فلس  ءاملع  راثآ  هب  هجوت  تّیّمها 

. تسا هدش  هتشون  ناگرزب  طّسوت  يدایز  ياهباتک  نآ  نوماریپ  هک  تسا  تمظع  اب  ّمهم و  ردق  نآ  ریدغ  ثیدح 
رد یفاو  یفاک و  تاعلاطم  بالط  دشاب و  هتشاد  يدایز  هجوت  هتشذگ  ياملع  راثآ  بتک و  هب  هزوح ، صوصخ  هب  هعیـش و  دیاب  مه  نونکا 

. دنشاب تاهبش  يوگخساپ  دنناوتب  ات  دنشاب  هتشاد  بتک  نیا 

مالّسلاهیلع بلاطوبا  ترضح  یهلا  تّیصخش 

، ساسا رد  هک  مالّسلاهیلع  بلاطوبا  ترضح  ناشیا  راوگرزب  ردپ  هیلع  هک  تسا  نیا  مالّـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ياهّتیمولظم  زا  یکی 
راوگرزب نآ  زاتمم  ّتیصخش  دنهاوخیم  اهتراسج  نیا  اب  دننکیم و  حرطم  ههبش  تشاد ، يراکنا  لباق  ریغ  شقن  مالـسا  تفرـشیپ  اقب و 

ترـضح ریظنیب  یهلا و  ّتیـصخش  دـشاب و  دوشیم  حرطم  ناـشیا  دروم  رد  هک  یتاهبـش  يوگخـساپ  هزوـح  دـیاب  دـنیامن . رادهشدـخ  ار 
. دنک یفّرعم  ناگمه  هب  ار  بلاطوبا 

151 ص : ریدغ ، مایپ 

[122] ریدغ نامداخ  هفیظو 

هراشا

: یلاعت هللالاق 
َمْوَْـقلا يِدـْهی  ـال  َهّللا  َّنا  ِساَّنلا  َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهّللا  َو  ُهََتلاـسِر  َتـْغََّلب  اـمَف  ْلَـعْفَت  ْمـَل  ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنـِم  َکـَْیلِإ  َلِْزنُأ  اـم  ْغَِّلب  ُلوُـسَّرلا  اَـهُّیَأ  اَـی  )

[123 (] َنیِرفاَْکلا
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تسا  ریدغ  دیع  نشج  هچ  ره  زا  رتبوختسا  ریبک  ياهنشج  مالسا  رد  هچ  رگ 
تسا  ریدق  ّبر  تسد  هک  یتسد  هب  دوبربمایپ  دهع  تسد  دیع  نیا  رد  هکنآ  ز 

152 ص : ریدغ ، مایپ 

ریدغ ءایحا  فده  ییالو ، فراعم  اب  مدرم  يزاسانشآ 

تکرـش و ریدـغ  گرزب  زور  ءایحا  مالّـسلاهیلع و  نینمؤملاریما  تیالو  رما  میظعت  ِسّدـقم  رایـسب  همانرب  نیا  رد  هک  ینازیزع  همه  زا  هدـنب 
ییاهمایپ فادها و  یناعم ، هب  دننک و  رازگرب  ار  گرزب  نشج  نیا  دنناوتب  رتهوکـشاب  رتهب و  مدرم  هک  تسا  نیا  ناشفدـه  دـنراد و  مامتها 

. منکیم رکشت  دنوش  انشآ  رتشیب  دراد  دیع  نشج و  نیا  هک 

ءایبنا تلاسر  مامت  غیلبت  مالّسلاهیلع ، یلع  تیالو  غیلبت 

: دیامرفیم هک  تسین  غیلبت  هیآ  دننام  غالبا  انعم و  رد  دیجم  نآرق  زا  ياهیآ  چیه 
( ُهََتلاسِر َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  )

مرکا لوسر  ترـضح  ياهمایپ  تلاـسر و  ماـمت  مینک ، غـالبا  میناـسرب و  اـیند  هب  ار  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تیـالو  میناوتب  اـم  رگا  ینعی 
: تسا هدش  غالبا  یهلا  ءایبنا  تلاسر  مامت  دعب  هلآ و  هیلع و  هللایّلص 
تسام  شیپ  مه  دون  دمآ  دص  هک  نوچتسایبنا  هلمج  مان  دمحا  مان 

نینچ دنکیم و  تلالد  نآ  رب  هیآ  نحل  دوخ  هک  تسا  ياهلأسم  دراد ، تیالو  رما  هب  تبسن  هفیرش  هیآ  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  يدیکأت 
لزان  تیالو  رما  ّتیّمها  هب  يرما  رد  زج  ياهیآ 

153 ص : ریدغ ، مایپ 
بلطم دندرک ، نایب  ار  ماکحا  همه  دـندومرف و  هلآ  هیلع و  هللایّلـص  لوسر  ترـضح  هک  یتاغالبا  بلاطم و  همه  نآ  زا  دـعب  ایآ  دوشیمن .

؟ دوب هدنام  یقاب  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  تیالو  ییانبم  هلأسم  زا  ریغ  يرگید  ّمهم 

مالّسلاامهیلع ربمایپ  تایح  رد  نینمؤملاریما  تیالو 

: دناهدومرف ناشیا  هکنیا  دوب . حرطم  مه  هلآ  هیلع و  هللایّلص  مرکا  ربمایپ  كرابم  صخش  نامز  زا  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  تیالو  هلأسم 
[124 «] يدَْعب َِّیبَن  ُّهنأ ال  ّالإ  یسوم  ْنِم  َنوُراه  َِۀلْزنَِمب  یّنِم  َْتنأ  »

یلو تسا ، هلآ  هیلع و  هللایّلـص  ربـمغیپ  زا  دـعب  مالّـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  تفـالخ  مـالعا  شیاـنعم  هک  دـننکیم  تشادرب  یخرب  هچ  رگا 
رد مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  تشاد ، مه  يربمایپ  ماقم  دوب و  وا  اب  یسوم  ترـضح  تایح  رد  نوراه  هک  يروطنامه  هکلب  تسین ، روطنیا 

 » هک دوب  نیا  قرف  اهنت  تشاد و  تیالو  هلآ  هیلع و  هللایّلص  ربمایپ  تایح  نامز 
يدَْعب  َِّیبَن  ُّهنأ ال 

. دش متخ  هلآ  هیلع و  هللایّلص  لوسر  ترضح  هب  تّوبن  « 
َنیذَّلا  اُونَمآ  َنیذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ   ) هفیرش هیآ 

154 ص : ریدغ ، مایپ 
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هللایّلـص ربمایپ  نامز  نامه  رد  دـیامرفیم  ینعی  دراد ، تلـالد  بلطم  نیمه  رب  مه  [ 125  ] نوُعِکار ْمُه  َو  َةاـکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةـالَّصلا  َنوُمیُقی 
. دوشیمن هلآ  هیلع و  هللایّلص  لوسر  ترضح  ینیشناج  هب  رصحنم  تیالو  نیا  تسا و  هدوب  ماما  یلو و  مالّسلاهیلع  یلع  هلآ ، هیلع و 

مالّسلاامهیلع ربمایپ  هب  نینمؤملاریما  ّصاخ  مارتحا 

نآ ینعی  تشادن ، تاقولخم  زا  يدحا  دنتـشاد  هلآ  هیلع و  هللایّلـص  لوسر  ترـضح  هب  تبـسن  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هک  یمارتحا  هّتبلا 
. دنک كرد  ار  نآ  تسناوتیمن  یسک  دندرکیم  كرد  ترضح  نآ  زا  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  هک  یتمظع 

هب تسا ، هدوب  هلآ  هیلع و  هللایّلـص  لوسر  ترـضح  زا  دـعب  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  زا  هرداص  مولع  زا  يرایـسب  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب 
رد تسا و  هتـسنادیم  ناشیا  دوجو  رد  یناف  ار  شدوخ  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هلآ ، هیلع و  هللایّلـص  مرکا  ربمایپ  تایح  رد  هک  انعم  نیا 

دوجو ضرع  هلآ  هیلع و  هللایّلـص  مرکا  ربمایپ  كرابم  دوجو  لباقم  رد  تلاهج  ینادان و  اب  تاقوا  یهاـگ  هک  دـندوب  مه  یناـسک  لـباقم ،
. دندرکیم

ترـضح زا  دـعب  ار  اهنآ  دـینیبب . تسا  فراعم  تاّیهلا و  دروم  رد  مالّـسلاهیلع  یلع  ترـضح  زا  هک  ياهتـسجرب  رایـسب  ياههبطخ  نیا  امش 
دنتساوخیمن هلآ  هیلع و  هللایّلص  لوسر  ترـضح  لباقم  رد  ناشیا  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  هک  دناهدومرف  داریا  هلآ  هیلع و  هللایّلـص  لوسر 

. دننک دوجو  ضرع  ياهّرذ 

155 ص : ریدغ ، مایپ 

مالّسلاامهیلع ربمایپ  اب  هدننکتعیب  نیلوا  نینمؤملاریما ،

دیدرگ تیفیک  نآ  اب  شاهلیبق  موق و  راذنا  هب  رومأم  ربمغیپ  دـش و  لزان  ترجه  موس  لاس  رد  [ 126  ] نیبَْرقَْألا َکَتَریشَع  ْرِْذنَأ  َو   ) هیآ یتقو 
نآ رد  هلآ  هیلع و  هللایّلـص  مرکا  ربمایپ  تسا ، هدرک  لـقن  لّـصفم  ار  هیـضق  نیا  لاـطبألا »  » باـتکرد مه  لیالراک 127 ] ساموت  لـثم  هک 
نم هفیلخ  دنک  تعیب  ادتبا  یـسک  ره  هک  دـینکیم  تعیب  نم  اب  لوا  امـش  زا  کیمادـک  هک  دـندومرف  هبترم  هس  ّتیعمج  هب  باطخ  سلجم 

روطچ نید  توعد و  نیا  هک  دنمهفب  دنتـسناوتیمن  اههراچیب  هک  ارچ  دادن  باوج  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  زا  ریغ  یـسک  چیه  دـشابیم ،
. دنکیم حتف  ار  ایند  دوریم و  ولج 

نیا اب  مدرم  ات  دوش  هتـشون  اهباتک  نآ  دروم  رد  دوش و  یـسررب  دـیاب  هک  تسا  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  یگدـنز  زا  یّمهم  تاکن  اـهنیا 
. دنوش انشآ  بلاطم 

مالّسلاامهیلع ربمایپ  نابز  زا  یلع  لئاضف 

: دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللایّلص  مرکا  لوسر  ترضح 
[128 .«] ِنَسَْحلا َابَأ  اَی  َکَِلئاَضَف  اْوَصْحَأ  اَم  ٌباَّسُح  َّنِْجلا  َو  ٌباَّتُک  َْسنِْإلا  َو  ٌماَْلقَأ  َضاَیِْغلا  َو  ٌداَدِم  َرْحَْبلا  َّنَأ  َْول  »

یحُوی  ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  ام  َو   ) هک تسا  يربمایپ  مالک  نیا 

156 ص : ریدغ ، مایپ 
مه زا  ام  هک  ییاهحدـم  اـهفیرعت و  لـثم  تسا و  هدـش  يراـج  ناـبز  هب  هدـشنباسح  مییوگب  هک  تسین  يّداـع  درف  کـی  مـالک  مـالک ،

. تسین مینکیم 
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. مییوگب نخس  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  لئاضف  رد  میتسین  رداق  اًلصا  هدنب  لاثما  لاح 

[129 «] ۀیناسنالا ۀلادعلا  توص  یلع  مامإلا   » باتک

قادرج جرج  مان  هب  سانـشمالسا  نادنمـشناد  زا  یکی  تسین . ناناملـسم  صوصخم  اهنت  مالّـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  لئاضف  هب  فارتعا 
هب ار  نآ  زا  ياهخسن  دنک ، ادها  یسک  هب  ار  نآ  هک  نآ  زا  لبق  هک  ۀیناسنإلا » ۀلادعلا  توص  یلع  مامإلا   » مان هب  تسا  هتشون  یباتک  یحیسم 

. دوب هدومن  ادها  هیلع  هللاۀمحر  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  هب  ياهمان  هارمه 
. منک هعلاطم  ات  دنداد  نم  هب  ار  همان  نیا  مدوب  ناشیا  تمدخ  ریقح  هک  اهزور  زا  یکی  رد 

یناعم ینابم و  لوصا ، هب  نآ ، رد  ماهدرک و  هعلاطم  یلع  ماما  یگدنز  خیرات  هریس و  تالاح ، رد  نم  هک  دوب  هتشون  یحیـسم  دنمـشناد  نیا 
ماهدیــسر و دراد  ار  یناـبم  نآ  داهنــشیپ  یناـعم و  نآ  هـب  ندیــسر  ياـعدا  برغ  ياـیند  ًاـصوصخم  زورما و  ِّتیرــشب  هزاــت  هـک  یگرزب 

دناهتساوخن اما  دناهدرک  كرد  میظع  ماما  نآ  یگدنز  رد  ار  یناعم  نیا  شیب  مک و  هچ  رگا  یبرغ  ناسانشرواخ  ناسانشمالسا و 

157 ص : ریدغ ، مایپ 
نیا اذل  دنامب ، یفخم  شردق  دشاب و  قرش  رد  یگرزب  ّتیصخش  نینچ  هک  متسناد  غیرد  نم  تسا و  قرش  يارب  راختفا  نیا  هک  دننک  لوبق 

. دهد تبسن  بّصعت  هب  ماما  دنلب  بتارم  نایب  هب  تبسن  ارم  دناوتیمن  یسک  متسه  یحیسم  نوچ  متشون و  ار  باتک 
َمامإلا ُْتفَْـصنأ  ّینإ   » هک دـییامنیم  قیدـصت  هعلاطم ، زا  دـعب  يدرجورب ) یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح   ) امـش هک  دوب  هتـشون  همادا  رد  ناشیا 

« فاَْصنإلا َضَْعب 

یمالسا هعماج  رد  مالّسلاهیلع  یلع  تّیمولظم 

رد هنوگنیا  نایحیـسم  یّتح  هک  یتّیـصخش  تسین ، مولظم  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ردق  هب  یـسکچیه  یمالـسا  هعماج  رد  هکنیا  دوصقم 
جیورت هعماج  رد  ار  ترضح  نآ  لئاضف  مالّسلاهیلع و  نینمؤملاریما  مان  رکذ و  دیاب  تسا . هتخانشان  ردقنیا  ام  نیب  رد  دنسیونیم  شلـضف 

. مینک نایب  ار  ترضح  نآ  لئاضف  زا  ياهرطق  میناوتب  ات  مینک  غیلبت  و 

ریدغ نشج  رد  یعرش  رهاوظ  تیاعر  موزل 

ریدغ زور  رد  رورس  مسارم  اهنشج و  هک  لاح  نیع  رد  هتبلا  دییامن . راختفا  نآ  هب  دیرادب و  یمارگ  ار  تیالو  بتکم  هب  تمدخ  دیاب  امش 
هدولآ ار  یهلا  گرزب و  راک  نیا  میوشن و  تیـصعم  راچد  رنه  مسا  هب  هدرکان  يادـخ  هک  دوب  یعرـش  رهاوظ  بقارم  دـیاب  دوشیم  رازگرب 

. دشاب مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  ییالو  نوئش  بسانم  هک  مییامن  راتفر  هنوگنامه  مینکن و 
159 ص : ریدغ ، مایپ 

تیالو 130] ناعفادم 

نید لامکا  غیلبت و  هیآ  طابترا 

تیالو مالعا  زا  ریغ  یّمهم  عوضوم  هچ  هک  دننک  لمأت  دنشیدنیب . دننک و  ّربدت  َْکَیلإ )...  َلِْزنأ  اَم  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیأ  اَی   ) هیآ رد  ناگمه  دیاب 
. دوش غیلبت  ّتیفیک  نیا  اب  هدومرف  رما  دنوادخ  هک  دشاب  دناوتیم 
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. دیراذگب [ 131 (] ًانید َمالْـسِْإلا  ُمَُکل  ُتیـضَر  َو  یتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنید  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا   ) نید لامکا  هیآ  راـنک  ار  هیآ  نیا  اـمش 
؟ دوشیم هدیمهف  يرگید  بلطم  مالّسلاهیلع ، نینمؤملاریما  تیالو  زا  ریغ  ایآ 

نادنمشناد مالک  رد  ریدغ  هعقاو  تّیمها 

مدید  باتک  دلج  کی  یفاحص  دزن  رد  دادغب  رد  : » دیوگیم ینیوج  یلاعملاوبا  هک  تسا  نشور  دراد و  ّتیمها  مخ  ریدغ  ردقنآ 

160 ص : ریدغ ، مایپ 
 » ثیدح قرط  زا  دلج 28  دوب : هدش  هتشون  نآ  رب  هک 

ُهالوم  ُْتنُک  ْنَم 
[132 .«] دیآیم نآ  زا  دعب  دلج 29  هک  « 

 » تاملک اب  طابترا  رد  هتشون  باتک  تغل  ملع  رد  هک  یملاع  دناهدش . ریدغ  ثیدح  ضّرعتم  فلتخم  ياهتبسانم  هب  مه  ءاملع  همه 
ُهالوَم  ٌِّیلَع  اذهَف  ُهالوَم  ُْتنُک  ْنَم 

. دناهتخادرپ نخس  هب  باب  نیا  رد  همه  همه و  خیرات و  رد  قّقحم  ثیدح ، ملع  دنمشناد  یلاجر ، ملاع  تسا ، هدنار  نخس  « 

ریدغ گنهرف  هب  راختفا 

. مینک رازگرب  رتهوکشاب  ار  نآ  ياههمانرب  مینک و  لیلجت  ریدغ  زا  دیاب  تسا . ریدغ  هلأسم  اب  نیجع  ام  ّتیصخش  ّتیوه و 
هک میتسه  یتّیـصخش  هب  مزتلم  هک  مینکیم  مه  راختفا  تسا . ریدغ  گنهرف  يراکزیهرپ و  نامیا و  تلادع ، مالـسا و  گنهرف  ام ، گنهرف 

. تسا مالسا  ناهج  زاتمم  ّتیصخش  مالسا ، یمارگ  ربمایپ  دوجو  زا  دعب 

تیالو روغث  دودح و  زا  عافد  موزل 

عافد تسا ، مالّسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  رظن  دروم  هک  تیالو  نید و  روغث  دودح و  زا  دناوتیم  هک  يّدح  ره  رد  دیاب  سک  ره 
. دشاب یگداتسیا  عافد و  ماقم  رد  دوشیم ، تیالو  نید و  هب  هک  یموجه  رد  درادب و  هگن  ار  شتیالو  دنک و 

161 ص : ریدغ ، مایپ 

نید 133] ساسا 

ریدغ بتکم  یناگمه  غیلبت  موزل 

يارب مق  رد  یتالیکـشت  داتـس و  دوـجو  هتبلا  دـننک . لـیلجت  هتـشاد و  یمارگ  ار  ریدـغ  دـیاب  دنـشاب  هک  اـیند  زا  هـطقن  ره  رد  نایعیـش  هـمه 
رازگرب يرتشیب  تمظع  هوکـش و  اب  مسارم  نیا  هک  دننک  راک  هلأسم  نیا  يور  لاس  لوط  رد  ات  دوب  مزال  يرما  ریدغ  ههد  ماّیا  تشادگرزب 

. دوش

لامعا یلوبق  طرش  تیالو ،
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نینمؤملاریما تیالو  زا  یلو  دزروب  قشع  مه  ناربمایپ  همه  هب  دهد و  ماجنا  ار  هحلاص  لامعا  مامت  دشاب و  هتشاد  رمع  ایند  کی  یـسک  رگا 
تیالو لوبق  تاداـبع ، لاـمعا و  یلوبق  طرـش  هک  ارچ  دربیمن ، ياهرهب  لاـمعا  زا  کیچـیه  زا  تماـیق  زور  رد  دـشاب  مورحم  مالّـسلاهیلع 

تسا و مالّسلامهیلع  نیرهاط  همئا  نینمؤملاریما و 

162 ص : ریدغ ، مایپ 
مالّـسلاهیلع نینمؤملاریما  تیالو  هب  کّسمت  شهار  دشاب ، دنمتداعـس  دهاوخب  ياهعماج  رگا  تساهنیا و  هطـساو  هب  ترخآ  ایند و  تداعس 

. تسا

مالّسلاامهیلع ربمایپ  باحصا  لضفا  یلع 

زا شتلیضف  رد  دوش ، عمج  یسک  رد  تافص  نیا  رگا  دنراد  داقتعا  اهناملسم  هک  دنتـسه  یتفـص  راهچ  ملع  دهز و  داهج ، ادخ ، هب  نامیا 
. تسا رتالاب  هلآ  هیلع و  هللایّلص  ربمایپ  باحصا  همه 

ریغ یتح  میرادـن و  غارـس  ار  وا  زا  رتالاب  تافـص ، زا  کیچـیه  رد  ام  دنتـسه و  اراد  ار  تافـص  نیا  هجرد  یلعا  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
. دنراد فارتعا  رما  نیا  هب  مه  اهناملسم 

163 ص : ریدغ ، مایپ 

تیالو 134] هب  تبسن  یئازفاتفرعم 

مالّسلاهیلع یلع  تاماقم  هب  تبسن  تفرعم  شیازفا  موزل 

شرامـش لـباق  ریغ  ار  مالّـسلاهیلع  یلع  ترـضح  نینمؤـملاریما  بقاـنم  لـئاضف و  یتـیاور  رد  هلآ  هیلع و  هللایّلـص  مرکا  لوـسر  ترـضح 
: دناهتسناد

[135 .«] ِنَسَْحلا َابَأ  اَی  َکَِلئاَضَف  اْوَصْحَأ  اَم  ٌباَّسُح  َّنِْجلا  َو  ٌباَّتُک  َْسنِْإلا  َو  ٌماَْلقَأ  َضاَیِْغلا  َو  ٌداَدِم  َرْحَْبلا  َّنَأ  َْول  »
ار نامتخانـش  دیاب  ام  تسا و  كدنا  مه  زاب  دشاب ، مه  ردـقچ  ره  مالّـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هب  تبـسن  ام  یهاگآ  تخانـش و  ور  نیا  زا 

. میزاس انشآ  مالّسلامهیلع  تیب  لها  هّقح  فراعم  اب  ار  ناوج  لسن  میهد و  شیازفا  ناشیا  هب  تبسن 

164 ص : ریدغ ، مایپ 

تیالو هدننکایحا  ریدغلا »  » باتک

یگرزب قیفوت  دنمشزرا ، رثا  نیا  جیورت  هب  تمدخ  باتک و  نیا  يایحا  تسا و  تیالو  هدننکایحا  هر ، ینیما  هماّلع  ریدغلا  دنمـشزرا  باتک 
. تسا كدنا  مه  زاب  دیروآ ، ياجب  ار  ادخ  رکش  مه  ردقچ  ره  دینادب  دینادب و  ار  دوخ  ردق  تسا . هدش  نازیزع  امش  بیصن  هک  تسا 

165 ص : ریدغ ، مایپ 

[136] ریدغ بتکم  قاتشم  یناهج 

یهلا تیانع  ریدغ ، هب  تمدخ 
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زا دننادب و  ار  شیوخ  ردق  دیاب  دـناهدرک  فقو  ریدـغ  بتکم  يایحا  ًاصوصخم  مالّـسلامهیلع  تیب  لها  رما  يایحا  رد  ار  دوخ  هک  یناسک 
. دوشیمن مهارف  یسک  ره  يارب  یقیفوت  نینچ  هک  دننادب  دنریگب و  ار  اههرهب  نیرتهب  تصرف  نیا 

اهنت دـیآیمن و  رب  یـسکره  هدـهع  زا  هک  دراد  ناوارف  قایتشا  قوذ و  هب  زاین  نآ ، ياهنشج  يرازگرب  ریدـغ و  تشادـگرزب  يارب  شـالت 
هب قشع  نودب  تسا و  نیگنس  رایسب  راک  نیا  اریز  دنروآیم ، تسد  هب  ار  یقیفوت  نینچ  دنتسه  مالّسلامهیلع  تیب  لها  قاتـشم  هک  یناسک 

. دوشیمن ققحم  مالّسلامهیلع  تیب  لها 

166 ص : ریدغ ، مایپ 

تیالو بتکم  نتخانش  هب  ناهج  قایتشا 

نآ لابند  هب  برغ  قرش و  هک  ياهنوگ  هب  تسا  هدنامن  یفخم  یسک  رب  مالّـسلامهیلع  راهطا  همئا  نینمؤملاریما و  ّتینارون  تقیقح و  زورما 
. دننک تفرعم  بسک  بتکم  نیا  زا  دنهاوخیم  دنتسه و 

ریدغ تشادیمارگ  موزل 

عّیشت هقباس  هب  هجوت  اب  سّدقم  دهشم  رهش  یلو  دننک ، لیلجت  هتشاد و  یمارگ  ار  ریدغ  دیاب  دنـشاب  هک  ایند  زا  ياهطقن  ره  رد  نایعیـش  همه 
رد ریدغ  تشادگرزب  ياههمانرب  تسا  هتسیاش  هک  دراد  یتاصاصتخا  مالّسلاهیلع  اضر  ترضح  مرح  دوجو  تبـسانم  هب  يرادمتیالو و  و 

. دشاب نارگید  قشمرس  وگلا و  دروم  دهشم 
167 ص : ریدغ ، مایپ 

تیالو 137] هام  ۀجحلا ، يذ 

مالسا ساسا  مالّسلاهیلع  یلع  تیالو  غالبا 

ترـضح نایقتم  يالوم  تیالو  مالعا  غالبا و  هلأسم  هک  دوشیم  هدافتـسا  یتأ ،» ْلَه   » هروس یـشخبمتاخ و  تیالو ، ریهطت ، غیلبت ، تایآ  زا 
ملس هلآ و  هیلع و  هللایّلص  مرکا  لوسر  ترضح  صخش  يارب  اهنت  هن  نآ ، غیلبت  هفیظو  تسا و  مالسا  ساسا  نید و  لصا  مالّـسلاهیلع  یلع 

. دنام دهاوخ  صقان  دارفا  نامیا  نآ ، نودب  دشابیم و  نینمؤم  ناناملسم و  همه  هفیظو  اهنامز ، راصعا و  مامت  رد  هکلب  دوب 

ریدغ هعقاو  حوضو 

هرابرد باتک  هک  ردقنآ  تفگ  ناوتب  دیاش  دناهدروآ و  زورما  هب  ات  هتشذگ  ياهنامز  زا  دوخ  ياهباتک  رد  یّنس  هعیـش و  ار  ریدغ  هعقاو 
. تسا هدشن  هتشون  رگید  تاعوضوم  هرابرد  تسا  هدش  هتشون  ریدغ 

168 ص : ریدغ ، مایپ 
باتفآ راکنا  ینعی  نآ  راکنا  دنکیم و  لوبق  ار  نآ  دشاب  هتشاد  یفاصنا  رصتخم  سک  ره  هک  تسا  حضاو  نشور و  ردقنآ  ریدغ  عوضوم 

. نآ ییانشور  و 

تماما تیالو و  هام  مارحلا ، ۀجحلايذ 
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لئاـضف هراـبرد  یتاـیآ  زین  هاـم  نیا  مجنپ  تسیب و  مراـهچ و  تسیب و  زور  رد  تسا . تماـما  تیـالو و  هاـم  مارحلا ، ۀـجحلا  يذ  هاـم  هـمه 
راختفا نآ  هب  هدرمش و  مرتحم  مه  ار  اهزور  نآ  ریدغ ، زور  رب  هوالع  دیاب  نایعیش  هک  هدیدرگ  لزان  مالّسلامهیلع  تیب  لها  نینمؤملاریما و 

. دنیامن
املع و همه  قاـّفتا  هب  [ 138  ] نوُعِکار ْمُه  َو  َةاـکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةـالَّصلا  َنوُمیُقی  َنیذَّلا  اُونَمآ  َنیذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  اـمَّنِإ   ) هفیرـش هیآ 
تسا و هدش  لزان  هام  نیا  مراهچ  تسیب و  زور  رد  هک  تسا  هدوب  مالّـسلاهیلع  یلع  ترـضح  یـشخبمتاخ  هرابرد  هعیـش  یّنـس و  نیرـسفم 

مالّـسلامهیلع نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هرهاط ، هقیدـص  ترـضح  نینمؤملاریما ، تلیـضف  هرابرد  زور  نیا  رد  هلهابم  هکراـبم  هیآ  نینچمه 
. تسا هدش  یفّرعم  دنوادخ  فرط  زا  هللا  لوسر  ناج  سفن و  مالّسلاهیلع  یلع  ترضح  هیآ ، نیا  رد  هک  تسا  هدش  لزان 

لیاضف هرابرد  ناسنا  هفیرـش  هروس  زا  یتایآ  مجنپ ، تسیب و  زور  دـشابیم و  مراهچ  تسیب و  زور  ریهطت ، هفیرـش  هیآ  لوزن  زور  نینچمه 
مزال  هک  تسا  هتشگ  لزان  مالّسلامهیلع  تیب  لها 

169 ص : ریدغ ، مایپ 
. دنیامن غالبا  مه  نارگید  هب  دنرامش و  منتغم  ار  اهنآ  هدرک و  يروآدای  رگیدکی  يارب  ار  اهزور  نیا  نایعیش  همه  تسا 

ریدغ ناغّلبم  مازعا  موزل 

رما نیا  هک  یناراوگرزب  تسا و  یگرزب  دنمشزرا و  رایسب  راک  ریدغ ، دیعـس  دیع  تشادگرزب  تهج  روشک  رـسارس  هب  ینید  ناغّلبم  مازعا 
تسا هدش  اهنآ  بیصن  یگرزب  راختفا  دننکیم ، رازگرب  روشک  رسارس  رد  تمظع  هوکش و  اب  ار  یهلا  زور  نیا  دناهتفرگ و  هدهعرب  ار  ّمهم 

. دنهد همادا  ار  ریسم  نیا  دیاب  دنراد و  لاعتم  دنوادخ  هاگشیپ  رد  یناوارف  باوث  رجا و  و 
171 ص : ریدغ ، مایپ 

مالسا 139] رد  تّیریدم  تیمها  ریدغ و 

مالّسلاهیلع نینمؤملاریما  تیالو  رب  ینآرق  صوصن 

َال َهّللا  َّنِإ  ِساَّنلا  َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهّللا  َو  ُهََتلاَسِر  َْتغََّلب  اَمَف  ْلَعْفَت  ْمَّل  نِإَو  َکِّبَّر  نِم  َْکَیلِإ  َلِزنُأ  اَـم  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَـهُّیَأ  اَـی   ) هیآ ود  رد  یـسک  ره 
هب دشاب  فاصنا  لها  دنک و  ّتقد  ًانیِد ) َماَلْسِإلا  ُمَکل  ُتیِضَرَو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا   ) َنیِِرفاَْکلا و َمْوَْقلا  يِدْهَی 

. تسا راکشآ  ایوگ و  دوخ  هیآ ، ود  نیا  نیماضم  هک  ارچ  دنکیم  تفایرد  ار  ریدغ  مایپ  نیقی ،
همزال هک  ار  هچنآ  همه  يدابع و  یقالخا و  یـسایس ، یعرف ، ماکحا  داعم و  دـیحوت ، یـسانشادخ ، لئاسم  یماـمت  هکنیا  دوجو  اـب  ربماـیپ 

ناشیا  هب  دنوادخ  مهزاب  دوش ، نایب  ات  دوب  هدنامن  يزیچ  دندوب و  هدرک  نایب  مدرم  يارب  دشاب  ورشیپ  رّکفتم و  هعماج  کی 

172 ص : ریدغ ، مایپ 
. تسا هدشن  لماک  امش  تلاسر  یناسرن ، عادولا  ۀجح  رد  ار  مایپ  نیا  رگا  هک  دنیامرفیم 

نودب تسا و  رتّمهم  بلاطم  نیا  زا  يرایـسب  زا  مالّـسلاهیلع  یلع  ترـضح  صخـش  هعماج و  تیریدم  نییعت  هک  دهدیم  ناشن  بلطم  نیا 
. دوشیم باسح  صقان  تلاسر  مایپ ، نیا  ماجنا 

یمالسا هعماج  رد  تّیریدم 
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هنوگنیا عادولا  ۀجح  رد  هک  ارچ  تسا  مهم  رایسب  مالـسا  رد  هعماج  ّتیریدم  هک  دنکیم  فارتعا  نیقی  هب  دوش  لاؤس  یفـصنم  درف  ره  زا 
لیلد نیمه  هب  دشاب . نآ  ساسارب  هعماج  تیریدم  ات  دنک  باختنا  ار  دوخ  نیـشناج  هک  دش  هتـساوخ  ناشیا  زا  دـش و  غالبا  ربمایپ  هب  یمایپ 

. دهدیم ناشن  مالسا  رد  ار  ّتیریدم  هاگیاج  ّتیمها و  راتفر ، نیا 
نیا مالعا  نودـب  تسا و  لومـشناهج  مالـسا  نید  اریز  دوب ، صقاـن  ناـشیا  ماـیپ  دـشیمن ، صخـشم  ربماـیپ  زا  دـعب  ّتیریدـم  هلأـسم  رگا 

. دشیمن لماک  زین  نآ  مایپ  ّتیریدم ،

مالّسلاهیلع یلع  تیالو  رد  رتاوتم  ییاور  صوصن 

یمارگ ربماـیپ  طـسوت  نینمؤملاریما  یفّرعم  ریدـغ و  هثداـح  ریـسفت  رد  يرتاوـتم  ناوارف و  تاـیاور  میرک ، نآرق  هیآ  ود  نیا  رب  نوزفا  هّتبلا 
راکنا لباق  ریغ  ینشور  حوضو و  زا  همه و  قاّفتا  دروم  هدمآ و  مالسا  گرزب  ياملع  همه  بتک  رد  هک  دراد  دوجو  مالّسلاامهیلع  یمالسا 

. تسا
173 ص : ریدغ ، مایپ 

[140] ریدغ ماما  هریس 

يرادمتیالو مزاول  هب  مازتلا 

نایقتم يالوم  تیالو  ِتاکرب  زا  همه  هک  مراودیما  منکیم و  ضرع  کیربت  نازیزع  امـش  همه  هب  ار  مخ  ریدـغ  دیعـس  دـیع  تیالو و  ههد 
. میشاب مزتلم  نآ  مزاول  هب  میراد و  هگن  ار  مالّسلامهیلع  تیب  لها  ِتیالو  طخ  میشاب و  دنمهرهب  مالّسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما 

مالّسلاهیلع یلع  لئاضف  هب  ناگمه  فارتعا 

مالّـسلاهیلع یلع  ترـضح  يراگزیهرپ  اوقت و  دهز ، تدابع ، یهاوختلادع ، بقانم ، لئاضف و  هب  نمـشد  تسود و  یّنـس و  هعیـش و  مامت 
. دنراد فارتعا 

ردق مینادب و  راختفا  ار  یتّیصخش  نینچ  هب  باصتنا  دیاب  میراد  مالّسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  نوچمه  یماما  ربهر و  هک  ام 

174 ص : ریدغ ، مایپ 
. میتسه مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  وریپ  هک  میهدب  ناشن  لمع  رد  میشاب و  یعقاو  هعیش  دیاب  مینادب . ار  میظع  تمعن  نیا 

مالّسلاهیلع نینمؤملاریما  هریس 

ّربکت و هلیذر  تافص  زگره  ترضح  نآ  دوب . يداع  مدرم ، اب  شتـساخرب  تسـشن و  مالّـسلاهیلع  یلع  نینموملا  ریما  هک  میراد  تایاور  رد 
. دوبن شکرابم  دوجو  رد  مدرم  رب  لیمحت 

نتورف عضاوتم و  رایسب  ار  راوگرزب  نآ  دیسریم ، ناشیا  روضح  هب  یسک  رگا  دنتشاد  ترـضح  نآ  هک  یتافـص  تالامک و  مامت  دوجو  اب 
تبیه دـشیم ، رـضاح  ناـشیا  رـضحم  رد  یـسک  رگا  دنـشابیم . یمالـسا  رواـنهپ  روـشک  ياورناـمرف  ناـشیا  هک  دوـبن  موـلعم  تفاـییم و 

. تفرگیمن ارف  ار  شدوجو  نینمؤملاریما 
ناشیا لـیاضف  تافـص و  ندینـش  اـب  ناـشیا  نانمـشد  یّتح  اریز  مینک ، راـختفا  میتسه  یمیظع  ّتیـصخش  نینچ  هب  بستنم  هک  نیا  زا  دـیاب 
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. دننکیم هیرگ  رایتخایب 
ار تافص  نیا  هک  تسین  نکمم  ام  يارب  هچ  رگ  دشاب  رولبتم  نایعیش  همه  دوجو  رد  يزیتسملظ  یهاوختلادع و  هنـسح ، قالخا  نیا  دیاب 

. مینک کیدزن  تافص  نیا  هب  ار  دوخ  ناوت ، هزادنا  هب  دیاب  یلو  میشاب ، هتشاد  لامک  مامت و 

ءارقف هب  یگدیسر  هب  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  مامتها 

نیکسم  ارم  ایادخ  هک  دناهدومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللایلص  مرکا  لوسر  ترضح  تسا . هدش  هجوت  یلیخ  مورحم  تاقبط  هب  مالسا  رد 
175 ص : ریدغ ، مایپ 

. نک روشحم  نیکاسم  ارقف و  فص  رد  تمایق  رد  ارم  ناریمب و  نیکسم  رادب و  هدنز 
لابند هب  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  کی  هکلب  دشاب ، هتشادن  يراک  دشاب و  راکیب  ناسنا  هک  تسین  نیا  يانعم  هب  اهنت  جاتحم  نیکسم و  هّتبلا 

لئاضف نیا  هب  ار  شیوخ  اـت  دنتـشاد  ياهتـساوخ  نینچ  دـنوادخ  زا  ترـضح  لـیلد  نیمه  هب  دـشابن . یبلطهاـج  یبلطاـیند و  یبلطتساـیر ،
. دننک هتسارآ 

هک ینایعا  یفارشا و  ینامهم  کی  رد  تکرش  هطساو  هب  ار  دوخ  یمالسا  روشک  نامکاح  ناهدنامرف و  زا  یکی  مالّـسلاهیلع  یلع  ترـضح 
رارق هذخاؤم  دروم  ًادیدش  دندوب  مورحم  گنراگنر  هرفـس  نآ  زا  نادنمتـسم  ارقف و  دنتـشاد و  تکرـش  نآ  رد  نادنمتورث  زا  يدایز  هّدـع 

. دندومن خیبوت  ار  وا  هداد و 
: دوشیم زاغآ  تالمج  نیا  اب  هک  دنتشون  وا  هب  ینّحللا  دیدش  همان  ماما 

. ياهتفاتـش اـجنآ  هب  وـت  تسا و  هدرک  توـعد  ياهرفـس  هب  ار  وـت  هرـصب  نادرم  زا  یکی  هک  تـسا  هدیـسر  ربـخ  نـم  هـب  فـینح ، رـسپ  يا  »
هک يریذپب  ار  يدرم  ینامهم  مدرکیمن  نامگ  دناهتـشاذگ . تربارب  رد  اذغ  ياهفرظ  یپ  رد  یپ  دـناهدروآ و  تیارب  وکین  ياهیندروخ 

[141  ...«] دشاب هدرک  توعد  ار  نادنمتورث  اهنت  دشاب و  هدنار  افج  هب  ار  نادنمزاین 
. دندرک خیبوت  ار  دوخ  یطاخ  رادنامرف  ترضح  نآ  هنوگچ  هک  دنناوخب  ار  یخیرات  همان  نیا  نالوئسم  همه  دیاب 

176 ص : ریدغ ، مایپ 

ۀغالبلا جهن  باتک  جیورت  موزل 

نایم رد  ملع  تفـص  دوب و  هنومن  ملع  ییاسراپ و  دهز ، رد  دوب . ادخ  یگدنب  تدابع و  تلادـع ، مالّـسلاهیلع  یلع  ترـضح  یگدـنز  مامت 
هعیـش بتکم  يارب  یگرزب  راختفا  هک  تسا  ۀـغالبلا  جـهن  باتک  ناشیا  یملع  راثآ  زا  یکی  هک  تشاد  یّـصاخ  شـشخرد  شتافـص  ریاس 

. تسا
نیا هک  دننک  مامتها  همه  دـیاب  میراد . يدایز  هلـصاف  هغالبلاجـهن  دنمـشزرا  ردـقنارگ و  باتک  زا  ندربهرهب  لمع و  ماقم  رد  ام  هنافّـسأتم 

. دنهد جاور  هعماج  رد  ار  تسا  هدش  عقاو  مولظم  ًاعقاو  هک  میظع  دنمشزرا و  باتک 
177 ص : ریدغ ، مایپ 

[142] ریدغ ناغّلبم 

هراشا
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: یلاعت هللالاق 
[143 (] ُهََتلاسِر َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  )

: یلاعت لاق  و 
[144 (] نیقِداَّصلا َعَم  اُونوُک  َو  َهللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )

یئالو تّیوه  تیوقت  موزل 

تایانع  لومشم  هک  مراودیما  منکیم و  قیفوت  تلأسم  امش  يارب  لاعتم  دنوادخ  زا  مارتحا ، بدا و  ضرع  رکشت و  لامک  اب  هدنب 

178 ص : ریدغ ، مایپ 
دیناوتب تسا  هدـش  مهارف  هللادـمحلا  هک  یتضهن  تکرح و  نیا  رد  دیـشاب و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللالّجع  رـصعیلو  ترـضح  اقآ  هصاـخ 

، ام ّتیوه  هک  ارچ  دـیهد ، ماجنا  ار  یئالو  لئاسم  هب  مدرم  رتشیب  ندرکانـشآ  مالّـسلاهیلع و  نینمؤملاریما  تیالو  هب  ار  یناـشخرد  تامدـخ 
. دومن يریگولج  تّدش  هب  دیاب  دوش  ادیپ  ّتیوه  نیا  رد  یفعض  هکنیا  زا  دوش و  تیوقت  دیاب  تسا و  یئالو  ّتیوه 

گرزب يراطخا  غالبا و  ریدغ ،

دراد تلالد  رتاوتم  روط  هب  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  لصفالب  تفالخ  رب  هک  یـصوصن  ّهلدا و  هتبلا  تسا ، یّمهم  رایـسب  هلأسم  ریدغ ، هلأسم 
ار یتمظع  اب  رایـسب  همانرب  زور ، نیا  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللایّلـص  مرکا  ربمغیپ  هکنیا  تبـسانم  هب  ریدغ  نکیل  تسین ، ریدغ  هب  رـصحنم 

طقف همانرب ، نآ  اب  ریدغ  زور  تسا . ّمهم  رایسب  دندرک ، رازگرب  دوخ  زا  دعب  ماما  یصو و  ناونع  هب  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  یفّرعم  تهج 
ار تیالو  هلأسم  مدرم  هک  تسا  تمایق  زور  ات  اهناملـسم  مامت  هب  ّمهم  راطخا  کی  ریدغ ، تسا . گرزب  غالبا  کی  هکلب  تسین  ّصن  کی 

. دننکن شومارف 
هداد و لیکـشت  ياهمانرب  هلآ  هیلع و  هللایّلـص  مرکا  ربمایپ  دش ، لزان  [ 145  ] نیبَْرقَْألا َکَتَریـشَع  ْرِذـْنَأ  َو   » هیآ هک  یتقو  تثعب  موس  لاس  رد 

نامیا  نم  هب  دینکیم و  کمک  نم  هب  امش  زا  کیمادک  دندومرف : شیوخ  نادنواشیوخ  هب  موس  مود و  لوا ، هبترم  رد 

179 ص : ریدغ ، مایپ 
. دندادن تبثم  باوج  دوبن و  نکمم  مالسا  ینانچنآ  تفرشیپ  ینیبشیپ  دنتـشادن ، یلماک  نامیا  هک  یناسک  يارب  تقو  نآ  رد  دیروآیم ؟

مالّسلاهیلع نینمؤملاریما  تفالخ  هب  اجنامه  رد  ربمایپ  هک  دوب  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  داد ، باوج  لماک  نامیا  رطاخ  هب  هک  یـسک  اهنت 
. دندومرف حیرصت 

مالّسلاهیلع یلع  تیالو  رب  ینآرق  هّیلج  صوصن  تلالد 

. دنتسه هّیفخ  صوصن  مه ، تایآ  زا  يرس  کی  دنمانیم و  هّیلج  صوصن  ار  اهنیا  هک  میراد  یصوصن  نآرق  رد  ام 
ار مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تیـالو  رب  نآ  تحارـص  دـنناوخب ، ار  تاـیآ  نیا  عـالطا  مهف و  لـها  رگا  هک  تسا  یـصوصن  هّیلج ، صوـصن 

ینعی [ 146  ] نوُمُکَْحت َْفیَک  ْمَُکل  امَف  يدُْهی  ْنَأ  ّالِإ  يِّدِهَی  ْنَّمَأ ال  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يدْهَی  ْنَمَفَأ   ) هفیرـش هیآ  لثم  دنوشیم ، هجوتم 
دیاب مه  شدوخ  هک  یـسک  ای  دـنک  تیادـه  ار  مدرم  دـناوتیم  تاماقم  مولع و  همه  نیا  اب  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  لـثم  یتّیـصخش  اـیآ 
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؟ دوش تیاده 
. دینیبب ار  نآ  ریسفت  و  [ 147 (] داه ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  ٌرِْذنُم  َْتنَأ  امَّنِإ   ) هیآ امش 

هلآ  هیلع و  هللایّلص  مرکا  ربمغیپ  تسین . هشقانم  لباق  اًلصا  هک  تسا  هدش  لقن  هیآ  نیا  ریسفت  رد  ّتنس  لها  هعیش و  زا  یتایاور 

ص179 ریدغ ؛  مایپ 

180 ص : ریدغ ، مایپ 
: دیامرفیم

[148 «] َنوُدَتْهُْملا يِدَتْهَی  َِکب  ُِّیلَع  اَی  يِدَْعب . ْنِم  يِداَْهلا  ٌِّیلَع  َو  ُرِْذنُْملا  اَنَأ  »

مالّسلاهیلع یلع  لئاضف  هب  تّنس  لها  ناگرزب  فارتعا 

یحولا صئاصخ   » مان هب  دراد  یباتک  ناشیا  دراد . ّتنس  لها  زا  یگرزب  خیاشم  هک  تسا  ثیدح  ملع  گرزب  ياهّتیـصخش  زا  قیرطب  نبا 
ربتعم ياهدنس  هب  هّماع  بتک  زا  تسا  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هب  عجار  هک  ار  یتایآ  باتک ، نیا  رد  يو  نینمؤملاریما .» بقانم  یف  نیبملا 
. دیناوخب ار  باتک  نیا  دیاب  نازیزع  امش  همه  هک  تسا  هدافتسا  دروم  دنمشزرا و  رایسب  باتک  تسا . هدرک  لقن  ناشدوخ  ریهاشم  زا  و 

سیفن و رایـسب  باتک  مه  نآ  هک  تسا  مالّـسلامهیلع  تیب  لـها  لـئاضف  زا  نوحـشم  هک  ةدـمعلا »  » ماـن هب  دراد  يرگید  باـتک  قیرطب  نبا 
. دریگ رارق  هجوت  دروم  دیاب  تسا و  يدنمشزرا 

: دندومرف هکنیا  هنومن  باب  زا  تسا  هدش  هراشا  تیالو  هلأسم  هب  ّتنس  لها  هعیش و  قیرط  زا  مه  تایاور  رگید  رد 
یَّتَح  ِهِرُمُع  ِیف  َّدُم  َو  هللا  ِلِیبَس  ِیف  ُهَقَْفنَأَف  ًابَهَذ  ٍدُحُأ  ُْلثِم  َُهل  َناَک  َو  ِهِمْوَق  ِیف  ٌحُون  َماَق  اَم  َْلثِم  َّلَجَوَّزَع  َهللا  َدَبَع  ًاْدبَع  َّنَأ  َْول  »

181 ص : ریدغ ، مایپ 
؛] 149 «] اَْهلُخْدَی َْمل  َو  ِۀَّنَْجلا  َۀَِحئاَر  َّمَشَی  َْمل  ُِّیلَع  اَی  َِکلاَُوی  َْمل  َُّمث  ًامُولْظَم  ِةَوْرَْملا  َو  اَفَّصلا  َْنَیب  َِلُتق  َُّمث  ِْهیَمَدَق  یَلَع  ٍماَع  َْفلَأ  َّجَح 

دشاب هتـشادن  ار  نینمؤملاریما  تیالو  سپـس  دیامن و ...  قافنا  الط  دحا  هوک  هزادنا  هب  دنک و  تدابع  حون  تلاسر  رمع  ردق  هب  یـسک  رگا 
. دوشیمن نآ  لخاد  دنکیمن و  مامشتسا  ار  تشهب  يوب 

مالّسلاهیلع یلع  لئاضف  ندوبشرامش  لباق  ریغ 

: دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللایّلص  مرکا  ربمغیپ  دوش . رّوصت  هک  تسا  نآ  زا  شیب  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  لئاضف  يرآ !
یَصُْحت  َال  َِلئاَضَف  یِخَِأل  َلَعَج  َیلاَعَت  َهللا  َّنِإ  »

[150 «]
. دنک ءاصحا  ار  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  لئاضف  دناوتیمن  دنوادخ  زا  ریغ  یسک 

: دومرف مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  هب  باطخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللایّلص  مرکا  ربمغیپ  مه  يرگید  ياج  رد 
َکِیف  ُْتلَُقل  َمَیْرَم  ِْنبا  یَسیِع  ِیف  يَراَصَّنلا  َِتلاَق  اَم  ِیتَّمُأ  ْنِم  ُِفئاَوَط  َلوُقَت  ْنَأ  َال  َْول  »

182 ص : ریدغ ، مایپ 
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؛] 151 «] هَنُولِّبَُقیَف ِباَرُّتلا  ِیف  َْکیَمَدَق  َراَثآ  ِیتَّمُأ  ُعَّبَتَت  ًَۀلاَقَم 
اج تّما  هک  متفگیم  وت  هرابرد  ییاهزیچ  دـنتفگیمن ، وت  هرابرد  دـنتفگ  یـسیع  هب  تبـسن  يراـصن  هک  ار  هچنآ  نم  تّما  زا  یهورگ  رگا 

. دندیسوبیم ار  نآ  دندرکیم و  تیعبت  ار  وت  ياپ 

نید لوصا  نیرتمهم  زا  تیالو 

دنیبب ییاهنت  هب  ار  هیآ  دوخ  یتقو  ناسنا  مه ، ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اـم  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَـهُّیَأ  اـی   ) هیآ دروم  رد 
- عادولا ۀجح  رد  رگا  هکنیا  تسا . هداتفا  قاّفتا  گرزب  رایسب  رایـسب  یبلطم  هکلب  هدوبن ، يداع  بلاطم  عون  زا  بلطم  هک  دنکیم  هظحالم 
زا تیالو  هلأسم  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  دوشیم ، لزان  نایب  نیا  اب  هیآ  لاـح  نیا  اـب  دـندوب - هدرک  غـالبا  ار  مالـسا  بلاـطم  همه  ربمغیپ  هک 

. تسا مالسا  یلصا  ناکرا  ءزج  نید و  لوصا  نیرتمهم 

ییالو تّیوه  غیلبت  ترورض 

يارب ار  هلأسم  نیا  تیمها  دـیاب  تسا . ّمهم  تمظع و  اب  رایـسب  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تیالو  هلأـسم  هک  دراد  نیا  رب  تلـالد  همه  اـهنیا 
یتانایرج  لباقم  رد  مینک . ظفح  ار  نآ  دیاب  تسا و  یئالو  ّتیوه  ام ، ّتیوه  هک  تفگ  مدرم  هب  دیاب  درک . غالبا  مدرم 

183 ص : ریدغ ، مایپ 
دننزب هبرض  ام  تیوه  هب  اهفرح  رگید  رعش و  باتک ، هلیـسو  هب  دننک و  فیعـضت  ار  ام  یبهذم  ینید  ّتیوه  دنهاوخیم  نامز  نیا  رد  هک 
جیورت ار  ریدـغ  ّمهم  هبطخ  دـیاب  میراد . یناشخرد  ّتیوه  نینچ  ام  هک  دـینک  يروآداـی  مدرم  هب  دـیاب  دـییازفیب . ّتیوه  نیا  توق  هب  دـیاب 

. یبهذم لالقتسا  ّتیوه و  ینعی  ریدغ  تیالو . ینعی  ریدغ  هک  درک  مالعا  مدرم  همه  هب  دیاب  دینک .

ریدغ غیلبت  قیفوت  يوزرآ 

هک یقیفوت  مدوب و  امش  تمدخ  ریدغ  یغیلبت  ياهرفـس  نیا  رد  هدنب  شاک  يا  هک  متـشاد  وزرآ  منکیم و  رّکـشت  امـش  زا  هدنب  لاح  ره  هب 
یلو ترـضح  سدقا  هاگرد  لوبق  دروم  همه  دیهدیم  ماجنا  هک  یتامدخ  مراودیما  دشیم . مه  هدنب  بیـصن  تسا  هدـش  مهارف  امـش  يارب 

. دریگب رارق  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللالّجع  رصع 
185 ص : ریدغ ، مایپ 

تیالو 152] نانابهگن 

هراشا

: یلاعت هللالاق 
[153 (] ِساَّنلا َنِم  َکُمِصْعَی  ُهّللا  َو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  اَی  )

نآ بقانم  لئاضف و  رـشن  مالّـسلاهیلع و  نینمؤملاریما  تیالو  ًاصوصخم  مالّـسلامهیلع  تیب  لها  رما  ياـیحا  رد  هک  ار  یتاـقیفوت  اـًلوا  هدـنب 
. منکیم ضرع  کیربت  تسا  هدش  امش  بیصن  ترضح 
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تیالو تمعن  يالاو  شزرا 

ياهتمعن دشاب ، تیالو  تمعن  دقاف  ناسنا  رگا  هک  دیـشاب  رکاش  یلیخ  تیالو  تمعن  نیا  زا  لاعتم  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  دیاب  نازیزع  امش 
يارب  تمعن  نیا  نودب  دشاب - مه  ردق  هچ  ره  رگید -

186 ص : ریدغ ، مایپ 
ریس یّقرت و  بابسا  حیحص و  هدافتسا  دروم  دنکیم و  روهظ  تیالو  میظع  تمعن  بنَج  رد  اهتمعن  همه  دوشیمن . تلیضف  بابـسا  ناسنا 

. دوشیم لاعتم  دنوادخ  هب  بّرقت  دنلب و  تاماقم  هب 

تیالو یقیقح  ظفاح  لاعتم ، دنوادخ 

نابهگن هتبلا  دیتسه ، مدرم  نیب  ناونع  نیا  نانابهگن  زا  دینکیم و  میرکت  میظعت و  ار  تیالو  تمعن  هللادمحلا  هک  دیـشاب  رکاش  ار  ادخ  امش 
هک ینانمـشد  همه  دوجو  اـب  راـصعا  نورق و  هنمزا ، لوط  رد  هک  تسا  لاـعتم  دـنوادخ  مالّـسلاهیلع ، نینمؤـملاریما  تیـالو  هلأـسم  یقیقح 
زور لثم  رد  هک  یعاـضوا  یّتح  دـندوب و  هک  ینارگمتـس  ماّـکح و  يّداـم ، ياهتردـق  تسا و  هتـشاد  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 

مالّـسلامهیلع تیب  لها  تیالو و  نانمـشد  هک  دش  دهاوخ  قّقحم  اهدعب  هن  تشاد و  هقباس  هن  هک  یگرزب  تبیـصم  نآ  دـمآ  شیپ  اروشاع 
تیالو راونا  زور  نامه  زا  دندرمشیم ، بان  مالسا  نایاپ  مشاهینب و  نایاپ  اهنآ و  دوجو  نایاپ  تیالو  تلاسر و  نادناخ  يارب  ار  زور  نآ 

. دیدرگ راکشآ  رتشیب  مالّسلامهیلع  تیب  لها  ریذپانانف  دوجو  تفرگ و  ندیبات  شیپ  زا  شیب 

مالّسلاهیلع یلع  لئاضف  هب  نیقیرف  فارتعا 

: دندیسرپ دمحا  نب  لیلخ  زا  یتقو  تسا . تیالو  تیناّقح  تمالع  همه  اهینمشد ، همه  دوجو  اب  تیالو  رون  شیپ  زا  شیب  عشعشت 
« بلاطیبا ِنب  ِّیلَع  ِمامإلا  ِنأَش  ِیف  ُلوُقَت  اَم  »

187 ص : ریدغ ، مایپ 
: تفگ نینچ  لطاب  رب  قح  يزوریپ  لطاب و  قح و  نیب  هزرابم  یخیرات و  ياهتیعقوم  نیا  فیصوت  رد 

[154 .«] ِْنیَقفاَخلا َأَلَم  اَم  ِْنیَمتَْکلا  ِْنَیب  ْنِم  َرَهَظ  َُّمث  ًادَسَح  ُهُؤادْعأ  ُهَِبقاَنَم  ْتَمَتَک  َو  ًافْوَخ  ُُهئایلوا  ُهَلئاَضَف  تَمَتَک  ٍءِْرمإ  ِّقَح  یف  ُلُوقأ  اَم  »
مه ناتسود  دندرکیم و  نامتک  ار  مالّسلاهیلع  یلع  لئاضف  ینمشد  يور  زا  اهنمشد  هک  دوب  هدمآ  دوجو  هب  یـصاخ  ّتیعـضو  دیوگیم :

ار لـئاضف  نیا  دنتـسناوتیمن  رگید  ياـهتروص  هب  نآ  زا  دـعب  مود و  لوا و  نرق  رد  ثیداـحا  لـقن  ّتیعونمم  رطاـخ  هب  فوخ و  يور  زا 
. دنیوگب

ار ملاع  برغ  قرـش و  هک  دـش  رهاظ  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  لئاضف  زا  ردـق  نآ  نامتک ، ود  نیا  نیب  رد  هک  دـیوگیم  دـمحا  نب  لـیلخ 
. تسا هتفرگارف 

: دیوگب یعفاش  لثم  هک  دش  نانچ  و 
یتأ » ْلَه   » ِهِیف َلِْزنأیتَْفِلل  ٌْدبَع  اَنأ 

شیپ يوحن  هب  عاضوا  دنتشون و  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  بقانم »  » و لئاضف »  » باتک تخس ، طیارش  نآ  رد  ّتنس  لها  فورعم  نیثّدحم  و 
، لوزن بابسا  ملع  رد  ریسفت ، ملع  رد  تسا . حرطم  ریدغ  هلأسم  یمالسا ، مولع  بعش  مامت  رد  نالا  هک  تفر 
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188 ص : ریدغ ، مایپ 
گرزب ءاملع  ناققحم و  داهـشتسا  دروم  ریدغ  ثیدح  مولع ، رئاس  ۀباحـصلا و  ۀفرعم  مجارت و  بتک  خیرات ، رد  ثیدح ، رد  تغل ، ملع  رد 

. تسا هدش  عقاو 
 » نینمؤملاریما و تیالو  ریدغ و  هلأسم  هک  تسین  ییاج  هرخألاب 

ُهالوَم  ٌِّیلَع  اذهَف  ُهالوَم  ُْتنُک  ْنَم 
تسا هدش  رداص  نیقیرف  قاّفتا  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللایّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  یمالک  نیرتینیقی  هک  مییوگب  میناوتیم  ینعی  دشابن ، « 

 » نیمه
َُهلَذَخ  ْنَم  ْلُذْخا  َو  ُهَرَصَن  ْنَم  ْرُْصنا  َو  ُهاداَع  ْنَم  ِداَع  َو  ُهالاَو  ْنَم  ِلاَو  َّمُهّللا  ُهالوَم  ٌِّیلَع  اَذهَف  ُهالوَم  ُْتنُک  ْنَم 

. تسا « 
جاجل دانع و  لامک  هک  تسا  نیا  شیانعم  مراد  کش  دیوگب  یـسک  رگا  مراد و  کش  دیوگب  ای  دنک  راکنا  ار  اهنیا  دـناوتیمن  یـسکچیه 

. دشابیم زور  تسا و  باتفآ  نالا  مراد  کش  هک  دیوگب  دنیبب و  ار  باتفآ  هک  تسا  نیا  لثم  دراد و  ار 
گرزب دنمشناد  مه ، ریدغ  ثیدح  دانسا  دروم  رد  تسا . بایمک  ردان و  رایسب  دوش  تفای  مه  رگا  رداصم  دیناسا و  ترثک  نیا  هب  یثیدح 

: دوب هدش  هتشون  نآ  رب  هک  مدید  باتک  دلج  کی  یفاحص  دزن  رد  دادغب  رد  هک  دیوگیم  ینیوج  یلاعملاوبا  ّتنس  لها 
نورشعلا  عساتلا و  دّلجملا  هولتی  ُهالوَم و  ُْتنُک  ْنَم  قرط  نم  نورشعلا  ۀنماثلا و  ةدلجملا  »

 » ثیدح قرط  زا  دلج 28   ؛
ُهالوَم  ُْتنُک  ْنَم 

[155 .«] دیآیم نآ  زا  دعب  دلج 29  هک  « 
هک  هدقع - نبا  لثم  ثیدح ، ملع  ظاّفح  ناگرزب و  زا  یضعب 

189 ص : ریدغ ، مایپ 
دـصیس مراد و  ظفح  دنـسم  ثیدح  رازه  تسیب  دـصکی و  : » دـیوگیم هک  هتفر  شیپ  اجنآ  ات  ثیدـح  ملع  رد  تسا و  ناگمه  لوبق  دروم 

. رگید تایاور  هن  تسا  ریدغ  ثیدـح  هب  طوبرم  طقف  هکدـنراد  ۀـیالولا »  » باتک ًاصوصخم  [ 156 .«] منکیم لقن  مه  رگید  ثیداـحا  رازه 
؟ دنک عورش  اجک  زا  دیوگب و  هچ  دنزب ، فرح  روطچ  هک  دوشیم  توهبم  ناسنا  ًاعقاو  یماقم  بلطم و  نینچ  دروم  رد  لاح 

مالّسلاامهیلع ربمایپ  مالک  رد  نینمؤملاریما 

ِنَع ُقِْطنَی  ام  َو   » هک مّلس - هلآ و  هیلع و  هللایّلص  مرکا  ربمغیپ  صخش  مالک  هب  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  لئاضف  دروم  رد  هک  تسا  نآ  رتهب 
: دیامرفیم هک  اجنآ  مینک  هعجارم  [ 157  ] یحُوی ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا 

[158 «] هُْریَغ اَهَدَدَع  یِصُْحی  َال  َِلئاَضَف  ٍِبلاَطِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  یِخَِأل  َلَعَج  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهللا  َّنِإ  »
اصحا باسح و  تسین  رداق  یسک  دنوادخ  زا  ریغ  ار  اهنآ  هک  تسا  هداد  رارق  یلئاضف  بلاطیبا  نب  یلع  مردارب  يارب  لاعتم  دنوادخ  ینعی 

. دنک
: دومرف هکنیا  ای 

ُِفئاَوَط  َلوُقَت  ْنَأ  َال  َْول  ِهِدَِیب  یِسْفَن  يِذَّلا  َو  »
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190 ص : ریدغ ، مایپ 
َْکیَمَدَـق ِتَْحت  ْنِم  َباَرُّتلا  اوُذَـخَأ  اَّلِإ  َنیِِملْـسُْملا  َنِم  ٍإَلَِمب  ُّرُمَت  َال  ًالاَقَم  َکِیف  َمْوَْیلا  ُْتلَُقل  َمَیْرَم  ِْنبا  ِیف  يَراَـصَّنلا  َِتلاَـق  اَـم  َکـِیف  ِیتَّمُأ  ْنِم 

[159 .«] ِۀَکَرَْبِلل
هک متفگیم  وت  هراـبرد  ییاـهزیچ  دـنتفگیمن ، وـت  هراـبرد  دـنتفگ  یـسیع  هب  تبـسن  يراـصن  هک  ار  هچنآ  نم  تّما  زا  یهورگ  رگا  ینعی 

. دنتشادیمرب كّربت  يارب  ار  وت  ياپ  كاخ  ناناملسم 

ءارعش ياههدورس  رد  مالّسلاهیلع  یلع  لئاضف 

ییاملع یتح  رّوصت  رد  هک  تسا  نیا  زا  رتشیب  یلیخ  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  یتوکلم  الاب و  يونعم  تاجرد  تاماقم و  لئاضف ،
. دیایب دناهدیشک  تمحز  یلیخ  هتشاد و  يدنلب  تاماقم  اههتشر  نیا  رد  هک 

: دیوگیم رعاش  لاثم  روط  هب 
ةَدَصؤم ًاران  ُدمخی  ُهُحْدَمًاحدَم  ٍِّیلَِعل  ُْلق  یل  َلِیق 

ُهَدبَع  ْنأ  یلإ  ِّبللا  ُوذ  َراَصِِهلْضَف  ِیف  ْنَم  ُحَْدمأ  ْلَه  ُْتُلق 
ُهَدِعَص  اَّمل  ِجاْرعِْملا  ۀَلَیلاَنل  َلاق  یفَطْصُْملا  ِیبّنلا 

ُهَدََّرب  ْدَق  ْنا  َْبلَْقلا  ِیناراَفًادی  يرْهَظ  یلَع  ُهللا  َعَضَو 
[ 160 «] ُهَدی ُهللا  َعَضَو  ناکَِمبیل  ِهیَلْجِر  ُعِضاو  ٌِیلَع  َو 

: دیوگیم هکنیا  لثم  دراد  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  حدم  رد  یبلاطم  تسا  ّتنس  لها  زا  هک  يدبیم  ای 

191 ص : ریدغ ، مایپ 

نم  يالاب  زا  دشاب  يزارف  رس  ار  نامسآنم  يامیس  زا  مد  ره  ردیح  رهم  َدبات  هک  سب 
نم  يامیپ  کلف  رکف  دشک  نماد  رد  ياپتسا  یبن  شود  نآ  هک  شجارعم  میوگ ز  نخس  نوچ 

: دیوگیم دعب 
نم  يایرد  زا  ضیف  دیوج  راب  رهوگ  ربایضترم  ضیف  ایرد ز  نوچ  تشگ  ات  نم  عبط 

: دیوگیم مه  رخآ  رد  و 
نم ياضعا  مه  دزیر ز  ورف  نوچ  ندُرم  دعبفجن  يوس  ربب  مکاخ  تندرگ  رد  ابص  يا 

مالّسلاهیلع نینمؤملاریما  تلیضف  رد  صوصن 

هک تسا  یتأ » ْلَه   » هروس هریثک ، صوصن  نیا  هلمج  زا  تسا  دایز  رایسب  مالّـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  تلیـضف  تیالو و  رد  مه  صوصن 
: تسا هتشون  هراب  نیا  رد  ار  رعش  نیا  یشاک  يور  تسار  تمس  يرادشفک  رد  دوشیم  رّهطم  مرح  دراو  فرشا  فجن  رد  ناسنا  یتقو 

[ 161 «] ٍِّیلَع ِّقَِحب  ٌّصَن  یَتأ ) ْلَه   ) ُُهْتبَجأٍِیلَع ِّقَِحب  ٌّصَن  یَتأ  ْلَه  ٌلئاس  «و 
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192 ص : ریدغ ، مایپ 
تلیـضف رب  دـنوادخ  ّصن  یتأ » ْلَه   » هروس مداد : باوج  تسا ؟ هدـش  لزان  یلع  نأش  رد  ياهیآ  اـیآ  دیـسرپ : ياهدننکشـسرپ  دـیوگیم :

. تسوا
نینمؤـملاریما ترـضح  كراـبم  دوـجو  اـهنآ  سأر  رد  هکنیا  رگم  دـشاب  هدـش  لزاـن  راـصنا  رجاـهم و  نأـش  رد  هک  تـسین  ياهـیآ  چـیه 

. تسا مالّسلاهیلع 
یحولا صئاصخ   » مان هب  تسا  هدش  لزان  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  نأش  حدـم و  رد  هک  یتایآ  رکذ  صوصخم  دراد  یباتک  قیرطبنبا  لثم 

هدوب اراد  هک  یخیاشم  هتـشاد و  شدوخ  هک  ییاهدنـس  اب  تسا  هدرک  لقن  هّماع  بتک  زا  ار  اهنیا  مامت  يو  نینمؤملاریما » بقانم  یف  نیبملا 
. تسا

تاماقم مراکم و  لئاضف ، سأر  مالسا ، رد  هچنآ  هک  دیوگیم  نومضم  نیا  هب  اههلاسر  زا  یکی  رد  ّتنس  لها  گرزب  دنمـشناد  ظحاج  ای 
. هللا لیبس  یف  نید و  هار  رد  داهج  و  يراکزیهرپ ، دهز و  یئاناد ، ملع و  ادخ ، هب  نامیا  دشابیم : زیچ  راهچ  تسا ،

یلع دنرامشیم  رب  هک  ار  یسک  نیلوا  تسیک ؟ نامیا  رد  لمکا  قبسا و  هک  میسرپب  یسک  زا  رگا  مالـسا ، ءاملع  مامت  زا  : » دیوگیم سپس 
یلع دـننکیم  یفرعم  هک  ار  یـصخش  لوا  مینک ، لاؤس  هلآ  هیلع و  هللایّلـص  ربمغیپ  باحـصا  همه  زا  ملعا  هرابرد  رگا  تسا و  مالّـسلاهیلع 
یلع لوا  همه ، مه ، زاب  مینک ، لاؤس  دش  اپرب  اهنآ  داهج  تکرب  زا  مالـسا  دـندرک و  داهج  نید  هار  رد  هک  اهنآ  زا  رگا  تسا و  مالّـسلاهیلع 

باوث  اهنت  هک  دنربیم  مان  ار  مالّسلاهیلع 
193 ص : ریدغ ، مایپ 

دنشاب هدشن  ایند  هتفیرف  هدرک و  كرت  ار  ایند  هک  یناسک  هباحص و  داّهز  زا  رگا  تسا و  رتشیب  تمایق  زور  ات  تّما  تدابع  زا  وا  داهج  کی 
.« دومرفن رظن  ایند  هب  هظحل  کی  هک  دنربیم  ار  مالّسلاهیلع  یلع  مسا  همه ، مینک ، لاؤس 

زا ییاج  رد  ترضح  نآ  هک  دناهتـشونن  اجک  چیه  تسا و  هدرکن  لاؤس  سک  چیه  زا  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  دیوگیم  وا  هک  روطنامه 
رمع 72 هک  تسا  نامه  شاهنومن  کی  هک  دندیسرپیم  مالّسلاهیلع  یلع  زا  همه  اهنآ  سکع ، رب  دشاب . هدیسرپ  ياهلأسم  هباحص  زا  یـسک 

: دوب هتفگ  راب 
[162 «] رَمُع َکَلََهل  ٌِّیلَع  الَْول  »

: تفگیم رمع  نیمه  تشاد ، تکرش  نآ  رد  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  هک  یتاوزغ  هرابرد  هکنیا  ای 
[163 «] ٌدوُمَع ِمالْسْإِلل  َماَق  اََمل  ُهُْفیَس  َال  َْول  »

. دشیمن دنلب  مالسا  يارب  ینوتس  دوبن ، یلع  ریشمش  رگا  ینعی 
نینمؤملاریما مه  زاـب  دیـسرپب ، یـسک  ره  زا  مه  هباحـص  داّـهز  زا  رگا  دوـب . ریظنیب  مه  ترـضح  نآ  دـهز  اـّما  ترـضح ، نآ  ملع  رد  نیا 

. دوب هدشن  هّجوتم  ایند  هب  مه  هظحل  کی  شرمع  مامت  رد  هک  یسک  تسا ، سأر  رد  مالّسلاهیلع 

194 ص : ریدغ ، مایپ 
: » دیوگیم هیواعم  دوریم ، هیواعم  شیپ  یتقو  [ 164] دننکیم لقن  هک  ار  متاح  نب  يدع  لوق  ای 

تافَرطلا  َْنیأ 
( دندش هتشک  نیفص  گنج  رد  نینمؤملاریما  باکر  رد  هس  ره  هک  هفرط  فراط و  فیرط و  تشاد ؛ رسپ  هس  وا  ( ؟»

.« دندش هتشک  یلع  باکر  رد  گنج  رد  همه  : » تفگ يدع 
»؟ تشاذگ یقاب  ار  دوخ  نادنزرف  داد و  نتشک  هب  ار  وت  نادنزرف  هک  درکن  لمع  فاصنا  هب  وت  قح  رد  یلع  : » تفگ هیواعم 
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« مشاب هدنز  ایند  رد  نم  دشابن و  ایند  رد  یلع  هک  مدرکن  افو  نینمؤملاریما  هب  نم  : » تفگ باوج  رد  يو 
دروم رد  هیضق  نیا  هتبلا  تخادرپ . مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  لئاضف  نایب  هب  هیواعم ، دایز  رارصا  اب  تشاد  هک  یهارکتـسا  مغریلع  مه  دعب 
: تسا نینچنیا  ترابع  دروآ . نابز  هب  هیواعم  دزن  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  فصو  رد  هک  هدش 165 ] لقن  مه  ینانِک  ةرمض  نب  رارِض 

َو اَْینُّدلا  َنِم  ُشِحْوَتْسَی  ِِهناَِسل  یَلَع  ُۀَمْکِْحلا  ُقِْطنَت  َو  ِِهِبناَوَج  ْنِم  ُْملِْعلا  ُرَّجَفَتَی  ًالْدَع  ُمُکْحَی  َو  اًلْـصَف  ُلوُقَی  يَوُْقلا  َدیِدَش  يَدُْملا  َدیَِعب  ِهللاَو  َناَک  »
ُهَّفَک  ُبِّلَُقی  ِةَرْکِْفلا  َلیِوَط  ِۀَْعمَّدلا  َریِزَغ  ِهللا  َو  َناَک  ِِهتَْملُظ  َو  ِْلیَّللِاب  ُسَنْأَی  َو  اَِهتَرْهَز 

195 ص : ریدغ ، مایپ 
َعَم َناَک  َو  ُهاَْنلَأَس  اَذِإ  اَُنبیُِجی  َو  ُهاَْنیَتَأ  اَذِإ  اَنِینْدـُی  اَنِدَـحَأَک  اَنَعَم  ِهللا  َو  َناَک  َبَشَج  اَم  ِماَعَّطلا  َنِم  َو  َرُـصَق  اَم  ِساَـبِّللا  َنِم  ُُهبِْجُعی  ُهَسْفَن  ُبِطاَُـخی  َو 

« َُهل ًۀَْبیَه  ُهُمِّلَُکن  َال  اَّنِم  ِِهبُْرق  َو  اََنل  ِهُِّونُد 

مالّسلاهیلع نینمؤملاریما  فصو  زا  زجع  هب  فارتعا 

. تسین رّوصت  لباق  اًلصا  مدرک  ضرع  هک  روطنامه  تسین و  ات  دنچ  ات و  ود  یکی ، مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  تمظع  داعبا  یحاون و 
: مییوگب طقف  دیاب 

دنرامشب  هحفص  تشگنارس و  دننک  رت  هکتسین  یفاک  رحب  بآ  ار  وت  لضف  باتک 
مییوگب  زین  و 

كاردا  دنک  یسک  ره  دوخ  شناد  ردق  هبدنیب  اجک  رظن  ره  ییوت  هک  نانچ  ار  وت 
نینمؤملاریما لئاضف  هک  دیتسه  زئاح  ار  تلیـضف  ماقم و  نیا  عاضوا  نامز و  نیا  رد  هک  نازیزع  امـش  تامدـخ  تامحز و  زا  ًاددـجم  هدـنب 

رصعیلو ترضح  ّصاخ  رتفد  رد  امش  یماسا  مراودیما  منکیم و  رکشت  دینک  جیورت  ار  نآ  دیرادب و  یمارگ  ار  ریدغ  دیع  مالّـسلاهیلع و 
. دشاب هدش  تبث  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللالّجع 

196 ص : ریدغ ، مایپ 

یلاعلا هلظدم  یفاص  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  راثآ  تسیل 

همجرت  نابز ------ باتک ------ مان 

: هقف
-------- یسراف لئاسملا ------ حیضوت  - 1
-------- یسراف ماکحالا ------ بختنم  - 2

یسیلگنا  یسراف ------ ناناوجون ------ ماکحا  - 3
-------- یسراف دلج ------ رد 2  ماکحالا  عماج  - 4

-------- یسراف ییاضق ------ تائاتفتسا  - 5
-------- یسراف یکشزپ ------ تائاتفتسا  - 6

یبرع  یسراف ------ جح ------ کسانم  - 7
یبرع  یسراف ------ هدرفم ------ هرمع  کسانم  - 8
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-------- یسراف جح ------ نوماریپ  لاؤس  رازه  - 9
-------- یسراف دلج ------ رد 2  شسرپ  هب 300  هاتوک  خساپ  - 10

-------- یسراف فقو ------ رد  تبرق  دصق  رابتعا  - 11
-------- یسراف هیوناث ------ ماکحا  رد  هلاسر  - 12

-------- یبرع دلج ------ رد 4  جحلا  هقف  - 13
-------- یبرع دلج ------ رد 2  دابعلا  ۀیاده  - 14

-------- یبرع لئاسلا ------ ۀیاده  - 15
-------- یبرع یقثولا ------ ةورعلا  یلع  یشاوح  - 16

-------- یبرع ۀیمامإلا ------ هقف  یف  سمخلا  لئاسر  - 17
-------- یبرع رفاسملا ------ ةالص  - 18

197 ص : ریدغ ، مایپ 
-------- یبرع سمخلا ------ هقف  - 19

-------- یبرع ةولصلا ------ تاقوأ  - 20
یسراف  یبرع ------ ّریغتتال ------ ۀتباث  ۀیعرشلا  ماکحالا  - 21

-------- یبرع هتاقحلم ------) هماکحا و   ) ریزعتلا - 22
یسراف  یبرع ------ هیقفلا ------) ۀیالو  سمخلا و   ) ۀبیغلارصع یف  ءاهقفلا  ۀیالو  وا  ۀموکحلا  دوجو  ةرورض  - 23

-------- یبرع ۀثدحتسملا ------ تالماعم  یف  ۀلاسر  - 24
-------- یبرع دی ------ ۀنیب و ال  نود  نم  لام  یف  یعادتلا  - 25

-------- یبرع هتیکلم ------ هبتشملا  نّیعملا  لاملا  یف  ۀلاسر  - 26
-------- یبرع نیمیلا ------ نع  هیلع  یعدملا  لوکن  مکح  - 27

-------- یبرع ۀجوزلا ------ ثرا  - 28
-------- یبرع بیصعتلا ------) ۀلأسم   ) هبصعلا ثرا  یف  قحلا  داج  خیشلا  عم  - 29

-------- یبرع حصان ------ نبا  فیرظ  تاید  لوح  - 30
-------- یبرع ةراختسالا ------) ۀیعورشم   ) مالزالاب ماقستسالا  لوح  ثحب  - 31

-------- یبرع هینیسحلا ------ رئاعشلا  - 32
یکرت  دنادب ------------ دیاب  ناملسم  ره  هچنآ  - 33

198 ص : ریدغ ، مایپ 
: هقف لوصا 

-------- یبرع دلج ------ رد 3  لوصالا  نایب  - 34
-------- یبرع ةرهشلا ------ یف  ۀلاسر  - 35

-------- یبرع ۀیمکحلا ------ ۀهبشلا  یفرثکالا  لقالا و  مکح  یف  ۀلاسر  - 36
-------- یبرع طورشلا ------ یف  ۀلاسر  - 37

: ریسفت نآرق و 
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-------- یسراف ترطف ------ هیآ  ریسفت  - 38
-------- یبرع فیرحتلا ------ نع  نوصم  نآرقلا  - 39

-------- یبرع ریهطتلا ------ ۀیآ  ریسفت  - 40
-------- یبرع راذنالا ------ ۀیآ  ریسفت  - 41

مالک  دیاقع و 
-------- یسراف نید ------ ضرع  - 42

-------- یسراف راگدیرفآ ------ يوس  هب  - 43
-------- یسراف هغالبلاجهن ------ رد  تایهلا  - 44

-------- یسراف دلج ------ نید 2  فراعم  - 45
-------- یسراف ریدغ ------ یخیرات  زور  نوماریپ  - 46

-------- یسراف اپورا ------ زا  مالسا  يادن  - 47
-------- یسراف نافرع ------ هفسلف و  رب  یشرگن  - 48

-------- یسراف تافرع ------ رد  شیاین  - 49
-------- یسراف جح ------ همانرفس  - 50

-------- یسراف هاگآ ------ دیهش  - 51
-------- یسراف ناما ------ نما و  دیون  - 52

199 ص : ریدغ ، مایپ 
-------- یسراف شسرپ ------ هد  خساپ  - 53
-------- یسراف تیودهم ------ تلاصا  - 54

یبرع  یسراف ------ تماما ------ ماظن  رد  دیحوت  یلجت  - 55
-------- یسراف يربهر ------ تماما و  ماظن  - 56

-------- یسراف یعیرشت ------ تیالو  ینیوکت و  تیالو  - 57
-------- یسراف ماما ------ تفرعم  نوماریپ  - 58
-------- یسراف شخب ------ تاجن  هدیقع  - 59

-------- یسراف همیرک ------ تلود  يوس  هب  - 60
یبرع  یسراف ------ تیودهم ------ تشادرواب  - 61

-------- یسراف تکرح ------ تمواقم و  لماع  راظتنا ، - 62
یبرع  یسراف ------ هبدن ------ ياعد  رد  تیالو  غورف  - 63

------ یسراف ادخ ------ تجح  تفرعم  - 64
-------- یسراف نامز ------ ماما  هب  ناهج  یگتسباو  - 65

یسیلگنا  یسراف ------ هیماما ------ عیشت  رد  تیودهم  هدیقع  باتک  نوماریپ  تاحیضوت  - 66
------ یسراف تیودهم ------ تماما و  - 67

-------- یسراف يودهم ------ ياهمایپ  - 68
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یسیلگنا  یسراف ------ تیودهم ------ نامتفگ  - 69
-------- یسراف ییاروشاع ------ نامتفگ  - 70

-------- یسراف یمالک ------ تالاقم  - 71
-------- یبرع هللا ------ باتک  يده  یلا  - 72
-------- یبرع بیجتف ------ عمست  ناریا  - 73

200 ص : ریدغ ، مایپ 
-------- یبرع ۀمئالا ------ ءایبنالا و  ۀمصع  لوح  ۀلاسر  - 74
-------- یبرع ردقلا ------ ربجلا و  ۀلاسر  یلع  تاقیلعت  - 75

-------- یبرع بهذملا ------ ثیدحلا و  باتکلا و  یف  تاحمل  - 76
-------- یبرع قدصلا ------ ةوعد  قحلا و  توص  - 77

-------- یبرع مالسلا ------ امهیلع  ارهزلا  یلع  یلع ، مامالا  ۀبطخ  ۀبوذکا  در  - 78
هسنارف  ودرا / یبرع ------ ۀضیرعلا ------ هطوطخ  یف  بیطخلا  عم  - 79

-------- یبرع ءادبلا ------ یف  ۀلاسر  - 80
-------- یبرع رشع ------ ینثالا  ۀمئالا  یلوتی  نمل  رصبلا  ءالج  - 81

-------- یبرع ۀقرف ------ نیعبس  ثالث و  یلع  نیملسملا  قارتفا  ثیدح  - 82
-------- یبرع ملاعلا ------؟ اذهل  نم  - 83

یسراف  یبرع ------ دیفملا ------ خیشلاو  قودصلا  خیشلا  نیملعلا ، نیب  - 84
-------- یبرع نامجلا ------» یقتنم   » و مراکملالایکم »  » و رثالابضتقم »  » یلع ۀّلصفم  تامّدقم  - 85

-------- یبرع فالتخالاو ------ لالضلا  نم  ۀّمالا  ناما  - 86
201 ص : ریدغ ، مایپ 

-------- یبرع مالسلاهیلع ------ نیسحلا  مامالا  یلع  ءاکبلا  - 87
-------- یبرع ۀلیخدلا ------ رابخالاب  یمسملا  باتکلا  یلع  ۀفیطللا  دوقنلا  - 88

: ثیدح
یسیلگنا  ودرا / یبرع ------ دلج ------ رد 3  رثالا  بختنم  - 89

یسراف  یبرع ------ ۀماع ------) بتک  نم  ثیدح  رشع  ۀئم و   ) مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  بقانم  نم  سبق  - 90
-------- یبرع اهظافلا ------ اهدانسا و  رشع ، ینثالا  ۀمئالا  ثیداحا  - 91

------ یبرع لئاضفلا ------ ثیداحا  - 92
-------- یسراف مالسلا ------ هیلع  نینمؤملاریما  لئاضف  زا  يوترپ  - 93

: خیرات
-------- یسراف هعیش ------ یملع  ياههزوحریس  - 94

-------- یسراف یخیرات ------) ثداوح   ) خیرات رد  ناضمر  - 95
: هریس

-------- یسراف مالسلا ------ هیلع  نیسح  ماما  تمظع  زا  يوترپ  - 96
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-------- یسراف ناییاروشاع ------ اب  - 97
202 ص : ریدغ ، مایپ 

-------- یسراف لامج ------ هنیآ  - 98
-------- یسراف باتفآ ------ هاگن  زا  - 99

-------- یسراف تربع ------ کشا و  - 100
: یتیبرت

-------- یسراف قالخا ------ تیبرت و  یلاع  بتکم  ناضمر ، كرابم  هام  - 101
------ یسراف رکنم ------ زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ای  حالصا  هار  - 102

------ یسراف ناناوج ------ اب  - 103
: رعش

-------- یسراف راعشا ------ ناوید  - 104
-------- یسراف روضح ------ مزب  - 105

-------- یسراف نیقرشم ------ باتفآ  - 106
-------- یسراف نمؤملا ------ ۀفیحص  - 107
-------- یسراف یفطصملا ------ طبس  - 108

-------- یسراف لاصو ------ يوزرآ  رد  - 109
: اههباطخ اههلاقم و 

-------- یسراف اهمایپ ------) هعومجم   ) يرادیب ثیدح  - 110
-------- یسراف باتفآ ------ ناگرپبش و  - 111

-------- یسراف اروشاع ------ بش  - 112
-------- یسراف اروشاع ------ حبص  - 113

: مجارت
-------- یسراف یناگیاپلگ ------ یفاصداوج  دمحمالم  دنوخآ  هللا  تیآ  یناگدنز  - 114

203 ص : ریدغ ، مایپ 
-------- یسراف ناّیح ------ نب  رباج  یناگدنز  - 115

-------- یسراف فسادوب ------ یناگدنز  - 116

________________________________________

هرامش راهب 1370 ، ةوکشم ، هیرشن  رد  دمآ و  رد  ریرحت  هتـشر  هب  يرمق  يرجه  لاس 1411  مارحلا  ۀجحلا  يذ  هام  رد  هلاقم  نیا  (. 1 [ ) 1]
. دیسر پاچ  هب   30

هیآ 67. هدئام ، هروس  (. 2 [ ) 2]
هیآ 3. نامه ، (. 3 [ ) 3]
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تمکح 147. حلاص ، یحبص  ۀغالبلا  جهن  (. 1 [ ) 4]
للم نامزاس  مسا  هب  یسارکومد و  يدازآ ، رشب ، قوقح  زا  تیامح  ششوپ  ریز  نردم و  تروص  هب  فاعـضتسا  يردلق و  زورما  (. 1 [ ) 5]

. دراد نایرج  اههرود  نآ  زا  رتهنایشحو  رتدیدش و  بتارم  هب 
هیآ 64. نارمع ، لآ  هروس  (. 1 [ ) 6]

هیآ 107. ءایبنا ، هروس  (. 1 [ ) 7]
هیآ 13. تارجح ، هروس  (. 2 [ ) 8]

.86 تاحفص 108 - دلج 5 ، دمحا ، دنسم  (. 1 [ ) 9]
تـساوخیم هلآو  هیلع  هللایّلـص  ربمغیپ  تفرگ  ماجنا  مخریدغ  رد  هک  یمـسر  غالبا  نیا  رب  هوالع  تسا  رکذ  هب  مزال  اجنیا  رد  (. 2 [ ) 10]

تّما يارب  ات  تساوخ  ذغاک  ملق و  اذل  دیامن ، مالعا  زین  ًابتک  دوبن  تفالخ  هب  مالّسلاهیلع  یلع  شنیزگ  زج  يرما  ًامتح  هک  ار  دوخ  تیـصو 
ار یبدایب  گرزب و  یخاتسگ  نآ  دندش و  عنام  دنتشاد  رـس  رب  تسایر  سوه  هک  یناسک  یلو  دندرگن  هارمگ  زگره  هک  ار  يزیچ  دسیونب 
داد و اب  دنداد و  تبسن  هللااب ) ذایعلا  ییوگنایذه ( ترضح  نآ  هب  دندش و  بکترم  هلآ  هیلع و  هللایّلص  ادخ  لوسر  سدق  تحاس  هب  تبسن 
هک ياهدنناوخ  ره  تسا . زیمآنزح  زیگنافسا و  رایسب  تبیـصم ، نیا  حرـش  دندش . عنام  تیـصو  نتـشون  زا  ار  وا  ربمایپ ، روضح  رد  دایرف 

دلج 1، يراخب ( حیحـص  ینعی  ّتنـس ، لها  دزن  رد  باتک  نیرتحیحـص  هب  دناوتیم  دـناوخب  ار  كاندرد  هعقاو  نیا  زا  يرـصتخم  دـهاوخب 
و فالخلا ) ۀیهارک  باب  دلج 4  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللایّلـص  یبنلا  ضرم  باب  دلج 3 ، و  دفولا ، زئاوج  باب  دلج 2 ، و  ملعلا ، ۀـباتک  باب 

تقو ره  سابع  نبا  تّما ، ربح  هک  میوشیم  روآدای  دیامن و  عوجر  سابع ) نبا  ثیدح  نم  دمحا ( دنسم  ۀیـصولا ،) باتک  ملـسم ( حیحص 
. دناوخیم تبیصم  مامت  تبیصم و  ار  نآ  دشیم و  يراج  شکشا  لیس  دروآیم  دای  هب  ار  هعقاو  نیا 

نآ مخ و  ریدغ  زا  دعب  هک  دوب  تهج  نیا  هب  تناها  تّدش و  همه  نآ  اب  هلآ  هیلع و  هللایّلـص  ادـخ  لوسر  اب  هضراعم  نآ  هک  تسا  حـضاو 
تماما و ماظن  رب  دـیکأت  یبتک  دنـس  اب  هک  تسا  نیا  هلآ  هیلع و  هللایّلـص  ربمایپ  دـصقم  هک  دنتـسنادیم  ضراعم  هورگ  نیا  یمـسر ، غالبا 

. دیامرفب مالّسلاهیلع  یلع  تفالخ 
ةدلجملا دوب «: هدش  هتـشون  نآ  رب  هک  مدـید  باتک  دـلج  کی  یفاحـص  دزن  رد  دادـغب  رد  هک  هدـش  لقن  ینیوج  یلاعملاوبا  زا  (. 1 [ ) 11]

دلج 29 هک  ُهالوم » ُْتنُک  ْنَم  ثیدـح « قرط  زا  دلج 28  َنورْـشِعلا ؛ عساّتلا و  دّلجملا  هولتی  ُهالوَم و  ُْتنُک  ْنَم  قرط  نم  نورـشعلا  ۀـنماثلا و 
هحفص 36. يزودنق ، ةدوملا  عیبانی  دیآیم /». نآ  زا  دعب 

هچنآ یّکم و  هدش  لزان  ترجه  زا  لبق  نآرق  زا  هچنآ  هک  تسا  نیا  هّیندـم  هیّکم و  هب  روس  میـسقت  رد  حالطـصا  نیرتروهـشم  (. 1 [ ) 12]
هّکم و هار  نیب  رد  هک  ار  هچنآ  یـضعب  دشاب و  هدش  لزان  هنیدم  هّکم و  هار  نیب  ای  هّکم  رد  دنچ  ره  تسا  یندم  هدـش  لزان  ترجه  زا  دـعب 

ًاریخا هک  یباتک  رد  دنامن  هتفگان  دنیوگیم . یّکم  هدش  لزان  ترجه  رفس  رد  هنیدم و  هب  هلآ  هیلع و  هللایّلـص  ربمغیپ  دورو  زا  شیپ  هنیدم 
یّکم و تایآ  رَوُس و  ییاسانش  زا  دعب  اّما  تسین و  ربتعم  نادنچ  تسا  هتشون  هک  ار  يرایعم  هدش  هتـشون  نآرق  تایآ  رَوُس و  ظافلا ، هرابرد 

. تسین عوضوم  حرش  لاجم  اجنیا  رد  هک  دشاب  هدافتسا  لباق  تسا  نکمم  لیصا  ياهحالطصا  اهرایعم و  اب  یندم 
هحفص 19. دلج 1 ، ناقتإلا ، (. 1 [ ) 13]

هحفص 253. دلج 2 ، روثنملا ، ّردلا  (. 2 [ ) 14]
هحفص 28. دلج 1 ، ناقتإلا ، (. 3 [ ) 15]

تسا ْحتَفلا ) َو  ِهللا  ُرْصَن  َءاَج  اذإ  هروس ( دوصقم  هکلب  تسین ، هدش  هدیمان  يربک  حتف  هروس  هک  انْحَتَف ) ّانإ  حتف ( هروس  زا  دوصقم  (. 4 [ ) 16]
. تسا موسوم  يرغص  حتف  هروس  هب  هک 

هحفص 150. لوزنلا ، بابسا  (. 5 [ ) 17]
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هحفص 298. دلج 2 ، روثنملا ، ّردلا  (. 1 [ ) 18]
ماگنه رد  زین  ار  هیآ  لوزن  نأش  هلآ  هیلع و  هللایّلـص  ادخ  لوسر  رـصع  رد  هک  دـشاب  نیا  دـناوتیم  دوعـسم  نبا  دوصقم  ًارهاظ  (. 2 [ ) 19]
تیالو روآدای  هک  شور  نآ  تفرگ  رارق  اهنآ  لقن  كرت  روما و  نیا  نامتک  رب  تموکح  تسایـس  هک  اهدعب  یلو  میدشیم  روآدای  تئارق 

. دش كورتم  دوب  هیآ  لوزن  نأش  مالّسلاهیلع و  یلع 
اوُّلِـضَت َْنل  ْمَُکل  ُْبتْکَأ  اوُُّملَه  ِیبَّنلا : َلاَـقَف  ِباَّطَْخلا  ُْنب  ُرَمُع  ْمِهِیف  ٌلاَـجِر  ِِهْتَیب  ِیف  َو  ِیبَّنلا  َرُِـضتْحا  اََّمل  تیاور «: هب  هراـشا  1 و 2 . ( 1 [ ) 20]

«/ ُرُجْهََیل َلُجَّرلا  َّنِإ  ُرَمُع : َلاَق  و « ْمُکِّبَر ». ُباَتِک  ْمُُکبْسَح  ُنآْرُْقلا  ُمُکَْدنِع  َو  ُعَجَْولا  ِْهیَلَع  َبَلَغ  ْدَق  ِیبَّنلا  َّنِإ  ِباَّطَْخلا : ُْنب  ُرَمُع  َلاَقَف  ًاَدبَأ . ُهَدَْعب 
. ّتنس لها  هعیش و  رداصم  رگید  هحفص 127 و  دلج 5 ، يراخب ، حیحص  1257 ؛ ثیدح 1259 - ۀیصولا ، باتک  دلج 3 ، ملسم ، حیحص 

(2 [ ) 21]
هیآ 214 ءارعش ، هروس  ( 1 [ ) 22]

ص 128 هدنراگن ، فیلات  فالتخالا  لالضلا و  نم  ۀمئالا  ناما  ( 2 [ ) 23]
. تسا هدش  رداص  يرمق  يرجه  لاس 1417  بّجرملا  بجر  رد  مایپ  نیا  (. 1 [ ) 24]

نینمؤملاریما میظع  تیـصخش  اب  طابترا  ّتلع  هب  یلو  تسا  هدشن  رداص  ریدغ  دیع  تبـسانم  هب  هچ  رگا  اهمایپ  زا  یخرب  هکنیا  هجوت  لباق 
. تسا هدمآ  اجنیا  رد  مالّسلاهیلع 

ثیدح 114. باب 91 ، دلج 40 ، راونألا ، راحب  (. 1 [ ) 25]

ثیدح 114. باب 91 ، دلج 40 ، راونألا ، راحب  (. 1 [ ) 26]

ثیدح 28. باب 107 ، دلج 41 ، راونألا ، راحب  (. 1 [ ) 27]
هرامش 3769. هحفص 402 ، دلج 1 ، یناقمام ، لاقملا  حیقنت  هحفص 243 ؛ یطویس ، ةاعولا  ۀیغب  (. 2 [ ) 28]

هحفص 24. دلج 1 ، دیدحلایبأ ، نبا  ۀغالبلا  جهن  حرش  (. 3 [ ) 29]

هحفص 11. دلج 1 ، دیدحلایبأ ، نبا  ۀغالبلا  جهن  حرش  (. 1 [ ) 30]
هحفص 83. دلج 12 ، نامه ، (. 2 [ ) 31]

«. ۀیناسنإلا ۀلادعلا  توص  یلع  مامالا  باتک « رد  یحیسم  قادرج  جرج  (. 3 [ ) 32]
. هللا اهمحر  ةرامع  تنب  ةدوس  مالک  هحفص 48 ، رهاط ، یبا  نبا  ءاسنلا  تاغالب  (. 4 [ ) 33]

دـلج 1، قادرج ، جرج  ۀـیناسنالا » ۀـلادعلا  توص  یلع  مامالا  باـتک « رد  یحیـسم  دنمـشناد  ناربج  لـیلخ  ناربج  زا  هدـشلقن  (. 5 [ ) 34]
هحفص 364.

هحفص دلج 2 ، يرکب ، راید  سیمخلا  خیرات  هلمج : زا  تسا  هدش  لقن  فلتخم  بتک  رد  هک  تسا  یعفاش  هب  بستنم  راعشا  نیا  (. 1 [ ) 35]
هحفص 12. دلج 7 ، ینیما ، هماّلع  ریدغلا  87 ؛

. هرقب هروس  هیآ 2  لیذ  یفاص ، ریسفت  زا  لقن  هب  (. 1 [ ) 36]
. ۀسماخلا ةدیصقلا  دیدحلا ، یبا  نبا  تایولعلا  عبسلا  دئاصقلا  (. 2 [ ) 37]

ازریم جاح  ياقآ  بانج  یئاسن ،» صئاصخ  باتک « حراش  زا  ریدـقت  رد  يرمق  يرجه  لاس 1419  بجرملا  بجر  رد  ماـیپ  نیا  (. 1 [ ) 38]
. تسا هدش  رداص  یحتف  یسّردم  نسح  دّمحم 

.24 تایآ 25 - میهاربا ، هروس  (. 1 [ ) 39]
. یحیسم دنمشناد  قادرج  جرج  فیلأت  (. 1 [ ) 40]

. تسا هدش  رداص  يرمق  يرجه  لاس 1419  مخریدغ  دیع  تبسانم  هب  مایپ  نیا  (. 1 [ ) 41]
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هیآ 67. هدئام ، هروس  (. 1 [ ) 42]
هیآ 214. ءارعش ، هروس  (. 1 [ ) 43]

هحفص 83. دلج 12 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (. 1 [ ) 44]
ثیدح 10. باب 32 ، دلج 91 ، راونألا ، راحب  (. 1 [ ) 45]

. دیدحلا یبا  نبا  تایولعلا  عبسلا  دئاصقلا  (. 2 [ ) 46]
هیآ 53. بازحا ، هروس  (. 1 [ ) 47]

. تسا هدش  رداص  يرمق  يرجه  لاس 1420  ریدغ  ههد  تبسانم  هب  مایپ  نیا  (. 1 [ ) 48]
هیآ 67. هدئام ، هروس  (. 2 [ ) 49]

هیآ 85. نارمع ، لآ  هروس  (. 1 [ ) 50]
همان 45. حلاصیحبص ، ۀغالبلا  جهن  (. 1 [ ) 51]

ثیدح 25510. باب 129 ، دلج 20 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ُلاَجِّرلا /» َّنُهاَرَی  َال  َو  َلاَجِّرلا  َْنیَرَی  َال  ْنَأ  ِءاَسِّنِلل  ٌْریَخ  تیاور « هب  هراشا  (. 2 [ ) 52]
هحفص 245. دلج 13 ، ینالقسع ، رجح  نبا  يرابلا  حتف  (. 1 [ ) 53]

رازگرب نادبآ  رهش  رد  هک  مالّـسلاهیلع  یلع  ماما  هرگنک  تهج  يرمق  يرجه  لاس 1421  ناضمر  كرابم  هام  رد 15  مایپ  نیا  (. 1 [ ) 54]
. تسا هدش  رداص  دش 

هیآ 55. هدئام ، هروس  (. 1 [ ) 55]
هحفص 504. دلج 5 ، یناهفصا ، ءاملعلا  ضایر  (. 1 [ ) 56]

رازگرب دنه  رد  ةدعقلا 1423  يذ  رد 10  ریدغ  دیع  ندیسرارف  تبسانم  هب  هک  یلهد  رد  هغالبلا  جهن  سنارفنک  تهج  مایپ  نیا  (. 1 [ ) 57]
. تسا هدمآرد  ریرحت  هتشر  هب  دش 

تمکح 233. ۀغالبلا ، جهن  (. 2 [ ) 58]
هحفص 401. دلج 24 ، رکاسع ، نبا  قشمد  ۀنیدم  خیرات  ثیدح 28 ؛ باب 107 ، دلج 41 ، راونألا ، راحب  (. 1 [ ) 59]

هحفص 24. دلج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  ۀغالبلا  جهن  حرش  (. 2 [ ) 60]
هـضرع ّلاض  صخـش  هک  ار  هچنآ  تروص  هب  هک  دشیم  بارخ  نانچنآ  دـیحوت  دوبن ، وا  شناد  مولع و  رگا  هک  دیـشاب  هاگآ  (. 3 [ ) 61]

. ۀسماخلا ةدیصقلا  دیدحلا ، یبا  نبا  تایولعلا  عبسلا  دئاصقلا  دمآیم /. رد  تسا  هدرک  تراغ  رفاک  هک  ار  هچنآ  دنکیم و 
ثیدح 10. باب 32 ، دلج 91 ، راونألا ، راحب  (. 1 [ ) 62]

. تسا هدش  رداص  يرمق  يرجه  لاس 1424  مارحلا  ۀجحلا  يذ  رد 16  مایپ  نیا  (. 1 [ ) 63]
هیآ 3. هدئام ، هروس  (. 2 [ ) 64]

همان 45. حلاص ، یحبص  ۀغالبلا  جهن  (. 1 [ ) 65]
ثیدح 120. باب 87 ، دلج 39 ، راونألا ، راحب  (. 1 [ ) 66]

. تسا هدش  رداص  يرمق  يرجه  لاس 1430  مارحلا  ةدعقلا  يذ  رد 21  مایپ  نیا  (. 1 [ ) 67]
هیآ 3. هدئام ، هروس  (. 2 [ ) 68]

. تسا هدش  لقن  هحفص 36  يزودنق ، ةدوملا  عیبانی  رد  هک  تسا  ّتنس  لها  گرزب  دنمشناد  ینیوج  یلاعملاوبا  زا  مالک  نیا  (. 1 [ ) 69]
. تسا هدش  رداص  يرمق  يرجه  لاس 1430  مارحلا  ۀجحلا  يذ  رد 15  ریدغ  دیع  تبسانم  هب  مایپ  نیا  (. 1 [ ) 70]

هیآ 92. نونمؤم ، هروس  (. 2 [ ) 71]
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. هیآ نارمع ، لآ  هروس  (. 3 [ ) 72]
هحفص 286. دلج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  ۀغالبلا  جهن  حرش  ثیدح 606 ؛ باب 23 ، دلج 33 ، راونألا ، راحب  (. 1 [ ) 73]

هحفص دلج 1 ، ینیوج ، نیطمسلا  دئارف  هحفص 134 ؛ دلج 9 ، یمثیه ، دئاوزلا  عمجم  هحفص 120 ؛ دلج 2 ، یسوط ، خیش  یلامأ  (. 2 [ ) 74]
.177

هحفص 108. دلج 1 ، يزار ، رخف  ریسفت  (. 1 [ ) 75]
هحفص 258؛ دلج 12 ، يذمرت ، ننـس  دننام  ّتنـس ، لها  ربتعم  رداصم  رد  هعیـش  ییاور  بتک  رد  لقن  رب  هوالع  نیلقث  ثیداحا  (. 1 [ ) 76]

. تسا هدمآ  زین  هحفص 89  دلج 5 ، یناربط ، ریبکلا  مجعملا  هحفص 134 ؛ دلج 44 ، دمحا ، دنسم 
یلع كردتـسملا  هلمج : زا  تسا  هدـش  لقن  ّتنـس  لها  رداـصم  رد  هعیـش ، ییاور  رداـصم  رد  لـقن  رب  هوـالع  ناـما  ثیداـحا  (. 2 [ ) 77]

هحفص 174. دلج 9 ، یمثیه ، دئاوزلا  عمجم  هحفص 149 ؛ دلج 3 ، يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا 
هدش رداص  ناردنزام  ناتسا  ریدغ  ههد  تشادگرزب  داتـس  تهج  يرمق  يرجه  لاس 1430  مارحلا  ۀجحلا  يذ  رد 15  مایپ  نیا  (. 1 [ ) 78]

. تسا
هحفص 464. دلج 1 ، سوواط ، نب  دیس  لامعألا  لابقإ  ناَمیِْإلا /.»...  ِلْهَأ  ْنِم  ِساَّنلا  ِهوُجُو  ِیف  ِمُّسَبَّتلا  ُمْوَی  َوُه  تیاور «: هب  هراشا  (. 1 [ ) 79]

دهـشم نیملـسم / تدـحو  روـحم  ریدـغ ، یّلم ( هرگنک  تهج  يرمق  يرجه  لاـس 1430  مارحلا  ۀـجحلايذ  هاـم  رد  ماـیپ  نیا  (. 1 [ ) 80]
. تسا هدش  رداص  سّدقم )

ثیدح 10154. باب 3 ، دلج 8 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (. 1 [ ) 81]
ثیدح 19442. باب 28 ، دلج 14 ، نامه ، (. 2 [ ) 82]

هحفص 464. دلج 1 ، سوواط ، نب  دیس  لامعألا  لابقإ  (. 1 [ ) 83]
ثیدح 86. باب 52 ، دلج 37 ، راونألا ، راحب  (. 2 [ ) 84]

رداص سّدقم  دهـشم  رد  ریدغ  تشادـگرزب  سالجا  هب  باطخ  يرمق  يرجه  لاس 1431  مارحلا  ۀـجحلا  يذ  هام  رد  ماـیپ  نیا  (. 1 [ ) 85]
. تسا هدش 

هبطخ 224. حلاص ، یحبص  ۀغالبلا  جهن  (. 1 [ ) 86]
هحفص 401. دلج 24 ، رکاسع ، نبا  قشمد  ۀنیدم  خیرات  ثیدح 28 ؛ باب 107 ، دلج 41 ، راونألا ، راحب  (. 1 [ ) 87]

. نامه (. 2 [ ) 88]
ثیدح 46190. باب 30 ، دلج 4 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (. 3 [ ) 89]

همان 45. حلاص ، یحبص  ۀغالبلا  جهن  (. 4 [ ) 90]
«. ۀیناسنالا ۀلادعلا  توص  یلع  مامالا  باتک « رد  یحیسم  قادرج  جرج  (. 5 [ ) 91]

فشک ِبلاَطِیبَأ /» ِْنب  ِیلَع  ِۀَُغِلب  ِینَبَطاَخ  َلاَق  ِجاَْرعِْملا  َۀَْلَیل  َکُّبَر  َکَبَطاَخ  ٍۀَُغل  يَِأب  َِلئُس  َو  ِهللا  َلوُسَر  ُْتعِمَس  تیاور « هب  هراشا  (. 1 [ ) 92]
هحفص 106. دلج 1 ، ۀمئألا ، ۀفرعم  یف  ۀمغلا 

.3 تایآ 4 - مجن ، هروس  (. 1 [ ) 93]
هحفص 454. دلج 1 ، سوواط ، نب  دیس  لامعألا  لابقإ  (. 2 [ ) 94]

يرجه لاس 1432  مارحلا  ۀجحلا  يذ  رد  سدـقم ) دهـشم  ریدـغ ( تشادـگرزب  هنالاس  سالجا  نیمراهچ  تبـسانم  هب  مایپ  نیا  (. 1 [ ) 95]
. تسا هدش  رداص  يرمق 

هیآ 61. نارمع ، لآ  هروس  (. 1 [ ) 96]
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هیآ 55. هدئام ، هروس  (. 2 [ ) 97]
یف لماکلا  هحفص 368 ؛ دلج 2 ، يربط ، خـیرات  هحفص 208 ، دـلج 21 ، راونألا ، راحب  هحفص 156 ؛ دـلج 1 ، دـیفم ، داشرا  (. 3 [ ) 98]

هحفص 163. دلج 4 ، ماشه ، نبا  هریس  هحفص 306 ؛ دلج 1 ، ریثا ، نبا  خیراتلا 
ثیدح 14094. باب 31 ، دلج 12 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 1 [ ) 99]

ثیدح 47. باب 5 ، دلج 26 ، راونألا ، راحب  (. 2 [ ) 100]
هیآ 35. سنوی ، هروس  (. 1 [ ) 101]

هیآ 19. رطاف ، هروس  (. 2 [ ) 102]
هیآ 9. رمز ، هروس  (. 3 [ ) 103]

هبطخ 173. حلاص ، یحبص  ۀغالبلا  جهن  (. 1 [ ) 104]
تمکح 96. نامه ، (. 2 [ ) 105]

هدـش رداص  يرمق  يرجه  لاس 1432  مارحلا  ۀـجحلا  يذ  رد  ریدـغلا  بحاـص  ینیما  هماـّلع  تشادوکن  شیاـمه  هب  ماـیپ  نیا  (. 1 [ ) 106]
. تسا

ثیدح 5861. باب 1 ، دلج 5 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 2 [ ) 107]
. تسا هدش  رداص  ق  لاس 1433 ه .- مارحلا  ۀجحلا  يذ  خیرات 7  رد  سّدقم  دهشم  ریدغ  شیامه  هب  باطخ  مایپ  نیا  (. 1 [ ) 108]

هیآ 67. هدئام ، هروس  (. 2 [ ) 109]
ثیدح 4. باب 69 ، ج 38 ، راونألا ، راحب  (. 1 [ ) 110]

سلجم 25. قودص ، خیش  یلامأ  (. 2 [ ) 111]
سلجم 32. نامه ، (. 3 [ ) 112]

هیآ 55. هدئام ، هروس  (. 4 [ ) 113]
هیآ 96. میرم ، هروس  (. 5 [ ) 114]

هیآ 7. دعر ، هروس  (. 6 [ ) 115]
هیآ 7. هنیب ، هروس  (. 1 [ ) 116]

هیآ 19. جح ، هروس  (. 2 [ ) 117]
هیآ 274. هرقب ، هروس  (. 3 [ ) 118]

. تسا هدش  يروآدرگ  ریدغ  اب  طبترم  ياهرادید  رد  هل  مّظعم  تانایب  زا  ياهدیزگ  شخب  نیا  رد  (. 1 [ ) 119]
زا ریدغ  يرـسارس  تاقباسم  يارجا  تبـسانم  هب  ش  1387 ه .- / 2 خیرات 24 / تّوبن ، ثاریم  هسـسؤم  ياضعا  ریدم و  رادـید  (. 1 [ ) 120]

. هر ینیما  هماّلع  ریدغلا  باتک 
«/ ٌمْسَر ِۀـَباَتِْکلا  َْکِلِتل  یَِقب  اَم  َُهل  ُرِفْغَتْـسَت  ُۀَِـکئاَلَْملا  ِلََزت  َْمل  ٍِبلاَطِیبَأ  ِْنب  ِیلَع  ِِلئاَضَف  ْنِم  ًۀَلیِـضَف  َبَتَک  ْنَم  تیاور « هب  هراـشا  (. 2 [ ) 121]

سلجم 28. هر ، قودص  خیش  یلامأ 
ش. 1387 ه .- / 9 خیرات 3 / مق ، ناتسا  ریدغ  تشادگرزب  داتس  ياضعا  رادید  (. 1 [ ) 122]

هیآ 67. هدئام ، هروس  (. 2 [ ) 123]
یف لماکلا  هحفص 368 ؛ دلج 2 ، يربط ، خـیرات  هحفص 208 ، دـلج 21 ، راونألا ، راحب  هحفص 156 ؛ دلج 1 ، دـیفم ، داشرا  (. 1 [ ) 124]

هحفص 163. دلج 4 ، ماشه ، نبا  هریس  هحفص 306 ؛ دلج 1 ، ریثا ، نبا  خیراتلا 
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هیآ 55. هدئام ، هروس  (. 1 [ ) 125]
هیآ 214. ءارعش ، هروس  (. 1 [ ) 126]

. یسیلگنا قرشتسم  فوسلیف و  خّروم ، (. 2 [ ) 127]
ثیدح 114. باب 91 ، دلج 40 ، راونألا ، راحب  (. 3 [ ) 128]

. دینیبب هل  مّظعم  فیلأت  نارود » رخف  باتک « رد  دیناوتیم  ار  هیضق  نیا  لیصفت  (. 1 [ ) 129]

ش. 1387 ه .- / 9 خیرات 28 / دهشم ، ۀجحلا  هسردم  بالط  زا  يدادعت  رادید  (. 1 [ ) 130]
هیآ 3. هدئام ، هروس  (. 2 [ ) 131]

هحفص 36. يزودنق ، ةدوملا  عیبانی  (. 1 [ ) 132]
ش. لاس 1388 ه .- هیریدغ  ماّیا  مق ، ناتسا  ریدغ  داتس  ياضعا  رادید  (. 1 [ ) 133]

-. 1390 ه / 2 خیرات 27 / هرـسسّدق ، ینیما  هماّلع  موحرم  رثا  ریدغلا  تاعوضوم  هلـسلس  يدلج  هرود 27  زا  ییاـمنور  مسارم  (. 1 [ ) 134]
ش.

ثیدح 114. باب 91 ، دلج 40 ، راونألا ، راحب  (. 2 [ ) 135]
ش. 1390 ه .- / 7 خیرات 21 / سّدقم ، دهشم  یسانشریدغ » شیامه « يرازگرب  داتس  ياضعا  رادید  (. 1 [ ) 136]

هّیملع هسردم  ش ، 1390 ه .- / 8 خیرات 11 / ریدغ ، كرابم  ههد  تبسانم  هب  روشک  رـسارس  هب  یمازعا  ناغّلبم  گرزب  عامتجا  (. 1 [ ) 137]
. هر یناگیاپلگ  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم 

هیآ 55. هدئام ، هروس  (. 1 [ ) 138]
ش. لاس 1390 ه .- ریدغ  دیع  ۀیملاعلا ، یفطصملا  ۀعماج  یناریا  ریغ  بالط  زا  يرامش  يراذگهمامع  مسارم  (. 1 [ ) 139]

اب نامزمه  ش  1390 ه .- / 8 خیرات 25 / روشک ، رسارس  ياهيرتنالک  ياسؤر  یماظتنا و  يورین  ناهدنامرف  زا  يرامش  رادید  (. 1 [ ) 140]
. هیریدغ ماّیا 

همان 45. حلاص ، یحبص  ۀغالبلا  جهن  (. 1 [ ) 141]
ش. 1391 ه .- / 6 خیرات 18 / هیریدغ ، یشزومآ  هرود  رد  هدننکتکرش  ناغّلبم  رادید  (. 1 [ ) 142]

هیآ 67. هدئام ، هروس  (. 2 [ ) 143]
هیآ 119. هبوت ، هروس  (. 3 [ ) 144]

هیآ 214. ءارعش ، هروس  (. 1 [ ) 145]
هیآ 35. سنوی ، هروس  (. 1 [ ) 146]

هیآ 7. دعر ، هروس  (. 2 [ ) 147]
. ّتنس لها  هعیش و  ربتعم  رداصم  رگید  ص 294 و  ج 1 ، یناکسح ، لیزنتلا  دهاوش  (. 1 [ ) 148]

هحفص 293. دلج 2 ، يزودنق ، ةدوملا  عیبانی  هحفص 68 ؛ یمزراوخ ، بقانم  هلمج  زا  ّتنس  لها  رداصم  هعیش و  رداصم  (. 1 [ ) 149]
هحفص 177. ناذاش ، نبا  نینمؤملاریما  بقانم  نم  ۀبقنم  ةأم  (. 2 [ ) 150]

ثیدح 58. دلج 2 ، یلاله ، سیق  نب  نامیلس  باتک  (. 1 [ ) 151]
ش. 1391 ه .- / 7 خیرات 21 / سدقم ، دهشم  ریدغ  داتس  ياضعا  اب  رادید  (. 1 [ ) 152]

هیآ 67. هدئام ، هروس  (. 2 [ ) 153]
. فورعم يوحن  يدیهارف  دمحا  نب  لیلخ  نایب  دلج 1 ، یناقمام ، لاقملا  حیقنت  (. 1 [ ) 154]
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هحفص 36. يزودنق ، ةدوملا  عیبانی  (. 1 [ ) 155]
هحفص 346. دلج 15 ، ءالبنلا ، مالعأ  ریس  هحفص 220 ؛ دلج 5 ، دادغب ، خیرات  (. 1 [ ) 156]

.3 تایآ 4 - مجن ، هروس  (. 2 [ ) 157]
سلجم 28. هر ، قودص  خیش  یلامأ  (. 3 [ ) 158]

ثیدح 114. باب 91 ، دلج 40 ، راونألا ، راحب  (. 1 [ ) 159]
دـلج 2، يرکب ، راـید  سیمخلا  خـیرات  هلمج : زا  تسا  هدـش  لـقن  فلتخم  بتک  رد  هک  تسا  یعفاـش  هب  بستنم  راعـشا  نیا  (. 2 [ ) 160]

هحفص 12. دلج 7 ، ینیما ، هماّلع  ریدغلا  هحفص 87 ؛
هحفـص 26 يو ، ناوید  رد  هک  ینامثع  دهع  رد  يرجه  مهدزیـس  نرق  يارعـش  نیرتروهـشم  زا  یقوراف  یقابلادبع  هب  بوسنم  (. 1 [ ) 161]

. تسا هدمآ 
رگید هحفص 48 و  یمزراوخ ، بقانملا  هحفص 358 ؛ دلج 1 ، ةالّصلا ، باتک  يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا  یلع  كردتسملا  (. 1 [ ) 162]

. ّتنس لها  رداصم 
هحفص 83. دلج 12 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (. 2 [ ) 163]

.169 تاحفص 170 - دلج 1 ، راحبلا ، هنیفس  (. 1 [ ) 164]
ثیدح 538. باب 20 ، دلج 33 ، راونألا ، راحب  (. 2 [ ) 165]

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 
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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 

. 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 
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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 

، 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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