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مالسلا هیلع  يداه  ماما  یلمع  هریس ي  رد  ریدغ 

باتک تاصخشم 

1391، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
. یفیرش اضر  دمحم  مالسلا / هیلع  يداه  ماما  یلمع  هریس ي  رد  ریدغ  : روآدیدپ مان  ناونع و 

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

ریدغ ع - )  ) يداه ماما  عوضوم :

همدقم

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
همدقم

مالسلا مهیلع  نیموصعم  همئا  رگید  مالسلا ،  هیلع  یلع  یلوم  ءایصوالادیس ،  یفرعم  رب  هوالع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مخریدغ  زور  رد 
دندومرف : ریدغ  هباطخ  رد  هدرک و  یفرعم  دوخ ، تیاصو  تفالخ و  يارب  یهلارما ، هب  زین ، ار  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  هلمج  زا  ، 

(1 « ) َهلوُسَر َو  َهَّللا  َنْوَْقَلت  ِمْوَی  َیلِإ  ِهِْدلُو  ْنِم  ِیتَّیِّرُذ  ِیف  ُۀَماَمِْإلا  َُّمث  ْمُکِّبَر  ِْرمَِأب  ْمُکُماَمِإ  َو  ْمُکُِّیلَو  ٌِّیلَع  يِدَْعب  ْنِم  َُّمث  »
رد تماما  سپـس  تسا ، امـش  ماما  تسرپرـس و  رایتخا ، بحاص  ناتراگدرورپ ،  دـنوادخ ،  ناـمرف  هب  مالـسلا ،  ¬ هیلع یلع  نم  زا  سپ  «و 

«. دینک رادید  ار  وا  لوسر  ادخ و  هک  يزور  ات  تفرگ  دهاوخ  رارق  مالسلا  ¬ هیلع یلع  نادنزرف  زا  نم  ¬ي  هیرذ
، اه ¬ هبطخ رد  مالـسلا ، ¬ هیلع موصعم  ماما  تارایتخا  نوئـش و  فئاظو ، نییبت  هب  يوحن  هب  مالـسلا  ¬ مهیلع تیب  لها  زا  مادـکره  نیاربانب 

ناماما ¬ي  هدهع رب  دـنوادخ  هک  یقح  ناونع  هب  ینآرق ، ¬ي  هشیر اب  یـصوصنم  ِتماما  حرط  اب  و  هتخادرپ ، تایاور  تارایز و  اه ، ¬ همان
یهلا يربهر  هب  ریدـغ ، یخیرات  مهم و  ¬ي  هعقاو ساسا  رب  فلتخم  لاکـشا  هب  دـنا و  ¬ هدومن داهـشتسا  نآ  هب  هتـشاذگ ، مالـسلا  ¬ مهیلع
يداـه ماـما  تماـما ، دروم  رد  دـئاقع  تیوـقت  هب  مدرم  زاـین  یناـمز و  طیارـش  هب  هجوتاـب  دـنا ، ¬ هدوـمن حیرـصت  ناـمتفگ ، نیا  رد  دوـخ ،

ماما هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نیـشناج  هفیلخ و  ناونع  هب  دوخ ، یفرعم  رب  هوالع  هدمآ و  نادـیم  هب  يا  هتـسیاش  وحن  هب  مالـسلا  ¬ هیلع
تیب لها  ¬ي  همه هاگیاج  هنیمز ، نیا  رد  ییاه  تجح  مامتا  هریبک و  ¬ي  هعماج ترایز  هیریدغ و  ترایز  حرط  اب  مدرم ، يارب  رگتیاده ،

دنا . ¬ هدومن نییبت  ریسفت و  تماما  ثحب  رد  ار  مالسلا  مهیلع 
هک میسر  ¬ یم تماما  ریدغ و  هب  عجار  يوق  ییاه  تجح  مامتا  هب  مالسلا ، ¬ هیلع يداه  ماما  یلمع  ¬ي  هریس رد  لمأت  تقد و  اب  نیاربانب 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  رضحم  هب  نآ  میدقت  اب  میوش و  یم  اهنآ  رکذتم  ترضح  نآ  هژیو  هب  مالسلا  ¬ مهیلع نیموصعم  تارـضح  تایانع  اب 
روهظ و يارب  میراتساوخ و  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هصاخ  مالسلا ،  مهیلع  تیب  لها  يدونشخ  بجر ،  لوا  زور  رد  ، 

. میراد یم  رب  اعد  هب  تسد  ترضح  نآ  جرف 
بجرملا 1433ه.ق بجر 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبن رثوک  ناتسریدغ 
یفیرش اضر  دمحم 

----------------------
ص59. ج 1 / جاجتحا / - 1
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ریدغ اب  مالسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  ترضح  ياهتجح  مامتا  لوا : شخب 

هراشا

هب دـندمآ و  هفوک  هب  ریدـغ  زور  رد  دروآ ، ارماس  هب  هنیدـم  زا  ار  ترـضح  نآ  یـسابع  مصتعم  هک  یلاس  رد  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  - 1
¬ي هراـبرد يداـقتعا  لـماک  ¬ي  هرود کـی  لـماش  هک  ار  یلـصفم  تراـیز  دـنتفر و  فجن  رد  مالـسلا  ¬ هیلع نینمؤملاریما  ربـق  تراـیز 

دوخ رب  ار  رفـس  ینیگنـس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دندومرف : نایب  نینچ  نآ  نمـض  ار  ریدـغ  يارجام  دـندناوخ و  تسا  ریدـغ  گنهرف 
ُهالْوَم ُْتنُک  ْنَم  : » دومرف دـیناسر و ... درک و  ادـن  دیناونـش و  درک و  داریا  ¬يا  هباطخ تساخ و  اپب  رهظ  ياـمرگ  تدـش  رد  دومن و  راومه 

. دندرواین نامیا  یمک  هدع ي  زج  یلو  ُهالْوَم ،»... ٌِّیلَعَف 
دنتـشون و يا  همان  نانآ  خـساپ  رد  ترـضح  دـندرک . حرطم  ار  یتالاؤس  دنتـشون و  مالـسلا  ¬ هیلع يداه  ماما  هب  ¬يا  هماـن زاوها  لـها  - 2

...«، اونمآ نیذـلا  هلوسر و  هَّللا و  مکیلو  اـمنا   » هک میباـی  ¬ یم نآرق  رد  ار  هیآ  نیا  اـم  دـندومرف : هلمج  زا  دـنداد و  ار  ناـشتالاؤس  باوـج 
یبا نب  یلع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  مینیب  ¬ یم دعب  تسا . مالسلا  ¬ هیلع نینمؤملاریما  ¬ي  هرابرد هیآ  نیا  هک  تسا  قفتم  تایاور 

میمهف ¬ یم طابترا  نیا  زا  ُهالْوَم .» ٌِّیلَعَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  : » درب راکب  ار  ترابع  نیا  درک و  ادـج  شباحـصا  نیب  زا  ار  مالـسلا  ¬ هیلع بلاط 
(1 . ) دهد یم  یهاوگ  دهاوش  نیا  تیناقح  رابخا و  نیا  یتسرد  هب  نآرق  هک 

لوا شخب  یقرواپ 

ص 281. ریدغ / رارسا  - 1

مالسلا هیلع  يداه  ماما  هیریدغ  ترایز  رد  ریدغ  مود : شخب 

هراشا

يربت یلوت و  دنک ، یم  لقن  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  شراوگرزب  ردپ  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هک  عماج  ابیز و  ترایز  نیا  ِحور 
، دوش یم  عورش  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ءایبنا  ملع  شراو  ادخ و  حلاص  ناگدنب  ناگتشرف و  ءایبنا و  مالسا و  ربمایپ  رب  مالـس  اب  تسا ؛

هیلع نیسح  ماما  نالتاق  وا و  اب  ناگدننک  گنج  وا و  قح  نابصاغ  مالسلا و  هیلع  نینمؤمریما  لتاق  اهنآ و  يایـصوا  ءایبنا و  نالتاق  نعل  اب  و 
بقانم هب  ءانثا  رد  و  دـبای . یم  همتاخ  وا  كاپ  لآ  مالـسلا و  هیلع  یلع  ءایـصوا  دیـس  مالـسا و  ربمایپ  رب  تاولـص  و  اهنآ ، ناوریپ  مالـسلا و 

هب ملظ  كدـف و  بصغ  ترـضح و  رب  دراو  ياه  ملظ  اه و  تیذا  هب  زین  و  هدـمآ ، تایاور  تاـیآ و  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
(1 . ) تسا هدش  هراشا  اهیلع و ... هللا  مالس  هرهاط  هقیدص  ترضح 

نآ تاملک  دوشیم . هدـهاشمریدغ  زور  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  صوصخم  تراـیز  رد  ریدـغ  تشادـگرزب  ياـبیز  ياـههولج  زا  یکی 
دادغب هب  ار  ترضح  نآ  یسابع  هفیلخ  مصتعم  هک  تسا  یلاس  نآ  رودص  خیرات  تسا و  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  زاون  حور  همزمز  ترایز 
یلجتار نیتسار  ياهـشزرا  نامدای  يربلد و  ثیدـح  تفاتـش ؛ مالـسلا  هیلع  نانمومریماترایز  هب  ترـضح  تیعقوم ، نیا  رد  درک . راـضحا 

تشاذگ . راگدایهب  اههرطاخ  رد  تیالو  هوکش  زا  يراگدنام  ثاریم  دیشخب و  رگید 
دسیونیم : نیرئازلاهیده »  » بحاص نآ  رودص  ماکحتسا  دنس و  ناقتا  هنیمز  رد 

هدومن رکذ  يربتعم  رایـسب  دنـس  هفیرـش  ترایز  نیا  يارب  ریبک  رازمرد  تسا . اـملع  ناـگرزب  زا  یکی  يدهـشملا  نب  دـمحم  لـیلج  خیـش  »
یمق لیئربج  نب  ناذاش  لضفلاوبا  لجا  هیقف  ارم  داد  ربخ  تسانینچ : ماقم  نیا  رد  وا  تراـبع  و  دـسریم ؛ وا  دنـس  توق  هب  يربخ  رتمکهک 
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نب دمحم  نب  دمحم  دیفم  خیـش  زا  یـسوط ) خیـش   ) نسحلا نب  دـمحم  شردـپ  زا  یلع  یبا  زا  يربطلا  مساقلا  یبا  نب  دـمحم  دامع  هیقف  زا 
نب نیـسح  مساقلا  یبا  زا  مشاه  نب  میهاربا  شردپ  زا  میهاربانب  یلع  زا  ینیلک  بوقعی  نب  دـمحم  زا  هیولوق  نب  رفعج  مسلقلایبا  زا  نامعن 

زا همه  هفیرش  هلسلس  نیا  و  مالـسلا » ¬ هیلع يداه  ماما  » شردپ زا  يرکـسعلا  یلع  نب  نسح  دمحم  یبا  زا  يرمع  دیعـس  نب  نامثع  حور و 
هیلع رـصع  ماما  باون  زا  ود  ره  دیعـس  نب  نامثع  حور و  نب  نیـسح  مساقلاوبا  بانج  دـنابهذم و  ياسور  هفئاط و  خویـش  اـملع و  ناـیعا 
ادـیپ دنـس  توـق  راـبتعاو و  تحـص  زا  هجو  نیا  هب  یتراـیز  هروثاـم  تاراـیز  ماـمت  رد  هک  دوـشیممولعم  لـمات  زا  دـعب  دنتـسه و  مالـسلا 

.« دوشیمن
. تسا مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دنمهوکش  یگدنز  ریدغ و  گنهرف  هرابرد  ترایز  ياوتحم 

هیریدغ ترایز  زا  ییاهزارف 

هراشا

هیریدغ ترایز  زا  ییاهزارف 
مالسلا ¬ هیلع یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  دروم  رد  تیالو  تایآ  باقلا ، لئاضف ، بقانم ، هب  مالـسلا  ¬ هیلع يداه  ماما  هیریدغ  ترایز  رد 

زاب لاوئس و  - 3 مالسلا ؛ ¬ هیلع ننیمؤملاریما  تیملعا  - 2 مالسلا ؛ ¬ هیلع یلع  نینمؤملاریما  بقل  صاصتخا  - 1 هلمج : زا  تسا  هدش  هراشا 
تدابع - 6 مالسلا ؛ ¬ هیلع نینمؤملاریما  تعاجـش  - 5 ترـضح ؛ نآ  ندوب  ناملـسم  نیتسخن  نینموملاریما و  ناـمیا  - 4 تیالو ؛ زا  یـسرپ 

؛ مالسلا ¬ هیلع یلع  اب  ربمایپ  توخا  - 9 تسا ؛ نیلجحملا  رغلا  دئاق  یلع  - 8 تسا ؛ نینمؤملا  بوسعی  یلع  - 7 مالسلا ؛ ¬ هیلع نینمؤملاریما 
هراشا لیـصفت  هب  اهنآ  زا  یـضعب  هب  لـیذ  رد  هک  عقاو ) باذـعب  لـئاس  لأـس  هیآ  تیـالو ، هیآ  لاـمکا ، هیآ  غیلبت ، هیا   ) تیـالو تاـیآ  - 10

. مییامن ¬ یم

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  باقلا  بقانم و  فلا -

: مالسلا ¬ هیلع نینمؤملاریما  باقلا  بقانم و  فلا -
. نینمؤملاریما ٌّیلع  (- 1

. ننیصولا دیس  ٌّیلع  (- 2
. نییبنلا ملع  ثراو  ٌّیلع  (- 3

. نینمؤملا یلوم  نیملاعلا و  بر  یلو  ٌّیلع  (- 4
. هقلخ یه  هریفس  هضرا و  یف  هللا  نیما  ٌّیلع  (- 5

. هدابع یلع  هغلابلا  هللا  هجح  ٌّیلع  (- 6
. میقتسملا هطارص  میوقلا و  هللا  نید  ٌّیلع  (- 7

. میظعلا أبنلا  ٌّیلع  (- 8
. نیلجحملا رغلا  دئاق  و  نیقتملا ، ماما  و  نینمؤملا ، بوسعی  نیملسملا و  دیس  ٌّیلع  (- 9

. هللا لوسر  وخا  ٌّیلع  (- 10
. هتما یف  هتفیلخ  هعرش و  یلع  هنیما  هملع و  ثراو  هللا و  لوسر  یصو  ٌّیلع  (- 11

. هیبن یلع  لزنا  امب  قدص  هللااب و  نمآ  نم  لوا  ٌّیلع  (- 12
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. مهسفنا نم  نینمؤملاب  یلوا  ٌّیلع  (- 13
. هنید نع  ّباذلا  ٌّیلع  (- 14

. هلیضفتب نآرقلا  قطن  يذلا  ٌّیلع  (- 15
. هللا هعاطل  صلخملا  هللا ، هحدمب  صوصخملا  ٌّیلع  (- 16

. نیدهازلا دهزا  نیدباعلا و  لوا  و  نییصولا ،  دیس  ٌّیلع  (- 17
. هللا هجول  ًاریسا  ًامیتی و  ًانیکسم و  هبح  یلع  ماعطلا  معطم  ٌّیلع  (- 18

. سانلا نع  یفاعلا  و  ظیغلل ، مظاکلا  ٌّیلع  (- 19
. سأبلا نیح  ءاّرضلا و  ءاسأبلا و  یف  رباصلا  ٌّیلع  (- 20

. هّیربلا عیمج  نم  هللا  دودحب  ملاعلاو  هّیعرلا ، یف  لداعلا  و  هّیوسلاب ، مساقلا  ٌّیلع  (- 21
. لوسرلا صن  و  لیوأتلا ، مکح  و  لیزنتلا ، ملعب  صوصخملا  ٌّیلع  (- 22

موی نینح و  موی  دـحا و  موی  بازحالا و  موی  ردـب و  موی  هروکذـملا ، مایالا  و  هروهـشملا ، تاماقملا  و  هدوهـشملا ، فقاوملا  هل  ٌّیلع  (- 23
. ربیخ

. رجالا میظعب  زئاف  ربصلا ، هجرد  زئاح  ٌّیلع  (- 24
. رینملا ناهربلا  و  هقباسلا ، همعنلا  و  هحضاولا ، هجحملا  و  هغلابلا ، هجحلا  ٌّیلع  (- 25

. هیزاغم هبورح و  عیمج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  عم  دهش  ٌّیلع  (- 26

. نیدلا نع  مّهبذا  و  هداهز ، مهصلخا  هدابع و  قلخلا  نسحا  ٌّیلع  (- 27
. مئال همول  هللا  یف  هذخات  ٌّیلع ال  (- 28

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  لئاضف  قیاقح و  ب -

مالسلا  ¬ هیلع نینمؤملاریما  ترضح  لئاضف  قیاقح و  ب -
دحاج هللا  نعلف  : » دنتسکش ار  دوخ  نامیپ  مالسلا  ¬ هیلع یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  نامیپ  دهع و  زا  سپ  هباحص  زا  يرایـسب  (- 1

...« ریسخت ریغ  مهرثکا  دازال  و  لیلق ، الا  هیبن  یلع  کیف  هللا  لزنا  امب  نمآ  امف  قاثیملا « ،» دعب  كدهع  ثمان  و  رارقالا ، دعب  کقح 
مترجاـت نیذـلا  كاـخا  کـمع و  کـنا و  دهـشا  (: » ربماـیپ رتسب  رد  مالـسلا  ¬ هیلع یلع  ندـیباوخ   ) تیبـملا ¬ هلیل يارجاـم  هب  هراـشا  (- 2

«. هنجلا مهل  ناب  مهلاوما  مهسفنا و  نینموملا  نم  يرتشا  هللا  نا  : » مکیف هللا  لزناف  مکسوفنب ؛
هلمکا نیملاعلا و  بر  انل  هاضترا  يذـلا  میوقلا ، نیدـلا  نع  دـناع  كریغ  کب  لداـعلا  نا  : » ریدـغ زور  رد  وا  تیـالو  اـب  نید  لاـمکا  (- 3

«. ریدغلا موی  کتیالوب 
هرما مث  هتوعد ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هیبنل  باجتـسا  یلاعت  هللا  نا  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هبطخ ي  مخریدغ و  يارجام  هب  هراشا  (- 4
کیف یقتا  و  نیقسافلا ، هنتف  نم  قفشا  املف  ریذاعملل ؛ ًاعطق  و  لیطابالل ، ًاضحد  کناهربل و  ًانالعا  و  کناشل ، ءالعا  هتمال  كالوا  ام  راهظاب 

«. کبر نم  کیلا  لزناام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  : » نیملاعلا بر  هیلا  یحوا  نیقفانملا ،
هالصلا نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  : » زامن لاح  رد  مالسلا  ¬ هیلع یلع  نینموملاریما  قدصت  تبقنم  هب  هراشا  (- 5

.« نوعکار مه  هوکزلانوتؤی و  و 
هجول ًاریـسا  ًامیتی و  ًانیکـسم و  هبح  یلع  ماعطلا  معطم  تنا  : » مالـسلا ¬ مهیلع تیب  لها  ¬ي  هرابرد یتا  له  ¬ي  هروس لوزن  هب  هراشا  (- 6

«. ًاروکش ءازج و ال  مهنم  دیرت  هللا ال 
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امع ربخا  یلاعت  هللاو  : » مالسلا ¬ هیلع یلع  ترضح  -ي  هرابرد نوتسی » ًاقساف ال  ناک  نمک  ًانمؤم  ناک  نمفا   : » ¬ي هیآ لوزن  هب  هراشا  (- 7
...«. ًانمؤم ناک  نمفا  : » هلوقب هلضف  نم  كالوا 

، بازحا ردـب ، گنج  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رانک  رد  نارفاک  اب  گنج  رد  مالـسلا  ¬ هیلع نینمؤملاریما  ياه  ¬ يروالد هب  هراشا  (- 8
 ...«. بازحا ردب و  موی  هروکذملا ، مایالا  و  هروهشملا ، تاماقملا  و  هدوهشملا ، فقاوملا  کل  و  : » ربیخ نینح ، دحا ،

كرکاـم ذاو  : » ناارهن نیفــص ، لـمج ، ربماـیپ : تداهــش  زا  سپ  ناـقفانم  اـب  مالــسلا  ¬ هـیلع یلع  ناـنمؤملاریما  ياـهدربن  هـب  هراـشا  (- 9
 ...« نیقراملا نیطساقلا و  نیثکانلا و  تلتق  نا  تیارامل  و   ...«، » کفیسب نیقراملا  رکاسع  تللف  و  کفیسب ، هللادودح  تمیقا  ...«، » ناثکانلا
بدـن و  کـعابتاب ، یلاـعت  هللا  رما  دـقو  : » مالـسلا ¬ هیلع یلع  نینموملاریما  قح  رد  نیقداـصلا » عم  اونوکو   » ¬ي هیآ لوزن  هب  هراـشا  (- 10

«. نیقداصلا عم  اونوک  هلا و  اوقتا  اونمآ  نیذلا  اهیاای  : » لجوزع لاق  و  كرصن ، یلا  نینموملاا 
 ...«. نیفصلا نیب  يدانی  دهاجی و  رامعو  (: » هیواعم لکشت   ) هیغاب ¬ي  هئف تسد  هب  رسای  رامع  تداهش  هب  هراشا  (- 11

بـصغ کقح ، كدـحج  دـعب  عظفالا  بطخلا  بجعـالا و  رمـالاو  : » مالـسلااهیلع ارهز  ترـضح  هب  ملظ  كدـف و  بصغ  هب  هراـشا  (- 12
...«. ءارهزلا هرهاطلا  هقیدصلا 

نابا و  متکلزنم ، عفر  و  مکتجرد ، همالا  یلع  یلاعت  هللا  یلعا  دق  و  : » مالـسلا ¬ مهیلع تیب  لها  قح  رد  ریهطت  ¬ي  هیآ لوزن  هب  هراشا  (- 13
...« ًاریهطت مکرهط  سجرلا و  مکنع  بهذاف  نیملاعلا ، یلع  مکفرش  و  مکلضف ،

...« فحاصملا تعفر  امل  تنا  کلذک  و  : » تیمکح يارجام  هب  هراشا  (- 14
ما هذه ، نم  هذـه  بضخت  نا  نآ  اما  تلق : : » نیرخآلا نیلوالا و  یقـشا  تسد  هب  مالـسلا  ¬ هیلع یلع  نینموملاریما  تداهـش  هب  هراشا  (- 15

..«. اهاقشا ثعبی  یتم 
و هیرصان ، هودع و  نیعباتملا  هیلتاق و  نیسحلا و  یملاظ  نعلا  مهللا  : » وا نارای  مالسلا و  ¬ هیلع نیسح  ماما  زوسناج  تداهـش  هب  هراشا  (- 16

«. ًالیب ًانعل و  هیلذاخ  هلتقب و  نیضارل 
. تسا هدش  لزان  مالسلا  ¬ هیلع یلع  نینمؤملاریما  قح  رد  هک  یناوارف  تایآ  هب  هراشا  (- 17

. تسا هدش  دراو  مالسلا  ¬ هیلع یلع  ننیمؤملاریما  ¬ي  هرابرد هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هک  يرگید  تایاور  هب  هراشا  (- 18

هیریدغ ترایز  رد  يربت  ج -

هیریدغ ترایز  رد  يربت  ج -
یهن هناـیفخم  دـنچ  ره  ناـقفانم  نارفاـک و  نـعل  اروشاـع و  تراـیز  ندـناوخ  زا  اـی  دـنناد ، ¬ یمن زیاـج  ار  نـعل  هـک  یناـسک  هجوـت  لـباق 

: دینک هجوت  ترایز  ياهزارف  نیا  هب  دنناد ! ¬ یم هدیاف  یب  ار  نایقفانم  نارفاک و  نعل  ای  دننک ، ¬ یم
«. قاثیملا دعب  ثکان  و  رارقالا ، دعب  کتیالو  دحاج  هللا  نعلف  (- » 1

«. کنع قحلا  يدئاذ  و  کنم ، همرحلا  یلحتسم  هللا  نعلف  (- » 2
« كاوان نمب  كاواس  نم  هللا  نعلف  (- » 3

نم نینمؤملاریما ، ای  هیلع  کفیـس  تللـس  و  کیلع ، هفیـس  لس  نم  یلع  و  نیعمجا ، هلـسر  هتکئالم و  هنعل  هللا و  هنعل  هیداعلا  یبا  لعف  (- » 4
 ...«. نیدلا موی  یلا  نیقفانملا  نیکرشملا و 

و هدـهع ، رکنا  و  هقح ، کیلو  بصغ  نم  نعلا  و  كران ، رح  مهلـصا  و  کتانعل ، عیمجب  کئایبنا  ءایـصوا  و  کئایبنا ، هلتق  نعلا  مهللا  (- » 5
«. مهراصنا مهعایشا و  و  هملظ ، نم  نینمؤملاریما و  هلتق  نعلا  مهللا  نیدلا ، هل  تلمکا  موی  هل  هیالولاب  رارقالا  نیقیلا و  دعب  هدحج 

«. ًالیب وًانعل  هیلذاخ  هلتقب و  نیضارلا  و  هیرصان ، هودع و  نیعباتملا  و  هیلتاق ، نیسحلا و  یملاظ  نعلا  مهللا  (- » 6
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نـس امب  نتـسم  لک  و  نعللاب ، دـمحم  لآل  بصاغ  ملاظ و  لوا  صخ  مهللا  مهقوقح ، مهیعنام  دـمحم و  لآ  ملظ  ملاظ  لوا  نعلا  مهللا  (- 7
«. همایقلا موی  یلا 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  دروم  رد  تیالو  هیآ ي  د -

مالسلا ¬ هیلع نینمؤملاریما  دروم  رد  تیالو  هیآ ي  د -
: دیامرفیم هک  تسا  هدش  دایتیالو  هیآ  زا  ریدغ  ترایز  رد 

نافاونمآ نیذـلا  هلوسر و  هللالوتی و  نم  نوعکار و  مه  هاـکزلا و  نوتویو  هالـصلا  نومیقی  نیذـلا  اونمآ  نیذـلا  هلوسر و  هللامکیلو و  اـمنا  »
نوبلاغلا ». مه  هللابزح 

عوـکر لاـح  رد  و  دـنرادیم ، اـپرب  زاـمن  هـک  اـهنامه  دـناهدروآنامیا ، هـک  اـهنآ  وا و  ربماـیپ  تـسا و  ادــخ  اـهنت  امــش  یلو  تـسرپرس و 
. تسا زوریپ  ادخ  تیعمج  بزح و  اریز  دنزوریپ ، دنریذپبار ، نامیا  اب  دارفا  شربمایپ و  ادختیالو و  هک  یناسک  و  دنهدیمتاکز ؛

ود هب  مدید و  شیوخ  مشچ  ود  هب  نم  تفگ : رذوبا  دنسیونیم : نینچ  رذوبا  زا  لقن  هب  هیآ  نیا  لوزن  ناش  رد  هعیش  تنـس و  لها  نارـسفم 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  مدرگ . اونشان  انیبان و  منک ، لقن  ار  نآ  فالخ  هچنانچ  مدینش و  دوخشوگ 

ار وا  سک  ره  تسا . نارفاـک  لـتاق  ناـکین و  ياوـشیپ  یلع  هلذـخنم ؛ لوذـخم  هرـصن و  نم  روـصنم  هرفکلا و  لـتاق  هرربـلا و  دـئاق  یلع  »
.« دزاسیم راوخ  ار  وا  ادخ  ، دراذگب اهنت  ار  وا  سک  ره  دوشیم و  يرای  دنوادخ  هیحان  زا  دنکيرای ،

لاح نیا  رد  دادـن . وا  هب  يزیچ  یـسک  اما  تساوخ ؛ کمک  يریقف  مدـناوخ . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  ار  رهظ  زامن  يزور  نم  دـینادب 
کمک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دجـسم  رد  نم  هک  شاـب  دـهاش  وت  ایادـخ ! تفگ : درک و  دـنلب  نامـسآ  هب  ار  شیوخ  ياهتـسد  لـئاس 

درکن . کمک  نم  هب  یسک  اما  متساوخ 
تفر و ترـضح  يوس  هب  لئاس  درک . هراشا  لئاس  هب  تشادشیوخ . تسار  تسد  رد  رتشگنا  دوب و  عوکر  لاـح  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع 

اعد هب  تسد  شیوـخ  زاـمن  زا  سپ  دوـب -. هدرک  هدـهاشمار  هرظنم  نیا  هک  مالـسا  یمارگ  لوـسر  تـفرگ . رب  ترـضح  رتـشگنا  زا  متاـخ 
: دومرف تشادرب و 

تـساوخ وت  زا  دـش و  شمالک  ندـنامهف  يارب  شیوخ  نابز  هرگ  ندـش  زاب  راک و  یناسآ  ردـص و  حرـش  راتـساوخ  وت  زا  یـسوم  ایادـخ ،
امکل لعجن  کیخاب و  كدـضع  دسنـس  : » يدومرف وا  خـساپ  رد  وت  یهد و  رارق  شراک  رد  کیرـش  ناـبیتشپ و  ریزو ، ار  نوراـه  شردارب 

رارق يرترب  هطلـس و  امـش  يارب  مینکیم و  دـنمورین  مکحم و  تردارب  هلیـسو  هب  ار  وت  ناوزاب  يدوز  هب  انتایآب » امکیلا  نولـصی  الف  اـناطلس 
دنباییمن . تسد  امش  رب  ام  تایآ  تکرب  هب  میهدیم و 

ریزو و تسا . نم  لها  زا  هک  ار  یلع  نک و  اطع  راک  رد  یناسآ  ردص و  هعس  نم  هب  ایادخ ، متسه . وت  هدیزگرب  ربمایپ و  دمحم  نم  ایادخ ،
. هدب رارق  نم  نابیتشپ 

امنا : » ناوخب دـمحم ! يا  تفگ : دـش و  لزان  لـیئربج  هک  دوب  هدـشن  ماـمت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  مـالک  زونه  ادـخ  هب  دـنگوس  سپ 
... « هلوسر هللامکیلو و 

( 2 .) دناهدرک لقن  زین  تنس  لهازا  يرایسب  هعیش  نارسفم  ناثدحم و  رب  هوالع  ار  لوزن  نأش  نیا 
حرشرد یچـشوق  یلع  یلوم  و  ( 3  ) دـصاقملا حرـش  باتک  رد  ینازاتفتلضاف  هک  تسا  ياهنوگ  هب  تنـس  لها  دزن  تیاور  نیا  ماکحتـسا 

هتالص ». یف  عکار  وه  همتاخ و  لئاسلا  یطعا  نیح  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  یف  نیرسفملا  قافتاب  تلزن  اهنا  : » دنیوگیم دیرجت 
دیشخب . لئاس  هب  عوکر  لاح  رد  ار  يرتشگنا  هک  ینامز  دیدرگلزان ، مالسلا  ¬ هیلع بلاط  یبا  نبا  یلع  قح  رد  هیآ  نیا  نارسفم  قافتا  هب 

نیا رد  ناسح  دننک  هعجارم  نآ  هب  دنناوتیم  ناگدنیوج  هک  دنکیم  رکذ  ثیدح  نیا  يارب  دنس  شش  تصش و  هر )  ) ینیما همالع  موحرم 
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: تسا هدشلقن  زین  تنس  لها  كرادم  رد  هک  دراد  ياهدورس  هراب 
عکار ریخ  ای  موقلا  سوفن  کتدف  عکار  تنا  ذا  تیطعا  يذـلا  تناف  عئاضب  هلالا  تاذ  یف  حدـملا  ام  اعیاض و  نیبحملا  یحدـم و  بهذـیا  »

عیارشلا » تامکحم  یف  اهنیب  هیالو و  ریخ  هللاکیف  لزناف  عیاب  ریخ  ای  مث  راش  ریخ  ای  دیس و  ریخ  ای  نومیملا  کمتاخب 
يدوب وت  تفر . دهاوخن  نیب  زا  دشاب  ادخ  هار  رد  هک  یحدم  تسین ، نینچ  ددرگیم !؟ عیاض  ناقـشاع  نارادتـسود و  رگید  نم و  حدم  ایآ 

يدرک . قافنا  دوخ  كرابم  يرتشگنا  اب  عوکر  لاح  رد  هک  نسحلاابا  يا 
ادخ .» هب  دوخ  لام   » هدنشورف نیرتهب  يا  هاوخریخ و  واقآ  نیرتهب  يا  هدننک و  عوکر  نیرتهب  يا  داب  وت  يادف  مدرم  ياهناج 

نـشور تایآ  ینامـسآ و  باتک  رد  ار  نآ  دومرف و  لزان  تسا . تیالو  نیرتهب  هک  ار  هللامکیلو » امنا   » تیالو هیآ  وت  هرابرد  يادـخ  سپس 
درک . نایب  شیوخ 

، هدـیزرو دـیکات  هدـمآ  تیالو  هیآ  هرابرد  ترایز  نیا  رد  هچنآ  رب  تشاد  لاـسرا  زاوها  لـها  هب  هک  ياهماـن  رد  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما 
یمارگ ربمایپ  هک  تسا  هدش  لقن  قافتا  هب  هکتسا  یثیدحتسا  هداد  یهاوگ  زین  نآ  تحـص  هب  نآرق  هک  يربخ  نیرتحیحـص  دیامرفیم :

ترتع . ادخ و  باتک  مراذگیم : یقاب  امش  يارب  اهبنارگ  زیچ  ود  رگید  ریبعت  رد  نیشناج و  ود  نم  دومرف : مالسا 
. دنوش دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رد  ات  دنوشیمن  ادج  رگیدکی  زا  ود  نیا  دش و  دیهاوخن  هارمگ  زگره  دینز ، گنچ  ود  نیا  هب  رگا 

هیلع نینموملاریمال  کلذ  یف  ءاملعلا  تایاور  تقفتا  مث  . » مینیبیم هلوسر »... هللامکیلو و  امنا   » هیآ رد  اراکـشآ  ار  ثیدـح  نیا  دـهاوش  ام 
ناـنمومریما هراـبرد  فیرـش  هیآ  نیا  هک  تسا  نآ  رگناـیب  قاـفتا  هب  نادنمـشناد  تاـیاور  سپـس  عکار » وه  همتاـخب و  قدـصت  هنا  مالـسلا 

نایب ینشور  هب  ار  نآ  یمارگ  لوسر  سپـس  داد . هقدص  ار  شرتشگنا  عوکر  لاح  رد  ترـضح  هک  ینامز  مه  نآ  دش  لزان  مالـسلا  ¬ هیلع
وا اب  سک  ره  شاـب و  یلو  ار  وا  زین  وت  دـشاب  یلو  ار  یلع  سک  ره  ایادـخ ، تسوا . يـالوم  یلع  میوا  يـالوم  نم  سک  ره  دومرف : درک و 
نم زا  دعب  وا  دنکیم و  تخادرپ  ارم  ياهـضرق  مالـسلا  هیلع  یلع  دیامرفیم : رگید  ثیدـح  رد  و  شاب ؛ نمـشد  ار  وا  زین  وت  دـشاب  نمـشد 

تسا . امش  هفیلخ 
دشاب . نآ  ياریذپ  دیاب  تما  هدادیهاوگ ، رابخا  نیا  یتسرد  رب  نآرق  هک  میوشیم  هجوتم  اهنیا  زا 

. تسا فرصترد  تیولوا  تسرپرس و  یلو »  » زا دارم  دهدیم  ناشن  ریز  نیارق 
تیالو هیآ  لوزن  نأش  - 1

یــسوم ترــضح  یــصو  نوراـه  دــننامه  شیوـخ  لـها  زا  يریزو  وا  يارب  تساوـخ  دــنوادخ  زا  مالــسا  یمارگ  ربماـیپ  هـکنیا  زا  سپ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تساوخ  اب  یتقو  هیآ  تسا . یعیبط  دـش و  لزان  هتـساوخ  نیا  ندروآرب  يارب  هیآنیا  دـهد ، رارق  مالـسلا  ¬ هیلع

دوب و دـهاوخ  ادـخ  لوسر  ریزو  مالـسلا  ¬ هیلع یلع  تروص  نیا  رد  اریز  دـشاب ؛ تیاصو  یتسرپرـس و  يانعم  هب  تیالو  هک  تسا  قباـطم 
تسا . هدش  تباجا  ترضح  نآ  هتساوخ 

. تسین گنهآمه  ربمایپ  تساوخ  اب  دشاب ، رادتسود »  » يانعم هب  تیالو  رگا 
نآ  رارکت  مدع  و  یلو »  » ندوب درفم  - 2

درفم تروص  هب  یلو  اریز  دنکیم ؛ تابثا  زین  عوکر  لاح  رد  هدـنهد  هقدـص  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ادـخ و  تیالو  نامه  هیآ 
نیا هک  دـنامهفیم  هفیرـش  هیآ  تسا . راصحنا  رگناـیب  برع  مـالک  رد  هک  اـمنا  هملک  هب  هجوت  اـب  تسا . هتفرگن  تروص  يرارکت  هدـمآ و 

رد تیلوا  یتسرپرـس و  يانعم  زج  تروص  نیا  رد  و  تسا ؛ رـصحنم  هداد ، هقدص  عوکر  لاح  رد  هک  یـصخش  ربمغیپ و  ادـخ و  رد  تیالو 
هـس نیا  هب  مدرم  تسود  تسا و  نشور  نآ  یتسرداـن  دـشاب ، تسود  ياـنعم  هب  هـیآ  رد  یلو  رگا  اریز  تـشاد ؛ دـهاوخن  ییاـنعم  فرـصت 

تسین . رصحنم 
مالسلا  ¬ هیلع یلع  ماما  رب  هیآ  قابطنا  تیفیک 
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تسا و عمج  هک  یلاـح  رد  دوشیم  قبطنم  مالـسلا  - هیلع یلع  ماـما  رب  تیـالو  هیآ  رد  اوـنمآ » نیذـلا   » هلمج هنوـگچ  دـنیوگیم : یهورگ 
. دوش لامعتسا  صاخ  درف  يارب  دناوتیمن 

هب عمج  مالـسلا  ¬ هیلع یلع  نانمومریما  تلالج  ردق و  نایب  میظعت و  يارباما  تسا ؛ عمج  اونما » نیذلا  : » دناهتفگ لاکـشا  نیا  هب  خـساپ  رد 
تسا . هتفر  راک 

: زا تسا  ترابع  تایآ  نیا  زا  هنومن  ود  هتفر . راک  هب  عمج  صاخ  درف  يارب  تایآ  زا  يرایسب  رد  نیا ، رب  نوزفا 
ناهانگ هب  رگید  یهورگ  و  مهیلع ؛» بوتی  نا  یسع  ائیس  رخآ  احلاصالمع و  اوطلخ  مهبنذب  اوفرتعا  نورخآو   » هیآ لیذ  رد  نارـسفم  فلا )

هک نآ  اب  روبزم  هیآ  دناهتفگ : دریذپب . ار  اهنآ  هبوت  دنوادخ  هک  دوریم  دیما  دـنتخیمآ ، مه  هب  ار  دـب  بوخ و  راک  دـندرک و  فارتعا  دوخ 
. تسا هدش  لزان  يراصنا  هبابلوبا  هرابرد  طقف  تسا . عمج 

« هبهلمح  » يارب مدرم  دـنتفگ  نانآ  هب  مدرم  هک  اهنآ  انامیا ؛ مهدازفمهوشخاف  مکل  اوعمج  دـق  سانلا  نا  سانلا  مهل  لاق  نیذـلا   » هیآ رد  ب )
دوزفاناشنامیا ». رب  سپ  دیسرتب . اهنآ  زا  دناهدرک ، عامتجا  امش 

. تسا هدش  لزان  عمج  تروص  هب  هیآ  اما  دوب ، یعجشا  دوعسم  نبا  میعن  نخس  نیا  هدنیوگ  دناهتشون :
دراد . تلالد  صاخ  يدرومرب  عمج  ظفل  اهنآ  رد  هک  دنکیم  رکذ  هیآ  تسیب  هر ) ) ینیما همالع  موحرم 

تـسا نیا  مالـسلا  ¬ هیلع یلع  تاماقم  زا  یکی  دـناهتفگ : زین  یهورگ  زامن  رد  مالـسلا  ¬ هیلع یلع  ماما  مات  هجوتو  تاکز  تخادرپ  هطبار 
شکرابم ياپ  زا  ریت  یتح  دزاس و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  وا  تسناوتیمن  زیچ  چیه  هک  تشاد  هجوت  یلاعت  يراب  تاذ  هب  نانچ  زامن  تقو  هک 

!؟ دهد وا  هب  رتشگنا  عوکر  لاح  رد  دنک و  هجوت  لئاس  تساوخ  هبتسا  نکمم  هنوگچ  تروص  نیا  رد  دندروآ . نوریب 
یلع تسا ؛ ادـخ  هب  هجوـت  نیع  هکلب  تسین  نتـشیوخ  هب  هجوـت  نتخادرپ  وا  کـمک  هـب  لـئاس و  يادـص  ندینـش  دـناهداد : خـساپ  یـضعب 

طوبرم لئاسم  هب  هجوت  تسین ، راگزاس  تدابع  حور  اب  هچنآ  رگید ، ترابع  هب  ادخ ؛ زا  هن  دوب  هناگیب  دوخ  زا  زامن  لاح  رد  مالـسلا  ¬ هیلع
رد ندش  قرغ  يانعم  تسا . راگزاس  تدابع  حور  اب  ًالماک  تسا  ادخ  ياضر  ریسم  رد  هچنآ  هب  هجوت  تسا و  یصخش  يدام و  یگدنز  هب 

ادخ و هار  رد  هچنآ  زا  ار  ادخ  هجوت  شیوخ  هدارا  اب  هکلب  دهدب ، تسد  زا  ار  دوخ  ساسحا  رایتخا  یب  ناسنا  هک  تسین  نیا  ادـخ  هب  هجوت 
دریگیم . رب  تسین  ادخ  يارب 

نانچ عوشخ  روضح و  قارغتسا و  بجاو  زامن  رد  درکیم . قرف  بجاو  زامن  هلفان و  بسح  هب  ترـضح  تالاح  هک  تسا  نیا  رگید  خساپ 
هتـشادن نآ  تالاح  همه  رد  ار  جارعم  جوا و  نیا  شایحور  زاورپ  هلفان  زاـمن  رد  اـما  دـشیم : لـفاغ  یهلا  تمظع  زج  زیچ  همه  زا  هک  دوب 

. تسا هدیشخب  لئاس  هب  هقدص  هلفان  زامن  لاح  رد  ترضح  تسانکمم  و  تسا ؛
هدـناوخ مالـسا  یمارگ  لوسر  تماما  هب  بجاو  ياـهزامن  اریز  دـهدیمیهاوگ ؛ هلاـسم  نیا  یتسرد  رب  زین  نآ  لـقن  تیفیک  لوزن و  ناـش 

دنک . حرطم  زامن  لاح  رد  ار  شیاضاقت  هک  دمآیمن  دیدپ  لئاس  يارب  لاجم  نیا  دشیم و 
یحور و كولس  ریـس و  رد  نانآ  تسا . هتفهن  یهلا  يایلوا  تالاح  هدهاشم  هعلاطم و  رد  دنکیم  نشور  رتشیب  ار  بلطم  هک  خساپ  نیموس 

دندوب . لفاغ  تشذگیم  ناشفارطا  رد  هچنآ  همه  زا  هک  دندشیم  یبوبر  لامج  وحم  بات و  ¬ یب نانچ  هاگ  شیوخ  یهلاتاقیم 
لد نونجم  نمرخ  اب  هک  هو  رحـس  دیـشخردب  یلیل  لزنم  زا  یقرب  دـنداد  متافـص  یلجت  ماـج  زا  هداـب  دـندرک  متاذ  وترپ  هشعـش  زا  دوخ  یب 

درک  هچ  راکفا 
ناعنک هاچ  رد  اما  يداد  صیخشت  ار  شهاگیاج  فسوی  نهاریپ  زا  هنوگچ  دندیسرپ : وا  زا  تسا : هدمآ  ربمایپ  بوقعی  ترضح  تالاح  رد 

!؟ يدیدنار وا 
يدیدن . شناعنک  هاچ  رد  یلو  يدینش  نهاریپ  يوب  شرصم  دنمدرخ ز  ریپ  ریمض  نشور  ياهک  دنزرف  هتشگ  مگ  ناز  دیسرپ : یکی 

توافتم . زین  اهششخرد  تایلجت و  ساسا ، نیا  رب  تسا و  فلتخم  تالاح  اههبذج و  تفگ : باوج  رد 
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تسا . كاخ  ریز  رد  یهگ  ادیپ  یهگ  تسا  ناهج  قرب  ام  لاوحا  تفگب 
لسرم .» یبن  برقم و ال  کلم  اهعسی  التقو  هللاعم  یل  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسا  یمارگ  ربمایپ  زا 

. دسرننآ هب  یلسرم  ربمایپ  یهلا و  برقم  هتشرف  چیه  هک  تسا  یتالاح  ارم 
نآ هب  یتافتلا  چـیه  ترـضح  دـشیم و  هدروآ  نوریب  مالـسلا  ¬ هیلع یلع  كرابم  ياپ  زا  ریت  هک  ناـمز  نآ  تفگ : ناوتیم  ساـسا ، نیارب 

زاورپ و نیا  هک  تسا  یلاح  رد  دـنکیم ، هجوت  لئاس  هب  هکینامز  اما  تسا . طوبرم  هللایف  ياـنف  یلاـعتم  هلق  زاورپ و  نیا  جوا  هب  تشادـن ،
تسین . جوا  نآ  ردیحور  جارعم 

هک تسا  نانچ  ناراوگرزب  نآ  تسا و  هاتوک  یلاعت  يراب  هب  ترـضحمات  هجوت  هویـش و  كرد  یناحور و  رفـس  زا  نایکاخ  اـم  تسد  هتبلا 
دباییمن . تسد  نم  تیونعم  شناد و  يادنلب  غیتس و  رب  يزاورپ  زیت  چیه  ریطلا » یلا  یقری  ال  : » دومرفدوخ

رتشگنا  تمیق  رد  هغلابم 
هتبلا دوشیم . تابثا  تسا . هدـش  دراو  نیقیرف  یمالـسا  عبانم  ردهک  یخیرات  قیاقح  اب  مالـسلا  ¬ هیلع نانمؤومریما  هلیـسو  هب  رتشگنا  قاـفنا 

رتشگنا تمیق  رد  هک  تسا  ییاـههغلابم  هلمج  نآ  زا  تخاـس . ادـج  دادـخر  نیا  تیعقاو  زا  ار  نآ  دـیاب  هک  تسا  ییاـههیاریپ  ناـیم  نیارد 
دناهدرک . رکذ  ماش  تایلام  جارخ و  لداعم  ار  نآ  ياهب  یهورگ  تساهدش .

دشاب . هتشاد  یتسرد  ساسا  دناوتیمن  ریز  لیالد  هب  تمیق  نیا 
دوشیمن . هدید  نآ  زا  يرثا  هدش ، رکذ  لوزن  ناش  رد  هک  یحیحص  ربتعم و  تایاور  رد  تسا و  فیعض  نیمخت  نیا  دنتسم  - 1

تایاور رد  هچنآ  درکیمن . هدافتـسا  اهبنارگ  سیفن و  لاوما  زا  ترـضح  هک  تسا  نآ  رگنایب  ترـضح  یگدـنز  تـالاح و  رد  هعلاـطم  - 2
رظن زا  رتشگنا  رگا  دیدرت  یب  درکیم . هدافتسا  رتشگنا  نیا  زا  هراومهترضح  اهب ؛» متختی  ناک  و   » هک تسا  نیا  هدمآ  ربتعم  قافتا و  دروم 
نیا هنیدم . رد  نیملسم  ياسرف  تقاط  تیعقوم  اب  مه  نآ  درکیمن  هدافتسا  نآ  زا  رمتسم  تروص  هب  ترضح  دوب ، ییالاب  حطـس  رد  شزرا 

دراد . هشیر  يدام  ياههبذاج  ندوب  شزرا  كالم  رد  رتشگنا  تمیق  رد  نانخس 
. رتشگنا يدام  شزرا  هن  تسادخ  هار  رد  راثیا  صالخا و  دزاسیم ، راکـشآ  ار  مالـسلا  ¬ هیلع یلع  ماما  تیـصخش  تیلـضف ، نیا  رد  هچنآ 

ددرگیمقح . تایآ  لوزن  بجوم  دنکیم و  نومنهر  ادخ  يوس  هب  ار  کین  راک  هکتسا  تیدوبع  حور  نیا 
(4 . ) تسا هتفرگرارق  مالسلا  ¬ هیلع يداه  ماما  دانتسا  دروم  زین  يرگید  تایآ  هنیمز ، نیا  رد 

هیریدغ ترایز  نتم 

هیریدغ ترایز  نتم 
اَِمل ِِمتاَْخلا  ِهِْرمَأ ، ِِمئاَزَع  َو  ِِهیْحَو ، یَلَع  ِهَّللا  ِنیِمَأ  َنیَِملاَْعلا ، ِّبَر  ِةَْوفَـص  َو  َنِیلَـسْرُْملا ، ِدِّیَـس  َو  َنیِِّیبَّنلا ، ِمَتاَـخ  ِهَّللا ، ِلوُسَر  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ُماَـلَّسلا  »

َو ِِهلُـسُر ، َو  ِهَّللا  ِءاَِیْبنَأ  یَلَع  ُماَـلَّسلا  ُُهتاَّیَِحت ، َو  ُُهتاَوَلَـص  َو  ُُهتاَـکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  ِهِّلُک ، َکـِلَذ  یَلَع  ِنِْمیَهُْملا  َو  َلَبْقَتْـسا ، اَِـمل  ِحـِتاَْفلا  َو  َقَبَس ،
. َنیِِحلاَّصلا ِهِداَبِع  َو  َنِیبَّرَقُْملا ، ِِهتَِکئاَلَم 

َو ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  َنِینِمْؤُْملا  َیلْوَم  َو  َيَالْوَم  َو  َنیَِملاَْعلا ، ِّبَر  َِّیلَو  َو  َنیِِّیبَّنلا ، ِْملِع  َثِراَو  َو  َنیِّیِـصَْولا ، َدِّیَـس  َو  َنِینِمْؤُْملا ، َریِمَأ  اَی  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا 
. ِهِداَبِع یَلَع  َۀَِغلاَْبلا  ُهَتَّجُح  َو  ِهِْقلَخ ، ِیف  ُهَریِفَس  َو  ِهِضْرَأ ، ِیف  ِهَّللا  َنیِمَأ  اَی  َنِینِمْؤُْملا ، َریِمَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُُهتاَکََرب ،

ُماَلَّسلا َنُولَأُْسی ، ُْهنَع  َو  َنوُِفلَتُْخم ، ِهِیف  ْمُه  يِذَّلا  ُمیِظَْعلا ، ُأَـبَّنلا  اَـهُّیَأ  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا  َمیِقَتْـسُْملا ، ُهَطاَرِـص  َو  َمیِوَْقلا ، ِهَّللا  َنیِد  اَـی  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا 
. َنِینِمْؤُْملا َریِمَأ  اَی  َْکیَلَع 

ًابِـسَتُْحم ًاِرباَص  َنیِّدلا ، َُهل  ًاِصلُْخم  َهَّللا  َتْدَبَع  َو  َنوُمِجُْحم ، ْمُه  َو  َتْدَهاَج  َو  َنُوبِّذَکُم ، ْمُه  َو  ِّقَْحلِاب  َْتقَّدَص  َو  َنوُکِرْـشُم ، ْمُه  َو  ِهَّللِاب  َْتنَمآ 
. َنیِِملاّظلا یَلَع  ِهّللا  ُۀَنَْعل  الَأ  ُنیِقَْیلا ، َكاَتَأ  یَّتَح 
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. ُُهتاَکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  َنِیلَّجَحُْملا ، ِّرُْغلا  َِدئاَق  َو  َنیِقَّتُْملا ، َماَمِإ  َو  َنِینِمْؤُْملا ، َبوُسْعَی  َو  َنیِِملْسُْملا ، َدِّیَس  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 
یَلَع َلَْزنَأ  اَِمب  َقَّدَـص  َو  ِهَّللاـِب ، َنَمآ  ْنَم  ُلَّوَأ  َو  ِِهتَّمُأ ، ِیف  ُُهتَفِیلَخ  َو  ِهِعْرَـش ، یَلَع  ُُهنیِمَأ  َو  ِهِْملِع ، ُثِراَو  َو  ُهُّیِـصَو ، َو  ِلوُسَّرلا  وُخَأ  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ 

َکَلَعَج َو  ََکل ، َۀَْعیَْبلا  ُمِْهیَلَع  َدَـقَع  َو  َِکتَیَالَو ، َضْرَف  ِِهتَّمُأ  یَلَع  َبَجْوَأ  َو  ِهِْرمَِأب ، َعَدَـص  َو  َکِیف ، َُهلَْزنَأ  اَم  ِهَّللا  ِنَع  َغََّلب  ْدَـق  ُهَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  ِهِِّیبَن ،
. َِکلَذَک ُهَّللا  ُهَلَعَج  اَمَک  ْمِهِسُْفنَأ  ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  �یلْوَأ 

َنَعَلَف ِداَبِْعلا ، َْنَیب  ًامِکاَح  َو  ًادیِهَـش ، َِکب  یَفَک  َو  ْدَهْـشا  َّمُهَّللا  َلاَقَف : یََلب ، َّمُهَّللا  اُولاَقَف : ُْتغََّلب ؟ ْدَـق  ُتَْسل  َأ  َلاَقَف : ْمِْهیَلَع  َیلاَعَت  َهَّللا  َدَهْـشَأ  َُّمث 
، ََکل ِهِدْهَِعب  ٍفُوم  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنَأ  َو  َیلاَعَت  ِهَّللا  ِدْهَِعب  َْتیَفْوَأ  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  ِقاَثیِْملا ، َدَْعب  َكِدْهَع  َثِکاَن  َو  ِراَْرقِْإلا ، َدـَْعب  َِکتَیَالَو  َدِـحاَج  ُهَّللا 

َدْهَْعلا ََکل  َذَخَأ  َو  ُلیِْزنَّتلا ، َِکتَیَالَِوب  َقَطَن  يِذَّلا  ُّقَْحلا ، َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  ًامیِظَع » ًارْجَأ  ِهِیتُْؤیَـسَف  َهّللا  ُْهیَلَع  َدَهاع  اِمب  �یفْوَأ  ْنَم  َو  »
َنِینِمْؤُْملا َنِم  �يرَتْشا  َهّللا  َّنِإ  : » ْمُکِیف ُهَّللا  َلَْزنَأَف  ْمُکِسوُُفِنب ، َهَّللا  ُُمتْرَجاَت  َنیِذَّلا  َكاَخَأ ، َو  َکَّمَع  َو  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  َو  ُلوُسَّرلا ، َِکلَِذب  ِۀَّمُْألا  یَلَع 

�یفْوَأ ْنَم  َو  ِنآْرُْقلا  َو  ِلـیِْجنِْإلا  َو  ِةا�رْوَّتلا  ِیف  اقَح  ِْهیَلَع  ًادـْعَو  َنُولَتُْقی  َو  َنوـُُلتْقَیَف  ِهّللا  ِلـِیبَس  ِیف  َنُوِلتاـُقی  َۀَّنَْجلا  ُمَُهل  َّنَأـِب  ْمَُهلا�وـْمَأ  َو  ْمُهَـسُْفنَأ 
َنوُدِـجاّسلا َنوُعِکا�ّرلا  َنوُِحئاّسلا  َنوُدـِماْحلا  َنوُدـِباْعلا  َنُوِبئاّتلا  ُمیِظَْعلا  ُزْوَْفلا  َوُه  َِکل�ذ  َو  ِِهب  ُْمتْعَیاب  يِذَّلا  ُمُکِْعیَِبب  اوُرِْـشبَتْساَف  ِهّللا  َنِم  ِهِدـْهَِعب 

َنَمآ اَم  َکـِیف  َّكاَّشلا  َّنَأ  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَـی  ُدَهْـشَأ  َنِینِمْؤُْملا » ِرَِّشب  َو  ِهّللا  ِدوُدُِـحل  َنوُِظفاـْحلا  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َنوُهاـّنلا  َو  ِفوُْرعَْملاـِب  َنوُِرمآـْلا 
. ِریِدَْغلا َمْوَی  َِکتَیَالَِوب  ُهَلَمْکَأَف  َنیَِملاَْعلا ، ُّبَر  اََنل  ُهاَضَتْرا  يِذَّلا  ِمیِوَْقلا ، ِنیِّدلا  ِنَع  ٌلِداَع  َكَْریَغ  َِکب  َلِداَْعلا  َّنَأ  َو  ِنیِمَْألا ، ِلوُسَّرلِاب 

َو ِهَّللا  َو  َّلَض  ِِهلِیبَس ،» ْنَع  ْمُِکب  َقَّرَفَتَف  َُلبُّسلا  اوُِعبَّتَت  ـال  َو  ُهوُِعبَّتاَـف  ًامیِقَتْـسُم  یِطا�رِـص  ا�ذـه  َّنَأ  َو  : » ِمیِحَّرلا ِزیِزَْعلا  ِلْوَِقب  ُِّینْعَْملا  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو 
. َكاَداَع ْنَم  ِّقَْحلا  ِنَع  َدَنَع  َو  َكاَوِس ، َعَبَّتا  ِنَم  َّلَضَأ 

َنیِرِکاَّشلا َنِم  اَْنلَعْجا  َو  َِکتَعاَط ، ْنَع  يَدُْهلا  َدَْعب  اَنبُوُلق  ْغُِزت  َو ال  اَنَّبَر ، اَنِدـْهاَف  َمیِقَتْـسُْملا ، َکَطاَرِـص  اَنْعَبَّتا  َو  اَنْعَطَأ  َو  َكِْرمَِأل ، اَنْعِمَـس  َّمُهَّللا 
. َکِمُْعنَِأل

َعیِطُأ اَذِإ  َو  ًاطِخاَس ، ُهَّللا  َیِـصُع  اَذِإ  َو  ًاِیفاَع ، ِساَّنلا  ِنَع  َو  ًارِداَق ، ِْظیَْغلا  ِمْظَک  یَلَع  َو  ًاِفلاَُحم ، یَقُّتِلل  َو  ًاـِفلاَُخم ، يَوَْهِلل  ْلََزت  َْمل  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو 
. َتْدِعُو اَم  ًارِظَْتنُم  َْتلِّمُح ، اَم  ًاغِّلَبُم  َتْعِدُوتْسا ، اَم  ًاِظفاَح  َتْظِفُْحتْسا ، اَم  ًایِعاَر  اًِلماَع ، َْکَیلِإ  ُهَّللا  َدِهَع  اَِمب  َو  ًایِضاَر ، ُهَّللا 

ِفاَلِِخب اَضِّرلا  َتْرَهْظَأ  َال  َو  اًلِکاَن ، َکیِصاَع  ِةَدَهاَُجم  ْنَع  َتْمَجْحَأ  َال  َو  ًاعِزاَج ، َکِّقَح  ْنَع  َتْکَْـسمَأ  َال  َو  ًاعِراَض ، َْتیَقَّتا  اَم  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو 
. ًاِبقاَُرم َکِّقَح  ِبَلَط  ْنَع  َْتنَکَتْسا  َال  َو  َْتفُعَض  َال  َو  ِهَّللا ، ِلِیبَس  ِیف  ََکباَصَأ  اَِمل  َْتنَهَو  َال  َو  ًانِهاَدُم ، ُهَّللا  یَضْرَی  اَم 

ُمُهَْتفَّوَخ َو  اوُظَعَّتا ، اَمَف  َتْظَعَو  َو  اوُرَکَذ ، اَمَف  َتْرَّکَذ  َو  َكَْرمَأ ، ِْهَیلِإ  َتْضَّوَف  َو  َکَّبَر ، َْتبَسَتْحاَف  َتِْملُظ  ْذِإ  َْلب  َِکلَذَک ، َنوُکَت  ْنَأ  ِهَّللا  َذاَعَم 
. اُوفاَخَی اَمَف  َهَّللا 

َكَءاَدـْعَأ َمَْزلَأ  َو  ِهِراَِیتْخِاب ، ِْهَیلِإ  َکَـضَبَق  َو  ِهِراَوِج ، َیلِإ  ُهَّللا  َكاَـعَد  یَّتَح  ِهِداـهِج ، َّقَح  ِهّللا  ِیف  َتْدَـهاَج  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَـی  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو 
. ِهِْقلَخ ِعیِمَج  یَلَع  ِۀَِغلاَْبلا  ِجَجُْحلا  َنِم  ََکل  اَم  َعَم  ْمِْهیَلَع ، ُۀَّجُْحلا  ََکل  َنوُکَِتل  َكاَّیِإ ، ْمِِهْلتَِقب  َۀَّجُْحلا ،

َْتعَبَّتا َو  ِِهباَتِِکب ، َْتلِمَع  َو  ًابِـسَتُْحم ، ًاِرباَص  َکِسْفَِنب  َتْدُج  َو  ًاِرباَص ، ِهَّللا  ِیف  َتْدَهاَج  َو  ًاِصلُْخم ، َهَّللا  َتْدَـبَع  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 
َدَعَو اَمِیف  ًابِغاَر  ِهَّللا ، َْدنِع  اَم  َةاَضْرَم  ًایِغَْتبُم  َْتعَطَتْسا ، اَم  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َْتیَهَن  َو  ِفوُْرعَْملِاب ، َتْرَمَأ  َو  َةاَکَّزلا ، َْتیَتآ  َو  َةاَلَّصلا ، َتْمَقَأ  َو  ِهِِّیبَن ، َۀَّنُس 

. ُهَّللا
َدَنَع ْنَِمل  َیلْوَأ  َو  َْکیَلَع ، اًلِطَاب  يَرَْتفا  َو  َِکلَذ  َْریَغ  َبَسَن  ْنَم  َِکفَأ  ٍبِراَُحم ، ْنَع  ُمَجُْحت  َال  َو  ِدـِئاَدَّشلا ، َدـْنِع  ُنِهَت  َال  َو  ِِبئاَوَّنلاـِب ، ُلـِفَْحت  اـَل 

. َْکنَع
ُهَتَْحفَـص يَْدبَأ  َو  َدَهاَج ، َو  َُهل ، یَّلَـص  َو  ِهَّللِاب ، َنَمآ  ْنَم  ُلَّوَأ  َْتنَأ  َو  ٍباَِستْحا ، َْربَص  يَذَْألا  یَلَع  َتْرَبَص  َو  ِداَهِْجلا ، َّقَح  ِهَّللا  ِیف  َتْدَهاَج  ْدََـقل 

. ًةَرْهَج ُدَبُْعی  ُناَْطیَّشلا  َو  ًَۀلاَلَض ، ٌۀَنوُحْشَم  ُضْرَْألا  َو  ِكْرِّشلا ، ِراَد  ِیف 
ِهَّللِاب َتْمَـصَتْعا  ًاعِّرَـضَتُم ، ْنُکَأ  َْمل  ًاعیِمَج  ُساَّنلا  ِینَمَلْـسَأ  َْول  َو  ًۀَشْحَو ، یِّنَع  ْمُُهقُّرَفَت  َال  َو  ًةَّزِع ، ِیلْوَح  ِساَّنلا  ُةَْرثَک  ِینُدـیَِزت  َال  ُِلئاَْقلا : َْتنَأ  َو 

. َكاَبَتْجا َو  َکَصَلْخَأ  َو  َكاَدَه ، َو  ُهَّللا  َكَدَّیَأ  َو  َتْدِهَزَف ، َیلوُْألا  یَلَع  َةَرِخْآلا  َتَْرثآ  َو  َتْزَزَعَف ،
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َال َو  ِماَطُْحلا ، َیلِإ  َتْهِرَـش  َال  َو  ًابِذَک ، ِهَّللا  یَلَع  َْتیَرَْتفا  َال  َو  َْتیَعَّدا  َال  َو  َُکلاَوْحَأ ، ْتَبَّلَقَت  َال  َو  َُکلاَْوقَأ ، ْتَفَلَتْخا  َال  َو  َُکلاَْعفَأ ، ْتَضَقاَنَت  اَمَف 
. ٍمیِقَتْسُم ٍطاَرِص  َیلِإ  َو  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَت  َكِْرمَأ ، ْنِم  ٍنیِقَی  َو  َکِّبَر  ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یَلَع  ْلََزت  َْمل  َو  ُماَثْآلا ، َکَسَّنَد 

َکَّنَأ َو  َنِینِمْؤُْملا ، َیلْوَم  َو  َيَالْوَم  َکَّنَأ  َو  ِْقلَْخلا ، ُتاَداَس  ْمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  َُهلآ  َو  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ٍقْدِص  َمَسَق  ِهَّللِاب  ُمِْسقُأ  َو  ٍّقَح ، َةَداَهَش  ُدَهْشَأ 
: ََکل ُِلئاَْقلا  ُهَّنَأ  َو  ُُهثِراَو ، َو  ُهُّیِصَو  َو  ِلوُسَّرلا ، وُخَأ  َو  ُهُِّیلَو  َو  ِهَّللا  ُْدبَع 

. َكَدَحَج ْنَم  ِهَّللِاب  َّرَقَأ  َال  َو  َِکب ، َرَفَک  ْنَم  ِیب  َنَمآ  اَم  ِّقَْحلِاب  ِینَثََعب  يِذَّلا  َو 
َنَمآ َو  َبات  ْنَِمل  ٌراّفََغل  یِّنِإ  َو  : » َّلَج َو  َّزَع  یِّبَر  ُلْوَق  َوُه  َو  َِکب ، يَدُْهی  َال  ْنَم  َیلِإ  َال  َو  َیلاَعَت  ِهَّللا  َیلِإ  ِدَتْهَی  َْمل  َو  َْکنَع ، َّدَص  ْنَم  َّلَض  ْدَـق  َو 

. َِکتَیَالَو َیلِإ  �يدَتْها » َُّمث  ًاِحلاص  َلِمَع  َو 
َو ِداَشَّرلا ، َیلِإ  يِداَْهلا  َو  ِداَبِْعلا ، یَلَع  ُۀَّجُْحلا  َْتنَأ  َيَالْوَم  یَقْـشَْألا ، ُمُولَّظلا  َكَدَحَج  ْنَم  َّنِإ  َو  یَفُْطی ، َال  َكُرُون  َو  یَفْخَی ، َال  َُکلْـضَف  َيَالْوَم 

. ِداَعَْمِلل ُةَّدُْعلا 
ِبِهاَوَم َْنَیب  َو  َکَْنَیب  َلاَح  َو  َکََفلاَخ ، ْنَم  یَلَع  َیِمَع  اَم  َكَرََّصب  َو  َکَتَجَرَد ، ِةَرِخْآلا  ِیف  یَلْعَأ  َو  َکََتلِْزنَم ، َیلوُْألا  ِیف  ُهَّللا  َعَفَر  ْدََـقل  َياـَلْوَم 

. ََکل ِهَّللا 
ُدَهْـشَأ َو  َنوُِحلاک  اهِیف  ْمُه  َو  ُراّنلا ، ُمُهَهوُجُو  ُحَْفَلت  َنیِذَّلا  َنوُرَـسْخَْألا ، ُمُهَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  َْکنَع ، ِّقَْحلا  َِدئاَذ  َو  َْکنِم  ِۀَمْرُْحلا  یِّلِحَتْـسُم  ُهَّللا  َنَعَلَف 

یَّلَص ِهَّللا  ُلوُسَر  ََّیلِإ  َرَظََنل  ِهِدَِیب  یِـسْفَن  يِذَّلا  َو  َْتُلق : ِِهلوُسَر ، َو  ِهَّللا  َنِم  ٍْرمَِأب  اَّلِإ  َتْکَْـسمَأ  َال  َو  َْتقَطَن ، َال  َو  َتْمَجْحَأ ، َال  َو  َْتمَْدقَأ ، اَم  َکَّنَأ 
َو َکَتْوَم  َّنَأ  َکُِملْعُأ  َو  يِدَْعب ، َِّیبَن  َال  ُهَّنَأ  اَّلِإ  یَـسُوم  ْنِم  َنوُراَه  َِۀلِْزنَِمب  يِدـْنِع  َْتنَأ  ُِّیلَع  اَی  َلاَقَف : یِْفیَِـسب  ُهَماَّدـُق  ُبِرْـضَأ  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 

ْنِم ٍۀَنَِّیب  یَلََعل  یِّنِإ  َو  یِّبَر ، ََّیلِإ  َدِـهَع  اَم  ُتیِـسَن  َال  َو  ِیب ، َّلُض  َال  َو  ُْتلَلَـض  َال  َو  ُْتبِذُـک ، َال  َو  ُْتبَذَـک  اَم  ِهَّللا  َوَف  ِیتَّنُـس ، یَلَع  َو  یِعَم  َکَتاَیَح 
. َّقَْحلا َْتُلق  َو  ِهَّللا  َو  َْتقَدَص  ًاظَْفل ، ُهُظِْفلَأ  ِحِضاَْولا ، ِقیِرَّطلا  یَلََعل  یِّنِإ  َو  ِیل ، ُِّیبَّنلا  اَهَنََّیب  َو  ِهِِّیبَِنل ، اَهَنََّیب  یِّبَر ،

ْنَم َِکب  َلَدَع  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َو  َنوُمَْلعَی ،» َنیِذَّلا ال  َو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه  : » ُلوُقَی ُهُرْکِذ  َّلَج  ُهَّللا  َو  َكاَواَن ، ْنَِمب  َكاَواَس  ْنَم  ُهَّللا  َنَعَلَف 
. َکَتَیَالَو ِْهیَلَع  ُهَّللا  َضَرَف 

َنیِدِعاْقلا یَلَع  َنیِدِهاجُْملا  ُهّللا  َلَّضَف  َو  : » َیلاَعَت ُهَّللا  َلاَق  ِِهلیِـضْفَِتب ، ُنآْرُْقلا  َقَطَن  يِذَّلا  َو  ِِهنیِد ، ْنَع  ُّباَّذـلا  َو  ِِهلوُسَر ، وُخَأ  َو  ِهَّللا  ُِّیلَو  َْتنَأ  َو 
: َیلاَعَت ُهَّللا  َلاَق  َو  ًامیِحَر » ًاروُفَغ  ُهّللا  َناک  َو  ًۀَمْحَر  َو  ًةَرِفْغَم  َو  ُْهنِم  ٍتاجَرَد  ًامیِظَع  ًارْجَأ 

يِدْهَی ُهّللا ال  َو  ِهّللا  َْدنِع  َنوُوَتْسَی  ِهّللا ال  ِلِیبَس  ِیف  َدَهاج  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهّللِاب  َنَمآ  ْنَمَک  ِما�رَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َةَرامِع  َو  ِّجاْحلا  َۀَیاقِـس  ُْمْتلَعَج  َأ  »
ْمُهُرِّشَُبی َنوُِزئاْفلا  ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ِهّللا  َْدنِع  ًۀَـجَرَد  ُمَظْعَأ  ْمِهِـسُْفنَأ  َو  ْمِِهلا�ْومَِأب  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُدَـهاج  َو  اوُرَجاه  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ّظلا 

�
َنیِِملا َمْوَْقلا 

، ِهَّللا ِۀَحْدِِمب  ُصوُصْخَْملا  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ٌمیِظَع » ٌرْجَأ  ُهَْدنِع  َهّللا  َّنِإ  ًاَدبَأ  اهِیف  َنیِِدلاخ  ٌمیِقُم  ٌمیِعَن  اهِیف  ْمَُهل  ٍتاّنَج  َو  ٍنا�وْضِر  َو  ُْهنِم  ٍۀَمْحَِرب  ْمُهُّبَر 
َکِیف ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهِِّیبَِنل  َباَجَتْـسا  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنَأ  َو  ًادَـحَأ ، َکِّبَر  ِةَداَـبِِعب  ْكِرُْـشت  َْمل  َو  ًالَدـَب  يَدُْـهلِاب  ِْغبَت  َْمل  ِهَّللا ، ِۀَـعاَِطل  ُِصلْخُْملا 

. ُهَتَوْعَد
َو َنیِقِـساَْفلا ، ِۀَْـنِتف  ْنِم  َقَفْـشَأ  اَّمَلَف  ِریِذاَعَْمِلل ، ًاعْطَق  َو  ِلیِطَابَْأِلل ، ًاضْحَد  َو  َِکناَهُْرِبل ، ًاناَلْعِإ  َو  َِکنْأَِشل ، ًءاَلْعِإ  ِِهتَّمُِأل ، َكَالْوَأ  اَم  ِراَهْظِِإب  ُهَرَمَأ  َُّمث 

ُهّللا َو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  اـمَف  ْلَـعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنِم  َکـَْیلِإ  َلِْزنُأ  اـم  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَـهُّیَأ  اـی  : » َنیَِملاَْـعلا ُّبَر  ُهَّللا  یَحْوَأ  َنیِِقفاَـنُْملا ، َکـِیف  یَقَّتا 
: َلاَقَف َعَمْجَأ ، ْمَُهلَأَس  َُّمث  َغَْلبَأَف ، يَداَن  َو  َعَمْسَأَف ، َبَطَخَف  ِریِجَْهلا ، ِءاَْضمَر  ِیف  َضَهَن  َو  ِریِـسَْملا ، َراَزْوَأ  ِهِسْفَن  یَلَع  َعَضَوَف  ِساّنلا » َنِم  َکُمِـصْعَی 

: اُولاَقَف ُْتغََّلب ؟ ْلَه 
ٌِّیلَع اَذَهَف  ُهَالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  َلاَق : َو  َكِدَِـیب ، َذَـخَأَف  یََلب ، اُولاَقَف : ْمِهِـسُْفنَأ ؟ ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  �یلْوَأ  ُتَْسل  َأ  َلاَق  َُّمث  ْدَهْـشا ، َّمُهَّللا  َلاَقَف : یََلب ، َّمُهَّللا 

. َُهلَذَخ ْنَم  ْلُذْخا  َو  ُهَرَصَن ، ْنَم  ْرُْصنا  َو  ُهاَداَع ، ْنَم  ِداَع  َو  ُهالاَو ، ْنَم  ِلاَو  َّمُهَّللا  ُهَالْوَم ،
: َنوُهِراَک ْمُه  َو  ُْلبَق  ْنِم  َکِیف  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ْدََقل  َو  ًاریِسَْخت ، اَّلِإ  ْمُهُرَثْکَأ  َداَز  َال  َو  ٌلِیلَق ، اَّلِإ  ِهِِّیبَن  یَلَع  َکِیف  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اَِمب  َنَمآ  اَمَف 
َنوُدِـهاُجی َنیِِرفاْکلا  یَلَع  ٍةَّزِعَأ  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ٍۀَّلِذَأ  ُهَنوُّبُِحی  َو  ْمُهُّبُِحی  ٍمْوَِقب  ُهّللا  ِیتْأَی  َفْوَسَف  ِِهنیِد  ْنَع  ْمُْکنِم  َّدـَتْرَی  ْنَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  »
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َنیِذَّلا اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  ٌمِیلَع  ٌعِسا�و  ُهّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهّللا  ُلْـضَف  َکـِل�ذ  ٍِمئـال  َۀَـمَْول  َنُوفاـخَی  ـال  َو  ِهّللا  ِلـِیبَس  ِیف 
َو َْتلَْزنَأ  اِمب  اّنَمآ  انَّبَر  َنُوِبلاْغلا » ُمُه  ِهّللا  َبْزِح  َّنِإَف  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  َُهلوُسَر  َو  َهّللا  َّلَوَتَی  ْنَم  َو  َنوُعِکا�ر ، ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی 

. ُباّهَْولا َْتنَأ  َکَّنِإ  ًۀَمْحَر  َْکنَُدل  ْنِم  اَنل  ْبَه  َو  انَْتیَدَه  ْذِإ  َدَْعب  اَنبُوُلق  ْغُِزت  انَّبَر ال  َنیِدِهاّشلا ، َعَم  اْنُبتْکاَف  َلوُسَّرلا  اَنْعَبَّتا 
، َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَـس  َو  َرَفَک ، َو  ِِهب  َبَّذَـک  َو  َرَبْکَتْـسا  َو  ُهَضَراَع  ْنَم  ْنَْعلاَف  َكِدـْنِع ، ْنِم  ُّقَْحلا  َوُه  اَذَـه  َّنَأ  ُمَْلعَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

. ُُهتاَّیَِحت َو  ُُهتاَوَلَص  َو  ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  َنیِدِهاَّزلا ، َدَهْزَأ  َو  َنیِِدباَْعلا ، َلَّوَأ  َو  َنیِّیِصَْولا ، َدِّیَس  َو  َنِینِمْؤُْملا ، َریِمَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 
�یلَع َنوُِرثُْؤی  َو  : » َیلاَعَت ُهَّللا  َلَْزنَأ  َکِیف  َو  ًاروُکُش ، َو ال  ًءا�زَج  ْمُْهنِم  ُدیُِرت  َال  ِهَّللا ، ِهْجَِول  ًاریِـسَأ  َو  ًامِیتَی  َو  ًانیِکْـسِم  ِهِّبُح  �یلَع  ِماَعَّطلا  ُمِعْطُم  َْتنَأ 

ُّبُِحی ُهّللا  َو  ِساَّنلا ، ِنَع  ِیفاَْعلا  َو  ِْظیَْغِلل ، ُمِظاَْکلا  َْتنَأ  َو  َنوُِحْلفُْملا » ُمُه  َکـِئلوُأَف  ِهِسْفَن  َّحُـش  َقُوی  ْنَم  َو  ٌۀَـصاصَخ  ْمِِهب  َناـک  َْول  َو  ْمِهِـسُْفنَأ 
ْنِم ِهَّللا  ِدوُدُِـحب  ُِملاَْـعلا  َو  ِۀَّیِعَّرلا ، ِیف  ُلِداَْـعلا  َو  ِۀَّیِوَّسلاـِب ، ُمِساَْـقلا  َْتنَأ  َو  ِسْأَْـبلا ، َنیِح  َو  ِءا�ّرَّضلا  َو  ِءاـسْأَْبلا  ِیف  ُِرباَّصلا  َْتنَأ  َو  َنِینِـسْحُْملا ،*

. ِۀَّیِرَْبلا ِعیِمَج 
ْمُهَلَف ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َنوُوَتْـسَی  ًاقِـساف ال  َناک  ْنَمَک  ًانِمُْؤم  َناک  ْنَمَف  َأ  : » ِِهلْوَِقب ِِهلْـضَف  ْنِم  َكَالْوَأ  اَّمَع  َرَبْخَأ  َیلاَعَت  ُهَّللا  َو 

َو ُةَروُهْـشَْملا ، ُِفقاَوَْملا  ََکل  َو  ِلوُسَّرلا ، ِرْـصَن  َو  ِلیِوْأَّتلا ، ِمْکُح  َو  ِلیِْزنَّتلا  ِْملِِعب  ُصوُصْخَْملا  َْتنَأ  َو  َنُولَمْعَی » اُوناک  اِمب  اـًلُُزن  �يوْأَْـملا  ُتاـّنَج 
: ِباَزْحَْألا َمْوَی  َو  ٍرَْدب  َمْوَی  ُةَروُکْذَْملا ، ُماَّیَْألا  َو  ُةَروُهْشَْملا  ُتاَماَقَْملا 

َو َنوُِقفانُْملا  ُلوُقَی  ْذِإ  َو  ًادـیِدَش  ًالا�ْزلِز  اُولِْزلُز  َو  َنُونِمْؤُْملا  َِیُلْتبا  َِکلانُه  اَنُونُّظلا  ِهّللاـِب  َنوُّنُظَت  َو  َرِجاـنَْحلا  ُبُولُْقلا  ِتَغََلب  َو  ُراـْصبَْألا  ِتَغا�ز  ْذِإ  »
ُمُْهنِم ٌقیِرَف  ُنِذْأَتْـسَی  َو  اوُعِجْراَف  ْمَُکل  َماقُم  َبِْرثَی ال  َلْهَأ  ای  ْمُْهنِم  ٌۀَِفئاط  َْتلاق  ْذِإ  َو  ًاروُرُغ  ّالِإ  ُُهلوُسَر  َو  ُهّللا  اَنَدَعَو  ام  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا 

َو ُهّللا  اَنَدَعَو  ام  ا�ذـه  اُولاق  َبا�زْحَْألا  َنُونِمْؤُْملا  َأَر  اَّمل  َو  َیلاَعَت : ُهَّللا  َلاَق  َو  ًارا�ِرف  ّالِإ  َنوُدـیُِری  ْنِإ  ٍةَرْوَِعب  َیِه  ام  َو  ٌةَرْوَع  انَتُوُیب  َّنِإ  َنُولوُقَی  َِّیبَّنلا 
اُولانَی َْمل  ْمِهِْظیَِغب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُهّللا  َّدَر  َو  ْمُهَعْمَج ، َْتمَزَه  َو  ْمُهوَرْمَع  َْتلَتَقَف  ًامِیلْـسَت  َو  ًانامیِإ  ّالِإ  ْمُهَدا�ز  اـم  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهّللا  َقَدَـص  َو  ُُهلوُسَر 

«، ْمُکا�رْخُأ ِیف  ْمُکوُعْدَی  ُلوُسَّرلا  َو  ٍدَحَأ  �یلَع  َنوُْوَلت  َو ال  َنوُدِعُْـصت  ْذِإ  ٍدُحُأ : َمْوَی  َو  ًازیِزَع  ایِوَق  ُهّللا  َناک  َو  َلاتِْقلا  َنِینِمْؤُْملا  ُهّللا  یَفَک  َو  ًاْریَخ 
. َنِیلِذاَْخلا َِکب  َرَصَن  َو  َنیِِفئاَْخلا ، ُمُْکنَع  اَمُهَفَرَص  یَّتَح  ِلاَمِّشلا ، َتاَذ  َو  ِنیِمَْیلا  َتاَذ  ِِّیبَّنلا  ِنَع  َنیِکِرْشُْملا  ُمِِهب  ُدوُذَت  َْتنَأ  َو 

َُّمث َنیِِربْدـُم  ُْمْتیَّلَو  َُّمث  ْتَبُحَر  اِمب  ُضْرَْألا  ُمُْکیَلَع  ْتَقاض  َو  ًاْئیَـش  ْمُْکنَع  ِنُْغت  ْمَلَف  ْمُُکتَْرثَک  ْمُْکتَبَجْعَأ  ْذِإ  : » ُلیِْزنَّتلا ِِهب  َقَطَن  اَم  یَلَع  ٍْنیَنُح  َمْوَی  َو 
ِةَروُس َباَحْـصَأ  اَـی  َنیِمِزَْهنُْملا : يِداَُـنی  ُساَّبَْعلا  َکُّمَع  َو  َکـِیلَی ، ْنَم  َو  َْتنَأ  َنوـُنِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْـملا » یَلَع  َو  ِِهلوُـسَر  �یلَع  ُهَتَنیِکَـس  ُهّللا  َلَْزنَأ 

. َۀَنوُعَْملا ُمُهَنوُد  َْتلَّفَکَت  َو  َۀَنوُؤَْملا ، ُمُهَْتیَفَک  ْدَق  ٌمْوَق  َُهل  َباَجَتْسا  یَّتَح  ِةَرَجَّشلا ، ِۀَْعَیب  َلْهَأ  اَی  ِةَرَقَْبلا ،
َْتنَأ َو  ُءاشَی ،» ْنَم  �یلَع  َِکل�ذ  ِدَْعب  ْنِم  ُهّللا  ُبُوتَی  َُّمث  : » ُهُرْکِذ َّلَج  ُُهلْوَق  َِکلَذ  َو  َِۀبْوَّتلِاب ، َیلاَعَت  ِهَّللا  َدـْعَو  َنیِجاَر  ِۀـَبُوثَْملا ، َنِم  َنیِِـسیآ  اوُداَعَف 

. ِرْجَْألا ِمیِظَِعب  ٌِزئاَف  ِْربَّصلا ، َۀَجَرَد  ٌِزئاَح 
َنوُّلَُوی ُْلبَق ال  ْنِم  َهّللا  اوُدَـهاع  اُوناک  ْدََـقل  َو  *: » َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهِّلل  ُدْـمَْحلا  َو  َنیِِرفاَْکلا ، َِرباَد  َعَطَق  َو  َنیِِقفاَـنُْملا ، َرَوَخ  ُهَّللا  َرَهْظَأ  ْذِإ  َرَْبیَخ  َمْوَی  َو 
َكاَتآ اَم  ََکل  ًائِینَهَف  ُرِینُْملا ، ُناَهُْرْبلا  َو  ُۀَِغباَّسلا ، ُۀَمْعِّنلا  َو  ُۀَحِـضاَْولا ، ُۀَّجَحَْملا  َو  ُۀَِـغلاَْبلا ، ُۀَّجُْحلا  َْتنَأ  َيَالْوَم  ًالُؤْسَم » ِهّللا  ُدـْهَع  َناک  َو  َرابْدَْألا ،

. ِلْهَْجلا ِيذ  َِکِئناَِشل  ًاّبَت  َو  ٍلْضَف ، ْنِم  ُهَّللا 
َو ِروُهْـشَْملا ، َکِمْزَِحل  َُّمث  ُهَماَّدـُق ، ِْفیَّسلِاب  ُبِرْـضَت  َو  ُهَماَمَأ ، َۀَـیاَّرلا  ُلِمَْحت  ِهیِزاَغَم ، َو  ِِهبوُرُح  َعیِمَج  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلا  َعَم  َتْدِـهَش 

َكُْریَغ َعَبَّتا  َو  یَقُّْتلا ، ِهِیف  َکِمْزَع  ِءاَْضمِإ  ْنَع  َكَّدَص  ٍْرمَأ  ْنِم  ْمَک  َو  ٌریِمَأ ، َْکیَلَع  ُکَی  َْمل  َو  ِنِطاَوَْملا ، ِیف  َكَرَّمَأ  ِرُومُْألا ، ِیف  اَِمب  َِکتَریَِـصب 
. يَدَتْها اَم  َو  َِکلَِذل  ُّناَّظلا  ِهَّللا  َو  َّلَض  یَهَْتنا ، ِْهَیلِإ  اَّمَع  َتْزَجَع  َکَّنَأ  َنُولِهاَْجلا  َّنَظَف  يَوَْهلا ، ِِهْلیَن  ِیف 

ْنِم ٌزِجاَح  اَهَنوُد  َو  ِۀَلیِْحلا ، َهْجَو  ُبَّلُْقلا  ُلَّوُْحلا  يَرَی  ْدَق  َْکیَلَع : ُهَّللا  یَّلَص  َِکلْوَِقب  يَرَْتما  َو  َمَّهََوت  ْنَِمل  َِکلَذ  ْنِم  َلَکْشَأ  اَم  َتْحَـضْوَأ  ْدََقل  َو 
. َنُولِْطبُْملا َرِسَخ  َو  َْتقَدَص  ِنیِّدلا ، ِیف  َُهل  َۀَحیِرَج  َال  ْنَم  اَهَتَصُْرف  ُزِهَْتنَی  َو  ِْنیَْعلا ، َْيأَر  اَهُعَدَیَف  ِهَّللا ، يَْوقَت 

َقاَثیِْملا َتْدَّدَج  َو  اَمِْهیَلَع ، َۀَْعیَْبلا  َتْذَخَأ  َو  َةَرْدَْغلا ، ِنَِکل  َةَرْمُْعلا  ِناَدیُِرت  اََمل  يِرْمََعل  اَمَُهل : َْتلُقَف  َةَرْمُْعلا ، ُدـیُِرن  الاَقَف : ِناَثِکاَّنلا  َكَرَکاَم  ْذِإ  َو 
. ًارْسُخ اَمِهِْرمَأ  ُۀَِبقاَع  َناَک  َو  اَعَفَْتنا ، اَم  َو  اَداَع ، َو  اَلَفْغَأ  اَمِِهْلِعف  یَلَع  اَمُهَتْهَّبَن  اَّمَلَف  ِقاَفِّنلا ، ِیف  اَّدَجَف 
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یَلَع َلِْزنُأ  يِذَّلِاب  َو  َنوُّلاَض ، ٌعاَعَر  ٌجَمَه  َنآْرُْقلا ، َنوُرَّبَدَتَی  َال  َو  ِّقَْحلا  َنیِد  َنُونیِدَی  َال  ْمُه  َو  ِراَذْعِْإلا ، َدَْعب  ْمِْهَیلِإ  َتْرِـسَف  ِماَّشلا  ُلْهَأ  اَمُهاََلت  َُّمث 
. َنوُرِصاَن َْکیَلَع  ِفاَلِْخلا  ِلْهَِأل  َو  َنوُِرفاَک ، َکِیف  ٍدَّمَُحم 

َرَهَظ َِکب  َيَالْوَم  َنِیقِداّصلا » َعَم  اُونوُک  َو  َهّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » َیلاَعَت ُهَّللا  َلاَق  َكِرْـصَن ، َیلِإ  َبَدَن  َو  َکِعاَبِّتِاب  َیلاَعَت  ُهَّللا  َرَمَأ  ْدَق  َو 
یَلَع ِداَهِْجلا  ُۀَلیِضَف  ََکل  َو  ِلیِْزنَّتلا ، ِقیِدْصَت  یَلَع  ِداَهِْجلا  ُۀَِقباَس  ََکل  َو  ِسْمَّطلا ، َو  ِسوُرُّدلا  َدَْعب  ُنَنُّسلا  ِتَحَضْوَأ  َو  ُْقلَْخلا ، ُهَذَبَن  ْدَق  َو  ُّقَْحلا ،

. ِراَّنلا َیلِإ  َُهبْزِح  وُعْدَی  َو  ًابِصاَغ ، ُرَّمَأَتَی  َو  ًاِرئاَج ، ُمُکْحَی  َو  اًلِطَاب ، وُعْدَی  ِهَّللا ، ِلوُسَِرل  ٌدِحاَج  ِهَّللا ، ُّوُدَع  َكُّوُدَع  َو  ِلیِوْأَّتلا ، ِقیِقَْحت 
ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِیل  َلاَق  َلاَق : َو  َرَّبَک  َنَبَّللا  َیِقُسَف  یَقْـسَتْسا ، اََّمل  َو  ِۀَّنَْجلا ، َیلِإ  َحاَوَّرلا  َحاَوَّرلا  ِْنیَّفَّصلا : َْنَیب  يِداَُنی  َو  ُدِهاَُجی  ٌراَّمَع  َو 

. ُهَلَتَقَف ُّيِراَزَْفلا  ِۀَیِداَْعلا  ُوبَأ  ُهَضَرَتْعاَف  ُۀَیِغاَْبلا ، ُۀَئِْفلا  َُکُلتْقَت  َو  ٍنََبل  ْنِم  ٌحاَیَض  اَْینُّدلا  َنِم  َِکباَرَش  ُرِخآ  ََهلِإ : َو 
َنِم َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  َکَْفیَـس  ِْهیَلَع  َْتلَلَـس  َو  َکـْیَلَع  ُهَْفیَـس  َّلَـس  ْنَم  یَلَع  َو  َنیِعَمْجَأ ، ِِهلُـسُر  َو  ِِهتَِکئاَـلَم  ُۀَـنَْعل  َو  ِهَّللا  ُۀَـنَْعل  ِۀَـیِداَْعلا  ِیبَأ  یَلَعَف 

َْوأ ٍدَِـیب  َْکیَلَع  َناَعَأ  َْوأ  ُهْرِْکُنی ، َْمل  َو  ُهَْنیَع  َضَمْغَأ  َو  ُهْهَرْکَی ، َْمل  َو  َكَءاَس  اَِـمب  َیِـضَر  ْنَم  یَلَع  َو  ِنیِّدـلا ، ِمْوَی  َیلِإ  َنیِِقفاَـنُْملا  َو  َنیِکِرْـشُْملا 
ْنِم ِِهب  َیلْوَأ  ُهَّللا  َکَلَعَج  ْنَم  َِکب  َلَدَع  َْوأ  َکَّقَح ، َدَحَج  َْوأ  َکَلْـضَف ، َطَمَغ  َْوأ  َکَعَم ، ِداَهِْجلا  ِنَع  َلَذَـخ  َْوأ  َكِرْـصَن ، ْنَع  َدَـعَق  َْوأ  ٍناَِسل ،

. ٌدیِجَم ٌدیِمَح  ُهَّنِإ  َنیِرِهاَّطلا ، َِکلآ  ْنِم  ِۀَِّمئَْألا  یَلَع  َو  ُُهتاَّیَِحت ، َو  ُهُماَلَس  َو  ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  َْکیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  َو  ِهِسْفَن ،
ِْنیَدِّیَّسلا ِةَداَهَـش  َو  َِکتَداَهَـش  ُّدَر  َو  ًاکَدَف ، ِءاَسِّنلا  ِةَدِّیَـس  ِءاَرْهَّزلا  ِۀَقیِّدِّصلا  ُبْصَغ  َکَّقَح ، َكِدْـحَج  َدـَْعب  ُعَْظفَْألا  ُبْطَْخلا  َو  ُبَجْعَْألا  ُْرمَْألا  َو 

َو ْمُکَلْـضَف ، َنَابَأ  َو  ْمُکََتلِْزنَم ، َعَفَر  َو  ْمُکَتَجَرَد ، ِۀَّمُْألا  یَلَع  َیلاَعَت  ُهَّللا  یَلْعَأ  ْدَـق  َو  ْمُْکیَلَع ، ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  یَفَطْـصُْملا  َکیِخَأ  ِةَْرتِع  َو  َکـَِتلاَلُس 
َو ًاعوُزَج  ُّرَّشلا  ُهَّسَم  ا�ذِإ  ًاـعُولَه  َِقلُخ  َناـْسنِْإلا  َّنِإ  : » َّزَع َو  َّلَـج  ُهَّللا  َلاَـق  ًاریِهْطَت ، ْمُکَرَّهَط  َو  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبَهْذَأَـف  َنیَِملاَْـعلا ، یَلَع  ْمُکَفَّرَش 

ِنَع َکَمَلَظ  ْنَم  َهَمْعَأ  اَمَف  ِْقلَْخلا ، ِعیِمَج  ْنِم  ِءاَیِصْوَْألا  َدِّیَس  اَی  َْتنَأ  َو  یَفَطْصُْملا  ُهَِّیبَن  َیلاَعَت  ُهَّللا  یَْنثَتْساَف  َنیِّلَصُْملا » اَّلِإ  ًاعُونَم  ُْریَْخلا  ُهَّسَم  ا�ذِإ 
. ًارْوَج ِِهلْهَأ  ْنَع  ُهوُداَح  َْوأ  ًارْکَم ، َیبْرُْقلا  ِيَوذ  َمْهَس  َكوُضَْرفَأ  َُّمث  ِّقَْحلا ،

ِةَدْحَْولا َْدنِع  ُماَلَّسلا  ُمِْهیَلَع  ِءاَِیْبنَْألا  َنَِحم  اَمِِهب  َُکتَنِْحم  ْتَهَبْـشَأَف  ََکل ، ِهَّللا  َْدنِع  اَِمب  اَمُْهنَع  ًۀَبْغَر  اَیَرْجَأ  اَم  یَلَع  ْمُهَْتیَرْجَأ  َْکَیلِإ  ُْرمَْألا  َلآ  اَّمَلَف 
، ًابِسَتُْحم ًاِرباَص  ُلیِعاَمْسِإ  َعاَطَأ  اَمَک  َْتعَطَأ  َو  َباَجَأ ، اَمَک  َْتبَجَأ  ْذِإ  ُماَلَّسلا ، ِْهیَلَع  َحِیبَّذلا  ِشاَرِْفلا  یَلَع  ِتاَیَْبلا  ِیف  َتْهَبْشَأ  َو  ِراَْصنَْألا ، ِمَدَع  َو 

: َُهل َلاَق  ْذِإ 
َِکلَذَـک َو  َنیِِرباّصلا » َنِم  ُهّللا  َءاش  ْنِإ  ِینُدِجَتَـس  ُرَمُْؤت  ام  ْلَْعفا  َِتبَأ  ای  َلاق  �يَرت  ا�ذ  ام  ْرُْظناَـف  َکَُـحبْذَأ  یِّنَأ  ِماـنَْملا  ِیف  �يرَأ  یِّنِإ  َّیَُنب  اـی  »

یَلَع َکِسْفَِنل  َو  ًاعیِطُم ، ِِهَتباَجِإ  َیلِإ  َتْعَرْـسَأ  َکِسْفَِنب ، َُهل  ًاِیقاَو  ِهِدَقْرَم ، ِیف  َعِجَطْـضَت  ْنَأ  َكَرَمَأ  َو  اَمُْکیَلَع ، ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َکَتَابَأ  اََّمل  َْتنَأ 
َُّمث ِهّللا » ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْـشَی  ْنَم  ِساّنلا  َنِم  َو  : » ُهُرْکِذ َّلَج  ِِهلْوَِقب  َِکْلِعف  ِلیِمَج  ْنَع  َنَابَأ  َو  َکَتَعاَط ، َیلاَعَت  ُهَّللا  َرَکَـشَف  ًانِّطَُوم ، ِْلتَْقلا 

ُهَرَّمَأ ْذِإ  َنوُراَه  َۀَـنِْحم  ْتَهَبْـشَأ  ُّنَّظلا ، َِعبُّتا  َو  ُّقَْحلا  َفِرُع  َو  ُّکَّشلا ، َضَرْعَأَف  ًارْکَم ، َو  ًۀَـلیِح  ُفِحاَصَْملا  ِتَِعفُر  ْدَـق  َو  َنیِّفِـص ، َمْوَی  َکـُتَنِْحم 
: ْمِهیِداَُنی ُنوُراَه  َو  ُْهنَع ، اُوقَّرَفَتَف  ِهِمْوَق  یَلَع  یَسُوم 

اََّمل َْتنَأ  َِکلَذَک  َو  �یسُوم » اْنَیلِإ  َعِجْرَی  یّتَح  َنیِفِکاع  ِْهیَلَع  َحَْربَن  َْنل  اُولاق  يِْرمَأ  اوُعیِطَأ  َو  ِینوُِعبَّتاَف  ُنمْحَّرلا  ُمُکَّبَر  َّنِإ  َو  ِِهب  ُْمْتِنُتف  امَّنِإ  ِمْوَق  ای  »
َْتأَّرَبَت َو  ْمِْهیَلَع ، َْتَیبَأَف  ِْنیَمَکَْحلا ، َبْصَن  اْوَعْدَتْـسا  َو  َْکیَلَع ، اوَُفلاَخ  َو  َكْوَصَعَف  ُْمتْعِدُـخ ، َو  اَِهب  ُْمْتِنُتف  اَمَّنِإ  ِمْوَق  اَی  َْتُلق : ُفِحاَصَْملا  ِتَِعفُر 

. ْمِْهَیلِإ ُهَتْضَّوَف  َو  ْمِِهْلِعف  ْنِم  ِهَّللا  َیلِإ 
َو ُهَْتَیبَأ ، يِذَّلا  ِمیِکْحَّتلا  ِهَفَـس  یَلَع  َكُومَْزلَأ  َو  ِهِدـَْعب ، ْنِم  اوُفَلَتْخا  َو  ِدْـصَْقلا  ِنَع  ِرْوَْجلا  َو  َِللَّزلِاب  اُوفَرَتْعا  َو  ُرَْکنُْملا ، َهِفَـس  َو  ُّقَْحلا  َرَفْـسَأ  اَّمَلَف 

ِقاَفِّنلا یَلَع  اُولاَز  اَـمَف  یًمَع ، َو  ٍَۀلاَلَـض  ِنَنُـس  یَلَع  ْمُه  َو  يًدُـه ، َو  ٍةَریَِـصب  ِجـْهَن  یَلَع  َْتنَأ  َو  ُهُوفَرَْتقا  يِذَّلا  ُمُهَْبنَذ  اوُحاـَبَأ  َو  ُهَتْرَظَح ، َو  ُهوُّبَحَأ 
َدِعَـس ْنَم  َِکتَّجُِحب  اَیْحَأ  َو  يَوَه ، َو  َیِقَـشَف  َكَدـَناَع ، ْنَم  َکِْفیَِـسب  َتاَـمَأَف  ْمِهِْرمَأ ، َلاـَبَو  ُهَّللا  ُمُهَقاَذَأ  یَّتَح  َنیِدِّدَرَتُم ، ِّیَْغلا  ِیف  َو  َنیِّرِـصُم ،

. َکَلْضَف ُنِعاَّطلا  ُِطبُْحی  َال  َو  َکَفْصَو ، ُحِداَْملا  ُطیُِحی  اَمَف  ًۀَبِهاَذ ، َو  ًۀَفِکاَع  َو  ًۀَِحئاَر ، َو  ًۀَیِداَغ  َْکیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  يَدَهَف ،
ُدِمُْخت َکِْفیَِـسب ، َنِیقِراَْملا  َرِکاَسَع  َْتلَلَف  َو  َكِدْهُِجب ، ِهَّللا  َدوُدُح  َتْمَقَأ  ِنیِّدلا ، ِنَع  ْمُهُّبَذَأ  َو  ًةَداَهَز ، ْمُهُـصَلْخَأ  َو  ًةَداَبِع ، ِْقلَْخلا  ُنَسْحَأ  َْتنَأ 

. ٍِمئَال ُۀَمَْول  ِهَّللا  ِیف  َكُذُخَْأت  َال  ِّقَْحلا ، ِحیِرَص  ْنَع  ِلِطاَْبلا  َْسُبل  ُفِشْکَت  َو  َِکناَیَِبب ، ِهَبُّشلا  َرُوتُس  ُِکتْهَت  َو  َِکناَنَِبب ، ِبوُرُْحلا  َبََهل 
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ِْهیَلَع َهّللا  اوُدَهاع  ام  اُوقَدَص  ٌلاجِر  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  : » َیلاَعَت ُهَّللا  َلاَق  َنیِفِـصاَْولا ، ِظیِْرقَت  َو  َنیِحِداَْملا  ِحْدَم  ْنَع  یًنِغ  ََکل  َیلاَعَت  ِهَّللا  ِحْدَـم  ِیف  َو 
ِهَّللا ُلوُسَر  َکَقَّدَص  َو  َنِیقِراَْملا ، َو  َنیِطِـساَْقلا  َو  َنِیثِکاَّنلا  ْتَلَتَق  ْدَق  َْتیَأَر  اََّمل  َو  اًلیِْدبَت » اُولَّدـَب  ام  َو  ُرِظَْتنَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ُهَبَْحن  �یـضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف 
ْنِم ٍۀَـنَِّیب  یَلَع  َکَّنَِأب  ًاِقثاَو  اَهاَقْـشَأ ، ُثَْعُبی  یَتَم  ْمَأ  ِهِذَـه ، ْنِم  ِهِذَـه  َبَضُْخت  ْنَأ  َنآ  اَـمَأ  َْتُلق : ِهِدـْهَِعب ، َْتیَفْوَأَـف  ُهَدـْعَو ، ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

. ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکل�ذ  َو  ِِهب ، ُهَتْعَیَاب  يِذَّلا  َکِْعیَِبب  ًارِْشبَتْسُم  ِهَّللا ، یَلَع  ًامِداَق  َكِْرمَأ ، ْنِم  ٍةَریَِصب  َو  َکِّبَر 
ُهَدَحَج َو  ُهَدْهَع ، َرَْکنَأ  َو  ُهَّقَح ، َکَِّیلَو  َبَصَغ  ْنَم  ْنَْعلا  َو  َكِراَن ، َّرَح  ْمِِهلْصَأ  َو  َِکتاَنََعل ، ِعیِمَِجب  َِکئاَِیْبنَأ  ِءاَیِصْوَأ  َو  َِکئاَِیْبنَأ  َۀَلَتَق  ْنَْعلا  َّمُهَّللا 

. َنیِّدلا َُهل  َْتلَمْکَأ  َمْوَی  َُهل  ِۀَیَالَْولِاب  ِراَْرقِْإلا  َو  ِنیِقَْیلا ، َدَْعب 
َو ِهیِرِـصاَن ، َو  ُهَّوُدَـع  َنیِِعباَتُْملا  َو  ِهِیِلتاَق  َو  ِْنیَـسُْحلا  یِِملاَـظ  ْنَْعلا  َّمُهَّللا  ْمُهَراَْـصنَأ ، َو  ْمُهَعاَیْـشَأ  َو  ُهَْتلَتَق ، ْنَم  َو  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َۀَـلَتَق  ْنَْعلا  َّمُهَّللا 

. اًلِیبَو ًانَْعل  ِهِیلِذاَخ ، َو  ِِهْلتَِقب  َنیِضاَّرلا 
َیلِإ َّنَس  اَِمب  ٍّنَتْـسُم  َّلُک  َو  ِنْعَّللِاب  ٍدَّمَُحم  ِلِآل  ٍبِصاَـغ  َو  ٍِملاَـظ  َلَّوَأ  َّصُخ  َّمُهَّللا  ْمُهَقوُقُح ، ْمِهیِِعناَـم  َو  ٍدَّمَُحم  َلآ  َمَلَظ  ٍِملاَـظ  َلَّوَأ  ْنَْعلا  َّمُهَّللا 

. ِنیِّدلا ِمْوَی 
َال َنیِذَّلا  َنِینِمْآلا ، َنیِِزئاَْفلا  َنِم  ْمِِهتالاَوُِمب  َو  َنیِکِّسَمَتُم ، ْمِِهب  اَْنلَعْجا  َو  َنیِرِهاَّطلا ، ِِهلآ  َو  َنِیلَسْرُْملا  ِدِّیَس  َو  َنیِِّیبَّنلا  ِمَتاَخ  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

(5 .« .) ٌدیِجَم ٌدیِمَح  َکَّنِإ  َنُونَزْحَی ، َال  َو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ 

هیریدغ ترایز  نتم  همجرت 

ترایز : نتم  همجرت ي 
تفگ : هک  دنکیم  لقن  دیفم  خیش  زا  هللا  همحر  یسلجم 

یلاس ریدغ  زور  رد  دیامرفیم : و  دنکیم ، لقن  مالسلاهیلع  يداه  ماما  شراوگرزب  ردپ  زا  ار  ترایز  نیا  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
دومرف . ترایز  ار  مالسلاهیلع  نانمؤمریما  ترایز ، نیا  اب  درک ، راضحا  ار  وا  مصتعم  هک 

حیرـض و يوربور  ات  ورب  و  وش ، لخاد  تسار  ياپ  اب  و  هاوخب ، دورو  نذا  و  تسیاـب ، مرح  يهناتـسآ  رب  ینک ، تراـیز  یتساوخ  نوچ  سپ 
وگب : و  یتسیاب ، هلبق  هب  تشپ 

، شروما تابجاو  و  شیحو ، رب  ادخ  نیما  نایملاع ، راگدرورپ  يهدیزگرب  و  نالوسر ، رورـس  و  ناربمایپ ، متاخ  ادخ  ربمایپ  دمحم  رب  مالس 
تایحت تاولـص و  تاکرب و  تمحر و  و  اهنآ ، يهمه  رب  طلـسم  هریچ و  و  دـیآیم ، هچنآ  يهدـنیاشگ  و  دوب ، شیپ  هچنآ  شخب  نایاپ  و 

وا . حلاص  ناگدنب  و  برقم ، ناگتشرف  رب  و  ادخ ، نالوسر  ناربمایپ و  رب  مالس  داب ،] وا  رب   ] ادخ
و نانمؤم ! يهمه  يالوم  و  نم ، يالوم  و  نایملاع ، راگدرورپ  یلو  و  ناربمایپ ، ملع  ثراو  و  ایـصوا ، رورـس  و  نانمؤمریما ! يا  وت  رب  مـالس 

داب .] وت  رب   ] ادخ تاکرب  تمحر و 
مالس شناگدنب ! رب  ادخ  يهغلاب  تجح  و  مدرم ، نایم  رد  ادخ  ریفـس  و  نیمز ، رد  ادخ  نیما  يا  نانمؤمریما ! يا  نم ! يالوم  يا  وت  رب  مالس 

! دنـسرپیم وا  زا  و  دنراد ، فالتخا  مه  اب  مدرم ]  ] نآ رد  هک  یگرزب  ربخ  يا  وت  رب  مالـس  ادخ ! میقتـسم  طارـص  و  راوتـسا ، نیئآ  يا  وت  رب 
نانآ هک  یلاح  رد  يدرک  قیدـصت  ار  قح  و  دـندوب ، كرـشم  ناـنآ  هک  یلاـح  رد  يدروآ  ناـمیا  ادـخ  هب  وت  ناـنمؤمریما ! يا  وت  رب  مـالس 

ياضر يارب  هنارابدرب و  و  وا ، يارب  تنید  صالخا  اب  ار  ادخ  و  دندرک ، تشپ  سرت  زا  نانآ  هک  یلاح  رد  يدرک  داهج  و  دندرک ، بیذکت 
داب . نارگمتس  رب  ادخ  تنعل  هک  ناه  دیسر ، تیارب  نیقی  ات  يدرک  تدابع  وا 

داب .] وت  رب   ] ادخ تاکرب  تمحر و  و  نادیفسور ! ربهر  و  نایاسراپ ، ماما  و  نانمؤم ، ياوشیپ  و  ناناملسم ، ياقآ  يا  وت  رب  مالس 
نیلوا و  یتـسه ، شتما  رد  وا  يهفیلخ  و  شتعیرـش ، رب  وا  نیما  و  وا ، ملع  ثراو  و  ادـخ ، لوـسر  یـصو  و  ردارب ، وـت  هک  مهدیم  تداـهش 

ار هچنآ  ادخ  بناج  زا  ربمایپ ، هک  مهدیم  تداهش  و  درک ، قیدصت  داتـسرف  شربمایپ  رب  ار  هچنآ  و  دروآ ، نامیا  ادخ  هب  هک  یتسه  یـسک 
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وت يارب  ناشیا  زا  و  درک ، بجاو  دوخ  تما  رب  ار  وت  تیالو  تعاط و  و  درک ، مالعا  اراکـشآ  ار  ادخ  رما  و  دـناسر ، درک  لزان  وت  يهرابرد 
هداد رارق  رتراوازـس  نانمؤم  هب  تبـسن  ار  وا  دوخ  ادخ  هک  نانچ  داد ، رارق  رتراوازـس  ناشدوخ  زا  نانمؤم ، هب  تبـسن  ار  وت  و  تفرگ ، نامیپ 

يدناسر .]  ] ارچ ایادخ ! دنتفگ : مدناسرن ؟ ار  ادخ  مایپ  ایآ  دومرف : و  تفرگ ، هاوگ  ناشیا  رب  ار  ناحبس  يادخ  سپس  دوب ،
هب رارقا  زا  سپ  هک  ار  ینانآ  دـنک  تنعل  ادـخ  سپ  یتسه ، سب  ناگدـنب  نایم  يرواد  و  یهاوگ ، يارب  وت  و  شاـب ، هاوگ  ایادـخ ! تفگ : و 

و يدرک ، افو  ناحبـس  يادخ  اب  نامیپ  هب  وت  هک  مهدیم  تداهـش  و  دنتـسکش ، ار  نآ  وت ، اب  نامیپ  زا  سپ  و  دندرک ، راکنا  ار  نآ  تتیالو ،
وا هب  گرزب  یـشاداپ  ادـخ  يدوز  هب  دـنامب ، رادافو  هتـسب  دـهع  ادـخ  اـب  هچنآ  رب  هک  ره  و  ، » درک اـفو  وت  اـب  ناـمیپ  هب  زین  ناحبـس  يادـخ 

ناـمیپ شتما  زا  نآ ، يارب  ربماـیپ  و  دراد ، حیرـصت  تتیـالو  هب  نآرق ، هک  یقح  هب  ناـنمؤمریما  نآ  وت  هک  مهدیم  تداهـش  و  دـشخبیم ،»
تسا . هتفرگ 

اقح : » درک لزان  امش  نأش  رد  ادخ  و  دیدرک ، هلماعم  دوخ  ناج  اب  ادخ ، اب  هک  دیتسه  یناسک  تردارب ، و  ومع ، وت ، هک  مهدیم  تداهـش  و 
هتـشک دنـشکیم و  و  دـنگنجیم ، ادـخ  هار  رد  هک  یناسک  نامه  تسا ، هدـیرخ  تشهب  ياـهب  هب  ار  ناـشلام  ناـج و  ناـنمؤم ، زا  ادـخ  هک 

رتراداـفو شیوخ  دـهع  رب  ادـخ  زا  یـسک  هچ  و  تسوا ، يهدـهع  رب  نآرق  لـیجنا و  تاروت و  رد  یقح  يهدـعو  ناوـنع  هب  نیا  دـنوشیم ،
، ناگدـننک هبوت  نامه  نانمؤم ]، نآ  ، ] تسا گرزب  یبایماک  نامه  نیا  و  دیـشاب ، نامداش  دـیاهدرک  وا  اب  هک  ياهلماـعم  نیا  هب  سپ  تسا ؟
زا ناگدنرادزاب  هدیدنـسپ ، ياهراک  هب  ناگدنراداو  ناگدننک ، هدجـس  ناگدـننک ، عوکر  ناراد ، هزور  نارازگـساپس ، ناگدـننک ، تدابع 

هد .» تراشب  ار  نانمؤم  و  دنیادخ ، تاررقم  نارادساپ  و  دنسپان ، ياهراک 
نید زا  وت ، ریغ  هب  وت  زا  نادرگور  و  درواین ، نامیا  نیما ، ربمایپ  هب  وت ، يهرابرد  يهدـننک  کـش  هک  ناـنمؤمریما -  يا  مهدیم -  تداـهش 

ییوت هک  مهدیم  تداهـش  و  تشگ ، ادج  درک -  لماک  وت  تیالو  اب  ریدغ  رد  و  دیدنـسپ ، ام  يارب  نایملاع  راگدرورپ  هک  ادـخ -  راوتـسا 
امـش هک  رگید  ياههار  زا  و  دینک ، يوریپ  نآ  زا  سپ ، نم ، تسار  هار  تسا  نیا  و  [: » دومرف  ] هک میحر  زیزع  يادـخ  يهدومرف  زا  دوصقم 

دینکم ،» يوریپ  دزاسیم  هدنکارپ  يو  هار  زا  ار 
درک . ینمشد  وت  اب  هک  ره  دش  ادج  قح  زا  و  درک ، يوریپ  ار  وت  زج  هک  ره  درک  هارمگ  و  هدش ، هارمگ  ادخ ! هب  دنگوس 

امرف . تیاده  ار  ام  سپ  میدومن ، يوریپ  وت  تسار  هار  زا  و  میدرک ، تعاطا  میدینش و  ار  وت  نامرف  ایادخ !
نارازگــساپس زا  ار  اـم  و  نادرگم ، فارحنا  شوختــسد  ار  ناـمیاهلد  يدرک ، تیادــه  تتعاـط  هـب  ار  اــم  هـک  نآ  زا  سپ  اراــگدرورپ !

هد . رارق  تیاهتمعن 
شوپاطخ هدنـشخب و  و  مشخ ، ندرب  ورف  رب  ياناوت  يوقت ، مزالم ] و   ] نامیپ مه  سفن ، ياوه  فلاـخم  هتـسویپ ، وت  هک  مهدیم  تداهـش  و 

لمع دنتـسب  رارق  وت  اب  هچنآ  هب  و  يدش ، دنـسرخ  دندرک  شتعاطا  نوچ  و  یتفرگ ، مشخ  دندرک  تیـصعم  ار  ادـخ  نوچ  و  ياهدوب ، مدرم 
رب هک  ار  یفیلکت  و  يدرک ، ینابهگن  دندرپس  تناما  هب  تدزن  رد  ار  هچنآ  و  يدوب ، رادهگن  دنتـساوخ  ار  شظفح  وت  زا  هچنآ  هب  و  يدرک ،

يدیشک . راظتنا  دنداد  وت  هب  هک  ار  ياهدعو  و  يدناسر ، دصقم ] هب  ، ] دنداهن تشود 
يور زا  تقح ، ندناتـس  زا  يراددوخ  و  دوب ،] ادـخ  تعاـطا  يارب  هکلب  دوبن ،[  یناوتاـن  تلذ و  يور  زا  وت  ياوقت  هک  مهدیم  تداهـش  و 
ادـخ هچنآ  ربارب  رد  و  دوبن ، سرت  يور  زا  تا ، [ نامرفان و   ] یـصاع اب  يریگرد  زا  ندیـشک  تسد  و  دوبن ، اهيراوگان ] ربارب  رد   ] يرارقیب
يور زا  و  يدـشن ، تسـس  دیـسر ، وت  هب  ادـخ  هار  رد  هک  یبئاـصم  نآ  يارب  و  يدرکن ، تیاـضر  زاربا  يراکـشزاس ، يور  زا  ددنـسپیمن ،

باسح هب  يدـید ، ملظ  نوچ  هکلب  یـشاب ! نینچ  هک  ادـخ  رب  هانپ  يدـشن ، نوبز  ناوتان و  دوخ ، قح  بلط  زا  يویند ،] عفانم  عقوت  و   ] راظتنا
ادخ زا  و  دنتفرگن ، دنپ  و  يداد ، زردـنا  و  دـنتفریذپن ، و  يدرک ، يروآدای  نانآ  هب  و  يدرپس ، وا  هب  ار  دوخ  راک  و  یتشاذـگ ، تراگدرورپ 

دندیسرتن . و  يدناسرت ،
وا ياضر  يارب  یتخادرپ و  داهج  هب  وا  هار  رد  هنارابدرب  و  يدرک ، شتسرپ  ار  ادخ  هناصلاخ  نانمؤمریما - ! يا  وت -  هک  مهدیم  تداهش  و 
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یتسناوت ات  و  یتخادرپ ، ار  تاکز  و  یتشاد ، اپب  ار  زامن  و  يدرک ، لمع  شربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  هب  و  یتخادـنا ، رطخ  هب  ار  دوخ  ناج 
ادـخ ياههدـعو  هب  و  راتـساوخ ، ار  هللادـنع  ماقم  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  یتشادزاب ، دنـسپان  ياـهراک  زا  و  یتشاداو ، هدیدنـسپ  ياـهراک  هب 
تسد براحم ، رفیک ] بیقعت و   ] زا و  يدشیمن ، تسس  اهیتخس  رد  و  يدادیمن ، تیمها  راگزور  راوگان  ياهدماشیپ  هب  يدوب ، قاتـشم 

هار هب  دـش و  ادـج  وت  زا  هک  نآ  رب  ياو  و  تسب ، وت  رب  لطاب  يارتفا  و  داد ، تبـسن  وت  هب  ار  اـهنیا  ریغ  هک  نآ  تفگ  غورد  يدیـشکیمن ،
هک یتسه  یسک  نیتسخن  وت  و  يدرک ، ربص  اهرازآ  ربارب  رد  ادخ  يارب  و  يداد ، ماجنا  ار  ادخ  هار  رد  داهج  قح  وت  هک  اقح  تفر ، يرگید 

و دوب ، یهارمگ  زا  زیربل  نیمز  هک  یلاح  رد  درک ، رپس  هنیس  كرـش ، راید  رد  و  درک ، داهج  و  درازگ ، زامن  شیارب  و  دروآ ، نامیا  ادخ  هب 
نم زا  ار  ناشیا  ساره ، میب و  و  دـیازفایمن ، متزع  رب  مفارطا ، تیعمج  یناوارف  یتفگیم : هک  ییوت  و  دـشیم . شتـسرپ  اراکـشآ  ناـطیش ،

ترخآ و  يدش ، زیزع  یتشاد و  ار  ادـخ  يرآ ] ، ] درک مهاوخن  يراز  ینوبز و  دـنرادرب ، نم  زا  تسد  مدرم  يهمه  رگا  و  دزاسیمن ، ادـج 
و ضقانتم ، تیاهراک ، ور  نیا  زا  دیزگرب ، و  درک ، صلاخ  و  تیادـه ، و  دـییأت ، ار  وت  ادـخ  و  يدـیهر ، قئالع ] زا   ] يدـیزگرب و ایند  رب  ار 

نماد و  يدشن ، دنمزآ  یناف  يایند  هب  و  یتسبن ، ادـخ  رب  غورد  و  يدرکن ، غورد  ياعدا  و  دوبن ، نوگرگد  تلاوحا  و  نوگمهان ، تنانخس ،
يدرک . تیاده  تسار  هار  و  قح ، هب  تراک ، رد  نیقی  و  تراگدرورپ ، زا  یتجح  تیآ و ] ناهرب و   ] اب هتسویپ  و  يدولاین ، ناهانگ  هب 
نارورـس داب -  ناشیا  رب  ادـخ  تاولـص  هک  شلآ -  دـمحم و  هک  منکیم  دای  دـنگوس  ادـخ  هب  هناـقداص  و  مهدیم ، تداهـش  قح  يور  زا 

وت قح  رد  ربمایپ  و  ییادخ ، لوسر  ثراو  ییـصو و  ردارب و  و  ادخ ، یلو  هدنب و  وت  و  ینانمؤم ، يالوم  و  نم ، يالوم  وت  و  دناقلخ ، يهمه 
ادـخ هب  دـنک ، راکنا  ار  وت  هک  ره  و  هدرواـین ، ناـمیا  نم  هب  دزرو  رفک  وت  هب  هک  ره  تخیگنارب ، قح  هب  ارم  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  دومرف :

يادخ يهدومرف  تسا  نیا  و  تسا ، هتفاین  هر  نم  هب  و  ادخ ، هب  دباین ، هر  وت  هب  هک  ره  و  هدش ، هارمگ  دراد ، زاب  وت  زا  هک  ره  و  هدرکن ، رارقا 
مزرمآیم .» دبای ، هر  وت ]-  تیالو  هب  سپس -[  دهد ، ماجنا  حلاص  لمع  و  دروآ ، نامیا  و  دنک ، هبوت  ار  هک  ره  نم  و  : » هک ناحبس 

يالوم تسا . تخبدب  هشیپ و  متـس  رایـسب  دنک ، راکنا  ار  وت  هک  ره  و  دوشیمن ، شوماخ  وت  رون  و  دـنامیمن ، ناهنپ  وت  يرترب  نم ! يالوم 
رد و  تلزنم ، تعفر  ایند ، رد  ادخ  نم ! يالوم  ياهریخذ . داعم  يارب  و  يرگتیاده ، لامک ، دشر و  هار  هب  و  یتجح ، ادخ  ناگدنب  رب  وت  نم !
وت رب  دـنام ، ناـهنپ  تیدـنوادخ  بهاوم  وت و  ناـیم  ناـنکفا  ییادـج  رب  و  ناـفلاخم ، رب  هک  ار  هچنآ  و  دومرف ، تیاـطع  هجرد  ولع  ترخآ ،

دنک . تنعل  ار  تقح  ناگدنراد  زاب  نانکش و  تمرح  ادخ  دنایامن ،
دنیورشرت . اجنآ  رد  هک  یلاح  رد  دنازوسیم  ار  اهنآ  يهرهچ  شتآ  هک  دننیرتراکنایز  نآ  ناشیا  هک  مهدیم  تداهش  و 

رگم يدیـشکن  نآ  زا  تسد  یتفگن و  ار  ینخـس  چیه  و  يداتـسیان ، زاب  و  یتفرگن ، باتـش  يراک  چیه  ماجنا  هب  وت  هک  مهدیم  تداهـش  و 
نم هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تسوا ! تسد  رد  مناج  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  يدومرف : دوب ، شربمایپ  ادـخ و  ناـمرف  هب  هک  نآ 

نوچمه نم  هب  تبسن  وت  تلزنم  ناج ! یلع  دومرف : منزیم ،] ریشمش  مالسا  يارب  زابرید  زا  ای   ] منزیم ریشمش  همه  شیپاشیپ  هک  تسیرگن 
تسین . يربمایپ  نم ، زا  سپ  هکنیا  زج  تسا  یسوم  هب  تبسن  نوراه 

غورد نم  هب  میوگیمن و  غورد  ادخ ! هب  دنگوس  يدومرف ]: و  . ] تسا نم  تنـس  رب  و  نم ، اب  وت  یگدـنز  گرم و  هک : دومرف  مالعا  وت  هب  و 
يارب ار  نآ  هک  مراد  یتجح  دوخ  يادخ  زا  نم  ماهدرکن ، شومارف  ار  دوخ  اب  ادخ  نامیپ  و  دناهدرکن ، مهارمگ  مدـشن و  هارمگ  دـناهتفگن ،

میوگیم . ار  نیا  قح  هب  هک  منشور ، هار  رب  نم  و  درک ، نایب  نم  يارب  زین  ربمایپ  و  درک ، نایب  شربمایپ 
ناحبس يادخ  هک  یلاح  رد  درمش ، ناسکی  تنمـشد  اب  ار  وت  هک  ار  یـسک  دنک  تنعل  ادخ  یتفگ ، قح  و  يدومرف ، تسار  ادخ  هب  دنگوس 

ادخ هک  داد  رارق  یـسک  گنـسمه  ار  وت  هک  ار  یـسک  دنک  تنعل  ادخ  دنربارب ؟» دننادیمن  هک  نانآ  اب  دـننادیم  هک  نانآ  ایآ  : » دـیامرفیم
نخـس شتلیـضف  رد  نآرق  هک  یتسه  یـسک  و  ادـخ ، نید  یماح  و  ادـخ ، لوسر  ردارب  و  ادـخ ، یلو  وت  دومرف ، بجاو  وا  رب  ار  وت  تیـالو 

هب هک ] یگرزب  شاداپ  ، ] تسا هدیـشخب  يرترب  گرزب  یـشاداپ  اب  نانیـشن ، هناخ  رب  ار  نادهاجم  ادـخ  : » دومرف ناحبـس  يادـخ  دـیوگیم ،
: دومرف زین  و  تسا ،» نابرهم  يهدـنزرمآ  ادـخ  و  دوشیم ،] نانآ  بیـصن   ] تمحر شزرمآ و  و  دـنوادخ ، هیحان  زا  یمهم ]  ] تاجرد ناونع 
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رد هدروآ و  نامیا  نیسپزاب  زور  ادخ و  هب  هک  دیاهتشادنپ  یسک  راک ]  ] دننامه ار  مارحلادجسم  ندرک  دابآ  نایجاح و  نتخاس  باریس  ایآ  »
هدروآ و نامیا  هک  یناسک  درک ، دـهاوخن  تیادـه  ار  رگمتـس  مدرم  ادـخ  و  دنتـسین ، ناسکی  ادـخ  دزن  ود ] نیا  [ ؟ دـنکیم داهج  ادـخ  هار 
، دنناراگتـسر نامه  نانیا  دـنراد و  رتالاو  هچ  ره  یماـقم  ادـخ  دزن  دـناهتخادرپ  داـهج  هب  ناـشناج  لاـم و  اـب  ادـخ  هار  رد  هدرک و  ترجه 

هدژم دـنراد ، رادـیاپ  ییاـهتمعن  اـهنآ  رد  هک  تشهب ] رد   ] ییاـهغاب يدونـشخ و  تمحر و  هب  دوـخ  بناـج  زا  ار  ناـنآ  ناـشراگدرورپ 
تسا .» گرزب  یشاداپ  ادخ  دزن  هک  اقح  دوب ، دنهاوخ  اهنآ  رد  هنادواج  دهدیم ،

چیه و  یتساوخن ، شتیاده  ربارب  رد  ار  ینیزگیاج  چیه  يدرک ، تعاطا  ار  ادخ  هناصلاخ  يراد ، ادخ  يهژیو  حدم  وت  هک  مهدیم  تداهش 
ار یتیالو  ات  داد  شنامرف  سپس  درک ، تباجا  وت  يهرابرد  ار  شربمایپ  ياعد  ادخ  و  یتخاسن ، کیرـش  تراگدرورپ ، تدابع  رد  ار  یـسک 

عطق ار  اههناهب  و  دوبان ، ار  نایوگ ] چوپ   ] لـیطابا و  راکـشآ ، ار  تتجح  و  ماـقم ، یلاـع  ار  وت  اـت  دـیامن ، راکـشآ  شتما  يارب  داد  وت  هب  هک 
! ربمایپ يا  : » دومرف یحو  وا  هب  نایملاع  راگدرورپ  دیـسرت ، ناقفانم  دیک ]  ] زا وت  يارب  و  دـش ، كانمیب  ناقـساف ، يهنتف  زا  نوچ  سپ  دـنک ،

هاگن مدرم  دـنزگ ]  ] زا ار  وت  ادـخ  و  ياهدـناسرن ، ار  شمایپ  ینکن  رگا  و  نک ، غالبا  هدـش ، لزان  وت  يوس  هب  تراگدرورپ  بناـج  زا  هچنآ 
و تساـخرب ، ریدـغ ] تشد   ] رهظ ماـگنه  تخـس  ياـمرگ  رد  و  داـهن ، دوخ  شود ]  ] رب ار  فوخم ]  ] هار نیا  نارگ  ياـهراب  سپ  درادیم ،»

ادخ دنتفگ : مدناسر ؟ ار ] ادخ  مایپ   ] ایآ دیسرپ : همه  زا  سپـس  دناسر ، همه ] هب  ار  وت  مایپ   ] درک و ادن  و  دناونـش ، ار ] همه   ] دناوخ و هبطخ 
شاب . دهاش  ایادخ ! تفگ : ربمایپ  و  يرآ . تسا  هاوگ 

، میالوم نم  ار  هک  ره  دومرف : تفرگ و  ار  وت  تسد  سپ  يرآ . دنتفگ : متـسین ؟ رتراوازـس  ناشیا  هب  نانمؤم ، دوخ  زا  نم  ایآ  دومرف : سپس 
يرای ار  وا  هک  ره  و  شاب ، شنمشد  دنک  ینمـشد  وا  اب  هک  ره  و  شاب ، شتـسود  دنک  یتسود  وا  اب  هک  ره  ایادخ ! تسوا ، يالوم  یلع  نیا 

نک . شیاهر  دنک  اهر  ار  وا  هک  ره  و  نک ، شیرای  دنک 
هکنیا اب  و  دوزفین ، نایز  زج  ار  ناشیا  رتشیب  و  دـندرواین ، نامیا  یمک  يهدـع  زج  درک ، لزان  شربماـیپ  هب  وت  يهراـبرد  ادـخ  هچنآ  هب  سپ 

دوخ نید  زا  امـش  زا  سک  ره  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  : » دومرف لزان  وت  نأش  رد  ناحبـس  يادـخ  زین  ـالبق  دنتـشادن ، شوخ  ناـنآ 
، نانمؤم اـب  ناـنیا  دـنرادیم ، تسود  ار  وا  زین  ناـنآ  و  درادیم ، تسود  ار  ناـنآ  هک  دروآیم  ار  رگید ]  ] یهورگ ادـخ  يدوز  هب  ددرگرب ،
هب ار  نآ  تسادخ و  لضف  نیا  دنسارهیمن ، يرگتمالم  چیه  شنزرس  زا  و  دننکیم ، داهج  ادخ  هار  رد  دنزارفارس ، نارفاک ، رب  و ] ، ] نتورف
هک یناسک  نامه  دناهدروآ : نامیا  هک  یناسک  تسوا و  ربمایپ  ادخ و  اهنت  امش ، یلو  تساناد ، رگـشیاشگ  ادخ  و  دهدیم ، دهاوخب  هک  ره 

دنادـب دوخ  یلو  دـناهدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  وا و  ربمایپ  ادـخ و  سک  ره  و  دـنهدیم ، تاکز  عوکر  لاـح  رد  و  دـنرادیم ، اـپرب  زاـمن 
دننادنمزوریپ .» نامه  ادخ  بزح  هک ] ارچ  تسا ، زوریپ  ]

! اراگدرورپ  » و سیونب » نادـهاش  يهرمز  زا  ار  اـم  سپ  میدرک ، يوریپ  ار  تربماـیپ  و  میدروآ ، ناـمیا  يدرک  لزاـن  هچنآ  هب  اراـگدرورپ ! »
دوخ وت  هک  راد  ینازرا  ام  رب  یتمحر  دوخ ، بناج  زا  و  نادرگم ، فارحنا  شوختـسد  ار  نامیاهلد  يدرک ، تیادـه  ار  اـم  هک  نآ  زا  سپ 

يرگشیاشخب .»
تنعل دـنک ، یـساپسان  بیذـکت و  و  دزرو ، ربک  و  دزیتسب ، نآ  اب  ار  هک  ره  سپ  تسوت ، بناج  زا  قح  نامه  نیا ، هک  مینادیم  اـم  ایادـخ !

تشگ .» دنهاوخرب  هاگتشگزاب  مادک  هب  تسناد  دنهاوخ  يدوز  هب  دناهدرک  متس  هک  نانآ  و  ، » نک
وت رب   ] ادخ تایحت  تاولـص و  تاکرب و  تمحر و  و  نادهاز ! نیرتدـهاز  و  نادـباع ! لوا  و  ءایـصوا ! رورـس  و  نانمؤمریما ! يا  وت  رب  مالس 

داب .]
چیه ناشیا  زا  و  يدـناروخ ، ریـسا  میتی و  نیکـسم و  هب  دوب -  تاهقـالع  زاـین و ]  ] دروم هکنیا  اـب  ار -  ماـعط  ادـخ ، ياـضر  يارب  هک  ییوت 
مربم یجایتحا  ناشدوخ  رد  دنچ  ره  دنرادیم ، مدقم  ناشدوخ  رب  ار  اهنآ  : » دومرف لزان  وت  نأش  رد  ادخ  و  یتساوخن ، ار  یساپس  شاداپ و 

دنناراگتسر .» هک  دنناشیا  دنام ، نوصم  دوخ  سفن  تسخ  زا  سک  ره  و  دشاب ،
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، يرابدرب گنج  ماگنه  هب  و  نایز ، یتخس و  رد  وت  و  درادیم ، تسود  ار  ناراکوکین  ادخ  و  یمدرم ، يهدنشخب  و  مشخ ، يهدنربورف  وت  و 
، يرتاناد ادخ  نیناوق ] و   ] دودح هب  مدرم  يهمه  زا  و  ینکیم ، راتفر  هنالداع  مدرم ، نایم  رد  و  ینکیم ، میـسقت  ربارب  ار ] ادـخ  لاوما   ] وت و 
هک تسا  یسک  نوچ  تسا  نمؤم  هک  یسک  ایآ  : » هک تسا  هداد  ربخ  دوخ  يهدومرف  نیا  اب  هدیشخب  وت  هب  هک  یتلیضف  زا  ناحبـس  يادخ  و 

ییاهغاب رد  دـندادیم  ماجنا  هچنآ  شاداپ ]  ] هب دـناهدرک ، هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  اما  دنتـسین ، ناسکی  تسا ؟ نامرفان 
دندرگیم .» ییاریذپ  دنوشیم ، نیزگیاج  نآ  رد  هک 

و روهـشم ، تاماقم  و  دوهـشم ، فقاوم  و  یتشاد ، دوخ ،] تلزنم  رد   ] ار ربمایپ  صن  و  نآ ، لیوأت  ماکحا  و  نآرق ، مولع  هک  يدوب  وت  اهنت  و 
اههاگولگ هب  اهناج  و  دش ، هریخ  اهمشچ  هک  هاگنآ  : » بازحا زور  و  ردب ، زور  نوچمه ] تسوت ،[  نآ  زا  نآرق ] رد  ي   ] هدش دای  ياهزور 

هک یماگنه  و  دندروخ ، ناکت  تخـس  و  دنتفرگ ، رارق  شیامزآ  رد  نانمؤم  هک  دوب  اجنآ  دیدربیم ، اجبان ]  ] ییاهنامگ ادـخ  هب  و  دیـسر ،
نانآ زا  یهورگ  نوچ  و  دندادن ، ياهدعو  ام  هب  بیرف  زج  شربمایپ  ادـخ و  دـنتفگیم : تسا  يرامیب  ناشیاهلد  رد  هک  یناسک  ناقفانم و 

: دـنتفگیم دنتـساوخیم و  هزاجا  ربماـیپ  زا  ناـنآ  زا  یهورگ  و  دـیدرگرب ، تسین ، گـنرد  ياـج  ار  امـش  رگید  هنیدـم ! مدرم  يا  دـنتفگ :
دنتساوخیمن .» يزیچ  داهج  زا  زیرگ  زج  نانآ  دوبن ، ظافحیب  ناشیاههناخ  یلو  تسا ، ظافحیب  ام  ياههناخ 

و دنداد ، هدعو  ام  هب  شربمایپ  ادخ و  هک  تسا  نامه  نیا  دنتفگ : دـندید ، ار  نمـشد  ياههتـسد  نانمؤم  نوچ  و  دومرف : ناحبـس  يادـخ  و 
دوزفین .» ناشیا  يربنامرف  نامیا و  رب  زج  و  دنتفگ ، تسار  شربمایپ  ادخ و 

يریخ لام و ]  ] هب هک  نآ  یب  دـندیزرو ، رفک  هک  ار  ناـنآ  دـنوادخ  و  : » يداد تسکـش  ار  ناـشعمج  و  یتشک ، ار  دودـبع ] نب   ] ورمع سپ 
ریذپان تسکـش  دنمورین  هراومه  دنوادخ  و  تشادرب ، نانمؤم  زا  ار  گنج  تمحز  ادخ  و  دـنادرگرب ، ترـسح ] و   ] ظیغ اب  دنـشاب ، هدیـسر 

تسا .»
، ربمایپ و  دـندرکیمن ، هجوت  سک  چـیه  هب  و  دـنتفریم ، الاب  هوک ] زا  ، ] زیرگ لاح  رد  ربمایپ ] ناراـی   ] هک یماـگنه  دـحا : زور  نوچمه ]  ] و

ناشیا رش ]  ] ادخ ات  يدرکیم ، رود  ربمایپ  زا  ار  ناکرـشم  [ 1  ] هوبنا پچ ، تسار و  بناج  زا  وت  و  دناوخیمارف ، ناشرـس  تشپ  زا  ار  ناشیا 
هدراذـگ اهنت  ار  ربمایپ  هک  ار  نانآ  وت  يهلیـسو  هب  و  دـنادرگرب ، وت  ربمایپ و  زا  دـندوب -  هداتفا  ساره  هب  وت ] يروالد  زا   ] هک یلاح  رد  ار - 

درک . يرای  زین  دندوب 
امش زا  هجو  چیه  هب  یلو  دوب ، هدروآ  تفگش  هب  ار  امـش  ناتدایز  رامـش  هک  ماگنه  نآ  : » نآرق يهدومرف  قبط  هک  نینح : زور  نوچمه ]  ] و
ادخ سپـس  دیتشگرب ، دیدوب  هدرک  نمـشد  هب  تشپ  هک  یلاح  رد  سپـس  دیدرگ ، گنت  امـش  رب  یخارف  يهمه  اب  نیمز  و  درکن ، رطخ  عفد 

دروآ .» دورف  نانمؤم  رب  و  دوخ ، ربمایپ  رب  ار  دوخ  شمارآ 
لها يا  هرقب ! يهروس  باحـصا  يا  درکیم : ادن  ار  ناگدروخ  تسکـش  سابع  تیومع  و  تسا ، وت  ناکیدزن  وت و  نانمؤم ، زا ] دوصقم   ] و

رد ار  ادخ  نید  يرای  ناشیا  نودب  و  يدوب ، هتشادرب  نانآ  زا  ار  گنج  تمحز  وت  هک  دنتشگرب  یمدرم  هکنیا  ات  دیدرگرب ،] ! ] هرجـش تعیب 
یهلا ، شاداپ  زا  دیماان  نایرارف ،] ناگدروخ و  تسکش  نآ   ] يرآ يدوب ، هتفرگ  رایتخا 

نیا زا  دعب  ادخ  سپـس  : » هک تسا  ناحبـس  يادخ  يهدومرف  نامه  نیا  و  دنتـشگرب ، ناحبـس  يادخ  يریذـپ ]  ] هبوت يهدـعو  هب  راودـیما  و 
شاداپ و  هتفای ، تسد  نارباص  دنلب ]  ] ماقم هب  دوخ ،] يروالد  يرادـیاپ و  اب   ] وت هک  یلاح  رد  دریذـپیم ،» دـهاوخب  ار  هک  ره  يهبوت  هعقاو ،

يدوب . هدروآ  تسد  هب  ار  یگرزب 
راگدرورپ دـنوادخ ، يارب  شیاتـس  و  دـنکرب ، ار  نارفاـک  يهشیر  و  راکـشآ ، ار  ناـقفانم  یناوتاـن  ادـخ  هک  يزور  ربیخ : زور  نوچمه ]  ] و

دراد .» تساوخزاب  هراومه  ادخ  نامیپ  و  دننکن ، نمشد  هب  تشپ  هک  دندوب  هتسب  نامیپ  تخس  ادخ  اب  البق  هک  نآ  اب  : » تسا نایناهج 
، هدیشخب تیادخ  هک  یتلیضف  نیا  داب  تیاراوگ  يدنوادخ ، نازورف  ناهرب  و  راشرـس ، تمعن  و  نشور ، هار  و  هغلاب ، تجح  وت  نم ! يالوم 
ار مالسا ]  ] مچرپ ربمایپ  شیپاشیپ  یتشاد ، روضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تاوزغ  اهگنج و  مامت  رد  وت  وت ، نادان  نمـشد  داب  دوبان  و 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  یلمع  هریس ي  رد  www.Ghaemiyeh.comریدغ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 39زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


همه اهراک ، رد  وت  تراهم ] و   ] تریصب و  هزاوآرپ ، یشیدنارود  رطاخ  هب  سپـس  يدزیم ، ریـشمش  وا  يور  ولج  رد  و  یتفرگیم ، شود  هب 
یلو تشاد ، تزاـب  نآ  زا  وت ، ياوقت  و ] یهد ، ماـجنا  یتـسناوتیم   ] هک يراـک  اـسب  هچ  دوبن ، ریما  وت  رب  یـسک  و  درکیم ، ریما  ار  وـت  اـج 

هک نآ  ادـخ ! هب  دـنگوس  ياهدوب ، زجاـع  نآ  زا  وت  هک  دنتـشادنپ  ناـنادان  و  داد ، ماـجنا  ار  نآ  درک و  يوریپ  دوخ  سفن  ياوـه  زا  يرگید 
نیا اب  ار  ناگدـننک  کش  نامهوتم و  تاهبـش  يهمه  داب -  وت  رب  ادـخ  تاولـص  هک  دوخ -  وت  و  تسا ، هتفاین  هر  هارمگ و  درادـنپ  هنوگنیا 
يور شیپ  رد  یلو  دنادیم ، ار  روما ] نیا  رد  تسایـس  و   ] هراچ هار  ادـخ ] هار  ي  ، ] هدومزآ راک  ریـصب و  هک : ياهداد  حیـضوت  دوخ  راتفگ 

[ یلابا و ال   ] كابیب يرادـنید  رد  هک  یـسک  و  دـنکیم ، اهر  دـنادیم  هکنیا  اب  ار  هراچ  هار  نآ  ورنیا  زا  دراد ، یهلا  ياوقت  زا  یعناـم  دوخ 
دوشیم .] بکترم  ار  نآ  و  درمشیم ،[  تمینغ  ار  تصرف  تسا ،

دندید . نایز  نایوگ  لطاب  و  يدومرف ، تسار 
هرمع دصق  اعطق  يدومرف : ناشیا  هب  میورب ، هرمع  هب  میهاوخیم  دنتفگ : و  دـندیزرو ، ترکم  ریبز ،] هحلط و   ] نکـش نامیپ  ود  نآ  نوچ  و 

رب نوچ  و  دندیـشوک ، دوخ  قافن  رد  نانآ  و  یتسب ، ناشنامیپ  زاب  و  یتفرگ ، ناشیا  زا  تعیب  سپ  دیراد  ینکـش  نامیپ  دـصق  هکلب  دـیرادن ،
سپ دش . نایز  ناشراک  ماجنارس  و  دندربن ، دوس  و  دنتشگرب ، دوخ ] تسیاشان  راک  هب   ] و دندیزرو ، تلفغ  يداد ، هجوت  ناشتـسیاشان ، راک 

رد و  دـندوبن ، دـنبیاپ  قح  نید  هب  نانآ  يداتفا ، هار  هب  ناشیا ] دربن   ] يوس هب  تجح ، مامتا  زا  سپ  وت  و  دـندرک ، شروش  نایماش  ناشیا ، زا 
لزان هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رب  هیآ  وت  نأش  رد  هک  ییادخ  هب  و  دندوب ، هارمگ  هیامورف و  و  [ 2  ] لوگ دندرکیمن ، ربدت  نآرق  تایآ ] ]

و دوب ، هدناوخ  ارف  وت  يرای  هب  ار  نانمؤم  و  دوب ، هداد  نامرف  وت  يوریپ  هب  ناحبس  يادخ  هکنیا  اب  دندوب ، روای  ار  وت  نافلاخم  و  رفاک ، درک ،
دیشاب .» نایوگتسار  اب  و  دینک ، هشیپ  ادخ  ياوقت  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  : » دوب هدومرف 

، یتخاس نایامن  وت  ندش ، وحم  یگدوسرف و  زا  سپ  ار  یهلا  ياهتنـس  و  يدرک ، راکـشآ  وت  دیتشاذگ  رانک  مدرم  هک  ار  قح  نم ! يالوم 
تلیـضف نآرق  یقیقح  لیوأت  قبط  دوب و  وت  نآ  زا  هلآ ،] هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  نارفاک  اب   ] داـهج رد  يزاتـشیپ  نآرق ، قیدـصت  قبط 

توعد لطاب  هب  هک  تسادخ ، لوسر  رکنم  و  ادخ ، نمشد  وت ، نمشد  و  دوب ، وت  يارب  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  نارفاک  اب   ] داهج
باکر رد   ] رامع و  دـناوخیم ، ارف  شتآ  هب  ار  دوخ  يهتـسد  راد و  و  درکیم ، ییاورنامرف  هنابـصاغ  و  دـناریم ، مکح  هناملاظ  و  درکیم ،

وا هب  ریـش  و  تساوخ ، بآ  نوچ  و  تشهب ! يوس  هب  شیپ ]  ] ینامداش یگدوسآ و  اب  دزیم : دایرف  فص  ود  نایم  رد  و  درکیم ، داـهج  وت ]
و تسا ، ریـش  هب  هتخیمآ  بآ  ایند  زا  وت  یندیـشون  نیرخآ  دومرف : نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : و  تفگ ، ریبکت  دـنداد ،

زور ات  تشک ، ار  وا  و  تسب ، وا  رب  ار  هار  هیواعم ،] يهتـسد  راد و  زا  يرازف ،[  هیداعلاوبا  سپ  دنـشکیم ، ار  وت  رگمتـس ، شکرـس و  هورگ 
وا رب  وت  و  دیـشک ، وت  رب  ریـشمش  هک  یقفانم  كرـشم و  ره  رب  زین  و  داب ، هیداعلاوبا  رب  شناربمایپ ، يهمه  ناگتـشرف و  ادخ و  تنعل  تمایق ،

نانمؤمریما ! يا  يدیشک  ریشمش 
مدـق وت  ناـیز  هب  دوخ  ناـبز  تسد و  اـب  اـی  درکن ، در  و  تسب ، ورف  ار  دوـخ  مشچ  دوـب و  دنـسرخ  درزآیم  ار  وـت  هچنآ  رب  هک  ره  رب  زین  و 

[ تخانشیم هکنیا  اب   ] ار تقح  و  تشادن ، ار  وت  لضف  ساپ  ای  دیـشک ، تسد  وت  باکر  رد  داهج  زا  و  داتـسیا ، زاب  وت  يرای  زا  و  تشادرب ،
مالس تاکرب و  تمحر و  تاولص و  و  داد ، رارق  وا  دوخ  زا  رتهتسیاش  وا  هب  تبسن  ار  وت  ادخ  هک  درمش  ربارب  یـسک  اب  ار  وت  ای  درک ، راکنا 

تسا . راوگرزب  يهدوتس  وا  هک  داب ، تکاپ  نادناخ  زا  ناماما  رب  و  وت ، رب  ادخ  تایحت  و 
ناوناب رورـس  ارهز ، يهمطاف ] ، ] هرهاط يهقیدـص  كدـف  بصغ  وت ، قح  يهناهاگآ  راکنا  زا  سپ  رتتشز  دادـخر  و  رتبیجع ، يهعقاو  و 

و مالـسلاهیلع ، نسح  ماما  هلآ ،[  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  وت و  نادنزرف  و  راوگرزب ، ود  نآ  تداهـش  و  وت ، تداهـش  نتـشادن  لوبق  و  ملاع ،
، دومرف راکشآ  ار  امش  لضف  و  الاب ، ار  امش  تلزنم  و  یلاع ، تما ، رد  ار  امش  ماقم  ناحبس ، يادخ  هکنیا  اب  تسا ! مالسلاهیلع ] نیـسح  ماما 
هب : » دیامرفیم ناحبـس  يادخ  دیـشخب ، امـش  هب  ياهژیو  یکاپ  و  دودز ، امـش  زا  ار  كرـش  يدـیلپ  و  درک ، ناتفیرـش  نایملاع ، يهمه  رب  و 

لخب دسر  وا  هب  يریخ  نوچ  و  دنک ، هبال  زجع و  دسر  وا  هب  ياهمدص  نوچ  تسا ، هدش  قلخ  باتیب ] و   ] دنمزآ تخـس  ناسنا ، هک  یتسار 
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ار وت  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  ربمایپ  اهنت  مدرم ، يهمه  نایم  رد  ناحبس ، يادخ  ءایـصوا ! رورـس  يا  و  نارازگزامن ،» زا  ریغ  دزرو ،
ات دنهدیم  وت  هب  ار  یبرقلا  يوذ  مهس  زا  یشخب  سپس  درک ! متس  وت  هب  هک  ره  تسا  قح  زا  هدنامزاب ] و   ] نادرگرس هچ  سپ  دومرف ، انثتسا 

دننک . متس  ات  دنرادیم  زاب  شلها  زا  ار  نآ  ای  دنبیرفب ، ار ] مدرم  ]
هب و  يدوب ، لیمیب  یبرقلا  يوذ  مهس  كدف و  هب  اریز  يدرک ، ناشذیفنت  دوب  هدش  هک  ار  نامه  تفرگ ، رارق  امـش  رایتخا  رد  راک ، نوچ  و 
رب هک  بش  رد  دوب و  یـسکیب ، تبرغ و  ماگنه  رد  ناربمایپ ، نومزآ  نوچمه  اهنآ ، اب  وت  نومزآ  ورنیا  زا  قاتـشم ، یتشاد  ادخ  دزن  هچنآ 

يارب هنارابدرب و  وا  نوچمه  و  يدرک ، تباجا  وا  نوچمه  هک  يدوب ، حیبذ ، لیعامـسا  نوچمه  يدیباوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتسب 
هب هچ  نیبب  سپ  مربیم ، رس  ار  وت  هک  منیبیم  نینچ  باوخ ، رد  نم  : » تفگ لیعامسا  دوخ ] دنزرف   ] هب میهاربا  يدرک ، تعاطا  ادخ  ياضر 

نوچ يدوب ، نینچ  زین  وت  و  تفای » یهاوخ  نایابیکـش  زا  ارم  هللا  ءاـش  نا  هد ، ماـجنا  يرومأـم  ار  هچنآ  ناـج ! ردـپ  تفگ : دـیآیم ؟ ترظن 
، يدرک تباجا  گنردیب  یباوخب ، شرتسب  رد  ینک و  يزابناج  شیارب  ات  دومرف  و  ینک ، هتوتیب  تساوخ  وت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

هدرپ دوخ  يهدومرف  اب  وت  يابیز  يراکادف  نیا  زا  و  تفگ ، ساپـس  ار  وت  يربنامرف  زین  ناحبـس  يادـخ  يدـش ، هدامآ  ندـش  هتـشک  يارب  و 
دشورفیم .» ادخ  يدونشخ  ندروآ  تسد  هب  يارب  ار  دوخ  ناج  هک  تسا  یسک  مدرم ، نایم  زا  و  : » هک تشادرب 

زا زاب ]  ] و دـش ، هتخانـش  قح  و  تشگ ، رادـیدپ  کش  و  تفر ، اههزین  رب  رکم ، هلیح و  يور  زا  اـهنآرق  هک  نیفـص -  دربن  رد  وت  نومزآ  و 
و دـندش ، هدـنکارپ  وا  رود  زا  مدرم  و  درک ، ریما  دوخ  موق  رب  ار  وا  یـسوم  هک  نامز  نآ  دوب ، نوراه  نومزآ  نوچمه  دـش -  يوریپ  نامگ 

امـش راگدرورپ  و  دیاهتفرگ ، رارق  شیامزآ  دروم  هلاسوگ ]  ] نیا يهلیـسو  هب  امـش  نم ! موق  يا  : » تفگیم درکیم و  ادـن  ار  ناشیا  نوراه 
یسوم ات  تشاد  میهاوخن  رب  تسد  نآ  شتسرپ  زا  زگره  ام  دنتفگ ، دیشاب ، اریذپ  ارم  نامرف  و  دینک ، يوریپ  ارم  سپ  تسا ، نامحر  يادخ 

، شیامزآ دروم  اهنیا  يهلیسو  هب  امش  نم ! موق  يا  یتفگ : دندرک  اههزین  رب  ار  اهنآرق  نوچ  يدوب ، نینچ  زین  وت  و  ددرگزاب .» ام  يوس  هب 
راک زا  و  یتفریذپن ، وت  و  دنتساوخ ، نیمکح  بصن  وت  زا  و  دنتخادرپ ، تفلاخم  هب  وت  اب  هدرک ، یچیپرس  نانآ  یلو  دیاهتفرگ ، رارق  بیرف  و 

هب و  دش ، راکـشآ  رکنم ، نالطب  و  رادومن ، قح ، هک  ینامز  سپ  يدرک ، راذـگاو  ناشیا  هب  ار  نآ  ماجنارـس ]،  ] و يدرب ، هانپ  ادـخ  هب  ناشیا 
یتساوخیمن و وت  هک  یتیمکح  نتفریذـپن ] و   ] یتسردان رب  ار  وت  و  دـندرک ، فالتخا  زاب  دـندرک ، فارتعا  لدـع ، زا  فارحنا  و  اـهشزغل ،
و يدوب ، تیاده  تریصب و  هار  رب  وت  هکنیا  اب  دنتخاس ، مزلم  دندش ، بکترم  دندرمش و  اور  ناشیا  و  یتشاد ، زاب  وت  و  دنتساوخیم ، ناشیا 

ناشرفیک ادخ  ات  دندوب  نادرگرس  دوخ  یهارمگ  رد  و  دندیزرو ، رارـصا  دوخ  قافن  رب  هتـسویپ  يرآ  ینادان ، یهارمگ و  ياههار  رب  ناشیا 
ار وت ] ي   ] هتفایهر دنمتداعس و  ناتـسود ]  ] وت تجح  اب  و  دناریم ، ار  وت  يهیامورف  تخبدب و  نادناعم  وت  ریـشمش  اب  و  دناشچ ، ناشیا  هب  ار 

شهوـکن و  یجنگن ، يرگـشیاتس  چـیه  فـصو  رد  هـک  داـب ، وـت  رب  هدـنور -  هداتـسیا و  هاـگماش ، دادـماب و  ادـخ -  تاولـص  درک ، هدـنز 
ناشیا نیرترادیاپ  نید ، زا  عافد  رد  و  نانآ ، نیرتصلاخ  دهز ، رد  و  مدرم ، نیرتهب  تدابع ، رد  وت  دربن ، نایم  زا  ار  تتلیضف  نارگشهوکن ،

اب يرآ ] ، ] يدناشک زیرگ  تسکش و  هب  ار  نید  زا  ناگدش  نوریب  هاپس  دوخ ، ریـشمش  اب  و  یتشاد ، اپب  ار  ادخ  دودح  دوخ  شالت  اب  يدوب ،
ماهبا کش و  ياههدرپ  دوخ ، لدتـسم ] اویـش و   ] نایب اب  و  يدرکیم ، شوماخ  ار  اهگنج  نازوس  ياههنابز  دوخ ، يهنادرم ]  ] ناتـشگنارس

، ناحبس يادخ  حدم  و  تشادیمن . تزاب  ادخ  هار  زا  نارگتمالم ، تمالم  و  یتخاسیم ، راکـشآ  ابیرف  لطاب  زا  ار  بان  قح  يدیردیم ، ار 
دنتـسب دـهع  ادـخ  اب  هچنآ  هب  هک  دـناینادرم  نانمؤم  نایم  زا  : » دومرف هک  دـنکیم  زاینیب  نارگـشیاتس  شیاتـس  و  ناحدام ، حدـم  زا  ار  وت 

[ ار دوخ  يدـیحوت  يهدـیقع  زگره   ] و دـنراظتنا ، نیمه ]  ] رد اهنآ  زا  یخرب  و  دندیـسر ، تداهـش  هب  نانآ  زا  یخرب  دـندرک ، افو  هناقداص 
دندرکن .» لیدبت 

افو دوخ  نامیپ  هب  و  دش ، یلمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يهدـعو  و  يدـیگنج ، ناقرام  ناطـساق و  ناثکان و  اب  هک  يدـید  نوچ  و 
رد ار  نیا  [ ؟ دوشیم هتخیگنارب  ناشنیرتیقش  ینامز  هچ  ای  دوش ؟ باضخ  مرس  نوخ  زا  منساحم  هک  هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ  یتفگ : يدرک ،
اب هک  ياهلماعم  زا  و  يوریم ، ادـخ  دزن  یتریـصب ، اب  دوخ  راک  رد  و  يراد ، تجح  تراگدرورپ  بناج  زا  يدوب  نئمطم  هک ] یتفگ  یلاح 
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گرزب . يراگتسر  نآ  تسا  نیا  و  ینامداش ، ياهدرک  ادخ 
قح هک  ار  یـسک  و  ناشچب ، ناشیا  هب  ار  تشتآ  ترارح  و  نک ، نعل  تیاهنعل  يهمه  اب  ار  تناربمایپ  يایـصوا  ناربمایپ و  نالتاق  ایادـخ !

نک . تنعل  درک  شراکنا  ریدغ ، رد  شتیالو  هب  رارقا  نیقی و  زا  سپ  و  در ، ار  وا  تفالخ  و  بصغ ، ار  تیلو 
نک . تنعل  ار  ناشنارای  ناوریپ و  و  وا ، هب  نارگمتس  و  نانمؤمریما ، نالتاق  ایادخ !

اهنت و  لـتق ، هـب  نادنــسرخ  و  ار ، شنمــشد  نارواـی  ناوریپ و  و  ار ، شنـالتاق  و  مالــسلاهیلع ، نیــسح  ماـما ]  ] هـب ناگدـننک  مـلظ  ایادـخ !
زاس . راتفرگ  تخس  یتنعل  هب  ار  شناگدنراذگ 

نک . تنعل  تشادزاب  ناشقح  زا  ار  ناشیا  و  درک ، ملظ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  هب  هک  ار  یملاظ  نیلوا  ایادخ !
نعل هب  تماـیق  ماـیق  اـت  درک ، لـمع  وا  شور  هب  هک  ار  هک  ره  زین  و  ار ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  هب  بصاـغ  ملاـظ و  نیلوا  ایادـخ !

زاس . راتفرگ  دوخ  يهژیو 
[ نماد  ] هب ناگدننز  گنچ  زا  ار  ام  و  تسرف ، دورد  شکاپ  نادناخ  ءایـصوا و  رورـس  رب  و  ناربمایپ ، متاخ  دمحم ، لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ !

. دنرادن ینزح  فوخ و  چیه  هک  هد  رارق  یناما  رد  ناراگتسر  زا  ناشیا ، تیالو  اب  و  ناشیا ،

رگید هیریدغ  ترایز 

: مالسلا ¬ هیلع يداه  ماما  ناسل  زا  رگید  هیریدغ  ترایز 
َِّیلَو اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُلوُقَی  َلاَق  ِِثلاَّثلا ع  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ِقِداَّصلا  ِنَع  ُهَثَّدَح  ْنَّمَع  َۀَمَروُأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍداَیِز  ِْنب  ِلْهَـس  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ْنِم  ٌةَّدِع 

َکَِلتاَق ُهَّللا  َبَّذَع  ٌدیِهَش  َْتنَأ  َو  َهَّللا  َتیَِقل  َکَّنَأ  ُدَهْشَأَف  ُنیِقَْیلا  َكاَتَأ  یَّتَح  َْتبَـسَتْحا  َو  َتْرَبَص  ُهَّقَح  َبِصُغ  ْنَم  ُلَّوَأ  َو  ٍمُولْظَم  ُلَّوَأ  َْتنَأ  ِهَّللا 
َءاَش ْنِإ  یِّبَر  َِکلَذ  یَلَع  یَْقلَأ  َکَمَلَظ  ْنَم  َو  َِکئاَدْعَِأل  ًایِداَعُم  َِکنْأَِشب  ًارِْـصبَتْسُم  َکِّقَِحب  ًافِراَع  َُکْتئِج  َباَذَْعلا  ِْهیَلَع  َدَّدَج  َو  ِباَذَْعلا  ِعاَْونَِأب 
ْدَق َو  ًۀَعاَفَـش  َو  ًاهاَج  ِهَّللا  َْدنِع  ََکل  َّنِإ  َو  ًامُوْلعَم  ًادوُمْحَم  ًاماَقَم  ِهَّللا  َدـْنِع  ََکل  َّنِإَف  َکِّبَر  َیلِإ  ِیل  ْعَفْـشاَف  ًةَرِیثَک  ًابُونُذ  ِیل  َّنِإ  ِهَّللا  َِّیلَو  اَی  ُهَّللا 

یضَتْرا .) ِنَِمل  اَّلِإ  َنوُعَفْشَی  َو ال  َیلاَعَت - َلاَق 
ثلاـثلا نسحلایبأ  نع  انباحـصأ ، ضعب  نع  دـیبع ، نب  یـسیع  نب  دـمحم  نـع  زازرلا ،]  ] يزارلا رفعج  نـب  دـمحم  يور  ینیلکلا : لاـق  مـث 

(6 .) هلثم مالسلاهیلع 

رگید ترایز  نتم  همجرت 

: هیریدغ رگید  ترایز  نتم  همجرت 
دومرف : هک  دنکیم  لقن  مالسلاهیلع  يداه  ماما  زا  دوخ  دنس  اب  ینیلک 

، دش بصغ  شقح  هک  یتسه  یـسک  نیلوا  و  مولظم ، نیلوا  وت  ادـخ ! یلو  يا  وت  رب  مالـس  ییوگیم : مالـسلاهیلع ] نانمؤمریما  ترایز  رد  ]
، يدرک تاقالم  ار  ادخ  يدوب  دیهـش  هک  یلاح  رد  وت  هک  مهدیم  تداهـش  و  دسر ، ارف  تنیقی  ات  یتشاذگ  ادـخ  باسح  هب  يدرک و  ربص 
زا و  مراد ، تفرعم  وت  قح  هب  هک  یلاح  رد  مدـمآ  وت  ترایز  هب  دـنک ، دـیدجت  ار  شباذـع  و  دـهد ، رفیک  اهرفیک  عاونا  هب  ار  وت  لتاق  ادـخ 

منکیم . تاقالم  ار  ادخ  لاح  نیمه  اب  ادخ  تساوخ  هب  منمشد ، وت  هب  ناگدننک  متس  نانمشد و  اب  و  مهاگآ ، ادخ ] دزن   ] وت تلزنم 
وربآ و وا  دزن  زین  و  يراد ، یصخشم  دومحم  ماقم  ادخ  دزن  وت  اریز  شاب ، معیفـش  تراگدرورپ  دزن  مراد  رایـسب  ناهانگ  نم  ادخ ! یلو  يا 

«. دننکیمن تعافش  دهد  تیاضر  وا  هک  یسک  يارب  زج  و  : » دیامرفیم ناحبس  يادخ  و  يراد ، تعافش 

مود شخب  یقرواپ 
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. يدورهاش یعیفش  نسح  دمحم  قیقحت : همجرت و  هیریدغ ، ترایز  ( - 1)
ص148؛ لوزنلا ، بابسا  يدحاو ؛ ص165 ؛ ج6 ، يربطریسفت ، يربط ؛ تسا : نینچ  لوزن  ناشنیا  تنس  لها  نایاور  زا  یهورگ  مان  ( - 2)
ص52؛ ج2 ، یبلعث ، ریسفت  یبلعث ؛ قاحـساوبا  ص123 ؛ همهملا ، لوصفلا  یکلام ؛ غابـص  نبا  ص431 ؛ ج3 ، يزاررخف ، ریـسفت  يزاررخف ؛

ص25. قعاوصلا ، رجح ؛ نبا  ص178 ؛ بقانم ، یمزراوخ ؛ ص106 ؛ هیافکلا ، یعفاش ؛ یجنگ 
ص288. دصاقملا ج2 ، حرش  ( - 3)

يرثوک سابع  ریدغ ، ياه  هولج  مالسلا و  ¬ هیلع يداه  ماما  (- 4)
رتفد دـلج ، کی  رد  يدهـشملل ،)  ) ریبکلا رازملا  رفعج ، نب  دـمحم  يرئاح ، يدهـشم ، . 282 ص 264 - يدهـشملل ،)  ) ریبـکلا رازملا  (- 5)

1419 ه ق. لوا ، ناریا ، مق -  مق ، هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  هب  هتسباو  یمالسا  تاراشتنا 
ص569 ج4 / یفاک / (- 6)

مالسلا ¬ هیلع يداه  ماما  هریبک  هعماج  ترایز  رد  تماما  روشنم  موس : شخب 

هراشا

، نآ یپ  رد  هک  تسا  نانآ  تیالو  لوبق  تیعبت و  رب  ياهمدقم  نامیا و  اب  درف  ره  هفیظو  مالـسلا ،  ¬ مهیلع راهطا  همئا  هب  تفرعم  تخانش و 
دراد . هارمه  هب  ار  یهلا  تمعن  مامتا  نید و  لامکا 

سرد ناسنا  هب  هک  یتخانش  تسا . ناگهیامنارگ  نآ  زا  قیمع  یتخانش  هکلب  تسین ، ياهمانسانش  يرهاظ و  تخانـش  انئمطم  یتفرعم  نینچ 
اب طقف  یحو ، نادناخ  اب  ییانـشآ  نینچ  دنادرگیم و  انـشآ  ینید  ياههاگتـساخ  نید و  فراعم  اب  ار  وا  دهدیم و  يروابنید  يرادنید و 

ددرگیم . لصاح  ناشدوخ  یفرعم  هطساو  هب  ثیداحا  نآرق و  تایآ  رد  ربدت 
دیاب سپـس  میبای و  یلامجا  ارذگ و  دنچ  ره  یتخانـش  نایکالفا ، نآ  تیهام  رب  نایکاخ  ام  ات  دـنیامن  یفرعم  ام  هب  ار  دوخ  دـیاب  دوخ  نانآ 

میوش . هاگآ  نامنید  بلاطم  هب  ات  دنناشچب  ام  هب  ار  نید  فراعم 
بلاق رد  هک  تسا  نانآ  همانتخانـش  مالـسلا ،  ¬ مهیلع نیرهاط  همئا  رب  دورد  مالـس و  مـالعا  رب  هوـالع  تقیقح  رد  هریبک ، هعماـج  تراـیز 

تسا . هتخادرپ  ناکما ، ملاع  رد  ناگناگی  نآ  یفرعم  دیجمت و  هب  ناشیا ، رادید  ترایز و 
ای نیعبرا و  ترایز  دننام   ) تسا یصاخ  ماما  يارب  صاخ  ترایز  یهاگ  هدیسر ، ام  هب  مالـسلا  ¬ مهیلع نیموصعم  همئا  زا  هک  ییاهترایز 
داتسرف . دورد  نانآ  رب  درک و  ترایز  نآ  اب  ار  مالسلا  ¬ مهیلع نیرهاط  همئا  همه  ناوتیم  هک  تسا  ياهمانترایز  هاگ  و  اروشاع ) ترایز 

ترایز نآ  اب  مالـسلا  ¬ مهیلع همئا  یمامت  ًـالوا  اریز  دـنیوگیم ، هعماـج  ار  تراـیز  نیا  اذـل  تسا و  باـب  نیمه  زا  هریبک  هعماـج  تراـیز 
نایب مالـسلا  ¬ هیلع يداه  ماما  نابز  زا  غیلب  حیـصف و  ینایب  اب  ترایز  نیا  رد  مالـسلا ،  ¬ مهیلع راهطا  همئا  تالامک  همه  ًاـیناث  دـنوشیم و 

تسا . هدش 
زا ترایز  نیا  : » دیوگیم هتخادرپ و  نآ  حرـش  هب  ترایز  لقن  زا  سپ  راونالاراحب ، گنـسنارگ  باتک  رد  هر )  ) یـسلجم رقابدـمحم  همالع 

اهترایز و نیرتغیلب  نیرتحیـصف و  ظافلا  تهج  زا  تسا ، ترایز  نیرتیمومع  تیمومع ، تهج  زا  اهترایز و  نیرتحیحـص  دنـس  تهج 
( 1 .« ) دشابیم رتالاب  تارایز  همه  زا  هبتر ، نأش و  رظن  زا 

رودص نوماریپ  ياههبش  چیه  ياج  دیامنیم ، ترایز  نیا  زا  هر )  ) یـسلجم همالع  نوچمه  یتسدربز  سانـشثیدح  هک  یفیـصوت  نینچ  اب 
دنامیمن . یقاب  موصعم  ماما  زا  ترایز  نیا 

. تسا هدش  دراو  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  ماقم  نأش و  رد  هک  تسا  یتایاور  ثیداحا و  مامت  زا  ياهصالخ  ترایز ، نیا 
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هریبک هعماج  ترایز  یتشر و  دیس  فرشت 

هریبک هعماج  ترایز  یتشر و  دیس  فرشت 
هب دیاب  هک  دوشیم  رهاظ  نآ  زا  هک  هدرک  لقن  یتیاکح  يرون ) ثدحم   ) بقاثلا مجن  باتک  رد  ام  خیش  هک : تسا  هدمآ  نانجلا  حیتافم  رد 
دیس نب  مشاه  دیس  نب  دمحا  دیس  حلاص  یقت  باطتسم  بانج  تسا  نینچ  تیاکح  نآ  دومنن و  تلفغ  نآ  زا  درک و  تبظاوم  ترایز  نیا 

لـضاف ینابر و  ملاع  اـب  دـش و  فرـشم  فرـشا  فجن  هب  اـبیرقت  لـبق  لاـس  هدـفه  رد  هللا  هدـیأ  تشر  نکاـس  رجاـت  یتشر  يوسوم  نسح 
خیش دنتساخرب  نوچ  دندمآ و  ریقح  لزنم  هب  هللا  ءاش  نإ  دش  دنهاوخ  روکذم  هدنیآ  تیاکح  رد  هک  هارث  باط  یتشر  یلع  خیـش  ینادمص 

دش تاقالم  يزور  دنچ  زا  سپ  دوبن  نایب  لاجم  تقو  نآ  رد  دراد و  هبیجع  هیـضق  هک  دومرف  درک و  هراشا  موقرم  دیـس  دادس  حالـص و  زا 
خیـش ماقم  هچ  رگا  وا  دوخ  زا  اهنآ  ندینـشن  زا  مدروخ  فسات  رایـسب  درک  لقن  دیـس  تالاح  زا  هلمج  اـب  ار  هیـضق  تفر و  دیـس  هک  دومرف 

يدامج هام  رد  ات  دوب  رطاخ  رد  بلطم  نیا  لبق  هام  دنچ  ات  لاس  نآ  زا  دورب و  ناشیا  لقن  رد  فالخ  یکدنا  هک  دوب  نآ  زا  لجا  هللا  همحر 
مجع مزاع  هدرک  تعجارم  هرماس  زا  هک  مدرک  تاقالم  ار  روکذم  حلاص  دیس  نیمظاک  رد  مدوب  هتشگرب  فرـشا  فجن  زا  لاس  نیا  هرخآلا 

هک تسا  نانچ  هیضق  نآ  نآ و  قباطم  درک  لقن  ار  همه  هدوهعم  هیضق  هلمج  نآ  زا  مدیسرپ  مدوب  هدینش  هکنانچ  ار  وا  لاح  حرـش  سپ  دوب 
رجات یلع  رفص  یجاح  هناخ  رد  زیربت و  هب  مدمآ  تشر  زرملا  راد  زا  مارحلا  هللا  تیب  جح  هدارا  هب  داتشه  تسیود و  رازه و  هنـس  رد  تفگ 

نزوبارط تهج  هب  تشادرب  راب  یناهفـصا  یهدس  رادولج  رابج  یجاح  هکنآ  ات  مدـنام  ریحتم  دوبن  هلفاق  نوچ  مدرک  لزنم  فورعم  يزیربت 
یکی دـندش  قحلم  نم  هب  یلع  رفـص  یجاـح  صیرحت  هب  رگید  رفن  هس  میدیـسر  لوا  لزنم  هب  نوـچ  متفر  مدرک و  هیارک  یلاـم  وا  زا  اـهنت 

هب سپ  درکیم  تمدـخ  هک  یمان  یلع  یجاح  يزیربت و  رجات  نیـسح  دیـس  یجاح  ءاملع و  فورعم  شورف  هجح  يزیربت  رقاب  الم  یجاح 
دزن هب  رادولج  رابج  یجاح  رهش  ود  نیا  نیب  ام  لزانم  زا  یکی  رد  نزوبرط و  مزاع  اجنآ  زا  مورلا و  ۀنزرا  هب  میدیسر  ات  میدش  هناور  قافتا 

زا ابلاغ  لزانم  ریاس  رد  نوچ  دیـشاب  هلفاق  هارمه  هب  هک  دـینک  راب  دوز  يردـق  تسا  فوخم  میراد  شیپ  رد  هک  لزنم  نیا  تفگ  دـمآ و  ام 
خسرف عبر  هس  ای  مین  ردقب  میدرک  تکرح  قافتا  هب  هدنام  حبص  هب  هس  ای  مین  تعاس و  ود  انیمخت  مه  ام  سپ  میتفریم  هلـصافب  هلفاق  بقع 

دنت هدیناشوپ  ار  دوخ  رـس  مادـک  ره  اقفر  هک  يروط  هب  دـش  ندـیراب  لوغـشم  فرب  دـش و  کیرات  اوه  هک  میدوب  هدـش  رود  دوخ  لزنم  زا 
متـسشن و هار  رانک  رد  هدش  هدایپ  بسا  زا  سپ  مدنام  اهنت  نم  دنتفر  اهنآ  هکنآ  ات  دشن  نکمم  مورب  اهنآ  اب  هک  مدرک  هچنآ  زین  نم  دـندنار 

نیمه رد  هک  متشاذگ  نیا  رب  انب  رکفت  لمات و  زا  دعب  متشاد  هارمه  هار  جراخم  يارب  ناموت  دصـشش  بیرق  نوچ  مدوب  برطـضم  تیاغ  هب 
هب هتـشادرب  هارمه  هب  ظفحتـسم  رفن  دـنچ  اجنآ  زا  منک و  تعجارم  میدـمآ  نوریب  اجنآ  زا  هک  لزنم  نآ  هب  دوش  علاط  رجف  اـت  مناـمب  عضوم 
زا فرب  هک  دزیم  ناتخرد  رب  هک  تشاد  یلیب  تسد  رد  هک  ینابغاب  غاب  نآ  رد  مدید و  یغاب  دوخ  لباقم  رد  لاح  نآ  رد  موش  قحلم  هلفاق 
مگ منادیمن  ار  هار  مدـنام  نم  دـنتفر و  اقفر  مدرک  ضرع  یتسیک  وت  دومرف  داتـسیا و  یمک  هلـصاف  رادـقم  هب  دـمآ  شیپ  سپ  دزیرب  اـهنآ 

متفگ و یتفرن  دومرف  دمآ و  زاب  دجهت  زا  غارف  زا  دعب  مدش  هلفان  لوغشم  نم  ینک  ادیپ  ار  هار  ات  ناوخب  هلفان  یسراف  نابز  هب  دومرف  ماهدرک 
مدش فرشم  تابتع  ترایز  هب  ررکم  هکنآ  اب  مرادن  ظفح  نونک  ات  متـشادن و  ظفح  ار  هعماج  نم  ناوخب  هعماج  دومرف  منادیمن  ار  هار  هللا 

هار متسه  متفگ  تفرگ  هیرگ  رایتخایب  ارم  یتسه  یتفرن  دومرف  دش  نایامن  زاب  مدناوخ  ظفح  زا  مامتلاب  ار  هعماج  متساخرب و  ياج  زا  سپ 
ظفح زا  مدش  اروشاع  ترایز  لوغشم  متساخرب و  سپ  مرادن  نونک  ات  متـشادن و  ظفح  زین  ار  اروشاع  ناوخب و  اروشاع  دومرف  منادیمن  ار 

هب ارت  لاح  نم  دومرف  حبـص  ات  متـسه  هن  متفگ  یتسه  یتفرن  دومرف  دمآ و  زاب  مدید  مدناوخ  ار  همقلع  ياعد  مالـس و  نعل و  مامت  هکنآ  ات 
سپ مدـش  راوس  وش  راوس  غالا  رب  نم  فیدر  هب  دومرف  تفرگ و  شود  هب  ار  دوخ  لیب  دـش و  راوس  یغالا  رب  تفر و  سپ  مناـسریم  هلفاـق 
نانع تشاذگ و  پچ  شود  هب  ار  لیب  سپ  مداد  هد  نم  هب  ار  بسا  ولج  دومرف  دومنن  تکرح  درکن و  نیکمت  مدیـشک  ار  دوخ  بسا  نانع 

دومرف تشاذـگ و  نم  يوناز  رب  ار  دوخ  تسد  سپ  درک  تعباـتم  نیکمت  تیاـهن  رد  بسا  داـتفا  هار  هب  تفرگ و  تسار  تسد  هب  ار  بسا 
هبترم و هس  اروشاع  اروشاع  اروشاع  دیناوخیمن  اروشاع  ارچ  امـش  دومرف  زاب  دومرف و  هبترم  هس  هلفان  هلفان  هلفان  دـیناوخیمن  هلفان  ارچ  امش 
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تشگرب و هعفدـکی  دومنیم  ریـس  هرادتـسا  وحن  هب  تفاسم  یط  تقو  رد  هعماج و  هعماج  هعماج  دـیناوخیمن  هعماج  ارچ  امـش  دومرف  دـعب 
هک مدـمآ  نییاپ  غالا  زا  نم  سپ  دـندوب  حبـص  زامن  تهج  هب  وضو  لوغـشم  هدـمآ  دورف  یبآ  رهن  بل  رد  هک  امـش  ياقفر  تسا  نآ  دومرف 

اقفر تمـس  هب  ار  بسا  رـس  درک و  راوس  ارم  درک و  ورف  فرب  رد  ار  لـیب  دـش و  هداـیپ  باـنج  نآ  سپ  متـسناوتن  موش و  دوخ  بسا  راوـس 
یکرت و زج  ینابز  هکنآ  لاح  دزیم و  فرح  یـسراف  ناـبز  هب  هک  دوب  یک  صخـش  نیا  هک  مداـتفا  لاـیخ  هب  لاـح  نآ  رد  نم  دـینادرگرب 
ار يدحا  مدرک  رظن  دوخ  بقع  رد  سپ  دناسر  دوخ  ياقفر  هب  ارم  تعرـس  نیا  هب  هنوگچ  دوبن و  دودح  نآ  رد  يوسیع  زج  ابلاغ  یبهذـم 

. مدش قحلم  دوخ  ياقفر  هب  سپ  مدرکن  ادیپ  يراثآ  وا  زا  مدیدن و 

هریبک هعماج  ترایز  و  هر )  ) یسلجم همالع  فرشت 

هریبک  هعماج  ترایز  و  هر )  ) یسلجم همالع  فرشت 
هک تسا  هدـش  لقن  تسا . هعماج  تراـیز  تسا ، رثؤم  دـیفم و  رایـسب  سدـقم  تاوذ  نآ  نداد  رارق  ¬ي  هطـساو يارب  هک  یتراـیز  نیرتهب 

ترضح دندناوخ . ترضح  نآ  هب  باطخ  ار  هعماج  ترایز  هنوگحادم  دندیسر و  هادفانحاورا )  ) نامز ماما  تمدخ  ردپ ،)  ) یسلجم همالع 
ولج . ایب  دنیامرفیم  هادفانحاورا ) ) رصع یلو 

يو هناش  يور  یتیانع  تسد  هادف ) انحاورا  ) رصع ماما  دوریم و  ولج  هدوب ، ترضح  نآ  تهبا  زا  رثأتم  هک  نیا  نمض  هر )  ) یـسلجم موحرم 
مالـس ) يداه ماما  ناتدج  زا  دیوگیم : یـسلجم  ياقآ  تسا . یترایز  بوخ  ترایز ، نیا  ینعی  هذه ؛» هرایّزلا  معن  : » دـنیامرفیم دـنراذگیم و 

. هلب دنیامرفیم : ترضح  تسا ؟ هیلع ) هللا 
رد ًاصوصخ  تسا . رایـسب  نآ  رد  مالـسلامهیلع  نیرهاط  ¬ي  همئا هب  لّسوت  تسا و  یبیجع  ابیز و  رایـسب  ترایز  تراـیز ، نیا  تقیقح  رد 

ُسِّفَُنی ْمُِکب  َو  ِِهنْذِِاب  َِّالا  ِضْرَأـْلا  یَلَع  َعَقَت  ْنَا  َءآـمَّسلا  ُکِـسُْمی  ْمُِکب  َو  َْثیَْغلا ، ُلِّزَُنی  ْمُِکب  َو  ُِمتْخَی ، ْمُِکب  َو  ُهللا  َحَـتَف  ْمُِکب  : » دـیامرفیم هک  رخآ 
تسا . هدش  هتفرگ  راک  هب  ییاوتحم  رپ  قیقد و  تارابع  َّرُّضلا ؛» ُفِشْکَی  َو  َّمَْهلا 

دوجو یهطساو  هب  تساجرب  اپ  نامسآ  نیمز و  رگا  تسا . امش  هب  هتسباو  دوجو  ملاع  دیامرفیم : مالسلامهیلع  نیرهاط  ¬ي  همئا هب  باطخ 
تسا . ناراوگرزب  امش  دوجو  تکرب  هب  دوشیم ، عفر  یسک  زا  یمهم  ای  دوشیم و  هتشادرب  یسک  زا  یتجاح  رگا  تسا ، امش 

. دننک ادیپ  هار  تداعس  لزنم  هب  مالسلامهیلع  يده  همئا  ياول  تحت  دنناوتب  همه  هک  هللاءاشنا  تسا . هعیش  تاراختفا  زا  یکی  ترایز  نیا 

هریبک هعماج  ترایز  نتم 

هریبک هعماج  ترایز  نتم 
یقن یلع  ماما  ترضح  تمدخ  هب  مدرک  ضرع  تفگ : هک  یعخن  هللا  دبع  نب  یـسوم  زا  هدرک  تیاور  نویع  هیقف و  رد  قودص  خیـش  اضیا 

ار نآ  ار  امش  زا  یکی  منک  ترایز  متـساوخ  هاگره  هک  دشاب  لماک  هک  تغالب  اب  یترایز  امرف  میلعت  ارم  هللا  لوسر  نبا  ای  هک  مالـسلا  هیلع 
وگب ینعی  ار  نیتداهش  وگب  تسیاب و  يدیسر  هاگرد  هب  نوچ  هک  دومرف  مناوخب 

ُُهلوُسَر َو  ُهُْدبَع  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْشَأ  َو  َُهل  َکیِرَش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا * اَّلِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْشَأ 
هبترم یس  تسیاب و  ینیبب  ار  ربق  يوش و  مرح  لخاد  نوچ  یشاب و  لسغ  لاح  اب  و 

ُرَبْکَأ ُهَّللا 
هبترم یس  تسیاب و  سپ  راذگ  رگیدکی  کیدزن  ار  اهماگ  نت و  مارآ  لد و  مارآ  هب  ورب  هار  یکدنا  سپ  وگب 

ُرَبْکَأ ُهَّللا 
هبترم لهچ  ور و  رهطم  ربق  کیدزن  سپ  وگب 
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ُرَبْکَأ ُهَّللا 
لاثما تارابع  زا  ادابم  ولغ ، هب  دنلیام  عابط  رثکا  هک  دشاب  نیا  ریبکت  هجو  هتفگ  لوا  یـسلجم  هکنانچ  دیاش  دوش و  مامت  ریبکت  دـص  ات  وگب 

وگب سپ  اهنیا  ریغ  ای  دنوش  لفاغ  یلاعت  هناحبس و  قح  یگرزب  زا  ای  دنتفا  ولغ  هب  ترایز  نیا 
َو ِْملِْحلا  یَهَْتنُم  َو  ِْملِْعلا  َناَّزُخ  َو  ِۀَـمْحَّرلا  َنِدـْعَم  َو  ِیْحَْولا  َِطبْهَم  َو  ِۀَِـکئاَلَْملا  َفَلَتُْخم  َو  ِۀـَلاَسِّرلا  َعِضْوَم  َو  ِةَُّوبُّنلا  ِْتَیب  َلْهَأ  اَـی  ْمُْکیَلَع  ُماَـلَّسلا 

ِنَمْحَّرلا َءاَنَمُأ  َو  ِناَمیِْإلا  َباَْوبَأ  َو  ِداَِلْبلا  َناَکْرَأ  َو  ِداَبِْعلا  َۀَـساَس  َو  ِراَیْخَْألا  َِمئاَعَد  َو  ِراَْربَْألا  َرِـصاَنَع  َو  ِمَعِّنلا  َءاَِیلْوَأ  َو  ِمَمُْألا  َةَداَق  َو  ِمَرَْکلا  َلوُصُأ 
ِماَلْعَأ َو  یَجُّدلا  ِحِیباَصَم  َو  يَدُْـهلا  ِۀَِّمئَأ  یَلَع  ُماَلَّسلا  ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِةَرَیِخ  َةَْرتِع  َو  َنِیلَـسْرُْملا  َةَْوفَـص  َو  َنیِِّیبَّنلا  ََۀلاَلُـس  َو 

َو اَْینُّدـلا  ِلْهَأ  یَلَع  ِهَّللا  ِجَـجُح  َو  یَنْـسُْحلا  ِةَوْعَّدـلا  َو  یَلْعَأـْلا  ِلَـثَْملا  َو  ِءاَِـیْبنَْألا  ِۀـَثَرَو  َو  يَرَْولا  ِفْهَک  َو  یَجِْحلا  ِیلوُأ  َو  یَهُّنلا  ِيَوذ  َو  یَقُّتلا 
ِۀَلَمَح َو  ِهَّللا  ِّرِـس  ِۀَـظَفَح  َو  ِهَّللا  ِۀَـمْکِح  ِنِداَعَم  َو  ِهَّللا  ِۀَـکََرب  ِنِکاَسَم  َو  ِهَّللا  ِۀَـفِْرعَم  ِّلاَحَم  یَلَع  ُماَلَّسلا  ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  َیلوُْألا  َو  ِةَرِخآـْلا 
یَلَع ِءاَّلِدَْألا  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ِةاَعُّدـلا  یَلَع  ُماَـلَّسلا  ُُهتاَـکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِۀَّیِّرُذ  َو  ِهَّللا  ِِّیبَن  ِءاَیِـصْوَأ  َو  ِهَّللا  ِباَـتِک 

َو ِِهیْهَن  َو  ِهَّللا  ِْرمَِأل  َنیِرِهْظُْملا  َو  ِهَّللا  ِدـیِحَْوت  ِیف  َنیِِـصلْخُْملا  َو  ِهَّللا  ِۀَّبَحَم  ِیف  َنیِّماَّتلا  َو  ِهَّللا  ِْرمَأ  ِیف  َنیِِرفْوَتْـسُْملا ] َو   ] َنیِّرِقَتْـسُْملا َو  ِهَّللا  ِةاَضْرَم 
ِةَداَّسلا َو  ِةاَدُْـهلا  ِةَداَْقلا  َو  ِةاَعُّدـلا  ِۀَِّمئَْألا  یَلَع  ُماَلَّسلا  ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  َنُولَمْعَی  ِهِْرمَِأب  ْمُه  َو  ِلْوَْقلِاب  ُهَنوُِقبْـسَی  ـال  َنیِذَّلا  َنیِمَرْکُْملا  ِهِداَـبِع 

ُۀَمْحَر َو  ِِهناَهُْرب ] َو   ] ِهِرُون َو  ِهِطاَرِـص  َو  ِِهتَّجُح  َو  ِهِْملِع  ِۀَْـبیَع  َو  ِِهبْزِح  َو  ِِهتَرَیِخ  َو  ِهَّللا  ِۀَّیَِقب  َو  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  ِرْکِّذـلا  ِلْهَأ  َو  ِةاَمُْحلا  ِةَداَّذـلا  َو  ِةَالُْولا 
َوُه اَّلِإ  َهلِإ  ِهِْقلَخ ال  ْنِم  ِْملِْعلا  اُولوُأ  َو  ُُهتَِکئاَلَم  َُهل  ْتَدِهَش  َو  ِهِسْفَِنل  ُهَّللا  َدِهَش  اَمَک  َُهل  َکیِرَـش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا * اَّلِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْـشَأ  ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا 
َهِرَک َْول  َو  ِهِّلُک  ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِد  َو  يدُْـهلِاب  ُهَلَـسْرَأ  یَـضَتْرُْملا  ُُهلوُـسَر  َو  ُبَجَْتنُْملا  ُهُدـْبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  ُمیِکَْحلا * ُزیِزَْعلا 
ِهَِّلل َنوُعیِطُْملا  َنْوَفَطْـصُْملا  َنُوقِداَّصلا  َنوُقَّتُْملا  َنُوبَّرَقُْملا  َنُومَّرَکُْملا  َنُوموُصْعَْملا  َنوُّیِدـْهَْملا  َنوُدِـشاَّرلا  ُۀَِّمئَْألا  ُمُکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  َنوُکِرْـشُْملا *

ُهاَدُِهب ْمُکَّزَعَأ  َو  ِِهتَرْدُِقب  ْمُکاَبَتْجا  َو  ِهِّرِِـسل  ْمُکَراَتْخا  َو  ِِهْبیَِغل  ْمُکاَضَتْرا  َو  ِهِْملِِعب  ْمُکاَفَطْـصا  ِِهتَماَرَِکب  َنوُِزئاَْفلا  ِِهتَداَرِِإب  َنُوِلماَْعلا  ِهِْرمَِأب  َنُوماَّوَْقلا 
ِهِّرِِسل ًۀَظَفَح  َو  ِِهنیِِدل  ًاراَْصنَأ  َو  ِِهتَّیَِرب  یَلَع  ًاجَجُح  َو  ِهِضْرَأ  ِیف  َءاَفَلُخ  ْمُکَیِضَر  َو  ِهِحوُِرب  ْمُکَدَّیَأ  َو  ِهِرُوِنب ]  ] ِهِرُوِنل ْمُکَبَجَْتنا  َو  ِِهناَهُْرِبب  ْمُکَّصَخ  َو 

یَلَع َءاَّلِدَأ  َو  ِهِداَِلب  ِیف  ًاراَنَم  َو  ِهِداَبِِعل  ًاماَلْعَأ  َو  ِهِْقلَخ  یَلَع  َءاَدَهُـش  َو  ِهِدیِحْوَِتل  ًاناَکْرَأ  َو  ِِهیْحَِول  ًۀَـمِجاََرت  َو  ِِهتَمْکِِحل  ًاعَدْوَتْـسُم  َو  ِهِْملِِعل  ًۀـَنَزَخ  َو 
َو َُهلاَـلَج  ُْمتْمَّظَعَف  ًاریِهْطَت  ْمُکَرَّهَط  َو  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبَهْذَأ  َو  ِسَنَّدـلا  َنِم  ْمُکَرَّهَط  َو  ِنَتِْفلا  َنـِم  ْمُـکَنَمآ  َو  ِلـَلَّزلا  َنـِم  ُهَّللا  ُمُکَمَـصَع  ِهِـطاَرِص 
َو ِۀَِیناَلَْعلا  َو  ِّرِّسلا  ِیف  َُهل  ُْمتْحَـصَن  َو  ِِهتَعاَط  َدـْقَع  ُْمتْمَکْحَأ  َو  ُهَقاَثیِم  ُْمتْرَّکَذ ]  ] ُْمتْدَّکَو َو  ُهَرْکِذ  ُْمْتنَمْدَأ ]  ] ُْمْتمَدَأ َو  ُهَمَرَک  ُْمتْدَّجَم  َو  ُهَنْأَش  ُْمتْرَبْکَأ 
* َةالَّصلا ُُمتْمَقَأ  َو  ِهِّبُح ]  ] ِِهْبنَج ِیف  ْمَُکباَصَأ  اَم  یَلَع  ُْمتْرَبَص  َو  ِِهتاَضْرَم  ِیف  ْمُکَـسُْفنَأ  ُْمْتلََذب  َو  ِۀَنَـسَْحلا  ِۀَظِعْوَْملا  َو  ِۀَمْکِْحلِاب  ِِهلِیبَس  َیلِإ  ُْمتْوَعَد 

ُْمتْمَقَأ َو  ُهَِضئاَرَف  ُْمْتنََّیب  َو  ُهَتَوْعَد  ُْمْتنَلْعَأ  یَّتَـح  ِهِداـهِج  َّقَح  ِهَّللا  ِیف  ُْمتْدَـهاَج  َو  ِرَْکنُْملا * ِنَع  ُْمْتیَهَن  َو  ِفوُْرعَْملاـِب * ُْمتْرَمَأ  َو  َةاـکَّزلا * ُُمْتیَتآ  َو 
ْنَم ِِهلُسُر  ْنِم  ُْمْتقَّدَص  َو  َءاَضَْقلا  َُهل  ُْمتْمَّلَس  َو  اَضِّرلا  َیلِإ  ُْهنِم  َِکلَذ  ِیف  ُْمتْرِص  َو  ُهَتَّنُـس  ُْمْتنَنَـس  َو  ِهِماَکْحَأ  َِعئاَرَـش  ُْمتْرَّسَف ] َو   ] ُْمتْرَـشَن َو  ُهَدوُدُح 

ُُهنِدـْعَم َو  ُُهلْهَأ  ُْمْتنَأ  َو  ْمُْکَیلِإ  َو  ْمُْکنِم  َو  ْمُکِیف  َو  ْمُکَعَم  ُّقَْحلا  َو  ٌقِهاَز  ْمُکِّقَح  ِیف  ُرِّصَقُْملا  َو  ٌقِحَال  ْمَُکل  ُمِزاَّللا  َو  ٌقِراَم  ْمُْکنَع  ُبِغاَّرلاَف  یَـضَم 
َو ُهُرُون  َو  ْمُکِیف  ُهُِمئاَزَع  َو  ْمُْکیَدـَل  ِهَّللا  ُتاَیآ  َو  ْمُکَدـْنِع  ِباَطِْخلا  ُلْـصَف  َو  ْمُْکیَلَع  ْمُُهباَـسِح  َو  ْمُْکَیلِإ  ِْقلَْخلا  ُباَـیِإ  َو  ْمُکَدـْنِع  ِةَُّوبُّنلا  ُثاَریِم  َو 

ْدَقَف ْمُکَـضَْغبَأ  ْنَم  َو   ] َهَّللا َّبَحَأ  ْدَـقَف  ْمُکَّبَحَأ  ْنَم  َو  َهَّللا  يَداَع  ْدَـقَف  ْمُکاَداَع  ْنَم  َو  َهَّللا  َیلاَو  ْدَـقَف  ْمُکالاَو  ْنَم  ْمُْکَیلِإ  ُهُْرمَأ  َو  ْمُکَدـْنِع  ُُهناَهُْرب 
ُۀَمْحَّرلا َو  ِءاَقَْبلا  ِراَد  ُءاَعَفُـش  َو  ِءاَنَْفلا  ِراَد  ُءاَدَهُـش  َو  ُمَظْعَْألا ] ُلـِیبَّسلا   ] ُمَْوقَأـْلا ُطاَرِّصلا  ُُمْتنَأ  ِهَّللاـِب  َمَصَتْعا  ِدَـقَف  ْمُِکب  َمَصَتْعا  ِنَم  َو  َهَّللا ] َضَْغبَأ 

ِْهیَلَع َو  َنوُعْدَت  ِهَّللا  َیلِإ  َکَلَه  ْمُِکتْأَی  َْمل  ْنَم  َو  اََجن  ْمُکاَتَأ  ْنَم  ُساَّنلا  ِِهب  یَلَْتبُْملا  ُباَْبلا  َو  ُۀَـظوُفْحَْملا  ُۀـَناَمَْألا  َو  ُۀـَنوُزْخَْملا  ُۀَـیْآلا  َو  ُۀـَلوُصْوَْملا 
َباَخ َو  ْمُکاَداَع  ْنَم  َکَلَه  َو  ْمُکالاَو  ْنَم  َدِعَـس  َنوُمُکَْحت  ِِهلْوَِقب  َو  َنوُدِشُْرت  ِِهلِیبَس  َیلِإ  َو  َنُولَمْعَت  ِهِْرمَِأب  َو  َنوُمِّلَُـست  َُهل  َو  َنُونِمُْؤت  ِِهب  َو  َنوُّلُدَت 

ْمُکَعَبَّتا ِنَم  ْمُِکب  َمَصَتْعا  ِنَم  َيِدُـه  َو  ْمُکَقَّدَـص  ْنَم  َِملَـس  َو  ْمُْکَیلِإ  َأََجل  ْنَم  َنِمَأ  َو  ْمُِکب  َکَّسَمَت  ْنَم  َزاَف  َو  ْمُکَقَراَف  ْنَم  َّلَض  َو  ْمُکَدَـحَج  ْنَم 
ُدَهْشَأ ِمیِحَْجلا  َنِم  ٍْكرَد  ِلَفْـسَأ  ِیف  ْمُْکیَلَع  َّدَر  ْنَم  َو  ٌكِرْـشُم  ْمَُکبَراَح  ْنَم  َو  ٌِرفاَک  ْمُکَدَحَج  ْنَم  َو  ُهاَْوثَم  ُراَّنلاَف  ْمُکََفلاَخ  ْنَم  َو  ُهاَوْأَم  ُۀَّنَْجلاَف 
ُمُکَقَلَخ ٍضَْعب  ْنِم  اَهُـضَْعب  ْتَرُهَط  َو  َْتباَط  ٌةَدِحاَو  ْمُکَتَنیِط  َو  ْمُکَرُون  َو  ْمُکَحاَوْرَأ  َّنَأ  َو  َیَِقب  اَمِیف  ْمَُکل  ٍراَج  َو  یَـضَم  اَمِیف  ْمَُکل  ٌِقباَس  اَذَه  َّنَأ 

[ اَِنتاَوَلَـص  ] اَنَتاَلَـص َلَعَج  َو  ُهُمْـسا  اَهِیف  َرَکُْذی  َو  َعَفُْرت  ْنَأ  ُهَّللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب  ِیف  ْمُکَلَعَجَف  ْمُِکب  اَْنیَلَع  َّنَم  یَّتَح  َنِیقِدُْحم  ِهِشْرَِعب  ْمُکَلَعَجَف  ًاراَْونَأ  ُهَّللا 
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َو ْمُِکلْضَِفب  َنیِمِّلَسُم  ُهَْدنِع  اَّنُکَف  اَِنبُونُِذل  ًةَراَّفَک  َو  اََنل  ًۀَکََرب ]  ] ًۀَیِکَْزت َو  اَنِـسُْفنَِأل  ًةَراَهَط  َو  اَنُِقلُِخل ]  ] اَنِْقلَِخل ًابیِط  ْمُِکتَیَالِو  ْنِم  ِِهب  اَنَّصَخ  اَم  َو  ْمُْکیَلَع 
َو ٌقِحَال  ُهُقَْحلَی  َال  ُْثیَح  َنِیلَسْرُْملا  ِتاَجَرَد  َعَفْرَأ  َو  َنِیبَّرَقُْملا  ِلِزاَنَم  یَلْعَأ  َو  َنیِمَّرَکُْملا  ِّلَحَم  َفَرْـشَأ  ْمُِکب  ُهَّللا  َغَلَبَف  ْمُکاَّیِإ  اَنِقیِدْصَِتب  َنِیفوُْرعَم 
َال َو  ٌِملاَع  َال  َو  ٌدیِهَش  َال  َو  ٌقیِّدِص  َال  َو  ٌلَسُْرم  ٌِّیبَن  َال  َو  ٌبَّرَقُم  ٌکَلَم  یَْقبَی  َال  یَّتَح  ٌعِماَط  ِهِکاَرْدِإ  ِیف  ُعَمْطَی  َال  َو  ٌِقباَس  ُهُِقبْـسَی  َال  َو  ٌِقئاَف  ُُهقوُفَی  َال 

ْمُهَفَّرَع اَّلِإ  ٌدیِهَـش  َِکلَذ  َْنَیب  اَمِیف  ٌْقلَخ  َال  َو  ٌدیِرَم  ٌناَْطیَـش  َال  َو  ٌدِینَع  ٌراَّبَج  َال  َو  ٌحـِلاَط  ٌرِجاَف  َال  َو  ٌحـِلاَص  ٌنِمُْؤم  َال  َو  ٌلِضاَف  َال  َو  ٌِّینَد  َال  َو  ٌلِهاَج 
َو ُهَدـْنِع  ْمُِکَتلِْزنَم  َو  ْمُکِّلَحَم  َفَرَـش  َو  ْمُکِماَـقَم  َتاَـبَث  َو  ْمُکِدِـعاَقَم  َقْدِـص  َو  ْمُکِرُون  َماَـمَت  َو  ْمُِکنْأَـش  َرَبِک  َو  ْمُکِرَطَخ  َمَظِع  َو  ْمُکِْرمَأ  َۀـَلاَلَج 
َو ْمُِکب  ٌنِمُْؤم  یِّنَأ  ْمُکُدِهْـشُأ  َو  َهَّللا  ُدِهْـشُأ  ِیتَرْـسُأ  َو  ِیلاَم  َو  ِیلْهَأ  َو  یِّمُأ  َو  ُْمْتنَأ  ِیبَِأب  ُْهنِم  ْمُِکَتلِْزنَم  َبُْرق  َو  ِْهیََدل  ْمُکَتَّصاَخ  َو  ِْهیَلَع  ْمُکَتَماَرَک 

ْمَُهل ٍداَعُم  َو  ْمُِکئاَدْعَِأل  ٌضِْغبُم  ْمُِکئاَِیلْوَِأل  َو  ْمَُکل  ٍلاَُوم  ْمُکََفلاَخ  ْنَم  َِۀلاَلَِـضب  َو  ْمُِکنْأَِشب  ٌرِْـصبَتْسُم  ِِهب  ُْمتْرَفَک  اَِمب  َو  ْمُکِّوُدَِـعب  ٌِرفاَک  ِِهب  ُْمْتنَمآ  اَِمب 
ْمُکِْملِِعل ٌلِمَتُْحم  ْمُِکلْـضَِفب  ٌّرِقُم  ْمُکِّقَِحب  ٌفِراَع  ْمَُکل  ٌعیِطُم  ُْمْتلَْطبَأ  اَِمل  ٌلِْـطبُم  ُْمتْقَّقَح  اَِـمل  ٌقِّقَُحم  ْمَُکبَراَـح  ْنَِمل  ٌبْرَح  َو  ْمُکََملاَـس  ْنَِمل  ٌْملِس 

ْمُِکب ٌریِجَتْسُم  ْمُکِْرمَِأب  ٌلِماَع  ْمُِکلْوَِقب  ٌذِخآ  ْمُِکَتلْوَِدل  ٌبِقَتُْرم  ْمُکِْرمَِأل  ٌرِظَْتنُم  ْمُِکتَعْجَِرب  ٌقِّدَصُم  ْمُِکباَیِِإب  ٌنِمُْؤم  ْمُِکب  ٌفِرَتْعُم  ْمُِکتَّمِِذب  ٌبِجَتُْحم 
ِّلُک ِیف  ِیتَداَرِإ  َو  یِِجئاَوَح  َو  ِیتَِبلَط  َماَمَأ  ْمُکُمِّدَـقُم  َو  ِْهَیلِإ  ْمُِکب  ٌبِّرَقَتُم  َو  ْمُِکب  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َیلِإ  ٌعِفْـشَتْسُم  ْمُکِرُوبُِقب  ٌذـِئاَع  ٌذـِئَال  ْمَُکل  ٌِرئاَز 

ْمُکَعَم ِهِیف  ٌمِّلَسُم  َو  ْمُْکَیلِإ  ِهِّلُک  َِکلَذ  ِیف  ٌضِّوَفُم  َو  ْمُکِرِخآ  َو  ْمُِکلَّوَأ  َو  ْمُِکِبئاَغ  َو  ْمُکِدِهاَش  َو  ْمُِکتَِیناَلَع  َو  ْمُکِّرِِـسب  ٌنِمُْؤم  يِرُومُأ  َو  ِیلاَوْحَأ 
ْمُکَنِّکَُمی َو  ِِهلْدَِعل  ْمُکَرِهُْظی  َو  ِهِماَّیَأ  ِیف  ْمُکَّدُرَی  َو  ْمُِکب  ُهَنیِد  َیلاَعَت  ُهَّللا  َِییُْحی  یَّتَح  ٌةَّدَعُم  ْمَُکل  ِیتَرُْصن  َو  ٌعَبَت  ْمَُکل  ِییْأَر  َو  ٌمِّلَسُم  ْمَُکل  ِیْبلَق  َو 

ْنِم َّلَـج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َیلِإ  ُْتئَِرب  َو  ْمَُکلَّوَأ  ِِهب  ُْتیَّلَوـَت  اَِـمب  ْمُکَرِخآ  ُْتیَّلَوـَت  َو  ْمُِکب  ُْتنَمآ  ْمُکِّوُدَـع ]  ] ْمُکِْریَغ َعَـم  اـَل  ْمُـکَعَم  ْمُـکَعَمَف  ِهِـضْرَأ  ِیف 
َنِیبِصاَْـغلا َو  ْمُِکتَیاـَلِو  ْنِم  َنِیقِراَْـملا  َو  ْمُکِّقَِحل  َنیِدِـحاَْجلا  َو ]  ] ْمَُکل َنیِِملاَّظلا  ُمِِهبْزِح  َو  ِنیِطاَـیَّشلا  َو  ِتوُـغاَّطلا  َو  ِتـْبِْجلا  َنـِم  َو  ْمُِکئاَدـْعَأ 

َِینَتَّبَثَف ِراَّنلا  َیلِإ  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  ِۀَِّمئَْألا  َنِم  َو  ْمُکاَوِس  ٍعاَطُم  ِّلُک  َو  ْمُکَنوُد  ٍۀَـجِیلَو  ِّلُک  ْنِم  َو  ْمُْکنَع  َنِیفِرَْحنُْملا  َو ]  ] ْمُکِیف َنیِّکاَّشلا  َو ]  ] ْمُِکثْرِِإل
اَِمل َنیِِعباَّتلا  ْمُکِیلاَوَـم  ِراَـیِخ  ْنِم  ِینَلَعَج  َو  ْمُکَتَعاَفَـش  ِینَقَزَر  َو  ْمُِکتَعاَِـطل  ِینَقَّفَو  َو  ْمُِکنیِد  َو  ْمُِکتَّبَحَم  َو  ْمُِکتـالاَُوم  یَلَع  ُتِییَح  اَـم  ًادـَبَأ  ُهَّللا 
ِیف ُکَّلَُمی  َو  ْمُِکتَعْجَر  ِیف  ُّرِکَی  َو  ْمُِکتَْرمُز  ِیف  ُرَـشُْحی  َو  ْمُکاَدُِـهب  يِدَـتْهَی  َو  ْمُکَلِیبَس  ُُکلْـسَی  َو  ْمُکَراـَثآ  ُّصَتْقَی  ْنَّمِم  ِینَلَعَج  َو  ِْهَیلِإ  ُْمتْوَعَد 
َأَدـَب َهَّللا  َداَرَأ  ْنَم  ِیلاَم  َو  ِیلْهَأ  َو  یِـسْفَن  َو  یِّمُأ  َو  ُْمْتنَأ  ِیبَِأب  ْمُِکتَیْؤُِرب  ًادَـغ  ُُهْنیَع  ُّرَقَت  َو  ْمُکِماَّیَأ  ِیف  ُنَّکَُمی  َو  ْمُِکتَِیفاَع  ِیف  ُفَّرَُـشی  َو  ْمُِکَتلْوَد 
ُْمْتنَأ َو  ْمُکَرْدَق  ِفْصَْولا  َنِم  َو  ْمُکَْهنُک  ِحْدَْـملا  َنِم  ُُغْلبَأ  َال  َو  ْمُکَءاَنَث  یِـصْحُأ  َال  َِّیلاَوَم  ْمُِکب  َهَّجََوت  ُهَدَـصَق  ْنَم  َو  ْمُْکنَع  َِلبَق  ُهَدَّحَو  ْنَم  َو  ْمُِکب 
یَلَع َعَـقَت  ْنَأ  َءاـمَّسلا  ُکِـسُْمی  ْمُِکب  َو  َْثیَْغلا * ُلِّزَُنی  ْمُِکب  َو  ُهَّللا ]  ] ُِمتْخَی ْمُِکب  َو  ُهَّللا  َحَـتَف  ْمُِکب  ِراَّبَْجلا  ُجَـجُح  َو  ِراَْربَأـْلا  ُةاَدُـه  َو  ِراَـیْخَْألا  ُروـُن 

ْمُکِّدَج َیلِإ  َو  ُُهتَِکئاَلَم  ِِهب  ْتَطَبَه  َو  ُُهلُسُر  ِِهب  َْتلََزن  اَم  ْمُکَْدنِع  َو  َّرُّضلا  ُفِشْکَی  َو  َّمَْهلا  ُسِّفَُنی  ْمُِکب  َو  ِِهنْذِِإب  اَّلِإ  ِضْرَْألا 
: وگب مکدج » یلإ   » ياجب و دشاب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترایز  رگا  و 

َعَضَخ َو  ْمُِکتَعاَِطل  ٍرِّبَکَتُم  ُّلُک  َعََخب  َو  ْمُِکفَرَِشل  ٍفیِرَش  ُّلُک  َأَطْأَط  َنیَِملاْعلا  َنِم  ًادَحَأ  ِتُْؤی  َْمل  ام  ُهَّللا  ْمُکاتآ  ُنیِمَْألا  ُحوُّرلا  َثُِعب  َکیِخَأ  َیلِإ  َو 
َدَحَج ْنَم  یَلَع  َو  ِناَوْضِّرلا  َیلِإ  ُکَلُْسی  ْمُِکب  ْمُِکتَیَالِِوب  َنوُِزئاَْفلا  َزاَف  َو  ْمُکِرُوِنب  ُضْرَْألا  ِتَقَرْشَأ  َو  ْمَُکل  ٍءْیَـش  ُّلُک  َّلَذ  َو  ْمُِکلْـضَِفل  ٍراَّبَج  ُّلُک 

ِیف ْمُکُداَـسْجَأ  َو  ِءاَمْـسَْألا  ِیف  ْمُکُؤاَمْـسَأ  َو  َنیِرِکاَّذـلا  ِیف  ْمُکُرْکِذ  ِیلاَـم  َو  ِیلْهَأ  َو  یِـسْفَن  َو  یِّمُأ  َو  ْمـُْتنَأ  ِیبَأـِب  ِنَـمْحَّرلا  ُبَـضَغ  ْمُکَتَیاـَلِو 
َو ْمُکَسُْفنَأ  َمَرْکَأ  َو  ْمُکَءاَمْسَأ  یَلْحَأ  اَمَف  ِرُوبُْقلا  ِیف  ْمُکُرُوُبق  َو  ِراَثْآلا  ِیف  ْمُکُراَثآ  َو  ِسوُفُّنلا  ِیف  ْمُکُسُْفنَأ  َو  ِحاَوْرَْألا  ِیف  ْمُکُحاَوْرَأ  َو  ِداَسْجَْألا 
َو ُْریَْخلا  ُمُُکْلِعف  َو  يَْوقَّتلا  ُمُُکتَّیِـصَو  َو  ٌدْـشُر  ْمُکُْرمَأ  َو  ٌرُون  ْمُکُماَلَک  ْمُکَدـْعَو ] َقَدْـصَأ  َو   ] ْمُکَدـْهَع یَفْوَأ  َو  ْمُکَرَطَخ  َّلَـجَأ  َو  ْمُکَنْأَـش  َمَظْعَأ 

ُْریَْخلا َرِکُذ  ْنِإ  ٌمْزَح  َو  ٌْملِح  َو  ٌْملِع  ْمُُکیْأَر  َو  ٌْمتَح  َو  ٌمْکُح  ْمُُکلْوَق  َو  ُْقفِّرلا  َو  ُقْدِّصلا  َو  ُّقَْحلا  ُمُُکنْأَش  َو  ُمَرَْکلا  ُمُُکتَّیِجَـس  َو  ُناَسْحِْإلا  ُمُُکتَداَـع 
ْمُِکب َو  ْمُِکئاََلب  َلیِمَج  یِصْحُأ  َو  ْمُِکئاَنَث  َنْسُح  ُفِصَأ  َْفیَک  یِـسْفَن  َو  یِّمُأ  َو  ُْمْتنَأ  ِیبَِأب  ُهاَهَْتنُم  َو  ُهاَوْأَم  َو  ُهَنِدْعَم  َو  ُهَعْرَف  َو  ُهَلْـصَأ  َو  َُهلَّوَأ  ُْمْتنُک 
اَنَمَّلَع ْمُِکتالاَوُِمب  یِسْفَن  َو  یِّمُأ  َو  ُْمْتنَأ  ِیبَِأب  ِراَّنلا  َنِم  َو  ِتاَکَلَْهلا  ِفُرُج  اَفَـش  ْنِم  اَنَذَْقنَأ  َو  ِبوُرُْکلا  ِتاَرَمَغ  اَّنَع  َجَّرَف  َو  ِّلُّذلا  َنِم  ُهَّللا  اَنَجَرْخَأ 

ُۀَعاَّطلا ُلَبُْقت  ْمُِکتالاَوُِمب  َو  ُۀَـقْرُْفلا  ِتَفَلَْتئا  َو  ُۀَـمْعِّنلا  ِتَمُظَع  َو  ُۀَِـملَْکلا  ِتَّمَت  ْمُِکتالاَوُِمب  َو  اَناَْینُد  ْنِم  َدَـسَف  َناَک  اَم  َحَلْـصَأ  َو  اَِـننیِد  َِملاَـعَم  ُهَّللا 
َو ُمیِظَْعلا  ُهاَْجلا  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َْدنِع  ُمُوْلعَْملا  ُماَقَْملا ] َو   ] ُناَکَْملا َو  ُدوُمْحَْملا  ُماَقَْملا  َو  ُۀَعِیفَّرلا  ُتاَجَرَّدلا  َو  ُۀَبِجاَْولا  ُةَّدَوَْملا  ُمَُکل  َو  ُۀَـضَرَتْفُْملا 

ْنِم اَنل  ْبَه  َو  انَْتیَدَه  ْذِإ  َدَْعب  اَنبُوُلق  ْغُِزت  انَّبَر ال  َنیِدِـهاَّشلا  َعَم  اْنُبتْکاَف  َلوُسَّرلا  اَنْعَبَّتا  َو  َْتلَْزنَأ  اِمب  اَّنَمآ  انَّبَر  ُۀـَلُوبْقَْملا  ُۀَـعاَفَّشلا  َو  ُرِیبَْکلا  ُنْأَّشلا 
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اَّلِإ اَْهیَلَع  ِیتْأَی  َال  ًابُونُذ  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َْنَیب  َو  ِیْنَیب  َّنِإ  ِهَّللا  َِّیلَو  اَی  ًالوُعْفََمل  انِّبَر  ُدـْعَو  َناک  ْنِإ  انِّبَر  َناْحبُـس  ُباَّهَْولا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ًۀَـمْحَر  َْکنُدـَل 
ٌعیِطُم ْمَُکل  یِّنِإَف  ِیئاَعَفُش  ُْمْتنُک  َو  ِیبُونُذ  ُْمْتبَهْوَتْـسا  اََّمل  ِِهتَعاَِطب  ْمُکَتَعاَط  َنَرَق  َو  ِهِْقلَخ  َْرمَأ  ْمُکاَعْرَتْسا  َو  ِهِّرِـس  یَلَع  ْمُکَنَمَْتئا  ِنَم  ِّقَِحبَف  ْمُکاَضِر 

َْول یِّنِإ  َّمُهَّللا  َهَّللا  َضَْغبَأ  ْدَـقَف  ْمُکَـضَْغبَأ  ْنَم  َو  َهَّللا  َّبَحَأ  ْدَـقَف  ْمُکَّبَحَأ  ْنَم  َو  َهَّللا  یَـصَع  ْدَـقَف  ْمُکاَـصَع  ْنَم  َو  َهَّللا  َعاَـطَأ  ْدَـقَف  ْمُکَعاَـطَأ  ْنَـم 
ْنَأ َُکلَأْسَأ  َْکیَلَع  ْمَُهل  َْتبَجْوَأ  يِذَّلا  ُمِهِّقَِحبَف  ِیئاَعَفُـش  ْمُُهْتلَعََجل  ِراَْربَْألا  ِۀَِّمئَْألا  ِراَیْخَْألا  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  َو  ٍدَّمَُحم  ْنِم  َْکَیلِإ  َبَْرقَأ  َءاَعَفُـش  ُتْدَـجَو 
ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َو  َنـیِمِحاَّرلا * ُمَـحْرَأ  َکَّنِإ  ْمِِهتَعاَفَِـشب  َنیِموُـحْرَْملا  ِةَْرمُز  ِیف  َو  ْمِـهِّقَِحب  َو  ْمِِـهب  َنِیفِراَْـعلا  ِۀَـلْمُج  ِیف  ِینَلِخْدـُت 

ُلیِکَْولا َمِْعن  َو  ُهَّللا  اَُنبْسَح  َو  ًارِیثَک  ًامِیلْسَت ]  ] َمَّلَس َو  َنیِرِهاَّطلا 
ار نآ  راصتخا  هظحالم  هب  ام  هک  دناهدرک  لقن  یعادو  ياعد  نیا  زا  دعب  هدرک و  لقن  بیذهت  رد  زین  خیش  ار  ترایز  نیا  هک  دیوگ  فلؤم 

دلاو تغالب و  تحاصف و  دنس و  نتم و  تهج  زا  تسا  هعماج  ترایز  نیرتهب  هدومرف  یـسلجم  همالع  هکنانچ  ترایز  نیا  میدومنن و  رکذ 
همئا مدرکن  تراـیز  مدوـب  تاـیلاع  تاـبتع  رد  اـت  نم  تسا و  تاراـیز  لـمکا  نسحا و  تراـیز  نیا  هک  هدوـمرف  هـیقف  حرـش  رد  شدـجام 

ترایز نیا  هب  رگم  ار  مالسلا  ¬ مهیلع

موس شخب  یقرواپ 

ص 144. ج 102 / راونالاراحب / (- 1)

مالسلا هیلع  يداه  ماما  زا  ینارون  ياهراتفگ  مراهچ : شخب 

هراشا

هعیش  ياملع  تلیضف  - 1
نیعادلا ءاملعلا ، نم  مالـسلا  هیلع  مکمئاق  ۀبیغ  دعب  یقبی  نم  ول ال  : » مالـسلاامهیلعدمحم نب  یلع  لاق  مالـسلا :  هیلع  يرکـسعلا  مامالا  لاق 

امل بصاونلا ، خاخف  نم  و  هتدرم ، سیلبا و  كابـش  نم  هللادابع  ءافعـضل  نیذقنملا  و  هللا ، جـجحب  هنید  نع  نیباذـلا  و  هیلع ، نیلادـلا  و  هیلا ،
مه کئلوأ  اهناکـس ، ۀنیفـسلا  بحاص  کسمی  امک  ۀعیـشلا  ءافعـض  بولق  ۀمزأ  نوکـسمی  نیذلا  مهنکلو  هللا ، نید  نع  دترا  الا  دحأ  یقب 

.« لجوزع هللادنع  نولضفألا 
دومرف : هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

، دنک ییامنهار  و  توعد ، ادخ  يوس  هب  هک  دنامیمن  یسک  ناملاع  زا  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دمحم  لآ  مئاق  تبیغ  زا  سپ  رگا 
(1  ) بصاون ياـههلت  زا  و  ناشکرـس ، سیلبا و  ياـهماد  زا  ار  ادـخ  ناوتاـن  ناگدـنب  و  دـنک ، عاـفد  شنید  زا  یهلا  جـجح  نیهارب و ]  ] اـب و 

يادـخان نوچمه  ملظ ،] لهج و  ینافوت  يایرد  رد   ] ار ناوتان  نایعیـش  ياهلد  مامز  ناـشیا  یلو  دنتـشگیمرب ، ادـخ  نید  زا  همه  دـناهرب ،
. دنراد ار  تلزنم  نیرترب  ناحبس  يادخ  دزن  ناشیا  دنراد ، تسد  رد  یتشک  راد  ناکس 

مارح لام  - 2
رگا و  درادن ، ینوزف  دشر و  مارح ، دوواد ! دومرف : مالسلا  ¬ هیلع يداه  ماما  تفگ : هک  دنکیم  لقن  یمرـص  دوواد  زا  دوخ  دنـس  اب  ینیلک 

وا شتآ  يهشوت  دنامیم ، یقاب  ناسنا  زا  سپ  مارح  زا  هچنآ  و  درادن ، شاداپ  دوش ، قافنا  مارح  زا  هچنآ  و  درادن ، تکرب  دـشاب  هتـشاد  مه 
(2 . ) دوب دهاوخ 

َِقلاَْخلا َطَخْـسَأ  ْنَم  َو  َنِیقُولْخَْملا ، َطَخَـس  ِلاَُبی  َْمل  َِقلاَْخلا  َعاَـطَأ  ْنَم  َو  ُعاَُـطی ، َهَّللا  َعاَـطَأ  ْنَم  َو  یَقَُّتی ، َهَّللا  یَقَّتا  ِنَم  : » مالـسلا ¬ هیلع لاـق  - 3
( 3 .« ) نِیقُولْخَْملا ُطَخَس  ِِهب  َّلُحَی  ْنَأ  ٌنَمَقَف 
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تعاطا هک  یصخش  ره  و  دنوشیم . وا  عطم  نارگید  دشاب ، یهلا  تاررقم  ماکحا و  عیطم  دیامن و  تیاعر  ار  یهلا  يوقت  هک  یسک  دومرف :
بـضغ هب  دوخ  نامرفان  تیـصعم و  اب  ار  لاعتم  يادـخ  هچنانچ  و  تشاد ؛ دـهاوخن  اهناسنا  توادـع  ینمـشد و  زا  یکاب  دـیامن ، قلاـخ  زا 

دریگ . رارق  اهناسنا  ینمشد  مشخ و  دروم  هک  تسا  راوازس  سپ  دروآرد ،
( 4 .«) سانلا نم  ۀشحولا  هللااب  سنألا  ۀمالع  و  ساَّنلا ، َنِم  َشَحْوَتْسا  ِهَّللِاب  َِسنَأ  ْنِم   : » مالسلا ¬ هیلع لاق  - 4

اب سنأ  هناشن  تمالع و  و  دنکیم . تشحو  ساسحا  مدرم  زا  دنادب ، دوخ  سینأ  ار  وا  دـشاب و  سنوم  لاعتم  دـنوادخ  اب  هک  یـسک  دومرف :
ندرک .-  يرود  طایتحا و  مدرم  زا  ندیسارهن و  ادخ  ریغ  زا  ینعی  تسا -  مدرم  زا  تشحو  دنوادخ 

( 5 .«) ماعطلا بیط  یف  دیزی  عوجلا  و  مانملا ، ذلأ  رهسلا  : » مالسلا ¬ هیلع لاق  - 5
رتمک ناسنا  هچ  ره  ینعی  دیازفایم -  ماعط  یگزمشوخ  رد  یگنسرگ  و  دنادرگیم ؛ ذیذل  ار  نآ  زا  دعب  باوخ  يراد ، ¬ هدنز بش  دومرف :

دوب .-  دهاوخ  رتاراوگ  اذغ  هزم  دشاب  كاروخ  مک  هچ  ره  دربیم و  تذل  باوخ  زا  رتشیب  دباوخب 
(6 .« ) لاَّهُْجلا ُۀَعاَنِص  َو  ِءاَهَفُّسلا ، ُۀَهاَُکف  ُلْزَْهلا  مالسلا « : ¬ هیلع لاق  - 6

دشابیم . نادان  ياهناسنا  راک  تسا و  يدرخیب  زا  درومیب -  - ياهیخوش ندرک و  هرخسم  دومرف :
(7 .« ) لاَمْعَْألِاب ِةَرِخْآلا  ِیف  َو  ِلاَْومَْألِاب  اَْینُّدلا  ِیف  ُساَّنلا  مالسلا « : ¬ هیلع لاق  - 7

. دش دنهاوخ  هداد  شاداپ  هبساحم و  لامعا  هلیسو  هب  ترخآ  رد  یلو  دنباییم  ترهش  تالمجت  تورث و  هلیسو  هب  ایند  رد  مدرم  دومرف :
( 8 .«) مهطلاخی نم  رارش  یلع  لدت  رارشألا  ۀطلاخم  : » مالسلا ¬ هیلع لاق  - 8

دوب . دهاوخ  وت  ترارش  یتسپ و  هناشن  رورش  دارفا  اب  ترشاعم  ندش و  نیشنمه  دومرف :
( 9 .« ) مِِهناَجِیت ْنِم  ُعَطْسَت  ُراَْونَْألا  َو  ِۀَماَیِْقلا ، َمْوَی  اَِنتَیَالَو  ِلْهَأ  َو  اَنیِّبُِحم  ِءاَفَعُِضل  َنُوماَّوَْقلا  اَِنتَعیِش  ُءاَمَلُع  ِیتْأَی  : » مالسلا ¬ هیلع لاق  - 9

روشحم یلاـح  رد  تماـیق  زور  دـنیامن ، لکـشم  عفر  اـهنآ  زا  دنـسرب و  اـم  ناوریپ  ناتـسود و  داـیرف  هب  هک  ینادنمـشناد  ءاـملع و  دومرف :
دشخردیم . اهنآ  زا  رون  دنراد و  رس  رب  یناشخرد  جات  هک  دنوشیم 

( 10 .«) کُعَْفنَی َبِیبَح  َال  َو  َکُعَنْمَی  َبِیبَط  َال  َو  َِکلْهَأ - ْيَدَی  َْنَیب  َکَعَرْصَم  ْرُکْذا  مالسلا « : ¬ هیلع لاق  - 10
رخآ تاظحل  يریگیم و  رارق  نایانـشآ  هداوناخ و  ءاـضعا  عمج  ناـیم  رد  هک  ار  یعقوم  تلاـح و  نآ  نکن  شومارف  روآ و  داـی  هب  دومرف :

. دهد تاجن  تلاح  نآ  زا  ار  وت  دناوتیمن  یتورث -  و  یتسود -  یکشزپ و  چیه  دوشیم و  يرپس  ترمع 
ةَدِساَْفلا ». ِعاَبِّطلا  ِیف  ُعَْجنَت  َال  ُۀَمْکِْحلا  مالسلا « : ¬ هیلع لاق  - 11
دراذگیمن . دساف  ياهبلق  اهلد و  رد  يرثا  تمکح  دومرف :

ْهیَلَع ». َنوُطِخاَّسلا  َُرثَک  ِهِسْفَن  ْنَع  َیِضَر  ْنَم  مالسلا « : ¬ هیلع لاق  - 12
دش . دنهاوخ  دایز  وا  نایوگدب  دشاب  یضار  دوخ  زا  هک  ره  دومرف :
ناَتَْنثا ». ِعِزاَْجِلل  َو  ٌةَدِحاَو  ِِرباَّصِلل  ُۀَبیِصُْملا  مالسلا « : ¬ هیلع لاق  - 13

یتحاران ود  دنک  عزج  دنزب و  دایرف  هچنانچ  یلو  تسا ؛ یتحاران  کی  اهنت  دیامن ، لمحت  ربص و  دوش و  دراو  یسک  رب  هک  یتبیصم  دومرف :
تشاد . دهاوخ 

اَْهنِم ». ُْریَْحلا  َو  ُهاَعَد ، ْنَِمل  َبیِجَتْسَیَف  اَهِیف  یَعُْدی  ْنَأ  ُّبُِحی  ًاعاَِقب  ِهَِّلل  َّنِإ  مالسلا « :  ¬ هیلع لاق  - 14
اههعقب زا  یکی  هک  دنادرگ  باجتـسم  ار  اهاعد  نآ  ات  دوش  هدناوخ  ادـخ  اهنآ  رد  دراد  تسود  هک  تسا  ییاههعقب  دـنوادخ  يارب  دومرف :

هَّرَش ». ْنَمَْأت  اَلَف  ُهُسْفَن  ِْهیَلَع  َْتناَه  ْنَم  : » مالسلا ¬ هیلع لاق  - 15 دوب . دهاوخ  مالسلا  ¬ هیلع نیسح  ماما  مرح  رئاح و 
نادن . نامأ  رد  وا  رش  زا  ار  دوخ  دشاب ) هتشادن  سفن  لرتنک   ) دنک تناها  نتشیوخ  هب  سک  ره  دومرف :

ِءاَمْسَْألا ». َنَسْحَأ  ِهِسْفَِنل  َراَتْخا  َو  ًاعیَِدب ، َءاَیْشَْألا  َقَلَخ  َُّمث  ُهَعَم ، َءْیَش  َال  ُهَدْحَو  ُهَّللا  ِلَزَی  َْمل  : » مالسلا ¬ هیلع لاق  - 16
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دیزگرب . دوخ  يارب  ار  اهمان  نیرتهب  و  هدیرفآ ، دوخ  تردق  اب  ار  تادوجوم  مامت  دوبن ، وا  اب  يزیچ  دوب و  اهنت  لزأ ، زا  دنوادخ  دومرف :
ۀَنِّیَْبلا ». ُلَأْسَی  َال  َو  مالسلاهیلع  َدُواَد  ِءاَضَقَک  ِهِْملِِعب  ِساَّنلا  َْنَیب  یِضْقَی  ِِمئاَْقلا  َماَق  اَذِإ  : » مالسلا ¬ هیلع لاق  - 17

دننامه دـیامن ؛ ¬ یم تواضق  شیوخ  ملع  هب  مدرم  نیب  رد  دـیامن  مایق  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  تجح  ترـضح  هک  ینامز  دومرف :
دیامرفیمن . لاؤس  دهاش  لیلد و  زا  هک  مالسلا  ¬ هیلع دواد  ترضح 

نِیقُولْخَْملا ». ُطَخَس  ِِهب  َّلُحَی  ْنَأ  ٌنَمَقَف  َِقلاَْخلا  َطَخْسَأ  ْنَم  َو  َنِیقُولْخَْملا  َطَخَس  ِلاَُبی  َْمل  َِقلاَْخلا  َعاَطَأ  ْنَم  : » مالسلا ¬ هیلع لاق  - 18
تشاد . دهاوخن  یکاب  نارگید  ینکشراک  رهق و  زا  دشاب  ادخ  وریپ  عیطم و  سک  ره  دومرف :

ٌۀَِیفاَص ». ٌةآِْرم  ُةَرْکِْفلا  َو  ٌناَسِح  ٌلَلُح  ُباَدْآلا  َو  ٌۀَمیِرَک  ٌۀَثاَرِو  ُْملِْعلا  : » مالسلا ¬ هیلع لاق  - 19
نییزت فاص و  ¬ي  هنیئآ هشیدـنا  رکف و  تسا و  اهیکین  نیرتابیز  بدا  تسا ، نارگید  هب  لاقتنا  يارب  دوبدای  نیرتهب  شناد  ملع و  دومرف :

تسا . اههمانرب  لامعا و  ¬ي  هدننک
ِلْهَْجلا ». َو  ِطْمَغلا  َیلِإ  ٍعاَد  ِْملِْعلا ، ِبَلَط  ْنَع  ٌفِراَص  ُبْجُْعلا  مالسلا « : ¬ هیلع لاق  - 20

. دناشکیم ینادان  تراقح و  تمس  هب  درادیم و  زاب  مولع  لیصحت  زا  ار  ناسنا  رورغ ، ینیبدوخ و  دومرف :
دْقِْحلا ». َنِم  ٌْریَخ  ُباَتِْعلا  َو  ِلاَقِّثلا  ُحاَتْفِم  ُباَتِْعلا  مالسلا « : ¬ هیلع لاق  - 21

ینمـشد هنیک و  هب  تبـسن  يرگ  شاخرپ  لاح  ره  رد  یلو  تسا ، بضغ  دیلک  همدقم و  يرگ ، شاخرپ  باتع و  هک ) شاب  بظاوم  : ) دومرف
درادرب .) رد  ار  يرت  كانرطخ  ياهررض  هنیک ، نوچ   ) تسا رتهب  ینورد 

ِةَِرماَْغلا ». ِراَِحْبلا  ِۀَُّجل  ِیف  اَِهب  اوُکَلَس  َْول  ًۀَمْصَِعل ، اَِنتَیَالَِوب  اَِنتَعیِِشل  َّنِإ  : » مالسلا ¬ هیلع لاق  - 22
، دنیوج کسمت  نآ  هب  روما  ¬ي  همه رد  هچنانچ  هک  دشابیم  ینمأ  هاگهانپ  نامناتسود  نایعیـش و  يارب  تیب  لها  ام  تیالو  انامه  دومرف :

دنیآ . قیاف  يونعم ) يدام و   ) تالکشم مامت  رب 
ةردقلا ». عم  الا  کلذ  نوکی  و ال  کظیغ ، مظکت  کسفن و  کلمت  نأ  وه  : » مالسلا ¬ هیلع لاقف  ملحلا ؟ نع  هتلأس  لاق : - 23

دومن لاؤس  يرابدرب  ملح و  يانعم  نوماریپ  ترضح  نآ  زا  باحصا  زا  یکی 
لمحت و نیا  یئامن و  شوماخ  ار  نآ  يرب و  ورف  ار  دوخ  مشخ  یـشاب و  دوخ  سفن  کلام  لاح  ره  رد  هک  نیا  دومرف : خـساپ  رد  ترـضح 

یشاب . هتشاد  ار  یصخش  اب  هلباقم  ناوت  هک  دشاب  یلاح  رد  يرابدرب 
ْنِم ِةَرِخْآلا  َباََوث  َو  ًابَبَـس  ِةَرِخْآلا  ِباَوَِثل  اَْینُّدـلا  يَْوَلب  َلَعَج  َو  یَبْقُع ، َراَد  َةَرِخْآلا  َو  يَْوَلب  َراَد  اَْینُّدـلا  َلَـعَج  َهَّللا  َّنِإ  : » مالـسلا ¬ هیلع لاـق  - 24

ًاضَوِع ». اَْینُّدلا  يَْوَلب 
اهالب و سپ  تامحز ، يریگ  هجیتن  هاگیاج  ار  ترخآ  و  داد ؛ رارق  تالکـشم  تاناحتما و  اهالب و  هاگیاج  ار  اـیند  دـنوادخ ، اـنامه  دومرف :
. دیامرفیم اطع  ترخآ  رد  ار  ایند  تامحز  شاداپ  رجا و  داد و  رارق  ترخآ  تاماقم  هب  ندیسر  ¬ي  هلیسو ار  ایند  ياهیتخس  تامحز و 

مراهچ شخب  یقرواپ 

تفگ : هک  دنکیم  لقن  دمحم ... نب  یسوم  و  دمحا ... نب  دمحم  زا  دوخ  دنس  اب  یلح  سیردانبا  (- 1)
درادیم و مدقم  ار  توغاط  تبج و  منیبب  هک  مراد  زاین  نیا  زا  شیب  هب  یبصان  نومزآ  رد  ایآ  مدیسرپ : مالـسلا  ¬ هیلع يداه  ماما  زا  همان  اب 
/ج 6/ص لئاسو /ج 3/ص 583 ؛ رئارـسلا . ) تسا یبصاـن  وا  دـشاب  رواـب  نیا  رب  هک  ره  تشوـن : مخـساپ  رد  دراد ؟ رواـب  ناـشیا  تماـما  هب 

(. 341/ح 14
ح 7. /ج 5/ص 125 / یفاک ح 22042 ؛ ص 53 / /ج 12 / لئاسو (- 2)

ح 41. ص 182 / ج 68 / راونالاراحب / (- 3)
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ص 208. یعادلا / هدع  (- 4)
ص 172. راونالاراحب ج 84 / (- 5)

ح 20. ص 369 / ج 75 / راونالاراحب / (- 6)
ص 39. ج 2 / هعیشلا / نایعا  (- 7)

ح 14162 . ص 308 / ج 12 / لیاسولا / كردتسم  (- 8)
ح 13. ج 2/ص 6 / راونالاراحب / (- 9)

ص 311. نیدلا / مالعا  (- 10)

ص 311. نیدلا / مالعا  (- 11)
ح 24. ص 316 / ج 69 / راونالاراحب / (- 12)

س 4. ص 311 / نیدلا / مالعا  (- 13)
ص 357. لوقعلا / فحت  (- 14)
ص 383. لوقعلا / فحت  (- 15)

ح 64. ص 83 / ج 57 / راونالاراحب / (- 16)
ح 24. ص 264 / ج 50 / راونالاراحب / (- 17)
ح 56. ص 177 / ج 50 / راونالاراحب / (- 18)

ح 4. ص 184 / ج 11 / لیاسولا / كردتسم  (- 19)
س 4. ص 369 / ج 75 / راونالاراحب / (- 20)

ح 12. ص 139 / رظانلا / ههزن  (- 21)
ح 1. ص 215 / ج 50 / راونالاراحب / (- 22)

ص 304/ح 7. ج 2 / لیاسولا / كردتسم  (- 23)
ص 358. لوقعلا / فحت  (- 24)

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 39زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


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

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

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

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

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. 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 
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IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 
دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53

یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 
هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 

راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 
، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 

«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 
يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 

زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
، 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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