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ریدغ هباطخ  لماک  نتم  هارمه  هب  ریدغ  قارشا  باتک  زا  يا  هصالخ 

باتک تاصخشم 

1391، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
يراصنا یلعدمحم  ریدغ / هباطخ  لماک  نتم  هارمه  هب  ریدغ  قارشا  باتک  زا  يا  هصالخ  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1391 ناهفصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا یپاچ :  رشان 
.1391 ناهفصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : یلاتیجید رشن  تاصخشم 

باتک هنایار و  هارمه ،  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 
ریدغ هقباسم - ) هژیو  :) عوضوم

همدقم

عوضوم تسا و  ناراوگرزب  نآ  فراعم  اب  ناوج  لسن  ندومن  انشآ  تیب (  لها  سدقم  ناتسآ  هب  بدا  ضرع  ياههویش  نیرتجیار  زا  یکی 
تاقباسم عاونا  يارجا  ناناوج  داقتعا  يور  راذگریثأت  ياهـشور  نیرتهب  زا  دشابیم و  هنیمز  نیا  رد  ییانثتـسا  ياهتـصرف  زا  یکی  زین  ریدـغ 

. تسا هدیدرگ  تباث  هبرجت  هب  اهراب  هکنیا  امک  دراد . ییالاب  رایسب  یهدزاب  يروضح  یبتک  تاقباسم  نایم ، نیا  رد  هک  دشابیم  یناوخباتک 
هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یهباطخ  نتم  ثیدحلا ، نسحا  یهسسوم  يراکمه  اب  ناهفصا  یهیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  ساسا  نیا  رب 

یلعدمحم داتسا  هتشون  « ) ریدغ قارشا   » باتک زا  ياهصالخ  نینچمه  يراصنا و  رقاب  دمحم  داتسا  یهمجرت  اب  ریدغ  زور  رد  ملس  هلآ و  و 
. دیدرگ هدامآ  رضاح  یهوزج  ناهفصا  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  هورگ  تافاضا  حیحصت و  اب  يراصنا )

. ددرگ عقاو  مظعالا  هللا  هیقب  ترضح  ریدغ  ثراو  دییأت  دروم  تسا  دیما 
ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 

مارحلا 1433 هجحیذ 

باتک نتم 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
طیـسب یهنهپ  رد  زارفارـس  دنلبرـس و  زورما  ات  تسا و  هدرک  یط  ار  اههیداو  اههیداب و  هتـشاد و  قیرط  یط  خـیرات  ثداوح  ناـیم  رد  ریدـغ 

نارظنبحاص نایم  رد  تسا ، نآ  مایپ  و  مرکا (  یبن  نانخـس  ریدغ و  هب  طوبرم  هچنآ  دنکیم . يرگهولج  دوخ  روضح  شیامن و  اب  كاخ 
نیمه هب  خساپ  ثحب  نیا  یلصا  روحم  نکیل  تسا . هدش  هتشاگنا  هتشون و  يرایسب  تاحفص  تسا و  هدمآ  رایسب  ناوارف و  ثیدح  نخس و 

؟ تسا هدوب  مالسا (  مّرکم  ربمغیپ  یگدنز  رد  ییون  لقتسم و  هدیدپ  کی  ریدغ  عوضوم  ایآ  هک :  تسا  لاؤس 
؟ تسا تمحر  یبن  یگدنز  ثداوح  هیقب  ياوسام  ینایرج  ارجام و  ریدغ  ایآ 

ریس ایآ  تسا ؟ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تلاسر  تیالو و  فرگـش  كرابم و  دنور  نامه  رارمتـسا  ینایب  هب  ریدغ  هکنیا  ای 
دادـخر و هعقاو ، کی  ًافرـص  ریدـغ  هکنآ  ای  و  دـنامب ؟ نکاس  دـنز و  همیخ  اجنآ  رد  دـسر و  ریدـغ  هب  نخـس  ات  دراد  نآ  ياضتقا  تلاـسر 

؟ تسا رگید  یخیرات  ثداوح  ریاس  دننامه  ياهدیدپ 
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اهناسنا يرترب  يربارب و 

يدنواشیوخ وا  ناگدنب  قح و  ترـضح  نایم  شنیرفآ  تقلخ و  رد  ینعی  دنراد  یناسکی  هاگیاج  لاعتم  دنوادخ  دزن  نایمدآ  دیدرت  نودـب 
. درادن دوجو 

َۀباَرَق ٍدَحَأ  َنَیب  َو  ِهَّللا  َنَیب  َسَیل 
رد ناگدنب  نایمدآ و  مامت  راک  زاغآ  رد  هکلب  دهد ، رارق  توافتم  بتارم  رد  ار  نانآ  هک  درادن  دوجو  یبراقت  وا  ناگدـنب  دـنوادخ و  نایم 

ترـضح ناگدـنب  یگلمج  و  میناـشات ) هجاوخ  ود  ره  وت  نم و  ، ) دـنناسکی یلاـعتیراب  ترـضح  هب  تبـسن  ینیوـکت  يریخـست و  تیدوـبع 
. دنتسه ناحبس 

(1) ًاْدبَع ِنمْحَّرلا  ِیتآ  اَّلِإ  ِضْرَْألاَو  ِتاَوامَّسلا  ِیف  نَم  ُّلُک  نِإ 
.« دنیوا هدنب  دنتسه ، نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  یناسک  مامت  »

تیلضفا یهناگهس  ياهرایعم 

ءاطعا تسا و  مراکملا  لئاضفلا و  اولوا  شنیزگ  يدنوادخ  تلادع  تمکح و  ّتنـس  یهلا و  یهدعاق  نوناق و  نایب  هک  همدقم  نیا  زا  دـعب 
عوضوم نیمه  زین  ناحبـس  دـنوادخ  نخـس  رد  یهلا و  مالک  رد  تساـهيرترب . نیا  ساـسا  رب  يدـنوادخ  بهاوم  یهلا و  تیاـنع  مکح و 

ناوـنع هب  ار  داـهج  اوـقت و  ملع و  دـنکیم  حرطم  ار  اهتلیـضف  هـک  یماـگنه  دوـخ  مـالک  رد  ناحبـس  يادـخ  مـینیبیم . دـشابیم و  تیبـثت 
: دیامرفیم هک  اجنآ  درادیم ، نایب  یلصا  یهصخاش 

(2 «) ٌرِیبَخ ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکیَْقتَأ  ِهَّللا  َدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَراَعَِتل  َِلئاَبَقَو  ًابوُعُش  ْمُکاَْنلَعَجَو  یَثنُأَو  ٍرَکَذ  نِم  مُکاَنْقَلَخ  اَّنِإ  ُساَّنلا  اَهیَأ  ای  »
( تسین زایتما  كالم  اهنیا  ! ) دیسانشب ار  رگیدکی  ات  میداد  رارق  اههلیبق  اههریت و  ار  امش  میدیرفآ و  نز  درم و  کی  زا  ار  امش  ام  مدرم ! يا  »

.« تسامش نیرتاوقتاب  دنوادخ  دزن  امش  نیرتیمارگ 
. دنیآیم ملع  اوقت و  مود ، لوا و  ماقم  رد 

(3 … «) ٍتاَجَرَد َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلاَو  ْمُکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِعَفْری  »… 
 …« دشخبیم یمیظع  تاجرد  هدش  هداد  نانآ  هب  ملع  هک  ار  یناسک  دندروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  دنوادخ  »… 

. تسا ناج  لام و  نامأوت  دهج  ّدج و  هدهاجم و  يرترب  كالم  نیموس 
(4 «) ًامیِظَع ًارْجَأ  َنیِدِعاَْقلا  یَلَع  َنیِدِهاَجُْملا  ُهّللا  َلَّضَف  َو  »… 

.« تسا هدیشخب  يرترب  یمیظع  شاداپ  اب  نادعاق ؛ رب  ار  نادهاجم   …«و 
(5 … «) َلَتاَقَو ِْحتَْفلا  ِْلبَق  نِم  َقَفنَأ  ْنَم  مُکنِم  يِوَتْسی   …«َال 

 …« دنتسین ناسکی  دندرک ) قافنا  يزوریپ  زا  سپ  هک  یناسک  اب   ) دندیگنج دندرک و  قافنا  يزوریپ  زا  لبق  هک  یناسک  »… 
هک ینانآ  اب  دندرازگ ، ادخ  تمدخ  رد  ار  ناشلام  ناج و  دندمآ و  هنحص  هب  هّکم  حتف  زا  لبق  امش و  نایم  زا  هک  یناسک  دینادب  ناناملـسم !

دنتسین . ناسکی  زگره  دنیآیم ، هنحص  هب  ًابقاعتم 
يرگید زیچ  ادخ  هب  نینزان  وت  اما  ماهدید  رهش  نیا  رد  رامشیب  نابوخ 

ادتبا : میزادرپیم و  عوضوم  يریگهجیتن  یلصا و  دوصقم  هب  نآرق  صوصن  لوصا و  نیا  هب  دانتسا  اب 
اب دـییاشگب و  ار  ناـج  مشچ  رگا  ناگدـنورگ و  لـیخ  هعومجم و  نیا  ناـیم  رد  لاـح  ییاـم  فیرح  رگا  هَّللامسب  ییاونیب  ياوـن  مییاـم و 
زج يزیچ  ریدـغ  دوب ؟ تلیـضف  ریـسم  نامه  رارمتـسا  دـهاش  ناوتیم  هنوگچ  دـیروآ ، هنحـص  هب  ار  فاـصنا  یهدـید  دـیرگنب و  تریـصب 
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رایعم اهناسنا  ناـیم  رد  تیلـضفا  دـشاب و  هتـشاد  تیمکاـح  تیرـشب  ناـیم  رد  لـئاضف  تسا  رارق  رگا  تسین ، تلیـضف  تیمکاـح  رارمتـسا 
: دیوگب اراکشآ  دروآرب و  دایرف  ریدغ  يارجام  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مرکم  ربمایپ  دیاب  دشاب ؛ ینیشنهبتر 

« َُهلَذَخ ْنَم  ْلُذْخا  َو  ُهَرَصَن  ْنَم  ْرُْصنا  َو  ُهاَداَع  ْنَم  ِداَع  َو  ُهالاَو  ْنَم  ِلاَو  َّمُهَّللا  ُهَالْوَم  ِیلَع  اَذَهَف  ُهَالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  »
هک دش  هراشا  تسا . نامیا  رد  يزاتـشیپ  لوا  یهتکن  منک . رورم  يروآدای و  ار  نوناق  هدـعاق و  نیا  زا  ییاههشوگ  مریزگان  مود  شخب  رد 

يزاتـشیپ ًاعبط  تسا و  حلاص  لمع  نامیا و  يدنمهرهب  وترپ  رد  دهدیم  اهناسنا  هب  دنوادخ  یتلیـضف  ره  رگا  دباییم و  ناماس  نامیا  اب  راک 
 - ناگرزب هک  يّدـح  هب  دوشیم  حرطم  ریدـغ ، تیالو  بحاص  رترب  ياهیگژیو  لیاضف و  رد  هک  تسا  یمهم  رایـسب  یهتکن  مه  ناـمیا  رد 

. دنرذگب نآ  رانک  زا  یگدوسآ  یتحار و  هب  دنناوتیمن  هاوخریخ  ریغ  هاوخریخ و  نمشد -  تسود و  زا  معا 

نامیا رد  يزاتشیپ 

نارگید ثیدح  رد  دیآ  هتفگ  ناربلد  ّرس  هک  دشاب  نآ  رتشوخ 
دیدحلا یبا  نبا   » هتشون هک  میامنیم  هراشا  هغالبلاجهن  حرش  یهمدقم  هب  ادتبا  ّتنـس ، لها  عبانم  زا  رتشیب  یهدافتـسا  هب  مامتها  دیکأت و  اب 

. تسا ّتنس  لها  و  یلزتعم »
یِلا دحَا  ُهْقبـسی  مل  قلاخلا  دجحی  رجحلا و  دـبعی  ضرالا  یف  نم  لک  هدـبع و  هَّللاب و  نمآ  يدـهلا و  یلا  سانلا  قبـس  لجر  یف  لوقا  ام  َو  »

(6 .«) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  دّمحم  ریخ  لک  یلا  قباسلا  الا  دیحوتلا 
هکنآ لاـح  تسا . هدومن  تداـبع  ار  وا  هدروآ و  ناـمیا  ادـخ  هب  تسا و  هتفرگ  تقبـس  تیادـه  رد  هک  يدرم  تایـصوصخ  رد  میوگب  هچ 

. دندرکیم راکنا  ار  دنوادخ  تیقلاخ  یّتح  دندوب و  هداتفا  ورف  اهتب  اهگنس و  ياپ  رد  زونه  نارگید 
هک دشابیمن  مالسا (  مّرکم  ربمغیپ  زج  یسک  وا ، رب  یبوخ  ریخ و  هب  هدنریگ  یشیپ  اهنت  تسا و  هتفرگن  تقبـس  دیحوت  رد  وا  رب  سک  چیه 

. تسا لوا  نمؤم  نیمه  داتسا  ملعم و 
: دیوگیم یلزتعم  حراش  نیا  ) 

انعم نیا  اـب  یلیلق  مک و  رایـسب  هورگ  کـی  تسا . نیلوا  نیملـسم  نینمؤـم و  ناـیم  رد  وا  هک  دـناقفتم  لوـق  نیا  رب  ثیدـح  لـها  تیرثـکا 
: هک تسا  هتفگ  نینچ  زین  دوخ  دننکیم . تفلاخم 

نم مشابیم و  نامدرم ) همه  زا  لبق   ) مالـسا هب  هدنورگ  نیلوا  نم  متـسه و  تّما  نایم  رد  لطاب  قح و  یهدننک  ادـج  مربکا و  قیدـص  نم  »
.« ماهدرازگ زامن  مالسا  ربمایپ  زا  دعب  هک  متسه  یسک  نیلوا 

: دیوگیم همادا  رد 
(7 «.) تسا لوقلاقفتم  هلمج  نیا  هک  تسناد  دهاوخ  دنک  هعجارم  یثیدح  دیناسم  هب  یسک  رگا  »

«، ّهبر دبعنبا   » هب نینچمه  خیرات و  ریـسفت و  بحاص  يربط ،» ریرج  نبا  «، » يدقاولا : » دـننام يدارفا  نخـس  هب  دوخ  یهتفگ  دانتـسا  يارب  و 
. دنکیم هراشا  دنتسه ، ّتنس  لها  یمان  ناگرزب  زا  یگلمج  هک  باعیتسالا »  » باتک بحاص 

: تسا نامیا  رد  تقبس  نامه  هتکن  نیلوا  سپ 
(8 «.) َنُوبَّرَقُْملا َِکئلوُأ  َنوُِقباَّسلا (  َنوُِقباَّسلاَو  »

«. دننابّرقم اهنآ  دنناماگشیپ ، ناماگشیپ  هورگ ) نیموس   ) «و
: میامنیم وگزاب  ّتنس -  لها  بتک  زا  نکیل  نینمؤملاریما - (  نابز  زا  ار  مالک  یهمادا 

اُونَمآ َنیِذَّلا  َّنِإ  : » َّلَج َو  َّزَع  ِهَّللا  َلْوَق  ُعَمْسَت  اَم  َأ  ِیلَع ! ای  َلاَقَف : يِرْدَص . َیلِإ  ُهُِدنْسُم  اَنَأ  َو  ِهَّللا (  ُلوُسَر  ِینَثَّدَح  لوقی : مالـسلا  هیلع  یلع  نع 
(10 .) َُکتَعیِش َو  َْتنَأ  ْمُه  ( 9 «.) ِۀیِرَْبلا ُریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو 
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ایآ ناج ! یلع  دومرف : ترضح  هاگنآ  مدوب . هداد  ياج  شیوخ  یهنیس  رد  ار  وا  كرابم  رس  مدوب و  هدنابسچ  دوخ  یهنیـس  هب  ار  ربمایپ  نم 
اب ادـخ و  ناگدـنب  نیرتهب  نانآ  دـناهداد  ماجنا  حـلاص  لمع  دـناهدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  دـیوگیم : هک  ياهدینـش  ار  ادـخ  مـالک  نیا 

. دنتسه اهنآ  نیرتتلیضف 
یتغل هعیش  هملک  هک  دوشیم  صخشم  ادخ  لوسر  شیامرف  نیا  زا  سپ  دیتسه . وت  نایعیش  وت و  هفیرش ، یهیآ  نیا  لوا  قادصم  ناج ! یلع 

. تسا مرکا (  لوسر  دوخ  دربیم ، راک  هب  ار  هعیش  هملک  هک  یسک  نیلوا  هکلب  تسین . نایعیش  طسوت  هدش  هتخاس 
اب اهنیا  دـنیآیم ، باسح  ییوگباوج و  يارب  نایمدآ  اهتما و  هک  یماـگنه  دـشاب و  رثوک  ضوح  رـس  رب  اـهنآ  امـش و  نم و  ناـیم  یهدـعو 

. دنوشیم دراو  یهلا  ضوح  رب  دنوشیم و  هدناوخ  نشور  ياههرهچ 
یس دودح  نایم  زا  ًافرص  نم  هک  دناّتنس  لها  لّصفم  هدمع و  باتک  هس  هقرحملا ،» قعاوص  «، » يربط ریسفت  «، » یناکسح لیزنتلا ، دهاوش  »

یگتفرورف و هب  دـسر  هچ  تسا و  نامیا  رد  نینمؤملاریما  تقبـس  هاوگ  نیا  سپ  میامنیم . دانتـسا  هراشا و  هس  نیا  هب  طـقف  باـتک ، ناونع 
نامیا . رد  ترضح  يروهطوغ  ضوخ و 

. دیسانشب ادخ  هب  ار  ادخ  ِهَّللِاب ،» َهَّللا  اُوفِرْعا  : » دیوگیم هک  دباییم  تعفر  يرترب و  نانچنآ  هک  ماقم  نیا  ینعی 
ادخ ام  ياهدید  هچنآ  زا  وگاو  ياهمش  ياهدید  لقع و  هلمج  هک  یلع  يا  اضقلا  نسُح  اضقلا ، ءوس  زا  سپ  يا  یـضترم  یلع  يا  اشگب  زار 

! ییادخ يا  دسانشیم . دوخ  يادخ  تاذ  هب  ار  شیادخ  بلاطیبا (  نب  یلع  نینمؤملاریما  یلو  میسانشیم  وا  تقلخ  دوجو و  ءایـشا و  هب  ار 
میناوتیم هنوگچ  یتسار ، هب  میتسه . زجاع  انعم  كرد  زا  تسا و  گنل  تیرـشب  تیمک  مه  اجنیا  . ) دـنکیم تلالد  وا  تاذ  رب  وا  تاذ  هک 

ادخ زا   ) یلع نکیل  میسریم ؛ وا  هب  دنوادخ  ياههناشن  ءامسا و  زا  میـسریم ، قح  فاصوا  هب  تافـص  زا  هک  ام  میـسر . وا  تاذ  هب  تاذ  زا 
.( دراد هَّللا  یلا  ِهَّللا  نم  ریس  دنکیم و  رفس  ادخ  هب 

مالسلا هیلع  یلع  ملع  جاّوم  يایرد 

هاگیاج و ًاعبط  تسا و  تداع  ساسا  رب  يدـیلقت و  نامیا ، دـشابن ، تفرعم  ملع و  رگا  تسا . ملع  تفرعم و  رب  ینتبم  دـش  هراشا  هک  ینامیا 
. تسین قیقد  قیمع و  ینعی  تفای ، دهاوخن  ییالاو  هبتر 

نوماریپ ار  یباقلا  نینچ  و  هَّمُالا » ِهذه  ینّابر   » و ۀّمُالا » ربِح  : » دنیوگیم وا  هب  تسا و  نایعیش  ّتنس و  لها  لوبق  دروم  سابع  نبا  تیـصخش 
. مینیبیم وا 

: دیوگیم سابع  نب  هَّللادبع 
. رجفلا غوزب  یلا  ءابلا  رارسأ  یف  ملکتف  میحرلا ، نمحرلا  هّللا  مسب  تأرقف : سابع  نبا  ای  أرقا  لاق : عیقبلا و  یلا  یب  جرخف 

یف مّلکتف  میِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب   » تأرقف ءاشعلا  دـعب  عیقبلا  یِلا  یب  هَّللادـبع ! ای  أرقا  لاق : َجَرَخَف و  ةرمقملا  ۀـلیل  یف  ِیلَع  يِدـِیب  َذَـخَأ  »
َکضرفل ! بّهَأَتَف  کلزنم . یلا  سابع ! نبای  مق  یل : لاق  رجفلا و  غوزب  یلا  ءابلا  رارسا 

(11 («.) رجنعسملا یف  هرارقلاک  ّالا  سیل  یلَع  ملع  یف  دّمحم  باحصا  ُْملِع  نآرقلاب و  یملع  اذِاف  ترکفت  مث  لاق  ام  تیعو  دَق  ُتْمُقَف و 
هکنیا زا  دـعب  ءاشع و  زامن  زا  دـعب  درب و  عیقب  ياـهتنا  هب  ارم  درب ؟ ارحـص  هب  دوخ  هارمه  ارم  نینمؤملاریما  صاـخ  یباـتهم و  بش  کـی  رد 

رد هاگنآ  تسیاب . تفگ  متفگ ، ار  هَّللامسب »  » هکنآ دّرجم  هب  مدرک  نآرق  تئارق  هب  عورـش  ناوخب ، يزیچ  تفگ  نم  هب  دوب . هدمآرب  باتهم 
ار تدوخ  حبـص  زامن  يارب  درگرب و  تاهناخ  هب  سابع  نبا  هک  درک  باطخ  سپـس  تفگ ، نخـس  نم  يارب  رجف  یکیدزن  ات  هَّللامسب  ءاـب » »

نک . هدامآ 
مامت نم و  ملع  هک  مدید  متفایرد و  دعب  مدیـشیدنا . دوب  هتفگ  هچنآ  رب  اهتعاس  متـشاد و  هگن  دوخ  نهذ  رد  دوب  هتفگ  هچ  ره  مدش و  دـنلب 

مدنکفا و نییاپ  ار  دوخ  رس  هاگنآ  تسا . سونایقا  ایرد و  لباقم  رد  ياهرطق  هباثم  هب  دیوگیم  مالسلا  هیلع  یلع  هچنآ  لابق  رد  ربمایپ  نارای 

ریدغ هباطخ  لماک  نتم  هارمه  هب  ریدغ  قارشا  باتک  زا  يا  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 39زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


متفگ :
. نارابب شیوخ  شناد  زا  مه  نم  یهنیس  رب  راذگم و  یهت  ارم  تسد  امرف و  تیانع  نم  رب  مه  زاب  ناج ! یلع 

؛) دـلج 12 «، ) يربـط ریـسفت  « ؛» روظنم نبا  ِبرعلاناـسل   » دـننام دراد ، دوجو  ثیدـح  نیا  ّتنـس ، لـها  یهدـمع  باـتک  هاـجنپ  زا  شیب  رد 
. دننکیم لقن  ار  ثیدح  نیا  یتبسانم  هب  هک  ص10 ) ج 15 ، « ) يدنه یقّتم  ِلامعلازنک  »

هک : تسا  هدومرف  ربمایپ  يرگید  فورعم  ثیدح  رد 
اَُهبَاب » ِیلَع  َو  ِْملِْعلا  ُۀَنیِدَم  اَنَأ  »

«، ریثا نبا  ِلوصـالا  عماـج   » دـننام ربـتعم  باـتک  دـصکی  زا  شیب  ار  ثیدـح  نیا  عباـنم  هیلع -  یلاـعت  هَّللاناوـضر  ینیما -  همـالع  موـحرم 
یفرعم دنتـسه ) ّتنـس  لها  یلـصا  باتک  شـش  ءزج  نیرتهب و  زا  هک  « ) يذمرت ننـس  «، » دادـغب خـیرات  «، » يدادـغب یـسولآ  یناعملاحور  »

. دنکیم
مهلـضفا ًاملـس و  مهمَدـقَا  َو  ًاملع  نینمؤملا  ملعا  کتجوز  اـَهل : لاـق  یبنلا (  ّنَا  دّـمحم  ۀـنبا  همطاـف  ینثدـح  تلاـق : ۀـشئاع  هتور  اـم  اذـه  »

(12 .«) ًاملح
دیوگیم : هشیاع 

نیرترب وت ، رهوش  مرتخد ! ناـج ! همطاـف  تفگ : نینچ  وا  هب  ربماـیپ  هک  تفگ : نم  هب  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رتخد  همطاـف - 
. تساهنآ نیرتتلیضف  اب  يرابدرب  يروبص و  رد  تسا و  مالسا  شریذپ  رد  نانآ  زاتشیپ  تّما و  نیا  نادنمشناد 

اهدعب دنتفگ . نخس  اوجن  هب  یلع  اب  یتدم  هاگنآ  روایب . نییاپ  ار  ترـس  یلع ! ای  هک  دندرک  هراشا  رمع  رخآ  تاظحل  رد  ربمایپ  هک  اجنآ  ات 
: دنداد خساپ  دومرف ؟ هچ  امش  هب  ربمایپ  هک  دندرک  لاؤس  ترضح  زا 

(13) بَاب َْفلَأ  ٍبَاب  ُلُک  ُحَتْفی  ِْملِْعلا  َنِم  ٍبَاب  ِْفلَأ  َحاَتْفِم  ِینَمَّلَعَف 
.« دش هدوشگ  رگید  باب  رازه  اهنآ ، مادک  ره  زا  هک  دوشگ  نم  يارب  ار  ملع  برد  رازه  ربمایپ 

هک : دهدیم  همادا  دنکیم  هراشا  ثیدح  نیا  هب  یتقو  ریبک  ریسفت  رد  يزار  رخف  ) 
یبّنلا »؟ لاح  فیکف  اذکه  یلوملا  ناک  اذاف  »

(14 (؟ دراد شناد  رادقم  هچ  یبن  سپ  دراد  یشناد  نینچ  وا  یلوم  یتقو 
(15 «.) ًاّرغ ملعلاب  ًایلع  ُّرُغی  هَّللا  لوسر  ناک  : » نایفسوبا نب  هیواعم  ) 

. دومن باریس  ملع  زا  ار  یلع  ربمایپ ،
(16) ۀَّنُّسلِاب ِساَّنلا  ُمَلْعَأ  ِیلَع  هشیاع : ) 

(17) ِینَأَدَْتبا ُتَکَس  اَذِإ  َو  ِیناَطْعَأ  ُُهْتلَأَس  اَذِإ  : » نینمؤملاریما لاق  ) 
درکیم نتفگ  هب  عورش  وا  مدرکیم ، توکس  هاگ  ره  دومرفیم و  خساپ  مدرکیم ، لاؤس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  نم  هاگره 

ام دومرفیم ؛ خـساپ  ملعم  درکیم ، لاؤس  درگاش  دینـشیم ؛ درگاش  تفگیم و  ملعم  دوبن ؛ رارقرب  توکـس  هاـگچیه  ربماـیپ  نم و  ناـیم  و 
دیوگیم : دنسم »  » رد لبنح  دمحا  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  میدوب ، یملع  دونش  تفگ و  لاح  رد  رگیدکی  اب  هشیمه 

(18 «.) ًادحا ساقی  بلاطیبا ال  نبا  ّنِا  »
(19 .«) ْهنِم اَنَأ  َو  یِّنِم  ًاِیلَع  َنِإَف  . » تسا یلع  یلع ، طقف  دینکن ، هسیاقم  بلاطیبا  رسپ  اب  ار  سک  چیه  مدرم ! يا  دیامرفیم : ربمایپ 

. دیامرفیم رّکذت  ار  دوخ  ماقم  ندوب  یکی  نامه  دننک . يروآدای  ار  یلع ( اب  دوخ  گنتاگنت  طابترا  دنهاوخیم  ربمایپ  یتقو 

مالسلا هیلع  یلع  دننامیب  ياوقت 
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تـسا نیا  هن  رگم  تسا و  تفرعم  رب  ینتبم  یلع  ملع  هک  مینیبیم  میـسریم ، نینمؤملاریما (  ياوـقت  هب  تفرعم  نیا  راـنک  رد  هک  یماـگنه 
: هک

(20 «.) ِنوُُدبْعِیل اَّلِإ  َسنِْإلا  َو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  اَم  َو  »
دنوش ). کیدزن  نم  هب  دنبای و  لماکت  هار  نیا  زا  و  . ) دننک متدابع  هک  نیا  يارب  زج  مدیرفاین  ار  سنا  نج و  نم 

تفرعم يارب  هک  دناهتفگ  لوقلاقفتم  میاهدـیرفآ و  تدابع  يارب  ار  سنا  نج و  ام  هک  دـناهدرک  ریـسفت  هنوگنیا  ار  هیآ  نارّـسفُم ، یهدـمع 
نیا زا  يرتشیب  يدنمهرهب  یـسک  ره  درادن . ناکما  یتیدوبع  چـیه  ققحت  نآ  نودـب  تسا و  تفرعم  تدابع ، رهوج  سپ  دـناهدش . هدـیرفآ 

یناسنا یتقو  تسه . زین  رترب  تسا  رتلضاف  هکنآ  لاونم  نیمه  هب  دوب ؛ دـهاوخ  رتلضاف  تسا  رتدـباع  هک  ره  تسا و  رتدـباع  دراد ، رهوج 
. تسا یهلا  ياوقت  دنکیم ، تمحرم  ینازرا و  وا  رب  دنوادخ  هچنآ  دسریم ، تیلضفا  ماقم  هب  دیامنیم و  یط  ار  ریس  نیا 

(21 … «) َةالَّصلا َنوُمیِقیَو  ِبیَْغلِاب  َنُونِمْؤی  َنیِذَّلا  َنیِقَّتُْمِلل (  يدُه  »… 
 … «. دنرادیم اپرب  ار  زامن  و  دنروآیم ؛ نامیا  تسا ] ناهنپ  هدیشوپ و  ّسح  زا  هچنآ   ] بیغ هب  هک  دنتسه  یناسک  ناراکزیهرپ ) »…  )

«، انیِقی ُتْدَدْزا  اَم  ُءاَطِْغلا  َفِشُک  َْول   » هکنآ زا  رتارف  بیغ و  ملاع  هب  نامیا  نآ  دیامنیم . یفّرعم  بیغ  هب  نامیا  ار  اوقت  لوا  یهناشن  دـنوادخ 
هک ماهدیـسر  هجرد  نآ  هب  یهلا  بیغ  زا  نم  هک  ارچ  دوـشیمن ؛ هدوزفا  یلع  مـلع  رب  زیچ  چـیه  دوـش  هتـشادرب  بـیغ  ياـههدرپ  ماـمت  رگا 

. مینیبیم ار  زیچ  همه  رهاظ ، نطاب و  نایع ، هدرپیب و 
تدابع ار  وا  مناوتیم  هنوگچ  منیبن  ار  ادخ  نم  رگا  منکیم ؟ تدابع  ار  هدیدن  يادخ  نم  دـینکیم  نامگ  نظ و  ایآ  دـیامرفیم : ترـضح 

. دنکیم تدابع  دنیبیم و  ار  ادخ  یلع ( تسادخ ، قلطم  بیغلابیغ  منک ؟
. دیسر مناوتن  بلطم  هنک  هب  زگره  هک  مسیونب  هچ  وا  ةولّصلا » َنوُمیِقی   » صوصخ رد 

میـسرت ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ياوقت  ماقم  میهاوخب  رگا  ار  ادـخ  زج  زامن  هب  دـنیبن  یلع  ادـخ  هب  ار  اپ  شرع  هب  دـهن  هک  تماق  تسب  زامن  هب 
رتراوازس یسک  مالسلا  هیلع  یلع  يادخ  زج  فصو  نیا  يارب  ایآ  دنک ؟ فیـصوت  ار  يولع  ياوقت  تایـصوصخ  دناوتیم  یـسک  هچ  مینک 

: هک تسا  هدومرفن  ناحبس  ترضح  رگم  تفای ؟ ناوتیم 
(22 «.) َنوُعِکاَر ْمُهَو  َةاَکَّزلا  َنُوتْؤیَو  َةَالَّصلا  َنوُمیِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ُُهلوُسَرَو  ُهّللا  ُمُکِیلَو  اَمَّنِإ  »

رارق یقاب  نادواج و  هشیمه  يارب  شیوخ  مالک  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تاکز  زامن و  یهنحـص  ًاـقیقد  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  اـیآ 
. تسا هداد 

. دنرادن يدیدرت  بلاطیبا (  نب  یلع  رب  هفیرش  هیآ  نیا  قابطنا  رد  نارسفم  زا  کی  چیه  دیوگیم : یناعملا » حور   » رد يدادغب » یسولآ  »
 ) یلع تواخس  هدننکهریخ  غورف 

ینعی هَّللالیبس  یف  هدـهاجم  تسا . هدـهاجم  نآرق  یهلا و  هاگرد  رد  لمع  تیبهاـش  ماـن  تساوقت . ناـمیا و  نیا  یلمع  زورب  يدـعب  هلحرم 
. دوشیم ققحم  لام  هب  ای  ناج و  هب  ای  هک  يزابکاپ ، يزابلام ، يزابناج ،

نیا رد  دـیدحلایبا  نبا  زا  رگید  يداهـشتسا  تسا  هدـنبیز  لاـبرغ  رد  بآ  هن  قشاـع  لد  رد  ربـص  هن  لاـم  دریگن  ناـگدازآ  فـک  رد  رارق 
: مییامن حرطم  صوصخ 

َلِْزنُأ : ِهِیف  َو  ِهِداَِزب  ُِرثْؤی  َو  يِوْطی  َو  ُموُصی  َناَک  ٌةَرِهاَظ  ِهِیف  ُُهلاَحَف  ُدوُْجلا  َو  ُءاَخَّسلا  اَّمَأ  َو 
ًاروُکُش  َو ال  ًءازَج  ْمُْکنِم  ُدیُِرن  ِهَّللا ال  ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  امَّنِإ  ًاریِسَأ (  َو  ًامِیتی  َو  ًانیِکْسِم  ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعْطی  َو 

ِهِیف َلِْزنُأَف  ًۀِیناَلَع  ٍمَهْرِِدب  َو  ًاّرِـس  ٍمَهْرِِدب  َو  ًاراَهَن  ٍمَهْرِِدب  َو  اًلَیل  ٍمَهْرِِدب  َقَّدَـصَتَف  َمِهاَرَد  َۀََـعبْرَأ  اَّلِإ  ُِکلْمی  ْنُکی  َْمل  ُهَّنَأ  ( 23) َنوُرِّسَفُْملا َيَور  َو 
هیف : لزنأف  ًۀِینالَع و  َو  ارِس  ِراهَّنلا  َو  ِلیَّللِاب  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفنی  َنیِذَّلا 

(24 «.) ًۀِینَالَع َو  ًاّرِس  ِراَهَّنلا  َو  ِلیَّللِاب  مَُهلاَْومَأ  َنوُقِْفنی  َنیِذَّلا  »
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. ارَجح هنطب  یلع  ُّدشی  ةرْجألاب و  قدصتی  هدی و  تَلَجَم  یتح  ۀنیدملا ، دوهی  نم  موق  ِلْخنلا  هدیب  یِقسی  ناک  ّهنأ  هنع  يور  و 
ُّطَق  ٍِلئاَِسل  َال »  » َلاَق اَم  ِدوُْجلا  َو  ِءاَخَّسلا  ُهَّللا  ُّبِحی  يِذَّلا  ُِقلُْخلا  یَلَع  َناَک  ِساَّنلا  یَخْسَأ  َناَک  ُهَرَکَذ ع  ْدَق  َو  ِیبْعَّشلا  َلاَق  َو  ) 

ِْدنِع ْنِم  َکـُْتئِج  َلاَـق  اََّمل  یِّبَّضلا  ٍنَفِْحم  ِیبَأ  ِْنب  ِنَفْحِِمل  َنایْفُـس  ِیبَأ  ُْنب  ُۀـیِواَعُم  ِِهبیَع  َو  ِهِمْـصَو  ِیف  ُدِـهَتْجی  يِذَّلا  ُهُضِْغبُم  َو  ُهُّوُدَـع  َلاَـق  َو  ) 
ِساَّنلا ! ِلَْخبَأ 

(25) ِِهْنِبت َْلبَق  ُهُْرِبت  َدَْفنََأل  ٍْنِبت  ْنِم  ًاتَیب  َو  ٍْرِبت  ْنِم  ًاتَیب  َکَلَم  َْول  َو  ِساَّنلا  ُلَْخبَأ  ُهَّنِإ  ُلوُقَت  َفیَک ! َکَحیَو 
نارگید هب  ار  دوخ  هشوت  داز و  نکیل  دومنیم ، تداـبع  تفرگیم و  هزور  یلع  هک  دوشیم  ناونع  یلاـم  داـهج  ءاخـس و  دوج و  ماـقم  رد 

هک : تسا  هدرک  لزان  وا  قح  رد  دنوادخ  دادیم و  هیده 
ًاریِسَأ .» َو  ًامِیتی  َو  ًانیِکْسِم  ِهِّبُح  یَلَع  َماَعَّطلا  َنوُمِعْطی  َو  »

دنیوگیم : نارّسفم  ) 
مهارد » ۀعبرأ  الإ  کلمی  مل  ّهنا  »
دیوگیم : دیدحلا » یبا  نبا   » و ) 

دنوادخ دومرف و  اطع  اراکـشآ  ار  یمهرد  یفخم و  ار  یمهرد  داد و  بش  ار  یمهرد  زور و  ار  یمهرد  هک  تشادن ، رتشیب  مهرد  راهچ  وا 
هک : دومن  لزان  هیآ 

ًۀِینَالَع …  َو  ًاّرِس  ِراَهَّنلا  َو  ِلیَّللِاب  مَُهلاَْومَأ  َنوُقِْفنی  َنیِذَّلا 
. دیامرفیم وگزاب  حرطم و  نآرق  ياج  راهچ  رد  ار  یلع  مهرد  راهچ  دنوادخ  ینعی 

رب درکیم و  قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  قیرط  نیا  زا  لصاح  ترجا  سپـس  تسبیم و  هنیپ  وا  تسد  درکیم ، یـشکبآ  هنیدـم  نایدوهی  يارب  ) 
. دنک کچوک  ار  نآ  مجح  هک  تسبیم  گنس  شیوخ  مکش 

اجک زا  تفگ : نفحم  یبا  نبا  نفحم  هب  يزور  دوب ، یلع ( يدوبان  ششالت  مامت  هک  نایفـس  یبا  نب  ۀیواعم  دیوگیم : دیدحلا » یبا  نبا  ) »
ياهدمآ ؟

نامدرم ! نیرتلیخب  دزن  زا  تفگ : خساپ 
يرآ . تفگ : ياهدماین ! یلع  شیپ  زا  وت  رگم  تفگ  اذل  تسا ، هتشاد  يروظنم  هچ  هدنیوگ  دیمهف  هیواعم 

قافنا ادـخ  هار  رد  لوا  ار  الط  هناخ  یلع  هک  مسق ! هبعک  يادـخ  هب  دـشاب  هتـشاد  هاک  زا  ياهناخ  الط و  زا  ياهناخ  یلع  رگا  تفگ : هاـگنآ 
. دیهد بیرف  ار  يرگید  دیورب و  دیوگیم  هاگنآ  درازگیم و  زامن  دنکیم و  وراج  ار  لاملاتیب  دنکیم .

هک هنوگنآ  ره  یلام  لئاسم  رد  تسناوتیم  دوب و  مهارف  وا  يارب  ینانچنآ  ياهتیعقوم  ایند  رد  هک  یلاح  رد  دراذـگن  یقاب  یثاریم  چـیه  وا 
. تسا هدومرف  هغالبلاجهن  جنپ  لهچ و  همان  رد  ماما (  هک  تسا  یتالمج  دننامه  یعون  هب  اهنیا  دیامن . لمع  دهاوخب 

مالسلا هیلع  یلع  غیت  قرب 

ياهتکن یماقم و  هاگیاج ، نیا  رد  رگید  هک  دوشیم  هدهاشم  زاب  میرگنیم  ناج  اب  هدـهاجم  ام  ریبعت  هب  ای  یکیزیف و  داهج  هب  هک  یماگنه 
. دشاب هدرکن  لمع  هدومنن و  یط  ار  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تسین  یقاب  نتفگ  ندروآ و  تسدب  يارب 

: دیوگیم صوصخ  نیا  رد  دیدحلا » یبا  نبا  »
(26) اَمِهِوَْحن َو  َرْصِم  َو  َۀَّکَم  ِدوُجُِوب  ِْملِْعلاَک  ِۀیِروُرَّضلا  ِتاَمُوْلعَْملا  َنِم  ُهَّنَِأل  ِهِیف  ِباَنْطِْإِلل  یَنْعَم  َال  ُلْصَْفلا  اَذَه 

یتقو لکش  نیمه  هب  دوشیم و  يرورض  مولعم  یهاگآ  نیا  دنکیم ، عفر  ار  یگنشت  بآ  دینادیم  یتقو  درادن ، انعم  نتشاذگ  تقو  اجنیا 
لاؤس نیا  هک  دنراد  رارق  اجک  رد  هکم  هنیدم و  ياهرهش  مییوگب  هکنیا  لثم  تسا ، يرورـض  مولعم  قادصم  دراد  ینـشور  غارچ  دینادیم 
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. تسا نهربم  نشور و  ًالماک  نآ  خساپ  باتفآ و  لیلد  دمآ  باتفآ  هک  ارچ  درادن  حرط  هب  زاین  رگید 
هیآ هک  دننکیم  لقن  ص 248  دلج 8 ، رد  ملسم »  » ص 75 و دلج 5 ، رد  يراخب » ، » ددرگیم حرطم  نخـس  نیا  ردب ، گنج  صوصخ  رد 

: هفیرش
(27 … «.) ْمِهِّبَر ِیف  اوُمَصَتْخا  ِنامْصَخ  ِناذه  »

 …« دنتخادرپ لادج  همصاخم و  هب  ناشراگدرورپ  هرابرد  هک  دنهورگ  ود  نانیا  »
نأش رد  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  دراد . رارق  شیرق  گرزب  رواگنج  سراف و  وا ، لباقم  رد  تسا و  هداتـسیا  نینمؤملاریما (  هک  دـش  لزان  ینامز 

نینمؤملاریما تسد  هب  اهنآ  رفن  شش  یس و  هک  دندش  هتشک  نایّکم  زا  رفن  داتفه  گنج  نآ  رد  دنکیم ، لزان  مالسلا  هیلع  یلع  تلیـضف  و 
. دندیسر تکاله  هب  ) 

(28 .) لیئربج الا  هعفری  ناک  امف  ضرالا ، همزلت  ۀبرض  لک  ۀبرض  ةرشعۀتس  دُُحا  موی  ًایلع  تباصا  دقل  هک : دیسر  اجنآ  هب  راک  دُُحا  رد 
دنلب ار  یلع ( لـیئربج  اـیوگ  اـما  دوـشب ؛ ریگنیمز  اـت  دوـب  یفاـک  اـهنآ  زا  مادـک  ره  يارب  هک  دـمآ  دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  رب  مخز  هدزناـش 

. درکیم
؟ دنامن یقاب  ربمایپ  تیامح  يارب  یسک  دندرک و  رارف  ربمایپ  فارطا  زا  مدرم  دحا  رد  ًاعقاو  ایآ  هک  دندرک  لاؤس  دوعسم » نبا   » زا

(29 .«) هدحو یلع  الا  سانلا  مزهنِا  لاق : لهس . هناجدوبا و  یلع و  ّالا  هعم  قبی  مل  یتح  هَّللالوسر  نع  سانلا  مزهنا  »
رد هک  یـسک  اهنت  دندرک و  رارف  مه  اهنآ  ریخ ، دندنام ؟ رفن  هس  نآ  ایآ  دسرپیم  زاب  دـندنام و  یقاب  رفن  هس  طقف  يرآ و  دـهدیم : خـساپ 

. دوب بلاطیبا  نب  یلع  طقف  دیرخیم  نت  هب  ار  اهریت  دومن و  لسرم  یبن  ناج  ِرپس  ار  شیوخ  ناج  دنام و  یقاب  ربمایپ  رانک  رد  دُُحا و 
هب اهنآ  نت  هدزاود  هک  دنداد  هتشک  تشه  تسیب و  ناکرشم  دحا  رد  هک  تسا  هدمآ  دیناسم  هیقب  ص 377 و  دلج 3 ، هغالبلاجهن  حرش  رد 

. دندش هتشک  نینمؤملاریما  تسد 
تسا صخشم  سپ  دناهدیسر ، لتق  هب  یلع ( هلیسو  هب  دحا  ناگدیـسر  تکاله  هب  زا  یمین  ردب و  ناگتـشک  زا  یمین  يرامآ  ظاحل  هب  سپ 

َو ًۀیِرَبیَخ  َو  ًۀیِرَْدب  اداَقْحَأ   » هنیک و لد  رد  هبدن ، ياعد  زا  لقن  ریبعت  هب  دـناهداد و  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  ییاههتـشک  نینچ  هک  یناسک 
. درک دنهاوخ  هچ  دنراد ، ًۀِینیَنُح »

رد یـسولآ »  » بازحا هروس  لوزن  صوصخ  رد  تسین . هدیـشوپ  یـسک  رب  یلع ( يرواگنج  يروالد و  قدـنخ ، گنج  بازحا و  گنج  رد 
. َلاتِْقلا َنِینِمْؤُْملا  ُهَّللا  یَفَک  دسیونیم : دلج 21  یناعملاحور » »

هلک نامیالا  زرب  مویلا  هک « : ارچ  دـنگنجب  دـندوب ، هدـمآ  ورین  رفن  رازه  هدزاود  اـب  هک  یناـگرزب  اـب  هکنیا  زا  درک  تیاـفک  ار  نینمؤم  ادـخ 
(30 «.) هلک كرشلل 

. تسا هدرک  ییارآفص  نامیا  مامت  لابق  رد  رفک  مامت  زور  نآ 
: هک ارچ  دندادن ، هتشک  رتشیب  رفن  شش  هک  درک  تیافک  ار  نینمؤم  دنوادخ 

(31 .«) ِۀَمایِْقلا ِمْوی  َیلِإ  نیَلَقَّثلا  ِةَداَبِع  ْنِم  ُلَْضفَأ  ِقَْدنَْخلا  َمْوی  یلع  َُۀبْرََضل  »
رابغ نایم  زا  نایوگریبکت  هتفاکـش و  یقرف  اب  زین  دوخ  دومن و  دراو  برع  روآمان  نآ  هب  بلاـطیبا (  نب  یلع  زور  نآ  هک  یتبرـض  رطاـخ  هب 

ار مالـسا  هک  دنکیم  هدجـس  رکـش و  ار  يادخ  دـتفایم ، كاخ  هب  تمحر  یبن  هوکـشاب ، هنحـص  نآ  رد  تشگرب . ربمایپ  يوس  هب  نادـیم 
. تسا نینچ  نیا  داهج  رد  یلع ( تیعقوم  سپ  تسا ؛ هداد  يرای  ترصن و  نینچ 

تقبـس و مالـسلا  هیلع  یلع  نامیا  هک  دـنیوگیم  لبنح » دـمحا   » نوچ یناسک  هک  تسا  ناـمه  هدـش  رکذ  بلاـطم  يریگهجیتن  هصـالخ و 
. تسا ْمُکاْقتَأ » ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ   » زراب قادصم  عقاو  هب  هک  مه  وا  ملع  اوقت و  دراد ، مالسا  رد  يریگشیپ 

. تسوا ّیندل  ملع  رگناشن  َنوُمَْلعی »؟ َنیِذَّلا ال  َو  َنوُمَْلعی  َنیِذَّلا  يِوَتْسی  ْلَه  : » هیآ
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(32 «.) ًامیِظَع ًارْجَأ  َنیِدِعاْقلا  یَلَع  َنیِدِهاجُْملا  ُهَّللا  َلَّضَف  َو  »… 
.« دیشخب يرترب  یمیظع  شاداپ  اب  نادعاق ، رب  ار  نادهاجم   …«و 

: دراد یّلجت  لیذ  هیآ  رد  زین  وا  قافنا  تدابع و  ماقم  تسوا و  داهج  تردق  تدهاجم و  نایب 
(33 … «.) َلَتاق َو  ِْحتَْفلا  ِْلبَق  ْنِم  َقَْفنَأ  ْنَم  ْمُْکنِم  يِوَتْسی   …«ال 

.« دنتسین ناسکی  دندرک ) قافنا  يزوریپ  زا  سپ  هک  یناسک  اب   ) دندیگنج دندرک و  قافنا  يزوریپ  زا  لبق  هک  یناسک  »
: دیوگیم هباحصلا » لئاضف   » رد لبنح  دمحا 

(34 .«) بلاطیبا نب  یلع  هنیدملا  لهَا  َلَضفَا  َّنَا  ُثِّدَحَتن  اَّنک  دوعسم  نبا  نع  »
هنیدم رد  درف  نیرتلضفا  بلاطیبا (  نب  یلع  هک  دوب  لوق  نیا  رب  هلمج  ار  یگمه  دـندرکیم و  وگتفگ  رگیدـکی  اب  ربمایپ  باحـصا  يزور 

. تسا
بلاطیبا نب  یلع  ناک  : » دـسیونیم لحن » لـلم و   » باـتک رد  وا  تسا . ّتنـس  لـها  مجنپ  نرق  ریهاـشم  زا  فورعم و  یخروم  یناتـسرهش » »

(35 «.) هباحصلا لضفا 
یـسک هچ  لاح  ! ) دنیـشنن تفالخ  دنـسم  رب  ربمایپ  زا  دـعب  وا  هک  درک  ءاـضتقا  تحلـصم  هکنیا  ّـالا  دوب . ربماـیپ  یباحـص  نیرتلـضفا  یلع (

!( تسا رگید  یبلطم  دهدیم ، صیخشت  نینچ  ار  نیملسم  مالسا و  تحلصم 
: دسیونیم ءالبنلا » مالعالا  ُریِس   » رد یبهذ » »

(36 .«) ضفرب یلع  لیضفت  سیل  »
. دیناوخن یضفار »  » ار يو  دیهنن و  مان  ضفر »  » ار وا  درکلمع  دهدب  لیضفت  ار   ) یلع یسک  رگا 

. تسا هدرک  ترپ  ضفر و  ار  ربمایپ  ّتنس  هک  یسک  ینعی  دنهدیم . تبسن  نایعیش  هب  ّتنس  لها  ًامومع  هک  تسا  یبقل  یضفار 
نآ ياههنومن  قیداصم و  هب  سپـس  دناهتفر و  وس  نیا  هب  نیعبات  هباحـص و  دـنک ، لمع  نانچ  ياهرذ  دـهاوخب و  نینچ  هعیـش  هک  هَّللاب  ذوعن 

. دنکیم هراشا 
(37 «.) هَّللا لوسر  دعب  سانلا  لضفا  ًایلع  نا  : » دیوگیم هغالبلاجهن » حرش   » رد یخونت » »

لئاق هک  یلزتعم  ناگرزب  زا  ، ) یناّمُر نسحلاوبا  هب  دارفا  نآ  نایم  زا  تسا و  رایسب  ناشدادعت  دنتسه  یلع ( تلیضف  هب  لئاق  نالا  هک  یناسک 
. دنکیم هراشا  دنتسه ) بلاطیبا  نب  یلع  يرترب  ماقم  تلیضفا و  نیا  هب 

لاح لماش  یهلا  تایانع  ات  دشاب  دـیاب  یـصاخ  ياههنیمز  زایتما و  ایآ  دـهدیم ؟ تیلـضفا  ناسنا  هب  دـنوادخ  ایآ  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح 
بلاطم نیا  رد  لّمأت  منادیم  دـنچ  ره  میئامن ، وجتـسج  زین  نینمؤملاریما (  دوخ  مالک  رد  تسا  رتهب  ار  میهاـفم  یناـعم و  نیمه  دوش ؟ درف 

: دومرف ربمایپ  دزاسیم . هدرزآ  ار  ینادجو  اب  هاگآ و  ناسنا  ره  بلق 
(38 «) يِدَْعب ٍنِمُْؤم  ِلُک  ِیلَو  َوُه  َو  ُْهنِم  اَنَأ  َو  یِّنِم  ًایلع  َّنِاَف  »

ای يدـنلب و  رهج و  اـب  دـشاب ، دـیاب  هنوگچ  هَّللامسب »  » تئارق ءادا و  هوحن  هک  دزادرپیم  ثحب  نیا  هب  یتـقو  ریبـک » ریـسفت   » رد يزار » رخف  »
یلع راثآ  عفر  يارب  هیماینب  تسا و  هدوب  هَّللامسب »  » هب رهج  هیماینب  تیمکاح  نایوما و  زا  لـبق  اـت  دـیوگیم : نینچ  یگتـسهآ ، تاـفخا و 

. دندرک ءافخا  ار  هَّللامسب » ) » یلع راتفر  شنم و  اب  تفلاخم  هزرابم و  دصق  هب  یترابع  هب  صاخ و  تین  دصق و  اب  مالسلا و  هیلع 
تئارق دنلب  يادص  اب  ار  هَّللامسب »  » ام اذـل  تسا  تّجح  ام  يارب  یلع ، ( لمع  هوحن  نوچ  مینکیمن و  لمع  هنوگنیا  ام  دـیوگیم  همادا  رد 

ناونع هب  ار  یلع  هک  یـسک  هسفن » هنید و  یف  یْقثُْولا  ِةَوْرُْعلِاب  َکَسْمَتْـسا  ِدَقَف  هنیدل  اماما  ایلع  َذَخَِّتا  ْنَم  َو  : » درادیم نایب  سپـس  مینکیم و 
. تسا هدز  گنچ  یهلا  یقثولاةورع  هب  دنیزگیمرب ؛ دوخ  ماما 

تلاح و تسا  هدنبیز  لاح  دوب ، وا  نانمـشد  ًاضعب  نارگید و  نابز  زا  نینمؤملاریما (  تیلـضفا  ماقم  زا  ییاههشوگ  اهنت  مدرمـشرب  هک  اهنیا 
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یهلا ماـقم  زا  ار  نیدّـحوملایلوم (  ندـنام  مورحم  لوا و  هفیلخ  شنیزگ  هوحن  تمحر و  یبـن  تلحر  زا  دـعب  صاـخ  طیارـش  یگنوـگچ 
. میونشب ترضح  دوخ  نابز  زا  تیالو 

: دیوگیم نینچ  هغالبلاجهن  هبطخ 217  رد  نینمؤملاریما ( 
ْنِم ِِهب  َیلوَا  ُْتنُک  ًاّـقَح  یتَعَزاـنُم  یلَع  اوُعَمْجَا  یئاـنِا و  وؤُفْکَا  َو  یِمِحَر  اوُعَطَق  ْدَـق  ْمُهَّنِاَـف  مُهَناـعَا  ْنَم  َو  ٍشیَُرق  یلَع  َکیِدعَتْـسَا  ّینِا  َّمُهَّللا  »
الَو ٌّباذالَو  ٌدـِفار  ِیل  َسَیل  اذِاَـف  ُتْرَطَنَف  ًاـفِّسَأَتُم . ُْتمْوَا  ًاـموُمْغَم ، ِربْصاَـف  ُهُعَنُْمت ، ْنَا  ِّقَْحلا  ِیف  َو  ُهَذُـخَأت  ْنَا  ِّقَْحلا  یف  َّنِا  ـالَا  اُولاـق : يریَغ و 
َنِم َّرَمَا  یلَع  ِظیَْغلا  ِمْظَک  ْنِم  ُتْرَبَص  َو  اَجَّشلا  یَلَع  یقیِر  ُتْعِرَج  َو  يذَْـقلا  یَلَع  ُتیَـضْغَاَف  ِۀـِینَْملا  ِنَع  مِِهب  ُْتنَنَـضَف  ِیتَیب ؛ َلْهَا  ّـِالا  ٌدِـعاسُم 

.« رافِّشلا ِزْخَو  ْنِم  ِْبلَْقِلل  ََملآ  ِمَقلَْعلا و 
. دندرک نوگژاو  ارم  فرظ  دندرک ، عطق  ارم  محر  نانآ  دندرک ، کمک  نایشیرق  هب  هک  اهنآ  مراد و  وت  هب  ياهیئاوکش  شیرق  زا  نم  ایادخ !
! یلع دنتفگ  مدرک  ضارتعا  نوچ  دـندرک و  بصغ  ار  متـشاد  تیولوا  نآ  رب  نم  هک  یّقح  دـندیگنج و  نم  اب  دـنداد و  مه  هب  ار  ناشتـسد 

هناروبـص تاهناخ و  جنک  ورب  ای  دـنتفگ  نم  هب  دـعب  نکن و  تعیب  یهاوخیمن  امن و  تعیب  نک و  لوبق  یهاوخیم  ینیبیم  هک  تسا  نیمه 
دنکیمن عافد  نم  زا  سک  چیه  مرادن و  يرای  چیه  مدید  مدرک ، لّمحت  اذل  مدرکیم !؟ راک  هچ  دیاب  نم  بوخ  ریمب ! هّصغ  زا  ای  نیـشنب و 

. دوشیمن نم  يوزاب  و 
طیارـش مدید  یتقو  مدرک و  فوخ  اهنآ  ندـش  هتـشک  زا  تسا و  همطاف  مرـسمه  نم و  کچوک  لفط  ود  نینـسح ، نم  نایماح  اهنت  مدـید 

ناوختسا هکنآ  لاح  مدرک ، یگدنز  بآ  ندیشون  هب  عورش  متشاد و  مشچ  رد  راخ  هکنآ  لاح  متـسب و  ار  منامـشچ  رگید  تسا ، هنوگنیا 
. : دوب میولگ  رد 

ربص مدرک و  ربص  مینکیم ) ریبعت  رام  رهز  لهاله و  رهز  هب  هنایماع  یـسراف و  رد  ام  مَقلَع و  رهز  هب  نآ  زا  برع  هک   ) ینینچ نیا  يرهز  اب 
تموکح تیمکاح و  اـم  نیب  دـنوادخ  هکنآ  اـت  مدرک  ربص  مه  زاـب  اـما  دوب  هدـمآ  دراو  مبلق  رب  يرتشین  دوب و  ملد  رد  يدرد  نکیل  مدرک 

!! دنک
: هک دیامرفیم  نینچ  ریدغ  هبطخ  زا  يزارف  رد  مرکا (  لوسر  ترضح 

 …« ْقلَْخلا یَِقب  َو  َقْزِّرلا  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اَِنب  یَْثنُأ  َو  ٍرَکَذ  ْنِم  يِدَْعب  ِساَّنلا  ُلَْضفَأ  ُهَّنِإَف  ًاِیلَع  اُولِّضَف  ِساَّنلا  َرِشاَعَم  »
. تسا ربمایپ  زا  دعب  نامدرم  نیرتتلیضف  اب  یلع ( هک  دیامرفیم  مالعا  راکشآ  تحارص و  هب  ترضح 

يادـتبا زا  تنـس  نیا  تسا و  اهناسنا  يرترب  تیلـضفا و  ناحجر  رب  یهلا  تلادـع  تمکح و  هک  ددرگیم  یقلت  داـقتعا  مـالعا و  نیا  ربارب 
ربمایپ نیـشناج  دـبای و  رییغت  مالـسا  گنهرف  رد  هیور  نیا  ات  تسین  یلیلد  دراد و  قادـصم  زین  ربمایپ  نیـشناج  رب  يراج و  تلاسر  توبن و 
يارچ نوـچیب و  يرترب  تیلــضفا و  ماـقم  اـنامه  دنتــسه  لوـقلاقفتم  نآ  رب  ناـگمه  هـک  يزیچ  دوـش و  يراـع  تبهوـم  نـیا  زا  متاــخ 

. دشابیم مالسا  خیرات  ناناملسم  نارای و  یباحص ، یمامت  رب  نینمؤملاریما ( 
(39 … «) ُهُریَغ ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ام  َهَّللا  اوُُدبْعا  »… 

 …« تسین امش  يارب  وا  زج  يدوبعم  هک  دینک ، شتسرپ  ار  هناگی  يادخ  اهنت ) »…  )
رب ار  دنوادخ  تعاط  قوط  شیوخ  هدارا  لیم و  هب  هکلب  يرهق  يریخـست و  هن  هتبلا  دنیآیمرد ؛ يرایتخا  یگدنب  تیدوبع و  هقلح  هب  هاگنآ 

يرترب هاگیاج  هبتر و  تیاهن ، رد  دـنهنیم و  رتارف  لامک  يوس  هب  یماگ  دـنریگیم و  یـشیپ  اـهناسنا  رگید  زا  هاـگنآ  دـننکفایم و  ندرگ 
کیّبل تباجا و  ار  دـنوادخ  توعد  ِهَّللا » یِعاد  اُوبیِجَأ   » هک اجنامه  دوشیم . زاغآ  اهناسنا  يرترب  لضافت و  هبترم  اجنیمه ، زا  دـنباییم و 

. دندنویپیم تسود  ناگدنب  ناحلاص و  هگرج  هب  يربنامرف  شریذپ و  نیا  اب  دنیوگیم و 
توافت زییمت و  تسا ، هدومرف  شیوخ  مالک  رد  فلتخم  ءاحنا  هب  اهراب و  دوخ  ناحبـس  دـنوادخ  هک  هنوگناـمه  زین  ناـنمؤم  نیا  ناـیم  رد 

. دوشیم داجیا 
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: دراد شیوخ  ناگدنب  زیامت  توافت و  هب  هراشا  تایآ  نیا  رد  دنوادخ 
(40 … ؟ «) َنوُمَْلعی َنیِذَّلا ال  َو  َنوُمَْلعی  َنیِذَّلا  يِوَتْسی  ْلَه  »… 

»… ؟ دنناسکی دننادیمن  هک  یناسک  اب  دننادیم  هک  یناسک  ایآ  »… 
(41 «) َنوُوَتْسی َال  ًاقِساَف  َناَک  نَمَک  ًانِمُْؤم  َناَک  نَمَفَأ  »

.« دنتسین ربارب  ود  نیا  زگره  هن ، تسا !؟ قساف  هک  تسا  یسک  نوچمه  دشاب  نامیا  اب  هک  یسک  ایآ  »
(42 «) ِراَّجُْفلاَک َنیِقَّتُْملا  ُلَعَْجن  ْمَأ  ِضْرَْألا  ِیف  َنیِدِسْفُْملاَک  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلَعَْجن  ْمَأ  »

نوچمه ار  ناراکزیهرپ  ای  میهدیم  رارق  نیمز  رد  نادـسفم  نوچمه  دـناهداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  ناـمیا  هک  ار  یناـسک  اـیآ  »
»؟ نارجاف

بیـصنیب و نآ  یـشوخرس  زا  هتـسسگ و  ار  هطبار  هناتـسم  هقلح  نیا  زا  هک  يرگید  اب  تسا  هتـسویپ  یهلا  ياوقت  کلـس  هب  هک  یـسک  ایآ 
رد هک  اهنآ  اب  تسا  حـلاص  لمع  يارجم  رد  ناشراتفگ  رادرک و  هتـسشن و  ناشناج  رد  نامیا  هک  یناسک  ایآ  تسا ؟ ناسکی  تسا ، مورحم 
؟ دشاب ناسکی  نانیا  بیصن  يدنمهرهب و  تسود  تمارک  هرفس  رس  رب  دیاب  ایآ  دنشاب ؟ ربارب  ناسکی و  دنناوتیم  ًالصا  دننکیم  داسف  نیمز 

هتـسجرب و عمج  نیا  نایم  رد  تسا . هدـیدرگ  حیرـصت  اـهناسنا  ناـیم  تواـفت  لـضافت و  نیا  نآرق  رد  يرگید  ددـعتم  تاـیآ  رد  نینچمه 
ياهدع نانمؤم  هورگ  نایم  رد  ینعی  مینیبیم  راکـشآ  ییاهتوافت  زاب  مه  دنتـسه ، تسود  ترـضح  هدادلد  هک  ینانمؤم  تلیـضف و  بحاص 

يداو نیا  رد  دناهدش . کیدزن  قح  يوک  هب  هناقـشاع  دنتـسه و  یگدـیروش  یگدادـلد و  رد  نازاتـشیپ  دـننوقباسلا ، نوقباسلا  هک  دنتـسه 
یَلَع ٍْملِع  یلَع  ْمُهانْرَتْخا  ِدََـقل  َو   » هک یناگبخن  نامه  دنـشابیم . یهلا  ناربمایپ  ءایبنا و  ءاحلـص و  يرـشب ، نامیا  زاتمم  ياههنومن  اههوسا و 

تسا ، هداد  رارق  وگلا  هدیشخب و  تبترم  ار  نانآ  تسا  هداهن  ناشدوجو  رد  هک  یتازایتما  و  ( 43  ) شیوخ ّیندل  ملع  اب  دنوادخ  َنیَِملاْعلا ،»
، دنراد هک  یلیاضف  ساسا  رب  زین  نانیا  دناهدش . دنوادخ  يابتجم  هدیزگرب و  یفطصم و  هجیتن  رد  ِرایْخَْألا ،» َنیَفَطْـصُْملا  َنَِمل  انَْدنِع  ْمُهَّنِإ  َو  »
تلیـضف و رایعم  ساسا  رب  زیامت  يدـنبهبتر و  دـهاش  یهلا  ءایبنا  ناربمایپ و  میظع  لیخ  نایم  رد  ینعی  دنـشابیم  یتاـجرد  بتارم و  ياراد 

: هک نامه  دنریگیم  رارق  رتورف  یعمج  رترب و  ياهدع  انبم  نیا  رب  هک  میتسه  نانآ  صولخ  رایع  گنس 
(44 … «) ٍضَْعب یَلَع  ْمُهَضَْعب  اَْنلَّضَف  ُلُسُّرلا  َْکِلت  »

 …« میداد يرترب  رگید  یضعب  رب  ار  نالوسر  نآ  زا  یضعب  »
نآ زا  رفن  جنپ  تیاهن  هک  دسریم  اجنادب  نالوسر  نیا  ماقم  دـنوشیم و  رتیلاع  هاگیاج  ياراد  یهلا ، بّرقت  رد  رتشیب  لماکت  اب  یهورگ 

. دندرگیم یهلا  هناخبتکم  لوا  نادرگاش  ینعی  دنوشیم  رختفم  مزعلاولوا  تبترم  هب  دنوشیم و  وگلا  هودق و  زاتمم ، لیخ 
(45 «) ِلُسُّرلا َنِم  ِمْزَْعلا  اُولوُأ  َرَبَص  امَک  ِْربْصاَف  »

«. دندرک ربص  مزعلااولوا »  » ناربمایپ هک  هنوگنآ  نک  ربص  سپ  »
فیـصوت و لـباق  مه  کـلم  رب  هن ، هک  رـشب  رب  شتلاـح  فصو و  كرد  هک  دوـشیم  تقلخ  رترب  ناـسنا  هناـگی  ناـمه  نآ ، هلـسلس  رـس  و 
زا یهارمه  تمدـخ و  تّوق  شباکر  رد  دـهدیم و  تسد  زا  ناوت  بات و  مه  وا  هارمه  کلم  هک  دـنکیم  جورع  ناـنچ  تسین و  یهارمه 

: دیوگیم دهنیم و  فک 
: اما مرپ  دزوسب  یّلجت  غورف  مرپ  رترب  يوم  رس  کی  رگا 

بیرض نامیا و  ساسا  رب  دروخیم و  مه  رب  تاواسم  سپ  میرک  دنوادخ  نیـسوق  باق  ات  ياهتفر  لالجلاوذ  يارـستولخ  مرحم  يا  یلو  وت 
ناونع هب  ار  نانیا  ناحبـس  يادـخ  هک  دـسریم  ياهجرد  هب  زیامت  نیا  تیاهن  دوشیم و  نوگرگد  نایمدآ  نایم  يواـست  دارفا ، يدـنمهرهب 

. دیامنیم یفّرعم  صخاش  ياهوگلا 

نآرق نامسآ  رد  ریدغ  دیشروخ 

ریدغ هباطخ  لماک  نتم  هارمه  هب  ریدغ  قارشا  باتک  زا  يا  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 39زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


رد دننک ، حرش  ار  یهلا  تایآ  هک  دناهتـشاد  نآ  رب  یعـس  رمع  لوط  رد  دنراد و  طابترا  نآرق  حور  اب  هک  یناسک  مالـسا و  ملاع  نیرّـسفم 
نآرق ياج  هس  رد  زین  ّتنـس  لها  ناملاع  زا  رفن  هدزناپ  دناهدرک . حرطم  ار  ریدـغ  يارجام  هفیرـش  هیآ  هس  رد  يریـسفت و  ثحابم  يال  هبال 
هفیرش هیآ  هس  نیا  رد  هک  دننکیم  حرطم  ار  ارجام  نیا  قاّفتا  هب  عضوم  هس  نیا  رد  یعیش  نارّسفم  عیمج  دننکیم و  لقن  ار  ریدغ  يارجام 

. تسا دوهشم  نآ  راثآ  دوشیم و  هدید  ریدغ  نایرج  ياپ  ياج  نآرق 
: تسا یهلا  همیرک  نیا  تسخن  هیآ 

َنیِرفاْکلا َمْوَْقلا  يِدـْهی  َهَّللا ال  َّنِإ  ِساَّنلا  َنِم  َکُمِـصْعی  ُهَّللا  َو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنِم  َکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهیَأ  اـی 
(46)

، ياهدادـن ماجنا  ار  وا  تلاـسر  ینکن ، رگا  و  ناـسرب ؛ مدرم ) هب   ) ًـالماک تسا ، هدـش  لزاـن  وت  رب  تراـگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  ربماـیپ ! يا  »
.« دنکیمن تیاده  ار  جوجل )  ) نارفاک تیعمج  دنوادخ ، و  درادیم ؛ هاگن  مدرم ، یلامتحا ) ِتارطخ   ) زا ار  وت  دنوادخ 

اب يدادـغب » یـسولآ   » نوچ يدارفا  نیرّخأتم  رد  و  یطویـس » نیّدـلا  لالج   » و يربط »  » نوچ یناسک  ّتنـس ) لها  زا   ) ریـسفت ملاع  ناـگرزب 
يارجام هیآ  نیا  لیذ  یبلاعث ،»  » دـننام ریـسفت  ملاع  ناگرزب  رگید  و  یـسلدنا » یبطرق   » اـی دراد ، ریـسفت  رد  هک  یـصاخ  هاگدـید  شرگن و 

. دناهدرک حرطم  ار  ریدغ 
نوماریپ فیک  ّمک و  نیمه  هب  نیرّسفم  هک  يرگید  هیآ  مینیبیم . ار  ریدغ  ياپ  ياج  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  يدراوم  زا  عضوم  کی  نیا 

: هک تسا  نامه  دناهتفگ ؛ نخس  نآ 
(47 «) ًانید َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیضَر  َو  یتَمِْعن  ْمُکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنید  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوْیلا  »

 …« متفریذپ امش  ِنادواج )  ) نییآ ناونع  هب  ار  مالسا  و  مدومن ؛ مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  و  مدرک ؛ لماک  ار  امش  نید  زورما ، »… 
ینایاپ هریجنز  دراد ، دوجو  ینید  قیاقح  ناونع  هب  نید  رد  هک  هچنآ  همادا  رد  دـناسریم و  ییاهن  هّلق  لامک و  هب  ار  نید  ادـخ  زور  نیا  رد 

هکنآ زا  رتهب  يزیچ  هچ  سپ  دوشیم  مامت  تمعن  لماک و  نید  هکنیا  ظاحل  هب  دنکیم . مامت  نیملـسم  رب  ار  تمعن  ادـخ  دوشیم و  دـنویپ 
اب يارجام  اب  فداصم  هدـش و  لزان  هتفه  کی  رد  هفیرـش  هیآ  ود  نیا  دـندقتعم  نیرّـسفم  دـشاب . یقاب  نادواـج و  ینید  تیدـبا  اـت  مالـسا 

تسا و نیرّـسفم  زا  يرایـسب  رظن  قاّفتا  نیا  هک  تسا  عادولاۀّجح  رد  هرّونم  هنیدم  يوس  هب  هّکم  زا  مّرکم  یبن  ندمآ  نورب  هتفه  تمظع و 
. دننادیم هتفه  کی  نیا  رد  ار  روکذم  تایآ  لوزن  زین  مدرمشرب  ار  نانآ  یماسا  هک  یناگرزب 

؟ تسا هدادن  ماجنا  ار  يربمایپ  تلاسر  دوشن ، غالبا  رگا  هک  تسیچ  دیامن ، غالبا  دیاب  ربمغیپ  هچنآ  لاح 
؟ تسا یّمهم  هلأسم  زیچ و  هچ  هدشن  لماک  نید  هتفگن و  زورما  ات  ادخ  هک  دوشیم  نید  لیمکت  بجوم  هچنآ 

مّرکم ربمغیپ  رب  یّمهم  هلأسم  یـساسا و  مکح  چـیه  تسا ؛ هام  ود  زا  رتنوزف  يردـق  هک  ربمغیپ  رمع  نایاپ  ات  خـیرات  عطقم  نیا  زا  مینیبیم 
رد باقن  ادـخ  لوسر  هاگنآ  تسا و  باـب  نیا  رد  یئزج  یلئاـسم  يواـح  هک  ثرا  ثحبم  زا  يرـصتخم  عورف  ّـالا  دوشیمن ؛ لزاـن  مالـسا 

لامکا بجوم  هچنآ  سپ  دنکیم ؛ جورع  زاورپ و  یهلا  توکلم  هب  شاهبترمدنلب  حور  دـهنیم و  بارت  هریت  رب  رـس  دـشکیم و  ورف  كاخ 
ریـسفت ناگرزب  نیا  رظنقاّفتا  هب  دـشابیم ، مالـسا  مّرکم  یبن  غیلبت  تلاسر و  عومجم  اب  يواسم  لداعم و  هک  ددرگیم  تمعن  مامتا  نید و 

. دهاکب نآ  یگرزب  نأش و  زا  دنک و  راکنا  ار  نآ  دناوتب  یسک  هک  تسین  يزیچ  تسا و  یتایح  یساسا و  ياهلأسم 
: تسا لیذ  هیآ  تسا ، حرطم  ریسفت  رد  هک  یموس  هیآ 

(48 « ) ٍِعقاو ٍباذَِعب  ٌِلئاس  َلَأَس  »
!« دش عقاو  هک  درک  یباذع  ياضاقت  ياهدننک  اضاقت  »

دننادیم ییارجام  هب  رظان  ار  هیآ  مدرمـشرب ، هک  نیرّـسفم  عمج  نیمه  زاب  اجنیا  رد  دـش . عقاو  هک  یباذـع  زا  يدرف  درک  لاؤس  هیآ  نیا  رد 
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نآ زا  هک  شنارای  زا  رفن  هدزاود  اب  « ) يرهف نامعن  نب  ثراح   » مان هب  یصخش  نینمؤملاریما ، يارب  تعیب  نتفرگ  زا  دعب  ریدغ و  زور  رد  هک 
؟ تسا دحاو  ادخ  هک  ياهتفگ  وت  هَّللا ! لوسر  ای  تفگ  دمآ و  مّرکم  یبن  رضحم  دندوب ، ) تواسق  دومج و  ياراد  بارعا 

. ماهتفگ يرآ ، دندومرف : ترضح 
!؟ تسا هتفگ  وت  هب  ار  فرح  نیا  ادخ  ای  یتفگ  تدوخ  شیپ  زا  تفگ :

. تسا هدومرف  نم  يادخ  - 
!؟ تسا هتفگ  تیادخ  ای  میریگب  هزور  میناوخب و  زامن  یتفگ  تدوخ  هَّللا ! لوسر  ای  - 

. تسا هدومرف  يادخ  دنداد ، خساپ  ترضح 
!؟ دنوادخ يوس  زا  ای  يدرک  بصن  تیالو  هب  ار  یلع )  ) درف نیا  تدوخ  شیپ  زا  وت  ایآ  هَّللا ! لوسر  ای  - 

. تسا هدرک  رما  نینچ  نم  يادخ  دومرف ، ترضح 
مریمب و ات  دیایب  نم  رـس  رب  نامـسآ  زا  یگنـس  دشاب ، نم  یلو  دیاب  یلع  تسا و  ّقح  رگا  ایادخ ! تفگ : درک و  دـنلب  ار  رـس  ثراح  هاگنآ 

ریز هب  نامـسآ  زا  یگنـس  خیرات ، تداهـش  هب  هک  دوب  هتفرگن  هلـصاف  شیب  یماگ  درک و  تشپ  ادـخ  لوسر  هب  هاگنآ  منیبن ! ار  یلع  تیالو 
. دیسر تکاله  هب  وا  دیدرگ و  دراو  وا  سحن  قرف  رب  دمآ و  دورف 

. تسا هدوشگ  ار  ریدغ  ثحب  اج  هس  یط  نآرق  رد  ناحبس  دنوادخ  سپ  دننکیم . لقن  ار  ارجام  نیا  روکذم  هیآ  لیذ  رد  نیرّسفم 

خیرات رد  ریدغ  هولج 

: دننام خیرات  رد  ینادرمگرزب  دـنراد ، رظنقافتا  ارجام  نیا  لقن  رب  اهنآ  مامت  ًابیرقت  دـننکیم ، لقن  ار  ریدـغ  يارجام  نیخّروم  هک  یماگنه 
ّلک دنکیم ، وگزاب  ار  عادولاۀّجح  يارجام  هک  یتقو  راهچ  دون و  هحفـص  رد  دوخ  باتک  مود  دـلج  رد  يرابنا ،» حـضاو  نبا   » و یبوقعی » »

. دنکیم وگزاب  حرطم و  ار  مّرکم  یبن  تکرح  لوزن و  يایاوز  ربمغیپ و  ریس 
« باعیتسالا  » باتک رد  هبردبع » نبا   » ای و  فارشالا » باسنالا و   » باتک رد  تسا ، خیرات  نادیم  رد  يوق  يدرم  هک  يرذالب »  » دننام یناسک 

يارجام هب  عومجم  رد  همه  ناگرزب  نیا  لماک ،»  » رد ریثا » نبا   » ای ۀسایـسلا » ۀـمامالا و   » باـتک رد  هبیتق » نبا   » نوچ يرگید  نادرمگرزب  و 
: تفگ دیاب  هک  تسا  دایز  دراوم  نیا  رکذ  نانچنآ  خیرات  بتک  يالهبال  رد  دناهدش ؛ ارجام  نیا  دراو  هتشاد و  هراشا  ریدغ 

رد ّالا  دندوب و  ّتنـس  لها  ياملع  زا  مدرب  مان  هک  يدارفا  دش و  میدقت  هچنآ  دهاکن  باتفآ  رازاب  قنور  دهاوخن  باتفآ  لصو  رگ  هرپ  بش 
. دراد رایسب  حوضو  دومن و  عوضوم  حرط  یگدرتسگ  عامجا و  هک  نایعیش  نیب 

بدا مالک و  رد  ریدغ  روضح 

دوجو مالـسا ) مّرکم  یبن  زا  دـعب   ) تفالخ تیاصو و  رب  صن  ایآ  هک  دـننکیم  حرطم  ار  يداقتعا  یمـالک و  ثحب  نیمّلکتم  هک  یماـگنه 
«، فقاوم  » بحاص یجیا » نیدلاّزع  یضاق  «، » ینالقاب « ؛ دنوشیم دراو  تفالخ  تماما و  باب  هب  تیـصوصن  ثحبم  رد  هاگنآ  ریخای ؟ دراد 
هب یمالک  هیواز  زا  ار  ریدغ  يارجام  ّتنس  لها  ناگرزب  نیا  مامت  ینازاتفت ؛»  » و يواضیب » «، » فقاوم حرش   » رد یناجرج » فیرش  دیس  ریم  »

. دننکیم حرطم  دنشکیم و  هنحص 
« یماـش ریثـک  نبا  «، » دـیرد نبا  : » نوچ يدارفا  دـنرودب ، اـهارجام  نیا  زا  هک  زین  تغل  ملع  ناـملاع  تسا . كاـنبات  رایـسب  ریدـغ  دیـشروخ 

نیا تسا ، برع  مالک  رد  تغل  باتک  نیرتعماج  نیرتگرزب و  هک  سورعلا ،» جات   » رثا بحاص  یفنح » يدیبز   » ای ۀـیاهن »  » باتک بحاص 
زا یتحار  هب  دـنناوتیمن  دنـسریم ، یلوم »  » هملک يانعم  هب  و  مخ »  » و ریدـغ »  » نیریـش هژاو  هب  یتقو  زین  ّتنـس  لها  نابیدا  يوغل و  ناملاع 

: دندرگیم ریدغ  نارکیب  سونایقا  دراو  مرجال  و  دنرذگب ؛ اهنآ  رانک 
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ریدغ هژاو  هب  ندیسر  هناهب  هب  مه  نآ  دنـشونیم ، ریدغ  هنامیپ  زا  ياهعرج  راگزور و  همه  نآ  یم  تسم  رایـشوه  يا  وگب  ایرد  هن  هک  مخ 
«. یلو  » هّدام رد  یلوم  هملک  هب  ندیسر  لیلد  هب  و  خ »  » فرح رد  مخ  هملک  هب  ندیسر  هناهب  هب  و  غ »  » فرح رد 

ثیدح هصرع  رد  ریدغ 

لقن ار  ارجام  نیا  یثیدح  هبنج  دـُعب و  زا  دـننکیم و  ریوصت  ار  ریدـغ  ثیدـح  دـنیآیم و  هنحـص  هب  عوضوم  نیا  حرط  يارب  زین  نیثّدـحم 
. دننکیم

تیصخش ینعی  دراد ، نایعیش  ندرگ  هب  ار  قح  نیرتشیب  رـضاح  رـصع  رد  دوب و  نینمؤملاریما (  زورما  رتشا  کلام  قح ، هب  هک  يدرمگرزب 
لهچ شالت  راثآ  لوا ، دـلج  رد  هک  یماگنه  ریدـغلا ،»  » بحاص راوگرزب و  هماـّلع  نیا  هیلع ،» یلاـعت  هَّللاناوضر  « » ینیما هماـّلع   » ردـقنارگ

: دسیونیم ادتبا  نامه  رد  دنکیم  هیده  يربک  تیالو  بحاص  هب  ار  شیوخ  هلاس 
َنیقِّدَصَتُْملا يِزْجی  َهَّللا  َّنِإ  انیَلَع  ْقَّدَصَت  َو  َلیَْکلا  اََنل  ِفْوَأَف  ٍةاجُْزم  ٍۀَعاِضِبب  اْنئِج  َو  ُّرُّضلا  اَنَلْهَأ  َو  انَّسَم  ُزیزَْعلا  اَهیَأ  ای 

و نک ؛ لماک  ام  يارب  ار  هنامیپ  میاهدروآ ؛ دوخ  اب  ییاذغ ) ّداوم  دیرخ  يارب   ) یمک عاتم  هتفرگارف و  یتحاران  ار  ام  نادناخ  ام و  زیزع ! يا  »
.« دهدیم شاداپ  ار  ناگدنشخب  دنوادخ  هک  امن ، ششخب  قّدصت و  ام  رب 

ینیما هک  ارچ  مینکیم . وت  میدـقت  زین  ار  نامه  هک  میرادـن  شیب  یمک  هیامرـس  ةاجزم و  تعاضب  ام  یلع ! يا  يربک ! تیـالو  بحاـص  يا 
دنک هیده  میدقت و  وا  هب  ار  ریدغلا »  » هک دنیبیمن  لباق  ار  يرگید  سک 

، ناشلقن هویش  یگدنز و  تیصخش ، مسر ، مسا ، رکذ  اب  ار  یباحص  زا  رفن  هد  دصکی و  دنکیم و  حرطم  ار  ثحب  نیا  اجنآ  ینیما  موحرم 
داتشه و مان  نینچمه  دناّتنس و  لها  رظن  قاّفتا  دروم  هک  یباحص  رفن  هد  دصکی و  درمـشیمرب . ریدغ  ثیدح  لوا  هقبط  نایوار  ناونع  هب 
ار ریبج ). نب  دیعـس  دننام : دندوب ، نیرق  ربمایپ  نارای  یباحـص و  اب  اّما  دـناهدیدن ؛ ار  ربمغیپ  هک  دنتـسه  یناسک  نیعبات   ) نیعبات زا  رفن  راهچ 
هک دنیزگیمرب  ّتنـس  لها  زا  ار  ثّدحم  ملاع  تصـش  دصیـس و  هاگنآ  دناهدرک  لقن  ار  ریدغ  ثیدح  هویـش  نیدـب  نانآ  هک  دـنکیم  لقن 

وربور وگب  دـنرکنم  هک  نانآ  . ) دـناهدرک لقن  هویـش  نیدـب  ار  ریدـغ  ثیدـح  ارجام و  دوخ  ياهدنـسم  اهباتک و  رد  خـیرات  لوط  رد  ناـنآ 
.( دننک

تشون یپ 

.93 میرم : ( - 1)
. 13 تارجحلا : ( - 2)
.11 هلداجملا : ( - 3)

.95 ءاسنلا : ( - 4)
.10 دیدحلا : ( - 5)

.30/1 دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلاجهن  حرش  ( - 6)
. ذخأم نامه  ( - 7)

.10  - 11 هعقاولا : ( - 8)
.7 هنیبلا : ( - 9)

( . 356/2 لیزنتلا : دهاوش  زا  لقن   ) 131/1 هرربلا : ماما  یلع  ( - 10)
.228/1 هرربلا : ماما  یلع  ( - 11)
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( . 245/1 قشمد : خیرات  زا  لقن   ) 417/1 هرربلا : ماما  یلع  ( - 12)
.226/1 هرربلا : ماما  یلع  ( - 13)

.653/3 ریبکلا : ریسفتلا  ( - 14)
. رکفلاراد تاراشتنا  رکاسع 385/42 ، نبا  قشمد ، هنیدم  خیرات  ( - 15)
.98/2 يرذالب : فارشالا  باسنا  255/2 ؛ يراخب : ربکا  خیرات  ( - 16)

( . 113/15 لامعلازنک : زا  لقن   ) 277/3 هرربلا : ماما  یلع  ( - 17)
.427/4 دنسم : ( - 18)

.85/2 هرربلا : ماما  یلع  ( - 19)
.56 تایراذلا : ( - 20)
2 و 1. هرقبلا : ( - 21)
.55 هدئاملا : ( - 22)

8 و 9. ناسنالا : ةروس  ( - 23)
.274 هرقبلا : ( - 24)

.21/1 دیدحلا : یبا  نبا  حرش  ( - 25)

.24/1 دیدحلا : یبا  نبا  حرش  ( - 26)
.19 جحلا : ( - 27)

( . 20/4 هباغلادسا : زا  لقن   ) 58/3 هرربلا : ماما  یلع  ( - 28)
.(. 259/1 همغلا : فشک  زا  لقن   ) 65/3 هرربلا : ماما  یلع  ( - 29)

.75/3 هرربلا : ماما  یلع  ( - 30)
. ذخأم نامه  ( - 31)

.95 ءاسنلا : ( - 32)
.10 دیدحلا : ( - 33)

.646/2 هباحصلا : لئاضف  ( - 34)
.160/1 لحنلا : للملا و  ( - 35)

( . 457/16 ءالبنلا : مالعالا  ریس  زا  لقن   ) 446/2 هرربلا : ماما  یلع  ( - 36)
.448/2 هرربلا : ماما  یلع  ( - 37)

( . 503/2 هباصالا : زا  لقن   ) 85/2 هرربلا : ماما  یلع  ( - 38)
.59 فارعالا : ( - 39)

.9 رمزلا : ( - 40)
.18 هدجسلا : ( - 41)

.28 ص : ( - 42)
.32 ناخدلا : ( - 43)
.253 هرقبلا : ( - 44)
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.35 فاقحالا : ( - 45)
.67 هدئاملا : ( - 46)

.3 هدئاملا : ( - 47)
.1 جراعملا : ( - 48)

مخ ریدغ  رد  (ص ) مرکا ربمایپ  هبطخ  لماک  نتم 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
یهلا يانث  دمح و   1

تلالج اب  دوخ  هطلس  تردق و  رد   . تسا کیدزن  دوخ  ندوب  درفو  ییاهنت  رد  ،و  هبترم دنلب  دوخ  یگناگی  رد  هک  ار  ییادخ  ساپس  دمح و 
ناهرب تردـق و  اب  ار  تاقولخم  همه  ،و  تسا دوخ  ياـج  رد  هک  یلاـح  رد  دراد  هطاـحا  زیچ  همه  هب  وا  ملع  . تسا میظع  دوخ  ناـکرا  رد  و 

. دوب دهاوخ  شیاتس  دروم  نانچمه  هدوب و  ساپس  دروم  هشیمه  . دراد هرطیس  تحت  دوخ 
. ددرگ یم  زاب  وا  يوسب  يراک  ره  تسوا و  هدننادرگ  زاب  وا و  هدننک  ادتبا  . تسین ینتفر  نیب  زا  هک  یتمظع  بحاص 

اـهنیمز و نارمکح  هناـگی  ( نیمز زا  هیاـنک  ) اـه هدرتـسگ  هدـننک  نهپ  )و  كـالفا اهنامـسآ و  زا  هیاـنک  ) اـه هدـش  هدرب  ـالاب  هدـنروآ  دوـجوب 
دوجوب هچنآ  ره  رب  هدننک  فطل  هدرک و  قلخ  هچنآ  همه  رب  هدننک  لضفت  ، حور هکئالم و  راگدرورپ  ، هدش حیبست  هزنم و  كاپ و  ، اهنامـسآ

. دننیب یمن  ار  وا  اهمشچ  یلو  تسوا  رظن  ریز  یمشچ  ره  . تسا هدروآ 
ماقتنا رد  . تسا هدراذـگ  تنم  اهنآ  همه  رب  دوخ  تمعن  اب  هتفرگ و  ارف  ار  زیچ  همه  وا  تمحر  . تسا هدـننک  لمحت  راـبدرب و  هدـننک و  مرک 

. دزرو یمن  تردابم  دننآ  قحتسم  هک  شباذع  زا  هچنآ  هب  ،و  دنک یمن  هلجع  دوخ  نتفرگ 
رب هطاحا  تسار  وا  . دوش یمن  هبتشم  وا  رب  اه  یفخم  دنام و  یمن  یفخم  وا  رب  اهناهنپ  دناد و  یم  ار  ریامض  دهف و  یم  ار  اه  هریرس  اهنطاب و 

هدـــنروآ دوــجوب  تــسوا  . تــسین یئیـــش  وا  دـــننام  ،و  يزیچ ره  رب  تردـــق  يزیچ و  ره  رد  توــق  زیچ و  هــمه  رب  هــبلغ  يزیچ و  ره 
. تسا میکح  تزع و  اب  هک  وا  زج  ییادخ  تسین  . تسا مئاق  لدع  طسق و  هب  تسا و  هدنز  مئاد و   . دوبن يزیچ  هک  یماگنه  ( زیچ ) ئیش

هب دناوت  یمن  سکچیه  . تسا هاگآ  هدننک و  فطل  وا  دنک و  یم  كرد  ار  اهمشچ  وا  یلو  دننک  كرد  ار  وا  اهمشچ  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب 
ییامنهار لج  زع و  دنوادخ  دوخ  هچنآ  هب  رگم  دبای  یمن  تسد  راکشآ  رس و  زا  وا  یگنوگچ  هب  سکچیه  ،و  دبای هار  وا  تفـص  هب  ندید 

. تسا هدرک 
ارف ار  تیدـبا  شروـن  هک  وا  . تسا هدرک  رپ  ار  راـگزور  وا  ندوـب  هزنم  یکاـپ و  سدـق و  هک  ییادـخ  تسوا  هک  وا  يارب  مهد  یم  یهاوـگ 

یمن کمک  شریبدت  رد  درادن و  کیرش  شریدقت  رد  دنک و  یم  ارجا  يا  هدننک  تروشم  تروشم  نودب  ار  شروتسد  هک  وا  . تسا هتفرگ 
. دوش

رکف هب  جایتحا  نودب  تمحز و  نودب  یـسک و  زا  کمک  نودب  هدرک  قلخ  هچنآ  هدومن و  ریوصت  یلاثم  هنومن و  نودـب  هدرک  داجیا  هچنآ 
ییادـخ وا  زج  هک  ییادـخ  تسوا  سپ  . دـندش رهاـظ  سپ  درک  قلخ  دـندمآ و  دوجوب  سپ  درک  داـجیا  ار  اـهنآ  . تسا هدرک  قـلخ  هلیح  و 

. ددرگ یم  زاب  وا  يوسب  اهراک  هک  يا  هدننک  مرک  دنک و  یمن  ملظ  هک  یلداع  ، تسا ابیز  وا  راک  مکحم و  وا  تعنص  ، تسین
زیچ همه  هدش و  لیلذ  وا  تزع  لباقم  رد  زیچ  همه  هدرک و  عضاوت  وا  تمظع  لباقم  رد  زیچ  همه  هک  ییادخ  تسوا  هک  مهد  یم  تداهش 

. دنا هدش  عضاخ  وا  تبیه  ربارب  رد  زیچ  همه  هدروآ و  دورف  میلست  رس  وا  تردق  ربارب  رد 
زور و يور  رب  ار  بش  . دنتسه تکرح  رد  هدش  نییعت  نامز  اب  همه  هک  ، هام باتفآ و  هدننک  رخـسم  كالفا و  هدننادرگ  ناهاشداپ و  هاشداپ 

ناطیـش ره  هدـننک  كـاله  ،و  داـنع اـب  يوـگروز  ره  هدننکـش  مه  رد   . دور یم  نآ  یپ  رد  تعرـسب  هک  دـنادرگ  یم  بش  يور  رب  ار  زور 
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. درمتم چیپرس و 
يادـخ . تسین ییاتمه  چـیه  وا  يارب  دـیاز و  یمن  هدـشن و  هدـیئاز  . تسا زاین  یب  اـتکی و  . تسا هدوبن  یـضراعم  وا  هارمه  يدـض و  وا  يارب 

یم هرامـش  هب  سپ  دناد  یم  ،و  دیامن یم  ردقم  سپ  دـنک  یم  هدارا  ،و  دـناسر یم  ماجنا  هب  سپ  دـهاوخ  یم  . تمظع اب  راگدرورپ  هناگی و 
یم عنم  ، دیامن یم  رود  دنک و  یم  کیدزن  ، دنایرگ یم  دنادنخ و  یم  ، دیامن یم  ینغ  دـنک و  یم  ریقف  ، دـنک یم  هدـنز  دـناریم و  یم  . دروآ

. تسا رداق  يزیچ  ره  رب  وا  تسوا و  تسدب  ریخ  . تسوا يارب  ساپس  دمح و  وا و  نآ  زا  یهاشداپ  . دیامن یم  اطع  دنک و 
اطع رایــسب  ، اـعد هدـننک  تباـجا  . تـسا هدــنزرمآ  تزع و  اـب  هـک  وا  زج  ییادــخ  تـسین  . درب یم  ورف  بـش  رد  ار  زور  زور و  رد  ار  بـش 

،و دـنک یمن  رجـضنم  ار  وا  ناهاوخداد  دایرف  ،و  دوش یمن  لکـشم  وا  رب  يرما  چـیه  هک  ، رـشب نج و  راگدرورپ  اهـسفن و  هدنرامـش  ، هدـننک
راگدرورپ نینمؤم و  رایتخا  بحاص  ناراگتـسر و  هدننک  قفوم  نیحلاص و  هدنرادهگن   . دنک یمن  هتـسخ  ار  وا  شناگدـننک  رارـصا  رارـصا 

. دنیوگ ساپس  رکش و  هک  یلاح  ره  رد  ار  وا  هک  تسا  قحتسم  هدرک  قلخ  هچنآ  ره  زا  هک  ییادخ  . نیملاع
هب .و  شمارآ لاح  رد  هچ  تدش و  لاح  رد  هچ  ، يراتفرگ رد  هچ  شیاسآ و  رد  هچ  ، میامن یم  رکش  امئاد  میوگ و  یم  رایـسب  ساپـس  ار  وا 

یـضار ار  وا  هچنآ  هبو  میامن  یم  تعاطا  مهد و  یم  شوگ  ار  وا  تاروتـسد  . مروآ یم  نامیا  شناربمایپ  شیاـهباتک و  شا و  هکئـالم  وا و 
تـسوا هک  ارچ  ، وا تبوقع  زا  سرت  وا و  تعاطا  رد  تبغر  ناونعب  موش  یم  میلـست  وا  تاردـقم  لـباقم  رد  مزرو و  یم  ترداـبم  دـنک  یم 

( . دنک یمن  ملظ  ینعی  ) میرادن سرت  مه  وا  ملظ  زا  دوب و  ناما  رد  وا  رکم  زا  ناوت  یمن  هک  ییادخ 
مهم یبلطم  يارب  یهلا  نامرف   2

ادا هدومن  یحو  نم  هب  هچنآ  ،و  يراگدرورپ هب  وا  يارب  مهد  یم  تداهـش  ،و  وا یگدـنب  ناونعب  دوخ  سفن  رب  دـنوادخ  يارب  منک  یم  رارقا 
یمیظع هلیح  هک  دنچ  ره  دنک  عفد  ارنآ  دناوتن  سکچیه  هک  دیا  دورف  نم  رب  وا  زا  یباذـع  مهدـن  ماجنا  رگا  ادابم  هکنآ  سرت  زا  میامن  یم 

هدومن لزان  نمرب  یلع  قح  رد  هچنآ  رگا  هک  هدومرف  مالعا  نم  هب  دنوادخ  اریزوا  زج  ییادخ  تسیندـشاب  صلاخ  وا  یتسود  ددـنب و  راکب 
. تسا میرک  هدننک و  تیافک  ادخ  هدومن و  تنامض  ار  مدرم  رش  زا  ظفح  نم  يارب  ،و  ما هدناسرن  ار  وا  تلاسر  منکن  غالبا 

ۀفـالخلا یف  ینعی  یلع  یفکبر  نم  کـیلا  لزنا  اـم  غلب  لوـسرلا  اـهیا  اـی  ، میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  :» تسا هدرک  یحو  نینچ  نم  هب  دـنوادخ 
لزان وت  رب  تراگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  نک  غالبا  ربمایپ  يا  «،» سانلا نم  کمصعی  هللا  هتلاسر و  تغلب  امف  لعفت  مل  نإ  وبلاط  یبا  نب  یلعل 

«. دنک یم  ظفح  مدرم  زا  ار  وت  دنوادخ  ،و  يا هدناسرن  ار  وا  تلاسر  یهدن  ماجنا  رگا  وبلاط  یبا  نب  یلع  تفالخ  ینعی  ، یلع هرابرد  هدش 
: منک یم  نایب  امش  يارب  ار  هیآ  نیا  لوزن  ببس  نم  ،و  ما هدرکن  یهاتوک  هدرک  لزان  نم  رب  دنوادخ  هچنآ  ندناسر  رد  نم  ، مدرم يا 

اپب عامتجا  لحم  نیا  رد  هک  درک  رومأم  ارم  تسا  مالـس  وا  هکمراگدرورپ  مالـس  دـنوادخ  فرط  زا  دـش و  لزاـن  نم  رب  هبترم  هس  لـیئربج 
نم زا  دـعب  ماـما  مـتما و  رب  نـم  نیـشناج  نـم و  یـصو  نـم و  ردارب  بلاـط  یبا  نـب  یلع  » هـک مـنک  مـالعا  یهایـس  دیفــس و  رهرب  مزیخ و 

ادخ و زا  دعب  امـش  رایتخا  بحاص  وا  .و  تسین نم  زا  دـعب  يربمایپ  هکنیا  زج  تسا  یـسوم  هب  نوراه  تبـسن  دـننامه  نمب  وا  تبـسن  . تسا
نومیقی نیذلا  اونمآ  نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  :» تسا هدرک  لزان  نم  رب  شباتک  زا  يا  هیآ  دروم  نیا  رد  دنوادخ  و  «، تسا شلوسر 

دنراد و یم  اپب  ار  زامن  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  دنتسه و  شلوسر  ادخ و  امش  رایتخا  بحاص  «،» نوعکار مه  ةاکزلا و  نوتؤی  ةالـصلا و 
دنوادـخ لاح  ره  رد  هداد و  تاکز  عوکر  لاح  رد  هتـشاد و  اپب  ار  زامن  هک  تسا  بلاط  یبا  نب  یلع  و  «، دـنهد یم  تاکز  عوکر  لاـح  رد 

زا اریز  ، درادب فاعم  مهم  نیا  غالبا  زا  ارم  ات  دـهاوخب  ادـخ  زا  هک  مدرک  تساوخرد  لیئربج  زا  نم  ، مدرم يا  . دـنک یم  دـصق  ار  لج  زع و 
رد دـنوادخ  هک  یناسک  ، مراد عالطا  مالـسا  ناگدـننک  هرخـسم  ياـه  هلیح  ناگدـننک و  تمـالم  داـسفا  نیقفاـنم و  يداـیز  نیقتم و  یمک 

هکیلاح رد  دنرامش  یم  لهس  ار  راک  نیا  تسین و  ناشیاهبلق  رد  هچنآ  دنیوگ  یم  ناشنابز  اب  هکتسا  هدرک  فیـصوت  نینچ  ار  نانآ  شباتک 
ره رب  هدــنهد  شوـگ  «) نذا » ارم هـک  اـجنآ  اـت  دــنا  هدرک  تـیذا  ارم  اـهراب  نیقفاـنم  هـکنیا  رطاـخب  نـینچمه  .و  تـسا مـیظع  دــنوادخ  دزن 
زا شلوـبق  وا و  لـیامتو  وا  هب  نم  هجوـت  نم و  اـب  ( یلع ) وا رایـسب  تمزـالم  رطاـخب  متـسه  نینچ  نم  هک  دـندرک  ناـمگ  ،و  دـندیمان ( یفرح
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هنأ نومعزی  نیذـلا  یلعنذا  لق  نذأ  وه  نولوقیو  یبنلا  نوذؤی  نیذـلا  مهنم  و  :» درک لزان  نینچ  هراب  نیا  رد  لج  زع و  دـنوادخ  هکنآات  ، نم
هدنهد شوگ  «) نذا » وا دنیوگ  یم  دـننک و  یم  تیذا  ار  ربمایپ  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  زا  …و  «،» نینمؤملل نمؤی  هللااب و  نمؤی  ، مکل ریخنذا 

رد دروآ و  یم  نامیا  ادخ  هب  ، تساریخ امـش  يارب  وتـسا  نذا »  » وا دـننک  یم  نامگ  هک  یناسک  دـض  ربتـسا  شوگ  : وگب ، تسا ( یفرح ره  رب 
«. دیامن یم  مارتحا  عضاوت و  راهظا  نینمؤم  لباقم 

مهاوخب رگا  و  میامن ، یم  منک  هراشا  اهنآ  صخش  هب  مهاوخب  رگا  و  مناوت ، یم  مربب  مان  ار  ( نذا ) تبـسن نیا  ناگدنیوگ  مهاوخب  نم  رگا  و 
. ما هدرک  راتفر  يراوگرزب  اب  نانآ  راک  رد  نم  مسق  ادخب  یلو  مناوت ، یم  منک  یفرعم  ار  اهنآ  مئالع  اب 

. میامن غالبا  هدرک  لزان  نم  رب  یلع  قح  رد  هچنآ  رگم  دوش  یمن  یضار  نم  زا  دنوادخ  ، اهنیا همه  زا  دعب 
هللا هتلاسر و  تغلب  امف  لعفت  مل  نإ  ویلع  قح  یف  کبر  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  :» دـندومرف توالت  ار  هیآ  نیا  ترـضح  سپس 

،و يا هدناسرن  ار  وا  تلاسر  یهدن  ماجنا  رگاو  هدـش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  زایلع  قح  ردـهچنآ  ناسرب  ربمایپ  يا  «،» سانلا نم  کمـصعی 
«. دنک یم  ظفح  مدرم  زا  ار  وت  دنوادخ 

(ع) ماما هدزاود  تماما  تیالو و  یمسر  نالعا   3
ار شتعاطا  هک  هداد  رارق  یماما  رایتخا و  بحاص  امـش  ياربار  وا  دنوادخ  هک  دینادب  ،و  دـیمهفبو دـینادب  وا  هرابرد  ار  بلطم  نیا  ، مدرم يا 
رب ،و  هدـنب دازآ و  رب  ،و  یبرع یمجع و  رب  ،و  يرهـش ییاتـسور و  رب  ،و  یکین هب  نانآ  نیعبات  رب  راصنا و  نیرجاـهم و  رب  تسا  هدومن  بجاو 
وا اب  سک  ره  . تسا ذـفان  وا  رما  لمع و  دروم  وا  مالک  هدـنوش و  ارجا  وا  مکح  یتسرپ  اـتکی  ره  رب  . هایـس دیفـس و  رب  ،و  کـچوک گرزب و 
وا زا  هک  ار  سک  ره  ار و  وا  دنوادخ  . تسا یهلا  تمحر  دروم  دیامن  قیدصت  ار  وا  دـشاب و  وا  عبات  سک  ره  ،و  تسا نوعلم  دـنک  تفلاخم 

 . تسا هدیزرمآ  دنک  تعاطا  ار  وا  دونشب و 
دنوادــخ رما  لـباقم  رد  دــینک و  تعاـطا  دیونــشب و  سپ  ، میتـسیا یم  اـپب  یعاـمتجا  نـینچ  رد  هـک  تـسا  يراــب  نـیرخآ  نـیا  ، مدرم يا 

شلوسر و دنوادخ  زا  دعب  ،و  تسا امـش  دوبعم  امـش و  رایتخا  بحاص  لج  زع و  دـنوادخ  هک  ارچ  ، دـیروآ دورف  میلـست  رـس  ناتراگدرورپ 
لسن رد  تماما  وا  زا  دعب  ،و  تسا دنوادخ  رما  هب  امش  ماما  امش و  رایتخا  بحاص  یلع  نم  زا  دعب  ،و  هداد رارق  بطاخم  ار  امش  هک  شربمایپ 

. درک دیهاوخ  تاقالم  ار  شلوسر  ادخ و  هک  يزور  ات  تسوا  نادنزرف  زا  نم 
شلوـسر و وادــخ و  هـچنآ  رگم  تـسین  یمارح  ،و  دنــشاب هدرک  لـالح  ( ناــماما ) ناــنآ شلوـسر و  ادــخ و  هـچنآ  رگم  تـسین  یلــالح 

لالح شباتک و  زا  مراگدرورپ  هچنآ  ،و  تسا هدناسانش  نم  هب  ار  مارح  لالح و  لج  زع و  دنوادخ  دنشاب . هدرک  مارح  امش  رب  ( ناماما ) نانآ
 . ما هدرپس  وا  هب  هتخومآ  نم  هب  شمارحو 

هک ار  یملع  ره  تـسا و  هدرک  عـمج  نـم  رد  ارنآ  دـنوادخ  هـکنآ  رگم  تـسین  یملع  چـیه  . دــیهد تلیــضف  ( نارگید رب  ) ار یلع  ، مدرم يا 
هروس رد  دنوادخ  هک  « نیبم ماما  » تسوا . ما هتخومآ  یلع  هب  ارنآ  هکنآ  رگم  تسین  یملع  چیه  ،و  ما هدومن  عمج  نیقتملا  ماما  رد  ما  هتخومآ 

«. میدرک عمج  نیبم  ماما  رد  ار  يزچ  ره  و  «،» نیبم مامإ  یف  هانیصحا  ییش ء  لک  و  :» تسا هدرک  رکذ  سی 
هدومن تیاده  قح  هب  هک  تسوا  . دینزن زاب  رـس  وا  تیالو  زا  دینادرگم و  رب  يور  وا  زا  ،و  دیوشن هارمگ  يرگید  يوسب  ( یلع ) وا زا  ، مدرم يا 

. دوش یمن  عنام  ار  وا  يا  هدننک  تمالم  شنزرس  ادخ  هار  رد  ،و  دیامن یم  یهن  نآ  زا  هدومن و  لاطبا  ار  لطاب  ،و  دنک یم  لمع  نآ  هب  و 
رد دوخ  ناج  اب  هک  تسوا  . تفرگن تقبس  وا  رب  نم  هب  نامیا  رد  سکچیه  دروآ و  نامیا  شلوسر  ادخ و  هب  هک  تسا  یـسک  لوا  ( یلع ) وا

نیلوا . درک یمن  تدابع  ار  ادـخ  وا  هارمه  نادرم  زا  سکچیه  هک  یلاح  رد  دوب  ادـخ  ربماـیپ  اـب  هک  تسوا  . درک يراکادـف  ادـخ  لوسر  هار 
نیلوا . درک یمن  تدابع  ار  ادخ  وا  هارمه  نادرم  زا  سکچیه  هک  یلاح  رد  دوب  ادخ  ربمایپ  اب  هک  تسا  یسک  لوا  ،و  ندرازگ زامن  رد  مدرم 

وا ، دباوخب نم  هاگباوخ  رد  ات  مدرک  رما  وا  هب  دـنوادخ  فرط  زا  . درک تدابع  ار  ادـخ  نم  اب  هک  تسا  یـسک  لوا  ،و  ندرازگ زامن  رد  مدرم 
دیباوخ . نم  ياج  رد  دوب  هدرک  نم  يادف  ار  شناج  هکیلاح  رد  مه 
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. تسا هدومن  بوصنم  ار  وا  دنوادخ  هک  دینک  لوبق  ار  وا  ،و  تسا هداد  تلیضف  ار  وا  ادخ  هک  دیهد  تلیضف  ار  وا  مدرم ، يا 
یمن ار  وا  دریذــپ و  یمن  ار  شا  هبوـت  زگره  دــنوادخ  دــنک  راـکنا  ار  وا  تیـالو  سک  ره  ،و  تـسا ماـما  دــنوادخ  فرط  زا  وا  ، مدرم يا 

بذعم راگزور  رخآ  اتو  تیدبا  ات  دیدش  یباذع  هب  ار  وا  دنک و  نینچ  دیامن  تفلاخم  وا  اب  هک  یسک  اب  هک  دنوادخ  رب  تسا  یمتح  . دشخب
هدامآ نارفاک  يارب  دنتـسه و  اهگنـسو  مدرم  نآ  هریگـشتآ  هک  دیوش  یـشتآ  راتفرگ  دینک و  تفلاخم  وا  اب  هکنیا  زا  دـیزیهرپب  سپ  . دـیامن

. تسا هدش 
همه رب  تجح  نیلـسرم و  ناربماـیپ و  متاـخ  مسق  ادـخب  نم  و  دـنا ، هداد  تراـشب  نم  هب  نیـشیپ  نـالوسر  ناربماـیپ و  مسق  ادـخب  ، مدرم يا 

رد سک  ره  .و  تسا هدـش  رفاک  لوا  تیلهاج  رفک  دـننام  دـنک  کش  بلاـطم  نیا  رد  سک  ره  . متـسه اـهنیمز  اهنامـسا و  لـها  زا  نیقولخم 
همه رد  دـنک  کش  ناماما  زا  یکی  رد  سک  ره  ،و  تسا هدرک  کش  هدـش  لزان  نم  رب  هچنآ  همه  رد  دـنک  کش  نم  راـتفگ  نیا  زا  يزیچ 

. تسا شتآ  رد  ام  هرابرد  هدننک  کش  ،و  تسا هدرک  کش  نانآ 
وا زج  ییادـخ  . تسا نم  يوـسب  وا  بناـج  زا  یناـسحا  نم و  رب  وا  زا  یتـنم  هـک  هتـشاد  ینازرا  نـم  رب  ار  تلیـضف  نـیا  دـنوادخ  ، مدرم يا 

. لاح ره  رد  راگزور و  رخآ  ات  تیدبا و  ات  وا  رب  نم  زا  ساپس  دمح و  . تسین
قلخ دنک و  یم  لزان  ار  يزور  دـنوادخ  هک  یمادام  ات  تسا  نز  درم و  زا  نم  زا  دـعب  مدرم  لضفا  وا  هک  دـیهد  تلیـضف  ار  یلع  ، مدرم يا 

دینادب . دشابن قفاوم  نآ  اب  دنک و  در  ارم  راتفگ  نیا  هک  یسک  تسا  بضغ  دروم  تسا  بضغ  دروم  ، تسا نوعلم  تسا  نوعلم  . دنتسه یقاب 
تنعل و دریذپن  ار  وا  تیالو  دنک و  ینمشد  یلع  اب  سک  ره  :» دیوگ یم  تسا و  هدروآ  نم  يارب  ار  ربخ  نیا  دنوادخ  بناج  زا  لیئربج  هک 
زا دعب  یمدق  هجیتن  رد  دینک و  تفلاخم  یلع  اب  هک  دیـسرتب  ادخ  زا  . تسا هداتـسرف  شیپ  هچ  ادرف  يارب  دنیبب  سک  ره  «. داب وا  رب  نم  بضغ 

. تسا هاگآ  دیهد  یم  ماجنا  هچنآزا  دنوادخ  ، دزغلب نآ  ندوب  تباث 
نا :» تسا هدومرف  دـنک  تفلاخم  وا  اـب  هک  یـسک  هراـبرد  هدرک و  رکذ  شزیزع  باـتک  رد  دـنوادخ  هک  تسا  « هللا بنج  (» یلع ) وا ، مدرم يا 

«. مدرک یهاتوک  طیرفت و  دنوادخ  بنج  هرابرد  هچنآ  رب  ترسح  يا  «،» هللا بنج  یف  تطرف  ام  یلع  اترسح  ای  سفن  لوقت 
ار نآ  نطاب  مسق ، ادخب  . دیورن نآ  هباشتم  لابندب  دـینک و  رظن  نآ  تامکحم  رد  دـیمهفب و  ار  نآ  تایآ  دـیئامن و  ربدـت  ار  نآرق  ، مدرم يا 

الاب دوخ  يوسب  ار  وا  مریگ و  یم  ار  وا  تسد  نم  هک  یـصخش  نیا  رگم  دنک  یمن  نشور  ناتیارب  ار  شریـسفت  دنک و  یمن  نایب  امـش  يارب 
یلع نیا  میوا  رایتخا  بحاص  نم  سک  ره  » هک منامهف  یم  امـش  هب  منک و  یم  دـنلب  ار  وا  متـسد  ود  اـب  مریگ و  یم  ار  وا  يوزاـب  مرب و  یم 
لزان نم  رب  هک  تسا  لج  زع و  دـنوادخ  بناج  زا  وا  تیالو  ، تسا نم  نیـشناج  ردارب و  بلاط  یبا  نب  یلع  وا  و  «. تسا وا  رایتخا  بحاـص 

. تسا هدرک 
نآ اب  دـهد و  یم  ربخ  يرگید  زاود  نیا  زا  کی  ره  . تسا ربکا  لقث  نآرق  دنرغـصا و  لقث  وا  لسن  زا  منادـنزرف  زا  ناـکاپ  یلع و  ، مدرم يا 

مدرم و نیب  دنوادخ  ياه  نیما  نانآ  هک  دینادب  دـنوش . دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رـس  رب  ات  دـنوش  یمن  ادـج  رگیدـکی  زا  اهنآ  . تسا قفاوم 
دنتسه . نیمز  رد  وا  نامکاح 

تسا هدومرف  دنوادخ  هک  دینادب  ، مدومن نشور  نم  هک  دینادب  ، مدیناونش نم  هک  دینادب  ، مدرک غالبا  نم  هک  دینادب  ، مدومن ادا  نم  هک  دینادب 
نم زا  دـعب  ندوب  نینمؤملا  ریما  هک  دـینادب  . تسین مردارب  نیا  زج  ینینمؤملا  ریما  هک  دـینادب  ، میوگ یم  لج  زع و  دـنوادخ  بناج  زا  نم  و 

. تسین لالح  وا  زج  يدحا  يارب 
(ص) ربمایپ تسدب  (ع ) نینمؤملا ریما  ندرک  دنلب  یفرعم و   4

هک یناـمز  زا  (ع ) نینمؤـملا ریما  هک  دوـب  یلاـح  رد  نیا  و  درک . دـنلب  ار  ترـضحنآ  دز و  (ع) یلع يوزاـب  رب  ار  شتـسد  (ص) ربماـیپ سپس 
دوب لیام  تسار  فرط  هب  ترضح  تروص  هب  تبسن  دوب و  هداتسیا  ترـضح  ناکم  زا  رت  نیئاپ  هلپ  کی  دوب  هدمآ  ربنم  زارف  رب  (ص ) ربمایپ

. دنا هداتسیا  ناکم  کی  رد  ود  ره  ییوگ  هک 
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ياپ هک  يدـح  ات  دومن  دـنلب  اج  زا  ار  (ع) یلع دومن و  زاب  نامـسآ  يوس  هب  ار  تسد  ود  ره  درک و  دـنلب  ار  وا  شتـسد  اـب  (ص) ربماـیپ سپ 
: دومرف سپس  . دیسر (ص) ربمایپ يوناز  يزاوم  ترضحنآ 

نیـشناج و  دـنا ، هدروآ  نامیا  نم  هب  هک  نانآ  رب  متما  رد  نم  نیـشناج  و  نم ، ملع  عماج  نم و  یـصو  نم و  ردارب  تسا  یلع  نیا  ، مدرم يا 
ادخ و نانمشد  اب  هدننک  گنج  و  دنک ، یم  یـضار  ار  وا  هچنآ  هب  هدننک  لمع  و  نآ ، هب  توعد  لج و  زع و  دنوادخ  باتک  ریـسفت  رد  نم 

فرط زا  هدننک  تیاده  ماما  نینمؤملاریما و  تسوا  و  ادخ ، لوسر  هفیلخ  تسوا  وا . تیـصعم  زا  هدننک  یهن  وا و  تعاطا  رب  هدننک  یتسود 
. دنوادخ رما  هب  ناقرام  ناطساق و  ناثکان و  لتاق  تسوا  و  دنوادخ ،

تـسود ادنوادخ  :» میوگ یم  وت  رما  هب  اراگدرورپ ، دریذپ ،» یمن  رییغت  نم  هاگـشیپ  رد  نخـس  «،» يدل لوقلا  لدبی  ام  :» دیامرف یم  دـنوادخ 
ره نک  راوخ  ودنک  يرای  ار  یلع  سک  ره  نک  يرای  .و  درادب نمشد  ار  یلع  سک  ره  رادب  نمشد  درادب و  تسود  ار  یلع  سک  ره  رادب 

«. دیامن راکنا  ار  یلع  قح  هک  سک  ره  رب  امن  بضغ  ودنک  راکنا  ار  یلع  سک  ره  امن  تنعل  ،و  دنک راوخ  ار  یلع  سک 
مکل تلمکا  مویلا  :» يدرک لزان  وا  هرابرد  ار  هیآ  نیا  زور  نیا  رد  یلع  ندومن  بوصنم  بلطم و  نیا  ندـش  نشور  ماـگنه  وت  ، اراـگدرورپ

نم ةرخـآلا  یف  وـه  هـنم و  لـبقی  نـلف  اـنید  مالـسإلا  ریغ  غـتبی  نـم  و  « .» اـنید مالـسإلا  مـکل  تیــضر  یتـمعن و  مـکیلع  تـممتا  مـکنید و 
ره و  «،» مدش یضار  امش  نید  ناونعب  ار  مالسا  مدرک و  مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدومن و  لماک  ناتیارب  ار  امش  نید  زورما  «.» نیرـساخلا

دهاش ار  وت  اراگدرورپ ، «. دوب دهاوخ  ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  وا  دش و  دـهاوخن  لوبق  وا  زا  زگره  دـنک  باختنا  مالـسا  زا  ریغ  ینید  سک 
. مدومن غالبا  نم  هک  مریگ  یم 

تماما هلئسم  هب  تما  هجوت  رب  دیکأت   5
زا نم و  نادنزرف  زا  وا  نیـشناج  هک  یناسک  هب  وا و  هب  دنکن  ادتقا  سک  ره  سپ  دومن ، لماک  وا  تماما  اب  ار  امـش  نید  دـنوادخ  مدرم ، يا 

شتآ رد  هتفر و  نیب  زا  ترخآ  ایند و  رد  ناشلامعا  یناسک  نینچ  ، لج زع و  دنوادخ  هاگشیپ  هب  نتفر  زور  تمایق و  زور  ات  دنتـسه  وا  لسن 
. دوش یمن  هداد  تلهم  اهنآ  هب  دبای و  یمن  فیفخت  نانآ  زا  باذع  . دوب دنهاوخ  یمئاد 

امش نیرتزیزع  نم و  هب  امـش  نیرت  کیدزن  نم و  هب  امـش  نیرتراوازـس  نمب و  تبـسن  امـش  نیرت  هدننک  يرای  هک  تسا  یلع  نیا  ، مدرم يا 
هاـگچیه و  وا ، هراـبرد  رگم  تسا  هدـشن  لزاـن  نآرق  رد  یتیاـضر  هیآ  چـیه  میتسه . یـضار  وا  زا  نم  لـج و  زع و  دـنوادخ  . تسا نم  دزن 

و وا ، هرابرد  رگم  تسین  نآرق  رد  یحدم  هیآ  چیه  ،و  تسا هدوب  بطاخم  وا  ادتبا  هکنآ  رگم  هدادـن  رارق  باطخ  دروم  ار  نینمؤم  دـنوادخ 
نیا اـب  هدرکن و  لزاـن  وا  ریغ  هراـبرد  ار  هروس  نیا  وا و  يارب  رگم  هدادـن  تشهب  هب  تداهـش  …« ناـسنإلا یلع  یتا  لـه  » هروس رد  دـنوادخ 

. تسا هدرکن  حدم  ار  وا  زج  هروس 
ناتربمایپ . هدش تیاده  هدـننک  تیادـه  هزیکاپ  ياوقت  اب  تسوا  ،و  تسا ادـخ  لوسر  زا  هدـننک  عافد  ادـخ و  نید  هدـنهد  يرای  وا  ، مدرم يا 

. دنتسه ءایصوا  نیرتهب  وا  نادنزرف  یصو و  نیرتهب  ناتیصو  ربمایپ و  نیرتهب 
 . تسا یلع  نینمؤملا  ریما  بلص  زا  نم  لسن  یلو  دنتسه  وا  دوخ  بلص  زا  يربمایپ  ره  لسن  ، مدرم يا 

رطاخب مدآ  . دزغلب ناتیاهمدـق  دوش و  دوبان  ناتلامعا  هک  دـینک  دـسح  یلع  هب  ادابم  . درک نوریب  تشهب  زا  دـسح  اب  ار  مدآ  ناطیـش  ، مدرم يا 
نیب رد  دیئامش و  هکیلاح  رد  دوب  دیهاوخ  هنوگچ  امش  سپ  ، دوب لج  زع و  دنوادخ  هدش  باختنا  هکیلاح  رد  دش  هداتسرف  نیمزب  هانگ  کی 

دنتسه .  ادخ  نانمشد  امش 
. صلخم نمؤم  رگم  دروآ  یمن  نامیا  وا  هب  و  يوقت ، اب  رگم  دنک  یمن  یتسود  یلع  اب  یقـش و  رگم  دـنک  یمن  ینمـشد  یلع  اب  هک  دـینادب 

ناسنا ، رصع هب  مسق  «،» رسخ یفل  ناسنإلا  نا  ، رـصعلا و  میحرلا ، نامحرلا  هللا  مسب  «:» رـصعلا «و  هروس تسا  هدش  لزان  یلع  هرابرد  مسق  ادخب 
. درک هیصوت  ربص  قح و  هب  دروآ و  نامیا  هک  یلع  رگم  تسا » نایز  رد 

ادـخ زا  مدرم  يا  . تسین يزیچ  نشور  غالبا  زج  لوسر  هدـهع  رب  ،و  مدومن غالبا  امـش  هب  ار  متلاـسر  متفرگ و  دـهاش  ار  ادـخ  نم  ، مدرم يا 
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. دیشاب ناملسم  هکنآ  رگم  دیورن  ایند  زا  دیسرت و  دیاب  هک  روطنآ  دیسرتب 
نیقفانم ياهینکشراک  هب  هراشا   6

اهتروص نآ  ار و  یهوجو  مینک  كاله  هکنآ  زا  لبق  ، تسا هدش  لزان  وا  هارمه  هک  يرون  هب  شلوسر و  ادخ و  هب  دـیروآ  نامیا  ،» مدرم يا 
هک مباحـصا  زا  یموق  رگم  تسا  هدشن  دصق  هیآ  نیا  زا  مسق ، ادخب  مینک .» تنعل  تبـس  باحـصا  دـننام  ار  نانآ  ای  مینادرگ  رب  تشپ  هب  ار 
ای بح  زا  شبلق  رد  هچنآ  قباطم  دنک  لمع  سک  ره  سپ  . منک یشوپ  هدرپ  نانآ  زا  هک  مرومأم  یلو  مسانش  یم  ناشبـسن  مسا و  هب  ار  نانآ 

. دبای یم  یلع  هب  تبسن  ضغب 
قح هک  مئاق  يدـهم  ات  وا  لسن  رد  دـعب  بلاط و  یبا  نب  یلع  رد  سپـس  هدـش و  هداهن  نم  رد  لـج  زع و  دـنوادخ  بناـج  زا  رون  ، مدرم يا 

نانئاخ نافلاخم و  نادناعم و  رب  ناگدننک و  یهاتوک  رب  ار  ام  لج  زع و  دنوادخ  هک  ارچ  ، دریگ یم  دشاب  ام  يارب  هک  یقح  ره  دـنوادخ و 
. تسا هداد  رارق  تجح  نایملاع  همه  زا  نابصاغ  ناملاظ و  ناراکهانگ و  و 

موش هتشک  ای  مریمب  نم  رگا  ایآ  ، دنا هدوب  ناربمایپ  نم  زا  لبق  متـسه و  ادخ  لوسر  نم  هک  میامن  یم  راذنا  مناسرت و  یم  ار  امـش  ، مدرم يا 
یم شاداـپ  ار  نیرباـص  نیرکاـش و  يدوزب  ادـخ  ،و  دـناسر یمن  يررـض  ادـخ  هب  ددرگرب  بقع  هب  سک  ره  ؟ دـیئامن یم  درگ  بقع  اـمش 

. دنا نینچ  وا  لسن  زا  منادنزرف  وا  زا  دعب  رکش و  ربص و  هب  هدش  فیصوت  تسا  یلع  هک  دینادب  . دهد
دنک و یم  بضغ  امـش  رب  دـیامن و  یم  دوبان  ار  ناتلامعا  هک  دـیرارذگن ، تنم  ادـخ  رب  هکلب  ، دـیراذگم تنم  نم  رب  ناتمالـسا  اب  ، مدرم يا 

. تسا نیمک  رد  امش  راگدرورپ  ، دنک یم  التبم  هتخادگ )  ) سم شتآ و  زا  يا  هلعش  هب  ار  امش 
نانآ زا  نم  دنوادخ و  ، مدرم يا   . دنوش یمن  کمک  تمایق  زور  دننک و  یم  توعد  شتآ  هب  هک  دوب  دنهاوخ  یناماما  نم  زا  دـعب  ، مدرم يا 

هک دینادب  ناربکتم . ياج  تسا  دـب  هچ  دـنا و  شتآ  هجرد  نیرت  نیئاپ  رد  ناشناوریپ  ناشنیعبات و  ناشنارای و  نانآ و  ، مدرم يا  . میتسه رازیب 
. دنک رظن  دوخ  هفیحص  رد  امش  زا  کی  ره  سپ  ، دنتسه « هفیحص باحصا  » نانآ

لاؤس ناشیارب  دـندیمهفن و  ار  مالک  نیا  زا  ترـضح  روظنم  مدرم  رثکا  دروآ  ار  « هفیحـص باحـصا  » مان (ص) ربمایپ یتقو  : دـیوگ یم  يوار 
. دندیمهف ار  ترضح  دوصقم  یمک  هدع  طقف  دش و  زیگنا 

هب رومأم  هچنآ  مدـیناسر  نم  ،و  مراپـس یم  هعیدو  هب  تمایق  زور  ات  مدوخ  لسن  رد  نآ  تثارو  تماما و  ناونعب  ار  تفالخ  رما  نم  ، مدرم يا 
نارـضاح سپ  . دنا هدماین  ای  دنا  هدمآ  ایندب  ، دنرادن ای  دنراد  روضح  هک  یناسک  همه  رب  بئاغ و  رـضاح و  رب  دشاب  تجح  ات  مدوب  شغالبا 

. دنناسرب تمایق  زور  ات  نادنزرف  هب  ناردپ  نابئاغ و  هب 
نآ رد  .و  دنک تنعل  ار  ناگدـننک  يدـعت  نیبصاغ و  دـنوادخ  . دـنریگ یم  روز  ملظ و  اب  یهاشداپ و  ناونعب  نم  زا  دـعب  ار  تماما  يدوزب  و 

دیناوت یمن  )و  هتخادگ ) سم شتآ و  زا  يا  هلعش  امـش  رب  دتـسرف  یم  دزیرب و  دیاب  هکنآ  امـش  يارب  دزیر  یم  هکـسنا  نج و  ياتـسا  ماگنه 
 . دینک عفد  دوخ  زا  ارنآ 

علطم بیغ  رب  ار  امش  دنوادخ  ،و  دنک ادج  هزیکاپ  زا  ار  ثیبخ  هکنآ  ات  درک  دهاوخن  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  امش  لج  زع و  دنوادخ  ، مدرم يا 
. دنک یمن 

كاله ار  اهنآ  تماـیق  زور  زا  لـبق  دـنوادخ  ( ار یهلا  تاـیآ  نآ  لـها  ) بیذـکت رثا  رد  هکنآ  رگم  تسین  يداـبآ  نیمزرـس  چـیه  ، مدرم يا 
. دیامن یم  یلمع  اردوخ  هدع  دنوادخ و  ،و  دروآ دهاوخ  يدهم  ترضح  تموکح  تحت  ارنآ  درک و  دهاوخ 

يادخ . درک دهاوخ  كاله  ار  ناگدنیآ  هک  تسوا  دومن و  كاله  ار  اهنآ  دنوادخ  ،و  دـندش كاله  ناینیـشیپ  رثکا  امـش  زا  لبق  ، مدرم يا 
كاله ار  ناینیـشیپ  ام  ایآ  «،» نیبذـکملل ذـئموی  لی  ،و  نیمرجملاب لعفن  کلذـک  ، نیرخالا مهعبتن  مث  ، نیلوألا کلهن  ملأ  » دـیامرف یم  یلاعت 

«. زور نآ  رد  نیبذکمرب  ياو  . مینک یم  نینچ  نامرجم  اب  ام  ؟ میداتسرفن ار  نارگید  نانآ  یپ  رد  ایآ  ؟ میدرکن
وا رما  سپ  . تسوا دزن  یهن  رما و  ملع  ،و  ما هدوـمن  یهن  رما و  ار  یلع  یهلا  رما  هب  مه  نم  ،و  تسا هدوـمن  یهن  رما و  ارم  دـنوادخ  ، مدرم يا 
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دصقم يوس  هب  ،و  دیشاب تسرد  هار  رد  ات  دینک  لوبق  ار  وا  یهن  دیوش و  تیاده  ات  دینک  تعاطا  ار  وا  ،و  دینامب تمالس  ات  دیهد  شوگ  ار 
. دنکن فرحنم  وا  هار  زا  ار  امش  ، هناگیب ياههار  دیورب و  وا  دارمو 

ناشیا نانمشد  (ع)و  تیب لها  ناوریپ   7
هک وا  لسن  زا  منادنزرف  سپـس  ،و  نم زا  دعب  یلع  سپـس  ،و  هدومن رما  نآ  تیعبت  هب  ار  امـش  هک  متـسه  دـنوادخ  میقتـسم  هار  نم  ، مدرم يا 

. دننک یم  راتفر  تلادع  هب  قح  يرایب  دننک و  یم  تیاده  قح  هب  ، دنا تیاده  ناماما 
: دندومرف سپس  دمح و  هروس  رخآ  »…ات  نیملاعلا بر  دمحلا هللا  ، میحرلا نامحرلا  هللا  مسب  :» دندناوخ نینچ  ترضح  سپس 

هرابرد صاخ  روطب  تساهنآ و  لماش  مومع  روطب  . تسا هدـش  لزان  ( ناماما ) ناشیا هرابرد  مسق  ادـخب  ،و  هدـش لزاـن  نم  هراـبرد  هروس  نیا 
. دنتسه بلاغ  دنوادخ  بزح  هک  دینادب  ، دنوش یمن  نوزحم  تسین و  نانآ  رب  یسرت  هک  دنیادخ  ناتسود  ناشیا  . تسا نانآ 

. دنناسر یم  رگیدکی  هب  رورغ  يور  زا  ار  لیطابا  هک  دنا  نیطایش  ناردارب  هارمگ و  ءاهفس  ناشیا  نانمشد  هک  دینادب 
هللااب و نونمؤی  اموق  دـجت  ال  :» تسا هدومرف  هدرک و  دای  ار  نانآ  شباتک  رد  دـنوادخ  هک  دـنا  یناسک  ( تیب لها  ) ناـشیا ناتـسود  هک  دـینادب 

رخآ »…ات  نامیالا مهبولق  یف  بتک  کئلوا  ، مهتریشع وا  مهناوخإ  وا  مهئانبا  وا  مهئابآ  اوناک  ول  هلوسر و  هللا و  داح  نم  نوداوی  رخآلا  مویلا 
دنراد تیدـض  شلوسر  ادـخ و  اب  هک  یناسک  اب  لاح  نیع  رد  ،و  دنـشاب هدروآ  ناـمیا  تماـیق  زور  ادـخ و  هب  هک  ار  یموق  یباـی  یمن  ،» هیآ

هدش هتشون  ناشبولق  رد  نامیا  هک  دنا  نانآ  . دنـشاب ناشلیماف  ای  ناشناردارب  ای  ناشنادنزرف  ای  ناشناردپ  هچ  رگا  ، دنـشاب هتـشاد  یتسود  يور 
…« تسا

اوسبلی مل  اونمآ و  نیذلا  :» تسا هدومرف  هدرک و  فیـصوت  ار  نانآ  لج  زع و  دنوادخ  هک  دـنا  یناسک  ( تیب لها  ) ناشیا ناتـسود  هک  دـینادب 
ناشیا رب  هک  دـنا  نانآ  ، دـنا هدـناشوپن  ملظ  اب  ار  ناشنامیا  دـنا و  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  «» نودـتهم مه  نمألا و  مهل  کئلوا  ملظب  مهنامیا 

«. دنا ناگتفای  تیاده  نانآ  تسا و  ناما 
. دنا هداتفین  کش  هب  دنا و  هدروآ  نامیا  هک  دنا  یناسک  ناشیا  ناتسود  هک  دینادب 

دنیآ و یم  نانآ  تاقالم  هب  مالس  اب  هکئالم  دنوش و  یم  تشهب  دراو  نما  لاح  رد  یتمالـس و  اب  هک  دنا  یناسک  ناشیا  ناتـسود  هک  دینادب 
«. دیوش تشهب  لخاد  هشیمه  يارب  سپ  ، دیدش هزیکاپ  امش  رب  مالس  :» دنیوگ یم 

. دنوش یم  هداد  يزور  باسح  نودب  نآ  رد  تسا و  نانآ  يارب  تشهب  هک  دنتسه  یناسک  ناشیا  ناتسود  هک  دینادب 
زا هک  دنا  یناسک  ناشیا  نانمـشد  هک  دـینادب  ، دـنوش یم  دراو  شتآ  ياه  هلعـش  هب  هک  دـنا  یناسک  تیب ) لها   ) ناشیا نانمـشد  هک  دـینادب 

. دننیب یم  ارنآ  ندیشک  هلعش  دنوش و  یم  یکانتشحو  يادص  دشوج  یم  هک  یلاح  رد  منهج 
هک یهورگ  ره  ،» هیآ رخآ  »…ات  اهتخا تنعل  ۀما  تلخد  املک  » تسا هدومرف  نانآ  هرابرد  دنوادخ  هک  دنا  یناسک  ناشیا  نانمشد  هک  دینادب 

… «. دنک یم  تنعل  ار  دوخ  ياتمه  دوش  یم  ( منهج ) لخاد
: دیامرف یم  لج  زع و  دنوادخ  هک  دنا  یناسک  ناشیا  نانمشد  هک  دینادب 

لالـض یف  الا  متنا  نا  ییـش ء، نم  هللا  لزن  ام  انلق  انبذـکف و  ریذـن  انءاج  دـق  یلب  اولاق  ، ریذـن مکتأی  ملا  اهتنزخ  مهلأس  جوف  اهیف  یقلا  املک  »
ایآ : دنـسرپ یم  ناـشیا  زا  خزود  ناراد  هنازخ  دـنزادنا  یم  مـنهج  رد  ار  ( ناـشیا زا  ) یهورگ هاـگ  ره  «،» ریعـسلا باحـصأل  اقحـسف  ریبـک …
زیچ چیه  دنوادخ  : میتفگ میدرک و  بیذکت  ار  وا  ام  یلو  دـمآ  هدـنناسرت  ریذـن و  ام  يارب  ، یلب : دـنیوگ یم  ؟ دـماین امـش  يارب  يا  هدـنناسرت 

«. شتآ باحصا  دنشاب  رود  …سپ  دیتسه گرزب  یهارمگ  رد  امش  ،و  تسا هدرکن  لزان 
. تسا گرزب  رجا  ترفغم و  نان  يارب آ  دنسرت و  یم  ناشراگدرورپ  زا  یناهنپ  رد  هک  دنتسه  یناسک  ( تیب لها  ) ناشیا ناتسود  هک  دینادب 

تنعل تمذم و  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  یـسک  ام  نمـشد  ، مدرم يا  ! گرزب رجا  نیب  شتآ و  ياه  هلعـش  نیب  تسا  هلـصاف  ردـقچ  ، مدرم يا 
. درادب شتسود  هدومن و  حدم  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  یسک  نآ  ام  تسود  ،و  هدومن
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. تسا هدننک  تیاده  یلع  ما و  هدنناسرت  ریذن و  نم  هک  دینادب  ، مدرم يا 
. تسا نم  نیشناج  یلع  مربمایپ و  نم  ، مدرم يا 

منانآ و ردپ  نم  هک  دینادب  . دنتـسه وا  نادنزرف  وا  زا  دـعب  ناماما  ،و  تسا نم  زا  دـعب  یـصو  ماما و  یلع  مربمایپ و  نم  هک  دـینادب  ، مدرم يا 
. دنیآ یم  دوجوب  وا  بلص  زا  اهنآ 

هجرف هللا  لجع  يدهم  ترضح   8
مدـهنم اه و  هعلق  حـتاف  تسوا  ، نیملاظ زا  هدـنریگ  ماقتنا  تسوا  ، نایدا رب  بلاغ  تسوا  . تساـم زا  مئاـق  يدـهم  ، ناـماما نیرخآ  هک  دـینادب 

. نانآ هدننک  تیاده  كرش و  له  زا  يا  هلیبق  ره  رب  بلاغ  تسوا  ، اهنآ هدننک 
. ادخ نید  هدنهد  يرای  تسوا  . ادخ ءایلوا  زا  ینوخ  ره  ماقتنا  هدنریگ  تسوا  هک  دینادب 

شلهج ردقب  ار  یتلاهج  بحاص  ره  شلضف و  ردقب  ار  یتلیـضف  بحاص  ره  هک  تسوا  . قیمع ییایرد  زا  هدننک  هدافتـسا  تسوا  هک  دینادب 
. یمهف ره  هب  هدنراد  هطاحا  یلمع و  ره  ثراو  تسوا  . دنوادخ هدش  رایتخا  هدش و  باختنا  تسوا  . دهد یم  هناشن 

هدرپس وا  هب  اهراک  هک  تسوا  . ناینب مکحم  هتفای  تیادـه  تسوا  . یهلا تایآ  هدـنربالاب  و  شراـگدرورپ ، زا  هدـنهد  ربخ  تسوا  هک  دـینادب 
. تسا هدش 

هارمه رگم  تسین  یقح  چیه  . تسین یتجح  وا  زا  دعب  دنام و  یم  یقاب  تجح  ناونعب  هک  تسوا  ، دنا هداد  تراشب  وا  هب  ناینیشیپ  هک  تسوا 
. وا دزن  رگم  تسین  يرون  چیه  ،و  وا

شقلخ نیب  وا  هدننک  مکح  نیمز و  رد  ادخ  یلو  تسوا  . دوش یمن  کمک  وا  دض  رب  یسک  تسین و  وا  رب  بلاغ  هک  تسا  یـسک  وا  دینادب 
. شراکشآ ناهن و  رب  وا  نیما  و 

تعیب ندرک  حرطم   9
. دنامهف یم  امش  هب  نم  زا  دعب  هک  تسا  یلع  نیا  ،و  مدینامهف امش  هب  مدرک و  نشور  ناتیارب  نم  ، مدرم يا 

وا دوخ  اب  نداد  تسد  هب  نم  زا  دعب  ،و  وا هب  رارقا  وا و  اب  تعیب  ناونعب  نم  اب  نداد  تسد  هب  ار  امـش  ما  هباطخ  نایاپ  زا  دـعب  نم  هک  دـینادب 
. مناوخ یم  ارف 

یم دنوادخ  ) مریگ یم  تعیب  امـش  زا  وا  يارب  دنوادخ  بناج  زا  نم  ،و  تسا هدرک  تعیب  نم  اب  یلع  ما و  هدرک  تعیب  ادخ  اب  نم  هک  دینادب 
هللا هیلع  دـهاع  امب  یفوأ  نم  ،و  هسفن یلع  ثکنی  اـمناف  ثکن  نمف  ، مهیدـیا قوف  هللا  دـی  ، هللا نوعیاـبی  اـمنا  کـنوعیابی  نیذـلا  نا  :(» دـیامرف

ره سپ  . تسا نانآ  تسد  يور  رب  دنوادخ  تسد  ، دننک یم  تعیب  ادخ  اب  عقاو  رد  دـننک  یم  تعیب  وت  اب  هک  یناسک  «،» امیظع ارجا  هیتؤیـسف 
یمیظع رجا  وا  هب  دنوادخ  دشاب  رادافو  هتـسب  دهع  ادـخ  اب  هچنآ  هب  سک  ره  ،و  تسوا دوخ  ررـض  رب  نتـسکش  نیا  دنکـشب  ار  تعیب  سک 

«. درک دهاوخ  تیانع 
تامرحم تابجاو و  ، مارح لالح و   10

رخآ ات  « اـمهب فوطی  نا  هیلع  حاـنج  ـالف  رمتعا  وا  تیبلا  جـح  نمف  :(» دـیامرف یم  دـنوادخ  ،) دنتـسه یهلا  رئاعـش  زا  هرمع  جـح و  ، مدرم يا 
«. دنک فاوط  رایسب  هورم  افص و  رب  هک  تسین  یلاکشا  وا  يارب  دیایب  هرمع  ای  جح  ناونعب  ادخ  هناخ  هب  سک  ره  سپ  ،» هیآ

چیه ءو  ، دـنوش یم  داش  دـندرگ و  یم  ینغتـسم  هکنآ  رگم  دـنوش  یمن  دراو  ادـخ  هناـخ  هب  ینادـناخ  چـیه  . دـیورب ادـخ  جـح  هب  ، مدرم يا 
رد ینمؤـــــم  چــــــیه  ، مدرم يا   . دــــــندرگ یم  ریقف  دــــــنوش و  یم  عـــــطقنم  هـــــکنآ  رگم  دــــــننک  یمن  كرت  ارنآ  ینادــــــناخ 

نایاپ شجح  هک  هاگ  ره  ،و  دزرمآ یم  تقو  نآ  ات  ار  وا  هتـشذگ  ناهانگ  دنوادخ  هکنآ  رگم  دنک  یمن  فوقو  ( ینم ، رعـشم ، تافرع ) فقوم
. دریگ یم  رس  زا  ار  شلامعا  تفای 

. دیامن یمن  عیاض  ار  نینسحم  يازج  دنوادخ  ،و  ددرگ یم  رب  نانآ  هب  دننک  یم  جرخ  هچنآ  دنوش و  یم  کمک  نایجاح  ، مدرم يا 
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. دیدرگم رب  هانگ  زا  ندیشک  تسد  هبوت و  اب  زج  هفرشم  دهاشم  نآ  زا  دیورب و  ادخ  هناخ  جح  هب  مهف  هقفت و  اب  لماک و  نید  اب  ، مدرم يا 
امـش رب  یلیوط  نامز  رگا  تسا و  هداد  نامرف  امـش  هب  لج  زع و  دـنوادخ  هک  روطنامه  دـیزادرپب  ار  تاکز  دـیراد و  اـپب  ار  زاـمن  ، مدرم يا 

زا دعب  لج  زع و  دنوادخ  هک  وا  ، دنک یم  نایب  امش  يارب  تسا و  امـش  رایتخا  بحاص  یلع  ، دیدرک شومارف  ای  دیدومن  یهاتوک  تشذگ و 
. میوا زا  نم  تسا و  نم  زا  وا  . تسا هدومن  بوصنم  ار  وا  شقلخ  رب  نیما  ناونعب  نم 

. دننک یم  نایب  امش  يارب  دیناد  یمن  ار  هچنآ  دنهد و  یم  ربخ  امش  هب  دینک  لاؤس  هچنآ  زا  دنا  نم  لسن  زا  هکنانآ  وا و 
روتـسد اهلالح  همه  هب  سلجم  کی  رد  مناوتب  منک و  یفرعم  مرامـشب و  ار  اـهنآ  همه  نم  هک  تسا  نآ  زا  شیب  مارح  لـالح و  هک  دـینادب 
دنوادخ فرط  زا  هچنآ  دینک  لوبق  هکنیا  رب  مهدـب  تسد  امـش  اب  مریگب و  تعیب  امـش  زا  هک  مرومأم  سپ  . منک یهن  اهمارح  همه  زا  مهد و 

طقف هک  تسا  یتماما  ( عوضوم نآ  و  ،) دـنیوا نم و  لسن  زا  نانآ  هک  ما  هدروآ  وا  زا  دـعب  نانیـشناج  یلع و  نینمؤملا  ریما  هرابرد  لج  زع و 
. دنک تاقالم  ار ، ردق  اضق و  ربدم  يادخ  هک  يزور  ات  تسا  يدهم  ناشیا  رخآ  ،و  دوب دهاوخ  اپب  اهنآ  رد 

هدادن رییغت  ما و  هتشگنرب  اهنآ  زا  زگره  ، مدومن یهن  نآ  زا  ار  امش  هک  یمارح  ره  مدرک و  ییامنهار  نادب  ار  امـش  هک  یلالح  ره  ، مدرم يا 
. دیهدن رییغت  دینکن و  لیدبت  ارنآ  ،و  دینک شرافس  رگیدکی  هب  دینک و  ظفح  ارنآ  دیشاب و  هتشاد  دایب  ار  بلطم  نیا  . ما

. دیئامن یهن  تارکنم  زا  دینک و  رما  کین  راک  هب  دیزادرپب و  ار  تاکز  دیراد و  اپب  ار  زامن  : منک یم  رارکت  ار  دوخ  نخس  نم 
شلوبق هب  نم  فرط  زا  ار  وا  دیناسرب و  دنتسین  رضاح  هک  یناسک  هب  ارنآ  دیمهفب و  ارم  نخـس  هک  تسنآ  فورعمب  رما  نیرتالاب  هک  دینادب 

زا یهن  فورعمب و  رما  چیه  ،و  تسا نم  دزن  زا  لج و  زع و  دنوادخ  بناج  زا  يروتـسد  نیا  هک  ارچ  ، دیئامن یهن  شتفلاخم  زا  دـینک و  رما 
. موصعم ماما  اب  رگم  دوش  یمن  يرکنم 

لسن زا  نم و  لسن  زا  نانآ  هک  مدناسانش  امش  هب  مه  نم  دنتسه و  وا  نادنزرف  یلع  زا  دعب  ناماما  هک  دناسانـش  یم  امـش  هب  نآرق  ، مدرم يا 
. دنیوا

زین نم  و  «، داد رارق  وا  لسن  رد  یقاب  هملک  ناونعب  ار  ( تماما ) نآ «،» هبقع یف  ۀیقاب  ۀملک  اهلعج  و  :» دـیامرف یم  شباتک  رد  دـنوادخ  هک  اجنآ 
«. دیوش یمن  هارمگ  زگره  دینک  کسمت  ( تیب لها  نآرق و  ) ود نآ  هب  رگا  :» متفگ امش  هب 

تمایق هلزلز  «،» میظع ییش ء  ۀعاسلا  ۀلزلز  نإ  :» هدومرف لج  زع و  يادخ  هک  هنوگنامه  دیشاب  رذح  رب  تمایق  زا  . ار يوقت  ار  يوقت  ، مدرم يا 
«. تسا یمیظع  ئیش 

دوخ اب  هنـسح  سک  ره  . دیروآ دایب  ار  باقع  باوث و  نیملاعلا و  بر  هاگـشیپ  رد  یـسرباسح  یهلا و  ياهوزارت  باسح و  داعم و  گرم و 
. دوب دهاوخن  یبیصن  ار  وا  تشهب  رد  دروایب  هانگ  سک  ره  ،و  دوش یم  هداد  باوث  نآ  قبط  دروایب 

یمسر نتفرگ  تعیب   11
نابز زا  هک  تسا  هدرک  رومأم  ارم  مراگدرورپ  ،و  دـیهد تسد  نم  اب  نامز  کی  رد  تسد و  کی  اب  هک  دـیتسه  نآ  زا  شیب  امـش  ، مدرم يا 

هکنانچ ، دـنیوا نم و  لسن  زا  دـنیآ و  یم  وا  زا  دـعب  هک  یناـماما  نینمؤملا و  ریما  یلع  يارب  مدومن  دـقعنم  هچنآ  هراـب  رد  مریگب  رارقا  اـمش 
. دنیوا بلص  زا  نم  نادنزرف  هک  مدنامهف  امشب 

: دیئوگب نینچ  یگمه  سپ 
يدناسر امب  تدوخ  ام و  راگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  هرابرد  میروآ  یم  دورف  میلست  رس  میتسه و  یضار  مینک و  یم  تعاطا  میدینـش و  ام  »

اب ناـمناج و  اـب  ناـمیاهبلق و  اـب  بلطم  نیا  رب  . دـنیآ یم  ایندـب  وا  بلـص  زا  هک  یناـماما  نینمؤملا و  ریما  یلع  ناـمماما  تماـما  رما  هراـبرد 
رییغت . میوش یم  روشحم  نآ  اـب  ( تماـیق زور  میریم و( یم  نآ  اـب  میا و  هدـنز  هدـیقع  نیا  رب  . مینک یم  تعیب  وت  اـب  نامناتـسد  اـب  ناـمنابز و 

میدرگ و یمن  رب  لوق  نیا  زا  میهد و  یمن  هار  لد  هب  دـیدرت  میئاـمن و  یمن  راـکنا  مینک و  یمن  کـش  مینک و  یمن  لیدـبت  داد و  میهاوخن 
. مینکش یمن  ار  نامیپ 
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ینعی ، دـنیوا نادـنزرف  وت و  لـسن  زا  وا  زا  دـعب  یتفگ  هک  یناـماما  نینمؤملا و  ریما  یلع  هراـبرد  يدومن  تحیـصن  یهلا  هظعوم  هب  ار  اـم  وت 
. تسا هدومن  بوصنم  ود  نآ  زا  دعب  دنوادخ  هکنانآ  نیسح و  نسح و 

اب تسناوت  سک  ره  . نامیاهتـسد نامرئامـض و  نامیاهنابز و  نامیاهناج و  نامیاهبلق و  زا  ، دـش هتفرگ  ام  زا  ناـمیپ  دـهع و  ناـنآ  يارب  سپ 
نامیاهـسفن زا  ( هراـب نیا  رد  ) دـنوادخ میتـسین و  دـهع  نیا  رییغت  یپ  رد  زگره  . دـنک یم  رارقا  شناـبز  اـب  هن  رگ  دـیامن و  یم  تـعیب  تـسد 

. دنیبن ینوگرگد 
دهاش رد  دنوادخ  . میریگ یم  دهاش  نآ  رب  ار  ادـخ  ،و  میناسر یم  ناملیماف  نامنادـنزرف و  زا  رود  کیدزن و  هب  وت  لوق  زا  ار  بلاطم  نیا  ام 

«. یتسه دهاش  ام  رارقا  نیا  رب  زین  وت  دنک و  یم  تیافک  ندوب 
ره تسا و  شدوخ  عفنب  تفای  تیاده  سک  ره  سپ  . دناد یم  ار  یسک  ره  ياه  یناهنپ  ار و  ییادص  ره  دنوادخ  ؟ دیئوگ یم  هچ  ، مدرم يا 

تـسد يور  رب  دـنوادخ  تسد  ، دـنک یم  تعیب  دـنوادخ  اـب  دـنک  تعیب  سک  ره  ،و  تسا هدـش  هارمگ  شدوخ  ررـض  هب  دـش  هارمگ  سک 
. تسا ( ناگدننک تعیب  ) اهنآ

ناونعب ، ترخآ ایند و  رد  ناشیا  زا  ناماما  نیـسح و  نسح و  نینمؤملا و  ریما  یلع  اب  دـیئامن و  تعیب  نم  اب  دـینک و  تعیب  ادـخ  اب  ، مدرم يا 
یم رارق  تمحر  دروم  ار  نارادافو  كاله و  ار  ( نانکـش تعیب  ) ناگدننک ردغ  دنوادخ   . دـینک تعیب  تسا  یقاب  ناشیا  لسن  رد  هک  یتماما 
رجا وا  هب  دـنوادخ  دـنک  افو  هتـسب  ناـمیپ  ادـخ  اـب  هچنآ  هب  سک  ره  ،و  تسا هتـسکش  شیوخ  ررـض  هب  دنکـشب  ار  تعیب  سک  ره  .و  دـهد

. دیامرف یم  تیانع  یمیظع 
تعاـطا میدینــش و  » دـیئوگب دــینک و  مالــس  « نینمؤـملا ریما  » ناوـنعب یلع  هـب  و  (، دــینک رارکت  ) دــیئوگب مـتفگ  امــش  هـب  هـچنآ  ، مدرم يا 
تیادـه نیا  هب  ار  ام  هک  ار  يادـخ  ساپـس  دـمح و  :» دـیئوگب و  « . تسوت يوسب  تشگزاب  میهاوخ و  یم  ار  وت  ترفغم  اراگدرورپ  ، میدرک

… «. میدش یمن  تیاده  ام  درک  یمن  تیاده  دنوادخ  رگا  ،و  درک
سپ ، مرامـشب سلجم  کی  رد  ار  همه  هک  تسا  نآ  زا  شیبهدرک  لزان  ارنآ  نآرق  رد  هکدـنوادخ  دزن  بلاط  یبا  نب  یلع  لئاضف  ، مدرم يا 

. دینک قیدصت  ار  وا  تشاد  ارنآ  تفرعم  داد و  ربخ  امشب  اهنآ  هرابرد  سک  ره 
. تسا هتفای  تسد  گرزب  يراگتسر  هب  دنک  تعاطا  مدرک  رکذ  هک  ار  یناماما  یلع و  شلوسر و  ادخ و  سک  ره  ، مدرم يا 

رد دنناراگتـسر و  نانآ  دنریگب  تقبـس  ، وا اب  « نینمؤملا ریما  » ناونعب ندرک  مالـس  وا و  تیالو  لوبق  وا و  اب  تعیب  يارب  هک  یناسک  ، مدرم يا 
. دوب دنهاوخ  تمعن  ياهغاب 

ادخب دنوش  رفاک  دنتـسه  نیمز  رد  هک  یناسک  همه  امـش و  رگا  ،و  دوش یـضار  امـش  زا  دـنوادخ  نآ  رطاخب  هک  دـیئوگب  ینخـس  ، مدرم يا 
. دنناسر یمن  يررض 

دنوادـخ صوصخم  ساپـس  دـمح و  ،و  امن بضغ  دـنرفاک  هک  نیرکنم  رب  ،و  زرمایب ار  نینمؤم  مدومن  رما  مدرک و  ادا  هچنآ  رطاـخب  ، ایادـخ
. تسا ملاع 

یبرع هب  ریدغ  هباطخ  لماک  نتم 

هیبرعلا  هغللاب  ریدغلا  موی  یف  هللا  لوسر  هبطخ   ؛
َعیمَج َرَهَق  َو  ِِهناکَم  یف  َوُه  َو  ًاْملِع  ٍءیَش  ِّلُِکب  َطاحَاَو  ِِهناکْرَا ، یف  َمُظَعَو  ِِهناْطلُـس  یف  َّلَجَو  ِهِدُّرَفَت  یف  انَد  َو  ِهِدُّحََوت  یف  الَع  يّذَلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلَا 

یِحادَو ِتاکوُمْسَْملا  ُئِراب  ُدوُعَی .) ِْهَیلِإ  ٍْرمَأ  ُّلُک  َو  ًادیعُمَو  ًائِْدبُمَو  ُلوزَیال ، ًادیجَم  َو   ) ُلازَیال ًادومْحَم  ْلَزَی ، َْمل  ًادیمَح  ، ِِهناهُْرب َو  ِِهتَرْدُِقب  ِْقلَْخلا 
ْنَم ِعیمَج  یلَع  ٌلِّوَطَتُم  ُهَأََرب ، ْنَم  ِعیمَج  یلَع  ٌلِّضَفَتُم  ِحوُّرلاَو ، ِۀَـکئالَْملا  َُّبر  ٌحّوُبُـس ، ٌسوُّدـُق  ِتاوامّـسلا ، َو  َنیـضَرَْألا  ُراـّبَجَو  ِتاّوُحْدَْـملا 

ُرِداُبیالَو ِهِماِقْتنِاب ، ُلَْجعَی  ال  ِِهتَمِْعِنب . ْمِْهیَلَع  َّنَم  َو  ُُهتَمْحَر  ٍءیَـش  َّلُک  َعِسَو  ْدَـق  ٍتانَأوُذ ، ٌمیلَح  ٌمیرَک  ُهاَرتال . ُنُویُْعلاَو  ٍْنیَع  َّلُـک  ُظَْـحلَی  ُهَأَْـشنَأ .
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ِّلُِکب ُۀَطاحِْإلا  َُهل  ُتاّیِفَْخلا . ِْهیَلَع  ْتَهَبَتْـشا  الو  ُتانونْکَْملَا  ِْهیَلَع  َفَْخت  َْملَو  َِرئامَّـضلا ، َِملَع  َو  َِرئارَّـسلا  َمِهَفْدَـق  ِِهباذَـع . ْنِم  اوُّقَحَتْـسا  اَِمب  ْمِْهَیلِإ 
یَح ٌمئاد  َءیَـشال  َنیح  ِءیَّـشلا  ُئِْـشنُم  َوُه  َو  ٌءیَـش . ُهَْلثِم  َْسَیلَو  ٍئَـش  ِّلُک  یلَع  ُةَرْدُقلاو  ٍئَـش  ِّلُک  یف  ُةَّوُقلاو  ٍءیَـش  ِّلُک  یلع  ُۀَبَلَغلاو  ٍءیَش ،
ْنِم ُهَفْصَو  ٌدَحَأ  ُقَْحلَیال  ُریبَْخلا . ُفیطَّللاَوُه  َو  َراْصبَْألا  ُكِرُْدی  َوُه  َو  ُراْصبَْألا  ُهَکِرُْدت  ْنَأ  ْنَع  َّلَج  ُمیکَْحلاُزیزَْعلا . َوُه  َّالِإ  َهالِإال  ِطْسِْقلِاب ، ٌمئاقَو 

ََدبَْألا یَـشْغَی  يّذَلاَو  ُهُسُْدق ، َرْهَّدلا  َأَلَم  يّذَلأ  هللا  ُّهَنَأ  ُدَهْـشَأَو  ِهِسْفَن . یلَع  َّلَجَوَّزَع  َّلَداِمب  ّالِإ  ٍۀَِینالَع  َو  ٍرِـس  ْنِمَوُه  َْفیَک  ٌدَحَأ  ُدِجَیالَو  ٍۀَنَیاعُم ،
َقَلَخ ام  َقَلَخ  َو  ٍلاثِم ، ِْریَغ  یلَع  َعَدَْتبا  اَم  َرَّوَص  ِهِریبْدَت . یف  ُنَواُعیالَو  ِهِریدـْقَت  یف  ٌکیرَـش  ُهَعَمالَو  ٍریـشُم  ِةَرَواشُمِالب  ُهَْرمَأ  ُذـِْفُنی  يذـَّلاَو  ُهُرُون ،

ُلْدَْعلا ِۀَعینَّصلا ، ُنَسَْحلَا  َۀَْعنَّصلا ، ُنِْقتُملاوُه  َّالِإ  َهالِإ  يّذَلا ال  هللاَوُهَف  َْتنابَف . اهَأََرب  َو  َْتناکَف  اهَأَْشنَأ  ٍلاِیتْحا . َالَو  ُلَکَت  ٍفّ الَو  ٍدَحَأ  ْنِم  ٍۀَنوُعَمِالب 
ٍءیَش ُّلُک  َمَلْسَتْساَو  ِِهتَّزِِعل ، ٍءیَش  ُّلُک  َّلَذَو  ِِهتَمَظَِعل ، ٍءیَش  ُّلُک  َعَضاَوت  يّذَلا  هللا  ُّهَنَأ  ُدَهْـشَأَو  ُرُومُْألا . ِْهَیلِإ  ُعِجَْرت  يّذَلا  ُمَرْکَْألاَو  رُوُجَیال ، يّذَلا 
یَلَع َْلیّلَلاُرِّوَُکی  یّمَـسُم . ٍلَجَِال  يرْجَی  ٌّلُک  ِرَمَْقلاَو ، ِسْمَّـشلاُرِّخَسُمَو  ِكْالفَْألا  ِلَفُم  ُکّ َو  ِكالْمَْالا  ُِکلَم  ِِهتَْبیَِهل . ٍءیَـش  ُّلُک  َعَضَخَو  ِِهتَرْدُِقل ،

َْمل ٌدَمَـص  ٌدَحَأ  ٌِّدن  ُهَعَم  الَو  ٌّدِض  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ٍدـیرَم . ٍناْطیَـش  ِّلُک  ُِکلْهُم  َو  ٍدـینَع  ٍراّبَج  ِّلُک  ُمِصاق  ًاثیثَح . ُُهُبلْطَی  ِْلیّلَلا  یَلَع  َراهَّنلاُرِّوَُکیَو  ِراهَّنلا 
ُرِقُْفیَو ییُْحیَو ، ُتیُمیَو  یـصُْحیَف ، ُمَْلعَیَو  یـضْقَیَف ، ُدـیُریَو  یـضُْمیَف ، ُءاشَی  ٌدِـجام  ٌَّبرَو  ٌدِـحاو  ٌهالإ  ٌدَـحَأ . ًاْوفُک  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ْدـَلُوی  َْملَو  ْدـِلَی 
َْلیّلَلا ُِجلُوی  ٌریدَق . ٍءیَـش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ُْریَْخلا  ِهِدَِیب  ُدْمَْحلا ، َُهلَو  ُْکلُْملا  َُهل  یطُْعی ، َو  ُعَنْمَیَو  یـصُْقی ) َو  ینْدـُیَو  ، ) یْکُبیَو ُکِحُْـضیَو  ینُْغیَو ،
يّذَلا ِساّنلاَو ، ِۀَّنِْجلا  َُّبر  َو  ِساْفنَْألا  یِصُْحم  ِءاطَْعلا ، ُلِزُْجمَو  ِءاعُّدلا  ُبیجَتْـسُم  ُراّفَْغلا . ُزیزَْعلاَوُهّالِإ  َهالِإال  ِْلیّلَلا ، یف  َراهَّنلا  ُِجلُویَو  ِراهَّنلا  ِیف 

َنینِمْؤُْملا َیلْوَم  َو  َنیِحْلفُْمِلل ، ُّقِفَوُْملاَو  َنیِحلاّصِلل ، ُمِصاْعلَا  َنیِّحلُْملا . ُحاْحلِإ  ُهُمِْرُبیالَو  َنیخِرْصَتْسُْملا  ُخارُص  ُهُرِجُضیال  َو  ٌءیَش ، ِْهیَلَع  ُلِکُْشیال 
ِءاّرَّـضلاو ِءاّرَّـسلا  یَلَع  ًامئاد  ُهُرُکْـشَأَو  ًاریثَک  ُهُدَمْحَأ  ٍلاح .) ِّلُک  یلَع   ) ُهَدَمْحَیَو ُهَرُکْـشَی  ْنَأ  َقَلَخ  ْنَم  ِّلُک  ْنِم  َّقَحَتْـسا  يِّذَلا  َنیَملاْعلا . َُّبرَو 

َو ِِهتَعاط  یف  ًۀَبْغَر  ُهاضَقاِمل ، ُِملْـسَتْسَأَو  ُهاضْرَیام  ِّلُک  یلِإ  ُرِدابُأَو  ُعیُطاَو  ِهِْرمَِال  ُعَمْـسَأ  ِِهلُـسُرَو . ِِهُبتُکو  ِِهتَکئالَِمب  ِِهب و  ُنِموُأَو  ِءاخَّرلاَو ، ِةَّدِّشلاَو 
َیلِإ ِِهب  یحْوَأ  ام  ّيدَُؤأَو  ِۀَِّیبُوبُّرلِاب ، َُهل  ُدَهْشَأ  َو  ِۀَّیِدُوبُْعلِاب  یسْفَن  یلَع  َُهلُِّرقُأَو  ُهُروَج . ُفاُخیالَو  ُهُرْکَم  ُنَمُْؤیال  يّذَلا  هللا  ُّهَنَِال  ِِهَتبوُقُع ، ْنِم  ًافْوَخ 

ُُهتَّلُخ ْتَفَصَو  ُُهتَلیح  ْتَمُظَع  ْنِإَو  ٌدَحَأ  یّنَع  اهُعَفْدَیال  ٌۀَعِراق  ُْهنِم  یب  َّلِحَتَف  َلَْعفَأ  ْنَأ ال  ْنِم  ًارَذَح 
َۀَمْـصِْعلا َیلاعَتَو  َكَرابَت  یل  َنِمَـض  ْدَـقَو  ُهََتلاسِر ، ُْتغََّلب  امَف  ِیلَع ) ِّقَح  یف   ) َیلِإ َلَْزنَأ  ام  َِلبُأ  ْغّ َْمل  ْنِإ  ّیِنَأ  ینَمَلْعَأْدَـق  ُّهَنَِال  َوُهَّـالِإ –  َهـالِإال  - 

. ُمیرَْکلا ِیفاْکلا  هللاَوُه  َو  ِساّنلا ) َنِم  )
 – ٍِبلاط یبَأ  ِْنب  ِیلَِعل  ِۀَـفَالِْخلا  ِیف  ینْعَی  ِیلَع  یف  َّکِبَر –  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  َِلب  ْغّ ُلوُسَّرلااَُهیَأ  ای  ِمیحَّرلا ، ِناـمْحَّرلا  هللا  ِمِْسب  : ) َیلِإ یحْوَأَـف 

(. ِساّنلا َنِم  َکُمِصْعَی  هللاَو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإَو 
ِنَع ینُُرمْأَی  ًاثالَث  ًاراِرم  َیلِإ  َطَبَه  َلیئْربَج  َّنِإ  ِۀَـیْآلا : ِهِذـه  َبَبَـس  ْمَُکل  َِیبُأ  ُنّ اَنَأ  َو  َیلِإ ، یلاعَت  هللا  َلَْزنَأ  ام  ِغیْلبَت  یف  ُتْرَّـصَق  اـم  ِساّنلاَرِـشاعَم ،
یلَع  ) یتَفیلَخ َو  یّیِصَو  َو  یخَأ  ٍِبلاط  یبَأ  َْنب  ِیلَع  َّنَأ  َدَوْسَأَو : َضَْیبَأ  َّلُک  َِملْعُأَف  ِدَهْـشَْملا  اَذه  یف  َمُوقَأ  ْنَأ  ُمالَّـسلاوُه –  َو  ّیبَر –  ِمالَّـسلا 

. ِِهلوُسَر َو  هللاَدَْعب  ُِیلَو  ْمُکّ َوُهَو  يدَْعب  ِیبَنال  ُّهَنَأ  َّالِإ  یسُوم  ْنِم  َنوُراه  ُّلَحَم  یّنِم  ُلَحَم  ُهّ يّذَلا  يدَْعب ، ْنِم  ُمامِْإلاَو  یتَّمُأ )
َنوتُْؤیَو َةالَّـصلا  َنوُمیُقی  َنیّذَلااُونَمآ  َنیذـَّلاَو  ُُهلوُسَر  َو  هللا  ُِیلَو  ُمُکّ اّمَنِإ  (: ) یِه  ) ِِهباتِک ْنِم  ًۀَـیآ  َِکلاذـِب  یَلَع  یلاعَت  َو  َكَرابَت  هللا  َلَْزنَأ  ْدَـقَو 

. ٍلاح ِّلُک  یف  َّلَجَوَّزَع  هللاُدیُری  ٌعِکار  َوُهَو  َةاکَّزلا  یَتآ  َو  َةالَّصلا  َماقَأ  يّذَلا  ٍِبلاط  یبَأ  ُْنب  ِیلَع  َو  َنوُعِکار ،) ْمُه  َو  َةاکَّزلا 
َو َنیمئاّللا  ِلاغدِإَو  َنیِقفانُْملا  ِةَْرثَکَو  َنیقَّتُْملا  ِۀَّلِِقب  یْملِِعل  ُیَأ –  ُساّنلااَهّ ْمُْکیلِإ –  َِکلاذ  ِغیْلبَت  ْنَع  َمالَّـسلا )  ) ِیل یِفْعَتْـسَی  ْنَأ  َلیئَْربَج  ُْتلَأَسَو 

. ٌمیظَع هللاَْدنِع  َوُه  َو  ِیَه  ًانّ ُهَنُوبَسْحَیَو  ْمِِهبوُلق ، یف  َْسَیلام  ْمِِهتَنِْسلَِأب  َنُولوُقَی  ْمُّهَنَِأب  ِِهباتِک  یف  هللا  ُمُهَفَصَو  َنیّذَلا  ِمالْسِْإلِاب ، َنیئِزْهَتْسُْملا  ِلَیِح 
هللا َلَْزنَأ  یّتَح  ِنِم ) یّ ِِهلُوبَق  َو  ُهاوَه  َو   ) ِْهیَلَع یلاْبقِإ  َو  یّیِإ  ِِهتَمَزالُم  ِةَْرثَِکل  َِکلاذَـک  ّیِنَأ  اوُمَعَز  َو  ًانُذُأ  ینوَّمَـس  یّتَح  ٍةَّرَم  َْریَغ  یل  ْمُهاذَأ  ِةَْرثَکَو 

َو هللاِاب  ُنِمُْؤی  ْمَُکل ، ٍْریَخ  ٌنُذُأ – ) ُّهَنَأ  َنومُعْزَی  َنیذـَّلا  یَلَع   –  ) ُنُذُأ ُْلق  ٌنُذُأ ، َوُه  َنولوقَی  َو  ِیبَّنلا  َنوذُْؤی  َنیذـَّلا  ُمُْهنِم  َو   ) َِکلاذ یف  َّلَـجَوَّزَع 
. ُۀَیآلا َنینِمْؤُْمِلل ) ُنِمُْؤی 

یف هللاَو  ِنِکلَو  یّ ُْتَللَدـَل ، ُمِْـهیَلَع  َّلُدَأ  ْنَأَو  ُتْأَـمْوََأل  ْمِِهناـیْعَِأب  ْمِْـهَیلِإ  َئِمْوُأ  ْنَأَو  ُْتیَّمََـسل  ْمِهئامْـسَِأب  َِکلاذـِب  َنیلئاـْقلا  یِّمَـسُأ  ْنَأ  ُْتئِـشَْولَو 
َْکَیلِإ َلِْزنُأ  ام  َِلب  ْغّ ُیَأ  ُلوُسَّرلااَهّ ای  : ) الت َُّمث  ِیلَع ،) ِّقَح  یف   ) َیلِإ هللا  َلَْزنَأ  ام  َِلبُأ  َغّ ْنَأ  ّالِإ  یّنِم  هللا  یَـضْرَیال  َِکلاذ  ُّلُکَو  ُْتمَّرَکَت . ْدَق  ْمهِرومُأ 
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ُهومَْهفاَو ِهیف  َکـِلاذ   ) ِساـّنلا َرِـشاعَم  اوُمَلْعاَـف  ِساـّنلا .) َنِم  َکُمِـصْعَی  هللاَو  ُهََتلاـسِر  َْتغََّلب  اـمَف  ْلَـعْفَت  َْمل  ْنا  َو  ِیلَع –  ِّقَح  یف  ِبَر –  َکـّ ْنِم 
َو ِرِضاْحلاَو ، يداْبلا  یَلَع  َو  ٍناسْحِِإب ، ْمَُهل  َنیِعباّتلا  یَلَع  َو  ِراْصنَْألاَو  َنیرِجاهُْملا  یَلَع  ُهَتَعاط  َضَرَف  ًامامِإَو  ًاِّیلَو  ْمَُکل  ُهَبَصَن  ْدَق  هللا  َّنَأ  اوُمَلْعاَو )

. ٍدِّحَُوم ِّلُک  یلَع  َو  ِدَوْسَألاَو ، ِضَْیبَْألا  یَلَع  َو  ِریبَْکلاَو ، ِریغَّصلاَو  ِكولْمَْملاَو  ِّرُْحلاَو  یبَرَْعلاَو ، یِمَجَْعلا  یَلَع 
. َُهل َعاطَأ  َو  ُْهنِم  َعِمَس  ْنَِملَو  َُهل  هللاَرَفَغ  ْدَقَف  ُهَقَّدَص ، َو  ُهَِعبَت  ْنَم  ٌموحْرَم  ُهََفلاخ ، ْنَم  ٌنوْعلَم  ُهُْرمَأ ، ٌِذفان  ُُهلْوَق ، ٍزاج  ُهُمْکُح ، ٍضام 

َُّمث ْمُکُهالِإَو ، ْمُکالْوَم  َوُه  َّلَجَوَّزَع  هللا  َّنِإَف  ْمُّکِبَر ، هللا ) ) ِْرمَِال اوداْقناَو  اوعیطَأ  َو  اوعَمْساَف  ِدَهْشَْملا ، اذه  یف  ُهُمُوقَأ  ٍماقَم  ُرِخآ  ُّهَنِإ  ِساّنلاَرِشاعَم ،
َنْوَْقَلت ٍمْوَی  یلِإ  ِهِْدلُو  ْنِم  یتَّیِّرُذ  یف  ُۀَـمامِْإلا  َُّمث  ْمُّکِبَر ، هللاِْرمَِأب  ْمُکُمامِإ  َو  ُِیلَو  ْمُکّ یلَع  يدـَْعب  ْنِم  َُّمث  ْمَُکل ، ُبِطاخْمُلا  ُُهِیبَنَو  ُُهلوسَر  ِِهنود  ْنِم 

. َُهلوسَرَو هللا 
اَنَأَو َمارَْحلاَو  َلـالَْحلا  ِینَفَّرَع  َّلَـجَوَّزَع  هللاَو  ْمُه ، َو  ُُهلوُسَر  َو  ْمُْکیَلَع )  ) هللا ُهَمَّرَح  اـم  ّـالِإ  َمارَحـالَو  ْمُهَو ، ُُهلوُـسَر  َو  هللا  ُهَّلَحَأ  اـم  ّـالِإ  َلـالَحال 

. ِْهَیلِإ ِهِمارَح  َو  ِِهلالَحَو  ِِهباتِک  ْنِم  ّیِبَر  ینَمَّلَع  اِمب  ُْتیَْضفَأ 
ْدَقَو ّالِإ  ٍْملِع  ْنِم  امَو  َنیقَّتُْملا ، ِمامِإ  یف  ُُهْتیَـصْحَأ  ْدَـقَف  ِلُع  ُتْمّ ٍْملِع  ُّلُک  َو  ِیف ، هللا  ُهاصْحَأ  ْدَـقَو  َّالِإ  ٍْملِع  ْنِماـم  ُهُولِّـضَف .)  ) یلع ِساّنلاَرِـشاعَم ،

(. ٍنیبُم ٍمامِإ  یف  ُهاْنیَصْحَأ  ٍءیَش  َّلُک  َو  : ) سی ِةَروُس  یف  هللا  ُهَرَکَذ  يّذَلا   ) ُنیبُْملا ُمامِْإلا  َوُه  َو  ًاِّیلَع ، ُُهتْمَّلَع 
، ُْهنَع یْهنَیَو  َلِـطاْبلا  ُقِهُْزیَو  ِِهب ، ُلَـمْعَیَو  ِّقَْحلا  َیلِإ  يدـهَی  يذـَّلاَوُهَف  ِِهتَیـالِو ، ْنَع  اوُفِْکنَتْـسَتالَو  ُْهنِم ، اوُرِْفنَتـالَو  ُْهنَع  اّوُلِـضَتال  ِساَّنلاَرِـشاعَم ،

َعَم َناک  يّذَلاَو  ِهِسْفَِنب ، هللا  َلوُسَر  يدَف  يّذَلاَو  ٌدَحَأ ،) یب  ِنامیْالا  َیلِإ  ُهِْقبْـسَی  َْمل   ) ِِهلوُسَر َو  هللاِاب  َنَمآ  ْنَم  ُلََّوأ  ٍِمئال . ُۀَمَْول  هللا  ِیف  ُهُذُـخَْأتالَو 
. ُهُْریَغ ِلاجِّرلا  َنِم  ِِهلوُسَر  َعَم  هللاُُدبْعَی  َدَحَأ  الَو  هللا  ِلوُسَر 

(. ِهِسْفَِنب یل  ًایِداف  َلَعَفَف  یعَجْضَم ، یف  َمانَی  ْنَأ  هللا  ِنَع  ُُهتْرَمَأ  یعَم . هللاَدَبَع  ْنَم  ُلََّوأ  َو  ًةالَص  ِساّنلا  ُلََّوأ  )
. هللا ُهَبَصَن  ْدَقَف  ُهُولَْبقاَو  هللا ، ُهَلَّضَف  ْدَقَف  ُهُولِّضَف  ِساّنلاَرِشاعَم ،

ْنَأَو ُهَْرمَأ  ََفلاخ  ْنَِمب  َِکلاذ  َلَعْفَی  ْنَأ  هللا  یَلَع  ًاـْمتَح  َُهل ، َرِفْغَی  َْنلَو  ُهَتَیـالِو  َرَْکنَأ  ٍدَـحَأ  یلَع  هللا  َبُوتَی  َْنلَو  هللا ، َنِم  ٌماـمِإ  ُّهَنِإ  ِساّنلاَرِـشاعَم ،
. َنیِرفاْکِلل ْتَّدِعُأ  ُةَراجِْحلاَو  ُساَّنلا  اَهُدوقَو  ًاران  اُولْصَتَف  ُهوِفلاُخت . ْنَأ  اوُرَذْحاَف  ِروهُّدلا . َرْهَد  َو  ِدابْآلا  اََدبَأ  ًارُْکن  ًاباذَع  َُهبِّذَُعی 

َنیقولْخْمَلا ِعیمَج  یلَع  ُۀَّجُْحلاو  َنیلَـسْرُْملاَو  ِءاِیْبنَْألا  ُمَتاخ  هللاَو – )  –  ) اَنَأَو َنیلَـسْرُْملاَو ، ِِیبَّنلا  َنیّ َنِم  َنُولَّوَْألاَرََّـشب  هللاَو –  یب –  ِساّنلاَرِـشاعَم ،
یف َّکَش  ْدَقَف  اذه  یلْوَق  ْنِم  ٍءیَـش  یف  َّکَش  ْنَم  َو  یلوُْألا  ِۀـَِّیلِهاْجلا  َْرفُک  َرَفَک  ْدَـقَف  َِکلاذ  یف  َّکَش  ْنَمَف  َنیـضَرَْألاَو . ِتاوامَّـسلا  ِلْهَأ  ْنِم 

. ِراّنلا ِیف  انیف  ُّكاَشلاَو  ْمُْهنِم ، ِّلُْکلا  ِیف  َّکَش  ْدَقَف  ِۀَّمئَْألا  َنِم  ٍدِحاو  یف  َّکَش  ْنَمَو  َیلِإ ، َلِْزنُأ  ام  ِّلُک 
َنیدـِبْآلا َدـَبَأ  ِنِم  یّ ُدْـمَْحلا  ُهـَل  ـالَأ  َوُهّـالِإ ، َهـالِإ  ـالَو  َیلِإ  ُهـْنِم  ًاـناسْحِإ  َو  یَلَع  ُهـْنِم  ًاـّنَم  ِۀَلیــضَْفلا  ِهِذـِهب  َّلَـجَوَّزَع  هللا  ِیناـبَح  ِساّنلاَرـِـشاعَم ،

. ٍلاح ِّلُک  یلَع  َو  َنیرِهاّدلاَرْهَدَو 
. ُْقلَْخلا یَِقبَو  َقْزِّرلا  هللا  َلَْزنَأ  ام  یْثنُأ  ٍرَکَذ و  ْنِم  يدَْعب  ِساَّنلا  ُلَْضفَأ  ُّهَنِإَف  ًاِّیلَع  اُولِّضَف  ِساّنلاَرِشاعَم ،

. ُهِْقفاُوی َْملَو  اذه  یلْوَق  یَلَع  َّدَر  ْنَم  ٌبوُضْغَم  ٌبوُضْغَم  ٌنوُْعلَم ، ٌنوُْعلَم 
ٍدَِغل ْتَمَّدَـق  اـم  ٌسْفَن  ْرُْظنَْتل  َو  «، ) یبَضَغ َو  یتَنَْعل  ِْهیَلَعَف  ُّهَلَوَتَی  َْملَو  ًاـِّیلَع  يداـع  ْنَم  : » ُلوُقَیَو َِکلاذـِب  یلاـعَت  هللا  ِنَع  ینّرَبَـخ  َلـیئْربَج  َّنِإ  ـالَأ 

(. َنُولَمْعَت اِمب  ٌریبَخ  هللا  َّنِإ  اِهتُوُبث –  َدَْعب  ٌمَدَق  َّلِزَتَف  ُهوُِفلاُخت  ْنَأ  هللاوُّقَتاَو – 
یف ُتْطَّرَف  ام  یلَع  اتَرْـسَح  ای  ٌسْفَن  َلوُقَت  ْنَأ  (: ) ُهُِفلاُخی ْنَّمَع  ًاِربُْخم   ) یلاعت َلاقَف  ِزیزَعلا ، ِِهباتِک  یف  َرَکَذ  يذـَّلا  هللا  ُْبنَج  ُّهَنِإ  ِساـَّنلا ، َرِـشاعَم 

(. هللا ِْبنَج 
ُهَریسْفَت ْمَُکل  َحِضُوی  َْنلَو  ُهَرِجاوز  ْمَُکل  ِیَُبی  َنّ َْنل  هللاَوَف  ُهَِهباشَتُم ، اوِعبَّتَتالَو  ِِهتامَکُْحم  یلِإ  اوُرُْظناَو  ِِهتایآ  اوُمَْهفا  َو  َنآْرُْقلا  اوُّرَبَدَت  ِساّنلاَرِشاعَم ،

یبَأ ُْنب  ِیلَع  َوُه  َو  ُهالْوَم ، ِیلَع  اذهَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  َّنَأ  ْمُکُِمْلعُم : َو  يَدَِیب ) ُهُِعفار  َو   ) ِهِدُضَِعب ٌلئاشَو  یلِإ  ُهُدِعْـصُمَو  ِهِدَِیب  ٌذِخآ  اَنَأ  يذـَّلا  َّالِإ 
. یَلَع اَهلَْزنَأ  َّلَجَوَّزَع  هللا  َنِم  ُُهتالاُوم  َو  یّیِصَو ، َو  یخَأ  ٍِبلاط 

َو ِِهبِحاص  ْنَع  ٌِئْبنُم  امُْهنِم  ٍدِـحاو  ُّلُکَف  ُرَبْکَْألا ، ِثلا  ُلـْقّ ُنآْرُْقلاَو  ُرَغْـصَْألا ، ِثلا  ُلـْقّ ُمُه  ِِهْبلُـص ) ْنِم   ) يدـْلُو ْنِم  ِیَّطلاَو  َنیبّ ًاـِّیلَع  َّنِإ  ِساّنلاَرِـشاعَم ،
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. َضْوَْحلا یَلَع  ادِرَی  یّتَح  اقِرَتْفَی  َْنل  َُهل ، ٌِقفاُوم 
. ُْتیَّدَأ ْدَقَوالَأ  ِهِضْرَأ . یف  ُهُماّکُح  َو  ِهِْقلَخ  یف  هللا  ُءانَمُأ  ْمُّهَنِإ  الَأ 

یخَأ َْریَغ  َنینِمْؤُْملاَریمَأ »  » ُّهَنِإالَأ ال َّلَجَوَّزَع ، هللا  ِنَع  ُْتُلق  اَنَأ  َو  َلاق  َّلَجَوَّزَع  هللا  َّنِإ  َو  الَأ  ُتْحَضْوَأ ، ْدَقَوالَأ  ُْتعَمْـسَأ ، ْدَقَوالَأ  ُْتغََّلب ، ْدَقَو  الَأ 
. ِهِْریَغ ٍدَحَِال  يدَْعب  َنینِمْؤُْملا  ُةَْرمِإ  ُّلَِحتال  الَأ  اذه ،

ِداع ُهالاو و  ْنَم  ِلاو  َّمهللا  ُهالْوَم ، یلَع  اذهَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  نم  الَا  َلاقَف : ُُهلوُسَر . هللا و  اولاق : ْمُکِـسُْفنَا ؟ ْنِم  ْمُِکب  یلْوَا  ْنَم  ُساَّنلااهیا ، : » لاق مث 
یب َنَمآ  ْنَم  یلَع  یتَُّما  یف  یتَفیلَخ  َو  یْملِع ، یعاو  َو  ییصَو  َو  یخأ  ِیلَع  اذه  ِساّنلاَرِشاعَم ، َُهلَذَخ . ْنَم  ْلُذْخاو  ُهَرَـصَن  ْنَمْرُْـصناَو  ُهاداع  ْنَم 

ُۀَفیلَخ ُّهَنِإ  ِِهتَیِصْعَم . ْنَع  یهاّنلاَو  ِِهتَعاط  یلَع  یلاوُْملاَو  ِهئادْعَِال  ُبِراحْمُلاَو  ُهاضْرَیاِمب  ُلِماْعلاَو  ِْهَیلِإ  یعاّدلاَو  َّلَجَوَّزَع  هللا  ِباتِک  ِریـسْفَت  یلَعَو 
(. يََدل ُلْوَْقلا  ُلَّدَُبیام  : ) هللا ُلوُقَی  هللاِْرمَِأب . َنیقِراْملاَو  َنیطِساْقلاَو  َنیثِکاّنلا  ُِلتاق  َو  هللا ، َنِم  يداْهلا  ُمامْإلاَو  َنینِمْؤُْملاُریمَأ  َو  هللا  ِلوُسَر 

َدَحَج ْنَم  یلَع  ْبِضْغاَو  ُهَرَْکنَأ  ْنَم  ْنَْعلاَو  َُهلَذَخ ) ْنَم  ْلُذْـخاَو  ُهَرَـصَن  ْنَم  ْرُْـصناَو   ) ُهاداع ْنَم  ِداعَو  ُهالاو  ْنَم  ِلاو  َّمُهّلَلَا  ُلوقَأ : ِّبَرای  َكِْرمَِأب 
. ُهَّقَح

َو یتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو  ْمُکَنید  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  : ) ِمْوَْیلا اَذِهل  ُهاّیِإ  َِکبْـصَنَو  َِکلاذ  ِنیْیبَتَدـْنِع  ِِیلَو  َکّ ِیلَع  یف  َۀَـیْآلا  َْتلَْزنَأ  َّکَنِإ  َّمهللا 
. ُْتغََّلب ْدَق  ّیِنَأ  َكُدِهْشُأ  ّیِنِإ  َّمهللا  َنیرِساْخلا .) َنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف  َوُهَو  ُْهنِم  َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانید  ِمالْسِْإلاَْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  َو  (، ) ًانید َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیضَر 
یَلَع ِضْرَْعلاَو  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  ِِهْبلُص  ْنِم  يْدلُو  ْنِم  ُهَماقَم  ُموُقَی  ْنَِمبَو  ِِهب  َّمَتْأَی  َْمل  ْنَمَف  ِِهتَمامِِإب . ْمُکَنید  َّلَجَوَّزَع  هللا  َلَمْکَأ  اّمَنِإ  ِساّنلاَرِشاعَم ،

(. َنورَْظُنی ْمُهالَو  ُباذَْعلا  ُمُْهنَع  ُفَّفَُخیال  ، ) َنوُِدلاخ ْمُهِراّنلا  ِیف  َو  ِةَرِخْآلاَو ) اْینُّدلا  ِیف   ) ْمُُهلامْعَأ ْتَِطبَح  َنیّذَلا  َِکئلوُأَف  َّلَجَوَّزَع  هللا 
یف  ) ًاضِر ُۀَـیآ  َْتلََزنام  َو  ِنایِـضار . ُْهنَعاَنَأَو  َّلَجَوَّزَع  هللاَو  یَلَع ، ْمُکُّزَعَأَو  َیلِإ  ْمُُکبَْرقَأَو  یب  ْمُکُّقَحَأَو  یل  ْمُکُرَْـصنَأ  ِیلَع ، اذـه  ِساّنلاَرِـشاعَم ،
یَلَع یتَأ  ْلَه   ) یف ِۀـَّنَْجلِاب  هللا  َدِهَـشالَو  ِهیف ، ّالِإ  ِنآْرُْقلا  ِیف  ٍحْدَـم  ُۀَـیآ  َْتلََزنالَو  ِِهب ، أَدـَبّالِإ  اُونَمآ  َنیذـَّلا  هللا  َبَطاـخ  ـالَو  ِهیف ، ّـالِإ  ِنآْرُْقلا )

. ُهَْریَغ اِهب  َحَدَمالَو  ُهاوِس  یف  اَهلَْزنَأ  الَو  َُهلّالِإ ، ِناْسنِْالا )
ُهُوَنبَو  ) یِصَو ُْریَخ  ُیِصَو  ْمُکّ َو  یبَن  ُْریَخ  ُِیبَن  ْمُکّ يِدْهَْملا . يِداْهلا  یِقَّنلا  یِقَّتلاَوُه  َو  هللا ، ِلوُسَر  ْنَع  ُلِداجْمُلاَو  هللا  ِنید  ُرِصان  َوُه  ِساّنلاَرِـشاعَم ،

(. ِءایِصْوَْألاُْریَخ
. ِیلَع َنینِمْؤُْملاِریمَأ )  ) ِْبلُص ْنِم  یتَّیِّرُذ  َو  ِِهْبلُص ، ْنِم  ِیبَن  ِّلُک  ُۀَّیِّرُذ  ِساّنلاَرِشاعَم ،

ٍۀَئیطَِخب ِضرَْألا  َیلِإ  َِطبْهُأ  َمَدآ  َّنِإَف  ْمُکُماْدقَأ ، َّلَِزتَو  ْمُُکلامْعَأ  َِطبْحَتَف  ُهوُدُسَْحتالَف  ِدَسَْحلِاب ، ِۀَّنَْجلا  َنِم  َمَدآ  َجَرْخَأ  َسیْلبِإ  َّنِإ  ِساّنلا ، َرِـشاعَم 
، هللاُءادْعَأ ْمُْکنِم  َو  ُْمْتنَأ  ُْمْتنَأَو  ْمُِکب  َْفیَکَو  َّلَجَوَّزَع ، هللاُةَْوفَص  َوُهَو  ٍةَدِحاو ،

. ٌِصلُْخم ٌنِمُْؤم  ّالِإ  ِِهب  ُنِمُْؤیال  َو  یِقَت ، َّالِإ  ًاِّیلَع  یلاُویال  َو  یِقَشّالِإ ، ًاِّیلَع  ُضِْغُبیال  ُّهَنِإ  َو  الَأ 
ِّقَْحلِاب یِضَر  َو  َنَمآ  يّذلا  ًاّیلَع  ّالِإ  ( ) ٍرْسُخ یَفل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  ِرْـصَْعلاَو ، ِمیحَّرلا ، ِنامْحَّرلا  هللا  ِمِْسب  : ) رْـصَْعلا ُةَروُس  َْتلََزن  هللاَو –  ِیلَع –  یف  َو 

(. ِْربَّصلاَو
. ُنیبُْملا ُغالَْبلاَّالِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  ام  َو  یَتلاسِر  ْمُُکتْغََّلبَو  هللا  ُتْدَهْشَتْسا  ِدَق  ِساّنلاَرِشاعَم ،

(. َنوُِملْسُم ُْمْتنَأَو  ّالِإ  َُّنتومَتالَو  ِِهتاُقت  َّقَح  هللاوُّقَتإ  ، ) ِساّنلاَرِشاعَم
َباحْـصَأ اَّنََعل  امَک  ْمُهَنَْعَلن  َْوأ  اهِرابْدَأ  یلَع  اهَّدُرَنَف  ًاـهوُجُو  َسِمْطَن  ْنَأ  ِلـْبَق  ْنِم  ُهَعَم  َلِْزنُأ  يذـَّلا  ِرّوَنلاَو  ِِهلوُسَر  َو  هللااـِب  اُونِمآ  ، ) ِساّنلاَرِـشاعَم

یلَع ٍئِْرما  ُّلُک  ْلَمْعَْیلَف  ْمُْهنَع  ِحْفَّـصلِاب  ُتِْرمُأ  ْدَقَو  ْمِِهباْسنَأَو ، ْمِِهئامْـسَِأب  ْمُُهفِرْعَأ  یباحْـصَأ  ْنِم  ًامْوَق  َّالِإ  ِۀَـیْآلا  ِهِذـِهب  ینَع  ام  هللااب  (. ) ِْتبَّـسلا
(. ِضُْغْبلاَو ِّبُْحلا  َنِم  ِِهْبلَق  یف  ِیلَِعل  ُدِجَیام 

َو هللا  ِّقَِحب  ُذُخْأَی  يّذَلا  يِدـْهَْملا  ِِمئاْقلا  َیلِإ  ُْهنِم  ِلْسَّنلا  ِیف  َُّمث  ٍِبلاط ، یبَأ  ِْنب  ِیلَع  یف  َُّمث  ِیف  ٌكولْـسَم  َّلَجَوَّزَع  هللا  َنِم  ُرّوُنلا  ِساّنلاَرِـشاعَم ،
ْنِم َنیبِصاْغلاَو  َنیِملاَّظلاَو  َنیِمثْآلاَو  َنیِنئاْخلاَو  َنیِفلاخْمُلاَو  َنیِدناُعْملاَو  َنیرِّـصَقُْملا  یَلَع  ًۀَّـجُح  انَلَعَج  ْدَـق  َّلَجَوَّزَع  هللا  َّنَِال  اَنل ، َوُه  ّقَح  ِّلُِکب 

. َنیَملاْعلا ِعیمَج 
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ناْهنَلَف ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَمَو  ْمُِکباقْعَأ ؟ یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  ُْتِلُتقْوَأ  ُِّتم  ْنِإَفَأ  ُلُـسُّرلا ، ِیْلبَق  ْنِم  ْتَلَخْدَـق  هللا  ُلوُسَر  ّینَأ  ْمُکُرِذـْنُأ  ِساّنلاَرِـشاعَم ،
. ِِهْبلُص ْنِم  يْدلُو  ِهِدَْعب  ْنِم  َُّمث  ِرْکُّشلاَو ، ِْربَّصلِاب  ُفوُصْوَْملاَوُه  ًاِّیلَع  َّنِإَوالَأ  َنیِرباّصلا .)  ) َنیرِکاّشلا هللا  يِزْجَیَسَو  ًاْئیَش  هللاَّرُضَی 

ِاَبل ْمُّکَبَر  َّنِإ  ٍساُحنَو ، ٍران  ْنِم  ٍظاوُِشب  ْمُکَِیلَْتبَی  َو  ْمُْکیَلَع  َطَخْسَیَو  ْمُکَلَمَع  َِطبُْحیَف  هللا  یَلَع  اّوُنُمَتال  َْلب  ْمُکِمالْسِِإب ، یَلَع  اّوُنُمَتال  ِساّنلاَرِـشاعَم ،
. ِداصْرِْملا

. ْمُْهنِم ِنائیَرب  اَنَأَو  هللا  َّنِإ  ِساّنلاَرِشاعَم ، َنورَْصُنیال . ِۀَمایِْقلا  َمْوَیَو  ِراّنلا  َیلِإ  َنوُعْدَی  ٌۀَّمئَأ  يدَْعب  ْنِم  ُنوُکَیَس  ُّهَنِإ  ِساّنلاَرِشاعَم ،
، ِۀَفیحَّـصلا ُباحْـصَأ  ْمُّهَنِإ  الَأ  َنیِّرِبَکَتُْملا . يَْوثَم  َْسِئَبلَو  ِراّنلا  َنِم  ِلَفْـسَْألا  ِكْرَّدلا  ِیف  ْمُهَعایْـشَأَو  ْمُهَعاْبتَأَو  ْمُهَراْصنَأَو  ْمُّهَنِإ  ِساّنلاَرِـشاعَم ،

!! ِِهتَفیحَص یف  ْمُکُدَحَأ  ْرُْظنَْیلَف 
یلَع َو  ٍبئاغَو  ٍرِـضاح  ِّلُک  یلَع  ًۀَّجُح  ناهِهِغیْلبَِتب  ُتِرمُأ  ام  ُْتغََّلب  ْدَقَو  ِۀَمایِْقلا ،) ِمْوَی  یلِإ  یبِقَع  یف   ) ًۀَثارِو َو  ًۀَمامِإ  اهُعَدَأ  ّیِنِإ  ِساّنلاَرِـشاعَم ،

َو ًاْکُلم  يدَْعب  َۀَمامِْإلا  َنُولَعْجَیَـسَو  ِۀَمایِْقلا . ِمْوَی  یلِإ  ََدلَْولا  ُِدلاْولاَو  َِبئاْغلا  ُرِـضاْحلا  ِلَُبْیلَف  ِغّ َْدلُوی ، َْملْوَأ  َِدلُو  ْدَهْـشَی ، َْملْوَأ  َدِهَـش  ْنَّمِم  ٍدَحَأ  ِّلُک 
ٌساـُحنَو ٍراـن  ْنِم  ٌظاوُش  اـمُْکیَلَع  ُلِـسُْریَو  ُغَْرفَی ) ْنَم   ) ِنـالَقَّثلا ُیَأ  اَـهّ ْمَُکل  ُغُْرفَیَـس  اهَدـْنِعَو  َنیبـصَتْغُْملا ،) َنیبِصاـْغلا  هللا  َنََعل  ـالَأ  ، ) ًاـباِصتْغا

. ِنارِصَْتنَتالَف
. ِْبیَْغلا یَلَع  ْمُکَِعلُْطِیل  هللا  َناک  ام  َو  ِّبِیَّطلا ، َنِم  َثیبَْخلاَزیمَی  یّتَح  ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  ام  یلَع  ْمُکَرَذَِیل  ْنُکَی  َْمل  َّلَجَوَّزَع  هللا  َّنِإ  ِساّنلاَرِشاعَم ،

. ُهَدْعَو ٌقِّدَصُم  هللاَو  يِدْهَْملا  َمامِْإلا  ِلَمُم  اَهُکّ َو  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَی  َْلبَق  اِهبیذْکَِتب  اهُِکلْهُم  هللاَو  ّالِإ  ٍۀَیْرَق  ْنِم  ام  ُّهَنِإ  ِساّنلاَرِشاعَم ،
. َنیرِخْآلا ُِکلْهُم  َوُهَو  َنیلَّوَْألا ، َکَلْهَأ  ْدََقل  هللاَو  َنیلَّوَْألاُرَثْکَأ ، ْمُکَْلبَق  َّلَض  ْدَق  ِساّنلاَرِشاعَم ،

(. َنیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو  َنیمِرْجْمُلِاب ، ُلَعْفَن  َِکلاذک  َنیرِخْآلا ، ُمُهُِعْبُتن  َُّمث  َنیلَّوَْألا ، ِِکلُْهن  َْملَأ  : ) یلاعَت هللا  َلاق 
اوُدَتْهَت ُهوُعیطَأَو  اوُمَلْـسَت  ِهِْرمَِال  اوُعَمْـساَف  ِْهیَدـَل ، یُهَّنلاَو  ِْرمَْألا  ُْملِعَف  ِهِْرمَِأب .)  ) ُُهْتیَهَنَو ًاِّیلَع  ُتْرَمَأ  ْدَـقَو  یناهَنَو ، ینَرَمَأ  ْدَـق  هللا  َّنِإ  ِساّنلاَرِـشاعَم ،

. ِِهلیبَس ْنَع  ُُلبُّسلا  ُمُِکب  ْقَّرَفَتَت  الَو  ِهِداُرم ) یلِإ  اوُریصَو  ، ) اوُدُشَرت ِِهیْهَِنل  اوُهَْتناَو 
ِِهب َو  ِّقَْحلا  َیلِإ  َنودْهَی  يدُْهلا ،)  ) ُۀَِّمئَأ ِِهْبلُص  ْنِم  يْدلُو  َُّمث  يدَْعب . ْنِم  ِیلَع  َُّمث  ِهِعاّبِتِاب ، ْمُکَرَمَأ  يّذَلا  ُمیقَتْسُْملا  هللا  ُطارِـص  اَنَأ  ِساّنلاَرِـشاعَم ،

. َنولِدْعَی
، اهِرِخآ یلِإ  … َنیَملاْعلا » َِبر  ِهَِّللُدْمَْحلا  ِمیحَّرلا  ِنامْحَّرلا  هللا  ِمِْسب  : » َأَرَق َُّمث 

َبْزِح َّنِإ  الَأ  َنونَزْحَی ، ْمُهالَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخال  َنیذـَّلا  هللاُءاِیلْوَأ  َکـئلوُأ  ْتَّصَخ ، ْمُهاـَّیِإَو  ْتَّمَع  ْمَُهلَو  َْتلََزن ، هللاَو )  ) ْمِهیفَو َْتلََزن  ِیف  َلاـقَو :
ُمُهَئاِیلْوَأ َّنِإ  الَأ  ًارورُغ . ِلْوَْقلا  َفُرْخُز  ٍضَْعب  یلِإ  ْمُهُـضَْعب  یحوی  ِنیطایَّـشلا  ُناوْخِإ  َنوُواْغلاُءاهَفُّـسلا  ُمُه  ْمُهَئادـْعَأ  َّنِإ  الَأ  َنُوِبلاـْغلا . ُمُه  هللا 
ْمُهَئاْنبَأْوَأ ْمُهَئابآ  اُوناکَْولَو  َُهلوُسَر  َو  هللاَّداح  ْنَم  َنوُّداُوی  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلاَو  هللاِاب  َنُونِمُؤی  ًامْوَق  ُدَِجتال  : ) َّلَجَوَّزَع َلاقَف  ِِهباتِک ، یف  هللا  ُمُهَرَکَذ  َنیّذَلا 

. ِۀَیآلارِخآ یلِإ  َنامیْإلا ) ُمِِهبوُلق  یف  َبَتَک  َِکئلوُأ  ْمُهَتَریشَعْوَأ ، ْمُهَناوْخِإْوَأ 
(. َنودَتْهُم ْمُه  َو  ُْنمَْألا  ُمَُهل  َِکئلوُأ  ٍْملُِظب  ْمُهَنامیإ  اوُِسْبلَی  َْملَو  اُونَمآ  َنیّذَلا  : ) َلاقَف َّلَجَوَّزَع  هللا  ُمُهَفَصَو  َنیّذَلا  َنونِمْؤُْملا  ُمُهَئاِیلْوَأ  َّنِإ  الَأ 

(. اوباتْرَی َْملَو  اُونَمآ  َنیّذَلا  ُمُهَئاِیلْوَأ  َّنِإ  الَأ  )
. َنیِدلاخ اهولُخْداَف  ُْمْتبِط  ْمُْکیَلَع  ٌمالَس  َنولوُقَی : ِمیلْسَّتلِاب  ُۀَِکئالَْملا  ُمُهاّقَلَتَت  َنینِمآ ، ٍمالَِسب  َۀَّنَْجلا  َنولُخْدی  َنیّذَلا  ُمُهَئاِیلْوَأ  َّنِإ  الَأ 

. ًاریعَس َنوَلْصَی  َنیّذَلا  ُمُهَئادْعَأ  َّنِإ  الَأ  ٍباسِح . ِْریَِغب  اهیف  َنوقَزُْری  ُۀَّنَْجلا  ُمَُهل  ْمُهَئاِیلْوَأ ، َّنِإ  الَأ 
. ًاریفَزاَهل َنْوَرَی  َو  ُروفَت  یِه  َو  ًاقیهَش  َمَّنَهَِجل  َنوعَمْسَی  َنیّذَلا  ُمُهَئادْعَأ  َّنِإ  الَأ 
. ۀیآلا اهَتْخُأ ) ْتَنََعل  ٌۀَّمُأ  ْتَلَخَد  امَّلُک  : ) ْمِهیف هللا  َلاق  َنیّذَلا  ُمُهَئادْعَأ  َّنِإ  الَأ 

َلََّزنام انُلق  َو  اْنبَّذَکَف  ٌریذَن  انَءاج  ْدَق  یَلب  اولاق  ٌریذَن ، ْمُِکتأَی  َْملَأ  اُهتَنَزَخ  ْمَُهلَأَس  ٌجْوَف  اهیف  یِْقلُأ  امَّلُک  : ) َّلَجَوَّزَع هللا  َلاق  َنیّذَلا  ُمُهَئادـْعَأ  َّنِإ  الَأ 
ْمَُهل ِْبیَْغلِاب ، ْمُّهَبَر  َنْوَشْخَی  َنیذـَّلا  ُمُهَئاِیلْوَأ  َّنِإ  ـالَأ  ِریعَّـسلا .) ِباحْـصَِال  ًاقْحُـسَفالَأ  : ) هلوَق یلِإ  ٍریبَک ) ٍلالَـض  یف  ّـالِإ  ُْمْتنَأ  ْنِإ  ٍءیَـش  ْنِم  هللا 

. ٌریبَک ٌرْجَأَو  ٌةَرِفْغَم 
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. ِریبَْکلا ِرْجَْألاَو  ِریعَّسلا  َْنَیبام  َناّتَش  ِساَنلاَرِشاعَم ،
. ُهَّبَحَأ َو  هللا  ُهَحَدَم  ْنَم  ُّلُک )  ) ُِیلَو انّ َو  ُهَنََعلَو ، هللا  ُهَّمَذ  ْنَم  انُّوُدَع  ِساّنلاَرِشاعَم ،) )

. ُریشَْبلا ِیلَع  ُریذَّنلا و  اَنَأ )  ) ّینِإَوالَأ ِساّنلا ، َرِشاعَم 
. ٍداه ِیلَع  َو  ٌرِْذنُم  ّیِنِإ  َو  الَأ  ِساّنلاَرِشاعَم ،) )

. یّیِصَو ِیلَع  َو  یبَن  ّینِإ  َو  الَأ )  ) ساّنلا َرِشاعَم 
(. ِِهْبلُص ْنِم  َنوجُرْخَی  ْمُهَو  ْمُهُِدلاو  ّینِإَوالَأ  ُهُْدلُو . ِهِدَْعب  ْنِم  ُۀَِّمئَْألاَو  يدَْعب ، ْنِم  یِصَْولاَو  ُمامِْإلا  ِیلَع  َو  ٌلوسَر  ّیِنِإَوالَأ  ِساّنلاَرِشاعَم ، )

. يِدْهَْملا َِمئاْقلا  اَّنِم  ِۀَِمئَْألا  َمَتاخ  َّنِإ  الَأ 
. ِنیِّدلا یَلَع  ُرِهاّظلا  ُّهَنِإ  الَأ 

. َنیِملاّظلا َنِم  ُمِقَْتنُْملا  ُّهَنِإ  الَأ 
. اهُمِداهَو ِنوُصُْحلا  ُِحتاف  ُّهَنِإ  الَأ 

. اهیداهَو ِكْرِّشلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٍۀَلیبَق  ِّلُک  ُِبلاغ  ُّهَنِإ  الَأ 
. هللاِءاِیلْوَِال ٍراث  ِّلُِکب  ُكِرْدُْملا  ُّهَنِإالَأ 

. هللا ِنیِدل  ُرِصاّنلا  ُّهَنِإ  الَأ 
. ٍقیمَع ٍرَْحب  ْنِم  ُفاّرَْغلا  ُّهَنِإ  الَأ 

. ِِهلْهَِجب ٍلْهَج  يذ  َّلُک  َو  ِِهلْضَِفب  ٍلْضَف  يذ  َّلُک  ُمِسَی  ُّهَنِإ  الَأ 
. ُهُراتُْخم َو  هللاُةَرَیِخ  ُّهَنِإ  الَأ 

. ٍمْهَف ِّلُِکب  ُطیحْمُلاَو  ٍْملِع  ِّلُک  ُثِراو  ُّهَنِإ  الَأ 
. ِِهتایآ ِْرمَِال  ِیَشُْملا  ُدّ َو  َّلَجَوَّزَع  ِّهِبَر  ْنَع  ُِربْخْمُلا  ُّهَنِإ  الَأ 

. ُدیدَّسلا ُدیشَّرلا  ُّهَنِإ  الَأ 
. ِْهَیلِإ ُضَّوَفُْملا  ُّهَنِإ  الَأ 

. ِْهیَدَی َْنَیب  ِنورُْقلا  َنِم  َفَلَس  ْنَم  ِِهب  َرََّشب  ْدَق  ُّهَنِإ  الَأ 
. ُهَْدنِعّالِإ َرُونالَو  ُهَعَم  ّالِإ  َّقَح  الَو  ُهَدَْعب  َۀَّجُحالَو  ًۀَّجُح  یقاْبلا  ُّهَنِإ  الَأ 

. ِْهیَلَع َروْصنَمالَو  َُهل  َِبلاغال  ُّهَنِإ  الَأ 
. ِِهتَِینالع َو  ِهِّرِس  یف  ُُهنیمَأَو  ِهِْقلَخ ، یف  ُهُمَکَحَو  ِهِضْرَأ ، یف  هللا  ِیلَو  ُّهَنِإَوالَأ 

َو ِِهتَْعَیب  یلَع  یتَقَفاصُم  یلِإ  ْمُکوُعْدَأ  یتَبْطُخ  ِءاضِْقنا  َْدنِع  ّیِنِإَوالَأ  يدَْعب . ْمُکُمِهُْفی  ِیلَع  اذه  َو  ْمُُکتْمَْهفَأَو ، ْمَُکل  ُْتنََّیبْدَق  ّینِإ  ِساّنلاَرِـشاعَم ،
اّمَنِإ َکَنوُِعیاُبی  َنیّذَلا  َّنِإ  . ) َّلَجَوَّزَع هللا  ِنَع  َُهل  ِۀَْعیَْبلِاب  ْمُکُذِخآ  اَنَأَو  ینَعَیاب . ْدَق  ِیلَع  َو  هللا  ُْتعَیاب  ْدَق  ّیَنِإَوالَأ  يدـَْعب . ِِهتَقَفاصُم  َُّمث  ِِهبِراْرقِإلا ،

(. ًامیظَع ًارْجَأ  ِهیتُْؤیَسَف  هللا  ُْهیَلَع  َدَهاع  اِمب  یفْوَأ  ْنَم  َو  ِهِسْفَن ، یلَع  ُثُْکنَی  اّمَنِإَف  َثَکَن  ْنَمَف  ْمِهیْدیَأ . َقْوَف  هللاُدَی  هللا ، َنوُِعیاُبی 
. ۀَیآلا امِِهب ) َفَّوَّطَی  ْنَأ  ِْهیَلَع  َحانُجالَف  َرَمَتْعاِوَأ  َْتیَْبلا  َّجَح  ْنَمَف  ، ) هللاِرئاعَش ْنِم  َةَرْمُْعلاَو  َّجَْحلا  َّنِإ  ِساّنلاَرِشاعَم ،

. اوُرَقَْتفا َو  اوُرََتبّالِإ  ُْهنَع  اوفَّلََختالَو  اورِْشبُأ ، َو  اْوَنْغَتْسا  َّالِإ  ٍْتَیب  ُلْهَأ  ُهَدَرَوامَف  َْتیَْبلااوُّجُح ، ِساّنلاَرِشاعَم ،
. ُهَلَمَع َفَنْأَتْسا  ُُهتَّجَح  ْتَضَْقنا  اذِإَف  َِکلاذ ، ِِهْتقَو  یلِإ  ِِهْبنَذ  ْنِم  َفَلَسام  َُهل  هللاَرَفَغَّالِإ  ٌنِمُْؤم  ِِفقْوَْملِاب  َفَقَوام  ِساّنلاَرِشاعَم ،

. َنینِسْحْمُلاَرْجَأ ُعیُضیال  هللاَو  ْمِْهیَلَع  ٌۀَفَّلَُخم  ْمُُهتاقَفَن  َو  َنُوناعُم  ُجاّجُْحلا  ِساَّنلاَرِشاعَم ،
. ٍعْالقِإ َو  ٍَۀبْوَِتب  ّالِإِدِهاَشْملا  ِنَع  اُوفِرَْصنَتالَو  ِهُّقَفَّتلاَو ، ِنیّدلا  ِلامَِکب  َْتیَْبلا  اوُّجُح  ِساّنلاَرِشاعَم ،

، ْمَُکل ِیَبُمَو  ٌنّ ُِیلَو  ْمُکّ ِیلَعَف  ُْمتیِـسَنْوَأ  ُْمتْرَّـصَقَف  ُدَـمَْألا  ُمُْکیَلَع  َلاط  ْنِإَف  َّلَجَوَّزَع ، هللا  ُمُکَرَمَأ  اـمَک  َةاـکَّزلا  اُوتآ  َو  َةالَّـصلا  اوُمیقَأ  ِساّنلاَرِـشاعَم ،
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ْمَُکل ِیَُبیَو  َنُونّ ُْهنَع  َنُولَأْسَتاِمب  ْمُکَنوِربُْخی  یتَّیِّرُذ  ْنِم  ُُفلَْخت  ْنَم  َو  َوُه  َو  ُْهنِم ، اَنَأ  َو  ِنِم  یّ ُّهَنِإ  ِهِْقلَخ . َنیمَأ  يدَْعب  ْمَُکل  َّلَجَوَّزَع  هللا  ُهَبَـصَن  يذـَّلا 
. َنوُمَْلعَتال ام 

ْمُْکنِم َۀَْـعیَْبلا  َذُـخآ  ْنَأ  ُتِْرمُأَف  ٍدِـحاو ، ٍماقَم  یف  ِمارَْحلا  ِنَع  یَهنَا  َو  ِلالَْحلِاب  َُرمآَف  امُهَفِّرَعُأَو  امُهَیِـصحُأ  ْنَأ  ْنِمُرَثْکَأ  َمارَْحلاَو  َلالَْحلا  َّنِإ  ـالَأ 
اهُِمتاخ ٌۀَِمئاق ، ْمِهیف  ٌۀَمامإ  ُْهنِمَو  ِنِم  یّ ْمُه  َنیّذَلا  ِهِدَْعب  ْنِم  ِءایِصْوَألاَو  َنینِمْؤُْملاِریمأ  ِیلَع  یف  َّلَجَوَّزَع  هللا  ِنَع  ِِهب  ُْتئِجام  ِلُوبَِقب  ْمَُکل  َۀَقْفَّـصلاَو 

. یضْقَی َو  ُرِّدَُقی  يّذَلا  هللا  یَْقلَی  ٍمْوَی  یلِإ  يدْهَْملا 
َو ُهوُظَفْحاَو  َِکلاذ  اوُرُکْذاَف  الَأ  ْلِّدـَبُأ . َْمل  َو  َکـِلاذ  ْنَع  ْعِجْرَأ  َْمل  ّیِنِإَـف  ُْهنَع  ْمُُکْتیَهَن  ٍمارَح  ُّلُـکَو  ِْهیَلَع  ْمُُکْتَللَد  ٍلـالَح  ُّلُـک  َو  ِساّنلاَرِـشاعَم ،

. ِرَْکنُْملا ِنَع  اْوَْهناَو  ِفوْرعَْملِاب  اوُُرمْأَو  َةاکَّزلا  اُوتآَو  َةالَّصلا  اوُمیقَأَف  الَأ  َلْوَْقلاُدِّدَُجا : ّیِنِإ  َو  الَأ  ُهوُّرِیَُغتالَو . ُهُولِّدَُبت  الَو  ِِهباْوَصاَوت ،
هللا َنِم  ٌْرمَأ  ُّهَنِإَـف  ِِهتََفلاـُخم ، ْنَع  ُهْوَْهنَتَو  ِنَع  یّ ِِهلُوبَِقب  ُهُوُرمْأـَت  َو  ْرُـضْحَی  َْمل  ْنَم  ِلَُبتَو  ُهوـُغّ یلْوَـق  یلِإ  اوُـهَْتنَت  ْنَأ  ِفوُْرعَْملاـِب  ِْرمَأـْلا  َْسأَر  َّنِإَوـالَأ 

. ٍموصْعَم ٍمامِإ  َعَمَّالِإ  ٍرَْکنُم  ْنَع  یْهَن  الَو  ٍفوْرعَِمب  َْرمَأ  الَو  ِنِمَو . یّ َّلَجَوَّزَع 
یف ًۀَِـیقاب  ًۀَِـملَک  اهَلَعَج  َو  : ) ِِهباـتِک یف  هللا  ُلوُقَی  ُْثیَح  ُْهنِمَو ، ِنِم  یّ ْمُّهَنِإ  ْمُُکْتفَّرَعَو  ُهُدـْلُو ، ِهِدـَْعب  ْنِم  َۀَِّـمئَْألا  َّنَأ  ْمُُکفِّرَُعی  ُنآْرُْقلا  ِساّنلاَرِـشاعَم ،

«. امِِهب ُْمتْکَّسَمَت  ْنِإ  ام  اّوُلِضَت  َْنل  : » ُْتُلقَو ِِهبِقَع .)
( َداـعَْملاَو  ) َتاـمَْملا اوُرُکُْذا  ٌمـیظَع .) ٌءیَـش  ِۀَـعاّسلا  َۀـَلَْزلَز  َّنِإ  : ) َّلَـجَوَّزَع هللا  َلاـق  اـمَک  َۀَـعاّسلا  اوُرَذْـحاَو  يوـْقَّتلا ، يوـْقَّتلا ، ِساّنلاَرِـشاعَم ،

ِیف َُهل  َْسیَلَف  ِیَّسلِاب  ِۀَئّ َءاج  ْنَم  َو  اْهیَلَع  َبیثُأ  ِۀَنَـسَْحلِاب  َءاج  ْنَمَف  َباقِْعلاَو . َباّوَثلاَو  َنیَملاْعلا  َِّبر  يَدَی  َْنَیب  َۀَبَـساحْمُلاَو  َنیزاوَْملاَو  َباسِْحلاَو 
. ٌبیصَن ِنانِجلا 

ُتْدَّقَع اِمب  َراْرقِْإلا  ُمُِکتَنِْسلَأ  ْنِم  َذُخآ  ْنَأ  َّلَجَوَّزَع  هللا  ِینَرَمَأ  ْدَقَو  ٍدِحاو ، ٍْتقَو  یف  ٍدِحاو  ٍّفَِکب  ینوُِقفاُصت  ْنَأ  ْنِم  ُرَثْکَأ  ْمُّکَنِإ  ِساّنلاَرِـشاعَم ،
. ِِهْبلُص ْنِم  یتَّیِّرُذ  َّنَأ  ْمُُکتْمَلْعَأ  ام  یلَع  ُْهنِم ، َو  یّنِم  ِۀَِّمئَْألا  َنِم  ُهَدَْعب  َءاج  ْنَِملَو  َنینمْؤُْملاِریمَأ ، ِیلَِعل 

ِِهْبلُـص ْنِم  َدـِلُو  ْنَم  َو  َنینِمْؤُْملاِریمَأ  ِیلَع  انِمامِإ  ِْرمَأ  یف  َّکِبَرَو  اّنِبَر  ْنَع  َْتغََّلب  اِمل  َنوُداْقنُم  َنوُضار  َنوُعیطُم  َنوُعِماس  ّانِإ  : » ْمُکِعَمْجَِأب اُولوُقَف 
الَو ُلِّدَُـبنالَو ، ُّرِیَُغنالَو  ُثَْعُبن . ِْهیَلَع  َو  ُتومَن  ِْهیَلَع  َو  ییَْحن  َِکلاذ  یلع  انیدـْیَأَو . اِنتَنِْـسلَأَو  انِـسُْفنَأَو  اـِنبُولُِقب  َکـِلاذ  یلَع  َکـُِعیاُبن  ِۀَِّـمئَْألا . َنِم 

. َقاثیْملا ُضُْقنَن  الَو  ِدْهَْعلا  ِنَع  ُعِجَْرن  الَو  ُباتَْرنالَو ، ُدَحَْجنالَو )  ) ُّکُشَن
. امُهَدـَْعب هللا  ُهَبَـصَن  ْنَم  َو  ِْنیَـسُْحلاَو  ِنَسَْحلا  ُهَدـَْعب ، ِهِدـْلُو  ْنِم  َِکتیِّرُذ  ْنِم  َتْرَکَذ  َنیذـَّلا  ِۀَِّـمئَْألاَو  َنینِمْؤْملاِریمَأ  ِیلَع  یف  هللا  ِظْعَِوب  اـنَتْظَعَو 

َِکلاِذب یغَْتبَن  الَو  ِِهناِسِلب ، َّرَقَأ  ْدَقَف  َّالِإ  َو  ِهِدَِیب  اهَکَرْدَأ  ْنَم  انیْدیَأَو . انِِرئامَـضَو  اِنتَنِْـسلَأَو  انِـسُْفنَأَو  اِنبُوُلق  ْنِم  اَّنِم ، ٌذوُخْأَم  ْمَُهل  ُقاثیْملاَو  ُدـْهَْعلاَف 
ًادیهَـش هللاِاب  یفَک  َو  َِکلاِذب  هللاُدِهُْـشن  َو  انیلاهَاو ، انِدالْوَا  ْنِم  یـصاقلاو  یناّدلا  َْکنَع  َِکلاذ  يّدَُؤن  ُنَْحن  ًالَوِح . انِـسُْفنَأ  ْنِم  هللا  يَرَیالَو  ًالََدب 

«. ٌدیهَش ِِهب  اْنیَلَع  َْتنَأَو 
اّمَنِإَف َعَیاب  ْنَمَو  اْهیَلَع ،) ُّلِضَی  اّمَنِإَف  َّلَض  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنلَف  يدَتْها  ِنَمَف  ، ) ٍسْفَن ِّلُک  َۀَِـیفاخ  َو  ٍتْوَص  َّلُک  ُمَْلعَی  هللا  َّنِإَف  َنولوُقَتام ؟ ِساّنلاَرِـشاعَم ،

(. ْمِهیْدیَأ َقْوَف  هللاُدَی  ، ) هللا ُِعیاُبی 
. ًۀَِیقاب ًۀَِملَک  ِةَرِخْآلاَو ) اْینُّدلا  ِیف  ْمُْهنِم   ) َۀَِّمئَْألاَو َْنیَسُْحلاَو  َنَسَْحلاَو  َنینِمْؤُْملاَریمَأ  ًاِّیلَع  اوُِعیابَو  ینوُِعیاب  َو  هللا  اوُِعیابَف  ِساّنلاَرِشاعَم ،

(. ًامیظَع ًارْجَأ  ِهیتُْؤیَسَف  هللا  ُْهیَلَع  َدَهاع  اِمب  یفْوَأ  ْنَم  َو  ِهِسْفَن  یلَع  ُثُْکنَی  اّمَنِإَف  َثَکَن  ْنَم  َو  ، ) یف َو  ْنَم  ُمَحْرَی  َو  َرَدَغ  ْنَم  هللا  ُِکلُْهی 
: اولُوق َو  ُریـصَْملا ،) َْکَیلِإ  َو  اّنَبَر  َکَناْرفُغ  انْعَطَأ  َو  انْعِمَـس  : ) اُولُوقَو َنینِمْؤُْملا ، ِةَْرمِِإب  یلَع  یلَع  ِلَـسَو  اوُمّ ْمَُکل  ُْتُلق  يّذَلا  اُولُوق  ِساّنلاَرِـشاعَم ،

. ۀیآلا هللا ) اَنادَه  ْنَأ  الَْول  يِدَتْهَِنل  اّنُک  ام  َو  اذِهل  انادَه  يّذَلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلَا  )
ْمُکَاَْبنَأ ْنَمَف  ٍدِحاو ، ٍماقَم  یف  اهَیِصْحُأ  ْنَأ  ْنِم  ُرَثْکَأ  ِنآْرُْقلا –  ِیفاَهلَْزنَأ  ْدَق  َو  َّلَجَوَّزَع –  هللاَْدنِع  ٍِبلاط  یبَأ  ِْنب  یلَع  َِلئاضَف  َّنِإ  ِساّنلاَرِشاعَم ،

. ُهُوقِّدَصَف اهَفَرَع  َو  اِهب 
. ًامیظَع ًازْوَفَزاف  ْدَقَف  ْمُُهتْرکَذ  َنیّذَلا  َۀَِمئَْألا  َو  ًاِّیلَع  َو  َُهلوُسَر  َو  هللا  ِعُِطی  ْنَم  ِساّنلاَرِشاعَم ،

. ِمیعَّنلا ِتاّنَج  یف  َنوُزئاْفلا  ُمُه  َکئلوُأ  َنینِمْؤُْملا  ِةَْرمِِإب  ِْهیَلَع  ِمیلْسَّتلا  َو  ِِهتالاُوم  َو  ِِهتَعَیابُم  یلِإ  َنوُِقباّسلا  ِساَّنلاَرِشاعَم ،
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. ًاْئیَش هللاَّرُضَی  ْنَلَف  ًاعیمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َو  ُْمْتنَأ  اوُرُفْکَت  ْنِإَف  ِلْوَْقلا ، َنِم  ْمُْکنَع  ِِهب  هللا  یَضْرَی  ام  اُولُوق  ِساّنلاَرِشاعَم ،
َنیَملاْعلا . َِّبر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلاَو  َنیِرفاْکلا ، َنیدِحاْجلا )  ) یَلَع ْبِضْغاَو  ُتْرَمَأَو ) ُْتیَّدَأ  اِمب   ) َنینِمْؤُْمِلل ْرِفْغا  َّمهللا 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. 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)
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دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، 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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