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مالّسلا اهیلع  ارهز  ترضح  تّیمولظم  رد  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  تارضح  تایاور  تسخن ؛ 17شخب 

17هراشا

مالسلا اهیلع  ءارهز  ترضح  تّیمولظم  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  19لوسر 

مالسلا اهیلع  ءارهز  ترضح  تّیمولظم  مالسلا و  هیلع  یلع  نینموملاریما  25ترضح 

مالسلا اهیلع  ءارهز  ترضح  تّیمولظم  مالسلا و  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  31ترضح 

مالسلا اهیلع  ءارهز  ترضح  تّیمولظم  مالسلا و  هیلع  مظاک  ماما  56ترضح 

مالسلا اهیلع  ءارهز  ترضح  تّیمولظم  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  62ترضح 

مالسلا اهیلع  ءارهز  ترضح  تّیمولظم  مالسلا و  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  65ترضح 

سای لگ  غاب  هب  هنایشحو  هلمح ي  مّود ؛ 67شخب 

مالّسلا امهیلع  یلع  نب  نسحم  ترضح  تداهش  نینج و  طاقسا  مّوس ؛ 77شخب 

خیرات همولظم ي  هنابش  نفد  مراهچ ؛ 85شخب 

مالّسلا اهیلع  خیرات  همولظم ي  هب  تّیذا  رازآ و  مجنپ ؛ 91شخب 

مالّسلا اهیلع  خیرات  همولظم ي  هب  هدراو  تابرض  مشش ؛ 104شخب 

104هراشا

106هراشا

مالسلا اهیلع  همّظعم  يوناب  نآ  مکش  رب  ندز  107هبرض 

مالسلا اهیلع  همّظعم  يوناب  نآ  تسد  قاس  ولهپ و  رب  ندز  108هبرض 

مالسلا اهیلع  همّظعم  يوناب  نآ  يوزاب  رب  ندز  109هبرض 
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مالّسلا اهیلع  خیرات  همولظم ي  رب  ملظ  متفه ؛ 112شخب 

مالّسلا اهیلع  خیرات  همولظم ي  ّقح  ندرک  بصغ  متشه ؛ 121شخب 

زکرم 131هرابرد 
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یبن 2 سای  ياهجنر 

باتک تاصخشم 

«2  » مالسلا امهیلع  یبن  سای  ياهجنر 

درف مئاق  دّمحم  دّیس  فیلأت :

ناهفصا هیمطاف  عمتجم  یگنهرف  روما  رشان :

يراسوگ لالج  شیاریو : پیات و 

هخسن  2000 1388 ش ، لوا : پاچ 

ناموت  1500

Fatemiyeh135@gmail. com

0311  - 4488081 نفلت :
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تسرهف
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همدقم

ملظ و تحت  رگید  یهورگ  هدوب و  نآ  يرجم  لماع و  یهورگ  هتـشاد و  نایرج  ایند  رد  هشیمه  ملظ  ثحب  ناسنا ، تقلخ  يادـتبا  زا 
هدنام و تباث  ایند  رد  هشیمه  يارب  یـضعب  هدش و  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  یخیرات  تانایرج  نیا  زا  یـضعب  .دنا  هتفرگ  رارق  ّتیذا 

.تسا هدشن  شومارف 

هللا یلص  مرکا  ربمایپ  كاپ  نادناخ  هب  هک  تسیملظ  هدشن  هدرپس  یشومارف  تسد  هب  هتفرگ و  تروص  ملاع  رد  هک  ییاهملظ  زا  یکی 
.تسا هدش  هتشاد  اور  مالسلا  اهیلع  هرهاط  هقیّدص ي  ترضح  هب  ًاصوصخم  ملس و  هلآ و  هیلع و 

هتفای لاقتنا  دعب  ياهلسن  هب  لبق  ياهلسن  زا  هنیس  هب  هنیس  مه  یخیرات و  ییاور و  بتک  رد  مه  هدش  تبث  دنتـسم و  روط  هب  بلطم  نیا 
یخیرات روما  رد  ههبـش  ّکش و  داجیا  فیرحت و  هب  هدرک و  نوریب  دوخ  فیثک  نیتسآ  زا  تسد  نّویباهو  هورگ  ًاریخا  هنافـسأتم  یلو 

وحم ای  گـنر و  مک  ار  خـیرات  خـلت  هعقاو ي  نیا  دـنهاوخ  یم  دوخ  ماـخ  لاـیخ  هب  دـنا و  هتخادرپ  ناوج  رـشق  ًاـصوصخم  مدرم  نیب 
(. مهیدیأ قوف  هللادی   ) هک دنلفاغ  هفیرش  هیآ ي  نیا  زا  یلو  .دنیامن 

هتاکرب تماد  یماما  هیقف  نسح  دیـس  جاح  ياقآ  هللا  هیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  هک  ناهفـصا  هیمطاف  عمتجم  یگنهرف  روما  نیاربانب 
.تسا هدرک  زاغآ  تیب : لها  فراعم  رشن  تهج  رد  ار  دوخ  یملع  تکرح  هدش  سیسأت 

هتاقیفوت تماد  درف  مئاق  دمحم  دیس  جاح  نیملسملا  مالـسالا و  هجح  ردقنارگ  ققحم  دنمجرا و  داتـسا  تامحز  اب  هک  رـضاح  باتک 
دانسا هتشگ و  يروآ  عمج 
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.دیامن یم  میدقت  نیملسم  هعماج ي  هب  هدومن ، رکذ  ار  نیقیرف  بتک  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ّتیمولظم 

يوذ بالط  تارضح  ًاصوصخم  تماما ،: تلاسر و  نادناخ  هب  نادنمتدارا  نیّبحم و  همه ي  هدافتسا ي  دروم  راتشون  نیا  تسا  دیما 
.دریگ رارق  ردقنارگ  نیحدام  مارتحالا و  ّزعلا و 

يرمق هیناثلا 1430  يدامج  ناهفصا –  هیمطاف  عمتجم 

شنمدازآ رفعج  خیش 
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مالّسلا اهیلع  ارهز  ترضح  تّیمولظم  رد  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  تارضح  تایاور  تسخن ؛ شخب 

هراشا

ص:11

یبن 2 سای  www.Ghaemiyeh.comياهجنر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 134زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:12

یبن 2 سای  www.Ghaemiyeh.comياهجنر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 134زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا اهیلع  ءارهز  ترضح  تّیمولظم  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِإ  َلاَق  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع   - 1

َیِه يِداَُؤف َو  ُهَرَمَث  َیِه  ِیْنیَع َو  ُرُون  َیِه  یِّنِم َو  ٌهَعَْـضب  َیِه  َنیِرِخْآلا َو  َنِیلَّوَْألا َو  َنِم  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ُهَدِّیَـس  اَهَّنِإَف  ُهَمِطاَـف  ِیتَْنبا  اَّمَأ  َو  … 
ُرَهْزَی اَمَک  ِءاَمَّسلا  ِهَِکئاَلَِمل  اَهُرُون  َرَهَز  ُُهلاَلَج  َّلَج  اَهِّبَر  يِدَی  َْنَیب  اَِهباَرِْحم  ِیف  ْتَماَق  یَتَم  ُهَّیِْـسنِْإلا  ُءاَرْوَْحلا  َیِه  َّیَْبنَج َو  َْنَیب  ِیتَّلا  َیِحوُر 
ُدِعَتْرَت َّيِدَـی  َْنَیب  ًهَِمئاَق  ِیئاَمِإ  ِهَدِّیَـس  َهَمِطاَف  ِیتَمَأ  َیلِإ  اوُرُْظنا  ِیتَِکئاَلَم  اَی  ِِهتَِکئاَـلَِمل  َّلَـجَوَّزَع  ُهَّللا  ُلوُقَی  ِضْرَأـْلا َو  ِلـْهَِأل  ِبِکاَوَْکلا  ُرُون 

اَِهب ُعَنُْصی  اَم  ُتْرَکَذ  اَُهْتیَأَر  اََّمل  یِّنَأ  ِراَّنلا َو  َنِم  اَهَتَعیِـش  ُْتنَمآ  ْدَق  یِّنَأ  ْمُکُدِهْـشُأ  ِیتَداَبِع  یَلَع  اَِهْبلَِقب  ْتَلَْبقَأ  ْدَق  ِیتَفیِخ َو  ْنِم  اَهُِـصئاَرَف 
َیِه اَهَْنیَنَج َو  ْتَطَقْـسَأ  اَُهتَْبنَج َو  ْتَرِـسُک  اَهَثْرِإ َو  ْتَِعنُم  اَهَّقَح َو  ْتَبِـصُغ  اَُهتَمْرُح َو  ْتَکُِهْتنا  اَهَْتَیب َو  ُّلُّذلا  َلَخَد  ْدَق  اَِهب َو  یِّنَأَک  يِدَْعب 

ُرَّکَذَتَت ًهَّرَم َو  اَِهْتَیب  ْنَع  ِیْحَْولا  َعاَطِْقنا  ُرَّکَذَتَت  ًهَیِکَاب  ًَهبوُرْکَم  ًهَنوُزْحَم  يِدـَْعب  ُلاَزَت  اَلَف  ُثاَُغت  اَلَف  ُثیِغَتْـسَت  ُباَُجت َو  اَلَف  ْهاَدَّمَُحم  اَی  يِداَُنت 
ْنَأ َدـَْعب  ًهَلِیلَذ  اَهَـسْفَن  يَرَت  َُّمث  ِنآْرُْقلِاب  ُتْدَّجَهَت  اَذِإ  ِْهَیلِإ  ُعِمَتْـسَت  َْتناَک  يِذَّلا  َِیتْوَص  ِدـْقَِفل  ُْلیَّللا  اَـهَّنَج  اَذِإ  ُشِحْوَتْـسَت  يَرْخُأ َو  ِیقاَِرف 
َّنِإ ُهَمِطاَف  اَی  ُلوُقَتَف  َناَرْمِع  َْتِنب  َمَیْرَم  ِِهب  ْتَداَن  اَِمب  اَْهتَداَنَف  ِهَِکئاَلَْملِاب  ُهُرْکِذ  َیلاَعَت  ُهَّللا  اَهُِـسنُْؤی  َِکلَذ  َدـْنِعَف  ًهَزیِزَع  اَهِیبَأ  ِماَّیَأ  ِیف  َْتناَـک 
اَِهب ُئِدَْـتبَی  َُّمث  .َنیِعِکاَّرلا  َعَم  یِعَکْرا  يِدُجْـسا َو  ِکِّبَِرل َو  ِیُتْنقا  ُهَمِطاَف  اَی  َنیَِملاْعلا  ِءاـِسن  یلَع  ِكافَطْـصا  ِكَرَّهَط َو  ِكافَطْـصا َو  َهَّللا 

َهاَیَْحلا َو ُتِْمئَس  یِّنِإ  ِّبَر  اَی  َِکلَذ  َْدنِع  ُلوُقَتَف  اَِهتَّلِع  ِیف  اَهُِسنُْؤت  اَهُضِّرَُمت َو  َناَرْمِع  َْتِنب  َمَیْرَم  اَْهَیلِإ  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  ُثَْعبَیَف  ُضَرْمَتَف  ُعَجَْولا 
ًَهبوُرْکَم ًهَنوُزْحَم  َّیَلَع  ُمَدـْقَتَف  ِیْتَیب  ِلـْهَأ  ْنِم  ِینُقَْحلَی  ْنَم  َلَّوَأ  ُنوُکَتَف  ِیب  َّلَـجَوَّزَع  ُهَّللا  اَـهُقِْحُلیَف  ِیبَأـِب  ِینْقِْحلَأَـف  اَْینُّدـلا  ِلـْهَِأب  ُْتمَّرَبَـت 

ْنَْعلا َّمُهَّللا  َِکلَذ  َْدنِع  ُلُوقَأَف  ًَهلُوتْقَم  ًَهبوُصْغَم  ًهَموُمْغَم 
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َِکلَذ َدـْنِع  ُهَِکئاَلَْملا  ُلوُقَتَف  اَهَدـَلَو  ْتَْقلَأ  یَّتَح  اَْهیَْبنَج  َبَرَـض  ْنَم  َكِراَن  ِیف  ْدِّلَخ  اَهَّلَذَأ َو  ْنَم  ْلِّلَذ  اَهَبَـصَغ َو  ْنَم  ِْبقاَع  اَـهَمَلَظ َو  ْنَم 
نیِمآ (1)

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  هَّللا  همحر  ساّبع  نبا  زا  یلاما  رد  قودص  خیش 

نم بلق  هویم  ارهز  .تسا  نم  مشچ  ود  رون  نم و  نت  هراپ  ارهز  همطاف  .تساـهنآ  نیرخآ  اـت  نیلّوا  زا  ناـنز  نیرترب  نم  رتخد  همطاـف 
لباـقم رد  همطاـف  هک  یماـگنه  .هدـمآ  رد  ناـسنا  لکـش  هب  هک  تسیا  هّیروـح  وا  .تـسا  نـم  يوـلهپ  ود  نـیب  نـم  حور  ارهز  .تـسا 

.دـشخرد یم  نیمز  لها  يارب  زا  ناگراتـس  رون  ریظن  نامـسآ  هکئـالم  يارب  وا  رون  دتـسیا  یم  تداـبع  بارحم  ناـیم  شراـگدرورپ 
: دیامرف یم  دوخ  هکئالم  هب  دنوادخ 

زا وا  حراوـج  ءاـضعا و  هتفرگ و  رارق  نم  لـباقم  رد  هنوـگچ  هک  دـینک  رظن  تسا  نم  نازینک  نیرترب  هک  همطاـف  هب  نـم ! هکئـالم  يا 
زا ار  يو  نایعیش  هک  مریگ  یم  دهاش  ار  امش  هک  یتسرد  هب  تس  هدش  نم  تدابع  لوغـشم  یبلق  هجوت  اب  همطاف  .دزرل  یم  نم  فوخ 

.مهد یم  ناما  شتآ 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  سپس 

هناخ لخاد  ّتلذ  هک  منیب  یم  ایوگ  .دش  دـهاوخ  وا  ّقح  رد  نم  زا  دـعب  هک  ار  ییاهمتـس  مروآ  یم  دای  هب  مرگن ، یم  ار  ارهز  هاگ  ره 
هتـسکش وا  يولهپ  هدـش ، عونمم  دوخ  ثرا  تفاـیرد  زا  .دنـشاب  هدرک  بصغ  ار  شّقح  و  هتفر ، تسد  زا  شمارتحا  .دـشاب  هدـش  يو 

: دنز یم  دایرف  وا  دشاب و  هدش  طقس  يو  نینج  و  هدش ،

، نوزحم امئاد  نم  زا  دعب  اذل  .دیسر  دهاوخن  شدایرف  هب  یـسک  یلو  دنک  یم  هثاغتـسا  دسر ، یمن  شداد  هب  یـسک  یلو  هادّمحم ! او 
دهاوخ رطاخ  هب  ارم  تقراـفم  یهاـگ  هدـش ، عطق  شا  هناـخ  زا  یحو  هک  دوش  یم  روآداـی  یهاـگ  دوب ، دـهاوخ  ناـیرگ  راد و  هّصغ 

زا دعب  ار  نتـشیوخ  سپـس  .دـش  دـهاوخ  تشحو  راچد  دونـش  یمن  بش  زامن  رد  ارم  نآرق  توالت  يادـص  هکنیا  يارب  اهبـش  دروآ ،
یم رارق  همطاف  سنوم  ار  هکئالم  فوئر  يادخ  هک  تسا  نامز  نیمه  رد  .دید  دـهاوخ  لیلذ  دوب  دارفا  نیرتزیزع  ردـپ  مایا  رد  هکنآ 

: دنیوگ یم  يو  هب  دندرک و  ادن  ار  میرم  ترضح  هک  دننک  یم  ادن  هنوگ  نامه  هب  ار  همطاف  ترضح  هکئالم  .دهد 

هدنادرگ كاپ  ار  وت  ادخ  هدرک و  باختنا  نایناهج  نانز  نایم  زا  ار  وت  دنوادخ  همطاف ! يا 
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هدـننک عوکر  هدـننک و  هدجـس  دارفا  اب  شاب و  شیوخ  راگدرورپ  رادربنامرف  همطاـف ! يا  .تسا  هداد  يرترب  ملاـع  ناـنز  همه ي  رب  و 
ات دتـسرف  یم  ار  نارمع  رتخد  میرم  ناحبـس  دـنوادخ  هاگنآ  .درک  دـهاوخ  هبلغ  وا  رب  يراـمیب  درد و  سپـس  .ياـمن  عوکر  دوجس و 

: دیوگ یم  همطاف  هک  تسا  لاح  نیمه  رد  .دشاب  همطاف  سنوم  راتسرپ و 

ارهز دیامن ، یم  قحلم  نم  هب  ار  وا  اناوت  يادخ  امن ! قحلم  مردپ  هب  ارم  مرازیب ، ایند  مدرم  زا  هدش و  ریـس  یگدـنز  زا  نم  اراگدرورپ !
بـصغ یّقح  اب  مومغم ، راد ، هّصغ  نوزحم ، هک  یلاح  رد  ارهز  همطاف  .دـش  دـهاوخ  قحلم  نم  هب  هک  نم  تیب  لها  زا  تسیـسک  لّوا 

: میوگ یم  ماگنه  نآ  رد  نم  .دش  دهاوخ  دراو  نم  رب  هدش ، هدیهش  هتشگ و 

! نک باذع  باقع و  دشاب  هدومن  بصغ  ار  ارهز  ّقح  هک  یـسک  نآ  نک ! تنعل  دشاب  هدرک  ملظ  همطاف  هب  هک  یـسک  ره  ایادـخ ! راب 
، دومن طقس  ار  شا  هّچب  هک  يروط  هب  دز  همطاف  يولهپ  هب  هبرض  هک  یسک  نآ  نک ! لیلذ  دشاب ، هدرک  لیلذ  ار  همطاف  هک  یـسک  نآ 

: دنیوگ یم  هکئالم  ماگنه  نیا  رد  نک ! ینادواج  خزود  رد  ار  وا 

! نیمآ

َباَط ٍروُْصنَم  ِیبَأ  ِْخیَّشلا  ِحاَبْصِم  ْنِم  اًْلقَن  ُهَتَجَرَد  ُهَّللا  َعَفَر  ِدیِهَّشلا  ِّطَخ  ْنِم  اًْلقَن  ِّیِعَبُْجلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْخیَّشلا  ِّطَِخب  ُتْدَجَو  ُلُوقَأ   - 2
ٍنْمَـس ٍصُْرق َو  ٍرْمَت َو  ْنِم  ًاماَعَط  َُهل  ْتَأَّیَهَف  مالـسلا  اهیلع  َهَمِطاَف  َیلِإ  ًامْوَی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ُِّیبَّنلا  َلَـخَد  ُهَّنَأ  َيِوُر  َلاَـق  ُهاََرث 
َلاَـطَأ ملـس َو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َدَجَـس  اُولَکَأ  اَّمَلَف  ُْنیَـسُْحلا : ُنَسَْحلا َو  ُهَمِطاَـف َو  ٌِّیلَع َو  َوُـه َو  ِلْـکَْألا  یَلَع  اوُعَمَتْجاَـف 

ُهََرن َْمل  اَم  َمْوَْیلا  َْکنِم  اَْنیَأَر  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلاَـقَف  مالـسلا  هیلع  ٌِّیلَع  ِماَـلَْکلا  ِیف  ْمُهَأَرْجَأ  َناَـک  َسَلَج َو  َُّمث  َکِحَـض  َُّمث  یََکب  َُّمث  ُهَدوُجُس 
َیلاَعَت ِهَِّلل  ُتْدَجَـسَف  ْمُکِعاَِمتْجا  ْمُِکتَماَلَِـسب َو  ُتْرِرُـس  ُتْحِرَف َو  ْمُکَعَم  ُْتلَکَأ  اََّمل  یِّنِإ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  َلاَـقَف  َکـِلَذ  َلـْبَق 
ُْتلُقَف َكَدَْعب  ْمِْهیَلَع  يِرْجَی  اَِمب  َكُِربْخُأ  َالأ  َلاَقَف  ْمَعَن  ُْتلُقَف  َِکلْهَِأب  َکِحَرَِفل  ًارْکُش  َتْدَجَـس  ُلوُقَی  مالـسلا  هیلع  ُلِیئَْربَج  َطَبَهَف  ًارْکُش 

َعَنُْمت اَهُّقَح َو  َذَخُْؤی  َمَلُْظت َو  ْنَأ  َدَْعب  َِکب  ًاقاََحل  َِکلْهَأ  ُلَّوَأ  َیِهَف  َُکتَْنبا  اَّمَأ  َلاَقَف  ُلِیئَْربَج  اَی  یِخَأ  اَی  یََلب 
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ِّمَّسلِاب َو ُلَتُْقی  ُهَّقَح َو  ُعَنُْمی  ُمَلُْظی َو  ُهَّنِإَف  ُنَسَْحلا  اَّمَأ  ُلَتُْقی َو  ُهَّقَح َو  ُعَنُْمی  ُمَلُْظیَف َو  َکِّمَع  ُْنبا  اَّمَأ  اَهُْعلِض َو  َرَـسُْکی  اَُهْلَعب َو  َمَلُْظی  اَهَثْرِإ َو 
ُُهِنفْدَی ِهِمَِدب َو  اًلَّمَُرم  ُنَفُْدی  ُهُّیِراَرَذ َو  ُهُؤاَِسن َو  یَبُْست  ُُهلْحَر َو  ُبَْهُنی  ُلُویُْخلا َو  ُهُوئَطَت  ُُهتَْرتِع َو  ُلَتُْقت  ُهَّقَح َو  ُعَنُْمی  ُمَلُْظی َو  ُهَّنِإَف  ُْنیَسُْحلا  اَّمَأ 

ِْفلَأ ٍهَّجَح َو  ِْفلَأ  ُباََوث  َُهل  ُبَتُْکی  َلاَق  ِباَوَّثلا  َنِم  ُهَراَز  ْنَِمل  اَـمَف  ُْتُلق  ُءاـَبَرُْغلا  ُهُروُزَی  َلاَـق  ٌدَـحَأ  ُهُروُزَی  ْلَـه  ُْتُلق َو  ُْتیَکَبَف َو  ُءاـَبَرُْغلا 
(1) .َکِحَضَف َکَعَم  اَهُّلُک  ٍهَرْمُع 

خیش حابصم  زا  لقن  هب  دنادرگ  دنلب  ار  شا  هجرد  ادخ  هک  دیهش  ّطخ  زا  لقن  هب  یعَبُج  یلع  نب  دمحم  خیـش  ّطخ  هب  مدید  میوگ  یم 
: تفگ هک  هارث  باط  روصنم  یبا 

ناشیا يارب  سپ  هدمآ  مالسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف ي  ترضح  هناخ ي  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يزور  هکنیا  هدش  تیاور 
ربمایپ دندش  غراف  ندروخ  اذغ  زا  هک  یماگنه  .دندش  اذـغ  ندروخ  لوغـشم  تیب : لها  .دروآ  مهارف  نغور  نان و  امرخ و  زا  ییاذـغ 

دـندیدنخ و نآ  زا  سپ  هدرک و  هیرگ  سپـس  .دـندرک  ینـالوط  ار  دوـخ  هدجـس ي  هتفر و  هدجـس  هـب  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلص 
: درک ضرع  .دوب  مالک  رد  رت  تأرج  ُرپ  تیب  لها  همه ي  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  .دنتسشن 

مدش رورسم  داش و  مدروخ  اذغ  امش  اب  هک  یماگنه  دومرف  ربمایپ  .میدوب  هدیدن  ًالبق  هک  میدید  ار  يزیچ  امش  زا  زورما  هللا ! لوسر  ای 
: تفگ دمآ و  دورف  لیئربج  مدروآ ، اجب  رکش  هدجس ي  ادخ  يارب  اذل  امش ، ندش  عمج  اج  کی  یتمالس و  رطاخ  هب 

؟ تتیب لها  رطاخ  هب  يدروآ  اج  هب  رکش  هدجس ي 

: متفگ

.يرآ

: تفگ

.تشذگ دهاوخ  ناشیا  رب  وت  زا  دعب  هچنآ  هب  ار  امش  مهد  ربخ  ایآ 

: متفگ

.لیئربج مردارب  يا  يرآ 

: تفگ

ثرا زا  دنریگ ، یم  ار  وا  ّقح  هدش ، ملظ  وا  هب  هک  ینامز  زا  دعب  دمآ  دـهاوخ  وت  دزن  هک  تنادـناخ  زا  تسیـسک  لّوا  وا  ترتخد ، اّما 
یم عونمم  شّقح  زا  دوش  یم  ملظ  وا  هب  تیومع  رـسپ  اّما  دننکـش و  یم  ار  شا  هدند  هدرک و  ملظ  شرهوش  هب  دننک ، یم  شمورحم 

هب ّمس  هلیسو ي  هب  هدش  عونمم  شّقح  زا  دوش و  یم  ملظ  وا  هب  سپ  نسح  اّما  دوش و  یم  هتشک  دوش و 
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ار وا  ندب  اهبـسا  دنـشُک ، یم  ار  شترتع  دـنیامن ، یم  شعونمم  شّقح  زا  دوش و  یم  ملظ  وا  هب  سپ  نیـسح  اّما  دـسر و  یم  تداهش 
هطساو هب  تس  هتشغآ  شنوخ  هب  شندب  هک  یلاح  رد  هدومن و  ریسا  ار  وا  دنزرف  نز و  .دنیامن  یم  تراغ  ار  وا  لاوما  هدرک و  لامیاپ 

؟ درک دهاوخ  ترایز  ار  وا  یسک  ایآ  متفگ  متسیرگ و  سپ  .دش  دهاوخ  نفد  وا  ناگناگیب  ي 

: تفگ

.ناگناگیب

: متفگ

؟ تشاد دهاوخ  یباوث  هچ  دنک ، یم  شترایز  هک  یسک  يارب  وا  ترایز 

: تفگ

.دندیدنخ ربمایپ  سپ  دشاب  وت  هارمه  هب  اهنآ  یگمه  هک  هرمع  رازه  جح و  رازه  باوث  وا  يارب  دوش  یم  هتشون 
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مالسلا اهیلع  ءارهز  ترضح  تّیمولظم  مالسلا و  هیلع  یلع  نینموملاریما  ترضح 

ِیبَأ َناَْملَس َو  َْریَغ  ٌّیِمِشاَه  اَّلِإ  اَهِیف  َْسَیل  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِدِجْـسَم  ِیف  ٍهَْقلَح  َیلِإ  ُْتیَهَْتنا  ٌْمیَلُـس  َلاَق  ٌنَابَأ  َلاَق   - 1
ُهَعَنَم َرَمُع  يَرَت  اَم  مالسلا  هیلع  ٍِّیلَِعل  ُساَّبَْعلا  َلاَقَف  َهَداَبُع ، ِْنب  ِدْعَس  ِْنب  ِْسیَق  َهَمَلَس َو  ِیبَأ  ِْنب  َرَمُع  ٍرَْکب َو  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِداَدْقِْملا َو  ٍّرَذ َو 

اََهبَرَـض ًَهبْرَـض  َُهل  َرَکَـش  َلاَق  َُّمث  ُهاَْنیَع ، ْتَقَرْوَرْغا  َُّمث  َُهلْوَح ، ْنَم  َیلِإ  مالـسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َرَظَنَف  .ِِهلاَّمُع  َعیِمَج  َمَّرَغ  اَمَک  ًاذُْفُنق  َمِّرَُغی  ْنَأ  ْنِم 
.ُُجْلمُّدلا (1) ُهَّنَأَک  ُهَُرثَأ  اَهِدُضَع  ِیف  ْتَتاَمَف َو  ِطْوَّسلِاب  مالسلا  اهیلع  َهَمِطاَف 

: تفگ میلس 

رذوبا و ناملس و  زج  هب  نانآ ، نایم  رد  هک  مدید  دندوب  هتسشن  مه  درگ  هک  يا  هّدع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجـسم  رد 
مالسلا هیلع  یلع  هب  ساّبع  .دوبن  مشاه  ینب  زا  ریغ  یسک  هدابع ، نب  دعس  نب  سیق  هملس و  یبا  نب  رمع  رکب و  یبا  نب  دمحم  دادقم و 

: تفگ

شنایفارطا هب  یهاگن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دریگب ؟ تمارغ  شنارازگراک  ریاس  دننام  مه  ذفنق  زا  هک  دش  عنام  ار  رمع  يزیچ  هچ 
: دومرف دش و  کشا  زا  رپ  شنامشچ  درک و 

اهیلع همطاف  سپ  .دشاب  هدرک  رکـشت  دز  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هب  هنایزات  اب  هک  یتبرـض  رطاخ  هب  ذـفنق  زا  هلیـسو  نیدـب  تساوخ  رمع 
.دوب هدنام  یقاب  دنبتسد  دننام  شیوزاب  رب  نآ  رثا  هک  یلاح  رد  دیسر  تداهش  هب  مالسلا 

ًادیِدَش ًءاَُکب  ٍساَّبَع  ُْنبا  یََکب  مالسلا  امهیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  َِلُتق  اََّمل  َلاَق  ُهَّنَأ  ٍْسیَق  ِْنب  ِْمیَلُـس  َیلِإ  ُهُعَفْرَی  ِداَنْـسِْإلِاب   - 2
يَِرب ٌء ِهِْدلُو  ِّوُدَع  ْنِم  ٌّوُدَع َو  ِهِّوُدَِعل  ٌِّیلَو َو  ِهِْدلُِول  ٍِبلاَط َو  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَِعل  یِّنَأ  َكُدِهْـشُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  اَهِِّیبَن  َدَْعب  ُهَّمُْألا  ِهِذَه  ْتَیَِقل  اَم  َلاَق  َُّمث 

َْنبا اَی  ِیل  َلاَق  ًهَفیِحَص َو  ِیل  َجَرْخَأَف  ٍراَق  يِِذب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِّمَع  ِْنبا  یَلَع  ُْتلَخَد  ْدََقل  ْمِهِْرمَِأل َو  ٌْملِـس  یِّنَأ  َو 
ملس َو هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَهاَْلمَأ  ٌهَفیِحَص  ِهِذَه  ٍساَّبَع 
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هللا یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َِضُبق  ُْذنُم  ْیَـش ٍء  ُّلُک  اَهِیف  اَذِإ  اَهَأَرَقَف َو  َّیَلَع  اَهْأَْرقا  َنِینِمْؤُْملاَریِمَأ  اَی  ُْتلُقَف  َهَفیِحَّصلا  َِیل  َجَرْخَأَف  َلاَق  يِدَِیب  یِّطَخ 
ُهَأَرَق اَمِیف  َناَک  ِیناَْکبَأ َو  ًادیِدَش َو  ًءاَُکب  یََکب  ُهَعَم َو  ُدَهْشَتُْسی  ْنَم  ُهُرُْصنَی َو  ْنَم  ُُهُلتْقَی َو  ْنَم  ُْنیَسُْحلا َو  ُلَتُْقی  َْفیَک  ملـس َو  هلآ و  هیلع و 

(1) هَّمُْألا .…  ِِهب  ُرِدْغَت  َْفیَک  مالسلا َو  هیلع  ُنَسَْحلا  ُدَهْشَتُْسی  َْفیَک  مالسلا َو  اهیلع  ُهَمِطاَف  ُدَهْشَتُْست  َْفیَک  ِِهب َو  ُعَنُْصی  َْفیَک 

: دیوگ یم  میلس 

: تفگ سپس  درک و  هیرگ  تدش  هب  سابع  نبا  دیسر  تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یتقو 

مالسلا و امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رادتـسود  نم  هک  مریگ  یم  دهاش  ار  وت  نم  ایادخ  دید ! شربمایپ  زا  دعب  تما  نیا  هک  اهزیچ  هچ 
: تفگ سابع  نبا  .متسه  میلست  نانآ  رما  لباقم  رد  و  مرازیب ، شنادنزرف  نانمشد  وا و  نانمشد  زا  متسه و  شنادنزرف 

.مدش دراو  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تمدخ  راق  يذ  رد  يزور 

: دومرف دروآ و  نوریب  میارب  ار  یباتک  ترضح 

: مدرک ضرع  .تسا  مدوخ  ّطخ  تسد  هدومرف و  الما  نم  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسیباتک  نیا  سابع ، نبا  يا 

.ناوخب میارب  ار  نآ  نینمؤملاریما ، ای 

هیلع نیسح  ماما  تداهش  نامز  ات  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تداهش  نامز  زا  هچنآ  همه  دوب  نآ  رد  دناوخ و  ار  نآ  ترضح 
یناسک هچ  دـنک و  یم  يرای  ار  وا  یـسک  هچ  دـشک و  یم  ار  وا  یـسک  هچ  دوش و  یم  هتـشک  هنوگچ  هکنیا  هداـتفا و  قاـفتا  مالـسلا 

دوخ اب  هک  دوب  نیا  دناوخ  میارب  هچنآ  هلمج  زا  .دروآ  رد  هیرگ  هب  ارم  درک و  هیرگ  تّدش  هب  ترضح  نآ  .دنوش  یم  دیهش  وا  هارمه 
هب مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  شرـسپ  هنوگچ  و  دوش ، یم  هدیهـش  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  هنوگچ  و  دـننک ، یم  هچ  ترـضح  نآ 

.دننک یم  هلیح  رکم و  وا  هب  تما  هنوگچ  دسر و  یم  تداهش 

ِعِضْوَم یَلَع  اَفَع  ًاّرِس َو  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  اَهَنَفَد  مالسلا  اهیلع  ُهَمِطاَف  ْتَِضُبق  اََّمل  َلاَق  مالـسلا  امهیلع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع   - 3
ِنَع َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  یِّنَع َو  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َلاَقَف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْربَق  َیلِإ  ُهَهْجَو  َلَّوَحَف  َماَق  َُّمث  اَهِْربَق 

اَی َّلَق  َِکب  ِقاَحِّللا  َهَعْرُس  اََهل  ُهَّللا  ِراَتْخُْملا  َِکتَعُْقِبب َو  يَرَّثلا  ِیف  ِهَِتئاَْبلا  َِکتَِرئاَز َو  َِکتَْنبا َو 
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ْدَقَلَف ٍّزَعَت  َعِضْوَم  َِکتَقُْرف  ِیف  َِکتَّنُِـسب  یِّسَأَّتلا  ِیف  ِیل  َّنَأ  اَّلِإ  يِدُّلَجَت  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ِهَدِّیَـس  ْنَع  اَـفَع  يِْربَص َو  َِکتَّیِفَـص  ْنَع  ِهَّللا  َلوُسَر 
َنوُعِجاَر ِْهَیلِإ  اَّنِإ  ِهَِّلل َو  اَّنِإ  ِلُوبَْقلا  ُمَْعنَأ  ِیل  ِهَّللا  ِباَتِک  ِیف  یََلب َو  يِرْدَـص  يِرَْحن َو  َْنَیب  َکُسْفَن  ْتَضاَف  َكِْربَق َو  ِهَدوُْحلَم  ِیف  َکـُتْدَّسَو 

ِیْلَیل اَّمَأ  ٌدَمْرَـسَف َو  ِینْزُح  اَّمَأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َءاَْربَْغلا  َءاَرْـضَْخلا َو  َحَْبقَأ  اَمَف  ُءاَرْهَّزلا  ِتَِسُلتْخُأ  ُهَنیِهَّرلا َو  ِتَذِـخُأ  ُهَعیِدَْولا َو  ِتَعِجُْرتْسا  ِدَـق 
ِهَّللا َیلِإ  اَنَْنَیب َو  َقَّرَف  اَم  َناَعْرَـس  ٌجِّیَهُم  ٌّمَه  ٌحِّیَقُم َو  ٌدَـمَک  ٌمیِقُم  اَهِیف  َْتنَأ  ِیتَّلا  َكَراَد  ِیل  ُهَّللا  َراَتْخَی  ْوَأ  ِیْبلَق  ْنِم  ُحَْربَی  َال  ٌّمَه  ٌدَّهَـسُمَف َو 
َیلِإ ْدِجَت  َْمل  اَهِرْدَِصب  ٍِجلَتْعُم  ٍلِیلَغ  ْنِم  ْمَکَف  َلاَْحلا  اَهِْربْخَتْسا  َلاَؤُّسلا َو  اَهِفْحَأَف  اَهِمْـضَه  یَلَع  َِکتَّمُأ  ُِرفاَظَِتب  َُکتَْنبا  َُکِئْبُنتَـس  وُکْـشَأ َو 
ِءوُس ْنَع  اَلَف  ِْمقُأ  ْنِإ  ٍَهلاَلَم َو  ْنَع  اَلَف  ْفِرَْـصنَأ  ْنِإَف  ٍِمئَـس  َال  ٍلاَق َو  َال  ٍعِّدَُوم  َماَلَـس  َنیِمِکاَْحلا  ُْریَخ  َوُه  ُهَّللا َو  ُمُکْحَی  ُلوُقَتَـس َو  اًـلِیبَس َو  ِهَِّثب 

ُْتلَوْعََأل ًافوُکْعَم َو  ًاماَِزل  َْثبَّللا  َماَقُْملا َو  ُْتلَعََجل  َنِیلْوَتْـسُْملا  ُهَبَلَغ  َال  َْول  ُلَمْجَأ َو  ُنَْمیَأ َو  ُْربَّصلا  ًاهاَو َو  َهاَو  َنیِِرباَّصلا  ُهَّللا  َدَـعَو  اَِـمب  ٍّنَظ 
ُرْکِّذلا َْکنِم  ْقَلْخَی  َْمل  ُدْهَْعلا َو  ِدَعاَبَتَی  َْمل  اَهَثْرِإ َو  ُعَنُْمت  اَهَّقَح َو  ُمَضُْهت  ًاّرِس َو  َُکتَْنبا  ُنَفُْدت  ِهَّللا  ِْنیَِعبَف  ِهَّیِزَّرلا  ِلِیلَج  یَلَع  یَلْکَّثلا  َلاَوْعِإ 

.ُناَوْضِّرلا (1) ُماَلَّسلا َو  اَْهیَلَع  َْکیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِءاَزَْعلا  ُنَسْحَأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َکِیف  یَکَتْشُْملا َو  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ِهَّللا  َیلِإ  َو 

: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ماما  زا 

دیدپان ار  شربق  ياج  درپس و  كاخ  هب  هنایفخم  ار  شترضح  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دیسر ، تداهش  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  نوچ 
: دومرف درک و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربق  بناج  هب  ور  تساخرب و  سپس  درک ،

رد هدـش و  ادـج  نم  زا  هتفر و  كاخ  رد  هکنآ  تا و  هدـننکرادید  ترتخد و  بناج  زا  نم و  بناـج  زا  ادـخ  لوسر  يا  وت  رب  مـالس 
! ادخ لوسر  يا  .درک  قحلم  امش  هب  ار  وا  دوز  ادخ  هدمآ و  وت  هعقب ي 
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زا يوریپ  رد  نم  يارب  هکنیا  زج  هدـش ، مامت  ناهج  نانز  رورـس  تداهـش  زا  نم  ربص  هدـش و  مک  تا  هبوبحم  قارف  زا  نم  ییاـبیکش 
ولگ و نایم  زا  تسدـقم  ناج  مداهن و  ربق  رد  ار  امـش  هک  مدوب  نم  اریز  تسا ، یقاـب  يرادـلد  ياـج  مدیـشک  تقارف  رد  هک  وت  ّتنس 

نیرتهب نم  يارب  تسادخ  باتک  رد  هچنآ  يرآ ، دوب ) هدـیبسچ  نم  هنیـس  هب  ترـس  نداد  ناج  ماگنه  ینعی   ) دـش جراخ  نم  هنیس ي 
يا .دـش  هدوبر  متـسد  زا  ارهز  تشگ و  تفاـیرد  ناـگورگ  دـش و  هتفرگ  سپ  تناـما  اـنامه  َنوُعِجار ، ِْهَیلِإ  اَّنِإ  ِهَِّلل َو  اَّنِإ  تساـهتمعن ،
یب رد  مبـش  دـشاب و  یگـشیمه  مهودـنا  دـنک ، یم  هولج  تشز  مرظن  رد  زبس  نیمز  نوگلین و  نامـسآ  نیا  هزادـنا  هچ  ادـخ ! لوسر 

( موش قحلم  وت  هب  مریمب و  ، ) دنیزگرب میارب  يراد  تماقا  نآ  رد  وت  هک  ار  يا  هناخ  ادخ  ات  تسلد ، رد  هتـسویپ  ممغ  درذگ و  یباوخ 
یم هوکـش  ادـخ  يوس  هب  اهنت  داتفا ، یئادـج  ام  ناـیم  دوز  هچ  زیگنا ، ناـجیه  مراد  یهودـنا  هدرک و  نوخ  ار  ملد  هک  مراد  يا  هّصغ 

سرپب وا  زا  ار  تشذگرس  همه  داد ، دهاوخ  شرازگ  امـش  هب  شقح  ندوبر  رب  ّتتما  ندش  تسدمه  زا  ترتخد  يدوز  نیمه  هب  .مرب 
نتفگ و يارب  یهار  ایند  رد  دیـشوج و  یم  شا  هنیـس  رد  شتآ  نوچ  هک  تشاد  یئاهلد  درد  اسب  هچ  اریز  هاوخب ، وا  زا  ار  شرازگ  و 

.تسنارواد ِنیرتهب  وا  دیامرف و  یم  يرواد  مه  ادخ  دیوگ و  یم  نونکا  یلو  تفاین ، نآ  نداد  حرش 

رگا تسین و  میگنت  لد  هطساو  هب  مدرگرب ، اجنیا  زا  رگا  اریز  گنتلد ، هن  تسا و  نیگمـشخ  هن  هک  داب  امـش  رب  يا  هدننک  عادو  مالس 
تـسا رتامن  شوخ  رتکرابم و  يرابدرب  مه  زاب  ياو  ياو ، .دشابن  هدومرف  هدعو  نارباص  هب  ادـخ  هچنآ  هب  ینامگدـب  هطـساو  هب  منامب 

نوچ ار  اجنیا  رد  گنرد  تماقا و  دننک ) شبن  دنسانشب و  ار  همطاف  ربق  ای  دننک  شنزرس  ارم  هک   ) دوبن وگروز  نانمـشد  یگریچ  رگا 
كاخ هب  ترتخد  ادـخ  رظن  ربارب  رد  مدرک ، یم  نویـش  گرزب  تبیـصم  نیا  رب  هدُرم  هچب  نز  دـننام  مدومن و  یم  تمزالم  نافکتعم 
لوسر يا  دوب ، هتـشگن  هنهک  وت  دای  هتـشذگن و  ینامز  رید  هکنآ  اب  دـش ، يریگولج  شثرا  زا  تشگ و  لامیاپ  شّقح  هدـش و  ناـهنپ 

مالـس و وت و  رب  ادـخ  دورد  ادـخ ! لوسر  يا  دـشاب  یم  وت  بناج  زا  يرادـلد  نیرتهب  تسادـخ و  يوس  هب  اـهنت  نم  تیاکـش  ادـخ !
.داب همطاف  رب  شناوضر 
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« ! هّجوت »

اما هدوب  ردقچ  مالسلا  اهیلع  ءارهز  ترضح  بئاصم  هک  هدیدرگن  نایب  تحارص  هب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ِنخـس  نیا  رد  دنچ  ره 
يارب یهار  ای  تصرف و  زونه  دوجو  ملاع  ریما  هک  تس  هدش  مالسلا  اهیلع  ءارهز  ترضح  هب  ییاهمتس  هک  دراد  بلطم  نیا  رب  تلالد 
يارب ار  لئاسم  نیا  اریز  تسا  تفالخ  بصغ  مالسلا و  اهیلع  ءارهز  ترضح  ثرا  كدف ؛ زا  ریغ  ًانیقی  اهملظ  نیا  تس  هتفاین  نآ  نایب 

.دومرف داریا  نآ  نایب  رد  ییاسر  ياه  هبطخ  هدنکارپ و  مدرم  نایم  رد  مامت  ینشور  حوضو و  اب  ار  نآ  درک و  نایب  همه 

: َلاَق مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ   - 4

ِهَّللا َلوُسَر  اَی  َکیِْکُبی  اَم  ُْتلُقَف  یَکَبَف  ََّیلِإ  َتَفَْتلا  ِذِإ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْدنِع  ُْنیَـسُْحلا  ُنَسَْحلا َو  ُهَمِطاَف َو  اَنَأ َو  اَْنَیب 
(1) .ِْنیَسُْحلا ِْلتَق  ُهاَقُْسی َو  يِذَّلا  ِّمَّسلا  ِهِذِخَف َو  ِیف  ِنَسَْحلا  ِهَنْعَط  اَهَّدَخ َو  َهَمِطاَف  ِمَْطل  ِنْرَْقلا َو  یَلَع  َِکَتبْرَض  ْنِم  یِْکبَأ  َلاَق 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

ضرع نم  .درک  هیرگ  دومرف و  نم  هب  ور  ربمایپ  هک  مدوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  نیـسح  نسح و  همطاف و  نم و 
؟ ینک یم  هیرگ  ارچ  هللا  لوسر  ای  مدرک 

نسح نار  رب  هک  يا  هزین  دوش و  یم  هدز  ما  همطاف  تروص  هب  هک  یلیس  دننز و  یم  امش  رـس  هب  هک  یتبرـض  زا  منک  یم  هیرگ  دومرف 
.نیسح لتق  دنناروخب و  وا  هب  هک  یّمس  دور و  ورف 

ِذِإ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْدنِع  ُْنیَـسُْحلا  ُنَسَْحلا َو  ُهَمِطاَف َو  اَنَأ َو  اَْنَیب  َلاَق  مالـسلا  امهیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع   - 5
ْنِم یِْکبَأ  َلاَق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َكاَذ  اَم  ُْتلُقَف َو  يِدـَْعب  ْمُِکب  ُعَنُْـصی  اَّمِم  یِْکبَأ  َلاَقَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َکـیِْکُبی  اَـم  ُْتلُقَف  یَکَبَف  اَْـنَیلِإ  َتَفَْتلا 

ًاعیِمَج ِْتیَْبلا  ُلْهَأ  یَکَبَف  َلاَق  ِْنیَسُْحلا  ِْلتَق  یَقُْـسی َو  يِذَّلا  ِّمَّسلا  ِذِخَْفلا َو  ِیف  ِنَسَْحلا  ِهَنْعَط  اَهَّدَخ َو  َهَمِطاَف  ِمَْطل  ِنْرَْقلا َو  یَلَع  َِکَتبْرَض 
ِءاَلَْبِلل اَّلِإ  اَنُّبَر  اَنَقَلَخ  اَم  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُْتلُقَف 
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.ٌِقفاَنُم (1) اَّلِإ  َکُضِْغُبی  َال  ٌنِمُْؤم َو  اَّلِإ  َکُّبُِحی  َال  ُهَّنَأ  ََّیلِإ  َدِهَع  ْدَق  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإَف  ُِّیلَع  اَی  ْرِْشبَأ  َلاَق 

: دومرف مالسلا  امهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح 

درک و ور  اـم  هب  ترـضح  نآ  میدوـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دزن  نیـسح  نسح و  همطاـف و  نم و  هـک  یناـمز  رد 
؟ هَّللا لوسر  ای  دینک  یم  هیرگ  ارچ  متفگ  نم  .تسیرگ 

؟ هَّللا لوسر  ای  تسیچ  نآ  متفگ  دوش ، یم  لمع  امش  اب  هچنآ  يارب  میرگ  یم  دومرف 

يرهز دننز و  نسح  نار  رب  هک  يا  هزین  دـننز و  همطاف  هنوگ  رب  هک  یلیـس  زا  دـننز و  وت  قرف  رب  هک  یتبرـض  زا  منک  یم  هیرگ  دومرف 
.مالسلا هیلع  نیسح  لتق  زا  دوش و  هداد  وا  هب  هک 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

: دومرف الب ، يارب  زج  هدیرفاین  ار  ام  ادخ  هَّللا  لوسر  ای  متفگ  دنتسیرگ ، تیب  لها  همه 

زج ار  وت  دراد  یمن  نمشد  نمؤم و  زج  ار  وت  درادن  تسود  هک  هدرک  دهع  نم  اب  ّلجوّزع  يادخ  هک  یلع  يا  ار  وت  مهد  یم  تراشب 
.قفانم
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مالسلا اهیلع  ءارهز  ترضح  تّیمولظم  مالسلا و  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  ترضح 

ُجُرْخَأ َال  مالـسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َلاَقَف  ِْعیاَبَف  َلاَعَت  ْنَأ  ِْهَیلِإ  ٍرَْکبُوبَأ  َلَسْرَأَف  لاَق .… : اَمِهِدَـحَأ  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  یـشایعلا  ریـسفت   - ] 1
ُْتِنب ُهَمِطاَف  ْتَماَقَف  ٌذـُْفُنق  َُهل  ُلاَُقی  اًلُجَر  ُرَمُع  َهَِثلاَّثلا  ِْهَیلِإ  َلَسْرَأَف  َغُْرفَأ  یَّتَح  ُجُرْخَأ  اـَل  َلاَـقَف  يَرْخُأ  ًهَّرَم  ِْهَیلِإ  َلَـسْرَأَف  َنآْرُْقلا  َعَمْجَأ  یَّتَح 
َرَمَأَف َساَّنلا  ٌِّیلَع  َعَمْجَی  ْنَأ  َیِشَخَف  ٌِّیلَع  ُهَعَم  َْسَیل  ٌذُْفُنق َو  َقَلَْطناَف  اََهبَرَضَف  مالـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  َْنَیب  ُهَْنَیب َو  ُلوُحَت  مالـسلا  اهیلع  ِهَّللا  ِلوُسَر 
هیلع يَأَر  اَّمَلَف  ِْنیَـسُْحلا : ِنَسَْحلا َو  َهَمِطاَـف َو  یَلَع  ُهَْتَیب َو  ٍِّیلَع  یَلَع  َقِرُْحی  ْنَأ  َداَرَأَـف  ٍراَِـنب  ُرَمُع  َقَـلَْطنا  َُّمث  ِهـِْتَیب  َْیلاَوَـح  َلَـعَجَف  ٍبَـطَِحب 

(1) .ِعئاَط َْریَغ  ًاهِراَک  َعَیاَبَف  َجَرَخ  َِکلَذ  مالسلا 

امهیلع قداص  رفعج  ماما  اـی  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـضح   ) راوگرزب ود  نآ  زا  یکی  زا  ناـیوار ، زا  یـضعب  طـسوت  یـشایع  ریـسفت  رد 
: دندومرف هک  هدش  لقن  مالسلا … )

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  سپ  .نک  تعیب  ایب و  هک  داتسرف  مالسلا )  هیلع  یلع  ترضح   ) وا دزن  ار  یسک  رکبوبا  سپ  … 

.میامن عمج  ار  نآرق  ات  موش  یمن  جراخ  لزنم ) زا  )

: دومرف ترضح  داتسرف و  وا  يوس  هب  رگید  راب  سپ 

اهیلع همطاف  ترـضح  سپ  .داتـسرف  وا  يوس  هب  ذفُنق  مان  هب  ار  يدرف  رمع  موس  هبترم ي  رد  سپ  .دوش  مامت  مراک  ات  میآ  یمن  نوریب 
اهیلع همطاف  ترضح  ذفنق  .دش  هلصاف  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نیب  وا و  نیب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رتخد  مالـسلا 

ار مدرم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  دیسرت  سپ  .دوبن  وا  هارمه  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  یلاح  رد  تشگرب  دز و  ار  مالـسلا 
شتآ اب  رمع  هاگنآ  .داد  رارق  وا  هناخ ي  فارطا  رد  ار  نآ  دـنروایب و  مزیه  داد  روتـسد  نیاربانب  دروایب ) دوخ  کـمک  هب   ) دـنک عمج 

.دـنازوسب نیـسح : نسح و  همطاف و  ّیلع و  هارمه  هب  ار  هناخ  هک  درک  هدارا  سپ  مالـسلا )  هیلع  یلع  ترـضح  هناـخ ي  رد  هب   ) تفر
.تبغر يور  زا  هن  هارکا و  اب  هتبلا  درک  تعیب  دش و  جراخ  دید  نانچ  مالسلا )  هیلع  یلع  ترضح   ) نوچ سپ 
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َرَمُع ِبِیباَلَِتب  ْتَذَـخَأ  َناَک  اَم  ْمِهِْرمَأ  ْنِم  َناَک  ْنَأ  اََّمل  مالـسلا  اهیلع  َهَمِطاَف  َّنِإ  َالاَق : مالـسلا  امهیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ٍرَفْعَج َو  ِیبَأ  ْنَع   - 2
ُهُدِجَأ َُّمث  ِهَّللا  یَلَع  ُمِْسقُأَس  یِّنَأ  َتِْملََعل  َُهل  َْبنَذ  َال  ْنَم  ُءاَلَْبلا  َبیُِصی  ْنَأ  ُهَرْکَأ  یِّنَأ  َال  َْول  ِباَّطَْخلا  َْنبا  اَی  ِهَّللا  اَمَأ َو  َْتلاَق  َُّمث  اَْهَیلِإ  ُْهَتبَذَجَف 

.َِهباَجِْإلا (1) َعیِرَس 

: دندومرف مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما 

مالـسلا اهیلع  همطاف  دـندرب ) دجـسم  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دـندز و  شتآ  ار  شا  هناـخ  رد  ، ) دـندرک هچنآ  دـندرک  مدرم  نآ  نوچ 
: دومرف و  دیشک ، شیپ  ار  وا  تفرگ و  ار  رمع  نابیرگ 

وا مداد و  یم  دنگوس  ار  ادخ  هک  يدیمهف  یم  متشادن ، تهارک  ناهانگ  یب  هب  الب  ندیسر  زا  نم  رگا  باطخ ! رسپ  يا  ادخ  هب  انامه 
تـشگ یم  لماش  ار  ناهانگ  یب  ار و  وت  دش و  یم  لزان  الب  يدوز  هب  مدرک و  یم  نیرفن  نم  ینعی   ) .یتفای یم  هدننک  تباجا  دوز  ار 

( دنزوسب وت  شتآ  هب  ناهانگ  یب  مهاوخ  یمن  یلو 

ُلوُقَی یبأ  ُْتعِمَس  َلاق  رِسای  ِْنب  راّمَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هِّدَج  ْنَع  هیبأ  ْنَع  مالسلا  مهیلع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِیّلَع  ِْنب  دَّمَُحم  ٍرَفْعَج  یبأ  ْنَع   - 3
يَرأ َلاقَف  يرَت  ام  رُْظناَف  ءامَّسلا  یلإ  َکَسأَر  ْعَفِْرا  یلَع  ای  هَمِطاف  ُهَجَّوَز  َمْوَی  ِیّلَِعل  لوُقَی  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  َلوُسَر  ُْتعِمَس 

َناک امَف  َکیتآ  یّتَح  ًائیَـش  ثِّدَُحت  َِکلِْزنَم َو ال  یلإ  ِْقلَْطنِا  ِهَّنَْجلا  ِیف  هَمِطاف  َمِدَخ  َکَمِدَـخ َو  َیِهَف  َلاق  ایادَـه  َّنُهَعَم  ٍتانَّیَُزم  َيِراوَج 
هَمِطاف َو ِلِْزنَم  یلإ  ُتئج  ِدَْـغلا  َنِم  َناک  اّمَلَف  راَّمَع  َلاق  ًابیط  امَُهل  يدـهأ  ْنأ  ینَرَمأ  ِِهلِْزنَم َو  یلإ  هللا  ُلوُسَر  یَـضَم  یَّتَح  ـالَک َو ال  ـالإ 

ٌبیط ِءامَّسلا  َنِم  یناتأ  ْدََـقل  هللاَو  َْتلاقَف  َِکل  ِهیدـْهأ  ْنأ  ِكُوبأ  ِِهب  ینَرَمأ  ٌبیط  ُْتُلق  ّبیطلا  اذـه  ام  ناظقیلاابأ  ای  َتلاـقَف  بیّطلا  یعَم 
ُنِزاخ ناوْضِر  ُهَثََعب  َْتلاـقَف  بیّطلا  اذـِهب  َثََعب  ْنَم  ُْتلُقَف  ِرْدَْـبلا  ُهَْلَیل  َرَمَْقلا  اـهَّنأَک  ءانـسَح  ٌهیراـج  َّنِهیف  ّنإ  نیْعلا َو  ِروُْحلا  َنِم  راوِج  َعَم 

ّلُک َعَم  یعَم َو  َنْرِدَْحنَی  ْنأ  يراوجلا  ءالؤه  رَمأ  ِنانِجلا َو 

ص:25

250 ح 30. راونالاراحب 28 /  460 ح 5 –  یفاکلا 1 /  - 1

یبن 2 سای  www.Ghaemiyeh.comياهجنر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 134زکرم  هحفص 32 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3911/AKS BARNAMEH/#content_note_25_1
http://www.ghaemiyeh.com


َّنُهَنْـسُح یلإ  يراوَجلا َو  یلإ  ُترَظَن  هَّنَجلا َو  ِنیحایَر  ْنِم  ًهَقاط  يرُْـسْیلا  ِدَْیلا  ِیف  ینُْمْیلا َو  ِدَْیلا  ِیف  نانجلا  راِمث  نِم  ٌهرمَث  َّنُْهنِم  ٍهَدِحاو 
ِیف ُُهتَجْوَز  َْتنأ  ْنُلق  ٌدـحأ  یّمع  نبا  ِجاوزأ  نِم  َّنُکیفأ  ُْتلُقَف  نینِمؤُْـملا  َنِم  ِِکتَعیـِشل  َکـِْتَیب َو  ِلـْهأل  ِکـَل َو  َْنلُقَف  َُّنْتنأ  ْنَِمل  ُتـْلُقَف 

ُْتقَزَر َُّمث  ِْنیَـسُْحلِاب  ًاَمْوَی  َنیَعبْرأ  َدـَْعب  ْتَلَمَح  ُهْتقزَر  اَّمَلَف  ِنَسَْحلِاب  ْتَلَمَح  َلاـق َو  ِکـِتَّیرُذ  مِدَـخ  ِکَمِدَـخ َو  ُنَْحن  هَرِخـآلا َو  اْینُّدـلا َو 
اْهیَلَع ِمْوَْقلا  ِلوُخُد   ِ مْوَی ِیف  يرَج  اـم  يرَج  ملـس َو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  ُلوُسَر  َِضُبق  اَّمَلَف  نسْحُِمب  ْتَلَمَح  موـُْثلُک َو  ّمأ  بَْنیَز َو 
اهیلع اِهتافَو  اهِـضَرَم َو  ُلْصأ  َکلذ  َناک  ًاـمامَت َو  ًادـَلَو  ِِهب  ْتَطَقْـسأ  ِلُـجَّرلا  َنِم  اـهقَِحل  اـم  نینِمؤُملاریمَا َو  اـهَّمَع  ِْنبا  جرخأ  اـهَراد َو 

(1) .مالسلا

: تفگ هک  هدش  لقن  رسای  نب  راّمع  نب  دّمحم  زا  شّدج  زا  شردپ  زا  نیسحلا : نب  یلع  نب  دّمحم  رفعج  یبا  زا 

: تفگ یم  مردپ  مدینش 

: دومرف دروآرد  یلع  جاودزا  هب  ار  همطاف  هک  يزور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مدینش 

؟ ینیب یم  هچ  وگب  نک و  هاگن  نامسآ  هب  یلع  ای 

: دومرف

.تساهنآ اب  ییایاده  دنا و  هدش  هداد  تنیز  هک  ینازینک  منیب  یم 

: دومرف

یلوط سپ  میایب  وت  دزن  ات  هدـم  ماجنا  يراک  ورب و  دوخ  لزنم  هب  .دنـشاب  یم  تشهب  رد  همطاف  ناراکتمدـخ  وت و  ناراکتمدـخ  اـهنآ 
همطاف لزنم  هب  دـعب  زور  دـیوگ  راّمع  .میامن  هیدـه  ار  يرطع  اهنآ  هب  هک  درک  رما  درب و  فیرـشت  وا  لزنم  هب  ربمایپ  هکنآ  ات  دیـشکن 

: دومرف همطاف  سپ  .دوب  نم  اب  رطع  نآ  متفر و 

؟ رطع نیا  تسیچ  راّمع ) بقل   ) ناظقیابا يا 

: متفگ

: دومرف سپ  .مهدب  هیده  امش  هب  ار  نآ  دندرک  رما  نم  هب  ناتردپ  هک  تسیرطع  نیا 

دوب و هدراهچ  بش  هام  دننام  ابیز  رایـسب  يزینک  اهنآ  نیب  رد  هک  دندروآ  رطع  نم  يارب  نیعلاروح  زا  ینازینک  اب  نامـسآ  زا  ادـخ  هب 
: تفگ زینک  نآ  هداتسرف  ار  رطع  نیا  یسک  هچ  مدیسرپ  نم 

یتشهب ياه  هویم  زا  يا  هویم  اهنآ  زا  مادک  ره  اب  دنیآ و  دورف  نم  اب  هک  نازینک  نیا  هب  هدرک  رما  هداتـسرف و  تشهب  راددیلک  ناوضر 
مدرک هاگن  دومرف ) مالسلا  اهیلع  همطاف  و   ) تسیتشهب ياهلگ  زا  يا  هخاش  اهنآ  پچ  تسد  رد  تسار و  تسد  رد 
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؟ امش دیتسیک  ِنآ  زا  متفگ  اهنآ و  ییابیز  هب  نازینک و  هب 

: دنتفگ

.نینمؤم زا  امش  نایعیش  امش و  تیب  لها  امش و  ِنآ  زا 

؟ تسه یسک  نم  يومع  رسپ  نارسمه  زا  امش  نیب  ایآ  متفگ 

: تفگ راّمع  .میتسه  ناتنادنزرف  امش و  ناراکتمدخ  ام  دیتسه و  ترخآ  ایند و  رد  وا  رسمه  امش  دنتفگ 

مالـسلا امهیلع  نیـسح  ماما  هب  نسح  ماما  دلوت  زا  دـعب  زور  دش و 40  هلماح  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
یلص هللا  لوسر  نوچ  سپ  دش  رادراب  نسحم  ترضح  هب  سپس  دومرف و  اطع  اهنآ  هب  ادخ  ار  موثلک  ّما  بنیز و  سپس  .تشگ  هلماح 

نوریب دـندرب و  موـجه  وا  هناـخ ي  هب  مدرم  هک  يزور  رد  داـتفا  قاـفّتا  هک  هچنآ  داـتفا  قاـفّتا  تفر و  اـیند  زا  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا 
يدنزرف وا  تخادـنیب و  ار  نسحم  هک  رَمُع )  ) درم نآ  زا  دیـسر  وا  هب  هچنآ  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  شیومعرـسپ  دندیـشک 

.دوب شتداهش  یضیرم و  ببس  نینج  طقس  نیا  دوب و  لماک 

َّنِإ َُهل  َلِیق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِِّیبَّنلِاب  َيِرْـسُأ  اََّمل  َلاَق  مالـسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَْمثُع  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع  تارایزلا  لماک   - ] 4
ُعوُْجلا َو َّنُُهلَّوَأ  َلِیق  َّنُه  اَمَف  َِکب  اَّلِإ  ِْربَّصلا  یَلَع  ِیل  َهَُّوق  َال  ِّبَر َو  اَی  َكِْرمَِأل  ُِملْـسُأ  َلاَـق  َكُْربَص  َْفیک  رُْظنَِیل  ٍثاََـلث  ِیف  َكُِربَتُْخم  َهَّللا 

ُبیِذْکَّتلاَف ُهَِیناَّثلا  اَّمَأ  ُْربَّصلا َو  ُقِیفْوَّتلا َو  َْکنِم  ُتْمَّلَس َو  ُتیِضَر َو  ِّبَر َو  اَی  ُْتِلبَق  َلاَق  ِهَجاَْحلا  ِلْهَِأل  َِکلْهَأ  یَلَع  َکِسْفَن َو  یَلَع  ُهََرثَْألا 
ْنِم يَذَْألا َو  َنِم  ْمُْهنِم  َُکبیُِـصی  اَم  یَلَع  ُْربَّصلا  َکِسْفَن َو  َِکلاَِمب َو  ِْرفُْکلا  ِلْهَأ  َُهبَراَُـحم  َِّیف َو  َکَـتَجْهُم  َُکلْذـَب  ُدـیِدَّشلا َو  ُفْوَْخلا  َو 
ُلْهَأ یَْقلَی  اَمَف  ُهَِثلاَّثلا  اَّمَأ  ُْربَّصلا َو  ُقِیفْوَّتلا َو  َْکنِم  ُتْمَّلَـس َو  ُتیِـضَر َو  ُْتِلبَق َو  ِّبَر  اَی  َلاَق  ِحاَرِْجلا  ِبْرَْحلا َو  ِیف  َِملَْألا  ِقاَـفِّنلا َو  ِلـْهَأ 
َِکلَذ ُرِخآ  َْملُّظلا َو  َدـْهَْجلا َو  َناَـمْرِْحلا َو  َخـِیبْوَّتلا َو  َفِینْعَّتلا َو  َْمتَّشلا َو  َکـِتَّمُأ  ْنِم  یَْقلَیَف  َكوُخَأ  اَّمَأ  ِلـْتَْقلا  َنِم  َكِدـَْعب  ْنِم  َکـِْتَیب 

اََهل َو ُُهلَعْجَت  يِذَّلا  ًابْـصَغ  اَـهُّقَح  ُذَـخُْؤی  ُمَرُْحت َو  ُمَلُْظتَف َو  َکـُتَْنبا  اَّمَأ  ُْربَّصلا َو  ُقِیفْوَّتلا َو  َکـْنِم  ُْتِلبَق َو  ُتْمَّلَـس َو  ِّبَر  اَـی  َلاَـقَف  ُلـْتَْقلا 
ُدِجَت َال  َُّمث  ٌّلُذ  ٌناَوَه َو  اَهُّسَمَی  َُّمث  ٍنْذِإ  ِْریَِغب  اَِهلِْزنَم  اَهِمیِرَح َو  یَلَع  ُلَخُْدی  ٌلِماَح َو  َیِه  ُبَرُْضت َو 
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َْکنِم ُتْمَّلَـس َو  ِّبَر َو  اَـی  ُْتِلبَق  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  ِهَِّلل َو  اَّنِإ  َلاَـق  ِبْرَّضلا  َکـِلَذ  ْنِم  ُتوُمَت  ِبْرَّضلا َو  َنِم  اَِـهنَْطب  ِیف  اَـم  ُحَرْطَت  ًاـِعناَم َو 
(1) ْربَّصلا …  ُقِیفْوَّتلا َو 

: دومرف ترضح  هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نامثع  نب  دامح 

ربص دنیبب  ات  درک  دهاوخ  ناحتما  زیچ  هس  رد  ار  وت  دنوادخ  دمحم ، يا  دـمآ ، باطخ  تفر ، اهنامـسآ  هب  جارعم  بش  رد  ربمایپ  یتقو 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا ؟ هنوگچ  وت 

؟ دنمادک زیچ  هس  نآ  یهدب ، ورین  نم  هب  ندرک  ربص  رد  دیاب  وت  نم ، يادخ  يا  یلو  .متسه  وت  رما  میلست  نم  ادنوادخ ،

: دمآ باطخ 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .نادنمتجاح  هب  تبسن  تتیب  لها  راثیا  تجاح و  لها  هب  تدوخ  ندرک  راثیا  تسیگنسرگ و  یلوا ،
: درک ضرع 

: دمآ باطخ  مه  زاب  .مهاوخ  یم  قیفوت  وت  زا  مدش و  میلست  مدرک و  لوبق  ادنوادخ ،

اب هزرابم  هار  رد  ار  دوخ  شالت  همه  يوش و  لمحتم  ار  يدایز  تشحو  فوخ و  دیاب  دـننک و  یم  بیذـکت  ار  وت  هک  نیا  یمود ، اما 
یمخز گنج و  ياهجنر  ینک و  ربص  دـسرب  وت  هب  اهنآ  زا  الب  تبیـصم و  هچ  ره  ینک و  هزرابم  تناج  لاـم و  اـب  .يربب  راـکب  راـفک 

: دنک یم  ضرع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .ینک  لمحت  ار  گنج  رد  ندش 

.مهاوخ یم  قیفوت  مه  هزرابم  نیا  رد  وت  زا  مدش و  یضار  .ادنوادخ 

: دمآ باطخ  زاب 

رارق برـض  متـش و  دروم  تتما  زا  یلع  تردارب  اما  .دوش  یم  ماجنا  تتیب  لها  هب  تبـسن  وت  زا  دعب  هک  تسیلتق  راتـشک و  یموس ، اما 
یم لتق  هب  ار  وا  مه  شرخآ  دـننک ، یم  متـس  وا  هرابرد  دـنزاس و  یم  مورحم  شّقح  زا  هدرک و  شنزرـس  خـیبوت و  ار  وا  دریگ و  یم 

: درک ضرع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .دنناسر 

ار وا  ّقح  دوش ، یم  عقاو  مولظم  وت  زا  دـعب  ترتـخد  اـّما  .منک  یم  بلط  ربـص  قیفوت و  وت  زا  مدرک ، لوـبق  مأوـت و  میلـست  ادـنوادخ ،
تناها يو  هب  مه  دعب  دنوش و  یم  لخاد  وا  هناخ  هب  هزاجا  نودب  هداد ، رارق  برـض  دروم  ار  وا  یگلماح  لاح  رد  دننک و  یم  بصغ 

هللا یلص  ربمایپ  .دسر  یم  تداهش  هب  برض  نیمه  زا  مه  تبقاع  دنک و  یم  طقس  هدوب  شمکـش  رد  هک  ار  هچنآ  مه  دعب  دننک ، یم 
ملس هلآ و  هیلع و 
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: دیامرف یم 

: متفگ نم 

 …. مبلط یم  ربص  قیفوت و  وت  زا  مدش و  میلست  مدرک و  لوبق  مه  ار  نیا  ادنوادخ ،

! هجوت

هب دنناوت  یم  مرتحم  ناگدـنناوخ  .تسا  هدـش  هدروآ  زاین  دروم  ياهتمـسق  طقف  تس و  ینالوط  رایـسب  هرامـش ي 5 )  ) يدعب تیاور 
.دنیامرف هعجارم  لوا  هحفص ي  دلج 53  راونألاراحب  فیرش  باتک 

ُهُمَْلعَی ٍتَّقَُوم  ٍْتقَو  ْنِم  مالـسلا  هیلع  ِّيِدْهَْملا  ِرَظَْتنُْملا  ِرُومْأَْمِلل  ْلَه  مالـسلا  هیلع  َقِداَّصلا  َيِدِّیَـس  ُْتلَأَس  َلاَق  َرَمُع  ِْنب  ِلَّضَفُْملا  ِنَع   - 5
َیلاَـعَت ُهَّللا  َلاَـق  ِیتَّلا  ُهَعاَّسلا  َوُه  ُهَّنَأـِل  َلاَـق  َكاَذ  َِمل  يِدِّیَـس َو  اَـی  ُْتُلق  اَُنتَعیِـش  ُهُمَْلعَی  ٍْتقَِوب  ُهَروُـهُظ  َتِّقَوـُی  ْنَأ  ِهَِّلل  َشاَـح  َلاَـقَف  ُساَّنلا 

(1) اهاسُْرم …  َناَّیَأ  ِهَعاَّسلا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی 

: تفگ هک  تس  هدش  تیاور  رمع  نب  لضفم  زا 

: مدیسرپ مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  میاقآ  زا 

؟ دوب دهاوخ  یک  دننادب  مدرم  دیاب  هک  دراد  ینیعم  تقو  رظتنم  يدهم  تیرومأم  ایآ 

: دومرف

: مدرک ضرع  .دننادب  ار  نآ  ام  نایعیش  هک  دنک  نیعم  يروط  ار  وا  روهظ  تقو  دنوادخ  هک  اشاح 

؟ هچ يارب  اقآ 

: دومرف

: دیامرف یم  دنوادخ  هک  تسیتعاس  نامه  وا  روهظ  تقو  اریز 

اهاسُْرم (2)؛ َناَّیَأ  ِهَعاَّسلا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی 

ِدَی َبْرَـض  اَِـهب َو  ْمِِهقاَرْحِإـِل  ِْنیَـسُْحلا : ِنَسَْحلا َو  َهَمِطاَـف َو  َنِینِمْؤُْـملاِریِمَأ َو  ِباـَب  یَلَع  ِراَّنلا  َلاَعْـشِإ  ِّیِـسِراَْفلا َو  َناَْملَـس  َبْرَـض  َو  …. 
َْحبَذ مالـسلا َو  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  َْلتَق  مالـسلا َو  هیلع  ِنَسَْحلا  َّمَس  ًاـنِّسَُحم َو  اَهَطاَقْـسِإ  اَِـهنَْطب َو  َْسفَر  ِطْوَّسلاـِب َو  َهَمِطاَـف  يَْربُْکلا  ِهَقیِّدِّصلا 

َّلُک َکِفُس َو  ٍمَد  ِّلُک  َو  ٍدَّمَُحم : ِلآ  ِءاَمِد  َهَقاَرِإ  ملـس َو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِّيِراَرَذ  َْیبَس  ِهِراَْصنَأ َو  ِهِّمَع َو  ِیَنب  ِِهلاَفْطَأ َو 
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ُهاَّیِإ اَمُهُمِْزُلی  اَمِْهیَلَع َو  ُهُدِّدَُـعی  َِکلَذ  ُّلُک  مالـسلا  هیلع  اَنِِمئاَق  ِماَِیق  ِْتقَو  َیلِإ  مالـسلا  هیلع  َمَدآ  ِدـْهَع  ُذـْنُم  ٍمْشَغ  ٍرْوَج َو  ٍْملُظ َو  ٍْمثِإ َو  َو 
ِضْرَْألا َنِم  ُجُرْخَت  ًاراَن  ُُرمْأَی  ِهَرَجَّشلا َو  یَلَع  اَمُُهُبلْـصَی  َُّمث  َرَـضَح  ْنَم  ِِملاَظَِمب  ِْتقَْولا  َِکلَذ  ِیف  اَمُْهنِم  ُّصَتُْقیَف  اَمِِهب  ُُرمْأَـی  َُّمث  ِِهب  ِناَـفِرَتْعَیَف 

ِهَّللا ُلَّضَفُم َو  اَی  َتاَْهیَه  َلاَق  اَمِِهباَذَـع  ُرِخآ  َِکلَذ  يِدِّیَـس  اَی  ُلَّضَفُْملا  َلاَق  ًافْـسَن  ِّمَْیلا  ِیف  اَمُهُفِْـسنَتَف  ًاحیِر  ُُرمْأَی  َُّمث  َهَرَجَّشلا  اَـمُُهقِرُْحتَف َو 
ُنَسَْحلا َو ُهَمِطاَف َو  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ َو  ُرَبْکَأـْلا  ُقیِّدِّصلا  ملـس َو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُرَبْکَأـْلا  ُدِّیَّسلا  َّنَرُـضْحََیل  َّنَّدَُرَیل َو 

ِّلُک ِیف  ِناَلَتُْقَیل  اَمُهَّنِإ  یَّتَح  ْمِهِعیِمَِجل  اَمُْهنِم  َّنَّصَتْقََیل  ًاضْحَم َو  َْرفُْکلا  َضَحَم  ْوَأ  ًاـضْحَم  َناَـمیِْإلا  َضَحَم  ْنَم  ُّلُـک  َو  ُهَِّمئَأـْلا : ُْنیَـسُْحلا َو 
.اَمُهُّبَر َءاَش  اَم  َیلِإ  ِناَّدَُری  ٍهَْلتَق َو  َْفلَأ  ٍهَْلَیل  ٍمْوَی َو 

يربک هقیدص  يوزاب  هب  ندز  هنایزات  و  نیسح : نسح و  ارهز و  همطاف  نینمؤملاریما و  هناخ  رد  ندز  شتآ  و  یسراف ، ناملـس  ندز  و 
ناگدازومع و لافطا و  نیسح و  ماما  نتـشک  نسح و  ماما  هب  نداد  ّمس  نسحم و  ندش  طقـس  و  ندز ، وا  يولهپ  هب  رد  ارهز و  همطاف 

قحان هب  هک  ینوخ  ره  و  دمحم ، لآ  نوخ  نتخیر  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نادنزرف  ندرک  ریـسا  ترـضح و  نآ  ناروای 
ات مدآ  ترضح  نامز  زا  هک  متـس  ملظ و  هانگ و  تشز و  لامعا  تنایخ و  ره  و  هتفرگ ، رارق  زواجت  دروم  هک  ینز  ره  و  هدش ، هتخیر 
ات دـنادرگ  یم  ناشروبجم  هدومن و  تباث  اهنآ  رب  هتخادـنا و  یمود  یلوا و  ندرگب  ار  همه  همه و  هدزرـس  مدآ  ینب  زا  مئاق  مایق  عقوم 

.دنک صاصق  هدید  یملظ  اهنآ  زا  تسا و  رضاح  سک  ره  دهد  یم  روتسد  هاگنآ  .دننک  فارتعا  مه  اهنآ 

اهنآ هدمآ  نوریب  نیمز  زا  یشتآ  دنک  یم  رما  و  دشک ، یم  راد  هب  تخرد  نامه  رب  هرابود  ار  اهنآ  سپس  دننک ، یم  صاصق  مه  اهنآ 
: درک ضرع  لّضفم  .دشاپب  اهایرد  بآ  هب  ار  ناشرتسکاخ  ات  دهد  یم  روتسد  داب  هب  هاگنآ  دنازوس  یم  تخرد  اب  ار 

؟ تساهنآ رخآ  باذع  نیا  اقآ 

: دومرف

هللا یلص  ادخ  لوسر  گرزب ، ياقآ  دنیآ و  یم  رـشحم  يارحـص  هب  يرفاک  نمؤم و  ره  تمایق  يادرف  مسق  ادخ  هب  لّضفم  يا  هن ! هن !
نینمؤملاریما ربکا  قیّدص  ملس و  هلآ و  هیلع و 
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ود نآ  هک  ییاج  ات  دننک و  یم  صاصق  ار  رفن  ود  نآ  اهنآ  همه ي  دنوش و  یم  رـضاح  زین  راهطا : همئا  نیـسح و  نسح و  همطاف و  و 
.دنوش باذع  زاب  ات  دندرگ  یمرب  لوا  تروص  هب  دنوادخ  رما  هب  زاب  دنشُک و  یم  راب  رازه  زور  هنابش  ره  رد  ار  رفن 

َنِم ًاْفلَأ  َنوَُعبْرَأ  ٌهَّتِـس َو  ِمْوَْیلا  َِکلَذ  ِیف  ُُهباَحْـصَأ  ُهَْدنِع  ِفَجَّنلا َو  ِهَفوُْکلا َو  َْنَیب  اَم  ُلِْزنَی  ِهَفوُْکلا َو  َیلِإ  مالـسلا  هیلع  ُّيِدـْهَْملا  ُریِـسَی  َُّمث 
.اسْفَن َرَشَع  َهَثاََلث  ٍهَئاُِمثاََلث َو  ُءاَبَقُّنلا  ِّنِْجلا َو  َنِم  ٍفَالآ  ُهَّتِس  ِهَِکئاَلَْملا َو 

هتـشرف و رازه  شـش  لهچ و  شناراـی  زور  نآ  رد  دـیآ  یم  دورف  فجن  هفوک و  نیب  رد  دور و  یم  هفوک  هب  هنیدـم  زا  يدـهم  سپس 
.دنشاب یم  ناکاپ  زا  نت  هدزیس  دصیس و  نج و  رفن  رازه  شش 

مالـسلا هیلع  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  ِجاَرْخِِإل  َساَّنلا  ِهِعْمَج  ِباَّطَْخلا َو  َْنب  َرَمُع  ًاذـُْفُنق َو  ِدـِیلَْولا َو  َْنب  َدـِلاَخ  ِهِذاَْفنِإ  ٍرَْکب َو  ِیبَأ  َهَِّصق  ِْهیَلَع  ُّصُقَت  َو 
ِعْمَج ملس َو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِهاَفَو  َدَْعب  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  ِلاَِغتْشا  َهَدِعاَس َو  ِیَنب  ِهَفیِقَس  ِیف  ِهَْعیَْبلا  َیلِإ  ِِهْتَیب  ْنِم 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنَع  اَهاَضَق  ُهَفِراَط َو  ُهَدِیلَت َو  اَهِیف  َعَاب  ٍمَهْرِد  َْفلَأ  َنُوناَمَث  َیِه  ِِهتاَدِع َو  ِزاَْجنِإ  ِِهْنیَد َو  ِءاَضَق  ِنآْرُْقلا َو 
.ملس

ات داتــسرف  ار  یعمج  باـطخلا و  نـب  رمع  ذـفنق و  دـیلو و  نـب  دـلاخ  هنوـگچ  هـک  دـنک  یم  لـقن  ار  رکبوـبا )  ) یلوا ناتــساد  سپس 
ربمایپ تداهـش  زا  دـعب  نینمؤملاریما  و  دـنربب ، هدـعاس  ینب  هفیقـس  رد  نتفرگ  تعیب  يارب  دوخ  هناـخ  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.تخادرپ ار  اهنآ  همه  دوخ ، ییاراد  شورف  اب  دوب ، مهرد  رازه  داتشه  هک  ار  شترضح  ضرق  و  دیدرگ ، نآرق  يروآ  عمج  لوغشم 

ٌلوُغْشَم مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاَریِمَأ  َّنِإ  َهَمِطاَف  ِهَیِراَج  َهَِّضف  ِلْوَق  َكاَْنلَتَق َو  اَّلِإ  َنوُِملْسُْملا َو  ِْهیَلَع  َعَمْجَأ  اَم  َیلِإ  ُِّیلَع  اَی  ْجُرْخا  َرَمُع  ِلْوَق  َو 
َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ َو ِْتَیب  ِقاَرْحِِإل  ِباَْبلا  یَلَع  َبَطَْحلا  َلْزَْجلا َو  ُمِهِعْمَج  ُهوُُمتْفَْصنَأ َو  ْمُکِسُْفنَأ َو  ْنِم  ُْمتْفَْصنَأ  ْنِإ  َُهل  ُّقَْحلا  َو 
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اَِهباَطِخ ْمِْهَیلِإ َو  مالـسلا  اهیلع  َهَمِطاَف  ِجوُرُخ  ِباَْبلا َو  یَلَع  َراَّنلا  ُمِهِماَرْـضِإ  َهَِّضف َو  ٍمُوْثلُک َو  ِّمُأ  َبَْنیَز َو  ِْنیَـسُْحلا َو  ِنَسَْحلا َو  َهَمِطاَـف َو 
َرُون َئِفُْطت  ُهَِینُْفت َو  اَْینُّدلا َو  َنِم  ُهَلْسَن  َعَطْقَت  ْنَأ  ُدیُِرت  ِِهلوُسَر  یَلَع  ِهَّللا َو  یَلَع  ُهَأْرُْجلا  ِهِذَه  اَم  ُرَمُع  اَی  َکَْحیَو  اَِهلْوَق  ِباَْبلا َو  ِءاَرَو  ْنِم  ْمَُهل 

ِهَّللا َو ِْدنِع  ْنِم  ِرْجَّزلا  ِیْهَّنلا َو  ِْرمَْألِاب َو  ًهَِیتآ  ُهَِکئاَلَْملا  َال  ًارِضاَح َو  ٌدَّمَُحم  َْسیَلَف  ُهَمِطاَف  اَی  یِّفُک  ِِهلْوَق  اََهل َو  ِهِراَِهْتنا  ِهِرُون َو  ُِّمتُم  ُهَّللا  ِهَّللا َو 
.ًاعیِمَج ْمُکَقاَرْحِإ  ْوَأ  ٍرَْکب  ِیبَأ  ِهَْعیَِبل  ُهَجوُرُخ  ِْتئِش  ْنِإ  يِراَتْخاَف  َنیِِملْسُْملا  ِدَحَأَک  اَّلِإ  ٌِّیلَع  اَم 

هنرگو نک  تکرش  زین  وت  دنا  هدرک  تکرش  ناناملسم  هچنآ  رد  ایب و  نوریب  یلع  ای  تفگ  رمع  هنوگچ  هک  دنک  یم  لقن  نینچ  مه  و 
: تفگ هّضف  مینز ، یم  ار  تندرگ 

اهنآ یلو  تسا ، روذعم  ندمآ  زا  وا  هک  تسناد  دیهاوخ  دیشاب ، هتشاد  فاصنا  رگا  هک  تسیراک  لوغـشم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
نآ رد  هضف  موثلک و  ما  بنیز و  نیـسح و  نسح و  همطاف و  نانمؤمریما و  هک  ار  يا  هناـخ  برد  اـت  دـندروآ  مزیه  دـندرکن و  شوگ 

.دندز شتآ  مه  ار  رد  نآ  هرخالاب ، و  دننزب ، شتآ  دندوب 

: دز ادص  اج  نامه  زا  دمآ و  رد  تشپ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 

يزادنارب و نیمز  يور  زا  ار  ربمغیپ  لسن  یهاوخ  یم  راک  نیا  اب  هک  يدیزرو  تراسج  ربمغیپ  ادخ و  رب  هنوگچ  وت  رب  يا  رمع و  يا 
: تفگ رمع  .دوش  شوماخ  شرون  دراذگ  یمن  ادخ  هکنیا  اب  ینک ، شوماخ  ار  ادخ  رون  يربب و  نایم  زا 

رفن کی  دننام  مه  یلع  و  دنیآ ، یم  ندناسرت  یهن و  رما و  يارب  ادخ  بناج  زا  ناگتشرف  هن  تسا و  رضاح  دمحم  هن  ًالعف  همطاف ! يا 
.منز یم  شتآ  ار  امش  همه  هنرگو  دنک  تعیب  رکبوبا  اب  دیایب و  نوریب  وگب  یهاوخ  یم  رگا  تسا ، نیملسم  زا 

ِیف اََنل  ُهَْتلَعَج  يِذَّلا  اَنَّقَح  اَناَّیِإ  ْمُهَْعنَم  اَْنیَلَع َو  ِِهتَّمُأ  َداَِدتْرا  َکِّیِفَـص َو  َِکلوُسَر َو  َکِِّیبَن َو  َدـْقَف  وُکْـشَن  َْکَیلِإ  َّمُهَّللا  ٌهَیِکَاب  َیِه  َْتلاَقَف َو 
َهَفاَلِْخلا َو َهَُّوبُّنلا َو  ُمَُکل  َعَمْجَِیل  ُهَّللا  ِنُکَی  ْمَلَف  ِءاَسِّنلا  ِتاَقْمُح  ُهَمِطاَف  اَی  ِْکنَع  یِعَد  ُرَمُع  اََهل  َلاَقَف  ِلَـسْرُْملا  َکِِّیبَن  یَلَع  ِلَْزنُْملا  َکـِباَتِک 

ُهَّللا ُهَنََعل  ُهَدَی  ٍذُْفُنق  ِلاَخْدِإ  ِباَْبلا َو  ِبَشَخ  ِیف  ُراَّنلا  ِتَذَخَأ 
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َیِه اَهَنَْطب َو  َباَصَأ  یَّتَح  ِِهلْجِِرب  ِباَْبلا  ِلْکَر  ِدَوْسَْألا َو  ُِجْلمُّدلاَک  َراَص  یَّتَح  اَهِدُـضَع  یَلَع  ِطْوَّسلِاب  اََهل  َرَمُع  ِبْرَـض  ِباَْبلا َو  َحـْتَف  ُموُرَی 
اَهِراَمِخ َو َتْحَت  اَهاَطُْرق  اََدب  یَّتَح  اَهَّدَخ  ِهِقْفَص  ِدِیلَْولا َو  ِْنب  ِِدلاَخ  ٍذُْفُنق َو  َرَمُع َو  ِموُجُه  ُهاَّیِإ َو  اَهِطاَقْسِإ  ٍرُهْشَأ َو  ِهَّتِِسل  ِنِّسَحُْملِاب  ٌهَِلماَح 

هیلع َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  ِجوُرُخ  اَِهنَْطب َو  ِیف  ٌنِینَج  ُلَتُْقی  ُبَرُْـضت َو  ُبَّذَُـکت َو  ُهَمِطاَف  َُکتَْنبا  ِهَّللا  َلوُسَر  اَو  ْهاََتبَأ  اَو  ُلوُقَت  ِءاَُکْبلِاب َو  ُرَهْجَت  َیِه 
َّنَأ ِیتِْملَع  ْدَق  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  اَی  اََهل  ِِهلْوَق  ِهِرْدَص َو  َیلِإ  اَهِّمَض  اَْهیَلَع َو  ُهَتَءاَُلم  یَْقلَأ  یَّتَح  ًارِـساَح  ِْنیَْعلا  َّرَمُْحم  ِراَّدلا  ِلِخاَد  ْنِم  مالـسلا 
یَلَع ُهَّللا  یَْقبَأ  َال  ِِکلَذ  ِْتلَعَف  ِْنَئل  ُهَمِطاَف  اَی  ِهَّللاَوَف  ِکَتَیِـصاَن  یِعَفْرَت  ِكَراَمِخ َو  یِفِـشْکَت  ْنَأ  َهَّللا  َهَّللاَف  َنیَِملاْعِلل  ًهَمْحَر  ُهَّللا  ُهَثََعب  ِكَابَأ 

ِضْرَْألا َو یَلَع  یِشْمَت  ًهَّباَد  َال  َمَدآ َو  َال  َو  ًاحُون ]  ] حون َال  َمیِهاَْربِإ َو  َال  یَسیِع َو  َال  یَسُوم َو  َال  ِهَّللا َو  ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْشَی  ْنَم  ِضْرَْألا 
.ُهَّللا ُهَکَلْهَأ  اَّلِإ  ِءاَمَّسلا  ِیف  ًاِرئاَط  َال 

: دومرف تسیرگ ، یم  هک  یلاح  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 

باتک رد  وت  هک  ار  یّقح  هب  ندیـسر  زا  ندرک  تعنامم  ّتتما و  دادترا  تا و  هدیزگرب  لوسر  ربمغیپ و  نادـقف  تیاکـش  اراگدرورپ !
: تفگ رمع  .منک  یم  وت  هب  دندروآ ، لمع  هب  يا  هداد  رارق  ام  يارب  دوخ 

دز و شتآ  ار  مزیه  سپس  .دنک  یمن  عمج  امـش  يارب  اج  کی  ار  تفالخ  توبن و  ادخ  .راذگب  رانک  ار  هنانز  ياهفرح  نیا  همطاف  يا 
هک يروط  هب  دز  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  يوزاب  هب  هناـیزات  اـب  رمع  و  دـیاشگب ، ار  رد  اـت  دومن  لـخاد  ار  شتـسد  نوعلم  ذـفنق 

دوب هلماح  هک  وا  دروخ و  ربمغیپ  رتخد  مکـش  هب  ات  دز  هتخوس  مین  رد  هب  اپ  اب  سپـس  و  درک ، مرو  یهایـس  دـنبوزاب  نوچمه  شیوزاب 
.دندروآ موجه  هناخ  نورد  هب  دیلو  نب  دلاخ  ذفنق و  رمع و  .درک  طقس  ار  دوخ  ههام  شش  نسحم 

: تفگ یم  درک و  یم  هیرگ  دنلب  يادص  اب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 

رد مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سپـس  دنتـشک !! ار  شا  هّچب  و  دـننز ! یم  دـنناد و  یم  وگغورد  ار  ترتخد  ادـخ ! ربمغیپ  يا  ردـپ ! يا 
دوب هدش  خرس  بضغ  تدش  زا  شمشچ  هک  یلاح 
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هب دینابـسچ و  هنیـس  هب  ار  وا  تخادنا و  دوب ، هدرک  شغ  هک  همطاف  ترـضح  يور  دروآرد و  ار  شیابع  دمآ و  نوریب  هناخ  لخاد  زا 
: دومرف مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

رـس زا  ار  دوخ  هعنقم ي  ادابم  .تخیگنارب  ناـیناهج  تیادـه  يارب  ار  تراوگرزب  ردـپ  دـنوادخ  هک  یناد  یم  ادـخ ! ربمغیپ  رتخد  يا 
یـسوم و دـمحم و  دـیوگب  هک  دـنام  یمن  نیمز  يور  رد  رفن  کـی  ینک  نینچ  رگا  مسق  ادـخ  هب  همطاـف  يا  ینک ! نـیرفن  يرادرب و 
، تسا نامـسآ  رد  هک  ار  يا  هدنرپ  ره  نیمز و  رد  هک  ار  يا  هدـنبنج  ره  دـنوادخ  تسادـخ و  ربمغیپ  مدآ  حون و  میهاربا و  یـسیع و 

.دنک یم  دوبان 

ُرَمُع َو َجَرَخَف  ِهَّمُْألا  َِرباَغ  َِیْنفُأَف  یِْفیَـس  َرَهْـشَأ  ْنَأ  َْلبَق  ْجُرْخا  ِهِیلَی  اَم  ُهَدـَْعب َو  اَم  اَذَـه َو  َکِمْوَی  ْنِم  ُْلیَْولا  َکـَل  ِباَّطَْخلا  َْنبا  اَـی  َلاَـق  َُّمث 
اَْهنِم ِیلَْبقاَف  ِکَتَالْوَم  ُهَِّضف  اَی  َهَّضِِفب  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  َحاَص  ِراَّدلا َو  ِجِراَخ  ْنِم  اوُراَصَف  ٍرِْکب  ِیبَأ  ُْنب  ِنَمْحَّرلا  ُْدبَع  ٌذُْفُنق َو  ِدِیلَْولا َو  ُْنب  ُِدلاَخ 

ِلوُسَر ِهِّدَِجب  ٌقِحَال  ُهَّنِإَف  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  َلاَقَف  ًانِّسَُحم  ْتَطَقْـسَأَف  ِباَْبلا  ِّدَر  ِهَْسفَّرلا َو  َنِم  ُضاَخَْملا  اَهَءاَج  ْدَقَف  ُءاَسِّنلا  ُُهلَبْقَت  اَم 
َیلِإ ٍمُوْثلُک  ِّمُأ  َبَْنیَز َو  ِْنیَـسُْحلا َو  ِنَسَْحلا َو  ِْلیَّللا َو  ِداَوَس  ِیف  اََهل  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  ِلْمَح  ِْهَیلِإ َو  وُکْـشَیَف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا 

ِلوُسَر ِهاَیَح  ِیف  َنِطاَوَم  ِهََعبْرَأ  ِیف  ِْهیَلَع  ُهوُعَیَاب  َُهلوُسَر َو  َهَّللا َو  اوُعَیَاب  يِذَّلا  ِهِدْهَع  ِِهلوُسَر َو  ِهَّللِاب َو  ْمُهُرِّکَذـُی  ِراَْصنَْألا  َنیِرِجاَهُْملا َو  ِروُد 
َدَعَق َحَبْـصَأ  اَذِإَف  ِِلبْقُْملا  ِهِمْوَی  ِیف  ِرْـصَّنلِاب  ُهُدـِعَی  ٌّلُکَف  اَـهِعیِمَج  ِیف  َنِینِمْؤُْملا  ِهَْرمِإـِب  ِْهیَلَع  ْمِهِمِیلْـسَت  ملـس َو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا 

.ُْهنَع ْمُهُعیِمَج 

: دومرف رمع  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هاگنآ 

فالغ زا  ار  مریشمش  هکنآ  زا  شیپ  ور  نوریب  نم  هناخ  زا  .نآ  بقاوع  زا  يدومن و  زورما  هک  راک  نیا  زا  وت  رب  ياو  باطخ  رـسپ  يا 
هیلع نانمؤمریما  .دـنتفر  نوریب  رکب  یبا  نب  نمحرلادـبع  ذـفنق و  دـیلو و  نب  دـلاخ  اب  مه  رمع  مَشُِکب  ار  يوج  اـفج  تّما  هدروآرد و 

: دومرف دز و  ادص  ار  هّضف  مالسلا 

دمآ هّضف  نوچ  .تسا  هدش  ندـیئاز  درد  راچد  هناخ ، رد  ندـش  هدوشگ  دـگل و  برـض  زا  هک  بایرد  ار  ءارهز  دوخ  يوناب  هّضف  يا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .تسا  هدش  طقس  نسحم  هک  دید 

هب هّچب  نیا 
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نسح و قافتا  هب  ار  ارهز  ترـضح  بش  یکیرات  رد  نینمؤملاریما  .دنک  یم  تیاکـش  شترـضح  هب  هدش و  قحلم  ادخ  لوسر  شّدج 
هللا یلـص  ربمغیپ  هک  ینامیپ  تعیب و  ربمغیپ و  ادـخ و  دایب  ار  اهنآ  و  درب ، یم  راصنا  رجاهم و  هناخ  رد  هب  موثلک  ما  بنیز و  نیـسح و 

دنتسناد نینمؤملاریما  ار  وا  ناناملسم  دروم  ره  رد  هتفرگ و  شترـضح  يارب  ناکم  راهچ  رد  دوخ  تایح  نامز  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و 
زا یتکرح  سک  چیه  دش  یم  حبـص  نوچ  یلو  دننک  مایق  شترـضح  يرای  هب  بش  نآ  يادرف  هک  دنداد  یم  هدعو  همه  دروآ و  یم 

.داد یمن  ناشن  دوخ 

ِیَنب َعَم  َنوُراَه  ِهَِّصق  َْلثِم  ِیتَِّصق  َْتناَـک  ْدََـقل  ِِهلْوَق  ُهَدـَْعب َو  اَِـهب  َنُِحْتما  ِیتَّلا  َهَمیِظَْعلا  َنَحِْملا  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  ِْهَیلِإ  وُکْـشَی  َُّمث 
ِمْوَْقلا َعَم  ِیْنلَعْجَت  َءادْعَْألا َو ال  َِیب  ْتِمُْـشت  الَف  ِینَنُوُلتْقَی  اوُداک  ِینوُفَعْـضَتْسا َو  َمْوَْقلا  َّنِإ  َّمُأ  َْنبا  َلاَق   » یَـسوُِمل ِِهلْوَقَک  ِیلْوَق  َلِیئاَرْـسِإ َو 
َلوُسَر اَی  ِْهیَلَع  ْمُهَتْدَهاَع  يِذَّلا  َيِدْهَع  ْمِهِـضْقَن  ِیفاَلِخ َو  ِیف  ْمِْهیَلَع  ُهَّجُْحلا  َِتناَک  ًایِـضاَر َو  ُتْمَّلَـس  ًابِـسَتُْحم َو  ُتْرَبَصَف   (1) َنیِِملاَّظلا »

ٍمَْجُلم َو ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  َِهبْرَِضب  ِینُولَتَق  یَّتَح  ِمَمُْألا  ِِرئاَس  ْنِم  ِءاَیِصْوَْألا  ِِرئاَس  ْنِم  ٍِّیبَن  ُّیِـصَو  ْلِمَتْحَی  َْمل  اَم  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُْتلَمَتْحا  ِهَّللا َو 
.ِیتَْعَیب ْمِهِضْقَن  ِیف  ْمِْهیَلَع  َبِیقَّرلا  ُهَّللا  َناَک 

هب اذل  هدش  ناحتما  دندید ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دعب  هک  یمیظع  ياهتنحم  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سپس 
: دنیامرف یم  دننک و  یم  تیاکش  ترضح  نآ 

: تفگ یسوم  هب  نوراه  هک  میوگ  یم  ار  نامه  امش  هب  نم  تسا و  نوراه  ناتساد  دننام  نم  ناتساد  هَّللا  لوسر  ای 

ارم مدرم  مردام  دنزرف  : » ینعی َنیِِملاَّظلا  ِمْوَْقلا  َعَم  ِیْنلَعْجَت  َءادْعَْألا َو ال  َِیب  ْتِمُْشت  الَف  ِینَنُوُلتْقَی  اوُداک  ِینوُفَعْضَتْسا َو  َمْوَْقلا  َّنِإ  َّمُأ  َْنبا 
مه نم  هدم » رارق  ملاظ  مدرم  اب  ارم  و  دنک ، شنزرس  نم  هب  نمشد  هک  نکن  يراک  وت  سپ  دنـشکب  ارم  دوب  کیدزن  دنتـشاذگ و  اهنت 
اهنآ اب  هک  دوخ ، دهع  ضقن  دندومن و  نم  اب  هک  یتفلاخم  اب  متـشگ و  ادـخ  ياضر  هب  یـضار  مدـش و  ثداوح  میلـست  مدرک و  ربص 

هک مدش  یئاهیراتفرگ  اهجنر و  لمحتم  نم  هَّللا ! لوسر  ای  .تشگ  مامت  اهنآ  رب  تجح  يدومن ، هدهاعم  نم  هرابرد 
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دنوادخ دندناسر و  لتق  هب  ارم  مجلم  نب  نمحّرلادبع  تبرـض  اب  هک  ییاج  ات  تشگن ، لّمحتم  یتّما  چیه  رد  يربمغیپ  نیـشناج  چـیه 
.تسا نم  اب  تعیب  ضقن  دهاش 

َهَّللا َو ُمَُهل  يِریِکْذَـت  ْمِْهَیلِإ َو  یِجوُرُخ  ِهَرْـصَْبلا َو  َیلِإ  اَِهب  ْمِهِْریَـس  َهَرْمُْعلا َو  َّجَْـحلا َو  ِناَرِهُْظی  َهَّکَم  َیلِإ  َهَِشئاَِعب  ِْرَیبُّزلا  َهَْحلَط َو  ِجوُرُخ  َو 
ْتَعُِطق َنیِِملْسُْملا َو  َنِم  ًاْفلَأ ]  ] فلأ َنیِرْشِع  ُءاَمِد  ْتَقِرْهُأ  یَّتَح  اَمِْهیَلَع  ُهَّللا  َِینَرَـصَن  یَّتَح  اَعِجْرَی  ْمَلَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ِِهب  َْتئِج  اَم  َكاَّیِإ َو 

ِبوُرُْحلا ِبَعْـصَأ  ْنِم  َناَک  ْدََقل  ًادـَبَأ  ُْهنِم  ًامْوَی  َبَعْـصَأ  َكَدـَْعب  ِهَّللا َو  َلوُسَر  اَی  َِکتاَوَزَغ  ِیف  ُتیَِقل  اَمَف  ِلَمَْجلا  ِماَمِز  یَلَع  ًاّفَک  َنوُْعبَس 
ِمْزَْعلا اُولوُأ  َرَبَص  امَک  ِْربْصاَف   » َّلَجَوَّزَع ِِهلْوَق  ِیف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ِِهب  ََکبَّدَأ  اَِمب  ُهَّللا  َِیَنبَّدَأ  اَـمَک  ُتْرَبَصَف  اَـهِمَظْعَأ  اَِـهلَوْهَأ َو  اَُـهتیَِقل َو  ِیتَّلا 

َكِدَْعب ْنِم  ِهَّمُْألا  ِیف  ُهَّللا  اََهلَْزنَأ  ِیتَّلا  ِهَیْآلا  ُلیِوْأَت  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ِهَّللا  َّقَح َو  (2) َو  ِهَّللِاب » اَّلِإ  َكُْربَص  ام  ِْربْصا َو  َو   » ِِهلْوَق (1)َو  ِلُسُّرلا » َنِم 
َّرُـضَی ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم  ْمُِکباقْعَأ َو  یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  ْوَأ  َتام  ْنِإَف  ُلُسُّرلا َأ  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  اـم  ِِهلْوَق َو  ِیف 

.َنیِرِکاَّشلا ُهَّللا  يِزْجَیَس  ًاْئیَش َو  َهَّللا 

يارب راـچان  مه  نم  .دـندروآ  هرـصب  هب  ًاـتیاهن  ار  وا  یلو  دـندرب  هکم  هب  هرمع  جـح و  مسارم  يادا  هناـهب  هب  ار  هشیاـع  ریبز ، هـحلط و 
رب ارم  دـنوادخ  هکنیا  ات  دنتـشگنرب  اهنآ  یلو  مدروآ ، اهنآ  داـی  هب  ار  امـش  ادـخ و  هدرک ، جیـسب  ار  مدرم  بوشآ  هنتف و  زا  يریگولج 

ار هشیاـع  رتـش  راـهم  تساوخ  یم  هک  تسد  داـتفه  هتخیر و  ناناملـسم  زا  رفن  رازه  تسیب  نوـخ  هک  اـجنآ  اـت  دـینادرگ  زوریپ  اـهنآ 
اریز دوبن  رتراوشد  نم  رب  لمج  گنج  زا  مدید  امـش  زا  دعب  ياهگنج  امـش و  ياهگنج  رد  هچنآ  هَّللا : لوسر  ای  .دش  هدیرب  درادـهگن 

هک روط  نامه  .مدید  نم  هک  دوب  یئاهگنج  نیرتگرزب  نیرتزیگنا و  لوه  نیرت و  تخس  زا  گنج  نآ 
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.مدرک ربص  زین  نم  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َكُْربَص  ام  ِْربْصا َو  هیآ َو  و  ِلُسُّرلا ؛ َنِم  ِمْزَْعلااُولوُأ  َرَبَص  امَک  ِْربْصاَف  هیآ : نیا  هب  يدروآ و  راب  ارم 

ْمُِکباقْعَأ َو یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  ْوَأ  َتام  ْنِإَف  ُلُسُّرلا َأ  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  ام  َو   » هیآ نیا  لیوأت  مسق  ادـخ  هب  هَّللا  لوسر  ای 
: دیامرف یم  دنوادخ  هک  تفای  قّقحت  امش  زا  دعب  ًاعقاو  َنیِرِکاَّشلا » ُهَّللا  يِزْجَیَس  ًاْئیَش َو  َهَّللا  َّرُضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم 

یمزاب دوخ  قباس ) تیلهاج   ) هقیرط هب  امـش  دش  هتـشک  ای  دُرم  وا  رگا  ایآ  دندوب ، ناربمغیپ  مه  وا  زا  شیپ  هک  تسیربمغیپ  مه  دّمحم 
ادخ هب  دناوت  یمن  يررـض  هنوگ  چیه  ددرگرب ، دوخ  قباس  هقیرط  هب  مالـسا ) نتفریذپ  زا  دعب   ) سک ره  هک ) دینادب  ار  نیا  ( ؟ دیدرگ

.دناسرب

یََکب یََکب َو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ُهآَر  اَذِإَف  ُهَعَم  َِلُتق  ْنَم  ُعیِمَج  َوُه َو  ِهِمَدـِب  ًابَّضَُخم  مالـسلا  هیلع  ُْنیَـسُْحلا  ُموُقَی  َُّمث 
امهیلع ُنَسَْحلا  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ َو  ُفِقَی  اَْهیَلَع َو  ْنَم  ُضْرَْألا َو  ُلَْزلَُزتَف  مالـسلا  اهیلع  ُهَمِطاَف  ُخُرْـصَت  ِِهئاَُـکِبل َو  ِضْرَأـْلا  ِتاَواَـمَّسلا َو  ُلـْهَأ 

ُلوُقَی ِهِرْدَص َو  َیلِإ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ُهُّمُضَیَف  مالسلا  هیلع  ُْنیَسُْحلا  ُِلبُْقی  ِِهلاَمِش َو  ْنَع  ُهَمِطاَف  ِِهنیِمَی َو  ْنَع  مالـسلا 
ٍِبلاَط ِیبَأ  ُْنب  ُرَفْعَج  ِِهلاَمِـش  ْنَع  ِهِضْرَأ َو  ِیف  ِهَّللا  ُدَـسَأ  ُهَزْمَح  ِْنیَـسُْحلا  ِنیِمَی  ْنَع  َکِیف َو  َياَْنیَع  َكاَْـنیَع َو  ْتَّرَق  َُکْتیَدَـف  ُْنیَـسُح  اَـی 
ُهَمِطاَف ُهُّمُأ  ٌتاَـخِراَص َو  َّنُه  مالـسلا َو  هیلع  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  ُّمُأ  ٍدَـسَأ  ُْتِنب  ُهَمِطاَـف  ٍدـِْلیَوُخ َو  ُْتِنب  ُهَجیِدَـخ  ُُهلِمْحَت  ٌنِّسَُحم  ِیتْأَـی  ُراَّیَّطلا َو 

اهَْنَیب َو َّنَأ  َْول  ُّدَوَت  ٍءوُس  ْنِم  ْتَلِمَع  ام  ًارَضُْحم َو  ٍْریَخ  ْنِم  ْتَلِمَع  ام  ٍسْفَن  ُّلُک  ُدِجَت  َمْوَی   » (1) َنوُدَعُوت » ُْمْتنُک  يِذَّلا  ُمُکُمْوَی  اذه   » ُلوُقَت
: َلاَق (2) ًادیَِعب » ًادَمَأ  ُهَْنَیب 

َال ٌْنیَع  ْتَّرَق  َال  َلاَق  َُّمث  ِعُومُّدلِاب  ُُهتَیِْحل  ْتَّلَضْخا  یَّتَح  مالسلا  هیلع  ُقِداَّصلا  یَکَبَف 
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ٍّقُِحم ْنِم  َناَک  اَذِإ  یَصُْحی  َال  اَم  َلاَقَف  َيَالْوَم  اَی  ِعُومُّدلا  ِیف  اَم  َيَالْوَم  اَی  َلاَق  َُّمث  اًلیِوَط  ًءاَُکب  ُلَّضَفُْملا  یََکب  َلاَق َو  ِرْکِّذلا  اَذَه  َْدنِع  یِْکبَت 
: َلاَق (1) ْتَِلُتق » ٍْبنَذ  ِّيَِأب  ْتَِلئُس  ُهَدُؤْوَْملا  اَذِإ   » َیلاَعَت َو ِِهلْوَق  ِیف  ُلوُقَت  اَم  َيَالْوَم  اَی  ُلَّضَفُْملا  َلاَق  َُّمث 

مالـسلا هیلع  ُقِداَّصلا  َلاَق  اَذ  اَم  َُّمث  َيَالْوَم  اَی  ُلَّضَفُْملا  َلاَق  ُهُوبِّذَکَف  اَذَه  َْریَغ  َلاَق  ْنَمَف  ُْریَغ  َال  اَّنِم  ُهَّنَِأل  ٌنِّسَُحم  ِهَّللا  ُهَدُؤْوَْملا َو  ُلَّضَفُم َو  اَی 
ِیَنبَرَض ِینَبَصَغ َو  ِینَمَلَظ َو  ْنَمِیف  ِیل  َكَدِعْوَم  َكَدْعَو َو  ْزِْجنَأ  َّمُهَّللا  ُلوُقَتَف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُْتِنب  ُهَمِطاَف  ُموُقَت 
يَرَّثـلا ِقاَـبْطَأ  َتْحَت  ْنَم  اَْینُّدـلا َو  ِیف  ْنَم  ِءاَوَْهلا َو  ُناَّکُـس  ِشْرَْعلا َو  ُهَلَمَح  ِْعبَّسلا َو  ِتاَواَـمَّسلا  ُهَِکئاَـلَم  اَـهیِْکبَتَف  يِداـَلْوَأ  ِّلُِـکب  ِینَع  َو 

َنوُد ٍهَْلتَق  َْفلَأ  ِمْوَْیلا  َِکلَذ  ِیف  َِلُتق  اَّلِإ  اَْنیَلَع  يَرَج  اَِمب  َیِـضَر  اَنَمَلَظ َو  اَنَلَتاَق َو  ْنَّمِم  ٌدَـحَأ  یَْقبَی  اَلَف  َیلاَعَت  ِهَّللا  َیلِإ  َنیِخِراَـص  َنیِِحئاَـص 
َْدنِع ٌءایْحَأ  َْلب  ًاتاْومَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَـسْحَت  َو ال   » َّلَجَوَّزَع ُهَّللا  َلاَق  اَمَک  َوُه  َتْوَْملا َو  ُقوُذَـی  َال  ُهَّنِإَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َِلُتق  ْنَم 

«. نُونَزْحَی ْمُه  ْمِْهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  اَّلَأ  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ْمِِهب  اوُقَْحلَی  َْمل  َنیِذَّلِاب  َنوُرِْشبَتْسَی  ِِهلْـضَف َو  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  اِمب  َنیِحِرَف  َنُوقَزُْری *  ْمِهِّبَر 
(2)

نوچ .دتـسیا  یم  ربمغیپ  ولج  رد  دندش ، هتـشک  يو  اب  هک  شنارای  دوخ و  نوخ ، هب  هتـشغآ  یندـب  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگنآ 
.دننک یم  هیرگ  زین  نیمز  نامسآ و  لها  وا  هیرگ  زا  .دیرگ  یم  راز  راز  درگن  یم  ار  وا  ربمغیپ 

نیمز ترضح  نآ  يراز  هیرگ و  نویش و  هلان و  زا  .دروآ  یمرب  َملَا  رپ  لد  زا  هاکناج  هلان  مه  مالسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف ي  ترـضح 
ارهز همطاف ي  ربمغیپ و  تسار  تمس  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  سپس  .دندرگ  یم  لزلزتم  نیمز  لها  و 

شوغآ رد  ار  وا  ربمغیپ  .دنریگ  یم  رارق  ترضح  نآ  پچ  تمس  رد  مالسلا  اهیلع 
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: دیوگ یم  دریگ و  یم 

تمس رد  ربمغیپ  يومع  ءادهـشلا  دیـس  هزمح  سپـس  دشاب  نشور  مه  نم  ناگدید  داب و  نشور  تناگدید  مدرگ ! تیادف  نیـسح  ای 
رتخد همطاف  يربک و  هجیدـخ ي  هاگان  .دریگ  یم  رارق  راّیط )  ) بلاـطیبا نب  رفعج  پچ  تمـس  رد  دتـسیا و  یم  ترـضح  نآ  تسار 

هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  دزن  هب  نانک  هلان  هتفرگ  تسد  هب  ار  ءارهز  همطاف  هدش ي  طقـس  نسحم  مالـسلا )  هیلع  نینمؤملاریما  ردام   ) دسا
: دنناوخ یم  ار  نآرق  هیآ  نیا  دنروآ  یم  مالسلا  اهیلع  همطاف  شردام  ملس و  هلآ و  و 

ًادَـمَأ ُهَْنَیب  اهَْنَیب َو  َّنَأ  َْول  ُّدَوَت  ٍءوُس  ْنِم  ْتَلِمَع  ام  ًارَـضُْحم َو  ٍْریَخ  ْنِم  ْتَلِمَع  ام  ٍسْفَن  ُّلُک  ُدِـجَت  َمْوَی  َنوُدَـعُوت ، ُْمْتنُک  يِذَّلا  ُمُکُمْوَی  اذـه 
ار دوخ  هدرک ي  هدومن ، يدب  لمع  ای  هدرک  یکین  راک  سک  ره  زورما  .دوب  هدش  هدعو  امـش  هب  هک  يزور  نآ  تسا  نیا  ینعی  ًادیَِعب 

: تفگ لضفم  .دوب  هلصاف  يدامتم  نامز  شدب  لمع  وا و  نایم  شاک  هک  دنک  یم  وزرآ  سک  ره  زورما  تفای ، دهاوخ 

: دومرف سپس  دش ! رت  کشا  بالیس  زا  شکرابم  نساحم  هک  تسیرگ  نانچ  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تقو  نیا  رد 

: درک ضرع  هاگنآ  تسیرگ و  رایسب  مه  لضفم  دیرگن !! هتفگ  نیا  اب  هک  یمشچ  دابم  نشور 

؟ دراد باوث  ردقچ  هیرگ  نیا  اقآ 

: دومرف

: درک ضرع  لضفم  سپس  دیآ ! یمن  هرامش  هب  دشاب ، تقیقح  يور  زا  یتقو 

لاؤس هدش  هدرپس  كاخ  هب  هک  یسک  زا  تمایق  زور  ینعی : ْتَِلُتق  ٍْبنَذ  ِّيَِأب  ْتَِلئُس  ُهَدُؤْوَْملا  اَذِإ  َو  هیآ : نیا  هرابرد  دیئامرف  یم  هچ  اقآ 
؟ تسا هدش  هتشک  یمرج  هچ  هب  دوش  یم 

: دومرف

میئام و هیآ  نیا  زا  دوصقم  اریز  .تسا  مالسلا  اهیلع  همطاف  هّچب  نسحم  هدش ، هدرپس  كاخ  هب  و  هدوؤم »  » نیا مسق  ادخ  هب  لضفم  يا 
.دینک بیذکت  ار  وا  دیوگب  نیا  زج  سک  ره 

: درک ضرع  لضفم 

؟ دوش یم  هچ  هاگنآ  اقآ 

: دومرف

: دنک یم  ضرع  هتساخرب و  ءارهز  همطاف 

هب ارم  دالوا  دندز و  ارم  دندومن و  بصغ  ارم  قح  دنا و  هدرک  ملظ  نم  هب  هک  یناسک  زا  يدومرف  هدعو  نم  هب  هک  يزور  نآ  ایادـخ !
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لها اوه و  نانکاس  یهلا و  شرع  نیلماح  نامسآ و  تفه  ناگتشرف  تقو  نیا  رد  .نک  افو  دوخ  هدعو  هب  ریگب ! ماقتنا  دندروآ ، هیرگ 
نالتاق و مامت  زور  نآ  رد  دـننک  یم  تیاکـش  ادـخ  هب  دـنیرگ و  یم  دایرف  هلان و  اـب  دنتـسه ، نیمز  تاـقبط  ریز  رد  هک  اـهنآ  اـیند و 

ام رس  رب  هچنآ  زا  هک  اهنآ  ام و  هب  ناملاظ 

ص:39
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تقیقح رد  نادیهش  اریز  دنوش  یم  دیهش  ادخ  هار  رد  هک  اهنآ  ندش  هتشک  لثم  هن  دنـسر ، یم  لتق  هب  راب  رازه  دندوب  یـضار  هدمآ ،
: دومرف ادخ  هک  نانچ  دنریم  یمن 

َْمل َنیِذَّلِاب  َنوُرِْـشبَتْسَی  ِِهلْـضَف َو  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  اِمب  َنیِحِرَف  َنُوقَزُْری  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  ًاتاْومَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَـسْحَت  َو ال 
اهنآ هن ! دـنا ، هدرم  دـندش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  اهنآ  نکم  نامگ  ینعی  َنُونَزْحَی  ْمُه  ـال  ْمِْهیَلَع َو  ٌفْوَخ  اَّلَأ  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ْمِِهب  اوُقَْحلَی 

زا مه  و  دنلاحـشوخ ، تس  هتـشاد  يزور  نانآ  هب  شدوخ  لضف  زا  دنوادخ  هچنآ  زا  اهنآ  دنرب ، یم  يزور  ناشیادخ  دزن  رد  هدـنز و 
یمن نیگمغ  اهنآ  تسین و  اهنآ  رب  یـسرت  هک  دنداش ، دنرورـسم و  دنیآ ، یم  اهنآ  رـس  تشپ  زا  هدشن و  قحلم  اهنآ  هب  زونه  هک  نانآ 

.دنشاب

ِشْرَْعلا ِنیِمَی  ْنَع  ُماَُقی  َُّمث  ًهَّیِدْرَو  ًهَّلُح  یَسُْکیَف  ٌدَّمَُحم  َیِعُد  ِهَماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَک  اَذِإ  َلاَق  مالـسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  یمقلا  ریـسفت   - ] 6
ِِّیبَّنلا ِنیِمَی  ْنَع  ُماَُقیَف  ًهَّیِدْرَو  ًهَّلُح  یَسُْکیَف  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  ٍِّیلَِعب  یَعُْدی  َُّمث  ِشْرَْعلا  ِراَسَی  ْنَع  ُماَُقیَف  َءاَْضَیب  ًهَّلُح  یَسُْکیَف  َمیِهاَْربِِإب  یَعُْدی  َُّمث 

َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ ِنیِمَی  ْنَع  ُماَُقیَف  ًهَّیِدْرَو  ًهَّلُح  یَسُْکیَف  ِنَسَْحلِاب  یَعُْدی  َُّمث  َمیِهاَْربِإ  ِراَسَی  َْدنِع  ُماَُقیَف  َءاَْضَیب  ًهَّلُح  یَسُْکیَف  َلیِعاَمْسِِإب  یَعُْدی  َُّمث 
ِنیِمَی ْنَع  ٍدِـحاَو  ُّلُک  ُماَُقیَف  ًهَّیِدْرَو  اًلَلُح  َنْوَسُْکیَف  ِهَِّمئَْألِاب  یَعْدـُی  َُّمث  ِنَسَْحلا  ِنیِمَی  ْنَع  ُماَُـقیَف  ًهَّیِدْرَو  ًهَّلُح  یَـسُْکیَف  ِْنیَـسُْحلِاب  یَعْدـُی  َُّمث 
ٍباَسِح ِْریَِغب  َهَّنَْجلا  َنُولُخْدَیَف  اَِهتَعیِش  اَِهتَّیِّرُذ َو  ْنِم  اَِهئاَِسن  مالسلا َو  اهیلع  َهَمِطاَِفب  یَعُْدی  َُّمث  ْمُهَماَمَأ  َنُوموُقَیَف  ِهَعیِّشلِاب  یَعُْدی  َُّمث  ِِهبِحاَص 

َوُه َكوُخَأ َو  ُخَْألا  َمِْعن  ُمیِهاَْربِإ َو  َوُه  ُدَّمَُحم َو  اَی  َكُوبَأ  ُبَْألا  َمِْعن  یَلْعَْألا  ُِقفُْألا  ِهَّزِْعلا َو  ِّبَر  ِلَِبق  ْنِم  ِشْرَْعلا  ِناَنُْطب  ْنِم  ٍداَنُم  يِداَُـنی  َُّمث 
ُْنب ُِّیلَع 
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(1) .ٌنِّسَُحم َوُه  َُکنِینَج َو  ُنِینَْجلا  َمِْعن  ُْنیَسُْحلا َو  ُنَسَْحلا َو  اَمُه  َكاَْطبِس َو  ِناَْطبِّسلا  َمِْعن  ٍِبلاَط َو  ِیبَأ 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دوش  یم  هک  تمایق  زور  دندومرف  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یمق  ریـسفت  رد 
یم ار  لـیلخ  میهاربا  سپـس  دتـسیا  یم  شرع  تسار  فرط  رد  دـنناشوپ و  یم  وا  رکیپ  رب  گـنرلگ  يا  هّلح  دـنهاوخ و  یم  ار  مـلس 
هّلح دنهاوخ  یم  ار  مالسلا  امهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دعب  دتسیا  یم  شرع  پچ  فرط  رد  دنناشوپ و  یم  دیفـس  يا  هّلح  ار  وا  دنهاوخ 

رب دیفس  يا  هّلح  دنهاوخ  یم  ار  لیعامسا  ترـضح  هاگنآ  .دتـسیا  یم  ربمایپ  تسار  فرط  رد  هدیناشوپ و  وا  رکیپ  رب  زین  گنرلگ  يا 
وا هب  گنر  لگ  يا  هّلح  دنهاوخ و  یم  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  دعب  .دتـسیا  یم  میهاربا  پچ  فرط  رد  هدیناشوپ و  وا  نت 
رب گنر  لگ  يا  هّلح  دنهاوخ و  یم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دعب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسار  فرط  رد  دنهد و  یم 
يا هلح  مادک  ره  دنناوخ و  یم  ار  ناماما : زا  کی  کی  دعب  دتسیا  یم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  تسار  فرط  دنناشوپ  یم  وا 

ترضح هاگنآ  دنتـسیا  یم  ناماما  ولج  رد  دنناوخ  یم  ار  نایعیـش  دعب  .دتـسیا  یم  يرگید  تسار  فارطا  رد  دنـشوپ و  یم  گنرلگ 
.باسح نودب  دنوش  یم  تشهب  لخاد  نانیا  دـنناوخ  یم  ار  شنادـنمتدارا  رورـس و  نآ  داژن  زا  نانز  مالـسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف ي 

تسا و میهاربا  هک  دّـمحم  يا  یتشاد  يردـپ  بوخ  دـنز  یم  دایرف  یلعا  قفا  شرع و  لد  زا  راگدرورپ  فرط  زا  يدانم  کی  هاـگنآ 
هک یتشاد  رداـم  داـهن  رد  يدـنزرف  بوخ  دنتـسه و  نیـسح  نسح و  هک  يراد  ینادـنزرف  بوخ  تسیلع و  هک  يراد  يردارب  بوخ 

.تسا نسحم 

رکبوـبا َسَلَج  ملـس َو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُـسَر  َِضُبق  اََّمل  َلاَـق  مالـسلا  هیلع  ِهَّللاِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِـس ، ِْنب  ِهَّللاِدـْبَع  ْنَـع   - 7
اَی َلاَقَف  ُرَمُع  اَهَیِقَلَف  اَهَعَم ، ُباَتِْکلا  ْتَجَرَخَف َو  .َكَدَف  ِّدَِرب  اََهل  ُهَبَتَکَف  َكَدَـف  ْنِم  ُهَجَرْخَأَف  مالـسلا  اهیلع  َهَمِطاَف  ِلیِکَو  َیلِإ  َثََعب  ُهَِسلْجَم ،

ْنَأ َْتبَأَف  ََّیلِإ ، ِهیُِّملَه  َلاَقَف  َكَدَف ، ِّدَِرب  ٍرَْکبُوبَأ  ِیل  َبَتَک  ٌباَتِک  َْتلاَقَف  ِکَعَم  يِذَّلا  ُباَتِْکلا  اَذَه  اَم  ٍدَّمَُحم  َْتِنب 

ص:41
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َیلِإ ُرُْظنَأ  یِّنَأَکَف  اَهَمََطل ، َُّمث  اَِهنَْطب ، ْنِم  َنِّسَحُْملا  ِتَطَقْسَأَف  ُنِّسَحُْملا  ُهُمْسا  ٍْنبِاب  ًهَِلماَح  مالسلا  اهیلع  َْتناَک  ِِهلْجِِرب َو  اَهَسَفَرَف  ِْهَیلِإ ، ُهَعَفْدَت 
اَّمَلَف .ْتَِضُبق  َُّمث  ُرَمُع ، اََهبَرَض  اَّمِم  ًهَضیِرَم  ًامْوَی  َنیِْعبَـس  ًهَسْمَخ َو  ْتَثَکَم  ْتَضَمَف َو  .ُهَقَرَخَف  َباَتِْکلا  َذَخَأ  َُّمث  َفَقَن ، َنیِح  اَِهنُذُأ  ِیف  ٍطُْرق 

اَی ِکَتَّیِصَو  ُنَمْضَأ  اَنَأ  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َلاَقَف  ِْرَیبُّزلا ، ِْنبا  َیلِإ  ُْتیَصْوَأ  اَّلِإ  ُنَمْضَت َو  اَّمِإ  َْتلاَقَف  مالسلا  هیلع  ًاِّیلَع  ْتَعَد  ُهاَفَْولا  اَْهتَرَـضَح 
.ِِکلَذ ِکَلَف  َلاَق  َّیَلَع ، اَیِّلَُصی  َال  ِیناَدَهْشَی َو  َال  ْنَأ  ُِّتم  اَنَأ  اَذِإ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِّقَِحب  َُکْتلَأَس  َْتلاَق  ٍدَّمَُحم ، َْتِنب 
َجَرَخَف َِکلَذَـک ، ُرَمُع  رکبوبا َو  َو  اَِهتَزاَنَج ، َروُضُح  َنوُدـیُِری  ِهَنیِدَْـملا  ُلْهَأ  َحَبْـصَأ  َو  اَِهْتَیب ، ِیف  اًْلَیل  اَـهَنَفَد  مالـسلا ،  اـهیلع  ْتَِضُبق  اَّمَلَف 

َالاَق اَُهْتنَفَد ، ِهَّللا  ْدَق َو  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َلاَقَف  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  اَهِزاَهَج  ِیف  َتْذَخَأ  ٍدَّمَُحم  ِهَْنبِاب  َْتلَعَف  اَم  َُهل  َالاَقَف  مالـسلا ،  هیلع  ٌِّیلَع  اَمِْهَیلِإ 
هیلع ٌِّیلَع  َلاَقَف  اَْهیَلَع ، ِهاَلَّصلا  اَهِْـشبَِنب َو  ُتْمَمَه  ْدََـقل  ِهَّللا  ُرَمُع َو  َلاَقَف  .ِیْنتَرَمَأ  َیِه  َلاَق  اَِهتْوَِمب  اَنِْمْلُعت  َْمل  اَهَْتنَفَد َو  ْنَأ  یَلَع  َکَلَمَح  اَمَف 
ُهَّنِإَف ْبَهْذا ، رکبوبا  َلاَقَف  ُمَلْعَأ ، َْتنَأَف  اَهِْـشبَن ، َیلِإ  ُلِصَت  َال  َکَّنِإَـف  يِدَـی  ِیف  ِراَـقَْفلاوُذ  یِِحناَوَج َو  َْنَیب  ِیْبلَق  َماَد  اَـم  ِهَّللا  اَـمَأ َو  مالـسلا 

(1) .ُساَّنلا َفَرَْصنا  َو  اَّنِم ، اَِهب  ُّقَحَأ 

: دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانس ، نب  هللادبع 

ترضح لیکو  لابند  هب  یسک  تسشن ، تفالخ  تخت  رب  رکبوبا  دیـسر و  تداهـش  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نوچ 
رَمُع .تشون  كدف  ّدر  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  يارب  يا  هتشون  رکبوبا  درک …  نوریب  ار  كدف  زا  وا  هک  داتـسرف  مالـسلا  اهیلع  همطاف 

: تفگ دیسر و  شترضح  هب  هار  رد 

؟ تسیچ يراد  دوخ  اب  هک  هتشون  نیا  دّمحم ! رتخد 

: دومرف

.تسا هتشون  میارب  كدف  ّدر  رد  رکبوبا  هک  تسیا  هتشون 

: تفگ

.هدب نم  هب  ار  نآ 

دوب نتسبآ  نسحم  مان  هب  يرسپ  هب  ناشیا  .دز  ناشیا  هب  يدگل  رمع  .دهدب  وا  هب  ار  هتشون  دشن ، رضاح  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
نامه رثا  رد  ار  وا  هک 

ص:42
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تفرگ و ار  هتشون  سپس  .دش  هتسکش  هک  مرگن  یم  ششوگ  هراوشوگ ي  هب  ییوگ  .دز  یلیس  ار  همطاف  رمع  سپ  .درک  طقس  هبرض 
.دیسر تداهش  هب  هاگ  نآ  .دش  يرتسب  رمع  هبرض  رثا  رد  زور  تفر و 75  هناخ  هب  همطاف  .درک  هراپ 

: دومرف وا  هب  تساوخ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تداهش  ماگنه  رد 

.منک یم  تیصو  ریبز  هب  ای  ینک  یم  نیمضت  ای 

: تفگ مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

: دومرف مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  منک  یم  نیمضت  ار  وت  ّتیصو  مدوخ  دّمحم ! رتخد 

ما هزانج  رب  رکبوبا ) رمع و   ) ود نآ  مورب ، اـیند  زا  یتقو  هک  مهد  یم  دـنگوس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ّقح  هب  ار  وت 
.دنرازگن زامن  نم  رب  دنوشن و  رضاح 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

مدرم حبـص ، .دندرک  نفد  ناش  هناخ  رد  هنابـش  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دندیـسر ، تداهـش  هب  نوچ  سپ  .تسا  وت  ّقح  نیا 
وا هب  .دمآ  نوریب  ود  نآ  يوس  هب  یلع  .دـننک  تکرـش  همطاف  هزانج  عییـشت  رد  هک  دـندش  نآ  رب  رمع  رکبوبا و  روط  نیمه  هنیدـم و 

: دنتفگ

؟ يا هدرک  مادقا  وا  زیهجت  هب  ایآ  يدرک ؟ هچ  دمحم  رتخد  اب  نسحلاوبا ! ای 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

.مدرک نفد  ار  وا  هک  مسق  ادخ  هب 

: دنتفگ

؟ یهدن عالطا  ام  هب  ینک و  نفد  ار  وا  هک  تشاداو  ار  وت  زیچ  هچ 

: دومرف

.منک نینچ  هک  داد  نامرف  ارم  شدوخ 

: تفگ رمع 

.مناوخ یم  زامن  وا  رب  هدرک و  ربق  شبن  هک  مسق  ادخ  هب 
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: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

نیا تدوخ  .دیـسر  یهاوخن  ربق  شبن  هب  وت  تسا  نم  تسد  رد  راقفلاوذ  دپط و  یم  مدبلاک  نایم  رد  مبلق  هک  ینامز  ات  مسق ، ادـخ  هب 
: تفگ رکبوبا  .یناد  یم  بوخ  ار 

.دندش هدنکارپ  زین  مدرم  .تسا  رتراوازس  همطاف  هب  ام  زا  وا  ورب ،
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مالسلا اهیلع  ءارهز  ترضح  تّیمولظم  مالسلا و  هیلع  مظاک  ماما  ترضح 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنَع  ِهَِکئاَلَْملا  ِجوُرُخ  َدَْعب  َناَک  اَمَف  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  مالـسلا  هیلع  ِمِظاَْکلا  ِنَع  ِریِرَّضلا  یَـسیِع  ْنَع   - 1
ُْهبَْرقَی اَلَف  ِباَْبلا  یَلَع  ِینوُک  َهَمَلَس  ِّمُِأل  َلاَق  یِّنَع َو  اوُجُرْخا  ِِهْتَیب  ِیف  ْنَِمل  َلاَق  َو  َْنیَسُْحلا : َنَسَْحلا َو  َهَمِطاَف َو  ًاِّیلَع َو  اَعَد  َُّمث  َلاَقَف  َلاَق  ملس 

َداَرَأ اَّمَلَف  يَرْخُْألا  ِهِدَِیب  ٍِّیلَع  ِدَِیب  َذَخَأ  اًلیِوَط َو  ِهِرْدَص  یَلَع  اَهَعَـضَوَف  َهَمِطاَف  ِدَِـیب  َذَـخَأَف  ُْهنِم  اَنَدَـف  یِّنِم  ُنْدا  ُِّیلَع  اَی  َلاَق  َُّمث  ْتَعَلَفَف  ٌدَـحَأ 
ُنَسَْحلا َو ٌِّیلَع َو  ًادـیِدَش َو  ًءاَُـکب  ُهَمِطاَـف  ْتَکَبَف  ِماَـلَْکلا  یَلَع  ْرِدـْقَی  ْمَلَف  ُُهتَْربَـع  ُْهتَبَلَغ  َماَـلَْکلا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُـسَر 

َدِّیَس اَی  َِکئاَُکِبل  يِِدبَک  َْتقَرْحَأ  ِیْبلَق َو  َْتعَطَق  ْدَق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُهَمِطاَف  َْتلاَقَف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِءاَُکِبل  ُْنیَـسُْحلا :
َکیِخَأ َو ٍِّیلَِعل  ْنَم  َكَدَْعب  ِیب  ُلِْزنَی  ٍّلُِذل  َكَدَْعب َو  يِْدلُِول  ْنَم  ُهَِّیبَن  ُهَبِیبَح َو  اَی  َُهلوُسَر َو  ِهِّبَر َو  َنیِمَأ  اَی  َنیِرِخْآلا َو  َنِیلَّوَْألا َو  َنِم  َنیِِّیبَّنلا 
ْمِْهَیلِإ َو ُهَسْأَر  َعَفَرَف  ُْنیَـسُْحلا : ُنَسَْحلا َو  ٌِّیلَع َو  ِْهیَلَع  َّبَکَأ  ُْهتَلَّبَقَف َو  ِهِهْجَو  یَلَع  ْتَّبَکَأ  ْتََکب َو  َُّمث  ِهِْرمَأ  ِهَّللا َو  ِیْحَِول  ْنَم  ِنیِّدـلا  ِرِـصاَن 

اَهِیف ِینْظَفْحا  َهَّللا َو  ِظَفْحاَف  َكَْدنِع  ٍدَّمَُحم  ِِهلوُسَر  ُهَعیِدَو  ِهَّللا َو  ُهَعیِدَو  ِهِذَه  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  َُهل  َلاَق  ٍِّیلَع َو  ِدَی  ِیف  اَهَعَـضَوَف  ِهِدَی  ِیف  اَهُدَـی 
یِـسْفَن ْتَغََلب  اَم  ِهَّللا  اَمَأ َو  يَْربُْکلا  ُمَیْرَم  ِهَّللا  ِهِذَـه َو  َنیِرِخْآلا  َنِیلَّوَْألا َو  َنِم  ِهَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِءاَِسن  ُهَدِّیَـس  ِهَّللا  ِهِذَـه َو  ُِّیلَع  اَی  ُُهلِعاَِـفل  َکَّنِإ  َو 

هیلع ُلِیئَْربَج  اَِهب  َرَمَأ  َءاَیْـشَِأب  اَُهتْرَمَأ  ْدَقَف  ُهَمِطاَف  ِِهب  َْکتَرَمَأ  اَِمل  ْذُْفنا  ُِّیلَع  اَی  ُُهْتلَأَس  اَم  ِیناَطْعَأَف  ْمَُکل  اََهل َو  َهَّللا  ُْتلَأَس  یَّتَح  َعِضْوَْملا  اَذَه 
اَهَّزَْتبا ِنَِمل  ٌْلیَو  اَهَمَلَظ َو  ْنَِمل  ٌْلیَو  ُِّیلَع  اَی  ُُهتَِکئاَلَم  یِّبَر َو  َِکلَذَک  ُهَمِطاَف َو  ِیتَْنبا  ُْهنَع  ْتَیِضَر  ْنَّمَع  ٍضاَر  یِّنَأ  ُِّیلَع  اَی  ْمَلْعا  مالـسلا َو 

يَِرب ٌء ْمُْهنِم  یِّنِإ  َّمُهَّللا  اَهَزَرَاب  اَهَّقاَش َو  ْنَِمل  ٌْلیَو  اَهَلِیلَخ َو  يَذآ  ْنَِمل  ٌْلیَو  اََهبَاب َو  َقَرْحَأ  ْنَِمل  ٌْلیَو  اَهَتَمْرُح َو  َکَتَه  ْنَِمل  ٌْلیَو  اَـهَّقَح َو 
َُّمث ُءآَُرب  یِّنِم  ْمُه  َو 
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ْمَُهل َو یِّنِإ  َّمُهَّللا  َلاَق  مالـسلا َو  امهیلع  َْنیَـسُْحلا  َنَسَْحلا َو  ًاِّیلَع َو  ِْهَیلِإ َو  َهَمِطاَف  َّمَض  ملـس َو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ْمُهاَّمَس 
ٌمیِعَز ْمِِهتَعیِش  ْنَع  ْمُْهنَع َو  َرَّخَأَت  ْوَأ  ْمُهَمَّدَقَت  ْمُهَمَلَظ َو  ْمُهاَداَع َو  ْنَِمل  ٌبْرَح  ٌّوُدَع َو  َهَّنَْجلا َو  َنُولُخْدَی  ْمُهَّنَِأب  ٌمیِعَز  ٌْملِس َو  ْمُهَعَیاَش  ْنَِمل 

.یَضْرَت یَّتَح  یَضْرَأ  َال  ِهَّللا  َال َو  َُّمث  یَضْرَت  یَّتَح  یَضْرَأ  َال  ِهَّللا  َال َو  َُّمث  یَـضْرَت  یَّتَح  یَـضْرَأ  َال  ُهَمِطاَف  اَی  ِهَّللا  َُّمث َو  َراَّنلا  َنُولُخْدَی  ْمُهَّنَِأب 
(1)

: دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  ریرض  یسیع 

: دومرف مردپ  داتفا ؟ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دزن  زا  هکئالم  جورخ  زا  دعب  یقافّتا  هچ  مدرک  ضرع  مردپ  هب 

هملـس ّما  هب  دـیوش و  جراـخ  نم  دزن  زا  هک  درک  رما  دوب  قاـتا  رد  هک  ره  هب  دـناوخ و  دوـخ  دزن  ار  نیـسح : نسح و  همطاـف و  یلع و 
یلع ای  دومرف  سپـس  .دوب  هدرک  رما  وا  هب  هک  ار  هچنآ  داد  ماجنا  هملـس  ّما  سپ  دوشن ، کـیدزن  نآ  هب  یـسک  اـت  شاـب  رد  دزن  دومرف 

شرگید تسد  اب  تشاذـگ و  دوخ  هنیـس  رب  ینالوط  یتدـم  تفرگ و  ار  همطاف  تسد  هاگنآ  دـش ، وا  کیدزن  سپ  اـیب ، نم  کـیدزن 
، دـیوگب نخـس  تسناوتن  هدرک و  هبلغ  شترـضح  رب  کشا  دـیوگب  نخـس  ات  درک  هدارا  هللا  لوسر  نوچ  سپ  تفرگ ، ار  یلع  تسد 
هیرگ ي اب  هللا  لوسر  ای  درک  ضرع  همطاف  سپ  دندرک ، يدیدش  هیرگ ي  هللا  لوسر  هیرگ  يارب  نیسح : نسح و  یلع و  همطاف ، سپ 
، وا یبن  بیبح و  يا  راگدرورپ و  نیما  يا  و  نیرخآ ، نیلوا و  ناربمایپ  دیس  يا  .يدز  شتآ  ار  مرگج  يدرک و  هراپ  ار  ملد  دنب  دوخ 

یلع یـسک  هچ  وت  زا  دعب  دوش  یم  لزان  نم  رب  هک  ییاهیراتفرگ  رد  و  دریگب ؟ هدهع  هب  وت  زا  دعب  ارم  نادنزرف  یتسرپرـس  یـسک  هچ 
اهنآ يوس  هب  ار  دوخ  مشچ  تسیرگ و  سپس  دنک ؟ تیامح  وا  رما  ادخ و  یحو  زا  یسک  هچ  دنک ؟ تیامح  ار  نید  رصان  تردارب و 

تناما نیا  نسحلاابا  يا  دومرف  داد و  رارق  یلع  تسد  رد  ار  همطاف  تسد  سپ  دوب  وا  تسد  رد  همطاف  تسد  هک  یلاـح  رد  درک  زاـب 
هب نیا  یلع  ای  درک  یهاوخ  نینچ  وت  نکب و  وا  هرابرد ي  ارم  تیاعر  ادـخ و  تیاعر  سپ  تسوت  تسد  رد  وا  لوسر  تناـما  ادـخ و 

ادخ هب  تسیربک  میرم  مسق  هللاو  نیا  نیرخآ ، نیلوا و  زا  تسیتشهب  نانز  هدیس ي  ادخ 
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دومرف اـطع  نم  هب  دـنوادخ  مدرک و  بلط  ار  یجئاوح  امـش  يارب  وا و  يارب  ادـخ  زا  هکنیا  رگم  دیـسرن  عضوم  نیا  هب  نم  ناـج  مسق 
ار اهنآ  هک  ما  هتفگ  وا  هب  ییاهزیچ  اریز  متفگ ، وت  هب  هک  يراک  لابند  هب  ار  همطاـف  تسرفب  یلع  اـی  .مدوب  هتـساوخ  وا  زا  هک  ار  هچنآ 

نینچمه دـشاب و  یـضار  وا  زا  همطاف  مرتخد  هک  یـسک  نآ  زا  متـسه  یـضار  نم  هک  یلع  اـی  شاـب  هاـگآ  هتفگ و  نم  هب  لـیئربج  هب 
هک یسک  رب  ياو  و  دنک ، بصغ  ار  وا  ّقح  هک  یـسک  رب  ياو  وا ، هب  دنک  ملظ  هک  یـسک  هب  ياو  یلع  ای  .وا  هکئالم ي  مراگدرورپ و 

ار همطاف  سپس  .درک  رکذ  ار  اهنآ  مان  هللا  لوسر  سپس  دنرازیب  نم  زا  زین  اهنآ  مرازیب و  اهنآ  زا  نم  ادنوادخ  دتـسیاب ، وا  يور  رد  ور 
: دومرف ار و  نیسح  نسح و  یلع و  نینچمه  دینابسچ و  هنیس  هب 

دنک و ینمشد  اهنآ  اب  هک  یسک  اب  مگنج  یم  دنوش و  تشهب  رب  دراو  اهنیا  هک  مدهعتم  متسه و  ناشنایعیش  اهنیا و  میلـست  نم  ای  ادخ 
رد لخاد  نانمـشد )  ) اهنآ هک  منک  یم  دهعت  دتفیب ، رخؤم  ناشنایعیـش  اهنآ و  زا  ای  دـنادب  اهنآ  رب  مّدـقم  ار  دوخ  دـنک و  ملظ  اهنآ  هب 
هن يوش ، یضار  هکنآ  ات  موش  یمن  یضار  هاگنآ  يوش  یضار  هکنآ  ات  موش  یمن  یضار  ادخ  هب  همطاف  يا  شاب  هاگآ  دنوش و  شتآ 

.يوش یضار  هکنآ  ات  موش  یمن  یضار  مسق  ادخ  هب 

ِهِیبَأ ْنَع  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَـسُوم  ْنَع  ِریِرَّضلا  ِداَفَتْـسُْملا  ِْنب  یَـسیِع  ِْخیَّشِلل  ِهَّیِـصَْولا  ِباَتِک  ْنِم  اًْلقَن  ٍسُواَط  ِْنب  ِِّیلَع  ِدِّیَّسِلل  ِفَرُّطلا ، ُباَتِک   - 2
ُقاَرِْفلا َو َناَح  ْدَق  ِراَْصنَْألا  َرَشْعَم  اَی  َلاَق  َراَْصنَْألا َو  اَعَد  ُهاَفَْولا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  ْتَرَـضَح  اََّمل  َلاَق  مالـسلا  امهیلع 

ِیف ُْمتْعَّسَو  ِلاَْومَأـْلا َو  ِیف  ُْمْتیَـساَو  َهَرْـصُّنلا َو  ُُمْتنَـسْحَأَف  ُْمتْرَـصَن  َراَوِْـجلا َو  ُُمْتنَـسْحَأَف  ُْمتْرَواَـج  ْدَـق  یِعاَّدـلا َو  ُبیُِجم  اـَنَأ  ُتـیِعُد َو  ْدَـق 
 …. یَفْوَْألا َءاَزَْجلا  ُُمْتلَعَف  اَِمب  ْمُکیِزْجَی  ُهَّللا  ِسوُفُّنلا َو  َجَهُم  ِهَِّلل  ُْمْتلََذب  َنیِِملْسُْملا َو 

یَکَبَف یَـسیِع  َلاَق  ِهَّللا  َباَجِح  َکَتَه  ْدَـقَف  ُهَکَتَه  ْنَمَف  ِیْتَیب  اَُهْتَیب  ِیبَاب َو  اَُهبَاب  َهَمِطاَف  َّنِإ  َالَأ  َرَـضَح  ْنَم  اوُعَمْـساَف َو  اـَلَأ  ِراَْـصنَْألا  َرِـشاَعَم 
ِهَّللا َِکتُه َو  َلاَق  ِهِماَلَک َو  َهَّیَِقب  َعَطَق  اًلیِوَط َو  مالسلا  هیلع  ِنَسَْحلاُوبَأ 
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َلاَق ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  يِّدَج  ْنَع  ِیبَأ  ِینَرَبْخَأ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َُّمث  ْهاَّمُأ  اَی  ِهَّللا  ُباَجِح  ِهَّللا  َِکتُه َو  ِهَّللا  ُباَجِح  ِهَّللا  َِکتُه َو  ِهَّللا  ُباَجِح 
ِدَق یِعاَّدـلا  ِهَوْعَد  ُبیُِجم  یِّنِإ  ُتیِعُد َو  ْدَـق  یِّنِإ  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  ْمَُهل  َلاَـقَف  َنیِرِجاَـهُْملا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َعَمَج  ْدَـق 
َْمل ِِمئاَهَْبلا َو  َلاَمْهِإ  ْمُْکلِمْهَأ  َْمل  یِّیِـصَو َو  َیلِإ  ُْتیَـصْوَأ  ْدَق  یِّنَأ  ْمُکُمِّلَعُأ  یِّنِإ  ِءاَِیْبنَْألا َو  َنِم  ِیناَوْخِِإب  ِقوُحُّللا  یِّبَر َو  ِءاَِقل  َیلِإ  ُْتقَتْـشا 
َُهل َلاَقَف  ْمَعَن  َلاَق  َِکْلبَق  ْنِم  ُءاَِیْبنَْألا  ِِهب  یَـصْوَأ  اَِمب  َْتیَـصْوَأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  َلاَـقَف  ِباَّطَْخلا  ُْنب  ُرَمُع  ِْهَیلِإ  َماَـقَف  ًاْئیَـش  ْمُکِرُومُأ  ْنِم  ْكُْرتَأ 
ْنَم ِهَّللا َو  ُهَعاَط  يِْرمَأ  يِْرمَِأب َو  ُْتیَـصْوَأ  ُُهتَعاَط َو  ُهُْرمَأ  ِهَّللا َو  ِْرمَِأب  ُْتیَـصْوَأ  ُرَمُع  اَی  ْسِلْجا  َُهل  َلاَق  َكِْرمَأـِب  ْمَأ  َْتیَـصْوَأ  ِهَّللا  َنِم  ٍْرمَأـِبَف 
َْتنَأ ُدیُِرت  اَم  َال  َهَّللا  َعاَطَأ  ْدَقَف  ِینَعاَطَأ  ْنَم  ِینَعاَطَأ َو  ْدَقَف  یِّیِصَو  َعاَطَأ  ْنَم  ِیناَصَع َو  ْدَقَف  یِّیِصَو  یَصَع  ْنَم  َهَّللا َو  یَصَع  ْدَقَف  ِیناَصَع 

ِهَّللا ُلوُسَر  یِّنَأ  ِهَُّوبُّنلِاب َو  ِینَقَّدَـص  ِیب َو  َنَمآ  ْنَم  ِیتَّیِـصَو  اوُعَمْـسا  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  َلاَـقَف  ٌبَضْغُم  َوُه  ِساَّنلا َو  َیلِإ  َتَفَْتلا  َُّمث  َکـُبِحاَص  َو 
َِّیلَع َّنَأ  َِبئاَْغلا  ُدِهاَّشلا  ِِغْلُبْیلَف  ْمُُکتْغَْلبَأ  ْدَـق  یِّبَر  ُهَیَالَو  ِیتَیَالَو َو  ُهَتَیَالَو  َّنِإَف  َُهل  ِقیِدْـصَّتلا  ِِهتَعاَط َو  ٍِبلاَط َو  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِهَیَالَِوب  ِهیِـصوُأَف 
َذَخَأ ْنَم  َکَلَه َو  ًانیِمَی  ِمَلَْعلا  ِنَع  َرَّخَأَـت  ْنَم  ِراَّنلا َو  َیلِإ  َمَّدَـقَت  ُهَمَّدَـقَت  ْنَم  َّلَـض َو  ْدَـقَف  ِمَلَْعلا  َنوُد  َرَّصَق  ْنَمَف  ُمَلَْعلا  َوُه  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  َْنب 

.ْمَعَن (1) اُولاَق  ُْمتْعِمَس  ْلَهَف  ِهَّللِاب  اَّلِإ  یِقِیفْوَت  ام  يَوَغ َو  ًاراَسَی 

امهیلع شردپ  زا  رفعج  نب  یسوم  زا  ریرض  دافتسم  نب  یسیع  خیش  هیصولا  باتک  زا  لقن  هب  سوواط  نب  یلع  دیس  فرّطلا  باتک  رد 
: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا 

وا زین  نم  هدناوخ و  ارم  ادخ  دیـسر ، ییادج  تقو  دومرف  دناوخ و  شیوخ  دزن  هب  ار  راصنا  دـش  کیدزن  ربمایپ  تداهـش  هک  یماگنه 
تاساوم و  دیدرک ، يرای  وکین  هچ  سپ  دیدومن  يرای  و  دـیدوب ، یناگ  هدـنهانپ  بوخ  دـیداد و  هانپ  نم  هب  امـش  منک ، یم  تباجا  ار 

دیدومن و لام  رد 
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هب ار  ازج  نیرتهب  دیدرک  هک  يراک  رطاخ  هب  ادخ  ار و  دوخ  ياهبلق  نوخ  ادخ  هب  دیدیشخب  دیدومن و  نیملسم  ياهراک  رد  شیاشگ 
هناخ ي برد  همطاف  هناخ ي  برد  هک  دیـشاب  هاگآ  .تسه  هک  رگید  سک  ره  دینک و  شوگ  بوخ  راصنا  هورگ  يا  دـهد  یم  امش 

.تسا هدومن  ادخ  تمرح  کته  قیقحت  هب  دنک  تمرح  کته  هناخ  نیا  زا  سک  ره  تسا  نم  هناخ ي  وا  هناخ ي  تسا و  نم 

: تفگ یسیع 

: دومرف هبترم  هس  دومن و  عطق  ار  دوخ  مالک  هّیقب  تسیرگ و  ینالوط  یتّدم  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  ماگنه  نیا  رد 

.ردام ياو  دومرف  دیشک و  يزوسناج  هآ  سپ  .دش  کته  ادخ  تمرح  ادخ  هب  هللا » ُباجِح  هللاَو  َِکتُه  »

دومرف اهنآ  هب  ار و  نیرجاهم  هللا  لوسر  دومن  عمج  دومرف  هک  مالـسلا  مهیلع  یلع  نب  دمحم  مّدج  زا  مردپ  ارم  داد  ربخ  دومرف  سپس 
هب ندیـسر  راگدورپ و  ءاقل  قاتـشم  قیقحت  هب  .ار  لاعتم  يادخ  توعد  ما  هدننک  تباجا  نم  ما و  هدش  هدـناوخارف  نم  انامه  مدرم  يا 

ندرک اهر  لثم  ار  امـش  ما  هدرکن  اهر  دوخ و  یـصو  هب  ما  هدرک  ّتیـصو  هک  ار  امـش  منک  یم  هاگآ  نم  و  متـسه ، ءاـیبنا  زا  مناردارب 
وت زا  شیپ  ءایبنا  هچنآ  هب  يدرک  تیصو  تفگ  باطخلا و  نب  رمع  داتسیا  سپ  .ار  امش  روما  زا  يزیچ  مدرکن  راذگورف  نایاپراهچ و 

؟ دنا هدرک  تیصو 

: دومرف

؟ يدومن نایب  ار  دوخ  رظن  ای  يدرک  تیصو  ادخ  روتسد  هب  ایآ  تفگ و  سپس  يرآ ،

: دومرف

تسادخ تعاط  نم  رظن  مدوخ و  رظن  هب  مدرک  تیصو  تسوا و  تعاطا  ادخ  رما  ادخ و  رما  هب  مدرک  تیـصو  انامه  رمع ! يا  نیـشنب 
هدرک ارم  ینامرفان  قیقحت  هب  دنکب  ارم  یـصو  ینامرفان  سک  ره  تس و  هدرک  ادخ  ینامرفان  قیقحت  هب  دنکب  ارم  ینامرفان  سک  ره  و 

ار هچنآ  هن  تس  هدرک  تعاطا  ار  ادخ  دـنک  تعاطا  ارم  سک  ره  تس و  هدرک  ارم  تعاطا  دـنکب  ارم  یـصو  تعاطا  سک  ره  تس و 
يا دومرف  سپ  دوب  كانبـضغ  هک  یلاح  رد  دـنادرگرب  مدرم  فرط  هب  ار  دوخ  يور  سپـس  دـیهاوخ  یم  رکبوبا )  ) تتـسود وت و  هک 

ار وا  سپ  متسه  وا  ربمایپ  نم  هک  تسا  دقتعم  هدومن و  ارم  قیدصت  هدروآ و  نامیا  نم  هب  سک  ره  نم ، تیصو  هب  دینک  شوگ  مدرم 
تیالو نم و  تیالو  وا  تیالو  اریز  وا  قیدـصت  تعاطا و  مالـسلا و  اـمهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ترـضح  تیـالو  هب  منک  یم  تیـصو 
مچرپ ناـمه  بلاـطیبا  نب  یلع  هک  دـننک  غـالبا  نیبئاـغ  هب  نیرـضاح  سپ  مدرک  غـالبا  امـش  هب  نم  قیقحت  هب  تسا ؟ نم  راـگدرورپ 

دیایب هاتوک  سک  ره  تسا  هناشن ) )
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ملع زا  سک  ره  تس و  هداـتفا  شیپ  شتآ  يوـس  هب  دـتفیب  شیپ  وا  رب  سک  ره  دوـش و  یم  هارمگ  قـیقحت  هب  دـنامب ) بقع   ) مَـلَع زا 
تـسین یقیفوت  دوش و  یم  هارمگ  دوش  فرحنم  پچ  فرط  هب  سک  ره  دوـش و  یم  كـاله  دوـش ) فرحنم   ) تسار هب  دـتفیب  بقع 

: دنتفگ دیدینش ، ایآ  ادخ ، بناج  زا  رگم 

.يرآ
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مالسلا اهیلع  ءارهز  ترضح  تّیمولظم  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  ترضح 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِِّیبَّنلا  َعَم  یِماَّرلاَک  َناَک  ِرْکُّشلا  ِهَدْجَـس  ِیف  ِءاَعُّدلا  اَذَِهب  اَعَد  ْنَم  َلاَق  مالـسلا ،  هیلع  اَضِّرلا  ِنَع  ِتاَوَعَّدلا  ُجَهُم   - 1
.ٍمْهَس (1) ِْفلَأ  ِْفلَِأب  ٍْنیَنُح  ٍدُحُأ َو  ٍرَْدب َو  ِیف  ملس  و 

: دندومرف ترضح  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  تاوعّدلا  جهم  باتک  رد  سواط ;  نب  دیس 

هتفر و داهج  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  رد  هک  تسیسک  لثم  دناوخب ، رکـش  هدجـس  رد  ار  اعد  نیا  سک  ره 
.دشاب هتخادنا  ریت  نویلیم  کی  نینح  دحا و  ردب و  ياهگنج  رد  ادخ  نانمشد  هب 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ََکلوُسَر  اَمَهَّتا  َو  َکَتَمِْعن ، اَرَّیَغ  َو  َکَنیِد ، َالَّدـَب  ِْنیَذَّلا  ِنَْعلا  َّمُهَّللا  ُءاَعُّدـلا ]  ] ِهَّنَْجلا ِیف  ُّیِمَعْفَْکلا  اَهاَکَح  َو   - 2
اَفَّرَح َو  َکِِّیبَن ، َْنبا  اَلَتَق  َو  َِکلوُسَِرب ، اَءَزْهَتْـسا  َو  َکَماَلَک ، َْکیَلَع  اَّدَر  َو  َكَءَالآ ، اَرَفَک  َو  َِکلِیبَس ، ْنَع  اَّدَـص  َو  َکَـتَِّلم ، اََـفلاَخ  َو  ملس ،
یَلَع َساَّنلا  اَلَمَح  َو  ٍّقَِحب ، اَمَُهل  ْنُکَی  َْمل  ٍسِلْجَم  ِیف  اَسَلَج  َو  َكَءاَِیلْوَأ ، اَلَتَق  َو  َکـِتَداَبِع ، ْنَع  اَرَبْکَتْـسا  َو  َکـِتاَیآ ، اَدَـحَج  َو  َکـَباَتِک ،
اَمَُهل ِهَنْعَّللِاب  َْکَیلِإ  ُبَّرَقَتَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا  ًاقْرُز ، َمَّنَهَج  َیلِإ  اَمُهَعاَْبتَأ  اَمُهْرُـشْحا َو  َو  ًاضَْعب ، ُهُضَْعب  ُوْلتَی  ًانَْعل  اَمُْهنَْعلا  َّمُهَّللا  ٍدَّمَُحم ،: ِلآ  ِفاَـتْکَأ 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْتِنب  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  َهَلَتَق  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ َو  َهَلَتَق  ْنَْعلا  َّمُهَّللا  ِهَرِخْآلا ، اَْینُّدـلا َو  ِیف  اَمُْهنِم  ِهَءاَرَْبلا  َو 
َو ًاّـعَد ، ِراَّنلا  َیلِإ  اَـمُهَّعُد  َّمُهَّللا  ٍيْزِخ ، َقْوَف  ًاـیْزِخ  َو  ٍّلُذ ، َقْوَـف  الُذ  َو  ٍناَوَـه ، َقْوَـف  ًاـناَوَه  َو  ِباَذَْـعلا ، َقْوَـف  ًاباَذَـع  اَـمُهْدِز  َّمُهَّللا  ملس ،

َْنَیب ِْفلاَخ  َو  ْمُهَْرمَأ ، ْتِّتَـش  َو  ْمُهَعْمَج ، ْقِّرَف  َّمُهَّللا  ًارَمُز ، َمَّنَهَج  یلِإ  اَمُهَعاَْبتَأ  اَمُهْرُـشْحا َو  َّمُهَّللا  ًاـسْکَر ، َِکباَذَـع  ِمِیلَأ  ِیف  اَمُهْـسُکْرا 
َسْأَْبلا ِْقلَأ  َو  ْمُهَتَیاَر ، ْرِـسْکا  َو  ْمُهَءاَرَبُک ، ْمُهَءاَسَؤُر َو  ْنَْعلا  َو  ْمُهَتَداَس ، ْمُهَتَداَـق َو  ْلـُْتقا  َو  ْمُهَتَِّمئَأ ، ْنَْعلا  َو  ْمُهَتَعاَـمَج ، ْدِّدـَب  َو  ْمِِهتَِملَک ،

ًانَْعل َدِیلَْولا  ٍلْهَج َو  َابَأ  ْنَْعلا  َّمُهَّللا  ًاراَّیَد ، ْمُْهنِم  ِْقُبت  َال  َو  ْمُهَْنَیب ،
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ُهَْبلَق َْتنَحَْتما  ٍنِمُْؤم  ُّلُک  َو  ٍلَسُْرم ، ٍِّیبَن  ُّلُک  َو  ٍبَّرَقُم ، ٍکَلَم  ُّلُک  ِِهب  اَمُُهنَْعلَی  ًاـنَْعل  اَـمُْهنَْعلا  َّمُهَّللا  ًاـضَْعب ، ُهُضَْعب  ُعَْبتَی  َو  ًاـضَْعب ، ُهُضَْعب  ُوْلتَی 
ِّرَـسَتْسُم ِیف  اَمُْهنَْعلا  َّمُهَّللا  ٍلاَِبب ، ٍدَـحَِأل  ُرُطْخَی  َال  ًانَْعل  اَـمُْهنَْعلا  َّمُهَّللا  اَمِِهباَذَـع ، ْنِم  َو  ِراَّنلا ، ُلـْهَأ  ُْهنِم  ُذَّوَعَتَی  ًاـنَْعل  اَـمُْهنَْعلا  َّمُهَّللا  ِناَـمیِْإِلل ،

ْنَم اَـمِهیِّبُِحم َو  اَمُهَعاَیْـشَأ َو  اَـمِْهیَتَْنبا َو  اَـمُهَعَم  ْكِراَـش  َو  ِریِدـْقَّتلا ، َقْوَـف  ِریِدـْقَّتلا َو  ِیف  ًاباَذَـع  اَمُْهبِّذَـع  َو  َکـِتَِیناَلَع ، ِرِهاَـظ  َكِّرِس َو 
.اَمُهَعَیاَش (1)

: دنک یم  لقن  نینچ  نیا  ار  اعد  یمعفک  موحرم 

تّما اب  دندز و  تمهت  وت  ربمغیپ  رب  دندرک و  فرطرب  ار  وت  تمعن  دنداد و  رییغت  ار  وت  نید  هک  صخـش  ود  نآ  رب  نک  نعل  ادـنوادخ 
ءازهتـسا ار  تربمغیپ  هدرک و  ّدر  ار  وت  نخـس  دـندومن و  راکنا  ار  وت  ياه  تمعن  دـندرک و  ضارعا  وت  هار  زا  دـندرک و  تفلاـخم  وت 

وت ناتسود  دندیچیپرس و  وت  یگدنب  زا  دندومن و  راکنا  ار  وت  ياه  هیآ  هداد و  رییغت  ار  وت  نآرق  دنتشک و  ار  وت  ربمغیپ  رسپ  دندومن و 
: دّمحم لآ  هب  ّتیذا  هلیسو  ار  نامدرم  دوبن و  اهنآ  ّقح  هک  دنتسشن  یسلجم  رد  دنتشُک و  ار 

.دنداد رارق 

روـشحم دنـشاب  روـک  هک  یتلاـح  رد  مّنهج  يوـس  هب  ار  ناـشعابتا  اـهنآ و  یپ و  رد  یپ  یتـنعل  ار  صخـش  ود  نآ  نک  نعل  ادـنوادخ 
.نادرگ

.میئوج یم  بّرقت  ترخآ  رد  ایند و  رد  ود  نیا  زا  ندوب  رازیب  صخش و  ود  نیا  رب  ندرک  تنعل  ببس  هب  وت  يوس  هب  ام  ادنوادخ 

.نک تنعل  تسا  ادخ  لوسر  رتخد  رسپ  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتاق  رب  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  لتاق  رب  ادنوادخ 

نیرتـالاب هب  ار  اـهنآ  نادرگ و  داـیز  اـهتّفخ  نیرتـالاب  هب  ار  اـهنآ  تّفخ  اـهتبوقع و  نیرتـالاب  هب  ار  صخـش  ود  نآ  تبوقع  ادـنوادخ 
.امن اوسر  اه  ییاوسر  نیرتالاب  هب  ار  اهنآ  نک و  راوخ  اهیراوخ 
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ادنوادخ .نک  نوگنرـس  دوخ  بناج  زا  كاندرد  باذـع  رد  ار  اهنآ  دـیدش و  ینتخادـنا  زادـنیب  منهج  شتآ  رد  ار  ود  نآ  ادـنوادخ 
.امرف یئامنهار  مّنهج  يوس  هب  ار  ناشناگدننک  تیعبت  همه ي  اهنآ و 

رب زاس و  ادـج  ار  اهنآ  تیعمج  هدـب و  رارق  اهنآ  نایم  فالتخا  زاس و  قّرفتم  ار  اـهنآ  رما  نک و  هدـنکارپ  ار  اـهنآ  عاـمتجا  ادـنوادخ 
نک تنعل  اهنآ  ياه  هدرکرس  رب  نک و  دوبان  ار  ناشناگرزب  اهنآ و  ياه  هدیزگرب  ار و  اهنآ  ياه  هدرکرـس  نک و  تنعل  اهنآ  ياوشیپ 

.راذگم یقاب  ار  يدحا  اهنآ  زا  زادنیب و  اهنآ  نایم  ار  تبوقع  تّدش  نکشب و  ار  اهنآ  یگرزب  هناشن  ملع و  و 

ربمغیپ ره  بّرقم و  هتـشرف  ره  هک  یتنعل  اب  ار  ود  نآ  ادـنوادخ  .هدـب  رارق  یگـشیمه  یمئاد و  یتنعل  دـیلو  رب  لهجوبا و  رب  ادـنوادخ 
.نک تنعل  دشاب  هدرک  تنعل  یشاب  هدرک  صلاخ  نامیا  يارب  ار  وا  لد  وت  هک  ینمؤم  صخش  ره  لسرم و 

.دنریگ هانپ  نآ  باذع  زا  شتآ  لها  هک  یتنعل  هب  ار  ود  نآ  نک  تنعل  ادنوادخ 

.امرف تنعل  دشاب  هدیسرن  یسک  رطاخ  هب  هک  یتنعل  اب  ار  ود  نآ  ادنوادخ 

يا هدومن  ریدقت  وت  هچنآ  زا  رتالاب  وت و  ریدقت  رد  هک  یباذع  ار  ود  نآ  نک  باذع  نک و  تنعل  رهاظ  ناهنپ و  رد  ار  ود  نآ  ادنوادخ 
.نادرگ روشحم  ار  دیامن  تعباتم  اهنآ  زا  هک  یسک  اهنآ و  نارادتسود  ناوریپ و  ناشرتخد و  ود  اهنیا  اب  دشاب و 
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مالسلا اهیلع  ءارهز  ترضح  تّیمولظم  مالسلا و  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح 

ٍْجیَوُـح ِْنب  ِدَّمَُحم  ُنـْب  یَیْحَی  ُّیِطِـساَْولا َو  ُِّیناَدْـمَْهلا  ِءاَـلَْعلا  ِیبَأ  ُنـْبا  يَوَر  ِدـِئاَوَْفلا  ِدـِئاَوَز  ِباَـتِک  ِیف  هر  ٍسُواَـط  ُنـْب  ُدِّیَّسلا  َلاَـق   - 1
ِّيِرَکْـسَْعلا ِنَسَْحلا  ِیبَأ  َبِحاَص  َّیِّمُْقلا  َقاَحْـسِإ  َْنب  َدَمْحَأ  ًاعیِمَج  اَنْدَـصَقَف  ُهُْرمَأ  اَْنیَلَع  َهَبَتْـشا  ِباَّطَْخلا َو  ِْنبا  ِیف  اَنْعَزاَنَت  َالاَق  ُّيِداَدـْغَْبلا 

ُْتلُقَف ٍدـیِع  ُمْوَی  ُهَّنِإَف  ِهِدـیِِعب  ٌلوُغْـشَم  َوُه  َْتلاَقَف  ُْهنَع  اَهاَْنلَأَسَف  ٌهَِّیقاَرِع  ٌهَِّیبَص  اَْـنیَلَع  ْتَجَرَخَف  َباَْـبلا  ِْهیَلَع  اَـنْعَرَقَف  َُّمق  ِهَنیِدَِـمب  مالـسلا  هیلع 
 . . .ُهَعُمُْجلا ُریِدَْغلا َو  یَحْضَْألا َو  ُرْطِْفلا َو  ِهَعیِّشِلل  ٌهََعبْرَأ  ُداَیْعَْألا  اَمَّنِإ  ِهَّللا  َناَْحبُس 

یَّتَح ِیناَّثلا  ِْرمَأ  ِیف  ٍّكاَش  ُْریَغ  اَنَأ  ُْهنَع َو  ُْتعَجَر  َهَمَلَـس َو  ِّمُأ  َْتَیب  َلَخَدَـف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َماَق  َُّمث  ُهَْفیَذُـح  َلاَق 
َنآْرُْقلا َفَّرَح  ِْکلُْمِلل َو  َرَّمَش  ِنیِّدلا َو  ِنَع  َّدَتْرا  َْرفُْکلا َو  َدَواَع  َّرَّشلا َو  َحِیتُأ  ملس َو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِهاَفَو  َدَْعب  ُْتیَأَر 

َْتِنب َهَمِطاَف  َبَّذَـک  مالـسلا َو  هیلع  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  َهَداَهَـش  َّدَر  َهَّنُّسلا َو  َلَقَن  َهَّلِْملا َو  َرَّیَغ  اَـهَرَّیَغ َو  َنَنُّسلا َو  َعَدَْـتبا  ِیْحَْولا َو  َْتَیب  َقَرْحَأ  َو 
َنَنُّسلا َرَّیَغ  اَهِـضُْری َو  َْمل  یَفَطْـصُْملا َو  ِْنیَع  َهَُّرق  َطَخْـسَأ  َسوُجَْملا َو  يَراَصَّنلا َو  َدوُهَْیلا َو  یَـضْرَأ  اَْهنِم َو  َكَدَـف  َبَصَتْغا  ِهَّللا َو  ِلوُسَر 

َدْقَّنلا اوُذَتْحَی  ْنَأ  َساَّنلا  یَْقبَأ  ُهَّللا َو  َمَّرَح  اَم  َلَّلَح  ُهَّللا َو  ُهَلَّلَح  اَم  َمَّرَح  َرْوَْجلا َو  َرَهْظَأ  مالسلا َو  هیلع  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  ِْلتَق  یَلَع  َرَّبَد  اَهَّلُک َو 
یَلَع يَرَْتفاَو  ًاناَوْدُـع  ًاْملُظ َو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َرَْبنِم  َدِعَـص  مالـسلا َو  اـهیلع  ِهَّیِکَّزلا  َهْجَو  َمََطل  ِلـِبِْإلا َو  ِدُولُج  ْنِم 
ُُهْلتَق يَرَج  اَمَک  يَرَج  ِِقفاَنُْملا َو  َِکلَذ  یَلَع  مالـسلا  هیلع  َيَالْوَم  َهَوْعَد  ُهَّللا  َباَجَتْـساَف  ُهَْفیَذُـح  َلاَق  ُهَیْأَر  َهَّفَـس  ُهَدـَناَع َو  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ َو 

(1) .ِِهِلتاَق یَلَع  ِهَّللا  ُهَمْحَر  ِِهِلتاَق  ِدَی  یَلَع 
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: دنا هدرک  تیاور  دیوگ  یم  دئاوز  باتک  رد  سوواط  نب  دیس 

فالتخا دنتفگ  يدادغبلا  جیَوُح  نب  دمحم  نب  ییحی  و  يرکسع ) نسح  ماما  يداه و  ماما  لیکو   ) یطساولا ینادمهلا  ءالعلا  یبا  نبا 
رد مالسلا  هیلع  يداه  ماما  لیکو  قاحسا  نب  دمحا  دزن  هب  ود  ره  سپ  وا  راک  ام  رب  دش  مهبم  باطخ و  نبا  دروم  رد  میدرک  ادیپ  رظن 

تفگ كرتخد  میتفرگ  ار  قاحـسا  نب  دـمحا  غارـس  وا  زا  درک  زاـب  ار  رد  یقارع  یکرتخد  .میدـیبوک  ار  وا  هناـخ  رد  .میتفر  مق  رهش 
: متفگ نم  تسا ، دیع  زورما  اریز  تس  هتفرگ  دیع  نشج 

.هعمج ریدغ و  یحضا ، رطف ، تسا  زور  راهچ  هعیش  دزن  رد  دایعا  هللا  ناحبس 

( هللا ُهَنََعل  رمع   ) یمود راک  هب  تبـسن  کش  چیه  هک  یلاح  رد  متـشگرب  نم  دش و  هملـس  ما  هناخ ي  لخاد  ربمغیپ  سپ  تفگ  هفیذـح 
زا دترم  رفک و  يوس  هب  تشگزاب  درک و  اپب  یترارش  نانچ  ربمغیپ  تداهـش  زا  دعب  هکنآ  ات  مدوب ) نئمطم  وا  لعف  نالطب  رب   ) متـشادن

تشاذگ و اهتّنـس  رد  تعدـب  دز و  شتآ  ار  یحو  تیب  درک و  فیرحت  ار  نآرق  یناعم )  ) درک و تنطلـس  يایهم  ار  دوخ  دـش و  نید 
رتخد همطاف  درک و  در  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تداهش  درک و  اجباج  ار  اهتّنـس  درک و  فرحنم  ار  نید  داد و  رییغت  ار  اهنآ 
مـشچ رون  دروآرد  بضغ  هب  دومن و  یـضار  ار  سوجم  اراصن و  دوهی و  درک و  بصغ  وا  زا  ار  كدف  دومن و  بیذکت  ار  هللا  لوسر 

روج دیشک و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  لتق  هشقن  تشاذگ و  اپ  ریز  ار  اهتّنس  مامت  دومنن و  لیصحت  ار  وا  تیاضر  ار و  ربمایپ 
هک درک  راداو  ار  مدرم  دوب و  هدومن  مارح  ادخ  ار  هچنآ  هدرک  لالح  هدرک و  لالح  ادخ  ار  هچنآ  دومن  مارح  دومن و  رهاظ  ار  متس  و 

دز و مالسلا  اهیلع  هرهاط  هقیدص  ترضح  تروص  هب  یلیـس  دننک و  لوپ  بلط  مدرم ) ندناشک  رقف  هب  زا  هیانک   ) رتش تسوپ  لابق  رد 
يأر هب  ءانتعا  دـیزرو و  وا  اب  دانع  دز و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هب  تمهت  تفر و  الاب  توادـع  ملظ و  يور  زا  ربمغیپ  ربنم  زا 

تـسد هب  وا  ندش  هتـشک  داتفا  قافتا  درک و  باجتـسم  قفانم  نآ  رب  ارم  يالوم  نیرفن  لاعتم  يادـخ  سپ  تفگ  هفیذـح  درکن  ناشیا 
.داب شلتاق  رب  ادخ  تمحر  هک  شلتاق 

: دنیامرف هجوت  مرتحم  ناگدنناوخ 

.تسا هدیدرگ  همجرت  هدش و  هدروآ  نآ  زاین  دروم  رادقم  طقف  تس و  ینالوط  الاب  ثیدح  لصا 
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سای لگ  غاب  هب  هنایشحو  هلمح ي  مّود ؛ شخب 
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( تیب قارحا  )

مالـسلا هیلع  ٍِّیلَع  ِهَعیِـش  ْنِم  ٌهَعاَمَج  اَـنَعَم  ِِهْتَیب َو  ِیف  ٍساَّبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  َدـْنِع  ُْتنُک  َلاَـق  ٍْسیَق  ِْنب  ِْمیَلُـس  ْنَع  ٍشاَّیَع  ِیبَأ  ُْنب  ُناـَبَأ   - 1
َثَکَن یَّتَح  ِِهتَْرفُح  ِیف  ْعَضُوی  ْمَلَف  َیِّفُُوت  َمْوَی  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َیِّفُُوت  ِیتَوْخِإ  اَی  َلاَق  ْنَأ  اَنَثَّدَح  اَمِیف  َناَکَف  اَنَثَّدَحَف 

َغَرَف یَّتَح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَِرب  مالسلا  امهیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َلَغَتْشا  ِفاَلِْخلا َو  یَلَع  اوُعَمْجَأ  اوُّدَتْرا َو  ُساَّنلا َو 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِهَّیِصَِوب  ْمُْهنَع  َلِغُش  ِنآْرُْقلا َو  ِفِیلْأَت  یَلَع  َلَْبقَأ  َُّمث  ِِهتَْرفُح  ِیف  ُهَعَضَو  ِهِطِینْحَت َو  ِِهنیِفْکَت َو  ِِهلْسُغ َو  ْنِم 

َنِم ِِهب  اُونَتَْتفا  يِذَّلِاب  ُساَّنلا  َنَتَْتفا  اَّمَلَف  ِمْوَْقلا  ِنَع  ُهَرَبْخَأ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَک  اَِمل  َْکلُْملا  ُُهتَّمِه  ْنُکَی  َْمل  ملس َو 
َنیِعَمْجَأ َساَّنلا  َّنِإ  اَذَه  اَی  ٍرَْکب  ِیبَِأل  ُرَمُع  َلاَق  ٍریِسَی  ْمُهَعَم  ٍساَنُأ  ِیف  ُناَْملَس  ُداَدْقِْملا َو  ٍّرَذُوبَأ َو  ٍمِشاَه َو  ُوَنب  ٌِّیلَع َو  اَّلِإ  َْقبَی  ْمَلَف  ِْنیَلُجَّرلا 

ِْقلَْطنا ُذـُْفُنق ] اَی  َُهل   ] َلاَقَف ٌذـُْفُنق  َُهل  ُلاَُقی  َرَمُِعل  ٍّمَع  َْنبا  ِْهَیلِإ   ] َثَعَبَف ِْهَیلِإ  ْثَْعباَف  َرَفَّنلا  ِءَالُؤَه  ِِهْتَیب َو  َلْهَأ  َلُجَّرلا َو  اَذَـه  اَلَخ  اَم  َكوُعَیَاب  ْدَـق 
ُْمتْدَدَتْرا ُْمْتثَکَن َو   ] ِهَّللا ِلوُسَر  یَلَع  ُْمْتبَذَک  اَم  َعَرْسَأ  اَم  مالـسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َلاَقَف  ُهَغَْلبَأَف  َقَلَْطناَف  ِهَّللا  ِلوُسَر  َهَفِیلَخ  ْبِجَأ  َُهل  ْلُقَف  ٍِّیلَع  َیلِإ 

َکَّنِإ ِهَّللا َو  ُلوُسَر  َکَفَلْخَتْـسا  اَم  ِهَّللا  ٌّیَلَع َو  ََکل  َلاَق  َُهل  ْلُقَف  ٌلوُسَر  َْتنَأ  اَمَّنِإَف  ُذـُْفُنق  اَی  ْعِجْراَف  يِْریَغ  ِهَّللا  ُلوُسَر  َفَلْخَتْـسا  اَم  ِهَّللا  َو 
ُرَمُع َو َبِضَغَف  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِینَفَلْخَتْـسا  اَم  ٌِّیلَع  َقَدَـص  ٍرَْکبُوبَأ  َلاَقَف  ََهلاَسِّرلا  ُهَغَّلَبَف  ٍرَْکب  ِیبَأ  َیلِإ  ٌذـُْفُنق  َلَْبقَأَف  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُهَفِیلَخ  ْنَم  ُمَْلعََتل 

ِْهیَلَع ٍِّیلَع  یَلَع  َلَخَد  یَّتَح  ٌذـُْفُنق  َلَْبقَأَف  ٍرَْکبَابَأ  َنِینِمْؤُْملاَریِمَأ  ْبِجَأ  َُهل  ْلُقَف  ِْهَیلِإ  ْبَهْذا  ٍذـُْفنُِقل  َلاَق  َُّمث  ْسِلْجا  رکبوبا  َلاَقَف  َماَـق  َو   ] ََبثَو
َّنَأ َتِْملَع  ْدَـقَف  َکـَل  َْسَیل  ٍمْساـِب  َْتیَّمَـسَت  ْدََـقل  ِهَّللا  َو   ] َُهل ْلـُقَف  ِهـَْیلِإ  ْقـِلَْطنا  ِهَّللا  َبَذَـک َو  مالـسلا  هـیلع  َلاَـقَف  ََهلاَـسِّرلا  ُهَغَْلبَأَـف  ُماَـلَّسلا 

َلاَقَف َو َناَبْضَغ  ُرَمُع  ََبثَوَف  اَمُهَرَبْخَأَف  ٌذُْفُنق  َعَجَرَف  َكُْریَغ  َنِینِمْؤُْملاَریِمَأ 
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ِْهیَلَع َمَْسقَأَف  َیبَأَف  ْسِلْجا  ٍرَْکبُوبَأ  َلاَقَف  ِهِسْأَِرب  َِکتآ  ِینِّلَخَف  ُهَُلتْقَن  یَّتَح  ٌْرمَأ  اََنل  ُمیِقَتْـسَی  َال  ُهَّنِإ  ِِهیْأَر َو  ِفْعَـض  ِهِفْخَِـسب َو  ٌفِراََعل  یِّنِإ  ِهَّللا 
ُْتنُک اَم  ُْهنَع َو  ٍلُغُـش  یَِفل  یِّنِإ  ٌِّیلَع  َلاَقَف  ٍرَْکبَابَأ  ْبِجَأ  ُِّیلَع  اَی  َلاَقَف  ٌذـُْفُنق  َلَْبقَأَف  ٍرَْکبَابَأ  ْبِجَأ  َُهل  ْلـُقَف  ِْقلَْطنا  ُذـُْفُنق  اَـی  َلاَـق  َُّمث  َسَلَجَف 

َناَبْضَغ ُرَمُع  ََبثَوَف  ٍرَْکبَابَأ  َرَبْخَأَف  ٌذُْفُنق  َقَلَْطناَف  ِرْوَْجلا  َنِم  ِْهیَلَع  ُْمتْعَمَتْجا  اَم  ٍرَْکب َو  ِیبَأ  َیلِإ  ُِقلَْطنَأ  یِخَأ َو  ِیلِیلَخ َو  َهَّیِصَو  ُكُْرتَأ  يِذَّلِاب 
مالـسلا اهیلع  ُهَمِطاَف  مالـسلا َو  هیلع  ٍِّیلَع  ِبَاب  َیلِإ  یَهَْتنا  یَّتَح  َلَْبقَأ  َُّمث  ًاراَن  ًابَطَح َو  اَلِمْحَی  ْنَأ  اَمُهَرَمَأَف  ًاذُْفُنق  ِدِیلَْولا َو  َْنب  َِدلاَخ  يَداَنَف 

َباَْبلا َبَرَض  یَّتَح  ُرَمُع  َلَْبقَأَف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِهاَفَو  ِیف  اَهُمْـسِج  َلََحن  اَهَـسْأَر َو  ْتَبَـصَع  ْدَق  ِباَْبلا  َْفلَخ  ٌهَدِعاَق 
ُهاَْنقَرْحَأ اَّلِإ  َباَْبلا َو  یِحَْتفا  َلاَق  ِهِیف  ُنَْحن  اَم  اَنُعَدَـت َو  َال  ََکل  اََنل َو  اَم  ُرَمُع  اَی  ُهَمِطاَـف  َْتلاَـقَف  َباَْـبلا  ِحَْـتفا   ] ٍِبلاَـط ِیبَأ  َْنبا  اَـی  يَداـَن  َُّمث 

ِیف اَهَمَرْـضَأَف  ِراَّنلِاب  ُرَمُع  اَعَد  َُّمث  َفِرَْـصنَی  ْنَأ  َیبَأَف  يِراَد  یَلَع  ُمُجْهَت  ِیْتَیب َو  یَلَع  ُلُخْدَـت  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  یِقَّتَت  اَمَأ  ُرَمُع  اَی  َْتلاَقَف  ْمُْکیَلَع 
ِِهب َأَجَوَف  ِهِدْمِغ  ِیف  َوُه  َْفیَّسلا َو  َعَفَرَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ْهاََتبَأ  اَی  ْتَحاَص  مالسلا َو  اهیلع  ُهَمِطاَف  ُْهتَلَبْقَتْساَف  ُرَمُع  ُهَعَفَد  َُّمث  َباَْبلا  َقَرْحَأَف  ِباَْبلا 
ُهَّزَه َُّمث  َرَمُع  ِبِیباَلََتب  َذَخَأَف  مالسلا  امهیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ََبثَوَف  ْهاََتبَأ  اَی  ْتَحاَصَف  اَهَعاَرِذ  ِِهب  َبَرَضَف  َطْوَّسلا  َعَفَرَف  ْتَخَرَـصَف  اَهَْبنَج 

َلاَقَف َو ِهَعاَّطلا  ِْربَّصلا َو  َنِم  ِِهب  یَصْوَأ  اَم  ملس َو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َلْوَق  َرَکَذَف  ِِهْلتَِقب  َّمَه  ُهَتَبَقَر َو  ُهَْفنَأ َو  َأَجَو  ُهَعَرَـصَف َو 
َلَْبقَأَف ُثیِغَتْسَی  ُرَمُع  َلَسْرَأَف  ِیْتَیب  ُلُخْدَت  َال  َکَّنَأ  َتِْملََعل  َقَبَس  ِهَّللا  َنِم  ٌباتِک  الَْول  َكاَهُص  َْنبا  اَی  ِهَُّوبُّنلِاب  ًادَّمَُحم  َمَّرَک  يِذَّلا 
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مالسلا هیلع  ٍِّیلَع  یَلَع  َمَْسقَأَف  ِهِْفیَِسب  ِْهیَلَع  َلَمَحَف  مالـسلا  اهیلع  َهَمِطاَف  َبِرْـضَِیل  َْفیَّسلا  ِدِیلَْولا  ُْنب  ُِدلاَخ  َّلَس  َراَّدلا َو  اُولَخَد  یَّتَح  ُساَّنلا 
.فَکَف (1)

: تفگ هک  دنک  یم  لقن  سیق  نب  میلس  زا  شایع  یبا  نب  نابا 

تبحـص ام  يارب  ساّبع  نبا  .دـندوب  ام  هارمه  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نایعیـش  زا  يا  هّدـع  مدوب و  شا  هناخ  رد  ساّبع  نبا  دزن 
: تفگ نینچ  شنانخس  هلمج  زا  درک و 

ار ناشدهع  مدرم  هک  دندوب  هتشاذگن  ربق  رد  ار  شترضح  زونه  زور  نآ  و  تفر ، ایند  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مناردارب ،
.دندرک قافّتا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  تفلاخم  رب  دندش و  ّدترم  هتسکش و 

دـش و غراف  ترـضح  نآ  نفک  طونح و  لسغ و  زا  هکنآ  اـت  دـش  لوغـشم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  روما  هب  ترـضح  نآ 
یلص ربمایپ  ّتیصو  هب  مدرم ، ياه  هنتف  هب  ندش  لوغـشم  ياج  هب  و  دش ، نآرق  يروآ  عمج  لوغـشم  سپـس  .دومن  نفد  ار  شترـضح 

ربخ وا  هب  مدرم  هرابرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ارچ  دوبن ، تسایر  وا  تمه  فدـه و  .تخادرپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
هّدـع ناملـس و  دادـقم و  رذوبا و  مشاه و  ینب  یلع و  زج  و  دـندش ، رمع ) رکبوبا و   ) رفن ود  نآ  هنتف  راچد  مدرم  هک  هاگنآ  .دوب  هداد 

: تفگ رکبوبا  هب  رمع  دنامن ، یقاب  یسک  مک  يا 

هب هک  ار  رمع  يومع  رسپ  رکبوبا  .تسرفب  وا  غارس  نونکا  .رفن  دنچ  نیا  شتیب و  لها  درم و  نیا  زج  هب  دندرک  تعیب  وت  اب  مدرم  همه 
: تفگ وا  هب  داتسرف و  ترضح  غارس  دش  یم  هتفگ  ذفنق  وا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دیناسر  ار  مایپ  تفر و  ذفنق  نک ! تباجا  ار  ربمایپ  هفیلخ  وگب : وا  هب  ورب و  یلع  غارس  ذفنق ، يا 

رارق هفیلخ  ارم  ریغ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مسق ، ادخ  هب  .دیدش  دترم  دیتسکش و  ار  نامیپ  دیتسب ، غورد  ربمایپ  رب  دوز  هچ 
: دیوگ یم  وت  هب  یلع  وگب : وا  هب  .یناسر  مایپ  طقف  وت  هک  درگزاب  ذفنق  يا  .تسا  هدادن 

ار ماـیپ  تشگزاـب و  رکبوبا  دزن  ذـفنق  تسیک ! ربماـیپ  هفیلخ  هک  یناد  یم  بوـخ  وـت  هدادـن و  رارق  هفیلخ  ار  وـت  ربماـیپ  مسق  ادـخ  هب 
: تفگ رکبوبا  .دیناسر 

: تفگ رکبوبا  .داتسیا  اپ  هب  تسج و  اج  زا  دش و  كانبضغ  رمع  تسا ! هدادن  رارق  دوخ  هفیلخ  ارم  ربمایپ  دیوگ ، یم  تسار  یلع 

: تفگ ذفنق  هب  سپس  .نیشنب 

ار ماـیپ  دـش و  دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دزن  اـت  دـمآ  ذـفنق  نک ! تباـجا  ار  رکبوـبا  نینمؤـملاریما  وـگب : وا  هب  ورب و  یلع  دزن 
.دیناسر

: دومرف ترضح 
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مسق ادخ  هب 
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یناد یم  بوـخ  وـت  يا ، هتـشاذگ  دوـخ  رب  تسین  وـت  نآ  زا  هک  ار  یماـن  مـسق  ادـخ  هـب  وـگب : وا  هـب  ورب و  وا  دزن  .دـیوگ  یم  غورد 
: تفگ تساخرب و  اج  زا  كانبضغ  رمع  .داد  ربخ  رمع  رکبوبا و  هب  تشگزاب و  ذفنق  .تسوت  ریغ  نینمؤملاریما 

نک اهر  ارم  میشکب !! ار  وا  هکنآ  ات  دوش  یمن  تسرد  ام  راک  چیه  هک  مناد  یم  و  مسانش !! یم  ار  وا  يأر  فعض  لقع و  فعـض  نم 
: تفگ رکبوبا  مروایب !! تیارب  ار  وا  رس  ات 

: تفگ سپس  .تسشن  ات  داد  مسق  ار  وا  رکبوبا  درکن ، لوبق  رمع  یلو  نیشنب ،

: تفگ دمآ و  ذفنق  .نک  تباجا  ار  رکبوبا  وگب : وا  هب  ورب و  وا  دزن  ذفنق ، يا 

.نک تباجا  ار  رکبوبا  یلع ، يا 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

نآ رب  هک  یملظ  نآ  رکبوبا و  غارـس  منک و  اهر  ار  مردارب  متـسود و  ّتیـصو  هک  متـسین  یـسک  و  متـسه ، يرگید  راـک  لوغـشم  نم 
نانآ هب  دز و  ادص  ار  ذفنق  دیلو و  نب  دلاخ  تسج و  اج  زا  كانبـضغ  رمع  .داد  ربخ  رکبوبا  هب  تفر و  ذـفنق  میایب  دـیا  هدرک  عامتجا 

همطاف ترضح  هک  یلاح  رد  دیـسر  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  هب  ات  داتفا  هار  هب  سپـس  .دنروایب  دوخ  اب  شتآ  مزیه و  ات  داد  روتـسد 
.دوب هدش  فیحن  شمسج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تداهش  رد  هتسب و  ار  كرابم  رس  دوب و  هتسشن  رد  تشپ  مالسلا  اهیلع 

: دز ادص  دعب  و  دز ، ار  رد  دمآ و  شیپ  رمع 

: دومرف مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  نک ! زاب  ار  رد  بلاط ، یبا  رسپ  يا 

: تفگ رمع  ینک  یمن  اهر  نامدوخ  لاح  هب  ار  ام  ارچ  تسا ؟ راک  هچ  وت  اب  ار  ام  رمع ، يا 

: دومرف مینز ! یم  شتآ  امش  رس  رب  ار  هناخ  هنرگو  نک  زاب  ار  رد 

تشگزاب رب  میمصت  رمع  یلو  يروآ  یم  موجه  نم  لزنم  رب  يوش و  یم  ما  هناخ  لخاد  هک  یسرت ، یمن  ّلجوّزع  يادخ  زا  رمع ، يا 
زاـب رد  و   ) داد راـشف  ار  رد  سپـس  .تفرگ  شتآ  رد  هک  يروـط  هب  تخاـس  رو  هلعـش  رد  راـنک  ار  نآ  درک و  بلط  شتآ  و  تفرگن ،

(. دش

: دز هلان  دمآ و  رمع  يوربور  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

.دز ترضح  يولهپ  رب  درک و  دنلب  دوب  شفالغ  رد  هک  نانچمه  ار  ریشمش  رمع  هَّللا ! لوسر  ای  هاتبا ! ای 

.دز ترضح  نآ  يوزاب  رب  درک و  دنلب  ار  هنایزات  رمع  .دز  دایرف  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 

: دز هلان  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 
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! هاَتبَا ای 

دیبوک وا  ندرگ  ینیب و  رب  دز و  نیمز  رب  داد و  یناکت  ار  وا  تفرگ و  ار  رمع  نابیرگ  تساخرب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناـهگان 
و دروآ ، دای  هب  ار  میلـست  ربص و  هراـبرد  وا  ّتیـصو  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نخـس  یلو  .تفرگ  وا  لـتق  هب  میمـصت  و 

: دومرف

، كاّهَص رسپ  يا 
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یمن وت  هک  يدیمهف  یم  هدـش  هتـشون  دـنوادخ  فرط  زا  هک  يرّدـقُم  دوبن  رگا  داد ، تمارک  تّوبن  هب  ار  دّـمحم  هک  ییادـخ  هب  مسق 
زا ریـشمش  دـیلو  نب  دـلاخ  .دـندش  لخاد  دـندروآ و  هناخ  هب  ور  مدرم  .تساوخ  کمک  داتـسرف و  رمع  يوش ! ما  هناخ  لـخاد  یناوت 

، داد مسق  ار  ترضح  وا  .درک  هلمح  دلاخ  رب  ریشمش  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دنزب ! ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ات  دیشک  نوریب  فالغ 
.تشاد هگن  تسد  مه  ترضح  و 

اْوـَبَا ْنِا  َلاـق : مالـسلا َو  اـهیلع  هَمِطاـف  ِْتَیب  ْنِم  ْمُهُجِرُْخی  ُهَعَم  ْنَم  مالـسلا َو  هیلع  ٍیّلَع  یِلا  باـطَْخلا  َْنب  َرَمُع  َثََـعب  ٍرَْکباـبَا  َّنِا   - … 2
باّطَخلا َْنباَی  َْنیأ  یِلا  مالـسلا  اهیلع  َْتلاق  مالـسلا  اهیلع  هَمِطاف  ُْهتَیِقَلَف  ِراَّدلا  ُمِرْـضَی  ْنأ  یلَع  ران  ْنِم  ٍءیَْـشب  رَمُع  َلَْبقأَف  ْمُهَلَتاقَف  َْکیَلَع 

ِهَّمُْألا (1) ِهیف  ْتَلَخَد  امیف  اولُخْدَت  ْوَا  ْمَعَن  َلاق : انَراد ؟ َقِرُْحِتل  َْتئِجَا 

: دسیون یم  یسلدنا  هبر  دبع  نب  دمحم  نب  دمحا 

عانتما رگا  داد  روتسد  دروآ و  نوریب  همطاف  هناخ  زا  ار  اهنآ  ات  داتسرف  شنارای  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  لابند  هب  ار  رمع  رکبوبا ،
ار رمع  مالسلا  اهیلع  همطاف  ماگنه  نیا  رد  دنزب و  شتآ  ار  هناخ  هک  تشادرب  یـشتآ  هراپ  داتفا  هار  هب  رمع  .نک  گنج  اهنآ  اب  دندرک 

: دومرف دروآ  یم  شتآ  هک  دید 

: تفگ ینازوسب !؟ ارم  هناخ  يا  هدروآ  شتآ  باطخ  رسپ  يا 

.دیوش رکبوبا  تعیب  لخاد  هکنآ  ای  منازوسب  ار  امش  هک  ما  هدروآ  شتآ  هلب ،
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مالّسلا امهیلع  یلع  نب  نسحم  ترضح  تداهش  نینج و  طاقسا  مّوس ؛ شخب 
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: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق   - 1

َیِه يِداَُؤف َو  ُهَرَمَث  َیِه  ِیْنیَع َو  ُرُون  َیِه  یِّنِم َو  ٌهَعَْـضب  َیِه  َنیِرِخْآلا َو  َنِیلَّوَْألا َو  َنِم  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ُهَدِّیَـس  اَهَّنِإَف  ُهَمِطاَـف  ِیتَْنبا  اَّمَأ  َو  … 
ُرَهْظَی اَمَک  ِءاَمَّسلا  ِهَِکئاَلَِمل  اَهُرُون  َرَهَظ  ُُهلاَلَج  َّلَج  اَهِّبَر  ْيَدَی  َْنَیب  اَِهباَرِْحم  ِیف  ْتَماَق  یَتَم  ُهَّیِْسنِْإلا  ُءاَرْوَْحلا  َیِه  َّیَْبنَج َو  َْنَیب  ِیتَّلا  َیِحوُر 
ُدِعَتْرَت َّيَدَـی  َْنَیب  ًهَِمئاَق  ِیئاَمِإ  ِهَدِّیَـس  َهَمِطاَف  ِیتَمَأ  َیلِإ  اوُرُْظنا  ِیتَِکئاَلَم  اَی  ِِهتَِکئاَـلَِمل  َّلَـجَوَّزَع  ُهَّللا  ُلوُقَی  ِضْرَأـْلا َو  ِلـْهَِأل  ِبِکاَوَْکلا  ُرُون 

اَِهب ُعَنُْصی  اَم  ُتْرَکَذ  اَُهْتیَأَر  اََّمل  یِّنَأ  ِراَّنلا َو  َنِم  اَهَتَعیِـش  ُْتنَمآ  ْدَق  یِّنَأ  ْمُکُدِهْـشُأ  ِیتَداَبِع  یَلَع  اَِهْبلَِقب  ْتَلَْبقَأ  ْدَق  ِیتَفیِخ َو  ْنِم  اَهُِـصئاَرَف 
ْتَطَقْسَأ َو  اَُهتَْبنَج ] ْتَرِسُک  َو   ] اَُهْبنَج َرِسُک  اَهَثْرِإ َو  ْتَِعنُم  اَهَّقَح َو  ْتَبِصُغ  اَُهتَمْرُح َو  ْتَکُِهْتنا  اَهَْتَیب َو  ُّلُّذلا  َلَخَد  ْدَق  اَِهب َو  یِّنَأَک  يِدَْعب 

اَِهْتَیب ْنَع  ِیْحَْولا  َعاَطِْقنا  ُرَّکَذَتَت  ًهَیِکَاب  ًَهبوُرْکَم  ًهَنوُزْحَم  يِدـَْعب  ُلاَزَت  اَلَف  ُثاَُغت  اَلَف  ُثیِغَتْـسَت  ُباَُجت َو  اَلَف  ْهاَدَّمَُحم  اَی  يِداَُنت  َیِه  اَهَنِینَج َو 
اَهَـسْفَن يَرَت  َُّمث  ِنآْرُْقلِاب  ُتْدَّجَهَت  اَذِإ  ِْهَیلِإ  ُعِمَتْـسَت  َْتناَک  يِذَّلا  َِیتْوَص  ِدـْقَِفل  ُْلیَّللا  اَـهَّنَج  اَذِإ  ُشِحْوَتْـسَت  يَرْخُأ َو  ِیقاَِرف  ُرَّکَذَـتَت  ًهَّرَم َو 

ُلوُقَتَف َناَرْمِع  َْتِنب  َمَیْرَم  ِِهب  ْتَداَن  اَِمب  اَْهتَداَنَف  ِهَِکئاَلَْملِاب  ُهُرْکِذ  َیلاَعَت  ُهَّللا  اَهُِـسنُْؤی  َِکلَذ  َْدنِعَف  ًهَزیِزَع  اَهِیبَأ  ِماَّیَأ  ِیف  َْتناَک  ْنَأ  َدـَْعب  ًهَلِیلَذ 
َُّمث َنیِعِکاَّرلا  َعَم  یِعَکْرا  يِدُجْـسا َو  ِکِّبَِرل َو  ِیُتْنقا  ُهَمِطاَف  اَی  َنیَِملاْعلا  ِءاِسن  یلَع  ِكافَطْـصا  ِكَرَّهَط َو  ِكافَطْـصا َو  َهَّللا  َّنِإ  ُهَمِطاَف  اَـی 
ْدَق یِّنِإ  ِّبَر  اَی  َِکلَذ  َْدنِع  ُلوُقَتَف  اَِهتَّلِع  ِیف  اَهُِـسنُْؤت  اَهُـضِّرَُمت َو  َناَرْمِع  َْتِنب  َمَیْرَم  اَْهَیلِإ  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  ُثَْعبَیَف  ُضَرْمَتَف  ُعَجَْولا  اَِهب  ُئِدَْـتبَی 
َّیَلَع ُمَدـْقَتَف  ِیْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  ِینُقَْحلَی  ْنَم  َلَّوَأ  ُنوُکَتَف  ِیب  َّلَـج  َّزَع َو  ُهَّللا  اَـهُقَْحلَیَف  ِیبَأـِب  ِینْقِْحلَأَـف  اَْینُّدـلا  ِلـْهَِأب  ُْتمَّرَبَت  َهاَـیَْحلا َو  ُتِْمئَس 

ْنَْعلا َّمُهَّللا  َِکلَذ  َْدنِع  ُلُوقَأَف  ًَهلُوتْقَم  ًَهبوُصْغَم  ًهَموُمْغَم  ًَهبوُرْکَم  ًهَنوُزْحَم 
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َِکلَذ َدـْنِع  ُهَِکئاَلَْملا  ُلوُقَتَف  اَهَدـَلَو  ْتَْقلَأ  یَّتَح  اَهَْبنَج  َبَرَـض  ْنَم  َكِراَن  ِیف  ْدِّلَخ  اَهَّلَذَأ َو  ْنَم  ْلِّلَذ  اَهَبَـصَغ َو  ْنَم  ِْبقاَـع  اَـهَمَلَظ َو  ْنَم 
(1) .نیِمآ

: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

ود نیب  حور  نم و  لد  هویم ي  هدـید ي و  رون  نت و  هراپ ي  تسا و  نیرخآ  نیلوا و  زا  نایناهج  نانز  يوناب  هک  همطاف  مرتخد  اـّما  و 
ناگتـشرف هب  شرون  دتـسیا  یم  هلـالج  ّلـج  شراـگدرورپ  ربارب  دوخ  بارحم  رد  تقو  ره  .تسا  هیـسنا  ءاروـح  تسا و  نم  يوـلهپ 

نیرتهب هک  ار  همطاف  ما  هدنب  دینیبب  مناگتشرف  دیامرف  شناگتشرف  هب  ّلجوّزع  يادخ  دباتب و  نیمز  رب  نارتخا  رون  هچنانچ  دباتب  نامسآ 
شتآ زا  ار  شنایعیـش  هک  دیـشاب  هاوگ  هداد ، متدابع  هب  لد  دزرل و  یم  نم  فوخ  زا  شندـب  هداتـسیا و  مربارب  رد  تسا  نم  ناگدـنب 

هار شا  هناخ  هب  يراوخ  منیب  یم  ایوگ  .دریگ  یم  ماجنا  يو  اب  نم  زا  سپ  هچنآ  داتفا  مدای  هب  وا  ندـید  اب  هک  یتسرد  هب  مداد و  ناما 
هادّمحم و ای  دنز  یم  دایرف  هدش و  طقس  وا  نینج  هتسکش و  شیولهپ  عونمم و  شثرا  بصغ و  شّقح  هتفر و  اپ  ریز  شتمرح  هتفای و 
هک یتـقو  تسا  ناـیرگ  راـتفرگ و  كاـنمغ و  نم  زا  سپ  هشیمه  دـسرن و  شداد  هب  یـسک  یلو  دـنک  هثاغتـسا  دونـش و  یمن  باوـج 
هک ییادص  نآ  دتفا  ساره  هب  دونـشن  ارم  يادص  هک  بش  دنک و  نم  یئادـج  دای  رگید  راب  هدـیرب و  شا  هناخ  زا  یحو  دوش  روآدای 

ناگتـشرف اـب  ار  وا  یلاـعت  يادـخ  اـجنیا  رد  هدوب  زیزع  ردـپ  نارود  رد  هکنآ  زا  سپ  دـنیب  راوـخ  ار  دوـخ  مدرک و  یم  توـالت  نآرق 
كاپ هدرک و  باختنا  ار  وت  ادخ  همطاف  يا  دنیوگ  دنهد و  ادن  دنتفگ  نارمع  تنب  میرم  هب  هچ  نادـب  ار  وا  ناگتـشرف  دزاس و  سونأم 

وا يرامیب  سپـس  .ناعکار  اب  نک  عوکر  دوجـس و  تراگدرورپ و  يارب  نک  تونق  همطاف  يا  هداد ، يرترب  نایناهج  نانز  رب  هدومن و 
اراگدرورپ دیوگ  هک  تسا  اجنیا  دشاب  وا  سینا  يرامیب  رد  دنک و  يراتـسرپ  ار  وا  ات  دتـسرفب  ار  نارمع  تنب  میرم  ادخ  دوش و  زاغآ 

نم نادناخ  زا  رفن  نیلوا  وا  دناسر  نم  هب  ار  وا  ّلجو  ّزع  يادخ  ناسرب  مردپ  هب  ارم  ملولم  ایند  لها  زا  مدش و  گنتلد  یگدـنز  زا  نم 
رد نم  .دنناسر  یم  تداهش  هب  ار  وا  هدرک ، بصغ  ار  شّقح  هک  یلاح  رد  كانمغ  راتفرگ و  نوزحم و  دوش ، یم  قحلم  هب  هک  تسا 

هدرک ملظ  وا  هب  هک  ره  نک  تنعل  ایادخ  میوگب  تقو  نآ 
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ات هدز  شیولهپ  هب  هبرض  هک  ره  نک  دّلخم  خزود  رد  هدرک و  شراوخ  هک  ره  نک  راوخ  هدرک و  بصغ  ار  شّقح  هک  ره  هد  رفیک  و 
.دنیوگ نیمآ  ماگنه  نیا  رد  هکئالم  دوش و  طقس  شا  هّچب 

ٍرَْکب َو ِیبَأ  َعَـم  ِساَّنلا  ِهَِملَک  َعاَِـمتْجا  ُهَتَرُْـصن َو  ْمُهَکْرَت  َُهل َو  ِساَّنلا  َنَالْذِـخ  يَأَر  اََّمل  مالـسلا  اـمهیلع  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َناَـک  َو   - 2
ُهَْریَغ َو َعَیَاب  ْدَـق  اَّلِإ َو  ٌدَـحَأ  َْقبَی  َْمل  ُهَّنِإَف  َِعیاَُبیَف  ِْهَیلِإ  َثَْعبَت  ْنَأ  َکُعَنْمَی  اَم  ٍرَْکب  ِیبَِأل  ُرَمُع  َلاَقَف  ِِهْتَیب  ِیف  َسَلَج  َُهل  ْمُهَمیِظْعَت  َُهل َو  ْمُهَتَعاَـط 
اَمُهَنَـشْخَأ َو اَمُهَظَلْغَأ َو  اَمُهَّظَفَأ َو  ُرَخْآلا  ًارْوَغ َو  اَمُهَدَْـعبَأ  اَمُهاَهْدَأ َو  اَمُهَقَفْرَأ َو  ِْنیَلُجَّرلا َو  َّقَرَأ  رکبوبا  َناَک  ُهَعَم َو  ِهََعبْرَْألا  ِءاـَلُؤَه  َْریَغ 

ُهَعَم َلَسْرَأ  ُهَلَسْرَأَف َو  ٍْمیَت  ِیَنب  َّدَحَأ  ِءاَقَلُّطلا  َنِم  ًاِیفاَج  ًاظِیلَغ  ًاّظَف  اًلُجَر  َناَک  ًاذُْفُنق َو  ِْهَیلِإ  ْلِسْرَأ  ُرَمُع  َلاَقَف  ِْهَیلِإ ؟ ُلِسُْرن  ْنَم  َلاَقَف  اَمُهاَفْجَأ 
ُساَّنلا ِدِجْـسَْملا َو  ِیف  اَمُه  َرَمُع َو  ٍرَْکب َو  ِیبَأ  َیلِإ  ٍذـُْفُنق  ُباَحْـصَأ  َعَجَرَف  َُهل  َنَذْأَی  ْنَأ  مالـسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َیبَأَف  َنَذْأَتْـساَف  َقَلَْطناَـف  ًاـناَوْعَأ 

مالـسلا اهیلع  ُهَمِطاَف  َْتلاَقَف  اُونَذْأَتْـساَف  اوُقَلَْطناَف  ِِهنْذِإ  ِْریَِغب  ِْهیَلَع  اُولُخْداَف  اَّلِإ  ْمَُکل َو  َنِذَأ  ْنِإ  َوُه  ُرَمُع  َلاَـقَف  اََـنل  ْنَذْأَـی  َْمل  اُولاَـقَف  اَـمَُهلْوَح 
ِْریَِغب َْتیَْبلا  اَْهیَلَع  َلُخْدَن  ْنَأ  اَْنتَجَّرَحَف  اَذَک  اَذَک َو  َْتلاَق  َهَمِطاَف  َّنِإ  اُولاَقَف  ٌذـُْفُنق  َتَبَث  اوُعَجَرَف َو  ٍنْذِإ  ِْریَِغب  ِیْتَیب  اُولُخْدَـت  ْنَأ  ْمُْکیَلَع  ُجِّرَحُأ 

ُهَمِطاَف َو ٌِّیلَع َو  ِهِیف  ِِهلِْزنَم َو  َلْوَح  ُهُولَعَجَف  ْمُهَعَم  َلَمَح  ًابَطَح َو  اُولَمَحَف  َُهلْوَح  ًاساَنُأ  َرَمَأ  َُّمث  ِءاَسِّنِلل  اََنل َو  اَم  َلاَق  ُرَمُع َو  َبِضَغَف  اَْـهنِم  ٍنْذِإ 
َُّمث ًاراَن  َکَْتَیب  َْکیَلَع  َّنَمِرْـضَُأل  ْوَأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َهَفِیلَخ  َّنَِعیاَُـبَتل  َّنَجُرْخََتل َو  ِهَّللا  مالـسلا َو  هیلع  ًاـِّیلَع  َعَمْـسَأ  یَّتَح  ُرَمُع  يَداـَن  َُّمث  اَـمُهاَْنبا :
ِْهیَلَع ْمِحَْتقاَف  اَّلِإ  َجَرَخ َو  ْنِإ  ٍذُْفنُِقل  َلاَق  َُّمث  ِِهتَّدِش  ِهِسَْأب َو  ْنِم  َفَرَع  ْدَق  اَِمل  ِهِْفیَِـسب  ٌِّیلَع  َجُرْخَی  ْنَأ  ُفاَخَی  َوُه  ٍرَْکب َو  ِیبَأ  َیلِإ  َدَعَقَف  َعَجَر 

َرَدَاب ٍنْذِإ َو  ِْریَِغب  ُُهباَحْصَأ  َوُه َو  َمَحَْتقاَف  ٌذُْفُنق  َقَلَْطناَف  ًاراَن  ْمُهَْتَیب  ْمِْهیَلَع  ْمِرْضَأَف  َعَنَْتما  ِنِإَف 
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اهیلع ُهَمِطاَف  َْتلاَح  َدَوْسَأ َو  اًْلبَح  ِهُِقنُع  ِیف  اْوَْقلَأ  ُهوُطَبَـضَف َو  ِْهیَلَع  اوُُرثَکَف  ْمِِهفُویُـس  َضَْعب  َلَواَـنَتَف  ِْهَیلِإ  ُهوُقَبَـسَف  ُهَذُـخْأَِیل  ِهِْفیَـس  َیلِإ  ٌِّیلَع 
ْنِم ُِجْلمُّدلا  ُْلثِم  َِکلَذ  ْنِم  اَهِدُـضَع  ِیف  ُهَُرثَأ  َیِقَبَف  اَهِدُـضَع  یَلَع  ِطْوَّسلِاب  ٌذـُْفُنق  اََهبَرَـضَف  ِْتیَْبلا  ِبَاب  َدـْنِع  ْمُهَْنَیب  اَهِجْوَز َو  َْنَیب  مالـسلا 

اَِهنَْطب ْنِم  ًانِینَج  ْتَْقلَأ  اَِهْبنَج َو  ْنِم  ًاْعلِـض  َرَـسَکَف  اَهَعَفَدَف  اَِهْتَیب  ِهَداَضِع  َیلِإ  اَهَأَْجلَأَف  اَْهبِرْـضا  ٍذُْفُنق  َیلِإ  رکبوبا  َلَسْرَأَف  اَهاَّیِإ  ٍذُْفُنق  ِبْرَض 
 … ًهَدیِهَش َِکلَذ  ْنِم  ْتَتاَم  یَّتَح  ٍشاَِرف  َهَبِحاَص  ْلَزَت  ْمَلَف 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  اَخَأ  ِهَّللا َو  َْدبَع  َنُوُلتْقَت  ْنَذِإ  َلاَق  ًاراَغَـص  الُذ َو  َکَُلتْقَن  اًذِإ  َلاَق  ْلَْعفَأ ؟ َْمل  ْنِإ  َلاَقَف َو  ِْعیَاب  َلاَقَف 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  َنوُدَـحْجَتَأ  مالـسلا  هیلع  َلاَق  ِِهب  ََکل  ُّرُِقن  اَـلَف  ِِهلوُسَر  وُخَأ  اَّمَأ  ْمَعَنَف َو  ِهَّللا  ُدـْبَع  اَّمَأ  رکبوبا  َلاَـقَف 

ْمُکُدُْشنَأ ِراَْصنَْألا  َنیِرِجاَهُْملا َو  َرِشاَعَم  اَی  َلاَقَف  مالـسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َلَْبقَأ  َُّمث  ٍتاَّرَم  َثاََلث  َِکلَذ  ِْهیَلَع  اوُداَعَأَف  ِیْنَیب  ِهِسْفَن َو  َْنَیب  یَخآ  ملس 
ًاْئیَـش ْعَدَی  ْمَلَف  اَذَک ؟ اَذَک َو  َكُوبَت  ِهاَزَغ  ِیف  اَذَک َو  اَذَک َو  ٍّمُخ  ِریِدَغ  َمْوَی  ُلوُقَی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْمتْعِمَـسَأ  ِهَّللِاب 

(1) .ْمَعَن َّمُهَّللا  اُولاَقَف  ُهَرَکَذ  اَّلِإ  ِهَّماَْعِلل  ًهَِیناَلَع  ِهِیف  َُهلاَق 

وا هب  تبسن  ناشمیظعت  تعاطا و  رکبوبا و  اب  اهنآ  ندش  دحتم  يرای و  كرت  ندرک و  راوخ  مدرم  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  یتقو 
: تفگ رکبوبا  هب  رمع  .درک  رایتخا  ینیشن  هناخ  دید ، ار 

.دنا هدرک  تعیب  هکنآ  رگم  هدنامن  یقاب  رفن  راهچ  نیا  وا و  زج  یسک  هک  ارچ  دنک ، تعیب  ات  یتسرفب  یلع  غارس  هک  يراد  یعنام  هچ 
: تفگ رکبوبا  .دوب  رت  نشخ  رت و  ظیلغ  رتوخدنت و  رمع  یلو  دوب ، شیدنارود  گنرز و  راکشزاس و  وخ و  مرن  رکبوبا 

: تفگ رمع  میتسرفب ؟ وا  غارس  ار  یسک  هچ 

ذفنق رکبوبا ، .تسا  بعک  نب  يدع  ینب  هفیاط  زا  زین  ناگدشدازآ و  زا  نشخ و  لد و  تخس  وخدنت و  يدرم  وا  .میتسرف  یم  ار  ذفنق 
يا هّدع  اب  ار 
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ناهارمه .دادن  هزاجا  نانآ  هب  ترضح  یلو  تساوخ ، دورو  هزاجا  دمآ و  ترـضح  هناخ  ات  وا  داتـسرف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن 
: دنتفگ دندوب و  ود  نآ  فارطا  مدرم  دندوب و  هتسشن  دجسم  رد  نانآ  هک  یلاح  رد  دنتشگرب  رمع  رکبوبا و  دزن  هب  ذفنق 

: تفگ رمع  .دشن  هداد  هزاجا  ام  هب 

.دنتساوخ هزاجا  دندمآ و  اهنآ  .دیوش  دراو  هزاجا  نودب  هن  رگ  دیوش و  دراو  داد  هزاجا  امش  هب  رگا  دیورب ،

: دومرف مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

رکبوبا هب   ) نانآ .دنام  اجنآ  نوعلم  ذفنق  دوخ  یلو  دنتشگرب  وا  ناهارمه  .دیوش  نم  هناخ  دراو  هزاجا  نودب  مهد  یمن  هزاجا  امـش  هب 
: دنتفگ رمع ) و 

: تفگ دش و  ینابصع  رمع  .میدرک  يراددوخ  میوش  شا  هناخ  دراو  هزاجا  نودب  هکنیا  زا  ام  و  تفگ ، نینچ  همطاف 

زین رمع  دوخ  دنتـشادرب و  مزیه  نانآ  .دنروایب  مزیه  ات  داد  روتـسد  دندوب  شفارطا  هک  یمدرم  هب  سپـس  تسا !! راک  هچ  نانز  اب  ار  ام 
.دنداد رارق  ناشنادنزرف : همطاف و  یلع و  هناخ  فارطا  ار  اهنآ  تشادرب و  مزیه  نانآ  هارمه 

: تفگ دونشب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  يروط  هب  رمع  سپس 

! …. مشک یم  شتآ  هب  ناتدوخ  اب  ار  هناخ  هنرگو  ینک  تعیب  ربمایپ  هفیلخ  اب  يوش و  جراخ  دیاب  یلع  يا  مسق  ادخ  هب 

لمع تّدش  تعاجش و  هک  ارچ  دیایب  شغارس  ریشمش  اب  مالسلا  هیلع  یلع  دیـسرت  یم  هک  یلاح  رد  تشگرب  رکبوبا  دزن  ذفنق  سپس 
: تفگ ذفنق  هب  رکبوبا  .تسناد  یم  ار  ترضح  نآ 

شتآ هب  ناشرس  رب  ار  هناخ  دش  عنام  رگا  و  روایب ، موجه  وا  هب  شا  هناخ  رد  هنرگو  راد ) هگن  تسد   ) دمآ نوریب  هناخ  زا  رگا  درگرب ،
نانآ یلو  تفر ، شریـشمش  غارـس  مالـسلا  هیلع  یلع  .دندروآ  موجه  هناخ  هب  هزاجا  نودب  دمآ و  شناهارمه  اب  نوعلم  ذـفنق  شکب !
هتفرگ تسد  هب  ار  اهریشمش  مه  يا  هّدع  .دنتخیر  ترضح  رس  رب  ناشدایز  هّدع ي  اب  و  دنتفر ، ترـضح  نآ  ریـشمش  فرط  هب  رتدوز 
اهیلع ارهز  ترـضح  ماگنه  نیا  رد  .دنتخادنا  یبانط  شکرابم  ندرگ  رب  هتفرگ و  ار  شترـضح  دـندش و  رو  هلمح  ترـضح  نآ  رب  و 
یتقو هک  يروط  هب  دز ، ترضح  نآ  هب  هنایزات  اب  نوعلم  ذفنق  .دش  عنام  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مدرم و  نیب  هناخ ، رد  ولج  مالـسلا 

وا وت و  نیب  همطاف  رگا  هک   ) داتسرف ماغیپ  رکبوبا  دوب و  هدنام  ياج  رب  دنبتسد  لثم  يرثا  وا  ندز  زا  شیوزاب  رد  تفر  ایند  زا  ترضح 
ناوختسا هک  يروط  هب  داد  راشف  ار  رد  دیناشک و  شا  هناخ  رد  بوچراهچ  تمس  هب  ار  وا  ذفنق  .نزب  ار  وا  دش ) عنام 
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.دش دیهش  نامه  رثا  رد  ات  دوب  رتسب  رد  نانچمه  و  درک ، طقس  ار  شنینج  تسکش و  شیولهپ 

: تفگ يزیمآ  تناها  تروص  هب  نوعلم  رمع  دندیناسر  رکبوبا  دزن  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  سپس 

.نک تعیب 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

؟ درک دیهاوخ  هچ  مهدن  ماجنا  رگا 

: دنتفگ

: دومرف میشک ! یم  يراوخ  ّتلذ و  اب  ار  وت 

: تفگ رکبوبا  دیا ! هتشک  ار  شربمایپ  ردارب  ادخ و  هدنب  تروص  نیا  رد 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  مینک ! یمن  رارقا  ندوب  ربمایپ  ردارب  هب  یلو  تسا  تسرد  ندوب  ادخ  هدنب 

هبترم هس  ار  بلطم  نیا  ترـضح  و  داد ؟ رارق  يردارب  شدوخ  نم و  نیب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـینک  یم  راکنا  ایآ 
: دومرف درک و  نانآ  هب  ور  سپس  درک  رارکت 

كوبت گنج  زور  رد  نینچمه  مخ و  ریدـغ  زور  رد  هک  دیدینـش  اـیآ  مهد  یم  مسق  ادـخ  هب  ار  امـش  راـصنا ، نیرجاـهم و  هورگ  يا 
هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  ار  دوخ  بقانم  لئاضف و  مامت  دومرف و  یم  ار  یبلاطم  هچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 

: دنتفگ همه  سپ  دش  روآدای  نانآ  يارب  هدومن  نایب  ار  شترضح  دروم  رد  ملس  هلآ و 

مسق ادخ  هب  یلب ،
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خیرات همولظم ي  هنابش  نفد  مراهچ ؛ شخب 
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امهیلع ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َیلِإ  ْتَّصَو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُْتِنب  ُهَمِطاَف  ْتَضِرَم  اََّمل  َلاَق  مالـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ْنَع 
ُْتِنب ُءاَمْسَأ  َِکلَذ  یَلَع  ُُهنیُِعت  ِهِسْفَِنب َو  اَهُـضِّرَُمی  َناَک  َِکلَذ َو  َلَعَفَف  اَهِـضَرَِمب  ًادَحَأ  َنِذُْؤی  َال  اَهَرَبَخ َو  َیِفُْخی  اَهَْرمَأ َو  َُمتْکَی  ْنَأ  مالـسلا 

اَهَْرمَأ َو یَّلَوَتَی  ْنَأ  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاَریِمَأ  ْتَّصَو  ُهاَـفَْولا  اَْهتَرَـضَح  اَّمَلَف  ِِهب  ْتَّصَو  اَـمَک  َِکلَذـِب  ٍراَرِْـستْسا  یَلَع  ُهَّللا  اَـهَمِحَر  ٍْسیَمُع 
ِِهب َجاَه  ِْربَْقلا  ِباَُرت  ْنِم  ُهَدَی  َضَفَن  اَّمَلَف  اَهِْربَق  َعِضْوَم  یَّفَع  اَهَنَفَد َو  مالـسلا َو  هیلع  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  َِکلَذ  یَّلَوَتَف  اَهَْربَق  َیِّفَُعی  اًْلَیل َو  اَهَِنفْدَـی 
ِهَّللا َلوُسَر  اَی  َْکیَلَع  ُماَـلَّسلا  َلاَـقَف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْربَق  َیلِإ  ُهَهْجَو  َلَّوَح  ِْهیَّدَـخ َو  یَلَع  ُهَعُومُد  َلَـسْرَأَف  ُنْزُْحلا 

اَی َّلَق  َِکب  ِقاَحَّللا  َهَعْرُـس  اََهل  ُهَّللا  ِراَتْخُْملا  َکِعیِقَِبب  يَرَّثلا  ِیف  ِهَِتئاَْبلا  َِکتَِرئاَز َو  َِکْنیَع َو  ِهَُّرق  َِکتَبِیبَح َو  َِکتَْنبا َو  ِنِم  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا 
َِکقاَرِِفل ِیب  َّلَح  يِذَّلا  ِنْزُْحلا  َِکتَّنُِـسب َو  ِیل  یِّسَأَّتلا  ِیف  َّنَأ  اَّلِإ  يِدُّلَجَت  ِءاَـسِّنلا  ِهَدِّیَـس  ْنَع  َفُعَـض  يِْربَص َو  َِکتَّیِفَـص  ْنَع  ِهَّللا  َلوُسَر 

یِـسْفَِنب َكَْرمَأ  ُْتیَّلَوَت  يِدَِیب َو  َُکتْـضَّمَغ  يِرْدَص َو  یَلَع  َکُسْفَن  ْتَضاَف  ْنَأ  َدـَْعب  َكِْربَق  ِدوُْحلَم  ِیف  َُکتْدَّسَو  ْدََـقل  يِّزَعَّتلا َو  َعِضْوَم 
اَمَف ُءاَرْهَّزلا  ِتَِسُلتْخا  ُهَنیِهَّرلا َو  ِتَذِـخُأ  ُهَعیِدَْولا َو  ِتَعِجُْرتْسا  ِدَـق   (1) َنوـُعِجار » ِْهَیلِإ  اَّنِإ  ِهَِّلل َو  اَّنِإ   » ِلوـُبَْقلا ُمَْعنَأ  ِهَّللا  ِباَـتِک  ِیف  ْمَعَن َو 
اَهِیف ِیتَّلا  َكَراَد  ِیل  ُهَّللا  َراَتْخَی  ْوَأ  ِیْبلَق  ْنِم  ُنْزُْحلا  ُحَْربَی  َال  ٌدَّهَسُمَف  ِیْلَیل  اَّمَأ  ٌدَمْرَسَف َو  ِینْزُح  اَّمَأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َءاَْربَْغلا  َءاَرْضَْخلا َو  َحَْبقَأ 

اَهِمْـضَه یَلَع  َّیَلَع َو  َِکتَّمُأ  ِرُهاَظَِتب  َُکتَْنبا  َُکئِّبَُنتَـس  وُکْـشَأ َو  ِهَّللا  َیلِإ  اَنَْنَیب َو  ُهَّللا  َقَّرَف  اَم  َناَعْرَـس  ٌجِّیَهُم  ٌّمَه  ٌحِّیَقُم َو  ٌدَمَک  ٌمیِقُم  َْتنَأ 
ُهَّللا َمُکْحَی  ُلوُقَتَس َو  اًلِیبَس َو  ِهَِّثب  َیلِإ  ْدِجَت  َْمل  اَهِرْدَِصب  ٍِجلَتْعُم  ٍلِیلَغ  ْنِم  ْمَکَف  َلاَْحلا  اَهِْربْخَتْساَف  اَهَّقَح 
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اَِمب یِّنَظ  ِءوُس  ْنَع  اَلَف  ِْمقأ  ْنِإ  ٍَهلاَلَم َو  ْنَع  اَلَف  ْفِرَْصنَأ  ْنِإَف  ٍلاَق  َال  ِمئَس َو  َال  ٍعِّدَُوم  َماَلَس  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْکیَلَع  ٌماَلَس  َنیِمِکاْحلا  ُْریَخ  َوُه  َو 
ًافوُکْعَم َو ُهَدـْنِع  َثُّبَلَّتلا  ًاـماَِزل َو  َكِْربَق  َدـْنِع  َماَـقُْملا  ُْتلَعََجل  اَْـنیَلَع  َنِیلْوَتْـسُْملا  ُهَبَلَغ  اـَلَْول  ُلَـمْجَأ َو  ُنَْمیَأ َو  ُْربَّصلا  َنیِِرباَّصلا  ُهَّللا  َدَـعَو 

َْمل ُدْهَْعلا َو  ِلُطَی  َْمل  ًارْهَج َو  اَُهثْرِإ  ُعَنُْمی  ًارْهَق َو  اَهُّقَح  ُمَضَتُْهی  ًاّرِـس َو  َُکْتِنب  ُنَفْدـُت  ِهَّللا  ِْنیَِعبَف  ِهَّیِزَّرلا  ِلِیلَج  یَلَع  یَلْکَّثلا  َلاَوْعِإ  ُْتلَوْعََأل 
(1) .ُهتاَکََرب ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  َْکیَلَع َو  اَْهیَلَع َو  ِهَّللا  ُتاَوَلَصَف  ِءاَزَْعلا  ُلَمْجأ  َکِیف  یَکَتْشُْملا َو  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ِهَّللا  َیلِإَف  ُرْکِّذلا  َْکنِم  ُْقلْخَی 

: هدش تیاور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا 

عوضوم هک  درک  ّتیـصو  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  دـش  راـمیب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رتـخد  همطاـف  هک  یماـگنه 
.دیامنن علّطم  نآ  زا  ار  يدحا  درادب و  یفخم  ار  شیرامیب 

تنب ءامسا  دوب و  راد  هدهع  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف ي  يراتسرپ  ًاصخـش  درک و  لمع  وا  ّتیـصو  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
رما يدصتم  ریما  ترضح  هک  درک  ّتیصو  دیسر  ارف  مالسلا  اهیلع  همطاف  تداهـش  ماگنه  نوچ  .درک  یم  کمک  راک  نیا  رد  سیمع 

.دیامن یفخم  ار  شرّهطم  ربق  دنک و  نفد  ار  وا  هنابش  دوش ، وناب  نآ 

نفد زا  هک  یماـگنه  دوـمن  یفخم  ار  شربـق  هدرپـس و  كاـخ  هب  ار  وا  هنابـش  تفریذـپ و  ار  ّتیـصو  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
، دش ریزارس  شنامشچ  زا  کشا  دروآ و  موجه  شترضح  هب  يدیدش  هودنا  نزح و  ناهگان  دش ، غراف  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 

: دومرف دینادرگزاب و  ادخ  لوسر  ربق  يوس  هب  ار  دوخ  تروص  و 

ریز تا  هعقب  رد  هک  نامه  هدمآ ، تترایز  هب  هک  تمـشچ  رون  ترتخد و  يوس  زا  وت  رب  مالـس  و  ادخ ! لوسر  يا  داب  وت  رب  نم  مالس 
.دوش قحلم  وت  هب  رتدوز  هچ  ره  هک  تساوخ  نانچ  وا  يارب  دنوادخ  هد و  یمرآ  كاخ 

يا هراچ  یلو  ، ) هتفر تسد  زا  نانز  رورس  يرود  زا  نم  ییابیکـش  هتفای و  شهاک  تا  هدیزگرب  رتخد  قارف  زا  مربص  ادخ ! لوسر  يا 
تبیصم رد  هک  هنوگ  نامه  هکنآ  زج  تسین )
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ناج ماگنه  هب   ) مداهن و ربق  رد  ار  وت  شیوخ  تسد  اب  دوخ  نم  هک  ارچ  .منک  هشیپ  ربص  زین  اجنیا  رد  مدیزرو  ییابیکـش  تزادگناج 
نیرترب نم  يارب  ادـخ  باتک  رد  يرآ  .تشذـگ  نم  يولگ  هنیـس و  ناـیم  زا  وت  ناـج  هک ) روط  نآ  یتشاد  نم  شوغآ  رد  رـس  نداد 

.میدرگ یمزاب  وا  يوس  هب  یگمه  مییادخ و  زا  همه  ام  تس  هدمآ  لّمحت  شریذپ و 

نامسآ نیا  ردقچ  ادخ ! لوسر  يا  دش ، هدوبر  متسد  زا  ارهز  هداد و  لیوحت  يدرپس  نم  هب  هچنآ  هدنادرگزاب و  تناما  هک  یتسرد  هب 
، درذگ یم  يرادیب  هب  هک  مبش  تسیگـشیمه و  هک  میوگب  هچ  مهودنا  هب  عجار  .دنک  یم  هولج  تشز  مرظن  رد  هریت  نیمز  نوگلین و 
زوـس و رگج  مراد  يا  هّصغ  .دـنیزگرب  میارب  يراد  تماـقا  نآ  رد  وـت  هک  ار  يا  هناـخ  دـنوادخ  اـت  ددـنب  یمنرب  تخر  ملد  زا  مغ  و 
زا دـهد  یم  ربـخ  ار  وت  ترتـخد  يدوز  هب  .مرب  یم  تیاکـش  ادـخ  هب  اـهنت  و  داـتفا ، ییادـج  اـم  ناـیم  دوز  هچ  زیگناروـش ، یهودـنا 
یم شا  هنیـس  رد  هک  تشاد  ییاهزوس  نوچ  وش  ایوج  وا  زا  ار  لاوحا  سرپب و  وا  زا  رارـصا  هب  سپ  نم ، هیلع  تتّما  ندـش  تسدـمه 

نارواد نیرتهب  وا  درک و  دهاوخ  يرواد  ادـخ  و  تفگ ، دـهاوخ  نونکا  تشادـن و  نآ  نتخیر  نوریب  حرـش و  يارب  یهار  دیـشوج و 
منامب رگا  تسین و  یگنتلد  يور  زا  مدرگزاب  رگا  هک  گنتلد ، هن  تسا و  نیگمشخ  هن  هک  يا  هدننک  عادو  مالس  امش  رب  مالس  .تسا 

رگا تسا  رتابیز  رت و  كرابم  ییابیکـش  مه  زاب  هآ ! هآ ، .دـشاب  یمن  هداد ، هدـعو  نارباـص  هب  دـنوادخ  هچنآ  هب  تبـسن  ینامگدـب  زا 
یم دایرف  هدُرم  ناوج  نانز  نوچ  گرزب  تبیصم  نیا  رد  مدنام و  یم  امـش  ربق  رانک  هشیمه  يارب  دوبن  ناگدنوش  هریچ  هبلغ  زا  سرت 

دوش و یم  هدرپس  كاخ  هب  ناگناگیب ) مشچ  زا  رود  و   ) یناهنپ ترتخد  دـیامرف ، یم  هراـظن  دـنوادخ  هک  ناـنچمه  هک ) ارچ  ، ) مدرک
هتشگن هنهک  وت  دای  هتشذگن و  ینامز  رید  هکنآ  اب  ددرگ  یم  عونمم  شترا  زا  لامیاپ و  شّقح  ناگمه ) مشچ  شیپ  رد  اراکـشآ  اّما  )

دورد و تسوت ، هرابرد  يرادازع  يرادلد و  ربص و  نیرتهب  دوش و  یم  هدرب  هبترم  دنلب  دنوادخ  دزن  تیاکـش  ادـخ ، لوسر  يا  .تسا 
! داب وا  وت و  رب  نایناهج  راگدیرفآ  اتکی و  دنوادخ  تاکرب  تمحر و 
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مالّسلا اهیلع  خیرات  همولظم ي  هب  تّیذا  رازآ و  مجنپ ؛ شخب 
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: تفگ سابع  نبا  هک  دنک  یم  لقن  میلس  لوق  زا  شایع  یبا  نب  نابا   - 1

ُدیُِرت رکبابا  اَی  َْتلاَقَف  ٍرَْکب  ِیبَأ  یَلَع  ْتَلَخَد  یَّتَح  ٍمِشاَه  ِیَنب  ِءاَِسن  ِیف  ْتَجَرَخَف  َكَدَـف  َضَبَق  رکبابا  َّنَأ  اَهَغََلب  مالـسلا  اهیلع  َهَمِطاَـف  َّنِإ 
َنوُِملْـسُْملا ِفِجُوی  َْمل  يِذَّلا  ِفیِجَْولا  َنِم  َّیَلَع  اَِهب  َقَّدَصَت  ملـس َو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِیل  اَهَلَعَج  ًاضْرَأ  یِّنِم  َذُـخْأَت  ْنَأ 

َْمل ُهَّنَأ  َتِْملَع  ْدَق  ُهَدَْعب َو   ] ِهِْدلُو ِیف  ُظَفُْحی  ُءْرَْملا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق   (1) َناَک » اَمَأ  ٍباکِر  ٍْلیَخ َو ال   » ِْهیَلَع ِِب
َال ِهَّللا  ِلوُسَر  َهَفِیلَخ  اَی  َلاَقَف  ُرَمُع  َلَخَدَـف  اََهل  ِِهب  َُبتْکَِیل  ٍهاَوَدـِب  اَعَد  اَهَعَم  ُهَوْسِّنلا  اَهََتلاَقَم َو  رکبوبا  َعِمَـس  اَّمَلَف  اَهَْریَغ  ًاْئیَـش  ِهِدـْلُِول  ْكُْرتَی 

ُلَبُْقت َال  ُرَمُع  َلاَقَف  َنَْمیَأ  ُّمُأ  ٌِّیلَع َو  َْتلاَق  ْنَم  َلاَق  َهَنِّیَْبلا  ُمِیقُأ  ْمَعَن  مالـسلا  اهیلع  ُهَمِطاَـف  َْتلاَـقَف  یِعَّدَـت  اَِـمب  َهَنِّیَْبلا  َمیُِقت  یَّتَح  اََـهل  ُْبتْکَت 
ُفَـصُوی َال  اَم  ِْظیَْغلا  َنِم  اَهَعَرَج  ْدَـق  مالـسلا َو  اهیلع  ُهَمِطاَف  ْتَعَجَرَف  ِهِصُْرق  َیلِإ  َراَّنلا  ُزوُحَیَف  ٌِّیلَع  اَّمَأ  ُحِـصُْفت َو  َال  ٍهَّیِمَجَع  ٍهَأَْرما  ُهَداَـهَش 

ِهَّللا ِلوُسَر  ُْتِنب  َْفیَک  ُرَمُع  رکبوبا َو  َُهل  َلاَق  یَّلَـص  اَمَّلُکَف  َسْمَْخلا  ِتاَوَلَّصلا  ِدِجْـسَْملا  ِیف  یِّلَُـصی  مالـسلا  هیلع  یلع  َناَـک  ْتَضِرَمَف َو 
مالـسلا هیلع  َلاَق  اَِنْبنَذ ] ْنِم   ] اَْهَیلِإ َرِذَـتْعَنَف  اََنل  َنَذْأَت  ْنَأ  َْتیَأَر  ْنِإَف  َتِْملَع  ْدَـق  اَم  اَهَْنَیب  اَنَْنَیب َو  َناَک  ْدَـق  ـالاَق  اَْـهنَع َو  اـَلَأَسَف  ْتَلُقَث  ْنَأ  َیلِإ 
ِناَدیُِری ِباَْبلِاب  ٌناَُلف  ٌناَُلف َو  ُهَّرُْحلا  اَُهتَّیَأ  اََهل  َلاَقَف  مالسلا  اهیلع  َهَمِطاَف  یَلَع  مالـسلا  هیلع  یلع  َلَخَد  ِباَْبلِاب َو  اَسَلَجَف  اَماَقَف  اَمُْکَیلِإ  َكاَذ 

َو اَهَعاَِنق ]  ] ْتَّدَشَف ِکَعاَِنق  يِّدُـش  َلاَقَف  ُءاَشَت  اَم  ْلَْعفاَف  َُکتَجْوَز  ُهَّرُْحلا  َُکْتَیب َو  ُْتیَْبلا  مالـسلا  اهیلع  َْتلاَق  َْنیَرَت  اَمَف  ِْکیَلَع  اَمِّلَُـسی  ْنَأ 
ِهَءاَسِْإلِاب َو اَْنفَرَتْعا  الاَقَف  اَذَـه  َیلِإ  اَمُکاَعَد  اَم  َْتلاَقَف  ِْکنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  اَّنَع  ْیَـضْرا  ـالاَق  اَمَّلَـس َو  اَلَخَدَـف َو  ِطـِئاَْحلا  َیلِإ  اَـهَهْجَو  َْتلَّوَح 

ْنِإَف َْتلاَقَف  ِکَتَمیِخَس  یِجِرُْخت  اَّنَع َو  یِفْعَت  ْنَأ  اَنْوَجَر 
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اَمُکَّنَأ ُتِْملَع  اَُمْتقَدَـص  ْنِإَف  ِِهناَمَْلعَت  اَـمُکَّنَِأب  ٌهَفِراَـع  اـَنَأ  اَّلِإ َو  ٍْرمَأ  ْنَع  اَـمُُکلَأْسَأ  اـَل  یِّنِإَـف  ُْهنَع  اَـمُُکلَأْسَأ  اَّمَع  ِیناَِربْخَأَـف  ِْنیَقِداَـص  اَُـمْتنُک 
ُهَمِطاَف ُلوُقَی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  اَُمتْعِمَـس  ْلَه  ِهَّللِاب  اَمُُکتْدَشَن  َْتلاَق  َِکل  اََدب  اَّمَع  ِیلَـس  الاَق  اَمُِکئیِجَم  ِیف  ِناَقِداَص 

َیلِإ َْکَیلِإ َو  اَمُهوُکْـشَأ  اَنَأَف  ِیناَیَذآ  ْدَـق  اَمُهَّنِإ  َّمُهَّللا  َْتلاَـقَف  ِءاَـمَّسلا  َیلِإ  اَهَدَـی  ْتَعَفَرَف  ْمَعَن  ـالاَق  ِیناَذآ  ْدَـقَف  اَـهاَذآ  ْنَمَف  یِّنِم  ٌهَعَْـضب 
َِکلَذ َْدنِعَف  َلاَق  اَمُکِیف ]  ] َمِکاَْحلا َوُه  َنوُکَیَف  اَُمتْعَنَص  اَِمب  ُهَِربْخُأ  ِهَّللا َو  َلوُسَر  ِیبَأ   ] یَْقلَأ یَّتَح  ًاَدبَأ  اَمُْکنَع  یَـضْرَأ  َال  ِهَّللا  َال َو  َِکلوُسَر 

.هَأَْرما (1) ِلْوَق  ْنِم  ِهَّللا  ِلوُسَر  َهَفِیلَخ  اَی  ُعَزْجَت  ُرَمُع  َلاَقَف  ًادیِدَش  ًاعَزَج  َعِزَج  ِرُوبُّثلا َو  ِْلیَْولِاب َو  رکبوبا  اَعَد 

مشاه ینب  نانز  هارمه  ترضح  نآ  .تسا  هدروآ  رد  دوخ  فّرصت  هب  ار  كدف  رکبوبا  هک  دیسر  ربخ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب 
: دومرف سپس  .دش  دراو  رکبوبا  رب  ات  دمآ  نوریب 

هک ینیمز  زا  داد و  رارق  نم  يارب  ار  نآ  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هـک  يریگب  نـم  زا  ار  ینیمز  یهاوـخ  یم  رکبوـبا ، يا 
تبظاوم تسا : هدومرفن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ایآ  دیشخب ؟ نم  هب  دنا  هدرواین  تسدب  ار  نآ  گنج  هلمح و  اب  ناناملـسم 

كدف ریغ  شدنزرف  يارب  ترضح  نآ  هک  یناد  یم  مه  وت  درک ؟ تاعارم  دیاب  وا  زا  دعب  شنادنزرف  هب  تبسن  ار  یـسک  ره  مارتحا  و 
وا يارب  ار  كدـف  دنـس  ات  تساوخ  یتاود  دینـش  ار  وا  هارمه  نانز  ترـضح و  نآ  نخـس  رکبوبا  یتقو  .تسا  هتـشاذگن  یقاـب  يزیچ 

: تفگ دش و  دراو  رمع  .دسیونب 

.دروایب دهاش  دنک  یم  اعدا  هچنآ  دروم  رد  ات  سیونن  شیارب  ربمایپ ! هفیلخ  يا 

: دومرف ترضح 

: تفگ رمع  .مروآ  یم  دهاش  يرآ ،

؟ یسک هچ 

: دومرف

.نمیا ُّما  یلع و 

: تفگ رمع 

.دنک یم  عمج  دوخ  نان  صرق  رود  هب  ار  شتآ  مه  یلع  .تسین  لوبق  دنک  یمن  تبحص  حیصف  هک  یمجع  نز  تداهش 

مالـسلا هیلع  یلع  .دـش  ضیرم  نآ  زا  دـعب  و  دوبن ، فیـصوت  لباق  هک  دوب  كانمـشخ  نانچ  تشگرب و  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
: دنتفگ یم  وا  هب  رمع  رکبوبا و  دناوخ  یم  زامن  هک  راب  ره  .دروآ  یم  اجب  دجسم  رد  ار  هناگجنپ  ياهزامن 

ات تسا !؟ روطچ  ربمایپ  رتخد 
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: دنتفگ دندرک و  لاؤس  ترضح  لاح  زا  مه  زاب  .تفای  تّدش  ترضح  يرامیب  هک  اجنآ 

یهاوخرذع وا  دزن  نامهانگ  زا  ات  ریگب  هزاجا  ام  يارب  وا  زا  ینادب  حالـص  رگا  یناد ، یم  رتهب  دوخ  هک  دش  عقاو  یلئاسم  وا  ام و  نیب 
؟ مینک

: دومرف ترضح 

.دنتسشن هناخ  رد  رانک  دنتساخرب و  ود  نآ  .تسامش  اب  نیا 

: دومرف دمآ و  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دزن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

؟ یناد یم  حالص  هچ  دننک ، مالس  وت  رب  دنهاوخ  یم  دنتسه و  رد  تشپ  ینالف  ینالف و  دازآ ، نز  يا 

: درک ضرع  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

.هدب ماجنا  یهاوخ  یم  هچ  ره  تسوت ، رسمه  مه  دازآ  نز  وت و  هناخ  هناخ 

: دومرف

دندش دراو  رمع  رکبوبا و  .دینادرگ  راوید  فرط  هب  ار  شیور  دیناشوپ و  ار  دوخ  رس  مه  ترضح  نآ  .نک  مکحم  ار  ترس  شـشوپ 
: دنتفگ دندرک و  مالس  و 

.دشاب یضار  وت  زا  ادخ  شاب ، یضار  ام  زا 

: دومرف مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

؟ تسا هدرک  راداو  راک  نیا  هب  ار  امش  يزیچ  هچ 

: دنتفگ

.يربب نوریب  لد  زا  ار  ام  هنیک  یشخبب و  ار  ام  میراودیما  مینک و  یم  فارتعا  دوخ  يدب  هب  ام 

: دومرف

هکنآ رگم  منک  یمن  لاؤس  امش  زا  يزیچ  نم  هک  ارچ  دیهد ، ربخ  نم  هب  منک  یم  لاؤس  امش  زا  هچنآ  هرابرد  دیئوگ ، یم  تسار  رگا 
.دیئوگ یم  تسار  ناتندمآ  رد  امش  هک  مناد  یم  دیئوگب  تسار  رگا  .دیناد  یم  ار  نآ  امش  مناد  یم 

: دنتفگ
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.نک لاؤس  یهاوخ  یم  هچ  ره 

: دومرف

: دومرف یم  هک  دیدینش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ایآ  مهد ، یم  مسق  ادخ  هب  ار  امش 

؟ تسا هدرک  ّتیذا  ارم  دنک  ّتیذا  ار  وا  سک  ره  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف 

: دنتفگ

.يرآ

: دومرف درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  تسد  ترضح 

یـضار امـش  زا  زگره  مسق ، ادخ  هب  هن  .میامن  یم  تربمایپ  وت و  هاگـشیپ  هب  ار  ود  نیا  تیاکـش  نم  .دندرک  ّتیذا  ارم  ود  نیا  ایادخ 
هک دوب  اجنیا  .دـنک  مکح  امـش  هرابرد ي  ات  مهد ، ربخ  وا  هب  دـیداد  ماجنا  امـش  هچنآ  منک و  تاـقالم  ار  ربماـیپ  مردـپ  اـت  موش  یمن 

: تفگ رمع  .داتفا  عزف  عزج و  هب  تّدش  هب  دش و  دنلب  يادص  رکبوبا  دایرف  يادص 

!؟ ینک یم  عزف  عزج و  ینز  نخس  زا  ربمایپ ، هفیلخ  يا 

درک لاؤس  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  زا  هک  يدرم  باوج  رد  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ینالوط  یتیاور  رد   - 2
: دومرف نینچ 
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َهَّللا یَطْعَأ  رکبوبا  َِکلَذ  يَأَر  اَّمَلَف  اَمَُهل  َنَذْأَت  ْنَأ  َْتبَأَف  اَْهیَلَع  اَنَذْأَتْـسا  ِْنیَدـِئاَع َو  اَـهاَیَتَأ  ِهِیف  ْتَتاَـم  يِذَّلا  اَهَـضَرَم  ُهَمِطاَـف  ْتَضِرَم  اَّمَلَف 
مالسلا هیلع  ًاِّیلَع  یَتَأ  َرَمُع  َّنِإ  َُّمث  ْیَش ٌء  ُهُّلُِظی  اَم  ِعیِقَْبلا  ِیف  ًهَْلَیل  َتاَبَف  اَهاَضاَرَتَی  َهَمِطاَف َو  یَلَع  َلُخْدَی  یَّتَح  ٍْتَیب  ُفْقَس  ُهَّلُِظی  َال  ْنَأ  ًادْهَع 

ِهِذَه َْریَغ  اَهاَْنیَتَأ  ْدَق  ٌهَبْحُص َو  ُهَلَف  ِراَْغلا  ِیف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َعَم  َناَک  ْدَق  ِْبلَْقلا َو  ُقِیقَر  ٌْخیَـش  رکبابا  َّنِإ  َُهل  َلاَقَف 
ْمَعَن َلاَق  ْلَْعفاَف  اَْهیَلَع  اََنل  َنِذْأَتْـسَت  ْنَأ  َْتیَأَر  ْنِإَف  یَـضاَرَتَنَف  اَْهیَلَع  َلُخْدـَن  یَّتَح  اََنل  َنَذْأَـت  ْنَأ  َیبْأَـت  َیِه  اَْـهیَلَع َو  َنْذِإـْلا  ُدـیُِرن  ًاراَِرم  ِهَّرَْملا 

ِْتیَأَر َو ْدَق  اَم  ِْنیَلُجَّرلا  ِْنیَذَه  ْنِم  َناَک  ْدَق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  اَی  َلاَقَف  مالـسلا  اهیلع  َهَمِطاَف  یَلَع  ٌِّیلَع  َلَخَدَف 
ًهَِملَک اَمُهُمِّلَکُأ  َال  اَمَُهل َو  ُنَذآ  َال  ِهَّللا  َْتلاَقَف َو  ِْکیَلَع  اَمَُهل  َنِذْأَتْـسَأ  ْنَأ  ِینَالَأَس  ْدَق  اَمَُهل َو  ِینَذْأَت  َْمل  اَمِِهتْدَدَر َو  ًهَرِیثَک َو  ًاراَِرم  َدَّدَرَت  ْدَق 
َْتنُک ْنِإ  َْتلاَق  ِِکلَذ  اَمَُهل  ُْتنِمَض  یِّنِإَف  مالسلا  هیلع  یلع  َلاَقَف  .یِّنِم  ُهاَبَکَتْرا  ُهاَعَنَص َو  اَِمب  ِْهَیلِإ  اَمُهَوُکْشَأَف  ِیبَأ  یَْقلَأ  یَّتَح  یِـسْأَر  ْنِم 
َنِذَأَف مالـسلا  هیلع  یلع  َجَرَخَف  َْتبَبْحَأ  ْنَِمل  ْنَذْأَف  ْیَِـشب ٍء  َْکیَلَع  ُِفلاَخُأ  َال  َلاَجِّرلا  ُِعبَّتَت  ُءاَسِّنلا  َُکْتَیب َو  ُْتیَْبلاَف  ًاْئیَـش  اَمَُهل  َْتنِمَـض  ْدَق 

یَّتَح اَهَهْجَو  اَلَبْقَتْـسا  َالَّوَحَتَف َو  اَمُْهنَع  اَهَهْجَو  َْتلَّوَح  اَمِْهیَلَع َو  َّدُرَت  ْمَلَف  اَْهیَلَع  اَمَّلَـس  مالـسلا  اهیلع  َهَمِطاَف  یَلَع  اَمُهُرََـصب  َعَقَو  اَّمَلَف  اَـمَُهل 
َْتِنب اَی  رکبوبا  َلاَقَف  اَْـهَیلِإ  اـَلَّوَح  اَـهَهْجَو  َْنلَّوَح  اَّمَلَف  یِهْجَو  َْنلِّوَح  اََـهلْوَح  ٍهَوِْسِنل  َْتلاَـق  َبْوَّثلا َو  ِفاَـج  ُِّیلَع  اَـی  َْتلاَـق  ًاراَِرم َو  ْتَلَعَف 

اَمُکُمِّلَکُأ َال  َْتلاَق  ِْکَیلِإ  اَّنِم  َناَک  اَّمَع  یِحَفْصَت  اََنل َو  يِرِفْغَت  ْنَأ  ُِکلَأْسَن  ِکِطَخَس  َباَِنتْجا  ِِکتاَضْرَم َو  َءاَِغْتبا  ِكاَْنیَتَأ  اَمَّنِإ  ِهَّللا  ِلوُسَر 
ِْنیَرِذَتْعُم اَْنئِج  اَّنِإ  الاَق  یِّنِم  اَُمْتبَکَتْرا  اَم  اَمَُکلاَِعف َو  اَمُکَعِینَص َو  َوُکْشَأ  ِْهَیلِإ َو  اَمُکَوُکْشَأ  ِیبَأ َو  یَْقلَأ  یَّتَح  ًاَدبَأ  ًهَدِحاَو  ًهَِملَک  یِسْأَر  ْنِم 
اَمُهُمِّلَکُأ َال  یِّنِإ  َْتلاَق  مالسلا َو  هیلع  یلع  َیلِإ  ْتَتَفَْتلاَف  اَّنِم  َناَک  اَِمب  اَنیِذِخاَُؤت  َال  اَّنَع َو  یِحَفْصا  يِرِفْغاَف َو  ِکَتاَضْرَم  ِْنیَیِغَْتبُم  ِنیِغَْتبُم ] ]

یِسْأَر ْنِم 
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ُدَهْشَن َال  ًاّقَح َو  اَّلِإ  ُلوُقَن  َال  اَّنِإ  اََهل َو  َِکلَذ  َّمُهَّللا  الاَق  ِییْأَر  ُْتیَأَر  ِیناَقَّدَص  ْنِإَف  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  ُهاَعِمَـس  ْیَـش ٍء  ْنَع  اَمَُهلَأْسَأ  یَّتَح  ًهَِملَک 
َثَدَح َناَک  ْیَِشل ٍء  ِْلیَّللا  ِفْوَج  ِیف  اَمُکَجَرْخَتْسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  ِناَرُکْذَتَأ  َهَّللا  اَمُکُدُْشنَأ  َْتلاَقَف  ًاقْدِص  اَّلِإ 

اَْهنِم اَنَأ  یِّنِم َو  ٌهَعَْضب  ُهَمِطاَف  ُلوُقَی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  َِّیبَّنلا  اَُمتْعِمَـس  ْلَه  ِهَّللِاب  اَمُکُدُْشنَأ  َْتلاَقَف  ْمَعَن  َّمُهَّللا  الاَقَف  ٍِّیلَع  ِْرمَأ  ْنِم 
َناَک ِیتاَیَح  ِیف  اَهاَذآ  ْنَم  ِیتاَیَح َو  ِیف  اَهاَذآ  ْنَمَک  َناَکَف  ِیتْوَم  َدـَْعب  اَهاَذآ  ْنَم  َهَّللا َو  يَذآ  ْدَـقَف  ِیناَذآ  ْنَم  ِیناَذآ َو  ْدَـقَف  اَـهاَذآ  ْنَم 
ِیف ِیناَیَذآ  ْدَق  اَمُهَّنَأ  ِینَرَـضَح  ْنَم  اَی  اوُدَهْـشاَف  َكُدِهْـشُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  َِتلاَق  َُّمث  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َِتلاَق  ْمَعَن  َّمُهَّللا  الاَق  ِیتْوَم  َدـَْعب  اَهاَذآ  ْنَمَک 

یِسْأَر ْنِم  اَمُکُمِّلَکُأ  َال  ِهَّللا  ِیتْوَم َو  َْدنِع  ِیتاَیَح َو 

ُرَمُع َلاَقَف  ِینِْدلَت  َْمل  یِّمُأ  َْتَیل  َلاَق  ِرُوبُّثلا َو  ِْلیَْولِاب َو  رکبوبا  اَعَدَـف  یِّنِم  اَُمْتبَکَتْرا  ِیب َو  اَُمتْعَنَـص  اَِمب  اَمُکَوُکْـشَأَف  یِّبَر  یَْقلَأ  یَّتَح  ًهَِملَک 
اَـماَق َو ًهَأَْرما َو  َبَضْغَأ  ْنَِمل  اَـم  اَـهاَضِِرب َو  ُحَْرفَت  ٍهَأَْرما َو  ِبَضَِغل  ُعَزْجَت  َْتفِرَخ  ْدَـق  ٌْخیَـش  َْتنَأ  ْمُهَرُومُأ َو  َكْوَّلَو  َفـْیَک  ِساَّنِلل  ًاـبَجَع 

.اَجَرَخ (1)

وا زا  دندمآ و  تدایع  ناونع  هب  رفن  ود  نآ  دیسر  تداهـش  هب  يرامیب  نآ  رد  دش و  ضیرم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  نوچ  سپ 
دورب همطاف  دزن  هکنیا  رگم  دورن  یفقـس  چیه  ریز  هک  تسب  نامیپ  ادخ  اب  دید ، نینچ  رکبوبا  یتقو  دادن ، هزاجا  وا  دنتـساوخ و  هزاجا 

هب دمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  رمع  .دوبن  شرـس  يالاب  یفقـس  چـیه  درک و  هتوتیب  عیقب  رد  بش  کی  .دـنک  یـضار  دوخ  زا  ار  وا  و 
: تفگ شترضح 

دـش نآ  زا  عنام  وا  میتساوخ و  هزاجا  همطاف  زا  میدـمآ و  رّرکم  روط  هب  ام  دوب و  ربمایپ  راغ  راـی  تسا و  لد  كزاـن  يدرمریپ  رکبوبا 
ترـضح نکب ، ار  راک  نیا  يریگب  تاقالم  هزاجا  وا  زا  ام  يارب  یناوت  یم  وت  رگا  مینک ، بلج  ار  وا  تیاـضر  مییآ و  يو  دزن  اـم  هک 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

: دومرف تفر و  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دزن  سپ  .يرآ 

درم ود  نیا  هک  يدید  دوخ  وت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رتخد  يا 
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هزاجا امـش  زا  هک  دنا  هتـساوخ  نم  زا  نونکا  يا ، هدادن  هزاجا  اهنآ  هب  يا و  هتفریذپن  ار  اهنآ  امـش  دنا و  هدمآ  اهراب  اهنیا  دندرک ، هچ 
.مریگب

: درک ضرع  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 

اب هک  يراک  زا  منک و  تاقالم  مردـپ  اب  هک  یتقو  ات  میوگ  یمن  نخـس  زگره  اهنآ  اب  مهد و  یمن  هزاجا  اهنآ  هب  هک  دـنگوس  ادـخ  هب 
.مرب تیاکش  وا  هب  دنا  هدرک  نم 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

.ما هدش  اهنآ  نماض  راک  نیا  يارب  نم 

: درک ضرع  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 

هک سک  ره  هب  منک ، یمن  یتفلاخم  چیه  امش  اب  نم  دنتسه و  نادرم  عبات  نانز  تسوت و  هناخ ي  هناخ ، يا ، هدرک  تنامض  امـش  رگا 
.هدب هزاجا  یتساوخ 

یلو دندرک  مالس  داتفا ، همطاف  ترضح  هب  اهنآ  مشچ  یتقو  داد ، دورو  هزاجا  رفن  ود  نآ  هب  دمآ و  نوریب  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
زاب .دـنتفر  دوب  همطاـف  ترـضح  تروص  هک  فرط  نآ  هب  اـهنآ  دـندینادرگرب و  ار  دوخ  تروص  دـندادن و  مالـس  باوج  شترـضح 

: دومرف مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دش و  رارکت  راک  نیا  راب  نیدنچ  دندینادرگرب و  ار  دوخ  تروص  همطاف  ترضح 

: تفگ دندوب  وا  فارطا  هک  ینانز  هب  شکب و  سابل  نم  يور  یلع ! ای 

: تفگ رکبوبا  دنتشگرب ، وا  يوس  هب  مه  رفن  ود  نآ  دندینادرگرب و  ار  وا  تروص  نوچ  دینادرگرب و  ارم  تروص 

یشخبب ار  ام  هک  مینک  یم  تساوخرد  وت  زا  میا ، هدمآ  وت  دزن  وت  مشخ  زا  يرود  وت و  تیاضر  بلج  يارب  ام  ادخ ، لوسر  رتخد  يا 
.يرذگرد هدش  عقاو  وت  هرابرد  ام  بناج  زا  هک  يزیچ  زا  و 

: دومرف مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 

دیدرک نم  هرابرد  هک  ییاهراک  امـش و  زا  منک و  تاقالم  مردپ  اب  هک  یتقو  ات  میوگ  یمن  نخـس  هملک  کی  یتح  امـش  اب  زگره  نم 
.منک تیاکش  وا  هب 

: دنتفگ

ییاهراک ببـس  هب  ار  ام  رذگرد و  ام  زا  شخبب و  ار  ام  میتسه ، وت  يدونـشوخ  بلط  رد  میهاوخ و  یم  ترذعم  وت  زا  میا و  هدمآ  ام 
.نکم هذخاؤم  میا  هدرک  هک 
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: دومرف دش و  هّجوتم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يوس  هب  همطاف  ترضح 

دندرک قیدصت  رگا  مسرپب ، دنا  هدینش  ادخ  ربمایپ  زا  هک  ینخـس  هب  عجار  اهنآ  زا  هکنیا  رگم  تفگ  مهاوخن  نخـس  نانآ  اب  زگره  نم 
.درک مهاوخ  راهظا  ار  مدوخ  رظن  تقو  نآ 

: دنتفگ

.داد میهاوخن  تداهش  یتسار  هب  زج  تفگ و  میهاوخن  قح  زج  ام  درادن و  یلاکشا 

: دومرف مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 

رداص مالسلا  هیلع  یلع  زا  هک  يراک  ببـس  هب  ار  امـش  بش  لد  رد  ادخ  ربمایپ  هک  دیراد  دای  هب  ایآ  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش 
؟ درک توعد  دوب  هدش 

: دنتفگ

.يرآ

: تفگ

: دومرف هک  دیدینش  ربمایپ  زا  امش  ایآ  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش 

همطاف

ص:84

یبن 2 سای  www.Ghaemiyeh.comياهجنر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 134زکرم  هحفص 101 

http://www.ghaemiyeh.com


ره هدرک و  ّتیذا  ار  ادخ  دنک  ّتیذا  ارم  سک  ره  هدرک و  ّتیذا  ارم  دـنک  ّتیذا  ار  وا  سک  ره  متـسه ، وا  زا  نم  تسا و  نم  نت  هراپ 
نم تایح  لاـح  رد  ار  وا  سک  ره  هدرک و  ّتیذا  متاـیح  لاـح  رد  ارم  هک  تسا  نآ  دـننام  دـنک ، ّتیذا  نم  گرم  زا  سپ  ار  وا  سک 

؟ تسا هدرک  ّتیذا  مگرم  زا  سپ  ارم  هک  تسا  نآ  دننام  دنک  ّتیذا 

: دنتفگ

.يرآ

: دومرف مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 

: دومرف سپس  .ار  ادخ  ساپس 

رد یگدنز و  رد  ارم  رفن  ود  نیا  هک  دیـشاب  هاوگ  مه  امـش  دیراد  روضح  اجنیا  رد  هک  یناسک  يا  مریگ و  یم  هاوگ  ار  وت  نم  ایادـخ 
ببس هب  امش  زا  منک و  تاقالم  ار  مراگدرورپ  ات  تفگ  مهاوخن  امـش  اب  ینخـس  چیه  هک  دنگوس  ادخ  هب  دندرک و  ّتیذا  گرم  لاح 

: تفگ رکبوبا  ماگنه  نیا  رد  .منک  تیاکش  دیا  هدرک  هک  ییاهراک 

: تفگ مدش و  كاله  نم ، رب  ياو 

: تفگ رمع  دوب ، هدییازن  ارم  مردام  شاک  يا 

داد و نز  کـی  مشخ  ببـس  هب  هک  یتـسه  یتـفرخ  درمریپ  وت  دـندرک و  باـختنا  تفـالخ  هب  ار  وت  هنوگچ  هک  تسا  مدرم  زا  بّجعت 
نوریب دنتـساخرب و  اهنآ  .تسین  يزیچ  هدرک  كانمـشخ  ار  ینز  هک  یـسک  يارب  يوش و  یم  داش  وا  يدونـشوخ  اب  ینک و  یم  دایرف 

.دنتفر
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مالّسلا اهیلع  خیرات  همولظم ي  هب  هدراو  تابرض  مشش ؛ شخب 

هراشا
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هراشا

: َلاَقَف ِِهتَْنبا  یَلَع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  َلَْبقَأ  َُّمث  ملس .…  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  َلاَق   - 1

ْنِم ٌْعلِـض  َرَـسُْکی  ِیبَرُْـضت َو  یَّتَح  ًاْظیَغ  ًاْملُظ َو  يِدَْعب  َْنیَرَتَس  َو  ِهَّنَْجلا ، ِلْهَأ  ِءاَِسن  ُهَدِّیَـس  ِْتنَأ  َو  ِیْتَیب ، ِلْهَأ  ْنِم  ِینُقَْحلَی  ْنَم  ُلَّوَأ  ِکَّنِإ 
.ِْکیَْنبا (1) ِِکْلَعب َو  َِملاَظ  ِْکیَلَع َو  َرِهاَظُْملا  َنیِعُْملا َو  َیِضاَّرلا َو  َِرمْآلا َو  َنََعل  ِکَِلتاَق َو  ُهَّللا  َنََعل  .ِکِعاَلْضَأ 

: دومرف درک و  شرتخد  هب  ور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپس 

یهاوخ هنیک  ملظ و  نم  زا  دعب  وت  .یتسه  تشهب  لها  نانز  هدّیـس ي  وت  يوش ، یم  قحلم  نم  هب  هک  یتسه  متیب  لها  زا  رفن  نیلّوا  وت 
هب یضار  هدننکرما و  دنک و  تنعل  ار  وت  لتاق  ادخ  .دنکش  یم  تیولهپ  ياهناوختـسا  زا  یناوختـسا  يوش و  یم  هدز  هک  اجنآ  ات  دید 

.دنک تنعل  ار  ترسپ  ود  رهوش و  هب  هدننک  ملظ  وت و  هیلع  هدنهد  يرای  هدننک و  کمک  نآ و 

ِلوُسَر َْتِنب  َهَمِطاَف  َْتبَرَـض  َْتنَأ  َهَبْعُـش  ِْنب  َهَریِغُِمل  َلاَق  ُهَّنَأ  ِِهباَحْـصَأ  َهَیِواَعُم َو  یَلَع  مالـسلا  هیلع  ُنَسَْحلا  ِِهب  َّجَتْحا  اَمِیف  جاجتحإلا ]  - ] 2
ًهََفلاَُخم ملس َو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَِرل  َْکنِم  ًالَالِْذتْـسا  اَِهنَْطب  ِیف  اَم  ْتَْقلَأ  اَهَْتیَمْدَأ َو  یَّتَح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا 

.راَّنلا َیلِإ  َكُرِّیَصُم  ُهَّللا  ِهَّنَْجلا َو  ِلْهَأ  ِءاَِسن  ُهَدِّیَس  ِْتنَأ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  ْدَق  ِِهتَمْرُِحل َو  ًاکاَِهْتنا  ِهِْرمَِأل َو  َْکنِم 
(2)

هبعـش نب  هریغم  هب  باطخ  تشاد  شباحـصا  هیواعم و  اب  هک  یتاجاجتحا  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تسا : هدمآ  جاجتحا  باتک  رد 
: تفگ

طقـس ار  دوخ  نینج  تهج  نیدـب  وا  يدومن ، دولآ  نوخ  ار  شندـب  يدز و  ار  ادـخ  ربمغیپ  رتخد  همطاـف  هک  یتسه  یـسک  ناـمه  وت 
کته راوگرزب  نآ  هب  تبسن  ینک و  تفلاخم  ترضح  نآ  رما  اب  يرامشب و  لیلذ  ار  ادخ  لوسر  هکنیا  ّتلع  هب  ار  لمع  نیا  وت  .درک 

یم مالسلا  اهیلع  رهطا  يارهز  ترضح  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  هک  یتروص  رد  .يداد  ماجنا  یشاب  هدرک  تمرح 
: دومرف

.درک دهاوخ  مّنهج  شتآ  همعط  ار  وت  دنوادخ  هک  نادب  هریغم ! يا  .یشاب  یم  تشهب  لها  نانز  نیرترب  وت  همطاف ! يا 

ص:89
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مالسلا اهیلع  همّظعم  يوناب  نآ  مکش  رب  ندز  هبرض 

اُوقِرْحَا ُحیـصَی : ُرَمُع )  ) َناک اـِهنَْطب َو  ْنِم  َنینَْجلَا  مالـسلا  اـهیلع  ْتَْقلَا  یَّتَح  ِهَْعیَْبلا  َمْوَی  مالـسلا  اـهیلع  َهَمِطاـف  َنَْطب  َبَرَـض  َرَمُع  َّنإ   - 1
(1) ْنیَسُْحلا .: نَسَْحلا َو  هَمِطاف َو  ٍیّلَع َو  َْریَغ  ِراِّدلا  ِیف  َناک  ام  اهیف َو  ْنَِمب  اهَراد 

رمع درک و  طقس  ار  هّچب  شترضح  هک  يروط  هب  دز  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  مکـش  هب  تعیب  زور  يا  هبرـض  رمع  هک  یتسرد  هب 
: دز یم  دایرف 

.دوبن یسک  نیسح : نسح و  همطاف و  یلع و  زا  ریغ  هناخ  رد  دینزب و  شتآ  دنتسه  نآ  رد  هک  یناسک  مامت  اب  ار  شا  هناخ 

(2) ٍرُهْشَا …  ِهَّتِِسل  نِسْحُِمب  ٌهَِلماح  مالسلا  اهیلع  َیِه  مالسلا َو  اهیلع  اَهَنَْطب  َباصَا  یَّتَح  ِِهلْجِِرب  باْبلَا  رَمُع  َلَکَر  َو   - 2

شـش شترـضح  هک  یلاح  رد  هدرک  تباصا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  مکـش  هب  برد  هکنیا  ات  دـیبوک  برد  هب  دوخ  ياپ  اب  رمع 
.دوب هلماح  مالسلا  هیلع  نسحم  هب  ههام 

.ٍنِسْحُِمب (3) مالسلا  اهیلع  ْتَطَقْسَا  یَّتَح  مالسلا  اهیلع  هَمِطاف  َسَفَر  َرَمُع  َّنإ   - 3

.دش طقس  مالسلا  هیلع  نسحم  هک  يروط  هب  دیبوک  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هنیس ي  هب  دگل  اب  رمع 

: هّجوت

هحفص دلج 4  نیرحبلا  عمجم  هحفص 100 و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دلج  برعلا  ناسل  هحفص 246 و  دلج 7  نیعلا  باتک  رد 
: دنا هدرک  انعم  نینچ  ار  سفَر  هملک  دنشاب  یم  تغل  باتک  هس  ره  هک   76

.تسا هنیس  هب  اپ  اب  ندز  همدص  سفر  ینعی  ردَّصلا ، ِیف  ِلجِّرلِاب  ُهَمدَّصلا  هَْسفَّرلا : َسَفَر :

ص:90

.57 لحنلا 1 /  للملا و  زا  لقن  هب  اهتاکردتسم ص 578  ءارهزلا 3 و  همطاف  مولعلا  ملاوع  - 1
نازیم ّتنـس : لها  عباـنم  سردآ  هدیهّـشلا ص 46 *  هقیدّـصلا  تامالظ   – 18 راونـالاراحب 53 /  يربـکلا ص 407 –  هیادـهلا  - 2

.268 نازیملا 1 /  ناسل   – 139 لادتعالا 1 / 
نآ ص 579. تاکردتسم  ءاسنلا 3 و  هدیس  مولع  ملاوع  - 3
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مالسلا اهیلع  همّظعم  يوناب  نآ  تسد  قاس  ولهپ و  رب  ندز  هبرض 

ُرَمُع َعَفَرَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ْهاََتبَأ  اَی  ْتَحاَص  مالـسلا َو  اهیلع  ُهَمِطاَف  ُْهتَلَبْقَتْـساَف  َلَخَدَـف  ُهَعَفَد  َُّمث  ِباَْبلا  ِیف  اَهَمَرْـضَأَف  ِراَّنلاـِب  ُرَمُع  اَـعَد  َو   - 1
رکبوبا َکَفَّلَخ  اَم  َْسِئَبل  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ْتَداَنَف  اَهَعاَرِذ  ِِهب  َبَرَضَف  َطْوَّسلا  َعَفَرَف  ْهاََتبَأ  اَی  ْتَخَرَصَف  اَهَْبنَج  ِِهب  َأَجَوَف  ِهِدْمِغ  ِیف  َوُه  َْفیَّسلا َو 

.رَمُع (1) َو 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  دش  لخاد  درک و  زاب  داد و  راشف  ار  رد  سپـس  تخاس و  رو  هلعـش  هناخ  رد  رب  ار  نآ  دیبلط و  شتآ  رمع 
: دز دایرف  دمآ و  وا  لباقم  رد 

: درک هلان  ترضح  نآ  .دز  ترضح  يولهپ  هب  درک و  دنلب  دوب  شفالغ  رد  هک  یلاح  رد  ار  ریشمش  رمع  هَّللا ! لوسر  ای  هاتبا ، ای 

: دز ادص  ترضح  نآ  .دز  ترضح  يوزاب  هب  درک و  دنلب  ار  هنایزات  رمع  هاتبا ! ای 

! دندرک يراتفر  دب  هچ  تناگدنامزاب  اب  رمع  رکبوبا و  هَّللا ، لوسر  ای 

 : مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف ي  ترضح  نانمشد  رب  نیرفن  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تاشیامرف  زا  یتمسق 

: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  َلاق   - … 2

اهََدلَو (2) ْتَْقلَا  یَّتَح  اِهْبنَج  یلَع  اَهبَرَض  ْنَم  ِراَّنلا  ِیف  ْدِّلَخ  اهَّلَذَا َو  ْنَم  َّلَذَا  اهَّقَح َو  اهَبَصَغ  ْنَم  ِْبقاع  اهَمَلَظ َو  ْنَم  ْنَْعلا  َّمُهّللَا  … 

: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

دیامن بصغ  ار  شّقح  هک  ار  یسک  امن  تازاجم  دنک و  ملظ  مالسلا )  اهیلع  همطاف  ترضح   ) وا هب  هک  ار  یـسک  نک  تنعل  ادنوادخ 
.دش طقس  شا  هّچب  ات  دز  شیولهپ  هب  هبرض  هک  یسک  راد  هگن  شتآ  رد  هشیمه  يارب  درامش و  لیلذ  ار  وا  هک  یسک  نک  لیلذ  و 

ص:91

.268 راونالاراحب 28 /  یلاله ص 585 ح 4 –  سیق  نب  میلس  باتک  - 1
بولقلاداشرا ص یفطصملا ص 198 و 199 و  هراشب  ناذاش ص 9 و 10 و  نبا  لئاضف  قودص ص 175 و 176 و  خیش  یلاما  - 2

.39 راونالاراحب 28 /   – 295
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مالسلا اهیلع  همّظعم  يوناب  نآ  يوزاب  رب  ندز  هبرض 

: هک دنک  یم  لقن  ساّبع  نب  هللادبع  ناملس و  زا  شایع  یبا  نب  نابا 

ِیف اْوَْقلَأ  ُهوُطَبَضَف َو  ِْهیَلَع  اوُُرثَکَف  ْمِِهفُویُس  َضَْعب  َلَواَنَتَف  ِْهَیلِإ  ُهوُقَبَسَف  ُهَذُخْأَِیل  ِهِْفیَس  َیلِإ  ٌِّیلَع  َرَدَاب  ٍنْذِإ َو  ِْریَِغب  ُُهباَحْصَأ  َوُه َو  َمَحَْتقاَف   - 1
ِیف ُهَُرثَأ  َیِقَبَف  اَهِدُضَع  یَلَع  ِطْوَّسلِاب  ٌذُْفُنق  اََهبَرَـضَف  ِْتیَْبلا  ِبَاب  َْدنِع  ْمُهَْنَیب  اَهِجْوَز َو  َْنَیب  مالـسلا  اهیلع  ُهَمِطاَف  َْتلاَح  َدَوْسَأ َو  اًْلبَح  ِهُِقنُع 
ًاْعلِض َرَسَکَف  اَهَعَفَدَف  اَِهْتَیب  ِهَداَضِع  َیلِإ  اَهَأَْجلَأَف  اَْهبِرْـضا  ٍذُْفُنق  َیلِإ  رکبوبا  َلَسْرَأَف  اَهاَّیِإ  ٍذُْفُنق  ِبْرَـض  ْنِم  ُِجْلمُّدلا  ُْلثِم  َِکلَذ  ْنِم  اَهِدُضَع 

.مالسلا (1) اهیلع  ًهَدیِهَش  َِکلَذ  ْنِم  ْتَتاَم  یَّتَح  ٍشاَِرف  َهَبِحاَص  ْلَزَت  ْمَلَف  اَِهنَْطب  ْنِم  ًانِینَج  ْتَْقلَأ  اَِهْبنَج َو  ْنِم 

شعنام یلو  دـشک  ریـشمش  تساوخ  ترـضح  نآ  دـندرب ، شروی  ادـخ  ّیلو  هناخ  هب  هزاجا  یب  شناـهارمه  اـب  هداـتفا و  هار  هب  ذـفنق 
ترضح نآ  فارطا  زا  و  دنتفرگ ، ار  شریشمش  هدرک و  هرصاحم  ار  وا  تیعمج  یلو  دنک  عافد  ات  تفرگ  نانآ  زا  يریشمش  و  دندش ،

ذفنق هک  دش  لئاح  نانآ  رسمه و  نایم  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  دنتخادنا ، شکرابم  ندرگ  رب  هایس  ینامسیر  هدومن و  هرصاحم  ار 
ترضح نآ  يوزاب  رد  تداهـش  تقو  ات  هبرـض  نیا  رثا  دروآ !! دورف  هرهاط  هقیّدص  كرابم  يوزاب  رب  يدنت  هب  ار  شا  هنایزات  نوعلم 

نیب ار  شترضح  سپ  دینزب  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هک  داتـسرف  ماغیپ  ذفنق  هب  رکبوبا  لاح  نیا  رد  .دوب  یقاب  دنبوزاب  نوچمه 
لمع نیا  رثا  رد  دش !! طقـس  مکـش  لخاد  هّچب  تسکـش و  وناب  نآ  يولهپ  هک  دوب  يّدح  هب  راک  نیا  تّدـش  هداد و  رارق  راوید  رد و 

.دیسر تداهش  هب  هنامولظم  لیلد  نیمه  هب  دش و  يرتسب  تداهش  تقو  ات  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

َناَْملَس َو ُْریَغ  ٌّیِمِشاَه  اَّلِإ  اَهِیف  َْسَیل  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِدِجْـسَم  ِیف  ٍهَْقلَح  َیلِإ  ُْتیَهَْتنا  َلاَق  ٍْمیَلُـس  ْنَع  ٌنَابَأ  َلاَق   - 2
َرَمُع يَرَت  اَم  مالسلا  هیلع  ٍِّیلَِعل  ُساَّبَْعلا  َلاَقَف  َهَداَبُع  ِْنب  ِدْعَـس  ِْنب  ِْسیَق  َهَمَلَـس َو  ِیبَأ  ِْنب  َرَمُع  ٍرَْکب َو  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِداَدْقِْملا َو  ٍّرَذ َو  ِیبَأ 

ْنِم ُهَعَنَم 

ص:92

سیق ص 587 ح 4. نب  میلس  باتک   – 270 راونالاراحب 28 /   – 83 جاجتحإلا 1 /  - 1
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ًَهبْرَـض َُهل  َرَکَـش  َلاَـق  َُّمث  ِعُومُّدـلِاب   ] ُهاَْـنیَع ْتَقَرْوَرْغا  َُّمث  َُهلْوَح  ْنَم  َیلِإ  مالـسلا  هیلع  یلع  َرَظَنَف  ِِهلاَّمُع  َعیِمَج  َمَرْغَأ  اَـمَک  ًاذـُْفُنق  َمِْرُغی  ْنَأ 
(1) .ُُجْلمُّدلا ُهَّنَأَک  ُهَُرثَأ  اَهِدُضَع  ِیف  ْتَتاَمَف َو  ِطْوَّسلِاب  مالسلا  اهیلع  َهَمِطاَف  اََهبَرَض 

: تفگ میلس 

ناملـس و زج  هب  نانآ ، نایم  رد  هک  مدروخرب  دـندوب  هتـسشن  مه  درگ  هک  يا  هّدـع  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دجـسم  رد 
یلع هب  ساّبع  .دوبن  مشاه  ینب  زا  ریغ  یـسک  هدابع ، نب  دعـس  نب  سیق  هملـس و  یبا  نب  رمع  رکب و  یبا  نب  دّـمحم  دادـقم و  رذوبا و 

: تفگ مالسلا  هیلع 

؟ دریگن تایلام  ذفنق  زا  رمع  هک  دش  ببس  يزیچ  هچ 

: دومرف دش و  کشا  زا  رپ  شنامشچ  درک و  شنایفارطا  هب  یهاگن  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

هک یتبرـض  نامه  .دشاب  هدرک  رّکـشت  دز  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هب  هنایزات  اب  هک  یتبرـض  رطاخ  هب  ذفنق  زا  هلیـسو  نیدـب  تساوخ  رمع 
.دوب هدنام  یقاب  دنبتسد  دننام  شیوزاب  رب  نآ  رثا  هک  یلاح  رد  تفر  ایند  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف 
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مالسلا اهیلع  همّظعم  يوناب  نآ  رب  ملظ 

اَی َُهل  َلیِقَف  ُهَتَیِْحل  ُهُعُومُد  ْتََّلب  یَّتَح  یََکب  ُهاَفَْولا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  ْتَرَـضَح  اََّمل  َلاَق  ِساَّبَْعلا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع   - 1
يِداَُنت َیِه  يِدَْعب َو  ْتَِملُظ  ْدَق  ِیْتِنب َو  َهَمِطاَِفب  یِّنَأَک  يِدَْعب  ْنِم  ِیتَّمُأ  ُراَرِش  ْمِِهب  ُعَنْـصَت  اَم  ِیتَّیِّرُِذل َو  یِْکبَأ  َلاَقَف  َکیِْکُبی  اَم  ِهَّللا  َلوُسَر 

اَی َنیِْکبَت  َال  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَقَف  ْتَکَبَف  مالـسلا  اهیلع  ُهَمِطاَف  َِکلَذ  ْتَعِمَـسَف  ِیتَّمُأ  ْنِم  ٌدَحَأ  اَُهنیُِعی  اَلَف  ْهاََتبَأ  اَی 
ِقاَحَّللا ِهَعْرُِسب  ٍدَّمَُحم  َْتِنب  اَی  يِرِْشبَأ  اََهل  َلاَقَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َِکقاَرِِفل  یِْکبَأ  یِّنَِکل  َكِدَْعب َو  ْنِم  ِیب  ُعَنُْصی  اَِمل  یِْکبَأ  ُتَْسل  َْتلاَقَف  ِهَّیَُنب 

ِیْتَیب (1) ِلْهَأ  ْنِم  ِیب  ُقَْحلَی  ْنَم  ُلَّوَأ  ِکَّنِإَف  ِیب 

: هدرک تیاور  ساّبع  نب  هَّللا  دبع  زا  شدنس  هب  یلاما  رد  یسوط  خیش 

رت شکرابم  نساحم  هک  تسیرگ  يردق  هب  ترضح  نآ  دیدرگ  کیدزن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تافو  هک  یماگنه 
: دش ضرع  .دش 

؟ ینک یم  هیرگ  ارچ  هَّللا ! لوسر  ای 

: دومرف

همطاف مرتخد  منیب  یم  ایوگ  .میرگ  یم  دسر ، یم  ناشیا  هب  نم  زا  دعب  متّما  ناراکافج  زا  هک  ییاهمتـس  نآ  منادنزرف و  هّیّرذ و  يارب 
: دنز یم  ادص  هچ  ره  هدش ، عقاو  مولظم  نم  زا  دعب  ارهز 

: دومرف يو  هب  مرکا  ربمغیپ  .دش  نایرگ  دینش ، ار  بلطم  نیا  همطاف  یتقو  .دسر  یمن  وا  دایرف  هب  نم  تّما  زا  يدحا  هاتبا ! ای 

: تفگ همطاف  شابم ! نایرگ  مرتخد ،

: دومرف ربمغیپ  .مزیر  یم  کشا  تقارف  يارب  هکلب  منک ، یمن  هیرگ  دید  مهاوخ  وت  زا  دعب  هک  ییاه  ملظ  يارب  نم  ناج ! ردپ 

.دش دهاوخ  قحلم  نم  هب  متیب  لها  نایم  رد  هک  یتسه  یسک  نیلّوا  وت  اریز  ار ! وت  داب  هدژم  مرتخد ،

: َلاَقَف ِِهتَْنبا  یَلَع  َلَْبقَأ  َُّمث   - 2

ْنِم ٌْعلِض  َرَسُْکی  ِیبَرُْضت َو  یَّتَح  ًاْظیَغ  ًاْملُظ َو  يِدَْعب  َْنیَرَتَس  َو  ِهَّنَْجلا ، ِلْهَأ  ِءاَِسن  ُهَدِّیَس  ِْتنَأ  َو  ِیْتَیب ، ِلْهَأ  ْنِم  ِینُقَْحلَی  ْنَم  ُلَّوَأ  ِکَّنِإ 
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.ِْکیَْنبا (1) ِِکْلَعب َو  َِملاَظ  ِْکیَلَع َو  َرِهاَظُْملا  َنیِعُْملا َو  َیِضاَّرلا َو  َِرمْآلا َو  َنََعل  ِکَِلتاَق َو  ُهَّللا  َنََعل  .ِکِعاَلْضَأ 

: دومرف درک و  شرتخد  هب  ور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپس 

یهاوخ هنیک  ملظ و  نم  زا  دـعب  وت  .یتسه  تشهب  لـها  ناـنز  هدّیـس  وت  يوش ، یم  قحلم  نم  هب  هک  یتسه  متیب  لـها  زا  رفن  نیلّوا  وت 
.دنکش یم  تیولهپ  ياهناوختسا  زا  یناوختسا  يوش و  یم  هدز  هک  اجنآ  ات  دید 

ترـسپ ود  رهوش و  هب  هدننک  ملظ  وت و  هیلع  هدنهد  يرای  هدننک و  کمک  نآ و  هب  یـضار  هدننکرما و  دنک و  تنعل  ار  وت  لتاق  ادـخ 
.دنک تنعل  ار 

 : مالسلا هیلع  ٍرَفْعَج  یبأ  ْنَع   - 3

ُهَّیِصَو اَهِیف  ْظَفُْحت  َْمل  ًهَعُوفْدَم  اَِهثاَریِم  ْنَع  ًهَعُونْمَم َو  اَهِّقَح  ْنِم  ًهَمُولْظَم  ْلَزَت  َْمل  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  َهَمِطاَف  َّنِإ 
.امِقَْتنُم (2) َنیِِملاَّظلا  َنِم  ًامِکاَح َو  ِهَّللِاب  یَفَک  َّلَجَوَّزَع َو  ِهَّللا  ُّقَح  َال  ُهُّقَح َو  اَهِیف  َیِعُر  َال  ملس َو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر 

: دومرف یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح 

ثاریم زا  عونمم و  دوخ  ّقح  زا  مولظم ، ًاـمئاد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمغیپ  رتـخد  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  هک  یتـسرد  هب 
ار ادـخ  ّقح  ترـضح و  نآ  ّقح  .دـندومن  شومارف  دوب ، هدرک  شا  هراـبرد  ربماـیپ  هک  ار  یتّیـصو  نآ  .تسا  هدوـب  مورحم  نتـشیوخ 

.دریگب ماقتنا  نیملاظ  زا  دنک و  مکح  نانآ  ام و  نیب  ادخ  هک  تسیفاک  دندرکن ، تیاعر 

اَْنیَلَع َّنَم  َُّمث  ُهَدیِحْوَت  اَنَفَّرَع  ْنَِأب  اَْنیَلَع  َّنَم  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع   - 4
ُدیُِرن اَـمَّنِإ  ْمُکِّوُدَـع َو  ْنِم  ُأَّرَبَتَن  ْمُکاَّلَوَتَن َو  ِْتیَْبلا  َلـْهَأ  ْمُکِّبُِحب  اَـنَّصَتْخا  َُّمث  َِهلاَـسِّرلِاب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَحُِمب  اـَنْرَْرقَأ  ْنَأـِب 

َال ِهَّللا  َوَف  ِیْنلَس  مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَعُوبَأ  َلاَقَف  ُْتیَکَبَف  ُْتقَقَر  َلاَق َو  ِراَّنلا  َنِم  اَنِسُْفنَأ  َصاَلَخ  َِکلَِذب 
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ِْنیَلُجَّرلا ِنَع  ِینْرِّبَخ  ُْتُلق  َلاَق  َکَْلبَق  ٍقُولْخَِمل  اََهلاَق  ُُهتْعِمَـس  اَم  َنَیْعَأ  ُْنب  ِِکلَْملا  ُدـْبَع  َُهل  َلاَقَف  َلاَق  ِِهب  َُکتْرَبْخَأ  اَّلِإ  ْیَـش ٍء  ْنَع  ِیُنلَأْـسَت 
َیلِإ َراَشَأ  َلاَق َو  ِمْوَْیلا  َیلِإ  اَمُهُْملُظ  يَرَج  اَهِیبَأ َو  ْنِم  اَهَثاَریِم  مالـسلا  اهیلع  َهَمِطاَف  اَـعَنَم  َّلَـج َو  َّزَع َو  ِهَّللا  ِباَـتِک  ِیف  اَـنَّقَح  اـَناَمَلَظ  َلاَـق 

(1) .اَمِهِروُهُظ َءاَرَو  ِهَّللا  َباَتِک  اَذَبَن  ِهِْفلَخ َو 

: دیوگ یم  هَّللا  دبع  یبا  نب  نمحّرلادبع 

: مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب 

هیلع و هللا  یلـص  دـمحم  تلاسر  هب  داهن و  ّتنم  ام  رب  درک و  نامیانـشآ  دوخ  یگناگی  اب  هک  داهن  ّتنم  ام  رب  ّلجوّزع  دـنوادخ  انامه 
زا میرازیب و  ناتنانمشد  زا  میوریپ و  رادتسود و  ار  امش  .دینادرگ  هژیو  امش  نادناخ  یتسود  هب  ار  ام  سپس  میدرک و  رارقا  ملس  هلآ و 

: دیوگ یم  وا  .میناهرب  شتآ  زا  ار  دوخ  میهاوخ  یم  هار  نیا 

: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سپ  .متسیرگ  تفرگ و  ّتقر  ارم 

: دیوگ یم  وا  .مهد  ربخ  وت  هب  هکنآ  زج  یسرپن  يزیچ  زا  ادخ  هب  هک  سرپب  نم  زا 

: درک ضرع  ترضح  هب  نیعا  نب  کلملا  دبع 

: دیوگ یم  وا  .دهدب  یحیرص  خساپ  نینچ  یسک  هب  وت  زا  شیپ  هک  مدینشن  وا  زا  نم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  .هد  ربخ  درم  ود  نآ  زا  نم  هب  مدرک  ضرع 

دندیزرو غیرد  وا  زا  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ثاریم  دندوبر و  ام  زا  متس  هب  سمخ   ] تشاد رّرقم  ام  يارب  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک  یّقح 
: دومرف درک و  تراشا  شیوخ  رس  تشپ  هب  دوخ  تسد  اب  سپس  دراد  همادا  زورما  ات  ناشیا  ملظ  و 

.دنتخادنا ناشرس  تشپ  ار  ادخ  نآرق 

ِلوُسَر ُّوُدَع  يِّوُدَع َو  ْمُهَّنِإَف  یِّقَح  اوُذَخَأ  ِینوُمَلَظ َو  َنیِذَّلا  ِءَالُؤَه  ْنِم  ِیتَزاَنِج  ٌدَحَأ  َدَهْشَی  َال  ْنَأ  َکیِصوُأ  مالـسلا  اهیلع  َْتلاَق  َُّمث   - 5
(2) .ْمِهِعاَْبتَأ ْنِم  َال  ْمُْهنِم َو  ٌدَحَأ  َّیَلَع  َیِّلَُصی  ْنَأ  ُكُْرتَت  َال  ملس َو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا 

: تفگ درک و  ور  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  نایرج  نیا  زا  سپ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 

يارب دندرک  بصغ  ارم  ّقح  دنتشاد و  اور  ملظ  نم  ّقح  رد  هک  هورگ  نیا  زا  يدحا  ادابم 
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هب ناشناوریپ  نانآ و  زا  يدحا  يراذگب  ادابم  .دنشاب  یم  ادخ  لوسر  نمشد  نم و  نمشد  ناشیا  اریز  دنوش !! رضاح  ما  هزانج  عییـشت 
! دنناوخب زامن  ما  هزانج 

اوُرَّوَصَت َهَِکئاَلَْملا  ِتَأَر  َْتناَـک  اَـهَّنَِأل  ًاـشْعَن  َذِـخَّتَی  ْنَأ  اَـهَدَالْوَأ َو  اَـهِّبُِحل  َهَماَـمُأ  اَِـهتْخُأ  ِهَْنباـِب  َجَّوَزَتَی  ْنَأ  ٍثاَـلَِثب  ٍِّیلَع  َیلِإ  ْتَصْوَأ  َو   - 6
.مُْهنِم (1) ٌدَحَأ  اَْهیَلَع  َیِّلَُصی  ْنَأ  َكُْرتَی  َال  ْنَأ  اَهَمَلَظ َو  ْنَّمِم  اَهَتَزاَنَج  ٌدَحَأ  َدَهْشَی  َال  ْنَأ  َُهل َو  ُْهتَفَصَو  ُهَتَروُص َو 

: درک ّتیصو  هس  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

.تشاد یم  تسود  ار  مالسلا  اهیلع  ءارهز  ترضح  نادنزرف  وا  هک  اریز  دیامن ، جاودزا  شرهاوخ  رتخد  هماما  اب   - 1

دندوب و هداد  ناشن  مالسلا  اهیلع  ءارهز  ترضح  هب  ار  توبات  تروص  هکئالم  اریز  دنک ، تسرد  همطاف  ترـضح  يارب  زا  توبات   - 2
.داد حرش  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  يارب  ار  توبات  فاصوا  وناب  نآ 

زامن شا  هزانج  رب  دنوشن و  رـضاح  شا  هزانج  عییـشت  رد  دـندوب  هدرک  ملظ  همولظم  يوناب  نآ  قح  رد  هک  يدارفا  نآ  زا  يدـحا   - 3
.دنناوخن

َْمل اًْلَیل َو  مالـسلا  هیلع  یلع  اَهَنَفَدَـف  َلاَق  اَْهیَلَع  اَیِّلَُـصی  َال  ُرَمُع َو  َال  رکبوبا َو  ْتَتاَم  اَذِإ  َمَْلعَی  َال  ْنَأ  ُهَمِطاَف  ْتَصْوَأ  َلاَق  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع   - 7
(2) ِکلَِذب اَمُهِْمْلُعی 

: دومن تیصو  مالسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  ترضح  هک  هدرک  تیاور  سابع  نبا 

.دننکن هاگآ  بلطم  نیا  زا  ار  یسک  دنراپسب و  كاخ  هب  هنابش  ار  شا  هزانج  و  دنناوخن ، زامن  شا  هزانج  هب  رمع  رکبوبا و 

: دش باطخ  نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  هک  هدمآ  یتیاور  رد   - 8

ِْتبَبْحَأ اَِمب  ِهِیف  یِمُکْحاَف  ِكَْدلُو  َمَلَظ  ِکَمَلَظ َو  ْنَمَف  ِهِْقلَخ  ِیف  ِکَمَّکَح  ْدَق  َهَّللا  َّنِإ  اََهل  ُلاَُقیَف  یِـشْرَع  َدـْنِع  اَهُِفقْوُأ  یِّنِإَف  َُکتَْنبا  اَّمَأ  َو 
ُدَهْشَتَف ْمِهِیف  ِکَتَموُکُح  ُزیِجُأ  یِّنِإَف 

ص:100
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ُّضَعَی  » َهَّرَْکلا َو یَّنَمَتَی  »(1) َو  ِهَّللا ِْبنَج  ِیف  ُتْطَّرَف  اَم  یَلَع  یتَرْسَح  ای   » ُِملاَّظلا ُلوُقَیَف  ِراَّنلا  َیلِإ  ِِهب  ُتْرَمَأ  اَهَمَلَظ  ْنَم  َفَقَو  اَذِإَف  ُهَصْرَْعلا 
ای  » َلاق انَءاج  اذِإ  یَّتَح  َلاَق  »(2)َو  ًالِیلَخ ًانالُف  ْذِخَّتَأ  َْمل  ِینَْتَیل  یتَْلیَو  ای  اًلِیبَس *  ِلوُسَّرلا  َعَم  ُتْذَـخَّتا  ِینَْتَیل  ای  ُلوُقَی  ِْهیَدَـی َو  یلَع  ُِملاَّظلا 

َْتنَأ  » ُِملاَّظلا ُلوُقَیَف   (3) َنوُکِرَتْشُم » ِباذَْعلا  ِیف  ْمُکَّنَأ  ُْمتْمَلَظ  ْذِإ  َمْوَْیلا  ُمُکَعَْفنَی  َْنل  .ُنیِرَْقلا َو  َْسِئبَف  ِْنیَقِرْـشَْملا  َدـُْعب  َکَْنَیب  ِیْنَیب َو  َْتَیل 
ْنَع َنوُّدُصَی  َنیِذَّلا  »(5) َنیِِملاَّظلا » یَلَع  ِهَّللا  ُهَنَْعل  الَأ   » ْمَُهل ُلاَُقیَف  َكِْریَِغل  ُمْکُْحلا  ِوَأ   (4)« َنوُِفلَتْخَی ِهِیف  اُوناک  ام  ِیف  َكِدابِع  َْنَیب  ُمُکْحَت 
ِیف َُّمث  ِِهِلتاَـق  ِیف  مالـسلا َو  هیلع  یلع  ُْنب  ُنِّسَُحم  ْمِهِیف  ُمَکُْحی  ْنَـم  ُلَّوَأ  (6) َو  َنوُِرفاک » ْمُه  ِهَرِخْآلِاب  ْمُه  ًاجَوِع َو  اـهَنوُْغبَی  ِهَّللا َو  ِلـِیبَس 
یَلَع ْتَعِـضُو  َْول  اَِهبِْرغَم َو  َیلِإ  اَِهقِرْـشَم  ْنِم  ْتَلََغل  ِراَِحْبلا  یَلَع  اَْهنِم  ٌطْوَس  َعَقَو  َْول  ٍراَن  ْنِم  ٍطاَیِِـسب  ِنَابَرُْـضیَف  ُُهبِحاَص  َوُه َو  ِناَیَتُْؤُیف  ٍذُْفُنق 

.اَِهب (7) ِنَابَرُْضیَف  ًاداَمَر  َریِصَت  یَّتَح  َْتباََذل  اَْینُّدلا  ِلاَبِج 

: دوش یم  هتفگ  وا  هب  سپ  هتشاد ، هگن  شرع  دزن  ار  وا  ترتخد : اّما  و 

هچنآ هب  اـمن  مکح  وا  هراـبرد ي  هدومن  ملظ  تنادـنزرف  هب  وت و  هب  هک  یـسک  سپ  داد ، رارق  مکاـح  شقلخ  ناـیم  رد  ار  وت  دـنوادخ 
وا هب  هک  یـصاخشا  یتقو  دوش و  یم  رـضاح  تمایق  هصرع  رد  ترـضح  نآ  دومن ، مهاوخ  ءارجا  ناشیا  رب  ار  وت  مکح  نم  یهاوخ و 

: دیوگ یم  ملاظ  سپ  .دنزادنایب  شتآ  رد  ار  ناشیا  هک  منک  یم  رما  دنداتسیا  اجنآ  رد  دنا  هدرک  متس  ملظ و 

ای

ص:101

هیآ ي 56. رمز  هروس ي  - 1
ياه 27 و 28. هیآ  ناقرف  هروس ي  - 2

ياه 38 و 39. هیآ  فرخز  هروس ي  - 3
هیآ ي 46. رمز  هروس ي  - 4
هیآ ي 18. دوه  هروس ي  - 5

هیآ ي 45. فارعا  هروس ي  - 6
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: دیوگ هدروآ و  رب  اترسح  او  دایرف   ) ِهَّللا ِْبنَج  ِیف  ُتْطَّرَف  ام  یلَع  یتَرْسَح 

یم ار  ایند  هب  تشگزاب  يوزرآ  نآ  لابند  هب  و  مدرک ) طـیرفت  ملظ و  دوخ  قح  رد  هدراذـگورف و  ار  ادـخ  بناـج  هک  نم  رب  ياو  يا 
: دیوگ یم  دزگ و  یم  باذع  تّدش  یتحاران و  زا  ار  دوخ  تسد  ود  دنک و 

َْمل ِینَْتَیل  یتَْلیَو  ای  متفرگ .) یم  شیپ  تعاط  یتسود و  هار  قح ، لوسر  اب  ایند  رد  نم  شاـک  يا   ) اًـلِیبَس ِلوُسَّرلا  َعَم  ُتْذَـخَّتا  ِینَْتَیل  اـی 
: دیوگ یم  زین  مداد ) یمن  رارق  دوخ  تسود  ار  قساف  نالف  رفاک و  نالف  شاک  نم  رب  ياو   ) اًلِیلَخ ًانالُف  ْذِخَّتَأ 

تیاهن اب  هاگ  نآ  دـیآ  زاب  ام  يوس  هب  ایند  زا  هک  یتقو  اـت   ) ُنیِرَْقلا َْسِئبَف  ِْنیَقِرْـشَْملا  َدـُْعب  َکَْـنَیب  ِیْنَیب َو  َْتَیل  اـی  َلاـق  اـنَءاج  اذِإ  یَّتَح 
: دیوگ یم  ترسح 

: دیوگ یم  زین  و  دوب ) نم  يارب  يدب  رایسب  نیشنمه  وا  هک  دوب  برغم  قرشم و  يرود  هب  يا  هلصاف  ناطیش  نآ  نم و  نایم  شاک  يا 

درادن يدوس  امـش  لاح  هب  ینامیـشپ  زور  نآ  رد  زگره  ناراکمتـس  ياو   ) َنوُکِرَتْشُم ِباذَْعلا  ِیف  ْمُکَّنَأ  ُْمتْمَلَظ  ْذِإ  َمْوَْیلا  ُمُکَعَْفنَی  َْنل  َو 
: دیوگ یم  زین  و  دیتسه ) کیرش  خزود  باذع  رد  نیطایش  اب  زورما  دیدرک و  ملظ  ایند  رد  اریز 

هب سپ  امرف ) مکح  دـننک  یم  عازن  فـالخ و  هچنآ  رد  ناگدـنب  ناـیم  دوخ  وت   ) َنوُِفلَتْخَی ِهِیف  اُوناـک  اـم  ِیف  َكِداـبِع  َْنَیب  ُمُکْحَت  َْتنَأ 
: دوش یم  هتفگ  ناشیا 

: دیشاب هاگآ 

داقتعا ترخآ  ملاع  هب  دنبلط و  یم  ار  جک  هار  دـنراد و  یم  زاب  ادـخ  هار  زا  ار  ادـخ  ناگدـنب  هک  نانآ  داب  ناراکمتـس  رب  ادـخ  تنعل 
دروم ار  ذفنق  سپـس  .تسوا  لتاق  مالـسلا و  امهیلع  یلع  نب  نسحم  ترـضح  دوش  یم  مکح  وا  دروم  رد  هک  يرفن  نیلّوا  دـنرادن و 

نیا زا  یکی  رگا  دـننز ، یم  ار  ناشیا  شتآ  زا  يا  هنایزات  اب  سپـس  هدروآ  ار  ذـفنق  ترـضح و  نآ  لتاق  سپ  دـهد  یم  رارق  همکاحم 
ار اهنآ  دـنزادنایب  ایند  ياه  هوک  يور  ار  نآ  رگا  هدـمآ و  شوج  نایلغ و  هب  ایرد  برغ  اـت  قرـش  زا  دوش  هدز  اـهایرد  رب  اـه  هناـیزات 

.دننز یم  ار  ناشیا  اه  هنایزات  نیا  اب  سپ  دنوش  رتسکاخ  ات  هدرک  بوذ 
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مالّسلا اهیلع  خیرات  همولظم ي  ّقح  ندرک  بصغ  متشه ؛ شخب 
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ْنَع ًهَعُونْمَم َو  اَـهِّقَح  ْنِم  ًهَمُولْظَم  ْلَزَت  َْمل  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  َهَمِطاَـف  َّنِإ  مالـسلا .… :  هیلع  ُِرقاـْبلا  َلاـق   - 1
ِهَّللِاب یَفَک  َّل َو   َ َوَّزَع ِهَّللا  ُّقَح  َال  ُهُّقَح َو  اَهِیف  َیِعُر  َال  ملـس َو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُهَّیِـصَو  اَهِیف  ْظَفُْحت  َْمل  ًهَعُوفْدَـم  اَِـهثاَریِم 

.امِقَْتنُم (1) َنیِِملاَّظلا  َنِم  ًامِکاَح َو 

: دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح 

نتـشیوخ ثاریم  زا  عونمم ، دوخ  قح  زا  موـلظم ، ًاـمئاد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربـمغیپ  رتـخد  همطاـف  هک  یتـسرد  هب  …. 
تیاـعر ار  ادـخ  قح  ترـضح و  نآ  ّقح  .دـندومنن  تیاـعر  دوب ، هدومرف  شا  هراـبرد  ربماـیپ  هک  ار  یتّیـصو  نآ  .تسا  هدوب  مورحم 

.دریگب ماقتنا  نیملاظ  زا  دنک و  مکح  نانآ  ام و  نیب  ادخ  هک  تسیفاک  دندرکن ،

اوُمَلَظ َنیِذَّلا  َنِم  ٌهَبِجاَو َو  ْمِِهئاَدـْعَأ  ْنِم  ُهَءاَرَْبلا  ٌهَبِجاَو َو  ْمَُهل  ُهَیَالَْولا  ٌبِجاَو َو  ِهَّللا  ِءاَِـیلْوَأ  ُّبُح  َو  مالـسلا . .…  هیلع  ُقِداَّصلا  َلاـق   - 2
اَمُهَقوُقُح اَهَجْوَز  اَهُوبَصَغ َو  اَهَثاَریِم َو  اَهوُعَنَم  َكَدَف َو  مالسلا  اهیلع  َهَمِطاَف  ْنِم  اوُذَخَأ  َُهباَجِح َو  اوُکَتَه  ْمِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  َلآ 

َنیِطِـساَْقلا َو َنِیثِـکاَّنلا َو  َنِم  ُهَءاَرَبـْلا  ملـس َو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُـسَر  َهَّنُـس  اوُرَّیَغ  َمـْلُّظلا َو  اوُـسَّسَأ  اَِـهْتَیب َو  ِقاَرْحِإـِب  اوُّمَه  َو 
(2) .نِیقِراَْملا

: دومرف ینالوط  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

لآ هب  ملظ  هک  یناسک  زا  مه  تسا و  مزال  ناشنانمـشد  زا  يرازیب  بجاو و  زین  اهنآ  تیـالو  تسا و  بجاو  ادـخ  ياـیلوا  اـب  یتسود 
زا دنا و  هتفرگ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  زا  ار  كدف  دنا و  هتـشادن  هگن  ار  اهنآ  مارتحا  هدرک و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 

هداهن ناینب  ار  ملظ  دنتفرگ و  ار  شا  هناخ  ندز  شتآ  هب  میمصت  دنا و  هدومن  ار  شرـسمه  وا و  قوقح  بصغ  دندش و  عنام  وا  ثاریم 
تسا بجاو  نیقرام  نیطساق و  نیثکان و  زا  يرازیب  تئارب و  دنداد و  رییغت  ار  ربمایپ  تنس  و 

ص:105

.متشه سلجم  یسوط ص 155  خیش  یلاما  باب 7 –   210 راونألاراحب 43 /  - 1
.607 لاصخلا 2 /  52 ح 3 –  باب 14 و 27 /   226 راونألاراحب 10 /  - 2
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َْتثَال َِکلَذ  اَهَغََلب  ًاکَدَف َو  مالسلا  اهیلع  َهَمِطاَف  ِْعنَم  یَلَع  ُرَمُع  رکبوبا َو  َعَمْجَأ  اََّمل  ُهَّنَأ  ِِهئَابآ : ْنَع  ِهِداَنْسِِإب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  يَوَر   - 3
ِهَّللا ِلوُسَر  َهَیْـشِم  اَُهتَیْـشِم  ُمِرْخَت  اَم  اََهلُویُذ  ُأَطَت  اَهِمْوَق  ِءاَِسن  اَِهتَدَـفَح َو  ْنِم  ٍهَُمل  ِیف  ْتَلَْبقَأ  اَِـهباَْبلِِجب َو  ْتَلَمَتْـشا  اَهِـسْأَر َو  یَلَع  اَـهَراَمِخ 

.مِهِْریَغ (1) ِراَْصنَْألا َو  َنیِرِجاَهُْملا َو  َنِم  ٍدَشَح  ِیف  َوُه  ٍرَْکب َو  ِیبَأ  یَلَع  ْتَلَخَد  یَّتَح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

زا ار  كدف  هک  دنتفرگ  میمـصت  رمع  رکبوبا و  نوچ  هدرک  تیاور  شراوگرزب  ناردـپ  قیرط  زا  دوخ  ياهدنـس  اب  نسح  نب  هللا  دـبع 
دیچیپ دوخ  ندرگ  تروص و  رس و  هب  ار  هعنقم )  ) يا هچراپ  دیسر  ترضح  نآ  هب  ربخ  نیا  دنریگ و  زاب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 

دنواشیوخ نانز  ناراکتمدخ و  زا  یهورگ  اب  هارمه  داد و  رارق  دوخ  ندـب  رب  رداچ )  ) دـیناشوپ یم  ار  وا  مدـق  ات  قرف  زا  هک  یـسابل  و 
نیمز يور  نآ  نماد  هک  دوب  هدنکفارـس  هب  ابع  نانچ  نآ  و  دـشابن ) صخـشم  نانز  نایم  رد  اـت   ) درک تکرح  دجـسم  فرط  هب  دوخ 

، دش دراو  رکبوبا  رب  ات  دوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نتفر  هار  دننامه  وا  نتفر  هار  دمآ  یم  شمدق  ریز  هب  دش و  یم  هدیشک 
.دوب نارگید  راصنا و  نارجاهم و  تعامج  نایم  رد  رکب  وبا  هک  یلاح  رد 

: میروآ یم  ار  نآ  زا  يرادقم  راصتخا  رطاخ  هب  ام  هک  دندومرف  داریا  یلّصفم  هبطخ  دجسم  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

ْدَق یََلب  َنوُمَْلعَت ؟ اَـلَفَأ  (2) َنُوِنقُوی » ٍمْوَِقل  ًاـمْکُح  ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَم  َنوُْغبَی َو  ِهَِّیلِهاـْجلا  َمْکُحَفَأ   » اََـنل َثْرِإ  اـَل  ْنَأ  َنوُـمُعْزَت  َنآـْلا  ُُمْتنَأ  َو 
ُثِرَأ َال  َكَابَأ َو  ُثِرَت  ِهَّللا  ِباَتِک  ِیفَأ  َهَفاَُحق  ِیبَأ  َْنبا  اَـی  ِیثْرِإ  یَلَع  ُبَلْغُأأ  َنوُِملْـسُْملا  اَـهُّیَأ  ُُهتَْنبا  یِّنَأ  ِهَیِحاَّضلا  ِسْمَّشلاَـک  ْمَُکل  یَّلَجَت 

ُهوُُمتْذَبَن ِهَّللا َو  َباَتِک  ُْمتْکَرَت  ٍدْمَع  یَلَعَفَأ   (3) ًاّیِرَف » ًاْئیَش  َْتئِج  ْدََقل   » ِیبَأ

ص:106
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 * اِیلَو َْکنُدـَل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف   » َلاَق ْذِإ  اَّیِرَکَز  ِْنب  یَیْحَی  ِرَبَخ  ْنِم  َّصَْتقا  اَمِیف  َلاَـق  (1)َو  َدُواد » ُناْمیَلُـس  َثِرَو  َو   » ُلوُقَی ْذِإ  ْمُکِروُهُظ  َءاَرَو 
بوُقْعَی (2). ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  ِیُنثِرَی َو 

یمن ثرا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ام  هدادـن و  رارق  ام  يارب  یثرا  دـنوادخ  هک  دـیرادنپ  یم  نینچ  امـش  هک  نیا  بجع 
نیا امـش  ایآ  دـننیقی !؟) لها  هک  اـهنآ  يارب  تسا  رتهب  ادـخ  زا  شمکح  یـسک  هچ  دـینک ؟ یم  يوریپ  تیلهاـج  مکح  زا  اـیآ   ) میرب

.میوا رتخد  نم  هک  تسا  نشور  امش  يارب  باتفآ  نوچمه  دیناد و  یم  يرآ  دیناد ؟ یمن  ار  لئاسم 

تردپ زا  وت  هک  تسا  نآرق  رد  ایآ  هدب ، خساپ  نم  هب  هفاحق  یبا  رـسپ  يا  دوش ، هتفرگ  روز  هب  نم  ثرا  دـیاب  ایآ  ناناملـسم ! يا  امش 
: دیوگ یم  ایرکز  نب  ییحی  ناتساد  رد  و  یئاوران !!؟ نخس  هچ  مربن ؟ یثرا  مردپ  زا  نم  یلو  يربب  ثرا 

.دربب ثرا  بوقعی  لآ  زا  نم و  زا  هک  نک  نم  بیصن  يدنزرف  ادنوادخ 

َال ِْنیَتَِّلم  َلْهَأ  َّنِإ  َنُولوُقَت  ْلَـه  ْمَأ  اَْـهنِم  ِیبَأ  َجَرْخَأ  ٍهَیآـِب  ُهَّللا  ُمُکَّصَخَف  اَـنَْنَیب َأ  َمِحَر  اـَل  ِیبَأ َو  ْنِم  َثِرَأ  اـَل  ِیل َو  َهَوْظُح  اـَل  ْنَأ  ُْمتْمَعَز  َو 
ًهَموُطْخَم اَهَکَنوُدَـف  یِّمَع  ِْنبا  ِیبَأ َو  ْنِم  ِهِموُمُع  ِنآْرُْقلا َو  ِصوُصُِخب  ُمَلْعَأ  ُْمْتنَأ  ْمَأ  ٍهَدِـحاَو  ٍهَِّلم  ِلْهَأ  ْنِم  ِیبَأ  اـَنَأ َو  ُتَْسل  ِناـَثَراَوَتَی َأ َو 
ْمُکُعَْفنَی َال  (3) َو  َنُولِْطبُْملا » ُرَـسْخَی   » ِهَعاَّسلا َْدنِع  ُهَماَیِْقلا َو  ُدِـعْوَْملا  ٌدَّمَُحم َو  ُمیِعَّزلا  ُهَّللا َو  ُمَکَْحلا  َمِْعنَف  َكِرْـشَح  َمْوَی  َكاَْقلَت  ًَهلوُحْرَم 

َوَْحن اَِهفْرَِطب  ْتَمَر  َُّمث  (5) ٌمیِقُم » ٌباذَع  ِْهیَلَع  ُّلِحَی  ِهیِزُْخی َو  ٌباذَع  ِهِیتْأَی  ْنَم   … » (4) َنوُمَْلعَت » َفْوَس  ٌّرَقَتْسُم َو  ٍإَبَن  ِّلُِکل   » َنُومَْدنَت َو ْذِإ 
ِهَّلِْملا َو َداَضْعَأ  ِهَبیِقَّنلا َو  َرَشْعَم  اَی  َْتلاَقَف  ِراَْصنَْألا 
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ُظَفُْحی ُءْرَْملا  ُلوُقَی  ِیبَأ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَک  اَمَأ  ِیتَماَلُظ ؟ ْنَع  ُهَنِّسلا  یِّقَح َو  ِیف  ُهَزیِمَْغلا  ِهِذَه  اَم  ِماَلْسِْإلا  َهَنَضَح 
هللا یلـص  ٌدَّمَُحم  َتاَم  َنُولوُقَتَأ  ُلِواَزُأ  ُُبلْطَأ َو  اَم  یَلَع  ٌهَُّوق  ُلِواَحُأ َو  اَِمب  ٌهَقاَط  ْمَُکل  ٍَهلاَهِإ َو  اَذ  َناَلْجَع  ُْمْتثَدْحَأ َو  اَم  َناَعْرَـس  ِهِْدلُو  ِیف 

ُرَمَْقلا َو ُسْمَّشلا َو  ِتَفَـسَک  ِِهتَْبیَِغل َو  ُضْرَأـْلا  ِتَمَلْظَأ  ُهُْقتَر َو  َقَـتَْفنا  ُهُْقتَف َو  َرَْهنَتْـسا  ُُهنْهَو َو  َعَسْوَتْـسا  ٌلـِیلَج  ٌبْطَخَف  ملـس  هلآ و  هیلع و 
يَْربُْکلا َُهلِزاَّنلا  ِهَّللا  َْکِلتَف َو  ِِهتاَمَم  َْدنِع  ُهَمْرُْحلا  ِتَلیِزُأ  ُمیِرَْحلا َو  َعیِضُأ  ُلاَبِْجلا َو  ِتَعَـشَخ  ُلاَمْآلا َو  ِتَدْکَأ  ِِهتَبیِـصُِمل َو  ُموُجُّنلا  ِتَرَثَْتنا 

ِیف ُِفتْهَی  ْمُکِحَبْـصُم  ْمُکاَسْمُم َو  ِیف  ْمُِکتَِیْنفَأ َو  ِیف  ُهُؤاَنَث  َّلَج  ِهَّللا  ُباَتِک  اَِهب  َنَلْعَأ  ٌهَلِجاَع  ٌهَِقئَاب  َال  ٌَهلِزاَن َو  اَُهْلثِم  َال  یَمْظُْعلا  ُهَبیِـصُْملا  َو 
ْتَلَخ ْدَق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  ام  َو   » ٌْمتَح ٌءاَضَق  ٌلْصَف َو  ٌمْکُح  ِِهلُـسُر  ِهَّللا َو  ِءاَِیْبنَِأب  َّلَح  اَم  ُهَْلبََقل  ًاناَْحلِإ َو  ًهَواَِلت َو  ًاخاَرُـص َو  ًافاَتُه َو  ْمُِکتَِیْنفَأ 
ًاهیِإ (1) َنیِرِکاَّشلا » ُهَّللا  يِزْجَیَس  ًاْئیَش َو  َهَّللا  َّرُضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم  ْمُِکباقْعَأ َو  یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  ْوَأ  َتام  ْنِإَفَأ  ُلُسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم 

ِدَدَْعلا َو وُوَذ  ُْمْتنَأ  ُهَْربِْخلا َو  ُمُُکلَمْـشَت  ُهَوْعَّدـلا َو  ُمُکُـسَْبلَت  ٍعَمْجَم  يًدَْـتنُم َو  ٍعَمْـسَم َو  یِّنِم َو  يًأْرَِمب  ُْمْتنَأ  ِیبَأ َو  ُثاَُرت  َمِضْهُأَأ  َهَْلیَق  ِیَنب 
ِحاَفِْکلِاب َنُوفوُصْوَم  ُْمْتنَأ  َنُوثیُِغت َو  اَلَف  ُهَخْرَّصلا  ُمُکِیتْأَت  َنُوبیُِجت َو  اَلَف  ُهَوْعَّدلا  ُمُکِیفاَُوت  ُهَّنُْجلا  ُحاَلِّسلا َو  ُمُکَْدنِع  ِهَّوُْقلا َو  ِهاَدَْألا َو  ِهَّدـُْعلا َو 

َبَعَّتلا َو َّدَْـکلا َو  ُُمْتلَّمَحَت  َبَرَْعلا َو  ُُمْتلَتاَـق  ِْتیَبـْلا  َلـْهَأ  اََـنل  ْتَرِیتْـخا  ِیتَّلا  ُهَرَیِْخلا  ْتَبُِخْتنا َو  ِیتَّلا  ُهَبْخُّنلا  ِحاَـلَّصلا َو  ِْریَْخلاـِب َو  َنُوفوُْرعَم 
ْتَعَـضَخ ِماَّیَْألا َو  ُبَلَح  َّرَد  ِماَلْـسِْإلا َو  یَحَر  اَِنب  ْتَراَد  اَذِإ  یَّتَح  َنوُرِمَتْأَتَف  ْمُکُُرمَْأن  َنوُحَْربَت  ْوَأ  ُحَْربَن  َال  َمَُهْبلا  ُُمتْحَفاَک  َمَمُأـْلا َو  ُُمتْحَطاـَن 

ِْرفُْکلا ُناَرِین  ْتَدَمَخ  ِْکفِْإلا َو  ُهَرْوَف  ْتَنَکَس  ِكْرِّشلا َو  ُهَْرغَث 
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هیآ ي 144. نارمع  لآ  هروس ي  - 1
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َدَْعب ُْمتْکَرْـشَأ  ِماَْدقِْإلا َو  َدَْعب  ُْمتْـصَکَن  ِناَلْعِْإلا َو  َدَْعب  ُْمتْرَرْـسَأ  ِناَیَْبلا َو  َدَْعب  ُْمتْزُح  یَّنَأَف  ِنیِّدـلا  ُماَِظن  َقَسْوَتْـسا  ِجْرَْهلا َو  ُهَوْعَد  ْتَأَدَـه  َو 
ُهْوَشْخَت ْنَأ  ُّقَحَأ  ُهَّللاَف  ْمُهَنْوَشْخَتأ   » ٍهَّرَم َلَّوَأ  ْمُکُؤََدب  ْمُه  ِلوُسَّرلا َو  ِجارْخِِإب  اوُّمَه  ْمِهِدْهَع َو  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُهَناْمیَأ  اُوثَکَن  ٍمْوَِقل  ًاسُْؤب  ِناَمیِْإلا 
ُْمتْوََجن ِهَعَّدلِاب َو  ُْمتْوَلَخ  ِْضبَْقلا َو  ِطْسَْبلِاب َو  ُّقَحَأ  َوُه  ْنَم  ُْمتْدَْعبَأ  ِضْفَْخلا َو  َیلِإ  ُْمتْدَلْخَأ  ْدَـق  ْنَأ  يَرَأ  ْدَـق  َالَأ َو   (1)« َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ 

(2) ٌدیِمَح » ٌِّینََغل  َهَّللا  َّنِإَف  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  ُْمْتنَأ َو  اوُرُفْکَت  ْنِإ   » ُْمتْغَّوَسَت ََف يِذَّلا  ُُمتْعَسَد  ُْمْتیَعَو َو  اَم  ُْمتْجَجَمَف  ِهَعَّسلا  َنِم  ِقیِّضلِاب 
ُهَثْفَن ِسْفَّنلا َو  ُهَْضیَف  اَهَّنَِکل  ْمُُکبُوُلق َو  اَْهتَرَعْـشَتْسا  ِیتَّلا  ِهَرْدَْـغلا  ْمُْکتَرَماَخ َو  ِیتَّلا  َِهلْذِْـجلِاب  یِّنِم  ٍهَفِْرعَم  یَلَع  اَذَـه  ُْتُلق  اَم  ُْتُلق  ْدَـق  اـَلَأ َو 

ِراَّبَْجلا َو ِبَضَِغب  ًهَموُسْوَم  ِراَْعلا  َهَِیقَاب  ِّفُْخلا  َهَبِقَن  ِرْهَّظلا  َهَِربَد  اَهُوبِقَتْحاَف  اَهوُمُکَنوُدَف  ِهَّجُْحلا  ُهَمِدـْقَت  ِرْدَّصلا َو  ُهََّثب  ِهاَنَْقلا َو  ُرَوَخ  ِْظیَْغلا َو 
ٍبَلَْقنُم َّيَأ  اوُـمَلَظ  َنـیِذَّلا  ُمَْلعَیَـس  َو   » َنوـُلَعْفَت اَـم  ِهَّللا  ِنـْیَِعبَف   (3)« ِهَدـِْئفَْألا یَلَع  ُِعلَّطَت  ِیتَّلا  ُهَدَـقوُْملا  ِهَّللا  ِراـَن   » ًَهلوُـصْوَم ِب ِدـَبَْألا  ِراَـنَش 

(5) نوُرِظَْتنُم » اَّنِإ  اوُرِظَْتناَو   » َنُوِلماع اَّنِإ  اُولَمْعاَف  ٍدیِدَش  ٍباذَع  ْيَدَی  َْنَیب  ْمَُکل  ٍریِذَن  ُهَْنبا  اَنَأ  »(4) َو  َنُوِبلَْقنَی

يا هیآ  دنوادخ  ایآ  تسین !؟ ام  نایم  رد  يدنواشیوخ  تبسن و  چیه  و  مرادن ؟ مردپ  زا  یثرا  هرهب و  چیه  نم  هک  دیتشادنپ  نینچ  امش 
: دییوگ یم  ای  هتخاس ؟ جراخ  نآ  زا  ار  مردپ  هک  تس  هدرک  لزان  امش  صوصخم 

!!؟ میرادن بهذم  کی  مردپ  اب  نم  دنرب و  یمن  ثرا  رگیدکی  زا  بهذم  ود  ناوریپ 
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هک ارم ) ثرا   ) ار نیا  ریگب  سپ  تسا  نینچ  هک  لاـح  دـیرتهاگآ !؟ میوـمع  رـسپ  مردـپ و  زا  نآرق ، ِّصاـخ  ماـع و  هب  امـش  هکنیا  اـی 
زاب منک و  یم  رادـید  ار  وت  تمایق  رد  نادـب  یلو  وش  راوس  نآ  رب  تسیرادرب و  هرهب  هدامآ ي  هدـش ، راـهم  هداـمآ و  بکرم  نوچمه 

دعوم ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  وـت  یعّدـم  تسا و  ادـخ  رواد  هک  تسا  بلاـج  هچ  زور  نآ  رد  میاـمن و  یم  تساوـخ 
: دینادب تشاد ! دهاوخن  يدوس  امش  لاح  هب  ینامیشپ  اّما  دید ، دنهاوخ  نایز  لطاب  لها  زور  نآ  رد  و  زیخاتسر ، يرواد 

نادیواج رفیک  دیآ و  یم  شغارـس  هب  هدننکراوخ  باذع  یـسک  هچ  « » دـیناد یم  يدوز  هب  و  دراد ، یهاگرارق  هاگیاج و  يزیچ  ره  »
!« دریگ یم  ار  شناماد 

: دومرف نینچ  داد و  نخس  همادا  هدنبوک  مکحم و  اسر و  یگنهآ  اب  هتخاس و  بطاخم  ار  راصنا  هورگ  مالسا  يوناب  سپس 

تسیلفاغت هچ  نیا  تسیچ ؟ امش  يوس  زا  نم  مّلسم  ّقح  نتفرگ  هدیدان  نیا  مالسا ! نارای  ّتلم و  دنمناوت  ناوزاب  يا  نادرمناوج و  يا 
: دومرف یمن  مردپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ایآ  دیهد !؟ یم  ناشن  هدش  دراو  نم  رب  هک  یمتس  ربارب  رد  هک 

، دیداهن ماگ  ههاریب  هب  تعرـس  اب  هچ  دیتخاس و  نوگرگد  ار  عاضوا  دوز  هچ  تشاد ؟» هاگن  دیاب  شدالوا  دروم  رد  ار  ناسنا  مارتحا  »
.تسامش رایتخا  رد  میوگ  یم  هچنآ  رب  یفاک  يورین  و  دیراد ، نم  ّقح  قاقحا  رب  یئاناوت  هک  نیا  اب 

: دیئوگ یم  ایآ 

دنوش هدرپس  یشومارف  تسد  هب  دیاب  وا  نادناخ  و  دش ، مامت  زیچ  همه  وا  ندرم  اب  تفر و  ایند  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم 
ورف مغ  رابغ  همه  رب  هک  تس  ینیگنس  هعجاف  مالسا و  ناهج  رب  یکاندرد  هبرض  تبیـصم و  وا  گرم  يرآ ! .ددرگ  لامیاپ  شتّنـس  و 

کـیرات و وا  تبیغ  زا  نـیمز  ددرگ  یم  رتـنوزف  شتعـسو  و  رتراد ، هـنماد  نآ  یگتـسسگ  و  رتراکـشآ ، زور  ره  شفاکـش  تـخیر و 
وا گرم  اب  دش و  لامیاپ  دارفا  مارتحا  دـیدرگ ، لزلزتم  اههوک  تشگ ، لّدـبم  سأی  هب  اهد  یما  غورف و  یب  شتبیـصم  يارب  ناگراتس 

! دنامن یقاب  یتمرح 

یلـص ربمایپ  رگا  دینکن  شومارف  یلو  ریذپان ، ناربج  تسیا  هعیاض  و  گرزب ، تسیتبیـصم  میظع و  تسیا  هثداح  نیا  دنگوس  ادخ  هب 
اب ماش  حبص و  تسامش و  ياه  هناخ  رد  هتـسویپ  هک  ینآرق  نامه  دوب ، هداد  ربخ  نآ  زا  ًالبق  دیجم  نآرق  تفر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

زین نیشیپ  ناربمایپ  دوش ، یم  هدناوخ  ام  شوگ  رد  فلتخم  ناحلا  اب  هتسهآ و  ای  دایرف و  دنلب و  يادص 
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.تسا یهلا  ریذپان  فلخت  نامرف  گرم ، هک  ارچ  دندوب ، هدش  وربور  ّتیعقاو  نیا  اب  وا  زا  لبق 

: هدومرف ًاحیرص  نآرق  يرآ !

هتشک ای  دریمب و  وا  رگا  ایآ  دنتفر ، دندمآ و  يرگید  نالوسر  وا  زا  لبق  و  دوب ، ادخ  هداتسرف  اهنت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم 
یم ّتیلهاـج  ملاـظَم  تاـفارخ و  هب  ور  هتفگ ، عادو  مالـسا  نیئآ  اـب  دـیدرگ و  یمرب  بقع  هب  دـیخرچ و  یم  اـپ  هنـشاپ  رب  امـش  دوش ،

.دهد یم  ار  نارازگساپس  شاداپ  يدوز  هب  دنوادخ  دناسر و  یمن  ینایز  ادخ  هب  ددرگزاب  بقع  هب  سک  ره  دیروآ ؟

نیا امـش  عمجم  تاسلج و  رد  دیونـش و  یم  دـینیب و  یم  اراکـشآ  امـش  ددرگ و  لامیاپ  دـیاب  نم  ثرا  ایآ  هلیق »  » نادـنزرف يا  ابجع !
یفاـک و تارفن  ياراد  هک  نیا  اـب  دـیا ؟ هتـسشن  شوماـخ  مه  زاـب  دـسر و  یم  امـش  هب  یبوخ  هب  ار  شراـبخا  دوش و  یم  هتفگ  نخس 

نکفا نینط  امش  نایم  رد  نم  دایرف  و  دیئوگ ؟ یمن  کیبل  دیونش و  یم  ارم  توعد  دیتسه ، رپس  حالس و  عیـسو و  يورین  تازیهجت و 
ماوقا و ناگدیزگرب  امش  و  دیفورعم ، حالص  ریخ و  رد  دیشاب و  یم  دزنابز  تعاجش  رد  امش  هک  نیا  اب  دیـسر ؟ یمن  دایرف  هب  تسا و 
اب دیتسکـش و  مه  رد  ار  ناشکندرگ  ياه  خاش  دیدومن ، لّمحت  ار  اهتنحم  اهجنر و  دیدرک و  راکیپ  برع  ناکرـشم  اب  .دـیتسه  لئابق 

، دـیتشاد رارق  اهریـسم  رد  دـیدرک و  یم  تکرح  اـم  اـب  هتـسویپ  هک  دـیدوب  امـش  و  دـیدرک ، مرن  هـجنپ  تـسد و  گرزب  ناـیوجگنج 
ریش و  دمآرد ، شدرگ  هب  ام  نادناخ  دوجو  روحم  رب  مالسا  يایـسآ  ات  دیتشاد  ام  نامرف  رب  رـس  دیداهن و  یم  ندرگ  ار  ام  تاروتـسد 

شوماخ رفک  شتآ  تسـشن ، ورف  غورد  ياه  هلعـش  دش و  هفخ  اهولگ  رد  كرـش  ياه  هرعن  تفرگ ، ینوزف  راگزور  ردام  ناتـسپ  رد 
.تشگ مکحم  نید  ماظن  دش و  فّقوتم  یگدنکارپ  هب  توعد  تشگ و 

راکـشآ زا  دعب  ار  قیاقح  ارچ  دیا ؟ هدـنام  ناریح  زورما  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نآرق و  تانایب  همه  نآ  زا  دـعب  ارچ  سپ 
؟ دیا هتفرگ  شیپ  كرش  هار  نامیا  زا  دعب  و  دیا ، هتسکش  ار  دوخ  ياه  نامیپ  دیراد و  یم  موتکم  ندش 

«. َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ُهْوَشْخَت  ْنَأ  ُّقَحَأ  ُهَّللاَف  ْمُهَنْوَشْخَتأ  ٍهَّرَم  َلَّوَأ  ْمُکُؤََدب  ْمُه  ِلوُسَّرلا َو  ِجارْخِِإب  اوُّمَه  ْمُهَناْمیَأ َو  اُوثَکَن  ًامْوَق  َنُوِلتاُقت  الَأ  »
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تماعز و يارب  همه  زا  هک  ار  یـسک  دیا ، هدش  بلط  تیفاع  و  دـیا ، هدراذـگ  یتحار  هب  ور  امـش  هک  منیب  یم  نینچ  نم  دیـشاب  هاگآ 
ياـنگنت راـشف و  زا  دـیا و  هداد  نت  تولخ  هشوگ  رد  شیاـسآ  يرورپ و  نت  هب  دـیتخاس و  رود  دوب  رت  هتـسیاش  نیملـسم  روـما  هرادا 

.دیدروآ يور  یتوافت  یب  تعسو  هب  اه  تیلوؤسم 

هدروآرب ولگ  زا  یتخس  هب  دیدوب  هدیـشون  هک  ار  ییاراوگ  بآ  دیدنکفا و  نوریب  دیتشاد  نورد  رد  یهاگآ  نامیا و  زا  ار  هچنآ  يرآ 
: دیامرف یم  دنوادخ  دیشاب ، هدرکن  شومارف  رگا  دیا !

 « .تسا دیمح  ینغ و  زاین و  یب  دنوادخ  هک  ارچ  دنناسر ، یمن  ینایز  ادخ  هب  دنوش  رفاک  نیمز  يور  مدرم  مامت  امش و  رگا  »

هتخیمآ امش  تسوپ  تشوگ و  اب  قح  يرای  كرت  مناد  یم  یبوخ  هب  هک  نیا  اب  متفگ ، میوگب  دیاب  ار  هچنآ  نم  دیشاب  هاگآ  دینادب و 
ياه مغ  زا  یمک  مدرک  یم  يدیدش  تیلوؤسم  ساسحا  دوب و  رپ  هودنا  زا  مبلق  نوچ  یلو  تس  هتفرگارف  ار  امش  بلق  ینکـشدهع  و 
یقاب يدـحا  يارب  يرذـع  منک و  تّجح  مامتا  امـش  اب  ات  دـش  جراـخ  دز  یم  جوم  ما  هنیـس  رد  هک  یهودـنا  تخیر و  نوریب  مینورد 

.دنامن

یبـکرم نیا  دـینادب  یلو  دـینکن  اـهر  دـیبسچب و  مکحم  امـش ، نآ  زا  همه  كدـف ، نآ  تفـالخ و  بکرَم  نیا  تسا  نینچ  هک  نونکا 
بـضغ زا  هدروخ و  نآ  رب  گنن  غاد  تسا ! هتفاکـش  شیاـپ  فک  مخز و  شتـشپ  دـیهد ، همادا  نآ  رب  ار  دوخ  هار  دـیناوتب  هک  تسین 
دیهاوـخ دریگ ، یم  رب  رد  ار  اـهلد  هک  یهلا  مشخ  هتخورفا  شتآ  هـب  ماجنارـس  و  نآ ، هارمه  يدـبا  ییاوـسر  دراد و  هناـشن  دـنوادخ 

.تسا ادخ  ربارب  رد  دیهد  یم  ماجنا  ار  هچنآ  دینکن  شومارف  تسویپ !

يربمایپ رتخد  نم  .دنوش  یم  راتفرگ  یتشونرس  هچ  هب  دنمهف  یم  يدوز  هب  نارگمتـس  و  َنُوِبلَْقنَی » ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَـس  «َو 
لمع دوخ  یهلا  هفیظو  هب  زین  ام  .دیهد  ماجنا  دیآ  یمرب  امـش  تسد  زا  هچنآ  درک ، راذـنا  دـیدش  باذـع  ربارب  رد  ار  امـش  هک  متـسه 

! میرظتنم زین  ام  دیشاب  رظتنم  امش  درک ، میهاوخ 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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