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یمومع مالعا  هاگیاج  نیرخآ  ریدغ 

باتک تاصخشم 

یلع 1326 -  ینالیم ، ینیسح  هسانشرس :
یسراف ریمالاهمامال . ریخالاغیلبتلاریدغلاثیدح  يدادرارق : ناونع 

قیاقح  زکرم  هیریرحت  تئیه  شیاریو  همجرت و  ینالیمینیسح ؛ یلع  یمومع /  مالعا  هاگیاج  نیرخآ  ریدغ  روآدیدپ : مان  ناونع و 
یمالسا � 1388 . قیاقح  زکرم  : مق رشن : تاصخشم  . یمالسا

79 ص . يرهاظ : تاصخشم 
. 17 يداقتعا ؛ ياه  شهوژپ  هلسلس  تسورف :

4  - 19  - 5348  - 600  - 978 کباش :
اپاف یسیون : تسرهف  تیعضو 

نیمهدراهچ تشادگرزب  مالسلا � هیلع  یلع  ماما  شیامه  ناونع " تحت  یشیامه  رد  هدش  هئارا  تالاقم  زا  یکی  رضاح  باتک  تشاددای :
تسا . لاس 1369  رد  ندنل  رد   " ریدغ یئاپرب  نرق 

Ali Husayni Milani. Ghadir، the last position for public declaration یسیلگنا .: هب  ع . ص . تشاددای :
سیونریز . تروص  هب  نینچمه  79 ؛  [ - 75 ص [ . همانباتک : تشاددای :

تفالخ تابثا  40ق - -  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ، )  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم :
مخ ریدغ  عوضوم :

هیمالسالا قئاقحلا  زکرم  هدوزفا : هسانش 
ح585ح4041 1388  / BP223 / 54 هرگنک : يدنب  هدر 

452  / 297 ییوید : يدنب  هدر 
1744094 یلم : یسانشباتک  هرامش 

همدقم

زاغآرس

يداقتعا ياه  شهوژپ  هلسلس 
ریدغ ( 17)

زاغآرس میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  ینالیم  ینیسح  یلع  دیس  هّللا  تیآ  یمومع  مالعا  هاگیاج  نیرخآ 
نیئآ و دش و  هضرع  نایناهج  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  یفطصم  دّمحم  ترضح  ءایبنالا ، متاخ  تثعب  اب  یهلا  نید  نیرت  لماک  نیرخآ و  . . . 

. تفریذپ نایاپ  ترضح  نآ  تّوبن  اب  یهلا  ناناسر  مایپ  تلاسر 
زا یعمج  هلآو و  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ياسرف  تقاط  تاـمحز  لاـس  هس  تسیب و  زا  سپ  دـش و  افوکـش  هّکم  رهـش  رد  مالـسا  نید 

. تفرگ ارف  ار  برعلا  ةریزج  یمامت  شیافواب ، نارای 
سپ مالـسا  ملاع  درمدار  نیتسخن  هب  ناّنم  يادخ  بناج  زا  ینلع ، تروص  هب  مخ و  ریدـغ  رد  هّجحلا ، يذ  مهدـجه  رد  یهلا  هار  نیا  همادا 
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. دش هدرپس  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ینعی  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  زا 
ِنید اهنت  ناونع  هب  سپس  لیمکت و  مالسا  نید  مامت و  یهلا  تمعن  مالـسلا ، هیلع  یلع  ترـضح  ینیـشناج  تیالو و  نالعا  اب  زور ، نیا  رد 

. دنتشگ سویأم  مالسا  نید  يدوبان  زا  ناکرشم  نازرورفک و  هک  دش  نینچ  نیا  دیدرگ . مالعا  قح  ترضح  دنسپ  دروم 
تلحر زا  سپ  ار  يربهار  تیاده و  ریسم  هدش ـ  اّیهم  شیپ  زا  ییاه  هئطوت  اب  هلآو ـ ، هیلع  هّللا  یّلص  ربمایپ  نایفارطا  یخرب  هک  دییاپن  يرید 

زا نانآ  دنداد . رارق  یمگردرس  ّریحت و  رد  ار  ناناملـسم  دنتـسب و  ار  ملع  هنیدم  هزاورد  دنتخاس ، فرحنم  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ 
، یناطیـش ياه  سیبلت  سیلدـت و  تاهبـش و  ياقلا  ثیداحا ، لعج  يوبن ، ثیداحا  تباـتک  عنم  اـب  ناـشتموکح ، ياـهزور  نیزاـغآ  ناـمه 

. دنداد رارق  دیدرت  ّکش و  هایس  ياهربا  تشپ  دوب ـ  بات  ناهج  باتفآ  نوچمه  هک  ار ـ  مالسا  قیاقح 
هیلع یلع  نانمؤم  ریما  طّسوت  هلآو ، هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  رابْرَرُد  نانخـس  مالـسا و  قیاقح  اه ، هئطوت  همه  مغر  یلع  هک  تسا  یهیدب 

هب نامز ، زا  يا  ههرب  ره  رد  هدش و  يراج  خیرات  لوط  رد  افواب ، نارای  باحصا و  زا  یعمج  مالسلا و  مهیلع  راوگرزب  نآ  يایصوا  مالسلا ،
تقیقح هداد و  خساپ  ار  مالسا  نانمـشد  نیطایـش و  یهاو  ياهرادنپ  اه و  ههبـش  اه ، یلدود  قیاقح ، نایب  اب  نانآ  تسا . هدومن  هولج  یعون 

. دنا هتخاس  راکشآ  ناگمه  يارب  ار 
دماح ریم  هّللارون ، یضاق  یّلح ، همّالع  ریصن ، هجاوخ  یسوط ، خیش  یضترم ، دّیـس  دیفم ، خیـش  نوچمه  ینارواب  هدیپس  مان  اتـسار ، نیا  رد 
نییبت یمالسا و  قیاقح  زا  عافد  ریـسم  رد  نانیا  هک  ارچ  دشخرد ; یم  زورفرپ  یناگراتـس  نوچمه  ینیما و ... نیدلا ، فرـش  دّیـس  نیـسح ،

... . دنا هتخادرپ  تاهبش  ییوگ  خساپ  یسررب و  هب  ملق ، نابز و  اب  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  بتکم  تاّیعقاو 
هناملاع عافد  مالسا و  نیبم  نید  كانبات  قیاقح  نییبت  هب  اسَر  ینایب  اویش و  یملق  اب  هک  ینادنمشیدنا  نادنمشناد و  زا  یکی  ام ، نارود  رد  و 

، ینالیم ینیسح  یلع  دّیس  هّللا  تیآ  ترـضح  ماقمالاو  رگـشهوژپ  تسا ، هتخادرپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تیالو  تماما و  میرح  زا 
. دشاب یم 

، قیقحت اب  هداد و  رارق  دوخ  راک  روتسد  رد  ار  هوتـسن  قّقحم  نآ  گنـس  نارگ  رابُرپ و  راثآ  يایحا  هک  دراد  راختفا  یمالـسا ، قیاقح  زکرم 
. دهد رارق  یمالسا  قیاقح  ناگنشت  ناگتخیهرف و  ناهوژپ ، شناد  رایتخا  رد  ار  اه  نآ  هل ، ٌمّظعم  راثآ  رشن  همجرت و 

. دزاس یم  انشآ  یمالسا  قیاقح  اب  ار  نانابز " یسراف   " کنیا هک  تسا  هل  ٌمّظعم  راثآ  زا  یکی  همجرت  دیراد ، ور  شیپ  رد  هک  یباتک 
رارق فیرشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  نامز  ماما  رـصع ، ّیلو  ترـضح  مظعألا ، هّللا  ۀّیقب  دنـسپ  يدونـشخ و  دروم  شالت  نیا  هک  تسا  دیما 

یمالسا قیاقح  زکرم  دریگ .

راتفگ شیپ 

هلآو دّمحم  انّیبنو  اندّیس  یلع  مالّسلاو  ةالّصلاو  نیملاعلا ، ّبر  هّلل  دمحلا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
. نیرخآلاو نیلّوألا  نم  نیعمجأ  مهئادعأ  یلع  هّللا  ۀنعلو  نیرهاّطلا ، نیبّیطلا 

راتفگ شیپ 
یخرب تّمه  هب  ریدـغ  هعقاو  ییاپرب  لاس  نیمدـصراهچ  رازه و  تبـسانم  هب  یـسمش ، يرجه  اـب 1369  ربارب  يرمق  يرجه  لاس 1410  رد 
رومان نارظن  بحاص  نادنمـشیدنا و  شیامه  نآ  رد  دش . رازگرب  ندنل  رد  یگرزب  یللملا  نیب  شیامه  ناریا ، زا  جراخ  یعیـش  تاسّـسؤم 

هب یمومع  مالعا  هاگیاج  نیرخآ  ریدـغ  ینعی  تسامـش ; يور  شیپ  نونکا  هک  يراتـشون  دنتـشاد . روضح  ناـهج  ياـهروشک  زا  يرایـسب 
. تسا هتفای  شراگن  یناهج  شیامه  نیا  رد  تئارق  روظنم  هب  تبسانم و  نیمه 

نآ ییاـپرب  ناراکردـنا  تسد  ناگدـننک و  تکرـش  هب  باـطخ  شیاـمه و  يرازگرب  زا  سپ  نآ  راـتفگ  شیپ  ناوـنع  هب  رـضاح  نتم  هتبلا 
: تسا هدش  هتشاگن 
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هرهب هتسشن و  هشیدنا  شناد و  ناگرزب  زا  یخرب  نخس  ياپ  میبای و  روضح  ریدغ  تشاد  گرزب  شیامه  رد  زین  ام  هک  دش  لصاح  یقیفوت 
رد هدـمآ  لمع  هب  يونعم  يدام و  ياه  شالت  تامحز و  مامت  زا  نخـس  ره  زا  شیپ  مناد  یم  مزال  ور  نیا  زا  میربب ; هدافتـسا  میریگ و  يا 

. میامن رکشت  ریدقت و  نآ  ناگدننک  رازگرب  يوکین  ییاریذپ  لابقتسا و  زا  یگنهرف و  لفحم  نیا  يرازگرب  هار 
نآ رد  هدـش  هئارا  نانخـس  تالاقم و  شیامه و  نیا  نوماریپ  زین  ار  دـنچ  یتاـکن  هک  دراد  یم  نآ  رب  ارم  تیلوئـسم  ساـسحا  لاـح  نیا  اـب 
هب ار  شیوخ  هفیظو  هدـناسر و  دـصقم  هب  منک  یم  ساـسحا  دوخ  شود  رب  هک  ار  يراـب  هلیـسو ، نیا  هب  هک  مراد  نآ  دـیما  موـش و  رکذـتم 

. مناسر ماجنا 
نیمه هب  و  ریدـغ » ییاپرب  نرق  نیمهدراهچ  تشاد  گرزب  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  شیامه   » مان هب  شیامه  نیا  میناد  یم  کین  هک  نانچ 
هدرک هدامآ  تبـسانم  نیمه  هب  زین  ار  شیوخ  نانخـس  تالاقم و  میدوب و  هدش  توعد  لفحم  نیا  هب  زین  ام  دـش . رازگرب  هدـنخرف  تبـسانم 

. میدوب
مخ ریدغ  میظع  هعقاو  اب  طبترم  ییاه  تیعقاو  قیاقح و  نییبت  نایب و  ینامتفگ  نینچ  ییاپرب  زا  ییاهن  دوصقم  دصقم و  هک  تسا  حـضاورپ 

. دوب دهاوخ 
نیا هچرگ  تشگ ، لیدبت  دوب  يرگید  ناکم  نامز و  اه  نآ  حرط  هاگیاج  هک  یتایرظن  ارآ و  حرط  هنحص  هب  شیامه  نوبیرت  هنافـسأتم  اما 

. دندومن هراشا  نادب  زین  يرگسع  یضترم  دیس  ياقآ  باطتسم  بانج  هک  نانچ  نآ  دوب ; هتساخرب  ینید  سح  زا  زین  تارظن 
هتشاد یهاگآ  یمالـسا » قرف  نیب  تدحو   » هب مخ » ریدغ   » زا نامتفگ  عوضوم  لّوحت  زا  یللملا  نیب  شیامه  نیا  ناگدننک  رازگرب  رگا  اّما 
میظنت نآ  ساسا  رب  ار  شیوخ  راتشون  نخس و  عوضوم  یگمه  ات  دنا  هدناسرن  ناگدش  توعد  نانامهیم و  عالطا  هب  هک  تسا  هنوگچ  دنا ،
تروص يرییغت  نینچ  ارچ  هنوگچ و  دـنا ، هدوبن  هاگآ  رییغت  نیا  زا  زین  ناگدـننک  رازگرب  رگا  دـننک و  نینچ  یخرب  طـقف  هک  نآ  هن  دـننک ،

؟ تسا هتفرگ 
. مینک یم  نایب  یمارگ  دیتاسا  الضف و  یخرب  نانخس  نوماریپ  ار  یتاکن  کنیا 

توعد هب  طقف  یخرب  دنتخادرپ . یمالسا  ياه  هقرف  نیب  تدحو  هلأسم  هب  شیوخ  نانخس  رد  هک  مرتحم  نایاقآ  زا  یعمج  شیامه ، نیا  رد 
ره هک  ار  هچ  نآ  هتبلا  هک  دـندومرف  حرطم  ار  ییاـهراکهار  زین  یخرب  دنتـشادن و  هئارا  يارب  يراـکهار  هدومن و  اـفتکا  رما  نیا  هب  نارگید 

یساسا توافت  يرگید  اب  یطوب ـ  خیش  نیدلا و  سمش  يدهم  دّمحم  خیش  يرگسع ، یـضترم  دیـس  ياقآ  دومن ـ  هئارا  نایاقآ  نیا  زا  کی 
. تشاد ییانبم  و 

، هدـنراگن ار  حرط  نیا  تفای . یم  ار  شیامه  رد  تئارق  هزاجا  هدرک و  هدامآ  ًالبق  شاک  يا  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  حرط  ناـیم  نیا  رد 
دید و رظنم  رد  نونکا  ما و  هدرک  ذـخا  هّللا  همحر  ینالیم  يداه  دّـمحم  دیـس  یمظعلا  هّللا  تیآ  هعیـش ، گرزب  عجرم  نأشلا  میظع  ّدـج  زا 

: دومرف هک  تسا  شزیزع  باتک  رد  ادخ  نامرف  نیا  هک  دینیزگرب  تسا  رتوکین  ار  هچ  نآ  هک  تسامش  رب  مهد و  یم  رارق  امش  هشیدنا 
1(; ُهَنَسْحَأ َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْسَی  َنیذَّلا  ِدابِع  ْرِّشَبَف  )

. دننک یم  يوریپ  اه  نآ  نیرتوکین  زا  دنونش و  یم  ار  نانخس  هک  یناسک  نامه  هد ; هدژم  ارم  ناگدنب  سپ 
يادخ هک  اج  نآ  تسا ، هتشاد  رذح  رب  ییادج  فالتخا و  زا  هدناوخارف و  تدحو  هب  ار  ناناملسم  میرک  نآرق  هک  میناد  یم  کین  یگمه 

: تسا هدومرف  لاعتم 
2(; اُوقَّرَفَت الَو  اًعیمَج  ِهّللا  ِْلبَِحب  اوُمِصَتْعاَو  )

. دیزیهرپب هقرفت  زا  دینز و  گنچ  یهلا  نامسیر  هب  یگمه 
تقفـش صیرح و  نانمؤم  لاح  تاـعارم  رب   3( ٌمیحَر ٌفَُؤر  َنینِمْؤُْملاـِب   ) نآرق ریبـعت  هب  هک  هلآو ـ  هیلع  هّللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  و 

: هدومرف دش ـ  دهاوخ  هچ  شتافو  زا  سپ  تسناد  یم  یبوخ  هب  دوب و  راکشآ  دزنابز و  نانآ  رب  شینابرهم 
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4 ... ; ۀقرف نیعبسو  ثالث  یلع  یتُّما  قرتفتس 
... . دش دنهاوخ  هورگ  متما 73  يدوز  هب  نم  زا  سپ 

. دنا هتشاد  رذح  رب  هقرفت  ییادج و  زا  هدومرف و  رما  یگچراپکی  تدحو و  هب  ار  ناگمه 
زا ار  ناگمه  دنتشاد و  ار  تقفش  لامک  تما  هب  تبسن  دش و  دهاوخ  هچ  دوخ  سپ  هک  دنتـسناد  یم  ترـضح  نآ  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  لاح 
هب ندیـسر  يارب  ار  نانآ  هدادن و  رارق  تما  يور  شیپ  يراکهار  ناشدوخ  هک  درک  رواب  دوش  یم  ایآ  دنا ، هتـشاد  رذح  رب  ییادج  هقرفت و 

؟ دنشاب هدرکن  ییامنهار  تسا ، ترخآ  رد  تاجن  يراگتسر و  تیاده و  انامه  هک  دصقم 
دارم هک  ار  هـّللا » لـبح   » قادـصم هدرکن و  ریـسفت  ار   5( اُوقَّرَفَت الَو  اًعیمَج  ِهّللا  ِلـْبَِحب  اوُمِـصَتْعاَو   ) هکراـبم هیآ  هک  درک  رواـب  دوش  یم  اـیآ 

؟ دنشاب هدرکن  نّیعم  تسا  لاعتم  دنوادخ 
: دومرف هک  تسا  یهلا  یحو  زین  ناشیا  ریسفت  هک  دنشاب  هدومن  ریسفت  ار  هکرابم  هیآ  هدومرف و  هئارا  ار  هار  ترضح  نآ  رگا 

6 (. یحُوی ٌیْحَو  ّالِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا *  ِنَع  ُقِْطنَی  امَو  )
؟ مینک رکف  نامدوخ  زا  ناناملسم  مالسا و  يارب  هدش و  عمج  دوخ  رود  ای  میهد و  شوگ  نارگید  هتفگ  هب  هک  تسا  تسرد  ایآ 

یم رترب  تیالو  تماما و  رب  نآ  تلـالد  ریدـغ و  ثیدـح  هراـبرد  نتفگ  نخـس  زا  ار  یمالـسا  تدـحو  ترورـض  ّتیمها و  اـم  رگا  لاـح 
و درک ـ  نایب  نیدلا  سمش  يدهم  دّمحم  خیـش  ياقآ  هک  هنوگ  نآ  تسا ـ  ناناملـسم  نیب  هقرفت  بجوم  مالک  ملع  هک  میدقتعم  میراگنا و 

ادخ هب  ارچ  دننارذگ ; یم  نانچ  مه  هدنارذگ و  هتشادن  يرمث  چیه  هک  یثحابم  رد  ار  دوخ  یگدنز  ّتنس ، لها  هعیـش و  ناگرزب  هک  ایوگ 
دروم رما  ره  رد  ناحبـس  يادـخ  هک  نآ  اب  مینک  ذـخا  تنـس  باتک و  زا  ار  ناناملـسم  نایم  تدـحو  هار  اـت  مینک  یمن  هعجارم  شلوسر  و 

: هک تسا  هدومرف  هداد و  نامرف  ود  نیا  هب  عوجر  هب  یفالتخا 
7(; ِلوُسَّرلا َو  ِهّللا  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ءْیَش  یف  ُْمتْعَزانَت  ْنِإَف  )

. دینادرگ زاب  وا  ربمایپ  ادخ و  هب  ار  نآ  دیتشاد ، عازن  يرما  رد  هاگ  ره  سپ 
: هدومرف هدیسر  ترضح  نآ  زا  هچ  نآ  هرابرد  هاگ  نآ  و 

8(; اوُهَْتناَف ُْهنَع  ْمُکاهَن  امَو  ُهوُذُخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  امَو  )
. دینک يراددوخ  هتشاد ، زاب  ار  امش  هچ  نآ  زا  دیریگب و  هدروآ  امش  يارب  ربمایپ  ار  هچ  نآ  و 

. دنا هدومرف  تیصو  تما  هب  دنا و  هداد  ناشن  ار  هار  هّللا  لوسر  يرآ ،
هلآو هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  مینک ! لمع  نآ  هب  یگمه  مییایب  تسا  بوخ  هچ  اّما  مینک ; یم  تیاور  ار  نآ  یگمه  هک  میراد  یثیدـح 

: دندومرف
اقرتفی نل  امّهنأ  ریبخلا  فیطللا  ینّأبن  دـقو  يدـعب  اّولـضت  نل  امهب  متکّـسمت  نإ  ام  یتیب  لهأ  یترتعو  هّللا  باتک  نیلقثلا : مکیف  كراـت  ّینإ 

; امهیف ینوفلخت  فیک  اورظناف  ضوحلا ، ّیلع  ادری  یّتح 
نم زا  سپ  زگره  دینک ، کسمت  اه  نآ  هب  هک  یمادام  منادـناخ ; ترتع و  ادـخ و  باتک  مراذـگ : یم  امـش  نایم  رد  اهب  نارگ  زیچ  ود  نم 
رانک هک  نیا  ات  دنوش  یمن  ادج  رگید  کی  زا  ود  نیا  هک  داد  ربخ  نم  هب  اهزار  ياناد  هاگآ و  دنوادخ  هک  یتسار  هب  دش . دـیهاوخن  هارمگ 

. دینک یم  راتفر  اه  نآ  اب  هنوگچ  نم  زا  سپ  هک  دیرگنب  سپ  دنوش . دراو  نم  رب  رثوک  ضوح 
هب ثیدـح  نیا  هک  میبای  یم  لّمأت  یمک  اب   9. دنا هدرک  لقن  رگید  يرایـسب  و  يذمرت ، لبنح ، نب  دمحا  يروباشین ، ملـسم  ار  نیلقث  ثیدح 

ترضح هک  تسا  هدمآ  تیاور  نیا  رگید  ياه  ترابع  زا  یخرب  رد  هک  صوصخ  هب  دراد ، یم  نایب  ام  يارب  ار  هّللا » لبح   » ریسفت ینـشور 
: دندومرف

; امهب متمصتعا  نإ  ام 
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. دینک کّسمت  ود  نآ  هب  هک  یمادام 
: دندومرف هک  هدش  تیاور  هیآ  نیا  لیذ  رد  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مشش  ياوشیپ  زا  نیا ، رب  نوزفا 

10; هّللا لبح  نحن 
. میتسه یهلا  لبح  نامه  ام 

هب هک  تسور  نیا  زا  تسا و  مالـسا  تما  مامت  عماـج  ردـق  كارتشا و  هطقن  نیرتهب  ثیدـح  نیا  نیقی  هب  هک  میباـی  یم  میرگنب  کـین  رگا 
اب ندش  کیدزن  فرط  رد  مدق  دنتفگ ـ  دوخ  هدیصق  رد  نیدلا  لامج  یفطـصم  دّیـس  ياقآ  هک  نانچ  مییوگ ـ  یم  رگید  ياه  هقرف  ناوریپ 

. دش میهاوخ  کیدزن  امش  هب  ام  دیراذگب ، ام 
: مناسرب ضرع  هب  تسا  مزال  یطوب  خیش  تدحو  حرط  هرابرد  یتاکن  کنیا 

اریز میرکـشتم ; وا  زا  تهج  نیدب  ام  نآ ; تلالد  رد  هن  دنـس و  رد  هن  تشادن ، یلاکـشا  چـیه  ریدـغ  ثیدـح  رب  دوخ ، نانخـس  رد  ناشیا 
راکنا ار  نآ  تلالد  یعمج  هدومن و  فیرحت  ار  نآ  تارابع  زین  یضعب  دننک و  تیاور  ار  ثیدح  دنا  هدشن  رضاح  وا  هقرف  ياملع  زا  یخرب 

! تسا هدش  رکنم  مخ  ریدغ  زور  ار  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  روضح  یتح  نانآ  زا  یکی  هکلب  دنا ; هدرک 
درادن و يزاین  ناهرب  لیلد و  هب  عوضوم  نیا  هتبلا  هک  دومن  دیکأت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  بوجو  رب  یطوب  خیـش  بانج  نینچ  مه 

. دیآ یم  رامش  هب  مالسا  هناشن 
بوبحم زا  تعاطا  یتبحم  ره  همزال  تفگ  تسناد و  يرورـض  مزال و  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هب  ادـتقا  یطوب  خیـش  باـنج  نینچ  مه 

«. عیطم ّبحی  نمل  بحملا  ّنإ   » هک تسا 
: تفگ يو  هدومن ، حرطم  دوخ  يدعب  مالک  يارب  يزاس  هنیمز  تهج  هب  ار  بوخ  بلاطم  نیا  هک  دش  مولعم  سپس 

; رکب ابأ  عیاب  هّنکلو  هانعباتل  رکب  ابأ  یلع  فلاخ  ول  هّللاو ،
. درک تعیب  رکبوبا  اب  وا  یلو  میدرک ، یم  يوریپ  وا  زا  زین  ام  درک  یم  تفلاخم  رکبوبا  اب  یلع  رگا  دنگوس ، ادخ  هب 

. تدحو يانعم  تسا  نیا  دینک و  ّتیعبت  دیاب  زین  دیتسه  یلع  نایعیش  هک  امش  سپ 
ایآ اما  درک ; رایتخا  توکس  دناتس ، وا  زا  هفیقـس  هچ  نآ  لباقم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  تسا  تسرد  هک  تسا  نیا  ام  خساپ 

؟ تسوا تیاضر  تعیب و  يانعم  هب  ترضح  نآ  توکس  دیرب  یم  نامگ 
دروم ود  ای  کی  رد  زج  تسا ، تیاضر  مدـع  تیاضر و  زا  معا  توکـس  هک  هدیـسر  تابثا  هب  زین  یهقف  ثحابم  رد  دـیناد و  یم  هک  نانچ 

. صاخ
دیامن و هئارا  زین  يدهاوش  هفیقس ، يارجام  لابق  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  توکـس  يروئت  رب  دومن  شالت  همادا  رد  یطوب  خیـش  بانج 

يارب راوگرزب  نآ  یهاوخریخ  گنج و  يارب  رمع  رکبوبا و  مادقا  ماگنه  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هناهاوخریخ  عضوم  هب  اتسار  نیا  رد 
. دومن هراشا  دوب  هتفرگ  رارق  ناناملسم  هرصاحم  رد  هک  یماگنه  نامثع 

; ناملسم ره  نأش  دبلط  یم  ار  يراک  رد  تروشم  هک  یسک  تحیـصن  یهاوخریخ و  هک  دنا  هدش  لفاغ  هتکن  نیا  زا  یطوب  خیـش  بانج  اما 
. تسین نانآ  اب  تقفاوم  يوریپ و  صاخشا و  زا  تیاضر  يانعم  هب  زین  نیا  تسا و  دنمدرخ  ناسنا  ره  هکلب 

نایم هب  ینخـس  چیه  دنرظن ، مه  نآ  رب  ناراگن  خیرات  هک  رکبوبا  اب  تعیب  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  يراددوخ  زا  خیـش  ِبانج  هتبلا 
. تسا هدش  نایب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دوخ  طسوت  ینشور  هب  ارجام  نیا  زا  ییاه  هشوگ  هیقشقش  هبطخ  رد  هک  هنوگ  نامه  درواین ،

هیلع هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ومه  دـییوگ ؟ یم  هچ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هرابرد  مییوگب : خیـش  بانج  هب  هک  دراد  اج  نیا  رب  هوالع 
نوچ مه  ثیدح  ِناگرزب  یخرب  نآ ، رب  نایوار  ندوب  قفتم  تیاور و  نیا  تّحـص  ببـس  هب  هک  درک ـ  یفرعم  شیوخ  نت  هراپ  ار  يو  هلآو 
هّللا یلص  ادخ  لوسر  ِزیزع  نآ  ایآ  دنا ـ  هتسناد  لضفا  رترب و  ربمایپ  باحصا  یمامت  زا  ار  وناب  نآ  ثیدح  نیا  هب  دانتسا  اب  یبطرق  یلیهس و 
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؟ تسا هتشاد  تیاضر  رکبوبا  تفالخ  هب  هلآو  هیلع 
هک هدماین  یحیحص  ثیدح  رد  رگم 

11; ۀیلهاج ۀتیم  تام  هنامز  مامإ  فرعی  ملو  تام  نم 
. تسا هتفر  ایند  زا  تیلهاج  گرم  هب  دسانشن  ار  شیوخ  نامز  ماما  دریمب و  هک  ره 

؟ تسا هدوب  هک  وناب  نآ  ماما  سپ 
؟ میدرک یم  ادتقا  وا  هب  مه  ام  نیقی  هب  درک  یم  تفلاخم  رکبوبا  اب  مالسلا  هیلع  یلع  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  هک  تسین  نیا  خیش  ياعدم  رگم 

رکبوبا اب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  رگا  هدوب ، مالـسلا  اهیلع  همطاف  رظن  نامه  مالـسلا  هیلع  یلع  رظن  دـنگوس ! ادـخ  هب  مییوگ : یم  مه  ام  بوخ 
. میدرک یم  ادتقا  وا  هب  نیقی  هب  زین  ام  درک  یم  تعیب 

: تفگ شیوخ  حرط  لیمکت  رد  يو 
; ۀیواعم عم  هبرح  یف  یلع  عم  نحنو  ۀیواعم  براح  ًاّیلع  ّنإو 

. هیواعم اب  وا  گنج  رد  میتسه  یلع  اب  زین  ام  دیگنج و  هیواعم  اب  یلع  یتسار  هب  و 
؟ میراد فالتخا  كرت  تدحو و  هب  زاین  هک  تسا  اجک  رد  فالتخا  سپ 

: تفگ يو 
; يداهتجا فالتخالا  اذهو  يرکسعلا ، نسحلا  یلإ  یبتجملا  نسحلا  نم  فالخلا  ۀقطنم 

. دوش ناناملسم  هقرفت  ثعاب  دیابن  تسا و  يداهتجا  فالتخا  نیا  تسا و  يرکسع  نسح  ات  یبتجم  نسح  زا  امش  ام و  نیب  فالخ  لحم 
!؟ دنتسه فالتخا  ثعاب  ام  هّمئا  بجع )!!(

نآ تحـص  رب  یگمه  هک  نآ  اب  12 ـ  ...« رـشعانثا يدعب  نم  ۀمئألا   » ثیدح هارمه  هب  نیلقثلا »... مکیف  كرات  ّینإ   » ثیدح هک  تفگ  دـیاب 
فیرحت هب  ار  نآ  ياـنعم  دـنا  هدومن  یعـس  هتخادـنا و  تمحز  هب  ار  دوـخ  نآ ، لـقن  زا  سپ  ّتنـس  لـها  زا  يا  هدـع  مه  زاـب  دـنرظن و  مه 

. هلآو هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هیرذ  زا  ماما  هدزاود  تماما  رب  راوتسا  نشور و  تسا  یلیلد  دنناشکب ـ 
. دندومرف هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  ناشنانخس  رد  يرگسع  ياقآ  باطتسم  بانج  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  رایسب  ثیداحا  هتبلا 

هناگی تسا و  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  شرافـس  تیـصو و  يویند  ینید و  روما  مامت  رد  ناشیا  هب  يادتقا  ماما و  هدزاود  زا  يوریپ 
هب تسا و  يداـهتجا  يا  هلأـسم  ناـنیا  تماـما   » هک نخـس  نیا  هدومرف و  هئارا  تما  تاـجن  يراگتـسر و  يارب  ادـخ  لوسر  هک  تسا  یهار 

. تسا لدع  فاصنا و  زا  رود  هب  ینخس  هتفرگ » رارق  فالتخا  دروم  ببس  نیمه 
: تفگ دوخ  تدحو  حرط  همادا  رد  یطوب  ياقآ 

; مکلثم هانعیابل  ۀیمالسإلا  ۀلودلا  سّسأو  رهظ  هب  نولوقت  يّذلا  يدهملا  ّنأ  ولو 
. درک میهاوخ  تعیب  وا  اب  امش  دننام  زین  ام  هتبلا  دنک  سیسأت  یمالسا  تلود  دوش و  راکشآ  دیراد  هدیقع  وا  هب  هک  يدهم  نآ  رگا 

هیلع هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناماما  زا  ماما  نیمهدزاود  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هک  دوش  هتفگ  دراد  اج 
عوضوم نیا  هک  رـشح  زور  ات  دنرادن  ییادـج  رگید  کی  زا  ادـخ  باتک  نانآ و  هک  هدومرف  حیرـصت  هداد و  رارق  نآرق  نیرق  ار  نانآ  هلآو 
. دیآ یم  تسد  هب  رشعانثا ـ »... يدعب  نم  ۀّمئألا   » ثیدح و  نیلقثلا »... مکیف  كرات  ّینإ   » ثیدح قوف ـ  ثیدح  ود  نیب  عمج  زا  زین 

داقتعا هک  دنک  یم  یگدنز  نیمز  يور  رب  نونکا  مه  تسا و  هدنز  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  ام  مهدزاود  ماما  يدهم ، ترضح  هتبلا 
نآ هرابرد  هدومن و  فارتعا  عوضوم  نیا  هب  ّتنس  لها  ناگرزب  زا  يرایسب  هورگ  درادن و  صاصتخا  یماما  نایعیـش  هب  زین  وا  ندوب  هدنز  هب 

. دنا هتشاگن  اه  باتک  راوگرزب 
، هیما ینب  ایآ  درادن ، لوبق  ار  مالسلا  مهیلع  يرکسع  نسح  ات  یبتجم  نسح  زا  همئا  تماما  رگا  هک : دوش  لاؤس  یطوب  خیش  زا  دیاب  نونکا ،
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؟ دریذپ یم  تماما  هب  ار  سابعلا  ینب  ناورم و  ینب 
مهیلع تیب  لها  نانمـشد  رگید  دیـشک و  نوخ  كاخ و  هب  ار  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تیب  لها  زا  یعمج  هک  دیزی  تماما  هب  ایآ 

یم همزمز  ار  نانآ  هب  ادتقا  تیب و  لها  تبحم  بوجو  زا  نخس  مه  زاب  تسا و  دقتعم  دنا  هتسشن  تموکح  دنسم  رب  يو  زا  سپ  هک  مالسلا 
؟ دنک

لضاف ناردارب  تمدخ  هک  دوب  تدحو  يارب  يراکهار  هحفص ، دنچ  نیا  تسا و  شیامه  نیا  هب  تبسن  یتاکن  دش  نایب  هچ  نآ  نایاپ ، رد 
هقرفت و زا  نخـس  هدنراگن  دنتـسه ، رطخ  رد  نمـشد و  اب  ههجاوم  رد  ناناملـسم  هک  یلاح  رد  دیوگن  یـسک  ات  دیدرگ  میدـقت  دنمـشناد  و 
ثحب و دروم  نآ  یگنوگچ  دـیاب  اما  تسا ; يرورـض  مزال و  يرما  ناناملـسم  ناـیم  تدـحو  مدـقتعم  هکلب  مروآ ; یم  ناـیم  هب  فـالتخا 

خیرات رد  هچ  نآ  ربانب  هک  تفگ ـ  نخـس  يا  هدـع  یملع  ریغ  تارظن  ارآ و  هیاپ  رب  یمهم  هلأسم  نینچ  رد  ناوت  یمن  دریگ و  رارق  یـسررب 
ـ  دننک یم  ظفح  ار  دوخ  یگناگی  داحتا و  یکرتشم ، نمشد  ره  ربارب  رد  بناوج و  همه  رد  ناناملـسم  رـصاعم ـ  خیرات  هژیو  هب  مینیب ـ  یم 
هک يراکهار  ات  دوش  هتـشاذگ  وگ  تفگ و  هب  نآ  بناوج  مامت  دریگ و  رارق  شاکنک  دروم  یملع  قیقد و  روط  هب  عوضوم  نیا  دـیاب  هکلب 

. دنامب رادیاپ  هعماج  رد  ندش  حرطم  زا  سپ  دوش و  عقاو  لوبق  دروم  ناگمه ، ینابم  ساسا  رب  دیآ  یم  تسد  هب  نآ  زا 
. مراد دیما  ار  تمدخ  قیفوت  نآ  ناگدننک  تکرش  يارب  تیقفوم و  شیامه  نیا  ناگدننکرازگرب  يارب  نایاپ  رد 

هجح 1410 هـ يذ   22
ینالیم  ینیسح  یلع 

هیآ 17 و 18. رمز : هروس   . 1
هیآ 103. نارمع : لآ  هروس   . 2

هیآ 128. هبوت : هروس   . 3
.270  / 2 بلاط : یبا  لآ  بقانم  ، 490  / 5 ریدقلا : ضیف  ر.ك :  . 4

هیآ 103. نارمع : لآ  هروس   . 5
تایآ 3 و 4. مجن : هروس   . 6

هیآ 59. ءاسن : هروس   . 7
هیآ 7. رشح : هروس   . 8

 / 3 نیحیحصلا : یلع  كردتسملا  ، 329  / 5 يذمرت : ننس  182 و 189 ،  / 5 ، 14  / 3 دمحا : دنسم  و 123 ،  122  / 7 ملسم : حیحـص   . 9
.176  / 7 هبیش : یبا  نبا  فّنصملا  162 و 163 ،  / 9 دئاوزلا : عمجم  110 و 148 ،

.169  / 1 لیزنتلا : دهاوش  ، 163  / 3 یبلعث : ریسفت  ثیدح 73 ، ، 90 تارف : ریسفت  ، 327 رضتحملا :  . 10
.275  / 2 دصاقملا : حرش  ، 192  / 1 لحنلاو : للملا   . 11

. تسا یعطق  ثیداحا  زا  رشع » انثا  يدعب  نم  ءافلخلا   » ای يدعب » نم  ۀمئالا   » ثیدح  . 12

تسا دنوادخ  تسد  هب  تماما 

تسا دنوادخ  تسد  هب  تماما 
يادخ تسد  هب  سپ  تسا . توبن  ناس  هب  ینامیپ  دهع و  تماما  هک  دسر  یم  رظن  هب  يرورض  هتکن  نیا  نایب  ثحب ، لصا  هب  دورو  زا  شیپ 

ار رما  نیا  نییعت  زین  ناحبـس  دـنوادخ  دـشاب و  هدومرف  هدارا  وا  هک  ار  نآ  رگم  ددرگ ، یمن  لئان  عیفر  ماقم  نادـب  سک  چـیه  هدوب و  لاعتم 
. وا تما  هب  دسر  هچ  ات  هدراذگماو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  دوخ  ربمایپ  هب  یتح 
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مرکا یبن  هدـش ، لقن  یتیاور  رد  دـنراد . تلالد  يوبن  تنـس  یهلا و  باتک  زا  يرایـسب  نقتم  ياه  لیلد  مکحم و  ياه  ناـهرب  هتکن  نیا  رب 
مه زاب  تشاد ، زاین  ترـصن  يرای و  هب  نامز  ره  زا  شیب  هک  يا  هماگنه  رد  لاوحا و  عاـضوا و  نیرت  تخـس  رد  یتح  هلآو  هیلع  هّللا  یلص 

. دومرف یم  حیرصت  رما  نیارب 
: دنا هدروآ  ناسیون  هریس  ناراگن و  خیرات 

تعیب وت  اب  ییوگ  یم  هچ  نآ  رب  ام  رگا  : » دـنتفگ نانآ  زا  یـضعب  تشاد ، هضرع  برع  لیابق  رب  ار  دوخ  تعیرـش  ادـخ  ربمایپ  هک  یماگنه 
»؟ دوب دهاوخ  ام  تسد  هب  رما  نیا  يربهر  وت  زا  سپ  ایآ  دنک ، زوریپ  تنافلاخم  رب  ار  وت  ادخ  میوش و  نامیپ  مه  هدرک و 

: داد خساپ  ترضح  نآ 
1; ءاش ثیح  هعضی  هّللا  یلإ  رمألا 

. دنک یم  راذگاو  دهاوخب  هک  ره  هب  وا  تسادخ و  تسد  هب  رما  نیا 
درک ؟ تساوخرد  تقو  هچ  و  دشاب ؟ وا  يارب  تماما  رما  تساوخ  دنوادخ  هک  تسا  یسک  هچ  سپ 

.154  / 2 نویعلا : ناسنا   . 1

راذنا زور  ات  رون  ملاع  زا 

زین ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  دیرفآ ، ار  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  مرکا  یبن  هک  هاگ  نامه  رد  لاعتم  دـنوادخ  راذـنا  زور  ات  رون  ملاع  زا 
هّللادبع نب  دّمحم  هک  دومرف  هدارا  ناحبـس  راگدرورپ  سپـس  دـندش . هدـیرفآ  مه  اب  رون و  کی  رون  ملاع  رد  راوگرزب  ود  نآ  دومرف . قلخ 

. دوب راوگرزب  ود  نآ  شنیرفآ  يادتبا  نامه  زا  رما  نیا  وا و  نیشناج  مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دشاب و  ربمایپ  هلآو  هیلع  هّللا  یلص 
هیلع هّللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  يربمایپ  توبن و  هک  دش  تیبثت  نامز  نامه  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تفالخ  ینیـشناج و  ور  نیا  زا 

. تشگ نییعت  هلآو 
: دنا هدومرف  نایب  نینچ  ام  يارب  نیما  يوگتسار  نامه  هلآو ، هیلع  هّللا  یلص  مرکا  یبن  ار  عوضوم  نیا 

بّکر مدآ  هّللا  قلخ  اّمَلف  ماع ، فلأـب  مدآ  قلُخی  نأ  لـبق  هسّدـقیو ، رونلا  کـلذ  هّللا  حّبـسی  ّلـجو ، ّزع  هّللا  يدـی  نیب  ًارون  ّیلعو  اـنأ  تنک 
; ۀفالخلا ّیلع  یفو  ةّوبنلا  َّیفف  بلّطملادبع ، بلص  یف  انقرتفا  یّتح  دحاو  ءیش  یف  لزی  ملف  هبلص ، یف  رونلا  کلذ 

ات درک  یم  سیدـقت  حـیبست و  ار  دـنوادخ  رون  نآ  میدوب . رون  کی  ّلجو  ّزع  يادـخ  دزن  رد  یلع  نم و  مدآ ، شنیرفآ  زا  شیپ  لاس  رازه 
ات دوب  یکی  رون  نیا  هتـسویپ  زین  نآ  زا  سپ  داد . رارق  يو  بلـص  رد  ار  رون  نیا  هاـگ  نآ  دـیرفآ . ار  مدآ  ناحبـس  راـگدرورپ  هک  یماـگنه 

. تسا یلع  رد  تفالخ  ینیشناج و  نم و  رد  توبن  ور  نیا  زا  دومرف و  میسقت  هخاش  ود  هب  بلطملادبع  بلص  رد  ار  ام  ماجنارس 
: دیامرف یم  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نینچ  مه 

یبأ بلص  یف  ءزجو  هّللادبع ، بلص  یف  ءزج  نیءزج ، اهمّسق  یتح  اهقاسف  مدآ ، بلـص  یف  اهنکـسأف  رون ، نم  ًۀعطق  لزنأ  لجو  ّزع  هّللا  ّنإ 
1; ًاّیصو ًاّیلع  جرخأو  ًاّیبن  ینجرخأف  بلاط ،

. دومن میسقت  شخب  ود  هب  ماجنارس  ات  هداد  ریـس  لکـش  نامه  هب  ار  نآ  داد و  ياج  مدآ  بلـص  رد  هداتـسرف و  ورف  يرون  ّلجوّزع  دنوادخ 
نامناردپ بلص  زا  نم  یصو  ار  یلع  یبن و  ارم  سپس  داهن . تعیدو  هب  بلاطوبا  بلـص  رد  ار  رگید  شخب  هّللادبع و  بلـص  رد  ار  یـشخب 

. دومن جراخ 
مالسلا هیلع  یـضترم  یلع  ام  يالوم  دش ، هدیزگرب  توبن  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  ام  رورـس  هک  نامز  نامه  هنوگ  نیدب  و 

... . دیدرگ باختنا  وا  دعب  تماما  ینیشناج و  هب  زین 
2. دش ناملسم  لوا  زیزع  نیا  تشگ  ثوعبم  ترضح  نآ  نوچ  و  وا ... زا  سپ  ماما  راوگرزب  نیا  دش و  هداز  ربمایپ ، راوگرزب ، نآ  سپس 
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مه هدرک و  تعیب  وا  اب  یمارگ  نیا  طـقف   3، دومن توعد  يرای  هب  هداد و  رادشه  ار  دوخ  ناکیدزن  ناشیوخ و  ترـضح  نآ  هک  یماگنه  و 
: دومرف هک  نامز  نامه  دش ; نامیپ 

؟ یتفیلخ نوکی  نأ  یلع  ینعیابی  مکّیأف  ۀّماع  سانلا  یلإو  ۀّصاخ  مکل  تثعب  ّینإ  بلطملادبع ! ینب  ای 
نم اب  امـش  زا  کی  مادک  سپ  ما ; هدش  ثوعبم  یمومع  روط  هب  مدرم  همه  يارب  صاخ و  روط  هب  امـش  يارب  نم  بلطملادبع ! نادنزرف  يا 

؟ ددرگ نم  نیشناج  ات  دنک  یم  تعیب 
4. دوب مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  داد  خساپ  ترضح  نآ  هب  هک  یسک  اهنت  هتبلاو 

نیدـب دـنکفا و  هدرپ  رذ  ملاع  رد  يو  ریدـقت  یهلا و  هدارا  زا  ات  دوب  هدـش  رومأم  دومرف ، مالعا  دیـسرپ و  هنوگ  نیا  هک  راوگرزب  نآ  اـیوگ 
دهن . انب  زور  نآ  رد  ار  ملاع  نیا  تماما  نیریز  گنس  قیرط 

، یناهفصا میعنوبا  هیودرم ، نبا  دمحا ، نب  هّللادبع  متاحوبا ، ینابیش ، لبنح  نب  دمحا  تسا  فورعم  رون » ثیدح   » هب هک  ار  ثیدح  نیا   . 1
يارب دنا . هدرک  لقن  نارگید  ینالقـسع و  رجح  نبا  يربط ، ّبحم  یعفار ، رکاسع ، نبا  یملید ، یلزاغم ، نبا  يدادغب ، بیطخ  ّربلادبع ، نبا 
ثحب تلالد  دنـس و  رظن  زا  هک  راونالا  تاقبع  ۀـصالخ  یف  راـهزالا  تاـحفن  اـم  هعوسوم  زا  مجنپ  دـلج  هب  عوضوم  نیا  زا  رتشیب  یهاـگآ 

. دوش هعجارم  هدش ،
يدّدعتم دراوم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  صخـش  و  دنا ، هداد  تداهـش  رما  نیا  هب  باحـصا  هلآو و  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ   . 2

 / 2 باعیتسالا : ، 3 یئاسن : صئاصخلا  ، 57  / 1 هجام : نبا  ننـس  ، 136  / 3 نیحیحـصلا : یلع  كردتـسملا  ر.ك : دنا . هدومرف  نایب  ار  نآ 
2 يذمرت : ننس  ، 233  / 4 دادغب : خیرات  ، 102  / 9 دئاوزلا : عمجم  ، 213  / 2 يربط : خیرات  ، 66  / 1 ءایلوالا : ۀیلح  ، 18  / 4 هباغلا : دسا  ، 457

دنوادخ راتفگ  يانعم  نامه  ناملـسم  نیتسخن  زا  روظنم  هک  دید  دـهاوخ  دـنک  هظحالم  ار  ام  ثحب  یـسک  رگا  هتبلا  عبانم . رگید  214 و  / 
هیآ ماعنا : هروس  «;  ) مشاب ناملـسم  نیتسخن  هک  مرومأم  نم  وگب   ( ;  » َمَلْـسَأ ْنَم  َلَّوَأ  َنوُکَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  ّینِإ  ُْلق  : ) دـیامرف یم  هک  تسا  لاعتم 

(. 14
هیآ 214. ءارعش : هروس   . 3

لبنح نب  دمحا  هلمج  زا  دنا : هدرک  لقن  ناسیون  هریـس  ناراگن و  خیرات  ناثّدحم ، تسا  فورعم  رادلا » ثیدـح   » هب هک  ار  ثیدـح  نیا   . 4
 / 6 لاّمعلا : زنک  رد  يدـنه  یقتم  ، 24  / 2 يرزج : ریثا  نـبا  ، 216  / 2 خـیرات : رد  يربط  ، 18 صئاصخلا : رد  یئاـسن  ، 111  / 1 دنسم : رد 

. ناملاع رگید  یمثیه و  ، 304  / 1 هریس : رد  یبلح  ، 397 ، 392

ریدغ ات  راذنا  زور  زا 

ره رد  تعامج و  هورگ و  ره  نایم  رد  تیعقوم و  تصرف و  ره  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  مرکا  یبن  دعب ، هب  زور  نآ  زا  ریدغ  ات  راذنا  زور  زا 
... . دناسر یم  نارگید  هب  ار  نآ  فلتخم  تاملک  تارابع و  اب  تشاد و  یمرب  هدرپ  تقیقح  نیا  زا  دربن  گنج و 

: دومرف یم  درک و  یم  هیبشت  ناربمایپ  هب  ار  وا  هاگ 
هماـمت یف  دّـمحم  یلإو  هتمـس ، یف  یـسیع  یلإو  هتاـجانم ، یف  یـسوم  یلإو  هـمهف ، یف  حوـن  یلإو  هـملع ، یف  مدآ  یلإ  رظنی  نأ  دارأ  نـم 

; لبقملا لجرلا  اذه  یلإ  رظنیلف  هلامجو ، هلامکو 
نیا هب  درگنب ، دّمحم  لامج  لامک و  یـسیع و  راقو  هنیکـس و  یـسوم و  زاین  زار و  حون و  تیارد  مهف و  مدآ و  ملع  هب  دـهاوخ  یم  هک  ره 

. دنک هاگن  دیآ  یم  نم  دزن  هک  درم 
1. دندید ار  مالسلا  هیلع  یلع  اهنت  دندیشک ، ار  ناشیاه  ندرگ  صخش  نیا  ندید  ياربو  دندرک  دنلب  ار  ناشیاهرس  نارضاح  هک  یماگنه 

: دومرف یم  درمش و  یم  رب  یسوم  هب  تبسن  نوراه  تلزنم  دننام  شیوخ  هب  تبسن  ار  وا  تلزنمو  ماقم  رگید  ياج  رد 
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2; يدعب یبن  ّهنأ ال  ّالإ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنأ 
. دوب دهاوخن  يربمایپ  نم  زا  سپ  هک  نآ  زج  یتسه  یسوم  يارب  نوراه  دننام  نم  يارب  وت 

: دومرف یم  هدومن و  مالعا  تیملعا ـ  ینعی  ماما ـ  تیصوصخ  تفص و  نیرت  مهم  نتشاد  ببس  هب  ار  يو  يرترب  رگید  ینامز  رد 
3; اهباب نم  اهتأیلف  ۀنیدملا  دارأ  نمف  اهباب ، یلعو  ملعلا  ۀنیدم  انأ 

. دوش دراو  نآ  هزاورد  زا  دیاب  دوش  رهش  نیا  دراو  دهاوخ  یم  هک  سک  ره  تسا . نآ  هزاورد  یلع  متسه و  ملع  رهش  نم 
زا ار  يو  يرترب  دـیدرت  یب  هک  یتیـصوصخ  نامه  دومرف ; یم  هراشا  شراـگدرورپ  دوخ و  دزن  رد  درف  نیرت  بوبحم  هب  مراـهچ  هبترم  رد 

. دناسر یم  تابثا  هب  نارگید  رب  ار  وا  تماما  هجیتن  رد  ناگمه و 
: دومرف زیزع  نآ  دیامرف ، لوانت  ناشیا  ات  دندروآ  ترضح  نآ  دزن  هب  يا  هدش  نایرب  غرم  هک  ینامز 

; رئاطلا اذه  نم  یعم  لکأی  یلإو  کیلإ  کقلخ  ّبحأب  ینتئإ  َّمهللا 
. دنک لیم  اذغ  نیا  زا  ات  روآ  نم  دزن  هب  ار  نم  وت و  دزن  رد  درف  نیرت  بوبحم  اراگدرورپ !

. دندومرف رارکت  ار  شیوخ  ياعد  دنتفریذپن و  ار  وا  ترضح  اما  دمآ ; شیپ  رکبوبا 
. دنتفریذپن زین  ار  وا  ترضح  دمآ و  رمع 

ار اذغ  يو  هارمه  هبو  هدومن  توعد  ار  زیزع  نآ  گنرد  یب  زین  ترـضح  دـمآ و  ناشیا  دزن  هب  مالـسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماجنارس 
4. دومرف لوانت 

هّللا یلـص  ادخ  ربمایپ  دنتـشگ ، زاب  دـندروخ و  تسکـش  رمع ـ  رکبوبا و  رفن ـ  ود  نآ  هک  نآ  زا  سپ  ربیخ ، دربن  هماگنه  رد  مجنپ و  راب  رد 
: دومرف هلآو  هیلع 

; هلوسرو هّللا  هّبحیو  هلوسرو  هّللا  ّبحی  هیدی  یلع  هّللا  حتفی  ًالجر  ًادغ  ۀیارلا  نیطعُال 
دراد و تسود  ار  شربمایپ  ادخ و  وا  داد . دهاوخ  رارق  وا  تسد  هب  ار  يزوریپ  دنوادخ  هک  مهد  یم  يدرم  هب  ار  ناناملسم  هاپس  مچرپ  ادرف 

. دنراد تسود  ار  وا  زین  ربمایپ  ادخ و 
حبـص یلو  دندنارورپ ; یم  لد  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  ناتـسد  زا  ار  مچرپ  نتفرگ  دـیما  هدـنارذگ و  راظتنا  هب  یگمه  ار  بش 

: دومرف ترضح  نامد 
؟ یلع نیأ 

؟ تساجک یلع 
. دراد درد  مشچ  دنتفگ :

چیه ایوگ  هک  دش  نانچ  دندومرف و  اعد  شیارب  دـنداهن و  وا  مشچ  رب  شیوخ  كرابم  ناهد  بآ  زا  دـندیبلط و  ار  وا  ترـضح  لاح  نیا  اب 
5. دش يراج  وا  تسد  هب  حتف  يزوریپ و  هک  نآ  ات  دنداد  وا  هب  ار  مچرپ  سپس  تسا . هدوبن  نایم  رد  يدرد 

هیلع یلع  ترضح  هدومن و  لزع  ار  يو  هار  هنایم  زا  دندوب ، هدرک  رومأم  هکم  لها  هب  تئارب  هروس  غالبا  يارب  ار  رکبوبا  هک  مشش  هعفد  رد 
: دندومرف هداتسرف و  مهم  رما  نیا  يارب  ار  مالسلا 

6; یلهأ نم  لجر  ّالإ  اذه  غّلبی  نأ  دحأل  یغبنی  ال 
. دشاب نم  لها  زا  هک  سک  نآ  رگم  دناسر ، نارگید  هب  ار  یهلا  مایپ  هتفرگ و  تسد  هب  ار  رما  نیا  غیلبت  یسک  تسین  هتسیاش 

نیـسپاو هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  هک  ماـگنه  نآ  دیـسر . ارف  ریدـغ  زور  هک  نآ  اـت  تفاـی  همادا  يرگید  زا  سپ  یکی  دراوـم  نـیا 
ناگمه رب  رگید  راب  دوب  هدومرف  اهراب  اهراب و  شتوعد  يادـتبا  زا  ار  هچ  نآ  تفای  نامرف  دومن ، یم  يرپس  ار  دوخ  فیرـش  رمع  ياهزور 
شرتاوت رب  ناعذا ، شتوبث  رب  ناملسم  نادنمـشناد  هک  یمیظع  هعقاو  نامه  دش ; عقاو  نآ  ثیدح  ریدغ و  يارجام  ناس  نیدب  دیامن . مالعا 
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هب ار  نآ  عوقو  رد  دیدرت  کش و  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ; هتشگ  خیرات  تامّلسم  زا  هک  اج  نآ  ات  دنا  هتشاگن  اه  باتک  شنوماریپ  حیرصت و 
درمش . ناوت  یم  راوگرزب  نآ  تّوبن  هلآو و  هیلع  هّللا  یلص  مرکا  یبن  دوجو  رد  دیدرت  کش و  هباثم 

مکاح نیهاـش ، نبا  يزار ، متاـحوبا  لـبنح ، نب  دـمحا  ماـمه ، نب  قاّزرلادـبع  تسا ، فورعم  هابـشألا » ثیدـح   » هب هک  ار  ثیدـح  نیا   . 1
دنـس و هرابرد  ام  دنا و  هدرک  لقن  يرگید  هورگ  و  يربط ، ّبحم  یملید ، یلزاغم ، نبا  یقهیب ، یناهفـصا ، میعنوبا  هیودرم ، نبا  يروباشین ،

. میا هدرک  ثحب  راونالا  تاقبع  ۀصالخ  یف  راهزالا  تاحفن  هعوسوم  رد  نآ  نتم 
، دعس نبا  یسلایط ، دووادوبا  لبنح ، نب  دمحا  يروباشین ، ملسم  يراُخب ، هلمج  زا  ّتنـس  لها  نادنمـشناد  زا  يا  هّدع  ار  تلزنم  ثیدح   . 2

ینالقسع رجح  نبا  ّربلادبع ، نبا  يدادغب ، بیطخ  یناهفصا ، میعنوبا  هیودرم ، نبا  يروباشین ، مکاح  يربط ، يذمرت ، ناّبح ، نبا  هجام ، نبا 
. میا هدرک  ثحب  نآ  هرابرد  تلالد  دنس و  رظن  زا  راونالا  تاقبع  ۀصالخ  یف  راهزالا  تاحفن  هعوسوم  رد  ام  دنا . هدرک  لقن  نارگید  و 

، هیودرم نبا  يروباشین ، مکاح  یناربط ، يربط ، راّزب ، يذـمرت ، لبنح ، نب  دـمحا  نیعم ، نب  ییحی  مامه ، نب  قاّزرلادـبع  ار  ثیدـح  نیا   . 3
ینالقسع رجح  نبا  یئالع ، يّزم ، يوون ، ریثا ، نبا  رکاسع ، نبا  یملید ، یقهیب ، ّربلادبع ، نبا  يدادغب ، بیطخ  يدروام ، یناهفصا ، میعنوبا 

. تسا هدش  نایب  راونالا  تاقبع  ۀصالخ  یف  راهزالا  تاحفن  ام  هعوسوم  مهدزای  مهد و  دلج  رد  عوضوم  نیا  دنا . هدرک  لقن  نارگید  و 
مکاح ینطقراد ، یناربط ، يوغب ، يربط ، یلعیوبا ، ینامعن ، راّزب ، يذـمرت ، يزار ، متاـحوبا  لـبنح ، نب  دـمحا  هفینحوبا ، ار  ثیدـح  نیا   . 4

، ینالقسع رجح  نبا  یبهذ ، يّزم ، ریثا ، نبا  رکاسع ، نبا  ّربلادبع ، نبا  يدادغب ، بیطخ  یقهیب ، یناهفـصا ، میعنوبا  هیودرم ، نبا  يروباشین ،
تاحفن ام  هعوسوم  مهدزیـس  دـلج  رد  یتلـالد  يدنـس و  رظن  زا  هدـش  ثحب  ثیداـحا  زا  یکی  زین  ثیدـح  نیا  دـنا . هدرک  لـقن  نارگید  و 

. تسا راونالا  تاقبع  ۀصالخ  یف  راهزالا 
هدرک لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لئاضف  شخب  رد  هلمج  زا  دوخ  حیحص  رد  يددعتم  دراوم  رد  ملـسم  يراخب و  ار  تیار » ثیدح   . » 5

: باعیتسالا رد  ّربلادبع  نبا  ، 80  / 2 يربکلا : تاقبطلا  رد  دعس  نبا  ، 6 صئاصخلا : رد  یئاسن  و  ، 322  / 5 دنسم : رد  لبنح  نب  دمحا  دنا و 
، هجام نبا  ، 5  / 8 دادغب : خیرات  رد  يدادغب  بیطخ  ، 284  / 5 لاّمعلا : زنک  رد  يدنه  یقّتم  ، 362  / 6 يربکلا : ننسلا  رد  یقهیب  ، 450  / 2

پاچ يداقتعا  ياهراتـشون  هلـسلس  رد  هک  میراد  يا  هناگادج  راتـشون  هراب  نیا  رد  ام  دـنا . هدرک  لقن  نارگید  یمثیه و  يروباشین ، مکاح 
. تسا هدش 

،51  / 3 نیحیحـصلا : یلع  كردتـسملا  رد  يروباشین  مکاح  ، 20 صئاصخلا : رد  یئاـسن  ، 183  / 2 ننـس : رد  يذمرت  ار  ثیدـح  نیا   . 6
یطویس نیدلا  لالج  ، 246  / 1 لاّمعلا : زنک  رد  يدنه  یقّتم  ، 119  / 9 دئاوزلا : عمجم  رد  یمثیه  3 و 151 ،  / 1 دنسم : رد  لبنح  نب  دمحا 

. دنا هدرک  لقن  ّتنس  لها  ناظفاح  زا  يا  هّدع  209 و   / 3 روثنملا : ّردلا  رد 

ریدغ ثیدح 

رد هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  یفطـصم  دّـمحم  ترـضح  ناربمایپ  متاخ  تماـما  هب  تعاـمج  زاـمن  ییاـپرب  ياوآ  هک  نآ  زا  سپ  ریدـغ  ثیدـح 
رد هتساخرب و  اج  زا  سپـس  دومرف . هماقا  نانآ  اب  ار  رهظ  زامن  ترـضح  دنتـسب ، فص  رایـسب  ِعمج  نآ  مامت  دنکفا و  نینط  هفحج  يارحص 

: دومرف داتسیا و  نانآ  لباقم 
متنأو لوؤسم  ّینإو  بیجُأف ، یعدُأ  ْنأ  کـشوُأ  ّینإو  هلبق ، يذـّلا  رمع  فصن  ّـالإ  یبن  رّمعی  مل  ّهنأ  ریبخلا  فیطللا  ینأـّبن  دـق  ساـنلا ! اـهّیأ 

؟ نولئاق متنأ  اذامف  نولوؤسم .
نامز سپ  درک . دـهاوخ  یگدـنز  شدوخ  زا  شیپ  ربمایپ  رمع  فصن  يربمایپ  ره  هک  هدومن  هاـگآ  ارم  اـناد  فیطل و  راـگدرورپ  مدرم ! يا 

دنهاوخ لاؤس  نم  زا  ما ـ  هداد  ماجنا  هچ  نآ  هرابرد  دـینادب ـ  سپ  تفریذـپ . مهاوخ  ار  نآ  يدوز  هب  نم  هتـشگ و  کـیدزن  زین  نم  توعد 
؟ تفگ دیهاوخ  هچ  امش  ماگنه  نآ  دیوش . یم  تساوخزاب  زین  امش  درک و 
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; ًاریخ هّللا  كازجف  تدهجو . تحصنو  تغّلب  دق  ّکنأ  دهشن  اولاق :
ادخ يدرک . رایسب  شالت  هار  نیا  رد  يدومن و  تحیصن  ار  ام  هدناسر و  ام  رب  ار  یهلا  مایپ  وت  هک  میهد  یم  تداهـش  یگمه  دنداد : خساپ 

. دهد کین  يازج  ار  وت 
: دومرف ترضح 

، اهیف بیر  ۀیتآ ال  ۀعاسلا  ّنأو  ّقح ، توملا  ّنأو  ّقح ، هرانو  ّقح ، هتّنج  ّنأو  هلوسرو ، هدبع  ًادمحم  ّنأو  هّللا ، ّالإ  هلإ  ْنأ ال  نودهشت  متـسلأ 
؟ روبقلا یف  نم  ثعبی  هّللا  ّنأو 

رد یکـش  تسا و  قح  گرم  خزود و  تشهب و  تسوا و  ربمایپ  هدنب و  دمحم  تسین و  ادخ  زج  يدوبعم  چـیه  هک  دـیهد  یم  تداهـش  ایآ 
؟ تخیگنا دهاوخرب  ار  ناگدرم  مامت  ادخ  تسین و  تمایق 

. میهد یم  تداهش  اه  نیا  همه  رب  دنداد : خساپ 
: دومرف ترضح 
; دهشا ّمهللا !

. شاب هاوگ  نانیا  نخس  رب  وت  ایادخ !
: دومرف سپس 

؟ نوعمست الأ  سانلا ! اهّیأ 
؟ دیونش یم  بوخ  ارم  نانخس  ایآ  مدرم ! يا 

. يرآ دنتفگ : خساپ 
: دومرف

فیک اورظناف  ۀّضف ، نم  موجنلا  ددع  حادقأ  هیف  يرصبو ، ءاعنص  نیب  ام  هضرع  َّنإو  ضوحلا ، َّیَلَع  نودراو  متنأو  ضوحلا ، یلع  طرف  ّینإف 
; نیلقثلا یف  ینوفلخت 

ات نمی  ياعنـص  رهـش  هلـصاف  نوچ  مه  ضوح  نیا  تعـسو  دـیوش . یم  دراو  نم  رب  امـش  هک  دوب  مهاوخ  ضوـح  راـنک  رد  نم  هک  دـینادب 
نیا زا  هنوگچ  نم  زا  سپ  هک  دیرگنب  کین  سپ  تسا . روانش  نآ  رب  نامـسآ  ناگراتـس  ددع  هب  هرقن  زا  ییاه  ماج  تسا و  قشمد  يارـصب 

؟ دینک یم  يوریپ  مراذگ ) یم  ياج  رب  دوخ  زا  سپ  هک   ) اهب نارگ  ءیش  ود 
!؟ ادخ لوسر  يا  ءیش  ود  مادک  دندیسرپ :  یخرب 

: دومرف ترضح 
ریبخلا فیطللا  ّنإو  یترتع ، رغـصألا  رخآلاو  اّولـضت ، هب ال  اوکّـسمتف  مکیدـیأب ، فرطو  ّلجو  ّزع  هّللا  دـیب  فرط  هّللا ، باتک  ربکـألا  لـقثلا 

; اوکلهتف امهنع  اورصقت  الو  اوکلهتف ، امهومدقت  الف  ّیبر ، امهل  کلذ  تلأسف  ضوحلا . َّیَلَع  ادری  یتح  اقرفتی  نل  امّهنأ  ینّأبن 
نم ترتع  هک  رت  کچوک  لقث  تسامـش ;و  تسد  رد  شرگید  يوس  راگدرورپ و  دزن  رد  نآ  يوس  کی  هک  ادخ  باتک  نامه  ربکا  لقث 
نآ ات  دندرگ  یمن  ادج  مه  زا  زگره  ود  نیا  هک  هدومن  هاگآ  ارم  ریبخ  فیطل  دـنوادخ  دـیدرگن . هارمگ  ات  دـینک  کّسمت  ود  نیا  هب  تسا .
هک دیریگن  یـشیپ  ود  نآ  زا  سپ ، مدومن . تلئـسم  مراگدرورپ  زا  ود  نآ  دروم  رد  ار  نیمه  زین  نم  دنیآ . دراو  نم  رب  ضوح  رانک  رد  هک 

. دیوش یم  دوبان  هک  دینامن  زین  بقع  دیدرگ و  یم  كاله 
: دومرف داد و  همادا  دندید و  ار  ناشیا  تعامج  نآ  مامت  ات  دومن  دنلب  هتفرگ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  ترضح  نآ  سپس 

؟ مهسفنأ نم  نینمؤملاب  سانلا  یلْوأ  نم  سانلا ! اهّیأ 
؟ تسا رترایتخا  بحاص  ناشدوخ  زا  نانمؤم  رب  یسک  هچ  مدرم ! يا 
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. دنناد یم  رتهب  شربمایپ  ادخ و  دنداد : خساپ 
: دومرف ترضح 

; هالوم ٌّیلعف  هالوم  تنک  نمف  مهسفنأ . نم  مهب  یلوأ  انأو  نینمؤملا ، یلوم  انأو  يالوم ، هّللا  ّنإ 
يالوم یلع  متسه ، وا  يالوم  نم  ار  هک  ره  سپ  مرت . هتسیاش  ناشیا  رب  ناشدوخ  زا  متسه و  نانمؤم  يالوم  نم  نم و  يالوم  لاعتم  يادخ 

. تسوا
: داد همادا  دومرف و  رارکت  راب  هس  ار  هلمج  نیا  و 

ثیح هعم  ّقحلا  ردأو  هلذـخ ، نم  لذـخاو  هرـصن ، نم  رـصناو  هضغبأ ، نم  ضغبأو  هّبحأ ، نم  ّبحأو  هاداع ، نم  ِداعو  هالاو ، نم  ِلاو  ّمهّللا 
. راد

1; َبئاغلا ُدهاشلا  غّلبیلف  الأ 
تـشاد تسود  ار  وا  هکره  شاب و  نمـشد  دومن  توادـع  وا  اب  هک  سک  نآ  اب  شاب و  یلو  تفریذـپ  ار  شتیـالو  سک  ره  رب  اراـگدرورپ !

. ریگ مشخ  دومن  ضغب  وا  هب  هک  ره  رب  رادب و  تسود 
. نک شیاهر  دومن  اهر  ار  وا  هک  سک  ره  شاب و  رای  ار  شروای 

. هد رارق  شرود  هب  دوب  وا  هک  هنوگره  ار  قح  و 
دنناسرب . نابئاغ  هب  دیاب  ار  نخس  نیا  نادهاش  هک  دیشاب  هاگآ 

، يذمرت دوخ ، خیرات  رد  يراخب  لبنح ، نب  دمحا  یعفاش ، قاّزرلادبع ، قاحسإ ، نب  دّمحم  زا : دنترابع  ریدغ » ثیدح   » نایوار هلمج  زا   . 1
، یقهیب یناهفـصا ، میعنوبا  هیودرم ، نبا  يروباشین ، مکاح  ینطقراد ، یناربط ، ناّبح ، نبا  يوغب ، يربط ، یلعیوبا ، یئاـسن ، راّزب ، هجاـم ، نبا 
، ینالقسع رجح  نبا  ریثک ، نبا  یبهذ ، يّزم ، يربط ، ّبحم  یسدقم ، ءایض  ریثا ، نبا  رکاسع ، نبا  يرشخمز ، يدادغب ، بیطخ  ّربلادبع ، نبا 

یف راهزالا  تاـحفن  هعوسوم  رد   9 ياهدلج 6 ـ  رد  تلالد  دنـس و  رظن  زا  ثیدح  نیا  هرابرد  ام  رگید . یناملاع  یطویـس و  نیدـلا  لالج 
. میا هدومن  ثحب  راونالا  تاقبع  ۀصالخ 

ریدغ تازایتما  اه و  یگژیو 

هراـبرد هدـنکارپ  تروـص  هب  شتثعب  يادـتبا  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  ار  هچ  نآ  ریدـغ  رد  ریدـغ  تازاـیتما  اـه و  یگژیو 
. دومن نایب  اج  کی  هدرک و  عمج  دوب  هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

هداعلا قوف  تیمها  زا  ناس  نیدب  و  دوبن . ربمایپ  رگید  ياه  غیلبت  رد  نآ  زا  شیپ  هک  داد  ياج  دوخرد  ار  ییاه  یگژیو  ریدغ  نآ ، رب  نوزفا 
. دیبلط یم  بناوج  مامت  رد  ار  صاخ  یتیانع  مامتها و  هک  دیدرگ  رادروخرب  يا 

مالک هب  ترـضح  هک  اج  نآ  ات  دوب ، ناشیا  دوصقم  ینـشور  هلآو و  هیلع  هّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  مالک  تحارـص  اه  یگژیو  نیا  هلمج  زا   ـ
. دندومن یفرعم  ار  دوخ  دوصقم  زین  ًالمع  هدومرفن و  افتکا  اهنت 

دندرب و الاب  هتفرگ و  دوب  هداتسیا  شتسار  بناج  رد  هک  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  دندومرف ، یم  ار  دوخ  نخس  هک  لاح  نامه  رد  ناشیا   ـ
. دنداد ناشن  ناگمه  هب  ار  دوخ  رظن  دروم  صخش  زین  لمع  نیا  اب 

. دوب رما  نیا  زا  ترضح  دوخ  عالطا  هلآو و  هیلع  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تافو  هب  نآ  نامز  ندوب  کیدزن  غیلبت  نیا  تایصوصخ  رگید  زا   ـ
: دومرف شا  هبطخ  نمض  رد  راوگرزب  نآ 

... ; بیجاف یعدا  نأ  کشوی 
... . تفریذپ مهاوخ  ار  نآ  هک  موش  یم  توعد  مراگدرورپ  يوس  هب  يدوز  هب  نم 
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هناهب رذع و  ره  مامت و  ناگمه  رب  ار  تجح  هتشاذگ و  نارـضاح  رب  یقیمع  ریثأت  یتیعقوم ، نینچ  رد  نخـس  هنوگ  نیا  هک  تسین  هدیـشوپ 
. دناتس یم  نانآ  زا  ار  يا 

یتدم زا  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  دوب . ناناملـسم  زا  يریظن  یب  تیعمج  نایم  رد  نآ  عوقو  ریدغ ، يارجام  تازایتما  رگید  زا  نینچ  مه   ـ
راب نیرخآ  يارب  ات  هدـمآ  هنیدـم  هب  ناناملـسم  زا  يرایـسب  ياه  هورگ  هجیتن  رد  دـندوب ; هدومرف  مالعا  ناـشجح  نیرخآ  ار  جـح  نیا  لـبق 

یلـص ادخ  لوسر  اب  یهارمه  ضیف  زا  ات  دنتـسویپ  ناشیا  هب  کسانم  ماگنه  رد  زین  يدایز  هدع  دـنوش و  فرـشم  جـح  هب  ناشربمایپ  هارمه 
. تسناد یمن  ار  ناشرامش  لاعتم  يادخ  زج  هک  دندز  مقر  ار  یتیعمج  تیاهن  رد  دنرب و  هرهب  هلآو  هیلع  هّللا 

هقطنم هب  نوچ  دنتفرگ و  شیپ  تشگزاب  هار  هدناسر و  نایاپ  هب  ار  جح  کسانم  میظع  لیخ  نیا  هارمه  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ 
بقع هک  نانآ  ات  دنتـسشن  راظتنا  هب  هدومن و  فقوت  دندیـسر ، دوب  نایقارع  نایرـصم و  زا  هنیدم  لها  ياه  هار  ییادج  لحم  هک  مخ  ریدـغ 
زامن هماقا  زا  سپ  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دـندرگزاب . زین  دـنا  هتفر  ولج  هک  نانآ  ات  دـندومرف  رما  نینچ  مه  دنـسرب . دـندوب  هدـنام 

. دندناسر نانآ  یمامت  شوگ  هب  ار  دوخ  نخس  ناس  نیدب  دندناوخ و  یلصفم  هبطخ  دنتساخرب و 
1: دش لزان  هیآ  نیا  ترضح  نآ  هبطخ  زا  شیپ  هک  تسا  لاعتم  دنوادخ  مالک  لوزن  ریدغ ، غیلبت  ياه  یگژیو  رگید  زا   ـ

2(; ِساّنلا َنِم  َکُمِصْعَی  ُهّللاَو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإَو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  )
يا و هدادـن  ماـجنا  ار  وا  تلاـسر  ینکن ، نینچ  رگا  ناـسرب و  مدرم  هب  تسا  هدـش  لزاـن  وـت  رب  تراـگدرورپ  بناـج  زا  هچ  نآ  ربماـیپ ! يا 

. دنک یم  ظفح  مدرم  تارطخ  زا  ار  وت  دنوادخ 
3: دش لزان  هیآ  نیا  راوگرزب  نآ  هبطخ  زا  دعب 

4(; اًنید َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیضَرَو  یتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو  ْمُکَنید  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  )
. متفریذپ امش  نییآ  ار  مالسا  مدومن و  مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدرک و  لماک  ناتیارب  ار  امش  نید  زورما 

. تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رب  تعامج  نآ  نتفگ  تینهت  کیربت و  غیلبت  نیا  زاتمم  تاکن  رگید  زا  نینچ  مه   ـ
: دنتفگ یم  هک  یلاح  رد  دندوب ...! رمع  رکبوبا و  دنتشاذگ  شیپ  مدق  رما ، نیا  يارب  هک  یناسک  نیتسخن  زا  هتبلا 

5; ۀنمؤمو نمؤم  ّلک  یلومو  يالوم  تیسمأو  تحبصأ  بلاط ، یبأ  نبای  کل  خب  خب 
. يدش نمؤم  نز  درم و  ره  يالوم  ام و  يالوم  هک  بلاطوبا  رسپ  يا  وت  لاح  هب  اشوخ 

يو دورس . ترضح  نآ  زا  نتساوخ  هزاجا  اب  تباث  نب  ناّسح  هک  دوب  يرعـش  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  غیلبت  نیا  صاخ  تاکن  زا  زین  و   ـ
مالسلا هیلع  یلع  هرابرد  امش  نانخس  زا  دییامرف  هزاجا  نم  هب  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نانخس  مامتا  زا  سپ 

. میارسب یتیب  دنچ 
: دندومرف ترضح 
; هّللا ۀکرب  یلع  لق 

. وگب ادخ ، تکرب  فطل و  هب 
: دورس نینچ  تساخرب و  ناّسح 

ایدانم لوسرلاب  عمسأف  ّمخب  مهّیبن ***  ریدغلا  موی  مهیدانی 
ایناو کت  الف  موصعم  ّکنأب  ّهبر ***  رمأ  نع  لیربج  هءاج  دقو 

ایداعألا كانه  شخت  الو  کیلإ  مّهبر ***  هّللا  لزنأ  ام  مهغّلبو 
ایلاع توصلا  نلعم  ّیلع  ّفکب  هّفک ***  عفار  كاذ  ذإ  هب  ماقف 
ایماعت كانه  اودبی  ملو  اولاقف  مکّیلوو ***  مکالوم  نمف  لاقف :
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ایصاع مویلا  کل  انیف  ندجت  نلو  انّیلو ***  تنأو  انالوم  کهلإ 
ایداهو ًامامإ  يدعب  نم  کتیضر  یّننإف ***  ّیلع  ای  مق  هل : لاقف 
ایلاوم قدص  راصنأ  هل  اونوکف  هّیلو ***  اذهف  هالوم  تنک  نمف 

ایداعم ًاّیلع  يداع  يذّلل  نکو  هّیلو ***  ِلاو  ّمهّللا  اعد  كانه 
6; ایجایدلا اولجی  ردبلاک  يده  مامإ  مهرصنل ***  هیرصان  رصنا  ّبرایف 

. هد ارف  شوگ  ربمابپ  نخس  رب  زین  وت  سپ  دومن . باطخ  نانآ  هب  مخ  ریدغ  رانک  رد  ریدغ  زور  رد  ناشربمایپ 
. یتسه ناما  رد  نارگید  دنزگ  زا  وت  هک  دوب  هدروآ  ماغیپ  هدمآ و  وا  دزن  هب  شراگدرورپ  بناج  زا  زین  لیئربج 

. سارهن اه  ینمشد  زا  نک و  غالبا  نانیا  هب  هدومن  لزان  وت  رب  اه  نآ  راگدرورپ  ادخ ; ار  هچ  نآ  سپ 
: تفگ درک و  مالعا  اسر  ییادص  اب  دوب  هدرب  الاب  ار  یلع  تسد  هک  یلاح  رد  تساخرب و  زین  وا  سپ 

: دنتفگ دننک ، رهاظت  يروک  هب  دنتسناوت  یمن  ناشمادک  چیه  هک  یلاح  رد  نانآ  تسیک ؟ امش  ّیلو  الوم و 
. یبای یمن  نادرگ  يور  رما  نیا  زا  ار  ام  زا  مادک  چیه  زورما  یتسه و  ام  ّیلو  زین  وت  ام و  يالوم  وت  يادخ 

. یتسه نم  زا  سپ  رگ  تیاده  ماما و  وت  هک  مدونشخ  نم  هک  زیخرب  یلع ! يا  دومرف : ناشربمایپ  و 
. دیشاب وا  نیتسار  نارای  یلاوم و  مدرم  يا  تسوا . يالوم  یلع  نیا  متسه  وا  يالوم  نم  هک  ره  سپ 

دومن ینمـشد  وا  هب  هک  نآ  اب  شاب و  یلو  وت  تفریذـپ  ار  شتیـالو  سک  ره  رب  ایادـخ ! تفگ : تشادرب و  اـعد  هب  تسد  ناـشربمایپ  سپس 
. شاب نمشد 

. دیادز یم  ار  اه  یکیرات  هدراهچ  بش  هام  ناس  هب  هک  يرگ  تیاده  ماما  نامه  رای  شاب . رای  شیرای  رب  ار  شروای  اراگدرورپ !
هدورـس ترـضح  نآ  هزاجا  اب  نانآ و  روضح  رد  ار  تایبا  نیا  هدوب و  ربمایپ  باحـصا  نارادمان  زا  رعـش  نیا  هدنیارـس  هک  تسا  حـضاو  رپ 

دندرمش . وکین  هدومن و  دییأت  ار  نآ  ربمایپ  زین  نایاپ  رد  تسا و 
نبا یناکسح ، یناتسجس ، دیعسوبا  يدحاو ، یناهفـصا ، میعنوبا  یبلعث ، هیودرم ، نبا  متاح ، یبا  نبا  يربط ، ریدغ : رد  ار  هیآ  نیا  لوزن   . 1

تاقبع ۀـصالخ  یف  راـهزالا  تاـحفن  دـنا ;ر.ك : هدرک  لـقن  نارگید  و  یطویـس ، نیدـلا  لـالج  ینیع ، يروباـشین ، يزار ، رخف  رکاـسع ،
. راونالا

هیآ 67. هدئام : هروس   . 2
، رکاـسع نبا  ینیومح ، یمزراوخ ، یلزاـغم ، نبا  يدادـغب ، بیطخ  یناهفـصا ، میعنوبا  هیودرم ، نبا  يربط ، ریدـغ : رد  ار  هیآ  نیا  لوزن   . 3

. راونالا تاقبع  ۀصالخ  یف  راهزالا  تاحفن  دنا ;ر.ك : هدرک  لقن  نارگید  و  یطویس ، نیدلا  لالج  ریثک ، نبا 
هیآ 3. هدئام : هروس   . 4

ّبحم يزیرقم ، ریثک ، نبا  يزیربت ، بیطخ  یناعمس ، دعـسوبا  یبلعث ، یـشوگرخ ، دعـسوبا  دمحا ، هبیـش ، یبا  نب  رکبوبا  ار  تیاور  نیا   . 5
.133  / 7 راونألا : تاقبع  ۀصالخ  یف  راهزألا  تاحفن  دنا ;ر.ك : هدرک  لقن  يربط 

دمحا نب  ّقفوم  یناتسجس ، دیعـسوبا  یناهفـصا ، میعنوبا  هیودرم ، نبا  یـشوگرخ ، دعـسوبا  هلمج : زا  ّتنـس  لها  ناظفاح  ار  راعـشا  نیا   . 6
لقن نارگید  یطویـس و  نیدلا  لالج  يدنرز ، لامج  یئوّمح ، ردص  یجنگ ، ظفاح  يزوج ، نبا  طبـس  يزنطن ، حـتفلاوبا  یمزراوخ ، یّکم 

. ریدغلا مود  دلج  8 و  راونالا : تاقبع  ۀصالخ  یف  راهزالا  تاحفن  ر.ك  هنیمز : نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  دنا . هدرک 

ریدغ ثیدح  هب  مامتها  تیانع و 

رگید هب  تبـسن  یـصاخ  يرترب  تیمها و  زا  نآ  ثیدـح  ریدـغ و  میدـش ، روآدای  هک  یتاکن  ببـس  هب  ریدـغ  ثیدـح  هب  مامتها  تیاـنع و 
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تیب لها  ور  نیا  زا  دیدرگ . رادروخرب  دـنا  هدرک  نایب  ار  میظع  ربخ  نیا  اه  نآ  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  یثیداحا  اهزور و 
ناهذا و رد  نآ  نتشاد  هگن  یقاب  يارب  هتسج و  هرهب  یتصرف  ره  زا  ربمایپ  تما  نایم  رد  نآ  رشن  تابثا و  هار  رد  ناشناوریپ  مالسلا و  مهیلع 

راکب الاو  یتّمه  راوگرزب  نآ  هب  یتبـصن  ره  ندومن  رود  مرکا و  یبن  نأش  زا  تنایـصو  تظافح  يارب  زین  خیرات و  لوط  رد  اه  نابز  رـس  رب 
. دنا هتسب 

قح مالعا  ینعی  دوب ; رما  نیمه  زین  دزیخرب  عازن  فالتخا و  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  تافو  زا  دـعب  اـت  تشگ  بجوم  هچ  نآ  هتبلا 
رب شربمایپ  دنوادخ و  بناج  زا  ینخـس  چیه  هک  نآ  لاعتم و  يادخ  نامرف  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا  دعب  تماما  رد  تیب  لها 

. دش یمن  تفای  دندز  هیکت  شدنسم  رب  هک  نانآ  تفالخ 
یم دـنگوس  ثیدـح  نیا  رب  فلتخم  ياه  تبـسانم  رد  ار  ربمایپ  باحـصا  اهراب  اهراب و  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زین  ببـس  نیمه  هب 

: تسا هدومن  لقن  ام  يارب  ار  اه  نآ  زا  یخرب  زین  خیرات  هک  دنداد 
1; دندومن رارقا  نادب  نانآ  یگمه  دنهد و  تداهش  شنانخس  رب  ات  تساوخ  تعامج  نآ  زا  اروش  زور  رد   . 1

2; لمج گنج  رد   . 2
3; نیفص گنج  رد   . 3

يا هراشا  نآ  هب  هک  دندومن  یـشومارف  راهظا  مه  یخرب  هدرک و  رارقا  يا  هدـع  هک  داد  دـنگوس  عوضوم  نیا  رب  ار  نارـضاح  هفوک . رد   . 4
4; تشاد میهاوخ 

5; دومن جاجتحا  ریدغ  هب  دوخ  نانخس  رد  مالسلا  اهیلع  يربک  هقیدص  ترضح  نینچ  مه   . 5
6. دندرک جاجتحا  ریدغ  هب  دوخ  نانخس  رد  زین  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  ناگرزب  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  ناماما  رگید   . 6

رد هک  ماگنه  نآ  دندوب ، ناهیت  رـسپ  رـسای و  نب  رامع  تباث ، نب  ۀـمیزخ  يراصنا ، بویاوبا  اه  نآ  نایم  رد  هک  راصنا  زا  یعمج  نینچ  مه 
. ام يالوم  يا  وت  رب  مالس  دنتفگ : هدمآ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  هب  هفوک 

؟ دیتسین یسک  هدنب  دیتسه و  دازآ  ياه  برع  زا  امش  هک  یلاح  رد  متسه  امش  يالوم  نم  هنوگچ  دومرف : ترضح 
: دومرف هک  میدینش  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  ریدغ  زور  رد  نامدوخ  ام  دنداد : خساپ  نانآ 

7; هالوم یلعف  الوم  تنک  نم 
. تسوا يالوم  یلع  متسه  وا  يالوم  نم  هک  ره 

صاقویبا نب  دعـس  زا  هیواعم  هک  یماگنه  دـنا . هدومن  جاجتحا  ثیدـح  نیا  هب  دوخ  نافلاخم  لباقم  رد  زین  هباحـص  زا  یخرب  هک  نیا  رتارف 
8. درک جاجتحا  فیرش  ثیدح  نیمه  هب  وا  خساپ  رد  دعس  دهد ، مانشد  هدومن و  بس  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ات  تساوخ 

 9. تسا هتفگ  خساپ  وا  هب  ثیدح  نیمه  اب  هیواعم  يارب  شیاه  همان  زا  یکی  رد  زین  صاع  نبورمع 
.159  / 1 ریدغلا :  . 1
.186  / 1 نامه :  . 2
.195  / 1 نامه :  . 3

.27 9 ـ   / 9 راهزالا : تاحفن  ر.ك   . 4
.49 بلاطملا : ینسا   . 5

.200 197 ـ   / 1 ریدغلا :  . 6
دنا ;ر.ك: هدرک  لقن  نارگید  يراق و  یمثیه ، يربط ، ّبحم  ریثک ، نبا  ریثا ، نبا  هیودرم ، نبا  یناربط ، لبنح ، نب  دمحا  ار  تیاور  نیا   . 7

.139  / 9 راونألا : تاقبع  ۀصالخ  یف  راهزالا  تاحفن 
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نآ تعانـش  زا  نتـساک  يارب  نانآ  هتبلا  دنا . هدرک  لقن  نارگید  هجام و  نبا  يذـمرت ، لبنح ، نب  دـمحا  ملـسم ، يراخب ، ار  تیاور  نیا   . 8
: تسا هدمآ  ثیدح  رد  هک  ارچ  دنا ; هدرک  فّرصت  لخد و  نآ  رد  نوگانوگ  ناگژاو  اب  هیواعم  ناشیاوشیپ  ياه  گنن  ندناشوپ  نانخس و 

؟ یهد یمن  مانشد  مالسلا ) هیلع  یلع   ) بارتوبا هب  ارچ  تفگ : دعس  هب  نایفسوبا  نب  ۀیواعم  يزور  »
...«. مهد مانشد  وا  هب  مناوت  یمن  مروآ  یم  دای  هب  هتفگ  وا  هرابرد  ربمایپ  هک  ار  وا  زا  تلیضف  هس  یتقو  تفگ : دعس 

هیلع یلع  زا  نخس  تفر و  دعـس  دزن  جح ، هب  دوخ  ياهرفـس  زا  یکی  رد  هیواعم  تسا : هدمآ  نینچ  اه  باتک  زا  یخرب  رد  نایرج  نیا  یلو 
هیلع یلع  زا  يدنچ  ياه  یگژیو  هاگ  نآ  دش ; نیگمـشخ  رما  نیا  زا  دعـس  درک . ییوگدـب  ترـضح  نآ  زا  هیواعم  دـمآ . نایم  هب  مالـسلا 

. دوب هلمج  نآ  زا  ریدغ  ثیدح  هک  دش  روآدای  ار  مالسلا 
. تسا هدش  فذح  دش » نیگمشخ  دعس  درک و  ییوگدب  ترضح  نآ  زا  هیواعم   » هلمج ریثک  نبا  هیاهنلاو  ۀیادبلا  رد 

زین صاقو  یبا  نب  دعس  دمآ ، نایم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  زا  نخس  یصخش  دزن  رد  تسا : هدرک  لقن  نینچ  ار  نایرج  نیا  زین  لبنح  نب  دمحا 
؟... دینک یم  ییوگدب  یلع  هرابرد  ایآ  تفگ : تشاد  روضح  اج  نآ  رد  هک 

. دندرک ییوگدب  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  هک  مدوب  هتسشن  ییاج  رد  يزور  دیوگ : هک  هدش  لقن  نینچ  دعس  زا  صئاصخلا  باتک  رد  و 
... . ما هدینش  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  هک  یتسار  هب  متفگ : نم 

: دنسیون یم  هدرک و  فذح  ار  ناتساد  لصا  ثیدح ، ناگدنراگن  زا  یخرب  و 
:... . دومرف نایب  یگژیو  هس  یلع  هرابرد  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دیوگ : صاقو  یبا  نب  دعس 

.130 یمزراوخ : بقان  .34  / 6 راونألا : تاقبع  ۀصالخ  یف  راهزألا  تاحفن  هنیمز ر.ك : نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب 

ریدغ ثیدح  دهاوش 

نآ زا  یخرب  هک  تسا  هاوگ  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  تماما  رب  نآ  تلالد  ریدغ و  ثیدح  تابثا  رب  يرایـسب  دراوم  ریدغ  ثیدح  دهاوش 
: میوش یم  روآدای  راصتخا  هب  ار  اه 

هک يداد  روتـسد  ام  هب  ادخ  فرط  زا  دّمحم ! يا  تفگ : دـمآ و  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  دزن  هب  دوب  هدـش  دـترم  هک  یـصخش   . 1
همه مه  ام  میزادرپب  تاکز  میروآ و  ياج  هب  جح  هزور و  زامن و  یتفگ  یتسه و  وا  ربمایپ  مه  وت  تسین و  وا  زج  ییادـخ  میهدـب  یهاوگ 

: یتفگ يداد و  رارق  رترب  ام  رب  ار  وا  يدرب و  الاب  یتفرگ و  ار  تیومعرسپ  تسد  هک  نیا  ات  يدشن  یضار  اه  نیا  هب  وت  اما  میدرک . لوبق  ار 
؟ ادخ فرط  زا  ای  تسوت  دوخ  بناج  زا  بلطم  نیا  ایآ  تسوا .» يالوم  زین  یلع  متسه ، وا  يالوم  نم  هک  ره  »

: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر 
; هّللا نم  اذه  ّنإ  وه ! ّالإ  هلإ  يّذلا ال  هّللاو 

. تسا دنوادخ  فرط  زا  بلطم  نیا  تسین ، وا  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  هب  دنگوس 
تـسار دـیوگ  یم  دّـمحم  هچ  نآ  رگا  ایادـخ ! تفگ : تفر  یم  دوخ  بکرم  يوس  هب  هک  روط  ناـمه  هدرک و  تشپ  ربماـیپ  هب  زین  درم  نآ 

. نک التبم  ار  ام  تخس  یباذع  هب  ای  روآ و  دورف  ام  رب  نامسآ  زا  یگنس  تسا ،
دش و جراخ  شهاگنمیشن  زا  هدمآ و  دورف  شرـس  رب  هک  دومرف  لزان  وا  رب  یگنـس  لاعتم  دنوادخ  دسرب  دوخ  بکرم  هب  هک  نآ  زا  شیپ  و 

. تشگ كاله  هظحل  نامه  رد 
: دندوب ریدغ  دروم  رد  هدش  لزان  ياه  هیآ  نیرخآ  اه  نیا  هک  دومرف  یحو  شربمایپ  رب  ار  هفیرش  ياه  هیآ  نیا  لاعتم  دنوادخ  سپس 

1(; ِجِراعَْملا ِيذ  ِهّللا  َنِم  ٌِعفاد *  َُهل  َْسَیل  َنیِرفاْکِلل  ِعقاو *  باذَِعب  ٌِلئاس  َلَأَس  )
يدنوادخ يوس  زا  تسین . نآ  رب  يا  هدننک  عفد  چیه  هک  دیآ  دورف  نارفاک  يارب  هک  درک  یباذع  ندش  عقاو  تساوخرد  يا  هدـننک  اضاقت 
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2. تسا جراعم  بحاص  هک 
: هدش لقن  ترابع  نیا  اب  هک  تسا  یثیدح  ریدغ ، ثیدح  يانعم  رب  دهاوش  هلمج  زا  نینچ  مه   . 2

; هّیلو یلعف  هسفن  نم  هب  یلوأ  تنک  نم 
. دراد تیولوا  وا  رب  زین  یلع  مراد  تیولوا  شدوخ  زا  وا  رب  نم  هک  سک  ره 

: تسانعم نیا  رب  يرگید  دییأت  دنا  هدرک  لقن  ّتنس  لها  هک  يرگید  تیاور  نینچ  مه   . 3
!؟ یتسین ربمایپ  هباحص  زا  کی  چیه  اب  هک  یتسه  يا  هنوگ  هب  یلع  اب  وت  دنتفگ : باطخ  نب  رمع  هب  یخرب 

3. تسا نم  يالوم  وا  اریز  داد : خساپ  وا 
ثیدح نیا  هب  باوج  ماقم  رد  هک  تسا  یّکم  رجح  نبا  ّتنـس  لها  گرزب  دنمـشناد  مالک  ریدـغ ، ثیدـح  يانعم  رب  دـهاوش  رگید  زا   . 4

: دیوگ یم  فیرش 
طقف يو  هکلب  دشاب ; هتـشاد  تیولوا  تماما  رد  هک  میریذـپ  یمن  اما  تسا ; رت  شیپ  یلوا و  مالـسلا ) هیلع  نینمؤملاریما   ) وا هک  میتفریذـپ  »

: دیامرف یم  هک  نآرق  هیآ  نیا  لثم  دراد ; تیولوا  برقت ، تعاطا و  رد 
4(; ُهوُعَبَّتا َنیذََّلل  َمیهاْربِِإب  ِساّنلا  َیلْوَأ  َّنِإ  )

. دندرک يوریپ  وا  زا  هک  دنتسه  یناسک  میهاربا  هب  مدرم  نیرتراوازس  یتسار  هب 
انعم نیمه  هک  نیا  رتارف  دوش ; یمن  تفای  نآ  در  رب  زین  يرهاظ  خـساپ  هکلب  درادـن ; دوجو  نآ  ّدر  رد  یمکحم  خـساپ  اهنت  هن  اـعدا  نیا  رب 
هیلع نینمؤملاریما   ) وا هب  دندینـش  ار  ربمایپ  نخـس  نآ  یتقو  ببـس  نیمه  هب  دـنا . هدـیمهف  ار  انعم  نیمه  زین  رمع  رکبوبا و  اریز  هدـش ; عقاو 

. يدش نمؤم  نز  درم و  ره  يالوم  بلاطوبا ! رسپ  يا  دنتفگ : مالسلا )
یتسه يا  هنوگ  هب  یلع  اب  وت  دـش : هتفگ  رمع  هب  هک  هدرک  تیاور  نینچ  مه  هدرک و  لقن  ینطقراد  ّتنـس ، لـها  دنمـشناد  ار  تیاور  نیا  و 

5. تسا نم  يالوم  وا  اریز  داد : خساپ  وا  و  یتسین ؟ ربمایپ  هباحص  زا  کی  چیه  اب  هک 
یسک ایآ  دوجو  نیا  اب  تسا ; يوریپ  رد  یگتـسیاش  یلوا و  ندوب ، یلوا  زا  ربمایپ  دوصقم  میریذپب  رگا  هک  مییوگ  یم  رجح  نبا  خساپ  رد 

دراد ؟ تعاطا  يوریپ و  رد  یگتسیاش  تیولوا و  ماما ، زج 
.3 هیآ 1 ـ  جراعم : هروس   . 1

، يدوهمـس يدـنرز ، ینیوـمح ، يزوـج ، نب  طبـس  یبـطرق ، یبـلعث ، شاّـقن ، رکبوـبا  يوره ، دـیبعوبا  ار  هعقاو  نـیا  رد  هـیآ  نـیا  لوزن   . 2
.400 340 ـ   / 8 راونألا : تاقبع  ۀصالخ  یف  راهزالا  تاحفن  ر.ك : دنا . هدرک  لقن  نارگید  يواّنم و  یبلح ، ینیبرش ، دوعسوبا ،

.144 141 ـ   / 9 راونالا : تاقبع  ۀصالخ  یف  راهزالا  تاحفن  ر.ك :  . 3
هیآ 68. نارمع : لآ  هروس   . 4

.26 هقرحملا : قعاوصلا   . 5

ضیقن دض و  ياه  يریگ  عضوم 

ریدغ ثیدح  اب  ندش  ور  هبور  ماگنه  هب  نآ و  زا  سپ  ریدغ و  نایرج  رد  اه  نآ  نیعبات  هباحـص و  عضوم  ضیقن  دض و  ياه  يریگ  عضوم 
هّللا یلـص  ادخ  لوسر  تافو  زا  سپ  دورـس . رعـش  ناسح  دنتفگ و  کیربت  رمع  رکبوبا و  ادتبا  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دراد ; راکـشآ  یـضقانت 

. دندرک جاجتحا  نآ  رب  يرگید  عمج  دنداد و  تداهش  نآ  رب  یهورگ  هلآو  هیلع 
. دومن دراو  دیدرت  کش و  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  توبن  هب  يرهف  زین  لباقم  رد 

هیلع نینمؤملاریما   ) وا دزن  زا  دـیوگ : یم  هک  اـج  نآ  دـناد ، یمن  چـیه  هدوبن و  راـک  رد  ییارجاـم  اـیوگ  هک  درک  دوـمناو  ناـنچ  لـیفطوبا 
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نینچ هک  مدینش  یلع  زا  متفگ : وا  هب  مدرک و  دروخرب  مقرا  نب  دیز  اب  مدش . جراخ  دوب ، دنیاشوخان  میارب  شنانخس  هک  یلاح  رد  مالـسلا )
! دنک یم  اعدا  نانچ  و 

1. دومرف یم  نینچ  وا  دروم  رد  هک  مدینش  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مدوخ  نم  یناد ؟ یمن  وت  رگم  تفگ : دیز 
هّللادـبع نب  ریرج  جـلدم ، نب  نامحرلادـبع  اه  نآ  هلمج  زا  هک  درک  نیرفن  ار  نانآ  مالـسلا  هیلع  ماما  دـندرک و  نامتک  ار  همه  زین  یهورگ 

. دنتسه بزاع  نب  ءارب  کلام و  نب  سنا  مقرا ، نب  دیز  هعیدو ، نب  دیزی  یلجب ،
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تشاد . روضح  هبحر  لحم  رد  وا  هک  دنک  یم  لقن  یلیل  یبا  نب  نامحرلادبع  زا  لبنح  نب  دمحا 

; ماق ّالإ  مخ  ریدغ  موی  دهشو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  عمس  ًالجر  هّللا  دشنا 
. دزیخرب هک  مهد  یم  دنگوس  هدوب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نخس  دهاش  ریدغ  زور  رد  هک  ار  سک  ره 

هک میدینـش  میدـید و  ار  يو  ام  دوب  هتفرگ  ار  مالـسلا ) هیلع  نینمؤملاریما   ) وا تسد  ربماـیپ  هک  یماـگنه  دـنتفگ : دنتـساخرب و  رفن  هدزاود 
: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر 

; هلذخ نم  لذخاو  هرصن  نم  رصناو  هاداع ، نم  داعو  هالاو  نم  لاو  ّمهللا 
نآ شاب و  رای  ار  شروای  رادـب و  نمـشد  دـنک  یم  ینمـشد  وا  اب  هک  ار  سک  ره  شاب و  یلو  دـناد ، یم  دوخ  یلو  ار  وا  هک  ره  رب  ایادـخ !

. امن لیلذ  دنک  راوخ  ار  وا  هک  سک 
2. دندش التبم  نیرفن  نآ  هب  هس  ره  درک و  نیرفن  ار  اه  نآ  مالسلا ) هیلع  نینمؤملاریما   ) ترضح سپ  دنتساخنرب . اج  زا  رفن  هس  اما 

نآ رگم  دنتفرن  ایند  زا  کی  چیه  سپ  دـندرک . نامتک  ار  بلطم  نیا  يا  هّدـع  تسا : هدـمآ  هنوگ  نیا  هدومن  لقن  ریثا  نبا  هک  یتیاور  رد  و 
3. دنتشگ التبم  تخس  ییالب  هب  ای  هدش  روک  هک 

یـسیپ هدـش و  روـک  ندرم  زا  شیپ  یگمه  دـندرک و  ناـمتک  ار  بـلطم  نـیا  یهورگ  تـسا : هدـمآ  نـینچ  زین  يدـنه  یقتم  تـیاور  رد  و 
4. دنتفرگ

زور رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هراـبرد  یثیدـح  وـت  زا  هک  مراد  يدـنواشیوخ  متفگ : وا  هب  متفر و  مقرا  نب  دـیز  دزن  دـیوگ : یم  يرگید  يوار 
. مونشب وت  دوخ  زا  ار  ثیدح  نیا  مراد  تسود  تسا . هدرک  لقن  نم  يارب  ریدغ 

(. میوگب یبلطم  مناوت  یمن  نم  هک   ) تسه امش  نیب  یلئاسم  دیتسه و  قارع  لها  امش  تفگ : دیز 
(. وگب و   ) شابن نارگن  نم  بناج  زا  متفگ : وا  هب 

5 ... . هک میدوب  هفحج  هقطنم  رد  ام  تسا .  تسرد  يرآ ، تفگ : دش ، نئمطم  هک  نآ  زا  دعب  وا 
. مراد میب  وت  زا  اما  مسرپب ، یبلطم  مهاوخ  یم  متفگ : صاّقویبا  نب  دعس  هب  هک  دنک  یم  لقن  يرگید 

. سرپب یهاوخ  یم  هچ  ره  سپ  متسه ! وت  يومع  هک  نم  تفگ : دعس 
6 ... . هک یتفگ  ناتدوخ  نایم  رد  ریدغ و  زور  رد  ار  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  تیعقوم  وت  متفگ : وا  هب  دیوگ : يوار 

. دش دهاوخ  رپ  یلع  هب  مانشد  زا  وت ، شوگ  ود  هک  وگم  نخس  ماش  رد  ریدغ ـ  ارجام ـ  نیا  زا  متفگ : يرهز  هب  هک  دیوگ  يرگید  صخش 
 7. دنتشک یم  ارم  مدرک  یم  وگزاب  رگا  هک  مناد  یم  یلع  زا  یبقانم  لیاضف و  نم  ادخ ! هب  دنگوس  تفگ : خساپ  رد  وا 

.223  / 2 هرضنلا : ضایرلا  ، 346  / 7 هیاهنلاو : ۀیادبلا  ، 100 صئاصخلا : ، 370  / 4 دمحا : دنسم   . 1
.119  / 1 دمحا : دنسم   . 2

.321  / 4 هباغلا : دسا   . 3
.115  / 15 لاّمعلا : زنک   . 4
.368  / 4 دمحا : دنسم   . 5
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.62 بلاطلا : ۀیافک   . 6
 . 8  / 1 هباغلا : دسأ   . 7

نادنمشناد املع و  ریدغ و 

زا یخرب  هب  هک   1 دنا هدومن  لقن  هدوب  هک  نانچ  نآ  ار  نآ  ثیدح  ریدغ و  يارجام  نامّلکتم  ناثّدحم و  رتشیب  نادنمـشناد  املع و  ریدـغ و 
. میدومن هراشا  اه  نآ  كرادم  ذخآم و 

. دنا هدومن  نامتک  ار  نآ  هباحص )  ) دوخ ناینیشیپ  زا  يوریپ  هب  زین  نانآ  زا  یضعب  هتبلا 
: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  اج  نآ  دنا ، هدرکن  لقن  ار  نآ  نیتسخن  شخب  رگید  یضعب 

؟ مهسفنأ نم  نینمؤملاب  یلوأ  تسلأ 
؟ متسین رتراوازس  یلوا و  ناشدوخ  زا  نانمؤم  رب  نم  ایآ 

: دومرف هک  دنا  هدرکن  لقن  ار  ترضح  ياعد  نآ و  ینایاپ  شخب  زین  یخرب  و 
; هاداع نم  داعو  هالاو  نم  لاو  ّمهللا 

. شاب نمشد  دنک  ینمشد  وا  اب  هک  ار  سک  نآ  شاب و  یلو  تفریذپ  ار  شتیالو  هک  سک  نآ  رب  اراگدرورپ !
: هک ارچ  دیشخبن ; يدوس  اه  يریگ  عضوم  نیا  زا  مادک  چیه  هچ  رگا 

. درک لزان  دوخ  لابند  هب  ار  یهلا  باذع  هک  دوب  يرفک  دش ـ  بکترم  يرهف  هک  نانچ  نآ  ضارتعا ـ 
. تشاد یپ  رد  ار  ّتلذ  نیرفن و  هک  دوب  یگرزب  نایصع  دنداد ـ  ماجنا  رگید  یخرب  هک  نانچ  تقیقح ـ  نامتک 

. دومن یم  المرب  ار  نآ  راگزور  ِتشذگ  هک  دوب  یتنایخ  تیاور ، فیرحت  و 
. ثیدح يانعم  تلالد و  رد  هشدخ  ینعی  یملع ! یباعل  گنر و  هناملاع و  يا  ههجو  اب  راب  نیا  اما  دشاب ، دیاب  اه  نیا  یمامت  لاح  نیا  اب 

نیا دنرادن ـ  یهجوت  ریدغ  دروم  رد  هدش  لقن  نانخـس  ثیداحا و  هب  هک  تسا  یناسک  بناج  زا  هک  نآ  اب  زین ـ  مادـقا  يریگ و  عضوم  نیا 
تسا . هتفرگ  رارق  عازن  فالتخا و  دروم  نینچ  نیا  هک  هدومن  نایب  ار  یمیظع  رما  ریدغ  ثیدح  دیدرت  یب  هک  دنک  یم  راکشآ  ار  هتکن 
تیاور لماک  روط  هب  ار  نایرج  اه  نآ  زا  یخرب  یلو  دـنا ; هدومن  لقن  میدروآ ، رت  شیپ  هک  ناس  نآ  ار  ثیدـح  ياـهتنا  ادـتبا و  ینعی   . 1

تـساوخ یم  ادخ  هچ  نآ  : » دـنا هتفگ  یخرب  (; 372  / 4 دمحا : دنـسم   ) دناوخ هبطخ  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  دـنا : هتفگ  دـنا و  هدرکن 
 / 9 دـئاوزلا : عمجم   ) دـندرک نایب  دوب  زاین  زیخاتـسر  زور  اـت  هچ  نآ  زور  نآ  رد  دـنا : هتفگ  رگید  یخرب  ( 109  / 3 كردتسملا : « ) تفگ
ار یخیرات  هبطخ  نآ  ارچ  و  دـش ؟ هچ  دومرف  نایب  ریدـغ  زور  رد  هک  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  نانخـس  سپ  نایوار ، تانایب  نیا  اب  ( 105

؟ دنا هدرکن  لقن 

ریدغ ثیدح  يانعم 

نیا رد  یلوم »  » هژاو هک  دنک  یم  نیقی  دنک ، لّمأت  یکدنا  نآ  ثیدح  ریدغ و  هیـضق  رد  یفـصنم  ناسنا  ره  نامگ  یب  ریدغ  ثیدح  يانعم 
شیپ هلآو  هیلع  هّللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  اریز  دراد ; حیرصت  راوگرزب  نآ  ینیشناج  مالسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  تماما  رب  فیرـش  ثیدح 

: دنا هدومرف  ترابع  نیا  زا 
؟1 مهسفنأ نم  نینمؤملاب  یلوأ  تسلأ 

؟ متسین رترایتخا  بحاص  یلوا و  ناشدوخ  زا  نانمؤم  رب  نم  ایآ 
ندوب ذـفان  نانآ و  يوریپ  موزل  رب  هدومرف و  هراشا   2( ْمِهِسُْفنَأ ْنِم  َنینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا   ) هفیرش هیآ  نیا  هب  شیوخ  نخـس  نیا  اب  ترـضح 
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3. دراد تلالد  رما  نیا  رب  زین  هفیرش  هیآ  هک  ناس  نآ  تفرگ ; رارقا  نانآ  زا  شنامرف ،
سأر رد  سلجم و  نآ  رد  نارـضاح  مامت  هک  دوب  ییانعم  نامه  نیا  ;4 و  هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : هک  دوب  تامدقم  نیا  زا  سپ 

. دندرک تشادرب  راوگرزب  نآ  نخس  زا  هباحص  رگید  رفن و  ود  نآ  رعاش ، ِناّسح  مالسلا ، هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  اه  نآ 
. دندرک نامتک  ار  نآ  مه  نالف ! نالف و  دمآ و  نیگنس  لیفطوبا  رب  و  دومن ، راکنا  ار  نآ  يرهف  هک  دوب  ییانعم  نامه  نینچ  مه 

هدروآ نینچ  دوخ  باتک  ردو  هدومن  فارتعا  نادـب  يزیرقم  نیدـلا  یقت  دـننام  فاصنا  اب  نادنمـشناد  یخرب  هک  تسا  ییانعم  ناـمه  هتبلا 
: تسا

اعد ندـناوخ  يارب  نآ  فارطا  برغم و  رـصم ، مدرم  زا  یهورگ  ریدـغ ـ  زور  هجح ـ  يذ  مهدـجه  زور  رد  تسا : هتفگ  نینچ  قـالوز  نبا 
سپ ینیشناج  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تیصو  تبسانم  هب  ار  زور  نآ  اریز  دندش ; یم  عمج 

5. دنتسناد یم  دیع  دوخ ، زا 
: تسا نخس  نیا  اه  نآ  همه  هدیکچ  تیاهن و  میدومن ـ  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک ـ  تسا  هاوگ  انعم  نیا  رب  زین  يرگید  رایسب  دهاوش 
نیا تسوا و  ِنآ  زا  ندرک  مکح  يرایتخا و  بحاـص  تعاـطا و  رد  تیولوا  قح  هک  یـسک  ینعی  يوبن ; فیرـش  ثیدـح  رد  یلوم »  » هژاو

یمظع . تماما  يربک و  تیالو  ینعی 
ینطقراد و یناربط ، ناّبح ، نبا  يربط ، یلعیوبا ، یئاـسن ، راّزب ، هجاـم ، نبا  لـبنح ، نب  دـمحا  تیاور  رد  ثیدـح ، يادـتبا  رد  هلمج  نیا   . 1

. تسا هدمآ  ّتنس  لها  گرزب  ناثّدحم  رگید 
هیآ 6. بازحا : هروس   . 2

هیآ 7. رشح : هروس   . 3
یقتم يدوهمـس ، ریثک ، نبا  یلعیوبا ، یلماحم ، یـسدقم ، ءایـض  یناربط ، يربط ، یئاـسن ، لـبنح ، نب  دـمحا  عیرفت  ءاـف »  » اـب ار  زارف  نیا   . 4

. دنا هدرک  لقن  نارگید  يدنه و 
.220  / 2 رابتعالاو : ظعاوملا   . 5

اهداریا اه و  کیکشت 

: دنا هتفگ  یضعب  هک  تسا  نآ  هدش  دراو  انعم  نیا  رب  هک  یتسس  تالاکشا  هلمج  زا  اهداریا  اه و  کیکشت 
نزو نیا  رب  یلوم »  » هک لعفم ـ »  » نزو هک  دـنا  هدومن  یبدا  لالدتـسا  و  تسا » تبحم  ندـناسر و  يرای  يانعم  هب  ثیدـح  نیا  رد  تیـالو  »

. تسین تسرد  یلوم »  » يارب یلوأ  يانعم  ریزگان  سپ  دیآ . یمن  لعفا »  » يانعم هب  تسا ـ 
« یلوم  » هژاو هک  دنا  هدرک  حیرـصت  تنـس  لها  گرزب  تغل  لها  ناثدحم و  نارـسفم ، اریز  دننک ; یم  رهاظت  ینادان  هب  ای  دننادان و  ای  نانیا 
)1 و ُریـصَْملا َْسِئبَو  ْمُکالْوَم  َیِه  ُراّنلا  ُمُکاوْأَم  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َنِم  الَو  ٌۀَـیِْدف  ْمُْکنِم  ُذَـخُْؤی  ـال  َمْوَْیلاَـف   ) هفیرـش هیآ  هدـمآ و  یلوأ »  » ياـنعم هب 

. دنا هدومن  ریسفت  انعم  نیمه  هب  ار  رگید  تایآ  یخرب 
، جاّجز دّربم ، بلعث ، سابعلاوبا  شفخا ، هدیبعوبا ، دیزوبا ، ءاّرف ، هب  ناوت  یم  دنا  هدومن  هراشا  انعم  نیا  هب  تحارـص  اب  هک  یناسک  هلمج  زا 

2. دومن هراشا  یجافخ و ... باهش  دوعسوبا ، یفسن ، يواضیب ، يروباشین ، يرشخمز ، يدحاو ، یبلعث ، يرهوج ، یناّمر ، يرابنا ، نبا 
ناشیا زا  یخرب  هچرگ  دنا . هتفگ  تقیقح  هب  نخس  هدوشگ و  فارتعا  هب  بل  راچان  هب  درادن ، يرابتعا  اعدا  نیا  هک  دنا  هتفایرد  نوچ  نانیا 

زین یضعب  یتسود و  تبحم و  رد  تیولوا  ار  نآ  هکلب  تسا ; يرایتخا  بحاص  فرـصت و  رد  تیولوا  يرترب ، نیا  زا  دارم  هک  دنا  هتفریذپن 
. دنا هتسناد  تیعبت  يوریپ و  رد  تیولوا 

. دوش یمن  تفای  نآ  رب  يدهاش  تسا و  داینب  یب  هدوب و  لیلد  زا  غراف  تسخن  ياعّدا  دننام  زین  نخس  نیا  هّتبلا 
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. تشاد دهاوخ  صاصتخا  ماما  هب  تیولوا  نیا  مه  زاب  تسا ، طرش  دیق و  یب  تبحم  يوریپ و  رد  تیولوا  نیا  هک  میریذپب  مه  رگا 
هب ریزگان  دنتفایرد ، ار  دوخ  نخس  یتسـس  نوچ  یلوم ـ »  » هملک يارب  يوریپ  رد  تیولوا  ینعی  موس ـ  يانعم  ناگدننک  حرطم  زا  یخرب  اما 
رد طقف  تیولوا  نیا  یلو  دشاب ; یم  تماما  رما  رد  تیولوا  فیرـش  ثیدح  دوصقم  هک  تسا  تسرد   » هک دـنا  هتفگ  هدرک و  فارتعا  قح 

«. ربمایپ زا  دعب  هلصاف و  نودب  هن  تسخن ، هفیلخ  هس  هرود  مامتا  زا  سپ  ینعی  تسا ; هدوب  نینمؤملاریما  دوخ  تماما  نارود 
: تسا لوبق  لباق  ریغ  تلع  دنچ  هب  زین  اعدا  نیا 

لها گرزب  راگن  خیرات  هک  نانچ  تسا . هدـش  لقن  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  نم » زا  دـعب   » ترابع ریدـغ  تایاور  یخرب  رد   . 1
. تسا هدش  لقن  نینچ  نیا  زین  ناّسح  فورعم  رعش  رد  هدرک و  لقن  هنوگ  نیمه  قازرلادبع  زا  هیاهنلاو  ۀیادبلا  باتک  رد  ریثک  نبا  ّتنس 
یلص مرکا  ربمایپ  زا  هک  تسا  نآ  میهد  صاصتخا  نامثع  هرود  زا  دعب  هب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  هک  نآ  يارب  مزال  طرش   . 2
هتبلا هک  مینک  عمج  ریدغ  ثیدح  اب  ار  نآ  میناوتب  میشاب و  هتشاد  تسخن  رفن  هس  نآ  تفالخ  رب  يراکشآ  حیرـص و  ترابع  هلآو  هیلع  هّللا 

. دنراد رارقا  يراکشآ  حیرص و  ترابع  نینچ  دوبن  رب  دوخ  ّتنس  لها 
زین ار  رفن  هس  نآ  هلمج  زا  نابطاخم و  همه  هک  تسا  ماع  ياه  تراـبع  زا  هدـمآ ـ  ریدـغ  فیرـش  ثیدـح  رد  هک  سک ـ » ره   » تراـبع  . 3

. تسانعم یب  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  زا  شیپ  رفن  هس  نآ  تفالخ  نیاربانب  دوش . یم  لماش 
دزن هب  هک  دـندوب  یناـسک  نیتـسخن  ود  نآ  اریز  تـسا ; رمع  رکبوـبا و  نخـس  راکـشآ  در  یلوـم »  » ياـنعم يارب  لـیوأت  نـیا  نتفریذـپ   . 4

نمؤم نز  درم و  ره  يالوم  ام و  يـالوم  هک  وت  لاـح  هب  اـشوخ  : » دـنتفگ کـیربت  وا  هب  تراـبع  نیا  اـب  هدـمآ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
«. يدش

، دندوب هدمآ  ربمایپ  رضحم  هب  ناینج  زا  یهورگ  هک  یبش  رد  دیوگ : دوعـسم  نبا  هک  دنا  هدرک  لقن  ّتنـس  لها  ناثدحم  نیا ، رب  هوالع   . 5
؟ ادخ لوسر  يا  هدش  هچ  مدرک : ضرع  ناشیا  هب  دیشک . یهآ  ترضح  نانآ  نتفر  زا  سپ  مدوب . ناشیا  دزن  رد  زین  نم 

: دومرف
! دوعسم نبای  یسفن  ّیلإ  تیعن 

! دوعسم رسپ  يا  هدیسر  نم  هب  مگرم  یکیدزن  ربخ 
. دینیزگرب دوخ  ینیشناج  هب  ار  یسک  سپ  مدرک : ضرع 

؟ ار یسک  هچ  دیسرپ : ترضح 
. درک توکس  ترضح  ار . رکبوبا  متفگ :

. دیشک یهآ  هرابود  ترضح  تشذگ و  یتدم 
؟ هدش هچ  ادخ ! لوسر  يا  دنوش ! تنابرق  مردام  ردپ و  مدرک : ضرع 

: دندومرف هرابود  ناشیا 
! دوعسم نبای  یسفن  ّیلإ  تیعن 

! دوعسم رسپ  يا  هدیسر  نم  هب  مگرم  یکیدزن  ربخ 
! دینک باختنا  ینیشناج  هب  ار  یسک  مدرک : ضرع 

؟ ار یسک  هچ  دیسرپ : هرابود  ترضح 
. ار رمع  متفگ : راب  نیا 

. تفگن ینخس  درک و  توکس  ترضح  زین  راب  نیا 
. دندومرف ار  خساپ  نامه  ترضح  ادخ ؟ لوسر  يا  هدش  هچ  مدیسرپ : نم  دیشک و  یهآ  ناشیا  هرابود  تشذگ  رگید  ینامز 
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ار یلع  مان  خساپ  رد  راب  نیا  نم  دندومرف . رارکت  ار  لاؤس  نامه  زین  ناشیا  دینیزگرب و  دوخ  ینیشناج  يارب  ار  یـسک  متفگ : رگید  راب  نم 
. مدرب

: دومرف ترضح 
3; نیعتکأ ۀّنجلا  نولخدیل  هوعاطأ  نئل  هدیب ، یسفن  يّذلاو  امأ 

. دنوش یم  تشهب  دراو  یگمه  دننک  تعاطا  وا  زا  مدرم  رگا  تسوا ، تسد  هب  مناج  هک  نآ  هب  دنگوس 
هک نآ  زج  دـنبای  یمن  يا  هراچ  تیاهن  رد  دزیر و  یم  ورف  يرگید  زا  سپ  یکی  نانیا  تاهیجوت  تالیوأت و  یماـمت  هک  نآ  مغر  هب  لاـح 

رارقا هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تماما  هب  ریدـغ  ثیدـح  تلـالد  رب  هدوشگ و  فارتعا  هب  ناـبز 
: دیوگ یم  نانآ  رخأتم  ياملع  زا  یکی  هتفرگ و  شیپ  رد  يرگید  هار  زاب  اما  دنیامن ;

ماما وا ، نانیـشناج  رکبوبا و  دـشاب و  ینطاب  وا  تماما  اسب  هچ  مینادـب ؟ تسایر  تیمکاح و  ياـنعم  هب  ار  تماـما  نیا  هک  میراد  یلیلد  هچ  »
«! دنشاب راکشآ  رهاظ و 

ـ  هداد رارق  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  يارب  ار  ینطاب  تماما  زین  ناشیا  هدش و  راذـگاو  نخـس  نیا  نایعّدـم  هب  تماما  میـسقت  هک  ایوگ 
هب یلوم »  » هک دـنناد  یمن  نانیا  اـیوگ  و  دـنا ! هتفرگ  رظن  رد  نارگید  يارب  ار  يرهاـظ  تماـما  و  دنتـسه ـ  نآ  یعدـم  زین  هیفوص  هک  ناـنچ 

 4. دراد تلالد  تسایر  تیمکاح و  رب  یگمه  هک  یناعم  دیآ ; یم  ینینچ  نیا  یناعم  رایتخا و  بحاص  مکاح ، سیئر ، يانعم 
هیآ 15. دیدح : هروس   . 1

 . 88 15 ـ   / 8 راهزالا : تاحفن  ر.ك :  . 2
يربط رداقلادبع  ّالم ، رمع  یمزراوخ ، یلبش ، یناهفصا ، میعنوبا  لبنح ، نب  دمحا  هلمج  زا  ّتنس  لها  ياملع  زا  یهورگ  ار  تیاور  نیا   . 3

.279 274 ـ   / 9 راونألا : تاقبع  ۀصالخ  یف  راهزألا  تاحفن  ر.ك : دنا . هدرک  لقن  و ...
.113 89 ـ   / 8 راونألا : تاقبع  ۀصالخ  یف  راهزالا  تاحفن  ر.ك :  . 4

رثوک ضوح  ریدغ و  نیب 

مالـسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ترـضح  تماما  مالعا  غـالبا و  هاـگیاج  هلحرم و  نیرخآ  ریدـغ  بیترت  نیا  هب  رثوک و  ضوح  ریدـغ و  نیب 
بلطم اراکشآ  تحارـص و  اب  هکلب  تفگن ; نخـس  هراشا  هیانک و  اب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هبترم  نیا  رد  هک  توافت  نیا  اب  دوب ،

زا نید » لامکا   » هیآ دوبن  نینچ  رگا  هک  دوب  لماک  عماج و  تشاد  هک  يدوصقم  نایب  رد  دومرف  هچ  نآ  نامگ  یب  دومرف و  نایب  ار  شیوخ 
هک دش  یمن  لزان  لاعتم  يادخ  بناج 

1 ...( ; یتَمِْعن ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو  ْمُکَنید  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  )
... . مدومن مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدرک و  لماک  ناتیارب  ار  امش  نید  زورما 

هتفای نایاپ  دیدهت  هب  مایپ  نیا  غیلبت  رب  لاعتم  يادخ  دیکأت  نآ ، رد  هک  هدـمآ  دورف  زین  غیلبت » هیآ   » ربمایپ هباطخ  زا  شیپ  زور  نامه  رد  هتبلا 
: هک دوب 

2(; ُهََتلاسِر َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإَو  )
. يا هدادن  ماجنا  ار  وا  تلاسر  ینکن ، نینچ  رگا  و 

فیرحت و عیرـس  دوز و  هچ  تفرگ و  تروـص  یهلا  رما  رد  رییغت  فـیرحت و  ناـفلاخم و  یـشکرس  زا  رادـشه  دـیدهت و  ماـگنه  نیا  رد  و 
! تسویپ عوقو  هب  یشکرس 

فیرش رمع  ياهزور  نیـسپاو  رد  اما  داد ; ماجنا  لماک  روط  هب  دوب  شا  هدهع  رب  هک  ار  هچ  نآ  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  یتسار  هب 
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کین دنهد  ماجنا  دنتـساوخ  یم  هک  هچ  نآ  رب  نانآ  میمـصت  زا  یلو  دـید ; یمن  ار  نانآ  زا  يرایـسب  زگره  نآ  زا  سپ  هک  یلاح  رد  دوخ ،
... . دوب هاگآ 

...! تسویپ عوقو  هب  عیرس  دوز و  هچ  و 
رب دندمآ و  یم  درگ  نآ  رد  یگمه  هرابود  هک  يداو  نامه  دوب ; هدش  روآدای  نانآ  هب  ار  يدعب  هاگلزنم  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  هچرگ 

ینتـسسگان يدـنویپ  رثوک » روانهپ  يایرد   » و ریدـغ » کچوک  ریگبآ   » نیب شیوخ  مالک  اب  راوگرزب  نآ  دـیدرت  یب  و  دـندش ! یم  دراو  وا 
: دومرف هک  ماگنه  نآ  درک ; داجیا 

؟ نوعمست الأ  سانلا ! اهّیأ 
؟ دیونش یم  ارم  نخس  یگمه  ایآ  مدرم ! يا 

. میونش یم  يرآ  دنداد : خساپ 
: دومرف ترضح 

; ضوحلا ّیلع  نودراو  متنأو  ضوحلا  یلع  طرف  ّینإف 
. دیوش یم  دراو  نم  رب  اج  نآ  رد  امش  مریگ و  یم  یشیپ  امش  رب  رثوک  ضوح  هب  ندیسر  رد  نم 

لقن ار  نآ  ثیدـح  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  باحـصا  زا  رفن  هاـجنپ  هک  اریز  تسا ; يرورـض  يرما  رثوک  ضوـح  هب  داـقتعا  هتبلا 
. دنا هدرمش  رفاک  ار  نآ  رکنم  ناگرزب  زا  یخرب  یتح  3و  دنا هدومن 

: دوب هدومرف  ترضح  دنروآ . دای  هب  دوب  هتفگ  نآ  زا  شیپ  هک  ار  ینخس  نانآ  ات  درک  يروآدای  اه  نآ  هب  ار  رثوک  يرآ ،
! یباحصأ ّبر  ای  لوقأف : ینود ، َّنجلتخیل  ّمت  مکنم ، لاجر  ّنعفریلو  ضوحلا  یلع  مکطرف  انأ 

; كدعب اوثدحأ  ام  يردت  ّکنإ ال  لاقیف :
رود نم  زا  دیوش و  یم  هدز  رانک  امـش  زا  یخرب  اما  دش ; دیهاوخ  دراو  نم  رب  امـش  دوب و  مهاوخ  رثوک  ضوح  رانک  رد  امـش  زا  شیپ  نم 

وت زا  دعب  اه  نیا  هک  یناد  یمن  وت  دمآ : دهاوخ  ادـن  کیل  دنتـسه ! نم  باحـصا  نانیا  اراگدرورپ ! درک : مهاوخ  ضرع  نم  دـیدرگ و  یم 
! دنداد ماجنا  ییاهراک  هچ 

: دندومرف ترضح  هک  هدمآ  نینچ  ثیدح  نیا  همادا  رگید  یتیاور  رد 
4; يدعب ّریغ  نمل  ًاقحس  ًاقحس  لوقأف :

. داد رییغت  ار  منید  ای  هدش و  دترم  نم  زا  سپ  هک  نآ  داب  رود  هب  ادخ  تمحر  زا  تفگ : مهاوخ  نم  و 
هتـشاد رظن  رد  ار  درم  نز و  زا  باحـصا  همه  هکلب  هدوبن ، نادرم  اهنت  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  دوصقم  هک  تسا  نآ  ترابع  رهاظ 
كاـخ هب  ادـخ  لوسر  دزن  رد  ار  وت  تاـفو ، زا  سپ  اـیآ  دـنتفگ : وا  هب  يزور  اریز  تسا ; هدوـب  ناـنآ  هرمز  رد  زین  هشیاـع  نیقی  هب  تسا و 

؟ میراپسب
. دینک نفد  يو  نارسمه  رگید  رانک  رد  ارم  تسا  رتهب  هک  ما  هداد  ماجنا  ییاهراک  وا  زا  دعب  نم  داد : خساپ  وا 

5. دندرپس كاخ  هب  عیقب  رد  ار  وا  ور  نیا  زا 
ار یخیراـت  هعقاو  نیا  مه  هک  دوـش  یم  یناـسک  ماـمت  لـماش  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  نخـس  هک  تفگ  ناوـت  یم  نیقی  هب  هـکلب 

یمارگ ربمایپ  رب  ضوح  رانک  رد  یگمه  ماجنارـس  و  دننک . نینچ  زیخاتـسر  زور  ات  هک  نانآ  همه  نینچ  مه  دنداد و  رییغت  هدرک و  فیرحت 
. دش دنهاوخ  دراو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  مالسا 

هد و رارق  نادـهاش  هرمز  رد  ار  اـم  سپ  میا ; هدومن  يوریپ  وـت  لوـسر  زا  هدروآ و  ناـمیا  يا  هدوـمرف  لزاـن  وـت  هچ  نآ  هب  اـم  اراـگدرورپ !
ترضح رب  ادخ  تاولص  تسا و  نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  يدنوادخ  ِنآ  زا  اه  ساپـس  اهدمح و  مامت  هک  تسا  نیا  ام  نخـس  نیرخآ 

یمومع مالعا  هاگیاج  نیرخآ  www.Ghaemiyeh.comریدغ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 35زکرم  هحفص 29 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


داب . وا  كاپ  نادناخ  دّمحم و 
هیآ 3. هدئام : هروس   . 1

هیآ 67. هدئام : هروس   . 2
.251 هرثانتملا : یلآللا  طقل   . 3

یف باـب   ، 87  / 4 يراخب : حیحـص  ر.ك : تسا . هدـمآ  رگید  عباـنم  حاحـص و  رگید  ملـسم و  يراـخب و  حیحـص  ود  رد  ثیدـح  نیا   . 4
. ضوحلا

. رگید عبانم  134 و  فراعملا : تسا ; هتسناد  حیحص  نیخیش  لقن  رب  انب  ار  تیاور  نیا  يو  . 6  / 4 نیحیحصلا : یلع  كردتسملا   . 5

همان باتک 

همان باتک 
. میرک نآرق  . 1

فلا
لاس 1415. لوا ، پاچ  نانبل ، توریب ، هّیملع ، بتکلا  راد  ّربلادبع ، نبا  باعیتسإلا : . 2

. نانبل توریب ، هّیملع ، بتکلا  راد  يرزج ، ریثا  نبا  هباغلا : دسُأ  . 3
لاس 1355. لوا ، پاچ  رصم ، يربکلا ، ۀیراجتلا  هبتکم  توحلا ، شیورد  نبا  بتارملا : ۀفلتخم  ثیداحأ  یف  بلاطملا  ینسا  . 4
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پاچ توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  پاچ  ریثک ، نبا  هب  فورعم  يرصب  یشرق  رمع  نب  لیعامـسا  ریثک :) نبا  خیرات   ) هیاهنلاو ۀیادبلا  . 7
لاس 1407. مکی ،

ت
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(17)
Ghadir, the Last Position

for Public Declaration

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
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یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

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

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

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

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

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

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

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

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