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نآرق راونا 

باتک تاصخشم 

یقداص فرـشایلع  رـشن :  تاصخـشم  یقداص  فرـشایلع  نآرق  راونا  روآدـیدپ :  مان  ناونع و   1320 فرـشایلع -  یقداص  هسانـشرس : 
يور ناونع  تشاددای :  یلبق  یسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  لایر  500: اهب کـباش :  ص  [ 63  : ] يرهاظ تاصخـشم  [1371 .]؟

 : دلج يور  ناونع  سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای :  میرک .  نآرق  زا  هروس  جنپ  ینافرع  ریـسفت  حرـش و  همجرت   ) نآرق راونا  دـلج :
هدر نرق 14  هعیش --  ریـسافت  عوضوم :  ینافرع  ریـسافت  عوضوم :  میرک .  نآرق  زا  هروس  جنپ  ینافرع  ریـسفت  حرـش و  همجرت   ) نآرق راونا 

م2008-71 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/178 ییوید :  يدنب  هدر   1371 9 فلا BP100/ص2 هرگنک :  يدنب 

اه هیآ  کت  همجرت 

ام دیامن . یم  هار  تساههار ,  نیرتراوتـسا  هک  یهار  هب  نآرق  نیا  تسا .  رتالاب  رترب و  هّللا  هملک  دـیناوخب . دوش , یم  رـسیم  هچره  نآرق  زا 
نیا دـننامه  ات  دـنیآ  درگ  نایرپ  نایمدآ و  رگا  وگب : ربمای ) يا پـ  . ) میتسرف یمورف  نانموم  يارب  تسا  تمحر  دوبهب و  هیاـم  هچنآ  نآرق  زا 

ـن یا ـر  گا دنریگدنپ . هک  دشاب  میدز ,  یلثم  هنوگره  زا  مدرم  يارب  نآرق  نیا  رد  ام  دـنروایب . ار  نآ  دـننامه  دـنناوت  یمن  دـنروایبار , نآرق 
رگنایب مدرم  يارب  نآرق )   ) نیا يدید .  یم  هدیـشاپ  مه  زا  نتورف و  هّللا  میب  زا  ار  نآ  کش  یب  میداتـسرف ,  یم  ور  ـی فـ هو ار بـر کـ نآر  قـ
يوریپ نآ  زا  میا .  هداتـسرف  ورف  ار  نآ  ام  هک  تکرب  اب  تسا  یباتک  نآرق )   ) ـن یا تسا .  زردـنا  ودومنهر  ناراـگزیهرپ  يارب  و  قیاـقح )  )

سا ـپـ ـس دوب . میهاوخ  نآ  رادهگن  دوخ  میداتـسرف و  ورف  ار  نآرق  ام  دیریگرارق . تمحر  دروم  هک  دشاب  دییامن , هشیپ  يراکزیهرپ  دینک و 
, زیمآ تمکح  باتک  ياه  هیآ  اهنیا  داهنن . نآ  رد  يژک  هنوگ  چیه  داتسرفورف و  دوخ  هدنب  رب  ار  ینامـسآ )   ) باتک هک  ار  هّللا  شیا  ـتـ ـس و 

 . تسا تمحر  تیاده و  هیام  ناراکوکین ,  يارب  تسا , 

زاغآرس

زور کلام   - 4 تسا .  میحر  ناـمحر   - 3 تسا .  نایناهج  راـگدرورپ  هک  ار  هّللا  شیاتـس ,  ساپـس و  میحر 2 -  نامحر  هّللا  ماـن  هب   - 1
هب هک  یناسک  هار   - 7 امرف . تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام   - 6 مییوج .  یم  يرای  وت  زا  اهنت  میتسرپ و  یم  ار  وت  اهنت  اهلاراب )  - ) 5 تسازج . 

. ناهارمگ هن  اهنآ و  رب  ناگدش  هتفرگ  مشخ  هن  يدومرف  اطع  تمعن  نانآ 

هلالج لج  هّللا 

هلالج لج  هّللا 

هّللا تسوا - .  هژیو  رتوـکین  ياـهمان  تسین ,  وا  زج  يدوـبعم  تسا و  هّللا  تسا - .  هدـنیاپ  هدـنز و  تسین ,  وا  زج  يدوـبعم  تسا و  هّللا  - 
, زیخاتـسر زور  رد  نیقی  هب  تسین ,  وا  زج  يدوبعم  تسا و  هّللا  سب - .  دننک و  لکوت  هّللا  رب  دـیاب  نانموم  تسین ,  وا  زج  يدوبعم  تسا و 

هّللا تسا - .  نیمز  اهنامسآ و  رون  هّللا  تسا - .  هّللا  زا  رتوگتسار  یسک  هچ  دروآ . دهاوخ  درگ  ار  امش  دشاب , یمن  نآ  رد  یکش  چیه  هک 
هب و  داتسرفورف , یبآ  نامـسآ  زا  دیرفآ و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  نآ  تسا  هّللا  دهد - . رارق  اجک  رد  ار  شیوخ  تلاسر  هک  دناد  یم  رتهب 
هب اهیکیرات  زاار  نانآ  دـنا , هدروآ  نامیا  هک  تسا  یناسک  زاس  0 راک تسود و  هّللا  دروآ - . نوریب  يزور  امش  يارب  اه  هویم  زا  نآ  هلیـسو 
نآ زا  سپ  دناریم و  یم  ار  امش  سپس  , دومرف اطع  يزور  امش  هب  هاگنآ  دیرفآ , ار  امش  هک  نآ  تسا  هّللا  درب - . یم  نوریب  ییانـشور  يوس 
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. دهد ماجنا  دناوتب  ار  اهراک  نیازا  يزیچ  هک  تسه  یسک  دیرادنپ ) یم  وا  يارب   ) امش هک  ییاهکیرش  نایمرد  ایآ  دنادرگ . نا مـی  هد تـ ـ نز
ار امش  تشارفاربار و  نامسآ  داد و  رارق  امش  هاگرارق  ار  نی  ـ مز نآ کـه  ـت  ـسا هّللا  دنهد - . یم  رارقزابنا  شیارب )   ) هچنآ زا  تسا  هزنم  وا 
ار هکره  تسا ,  نابرهم  شناگدنب  هب  هّللا  دیشخب - . يزور  امـش  هب  هزیکاپ  ياهزیچ  زا  دینادرگوکین و  ار  ناتیاهتروص  درک و  يرگتروص 
ـت کـه ـسا هّللا  تسا - .  نابهگن  زیچ  ره  رب  وا  تسا و  زیچ  همه  هدننیرفآ  هّللا  تسا - .  ریذپان  تسکـش  دنمورینوا و  دهد , يزور  دـهاوخ 
ار ـمـا  ـش ـت کـه  ـسا هّللا  دیوش - . یم  هدینادرگ  زاب  وا  يوس  هب  نآ  زا  سپ  دنادرگ , یمزاب  ار  نآ  سپـس  دن , زا مـی کـ ـ غآ ار  ـنـش  یر ـ فآ

یم دـهاوخ  هچره  دادرارق , يریپ  یناوتان و  يدـنمورین  زا  دـعب  دیـشخب , ناوت  ورین و  یناوتاـنزا  سپ  دـیدوب , ناوتاـن  هک  یلاـحرد  ـد  یر ـ فآ
 . تسا اناوت  اناد و  وا  دنیرفآ و 

شیاتس ساپس و 

هتفرگ و يدنزرف  هن  هک  ار  هّللا  شیات ,  سا و سـ ـپـ ـس تسا - .  میحر  نامحر  تسا -  نایناهج  راگدرورپ  هک  ار  هّللا  شیاتـس ,  ساپـس و  - 
یندوتس گرزب  ياتسب ,  یگرزب  هب  ار  وا  دشاب , هتشاد  يروای  هب )  زاین   ) هک هدوب  دنمزاین  هن  دشاب و  یم  وا  يارب  یکیرـش  يرادناهج  رد  هن 

نیمز رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ  هک  ار  هّللا  شیاتس ,  ساپـس و  تسا - .  نیمز  اهنامـسآ و  هدننیرفآ  هک  ار  هّللا  شیاتـس ,  ساپـس و  . - 
هک ار  هّللا  شیا ,  سا و سـتـ ـپـ ـس تسا - .  هاگآ  اناد و  وا  تسوا ,  يارب  شیاتـس  ساپـس و  مه  ترخآ  ناهج  رد  و  تسوا ,  نآ  زا  تسا , 

نیدب ار  ام  هک  یـسک  نامه  ار , هّللا  شیاتـس ,  سا و  ـپـ ـس داهنن - . نآ  رد  يژک  چیه  داتـسرفورفدوخ و  هدنب  رب  ار  ینامـسآ )   ) باتک نیا 
رب ار  اـم  هک  ار  هّللا  شیاتـس ,  ساپـس و  میتفاـی - .  یمن  تیادـه  , دوخ اـم  دوب , هدوـمرفن  ییاـمنهار  ار  اـم  هّللا ,  رگا  دـش و  نوـمنهر   ( هار )

سا و ـپـ ـس تسا - .  هدـیزگرب  ( ار ناـنآ   ) هـک شناگدـنب  رب  دورد  ار و  هـّللا  شیاتـس ,  ساپـس و  دیـشخب - . يرترب  شناگدـنب  زا  يرایـسب 
 . تسا رادساپس  هدنزرمآ و  ام  راگدرورپ  هک  یتسار  هب  دربب , ام  زا  ار  هودنا  هک  ار  هّللا  شیا ,  سـتـ

یگناگی

, دـشاب یمن  وا  زج  يدوبعم  هک  تسا  هّللا  تسا - .  میحر  ناـمحر   , تسین يدوبعم  چـیه  وا  زج  هک  تسا  يا  هناـگی  دوبعم  امـش , دوـبعم  - 
ياناد دـشاب , یمن  وا  زج  يدوبعم  هک  نآ  هّللا ,  تسوا  درادـن - . دوجو  تساناد ,  دـنمزوریپ  هک  هّللا ,  زج  يدوبعم  تسا - .  هدـنیاپ  هدـنز 
دوبعم وگب : ربمایپ ) يا  . - ) زوریپ هناگی  هّللا  تسا  هزنم  زوریپ - . هناـگی  هّللا ,  زج  تسین  يدوبعم  تسا - .  میحر  ناـمحر  راکـشآو , ناـهن 

هّللا وگب : ربمایپ ) يا  . - ) دشاب یمناتمه  ار  وا  سک  چیه  تسا و  هدش  هداز  هن  هداز و  هن  تسا -  نادـنمزاین  همه  هانپ  هّللا ,  تسا -  هّللا  اتکی 
ندرگ وا  نامرف )   ) هب دشاب , یم  هّللا -  اتکی -  دوبعم  امش , دوبعم  مرازیب - .  دیهد , یم  رارق  کیرشوا  يارب  هچنآ  زا  نم  تساتکی و  دوبعم 

 - هّللا اتکی -  دوبعم  امش  دوبعم  هک  دوش  یم  یحو  نم  هب  مشاب  یم  امش  دننامه  يرشب  نم  وگب : ربمایپ ) يا  . - ) هد هدژم  ار  نانتورف  دیهن و 
 . تسا

يرگداد

ناگدنب هب  تراگدرورپ  تسوا .  دوخ  نایز  هب  دنک , يدب  هکرهو  دشاب  یم  وا  دوخ  دوس  هب  دـهد , ماجنا  هتـسیاش  يرا  ـس کـه کـ کر هـ - 
رتشیب هچره  سپـس  دوش , یم  هدـید  يدوز  هبوا  شـشوک  هجیتن  تسین و  وا  شالت  لصاح  زج  يزی  ـی چـ مدآ يار  بـ دراد - . یمن  اور  متس 

ياهراک زا   ) هداد ماجنا  هچره  تسوادوس  هب  شناوت ,  هزادنا  هب  رگم  دنکن  فیلک  ار تـ هـیـچ کـس  هّللا ,  دش - . دهاوخ  هداد  شاداپ  وا  هب 
هب شرادرک  شاداپ  سکره  هب  دراد - . یمن  اور  نایناهج  رب  یمتـس  چـیه  هّللا ,  دـب - .) ياهراک  زا   ) هدرک هچنآ  تسوا  نایز  هب  و  کین ) 
یم زیخاتسر  زور  رد  ار  داد  لدع و  ياهوزارت  دراد - . یمن  اور  متس  يا  هرذ  هزادنا  هب  هّللا  دورن - . متس  یسک  چیه  رب  دوش و  هداد  یمامت 
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ناشیاهراک شاداپ )  ) اهنآ هب  تسا و  ییاـه  هجرد  دـنا , هداد  هچنآ  هجیتن )   ) زا سکر  يار هـ بـ دورن - . یمتـس  چـیه  یـسک  هب  میراذـگ و 
 . تفر دهاوخن  یمتس  اهنآ  رب  دوش و  هداد  مامت 

ییاناوت

ساپـس و تسار  وا  ییاورناـمرف و  تسار  وا  تسا - .  اـناوت  يراـکره  رب  وا  تسوا و  تسد  هـب  ییاورناـمرف  هـک  نآ  تـسا  هزنم  كاـپ و  - 
 . - تسا اناوت  يراک  ره  رب  وا  تسا و  هّللا  نآ  زا  تساهنآ ,  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  ییاورنامرف  اناوت - . يراک  رهرب  تسوا  شیاتس و 

ـا یآ درادـن - . دوجو  يروای  راـی و  امـش  يارب  هّللا  زج  و  دـناریم , یمو  دـنک  یم  هدـنز  دـشاب , یم  هّللا  هژیو  نیمز  اهنامـسآ و  ییاورناـمر  فـ
نوردنا زا  ار  امش  هّللا ,  تساناد - .  هدننیرفآ  وا  ارچ . تسین .  اناوتاهنآ  دننام  ندیرفآ  رب  تسا ,  هدیرفآ  ار  نیمز  اهنام و  ـ ـسآ ـی کـه  ـس کـ

. - دینک يرازگـساپس  هک  دشاب  دادرارق , اهلد  اهمـشچ و  شوگ ,  امـش  يارب  و  دروآ . نوریب  دیتسناد , یمن  يزیچ  هک  یلاحرد  ناتناردام , 
هدوب هنوگچ  هک  دنرگنب  ـد , ندو رتدنمورین بـ ناشیا  زا  و  دندوب , اهنآزا  شیپ  هک  ار  یناسک  ماجرف  ات  دنا  هدرکن  رفـس  ریـس و  نی  ـ مز رد  ـا  یآ

 . تسا اناوت  اناد و  هراومه  وا  درادن , رارف  هار  هّللا   ( تردق هطیح   ) زا نیمز  رد  هن  اهنامسآ و  رد  هن  زیچ , چیه  تسا و 

هدارا تساوخ و 

يا  . - ) تسا هدش  هداد  ناوارف  ریخ  وا  هب  دـش , اطع  تمکح  هک  سکره  هب  دـیامرف و  یم  اطع  تمکح  دـهاوخب , ـس کـه  کر هّللا بـه هـ - 
 , یناتـسزاب یهدـنامرف  یهاوخ ,  هکره  زا  یـشخب و  یهدـنامرف  یهاوخ  هکره  هب  یتـسه .  ناـهج  ياورناـمرف  يا  اـهلاراب . وگب : ـبـر ) ما پـیـ

مدر يا مـ ییاناوت - .  يراک  ره  رب  وت  و  تسا ,  وت  تسد  هب  اهیبوخ  همه  يزاسراوخ ,  یهاوخ ,  ار  هکره  یهد و  تزع  یهاوخ ,  ار  هکره 
یمن امـش  دروآ - . یم  يدـیدج  ناگدـیرفآ  درب و  یم  ار  امـش  دـهاوخب  رگا   - تسا هدوتـس  زاـین  یب  هّللا  ـد و  ید ـنـ مزا هّللا نـیـ ـمـا بـه  ـش . 

, دراد ینازرا  دهاوخ  سکره  هب  تسا ,  هّللا  تسد  هب  ـی  ـش نوز بـخـ ـ فا دهاوخ - .  , تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  هّللا ,  هچنآ  رگم  دیهاوخ 
حوـل  ) باـتک لـصا  دراد و  یمراوتـسا  ياـجرباپ و  اـی  درب  یم  نیب  زا  دـنک  هدارا  ار  هـچنآ  هـّللا  تـسا - .  رایـسب  یـشخب  نوزف  ياراد  هـّللا 

 . تسا وا  دزن  ظوفحم )

ییاناد

هتفرگ ربرد  ار  اهزیچ  همه  , وا شناد  تسین و  وا  زج  يدوبعم  تسا ,  هّللا  امـش  دوبعم  دراد - . هطاحا  اـهزیچ  همه  رب  هّللا  شناد  قیقحت  هب  - 
نیمز اهنامسآ و  ياهییادیپان  ياناد  هّللا ,  میحر - .  نامحر  تساراکشآ و  ناهن و  ياناد  تسین ,  وا  زج  يدوبعم  تسا و  هّللا  وا , تسا - . 
اهزیچ همهرب  هّللا  هک  دـینادب  دـیراد , شناهنپ  ای  دـییامن  راکـشآ  ار  يزیچ  رگا  دراد - . یهاگآ  تسا ,  هتفهن  اـه  هنیـسرد  هچنآ  هب  تسا و 

ـد, ناد مـی  تسا ,  ایرد  یکـشخ و  رد  هچنآ  دـناد , یمنار  اهنآ  وا  زج  سک  چـیه  دـشاب و  یم  هّللا  دزن  بیغ  ياهدـی  کـلـ دراد - . یهاـگآ 
یکـشخ رت و  چـیه  نیمز و  ياـهیکیرا  ـ ترد يا  هناد  چـیه  تسا ,  هاـگآ  نآ  زا  هـک  نـیا  رگم  دـتفا  یمن  ور  فـ ـتـی )  خردزا  ) ـی گر هـیـچ بـ
یهاگآ دیزاس , یم  راکـشآ  هچنآ  دیراد و  یم  ناهنپ  هچنآ  هب  هّللا  تسا - .  هدش  تبث  ظوفحم ] حول   ] نیبم باتک  رد  هک  نیا  رگم  تسین 

. دناد یم  , دنراد یم  ناهنپ  اه  هنیس  هک  ار  هچنآ  اهمشچ و  تنایخ  هّللا ,  دراد - .

تمحر ینابرهم و 

ناـبرهم و ناـمدرم ,  هب  تبـسن  هّللا  تسا - .  میحر  ناـبرهم و  ناـتراگدرورپ  تسا - .  هدوـمرف  ررقم  دوـخ  رب  ار  تمحر  ناـتراگدرورپ  - 
ار امش  ات  دتسرف  یمورف  ینشور  ياه  هیآ  دوخ , هدنب  رب  هک  تسا  یس  کـ هّللا )   ) وا تسا - .  نابرهم  ناگدنب  هب  تبـسن  هّللا  تسا - .  میحر 
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نیرت هدننک  محر  وا  تسا و  هدنرادهاگن  نیرتهب  هّللا  تسا - .  میحر  نابرهم و  امـش  هب  هّللا  قیقحت  هب  درب , نوریب  رون  يوس  هب  اهیکیرات  زا 
شیوخ و يدونـشخ  تمحر و  هب  ار  نانآ  ناـشراگدرور  پـ تسا - .  تمحر  بحاـص  زاـین و  یب  وت  راـگدرورپ  تسا - .  ناگدـننک  محر 

دیاـب ناـنموم )   ) هک تسا  هّللا  تمحر  لـض و  بـه فـ دـهد - . یم  هدژم  دراد , دوجو  رادـیاپ  ياـهتمعن  اـهنآ  رد  هک  تشهب ,)  رد   ) ییاـهغاب
 . تسا میحر  نابرهم و  هّللا ,  تسا - .  رتهب  دنروآ , یم  درگ  هچره  زا  نیاو  دنوش  نامداش 

يرای

و تسامـش ,  رایتخا  بحاص  هّللا ,  يرآ .  يروای - .  وکین  وچ  يرایتخا و  بحاص  وکین  هچ  تسامـش ,  رایتخا  بحاص  هّللا ,  هک  دینادب  - 
يا هدنهد  يرای  وکین  هچ  يرایتخا و  بحاص  وکین  هچ  تسامش ,  رایتخا  بحاص  وا  دیرب , هانپ  هّللا  هب  تسا - .  يا  هدنهد  يرای  نیرتهب  وا 

, دهاوخب ار  سکره  هّللا  تسین - .  میکح  دنمزوریپ  هّللا  بناج  زا  زج  يزوریپ  دشاب - . یمن  يروای  تسرپرـس و  هّللا  زا  ریغ  امـش  يارب  . - 
امش هک  تسیک  دراذگ , ورف  ار  امش  رگاو  دش , دهاوخن  هریچ  امش  رب  یـسک  دهد , يرای  ار  امـش  هّللا ,  رگا  دنک - . یم  دییات  دوخ  يرای  اب 
یم راوتـسا  ار  ناتیاهماگ  دـنک و  یم  ناتیرای  دـیهد , يرای  ار  هّللا  رگا  دـیا . هدروآ  نام  ـ یا ـی کـه  نا ـ ـس يا کـ دـهد - . يراـی  وا  زا  سپ  ار 

ینیب ار  مدرم  دسر و  ارف  يزوریپ  هّللا و  يرا  ها کـه یـ ـگـ نآ تسا - .  میحر  دنمزوریپ  وا  دـهد , یم  يرای  دـهاوخب , ار  سکره  هّللا  دراد - .
 . ياتسب یکاپ  هب  شیاتسو  ساپس  اب  ار  تراگدرورپ  سپ  دنیآرد , هّللا  نید  هب  هورگ  هورگ  هک 

نامرف

 . نایناهج راگدرورپ  هّللا ,  تسا  تمظعابو  گرزب  تسا ,  هّللا  هژیو  نامرف ,  ندـیرفآ و  هک  دیـشاب  هاگآ  تسا - .  هّللا  هژیو  اهنامرف  همه  - 
 . - تسا هّللا  هژیو  هدنیآ ,  هتـشذگ و  نامرف  تسا - .  هّللا  هژیو  اهنامرف  همه  يرآ .  تسا - .  یقیقد  همانرب  باسح و  يور  زا  هّللا  نامرف  - 

تـسا هزنم  دشاب - . سپ  شاب ,  شدیوگ  دیامرف , هدارا  يرما  هب  نوچ  دشاب - . سپ  شاب ,  شدیوگ  دریگ , قلعت  يزیچرب  نوچ  هّللا  نامرف 
نامرف رب  هّللا  نتخادـنا - .  رظن  کی  دـننام  تسین  رما  کی  زج  ام  نامرف  دـشاب - . سپ  شاب ,  شدـیوگ  دـیامرف , هدارا  يرما  هب  نوچ  هّللا . 
نامرف زور  نآ  رد  درادن  يرایتخا  چـیه  یـسک  يارب  یـسک  هک  يزور  دـسر - . یم  ماجنا  هب  شنامرف  هّللا  تسا - .  اناوت  هریچ و  شیوخ , 

 . تسا هّللا  هژیو  ,

یگدنیاپ

كاپ تاذ  زج  تسا  هدنوش  دوبان  زیچ  همه  تسا - .  رت  هدـنیاپ  رترب و  هّللا  تسا - .  هدـنیاپ  هدـنز و  تسین ,  وا  زج  يدوبعم  تسا و  هّللا  - 
رب تسا - .  یندـنام  یقاب  تراـگدرورپ  دـنمجرا  هوکـشاب و  تاذ  و  تسا ,  یند  ـ ـشدو ـ با ـت نـ ـسا ـیـن )  مز  ) نآ يور  ـه بـر  چر هـ هّللا - . 

 . تسین وا  زج  يدوبعم  تسا ,  هدنیاپ  هدنز  هّللا ,  نک - .  لکوت  دریم , یمن  زگره  هک  يا  هدنز 

نآ ياهفده  يربمایپ و 

نآ ياهفده  يربمایپ و 

. دنزیخرب فاصنا  داد و  هب  مدرم  ات  میداتسرف  ورف  ار  نازیم  و  ینامسآ )   ) باتک نانآ  اب  میداتسرف و  راکشآ  لیالد  اب  ار  دوخ  ناربمایپ  مـا  - 
داتسرفورف قح  هب  ار  باتک  نانآ  اب  و  تخیگنارب ,  هدنهدرادشه  هدنهددیونار و  ناربمایپ  هّللا ,  سپ  دندوب , هناگی  یتما  زاغآ ) رد   ) مدرم - 

هک یناسک  سپ  میتسرف ,  یمن  هدنهدرادشه  هدنهددیون و  زج  ار  ناربمایپ  ام  دنک - . يرواد  دنتشاد , فالتخا  مهاب  هچنآرد  مدرم  نایم  ات 
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نامرف هب  هک  نآ  رگم  میداتـسرفن  ار  يربمایپ  چیه  ام  دنوش - . نیگهودنا  هنو  تسین  اهنآ  رب  یمیب  دـنهد , ماجنا  کین  راک  دـنروآ و  نامیا 
زج ربمایپ  رب  دـیامن - . نشور  نانآ  يارب  ( ار قیاقح   ) ات میداتـسرفن  شموق  نابز  هب  زج  ار  يربماـیپ  چـیه  اـم  دوش - . يرادربناـمرفوا  زا  هّللا 

. دنادرگ زوریپ  اهنید  همهرب  ار  نآ  ات  داتسرف  قح  نید  اب  تیاده  يارب  ار  شربمایپ  هّللا )   ) وا تسین - .  يا )  هفیظو   ) راکشآ غالبا 

نآرق رد  ناربمایپ  مان 

يوس هب  ار  حون  اـم  دوـب - . يربـمیپ  راـتفگ  تسار  وا  نک ,  داـی  سیردا  زا  ینامـسآ  باـتک  رد  تخوـمآ - .  مدآ  هب  ار  اـهمان  همه  هّللا  - 
ار دوه  ناـشردارب  داـع , موق  يوـس  بـه  هد - .  رادـشه  دـیآ , ناشیدـب  كاـندرد  یباذـع  هک  نآ  زا  شیپ  ار  تموـق  هک  میداتـسرف  شموـق 
, دندرک بیذکت  ار  ناگداتسرف  دوم  مو ثـ قـ دشاب - . یمن  وا  زج  يدوبعم  امش  يارب  هک  دیتسرپب  ار  هّللا  نم .  موق  يا  تفگ :  میداتـسرف ,)  )
 , هّللا عیطم  ییاوشیپ  میهاربا ,  مشاب - .  یم  نیما  يا  هداتـسرف  امـش  يارب  نم  دـینک . یمن  اورپ  ایآ  تفگ :  نانآ  هب  حـلاص  ناشردارب  هاگنآ 

, طو بـه لـ دومرف - . تیادـه  تسار  هار  هب  دـیزگرب و  ار  وا  دوب , یهلا  ياـهتمعن  رادساپـس  دوبن , ناکرـشمزا  دوب و  ارگ  قح  تسرپاـتکی و 
زا ینامـسآ  باـتک  رد  و  میدیـشخب - .  ییاـهر  دـندرک , یم  دنـسپان  ياـهراک  هک  يرهـش  نآ  زا  ار  وا  میدرک و  اـطع  شناد  تـم و  حـکـ

شنادـنزرف ناـیمرد  میدرک و  اـطع  میهاربا )   ) وا هب  ار  بوقعی  قاحـسا و  دوب - . ربماـیپ  لوـسر و  هدـعو و  تسرد  وا  نک ,  داـی  لیعامـسا 
بویا دوب - . ناگدننک  شسرپ  يارب  تیاده  ياه  هناشن  شناردارب  فسوی و  ناتـساد )   ) رد هک  یتسار  هب  میداد - .  رارق  باتک  يربمایپ و 

هب یناگدننک - .  محر  نیرت  هدننک  محر  وت  هدیـسر و  ارف  يراتفرگ  یتخـسارم و  هک  داد  ادن  ار  شراگدرورپ  هک  یماگنه  روآ ) دای  هب   ) ار
رب ام  دشاب - . یمن  يدوبعم  وا  زج  امش  يارب  دینک , شتسرپ  ار  هّللا  نم .  موق  يا  تفگ :  وا  میداتسرف .)   ) ار بیعـش  ناشردارب  نیدم  يوس 
زا همه  هک  روآ  دای  هب  ار  لفکلاوذ  عسیلاو و  لیعامسا  میدیناهر - .  گرزب  هودنا  زا  ار  ناشموق  ود و  نآ  میداهن و  تنم  نوراه  یـسوم و 

ساپـس دـنتفگ : ود  نآ  میدرک ,  اطع  شناد  نامیلـس  دواد و  هب  اـم  دوب - . ناربماـیپ  زا  سنوی  دوب - . ناربماـیپ  زا  ساـیلا  دـندوب - . ناـکین 
هب ار  وت  اـم  اـیرکز . يا  تسا - .  هّللا  رـسپ  زیزع , دـنتفگ , نادوهج  دیـشخب - . يرترب  شناگدـنب  زا  يرایـسب  رب  ار  اـم  هک  ار  هّللا  شیاتـسو 

مشاب یم  امش  يوس  هب  هّللا  هداتسرف  نم  لیئارسا .  ینب  يا  تفگ :  میرم ,  رسپ  یس ,  عـیـ میهد - .  یم  هدژم  تسا ,  ییحی  وا  مان  هک  يرسپ 
 . - مهد یم  تراشب   , تسا دمحا  شمان  و  دیآ , یم  نم  زا  دـعب  هک  يربمایپ  هب  منک و  یم  قیدـصت  تسا ,  نم  يور  شیپ  هک  ار  تاروت  . 

 . تسین دنتشذگ , هدمآ و)  ) یناگداتسرف وا  زا  شیپ  هک  يا  هداتسرف  زج  (ص ,)  دمحم

تیمتاخ تلاسر و 

هراشا

تسا ناربمایپ  نیرخآ  هّللا و  هداتسرف  یلو  تسین  امش  نادرم  زا  کی  چیه  ردپ  (ص )  دمحم - 

 ( ص  ) مرکا لوسر  تثعب 

ناشکاپو دـناوخب  نانآ  ار بـر  وا  تایآ  ات  تخیگنارب  ناشدوخ  زا  يا  هداتـسرف   , هدـناوخان سرد  مدرم  نایمرد  هک  تسا  یـسک  هّللا )   ) وا - 
ناسحا و نانموم  رب  هّللا  دـندوب - . راکـشآ  یهارمگ  رد  نآ  زا  شیپ  قیقحت  هب  دزومایب , نانآ  هب  تمکح  و  ینامـسآ )   ) باـتک دـنادرگ و 
باتک و دـنادرگ و  ناشکاپ  ودـناوخب  ناشیارب  ار  ـهـی  لا تایآ  ات  تخیگنارب ,  نانآ  ناـیمرد  ناـشدوخزا  يربماـیپ  هک  تشاد  اور  ییوکین 

هدـنهدرادشه هدـنهد و  هدژم  هاوگ و  ار  وت  ام  ربمای . يا پـ دـندوب - . راکـشآ  یهارمگ  رد  نآ  زا  شیپ  قیقحت  هب  دزومایب , نانآ  هب  تمکح 
اب تیادـه  يارب  ار  دوخ  ربماـیپ  هک  تسا  یـس  کـ هّللا )   ) وا نکفاوترپ - .  یغارچ  وا و  ناـمرف  هب  هّللا  يوس  هب  هدـننک  توعد  و   , میداتـسرف
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. دنادرگ زوریپ  نایدا  مامت  رب  ار  نآ  ات  داتسرف  قح  نییآ 

ربمایپ قالخا 

تـشردرگا و  يدومن ,  ییوخ  مرن  نانآ  اب  هّللا  تمحر  وترپ  زا  ربما ) . يا پـیـ  . - ) یتسه هناراوگرزب  الاو و  ییوخ  ياراد  وت  ربمایپ ) يا  - )
ام شاب - .  نتورف  نابرهم و  دننک , یم  يوریپ  ار  وت  هک  ینانموم  ربارب  رد  دـندش - . یم  هدـنکارپ  وت  نوماریپ  زا  يدوب  لد  تخـس  يوخ و 

ناتنداتفا جنر  هب  هک  تسا  هدمآ  امش  يوس  هب  ناتدوخ  نایم  زا  يربمایپ  هک  یتسار  بـه  میداتسرفن - .  نایناهج  يارب  تمحر  اشنم  زج  ار  وت 
تسا و هّللا  هداتـسرف  (ص )  دـمحم تسا - .  میحر  نابرهم و  نانموم  هب  تبـسن  دـنم و  هقالعامـش  تیادـه  هب  تسا و  راوشد  نارگ و  وا  رب 

. دنراد تمحرم  رگیدکی  هب  دنشاب و  یم  تخسرس  نارفاکاب  دنتسه , وا  اب  هک  یناسک 

وا رب  دورد  وا و  زا  يوریپ 

ياهتلصخ راتفر و   ) دنک یم  دای  رایسب  ار  هّللا  دراد و  نامیا )  و   ) دیما نیـسپزاب  زور  هّللا و  هب  هک  یـسک  يارب  امـش و  يارب  هک  یتسار  هب  - 
دورد وا  رب  دـیا . هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  دنتـسرف . یم  دورد  ربماـیپ  رب  شناـگت  ـ ـشر هّللا و فـ تسوکین - .  یقـشمرس  هّللا ,  هداتـسرف  (

(. دیهن ندرگ  یبوخ  هب  شنامرف  هب   ) هتسیاش وروخرد  یمالس  دییوگ , مالس  دیتسرف و 

جارعم هنابش و  ریس 

 , میا هداد  تکرب  ار  وا  نوماریپ  هک  اصقالا , دجسم  يوس  هب  مارحلادجـسم  زا  یهاگنابـش  ار  شا  هدنب  هک  ـی  ـس ـت کـ ـسا هز  كا و مـنـ پـ - 
ناـمک رـس )  ) ود هزادـنا  هب  اـت  دـش  رتکیدزن  دـش و  کـیدزن  سپـس  تساـنیب - .  اونـش و  وا  میناـیامنب ,  وا  هب  شیوخ  تاـیآ  زااـت  داد  ریس 

 ( ینامسآ  ) باتک نیا  هک  ار  هّللا  شیات  سا و سـ سـپـ میرک -  نآرق  دومرف . یحو  دیامن , یحو  شا  هدنب  هب  دیاب  ار  هچنآ  هاگنآ  رتکیدزنای ,
ناراکزیهرپ يامنهار  تسین و  اور  نآ  رد  يدـیدرت  چـیه  هک  یباتک  تسا  نیا  داـهنن - . نآ  رد  يژک  چـیه  و  داتـسرف , ورفدوخ  هدـنب  رب  ار 

قح هدننکادج  تیاده و  زا  يراکشآ  ياه  هناشن  مدرم و  يارب  ییامنهار  هدش ,  هداتسرف  ورف  نآرق  نآ  رد  هک  تسا  ناضمر  ها  مـ تسا - . 
نآ رد  تسا -  رت  هام بـهـ رازه  زا  ردق  بش  تسیچ .  ردق  بش  یناد  هچ  وت  و  میدرک -  لزان  ردق  رد شـب  ار  نآر )  قـ  ) نآ مـا  لطابزا - . 

حلـص و زا  هدـنکآ  مد  هدـیپس  ات  بش )  نآ  , ) دـنیآ دورف  هدـشررقم  هک  يراکره  يارب  ناشراگدرورپ  نذا  هب  لیئربج  ناگتـشرف و   ( بش )
هدـنهدرادشه و  هدـنهد ,  هدژم  زج  ار  وتاـم  دـمآ و  دورف  مه  قـح  هب  ـم و  یدا ـتـ ـسر ور فـ ار بـه حـق فـ نآر )  قـ  ) نآ مـا  تـسا - .  تمـالس 

زا ات  وت  كاـپ ]   ] بلق رب  تسا ,  هدروآ  دورف  ار  نآ  نیمـالا  حور  تسا -  ناـیناهج  راـگدرورپ  هداتـسرف  ور  فـ نآر )  قـ  ) نآ میداتـسرفن - . 
راگدرورپ بناج  زا  هک  یتسار  هب  تسا - .  هدمآ  ناینیـشیپ  ياهباتک  رد  نآ  فصو )   ) راکـشآ و یبرع  نابز  هب  یـشاب ,  ناگدنهدرادشه 

نآ زا  سپ   , میا هداتـسرف  ورف  ار  نآ  ام  هک  تسا  تکربرپ  یباتک  نآرق )   ) نیا و  تسا - .  هدمآ  شخب  ینـشور  یباتک  يرون و  امـش  يارب 
يارب تمحر  تیاده و  هیام  نامدرم و  شخب  ییانیب  نآرق )   ) نیا دیریگ - . رارق  تمحر  دروم  هک  دشاب  دیـشاب , راکزیهرپ  دـینک و  يوریپ 

سا ـ ـسا اهنآ  تسا .  تامکحم  تایآ  نآ  زا  یمـسق  , داتـسرف ورف  وت  رب  ار  نآرق )   ) باـتک هک  تسا  ـی  ـس کـ هّللا )   ) وا تسا - .  نیقی  لـها 
ییوج و هنتف  يارب  دـنا ) شیدـنا  جـک  , ) دراددوجو کش  ناشیاهلد  رد  هک  ناـنآ  اـما  تسا ,  تاـهباشتم  رگید  ـمـی  ـس ـ قو ـت  ـسا با  کـتـ

یمن یـسک  ملع  رد  ناخـسار  هّللازج و  ار  نآ  لیوات  هک  نآ  لاح  و  دـننک . یم  يوریپ  نآ  هباشتم  زا  شیوخ )  لـیم  هب   ) نآ لـیوات  نتـسج 
 : وگب دریگ - . یمن  دنپ  یـسک  نادنمدرخ  ياوس  و  میراد ,  نامیا  نادب  ام  تسام و  راگدرورپ  بناجزا  همه  دنیوگ  یم  هک )  نانآ  , ) دناد

یـضعب نابیتشپ  اهنآ  زا  یـضعب  دنچره  دروآ  دنناوتن  ار  نآ  دـننامه  زگره  , دـنروایب نآرق  نیا  دـننام  هب  ات  دـنیآ  درگ  نایرپ  نایمدآ و  رگا 
. دیناوخب يرای )  هب   ) دیناوت یم  ار  هکره  هّللا  ربرب  ردو  دیروایب  نآ  دننام  هتخادرپ  هروس  هد  دییوگ , یم  تسار  رگا  بـگـو :  دنشاب - . رگید 
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نیا رب  هّللا  ربارب  رد  ار  دوخ  نارواـی  دـیروایب و  نآ  دـننامه  هروس  کـی  دـیراد , دـیدرت  میا  هداتـسرف  ورف  شیوخ  هدـنب  رب  هچنآ  رد  ـر  گا - 
هتـسیاش ياهراک  هکار  نانموم  تسا و  رتراوتـسا  هک  دنک  یم  تیاد  ـیـنـی هـ یآ نآر بـه  ـن قـ یا دییوگ - . یم  تسار  رگا  دـیناوخ , ارفراک 
یمورف تسا  تمحر  دوبهب و  هیام  هچنآ  نآرق  زا  نانموم  يار  مـا بـ تسا - .  گرزب  یشاداپاهنآ  يارب  هک  دهد  یم  هدژم  دنهد , یم  ماجنا 

يارب يا  هدننک  نوگرگد  چیه  دیـسر و  ماجنا  هب  یتسرد  یتسار و  اب  تراگدرورپ  مالک  دـیازفا - . یمن  نایز  زج  ناراکمتـس  رب  میتسرف و 
یهوک ار بـر  نآر  ـن قـ یا ـر  گا تسا - .  میکح  دنمزوریپ و  هّللا  تسا و  رتالاب  رترب و  هّللا  هملک  اناد - . اونـش و  تسوا  و  تسین ,  وا  تاملک 

رب تراگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  ربما . يا پـیـ تماما -  يدید .  یم  هدیشاپ  مهزا  هداتفا و  ورف  هّللا  میب  زا  ار  وا  کش  یب  میداتـسرف ,  یم  ورف 
ناسحا مدـینادرگ و  لماک  ناتیارب  ار  امـش  نید  زور  ـ ما يا - .  هدادـن  ماجنا  ار  وا  تلاسر  ینکن ,  رگا  و  نک ,  غـالبا   , تسا هدـش  لزاـن  وت 

نامیا هک  یناسک  تسوا و  ربمایپ  هّللا و  اهنت  امش  ـی  لو مدیزگرب - .  نادواج )   ) نییآ امش  يارب  ار  مالـسا  مدرک و  مامت  امـشرب  ار  شیوخ 
ار يدیلپ  ره  تیب  لها  امـش  زا  هک  دـهاوخ  یم  هّللا  دـنهد - . یم  تاکز  عوکر  لاحرد  دـنراد و  ياپرب  زامن  هک  یناسک  نامه  , دـنا هدروآ 
. دـیناسر ماجنا  هب  اراهنآ  وا  دومزایب و  دـنچ  يروما  هب  شراگدرورپ  ار  میهاربا  هک  هاگنآ  دزاس - . هزیکاـپ  كاـپ و  ار  امـشو  دـنادرگ  رود 
, دنـشاب راکمتـس  هک  نانآ  هب  نم  نامیپ  دهع و  دومرف : منامدود ,  زا  و  تشاد :  هضرع  میهاربا )   ) مداد رارق  مدرم  ياوشیپ  ار  وت  نم  دومرف :
. ار نید )  نایاوشیپ   ) رما نابحاص  ربماـیپ و  دیـشابرادربنامرف  ار و  هّللا  دـینک  تعاـطا  ـد , یا هدروآ  نا  ـمـ یا ـی کـه  نا ـ ـس يا کـ دـسر - . یمن 
ار نانآ  و  میـشخب ,  تمعن  دـندش , یم  هدرمـش  ناوتان  نیمز  رد  هک  ار  یناسک  ات  هتفرگ  رارق  ـن  یا هدارا مـا بـر  نیمز -  ناثراو  ناراـکوکین 

ثرا هب  نم  هتـسیاش  ناگدـنب  ار  نیمز  هک  میا  هتـشون  تاروت )   ) رکذ زا  دـعب  روبز  ردام  مینادرگ - .  نیمز )   ) ناثراو و  مدرم )   ) ناـیاوشیپ
ثاریم هب  میداد ,  تکرب  اهنآ  رد  هک  ار , نیمزرـس  نآ  ياهرتخاب  اهرواخ و  دـندش , یم  هدرمـش  ناوتا  ـی کـه نـ مدر بـه مـ درب - . دـنهاوخ 

ـیـن مز رد  ار  ناـنآ  هـک  تـسا  هداد  هدـعو  دـنا , هدرک  هتـسیاش  ياـهراک  دـنا و  هدروآ  ناـمیا  هـک  امـش  زا  یناـسک  هـب  هـّللا  میدیـشخب - . 
هک ار  ینییآ  دینادرگ و  ناشناینیشیپ  ـشـیـن  نا دندوب جـ نانآ  زا  شیپ  ار کـه  ـی  نا ـ ـس نا کـه کـ هـمـچـنـ ـد , نادر گـ  ( نار ـگـ ید  ) ـیـن ـش ـ نا جـ

رارق کیرش  نم  اب  ار  يزیچ  دننک و  شتسرپارم  ات )  ) دیامرف اطع  ینمیا  ناشیکانم  زا بـیـ دعب  و  دشخب , رارقتـسا   , تسا هدیدنـسپ  اهنآ  يارب 
قح نید  تیادـه و  اب  ار  شربما  ـت کـه پـیـ ـسا ـی  ـس کـ هّللا )   ) وا دـشاب - . یم  ناراکهبت  هرمز  رد  دزرو , رفک  نیازا  سپ  هکره  دـنهدن و 

گرم هدنـشچ  يا  هدنز  دوجوم  ره  خزرب -  گرم و  دـشابندنیاشوخ . ار  ناکرـشم  دـنچره  دـنادرگ , زوریپ  نایدا  همه  رب  ار  نآ  اتداتـسرف 
هب لماک  روط  هب  ناتیاهـشاداپ  زیخاتـسر  زور  رد  تسا و  گرم  هدنـشچ  يرادناج  ره  دیوش - . یم  هدینادرگزاب  ام  يوس  هب  سپـس  تسا , 
یم نآ  زا  هک  یگرم  نامه  وگب :  تسا - .  هدـش  نییعت  یتشونرـس  نآ  هک  دریم  یمن  هّللا  ناـمرف  هب  زج  سک  چـیه  دوش - . یم  هداد  اـمش 
. - دزاس یم  ناتهاگآ  دیا  هدرک  هچنآ  هب  دیوش و  یم  هدینادرگ  زاب  راکشآ  ناهن و  ياناد  يوس  هب  سپـس  , دیآ یم  امـش  غارـس  هب  دنزیرگ 

اجکره دـیوش - . یم  هدـینادرگ  زاب  ناتراگدرورپ  يوس  هب  هاگنآ  , دریگ یم  ار  ناـتناج  هدـش ,  هدراـمگ  امـش  رب  هک  یگرم  هتـشرف  وگ :  بـ
نآ زا  هک  تسا  نامه  نیا  دیسر و  رد  یتسار  هب  گرم  تارکس  دیشاب - . دنلبراوتسا  ياهژد  رد  هچرگا  دبای , یمرد  ار  امش  گرم  دیشاب ,

. دنوش هتخیگنارب  هک  يزور  ات  تسا  خزرب  ملاع  ناشیورارف  يدوب - .  نازیرگ 

هدش هداد  هدعو  زور 

یمدرگ تسین ,  نآ  رد  يدیدرت  هک  زیخاتسر , زور  رد  ار  همه  سپسو  دناریم  یم  سپ  دشخب , یم  یگدنز  ار  امـش  هک  تسا  هّللا  وگب :  - 
ياراد هک  نامسآ  هب  دنگوس  دنراد - . یمن  رواب  مدرم  زا  يرایـسب  یلو  تسین  نآ  رد  یکـش  تسا و  یندمآ  زیخاتـسر  دیدرت  یب  دروآ - .

ـد یدر بـی تـ دـبیرفنار - . امـش  اـیند  یناگدـنز  هک  راـهنز  تسا ,  قـح  هّللا  هدـعو  دـیدرت  یب  هدـش - .  هداد  هدـعو  زور  هب  و  تساـهجرب , 
نیا دوش , هدیمد  روص  رد  دزیگنا - . یمرب  دـنا , هدـیمرآ  اهروگ  رد  هک  ار  یناسک  هّللا  و  تسین ,  نآ  رد  یکـش  تسا و  یندـمآ  زیخاتـسر 

راگدیرفآ هدـعو  نامه  تسا  نیا   , تخیگنارب نامهاگمارآ  زا  ار  ام  یـسک  هچ  ام , رب  ياو  يا  دـنیو : گـ باذـع - .  ياه  هدـعو  زور  تسا 

نآرق www.Ghaemiyeh.comراونا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 47زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


نادـب هک  ار  يزور  نآات  دـندرگ  مرگرـس  دـنور و  ورف  دوخ  ییوگ  هوای  رد  ات  ـا کـن  هر ار  نا  ـ نآ دـنتفگ - . یم  تسار  ناربمایپ  نامحر , 
هک ار  هچنآ  اراگدرور . پـ دنا - . هدش  هداد  هدعو  هک  يزور  نآ  زا  دندیزرو  رفک  هک  یناسک  رب  ياو  دننک - . رادید  دوش , یم  هداد  هدـعو 

یهاوخن هدعو  فلخ  وت  هک  نادرگمراوخ ,  اوسر و  زیخاتـسر  زور  ار  ام  و  امرف , اطع  ام  هب  يا  هدومرف  هدعو  ام  هب  تناگداتـسرف  هلیـسو  هب 
زا کی  چیه  میزیگنا و  یمرب  ار  ناگمه  ینیب و  یمراکـشآ  ار  نیمز  میروآ و  یم  رد  تکرح  هب  ار  اههو  يزور کـه کـ زیخاتـسر -  دومن .

 . - تسا ناسآ  ام  رب  هک  تسا  ینتخیگنارب  نیا  دنیآ , نوریب  باتـش  اب  اهنآ  دفاکـشب و  نیمز  هک  يزور  درک - . میهاوخنراذـگورف  ار  اهنآ 
. دیوش یم  هتخیگنارب  وا  يوس  هب  دروآ و  دیدپ  نیمز  رد  ار  امش  هک  تسا  یسک  هّللا  وگب : دیوش - . یم  هتخیگنارب  هّللا  يوس  هب  هک  دینادب 

همه دیامن  یشکندرگ  یچیپرس و  هّللا  شتسرپ  زا  هک  سکره  دیوش - . یم  هتخیگنارب  هّللا  يوس  هب  ماجنارس  دیوش  هتشک  ای  دیریمب  رگا  - 
هک ناتناکیرش  نآ  دنیاجک  مییوگ :  , دندیزرو كرش  هک  یناسک  هب  هاگنآ  میزیگنارب ,  ار  همه  هک  يزور  دزیگنا - . یمرب  شیوخ  دزن  هبار 
ماک هنشت  ار  ناراکهابت  و  میروآ ,  مهارف  نامحرراگدرورپ  يوس  هب  یمارگ  نانامهم  نو  ار چـ نارا  ـ کز ـیـ هر يزور کـه پـ دیتشادنپ - . یم 

 . مینارب خزود  يوس  هب 

تمایق زور 

تمایق زور 

دزیگنا یمرب  ار  نانآ  همه  هّللا  يزور کـه  درک - . دهاوخ  يرواد  دیتشاد , فالتخا  نآ  رد  رگیدـکی  اب  هچنآ  دروم  رد  تمایق  زور  هّللا ,  - 
هاوگ يزیچره  رب  هّللا  و  دنا , هدرک  شومارف  ار  نآ  اهنآ  هک  نآ  لاح  تسا و  هدرمشرب  ار  نآ  هّللا  دزاس , یم  ناشهاگآدنا  هدرک  هچنآ  هب  و 

ناتندروآ نامیا  زا  سپ  ایآ  ناشدنیوگ ):   ) دشاب هایـس  ناشیاهیور  هک  نانآ  اما  هایـس ,  ییاهیور  دشاب و  دـیپس  ییاهیور  هک  يزور  تسا - 
هنادواج هّللا  تمحر  رد  دشاب  دیپس  ناشیاهیور  هک  نانآ  اماو  دـیدیزرو -  یم  رفک  هک  نآ  يازـس  هب  ار  باذـع  دیـشچب  سپ  دـیدشرفاک .

یم شنارـسپو  شرـسمه  زا  شردپ ,  شردام و  زا  شردارب ,  زا  یمدآ  هک  يزور  نارـسپ - .  هن  دشخب و  يدوس  لام  هن  هک  يزور  دـنا - .
نانآ زا  يزیچ  دندرگ , راکشآ  همه  هک  يزور  دراد - . یم  زاب  نارگید  زا  اروا  هک  تسا  يراک  ار  نانآ  زا  یـسک  ره  زور , نآ  رد  دزیرگ ,

. زوریپ ياتکی  هّللا ,  نآ  زا  تسیک .  نآ  زا  ییاورنامرف  زورما  دشابن . هدیشوپ  هّللا  رب 

باسح زور 

, دـیراد دوخ  ياـهلد  رد  هچنآ  رگا  دـننادرگ - . يور  يربخ  یبرد  ناـشیا  هدـش و  کـیدزن  ناـشباسح  هب )  یگدیـسر  ماـگنه   ) ار مدرم  - 
ار باسح  زور  هک  نآ  يازس  هب  دنوش  یم  هارمگ  هّللا  هار  زا  ـی کـه  نا کـسـ دنک - . یم  هبساحم  نآ  هب  ارامش  هّللا  دییامن , ناهنپ  ای  راکـشآ 

هّللا تساماب - .  نانآ  باسح  هاگنآ  تسام و  يوس  هب  نانآ  تشگزاب  دـیدرت  یب  تشاد - .  دـنهاوخ  تخـس  یباذـع  دـنا , هدرک  شومارف 
یم هداد  هدعو  امـش  هب  باسح  زور  يارب  هچنآ  تسا  نیا  تسا - .  باسحلا  عیرـس  هّللا ,  هک  انامه  دهد , ازج  هداد  ماجنا  هچنآ  ار  سکره 
يا هدنراد  زاب  وا  مکح  يارب  دـنک , یم  مکح  هک  تسا  هّللا  تسا - .  باسحلا  عیرـس  هّللا ,  هک  انامه  درادـن , دوجو  یمتـس  زورما  دـش - .

يزور اراگدرورپ . دـسرن - . یمتـس  نانآ  هب  دوش و  هداد  یمامت  هب  شدرواتـسد  شاداپ )   ) سکره هب  تسا - .  باسحلا  عیرـس  وا   , تسین
 . ياشخبب نانموم  ربو  مردام  ردپ و  نم و  رب  دوش , یم  اپرب  باسح  هک 

لامعا شجنس 

یلدرخ هـناد  نزوـمه  یلمع )   ) رگا دـسر و  یمن  متـس  يزیچار  سک  چـیه  سپ  مـیهن ,  یم  زیخاتـسر  زور  رد  ار  ير  ـ گداد يا  ـ هوزار تـ - 
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سکره سپ  دـبای , یم  قـق  تـحـ لا )  ـمـ عا  ) ـنـجـش ـس زور  نآ  رد  میـشاب - .  سرباـسح  اـم  هک  تسا  یفاـک  مـیروآ و  یم  ار  نآ  دـشاب ,
هدـیناسر نایز  دوخ  هب  هک  دـنا  یناسک  دـشاب , کبـس  شیاه  هدیجنـس  سکره  و  دـنا , ناراگت  ـ ـسر نانآ  دـشاب  نیگنـس  وا  ياـه  هدـیجنس 

هک سکره  دوب - . دهاوخ  یشوخ  عضو  لاحرد و  دشاب , نیگنس  شیاه  هدیجنس  هک  سکره  دنا - . هتـشاد  اور  متـس  ام  تایآ  هب  نوچدنا 
یناسک نارفاک )   ) نانآ هدنزوس - .  تسا  یـشتآ  تسیچ .  نآ  هک  یناد  هچ  وت  و   , تسا خزود  شهاگیاج  دشاب , کبـس  شیاه  هدـیجنس 

یـشزرا جرااـهنآ و  يارب  زیخاتـسر  زور  دـش و  هاـبت  ناـشیاهراک  سپ  دـندرک , راـکنا  اروا  ياـقل  ناـشراگدرورپ و  تاـیآ  هک  دنـشاب  یم 
. داهن میهاوخن 

لامعا همان 

همان وا  يارب  تماـیق  زور  میا و  هتخیوآ  وا  ندرگ  هب  ار  ـی  نا ـ ـس ـ نا ـت هـر  ـشو ـ نر ـ ـس میدروآ - .  رامـش  هب  يا  هتـشون  رد  ار  زیچ  همه  اـم  - 
تدوـخ زورما  هک  تسا  یفاـک  ناوـخب ,  ار  تا  هماـنراک  مییوـگوا ):  هـب   ) مـیروآ یم  نوریب  دـن , هدو مـی بـیـ ـ ـش ار گـ نآ  هـک  یلاـمعا , 

یسک ناسآ - .  یباسح  دنـسرب  ار  وا  باسح  يدوز  هب  دوش  هداد  شتـسار  تسد  هب  شلامعا  همان  هک  یـسک  یـشاب - .  شیوخ  سرباسح 
لامعا همان  دیآ - . رد  هتخورفا  شتآ  رد  دـنک و  وزرآ  شیوخ )   ) يدوبان رتدوز  هچره  دوش , هداد  وا  هب  شرـس  تشپ  زا  شلامعا  همان  هک 

چیه هک  تسا  يا  هماـن  هچ  نـیا  رب مـا . ياو  دـنیوگ : و  ینیب ,  كاـنمیب  تـسا  نآ  رد  هـچنآ  زا  ار  ناراـکهابت  هاـگنآ  دـنروآ , ناـیم  هـب  ار 
سک چیه  هب  وت  راگدرورپ  دنبای , رـضاح  دـنا  هداد  ماجنا  ار  هچنآو  تسا  هدرمـشرب  ار  زیچ  همه  هدرکن و  راذـگورف  ار  یگرزب  کچوک و 

. درادن اور  متس 

اضعا یهاوگ 

. دنهد یهاوگ  ناشیاهاپ  دنیوگ و  نخس  ام  اب  ناشیاهتسد  دندرک , یم  هچنآ  هرابرد  و  میهن ,  رهم  اهنآ  ياهنهد  رب  زیخاتسر ) زور   ) زورما - 
درگ شتآ  يوس  هب  هّللا  نانمشد  يزور کـه  دنهد - . یهاوگ  اهنآ   ( نایز  ) رب دندرک  یم  هچنآ  هب  ناشیاهاپ  اهتسد و  اهنابز و  هک  يزور  - 
یم یهاوگ  اهنآ  نایز )   ) هب دنا  هدرک  یم  هچنآ  هب  ناشیاهتـسوپ  ناشیاهمـش و  ناشـشوگ و چـ دنـسر  نادب  نوچ  دنوش - میـسقت  هدروآ و 

هدروآ رد  نخـس  هب  هتخاس ,  ایوگار  يزیچره  هک  هّللا ,  ار  ام  دـنیوگ : دـیداد  یهاوگ  ام  ناـیز )   ) هب ارچ  : دـنیوگ ناشیاهتـسوپ  هب  دـنهد - 
هن دیتشاد  یم  هد  ـیـ شو ار پـ نا  ـتـ نا ـ ها ـر گـنـ گا امش  دیوش -  یم  هدینادرگ  زاب  وا  يوس  هب  دیرفایب و  ارامش  راب  نیتسخن  هک  تسوا  ـت و  سا
هک ار  هچنآ  زا  يرایـسب  هّللا  هک  دیدرک  یم  نامگ  هکلب  دیتشاد . میب  نا  ـتـ یا ـتـهـ ـسو اهمـشچو و پـ شوگ  تداهـش  زا  هک  دوب  تهج  نیدـب 

ناراـکنایززا درک و  كـاله  ار  امـش  دـیدرب , یم  ناـمگ  دوـخ  راـگدرورپ  هب  نا کـه  ـ تراد دو پـنـ ـن بـ یا و  ـد , ناد نـمـی  دـیهد , یم  ماـجنا 
. دیدش

ناراکزیهرپ شاداپ 

هک نامناگدـنب  زا  کیره  هب  هک  تسا  یتشهب  ناـمه  نیا  تسا - .  تمعن  زاـنرپ و  ياهتـشهب  ناـشراگدرورپ  دزن  رد  ناراـکزیهرپ  يارب  - 
 . تسا هدوشگ  ناشیور  هب  اهنآ  ياهرد  هک  نادیواج  ياهتشهب  تسوکین -  یماجنارـس  ار  ناراکزیهرپ  مینک - .  یم  اطع  دنـشابراکزیهرپ ,

اهنآ ناشراگدرورپ  دنا و  نامداش  هدومرف  اطع  نانآ  هب  ناشراگدرورپ  هچنآ  هب  دنشاب -  یم  تمعن  زان و  رد  اهتـشهب و  رد  ناراکزی  ـ هر پـ - 
ریز زا  هک  تسا  یتشهب  ياهناتـسوب  ناـشیارب  دـنا , هتـشاد  اورپ  ناـشراگدرورپ  زا  هک  یناـس  کـ تسا - .  هتـشاد  نوصم  خزود  باذـع  زاار 

يارب دـشاب  یم  هـّللا  دزن  هـچنآ  تـسا و  هـّللا  بناـج  زا  ییاریذـپ  نـیا )  , ) دــننامب هنادواـج  نآ  رد  تـسا ,  ناور  اـهرهن  اـهنآ  ناـتخرد )  )
ـجـا ناد هک بـ هاگنآ  ات  دنوش  هدرب  تشهب  يوس  هب  هورگ  هورگ  دـنا , هدرک  اورپ  ناشراگدرورپ  زا  ـی کـه  نا ـ ـس کـ تسا - .  رتهب  ناراکوکین 

نآرق www.Ghaemiyeh.comراونا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 47زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


دـیوش و لخاد  تشهب  هب  داب , ناـتیاراوگ  اـهتمعن ) نیا  , ) امـشرب مالـس  دـنیوگ : ناـنآ  هب  نآ  ناـنابهگن  ودوش  هدوشگ  شیاـهرد  دـن , ـ ـسر
. دینامب هنادواج 

ناساپسان يازس 

ناقفانم و همه  هدـنروآدرگ  هّللا ,  دـیزیهرپب - . هتـشگ ,  ایهم  نارفاـک  يارب  و  دنتـسه , اهگنـس  ناـمدرم و  نآ ,  هریگـشتآ  هک  یـشتآ  زا  - 
راب کـه ره  تسا .  خزود  ناشهاگیاج  میزیگنارب ,  هداتفا  رد  ور  هب  رک , لال و  روک , ار  نانآ  زیخات  ـ سر زور  رد  تسا - .  خزود  رد  نارفاک 

نوچ ایآ  دـنتفگ : ـد و  ندر راـکنا کـ ار  اـم  تاـیآاریز  تسا  ناـنآ  يازـس  نیا  مییازفا .  یم  ناـشیارب  هزاـت )   ) يا هرارـش  , دنیـشن ور  ـش فـ تآ
هب هورگ  هورگ  دـندش  رفاک  هک  ـی  نا ـ ـس کـ دـش - . میهاوخ  هتخیگنارب  دـیدج  یـشنیرفآ  رد  میدـش ,  كاخ  درخ و   , هدیـسوپ ياهناوختـسا 
رب ناتدوخ  زا  یناگداتـسرف  ایآ  : دنیوگ نانآ  هب  شنانابهگ  نـ دو , ـ ـش هدو  ـ ـش نآ گـ ياهرد  دنـسر  نادب  نوچ  , دنوش یم  هدـنار  منهج  يوس 

باذع نامرف  یلو  ارچ , دنیوگ : دنهد . رادشه  ناتزور  نیا  هدهاشم  زا  ار  امش  دنناوخب و  امـش  ربار  ناترا  ـ گدرور تایآ پـ هک  دندماین  امش 
 . ناشکندرگ هاگیاج  تسادب  هچ  دینامب  هنادواج  نآ  رد  دیوش  لخاد  منهج  ياهرد  زا  دوش : هتفگ  تسا -  هدش  ملسم  نارفاک  رب 

نآ لها  تشهب و 

هّللا بـه تسوا - .  هاگیاج  تشهب  دراد , زاب  سوه  يوه و  زا  ار  سفنو  دشاب  كانمیب  شراگدرورپ  هاگشیپ  رد  نداتسیا  زا  هک  سک  نآ  - 
, دوـب دـنهاوخ  هنادواـج  نآ  رد  ـت ,  ـسا ناور  اـهرهن  نآ  ناـتخرد )   ) ریززا هک  تسا  هداد  دـیون  ار  ییاهناتـسوب  ناـمیا  نا بـا  ـ نز نادر و  مـ

 . - گرزب يراگتـسر  تسا  نـیا  تـسا ,  رتـگرزب  رترب و  هـمهزا  هـّللا  يدونـشخ  نادواـج و  ياهتـشهب  رد  هزیکاـپ  كاـپ و  ياـههاگیاجو 
زا اـهرهن  هک  مینک  دراو مـی  تشهب  زا  ییاهناتـسوب  رد  ار  ناـنآ  يدوزب  دـنا , هداد  ماـجنا  هتـسیاش  ياـهراک  هدروآ و  ناـمیا  هک  ینا  ـ ـس کـ

تسا رتوگتسار  هّللا  زا  شیاه  هتفگ  رد  یـسک  هچ  و  تسا ,  قح  هّللا  هدعو  دنام , دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  تسا ,  ناور  نآ  ناتخرد )  ) ریز
ياهناتـسوب ناشراگدرور  دزن پـ نانآ  شاداپ  دـنا , ناگدـیرفآ  نیرتهب  دـنا , هداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  ناـمیا  هک  ینا  ـ ـس کـ . - 

 ( نانآ  ) ـت و ـسا دو  ـنـ ـش ـهـا خـ نآ زا  هّللا  ـنـد , نا نآرد مـی مـ هشیمه  تسا  ناور  اهرهن  اهنآ  ناتخرد )   ) ریز زا  هک  تسا  نادیواج  تشهب 
یم ناشیامیــس  زا  ار  هــمه  هــک  دنتــسه  ینادرم  فارعا  بـر  دــسرتب - . شراــگدرورپ  زا  هــک  تــسا  یــسک  يارب  نــیا  دونــشخ , وا  زا 

. امش رب  مالس  هک :  دنهد  یم  ادن  ار  نایتشهب  , دنسانش

نآ لها  خزود و 

, دنا هدش  رفاک  هک  یناس  کـ تسا - .  خزود  وا  هاگیاج  داد , حیجرت   ( ترخآ رب   ) ار ایند  یگدنز  درک و  یـشکرس  نایغط و  هک  سک  نآ  - 
ار یساپ  ـ سا ,هـر نـ دو ـ ـش ـتـه  ـسا نا کـ ـ ـش ـ یا زا  نآ  باذ  هن عـ دنریمب و  ات  دوش  یمن  رداص  اهنآ  گرم  نامرف  تساهنآ ,  يارب  خزود  شتآ 
 . میهد ماجنا  میدرک  یم  هچنآ  زا  ریغ  هتـسیاش  راک  ات  روایب  نوریب  ار  ام  اراگدرورپ . : دـنروآ رب  دایرف  اـج  نآ  رد  اـهنآ  میهد -  رفیک  نینچ 
هک دیشچب  سپ  , دمآ هدنهدرادشه  امش  يارب  دریگ . دنپ  تسا  ریذپدنپ  هکره  تدم  نآ  رد  هک  میدادن  رمع  نادنچ  ار  ام  ایآ شـ مییوگ :)  )
رد دنرب , رـس  هب  نآ  رد  یناراگزور   - ناشکرـس يارب  یهاگتـشگزاب  تسا و  یهاگن  خزود کـمـیـ دشاب - . یمن  يروای  چیه  ار  ناراکمتس 

. دبای یم  یگدنز  هنو  دریم  یم  هن  نآ  رد  دیآرد -  خزود  شتآ  رد  هک  سک  نآ  اراوگ - . یندیشون  هن  دنشچ و  یکنخ  زیچ  هناج  نآ 

نید عورف 

زامن
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تسا ناشراگدرورپ  دزن  ناششاداپ  دنتخادرپ , ار  تاکز  دنتشاداپرب و  ار  زامن  دندرک و  هتسیاش  يا  ـ هرا ـد و کـ ندروآ نا  ـمـ یا نا کـه  ـ نآ - 
دنراد و یم  اپربار  زامن  میشخب ,  ییاناوت  اهنآ  هب  نیمز  رد  نو  ـی هـسـتـنـد کـه چـ نا ـ ـس کـ دنوش - . نیگهودنا  هن  تساهنآ و  رب  یمیب  هن  , 
زا دنراد و  یم  اپرب  ار  زامن  هک  نا  ـ نآ دنراد - . یم  زاب  تسیاشان  ياهراک  زا  دنراد و  یماو  هدیدنسپ  ياهراک  هب  و  دنزادرپ , یم  ار  تاکز 

يزور شزرمآ و  تاجرد و  ناشراگدرورپ  دزن  ناـنآ  يارب  دـنراد  ناـمیا  اـهنآ  هک  قیقحت  هب  دـننک , یم  قاـفنا  میا  هداد  ناـشیزور  هچنآ 
هّللا تسا و  رترب  يراک )  ره  زا   ) هّللا دای  ودراد  یم  زاب  تسیاشان  تشز و  ياـهراک  زا  زاـمن  هک  راد  اـپرب  ار  زاـمن  دوب - . دـهاوخ  دـنمارک 

 . تسا هتشگررقم  نیعم  تباث و  يا  هفیظو  نانموم  رب  زامن  هک  دیراد  اپرب  ار  زامن  دناد - . یم  دینک , یم  هچنآ 

هزور

, دوب هدـش  ررقم  دـندوب  امـش  زا  شیپ  هک  یناسک  رب  هک  هنوگ  نامه   , تسا هدـش  ررقم  امـش  رب  هزور  دـیا . هدروآ  نامیا  هک  یناس  يا کـ - 
ياه هناشن  مدرم و  يارب  ییامنهار   , تسا هدش  هداتـسرف  ورف  نآرق  نآ  رد  هک  تسا  یهام  ناضمر  هام  دـینک - . هشیپ  يراکزیهرپ  هکدـشاب 

هک یـسک  درادب و  هزوردیاب  دـشاب , رـضح  رد  ار  هام  نیا  هک  امـش , زا  سکره  سپ  لطاب ,  زا  قح  هدـننک  ادـج  اهدومنهر و  زا  ـنـی  ـشور
رگا دراد - . یمن  اور  يراوشد  دهاوخ و  یم  یناسآ  امـش  يارب  هّللا  درادب ,) هزور   ) رگید ياهزور  زا  يدادـعت  دـیاب  دوب  رفـس  رد  ای  رامیب 

دای ناوارف  ار  هّللا  هک  ینانز  نادرم و  و  نمادکاپ ,  نانز  نادرم و  و  راد , هزور  نا  ـ نز نادر و  مـ تسا - .  رتهب  امش  يارب  نتفرگ  هزور  دینادب 
نانتورف رب  زج  نآ  دییوجب و  يرای  زامن  و  هزور )   ) ربص زا  تسا - .  هتخاس  ایهم  گرزب  یـشاداپو  شزرمآ  نانآ  همه  يارب  هّللا  دننک , یم 

. دیآ یم  نارگ 

سمخ تاکز و 

تاکز هک  یناسک  و  دننادرگ -  يور  هدوهیب  زا  هک  اهنآ  دـنراد و  ینتورف  ناشزامن  رد  هک  نانآ  دـندش , راگتـسر  نانموم  هک  یتسار  بـه  - 
ره دیزادرپب , ار  تاکز  و  دیراد , اپرب  ار  زام  نـ دیرازگبزامن - . نارازگزامن  اب  دیزادرپب و  ار  تاکز  و  دـیراد , اپرب  ار  زامن  دـنزادرپ - . یم 
زیچ همه  نم  تمحر  تسانیب - .  دینک  یم  هچنآ  هب  هّللا  تفای ,  دـیهاوخ  لاعتم  هّللا  دزن  ار  نآ  دـیتسرف , شیپ  دوخ  يارب  هک  یبوخ  ریخ و 
یم رارقرب  دنروآ , یم  نامیاام  تایآ  هب  دنزادرپ و  یم  تاکز  دننک و  یم  يراکزیهرپ  هک  یناسک  يارب  ار  نآ  يدوز  هب  تسا و  ریگارف  ار 

هک یناسک  نامه  ناکرـشم .  رب  ياو  دوب - . دهاوخ  فعاضم  یـشاداپ  ياراد  دـیزادرپ , یم  هّللا  يدونـشخ  يارب  تاکز  زا  هچنآ  مراد - . 
ربماـیپو و هّللا  يارب  نآ  کـی  جـنپ  دـیروآ , تسد  هب  هک  یتـمینغ  ره  زا  ـیـد  ناد بـ دـنرادن - . رواـب  ار  ترخآ  مـه  دـنزادرپ و  یمن  تاـکز 

 . تسا هار  رد  ناگدناماو  نایاونیب و  نامیتی و  و  ربمایپ )  ) نادنواشیوخ

جح

 , تسا نایناهج  تیادـه  اـشنم  تکرب و  هیاـم  تسا ,  هکم  نیمزرـسرد  هدـش  هداد  رارق  مدرم  تداـبع )   ) يارب هک  يا  هناـخ  نی  ـتـ ـس نـخـ - 
مدرم رب  هناخ  نآ  تراـیز  هّللا  يارب  تسا و  ناـما  رد  دـیآ  رد  نآ  رد  هکره  و  تسا ,  میهاربا  ماـقم  هلمج )  زا   ) نشور ییاـه  هناـشن  نآرد 

یب نایناهج  زا  هّللا  هک )  دنادب  () دیامن كرت  راکنا و   ) دزرو رفک  هکره  و  دراد , نآ  يوس  هب  نتفر  ییاناوت  هک  یـسک  هتبلا )   ) تسا بجاو 
يار ار بـ ما  ـه  نا هدـم و خـ رارق  کیرـش  نم  اـب  ار  يزیچ   :( میتـفگ ودـب   ) میتخاـس اـیهم  ار  هناـخ  ياـج  میهار  ـ با يار  نو بـ چـ تسا - .  زاـین 

ماجنا  ) يارب مدرم  نایم  رد  نادرگ - .  هزیکاپ  یگدولآ )  ره  زا   ) ناگدننک هدجـس  ناگدننک و  عوکر  ناگدننک و  مایقو  ناگدننک  فاو  طـ
ماوق هیام  ار  مارحلا  تیب  هبعک  هّللا ,  دـنیآ - . وت  يوس  هب  رود  ياههار  زا  نایم  کیراب  نارتش  ربراوس  هدایپ و  ات  هد  رد  ادـن  جـح  کسانم ) 
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نایم هک  درادن  یعنام  درازگ  هرمع  ای  هناخ  جح  هکره  سپ  تسا ,  هّللا  ریاعش  زا  هور  ـفـا و مـ ـص تسا - .  هداد  رارق  مدرم  يایند )  نید و  )
, دیدومن چوک  تا  ـ فر زا عـ نو  چـ تساناد - .  رادساپـس و  راگدرورپ  دهد , ماجنا  تبغر  اب  یکینراک  سکره  دروآ و  اج  هب  یعـس  ود  نآ 
, دیداد ماجنا  ار  دوخ  جح  کسانم  نوچ  دییامن - . دای  ار  وا  دیدرگ , نومنهر  ار  امـش  هک  هنوگ  نامهو  دـینک , دای  مارحلارعـشم  رد  ار  هّللا 

رار ناـسکی قـ مدرم  همه  يارب  ار  نآ  هک   , مارحلادجـسم هّللا و  هار  زا  ار ) مدرم   ) دـندیزرو و رفک  هک  ـی  نا ـ ـس کـ دـیروآ - . داـی  هـب  ار  هـّللا 
وا دراد , اور  متـس  اج  نآ  رد  هکره  دنراد و  یم  زاب  دـنیآ  یم  رود  طاقن  زا  هک  اهنآ  هچ  دنتـسه و  اج , نآ  میقم  هک  یناس  چـه کـ ـم ,  یداد

دنزاد یم  زاب  مارحلادجـسم   ( ترایز  ) زا ار ) مدرم   ) هک یلاـحرد  دـنکن  باذ  ار عـ ـهـا  نآ هّللا ,  ار  چـ میناـشچ - .  یم  كاـندرد  یباذـع  ار 
. دنناد یمن  ناشرتشیب  یلو  دنشاب  دنناوت  یمن  ناراگزی  ـ هر نآ جـز پـ نا  ـیـ لو ـنـد,مـتـ شا نآ نـمـی بـ ـیـت  لو تـ راواز ) سـ  ) ناشیا

داهج

رد تسا - .  ناراکوکین  اب  هّللا  نامگ  یب  میوش و  یم  نومنهر  نانآ  هب  ار  دوخ  ياههار  دـننک , شـشوک  داهج و  ام  هار  رد  هک  یناس  کـ - 
 , تسا هدرک  يرادیرخ  نانآ  زا  تشهب  يازا  رد  ار  نان  ـ مو لا مـ نا و مـ هّللا جـ دینک - . داهج  تسوا  هار )  رد   ) داهج قح  هک  نانچ  هّللا  هار 

لیجناو و تاروت  رد  هک  وا  هدهعرب  تسا  یقح  هدعو  نیا  دنوش . یم  هتشکو  دنشک  یم  دنن , رازرا مـی کـ هّللا کـ هار  رد  هک  یناسک  نامه 
نامه نیا  ,و  دیشاب نامداش  دیا , هدرک  هک  يدتسوداد  نیا  اب  سپ  تسا .  رترادافو  شیوخ  دهع  هب  هّللا  زا  یسک  هچ  و  هدومرف ,  رکذ  نآرق 

هدیشخب يرترب  نانیشن  هناخرب  یتبترم  هب  دننک  یم  داهج  دوخ  ناج  لام و  اب  هک  ار  ینا  ـ ـس کـ هّللا ,  تسا - .  گرزب  یبایماک  يراگتـسر و 
 . - تسا هدوـمرف  اـطع  يرترب  گرزب  یـشاداپ  هـب  نانیـشن  هناـخ  رب  ار  نارگداـهج  ـت و  ـسا هدادو  نـیـکـ شادا )  پـ  ) هد ـ عو هـّللا  ار  و هـمـه 

 . تسا زاین  یب  نایناهج  همه  زا  هّللا  نوچ  تسا  هدیشوک  دوخ  دوس  هب  دشوکب  قح )  هار  رد   ) سکره

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

یم زاب  تشز  ياهراک  زا  دیهد و  یم  نامرف  هدیدنسپ  ياهراک  هب  دیا , هدش  رادیدپ  نامدرم  نایم  رد  هک  دیتسه  یت  ـ ما ـن  یر ـمـا بـهـتـ ـش - 
ياهراک زا  دنهد , نامرف  هدیدنسپ  ياهراک  هب  دنناوخب , یکین  هب  هک  دنـشاب  یهورگ  ـمـا  ـش نا  زا مـیـ ـد  یا بـ دیراد - . نامیا  هّللا  هبو  دیراد 

هتسیاش ياهراک  هب  , دنرگیدکی روای  رای و  رادتسود و  نامیا  اب  نانز  نامیا و  اب  نادرم  دنا - . ناراگتسر  نانآ  دنراد و  زاب  دنـسپان  تشز و 
, دـننک تعاطاوا مـی  ربمایپ  هّللا و  زا  دـنهد و  یم  تاکز  دـنراد , یم  اپرب  ار  زامن  دـنراد , یمزاب  تسیاشان  ياهراک  زا  دـنهد و  یم  نامرف 

یناـسک هّللا )  نارا  یـ  . - ) تسا میکح  دـنمزوریپ  لاـعتم ,  هّللا  داد , دـهاوخ  ناـشرارق  شیوـخ  تمحر  دروـم  يدوز  هب  هّللا  هک  دـنا  ناـنآ 
یم زاب  اهیدیلپ  زا  دنهد  یم  نامرف  اهیکین  هب  دنهد و  یم  تاکز  دنراد , یم  اپرب  زامن  میشخب ,  ییاناوت  اهنآ  هب  نیمز  رد  هاگره  هک  دنتـسه 

وت يارب  هک  ییاهیراتفرگربارب  رد  راد و  زاب  اهیدـب  زا  هد و  نامرف  اهیکین  هب  راد و  اپر  ار بـ زا  نـمـ تسا - .  هّللا  نآ  زا  اهراک  ماـجرف  دـنراد ,
 . تسا مزال  یعطقروما و  زا  نیا  هک  شاب  ابیکش  دیآ , یم  شیپ 

هّللا ناتسود  اب  یتسود 

تـسود دـنا  هدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  وا و  هداتـسرف  هّللا و  سکر  هـ دـنرگیدکی - . رواـی ) وراـی   ) تسود نموم  ناـنز  نموم و  نادرم  - 
یناسک ابو  دنـشاب  هتـشاد  نامیا  نیـسپزاب  زور  هّللا و  هب  هک  یباین  ار  ـی  هور گـ تسا - .  هدنوش  زوریپ  هّللا  بزح  اریز ) تسا  زوریپ   ) درادـب

ناشنادنواشیو ای خـ ناردارب  ای  نارسپ  ای  نارد  ـه پـ چر ـ گا ـتـی کـنـنـد , سود ـد, نزرو ـفـت مـی  لا ـمـنـی و مـخـ ـشد وا  هداتـسرف  هّللا و  اب  هک 
تـسا هدومرف  دـییات  شیوخ  بنا  زا جـ ـی  حور هب  ار  نانآ  هتخاس و  نیزگیاج  ار  نامیا  ناشیاهلد  رد  هّللا )   ) هک دـنا  یناسک  ناـنیا  دنـشاب ,

نانآ زا  هّللا )  . ) دـننامب نادواـج  نآ  رد  دروآ و  رد  تسا ,  ناور  ـی  یا ـهـ یو نآ جـ ناـتخرد )   ) ریز زا  هک  تشهب  ياهناتـسوب  هب  ار  ناـشیاو 
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نام ـ یا ـی کـه  نا ـ ـس يا کـ دنا - . ناراگتـسر  هّللا  بزح  هک  دینادب  , دنـشاب یم  هّللا  بزح  نانیا  دنادونـشخ . هّللا  زا  نانآ  دشاب و  یمدونـشخ 
زا هچ  هدش و  هداد  باتک  ناشیدب  امـش  زا  شیپ  هک  یناسک  زا  هچ  دنریگ , یم  يزاب  دنخـشیر و  هب  ار  امـش  نید  هک  ار  يدارفا  دیا . هدروآ 

. دیشاب هتشاد  اورپ  هّللا  زادیراد  نامیا  رگا  و  دیریگن , تسود  نارفاک 

هّللا نانمشد  زا  يرازیب 

رد دوخ  نایز  هب  راکـشآ  یلیلد  دـیهاوخ  یم  اـیآ  دـیریگن . تسود  ناـنموم  ياـج  هب  ار  نارفاـک  دـیا . هدروآ  ناـم  ـ یا ـی کـه  نا ـ ـس يا کـ - 
تبحم راهظا  نانآ  اب  امش  دیریگن , یتسود  هب  ار  دوخ  نمـشد  نم و  نمـشد  دیا . هدروآ  نامیا  هک  ینا  ـ ـس يا کـ دیهد - . رارق  هّللا  هاگـشیپ 
یتسود هب  نانموم  ياج  هب  ار  نارفاک  هک  دیابن  نانموم  دنا - . هدیزرو  رفک  هدمآ  امش  يارب  قح  زا  هچنآ  هب  ناشیا  هک  نآ  لاح  دینک و  یم 

ار نایحیـسم  اهیدوهی و  دیا . هدروآ  نا  ـمـ یا ـی کـه  نا ـ ـس يا کـ تسا - .  هرهب  یب  هّللا  تیالو )  فطل و   ) زا دنک , نینچ  سکرهو  دننیزگرب 
يا تسا - .  نانآ  زا  دـنیزگ  یتسود  هب  ار  اهنآ  امـش  زا  سکرهو  دـیریگن  یتسود  هب  دـنرگیدکی  راداوه  تسود و  امـش ) اب  هلباقمرد   ) هک

هب ار  اهنآ  هک  سکره  و  دـیریگن , یتسود  هب  دـنهد  حـیجرت  ناـمیارب  ار  رفک  ناـتناردارب  ناتناردـپ و  رگا  دـیا . هدروآ  ناـمیا  هک  یناـس  کـ
. دشاب یم  ناراکمتس  هرمز  رد  دنیزگرب , یتسود 

مالسا نییآ 

مالسا نییآ 

رد وا  دوش و  یمن  هتفریذـپ  وا  زا  زگره  دـنک , رایتخا  مالـسا  زا  ریغ  ینید  هک  سکره  تسا - .  مالـسا  اـهنت )  ) هّللا دزن  رد  یعقاو )   ) نید - 
ـی ـس ـا کـ یآ دنادرگ - . هداشگ  مالـسا )  شریذپ   ) يارب ار  وا  هنیـس  دهاوخ , ار  شتیادـه  هّللا  هک  ار  یـسک  تسا - .  ناراکنایز  زا  ترخآ 

 (. تسا لد  تخسو  هارمگ  درف  دننامه   ) دشاب یم  شراگدرورپ  بناج  زا  يرونزا  رادروخرب  هداشگ و  مالسا  يارب  ار  شا  هن  ـیـ ـس هّللا  کـه 
 , ینارـصن هن  دوب و  يدوهی  هن  میهاربا  دنـشاب - . یم  راکـشآ  یهارمگ  رد  نانآ  دـننک . یمن  هّللا  دای  یلد  تخـس  زا  هک  ناـنآ  رب  ياو  سپ 

هتسیاش کینراک و  دنک و  یم  توعد  هّللا  يوس  هب  هک  نآ  زا  رتراتفگ  وکین  تس  کـیـ دوبن - . ناکرشم  زا  دوب و  ناملـسم  یتسرپاتکی  هکلب 
مدینادرگ مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدیناسر و  لامک  هب  ار  امـش  ـن  ید زور  ـ ما مناگدنروآ - .  مالـسا  زا  نم  دیوگ  یم  دهد و  یم  ماجنا 

 . مدیزگرب امش  نید  ار  مالسا  و 

نامیا

نامیا رگا  درب - . یم  نوریب  ییانـشور  يوس  هب  اهیکیرات  زا  ار  نانآ  دنا , هدروآ  نامیا  هک  تسا  یناسک  رادـت  ـ ـسود ـت و  ـسر ـ پر ـ ـس هّللا  - 
زا هک  نانآ  و  دـنا , نانتورف  ناشزامن  رد  هک  نانامه  دـنا , ناراگتـسر  نانموم  ـتـی کـه  ـسار بـه  دـیراد - . يرترب  ناگمه  رب  دیـشاب , هتـشاد 

وترپ رد  ار  نانآ  ناشراگدرورپ  , دنا هدرک  هتـسیاش  ياهراک  دنا و  هدروآ  نامیا  هک  ـی  نا ـ ـس کـ دنـشاب - . یم  نادرگ  يور  هدوهیب  زیچره ) )
نانآ رب  وا  تایآ  نوچ  ددرگ و  ناسرت  ناشیاهلد  دوش , دای  هّللا  نوچ  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  ناـنموم  دـیامرف - . یم  تیادـه  ناـشنامیا 

دـشاب و هتـشاد  ناـمیا  نیـسپزا  زور بـ هّللا و  ـس کـه بـه  کر هـ دـنیامن - . لـکوت  ناـشراگدرورپ  رب  دـیازفیب و  ناـشنامیا  رب  دوش , هدـناوخ 
دندروآ و نامیا  هک  یناسک  دنوش - . نیگهودـنا  هن  تساهنآرب و  یمیب  هن  تسا  ناشراگدرورپ  دزن  نانآ  شاداپ  دـهد , ماجنا  هتـسیاشراک 

نآ زا  ناکم  لقن  يوزرآ  زگرهو  دنام  دنهاوخ  هنادواج  نآ  رد  تساهنآ ,  ییاریذپ  هاگیاج  تشهب  ياهغاب  دنداد , ماجنا  هتسیاش  ياهراک 
. دننکن ار  اج 

نآرق www.Ghaemiyeh.comراونا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 47زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


يراکزیهرپ

نامیا رگا  تسامـش - .  نیرتراکزیهرپ  هّللا ,  دزن  رد  امـش  نیرت  یمارگ  دننک - . يراکوکین  دنـشاب و  راکزیهرپ  هک  تسا  یناسک  اب  هّللا  - 
هن دنهد , ماجنا  حلاص  لمع  دننک و  هشیپ  يراکزیهرپ  هک  ینا  کـسـ دوب - . دهاوخ  گرزب  یـشاداپ  امـش  يارب  دیـشاب , راکزیهرپ  دیروایب و 
هّللا زا  ـس  کر هـ اهراس - . همـشچو  اهناتـسوب  رد  دـنراد , رارق  نما  یهاگیاج  رد  ناراکزیهرپ  دـنوش - . نیگهودـنا  هن  تساهنآ و  رب  یمیب 
سک نآ  دناسر و  يزور  درادن  نامگ  هک  ییاج  زا  ار  وا  و  درآ , دیدپ  يراوشد )  ره  زا   ) ندش نوریب  هار  وا  يارب  هّللا )   ) دشاب هتشاد  اورپ 
هداد رارق  يا  هزادـنا  يزیچره  يارب  هّللا  تسا و  هدـنناسر  ماجنا  هب  ار  شنامرف  هّللا  دـیامرف , تیافک  ار  شروما  هّللا  دـنک , لکوت  هّللا  رب  هک 

نآ دنوش - . نیگهودنا  هن  دسر و  اهنآ  هب  يدب  هن  دشخب , تاجن  ناشیراکتسر  اب  دنا , هدرک  هشیپ  يراکزیهرپ  هک  ار  یناسک  هّللا  تسا - . 
تـسا نیا  دشاب , یم  دنهاوخب  هچنآ  ناشراگدرورپ  دزن  ناشیا  يارب  , دـنا ناراکزیهرپ  نانآ  تشاد ,  رواب  ار  نآ  دروآ و  یتسار  کـس کـه 

 . ناراکوکین شاداپ 

تدیقع یکاپ 

هتخاـس شیـالآ  یب  كاـپ و  وا  يارب  ار  دوـخ )  ) نـید هـک  یلاـحردار  وا  سپ  تـسین ,  وا  زج  يدوـبعم  تـسا ,  دـیواج  هدـنز  هـّللا )   ) وا - 
, دـیا هتخاـس  شیـالآ  یب  شیارب  ار  دوخ )  ) نید هک  یلاـحردار  وا  دـینک و  هّللا  يوس  هب  ار  دوـخ  يور  يدجـسم  رد هـر  دـیناوخب - . , دـیا
, دننادرگ شیالآ  یب  كاپ و  هّللا  يارب  ار  دوخ  نید  دنیوج و  کسمت  هّللا  هب  دنریگ و  شیپ  ریخ  هار  دـننک و  هبوت  هک  یناس  کـ دـیناوخب - .

یب وا  يارب  ار  دوخ  نید  هک  یلاحردار  هّللا  سپ  میداتـسرف ,  ورف  وت  يوس  هب  ار بـه حـق  با  ـن کـتـ یا مـا  دوب - . دـنهاوخ  ناـنموماب  ناـنآ 
منید هک  یلاح  رد  ار  هّللا  هک  ما  هتفای  نامرف  نم  وگب :  تسا - .  هّللا  هژیو  شیالآ  یب  نید  هک  شاب  هاگآ   , نک شتـسرپ  يا  هتخاس  شیالآ 

ما هدینادرگ  شیالآ  یبو  كاپ  وا  يارب  ار  منید  هک  یلاح  رد  منک  یم  شتسرپ  ار  هّللا  وگب :  متـسرپب - .  ما ,  هتخاس  شیالآ  یبوا  يارب  ار 
هتفاین نامرف  ـهـا ) نآ . - ) دیآ شوخان  ار  نارفاک  هک  دـنچره  دـیناوخبدیا , هتخاس  شیالآ  یب  وا  يارب  ار  دوخ  نید  هک  ـی  لا ـ حرد ار  هّللا  . - 

. دنشاب هتخاس  شیالآ  یب  وا  يارب  ار  نید  هک  یلاحرد  دننک , شتسرپ  ار  هّللا  هک  نیا  زج  دندوب 

یتسار

شا هداتسرف  هّللا و  هب  هک  دنتسه  یناسک  نان  ـ مو مـ دیـشاب - . نایوگتـساراب  دیـشاب و  هتـشاد  اورپ  هّللا  زا  دیا . هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  - 
دنتـسه ینادرم  نانموم  زا  دنا - . نایوگتـسار  نانیا  دنا , هدرکداهج  هّللا  هار  رد  شیوخ  ياهناج  اهلام و  اب  هتـشادن و  دـیدرتو  هدروآ  نامیا 

. دـنا ناراکزیهرپ  نانآ  تشاد ,  رواب  نآ  دروآ و بـه  ـتـی  ـسار ـی کـه  ـس کـ دـندروآ - . ياج  هب  یتسار  هب  دنتـسب  دـهع  هّللا  اب  هچنآ  هب  هک 
هتفگ تسار  هک  دنتـسه  یناسک  ناراکوکین  تسا - .  ناراکوکین  شاداپ  نیا  دوب , دـهاوخ  ناشراگدرورپ  دزن  دـنهاوخب  هچره  اـهنآ  يارب 

هک تسا  ییاهناتسوب  نانآ  يارب  دهددوس , ناش  یتسار  ار  نایوگتـسار  هک  تسا  يزور  نیا  دومرف : هّللا  دنا - . ناراکزیهرپ  نانآ  مه  دنا و 
تـسا نیا  دنادونـشخ , هّللا  زا  اهنآ  تسادونـشخ و  اهنآ  زا  هّللا  دوب , دـنهاوخ  هنادواج  نآ  رد  تسا ,  يراـجاهرهن  نآ  ناـتخرد )   ) ـر یز زا 

. دیامرف اطع  شاداپ  ناش  یتسار  ساپ )   ) هب ار  نایوگتسار  هّللا  گرزب - .  يراگتسر 

لکوت

تیافک ار  شروما  هّللا  دـنک , لکوت  هّللا  رب  هک  یـسک  دـننک - . لکوت  هّللا  رب  اـهنت  دـیاب  ناـنموم  سپ  تسین  وا  زج  يدوبعم  تسا و  هّللا  - 
وگ بـ تسا - .  رترادیاپ  رتهب و  دننک , یم  لکوت  ناشراگدرورپرب  دنا و  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يار  ـت بـ ـسا هّللا  دز  ـچـه نـ نآ دـیامرف - .
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نآ زا  زج  مکح  تسوا - .  يوس  هب  نم  تشگزاـب  هبوـت و  مدوـمن ,  لـکوتوا  رب  تسین ,  وا  زج  يدوـبعم  تسا و  نم  راـگدرورپ  هّللا )   ) وا
دیآ نایم  هب  هّللا  دای  نوچ  هک  دنتـسه  یناسک  نا  ـنـ مو مـ دـننک - . لکوت  وا  رب  دـیاب  ناگدـننک  لـکوت  مدرک ,  لـکوت  وا  رب  تسین ,  هّللا )  )

هب نوچ  دـننک - . یم  لکوت  شیوخ  راگدرورپ  رب  دـبای و  ینوزف  ناشنامیا  دوش , توالت  نانآ  رب  شتاـیآ  نوچ  دوش و  ناـسرت  ناـشیاهلد 
يزاسراک هّللا  هک  تسا  یفاک  نک ,  لکوت  هّللا  رب  دراد - . تسود  ار  ناگدـننک  لکوت   , هّللا هک  نک  لکوت  هّللا  رب  یتفرگ  میمـصت  يراـک 

لمع شاداـپ  تسا  ـی  ـشادا نـیـکـو پـ ما - .  هدروآ  يوروا  هب  ما و  هدرک  لـکوت  وا  رب  تسین ,  هّللا  يراـی )   ) هب زج  نم  تیقفوم  دـیامرف - .
. دنا هدومن  لکوت  ناشراگدرورپ  رب  هدومن و  يرابدرب  هک  نانآ  ناگدننک , 

ندز رد  گنچ  ندرب و  هانپ 

ردار همه  يدوز  هب  دـندرب , هانپ  وا  هب  دـندروآ و  نامیا  هّللا  هب  هک  ناـنآ  تسا - .  هدـش  نومنهر  تسار  هار  هب  درب , هاـنپ  هّللا  هب  سکره  - 
هب دندومن و  يراکتسرد  دندرک و  هبو  ـی کـه تـ نا کـسـ دیامرف - . تیادهدوخ  يوس  هب  تسار  هار  رد  دروآ و  رد  شیوخ  لضف  تمحر و 
. - دیـشخب دهاوخ  گرزب  یـشاداپ  ار  نانموم  هّللا ,  ودنـشاب  یم  نانموم  هرمز  رد  دنتخاس , صلاخ  هّللا  يارب  ار  دوخ  نیدو  دـندرب  هانپ  هّللا 

يرای وکین  هچو  يرورـس  وکین  هچ  تسامـش ,  رورـس  الوم و  وا  دیرب , هانپ  هّللا  هب  دیوشم - . هدنکارپ  دـینزب و  گنچ  هّللا  هتـشر  هب  یگمه 
. - درادن ینتـسسگ  هک  هدز  گنچ  راوتـسا  يزیواتـسد  هب  نیقی  هب  دروآ , نامیا  هّللا  هب  دزرو و  رفک  توغاط  هب  ـی کـه  ـس کـ يا - .  هدنهد 

 . تسا هدز  گنچ  راوتسا  يزیواتسد  هب  کش  یب  , دشاب راکوکین  دنادرگ و  هّللا  هجوتم  ار  دوخ  يور  سکر  هـ

یهاوخ شزرمآ  تشگزاب و 

, دننک یم  هبوت  يدوز  هب  سپس  دنهد و  یم  ماجنا  تسیاشان  يراک  ینادان  يور  زا  هک  تسا  یناسک  يارب  هّللا  يوس  هب  تشگزاب  هبوت و  - 
يو ـ ـس بـه  تسا - .  میحر  هدـنزرمآ و  هّللا ,  هک  هاوخب ,  شزرمآ  هّللا  زا  تسا - .  میکح  ياـناد  هّللا  دریذـپ , یم  ار  ناـش  هبوـت  لاـعتم  هّللا 
هداد يرای  رگید  دـسر و  رد  باذـع  ناهگان  ار  امـش  هک  نآ  زا  شیپ  دـیروآدورف , میلـست  رـس  وا  ربارب  رد  دـیدرگ و  زاـب  نا  ـ ترا ـ گدرور پـ

زاب هّللا  يوس  هب  دیا . هدروآ  نام  ـ یا ـی کـه  نا ـ ـس يا کـ دیوشراگتـسر - . هک  دشاب  دیدرگ , زاب  هّللا  يوس  هب  یگمه  نانموم .  يا  دیوشن - .
يا ـهـ لد رد  ـچـه  نآ نا بـه  ـ ترا ـ گدرور پـ درذگردامــش - . ياهــشزغل  زا  ناـتراگدرورپ  هـک  تـسا  دــیما  نیتـسار -  یتشگزاــب   - دــیدرگ
راک هدروآ و  نامیا  هدر و  ـه کـ بو نا کـه تـ ـ نآ دشاب - . یم  ناگدننک  تشگزاب  هدنزرمآ  وا  دیشاب , راکوکینرگا  تسا ,  رتاناد  ـت  ـسا شـمـ

يراکتـسرد دنک و  هبوت  شیراکم  ـتـ ـس زا  ـی کـه بـعـد  ـس کـ تفر - .  دهاوخن  اهنآ  رب  یمتـس  دـنیآرد و  تشهب  هب  دـنداد  ماجنا  هتـسیاش 
 . تسا میحر  هدنزرمآ و  هّللا  درذگ , یمرد  وا  زا  هّللا  , دریگ شیپ 

دهع هب  يافو 

افو شدهع  هب  هک  سکره  يرآ ,  دش - . دهاوخ  اطع  وا  هب  گرزب  یـشاداپ  يدوز  هب  دنک , افو  تسا  هتـسب  دهع  هّللا  اب  هچنآ  هب  سکره  - 
. دش دهاوخ  شـسرپ  دهع  زا  هک  دینک , افو  شیوخ  دهع  هب  دراد - . تسود  ار  ناراکزیهرپ  هّللا  هک )  دنادب  ) دزاس هشیپ  يراکزیهرپ  دنک و 

 . - تسا هدرک  شرافـس  نآ  هب  ار  امـش  هک  تساهنیا  دینک , افو  هّللا  دهع  هب  دینک - . افو  اهدادرارق  هب  دـیا . هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  - 
ـنـد) گو ـ ـس  ) ار بـر هّللا  ـی کـه  لا ـ حرد دینکـشم . اهنآ  ندومندکومزا  سپ  ار  اهدنگوس  دینک و  افو  نادـب  دـی  ـتـ ـس هّللا عـهـد بـ ها بـا  ـ گر هـ
هک نانآ  دننک و  یم  تیاعر  ار  دوخ  دهع  اهتناما و  هک  نا  ـ نآ دناد - . یم  دینک , یم  هچنآ  هّللا  نیقی  هب  دـیا , هداد  رارق  نماض  لیفکدوخ و 

نوچ هک  نانآ  دوب - . دـنهاوخ  هنادواج  نآ  رد  دـنرب و  یم  ثرا  هب  ار  تشهب  هک  ینارب  ثاریم  دـنا  ناشیا  دـنراد , تبظاوم  ناـشیاهزامنرب 
تـسار هک  یناسکدنا  نانآ  دنرابدرب , ابیکـش و  رازراک  هماگنه  یـشوخان و  یتسدگنت و  ماگنه  و  دنراد , افو  شیوخ  دهع  هب  دندنب , دهع 
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. دنا ناراکزیهرپ  نانآ  مه  دنا و  هتفگ 

يرادتناما

هک سک  نآ  سپ  تسناد ,  نیما  ار  يرگید  ام  ـ ـش زا  ـر یـکـی  گا دـیهدزاب - . ناشنابحاص  هب  ار  اـهتناما  هک  دـیامرف  یم  رما  امـش  هب  هّللا  - 
هّللا و هب  دیا . هدروآ  نامیا  ـی کـه  نا يا کـسـ دشاب - . هتشاد  اورپ  هّللا  شراگدرورپ  زا  دهد و  سپزاب  ار  يو  تناما  دیاب  هدش  هدرمش  نیما 

تیاعر ار  دوخ  ـتـهـا و عـهـد  نا ـ ما نا کـه  ـ نآ دـیناد - . یم  هک  یلاحرد  دـیزرون  تنایخ  مه  دوخ  ياهتناما  رد  ودـیرادم  اور  تنایخ  ربمایپ 
تـشهب ياهغاب  رد  هک  دنتـسه  اهنآ  دنراد , تبظاوم  ناشیاهزامن  رب  هک  یناسک  دـنا و  هداتـسیا  شیوخ  ياهتداهـشرب  هک  اهنآ  دـننک و  یم 

یـسک زین )  ) نانآ زا  و  دـهد , سپزاب  وت  هب  یهد  تناما  وا  هب  یناوارف  لام  رگا  هک  تسه  یـسک  باـتک ,  لـها  زا  دوب - . دـنهاوخ  یمارگ 
. داد دهاوخن  سپزاب  وت  هب  یهد  تناماوا  هب  يرانید  رگا  هک  تسه 

يرادیاپ

كاـنمیب و دـنیوگ ) یم  و   ) دـنیآ یم  دورف  ناـنآ  رب  ناگتـشرف  , دـندرک يرادـیاپ  سپـس  تسا ,  هّللا  اـم  راـگدرورپ  دـنتفگ  هک  یناـسک  - 
سپـس تسا ,  هّللا  اـم  راـگدرورپ  ـی کـه گـفـتـنـد  نا ـ ـس کـ دـیدش - . یم  هداد  دـیون  هک  یتشهب  هب  دیـشاب  ناـمداش  دیـشابم و  نیگهودـنا 

یم ماجنا  هچنآ  شاداپ  هب  دـننام , یم  نآ  رد  هنادواجو  دنتـشهب  لها  نانآ  دـنوش , نیگهودـنا  هن  تساـهنآ و  رب  یمیب  هن  , دـندرک يرادـیاپ 
نک يرادیاپ  زادرپ و  توعد  بـه  تسا - .  هدومن  تشگزابوت  اب  هک  سکره  زین  نک و  يرادـیاپ  يا  هتفای  نامرف  هک  هنوگ  نامه  دـنداد - .

زا دینک و  يرادـیاپ  وا  هار  رد  تساتکی ,  دوبعم  امـش , دوبعم  نکم - .  يوریپ  ناهارمگ  سوه  يوهزا و  يا و  هتفای  نامرف  هک  هنوگ  نامه 
ناشیدـب هّللا  هار  رد  هچنآ  ربارب  رد  دـندرکدربن و  ناوارف  ياـه  هدوـت  ناـشیا  هارمه  هب  هـک  یناربماـیپ  را  ـیـ ـس چـه بـ دـیهاوخب - . شزرمآوا 

. دراد تسود  ار  نایابیکش  هّللا  و  دندادن , ناشن  ینوبز  دندومنن و  یناوتان  یتسس و  دیسر ,

ییابیکش

سرت و زا  يز  ار بـه چـیـ ـمـا  ـش تسا - .  نایابیکـش  اـب  هّللا  هک  دـییوج  يراـی  زاـمن  ییابیکـش و  زا  دـیا . هدروآ  ناـمیا  هـک  یناـسک  يا  - 
زا ام  دنیوگ : دسر  نانآ  هب  یتبیصم  نوچ  هک  یناسک  ار , نایابیک  هد شـ هدژم  مییامزآ و  یم  تالوصحمو  یناج  یلام و  نایز  یگنـسرگ و 

شاداپ دـنا - . ناگتفای  تیادـه  نانآ  مه  تساهنآ و  رب  ناشراگدرورپ  تمحر  اهدورد و  میدرگ  یم  زاـبوا  يوس  هب  میـشاب و  یم  هّللا  نآ 
دنناوخ یم  هاگنابشو  دادماب  ار  شیوخ  راگدرورپ  هک  شاب  یناسک  مدمه  ییابیکش  اب  دش - . دهاوخ  هداد  مامت  هب  باسح و  یب  نایابیکش 

. - داد میهاوخ  شاداپ  دـنداد , یم  ماـجنا  هچنآ  زا  رتهب  ناـنآ  هب  دـندرک  هشیپ  ییابیکـش  هک  ار  یناـسک  دـنهاوخ - . یم  ار  وا  يدونـشخ  و 
قافنا راکـشآ  ناهن و  رد  میداد  ناشیزور  هچنآ  زا  دنتـشاد و  اـپربار  زاـمن  دـندرک و  ییابیکـش  ناـشراگدرورپ  يدونـشخ  يارب  هک  نا  ـ نآ

هچ دیتشاد , هک  ییابیکـش  شاداپ  هب  امـش  رب  دورد  دنراد - . یقاب  يارـس  رد  کین  یماجنارـس  دندرک , یفالت  یکین  اب  ار  يدـب  دـندومن و 
 . یقاب يارس  ماجنارس  تسوکین 

ششخب

هّللا و  دشا , ـه بـ ناد ـه صـد  شو ره خـ رد  دنایورب و  هشوخ  تفه  هک  تسا  يا  هناد  دننامه  دنشخب , یم  هّللا  هار  رد  ار  ناشلاوما  نا کـه  ـ نآ - 
یپرد دنشخب و  یم  هّللا  هار  رد  ار  ناشلاوما  نا کـه  ـ نآ تساناد - .  هعساو و  تمحر  ياراد  هّللا  دنک , یم  ربارب  دنچ  دهاوخب  سکره  يارب 

بـه دنوش - . نیگهودنا  هن  تساهنآ و  رب  یمیب  هن  تسا ,  ناشراگدرورپدزن  نانآ  شاداپ  دنراد , یمن  اور  يرازآ  تنم و  دنا  هدیشخب  هچنآ 
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نامیا هک  ناـنآ  امـش  زا  سپ  دیـشخبب . هدـینادرگ  ناگتـشذگ )   ) نیـشناج نآ  رد  ار  امـش  هچنآ  زا  و  ـد , یروآ نا  ـمـ یا وا  هدا  ـتـ ـسر هّللا و فـ
هچنآره دیشخببدیراد و  تسود  هچنآ  زا  هک  نآ  رگم  دیباین , تسد  یکین  هب  زگره  دنراد - . گرزب  یشاداپ  دنا , هدرک  شـشخب  هدروآ و 

هداد يزور  ناشیدب  هچنآ  زا  دنراد و  یم  ياپرب  ار  زامن  دـنیامن و  یم  توالت  ار  هّللا  باتک  هک  یناسک  تسا - .  هاگآ  نادـب  هّللا  دیـشخبب 
دیامرف و اطع  لامک  مامت و  هب  ار  ناشیاهشاداپ  هّللا  دنکن . نایز  زگره  هک  دنراد  یم  دیما  یتراجت  هب  دنشخب  یمراکـشآ  نا و  رد نـهـ میا , 

 . تسا رادساپس  هدنزرمآ و  وا  دیازفیباهنآ , رب  شلضف  زا 

ندنادرگ يور  هدوهیب  راک  زا 

. - دنـشاب یم  نادرگ  يور  هدوـهیب  ياـهراک  زا  دـنیامن و  یم  ینتورف  ناـشزامن  رد  هک  ناـنآ  دـندش , راگتـسر  ناـنموم  هک  یت  ـ ـسار بـه  - 
دتفا ناشراذـگ  هدوهیب  رب  نوچ  و  دـنهد ) یمن  غورد  یهاوـگ  ) دـنبای یمن  روـضح  لـطاب  سلجم  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  ناراـکوک )  (نـیـ
يور نانادان  زا  هد و  نامرف  یکین  هب  نک و  هشیپ  وفع  دـنباترب - . يور  نآ  زا  دنونـشب  هدوهیب  ینخـس  هاگره  دـنرذگ - . یم  يراوگرزباـب 

زج هتفاترب و  يور  اـم  داـی  زا  هک  یـسک  زا  باـترب - .  يور  ناکرـشم  زا  نک و  راکـشآ  يا  هتفاـی  ناـمرف  نادـب  ار  هچنآ  شاـب - .  نادرگ 
زا دـننک , یم  ثحب  تین )  وس  يور  زا   ) ام تایآ  رد  هک  ینیب  ار  یناسک  هاـگره  شاـب - .  نادرگ  يور  تسینراتـساوخ ,  ار  اـیند  یگدـنز 

 . باترب يور  نانآ 

کین راک 

هن تساهنآ و  رب  یمیب  هن  تسا  ناشراگدرورپ  دزن  ناشـشاداپ  دنهد , ماجنا  کین  راک  دنروآ و  نامیا  نیـسپزاب  زور  هّللا و  هب  هک  یناسک  - 
هدنز يا  هزیکاپ  كاپ و  یناگدنز  اب  دشاب  هتشاد  نامیا  هک  یلاحرد  دهد , ماجنا  را نـیـک  نز کـ در یـا  زا مـ ـس  کر هـ دنوش - . نیگهودنا 

کیدزن اـم  هـب  ار  امــش  هـک  تـسین  يزیچ  ناتنادـنزرف  اـهلام و  داد - . میهاوـخ  شاداـپ  دـنا , هدرک  هـچنآزا  رتوـکین  هـب  مـیراد و  یم  شا 
هداد هچنآ  ربارب  رد  تسا  نادنچود  یـشاداپ  نانآ  يارب  هک  دنهد  ماجنا  هت  ـ ـس ـ یا ـ ـش راک نـیـک و  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگمدـنادرگ 
هتشاد نامیا  نز و  ای  دشاب  درم  دهد , ماجنا  هتسیاش  کین و  راک  هک  یس  کـ دنـشاب - . یم  ناما  نما و  رد  یتشهب  ياه  هفرغرد  ناشیا  دنا و 

, دـندرک هتـسیاش  کین و  ياهراک  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  دـنوش - . هداد  يزور  باسح  یب  اج  نآ  رد  دـنیآ و  رد  تشهب  هب  دـشاب ,
رد کـه  هّللا ,  ییاناد -  دننکن . وزرآ  ار  نآ  زا  لاقتنا  زگرهو  دـنام  دـنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  تسا ,  نانآ  ییاریذـپ  هاگیاج  تشهب  ياهغاب 
هک وا , زج  يدوبعم  هک  دنهد  یهاوگ  زین  ناروشناد  ناگتشرف و  تسین و  وا  زج  يدوبعم  هک  دهد  یم  ـی  هاو گـ ـت ,  سا راو  ـتـ سا ير  ـ گداد

همه میا و  هدروآ  نامیا  نآ  هبدنیوگ  یم  هک  ملع ,  رد  ناخسار  هّللا و  زج  ار  ینامسآ  بات  ـل کـ یوا تـ دشاب - . یمن  تسا  میکح  دنمزوریپ 
زا ار  یناسک  هّللا  دـنراد - . تیـشخ  فوخ و  وا  زا  هک  دنـشاب  یم  نایاناد  اهنت  هّللا  ناگدـنب  زا  دـنناد - . یمن  تسام ,  راگدرورپ  بناج  زا 

نانموم باتک و  لها  زا  شناد  رد  ناراوتسا  نکی  لـ دشخب - . یم  يرترب  ییاه  هجرد  هبدنا  هتفای  شناد  هک  ار  نانآ  هدروآ و  نامیا  هک  امش 
تاکز و ناگدنهد  زامن و  ناگدنراداپرب  مه  هدمآدورف و  وت  زا  شیپ  هچنآ  هد و  ـ ـش هداتـسرف  ورف  وت  رب  هچنآ  هب  دـنروآ  یم  نامیا  اهنآ ) )

هچنآ دنا , هدش  هداد  هرهب  شناد  زا  نا کـه  ـ نآ داد - . میهاوخ  گرزب  یـشاداپ  نانآ  هب  يدوز  هب  نیـسپزاپ  زور  هّللا و  هب  ناگدـنراد  نامیا 
 . هدوتس دنمزوریپ  راگدیرفآ  هار  هب  هدنیامن  هار  دنناد و  یم  قح  هدش  هداتسرف  ورف  وت  رب  تراگدرورپ  بناج  زا  هک 

يراکوکین

یکین هک  یناسک  يار  بـ دراد - . تسود  ار  ناراـکوکین  هّللا  هک  دـینک  یکین  دـهد - . یم  ناـمرف  يراـکوکین  يرگداد و  هب  هراومه  هّللا  - 
ـی کـه نا ـ ـس يار کـ بـ ناراکزیهرپ - .  هاگیاج  تسا  یلاع  هچ  تسا و  رتهب  ترخآ  يارـس  تسا و  ییوکین  شاداپ )   ) ناهج نیا  رد  دندرک 
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دـنا و تشهب  لها  نانآ  دنیـشنن , يراوخ  و  هودـنا )   ) رابغ نانآ  هرهچ  رب  دـشاب . یم  نآ  رب  هدایز  کین و  شاداپ  دـنداد , ماجنا  کـین  را  کـ
هدرک یکین  دوخ  هب  دـینک , یکین  رگا  نک - .  یکین  تسا ,  هتـشاد  اور  یکین  وت  هب  هّللا  هک  هنوگ  نامه  دـنام - . دـنهاوخ  نآ  رد  هنادواج 

هراومه هّللا  تشاددهاوخ - .  شاداپ  نآ  ربارب  هد  دهد , ماجنا  یکین  راک  هک  یسک  دیا - .) هتشاد  اور  يدب  ) دوخ هب  دینک , يدب  رگا  دیا و 
 . تسا کیدزن  ناراکوکین  هب  هّللا  تمحر  دنادرگ - . یمن  هابت  ار  ناراکوکین  شاداپ  زگره  هّللا  تسا - .  ناراکوکین  اب 

ینامیا یب  رفک و 

ینامیا یب  رفک و 

ناشباذـع زا  دـننامب و  خزود  رد  هنادواج  تساهنآ ,  رب  مدرم  مامتو  ناگتـشرف  هّللا و  نیرفن  دـندرم , رفاک  دـندیزرو و  رفک  هک  یناس  کـ - 
, دونـشن يزاوآ  یگناب و  زج  وا  ودهد  زاوآ  وا  شوگ  رد  یـسک  هک  تسا  یناویح  دـننامه  نارفاک  مـثـل  دـنباین - . تلهم  ددرگن و  هتـساک 
ددرگ و یم  هاـبت  شرادرک  دزرو , رفک  دـنک و  راـکنا  ار  ناـمیا  هـکره  دــنبای - . یمن  رد  يزیچو  دنــشاب  یم  اـنیبان  گـنگ و  رک و  ناـنیا 

هناـگی دوبعم  زج  يدوبعم  چـیهو  دـندیزرو  رفک  تسا ,  دوـبعم  هس  زا  نیموـس  هّللا  دـن  نا کـه گـفـتـ ـ نآ تسا - .  ناراـکنایز  زا  ترخآرد 
, دندیزرو ـی کـه کـفـر  نا کـسـ دیسر - . دهاوخ  كاندرد  یباذع  ناشنازیتس  رفک  هب  دنتـسیان , زابدنیوگ  یم  هچنآ  رد  رگا  درادن و  دوجو 
. دنام دنهاوخ  هنادواج  نآرد  دنا و  خزود  لها  نانآ  درک و  دهاوخن  عفد  اهنآ  زا  ار  یهلا  باذع )  ) زا يزیچ  ناشنادنزرف  اهییاراد و  زگره 

كرش

يرود یهارمگ  رد  دزرو , كرـش  هّللا  هب  هکره  درذـگ و  یم  رددـهاوخب  سکره  رب  ار  نآ  زا  رتورف  دزرمآ و  یمن  ار  وا  هب  كرـش  هّللا  - 
زا شا  هداتـسرف  هّللا و  هک :  ربـکا  جـح  زور  رد  مدرم  هب  شا  هداتـسرف  هّللا و  بناـج  زا  تسا  يراد  ـ ـش ـی و هـ ها ـ گآ ـن  یا تـسا - .  هداـتفا 

يا بـنـی تفگ :  یم  حیـسم  دنا , هدـشرفاک  قیقحت  هب  تسا  میرم  رـسپ  حیـسم  نامه  هّللا  دـنتفگ  هک  یناس  کـ دنـشاب - . یمرازیب  ناکرـشم 
هتخاس و مارح  وا  رب  ار  تش  هّللا بـهـ ـد, هد رارق  هّللا  يارب  یکیرش  سک  ره  دینک و  شتسرپ  تسامشو  نم  راگدرورپ  هک  ار  هّللا  لیئار .  ـ سا

گرزب یهانگ  هتفگ و  اوران  دهد , رارق  یکیرش  هّللا  اب  سکره  دشاب - . یمن  یناگدنهد  يرای  ناراکمتس  يارب  تسا و  خزود  شهاگیاج 
دـهد و مـی یم  ناـشدوس  هن  دـناسر و  یم  ناـیز  اـهنآ  هب  هن  هک  دـنت  ـ ـسر ار مـی پـ ـی  یا ـ هز چـیـ هـّللا ,  يا  بـه جـ تـسا - .  هدـش  بـکترم 
وا درادن , غارـس  نیمز  اهنامـسآرد و  هک  دیهد  یم  ربخ  يزیچ  هب  ار  هّللا  ایآ  وگب : دنـشاب  یم  هّللا  دزن  ام  ناگدننک  تعافـش  نانیا  دـن  ـ یو گـ

. دنهد یم  رارقوا  کیرش  هچنآ  زا  تسا  هزنم  كاپ و 

نتشگرب نید  زا 

دـنا و خزود  لها  ناشیا  هتـشگ و  هابت  ترخآ  ایند و  رد  اهنآ  ياهراک  , دریمب رفک  لاحرد  ددرگرب و  دوخ  نید  زا  هک  ام  ـ ـش زا  ـس  کر هـ - 
رب هاگنآ  دندش  رفاک  راب  رگیدو  دندروآ  نامیا  زاب  دندیزرو , رفک  سپـس  دندروآ , نامیا  هک  یناس  کـ دنام - . دنهاوخ  هشیمه  يارب  نآرد 
رفک ناشندروآ  نامیا  زا  دـع  ـی کـه بـ نا ـ ـس کـ دومن - . دـهاوخن  نانآ  هب  یهار  دـیزرمآ و  دـهاوخنار  اـهنآ  هّللا  زگره  دـندوزفا , دوخ  رفک 

ندشراکـشآ زا  سپ  هک  ـی  نا ـ ـس کـ دنا - . ناهارمگ  نانآ  دش و  دهاوخن  هتفریذپ  نانآ  هبوت  زگره  دندوزفا , دوخرفک  رب  سپـس  دندیزرو ,
زا دعب  هک  ار  یهورگ  هّللا  داد - . نادیمو  تلهم  نانآ  هب  تسارایب و  اهنآ  يارب  ار  لطاب ]   ] ناطیش دندرک , تشپ  نآ  هب  نانآ  رب  تیاده  هار 

ياه ـه  نا نا نـشـ ـشـ یار ـ بو ـت  ـسا ـق  حر ـهـی بـ لا هدا  ـتـ ـسر هک فـ دنداد  تداهـش  هک  نآ  اب  دنک  یم  تیاده  هنوگچ  دندیزرو  رفک  ناشنامیا 
هنادواج تسا ,  ناشیارب  مدرمو  ناگتشرف  هّللا و  نیرفن  هک  تسا  نیا  نانآ  يازج  دیامن , یمن  تیاده  ار  راکمتس  هورگ  هّللا  و  دمآ , نشور 
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. دنوش یم  هداد  تلهم  هن  دوش و  یم  هتساک  ناشباذع  زا  هن  دوب , دنهاوخ  خزود  رد 

مارحلادجسم هّللا و  هار  زا  نتشادزاب 

 . مییازفا یم  ناشباذع  رب  یباذع  دندرک , یم  داسف  هک  نآ  يازس )   ) هب دنتـشاد  زاب  هّللا  هار  زا  ار ) مدرم   ) دندیزرو و رفک  ـی کـه  نا ـ ـس کـ - 
نآ ـیـت  لو تـ راواز ) سـ  ) نا ـشـ یا هک  نآ  لاح  دنراد و  یم  زاب  مارحلادجسم  ترایز  زا  ار ) مدرم   ) هک یلاحرد  دنکن  ناشباذع  هنوگچ  هّللا  - 
زا ار ) مدرم   ) دندیزرو و رفک  ـی کـه  نا ـ ـس کـ دنناد - . یمن  ناشرتشیب  یلو  دنـشاب  دـنناوت  یمن  ناراکزیهرپ  نآ جـز  نا  ـیـ لو ـنـد مـتـ ـشا نـبـ

( ار مدرم   ) دـنهد و یم  حـیجرت  ترخآ  رب  ار  ایند  یگدـنز  هک  یناسک  دـنا - . هدـش  راتفرگ  يزارد  رود و  یهارمگرد  دنتـشاد  زاب  هّللا  هار 
هار زا  ار ) مدرم   ) دندیزرو و رفک  هک  یناس  کـ دنـشاب - . یم  يرود  یهارمگ  رد  نانآ  دنهاوخ , یم  جـک  ار  نآ  دـنراد و  یم  زاب  هّللا  هارزا 

طاقن زا  هک  اهنآ  هچ  دنتسه و  اج  نآ  میقم  هک  یناسک  هچ  میداد ,  رارق  ناسکی  مدرم  همه  يارب  ار  نآ  هک  مارحلادجسم ,   ( ترایز  ) هّللا و
 . میناشچ یم  كاندرد  یباذعوا  هب  دوش , فرحنم  قح )  زا   ) متس هب  اج  نآ  رد  هکره  زین  دنراد و  یمزاب  دنیآ  یم  رود 

ییورود قافن و 

هّللاو یتسه  شا  هداتـسرف  وت  هک  دـناد  یم  هّللا  یتسه و  هّللا  هداتـسرفوت  هک  میهد  یم  یهاوگ  دـنیوگ : دـنیآ  وت  دزن  ناقفانم  هک  یماگنه  - 
 ( ناشلمع يازـس  هب   ) نانآ اب  وا  هک  نآ  لاـح  دـننک و  یم  گـنری  هّللا نـ نا بـا  ـقـ فا مـنـ دـنیوگ - . یم  غورد  ناـقفانم  هک  دـهد  یم  یهاوگ 

نایم دننکندای , یکدنا  زج  ار  هّللا  دننک و  یم  ایر  مدرم  اب  دنتسیا , یم  تلاسک  يور  زا  دنتـسیا  زامن  هب  ـی کـه  ما هـنـگـ دیامن , یم  گنرین 
ياهراک هب  دـنا , هورگ  کـی  زا  همه  قفا  نا مـنـ ـ نز نادر و  مـ ناـنآ - .  اـب  هنو  دنتـسه  ناـنیا  اـب  هن  دنـشاب , یم  لدود  نارفاـک )  ناـنموم و  )

سپ دندرب , دای  زا  ار  هّللا  دندنب , یم  ورف  قافنا )  زا   ) اردوخ ياهتسد  دنراد و  یم  زاب  هدید  ـنـ ـس ياهراک پـ زا  دنهد و  یم  نامرف  تسیاشان 
رد تسا ,  هداد  هدعو  ار  خزود  شتآ  نارفاک  قفانم و  نانز  نادرم و  هب  هّللا  دـنا . ناراکدـب  ناقفانم  کش  یب  در , دا بـ زا یـ ار  نا  ـ نآ مه  هّللا 
رد ناـقفانم  تسا - .  رادـیاپ  یباذـع  ناـنآ  يارب  هدرک و  ناـشتنعل  هّللا  تسا  یفاـک  ناـشیا  يارب  شتآ )   ) نآ دوـب , دـنهاوخ  هنادواـج  نآ 

 . تفای یهاوخن  يا  هدنهد  يرای  نانآ  يارب  زگره  دنشاب و  یم  خزود  هقبط  نیرتورف 

تنایخ

ناراکتنایخ رادـبناج  هاگچیه  ینک و  يرواد  هدومن  وت  هب  هّللا  هچنادـب  مدرم  نایم  اـت  میداتـسرف  ورف  وت  رب  قح  هب  ار  ینامـسآ  باـتک  اـم  - 
یلاحرد دیزرون , تنایخ  زین )  ) دوخ ياهتناما  رد  دیرادماور و  تنایخ  وا  هداتـسرف  هّللا و  هب  دـیا . هدروآ  نامیا  هک  ینا  ـ ـس يا کـ شابم - . 

عافد دنراد  یم  اور  تنایخ  نتـشیوخ  هب  هک  یناسک  زا  درادن - . تسود  ار  ساپـسان  راکتنایخ  چیه  هّللا  دـیراد - . یهاگآ  نآ  هب  امـش  هک 
تنایخ هّللا  دـناسر - . یمن  ییاج  هب  ار  نانئاخ  گـنرین  هّللا  درادـن - . تسود  دـشاب , راـکهنگ  هشیپ و  تناـیخ  هک  ار  یـسک  هّللا  هک  نکم 

هب ار ) ناشنامیپ   ) ناسمه زین  وت  يدش ,  كانـشیدنا  یهورگ  تنایخ  زا  ـر  گا دناد - . یم  , دنراد یم  ناهنپ  اه  هنیـس  هک  ار  هچنآ  اهمـشچ و 
. درادن تسود  ار  ناراکتنایخ  هّللا  هک  زادنیب , ناشیوس 

بیرف گنرین و 

. - ددرگ یم  هابت  ناشگنرین  و  تشاد ,  دـنهاوخ  تخـس  یباذـع  دـنهد , یم  ماجنا  اوران  ياهراک  بیرف ,  ـگ و  نر ـی کـه بـا نـیـ نا ـ ـس کـ - 
, دروآ يور  امـش  هب  یبوـخ  ریخ و  رگا  میدـناسر - .  تکـاله  هبار  موـق  نآ  همه  اـم  دـش . هچ  حـلاص )  موـق   ) گـنرین ماجنارـس  هک  رگنب 

ناشگنرین دینک , هشی  يرا پـ ـ کز ـیـ هر ـ پو يرا  ـ بدر ـر بـ گا ـد , ندر نا گـ ـ مدا نادب شـ دسر  امـش  هب  يدب  رگا  و  دزاس , نیگهودنا  ار  ناهارمگ 
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دندرب راک  هب  ار  شیوخ  گنرین  تیاهن  ناراکم ,  سـتـ دراد - . لماک  هطاحا  دنهد , یم  ماجنا  هچنآ  هب  هّللا  , دناسر یمن  امـش  هب  ینایز  چیه 
هب هک  ار  يا  هدـعو  هّللا  هک  ربـم  ناـمگ  و  دوش , هدـنکرباج  زا  اـههوک  نا  ـ ـش ـگـ نر اـب نـیـ دـنچره  دـشاب  یم  هّللا  دزن  ناـشگنرین   ( يازـس  ) و

نمیا دنتـشاد  اور  اهیدـب  گنرین  اب  هک  ینا  ـ ـس ـا کـ یآ تسا - .  هدـنریگ  ماقتنا  دـنمزوریپ و  هّللا ,  هک  ارچ  دـنک  فالخ  هداد  شناگداتـسرف 
ناشراذگ تشگ و  رد  ای  درآ , دورف  ناشرـس  رب  باذع  دنرب  یمن  نامگ  هک  ـی  یا زا جـ ای  درب , ورف  نیمز  رد  ار  نانآ  هّللا  هک  نیا  زا  دـندش 

. دشابن ناشیارب  يزیرگو  ریزگ  ناشدریگ و  ورف 

اهیراکتشز یشکرس و  هانگ و 

دنـسپان و تسیاشا و  يا نـ ـ هرا زا کـ هّللا  تسا - .  هدینادرگ  مارح   , یناهن هچ  دشاب و  اراکـشآ  هچ  ار , اهیراکتـشز  نم  راگدرورپ  وگب :  - 
یناهن هچ  اراکشآ و  هچ  دیوشم , کیدزن  تسیاشان  ياهراک  هب  دیریگ - . دنپ  هک  دشاب  دهد , یم  زردنا  امش  هب  دنک و  یم  یهن  یـشکرس 

, دنا هدرک  هک  ار  يراک  يازج  يدوز  هب  دنوش  یم  هانگ  بکترم  هک  یناسک  اریز  دـینک , اهر  ناهنپ  هچ  دـشاب و  راکـشآ  ار چـه  ها  گـنـ . - 
يارب دننک , یم  یـشکرس  قحان  هب  نیمز  رد  دـنراد و  یماور  متـس  مدرم  هب  هک  تسا  یناسک  رب  اهنت  تساوخزا )  بـ  ) هار تفایدـنهاوخ - . 

يوریپ ناطیش  ياهماگ  زا  سکرهو  دینکم  يوریپ  ناطیش  ياهماگ  زا  دیا . هدروآ  نامیا  هک  ـی  نا ـ ـس يا کـ تسا - .  كاندرد  یباذع  نانآ 
گرزب یهانگ  هتفگ ,  هک  ییاوران  اب  دزرو  كرش  هّللا  هب  سکره  دهد - . یم  نامرف  دنـسپان  ياهراکو  يراکتـشز  هب  وا  هک )  دنادب   ) دنک

. دینکم يراکمه  يراکمتسو  هانگ  رد  دیهد و  يرای  ار  رگیدکی  يراکزیهرپ  يراکوکین و  رد  تسا - .  هدش  بکترم 

نتشادنپ غورد  نتفگ و  غورد 

یم هایـسور  دنا , هتـسب  غورد  هّللا  رب  هک  ار  یناسک  ریخاتـسر , زور  دیامن - . یمن  تیادـه  تسوگغورد ,  راکفارـسا و  هک  ار  یـسک  هّللا  - 
ره رگم  درادـنپ  یمن  غورد  ار  نآ  و  دـنرادنپ , یم  غوردار  زیخاتــسر  زور  هـک  ناـنآ  زور , نآ  رد  ناگدـننک  ـب  یذ ياو بـر تـکـ ینیب - . 
نآ زا  رتراک  ـت سـتـمـ ـس کـیـ دوب - . هنوگچ  ناگدننک  بیذکت  ماجنارـس  دینیبب  دینک و  ریـس  نیمز  يور  رد  يراکهانگو - .  هشیپزواجت 

ار ام  تایآ  دندیزرو و  رفک  هک  یناسک  دنوش - . یمن  راگتسر  ناراکمتس  کش  یب  هدومن .  بیذکتار  وا  تایآ  ای  هتـسب  غورد  هّللا  رب  هک 
ارف هاگانب  زیخاتسر  هک  یماگنهات  دندید , نایز  املسم  دنتشاگنا , غورد  ار  هّللا  ياقل  هک  یناسک  دنشاب - . یم  خزود  لها  دندرک , بیذکت 
دب هچ  دنـشک , یم  شود  هب  ار  ناشناهانگ  نیگنـس  راب  نانآ  میدرک و  یهاتوک  نآ  هرابرد  هچنآرب  ام , رب  سو  ـ ـس ـ فا ـنـد : یو مـی گـ دـسر ,

. دنشک یم  هک  تسا  يراب 

يراوخابر

ـر گا ـد و  یراذ ـ گاو ـت  ـسا هدـنام  یقاب  ابر  زا  هچنآ  دـیراد , ناـمیارگا  و  دیـشاب , هتـشاد  اورپ  هّللا  زا  دـیا . هدروآ  ناـمیا  هک  یناـس  يا کـ - 
متس هن  تسا ,  ناتدوخ  نآ  زا  امش  ياه  هیامرس  دینک , تشگزاب  رگا  دیا و  هتساخرب  شا  هداتـسرف  هّللا و  اب  ـد بـه جـنـگ  یدر چـنـیـن نـکـ

هک دشاب  دیشاب , هتـشاد  اورپ  هّللا  زا  ودیروخم  ربارب  دنچ  دوس ] اب   ] ار ابر  دیا . هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دینیب - . یم  متـس  هن  دینک و  یم 
. - دراد یمن  تسود  ار  يراکهنگ  ساپـسان  چـیه  هّللا  دـشخب , یم  ینوزف  ار  اـه  هقدـص  دزاـس و  یم  دوبا  ار نـ ـا  بر هّللا  دـیوش - . راگتـسر 
نآ زا  نیا  ـتـه ,  خا ـ ـس ـش  لا هتفـشآ حـ سامت  رثا  رب  ناطیـش  هک  یـسک  نتـساخرب  دننام  رگم  دنزیخنرب  اج  زا  دـنروخ  یم  ابر  هک  یناس  کـ
ابر هب  هچ  ـ نآ تسا - .  هدینادرگ  مارح  ار  ابر  لالح و  ار  شورفو  دیرخ  هّللا  هک  یلاحرد  تسابر ,  دننام  شورف  دیرخ و  دنتفگ  هک  تسور 

ار هّللا  يدونـشخ  هک  یلاـحرد  تاـکز -  زا  هـچنآ  دـبای و  یمن  شیازفا  هـّللا  دزن  , دـهد شیازفا  مدرم  لاوـما  زا  ار  امـش  هرهب  اـت  دـیهد  یم 
. دبای یم  ینوزفا  دیزادرپ , یم  دیراتساوخ - 
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یتسودایند يزودنا و  میس  رز و 

ار ـهـا  نآ يزور کـه  هد .  ربخ  كاندرد  یباذـع  هب  ار  ناشیا  دـننک , یمن  قافنا  هّللا  هار  رد  ار  نآ  دـنزودنا و  یم  میـس  رز و  هک  یناـسک  - 
هزم  ) سپ دیتخودنا , دوخ  يارب  هچنآ  تسا  نیا  دنیوگ ) و   ) دننک غاد  اهنآ  اب  ار  نانآ  تشپ  ولهپ و  یناشیپ و  دنزاس و  هتفت  خزود  شتآرد 

اهماد و رادناشن و  ياهبسا  میسو و  رز  زا  هدمآدرگ  ياهلام  نارسپ و  نانز و  زا  اهینتساوخ  یت  ـ سود دیـشچب - . دیتخودنا  یم  هک  ار  هچنآ  (
نا کـه ـ نآ تسا - .  هّللا  دزن  کین  ماجرف  تسایند و  یناگدـنز  يدـنم  هرهب  هیاـم  همه ,  نیا  تسا ,  هتفاـی  هولج  مدر  ـظـر مـ نرد راز , ـتـ ـش کـ

رود یهارمگ  رد  اـهنآ  دـنهاوخ , یم  جـک  ار  نآ  دـنراد و  یم  زاـب  هـّللا  هار  زا  ار  مدرم  دــنهد و  یم  حــیجرت  ترخآ  رب  ار  اـیند  یگد  ـ نز
 , هدیدرگ ایهم  گرزب  یباذع  ناشیارب  تساهنآرب و  هّللا  مشخ  دنا , هدوشگ  رفک  شریذپ  يارب  ار  دوخ  هنیـس  هک  نا  ـ نآ دنتـسه - . يزاردو 

. دندرمش رترب  ترخآ  رب  ار  ایند  یگدنز  هک  تسا  نآ  زا  نیا 

ندرب کشر  تسخ و 

نا مـی ـ ـشدو ـ ـس دـنرادنپن کـه بـه  زگره  دـنهد  یم  جرخ  هب  تسخ  هدوـمرف  اـطع  ناـشیا  هب  شیوـخ  لـضف  زا  هّللا  هـچنآ  هـب  هـک  ناـنآ  - 
تـسخ هک  یناسک  دوش - . یم  ناشندرگ  قوط  زیخاتـسر  زوررد  دنا , هدیزرو  تسخ  نادب  هچنآ  يدوز  هب  تساهنآ و  نایز  هب  هکلبدشا  بـ

ناساپـسان نیا )   ) يارب , دنراد یم  هدیـشوپ  هدومرف  ینازرا  اهنادب  شیوخ  لضف  زا  هّللا  هچنآو  دنراد  یماو  تسخ  هب  ار  مدرم  دـنزرو و  یم 
غورد ار  یهلا )   ) کین شاداـپ  دـیبلط و  يزاـین  یب  هار  نیا  زا  دـیزرو و  ـت  ـس ـه خـ کر ـا هـ ما و  میا - .  هتخاـس  اـیهم  هدـننکراوخ  یباذـع 

امش دیـشخبدهاوخن - . يدوس  وا  لاح  هب  شلام  دتفا , تکاله  هب  هک  ها  ـگـ نآ ـیـم ,  هدرار راو قـ ـ ـشد ـی  هار رد  ار  وا  يدوز  بـه  تشاگنا , 
دزرو تسخ  سکر  و هـ ـد , نزرو تسخ مـی  امـش  زا  یخرب  سپ  دیا , هدـش  هدـناوخ  ارف  هّللا  هار  رد  قافنا  يارب  هک  دـیتسه  یهورگ  نامه 

هب ار  يرگید  هورگ  هّللا )   ) دینک یچیپرـس  رگا  دنمزاین و  همه  ام  ـ ـش تسازاین و  یب  یلاعت  هّللا  و  تسا .  هدـیزرو  تسخ  دوخ  نایز  هب  اهنت 
. دنرب یم  کشر   , هدومرف اطع  نانآ  هب  شیوخ  لضف  زا  هّللا  هچنآ  رب  مدرم  هب  ایآ  دوب - . دنهاوخن  امش  دننام  هک  دروآ  یم  امش  ياج 

یچیپرس يزارفندرگ و 

تر ـ خآ ـی کـه بـه  نا ـ ـس کـ دـنادرگ - . یم  ناشراچد  كاندرد  یباذـع  هب  هّللا  دـنا , هدومن  يزارف  ندرگ  هدرک و  یچیپرـس  هک  یناـسک  - 
هک ار  هچنآ  دـنراد و  یم  ناـهنپ  ار  ـچـه  نآ هّللا  ـک  ـش دـننک بـی  یم  يزارف  ندرگ  دـیامن و  یمراـکنا  ار  قـح  ناـشیاهلد  دـنرادن , ناـمیا 

ناـمارخ نیمز  يور  رد  نادرگم و  يور  توخن )  هب   ) مدرم زا  دراد - . یمن  تسود  ار  نازارف  ندرگ  هّللا ,  دـناد , یم  دـنزاس  یم  راکـشآ 
هک رادـب  هتـسهآ  ار  تیادـص  شاب و  ور  هنایم  نتفر  هار  رد  درادـن , تسود  ار  يا  هدـنن  ـ کر دنـسپدوخ و فـخـ چـیه  هّللا  هک  ورم  هار  نازانو 
هن یفاکـشب و  ار  نیمز  یناوت  یم  هن  زگره  وت  ورم , هار  نازان  نامارخ و  ـیـن  مز يور  رد  تسا - .  ناشوگزارد  گناب  اهزاوآ  نیرتشوخاـن 

يزارف ندرگ  دنک و  یچیپرس  هّللا  شتسر  زا پـ ـس  کر هـ دنسپان - . تراگدرورپ  دزنو  تسا  تشز  اهنیا  همه  یـسرب ,  اههوک  هب  يدنلب  رد 
يور يزارف  ندرگ  اب  اهنآ  زا  دنت و  ـ ـشا ـگـ نا غورد  ار  تا مـا  ـ یآ ـی  نا ـ ـس کـ دروآ - . یم  درگ  دوخ  يوس  هب  ار  نانآ  همه  يدوز  هب  , دـیامن

. دننام یم  نآ  رد  هنادواج  دنشاب و  یم  خزود  لها  نانیا  دنتفاترب ,

ییامندوخ

 ( تساهنآ مدمه  ناطیش   ) دنرادن نامیا  نیسپزاب  زور  هّللا و  هب  ودننک  یم  قافنا  مدرم  هب  نداد  ناشن  يارب  ار  شیوخ  لاوما  هک  یناس  کـ - 
ایر هک  اهنآ  دنراگنا , لهس  ناشزام  رد نـ نا کـه  ـ نآ ناراز .  ـ گزا نآ نـمـ ياو بـر  دراد - . یمدمه  دب  هچ  دشاب , وا  مدمه  ناطیش  سکرهو 
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ار هّللا  دننک و  یم  ایر  مدرمربارب  رد  دنتـسیا , یم  تلاسک  يور  زا  دنتـسیا  زامن  هب  ـی کـه  ما هـنـگـ دنزادرپ - . یمن  ار  تاکز  و  دـننک , یم 
دننامه دیزاسن , لطاب  ندناسررازآو  نداهن  تنم  اب  ار  دوخ  ياه  هقدص  دـیا . هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دـنیامن - . یمن  دای  یکدـنا  زج 

زا هک  دیـشابم  ینا  ـ ـس ـنـد کـ نا هـمـ درادن - . نامیا  زیخاتـسر  زور  هّللا و  هب  دـنک و  یم  قافنا  مدرم  هب  ندـنایامن  يارب  ار  شلام  هک  یـسک 
. دراد هطاحا  دننک  یم  هچنآ  هب  هّللا  , دنتشاد یم  زاب  هّللا  هار  زا  ار ) نامدرم   ) دندش و نوریب  نداد  ناشن  مدرم  هب  یشوخرس و  اب  ناشنیمزرس 

یجرخلو يور و  هدایز 

حـق دنـشاب - . یم  خزود  لها  ناگدننک ,  فارـسا  دراد - . یمن  تسودار  ناراکفارـسا  هّللا  هک  دـینکن  فارـسا  دـیماشایب و  دـیروخب و  - 
دنیاهناطیـش و ناردارب  ناگدننک  فارـسا  اریز  نکم  یجرخلو  يور و  هدایزو  زادرپب  ار  هار  رد  ناگدناماو  نادنمتـسم و  نادـنواش و  ـ یو خـ

رایسبو نکم )  ششخب  قافنا و  كرت   ) نکم ریجنز  تندرگ  هب  ار  ـتـت  سد تسا - .  هدوب  ساپسان  شراگدرورپ  هب  تبـسن  هراومه  ناطیش 
. - دنک یمن  تیاده  دشاب , نز  غورد  راکفارسا و  هک  ار  یسک  هّللا  ینام - .  ياج  رب  هدز  ترسح  هدیهوکن و  هک  شابم  تسد  هداشگ  مه 

دننک و یمن  یجرخلو  دننک , قافنا  نوچ  هک  دنتسه  ینا  کـسـ دیهنن - . ندرگار  ناراکفارسا  نامرف  دیشاب و  رادربنامرف  هتشاد و  اورپ  هّللا  زا 
. دننیزگ یمرب  ار  طسو  دح  ود , نیا  نایم  دنریگ و  یمن  مه  گنت 

ینامگدب

وجو تسج 

ییوگدب

ینیچ نخس 

يا . - ) دـیتشگ هدـش  هاـبت  یهورگ  ماجنارـس  دـیدش و  ینامگدـب  راـچد  دـنادرگ - . یمن  زاـین  یب  تقیقح  زا  ار ) یمدآ   ) زگره ناـمگ  - 
زا يرایـسب  زا  دـیا . هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دـییوگ - . یمن  نخـس  غورد  هب  زج  دـینک و  یمن  يوریپ  نامگ  زا  زج  امـش  ناکرـشم ) . 
زا ییوگدـب  امـش  زا  کی  چـیه  دـینکم و  وجو  تسج   ( نارگید راک  رد   ) زگر و هـ تسا ,  هانگ  اهنامگ  زا  یخرب  اریز   - دـیزیهرپب اـهنامگ 
هّللا زا  دیراد , شوخان  ار  نآ  امش  همه  دیدرت ) یب  . ) دروخب ار  شا  هدرم  ردارب  تشوگ  هک  دراد  تسود  ام  ـ ـش زا  یـسکایآ  دنکن , يرگید 

دنهاوخ رارق  شـسرپدروم  همه  لد  مشچ و  شوگ و  اریز  نکم  يوریپ  یناد  یمن  هچنآ  زا  تسا - .  میحر  ریذپ و  هبوت  هّللا  هک  دـینک  اورپ 
راـک عناـم  دراد , یمرب  ماـگ  ینیچ  نخـس  يارب  تسوـجبیع و  هک  نـکم  يرادربناـمرف  يا  هیاـمورف  هدـنروخد  ـنـ گو ـ ـس زا هـر  تـفرگ - . 

 . تسا راکهنگ  رگزواجت و  , ریخ

دنخشیر

ییوجبیع

نداد تشز  بقل  شنزرس و 

رت نا بـهـ ـنـ یا زا  نا  ـ نآ ـد  یا ـ ـش دـننک , دنخـشیر  ار  رگید  یهورگامـش  نادرم )  زا   ) یهورگ دـیابن  دـیا . هدروآ  نامیا  ـی کـه  نا ـ ـس يا کـ - 
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دنسپان هچ  دیهدم , تشز  ياهبقل  رگیدمه  هب  دیریگم و  بی  رگیدکی عـ زا  دنشاب , اهنیا  زا  رتهب  اهنآ  دیاش  ار  رگید  نانز  ینانز  هن  دنشاب و 
نامیا هک  ار  نانآ  دـندوب , راکهابت  ـی کـه  نا ـ ـس کـ دنـشاب - . یمراکمتـس  نانآ  درکن , هبوت  هک  سکره  و  نامیا .  زا  سپ  يراکتـشز  تسا 

شنزرـس يوجبیع  ره  رب  ياو  دـندرک - . یم  هراشاوربا  مشچ و  هب  دنتـشذگ , یم  اـهنآ  رب  نوچ  دـنتفرگ و  یم  دنخـشیر  هب  دـندوب  هدروآ 
تمایق زور  یـسک  اداب  مـ  . - ) تخاس دهاوخ  نادیواج  ار  وا  شلام  هک  درادنپ  دنک , هرامـش  ار  نآ  دروآ و  درگ  یلام  هک  یـسک  هدـننک , 

مـشچ رد  ایند  یناگد  ـ نز مدوب - .  ناگدننکدنخـشیر  زا  نم  و  مدرک .  هّللا  نامرف  تعاطا  رد  هک  ییاـهیهاتوک  زا  نم  رب  سوسفا  دـیوگب ):
. دنریگ یم  دنخشیر  هب  دنا  هدروآ  نامیا  هکار  یناسک  تسا و  هدش  هداد  تنیز  نارفاک 

ندرک اعد  رب  دیکات 

حیضوت

یم تباـجا  دـناوخب  ارم  هک  یماـگنه  هب  ار  هدـننکاعد  ياـعد   , مکیدزن نـم  وـگب :)  ) دنـسرپب هرا مـن  ـ برد زا تـو  نا مـن  ـ گد ها بـنـ ـ گر هـ - 
امـش ياعد  ات  دیناوخب  ارم  دومرف : ناتراگدرورپ  دنبای - . هار  هک  دشاب  دنروایب , نامیا  نم  هب  دـنریذپب و  ارم  توعد  اهنآ  دـیاب  سپ  میامن , 

 , تسوکین ياهمان  هّللا  يارب  دنیآرد - . خزود  هب  هدنکفارس  راوخ و  يدوز  هب  دنیامن  یشکرس  نم  شتسرپ  زا  هک  یناسک   , منک تباجا  ار 
دیما میب و  اب  ار  هّللا  دراد - . یمن  تسود  ار  ناگدنرذگدح  زا  وا  دیناوخب , یناهنپ  رد  يراز و  اب  ار  ناتراگدرورپ  دیناوخب - . اهنآ  اب  ار  وا 

هک یلاحردار  وا  سپ  دشاب , یمن  وا  زج  يدوبع  مـ ـت ,  ـسا ـد ) یوا جـ  ) هد ـ نز هّللا  تسا - .  کیدزن  ناراکوکین  هب  هّللا  تمحر  هک  دیناوخب 
دیناوخبدـیا هتخاس  شیالآ  یب  كاـپ و  وا  يارب  ار  نید  هک  یلا  ـ حرد ار  هّللا  دـیناوخب - . دـیا  هتخاـس  شیـالآ  یب  كاـپ و  وا  يارب  ار  نید 

. دیآ شوخان  ار  نارفاک  هک  دنچره 

ندرب هانپ  رب  روتسد 

وا هک  رب  هانپ  هّللا  هب  دسر , وت  هب  ناطیـش  زا  يا  هسوسو  هاگره  رب - . هانپ  هّللا  هب  هدش  هدنار  ناطیـش  رـش  زا  یناوخ  یم  نآرق  هک  یماگنه  - 
رش زا  مد -  هدیپس  راگدرورپ  هب  مرب  یم  هانپ  وگب :  مروآ - .  یم  هانپ  وت  هب  اهناطیـش  ياه  هسوسو  زا  اراگدرورپ . وگب :  تساناد - .  واونش 
هک هاگنآ  يا  هدـنرب  کشر  ره  رـش  زا  اههرگ -  رد  نوسفا  ناگدـنمد  رـش  زا  دوش -  ریگارف  نوچ  کـیرات  بش  زا  تسا -  هدـیرفآ  هچنآ 

ياه هنیـس  رد  هک  نآ  یناهن -  رگ  هسوسو  رـش  زا  مدرمدوبعم -  مدرم -  ياورنامرف  مدرم -  راگدرورپ  هب  مرب  یم  هانپ  وگب :  درب - . کشر 
 . - مرادـن یهاگآ  نادـب  هک  مهاوخب  يزیچ  وت  زا  هک  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  اراـگدرورپ . ناـیمدآ - .  ناـیرپ و  زا  دـنک -  یم  هسوسو  مدرم 

. دیریگ رارق  تمحر  دروم  هک  دشاب  , دیشاب شوماخ  دیراد و  ارف  شوگ  دوش  هدناوخ  نآر  ـی کـه قـ ما هـنـگـ

رمالاولواو لوسر  هّللا و  زا  يرادربنامرف  رب  روتسد 

ار هّللا  دـیزاسم - . هاـبت  ار  دوخ  ياـه  هدرک  دـیربب و  ناـمرف  زینربماـیپ  زا  دیـشاب و  رادربناـمرف  هّللا  زا  دـیا . هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  - 
تمحر دروـم  هـک  دـشاب  دیـشاب , رادربناـمرف  ار  ربماـیپ  هـّللا و  دـیزیهرپب - . یناـمرفان  زا  دـیربب و  ناـمرف  زین  ربماـیپ  زا  دیـشاب و  رادربناـمرف 

هّللا و زا  هک  یـس  کـ دینک - . يربنامرف  ناترمالاولوا  وربمایپ  زا  دیـشاب و  رادربنامرف  هّللا  زا  دـیا . هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دـیریگرارق - .
شربماـیپ هّللا و  زا  هک  یـسک  تسا - .  هداد  رارق  شیوخ  تیاـنع  دروم  هّللا  هک  دوـب  دـهاوخ  یناـسک  هرمز  رد  دـنک , يربناـمرف  شربماـیپ 

هدرک يربنامرف  هّللا  زا  قیقحت  هب  دشاب  رادربنامرف  ربمایپ  زا  هک  یـسک  تسا - .  هدمآ  لیان  یگرزب  يراگتـسر  هب  قیقحت  هب  دـنک  يربنامرف 
 . تسا میحر  هدنزرمآ و  هّللا  دهاک , یمن  امش  ياهراک   ( شاداپ  ) زا يزیچ  دیشاب , رادربنامرف  شربمایپ  هّللا و  زا  رگا  تسا - . 
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اهدجسم مارتحا  تیاعر  رب  روتسد 

هچنآ زا  هّللا  تسوت و  راگدرورپ  بناج  زا  تسا و  قح  نآ  نادرگ و  مارحلادجـسم  يوس  هب  ار  دوخ  يور  يدـش  نوری  ـا کـه بـ جر زا هـ - 
یب كاپ و  وا  يارب  ار  دوخ  نید  هک  یلاحرددـیناوخب  ار  وا  دـینک و  وا  يوس  هب  دجـسم  ره  رد  ار  دو  يور خـ تسین - .  هاگآان  دـینک , یم 

يدجـسم ره  هب  هک  یماگنه  مدآ .  نادنزرف  يا  دیناوخم - . هّللا  اب  ار  سک  چـیه  سپ  تسا ,  هّللا  هژیو  اهدجـسم  دیـشاب - . هتخاس  شیالآ 
دراد و اپرب  ار  زامن  هدروآ و  نامیا  نیـسپزابزور  هّللا و  هب  هک  دـنک  یم  دابآ  یـسک  اهنت  ار  هّللا  ياهدجـسم  دیـشاب - . هتـسارآ  دـیور , یم 
هک تسا  رتراوازس   , هدش انب  يراکزیهرپ  ساسارب  تسخن  زور  زا  هک  يدجسم  دشاب - . هتشادن  میب  یسک  زا  هّللازا  زج  دزادرپب و  ار  تاکز 

, دنـشاب یکاـپ  ناـهاوخ  هک  ار  یناـسک  هّللا  دـنزاس و  كاـپ  ار  دوخ  دـنراد  تسود  هک  دنتـسه  ـی  نادر نآ مـ رد  يراد ,  اـپرب  زاـمن  نآ  رد 
. دراد یم  تسود 

داهج رب  قیوشت 

هّللا هب  دـشخب , ـی  یا ـ هر كاندرد  باذـع  زا  ار  امـش  هک  میامن  ییامنهار  یتراـجت  هب  ار  امـش  اـیآ  دـیا . هدروآ  ناـمیا  هک  ـی  نا ـ ـس يا کـ - 
هّللا ات  دـینادب , رگا  تسا  رتهب  يزیچره  زا  ام  ـ ـش يار  نیا بـ دـینکداهج , ناتیاهناج  اـهلام و  اـب  هّللا  هار  رد  دـیروایب و  ناـمیا  شا  هداتـسرفو 

رد نادیواج  ياهتشهب  رد  هزیکاپ  ییاهارس  رد  تسا و  ناور  شناتخردریز  زا  ـا  هر ییاهناتسوب کـه نـهـ رد  ار  امش  و  دزرمایب , ار  ناتناهانگ 
تـسا هّللا  بناـج  زا  یکیدزن  يزوریپ  يراـی و  نآ  دـیراد و  تسودار  نآ  هک  يرگید  تبهوـم  تسا .  یگرز  يرا بـ ـتـگـ ـسر نیا  دروآ و 
تـسد هب  هک  ییاـهلام  ناتنادـنواشیوخو و  ناتنارـسمه  ناـتناردارب و  ناتنارـسپ و  ناتناردـپ و  رگا  وگب :  هد - .  هدژم  نادـب )   ) ار ناـنمومو 

وا هار  رد  داهج  شا و  هداتـسر  هّللازا فـ امـش  دزن  دیا  هتـسب  لد  اهنآ  هب  هک  ییاه  هناخ  دیکانمیب و  شداس  ـ کزا ـی کـه  ترا ـد و تـجـ یا هدروآ 
راب نیگنـس  هچ  رابکبـس و  هچ  دـیامنن - . تیادـه  ار  ناراکهابت  هّللا  درایب و  شیوخ  نامرف  هّللا  اـت  دیـشابرظتنم  تسا ,  رت  ینتـشاد  تسود 

. دینادب رگا  تسا  رتهب  امش  يارب  نیا  دییامن , داهج  هّللا  هاررد  ناتیاهناج  اهلام و  اب  دیوش , هناور 

مشخ ندروخورف  ندرکوفع و  رب  روتسد 

اهراک رد  هاوخب و  شزرمآ  ناشیارب  نک و  وفع  نانآ  زا  دراد - . یم  تسود  ار  ناراکوکین  هّللا  هک  امن  یـشوپ  مشچ  نک و  وفع  نانآ  زا  - 
تسا میحر  هدنزرمآ و  هّللا  دزرمایب , ار  امش  هّللا  هک  دیرادن  تسود  رگم  دننک . یـشوپ  مشچ  دنیامن و  وفع  ـد  یا بـ نک - .  تروشم  نانآ  اب 

دننک و یم  قافنا  یتسدگنت  هافر و  رد  هک  نانآ  شاب - .  نادرگ  يور  نانادان  زا  هد و  نامرف  هدیدنسپ  کین و  راک  هب  نک و  هشیپ  وفع  . - 
دنک و وفع  هکره  دراد - . تسود  ار  ناراکوکین  هّللا  و  دنا ) ناروکین   ) دـنهد یم  رارق  وفع  دروم  ار  مدرم  دـنروخ و  یمورف  ار  دوخ  مشخ 
ات دییامن  یـشوپ  مشچ  دینک و  وفع  تسا - .  رتکیدزن  يراکزیهرپ  هب  دینک  وفع  رگا  تسا - .  هّللا  هدهع )   ) رب وا  شاداپ  دـیارگ , حلـص  هب 

 . تسا میحر  هدنزرمآ و  هّللا   (, تسا رتوکین   ) دیرذگ رد  دییامن و  یشوپ  مشچ  دینک و  وفع  رگا  دروایب - . ار  شیوخ  نامرف  هّللا 

داد لدع و  رب  روتسد 

ردا رد و مـ نا یـا پـ ـ تدو نا خـ ـ یز هب  دنچره  دیهد , یهاوگ  هّللا  يارب  دـیزیخرب و  يرگداد  هب  هراومه  دـیا . هدروآ  نامیا  هک  یناس  يا کـ - 
قح زا  هک  دـینکن . يوریپ  سفن  ياوه  زا  سپ  تسار ,  ـ تراواز ـ ـس نانآ  هب  هّللا  تسد ,  یهت  هچ  دـشاب  رگناوت  هچ  دـشاب  امـش  ناک  ـ یدز یـا نـ

يرواد تلادع  هب  دینک  يرواد  مدرم  نایم  نوچ  تسا - .  هاگآ  دینک  هچنآ  هب  هّللا  دییامن  ضارعا  ای  دییارگ  فارحنا  هبرگا  دـینک , لودـع 
هّللا هک  نک  يرواد  يرگداد  اب  ینک  یم  يرواد  اهنآ  نایم  رگا  تسانیب - .  اونـش و  هّللا  دهد , یم  زردنا  يزیچ  وکین  هبار  امـش  هّللا  دـینک ,
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هب نآ  هک  دـینک  هـشیپ  ير  ـ گداد دـشابدنواشیوخ - . هـچرگا  دـییوگ  داد  لدـع و  هـب  دـییوگ  نخـس  هاـگره  دراد - . تـسود  ار  نارگداد 
یم نامرف  يراکوکین  يرگداد و  هب  هّللا  تسا - .  هاگآ  دـینک  یم  هچنآ  هب  یلاـعت  هّللا  هک  دـینک  اورپ  هّللا  زا  تسا و  رتکیدزن  يراـکزیهرپ 

. دنزیخرب يرگداد  هب  مدرم  ات  میداتسرف  ورف  نازیمو  باتک  اهنآ  اب  میداتسرف و  راکشآ  لیالد  اب  ار  دوخ  ناگداتسرف  مـا  دهد - .

شزاس حلص و  رب  روتسد 

هتـشاد اورپ  هّللا  زا  ودـینک  رارقرب  شزاس  ناتناردارب  ناـیم  سپ  دـنرگیدکی , ردارب  ناـنمو  مـ تسا - .  هدیدنـسپ  وکین و  شزاـس  حلـص و  - 
رگا دیزاس و  رارقرب  شزاساهنآ  نایم  دنزادرپ , گنج  هب  مهاب  نانموم  زا  هورگ  ود  هاگر  هـ دیریگ - . رارق  تمحر  دروم  هک  دـشاب  دیـشاب ,
اهنآ نایم  تشگزابر ,  ـ گا سپ  ددرگ , زاب  هّللا  نامرف  هب  ات  دـییامن  راکیپ  هدومن  يدـعت  هک  نآاب  درک  يد  ير تـعـ ـگـ ید ود بـر  نآ  زا  یکی 

هتـشاد شزاـس  رگیدـکی  اـب  دـینک و  اورپ  هّللا  زا  دراد - . یم  تسود  ار  نارگداد  هّللا  هک  دـیزاس  هشیپ  يرگداد  دـیهد و  شزاـس  هنـالداع 
نایم شزاس  ای  کی  يراک نـ هب  ای  هقدـص  نداد )   ) هب یـسک  هک  نآ  رگم  دـشاب , یمن  يریخ  ناشیا  ياـهییوگزار  زا  يرایـسب  رد  دیـشاب - .

دنروآ نامیا  هک  یناسک  داد - . میهاوخ  گرزب  یشاداپار  وا  يدوز  هب  دنک , نینچ  هّللا  يدونشخ  نتسج  يارب  سکره  دهد و  نامرف  مدرم 
. دش دنهاوخن  نیگهودناو  تسین  نانآ  رب  یمیب  دننک , يراکوکین  و 

ندرک مالس  نتفگدورد و  رب  روتسد 

وروخرد یمالس  دییوگ , مالس  دیتسرف و  دورد  وا  رب  دیا . هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دنتـسرف . یم  دورد  ربمایپ  رب  شناگت  ـ ـشر هّللا و فـ - 
ار نآ  دننامه  ایدییوگ  دورد  نآ  زا  رتهب  هب  امش  دش , هتفگ  دورد  امش  هب  هک  یماگ  هـنـ دیهن - .) ندرگ  دیاب  هکنانچ  ار  وا  نامرف   ) هتـسیاش

ناتراگدرورپ امـش , ربدورد  وگب : دنیآ , وت  دزن  هب  دنراد  نامیا  ام  تایآ  هب  هک  یناسک  نو  چـ دراد - . ار  زیچ  همه  باسح  هّللا  دییوگ , زاب 
هب دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناس  يا کـ دـننادب - . هک  دـشاب  دوز  مالـس ,  وگب  رذـگرد و  ناشیا  زا  تسا - .  هتـشاد  ررقم  دوخ  رب  ار  تمحر 
دنپ هک  دـشاب  تسا ,  رتهبامـش  يارب  نیا  دـینک , مالـس  نآ  لها  رب  دـیریگب و  هزاجا  ات  دـیوشن , دراو  ناتدوخ  ياـه  هناـخ  زج  ییاـه  هناـخ 

 . هزیکاپ تکربرپ و  يدورد  هّللا  بناج  زا  يدوردو  مالس  دییوگ , مالس  رگیدکی  هب  دییآرد  ییاه  هناخ  هب  هک  یما  هـنـگـ دیریگ - .

ینمادکاپ باجح و  رب  روتسد 

هّللا تسا ,  رت  هزیکاپ  نانآ  يارب  زا  نیا  دنزرو , ینمادکاپ  دنریگورف و  نامرحمان )  هب  هاگن  زا   ) ار دوخ  ناگدـید  وگب : نامیا  اب  نادرم  هب  - 
دـننک و هشیپ  ینمادـکاپو  دـندنب  ورف  ناـمرحمان  زا  ار  شیوـخ  ناـگد  ـ ید نا بـگـو : ـمـ یا نا بـا  ـ نز بـه  تسا - .  هاـگآ  دـننک  یم  هـچنآ  هـب 
تنارـسمه و هب  ـبـر , ما يا پـیـ دـنزادنا - . ورف  ناشیاهنابیرگ  رب  ار  دوخ  ياهیرـسور  دنزاسنراکـشآ و  تسادـیپ  هچنآ  زج  ار  ناـشیاهرویز 

رارق رازآ  دروم  دـنوش و  هتخانـش  هک  تسا  نآ  يارب  نیا  دـنریگ , رتورف  شیوخ  رب  ار  دوخ  ياهـششوپ  : وگب ناـنموم  ناـنز  هب  تنارتـخد و 
زا نانز  رب  دنادرگ - . ناشزاین  یب  شیوخ  لضف  زا  هّللاات  دنزرو  ینمادکاپ  دیاب  دنبای  یمن  جاودزا  يارب  یناکما  هک  ـی  نا ـ ـس کـ دـنریگن - .

رگاو دننکن  راکـشآ  ار  یتنیز  هک )  نآ  طرـش  هب   ) دنهن رانک  ار  دوخ  شوپور  هک  تسین  یهانگ  دنرادن  جاودزا  هب  دـیما  هک  يا  هداتفا  راک 
 . تسا رتهب  نانآ  يارب  دنزرو  تفع 

ناگراچیب نامیتی و  هرابرد  شرافس 

گرزب یهانگ  نیا  هک  دیروخم  شیوخ  لاوما  اب  ار  ناشیا  لاوماو  دـیزاسم  كاپ  نیـشناج  ار  دـیلپ  دـیهدب و  ناشیا  هب  ار  نامیت  لاو یـ ـ ما - 
ادا ار  اه  هدنام  هار  رد  ناگراچیب و  ناکیدزن و  حـق  دسربدشر - . دح  هب  ات  دـیوشم  کیدزن  هدیدنـسپ  يوحن  هب  زج  میتی  لام  هب  تسا - . 
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و هثرو )  زا  ریغ   ) نادنواشیوخ هاگره  دنا - . ناراگتسر  نامه  نانیا  تسا و  رتهب  دنتسه  هّللا  يدونشخ  ناهاوخ  هک  یناسک  يارب  نیا  نک , 
ار هّللا  دییوگ - . هدیدنسپ  ینخس  نانآ  ابو  دیراد  ینازرا  ناشیا  هب  ار  نآ  زا  يزیچ  دندش , رضاح  ثرا  میـسقت  ماگنه  نادنمتـسم  نامیتی و 

نادنمتـسم نامیت و  ناد و یـ ـ نوا ـ ـش ـ یو هب خـ تبـسن  دینک و  ناسحا  ردام  وردپ  هب  دـینادرگم و  کیرـش  وا  اب  ار  يزیچ  دـین و  ـتـش کـ ـسر پـ
زا دننک و  یم  افو  دوخ  رذن  هب  ناراکوکین )  (. - ) دیراد اور  یکین   ) هدنام هار  رد  نیـشنمه و  رای  هناگیب و  هیاسمه  هیاسمه و  دـنواشیوخو 

. دنهد یم  ماعط  ار  ریسا  میتی و  واونیب  هّللا )   ) یتسود ساپ )   ) هب و  دنراد -  میب  تسا  ریگارف  نآ  یتخسو  يدب  هک  يزور 

يراکوکین رب  نامرف 

. - دیراد یم  زاب  دنـسپان  ياهراک  زا  دیهد و  یم  نامرف  کین  ياهراک  هب  دیا , هدمآ  دیدپ  مدرم  يارب  هک  دـیتسه  یتما  نیر  ـمـا بـهـتـ ـش - 

. - دنراد یم  زاب  تسیاشان  ياهراک  زا  دنهد و  یم  نامرف  هدیدنـسپ  ياهراک  هب  دـنرگیدمه , ناتـسود  نامیا  اب  نا  ـ نز نا و  ـمـ یا نادر بـا  مـ
نادناخ دنراد - . یم  زاب  دنـسپان  ياهراک  زا  دنهد و  یم  نامرف  هدیدنـسپ  ياهراک  هب  دـنراد و  نامیا  زیخاتـسر  زور  هّللا و  هب  ناگتـسیا  شـ

هک هچنآرب  راد و  زاب  دنسپان  ياهراک  زا  هد و  نامرف  هدیدنـسپ  ياهرا  بـه کـ شابابیکـش - .  نآ  تموادم  رب  هد و  نامرف  زامن  هب  ار  شیوخ 
يور نادرخبان  زا  هد و  نامرف  یکین  هب  زاـس و  هشیپ  ار  وفع  تسا - .  مزـالو  یعطق  ياـهراک  زا  نیا  هک  شاـب  راـبدرب  دـیآ  یم  شیپ  وت  رب 

تـسیاشان ياهراک  زا  دنهد و  نامرف  هتـسیاش  ياهراک  هب  دننک و  توعد  یکین  هب  ار ) مدرم   ) یهورگ امـش  نایم  زا  دـیا  بـ شاب - .  نادرگ 
. دنا ناراگتسر  نامه  نانآ  دنراد , زاب 

هّللا دای  رب  روتسد 

ترا ـ گدرور پـ دینک - . شیاین  ار  هّللا  ناهاگنابش  نادادماب و  رد  , رایـسب یندرکدای  دینک , دای  ار  هّللا  دیا . هدروآ  نامیا  هک  ـی  نا ـ ـس يا کـ - 
نادادـماب و ار  تراگدرورپ  مان  شابم - .  نالفاغ  زا  نک و  دای  هتـسهآ  يادـصاب  میب  يراز و  اب  تلد  رد  ناـهاگ  ـ ما ـ ـش ناداد و  ـ ما رد بـ ار 
هاگنابـش و نک و  دای  رایـسب  ار  تراگدرورپ  دـنبرب - . لد  وا  هب  اهنت  هتـسسگ  همه  زا  نک و  دای  ار  تراگرورپ  مان  نک - .  دای  ناـهاگنابش 

نم ات  دیشاب  نم  دای  هب  دومن - . تیاده  ار  امـش  هک  دینک  دای  ار  وا  دینک , دای  مارحلارعـشم  رد  ار  هّللا  ياتـسب - .  یکاپ  هب  ار ) وا   ) نادادماب
هداتسرفورف و امش  رب  هک  تمکح  باتک و  زا  هچنآ  دوخ و  رب  ار  هّللا  تمعن  دینکم - . یساپسانو  دیشاب  نم  رازگـساپس  مشاب ,  امـش  دای  هب 

تفلا امـش  ياهلد  نایم  سپ  دیدوبرگیدکی . نانمـشد  هک  هاگنآ  دیرآ  دای  هب  دوخ  رب  ار  هّللا  تمعن  دیرآ - . دای  هب  دهد  یم  ناتدـنپ  نادـب 
ار ییاهتمعن  دیـشخب - . ییاهر  نآ  زا  ار  امـش  هک  دـیدوب  شتآ  هاگترپ  رانکرب  دـیدش و  مه  نارداربوا  ـت نـعـمـت  کر در و بـه بـ داجیا کـ

نامیا هک  ینا  ـ ـس يا کـ دیروآ - . دای  هب  دوخ  رب  ار  هّللا  تمعن  مدرم .  يا  دینکافو - . مدهع  هب  دیرآ و  دای  هب  ما  هتـشاد  ینازرا  امـش  هب  هک 
رگا تسا  رتهب  امـش  يارب  نیا  دـینک , اهر  ار  دتـسوداد  دیباتـشب و  هّللا  رکذ  يوس  هب  دـش , هداد  رد  ادـن  هعمجزامن  يارب  نوچ  دـیا . هدروآ 

ار دوخ  هک  نآ  دیدرگ  راگتـسر  دیرآ - . دای  هب  هدـیمرآ  ولهپرب  هتـسشن و  هداتـسیا ,  لاحره )  رد   ) ار هّللا  دـیدرازگزامن , نوچ  دـینادب - .
هّللا ياهتمعن  يدش - .  یشومارف  راچد  هاگره  روآ , دای  هب  ار  تراگدرورپ  درازگ - . زامن  درک و  دایار  شراگدرورپ  مان  دینادرگ و  كاپ 

 . تشاددهاوخ یتخس  گنت و  یگدنز  دوش , نادرگیور  نم  دای  زا  سکره  دینکم - . يراکهابت  نیمز  رد  دیروآ و  دای  هب  ار 

ناگزیکاپ يارب  رگم  نآرق  هب  ندز  تسد  زا  یهن 

بناـج زا  هدــش  هداتــسرف  ورف  دــننک , یمن  سمل  ار  نآ  ناـکاپ  زج  دراد -  ياـج  ظو  حو مـحـفـ رد لـ ـت -  ــسا љ Šکـ نآر  قـ ـن  یا - 
گرزب یهانگ  ود  نآ  رد  وگب :  دنـسرپ , یم  وت  زا  رامق  بارـش و  هرابرد  ربمایپ ) يا   - ) رامق بارـش و  زا  یهن  تسا .  نایناهج  راـگدرورپ 

يرود نآ  زا  سپ  تسا ,  ناطیـش  راک  زا  دـیلپرامق و  ياـهریت  اـهتب و  راـمق و  بارـش و  دـیا . هدروآ  ناـمیا  هک  یناـس  يا کـ دـشاب - . یم 
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دای زا  ار  امش  دنک و  داجیا  هنیکو  ینمشد  رامق  بارش و  هلیسو  هب  امـش  نایمرد  دهاوخ  یم  ناط  ـیـ ـش دیوش - . راگتـسر  هک  دشاب  دینیزگ ,
يراـکهابت هب  نیمز  رد  دـیروآ و  داـی  هب  ار  یهلا  ياـهتمعن  يراـکهابت -  زا  یهن  درک . دـیهاوخ  يراددوـخ  اـیآ  دراد , زاـب  زاـمن  زا  هّللا و 

. - درادـن تسود  ار  ناراکهابت  هّللا  هک  نکم  يراکهابت  نیمز  رد  نک و  یکین  تسا ,  هدرک  یکین  وت  هب  هّللا  هک  هنوگ  نامه  دیـشوکم - .
رد تسا - .  کیدزن  ناراکوکین  هب  هّللا  تمحر  هک  دیناوخب  دیما  میباب و  ار  هّللا  دینکم و  يراکهابت  شندروآ  ناماس  هب  زا  سپ  نی  ـ مز رد 

ناراکهابت ماجنارـس  هک  رگنب  دـینکم - . يراکهابت  نیمز  رد  دـیهدم و  مک  مدرم  هب  نکم - .  يوریپ  ار  ناراـکهابت  هار  شوکب و  ریخ  هار 
هژ ـ یو ار  تر  ـ خآ يار  سـ دیـشوکم - . يراکهابت  هب  نیمزرد  دیـشاب و  هتـشاد  دیما  نیـسپزاب  زور  هب  دینک و  شتـسرپ  ار  هّللا  دوب - . هنوگچ 

 . تسا ناراکزیهرپ  نآ  زا  کین  ماجنارس  دنرادن و  يراکهابت  ییوج و  يرترب  هدارا  نیمز  رد  هک  میهد  یم  رارق  یناسک 

ناطیش يوریپ  زا  یهن 

هب وا  هک )  دـنادب   ) دـنک يوریپ  ناطیـش  ياـهماگ  زا  سکرهو  دـینکم  يوریپ  ناطیـش  ياـهماگ  زا  دـیا . هدروآ  ناـمیا  هک  ـی  نا ـ ـس يا کـ - 
ناطیـش ياهماگ  زا  ودییآرد  یتشآ  حلـص و  رد  زا  یگمه  دیا . هدروآ  نامیا  ـی کـه  نا ـ ـس يا کـ دزاس - . یم  راداو  تسیاشانو  يراکتـشز 
ناطیـش ياهماگزا  دـیروخب و  تسا  هزیکاـپ  لـالح و  نیمز  رد  هچنآ  زا  مدرم .  يا  تساراکـشآ - .  ینمـشد  امـش  يارب  وا  دـینکم  يوریپ 

یمن هچنآات  دراد  یم  نآ  رب  دزاس و  یم  راداو  يراکتـشز  يدب و  هب  ار  امـش  وا  تسا -  راکـشآ  ینمـشد  امـش  يارب  وا  هک  دـینکم  يوریپ 
. درک هراوآ  تشهب  زا  ار  امش  نیتسخن  ردامو  ردپ  هکنانچ  دبیرفن , ار  امش  ناطیش  ات  راهنز  مدآ .  نادنزرف  يا  دیهد - . تبـسن  هّللا  هب  دیناد 

دیدر بـی تـ تسا - .  راکـشآ  ینمـشد  امـش  يارب  وا  هک  دینکن  شتـسرپار  ناطیـش  هک  مدوب  هدرکن  دهع  امـش  اب  ایآ  مدآ .  نادـنزرف  يا  - 
. دنشاب نایخزود  زا  ماجنارس  ات  دناوخ  یم  ار  شیوخ  هورگ  وا  , دیریگ نمشد  ار  وا  مه  امش  تسامش ,  نمشد  ناطیش 

نارفاک اب  یتسود  زا  یهن 

, دننکن راذـگورف  يراکبان  چـیه  زا  امـش  هرابرد  هک  دـیریگم  زار  مهو  لدـمه  تسود  ناتدوخ  ریغ  زا  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  - 
, دراد یم  ناـهن  ناـشیاه  هنیـس  هچنآ  تسا و  را  ـکـ ـشآ ناـشیاه  هتفگزا  ینمـشد  دیـشاب , تمحز  جـنر و  رد  امـش  هـک  دـنراد  شوخاـهنآ 

نایاسرت نادوهج و  دیا . هدروآ  نامیا  ـی کـه  نا يا کـسـ دیبایردرگا - . میدرک ,  نایب  امـش  يارب  ار  اه  هناشن  ام  تقیقح  رد  تسارتگرزب , 
ـی نا يا کـسـ تسا - .  نانآ  زا  وا  دریگ , یتسود  هب  اراهنآ  امش  زا  سکره  دنرگید و  یخرب  ناتسود  نانآ  زا  یخرب  دیریگم , یتسود  هب  ار 
هب ار  نانآ  امـش  زا  سکره  دـیریگم و  یتسود  هب  دـنداد  حـیجرت  ناـمیاربار  رفک  رگا  ار , دوخ  ناردارب  ناردـپ و  دـیا . هدروآ  نا  ـمـ یا کـه 

اهنآ اب  هک  دیریگم  یتسود  هب  ار  شیوخ  نمشد  نم و  نمـشد  دیا . هدروآ  نامیا  هک  ینا  ـ ـس يا کـ تسا - .  ناراکمتـس  زا  دنیزگ  یتسود 
نک داهج  نانآ  اب  نکم و  تعاطا  نارفاک  زا  دنزرو - . یم  رفک  هدمآ  امـش  يارب  قح  زا  هچنآ  هب  ناشیا  هک  یلاحرد  دییامن , تدوم  راهظا 

 . گرزب يداهج  , 

هّللا تایآ  ناگدننکازهتسا  اب  ینیشنمه  زا  یهن 

رگ ـ ید ـخـنـی  ـس نادرگب تـا بـه  يور  اـهنآ  زا  دـنزادرپ , یم  ثحب  هـب  ینمـشد )  يور  زا   ) اـم تاـیآ  رد  هـک  يدـید  ار  یناـسک  هاـگره  - 
ورف امش  رب  ینام )  ـ ـسآ  ) با رد کـتـ هّللا  نیـشنمراکمتس - .  هورگ  اب  ندش  هجوتم  زا  سپ  دنکفا  یـشومارف  هب  ار  وت  ناطیـشرگا  دنزادرپ و 
رگید ینخـس  هب  ات  دینیـشنم  اهنآ  ابدریگ  یم  رارق  ازهتـسا  را و  ـکـ نا درو  یهلا مـ تاـیآ  یهورگ )  رد   ) دیدینـش هاـگره  هک  تسا  هداتـسرف 
يور دروآ - . دـهاوخ  درگ  خزودرد  ار  نارفاـک  ناـقفانم و  همه  هّللا  دوب , دـیهاوخ  ناـنآ  دـننامه  مهامـش  تروـص  نیا  رد  اریز  دـنزادرپ 

هک یناسک  دیا . هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  تسین - .  راتساوخ  ار  ایند  یگدنز  زج  هدش و  نادرگیور  ام  دای  زا  هک  یسک  زا  شاب  نادرگ 
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ناتسود دنزرو , یم  رفک  هک  اهنآ  هچو  هدش  هداد  باتک  نانآ  هب  امش  زا  شی  هک پـ نانآ  زا  هچ  دنریگ , یم  يزابو  دنخشیر  هب  ار  امش  نید 
یگدـنز دـنا و  هتفرگ  یمرگرـس  يزاب و  هب  ار  دوخ  نید  هک  یناـسک  دیـشاب - . هتـشاد  اورپ  هّللا  زا  دـیراد  ناـمیا  رگا  دـیهدم و  رارق  دوخ 

ار وا  دتفین  تکاله  هب  شیوخ  ياهراک  ببس  هب  یـسک  ات  هدزردنا  نآرق )   ) نیا هلیـسو  هب  ار ) مدرم   ) نک و اهر  تسا ,  هتفیرف  ار  نانآایند 
 . يا هدننک  تعافش  هن  دشاب و  یم  یتسود  هن  هّللاربارب  رد 

كرش زا  یهن 

زروم كرـش  هّللا  هب  دیریگن - . زابنا  وا  اب  ار  زیچ  چیه  دینک و  شتـسرپ  ار  هّللا  دیناد - . یم  هک  یلاحرد  دیهدن , رارق  ینایاتمه  هّللا  يارب  - 
هّللا اب  دش - . یهاوخ  هدنکفا  خزودرد  هدـش  هدـنار  هدـیهوکن و  هک  هدـم  رارق  رگید  يدوبعم  هّللا  اب  تسا - .  گرزب  یمتـس  كرـش ,  هک 

ناگدنروآ كرـش  زا  زگره  روآ و  يور  یتسرپاتکی  نییآ  يوس  هب  ینام - .  ياجرب  هتـشگراوخ  هدیهوکن و  هک  هدـم  رارق  رگید  يدوبعم 
هک قیقحت  هب  دـیا . هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  شابم - .  ناگدـنروآ  كرـش  زا  هاگچیه  نک و  توعد  تراـگدرورپ  يوس  هب  شاـبم - . 

ار کـه ها )  گـنـ  ) ـن یا هّللا ,  شاب - .  نادرگیور  ناگدنروآ  كرـش  زا  تسین ,  هّللا  زج  يدوبعم  چیه  دنـشاب - . یمدیلپ  ناگدـنروآ  كرش 
رود و یهارمگ  راچد  , دزرو كرش  هّللا  هب  هکره  دزرمآ و  یم  دهاوخ  هکره  يارب  ار  نآ  زجو  دزرمآ  یمن  دنوش  لیاق  یک  ـ یر ـ ـش ـش  یار بـ
ات رگا  هک  دناوخ  یمار  یسک  هّللا  ياج  هب  هک  یسک  نآ  زا  تسا  هار تـر  ـی گـمـ ـس چـه کـ هّللا -  ریغ  هب  هجوت  زا  یهن  تسا .  هدش  يزارد 
. - درادن دوجو  هّللا  ياوس  يدوبعم  هک  نکم )  شتـسرپ   ) ناوخم ار  رگید  يدوبعم  هّللا  اب  دهد - . یمن  وا  هب  یخـساپ  دناوخب , ار  وا  تمایق 

 ( نکم شیاین   ) ناوخم ار  رگید  يدوبعم  هّللا ,  اب  نکم - .)  شیاین   ) ناوخم دـناسر , یمن  وت  هب  یناـیز  دوس و  هک  ار  يزیچ  هّللا ,  ياـج  هب 
دزن وا  باسح  تشاد ,  دهاوخن  یناهرب  نآ  يار  بـ ـد , ناو ار بـخـ ير  ـگـ ید دو  مـعـبـ هّللا ,  ـس بـا  کر هـ دش - . یهاوخ  ناگدش  باذعزا  هک 

شتـسرپ یلاعت  هّللا  اب  ار  سک  چـیه  سپ  تسا ,  هّللا  هژیو  اهدجـسم  دـنوش - . یمن  راگتـسر  نارفاک  ناـمگ  یب  دـشاب , یم  شراـگدرورپ 
یم وا  زج  هک  ار  هچره  تسا و  قح  هّللا  دنهد - . یمن  نانآ  هب  یخساپ  چیه  دنناوخ , یم  هّللا  ياج  هب  ناکرـشم )   ) هک ار  یناسک  دینکم - .
هّللا تسا - .  میکح  دنمزوریپ و  وا  دناد , یم  دـنناوخ  یم  وا  زج  هک  ار  هچره  هّللا  تسا - .  گرزب  هبترم و  دـنلب  هّللاو  تسا  لطاب  دـنناوخ 

. دنناوتن يرواد  يزیچ  هب  , دنناوخ یم  وا  ياج  هب  هک  ار  یناسک  دنک و  یم  يرواد  قح  هب 

يراوخ مارح  زا  یهن 

مدرم لاوما  زا  یـشخب  ات  دیهدم  نارواد  هب  هوشر )  ناونع  هب   ) ار نآ  زا  یتمـسق  دـیروخم و  قحان  هب  ناتدوخ  نایم  ار  رگ  ـ ید لاو یـکـ ـ ما - 
هب ناتدوخ  نایم  ار  رگیدـکی  لاو  ـ ما ـد . یا هدروآ  نا  ـمـ یا ـی کـه  نا ـ ـس يا کـ دیـشاب - . یم  هاگآ  ناتدوخ  هک  یلاحرد  دـیروخب  هانگ  هب  ار 

يور زا  ار  ناـمیتی  لاوـما  ـی کـه  نا ـ ـس بـه تـحـقـیـق کـ دریذـپ - . ماـجنا  رگیدـکی  تیاـضر  اـب  يدتـسوداد  هـک  نآ  رگم  دـیروخم  قحاـن 
بـه دمآ - . دنهاوخ  رد  خزود  هتخورفا  شتآ  رد  يدوزبو  دنرب  یم  ورف  یشتآ  ناشیاهمکـش  رد  هک  تسین  نیا  زج  دنروخ , یم  يراکمتس 

هتخاسایهم كاندرد  یباذـع  ناشنارفاک  يارب  ناشندروخ و  مدرم  لام  قحان  هب  دـندوب و  هدـش  یهن  نآ  زا  هک  نیا  اب  ناـشنتفرگ  اـبر  بب  سـ
دـنروخ و یم  قحان  هب  ار  مدرم  لاوما  ناـبهار  دوهی و  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  دیـشاب ) هاـگآ  . ) دـیا هدروآ  ناـمیا  هک  یناـس  يا کـ میا - . 

ضوع نانآ  بوغرم  لام )  ) اب ار  دوخ )  ) بوغرمان لام ]   ] دـینادرگرب و نانآ  هب  ار  نامیتی  لاوما  دـنراد - . یم  زاـب  هّللا  هارزا  ار ) ناـمدرم  )
 . تسا گرزب  یهانگ  نیا  هک  دیروخمدوخ  لاوما  اب  ار  نانآ  لاوما  و  دینکن ,

سفن لتق  زا  یهن 

ـس کر هـ دشاب - . هتـشک  ار  مدرم  همه  هک  تسا  نانچ  دـشکب , نیمزرد  يراکهابت  رفیک ) هب   ) ای لتق  صاصق  هب  زج  ار  یـس  ـس کـ کر هـ - 
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گرزب یباذـع  هدرک و  شتنعل  هتفرگ و  مشخ  وا  رب  هـّللا  و  دـنامب , نآ  رد  هنادواـج  تـسا ,  خزود  وا  يازـس  دـشکب  دـمع  ار بـه  ـنـی  مو مـ
ار امـش  هراومه  هّللا  اریز  دیـشکم  ار  رگیدـمه  دیـشکم - . هدرمـش ,  اوران  ار ) وا  نتـشک   ) هّللا هک  ار  یـسک  تسا - .  هتخاس  هدامآ  شیارب 

یمرد خزود  شتآ  رد  يدوز  هب  ار  وا  دـنک , نینچ  يراکمتـس  یـشکرس و  يور  زا  سکره  تـسا و  هداد  رارق  شیوـخ  تـمحر  لومـشم 
 , میهد یم  يزور  امش  اهنآ و  هب  ام  دیـشکم , یتسدگنت  میب  زا  ار  دوخ  نادنزر  فـ دینکفین - . تکاله  هب  دوخ  تسد  هب  ار  دوخ  میروآ - . 
زا یناسک  دنـشک و  یم  قحان  هب  ار  ناربمایپ  دننک و  یم  راکنا  ار  هّللا  تایآ  هک  ـی  نا ـ ـس کـ تسا - .  گرزب  ییاطخ  اهنآ  نتـشک  قیقحت  هب 

 . هد ربخ  كاندرد  یباذع  زا  دنناسر , یم  لتق  هب  دنهد  یم  نامرف  داد  لدع و  هب  هک  ار  مدرم 

زردنا یگتسیاب 

هراشا

 . - يا هدنهد  زردنا  اهنت  وت  هک  هد  زردنا  هد - .  زردنا  تسا ,  كانمیب  نم  باذـع  هدـعو  زا  هک  ار  یـسک  نآرق  هلیـسو  هب  ربمایپ ) . يا  - )
تخب نوگن  و  دریگدنپ -  دراد  میب  هک  سک  نآ  هد -  زردنا  دیـشخب  دوس  زردنا  ها  ـ گر هـ دتفا - . دنمدوس  زردـنا  ار  نانموم  هک  هد  زردـنا 

تفگ تسا  رتوکین  هک  يا  هویش  هب  نانآ  اب  نک و  توعد  تراگدرورپ  هار  هب  وک  زرد نـیـ ـ نا بـا حـکـمـت و  دنیزگ - . يرود  نآ  زا  نیرت 
نآ مهد و  یم  امـش  هب  زردنا  کی  اهنت  نم  وگب :  وگب - . , دراذگ رثا  ناشناج  رد  هک  اسر , يراتفگ  نانآ  هب  هد و  ناشزردـنا  نک - .  وگو 

يارب يزردـناو  اـمنهار  مدرم و  يارب  تسا )  یقیاـقح   ) رگناـیب نآرق )   ) نیا دـیزیخ - . اـپ  هـب  هـّللا  يارب  ییاـهنت  هباـی  ود  هـب  ود  هـک  نـیا 
یم دـنپ  يزیچ  وکین  هب  ار  امـش  هّللا  دوب - . رتهب  نانآ  يارب  اعطق  دنتـسب  یم  راک  دـش  یم  هداد  ناـنآ  هب  هک  ار  يدـنپ  رگا  ناراـکزیهرپ - . 

دـشاب و یم  اـه  هنیـس  رد  هچنآ  يارب  يدوـبهب  امـش و  يارب  يزردـنا  ناـتراگدرور  يو پـ ـ ـس زا  مدر .  يا مـ تساـنیبو - .  اونـش  هّللا  دـهد ,
 . تسا هدمآ  ناگدنراد  نامیا  يارب  یتمحر  دومنهر و 

شوخ هزیکاپ و  یناگدنز 

هدرک هچنآ  زا  رتهب  هب  میشخب و  یم  شوخ  هزیکاپ و  یناگدنزوا  هب  دشاب  هتـشاد  نامیا  دهد و  ماجنا  کین  را  نز کـ در یـا  زا مـ ـس  کر هـ - 
هّللا دـنراد - . کین  یماجنارـس  ناشلاح ,  هب  اشوخ  دـنا , هدرک  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  داد - . میهاوخ  شاداـپ  دـنا 

ـه نادوا ـهـا جـ نآ رد  ـت ,  ـسا ناور  اـهرهن  اـهنآ  ناـتخرد )   ) ریز زا  هک  تسا  هداد  دـیون  ییاهناتـسوب  ناـمیا  اـب  ناـنز  نادرم و  لا بـه  مـتـعـ
يراگتـسر ناـمه  نیا  تسا ,  رتـالاب  رترب و  همه  زا  هّللا  يدونـشخ  نادواـج و  ياهتـشهب  رد  هزیکاـپ  شوخ و  ياـهیاج  زین  دوبدـنهاو و  خـ

یناسک دنام - . دنهاوخ  هنادواج  نآ  رد  دنا و  تشهب  لها  دنا , هداد  ماجنا  هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  ینا  ـ ـس کـ تسا - .  گرزب 
یم اطع  شیب  نانآ  هب  شیوخ  لضف  زا  دـهد و  یم  لامک  مامت و  ار  ناشیاهـشاداپ  هّللا  دـنا  هدرک  هتـسیاش  ياـهراک  هدروآ و  ناـمیا  هک  ار 

. دننادب رگا  تسا ,  ترخآ  يارس  یعقاو  یگدنز  قیقحت  هب  تسین و  يزاب  یمرگرس و  زج  ایند  یناگد  ـ نز ـن  یا دیامرف - .

نانآ هاگیاج  نادیهش و  ندوب  هدنز 

هّللا هار  رد  هک  نانآ  هب  داد - . میهاوخ  وا  هب  گرزب  یـشاداپ  يدوز  هبددرگ  زوریپ  ای  دوش  هتـشک  دنک و  راکیپ  هّللا  هار  رد  هک  سک  نآ  - 
هکلب رادنپم  هدرم  دنا , هدش  هتشک  هّللا  هار  رد  هک  ار  یناسک  زگره  دیبای - . یمن  رد  امش  یلودنا  هدنز  هکلب  دییوگم  هدرم  دنوش  یم  هتشک 

. - دنشاب یم  نامداش  تسا ,  هدومرف  اطع  نانآ  هب  دوخ  لضف  زا  هّللا  هچنآ  هب  و  دنوش , یم  هداد  يزور  ناشراگدرورپ  دزن  دنا و  هدنز  اهنآ 

. - دراد یم  رادروخرب  وکین  يزور  زا  ار  نانآ  هّللا  دـیدرت  یب  دـنا , هدرمای  هدـش  هتـشک  سپـس  هدرک ,  ترجاـهم  هّللا  هار  رد  هک  ینا  ـ ـس کـ
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دیدرت یب  دـیریمب , ای  دـیو  ـ ـش ـتـه  ـش هّللا کـ هار  رد  ـر  گا دزاس - . یمن  هابت  ار  ناشیاهراک  زگره  دـنا , هدـش  هتـشک  هّللا  هار  رد  هک  یناـسک 
تـشهب هک  نآ  ياهب )   ) هب ار  ناشیاهلام  اـهناج و  نا  ـنـ مو زا مـ هّللا  تسا - .  رتهب  دـننک  یم  عمج  نارگید  هچنآ  زا  شتمحرو  هّللا  شزرمآ 

. دنوش یم  هتشک  دنشک و  یم  دننک , یمراکیپ  هّللا  هار  رد  هک  یناسک  نامه  تسا ,  هدیرخ  دشاب  نانآ  نآزا 

هزیکاپ ياهزیچ  زا  يدنم  هرهب 

هک یناسک  يا  دـییوگ - . ساپـس  ار  هّللا  دـیروخب و  میا  هدرک  ناتیزور  هک  يا  هزیکاپ  ياـهزیچ  زا  دـیا . هدروآ  ناـمیا  هک  ینا  ـ ـس يا کـ - 
ار ناگدنرذگدح  زا  هّللا  هک  دیرذگم  دح  زا  دیرامشم و  مارح  هدرک ,  لالح  امـش  يارب  هّللا  هک  ار  يا  هزیکاپ  ياهزیچ  دیا . هدروآ  نامیا 

هتـشاد اورپ  دـیراد , نامیا  وا  هب  هک  هّللا  زا  و  دـیروخب , هدـینادرگ  امـش  يزور  هّللا  هک  يا  هزیکاپ  لالح  ياـهزی  زا چـ دراد - . یمن  تسود 
راکشآ نمـشد  وا  هک  اریز  دینکم  يوریپ  ناطیـش  ياهماگزا  و  دیروخب , تسا  هزیکاپ  لالح و  نیمز  رد  هک  هچنآ  زا  مدر .  يا مـ دیـشاب - .

تسا هدینادرگ  مار  ار حـ هزیکاپ  ياهیزور  زین  هدروآ و  دیدپ  شناگدنب  يارب  هّللا  هک  ییاهرویز  یسک  هچ  وگب : ربمایپ ) . يا   . - ) تسامش
تمایق رد  یلو )  دـنراد , تکراشم  اهنآ  اب  نار نـیـز  ـگـ ید هچرگا  ,) دـنا هدروآ  نامیا  هک  تسا  یناسک  يارب  ایند  یناگدـنز  رد  اهنیا  : وگب . 
يزور ار  اـم  ـ ـش هّللا  ـچـه  نآ زا  مینک - .  یم  ناـیب  ینـشور  هب  دـنبای  یم  رد  هک  یهورگ  يارب  ار  تاـیآ  هنوـگ  نیا  تسا .  ناـنموم )   ) هژیو

. دیشاب رازگرکش  ار  یهلا  تمعن  دیروخب و  تسا  هزیکاپ  لالح ,  هک  هدینادرگ 

مارح ياهزیچ  زا  زیهرپ 

نوخ و رادر و  مـ تسا - .  هدرک  مارح  هدش  هدرب  نآ  رب  هّللا  ریغ  مان   ( نتشک ماگنه   ) هک ار  هچنآ  كوخ و  تشوگ  نوخ و  رادر و  هّللا مـ - 
زا هدـش و  هتـشکرجز  هب  هدـش و  هفخ  تشو )  لالح گـ  ) هدـش و هدرب  نآ  رب  هّللا  ریغ  ماـن  نتـشک )  ماـگنه   ) هک ار  هچنآ  كوخ و  تشوگ 
مان هچنآ  زا  تسا - .  هدش  مارح  امـش  رب  دنـشاب , هدروخ  نآ  زا  ناگدنرد  هچنآ  هدرم و  رگید  ناویح  خاش  برـض  هب  هدـش و  ترپ  يدـنلب 

یـسک رب  یمارح  چیه  هدش ,  یحو  نم  هب  هچنآ  رد  بـگـو :  تساوران - .  هانگ و  نآ  هک  دیروخم  هدـشن  هدرب  نآ  رب  نتـشک )  ماگنه   ) هّللا
رد هک  یناویح  ای  دنـشاب  یم  دـیلپ  همه  اهنیا  هک  كوخ  تشوگ  هد یـا  ـ ـش ـخـتـه  یر نو  اـی خـ رادرم  رگم  مباـی  یمن  دروخ  یم  یماـعط  هک 
هچ راکـشآ و  هچ  ار  اهیراکتـشز  نم  را  ـ گدرور پـ بـگـو :  دـشاب - . هدـش  هدرب  نآ  رب  هّللا  زا  ریغ  یمان  ندیربرـس )  ماـگنه  هب   ) هاـنگ قیرط 

هداتسرفن ورف  یتجح  لیلد و  نادب  هک  دیهد  رارق  هّللا  کیرش  يزیچ  هک  نیا  تسا و  هدینادر  مارح گـ ار  قحان  هب  يراکمتسو  هانگ  ناهنپ و 
. دیهد تبسن  هّللا  هب  دیناد  یمن  هکار  يزیچ  زین  و 

ناینیشیپ تشذگرسزا  نتفرگدنپو  نیمزرد  شدرگ 

رادروخر نآ بـ زا  وکین و نـعـمـتـی کـه  ياههاگیاج  اهرازتشک و  ودنتشاذگ  ياج  هب  دوخ  زا  هک  اهراس  همشچ  اهناتـسوب و  اهغاب و  چـه  - 
. - دـش هداد  یتلهم  اهنآ  هب  هن  نیمز و  هن  تسیرگ و  اهنآ  رب  نامـسآ  هن  میداد  ثاریم  هب  رگید  یمدرم  هب  ار  اهنآ  هک  دوب  نینچ  نیا  , دـندوب

ییاهباتک زا   ) هچنآ قید  دوبن بـلـکـه تـصـ نیغورد  ناتساد  اهنیا  تسا ,  نادنمدرخ  يارب  یتربع  سرد  ناگتـشذگ )   ) اهنآ تشذگرـس  رد 
ات دـندرک  شدر نـ ـیـن گـ مز رد  ـا  یآ ناـمیا - .  لـها  يارب  یتـمحرو  نوـمنهر  تسا و  زیچ  همه  رگنـشور  هدوـب و  نآ  زا  شیپ  هک  تسا ) 
رد ایآ  تساهنآ - .  دننامه  ناساپـسان  تشونرـس  تخاس ,  ناشدوبان  هّللا  دوب . هنوگچ  دـندوب , نانآزا  شیپ  هک  یناسک  ماجنارـس  دـنرگنب 

ناشراثآ ییا و  ـ ناو ـنـهـا بـیـشـتـر و تـ یا زا  ناشتارفن  دوب . هنوگچ  دندوب  نانآزا  شیپ  هک  یناسک  ماجنارس  دنرگنب  ات  دندرکن  شدرگ  نیمز 
ماجنارـس دیرگنب  ات  دـینک  شدرگ  نیمز  رد  دزاس - . زاین  یب  ار  اهنآ  تسناوتن  دـندروآ  یم  تسد  هب  ار  هچنآ  زگره  دوب , رتنوزف  نیمز  رد 

 . تسا هدوب  هنوگچ  ناگدننک  بیذکت 
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نادنزرف اهییاراد و  نوماریپ 

رویز نارسپ ,  ییاراد و  تسوا - .  دزن  گرزب  شاداپ  هک  تسا  هّللاو  دنـشاب  یم  شیامزآ  هلیـسو  امـش  نادنزرف  اهییاراد و  ـیـد کـه  ناد بـ - 
يزیچ امـش  نادنزرف  اهییاراد و  تسا - .  رت  شخبدیما  رتهب و  شاداپ  رظن  زا  تراگدرورپ  دزنراگدنام  ياهیکین  دنـشاب و  یم  ایند  یگدنز 
هدروآ نا  ـمـ یا ـی کـه  نا ـ ـس يا کـ دنـشاب - . هدرک  هتـسیاش  راک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  دنادرگ , کیدزن  ام  هب  ار  امـش  هک  تسین 

. دیا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  تسا - .  راکنایز  دنک , نینچ  سکره  و  دزاسن , لفاغ  هّللا  دای  زاار  امش  ناتنادنزرف  امش و  ياهییاراد  دیا .
هّللا هک  دینادب  دییاشخبب , دیرذگردو و  دینک  وفع  رگا  دیـشاب , رذـحرب  اهنآ  زا  دنـشاب , یم  امـش  نمـشد  ناتنادـنزرف  نارـسمه و  زا  یخرب 
درک دهاوخن  رود  نانآ  زا  ار  یهلا  باذع ]  ] زا يزیچ  ناشنادنزرف  اهییاراد و  زگره  دـندیزرو  رفک  هک  یناسک  تسا - .  میحر  هدـنزرمآ و 

. دنشاب یم  خزود  شتآ  هدنزورفارب  یگمه  نانیا  و 

ردام ردپ و  قح 

دز تـو بـه ودر نـ اــی هـ اــهنآ  زا  یکی  هاــگره  دــینک , یکینرداــم  ردــپ و  هــب  و  دــیتسرپن , ار  وا  زج  هــک  هدوــمرف  رما  تراــگدرور  پـ - 
ینتورف لاب  نانآ  رب  يوگب و  نخـس  هناراوگرزباهنآ  اب  نکم و  شاـخرپ  ناـنآ  هب  وگم و  فا  یتح )   ) ناـنآ هب  دـندی  ـ ـسر ـی  گدرو ـخـ لا سـ

ردـپ و هراـبرد  یمدآ  هب  مـا  دـنداد - . شرورپ  يدرخ  رد  ارم  هک  هنوگ  ناـمه  روآ , تمحر  ناـنآ  رب  اراـگدرورپ . وگبو : رتـسگب  زیمآرهم 
 ( میدرک شرافس  وا  هب   ) لاسود زا  سپ  شنتفرگ  زاب  ریش  زا  و  یتسـس ,  يور  یتسـس  دش , رادرابوا  هب  شردام  میدرک ,  شرافـس  شردام 

یکین دوخ  ردام  ردپ و  هب  هک  میدرک  شرافـس  یمدآ  هب  ام  تسا - .  نم  يوس  هب  تشگزاب  هک  شاب  تردام  ردـپ و  نم و  رازگـساپس  هک 
هب دینکم , شت  ـ سر ار پـ هّللا  ياو  سـ دینک - . یکین  ردام  ردپ و  هب  دیهدم و  رارق  وا  کیرش  ار  زیچ  چیه  دینک و  شتـسرپ  ار  هّللا  دراداور - .

. دییوگب نخس  شوخ  نابز  هب  مدرم  اب  دینک و  یکین  نادنمتسم ,  نامیتی و   , نادنواشیوخ ردام , ردپ و 

ترخآ ایند و 

نیا تـسا - .  رتـهب  دنـشاب , یم  راـکزیهرپ  هـک  یناـسک  يارب  ترخآ  يارـس  تـسین و  یمرگرــس  يزاـب و  يز جـز  ـیـا چـیـ ند ـی  گد ـ نز - 
ناوارف ياهییاراد  نارسپ ,  نانز ,  زا : اه  ینتساوخ  ـتـی  ـسود تسا - .  رادیاپ  يارـس  ترخآ  تسا و  كدنا )   ) ییرادروخرب ایند  یناگدنز 

رذـگدوز یگدـنز  رد  يدـنم  هرهب  هیام  همه  نیا  هدـش ,  ـتـه  ـسارآ مدر  يار مـ ـا بـ هراز ـتـ ـش اهماد و کـ رادـناشن و  ياهبـسا  میـسو و  رز  زا 
. - دزاس ناترورغم  هّللا  مرک  هب  راکبیرف  ناطیـش  اداـبم  دـبیرفب و  ار  امـش  اـیند  یگدـنز  اداـبم  تسا - .  هّللا  دزن  کـین  ماجنارـسو  تساـیند 

هب ار  امـش  ایآ  وگب :  دنوش - . هداد  يرای  هن  ددرگ و  کبـس  ناشباذع  هن  دندیرخ , ترخآ  ياهب  هب  ار  ایند  یگدـنز  هک  دنتـسه  ـی  نا ـ ـس کـ
راک هک  دنرادنپ  یم  نینچ  هدـش و  هابت  مگ و  ناهج  نیا  یگدـنز  رد  ناشـشالت  هک  دـنیاهنآ  مینک .  هاگآ  رادرک  رد  مدرم )   ) نیرتراکنایز

. دنهد یم  ماجنا  کین 

هّللا هار  زا  نتشادزاب  ییارس و  هوای 

حیضوت

هب ار  نآ  دزاـس و  هارمگ  هـّللا  هار  زا  ار ) مدرم   ) یــشناد چـیه  یباـت  دـشاب  یم  هواـی  نانخــس  رادـیرخ  هـک  تـسه  ـی  ــس نا کـ ـ مدر زا مـ - 
دنراد و یمزاب  هّللا  هار  زا  ار  مدرم )   ) هک نانآ  داب , ناراک  ـتـمـ ـس هّللا بـر  ـن  یر نـفـ هدننکراوخ - .  تسا  یباذع  نانیا  يارب  دریگدنخـشیر ,
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هب هـّللا  هـک  ار  یتـمعن  دـیریگم و  ـخـنـد  ــش ـ یر ار بـه  هـّللا  تا  ـ یآ دــنیامن - . یمراـکنا  ار  ترخآ  دــنهاوخ و  یم  فرحنم  جــک و  ار  نآ 
ناربمایپ ام  دیرآ - . دای  هب  دهد , یم  دنپ  نادب  ار  امش  هک  تسا ,  هداتسرف  ورف  امـش  رب  تمکح  باتک و  زا  ار  هچنآ  و  هتـشاد ,  ینازراامش 

نیدب اتدننک  یم  ییوج  هز  ـتـیـ ـس هدو  دنا بـه بـیـهـ هدیزرو  رفک  هک  نانآ  میتسرف ,  یمندنراد  رذحرب  ای  دـنهد  هدژم  مدرم  هب  هک  نآ  زج  ار 
دنخشیر هب  ار  نآ  دریگ , ارف  ار  ام  تایآ  زا  يزی  ها چـ ـ گر هـ دنریگ - . دنخـشیر  هب  ارم  ياهرادشه  تایآ و  دنزاس و  لامیاپ  ار  قح  هلیـسو 

. دوب دهاوخ  هدننکراوخ  یباذع  ناشیا  يارب  دریگ ,

ناراکنایز يراکنایز و 

رد نا  ـنـ یا ـنـد , یا راـکنا مـی نـمـ ار  ترخآ  ناــهج  دــنهاوخ و  یمراومهاــن  ار  نآ  ـد و  نراد زا مـی  هـّللا بـ هار  زا  ار ) مدر  مـ  ) نا کـه ـ نآ - 
[ ار قح   ] ندینـش ناوت  اهنآ  دوش , نادـنچود  ناشباذـع  , دـشا یناتـسود نـمـی بـ نانآ  يار  هّللا بـ جـز  ـد , نراد يرار نـ ـز و فـ یر هار گـ ـیـن  مز
, دنا هداد  تسد  زا  دندوب  هتخاس  غورد  هب  هک  ار  هچنآو  دندیناسر  نایز  نتش  ـ یو ـد کـه بـه خـ نا نا  ـنـ یا دندید , یمن  ار ) قیاقح  دنتـشادن و(
اب ار  هّللا  هک  تسه  یسک  مدر  زا مـ دنا - . ناراکنایز  ناطیش ,  بزح  هک  دیشاب  هاگآ  دنارتراکنایز - . همه  زا  ترخآ  ناهجرد  نانآریزگان 
رد دباترب , يور  دسر  ودب  یتحاران  رگاو  دبای  شمارآ  نادـب  ـد  ـسر وا  هب  یبوخ  رگا  تسا )  فیعـض  شا  یبلق  نامیا  و   ) دتـسرپ یم  نابز 

ودش دهاوخن  هتفریذپ  وا  زا  دنک , رایتخا  ینید  مالسا  زا  ریغ  هک  یسک  راکشآ - . يراکنایز  نامه  تسا  نیا   , تسا راکنایز  ترخآ  ایند و 
تسا هداد  نامرف  شنتسویپ  هب  هّللا  هک  ار  هچنآ  دننکش و  یم  نآ  نتسب  زا  سپ  ار  هّللا  نامیپ  هک  یناسک  تسا - .  ناراکنایز  زا  ترخآ  رد 

. دنا ناراکنایز  نانیا  دننک , یم  يراکهابت  نیمز  رد  و  دنلسگ , یم 

شهوکن

ياو تخس - .  یباذع  زا  ناگشیپرفک  رب  ياو  دنشاب - . یم  راکـشآ  یهارمگ  رد  نانیا  دنتـسه , لد  تخـس  هّللا  دای  رد  هک  نانآ  رب  ياو  - 
ره رب  ياو  كاندرد - .  زور  باذـع  زا  دـندرک  يرگدادـیب  هک  یناسک  رب  ياو  گرزب - .  زور  هدـهاشم  زا  دـندیزرو  رفک  هک  یناسک  رب 

نیچ نخ  ـ ـس ياو بـر هـر  دنـشاب - . یم  مرگرـس  ییوگ  هدوهیب  هب  هک  نانآ  ناگدـننک .  بیذـکت  رب  زور  نآ  رد  ياو  راکهنگ - . نزغورد 
زا نوچ  هک  نانآ  ناشورف .  مک  ياو بـر  دراد - . یم  هدـنیاپ  ار  يو  شلام  هک  درادـنپ  شدرمـشرب ,  دروآ و  مهارف  ار  یلام  هک  نآ  وجبیع .
زا هک  ناـنآ  نارازگزاـم .  ياو بـر نـ دـنهد - . یم  مک  دـننک , نزو  اـی  هناـمیپ  ناـنآ  يارب  نوـچ  دنناتـس و  یم  ماـمت  دنناتـس , هناـمیپ  مدرم 
هک يزور  نآ  زا  ناگـشیپرفک .  رب  ياو  دـنزرو - . یم  يراددوخ  تاکز  نداد  زا  دـنیامن و  یم  ایر  هک  ناـنآ  دـننک , یم  تلفغ  ناـشزامن 
وا ام  هک  دشیدنا  یمن  یمدآ  ایآ  دوبن - . رکذ  روخرد  يزیچ  هک  دمآرب  يراگزور  یمدآ  رب  ایآ  یگدنز -  ياهنارود  دنا . هدش  هداد  هدعو 

رورغم تمیرک  راگدرورپ  ربارب  رد  ار  وت  زیچ  هچ  ـی .  مدآ يا  تسا - .  هدـش  راکـشآ  ییوج  هزیتس  نونکا  هک  میا  هدـیرفآ  يا  هفطن  زا  ار 
یمن يزیچ  هک  یلاحرد  دروآ  نوریب  ناتناردام  نوردـنا  زا  ار  ام  ـ ـش هّللا  دـینادرگ - . لداعتم  درک و  راوتـسا  دـیرفآ , ار  وت  هک  نآ  هتخاس . 

هک یلاحرد  دیرفآ  ار  امـش  هک  تسا  یـس  هّللا کـ دینک - . يرازگـساپس  هک  دشاب  داد , رارق  اهلد  اهمـشچ و  شوگ و  امـش  يارب  دیتسناد و 
ياناد تسوا  دنیرفآ , یم  دهاوخ  هچنآره  دادرارق , يریپ  یناوتان و  يدنمورین ,  زا  دـعب  دـینادرگ , دـنمورین  یناوتان  زا  سپ  دـیدوب , ناوتان 

تلوـهک و نارود  هب  ـمـا  ـش زا  ـی  ـض بـعـ دنـشیدنا - . یمناـیآ  مینک ,  شنوـگرگد  شنیرفآ  رد  میهد ,  زارد  رمع  هک  ار  سکره  اـناوت - .
هک تسا  نامه  نیا  دیسر , رد  یتسار  هب  گرم  تارکـس  دنناد - . یمن  يزیچ  اهینتـسناد , همه  نآ  نتفرگارفزا  سپ  هک  دنـسر  یم  یتوترف 

تسا و ییادج  هاگ  هک  دنک  نامگ  هدـننک ,  نامرد  تسیک  دوش  هتفگ  دـسر , ندرگ  هربنچ  هب  ناج  هک  یماگ  هـنـ یتخیرگ - .  یم  نآ  زا 
نآ رد  امـش  دـسر و  هاگولگ  هب  ناج  هک  یماگن  هـ دـشاب - . یم  تراگدرورپ  يوس  هب  همه  ریـسم  زور  نآ  رد  دـچیپرد , مه  هب  اهاپ  قاس 

, دنکن فالخ  ار  شا  هد  ـ عو هّللا  ـت ,  سا هّللا  هد  ـ عو دینیب - . یمن  امش  یلو  میشاب  یم  رتکیدزن  امـش  زا  وا  هب  ام  دیـشاب , یمرگ  هراظن  لاح 
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دنا هدیشیدنین  دوخ  ياهلد  رد  ایآ  دنربخ , یب  ترخآ  ناهج  زا  دنناد و  یم  ار  ير  ـ ها ایند ظـ یناگدنز  زا  نانآ  دنناد , یمن  مدرمرتشیب  یلو 
ناشراگدرورپ ياقل  مدرم  زا  يرایسب  تسا و  هدیرفاین  نیعم  يدمآرـس  قح و  هب  زج  تساهنآ ,  نیبام  هچنآ  ار و  نی  ـ مز واهنامـسآ  هّللا  هک 

دو ـ با نـ تسا - .  هدوبن  يزیچ  نآزا  شیپ  هک  نآ  لاح  میدیرفآ و  ار  وا  ام  هک  دروآ  یمن  دای  هب  یمدآ  ایآ  یمدآ -  تافـص  دنرادنرواب . ار 
رد ار  یمدآ  ام  دیـشخب - . شا  هزادنا  ردـق و  دـیرفآ و  يا  هفطن  زا  دـیرفآزیچ . هچ  زا  ار  وا  راگدـیرفآ  تسا .  ساپـسا  چـه نـ ـی .  مدآ دا  بـ

رادرک رطاـخ  هب  نوـچ  ددرگ و  ناـمداش  نآ  هـب  میناـشچب  یمدآ  هـب  یتـمحر  دو  ـب خـ نا زا جـ ها  ـ گر هـ میدـیرفآ - .  یتروـص  نیرتوـکین 
يدب نوچو  دراد  رود  ار  دوخ  دباترب و  يور  میشخب ,  یتمعن  یمدآ  نو بـه  چـ دنک - . یساپسان  یمدآ  هاگنآ  دسر , اهنآ  هب  يدب  ناینیشیپ 

هتـسشنای هدیباوخ  ولهپ  هب  ار  ام  دسر , یتحاران  جنر و  یمدآ  هب  هک  یماگنه  دراد - . ناوارف  تساوخرد  يدب )  عفد  يارب   ) سپ دسر  وا  هب 
هدیـسر وا  هب  هک  یجنر  رطاخ  هب  ار  ام  زگره  ییوگ  هک  دور  یم  نانچ   , میزاـس فر  ـ طر ار بـ شا  يرا  ـتـ فر نوچ گـ دـناوخ  یم  هداتـسیا  اـی 

لخب دسر , وا  هب  يریخ  نوچ  دنک و  يراز  هلان و  دسر  يدب  ار  وا  هاگره  هدش ,  هدیرفآ  ابیکشان  صیر و  ـی حـ مدآ تسا - .  هدناوخن  دوب ,
ـر گا بـگـو : تسا - .  هدز  باتـش  هراومه  یمدآ  , دـنک یم  بلط  ار  اـهیکین  هک  هنوگ  ناـمه  دـبلط , یم  ار  اهیدـب  یمدآ  دزرو - . تسخ  و 

. - دزرو یم  لخب  هراومه  یمدآ  دـیتشاد , یم  هگن  تسد  ندـش  تسد  یهت  میبزا  دـیدوب , اراد  ار  مراـگدرورپ  تمحر  ياـه  هنازخ  اـم  شـ
اههوک نیمز و  اهنامـسآ و  رب  ار  تناما  ام  دنیب - . رگناوت  زاین و  یبار  دوخ  هک  یماگنه  دـنک , یم  یـشکرس  و  درذـگ , یم  دـح  زا  یمدآ 
نآرق نیا  رد  دوب - . نادان  يراکمتس  وا  هک  تفریذپار  نآ  یمدآ  دندش و  كانساره  نآ  زا  دندز و  زابرس  نآ  نتفریذپزا  میتشاد ,  هضرع 
ناوتان یمدآ ,  تسا - .  ساپسان  هشیپ و  متس  یمدآ ,  تسوج - .  هزیتس  زیچره  زا  شیب  یمدآ  میدرک و  نایب  یلثم  هنوگره  زا  مدرم  يارب 

یم یمدآ  ایآ  تسا - .  هاوگ  رما  نیا  رب  دوخوا  تسا و  ساپـسان  رایـسب  شراگدرورپ  ياـهتمعن )   ) ربارب رد  یمدآ  تسا - .  هدـش  هدـیرفآ 
 . - مینک بترمو  نوزوم  مه  ار  وا  ناتـشگنارس  هک  نیا  رب  میراد  ییاناوت  ارچ , دروآ . میهاوخن  مهارف  ار  وا  ياهناوختـسا  زگره  هک  درادنپ 

قح هب  ار  رگیدـمه  دـنا و  هداد  ماجنا  کین  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناـسک  رگم  تسا  يراـکنایز  رد  یمدآ  هک  رـصع . هب  ـنـد  گو سـ
فیلکت شناوت  هزادـنا  هب  زج  ار  سک  چـیه  هّللا  یمدآ -  ياهراک  شاداـپ  دـنا . هدومن  شرافـس  يراـبدرب  ییابیکـش و  هب  هدرک و  هیـصوت 

ببـس هب  ایرد  یکـش و  رد خـ ـی  ها تـبـ تسوا - .  نایز  هب  دنک  يدب  هچره  دـشاب و  یم  وا  دوس  هب  دـنک  یکین  هچره   ( سکره , ) دـیامرفن
سکره دندرگ - . زاب  هک  دشاب  دناشچباهنآ , هب  دنا  هدرک  هچنآ  زا  یخرب  يازج  راگدرورپ )  ) ات تسا  هدـشرادیدپ  مدرم  ياهدروآ  تسد 

 . تسوا نایز  هب  دنک , يدب  هکره  و  تسوا ,  دوخ  دوس  هب  دهد  ماجنا  کین  راک  هک  سکره  تسا - .  شیوخ  ياهدروآ  تسد  هورگ  رد 
زج دهد  یمن  ماجنا  يراک  سک  چی  هـ دیسر - . دهاوخن  یمتـس  اهنآ  هب  دوش و  یم  هداد  ازج  تسا  هدرک  هک  ییاهراک  ربارب  رد  سکره  - 
دنا هدرک  دب  هک  ار  یناسک  راگدرورپ ) . - ) دراد یمنرب  ار  يرگید  هانگ  راب  يا  هدنرادرب  چـیه  دوش و  یموا  دوخ  دـیاع  شا  هجیتن  هک  نیا 

شیوخ يارب  هک  ير  را خـیـ هـر کـ دیامرفاطع - . کین  شاداپ  دنا  هدرک  یکین  هک  ار  نانآ  و  دهد , رفیک  دنا  هداد  ماجنا  هچنآ  يازس )   ) هب
هب دینک  يدب  رگا  دینک و  یم  یکین  ناتدوخ  هب  دینک  یکین  رگا  تفای - .  دیهاوخ  زاب  رتگرزب  یشاداپ  ورتهب  هّللا  دزن  ار  نآ  دیتسرف , شیپ 

ـد با ـت یـ یاد سکره هـ سپ  تسا ,  هدـش  لزانامـش  يارب  ناتراگدرورپ  يوس  زا  نآرق )   ) قح ماـی  پـ مدر .  يا مـ بـگـو : دـینک - . یمدوخ 
دیدرت یب  دزرو  لخب  سکره  دتفا - . یم  یهارمگ  هب  دوخ  نایز  هب  دیارگ , یهارمگ  هب  سکره  دـبای و  یم  ـت  یاد ـش هـ یو دو خـ ـ ـس بـه 

. دوب دهاوخ  ناراگتـسر  زا  دنام , نوصم  شیوخ  سفن  يدنمزآ  زا  سکره  نادنمزاین - .  امـش  تسازاین و  یب  هّللا  هدیزرو و  لخب  دوخ  هب 
متـس يدحا  رب  دوش و  هداد  یمامت  هب  شدروآ  تسد  شاداپ  سکره  هب  تسا - .  ناتدوخ  دوس  هب  دینک , هنیزه  ریخ  هار  رد  هک  یلام  ره  - 
رود يا  هلـصاف  شدب  ياهراک  وا و  نایم  شاک  هک  دنک  وزرآ  , دبای رـضاح  هداد  ماجنا  هک  دـب  کین و  زا  هچنآ  سکره  هک  يزور  دورن - .

شاداپ دنک  یکین  يا  هرذ  هزادنا  ـس بـه  کر هـ تسا - .  باسحدوز  هّللا  نیقی  هب  دـهد  شاداپ  تسا  هدرک  هچنآ  هب  ار  سک  ره  هّللا  دوب - .
هک اهتمعن ) زا   ) ار هچ  ـ نآ هّللا  اهتمعن -  ندش  نوگرگد  دید . دهاوخ  ار  نآ  رفیک  دنک , يدب  يا  هرذ  هزادنا  هب  هکره  و  دید , دـهاوخ  ار  نآ 

هدننک نوگرگد  هّللا  هک  ـت  ـسا نآ  زا  ـن  یا دـنیامن - . نوگرگد  دـنراد , ناشیاهلد  رد  هچنآ  هک  نآ  رگم  دـنکن  نوگرگد  دـنراد  یهورگ 
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هدز ار مـثـل  ير  هّللا شـهـ تسانادو - .  اونش  هّللا  دنیامن , نوگرگد  ار  دوخ  اهنآ  هک  نآ  رگم  تسین ,  هتشاد  ینازرا  یهورگ  رب  هک  یتمعن 
رفیک هب  هّللا  دـندرک , یـساپسانار  یهلا  ياهتم  نآ نـعـ مدر ,  اما مـ هدیـسر  یم  ياج  ره  زا  یناوارف  هب  نآ  يزور  دوب , ناما  نما و  هک  تسا 

یتخـس و   ) گنت یگدنز  دوش , نادرگ  يور  نم  دای  زا  سکره  دـیناشوپ - . نانآ  هب  ار  ساره  یگنـسرگ و  سابل  دـنداد , یم  ماجنا  هچنآ 
هب وت  راگدرورپ  تسوا ,  دوخ  نایز  هب  دنک  يدب  هکره  تسوا و  دوخ  دوس  هب  دهد  ماج  ـ نا ـتـه  ـس ـ یا ـ ـش را  ـس کـ کر هـ تشاد - .  دهاوخ  (
رد رابتکاله  يارـس  هب  ار  دوخ  موق  ودندرک  لدب  یـساپسان  هب  ار  یهلا  تمعن  ساپـس )   ) هک یناسک  هب  ـا  یآ دراد - . یمناور  متـس  ناگدنب 

 . یتسیرگنن دندروآ 

ینآرق ياهشیاین 

يزیچ هک  نیا  زا  میروآ  یم  هانپ  وت  هب  اراگدرورپ . مروآ - .  یم  هانپ  وت  هب  اهناطیـش  ياه  هسوسو  زا  اراـگدرورپ . نم -  راـگدرورپ  فلا : 
مراک راد و  هداشگ  میارب  ار  ما  هنیـس  اراگدرور . پـ يازفیب - .  نم  شناد  رب  اراگدرورپ . مرادن - .  یهاگآ  نادـب  هک  منک  تساوخرد  وت  زا 

هب نامیا  اب  هک  ار  سکره  ار و  مردام  ردـپ و  ارم و  اراگدرورپ . دـنبای - . رد  ار  منخـس  ات  ياشگب  مناـبز  زا  هرگ  نادرگ و  ناـسآ  نم  رب  ار 
وت هک  امرفاطع  نم  هب  هتـسیاش  كاپ و  يدـنزرف  دوخ , بناج  زا  اراگدرورپ . زرمایب - . ار  نامیا  اب  نانز  نادرم و  همه  دـیآ و  رد  نم  هناـخ 
رد ارم  اراگدرورپ . یناـنابزیم - .)   ) یناگدـنروآدورف نیرتهب  وت  هک  رآ  دورف  تکربرپ  یهاـگیاج  رد  ارم  اراـگدرورپ . ییاـعد - .  ياونش 
ات امرف  ماهلا  نم  هب  اراگدرورپ . یناگدننک - .  محر  نیرتهب  وت  هک  روآ  تمحر  زرمایب و  اراگدرورپ . هدـم - .  رارق  ناراکمتـس  هورگ  نایم 
ره رد   ) ارم اراـگدرورپ . شخب - .  يزوریپ  راـکهبت , هورگ  رب  ارم  اراـگدرورپ . مرازگب - .  ساپـس  يا  هدومرف  ینازرا  نم  هب  هک  ار  یتـمعن 

 . - هد رارق  هدـنهد  يراـی  ییاـمنهار  نـم  يارب  دوـخ  بناـج  زا  رب و  نوریب  یتـسار  قدـصاب و  نادرگ و  دراو  یتـسار  قدــص و  اـب  راـک )
امرف و اطع  شناد  نم  هب  اراگدرورپ . ریذـپب - . ارم  ياعد  اراگدرورپ .  , منادـنزرف زا  نینچمه  و  هد ,  رارق  زامن  هدـنراداپرب  ارم  اراـگدرورپ .
 , میدرک شومارف  ام  رگا  ام . راگدرورپ  ییاناد - .  ياونـش  وت  هک  ریذپب  ام  زا  ام . راگدرورپ  ام -  راگدرورپ  ب :  دنویپب . ناراکوکین  هب  ارم 
رد خزود  شتآ  باذـع  زا  ار  ام  و  امرف , تمحرم  یکین  مه  ترخآ  رد  یکین و  ام  هب  ایند  رد  ام . راگدرور  پـ ریگم - . ام  رب  میدومن  اطخ  ای 

ینازرا یتمحر  ام  رب  دوخ  بناج  زا  نادرگم و  شزغل  راچدار  نامیاهلد  يدومرف  تیادـه  ار  ام  هک  نآ  زا  سپ  ام . راگدرورپ  راد - . ناـما 
لومـشم ار  ام  ام . راگدرورپ  ناریمب - .  ناملـسم  ار  ام  امرف و  زیربل  اـم  رب  ار  يراـبدرب  هناـمیپ  اـم . راـگدرورپ  يا - .  هدنـشخب  وت  هک  اـمرف 
ینـشور بجوم  هک  امرف  اطع  نآ  نامنادـنزرف  نارـسمه و  زا  ام  هب  ام . راگدرورپ  ناسر - .  ناماس  هب  ار  ام  راـک  هد و  رارق  شیوخ  تمحر 

. - زرمایب , دـنا هتفرگ  یـشیپ  ام  رب  نامیا  رد  هک  ار  ام  ناردارب  ام و  ام . راگدرورپ  هدرارق - .  ناراکزیهرپ  ياوشیپ  ار  ام  ددرگ و  ام  نامـشچ 
میدروآ نامیا  يداتسرف  ورف  هچنآ  هب  ام . را  ـ گدرور پـ ییاناوت - .  يزیچرهرب  وت  هک  زرمایب  ار  ام  ناسرب و  لامک  هب  ار  ام  رون  ام . راگدرورپ 

ام ام . راگدرورپ  روآ - . امش  هب  دنداد ) یهاوگ  ناربمایپ  یناسر  مایپ  هب  هک   ) ناهاوگ هرمز  رد  ار  ام  سپ  میدومن ,  يوریپ  تا  هداتسرفزا  و 
ناهانگ ام , راگدرورپ   , میدروآ نامیا  پـس  ـد , یروآ نامیا  دوخ  راگدرورپ  هب  تفگ )  یم  ) دناوخ یم  ارف  نامیا  هب  يا  هدـنهدادن  میدـینش 

هب يا  هدومرف  هدعو  ام  هب  تناگداتسرف  هلیـسو  هب  هک  ار  هچنآ  ام . راگدرورپ  ناریمب - .  ناکیناب  ار  ام  يادزب و  ار  ام  ياهیدب  زرمایب و  ار  ام 
يزرماین ار  ام  رگا  میتشاد ,  اور  متـس  نتـشیوخ  رب  ام  ام . راگدرور  پـ نادرگماوسر - .  راوخ و  زیخاتـسر  زور  رد  ار  ام  امرف و  تمحرم  اـم 

محر نیرتـهبوت  اـمرف , محر  اـم  رب  زرماـیب و  ار  اـم  میدروآ ,  ناـمیا  اـم  اـم . راـگدرورپ  دوـب - . میهاوـخ  ناراـکنایز  زا  ینکن  محر  اـم  ربو 
 . یناگدننک

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 
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هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 
ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 

دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
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 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 
یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 

. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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