






كدف یمطاف  يادص 

: هدنسیون

يراصنا رقابدمحم 

: یپاچ رشان 

ام لیلد 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

كدف یمطاف  12يادص 

باتک 12تاصخشم 

12حیضوت

كدف يارجام  هب  12یهاگن 

همطاف هب  كدف  ياطعا  12حتف و 

كدف بضغ  ارهز و  ترضح  هدنیامن  12جارخا 

ارهز ترضح  طسوت  كدف  دنس  13هئارا 

كدف بصغ  يارب  ثیدح  13لعج 

رمع رکبوبا و  سلجم  رد  ارهز  ترضح  لصفم  13جاجتحا 

كدف تیکلم  رب  همطاف  13نادهاش 

كدف هیاس  رد  تیب  لها  ارهز و  ترضح  یبلط  14ترصن 

رکبوبا رب  ارهز  ترضح  یصوصخ  14جاجتحا 

كدف دنس  ندرک  14هراپ 

دجسم رد  رمع  رکبوبا و  اب  نینمؤملاریما  لصفم  15جاجتحا 

دجسم رد  ارهز  همطاف  ترضح  لصفم  15هباطخ 

هدننک تدایع  نانز  يارب  ارهز  ترضح  16نانخس 

كدف بضغ  هرابرد  رکبوبا  هب  نینمؤملاریما  17همان 

كدف بضغ  رب  مدرم  قفاوت  هرابرد  رکبوبا  17ینارنخس 

راصنا نیرجاهم و  عیمطت  دیدهت و  رد  رکبوبا  17نانخس 

كدف اب  هطبار  رد  ارهز  ترضح  نانخس  18نیرخآ 

كدف يارجام  رد  ارهز  ترضح  هبطخ  یسراف  همجرت  یبرع و  18نتم 

دجسملا یتات  18ءارهزلا 
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18هراشا

دیآ یم  دجسم  هب  ارهز  18ترضح 

ءانثلا 19دمحلا و 

19هراشا

انث 19دمح و 

هلاسرلا ریسم  مظعالا و  لوسرلا  20هثعب 

20هراشا

تلاسر ریسم  ربمایپ و  20تثعب 

راصنالا نیرجاهملا و  عم  20اهباطخ 

21هراشا

راصنا نیرجاهم و  هب  ترضح  21باطخ 

تیبلا لها  21نآرقلا و 

21هراشا

تیب لها  21نآرق و 

هللا ماکحا  21رارسا 

21هراشا

یهلا تاروتسد  22تمکح 

همطاف ینا  22اوملعا 

22هراشا

متسه همطاف  نم  22دینادب 

ۀیدمحملا ۀلاسرلا  22ةریسم 

23هراشا

ربمایپ تلاسر  23ریس 

هیهلالا هلاسرلا  غالبا  یف  23یلع 
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23هراشا

تلاسر غیلبت  رد  23یلع 

هلاسرلا بحاص  هافو  دعب  سانلا  هرهظأ  24ام 

24هراشا

ربمایپ تلحر  زا  دعب  مدرم  24راتفر 

ثرالاو 25كدف 

25هراشا

ثرا 25كدف و 

هللا لوسر  یلا  26اهاوکش 

26هراشا

ربمایپ هب  26باطخ 

راصنالا عم  27اهباطخ 

27هراشا

راصنا هب  27باطخ 

عمسم يأرمب و  ملظت  28ارهزلا 

28هراشا

مدرم راظنا  رد  همطاف  هب  28ملظ 

رفکلا همئا  28اولتاق 

28هراشا

دیگنجب رفک  ناماما  28اب 

قحلا نع  سانلا  29نالذخ 

29هراشا

مدرم تسد  هب  قح  29يراوخ 

هیبن هنبا  لذخی  نمل  رانلا  29راعلا و 
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29هراشا

دنک راوخ  ار  ربمایپ  رتخد  هک  یسک  رب  باذع  29راع و 

مکیب هنبا  30انا 

30هراشا

متسه ناتربمایپ  رتخد  30نم 

اهلرکب یبا  30باوج 

30هراشا

رکبوبا 30باوج 

ثرویال یبنلا  عوضوملا  31ثیدحلا 

31هراشا

ثرویال یبنلا  یلعج  31ثیدح 

رکب یبا  عم  31اهباطخ 

31هراشا

رکبوبا 31خساپ 

ءایبنالا ثراب  حرصی  32نآرقلا 

32هراشا

ءایبنا ثرا  هب  نآرق  32حیرصت 

اهلرکب یبا  32باوج 

32هراشا

رکبوبا 32باوج 

مهتبتاعم نیملسملا و  عم  32اهباطخ 

33هراشا

ناناملسم هب  33باطخ 

اهتبطخ 33رثا 
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33هراشا

ترضح هبطخ  33ریثأت 

اهتبطخ دعب  رمع  رکب و  یبا  نیب  33يرجام 

33هراشا

داتفا قافتا  رمع  رکبوبا و  نیب  33هچنآ 

سانلا ددهی  34رکبوبا 

34هراشا

مدرم هب  رکبوبا  زیمآدیدهت  34باطخ 

هملس ما  34راکنتسا 

34هراشا

رکبوبا هب  هملس  ما  35خساپ 

مخ ریدغ  رکذت  هعافر  نب  عفار  عم  35اهباطخ 

35هراشا

ریدغ يروآدای  عفار و  اب  ترضخ  35باطخ 

نینمؤملاریما یلا  35اهاوکش 

35هراشا

نینمؤملاریما هب  36تیاکش 

مالالا اهنع  ففخی  36نینمؤملاریما 

36هراشا

ارهز ترضح  هب  نینمؤملاریما  36یلست 

اهل راصنالا  نیرجاهملا و  ءاسن  37هدایع 

37هراشا

راصنا رجاهم و  نانز  37تدایع 

نسحا یبا  نم  اومقن  يذلا  37ام 
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37هراشا

؟ دندیدنسپن ار  يزیچ  هچ  یلع  37زا 

یلع قح  بصغب  همالا  38هراسخ 

38هراشا

یلع قح  بصغ  اب  تما  38تراسخ 

باصتغالا هبقاعب  مه  38رذنا 

38هراشا

دندرک باختنا  یلع  ياج  هب  ار  یسک  38هچ 

یلعب هولدبتسا  يذلا  38نم 

39هراشا

تفالخ بصغ  تبقاع  ینیب  39شیپ 

ریصقتلا دعب  لبقی  39رذع ال 

39هراشا

تسین هتفریذپ  هک  39يرذع 

كدف هبطخ  39كرادم 

40هراشا

ارهز ترضح  هباطخ  40دنس 

ارهز ترضح  هباطخ  40عبانم 

ارهز ترضح  هباطخ  41دانسا 

41هراشا

يربک بنیز  ترضح  41تیاور 

نیسح ماما  41تیاور 

رقاب ماما  42تیاور 

سابع نبا  42تیاور 
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نیسح نب  نسح  نب  هللادبع  42تیاور 

هشیاع 42تیاور 

دمحم ماشهوبا  42تیاور 

هناوع 43تیاور 

هشیاع نبا  43تیاور 

نینمؤملاریما 43تیاور 

نیدباعلا نیز  ماما  43تیاور 

نیسحلا تنب  همطاف  43تیاور 

سابع نبا  44تیاور 

یفوع هیطع  44تیاور 

ارهز ترضح  هبطخ  لماک  نتم  همجرت  44میظنت و 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  45هرابرد 
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كدف یمطاف  يادص 

باتک تاصخشم 

ارهز ترـضح  هباطخ  یـسراف  همجرت  یبرع و  نتم  كدف  یمطاف  يادص  روآدیدپ :  مان  ناونع و   - 1339 رقابدمحم ، يراصنا  هسانشرس : 
ام 1381. لیلد  مق  رـشن :  تاصخـشم  ییاجر  نیـسح  يراصنا  رقابدمحم  دنـس /  زا 22  هخـسن  اب 17  هدـش  هلباقم  نیلوا  يارب  مالـسلااهیلع 

؛ ) متفه پاچ   ) لاـیر  8000 مشـش ؛ ) پاچ   ) لاـیر  5000 لایر 964-7528-84-1 ؛ :   3500 کــباش :  83 ص . يرهاظ :  تاصخـشم 
Mohammad  . یـسیلگنا هب  دـلج  تشپ  تشاددای :  یبرع  یـسراف -  تشاددای :  مهن 9-84-7528-964-978 :  پاچ  لاـیر   10000
: مشـش پاچ  تشاددای :  مود 1382 . پاچ  تشادداـی :   Baqer Ansari. Hosayn Rajayi.The fatimi call of fadak
 : عوضوم سیونریز  تروـص  هب  هماـنباتک  تشادداـی :  . 1388 مهن : پاـچ  تشادداـی :  راهب 1387 . متفه : پاـچ  تشادداـی :  راهب 1386 .
 : هرگنک يدــنب  هدر  نیــسح  ییاـجر  هدوزفا :  هسانــش  كدــف  عوـضوم :  اـههبطخ  11ق --  ترجه -  زا  لــــبق  8 ؟ س ،)  ) ارهز همطاــف 

م13314-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/973 ییوید :  يدنب  هدر  8ص4 1381  فلا /BP27/25

حیضوت

لباقم هحفص  رد  نآ  یسراف  همجرت  كدف و  يارجام  رد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هبطخ  لماک  نتم  دیناوخ  یم  باتک  نیا  رد  هچنآ 
كدف يارجام  هرابرد  یهاتوک  همدقم  تسا . هدیدرگ  هلباقم  هخـسن  اب 17  هک  دوش  یم  هئارا  دنس  اب 22  راب  نیلوا  يارب  رضاح  نتم  تسا .

. تسا هدش  رکذ  نآ  زا  سپ  عبانم  دانسا و  هبطخ و  زا  لبق 

كدف يارجام  هب  یهاگن 

همطاف هب  كدف  ياطعا  حتف و 

نودب دـندش  میلـست  كدـف  لها  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  لبق  لاس  راهچ  دودـح  ترجه و  متفه  لاس  رد  ربیخ  حـتف  زا  سپ 
ربمایپ یـصخش  کلم  ییاهنیمزرـس  نینچ  هلوسر  یلع  هللا  ءافا  ام  هیآ  مکح  هب  و  دنـشاب ، هتـشاد  تکرـش  اجنآ  حتف  رد  مالـسا  رکـشل  هکنآ 
كدف مدرم  تسیاب  یم  هک  دش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نآ  زا  هچراپکی  تروص  هب  كدف  نیمزرـس  اذل  دوش . یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

، كدف حتف  زا  سپ  هلـصافالب  دندرک . یم  تفایرد  ترجا  طقف  دندومن و  یم  میلـست  ترـضح  هب  ار  نآ  دمآ  رد  دندرک و  یم  راک  نآ  رد 
هب ار  كدف  تشاد : هضرع  دنوادخ  فرط  زا  نآ  نایب  رد  لیئربج  و  هدب ، نانآ  هب  ار  ناشیوخ  قح  ینعی  دش ، لزان  هقح  یبرقلا  اذ  تاو  هیآ 

ناونعب كدـف  دنـس  ترـضح  نآ  روتـسد  هب  دـناوخ و  ارف  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نک . اـطع  همطاـف 
ییاطعا ناونع  هب  كدف  دمآرد  زا  مدرم ، توعد  اب  سپس  دش . هداد  لیوحت  ترضح  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ییاطعا  هدوشخب و 

زا سپ  وا  و  داد ، رارق  يا  هدـنیامن  كدـف  نیمزرـس  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  دـندرک . میـسقت  مدرم  نیب  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف 
تمدـخ دـنا -  هتـشون  هکـس  رازه  تسیب  دـص و  ات  الط  هکـس  رازه  داـتفه  زا  هک  ار -  نآ  دـمآ  رد  جراـخم ، تخادرپ  مزـال و  تابـساحم 

و درک ، یم  میسقت  ارقف  نیب  ار  هیقب  تشاد و  یم  رب  دوخ  توق  هزادنا  هب  ترضح  هلاس  ره  دومن . یم  میدقت  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح 
. تشاد همادا  هویش  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  ماگنه  ات 

كدف بضغ  ارهز و  ترضح  هدنیامن  جارخا 
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زا ار  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هدـنیامن  داتـسرف و  كدـف  هب  ار  شنارومأم  رکبوبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  زور  هد 
. داد رارق  دوخ  هنابصاغ  تموکح  جراخم  يارب  ار  نآ  دمآ  رد  دومن و  بضغ  ار  نآ  درک و  جارخا  اجنآ 

ارهز ترضح  طسوت  كدف  دنس  هئارا 

! روایب هتـشون  تیارب  كدـف  هرابرد  تردـپ  یتفگ  یم  هک  يا  هتـشون  نآ  تفگ : اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هب  رمع  دروخرب ، نیلوا  رد 
نم و يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هتـشون  نیا  دومرف : داد و  ناـشن  رکبوبا  هب  دروآ و  ار  كدـف  دنـس  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح 

شیپ تفرگ و  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  زا  ار  كدف  دنـس  رمع  هکلب  دندرکن  دنـس  هب  ییانتعا  اهنت  هن  رمع  رکبوبا و  تسا . منادـنزرف 
نونکا دومن . مالعا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رما  اب  ار  دوخ  تفلاـخم  اـنلع  درک و  هراـپ  ار  نآ  تخادـنا و  نآ  رب  ناـهد  بآ  مدرم  مشچ 

. دنهدن هولج  قح  ار  دوخ  راک  نیبصاغ  ات  دش  یم  یط  تجح  مامتا  لحارم  دیاب 

كدف بصغ  يارب  ثیدح  لعج 

. دش حرطم  میراذگ  یمن  ثرا  ناربمایپ  ام  ثرون  ءایبنالا ال  رشاعم  نحن  هلمج  تروص  هب  كدف  نتفرگ  يارب  یلعج  یکردم  يزاس  هدامآ 
سوا نب  کلام  مان  هب  ینابایب  برع  کی  هصفح و  هشیاع و  زج  یسک  دنتـشاد ، روضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  هک  ییاج  رد 

. دادن یهاوگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  یثیدح  نینچ  ندینش  هب  یسک  ناثدح  نب 

رمع رکبوبا و  سلجم  رد  ارهز  ترضح  لصفم  جاجتحا 

هارمه هب  رمع  رکبوبا و  هک  دمآ  یسلجم  هب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  رما  هب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  تجح ، مامتا  هلحرم  نیلوا  رد 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هدوشخب  كدف  هکنیا  درک و  حرطم  ار  شا  هدنیامن  جارخا  ادـتبا  و  دـندوب ، نآ  رد  یـصوصخ  روط  هب  يا  هدـع 

قحان تداهش  نیلوا  نیا  دندومرف : اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  دیشک . شیپ  ار  ثرون  ءایبنالا ال  رشاعم  نحن  یلعج  ثیدح  رکبوبا  تسا .
ارهز ترـضح  روایب . ار  دوخ  لیلد  تفگ : رکبوبا  مراد . ینادهاش  نم  تسا و  هدیـشخب  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ار  كدـف  تسا .

نم تسد  رد  هک  يزیچ  هرابرد  ارچ  دومرف : درک و  حرطم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناـمز  رد  دوخ  هناـکلام  فرـصت  اـهیلع  هللا  مـالس 
لیلد رگا  تسا ، ناناملـسم  تمینغ  نوچ  تفگ : رگید  راـب  تفرگ و  هدینـشن  ار  ترـضح  نخـس  رکبوبا  یهاوخ ؟! یم  دـهاش  نم  زا  تسا 

زا ریغ  یمکح  ام  هرابرد  دـینک و  در  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روتـسد  دـیهاوخ  یم  ایآ  دومرف : ترـضح  درک ! مهاوخن  اضما  يرواین 
ترـضح يروایب ! لیلد  دوخ  تیکلام  يارب  دیاب  و  تسا ، ناناملـسم  تمینغ  نیا  تفگ : بضغ  لاح  اب  رمع  دـینک !؟ ارجا  ناناملـسم  مکح 

هیلع رب  یسک  تداهش  هک  يروطنامه  دیامن ، یمن  لطاب  ياعدا  تشهب  لها  نانز  هدیس  هکنیا  دندومرف و  حرطم  ار  دوخ  تمـصع  اجنیا  رد 
رب هک  یسک  دومرف : ریهطت  هیآ  هب  هراشا  اب  ترـضح  مینک ! یم  لوبق  وت  هیلع  رب  ار  نارگید  تداهـش  ام  تفگ : رمع  یلو  تسین . لوبق  نانآ 

مدرم ریاس  اب  نانآ  دـنموصعم و  دـنوادخ  مکح  هب  ناـنآ  هک  ارچ  تسا : رفاـک  نوعلم و  دریذـپب  ار  یتداهـش  تشهب  لـها  ناـنز  هدیـس  هیلع 
نم و دومرف : هقح  یبرقلا  تآو  هیآ  رکذ  اب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  روایب . لیلد  كدف  هرابرد  تفگ : رکبوبا  سپـس  دنتـسین . يواسم 

لیلد دوخ  ياعدا  رب  تفگ : رمع  دیـشخب . هب  ار  كدـف  ترـضح  نآ  میدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  قیـالخ  نیرتکیدزن  منادـنزرف 
! نک رضاح  ینادهاش  روایب و 

كدف تیکلم  رب  همطاف  نادهاش 

نمیا ما  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  نینم و  ؤملاریما  ات  داتسرف  ار  یسک  دنام و  سلجم  نامه  رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح 
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، تسوا رـسمه  یلع  تفگ : رمع  دنداد . تداهـش  دوب  هدومرف  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هچنآ  همه  هب  دندمآ و  سیمع  تنب  ءامـسا  و 
هدوـب و بلاـط  یبا  نب  رفعج  رـسمه  ـالبق  مه  سیمع  تنب  ءامـسا  تسوا . راکتمدـخ  مه  نمیا  ما  دنتـسه . وا  نارـسپ  مه  نیـسح  نـسح و 

!!! دنهد یم  تداهش  دوخ  تعفنم  يارب  نادهاش  نیا  همه  داد . دهاوخ  تداهش  مشاه  ینب  عفن  هب  تسا و  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  رازگتمدخ 
همطاف سک  ره  دومرف : نینم  ؤملاریما  دهد !!! تداهـش  دـناوت  یمن  تحاصف  اب  تسا و  برع  ریغ  ینز  وا  هک  درک  هفاضا  نمیا  ما  هرابرد  وا 

ما و  تسا ، هدرک  در  ارم  دنک  در  ار  وت  هک  ره  دومرف : نم  هرابرد  ربمایپ  و  تسا ، هدرک  بیذکت  ار  ربمایپ  دنک  بیذکت  ار  نیسح  نسح و  و 
امش تفگ : رمع  تسا . هدرک  اعدا  وا  لسن  سیمع و  تنب  ءامسا  يارب  و  تسا ، هداد  تداهـش  تشهب  هب  يارب ، ربمایپ  هک  تسا  یـسک  نمیا 

مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  دوش ! یمن  لوبق  دهد  یم  تداهش  دوخ  عفن  هب  هک  یسک  تداهش  یلو  دیدومن ، فیـصوت  هک  دیتسه  هنوگنامه 
تسین و هتفریذپ  نامدوخ  عفن  هب  ام  تداهش  لاح  نیع  رد  دیتسین و  رکنم  دیـسانش و  یم  ناتدوخ  هک  میتسه  روط  نآ  ام  هک  نونکا  دومرف :

ارهز ترـضح  دندرگ . یم  زاب  اجک  هب  هک  تسناد  دنهاوخ  ناملاظ  يدوز  هب  نوعجار ! هیلا  انا  هللا و  انا  سپ  تسین  لوبق  مه  ربمایپ  تداهش 
امرف ذوخأم  ار  نانیا  تدش  هب  ایادخ  دـندرک . ملظ  تربمایپ  رتخد  قح  هب  ود  نیا  ایادـخ ! دومرف : تساخرب و  بضغ  لاح  اب  اهیلع  هللا  مالس 

. دمآ نوریب  دزن  زا  نایرگ  نوزخم و  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  سپس  و 

كدف هیاس  رد  تیب  لها  ارهز و  ترضح  یبلط  ترصن 

ره یلاوتم ، زور  نیدـنچ  ات  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هک  دوب  نیا  دنتـشادن  ار  شراظتنا  مدرم -  هن  نیبصاـغ و  هن  سکچیه -  هک  یمادـقا 
نیرجاهم و هناخ  رد  رب  دومن و  یم  یبکرم  رب  راوس  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هارمه  هب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  زور 

يزور امش  دینک ، يرای  ار  ناتربمایپ  رتخد  ادخ و  راصنا ، نیرجاهم و  يا  دومرف : یم  نانآ  هب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  درب . یم  راصنا 
ناتنادنزرف دوخ و  زا  هچنآ  دینک  عنم  نانآ  زا  دینک و  تیامح  شنادـنزرف  وا و  زا  هک  دـیدرک  تعیب  نیا  رـس  رب  دـیدرک  تعیب  ربمایپ  اب  هک 

. دادن تبثم  باوج  ترضح  هب  یسک  یلو  دینک . افو  ربمایپ  هب  تبسن  دوخ  تعیب  هب  دییایب و  دینک . یم  عنم 

رکبوبا رب  ارهز  ترضح  یصوصخ  جاجتحا 

يا و هدرک  ار  وا  تفالخ  مردپ و  ماقم  ياعدا  وگب : ورب و  رکبوبا  دزن  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هب  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  رگید  راب 
. یهدب نم  هب  ار  نآ  وب  بجاو  وت  رب  یشخبب ، نم  هب  ار  نآ  هک  متـساوخ  یم  وت  زا  نم  دوب و  مه  وت  کلم  كدف  رگا  دیا ؟ هتـسشن  وا  ياج 
رب تساوخ و  يا  هقرو  سپس  ییوگ . یم  تسار  تفگ : رکبوبا  دومرف . وا  هب  ار  بلاطم  نیا  دمآ  رکبوبا  دزن  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح 

. دمآ نوریب  رکبوبا  دزن  زا  دزن و  زا  تشادرب و  ار  هتشون  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضخ  تشون . كدف  ندنادرگزاب  رب  ینبم  يا  هتشون  نآ 

كدف دنس  ندرک  هراپ 

نداد سپ  زاـب  ناونعب  رکبوبا  هک  تسا  يا  هتـشون  دوـمرف : تسیچ ؟! هتـشون  نیا  دـمحم ! رتـخد  يا  تفگ : دـید و  ار  ترـضح  هار  رد  رمع 
ار خیرات  هحفـص  هک  درک  یتراسج  رمع  اجنیا  رد  دادن . ار  نآ  درک و  يراددوخ  ترـضح  هدـب ! نم  هب  ار  نآ  تفگ : تسا . هتـشون  كدـف 
هب مدرم  رذگهر  هچوک و  نایم  رد  مامت  تواسق  اب  وا  دنازوس . ار  مالسلا  هیلع  همطاف  نابحم  لد  هشیمه  يارب  نآ  هاکناج  زوس  دومن و  هایس 

كرابم تروص  هب  یلیـس  درکن و  افتکا  نیا  هب  و  دز ، اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  هب  اپ  اب  درک و  میظع  یتناها  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد 
بآ تفرگ و  ترـضح  تسد  زا  روز  هب  ار  رکبوبا  هتـشون  سپـس  تسکـش . ترـضح  هراوشوگ  نآ  رثا  رد  هک  يروـط  دز و  ترـضح  نآ 
اجنآ رکشل  بسا و  اب  مه  وت  ردپ  هک  تسا  ینیمزرس  نیا  تفگ : دومن و  هراپ  ار  نآ  درک و  كاپ  ار  شیاه  هتـشون  تخادنا و  نآ  رب  ناهد 

لابقتسا هب  ترضح  دمآ  رد  تشپ  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  یتقو  دوب . رظتنم  هناخ  رد  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  تسا ! هدرکن  حتف  ار 
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ؤملاریما درک . وگزاب  ار  رمع  تراسج  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  یتسه ؟ كانبـضغ  هنوگ  نیا  ارچ  ربمایپ ، رتخد  يا  دومرف : تفر و  وا 
نآ يالـست  مغ و  کیرـش  ناونعب  ناهج ، ود  يوناب  سدـقم  تحاس  هب  یتراسج  نینچ  زا  هصغ  فسأـت و  اـیند  کـی  اـب  مالـسلا  هیلع  نینم 

. تسا رتالاب  نیا  زا  دنا  هدش  بکترم  تردپ  نم و  هب  تبسن  هچنآ  دومرف : ترضح 

دجسم رد  رمع  رکبوبا و  اب  نینمؤملاریما  لصفم  جاجتحا 

هتسشن رکبوبا  فارطا  رد  هک  راصنا  نیرجاهم و  روضح  رد  دمآ و  دجسم  هب  اصخش  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هک  دوب  نآ  جاجتحا  هلحرم 
یلاح رد  يدومن ، عنم  وا  زا  دوب  هداد  رارق  همطاف  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هچنآ  ارچ  رکبوبا ، يا  دومرف : رکبوبا  هب  باـطخ  دـندوب 
میهد یم  وا  هب  دروایب  یلداع  نادهاش  رگا  تسا  نیملسم  تمینغ  نیا  تفگ : رکبوبا  تسا !؟ هدوب  اجنآ  رد  لبق  لاس  دنچ  زا  وا  هدنیامن  هک 

؟ ییامن یم  مکح  ناناملسم  هرابرد  هچنآ  فالخ  رب  ییامن  یم  یمکح  ام  هرابرد  رکبوبا ، يا  دومرف : ترضح  درادن . یقح  نآ  رد  هنرگ  و 
نآ کلام  ترـضح  نآ  زا  دـعب  ربمایپ و  تایح  نامز  رد  تسوا و  تسار  تسد  رد  كدـف  هک  یلاح  رد  یهاوخ  یم  دـهاش  همطاف  زا  ارچ 

یمن وت  مالک  اب  ام  تسا و  نیملـسم  تمینغ  نیا  تفگ : رمع  یلو  دش ، تکاس  رکبوبا  دیهاوخ !؟ یمن  دـهاش  نیملـسم  زا  ارچ  تسا ؟ هدوب 
ایآ دوـمرف : درک و  حرطم  ار  ریهطت  هیآ  مالـسلا  هیلع  نـینم  ؤـملاریما  مـینک ! یم  لوـبق  يدروآ  یلداـع  نادـهاش  رگا  مـینک ! هلباـقم  میناوـت 
وا تراهط  رب  ار  دنوادخ  تداهش  اریز  يرفاک ! سپ  دومرف : ترضح  يرآ ؟ تفگ  رکبوبا  ینک ؟ یم  لوبق  همطاف  هیلع  رب  ار  یسک  تداهش 

رارق همطاـف  يارب  ار  كدـف  هک  يا  هدرک  در  ار  لوسر  ادـخ و  مکح  نینچمه  يا . هدرک  لوـبق  وا  هیلع  رب  ار  مدرم  تداهـش  يا و  هدرک  در 
لوسر ادخ و  نخس  وت  یهاوخ ! یم  دهاش  هیلع  یعدم  زا  هک  يا  هدرک  در  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رگید  نامرف  هک  روطنامه  دنداد .

هب مدرم  اجنیا  رد  تسا . نیملسم  تمینغ  يدرک  نامگ  یتفرگ و  همطاف  زا  ار  كدف  یتفریذپ و  ار  ینابایب  برع  کی  هتفگ  يدرک و  در  ار 
نینم ؤملاریما  دیوگ .. یم  تسار  یلع  مسق  ادخ  هب  دنتفگ : دندرک و  هاگن  رگیدکی  هب  دـندش و  رمع  رکبوبا و  ملظ  هجوتم  دـندمآ و  مشخ 

. تشگ زاب  هناخ  هب  مه  مالسلا  هیلع 

دجسم رد  ارهز  همطاف  ترضح  لصفم  هباطخ 

دـندوب و هداد  لیکـشت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دجـسم  رد  یمهم  سلجم  راصنا ، نیرجاـهم و  هارمه  هب  رمع  رکبوبا و  هک  یطیارـش  رد 
اهیلع هللا  مالس  همطاف  هناخ  رد  ناهگان  دوب ، نانآ  یمدق  دنچ  هلصاف  رد  هک  دندوب  مالسلا  هیلع  همطاف  هناخ  لباقم  رد  ییامن  تردق  لوغشم 
شیپ تیعمج  يوس  هب  هدش  دجـسم  دراو  دندوب  ترـضح  نآ  درگادرگ  نانز  زا  يا  هدع  هک  یلاح  رد  مالـسا  تمظع  اب  يوناب  دـش و  زاب 

یتحاران مغ و  تدـش  زا  دوب . هدیـشوپ  اهـسابل  يور  زا  يرـسارس  سابل  هدـیناشوپ و  لماک  شـشوپ  اب  ار  كرابم  رـس  ربمایپ  رتخد  دـندمآ .
دورو اب  تفر . یم  شکرابم  ياپ  ریز  یهاگ  دش و  یم  هدیشک  نیمز  هب  ترضح  سابل  دوبن و  تسار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  تماق  یمسج ،
نیمز يور  دـنتفرگ و  رارق  هدرپ  يوس  نآ  رد  هارمه  نانز  اب  ترـضح  و  دـش ، هدز  يا  هدرپ  نادرم  ناـنز و  نیب  اروف  ناـهج  يوناـب  گرزب 

دوخ رب  سلجم  دـندمآ و  رد  هیرگ  هب  مدرم  همه  دیـشک و  زوسناج  یهآ  هک  دندینـش  ار  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  يادـص  ناـهگان  دنتـسشن .
تـساوخ ترـضح  دندش . تکاس  مدرم  ات  درک  ربص  ینالوط  یتدم  ترـضح  هک  دوب  يدح  هب  هیرگ  تدش  دـندش . بلقنم  همه  دـیزرل و 

دندش مارآ  الماک  مدرم  ات  درک  ربص  ردق  نآ  ترضح  دندمآ و  رد  هیرگ  هب  مدرم  رگید  راب  هملک  دنچ  ندینش  اب  هک  زاغآ  ار  دوخ  نانخس 
ربمایپ تلاسر  دنوادخ و  تینادحو  هب  رارقا  یهلا و  يانث  دـمح و  زا  سپ  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  درک . زاغآ  ار  دوخ  نانخـس  هاگنآ  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  توبن  صوصخ  مالـسلا و  هیلع  ءایبنا  لاسرا  رـشب و  فیلکت  تقلخ و  زا  ییاهتمکح  نایب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
ناش ریطخ  هفیظو  رگید  يوس  زا  ادـخ و  نید  هب  کمک  رد  مدرم  هقباس  وس  کی  زا  دـندش . مالـسلا  هیلع  تیب  لها  نآرق و  اب  مدرم  قباوس 

سپس دندرک و  نایب  ار  رگیدکی  اب  ود  نآ  طابترا  مالـسلا و  هیلع  تیب  لها  نآرق و  تمظع  نینچمه  دندش . رکذتم  ار  ناگدنیآ  هب  تبـسن 
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ماـقم هچ  دـننادب  خـیرات  هدـنیآ  سلجم و  لـها  اـت  دـندرک  یفرعم  ار  دوـخ  نآ  زا  سپ  دـندومن . رکذ  ار  یهلا  عیارـش  تمکح  زا  يا  همش 
هیلع نینم  ؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هناراکادـف  اسرف و  تقاط  تامحز  قباوس و  سپـس  تسا و  هتفگ  نخـس  مدرم  اـب  یمظعم 
یلص ربمایپ  زا  سپ  مدرم  دادترا  دندرک و  کیدزن  رظن  دروم  بلطم  هب  ار  نخس  اجنیا  رد  دندرک . رکذ  ار  مالـسا  لاهن  شرورپ  رد  مالـسلا 

مالـسلا هیلع  ربمایپ  تیب  لها  ادـخ و  نید  هیلع  رب  ار  اه  هنتف  شتآ  هکنیا  دـندش و  روآ  داـی  ار  اـه  هتـشذگ  نتفرگ  هدـیدان  هلآ و  هیلع و  هللا 
زا یتایآ  نخس  زا  تمسق  نیا  رد  دندرمش . رب  نانآ  هتخیگنا  رب  ياهـشتآ  زا  يا  هنومن  ناونعب  ار  كدف  هلئـسم  سپـس  دنیامن . یم  رو  هلعش 

نیا دـندوب  هدرک  حرطم  رمع  رکبوبا و  اب  یـصوصخ  روط  هب  هک  ار  یلئاسم  و  دـندروآ ، نایم  هب  ءایبنا  ثرا  صوصخب  ثرا و  هرابرد  نآرق 
هک یمدرم  نیبصاغ و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربق  هب  باطخ  سپـس  دـندرک . نایب  رت  ینلع  رت و  لصفم  روط  هب  مدرم  روضح  رد  راـب 

هتشذگ يروآ  دای  اب  دندومن و  هجوتم  ار  باطخ  هاگنآ  دندرک . نایب  يراعـشا  بلاق  رد  ار  هوکـش  نیا  دندرب و  تیاکـش  دندوب  نانآ  دیوم 
رتخد قح  قاقحا  هب  تبـسن  نانآ  یهجوت  یب  زا  ار  دوخ  بجعت  ادـخ ، نید  يرای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رماوا  زا  تعاـطا  رد  ناـنآ 

تـصرف زا  رکبوبا  دـنک ! یمن  اـنتعا  یـسک  یبلط  کـمک  داـیرف  یهاوخ و  داد  زا  سپ  یتح  هک  دـندرک  ناـیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
اب ار  كدف  بصغ  نم  هک  درک  هراشا  درک و  حرطم  ایبنا  زا  ندربن  ثرا  رب  ینتبم  ار  دوخ  یلعج  ثیدح  هاتوک  ینانخس  رد  درک و  هدافتـسا 

تفلاخم زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تحاس  هکنیا  نمـض  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  ما . هداد  ماـجنا  نیملـسم  قفاوت  تروشم و 
سک چیه  يارب  ثرا  هلئسم  رد  يانثتسا  چیه  هک  دندرک  تباث  دندرک و  حرطم  ار  مالسلا  هیلع  ایبنا  ثرا  حیرص  تایآ  دنتـسناد ، هزنم  نآرق 
ارهز ترضح  هک  دوب  اجنیا  مهد . یم  رارق  وت  دوخ و  نیب  ار  نیملسم  طقف  مزجاع و  بناوج  زا  هک  درک  رارقا  رکبوبا  راب  نیا  درادن . دوجو 
دنداد رارق  هذخاوم  دروم  دندوب  هدروآ  يور  لطاب  نخس  يوس  هب  هک  ار  نانآ  تدش  هب  دنومن و  نیملسم  هجوتم  ار  باطخ  اهیلع  هللا  مالس 
تفای نایاپ  ترضخ  نانخس  اجنیا  رد  تسا . یضار  ادخ  دنشابن  یضار  نآ  هب  مه  مدرم  رگا  هک  دندرک  هراشا  دنداد و  تراشب  باذع  هب  و 

مینکن و تعیب  يرگید  اب  تفالخ  رد  ات  درکن  هاگآ  ار  ام  البق  یلع  ارچ  تفگ : ترـضح  نآ  هب  هعافر  نب  عفار  هناخ ، هب  تشگزاب  هار  رد  و 
هرجح زا  رس  زین  هملس  ما  تسا . هدنامن  یقاب  يرذع  يدحا  يارب  ریدغ  هعقاو  زا  سپ  دومرف : وا  هب  بضغ  اب  ترـضح  دسرن !؟ اجنیا  هب  راک 
دندوب هدرب  نایاپ  هب  یـصاخ  هجیتن  نودـب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هباطخ  هک  یمدرم  هب  زیمآ  خـیبوت  باطخ  اب  درک و  نوریب  شا 

لثم ایآ  دـیهد ؟ دای  ار  شنید  مکح  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  هب  دـیا  هدـمآ  امـش  ایآ  دوش ؟ یم  دروخرب  هنوگ  نیا  همطاف  لثم  اـب  اـیآ  تفگ :
؟ دیا هدرک  شومارف  وا  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  ربمایپ  صاخ  تیانع  ایآ  دنک ؟ یم  بلط  دشابن  شقح  هچنآ  اهیلع  هللا  مالس  همطاف 

هدننک تدایع  نانز  يارب  ارهز  ترضح  نانخس 

هللا یلـص  ربمایپ  راگدای  زا  يدای  چیه  هک  یتدـم  زا  دـعب  راصنا  رجاهم و  نانز  هک  دوب  نآ  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هباطخ  رثا  نیلوا 
امش اب  هک  ییایند  زا  دومرف : ترضح  تسا ؟ هنوگچ  ناتلاح  ربمایپ ، رتخد  يا  دنتفگ : دندمآ و  ترضح  تدایع  هب  دندوب  هدرکن  هلآ  هیلع و 
رگا دندیدنـسپن ؟ ار  يزیچ  هچ  یلع  زا  دیـسرپ : ناـنآ  زا  هاـگنآ  مکانبـضغ . امـش  نادرم  هب  تبـسن  و  ما ، هدرک  اـهر  ار  نآ  مرفنتم و  مشاـب 

سپـس دـش . یم  لزاـن  ناـنآ  رب  نیمز  نامـسآ و  تاـکرب  درک و  یم  هرادا  ار  نآ  یهجو  نیرتهب  هب  دـندوب  هدرپـس  وا  تسد  هب  ار  تفـالخ 
تدایع نانز  دیـشود . یم  هدنـشک  مس  نوخ و  نآ  زا  ددرگ و  یم  رهاظ  شا  هرمث  یهاتوک  نامز  زا  سپ  هدـش و  رادراب  نونکا  مه  دومرف :
ناونعب راصنا  نیرجاهم و  ناگرزب  زا  يا  هدع  نآ  وریپ  دندرک . وگ  زاب  دوخ  نادرم  يارب  ار  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  تاشیامرف  هدننک 

دای ار  هلئـسم  نیا  تعیب  زا  لبق  یلع  رگا  ءاسنلا ، هدیـس  يا  دنتفگ : دندیـشارت و  يرذع  دوخ  لایخ  هب  دندمآ و  ترـضح  دزن  یهاوخ  رذـع 
امـش رذـع  ناتدوهیب  ياه  هناهب  اب  هک  دـیوش ، رود  نم  زا  دومرف : اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  میتفر ! یمن  يرگید  غارـس  دـش  یم  روآ 

! تسا هدنامن  یقاب  ینخس  چیه  ياج  امش  ياه  یهاتوک  اب  تسین و  هتفریذپ 
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كدف بضغ  هرابرد  رکبوبا  هب  نینمؤملاریما  همان 

زا همان  نیا  تشون . رکبوبا  يارب  یلاع  نیماضم  هب  يا  همان  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دندوب  ییامن  تردـق  لوغـشم  نیبصاغ  هک  یلاح  رد 
تیالو خماش  ماقم  هب  تبسن  ییاوران  نانخس  تردق  راهظا  اب  ربنم  زارف  رب  كدف  بضغ  تیبثت  زا  سپ  رکبوبا  هک  تشون  یماگنه  ترضح 

هللا یلـص  ربمایپ  هدوشخب  بضغ  اب  دندرک و  تمـسق  دوخ  يارب  ار  راربا  ناکاپ  ثاریم  دوب : نینچ  ترـضح  همان  زا  ییاهزارف  دنار . نابز  رب 
هدننک دوبان  اهرکـشل و  هدننک  كاله  دیـسانش  یم  ارم  هک  اجنآ  ات  دـندیرخ . دوخ  رب  ار  نآ  لابو  رزو  ینیگنـس  كدـف ) ینعی   ) هلآ هیلع و 
ناتیاه هناخ  رد  امـش  هک  ییاهنامز  رد  ما . هدوب  ناتناعاجـش  لتاق  ناتاه و  هلئاغ  هدـننک  شوماخ  ناـتناگرزب و  هدـنرب  نیب  زا  ناـیوجگنج و 

یتحاران راگنز  هکنآ  منم  دیدروآ ! دای  هب  ار  دحا  ياهنوخ  ردب و  ياه  هنیک  هک  ارچ  دشاب  ام  رد  توبن  تفالخ و  دیتساوخن  دیدوب . هتسشن 
یمـس هرمث  دنیـشن و  یم  رابغ  درگ و  يدوز  هب  دیـشاب ، مارآ  مدودز . یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ینعی   ) قیالخ نیرتهب  يور  زا  ار  اه 

. تسا یفاک  همصاخم  لحم  يارب  تمایق  امش و  مصخ  ناونعب  ربمایپ  ام و  تواضق  يارب  دنوادخ  تفای . دیهاوخ  لتاق 

كدف بضغ  رب  مدرم  قفاوت  هرابرد  رکبوبا  ینارنخس 

يرگید هک  دراد  نم  هب  تبـسن  یتأرج  هچ  تسا ! بیجع  تفگ : تفرگ و  ار  وا  يدـیدش  بعر  تـشحو و  دـناوخ  ار  هماـن  رکبوـبا  یتـقو 
داد تبسن  مدرم  قفاوت  قافتا و  هب  ار  دوخ  تامادقا  نآ  نمض  درک و  ینارنخس  ناشیا  رب  دنوش و  عمج  مدرم  ات  داد  روتسد  سپـس  درادن ؟!

مدرک و تروشم  امش  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دعب  كدف  ياهغاب  هرابرد  نم  هک  دیناد  یم  راصنا ، نیرجاهم و  يا  تفگ : نینچ  و 
یلو میتشاذگ ، ارجا  هب  ار  امش  رظن  نیا  مه  ام  دوش ! هفاضا  اه  تمینغ  هب  دیاب  كدف  لاوما  نیا  و  دنراذگ ، یمن  ثرا  ناربمایپ  دیتفگ : امش 

هک دنک  یم  دای  مسق  شربمایپ  ناج  هب  دنک و  یم  دیدهت  دناسرت و  یم  هک  تسا  كدف  یعدم  نیا  دریذـپ . یمن  ار  بلطم  نیا  نآ  یعدـم 
تهارک زا  زارتحا  يارب  اهنیا  همه  دـشن !! عقاو  لوبق  دروم  یلو  ماد  سپ  زاـب  ار  تفـالخ  نم  مسق  ادـخ  هب  دـیالایب . هدنـشک  نوخ  اـب  ار  نآ 

بلاغ وا  رب  هک  هتخادرپ  هعزانم  هب  وا  اب  یـسک  ایآ  تسا ؟ راـک  هچ  بلاـطوبا  دـنزرف  اـب  ارم  دوب . وا  اـب  يریگرد  زا  رارف  بلاـطوبا و  دـنزرف 
: تفگ وا  هب  تروشم  سلجم  رد  دوب  هدش  هجوتم  یبوخ  هب  ار  رکبوبا  نانخـس  رد  فعـض  ساسحا  هک  رمع  ینارنخـس ، نیا  زا  سپ  دوش !؟

ياهندرگ نم  تسا ! هدـش  لمحت  یب  تسفن  يا و  هدرک  ادـیپ  يا  هدز  تشحو  بلق  هچ  هللا ! ناحبـس  ییوگ . یم  نخـس  هنوگ  نیا  طـقف  وت 
! درک یم  درآ  ار  تیاهناوختـسا  بلاـطوبا  رـسپ  دوبن  نینچ  رگا  مدومن . تیبـثت  تیارب  ار  يروش  تموـکح  و  مدرک ، مخ  وـت  يارب  ار  برع 

ياهیزاس عنام  اه و  هطلغم  زا  ارم  هک  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  رمع ، يا  تفگ : رکبوبا  متـسه ! وت  رانک  رد  نم  هک  نک  رکـش  ار  ادخ 
! درادن تسار  تسد  هب  يزاین  دشک و  یم  شپچ  تسد  اب  دشکب  ار  وت  نم و  دهاوخب  وا  رگا  دنگوس  ادخ  هب  ینک . اهر  دوخ 

راصنا نیرجاهم و  عیمطت  دیدهت و  رد  رکبوبا  نانخس 

دندید باعرا  دیدهت و  رد  ار  ییاهن  هراچ  دـندرک و  يدـج  رطخ  ساسحا  دوخ ، تسد  هب  یعامتجا  ياه  هنیمز  بیرخت  اب  كدـف  نیبصاغ 
هنوگ هچ  نیا  مدرم ، يا  تفگ : داد و  رارق  بطاخم  هب  مدرم  تفر و  ربنم  رب  رکبوبا  دروخ . یم  مشچ  هب  مه  ییاـهعیمطت  نآ  نمـض  رد  هک 

سپـس دیبلط  یم  يرای  هب  ار  نانز  دـیریگ و  یم  کمک  نافیعـض  زا  دوب ؟! اجک  ربمایپ  نامز  رد  اهوزرآ  نیا  تسا ؟ ینخـس  ره  هب  ندادارف 
دهع ظفح  هب  مدرم  نیرتراوازس  امـش  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا و  هدیـسر  نم  هب  امـش  ناهیفـس  راصنا ، نیا  تفگ : درک و  راصنا  هب  ور 
دراو شتادیدهت  نایاپ  رد  رکبوبا  درک . مهاوخن  زاب  نابز  تسد و  دـشابن  تازاجم  قحتـسم  هک  یـسک  هب  تبـسن  نم  هک  دـینادب  دـیربمایپ .

لاـملا تیب  زا  دوخ  ياـه  هیمهـس  نتفرگ  همه  حبـص  ادرف  اـهنیا ، همه  زا  دـعب  تفگ : مدرم  رکف  يرادـیرخ  يارب  دـش و  مدرم  عیمطت  هبنج 
. دندوب هدرک  هریخذ  ادابم  زور  يارب  هک  دوب  رث  ؤم  هار  نیرخآ  نیا  و  دییایب ،
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كدف اب  هطبار  رد  ارهز  ترضح  نانخس  نیرخآ 

هک ینخـس  نیرخآ  ناونعب  ترـضح  دمآ . ترـضح  دزن  تدایع  ناونعب  هفیقـس  رادـفرط  نانز  زا  یکی  ترـضح ، رمع  ياهزور  نیرخآ  رد 
ار كدـف  ماـمت  تأرج  اـب  رمع  رکبوبا و  تفر  اـیند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  هاـگنآ  دوـمرف : وا  هب  دروآ  ناـبز  رب  كدـف  هراـبرد 

ادخ ار  بلطم  نیا  دوب . هدیـشخب  نم  هب  مدوخ  وا و  لسن  زا  نادنزرف  توق  يارب  ار  نآ  هک  دوب  ربمایپ  هب  راگدرورپ  ییاطعا  كدف  دنتفرگ .
، ملظ هب  نآ  ناگدنروخ  و  مناد ، یم  تمایق  زور  رد  یهلا  هاگرد  هب  برقت  ثعاب  ار  ملظ  نیا  رب  ربص  نم  دوب . دـهاش  وا  نیما  تسناد و  یم 

یلاعت دنوادخ  رما  هب  نیریش  زور  کی  رد  هک  ینیمزرس  ناتساد  دوب  نیا  تفای . دنهاوخ  منهج  ياه  هلعش  رد  میمح  هدننک  رو  هلعـش  ار  نآ 
نادنمتـسم فرـص  نآ  دمآ  رد  ینامداش  جوا  رد  لاس  راهچ  و  دـش ، میدـقت  ناهج  ناوناب  يوناب  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسد  هب  و 

یناماس ار  دوخ  یگدنز  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  شـشخب  زا  ات  دوب  كدف  دمآ  رد  ندیـسر  رظتنم  نادنمزاین  زا  يرایـسب  نامـشچ  دیدرگ و 
ربمایپ راگدای  تسد  زا  هلجع  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يراگدای  كدف ، هدنشخب  تلحر  زا  زور  هد  هلـصاف  هب  هک  هاگنآ  ات  دنـشخب .

رخآ ات  ار  نایعیش  کشا  دندرک و  خلت  شنایعیش  اهیلع و  هللا  مالس  همطاف  ماک  هب  ار  هتشذگ  ینیریـش  دندروآ و  نوریب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نایعیش تسد  رد  مکحم  يدهاش  ناونعب  كدف  نونکا  دنتخاس . يراج  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  كدف  بحاص  تیمولظم  رب  راگزور 

لد هآ  زوسناج و  يادن  دنناسر و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجسم  هب  ار  دوخ  اهنرق  ندومیپ  اب  هک  تسا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح 
اجک و ره  رد  ات  هدرپس ، دوخ  ناتسود  تسد  هب  ار  يوق  كردم  نیا  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  دنهد . یم  تبثم  خساپ  ار  یحو  راگدای  هتسکش 
هک تخاس  نشور  ناگمه  رب  ینلع  روط  هب  مکحم  دنـس  نیا  دنتـسین . توافت  یب  يربک  تمـصع  ماقم  هب  تبـسن  هک  دـنهد  ناشن  نامز  ره 
وا یتیاضران  هنوگچ  نانآ  درک و  بضغ  یناسک  هچ  رب  تسا ، راگدرورپ  بضغ  وا  بضغ  هکنآ  هللا و  یـضر  همطاف  یـضر  ماقم  بحاـص 

بطاخم هدومن و  داریا  هباطخ  راب  کی  دوخ  رمع  رد  ناهج ، نانز  هدیس  دوب . هچ  نانآ  ربارب  رد  ترضح  لمعلا  سکع  دندروآ و  مهارف  ار 
هب ار  ملع  ناگرزب  هدومرف ، هئارا  تیناسنا  يارب  دـنلب  هبطخ  نیا  رد  ملع  يوناب  هک  يداقتعا  فراعم  يایرد  دـنا . هدـنیآ  ياهلـسن  یماـمت  وا 
نآ نتم  هعلاطم  زج  رـصتخم ، نیا  رد  زین  ار  ام  دـبای . تسد  شیاهتنم  هب  هتـسناوتن  یـسک  هک  تسا  قیمع  يرحب  هتـشاداو و  شنییبت  حرش و 
زاب نانچ  زا  ردام  نخـس  تفبرز  دـیایب و  ات  مینک  یم  يرامـش  زور  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ثراو  نیرخآ  راـظتنا  رد  تسین . يرتشیب  لاـجم 

. دیامرف ینارون  هدروخان  تسد  جنگ  نیا  زا  ار  اهبلق  دهد و  الج  ار  اهمشچ  هک  دیامن 

كدف يارجام  رد  ارهز  ترضح  هبطخ  یسراف  همجرت  یبرع و  نتم 

دجسملا یتات  ءارهزلا 

هراشا

یلع اهرامخ  تثال  کلذ ، اهغلب  اهنم و  اهلماع  فرـص  كدف و  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  عنم  یلع  رکبوبا  عمجا  امل  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هللا یلص  هللا  لوسر  هیشم  اهتیشم  مرخت  ام  اهلویذ ، اطت  اهعاردا ، رجت  اهموق ، ءاسن  اهتدفح و  نم  همل  یف  تلبقا  اهبابلجب و  تلمتشا  اهـسار و 

هـألم ساـنلا  نود  اـهنود و  تطینف  مهریغ . راـصنالا و  نیرجاـهملا و  نم  دـشح  یف  وه  دجـسملا و  رکب  یبا  یلع  تلخد  یتح  هلآ . هیلع و 
یتح هینه  تلهما  مث  سلجملا . جـتراف  بیحنلا ، ءاکبلاب و  اهل  موقلا  شهجا  نویعلا و  اهل  تفرذ  بولقلا و  اهل  تجترا  هنا  تنا  مث  تسلجف .

اوکسما املف  مهئاکب . یف  موقلا  داعف  هلوسر ، یلع  هالصلا  هیلع و  ءانثلا  هللا و  دمحب  مالکلا  تحتتفا  مهتروف  تاده  موقلا و  جیشت  نکـس  اذا 
: تلاقف اهمالک  یف  مالسلا  هیلع  تداع 

دیآ یم  دجسم  هب  ارهز  ترضح 
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تفرگ و اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  زا  كدـف  بصغ  دروم  رد  ار  دوخ  ییاـهن  میمـصت  رکبوبا  هک  یماـگنه  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
دندومن و نت  رب  لماک  ششوپ  دندیناشوپ و  ار  كرابم  رس  دیسر ، ترضح  نآ  هب  رابخا  نیا  زا  دومن و  جارخا  اجنآ  زا  ار  ترضح  هدنیامن 
هب ترـضح  سابل  نتفر  هار  ماگنه  دـنداتفا . هار  هب  رکبوبا  هب  ضارتعا  يارب  ناشنادـنواشیوخ ، ناوناـب  راذـگتمدخ و  ناـنز  يا  هدـع  هارمه 

. دـنور یم  هار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ایوگ  هک  دوب  نانچ  ناشتفر  هار  و  تفر ، یم  ناشیاپ  ریز  ساـبل  نییاـپ  دـش و  یم  هدیـشک  نیمز 
يا هدرپ  ترضح  ندمآ  اب  و  دندش ، دراو  ترـضح  هک  دندوب  هتـسشن  دجـسم  رد  دارفا  رگید  راصنا و  نیرجاهم و  زا  يدایز  هدع  اب  رکبوبا 

اهکـشا دـمآ و  رد  هزرل  اهبلق  هک  دـندز  هلان  لد  زوس  زا  نانچ  دنتـسشن و  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  دـش . هتخیوآ  مدرم  ناـشیا و  نیب 
مدرم ياه  هلان  يادص  ات  دندومن  گنرد  يا  هظحل  سپـس  دـندرک . بلقنم  ار  سلجم  دنتـشاداو و  هجـض  هیرگ و  هب  ار  مدرم  دـش و  يراج 

هللا یلص  ربمایپ  رب  دورد  یهلا و  يانث  دمح و  اب  ار  دوخ  تبحص  ترـضح  سلجم ، شمرآ  اب  داتفا . شورخ  شوج و  زا  دیدرگ و  شوماخ 
و دندرک ، توکس  مود  راب  يارب  ترضح  و  دندرک ، هیرگ  هب  عورـش  رگید  راب  ترـضح  نآ  مالک  ندینـش  اب  مدرم  دومن ، زاغآ  هلآ  هیلع و 

: دندومرف نینچ  دنتفرگ و  رس  زا  ار  دوخ  تبحص  دنتفرگ  مارآ  مدرم  هک  یماگنه 

ءانثلا دمحلا و 

هراشا

معن مومع  نم  مدـق  امب  ءانثا  و  مهلا ، ام  یلع  رکـشلا  هل  و  معنا ، ام  یلع  هللا  دـمحلا  دـجملا . لوطلا و  دـمحلاب و  یلوا  وه  نم  دـمحب  ءادـتبا 
نع توافت  و  اهدما ، هازاجملا  نع  يان  و  اهددع ، ءاصحالا  نع  مج  دماحمب  هدمحا  اهالاو . ننم  ناسحا  و  اهدادسا ، ءالآ  غوبـس  و  اهادتبا ،
یلا بدنلاب  ینث  و  اهلازجاب ، قئالخلا  یلا  دمحتـسا  و  اهلازناب ، قلخلا  يذختـسا  و  اهلاصتال ، رکـشلاب  اهتدازتس  مهبدن ال  و  اهدبا ، كاردالا 

. اهلوقعم رکفلا  یف  نابا  و  اهلوصوم ، بولقلا  نمـض  و  اهلیوأت ، صالخالا  لعج  هملک  هل ، کیرـش  هدـحو ال  هللا  هلا  نا ال  دهـشا  و  اـهلاثما .
ءاذـتحا الب  اهاشنا  و  اهلبق ، ناک  یـش ء  نم  ءایـشالا ال  عدـتبا  هب . هطاح  الا  ماهوالا  نم  و  هتفـص ، نسلالا  نم  و  هنیور ، راـصبالا  نم  عنتمملا 

یلع اهیبنت  و  هتمکحل ، اتیبثت  الا  اهریوصت  یف  هل  هدـئاف  اهنیوکت و ال  یلا  هنم  هجاح  ریغ  نم  هتیـشمب ، اـهارذ  هتردـقب و  اـهنوک  اـهلثتما . هلثما 
، هتیصعم یلع  باقعلا  عضو  و  هتعاط ، یلع  باوثلا  لعج  مث  هتوعدل . ازازعا  و  هتیربل ، ادبعت  هتیبوبر و  یلع  هلالد  و  هتردقل ، اراهظا  و  هنعاط ،

. هتنج یلا  مهل  هشایح  هنمقن و  نع  هدابعل  هدایذ 

انث دمح و 

دنوادخ ساپس  تسا . رتراوازس  سک  همه  زا  تعفر  تزع و  لضف  شیاتس و  هب  هک  ییادخ  ساپـس  دمح و  اب  منک  یم  زاغآ  ار  دوخ  مالک 
ياهتمعن هدومن و  تیانع  ءادـتبا  هک  يا  هدرتسگ  ياهتمعن  رب  انث  و  هدومرف ، ماهلا  هچنآ  رب  وا  زا  رکـشت  و  هدومرف ، اـطع  هک  ییاـهتمعن  رب  ار 

دح زا  هک  یناـیاپ  یب  ياهدـمح  اـب  میوـگ  یم  ساپـس  ار  وا  تسا . هدرک  تمحرم  هـک  یپ  رد  یپ  تالـضفت  هدوـمرف و  اـطع  هـک  یناوارف 
دایدزا و يارب  دـنوادخ  هک  ییاهتمعن  دوب . دـهاوخن  كرد  لباق  اهنآ  تیاهن  و  تسین ، اهنآ  همه  رکـش  رب  تردـق  و  تسا ، نوریب  شرامش 

شیاهششخب ندومن  لماک  يارب  و  هدینادرگ ، دوخ  عیطم  اهنآ  نداتـسرف  رب  ار  شناگدنب  و  هدومن ، يرازگرکـش  هب  توعد  ار  ام  اهنآ  ماود 
هللا ریغ  يدوبعم  هک  مهد  یم  یهاوگ  تسا . هدومرف  رما  ییاهتمعن  نینچ  بلط  هب  نآ  رانک  رد  و  هتساوخ ، ار  دوخ  شیاتـس  دمح و  نانآ  زا 

تینادحو داقتعا  هب  بولق  ندناسر  نمـضتم  تسا و  صالخا  نآ  لیوأت  هک  تسا  يا  هملک  درادـن . یکیرـش  تسا و  دوبعم  وا  اهنت  تسین .
وا فیـصوت  تردـق  شندـید و  ناکما  هک  يدـنوادخ  تسا . هدومن  رهاظ  اه  هشیدـنا  رد  درب  یم  یپ  نآ  هب  لقع  هک  ار  هچنآ  و  تسادـخ ،
یب و  هدروآ ، دوجوب  دشاب  نانآ  زا  لبق  يزیچ  هکنآ  نودب  ار  ءایشا  مامت  هک  يدنوادخ  دجنگ . یمن  یـسک  لایخ  هب  و  تسین ، یـسک  يارب 
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قلخ ار  نانآ  دوخ  هدارا  اب  هداد و  دوجو  نانآ  هب  شتردـق  اب  تسا . هدـیرفآ  ار  نانآ  دـشاب  هدرک  يوریپ  تقلخ  يارب  ییاـه  هنومن  زا  هکنآ 
ار دوخ  تمکح  هک  تسا  نآ  تقلخ  رد  تلع  هکلب  دوش . دئاع  وا  هب  يا  هدئاف  ای  دـشاب  هتـشاد  نانآ  تقلخ  هب  يزاین  هکنآ  نودـب  هدومرف ،
دـیامن و شتیبوبر  رب  تلالد  و  دـناسرب ، روهظ  هب  ار  شیوخ  تردـق  دـنک و  هجوتم  دوخ  تعاطا  هب  ار  نانآ  و  دـیامن . مولعم  شیاوس  ام  رب 

شتـشهب هب  نانآ  قوس  شباذـع و  زا  ناـنآ  يرود  يارب  نینچمه  دـشخب . هبلغ  تزع و  دوخ  توعد  هب  دـناوخب و  دوخ  تداـبع  هب  ار  قلخ 
. تسا هداد  رارق  شتیصعم  رب  ار  باذع  دوخ و  تعاطا  رب  ار  باوث 

هلاسرلا ریسم  مظعالا و  لوسرلا  هثعب 

هراشا

بیغلاب قیالخلا  ذا  هبجنتـسی ، نا  لبق  هامـس  و  هثعتبی ، نا  لـبق  هافطـصا  و  هلبتجی ، نا  لـبق  هراـتخا  هلوسر ، هدـبع و  ادـمحم  یبا  نا  دهـشا  و 
عقاومب هفرعم  و  روهدـلا ، ثداوحب  هطاحا  و  رومالا ، لئامب  یلاعت  هللا  نم  اـملع  هنورقم ، مدـعلا  هیاـهنب  و  هنوصم ، لـیواهالا  رتسب  و  هنونکم ،

، اهنارین یلع  افکع  اهنایدا ، یف  اـقرف  ممـالا  يارف  همتح . ریداـقمل  اذاـفنا  و  همکح ، ءاـضما  یلع  هتمزع  و  هرمـال ، اـمامتا  هللا  هثعتبا  رودـقملا .
راصبالا نع  الج  و  اهمهب ، بولقلا  نع  جرف  و  اهملظ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  یباـب  هللا  راـناف  اـهنافرع . عم  هرکنم هللا  اـهناثوال ، هدـباع 

مهاعد و  میوقلا ، نیدلا  یلا  مهاده  و  هیامعلا ، نم  مهرـصب  و  هیاوغلا ، نم  مهذقناف  هیادهلاب  سانلا  یف  لاق  و  اهمغ . سفنالا  نع  و  اههمع ،
ءابعا هنع  اـعوضوم  رادـلا ، هذـه  بعت  نع  دـمحمب  هبغر  راـیتخا ، همحر و  هفار و  ضبق  هیلا  لـج  زع و  هللا  هضبق  مث  میقتـسملا . قیرطلا  یلا 

هیفـص و یحولا و  هنیما  هیبن و  یبا  یلع  هللا  یلـص  رابجلا . کلملا  هرواجم  و  رافغلا ، برلا  ناوضر  و  راربـالا ، هکئـالملاب  اـفوفحم  رازوـالا ،
. هتاکرب هللا و  همحر  مالسلا و  هالصلا و  هیلعف  هیضر ، قلخلا و  نم  هیریخ 

تلاسر ریسم  ربمایپ و  تثعب 

ار وا  شتثعب  زا  لبق  و  دومن ، رایتخا  شتقلخ  زا  لبق  ار  وا  دنوادخ  هک  تسوا ، هداتسرف  هدنب و  دمحم  ترضح  مردپ  هک  مهد  یم  یهاوگ  و 
هدرپ سپ  رد  دـندوب و  ناهنپ  بیغ  هاگیفخم  رد  مدرم  هک  دوب  یماگنه  باختنا  نیا  درک . یفرعم  ار  وا  ماـن  شباـختنا  زا  شیپ  و  هدـیزگرب ،

ثداوح هب  هاگآ و  اـهراک  ماجنارـس  هب  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  راـیتخا  نیا  تلع  دـندوب . نورقم  مدـع  تیاـهن  هب  روتـسم و  كاـنلوه  ياـه 
دوخ ماکحا  يارجا  دصق  هب  و  دـینادرگ ، ثوعبم  ار  وا  دوخ  رما  مامتا  يارب  تسا . فراع  تاردـقم  عوقو  نامز  هب  و  دراد ، هطاحا  راگزور 
نید ياراد  یهورگ  ره  هک  دـید  ار  مدرم  ترـضح  نآ  دومن . رایتخا  يربمایپ  هب  ار  وا  دوخ  یمتح  تاررقم  ذافنا  يارب  و  تخیگنا ، رب  ار  وا 

ار ادـخ  تفرعم  اترطف  هکنآ  اب  و  دـنیامن ، یم  شتـسرپ  ار  دوخ  ناتب  هدروآ و  يور  دوخ  هتخورفا  ياهـشتآ  هب  و  تسا ، دوخ  هب  صوصخم 
لدبم تینارون  هب  ار  اه  تملظ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  مردـپ  تکرب  هب  لاعتم  دـنوادخ  هاگنآ  دنتـسه . وا  رکنم  یلو  دـنراد 

ترـضح نآ  دومن . نشور  ناگمه  يارب  ار  مهبم  بلاطم  و  درک ، لیاز  ار  ریحت  اه  هدید  زا  و  دومن ، فرط  رب  ار  تواسق  اهبلق  زا  و  تخاس ،
هب ار  نانآ  و  دیـشخب ، یهاگآ  اهتجاجل  زا  و  داد ، تاـجن  یهارمگ  زا  ار  ناـنآ  درک و  زاـغآ  مدرم  تیادـه  فدـه  اـب  ار  دوخ  یهلا  توعد 

دناوخ دوخ  يوس  هب  رایتخا  تمحر و  تفأر و  اب  ار  وا  لج  زع و  دنوادخ  سپـس  دناوخ . ارف  میقتـسم  هار  هب  و  دومن ، تیاده  مکحم  ینید 
ناوـضر راربا و  هکئـالم  هطاـحا  رد  ار  وا  و  درادرب ، وا  زا  ار  تاـمیالمان  راـب  ینیگنــس  دـنادرگ و  هدوـسآ  اـیند  نـیا  یگتــسخ  زا  ار  وا  اـت 

یضرم قلخ و  زا  بختنم  هدیزگرب و  ادخ و  یحو  نیما  روآ و  مایپ  مردپ  رب  ادخ  دورد  دهد . رارق  رابج  کلم  ترواجم  رافغ و  راگدرورپ 
. داب وا  رب  یهلا  تاکرب  تمحر و  مالس و  دورد و  وا .

راصنالا نیرجاهملا و  عم  اهباطخ 
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هراشا

یلع هللا  ءانما  و  هیحو ، هنید و  هلمح  و  هیهن ، هرما و  هللا  دابع  متنا  و  راصنالا : نیرجاهملا و  عیمجل  سلجملا  لها  یلا  مالـسلا  هیلع  تتفتلا  مث 
. مکیلا همدق  دهع  و  مکیف ، قح هللا  میعز  مکلوح . ممالا  یلا  هواغلب  و  مکسفنا ،

راصنا نیرجاهم و  هب  ترضح  باطخ 

مچرپ و ادخ  ناگدنب  امش  دندومرف : راصنا  نیرجاهم و  مامت  هب  باطخ  و  دندش ، سلجم  لها  هجوتم  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هاگنآ 
رد هک  دیتسه  ییاهتما  رگید  هب  یهلا  ماکحا  هدـنناسر  و  دوخ ، رب  ادـخ  نارادـساپ  وا و  یحو  نید و  هدـنراد  رب  رد  و  یهلا ، یهن  رما و  ملع 

. دیا هدش  دهعتم  وا  تعاطا  دروم  رد  البق  هک  تسا  یسک  وا  و  دراد ، تماعز  قاقحتسا  هک  تسا  یصخش  امش  نیب  رد  دنیامش . فارطا 

تیبلا لها  نآرقلا و 

هراشا

هفـشکنم يآ  و  هرئاصب ، هنیب  عماللا ، ءایـضلا  عطاسلا و  رونلا  قداصلا و  نآرقلا  قطانلا و  هللا  باتک  ناـنعم  و  مکیلع ، اهفلختـسا  هیقب  نحن  و 
نایبت هیف  هعامتسا . هاجنلا  یلا  دوم  هعابتا ، ناوضرلا  یلا  دئاق  هعایشا ، هب  هطبتغم  هعامتسا ، هیربلل  میدم  هرهاوظ ، هیلجتم  انیف  ناهرب  و  هرئارس ،

و هیفاشلا ، هلمج  و  هیلاجلا ، هتاـنیب  و  هیفاـکلا ، هماـکحا  و  هرذـخملا ، همراـحم  هرـسفملا و  همئازع  و  هررکملا ، هظعاوم  و  هرونملا ، هللا  جـجح 
. هبوتکملا هعئارش  و  هوجرملا ، هتمحر  و  هبوهوملا ، هصخر  و  هبودنملا ، هلئاضف 

تیب لها  نآرق و 

كانبات و رون  قداص  نآرق  یهلا و  قطان  باتک  ام  هارمه  هب  و  هداد ، رارق  امش  رب  دوخ  ناگدنیامن  ار  ام  دنوادخ  هک  میتسه  یناراگدای  ام  و 
عامتسا یلجتم و  شرهاوظ  هک  تسا  یناهرب  لیلد و  ام  اب  و  تسا ، رهاظ  شتایآ  رارسا  نشور و  نآ  ياهلیلد  هک  تسا  يا  هدنشخرد  عاعش 
ناوضر هب  ار  رشب  وا  تیعبت  و  دنتـسه ، نارگید  کشر  دروم  نآ  رطاخ  هب  وا  ناوریپ  تسین ). روآ  لالم  و   ) تسا یگـشیمه  مدرم  يارب  نآ 

، دنوادخ ررکم  ياهدنپ  و  یهلا ، ینارون  ياهلیلد  نایب  تسوا  رد  دروآ . یم  لابند  هب  ار  تاجن  نآ  هب  نداد  شوگ  و  دهد ، یم  قوس  ادـخ 
هک یتاـملک  تسا و  نشور  هک  يا  هلدا  تسا و  یفاـک  هک  یماـکحا  و  هدـیدرگ ، عـنم  نآ  زا  هک  یتاـمرحم  هدـش و  نییبـت  هک  یتاـبجاو  و 

ینیناوق و  دور ، یم  نآ  دـیما  هک  یتمحر  و  هدـش ، هداد  نآ  ماجنا  هزاجا  هک  يروما  و  هدـش ، توعد  نادـب  هک  یلیاضف  و  تسا ، شخبافش 
. تسا هدش  بجاو  هک 

هللا ماکحا  رارسا 

هراشا

اتیبثت مایـصلا  و  قزرلا ، یف  ادییزت  سفنلل و  هیکزت  هاکزلا  و  ربکلا ، نع  مکل  اهیزنت  هالـصلا  و  كرـشلا ، نم  مکل  اریهطت  نامیالا  هللا  ضرفف 
تماظن تیبلا  لها  انتعاط  و  نیدلل ، انیکمت  بولقلل و  اقیـسنت  لدعلا  هعیرـشلل و  انالعا  ننـسلل و  ءایحا  نیدلل و  ادییـشت  جحلا  و  صالخالل ،

یهنلا و  هماعلل ، هحلـصم  فورعملاب  رمالا  و  رجالا ، باجیتسا  یلع  هنوعم  ربصلا  و  مالـساللازع ، داهجلا  و  هقرفلا ، نم  اـناما  هنتماـما  و  هلملل ،
و ءامدـلل ، اتقح  صاصقلا  و  ددـعلل ، هامنم  رمعلا و  یف  هاسنم  ماحرالا  هلـص  و  طخـسلا ، نم  هیاقو  نیدـلاولا  رب  و  نیدـلل ، اهیزنت  رکنملا  نع 
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فذق بانتجا  و  سجرلا ، نع  اهیزنت  رمخلا  برش  نع  یهنلا  و  سخبلل ، ارییغت  نیزاوملا  لییاکملا و  هیفوت  و  هرفغملل ، اضیرعت  زذنلاب  ءافولا 
انزلا نع  یهنلا  و  ملظلا ، نم  هراجا  هب  راـثیتسالا  میتیلا و  لاـم  لـکا  نع  هزنتلا  و  هفعلل ، اـباجیا  هقرـسلا  هبناـجم  و  هنعلل ، اـباجح  تانـصحملا 

. هیبوبرلاب هل  اصالخا  كرـشلا  هللا  مرح  و  دـیعولل ، اتابثا  مکحلا  یف  روجلا  كرت  هیعرلل و  اسانیا  ماکحالا  یف  لدـعلا  و  تقملا ، نم  انـصحت 
ملعلا و اوعبتا  و  هنع ، مکاهن  امع  اوهتنا  هب و  مکرما  امیف  اوعیطا  و  نیربدـم ، اولوتت  نوملـسم و ال  متنا  الا و  نتومتال  عتاـقت و  قح  هللا  اوقتاـف 
، هلیسولا هیلا  ضرالا  یف  نم  تاوامـسلا و  یف  نم  یغتبا  هرون  هتمظعب و  يذلا  هللا  اودمحاف  ءاملعلا . هدابع  نم  هللا  یـشخی  امناف  هب  اوکـسمت 

. هئایبنا هثرو  هبیغ و  هجح  نحن  هسدق و  لحم  هتصاخ و  نحن  هلوسر و  لآ  نحن  هفلخ و  یف  هتلیسو  نحنف 

یهلا تاروتسد  تمکح 

و يزور ، رد  يدایز  حور و  يافـص  ار  تاکز  ربک ، زا  يرود  ار  زاـمن  و  هداد ، رارق  كرـش  زا  امـش  تراـهط  يارب  ار  ناـمیا  دـنوادخ  سپ 
تعاطا و  نید ، یلوبق  اهبلق و  ماظن  ار  تلادع  و  تعیرش ، نالعا  اهتنس و  يایحا  نید و  تعفر  يدنلب و  ار  جح  و  صالخا ، میکحت  ار  هزور 

قاقحتسا رب  یکمک  ار  ربص  و  مالـسا ، تزع  ار  داهج  و  ییادج . هقرفت و  زا  ناما  ار  ام  تماما  و  تلم ، نتـشاد  ماظن  بجوم  ار  تیب  لها  ام 
هلـصو یتیاضران ، زا  ظـفح  ار  نیدـلاو  هب  یکین  و  نید ، هیزنت  يارب  ار  رکنم  زا  یهن  و  یمومع ، تحلـصم  ثعاـب  ار  فورعم  هب  رما  و  رجا ،

و ناهانگ ، شـشخب  يارب  يا  هنزور  ار  رذن  هب  يافو  و  اهنوخ ، ظفح  ار  صاصق  و  لدکی ، دارفا  ترثک  رمع و  ندش  ینالوط  هیام  ار  ماحرا 
هب اوران  تبسن  زا  زیهرپ  و  يدیلپ ، زا  يرود  ار  بارش  ندیشون  زا  یهن  و  ررـض ، صقن و  زا  لاوما  ظفح  يارب  ار  نزو  لیک و  ندومن  لماک 
زا یهانپ  ار  نآ  نتـشادنرب  میتی و  لام  ندروخن  و  تشز ، لامعا  زا  يریگولج  ببـس  ار  يدزد  زا  يرود  و  تنعل ، زا  عناـم  ار  هفیفع  ناوناـب 
قح زا  سرت  يارب  ار  مکح  رد  ندومنن  ملظ  و  مدرم ، یمرگلد  هیام  ار  ماـکحا  رد  تلادـع  و  یهلا ، بضغ  زا  ظـفح  ار  اـنز  زا  یهن  و  ملظ ،

، دییامن دوخ  هشیپ  هجرد  نیرتالاب  رد  ار  یهلا  ياوقت  سپ  تسا . هدومن  مارح  ار  كرـش  دوخ  تیبوبر  لوبق  رد  صالخا  يارب  و  هداد ، رارق 
یهن هچنآ  زا  دـینک و  تعاطا  هدومرف  رما  هچنآ  و  دـینادرگنرب ، يور  ادـخ  نیمارف  زا  و  دیـشاب ، ناملـسم  هک  دـیورب  ایند  نیا  زا  یلاح  رد  و 

اج هب  ار  ییادخ  يانث  دمح و  سپ  دنـسرت . یم  ادخ  زا  هاگآ  طقف  هک  دـینک  کسمت  نادـب  دیـشاب و  ملع  وریپ  و  دـینک ، يراددوخ  هدومرف 
، میتسه شتقلخ  رد  یهلا  هلیسو  نآ  ام  و  دنیوا . يوس  هب  يا  هلیسو  يوجتسج  رد  نیمز  نامسآ و  لها  مامت  شرون  تمظع و  اب  هک  دیروآ 

. مییوا يایبنا  ثراو  یهلا و  یبیغ  تجح  و  وا ، سدق  هاگیاج  و  ادخ ، هاگرد  نابرقم  ام  و  مییادخ ، لوسر  لآ  ام  و 

همطاف ینا  اوملعا 

هراشا

لوقا ام  لوقا  و ال  ءذب ، یلع  ادوع  اهلوقا  مکئایبنا ! متاخ  مکبر و  لوسر  دـمحم  یبا  همطاف و  ینا  اوملعا  سانلا ، اهیا  مالـسلا : هیلع  تلاق  مث 
. هیعار بولق  هیعاو و  عامساب  یلا  اوعمساف  نیبذاکلا ، نم  انا  ام  اطش و  لعفا  ام  لعفا  اطلغ و ال 

متسه همطاف  نم  دینادب 

نیا نم  رخآ  لوا و  مالک  تسا . ناتناربمایپ  متاخ  ناتراگدرورپ و  هداتـسرف  دـمحم  مردـپ  و  ما ، همطاـف  نم  دـینادب  مدرم  يا  دومرف : سپس 
اونـش و ياهـشوگ  اـب  سپ  میوـگ . یمن  غورد  هب  نخـس  تسین و  فازگ  مهد  یم  ماـجنا  هچنآ  منک و  یمن  هابتـشا  بلطم  نیا  رد  و  تسا ،

. دیونشب ارم  نخس  هاگآ  ياهبلق 

ۀیدمحملا ۀلاسرلا  ةریسم 
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هراشا

ناـف میحر . فوور  نینموملاـب  مکیلع  صیرح  متنع  اـم  هیلع  زیزع  مکـسفنا  نم  لوـسر  مک  ءاـج  دـقل  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  تلاـق : مث 
نع الئام  هرادـنلاب ، اـعداص  هلاـسرلا  غلبف  هیلا . يزعملا  معنل  و  مکلاـجر ! نود  یمع  نبا  اـخا  و  مکئاـسن ! نود  یبا  هودـجت  هوفرعت  هوزعت و 

مانصالا و دجی  هنسحلا . هظعوملا  همکحلاب و  هبر  لیبس  یلا  ایعاد  مهماظکاب ، اذخآ  مهجبثل ، ابراض  مهتنس ، نع  ادئاح  نیکرـشملا ، هجردم 
هروف تأده  و  نیدلا ، میعز  قطن  و  هضحم ، نع  قحلا  رفـسا  هحبـص و  نع  لیللا  يرفت  یتح  و  ربدلا ، اول  عمجلا و  مزهنا  یتح  ماهلا ، تکنی 

ضیبلا نم  رفن  یف  صالخالا  هملکب  متهف  و  قاقـشلا ، رفکلا و  دـقع  تلحنا  و  قاـفنلا ، ظیـش  عاـط و  و  نیطایـشلا ، قشاقـش  تسرخ  رفکلا ،
عماطلا و هزهن  براشلا و  هقذـم  مالزالاب ، نومـسقتست  مانـصالا و  نودـبعت  هیبن ، اهنم  مکذـقناف  رانلا  نم  هرفح  افـش  یلع  متنک  و  صامخلا .

. مکلوح نم  سانلا  مکفطختی  نا  نوفاخت  نیعشاخ ، هلذا  دقلا ، نوتاتقت  قرطلا و  نوبرشت  مادقالا . یطوم  نالجعلا و  هسبق 

ربمایپ تلاسر  ریس 

هب تبسن  وا  دوب و  راوشد  وا  رب  امش  تقـشم  لمحت  دوب و  امـش  زا  هک  دمآ  امـش  دزن  ادخ  هداتـسرف  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  دومرف : هاگنآ 
یم دیسانشب  ار  وا  دینک و  رظن  وا  بسن  بسح و  رد  رگا  دوب . تفأر  تمحر و  اب  نینموم  هب  تبـسن  تشاد و  يراشفاپ  رایـسب  امـش  تیاده 

هچ تسا و  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) نم يومع  رـسپ  ردارب  اهنت  وا  نادرم  ماـمت  نیب  رد  و  تسا ، نم  ردـپ  اـهنت  وا  ناـنز  ماـمت  نیب  رد  هک  دـیبای 
ناکرـشم شور  هار و  زا  و  دومن ، یفرعم  ار  راگدورپ  باذع  ثعاب  روما  دـیناسر و  ماجنا  هب  ار  دوخ  یهلا  تلاسر  وا  تسا . یباستنا  بوخ 

اب ار  مدرم  و  درـشف ، ار  ناـنآ  يولگ  و  تسکـش ، شتلاـسر  هار  رد  ار  ناـنآ  رمک  دوـمن . ضارعا  ناـنآ  یلهاـج  تنـس  زا  دـینادرگ و  يور 
مه زا  ار  نانآ  عامتجا  هکنآ  ات  دنکفا ، كاخ  هب  ار  ناشکندرگ  ياهرـس  تسکـش و  ار  ناتب  دومن . توعد  ادخ  هار  هب  وکین  دـنپ  تمکح و 

هدنیوگ ینید  میعز  دش . هتشادرب  قح  زا  هدرپ  تفاکش و  ار  كرش  تملظ  تیاده  حبص  رون  و  دندومن ، تشپ  هنحـص  زا  ار  نانآ  دیـشاپ و 
مه زا  فالخ  رفک و  ياه  هرگ  و  دـندش ، كاله  قفانم  ناترطف  تسپ  دـش و  لال  نیطایـش  شنابز  و  دـیدرگ ، شوماخ  رفک  شتآ  و  دـش ،

ربمایپ هک  دیتشاد  رارق  شتآ  هاگترپ  هبل  رب  امش  دندوب . فیفع  هک  ناکاپ  زا  يا  هدع  اب  دیدومن  ملکت  صالخا  هملک  هب  امش  و  دش ، هدوشگ 
و هدنـشون ، ره  هعرج  هک  دیدوب  راوخ  نانچ  دیدرک ، یم  يزاب  رامق  و  دـیدیتسرپ ، یم  ار  ناتب  هک  دـیدوب  یناسک  داد . تاجن  ار  امـش  یهلا 

بآ دـیتشاد . رارق  نارگید  ياهمدـق  ریز  و  دـنک ، یمن  فقوت  دایز  نآ  هدـنرادرب  هک  دـیدوب  يا  هریگـشتآ  نوچمه  و  راکعمط ، ره  راـکش 
. دننک هلمح  امش  رب  ناهگان  ناتفارطا  زا  مدرم  هک  دیدیشرت  یم  دوب . هدشن  یغابد  تسوپ  امش  كاروخ  و  ردک ، بآ  امش  یندیماشآ 

هیهلالا هلاسرلا  غالبا  یف  یلع 

هراشا

لها هدرم  برعلا و  نابوذ  لاجرلا و  مهبب  ینم  نا  دعب  و  یتلا ، ایتللا و  دعب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هیبنب  یلاعت  كرابت و  هللا  مکذـقناف 
یفکنیالف اهتاوهل ، یف  ایلع  هاخا  فذق  نیکرـشملا  نم  هرغاف  ترغف  وا  هلالـضلا  نرق  مجن  وا  هللا ، اهافطا  برحلل  اران  اودق  وا  املک  باتکلا .

ءایلوا یف  ادیس  هللا  لوسر  نم  ابیرق  هللا  رما  یف  ادهتجم  هللا  تاذ  یف  ابوود  ادودکم  هفیس ، دخب  اهبهل  دمخی  و  هصمخاب ، اهخامـص  اطی  یتح 
، نوهکف شیعلا  نم  هیهافر  یف  و  نوحرف ، اونمآ  نوعداو  هینهلب  یف  متنا  و  مئالا . همول  هللا  یف  هذـخات  ال  احداک ، ادـجم  احـصان  ارمـشم  هللا ،

. لاتقلا دنع  نورفت  و  لازنلا ، دنع  نوصکنت  و  رابخالا ، نوفکوتت  و  رئاودلا ، انب  نوصبرتت  وفصلا ، نوبرشت  وفعلا و  نولکات 

تلاسر غیلبت  رد  یلع 
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و داد ، تاجن  اهیتخـس  همه  نیا  زا  دعب  ار  امـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  شربمایپ  تکرب  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هکنآ  ات 
یم ار  گـنج  شتآ  هک  هاـگره  دـیدرگ . باـتک  لـها  ناـشکندرگ  برع و  ناـگرگ  راـفک و  ناـناولهپ  راـتفرگ  وا  هکنآ  وا  هـکنآ  زا  دـعب 

يارب ار  دوخ  ناهد  كرـشم  نانمـشد  ای  دش  یم  رهاظ  تلالـض  ناوریپ  تردق  هک  نامز  ره  دومن و  یم  شوماخ  ار  نآ  دنوادخ  دنتخورفا 
یمن لامیاپ  ار  نانآ  ياهشوگ  ات  مه  وا  دنکفا . یم  ناشناهد  قمع  هب  نانآ  يدوبان  يارب  ار  یلع  شردارب  دندرک  یم  زاب  امـش  ندرب  نیب  زا 

یتخس و ادخ  هار  رد  هک  دوب  یـسک  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) وا تشگ . یمن  زاب  دومن  یمن  شوماخ  شریـشمش  يزیت  اب  ار  نانآ  شتآ  و  درک ،
ادخ هار  رد  دوب . ادـخ  يایلوا  رورـس  ربمایپ و  هب  صاخـشا  نیرتکیدزن  و  داد ، یم  ناشن  دوخ  زا  تماقتـسا  درک و  یم  لمحت  ار  تالکـشم 

طاشن تینما و  شمارآ و  لامک  رد  تحار و  یگدـنز  رد  امـش  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  تشادـن و  وا  رد  يریثأت  ناگدـننک  تمالم  شنزرس 
ام رب  ار  اهالب  ندیـسر  راظتنا  دیدیـشون و  یم  لالز  بآ  دیدروخ و  یم  ذیذل  ياذغ  دیدنارذگ . یم  ار  یـشوخ  یگدنز  هافر  رد  و  دیدوب ،
. دیدرک یم  رارف  رازراک  ماگنه  و  دیدیشک ، یم  رانک  ار  دوخ  تفرگ  یم  تدش  یگنج  نوچ  و  دیدوب ! نآ  رابخا  ندینش  رظتنم  دیتشاد و 

هلاسرلا بحاص  هافو  دعب  سانلا  هرهظأ  ام 

هراشا

هبوث و قلخا  نیدـلا و  تابلج  لمـس  قافنلا و  هکیـسح  مکیف  ترهظ  هدـعو ، ام  هیلع  متا  هئایفـصا و  يوام  هئایبنا و  راد  هیبنل  هللا  راتخا  اـملف 
هـسار ناطیـشلا  علطا  و  مکتاصرع . یف  رطخف  نیلطبملا ، قینف  ردـه  نیلقالا و  لماخ  غبت  نیواغلا و  مظاـک  قطن  هتمر و  تدوا  همظع و  لـحن 

مکـشمحا و  افافخ ، نیـضهان  مکدجوف  مکـضهنتسا  مث  نیظحالم . هیف  هرغلل  نیبیجتـسم و  هتوعدل  مکافلاف  مکاعدف  مکب . افتاه  هزرعم  نم 
. ربقی امل  لوسرلا  لمدـنی و  حرجلا  بیحر و  ملکلا  بیرق و  دـهعلا  اذـه و  مکبرـش . ریع  اهومتدروا  مکلبا و  ریغ  متمـسوف  اباضغ ، مکاـفلاف 

هللا باتک  و  نوکفوت ؟! ینا  مکب و  فیک  مکنم و  تاهیهف  نیرفاکلاب . طیحمل  منهج  نا  و  اوطقـس ، هنتفلا  یف  الا  هنتفلا ! فوخ  متمعز  ارادب 
و هبغرا -  مکروهظ . ءارو  هومتفلخ  دـق  هحـضاو ، هرماوا  هحئال و  هرجاوز  هرهاـب و  همـالعا  هرهاز و  هماـکحا  هرهاـظ و  هروما  مکرهظا . نیب 
. نیرـساخلا نم  هرخالا  یف  وه  هنم و  لبقی  نلف  انید  مالـسالا  ریغ  غتبی  نم  و  الدب . نیملاظلا  سئب  نومکحت ؟ هریغب  ما  نودیرت  هنع  مکحی - 

يوغلا ناطیشلا  فاتهل  نوبیجتست  اهترمج و  نوجیهت  اهتدق و  نوروت و  متذخا  مث  اهدایق ، سلسی  اهترفن و  نکست  نا  ثیر  الا  اوثبلت  مل  مث 
ربصن و  ءارـضلا ، رمخلا و  یف  هدلو  هله و  نوشمت ال  ءاغترا و  یف  اوسح  نوبرـشت  یفـصلا . یبنلا  ننـس  لامها  یلجلا و  نیدـلا  راونا  ءافطا  و 

. اشحلا یف  نانسلا  زخو  يدملا و  زح  لثم  یلع  مکنم 

ربمایپ تلحر  زا  دعب  مدرم  راتفر 

هنیک و دـناسر  مامتا  هب  دوب  هداد  هدـعو  وا  هب  هچنآ  دومن و  رایتخا  وا  يارب  ار  شناگدـیزگرب  هاگلزنم  ایبنا و  هاگیاج  دـنوادخ  هک  یماگنه 
تردق نآ  و  دیدرگ ، فیعـض  شناوختـسا  سردنم و  شا  هماج  دـش و  هنهک  نید  شـشوپ  و  دـیدرگ ، رهاظ  امـش  قافن  زا  یـشان  ینمـشد 

رد ادص  لطاب  لها  لوبق  دروم  صخـش  و  دش ، رهاظ  نالیلذ  مانمگ  و  دـمآ ، رد  ملکت  هب  ناهارمگ  هدروخ  ورف  مشخ  تفر . نیب  زا  فیعض 
، دومن توعد  ار  امش  دناوخ و  دوخ  يوس  هب  ار  امش  دروآ و  رب  رس  دوخ  هاگنیمک  زا  ناطیـش  درک . ییامن  تردق  امـش  هصرع  رد  و  دروآ ،

تعرـس مایق و  دناوخ  قح  هیلع  رب  مایق  هب  ار  امـش  نوچ  و  دیتسه ، وا  زا  ندروخ  بیرف  هدامآ  دییامن و  یم  تباجا  ار  وا  توعد  هک  دـید  و 
دوخ يارب  ار  نارگید  رتش  سپ  دید . كانبـضغ  ار  امـش  دروآ  رد  مشخ  بضغ و  هب  قح  دـض  رب  ار  نارگید  رتش  سپ  تفای ، ار  امـش  لوبق 
مخز هدشن و  يدایز  هلصاف  هک  دوب  یلاح  رد  ایاضق  نیا  مامت  دیدرک . رضاح  دوبن  امش  نآ  زا  هک  یبآ  هب  ار  نآ  دیدومن و  يراذگ  تمالع 

یلو دیدرک ، مادقا  تعرـس  هب  هنتف  زورب  زا  سرت  نامگ  هب  دوب ! هدـیدرگن  نفد  زونه  ربمایپ  هتفاین و  مایتلا  زونه  تحارج  دوب و  عیـسو  زونه 
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دیدرک يراک  نینچ  هنوگچ  دوب و  دیعب  امـش  زا  اهراک  نیا  دریگ . یم  رب  رد  وس  ره  زا  ار  نارفاک  منهج  دیرک و  طوقـس  هنتف  رد  هک  دینادب 
حـضاو و شیاهتمالع  ینارون و  شماکحا  رهاظ و  شروما  هک  یباتک  تسامـش !؟ نیب  رد  ادـخ  باتک  هکنیا  اب  دـیدرگ ، یم  زاب  اـجک  هب  و 
هب ای  دینادرگ  يور  وا  زا  دیهاوخ  یم  ایآ  امش ! رب  ياو  دیدومن . تشپ  ییادخ  باتک  نینچ  هب  تسا . نشور  شرماوا  هدش و  نییبت  شیهاون 

یمن لوبق  وا  زا  دنیزگرب  نید  ناونعب  ار  مالسا  ریغ  هک  یسک  و  تسا ، ناملاظ  يارب  ینیزگیاج  دب  دینک ؟ مکح  تسا  نآ  رد  هک  هچنآ  ریغ 
عورـش هک  نآ ، هدالق  نتفرگ  ياج  هنتف و  ندش  مارآ  رادقم  هب  رگم  دـیدرکن  گنرد  سپـس  دوب . دـهاوخ  ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  دوش و 

راونا ندرک  شوماخ  هب  عورش  دیدرک و  تباجا  ار  راکم  ناطیـش  يادن  و  نآ ، ياهمزیه  نتخیگنارب  هنتف  ياه  هلعـش  نتخورفارب  رد  دیدومن 
دوخ عفن  هب  نطاب  رد  هکیلاح  رد  دـییامن  یم  نید  زا  يرادـفرط  رهاظ  هب  دـیدومن . هدـیزگرب  ربماـیپ  ياهتنـس  ییاـنتعا و  یب  نشور و  ینید 

ربص دننام  مینک  یم  ربص  امـش  ياهتیذا  لباقم  رد  ام  دینک . یم  راتفر  گنرین  هلیح و  اب  شنادنزرف  تیب و  لها  هب  تبـسن  و  دینک ، یم  لمع 
! دنرب ورف  شندب  رد  ار  هزین  يزیت  دننک و  هعطق  هعطق  ار  شیاضعا  نهپ  گرزب و  ياهوقاچ  اب  هک  یسک 

ثرالاو كدف 

هراشا

؟ نوملعت الفا  نونقوی . موقل  امکح  هللا  نم  نسحا  نم  و  نوغبت ؟ هیلهاجلا  مکحفا  ظح ! تیبلا و ال  لها  اـنل  ثرا  ـال  نا  نومعزت  نـالا  متنا  و 
كابا و ثرت  نا  هللا  باتک  یفا  هفاحق ، یبا  نبای  یبا ؟ ثرا  ازتباء  نیملسملا ، رشعم  اهنیا  هتنبا . ینا  هیحاضلا  سمـشلاک  مکل  یلجت  دق  یلب ،

اذا مکروهظ ؟ ءارو  هومتذبن  هللا و  باتک  متکرت  دمع  یلعفا  دعلا ! ثکن  محرلا و  هعیطق  یلع  مکنم  هارج  ایرف ، ائیش  تئج  دقل  یبا ؟ ثرا  ال 
ینثری و ایلو  کندـل  نم  یل  بهف  بر ... لاق : اذا  اـیرکز  ییحی و  ربخ  نم  صق  اـم  عم  دواد ، نامیلـس  ثرو  و  یلاـعت : كراـبت و  هللا  لوقی 

ظح لـثم  رکذـلل  مکدـالوا  یف  هللا  مکیـصوی  لاـق : و  هللا ، باـتک  یف  ضعبب  یلوا  مهـضعب  ماـحرالا  اولوا  و  لاـق : و  بوـقعی ، لآ  نم  ثری 
یبا و ال نم  یل  ثرا  یل و ال  ظح  نا ال  متمعرف  نیقتملا . یلع  اقح  فورعملاب  نیبرقالا  نیدلاولل و  هیـصولا  اریخ  كرت  نا  لاق : و  نییثنالا ،

ملعا متنا  ما  هدـحاو ؟ هلم  لها  نم  یبا  انا و  تسلوا  نوتراوتی !؟ نیتلم ال  لـها  نولوقت  ما  اـهنم ؟ یبا  جرخا  هیاـب  هللا  مکـصخفا  اـننیب !! محر 
كرـشح و موی  كاقلت  كربق و  یف  کـعم  نوکت  همومزم ، هلوحرم  هموطخم  اهکنودـف  یمع !؟ نبا  یبا و  نم  همومع  نآرقلا و  صوصخب 
و نومدنت ، ذا  مکعفنیال  نولطبملا و  رسخی  هعاسلا  دنع  نوکفوت و  لیلق  امع  و  همایقلا ، دعوملا  دمحم و  میعزلا  هللا و  مکحلا  معنف  كرـشن .

. میقم باذع  هیلع  لحی  هیزخی و  باذع  هیتای  نم  نوملعت  فوس  رقتسم و  ابن  لکل 

ثرا كدف و 

یهلا مکح  زا  رتهب  یمکح  هچ  وا  دیتسه !؟ تیلهاج  مکح  یپ  رد  ایآ  تسین ! تیب  لها  ام  يارب  یبیصن  یثرا و  هک  دیدقتعم  نونکا  امـش  و 
امـش زا  میوا . رتخد  نم  هک  تسا  نشور  امـش  يارب  هدنبات  باتفآ  نوچمه  هک  هتبلا  دـیناد ؟ یمن  ایآ  دـنراد ؟ نیقی  هک  تسا  یهورگ  يارب 
يربب ثرا  تردپ  زا  وت  هک  هدش  هتـشون  ادخ  باتک  رد  ایآ  هفاحقوبا ، رـسپ  يا  دوش ؟ هتفرگ  روز  هب  مردـپ  ثرا  ایآ  تسا ! دـیعب  ناناملـسم 
نامیپ نتـسکش  هللا و  لوسر  محر  عطق  رب  تأرج  يور  زا  هک  دیا ، هدروآ  هدننک  ریحتم  زیمآ و  بجعت  یبلطم  مربن ؟ ثرا  مردپ  زا  نم  یلو 

یم یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  اجنآ  دیا ؟ هدنکفا  دوخ  رـس  تشپ  هدرک و  اهر  ار  ادخ  باتک  دمع  يور  زا  ایآ  دـیا ! هدرک  یمادـقا  نینچ 
نم هب  يدـنزرف  اراگدرورپ ... دـیامرف : یم  هک  اجنآ  ایرکز  ییحی و  هیـضق  زا  هدومن  تیاکح  هچنآ  درب و  ثرا  دواد  زا  نامیلـس  و  دـیامرف :

مدـقت ندرب  ثرا  رد  ادـخ  باتک  رد  رگید  ضعب  رب  یـضعب  تیم  ناشیوخ  و  هدومرف : و  دربب ، ثرا  بوقعی  لآ  زا  نم و  زا  هک  امرف  تیانع 
: هدومرف و  دنرب ، یم  ثرا  رتخد  نادنزرف  ربارب  ود  رـسپ  نادنزرف  هک  دـیامن  یم  شرافـس  ناتدالوا  اب  هطبار  رد  دـنوادخ  هدومرف : و  دـنراد ،
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ماجنا ار  نآ  دیاب  نیقتم  هک  تسا  یقح  نیا  دیامن ، تیـصو  یکین  هب  ناشیوخ  نیدلاو و  يارب  دراذـگب  یقاب  دوخ  زا  دـعب  يزیچ  تیم  رگا 
دنوادخ ایآ  تسین !؟ یتبـسن  مردپ  نم و  نیب  دسر و  یمن  نم  هب  یثرا  مردـپ  زا  تسین و  نم  يارب  ثرا  زا  يا  هرهب  دـیدومن  نامگ  دـنهد .

ثرا رگیدـکی  زا  هک  میتسه  بهذـم  ود  لها  ام  دـییوگ  یم  ای  تسا ؟ هدومن  جراخ  نآ  زا  ار  مردـپ  هک  هداد  صاصتخا  يا  هیآ  هب  ار  اـمش 
( مالـسلا هیلع  یلع   ) میومع رـسپ  مردپ و  زا  نآرق  صاخ  ماع و  هب  امـش  هکنیا  ای  میتسین !؟ بهذم  کی  لها  ود  ره  مردپ  نم و  ایآ  میربن !؟

نآ لاب  تمایق و  زور  دشاب و  وت  هارمه  ربق  رد  ات  رادرب  ار  هدامآ  هدش  راسفا  نیز و  بکرم  نیا  یهد  یمن  ار  كدف  هک  نونکا  دیرت ؟ هاگآ 
یهاگ هدعو  بوخ  تمایق  یمیعز و  بوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  يا و  هدـننک  مکح  بوخ  دـنوادخ  دریگب . ار  تنابیرگ 

امـش يارب  هک  دیوش  یم  نامیـشپ  ینامز  و  دننک ، یم  نایز  لطاب  لها  تمایق  زور  رد  و  دیوش ، یم  نامیـشپ  یهاتوک  تدم  زا  دـعب  تسا .
یسک هچ  دریگ و  یم  ار  یسک  هچ  نابیرگ  هدننک  راوخ  باذع  دیمهف  یم  يدوز  هب  و  تسا ، یعوقو  نامز  يربخ  ره  يارب  و  درادن ، یعفن 

. دوش یم  لزان  وا  رب  یمئاد  باذع  هک  تسا 

هللا لوسر  یلا  اهاوکش 

هراشا

دقف كان  دقف  انا  بطخلا  رثکت  مل  اهدهاش  تنک  ول  هثبنه  ءابنا  كدعب  ناک  دق  تلاق : هربعلا و  اهتفنخف  اهیبا  ربق  یلا  مالسلا  هیلع  تتفتلا  مث 
يوجن انل  لاجر  تدـبا  برتقم  نینذالا  یلع  هلالا  دـنع  هلزنم  یبرق و  هل  لها  لـک  بغتـال و  مهدهـشاف و  کـموق  لـتخاو  اـهلبا  ضرـالا و 

انتماح ملظ  یلوتملا  ملعیس  بصتغم  ضرالا  لک  تدقف و  امل  انب  فختسا  لاجر و  انتمهجت  بارتلا  کنود  تلاح  تیـضم و  امل  مهرودص 
تدقف دقف  انـسنوی  تایالاب  لیربج  ناک  بتکلا و  هزعلا  يذ  نم  لزنت  کیلع  هب  ءاضتـسی  ارون  اردب و  تنک  بلقنی و  فوس  ینا  همایقلا  موی 
تیضم امل  انفداص  توملا  ناک  کلبق  تیلف  بصن  یل  هیف  افسخ  كاطبس  میـس  تبحر و  ام  دعب  يدالب  یلع  تقاض  بجتحم  ریخلا  لک  و 

هل لامهتب  نویعلا  انل  تیقب  ام  انشع و  ام  کیکبن  فوسف  برعال  مجع و  هیربلا ال  نم  نجش  وذ  زری  مل  امب  انئزر  انا  بثکلا  کنود  تلاح  و 
هنم و یقتا  لیلذلل و  عضخا  مویلاف  یحانج  تنک  تنا  حاربلا و  یشما  یل  تشع  ام  هیمح  تاذ  تنک  دق  تلاق : ناب  کلذ  تلـصو  بکس و 

یحابص تیکب  نصغ  یلع  الیل  اهل  انجش  هبرمق  تکب  اذا  حارلاب و  یملاظ  عفدا 

ربمایپ هب  باطخ 

هعقاو وت  تلحر  زا  دعب  ردپ ! يا  دومرف : نینچ  رعش  زا  یتایبا  نمض  درشف و  ار  شیولگ  ضغب  دنکفا و  ردپ  دقرم  هب  يرظن  ترـضح  سپس 
ناراب هک  ینیمز  نوچمه  ام  دـیآ . یمن  گرزب  نامیارب  تبیـصم  يدوب  نآ  دـهاش  وت  رگا  هک  دـش ، عقاو  یلکـشم  يایاضق  گرزب و  ياـه 

تیزم و یلها  ره  يارب  و  شابم . بیاغ  شاب و  نانآ  دهاش  سپ  دندیدرگ . دـساف  وت  موق  و  میداد ، تسد  زا  ار  وت  دـهد  تسد  زا  ار  ناوارف 
ام رب  ار  دوخ  ياه  هنیک  ینامدرم  دش  لیاح  وت  ام و  نیب  كاخ  یتفر و  وت  هک  ماگنه  نآ  تسا . لاعتم  يادخ  دزن  ناکیدزن  رگید  رب  يرترب 

. میا هدش  راوخ  ام  دنوش و  یم  وربور  ام  اب  هتفرگ  هرهچ  اب  مدرم  هدـش  بصغ  نیمز  مامت  يا و  هتفر  ام  نیب  زا  وت  هک  نونکا  دـندومن . رهاظ 
وت زا  هک  يدوب  يرون  هبـش و  هدراهچ  هام  نوچمه  وت  ددرگ . یم  زاب  اجک  هب  هک  دمهف  یم  ام  هداوناخ  ملظ  ثعاب  تمایق  زور  رد  يدوزب  و 

سنا ام  اب  یهلا  تایآ  ندروآ  اـب  لـیئربج  و  دـیدرگ . یم  لزاـن  وت  رب  تزع  اـب  يادـخ  فرط  زا  ینامـسآ  ياـهباتک  دـش و  یم  رون  بسک 
نم يارب  نیا  رد  هک  دنتشگ  راوخ  وت  طبـس  ود  هدش و  گنت  نم  رب  شتعـسو  نآ  اب  نم  رهـش  یتسب . ار  اهریخ  مامت  رد  تنتفر  اب  و  تشاد ،

التبم ام  دش . وت  زا  عنام  كاخ  زا  یلت  یتفر و  ام  شیپ  زا  وت  هک  یماگنه  دش  یم  وربور  ام  اب  گرم  وت  نتفر  زا  لبق  شاک  يا  تسا . ییالب 
ره سپ  تسا . هدـشن  ـالتبم  يزیزع  نتفر  هب  مجع  هچ  برع و  هچ  مدرم  زا  ینوزحم  چـیه  هک  میدـش  يزیزع  نـتفر  تـسد  زا  تبیـصم  هـب 
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ار راعشا  نیا  سپس  مینک . یم  هیرگ  نازیر  یکشا  اب  وت  يارب  تسا  یقاب  نامیاهمـشچ  هک  ینامز  ات  مینک و  یگدنز  ایند  نیا  رد  هک  هزادنا 
: يدوب مروای  نم و  لاب  وت  دومن و  یم  دـمآ  تفر و  یگدوسآ  اب  متـشاد و  يا  هدـننک  تیامح  يدوب  هدـنز  وت  هک  يزور  ات  دومن : لد  درد 

يرمق هک  یلاح  رد  منک . یم  رود  ار  نارگمتـس  دوخ  تسد  هب  مریگ و  یم  هلـصاف  وا  زا  ما و  هدـش  عضاخ  لیلذ  يدرف  ربارب  رد  زورما  یلو 
. میزیر یم  کشا  مبئاصم  رب  نشور  زور  رد  نم  دنک ، یم  هیرگ  يا  هخاش  يور  هنابش  هصغ ، يور  زا 

راصنالا عم  اهباطخ 

هراشا

نع هینولا  یترصن و  نع  هرتفلا  هذه  ام  مالسالا ! هنضح  و  هلملا ، داضعا  و  هیقبلا ، رشعم  ای  تلاقف : راصنالا  وحن  اهفرطب  مالسلا  هیلع  تمر  مث 
ام ناعرـس  هدـلو ؟ یف  ظفحی  ءرملا  لوقی : یبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  اـما  یتمـالظ !؟ نع  هنـسلا  یقح و  یف  هزیغلا  یتنوعم و 

، لیلج هللا  بطخف و  هللا ؟ لوسر  دـمحم  تام  نولوقتا  لوازا . بلطا و  ام  یلع  هوق  و  لواحا ، امب  هقاط  مکل  و  هلاها ! اذ  نـالجع  و  متثدـحا ،
موـجنلا ترثـتنا  رمقلا و  سمـشلا و  تفـسک  هللا و  هریخ  تباـتکا  و  هتبیغل ، ضرـالا  تـملظا  هـقتار و  دـقف  هـقتف ، رهنتـسا  هـیهو و  عسوتـسا 

هملظلا تیشغ  همالا و  تنتف  و  هتامم ، دنع  همرحلا  تلیذا  میرحلا و  عیضا  و  لاومالا ، تلکا  لابجلا و  تعشخ  لامالا و  تدکا  و  هتبیـصملا ،
مکاسمم و یف  مکتینفا و  هللا  باتک  اهب  نلعا  هلجاع . هقئاب  هلزان و ال  اهلثم  ال  یمظعلا ، هبیصملا  يربکلا و  هلزانلا  هللا  کلتف و  قحلا . تام  و 
ام و  متح ، ءاضق  لصف و  مکح  هلـسر ، هللا و  ءایبناب  تلح  ام  هلبقل  و  اناحلا ، هوالت و  احارـص و  افاته و  مکعامـسا  یف  اهب  فتهی  مکحبـصم ،
هللا يزجیـس  ائیـش و  هللا  نلف  هیبقع  یلع  بلقنی  نم  مکباقعا و  یلع  متبلقنا  لتق  وا  تاـم  ناـفا  لـسرلا  هلبق  نم  تلخ  دـق  لوسر  ـالا  دـمحم 

. نیرکاشلا

راصنا هب  باطخ 

هچ نیا  مالـسا ! ناگدنهد  هانپ  نید و  ناروای  يا  و  ربمایپ ، نامز  ناراگدای  يا  دندومرف : دندومن و  راصنا  بناج  هب  یهاگن  ترـضح  سپس 
ملظ دروم  رد  هک  تسا  یباوخ  هچ  نم و  قح  هرابرد  تسا  یهاتوک  هچ  نم و  هب  کمک  رد  تسا  یفعـض  هچ  نم و  يرای  رد  تسا  یتسس 
هاگن دـیاب  شنادـنزرف  هب  تبـسن  ار  یـسک  ره  تمرح  دومرف : یمن  مردـپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ایآ  تسا !؟ هتفرگ  ارف  ار  امـش  نم  هب 

منک یم  بلط  نم  هچنآ  هب  امـش  و  دیدومن ! مادـقا  دوب  هدیـسرن  شنامز  هک  يراک  هب  دوز  بجع  و  دـیدرک ، ار  دوخ  راک  دوز  هچ  تشاد ؟
؟ تفر ایند  زا  ادخ  لوسر  دمحم  دییوگ  یم  یتحار  هب  ایآ  دیراد . نتفرگ  توق  مهاوخ  یم  متـسه و  نآ  یپرد  هچنآ  رب  و  کمک ، تردـق 

ربمایپ تبیغ  اب  دوب . دوقفم  نآ  هدنهد  مایتلا  و  تشاد ، هارمه  يا  هدرتسگ  یگتخیسگ  میظع و  یفاکـش  هک  تسا  مهم  هعقاو  نیا  مسق  ادخب 
تلحر اب  دندش . هدنکارپ  ناگراتس  هتفرگ و  هام  باتفآ و  وا  تبیصم  رد  و  دنا ، هتشگ  نوزحم  یهلا  ناگدیزگرب  و  هدیدرگ ، کیرات  نیمز 

تما وا  نتفر  اب  تفرگ . رارق  تناها  دروم  وا  تمرح  و  تفر ، نیب  زا  ترضح  نآ  میرح  دش و  تراغ  لاوما  و  دش ، لدبم  سای  هب  اهدیما  وا 
تبیـصم گرزب و  رایـسب  هیلب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  مسق  ادـخب  تفر . نیب  زا  قح  تفرگ و  ارف  ار  اـج  همه  تملظ  دـنداتفا و  هنتف  رد 

ناتیاه هناخ  رد  ادخ  باتک  یمظع  تبیصم  نیا  هب  دوب و  دهاوخن  ایند  رد  نآ  نوچمه  يراوگان  هثداح  نآ و  لثم  یتبیصم  هک  تسا  میظع 
زا هداد  ربخ  نینچمه  و  تسا . هداد  ربخ  ندنامهف  ندناوخ و  دایرف و  ادـن و  اب  ناتیاهـشوگ  رد  نآ  هب  هداد و  یهاگآ  ماش  حبـص و  ره  رد  و 

تسین و  هدومرف ) هک  اجنآ   ) تسا یمتح  ردق  اضق و  ییاهن و  مکح  هک  هدیسر  هتشذگ  رد  دنوادخ  ناگداتـسرف  یهلا و  يایبنا  هب  هک  هچنآ 
؟ دیوش یم  دترم  دیدرگ و  یم  رب  دوخ  تیلهاج  هب  دوش  هتـشک  ای  دریمب  ایآ  دـنا . هدـمآ  ناربمایپ  وا  زا  لبق  هک  ادـخ  هداتـسرف  رگم  دـمحم 

. دهد یم  شاداپ  ار  نارازگ  رکش  دنوادخ  و  دناسر ، یمن  يررض  دنوادخ  هب  دوش  دترم  هک  یسک 
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عمسم يأرمب و  ملظت  ارهزلا 

هراشا

، ددعلا هدعلا و  مکیف  و  هربخلا ، مکلمشت  هوعدلا و  مکسبلت  عمجم . يدتنم و  عمـسم و  ینم و  يارمب  متنا  یبا و  ثارت  مضهاء  هلیق ! ینب  اهیا 
!؟ نوثیغت الف  هخرصلا  مکیتات  و  نوبیجت !؟ الف  هوعدلا  مکیفاوت  هنجلا ، حالـسلا و  مکدنع  و  هوقلا ، هادالا و  ننجلا و  نبجلا و  رادلا و  مکل  و 

متیدابف تیبلا ، لها  انل  تریتخا  یتلا  هریخلا  و  تبختنا ، یتلا  هللا  هبخن  یلوالا  متنا  و  حالـصلا . ریخلاب و  نوفورعم  حافکلاب  نوفوصوم  متنا  و 
تماقتـسا یتح  نورمتاتف . مکرمان  نوحربت ، حربنال و  مهبلا ، متحفاک  ممالا و  متـضهان  و  بعتلا ، دکلا و  متلمحت  رومالا و  متهداب  برعلا و 

، برحلا نارین  تبخ  و  کفالا ، هروف  تنکس  و  كرشلا ، عرعن  تعـضخ  مایالا و  بلح  رد  مالـسالا و  یحر  انب  مکل  تراد  رادلا و  انم  مکل 
. نیدلا ماظن  قسوتسا  و  جرهلا ، هوعد  تاده  و 

مدرم راظنا  رد  همطاف  هب  ملظ 

دیونـش و یم  ارم  يادص  دـینیب و  یم  ارم  لاح  امـش  هک  یلاح  رد  دوش  ملظ  نم  هب  مردـپ  ثرا  رد  ایآ  هلیق ! نارـسپ  يا  تسا  دـیعب  امـش  زا 
رد نیا  تسا !؟ هتفرگ  ارف  ار  امش  یگمه  نم  تیمولظم  رب  یهاگآ  و  دسر ، یم  امش  هب  نم  یبلط  ترصن  يادن  تسا و  مجـسنم  ناتعامتجا 
هب نم  یناوخارف  دیراد . عافد  هلیسو  هحلسا و  مه  تردق و  هلیسو و  مه  شوپرس و  هناخ و  مه  دارفا و  تاکرادت و  مه  امش  هک  تسا  یلاح 

نودب نمشد  رب  هک  دنتسه  یناسک  امـش  دییآ ! یمن  یهاوخداد  هب  یلو  دسر  یم  امـش  هب  نم  دایرف  و  دیهد ! یمن  خساپ  یلو  دسر  یم  امش 
هدش باختنا  تیب  لها  ام  يارب  وا  بختنم  ادخ و  هدیزگرب  ناونعب  امش  و  دیا . هدش  هتخانـش  حالـص  ریخ و  هب  دینک و  یم  هلمح  هرز  رپس و 

اب دیدش و  تمحز  یتخـس و  لمحتم  دیدرک و  تخـس  روما  دراو  ار  دوخ  دیتساخ و  رب  هزرابم  هب  برع  اب  هک  دیتسه  یناسک  نامه  و  دـیا .
یم تعاطا  امـش  میدرک و  یم  رما  ار  امـش  هک  میدوب  نانچ  امـش  ام و  دیدومن . رود  یتسـس  نودب  ار  ناناولهپ  دـیتساخرب و  گنج  هب  اهتما 

تاکرب و  دمآ ، رد  شدرگ  هب  امـش  يارب  مالـسا  بایـسآ  ام  طسوت  دـمآ و  تسد  هب  ییاج  رب  اپ  تیعقوم  امـش  يارب  ام  هلیـسوب  ات  دـیدرک ،
توعد و  تشگ ، شوماخ  گنج  شتآ  و  دیدرگ ، نکاس  غورد  ششوج  و  دش ، هدیـشک  تلذ  هب  كرـش  ربکت  و  داتفا ، نایرج  هب  راگزور 

. تفرگ لکش  عامتجا  رد  نید  و  تفرگ ، مارآ  بوشآ  هنتف و  هب 

رفکلا همئا  اولتاق 

هراشا

مهنامیا اوثکن  موق  نع  هعاجشلا ، دعب  متنبج  نامیالا و  دعب  متکرشا  مادقالا و  دعب  متصکت  نالعالا و  دعب  متررـسا  نایبلا و  دعب  مترج  یناف 
جارخاب اومه  مهنامیا و  اوثکت  اموق  نولتاقت  الا  نوهتنی . مهلعل  مهل  نامیا  مهنا ال  رفکلا  همئا  اولتاـقف  مکنید . یف  اونعط  مهدـهع و  دـعب  نم 

. نینموم متنک  نا  هوشخت  نا  قحا  هللااف  مهنوشختا  هرم  لوا  مکوودب  مه  لوسرلا و 

دیگنجب رفک  ناماما  اب 

نیا زا  دعب  ارچ  و  دیدرک ، ناهنپ  ار  نآ  اجک  قح  نالعا  زا  دـعب  و  دـیتفر ، اجک  هب  نآ  نایب  قح و  ندـش  نشور  زا  دـعب  لاح  قباوس ، نیا  اب 
ناشنتسب نامیپ  زا  دعب  هک  یهورگ  زا  دیدیسرت  تعاجش  زا  دعب  و  دیدش ، كرشم  نامیا  زا  دعب  دیدومن و  عوجر  دوخ  هتشذگ  هب  تامادقا 

یمن ناشیاهدـنگوس  هب  دـنبیاپ  نانآ  هک  دـینک  گنج  رفک  ناـماما  اـب  دـندومن . دراو  هنعط  امـش  نید  رد  دنتـسکش و  ار  دوخ  ياهدـنگوس 
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ار یهلا  لوسر  ندومن  نوریب  دصق  دنتفرگ و  هدیدان  ار  دوخ  ياهدنگوس  هک  یهورگ  اب  ایآ  دـندرگ ، رب  دوخ  ياهراک  زا  دـیاش  ات  دنـشاب ،
وا زا  هک  تسا  رتراوازس  دنوادخ  دیراد ؟ ساره  نانآ  زا  ایآ  دندومن ؟ گنج  هب  عورـش  ادتبا  نانآ  هکنآ  لاح  و  دییامن ، یمن  رازراک  دنراد 

. دیتسه نموم  رگا  دیسرتب 

قحلا نع  سانلا  نالذخ 

هراشا

، هعسلا نم  قیـضلاب  متوجن  و  هعدلا ، یلا  متنکر  و  ضبقلا ، طسبلاب و  قحا  وه  نم  متدعبا  و  ضفحلا ، یلا  متدلخا  دق  نا  هللا  يرا و  دق  الا و 
ملا دـیمح . ینغل  هللا  ناـف  اـعیمج  ضرـالا  یف  نم  متنا و  اورفکت  ناـف  متغوس . يذـلا  متعـسد  متیع و  يذـلا و  متججم  نیدـلا و  نع  متجعف 
یف مهیدـیا  اودرف  تانیبلاب  مهلـسر  مهتأج  هللا ، ـالا  مهملعی  ـال  مهدـعب  نم  نیذـلا  دومث و  حون و  داـع و  موق  مکلبق  نم  نیذـلا  اـبن  مکتاـی 

. بیرم هیلا  اننوعدت  امم  کش  یفل  انا  هب و  متلسرا  امب  انرفک  انا  اولاق  مههاوفا و 

مدرم تسد  هب  قح  يراوخ 

زا تسا  روما  لصف  لح و  بصنم  راوازـس  هک  یـسک  و  دیا ، هدومن  لیم  تحار  یگدنز  هب  هک  منیب  یم  ار  امـش  مسق  ادخ  هب  دیـشاب ! هاگآ 
ار هچنآ  دیا و  هتـشگرب  نید  زا  و  دیا ، هدروآ  هانپ  گنت  ياج  عیـسو و  ياج  زا  و  دیا ، هداد  رد  یتحار  هب  نت  و  دیا ، هدومن  رود  شهاگیاج 

نیمز رد  هک  یناسک  مامت  امـش و  رگا  دیا . هدـنادرگ  رب  دـیدوب  هدروخ  یناسآ  هب  هک  ار  يزیچ  و  دـیا ، هدـنکفا  رود  دـیدرک  یم  ظفح  هک 
داع و حون و  موق  زا  امش  زا  لبق  هک  یناسک  ربخ  ایآ  تسا . هدش  ساپـس  دنوادخ  تسا و  زاین  یب  نانآ  همه  زا  دنوادخ  دنوش  رفاک  دنتـسه 

ماوقا نآ  يوس  هب  تانیب  اب  یهلا  نالوسر  هک  دناد  یمن  ادخ  زج  ار  نانآ  يایاضق  هدیـسرن ؟ امـش  هب  دندمآ  نانیا  زا  دعب  هک  یماوقا  دومث و 
هب ار  ام  هچنآ  رد  ام  و  میرفاک ، دیا  هدش  هداتـسرف  امـش  هچنآ  هب  ام  دنتفگ : هدراذـگ و  دوخ  ناهد  رد  ار  دوخ  ياهتـسد  نانآ  یلو  دـندمآ ،

. میتسه دیرت  کش و  رد  دیناوخ  یم  شیوس 

هیبن هنبا  لذخی  نمل  رانلا  راعلا و 

هراشا

روخ ظیغلا و  هثفن  سفنلا و  هضیف  اهنکل  و  مکبولق . اهترعـشتسا  یتلا  هردغلا  مکترماخ و  یتلا  هلذخاب  ینم  هفرعم  یلع  يذـلا  تلق  دـق  الا و 
هیقاب فخلا ، هبقان  هانقلا ، ءاروخ  مظعلا ، هضیهم  رهظلا ، هربدم  اهوبقتحاف  اهومکنودف  هجحلا . هرذعم  ردـصلا و  هثب  نیقیلا و  فعـض  هانقلا و 
نیعبف هددمم . دمع  یف  هدصوم  مهیلع  اهنا  هدئفالا ، یلع  علطت  یتلا  هدـقوملا  هللا  رانب  هلوصوم  دـبالا ، رانـش  رابجلا و  بضغب  هموسوم  راعلا ،

. نوبلقنی بلقنم  يا  اوملظ  نیذلا  ملعیس  نولعفت و  ام  هللا 

دنک راوخ  ار  ربمایپ  رتخد  هک  یسک  رب  باذع  راع و 

هدیـشوپ امـش  ياهبلق  رب  یـسابل  نوچمه  ییافو  یب  هتفرگ و  ارف  ار  ناـتدوجو  ندرکن  يراـی  مناد  یم  هک  یلاـح  رد  متفگ  هچنآ  متفگ  نم 
یتسس و  مدیشک ، مبضغ  شتآ  ندومن  شوماخ  يارب  هک  دوب  ییاه  هآ  و  دوب ، مناج  ندیـسر  بل  رب  رطاخ  هب  نانخـس  نیا  یلو  تسا . هدش 

. دوب تجح  مامتا  يارب  و  منک ، یفخم  ار  نآ  متسناوتن  رگید  هک  تسا  ما  هنیـس  هصغ  راهظا  و  تسامـش ، نیقی  فعـض  و  دوب ، یهاگ  هیکت 
هدــش و حورجم  رتـش  نآ  رمک  هـک  یلاـح  رد  دــیدنبب ، نآ  مکــش  هـب  مـکحم  ار  شدــنبراب  باـنط ، اـب  دــیریگب و  ار  تفـالخ  رتـش  سپ 
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رابج يادخ  بضغ  هب  هک  تسا ، یقاب  هشیمه  نآ  بیع  هدیدرگ و  كزان  شیاهاپ  فک  هدش و  فیغض  شیاهاپ  هتسکش و  شیاهناوختسا 
رب هدیـشک  ياهدومع  رد  دراذگ و  یم  رثا  اهبلق  رب  هک  یـشتآ  تسا . نشور  یهلا  شتآ  هب  هتـسویپ  و  هدش ، يراذگ  تمالع  يدبا  گنن  و 

. دنور یم  اجک  هب  دمهف  یم  دندرک  متس  هک  یناسک  يدوز  هب  تسا و  ظوفحم  دنوادخ  دزن  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  تسا . هدش  مزالم  نانآ 

مکیب هنبا  انا 

هراشا

اننیب و مکحا  انبر  نورظتنم . انا  اورظتنا  نولماع و  انا  اولمعاف  نورظنت ، مث ال  اعیمج  ینودیکف  دیدش ، باذـع  يدـی  نیب  مکل  ریذـن  هنبا  انا  و 
ناسنا لک  و  نونموملا ، هلوسر و  مکلمع و  هللا  يریـسف  اولمعا  لق  و  رادـلا . یبقع  نمیل  رافکلا  ملعیـس  نیمکاـحلا و  ریخ  تنا  اـنموق و  نیب 

. رصق دق  رمالا  ناک  و  هری ، ارش  هرذ  لاقثم  لمعی  نم  هری و  اریخ  هرذ  لاقثم  لمعی  نمف  هقنع ، یف  هرئاط  هانمزلا 

متسه ناتربمایپ  رتخد  نم 

ریخأت هب  دیدنب و  راکب  هلیح  نم  هرابرد  یگمه  سپ  دیناسرت . دیراد  شیپ  رد  هک  يدـیدش  باذـع  زا  ار  امـش  هک  متـسه  یـسک  رتخد  نم 
قح هب  نامموق  ام و  نیب  اراگدرورپ ! میرظتنم . مه  ام  هک  دیـشاب  رظتنم  میتسه و  دوخ  راک  رد  مه  ام  هک  دینکب  ار  دوخ  راک  امـش  دیزادنین !
هب هک  دـینک  لمع  وگب  و  تسیک . عفن  هب  راـک  تبقاـع  هک  تسناد  دـنهاوخ  راـفک  يدوز  هب  یتسه و  هدـننک  مکح  نیرتهب  وت  نک و  مکح 

هزادـنا هب  سک  ره  نیا  ربانب  میا . هتخیوآ  وا  ندرگ  رب  ار  یناسنا  ره  لامعا  همان  دـننیب و  یم  ار  امـش  لـمع  نینموم  لوسر و  ادـخ و  يدوز 
نینچ راک  ایوگ  و  دید ، دهاوخ  ار  شا  هجیتن  دهد  ماجنا  رـش  لمع  يا  هرذ  سک  ره  دنیب و  یم  ار  شا  هجیتن  دهد  ماجنا  ریخ  لمع  يا  هرذ 

. تسا هدش  ردقم 

اهلرکب یبا  باوج 

هراشا

نیرفاکلا یلع  و  امیحر ، افرور  امیرک  افوطع  نینموملاب  كوبا  ناک  هللا ، لوسر  تنب  ای  تقدـص  لاق : نامثع و  نب  هللا  دـبع  رکبوبا  اـهباجاف 
یلع هدـعاس  میمح و  لک  یلع  هرثآ  ءالخالا ، نود  کمع  نبا  اخا  و  ءاسنلا ، نود  كابا  هاندـج  هانوزع و  اذا  و  امیظع . اباقع  امیلا و  اباذـع 

و انتلدا ، ریخلا  یلع  نوبجتنملا ، هتریخ  و  نوبیطلا ، هللا  لوسر  هرتع  متنا  و  دیعب !! یقش  الا  مکـضغبی  و ال  دیعـس ، الا  مکبحی  ال  میظعلا . رمالا 
. انکلاسم هنجلا  یلا 

رکبوبا باوج 

تمحر و دوب و  میرک  تفوطع و  اب  نینموم  هب  تبسن  وت  ردپ  ربمایپ ، رتخد  يا  ییوگ  یم  تسار  تفگ : ترـضح  باوج  رد  رکبوبا  هاگنآ 
یم وت  ردـپ  اهنت  ار  وا  نانز  مامت  رد  میرگنب  ار  وا  بسن  میهاوخب  رگا  دوب . میظع  باقع  میلا و  باذـع  نیرفاـک  هب  تبـسن  و  تشاد ، تفار 

یسک یلع  و  دیزگرب ، ناتـسود  مامت  رب  ار  وا  هک  مینیب ، یم  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) تیومع ردارب  اهنت  شیمیمـص  ناتـسود  نیب  رد  و و  میبای ،
ار امش  ادخ  زا  رود  یقـش  ناسنا  اهنت  دراد و  یم  تسود  ار  امـش  دنمتداعـس  مناسنا  طقف  دومن . یم  يرای  یگرزب  راک  ره  رد  ار  وا  هک  دوب 

قوس و  دییامـش ، ریخ  ياهراک  رب  اـم  ناـیامنهار  دـییوا . بختنم  ناگدـیزگرب  دـیتسه و  ادـخ  لوسر  كاـپ  تزع  امـش  دراد . یم  نمـشد 
. دیتسه امش  تشهب  هب  ام  ناگدنهد 
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ثرویال یبنلا  عوضوملا  ثیدحلا 

هراشا

و کقدص . نع  هدودصم  کقح و ال  نع  هدودرم  ریغ  کلقع ، روفو  یف  هقباس  کلوق ، یف  هقداص  ءایبنالا  ریخ  هنبا  ءاسنا و  هریخ  ای  تنا  و 
و هللا -  دهـشا  ینا  و  ترجهاف ، تظلغا  تغلبا و  تلق و  دق  و  هلها . بذکی  دـئارلا ال  و  هنذاب ! الا  تلمع  هللا و ال  لوسر  يار  تودـع  ام  هللا 

ثرون امنا  و  اراقع ، اراد و ال  اضرا و ال  هضف و ال  ابهذ و ال  ثرون  ءایبنالا ال  رـشاعم  نحن  لوقی : هللا  لوسر  تعمـس  ینا  ادیهـش -  هب  یفک 
عارکلا و یف  هتلواح  ام  انلعج  دـق  و  همکحب ! هیف  مکحی  نا  اندـعب  رمالا  یلولف  همعط  نم  اـنل  ناـک  اـم  و  هوبنلا ، ملعلا و  همکحلا و  بتکلا و 

مل و  يدـحو ، هب  درفتا  مل  نیملـسملا  نم  عامجاب  کلذ  و  راجفلا ، هدرملا  نودـلاجی  رافکلا و  نودـهاجی  نوملـسملا و  هب  لـباقی  حالـسلا ،
هما هدیـس  تنا  کنا  و  کنود . رخدن  کنع و ال  يوزن  کیدـی ال  نیب  کل و  یه  یلام  یلاح و  هذـه  و  يدـنع . هیف  يارلا  ناک  امب  دبتـسا 

نیرت لهف  يادی ، کلم  امیف  ذفان  کمکح  کلصا ، کعرف و  نم  عضویال  و  کلضف ، نم  کلام  عفدن  ال  کینبل ، هبیطلا  هرجـشلا  و  کیبا ،
!؟ كابا کلذ  یف  فلاخا  نا 

ثرویال یبنلا  یلعج  ثیدح 

وت قح  و  يراد ، تقبـس  لقع  روفو  رد  و  یتسه ، وگتـسار  ییوگ  یم  هک  هچنآ  رد  ناربمایپ  نیرتهب  رتخد  نانز و  ماـمت  هدـیزگ  رب  يا  وت  و 
يراک متـشاذگن و  ارف  ار  اپ  ربمایپ  رظن  يار و  زا  هک  ادخ  هب  مسق  و  دوش ، یمن  عنم  وت  زا  هک  ییوگ  یم  ار  یتسار  نخـس  تسا و  هدشن  در 

رهق يدومن و  یتشرد  يدـناسر و  ار  دوخ  نخـس  یتفگ و  وت  و  دـیوگ . یمن  غورد  نانآ  هب  یموق  ره  زاتـشیپ  و  دوب !! وا  هزاجا  اب  مدرک  هک 
الط ناربمایپ  هورگ  ام  دومرف : یم  ادخ  لوسر  هک  مدینـش  هک  تسا - ! یفاک  ندوب  دهاش  رد  وا  و  مریگ -  یم  دهاش  ار  ادخ  نم  و  يدرک !!

یقاب ام  زا  ایند  لام  زا  هچنآ  و  میراذگ . یم  ثرا  هب  ار  ملع  تمکح و  اهباتک  و  میراذگ ، یمن  ثرا  هب  هناخ  ثاثا  هناخ و  نیمز و  هرقن و  و 
رارق هحلـسا  بسا و  هیهت  يارب  یتسه  نآ  یپ  رد  وت  هک  ار  هچنآ  دـنک ! مکح  شیوخ  رظن  هب  نآ  رد  هک  تساـم  دـعب  رما  یلو  نآ  زا  دـنام 

عامجا هب  لمع  نیا  و  دننزب ! ریـشمش  راجف  ناشکندرگ  رب  دننک و  داهج  رافک  اب  دـنزادرپب و  نانمـشد  هلباقم  هب  نآ  اب  ناناملـسم  هک  میداد 
! دشاب ترایتخا  رد  وت و  يارب  ملاوما  تسا و  نم  لاح  نیا  ما . هدرکن  لمع  دوخ  يار  هب  ما و  هدادن  ماجنا  ار  نآ  اهنت  هب  و  تسا ، ناناملـسم 
! یتسه تنادـنزرف  يارب  يا  هبیط  تخرد  تردـپ و  تما  يوناب  نیرترب  وت  مینک . یمن  هریخذ  يرگید  يارب  میریگ و  یمن  وت  هب  ار  نآ  ام  و 
رد هک  هچنآ  رد  وت  نامرف  دوش . یمن  هدرمش  مک  تنادنزرف  دادجا و  ماقم  و  مریگب ، وت  زا  هدش  لضفت  وت  هب  هک  ار  وت  لام  میهاوخ  یمن  ام 

؟! منک تفلاخم  تردپ  روتسد  اب  هراب  نیا  رد  یهد  یم  هزاجا  ایآ  تسا ! ذفان  رث و  ؤم  تسا  نم  کلم 

رکب یبا  عم  اهباطخ 

هراشا

عبتی ناک  لب  افلاخم ، هناکح  و ال ال  افداص ، هللا  باتک  نع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یبا  ناک  ام  هللا ! ناحبـس  اهیلع : هللا  مالـس  تلاقف 
. هتایح یف  لئاوغلا  نم  هل  یغب  امب  هیبش  هتافو  دعب  اذه  و  روزلاب ؟ هیلع  الالتعا  ردغلا  یلا  نوعمجتفا  هروس . وفقی  هرثا و 

رکبوبا خساپ 

ار نآ  ماکحا  تفلاخم  هدوبن و  نادرگ  يور  ادخ  باتک  زا  مردپ  زگره  هللا ! ناحبـس  دومرف : وا  باوج  رد  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح 
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دـیا و هدرک  عاـمتجا  ییاـفو  یب  رـس  رب  یگمه  اـیآ  تسا . هدوـمن  تعباـتم  نآ  ياـج  ياـج  زا  هدوـمن و  ار  وا  نیمارف  يوریپ  هـکلب  هدرکن ،
نامز رد  هک  تسا  ییاه  هلئاغ  نآ  دـننامه  ربماـیپ  تلحر  زا  دـعب  امـش  لـمع  نیا  و  دـیا . هتخادرپ  هک  تسا  یغورد  هراـب  نیا  رد  ناترذـع 

. دیدرک یم  لابند  وا  تایح 

ءایبنالا ثراب  حرصی  نآرقلا 

هراشا

نیبف دواد . نامیلـس  ثرو  و  لوقی : و  بوقعی ، لآ  نم  ثری  ینثری و  هئایبنا : نم  یبن  نع  لوقی  الـصف  اقطان  الدـع و  امکح  هللا ، باتک  اذـه 
ینظتلا و لازا  نیلطبملا و  هلع  هب  حازا  ام  ثانالا  نارکذـلا و  ظح  نم  حابا  ثاریملا و  ضئارفلا و  نم  عرـش  طاـسقالا و  نم  عزو  لـج  وزع 

نا تلمع  دـق  و  نایبن ، ناذـه  و  نوفـصت . ام  یلع  ناعتـسملا  هللا  لیمج و  ربصف  ارما ، مکـسفنا  مکل  تلوس  لب  الک  نیرباـغلا . یف  تاهبـشلا 
! هب عنقا  هیلف  ینلدف  دمحم ؟ تنب  همطاف  الا  هباتک : یف  هللا  لزناء  یبا ؟ ثرا  عنما  یل  امف  اهنود . ام  ثروی  امنا  ثروت و  هوبنلا ال 

ءایبنا ثرا  هب  نآرق  حیرصت 

: دـیامرف یم  ادـخ  ناربمایپ  زا  يربمایپ  هرابرد  دـنک ، یم  تموصخ  لصف  هک  تسا  يا  هدـنیوگ  لداع و  یمکاح  هک  تسادـخ  باـتک  نیا 
نآرق رد  لج  زع و  دـنوادخ  درب . ثرا  دواد  زا  نامیلـس  و  دـیامرف : یم  و  دربب ، ثرا  بوقعی  لآ  زا  نم و  زا  هک  امرف  اـطع  نم  هب  يدـنزرف 
لطاب لها  رذع  هک  يروط  هب  تسا ، هدومرف  نایب  زا  نز  درم و  مهس  هدرک و  نییعت  ار  ثاریم  بجاو  دودح  هداد و  رارق  ثرا  رد  یتامیسقت 

و درک ، وکین  ربص  دیاب  هدرک و  هلیح  امـش  رب  ناتـسفن  یلو  تسا . هدرب  نیب  زا  ناگدرم  هرابرد  ار  تاهبـش  اهنامگ و  ياج  هدرک و  لطاب  ار 
ماقم هک  یناد  یم  وت  و  دنربمایپ ، دـنا  هدـش  رکذ  هیآ  رد  هک  رفن  ود  نیا  تسا . هدـننک  کمک  دـیزادرپ  یم  امـش  هچنآ  لباقم  رد  دـنوادخ 

شباتک رد  دـنوادخ  اـیآ  موش ؟ یم  مورحم  مردـپ  ثرا  زا  هچ  يارب  سپ  تسا . توبن  ماـقم  ریغ  رد  ندرب  ثرا  تسین و  یندرب  ثرا  توبن 
. موش عناق  ات  هدب  ناشن  نم  هب  دمحم ؟ رتخد  همطاف  زج  هب  هک : هدروآ 

اهلرکب یبا  باوج 

هراشا

و کباوص ، نع  کعفدا  کباوجب و ال  یلدا  ـال  همکحلا . قطنم  هجحلا و  نیع  تنا  هللا ، لوسر  تنب  اـی  رکبوبا : اـهیلع  هللا  مالـس  اـهل  لاـقف 
کلذب مه  و  رثاتسم ، دبتسم و ال  رباکم و ال  ریغ  تذخا ، ام  تذخا  مهنم  قافتاب  و  تدلقت ، ام  ینودلق  مه  کنیب ! ینیب و  نوملـسملا  نکل 

. دوهش

رکبوبا باوج 

یمن در  تراتفگ  یتسرد  رد  ار  وت  و  ما ، هدرکن  هدامآ  ار  وت  باوج  یتسه . تمکح  نابز  لـیلد و  نیع  وت  ربماـیپ ، رتخد  يا  تفگ : رکبوبا 
ییوگروز دصق  نودب  نانآ و  قفاوت  اب  دندراذگ و  نم  هدهع  رب  نانیا  ماد  ماجنا  هچنآ  دنشاب . وت  نم و  نیب  یضاق  ناناملسم  نیا  یلو  منک !

. دندهاش بلطم  نیا  رب  ناشدوخ  و  متفرگ ، وت  زا  ار  كدف )  ) نیا يرگید  نتشاد  مدقم  دادبتسا و  و 

مهتبتاعم نیملسملا و  عم  اهباطخ 
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هراشا

الفا رـساخلا . حیبقلا  لعفلا  یلع  هیـضغملا  لطابلا ، لیق  یلا  هعرـسملا  نیملـسملا  رـشاعم  تلاق : سانلا و  یلا  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  تتفتلاف 
متلوات و ام  سئبل  و  مکراصبا ، مکعمـسب و  ذـخاف  ملامعا ، نم  متاسا  ام  مکبولق  یلع  نار  لب  الک  اـهلافقا ؟ بولق  یلع  ما  نآرقلا  نوربدـتت 

نم مکلادب  ءارضلا و  هءارو  ام  ناب  ءاطغلا و  مکل  فشک  اذا  الیب ، هبغ و  الیقث و  هلمحم  هللا  ندجتل و  متضتعا . هنم  ام  رش  مترشا و  هب  ام  ءاس 
. نولطبملا کلانه  رسخ  نوبسحت و  اونوکت  مل  ام  مکبر 

ناناملسم هب  باطخ 

و دیا ، هدروآ  يور  لطاب  لوق  هب  تعرس  اب  هک  یناملسم  يا  دندومرف : هدومن  مدرم  هب  ار  دوخ  هجوت  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترـضح  هاگنآ 
ییاهلفق ناتیاهبلق  رب  هکنآ  ای  دینک  یمن  ربدت  نآرق  تاملک  رد  ایآ  دـیدش ! یـضار  دـیدومن و  تنوکـس  روآ  نایز  دنـسپان  لمع  لباقم  رد 
یتروشم دب  هچ  دـیدرک و  یلیوأت  دـب  تسا . هتـسب  ار  ناتمـشچ  شوگ و  هدـناشوپ و  ار  امـش  ياهبلق  ناتدـب  لامعا  هکلب  تسا ؟ هدـش  هدز 

ینامز دینیب  یم  باذع  ار  شتبقاع  دیبای و  یم  نیگنـس  ار  شراب  ادخ  هب  مسق  دیدرک . ضوع  نآ  اب  ار  ریخ  هچنآ  تسا  رـش  هچ  دـیدومن و 
رهاظ امش  رب  ناتراگدرورپ  يوس  زا  دیرب  یمن  ار  شنامگ  هک  ییاهباذع  ددرگ و  راکشآ  اه  هدیـشوپ  دوش و  هتـشادرب  امـش  يارب  هدرپ  هک 

. دننک یم  نایز  لطاب  نابحاص  ماگنه  نآ  رد  و  ددرگ ،

اهتبطخ رثا 

هراشا

حاص هنیدـملا و  تجترا  و  مویلا ، کلذ  نم  هیکاب  ـال  اـیکاب و  رثکا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هیف  ضبق  يذـلا  مویلا  دـعب  ری  ملف  لاـق :
. راصنالا نیرجاهملا و  رود  ضعب  بلطملا و  دبع  ینب  راد  نم  تاوصالا  تعفترا  و  سانلا ،

ترضح هبطخ  ریثأت 

دایرف دمآ و  رد  هزرل  هب  هنیدم  و  دوب ، هدشن  هدید  زور  نآ  ات  هک  دندرک  هیرگ  نانچ  درم  نز و  ترـضح ، هبطخ  زا  دـعب  دـیوگ : یم  يوار :
. دش دنلب  راصنا  نیرجاهم و  زا  یضعب  بلطملادبع و  نادنزرف  ياه  هناخ  زا  اهادص  دش و  دنلب  مدرم 

اهتبطخ دعب  رمع  رکب و  یبا  نیب  يرجام 

هراشا

؟ قحا انب  کلذ  نکی  ملا  قتفلا ، تقتر  قرخلا و  تافر  امبرف  ینتکرت ؟ ول  کیلع  ناک  ام  کلادـی ! تبرت  رمعل : لاق  رکباـبا  کـلذ  غلب  اـملف 
ملع دق  دمحم و  هنباب  فیکف  کلیو ! لاق : کیلع . الا  تقفشا  ام  و  کتفک ، نیهوت  و  کناطلس ، فیعـضت  کلذ  یف  ناک  دق  لجرلا : لاقف 

ام یندلق  نکی ... مل  ناک  دق  ام  ناک  و  تضقنا ، هعاس  و  تلجنا ، هرمغ  الا  یه  له  لاقف : هیلع . ردغلا  نم  اهل  نجن  ام  و  هیلا ، وعوت  ام  سانلا 
. رمع ای  اهتجرف  هبرک  بر  لاق : مث  هفتک ، یلع  هدیب  برضف  لاق  کلذ . نم  نوکی 

داتفا قافتا  رمع  رکبوبا و  نیب  هچنآ 
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هک یتشاذـگ  یم  دوخ  لاح  هب  ارم  رگا  دـش  یم  هچ  داب ! یلاخ  تتـسد  تفگ : رمع  هب  دیـسر ، رکبوبا  هب  رابخا  نیا  هک  یماـگنه  یماـگنه 
رتهب نامیارب  نیا  ایآ  مدرک . یم  حالـصا  يروط  هب  ار  هدـمآ  شیپ  روآ  جنـشت  هلئـسم  مداد و  یم  مایتلا  یعون  هب  ار  یگتخیـسگ  نیا  دـیاش 
سپ وت ! رب  ياو  تفگ : رکبوبا  مدرک ! يزوسلد  وـت  يارب  نم  و  دوـب ، وـت  ماـقم  یکبـس  وـت و  تردـق  فیعـضت  نیا ، رد  تفگ : رمع  دوـبن .
رمع میا !؟ هدرک  ناـهنپ  وا  يارب  يا  هلیح  هچ  اـم  دـهاوخ و  یم  هچ  وا  هک  دنتـسناد  یگمه  مدرم  هک  دوـش  یم  هچ  دـمحم  رتـخد  تاـملک 
عقاو الـصا  هدوب  هچنآ  هکنآ  لثم  و  تشذـگ ؟ هک  دوب  يا  هظحل  کی  زا  شیب  اـیآ  تفر و  نیب  زا  هک  دوب  يدـنت  کـی  زا  شیب  اـیآ  تفگ :

رایـسب هچ  تفگ : دز و  رمع  هناش  رب  شتـسد  اب  رکبوبا  سپـس  دـیوگ : یم  يوار  راذـگب ! نم  هدـهع  رب  دوب  هک  هچنآ  هاـنگ  و  تسا ، هدـشن 
! يدومن عفر  ار  نآ  وت  هک  يراتفرگ 

سانلا ددهی  رکبوبا 

هراشا

نیا هینما ؟ هلاق  لک  عم  و  هعرلا ، هذه  ام  سانلا ، اهیا  لاق : مث  هیلع ، ینثا  هللا و  دمحف  ربنملا ، دعص  سانلا و  عمتجاف  هعماج ، هالصلا  يدان  مث 
برم هللا . هنعل  دق  و  هللا ، هنعل  هبنذ . هدیهـش  هلاعث  مه  لب  الک  مکلتیلف ، دهـش  نم  و  لقیلف ، عمـس  نمف  مکیبن ؟ دـهع  یف  ینامالا  هذـه  تناک 

تملکت ول  و  تلقل : لوقا  نا  تئـش  ول  الا  يوغلا . اهلها  بحا  لاحط  ماک  تمره ، ام  دـعب  نم  هنتفلا  ءاـغتبا  هعذـج  اـهورک  لوقی : هنتف  لـکل 
قحا نا  هللاوف  مکئاهفـس ، هلاقم  راصنالا -  رـشعم  ای  ینغلب -  دق  و  ءاسنلا . نوضهنتـسی  هیبصلاب و  نونیعتـسی  تکرت  ام  تکاس  ینا  و  تحبل ،
یناف مکتایطعا ، یلع  اودغاف  کلذ  عم  و  هدهع . مزل  نم  قحا  مویلا  متنا  و  مترـصن ، متیواف و  مکءاج  دقل  متنا ، هللا  لوسر  دهع  موزلب  سانلا 

. مالسلاو کلذ و ، قحتسا  نم  یلع  الا  اناسل  اعارذ و ال  اطساب و  اعانق و ال  افشاک  تسل 

مدرم هب  رکبوبا  زیمآدیدهت  باطخ 

هچ نیا  مدرم ، يا  تفگ : انث  دـمح و  زا  سپ  هتفر و  ربنم  زارف  رب  رکبوبا  دـندش و  عمج  مدرم  و  هدـننک ، عامتجا  مدرم  ات  درک  نالعا  هاگنآ 
دهاش هک  ره  دـیوگب و  هدینـش  هک  یـسک  ره  سپ  دوب . اجک  ناتربمایپ  دـهع  رد  اهوزرآ  نیا  تسا ؟ ییوزرآ  یفرح  ره  اب  هک  تسا  یتلاح 

! تسا هدرک  تنعل  دنک و  تنعل  ار  وا  ادخ  دوب ! شمد  شدهاش  هک  دنام  یم  یهابور  هیـضق  نوچمه  هیـضق  نیا  هکلب  دـنک . تبحـص  هدوب 
یم لاحط  ما  نوچمه  هدـش  هنهک  هک  نآ  زا  دـعب  تسا  هنتف  بلاط  دـینادرگرب . یلوا  لاح  هب  ار  هنتف  دـیوگ : یم  تسا و  يا  هنتف  ره  مزالم 
یم راکشآ  ار  بلطم  میامن  ملکت  رگا  و  میوگ ، یم  میوگب  مشاب  هتساوخ  رگا  دیشاب  هاگآ  تسا . هارمگ  وا  دزن  شلها  نیرتبوبحم  هک  دنام 

، راصنا يا  دنبلط . یم  يرای  هب  ار  نانز  دـنریگ و  یم  کمک  اه  هچب  زا  میوگ . یمن  نخـس  نم  دنـشاب  هدرک  میاهر  هک  ینامز  ات  یلو  منک .
ربمایپ هک  دیتسه  یناسک  امش  دییامش . ادخ  لوسر  دهع  تیاعر  هب  مدرم  نیرتراوازس  ادخ  هب  مسق  تسا . هدیسر  نم  هب  امش  اهیفس  تبحص 

ادرف همه ، نیا  زا  دعب  و  دیراد . ساپ  ار  وا  دـهع  هک  دیرتراوازـس  همه  زا  زورما  و  دـیدومن ، يرای  دـیداد و  هانپ  ار  وا  دـمآ و  امـش  يوس  هب 
راوازس هک  یسک  رب  رگم  منک  یمن  دنلب  ار  ینابز  تسد و  مرد و  یمن  ار  يا  هدرپ  هک  متسه  یـسک  نم  دییایب ! اه  هیده  نتفرگ  يارب  حبص 

. مالسلا و  دشاب ! نآ 

هملس ما  راکنتسا 

هراشا

و سنالا ، نیب  ءاروحلا  یه  و  اذه !؟ لاقی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تنب  همطاف  لثملا  تلاق : اهباب و  نم  اهـسار  هملـس  ما  تعلطاف  لاق 
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. یبرم ریخ  تیبر  ءاشنم و  ریخ  تأشن  تارهاطلا ، روجح  یف  تمن  هکئالملا و  يدـیا  اهتلوادـت  و  ءایبنالا ، روجح  یف  تیبر  سفنلل ! سنـالا 
تءاج اهرذنافا و  نیبرقالا . کتریشع  رذنا  و  هل : هللا  لاق  دق  و  اهلمعی ؟! مل  هثاریم و  اهیلع  مرح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نا  نومعزتا 

ناک دـقل  هللا  وف  هبر . تالاسر  اهیباب  تمت  نارقالا ، ثیل  هلیلح  نارمع و  هنبا  میرم  هلیدـع  نابـشلا و  هداس  ما  ناوسنلا و  هریخ  یه  و  هبلطت !؟
. نودرت هللا  یلع  و  مکیغل ، يارمب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرف  ادیور ! هلامـشب . اهفحلی  هنیمی و  اهدـسویف  رقلا ، رحلا و  نم  اهیلع  قفـشی 

. نوملعت فوس  مکل و  اهاوف 

رکبوبا هب  هملس  ما  خساپ 

اهفرح نیا  تسادخ  لوسر  رتخد  هک  يا  همطاف  لثم  ایآ  تفگ : دروآ و  نوریب  شا  هرجح  زا  ار  دوخ  رس  هملـس  ما  هاگنآ  دیوگ : یم  يوار 
هکئالم دزن  هتفای و  تیبرت  ناربماـیپ  شوغآ  رد  تسا . ربماـیپ  سفن  يارب  سنا  و  ناـسنا ، نیب  يا  هیروح  وا  هک  یتروص  رد  دوش !؟ یم  هدز 

هدـش تیبرت  تروص  نیرتوکین  هب  هدـمآ و  دوجو  رد  یهجو  نیرتهب  هب  هدومن و  دـشر  كاـپ  ناـنز  ناـماد  رد  هدـیدرگ و  تسد  هب  تسد 
و هدومرف : وا  هب  دـنوادخ  هکنیا  اب  تسا ؟ هدومنن  هاـگآ  هلئـسم  زا  ار  وا  هدومن و  مارح  وا  رب  ار  شثاریم  ربماـیپ  دـینک  یم  ناـمگ  اـیآ  تسا .

ثرا هبلاطم  وا  یلو  دـشاب  هدومرف  ار  هلئـسم  نیا  همطاف  هب  ربمایپ  دوش  یم  ایآ  ناسرتب . یهلا  ماکحا  تفلاـخم  زا  ار  دوخ  کـیدزن  هداوناـخ 
اب هک  يا  همطاف  تسا . ناعاجش  ریـش  رـسمه  نارمع و  رتخد  میرم  ياتمه  ناناوج و  دمآ  رـس  ردام  نانز و  نیرتهب  وا  هکنآ  لاح  و  دیامن !؟
ریز ار  دوخ  تسار  تسد  درک و  یم  يزوسلد  امرـس  امرگ و  رد  وا  هب  تبـسن  ربمایپ  ادخ  هب  مسق  تفای . نایاپ  راگدرورپ  ياهتلاسر  شردپ 

رب ياو  دیوش . یم  دراو  ادخ  رب  تسامـش و  یهارمگ  رظان  ربمایپ  هک  دـینکن  هلجع  داد . یم  رارق  شپچ  تسد  ار  وا  زادـنا  ور  داهن و  وا  رس 
. تسناد دیهاوخ  يدوز  هب  امش و 

مخ ریدغ  رکذت  هعافر  نب  عفار  عم  اهباطخ 

هراشا

اذه يرجی  نا  لبق  سانلل  رکذ  رمالا و  اذـه  یف  ملکت  نسحلاوبا  ناک  ول  ءاسنلا ، هدیـس  ای  اهل : لاقف  یقرزلا  هعافر  نب  عفار  اهعبتاف  تلو ، مث 
. رذع هجح و ال  نم  مخ  ریدغ  دعب  دح  هللا ال  لعج  امف  ینع ! کیلا  اهتدرب ، هل  تلاقف  ادحا . هب  انلدع  ام  دقعلا ،

ریدغ يروآدای  عفار و  اب  ترضخ  باطخ 

رد نسحلاوبا  ترـضح  رگا  ناوناب ، نیرترب  يا  تفگ : دـمآ و  ترـضح  لابند  هب  هعافر  نب  عفار  داتفا . هار  هب  تساخ و  رب  ترـضح  هاـگنآ 
هب ار  يرگید  صخش  ام  داد ، یم  رکذت  مدرم  هب  ار  بلطم  نیا  درک و  یم  یتبحـص  دش  رکبوبا  اب  هک  یتعیب  نیا  زا  لبق  هلئـسم  نیا  اب  هطبار 

يرذع لیلد و  يدحا  يارب  مخ  ریدغ  هعقاو  زا  دعب  دنوادخ  وش ، رود  نم  زا  دومرف : وا  هب  بضغ  تلاح  اب  ترضخ  میتفریذپ ! یمن  وا  ياج 
! تسا هدراذگن  یقاب 

نینمؤملاریما یلا  اهاوکش 

هراشا

اهب ترقتـسا  هیلع و  تلخد  تءاج و  املف  هیلع . اهعولط  علطتی  هیلا و  اهعوجر  عقوتی  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  مالـسلا و  هیلع  تاـفکنا  مث 
کناخف لدجالا  همداق  تضقن  نینظلا ؟ هرجح  تدعق  نینجلا و  هلمـش  تلمتـشا  بلاط ! یبا  نب  ای  مالـسلا : هیلع  نینموملاریمال  تلاق  رادـلا 
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هلیق ینتـسبح  یتح  یمـالک ، یف  دـلا  هتیفلا  و  یماـصخ ، یف  دـهجا  دـقل  ینبا . هغلب  یبا و  هلحن  ینزتبی  هفاـحق ، یبا  نبا  اذـه  لزعـالا ! شیر 
موی كدـخ  تعرـضا  همغار ! تدـع  همظاک و  تجرخ  عنام . عفاد و ال  الف  اهفرط ، ینود  هعاـمجلا  تضغ  اهلـص و  هرجاـهملا و  اهرـصن و 

! یتلذ نود  یتینه و  لبق  تم  ینتیل  یل ! رایخ  الطاب و ال  تینغا  الئاق و ال  تففک  ام  بارتلا ، تشرتفا  بائذـلا و  تسرتفا  كدـح ؟ تعـضا 
یبا و یلا  ياوکـش  دـضعلا . نهو  دـمعلا و  تام  براغ ؟ لک  یف  يالیو  قراـش ! لـک  یف  يـالیو  اـیماح . کـنم  اـیداع و  هنم  هللا  يریذـع 

. الیکنت اساب و  دشا  الوح ، هوق و  مهنم  دشا  تنا  مهللا  یبر . یلا  ياوادع 

نینمؤملاریما هب  تیاکش 

دندیشک یم  ار  تشگزاب  راظتنا  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هک  یلاح  رد  دندومن  تعجارم  هناخ  يوس  هب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  سپس 
نینموملاریما هب  باطخ  دندش  هناخ  دراو  دندیسر و  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دزن  ترـضح  نوچ  دندوب . وناب  نآ  ندیـسر  هار  زا  رظتنم  و 

نازاب ياهلاب  وت  يا ؟ هتفرگ  ياج  هناخ  رد  مهتم  صاخشا  لثم  و  يا ، هتسشن  نینج  دننام  ایآ  بلاطوبا ! رسپ  يا  دندرک : ضرع  مالـسلا  هیلع 
شـشخب هبلغ  رهق و  اب  هک  تسا  هفاحقوبا  رـسپ  نیا  تسا !؟ هدرک  ریثأت  وت  رب  رپ  لاب و  یب  ناگدـنرپ  رپ  نونکا  و  یتسکـش ، یم  ار  يراـکش 
میاهتبحـص لباقم  رد  رتشیب  هچ  ره  ینمـشد  اب  ار  وا  و  هتـساخرب ، نم  هزرابم  هب  مامت  ثیدـح  اـب  وا  دریگ . یم  ار  مرـسپ  ود  هریخذ  مردـپ و 

عافد هن  هجیتن  رد  و  دنتـسب ، نم  يرای  رد  ار  ناشنامـشچ  دنتـشاد و  زاب  نم  زا  ار  ناشکمک  نارجاخم  ار و  دوخ  يرای  راصنا  هکنآ  ات  هتفاـی .
. متـشگزاب هناخ  هب  يراوخ  اب  و  مدـش ، جراخ  لزنم  زا  مدوب  هدروخ  ورف  هک  مشخ  زا  رپ  يا  هنیـس  اب  يا ! هدـننک  عنم  هن  تسه و  يا  هدـننک 

دوخ شرف  ار  كاخ  نونکا  یلو  يدیرد ، یم  مه  زا  ار  ناگرگ  وت  يدومن . تسس  ار  تتبالص  هک  یماگنه  يدنکفا  تلذ  هب  ار  دوخ  يور 
هظحل نیا  زا  لبق  شاک  يا  مرادـن . دوخ  زا  يرایتخا  نم  و  يدومن ، عنم  یلطاب  زا  هن  یتشاد و  زاب  مالک  زا  ار  يا  هدـنیوگ  هن  يا ! هداد  رارق 

. مشاب هدرک  تیامح  وت  زا  متـساوخ  یم  نم  دوب و  زواجتم  رکبوبا  هک  سب  نیمه  دنوادخ  هاگرد  هب  نم  رذـع  مدرم . یم  میراوخ  زا  لبق  و 
مردپ هب  ار  دوخ  تیاکـش  دـیدرگ . تسـس  وزاب  تفر و  نیب  زا  اهماگ  هیکت  هاگماش ! ره  رد  نم  رب  ياو  و  هاگحبـص ! ره  رد  نم  رب  ياو  يا 

باذـع و یتسه و  رت  يوق  ناـنآ  زا  عنم  رب  توق  تردـق و  رد  وت  دـنوادخ ! مهاوخ . یم  دـنوادخ  زا  ار  ناـنآ  متـس  زا  ماـقتنا  و  میاـمن ، یم 
. تسا رت  تخس  وت  تبوقع 

مالالا اهنع  ففخی  نینمؤملاریما 

هراشا

تاطخا ینید و ال  نع  تینو  امف  هوبنلا . هیقب  هوفصلا و  هنب  ای  كدجو  نع  یهنهن  مث  کئناشل . لیولا  لب  کل ، لیو  ال  نینم : ؤملاریما  لاقف 
هیلع تلاقف  هللا . یبستحاف  کنع ، عطق  امم  لضفا  کل  دـعا  ام  نومام و  کلیفک  نومـضم و  کقزرف  هغلبلا  نم  دـیرت  تنک  ناف  يرودـقم .

. تکسما هللا و  یبسح  مالسلا :

ارهز ترضح  هب  نینمؤملاریما  یلست 

زا ار  دوخ  دنک . یم  يراتفر  دب  وت  اب  دراد و  ار  وت  ضغب  هک  تسا  یسک  رب  ياو  هکلب  تسین ، وت  رب  ياو  دومرف : مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 
هب رگا  مدرکن . یهاتوک  متـشاد  تردـق  هچنآ  زا  مدادـن و  ناشن  زجع  منید  رد  توبن . راگدای  ياو  هدـیزگرب  ربمایپ  رتخد  يا  رادزاب ، مشخ 
زا رتهب  هدـش  هدامآ  وت  يارب  هچنآ  تسا و  دامتعا  دروم  نآ  لفکتم  تسا و  هدـش  تنامـض  وت  يزور  یهاوخ  یم  یگدـنز  فاـفک  هزادـنا 

و تسا ؛ یفاک  ارم  ادـخ  درک : ضرع  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هد . رارق  ادـخ  باـسح  هب  سپ  تسا : هدـش  عنم  وت  زا  هک  تسا  يزیچ 
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. دومرفن يزیچ  رگید 

اهل راصنالا  نیرجاهملا و  ءاسن  هدایع 

هراشا

تایراصنالا تارجاهملا و  ءاسنا  اهیلا  لخد  هضرملا -  هذـه  یف  اهتافو  ناک  و  تکـشتف -  اـهلزنم  یلا  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  تعجر  اـمل 
هیلاق نک ، ایندـل  هفئاع  هللا  تحبـصا و  تلاق : مث  اهیبا ، یلع  تلـص  هللا و  تدـمحف  هللا ؟ لوسر  تنب  ای  تحبـصا  فیک  اهل : نلقف  تادـئاع ،
فوخ دـجلا و  روثع  يارلا و  لطخ  هاـنقلا و  روخ  دـحلا و  لولفل  اـحبقف  مهتربس . نا  دـعب  مهتانـش  مهتمجع و  نا  دـعب  مهتظفل  نکلاـجرل ،

اهتقوا و مهتلمح  اهتقبر و  مهتدلق  دقل  هللا  مرج و  ال  نودلاخ . مه  باذعلا  یف  مهیلع و  هللا  طخس  نا  مهسفنا ، مهل  تمدق  ام  سئبل  و  نتفلا !
. نیملاظلا موقلل  ادعب  ارقع و  اعدجف و  اهراع . مهیلع  تننش 

راصنا رجاهم و  نانز  تدایع 

نانز دوب -  يرامیب  نآ  رثا  رد  مه  ترـضح  تداهـش  هک  دـش -  ضیرم  تشگزاب و  هناخ  هب  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هک  یماـگنه 
ردپ رب  دروآ و  ياج  هب  یهلا  دمح  ترـضح  تسا ؟ هنوگچ  ناتلاح  ربمایپ ، رتخد  يا  دنتفگ : دندمآ و  ترـضح  تدایع  هب  راصنا  رجاهم و 

تبسن و  ما ، هدرک  اهر  ار  نآ  مرفنتم و  امش  يایند  زا  دنگوس  ادخ  هب  هکیلاح  رد  ما  هدرک  حبص  دومرف : سپس  داتـسرف و  دورد  شراوگرزب 
. مداد رارق  تمالم  بضغ و  دروم  ار  نانآ  ناشنامیا  قمع  شیامزآ  اب  مدـنکفا و  رود  هب  ار  نانآ  لوا  ناحتما  اـب  مکانبـضع . امـش  نادرم  هب 

هچنآ تسا  دب  هچ  و  گنج ! هنتف و  زا  سرت  تیدج و  حور  لزلزت  رکف و  بارطضا  هزین و  یتماقتسا  یب  ریـشمش و  ندش  دنک  رب  گنن  سپ 
هدالق هک  دوبن  نیا  زج  هراچ  نیا  ربانب  دوب . دنهاوخ  باذع  رد  امئاد  هدرک و  بضغ  نانآ  رب  دـنوادخ  هک  دـنا  هدرک  ایهم  دوخ  هدـنیآ  يارب 

هب داب و  رود  نیملاظ  زا  ریخ  سپ  مدنکفا . ناشرـس  رب  ار  نآ  گنن  مداد و  رارق  ناشـشود  رب  ار  نآ  ینیگنـس  مدـنکفا و  ناشندرگ  رب  ار  نآ 
. دندرگ رود  ادخ  تمحر  زا  دنشاب و  مورحم  کین  راثآ  زا  دنوش و  راچد  الب 

نسحا یبا  نم  اومقن  يذلا  ام 

هراشا

کلذ الا  نیدلا !؟ ایندلا و  رماب  نیبطلا  نیبملا و  یحولاب  نیمالا  حورلا  طبهم  هوبنلا و  دعاوق  هلاسرلا و  یـساور  نع  اهوحزحز  ینا  مهحی ! و 
هرحبت هتعقو و  لاکن  هتاط و  هدـش و  هفتحل و  هتالابم  هلق  هفیـس و  ریکن  هللا  اومقن و  نسحلا ؟ یبا  نم  اومقن  يذـلا  ام  و  نیبملا . نارـسخلا  مه 

. لج زع و  هللا  تاذ  یف  هرمنت  هللا و  باتک  یف 

؟ دندیدنسپن ار  يزیچ  هچ  یلع  زا 

قذاح هاگآ و  ناملاع  زا  نیبم و  یحو  اب  نیمالا  حور  لوزن  لحم  توبن و  ياه  هیاپ  تلاسر و  دـنلب  ياههوک  زا  ار  تفـالخ  ناـنآ ! رب  ياو 
هب دندیدنـسپن ؟ ار  يزیچ  هچ  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) نسحلاوبا زا  تسا . راکـشآ  نایز  نیا  هک  دـینادب  دـندناشک . اجک  هب  نید  اـیند و  رما  رد 
رد وا  زومآ  تربع  ياهدروخ  رب  شیاـه و  هلمح  تدـش  شگرم و  زا  وا  ییاورپ  یب  شریـشمش و  تبالـص  زا  دـندوب  یـضاران  مسق ، ادـخ 

. یهلا رما  رد  وا  بضغ  ادخ و  باتک  رد  وا  رحبت  زا  و  گنج ،
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یلع قح  بصغب  همالا  هراسخ 

هراشا

هرئاس و ال لکی  هشاشخ و ال  ملکی  احجس ال  اریس  مهب  راسل  و  هقلتع ، هلآ ال  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هیلا  هذبن  مامز  نع  اوفاکت  ول  هللاات  و 
ریغ يرلا ، مهل  ریخت  دـق  اناطب  مهردـص  و ال  هابناج ؛ قنرتیال  هاتفـض و  حـفطت  اضافـصف  ایفاص  ایور  اریمن  ـالهنم  مهدرو  ـال  و  هبکار ؛ عتعتی 
هللا مهذـخ  ایـسف  اوغن  مهنکل  و  ضرالا . ءامـسلا و  نم  تاکرب  مهیلع  تحتفل  و  بغاسلا ؛ هروس  هعدر  لهانلا و  رمغب  الا  لئاطب  هنم  لـمحتم 

. نیزجعمب مه  ام  اوبسک و  ام  تائیس  مهبیصیس  الاوه  نم  اوملظ  نیذلا  و  نوبسکی ، اوناک  امب 

یلع قح  بصغ  اب  تما  تراسخ 

زا هاگنآ  ددرگ . رهاظ  شا  هرمث  ات  دـینامب  رظتنم  یهاتوک  نامز  سپ  تسا ! هدـش  راد  راب  هنتف  نونکا  مه  دـنوادخ ، یلازیال  هب  مسق  دـینادب 
هچنآ هجیتن  زا  ناگدـنیآ  و  دـننک ، یم  نایز  لـطاب  لـها  هک  تسا  هاـگنآ  دیـشودب . هدنـشک  خـلت  مس  هزاـت و  نوخ  زا  زیربل  يا  هساـک  نآ 

امش داب  تراشب  دینک و  يوق  هنتف  لوزن  يارب  ار  دوخ  بلق  دینک و  تحار  ار  دوخ  لایخ  سپس  دنوش . یم  هاگآ  دنا  هدراذگ  هیاپ  ناینیـشیپ 
یمومع لاوما  هک  يا  هنوگ  هب  نیملاظ  ییوگروز  و  یمومع ، یمئاد و  جرم  جره و  و  ملاظ ، زواـجتم  هبلغ  رهق و  و  هدـنرب ، يریـشمش  رب  ار 

هنوگچ امـش ! رب  سوسفا  دـیامن . یم  دوباـن  هدرک و  ورد  ار  امـش  عمج  دراذـگ و  یم  یقاـب  ار  یمک  زیچ  امـش  يارب  دـنک و  یم  تراـغ  ار 
!؟ دیتسین لیام  ناتدوخ  هک  یلاح  رد  مینالوبقب و  امش  هب  روز  هب  ار  قح  ایآ  دیوش ؟ یم  یمگ  رد  رس  راچد  هک  یماگنه  دوب  دیهاوخ 

باصتغالا هبقاعب  مه  رذنا 

هراشا

نولاتلا فرعی  و  نولطبملا ، رـسخی  کلانه  ارقمم . افاعذ  اطیبع و  امد  بعقلا  عالط  اوبلتحا  مث  جتنت ، امثیر  هرظنف  نن  تحقل  دقل  هللا  رمعل  اما 
جره مشاغ و  دتعم  هوطس  مراص و  فیسب  اورشبا  و  اشاج ، هنتفلل  اونامطا  و  اسفن ، مکـسفنا  نع  کلذ  دعب  اوبیط  مث  نولوالا . سـسا  ام  بغ 
متنا اهومکم و  زلنا  مکیلع ، تیمع  دق  مکب و  ینا  و  مکل ! هرسح  ایف  ادیـصح . مکعمج  ادیهز و  مکئیف  عدی  نیملاظلا ، نم  دادبتـسا  لماش و 

!؟ نوهراک اهل 

دندرک باختنا  یلع  ياج  هب  ار  یسک  هچ 

اب دندرک  یم  يراددوخ  دوب  هدرپس  مالسلا ) هیلع  یلع   ) وا هب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  يراهم  نتفرگ  زا  رگا  دنگوس ، ادخ  هب 
هراوس دوشن و  هتـسخ  نآ  هدنهد  تکرح  دنکن و  یمخز  راهم  نتـسب  لحم  هک  داد  یم  ریـس  یمارآ  هب  نانچ  ار  نانآ  تفرگ و  یم  سنا  وا 

يوس ود  دشاب و  زیربل  رهن  فرط  ود  زا  نآ  بآ  هک  درب  یم  عیسو  لالز و  اراوگ و  ناوارف و  یبآ  رـس  رب  ار  نانآ  و  دتفین . بارطـضا  هب  نآ 
یمن هدافتسا  نآ  زا  دوخ  هدیدنـسپ ، ار  یباریـس  نانآ  يارب  هک  یلاح  رد  دروآ . یم  نوریب  باریـس  اجنآ  زا  ار  نانآ  و  دوشن ، دولآ  لگ  نآ 

هدوشگ نانآ  رب  نیمز  نامـسآ و  تاکرب  دندرپس  یم  وا  هب  ار  تفالخ  رگا  و  یگنـسرگ . تدش  عفد  باریـس و  شطع  عفر  ردقب  رگم  درک 
هب دیامن و  یم  هذخاوم  دنا  هدرک  بسک  دوخ  يارب  هچنآ  هب  ار  نانآ  دنوادخ  يدوز  هب  سپ  دـندینادرگ ، يور  قح  زا  نانآ  یلو  دـش ، یم 

. دنوش یتبقاع  نینچ  عنام  دنناوت  یمن  دنا و  هدرک  بسک  هچنآ  يازس  دندومن  ملظ  هک  یناسک  هب  دسر  یم  يدوز 

یلعب هولدبتسا  يذلا  نم 
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هراشا

یلع و  اودنتـسا ؟ دانـس  يا  یلا  و  اوهجتا ؟ وحن  يا  یلا  ثداحلا ! کبجعا  دقف  بجعت  نا  و  ابجع ، رهدلا  كارا  تشع  ام  عمـساف و  مله  الا 
ریـشعلا سئبل  یلوملا و  سئبل  اوکرت ؟ نمل  اوراتخا و  نمل  و  اوکنتحا ؟ اومدقا و  هیرذ  هیا  یلع  و  اوکـسمت ؟ هورع  هیاب  و  اودمتع ؟ دامع  يا 

نونـسحی مهنا  نوبـسحی  موق  سطاعمل  امغرف  لهاکلاب . زجعلا  و  محاقاب ، نورحلا  و  مداوقاب ، یبانذـلا  هللا  اولدبتـسا و  الدـب . نیملاظلل  سئب 
، مکل امف  يدهی ؟ نا  الا  يدهی  نما ال  عبتی ، نا  قحا  قحلا  یلا  يدـهی  نمفا  و  مهحی ! و  نورعـشیال . نکل  نودـسفملا و  مه  مهنا  الا  اعنص !

؟ نومکحت فیک 

تفالخ بصغ  تبقاع  ینیب  شیپ 

بجعت هب  ار  وت  هثداح  نیمه  هک  نادب  ینک  بجعت  رگا  و  داد ! دـهاوخ  ناشن  وت  هب  ار  یبیجع  رما  راگزور  يا  هدـنز  ات  و  ونـشب ، ایب و  ناه ،
مادـک هب  و  دـندومن !؟ دامتعا  يا  هیاپ  مادـک  هب  دـندومن .!؟ اکتا  یهاگ  هیکت  مادـک  هب  و  دـنا !؟ هدروآ  يور  وس  مادـک  هب  تسا ! هتـشاد  او 

هچ يارب  دنرک و  باختنا  یـسک  هچ  يارب  و  دندش !؟ هریچ  نانآ  رب  دندرک و  مادقا  يا  هیرذ  نیمادک  دـض  رب  و  دـندز !؟ گنچ  يزیواتـسد 
هب ار  ناگدنام  سپ  دنگوس  ادخ  هب  تسا . ینیزگیاج  دب  هچ  نیملاظ  يارب  و  یناتـسود ! دب  هچ  یتسرپرـس و  دـب  هچ  دـندومن !؟ اهر  یـسک 
داب هدیلام  كاخ  رب  ناش  ینیب  دنداد . رارق  دوخ  نادـمتعم  ياج  هب  ار  ناگیامورف  و  هاگآ ، ریلد  ياج  هب  ار  نادان  يوسرت  و  نازاتـشیپ ، ياج 
ایآ نانآ ! رب  ياو  دنناد . یمن  دوخ  یلو  دندسفم  نانآ  هک  دینادب  دنهد . یم  ماجنا  یتسرد  راک  دننک  یم  نامگ  هک  یموق  دنوش  نامیـشپ  و 
هدش هچ  ار  امـش  دوش ؟ تیاده  هکنآ  رگم  هتفاین  تیاده  دوخ  هک  یـسک  ای  تسا  يوریپ  هب  رتراوازـس  دنک  یم  تیادـه  قح  هب  هک  یـسک 

!؟ دینک یم  مکح  هنوگچ  تسا !؟

ریصقتلا دعب  لبقی  رذع ال 

هراشا

ناک ول  ءاسنلا  هدیـس  ای  اولاق : نیرذتعم و  راصنالا  نیرجاهملا و  هوجو  نم  موق  اهیلا  ءاجف  نهلاجر ، یلع  مالـسلا  هیلع  اهلوق  ءاسنلا  تداعاف 
دعب رذع  الف  ینع ، مکیلا  مالـسلا : هیلع  تلاقف  هریغ . یلا  هنع  انلدع  امل  دقعلا  مکحن  دهعلا و  مربن  نا  لبق  نم  رمالا  اذـه  انل  رکذ  نسحلاولا 

. دریذپ یم  نایاپ  كدف  یمطاف  هبطخ  یبرع  نتم  اجنیا  رد  مک . ریصقت  دعب  رما  مکریذعت و ال 

تسین هتفریذپ  هک  يرذع 

نیرجاهم و ناگرزب  زا  يا  هدع  نآ  وریپ  دندرک . وگزاب  دوخ  نادرم  يارب  ار  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح  تاشیامرف  هدننک  تدایع  نانز 
هکنآ زا  لبق  ار  هلئـسم  نیا  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) نسحلاوبا رگا  ءاسنلا  هدیـس  يا  دنتفگ : هدـمآ و  ترـضح  دزن  یهاوخ  رذـع  ناونعب  راصنا 

هللا مالـس  ارهز  ترـضح  میتفر . یمن  يرگید  غارـس  هدرکن  اهر  ار  وا  ام  دـش ، یم  روآ  دای  ام  هب  مینک  مکحم  ار  يدـقع  میدـنبب و  یناـمیپ 
چیه ياج  امـش  ياه  یهاتوک  اب  تسین و  هتفریذـپ  امـش  رذـع  نات  هدوهیب  ياه  هناهب  اـب  هک  دـینک ،) سب   ) دـیوش رود  نم  زا  دومرف : اـهیلع 

دریذپ یم  نایاپ  كدف  یمطاف  هبطخ  یسراف  همجرت  اجنیا  رد  تسا ! هدنامن  یقاب  ینخس 

كدف هبطخ  كرادم 
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هراشا

دنـس هعیـش و  ردام  راگدای  مه  تسا و  يداقتعا  فراعم  يایرد  مه  هک  هدوب  هبطخ  نیا  يارب  نتم  ظفح  رب  یـصاخ  دیکات  خـیرات  لوط  رد 
فیلأت كدـف  عوضوم  رد  يوسنارف  یـسیلگنا و  یکرت ، ودرا ، یبرع ، یـسراف ، ياهنابز  هب  لقتـسم  باتک  زا 230  شیب  تسوا . تیموـلظم 

. تسا نآ  ریسفت  حرش و  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هباطخ  هرابرد  نآ  باتک  هک 100  هدش ،

ارهز ترضح  هباطخ  دنس 

هللا مالس  يربک  بنیز  دوش . یم  زاغآ  ترضح  نآ  نادنزرف  مالسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  زا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  هباطخ  ربتعم  دنلب و  دانسا 
دناسر و نیملسم  ياهلسن  هب  دومن و  طبض  هنیس  رد  ار  ردام  يادص  یشک  قح  ياغوغ  نآ  رد  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  هلاس  جنپ  رتخد  اهیلع 

هبطخ نیلقان  ناونعب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  نیدـباعلا و  نیز  ماما  نیـسح و  ماما  نینچمه  تسا . هدـنام  هدـنز  نآ  رثا  زورما  ات 
يالاب رایسب  یبدا  هبنج  دنک  یم  هجوت  بلج  دروم  نیا  رد  هک  يا  هتکن  دنا . هتخومآ  ناشباحـصا  هب  ار  نآ  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ناشردام 
رایـسب ياه  هنومن  زا  دـننک . لقن  شتایئزج  اب  ار  لصفم  هبطخ  نیا  زین  هعیـش  ریغ  نیفلوم  نایوار و  زا  يا  هدـع  هدـش  ثعاب  هک  تسا  هبطخ 
مدـقتم ياملع  زا  نآ  فلوم  هک  تسا  رعـشلا  بطخلا و  نم  برعلا  ناوسن  مالکلا  نم  روثنملا  موظنملا و  باتک  رد  هبطخ  نیا  لقن  بلاـج ،

. تسا هدوب  مود  نرق  رد  یسابع  لکوم  هنازخ  رد  باتک  نیا  یطخ  هخسن  و  تسا ، ینس 

ارهز ترضح  هباطخ  عبانم 

ار هبطخ  لماک  نتم  هدیسر  رگا  ای  هدیسرن و  ام  تسد  هب  اهنآ  زا  يرایسب  هک  هدش  لقن  يدایز  دانسا  اب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هباطخ 
لقن ام  يارب  ار  ترضح  لماک  هبطخ  هدیسر و  ام  تسد  هب  نونکات  هک  يدانسا  تسا . هدرک  لقن  ار  نآ  زا  ییاهتمسق  طقف  هتـشادن و  هارمه 

جارختسا ریز  حرش  هب  عبنم  زا 17  دانسا  نیا  دوش . یم  رکذ  انیع  هبطخ  هدش  هدامآ  نتم  هناوتشپ  ناونعب  الیذ  هک  تسا  دنـس  دشاب 22  هدرک 
 - ص 109 : 1413 تثعب ، هسـسوم  مق ، پاچ  مجنپ ، نرق  ياملع  زا  یماـما  يربط  ریرج  نب  دـمحم  رفعجوبا  همـالا ، لـئالد  . 1 تسا : هدش 
هیلع همئـالا  هفرعم  یف  همغلا  فـشک  . 3 . 146 ص 131 -  ج 1  مق :، پاـچ  يافوتم 548  یـسربط  دـمحا  روصنموبا  جاجتحالا ، . 2 . 129

، هغالبلا جهن  حرش  . 4 . 120 ج 2 ص 105 -  یمالسالا ، باتکلا  راد  توریب ، پاچ  يافوتم 693 ، یلبرا  یسیع  نب  یلع  نسحلاوبا  مالسلا ،
میلع یـضترم  دیـس  همامالا ، یف  یفاشلا  . 5 ص 105 . ج 5  یمالـسالا : ملاـعلا  راد  ، 1401 توریب ، پاـچ  ياـفوتم 679 ، ینارحب  مثیم  نبا 

، مالسلا هیلع  راهطالا  همئالا  لئاضف  یف  رابخالا  حرـش  . 6 . 78 ج 4 ص 69 -  : 1410 قداصلا ، هسسوم  نارهت ، پاچ  يافوتم 436 ، يدهلا 
سوواط نب  یلع  نیدلا  یـضر  دیـس  فئارطلا ، . 7 . 40 ص 34 -  ج 3  نیـسردم : هعماج  مق ، پاـچ  يافوتم 363 ، یبرغم  ناـمعن  یـضاق 

زا یمامـش  متاح  نب  فسوی  نیدـلا  لامج  میماهللا ، همئالا  بقاـنم  یف  میظنلا  ردـلا  . 8 . 266 ص 263 -  : 1400 مق ، پاـچ  يافوتم 664 ،
يافوتم 1232، يروباشین  یبنلادبع  نب  دـمحم  نیبملا ، باتکلا  . 9 . 483 ص 465 -  نیـسردم 1420 : هعماج  مق ، پاچ  متفه ، نرق  ياملع 

نب نیـسح  مالـسلا ، هیلع  نینم  ؤملاریما  هماـما  یف  نیقیلا  راوـنا  . 10 ص 190 . هرامـش 1875 ، مق ، یـشعرم  هللا  هیآ  هناخباتک  یطخ  هخـسن 
حرش یف  بلاطلا  لانم  . 11 . 287  - 276 ص 27 ، مف : هدئاقعلا  ثاحبالا  زکرم  هناخباتک  یطخ  هخسن  يافوتم 670 ، ینمی  ینسح  نیدلاردب 
حرش . 12 . 529  - 528 ، 507 ص 501 -  ، 1399 يرقلا ، ما  هعماج  هکم ، پاـچ  يافوتم 606 ، ریثا  نب  دـمحم  نب  كرابم  بئارغلا ، لاوط 

.13 . 234 ص 223 -  ، 215 ص 211 -  ج 16  هیبرعلا ، بـتکلا  ءاـیحا  راد  رـصم ، پاـچ  یفوتملا 656 ، دـیدحلا  یبا  نبا  هغـالبلا ، جـهن 
رثن . 14 259 ح 628 . ج 6 ص 255 -  ، 1996 راص ، راد  توریب ، پاچ  يافوتم 562 ، نسح  نب  دمحم  نودمح  نبا  هینودمحلا ، هرکذـتلا 

روفیط نبا  ءاسنلا  تاـغالب  . 15 . 15 ج 4 ص 8 -  باتکلا : هماعلا  هیرـصملا  هئیهلا  رـصم ، پاچ  يافوتم 421 ، یبآ  روصنم  دعـسوبا  رادلا ،
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نب دمحم  بیطلاوبا  لماکلا ، بدالا  هفـص  یف  لضافلا  . 16 . 14 ص 12 ، یتریـصب : تاراشتنا  مق ، پاچ  يافوتم 280 ، رهاط  یبا  نب  دـمحا 
كدف ص باتک  رد  هک  ینیوزق ، همالع  هخسن  . 17 . 213 ص 210 -  یبرعلا ، برغلا  راد  ، 1411 توریب ، پاچ  يافوتم 325 ، ءاشو  دمحا 

عبنم هس  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  تسا . هدومن  نایب  سانـش  هخـسن  ياملع  زا  رفن  دنچ  طسوت  نآ  هلباقم  ار  شـصاخ  یگژیو  هدروآ و   145
 - ج 2 ص 295 يروادلا : هبتکم  مق ، پاچ  يافوتم 381 ، قودص  خیـش  رابخالا ، یناعم  . 1 دنا : هدرک  لقن  ار  هبطخ  زا  ییاهتمـسق  زین  ریز 

، یسلجم همالع  هخسن  . 3 ص 384 . دـیفملا : هبتکم  مق ، پاچ  يافوتم 460 ، یسوط  خیش  یـسوط ، یلاما  . 2 . 385 ج 1 ص 384 -  ، 296
دیس طخ  هب  دوب : هتشون  هک  متفای  همغلا  فشک  باتک  زا  یمیدق  هخسن  هیشاح  رد  دیوگ : یم  هدروآ و  ج 29 ص 311  راونالاراحب : رد  هک 

هرامـش 1081 هب  يوضر  سدق  ناتـسآ  هناخباتک  رد  نونکا  مه  هخـسن  نیا  دنک . یم  لقن  ار  هبطخ  زا  یتمـسق  دـعب  و  هک ... متفای  یـضترم 
. تسا دوجوم 

ارهز ترضح  هباطخ  دانسا 

هراشا

: تسا نینچ  نآ  لیصفت  هک  هدش  لقن  دنس  اب 22  دجسم  رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هباطخ  دانسا 

يربک بنیز  ترضح  تیاور 

: لاق یبا ، انثدـح  لاق  يربکعلتلا ، یـسوم  نب  نوراه  نب  دـمحم  نیـسحلاوبا  ینربخا  هماـمالا  لـئالد  یف  يربطلا  ریرج  نب  رفعج  وبا  لاـق  . 1
: لاق يرعشالا ، سیق  نب  لضفملا  نب  میهاربا  نب  لضفملا  نب  دمحم  ینثدح  لاقف : ینادمهلا ، دیعـس  نب  دمحم  نب  دمحا  سابعلاوبا  انثدح 
، مالسلا هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هدج  نع  هیبا ، نع  دمحم ، نب  رفعج  هللادبع  یبا  نع  ریثک ، نب  نمحرلادبع  همع  نع  ناسح ، نب  یلع  انثدح 

میهاربا نب  لضفملا  نب  دـمحم  انثدـح  سابعلا : لاق  همالا : لئالد  یف  اضیا  يربطلا  لاق  . 2 مالـسلا . هیلع  نینم  ؤملاریما  تنب  بنیز  همع  نع 
هیلع دـمحم  نب  رفعج  نع  یبا ، ینثدـح  لاق  یفعجلا ، ناـمثع  نب  ورمع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  انثدـح  لاـق : یبا ، ینثدـح  لاـق : يرعـشالا ،

يربطلا لاق  . 3 دـحاو . ریغ  مالـسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  تنب  بنیز  هتمع  نع  مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هدـج  نع  هیبا ، نع  مالـسلا ،
لـضفلا ما  ینثدـح  لاق : قاقدـلا ، نارمح  نب  لهـس  نب  رفعج  نب  دـلخم  نب  میهاربا  قاحـسا  وبا  یـضاقلا  ینثدـح  همامالا : لئالد  یف  اـضیا 

ییحی نب  زیزعلادبع  دمحاوبا  انثدح  لاق : یناوفـصلا ، دمحا  نب  دمحم  هللادبعوبا  انثدح  لاق : جلثلا ، یبا  نب  دمحا  نب  دـمحم  تنب  هجیدـخ 
، یح نب  حلاص  نب  نسحلا  نع  یبا ، ینثدح  لاق : يدنکلا ، هرامع  نب  رفعج  انثدح  لاق : ایرکز ، نب  دمحم  انثدـح  لاق : يرـصبلا ، يدولجلا 

رکبوبا لاق  هغالبلا : جهن  یلع  هحرـش  یف  دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  . 4 مالـسلا . هیلع  یلع  تنب  بنیز  نع  مشاه ، ینب  نم  نالجر  ینثدـح  لاق :
نیـسحلا نع  یبا ، ینثدح  لاق : يدنکلا ، هرامع  نب  دمحم  نب  رفعج  انثدح  لاق : ایرکز ، نب  دمحم  انثدح  يرهوجلا : زیزعلادـبع  نب  دـمحا 
ینـسحلا دمحم  نیدلاردب  نب  نسحلا  لاق  . 5 مالـسلا . هیلع  یلع  تنب  بنیز  نع  مشاه ، ینب  نم  نالجر  ینثدـح  لاـق : یح ، نب  حـلاص  نب 

: لاق یفوکلا ، بعـص  نب  دـمحم  نب  مساقلا  انثدـح  لاـق : یـسرافلا ، یـسوم  نب  دـمحم  نب  دـمحا  هعرزوبا  انثدـح  نیقیلا : راونا  یف  ینمیلا 
نب دمحا  لاق  . 6 مالسلا . هیلع  یلع  تنب  بنیز  هتمع  نع  هدج ، نع  هیبا ، نع  یلع ، نب  دیز  نب  نیسحلا  نب  ییحی  ینثدح  لاق : یبا ، ینثدح 

، رمحالا رفعج  انربخا  لاق : هفقارلاب -  هتیقل  رـصم -  راید  لها  نم  لجر  دـمحم  نب  رفعج  ینثدـح  ءاسنلا  تاغالب  یف  روفیط  نبا  رهاـط  یبا 
: میظنلا ردـلا  یف  یماشلا  متاح  نب  فسوی  نیدـلا  لامج  لاق  . 7 مالـسلا . هیلع  بنیز  هتمع  نع  مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  نع 

. مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  هللادبع  يور 

نیسح ماما  تیاور 
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وه و  مالسلا ، هیلع  هئابآ  یلع ، نب  دیز  نع  نویم ، نب  برح  انثدح  لاق : راکب ، نب  سابعلا  انثدح  همامالا : لئالد  یف  يربطلا  رفعجوبا  لاق  . 8
هینثدح لاق : مالسلا ، هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  نیـسحلا  یبا  نع  ءاسنلا  تاعالب  یف  روفیط  نبا  لاق  . 9 مالسلا . هیلع  نیسحلا  یلا  یهنی 

. مالسلا هیلع  نیسحلا  يدج  نع  یبا ،

رقاب ماما  تیاور 

رباج نع  رمش ، نب  ورمع  نع  حیجن ، نب  لئان  انثدح  لاق : نامثع  نع  یبا  ینثدح  یناوفـصلا : لاق  همالا  لئالد  یف  يربطلا  رفعجوبا  لاق  . 10
نب دـمحا  رکبوبا  لاـق  هغـالبلا : جـهن  حرـش  یف  دـیدحلا  یبا  نبا  لاـق  . 11 مالـسلا . هـیلع  رقاـبلا  یلع  نـب  دـمحم  رفعج  یبا  نـع  یفعجلا ،

دمحم رفعج  یبا  نع  یفعجلا ، رباج  نع  رمش ، نب  ورمع  نع  حیجن ، نب  لئان  نع  یفیجعلا ، نارمع  نب  نامثع  ینثدح  يرهوجلا : زیزعلادبع 
نب دـمحم  ینثدـح  يرهوجلا : زیزعلادـبع  نب  دـمحا  رکبوبا  لاق  هغالبلا : جـهن  حرـش  یف  دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  . 12 مالـسلا . هیلع  یلع  نب 
هیلع نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  لاق : یح : نب  حـلاص  نب  نیـسحلا  نع  یبا ، ینثدـح  لاق : هرامع  نب  رفعج  ینثدـح  لاق : ایرکز ،

. مالسلا هیلع  یلع  نب  دمحم  رفعج  هیبا  نع  مالسلا ،

سابع نبا  تیاور 

نب دمحا  سابعلاوبا  انثدـح  لاق : ینابیـشلا ، بلطملا  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  لضفملاوبا  انثدـح  همامالا  لئالد  یف  يربطلا  رفعجوبا  لاق  . 13
نع رمحالا ، نامثع  نب  نابا  نع  ینوکسلا ، نع  یطنزبلا ، رصن  یبا  نب  دمحم  نب  دمحا  انثدح  لاق : ینادمهلا ، دیعس  نب  دمحا ) نب   ) دمحم

. سابع نبا  نع  همرکع  نع  یعبرلا ، بلغا  نب  نابا 

نیسح نب  نسح  نب  هللادبع  تیاور 

نب هللادبع  ینثدح  لاق  مشاه ، ینب  یلوم  دـیزی  نب  دـمحم  نب  دـمحم  ینثدـح  یناوفـصلا : لاق  همامالا  لئالد  یف  يربطلا  رفعجوبا  لاق  . 14
نیـسحلا هب  ثدح  دق  ءاسنلا  تاغالب  یف  روفیط  نبا  لاق  . 15 هلها . نم  هعامج  نع  نسحلا ، نب  نسحلا  نب  هللادبع  نع  نامیلـس  نب  دـمحم 

نب دمحا  رکبوبا  لاق  جهنلا : حرش  یف  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  . 16 هیبا . نع  هرکذی ، نسحلا  نب  هللادبع  عمس  هنا  یفوعلا ، هیطع  نع  ناولع ، نب 
. نسحلا نب  نسحلا  نب  هللادبع  نع  هیبا ، نع  نامیلس ، نب  دمحم  نب  هللادبع  نع  دیزی ، نب  دمحم  نب  دمحا  ینثدح  يرهوجلا : زیزعلادبع 

هشیاع تیاور 

ینثدـح لاق : یف خ ل : داز  و   ) ینابزرملا نارمع  نب  دـمحم  هللادـیبعوبا ) خ ل :  ) هللادـبع وبا  اـنربخا  یفاـشلا  یف  یـضترملا  دیـسلا  لاـق  . 17
نع یماطقلا ، نب  یقرـشلا  انثدح  لاق ، يدایزلا ، ینثدح  لاق : يوحنلا ، حصان  نب  دـیبع  نب  دـمحا  انثدـح  لاق : بتاکلا ،) دـمحا  نب  دـمحم 

خیـشلا فئارطلا و  یف  سوواط  نبا  دیـسلا  لاـق  . 18 هشئاع . نع  ریبزلا ، نب  هورع  نع  ناسیک ، نب  حـلاص  انثدـح  لاـق : قاحـسا ، نب  دـمحم 
یبا خیشلا  نع  نیعبرالا  نع  قئافلا  باتک  یف  رقس ) نب  دیعس  خ ل :  ) هورقـس نب  دعـسا  خیـشلا  رکذ  نیبملا : باتکلا  یف  يروباشینلا  دمحم 
دیبع نب  دمحا  انثدح  لاق : میهاربا ، نب  هللادبع  نب  قاحـسا  انربخا  لاق : بقانملا ، باتک  یف  یناهفـصالا  هیدودرم  نب  یـسوم  نب  دمحا  رکب 

نع هورع  نع  يرهزلا ، نع  ناسیک ، نب  حلاص  نع  یماطق ، نب  یقرش  انثدح  لاق : دایز ، نب  دمحم  يدایزلا  ینثدح  لاق : يوحنلا : حصان  نب 
. هشئاع

دمحم ماشهوبا  تیاور 
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. هیبا نع  دمحم ، نب  ماشه  انثدح  لاق : كاحضلا : نب  هللادبع  انثدح  یناوفصلا : لاق  همالا : لئالد  یف  رفعجوبا  لاق  . 19

هناوع تیاور 

. هناوع نع  دمحم ، نب  ماشه  انثدح  لاق : كاحضلا ، نب  هللادبع  انثدح  یناوفصلا : لاق  همالا : لئالد  یف  يربطلا  رفعجوبا  لاق  . 20

هشیاع نبا  تیاور 

مـساقلا نب  دـمحم  ءانیعلاوبا  انثدـح  لاق : یکملا ، دـمحم  نب  دـمحا  رکبوبا  انثدـح  ینابزرملا : لاق  یفاـشلا  یف  یـضترملا  دیـسلا  لاـق  . 21
ترضح نانخـس  نینچمه  هشئاع . نبا  انثدح  یناوفـصلا : لاق  همامالا : لئالد  یف  يربطلا  رفعجوبا  لاق  . 22 هشئاع . نبا  انثدـح  لاق : ینامیلا ،

نینچ نآ  لیصفت  هک  هدش  لقن  دنـس  اب 8  دـندوب  هدـمآ  تدایع  هب  هبطخ  زا  دـعب  هک  راصنا  رجاهم و  نانز  هب  باطخ  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز 
: تسا

نینمؤملاریما تیاور 

: لاق ینیوزقلا ، هربقم  نب  اب  فورعملا  نسحلا  نب  دـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  ثیدـحلا  اذـهب  انثدـح  راـبخالا : یناـعم  یف  قودـصلا  لاـق  . 1
یلع نب  دمحم  ینثدح  لاق : مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  نسح  نب  رفعج  نب  نسح  نب  دمحم  نب  رفعج  هللادیبعوبا  انربخا 

نع هدج ، نع  هیبا ، نع  یبا ، ینثدح  لاق : مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  رمع  نب  دمحم  نب  هللادبع  نب  یـسیع  انثدح  لاق : یمـشاهلا ،
انثدح لاق : ینـسحلا  سابعلاوبا  دیـسلا  يور  نیقیلا : راونا  یف  ینمیلا  دمحم  نب  نسحلا  دـمحموبا  لاق  . 2 مالـسلا . هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

هیلع یلع  نع  هدـج ، نع  هیبا ، نع  هللادـبع ، نب  یـسیع  نع  یمـشاهلا ، یلع  نب  دـمحم  نع  میحرلادـبع ، نع  یفوـکلا ، باهـش  نـب  دـمحم 
. مالسلا

نیدباعلا نیز  ماما  تیاور 

نب دمحا  نب  دمحا  سابعلاوبا  انثدح  لاق : هللادبع  نب  دمحم  لضفمالوبا  ینثدح  همامالا  لئالد  یف  يربطلا  ریرح  نب  دمحم  رفعجوبا  لاق  . 3
همع نع  ناـسح ، نب  یلع  انثدـح  لاـق : يرعـشالا ، سیق  نب  لـضفملا  نب  میهاربا  نب  لـضفملا  نب  دـمحم  ینثدـح  لاـق  ینادـمهلا ، دـیعس 

. مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  هدج  نع  هیبا ، نع  مالسلا ، هیلع  دمحم  نب  رفعج  هللادبع  یبا  نع  ریثک  نب  نمحرلادبع 

نیسحلا تنب  همطاف  تیاور 

تنب هجیدخ  لضفلا  ما  ینتثدـح  لاق  یحرقابلا ، رفعج  نب  دـلخم  نب  میهاربا  قاحـساوبا  ینثدـح  همامالا  لئالد  یف  يربطلا  رفعجوبا  لاق  . 4
ییحی نب  زیزعلادبع  دمحاوبا  انثدح  لاق : یناوفـصلا ، دمحا  نب  دـمحم  هللادـبعوبا  انثدـح  تلاق : جـلثلا ، یبا  نب  دـمحا  نب  دـمحم  رکب  یبا 

، ینئادملا نامیلـس  نب  دمحم  نب  هللادبع  انثدح  لاق : یبلهملا ، نمحرلادبع  نب  دمحم  انثدح  لاق : ایرکز ، نب  دمحم  ینثدح  لاق : يدولجلا ،
نب دمحا  انثدـح  رابخالا  یناعم  یف  قودـصلا  لاق  . 5 مالـسلا . هیلع  نیـسحلا  تنب  همطاف  هما  نع  نسحلا ، نب  هللادبع  نع  یبا ، ینثدـح  لاق 

انثدح لاق : یمخلا ، دـیمح  نب  نیـسحلا  نب  دـمحم  بیطلاوبا  انثدـح  لاق : ینیـسحلا ، دـمحم  نب  نمحرلادـبع  انثدـح  لاق : ناطقلا ، نسحلا 
هللادبع نع  هیبا ، نع  نامیلـس ، نب  دمحم  نب  هللادبع  انثدح  لاق : یبلهملا ، نمحرلادبع  نب  دمحم  انثدـح  لاق : ایرکز ، نب  دـمحم  هللادـبعوبا 

یلع هحرـش  یف  دیدحلا  یبا  نبا  همغلا و  فشک  یف  یلیرالا  یـسیع  نب  یلع  لاق  . 6 مالسلا . هیلع  نیـسحلا  تنب  همطاف  هما  نع  نسحلا  نب 
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هللادبع نع  یبلهملا ، نمحرلادبع  نب  دمحم  انثدح  لاق : ایرکز ، نب  دمحم  انثدح  يرهوجلا : زیزعلادبع  نب  دمحا  رکبوبا  لاق  هغالبلا : جـهن 
. مالسلا هیلع  نیسحلا  تنب  همطاف  هما  نع  نیسح ، نب  نسح  نب  هللادبع  نع  هیبا ، نع  نامیلس ، نب  دامح  نب 

سابع نبا  تیاور 

دادغبب زازخلا -  یلع  نب  دمحا  انثدح  لاق : یلبعدلا ، یلع  نب  لیعامسا  انثدح  لاق : رافحلا ، انربخا  لاق  یلامالا : یف  یسوطلا  خیـشلا  لاق  . 7
قاحـسا بوقعی  وبا  انثدح  یلبعدلا : لاق  قازرلادبع ) نب  خ ل   ) قازرلادبع انثدح  لاق : قاقدلا ، لهـسوبا  انثدح  لاق : بعک -  رادـب  خرکلاب 

هللا دیبع  نع  يرهزلا ، نع  رمعن ، ان  ربخا  لاق : قازرلادبع ، انثدح  لاق : نیئام -  نینامث و  ثالث و  هنس  یف  نمیلا  ءاعنصب   - يربدلا میهاربا  نب 
. سابع نبا  نع  دوعسم ، نب  هبتع  نب  هللادبع  نب 

یفوع هیطع  تیاور 

. یفوعلا هیطع  نع  ناولع ، نب  نسحلا  نع  نادعس ، نب  ملسم  نوراه  ینثدح  ءاسنلا  تاغالب  یف  روفیط  نبا  لاق  . 8

ارهز ترضح  هبطخ  لماک  نتم  همجرت  میظنت و 

جاجتحا باتک  تیاور  قبط  اـهنآ  رثکا  هک  هدیـسر  پاـچ  هب  فلتخم  روص  هب  نونک  اـت  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هباـطخ  یبرع  نتم 
ترـضح هباطخ  میظع  هاگیاج  هب  هجوت  اب  دش ، رکذ  هک  يددعتم  خسن  رب  هدش  هلباقم  لماک و  ینتم  يزاس  هدامآ  اذـل  تسا . هدوب  یـسربط 

رد نآ  قیبطت  هلباقم و  زا  سپ  دـش  رکذ  البق  هک  يدانـسا  عباـنم و  قبط  رـضاح  نتم  تساـم . یملع  تاـبجاو  زا  هعیـش ، یگنهرف  ثاریم  رد 
ردـلا فئارطلا ، مثیم ، نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  یفاشلا ، همغلا ، فشک  جاجتحالا ، همـالا ، لـئالد  ياـهباتک  ینعی  شا  هناـگ  تسیب  كرادـم 
ءاسنلا تاغالب  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  رابخالا ، یناعم  یسوط ، خیش  یلاما  نیقیلا ، راونا  رابخالا ، خرش  نیبملا ، باتکلا  میظنلا ،

لـضافلا بلاطلا ، لانم  ردلا ، رثن  هینودمحلا ، هرکذتلا  ءاسنلا  تاغالب  بدالا  هفـص  یف  لضافلا  بلاطلا ، لانم  ردلا ، رثن  هینودمحلا ، هرکذتلا 
رد 37 هک  هدـش ، قیفلت  میظنت و  راحب  رد  یـسلجم  همالع  هخـسن  كدـف و  باتک  رد  ینیوزق  همالع  هخـسن  زین  و  لماکلا ، بدالا  هفـص  یف 

نایب كدـف  رارـسا  باتک  رد  رگیدـکی  هب  تبـسن  اهنآ  یلیمکت  دراوم  اه و  هخـسن  هلباـقم  هبطخ و  میظنت  تیفیک  تسا . هدـش  میدـق  شخب 
ره لوا  رد  هدمآ و  اهلذب  هخسن  رکذ  یقرواپ و  نودب  هبطخ  نتم  رضاح ، باتک  رد  دنیامن . هعجارم  باتک  نآ  هب  دنناوت  یم  نیبلاط  و  هدش ،

هبطخ مهم  يدراوم  و  هتفرگ ، ماجنا  هبطخ  ظفح  هعلاطم و  رد  تلوهـس  يارب  يراذگ  بارعا  تاکرح و  تسا . هدش  رکذ  نآ  ناونع  شخب 
رد دوش و  تاعارم  یناعم  تفارظ  هک  هدوب  نآ  رب  یعـس  هدش و  میظنت  شخب  رد 37  زین  یسراف  همجرت  تسا . هدش  هدروآ  هایـس  فورح  اب 

هیانک و هراعتـسا و  هکنیا  رب  هفاضا  دـشاب . كرد  لباق  مومع  يارب  هک  يروط  هب  هدـشن  هدافتـسا  هدـیچیپ  ظافلا  زا  ناکما  دـح  ات  لاح  نیع 
هب رظن  هتبلا  تسا . هدـش  هتفرگ  رظن  رد  نانابز  یـسراف  حیحـص  كرد  اـهنآ  ندرک  ینعم  رد  دراد و  دوجو  نآ  رد  زین  ییاـه  لـثملا  برض 

دوش یم  روآ  دای  میا . هتخادرپ  نآ  هب  يدودح  ات  كدف  رارسا  باتک  هک  دراد  ریسفت  هب  جایتحا  نآ  دراوم  یضعب  قیقد  مهف  هبطخ ، تیمها 
قیفلت تسا  صخشم  هبطخ  نتم  رد  هک  یتروص  هب  دش و  يروآ  عمج  هدش  عقاو  سلجم  نامه  رد  هبطخ و  اب  نامزمه  هک  یخیرات  تاعطق 

هدش عقاو  نآ  نمض  يددعتم  ياهوگتفگ  هتشاد و  همکاحم  تروص  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هباطخ  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  دش .
لابقتـسا هب  نونکا  ام  دشاب . هتـشاد  ارجام  زا  یقیقد  روصت  هدنناوخ  ات  دش  یم  میظنت  تروص  نیا  هب  دیاب  نآ  لماک  تروص  هئارا  يارب  هک 

اهر ار  كدف  ینامدرم  نانچ  هب  تبـسن  بضغ  رفنت و  اب  ناهج  يوناب  گرزب  نآ  هک  يراگزور  رد  میور ، یم  مالـسلا  هیلع  یمطاف  يادص 
ینیمزرـس نتفرگ  سپ  زاب  هب  رـضاح  زین  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  نادـنزرف  زا  موصعم  ناـماما  دومن . ناـشراثن  نیرفن  گـنن و  و  تفر ، درک و 

كدف بحاص  هک  ارچ  دنتـشاذگ  تمایق  هب  ار  كدف  باسح  ام  ناماما  دش . بصغ  ناشردام  يالاو  ماقم  هب  تراسج  تمیق  هب  هک  دـندشن 
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