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هفرع ياعد 

باتک تاصخشم 

.1319 سابع 1254 -  یمق  هسانشرس :
هدیزگرب یبرع . یسراف -  نانجلا . حیتافم  زا  هفرع  ياعد  يدادرارق : ناونع 

 . فیرش رقاب  دمحم  طخ  هب   ] یمق سابع  فیلات  نانجلا  حیتافم  بختنم  زا  هفرع  ياعد  روآدیدپ : مان  ناونع و 
1391 ناهفصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم   ، ناهفصا رشن : تاصخشم 

مس . ص 12/5×9  [ 50 : ] يرهاظ تاصخشم 
یبرع  یسراف -  تشاددای :

هفرع ياعد  دلج : يور  ناونع  تشاددای :
هفرع ياعد  دلج : يور  ناونع 

لامعا عوضوم :
هفرع اهاعد -  عوضوم :

اههمانترایز عوضوم :
ق9 م7042128  / BP267/8 هرگنک : يدنب  هدر 

297/772 ییوید : يدنب  هدر 
م 11563-79 یلم : یسانشباتک  هرامش 

همدقم

ِهِِّیبَن یَلَع  ُمالَّسلا  َو  ُةالَّصلا  َو  ِهِرْکُـش  َو  ِهِدْمَِحب  ًۀَقِطاَن  َءاَیْـشَْألا  َقَلَخ  َو  ِهِرْکِِذل  احاَتْفِم  َدْمَْحلا  َلَعَج  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
. ِدوُْجلا َو  ِمِراَکَْملا  ِیلوُأ  َنیِرِهاَّطلا  ِِهلآ  یَلَع  َو  ِدوُمْحَْملا  ِهِمْسا  ِنِم  ُهُمْسا  ِّقَتْشُْملا  ٍدَّمَُحم 

هللا متخ  یمقلا  اضر  دـمحم  نب  سابع  مالـسلا  مهیلع  تلاسر  تیب  لهأ  ثیداحأ  هب  کسمتم  تعاـضب و  یب  ریقف  نیا  دـیوگ  نینچ  دـعب  و 
نیب هدش  لوادتم  هک  ار  نانجلا  حاتفم  باتک  هک  دـندومن  تساوخرد  یعاد  نیا  زا  نینمؤم  ناوخا  زا  یـضعب  هک  ةداعـسلا  ینـسحلاب و  امهل 
منک هفاضا  میامنن و  رکذ  هدیسرن  مرظن  هب  شدنس  هک  ار  هچنآ  میامن و  رکذ  دراد  دنـس  هک  باتک  نآ  هیعدا  زا  هچنآ  میامن و  هعلاطم  مدرم 

نامه هب  ار  باـتک  نیا  هدومن و  تباـجا  ار  ناـشیا  شهاوخ  رقحا  سپ  هدـشن  رکذ  باـتک  نآ  رد  هک  هربتعم  تاراـیز  هیعدا و  ضعب  نآ  رب 
: باب هس  رب  ار  نآ  مدینادرگ  بترم  نانجلا و  حیتافم  هب  ار  نآ  مدیمان  هدروآ و  عمج  بیترت 

: لوا باب 
. اهریغ هرشع و  سمخ  تاجانم  هروهشم و  هیعدا  ضعب  هعمج و  زور  بش و  لامعا  هتفه و  مایا  ياهاعد  اهزامن و  بیقعت  رد 

: مود باب 
یمور ياههام  لامعا  زورون و  زور  لامعا  تلیضف و  لاس و  ياههام  لامعا  رد 

: میس باب 
تارایز و اعد و  زا  ار  هایـس  ور  راکهنگ  نیا  دـنیامن و  لمع  نآ  قفو  رب  نینمؤم  ناوخا  هک  دـیما  تسا  باب  نآ  بسانم  هچنآ  تارایز و  رد 

دنیامرفن شومارف  ترفغم  بلط 
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هفرع زور  بش و  لامعا 

رد تدابع  تسا . باجتسم  نآ  رد  اعد  لوبقم و  بش  نآ  رد  هبوت  تسا و  تاجاحلا  یضاق  اب  تاجانم  بش  كربتم و  ياهبش  زا  مهن  بش 
زاغآ ترابع  نیا  اب  اـب  هک  ییاـعد  - 1 تسا : هدـش  دراو  لـمع  دـنچ  هفرع  بش  يارب  دراد . ار  تداـبع  لاـس  داـتفه  دـص و  رجا  بش ، نیا 

ره هدش  تیاور  هک  ًائِدَْتبُم  ای  ٍۀَجاح  ِّلُک  یهَْتنُم  َو  ٍۀَّیِفَخ  ِّلُک  َِملاع  َو  يوْکَـش  ِّلُک  َعِضْوَم  َو  يوَْجن  ِّلُک  َدِهاش  ای  َّمُهّللَا  دوش  هدـناوخ  دوشیم ،
زور لامعا  رد  هک  ار  رشع  تاحیبست  یمعفک ]  لقن  هب  - ] 2 دزرمایب . ار  وا  دنوادخ  دناوخب  هعمج  ياهبـش  رد  ای  هفرع  بش  رد  ار  نآ  سک 

، تسا دراو  زین  هعمج  زور  بش و  هفرع و  زور  رد  هـک  ار  َاَّیَهَت  َو  َاَّبَعَت  ْنَـم  َّمُـهّللا  ءاـعد  - 3 دوش .  هدـناوخ  هبترم  رازه  ار  تسا  هدـمآ  هفرع 
مالسلا .  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  - 4 دوش . هدناوخ 

یلاـعت قح  هک  تسا  يزور  هفرع  تسا .  هدـشن  هدـیمان  دـیع  مسا  هب  هچرگا  تسا  همیظع  داـیعا  زا  هفرع و  زور  مهن  زور  هفرع  زور  لاـمعا 
زور نیا  رد  ناطیش  هدینارتسگ و  ناشیا  يارب  ار  دوخ  ناسحا  دوُج و  ياه  هرفس  هدناوخ و  ارف  دوخ  تعاط  تدابع و  هب  ار  شیوخ  ناگدنب 
هفرع زور  رد  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  هک  هدش  تیاور  تشاد و  دهاوخ  تاقوا  نیرتکانمـشخ  رتهدنار و  رتریقح و  راوخ و 

لاح ینکیم ؟ اضاقت  ادخ  ریغ  زا  زور  نیا  رد  ایآ  وت  رب  ياو  دومرف : وا  هب  ماما  دومنیم . کمک  ياضاقت  مدرم  زا  هک  دینـش  ار  یلئاس  يادص 
هدش رکذ  یلامعا  زور  نیا  يارب  دنوش . دیعس  دننامن و  بیصن  یب  ادخ  لضف  زا  مه  مکـش  رد  ياههچب  هک  دوریم  دیما  زور  نیا  رد  هک  نآ 

تسا :
 ، مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  - 2 دوش .  ماجنا  لاوز  زا  لبق  تسا  بحتسم  هک  لسغ  - 1

تسا و رتاوتم  زور  نیا  رد  ترـضح  نآ  ترایز  تلیـضف  ترثک  رد  ثیداحا ، تسا و  رتـالاب  داـهج  رازه  هرمع و  رازه  جـح و  رازه  زا  هک 
دعب - 3 تسین . تسا  تافرع  رد  هک  یسک  زا  رتمک  شباوث  دشاب  ترضح  نآ  هسّدقم  هُّبق  تحت  رد  زور  نیا  رد  هک  دبای  قیفوت  یـسک  رگا 

هب یلاـعت  قح  دزن  دروآ و  اـجب  زاـمن  تعکر  ود  نامـسآ  ریز  رد  دوش  هفرع  ياـهاعد  ندـناوخ  هب  لوغـشم  هک  نآ  زا  شیپ  رـصع  زاـمن  زا 
نامـسآ ریز  دش  لاوز  تقو  نوچ  سپ  ددرگ . هدیزرمآ  شناهانگ  دوش و  راگتـسر  تافرع  باوث  هب  ات  دـنک  رارقا  فارتعا و  دوخ  ناهانگ 

زا دـعب  لّوا  تعکر  رد  دـنک . هماقا  زامن  تعکر  ود  دوش  غراف  نوچ  دروآ و  لمع  هب  وکین  دوجـس  عوکر و  اب  ار  رـصع  رهظ و  زامن  دََور و 
زا دعب  تعکر  ره  رد  هک  درازگ  زامن  تعکر  راهچ  نآ  زا  دعب  و  دوش . هدناوخ  َنُوِرفاْکلا  اَهُّیَا  ای  ُلق  دمح ، زا  دعب  مود  رد  دیحوت و  دـمح ،

تسا .  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زامن  نامه  زامن ، نیا  هک  دناوخب . هبترم  هاجنپ  دیحوت  دمح ،
-5 دوشن . وا  ندناوخ  اعد  عنام  دنکن و  ادیپ  فعض  هک  یـسک  يارب  هفرع  زور  هزور  تسا  بحتـسم  هدومرف  حابـصم  رد  یمعفک  خیـش  - 4

ِهِیلَع ِهللا  یَّلَص  لوسر  ترضح  تاحیبست  - 6 هفرع .  بش  زور و  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  لاوز و  زا  شیپ  لسغ  تسا  بحتـسم 
هفرع  زور  رد  هلآ  َو 

هزنم وا  شرع  تسا  نامسآ  رد  هک  ییادخ  تسا  هزنم  ُهُمْکُح  ِضْرالا  ِیف  يذَّلا  َناْحبُس  ُهُشْرَع  ِءآمَّسلا  ِیف  يذَّلا  َناْحبُـس  دیآیم : لیذ  رد  هک 
رد هک  ییادخ  تسا  هزنم  ُُهلیبَس  ِرْحَْبلا  ِیف  يذَّلا  َناْحبُس  ُهُؤآضَق  ِرُوبُْقلا  ِیف  يذَّلا  َناْحبُس  شمکح  نامرف و  تسا  نیمز  رد  هک  ییادخ  تسا 

ُُهتَمْحَر ِۀَّنَْجلا  ِیف  يذَّلا  َناْحبُس  ُُهناْطلُس  ِراّنلا  ِیف  يذَّلا  َناْحبُـس  دراد  هار  ایرد  رد  هک  ییادخ  تسا  هزنم  تسا  يراج  شنامرف  اضق و  اهروگ 
ِۀَمیِْقلا ِیف  يذَّلا  َناْحبُس  تسا  وا  تمحر  تشهب  رد  هک  ییادخ  تسا  هزنم  تسا  دوجوم  شتنطلـس  خزود  شتآ  رد  هک  ییادخ  تسا  هزنم 

الاب ار  نامـسآ  هک  ییادخ  تسا  هزنم  تسا  اپرب  شداد  لدع و  تمایق  رد  هک  ییادخ  تسا  هزنم  َناْحبُـس  َءآمَّسلا  َعَفَر  يذَّلا  َناْحبُـس  ُُهلْدَـع 
اجلم هک  ییادخ  تسا  هزنم  درتسگ  ار  نیمز  هک  سپ  ِْهَیِلا  ِّالا  ُْهنِم  اْجنَم  الَو  َاَْجلَم  يذَّلا ال  َناْحبُـس  َضْرْالا  َطََسب  يذَّلا  ییادخ  تسا  هزنم  درب 

ادخ و تسا  هزنم  ناوخب  هبترم و  دص  ُرَبْکَا  ُهّللاَو  ُهّللا  ِالا  َهِلا  الَو  ِهِّلل  ُدْـمَْحلاَو  ِهّللا  َناْحبُـس  وگب  شدوخ * *  يوسب  زج  تسین  وا  زا  یهانپ  و 
دـص یـسرکلا  ۀیآ  هبترم و  دص  دیحوت  هروس  - 7 تسا .  فیـصوت  زا  رتگرزب  ادـخ  تسین و  ادـخ  زج  يدوبعم  تسا و  ادـخ  نآ  زا  دـمح 
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َو ُْکلُْملا  َُهل  َُهل  َکیرَـش  ُهَدْحَو ال  ُهّللا  الِاَهِلاال  دوش : هدناوخ  لیذ  ياعد  دوش و  هدناوخ  هبترم  دص  دّمحم  لآ  دّـمحم و  رب  تاولـص  هبترم و 
دنک هدنز  دمح  تسا  وا  نآ  زا  تسا و  وا  صاخ  یهاشداپ  درادن  کیرـش  هک  يا  هناگی  تسین  ادخ  زج  يدوبعم  ُتیُمی  َو  ییُْحی  ُدْـمَْحلا  َُهل 

دریمن هک  يا  هدنز  تسا  وا  دـنک و  هدـنز  دـناریمب و  ٌریدـق و   َ ٍءْیَـشِّلُک یلَع  َوُهَو  ُْریَْخلا  ِهِدَِـیب  ُتُومَی  ُّیَح ال  َوُهَو  ییُْحیَو  ُتیُمیَو  دـناریمب  و 
شزرمآ ِْهَیِلا  ُبُوتَا  َو  ُموُّیَْقلا  ُّیَْحلا  َوُه  ّـِالا  َهِلا  ـال  يذَّلا  َهّللا  ُرِفْغَتْـسَا  هبترم  هد  تسا . اـناوت  زیچ  ره  رب  وا  تسا و  وا  تسدـب  تسا  ریخ  هچره 

هبترم هد  ُنمْحَر  ای  هبترم  هد  ُهّللَا  ای  هبترم  هد  منک  هبوت  شیوسب  تسا و  هدنیاپ  هدنز و  هک  تسین  وا  زج  یقحب  دوبعم  هک  ییادـخ  زا  مهاوخ 
ای هبترم  هد  ِمارْکِْالاَو  ِلالَْجلااَذ  ای  ِضْرْالاَو  ِتاومَّسلا  هدـنرآدیدپ  يا  نابرهم *  يا  هدـنیاشخب *  يا  ادـخ *  يا  َعیدـَب  ای  هبترم  هد  ُمیحَر  ای 
ِّالا َهِلا  ای ال  هبترم  هد  ُناّنَم  ای  ُناّنَح  ای  هبترم  هدـنیاپ * يا  هدـنز و  يا  يراوگرزب *  تلالج و  بحاص  يا  نیمز  اهنامـسآ و  هد  ُموُّیَق  اـی  ُّیَح 

قداص ترضح  زا  تاولص  رکذ  - 8 نک *  تباجا  تسین *  وت  زج  يدوبعم  هک  يا  تمعنرپ *  يا  اـطعرپ  يا  هبترم  هد  َنیما  هبترم  هد  َْتنَا 
گر زا  نم  هب  تسا  رتکیدزن  وا  هک  یـسک  يا  مهاوخ  وت  زا  ایادخ  ای  ِدیرَْولا  ِْلبَح  ْنِم  ََّیِلا  ُبَْرقَا  َوُه  ْنَم  ای  َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  مالـسلا  هیلع 
یلعا هاگدـید  رد  وا  هک  يا  شلد  ناسنا و  نایم  دوش  لئاح  هک  ُِقفُْـالِابَو  یلْعـالا  ِرَْظنَْملاـِب  َوُه  ْنَم  اـی  ِِهْبلَق  َو  ِءْرَْملا  َْنَیب  ُلُوحَی  ْنَم  يا  ندرگ 
شرع رب  تسا و  هدـنیاشخب  وا  هک  يا  تسا  يراکـشآ  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ْنَم  اـی  يوَتْـسا  ِشْرَْعلا  یَلَع  ُنمْحَّرلا  َوُه  ْنَم  اـی  ِنیبُْـملا  قفا  رد  تسا و 

زا تسا  انیب  اونش و  وا  يزیچ و  دمحم  ِلا  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنَا  َُکلَئْـسَا  ُریـصَْبلا  ُعیمَّسلا  َوُه  َو  ٌءْیَـش  شدننام  تسین  هک  يا  دراد  الیتسا 
نیا ناوخب  سپ  یلاعت  هللاءاـشنا  دـش  دـهاوخ  هدروآرب  هک  ار  دوخ  تجاـح  هاوخب  و  دـمحم .  لآ  دـمحم و  رب  یتسرف  دورد  هک  مهاوخ  وت 

ناشیا رب  تاوَلَـص  رد  ار  دّمحم  لآ  دّمحم و  دنک  رورـسم  دهاوخب  هک  ره  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  ار  تاوَلَص 
ِّلَـص َّمُهّللَا  َمِحُْرتْسا  ِنَم  َمَحْرَا  ایَو  َِلئُـس  ْنَم  نیرتهب  يا  ناشخباطع و  نیرت  هدنـشخب  يا  ایادـخ  َْریَخ  ای  َو  یطْعَا  ْنَم  َدَوْجَا  ای  َّمُهّللَا  دـیوگب :

رد شلآ  دـمحم و  رب  تسرف  دورد  ایادـخ  دـنیوج  یناـبرهم  وا  زا  هک  یـسک  نیرتناـبرهم  يا  ناگدـش و  تساوـخرد  ِیف  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع 
دورد ناینیسپ و  هرمز  رد  شلآ  دمحم و  رب  تسرف  دورد  ناینیـشیپ و  هرمز  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو  َنیرِخَّْالا  ِیف  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو  َنیلَّوالا 

دمحم و رب  تسرف  دورد  الاب و  ملاع  نینکاس  رد  شلآ  َنیلَـسْرُْملا و  ِیف  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو  یلْعالا  ِءَالَْملا  ِیف  ِِهلآ   َ دـمحم و رب  تسرف 
هلیـسو و ماـقم  شلآ  دـمحم و  هب  نک  اـطع  ایادـخ  َۀَْـعفِّرلاَو  َفَرَّشلاَو  َۀَلیـضَْفلاَو  َۀَلیـسَْولا  َُهلآَو  ًادَّمَُحم  ِطـْعَا  َّمُهّللَا  نیلـسرم  هرمز  رد  شلآ 

دمحم هب  مدروآ  نامیا  نم  ایادخ  دنلب  هجرد  ِِهلآَو و  ِْهیَلَع  ُهّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَحُِمب  ُْتنَمآ  ّینِا  َّمُهّللَا  َةَریبَْکلا  َۀَجَرَّدلاَو  تعفر  فرـش و  تلیـضف و 
زا تماـیق  زور  رد  سپ  ما  هدـیدن  ار  وا  هکنیا  اـب  ینَّفَوـَت  َو  ُهَتَبْحُـص  یْنقُزْراَو  ُهَـتَیْؤُر  ِۀَـمیِْقلا  ِیف  یْنمِرَْحت  ـالَف  َُهرَا  ْمـَلَو  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 
رب ُءاَمْظَا و  ًائیَّنَه ال  ًاِغئآس  ًاّیِوَر  ًابَرْـشَم  ِهِضْوَح  ْنِم  ینِقْـساَو  ِِهتَِّلم  یلَع  امرف  میزور  ار  وا  ینیـشنمه  تبحاصم و  اـمرفم و  ممورحم  شرادـید 

ٌریدَق ٍءْیَـشِّلُک  یلَع  َکَّنِا  ًادـَبَا  ُهَدـَْعب  هک  اراوگ  شخبناج و  باریـس و  یندـناشون  رثوک ) ضوح   ) وا ضوح  زا  مناشونب  مناریمب و  وا  شیک 
یلـص دمحم  هب  ما  هدروآ  نامیا  نم  ایادخ  ییاناوت  زیچره  رب  وت  یتسارب  هک  موشن  هنـشت  زگره  نآ  زا  سپ  یَّلَـص  ٍدَّمَحُِمب  ُْتنَمآ  ّینِا  َّمُهّللَا 

هد ناشن  نم  هب  ار  شیور  تشهب  رد  سپ  ما  هدیدن  ار  وا  هلآو و  هیلع  هللا  ًادَّمَُحم  ْغَِّلب  َّمُهّللَا  ُهَهْجَو  ِنانِْجلا  ِیف  یْنفَِّرَعَف  َُهرَا  َْملَو  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهّللا 
-9 یمالـس .  رایـسب و  یتیحت  نم  بناج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ًامالَـس .  َو  ًةَریثَک  ًۀَّیَِحت  یّنِم  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهّللا  یَّلَـص  دمحم  هب  ناسرب  ایادـخ 

ِّلُک َدَْعب  ِهّللا  َناْحبُـسَو  ٍدَحَا  ِّلُک  َْلبَق  ِهّللا  َناْحبُـس  دوش : هتفگ  تسا  رایـسب  نآ  باوث  هک  ار  حـیبست  نیا  - 10 دوش .  هدـناوخ  دواد  ما  ياعد 
هزنم سکره و  اب  ادخ  داب  هزنم  سکره و  زا  سپ  ادخ  داب  هزنم  سک و  ره  زا  شیپ  ادخ  داب  هزنم  َناْحبُـسَو  ٍدَحَا  ِّلُک  َعَم  ِهّللا  َناْحبُـسَو  ٍدَحَا 

داب هزنم  سکره و  دوش  یناف  ام و  راگدرورپ  دنام  یقاب  هک  ادـخ  َحـیبْسَت  ُلُضْفَی  ًاحیبْسَت  ِهّللا  َناْحبُـسَو  ٍدَـحَءا  ُّلُک  ینْفَیو  انُّبَر  یْقبَی  ِهّللا  داب 
يرایـسب ینوزف  نایوگ  حیبست  ُلُضْفَی  ًاحیبْسَت  ِهّللا  َناْحبُـسَو  ٍدَحَا  ِّلُک  َْلبَق  ًاریثَک  ًالْـضَف  َنیحِّبَـسُْملا  حیبست  رب  دریگ  ینوزف  هک  یهیزنت  ادـخ 

حیبست ًاحیبْسَت  ِهّللا  َناْحبُـسَو  ٍدَـحَا  ِّلُـک  َدـَْعب  ًاریثَک  ًالْـضَف  َنیحِّبَـسُْملا  َحـیبْسَت  رب  دریگ  ینوزف  هک  یهیزنت  ادـخ  داـب  هزنم  سکره و  زا  شیپ 
ِهّللا َناْحبُس  َو  ٍدَحَا  ِّلُک  َعَم  ًاریثَک  ًالْضَف  َنیحِّبَسُْملا  َحیبْسَت  ُلُضْفَی  هک  یهیزنت  ادخ  داب  هزنم  سکره و  زا  سپ  يرایـسب  ینوزف  نایوگ  حیبست 
دریگ ینوزف  هک  یهیزنت  ادخ  داب  هزنم  و  سک ،  ره  اب  رایـسب  ینوزف  نایوگ  حیبست  حیبست  رب  دریگ  ینوزف  َنیِحِّبَـسُْملا  َحیبْسَت  ُلُضْفَی  ًاحیبْسَت 
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يرایسب يرترب  الَو  یْسُنی  الَو  يرُْدی  الَو  یـصُْحی  ًاحیبْسَت ال  ِهّللا  َناْحبُـسَو  ٍدَحَا  ُّلُک  ینْفَیَو  یقاْبلا  اَنِّبَِرل  ًاریثَک  ًالْـضَف  نایوگ  حیبست  حیبست  رب 
شومارف دوشن و  هتـسناد  دـیاین و  رد  هرامـش  هب  هک  یهیزنت  ادـخ  داب  هزنم  سک و  رهدوش  یناف  وا  زج  دـنام و  یقاب  هک  ام  راـگدرورپ  يارب 

ادـخ داب  هزنم  دـشابن و  شیارب  ییاـهتنا  دریذـپن و  اـنف  دوشن و  هنهک  ُمُودَـی  ًاـحیبْسَت  ِهّللا  َناْحبُـسَو  یهَْتنُم  َُهل  َْسَیلَو  ینْفَی  ـالَو  یْلبَی  ددرگن و 
لوط رد  وا  ياقب  هب  دنام  یقاب  وا و  ماود  هب  ِماّیَاَو  ِرُوهُّدـلا  ِرُوهُـشَو  َنیَملاْعلا  ِینِـس  یف  ِِهئآقَِبب  یْقبَیَو  ِهِماوَدـِب  دـشاب  هتـشاد  ماود  هک  یهیزنت 
َِدبالا ََدبَا  ِهّللا  َناْحبُـسَو  ِراهَّنلاَو  ِْلیَّللا  ِتاعاسَو  اْینُّدـلا  ياهزور  راگزور و  ره  راگزور و  نیا  ياههام  نایناهج و  ریاس  ناهج و  نیا  ياهلاس 

الَو ُدَدَْعلا  ِهیـصُْحی  هک ال  ناسنادب  دـیواج  اب  هارمه  دـیواج و  تسا  نادـیواج  ات  ادـخ  داب  هزنم  زور و  بش و  تاعاس  ایند و  اّمِم  ِدـَبالا  َعَمَو 
گرزب و  زگره ))  )) دنکن شعطق  دناشکن و  انف  هب  ارنآ  تدم  نامز و  درک و  ناوتن  شا  هرامـش  ُهّللا  َكَرابَت   َ ُدـَبالا و ُهُعَطْقَی  الَو  ُدَـمالا  ِهینُْفی 

تـسا ادخ  صاخ  شیاتـس  و  ناگدیرفآ *  نیرتهب  ِّلُک  َدَْعب  ِهِّلل  ُدْـمَْحلاَو  ٍدَـحَا  ِّلُک  َْلبَق  ِهِّلل  ُدْـمَْحلاَو  وگب : سپ  َنیِقلاْخلا  ُنَسْحَا  ادـخ  تسا 
 * سک ُنَسْحَا  هب  نوچ  وگب و  ِهِّللُدْمَْحلا  ِهّللاَناْحبُـس  ره  ياجب  نکل  اعد  رخآ  ات  ٍدَحَا  ره  زا  سپ  تسا  وا  نآ  زا  شیاتـس  سکره و  زا  شیپ 
ِهّللا َناْحبُـس  ياجب  رخآ  هب  ات  ٍدَـحَا  ِّلُک  َْلبَق  ُهّللا  ِالا  َهِلا  ـال  وگب : يدیـسر  َنیِقلاـْخلا  نیرتهب  تسادـخ *  صاـخ  شیاتـس  ادـخ و  تسا  هزنم 
ِّلُک َْلبَق  ُرَبْکَا  ُهّللاَو  وگب : نآ  زا  دـعب  یئوگ و  یم  ُهّللا  ِالا  َهِلا  ادـخ ال  تسا  هزنم  سکره *  زا  شیپ  ادـخ  زج  تسین  يدوبعم  ناگدـیرفآ * 

یئوگ یم  ُرَبْکَا  ُهّللَا  ِهّللا  َناْحبُـس  سک *  ره  زا  شیپ  فیـصوت  زا  تسا  رتگرزب  ادـخ  و  تسین *  ییادـخ  وا  زج  ياجب  هک  رخآ  هب  ات  ٍدَـحَا 
فیصوت  زا  تسا  رتگرزب  ادخ  ادخ و  تسا  هزنم  هک  ار  َءاَّیَهَتَو  َءاَّبَعَت  ْنَم  َّمُهّللَا  ياعد :  یناوخ  یم  سپ 

یبوـُنُذ ال َّنِا  ِّبَر  اـی  دوـش :  هدـناوخ  اـعد  نیا  هفرع  زور  رخآ  رد  - 12 دوش . هدـناوخ  هفرع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياـعد  - 11
یناصقن نم  زا  وت  شزرمآ  ًاققحم  دـنزن و  وت  هب  ینایز  نم  ناهانگ  انامه  اراگدرورپ  ام ال  ینِطْعَاَف  َکُصُْقنَت  یل ال  َکـَتَرِفْغَم  َّنِاَو  َكُّرُـضَت 

دـناسرن و تناصقن  ار  هچنآ  ام  َْریَخ  یْنمِرَْحت  َّمُهّللَا ال  ناوخب :  اضیا  َكُّرُـضَیال و  ام  یل  ْرِفْغاَو  َکُصُْقنَی  نم  هب  نک  اطع  سپ  دـناسرن  وت  هب 
الَف یبَصَن  َو  یبَعَِتب  ینْمَحَْرت  َْمل  َْتنَا  ْنِاَف  يْدنِع  ام  ِّرَِـشل  َكَْدنِع  هک  يریخ  نآ  زا  نکم  ممورحم  ایادخ  دنزن *  تنایز  ار  هچنآ  میارب  زرمایب 
یلَع ِباـصُْملا  َرْجَا  یْنمِرَْحت  سپ  ینک  یمن  محر  میگتـسخ  جـنر و  هب  وت  رگا  سپ  تسا  نم  شیپ  رد  هک  يرـش  نآ  رطاـخب  تسا  وـت  دزن 

. دوش هدناوخ  لولشم  ياعد  - 13 شتبیصم .  رب  يا  هدید  تبیصم  شاداپ  زا  رادم  ممورحم  ِِهتَبیصُم 

هعمج هفرع و  زور  بش و  ياعد 

نتم

اعد نیا  نآ  زور  هفرع و  بش  نآ و  زور  هعمج و  بش  رد  تسا  بحتسم  هک  دناهتفگ  یقاب  نب  دیس  یمعفک و  دیس و  یسوط و  خیش  ظ(و 
تسا نیا  اعد  مینکیم و  لقن  خیش  حابصم  زا  ار  اعد  ام  دنناوخب و 

ِِهتَِزئاَج َو  ِِهِلئاَن  َبَلَط  َو  ِهِْدفِر  َءاَجَر  ٍقُولْخَم  َیلِإ  ٍةَداَفِِول  َّدَعَتْسا  َو  َّدَعَأ  َو  َأَّیَهَت  َو  َأَّبَعَت  ْنَم  َّمُهَّللا 
َِکتَِزئاَج َو  َِکِلئاَن  َبَلَط  َو  َكِْوفَع  َءاَجَر  يِداَدِْعتْسا  َو  ِیتَِیبْعَت  ِّبَر  اَی  َْکَیلِإَف 

ٌِلئاَن ُهُصُْقنَی  َو َال  ُِلئاَّسلا )  ) ٌِلئاَس ِْهیَلَع  ُبیِخَی  ْنَم َال  اَی  ِیئاَعُد  ْبِّیَُخت  َالَف 
ُُهتْوَجَر ٍقُولْخَم  ِةَداَفِِول  َو َال  ُُهْتلِمَع  ٍِحلاَص  ٍلَمَِعب  ًۀَِقث  َِکتآ  َْمل  یِّنِإَف 

َرْذُع َو َال  ِیل  َۀَّجُح  ْنَِأب َال  ًافِرَتْعُم  ِْملُّظلا  َو  ِةَءاَسِْإلِاب  یِسْفَن  یَلَع  ًاّرِقُم  َُکْتیَتَأ 
( َنِیئاَّطَْخلا  ) َنِیئِطاَْخلا ِنَع  یَلَع )  ) ِِهب َتْوَلَع )  ) َتْوَفَع يِذَّلا  َكِْوفَع  َمیِظَع  وُجْرَأ  َُکْتیَتَأ 

ِۀَمْحَّرلِاب ْمِْهیَلَع  َتْدُع  ْنَأ  ِمْرُْجلا  ِمیِظَع  یَلَع  ْمِِهفوُکُع  ُلوُط  َکْعَنْمَی  ْمَلَف 
ُمیِظَع اَی  ُمیِظَع  اَی  ُمیِظَع  اَی  ٌمیِظَع  ُهُْوفَع  َو  ٌۀَعِساَو  ُُهتَمْحَر  ْنَم  اَیَف 
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َْکَیلِإ ُعُّرَضَّتلا  َّالِإ  َکِطَخَس  ْنِم  یِْجُنی  َو َال  َکُْملِح  َّالِإ  َکَبَضَغ  ُّدُرَی  َال 
ِدَالِْبلا َْتیَم  اَِهب  ِییُْحت  ِیتَّلا  ِةَرْدُْقلِاب  ًاجَرَف  یَِهلِإ  اَی  ِیل  ْبَهَف 

ِیئاَعُد ِیف  ََۀباَجِْإلا  ِینَفِّرَُعت  َو  ِیل  َبیِجَتْسَت  یَّتَح  ًاّمَغ  ِینِْکلُْهت  َو َال 
یُِقنُع ْنِم  ُْهنِّکَُمت  َو َال  َّیَلَع  ُهْطِّلَُست  َو َال  يِّوُدَع  ِیب  ْتِمُْشت  َو َال  ِیلَجَأ  یَهَْتنُم  َیلِإ  ِۀَِیفاَْعلا  َمْعَط  ِیْنقِذَأ  َو 

ِینُعَضَی يِذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ِینَتْعَفَر  ْنِإ  َو  ِینُعَفْرَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ِینَتْعَضَو  ْنِإ  یَِهلِإ )  ) َّمُهَّللا
ِهِْرمَأ ْنَع  َُکلَأْسَی  َْوأ  َكِْدبَع  ِیف  ََکل  ُضِْرعَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ِینَتْکَلْهَأ  ْنِإ  َو 

ٌۀَلَجَع َِکتَمِقَن  ِیف  َو َال  ٌْملُظ  َکِمْکُح  ِیف  َْسَیل  ُهَّنَأ  ُتِْملَع  ْدَق  َو 
ُفیِعَّضلا ِْملُّظلا  َیلِإ  ُجاَتْحَی  اَمَّنِإ  َو  َتْوَْفلا  ُفاَخَی  ْنَم  ُلَْجعَی  اَمَّنِإ  َو 

ًارِیبَک ًاُّولُع  َِکلَذ  ْنَع  یَِهلِإ  اَی  َْتَیلاَعَت  ْدَق  َو 
ِینْرِجَأَف َِکب  ُریِجَتْسَأ  َو  ِینْذِعَأَف  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

ِینِفْکاَف َْکیَلَع  ُلَّکََوتَأ  َو  ِیْنقُزْراَف  َُکقِزْرَتْسَأ  َو 
یِّنِعَأَف َِکب  ُنیِعَتْسَأ  َو  ِینْرُْصناَف  َكِّوُدَع )  ) يِّوُدَع یَلَع  َكُرِْصنَتْسَأ  َو 

نیِمآ َنیِمآ  َنیِمآ  ِیل  ْرِفْغاَف  یَِهلِإ  اَی  َكُرِفْغَتْسَأ  َو 

همجرت

ضرع يارب  ار  دوخ  دوریم و  اطع  هزیاج و  يارب  هتخاس و  ایهم  ار  دوخ  یناـسحا  فطل و  دـیما  هب  یقولخم  رب  دورو  يارب  سک  ره  ایادـخ 
دنادرگیم  دعتسم  هدامآ و  تجاح 

وت  ناسحا  هزیاج و  وت و  ياطع  تساوخرد  وت و  وفع  دیما  هب  هدمآ  وت  هاگرد  هب  هنوگنیا  ادخ  يا  مه  نم 
تشگ  دهاوخن  مک  تیاطع  درک و  یهاوخن  مورحم  ترد  زا  ار  یلئاس  چیه  هک  یسک  يا  نکم  مورحم  اعد  رد  ارم  سپ 

مراد  يدیما  هدش و  دراو  یقولخم  چیه  هب  هن  ماهدمآ و  وت  هاگرد  هب  دوخ  کین  لمع  رب  دامتعا  هب  هن  نم  ادخ  يا 
مرادن  دوخ  هانگ  رب  يرذع  تجح و  چیه  هک  منکیم  فارتعا  ماهدمآ و  دوخ  سفن  رب  متس  يراکدب و  رارقا  هب  وت  هاگرد  هب  هکلب 

یتشذگرد  ناراکاطخ  همه  زا  نآ  هب  هک  یناسحا  وفع و  نآ  ماهدمآ  تمیظع  وفع  دیما  هب  تهاگرد  هب  سپ 
یتشگزاب  تمحر  هب  اهنآ  رب  دیدرگن و  وفع  زا  عنام  گرزب  هانگ  رب  اهنآ  رارصا  تدم  لوط  و 

گرزب  يادخ  يا  گرزب  يادخ  يا  گرزب  يادخ  يا  میظع  رایسب  توفع  تسا و  عساو  تتمحر  هک  ییادخ  يا  سپ 
تسین  تهاگردب  عرضت  زج  یتاجن  تبضغ  زا  درک و  دناوتن  شوماخ  تملح  بآ  زجار  تبضغ  شتآ 

یتخاس  هدنز  نآ  هب  ار  هدرم  راید  رهش و  ره  هک  ياهلماک  تردقب  نک  اطع  مراک  رد  یشیاشگ  شخبب و  نم  رب  زاب  ایادخ 
ار  میاعد  ندش  باجتسم  امنب  نم  هب  ینادرگ و  باجتسم  میاعد  ات  نکم  كاله  ترسح  مغ و  هب  ارم  و 

طلـسم نم  رب  ار  نمـشد  نکم و  راتفرگ  نمـشد  تتامـش  هب  ارم  ناشچب و  رمع  رخآ  ات  ار ) تباذـع  زا   ) یتمالـس شیاـسآ و  معط  نم  هب  و 
زاسم  هریچ  نادرگم و 

درک  دناوت  تسپ  ارم  هک  تسیک  نآ  ینک  هبترم  دنلب  ارم  وت  رگا  دشخب و  يدنلب  تعفر و  ارم  هک  تسیک  نآ  ینک  تسپ  ارم  وت  رگا  ایادخ 
درک  دناوت  یتساوخرد  ای  هضراعم  وت  اب  تاهدنب  راک  رد  هک  تسیک  نآ  ینک  كاله  بضغ  هب  ارم  وت  رگا  و 

دوب  دهاوخن  یباتش  هلجع و  وت  ماقتنا  رد  تسین و  يروج  ملظ و  چیه  وت  مکح  رد  هک  منادیم  هتبلا  و 
دشاب  ناوتان  فیعض و  هک  تسا  دنمزاین  ملظ  هب  سکنآ  دسرتب و  تقو  توف  زا  هک  دنک  لیجعت  ماقتنا  رد  سکنآ 
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يرترب  رتگرزب و  رایسب  قولخم  بویع  نیا  زا  یهزنم و  هزادنایب  یناکما  صقاون  نیا  زا  ادخ  يا  وت  و 
هد  ناما  ارم  مبلطیم  ناما  وت  زا  هد و  هانپ  ارم  ماهدروآ  هانپ  وت  هاگرد  هب  نم  ایادخ 

امرف  تیافک  ارم  سپ  منکیم  لکوت  وت  رب  هد و  يزور  ارم  مهاوخیم  يزور  وت  زا  و 
امرف  ددم  ارم  مهاوخیم  ددم  وت  زا  امرف و  يرای  ارم  مبلطیم  يرای  منانمشد  رب  وت  زا  و 

. نیمآ نیمآ  نیمآ  نم  راگدرورپ  يا  شخبب  ارم  سپ  مهاوخیم  شزوپ  وت  زا  و 

ع)  ) نیسح ماما  هفرع  ياعد 

نتم

دناهدرک تیاور  يدسا  بلاغ  نارسپ  ریشب  رشب و  تسا  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترـضح  ياعد  زور  نیا  روهـشم  ياهاعد  هلمج  زا  ظ(و 
نادـنزرف و تیب و  لها  زا  یهورگ  اـب  دـندمآ  نوریب  دوخ  همیخ  زا  سپ  میدوب  ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  تاـفرع  رد  هفرع  زور  نیـسپ  هک 
ور ربارب  ار  اهتـسد  دـندینادرگ و  هبعک  يوسب  ار  كراـبم  يور  دنداتـسیا و  هوک  پچ  بناـج  رد  سپ  عوـشخ  للذـت و  تیاـهن  اـب  ناـیعیش 

دندناوخ ار  اعد  نیا  دبلط و  ماعط  هک  ینیکسم  دننام  دنتشادرب 
ٍِعناَص ُْعنُص  ِهِْعنُصَک  َو َال  ٌِعناَم  ِِهئاَطَِعل  َو َال  ٌِعفاَد  ِِهئاَضَِقل  َْسَیل  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

َِعئاَنَّصلا ِِهتَمْکِِحب  َنَْقتَأ  َو  ِِعئاَدَْبلا  َساَنْجَأ  َرَطَف  ُعِساَْولا  ُداَوَْجلا  َوُه  َو 
یَلَع ُناَعَتْسُْملا  َوُه  َو  ٌِعناَص  ِۀَقِیلَْخِلل  َو  ِعِطاَّسلا  ِروُّنلا  ِمَالْـسِْإلا  ِعْرَِـشب  َو  ِعِماَْجلا  ِباَتِْکلِاب  یَتَأ   ) ُِعئاَدَْولا ُهَْدنِع  ُعیِـضَت  َو َال  ُِعئَالَّطلا  ِْهیَلَع  یَفَْخت  َال 

( ِِعئاَجَْفلا
ٍعِراَض ِّلُک  ُمِحاَر  َو  ٍِعناَق  ِّلُک  ُِشئاَر  َو  ٍِعناَص  ِّلُک  يِزاَج 

ِعِطاَّسلا ِروُّنلِاب  ِعِماَْجلا  ِباَتِْکلا  َو  ِِعفاَنَْملا  ُلِْزنُم  َو 
ٌعِماَق ِةَِرباَبَْجِلل  َو  ٌِعفاَر  ِتاَجَرَّدِلل  َو  ٌِعفاَد  ِتَابُرُْکِلل  َو  ٌعِماَس  ِتاَوَعَّدِلل  َوُه  َو 

ٌءْیَش ِِهْلثِمَک  َْسَیل  َو  ُُهلِدْعَی  َءْیَش  َو َال  ُهُْریَغ  ََهلِإ  َالَف 
ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َوُه  َو  ُرِیبَْخلا  ُفیِطَّللا  ُریِصَْبلا  ُعیِمَّسلا  َوُه  َو 

ََکل ِۀَِّیبُوبُّرلِاب  ُدَهْشَأ  َو  َْکَیلِإ  ُبَغْرَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
ًاروُکْذَم اًْئیَش  َنوُکَأ  ْنَأ  َْلبَق  َِکتَمِْعِنب  ِینَتْأَدَْتبا  يِّدَرَم  َْکَیلِإ  َّنَأ  َو  یِّبَر  َکَّنَِأب  ٌّرِقُم )  ) ًاّرِقُم

َنِینِّسلا َو  ِروُهُّدلا  ِفَالِتْخا  َو  ِنُونَْملا  ِْبیَِرل  ًانِمآ  َبَالْصَْألا  ِینَْتنَکْسَأ  َُّمث  ِباَرُّتلا  َنِم  ِینَتْقَلَخ  َو 
ِۀَِیلاَْخلا ِنوُرُْقلا  َو  ِۀَیِضاَْملا  ِماَّیَْألا  َنِم  ٍمُداَقَت  ِیف  ٍمِحَر  َیلِإ  ٍْبلُص  ْنِم  ًانِعاَظ  ْلَزَأ  ْمَلَف 

َکَلُسُر اُوبَّذَک  َو  َكَدْهَع  اوُضَقَن  َنیِذَّلا  ِْرفُْکلا  ِۀَِّمئَأ  َِۀلْوَد  ِیف  ََّیلِإ  َِکناَسْحِإ  َو  ِیب )  ) ِیل َکِفُْطل  َو  ِیب  َِکتَْفأَِرل  ِینْجِرُْخت  َْمل 
ِینَتْرَّسَی َُهل  يِذَّلا  يَدُْهلا  َنِم  ِیل  َقَبَس  يِذَِّلل  َّیَلَع ) ًانُّنََحت  َو  َْکنِم  ًۀَْفأَر   ) ِینَتْجَرْخَأ َکَّنَِکل 

َکِمَِعن ِِغباَوَس  َو  َکِْعنُص  ِلیِمَِجب  ِیب  َْتفُؤَر  َِکلَذ  ِْلبَق  ْنِم  َو  ِینَتْأَْشنَأ  ِهِیف  َو 
ٍْدلِج َو  ٍمَد  َو  ٍمَْحل  َْنَیب  ٍثَالَث  ٍتاَُملُظ  ِیف  ِینَْتنَکْسَأ  َو  یَنُْمی  ٍِّینَم  ْنِم  یِْقلَخ  َتْعَدَْتباَف 

يِْرمَأ ْنِم  اًْئیَش  ََّیلِإ  ْلَعَْجت  َْمل  َو  یِْقلَِخب ) ِینْرِّهَُشت  َْمل   ) یِْقلَخ ِینْدِهُْشت  َْمل 
ًاّیِوَس ًاّماَت  اَْینُّدلا  َیلِإ  يَدُْهلا  َنِم  ِیل  َقَبَس  يِذَِّلل  ِینَتْجَرْخَأ  َُّمث 

ًاّیِرَم ًانََبل  ِءاَذِْغلا  َنِم  ِینَْتقَزَر  َو  ًاِّیبَص  ًالْفِط  ِدْهَْملا  ِیف  ِینَتْظِفَح  َو 
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ِناَْجلا ِقِراَوَط  ْنِم  ِینَتْأَلَک  َو  َِمئاَحَّرلا )  ) َمِحاَوَّرلا ِتاَهَّمُْألا  ِینَْتلَّفَک  َو  ِنِضاَوَْحلا  َبُوُلق  َّیَلَع  َْتفَطَع  َو 
ُناَمْحَر اَی  ُمیِحَر  اَی  َْتَیلاَعَتَف  ِناَصْقُّنلا  َو  ِةَداَیِّزلا  َنِم  ِینَتْمَّلَس  َو 

ٍماَع ِّلُک  ِیف  ًاِدئاَز  ِینَْتیَّبَر  َو  ِماَْعنِْإلا  َِغباَوَس  َّیَلَع  َتْمَْمتَأ  ِمَالَْکلِاب  ًاقِطاَن  ُْتلَلْهَتْسا  اَذِإ  یَّتَح 
َِکتَمْکِح ِِبئاَـجَِعب  ِینَتْعَّوَر  َو  َکَـتَفِْرعَم  ِینَتْمَْهلَأ  ْنـَأـِب  َکـَـتَّجُح  َّیَلَع  َتـْبَجْوَأ  ِیتَریِرـَـس )  ) ِیتَِّرم َْتلَدـَـتْعا  َو  ِیتَرِْطف  ْتَـلَمَتْکا  اَذِإ  یَّتَـح 

( َِکتَرِْطف )
َكِرْکِذ َو  َكِرْکُِشل  ِینَتْهَّبَن  َو  َکِْقلَخ  ِِعئاََدب  ْنِم  َکِضْرَأ  َو  َِکئاَمَس  ِیف  َْتأَرَذ  اَِمل  ِینَتْظَْقیَأ  َو 

َُکلُسُر ِِهب  ْتَءاَج  اَم  ِینَتْمَّهَف  َو  َکَتَداَبِع  َو  َکَتَعاَط  َّیَلَع  َْتبَجْوَأ  َو 
َکِفُْطل َو  َِکنْوَِعب  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  َّیَلَع  َْتنَنَم  َو  َِکتاَضْرَم  َلُّبَقَت  ِیل  َتْرَّسَی  َو 

يَرْخُأ َنُود  ٍۀَمِْعِنب )  ) ًۀَمِْعن یَِهلِإ  اَی  ِیل  َضَْرت  َْمل  يَرَّثلا  ِّرُح )  ) ِْریَخ ْنِم  ِینَتْقَلَخ  ْذِإ  َُّمث 
ََیلِإ ِمیِدَْقلا  َِکناَسْحِإ  َو  َّیَلَع  ِمَظْعَْألا  ِمیِظَْعلا  َکِّنَِمب  ِشاَیِّرلا  ِفُونُص  َو  ِشاَعَْملا  ِعاَْونَأ  ْنِم  ِینَْتقَزَر  َو 

ِمَقِّنلا َّلُک  یِّنَع  َْتفَرَص  َو  ِمَعِّنلا  َعیِمَج  َّیَلَع  َتْمَْمتَأ  اَذِإ  یَّتَح 
َْکیََدل ِینُِفلُْزی  اَِمل  ِینَتْقَّفَو  َو  َْکَیلِإ  ِیُنبِّرَُقی  اَم  یَلَع )  ) َیلِإ ِینَْتَللَد  ْنَأ  َْکیَلَع  ِیتَأْرُج  َو  ِیلْهَج  َکْعَنْمَی  َْمل 

ِینَتْرَکَش َُکتْعَطَأ  ْنِإ  َو  ِینَْتیَطْعَأ  َُکْتلَأَس  ْنِإ  َو  ِینَْتبَجَأ  َُکتْوَعَد  ْنِإَف 
ََیلِإ َِکناَسْحِإ  َو  َّیَلَع  َکِمُْعنَِأل  ًالاَمْکِإ )  ) ٌلاَمْکِإ َِکلَذ  ُّلُک  ِینَتْدِز  َُکتْرَکَش  ْنِإ  َو 

َكُؤَالآ ْتَمُظَع  َو  َكُؤاَمْسَأ  ْتَسَّدَقَت  َو  ٍدیِجَم  ٍدیِمَح  ٍدیِعُم  ٍئِْدبُم  ْنِم  َکَناَْحبُس  َکَناَْحبُسَف 
ًارْکُش اَِهب  ُمُوقَأ  َكاَیاَطَع  ُّيَأ  ْمَأ  ًارْکِذ  َو  ًادَدَع  یِصْحُأ  یَِهلِإ  اَی  َکِمَِعن  ُّيَأَف )  ) َّيَأَف

َنوُِظفاَْحلا اَِهب  ًاْملِع  َُغْلبَی  َْوأ  َنوُّداَْعلا  اَهَیِصُْحی  ْنَأ  ْنِم  ُرَبْکَأ )  ) ُرَثْکَأ ِّبَر  اَی  َیِه  َو 
ِءاَّرَّسلا َو  ِۀَِیفاَْعلا  َنِم  ِیل  َرَهَظ  اَّمِم  ُرَثْکَأ  ِءاَّرَّضلا  َو  ِّرُّضلا  َنِم  َّمُهَّللا  یِّنَع  َْتأَرَد  َو  َْتفَرَص  اَم  َُّمث 

يِدیِحَْوت ِحیِرَص  ِِصلاَخ  َو  ِینیِقَی  ِتاَمَزَع  ِدْقَع  َو  ِیناَمیِإ  ِۀَقیِقَِحب  یَِهلِإ  اَی  ُدَهْشَأ  اَنَأَف )  ) اَنَأ َو 
ِینِیبَج ِۀَْحفَص  ِریِراَسَأ  َو  يِرََصب  ِرُون  يِراَجَم  ِِقئَالَع  َو  يِریِمَض  ِنُونْکَم  ِنِطَاب  َو 

یِعْمَس ِخاَمِص )  ) ِخاَمِس ِبِراَسَم  َو  ِینِینْرِع  ِنِراَم  ِفیِراَذَخ  َو  یِسَفَن )  ) یِسْفَن ِبِراَسَم  ِقْرُخ  َو 
ِیناَِسل ِْظَفل  ِتاَکَرَح  َو  َياَتَفَش  ِْهیَلَع  ْتَقَبْطَأ  َو  ْتَّمُض  اَم  َو 

ِیبَرْشَم َو  یِمَعْطَم  ِغاَسَم  َو  یِساَرْضَأ  ِِتباَنَم  َو  یِّکَف  َو  یِمَف  ِکَنَح  ِزَْرغَم  َو 
یُِقنُع ِعِرَاب ) ِِلئاَبَح  ِغُوُلب   ) ِِلئاَبَح ِغِراَف  ِعُوَلب  َو  یِسْأَر  ِّمُأ  َِۀلاَمِح  َو 

يِِدبَک یِشاَوَح  ِذَْالفَأ  َو  ِیْبلَق  ِباَجِح  ِطاَِین  َو  ِینِیتَو  ِْلبَح  ِِلئاَمَح  ِلَمُج )  ) َو يِرْدَص  ُرُوماَت  ِْهیَلَع  َلَمَتْشا  اَم  َو 
ِیِلماَنَأ ِفاَرْطَأ )  ) ُفاَرْطَأ َو  ِیِلماَوَع  ِْضبَق )  ) ُْضبَق َو  ِیلِصاَفَم  ِقاَقِح )  ) ُقاَقِح َو  یِعَالْضَأ  ُفیِساَرَش  ُْهتَوَح  اَم  َو 

یِماَظِع َو  ِیبَصَق  َو  ِیبَصَع  َو  يِرََشب  َو  يِْرعَش  َو  یِمَد  َو  یِمَْحل  َو 
یِحِراَوَج ِعیِمَج )  ) ُعیِمَج َو  ِیقوُرُع  َو  یُِّخم  َو 

يِدوُجُس َو  یِعوُکُر  ِتاَکَرَح  َو  ِینوُکُس  َو  ِیتَظَقَی  َو  یِمَْون  َو  یِّنِم  ُضْرَْألا  ِتَّلَقَأ  اَم  َو  یِعاَضر  َماَّیَأ  َِکلَذ  یَلَع  َجَسَْتنا  اَم  َو 
َِکلَذ ُْتعَطَتْسا  اَم  َکِمُْعنَأ  ْنِم  ٍةَدِحاَو  َرْکُش  َيِّدَؤُأ  ْنَأ  اَُهتْرِّمُع  َْول  ِباَقْحَْألا  َو  ِراَصْعَْألا  يَدَم  ُتْدَهَتْجا  َو  ُْتلَواَح  َْول  ْنَأ 

ًادِیتَع ًافِراَط  ًءاَنَث  َو  ًادیِدَج  ًاَدبَأ  َكُرْکُش  ِِهب  َّیَلَع  ِبَجوُْملا  َکِّنَِمب  َّالِإ 
( ًۀَِفنآ  ) ِهِِفنآ َو  ًۀَِفلاَس )  ) ِهِِفلاَس َکِماَْعنِإ  يَدَم  َیِصُْحن  ْنَأ  َکِماَنَأ  ْنِم  َنوُّداَْعلا  َو  اَنَأ  ُتْصَرَح  َْول  َو  ْلَجَأ 

ًادَمَأ ُهاَْنیَصْحَأ  َو َال  ًادَدَع  ُهاَنْرَصَح  اَم 
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اَهوُصُْحت ِهَّللا َال  َۀَمِْعن  اوُّدُعَت  ْنِإ  َو  ِقِداَّصلا  ِإَبَّنلا  َو  ِقِطاَّنلا  َِکباَتِک  ِیف  ُِربْخُْملا  َْتنَأ  َو  َِکلَذ  یَّنَأ  َتاَْهیَه 
َِکنیِد ْنِم  ْمِِهب  َو  ْمَُهل  َتْعَرَش  َو  َِکیْحَو  ْنِم  ْمِْهیَلَع  َْتلَْزنَأ  اَم  َُکلُسُر  َو  َكُؤاَِیْبنَأ  ْتَغََّلب  َو  َكُؤاَْبنِإ  َو  َّمُهَّللا  َُکباَتِک  َقَدَص 

ًاِنقُوم ًانِمُْؤم  ُلُوقَأ  َو  یِعْسُو  َو  ِیتَقاَط )  ) ِیتَعاَط ِغَْلبَم  َو  يِّدِج  َو  يِدْهَِجب  ُدَهْشَأ  یَِهلِإ  اَی  یِّنَأ  َْریَغ 
ًاثوُرْوَم َنوُکَیَف  ًاَدلَو  ْذِخَّتَی  َْمل  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

َعَدَْتبا اَمِیف  ُهَّداَُضیَف  ِهِْکُلم  ِیف  ٌکیِرَش  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو 
اَتَرَّطَفَت َو  اَتَدَسََفل  ُهَّللا  َّالِإ  ٌۀَِهلآ  اَمِهِیف  َناَک  َْول  ُهَناَْحبُس  ُهَناَْحبُسَف  َعَنَص  اَمِیف  ُهَِدفُْریَف  ِّلُّذلا  َنِم  ٌِّیلَو  َو َال 

ٌدَحَأ ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  َْدلُوی  َْمل  َو  ِْدلَی  َْمل  يِذَّلا  ِدَمَّصلا  ِدَحَْألا  ِدِحاَْولا  ِهَّللا  َناَْحبُس 
َنِیلَسْرُْملا ِِهئاَِیْبنَأ  َو  َنِیبَّرَقُْملا  ِِهتَِکئَالَم  َدْمَح  ُلِداَُعی  ًادْمَح  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

َمَّلَس َو  َنیِصَلْخُْملا  َنیِرِهاَّطلا  َنِیبِّیَّطلا  ِِهلآ  َو  َنیِِّیبَّنلا  ِمَتاَخ  ٍدَّمَُحم  ِِهتَرَیِخ  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو 
تفگ سپ  دوب  يراج  شکرابم  ياههدید  زا  بآ  اعد و  رد  دومن  مامتها  لاؤس و  رد  ترضح  نآ  دومرف  عورش  سپ 

َِکئاَضَق ِیف  ِیل  ْرِخ  َو  َِکتَیِصْعَِمب  ِینِقُْشت  َو َال  َكاَْوقَِتب  ِینْدِعْسَأ  َو  َكاَرَأ  یِّنَأَک  َكاَشْخَأ  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا 
َْتلَّجَع اَم  َریِخَْأت  َو َال  َتْرَّخَأ  اَم  َلیِْجعَت  َّبِحُأ  یَّتَح َال  َكِرَدَق  ِیف  ِیل  ْكِرَاب  َو 

ِیلَمَع ِیف  َصَالْخِْإلا  َو  ِیْبلَق  ِیف  َنیِقَْیلا  َو  یِسْفَن  ِیف  َياَنِغ  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 
یِّنِم ِْنیَثِراَْولا  يِرََصب  َو  یِعْمَس  ْلَعْجا  َو  یِحِراَوَِجب  ِینْعِّتَم  َو  ِینیِد  ِیف  َةَریِصَْبلا  َو  يِرََصب  ِیف  َروُّنلا  َو 

ِیْنیَع َِکلَِذب  َِّرقَأ  َو  ِیبِرآَم  َو  يِراَث  ِهِیف  ِینِرَأ  َو  ِینَمَلَظ  ْنَم  یَلَع  ِینْرُْصنا  َو 
ِیناَْطیَش ْأَسْخا  َو  ِیتَئیِطَخ  ِیل  ْرِفْغا  َو  ِیتَرْوَع  ُْرتْسا  َو  ِیَتبْرُک  ْفِشْکا  َّمُهَّللا 

َیلوُْألا َو  ِةَرِخْآلا  ِیف  اَْیلُْعلا  َۀَجَرَّدلا  یَِهلِإ  اَی  ِیل  ْلَعْجا  َو  ِیناَهِر  َُّکف  َو 
ًاریَِصب ًاعیِمَس  ِینَْتلَعَجَف  ِینَتْقَلَخ  اَمَک  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللا 

ًاِّینَغ یِْقلَخ  ْنَع  َْتنُک  ْدَق  َو  ِیب  ًۀَمْحَر  ًاّیِوَس  ًاّیَح )  ) ًاْقلَخ ِینَْتلَعَجَف  ِینَتْقَلَخ  اَمَک  ُدْمَْحلا  ََکل  َو 
ِیتَروُص َْتنَسْحَأَف  ِینَتْأَْشنَأ  اَِمب  ِّبَر  ِیتَرِْطف  َْتلَّدَعَف  ِینَتْأََرب  اَِمب  ِّبَر 

ِینَتْقَّفَو َو  ِینَتْأَلَک  اَِمب  ِّبَر  ِینَْتیَفاَع  یِسْفَن  ِیف  َو  ِیب )  ) ََّیلِإ َْتنَسْحَأ  اَِمب  ِّبَر 
ِینَْتیَطْعَأ ٍْریَخ  ِّلُک  ْنِم  َو  ِینَْتَیلْوَأ  اَِمب  ِّبَر  ِینَْتیَدَهَف  َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  اَِمب  ِّبَر 

ِینَتْزَزْعَأ َو  ِینَْتنَعَأ  اَِمب  ِّبَر  ِینَْتیَْنقَأ  َو  ِینَْتیَنْغَأ  اَِمب  ِّبَر  ِینَْتیَقَس  َو  ِینَتْمَعْطَأ  اَِمب  ِّبَر 
ٍدَّمَُحم ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  ِیفاَْکلا  َکِْعنُص  ْنِم  ِیل  َتْرَّسَی  َو  ِیفاَّصلا  َكِْرتِس  ْنِم  ِینَتْسَْبلَأ  اَِمب  ِّبَر 

ِماَّیَْألا َو  ِیلاَیَّللا  ِفوُرُص  َو  ِروُهُّدلا  ِِقئاََوب  یَلَع  یِّنِعَأ  َو 
ِضْرَْألا ِیف  َنوُِملاَّظلا  ُلَمْعَی  اَم  َّرَش  ِینِفْکا  َو  ِةَرِخْآلا  ِتَابُرُک  َو  اَْینُّدلا  ِلاَوْهَأ  ْنِم  ِینَِّجن  َو 

ِینْسُرْحاَف ِینیِد  َو  یِسْفَن  ِیف  َو  ِینِقَف  ُرَذْحَأ  اَم  َو  ِینِفْکاَف  ُفاَخَأ  اَم  َّمُهَّللا 
ِیْنلِّلَذَف یِسْفَن  ِیف  َو  ِیل  ْكِراَبَف  ِینَْتقَزَر  اَمِیف  َو  ِینُْفلْخاَف  ِیلاَم  َو  ِیلْهَأ  ِیف  َو  ِینْظَفْحاَف  يِرَفَس  ِیف  َو 

ِینْمِّلَسَف ِْسنِْإلا  َو  ِّنِْجلا  ِّرَش  ْنِم  َو  ِینْمِّظَعَف  ِساَّنلا  ُِنیْعَأ  ِیف  َو 
ِیْنلِکَت َالَف  َكِْریَغ  َیلِإ  َو  ِیْنُبلْسَت  َالَف  َکَمَِعن  َو  ِیِنلَْتبَت  َالَف  ِیلَمَِعب  َو  ِینِزُْخت  َالَف  ِیتَریِرَِسب  َو  ِینْحَضْفَت  َالَف  ِیبُونُِذب  َو 

يِْرمَأ ُکِیلَم  َو  یِّبَر  َْتنَأ  َو  ِیل  َنیِفَعْضَتْسُْملا  َیلِإ  ْمَأ  ِینُمَّهَجَتَیَف  ٍدیَِعب  َیلِإ  ْمَأ  ِینُعَطْقَیَف  ٍبیِرَق  َیلِإ  ِیُنلِکَت  ْنَم  َیلِإ  یَِهلِإ 
يِْرمَأ ُهَتْکَّلَم  ْنَم  یَلَع  ِیناَوَه  َو  يِراَد  َدُْعب  َو  ِیَتبْرُغ  َْکَیلِإ  وُکْشَأ 

ِیل ُعَسْوَأ  َکَتَِیفاَع  َّنَأ  َْریَغ  َکَناَْحبُس  َكاَوِس )  ) ِیلَابُأ َالَف  َّیَلَع  َْتبِضَغ  ْنُکَت  َْمل  ْنِإَف  َکَبَضَغ  َّیَلَع  ِْللُْحت  َالَف  یَِهلِإ 
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ُتاَُملُّظلا ِِهب  ْتَفَشَْکنا )  ) ْتَفِشُک َو  ُتاَواَمَّسلا  َو  ُضْرَْألا  َُهل  ْتَقَرْشَأ  يِذَّلا  َکِهْجَو  ِرُوِنب  ِّبَر  اَی  َُکلَأْسَأَف 
َکَطَخَس ِیب  َلِْزُنت  َو َال  َِکبَضَغ  یَلَع  ِینَتیُِمت  ْنَأ َال  َنیِرِخْآلا  َو  َنِیلَّوَْألا  ُْرمَأ  ِِهب  َُحلَص  َو 

ِماَرَْحلا ِدَلَْبلا  َّبَر  َْتنَأ  َّالِإ  ََهلِإ  َِکلَذ َال  َْلبَق  یَضَْرت  یَّتَح  یَْبتُْعلا  ََکل  یَْبتُْعلا  ََکل 
ًاْنمَأ ِساَّنِلل  ُهَْتلَعَج  َو  َۀَکَرَْبلا  ُهَْتلَلْحَأ  يِذَّلا  ِقِیتَْعلا  ِْتیَْبلا  َو  ِماَرَْحلا  ِرَعْشَْملا  َو 

ِِهلْضَِفب َءاَمْعَّنلا  َغَبْسَأ  ْنَم  اَی  ِهِْملِِحب  ِبُونُّذلا  ِمیِظَع  ْنَع  اَفَع  ْنَم  اَی 
ِیتَدْحَو ِیف  ِیبِحاَص  اَی  ِیتَّدِش  ِیف  ِیتَّدُع  اَی  ِهِمَرَِکب  َلیِزَْجلا  یَطْعَأ  ْنَم  اَی 

َلیِعاَمْسِإ َو  َمیِهاَْربِإ  ِیئَابآ  ََهلِإ  َو  یَِهلِإ  اَی  ِیتَمِْعن  ِیف  یِِّیلَو  اَی  ِیَتبْرُک  ِیف  ِیثاَیِغ  اَی 
َلِیفاَرْسِإ َو  َلاَکیِم )  َلِیئاَکیِم (  َو  َلِیئَْربَج  َّبَر  َو  َبوُقْعَی  َو  َقاَحْسِإ  َو 

ِلیِْجنِْإلا َو  ِةاَرْوَّتلا  َلِْزنُم  َو  َنِیبَجَْتنُْملا  ِِهلآ  َو  َنیِِّیبَّنلا  ِمَتاَخ  ٍدَّمَُحم  َّبَر  َو 
ِمیِکَْحلا ِنآْرُْقلا  َو  سی  َو  هط  َو  صعیهک  َلِّزَنُم  َو  ِناَقْرُْفلا  َو  ِرُوبَّزلا  َو 

َنیِِکلاَْهلا َنِم  ُْتنَُکل  َُکتَمْحَر  َْول َال  َو  ْتَبُحَر ) اَِمب   ) اَِهبْحُِرب ُضْرَْألا  َِیب  ُقیِضَت  َو  اَِهتَعَس  ِیف  ُبِهاَذَْملا  ِینِییُْعت  َنیِح  یِفْهَک  َْتنَأ 
َنیِحوُضْفَْملا َنِم  ُْتنَُکل  َياَّیِإ  َكُْرتَس  َْول َال  َو  ِیتَْرثَع  ُلیِقُم  َْتنَأ  َو 

َنِیبُوْلغَْملا َنِم  ُْتنَُکل  ِیل )  ) َياَّیِإ َكُرْصَن  َْول َال  َو  ِیئاَدْعَأ  یَلَع  ِرْصَّنلِاب  يِدِّیَُؤم  َْتنَأ  َو 
َنوُّزَتْعَی ِهِّزِِعب  ُهُؤاَِیلْوَأَف  ِۀَْعفِّرلا  َو  ِّوُمُّسلِاب  ُهَسْفَن  َّصَخ  ْنَم  اَی 

َنوُِفئاَخ ِِهتاَوَطَس  ْنِم  ْمُهَف  ْمِِهقاَنْعَأ  یَلَع  ِۀَّلَذَْملا  َرِین  ُكُولُْملا  َُهل  ْتَلَعَج  ْنَم  اَی 
ُروُهُّدلا َو  ُۀَنِمْزَْألا  ِِهب  َِیتَْأت  اَم  َْبیَغ  َو  ُروُدُّصلا  یِفُْخت  اَم  َو  ُِنیْعَْألا  َۀَِنئاَخ  ُمَْلعَی 

َوُه َّالِإ  َوُه  اَم  ُمَْلعَی  ْنَم َال  اَی  َوُه  َّالِإ  َوُه  َْفیَک  ُمَْلعَی  ْنَم َال  اَی 
ءاَمَّسلِاب َءاَوَْهلا  َّدَس  َو  ِءاَْملا  یَلَع  َضْرَْألا  َسَبَک  ْنَم  اَی  َوُه  َّالِإ  ُهُمَْلعَی  َوُه ) َّالِإ  ُهُمَْلعَی  اَم  ُمَْلعَی   ) ْنَم َال اَی 

ًاَدبَأ ُعِطَْقنَی  يِذَّلا َال  ِفوُْرعَْملا  اَذ  اَی  ِءاَمْسَْألا  ُمَرْکَأ  َُهل  ْنَم  اَی 
ًاِکلَم ِۀَّیِدُوبُْعلا  َدَْعب  ُهَلِعاَج  َو  ِّبُْجلا  َنِم  ُهَجِرُْخم  َو  ِْرفَْقلا  ِدَلَْبلا  ِیف  َفُسُوِیل  ِبْکَّرلا  َضِّیَقُم  اَی 

ٌمیِظَک َوُهَف  ِنْزُْحلا  َنِم  ُهاَْنیَع  ْتَّضَْیبا  ِنَأ  َدَْعب  َبوُقْعَی  یَلَع  ُهَّداَر  اَی 
ِهِرُمُع ِءاَنَف  َو  ِهِّنِس  ِرَبِک  َدَْعب  ِِهْنبا  ِْحبَذ  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ْيَدَی  َکِسْمُم  اَی )  ) َو َبوُّیَأ  ْنَع  يَْولَْبلا  َو  ِّرُّضلا  َفِشاَک  اَی 

ًادیِحَو ًادْرَف  ُهْعَدَی  َْمل  َو  یَیْحَی  َُهل  َبَهَوَف  اَّیِرَکَِزل  َباَجَتْسا  ِنَم  اَی 
َنِیقَْرغُْملا َنِم  ُهَدُونُج  َو  َنْوَعِْرف  َلَعَج  َو  ْمُهاَْجنَأَف  َلِیئاَرْسِإ  ِینَِبل  َرْحَْبلا  َقَلَف  ْنَم  اَی  ِتوُْحلا  ِنَْطب  ْنِم  َُسنُوی  َجَرْخَأ  ْنَم  اَی 

ِِهتَمْحَر ْيَدَی  َْنَیب  ٍتاَرِّشَبُم  َحاَیِّرلا  َلَسْرَأ  ْنَم  اَی 
ِدوُحُْجلا ِلوُط  ِدَْعب  ْنِم  َةَرَحَّسلا  َذَْقنَتْسا  ِنَم  اَی  ِهِْقلَخ  ْنِم  ُهاَصَع  ْنَم  یَلَع  ْلَْجعَی  َْمل  ْنَم  اَی 

ُهَلُسُر اُوبَّذَک  َو  ُهوُّداَن  َو  ُهوُّداَح  ْدَق  َو  ُهَْریَغ  َنوُُدبْعَی  َو  ُهَقْزِر  َنُولُکْأَی  ِِهتَمِْعن  ِیف  اْوَدَغ  ْدَق  َو 
َیَح َنیِح َال  ًاّیَح  اَی  ََکل  َداَفَن  ًاِمئاَد َال  اَی  ََکل  َءَْدب )  ) َِّدن َال  ًاعیَِدب )  ) ُعیَِدب اَی  ُءيَِدب  اَی  ُهَّللا  اَی  ُهَّللا  اَی 

ْتَبَسَک اَِمب  ٍسْفَن  ِّلُک  یَلَع  ٌِمئاَق  َوُه  ْنَم  اَی  یَتْوَْملا  َِییُْحم  اَی 
( ِیْنلُذْخَی  ) ِینْرَهْشَی ْمَلَف  یِصاَعَْملا  یَلَع  ِینآَر  َو  ِینْحَضْفَی  ْمَلَف  ِیتَئیِطَخ  ْتَمُظَع  َو  ِیْنمِرْحَی  ْمَلَف  يِرْکُش  َُهل  َّلَق  ْنَم  اَی 

يِرَبِک ِیف  ِینَقَزَر  ْنَم  اَی  يِرَغِص  ِیف  ِینَظِفَح  ْنَم  اَی 
ِناَیْصِْعلا َو  ِةَءاَسِْإلِاب  ُُهتْضَراَع  َو  ِناَسْحِْإلا  َو  ِْریَْخلِاب  ِینَضَراَع  ْنَم  اَی  يَزاَُجت  ُهُمَِعن َال  َو  یَصُْحت  يِْدنِع َال  ِهیِداَیَأ  ْنَم  اَی 

ِناَِنْتمِالا َرْکُش  َفِرْعَأ  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ِناَمیِْإِلل  ِیناَدَه  ْنَم  اَی 

هفرع www.Ghaemiyeh.comياعد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 69زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


ِینَعَبْشَأَف ًاِعئاَج  َو  ِیناَسَکَف  ًاناَیْرُع  َو  ِیناَفَشَف  ًاضیِرَم  ُُهتْوَعَد  ْنَم  اَی 
ِینَّدَرَف ًاِبئاَغ  َو  ِینَرَّثَکَف  ًادیِحَو  َو  ِینَفَّرَعَف  ًالِهاَج  َو  ِینَّزَعَأَف  ًالِیلَذ  َو  ِیناَوْرَأَف  َناَشْطَع  َو 

ِینَأَدَْتباَف َِکلَذ  ِعیِمَج  ْنَع  ُتْکَْسمَأ  َو  ِیْنُبلْسَی  ْمَلَف  ًاِّینَغ  َو  ِینَرَصَنَف  ًارِصَْتنُم  َو  ِیناَنْغَأَف  الِقُم  َو 
ِیتَوْعَد َباَجَأ  َو  ِیَتبْرُک  َسَّفَن  َو  ِیتَْرثَع  َلاَقَأ  ْنَم  اَی  ُرْکُّشلا  َو  ُدْمَْحلا  َکَلَف 

يِّوُدَع یَلَع  ِینَرَصَن  َو  ِیتَِبلَط  ِینَغََّلب  َو  ِیبُونُذ  َرَفَغ  َو  ِیتَرْوَع  َرَتَس  َو 
َيَالْوَم اَی  اَهیِصْحُأ  َکِحَنِم َال  َِمئاَرَک  َو  َکَنَنِم  َو  َکَمَِعن  َّدُعَأ  ْنِإ  َو 

َْتلَمْجَأ يِذَّلا  َْتنَأ  َْتنَسْحَأ  يِذَّلا  َْتنَأ  َتْمَْعنَأ  يِذَّلا  َْتنَأ  َْتنَنَم  يِذَّلا  َْتنَأ 
َْتقَّفَو يِذَّلا  َْتنَأ  َْتقَزَر  يِذَّلا  َْتنَأ  َْتلَمْکَأ  يِذَّلا  َْتنَأ  َْتلَْضفَأ  يِذَّلا  َْتنَأ 

َْتیَفَک يِذَّلا  َْتنَأ  َْتیَوآ  يِذَّلا  َْتنَأ  َْتیَْنقَأ  يِذَّلا  َْتنَأ  َْتیَنْغَأ  يِذَّلا  َْتنَأ  َْتیَطْعَأ  يِذَّلا  َْتنَأ 
َتْرَفَغ يِذَّلا  َْتنَأ  َتْرَتَس  يِذَّلا  َْتنَأ  َتْمَصَع  يِذَّلا  َْتنَأ  َْتیَدَه  يِذَّلا  َْتنَأ 

َْتنَعَأ يِذَّلا  َْتنَأ  َتْزَزْعَأ  يِذَّلا  َْتنَأ  َْتنَّکَم  يِذَّلا  َْتنَأ  َْتلَقَأ  يِذَّلا  َْتنَأ 
َْتیَفَش يِذَّلا  َْتنَأ  َتْرَصَن  يِذَّلا  َْتنَأ  َتْدَّیَأ  يِذَّلا  َْتنَأ  َتْدَضَع  يِذَّلا  َْتنَأ 

َْتَیلاَعَت َو  َتْکَراَبَت  َْتمَرْکَأ  يِذَّلا  َْتنَأ  َْتیَفاَع  يِذَّلا  َْتنَأ 
ًاَدبَأ ًابِصاَو  ُرْکُّشلا  ََکل  َو  ًاِمئاَد  ُدْمَْحلا  َکَلَف 

ِیل اَهْرِفْغاَف  ِیبُونُِذب  ُفِرَتْعُْملا  یَِهلِإ  اَی  اَنَأ  َُّمث 
ُْتلَفَغ يِذَّلا  اَنَأ  ُْتلِهَج  يِذَّلا  اَنَأ  ُتْمَمَه  يِذَّلا  اَنَأ  ُتْأَطْخَأ  يِذَّلا  اَنَأ  ُتْأَسَأ  يِذَّلا  اَنَأ 

ُتْدَعَو يِذَّلا  اَنَأ  ُتْدَّمَعَت  يِذَّلا  اَنَأ  ُتْدَمَتْعا  يِذَّلا  اَنَأ  ُتْوَهَس  يِذَّلا  اَنَأ 
ِیبُونُِذب ُءُوبَأ  َو  يِْدنِع  َو  َّیَلَع  َِکتَمِْعِنب  ُْتفَرَتْعا  يِذَّلا  اَنَأ  ُتْرَْرقَأ  يِذَّلا  اَنَأ  ُْتثَکَن  يِذَّلا  اَنَأ  ُْتفَلْخَأ  يِذَّلا  اَنَأ  َو 

ْمِِهتَعاَط ْنَع  ُِّینَْغلا  َوُه  َو  ِهِداَبِع  ُبُونُذ  ُهُّرُضَت  ْنَم َال  اَی  ِیل  اَهْرِفْغاَف 
يِدِّیَس َو  یَِهلِإ  ُدْمَْحلا  َکَلَف  ِِهتَمْحَر  َو  ِِهتَنوُعَِمب  ْمُْهنِم  ًاِحلاَص  َلِمَع  ْنَم  ُقِّفَوُْملا  َو 

َرِصَْتنَأَف ٍةَُّوق  اَذ  َو َال  َرِذَتْعَأَف  ِیل  ٍةَءاََرب  اَذ  ُتْحَبْصَأَف َال  َکَیْهَن  ُْتبَکَتْراَف  ِینَْتیَهَن  َو  َُکْتیَصَعَف  ِینَتْرَمَأ  یَِهلِإ 
ِیلْجِِرب ْمَأ  يِدَِیب  ْمَأ  ِیناَِسِلب  ْمَأ  يِرَصَِبب  ْمَأ  یِعْمَِسب  َأ  َيَالْوَم  اَی  َُکلیِقَتْسَأ )  ) َُکِلبْقَتْسَأ ٍءْیَش  ِّيَِأبَف 

َیَلَع ُلِیبَّسلا  َو  ُۀَّجُْحلا  َکَلَف  َيَالْوَم  اَی  َُکْتیَصَع  اَهِّلُِکب  َو  يِْدنِع  َکَمَِعن  اَهُّلُک  َْسَیل  َأ 
ِینُوِبقاَُعی ْنَأ  ِنیِطَالَّسلا  َنِم  َو  ِینوُرِّیَُعی  ْنَأ  ِناَوْخِْإلا  َو  ِِرئاَشَْعلا  َنِم  َو  ِینوُرُجْزَی  ْنَأ  ِتاَهَّمُْألا  َو  ِءَابْآلا  َنِم  ِینَرَتَس  ْنَم  اَی 

ِینوُعَطَق َو  ِینوُضَفََرل  َو  ِینوُرَْظنَأ  اَم  اًذِإ  یِّنِم  ِْهیَلَع  َْتعَلَّطا  اَم  یَلَع  َيَالْوَم  اَی  اوُعَلَّطا  َْول  َو 
ٌریِقَح ٌریِصَح  ٌلِیلَذ  ٌعِضاَخ  يِدِّیَس  اَی  َْکیَدَی  َْنَیب  یَِهلِإ  اَی  اَذ  اَنَأ  اَهَف 

اَِهب َّجَتْحَأَف  ٍۀَّجُح  َو َال  َرِصَْتنَأَف  ٍةَُّوق  ُوذ  َو َال  َرِذَتْعَأَف  ٍةَءاََرب  ُوذ  َال 
ِینُعَْفنَی َيَالْوَم  اَی  ُتْدَحَج  َْول  َو  ُدوُحُْجلا  یَسَع  اَم  َو  ًاءوُس  ْلَمْعَأ  َْمل  َو  ْحِرَتْجَأ  َْمل  ٌِلئاَق  َو َال 

( َتِْملَع  ) ُْتلِمَع ْدَق  اَِمب  َّیَلَع  ٌةَدِهاَش  اَهُّلُک  یِحِراَوَج  َو  َِکلَذ  یَّنَأ  َو  َْفیَک 
ِرُومُْألا ِِمئاَظَع  ْنِم  ِیِلئاَس  َکَّنَأ  ٍّکَش  ِيذ  َْریَغ  ًانیِقَی  ُتِْملَع  َو 

ِیبَرْهَم َِکلْدَع  ِّلُک  ْنِم  َو  یِِکلْهُم  َُکلْدَع  َو  ُروَُجت  يِذَّلا َال  ُلْدَْعلا  ُمیِکَْحلا )  ) ُمَکَْحلا َکَّنَأ  َو 
َکِمَرَک َو  َكِدوُج  َو  َکِْملِِحبَف  یِّنَع  ُفْعَت  ْنِإ  َو  َّیَلَع  َِکتَّجُح  َدَْعب  ِیبُونُِذبَف  یَِهلِإ  اَی  ِیْنبِّذَُعت  ْنِإَف 
َنیِرِفْغَتْسُْملا َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناَْحبُس  َْتنَأ  َّالِإ  ََهلِإ  َنیِِملاَّظلا َال  َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناَْحبُس  َْتنَأ  َّالِإ  ََهلِإ  َال 
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َنیِِفئاَْخلا َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناَْحبُس  َْتنَأ  َّالِإ  ََهلِإ  َنیِدِّحَوُْملا َال  َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناَْحبُس  َْتنَأ  َّالِإ  ََهلِإ  َال 
َنِیلِجَْولا َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناَْحبُس  َْتنَأ  َّالِإ  ََهلِإ  َال 
َنیِجاَّرلا َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناَْحبُس  َْتنَأ  َّالِإ  ََهلِإ  َال 
َنِیبِغاَّرلا َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناَْحبُس  َْتنَأ  َّالِإ  ََهلِإ  َال 
َنِیلِّلَهُْملا َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناَْحبُس  َْتنَأ  َّالِإ  ََهلِإ  َال 
َنِیِلئاَّسلا َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناَْحبُس  َْتنَأ  َّالِإ  ََهلِإ  َال 
َنیِحِّبَسُْملا َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناَْحبُس  َْتنَأ  َّالِإ  ََهلِإ  َال 
َنیِرِّبَکُْملا َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناَْحبُس  َْتنَأ  َّالِإ  ََهلِإ  َال 

َنِیلَّوَْألا َِیئَابآ  ُّبَر  َو  یِّبَر  َکَناَْحبُس  َْتنَأ  َّالِإ  ََهلِإ  َال 
ًادِّدَعُم َِکئَالِآب  يِراَْرقِإ  َو  ًادِّحَُوم  َكِرْکِِذل  یِصَالْخِإ  َو  ًادِّجَمُم  َْکیَلَع  ِیئاَنَث  اَذَه  َّمُهَّللا 

اَهِرُهاَظَت َو  اَهِغُوبُس  َو  اَِهتَْرثَِکل  اَهِصْحُأ  َْمل  یِّنَأ  ًاّرِقُم  ُْتنُک  ْنِإ  َو 
ِرُمُْعلا ِلَّوَأ  ْنِم  ِینَتْأََرب  َو  ِینَتْقَلَخ  ُْذنُم  اَهَعَم  ِِهب  ِینُدَّمَغَتَت )  ) ِینُدَّهَعَتَت ْلََزت  َْمل  اَم  ٍثِداَح  َیلِإ  اَهِمُداَقَت  َو 

ِرْسُْعلا ِْعفَد  َو  ِرُْسْیلا  ِبِیبْسَت  َو  ِّرُّضلا  ِفْشَک  َو  ِْرقَْفلا  َدَْعب )  ) َنِم ِءاَنْغِْإلا  َنِم 
ِنیِّدلا ِیف  ِۀَمَالَّسلا  َو  ِنَدَْبلا  ِیف  ِۀَِیفاَْعلا  َو  ِبْرَْکلا  ِجیِْرفَت  َو 

َنیِرِخْآلا َو  َنِیلَّوَْألا  َنِم  َنیَِملاَْعلا  ُعیِمَج  َِکتَمِْعن  ِرْکِذ  ِرْدَق  یَلَع  ِینَدَفَر  َْول  َو 
ٍمیِحَر ٍمیِظَع  ٍمیِرَک  ٍّبَر  ْنِم  َْتَیلاَعَت  َو  َتْسَّدَقَت  َِکلَذ  یَلَع  ْمُه  َو َال  ُتْرَدَق  اَم 

ٍدَّمَُحم ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َكُؤاَمْعَن  یَفاَُکت  َو َال  َكُؤاَنَث  ُغَْلُبی  َو َال  َكُؤَالآ  یَصُْحت  َال 
َْتنَأ َّالِإ  ََهلِإ  َکَناَْحبُس َال  َِکتَعاَِطب  اَنْدِعْسَأ  َو  َکَمَِعن  اَْنیَلَع  ْمِْمتَأ  َو 

َبوُرْکَْملا ُثیُِغت  َو  َءوُّسلا  ُفِشْکَت  َو  َّرَطْضُْملا  ُبیُِجت  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 
َرِیبَْکلا ُنیُِعت  َو  َریِغَّصلا  ُمَحَْرت  َو  َریِسَْکلا  ُُربَْجت  َو  َریِقَْفلا  ِینُْغت  َو  َمیِقَّسلا  یِفْشَت  َو 

ُرِیبَْکلا ُِّیلَْعلا  َْتنَأ  َو  ٌریِدَق  َکَقْوَف  َو َال  ٌریِهَظ  َکَنوُد  َْسَیل  َو 
َریِزَو َو َال  َُهل  َکیِرَش  ْنَم َال  اَی  ِریِجَتْسُْملا  ِِفئاَْخلا  َۀَمْصِع  اَی  ِریِغَّصلا  ِلْفِّطلا  َقِزاَر  اَی  ِریِسَْألا  ِلَّبَکُْملا  َِقلْطُم  اَی 

َكِداَبِع ْنِم  ًادَحَأ  َْتَلنَأ  َو  َْتیَطْعَأ  اَم  َلَْضفَأ  ِۀَّیِشَْعلا  ِهِذَه  ِیف  ِینِطْعَأ  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص 
اَهُدَّمَغَتَت ٍۀَئِّیَس  َو  اَُهلَّبَقَتَت  ٍۀَنَسَح  َو  اَهُعَمْسَت  ٍةَوْعَد  َو  اَهُفِشْکَت  ٍَۀبْرُک  َو  اَُهفِرْصَت  ٍۀَِّیَلب  َو  اَهُدِّدَُجت  ٍءَالآ  َو  اَهِیلُوت  ٍۀَمِْعن  ْنِم 

ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َو  ٌرِیبَخ  ُءاَشَت  اَِمب  ٌفیَِطل  َکَّنِإ 
َِلئُس ْنَم  ُعَمْسَأ  َو  یَطْعَأ  ْنَم  ُعَسْوَأ  َو  اَفَع  ْنَم  ُمَرْکَأ  َو  َباَجَأ  ْنَم  ُعَرْسَأ  َو  َیِعُد  ْنَم  ُبَْرقَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

ِینَْتبَجَأَف َُکتْوَعَد  ٌلُومْأَم  َكاَوِس  َو َال  ٌلُوئْسَم  َِکْلثِمَک  َْسَیل  اَمُهَمیِحَر  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدلا  َناَمْحَر  اَی 
ِینَْتیَفَکَف َْکَیلِإ  ُتْعِزَف  َو  ِینَْتیَّجَنَف  َِکب  ُْتِقثَو  َو  ِینَتْمِحَرَف  َْکَیلِإ  ُْتبِغَر  َو  ِینَْتیَطْعَأَف  َُکْتلَأَس  َو 

َنیِعَمْجَأ َنیِرِهاَّطلا  َنِیبِّیَّطلا  ِِهلآ  یَلَع  َو  َکِِّیبَن  َو  َِکلوُسَر  َو  َكِْدبَع  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللا 
َنیَِملاَْعلا َّبَر  َنیِمآ  َنیِمآ  َنیِرِکاَذ  َِکئَالِآل  َو  َنیِرِکاَش  ََکل  اَْنُبتْکا  َو  َكَءاَطَع  اَْنئِّنَه  َو  َكَءاَمْعَن  اََنل  ْمِّمَت  َو 

َنِیبِغاَّرلا َنِیِبلاَّطلا  َۀَیاَغ  اَی  َرَفَغَف  َرِفُْغتْسا  َو  َرَتَسَف  َیِصُع  َو  َرَهَقَف  َرَدَق  َو  َرَدَقَف  َکَلَم  ْنَم  اَی  َّمُهَّللا 
ًاْملِح َو  ًۀَمْحَر  َو  ًۀَْفأَر  َنِیلیِقَتْسُْملا  َعِسَو  َو  ًاْملِع  ٍءْیَش  ِّلُِکب  َطاَحَأ  ْنَم  اَی  َنیِجاَّرلا  ِلَمَأ  یَهَْتنُم  َو 

َِکلوُسَر َو  َکِِّیبَن  ٍدَّمَحُِمب  اَهَتْمَّظَع  َو  اَهَْتفَّرَش  ِیتَّلا  ِۀَّیِشَْعلا  ِهِذَه  ِیف  َْکَیلِإ  ُهَّجَوَتَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 
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َِکیْحَو یَلَع  َِکنیِمَأ  َو  َکِْقلَخ  ْنِم  َِکتَرَیِخ  َو 
َنیَِملاَْعِلل ًۀَمْحَر  ُهَْتلَعَج  َو  َنیِِملْسُْملا  یَلَع  ِِهب  َتْمَْعنَأ  يِذَّلا  ِرِینُْملا  ِجاَرِّسلا  ِریِذَّنلا  ِریِشَْبلا 

ُمیِظَع اَی  َْکنِم  َِکلَِذل  ٌلْهَأ  ٌدَّمَُحم  اَمَک  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللا 
ِتاَغُّللا ِفُونُِصب  ُتاَوْصَْألا  ِتَّجَع  َْکَیلِإَف  اَّنَع  َكِْوفَِعب  اَنْدَّمَغَت  َو  َنیِعَمْجَأ  َنیِرِهاَّطلا  َنِیبِّیَّطلا  َنِیبَجَْتنُْملا  ِِهلآ  یَلَع  َو  ِْهیَلَع  ِّلَصَف 

َكِداَبِع َْنَیب  ُهُمِسْقَت  ٍْریَخ  ِّلُک  ْنِم  ًابیِصَن  ِۀَّیِشَْعلا  ِهِذَه  ِیف  َّمُهَّللا  اََنل  ْلَعْجاَف 
َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  ُهُطُْسبَت  ٍقْزِر  َو  اَُهلِّلَُجت  ٍۀَِیفاَع  َو  اَُهلِْزُنت  ٍۀَکََرب  َو  اَهُرُْشنَت  ٍۀَمْحَر  َو  ِِهب  يِدْهَت  ٍرُون  َو 

َنیِِمناَغ َنیِروُْربَم  َنیِِحْلفُم  َنیِحِْجنُم  ِْتقَْولا  اَذَه  ِیف  اَْنِبْلقَأ  َّمُهَّللا 
َِکلْضَف ْنِم  ُُهلِّمَُؤن  اَم  اَْنمِرَْحت  َو َال  َِکتَمْحَر  ْنِم  اَِنلُْخت  َو َال  َنیِِطناَْقلا  َنِم  اَْنلَعَْجت  َو َال 

َنیِدوُرْطَم َِکبَاب  ْنِم  َو َال  َنِیِبئاَخ  اَنَّدَُرت  َو َال  َنیِِطناَق  َِکئاَطَع  ْنِم  ُُهلِّمَُؤن  اَم  ِلْضَِفل  َو َال  َنیِموُرْحَم  َِکتَمْحَر  ْنِم  اَْنلَعَْجت  َو َال 
َنیِدِصاَق َنیِّمآ  ِماَرَْحلا  َِکْتیَِبل  َو  َنِیِنقُوم  اَْنلَْبقَأ  َْکَیلِإ  َنیِمَرْکَْألا  َمَرْکَأ  َو  َنیِدَوْجَْألا  َدَوْجَأ  اَی 

ٌۀَموُسْوَم ِفاَِرتْعِالا  ِۀَّلِِذب  َیِهَف  اَنَیِْدیَأ  َْکَیلِإ  اَنْدَدَم  ْدَقَف  اَِنفاَع  َو  اَّنَع  ُفْعا  َو  اَنَّجَح  اََنل  ْلِمْکَأ  َو  اَنِکِساَنَم  یَلَع  اَّنِعَأَف 
َكُْریَغ اََنل  َّبَر  َو َال  َكاَوِس  اََنل  َِیفاَک  َالَف  َكاَْنیَفْکَتْسا  اَم  اَنِفْکا  َو  َكاَْنلَأَس  اَم  ِۀَّیِشَْعلا  ِهِذَه  ِیف  اَنِطْعَأَف  َّمُهَّللا 

ِْریَْخلا ِلْهَأ  ْنِم  اَْنلَعْجا  َو  َْریَْخلا  اََنل  ِْضقا  َكُؤاَضَق  اَنِیف  ٌلْدَع  َکُْملِع  اَِنب  ٌطیُِحم  َکُمْکُح  اَنِیف  ٌِذفاَن 
ِرُْسْیلا َماََود  َو  ِرْخُّذلا  َمیِرَک  َو  ِرْجَْألا  َمیِظَع  َكِدوُِجب  اََنل  ْبِجْوَأ  َّمُهَّللا 

َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  َکَتَمْحَر  َو  َکَتَْفأَر  اَّنَع  ْفِرْصَت  َو َال  َنیِِکلاَْهلا  َعَم  اَنِْکلُْهت  َو َال  َنیِعَمْجَأ  اََنبُونُذ  اََنل  ْرِفْغا  َو 
ُهَْتِلبَقَف َْکَیلِإ  َباَث )  ) َباَت َو  ُهَتْدِزَف  َكَرَکَش  َو  ُهَْتیَطْعَأَف  ََکلَأَس  ْنَّمِم  ِْتقَْولا  اَذَه  ِیف  اَْنلَعْجا  َّمُهَّللا 

ِماَرْکِْإلا َو  ِلَالَْجلا  اَذ  اَی  َُهل  اَهَتْرَفَغَف  اَهِّلُک  ِِهبُونُذ  ْنِم  َْکَیلِإ  َلَّصَنَت  َو 
َمِحُْرتْسا ِنَم  َمَحْرَأ  اَی  َو  َِلئُس  ْنَم  َْریَخ  اَی  اَنَعُّرَضَت  ْلَْبقا  َو  اَنْمِصْعا ) َو   ) اَنْدِّدَس َو  اَنْقِّفَو ) َو   ) اَنِّقَن َو  َّمُهَّللا 

ِنُونْکَْملا ِیف  َّرَقَتْسا  اَم  َو َال  ِنُویُْعلا  ُظَْحل  َو َال  ِنوُفُْجلا  ُضاَمْغِإ  ِْهیَلَع  یَفْخَی  ْنَم َال  اَی 
َکُْملِح ُهَعِسَو  َو  َکُْملِع  ُهاَصْحَأ  ْدَق  َِکلَذ  ُّلُک  َالَأ  ِبُولُْقلا  ُتاَرَمْضُم  ِْهیَلَع  ْتَوَْطنا  اَم  َو َال 

َكِدْمَِحب ُحِّبَُسی  َّالِإ  ٍءْیَش  ْنِم  ْنِإ  َو  َّنِهِیف  ْنَم  َو  َنوُضَرَْألا  َو  ُْعبَّسلا  ُتاَواَمَّسلا  ََکل  ُحِّبَُست  ًارِیبَک  ًاُّولُع  َنوُِملاَّظلا  ُلوُقَی  اَّمَع  َْتَیلاَعَت  َو  َکَناَْحبُس 
ِماَْعنِْإلا َو  ِلْضَْفلا  َو  ِماَرْکِْإلا  َو  ِلَالَْجلا  اَذ  اَی  ِّدَْجلا  ُُّولُع  َو  ُدْجَْملا  َو  ُدْمَْحلا  َکَلَف 

ُمیِحَّرلا ُفوُءَّرلا  ُمیِرَْکلا  ُداَوَْجلا  َْتنَأ  َو  ِماَسِْجلا  يِداَیَْألا  َو 
ِیفْوَخ ْنِمآ  َو  ِینیِد  َو  ِینََدب  ِیف  ِیِنفاَع  َو  ِلَالَْحلا  َِکقْزِر  ْنِم  َّیَلَع  ْعِسْوَأ  َّمُهَّللا 

ِْسنِْإلا َو  ِّنِْجلا  ِۀَقَسَف  َّرَش  یِّنَع  ْأَرْدا  َو  ِینْعَدَْخت  َو َال  ِینْجِرْدَتْسَت  َو َال  ِیب  ْرُکْمَت  َّمُهَّللا َال  ِراَّنلا  َنِم  ِیتَبَقَر  ِْقتْعَأ  َو 
تفگ دنلب  يادص  هب  کشم و  ود  دننام  تخیریم  بآ  شکرابم  ياههدید  زا  درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  هدید  رس و  سپ 

َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  َو  َنِیبِساَْحلا  َعَرْسَأ  اَی  َو  َنیِرِظاَّنلا  َرَْصبَأ  اَی  َنیِعِماَّسلا  َعَمْسَأ  اَی 
ِنیِماَیَْملا ِةَداَّسلا  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص 

ِینَتْعَنَم اَم  ِینَّرُضَی  َْمل  اَهِینَْتیَطْعَأ  ْنِإ  ِیتَّلا  َِیتَجاَح  َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأ  َو 
ِراَّنلا َنِم  ِیتَبَقَر  َكاَکَف  َُکلَأْسَأ  ِینَْتیَطْعَأ  اَم  ِینْعَْفنَی  َْمل  اَهِینَتْعَنَم  ْنِإ  َو 

َِبر اَی  ِّبَر  اَی  ٌریِدَق  ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َْتنَأ  َو  ُدْمَْحلا  ََکل  َو  ُْکلُْملا  ََکل  ََکل  َکیِرَش  َكَدْحَو َال  َْتنَأ  َّالِإ  ََهلِإ  َال 
هب دندوب  هدرک  افتکا  ترـضح و  نآ  ياعد  هب  دندوب  هداد  شوگ  مامت  دـندوب  ترـضح  نآ  رود  هک  یناسک  بر و  ای  تفگیم  ررکم  سپ 

دندش مارحلا  رعشم  بناج  هناور  دندرک و  راب  باتفآ و  درک  بورغ  ات  ترـضح  نآ  اب  نتـسیرگ  هب  دش  دنلب  ناشیاهادص  سپ  نتفگ  نیمآ 
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نیا داعملا  داز  رد  یـسلجم  همالع  هدومرف و  لقن  اجنیا  ات  نیمالا  دلب  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هفرع  ياعد  یمعفک  هک  دیوگ  فلؤم 
رکذ ار  یتدایز  نیا  بر  ای  بر  ای  بر  اـی  زا  دـعب  لاـبقا  رد  سواـط  نب  دیـس  نکل  هدومن و  داریا  یمعفک  تیاور  قفاوم  ار  فیرـش  ياـعد 

هدومرف
يِْرقَف ِیف  ًاریِقَف  ُنوُکَأ  َْفیَکَف َال  َياَنِغ  ِیف  ُریِقَْفلا  اَنَأ  یَِهلِإ 

ِیلْهَج ِیف  ًالوُهَج  ُنوُکَأ  َْفیَکَف َال  یِْملِع  ِیف  ُلِهاَْجلا  اَنَأ  یَِهلِإ 
ٍءَالَب ِیف  َْکنِم  ِسْأَْیلا  َو  ٍءاَطَع  َیلِإ  ِنوُکُّسلا  ِنَع  َِکب  َنِیفِراَْعلا  َكَداَبِع  اَعَنَم  َكِریِداَقَم  ِءاَوَط  َۀَعْرُس  َو  َكِرِیبْدَت  َفَالِتْخا  َّنِإ  یَِهلِإ 

َکِمَرَِکب ُقِیلَی  اَم  َْکنِم  َو  یِمُْؤِلب  ُقِیلَی  اَم  یِّنِم  یَِهلِإ 
یِفْعَض ِدوُجُو  َدَْعب  اَمُْهنِم  ِینُعَنْمَتَف  َأ  یِفْعَض  ِدوُجُو  َْلبَق  ِیل  ِۀَْفأَّرلا  َو  ِفْطُّللِاب  َکَسْفَن  َْتفَصَو  یَِهلِإ 

َیَلَع ُۀَّنِْملا  ََکل  َو  َِکلْضَِفبَف  یِّنِم  ُنِساَحَْملا  ِتَرَهَظ  ْنِإ  یَِهلِإ 
َیَلَع ُۀَّجُْحلا  ََکل  َو  َِکلْدَِعبَف  یِّنِم  يِواَسَْملا  ِتَرَهَظ  ْنِإ  َو 

ِیب ُّیِفَْحلا  َْتنَأ  َو  ُبیِخَأ  َْفیَک  ْمَأ  ِیل  ُرِصاَّنلا  َْتنَأ  َو  ُماَضُأ  َْفیَک  َو  ُْتلَّکََوت )  ) ِیل َْتلَّفَکَت  ْدَق  َو  ِیُنلِکَت  َْفیَک  یَِهلِإ 
َْکَیلِإ َلِصَی  ْنَأ  ٌلاَحَم  َوُه  اَِمب  َْکَیلِإ  ُلَّسََوتَأ  َْفیَک  َو  َْکَیلِإ  يِْرقَِفب  َْکَیلِإ  ُلَّسََوتَأ  اَنَأ  اَه 

َْکَیلِإ ٌزََرب  َْکنِم  َوُه  َو  ِیلاَقَِمب  ُمِجَْرتُأ  َْفیَک  ْمَأ  َْکیَلَع  یَفْخَی  َوُه َال  َو  ِیلاَح  َْکَیلِإ  وُکْشَأ  َْفیَک  ْمَأ 
َْکَیلِإ ْتَدَفَو  ْدَق  َیِه  َو  ِیلاَمآ  ُبِّیَُخت  َْفیَک  ْمَأ 

ِیْلِعف ِحِیبَق  َعَم  ِیب  َکَمَحْرَأ  اَم  َو  ِیلْهَج  ِمیِظَع  َعَم  ِیب  َکَفَْطلَأ  اَم  یَِهلِإ  ْتَماَق  َِکب  َو  ِیلاَوْحَأ  ُنِسُْحت  َْفیَک َال  ْمَأ 
َْکنَع ِیُنبُجْحَی  يِذَّلا  اَمَف  ِیب  َکَفَأْرَأ  اَم  َو  َْکنَع  ِینَدَْعبَأ  َو  یِّنِم  ََکبَْرقَأ  اَم  یَِهلِإ 

ٍءْیَش ِیف  َکَلَهْجَأ  یَّتَح َال  ٍءْیَش  ِّلُک  ِیف  ََّیلِإ  َفَّرَعَتَت  ْنَأ  یِّنِم  َكَداَُرم  َّنَأ  ِراَوْطَْألا  ِتَالُّقَنَت  َو  ِراَثْآلا  ِفَالِتْخِاب  ُتِْملَع  یَِهلِإ 
َُکنَنِم ِیْنتَعَمْطَأ  ِیفاَصْوَأ  ِیْنتَسَیآ  اَمَّلُک  َو  َکُمَرَک  ِینَقَْطنَأ  یِمُْؤل  ِینَسَرْخَأ  اَمَّلُک  یَِهلِإ 

َيِواَعَد ِهیِواَعَد  ُنوُکَت  َْفیَکَف َال  َيِواَعَد  ُهُِقئاَقَح  َْتناَک  ْنَم  َو  َيِواَسَم  ِهیِواَسَم  ُنوُکَت  َْفیَکَف َال  َيِواَسَم  ُُهنِساَحَم  َْتناَک  ْنَم  یَِهلِإ 
ًالاَح ٍلاَح  يِِذل  َو َال  ًالاَقَم  ٍلاَقَم  يِِذل  اَکُْرتَی  َْمل  ُةَرِهاَْقلا  َُکتَّیِشَم  َو  ُِذفاَّنلا  َکُمْکُح  یَِهلِإ 

َُکلْضَف اَْهنِم  ِیَنلاَقَأ  َْلب  َُکلْدَع  اَْهیَلَع  يِداَِمتْعا  َمَدَه  اَُهتْدَّیَش  ٍَۀلاَح  َو  اَُهْتیََنب  ٍۀَعاَط  ْنِم  ْمَک  یَِهلِإ 
ًامْزَع َو  ًۀَّبَحَم  ْتَماَد  ْدَقَف  ًامْزَج  ًالِْعف  یِّنِم  ُۀَعاَّطلا  ِمُدَت  َْمل  ْنِإ  َو  یِّنَأ  ُمَْلعَت  َکَّنِإ  یَِهلِإ 

ُِرمْآلا َْتنَأ  َو  ُمِزْعَأ  َْفیَک َال  َو  ُرِهاَْقلا  َْتنَأ  َو  ُمِزْعَأ  َْفیَک  یَِهلِإ 
َْکَیلِإ ِیُنلِصُوت  ٍۀَمْدِِخب  َْکیَلَع  ِینْعَمْجاَف  ِراَزَْملا  َدُْعب  ُبِجُوی  ِراَثْآلا  ِیف  يِدُّدََرت  یَِهلِإ 

َْکَیلِإ ٌرِقَتْفُم  ِهِدوُجُو  ِیف  َوُه  اَِمب  َْکیَلَع  ُّلَدَتُْسی  َْفیَک 
ََکل َرِهْظُْملا  َوُه  َنوُکَی  یَّتَح  ََکل  َْسَیل  اَم  ِروُهُّظلا  َنِم  َكِْریَِغل  ُنوُکَی  َأ 

َْکیَلَع ُّلُدَی  ٍلِیلَد  َیلِإ  َجاَتَْحت  یَّتَح  َْتبِغ  یَتَم 
َْکَیلِإ ُلِصُوت  ِیتَّلا  َیِه  ُراَثْآلا  َنوُکَت  یَّتَح  َتْدَُعب  یَتَم  َو 

ًابیِصَن َکِّبُح  ْنِم  َُهل  ْلَعَْجت  َْمل  ٍْدبَع  ُۀَقْفَص  ْتَرِسَخ  َو  ًابِیقَر  اَْهیَلَع  َكاََرت  ٌْنیَع َال  ْتَیِمَع 
ِراَْصِبتْسِالا ِۀَیاَدِه  َو  ِراَْونَْألا  ِةَوْسِِکب  َْکَیلِإ  ِینْعِجْرَأَف  ِراَثْآلا  َیلِإ  ِعوُجُّرلِاب  َتْرَمَأ  یَِهلِإ 

اَْهَیلِإ ِرَظَّنلا  ِنَع  ِّرِّسلا  َنوُصَم  اَْهنِم  َْکَیلِإ  ُْتلَخَد  اَمَک  اَْهنِم  َْکَیلِإ  َعِجْرَأ  یَّتَح 
ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َکَّنِإ  اَْهیَلَع  ِداَِمتْعِالا  ِنَع  ِۀَّمِْهلا  َعُوفْرَم  َو 

َْکَیلِإ َلوُصُْولا  ُُبلْطَأ  َْکنِم  َْکیَلَع  یَفْخَی  ِیلاَح َال  اَذَه  َو  َْکیَدَی  َْنَیب  ٌرِهاَظ  یِّلُذ  اَذَه  یَِهلِإ 
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َْکیَدَی َْنَیب  ِۀَّیِدُوبُْعلا  ِقْدِِصب  ِینِْمقَأ  َو  َْکَیلِإ  َكِرُوِنب  ِینِدْهاَف  َْکیَلَع  ُّلِدَتْسَأ  َِکب  َو 
ِنوُصَْملا َكِْرتِِسب  یِّنُص  َو  ِنوُزْخَْملا  َکِْملِع  ْنِم  ِینْمِّلَع  یَِهلِإ 

ِبْذَْجلا ِلْهَأ  َکَلْسَم  ِیب  ُْکلْسا  َو  ِبْرُْقلا  ِلْهَأ  ِِقئاَقَِحب  ِینْقِّقَح  یَِهلِإ 
يِراَرِطْضا ِزِکاَرَم  یَلَع  ِینِْفقْوَأ  َو  يِراَِیتْخا  ِنَع  َكِراَِیتْخِاب  َو  يِرِیبْدَت  ْنَع  ِیل  َكِرِیبْدَِتب  ِیِننْغَأ  یَِهلِإ 

یِْسمَر ِلُولُح  َْلبَق  یِکْرِش  َو  یِّکَش  ْنِم  ِینْرِّهَط  َو  یِسْفَن  ِّلُذ  ْنِم  ِینْجِرْخَأ  یَِهلِإ 
ِیْنمِرَْحت َالَف  ُبَغْرَأ  َِکلْضَف  ِیف  َو  ِیْنبِّیَُخت  َالَف  ُلَأْسَأ  َكاَّیِإ  َو  ِیْنلِکَت  َالَف  ُلَّکََوتَأ  َْکیَلَع  َو  ِینْرُْصناَف  ُرِصَْتنَأ  َِکب 

ِینْدُرْطَت َالَف  ُِفقَأ  َِکباَِبب  َو  ِینْدِْعُبت  َالَف  ُبِسَْتنَأ  َِکباَنَِجب  َو 
یِّنِم ٌۀَّلِع  َُهل  ُنوُکَی  َْفیَکَف  َْکنِم  ٌۀَّلِع  َُهل  َنوُکَی  ْنَأ  َكاَضِر  َسَّدَقَت  یَِهلِإ 

یِّنَع ًاِّینَغ  ُنوُکَت  َْفیَکَف َال  َْکنِم  ُعْفَّنلا  َْکَیلِإ  َلِصَی  ْنَأ  َِکتاَِذب  ُِّینَْغلا  َْتنَأ  یَِهلِإ 
ِینَرَسَأ ِةَوْهَّشلا  ِِقئاَثَِوب  يَوَْهلا  َّنِإ  َو  ِینیِّنَُمی  َرَدَْقلا  َو  َءاَضَْقلا  َّنِإ  یَِهلِإ 

ِیبَلَط ْنَع  َِکب  َِینْغَتْسَأ  یَّتَح  َِکلْضَِفب  ِیِننْغَأ  َو  ِینَرِّصَُبت  َو  ِینَرُْصنَت  یَّتَح  ِیل  َریِصَّنلا  َْتنَأ  ْنُکَف 
َكوُدَّحَو َو  َكُوفَرَع  یَّتَح  َِکئاَِیلْوَأ  ِبُوُلق  ِیف  َراَْونَْألا  َْتقَرْشَأ  يِذَّلا  َْتنَأ 

َكِْریَغ َیلِإ  اُوئَْجلَی  َْمل  َو  َكاَوِس  اوُّبُِحی  َْمل  یَّتَح  َِکئاَّبِحَأ  ِبُوُلق  ْنَع  َراَیْغَْألا  َْتلَزَأ  يِذَّلا  َْتنَأ  َو 
ُِملاَوَْعلا ُمُْهتَشَحْوَأ  ُْثیَح  ْمَُهل  ُِسنوُْملا  َْتنَأ 

َكَدَجَو ْنَم  َدَقَف  يِذَّلا  اَم  َو  َكَدَقَف  ْنَم  َدَجَو  اَذ  اَم  ُِملاَعَْملا  ُمَُهل  َْتناَبَتْسا  ُْثیَح  ْمُهَْتیَدَه  يِذَّلا  َْتنَأ  َو 
َكاَوِس یَجُْری  َْفیَک  ًالِّوَحَتُم  َْکنَع  یََغب  ْنَم  َرِسَخ  ْدََقل  َو  ًالََدب  َکَنوُد  َیِضَر  ْنَم  َباَخ  ْدََقل 

ِناَِنْتمِالا َةَداَع  َْتلََّدب  اَم  َْتنَأ  َو  َكِْریَغ  ْنِم  ُبَلُْطی  َْفیَک  َو  َناَسْحِْإلا  َْتعَطَق  اَم  َْتنَأ  َو 
َنیِقِّلَمَتُم ِْهیَدَی  َْنَیب  اُوماَقَف  ِۀَسَناَؤُْملا  َةَوَالَح  ُهَءاَّبِحَأ  َقاَذَأ  ْنَم  اَی 
َنیِرِفْغَتْسُم ِْهیَدَی  َْنَیب  اُوماَقَف  ِِهتَْبیَه  َِسبَالَم  ُهَءاَِیلْوَأ  َسَْبلَأ  ْنَم  اَی  َو 

َنیِِدباَْعلا ِهُّجََوت  َْلبَق  ِناَسْحِْإلِاب  يِداَْبلا  َْتنَأ  َو  َنیِرِکاَّذلا  َْلبَق  ُرِکاَّذلا  َْتنَأ 
َنیِضِْرقَتْسُْملا َنِم  اََنل  َْتبَهَو  اَِمل  َُّمث  ُباَّهَْولا  َْتنَأ  َو  َنِیِبلاَّطلا  ِبَلَط  َْلبَق  ِءاَطَْعلِاب  ُداَوَْجلا  َْتنَأ  َو 

َْکیَلَع َِلْبقُأ  یَّتَح  َکِّنَِمب  ِیْنبِذْجا  َو  َْکَیلِإ  َلِصَأ  یَّتَح  َِکتَمْحَِرب  ِیْنُبلْطا  یَِهلِإ 
َُکتْعَطَأ ْنِإ  َو  ِیُنِلیاَُزی  ِیفْوَخ َال  َّنَأ  اَمَک  َُکْتیَصَع  ْنِإ  َو  َْکنَع  ُعِطَْقنَی  ِیئاَجَر َال  َّنِإ  یَِهلِإ 

َْکیَلَع َکِمَرَِکب  یِْملِع  ِینَعَقْوَأ  ْدَق  َو  َْکَیلِإ  ُِملاَوَْعلا  ِیْنتَعَفَد  ْدَقَف 
ِیلَکَّتُم َْکیَلَع  َو  ُناَهُأ  َْفیَک  ْمَأ  ِیلَمَأ  َْتنَأ  َو  ُبیِخَأ  َْفیَک  یَِهلِإ 

ِینَْتبَسَن َْکَیلِإ  َو  ُّزِعَتْسَأ  َْفیَک َال  ْمَأ  ِینَتْزَکْرَأ  ِۀَّلِّذلا  ِیف  َو  ُّزِعَتْسَأ  َْفیَک  یَِهلِإ 
ِینَتْمَقَأ ِءاَرَقُْفلا  ِیف  يِذَّلا  َْتنَأ  َو  ُرِقَْتفَأ  َْفیَک َال  یَِهلِإ 

َكُْریَغ ََهلِإ  يِذَّلا َال  َْتنَأ  َو  ِینَْتیَنْغَأ  َكِدوُِجب  يِذَّلا  َْتنَأ  َو  ُرِقَْتفَأ  َْفیَک  ْمَأ 
ٌءْیَش َکَلِهَج  اَمَف  ٍءْیَش  ِّلُِکل  َْتفَّرَعَت 

ٍءْیَش ِّلُِکل  ُرِهاَّظلا  َْتنَأ  َو  ٍءْیَش  ِّلُک  ِیف  ًارِهاَظ  َُکْتیَأَرَف  ٍءْیَش  ِّلُک  ِیف  ََّیلِإ  َْتفَّرَعَت  يِذَّلا  َْتنَأ  َو 
ِراَْونَْألا ِكَْالفَأ  ِتاَطیِحُِمب  َراَیْغَْألا  َتْوَحَم  َو  ِراَثْآلِاب  َراَثْآلا  َْتقَحَم  ِِهتاَذ  ِیف  ًاْبیَغ  ُشْرَْعلا  َراَصَف  ِِهتَِّیناَمْحَِرب  يَوَتْسا  ِنَم  اَی 

ُراَْصبَْألا ُهَکِرُْدت  ْنَأ  ْنَع  ِهِشْرَع  ِتاَقِداَرُس  ِیف  َبَجَتْحا  ِنَم  اَی 
ُرِهاَّظلا َْتنَأ  َو  یَفَْخت  َْفیَک  ِءاَِوتْسِالا ) َنِم   ) َءاَِوتْسِالا ُُهتَمَظَع  ْتَقَّقَحَتَف  ِِهئاََهب  ِلاَمَِکب  یَّلََجت  ْنَم  اَی 
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هَدْحَو ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ٌریِدَق  ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َکَّنِإ  ُرِضاَْحلا  ُبِیقَّرلا  َْتنَأ  َو  ُبیِغَت  َْفیَک  ْمَأ 

همجرت

چیه درک و  دناوتن  عنم  ار  وا  شـشخب  دیـشک و  دناوتن  شنامرف  مکح و  زا  رـس  ملاع  رد  سکچیه  هک  تسا  ییادخ  نآ  صوصخم  شیاتس 
تخاس  دناوتن  دیدپ  وا  عنص  دننام  شنیرفآ  رد  یعناص 

دومرف  نقتم  ار  عیانص  هغلاب  تمکحب  دیرفایب و  ار  تاقولخم  عیادب  عاونا  نایاپیب و  هدنشخب  تسوا  و 
دوش  دوبان  هاگچیه  دنهن  هعیدو  شدزن  هچنآ  هن  ددرگ و  ناهنپ  زگره  شتیانع  رظن  زا  هک  دیآ  دیدپ  ناهج  رد  يزیچ  هن 

دیامرف  محرت  دنک  يراز  عرضت و  شهاگرد  هب  سک  ره  لاح  هب  دنک  حالصا  ار  تعانق  لها  روما  دهد و  شاداپ  ار  سک  ره  لمع 
دومرف  لزان  وا  نامیا  قارشا  ملع و  رون  اب  ار  عماج  باتک  هکنانچ  دنادرگ  لزان  وا  قلخ  هب  ار  تعفنم  ره 

بوکرـس ار  ناشکندرگ  دربیم و  الاب  ار  ناشماقم  دـنکیم و  عفد  ار  ناشیاهیراتفرگ  دـنادرگیم و  باجتـسم  ار  ناگدـنب  ياـعد  هک  تسوا 
دنکیم 

درادن  دننام  لثم و  دشابن و  لیدع  ار  وا  تسین و  ییادخ  چیه  اتکی  تاذ  نآ  ریغ  سپ 
دراد  لماک  تردق  ییاناوت و  زیچ  ره  رب  تسا و  هاگآ  ریصب و  ءایشا  قیاقد  هب  تسا  ملاع  روما  يانیب  قلخ و  ياعد  ياونش 

مفرتعم  تتیبوبر  هب  هاوگ و  تیئاتکی  هب  مراد و  قایتشا  نم  ادخ  يا 
مدوب  دوبان  نم  هک  لوا  رد  وت  تسوت  يوسب  نم  تشگزاب  ینم و  راگدرورپ  یبرم و  وت  هک  منادیم  و 

فالتخا و رهد و  عناوم  نامز و  ثداوح  زا  يداد و  ياج  مناردپ  بلص  رد  هاگنآ  يدیرفایب  كاخ  زا  ارم  يدیـشخب و  دوجو  تمعن  نم  هب 
یتشاد  ظوفحم  ارم  ناراگزور  تارییغت 

هتشذگ  نارود  نیشیپ و  مایا  نآ  رد  متفای  لاقتنا  ناردام  محر  هب  مناردپ  تشپ  کیاکی  زا  یپرد  یپ  هکنآ  ات 
دنتسکش ار  وت  دهع  هک  تلالـض  رفک و  نایاوشیپ  تنطلـس  رود  رد  ارم  ناسحا  وفطل  رظن  یتشاد و  ینابرهم  تفأر و  نم  اب  هک  اجنآ  زا  و 

يدرواین  ایند  هب  دندرک  بیذکت  ار  تنالوسر  و 
نم رب  دوب  ررقم  تیلزا  ملع  رد  هک  تیادـه  ماقم  تناربمغیپ  متاخ  ترـضح  دـیحوت  ياوشیپ  تکرب  زا  هک  يدروآ  دوجوب  یناـمز  نکیل  و 

يدومرف  رسیم 
یتخاس  معنتم  مناوارف  تمعن  هب  يدرک و  ینابرهم  ییوکین و  نم  اب  هتسویپ  مه  شیپ  نیا  زا  يداد و  شرورپ  ارم  تیاده  رصع  نیا  رد  و 

يداد  نکسم  ممد  محل و  نایم  رد  هناگ  هس  تاملظ  رد  يدومرف و  هفطن  بآ  زا  تتیشم  هب  مشنیرفآ  هک  هاگنآ  ات 
يدرک  راذگاو  نم  هب  مشنیرفآ  رد  يراک  هن  یتخاس و  هگآ  متقلخ  تیفیک  زا  ارم  هن 

يدروآ  ایند  هب  هتسارآ  لماک و  تقلخ  اب  یلزا  ملع  تیاده  تفرعم و  هبتر  نآ  رب  ارم  هکنآ  ات 
يدرک  میزور  اراوگ  ییاذغ  ردام  ریش  زا  یتشادهگن و  ارم  مدوب  ناوتان  یکدوک  هک  هراوهگ  رد  و 

یتشامگرب  ناطیش  نج و  بیسآ  زا  متظفاحم  يارب  ار  نابرهم  ناردام  یتخاس  نابرهم  نم  هب  ار  ناگیاد  ياهلد  و 
ینابرهم  يادخ  هبترم  دنلب  یسب  لاح  ره  هب  یتساریپ  ار  متقلخ  ناصقن  بیع و  زا  و 

مدش  رتنوزف  تتیبرت  هب  لاس  ره  رد  يدرک و  مامت  نم  رب  تدحیب  تمعن  يدوشگ و  نخس  هب  منابز  هک  هاگنآ  سپ 
ماهلا مبلق  هب  ار  دوخ  تفرعم  يدومن و  مازلا  نم  رب  ار  تجح  سپ  دیـسر  لادـتعا  دـح  هب  مناج  مسج و  ياوق  تفای و  لامک  ماقم  متقلخ  و 

یتخاس  ناریح  ار  ملقع  مشچ  شیوخ  ياهتمکح  بیاجع  رد  يدومرف و 
شیوخ دحیب  ياهتمعن  رکـش  دوخ و  دای  هب  ارم  منک و  هدـهاشم  ار  تتاقولخم  عیادـب  نیمز  نامـسآ و  رد  ات  يدرک  رایـشه  رادـیب و  ارم  و 
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یتخاس  رکذتم 
يدومرف  اطع  نم  هب  دندروآ  یحو  هب  تناربمیپ  هک  یقیاقح  مولع و  مهف  ار و  تتدابع  تعاط و  نم  ربيدومن  ضرف  و 

نیا مامت  رد  يدرک و  ناسآ  نم  رب  ار  میلـست  اضر و  ماـقم  نتفاـی  رد  ردـص  هعـس  هب  يدرک و  اـطع  نتفریذـپ  مهف  يارب  ارم  گرزب  حور  و 
يدراذگ  تنم  دوخ  فطل  تناعا و  هب  نم  رب  اهتمحرم 

معنتم ارم  رامـشیب  ياهتمعن  عاونا  هب  هکلب  يدشن  یـضار  تمعن  عون  کی  هب  نم  شیاسآ  يارب  يدـیرفایب و  كاخ  نیرتهب  زا  ارم  هک  سپس 
یتخاس 

دوب  وت  یهانتمان  ناسحا  دحیب و  فطل  فرص  همه  يدرک و  مرادروخرب  یگدنز  ثاثا  سابل و  ماعط و  هنوگ  ره  هب  و 
يدومن  فرطرب  نم  زا  ار  الب  جنر و  هنوگ  ره  يدرک و  مامت  نم  رب  ار  تمعن  هنوگ  ره  نوچ  و 

برق ماقم  هب  تسوت و  بضغ  مشخ و  ببـس  هچ  ره  هب  ینک و  متلالد  هک  دـشن  گرزب  فطل  نیا  زا  عنام  ار  وت  نم  یکاـبیب  لـهج و  زاـب 
يزاس  قفوم  دوخ 

مدرک تعاطا  ار  وت  رگا  يدومرف و  اطع  مدرک  یتساوخرد  وت  زا  نوچ  يدرک و  تباجا  مدناوخ  ار  وت  تقو  ره  زاب  هانگ  یکابیب و  همه  اب  و 
يداد  لماک  شاداپ 

یناسر  لامک  دح  هب  نم  رب  ار  تناسحا  تمعن و  ات  يدومرف  ار  اهفطل  نیا  همه  يدوزفا  متمعن  رب  مدروآ  ياجب  ترکش  رگا  و 
كاپ و تسدـقم  ياهمان  یتزع  دـجم و  اب  تافـص و  هدوتـس  یقلخ  هدـننادرگزاب  شنیرفآ و  هدـنرآ  دـیدپ  هک  ییادـخ  هزنم  كاپ و  یهز 

گرزب  تیاهتمعن 
درک  ناوت  مایق  شرکش  هفیظو  هب  ار  تیاهاطع  زا  کی  مادک  دروآ  ناوت  رامش  رکذ و  هب  تباسحیب  ياهتمعن  زا  عون  هچ  اراگدرورپ 

دنوش  اناد  نآ  هب  ناظفاح  ای  دنرآ  رامشب  ناناد  باسح  هک  تسا  نآ  زا  شیب  تتمعن  هک  یتروص  رد 
هدـهاشم رهاـظ  هب  هک  تسا  تیفاـع  تمعن و  همه  نآ  زا  شیب  يدرک  عفد  تتمحرم  هب  نم  زا  هک  ار  اـهنایز  جـنر و  نآ  اراـگدرورپ  زاـب  و 

منکیم 
كاپ صلاخ و  يدیحوت  تسا و  نم  نیقی  ماقم  ضیارفزا  هک  مبلق  دـهع  هب  منامیا  تقیقح  صولخ و  زا  ادـخ  يارب  مهدیم  یهاوگ  نم  و 

هبیاش  زا 
منیبج  ياهشقن  رارسا  مشچ و  رون  شنیب  ياههتشر  زا  مریمض و  رس  نطاب  زا  و 

ماهعماس  ناوختسا  خامس و  هب  یتوص  جاوما  لوصو  ياههنزور  ماهماش و  هظفحم  نزخم و  میاهسفن و  ياههار  فاکش  و 
منابز  رامشیب  تاکرح  هب  دناشوپیم و  نداهن  مه  رب  زا  مبل  ود  ره  ار  هچنآ  و 

تسا  بارش  ماعط و  ییاراوگ  كاردا  هاگیاج  هک  هقیاذ  هوق  بصع  نادند و  ندییور  ناکم  منییاپ و  کف  الاب و  کف  طابترا  لحم  و 
تسا  نم  ندرگ  باصعا  ياههتشر  ناکم  هک  یهاگتعسو  تسا و  راوتسا  نآ  رب  نم  سأر  ما  هک  ناوختسا  نآ  و 

مرگج فارطا  تاعطق  مبلق و  هدرپ  هک  اجنآ  تسا و  لـیامح  منیت  گر و  هتـشر  هک  اـجنآ  تسا و  طـیحم  نآ  رب  نم  هنیـس  ياـضف  هچنآ  و 
تسا  طبترم  نادب 

نم  ناتشگنا  رس  نم و  هلماع  ياوق  طسب ) و   ) ضبق نم و  لصافم  ياهدنبرس  ولهپ و  فورضغ  ناوختسا و  ياههدند )  ) فیسارش و 
اهناوختسا  نم و  نایرش  دیرو و  باصعا و  تسوپ و  يوم و  نوخ و  تشوگ و  و 

ممادنا  مامت  نم و  ياهیپ  گر و  زغم و  و 
يرادـیب باوخ و  تسا و  هتـشادرب  دوخ  تشپ  رد  نم  زا  نیمز  هچنآ  هدـش و  جوسنم  میگراوخ  ریـش  نارود  هک  ییاهاشغ  اههدرپ و  جاسنا 

نم  دوجس  عوکر و  نم و  شبنج  شمارآ و  نم و 
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زا یکی  رکش  منک  رمع  رگا  اهنرق  هکلب  اهرـصع و  تدم  لوط  مزادرپب  يرمع  اهنآ  طبـض  رد  شـشوک  دصق و  هب  رگا  اهنآ  يرایـسب  زا  هک 
درک  مناوتن  ار  اهتمعن  نآ 

دنادرگ  بجاو  هزات  یشیاتس  ون و  زا  رس  يرکش  نم  رب  زین  نآ  هک  ترگید  تمعن  هب  زاب  رگم 
مینک  هرامش  ءاصحا و  ار  هدنیآ  لاح و  هتشذگ و  زا  تیاهتمعن  تیاهن  میهاوخب  تقلخ  ملاع  ناناد  باسح  مامت  نم و  رگا  يرآ و 

دوب  میهاوخن  رداق  شتیاهن  كرد  شاهرامش و  باسح و  رب  زگره 
هک دـیهاوخ  رگا  هک  يدومرف  ناـیب  تسا ) تقیقح  قح و  نیبـم  هک   ) نآرق قطاـن  باـتک  رد  دوخ  وت  هک  یتروص  رد  میناوت  اـجک  تاـهیه 

دیناوتن  زگره  دیرآ  رامشب  ار  ادخ  ياهتمعن 
لزان تیح  ماقم و  زا  هدـش و  ماـهلا  تنـالوسر  ناربمیپ و  هب  هک  تسا  ینخـس  تسا  تقیقح  قدـص و  ادـخ  يا  وت  راـبخا  باـتک و  هتبلا  و 

يدرک  عیرشت  باتک  نآ  يور  یحو و  نآ  هب  ار  دوخ  نید  تسا و  هدیدرگ 
ماقم اب  متفرعم و  رکف و  تعـسو  متقاط  تعاط و  ردق  هب  تیدـج و  لامک  هجوت و  مامت  اب  مهدیم  تداهـش  ادـخ  يا  نم  هکنیا  رب  هوالع  و 

میوگیم  نیقی  نامیا و 
دشاب  وا  رب  یثراو  ات  درادن  دنزرف  هک  تسا  ییادخ  صوصخم  شیاتس  دمح و  هک 

دنک  تیدض  تفلاخم و  یسک  شعارتخا  عادبا و  رد  ات  درادن  تنطلس  رد  یکیرش  و 
ینایادخ وا  زج  رگا  هک  ییاتکی  يادخ  تسا  هزنم  دنک  يرای  ار  وا  ات  تسین  یسک  تنواعم  هب  جاتحم  عادبا  عنـص و  رد  شاهلماک  تردق  و 

یتخیسگ  مه  زا  یتشگ و  دساف  نیمز  نامسآ و  مظن  دندوب 
تسین  وا  دننام  لثم و  سکچیه  دشابن و  یسک  دنزرف  دوخ  درادن و  يدنزرف  تسا  تاذلاب  ینغ  هک  اتکی  هناگی  يادخ  تسا  هزنم 

دننک  لسرم  ءایبنا  برقم و  ناگتشرف  هک  شیاتس  هنوگ  نآ  ار  يادخ  شیاتس 
دنیوا  صلاخ  صاخ  ناگدنب  ملاع و  ناگزیکاپ  ناکاپ و  همه  هک  وا  لآ  رب  شناربمغیپ و  متاخ  دمحم  وا  هدیزگرب  بیبح  هب  دورد  و 

شخب و تداعـس  تتعاط  يوقتب و  ارم  منیبیم و  ار  وت  اـیوگ  هک  نک  اـطع  ار  تتمظع  لـالج و  زا  تیـشخ  سرت و  ماـقم  نآ  نمب  ادـخ  يا 
اضق  نادرگم و  دنمتواقش  تنایصعب 

رتدوز هچنآ  مرادن و  تسود  رتدوز  نم  رب  یهاوخیم  رید  هچنآ  تتاردـقم  شوخان  شوخ و  رد  ات  زاس  كرابم  ریخ و  نم  رب  ار  تردـق  و 
مشابن  لیام  رترید  یهاوخیم 

لمع  رد  صالخا  بلق و  رد  نیقی  سفن و  رد  يزاینیب  هب  ارم  ایادخ 
نادرگ  نم  ثراو  ود  ار  مشچ  شوگ و  نک و  دنمهرهب  محراوج  ءاضعا و  هب  امرف و  اطع  نید  رد  تریصب  مشچ و  رد  رون  و 

نادرگ  داشلد  ارم  ملاظ  رب  طلست  نادب  زاس و  رادومن  ار  مطلست  ماقتنا و  امرف و  يرای  ارم  دنکیم  ملظ  نم  هب  سک  ره  رب  و 
نارب  ار  مناطیش  رذگرد و  میاهاطخ  زا  زاس و  روتسم  میاهبیع  فرطرب و  میاهمغ  وت  ادخ  يا 

امرف  اطع  ار  هجرد  نیرتیلاع  نم  هب  ترخآ  ایند و  رد  نم  يادخ  يا  ناهرب و  قوقح ) ره  زا   ) ماهمذ و 
يدینادرگ  انیب  اونش و  هاگنآ  سپ  يدیرفآ  ارم  هلماک  تردق  هب  هک  منکیم  شیاتس  ار  وت  ادخ  يا 

نم دوجو  زا  هک  یتروص  رد  یتسارآ  وکین  ار  متقلخ  یتشاد  نم  هب  هک  یتیانع  فطل و  زا  يدـیرفآ  ارم  نوچ  هک  منکیم  شیاتـس  ار  وت  و 
يدوب  زاینیب 

یتشاگن  ابیز  متروص  يدرک و  قلخ  ارم  هکنانچ  اراگدرورپ  يدیشخب  لادتعا  ماقم  ار  متعیبط  ترطف و  يدرک  داجیا  ارم  نوچ  اراگدرورپ 
يداد  قیفوت  يدرک و  تبقارم  ارم  هکنانچ  اراگدرورپ 

يدومن  اطع  مریخ  ره  زا  يدیزگرب و  ارم  هکنانچ  اراگدرورپ  يدرک  متیاده  يدومرف و  ماعنا  نم  هب  هکنانچ  اراگدرورپ 
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يدیشخب  تزع  هیامرس و  ويدینادرگ  زاینیب  ارم  هکنانچ  اراگدرورپ  يدرک  مباریس  يداد و  اذغ  ارم  هکنانچ  اراگدرورپ 
اهتبهوم نیا  هکنانچ  يداهن  نم  سرتسد  رد  یفاک  دح  هب  تتاعونـصم  زا  يدـیناشوپ و  رد  صاخ  تمارک  سابل  هب  ارم  هکنانچ  اراگدرورپ 

دمحم  لآ  دمحم و  رب  تسرف  دورد  مه  يدومرف  ار 
نک  يرای  ارم  نازور  نابش و  ثداوح  ناراگزور و  ياهیتخس  رد  و 

راد  مظوفحم  نیمز  يور  ناراکمتس  لامعا  رش  زا  شخب و  تاجن  مترخآ  هودنا  مغ و  ایند و  ياهرطخ  لوه و  زا  و 
امرف  متظفاحم  نید  ناج و  رد  راد و  مهاگن  مناساره  هچنآ  زا  نک و  متیافک  مسرتب  هچ  ره  زا  وت  ادخ  يا 

راوخ  دوخ  شیپ  رد  ارم  شخب و  تکرب  يدرک  مبیصن  هچنآ  رد  نک و  اطع  نیشناج  ارم  لام  لها و  رد  نک و  يرادهگن  رفس  رد  و 
راد  متمالس  سنا  نج و  رش  زا  زاس و  گرزب  مدرم  مشچ  رد  و 

ریغ هب  ارم  ریگم و  نم  زا  ار  تیاهتمعن  زاسم و  التبم  ماهتـسیاشان )  ) لمع هب  حضتفم و  مینطاب  ياههشیدـنا  هب  نادرگم و  اوسر  مناهانگ  هب  و 
نکم  راذگاو  تدوخ 

ای دنزاغآ  ترفن  تنوشخ و  نم  اب  هک  ناگناگیب  رود و  هب  ای  دنرب  هقالع  نم  زا  هک  ناکیدزن  شیوخ و  هب  يراذگیم  او  هک  هب  ارم  ادخ  يا 
یتسه  نم  روما  کلام  نم و  راگدرورپ  وت  هک  یتروص  رد  دنهاوخ  ناوتان  فیعض و  ارم  هک  نانآ  هب 

رما کلام  ار  وا  هک  یـسک  لباقم  رد  میراوخ  تلذ و  زا  منکیم و  تیاکـش  ملزنم  يرود  زا  منکیم  تیاکـش  دوخ  تلذ  تبرغ و  زا  وت  هب 
ملانیم  وت  هب  يدینادرگ  نم 

تتیفاع فطل و  هک  تسا  لهس  هزنم  تاذ  يا  مه  نآ  مرادن  وت  تیـصعم  ریغ  يزیچ  زا  كاب  هک  نکن  بضغ  رهق و  نم  رب  وت  سپ  ادخ  يا 
تسا  رتعیسو  ارم 

هتخادنارب  ناهج  زا  ار  تملظ  هدرک و  شبات  نامسآ  نیمز و  رب  تلامج  رون  هب  منکیمتساوخرد  نم  راگدرورپ  يا  وت  زا  سپ 
ینادرگن  لزان  نم  رب  تمشخ  یناریمن و  تبضغ  رهق و  لاح  رد  ارم  هک  تسا  هتسب  نادب  نیرخآ  نیلوا و  رما  حالصا  و 

هکم يادخ  هک  تسین  وت  زج  ییادخ  ار  ملاع  ییامرف  بضغ  هکنآ  زا  شیپ  يوش  دونشخ  نم  زا  ییآ و  زاب  فطل  هب  مشخ  زا  یناوتیم  هک 
يداد  رارق  مدرم  يارب  ناما  نما و  ماقم  ار  اجنآ  يدروآ و  دورف  تمحر  تکرب و  مرح  نآ  رد  قیتعلا و  تیب  مارحلا و  رعشم  و 

يدیناسر  لامک  دح  هب  قلخ  رب  ار  تتمعن  لضف  زا  یتشذگرد و  ناگدنب  گرزب  ناهانگ  زا  ملح  هب  هکنآ  يا 
نم  ییاهنت  تقو  مدمه  يا  نم  یتخس  زور  هریخذ  يا  يدرک  اطع  مرک  هب  گرزب  ياهاطع  و 

لیعمسا  میهاربا و  نم  ناردپ  يادخ  نم و  يادخ  يا  نم  تمعن  یلو  يا  الب  جنر و  ماگنه  نم  سردایرف  يا 
لیفارسا  لیئاکیم و  لیئربج و  راگدرورپ  يا  بوقعی و  قحسا و  و 

لیجنا  تاروت و  باتک  هدنتسرف  يادخ  يا  شکاپ  هدیزگرب  لآ  ءایبنا و  متاخ  دمحم  راگدرورپ  يا  و 
میکح  نآرق  مامت  سی و  هط و  صعیهک و  هدنتسرف  ناقرف و  روبز و  و 

تتمحر رگا  ددرگ  گنت  نم  رب  یخارف  همه  اب  نیمز  دوش و  لکـشم  نم  رب  تعـسو  همه  اب  یناگدـنز  قرط  هاـگره  مهاـنپ  ییوت  ادـخ  يا 
دوب  مهاوخ  تکاله  لها  زا  ملسم  ددرگن  ملاح  لماش 

مدیدرگیم  حضتفم  اوسر و  هتبلا  دوبن  وت  یشوپ  هدرپ  رگا  هک  يزاسیم  روتسم  مناهانگ  ینادرگیم و  رب  مشزغل  زا  هک  ییوت  و 
مدشیم  نمشد  بولغم  نم  دوبن  تترصن  رگا  هک  یشخبیم  رفظ  نانمشد  رب  ارم  تیرای  هب  وت  و 

یتخاس  زیزع  دوخ  تزع  هب  ار  تنارادتسود  يدینادرگ و  صوصخم  تعفر  ماقم و  ولع  هب  ار  دوخ  تاذ  هکنآ  يا 
دنناسرت  ناساره و  تتوطس  رهق و  زا  تخس  هک  يداهن  ندرگ  هب  تلذم  قوط  تهاگرد  هب  ار  ناهاشداپ  هکنآ  يا 

یهاگآ  همه  رب  ناراگزور  رود  نامز و  هلسلس  هیتآ  ثداوح  اهلد و  رد  ناهنپ  رارسا  اهمشچ و  هشوگ  هاگن  رب  هکنآ  يا 
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دنادیمن  سکچیه  وا  زج  ار  وا  تقیقح  هکنآ  يا  درادن  یهاگآ  وا  زج  یسک  ار  ناهنپ  تاذ  نآ  یگنوگچ  هکنآ  يا 
یتسب  دس  نامسآ  هب  ار  اوه  يدرب و  ورف  بآ  رد  ار  نیمز  هکنآ  يا  تسین  هاگآ  سک  وا  ریغ  وا  رب  هکنآ  يا 

دوشن  عطقنم  شناسحا  زگره  هک  یمرک  بحاص  يا  تساهمان  نیرتیمارگ  ار  وا  هکنآ  يا 
یهاـش وا  هب  یگدـنب  زا  سپ  يدروآرب و  شهاـچ  رعق  زا  یتشادـهاگن و  رقف  ناـبایب  رد  فـسوی  تاـجن )  ) يارب ار  رـصم )  ) هلفاـق هکنآ  يا 

يدیناسر 
تشادیم  ناهنپ  لد  مغ  تشگ و  دیفس  هودنا  نوخ و  زا  شمشچ  ود  هکنآ  زا  سپ  يدینادرگ  زاب  بوقعی  هب  ار  فسوی  هک  يا 

لیعمسا  شدنزرف  حبذ  زا  رمع  نایاپ  يریپ و  نس  رد  لیلخ  میهاربا  تسد  ود  هدنرادهگن  بویا و  مالآ  جنر و  هدننک  فرطرب  يا 
یتشاذگن  ثراو ) و   ) سکیب اهنت و  ار  وا  يدومرف و  اطع  وا  هب  يریپ  رد  ار  ییحی  يدرک و  باجتسم  ار  ایرکز  ياعد  هکنآ  يا 

شهاپس نوعرف و  يداد و  تاجن  ار  نانآ  یتفاکش و  لیئارسا  ینب  يارب  ار  ایرد  هکنآ  يا  يدروآ  نوریب  یهام  مکش  زا  ار  سنوی  هکنآ  يا 
يدومن  تکاله  يایرد  قرغ  ار 

يداتسرف  تمحر  ناراب )  ) شیپاشیپ تراشب  هب  ار  اهداب  هکنآ  يا 
تاجن باذـعزا  راکنا  رفک و  اهتدـم  زا  دـعب  ار  یـسوم  رـصع  نارحاس  هکنآ  يا  ییامرفن  لیجعت  قلخ  ناراک  تیـصعم  رفیک  رد  هکنآ  يا 

يدیشخب 
دنتـساخرب و وا  هب  كرـش  ادخ و  ینمـشد  هب  دندیتسرپ و  ار  وت  ریغ  دـندروخ و  ار  تیزور  دـندوب و  معنتم  تتمعن  هب  میاد  هک  یتروص  رد 

دندرک  راکنا  ار  شناربمیپ 
یلزا هدـنز  يا  يریذـپن  انف  زگره  هک  يدـبا  مئاد  تاذ  يا  يرادـن  دـننام  یلثمیب و  هک  يا  هقباـسیب  هدـنرآ  دـیدپ  يا  ادـخ  يا  ادـخ  يا 

دوبن  ياهدنز  چیه  هک  یماگنه 
ینک  ینابهگن  دنک  راک  بسک و  هچ  ره  اب  ار  سک  ره  سکنآ  يا  ناگدرم  نک  هدنز  يا 

لاح رد  ارم  يدرکن و  اوسر  ارم  مدرک و  رایسب  گرزب و  ياطخ  یتخاسن و  ممورحم  تتمعن  زا  زاب  منک و  كدنا  ار  ترکـش  نم  هکنآ  يا 
يدومرفن  میوربآیب  يدید و  رایسب  نایصع 

يداد  يزور  يریپ  رد  ارم  هکنآ  يا  يدومرف  ظفح  تافآ ) زا   ) یکدوک رد  ارم  هکنآ  يا 
یتشز و ضوع  رد  نم  هدروآ و  يور  ناسحا  ریخ و  هب  نم  اب  هکنآ  يا  دوشن  هتفگ  ساپـس  هدشن و  هدرمـش  شیاهتمعن  فاطلا و  هکنآ  يا 

مدومن  نایصع 
مدرگ  اسانش  تتمعن  رکش  هب  هکنآ  زا  شیپ  يدرک  تیاده  نامیا  ماقم  رب  ارم  هکنآ  يا 

یگنشت یگنـسرگ و  لاح  رد  يدیناشوپ و  سابل  مدناوخ  یگنهرب  لاح  رد  يدیـشخب و  افـش  ارم  مدناوخ و  ار  وت  ضرم  لاح  رد  هکنآ  يا 
يداد  مماعط  مدناوخ 

لها و زا  بیاغ  يداد و  متیعمج  ییاهنت  رد  يدـیناسر و  تفرعم  ماقمب  ینادان  رد  يدومرف و  مزیزع  مدـناوخ  تلذ  رد  يدومن و  مباریـس  و 
يدینادرگ  مزاب  نطو  هب  مدش  نطو 

زا رگا  یتفرگن و  زاب  میئاراد  مدوب  اـنغ  لاـح  رد  یتخاـس و  مروصنم  رفظم و  مدـیبلط  يراـی  يدـینادرگ  ینغ  مدـناوخ  ییاونیب  رقف و  رد  و 
يدومرف  ناسحا  هب  ادتبا  زاب  مدرک  يراددوخ  لاوحا  نیا  رد  تندناوخ 

يدومرف  تباجا  میاعد  یتخاس و  فرطرب  مهودنا  مغ و  یتفریذپ و  میاهشزغل  رذع  هکنآ  يا  تسوت  صوصخم  ساپس  شیاتس و  سپ 
يداد  مترصن  ويرای  نمشد  رب  يدیناسر و  مبولطم  هب  يدیشخب و  مناهانگ  و 

نم  يالوم  يا  دروآ  مناوتن  رامش  هب  زگره  ار  تیمارگ  ياهاطع  اهناسحا و  تمعن و  لاح  ره  هب 
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يدرک  ییوکین  هک  ییوت  يدرک  ناسحا  هک  ییوت  يداد  تمعن  هک  ییوت  يدومرف  اطع  هک  ییوت 
يداد  قیفوت  هک  ییوت  يدیشخب  يزور  هک  ییوت  يدینادرگ  لماک  ار ) فطل   ) هک ییوت  يدومرف  تمارک  لضف و  هک  ییوت 

ار تناگدـنب  روما  هک  ییوت  يداد  هاـنپ  هک  ییوت  يداد  هیامرـس  هک  ییوت  یتخاـس  ینغ  ار  ریقف  هک  ییوت  يدومرف  اـطع  قلخ  هب  هک  ییوـت 
يدرک  تیافک 

ار ناهانگ  هک  ییوت  یتخاس  روتـسم  ار  ناهانگ  هک  ییوت  يدرک  تمارک  هاـنگ  زا  تمـصع  ار  ناـبوخ  هک  ییوت  يدرک  تیادـه  هک  ییوت 
يدیزرمآ 

يدومرف  تناعا  هک  ییوت  يداد  لالج  تزع و  هک  ییوت  يدیشخب  هاج  نکمت و  هک  ییوت  یتفریذپ  ار  ناهانگ  رذع  هک  ییوت 
يداد  افش  ار  نارامیب  هک  ییوت  يدومرف  يرای  هک  ییوت  يداد  ییاناوت  دییأت  هک  ییوت  يدومرف  ددم  هک  ییوت 

يداد  يرترب  هک  ییوت  يدومرف  مارکا  هک  ییوت  يدیشخب  تیفاع  هک  ییوت 
تسازس  ار  وت  میاد  شیاتس  رکش و  تسوت و  صوصخم  شیاتس  دمح و  سپ 

رذگرد  نم  زا  مرک  هب  وت  سپ  مفرتعم  رقم و  مناهانگ  هب  نم  يادخ  يا  زاب 
هک منامه  نم  مدرک  ینادان  هک  منامه  نم  مدرک  نایـصع  هب  مامتها  هک  منامه  نم  مدرک  اطخ  هک  منامه  نم  مدرک  دـب  هک  ماهدـنب  نآ  نم 

مدیزرو  تلفغ 
مدرک هدعو  هک  منامه  نم  مدرک  ادمع  لد ) شهاوخ  هب   ) هک منامه  نم  مدرک و  دامتعا  دوخ  هب  هک  منامه  نم  مدرک  وهـس  هک  منامه  نم 

مدومن  تفلاخم  و 
ناهانگبزاب مدرک و  دوخ  رب  تیاـطع  تمعن و  هب  فارتعا  هک  مناـمه  نم  مدرک  رارقا  هک  مناـمه  نم  متـسکش  دوخ  دـهع  هک  مناـمه  نم  و 

مدومن  عوجر 
مه ناشتعاط  زا  تشاد و  دـهاوخن  نایز  ار  وت  چـیه  تناگدـنب  ناهانگ  هک  ییادـخ  يا  رذـگرد  ناهانگ  نآ  زا  مبئاـت  فرتعم و  نوچ  سپ 

دوب  یهاوخ  زاینیب  هتبلا 
تسوت  صوصخم  شیاتس  نم  يالوم  نم و  يادخ  يا  سپ  دننکیم  تتمحر  تناعا و  قیفوت و  هب  دننکیم  هتسیاش  یلمع  هک  نانآ  مه  و 

كاپ اربم و  مناهانگ  هک  یـسک  هن  نونکا  مدش  تیهن  بکترم  نم  يدرک و  یهن  وت  مدرک  ترما  نایـصع  نم  يدرک و  رما  ارم  وت  ادخ  يا 
مبلط  يرای  باذع  عفد  رب  وا  زا  هک  یتردق  بحاص  هن  دزاس و 

مناوت  یتمدخ  اپ  تسد و  هب  ای  مهاوخ  ترذعم  نابز  هلیسوب  ای  ییانیب  ای  ییاونش  هوق  هب  ایآ  مروآ  وت  يوسب  ور  هلیسو  هچ  اب  سپ 
تجح مامتا  نم  رب  ار  وت  سپ  نم  يالوم  يا  مدرکن  وت  تیـصعم  اهنآ  همهب  تسین و  وت  ياـهتمعن  همه  تسا  ارم  هک  ءاـضعا  اوق و  نیا  اـیآ 

ياهتسب  ضارتعا  ره  هار  تسا و 
يرادهگن ناهاشداپ  باقع  رهق و  ناردارب و  ناشیوخ و  شنزرس  زا  یتشاد و  ظوفحم  روتسم و  مه  ناردام  ناردپ و  رجز  زا  ارم  هک  یسک 

يدومرف 
دندناریم و دوخ  زا  ارم  دندادیمن و  تلهم  ادبا  دـندوبیم  علطم  نم  ياهیئاوسر  یتشز و  رب  یعلطم  وت  هکنانچ  نم  يالوم  يا  نانیا  رگا  و 

دندیربیم  نم  زا  یلک  هب 
مزیچان  زجاع و  لیلذ و  راوخ و  هدنکفارس و  نم  دیس  يا  تروضح  رد  هک  مهانگ ) رپ   ) هدنب نیمه  نم  يراب 

کـسمتم نآ  هب  هک  یلیلد  تجح و  هن  مبلط و  يراـی  وا  زا  هک  یتردـق  بحاـص  دوخ  تاـجن  رب  هن  دروآ و  مناوت  يرذـع  دوخ  هئربت  رب  هن 
موش 

یعفن نم  لاح  هب  راکنا  نآ  نم  يـالوم  يا  منک  راـکنا  رگا  ماهدرواـین و  اـجب  تشز  راـک  نیا  هدرکن و  هاـنگ  نیا  نم  هک  تفگ  مناوت  هن  و 
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تشاد  دهاوخن 
هیلع رب  همه  بیر  کش و  چـیهیب  نیقی و  هب  ماهدرک  هچ  ره  رب  محراوج  ءاضعا و  ماـمت  هک  یتروص  رد  مباـی  دوس  دوخ  راـکنا  زا  هنوگچ 

دنهاوگ  نم 
درک  یهاوخلاؤس  نم  زا  گرزب  روما  زا  اققحم  وت  و 

لدع هب  زاب  وت  لدع  زا  درک و  دهاوخ  كاله  ارم  وت  لدع  نامه  درک و  یهاوخن  یسک  هب  افج  روج و  زگره  لدع و  هب  یمکاح  هتبلا  وت  و 
مبلطیم  هانپ  وت  لک 

تسوت مرک  دوج و  ملح و  زا  یشخبب  نم  رب  رگا  تسا و  نم  رب  تجح  مامتا  زا  سپ  تسا و  نم  ناهانگ  رفیک  هب  ینک  باذع  هاگره  سپ 
شزرمآ ترفغم و  تفطل  هاگرد  زا  نم  وت و  یهزنم  تسین  وت  زج  ییادخ  چیه  مناراکمتـس  زا  نم  وت و  یهزنم  تسین  وت  زج  ییادخ  چیه 

مهاوخیم 
مناسرت  تخس  ترهق  زا  نم  وت و  یهزنم  تسین  وت  زج  ییادخ  چیه  مناتسرپ  اتکی  زا  نم  وت و  هزنم  تسین  وت  زج  ییادخ  چیه 

مناساره  كانمیب و  تخس  تتوطس  زا  نم  وت و  یهزنم  تسین  وت  زج  ییادخ  چیه 
مناراودیما  زا  تمرک  هاگرد  هب  نم  وت  یهزنم  تسین  وت  زج  ییادخ  چیه 
مناقاتشم  زا  تلامج  دوهش  هب  نم  وت و  یهزنم  تسین  وت  زج  ییادخ  چیه 

مفرتعم  رقم و  تیئاتکی  هب  نم  وت و  یهزنم  تسین  وت  زج  ییادخ  چیه 
مناریقف  نالئاس و  زا  تهاگرد  هب  نم  وت و  یهزنم  تسین  وت  زج  ییادخ  چیه 

منایوگ  هیزنت  حیبست و  زا  ار  وت  نم  وت و  یهزنم  تسین  وت  زج  ییادخ  چیه 
ماوت  ییایربک  ماقم  نایوگ  ریبکت  زا  نم  وت و  یهزنم  تسین  وت  زج  ییادخ  چیه 

یتسه  نم  نیشیپ  ناردپ  يادخ  نم و  ییادخ  هک  وت  یهزنم  تسین  وت  زج  ییادخ  چیه 
نم فارتعا  رارقا و  تیئاتکی و  دیحوت و  ماقم  رکذ  رد  نم  صالخا  تتزع و  دجم و  هاگشیپ  رد  نم  شیاتـس  انث و  تسا  نیا  نم  يادخ  يا 

مدروآ  رامشب  هک  ییاهتمعن  هب 
تسادیوه  ناوارف و  دایز و  سب  زا  ار  تیاهتمعن  هک  مفرتعم  هچرگ 

تقلخ و ودـب  زا  اهتمعن  نآ  اب  یتشاد و  روظنم  ارم  لزا  دـهع  زا  هک  دروآ  مناوتن  رامـشب  اراهتمعن  نآ  هتـشاد  تقبـس  نم  ثداح  دوجو  رد 
یتخاس  لدبم  يزاینیب  انغ و  هب  ار  مجایتحا  یناگدنز و  لوا 

يدومن  یتخس  ره  عفد  يدرک و  اطع  شیاسآ  لیاسو  بابسا و  يدومرف و  نم  زا  ار  ملا  جنر و  عفر  و 
يدیشخب  نید  رد  تمالس  نت و  رد  تیفاع  يدناهر و  مهودنا  مغ و  ره  زا  و 

کمک اهتمعن  نآ  رکذ  رب  ارم  نیرخآ  نیلوا و  قلخ  رگا  هک  تسا  رامـش  دـحیب و  رایـسب و  ردـق  نآ  نم  رب  تتمعن  یقیقح  معنم  يا  يراب 
دننک 

نابرهم  میرک  گرزب  راگدرورپ  هبترم  دنلب  كاپ  تاذ  يا  دنرداق  شرامش  رب  نیرخآ  نیلوا و  مامت  هن  نم و  هن  زاب 
دمحم  لآ  دمحم و  رب  تسرف  دورد  درادن  شاداپ  يرازگساپس و  ار  تیاهتمعن  دناوتن و  سک  وت  زج  ار  تیانث  دیاین و  رامشب  تیاهتمعن 

تسین  وت  زج  ییادخ  چیه  یکیرش و  كرش و  زا  هزنم  وت  نادرگ  دنمتداعس  تتعاط  هب  ار  ام  ناسر و  لامک  دح  هب  ام  رب  ار  تتمعن  و 
یسر  دایرف  هب  ار  ناگدیدمغ  ینادرگ و  فرطرب  ار  ملا  جنر و  ره  ینک و  تباجا  ار  ناشیرپ  رطضم و  ناگدنب  ياعد  وت  هتبلا  ادخ  يا 

ییامرف  يرای  ناگرزب  هب  محرت و  ناکدوک  هب  ینک  نالد  هتسکش  لاح  ناربج  ینادرگ و  ینغ  ار  ناریقف  یشخب و  افش  ار  نارامیب  و 
ییادخ  گرزب  هبترم و  دنلب  وت  تسا و  يرداق  ملاع  رد  وت  قوف  هن  يروای و  رای و  ار  یسک  وت  زج  هن 
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هدنهانپ وت  هب  هک  ناسرت  لد  ره  هانپ  يا  یـشخب  يزور  ریغـص  لفط  هب  ینک و  دازآ  سبح  زا  ار  ناینادنز  ناریـسا و  هک  ییادـخ  يا  سب  و 
تسین  يراکددم  کیرش و  تچیه  هک  ییاتکی  يادخ  يا  دوش 

امرف  اطع  ار  نآ  نیرتهب  نم  هب  ینکیم  اطع  ناگدنب  زا  کی  ره  هب  هک  تمعن  ره  زور  رخآ  نیا  رد  دمحم و  لآ  دمحم و  رب  تسرف  دورد 
فرطرب هک  اهتبیـصم  هیلب و  ینادرگیم و  هزاـت  ینکیم و  دـیدجت  یمه  هک  نطاـب  تمعن  یـشخبیم و  قـلخب  هـک  رهاـظ  تـمعن  عاوـنا  زا 

هک یتـشز  راـک  يریذـپیم و  فـطل  زا  هک  یکین  لـمع  ینادرگیم و  باجتـسم  هک  ییاـعد  ینکیملـیاز و  هـک  یمغ  هودـنا و  يزاـسیم و 
یناشوپیم 

يرداق  ءایشا  هیلک  رب  یهاگآ و  روما  مامت  رب  یتاذ  ملع  یلزا و  فطل  اب  وت  هتبلا  هک 
مرک و هدنـشخب  ره  زا  ینکیم و  تباـجا  ار  اـم  ياـعد  سک  همه  زا  رتدوز  درک و  ناوـت  تلئـسم  وا  زا  هک  یـسک  نیرتـکیدزن  وـت  ادـخ  يا 

ینک  تباجا  سک  ره  زا  رتهب  ار  نالئاس  تسا و  رتعیسو  تیاطع  رتشیب و  تیراوگرزب 
میرادن ییوزرآ  وت  زج  يدننام و  لثمیب و  دوصقم  ینابرهم  ناگدنب  رب  ملاع  ود  رد  یـششخب و  فطل و  اب  قلخب  ترخآ  ایند و  رد  هک  يا 

يدومرف  تباجا  مدرک  اعد  تقو  ره 
يداد و تاجن  ارم  مدرک  دامتعا  وت  رب  اهیتخـس  کلاهم و  رب  يدرک و  ینابرهم  نم  اب  مدومن  قوش  راهظا  يدومرف و  اطع  مدومن  تلئـسم  و 

يدومرف  تیافک  ارم  مدرک  يراز  تهاگردب  هاگره 
دنملاع  ناکاپ  نایوکین و  هک  شتیب  لها  همه  رب  تسوت و  هداتسرف  لوسر و  هدنب و  هک  دمحم  رب  تسرف  دورد  ادخ  يا 

راد بوسحم  شیوخ  ياهتمعن  نارکذتم  نارازگ و  رکش  زا  ار  ام  زاس و  اراوگ  ام  رب  ار  تیاطع  ناسر و  لامک  دح  هب  ام  رب  ار  تیاهتمعن  و 
نیملاعلا  بر  يا  امرف  تباجا  مرک  زا  ار  اعد  نیا  و 

شزرمآ نوچ  يرادیم و  روتـسم  ار  قلخ  ناصقن  بیع و  رهاـق  يرداـق و  اـناوت و  زیچ  ره  رب  یکلاـم و  دوجو  کـلم  رب  هکنآ  يا  ادـخ  يا 
ملاع  ناقاتشم  نابلاط و  دوصقم  نیرخآ  يا  يزرمآیم  دنبلط 

تسا  عیسو  ناهاوخ  رذع  رب  تتمحر  تفأر و  ملح و  طیحم و  زیچ  ره  رب  تیلزا  ملع  هکنآ  يا  ناراودیما  لد  يوزرآ  اهتنم  يا  و 
ص )  ) دمحم ترضح  تیمارگ  لوسر  ربمغیپ و  هلیسوب  يدیشخب  تمظع  فرش و  شاوت  هک  رصع  نیا  رد  ام  ادخ  يا 

یحو  نیما  قلخ و  هدیزگرب  هک 
اطع نیملسمب  گرزب  تمعن  شدوجوب  هک  يربمغیپ  نامه  میدروآ  يور  وت  هاگردب  تسا  ملاع  نشور  غارچ  نیمز و  لها  رذنم  رـشبم و  و 

يداد  رارق  شنایناهج  رب  عساوتمحر  ار  وا  يدرک و 
گرزب  يادخ  يا  تسا  دورد  نیا  قیال  وت  بناج  زا  وا  هک  ع )  ) دمحم لآ  و  ص )  ) دمحم رب  تسرف  دورد  ایادخ  راب 

ناشوپب شـشخب  وفع و  هدرپ  ار  ام  ياـهیتشز  دـنملاع و  ناـکاپ  ناـیوکین و  ناگدـیزگرب و  زا  همه  هک  شتیب  لـها  رب  وا و  رب  تسرف  دورد 
تسا  دنلب  اهنابز  عاونا  هب  قلخ  ناغف  دایرف و  تتمحر  هاگرد  هب  هک  ییوت 

امرف  اطع  لماک  یبیصن  ینکیم  تمسق  ناگدنب  نایم  هک  تداعس  ریخ و  ره  زا  رصع  نیا  رد  مه  ار  ام  سپ 
سابل ینادرگیم و  لزاـن  هک  یتکرب  يزاـسیم و  رـسیم  ناـیملاع  رب  هک  یتمحر  ینکیم و  تیادـه  ار  قلخ  رون  نآ  هب  هک  يرون  ره  زا  و 

ملاع  نانابرهم  نیرتنابرهم  يا  یهد  تعسو  هک  یقزر  یناشوپیم و  هک  یتیفاع 
هد  رارق  دنتفای  يدنمهرهب  يراک و  وکین  هک  نانآ  زا  شخب و  يزوریف  يراگتسر و  ماگنه  نیا  رد  ار  ام  ادخ  يا 

زاسم  دیماان  میراد  تمرک  لضف و  هب  هک  يدیما  مشچ  زا  زاسم و  هرهبیب  ار  ام  تنایاپیب  تمحر  زا  نادرگم و  نامورحم  زا  و 
ار ام  تمرک  هاگرد  زا  نادرگم و  دـیمون  میراد  راظتنا  مشچ  تیاطع  زا  هک  تبترم  تلیـضف و  نآ  زا  نادرگم و  مورحم  ار  ام  تتمحر  زا  و 

نادرگم  دودرم  سویأم و 
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تباجا ار  تاهبعک  هناخ  هب  توعد  هدروآ و  يور  تناسحا  لضف و  هب  نیقی  اب  وت  هاـگرد  هب  نیرتمرک  فطل و  اـب  شـشخب و  دوج و  اـب  يا 
میراد  نآ  ترایز  دصق  میاهدرک و 

اطع شیاسآ  تیفاع و  رذـگرد و  ام  تاریـصقت  زا  نادرگ و  لوبقم  لماک و  ار  ام  جـح  امرف و  يرای  ار  ام  جـح  لامعا  رب  ادـخ  يا  وت  سپ 
میاهدرک  زارد  تهاگرد  هب  هانگ  هب  فارتعا  يراوخ  تلذ و  اب  یتسد  ام  هک  امرف 

ار ام  میبلطیم  تتمحر  فطلب و  وت  زا  هک  یتامهم  رد  امرف و  اطع  ام  هب  مینکیم  تساوخرد  هچ  ره  رـصع  نیا  رد  تمرک  هب  ار  ام  ادخ  يا 
میرادن  وت  ریغ  يراگدرورپ  هتشادن و  یسک  وت  زج  نامروما  تیافک  رب  ام  هک  نک  يرای 

لها زا  ار  ام  امرف و  ردـقم  ریخ  ام  قح  رد  وت  تسا  لدـع  ام  قح  رد  تردـق  اضق و  مکح  طیحم  ام  هب  تملع  تسا و  ذـفانام  رد  وت  ناـمرف 
هد  رارق  حالص  ریخ و 

ینک  تمارک  میاد  شیاسآ  اهبنارگ و  هریخذ  میظع و  شاداپ  ار  ام  هک  زاس  مزال  ضرف و  دوخ  مرک  دوج و  فرص  هب  ام  رب  ادخ  يا 
نیرتنابرهم يا  ریگم  زاب  ار  تتمحر  تفأر و  ام  زا  ناسرم و  تکاله  هب  باذع  كاله و  نیقحتـسم  اب  ار  ام  شخبب و  مامت  ار  ام  ناهانگ  و 

نانابرهم 
رب وت  دندروآ و  ياجب  ار  ترکـش  يدومرف و  اطع  اهنآ  هب  وت  دـندرک و  تساوخرد  وت  زا  هک  هد  رارق  نانآ  زا  ماگنه  نیا  رد  ار  ام  ادـخ  يا 

ینتفریذپ  ناشهبوت  وت  دندرک و  هبوت  تهاگرد  هب  يدوزفا و  تتمعن 
يراوگرزب  لالج و  بحاص  يا  يدیزرمآ  ار  همه  وت  دنتسج و  ناهانگ  عیمج  زا  يربت  و 

يزیچ وا  زا  هک  یـسک  نیرتـهب  يا  ریذـپب  تهاگردـب  ار  اـم  عرـضت  نادرگ و  يوق  تتعاـط  رب  راد و  قفوم  ریخ  راـک  ره  هب  ار  اـم  ادـخ  يا 
دنیوج  محرت  وا  زا  هک  یصخش  رتنابرهم  دننک و  تساوخرد 

دبای  رارقتسا  ریمض  نونکم  رد  هچنآ  نامشچ و  هشوگ  هب  هراشا  ناگژم و  تکرح  زا  يزیچ  وت  رب  هک  ییادخ  يا 
هدیشخب  یگداشگ  تملح  هتفرگ و  ارف  تشناد  ار  اهنیا  مامت  قیقحتب  تسین  هدیشوپ  هدیچیپ و  اهلد  ياهیناهن  و 

هچنآ اهنیمز و  هناگ و  تفه  ياهنامـسآ  ار  وت  دیوگ  حیبست  گرزب  يرترب  دنیوگب  نارفاک  نارگدادیب و  هچنآ  زا  رترب  رتالاب و  وت و  یهزنم 
دنکیم  حیبست  ار  وت  هکنآ  زج  تسین  ملاع  رد  چیه  دنلوغشم و  تسیدقت  حیبست و  هب  همه  تساهنآ  نیب  رد 

ناسحا  لضف و  يراوگرزب و  لالج و  ماقم و  بحاص  يادخ  يا  تسوت  صوصخم  تزع  يدنلب و  دجم و  شیاتس و  ره  سپ 
ینابرهم  تفأر و  ششخب و  دوج و  ياراد  ییوت  اهنت  گرزب  ياهتمعن  و 

نک  اطع  ینمیا  مساره  فوخ و  رد  امرف و  اطع  منید  نت و  رد  شیاسآ  یتمالس و  هد و  عیسويزور  ارم  تلالح  قزر  زا  وت  ادخ  يا 
نکم و اوسر  ارم  ریگم و  متخس  تبوقع  هب  جاردتـسا  باذع  هب  نادرگم و  التبم  دوخ  رکم  هب  ارم  ادخ  يا  نادرگ  دازآ  مخزود  شتآ  زا  و 

زاس  رود  نم  زا  ار  سنا  نج و  ناقساف  رش 
ملاع  نانابرهم  نیرتنابرهم  نابساحم و  نیرتعیرس  نایانیب و  نیرتانیب  ناگدنونش و  نیرتاونش  يا 

دننایملاع  نیرتتکرب  ریخ و  اب  ناگرزب و  هک  وا  لآ  و  ص )  ) دمحم رب  تسرف  دورد 
مرادن  نایز  ینک  ممورحم  هچ  ره  زا  رگید  ینک  اطع  رگا  هک  ار  متجاح  نآ  مراد  تساوخرد  ادخ  يا  وت  زا  و 

یشخب  ییاهر  مخزود  شتآ  زا  هک  مراد  تساوخرد  درادن  ملاح  هب  یعفن  ینک  اطع  هچ  ره  رگید  يزاسن  اور  متجاح  نآ  رگا  و 
يا راگدرورپ  يا  يرداق  زیچ  ره  رب  وت  تسوت و  صوصخم  شیاتـس  دوجو و  کلم  يرادن و  کیرـش  ییاتکی و  هک  تسین  وت  زج  ییادخ 

ملاع  راگدرورپ 
ییاونیب  رقف و  ماگنه  هب  دسر  هچ  ات  مجاتحم  وت  هب  مریقف و  تورث  انغ و  تقو  رد  نم  يادخ  يا 

ینادان  تقو  هب  دسر  هچ  ات  منادان  زاب  ییاناد  لاح  رد  نم  يادخ  يا 
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زا دوشیم  عنام  ریدـقت  ریبدـت و  نیا  ار  تتفرعم  اب  ناگدـنب  تسالوحتلا  عیرـس  تتاریدـقت  نوگانوگ و  فلتخم و  تریبدـت  سپ  ادـخ  يا 
دنشاب  دیماان  تفطل  زا  یتخس  الب و  رد  ای  دنوش  عمج  رطاخ  هتفای و  مارآ  تتمعن  ءاطع و  رب  هکنیا 

تسا  هتسیاش  تمرک  يراوگرزب و  ماقم  هب  هک  دزس  نآ  نم  زا  ادخ  يا 
دوجو نیا  رب  نونکا  اـیآ  يدرک  فیـصوت  نم  اـب  فطل  تمحر و  هب  ار  دوخ  ینیرفاـیب  ارم  فیعـض  دوـجو  نیا  هکنآ  زا  شیپ  وـت  ادـخ  يا 

درک  یهاوخ  عنم  تمحر  فطل و  نآ  زا  ناوتان 
تسا  تنم  نم  رب  ار  وت  تسوت و  ياطع  لضف و  زا  نآ  دیآ  دیدپ  نم  زا  ییوکین  ياهراک  رگا  ادخ  يا 

تسا  تجح  نم  رب  ار  وت  تسوت و  لدع  هب  نآ  ددرگ  راکشآ  یتشز  لامعا  رگا  و 
هکیتروص رد  درک  دناوت  ملظ  نم  رب  یـسک  هنوگچ  ای  یتسه  روما  لفکتم  دوخ  وت  هکیتروص  رد  يراذگیم  او  دوخب  ارم  هنوگچ  ادـخ  يا 

ینابرهم  فؤر و  نم  قح  رد  وت  هکیتروص  رد  منام  مورحم  تفطل  زا  نم  هنوگچ  یتسه و  نم  روای  رصان و  وت 
دوب  دناوت  نم  هلیسو  درادن  وت  سدق  هیحان  هب  هار  هک  رقف  هنوگچ  موشیم و  لسوتم  میگراچیب  رقفب و  تهاگردب  نم  يرآ 

رد دوب  دـناوت  نورد  نامجرت  منخـس  هنوگچ  اـی  تسین  ناـهنپ  وت  رب  ملاـح  هکیتروص  رد  منک  تیاکـش  وت  رب  دوخ  لاـح  زا  هنوگچ  نم  اـی 
ددرگیم  وت  يوسب  راکشآ  وت  نخس  نآ  هکیتروص 

دراو یمیرک  وت  نوچ  هاـگرد  رب  اـهوزرآ  نآ  هکیتروص  رد  درک  یهاوخ  مدـیماان  مراد  تمرک  هب  هک  ییاـهوزرآ  دـیما و  زا  وت  هنوگچ  اـی 
تسا 

لهج و هکنآ  اب  يراد  تبحم  فطل و  نم  اب  وت  ردـقچ  ادـخ  يا  تسوت  هب  ملاوحا  مایق  هکنآ  لاـح  ینادرگن و  وکین  ارم  لاوحا  هنوگچ  اـی 
تسا  تشز  مرادرک  هکنآ  اب  ینابرهم  نم  قح  رد  ردقچ  تسا و  رایسب  میساپسان 

بوجحم وت  زا  ارم  هک  تسیچ  نآ  زاب  يراد و  تفأر  نم  اب  وت  ردقچ  مرود و  وت  زا  دح  هچ  ات  نم  یکیدزن و  نمب  هزادـنا  هچ  وت  ادـخ  يا 
هتشاد 

ره رد  ار  دوخ  وت  هک  تسا  نآ  مشنیرفآ  زا  وت  ضرغ  متـسناد  نم  رب  ناهج  تالوحت  ندـش  نوگانوگ  تارثأـت و  فـالتخا  زا  نم  ادـخ  يا 
مشابن  لهاج  لفاغ و  وت  زا  ملاع  روما  زا  کی  چیه  ردنم  ینک و  اسانش  نمب  زیچ 

ارم نم  فاـصوا  هچ  ره  دـنادرگیم و  اـیوگ  ار  مقطن  زاـب  تیراوگرزب  مرک و  دـنکیم  لـال  ارم  ناـبز  میراوخ  يردـقیب و  هچ  ره  ادـخ  يا 
دروآیم  عمط  هب  ارم  وت  ناسحا  دزاسیم  سویأم 

يوعد شیاهتقیقح  هک  یـسک  دوب و  دـهاوخن  دـب  شیاهیدـب  یتشز و  هنوگچ  سپ  تسا  يدـب  شیاهیبوخ  نساحم و  هک  یـسک  ادـخ  يا 
دوب  دهاوخن  لطاب  شتقیقحیب  يوعد  هنوگچ  تسا  لطاب 

یلاح  بحاص  رب  یتباث  لاح  هن  دراذگ و  یقاب  هدنیوگ  رب  نخس  ياج  هن  تبلاغ  رهاق  تیشم  ذفان  نامرف  ادخ  يا 
ارم وت  لضف  هکلب  هن ، تخاس ، مدهنم  وت  لدع  ارم  يانب  مزع و  نآ  مدومن و  مکحم  مزع  مدرازگ و  یتعاط  يانب  هک  دش  رایـسب  هچ  ادخ  يا 

دینادرگرب  مزع  نآ  زا 
میاد ار  تتعاط  تبحم و  مزع  لد  رد  هتبلا  مرادـن  لاغتـشا  تتعاط  هب  میاد  لمع  ماقم  رد  نم  رگا  هک  یهاـگآ  ینادیم و  دوخ  وت  ادـخ  يا 

مراد 
رمآ  ییوت  هک  یتروص  رد  منکن  مزع  هنوگچ  رهاق و  ییوت  هکنآ  لاح  منک و  مزع  تتعاط  راک  رب  هنوگچ  ادخ  يا 

لاصوب هک  امرف  یتمدخ  ارم  سپ  ددرگ  رود  نم  رب  تدوهـش  لوصو و  هار  منک  هجوت  تیئاسانـش  يارب  هک  راثآ  کیاکی  هب  نوچ  ادخ  يا 
دناسر  دوز  تلامج  دوهش  و 

منک  لالدتسا  وت  دوجو  رب  دناوت  جاتحم  دوخ  دوجو  رد  هک  يراثآ  هب  نم  هنوگچ 
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دوش  وت  ییادیپ  ببس  وا  ات  تسین  وت  ییادیپ  روهظ و  نآ  زا  هک  دراد  يروهظ  وت  ریغ  يدوجوم  ایآ 
یشاب  جاتحم  ناهرب  لیلد و  هب  ات  یناهنپ  رظن  زا  یک  وت 

دزاس  کیدزن  وت  هب  ار  ام  تاقولخم  راثآ و  ات  يدش  رود  ام  زا  یک  و 
تبحم قشع و  زا  یبیـصن  هک  ياهدـنب  داب  نایز  رد  یتسه و  وا  نیـشنمه  بقارم و  وت  هشیمه  هکنآ  اب  دـنیبیمن  ار  وت  هک  یمـشچ  داـب  روک 

تفاین 
راصبتسا  هدهاشم و  ییامنهر  هب  راونا و  تایلجت  هب  هد  عوجر  ارم  اما  دننک  راثآ  هب  عوجر  تیئاسانش  يارب  قلخ  هک  يدرک  رما  وتادخ  يا 

هدرکن  راثآ  هب  هجوت  منورد  رس  موش  دراو  تفرعم  ماقم  هب  نوچ  هک  مدرگ  لیان  تترضح  دوهش  هب  راثآ  هب  هجوت  یب  ات 
ییاناوت  زیچ  ره  رب  وت  اهنت  هک  دشاب  اهنآ  هب  رظن  زا  رتدنلب  متمه  و 

ار وـت  لاـصو  ادـخ  يا  وـت  زا  تسین  ناـهنپ  وـت  زا  هک  مناـشیرپ  لاـح  نیا  تسادـیپ و  تدزن  میراوـخ  تلذ و  هک  ماهدـنب  نیا  نم  ادـخ  يا 
مهاوخیم 

تروضح رد  یگدـنب  صولخ  قدـص و  هب  نک و  يربهر  تلاصو  يوک  هب  دوخ  رون  هب  ارم  سپ  مبلطیم  وت  دوجو  رب  لیلد  وت  دوجو  هب  و 
نادرگ  رادیاپ 

راد  ظوفحم  دوخ  هدرپ  ارس  رد  زومایب و  دوخ  نوزخم  ملع  زا  ارم  ادخ  يا 
زاس  راپسهر  نابوذجم  هقیرط  کلسم و  هب  يارایب و  تهاگرد  نابرقم  قیاقح  هب  ار  مناور  ادخ  يا 

رایتخا هب  زاس و  مظنم  ار  مملاع  ود  روما  دوخ  رایتخا  هب  نادرگ و  زاینیب  شیوخ  راـک  رد  مریبدـت  زا  تلماـک  ریبدـت  ملع و  هب  ارم  ادـخ  يا 
نادرگ  فقاو  ارم  یناشیرپ  رارطضا و  عضاوم  رد  راذگماو و  ار  مراک  نم 

دسر  ارف  مگرم  هکنآ  زا  شیپ  زاس  كاپ  مناج  كرش  کش و  يدیلپ  زا  هد و  ییاهر  مسفن  يراوخ  زا  ارم  ادخ  يا 
هب نادرگم و  مدـیماان  سپ  منکیم  تساوخرد  وت  زا  راذـگم و  او  ارم  سپ  منکیم  لکوت  وت  رب  امرف و  يراـی  ارم  مبلطیم  يراـی  وت  زا  نم 

زاسم  ممورحم  سپ  مراد  مشچ  وت  مرک  لضفت و 
نارم  مهاگرد  نآ  زا  ماهدمآ  تمرک  هاگردب  نادرگم و  تفاطلا  زا  مرود  سپ  منادیم  بستنم  ار  دوخ  تترضح  یگدنب  هب  و 

هکنآ اـب  تفاـی  دـناوت  نم  فرط  زا  هنوـگچ  سپ  دـبای  بیع  صقن و  وـت  فرط  زا  هک  تسا  نآ  زا  رتهزنم  تـتبحم  يدونـشوخ و  ادـخ  يا 
دوب  دهاوخن  للعم  مهوت  فرط  زا  یببس  يذ  تسا  یتاذ  ناگدنبب  تتبحم 

یشابن  ینغتسم  نم  زا  هنوگچ  سپ  ددرگن  دیاع  تتاذ  هب  وت  فرط  زا  یعفن  يدوخ و  تاذ  هب  ینغ  وت  ادخ  يا 
دنادرگیم  ریسا  توهش  ياههقالع  ریجنز  هب  سفن  ياوه  دنکیم و  دنموزرآ  ارم  وت  ردق  اضق و  ادخ  يا 

وت فطل  هب  ات  نادرگ  ینغ  ارم  تمرک  لضف و  هب  شخب و  ترصن  هبلغ و  مسفن  رب  هد و  ییانیب  تریـصب و  نک و  يرای  ارم  ادخ  يا  وت  سپ 
مدرگ  زاینیب  دوخ  بلط  یعس و  زا 

دنتخانش  ییاتکی  هب  ار  وت  دندش و  لیان  تفرعم  ماقم  هب  ات  يدرک  قارشا  تناصاخ  ءایلوا و  لد  رب  یلجت  راونا  هب  هک  ییوت 
دنربن  هانپ  ییاج  هب  تهاگرد  زج  هتشادن و  تسود  ار  وت  ریغ  ات  يدرک  وحم  ار  رایغا  هجوت  تناقاتشم  ناتسود و  لد  زا  هک  ییوت 

دنزاس  شحوتم  ار  اهنآ  ملاوع  نوچ  نانآ  سنوم  رای و  ییوت 
هچ تفای  ار  وت  هکنآ  هتفای و  هچ  تفاین  ار  وت  هکنآ  يدرک  ییامنهار  ار  نانآ  دوخ  دـندش  رود  ناـهرب  ناـشن و  ره  زا  ناـنآ  نوچ  هک  ییوت 

تسا  هتفاین 
ریغ هب  دیما  مشچ  هنوگچ  دیدرگ  راکنایز  دینادرگ  وت  زا  بلط  يور  هک  ره  دـش و  مورحم  زیچ  ره  زا  دـش  لیام  وت  ریغ  هچ  ره  هب  سک  ره 

دننک  وت 
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تفطل تداع  وت  هکنآ  لاح  دـنبلط و  يزیچ  وت  ریغ  زا  هنوگچ  درک و  یهاوخن  هدرکن و  ناگدـنب  زا  ناـسحا  عطق  زگره  وت  هک  یتروص  رد 
داد  یهاوخن  هدادن و  رییغت  ار 

دنداتسیا  قلمت  هب  وت  روضح  رد  اهنت  ات  يدیناشچ  تناتسود  هب  ار  تسنا  ینیریش  هکنآ  يا 
دندیبلط  شزرمآ  دمآ و  هاوخ  رذع  تترضح  رد  ات  یتسارایب  لالج  تبیه و  سابل  هب  ار  تناصاخ  ءایلوا و  هکنآ  يا 

دنرآ  يور  وت  هب  نادباع  هکنآ  زا  شیپ  ینک  ناسحا  هب  ادتبا  وت  دننک و  دای  وت  زا  ناگدنب  هکنآ  زا  لبق  ینک  ناگدنب  دای  وت 
هچنآزا هک  یضوعیب  هدنشخب  نآ  وت  دننک  تساوخرد  تجاح  نابلاط  هکنآ  زا  شیپ  ینکیم  اطع  قلخب  یتاذ  شـشخب  دوجب و  هک  ییوت 

یهاوخیم  ضرق  ام  زا  زاب  يدرک  اطع  ام  هب 
منک  وت  يوسب  لد  يور  تهج  کی  ات  نک  مبوذجم  تناسحا  هبذاج  هب  موش و  لصاو  وت  هب  ات  بلطب  تتمحر  رد  زا  ارم  ادخ  يا 

منک  تتعاطا  دنچ  ره  ددرگیمن  فرطرب  وت  سرت  ملد  زا  هکنانچ  منک  تینامرفان  دنچ  ره  دوشیمن  عطق  وت  زا  مدیما  زگره  ادخ  يا 
دیناشک  وت  هاگردب  ارم  تیراوگرزب  مرک و  هب  میهاگآ  دنکفا و  وت  يوسب  ملاع  همه  ارم  هک 

تسوت  رب  مدامتعا  هکنآ  اب  درک  دناوت  راوخ  مسک  هنوگچ  ای  ینم  يوزرآ  وت  هکیتروص  رد  مشاب  دیماان  هنوگچ  ادخ  يا 
تبـسن هکیتروص  رد  مشاـبن  تزع  جاـت  ياراد  هنوگچ  ياهتخاـس و  نکمتم  تلذ  رد  ارم  هکنآ  لاـح  منک و  تزع  يوعد  هنوگچ  ادـخ  يا 

مراد  وتب  یگدنب 
یتشامگ  ناریقف  نایم  رد  ماوت  هک  یتروص  رد  مشابن  نیکسم  ریقف و  هنوگچ  ادخ  يا 

تسین  ییادخ  وت  زج  هکنآ  ییوت  يدینادرگ و  زاینیب  ارم  تمرک  دوج و  هب  وت  هکنآ  اب  مشاب  ریقف  هنوگچ  و 
تسین  لهاج  تتفرعم  زا  يدوجوم  چیه  هک  یتخاس  روهشم  فورعم و  زیچ  ره  رب  ار  دوخ  وت 

ییادیپ  زیچ  ره  رب  هک  ییوت  مدید  ار  وت  اراکشآ  زیچ  ره  رد  يداد  ناشن  نمب  ار  دوخ  يدرک و  یلجت  تادوجوم  همه  رد  هک  ییوت  و 
ناهنپ تیبوجو  راونا  عوطـس  رد  یناکما  دوجو  شرع  هکنآ  اـت  يدرک  هطاـحا  ملاـع  همه  رب  لاـمج  رون  یلجت  هعـساو و  تمحرب  هکنآ  يا 

يدومن  وحم  دوخ  تایلجت  راونا  رادم  هطاحا  هب  ار  رایغا  يدرک و  دوبان  رگید  يدوجو  راثآ  هب  ار  يدوجو  راثآ  دیدرگ 
یتشگ  ناهنپ  اههدید  زا  تلالج  شرع  رهاق  رون  ياههدرپ  ارس  رد  هکنآ  يا 

اهنت وت  هکنآ  اب  یناهنپ  هنوگچ  یتفرگ  ارف  ار  دوجو  بتارم  مامت  لـالج  تمظع و  هب  اـت  يدرک  یلجت  تتینارون  ءاـهب و  لاـمک  هب  هکنآ  يا 
ییادیپ 

اتکی يادـخ  صوصخم  اهنت  شیاتـس  يردـتقم و  اناوت و  زیچره  رب  ینابهگن و  ار  همه  رـضاح  اج  همه  اـهنت  وت  هکنآ  اـب  یبیاـغ  هنوگچ  اـی 
. تسا

هفرع زور  رخآ  ياعد 

نتم

ناوخب هفرع  زور  رخآ  رد  ظ(و 
َكُّرُضَی اَم َال  ِیل  ْرِفْغا  َو  َکُصُْقنَی  اَم َال  ِینِطْعَأَف  َکُصُْقنَت  ِیل َال  َکَتَرِفْغَم  َّنِإ  َو  َكُّرُضَت  ِیبُونُذ َال  َّنِإ  ِّبَر  اَی 

ناوخب اضیا  و 
يِْدنِع اَم  ِّرَِشل  َكَْدنِع  اَم  َْریَخ  ِیْنمِرَْحت  َّمُهَّللَا َال 

ِهتَبیِصُم یَلَع  ِباَصُْملا  َرْجَأ  ِیْنمِرَْحت  َالَف  ِیبَصَن  َو  ِیبَعَِتب  ِینْمَحَْرت  َْمل  َْتنَأ  ْنِإَف 
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همجرت

ار هچنآ  يامرف  تمحرم  نم  هب  سپ  دهاکن  وت  زا  ارم  وت  شزرمآ  هک  یتسردب  درادن و  نایز  ار  وت  نم  ناهانگ  هک  یتسردـب  راگدرورپ  يا 
درادن  نایز  ار  وت  هک  ار  هچنآ  میارب  زرمایب  تدهاکن و  هک 

تسا  نم  دزن  هچنآ  رش  هب  نادرگم  مورحم  تسوت  دزن  هچنآ  ریخ  زا  ارم  ایادخ  راب 
. نادرگم مورحم  شتبیصم  رب  هدید  تبیصم  رجا  زا  ارم  سپ  متمحز  جنر و  هب  ینکن  محر  نم  هب  وت  رگا 

هفرع زور  رد  نیسح  ماما  ترایز 

نتم

باب رد  مالـسلا  مهیلع  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  زا  هچنآ  هک  نادـب  تسا  هفرع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تراـیز  مشـش  ظ(
رکذ هب  نیریاز  قیوشت  تهج  هب  ام  دوش و  اصحا  هک  تسا  نآ  زا  هدایز  باوث  تلیـضف و  يرایـسب  رابخا و  ترثک  زا  هدیـسر  هفرع  تراـیز 

هک مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  هب  مدرک  ضرع  تفگ  هک  تسا  لوقنم  ناهد  ریـشب  زا  ربتعم  دنـس  هب  مییامنیم  افتکا  ثیدح  دنچ 
ره ریـشب  يا  ینکیم  کین  هک  دومرف  منارذـگیم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ربق  دزن  ار  هفرع  زور  دوشیم و  توف  نم  زا  جـح  تسه  هاـگ 

تسیب باوث  وا  يارب  دوش  هتـشون  دیع  زور  ریغ  رد  ترـضح  نآ  قح  ییاسانـش  اب  دورب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  هب  هک  ینمؤم 
دسیونب دیع  زور  رد  ار  ترـضح  نآ  دنک  ترایز  هک  ره  لداع و  ماما  ای  لسرم  ربمغیپ  اب  داهج  تسیب  هلوبقم و  هروربم  هرمع  تسیب  جح و 

زور رد  ار  ترـضح  نآ  دنک  ترایز  هک  ره  لداع و  ماما  ای  لسرم  ربمغیپ  اب  داهج  دص  هرمع و  دص  جح و  دـص  باوث  وا  يارب  یلاعت  قح 
ماما ای  لسرم  ربمغیپ  اب  داهج  رازه  هلوبقم و  هدیدنسپ  هرمع  رازه  جح و  رازه  باوث  وا  يارب  دوش  هتـشون  ترـضح  نآ  قح  تفرعم  اب  هفرع 
دشاب كانمشخ  هک  یسک  دننام  نم  يوس  هب  درک  رظن  ترـضح  نآ  سپ  تافرع  فقوم  باوث  نم  يارب  دوشیم  لصاح  اجک  متفگ  لداع 

دوش هجوتم  سپ  تارف  رهن  رد  دنک  لسغ  هفرع و  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  هب  دورب  ینمؤم  هاگ  ره  ریشب  يا  هک  دومرف  و 
نینچ دشاب و  هدروآ  لمعب  کسانم  همه  اب  هک  یجح  درادیمرب  هک  یماگ  ره  هب  وا  يارب  زا  یلاعت  قح  دـسیونب  ترـضح  نآ  ربق  يوس  هب 

يوسب تمحر  رظن  لوا  هفرع  زور  رد  یلاعت  قح  هک  هدـش  دراو  هربتعم  رایـسب  هریثک  ثیداحا  رد  و  هوزغ )  ) هرمع دومرف و  هک  مراد  ناـمگ 
هک تسا  لوقنم  هعاـفر  زا  ربتعم  ثیدـح  رد  دـنک و  تاـفرع  فقوم  لـها  هب  رظن  هکنآ  زا  شیپ  دـنکفایم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربـق  نارئاز 
ربق دزن  ار  هفرع  نکل  مور و  جح  هب  هک  متشادن  يرز  موش  تیادف  متفگ  يدرک  جح  لاسما  هک  دومرف  نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

تهارک هک  دوب  نیا  هن  رگا  دندوب  نآ  رد  ینم  لها  هچنآ  زا  يدرکن  یهاتوک  چیه  هعافر  يا  هک  دومرف  مدینارذگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
دش تکاس  یتعاس  سپ  ینکن  ترضح  نآ  ربق  ترایز  كرت  زگره  هک  متفگیم  وت  يارب  یثیدح  هنیآ  ره  دننک  جح  كرت  مدرم  هک  مراد 

دشاب و ترضح  نآ  قح  هب  فراع  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ربق  يوس  هب  دور  نوریب  هک  ره  هک  مردپ  ارم  داد  ربخ  هک  دومرف  نآ  زا  دعب  و 
رازه جـح و  رازه  باوث  وا  يارب  دوش  هتـشون  پچ و  بناج  زا  کلم  رازه  تسار و  بناج  زا  کلم  رازه  دـنوشیم  وا  هارمه  دورن  ربکت  اب 

بهذـم و ياسؤر  هلجا و  ياملع  هک  تسا  نانچ  سپ  ترـضح  نآ  ترایز  تیفیک  اما  دـشاب و  هدرک  ربمغیپ  یـصو  ای  ربمغیپ  اـب  هک  هرمع 
رگا نک و  نانچ  ینک  لسغ  تارف  زا  هک  ارت  دش  نکمم  رگا  سپ  ینک  ترایز  زور  نیا  رد  ار  ترضح  نآ  یتساوخ  نوچ  دناهدومرف  تلم 
راقو یمارآ و  هب  هک  یتلاح  رد  نک  ترضح  نآ  ترایز  دصق  شوپب و  ار  دوخ  ياههماج  نیرتهزیکاپ  دشاب و  نکمم  ارت  هک  یبآ  ره  زا  هن 

یشاب ینأت  و 
وگب یسرب  ریاح  رد  هب  نوچ  سپ 

ُرَبْکَأ ُهَّللَا 
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وگب و 
ًالیِصَأ َو  ًةَرُْکب  ِهَّللا  َناَْحبُس  َو  ًارِیثَک  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ًارِیبَک  ُرَبْکَأ  ُهَّللا 

ِقَْحلِاب اَنِّبَر  ُلُسُر  ْتَءاَج  ْدََقل  ُهَّللا  اَناَدَه  ْنَأ  َْول َال  َيِدَتْهَِنل  اَّنُک  اَم  َو  اَذَِهل  اَناَدَه  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 
َنِینِمْؤُْملا ِریِمَأ  یَلَع  ُمَالَّسلا  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  ُمَالَّسلا 

ِْنیَسُْحلا َو  ِنَسَْحلا  یَلَع  ُمَالَّسلا  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ِةَدِّیَس  ِءاَرْهَّزلا  َۀَمِطاَف  یَلَع  ُمَالَّسلا 
ٍدَّمَُحم ِْنب  ِرَفْعَج  یَلَع  ُمَالَّسلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یَلَع  ُمَالَّسلا  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  یَلَع  ُمَالَّسلا 

یَسُوم ِْنب  ِِّیلَع  یَلَع  ُمَالَّسلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَسُوم  یَلَع  ُمَالَّسلا 
ٍِیلَع ِْنب  ِنَسَْحلا  یَلَع  ُمَالَّسلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  یَلَع  ُمَالَّسلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یَلَع  ُمَالَّسلا 

ِرَظَْتنُْملا ِِحلاَّصلا  ِفَلَْخلا  یَلَع  ُمَالَّسلا 
ِهَّللا ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 

َكِدْصَِقب ِهَّللا  َیلِإ  َبَّرَقَت  َو  َكِدَهْشَِمب  َراَجَتْسا  َكِّوُدَِعل  يِداَعُْملا  َکِِّیلَِول  ِیلاَوُْملا  َِکتَمَأ  ُْنبا  َو  َكِْدبَع  ُْنبا  َو  َكُْدبَع 
َكَدْصَق ِیل  َلَّهَس  َو  َِکتَراَیِِزب  ِینَّصَخ  َو  َِکتَیَالَِول  ِیناَدَه  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

وگب رس و  يذاحم  تسیاب  وش و  هضور  لخاد  سپ 
ِهَّللا ِِّیبَن  ٍحُون  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ِهَّللا  ِةَْوفَص  َمَدآ  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 

ِهَّللا ِمِیلَک  یَسُوم  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ِهَّللا  ِلِیلَخ  َمیِهاَْربِإ  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 
ِهَّللا ِبِیبَح  ٍدَّمَُحم  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ِهَّللا  ِحُور  یَسیِع  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 

ِءاَرْهَّزلا َۀَمِطاَف  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 
یَضَتْرُْملا ٍِّیلَع  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  یَفَطْصُْملا  ٍدَّمَُحم  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 
يَْربُْکلا َۀَجیِدَخ  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ِءاَرْهَّزلا  َۀَمِطاَف  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 

َةاَکَّزلا َْتیَتآ  َو  َةَالَّصلا  َتْمَقَأ  ْدَق  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  َرُوتْوَْملا  َْرتِْولا  َو  ِهِراَث  َْنبا  َو  ِهَّللا  َراَث  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 
ُنیِقَْیلا َكاَتَأ  یَّتَح  َهَّللا  َْتعَطَأ  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َْتیَهَن  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َتْرَمَأ  َو 

ِِهب ْتَیِضَرَف  َِکلَِذب  ْتَعِمَس  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  َو  َْکتَمَلَظ  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  َو  َْکتَلَتَق  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنَعَلَف 
ُهَلُسُر َو  ُهَءاَِیْبنَأ  َو  ُهَتَِکئَالَم  َو  َهَّللا  ُدِهْشُأ  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  َيَالْوَم  اَی 

( یِّبَر َیلِإ  ِیبَلَْقنُم  َو   ) ِیلَمَع ِمِیتاَوَخ  َو  ِینیِد  ِِعئاَرَِشب  ٌِنقُوم  ْمُِکباَیِِإب  َو  ٌنِمُْؤم  ْمُِکب  یِّنَأ 
ْمُِکنِطَاب َو  ْمُکِرِهاَظ  َو  ْمُِکِبئاَغ  یَلَع  َو  ْمُکِدِهاَش  یَلَع  َو  ْمُکِداَسْجَأ  یَلَع  َو  ْمُکِحاَوْرَأ  یَلَع  َو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَصَف 

َنیِّیِصَْولا ِدِّیَس  َْنبا  َو  َنیِِّیبَّنلا  ِمَتاَخ  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 
ِمیِعَّنلا ِتاَّنَج  َیلِإ  َنِیلَّجَحُْملا  ِّرُْغلا  ِِدئاَق  َْنبا  َو  َنیِقَّتُْملا  ِماَمِإ  َْنبا  َو 

یَْقثُْولا ُةَوْرُْعلا  َو  یَقُّْتلا  ُماَمِإ  َو  يَدُْهلا  ُبَاب  َْتنَأ  َو  َِکلَذَک  ُنوُکَت  َْفیَک َال  َو 
ِءاَسِْکلا ِلْهَأ )  ) ِباَحْصَأ ُسِماَخ  َو  اَْینُّدلا  ِلْهَأ  یَلَع  ُۀَّجُْحلا  َو 

ِمَالْسِْإلا ِرْجِح  ِیف  َتیِّبُر  َو  ِناَمیِْإلا  ِيْدَث  ْنِم  َْتعَضَر )  ) َْتعِضُر َو  ِۀَمْحَّرلا  ُدَی  َْکتَذَغ 
َِکئاَْنبَأ َو  َِکئَابآ  یَلَع  َو  َْکیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  َِکتاَیَح  ِیف  ٍۀَّکاَش  َو َال  َِکقاَرِِفب  ٍۀَیِضاَر  ُْریَغ  ُسْفَّنلاَف 

ِۀَِبتاَّرلا ِۀَبیِصُْملا  َنیِرَق  َو  ِۀَبِکاَّسلا  ِةَْربَْعلا  َعیِرَص  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 
ًاروُهْقَم َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َْتِلتُقَف  ِمَالْسِْإلا ) َۀَمْرُح  َکِیف  ْتَکَهَْتنا  َو   ) َمِراَحَْملا َْکنِم  ْتَّلَحَتْسا  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل 
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ًاروُجْهَم َكِدْقَِفب  ِهَّللا  ُباَتِک  َحَبْصَأ  َو  ًارُوتْوَم  َِکب  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َحَبْصَأ  َو 
َکَعَم َنیِدَهْشَتْسُْملا  یَلَع  َو  َکِیَنب  ْنِم  ِۀَِّمئَْألا  یَلَع  َو  َکیِخَأ  َو  َکِّمُأ  َو  َکِیبَأ  َو  َكِّدَج  یَلَع  َو  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 

َِکتَعیِش ِءاَعُد  یَلَع  ِلُوبَْقلِاب  َنِینِّمَؤُْملا  َكِراَّوُِزل  َنیِدِهاَّشلا  َو  َكِْربَِقب  َنیِّفاَْحلا  ِۀَِکئَالَْملا  یَلَع  َو 
ُُهتاَکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  َو 

ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  اَی  یِّمُأ  َو  َْتنَأ  ِیبَِأب  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  یِّمُأ  َو  َْتنَأ  ِیبَِأب 
ِضْرَْألا َو  ِتاَواَمَّسلا  ِلْهَأ  ِعیِمَج  یَلَع  َو  اَْنیَلَع  َِکب  ُۀَبیِصُْملا  ِتَّلَج  َو  ُۀَّیِزَّرلا  ِتَمُظَع  ْدََقل 

َِکلاَتِِقل ْتَأَّیَهَت  َو  ْتَمَْجلَأ  َو  ْتَجَرْسَأ  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنَعَلَف 
َكَدَهْشَم ُْتیَتَأ  َو  َکَمَرَح  ُتْدَصَق  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  َيَالْوَم  اَی 

ِْهیََدل ََکل  يِذَّلا  ِّلَحَْملِاب  َو  ُهَْدنِع  ََکل  يِذَّلا  ِنْأَّشلِاب  َهَّللا  ُلَأْسَأ 
ِهِمَرَک َو  ِهِدوُج  َو  ِهِّنَِمب  ِةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدلا  ِیف  ْمُکَعَم  ِینَلَعْجَی  ْنَأ  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُصی  ْنَأ 

يدـش غراـف  نوچ  ناوخب و  یهاوخیم  هک  هروس  ره  تعکر  ود  نیا  رد  رـس و  يـالاب  رد  نک  زاـمن  تعکر  ود  سپ  ار  حیرـض  سوبب  سپ 
وگب

ََکل َکیِرَش  َكَدْحَو َال  ََکل  ُتْدَجَس  َو  ُْتعَکَر  َو  ُْتیَّلَص  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
َْتنَأ َّالِإ  ََهلِإ  ُهَّللا َال  َْتنَأ  َکَّنَِأل  ََکل  َّالِإ  ُنوُکَت  َدوُجُّسلا َال  َو  َعوُکُّرلا  َو  َةَالَّصلا  َّنَِأل 

َمَالَّسلا َو  َۀَّیِحَّتلا  ْمُْهنِم  َّیَلَع  ْدُدْرا  َو  ِمَالَّسلا  َو  ِۀَّیِحَّتلا  َلَْضفَأ  یِّنَع  ْمُهِْغْلبَأ  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
ُمَالَّسلا اَمِْهیَلَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  یِماَمِإ  َو  يِدِّیَس  َو  َيَالْوَم  َیلِإ  یِّنِم  ٌۀَّیِدَه  ِناَتَعْکَّرلا  ِناَتاَه  َو  َّمُهَّللا 

یِّنِم َِکلَذ  ْلَّبَقَت  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  َکِِّیلَو  ِیف  َو  َکِیف  ِیئاَجَر  َو  ِیلَمَأ  َلَْضفَأ  َِکلَذ  یَلَع  ِینِزْجا  َو 

رد بانج  نآ  رس  ار و  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نک  ترایز  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ترـضح  كرابم  ياپ  يوس  هب  ورب  زیخرب و  سپ 
وگب سپ  تسا  مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  ياپ  دزن 

ِهَّللا ِِّیبَن  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 
ِدیِهَّشلا ِْنیَسُْحلا  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 

ِمُولْظَْملا َْنبا  ُمُولْظَْملا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ِدیِهَّشلا  َْنبا  ُدیِهَّشلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 
ِِهب ْتَیِضَرَف  َِکلَِذب  ْتَعِمَس  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  َو  َْکتَمَلَظ  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  َو  َْکتَلَتَق  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل 

ِهِِّیلَو َْنبا  َو  ِهَّللا  َِّیلَو  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  َيَالْوَم ) اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  )
َنِینِمْؤُْملا ِعیِمَج  یَلَع  َو  اَْنیَلَع  َِکب  ُۀَّیِزَّرلا  ِتَّلَج  َو  ُۀَبیِصُْملا  ِتَمُظَع  ْدََقل 

ِةَرِخْآلا َو  اَْینُّدلا  ِیف  ْمُْهنِم  َْکَیلِإ  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُأَْربَأ  َو  َْکتَلَتَق  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنَعَلَف 
وگب ار و  ناشیا  نک  ترایز  ادهش و  بناج  هب  نک  هجوت  سپ 

ُهَءاَّدِوَأ َو  ِهَّللا  َءاَیِفْصَأ  اَی  ْمُْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ُهَءاَّبِحَأ  َو  ِهَّللا  َءاَِیلْوَأ  اَی  ْمُْکیَلَع  ُمَالَّسلا 
َنیَِملاَْعلا ِءاَِسن  ِةَدِّیَس  َۀَمِطاَف  َراَْصنَأ  َو  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َراَْصنَأ  َو  ِهِِّیبَن  َراَْصنَأ  َو  ِهَّللا  ِنیِد  َراَْصنَأ  اَی  ْمُْکیَلَع  ُمَالَّسلا 

ِحِصاَّنلا ِِّیلَْولا  ِنَسَْحلا  ٍدَّمَُحم  ِیبَأ  َراَْصنَأ  اَی  ْمُْکیَلَع  ُمَالَّسلا 
َنیِعَمْجَأ ْمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  ِمُولْظَْملا  ِدیِهَّشلا  ِْنیَسُْحلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  َراَْصنَأ  اَی  ْمُْکیَلَع  ُمَالَّسلا 

ًامیِظَع ًازْوَف  ِهَّللا  َو  ُْمتُْزف  َو  ُْمْتِنفُد  اَهِیف  ِیتَّلا  ُضْرَْألا  َِتباَط  َو  ُْمْتبِط  یِّمُأ  َو  ُْمْتنَأ  ِیبَِأب 
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َنیِِحلاَّصلا َو  ِءاَدَهُّشلا  َعَم  ِناَنِْجلا  ِیف  ْمُکَعَم  َزُوفَأَف  ْمُکَعَم  ُْتنُک  ِینَْتَیل  اَی 
ُُهتاَکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع  ُمَالَّسلا  َو  ًاقِیفَر  َِکَئلوُأ  َنُسَح  َو 

نب دیس  دوخ و  نمؤم  ناردارب  لایع و  لها و  يارب  زا  دوخ و  يارب  زا  نک  اعد  رایسب  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  بناج  هب  درگرب  سپ 
وگب بانج و  نآ  ربق  دزن  تسیاب  اجنآ  هب  يدیسر  هک  نیمه  هنع  هللا  یضر  سابع  بانج  دهشم  هب  ورب  سپ  دناهدومرف  دیهش  سواط و 

َنیِّیِصَْولا ِدِّیَس  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َْنبا  َساَّبَْعلا  ِلْضَْفلا  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 
ِمَالْسِْإلا یَلَع  ْمِهِطَوْحَأ  َو  ِهَّللا  ِنیِِدب  ْمِهِمَْوقَأ  َو  ًاناَمیِإ  ْمِهِمَْدقَأ  َو  ًامَالْسِإ  ِمْوَْقلا  ِلَّوَأ  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 

یِساَوُْملا ُخَْألا  َمِْعنَف  َکیِخَِأل  َو  ِِهلوُسَِرل  َو  ِهَِّلل  َتْحَصَن  ْدََقل  ُدَهْشَأ 
َْکتَمَلَظ ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  َو  َْکتَلَتَق  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنَعَلَف 

ِمَالْسِْإلا َۀَمْرُح  َِکْلتَق  ِیف  ْتَکَهَْتنا  َو  َمِراَحَْملا  َْکنِم  ْتَّلَحَتْسا  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  َو 
ِهیِخَأ ْنَع  ُِعفاَّدلا  ُخَْألا  َو  ُرِصاَّنلا  یِماَحُْملا  ُدِهاَجُْملا  ُِرباَّصلا  ُخَْألا  َمِْعنَف 

ِلیِمَْجلا ِءاَنَّثلا  َو  ِلیِزَْجلا  ِباَوَّثلا  َنِم  ُهُْریَغ  ِهِیف  َدِهَز  اَمِیف  ُبِغاَّرلا  ِهِّبَر  ِۀَعاَط  َیلِإ  ُبیِجُْملا 
ٌدیِجَم ٌدیِمَح  ُهَّنِإ  ِمیِعَّنلا  ِراَد  ِیف  َِکئَابآ  ِۀَجَرَِدب  ُهَّللا  َکَقَْحلَأ  َو 

وگب ربق و  رب  ار  دوخ  نکفیب  سپ 
َِکناَسْحِإ ِلیِزَج  َو  َِکتَرِفْغَِمل  ًءاَجَر  َو  َِکباََوث  ِیف  ًۀَبْغَر  ُتْدَصَق  َِکئاَِیلْوَأ  ِةَراَیِِزل  َو  ُتْضَّرَعَت  ََکل  َّمُهَّللا 

ًاّراَق ْمِِهب  یِْشیَع  َو  ًاّراَد  ْمِِهب  ِیقْزِر  َلَعَْجت  ْنَأ  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  َُکلَأْسَأَف 
ِیئاَعُد ًاباَجَتْسُم  ًاحِْجنُم  ًاِحْلفُم  ْمِِهب  ِیْنِبْلقا  َو  ًاروُفْغَم  ْمِِهب  ِیْبنَذ  َو  ًَۀلُوبْقَم  ْمِِهب  ِیتَراَیِز  َو 

َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  َِکتَمْحَِرب  ِْهَیلِإ  َنیِدِصاَْقلا  َو  ِهِراَّوُز  ْنِم  ٌدَحَأ  ِِهب  ُِبلَْقنَی  اَم  ِلَْضفَِأب 
وگب ار  ترضح  نآ  ینک  عادو  یتساوخ  نوچ  یشاب و  هتـساوخ  هچنآ  ترایز و  زامن  ترـضح  نآ  دزن  رازگ  زامن  ار و  حیرـض  سوبب  سپ 

ترضح نآ  عادو  رد  میدرک  رکذ  شیپ  زا  هک  ار  هچنآ 

همجرت

تسا  رتگرزب  ادخ 
مییوگیم  حیبست  هیزنت و  ماش  حبص و  ار  اتکی  تاذ  نآ  وتسادخ  صوصخم  رایسب  شیاتس  تسا و  فصو  دح و  ره  زا  رتگرزب  ادخ 

میتفاییمن سدق  ناتسآ  نیا  هب  هار  دوخ  هب  ام  دومرفیمن  تیاده  ار  ام  ادخ  رگا  دومرف و  تیاده  هاگرد  نیا  هب  ار  ام  هک  ار  ادخ  شیاتس  و 
دندمآ  قح  هب  ام  راگدرورپ  نالوسر  انامه 

ع )  ) نینمؤملا ریما  رب  مالس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  مالس 
مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  رب  مالس  ملاع  نانز  هدیس  ءارهز  همطاف  رب  مالس 

قداصلا  دمحم  نب  رفعج  رب  مالس  رقابلا  یلع  نب  دمحم  رب  مالس  نیدباعلا ) نیز   ) نیسحلا نب  یلع  رب  مالس 
اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  رب  مالس  رفعج  نب  یسوم  رب  مالس 

يرکسعلا  یلع  نب  نسح  رب  مالس  یقنلا  دمحم  نب  یلع  رب  مالس  یقتلا  یلع  نب  دمحم  رب  مالس 
رظتنم  ماما  حلاص  فلخ  رب  مالس 

ادخ  لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  هللا  دبع  ابا  يا  وت  رب  مالس 
هانپ ترهطم  مرح  دهـشم و  هب  ماوت  ناشیدنا  دـب  نمـشد  ناتـسود و  رادتـسود  تهاگرد  رکاچ  زینک و  مالغ و  دـنزرف  ترکاچ  مالغ و  نم 
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میوجیم  برقت  ادخ  يوسب  تترایز  دصقب  هدروآ و 
نم رب  ار  تهاگرد  دصق  دـینادرگ و  صوصخم  تترـضح  ترایز  هب  دومرف و  تیادـه  تتیالو  ماقم  تفرعم  هب  ارم  هک  ار  يادـخ  شیاتس 

تشاد  ناسآ  لهس و 
ادخ  ربمغیپ  حون  ملح  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ  هدیزگرب  ع )  ) مدآ مولع  ثراو  يا  وت  رب  مالس 

ادخ  يوگنخس  میلک و  ياسوم  تعاجش  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخلیلخ  میهاربا  ثراو  يا  وت  رب  مالس 
ادخ  بیبح  دمحم  ترضح  تفرعم  ثراو  يا  وت  رب  مالس  یهلا  كاپ  حور  ياسیع  تاماقم  دهز و  ثراو  يا  وت  رب  مالس 

ءارهز  همطاف  برقت  ماقم  ثراو  يا  وت  رب  مالس  نینمؤملا  ریما  ثراو  يا  وت  رب  مالس 
ع )  ) یضترم یلع  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ص )  ) یفطصم دمحم  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 

يربک  هجیدخ  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ءارهز  همطاف  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 
وت رب  دراو  متس  ملظ و  زا  ادخ  دشکیم و  ماقتنا  رـصع  ماما  ریـشمش  هب  ادخ  تراوگرزب  ردپ  وت و  كاپ  نوخ  زا  هک  یـسک  يا  وت  رب  مالس 

يداد  ةوکز  یتشاد و  اپب  ار  زامن  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  دنکیم  یهاوخداد 
يدرک  تعاطا  تلحر  ماگنه  ات  ار  ادخ  يدومرف و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و 

نادب دندینش و  هک  ار  یتما  دنک  تنعل  ادخ  دندرک و  متس  ملظ و  وت  هب  هک  ار  یتما  دندرک و  لوتقم  ار  وت  هک  ار  یتما  دنک  تنعل  ادخ  سپ 
دندش  دونشوخ  یضار و 

ار  ادخ  نالوسر  ناربمیپ و  هکئالم و  مریگیم و  هاوگ  ار  ادخ  هللا  دبع  یبا  يا  نم  يالوم  يا 
مراگدرورپ  يوسب  منتفر  ماگنه  ملمع و  مامت  همتاخ  نییآ و  قیرط  همه  رد  مراد  نیقی  امش  تعجر  هب  مراد و  امش  هب  یبلق  نامیا  نم  هک 

داب  امش  نطاب  رهاظ و  بیاغ و  رضاح و  دارفا  امش و  فیرش  داسجا  كاپ و  حاورا  رب  امش و  رب  ادخ  دورد  سپ 
ربمغیپ  ءایصوا  دیس  دنزرف  يا  ناربمغیپ و  متاخ  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 

يدبا  تمعن  زان و  رپ  ياهتشهب  يوسب  ملاع  نادیفسور  ياوشیپ  دئاق و  ويوقت  لها  ماما  دنزرف  يا  و 
مکحم  هورع  يوقت و  لها  ماما  تیاده و  هاگرد  وت  هک  یتروص  رد  یشابن  روکذم  تاماقم  فاصوا و  نیا  هب  هنوگچ  و 

یتسه  ابع  لآ  مجنپ  یملاع و  لها  رب  ادخ  متا  تجح  و 
یتفای  تیبرت  مالسا  نماد  رد  دیناشون و  ریش  نامیا  تقیقح  ناتسپ  زا  داد و  اذغ  یلزا  تمحر  تسد  ار  وت 

داب  وت  كاپ  نادنزرف  ناردپ و  رب  وت و  رب  ادخ  دورد  مراد  نیقی  تندوب  هدنز  هب  تسا و  داشان  وت  قارف  هب  نم  ناج  يراب 
ياهدوب  بترم  جنر  تبیصم و  اب  نیرق  هشیمه  هک  یسک  يا  تسا و  يراج  نامشچ  کشا  هکنآ  يا  وت  رب  مالس 

دندیناسر  لتق  هب  ملظ  رهق و  هب  داب  وت  رب  قح  دورد  هک  ار  وت  دندرمش و  لالح  ار  وت  مارتحا  کته  هک  ار  یتما  دنک  تنعل  ادخ 
هب تنادقف  هطـساوب  ار  ادخ  باتک  دنتخاس و  نیگمـشخ  نوزحم و  تخـس  داب  وا  رب  ادخ  دورد  هک  ار  ادـخ  لوسر  ناج  وت  لتق  ببـس  هب  و 

دندینادرگ  روجهم  كورتم و  یلک 
دندیسر  تداهش  هجرد  هب  وت  اب  هک  نانآ  رب  داب و  تکاپ  نادنزرف  زا  ناماما  ردارب و  ردام و  ردپ و  دج و  راوگرزب  رب  وت و  رب  ادخ  مالس 

دنتفای  روضح  تراوج  رد  نایعیش  ياعد  یلوبق  يارب  هک  نامیا  لها  زا  ناراوز  رب  هدز و  هقلح  ترهطم  ربق  درگ  هب  هک  ناگتشرف  رب  و 
داب  وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  مه  زاب 

هللا  دبع  ابا  يا  تیادف  هب  مردام  ردپ و  ص )  ) ادخ لوسر  دنزرف  يا  تیادف  هب  مردام  ردپ و  و 
دوب  تخس  میظع و  نیمز  اهنامسآ و  لها  مامت  ام و  رب  مالسا  رد  تتبیصم  گرزب و  تتیزعت  رایسب  انامه 

اب لاتق  يارب  دندروآ و  موجه  هاگانپ  وت  رب  دندرک و  ماجل  نیز و  تترضح  اب  گنج  يارب  ار  اهبسا  هکار  یتعامج  نآ  دنک  تنعل  ادخ  سپ 
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دنتشگ  ایهم  وت 
مدمآ  تفیرش  دهشم  هب  مدرک و  ترهطم  مرح  مزع  نم  هللا  دبع  ابا  يا  نم  يالوم  يا 

منکیم  تساوخرد  تسوا  دزن  ار  وت  هک  یماقم  نأش و  قح  هب  ادخ  زا 
دهد  رارق  نیشنمه  شمرک  دوج و  فطل و  هب  ترخآ  ایند و  رد  امش  اب  مه  ارم  دتسرف و  شراهطا  لآ  دمحم و  رب  دورد  هک 

کیرشیب  ياتکی  يادخ  وت  يارب  مدروآ  ياجب  دوجس  عوکر و  مدناوخ و  زامن  نم  راگدرورپ  يا 
تسین  ییادخ  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  نوچ  تسین  اور  وت  يارب  زج  قلخ  دوجس  عوکر و  زامن و  زگره  هک 

زاب ار و  تیحت  مالـس و  نیرتهب  ناراوگرزب  نآ  كاـپ  حور  رب  نم  زا  ناـسرب  شراـهطا و  لآ  و  ص )  ) دـمحم رب  تسرف  دورد  اراـگدرورپ 
ار  اهنآ  مالس  تیحت و  نم  رب  ناراوگرزب  نآ  زا  خساپ  هب  نادرگ 

مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  میاوشیپ  ماما و  نم و  يالوم  دیس و  يوسب  نم  زا  تسا  ياهیده  زامن  تعکر  ود  نیا  اراگدرورپ 
ریذپب  نم  زا  ار  نیا  دمحم و  لآ  دمحم و  رب  تسرف  دورد  ایادخ 

ملاع . نانابرهم  نیرتنابرهم  يا  يامرف  اطع  مراد  دیما  وزرآ و  وت  یلو  وت و  مرک  هب  هچنآ  زا  شیب  شباوث  شاداپ و  و 
ادخ  ربمغیپ  كاپ  هداز  يا  وت  رب  مالس  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 

دیهش  نیسح  دنزرف  وکین  يا  وت  رب  مالس  نینمؤملا  ریما  دنزرف  یمارگ  يا  وت  رب  مالس 
مولظم  ماما  دنزرف  مولظم  دیهش  يا  وت  رب  مالس  دیهش  دنزرف  دیهش  يا  وت  رب  مالس 

دندینـش و هک  یموق  دنک  تنعل  دندرک و  متـس  ملظ و  وت  قح  رد  هک  نانآ  دنک  تنعل  ار و  وت  دندیناسر  لتق  هب  هک  ار  یتما  دنک  تنعل  ادخ 
دندیدرگ  ناداش  یضار و  امش  رب  نادب 

ادخ  یلو  دنزرف  ادخ  یلو  يا  وت  رب  مالس  نم  يالوم  يا  وت  رب  مالس 
نامیا  لها  عیمج  رب  ام و  رب  دوب  زادگناج  تخس  تتیزعت  میظع و  رایسب  وت  رب  دراو  تبیصم  انامه 

میوجیم  يرازیب  ترخآ  ایند و  رد  امش  يوسب  ادخ و  يوسب  نآ  زا  نم  دندیناسر و  لتق  هب  ار  وت  هک  ار  یتما  دنک  تنعل  ادخ  سپ 
قح  صلاخ  ناتسود  ادخ و  ناصاخ  يا  امش  رب  مالس  قح  نابحم  ناقاتشم و  ادخ و  ناتسود  نارای و  يا  امش  رب  مالس 

ناگدننک يرای  يا  نینمؤملا و  ریما  ناگدننک  يرای  يا  ادخ و  ربمغیپ  ناگدننک  يرای  يا  امش  رب  مالس  ادخ  نید  نارصان  يا  امش  رب  مالس 
ملاع  نانز  هدیس  ءارهز  همطاف 

قلخ  حصان  قح و  یلو  یبتجم  نسح  ماما  ناگدننک  يرای  يا  امش  رب  مالس 
داب  امش  عیمج  رب  ادخ  تمحر  دورد و  مولظم  دیهش  نیسح  هللا  دبع  یبا  ناگدننک  يرای  يا  امش  رب  مالس 

يزوریف تداعـس و  هک  دنگوس  ادـخ  هب  تفرگ و  رب  رد  ار  امـش  یفیرـش  كاپ  كاخ  هچ  دـیدوب و  وکین  هچ  هک  امـش  يادـف  مردام  وردـپ 
دیدرگ  امش  بیصن  گرزب 

ناحلاص  نادیهش و  امش و  اب  دبا  تشهب  رد  ات  مدوب  امش  اب  مه  نم  شاک  يا 
داب . امش  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  مدیسریم و  دبا  تداعس  هب  دنتسه  یناقیفر  وکین  هک  ملاع  ناراکوکین  نادیهش و  ریاس  و 

ءایصوا  دیس  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  نینمؤملا  ریما  دنزرف  سابعلا  لضفلا  ابا  يا  وت  رب  مالس 
اب مالسا  ظفح  هار  رد  رتمدق و  تباث  ادخ  نید  هب  دوب و  مدقم  ملاع  همه  رب  نامیا  رد  دوب و  لوا  مالسا  رد  هک  یـسک  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 

دوب  رتشیب  شتبقارم  رتهشیدنا و 
هک يدوب  يردارب  وکین  يدوب و  هاوخریخ  حـصان و  نیـسح  تردارب  لوسر و  ادـخ و  ياضر  يارب  صلاـخ  قلخ  رب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ 

يدرک  تاساوم 
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دندرک  متس  ملظ و  وت  رب  هک  ار  یتما  دنک  تنعل  ادخ  دندرک و  دیهش  ار  وت  هک  یتما  دنک  تنعل  ادخ  سپ 
دندیرد  ار  مالسا  هدرپ  وت  لتق  هطساوب  دنتشاد و  اور  ار  وت  مارتحا  کته  هک  ار  یتما  دنک  تنعل  ادخ  و 

يدرک  تردارب  زا  لماک  عافد  ترصن و  تیامح و  هدهاجم و  هک  يدوب  ابیکش  ربص و  اب  ردارب  وکین  هچ  وت  سپ 
يانث حدم و  يدوب و  قاتشم  وت  دندشن  لیان  نادب  نارگید  هک  یگرزب  باوث  نآ  هب  يدومن و  تباجا  ار  تراگدرورپ  تعاط  تقیقح  هب  و 

یتفای  وکین 
تسا . راوگرزب  تافص و  هدیدنسپ  یئادخ  وا  هک  تخاس  قحلم  میعن  تشهب  رد  تناردپ  هبترم  ماقم و  هب  ار  وت  ادخ  و 

شزرمآ دیما  هب  مدرک و  مزع  تباوث  رد  تبغر  قوش و  هب  وت  ءایلوا  ترایز  يارب  مدمآ و  رد  وت  تمحر  فطل و  ضرعم  هب  نم  اراگدرورپ 
مدمآ  هاگرد  نیدب  وت  میظع  ناسحا  و 

ار مشیع  نادرگ و  عیسو  ناراوگرزب  نآ  هطساوب  مه  ارم  قزر  یتسرفب و  شراهطا  لآ  دمحم و  رب  دورد  هک  منکیم  تساوخرد  وت  زا  سپ 
رارقرب 

نادرگ  باجتسم  میاعد  اور و  ماک  راگتسر و  نانآ  ماقم  تمرح  هب  ارم  زاس و  هدیزرمآ  روفغم و  ار  مهانگ  لوبقم و  ار  مترایز  و 
نیرتناـبرهم يا  تعـساو  تمحر  فطل و  قح  هب  دوـشیم  اـطع  ار  راوـگرزب  نیا  مرح  نادـصاق  راوز و  زا  يدـحا  هک  یباوـث )  ) نیرتـهب اـب 

. ملاع نانابرهم 
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نتم

َۀَفَرَع ِمْوَی  ِیف  ُمَالَّسلا  ِْهیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو 
َنیَِملاَْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلَا 

ٍهُولْأَم ِّلُک  ََهلِإ  َو  ِبَابْرَْألا  َّبَر  ِماَرْکِْإلا  َو  ِلَالَْجلا  اَذ  ِضْرَْألا  َو  ِتاَواَمَّسلا  َعیَِدب  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللَا 
ٌبِیقَر ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َوُه  َو  ٌطیُِحم  ٍءْیَش  ِّلُِکب  َوُه  َو  ٍءْیَش  ُْملِع  ُْهنَع  ُبُْزعَی  َو َال  ٌءْیَش  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ٍءْیَش  ِّلُک  َثِراَو  َو  ٍقُولْخَم  ِّلُک  َِقلاَخ  َو 

ُدِّرَفَتُْملا ُدْرَْفلا  ُدِّحَوَتُْملا  ُدَحَْألا  َْتنَأ  َّالِإ  ََهلِإ  ُهَّللا َال  َْتنَأ 
ُرِّبَکَتُْملا ُرِیبَْکلا  ُمِّظَعَتُْملا  ُمیِظَْعلا  ُمِّرَکَتُْملا  ُمیِرَْکلا  َْتنَأ  َّالِإ  ََهلِإ  ُهَّللا َال  َْتنَأ  َو 

ِلاَحِْملا ُدیِدَّشلا  ِلاَعَتُْملا  ُِّیلَْعلا  َْتنَأ  َّالِإ  ََهلِإ  ُهَّللا َال  َْتنَأ  َو 
ُمیِکَْحلا ُمِیلَْعلا  ُمیِحَّرلا  ُنَمْحَّرلا  َْتنَأ  َّالِإ  ََهلِإ  ُهَّللا َال  َْتنَأ  َو 
ُرِیبَْخلا ُمیِدَْقلا  ُریِصَْبلا  ُعیِمَّسلا  َْتنَأ  َّالِإ  ََهلِإ  ُهَّللا َال  َْتنَأ  َو 
ُمَوْدَْألا ُِمئاَّدلا  ُمَرْکَْألا  ُمیِرَْکلا  َْتنَأ  َّالِإ  ََهلِإ  ُهَّللا َال  َْتنَأ  َو 

ٍدَدَع ِّلُک  َدَْعب  ُرِخْآلا  َو  ٍدَحَأ  ِّلُک  َْلبَق  ُلَّوَْألا  َْتنَأ  َّالِإ  ََهلِإ  ُهَّللا َال  َْتنَأ  َو 
ِهُِّونُد ِیف  ِیلاَْعلا  َو  ِهُِّولُع  ِیف  ِیناَّدلا  َْتنَأ  َّالِإ  ََهلِإ  ُهَّللا َال  َْتنَأ  َو 

ِدْمَْحلا َو  ِءاَیِْربِْکلا  َو  ِدْجَْملا  َو  ِءاَهَْبلا  ُوذ  َْتنَأ  َّالِإ  ََهلِإ  ُهَّللا َال  َْتنَأ  َو 
ٍءاَِذتْحا َِالب  ِتاَعَدَْتبُْملا  َتْعَدَْتبا  َو  ٍلاَثِم  ِْریَغ  ْنِم  َتْرَّوَص  اَم  َتْرَّوَص  َو  ٍْخنِس  ِْریَغ  ْنِم  َءاَیْشَْألا  َتْأَْشنَأ  يِذَّلا  َْتنَأ  َّالِإ  ََهلِإ  ُهَّللا َال  َْتنَأ  َو 

ًارِیبْدَت َکَنوُد  اَم  َتْرَّبَد  َو  ًاریِْسیَت  ٍءْیَش  َّلُک  َتْرَّسَی  َو  ًاریِدْقَت  ٍءْیَش  َّلُک  َتْرَّدَق  يِذَّلا  َْتنَأ 
ٌریِظَن َو َال  ٌدِهاَشُم  ََکل  ْنُکَی  َْمل  َو  ٌریِزَو  َكِْرمَأ  ِیف  َكْرِزاَُوی  َْمل  َو  ٌکیِرَش  َکِْقلَخ  یَلَع  َْکنُِعی  َْمل  يِذَّلا  َْتنَأ 
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َتْمَکَح اَم  ًافِْصن  َناَکَف  َتْمَکَح  َو  َْتیَضَق  اَم  ًالْدَع  َناَکَف  َْتیَضَق  َو  َْتدَرَأ  اَم  ًاْمتَح  َناَکَف  َْتدَرَأ  يِذَّلا  َْتنَأ 
ٌناََیب َو َال  ٌناَهُْرب  َِکیُْعی  َْمل  َو  ٌناَْطلُس  َِکناَْطلُِسل  ْمُقَی  َْمل  َو  ٌناَکَم  َکیِوْحَی  يِذَّلا َال  َْتنَأ 

ًاریِدْقَت ٍءْیَش  َّلُک  َتْرَّدَق  َو  ًادَمَأ  ٍءْیَش  ِّلُِکل  َْتلَعَج  َو  ًادَدَع  ٍءْیَش  َّلُک  َْتیَصْحَأ  يِذَّلا  َْتنَأ 
َِکتَِّیْنیَأ َعِضْوَم  ُراَْصبَْألا  ِكِرُْدت  َْمل  َو  َِکتَّیِْفیَک  ْنَع  ُماَْهفَْألا  ِتَزَجَع  َو  َِکتَِّیتاَذ  ْنَع  ُماَهْوَْألا  ِتَرُصَق  يِذَّلا  َْتنَأ 

ًادُولْوَم َنوُکَتَف  ِْدَلت  َْمل  َو  ًادوُجْوَم  َنوُکَتَف  ْلَّثَُمت  َْمل  َو  ًادوُدُْحم  َنوُکَتَف  ُّدَُحت  يِذَّلا َال  َْتنَأ 
َکَضِراَُعیَف ََکل  َِّدن  َو َال  َكَِرثاَُکیَف  ََکل  َلْدِع  َو َال  َكَِدناَُعیَف  َکَعَم  َّدِض  يِذَّلا َال  َْتنَأ 

َعَنَص اَم  َْعنُص  َنَسْحَأ  َو  َعَدَْتبا  َو  َثَدْحَتْسا  َو  َعَرَتْخا  َو  َأَدَْتبا  يِذَّلا  َْتنَأ 
َکَناَقُْرف ِّقَْحلِاب  َعَدْصَأ  َو  َکَناَکَم  ِنِکاَمَْألا  ِیف  یَنْسَأ  َو  َکَنْأَش  َّلَجَأ  اَم  َکَناَْحبُس 

َکَفَرْعَأ اَم  ٍمیِکَح  َو  َکَفَأْرَأ  اَم  ٍفُوَءر  َو  َکَفَْطلَأ  اَم  ٍفیَِطل  ْنِم  َکَناَْحبُس 
ِدْمَْحلا َو  ِءاَیِْربِْکلا  َو  ِدْجَْملا  َو  ِءاَهَْبلا  ُوذ  َکَعَفْرَأ  اَم  ٍعِیفَر  َو  َکَعَسْوَأ  اَم  ٍداَوَج  َو  َکَعَْنمَأ  اَم  ٍکِیلَم  ْنِم  َکَناَْحبُس 

َكَدَجَو اَْینُد  َْوأ  ٍنیِِدل  َکَسَمَْتلا  ِنَمَف  َكِْدنِع  ْنِم  ُۀَیاَدِْهلا  ِتَفِرُع  َو  َكَدَی  ِتاَْریَْخلِاب  َتْطََسب  َکَناَْحبُس 
َکِْقلَخ ُّلُک  ََکل  ِمِیلْسَّتِلل  َداَْقنا  َو  َکِشْرَع  َنُود  اَم  َِکتَمَظَِعل  َعَشَخ  َو  َکِْملِع  ِیف  يَرَج  ْنَم  ََکل  َعَضَخ  َکَناَْحبُس 

ُرَکاَُمت َو َال  ُعَداَُخت  َو َال  يَراَُمت  َو َال  يَراَُجت  َو َال  ُعَزاَُنت  َو َال  ُطاَُمت  َو َال  ُداَُکت  َو َال  ُّسَُمت  َو َال  ُّسَُجت  َو َال  ُّسَُحت  َکَناَْحبُس َال 
ٌدَمَص ٌّیَح  َْتنَأ  َو  ٌدَشَر  َكُْرمَأ  َو  ٌدَدَج  َُکلِیبَس  َکَناَْحبُس 
ٌمْزَع َُکتَداَرِإ  َو  ٌْمتَح  َكُؤاَضَق  َو  ٌمْکُح  َُکلوَق  َکَناَْحبُس 

َِکتاَِملَِکل َلِّدَبُم  َو َال  َِکتَّیِشَِمل  َّداَر  َکَناَْحبُس َال 
ِتاَمَسَّنلا َئِرَاب  ِتاَواَمَّسلا  َرِطاَف  ِتاَیْآلا  َرِهَاب  َکَناَْحبُس 

َکِماَوَِدب ُموُدَی  ًادْمَح  ُدْمَْحلا  ََکل 
َِکتَمِْعِنب ًاِدلاَخ  ًادْمَح  ُدْمَْحلا  ََکل  َو 

َکَْعنُص يِزاَُوی  ًادْمَح  ُدْمَْحلا  ََکل  َو 
َكاَضِر یَلَع  ُدیِزَی  ًادْمَح  ُدْمَْحلا  ََکل  َو 

ٍرِکاَش ِّلُک  ُرْکُش  ُْهنَع  ُرُصْقَی  ًارْکُش  َو  ٍدِماَح  ِّلُک  ِدْمَح  َعَم  ًادْمَح  ُدْمَْحلا  ََکل  َو 
َْکَیلِإ َّالِإ  ِِهب  ُبَّرَقَُتی  َو َال  ََکل  َّالِإ  یِغَْبنَی  ًادْمَح َال 
ِرِخْآلا ُماََود  ِِهب  یَعْدَتُْسی  َو  ُلَّوَْألا  ِِهب  ُماَدَتُْسی  ًادْمَح 

ًۀَفِداَرَتُم ًافاَعْضَأ  ُدَیاَزَتَی  َو  ِۀَنِمْزَْألا  ِروُرُک  یَلَع  ُفَعاَضَتَی  ًادْمَح 
ُۀَبَتَْکلا َِکباَتِک  ِیف  ُْهتَصْحَأ  اَم  یَلَع  ُدیِزَی  َو  ُۀَظَفَْحلا  ِِهئاَصْحِإ  ْنَع  ُزِْجعَی  ًادْمَح 

َعِیفَّرلا َکَّیِسْرُک  ُلِداَُعی  َو  َدیِجَْملا  َکَشْرَع  ُنِزاُوی  ًادْمَح 
ُهُؤاَزَج ٍءاَزَج  َّلُک  ُقِْرغَتْسَی  َو  ُُهباََوث  َْکیََدل  ُلُمْکَی  ًادْمَح 

ِۀَّیِّنلا ِقْدِِصل  ٌْقفَو  ُُهنِطَاب  َو  ِِهنِطاَِبل  ٌْقفَو  ُهُرِهاَظ  ًادْمَح 
ُهَلْضَف َكاَوِس  ٌدَحَأ  ُفِْرعَی  َو َال  ُهَْلثِم  ٌْقلَخ  َكْدَمْحَی  َْمل  ًادْمَح 

ِِهتَِیفَْوت ِیف  ًاعَْزن  َقَرْغَأ  ْنَم  ُدَّیَُؤی  َو  ِهِدیِدْعَت  ِیف  َدَهَتْجا  ِنَم  ُناَُعی  ًادْمَح 
ُدَْعب ْنِم  ُهُِقلاَخ  َْتنَأ  اَم  ُمِظَْتنَی  َو  ِدْمَْحلا  َنِم  َْتقَلَخ  اَم  ُعَمْجَی  ًادْمَح 

ِِهب َكُدَمْحَی  ْنَّمِم  َدَمْحَأ  َو َال  ُْهنِم  َِکلْوَق  َیلِإ  ُبَْرقَأ  َدْمَح  ًادْمَح َال 
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َْکنِم ًالْوَط  ٍدیِزَم  َدَْعب  ٍدیِزَِمب  ُُهلِصَت  َو  ِهِرُوفُِوب  َدیِزَْملا  َکِمَرَِکب  ُبِجُوی  ًادْمَح 
َِکلَالَج َّزِع  ُِلباَُقی  َو  َکِهْجَو  ِمَرَِکل  ُبِجَی  ًادْمَح 

َعَْتمَأ ِْهیَلَع  ْمَّحََرت  َو  َِکتاَکََرب  َّمَتَأ  ِْهیَلَع  ْكِرَاب  َو  َِکتاَوَلَـص  َلَْضفَأ  ِبَّرَقُْملا  ِمَّرَکُْملا  یَفَطْـصُْملا  ِبَجَْتنُْملا  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 
َِکتاَمَحَر

اَْهنِم یَکْزَأ  ٌةَالَص  ُنوُکَت  ًۀَیِکاَز َال  ًةَالَص  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 
اَهَقْوَف ٌةَالَص  ُنوُکَت  ًۀَیِضاَر َال  ًةَالَص  ِْهیَلَع  ِّلَص  َو  اَْهنِم  یَْمنَأ  ٌةَالَص  ُنوُکَت  ًۀَیِماَن َال  ًةَالَص  ِْهیَلَع  ِّلَص  َو 

َُهل َكاَضِر  یَلَع  ُدیَِزت  َکیِضُْرت و  ًةَالَص  ِْهیَلَع  ِّلَص  َو  ُهاَضِر  یَلَع  ُدیَِزت  َو  ِهیِضُْرت  ًةَالَص  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 
ًالْهَأ اََهل  ُهَْریَغ  يََرت  َو َال  اَِهب  َّالِإ  َُهل  یَضَْرت  ًةَالَص َال  ِْهیَلَع  ِّلَص  َو 

َُکتاَِملَک ُدَْفنَت  اَمَک َال  ُدَْفنَی  َو َال  َِکئاَقَِبب  اَُهلاَصِّتا  ُلِصَّتَی  َو  َکَناَوْضِر  ُزِواَُجت  ًةَالَص  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 
َِکتَعاَط ِلْهَأ  َو  َِکلُسُر  َو  َِکئاَِیْبنَأ  َو  َِکتَِکئَالَم  ِتاَوَلَص  ُمِظَْتنَت  ًةَالَص  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

َکِْقلَخ ِفاَنْصَأ  ْنِم  َْتأََرب  َو  َْتأَرَذ  ْنَم  ِّلُک  ِةَالَص  یَلَع  ُعِمَتَْجت  َو  َِکَتباَجِإ  ِلْهَأ  َو  َکِْسنِإ  َو  َکِّنِج  ْنِم  َكِداَبِع  ِتاَوَلَص  یَلَع  ُلِمَتْشَت  َو 
َکَنوُد ْنَِمل  َو  ََکل  ًۀَّیِضْرَم  ًةَالَص  ِِهلآ  یَلَع  َو  ِْهیَلَع  ِّلَص  َو  ٍۀَفَنْأَتْسُم  َو  ٍۀَِفلاَس  ٍةَالَص  ِّلُِکب  ُطیُِحت  ًةَالَص  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

َكُْریَغ اَهُّدُعَی  َفیِعاَضَت َال  ِیف  ًةَداَیِز  ِماَّیَْألا  ِروُرُک  یَلَع  اَهُدیَِزت  َو  اَهَْدنِع  ِتاَوَلَّصلا  َْکِلت  اَهَعَم  ُفِعاَُضت  ٍتاَوَلَص  َِکلَذ  َعَم  ُئِْشُنت  َو 
َکِضْرَأ ِیف  َكَءاَفَلُخ  َو  َِکنیِد  َۀَظَفَح  َو  َکِْملِع  َۀَنَزَخ  ْمُهَْتلَعَج  َو  َكِْرمَِأل  ْمُهَتْرَتْخا  َنیِذَّلا  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ِِبیاَطَأ  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

َِکتَّنَج َیلِإ  َکَلْسَْملا  َو  َْکَیلِإ  َۀَلیِسَْولا  ُمُهَْتلَعَج  َو  َِکتَداَرِِإب  ًاریِهْطَت  ِسَنَّدلا  َو  ِسْجِّرلا  َنِم  ْمُهَتْرَّهَط  َو  َكِداَبِع  یَلَع  َکَجَجُح  َو 
َِکتَماَرَک َو  َِکلَِحن  ْنِم  اَِهب  ْمَُهل  ُلِزُْجت  ًةَالَص  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

َكِِدئاَوَف َو  َكِِدئاَوَع  ْنِم  َّظَْحلا  ُمِْهیَلَع  ُرِّفَُوت  َو  َِکِلفاََون  َو  َكاَیاَطَع  ْنِم  َءاَیْشَْألا  ُمَُهل  ُلِمُْکت  َو 
اَهِرِخِآل َۀَیاَِهن  َو َال  اَهِدَمَِأل  َۀَیاَغ  َو َال  اَِهلَّوَأ  ِیف  َدَمَأ  ًةَالَص َال  ْمِْهیَلَع  َو  ِْهیَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

َنُهَْنَیب اَم  َو  َّنُهَتَْحت  اَم  َو  َکیِضَرَأ  َدَدَع  َو  َّنُهَقْوَف  اَم  َو  َِکتاَواَمَس  َءْلِم  َو  ُهَنوُد  اَم  َو  َکِشْرَع  َۀَنِز  ْمِْهیَلَع  ِّلَص  ِّبَر 
ًاَدبَأ َّنِهِِرئاَظَِنب  ًۀَلِصَّتُم  َو  یًضِر  ْمَُهل  َو  ََکل  ُنوُکَت  َو  یَْفلُز  َْکنِم  ْمُُهبِّرَُقت  ًةَالَص 

َِکْلبَِحب ُهَْلبَح  َْتلَصَو  ْنَأ  َدَْعب  َكِدَِالب  ِیف  ًاراَنَم  َو  َكِداَبِِعل  ًامَلَع  ُهَتْمَقَأ  ٍماَمِِإب  ٍناََوأ  ِّلُک  ِیف  َکَنیِد  َتْدَّیَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللَا 
ِِهیْهَن َْدنِع  ِءاَِهْتنِالا  َو  ِهِِرماَوَأ  ِلاَِثْتمِاب  َتْرَمَأ  َو  ُهَتَیِصْعَم  َتْرَّذَح  َو  ُهَتَعاَط  َتْضَرَْتفا  َو  َِکناَوْضِر  َیلِإ  َۀَعیِرَّذلا  ُهَْتلَعَج  َو 

َنیَِملاَْعلا ُءاََهب  َو  َنیِکِّسَمَتُْملا  ُةَوْرُع  َو  َنِینِمْؤُْملا  ُفْهَک  َو  َنیِِذئَّاللا  ُۀَمْصِع  َوُهَف  ٌرِّخَأَتُم  ُْهنَع  َرَّخَأَتَی  َو َال  ٌمِّدَقَتُم  ُهَمَّدَقَتَی  َّالَأ  َو 
ًاریِسَی ًاْحتَف  َُهل  ْحَْتفا  َو  ًاریِصَن  ًاناَْطلُس  َْکنَُدل  ْنِم  ِِهتآ  َو  ِهِیف  ُهَْلثِم  اَنْعِزْوَأ  َو  ِْهیَلَع  ِِهب  َتْمَْعنَأ  اَم  َرْکُش  َکِِّیلَِول  ْعِزْوَأَف  َّمُهَّللَا 

ِبَلْغَْألا َكِْدنُِجب  ُهْدُْدما  َو  َِکتَِکئَالَِمب  ُهْرُْصنا  َو  َکِظْفِِحب  ِهِمْحا  َو  َِکْنیَِعب  ِهِعاَر  َو  ُهَدُضَع  ِّوَق  َو  َُهرْزَأ  ْدُدْشا  َو  ِّزَعَْألا  َِکنْکُِرب  ُْهنِعَأ  َو 
َِکنیِد ِِملاَعَم  ْنِم  َنوُِملاَّظلا  ُهَتاَمَأ  اَم  ِِهب  ِیْحَأ  َو  ِِهلآ -  َو  ِْهیَلَع  َّمُهَّللا  َُکتاَوَلَص  َِکلوُسَر -  َنَنُس  َو  َکَِعئاَرَش  َو  َكَدوُدُح  َو  ََکباَتِک  ِِهب  ِْمقَأ  َو 

ًاجَوِع َكِدْصَق  َةاَُغب  ِِهب  ْقَْحما  َو  َکِطاَرِص  ْنَع  َنِیبِکاَّنلا  ِِهب  ْلِزَأ  َو  َِکلِیبَس  ْنِم  َءاَّرَّضلا  ِِهب  ِْنبَأ  َو  َِکتَقیِرَط  ْنَع  ِرْوَْجلا  َءاَدَص  ِِهب  ُلْجا  َو 
َنیِعیِطُم َنیِعِماَس  َُهل  اَْنلَعْجا  َو  ُهَنُّنََحت  َو  ُهَفُّطَعَت  َو  ُهَتَمْحَر  َو  ُهَتَْفأَر  اََنل  ْبَه  َو  َِکئاَدْعَأ  یَلَع  ُهَدَی  ْطُْسبا  َو  َِکئاَِیلْوَِأل  ُهَِبناَج  ِْنلَأ  َو 

َنِیبِّرَقَتُم َِکلَِذب  ِِهلآ -  َو  ِْهیَلَع  َّمُهَّللا  َُکتاَوَلَص  َِکلوُسَر -  َیلِإ  َو  َْکَیلِإ  َو  َنیِِفنْکُم  ُْهنَع  ِۀَعَفاَدُْملا  َو  ِِهتَرُْصن  َیلِإ  َو  َنیِعاَس  ُهاَضِر  ِیف  َو 
ُمِِهتَیَالِِوب َنیِکِّسَمَتُْملا  ُمِِهتَوْرُِعب  َنیِکِسْمَتْسُْملا  ُمُهَراَثآ  َنیِفَتْقُْملا  ُمُهَجَْهنَم  َنیِِعبَّتُْملا  ُمِهِماَقَِمب  َنِیفِرَتْعُْملا  ُمِِهئاَِیلْوَأ  یَلَع  ِّلَص  َو  َّمُهَّللَا 

ُمُهَماَّیَأ َنیِرِظَْتنُْملا  ُمِِهتَعاَط  ِیف  َنیِدِهَتْجُْملا  ُمِهِْرمَِأل  َنیِمِّلَسُْملا  ُمِِهتَماَمِِإب  َنیِّمَتْؤُْملا 
ِتاَِحئاَّرلا ِتاَیِداَْغلا  ِتاَیِماَّنلا  ِتاَیِکاَّزلا  ِتاَکَراَبُْملا  ِتاَوَلَّصلا  ْمُهَُنیْعَأ  ْمِْهَیلِإ  َنیِّداَْملا 

ُمیِحَّرلا ُباَّوَّتلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ْمِْهیَلَع  ُْبت  َو  ْمُهَنُوئُش  ْمَُهل  ِْحلْصَأ  َو  ْمُهَْرمَأ  يَْوقَّتلا  یَلَع  ْعَمْجا  َو  ْمِهِحاَوْرَأ  یَلَع  َو  ْمِْهیَلَع  ْمِّلَس  َو 
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َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  َِکتَمْحَِرب  ِمَالَّسلا  ِراَد  ِیف  ْمُهَعَم  اَْنلَعْجا  َو  َنیِِرفاَْغلا  ُْریَخ  َو 
یَلَع ِِهب  َْتلَّضَفَت  َو  َکَـتَّیِطَع  ِهِیف  َْتلَزْجَأ  َو  َكِْوفَِعب  ِهِیف  َْتنَنَم  َو  َکَـتَمْحَر  ِهِیف  َتْرَـشَن  ُهَتْمَّظَع  َو  ُهَْتمَّرَک  َو  ُهَْتفَّرَـش  ٌمْوَـی  َۀَـفَرَع  ُمْوَـی  اَذَـه  َّمُهَّللَا 

َكِداَبِع
َِکنیِِدل ُهَْتیَدَه  ْنَّمِم  ُهَْتلَعَجَف  ُهاَّیِإ  َکِْقلَخ  َدَْعب  َو  َُهل  َکِْقلَخ  َْلبَق  ِْهیَلَع  َتْمَْعنَأ  يِذَّلا  َكُْدبَع  اَنَأ  َو  َّمُهَّللَا 

َِکئاَدْعَأ ِةاَداَعُم  َو  َِکئاَِیلْوَأ  ِةَالاَوُِمل  ُهَتْدَشْرَأ  َو  َِکبْزِح  ِیف  ُهَْتلَخْدَأ  َو  َِکْلبَِحب  ُهَتْمَصَع  َو  َکِّقَِحل  ُهَتْقَّفَو  َو 
َْکیَلَع ًاراَبِْکتْسا  َو َال  ََکل  ًةَدَناَعُم  َِکیْهَن َال  َیلِإ  َكَْرمَأ  ََفلاَخَف  َِکتَیِصْعَم  ْنَع  ُهَْتیَهَن  َو  ْرِجَْزنَی  ْمَلَف  ُهَتْرَجَز  َو  ْرِمَتْأَی  ْمَلَف  ُهَتْرَمَأ  َُّمث 

ُهُّوُدَع َو  َكُّوُدَع  َِکلَذ  یَلَع  ُهَناَعَأ  َو  ُهَتْرَّذَح  اَم  َیلِإ  َو  ُهَْتلَّیَز  اَم  َیلِإ  ُهاَوَه  ُهاَعَد  َْلب 
َلَعْفَی َّالَأ  ِْهیَلَع  َْتنَنَم  اَم  َعَم  َكِداَبِع  َّقَحَأ  َناَک  َو  َكِزُواَجَِتب  ًاِقثاَو  َكِْوفَِعل  ًایِجاَر  َكِدیِعَِوب  ًافِراَع  ِْهیَلَع  َمَْدقَأَف 

ُُهْتمَرَتْجا اَیاَطَْخلا  َنِم  ٍلِیلَج  َو  ُُهْتلَّمََحت  ِبُونُّذلا  َنِم  ٍمیِظَِعب  ًافِرَتْعُم  ًاِفئاَخ  ًاعِشاَخ  ًاعِضاَخ  ًالِیلَذ  ًارِغاَص  َْکیَدَی  َْنَیب  اَذ  اَنَأ  اَه  َو 
ٌِعناَم َْکنِم  ِینُعَنْمَی  َو َال  ٌریُِجم  َْکنِم  ِینُریُِجی  ُهَّنَأ َال  ًاِنقُوم  َِکتَمْحَِرب  ًاِذئَال  َکِْحفَِصب  ًاریِجَتْسُم 

َكِْوفَع ْنِم  َْکَیلِإ  ِهِدَِیب  یَْقلَأ  ْنَم  یَلَع  ِِهب  ُدوَُجت  اَِمب  َّیَلَع  ْدُج  َو  َكِدُّمَغَت  ْنِم  َفَرَْتقا  ِنَم  یَلَع  ِِهب  ُدوُعَت  اَِمب  َّیَلَع  ْدُعَف 
َِکناَْرفُغ ْنِم  َکَلَّمَأ  ْنَم  یَلَع  ِِهب  َّنُمَت  ْنَأ  َکُمَظاَعَتَی  اَِمب َال  َّیَلَع  ُْنْنما  َو 

َكِداَبِع ْنِم  ََکل  َنوُدِّبَعَتُْملا  ِِهب  ُِبلَْقنَی  اَّمِم  ًاْرفِص  ِینَّدَُرت  َو َال  َِکناَوْضِر  ْنِم  ًاّظَح  ِِهب  ُلاَنَأ  ًابیِصَن  ِمْوَْیلا  اَذَه  ِیف  ِیل  ْلَعْجا  َو 
َْکنَع ِهاَبْشَْألا  َو  ِداَْدنَْألا  َو  ِداَدْضَْألا  َیْفَن  َو  َكَدیِحَْوت  ُْتمَّدَق  ْدَقَف  ِتاَِحلاَّصلا  َنِم  ُهُومَّدَق  اَم  ْمِّدَقُأ  َْمل  ْنِإ  َو  یِّنِإ  َو 

ِِهب ِبُّرَقَّتلاب  َّالِإ  َْکنِم  ٌدَحَأ  ُبُْرقَی  اَِمب َال  َْکَیلِإ  ُْتبَّرَقَت  َو  اَْهنِم  یَتُْؤت  ْنَأ  َتْرَمَأ  ِیتَّلا  ِباَْوبَْألا  َنِم  َُکْتیَتَأ  َو 
َِکب ِّنَّظلا  ِنْسُح  َو  ََکل  ِۀَناَِکتْسِالا  َو  ِلُّلَذَّتلا  َو  َْکَیلِإ  َِۀباَنِْإلِاب  َِکلَذ  ُْتعَْبتَأ  َُّمث 

َکیِجاَر ِْهیَلَع  ُبیِخَی  اَم  َّلَق  يِذَّلا  َِکئاَجَِرب  ُُهتْعَفَش  َو  َكَْدنِع  اَِمب  ِۀَقِّثلا  َو 
ًاذُّوََلت َو  ًاذُّوَعَت  َو  ًاعُّرَضَت  َو  ًۀَفیِخ  َِکلَذ  َعَم  َو  ِریِجَتْسُْملا  ِِفئاَْخلا  ِریِقَْفلا  ِِسئاَْبلا  ِلِیلَّذلا  ِریِقَْحلا  ََۀلَأْسَم  َُکْتلَأَس  َو 

َنیِِعفاَّشلا ِۀَعاَفَِشب  ًالیِطَتْسُم  َو َال  َنیِعیِطُْملا  ِۀَّلاَِدب  ًاِیلاَعَتُم  َو َال  َنیِرِّبَکَتُْملا  ِرُّبَکَِتب  ًالیِطَتْسُم  َال 
اَهَنوُد َْوأ  ِةَّرَّذلا  ُْلثِم  َو  َنیِّلَذَْألا  ُّلَذَأ  َو  َنیِّلَقَْألا  ُّلَقَأ  ُدَْعب  اَنَأ  َو 

َنِیئِطاَْخلا ِراَْظنِِإب  ُلَّضَفَتَی  َو  َنیِِرثاَْعلا  َِۀلاَقِِإب  ُّنُمَی  ْنَم  اَی  َو  َنِیفَْرتُْملا  ُهَْدنَی  َو َال  َنِیئیِسُْملا  ِلِجاَُعی  َْمل  ْنَم  اَیَف 
ُِرثاَْعلا ُئِطاَْخلا  ُفِرَتْعُْملا  ُءیِسُْملا  اَنَأ 

ًائِرَتُْجم َْکیَلَع  َمَْدقَأ  يِذَّلا  اَنَأ 
ًادِّمَعَتُم َكاَصَع  يِذَّلا  اَنَأ 

َكَزَرَاب َو  َكِداَبِع  ْنِم  یَفْخَتْسا  يِذَّلا  اَنَأ 
َکَنِمَأ َو  َكَداَبِع  َباَه  يِذَّلا  اَنَأ 

َکَسَْأب ْفَخَی  َْمل  َو  َکَتَوْطَس  ْبَهْرَی  َْمل  يِذَّلا  اَنَأ 
ِهِسْفَن یَلَع  ِیناَْجلا  اَنَأ 

ِِهتَِّیلَِبب ُنَهَتْرُْملا  اَنَأ 
ِءاَیَْحلا ُلِیلَقلا  اَنَأ 

ِءاَنَْعلا ُلیِوَّطلا  اَنَأ 
َِکنْأَِشل َْتیَبَتْجا  ِنَم  َو  َِکتَّیَِرب  ْنِم  َتْرَتْخا  ِنَم  ِّقَِحب  َکِسْفَِنل  ُهَْتیَفَطْصا  ِنَِمب  َو  َکِْقلَخ  ْنِم  َْتبَجَْتنا  ِنَم  ِّقَِحب 

َِکتَیِصْعَمَک ُهَتَیِصْعَم  َْتلَعَج  ْنَم  َو  َِکتَعاَِطب  ُهَتَعاَط  َْتلَصَو  ْنَم  ِّقَِحب 
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َِکتاَداَعُِمب ُهَتاَداَعُم  َتُْطن  ْنَم  َو  َِکتَالاَوُِمب  ُهَتَالاَُوم  َْتنَرَق  ْنَم  ِّقَِحب 
ًاِبئاَت َكِراَفِْغتْسِاب  َذاَع  َو  ًالِّصَنَتُم  َْکَیلِإ  َرَأَج  ْنَم  ِِهب  ُدَّمَغَتَت  اَِمب  اَذَه  یِمْوَی  ِیف  ِینْدَّمَغَت 

َْکنِم ِۀَناَکَْملا  َو  َْکیََدل  یَْفلُّزلا  َو  َِکتَعاَط  َلْهَأ  ِِهب  یَّلَوَتَت  اَِمب  ِینَّلََوت  َو 
َِکتاَضْرَم ِیف  اَهَدَهْجَأ  َو  َِکتاَذ  ِیف  ُهَسْفَن  َبَْعتَأ  َو  َكِدْهَِعب  یَفَو  ْنَم  ِِهب  ُدَّحَوَتَت  اَِمب  ِینْدَّحََوت  َو 

َکِماَکْحَأ ِةَزَواَُجم  َو  َكِدوُدُح  ِیف  يِرْوَط  يِّدَعَت  َو  َِکْبنَج  ِیف  یِطیِْرفَِتب  ِینْذِخاَُؤت  َو َال 
ِیب ِِهتَمِْعن  ِلُولُح  ِیف  َکْکَرْشَی  َْمل  َو  ُهَْدنِع  اَم  َْریَخ  ِینَعَنَم  ْنَم  َجاَرِْدتْسا  ِیل  َِکئَالْمِِإب  ِینْجِرْدَتْسَت  َو َال 

َنِیلوُذْخَْملا ِۀَسْعَن  َو  َنِیفِرْسُْملا  ِۀَنِس  َو  َنِیِلفاَْغلا  ِةَْدقَر  ْنِم  ِینْهِّبَن  َو 
َنِینِواَهَتُْملا ِِهب  َتْذَْقنَتْسا  َو  َنیِدِّبَعَتُْملا  ِِهب  َتْدَبْعَتْسا  َو  َنِیِتناَْقلا  ِِهب  َْتلَمْعَتْسا  اَم  َیلِإ  ِیْبلَِقب  ْذُخ  َو 

َْکیََدل ُلِواَحُأ  اَّمَع  ِینُّدُصَی  َو  َْکنِم  یِّظَح  َْنَیب  َو  ِیْنَیب  ُلوُحَی  َو  َْکنَع  ِینُدِعاَُبی  اَّمِم  ِینْذِعَأ  َو 
َْتدَرَأ اَم  یَلَع  اَهِیف  َۀَّحاَشُْملا  َو  َتْرَمَأ  ُْثیَح  ْنِم  اَْهَیلِإ  َۀََقباَسُْملا  َو  َْکَیلِإ  ِتاَْریَْخلا  َکَلْسَم  ِیل  ْلِّهَس  َو 

َتْدَعْوَأ اَِمب  َنیِّفِخَتْسُْملا  َنِم  ُقَحْمَت  نَمِیف  ِینْقَحْمَت  َو َال 
َِکتْقَِمل َنیِضِّرَعَتُْملا  َنِم  ُِکلُْهت  ْنَم  َعَم  ِینِْکلُْهت  َو َال 
َِکُلبُس ْنَع  َنِیفِرَْحنُْملا  َنِم  ُرِّبَُتت  ْنَمِیف  ِینْرِّبَُتت  َو َال 

ِءَالْمِْإلا ِذْخَأ  ْنِم  ِینْرِجَأ  َو  يَْولَْبلا  ِتاَوََهل  ْنِم  ِینْصِّلَخ  َو  ِۀَْنتِْفلا  ِتاَرَمَغ  ْنِم  ِینَِّجن  َو 
ِینُقَهَْرت ٍۀَصَْقنَم  َو  ِینُِقبُوی  يًوَه  َو  ِینُّلُِضی  ٍّوُدَع  َْنَیب  َو  ِیْنَیب  ْلُح  َو 

َِکبَضَغ َدَْعب  ُْهنَع  یَضَْرت  ْنَم َال  َضاَرْعِإ  یِّنَع  ْضِْرُعت  َو َال 
َِکتَمْحَر ْنِم  ُطُونُْقلا  َّیَلَع  َِبْلغَیَف  َکِیف  ِلَمَْألا  َنِم  ِینِْسیُْؤت  َو َال 

َِکتَّبَحَم ِلْضَف  ْنِم  ِهِیُنلِّمَُحت  اَّمِم  ِینَظَْهبَتَف  ِِهب  ِیل  َۀَقاَط  اَِمب َال  ِینِْحنْمَت  َو َال 
َُهل ََۀباَنِإ  َو َال  ِْهَیلِإ  َِکب  َۀَجاَح  َو َال  ِهِیف  َْریَخ  ْنَم َال  َلاَسْرِإ  َكِدَی  ْنِم  ِیْنلِسُْرت  َو َال 
َكِْدنِع ْنِم  ُيْزِْخلا  ِْهیَلَع  َلَمَتْشا  ِنَم  َو  َِکتَیاَعِر  ِْنیَع  ْنِم  َطَقَس  ْنَم  َْیمَر  ِیب  ِمَْرت  َو َال 

َنیِِکلاَْهلا ِۀَطْرَو  َو  َنیِروُْرغَْملا  ِۀَّلَز  َو  َنیِفِّسَعَتُْملا  ِۀَلْهَو  َو  َنیِّدَرَتُْملا  ِۀَطْقَس  ْنِم  يِدَِیب  ْذُخ  َْلب 
ًادیِعَس ُهَْتیَّفََوت  َو  ًادیِمَح  ُهَتْشَعَأَف  ُْهنَع  َتیِضَر  َو  ِْهیَلَع  َتْمَْعنَأ  َو  ِِهب  َتِینُع  ْنَم  َِغلاَبَم  ِینْغَِّلب  َو  َِکئاَمِإ  َو  َكِدِیبَع  ِتاَقَبَط  ِِهب  َْتیَلَْتبا  اَّمِم  ِیِنفاَع  َو 

ِتاَکَرَْبلِاب ُبَهْذَی  َو  ِتاَنَسَْحلا  ُِطبُْحی  اَّمَع  ِعَْالقِْإلا  َقْوَط  ِیْنقِّوَط  َو 
ِتَابْوَْحلا ِحِضاَوَف  َو  ِتاَئِّیَّسلا  ِِحئاَبَق  ْنَع  َراَجِدْزِالا  َِیْبلَق  ْرِعْشَأ  َو 

ُهُْریَغ یِّنَع  َکیِضُْری  اَّمَع َال  َِکب  َّالِإ  ُهُکِرْدُأ  اَِمب َال  ِیْنلَغْشَت  َو َال 
َْکنِم ِبُّرَقَّتلا  ِنَع  ُلِهُْذت  َو  َْکَیلِإ  ِۀَلیِسَْولا  ِءاَِغْتبا  ِنَع  ُّدُصَت  َو  َكَْدنِع  اَّمَع  یَْهنَت  ٍۀَِّینَد  اَْینُد  َّبُح  ِیْبلَق  ْنِم  ْعِْزنا  َو 

ِراَهَّنلا َو  ِْلیَّللِاب  َِکتاَجاَنُِمب  َدُّرَفَّتلا  َِیل  ْنِّیَز  َو 
ِِمئاَظَْعلا ِرْسَأ  ْنِم  ِینَّکُفَت  َو  َکِمِراَحَم  ِبوُکُر  ْنَع  ِینُعَطْقَت  َو  َِکتَیْشَخ  ْنِم  ِینِینُْدت  ًۀَمْصِع  ِیل  ْبَه  َو 

َِکتَِیفاَع ِلَابْرِِسب  ِیْنِلبْرَس  َو  اَیاَطَْخلا  َنَرَد  یِّنَع  ْبِهْذَأ  َو  ِناَیْصِْعلا  ِسَنَد  ْنِم  َریِهْطَّتلا  َِیل  ْبَه  َو 
ََکلْوَط َو  َکَلْضَف  َّيََدل  ْرِهاَظ  َو  َِکئاَمْعَن  َِغباَوَس  ِیْنلِّلَج  َو  َِکتاَفاَعُم  َءاَدِر  ِینِّدَر  َو 

ِلَمَْعلا ِنَسْحَتْسُم  َو  ِلْوَْقلا  ِّیِضْرَم  َو  ِۀَّیِّنلا  ِِحلاَص  یَلَع  یِّنِعَأ  َو  َكِدیِدْسَت  َو  َکِقِیفْوَِتب  ِینْدِّیَأ  َو 
َِکتَُّوق َو  َِکلْوَح  َنُود  ِیتَُّوق  َو  ِیلْوَح  َیلِإ  ِیْنلِکَت  َو َال 

َكَرْکُش یِّنَع  ْبِهُْذت  َو َال  َكَرْکِذ  ِینِْسُنت  َو َال  َِکئاَِیلْوَأ  ْيَدَی  َْنَیب  ِینْحَضْفَت  َو َال  َِکئاَِقِلل  ِیُنثَْعبَت  َمْوَی  ِینِزُْخت  َو َال 
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ََیلِإ ُهَْتیَدْسَأ  اَِمب  َفِرَتْعَأ  َو  ِهِینَْتَیلْوَأ  اَِمب  َِیْنثُأ  ْنَأ  ِینْعِزْوَأ  َو  َِکئَالِآل  َنِیلِهاَْجلا  ِتَالَفَغ  َْدنِع  ِوْهَّسلا  ِلاَوْحَأ  ِیف  ِهِیْنمِْزلَأ  َْلب 
َنیِدِماَْحلا ِدْمَح  َقْوَف  َكاَّیِإ  يِدْمَح  َو  َنِیبِغاَّرلا  ِۀَبْغَر  َقْوَف  َْکَیلِإ  ِیتَبْغَر  ْلَعْجا  َو 

ََکل َنیِِدناَعُْملا  ِِهب  َتْهَبَج  اَِمب  ِینْهَبَْجت  َو َال  َْکَیلِإ  ُُهْتیَدْسَأ  اَِمب  ِینِْکلُْهت  َو َال  َْکَیلِإ  ِیتَقاَف  َْدنِع  ِیْنلُذَْخت  َو َال 
ِةَرِفْغَْملا ُلْهَأ  َو  يَْوقَّتلا  ُلْهَأ  َو  ِناَسْحِْإلِاب  ُدَوْعَأ  َو  ِلْضَْفلِاب  َیلْوَأ  َکَّنَأ  َو  ََکل  َۀَّجُْحلا  َّنَأ  ُمَلْعَأ  ٌمِّلَسُم  ََکل  یِّنِإَف 

َرَهْشَت ْنَأ  َیلِإ  َْکنِم  ُبَْرقَأ  َُرتْسَت  ْنَِأب  َکَّنَأ  َو  َِبقاَُعت  ْنَِأب  َْکنِم  َیلْوَأ  َوُفْعَت  ْنَِأب  َکَّنَأ  َو 
َْنَیب ُهُرُون  یَعْـسَی  ْنَم  َۀَتیِم  ِیْنتِمَأ  َو  ُْهنَع  َْتیَهَن  اَم  ُبِکَتْرَأ  َو َال  ُهَرْکَت  اَم  ِیتآ  ُْثیَح َال  ْنِم  ُّبِحُأ  اَم  ُُغْلبَت  َو  ُدـیِرُأ  اَِمب  ُمِظَْتنَت  ًۀَـبِّیَط  ًةاَیَح  ِیِنیْحَأَف 

ِِهنیِمَی ْنَع  َو  ِْهیَدَی 
َْکَیلِإ ِینْدِز  َو  یِّنَع  ٌِّینَغ  َوُه  ْنَّمَع  ِیِننْغَأ  َو  َكِداَبِع  َْنَیب  ِینْعَفْرا  َو  َکـِب  ُتوَلَخ  اَذِإ  ِینْعَـض  َو  َکـِْقلَخ  َدـْنِع  ِینَّزِعَأ  َو  َْکیَدَـی  َْنَیب  ِیْنلِّلَذ  َو 

ًاْرقَف َو  ًۀَقاَف 
ِءاَنَْعلا َو  ِّلُّذلا  َنِم  َو  ِءَالَْبلا  ِلُولُح  ْنِم  َو  ِءاَدْعَْألا  ِۀَتاَمَش  ْنِم  ِینْذِعَأ  َو 

ُُهتاَنَأ َْول َال  ِةَریِرَْجلا  یَلَع  ُذِخْآلا  َو  ُهُْملِح  َْول َال  ِشْطَْبلا  یَلَع  ُرِداَْقلا  ِِهب  ُدَّمَغَتَی  اَِمب  یِّنِم  ِْهیَلَع  َْتعَلَّطا  اَمِیف  ِینْدَّمَغَت 
َِکتَرِخآ ِیف  ُهَْلثِم  ِینْمُِقت  َالَف  َكاَْینُد  ِیف  ٍۀَحیِضَف  َماَقَم  ِینْمُِقت  َْمل  ْذِإ  َو  َِکب  ًاذاَِول  اَْهنِم  ِینِّجَنَف  ًاءوُس  َْوأ  ًۀَْنِتف  ٍمْوَِقب  َْتدَرَأ  اَذِإ  َو 

ِیْبلَق ُهَعَم  وُسْقَی  ًاّدَم  ِیل  ْدُدْمَت  َو َال  اَِهثِداَوَِحب  َكِِدئاَوَف  َمیِدَق  َو  اَهِرِخاَوَِأب  َِکنَنِم  َِلئاَوَأ  ِیل  ْعَفْشا  َو 
ِیناَکَم اَِهلْجَأ  ْنِم  ُلَهُْجی  ًۀَصیِقَن  َو َال  يِرْدَق  اََهل  ُرُغْصَی  ًۀَسیِسَخ  ِینْمُسَت  َو َال  ِیئاََهب  اََهل  ُبَهْذَی  ًۀَعِراَق  ِینْعَْرقَت  َو َال 

ِةَوَِالت ْدنِع  ِیتَبْهَر  َو  َكِراَْذنِإ  َو  َكِراَذْعِإ  ْنِم  يِرَذَـح  َو  َكِدـیِعَو  ِیف  ِیتَْبیَه  ْلَعْجا  اَهَنوُد  ُسِجوُأ  ًۀَـفیِخ  َو َال  اَِهب  ُسِْلبُأ  ًۀَـعْوَر  ِینْعَُرت  َو َال 
َِکتاَیآ

َْکَیلِإ ِینوُکُِسب  يِدُّرََجت  َو  ََکل  ِدُّجَهَّتلِاب  يِدُّرَفَت  َو  َِکتَداَبِِعل  ِهِیف  یِظاَقیِِإب  ِیْلَیل  ْرُمْعا  َو 
َِکباَذَع ْنِم  اَُهلْهَأ  ِهِیف  اَّمِم  ِیتَراَجِإ  َو  َكِراَن  ْنِم  ِیتَبَقَر  ِكاَکَف  ِیف  َكاَّیِإ  ِیَتلَزاَنُم  َو  َِکب  یِِجئاَوَح  ِلاَْزنِإ  َو 

َرَظَن ْنَِمل  ًۀَْنِتف  َو َال  َرَبَتْعا  ِنَِمل  ًالاَکَن  َو َال  َظَعَّتا  ِنَِمل  ًۀَظِع  ِیْنلَعَْجت  َو َال  ٍنیِح  یَّتَح  ًایِهاَس  ِیتَرْمَغ  ِیف  َو َال  ًاهِماَع  ِیناَیْغُط  ِیف  ِینْرَذَت  َو َال 
ًامْسِج ِیل  ْلِّدَُبت  َو َال  ًامْسا  ِیل  ْرِّیَُغت  َو َال  يِْریَغ  ِیب  ْلِْدبَتْسَت  َو َال  ِِهب  ُرُکْمَت  ْنَمِیف  ِیب  ْرُکْمَت  َو َال 

ََکل ِماَِقْتنِالِاب  َّالِإ  ًانَهَتْمُم  َو َال  َِکتاَضْرَِمل  َّالِإ  ًاعَبَت  َو َال  ََکل  ًاّیِرْخُس  َو َال  َکِْقلَِخل  ًاوُزُه  ِینْذِخَّتَت  َو َال 
َکِمیِعَن ِۀَّنَج  َو  َِکناَْحیَر  َو  َکِحْوَر  َو  َِکتَمْحَر  َةَوَالَح  َو  َكِْوفَع  َدَْرب  ِینْدِجْوَأ  َو 

َِکتاَفَُحت ْنِم  ٍۀَفُْحِتب  ِینْفِْحتَأ  َو  َكَْدنِع  َو  َْکیََدل  ُِفلُْزی  اَمِیف  ِداَِهتْجِالا  َو  َِکتَعَس  ْنِم  ٍۀَعَِسب  ُّبُِحت  اَِمل  ِغاَرَْفلا  َمْعَط  ِیْنقِذَأ  َو 
َكَءاَِقل ِیْنقِّوَش  َو  َکَماَقَم  ِینْفِخَأ  َو  ٍةَرِساَخ  َْریَغ  ِیتَّرَک  َو  ًۀَِحباَر  ِیتَراَِجت  ْلَعْجا  َو 

ًةَریِرَس َو َال  ًۀَِینَالَع  اَهَعَم  ْرَذَت  َو َال  ًةَرِیبَک  َو َال  ًةَریِغَص  ًابُونُذ  اَهَعَم  ِْقُبت  ًاحوُصَن َال  ًَۀبَْوت  َّیَلَع  ُْبت  َو 
َنیِِحلاَّصِلل ُنوُکَت  اَمَک  ِیل  ْنُک  َو  َنیِعِشاَْخلا  یَلَع  ِیْبلَِقب  ْفِطْعا  َو  َنِینِمْؤُْمِلل  يِرْدَص  ْنِم  َّلِْغلا  ِعِْزنا  َو 

َنِیلَّوَْألا َۀَصْرَع  ِیب  ِفاَو  َو  َنیِرِخْآلا  ِیف  ًایِماَن  ًارْکِذ  َو  َنیِِرباَْغلا  ِیف  ٍقْدِص  َناَِسل  ِیل  ْلَعْجا  َو  َنیِقَّتُْملا  َۀَْیلِح  ِینِّلَح  َو 
ََیلِإ َِکبِهاَوَم  َِمئاَرَک  ْقُس  َو  َّيَدَی  َكِِدئاَوَف  ْنِم  ْأَْلما  َّيََدل  اَِهتاَماَرَک  ْرِهاَظ  َو  َّیَلَع  َِکتَمِْعن  َغُوبُس  ْمِّمَت  َو 

َِکئاَّبِحَِأل ِةَّدَعُْملا  ِتاَماَقَْملا  ِیف  َِکلَِحن  َِفئاَرَش  ِیْنلِّلَج  َو  َِکئاَیِفْصَِأل  اَهَْتنَّیَز  ِیتَّلا  ِناَنِْجلا  ِیف  َِکئاَِیلْوَأ  ْنِم  َنِیبَیْطَْألا  َِیب  ْرِواَج  َو 
ِِرئاَرَْجلا ِتاَمیِظَِعب  ِینِْسیاَُقت  َو َال  ًاْنیَع  ُّرَقَأ  َو  اَهُؤَّوَبَتَأ  ًَۀباَثَم  َو  ًاِّنئَمْطُم  ِْهَیلِإ  ِيوآ  ًالیِقَم  َكَْدنِع  ِیل  ْلَعْجا  َو 

ٍۀَمْحَر ِّلُک  ْنِم  ًاقیِرَط  ِّقَْحلا  ِیف  ِیل  ْلَعْجا  َو  ٍۀَْهبُش  َو  ٍّکَش  َّلُک  یِّنَع  ْلِزَأ  َو  ُِرئاَرَّسلا  یَْلُبت  َمْوَی  ِینِْکلُْهت  َو َال 
َِکلاَْضفِإ ْنِم  ِناَسْحِْإلا  َظوُظُح  َّیَلَع  ْرِّفَو  َو  َِکلاََون  ْنِم  ِبِهاَوَْملا  َمَِسق  ِیل  ْلِزْجَأ  َو 

َکَتَِصلاَخ ِِهب  ُلِمْعَتْسَت  اَِمب  ِیْنلِمْعَتْسا  َو  ََکل  َوُه  اَِمل  ًاغَْرفَتْسُم  یِّمَه  َو  َكَْدنِع  اَِمب  ًاِقثاَو  ِیْبلَق  ْلَعْجا  َو 
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َۀَِیفاَْعلا َو  َۀَنِینْأَمُّطلا  َو  َۀَعَّسلا  َو  َۀَّحِّصلا  َو  َةاَفاَعُْملا  َو  َۀَعَّدلا  َو  َفاَفَْعلا  َو  یَنِْغلا  َِیل  ْعَمْجا  َو  َکَتَعاَط  ِلوُقُْعلا  ِلوُهُذ  َْدنِع  ِیْبلَق  ْبِرْشَأ  َو 
َِکتَْنِتف ِتاَغََزن  ْنِم  ِیل  ُضِْرعَی  اَِمب  ِیتاَوَلَخ  َو َال  َِکتَیِصْعَم  ْنِم  اَُهبوُشَی  اَِمب  ِیتاَنَسَح  ِْطبُْحت  َو َال 

َنیِقِساَْفلا َْدنِع  اَم  ِساَِمْتلا  ِنَع  ِینِّبُذ  َو  َنیَِملاَْعلا  َنِم  ٍدَحَأ  َیلِإ  ِبَلَّطلا  ِنَع  یِهْجَو  ْنُص  َو 
اَِهب ِینیِقَت  ًۀَطاَیِح  ُمَلْعَأ  ُْثیَح َال  ْنِم  ِینْطُح  َو  ًاریِصَن  َو  ًادَی  َِکباَتِک  ِوْحَم  یَلَع  ْمَُهل  َو َال  ًاریِهَظ  َنیِِملاَّظِلل  ِیْنلَعَْجت  َو َال 

َنیِمِْعنُْملا ُْریَخ  َکَّنِإ  َکَماَْعنِإ  ِیل  ْمِْمتَأ  َو  َنِیبِغاَّرلا  َنِم  َْکَیلِإ  یِّنِإ  ِعِساَْولا  َِکقْزِر  َو  َِکتَْفأَر  َو  َِکتَمْحَر  َو  َِکَتبَْوت  َباَْوبَأ  ِیل  ْحَْتفا  َو 
َنیَِملاَْعلا َّبَر  اَی  َکِهْجَو  َءاَِغْتبا  ِةَرْمُْعلا  َو  ِّجَْحلا  ِیف  يِرُمُع  َِیقَاب  ْلَعْجا  َو 

نیِِدبْآلا ََدبَأ  ْمِْهیَلَع  َو  ِْهیَلَع  ُمَالَّسلا  َو  َنیِرِهاَّطلا  َنِیبِّیَّطلا  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو 

همجرت

متفه لهچ و  شیاین 
. تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  ار  يدنوادخ  دمح 

، دوبعم ره  دوبعم  يا  نارتهم ، رتهم  يا  تمظع ، تلالج و  بحاص  يا  نیمز ، اهنامسآ و  هدنروآ  دیدپ  يا  ار ، وت  داب  دمح  ایادخ ، راب 
چیه تسین و  شدننامه  زیچ  چـیه  هک  ییادـخ  یتسه ، یقاب  وت  دـنورب  نایم  زا  ناگمه  نوچ  هک  يدـنوادخ  يا  دوجوم ، ره  هدـننیرفآ  يا 

. تسا نابهگن  ار  زیچ  ره  دراد و  هطاحا  زیچ  ره  رب  وا  تسین و  نوریب  وا  ملع  هطیح  زا  زیچ 
. هناگی دننامه و  یب  ياهنت  ياتکی  دنوادخ  تسین : وت  زج  ییادخ  چیه  هک  اتکی ، يادخ  نآ  ییوت  ایادخ ، راب 

میظع و دنوادخ  تیاهن ، دح  هب  یگدنـشخب  مرک و  رد  هدنـشخب و  میرک و  دنوادخ  : تسین وت  زج  ییادخ  چیه  هک  اتکی ، يادـخ  نآ  ییوت 
. ایربک بحاص  ریبک و  دننامیب ، تمظع  رد 

. هدنریگ ماقتنا  تخس  یلاعت و  تیاهن  رد  لاعتم و  دنوادخ  : تسین وت  زج  ییادخ  چیه  هک  اتکی ، يادخ  نآ  ییوت 
. میکح ياناد  نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  : تسین وت  زج  ییادخ  چیه  هک  اتکی ، يادخ  نآ  ییوت 
. هاگآ زاغآ و  یب  يانیب  ياونش  دنوادخ  : تسین وت  زج  ییادخ  چیه  هک  اتکی ، يادخ  نآ  ییوت 

. نادیواج هشیمه  ماود و  رب  نوزفا  همه  زا  مرک  رد  میرک  دنوادخ  : تسین وت  زج  ییادخ  چیه  هک  اتکی ، يادخ  نآ  ییوت 
. دوب دهاوخ  همه  زا  سپ  هدوب و  همه  زا  شیپ  هک  يدنوادخ  : تسین وت  زج  ییادخ  چیه  هک  اتکی ، يادخ  نآ  ییوت 

. یلاعتم یکیدزن  نیع  رد  تسا و  کیدزن  همه ، رب  التعا  نیع  رد  هک  يدنوادخ  : تسین وت  زج  ییادخ  چیه  هک  اتکی ، يادخ  نآ  ییوت 
. شیاتس نایاش  راوگرزب و  گرزب  دنمهوکش  دنوادخ  : تسین وت  زج  ییادخ  چیه  هک  اتکی ، يادخ  نآ  ییوت 

ره و  ياهتسب ، شقن  ياهنومن  چیهیب  ياهتـسب  شقن  ار  هچ  ره  و  ياهدیرفآ ، هیام  لصا و  چیه  زا  هن  ياهدیرفآ  هچ  ره  هک  يدنوادخ  ییوت 
. ياهدروآ دیدپ  يدیلقت  چیهیب  ياهدروآ  دیدپ  هچ 

. ياهداد ناماس  کین  ملاع  ياهراک  ياهدرک و  هدامآ  زیچ  ره  ياهدروآ و  نیعم  نازیم  هب  ياهدروآ  دوجو  هصرع  هب  هچ  ره  هک  ییوت 
. تسا هدوبن  يرظان  دهاش و  ار  وت  راک  رد  هداتفین و  زاین  تیریزو  هب  اهراک  رد  هدرکن و  تیرای  یکیرش  شنیرفآ  رد  هک  ییوت 

. تسا فاصنا  يور  زا  ینک  مکح  هچ  ره  تسا و  لدع  ياضتقم  رب  ینک  ریدقت  هچ  ره  تسا و  یمتح  ینک  هدارا  نوچ  هک  ییوت 
. یناماو نتفگ  زا  هن  دنک و  ناوتان  تناهرب  هن  دیاین ، رب  وت  هطلس  اب  سک  هطلس  یجنگن و  ناکم  رد  هک  ییوت 

. ياهدروآ دیدپ  مولعم  رادقم  هب  ار  زیچ  ره  ياهداد و  رارق  نیعم  ینامز  تدم و  زیچ  ره  يارب  ياهدرک و  رامش  ار  زیچ  ره  هک  ییوت 
. دنباین رد  وت  ياج  ناگدید  دنیآ و  زجاع  وت  یگنوگچ  زا  ماهفا  دننامرد و  وت  تاذ  كرد  زا  ماهوا  هک  ییوت 

. یشاب هدش  هداز  يرگید  زا  دوخ  هک  ياهدرواین  يدنزرف  ياهتفاین و  مسجت  یتروص  هب  یتسین و  دودحم  يدح  هب  هک  ییوت 
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. دنز يربارب  مد  وت  اب  هک  هن  يدننامه  دیوج و  یشیپ  وت  رب  ات  تسین  ییاتمه  دزیخ و  رب  تینمشد  هب  هک  تسین  يدض  ار  وت  هک  ییوت 
. یتخاس وکین  یتخاس  هچ  ره  يدرک و  عادبا  يدرک و  ثادحا  يدیرفایب و  تادوجوم  يدرک و  زاغآ  شنیرفآ  هک  ییوت 

رگیدـکی زا  لطاب  قح و  وکین  هچ  وت و  ماقم  تناکم و  تسا  دـنلب  هچ  وت ، تلزنم  نأش و  تسا  گرزب  هچ  اتفگـش  وت . یهزنم  ایادـخ ، راـب 
. ياهتخاس ادج 

هچ میکح ، دـنوادخ  يا  وت ، تفأر  تسا  میظع  هچ  فوءر ، دـنوادخ  يا  وت ، یناـبرهم  تسا  ناوارف  هچ  ناـبرهم ، دـنوادخ  يا  وـت ، یهزنم 
. وت ییاناد  تسا  تفگش 

. وت تعفر  تسالاو  هچ  هیاپ ، عیفر  يا  وت ، يرگناوت  تسا  هزادـنایب  هچ  هدنـشخب ، يا  وت ، تردـق  تسا  رایـسب  هچ  هاـشداپ ، يا  وت ، یهزنم 
. شیاتس ساپس و  روخ  رد  ییوت  يراوگرزب ، هدنراد  ییوت  يدنمهوکش ، هدنراد  ییوت 

باوث ای  یناهج  نیا  عاتم  زا  سک  ره  تسوت . بناج  زا  تسه ، یتیاده  رگا  تسا . هداشگ  اهیکین  هب  تتـسد  هک  يدـنوادخ  يا  وت ، یهزنم 
. دبایب دهاوخ ، وت  زا  يزیچ  یناهج  نآ - 

ربارب رد  تسوت  شرع  دورف  هچ  ره  تسا و  عضاخ  تربارب  رد  دراد  ياـج  وت  ملع  رواـنهپ  هصرع  رد  هچ  ره  هک  يدـنوادخ  يا  وت ، یهزنم 
. دنراد ورف  میلست  رس  تربارب  رد  تناگدیرفآ  همه  تسا و  عشاخ  تتمظع 

يزیچ وت  زا  سک  هن  درک ، دـناوت  يرکم  وت  رب  سک  هن  يوش ، ساـسحا  سمل  ندوسپ و  تسد  هب  هن  ییآ ، رد  اـم  ساوح  هب  هن  وت ، یهزنم 
وت رب  ای  تدبیرفب  ای  دنک  لادج  وت  اب  ای  ددرگ  هریچ  وت  رب  ای  دنک  هعزانم  وت  اب  ای  دیوپ  فالخ  هار  وت  اب  دناوت  سک  هن  تشاد ، دـناوت  ناهنپ 

. دشیدنا يدیک 
. تسا زاین  وت  هب  ار  همه  ياهدنز و  وت  تسا . یتخبکین  قیرط  وت  نامرف  تسا و  راومه  یهار  وت  هار  دنوادخ ، يا  وت  یهزنم 

. دیآ رد  ارجا  هب  ینک ، هدارا  نوچ  متح . تریدقت  تسا و  تمکح  همه  تنخس  دنوادخ ، يا  وت  یهزنم 
. دریذپن ینوگرگد  وت  تاملک  دنادرگ و  زاب  ار  وت  تیشم  هک  تسین  سک  دنوادخ ، يا  وت  یهزنم 

. ییاهناج قلاخ  ییاهنامسآ و  هدننیرفآ  تسا . راکشآ  تتردق  راثآ  دنوادخ ، يا  وت  یهزنم 
. دنام ماود  رب  وت  ماود  هب  هک  يدمح  ار ، وت  داب  دمح 

. دنام هنادواج  تسا  هنادواج  تتمعن  ات  هک  يدمح  ار ، وت  داب  دمح 
، تناسحا ربارب  رد  يدمح  ار ، وت  داب  دمح 

. دیازفیب تیدونشخ  هب  هک  يدمح 
. دننامزاب نآ  يادا  زا  نارازگ  رکش  هک  يرکش  ار ، وت  داب  رکش  و  رگید ، يوگ  دمح  ره  اب  ار ، وت  داب  دمح 

. تسج ناوتن  برقت  وت  هب  زج  نادب  دزس و  ار  وت  اهنت  هک  يدمح  ار ، وت  داب  دمح 
. دشخب ماود  ار  هزات  ياهتمعن  دوش و  ببس  ار  نیشیپ  تمعن  ماود  هک  يدمح 

. دهن ینوزف  رد  يور  یپ  رد  یپ  هراومه و  ددرگ و  فعاضم  ناراگزور  تشذگ  اب  هک  يدمح 
. دریگ ینوزف  دناهدرک  تبث  ظوفحم  حول  رد  بتاک  ناگتشرف  هچنآ  رب  دننام و  رد  نآ  رامش  زا  رگباسح  ناگتشرف  هک  يدمح 

. دشاب گنسمه  وت  عیفر  یسرک  اب  دوب و  وت  دیجم  شرع  زارتمه  هک  يدمح 
. دزاس دوخ  قرغتسم  ار  رگید  يازج  ره  نآ ، يازج  دشاب و  لامک  هب  وت  دزن  رد  شباوث  هک  يدمح 

. هارمه تین  قدص  اب  شناهن  دوب و  شناهن  نیع  شراکشآ  هک  يدمح 
. دسانشن نآ  جرا  وت  زج  سک  دشاب و  هدوتسن  ار  وت  نآ  دننامه  یقولخم  چیه  هک  يدمح 

تجاح شاوت  دییأت  هب  درآ ، ياج  هب  نآ  يادا  قح  هک  دنک  نآ  گنهآ  سک  ره  دتفا و  يرای  هب  زاین  ار  شنارگرامش  دهج  ره  هک  يدمح 
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. دشاب
. دشک ماظتنا  هتشر  رد  ینیرفایب  سپ  نیز  هک  ار  يدمح  ره  دروآ و  درگ  دوخ  رد  ياهدیرفآ  هک  ار  رگید  دمح  ره  هک  يدمح 

. دوبن يرتهدنیوگ  دمح  نآ ، هدنیارس  زا  دشابن و  وا  زا  رتکیدزن  وت  نخس  هب  يدمح  چیه  هک  يدمح 
. ییازفیب نآ  رب  یپ  رد  یپ  تناسحا  ساپ  هب  وت  دیازفیب و  اهتمعن  رب  وت  مرک  ساپ  هب  هک  يدمح 

. دوش ربارب  وت  لالج  تزع و  اب  دشاب و  وت  تاذ  تمظع  نایاش  هک  يدمح 
نیرترب تهاگرد ، برقم  یمارگ  هدیدنـسپ  هدـیزگرب  ربمایپ  نآ  دـمحم ، نادـناخ  دـمحم و  رب  تسرفب  دورد  تیحت و  نم ، راـگدرورپ  يا 

. ار تیاهتمحر  نیرتعتمم  تسرف  وا  رب  دوخ  تمحر  و  دوخ ، تاکرب  نیرتراشرس  هد  تکرب  ار  وا  و  ار ، دوخ  ياهدورد  تایحت و 
، دشابن نآ  زا  رتكاپ  يدورد  تیحت و  چیه  هک  كاپ  يدورد  تیحت و  وا ، نادناخ  دمحم و  رب  تسرفب  دورد  تیحت و  نم ، راگدرورپ  يا 
تیحت و نآ  زا  رترب  هک  هدـننک  دونـشخ  يدورد  تـیحت و  دوـبن ، نآ  زا  رتهدـنیازف  يدورد  تـیحت و  چـیه  هـک  هدـنیازف  يدورد  تـیحت و 

. ددنبن تروص  يدورد 
، دـیازفیب شیدونـشخ  رب  دـنادرگ و  شدونـشخ  هک  يدورد  تیحت و  وا ، نادـناخ  دـمحم و  رب  تسرفب  دورد  تـیحت و  نـم ، راـگدورپ  يا 

، دریگ ینوزف  وا  زا  تیدونشخ  دنادرگ و  دونشخ  ار  وت  هک  يدورد  تیحت و 
. ینادن نآ  نایاش  ار  وا  زج  يدنسپن و  وا  رب  ار  نآ  زج  هک  نانچ  نآ  يدورد  تیحت و 

یقاب وت  ياقب  هب  دور و  رتارف  وت  ياضر  تیاغ  زا  هک  يدورد  تیحت و  وا ، نادـناخ  دـمحم و  رب  تسرفب  دورد  تیحت و  نم ، راگدرورپ  يا 
. دریذپن نایاپ  تسین  ینایاپ  ار  وت  تاملک  هک  ناس  نآ  دنام و 

لها ار و  وت  نالوسر  وت و  ناربمایپ  ار و  وت  هکئالم  تایحت  هک  یتیحت  وا ، نادـناخ  دـمحم و  رب  تسرفب  دورد  تیحت و  نم ، راگدرورپ  يا 
دروآ درگ  هتشر  کی  رد  ار  وت  تعاط 

فانــصا هـمه  دورد  تـیحت و  دریگ و  رب  رد  دـناهدرک ، تباـجا  ار  وـت  توـعد  هـک  ناـنآ  سنا و  نـج و  زا  ار  وـت  ناگدــنب  ياـهدورد  و 
. دروآ درگ  دوخ  رد  ار  تناگدیرفآ 

سپ نیزا  ای  هدوب  شیپ  نیز  هک  یتیحت  دورد و  ره  رب  هک  يدورد  تیحت و  شنادـناخ ، وا و  رب  تسرفب  دورد  تیحت و  نم ، راگدرورپ  يا 
دیآ هدیدنسپ  وت  ریغ  دزن  رد  وت و  دزن  رد  هک  يدورد  تیحت و  تسرفب ، دورد  تیحت و  شنادناخ  وا و  رب  و  دبای . هطاحا  دوب  دهاوخ 

نآ رب  ناراگزور  تشذـگ  اب  ددرگ و  فعاضم  میاهداتـسرف  تیحت  دورد و  نیا  زا  شیپ  هچنآ  هک  ینیرفایب  ییاهدورد  تایحت و  نآ ، اـب  و 
. درک دناوتن  اصحا  ار  اهنآ  وت  زج  سک  هک  اجنآ  ات  ییازفیب  ییازفیب و 

يافلخ دوخ و  نید  ناظفاح  دوخ و  ملع  نانزاخ  ياهدیزگرب و  دوخ  رما  هب  مایق  يارب  ار  نانآ  هک  وا  نیبیط  تیب  لها  رب  نم ، راگدرورپ  يا 
نیمز يور  رب  دوخ 

دوخ و برق  ماقم  هب  ندیسر  قیرط  ياهدینادرگ و  كاپ  كاپان  ره  زا  دوخ  تساوخ  هب  ار  نانآ  ياهداد و  رارق  ناگدنب  رب  دوخ  ياهتجح  و 
. تسرفب دورد  تیحت و  ياهتخاس ، تشهب  هب  لوصو 

ناوارف نانآ  قح  رد  ار  تماعنا  شـشخب و  نادـب  هک  يدورد  تیحت و  تسرفب ، دورد  تیحت و  وا  نادـناخ  دـمحم و  رب  نم ، راگدرورپ  يا 
ینادرگ

. يزاس ناشبیصن  ناوارف  دیاوف  دیاوع و  یناسر و  لامک  هب  ناشیا  هب  دوخ  يایاطع  هنوگ  ره  و 
. یتیاهن ینایاپ و  ار  شتدم  هن  دشاب ، يدح  ار  شزاغآ  هن  هک  تسرفب  يدورد  تیحت و  وا  نادناخ  دمحم و  رب  نم ، راگدرورپ  يا 

، دراد ياـج  شرع  دورف  رد  هچ  ره  دوـخ و  میظع  شرع  گنـسمه  يدورد  تیحت و  ناـشیا ، رب  تسرفب  دورد  تیحت و  نم ، راـگدورپ  يا 
. تساهنآ نیب  هچ  ره  تساهنآ و  ریز  رد  هچ  ره  اهنیمز و  رامش  هب  تساهنآ و  زا  رتارف  هچ  ره  اهنامسآ و  بلابل 
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. دبا ات  اهنیا  دننامه  هراومه و  دنادرگ . دونشخ  ار  ناشیا  ار و  وت  دشاب و  هتشاد  یپ  رد  ار  وت  برقت  هک  يدورد  تیحت و 
وت دالب  رد  دوش و  تناگدـنب  يامنهار  ملع  ات  ياهتـشاد  ياپ  رب  ار  وا  هک  ياهدیـشخب  يرای  یماما  هب  شیوخ  نید  نامز  ره  رد  ایادـخ ، راب 

ياهتسویپ دوخ  نامیپ  هتشر  هب  وا  نامیپ  هتشر  ددرگ و  تیاده  نازورف  غارچ 
نامرف ياهتـشاد و  رذـح  رب  وا  ربارب  رد  یـشکرس  زا  ار  مدرم  ياهدـینادرگ و  هضیرف  وا  تعاطا  ياهتخاس و  دوخ  يدونـشخ  هلیـسو  ار  وا  و 

دنتسیا زاب  دنکیم  یهن  هچ  ره  زا  دننک و  تعاطا  دنکیم  رما  هچ  ره  هب  هک  ياهداد 
هقلح تسا و  نانمؤم  ناما  فهک  دنربیم و  هانپ  ودب  هک  تسا  یناسک  رادهگن  وا  دـنامن و  سپاو  وا  زا  سک  دریگن و  یـشیپ  وا  رب  سک  و 

. تسا نایناهج  هولج  لالج و  تسا و  ناشیا  ماصتعا 
تیاده تمعن  رکش  هک  هد  ماهلا  زین  ار  ام  درآ و  ياج  هب  ياهتشاد  ینازرا  وا  هب  هک  ار  یتمعن  رکش  هک  يامن  ماهلا  دوخ  یلو  هب  ایادخ ، راب 

ياشگب وا  رب  يزوریپ  هار  یناسآ  هب  هد و  ییاناوت  هطلس و  دوخ  بناج  زا  ار  وا  میرآ و  ياج  هب  وا 
رد هد و  رارق  شیوخ  تبقارم  رظن  ریز  نادرگ و  اناوت  شناوزاب  مکحم و  شتـشپ  يامرف و  شايرای  دوخ  تردق  ناکرا  نیرتدـنمورین  هب  و 

. ناسر شددم  دوخ  دنمزوریپ  رکشل  هب  هد و  شايرای  دوخ  هکئالم  هب  يامن و  شظفح  دوخ  ظفح  هیاس 
ار هچ  ره  راد و  ياپ  رب  ودـب  هلآ -  هیلع و  مهللا  کتاولـص  ار -  دوخ  ربماـیپ  ياهتنـس  دوخ و  عیارـش  دودـح و  دوخ ، باـتک  دـنوادخ ، يا 

راد هدنز  ودب  دناهدیناریم  تنید  ملاعم  زا  ناملاظ 
وت هار  زا  هک  ار  یناـسک  وا  يورین  هب  نادرگ و  رود  دوخ  هار  زا  اـهیراوشد  ودـب  يادزب و  شیوـخ  نییآ  زا  ناراکمتـس  متـس  گـنز  ودـب  و 

. يامن دوبان  دنهدیم  هولج  جک  هار  ار  وت  میقتسم  طارص  هک  ار  ناسک  نآ  رادرب و  نایم  زا  دناهدش  فرحنم 
تفأر و نادرگ و  هدوشگ  تنانمـشد  رب  وا  تردق  تسد  نک و  اطع  مرن  نابرهم و  یبلق  تناتـسود  يارب  ار  دوخ  ماما  یلو و  دـنوادخ ، يا 

هد رارق  وا  رما  نارادربنامرف  ناگدنشوین و  زا  ار  ام  نادرگ و  ام  بیصن  ار  شتبحم  تفوطع و  تمحر و 
لوسر وت و  هب  ام  برقت  ببس  نیا  میشاب و  شنمـشد  ربارب  رد  وا  عفادم  مییامن و  شايرای  مینک و  یعـس  وا  ياضر  هار  رد  هک  نک  نانچ  و 

. ددرگ هلآ -  هیلع و  کتاولص  وت - 
نآ ناشیا ، هار  ناگدننک  يوریپ  نآ  ناشیا ، تلزنم  ماقم و  هب  ناگدننک  فارتعا  نآ  : ار ناشیا  ناتـسود  تسرفب  دورد  تیحت و  ایادـخ ، راب 

، ناشیا یتسود  هب  نایوج  کسمت  نآ  ناشیا ، نییآ  هتشر  هب  ناگدننز  گنچ  نآ  ناشیا ، ياپ  ياج  هب  ناگدنهن  ياپ 
ناشیا تلود  نارظتنم  نآ  ناشیا ، تعاط  رد  ناگدنشوک  نآ  ناشیا ، نامرف  هب  ناگدنوش  میلست  نآ  ناشیا ، ییاوشیپ  ناگدنریذپ  نآ 

. هاگنابش ره  دادماب و  ره  رد  هدنیازف ، هزیکاپ ، كرابم  يدورد  تیحت و  ناشیا . روهظ  ناهار  هب  مشچ  نآ  و 
هبوت وت ، هک  ریذپب ، ناشهبوت  روآ و  حالص  هب  ناشلاوحا  يامن و  مأوت  يوقت  اب  ناشلامعا  ناشحاورا . رب  نک و  مالس  ناشیا  رب  دنوادخ ، يا 

، ینابرهم هدنریذپ و 
. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  هد ، ياج  تشهب  مالسلا  راد  رد  نانآ  اب  دوخ  تمحر  هب  ار  ام  یناگدنزرمآ . نیرتهب  وت 

تمحر زور  نیا  رد  ياهدرک . لـیلجت  میظعت و  ياهتـشاد و  یمارگ  فیرـش و  ار  نآ  هک  تسا  يزور  تسا . هـفرع  زور  زورما  ایادـخ ، راـب 
. ياهدومرف لضفت  تناگدنب  رب  ياهدوزفا و  ناشیا  قح  رد  دوخ  ياطع  ياهداهن و  تنم  دوخ  وفع  هب  نامدرم  رب  ياهدنکارپ و  دوخ 

هرمز رد  ار  وا  نآ . زا  سپ  مه  یتخاـس و  رادروـخ  رب  دوـخ  تمعن  زا  ار  وا  وا ، ندـیرفآ  زا  شیپ  مه  هک  مأوـت  هدـنب  نآ  نـم  دـنوادخ ، يا 
ياهدومن هار  دوخ  نید  هب  ار  نانآ  هک  ياهدروآ  یناسک 

ياهدرک و لـخاد  دوخ  بزح  رد  شاوت  هدز و  وت  یتـسود  راوتـسا  نامـسیر  رد  گـنچ  نونکا  ياهداد و  قیفوت  شیوخ  قح  ندرازگ  هب  و 
. دنک ینمشد  تنانمشد  اب  دزرو و  یتسود  تناتسود  اب  هک  ياهدومن  شهار 

درک و فالخ  وت  ناـمرف  يدرک  شیهن  دوخ  تیـصعم  زا  داـهنن ، یعقو  وت  عنم  هب  يدرک و  شعنم  دربن ، ناـمرف  وا  يداد و  شناـمرف  سپس 
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، یشکندرگ دانع و  يور  زا  هن  اما  يدوب ، هدرک  شیهن  نآ  زا  هک  دش  یلامعا  نامه  بکترم 
 - وا نمـشد  وت و  نمـشد  يدوب . هدناسرت  شتآ  زا  يدوب و  هتـساوخ  شرود  نآ  زا  وت  هک  دـناوخ  ارف  یلامعا  هب  ار  وا  شـسفن  ياوه  هکلب 

شتفیرفب ناطیش - 
همه نآ  اب  تسا . هتـشگ  نئمطم  وت  شیاشخب  هب  هتـسب و  دـیما  وت  وفع  هب  نونکا  دـش . یـصاعم  بکترم  وت ، باذـع  زا  یهاگآ  نیع  رد  اـت 

. دوب هدرک  هک  دنکن  نانچ  هک  دوب  رتراوازس  تناگدنب  رگید  زا  يدوب  هدرک  وا  قح  رد  وت  هک  ناسحا 
رب ار  شراب  هک  یگرزب  ناهانگ  هب  فرتعم  فئاخ و  عشاـخ و  عضاـخ و  لـیلذ و  راوخ و  ماهداتـسیا ، وت  ربارب  رد  هک  منم  نیا  دـنوادخ ، يا 

. ماهدش بکترم  هک  یمیظع  ياهاطخ  مشکیم و  شود 
رفیک زا  ارم  سک  داد و  دهاوخن  راهنز  وت  زا  ارم  یسک  هک  منادیم  نیقی  هب  ماهتسج و  هانپ  وت  تمحر  راوج  هب  ماهدیزخ و  وت  وفع  هیاس  رد 

. تشاد دهاوخن  ناما  رد  وت 
نآ ياـشخبب  نم  رب  شکب و  زین  نم  رب  یـشکیم  ناراـکهنگ  رب  هک  هدرپ  نآ  زین  وـت  ماهداـهن ، يور  تهاـگرد  هب  هـک  نوـنکا  ایادـخ ، راـب 

. دنکیم وت  میلست  ار  دوخ  هک  يرادیم  ینازرا  یسک  هب  هک  ار  دوخ  شیاشخب 
يزیچ هب  ترظن  رد  دوب  گرتـس  دـنچ  ره  وت  ناـسحا  هک  دراد ، وـت  شزرمآ  يوزرآ  هک  یـسک  قـح  رد  هک  ناـس  نآ  نک ، ناـسحا  نم  رب 

. دجنسن
دنوشیم روهرهب  نآ  زا  تناگدنتسرپ  هک  یباوث  زا  ارم  مسر و  وت  يدونـشخ  هب  نآ  زا  هک  هد  رارق  یبیـصن  زور  نیا  رد  نم  يارب  ایادخ ، راب 

، نادرگم زاب  تسدیهت 
زا لاثما  دادضا و  یفن  وت و  دیحوت  یلو  دناهتشاد ، میدقت  نارگید  هک  ناس  نآ  مراد ، میدقت  يزیچ  کین  لامعا  زا  ماهتـسناوتن  دنچ  ره  هک 

ماهتشاد میدقت  ار  وت 
هب ات  هک  ماهتـسج  برقت  يزیچ  هب  وت  هاگرد  هب  دـنیآ و  وت  يوس  هب  اهرد  نآ  زا  هک  ياهدومرف  دوخ  وت  هک  ماهدـمآ  وت  دزن  هب  ییاهرد  زا  و 

. تفای دنناوتن  برقت  وت  هب  دنیوجن ، برقت  نآ 
وت هب  نظ  نسح  ینتورف و  يراوخ و  نیع  رد  ماهدرک ، هبوت  وت  هاگرد  هب  برقت  نآ  یپ  زا  هاگنآ 

. ماهدینادرگ دوخ  عیفش  دنوشیمن  دیمون  نآ  زا  ناراودیما  هک  ار  وت  هب  دیما  و  وت ، تمحر  هب  دامتعا  و 
عرـضت و سرت و  اب  هارمه  هاوخ ، راهنز  یناسرت ، ریقف  ياونیب  لیلذ  ریقح  دوجوم  دـننامه  ماهدرک ، زارد  وت  شیپ  لاؤس  تسد  دـنوادخ ، يا 

، وت لالج  لیذ  هب  اجتلا  وت و  هب  ندروآ  هانپ 
تعافـش هب  اکتا  يور  زا  هن  دزاس و  ریلد  ار  هدـننک  تدابع  هک  ناس  نآ  ـالتعا  يور  زا  هن  ربکت ، هب  ناربکتم  نوچ  یـشکندرگ و  رـس  زا  هن 

. ناعفاش
. نآ زا  رتمک  یتح  ای  ياهرذ  دننامه  منارتراوخ ، نیرتراوخ  منارتمک و  نیرتمک  نم  دنوادخ ، يا 

ماعنا هب  ار  ناراکهنگ  یهدیم و  تلهم  ار  تمعن  زان و  رد  ناگتفر  ورف  ینکیمن و  باتـش  ناراکدـب  رفیک  رد  هک  يدـنوادخ  يا  کـنیا  و 
، يریگیمن زاب  تلهم  ناراکاطخ  زا  شیوخ  لضف  هب  ینکیم و  وفع  دوخ 
. هدمآ رد  رس  هب  هدیزغل و  متسه  يراکاطخ  فرتعم و  متسه  يراکدب  نم 

هدش هانگ  بکترم  وت  ربارب  رد  هناریلد 
. ماهدرک وت  تیصعم  دمع  هب  و 

. ماهتخاس راکشآ  وت  دزن  رد  هتشاد و  روتسم  وت  ناگدنب  زا  ار  دوخ  دنسپان  لامعا  هک  منامه  نم 
. ماهدید ناما  رد  وت  زا  ار  دوخ  یلو  هدوب  ناسرت  تناگدنب  زا  هک  منامه  نم 
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. ماهدادن هار  لد  هب  یسرت  وت  مشخ  زا  ماهدشن و  كانمیب  وت  توطس  زا  هک  منامه  نم 
، ماهدرک تیانج  دوخ  رب  نم 

، منتشیوخ يالب  ناگورگ  نم 
ماهدربن نادنچ  ياهرهب  ایح  مرش و  زا  نم 

. ماهنیرید یجنر  راتفرگ  نم  و 
نایم زا  هک  نآ  هب  ياهدیدنـسپ ، دوخ  يارب  ار  وا  هک  نآ  هب  ياهدـیزگرب ، ار  وا  قلخ  ناـیم  زا  هک  نآ  هب  مهدیم  دـنگوس  ار  وت  ایادـخ ، راـب 

، ياهدیزگرب دوخ  يارب  ار  وا  هک  نآ  هب  ياهدرک ، رایتخا  ار  وا  تناگدیرفآ 
ياهتسناد دوخ  تیصعم  ار  وا  تیصعم  ياهتسویپ و  دوخ  تعاط  هب  ار  وا  تعاط  هک  نآ  هب 

، ياهدرمش دوخ  ینمشد  ار  شاینمشد  ياهتخاس و  نیرق  دوخ  یتسود  هب  شایتسود  و 
وفع و تعلخ  دناهتسویپ  وت  شزرمآ  هب  هدرک و  هبوت  دناهدروآ و  هانپ  وت  هب  دناهتـسج و  يرازیب  هانگ  زا  هک  یناسک  نانوچ  ارم  زور  نیا  رد 

. ناشوپب دوخ  تمحر 
. هد بیصن  زین  ارم  یهدیم ، بیصن  ار  دوخ  نابرقم  ناگدنتسرپ و  هچ  ره  زا  ایادخ ، راب 

رد هدـنکفا و  جـنر  هب  نتـشیوخ  وت  تداـبع  رد  هک  ار  ناـنآ  ار و  دوـخ  دـهع  هب  ناگدـننک  اـفو  هک  هنوـگ  نادـب  نادرگ ، دوـخ  صاـخ  ارم 
. ینادرگیم دوخ  صاخ  دناهدیشوک ، وت  يدونشخ 

. يامرفم تذخاؤم  وت ، ماکحا  شیوخ و  دح  زا  زواجت  ای  تایگدنب  رد  روصق  ببس  هب  ارم 
هک تشادنپ  نانچ  تفرگ و  زاب  نم  زا  تمعن  هک  یسک  نانوچ  موش ، رفیک  راوازـس  جیردت  هب  ات  یهد  تلهم  ارم  هک  دابم  نانچ  ایادخ ، راب 

. تخاسن کیرش  دوب  هدش  نم  بیصن  هک  یتمعن  رد  مه  ار  وت  هک  اجنآ  ات  تسوا ، بناج  زا  تسه  هک  یکین  ریخ و  ره 
. زاس هاگآ  رادیب و  ناگدیسر  نالذخ  یگدولآ  باوخ  ناراکفارسا و  يرایشهان  نالفاغ و  باوخ  زا  ارم  دنوادخ ، يا 

باذع زا  نادب  ار  راگنا  لهس  ناگدنب  ياهتشاداو و  نادب  ار  نادبعتم  ياهتشامگ و  نادب  ار  ناگدننک  تعاطا  هک  رامگ  رب  يراک  هب  ار  ملد 
. ياهدیشخب ییاهر 

دـصق ره  زا  ای  ددرگیم ، لیاح  دـسریم  نم  هب  وت  يوس  زا  هک  یـضیف  نم و  نایم  ای  درادیم ، رود  وت  هاگرد  زا  هچ  ره  زا  ارم  ایادـخ ، راب 
. راد دوخ  هانپ  رد  درادیم ، زاب  منک  وت  دزن  هک 

دوـخ هک  هار  نآ  زا  اـهیکین  هب  ندیـسر  رد  ياـمن . راوـمه  نـم  ياـپ  شیپ  تـسا  نوـمنهر  وـت  يوـس  هـب  هـک  ار  ریخ  هار  نآ  دـنوادخ ، يا 
. امرف نم  بیصن  ياهتساوخ ، دوخ  هک  هنوگ  نادب  ار ، اهنآ  هب  نتفای  تسد  يارب  شالت  نک و  ناسآ  نم  رب  ار  تقبس  ياهدومرف ،

نکم هابت  دنراگنایم  لهس  ار  وت  باذع  هدعو  هک  یناسک  هارمه  ارم 
يامنم كاله  دنتسه  وت  ماقتنا  جامآ  هک  نانآ  اب  و 

. نکم هتسکش  درخ و  دنوشیم  فرحنم  وت  قیرط  زا  هک  هورگ  نآ  اب  و 
. میآ راتفرگ  تلفغ  هب  هک  هدم  متلهم  ناس  نآ  ناهراو و  الب  ياهانگنت  زا  شخب و  ییاهر  هنتف  ياهبادرگ  زا  ارم 

. وش لیاح  دریگ ، ورف  ارم  هک  ینایز  دنادرگ و  مکاله  هک  یسفن  ياوه  دزاس و  مهارمگ  هک  ینمشد  نم و  نایم  دنوادخ ، يا 
. وشم نادرگیور  ياهدیدرگن ، دونشخ  وا  زا  ياهتفرگ و  مشخ  وا  رب  هک  سک  نآ  دننامه  نم  زا 

. دبای هبلغ  نم  رب  تتمحر  زا  يدیمون  هک  ناس  نآ  زاسم . سویأم  دوخ  زا  ارم 
. موش رابنرگ  وت  ناوارف  تبحم  راب  ریز  رد  هک  مشاب  هتشادن  ار  نآ  ناوت  بات و  هک  شخبم  نم  هب  دح  نادب  دنوادخ ، يا 

. ددنبن تروص  یتدیاف  ار  شنتشگ  زاب  دشابن و  يراک  وا  اب  ار  وت  دوبن و  يریخ  دیما  وا  رد  رگید  هک  یسک  نانوچ  لهم  تسد  زا  ارم  و 
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، هتفرگ ارف  شایتخبروش  يراوخ و  تسا و  هداتفا  وت  تیانع  مشچ  زا  هک  یسک  نانوچ  نکفیم  ارم  و 
ناگدـنوش كاله  بادرگ  رد  مزغلن و  ناگدروخ  بیرف  نوچ  مسارهن و  ناگتـشگمگ  نوچ  متفین و  ناگداتفا  نوچ  ات  ریگب  ار  متـسد  لـب 

. موشن نوگنرس 
هک ناسر  یـسک  ماقم  هب  شخب و  ییاهر  يزاسیم  التبم  نادـب  دوخ  نازینک  نامالغ و  هک  الب  نآ  زا  نک و  اـطع  تمالـس  ارم  ایادـخ ، راـب 
. ياهتخاس تخبشوخ  ياهدناریم و  ياهتشاد و  هدوتس  ياهداد و  شرمع  ياهدوب و  دونشخ  وا  زا  ياهداد و  شتمعن  تسوت و  تیانع  دروم 

. دربیم نایم  زا  ار  متاکرب  دزاسیم و  جرایب  ار  متانسح  هچ  ره  زا  ارم  ندنکرب  لد  زاس  نم  ندرگ  قوط  ایادخ ، راب 
. ار یصاعم  ياهییاوسر  ناهانگ و  ياهیتشز  زا  راجزنا  زاس  نم  بلق  راعش  ایادخ ، راب 

. يامنم لوغشم  مباییمن  تسد  نادب  وت  ددم  هب  زج  هک  يویند  ياهراک  هب  دنادرگیم  دونشخ  ار  وت  هک  يورخا  ياهراک  زا  ارم 
هک مهاوخ  نوچ  ددنبیم و  تسوت  دزن  رد  هک  یتاریخ  هب  نتفای  تسد  زا  ارم  هار  هک  ار  هلفس  ناهج  نیا  تبحم  نم  لد  زا  نکرب  ادنوادخ ،

. دنادرگیم لفاغ  وت  هاگرد  هب  برقت  زا  دوشیم و  نم  هار  دس  میآ  وت  يوس  هب 

. ار وت  اب  تاجانم  ار و  اهزور  اهبش و  رد  ییاهنت  يارایب  نم  لد  رد  دنوادخ ، يا 
. زاس دازآ  گرزب  ناهانگ  لاگنچ  رد  تراسا  زا  دراد و  رود  مراحم  باکترا  زا  دنادرگ و  کیدزن  وت  تیشخ  هب  هک  شخب  یتمصع  ارم 

نکفا نم  رب  یتسردنت  تیفاع و  هماج  زاس و  هزیکاپ  ناهانگ  ینگخوش  تیصعم و  یگدولآ  زا  ارم  ایادخ ، راب 
نادرگ نم  بیصن  یپ  رد  یپ  دوخ  ششخب  ناسحا و  ناشوپب و  دوخ  هدرتسگ  معن  زا  ياهلح  رد  و 

مايرای مهد ، ماجنا  وکین  یلمع  ای  میوگ  هتسیاش  ینخس  ای  منک  هتسیاش  يراک  گنهآ  نوچ  يامن و  يرای  مشیوخ  ییامنهر  قیفوت و  هب  و 
هد

. یشاب هدیشخب  میورین  توق و  دوخ  وت  هکنآ  یب  راذگماو  دوخ  توق  ورین و  هب  ارم  و 
زا دوخ  رکذ  زاسم و  میاوسر  دوخ  يایلوا  دزن  رد  نادرگم و  مراوخ  يزیگنایم ، رب  روگ  زا  دوخ  رادـید  يارب  ارم  هک  زور  نآ  ایادـخ ، راـب 

، ریگم نم  زا  شیوخ  ساپس  رکش و  نابز  ربم و  نم  دای 
يراج نم  نابز  رب  شیوخ  ساپس  رکـش و  هراومه  دنلفاغ  تیاهتمعن  ساپـس  زا  نالهاج  هک  ماگنه  نآ  يربخیب ، وهـس و  تالاح  رد  هکلب 

. میآ فرتعم  ياهداتسرف  ارم  هک  تاریخ  نآ  هب  میوگ و  تساپس  ياهداد  ارم  هک  یتمعن  ربارب  رد  هک  نک  ماهلا  ارم  يامرف و 
. ياهدنیوگ ساپس  ره  ساپس  زا  رتارف  ارم  ساپس  هد و  رارق  ياهدننک  تبغر  ره  تبغر  زا  رتارف  دوخ  هب  ارم  تبغر  ایادخ ، راب 

هدوب وت  لالج  ماقم  روخ  رد  هن  ماهدروآ و  ياج  هب  هک  لامعا  نادـب  راذـگماو و  ارم  منکیم  زارد  وت  يوس  هب  زاین  تسد  هک  رقف  ماگنه  هب 
، نزم نم  يور  هب  در  تسد  تنانمشد  نوچ  نکم و  مهابت 

وت رتهدـنناسر . دوس  ناسحا  ماقم  رد  يرتراوازـس و  شیاشخب  لضف و  هب  وت  تسار و  وت  تجح  هک  منادیم  ممیلـست و  وت  ربارب  رد  نم  هک 
. دنهاوخ شزرمآ  وت  زا  هک  يرتراوازس  وت  دنسرتب . وت  زا  هک  يرتراوازس 

. ندرک اشفا  هب  ات  يرتکیدزن  هانگ  ندیشوپ  هب  وت  ندرک . تبوقع  هب  ات  يرتهتسیاش  وفع  هب  وت 
تسد هک  نادنچ  دبای ، نایاپ  مرادیم  تسود  هچنآ  هب  دسرب و  مهاوخ  هچ  ره  هب  هک  رادب  هدنز  هزیکاپ  شوخ و  یتایح  هب  ارم  دنوادخ ، يا 
دننامه ارم  یناریمب  هک  مهاوخ  وت  زا  ياهدومرف . یهن  نآ  زا  وت  هک  موشن  يراک  بکترم  ای  یـشاب  هتـشادن  شوخ  شاوت  هک  منزن  يراک  هب 

. دنکیم تکرح  ناشتسار  تمس  رد  ناشربارب و  رد  ناشییانشور  هک  ناسک  نآ 
دوخ ناگدـنب  نایم  رد  شخب و  مینتورف  منک ، تولخ  وت  اب  نوچ  راد . زیزع  تناگدـنب  دزن  رد  نادرگ و  لیلذ  دوخ  ربارب  رد  ارم  ایادـخ ، راب 

. زاس دوخ  هاگرد  دنمزاین  ریقف و  مرتشیب  هچ  ره  نادرگ و  زاینیب  تسین  يزاین  شنم  هب  هک  سک  ره  زا  راد و  زارف  رس 
. راد دوخ  هانپ  رد  جنر  تلذ و  الب و  لوزن  نانمشد و  تتامش  زا  ارم  دنوادخ ، يا 
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قیرط رگا  تفرگیم و  ماقتنا  دمآیمن  عنام  شملح  رگا  هک  یـسک  دننامه  نک ، ضامغا  یهاگآ  نآ  زا  دوخ  هک  نم  ياهاطخ  اهبیع و  زا 
. دادیم رفیک  ار  هانگ  دومیپیمن  ارادم 

هد و ییاهر  نایم  نآ  زا  ماهتـسج  هانپ  وت  هب  هک  ارم  يروآ ، دراو  ییازـسان  ای  ياهنتف  یموق  رب  هک  یهاوخ  ناهج  نیا  رد  هاگ  ره  ایادخ ، راب 
رادم ياپ  رب  منایاوسر  هاگیاج  رد  زین  ناهج  نآ  رد  ياهتشادن  ياپ  رب  نایاوسر  هاگیاج  رد  مناهج  نیا  رد  هک  نانچمه 

هک نکم  زارد  ردـق  نآ  ارم  رمع  نادرگ و  مأوت  هزات  دـیاوف  اب  هنیرید  دـیاوف  یناهج و  نآ  ياهتمعن  اب  یناهج  نیا -  ياهتمعن  نم  قح  رد  و 
دماجنا مبلق  تواسق  هب 

تلزنم ردـق و  هک  هیامورف  یماقم  هب  ارم  دربب و  نایم  زا  نم  گنر  بآ و  هوکـش و  هک  تسرفم  تخـس  كاندرد و  ياهثداـح  نم  رـس  رب  و 
. يامنم راتفرگ  مهدب  فک  زا  شیوخ  تبترم  ماقم و  نادب  هک  ياهصیقن  هب  ای  دنادرگ  ریقح  نم 

مسرت هک  نک  نانچ  دوش . هریچ  مبلق  رسارس  رب  تشحو  هک  هدم  میب  ارم  نانچ  دشک و  يدیمون  هب  مسرت  هک  ناسرتم  نانچ  ارم  دنوادخ ، يا 
. وت باتک  تایآ  توالت  ماگنه  هب  متشهد  وت و  رادشه  راذنا و  زا  متشحو  دشاب و  وت  باذع  زا  اهنت 

نتفای شمارآ  ناگمه و  زا  ندیرب  وت و  يارب  ییاهنت  رد  میرادهدنز  بش -  وت و  تدابع  يارب  مندنام  رادیب  هب  : راد دابآ  ار  مبـش  ایادخ ، راب 
وت هب  اهنت 

. دنراتفرگ نآ  رد  ناراکهنگ  هک  یباذع  زا  منداد  راهنز  منهج و  شتآ  زا  مییاهر  يارب  بلط  رد  رارصا  وت و  هاگرد  هب  جیاوح  ندروآ  و 
نارگید هک  نکفیم  یلاح  هب  ارم  راذگماو و  میربخیب  وهس و  هطرو  رد  ماهدنز  ات  نکم و  اهر  هتشگرس  نایصع  يداو  رد  ارم  دنوادخ ، يا 

. دوش هارمگ  درگنب و  نم  رد  یسک  ای  موش  ناگمه  تربع  ببس  ای  دنریگ  دنپ  نم  زا 
ار منت  ربم و  ناراکهنگ  راموط  هب  ار  ممان  نیزگم و  نم  ياج  هب  ار  يرگید  نکم و  رکم  نم  اب  ینکیم ، رکم  نانآ  اب  هک  یناسک  هرمز  رد  و 

يامنم نوگرگید  یناهج  نآ  ياهباذع  یناهج و  نیا  ياهیراتفرگ  شکاشک  رد 
يارب شالت  رد  مشاب و  وت  يدونشخ  يوجوتسج  رد  هتـسویپ  هک  نک  نانچ  زاسم . دوخ  هاگرد  هرخـسم  هدم و  رارق  مدرم  هکحـضم  ارم  و 

. وت نانمشد  زا  ییوجماقتنا 
راد نم  ینازرا  ار  تتمعن  رپ  تشهب  ناحیر و  حور و  ار ، تتمحر  توالح  ار ، توفع  یکنخ  ایادخ ، راب 

هب برقت  بجوم  هچنآ  رد  ار  تدـهاجم  معط  يرادیم و  تسود  وت  هچنآ  ندرازگ  رد  ار  تغارف  معط  ناـشچب  نم  هب  شیوـخ  لـضف  زا  و 
. نک اطع  دنمارک  ياهفحت  ارم  تسوت و  هاگرد 

نم لد  رد  ار  تسج  زاب  زور  رد  نتفگ  خساپ  نداتسیا و  فوخ  مدرگ و  زاب  نایز  چیهیب  مرب و  دوس  متراجت  رد  هک  نک  نانچ  ایادخ ، راب 
يامرف قاتشم  دوخ  رادید  هب  نکفا و 

. هد قیفوت  ناهنپ ، هانگ  هن  راکشآ و  هانگ  هن  گرزب ، هانگ  هن  دنام  یقاب  مدرخ  هانگ  هن  نآ  زا  سپ  هک  تشگزابیب  ياهبوت  هب  و 
. یتسه ناحلاص  اب  هک  شاب  نانچ  نم  اب  نادرگ . نابرهم  نتورف  نامدرم  اب  ار  مبلق  نکرب . نم  هنیس  زا  نانمؤم  هنیک  خیب 

زور رد  يامن و  دـنلب  یکین  هب  نارـصاعم  نایم  رد  نم  هزاوآ  نادرگ  يراج  ناگدـنیآ  نابز  رب  نم  کین  مان  ياراـیب . مناراـگزیهرپ  رویز  هب 
. روآ رد  دندرک  ترجاهم  وت  ربمایپ  اب  هک  نانآ  هرمز  رد  ارم  زیخاتسر 

نک و رپ  دوخ  ياطع  زا  نم  ناتـسد  راد . ینازرا  نم  هب  رگیدـکی  یپ  زا  نآ  ياـهتمارک  لاـمک و  دـح  هب  هد  تمعن  یخارف  ارم  ایادـخ ، راـب 
. راد ناور  نم  يوس  هب  شیوخ  دنمارک  بهاوم 

رد ناشوپب و  نم  رب  شیوخ  ياطع  فیرشت  هد . ياج  دوخ  كاپ  يایلوا  راوج  رد  ياهتسارآ ، شیوخ  ناگدیزگرب  يارب  هک  یتشهب  رد  ارم 
. هد ناکم  ياهتخاس  ایهم  تناتسود  يارب  هک  یلزانم 

اب ارم  رفیک  دـنوادخ ، يا  نیزگرب . دوـش ، داـش  ملد  منیزگ و  نکـسم  نآ  رد  هک  ییاـج  مریگ و  مارآ  نآ  رد  هک  نئمطم  یناـکم  نم  يارب 

هفرع www.Ghaemiyeh.comياعد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 69زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


يامنم ربارب  ماهدش  بکترم  هک  یگرزب  ناهانگ 
. ياشگب قح  هب  نم  هار  تمحر  ياههزاورد  زا  يادزب . ملد  زا  یتهبش  کش و  ره  نکم . مکاله  دوشیم  راکشآ  رارسا  هک  زور  نآ  رد  و 

. نادرگ ناوارف  دوخ  ششخب  ناسحا و  زا  ار  مبیصن  شیوخ  لاضفا  رس  زا  يامرف و  نوزفا  دوخ  معن  بهاوم  زا  ارم  مهس 
هب ارم  دـشاب و  نآ  رد  وت  ياضر  هک  زاس  یلاـمعا  هژیو  ارم  دـصق  همه  ياـمن و  نئمطم  مارآ و  تسوت  دزن  رد  هچنآ  هب  ار  ملد  ایادـخ ، راـب 

. يرامگیم نآ  رب  ار  تهاگرد  ناصاخ  هک  رامگرب  يراک 
یتسردنت و يدنزگیب و  شیاسآ و  تفع و  يرگناوت و  يامرف و  باریـس  شیوخ  تعاط  بآ  هب  ارم  لد  وت  دـنتفا ، تلفغ  هب  اهدرخ  نوچ 

. نادرگ نم  بیصن  اجکی  همه  ار  تیفاع  شمارآ و  يزور و  رد  یخارف 
رب یتسرفیم  نم  لد  رب  شیامزآ  يارب  هک  يدنسپان  تالایخ  هب  ار  میاهتولخ  يامنم . هابت  ددرگ  هتخیمآ  نآ  هب  هک  یتیصعم  اب  ارم  تانسح 

. نزم مه 
. راد زاب  ناقساف  شهاوخ  زا  ارم  مهاوخن و  هنامز  مدرم  زا  يزیچ  هک  نک  ظفح  ارم  يوربآ 

دوخ هک  ناس  نآ  نک ، متظفاحم  راد . ناما  رد  دوخ  باتک  وحم  رد  ناـنآ  اـب  یتسدـمه  یلدـمه و  زا  ارم  هدـم و  رارق  منارگمتـس  ناـبیتشپ 
. مشاب ناما  رد  دب  ره  زا  منادن و 

رب ار  تتمعن  ایادخ ، راب  ماوت . هاگرد  هب  ناگدـنروآ  يور  زا  نم  هک  ياشگب ، میور  هب  دوخ  ناوارف  قزر  تفأر و  تمحر و  هبوت و  ياهرد 
. یناگدنهد تمعن  نیرتهب  وت  هک  نک ، مامت  نم 

. نایناهج راگدرورپ  يا  زاس ، يرپس  هرمع  جح و  رد  ارم  رمع  یقاب  دوخ ، يدونشخ  يارب 
. نیدبآلا دبا  مهیلع  هیلع و  مالسلا  و  نیرهاطلا ، نیبیطلا  هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  و 

يَوْجَن ِّلُک  َدِهاَش  َ ا  ياعد

نتم

ار وا  دزرمایب  دنوادخ  عمج )  ) هعمج ياهبش  رد  ای  هفرع  بش  رد  ار  نآ  دناوخب  هک  ره  هدش  تیاور  هک  ار  اعد  نیا  دناوخ 
ٍۀَّیِفَخ ِّلُک  َِملاَع  َو  يَوْکَش  ِّلُک  َعِضْوَم  َو  يَوَْجن  ِّلُک  َدِهاَش  اَی  َّمُهَّللا 

ُداَوَج اَی  ِزُواَجَّتلا  َنَسَح  اَی  ِْوفَْعلا  َمیِرَک  اَی  ِداَبِْعلا  یَلَع  ِمَعِّنلِاب  ًائِدَْتبُم  اَی  ٍۀَجاَح  ِّلُک  یَهَْتنُم  َو 
ٌجاَّجَع ٌرَْحب  َو َال  ٍجاَد  ٌْلَیل  ُْهنِم  يِراَُوی  ْنَم َال  اَی 

ٌءاَیِض ُهَْدنِع  ُۀَْملُّظلا  ِنَم  اَی  ٍجاَِیتْرا )  ) ٍجاَِتتْرا ُتاَذ  ٌمَلُظ  َو َال  ٍجاَْربَأ  ُتاَذ  ٌءاَمَس  َو َال 
ًاقِعَص یَسُوم  َّرَخ  َو  ًاّکَد  ُهَْتلَعَجَف  ِلَبَْجِلل  ِِهب  َْتیَّلََجت  يِذَّلا  ِمیِرَْکلا  َکِهْجَو  ِرُوِنب  َُکلَأْسَأ 

ٍدَمَج ٍءاَم  ِهْجَو  یَلَع  َضْرَْألا  ِِهب  َتْحَطَس  َو  ٍدَمَع  َِالب  ِتاَواَمَّسلا  ِِهب  َْتعَفَر  يِذَّلا  َکِمْسِاب  َو 
َْتیَطْعَأ ِِهب  َْتِلئُس  اَذِإ  َو  َْتبَجَأ  ِِهب  َتیِعُد  اَذِإ  يِذَّلا  ِرِهاَّطلا  ِبُوتْکَْملا  ِنُونْکَْملا  ِنوُزْخَْملا  َکِمْسِاب  َو 

ٍرُون ْنِم  ٌرُون  َو  ٍرُون  ِّلُک  یَلَع  ٌرُون  َوُه  يِذَّلا  ِناَهُْرْبلا  ِسوُّدُْقلا  ِحوُّبُّسلا  َکِمْسِاب  َو 
َّزَتْها َشْرَْعلا  َغََلب  اَذِإ  َو  ْتَِحُتف  ِتاَواَمَّسلا  َغََلب  اَذِإ  َو  ْتَّقَْشنا  َضْرَْألا  َغََلب  اَذِإ  ٍرُون  ُّلُک  ُْهنِم  ُءیُِضی 

َلِیفاَرْسِإ َو  َلِیئاَکیِم  َو  َلِیئَْربَج  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  َو  َِکتَِکئَالَم  ُِصئاَرَف  ُْهنِم  ُدِعَتَْرت  يِذَّلا  َکِمْسِاب  َو 
ِۀَِکئَالَْملا ِعیِمَج  َو  ِءاَِیْبنَْألا  ِعیِمَج  یَلَع  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  یَفَطْصُْملا  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  َو 

ِضْرَْألا ِدَدَج  یَلَع  ِِهب  یَشَم  اَمَک  ِءاَْملا  ِلَلَط )  ) ِلَُلق یَلَع  ُرْضِْخلا  ِِهب  یَشَم  يِذَّلا  ِمْسِالِاب  َو 
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ُهَمْوَق َو  َنْوَعِْرف  َْتقَرْغَأ  َو  یَسوُِمل  َرْحَْبلا  ِِهب  َْتقَلَف  يِذَّلا  َکِمْسِاب  َو 
ُهَعَم ْنَم  َو  َناَرْمِع  َْنب  یَسُوم  ِِهب  َْتیَْجنَأ  َو 

َْکنِم ًۀَّبَحَم  ِْهیَلَع  َْتیَْقلَأ  َو  َُهل  َْتبَجَتْساَف  ِنَْمیَْألا  ِروُّطلا  ِِبناَج  ْنِم  َناَرْمِع  ُْنب  یَسُوم  ِِهب  َكاَعَد  يِذَّلا  َکِمْسِاب  َو 
َِکنْذِِإب َصَْربَْألا  َو  َهَمْکَْألا  َأَْربَأ  َو  ًاِّیبَص  ِدْهَْملا  ِیف  َمَّلَکَت  َو  یَتْوَْملا  َمَیْرَم  ُْنب  یَسیِع  اَیْحَأ  ِِهب  يِذَّلا  َکِمْسِاب  َو 

ِِهلآ َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٌدَّمَُحم  َُکبِیبَح  َو  ُلِیفاَرْسِإ  َو  ُلِیئاَکیِم  َو  ُلِیئَْربَج  َو  َکِشْرَع  ُۀَلَمَح  ِِهب  َكاَعَد  يِذَّلا  َکِمْسِاب  َو 
َنیِضَرَْألا َو  ِتاَواَمَّسلا  ِلْهَأ  ْنِم  َنوُِحلاَّصلا  َكُداَبِع  َو  َنُولَسْرُْملا  َكُؤاَِیْبنَأ  َو  َنُوبَّرَقُْملا  َُکتَِکئَالَم  َو 

ِْهیَلَع َرِدْقَت )  ) َرِدْقَن َْنل  ْنَأ  َّنَظَف  ًابِضاَغُم  َبَهَذ  ْذِإ  ِنوُّنلا  ُوذ  ِِهب  َكاَعَد  يِذَّلا  َکِمْسِاب  َو 
َْتنَأ َّالِإ  ََهلِإ  ْنَأ َال  ِتاَُملُّظلا  ِیف  يَداَنَف 

َنِینِمْؤُْملا یِْجُنن )  ) یِْجُنت َِکلَذَک  َو  ِّمَْغلا  َنِم  ُهَْتیََّجن  َو  َُهل  َْتبَجَتْساَف  َنیِِملاَّظلا  َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناَْحبُس 
ُهَْبنَذ َُهل  َتْرَفَغَف  ًادِجاَس  ََکل  َّرَخ  َو  ُدُواَد  ِِهب  َكاَعَد  يِذَّلا  ِمیِظَْعلا  َکِمْسِاب  َو 

ِۀَّنَْجلا ِیف  ًاْتَیب  َكَْدنِع  ِیل  ِْنبا  ِّبَر  َْتلاَق  ْذِإ  َنْوَعِْرف  ُةَأَْرما  ُۀَیِسآ  ِِهب  َْکتَعَد  يِذَّلا  َکِمْسِاب  َو 
اَهَءاَعُد اََهل  َْتبَجَتْساَف  َنیِِملاَّظلا  ِمْوَْقلا  َنِم  ِینَِّجن  َو  ِِهلَمَع  َو  َنْوَعِْرف  ْنِم  ِینَِّجن  َو 

ُهَْتیَفاَعَف ُءَالَْبلا  ِِهب  َّلَح  ْذِإ  ُبوُّیَأ  ِِهب  َكاَعَد  يِذَّلا  َکِمْسِاب  َو 
َنیِِدباَْعِلل يَرْکِذ  َو  َكِْدنِع  ْنِم  ًۀَمْحَر  ْمُهَعَم  ْمُهَْلثِم  َو  ُهَلْهَأ  ُهَْتیَتآ  َو 

ُهَلْمَش َْتعَمَج  َو  َفُسُوی  ِِهْنیَع  َةَُّرق  َو  ُهَرََصب  ِْهیَلَع  َتْدَدَرَف  ُبوُقْعَی  ِِهب  َكاَعَد  يِذَّلا  َکِمْسِاب  َو 
ُباَّهَْولا َْتنَأ  َکَّنِإ  ِهِدَْعب  ْنِم  ٍدَحَِأل  یِغَْبنَی  ًاْکُلم َال  َُهل  َْتبَهَوَف  ُناَْمیَلُس  ِِهب  َكاَعَد  يِذَّلا  َکِمْسِاب  َو 

َمَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَحُِمل  َقاَُرْبلا  ِِهب  َتْرَّخَس  يِذَّلا  َکِمْسِاب  َو 
یَْصقَْألا ِدِجْسَْملا  َیلِإ  ِماَرَْحلا  ِدِجْسَْملا  َنِم  ًْالَیل  ِهِْدبَِعب  يَرْسَأ  يِذَّلا  َناَْحبُس  َیلاَعَت  َلاَق  ْذِإ 

َنُوِبلَْقنَُمل اَنِّبَر  َیلِإ  اَّنِإ  َو  َنِینِْرقُم  َُهل  اَّنُک  اَم  َو  اَذَه  اََنل  َرَّخَس  يِذَّلا  َناَْحبُس  ُُهلْوَق  َو 
ِِهلآ َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ُلِیئَْربَج  ِِهب  َلَّزَنَت  يِذَّلا  َکِمْسِاب  َو 

َکَتَّنَج ُهَْتنَکْسَأ  َو  ُهَْبنَذ  َُهل  َتْرَفَغَف  ُمَدآ  ِِهب  َكاَعَد  يِذَّلا  َکِمْسِاب  َو 
َمیِهاَْربِإ ِّقَِحب  َو  َنیِِّیبَّنلا  ِمَتاَخ  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  َو  ِمیِظَْعلا  ِنآْرُْقلا  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  َو 

ْتَرُِشن اَذِإ  ِفُحُّصلا  َو  ْتَبُِصن  اَذِإ  ِنیِزاَوَْملا  ِّقَِحب  َو  ِءاَضَْقلا  َمْوَی  َِکلْصَف  ِّقَِحب  َو 
یَصْحَأ اَم  َو  ِحْوَّللا  َو  يَرَج  اَم  َو  ِمَلَْقلا  ِّقَِحب  َو 

ٍماَع ْیَْفلَِأب  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َو  اَْینُّدلا  َو  َْقلَْخلا  َکِْقلَخ  َْلبَق  ِشْرَْعلا  ِقِداَرُس  یَلَع  ُهَْتبَتَک  يِذَّلا  ِمْسِالا  ِّقَِحب  َو 
ُُهلوُسَر َو  ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َو  َُهل  َکیِرَش  ُهَدْحَو َال  ُهَّللا  َّالِإ  ََهلِإ  ْنَأ َال  ُدَهْشَأ  َو 

َكَْدنِع ِْبیَْغلا  ِْملِع  ِیف  ِِهب  َتَْرثْأَتْسا  يِذَّلا  َِکِنئاَزَخ  ِیف  ِنوُزْخَْملا  َکِمْسِاب  َُکلَأْسَأ  َو 
یًفَطْصُم ٌْدبَع  َو َال  ٌلَسُْرم  ٌِّیبَن  َو َال  ٌبَّرَقُم  ٌکَلَم  َکِْقلَخ َال  ْنِم  ٌدَحَأ  ِْهیَلَع  ْرَهْظَی  َْمل 

ُراَهَّنلا َو  ُْلیَّللا  ِِهب  َفَلَتْخا  َو  ُلاَبِْجلا  ِِهب  ْتَماَق  َو  َراَِحْبلا  ِِهب  َْتقَقَش  يِذَّلا  َکِمْسِاب  َُکلَأْسَأ  َو 
َنِیِبتاَْکلا ِماَرِْکلا  ِّقَِحب  َو  ِمیِظَْعلا  ِنآْرُْقلا  َو  ِیناَثَْملا  ِْعبَّسلا  ِّقَِحب  َو 

یَسُوم ِةاَرَْوت  ِّقَِحب  َو  قسعمح  َو  صعیهک  َو  سی  َو  هط  ِّقَِحب  َو 
ِِهلآ َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  ِناَقُْرف  َو  َدُواَد  ِرُوبَز  َو  یَسیِع  ِلیِْجنِإ  َو 

ًاّیِهاَرَش ًاّیِهِآب  َو  ِلُسُّرلا  ِعیِمَج  یَلَع  َو 
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َءاَْنیَس ِروُط  ِلَبَج  َقْوَف  َناَرْمِع  ِْنب  یَسُوم  َْنَیب  َو  َکَْنَیب  َْتناَک  ِیتَّلا  ِةاَجاَنُْملا  َْکِلت  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
ِحاَوْرَْألا ِْضبَِقل  ِتْوَْملا  َکَلَم  ُهَتْمَّلَع  يِذَّلا  َکِمْسِاب  َُکلَأْسَأ  َو 

ًامَالَس َو  ًادَْرب  ِینوُک  ُراَن  اَی  َْتلُقَف  ِۀَقَرَْولا  َْکِلِتل  ُناَریِّنلا  ِتَعَضَخَف  ِنُوْتیَّزلا  ِقَرَو  یَلَع  َِبتُک  يِذَّلا  َکِمْسِاب  َُکلَأْسَأ  َو 
ِۀَماَرَْکلا َو  ِدْجَْملا  ِقِداَرُس  یَلَع  ُهَْتبَتَک  يِذَّلا  َکِمْسِاب  َُکلَأْسَأ  َو 

ُأَْجُلی ِْهَیلِإ  َو  ُثاَغَتُْسی  ِِهب  ْنَم  اَی  ٌِلئاَن  ُهُصُْقنَی  َو َال  ٌِلئاَس  ِهیِفُْحی  ْنَم َال  اَی 
َِکباَتِک ْنِم  ِۀَمْحَّرلا  یَهَْتنُم  َو  َکِشْرَع  ْنِم  ِّزِْعلا  ِِدقاَعَِمب  َُکلَأْسَأ 

یَلُْعلا ِتاَّماَّتلا  َِکتاَِملَک  َو  یَلْعَْألا  َكِّدَج  َو  ِمَظْعَْألا  َکِمْسِاب  َو 
ْتَّلَقَأ اَم  َو  ِضْرَْألا  َو  ْتَّلَظَأ  اَم  َو  ِءاَمَّسلا  َو  َْترَذ  اَم  َو  ِحاَیِّرلا  َّبَر  َّمُهَّللا 

ٌقَح َْکیَلَع  َوُه  ٍّقَح  ِّلُک  ِّقَِحب  َو  ْتَرَج  اَم  َو  ِراَِحْبلا  َو  ْتَّلَضَأ  اَم  َو  ِنیِطاَیَّشلا  َو 
َنوُُرتْفَی ِراَهَّنلا َال  َو  ِْلیَّللِاب  ََکل  َنیِحِّبَسُْملا  َو  َنیِِّیبوُرَْکلا  َو  َنیِِّیناَحْوَّرلا  َو  َنِیبَّرَقُْملا  ِۀَِکئَالَْملا  ِّقَِحب  َو 

ُبیُِجم اَی  ُهَءاَعُد  َُهل  ُبیِجَتْسَت  َو  ِةَوْرَْملا  َو  اَفَّصلا  َْنَیب  َکیِداَُنی  ٍِّیلَو  ِّلُک  ِّقَِحب  َو  َِکلِیلَخ  َمیِهاَْربِإ  ِّقَِحب  َو 
اَنْرَّخَأ اَم  َو  اَْنمَّدَق  اَم  اََنل  َرِفْغَت  ْنَأ  ِتاَوَعَّدلا  ِهِذَِهب  َو  ِءاَمْسَْألا  ِهِذَه  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأ 

اَّنِم ِِهب  ُمَلْعَأ  َْتنَأ  اَم  َو  اَْنیَفْخَأ  اَم  َو  اَْنیَْدبَأ  اَم  َو  اَّنَلْعَأ  اَم  َو  اَنْرَرْسَأ  اَم  َو 
َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  َِکتَمْحَِرب  ٌریِدَق  ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َکَّنِإ 

ٍفیِعَض ِّلُک  َةَُّوق  اَی  ٍدیِحَو  ِّلُک  َِسنُوم  اَی  ٍبیِرَغ  ِّلُک  َِظفاَح  اَی 
ٍشِحْوَتْسُم ِّلُک  َِسنُوم  اَی  ٍموُرْحَم  ِّلُک  َقِزاَر  اَی  ٍمُولْظَم  ِّلُک  َرِصاَن  اَی 

ٍۀَئیِطَخ َو  ٍْبنَذ  ِّلُک  َِرفاَغ  اَی  ٍرِضاَح  ِّلُک  َداَمِع  اَی  ٍِرفاَسُم  ِّلُک  َبِحاَص  اَی 
َنیِموُمْهَْملا ِّمَه  َجِراَف  اَی  َنِیبوُرْکَْملا  ِبْرَک  َفِشاَک  اَی  َنیِخِرْصَتْسُْملا  َخیِرَص  اَی  َنِیثیِغَتْسُْملا  َثاَیِغ  اَی 

َنیِّرَطْضُْملا ِةَوْعَد  َبیُِجم  اَی  َنِیِبلاَّطلا  ِۀَیاَغ  یَهَْتنُم  اَی  َنیِضَرَْألا  َو  ِتاَواَمَّسلا  َعیَِدب  اَی 
ِنیِّدلا ِمْوَی  َناَّیَد  اَی  َنیَِملاَْعلا  َّبَر  اَی  َنیِمِحاَّرلا  َمَحْرَأ  اَی 

َنیِرِداَْقلا َرَْدقَأ  اَی  َنیِرِظاَّنلا  َرَْصبَأ  اَی  َنیِعِماَّسلا  َعَمْسَأ  اَی  َنیِمَرْکَْألا  َمَرْکَأ  اَی  َنیِدَوْجَْألا  َدَوْجَأ  اَی 
َمَدَّنلا ُثِرُوت  ِیتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغا  َو  َمَعِّنلا  ُرِّیَُغت  ِیتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغا 

َمَصِْعلا ُِکتْهَت  ِیتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغا  َو  َمَقَّسلا  ُثِرُوت  ِیتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغا  َو 
ِءاَمَّسلا َرْطَق  ُسِبَْحت  ِیتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغا  َو  َءاَعُّدلا  ُّدَُرت  ِیتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغا  َو 

َءاَقَّشلا ُِبلَْجت  ِیتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغا  َو  َءاَنَْفلا  ُلِّجَُعت  ِیتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغا  َو 
َءاَطِْغلا ُفِشْکَت  ِیتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغا  َو  َءاَوَْهلا  ُِملُْظت  ِیتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغا  َو 

ُهَّللا اَی  َكُْریَغ  اَهُرِفْغَی  ِیتَّلا َال  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغا  َو 
ًارُْسی َو  ًاجَرْخَم  َو  ًاجَرَف  يِْرمَأ  ْنِم  ِیل  ْلَعْجا  َو  َکِْقلَخ  ْنِم  ٍدَحَِأل  ٍۀَِعبَت  َّلُک  یِّنَع  ْلِمْحا  َو 

َكَْریَغ َوُجْرَأ  یَّتَح َال  ِیْبلَق  ِیف  َكَءاَجَر  َو  يِرْدَص  ِیف  َکَنیِقَی  ْلِْزنَأ  َو 
يِراَهَن َو  ِیْلَیل  ِیف  ِیْنبَحْصا  َو  یِماَقَم  ِیف  ِیِنفاَع  َو  ِینْظَفْحا  َّمُهَّللا 

ِیتَْحت ْنِم  َو  ِیقْوَف  ْنِم  َو  ِیلاَمِش  ْنَع  َو  ِینیِمَی  ْنَع  َو  یِْفلَخ  ْنِم  َو  َّيَدَی  ِْنَیب  ْنِم  َو 
ِریِسَْعلا ِیف  ِیْنلُذَْخت  َو َال  َریِْسیَّتلا  َِیل  ْنِسْحَأ  َو  َلِیبَّسلا  َِیل  ْرِّسَی  َو 

ٍروُرُس َّلُک  ِینَِّقل  َو  ِرُومُْألا  ِیف  یِسْفَن  َیلِإ  ِیْنلِکَت  َو َال  ٍلِیلَد  َْریَخ  اَی  ِینِدْها  َو 
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ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َکَّنِإ  ِلِجْآلا  َو  ِلِجاَْعلا  ِیف  ًارُوبْحَم  ِحاَجَّنلا  َو  ِحَالَْفلِاب  ِیلْهَأ  َیلِإ  ِیْنِبْلقا  َو 
َِکقْزِر ِتاَبِّیَط  ْنِم  َّیَلَع  ْعِسْوَأ  َو  َِکلْضَف  ْنِم  ِیْنقُزْرا  َو 

َِکتَمْحَِرب َِکتَّنَج  َیلِإ  ِینَْتیَّفََوت  اَذِإ  ِیْنِبْلقا  َو  َكِراَن  َو  َِکباَذَع  ْنِم  ِینْرِجَأ  َو  َِکتَعاَط  ِیف  ِیْنلِمْعَتْسا  َو 
َِکتَمِقَن ِلُولُح  ْنِم  َو  َِکتَِیفاَع  ِلیِوَْحت  ْنِم  َو  َِکتَمِْعن  ِلاََوز  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

ِءاَدْعَْألا ِۀَتاَمَش  َو  ِءاَضَْقلا  ِءوُس  ْنِم  َو  ِءاَقَّشلا  َِكرَد  َو  ِءَالَْبلا  ِدْهَج  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  َو  َِکباَذَع  ِلوُُزن  ْنِم  َو 
ِلَْزنُْملا ِباَتِْکلا  ِیف  اَم  ِّرَش  ْنِم  َو  ِءاَمَّسلا  َنِم  ُلِْزنَی  اَم  ِّرَش  ْنِم  َو 

ِراَیْخَْألا َۀَبْحُص  ِیْنمِرَْحت  َو َال  ِراَّنلا  ِباَحْصَأ  ْنِم  َو َال  ِراَرْشَْألا  َنِم  ِیْنلَعَْجت  َّمُهَّللا َال 
ِراَْربَْألِاب ِینُقِْحُلت  ًۀَبِّیَط  ًةاَفَو  ِینَّفََوت  َو  ًۀَبِّیَط  ًةاَیَح  ِیِنیْحَأ  َو 

ٍرِدَتْقُم ٍکِیلَم  َْدنِع  ٍقْدِص  ِدَعْقَم  ِیف  ِءاَِیْبنَْألا  َۀَقَفاَُرم  ِیْنقُزْرا  َو 
ِۀَّنُّسلا ِعاَبِّتا  َو  ِمَالْسِْإلا  یَلَع  ُدْمَْحلا  ََکل  َو  َکِْعنُص  َو  َِکئَالَب  ِنْسُح  یَلَع  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللا 

اَنْمِّلَع َو  اَنِدْهاَف  ََکباَتِک  ْمُهَتْمَّلَع  َو  َِکنیِِدل  ْمُهَْتیَدَه  اَمَک  ِّبَر  اَی 
یِْقلَخ َْتنَسْحَأَف  ِینَتْقَلَخ  اَمَک  ًۀَّصاَخ  يِْدنِع  َکِْعنُص  َو  َِکئَالَب  ِنْسُح  یَلَع  ُدْمَْحلا  ََکل  َو 

ِیتَیاَدِه َْتنَسْحَأَف  ِینَْتیَدَه  َو  یِمِیْلعَت  َْتنَسْحَأَف  ِینَتْمَّلَع  َو 
ُهَتْجَّرَف ْدَق  يِدِّیَس  اَی  ٍبْرَک  ْنِم  ْمَکَف  ًاثیِدَح  َو  ًامیِدَق  َّیَلَع  َکِماَْعنِإ  یَلَع  ُدْمَْحلا  َکَلَف 

ُهَتْفَشَک ْدَق  يِدِّیَس  اَی  ٍّمَه  ْنِم  ْمَک  َو  ُهَتْسَّفَن  ْدَق  يِدِّیَس  اَی  ٍّمَغ  ْنِم  ْمَک  َو 
ُهَتْرَتَس ْدَق  يِدِّیَس  اَی  ٍْبیَع  ْنِم  ْمَک  َو  ُهَْتفَرَص  ْدَق  يِدِّیَس  اَی  ٍءَالَب  ْنِم  ْمَک  َو 

ٍلاَح ِّلُک  َو  ِلاَْحلا  ِهِذَه  یَلَع  َو  ٍماَقَم )  ) ٍماَقُم َو  ٍبَلَْقنُم  َو  ٍناَمَز  َو  يًْوثَم  ِّلُک  ِیف  ٍلاَح  ِّلُک  یَلَع  ُدْمَْحلا  َکَلَف 
ُهُفِشْکَت ٍّرُض  َْوأ  ُهُمِسْقَت  ٍْریَخ  ْنِم  ِمْوَْیلا  اَذَه  ِیف  ًابیِصَن  َكِداَبِع  ِلَْضفَأ  ْنِم  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا 

اَهُِسْبُلت ٍۀَِیفاَع  َْوأ  اَهُرُْشنَت  ٍۀَمْحَر  َْوأ  ُُهقوُسَت  ٍْریَخ  َْوأ  ُهُعَفْدَت  ٍءَالَب  َْوأ  ُُهفِرْصَت  ٍءوُس  َْوأ 
ِضْرَْألا َو  ِتاَواَمَّسلا  ُِنئاَزَخ  َكِدَِیب  َو  ٌریِدَق  ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َکَّنِإَف 

ُُهِلمآ ُبَّیَُخی  َو َال  ُُهِلئاَس  ُّدَُری  يِذَّلا َال  یِطْعُْملا  ُمیِرَْکلا  ُدِحاَْولا  َْتنَأ  َو 
ًادوُج َو  ًءاَطَع  َو  ًابیِط  َو  ًةَْرثَک  ُداَدْزَی  َْلب  ُهَْدنِع  اَم  ُدَْفنَی  َو َال  ُُهِلئاَن  ُصُْقنَی  َو َال 

ًاروُظْحَم ْنُکَی  َْمل  َكَءاَطَع  َّنِإ  ِۀَعِساَْولا  َِکتَمْحَر  ْنِم  َو  یَنْفَت  ِیتَّلا َال  َِکِنئاَزَخ  ْنِم  ِیْنقُزْرا  َو 
نیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  َِکتَمْحَِرب  ٌریِدَق  ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َْتنَأ  َو 

همجرت

ناهن  ره  ياناد  ناگدیدمتس و  تیاکش  ره  عجرم  ناهنپ و  زار  ياناد  ناهن و  رارسا  دهاش  يا  ادخ  يا 
هاـنگ فـطل  تمارک و  اـب  هکنآ  يا  يدرک  اـطع  ناگدـنب  هب  اـهتمعن  عاوـنا  اـضاقت  هقباـسیب  هـکنآ  يا  نادـنمزاین  تجاـح  ره  هدـنرآرب  و 

ضوعیب  هدنشخب  يا  يرذگیم  رد  اهاطخ  زا  ییوکین  اب  ینکیم و  وفع  ار  ناراکهانگ 
بوشآ  جوم و  رپ  يایرد  هن  دزاس و  ناهنپ  وت  رب  ار  يزیچ  بش  یکیرات  هن  هکنآ  يا 

تسا  ینشور  وت  دزن  یکیرات  هکنآ  يا  دنادرگ  یفخم  وت  رب  ار  يرما  هدنناشوپ  ياهتملظ  هن  ناینب و  جرب و  اب  نامسآ  هن  و 
یتخاس  شوهدم  ار  یسوم  كدنم و  ار  روط  يدرک و  یلجت  روط  هوک  هب  هک  تراوگرزب  تاذ  رون  قارشا  زا  منکیم  تساوخرد 

يدرتسگب  دمجنم  بآ  يور  هب  ار  نیمز  یتشارفارب و  نوتسیب  ار  اهنامسآ  فطل  مان  نادب  هک  تکرابم  مان  نآ  هب  و 
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نآ هب  هچ  ره  يدرک و  تباجا  دـناوخ  ار  وت  هک  ره  مان  نادـب  هک  تسوت  كاپ  بوتکم  رـس  نونکم و  رد  نوزخم و  رهوگ  هک  مان  نآ  هب  و 
يدومرف  اطع  دندرک  تساوخرد  وت  زا  مان 

تسا  يرون  زا  رداص  رون  تسا و  رون  ره  قوف  رون  نآ  هک  تناهرب  سودق و  حوبس و  مان  هب  و 
دـیاشگب و ار  تاوامـس  ياهرد  دـسر  نامـسآ  هب  نوچ  دفاکـشب و  ار  نیمز  دـسر  نیمز  رب  هاگ  ره  هک  تسا  راونا  مامت  شخب  ینـشور  هک 

دزرلب  شرع  شتبیه  زا  دسر  شرع  هب  نوچ 
لیفارسا  ولیئاکیم  لیئاربج و  قح  هب  منکیم  تساوخرد  وت  زا  ددرگ و  شعترم  کیالم  مادنا  شندینش  زا  هک  یمان  نآ  هب  و 

داب  ناگتشرف  ناربمیپ و  مامت  رب  شلآ و  يو و  رب  تتمحر  دورد و  هک  یفطصم  دمحم  ترضح  قح  هب  و 
تفریم  راومه  نیمز  رب  هک  هنوگ  نآ  تفریم  ایرد  جاوما  رب  مان  نآ  رکذ  هب  ع )  ) ربمغیپ رضخ  هک  یمان  نآ  هب  و 

قرغ  ار  شموق  نوعرف و  یتفاکش و  یسوم  رب  مان  نادب  ار  ایرد  هک  یمان  نآ  هب  و 
يداد  تاجن  ار  شناهارمه  نارمع و  نب  یسوم  و 

يدرک  اقلا  وا  رب  ار  تتبحم  يدرک و  تباجا  ار  وا  وت  دناوخ و  نمیا  روط  بناج  هب  مان  نادب  ار  وت  نارمع  نب  یسوم  هک  یمان  هب  و 
وت نامرف  هب  ار  صرب  يروک و  تفگ و  نخس  هراوهگ  رد  یکدوک  هب  دینادرگ و  هدنز  ار  ناگدرم  مان  نادب  میرم  نب  یـسیع  هک  یمان  هب  و 

دیشخب  افش 
هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  وت  بیبح  لیفارسا و  لیئاکیم و  لیئربج و  وت و  شرع  نالماح  هکئالم  عیمج  هک  یمان  هب  و 

دندناوخ  مان  نادب  ار  وت  همه  اهنیمز  اهنامسآ و  لها  زا  حلاص  ناگدنب  ءایبنا و  برقم و  ناگتشرف  و 
تخس وا  رب  وت  هکنآ  نانیمطا  هب  دینادرگ  يور  كانبضغ  شموق  راکنا  زا  هک  یماگنه  دناوخ  مان  نادب  ار  وت  نونلا  وذ  نوچ  هک  یمان  هب  و 

تفرگ  یهاوخن 
تسین  ییادخ  چیه  وت  زج  هک  ییادخ  يا  هک  دناوخ  ار  وت  درک و  ادن  ار  وت  تاملظ  رد  هک  یلاح  رد 

نینچمه يداد و  شتاـجن  مغ  زا  يدرک و  تباـجا  ار  وا  ياـعد  وت  مناراکمتـس و  زا  دوـخ  قـح  رد  نم  یهزنم و  کیرـش  كرـش و  زا  وـت 
داد  یهاوخ  تاجن  ار  نانمؤم 

یتشذگرد  شهانگ  زا  وت  داهن و  هدجس  هب  رس  داتفا و  كاخ  هب  تتمظع  زا  ودناوخ  تمان  نادب  ربمغیپ  دواد  هک  یگرزب  مان  هب  و 
نک  انب  تشهب  رد  ياهناخ  نم  رب  وت  اراگدرورپ  تفگ  اعد  رد  دناوخ و  مان  نادب  ار  وت  نوعرف  نز  هیسآ  هک  وت  مان  نآ  هب  و 

اور ار  شتجاح  و   ) يدومرف تباجا  ار  شیاـعد  وت  ناـهرب و  ناراکمتـس  موق  نیا  زا  شخب و  تاـجن  ارم  يو  تشز )  ) لـمع نوعرف و  زا  و 
يدرک )

يدیشخب  تیفاع  شاوت  دناوخ و  مان  نآ  هب  ار  وت  دروآ  يور  ودب  الب  جنر و  درد و  هک  هاگنآ  ع )  ) ربمغیپ بویا  هک  یمان  نآ  هب  و 
یتخاس  رکذتم  ار  تدابع  لها  يدرک و  اطع  شنادنچ  ود  زاب  ار  شلام  لها و  دوخ  صاخ  تمحر  هب  و 

عمج و شرطاخ  يدینادرگ و  زاب  وا  هب  ار  فسوی  شناگدـید  رون  ناگدـید و  وت  دـناوخ و  مان  نادـب  ار  وت  یبن  بوقعی  هک  تمان  نآ  هب  و 
يدرک  رود  شیناشیرپ  مغ 

يدرک اطع  وا  هب  دوبن  نآ  هتسیاش  سکچیه  وا  زا  دعب  هک  یتنطلس  کلم و  شاوت  دناوخ و  مان  نآ  هب  ار  وت  ع )  ) نامیلـس هک  تمان  نآ  هب  و 
دوب  یهاوخ  وت  ضوعیب  هدنشخب  سب  هک 

يدومرف  اطع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  تلوسر  هب  قارب  مان  نادب  هک  تمان  نآ  هب  و 
ریس یصقا  دجسم  يوسب  مارحلا  دجـسم  زا  هاگنابـش  ار  ص ) »  » دمحم  ) شاهدنب هک  ییادخ  هزنم  هک  يدرک  دای  كرابم  نآرق  رد  دوخ  هک 

داد 
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میهاوخ زاب  ادـخ  يوسب  همه  ام  میتفاـییمن و  طلـست  اـهنآ  رب  اـم  زگره  هنرگ  دـینادرگ و  اـم  عیطم  ار  نیا  هک  ییادـخ  هزنم  يدومرف  زاـب  و 
تشگ 

دمآ  دورف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  رب  مان  نادب  نیما  لیئربج  هک  تمان  نآ  هب  و 
يداد  نکسم  شناوضر  تشهب  رد  يدیشخب و  ار  شهانگ  دناوخ  مان  نادب  ار  وت  مدآ  هک  تمان  نآ  هب  و 

ع )  ) لیلخ میهاربا  قح  هب  ناربمغیپ و  متاخ  ص )  ) یفطصم دمحم  قح  هب  گرزب و  نآرق  قح  هب  منکیم  تساوخرد  وت  زا  و 
دوش  هدوشگ  هک  لامعا  ياههمان  نآ  ددرگ و  بصن  هک  ییاهنازیم  قح  هب  تسوت و  ياضقلصف  هک  تمایق  زور  قح  هب  و 

تسا  هدمآ  رامش  هب  حول  نآ  رد  هچنآ  و  ناکما )  ) حول قح  هب  ددرگب و  نآ  رب  هچنآ  تردق و  ملق  قح  هب  و 
یتشاگن  شرع  قدارس  رب  نامسآ  هام و  دیشروخ و  ایند و  ملاع  قلخ و  شنیرفآ  زا  شیپ  لاس  رازه  ود  هک  یمسا  نآ  قح  هب  و 

هدنب ص ) »  » یفطـصم  ) دمحم درادـن و  کیرـش  تسا و  هناگی  وا  تسین و  ملاع  ياتکی  يادـخ  زج  ییادـخ  چـیه  هک  مهدیم  تداهـش  و 
تسوا  لوسر  و  صاخ ) )

شیوخ رب  دوخ  دزن  بیغ  ملع  رد  هک  یماـن  نآ  تسوت  ياـهجنگ  رد  نوزخم  رهوگ  هک  یماـن  نآ  هب  منکیم  تساوخرد  ادـخ  يا  وت  زا  و 
يداد  صاصتخا  باختنا و 

ياهدیزگرب  هدنب  چیه  هن  یلسرم و  ربمغیپ  هن  یبرقم و  کلم  هن  تسین  هاگآ  نآ  رب  قلخ  زا  يدحا  هک 
تفر و یتشاد و  اپب  نآ  هب  ار  اههوک  یتفاکـش و  مان  نادـب  ار  اهایرد  هک  یمان  نآ  هب  منکیم  تساوخرد  وت  زا  زاب  تسا و  هاگآ  مان  نآ  زا 

یتشاد  رارقرب  مان  نادب  ار  زور  بش و  دمآ 
دنناگدنب  کین  لامعا  هدنسیون  هک  مرکم  ناگتشرف  نآ  قح  هب  گرزب و  نآرق  یناثملا و  عبس  قح  هب  و 

ع )  ) یسوم تاروت  قح  هب  قسعمح و  صعیهک و  سی و  هط و  قح  هب  و 
وا  لآ  رب  وا و  رب  تتمحر  دورد و  هک  ص )  ) دمحم ناقرف  و  ع )  ) دواد روبز  و  ع )  ) یسیع لیجنا  و 

ایهارش  أیهآ  قح  هب  داب و  ناربمغیپ  عیمج  رب  و 
دوب  انیس  روط  هوک  يالاب  نارمع  نب  یسوم  وت و  نایم  هک  يزاین  زار و  نآ  قح  هب  منکیم  تساوخرد  وت  زا  ادخ  يا 

يداد  میلعت  حاورا  ضباق  هتشرف  هب  هک  یمسا  هب  منکیم  تساوخرد  وت  زا  و 
شتآ يا  يدومرف  یتخاـس و  عضاـخ  وا  رب  ار  شتآ  یتـشون و  نوتیزقرو  رب  تردـق  ملق  هب  هک  یمـسا  نآ  هب  منکیم  تساوخرد  وـت  زا  و 

شاب  ملاس  درس و 
یتشاگن  تمارک  دجم و  هدرپارس  رب  هک  یمسا  نآ  هب  منکیم  تساوخرد  وت  زا  و 

هانپ أجلم و  یقلخ و  سردایرف  هک  ییادخ  يا  ددرگن  مک  ششخب  زا  شیاطع  دوشن و  لولم  زگره  لئاس  نایادگ  رارـصا  زا  هک  ییادخ  يا 
ناگدنب 

زیزع نآرق  هک  وت  موقرم  باـتک  تاـیآ  زا  تتمحر  فطل و  ياـهتنم  دوخ و  شرع  تزع  دـجم و  اـب  تاـماقم  هب  منکیم  تساوخرد  وـت  زا 
تسا 

تاهبتریلاع  لماک  تاملک  وت و  هبترم  دنلب  تزع  ماقم  وت و  مظعا  مسا  تمرح  هب  و 
نیمز و دنکفا و  هیاس  وا  رب  هچ  ره  نامـسآ و  هدننیرفآ  يا  دوش و  هدنکارپ  ناهج  رد  اهداب  شزو  هب  هچ  ره  اهداب و  هدـننیرفآ  يا  ادـخ  يا 

دریگ  شرود  رب  هچ  ره 
یتقیقح  قح و  ره  قح  هب  دشاب و  ناور  نآ ) رد   ) هچنآ اهایرد و  دننک و  هارمگ  هچنآ  ناوید و  و 

دنلوغشم  تترضح  حیبست  رکذ و  هب  زور  بش و  یگتسخ  نودب  هک  ماقم  دنلب  یبورک  ناگتشرف  نییناحور و  برقم و  هکئالم  قح  هب  و 
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تباجا يا  يدومرف  تباـجا  شیاـعد  هدرک و  ادـن  ار  وت  هورم  افـص و  نیب  هک  صاـخ  هدـنب  یلو و  ره  قح  هب  وت و  لـیلخ  میهاربا  قح  هب  و 
قلخ  ياعد  هدننک 

هدنیآ  هتشذگ و  هانگ  زا  هک  منکیم  تساوخرد  وت  زا  هروکذم  ءامسا  اعد و  نیا  قح  هب 
رذگرد  تمرک  فطل و  هب  همه  زا  ییام  زا  رتاناد  نادب  وت  هک  میدرک  هچنآ  میدروآ و  ياجب  نطاب  رهاظ و  راکشآ  ای  ناهنپ  هک 

ملاع  نانابرهم  نیرتنابرهم  يا  تتمحر  قح  هب  يزیچ  ره  رب  رداق  وت  هک 
ناوتان  ره  ییاناوت  يا  اهنت  سکیب و  ره  سنوم  يا  نطو  زا  رود  بیرغ  ره  رادهگن  يا 

ناساره  ياهلد  سینا  يا  موحرمره  شخب  يزور  يا  مولظم  ره  هد  يرای  يا 
ناهانگ  اطخ و  ره  هدنشخب  يا  رضاح  ره  نابهگن  يا  رفاسم  ره  قیفر  يا 

ناکانمغ  ياهلد  شخب  طاشن  يا  ناگدیدمغ  هودنا  هدننک  فرطرب  يا  ناگدننک  هلان  هآ و  سرداد  يا  ناهاوخدایرف  سردایرف  يا 
نالاح  ناشیرپ  ياعد  هدننک  تباجا  يا  ناقاتشم  دصقم  نیرخآ  يا  نادرگ  ياهنامسآ  اهنیمز و  هدننیرفآ  يا 

ازج  زور  مکاح  يا  نایملاع  راگدرورپ  يا  ملاع  نانابرهم  نیرتنابرهم  يا 
نایاناوت  نیرتاناوت  يا  نایانیب  نیرتانیب  يا  نایاونش  نیرتاونش  يا  نامیرک  نیرتمرکاب  يا  ناگدنشخب  نیرتهدنشخب  يا 

ینامیـشپ و بجوم  هک  یناـهانگ  نآ  شخبب  نم  زا  دزاـسیم  نوگرگد  ار  تمعن  هک  ار  مناـهانگ  نآ  شخبب  نم  زا  مرک ) فطل و  هب  وـت  )
دوش  ترسح 

دردیم  ار  تمصع  هدرپ  هک  یناهانگ  نآ  شخبب  نم  زا  دوش  ضارما  درد و  بجوم  هک  یناهانگ  نآ  شخبب  نم  زا 
دنکیم  عنم  ار  نامسآ  ناراب  هک  یناهانگ  نآ  شخبب  نم  زا  دنادرگیم  دودرم  ار  اعد  هک  شخبب  نم  زا  یناهانگ  نآ  شخبب  نم  زا 
یمورحم تواقـش و  بلج  هک  یناهانگ  نآ  شخبب  نم  زا  دزاسیم  هاتوک  ار  رمع  لیجعت و  ار  ءانف  گرم و  هک  یناهانگ  نآ  شخبب  نم  زا 

دنکیم 
درادیمرب  مراک  زا  هدرپ  هک  یناهانگ  نآ  شخبب  نم  زا  دنکیم  رات  هریت و  ار  اوه  هک  یناهانگ  نآ  شخبب  نم  زا 

ادخ  يا  ار  اهنآ  دشخبن  یسک  وت  زج  هک  ار  ناهانگ  شخبب  نم  زا 
امرف  اطع  مراک  رد  یشیاشگ  جرف و  یناسآ و  رادرب و  مشود  زا  تسا  نم  شود  هب  قلخ  زا  یقوقح  ره  راب  و 

مشابن  راودیما  سکچیه  هب  وت  زجب  ات  روآ  دورف  ملد  رب  يراودیما  ءاجر و  لزان و  مبلق  هب  ار  تنیقی  ماقم  و 
شاب  هارمه  رای و  نم  اب  زور  بش و  شخب و  تیفاع  امرف و  تظفاحم  ارم  ملاع  رورش  زا  مهاگلزنم  نیا  رد  ادخ  يا 

دسرن  نم  هب  يرش  میاپ  نییاپ  رس و  يالاب  پچ  تسار و  زا  رس و  تشپ  يور و  شیپ  زا  هک 
هب ارم  ملاع  تالکـشم  رد  زاس و  لهـس  نم  رب  ار ) ملاع  نیا  روما   ) نتفرگ ناسآ  نادرگ و  ناـسآ  نم  رب  ار  تداعـس  قیرط  ترخآ و  هار  و 

راذگم  يراوخ  تلذ و 
امرف  ماهلا  مبلق  هب  تسا  رورس  طاشن و  هیام  هچ  ره  راذگماو و  دوخ  هب  اهراک  رد  ارم  قلخ و  ربهر  لیلد و  نیرتهب  يا  امرف  يربهر  ارم  و 

یئاناوت  زیچ  ره  رب  وت  اریز  نادرگزاب  طاشن  دج و  لاح و  يراگتسر و  يزوریف و  اب  یبقع  ایند و  رد  ملها  هب  ارم  و 
هد  تعسو  نم  هب  تیاهیزور  نیرتهزیکاپ  زا  شخب و  يزور  ارم  تلضف  زا  و 

هد  لزنم  تتمحر  فطل و  زا  تشهب  غاب  هب  تلحر  ماگنه  هد و  هانپ  تباذع  رهق و  شتآ  زا  رامگرب و  تتعاط  راک  هب  ارم  و 
تباذع  رهق و  لوزن  تیفاع و  تمعن و  لاوز  زا  مربیم  هانپ  وت  هب  نم  ادخ  يا 

نمشد  تتامش  دب و  ياضق  زا  نامرح و  تواقش و  كرد  نالذخ و  ءالب و  یتخس  زا  مربیم  هانپ  وت  هب  زاب  و 
يدومرف  لزنم  ینامسآ  باتک  رد  ناقساف  دیدهت  دیعو و  هب  هک  يرش  دیآ و  دورف  نامسآ  زا  هک  يرورش  و 
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زاسم  ممورحم  رایخا  ینیشنمه  تبحص و  زا  نادرگم و  خزود  شتآ  لها  زا  هدم و  رارق  رارشا  هقرف  زا  ارم  ادخ  يا 
امرف  قحلم  تراکوکن  ناگدنب  ناکین و  هرمز  هب  زاس و  شوخ  زور  ار  متافو  ماگنه  ونادرگ  دبا  هدنز  شوخ  یناگدنز  هب  و 

نادرگ  يزور  تنطلس  تزع و  دنوادخ  دزن  تقیقح  قدص و  هاگلزنم  نآ  رد 
تربمغیپ  قیرط  يوریپ  نامیا و  مالسا و  تمعن  رب  منکیم  دمح  ار  وت  تناسحا و  بتارم  ناحتما و  نسح  رب  منکیم  دمح  ار  وت  ادخ  يا 

میلعت نک و  تیاده  مه  ار  ام  یتخومایب  نانآ  هب  ار  دوخ  ینامـسآ  باتک  يدومرف و  تیاده  دوخ  نید  هب  ار  دوخ  ناربمیپ  هکنانچ  ادخ  يا 
امرف 

يدیرفآ  وکین  تقلخ  هب  ارم  وت  نم  رب  تناسحا  فطل و  صوصخ  ناحتما و  نسح  رب  منکیم  دمح  ار  وت  و 
يدومرف  متیاده  وکین  يداد و  میلعت  وکین  نم  هب  و 

فرطرب نم  زا  نم  دیـس  يا  اههودـنا  نزح و  رایـسب  هچ  نم  رب  تدـیدج  میدـق و  یگـشیمه  ماـعنا  رب  منکیم  شیاتـس  دـمح و  ار  وت  سپ 
یتخاس 

یتخاس  لیاز  هک  اهمغ  مه و  رایسب  هچ  يدومرف  طاشن  هب  لدب  هک  اههصغ  رایسب  هچ  و 
يدیناشوپب  مرک  زا  هک  ار  میاهیتشز  بیع و  رایسب  هچ  يدینادرگب و  نم  زا  تفطل  هب  نم  دیس  يا  هک  اهتبیصم  الب و  و 

رگید  لاوحا  مامت  متسه و  هک  لاح  نیا  رب  رضح و  رفس و  ره  نامز و  ره  ناکم و  ره  رد  دزس  ار  وت  لاح  ره  رد  ساپس  دمح و  سپ 
يزاسیم  فرطرب  هک  یملا  جنر و  ره  ییامرفیم و  تمسق  هک  تمعن  ریخ و  ره  زا  زورما  ادخ  يا 

ره ییاـمرفیم  طـسبنم  یتـسرفیم و  هک  تمحر  ریخ و  ره  ینکیم و  عفد  هک  ـالب  ره  ینادرگیم و  رود  قلخ  زا  هک  يدـب  یتـشز و  ره  و 
امرف  اطع  تناگدنب  نیرتهب  بیصن  ارم  بیصن  اهتمعن  نیا  مامت  زا  یناشوپیم  ناگدنب  مادنا  رب  هک  تیفاع  سابل 

تسوت  تسدب  همه  نیمز  نامسآ و  ياهجنگ  ییاناوت و  زیچ  ره  رب  وت  هک 
دش  دهاوخن  دیماان  يراودیما  چیه  تشگ و  دهاوخن  زاب  مورحم  تهاگرد  زا  یلئاس  چیه  هک  یششخب  ومرک  اب  هناگی  يادخ  وت  و 

قوف ياهتنمان و  وت  کلم  نوچ  هکلب  ددرگن  مامت  شـشخبب  وت  ناـیاپیب  کـلم  تفاـی و  دـهاوخ  ناـصقن  نودـب  دـهاوخب  هچ  ره  هک  ره  و 
دوش  رتنوزفا  رتشیب و  تمرک  دوجو و  اطع  ياهششخب  زا  تسا  ياهتنمان 

تسین  عونمم  سکچیه  زا  وت  ياطع  هک  شخب  يزور  تنایاپیب  هعساو  تمحر  زا  تیاهتنایب و  ياهجنگ  زا  ارم  و 
ملاع نانابرهم  نیرتنابرهم  يا  تعیسو  تمحر  قح  هب  ییاناوت  رداق و  زیچ  ره  رب  وت  و 

دایعا رد  نیسح  ماما  ترایز 

نتم

تسا لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  نابرق  رطف و  دیع  رد  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ترایز  مجنپ  ظ(
رطف دیع  بش  دوش  هدیزرمآ  شاهدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  دنک  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  بش  هس  زا  بش  کی  رد  هک  ره  هک 
بـش هس  دومرف  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  ربتعم  تیاور  هب  نابعـش و  همین  بش  ای  یحـضا  دیع  بش  ای 

فـصن بش  دوش  هدیزرمآ  شاهدنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  اهبـش  نآ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دنک  ترایز  هک  ره  هک  تسا 
هک یـسک  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رطف و  دـیع  بش  ینعی  دـیع  بش  ناضمر و  هاـم  موس  تسیب و  بش  ناـبعش و 

رازه وا  يارب  یلاعت  قح  دسیونب  لاس  کی  رد  هفرع  بش  رطف و  دیع  بش  نابعـش و  همین  بش  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنک  ترایز 
تـسا يورم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  ترخآ و  ایند و  تجاح  رازه  وا  يارب  زا  دروآرب  هلوبقم و  هرمع  رازه  روربم و  جح 
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لاس نآ  رـش  زا  ار  وا  یلاعت  قح  دراد  هاگن  ددرگرب  دنک و  دـیع  زور  ترایز  ات  اجنآ  دـنامب  دـشاب و  البرک  نیمز  رد  هفرع  بش  هک  ره  هک 
نیا رگید  دـش و  رکذ  ردـق  یلایل  تهج  هب  هک  هقباس  ترایز  یکی  دـناهدرک  لقن  ترایز  ود  فیرـش  دـیع  ود  نیا  يارب  زا  املع  هک  نادـب 

دناهدومرف نیدیع  ياهبـش  لام  ترایز  نیا  تسا و  نیدیع  ياهزور  لام  هقباس  ترایز  هک  دوشیم  رهاظ  ناشیا  تاملک  زا  تسا و  ترایز 
ناذیتسا تهج  هب  وگب  ربق و  بناج  هب  نکفیب  رظن  هرهطم و  هبق  رد  رب  تسیاب  سپ  بش  ود  نیا  رد  ار  ترضح  نآ  ترایز  ینک  هدارا  نوچ 

َْکیَدَی َْنَیب  ُلِیلَّذلا  َِکتَمَأ  ُْنبا  َو  َكُْدبَع  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  َيَالْوَم  اَی 
َکِمَرَح َیلِإ  ًادِصاَق  َِکب  ًاریِجَتْسُم  َكَءاَج  َکِّقَِحب  ُفِرَتْعُْملا  َو  َكِرْدَق  ُِّولُع  ِیف  ُرَّغَصُْملا  َو 

َِکب َیلاَعَت  ِهَّللا  َیلِإ  ًالِّسَوَتُم  َکِماَقَم  َیلِإ  ًاهِّجَوَتُم 
ِهَّللا َِّیلَو  اَی  ُلُخْدَأ  َأ  َيَالْوَم  اَی  ُلُخْدَأ  َأ 

ِدَهْشَْملا اَذَه  ِیف  َنیِمیِقُْملا  ِمَرَْحلا  اَذَِهب  َنِیقِدْحُْملا  ِهَّللا  َۀَِکئَالَم  اَی  ُلُخْدَأ  َأ 
وگب پچ و  ياپ  رب  ار  تسار  ياپ  راد  مدقم  وش و  لخاد  دش  نایرگ  تمشچ  دش و  عشاخ  تلد  رگا  سپ 

ِهَّللا ِلوُسَر  ِۀَِّلم  یَلَع  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َو  ِهَّللِاب  َو  ِهَّللا  ِمِْسب 
َنِیلِْزنُْملا ُْریَخ  َْتنَأ  َو  ًاکَراَبُم  ًالَْزنُم  ِیْنلِْزنَأ  َّمُهَّللا 

وگب سپ 
ًالیِصَأ َو  ًةَرُْکب  ِهَّللا  َناَْحبُس  َو  ًارِیثَک  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ًارِیبَک  ُرَبْکَأ  ُهَّللا 

ِناَّنَْحلا ِلِّوَطَتُْملا  ِناَّنَْملا  ِلِّضَفَتُْملا  ِدَحَْألا  ِدِجاَْملا  ِدَمَّصلا  ِدْرَْفلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 
ِِهناَسْحِِإب َيَالْوَم  َةَراَیِز  ِیل  َلَّهَس  ِِهلُّوَطَت  ْنِم  يِذَّلا 

َحَنَم َو  َلَّوَطَت  َْلب  ًاعُوفْدَم  ِِهتَّمِذ  ْنَع  َو َال  ًاعُونْمَم  ِِهتَراَیِز  ْنَع  ِیْنلَعْجَی  َْمل  َو 
وگب عرضت و  هیرگ و  عوضخ و  لاح  اب  رهطم  ربق  يذاحم  تسیاب  يدیسر  هضور  نایم  هب  نوچ  وش و  لخاد  سپ 

ِهَّللا ِنیِمَأ  ٍحُون  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ِهَّللا  ِةَْوفِص  َمَدآ  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 
ِهَّللا ِمِیلَک  یَسُوم  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ِهَّللا  ِلِیلَخ  َمیِهاَْربِإ  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 

ِهَّللا ِحُور  یَسیِع  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 
ِهَّللا ِبِیبَح  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 

ِهَّللا ِۀَّجُح  ٍِّیلَع  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 
َرُوتْوَْملا َْرتِْولا  َو  ِهِراَث  َْنبا  َو  ِهَّللا  َراَث  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ُّیِقَّتلا  ُّرَْبلا  ُّیِصَْولا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 

ِرَْکنُْملا ِنَع  َْتیَهَن  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َتْرَمَأ  َو  َةاَکَّزلا  َْتیَتآ  َو  َةَالَّصلا  َتْمَقَأ  ْدَق  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ 
ًامُولْظَم َْتِلُتق  َو  َکُمَرَح  َحِیُبتْسا  یَّتَح  ِهِداَهِج  َّقَح  ِهَّللا  ِیف  َتْدَهاَج  َو 

وگب نایرگ و  مشچ  عشاخ و  لد  اب  سدقم  رس  دزن  رد  تسیاب  سپ 
َنیِّیِصَْولا ِدِّیَس  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 

َنیِِملْسُْملا َلََطب  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ِةَدِّیَس  ِءاَرْهَّزلا )  ) َۀَمِطاَف َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 
ِةَرَّهَطُْملا ِماَحْرَْألا  َو  ِۀَِخماَّشلا  ِبَالْصَْألا  ِیف  ًارُون  َْتنُک  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  َيَالْوَم  اَی 

اَِهباَِیث ِتاَّمَِهلْدُم  ْنِم )  ) َکِْسْبُلت َْمل  َو  اَهِساَْجنَِأب  ُۀَِّیلِهاَْجلا  َکْسِّجَُنت  َْمل 
َنِینِمْؤُْملا ِلِقْعَم  َو  َنیِِملْسُْملا  ِناَکْرَأ  َو  ِنیِّدلا  ِِمئاَعَد  ْنِم  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  َو 

ُيِدْهَْملا يِداَْهلا  ُّیِکَّزلا  ُّیِضَّرلا  ُّیِقَّتلا  ُّرَْبلا  ُماَمِْإلا  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  َو 
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اَْینُّدلا ِلْهَأ  یَلَع  ُۀَّجُْحلا  َو  یَْقثُْولا  ُةَوْرُْعلا  َو  يَدُْهلا  ُمَالْعَأ  َو  يَْوقَّتلا  ُۀَِملَک  َكِْدلُو  ْنِم  َۀَِّمئَْألا  َّنَأ  ُدَهْشَأ  َو 
وگب ربق و  هب  ار  دوخ  نابسچب  سپ 

ْمُکِّوُدَِعل ٍداَعُم  َو  ْمُکِِّیلَِول  ٍلاَُوم  اَنَأ  َيَالْوَم  اَی  َنوُعِجاَر  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ 
ِیلَمَع ِمِیتاَوَخ  َو  ِینیِد  ِِعئاَرَِشب  ٌِنقُوم  ْمُِکباَیِِإب  َو  ٌنِمُْؤم  ْمُِکب  اَنَأ  َو 

ٌِعبَّتُم ْمُکِْرمَِأل  يِْرمَأ  َو  ٌْملِس  ْمُِکْبلَِقل  ِیْبلَق  َو 
ِیِننْغَأَف ًاریِقَف  َُکْتیَتَأ  َو  ِینْرِجَأَف  ًاریِجَتْسُم  َُکْتیَتَأ  َو  یِّنِمآَف  ًاِفئاَخ  َُکْتیَتَأ  َيَالْوَم  اَی 

َنیِعَمْجَأ ِْقلَْخلا  یَلَع  ِهَّللا  ُۀَّجُح  َيَالْوَم  َْتنَأ  َيَالْوَم  َو  يِدِّیَس 
ْمُکِرِخآ َو  ْمُِکلَّوَأ  َو  ْمُِکنِطَاب  َو  ْمُکِرِهاَِظب  َو  ْمُِکتَِینَالَع  َو  ْمُکِّرِِسب  ُْتنَمآ 

ِۀَنَسَْحلا ِۀَظِعْوَْملا  َو  ِۀَمْکِْحلِاب  ِهَّللا  َیلِإ  یِعاَّدلا  ِهَّللا  ُنیِمَأ  َو  ِهَّللا  ِباَتِِکل  ِیلاَّتلا  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  َو 
ِِهب ْتَیِضَرَف  َِکلَِذب  ْتَعِمَس  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  َو  َْکتَلَتَق ) ًۀَّمُأ  َو   ) َْکتَمَلَظ ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل 

وگب یتفگ  مالس  نوچ  نکب و  ترضح  نآ  رس  دزن  زامن  تعکر  ود  سپ 
ََکل َکیِرَش  َكَدْحَو َال  ُتْدَجَس  ََکل  َو  ُْتعَکَر  ََکل  َو  ُْتیَّلَص  ََکل  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

َْتنَأ َّالِإ  ََهلِإ  يِذَّلا َال  ُهَّللا  َْتنَأ  َکَّنَِأل  ََکل  َّالِإ  ُدوُجُّسلا  َو  ُعوُکُّرلا  َو  ُةَالَّصلا  ُزوَُجت  ُهَّنِإَف َال 
َمَالَّسلا ُمُْهنِم  َّیَلَع  ْدُدْرا  َو  ِۀَّیِحَّتلا  َو  ِمَالَّسلا  َلَْضفَأ )  ) یِّنَع ْمُهِْغْلبَأ  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا ) )

ُمَالَّسلا اَمِْهیَلَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  يِدِّیَس  َیلِإ  یِّنِم  ٌۀَّیِدَه  ِناَتَعْکَّرلا  ِناَتاَه  َو  َّمُهَّللا 
یِّنِم اَمُْهلَّبَقَت  َو  ِْهیَلَع  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

َنِینِمْؤُْملا َِّیلَو  اَی  َکِِّیلَو  ِیف  َو  َکِیف  ِیئاَجَر  َو  ِیلَمَأ  َلَْضفَأ  اَمِْهیَلَع  ِینِزْجا  َو 
وگب ار و  نآ  سوبب  ربق و  رب  ار  دوخ  نابسچب  سپ 

ِتَابُرُْکلا ِریِسَأ  َو  ِتاَرَبَْعلا  ِلِیتَق  ِدیِهَّشلا  ِمُولْظَْملا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  یَلَع  ُمَالَّسلا 
َکِّقَِحب ُِرئاَّثلا  َکُّیِفَص  َو  َکِِّیلَو  ُْنبا  َو  َکُِّیلَو  ُهَّنَأ  ُدَهْشَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

ِةَداَْقلا َنِم  ًاِدئاَق  َو  ِةَداَّسلا  َنِم  ًادِّیَس  ُهَْتلَعَج  َو  ِةَداَهَّشلِاب  َُهل  َتْمَتَخ  َو  َِکتَماَرَِکب  ُهَْتمَرْکَأ 
ِءاَیِصْوَْألا َنِم  َکِْقلَخ  یَلَع  ًۀَّجُح  ُهَْتلَعَج  َو  ِءاَِیْبنَْألا  َثیِراَوَم  ُهَْتیَطْعَأ  َو  ِةَدَالِْولا  ِبیِِطب  ُهَْتمَرْکَأ  َو 

َِۀلَالَّضلا ِۀَْبیَخ ) َو   ) ِةَْریَح َو  َِۀلاَهَْجلا  َنِم  َكَداَبِع  َذَْقنَتْسا  یَّتَح  َکِیف  ُهَتَجْهُم  َلََذب  َو  َۀَحیِصَّنلا  َحَنَم  َو  ِءاَعُّدلا  ِیف  َرَذْعَأَف 
ُهاَوَه ِیف  يَّدََرت  َو  یَنْدَْألِاب  ِةَرِخْآلا  َنِم  ُهَّظَح  َعَاب  َو  اَْینُّدلا  ُْهتَّرَغ  ْنَم  ِْهیَلَع  َرَزاََوت  ْدَق  َو 

ِقاَفِّنلا َو  ِقاَقِّشلا  ِیلوُأ  َكِداَبِع  ْنِم  َعاَطَأ  َو  َکَِّیبَن  َطَخْسَأ  َو  َکَطَخْسَأ  َو 
ٍِربْدُم َْریَغ  ًالِبْقُم  ًابِسَتُْحم  ًاِرباَص  َکِیف  ْمُهَدَهاَجَف  َراَّنلا  َنِیبِجْوَتْسُْملا  ِراَزْوَْألا  َۀَلَمَح  َو 

ُهُمیِرَح َحِیُبتْسا  َو  ُهُمَد  َِکتَعاَط  ِیف  َکِفُس  یَّتَح  ٍِمئَال  ُۀَمَْول  ِهَّللا  ِیف  ُهُذُخَْأت  َال 
ًامِیلَأ ًاباَذَع  ْمُْهبِّذَع  َو  ًالِیبَو  ًانَْعل  ْمُْهنَْعلا  َّمُهَّللا 

وگب سپ  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  كرابم  ياپ  فرط  رد  بانج  نآ  مالسلا و  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  بناجب  درگب  سپ 
ِهَّللا ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ِهَّللا  َِّیلَو  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 

َنیَِملاَْعلا ِءاَِسن  ِةَدِّیَس  َۀَمِطاَف  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  َنیِِّیبَّنلا  ِمَتاَخ  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 
َنِینِمْؤُْملا ِریِمَأ  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 

ًادیِهَش ًامُولْظَم  َْتِلُتق  َو  ًادیِعَس  َتْشِع  یِّمُأ  َو  َْتنَأ  ِیبَِأب  ُدیِهَّشلا  ُمُولْظَْملا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 

هفرع www.Ghaemiyeh.comياعد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 69زکرم  هحفص 62 

http://www.ghaemiyeh.com


وگب مهیلع و  هللا  ناوضر  ادهش  روبق  يوس  هب  نک  ور  سپ 
ِهَّللا ِدیِحَْوت  ْنَع  َنوُّباَّذلا  اَهُّیَأ  ْمُْکیَلَع  ُمَالَّسلا 

ًامیِظَع ًازْوَف  ُْمتُْزف  یِّمُأ  َو  ُْمْتنَأ  ِیبَِأب  ِراَّدلا  یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اَِمب  ْمُْکیَلَع  ُمَالَّسلا 
وگب بانج و  نآ  فیرش  حیرض  دزن  تسیاب  مالسلا و  امهیلع  یلع  نب  سابع  دهشم  هب  ورب  سپ 

یِساَوُْملا ُقیِّدِّصلا  َو  ُِحلاَّصلا  ُْدبَْعلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 
َکِسْفَِنب َْتیَساَو  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  َیلِإ  َتْوَعَد  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  َتْرَصَن  َو  ِهَّللِاب  َْتنَمآ  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ 

ِمَالَّسلا َو  ِۀَّیِحَّتلا  ُلَْضفَأ  ِهَّللا  َنِم  َْکیَلَعَف 
وگب ربق و  هب  ار  دوخ  نابسچب  سپ 

ِقیِّدِّصلا ِْنیَسُْحلا  َرِصاَن  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ِهَّللا  ِنیِد  َرِصاَن  اَی  یِّمُأ  َو  َْتنَأ  ِیبَِأب 
ُراَهَّنلا َو  ُْلیَّللا  َیَِقب  َو  ُتیَِقب  اَم  ُمَالَّسلا  یِّنِم  َْکیَلَع  ِدیِهَّشلا  ِْنیَسُْحلا  َرِصاَن  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 

ینعی مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  رـس  دزن  رد  یتفگیم  هک  ار  هچنآ  نآ  زا  دعب  وگب  تعکر و  ود  ترـضح  نآ  رـس  دزن  رد  نک  زامن  سپ 
هکنآ رگم  یهاوخ  هچنآ  ترضح  نآ  دزن  رد  نامب  مالسلا و  هیلع  نیسح  دهـشم  يوس  هب  درگرب  سپ  خلا  ُْتیَّلَـص  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ياعد  ناوخب 

نک هیرگ  رس و  دزن  رد  تسیاب  ار  ترـضح  نآ  ینک  عادو  یهاوخ  نوچ  یهدن و  رارق  هاگباوخ  ینعی  هتوتیب  ناکم  ار  اجنآ  تسا  بحتـسم 
وگب و 

ٍِمئَس َو َال  ٍلاَق  ٍعِّدَُوم َال  َمَالَس  َيَالْوَم  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 
َنیِِرباَّصلا ُهَّللا  َدَعَو  اَِمب  ٍّنَظ  ِءوُس  ْنَع  َالَف  ِْمقُأ  ْنِإ  َو  ٍَۀلَالَم  ْنَع  َالَف  ْفِرَْصنَأ  ْنِإَف 

َِکتَراَیِِزل یِّنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ  ُهَّللا  ُهَلَعَج  َيَالْوَم َال  اَی 
َنیَِملاَْعلا َّبَر  َنیِمآ  َكِدَهْشَم  ِیف  َنْوَْکلا  َو  َکِمَرَح  ِیف  َماَقُْملا )  ) َماَقَْملا َو  َْکَیلِإ  َدْوَْعلا  ِینَقَزَر  َو 

ترـضح نآ  دزن  زا  ورب  نوریب  تسا و  وت  زرح  ناـما و  ثعاـب  نآ  هک  یتسردـب  لاـمب  نآ  رب  ار  دوخ  ندـب  عیمج  ار و  حیرـض  سوـبب  سپ 
وگب نکم و  وا  رب  تشپ  دشاب و  ربق  بناج  هب  تیور  هک  يروطب 

ِماَصِْخلا َۀَّجُح  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ِنآْرُْقلا  َکیِرَش  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ِماَقَْملا  َبَاب  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 
ِمَرَْحلا اَذَه  ِیف  َنیِمیِقُْملا  َیِّبَر  َۀَِکئَالَم  اَی  ْمُْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ِةاَجَّنلا  َۀَنیِفَس  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 

ُراَهَّنلا َو  ُْلیَّللا  َیَِقب  َو  ُتیَِقب  اَم  ًاَدبَأ  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 
وگب و 

ِمیِظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  َّالِإ  َةَُّوق  َو َال  َلْوَح  َو َال  َنوُعِجاَر  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ 
ادخ هدرک  ترایز  هک  ینام  یسک  لثم  يدرک  نینچ  هک  یتقو  رد  سپ  دناهتفگ  يدهـشملا  نب  دمحم  سواط و  نب  دیـس  نوریب و  ورب  سپ 

شرع رد  ار 

همجرت

تسوت  روضح  رد  تلذ  يراوخ و  لاح  هب  هک  وت  زینک  دنزرف  وت  هدنب  نیا  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  هللا  دبع  ابا  يا  نم  ياقآ  يا 
هب هدروآ و  هانپ  تمرک )  ) هاگرد هب  تسا  فرتعم  رقم و  تتیناـقح  قح و  هب  تسا و  کـچوک  عضاوتم و  تردـق  یلاـع  ماـقم  لـباقم  رد  و 

هدیدرگ  دراو  تفیرش  مرح  هاگرد  رب  تترایز  دصق 
وت  هطساوب  لاعتم  يادخ  يوسب  لسوت  اب  وت و  عینم  ماقم  هب  هجوت  اب 
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مدرگ ؟ لخاد  تفیرش  مرح  هب  ادخ  یلو  يا  نم  يالوم  يا  میآرد ؟ تفیرش  مرح  هب  نونکا  ایآ 
موش ؟ لخاد  فیرش  مرح  نیا  رد  دیاهدز  هقلح  مرح  نیا  درگ  هک  ناگتشرف  يا 

ادخ  لوسر  هقیرط  نییآ و  رب  ادخ و  هار  رد  ادخ و  تاذ  هب  ادخ و  مان  هب 
یناگدنهد  لزنم  نیرتهب  وت  هک  زاس  دراو  تکرب  ریخ و  اب  یلزنم  هب  ارم  اراگدرورپ 

منکیم  هیزنت  ار  ادخ  ماش  حبص و  تسادخ و  صوصخم  رایسب  شیاتس  دمح و  دوش و  كارداهک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  ادخ 
تسا  تفوطع  ناسحا و  تمعن و  لضف و  بحاص  هک  تساتکی  راوگرزب  تاذلا  ینغ  درف  يادخ  صوصخم  شیاتس 

دینادرگ  رسیم  لهس و  نم  رب  ار  نیسح  میاقآ  ترایز  هک  تسا  نیا  نم  قح  رد  شناسحا  معن و  هلمج  زا  هکنآ 
درک  ناسحا  فطل و  نم  رب  هکلب  دومنن  معونمم  شتیالو  دهع  همذ  زا  دومرفن و  ممورحم  شترایز  زا  و 

ادخ  نیما  حون  ملح  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ  هدیزگرب  مدآ  ملع  ثراو  يا  وت  رب  مالس 
ادخ  اب  يوگ  نخس  یسوم  لالج  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ  صاخ  تسود  لیلخ و  میهاربا  صالخا  ثراو  يا  وت  رب  مالس 

هللا  حور  ياسیع  ثراو  يا  وت  رب  مالس 
ادخ  بیبح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  عماج  ماقم  ثراو  يا  وت  رب  مالس 

ادخ  تجح  ع )  ) یلع ماقم  ثراو  يا  وت  رب  مالس 
ادـخ دـش و  هتخیر  ادـخ  هار  رد  تراوگرزب  ردـپ  وت و  نوخ  هک  یـسک  يا  وت  رب  مالـس  لماک  ياوقت  اـب  راـکوکین  یـصو  يا  وت  رب  مـالس 

دنکیم  یهاوخداد  امش  رب  دراو  روج  ملظ و  زا  ادخ  تسامش و  نانمشد  زا  مقتنم  هاوخنوخ و  امش و  ياهبنوخ 
يدرک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  تما  يدرک و  اطع  ناقحتسم  هب  ةوکز  یتشاداپب و  زامن  وت  هک  مهدیم  یهاوگ 

دندرک  تدیهش  مولظم  دنتشادن و  هاگن  ار  تتمرح  هک  یتقو  ات  يدومرف  داهج  قح  هب  ادخ  هار  رد  رمع و  همه 
ص )  ) ربمغیپ ءایصوا  دیس  رسپ  يا  وت  رب  مالس  ص )  ) ادخ لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  هللا  دبع  ابا  يا  وت  رب  مالس 

مالسا  ملاع  روشحلس  عاجش و  هناگی  يا  وت  رب  مالس  ملاع  لها  نانز  هدیس  ءارهز  همطاف  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 
دیدوب  یهلا  كاپ  رون  ناردام  رهطم  ماحرا  ناردپ و  كاپ  یلاع  رد  امش  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  ياقآ  يا 

رب تلاهج  كرـش و  رـصع  تافـص  لیاذر  زا  يرابغ  دـیدرگن و  تیلهاج  كرـش و  ياهیکاپان  هب  هدولآ  امـش  لماک  دـیحوت  ماقم  زگره  و 
تسشنن  امش  دیحوت  ناماد 

نانمؤم  مکحم  ژد  ناناملسم و  ناکرا  اههیاپ و  نید و  ياههناوطسا  زا  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  و 
ادخ  يوسب  قلخ  يامنهار  ربهر و  تافص و  هدیدنسپ  هزنم و  راوگرزب و  ماما  دییامش  هک  مهدیم  یهاوگ  و 

لماک تجح  نامیا و  مکحم  هلیـسو  تیاده و  مچرپ  دندوب و  يوقت  دهز و  حور  همه  تنادنزرف  ناماما  زا  کی  ره  هک  مهدیم  یهاوگ  و 
دندوب  ایند  لها  رب  دنوادخ 

متسه  امش  نانمشد  اب  نمشد  امش و  تسود  رادتسود  نم  نم  يالوم  يا  میدرگیم  زاب  وا  يوسب  میاهدمآ و  ادخ  بناج  زا  ام 
ماجناب هک  لمع  ره  مرادرب و  نید  هار  رد  هک  یمدـق  ره  مدـقتعم  نیقی  يور  زا  امـش  تشگزاب  هب  مراد و  نامیا  امـش  تیناـقح  هب  نم  زین  و 

تسا  تلاسر  نادناخ  امش  یتسودب  مناسر 
تسامش  كرابم  رما  عبات  مراک  امش و  كاپ  بلق  میلست  ملد 

ارم ماهدمآ  ییاونیب  رقف و  لاح  اب  هد و  هانپ  ارم  ماهدروآ  هانپ  تترـضح  هب  ماهدـمآ و  ناهانگ  زا  ناسرت  فئاخ و  تهاگرد  هب  نم  ياقآ  يا 
نادرگ  زاینیب 

قلخ  مامت  رب  ادخ  تجح  نم و  يالوم  یئوت  نم  ياقآ  يا  نم  دیس  يا 
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ماهدروآ  نامیا  امش  رخآ  لوا و  امش و  نطاب  رهاظ و  امش و  راکشآ  وناهنپ  هب  نم 
ناهرب تمکح و  اب  قلخ  هدننک  توعد  ادخ و  یحو  نیما  یتسه و  ادخ  باتک  هبترم  یلات  نیـشناج و  راوگرزب  يا  وت  هک  مهدیم  یهاوگ 

یتسه  ادخ  يوسب  وکین  زردنا  هظعوم و  و 
نوچ امـش  لتق  ملظ و  هب  هک  یتما  رب  ادخ  تنعل  دنتـشک و  ار  وت  هک  یتما  دندرک و  متـس  ملظ و  امـش  قح  رد  هک  ار  یتما  دنک  تنعل  ادـخ 

دندش  دونشوخ  یضار و  دندینش 
يرادن  کیرش  ییاتکی و  هناگی و  هک  ییادخ  وت  يارب  دوجس  عوکر و  زامن و  مدروآ  اجب  نم  اراگدرورپ 

تسین  وت  زج  ییادخ  چیه  هک  ییادخ  هناگی  ییوت  هک  تسین  اور  سکچیه  رب  وت  يارب  زج  دوجس  عوکر و  زامن و  اریز 
نم هب  مه  ناراوگرزب  نآ  زا  ناسرب و  تیحت  مالـس و  نیرتهب  كاپ  حاورا  نآ  رب  نم  زا  تسرف و  دورد  دمحم  لآ  دـمحم و  رب  اراگدرورپ 

نادرگ  زاب  ممالس  خساپ 
تسا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  میاقآ  هاگشیپ  هب  نم  هیده  زامن  تعکر  ود  نیا  اراگدرورپ و 

امرفب  لوبق  نم  زا  ار  زامن  تعکر  ود  نیا  دیهش و  نیسح  رب  یفطصم و  دمحم  رب  تسرف  دورد  ایادخ 
نامیا  لها  رادتسود  يا  امرف  اطع  نم  هب  تسوت  یلو  وت و  مرک  فطل و  زا  مدیما  وزرآ و  هچنآ  زا  رتهب  یشاداپ  و 

دیدرگ  تخس  بیاصم  جنر و  ریسا  نامشچ و  کشا  هتشک  هک  یمولظم  نآ  مولظم  دیهش  نآ  یلع  نب  نیسح  رب  مالس 
دوب  وت  نید  قح  يارب  شبضغ  مشخ و  هک  وت  هدیزگرب  تسوت و  یلو  دنزرف  وت و  یلو  نیسح  ترضح  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  ادخ  يا 

ناهج یهلا  ناـیاوشیپ  زا  ییاوشیپ  ملاـع و  ناـگرزب  زا  یگرزب  ار  وا  يداد و  رارق  تداهـش  ار  شراـکمتخ  يدومرف و  مرک  وا  قح  رد  وت  و 
يدینادرگ 

زا تقلخ  رب  تجح  ار  وا  يدرک و  اـطع  وا  هب  ار  ناربـمغیپ  هیلاـمک  تافـص  ملع و  ثاریم  داژن و  یکاـپ  تدـالو و  بیط  تـمرک  زا  ار  وا  و 
يداد  رارق  لوسر  ءایصوا 

ات درک  ادـف  وت  هار  رد  ار  شکاپ  ناـج  هکنآ  اـت  درکن  يراددوخ  تما  یهاوخریخ  تحیـصن و  زا  ادـخ  يوسب  قلخ  توعد  رد  مه  وا  زین  و 
داد  تاجن  یهارمگ  تریح و  ینادان و  لهج و  زا  ار  قلخ 

ياوه رد  دنتخورف و  ایند  تسپ  زیچان  ظح  هب  ار  ترخآ  هرهب  هداد و  بیرف  ار  نانآ  ایند  هک  دندش  تسدـمه  وا  هیلع  رب  یهورگ  مدرم  زا  و 
دندش  كاله  سفن 

دندوب  قافن  تواقش و  لها  هک  تناگدنب  نآ  زا  دندروآ و  مشخ  هب  ار  تلوسر  ار و  وت  و 
اضر و هار  رد  درک  داهج  مدرم  نآ  اب  ترضح  نآ  سپ  دندرک  تعاطا  دندش  خزود  شتآ  بجوتـسم  دنتـشاد و  شودب  رایـسب  هانگ  راب  و 

ینادرگ  ور  نودب  لماک  هجوت  نومزآ و  لمحت و  ربص و  اب  وت  يدونشخ 
حابم شنوخ  تمرح  دـش و  هتخیر  تتعاط  هار  رد  شکاپ  نوخ  هکنآ  ات  تشادـن  كاـب  تمـالم  شنزرـس و  زا  ادـخ  هار  رد  هک  یلاـح  رد 

دیدرگ 
نادرگ  بذعم  میلا  كاندرد  باذع  هب  نک و  تنعل  دیدش  راوگان  نعل  هب  ار  اهنآ  اراگدرورپ 

ص )  ) ادخ لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ادخ  یلو  يا  وت  رب  مالس 
ملاع  نانز  هدیس  ءارهز  همطاف  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ناربمغیپ  متاخ  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 

نینمؤملا  ریما  رسپ  يا  وت  رب  مالس 
عیفر ماقم  هب  يدـش و  هتـشک  مولظم  و  يدرک -  یگدـنز  تداعـس  هب  يرمع  هک  داب  وت  يادـف  مردام  ردـپ و  مولظم  دیهـش  يا  وت  رب  مـالس 

يدیسر  تداهش 
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دیدومن  داهج  نانمشد  اب  دیدرک و  مایق  ادخ  دیحوت  زا  عافد  يارب  هک  یناسک  يا  امش  رب  مالس 
هب هک  امـش  يادف  مردام  ردپ و  دیدش  ترخآ  راد  رد  تبقاع  وکین  سپ  دـیدومرف  هک  یلمحت  ربص و  ضوع  رد  داب  امـش  رب  تیحت  مالس و 

دیدیدرگ  بایماک  یگرزب  تداعس  زوف و 
يدرک  يراکادف  تاساوم و  ع )  ) نیسح تردارب  اب  هک  لماک  نامیا  اب  قداص  ادخ و  هتسیاش  هدنب  يا  وت  رب  مالس 

تناج اب  يدرک و  توعد  ادخ  هار  هب  ار  قلخ  يدرک و  يرای  ار  ادخ  ربمغیپ  دـنزرف  يدروآ و  نامیا  الماک  ادـخ  هب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ 
يدرک  يرای  تراوگرزب  ردارب  اب 

داب  وت  كاپ  ناج  رب  ادخ  دورد  تیحت و  نیرتهب  سپ 
قیدص  نیسح  هدننک  يرای  يا  وت  رب  مالس  ادخ  نید  رصان  يا  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و 

زور  بش و  تسا  یقاب  متسه و  یقاب  ات  مالس  دورد و  نم  زا  داب  وت  رب  دیهش  نیسح  هدننک  يرای  يا  داب  وت  رب  مالس 
تسا  یگتسخ  لالم و  يور  زا  هن  هک  یعادو  مالس  نم  ياقآ  يا  وت  رب  مالس 

دهاوخ تسا  هداد  هدـعو  ار  نارباص  ادـخ  هچنآ  هب  نظ  ءوس  زا  هن  منک  تماقا  رگا  وتسا  تلـالم  زا  هن  مورب  تترـضح  روضح  زا  رگا  هک 
دوب 

دهدن  رارق  تترایز  هب  نم  دهع  نیرخآ  ار  ترایز  نیا  ادخ  نم  ياقآ  يا 
يامرف . تباجا  ار  اعد  نیا  ملاع  راگدرورپ  يا  درادب  مقفوم  تسدقم  دهشم  فیرش و  مرح  نیا  رد  تماقا  هاگرد و  نیا  هب  تشگزاب  رب  و 

نانمشد  هیلع  رب  تجح  يا  وت  رب  مالس  نآرق  کیرش  يا  وت  رب  مالس  هاگتماقا  هاگرد و  يا  وت  رب  مالس 
دیاهدیزگ  تماقا  فیرش  مرح  نیا  رد  هک  یناگتشرف  يا  امش  رب  مالس  ناتسود  تاجن  یتشک  يا  وت  رب  مالس 

تسا  ملاع  رد  زور  بش و  هک  یمادام  وت  رب  ام  مالس 
دهاوخن گرزب  هبترم  دنلب  يادخ  تردق  هب  زج  ناهج  رد  یئورین  تردـق و  چـیه  میدرگیم و  زاب  وا  يوسب  میاهدـمآ و  ادـخ  بناج  زا  ام 

دوب

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
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. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

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

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

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

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

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
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یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 
هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 

راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 
، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 

«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 
يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 

زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 

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

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

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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