




مالسلا اهیلع  يربک  هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  هراودای 

: هدنسیون

یحطبا دحوم  تجح  دیس 

: یپاچ رشان 

يربک هجیدخ  نارای 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

يربک هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  18هراودای 

باتک 18تاصخشم 

19راتفگشیپ

ماَلَّسلااهْیَلَع هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  رد  رثؤم  20لماوع 

20هراشا

ماَلَّسلااهْیَلَع هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  رد  ءابطخ  تاعامج و  همئا  یساسا  20شقن 

ماَلَّسلااهْیَلَع هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  رد  شرورپ  شزومآ و  نالوؤسم  ناملعم ، ناداتسا ، 21شقن 

ماَلَّسلااهْیَلَع هجیدخ  ترضح  یهرابرد  ردقیلاع  ارعش  یسانش  21هفیظو 

ماَلَّسلااهْیَلَع هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  رد  تیبلا  لها  ناحادم  21شقن 

ماَلَّسلااهْیَلَع هجیدخ  ترضح  تمظع  هب  تبسن  هعماج  يرادیب  رد  اهرتسوپ  اهمچرپ و  21شقن 

ماَلَّسلااهْیَلَع هجیدخ  ترضح  یفرعم  اعد و  نآرق و  ریسفت  22تاسلج 

ماَلَّسلااهْیَلَعَیربک هجیدخ  مان  هب  قافنا  نداد و  22يراطفا 

ینید تاداقتعا  هعماج و  نتم  زا  هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  يارب  23تکرح 

ماَلَّسلااهْیَلَع هجیدخ  ترضح  یهرابرد  فیلأت  قیقحت و  يارب  يزاس  23رتسب 

تشادگرزب مسارم  تیقفوم  زاسهنیمز  ناریا ، تلم  یحور  23یگدامآ 

ماَلَّسلااهْیَلَع هجیدخ  ترضح  مان  هب  یعامتجا  ینید ، یملع ، زکارم  24يراذگمان 

ماَلَّسلااهْیَلَع يربک  هجیدخ  تشادگرزب  ياهراعش  زا  25ییاههنومن 

ماَلَّسلااهْیَلَع هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  رما  شرتسگ  رد  یهیجوت  تاسلج  25هاگیاج 

ماَلَّسلااهْیَلَع هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  رد  اهاتسور  اهرهش و  هب  یمازعا  نیغّلبم  26تلاسر 

تسا نیرفآ  قوش  تاشرازگ  27ياوتحم 

27هراشا

: تسا هدمآ  یشرازگ  رد   - [ 1]27
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: تسا هدمآ  نیغّلبم  زا  رگید  یکی  شرازگ  رد  و   - [ 2]28

رگید یشرازگ   - [ 3]29

مراهچ شرازگ   - [ 4]29

ماَلَّسلااهْیَلَع هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  دیلقت و  گرزب  29عجارم 

29هراشا

یلاعلا هّلظ  دم  یناگیاپلگ  یفاص  یمظعلا ، هللا  تیآ  ترضح  ردقیلاع  عجرم  30مایپ 

ِیلاَعلا ُهِّلِظ  َّدُم  یناحور ، قداص  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا ، هللا  تیآ  ترضح  ردقیلاع ، عجرم  هیعالطا  30نتم 

ِیلاَعلا ُهِّلِظ  َّدُم  يزاریش ، قداص  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا ، هَّللا  تیآ  ترضح  ردقیلاع ، عجرم  همان  31نتم 

ماَلَّسلااهْیَلَع هجیدخ  ترضح  تشادوکن  32هرگنک 

32هراشا

ماَلَّسلااهْیَلَع هجیدخ  ترضح  مانب  یتنرتنیا  هناماس  33داجیا 

ناهفصا رد  هجیدخ  ترضح  تشادوکن  گرزب  33مسارم 

ماَلَّسلااهْیَلَع هجیدخ  ترضح  تشادوکن  هرگنک  تاکرب  33راثآ و 

33هراشا

نارلهد ناتسرهش  زا  34ياهمان 

یلاعت همسب  ناجنسفر  زا  34ياهمان 

اضرهش زا  35ياهمان 

هرگنک يرنه  یگنهرف  هقباسم  نارواد  زا  رگید  یکی  رظن  36راهظا 

رادمان ناحاّدم  زا  یکی  رظن  36راهظا 

رثوک همشچرس  يرنه  یبدا -  ناوخارف  38راثآ 

هتسجرب 38ياههلاقم 

نارهت رد  هجیدخ  ترضح  زا  لیلجت  يارب  گرزب  39شیامه 

كرابملا  ناضمر  مهد  خیرات  رد  ماَلَّسلااهْیَلَع  هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  شیامه  رد  ناینواعم ، اضر  دماح  خیش  جاح  ياقآ  ماَلَّسلاُمهْیَلَع  تیبلا  لها  هتخوسلد  دنمشناد و  بیطخ  زوس  روش و  رپ  يوتحم و  رپ  ینارنخس  نتم 

جرک ناتسرهش  رد  ماَلَّسلااهْیَلَع  هجیدخ  ترضح  45تشادگرزب 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 195زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


اهرهش ریاس  رد  ماَلَّسلااهْیَلَع  هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  46همانرب 

یشرافس یتراشا و  46یشرازگ و 

رثوک يهمشچرس  يهنارک  46رب 

: تشادگرزب تاکرب  47راثآ و 

رثوک يهمشچرس  48ياههزومآ 

ماَلَّسلااهْیَلَع هجیدخ  ترضح  یگدنز  يهتسجرب  تاکن  هب  48ياهراشا 

هجیدخ ترضح  يهژیو  48لیاضف 

هجیدخ ترضح  تشادگرزب  رد  ناگتخیهرف ، هب  49یتاداهنشیپ 

رثوک 50همشچرس 

ماَلَّسلااهْیَلَع يربک  هجیدخ  53همانباتک 

53هراشا

ج 2 یگدنز ، نایاپ  رد  اهراتفگ  نیرخآ  : 153

ینامسآ درم  نیرخآ  : 253

تمواقم يوگلا  هیسآ  : 354

ج 2 ناناوجون ، يارب  ینید  ياهشزومآ  : 454

سفن بوخ  تالاح  نآرق ، رد  قالخا  : 554

( مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم   ) مینادیم هچ  مالسا  زا  : 655

ماصتعا ش 3 : 755

یحو قفا  : 855

نیمئانلا ظاقیا  یف  نیمثلاردلا  : 956

ج 7 ثداوحلا ، عیاقولا و  : 1056

ج 1 ثداوحلا ، عیاقولا و  : 1156

تداهش ات  تدالو  زا  ماَلَّسلا  ِهْیَلَع  یلع  ماما  : 1257

هجیدخ همانیگدنز  ای  نامیا  ناریما  : 1357
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دحللا سنوم  دهعلا و  سینا  : 1457

ناهج ناوناب  يوناب  : 1558

مالسا و…  هاگدید  زا  نز  تلزنم  یخیرات  یسررب  : 1658

لاس 8 هرامش 92 ، مالسا  رادساپ  : 1759

مالسا ش 47 رادساپ  : 1859

مالسا ش 49 رادساپ  : 1959

مالسا ش 89 رادساپ  : 2059

مالسا ش 94 رادساپ  : 2160

مالسا ش 92 رادساپ  : 2260

بالقنا ش 12 مایپ  : 2360

بالقنا ش 61 مایپ  : 2461

دلجم کی  رد  دلج  هس  ناربمایپ ، : 2561

لیجنا تاروت و  رد  دوعوم  ربمایپ  : 2661

( همانهام  ) نز س 2 ش 12 مایپ  : 2762

( همانهام  ) نز س 3 ش 1 مایپ  : 2862

مالسا ياوشیپ  : 2962

نارای ج 2 ربمغیپ و  : 3063

ترجه ات  زاغآ  زا  مالسا  خیرات  : 3163

( مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمغیپ  نارود   ) مالسا خیرات  : 3263

هللا ج 1 مهمحر  يرهطم  هَّللا  تیآ  دیهش  راثآ  رد  مالسا  خیرات  : 3364

یمالسا ناریا  مالسا ، شیادیپ  زا  لوا  رتفد  یمالسا  ناریا  خیرات  : 3464

مالسا ربمایپ  خیرات  : 3564

متاخ ج 1 ربمغیپ  خیرات  : 3665

مالسا یلیلحت  خیرات  : 3765
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مالسا ج 2 یلیلحت  خیرات  : 3865

مالسا یسایس  یلیلحت و  خیرات  : 3966

مالسا یسایس  خیرات  : 4066

مالسا ردص  خیرات  : 4167

اهقف هقف و  خیرات  : 4267

مالسا رصتخم  خیرات  : 4367

سدقم خیرات  : 4468

يربط ج 1 همانخیرات  : 4568

ات 1 ج 3  يربط ، همانخیرات  : 4668

مالسا ج 1 خیرات  زا  یلیلحت  : 4769

مزال تقو  رد  صاوخ  مادقا  يریگمیمصت و  صیخشت ، : 4869

هرس سدق  ینیمخ  ماما  هشیدنا  رد  نز  هاگیاج  : 4969

( متشَه یعوضوم  راثآ  نایبت   ) هرس سدق  ینیمخ  ماما  هشیدنا  رد  نز  هاگیاج  : 5070

نز لامک  لامج و  : 5170

( ماَلَّسلااهْیَلَع ارهز  ترضح  یسانش  نامز  زا  لیلحت   ) رتسب رد  همشچ  : 5270

ماَلَّسلااهْیَلَع هجیدخ  ترضح  : 5371

ماَلَّسلااهْیَلَع همطاف  ترضح  : 5471

جح : 5571

ماکحتسا هلیسو  نیرتسدقم  باجح  : 5672

یخیرات ثداوح  : 5772

ج 2 بولقلا ، تایح  : 5872

یگدنز هوکش  هجیدخ  : 5973

ماَلَّسلااهْیَلَع يربک  هجیدخ  : 6073

ماَلَّسلااهْیَلَع يربک  هجیدخ  : 6173
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ماَلَّسلااهْیَلَع همطاف  صیاصخ  : 6274

برع ج شیادیپ  زا  مالسا  خیرات  هصالخ  : 6374

ماَلَّسلااهْیَلَع ارهز  همطاف  یناگدنز  هصالخ  : 6475

يدّمحم تلاسر  دیشروخ  : 6575

دیشروخ نوخ و  : 6675

ج 3 ناربمایپ ، ناتساد  : 6776

ج 4 مالسا ، یلیلحت  خیرات  زا  ییاهسرد  : 6876

ماَلَّسلااهْیَلَع همطاف  بتکم  رد  : 6976

هرود 1 مالسا  خیرات  سورد  : 7077

هوبنلا ج 2 لئالد  : 7177

هَّللادبع نب  دّمحم  هَّللا ، لوسر  : 7278

خیرات هنیآ  رد  ناضمر  : 7378

خیرات رد  ناضمر  : 7478

ج 2 افصلا ، ۀضور  : 7578

يرمق ياههام  ياهتبسانم  اهدادیور ج 3  : 7679

1377 ش 1419 ق -  ناضمر ) كرابم  هام  هژیو   ) رون نایهار  هشوتهر  : 7779

1379 ش 1421 ق -  ناضمر ) كرابم  هام  هژیو  ، ) رون نایهار  هشوتهر  : 7879

ج 2 هعیرشلا ، نیحایر  : 7980

نآرق رد  هوسا  نانز  : 8080

مالسا ربمایپ  نانز  : 8181

خیرات نیرفآ  درم  نانز  : 8281

خیرات ثیدح و  نآرق ، رد  رادمان  نانز  : 8381

مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  یگدنز  رد  نز  : 8482

مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ترضح  یناگدنز  : 8582
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ماَلَّسلااهْیَلَع همطاف  ترضح  یناگدنز  : 8682

ماَلَّسلااهْیَلَع ارهز  همطاف  يربک  هقیدص  یناگدنز  : 8783

ج 1 ماَلَّسلا ، ِهْیَلَع  یلع  یناگدنز  : 8883

ماَلَّسلااهْیَلَع يربک  بنیز  ماَلَّسلااهْیَلَع و  ءارهز  همطاف  یناگدنز  : 8983

مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  یناگدنز  : 9084

تخانش دیاب  ون  زا  هک  يربمایپ  دّمحم  یناگدنز  : 9184

مالسا ربمایپ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  یناگدنز  : 9284

ترجه ات  تثعب  زا  مالسا  ربمایپ  یگدنز  : 9385

نییبنلا متاخ  دّمحم  ترضح  یگدنز  : 9485

ج 1 مالسا ، ربمایپ  دّمحم  یگدنز  : 9585

مالسلا امهیلع  همطاف  يربک و  هجیدخ  همانیگدنز  : 9686

ماَلَّسلااهْیَلَع ارهز  همطاف  ترضح  یسایس  یگدنز  : 9786

ج 2 رهوش : نز و  : 9887

ج 1 ناشخرد ، ناگراتس  : 9987

ش 154 شورس ، : 10087

ج 1 دیشروخ ، رب  مالس  : 10188

مالسا رد  مالس  : 10288

ج 1 هَّللا ، لوسر  تریس  : 10388

ماَلَّسلا ِهْیَلَع  موصعم  هدراهچ  هریس  : 10489

مالسا ج 2 گرزب  ربمایپ  حیحص  هریس  : 10589

مالسا ردص  خیرات  رد  يریس  : 10689

نیظعاولا فیس  : 10790

نامز هنییآ  رد  نانز  يامیس  : 10890

مالسا ردص  راکادف  نانز  يامیس  : 10991
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نآرق رد  نانز  يامیس  : 11091

دهاش ش 9 : 11191

توبن نادناخ  لیاضف  لاح و  حرش  : 11292

یگدنز هوکش  : 11392

نمجنا عمش  : 11492

مالسا يونابهش  : 11593

ماَلَّسلااهْیَلَع ارهز  هدیهش ، هقیدص  : 11693

مالسا هنومن  يوناب  هرهاط  هقیدص  : 11793

ج 1 تاقبط ، : 11894

نینمؤملا قیرط  : 11994

نید ناکرا  نایب  رد  نینمؤملا  قیرط  : 12094

تداهش ات  تدالو  زا  ماَلَّسلااهْیَلَع  ارهزلا  ۀمطاف  : 12195

؟ دش هچ  هنیدم  تفگ ؟ هچ  همطاف  : 12295

ماَلَّسلااهْیَلَع ءارهز  همطاف  : 12395

يربهر یسرک  رب  همطاف  : 12496

ماَلَّسلااهْیَلَع يارهز  همطاف  : 12596

تداهش ات  تدالو  زا  ماَلَّسلااهْیَلَع  ارهز  همطاف  : 12696

ماَلَّسلااهْیَلَع ارهز  همطاف  : 12797

( ماَلَّسلااهْیَلَع ارهز  ترضح  یتیصخش  يابفلا   ) هیمطاف گنهرف  : 12897

تلاسر کی  دایرف  : 12998

مجارت یعوضوم  تسرهف  : 13098

ءایبنالا صصق  : 13198

ءایبنا خیرات  نآرق ، صصق  : 13298

ناریا مالسا و  گرزب  خیرات  لماک ج 1  : 13399
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دناوخ دیاب  هک  یباتک  : 13499

رثوک س 1 ش 1 : 13599

لاس 1380 یپایپ 139  نآرق س 4 ش 95  ناتسلگ  : 136100

ناریو ياههنیجنگ  : 137100

هدکمتام : 138100

مالسا هنومن  ردام  : 139101

ج 3 نیظعاولا ، سلاجم  : 140101

موصعم هدراهچ  یناگدنز  هعومجم  : 141101

ادخ ربمایپ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  : 142102

ج 1 يدازآ ، روآ  مایپ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  : 143102

مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  لوسر  دّمحم  : 144102

تخانش دیاب  ون  زا  هک  يربمغیپ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  : 145103

هدش هتخانش  ربمغیپ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  : 146103

ج 1 ناربمغیپ ، متاخ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  : 147103

یلاسدرخ یگراوخریش و  رد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  : 148104

بالقنا ش 5 بتکم  : 149104

ماَلَّسلا ج 3 ِهْیَلَع  یسیع  ترضح  خیراوتلا  خسان  : 150104

ماَلَّسلااهْیَلَع همطاف  ترضح  تافو  : 151105

نآرق رد  ناربمایپ  اب  هارمه  : 152105

ادخ لوسر  نارسمه  : 153105

رسمه یهرابرد  یخیرات  یلیلحت و  یثحب  کی  : 154106

هدوملا ج 1 عیبانی  : 155106

ماَلَّسلااهْیَلَع هجیدخ  ترضح  107همانباتک 

یبرع هب  107فلا ؛
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: یبرع هلاقم  107ب ؛

: یسراف هب  107ج ؛

: هلاقم 107د ؛

: ینمض 108ه ؛

: یسراف هب  ینمض /  108و ؛

[ رگید دراوم  ]108

ماَلَّسلااهْیَلَع هجیدخ  ترضح  یهرابرد  109ییاههلاقم 

109هراشا

لوا 109هلاقم 

109هراشا

مالسا يوناب  110هجیدخ 

جاودزا نیا  ینطاب  يرهاظ و  111للع 

هجیدخ يراگتساوخ  112تیفیک 

مود 113هلاقم 

113هراشا

وا هیامنارگ  113مام 

وا هزاوآ  دنلب  114مان 

كرتشم یگدنز  نامیپ  114ربمایپ و 

نابرهم رای  زا  117يرود 

تشهب 117ياذغ 

برع ناهج  يوناب  گرزب  119تلحر 

هجیدخ گرم  كانلوه  120هبرض 

موس 121هلاقم 

121هراشا
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سفن 121تمارک 

نیشیپ 121نارسمه 

ربمایپ اب  122جاودزا 

ناملسم 122نیتسخن 

بتکم 123نابیتشپ 

مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  لد  مشچ و  124رد 

هجیدخ 125ماقم 

125ییادج

مراهچ 126هلاقم 

126هراشا

یملع یقالخا و  لئاضف   - 1126

حلاص نادنزرف  شرورپ   - 2127

نادنزرف ياههتساوخ  یفطاع و  ياهزاین  هب  هجوت   - 3128

يرادرهوش نییآ  تیاعر   - 4129

رسمه باختنا  ياهرایعم  نیرترب   - 5132

مجنپ 132هلاقم 

مشش 139هلاقم 

متفه 148هلاقم 

148هراشا

ِْدلْیَوُخ تنب  148هجیدخ 

متشه 155هلاقم 

155هراشا

هجیدخ یهرابرد  نادنمشناد  ناگرزب و  155نانخس 

هجیدخ ترضح  یهرابرد  ءارعش  159ياههدورس 
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160هراشا

« ینادمه مثآ   …  » راثیا يدازآ و  160رهظم 

« ینادمه رَوَْها   » روها دماح  ارح …  تیب و  نایم  هجیدخ  162یعس 

ير رهش  زا  یمارهب  یفطصم  ماَلَّسلااهْیَلَع …  هجیدخ  يرولاریخ  167رسمه 

« راثن ناج   …  » يربک هجیدخ  فرش ، جرب  167بکوک 

« یتایح  » یناشاک یتایح  دمحم  مالسا …  يوناب  نیهم  ماَلَّسلااهْیَلَع  169هجیدخ 

« فئاخ  » یعراز نیسح  ماَلَّسلااهْیَلَع …  يربک  هجیدخ  ترضح  مالسا  يوناب  170ناهج 

« هّرذ  » هنزو ربکا  یلع  خیش  ملاع …  ياهنز  170يوگلا 

« یحور  » ینادمه یحور  يدهم  همطاف …  171ما 

« يروباشین هدیلوژ   …  » رات بش  شخب  172ینشور 

« یناهفصا ياخس   » یناریش هّللا  لضف  دیواج …  173وترپ 

« الهش  » يرباص هقیدص  مالسا …  خیرات  رد  174هجیدخ 

« تحص  » یناهفصا یناریش  یلع  هجیدخ …  ترضح  یهرابرد  175یعابر 

« علاط ناورداش   …  » ماَلَّسلااهْیَلَع 175هجیدخ 

« ینارهت اقنع   » سابع ماَلَّسلااهْیَلَع …  يربک  هجیدخ  175ترضح 

« رطاف  » یهارف رغصا  یلع  دمرس …  شلیربج ز  هدروآ  176مالس 

« یناشاک یهارف  موحرم   …  » ماَلَّسلااهْیَلَع يربک  هجیدخ  فصو  176رد 

« لیمک  » یناشاک یفیرش  دومحم  ماَلَّسلااهْیَلَع …  دلیوخ  تنب  179هجیدخ 

« لیمک  » یناشاک یفیرش  دومحم  راثیا …  يوناب  180هجیدخ ،

« یناهفصا رهام  یهلارفغ ، یلع   …  » هجیدخ رب  181مالس 

« یناهفصا رهام   » یهّللارفغ یلع   …  » ماَلَّسلااهْیَلَع هجیدخ  شیک ، افو  دنمدرخ و  182يوناب 

« رفاسم  » يدمحم اضریلع  خیش  هّمئالا …  183ما 

« دیؤم  » یناسارخ دیؤم  اضر  دیس  ماَلَّسلااهْیَلَع …  يربک  هجیدخ  ترضح  184حدم 

لوا دنب  دنب -  184عیجرت 
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مود 184دنب 

ربمغیپ ناج  رادیرخ  يا  موس …  185دنب 

 … يرازگساپس 186رکشت و 

186تشونیِپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  193هرابرد 
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يربک هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  هراودای 

باتک تاصخشم 

يربک هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  هراودای  باتک : مان 
: هدنسیون

یحطبا دّحوم  ۀّجح  دّیس  ریم 
هرس سدق  یحطبا  دّحوم  یضترم  دّیس  جاح  هَّللا ، تیآ  موحرم  دنزرف 

1386 يرمق -  كرابملا 1428  ناضمر  راشتنا : خیرات 
ناهفصا راگنریم -  یئارآ : هحفص  ینیچفورح و 

ناهفصا يربک -  هجیدخ  نارای  رشان :
لّوا پاچ : تبون 

دلج  3000 ژاریت :
* * * * *

راقفلاوذ هسردم  رازاب و  ردص  هسردم  هّیملع -  هزوح  ناهفصا - 
ماَلَّسلااْهیَلَع ءارهّزلا  تیب  ءاّبطألا -  کلم  هچوک  دابآ -  دمحا  نابایخ  ناهفصا - 

یحطبا دّحوم  ۀّجح  دّیس  ریم 
: سدقم هاگشیپ  هب 

ماَلَّسلااْهیَلَع يربک  هجیدخ  تبیصم  رادغاد  ءایبنالا ، متاخ 
ماَلَّسلااْهیَلَع يربک  هجیدخ  یگدنز  یلصا  هرمث  گرزب و  راگدای  ماَلَّسلااْهیَلَع  ارهز  همطاف 

دندوب ماَلَّسلااْهیَلَع  يربک  هجیدخ  یتسرپرس  تبحم و  رهم و  هیاس  رد  اهلاس  هک  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  یلع  نینمؤملاریما 
دندومنیم راختفا  يربک  هجیدخ  ناشگرزبردام  هب  هک  راوگرزب ، ناگدازماما  ناماما و  همه 

دننادیم دوخ  تاهابم  هیام  ار  ماَلَّسلااْهیَلَع  يربک  هجیدخ  ترضح  هک  یناسانش  قح  ناگرزب و  همه 
. ددرگیم ادها 

« میحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »
نیَملاْعلا ِّبَر  ِهَّلل  ُدْمَْحلأ 

اِنبیبَط َو  اِنبیبَح  َو  انِِّیبَن  َو  انِدِّیَس  یلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو 
َنیِبنْذُْمِلل ًاریَشب  َو  نیَملاْعِلل  ًۀَمْحَر  َثُِعب  يذَّلا 

نیِّیبَّنلا ِمَتاخ  دّمحم 
امّیِس ال  نیبَْجنألا ، َنیرِهاَّطلا  نیبِّیَّطلا  ِِهلآ  یلَع  َو 

مِقَْتنُْملا ِِّیلَْولا  َو  رَظَتنُْملا  ِمامإلأ 
( جع  ) ِّيِدْهَْملا ِنَسَْحلا  ِْنب  ِۀَّجُْحلأ 

نیّدلا ِمْوَی  ِماِیق  یلإ  َنآ  لا  َنِم  نیعَمْجأ  ْمِِهئادْعأ  یلِع  ِهَّللا  ُۀَنَْعل  َو 
نیمآ نیمآ  نیمآ 
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راتفگشیپ

زادگناج تلحر  ماَلَّسلااْهیَلَع و  هجیدخ  ترـضح  ِیئانثتـسا  هتـسجرب و  ياه  راثیا  صالخا و  نامیا و  تمظع و  هب  هجوت  هک  دوب  یلاس  دنچ 
ناـضمر مـهد  رد   ) ترـضح نآ  تاـفو  درگلاـس  رد  مدرکیم  یعــس  دوـب و  هداد  رارق  ریثأـت  تـحت  ارم  مالــسا  خـیرات  گرزب  يوناـب  نآ 
نادـناخ نارادتـسود  هجوت  لفاحم ، سلاجم و  ریاس  رد  ناضمر و  هاـم  ياـهزور  ياهینارنخـس  رد  مشاـب و  هتـشاد  یبدا  ضرع  كراـبملا )

. میامن بلج  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  مالسا و  خیرات  گرزب  تیصخش  نآ  هب  ار  تلاسر 
يوخ هزیکاپ  ياهناسنا  زا  یکی  ندید  هب  یبش  يرمق ، لاس 1426  رد  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نیسح  ماما  أدهشلا ، دّیـس  كرابم  دالیم  مایا  رد  هکنیا  ات 

یترایز رفس  نآ  رد  هک  وا  متفر و  دوب  هتشگرب  هرونم  هنیدم  ادخ و  هناخ  ترایز  زا  هک  ماَلَّسلاُمْهیَلَع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  هتخابلد  و 
روای تمظع  زا  نخـس  دوب ، هتفای  هبنت  هجوت و  تلاح  نوگاـنوگ ، ياههنحـص  رد  دوب و  هتفاـی  تسد  یناـحور  يزاورپ  يونعم و  يریـس  هب 

رد نایعیش ، اهناملـسم و  ریـصقت  ای  روصق  یهاتوک و  زا  دروآ و  نایم  هب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  راکادف  رـسمه  زوسلد و 
رگ راثیا  نیرتگرزب  مالسا و  ناهج  هنمؤم  يوناب  لوا  و  ماَلَّسلااْهیَلَع » ءارهزلا  ما   » و هّمئالا » ما   » و نینمؤملا » ما   » هک ترضح  نآ  قوقح  دروم 
لد رب  مرجـال  هک  دـمآیم  رب  لد  زا  وا  نخـس  ناـنچنآ  تفگ و  نخـس  تسا ، هدوـب  مالـسا  مَّلَـس و  َو  ِهلآ  َو  ِهـْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  هار  رد 

. تسشنیم
مایا رد  ینید  لفاحم  دـجاسم و  رد  هکنیا  زا  تفگ و  نخـس  ترـضح  نآ  تیـصخش  تمظع و  ِیفّرعم  یهرابرد  یهاتوک  زا  لد  زوس  اب  وا 
رتمک تسا ، مهارف  غیلبت  تصرف  نیرتهب  هک  ناضمر ، كرابم  هام  رد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  ربمایپ  راکادف  رای  گرزب  نآ  تافو 

دومنیم تمالم  ار  شدوخ  ًادیدش  هک  دومن ، هیالگ  ینید  تاغیلبت  نارادهدهع  زا  اهنت  هن  دومن و  فسأت  راهظا  دوشیمن ، هتـشادرب  یمدـق 
. تسا هدرک  یهاتوک  هنیمز  نیا  رد  هک 

توبن و نادـناخ  گرزب  ياهتیـصخش  هب  طوبرم  ياهتبـسانم  ماـمت  رد  هکنیا  اـب  ماَـلَّسلاُمْهیَلَع  تلاـسر  نادـناخ  ِدـنمتدارا  نیرتمک  نیا 
یفرعم و رد  یغیلبت  تیلاـعف  هفیظو و  ماـجنا  يارب  نـیغلبم  بـالط و  قـیوشت  رد  مراد و  یتدارا  ضرع  ناوـت  دـح  رد  ماَـلَّسلاُمْهیَلَع  تماـما 
رد یلو  مرادیم ، رب  کچوک  ولو  ییاهماگ  تداعـس ، تیاده و  ياهغارچ  تلادع و  قح و  نایاوشیپ  نآ  سدقم  تحاس  هب  تدارا  ضرع 

: هک مدرک  سفن  ثیدح  دوخ  اب  مدیزرل و  دوخ  رب  مدرک و  ساسحا  دوخ  رد  ینورد  یبالقنا  ضیف ، رپ  یناحور و  رادید  نآ 
مالسا نآرق و  مَّلَس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  ياهییامنهار  اهتیاده و  نوهرم  ار  دوخ  میناملـسم و  هک  ام ، یهعماج  ام و  یتسار 

ینعی مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  یفطـصم  دّمحم  ادخ ، ربمایپ  روای  گرزب  ياهیرگ  راثیا  اهیراکادـف و  ربارب  رد  هزادـنا  هچ  ات  مینادیم ،
؟ میا هدومن  بدا  ضرع  هدرک و  يرازگساپس  ماَلَّسلااْهیَلَع  يربک  هجیدخ  ترضح 

مالسا و جیورت  هار  رد  ار  دوخ  ریظنیب  تورث  ِیمامت  صالخا ، نامیا و  ّتیمیمـص و  افـص و  لامک  اب  ترـضح  نآ  هک  تسنیا  هن  رگم  ایآ 
دیرخ و ناج  رب  ار  شیرق  ياهنز  تتامش  اهنابز و  مخز  دومن و  فرـصم  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  ربمایپ  تلاسر  ياههیاپ  تیبثت 

دوجو مامت  اب  دناوخیم و  زامن  هک  دوب  ینز  اهنت  اهلاس  ات  تشادن و  رب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  تیامح  يرای و  زا  تسد 
تقایل هک  دوب  ینز  اـهنت  وا  هک  تسنیا  هن  رگم  اـیآ  درکیم ؟ تیاـمح  نآرق  مالـسا و  زا  دوخ ، ِیعاـمتجا  هاـگیاج  تورث و  تیـصخش و  و 

مغ و مطالتم  يایرد  يرهوگ ، نانچ  ندروآ  ایند  هب  اب  دـشاب و  ماَلَّسلااْهیَلَع  ارهز  همطاـف  ترـضح  نآرق ، رثوک  ياـمن  وشن و  لـحم  تشاد 
« ُرَْتبَْألا َوُه  َکَِئناش  َّنِإ  ْرَْحنا ، َو  َکِّبَِرل  ِّلَصَف  رثوکلا ، كانیطعا  انا   » هروس لوزن  اب  دزاس و  نکاس  ار  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هودنا 

؟ دناهرب نیملسم  مالسا و  هدنیآ  يارب  هصغ  مغ و  جاوما  زا  ار  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  هشیمه ، يارب 
یَّلَـص ادخ  لوسر  هاگ  ره  وا ، تافو  زا  سپ  اهلاس  ات  هک  دوب ، هناصلخم  زاسراک و  میظع و  نانچنآ  وا  ياهیراکادـف  هک  تسنیا  هن  رگم  ایآ 

زوس و زا  ییایند  اب  وا  ياهیناشفناج  زا  دـشیم و  کشا  رد  قرغ  ناـشکرابم  نامـشچ  دندینـشیم ، ار  هجیدـخ  ماـن  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 
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؟ دندومنیم دای  زادگ 
مان هب  ار  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  بلاط  یبا  ترضح  هتـسجرب و  يوناب  نآ  تافو  لاس  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  هک  تسنیا  هن  رگم  ایآ 

ياهیراکادف هب  تبـسن  ار  دوخ  ریظن  مک  غیردیب و  ِيرازگـساپس  یخیرات ، ِيراذگمان  نیا  اب  دـندومن و  يراذـگمان  مغ ) لاس   ) نزحلا ماع 
. دندومن تبث  خیرات  هحفص  رد  هتشاد و  راهظا  مالسا  ملاع  هتسجرب  هرهچ  ود  نآ 

؟ ایآ و  ایآ ؟ و  ایآ ؟ و 
تاـناکما و دودـحم و  ناوـت  اـب  هک  متفرگ  میمـصت  دوـب و  هتخادـنا  هار  هب  یناـفوط  نم  ناـج  لد و  رد  تـالاؤس ، راـکفا و  نیا  بـش ، نآ 
، ماهدروآ تسد  هب  ماَلَّسلاُمْهیَلَع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  فطل  یهلا و  تایانع  اب  ماَلَّسلااْهیَلَع  هّیمطاف  تضهن  ياهلاس  رد  هک  یتاّیبرجت 

ِتـشادگرزب سلاجم  يرازگرب  يارب  غیلبت  قیوشت و  بسانم و  ياهباتک  عیزوت  هیهت و  رتسوپ و  مچرپ و  یهیهت  اب  هدـش و  لمع  ناـیم  دراو 
یصخش لزانم  اههینیسح و  دجاسم و  رد  نداد  يراطفا  يارب  هدرتسگ  ّتیلاعف  ناضمر و  كرابم  هام  مهد  رد  ترـضح ، نآ  تافو  درگلاس 

هجیدخ ترـضح  ياهقافنا  ناسحا و  دای  هب  اهنآ  عیزوت  دنمزاین و  ياههداوناخ  ِيراطفا  ناونع  هب  تابوبح  امرخ و  نغور و  جنرب و  هّیهت  و 
يهدرتسگ تاکرب  زا  هکنیا  ات  هدومن ، تدارا  ضرع  ینید و …  لـفاحم  دـجاسم و  مومع  رد  ترـضح  نآ  يهراـبرد  ینارنخـس  ثحب و  و 

لها ناحادم  ءارعش و  تاعامج و  هّمئا  ابطخ و  املع و  اب  تسشن  هرکاذم و  اب  هک  متفرگ  میمـصت  اذل  میوش و  دنمهرهب  يونعم  تکرح  نیا 
هب هدومن و  یحارط  ار  یبسانم  ياههمانرب  تیالو ، نامیا و  اب  مدرم  راشقا  رگید  دجاسم و  ءانما  هعماج و  ناشیدـناریخ  ماَلَّسلاُمْهیَلَع و  تیبلا 

. میرادب یمارگ  ار  ماَلَّسلااْهیَلَع  يربک  هجیدخ  ترضح  تافو  درگلاس  میراذگب و  ارجا 
. مییامنیم دای  هدرشف  لکش  هب  هتفرگ ، ماجنا  تامادقا  اههمانرب و  زا  هراودای ، نیا  نوگانوگ  ياهشخب  رد 

ماَلَّسلااهْیَلَع هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  رد  رثؤم  لماوع 

هراشا

نداد مه  تسد  هب  تسد  دوب و  رثؤم  ماَلَّسلااْهیَلَع  يربک  هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  ققحت  رد  ینوگانوگ ، لماوع  هتـشذگ ، لاس  ود  رد 
هعماج زا  هتسجرب  ییاههورگ  لماوع ، نآ  زا  یـضعب  هک  دیناشوپ ، لمع  يهماج  ار  گرزب  يوناب  نآ  زا  لیلجت  ِینارون  تکرح  لماوع ، نآ 

ییازـسب شقن  یمدرم  تکرح  شبنج و  داجیا  رد  هک  ییاههمانرب ، لامعا و  موس ، هتـسد  ّتلم و  داهن  رد  ییاهتلاح  رگید  یـضعب  دـندوب و 
دشاب و هتشاد  یساسا  ریثأت  ترـضح ، تشادگرزب  ياههمانرب  موادت  شرتسگ و  رد  دناوتیم  لماوع  نیا  نتخانـش  هکنیا  هب  هجوت  اب  دراد و 

نآ نیرتمهم  شخب ، دنچ  نمض  رد  ام  اذل  دهد ، شیازفا  ار  ماَلَّسلااْهیَلَع  يربک  هجیدخ  ترضح  یگدنز  زا  يریگوگلا  تخانـش و  تاکرب 
. مییامنیم نایب  ار  اهلماع 

ماَلَّسلااهْیَلَع هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  رد  ءابطخ  تاعامج و  همئا  یساسا  شقن 

مومع رد  تسا و  ناضمر  كرابم  هام  مهد  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدـخ  ترـضح  مالـسا ، خـیرات  گرزب  يوناب  تلحر  درگلاس  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
رد دـشابیم و  رارقرب  رـصع  رهظ و  زامن  زا  دـعب  ینارنخـس  همانرب  نامیا ) اب  مدرم  يهدرتسگ  روضح  اب   ) تعامج زاـمن  رب  هوـالع  دـجاسم ،

ًاـصخش تاعامج  همئا  دـیآیم و  رد  ارجا  هب  ینارنخـس  نآرق و  ریـسفت  همانرب  ناضمر ، هاـم  ياهبـش  رد  اههینیـسح ، دـجاسم و  زا  يرایـسب 
نایب يارب  تسیاهتسیاش  بسانم و  رایسب  تصرف  اذل  ینارنخس ، يارب  دنیامنیم  توعد  ردقیلاع  ابطخ  زا  ای  دنشابیم و  ینارنخس  رادهدهع 

هژیو و ِيونعم  يّدام و  يراذگ  هیامرـس  هب  زاین  هکنیا  نودب  ماَلَّسلااْهیَلَع و  هجیدخ  ترـضح  ياهیرگ  راثیا  اهیراکادـف و  تیـصخش و  داعبا 
ینارنخـس اب  كرابملا ، ناضمر  مهد  زا  دـعب  لبق و  ياهبـش  اهزور و  رد  دـنناوتیم  راوگرزب ، ابطخ  تعامج و  ناماما  دـشاب ، ياهناگادـج 
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نآرق و مالسا و  خیرات  نتم  رد  هک   ) ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  ترضح  زادگناج  تلحر  اهیراکادف و  جاودزا و  یناگدنز و  هچخیرات  یهرابرد 
سدقم فادها  زا  نآ ، زا  ییاهسرد  يریگارف  دشابیم و  گرزب  یتدابع  نآ ، اب  ییانشآ  تسا و  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ 

رد یگرزب  ماگ  دشابیم )  ینید  لفاحم  دجاسم و  رد  عامتجا  ِیلصا  دصاقم  زا  دوریم و  رامـش  هب  َنوُقَّتَت » ْمُکَّلََعل   » ناضمر هام  يرادهزور 
يدنبیاپ نامیا و  نید و  هب  تبـسن  مدرم  يهقالع  سنا و  دشر  رد  هلیـسو  نیدب  دنرادرب و  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدـخ  ترـضح  تیـصخش  یفرعم 

. دنیامن افیا  يرثؤم  شقن  یمالسا ، یلاعتم  ياهشزرا  هب  اهنآ 

ماَلَّسلااهْیَلَع هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  رد  شرورپ  شزومآ و  نالوؤسم  ناملعم ، ناداتسا ، شقن 

زکارم اههاگـشناد و  راذـگریثأت  ذوفن و  اب  نـالوؤسم  ناـملعم و  ناداتـسا و  تیلاـعف  نادـیم  ِیگدرتسگ  تیبرت و  میلعت و  سدـقم  هاـگیاج 
. دراذگیم اهنآ  شود  رب  یقالخا ، یعامتجا و  ینید و  ياهشزرا  يهمه  ءایحا  رما  رد  ار  یمهم  تلاسر  شرورپ ، شزومآ و 

قـالخا و نید و  ملع و  ناـگرزب  هب  ناـناوجون  ناـناوج و  هجوـت  بلج  هدـنزاس و  تبثم و  ياـهوگلا  ِیفّرعم  رد  دـنناوتیم  یبوـخ  هب  اـهنآ 
رد هتـسج و  هرهب  دنراد  رایتخا  رد  هک  يونعم  يّدام و  تاناکما  زا  تسا ، هتـسیاش  انبم  نیا  رب  دنریگ و  هدـهع  رب  يریظنیب  شقن  تلیـضف ،

تیونعم و یعامتجا ، فرش  قالخا و  یگدازآ ، يدازآ و  راثیا ، تلیضف و  يوگلا  هک  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترـضح  تشادگرزب  لیلجت و 
تـسد يرتشیب  قیفوت  هب  ناناوج ) ینعی   ) هعماج ياههیامرـس  نیرتگرزب  ِیناسنا  لماکت  رد  هتـشادرب و  يدنلب  ياهماگ  دنتـسه ، ییوجادـخ 

. دنبای

ماَلَّسلااهْیَلَع هجیدخ  ترضح  یهرابرد  ردقیلاع  ارعش  یسانش  هفیظو 

ار دوخ  یگدامآ  دندش و  راک  هب  تسد  هک  ییاههورگ  نیلوا  زا  ماَلَّسلااْهیَلَع ، هجیدخ  ترـضح  تشادـگرزب  يارب  تکرح  عورـش  زا  سپ 
قیرط زا   ) هعماج هب  راوگرزب  نآ  یفرعم  يارب  مادقا  سپس  ماَلَّسلااْهیَلَع و  هجیدخ  ترـضح  تمظع  اب  ییانـشآ  یهرابرد  هفیظو  ماجنا  يارب 
ناونع اب  لاس 1426  رد  اههدورس  نآ  زا  یشخب  هک  دندوب ، تماما  تیالو و  بتکم  هب  دقتعم  نامیا و  اب  ارعـش  دنداد ، ناشن  رعـش ) ندورس 

ماَلَّسلاُمْهیَلَع تیب  لها  هتخوسلد  حادم  تمه  هب  هط » لفحم  عمش   » ناونع هب  يرمق ، لاس 1427  رد  يرتلصفم ، شخب  و  زاجح » هام  بورغ  »
ياهرهش رد  ار  تیالو  بتکم  يارعـش  رگید  دنمـشزرا ، مادقا  نیمه  هک  (، 1  ) دـیدرگ رـشتنم  يروآ و  عمج  رورپرهم  اضریلع  جاح  ياقآ 

ترضح تبیصم  اثر و  ای  تبقنم  حدم و  یهرابرد  يرگید ، ناوارف  ياهرعش  هدش ، دای  رثا  ود  راشتنا  زا  سپ  هتشاداو و  تکرح  هب  فلتخم 
بسانم هک  يرتالاب ، تیفیک  تیمک و  اب  يدنمشزرا  ياههعومجم  کیدزن ، ياهدنیآ  رد  تسا  دیما  هک  هدش ، هدورـس  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ 

. ددرگ رشتنم  دشاب ، ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  يالاو  تمظع 

ماَلَّسلااهْیَلَع هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  رد  تیبلا  لها  ناحادم  شقن 

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  ترـضح  تشادگرزب  هلأسم  رد  اهنآ  شقن  مدرم ، نایم  رد  ماَلَّسلاُمْهیَلَع  تیبلا  لها  ناحادم  ذوفن  هاگیاج و  هب  هجوت  اب 
زا يرایـسب  رد  یبهذـم ، تائیه  رب  هوالع  دـنراد و  یعامتجا  ینید و  سلاجم  رد  هک  ياهدرتسگ  روضح  اب  اـهنآ  دوشیم . نشور  یبوخ  هب 

گرزب يوناب  تشادـگرزب  رما  رد  يزاس  گنهرف  رد  دـنناوتیم  دـنراد ، یهجوت  لـباق  هاـگیاج  راذـگریثأت ، ياـهییامهدرگ  تاـعامتجا و 
لیصحت يونعم  برق  رجا و  یهلا ، ياضف  نادیم و  نیا  رد  هفیظو  ماجنا  اب  دنراد و  لوذبم  يّدج  هجوت  دوخ ، گرزب  تیلوؤسم  هب  مالـسا ،

. دنیامن

ماَلَّسلااهْیَلَع هجیدخ  ترضح  تمظع  هب  تبسن  هعماج  يرادیب  رد  اهرتسوپ  اهمچرپ و  شقن 

يربک هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  www.Ghaemiyeh.comهراودای  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 195زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com


فـصن اب  هدیدرگ و  دیلوت  دایز  دادعت  اب  مچرپ ، عون  نیدنچ  نونک ، ات  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترـضح  تشادـگرزب  يارب  تیلاعف  يادـتبا  زا 
ياهرهـش رد  هدیـسر و  پاچ  هب  عونتم ) بلاج و  ياهحرط  اـب   ) رتسوپ عون  هدزناـپ  زا  شیب  هتفرگ و  رارق  دـنمهقالع  مدرم  راـیتخا  رد  تمیق 

هجوت بلج  رد  يرثؤم  رایـسب  شقن  هک  تسا ، هدـیدرگ  رـشتنم  دایز  ژاریت  اب  عیـسو و  یحطـس  رد  رگید ، ياهروشک  زا  یـضعب  فلتخم و 
. تسا هتشاد  اهنآ  ياهنادجو  ِيرادیب  مدرم و  مومع 

هجیدـخ ترـضح  درگلاس  هب  هجوت  اهرتسوپ ، اهمچرپ و  ندـید  اب  راب  نیلوا  يارب  اههدرک ، لیـصحت  نویناحور و  یتح  مدرم و  زا  يرایـسب 
نآ تیـصخش  تمظع و  یهرابرد  هعلاطم  ترـضح و  نآ  تشادگرزب  ياههمانرب  رد  تکرـش  يوس  هب  سپـس  دـندرک و  ادـیپ  ماَلَّسلااْهیَلَع 

. دنتشادرب نادنمهقالع ، يزاسانشآ  نارگید و  هب  یشخب  یهاگآ  رد  يرثؤم  ياهمدق  اسب  هچ  دندش و  هدیشک  راوگرزب ،

ماَلَّسلااهْیَلَع هجیدخ  ترضح  یفرعم  اعد و  نآرق و  ریسفت  تاسلج 

هنیمز زین  و  نز ) درم و  زا  معا   ) مدرم موـمع  يارب  نآرق  ریـسفت  تاـسلج  لیکـشت  يارب  تسیبساـنم  رایـسب  تـصرف  ناـضمر ، كراـبم  هاـم 
ياهژیو قنور  زا  مدرم  يهدرتسگ  روضح  اب  هک   … هزمحوبا و )  ياعد  حاتتفا ، ياعد  دـننامه  اعد (  سلاـجم  يرازگرب  يارب  تسیدـعاسم 

. تسا رادروخرب 
مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  تلاسر  یگدنز و  مالسا و  خیرات  اب  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  تیصخش  کیدزن  رایسب  طابترا 

نآ ياهتمظع  تامدـخ و  اهیراکادـف و  زا  ییاهـشخب  ندومن  حرطم  يارب  تسیبساـنم  رایـسب  يهنیمز  نآ ، ماـکحا  نآرق و  تیبثت  لوزن و  و 
دای تاسلج  تیونعم  افص و  رب  دناوتیم  تلیـضف ، لامک و  يوگلا  گرزب  یگدنز  لاح و  حرـش  نایب  اعد و  نآرق و  تاسلج  رد  ترـضح 

هجیدخ ترضح  ياهیراکادف  نویدم  همه  هک   ) اهاعد ینآرق و  ثحابم  ِینیع  ریثأت  تحت  ار  نیعمتسم  ناگدننک و  تکرـش  دیازفیب و  هدش 
. دهد رارق  دنشابیم )

لفاحم هنوگ  نیا  رد  اعد ، ناگدنناوخ  ناگدنیوگ و  هدش و  دای  تاسلج  ناگدننک  رازگرب  هک  تسا  هتسیاش  هدش ، دای  حیـضوت  هب  هجوت  اب 
ادا ار  دوخ  ِنیَد  ترـضح ، نآ  لئاضف  رکذ  ماَـلَّسلااْهیَلَع و  هجیدـخ  ترـضح  تشادـگرزب  يارب  شـالت  اـب  هدومن و  هفیظو  ماـجنا  ینارون ،

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  نیموصعم  همئا  ماَلَّسلااْهیَلَع و  هیضرم  يارهز  ترضح  مَّلَس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مالسا  یمارگ  لوسر  هاگـشیپ  رد  هدومن و 
. دندرگ زارفارس  دنلبرس و 

ماَلَّسلااهْیَلَعَیربک هجیدخ  مان  هب  قافنا  نداد و  يراطفا 

هب نداد  يراطفا  ترـضح ، نآ  ياهقافنا  اهیراکادف و  هرطاخ  نتـشاد  هاگن  هدنز  ماَلَّسلااْهیَلَع و  هجیدـخ  ترـضح  تشادـگرزب  ياههار  زا 
ار همه  هجوت  هکلب  دراد ، نداد  يراطفا  باوث  ضیف و  اهنت  هن  هک  دشابیم  یصخش  لزانم  اههسردم و  اههینیسح ، دجاسم ، رد  نارادهزور ،
رب هوالع  دیامنیم . بلج  دیدرگ ، هعماج  رد  نآ  ینابم  میکحت  مالسا و  تفرـشیپ  بجوم  هک  راوگرزب ، نآ  یلام  قافنا  راثیا و  همه  نآ  هب 
هک  ) مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  شور  زا  سابتقا  دوریم و  رامـش  هب  قافنا  ناسحا و  ِندش  یناگمه  يارب  یلمع ، سرد  هکنیا 

بوسحم دـندرکیم ) اطعا  ماَلَّسلااْهیَلَع  يربک  هجیدـخ  ناتـسود  صخالاب  نادـنمزاین و  هب  دـندومنیم و  یناـبرق  هجیدـخ  ترـضح  داـی  هب 
. ددرگیم

هک تسا ، يرثؤم  رایـسب  يهمانرب  ( 2  ) ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدـخ  ترـضح  دای  ماـن و  اـب  نادنمتـسم ، زاـین  دروم  قازرا  عیزوت  هیهت و  نینچمه  و 
هب دنمهقالع  نآ و  ماکحا  مالـسا و  يهتـسبلد  ار  اهنآ  دراذگ و  ياج  هب  دـنمزاین  هداوناخ  اضعا  رطاخ  نهذ و  رد  يراگدـنام  رثا  دـناوتیم 

، تسا هدوب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  نیتسار  روای  یماـح و  هک  ماَـلَّسلااْهیَلَع  هجیدـخ  ترـضح  راکادـف  يهرهچ 
. دیامن مکحتسم  بهذم  نید و  ناگرزب  اب  ار  اهنآ  ناج  لد و  طابترا  يهتشر  دیامنب و 
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ینید تاداقتعا  هعماج و  نتم  زا  هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  يارب  تکرح 

فیطل تاساسحا  كاپ و  ياهرواب  تاداقتعا و  هعماج و  نتم  زا  دیاب  دـشاب ، راگدـنام  قیمع و  هدرتسگ ، رمتـسم ، دـهاوخب  هک  یتکرح  ره 
یملع و یمومع ، یـصخش و  يونعم ، يّدام و  ياهيراذـگ  هیامرـس  تیامح و  ینابیتشپ و  يهلیـسو  هب  هکنیا  اـت  دریگب ، همـشچرس  مدرم ،

. دوش راگدنام  دنک و  ادیپ  رارمتسا  قمع و  شرتسگ و  هعماج ، لازی  ِیگنهرف ال 
ینیـسح و ياروشاـع  تضهن  زا  ماـهلا  اـب  هک ، تسنیا  ماَـلَّسلااْهیَلَع  هجیدـخ  ترـضح  تشادـگرزب  دروم  رد  ریخا ، تکرح  ياـهیگژیو  زا 
رد هعماج و  مدرم و  نتم  رد  مالـسا ، گرزب  يوناب  زا  لیلجت  مسارم  هک  تسا  هدش  یعـس  هتـشذگ )  يههد  ود  رد   ) هیمطاف گرزب  تضهن 
زا ددرگ و  رازگرب  اهاتـسور  نیرترود  ات  گرزب  ياهرهـش  زا  یملع ، زکارم  سرادم و  مومع  نآرق ، اعد و  سلاجم  اههینیـسح ، دـجاسم و 

( هدرتسگ لکش  هب   ) تعامج زامن  يرازگرب  لحم  رد  مدرم  يهلیسو  هب  اذغ  عیزوت  ات  هداس ) لکـش  هب   …  ) ریـش و ای  امرخ  اب  نداد  يراطفا 
کی تروص  هب  هک  دوش ، هتـشاد  یمارگ  ترـضح  نآ  هرطاخ  دای و  گرزب ، ياهشیامه  اـت  يرفن ، دـنچ  تاـسلج  رد  دوش و  يریگهرهب 

ياهتیعقوم نابحاص  اههناسر و  باحـصا  ِیهارمه  ًاتعیبط  هک  دـنک ، ادـیپ  یِّلََجت  مدرم ، ناـج  لد و  قمع  زا  هتـساخرب  یمومع و  گـنهرف 
. تشاد دهاوخ  لابند  هب  زین  ار  یمسر  یعامتجا و  گرزب 

، ناگدنـسیون ناگدـنیوگ و  جـیردت ، هـب  هـک  دـهدیم  ناـشن  ماَـلَّسلااْهیَلَع  هجیدـخ  ترـضح  تشادـگرزب  هـب  طوـبرم  ياـهتیلاعف  دـشر 
ینید و تیلوؤـسم  ساـسحا  ناوـنع  هب  هداد و  رارق  ریثأـت  تحت  ار  هـمه  هـمه و  نادـنمزاین و …  نادـنمتورث و  نادـنمرنه ، نادنمـشیدنا و 

ینعی ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  نتـشاد  گرزب  دنک  ساسحا  یـسک  ره  هک  نانچ  نآ  دومن ، دهاوخ  هارمه  کیرـش و  ار  همه  ینادجو ،
گرزب نآ  زا  اهناملـسم ، يهمه  هکلب  هعماج ، نانز  اـهنت  هن  ینید و  یناـسنا و  ياهـشزرا  اـهیکاپ و  همه  مالـسا و  ربماـیپ ، نآرق ، زا  لـیلجت 

. دننیزگرب دوخ  لماکت  يارب  یگرزب  يوگلا  ناسنا ، مالسا و  خیرات  راختفا 

ماَلَّسلااهْیَلَع هجیدخ  ترضح  یهرابرد  فیلأت  قیقحت و  يارب  يزاس  رتسب 

زاسهنیمز عوضوم ، نآ  نوگانوگ  داعبا  اب  ییانـشآ  هب  اهنآ  لیامت  عوضوم و  کی  هب  عاـمتجا  نوگاـنوگ  تاـقبط  هدرتسگ  یمومع و  هجوت 
ود ياهتیلاعف  هناتخبـشوخ  دـشابیم و  عوضوم  نآ  عونتم  ياههبنج  یهرابرد  فیلأـت  قیقحت و  يوس  هب  ناگدنـسیون  نیققحم و  شیارگ 

گرزب و تیـصخش  نیا  یهرابرد  ناگتـشذگ  ياههتـشون  هعلاطم  بجوم  اهنت  هن  هجیدخ  ترـضح  تشادـگرزب  یهرابرد  هتـشذگ ، لاس 
ياضف نیا  رد  عیـسو  ّتیلاـعف  يهداـمآ  ار  ناگدنـسیون  نیقّقحم و  هکلب  تسا ، هدـش  فلتخم  ياـههلجم  رد  هرـشتنم  ياـههلاقم  هب  هعجارم 

هجوت لباق  ژاریت  اب  ییاهباتک  هتفای و  شیازفا  ماَلَّسلااْهیَلَع  يربک  هجیدخ  یهرابرد  هرشتنم  راثآ  شورف  رـشن و  هچنانچ  تسا ، هدومن  سّدقم 
زا یخرب  تسا و  هتفرگ  رارق  ترـضح  نآ  ياهتمظع  اـب  ییانـشآ  ناگنـشت  يهدافتـسا  دروم  هدیـسر و  پاـچ  هب  تبون  دـنچ  رد  ًاـضعب  و 

هدیدرگ رشتنم  ریثکت و  هناگادج  عماج ، یباتک  زا  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  هب  طوبرم  شخب  ای  تالجم ، زا  یخرب  رد  هرـشتنم  تالاقم 
همه زا  تسا  مزـال  اـجنیا  رد  تسا و  هدوـمن  ءاـفیا  راوـگرزب  يوناـب  نآ  تمظع  یهراـبرد  تقیقح ، ناـبلاط  ِیهاـگآ  رد  ار  دوـخ  شقن  و 

ِیلمع ینامیا و  یقـالخا ، یحور ، تمظع  اـب  داـعبا  زا  کـی  ره  دروم  رد  دـنوش و  راـک  هب  تسد  هک  مینک ، تساوخرد  نیفلؤم  نیققحم و 
ِلوسر ِراکادف  رای  نیا  اب  ییانشآ  يهدامآ  هعماج ، هک  نونکا  مه  دنزاس و  باریـس  ار  تفرعم  ناگنـشت  هدومن و  قیقحت  هجیدخ ، ترـضح 

. دنیامن ءادا  ار  دوخ  ِنید  دنناشوپب و  ققحت  يهماج  ار  دوخ  تلاسر  تسا ، هدش  نآرق  مالسا و  مَّلَس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ 

تشادگرزب مسارم  تیقفوم  زاسهنیمز  ناریا ، تلم  یحور  یگدامآ 

هدراهچ رب  هوالع   ) ماَلَّسلا ِْهیَلَع  تماما  تلاسر و  نادـناخ  هتـسجرب  ياههرهچ  اب  طاـبترا  رد  نوگاـنوگ  ياهتبـسانم  رد  ررکم  ياـههبرجت 
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ترـضح ماَـلَّسلا ، ِْهیَلَع  ربـکا  یلع  ترـضح  ماَـلَّسلا ، ِْهیَلَع  لـضفلابا  ترـضح  ماَـلَّسلااْهیَلَع ، بنیز  ترـضح  دـننامه  ماَـلَّسلاُمْهیَلَع ) موـصعم 
نأش تلالج  تمظع و  هجوتم  هک  یماگنه  رد  یناریا ، تیالو  نامیا و  اب  هتخیهرف و  يهعماج  هک  دهدیم  ناشن  ماَلَّسلااْهیَلَع و …  هموصعم 
اریز درک  دهاوخن  يراذگورف  يونعم  يدام و  تیامح  مادـقا و  چـیه  زا  دوشب ، ماَلَّسلاُمْهیَلَع  تیبلا  لها  بتکم  مالـسا و  رخافم  زا  کی  ره 

: هک دنادیم 
. تساهنآ ناهاوخ  گنهرف ، اب  ّتلم  نیا  هک  تسییاهشزرا  اهیبوخ و  زا  لیلجت  بتکم ، نید و  ناگرزب  زا  تشادگرزب   - 1

ناـناوج و صخـالاب  تلم و  لـماکت  رد  هک  ییاـهوگلا  ندرک  حرطم  یفرعم و  رد  يرثؤم  شقن  دـناوتیم  یناـگرزب ، نینچ  زا  لـیلجت   - 2
. دیامن افیا  دنراد ]  ] ناناوجون

نافلاخم نانمـشد و  ربارب  رد  یگتخابدوخ  زا  ار  هعماج  دـیامن و  افیا  یعامتجا  ِيروابدوخ  رد  يرثؤم  شقن  دـناوتیم  یتکرح ، نینچ   - 3
. درادب ظوفحم  نوصم و  تلم ، ینغ  گنهرف  بهذم و  نید و  رد 

ییاههمانرب نینچ  یعامتجا و …  یصخش و  يونعم ، يّدام و  نیگنس  ياههنیزه  یناریا ، يهعیش  ناملسم و  تلم  هک  تسا ، انبم  نیمه  رب  و 
. دیامنیم بسک  زین  ار  نآ  تاکرب  اههجیتن و  دریگیم و  هدهع  رب  ار 

ماَلَّسلااهْیَلَع هجیدخ  ترضح  مان  هب  یعامتجا  ینید ، یملع ، زکارم  يراذگمان 

زکارم يراذـگمان  هعماج ، رد  اهنآ  دای  مان و  ظفح  گرزب و  ياهتیـصخش  یگتـسجرب  تمظع و  هب  یمومع  هجوت  بلج  ياههار  زا  یکی 
. تساهنآ مان  هب  یعامتجا  ینید و  یملع و  مهم 

، هتفرگ ماجنا  ییاهیراذگمان  هدش و  هتـشادرب  ییاهماگ  کچوک ، گرزب و  ياهرهـش  زا  یخرب  رد  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترـضح  یهرابرد 
، اهدجـسم اههسردـم ، لـیبق : زا  يرگید  مهم  زکارم  هدـنیآ ، رد  میراودـیما  هدومن و  هراـشا  ( 3  ) میاهتفاـی عـالطا  هک  يدراوم  هب  ًـالیذ  هک 

نآ دای  ماـن و  هلیـسو ، نیدـب  ددرگ و  يراذـگمان   @ ترـضح نآ  سدـقم  ماـن  هب  اـههاگنامرد و …  اهافـشلاراد و  اـههیریخ ، اههینیـسح ،
: میناسریم نادنمهقالع  عالطا  هب  ار  يدراوم  کنیا  دنامب و  یقاب  اهنابز  اهلد و  رد  رتشیب  هچ  ره  ترضح ،

نارهت رد  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  هیملع  هسردم   - 1
دابآ فجن  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  ناتسریبد   - 2

نادمه دنواهق  دابآریخ  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  ناتسریبد   - 3
دابیات ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  ناتسریبد   - 4

ییاوه يدزی  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  هنارتخد  ناتسریبد   - 5
هعلق هس  رهش  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  هنارتخد  ناتسریبد   - 6

تاناماروا هواپ و  رهش  عباوت  زا  هشدون »  » رهش ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  ناتسریبد   - 7
ناشاک ماَلَّسلااْهیَلَع  يربک  هجیدخ  ترضح  هنارتخد  ناتسریبد   - 8

سدقم دهشم  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  نوناک   - 9
یمالسا دازآ  هاگشناد  هب  هتسباو  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  یعافتنا  ریغ  هسسؤم   - 10

مساق دمحا  هاش  هکلم  مق -  ماَلَّسلااْهیَلَع -  هجیدخ  ترضح  دجسم   - 11
كارا ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  هینیسح   - 12

هدجیه نابایخ  مود ، هکلف  زا  دعب   … سیدرف ، جرک -  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  ناکشزپ  نامتخاس   - 13
تیـصخش و یگدـنز و  ماَلَّسلااْهیَلَع و  هجیدـخ  ترـضح  یهرابرد  جرک ، ملعم  تیبرت  هاگـشناد  هب  قلعتم  زاجح » يوناـب   » هماـن هژیو   - 14
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ترضح نآ  لئاضف  قالخا و 
رد یعامتجا ، ینید و  یملع و  مهم  زکارم  ياهبردرـس  رد  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترـضح  دنلب  مان  رود ، نادنچ  هن  ياهدـنیآ  رد  تسا ، دـیما 

. دشاب شخب  تنیز  اهروشک ، ریاس  ناریا و  فلتخم  ياهرهش 

ماَلَّسلااهْیَلَع يربک  هجیدخ  تشادگرزب  ياهراعش  زا  ییاههنومن 

. تسا هتخاس  ترضح  نآ  نویدم  ار  اهناملسم  ام  مالسا ، شرتسگ  رشن و  هار  رد  ماَلَّسلااْهیَلَع  يربک  هجیدخ  ياه  راثیا  اهتیامح و 
دوـخ يوـگلا  ار  ترـضح  نآ  ناملـسم ، نارتـخد  ناوناـب و  هـمه  دـناهدوب و  نز  رازگزاـمن  نـیلوا  ماَـلَّسلااْهیَلَع  يربـک  هجیدـخ  ترــضح 

. دنسانشیم
. دناهدرورپ دوخ  رد  ار  ماَلَّسلااْهیَلَع  ارهز  همطاف  نآرق ، رثوک  هک  دناهدوب ، ياهزیکاپ  فدص  ماَلَّسلااْهیَلَع  يربک  هجیدخ  ترضح 

مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  لوسرلا  ۀیماح  رثوکلا و  فدص  يربکلا  ۀجیدخ 
داب تیلست  ماَلَّسلااْهیَلَع  يربک  هجیدخ  ترضح  ءاسنلا ، ةوسا  تافو  درگلاس 

مَّلَـس و َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  نآرق و  مالـسا و  زا  لیلجت  ماَلَّسلااْهیَلَع  يربک  هجیدخ  رثوکلا ، فدص  لوسرلا و  ۀبیبح  تشادگرزب 
. تسا ترضح  نآ  هب  ناملسم ، ره  ِنیَد  ءادا 

. دننادیم مزال  دوخ  رب  ار  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  زا  لیلجت  ماَلَّسلااْهیَلَع  ءارهز  ترضح  ناگتخابلد  نارادتسود و 
. تسا ترضح  نآ  سدقم  هار  شخب  موادت  ماَلَّسلااْهیَلَع  يربک  هجیدخ  ترضح  سدقم  حور  هب  ءادها  ّتین  هب  ناسحا ، قافنا و 

راطفا يهرفـس  ناسحا و  قافنا و  ناضمر ، هام  مهد  رد  امـش ، تافو  درگلاس  رد  ادـخ ، لوسر  غیردیب  ناـبیتشپ  يا  يربک و  يهجیدـخ  يا 
. میهدیم شرتسگ  ار  دوخ 

نامیا و يراکادـف و  تمظع و  اب  ییانـشآ  يارب  یبسانم  هنیمز  ناضمر ، كرابم  هاـم  رد  ماَـلَّسلااْهیَلَع  هجیدـخ  ترـضح  تشادـگرزب  هتفه 
. تسا ترضح  نآ  تقادص 

نآ ناتـسود  يارب  دـندرکیم و  ینابرق  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدـخ  ترـضح  دای  هب  هلاس  همه  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ 
. دنداتسرفیم نادنمزاین  ترضح و 

هجیدـخ ترـضح  ربق  رـس  يـالاب  رهـش ، نآ  رد  دوخ  تماـقا  زور  هس  رد  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربماـیپ  هکم ، حـتف  ناـیرج  رد 
. دنتسج تماقا  نآ  رد  دندز و  همیخ  ماَلَّسلااْهیَلَع 

. دندومن راختفا  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  هب  ماش ، یخیرات  هبطخ  رد  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  داجس  ماما 
ماَلَّسلااْهیَلَع و ءارهز  همطاف  مَّلَس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  يارب  ار  دوخ  لد  درد  هاگلتق ، لادوگ  رد  ماَلَّسلااْهیَلَع  بنیز  ترضح 

. دندومن نایب  ماَلَّسلااْهیَلَع  يربک  هجیدخ 
. دنتسنادیم دوخ  راختفا  يهلیسو  ار  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  ام ، ناماما 

. تسا هدز  ام  ناج  هب  شتآ  يربک ، هجیدخ   @ ترضح ناتردام ، تافو  ماگنه  رد  امش ، نامشچ  کشا  ءارهز  همطاف  يا 
ترـضح تافو  ماـگنه  رد  ماَـلَّسلااْهیَلَع  ءارهز  ترـضح  ماَـلَّسلا و  ِْهیَلَع  یـضترم  یلع  ترـضح  مَّلَـس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربماـیپ 

. دندش هتسکشلد  نایرگ و  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ 

ماَلَّسلااهْیَلَع هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  رما  شرتسگ  رد  یهیجوت  تاسلج  هاگیاج 

ردنا تسد  ریاس  اههیریخ و  دجاسم و  ءانما  ناحادم و  ءارعش و  املع و  زا  توعد  اب  نابعـش ، هام  يهعمج  نیرخآ  رد  هتـشذگ ، لاس  ود  رد 

يربک هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  www.Ghaemiyeh.comهراودای  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 195زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


ناـیب ماَـلَّسلااْهیَلَع و  هجیدـخ  ترـضح  تشادـگرزب  تیمها  حیرـشت  اـب  هک  دـش ، هداد  لیکـشت  ياهسلج  یعاـمتجا ، ینید و  روـما  ناراـک 
يارب ار  نیرـضاح  زا  مادـک  ره  هک  دـیدرگ ، داـجیا  اـهنآ  ناور  حور و  رد  هتـسیاش  یجوـم  مهم ، رما  نـیا  رد  رثؤـم  یلمع و  ياـهراکهار 

. تخاسیم هدامآ  گرزب ، رما  نیا  زا  تیامح  مادقا و  رد  يریگمیمصت 
هک دندش ، يراک  هب  تسد  یناگرا ، هسسؤم و  هرادا و  هسردم و  دجسم و  ای  هّلحم ، رد  هدش ، دای  سلجم  رد  ناگدننک  تکرش  زا  کی  ره 

، مهم رما  نیا  هب  تبسن  یمومع  هقالع  داجیا  ماَلَّسلااْهیَلَع و  هجیدخ  ترـضح  تشادگرزب  هب  مدرم ، زا  رگید  یعمج  نداد  هجوت  نآ ، هجیتن 
. دوریم رامش  هب 

اب ینید و  هفیظو  کی  هب  لمع  ناونع  هب  مالـسا ، گرزب  يوناـب  تشادـگرزب  رما  هک ، دوب  نیا  هدـش  داـی  یهیجوت  ياـههسلج  تکرب  رثا و 
تروص هب  جـیردت  هب  هتفای و  شرتسگ  دـشر و  یعیبط  روط  هب  دـبای و  ققحت  مدرم ، دوخ  ِيونعم  يدام و  تاناکما  اب  شوج و  دوخ  تلاح 

. دیآ رد  مدرم  داقتعا  ناج و  قمع  زا  هتساخرب  یمومع و  گنهرف  کی 
تراهط تمـصع و  نادـناخ  تایانع  یهلا و  دـییأت  اب  هک  دـشابیم ، هدرتسگ  ناوارف و  رایـسب  هدـش ، دای  یهیجوت  تاسلج  تاـکرب  راـثآ و 

. میشاب ینارون  يونعم و  تکرح  نیا  يهدرتسگ  ياههمانرب  ندش  یمومع  دهاش  رود ، نادنچ  هن  ياهدنیآ  رد  دوریم ، دیما  ماَلَّسلاُمْهیَلَع 
تـشادگرزب تیمها  نیغلبم ، بالط و  يارب  هژیو  سلجم  کی  رد  هیملع ، هزوح  يالـضف  زا  توعد  اب  هدـش ، دای  یهیجوت  هسلج  رب  هوـالع 

نیا یلَمَع  ياههار  ناضمر و  كرابم  هام  رد  ینید  تاغیلبت  راثآ  نتفای  قمع  نید و  تفرـشیپ  رد  نآ  راثآ  ماَلَّسلااْهیَلَع و  هجیدـخ  ترـضح 
، بسانم یتاناکما  اب  هارمه  دنتفریم ، ییاتسور  ای  رهش  هب  مادک  ره  هک  سلجم  رد  نیرـضاح  دیدرگ و  حیرـشت  تکرب  رپ  سدقم و  همانرب 
اب بسانم و  ياهشور  اب  دـندیدرگیم و  دوخ  غیلبت  لحم  مزاع  هقطنم ، ره  مدرم  ِنایم  رد  عیزوت  يارب  رتسوپ و …  مچرپ ، باتک ، لـیبق  زا 

زامن نید و  ياههیاپ  تیبثت  رد  ترضح  نآ  شقن  هجیدخ و  ترضح  یگدنز  داعبا  هب  ار  تیالو  نامیا و  اب  مدرم  هجوت  نوگانوگ ، لاکشا 
. دشابیم كرابم  مادقا  نیا  تاکرب  راثآ و  يایوگ  هلصاو ، ياهشرازگ  هک  دندومنیم ، بلج  ةوکز و …  هزور و  و 

ماَلَّسلااهْیَلَع هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  رد  اهاتسور  اهرهش و  هب  یمازعا  نیغّلبم  تلاسر 

یقالخا يداقتعا و  ثحابم  لئاسم و  ریسفت  حیرشت و  يارب  دوریم  رامش  هب  یمیظع  رایـسب  تصرف  غیلبت ، رما  رد  ناضمر ، هام  كرابم  مایا 
رثـکا رد  ینید ، نیغلبم  نییناـحور و  هب  یـسرتسد  زا  هک  یقطاـنم  رد  صخـالاب  اهاتـسور ، اهرهـش و  همه  رد  مدرم ، مومع  يارب  یتـیبرت ، و 

، ینید نیغلبم  دشابیم ، ناضمر  هام  مهد  رد  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  تافو  درگلاس  هکنیا  هب  هجوت  اب  دنشابیم و  مورحم  لاس  لوصف 
يزاس هاگآ  رما  رد  دـنراد ، شود  رب  ینیگنـس  تلاسر  دـنوریم ، روشک  قطانم  نیرترود  اهاتـسور و  اهرهـش و  هب  هیملع  ياههزوح  زا  هک 

تمظع هـب  مدرم ، نداد  هجوـت  رد  دــنناوتیم  … و  یقـالخا و )  یخیراـت ، يداـقتعا ، زا  مـعا   ) ینید ثحاــبم  نیرتـمهم  هـب  تبــسن  مدرم 
هدـهع رب  ار  يدایز  رایـسب  شقن  دنتـسه ، یقالخا و …  يداقتعا و  یلمع ، یملع و  تالامک  لئاضف و  يوگلا  هک  یگرزب ، ياهتیـصخش 

. دنریگ
رود دندرک و  رفس  تسد  رود  نوگانوگ و  ياهاتسور  اهرهش و  هب  غیلبت  رما  يارب  هک  نأشلا ، میظع  نیغلبم  زا  يرایسب  هتشذگ ، لاس  ود  رد 

تیـصخش یهرابرد  ثحابم  حرط  ینارنخـس و  اب  راب ، نیلوا  يارب  دـنتفای ، لاغتـشا  مدرم  تیادـه  نیگنـس  يهفیظو  هب  هداوناخ ، هناـخ و  زا 
نداد و يراطفا  يوس  هب  اهنآ  نداد  تکرح  راوگرزب و  نآ  تشادگرزب  مسارم  يرازگرب  هب  مدرم  قیوشت  ماَلَّسلااْهیَلَع و  هجیدـخ  ترـضح 

داجیا نینمؤم  رد  ياهزات  قوش  روش و  مَّلَـس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  نآرق و  مالـسا و  رادافو  رای  نآ  دای  هب  ندومن  قافنا  ناـسحا و 
َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  تثعب  لوا  ياهلاس  زیمآراختفا  يهرود  مالـسا و  خیرات  اب  ییانـشآ  رب  هوالع  نآ ، لصاح  هک  دـندومن ،

باسح هب  ًاصوصخ ، نادـنمزاین  ًامومع و  نارادهزور  هب  قافنا  ناسحا و  صخـالاب  ینید و  تاروتـسد  هب  لـمع  هار  رد  یلمع  تکرح  مَّلَس ،
. دیآیم
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ناوـنع تـحت  هـک  دـشابیم ، اهاتـسور  اهرهـش و  زا  يرایـسب  رد  تـکرب ، رپ  یتـکرح  ياـیوگ  هتـشذگ ، لاـس  ود  رد  هلـصاو  ياهــشرازگ 
دجاسم و يوس  هب  مدرم  شیارگ  رد  ياهدنزاس  شقن  هک  تفرگ ، ماجنا  ياهتـسیاش  تامادـقا  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدـخ  ترـضح  تشادـگرزب 
دبای و موادت  تکرح  نیا  میراودیما  تسا و  هتشاد  نادنمزاین  ءافعـض و  هب  ندناسر  يرای  یغیلبت و  ياههمانرب  ندومن  لاعف  ینید و  لفاحم 

. دنیامن افیا  تکرب  ضیف و  رپ  مهم و  رما  نیا  رد  ار  دوخ  تلاسر  دنناوتب  ینید  نیغلبم  نوزفازور ، لکش  هب  هلاس  همه 

تسا نیرفآ  قوش  تاشرازگ  ياوتحم 

هراشا

رازگرب ناضمر  كرابم  هام  لولح  زا  لـبق  اهاتـسور ، اهرهـش و  هب  یمازعا  نیغلبم  هیملع و  هزوح  يالـضف  يارب  هک  یهیجوت  هسلج  زا  سپ 
مدرم يزاس  هدامآ  غیلبت و  لوغـشم  ناضمر  كرابم  هام  مهد  ندیـسر  زا  لبق  دوخ  غیلبت  لحم  رد  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  دـش  ررقم  دـیدرگ ،

يرازگرب ترضح و  نآ  هب  طوبرم  تالاقم  اههوزج و  مچرپ و  رتسوپ و  شخپ  اب  دنوشب و  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترـضح  تشادگرزب  يارب 
، ترـضح نآ  كرابم  مان  هب  نداد  يراطفا  يارب  تامدـقم  ندومن  مهارف  گرزب و  يوناب  نآ  دروم  رد  یگنهرف  یملع و  تاقباسم  هماـنرب 

. دنیامن بلج  مهم  عوضوم  نیا  هب  مدرم  مومع  هجوت  يارب  ار  هنیمز 
بلاج رایسب  هک  دنداد ، هئارا  هدش  ماجنا  ياههمانرب  زا  یلصفم  بوتکم و  شرازگ  مادک  ره  دوخ ، ِیغیلبت  رفس  زا  نیغلبم  تعجارم  زا  سپ 
مومع فارتعا  اههمانرب و  نیا  زا  مدرم  لابقتـسا  زا  اهـشرازگ  نیا  رد  تخاسیم . يراج  اههنوگ  رب  ار  قوش  کشا  دوب و  هدننک  راودـیما  و 

. دوب هدش  هداد  ربخ  نوگانوگ ، قطانم  رد  مدرم  ِیلمع  يراکمه  ماَلَّسلااْهیَلَع و  هجیدخ  ترضح  تمظع  تخانش  رد  روصق  هب  مدرم 
: دوب هدیدرگ  رکذ  ریز  دراوم  اهشرازگ  نیا  رد 

نیب نآرق  ياه  ءزج  میسقت  لکش  هب   ) ندومن نآرق  متخ  ماَلَّسلااْهیَلَع و  هجیدخ  ترـضح  دایب  یمومع ، نآرق  تئارق  تاسلج  يرازگرب   - 1
( نیرضاح

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  ترضح  مان  هب  سرادم ، نازومآ  شناد  هب  نداد  يراطفا  نارادهزور و  هب  دجاسم ، رد  نداد  یمومع  يراطفا   - 2
ناناوج يارب  ینید  یملع و  تاقباسم  همانرب  يارجا   - 3

لحم ياهییاونان  رد  لیوحت  نادنمزاین و  نیب  نان  يهلاوح  عیزوت   - 4
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  ترضح  دای  هب  دنمزاین ، ياههداوناخ  نیب  قازرا  عیزوت   - 5

ترضح نآ  دای  هب  یصاصتخا  سلاجم  لیکشت   - 6
ماَلَّسلااْهیَلَع و…  هجیدخ  ترضح  یهرابرد  ثحب  هب  ناضمر ، مهد  زور  بش و  ياهینارنخس  نداد  صاصتخا   - 7

: تسا هدمآ  یشرازگ  رد   - [ 1]

نازابرـس بالط و  زا  يریثک  عمج  روضح  اب  ناضمر ، كرابم  هام  زا  لبق  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترـضح  تشادـگرزب  يارب  یهیجوت  هسلج 
نانخس اب  ماَلَّسلاُمْهیَلَع  موصعم  هدراهچ  سدقم  ناتسآ  نارازگتمدخ  ماَلَّسلاُمْهیَلَع و  تیبلا  لها  ناحادم  ماَلَّسلا و  ِْهیَلَع  رـصع  یلو  ترـضح 

. دش زاغآ  مرکم …  يالوم 
انـشآ ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترـضح  ربارب  رد  ناشفیاظو  هب  تبـسن  ار  نارـضاح  دوخ ، باذج  نیـشنلد و  ینارون و  تانایب  نمـض  رد  ناشیا 

لوؤسم نویدم و  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترـضح  لباقم  رد   … ناحادم و )  نیغلبم و  بالط ، زا  معا   ) ام يهمه  هک  دـندرک  نایب  دـندومن و 
هاگ ره  دادیم و  ناشن  هقـالع  دـیزرویم و  قشع  وا  هب  تبـسن  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  هک  ياهجیدـخ  میتسه ،
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: دومرفیم دمآیم ، نایم  هب  رگید  نارسمه  زا  نخس 
 … هجیدخ لثم  َْنیَا  َو 

عجارم ياههیعالطا  هارمه  هب  ترـضح ، نآ  هب  طوبرم  ياهباتک  اـههوزج و  ماَـلَّسلااْهیَلَع و  هجیدـخ  ترـضح  ياـهرتسوپ  هسلج ، ناـیاپ  رد 
يوناب نیا  یفرعم  تهج  رد  دراد ، ناوت  رد  هچنآ  هک  دـش  فظوم  یـسک  ره  دـش و  میـسقت  عیزوت و  نارـضاح  بـالط و  ناـیم  رد  دـیلقت ،

. دنکن یهاتوک  دراذگ و  صالخا  قبط  رد  هدنزرا ،
هجیدـخ ترـضح  تافو  زورلاس  ناضمر ، مهد  يارب  دـندش ، مازعا  نوگانوگ  ياهناتـسرهش  اهرهـش و  هب  فلتخم ، ياـهپیکا  اـههورگ و 

. دنیامن هفیظو  ماجنا  ماَلَّسلااْهیَلَع 
روش اب  هتفرگ و  هدهع  هب  ار  یهلا  تیلوؤسم  هفیظو و  نیا  دوخ ، ِیعامتجا  یقالخا و  یفرع و  ینید و  یعرـش و  يهفیظو  قبط  مه  بناجنیا 

ماجنا دشیم ، هدـهاشم  هدـید و  هنادنـسپ ، ادـخ  یهلا و  تکرح  نیا  رد  ِناگدـننک  تکرـش  بالط و  همه  رد  هک  یـصاخ  لاح  طاشن و  و 
. مدومن هفیظو 

مهم ياهتمسق  رد  رتسوپ  عیزوت  هب  عورـش  شرورپ ، شزومآ و  هیحان 4  زا  میدرک و  تکرح  حبـص  ماگنه  ناضمر ، كرابم  هاـم  مهد  زور 
مادـقا اهرتسوپ  عیزوت  رد  ناشدوخ  هک  میدومن  قیوشت  دنتـشاد  یغیلبت  یگنهرف و  تیلوؤسم  هک  ار  يدارفا  نمـض ، رد  میدومن و  هرادا  نآ 

. دنیامن
ار اهنآ  میدرک و  رارقرب  یهافش  يروضح و  طابترا  اهنآ  ینید  یگنهرف و  نالوؤسم  ناریدم و  اب  هنارتخد ، هنارسپ و  هاگشزومآ  نیدنچ  رد 

هئارا دجـسم  رد  مدرم و  نایم  رد  عیـسو  تاغیلبت  زا  یـشرازگ  سپـس  و  . ) میدومن هجیدخ  ترـضح  تشادـگرزب  رما  رد  تیلاعف  هب  قیوشت 
زا راشرـس  لامالام و  ناشیاههرهچ  دوجو و  مامت  دندومنیم و  لابقتـسا  دندشیم و  اریذپ  هقالع  قشع و  اب  مدرم  تسا … ) هدـمآ  هدـش و 
. دزیم جوم  اهنآ  يامیس  رد  بلطم  نیا  دوب و  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  يافو  اب  هنومن و  يوناب  هب  هقالع  تبحم و 

: تسا هدمآ  نیغّلبم  زا  رگید  یکی  شرازگ  رد  و   - [ 2]

رد هک  مدیـسر  هجیتن  نیا  هب  دـش ، لیکـشت  یلاعبانج  لزنم  رد  ناضمر  كرابم  هام  زا  لبق  هک  یهیجوت  هسلج  رد  تکرـش  زا  سپ  بناجنیا 
ششخب بلط  دیاب  هک  هدش ، یهاتوک  ناملسم  تما  هب  راکادف ، يوناب  نیا  ندناسانـش  هب  تبـسن  لبق ، ياهلاس  هدش و  یهجوتیب  هنیمز  نیا 

زا هک  یتاهیجوت  تارکذـت و  اب  مییامنب . هجو  نسحا  هب  تافام ، ناربج  هدـنیآ ، رد  هک  میدـنبب  دـهع  دوخ  اـب  مینک و  یهاوخرذـع  هدومن و 
تامدـخ ندناسانـش  تهج  ار  یتامادـقا  همرتحم ، يوناب  نیا  تلحر  درگلاس  رد  هللا  ءاشنا  هک  میتفرگ  میمـصت  دـش ، ماجنا  یلاعبانج  فرط 

 … میهد ناماس  ماَلَّسلااْهیَلَع ) ءارهز  همطاف   ) تیالو ردام  تیبرت  مالسا و  نأشلا  میظع  ربمایپ  مالسا و  هب  گرزب ، يوناب  نیا 
هسلج دندوب ، هدش  مازعا  یلفـس  مریمـس  هقطنم  هب  ناضمر ، هام  رد  غیلبت  تهج  مق  زا  هک  یناحور ، ناردارب  يهیقب  اب  ناضمر ، هام  رد  اذل  و 

میتشاذگ اهنآ  رایتخا  رد  میدوب  هدروآ  ناهفصا  زا  هک  ار  ییاهرتسوپ  میتفرگ و  هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  يارب  یتامیمصت  میتشاذگ و 
…

رایسب تکرح  نیا  هک : دنتشاد  راهظا  ناتسرهش  فارطا  ياهاتـسور  هب  یمازعا  نویناحور  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترـضح  تلحر  مایا  زا  سپ 
دنتسناد و ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  همئا  مَّلَـس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  ادخ و  یـضرم  ار  مادقا  نیا  دوب و  یلاخ  ًاعقاو  نآ  ياج  دوب و  ون  اج و  هب 

هنیمز نیا  رد  هدـنیآ ، ياهلاس  رد  هک  دـش  ررقم  دـندش و  راتـساوخ  ار  ناشرتشیب  تاـقیفوت  دنداتـسرف و  دورد  تکرح  نیا  ناراذـگهیاپ  هب 
. دنهد ماجنا  ار  ياهدرتسگ  تامادقا 

: دنتشادیم راهظا  اهنآ 
: دنتفگیم دوخ  اب  دوب و  هرظتنم  ریغ  بلاج و  تکرح  نیا  هقطنم ، مدرم  يارب 
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 … دندوبن راکادف  گرزب و  يوناب  نیا  ندناسانش  لئاسم و  نیا  لابند  هب  یصاخشا  ای  یسک  لاح  هب  ات  ارچ 

رگید یشرازگ   - [ 3]

: تسا هدمآ  يرگید  شرازگ  رد  و 
هجیدـخ ترـضح  یهرابرد  هبترم  ود  یلاعترـضح ،  @ ياهدومنهر اب  ماَـلَّسلاُمْهیَلَع و  راـهطا  هّمئا  گرزب و  يادـخ  یگـشیمه  فاـطلا  اـب 

، رازگزامن تَّیعمج  طسو  رد  هک  دنتفرگ ، رارق  ریثأت  تحت  مدرم  ردقنآ  مدرک و  ینارنخـس  ترـضح  نآ  یگدـنز  یگنوگچ  ماَلَّسلااْهیَلَع و 
: تفگ دش و  دنلب  یکی 

: تفگ دش و  دنلب  يرگید  دعب  مهدیم و  يراطفا  ار  ناضمر  مهد  بش  نم 
: تفگ بارحم و  رانک  دمآ  يرگید  مهدیم و  يراطفا  نم  ار  ردق ) بش   ) مهدزون بش  اقآ !

هجیدـخ ترـضح  كرابم  مان  رثا  رب  میتشادـن و  يراطفا  همانرب  یلاـس  چـیه  اـم  هک  یلاـح  رد  مهدیم . يراـطفا  نم  ار  مکی  تسیب و  بش 
دـندش و لوـحتم  مدرم  نینچ  نـیا  یلبق ، ِیگنهاـمه  نودـب  هنوـگچ  هـک  مدـش ، بـجعتم  نـم  هـک  دـش ، رهاـظ  يرثا  ناـنچنآ  ماَـلَّسلااْهیَلَع 

هتـشادن هقباس  هک  منیبیم  مدرم  زا  ار  ییاهیراکادـف  نامدجـسم  رد  ماَلَّسلااْهیَلَع ، هجیدـخ  ترـضح  مان  تکرب  زا  دـندومن و  يریگمیمـصت 
. تسا

مراهچ شرازگ   - [ 4]

: تسا هتشون  نینچ  صالخا  اب  نیغلبم  زا  یکی  يرگید ، شرازگ  رد 
مایا هجوتم  ًالـصا  یهاگ  یلو  غیلبت ، يارب  متفریم  اتـسور  نیا  هب  هدـنب  هک  دوب  لاس  تشه  دوب …  تواـفتم  یناـضمر  لاـسما  ناـضمر  … 

لاسما یلو  مدـشیم . در  نآ  زا  هلمج ، کی  رد  ارذـگ و  ياهراشا  اب  مدوب  هجوتم  رگا  مدوبن و  ماَلَّسلااْهیَلَع  يربک  هجیدـخ  ترـضح  تافو 
هسلج نآ  اب  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترـضح  هب  مظعم ، داتـسا  صاخ  هجوت  لمع و  راکتبا  اب  دوب ، اتـسور  نیا  رد  هدنب  روضح  لاس  نیمهن  هک 

مسارم دندش ، يونعم  یحور و  قازترا  هسلج  نآ  زا  مرتحم  بالط  دش و  رازگرب  یلاعبانج  لزنم  رد  ناضمر  كرابم  هام  زا  لبق  هک  يونعم 
تارثا هللا  ءاشنا  هک  دش  رازگرب  هتـشذگ ، ياهلاس  اب  توافتم  یلو  وناب ) نآ  نأش  دـح  رد  هن   ) ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدـخ  ترـضح  تشاد  یمارگ 

زا هک : دوشیم  هدافتسا  نینچ  هدیسر  ياهشرازگ  زا  مالک ، کی  رد  دوب و  دهاوخ  عامتجا  تمالـس  تّزع و  يدنلبرـس و  ثعاب  نآ  ِيونعم 
زا دنراد و  ار  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  رد  هفیظو  ماجنا  ینارون و  ریـسم  نیا  رد  تکرح  يارب  یگدامآ  مدرم  فرط ، کی 

يربـک هجیدـخ  رما  رد  دوـخ  ریـصقت  اـی  روـصق و  هب  هعماـج ، ِیگنهرف  ینید و  روـما  ناراد  هدـهع  نـیغلبم و  اـملع و  موـمع  رگید ، فرط 
، هنیمز نیا  رد  بسانم  ياهتکرح  اذل  هتفرگ و  رارق  ناگمه  لوبق  دروم  هتشذگ ، ناربج  موزل  موس ، فرط  زا  دنراد و  فارتعا  ماَلَّسلااْهیَلَع 

. دسریم هجیتن  هب  ًاعیرس  هتفرگ و  رارق  لابقتسا  دروم 

ماَلَّسلااهْیَلَع هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  دیلقت و  گرزب  عجارم 

هراشا

ترـضح دروم  رد  نونک  ات  هک : دنتـشادیم  راهظا  همه  میتشاد ، دـیلقت  مظعم  عجارم  اب  لاس ، ود  نیا  رد  هک  ییاهوگتفگ  اـهتاقالم و  رد 
ناتسود و ماَلَّسلاُمْهیَلَع ، تیبلا  لها  بتکم  هب  مالـسا ، نانمـشد  ياهراشف  رثا  رد  تسا و  هتفرگ  ماجنا  ریـصقت  ای  روصق  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ 
. ددرگ ناربج  دیاب  هدمآ ، تسد  هب  ِتصرف  نیا  رد  هک  دناهتشاد ، ییاهیهاتوک  دوخ  گرزب  رخافم  دروم  رد  تماما ، توبن و  نادناخ  نارای 
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ياهتمظع زا  کشا ، اب  هارمه  يرمق ) لاس 1426 و 1427  رد   ) تبون ود  رد  یلاعلا  هّلظ  دم  یناسارخ ، دـیحو  یمظعلا ، هَّللا  تیآ  ترـضح 
نآ ياهتمظع  اهیراکادف و  اب  هعماج  يزاسانشآ  ترضح و  نآ  تشادگرزب  رد  مادقا  تیمها  دندومن و  دای  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح 

. دنداد رارق  دیکأت  دروم  ار ، تیرشب  مالسا و  گرزب  يوناب 
ياههلمج تارابع و  اب  فلتخم ، ياهرهـش  رد  تیناـحور ، ملاـع  هیملع و  ياـههزوح  رخاـفم  دـیلقت و  مظعم  عجارم  زا  يرایـسب  نینچمه  و 

یگدـنز و زا  يریگوگلا ، تاکرب  دـئاوف و  ماَلَّسلااْهیَلَع و  هجیدـخ  ترـضح  ياهیراکادـف  ّتیـصخش و  اب  ییانـشآ  موزل  ياهدـنهد ، ناـکت 
ًابتک و دندادیم و  رارق  دیکات  دروم  ار ، مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  نآرق و  هار  رد  مالـسا  گرزب  يوناب  نآ  غیردیب  ياهتیامح 

میدـقت ار  هراـشا  دروم  ياـههیعالطا  زا  هنوـمن  هس  ًـالیذ  هک  دـندومنیم ، يوـنعم  دـصقم  یناروـن و  تکرح  نیا  يوـس  هب  توـعد  ًاـهافش 
(: 4  ) مییامنیم

یلاعلا هّلظ  دم  یناگیاپلگ  یفاص  یمظعلا ، هللا  تیآ  ترضح  ردقیلاع  عجرم  مایپ 

میحرلا نمحرلا  هَّللا  ِمِْسب 
( يوبن ثیدح   …  ) دّمحم تنب  همطاف  دلیوخ و  تنب  ۀجیدخ  ۀنجلا  لها  ءاسن  لضفا 

متاخ ترـضح  نأشلا ، میظع  ربمایپ  اهیلدـمه ، اهیهارمه و  اهيراکادـف و  اه و  راثیا  اب  هک  ییوناب  يهناگی  تیـصخش  زا  میظعت  لیلجت و 
يهفیظو دوب ، زیزع  عینم و  ییاکتا  هطقن  نابیتشپ و  یهلا  یناهج  ياهتیرومأم  نیرتگرزب  ماجنا  رد  ار  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ءایبنالا 

. تسا تما  تلم و  يهمه  یسانشقح 
نایب قوف  مالسا  توعد  ندیسر  رمث  هب  رد  ینارون  هرهچ  نیا  رثا  شقن و  فیـصوت  یتسار  هب  ددرگ ، دیدجت  هزات و  ناشیا  دای  هراومه  دیاب 

. تسا
اپ رب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مظعا  لوسر  رانک  رد  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نینمؤملاریما  ترضح  وا و  دوجو  هب  لاس  تفه  ات  دیحوت ، ياپ  ون  لاهن 

يردق هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  نیلسرملا  متاخ  ترـضح  صخـش  نیملـسم و  مالـسا و  يارب  وناب  نیا  نادقف  تبیـصم  دوب ، رادیاپ  و 
. دش هدیمان  نزحلا  ماع  وا ، لاحترا  لاس  مالسا  خیرات  رد  هک  دوب ، نیگنس 

رگید مما  رب  نآ ، هب  دـیاب  دـنراد ، مالـسلا  امهیلع  نیملاعلا  ءاسن  ةدیـس  ترـضح  يربک و  هجیدـخ  لثم  ياهوسا  وگلا و  شناوناـب  هک  یتّما 
تباجن و نامیا و  یتوکلم و  قـالخا  سفن و  هب  داـمتعا  یتسرپ و  قح  تیـصخش و  تلیـضف و  رد  ناـشناوناب  دـنیامن و  راـختفا  تاـهابم و 

. دنشاب ینآرق  یمالسا و  ياهشزرا  عیفر  ياههلق  دنلب و  هاگیاج  رد  زاتمم و  دیاب  فافع ، رتس و  يزاسدوخ و 
هریس و بتکم و  هب  ناملسم  نارهاوخ  رتشیب  ییانشآ  رئاعش و  میظعت  بجوم  مالسا ، گرزب  يوناب  نآ  لاحترا  زور  تشادگرزب  تسا  دیما 

. دوش لئاضف  رترب  هنومن  نآ  تباهم  تبالص و  زا  رپ  دنمهوکش و  فقاوم  عضاوم و 
ایند و يوناب  نآ  لاحترا  زورلاس  هک  ماَلَّسلاُمْهیَلَع  تلاسر  تّوبن و  تیب  لها  سدـقا  ناتـسآ  ناگتخابلد  نازیزع و  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  زا 

. مرادیم تلأسم  دییأت  قیفوت و  دنرادیم ، یمارگ  ادخ ، زیزع  هام  نیا  رد  ار  ترخآ 
هتاکرب هّللا و  ۀمحر  تانمؤملا و  نینمؤملا و  عیمج  یلع  مهیلع و  مالسلا  و 

یفاص هّللا  فطل  مایص 1426  هام  هّرغ 

یِلاَعلا ُهِّلِظ  َّدُم  یناحور ، قداص  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا ، هللا  تیآ  ترضح  ردقیلاع ، عجرم  هیعالطا  نتم 

ماَلَّسلااْهیَلَع يربک  هجیدخ  ترضح  لاحترا  زورلاس  ناضمر ، كرابم  هام  مهد  تبسانم  هب 
هئامسا ّتلج  همساب 
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نآ ماقم  يّدـح  ات  رما ، دـنچ  هب  هجوت  اب  درک ، ناـیب  ناوتن  رـصتخم  نیا  هب  هک ، تسا  داـیز  شلئاـضف  ردـق  نآ  ماَـلَّسلااْهیَلَع  يربک  هجیدـخ 
: دوشیم نشور  راوگرزب 

هتشرف هب  تشگزاب ، ماگنه  هب  جارعم ، ریذپان  فصو  ِینامسآ  رفس  رد  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ  هک ، تسا  تایاور  رد  ( 1
: دیامرفیم یحو 

؟ تسه یمایپ  مدرگیم ، رب  نیمز  يوس  هب  نم 
: دیوگیم یحو  هتشرف 

. ناسرب هجیدخ  هب  ار  شرادربنامرف  هتشرف  ادخ و  مالس  دورد و 
َو مالَّسلا  ُْهنِم  َو  ُمالَّسلا  َوُه  هَّللا  َّنِا  داد -  خساپ  نینچ  هجیدخ  دناسر . هجیدخ  هب  لوزن ، لوا  ار  مایپ  نیا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمغیپ 

مالّسلا لیئاربَج  یلَع  َو  مالَّسلا  ْهَیِلا 
: تسا نینچ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمغیپ  فصو  رد  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  حیسم  هب  یلاعت  يادخ  یحو  رد  ( 2

. تشهب رد  تسوت  ردام  دننام  وا  تسا و  هکرابم  زا  وا  لسن 
. دناهدرک لقن  يدایز  تمظع  اب  هجیدخ ، هّیهلا  تاماقم  زا  نیقیرف  ءاملع  ( 3

: تفگیم نخس  وا  اب  ردام  مکش  رد  هک  تسارهز ، همطاف  ردام  ( 4
. مراهچ ای  تسا  موس  تعکر  هک  داتفا ، دیدرت  هب  زامن  رد  هجیدخ  يزور  هک ، تسا  تیاور  کی  رد  یتح 

: داد ادن  ردام  دوجو  نامزاس  زا  ماَلَّسلااْهیَلَع  ارهز  ترضح 
. هثلاّثلا ِیف  ِکَّنِاَف  هاّما  ای  یمُوق 

نانز نیرتهب  زا  هک  تسا  ینز  راهچ  زا  یکی  هجیدـخ  هک ، تسا  هدومرف  ررکم  ربمغیپ  هک ، تسا  هدـش  تیاور  هصاخ  هماـع و  بتک  رد  ( 5
. دنشابیم نیملاع 

. تشاذگ ترضح  نآ  رایتخا  رد  ار  تورث  همه  نآ  هک  دوب ، هجیدخ  لام  نآ  مهم  ناکرا  زا  یکی  مالسا ، شرتسگ  رد  ( 6
نیملـسملا مالـسالا و  تجح  باطتـسم ، بانج  راوگرزب ، درم  نآ  هک  تسیراک  تمظع ، اب  مزال و  ياهراک  زا  یکی  تایـصوصخ ، نیا  اـب 

منکیم هیصوت  نینمؤم  مامت  هب  نم  دنروآ و  رد  ءارجا  هب  ییاههمانرب  يربک ، هجیدخ  تشادگرزب  يارب  هک  دناهدرک  عورـش  یحطبا ، ياقآ 
اب ار  اههمانرب  ناکما ، دح  هب  هدومن و  یهارمه  ماَلَّسلاُمْهیَلَع  نیرهاط  هّمئا  مَّلَـس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  يدونـشخ  يارب  هک ،

دهاوخ تیانع  ریخ  يازج  همه  هب  گرزب  يادـخ  هدومن و  دونـشخ  ار  هادـف ) هاوس  نم  حاورا   ) ناـمز ماـما  ًاـنئمطم  دـنیامن و  اـپ  رب  تمظع 
. دومرف

یناحوّرلا كرابملا 1426  ناضمر  لوا 

یِلاَعلا ُهِّلِظ  َّدُم  يزاریش ، قداص  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا ، هَّللا  تیآ  ترضح  ردقیلاع ، عجرم  همان  نتم 

لاسرا ناشیا  كرابم  رـضحم  هب  هک  ياهمان  هب  خـساپ  رد  هک  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدـخ  ترـضح  تافو  زورلاس  تشادـگرزب  تیمها  یهراـبرد 
. دندومرف موقرم  هدیدرگ ،

میحرلا نمحرلا  هَّللا  ِمِْسب 
یلاعت و هللا  ۀمحر  مکیلع و  مالـسلا  هتادییات . تماد  یحطبأ  دحوم  تّجح  دیـس  جاح  ياقآ  نیملـسملا ، مالـسالا و  ۀّجح  باطتـسم  بانج 

هتاکرب
سب یتلزنم  يربک ، ۀمصعب  موصعم  هدزاود  ردام  مَّلَس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  لوسر  نارـسمه  نیرتهب  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترـضح 
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َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  ترضح  تسیورم  هک  ییاج  ات  دنراد ، مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  لوسر  لاعتم و  يادخ  دزن  عیفر 
نیا راصحنا  رد  ار  مالـسا  نیبم  نید  تماقتـسا  ءالتعا و  دنداد و  رارق  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نینمؤملاریما  ترـضح  عافد  فیدر  ار  ناشیا  قافنا  مَّلَس ،

. دندیمان نزحلا » ماع   » ار دنتفر  ایند  زا  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  بلاط  یبأ  ترضح  ناشیا و  هک  یلاس  نآ  دنتسناد و  ود 
هب ار  راوگرزب  نآ  لیلجت  مسارم  هداهن و  جرا  ار  مالـسا  میظع  يوناب  نیا  تافو  زور  اج  همه  رد  مارک ، تاـنمؤم  نینمؤم و  تساـجب ، هچ  و 

یلاعت هّللا  لّجع   » مظعا هّللا  ۀـیقب  ترـضح  اقآ ، الوم و  تیانع  دروم  ًامّلـسم  هک  هدومن ، رازگرب  تسا ، یلاـع  نأـش  نآ  بساـنم  هک  یتّیفیک 
تفرگ دهاوخ  رارق  هیلع » هّللا  تاولص  فیرشلا و  هجرف 

لوبقلا قیفوتلا و  یلو  هللا  و 
يزاریشلا قداص  مظعملا 1427 ه  نابعش   7

ماَلَّسلااهْیَلَع هجیدخ  ترضح  تشادوکن  هرگنک 

هراشا

میمـصت ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترـضح  صخالاب  ماَلَّسلاُمْهیَلَع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  هب  نادـنمهقالع  زا  یعمج  يرمق  لاس 1427  رد 
رد یماگ  روشک ، حطـس  رد  دوخ  هدرتسگ  عونتم و  تامادقا  اب  هک  دنهد ، لیکـشت  ياهرگنک  ترـضح  نآ  تشادـگرزب  يارب  هک  دـنتفرگ 

. دنراد رب  نآرق  مالسا و  هار  رد  ترضح  نآ  غیردیب  ياهتیامح  اهیراکادف و  بقانم و  لئاضف و  اب  هعماج  يزاس  انشآ  لیلجت و 
رد ياهتسجرب  عونتم و  ياههمانرب  هرگنک ، ناگدننک  رازگرب  ِیئالو  یهلا و  هزیگنا  هب  هجوت  اب  دیشوپ و  لمع  هماج  هدش ، دای  يریگمیمصت 

. دریگیم رارق  هراشا  دروم  ًالیذ  نآ  زا  ياهصالخ  هک  دمآ  رد  ارجا  هب  عیسو ، یحطس 
. عیدب ینغ و  عبانم  يواح  ماَلَّسلااْهیَلَع  يربک  هجیدخ  ترضح  سدقم  مان  اب  یتیاس  يزادنا  هار  یحاّرط و   - 1

يارب نآ  لاسرا  باّذج و  رایـسب  یحارط  ییارآ و  هحفـص  اب  ییادـتبا ، یّنـس  هدر  رد  ناکدوک ، هژیو  ناتـساد ، باتک  پاچ  نیودـت و   - 2
. روشک رسارس  رد  ناتسبد  لقادح 13000 

، ییارـسرعش یـسیون ، هلاقم  لماش  هطـسوتم ، ییامنهار و  عطاقم  هژیو  نآ ، هب  طوبرم  ياـهرتسوپ  پاـچ  یگنهرف و  تاـقباسم  یحاّرط   - 3
. روشک رسارس  رد  یشزومآ  زکرم  دودح 23000  يارب  نآ  لاسرا  کیفارگ و و  یطاطخ ، یشاقن ،

هدرـشف و حول  تخاس  نینچمه  گرزب و  يوناب  نیا  راتفر  شنم و  یتیـصخش و  صئاصخ  زا  ياهدـیزگ  يواح  هژیو ، يروشورب  پاچ   - 4
. روشک ياهناتسا  مامت  رد  یشزومآ  زکرم  يارب 36000  نآ  لاسرا 

يدهم ربکا  یلع  خیش  جاح  ياقآ  نیملسملا ، مالسالا و  ۀجح  ققحم ، هدنسیون  رثا  رثوک : همشچرس  ( 1 : ) ياهباتک پاچ  يروآ و  درگ   - 5
هجیدـخ ترـضح  دروم  رد  ناینواعم ، اضر  دـماح  خیـش  جاح  ياـقآ  نیملـسملا ، مالـسالا و  ۀـجح  ینارنخـس  هدـش  هداـیپ  نتم  ( ) 2 . ) روپ

. دوب هدش  داریا  نارهت ، رد  هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  میظع  شیامه  نایرج  رد  هک  ماَلَّسلااْهیَلَع )
نامـسآ غورف  باتک  پاچ  دیدجت  ( 5 ، ) اهنز هنومن  ( 4 (، ) ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  ترـضح  یهرابرد  رعـش  هعومجم   ) اهاط لفحم  عمـش  ( 3)

، اناوت ققحم و  هدنـسیون  رثا  ریخا ، باتک  ود  هک  ماَلَّسلااْهیَلَع » هجیدـخ  ناشخرد  یگدـنز  هب  ون  یهاـگن   » باـتک رـشن  پاـچ و  ( 6 ، ) زاجح
. دشابیم یندیرف  یمرک  یلع  خیش  جاح  ياقآ 

نویناحور و نیققحم و  روضح  اـب  ماَـلَّسلا  ِْهیَلَع  اـضّرلا  نب  رفعج  هدازماـما  رهطم  ناتـسآ  رد  ینارنخـس ، يراوگوس و  مسارم  يرازگرب   - 6
. یعمج ياههناسر  رد  نآ  رابخا  ساکعنا  ماَلَّسلااْهیَلَع و  هجیدخ  ترضح  نارادتسود  ناقاتشم و  هماع 

یتاداهنشیپ حرط  و  هطـسوتم ) ییامنهار ، ییادتبا ، یلیـصحت  عطاقم  يارب  روشک (  رـسارس  رد  یـشزومآ  زکارم  مامت  هب  ياهمان  لاسرا   - 7
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. دریگیم رارق  ناگمه  هعلاطم  ضرعم  رد  همان  نآ  نتم  ًالیذ  هک  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  يارب  رثؤم  بلاج و  رایسب 

ماَلَّسلااهْیَلَع هجیدخ  ترضح  مانب  یتنرتنیا  هناماس  داجیا 

لماش هک  دـشابیم ، ترـضح  نآ  مان  هب  یتنرتنیا  هناـماس  داـجیا  ماَـلَّسلااْهیَلَع  هجیدـخ  ترـضح  تشادوکن  هرگنک  ياـهتیلاعف  نمـض  رد 
. تسا شیامه  هب  طوبرم  ياهینارنخس  تالاقم و  ریواصت ،

مان جـیورت  تمـسق  ترـضح و  نآ  هب  طوبرم  ياهباتک  یفرعم  هجیدـخ ، ترـضح  همانیگدـنز  هب  ناوتیم  تیاس  نیا  رگید  ياهتمـسق  زا 
. درک دیدزاب  ریز  سردآ  هب  هعجارم  اب  ناوتیم  ار  هناماس  نیا  درک . هراشا  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح 

www. Khadijeh. com

ناهفصا رد  هجیدخ  ترضح  تشادوکن  گرزب  مسارم 

تمظع زا  رصع ، رهظ و  زامن  زا  سپ  ینارنخس  همانرب  رد  دجاسم  مومع  رد  يرمق ، ناضمر 1427  كرابم  هام  مهد  مهن و  زور  بش و  رد 
ماقم و زا  اعد ، طـسو  ِینارنخـس  رد  ( 5  ) هزمحوبا حاتتفا و  ياعد  نآرق و  تاسلج  مومع  رد  دـیدرگ و  دای  هجیدـخ  ترـضح  يراکادـف  و 

یتوکلم هاـگراب  راوج  رد  مهدزاـی ، مهد و  بش  رد  هدـش ، داـی  یمومع  هماـنرب  رب  هوـالع  دـمآ ، لـمع  هب  لـیلجت  ترـضح  نآ  تیـصخش 
یحادم اب  هک  دیدرگ ، رازگرب  ياهژیو  تشادگرزب  مسارم  ناهفـصا ، یللملا  نیب  ناگدورف  بنج  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  ( 6  ) اضرلا نب  رفعج  هدازماما 

دماح خیش  جاح  ياقآ  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  اناوت ، بیطخ  ینارنخس  رورپرهم و  اضریلع  جاح  ياقآ  تیبلا  لها  حادم  ییارـس  هیثرم  و 
( مهَد بش  رد   ) ناینواعم

همانرب يارجا  اب  زین  و  مهدزای ) بش  رد   ) یفـسوی نسح  خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح  راـظتنا  بتکم  بیطخ  ینارنخـس  و 
. دیسر ماجنا  هب  ماَلَّسلاُمْهیَلَع  تیبلا  لها  ناحادم  مدرم و  مومع  يرادازع  ییارس و  هیثرم  و  قلف »  » حیشاوت هورگ 

یکی زا  ینز  هنیس  هتسد  دندوب ، هتفای  روضح  رواجم  ياهرهـش  ناهفـصا و  زا  هک  یمدرم  ناهفـصا و  املع  رب  هوالع  گرزب ، مسارم  نیا  رد 
ار ناگمه  ماَلَّسلااْهیَلَع ، هجیدخ  ترضح  رب  يرادازع  ياوه  لاح و  دوزفا و  سلجم  لاح  روش و  رب  هک  درک ، تکرـش  ناهفـصا  دجاسم  زا 

. داد رارق  ریثأت  تحت 

ماَلَّسلااهْیَلَع هجیدخ  ترضح  تشادوکن  هرگنک  تاکرب  راثآ و 

هراشا

ترـضح یهرابرد  نازومآ  شناد  هک  ییاهیـشاقن  هدیـسر و  ياـههلاقم  روشک و  رـسارس  یـشزومآ  زکارم  سرادـم و  زا  هلـصاو  ياـههمان 
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  ترـضح  مانب  يراطفا  مسارم  زا  هک  یتاشرازگ  دنداتـسرف و  هک  ینوگانوگ  راثآ  دندومن و  لاسرا  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ 

تیب لها  رما  أیحا  يارب  ماَـلَّسلاُمْهیَلَع  تیبلا  لـها  ناتـسود  نایعیـش و  ناریا و  تلم  یگداـمآ  هک  تخاـس  نشور  یبوخ  هب  دـمآ ، تسد  هب 
ترضح تشادگرزب  ریسم  رد  يریگ  تهج  يایهم  رـسپ ) رتخد و  زا  معا   ) ناناوج كاپ  تاساسحا  صوصخلاب  دایز و  رایـسب  ماَلَّسلاُمْهیَلَع 
دناوتیم هک  دراد ، دوجو  روشک  نامیا  اب  ناناوج  نایم  رد  یناشخرد  ياهدادعتسا  هک  دش  مولعم  یبوخ  هب  دشابیم و  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ 

. دیآ رامش  هب  ییالو  ینید و  ياههمانرب  يارجا  يارب  یگرزب  هیامرس 
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  ترـضح  تشادوکن  هرگنک  راثآ  یهرابرد  نارظن ، بحاص  نادنمـشیدنا و  ياهرظن  راهظا  هدیـسر و  ياههمان  نایم  زا 

. مییامنیم بلج  ییاههنومن  هب  ار  ناگدنناوخ  هجوت 
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نارلهد ناتسرهش  زا  ياهمان 

یلاعت همسب 
ماَلَّسلااْهیَلَع يربک  هجیدخ  ترضح  تشادوکن  هرگنک 

هجیدـخ ترـضح  مالـسا ، زاـس  خـیرات  ّتیـصخش  راـختفارپ  هرهچ  قـیمع  قـیقد و  یفّرعم  رطاـخ  هـب  هرگنک ، نـیا  ناـیناب  زا  رکـشت  نـمض 
رایـسب مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مظعا  ربمایپ  تلاسر  يارجا  رد  ناشیا ، تکرب  ریخ و  رپ  لاوما  فرژ و  هشیدـنا  ریثأـت  هک  ماَـلَّسلااْهیَلَع 

هب ناراوگرزب ، امـش  تادابع  تاعاط و  یلوبق  یمارگ و  نانطو  مه  ناهج و  نیملـسم  مامت  هب  مظعا ، ربمایپ  لاس  کیربت  تسا و  هدوب  رثؤم 
هناهب دیسر ، نامتسد  هب  امش  يداهنـشیپ  ياههمانرب  هک  یتقو  ماَلَّسلااْهیَلَع . يربک  هجیدخ  ترـضح  كانبات  هرهچ  یفرعم  ینعی  ّتین ، نیمه 

. دیامن ریز  ياههمانرب  هب  مادقا  ناضمر  كرابم  هام  ینعی  كرابم ، مایا  نیا  رد  ناتسبد ، نیا  هک  دوب  یبوخ 
، نآرق اب  سنا  ياهسالک  ماَلَّسلااْهیَلَع و  هجیدخ  ترضح  ّتیصخش  صوصخ  رد  هاتوک ، ياهمانرب  لسوت و  ياعد  زامن ، مسارم  يارجا   - 1

زور  ) ناضمر كرابم  هام  مهد  زور  رد  هقطنم ، شرورپ  شزومآ و  هرادا  زا  توعد  نازومآ و  شناد  روضح  اب  هسردم ، هناخزامن  لحم  رد 
(. هجیدخ ترضح  تافو 

. دشابیم هجیدخ  نانآ  مسا  هک  ینازومآ  شناد  هب  زیاوج  ءادها  مسارم و  لحم  رد  رتسوپ  بصن   - 2
نآ یناگدـنز  زا  هقباسم  يارجا  ماَلَّسلااْهیَلَع و  يربک  هجیدـخ  ترـضح  تیـصخش  ِیفرعم  هب  نازومآ ، شناد  ياشنا  نداد  صاـصتخا   - 3

. نازومآ شناد  يایلوا  نیب  راوگرزب ،
هد یفرعم  نانآ و  ياههناخ  هب  ییاذـغ  داوم  ندرب  تعاضبیب و  نازومآ  شناد  نیب  راوگرزب ، نیا  مان  هب  يراطفا ، تفایـض  يراذـگمان   - 4

لاسرا همیمض  هب  مسارم  نیا  يد  یس -  ًانمض  ناضمر ، كرابم  هام  رد  کمک  تهج  هّیریخ ، هسّـسؤم  هب  تعاضبیب  نازومآ  شناد  زا  رفن 
. ددرگیم

هیضار ناتسبد  ملعم . نابایخ  نارلهد . ناتسرهش  مالیا . ناتسا  سردآ :

یلاعت همسب  ناجنسفر  زا  ياهمان 

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  ترضح  ماقم  تشادگرزب  داتس  هب 
ناهفصا ناتسا  رثوک ، همشچرس  يرنه  یبدا ، ناوخارف 

ناجنسفر يدسا  یبتجم  دیهش  یتلود  هنومن  ییامنهار  هسردم  زا 
عوضوم رب  ینبم  رثوک  همـشچرس  يرنه  یبدا ، ناوخارف  یپ  رد  دـناسریم ، راضحتـسا  هب  هلیـسو  نیدـب  ًامارتحا  ریخ ؛ ياعد  مالـس و  نمض 
نازومآ شناد  درکلمع  هعومجم  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  هب  ياهمان  یشاقن و  یـسیونشوخ و  ییارـس ، رعـش  یـسیون ، ءاشنا  تاقباسم 

. ددرگیم لاسرا  ناتروضح  هب  هاگشزومآ  نیا 
ییامنهار مود  سالک  برع ، دّمحم  زومآ  شناد  زا  مالسا ، رازگزامن  نیلوا  ءاشنا : عوضوم   - 1

ییامنهار مود  سالک  یبارت  لضفلاوبا  زا  هجیدخ ، ترضح  همانیگدنز  زا  یتمسق  ءاشنا : عوضوم   - 2
ییامنهار مود  سالک  هداز ، یبن  دیرف  زومآ ، شناد  زا  هجیدخ ، ترضح  ءاشنا : عوضوم   - 3

ییامنهار مود  سالک  دار ، يریصن  اضر  دّمحم  زومآ ، شناد  زا  یتشهب ، نانز  ءاشنا : عوضوم   - 4
ییامنهار لوا  سالک  یناطلس ، شرآ  زومآ ، شناد  زا  دوبن ، هجیدخ  رگا  ءاشنا : عوضوم   - 5

ییامنهار لوا  سالک  روپسابع ، سابعریما  زومآ ، شناد  زا  نید ، روای  رعش   - 6
ییامنهار مود  سالک  دار  يریصب  اضردمحم  زومآ ، شناد  زا  ماَلَّسلااْهیَلَع ، بنیز  ترضح  صوصخ  رد  یشاقن   - 7
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ییامنهار مود  سالک  دار  يریصب  اضردمحم  زومآ ، شناد  زا  ماَلَّسلااْهیَلَع ، بنیز  ترضح  صوصخ  رد  یشاقن   - 7
دریگ رارق  داتس  نآ  شریذپ  دروم  تسا  دیما 

یلاعت همسب  دابآ  فجن  زا  ياهمان 
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  ترضح  تشادوکن  هرگنک  هب :

تفرعم هنارتخد  ناتسریبد  زا :
( رثوک همشچرس  عوضوم  اب  هطبار  رد   ) رعش هلاقم ، شهوژپ ، لاسرا  عوضوم :

، قیقحت دلج  تشه  تسویپ ، هب  مارتحا ، اب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دمحم  لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  اب  لاعتم و  يادـخ  دـمح  زا  سپ 
. ددرگیم لاسرا  ناتروضح  ماَلَّسلااْهیَلَع ) هجیدخ  ترضح   ) رثوک همشچرس  هقباسم  هب  طوبرم  هلاقم ، ددع  ود  رعش و  ددع  کی 

اضرهش زا  ياهمان 

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  ترضح  تشادوکن  هرگنک  هناخریبد  هب :
اضرهش نایبیبط ، لالج  دیس  دهاش ، ییامنهار  هسردم  زا :

مالس اب  راثآ  لاسرا  عوضوم :
رد هدننک  تکرـش  نازومآ  شناد  رترب  راثآ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  دورد و  ادـخ و  دـمح  زا  سپ 

. ددرگیم لاسرا  ناتروضح  هب  مادقا  هنوگ  ره  تهج  رثوک ، همشچرس  ِيرنه  یگنهرف  هقباسم 
هرگنک نارواد  زا  یکی  يریگ  هجیتن  رظن و  راهظا 

هدـننک قیقحت  درف  يور  هب  ار  هزاـت  ياـهقفا  دـیدج و  ياـههنزور  دوخ  يدوخ  هب  دـشاب ، هک  یعوضوم  ره  رد  یـسررب  قـیقحت و  عوـن  ره 
. دنوشیم دنمهرهب  هزات  ياهیبایتسد  زا  زین ، تاعوضوم  نیا  ناگدنناوخ  نآ ، لابند  هب  دیاشگیم و 

لباق یبوخ  هب  لصا  نیا  زین ، ماَـلَّسلااْهیَلَع » هجیدـخ  ترـضح  یناگدـنز   » یـسررب هنیمز  رد  ناـمروشک  نازومآ  شناد  زا  هدیـسر  راـثآ  رد 
. دوب هدهاشم 

هدید هنارـسپ  یتنرتنیا  يوجتـسج  رد  هنارتخد و  فیطل  یبدا و  تاریبعت  رد  ییادتبا ، نازومآ  شناد  هناکدوک  ملق  رد  یبای  تقیقح  ياپ  در 
. دشیم

اب هک  ییاههیـشاح  اهيدـنب و  هشوپ  رد  مظن  اّما  هدوب ، شالت  نیا  رگزاغآ  ای  شالت و  نیا  زا  یـشخب  هزیاـج ، بسک  يّداـم و  هزیگنا  دـیاش 
. درکیم نایامن  ار  قیقحت  ِینیریش  دوب ، هدش  هدیشک  گنر  دادم  تسد و 

تقو دـنچ  ره  یـسرد ، بتک  شاک  يا  ددرگیم ، رب  نازومآ  شناد  یـسرد  بتک  ِيزیر  همانرب  هب  دـشیم ، هدـید  اـههژورپ  رد  هک  یفعض 
دننام دوش . هفاضا  موب  زرم و  نیا  نادنزرف  تاعالّطا  هب  زین  دیدج  ياههتفای  ات  دـشیم ، هداد  قباطت  نارگـشهوژپ ، زور  هب  ِبلاطم  اب  رابکی ،

هدرک و شهوژپ  گرزب  يوناـب  نیا  دروم  رد  دوـخ  ياـبیز  ملق  اـب  هک  یندـیرف ، یمرک  یلع  ياـقآ  هتـشون  زاـجح » نامـسآ  غورف   » باـتک
: تسا هدنام  روجهم  عبانم  رثکا  رد  هک  دناهدرک ، هتسجرب  ار  بلطم  ود  لقادح ،

. تسا هتشاد  رهوش  ود  ًالبق  هک  هلاس ، ینز 40  هن  دوب ، هلاس  ياهزیشود 28  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ   - 1
ناتـسبرع راُّجت  دننام  گرزب ، یهورگ  ّتیریدم  داصتقا و  دننام  ساّسح ، ياهلأسم  ریبدت  یگنانز ، تباجن و  همه  اب  دـناوتیم  نز  کی   - 2

. دریگب تسد  رد  ار 
: داهنشیپ

دننام عجارم  عباـنم و  اـب  ییانـشآ  دزاـسیم . هدرتسگ  زاـب و  ار  ناـهوژپ  شناد  نازومآ و  شناد  يرکف  ياـهقفا  تاـقیقحت ، عون  نیا  جاور 
. تسا عوضوم  نیا  ياشگهار  تنرتنیا و …  اههناخباتک ،
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هرگنک يرنه  یگنهرف  هقباسم  نارواد  زا  رگید  یکی  رظن  راهظا 

، دـش رازگرب  ناشیا  تشادوکن  رد  ماَـلَّسلااْهیَلَع و  هجیدـخ  ترـضح  تاـفو  تبـسانم  هب  ناـضمر 1426 ه ق  مهد  مهن و  هـک  یمـسارم  رد 
ناشیا تافو  خیرات  زا  یتح  يرایـسب  لبق ، ياهلاس  رد  هک  یتیـصخش  دوب ، ترـضح  نآ  هب  راب  نیلوا  يارب  تمدـخ  راختفا  هلأسم ، نیتسخن 

زا يرایسب  نتفای  یهاگآ  يارب  عورش  هقرج  تشادوکن ، نیا  ناشیا و  یگدنز  مهم  ثداوح  تاقافتا و  یگدنز و  اب  دسر  هچ  دندوبن ، هاگآ 
ناراک ردنا  تسد  يارب  اهنت  هن  تمدخ ، تکرش و  راختفا  یهاگآ و  نیا  هک  دوب ، ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  تراهط  تمصع و  نادناخ  نیّبحم  نایعیش و 

اهناتسا رگید  کیدزن و  رود و  ياهرهـش  زا  ای  دندوب و  هدرک  تکرـش  مسارم  رد  یتح  هک  یناسک  يارب  هکلب  دوب ، نآ  نایناب  مسارم و  نیا 
یتیـصخش زا  هک  هدوب ، شزرا  اـب  بلاـج و  رایـسب  دنتـشون ، یبلطم  اـی  هدرک و  قیقحت  ترـضح  نآ  همانیگدـنز  تیـصخش و  فصو و  رد 

سح و هچ  دراد و  یقایتشا  هچ  دندوب و  هدناوخن  هدینشن و  ناشیا  زا  عماج  یبلطم  لماک و  ینخـس  لاح  هب  ات  هک  دنناوخیم ، دنـسیونیم و 
. تسا نینمؤملا  ما  هک  یتیصخش ، نینچ  زا  ندرب  ضیف  يارب  يونعم ، یلاح 

ناوخارف رد  تکرـش  يارب  اـم  توعد  باوج  رد  اـم و  يارب  هک  يراـثآ  رد  یـضعب ، هک  تسنیا  يوـنعم  لاـح  سح و  نینچ  ياـههناشن  زا 
: دناهتشون نینچ  دنتشاد ، لاسرا  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح 

ردـقچ هک  دـناهدیمهف  هزات  یـضعب  دـناهتفرگ ، ددـم  هدرک و  لد  درد  ای  هدرک و  باطخ  دوخ  ِردام  ناونع  هب  ار  ترـضح  نآ  ییاهاج ، رد 
. دناهدرک يراک  مک  یهجوت و  مک  ردقچ  يدرف و  نینچ  دوجو  زا  دناهدوب  لفاغ 

: دنیوگیم ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  ربارب  رد  دوخ ، ساسحا  نیا  فیصوت  رد  یناسک 
. دندرکیمن ششخب  هنوگ  نیا  دنتشذگیمن و  تورث  همه  نیا  ایند و  قرب  قرز و  لام و  زا  دندوب ، ترضح  نآ  ياج  رگا  دیاش 

: دنسیونیم یناسک  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  یگتشذگ  دوخ  زا  تماقتسا و  ربص و  همه  نیا  فصو  رد 
ّتیـصخش دوجو  هب  یپ  دنتخانـش و  ار  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دمحم  ترـضح  تفرعم ، اب  بوخ و  ردـقچ  هک  ناشیا  لاح  هب  اشوخ 

دندرب مالسا  ربمایپ 
. دناهتشون ماَلَّسلااْهیَلَع  ارهز  ترضح  يردام  راختفا  يردام و  سح  زا  مه  یناسک 

تکرش زا  یلیخ  دنتفرگیم . سرد  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  یگدنز  قالخا و  زا  دوب و  ترضح  نامز  رد  تسیز  ناشیوزرآ  یـضعب ،
. دندرکیم باوخ  رد  یتح  ار  ترضح  نآ  ندید  يوزرآ  ناگدننک ،

. دنراد ار  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  نوچ  یکاپ ، تباجن و  ندروآ  تسد  هب  ندرک و  ادیپ  رد  یعس  اهیلیخ 
قیال و هک  دـنریگ ، راک  هب  يدرف  تیـصخش و  نینچ  فصو  رد  ياهژاو  هچ  دـناهدنام ، ناریح  هک : دـناهدروآ  رگید  یناگدـننک  تکرـش  و 

. دشاب ناشیا  هتسیاش 
دسیونیم هرگنک  هب  هدیسر  ِيرنه  راثآ  رواد 

حور زا  هتـساوخرب  دوب و  هناقداص  قالخ و  رایـسب  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترـضح  تشاد  وکن  داتـس  هب  هدیـسر  طخ ) یـشاقن و   ) يرنه راثآ 
. دوب یناوجون  یکدوک و  نس  كاپ  هداس و 

راثآ زا  یهاگـشیامن  دوش و  رتشیب  مه  نآ  ِیلاسرا  يرنه  راثآ  هرتسگ  دریگ و  ماجنا  يرت  عیـسو  دـح  رد  راـک  نیا  هک  تسنیا  نم  داهنـشیپ 
داشرا تارادا  روشک -  رـسارس  يرنه  ياههزوح  يارب  يرنه -  راثآ  لاسرا  ناوخارف  لاثم ، روط  هب  دوش . اپ  رب  مومع  دـیدزاب  يارب  یلاسرا 
تروص اهنآ  اب  رمتسم  طابترا  دیآ و  لمع  هب  ریدقت  یتشادگرزب  مسارم  رد  هدیزگرب ، دارفا  زا  دوش و  لاسرا  اهناتسا -  یمالـسا  گنهرف  و 

. دریگ

رادمان ناحاّدم  زا  یکی  رظن  راهظا 
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ياهرهـش نوگانوگ و  قطانم  رد  یحاّدـم  تیلاعف  یگدرتسگ  رطاخ  هب  هک  رورپرهم ، اضریلع  جاح  ياـقآ  ماَـلَّسلاُمْهیَلَع  تیبلا  لـها  حادـم 
ینید و ياهیزیر  همانرب  یعامتجا و  ياهشیارگ  یگنوگچ  رد  يدایز  ِیهاگآ  مدرم ، راشقا  ارعـش و  املع و  اب  طابترا  تلع  هب  زین  فلتخم و 

: دیئامرفیم هظحالم  ًالیذ  هک  دناهدومن  يرظن  راهظا  دنراد ، ییالو 
نویدم  ) راعش اب  ماَلَّسلااْهیَلَع  يربک  هجیدخ  ترـضح  مالـسا  گرزب  يوناب  تشادوکن  يهرگنک  هک  تسا  لاس  نیمّوس  یهلا ، تالـضفت  اب 

. دراد ناوارف  ساپس  رکشت و  ياج  تبهوم ، نیا  هک  ددرگیم  رازگرب  ناهفصا  رد  میاوت )
ندناسانش نتخانش و  هتبلا  تساهتلیـضف ، اهتمارک و  میرکت  یهلا و  رئاعـش  میظعت  راوگرزب ، نآ  تلزنم  ردق و  زا  لیلجت  تسا ، مّلـسم  هچنآ 

راوشد سب  يراک  هدـشیم ، غالبا  وا  هب  لیئربج  طـسوت  یحو  لوزن  اـب  لاـعتم ، دـنوادخ  مالـس  دورد و  هراومه  هک  يدـنمجرا  تیـصخش 
، ناضمر كرابم  هاـم  تسیهیدـب  دریذـپ . تروص  مهم  رما  نیا  تسیاـبیم  ناـکما ، دـح  رد  هفیظو و  بسح  رب  فصو ، نیا  اـب  یلو  تسا ،
تشادـگرزب و يارب  تصرف  نیرتـهب  دـشابیم ، ادـخ  لوـسر  ناـبرهم  رـسمه  لاـحترا  درگلاـس  هک  هاـم ، نیا  مهد  زور  بش و  رد  هّصاـخ 

. تسا هنومن  يوناب  نآ  بئاصم  بقانم و  رکذ  هب  نتخادرپ 
، دمآیمن نایم  هب  يربک  هجیدخ  ترضح  زا  يرکذ  هکنیا  ای  لفاحم ، دجاسم و  رثکا  رد  ترـضح ، نآ  تافو  مایا  رد  هتـشذگ ، ياهلاس  رد 

. دوبیمن راوگرزب  نآ  تفرعم  ناگنشت  ندرک  باریس  هب  رداق  هک  دوب  رصتخم  دح  رد  هکنیا  ای 
، يوبن فیرـش  نینزان و  قالخا  نوهرم  عیـشت ، مالـسا و  ینغ  گنهرف  هعاشا  اریز  دنادیم ، وا  نویدم  ار  دوخ  یناملـسم  ره  هک  ياهجیدخ 

ِیحاّدم ای  طوسبم ، ِینارنخس  کی  زا  غیرد  اّما  دشابیم ، ماَلَّسلااْهیَلَع  يربک  هجیدخ  لاوما  راثیا  يولع و  ياهتداشر  اناوت و  ِيوزاب  تسد و 
. ترضح نآ  هب  طوبرم 

یسراف نابز  هب  لّصفم  لقتـسم و  باتک  تیـصخش ، تمظع و  همه  نآ  اب  راوگرزب ، يوناب  نآ  یهرابرد  نوچ  تسا ، مولعم  نآ  ّتلع  هتبلا 
هروطسا هجیدخ  ترضح   » يرگید و  زاجح » نامسآ  غورف   » یکی ریخا ، ياهلاس  رد  مه  نآ  باتک ، ود  زج  دوب ، هدماین  رد  ریرحت  هتـشر  هب 

رد یتعاضبیب  نیا  دنتـشادن و  یکدـنا  زج  هنیمز  نیا  رد  دنتـسم ، یملع و  هیاـم  تسد  زین ، ناحاّدـم  نارعاـش و  هک  تسیعیبط  و  تمواـقم »
، دوب سوسحم  رتشیب  بلاطوبا ) ترضح  ناتسربق   ) نوجح رد  هجیدخ  ترـضح  هب  تدارا  ضرع  ترایز و  ماگنه  همظعم ، هکم  هب  فّرـشت 

ناسح ياقآ  رعش  ندناوخ  هب  ًالومعم  هک 
هجیدخ رسمه  وکن  ار  دمحم  »

« هجیدخ ربمغیپ  بلق  زیزع 
ود نیا  هک  تسیلاـح  رد  نیا  دوب و  مولعم  رگید  هک  مه  ماَـلَّسلا  ِْهیَلَع  بلاـطوبا  ترـضح  یهراـبرد  دـشیم و  هصـالخ  رگید  رعـش  دـنچ  و 

هقالع نامیا و  رگید  دـندوب و  فینح  میهاربا  نید  رب  دنتـشاد و  نامیا  هناگی  يادـخ  هب  ود  ره  هکنیا  هلمج  زا  دـنراد  یتاـکرتشم  راوگرزب ،
اب لاـس  کـی  رد  ود  ره  دـندوب . مرکم  یبن  زوسلد  رواـی و  ود  ره  هکنیا  دوب و  راد  هشیر  رایـسب  تثعب  زا  لـبق  یتح  مالـسا ، ربماـیپ  هب  اـهنآ 

دندش و نفد  نوجح )  ) ناکم کی  رد  ود  ره  زین  دنداهن و  مان  نزحلا » ماع   » ار لاس  نآ  راوگرزب ، ربمایپ  هک  دندومن ، تافو  هلـصاف  كدـنا 
. تسا هدش  لیکشت  اهنآ  زا  تماما ، تیالو و  هبّیط  هرجش  هشیر  هکنیا  هرخالاب 

: یناهفصا دعاص  داتسا  لوق  هب  هک  ناماما ، دج  نانمؤمریما و  ردپ  نالوسر و  متاخ  دنمجرا  يومع  یکی 
ناماما دج  باب و  تحدم  وگب 
ربمیپ يومع  ناعاجش ، عاجش 

: دعاص داتسا  لوق  هب  زاب  هک  موصعم ، ماما  هدزای  هّدج  ارهز و  همطاف  یمارگ  ردام  ادخ ، لوسر  راکادف  نابرهم و  رسمه  يرگید  و 
تمصع يهلیبق  يهّدج  یبن ، جوز 

دّمحم راختفا  تاداس و  ردام 
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رفعج هدازماما  تیانع  تکرب و  اهنآ  ماجنا  رد  هک  هدمآ ، رد  ارجا  هب  ياهتسیاش  هدرتسگ و  ياههمانرب  هتـشذگ ، لاس  ود  رد  هللادمحب ، یلو 
هعومجم هک  اهاط » لفحم  عمش   » باتک راشتنا  ندمآ و  مهارف  زا  ناوتیم  هنومن  ناونع  هب  تسا و  هدوب  نابیتشپ  رای و  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  اضرلا  نب 

. درب مان  دشابیم ، ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  بلاط  یبا  ترضح  ماَلَّسلااْهیَلَع و  هجیدخ  ترضح  یهرابرد  يرعش 
نآ عیفر  ماقم  تخانش  اب  ات  میشاب ، اهرهش  همه  رد  مالسا ، يوناب  گرزب  تشادوکن  لفاحم  رتهوکش  اب  لیکشت  دهاش  هلاس  همه  تسا  دیما 

. میبای تسد  دیواج  تداعس  هب  مییامیپب و  ار  يراگتسر  ریسم  راوگرزب ،

رثوک همشچرس  يرنه  یبدا -  ناوخارف  راثآ 

نازومآ شناد  همه  زا  هک  دوب ، يرنه  یبدا و  ناوخارف  ماَلَّسلااْهیَلَع » هجیدـخ  ترـضح  تشادـگرزب  هرگنک   » ِرثؤم بلاـج و  ياـههمانرب  زا 
هجیدـخ ترـضح  هب  یـسیون  همان  یـشاقن و  هلاقم و  نتـشون  رعـش و  ندورـس  اب  هک  دـمآ ، لـمع  هب  توعد  رـسپ ) رتخد و   ) روشک رـسارس 

تحاس هب  بدا  ضرع  نادیم  رد  دنراذگ و  صالخا  قبط  رد  ار  دوخ  غوبن  یهاگآ و  فطاوع و  تاساسحا و  هقالع و  قشع و  ماَلَّسلااْهیَلَع 
. دنوش رهاظ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  روای  رای و  نیرتهب  سدقم 

هب ياههمان  اههلاقم و  اهیـشاقن ، اههدورـس ، رب  لمتـشم  ياهمان  روشک ، رـسارس  زا  درک و  داجیا  یبلاـج  شهج  کـی  ینارون ، تکرح  نیا 
نوگانوگ و لاکشَا  هب  هقباسم ، ياههدیزگرب  هک  تشگ ، ریز  ارس  تشادگرزب  هرگنک  هناخریبد  ناهفصا و  رهش  يوس  هب  هجیدخ  ترضح 

هجیدـخ ترـضح  رثوک ، همـشچرس   » مان هب  ياهمان  هژیو  رد  دـنتفرگ و  رارق  قیوشت  دروم  ناوارف ، يونعم  يّدام و  تاـناکما  زا  هدافتـسا  اـب 
. دمآ رامش  هب  دنمشزرا  بلاج و  رایسب  هک  هدیسر ، پاچ  هب  هتسجرب ، ياهیشاقن  اههلاقم و  زا  يرامش  يربک »

هتسجرب ياههلاقم 

يرظن هریمس  یقداص و  ادیو  زا  نینمؤملا » مُا  هجیدخ   » ناونع اب  ياهلاقم   - 1
ییاضر مرتحم  زا  وگ » کیبل  نیلوا   » ناونع اب  ياهلاقم   - 2

هلالک ناتسرهش  زا  يردان  هفطاع  زا  يرعش   - 3
« دنبقالع هیده   » زا هجیدخ ، ترضح  هب  ياهمان   - 4

هداز ضوع  هیضار  زا  مالسا » يوناب  گرزب  هجیدخ ،  » ناونع اب  ياهلاقم   - 5
ییازلگرس هفطاع  زا  دیونشیم » ارم  لد  ياهفرح  امش   » ناونع اب  هجیدخ ، ترضح  هب  ياهمان   - 6

ییایض ارهز  زا  دوب » نامز  نز  نیرتکاپ  هجیدخ   » ناونع اب  هجیدخ  ترضح  هب  ياهمان   - 7
يدمص ههلا  زا  هجیدخ ، ترضح  هب  ياهمان   - 8

این یمیلس  هنازرف  زا  نیمز » یتاوامس  شوپزبس  يوناب   » ناونع اب  ياهلاقم   - 9
يوالم ارهز  زا  ملاع » رترب  يوناب  راهچ   » ناونع اب  ياهلاقم ،  - 10

يارب نازومآ  شناد  نایم  رد  تکرح  داجیا  رد  ردـص ، يدـهلا  تنب  هسردـم  هلالک ، ناتـسرهش  زا  هدازیلع ، مناخ  هژیو  ياـهشالت  زا  زین  و 
. تسا هدش  ینادردق  نانآ ، ّتیقفوم  هقباسم و  رد  تکرش 

ناتسا رهش و  مان  هاگشزومآ و  مان  رثا و  بحاص  مان  هجیدخ و  ترضح  تشادوکن  داتس  هب  هدیسر  راثآ  زا  یتسرهف  هدش ، دای  همان  هژیو  رد 
. تسا هدش  رکذ  یشزومآ  زکرم  نآ 

هب ياهمان  شخب  رد  رفن و  زا 9  رعـش  شخب  رد  هدش و  هدرب  مان  رثا  بحاص  زا 135  ءاـشنا » هلاـقم و  قیقحت و   » شخب رد  تسرهف ، نیا  رد 
. تسا هدش  هدرب  مسا  رفن  زا 19  هجیدخ  ترضح 
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نارهت رد  هجیدخ  ترضح  زا  لیلجت  يارب  گرزب  شیامه 

زا ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترـضح  هب  نادنمهقالع  زا  یعمج  يراکمه  اب  ناضمر ، كرابم  هام  مهد  بش  رد  نارهت  رد  يرمق ، لاس 1426  رد 
ادص و  ) یعمج ياههناسر  باحـصا  زا  یعمج  نایهاگـشناد و  املع و  روضح  اب  هک  دیدرگ ، رازگرب  نارهت  رد  یگرزب  شیامه  ناهفـصا ،
« مثیم  » هب صلختم  راگزاس ، ياقآ  ماَلَّسلااْهیَلَع  تیبلا  لها  حادـم  رعاش و  دـیدرگ . رادروخرب  یبلاج  ياوه  لاح و  زا  مدرم ، راشقا  و  اـمیس )

دماح خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملا ، مالـسالا و  ۀجح  تیبلا ، لها  هتخوسلد  بیطخ  سپـس  دنتخادرپ و  هجیدـخ  ترـضح  ياثر  حدـم و  هب 
رد تخاس . يراج  اههنوگ  رب  ار  اهکشا  داد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  همه  هک  دندرک ، داریا  ییاوتحم  رپ  زوس و  روش و  رپ  ینارنخس  ناینواعم ،

تمظع هب  تبـسن  یمومع  یهجوتیب  ماَلَّسلااْهیَلَع و  يربک  هجیدـخ  یهرابرد  هتفرگ ، ماجنا  ياهریـصقت  روصق و  یهرابرد  ینارنخـس ، نیا 
يداقتعا ياهیگتسجرب  اهیراکادف و  زا  ییاههشوگ  تفرگ و  ماجنا  ياهدرشف  بلاج و  رایسب  ثحب  اه ، هتشذگ  ناربج  موزل  ترـضح و  نآ 

(7  ) تفرگ رارق  همه  لابقتسا  دروم  هداعلا  قوف  هک  دیدرگ ، حیرشت  جّیهم  باذج و  ینایب  اب  ترضح ، ِیلمع  یقالخا و  و 

رد ناینواعم ، اضر  دماح  خیش  جاح  ياقآ  ماَلَّسلاُمهْیَلَع  تیبلا  لها  هتخوسلد  دنمشناد و  بیطخ  زوس  روش و  رپ  يوتحم و  رپ  ینارنخـس  نتم 
يرمق كرابملا 1426  ناضمر  مهد  خیرات  رد  ماَلَّسلااهْیَلَع  هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  شیامه 

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
راثیا تیاکح  راوگرزب و  يوناب  نیا  مان  هک  تسا  ناملسم  مادک  هک  ارچ  بعص ! مه  تسا و  لهس  مه  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  زا  ندنار  نخس 

هک میتسه ، وربور  میظع  یتیصخش  اب  نوچ  تسا  راوشد  و  دشاب ؟ هدینشن  ار  مالـسا  نید و  هماقا  ءاقبا و  ثادحا ، رد  نآ  ریثأت  وا و  دننامیب 
. مییوا لالج  تمظع و  توهبم  تام و 

: دومن نایب  ار  شلالج  لامک و  ناوتیم  هنوگچ  ام ، ِلاجم  هاتوک  نکلا و  نابز  نیا  اب  یتسار  هب 
: مراد یتجاح  هَّللا ! لوسر  ای  دومنیم ، ضرع  دشیم ، لزان  ربمایپ  رب  نیما  لیئربج  هاگ  ره  هک  ییوناب  گرزب 

: دومرفیم بدا  لامک  رد  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  ناسرب و  هجیدخ  هب  ار  تراگدرورپ  نم و  مالس 
، دوشیم وربور  وناب  نیا  تمظع  اب  مالـسا ، ياهتیـصخش  لیلحت  ِهاگدید  زا  یـسک  ره  هتبلا  مالَّسلا . هَیِلا  مالَّسلا و  ُهنِم  َو  مالَـسلا  َوُه  ّیبَر  َّنِا 

. تسا راوگرزب  نآ  دننامیب  راثیا  دیامنیم ، هریخ  ار  وا  مشچ  هک  يزیچ  نیلوا 
متخاب رای  هر  رد  ار  شیوخ  رادن  راد و 

رارق لد  هب  دنکب  ات  مرک ، زک  دیما  نیدب 
یتمشح ياراد  لّومتم و  رایـسب  دوب  ینز  ( 8 ! ) دوشیمن دوبان  هنهک و  زگره  هک  درک  یتراجت  یتسار  هب  دوب و  رجاـت  ماَـلَّسلااْهیَلَع  هجیدـخ 

دّیـس ياپ  هب  ار  دوخ  یتسه  درک . وا  هک  تراجت  یهز  دوب ، وا  ِنآ  زا  ناوارف  يراـجت  ياـهناوراک  تشاد ، رایـسب  مشح  مدـخ و  شیرق ، رد 
: مه نآ  وگم و  هک  دیرخ  ار  يزیچ  اما  دزم ، بلط  نودب  ّتنم و  نودب  درک ، راثن  تخیر و  راربا 

: دومرفیم رمع  رخآ  ات  ادخ  لوسر  هک  نادنچ  ار ! هَّللا  بیبح  ّتبحم  راربا و  دّیس  لد 
ناتـسود و هکلب  ار ، هجیدـخ  هن  هک  تسا ، هتفرگ  ياج  ناـنچنآ  ترـضح  لد  میمـص  رد  وا  تبحم  دوشیمن ! هجیدـخ  نم  يارب  سکچیه 

. درادیم تسود  مه  ار  هجیدخ  نارادتسود 
راثیا راثن و  ییادیـش  اب  ار ، تورث  همه  نآ  مینیبیم  تسا ،) هدـننک  هریخ  مه  ًاـعقاو  هک   ) دنتـسه وناـب  نآ  راـثیا  هب  هریخ  همه ، هک  دـینادیم 

. دنکیم
چیه نودـب  مه  ربماـیپ  دـشخبیم و  ربماـیپ  هب  ار  شیوخ  رادـن  راد و  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربماـیپ  اـب  جاودزا  نیلوا  هظحل  رد 
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، داد نآ  نیا و  هب  ار  همه  زین  ربمایپ  تخیر ، ربمایپ  ياپ  هب  رگا  مهرد  رازهراهچ  رازهراهچ ، وا  دـهدیم . ءاقب » داب   » هب ار  اهنآ  همه  یفراعت ،
: دومرف هک  نادنچ 

ار همه  ربمایپ  هک  نید ، ياـیحا  يارب  ِینعَی  مالـسا » يارب   » ینعَی نم » يارب  . » داـتفین هدـیاف  دـیفم  نم  يارب  هجیدـخ ، تورث  دـننام  هب  یتورث 
. دیشخب درک و  جرخ 

، تورث تمـشح و  همه  نآ  اب  اههناخ ، تشاد و  اهرـصق  دـندینارتسگیم  نابیاس  سوواط  رپ  زا  ناکزینک  وا  رـس  رب  يراگزور ، هک  ییوناـب 
همقل یتح  یناتسبرع ، زاجح و  نازوس  باتفآ  نآ  رد  خالگنـس ، هّرد  کی  نایم  بلاط ، یبا  بعـش  رد  لاس  هس  هک  دیـسر  ییاج  هب  شراک 

. ! دمارایب هک  ینابیاس  دروخب و  هک  تشادن  مه  ینان 
: داد رازآ  ار  ناشیا  يرهاظ  یگنسرگ  ربمایپ ، راوگرزب  تایح  زا  اج  ود  رد  هک  دننادیم  خیرات  لها 

: لوا
: مود بازحا  هوزغ  رد  هنیدم ، هرصاحم  رد 

یگنسرگ ساسحا  هک  درشفیم  تسبیم و  تشاذگیم ، دوخ  كرابم  مکش  رب  لاش  اب  یگنـس  یهاگ ، هک  ییاج  ات  بلاط ، یبا  بعـش  رد 
. دنکن

ینابیاس و ینان ، نودـب  تشاد ، دوجو  ربمایپ  رورت  ناکما  نآ  ره  هک  تشحو ، تلاح  یگنـسرگ و  تبرغ ، رد  مامت  لاس  هس  اـحطب ، يوناـب 
دش و هفیحن  جنر  هجنکش و  تدش  زا  گرزب  يوناب  نیا  لاس ، هس  تشذگ  زا  دعب  هک  دوب  نیمه  درب و  رس  هب  شطع  ندیناباوخ  يارب  یبآ 

. دیسر تداهش  هب  یتسار  هب 
زا هن  دنامیم و  یمسا  مالسا  زا  هن  دوبیمن ، ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  تورث  هوبنا  ماَلَّسلا و  ِْهیَلَع  یلع  راقفلاوذ  دربن  هوکش  رگا  دننادیم  ناگمه 
مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  ادخ و  نید  يارب  یماظن ، هناوتشپ  کی  نآ  دوب و  یلام  هناوتـشپ  کی  نآ  یتسار  هب  یمـسر ! نآرق 

هجیدخ تورث  نویدم  هزادنا ، نامه  هب  تسا ، ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  یلع  مزر  دربن و  نوهرم  هک  هزادنا  نامه  نیقی  هب  ام  مالسا  میدش . ناملسم  ام  ات 
. وا راثیا  هکلب  وا ، تورث  هن  تسا ،

لباقم رد  نامیا  همه  هک  زور  نآ  دوبن ، تبرض  نآ  رگا  هک   ) تسا نیلَقَثلا » ِةَدابِع  ْنِم  ُلَْضفَا  ِقَْدنَْخلا  َمْوَی  ٍّیلَع  َُۀبرََضل   » ِرادماو ام  یناملـسم 
، تسا ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  قافنا  راکهدب  مه  و  وا ) ناقرف  هب  دسر  هچ  ات  دنامیمن ، ناناج  ناج  زا  يربخ  دـندوب ، هداتـسیا  وربور  رفک  همه 

ردقچ هک  میسرپب  دوخ  زا  نونکا  مییوا و  نویدم  ار  دوخ  ِیناملسم  ام  سپ  دوبن ، يرثا  نآرق  نامیا و  زا  مه  زاب  دوبیمن ، وا  تورث  رگا  هک 
؟ مییوا نونمم 

هکلب میوشیمن ، هدرمـش  تلم  ود  داـتفه و  زا  رگا  میدزن ، هناـگیب  هر  مینیبیم و  ار  دـیحوت  تقیقح  رگا  میتـسین ، تسرپ  شتآ  ربـگ و  رگا 
نیا هب  یتقو  هتبلا  سب و  ود و  نیمه  تسا ، ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  یلع  نینمؤملا  ریما  ماَلَّسلا و  ِْهیَلَع  هجیدـخ  ترـضح  تکرب  هب  میتسه ، هیجاـن » هقرف  »

: مینیبیم میسریم  هتکن 
تمایق زور  دنکن  تعافش  هجاوخ  رگ 
میتشز هک  میجنرن  هطاّشم  هک ز  دیاب 

، میاهدرک اهیهاتوک  میرصقم ، هک  هن  رصاق ، مالـسا ، گرزب  يوناب  تشادگرزب  رد  هک  ارچ  میا ! هدنمرـش  يربک  هجیدخ  ادخ و  لوسر  زا 
. دننکیم نینمؤملاریما  نییبنلا و  متاخ  يادف  ار  ناشیتسه  هک  رادم ، تیالو  تسا  یناوناب  مارم  هک  وا ، مارم  جیورت  مان و  تشاد  وکن  رد 

ات دوب ، هدرک  باختنا  دوخ  ریدقت  رد  ادخ  ار  وا  هزنم  كاپ و  محر  اهنت  هکلب  هدوب ، ادخ  لوسر  مدمه  رـسمه و  اهنت  هن  هک  نز  هدنخرف  نیا 
. دنیزگرب فدص  نیرتکاپ  ناونع  هب  ار  هجیدخ  دنارورپب و  تشاد ، دوخ  هنازخ  رد  هک  ار  ییالاو  رهوگ  اتکی و  يؤلؤل 

؟ تسیریثک ریخ  هچ  رثوک  دنادیم  هک  دوب و  رثوک  همشچرس  شیرق ، هرهاط 
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تیلباق ار  قح  ضیف  دهدیمن . سک  ره  هب  ار  زیچ  ره  دنکیم و  ِهعِـضوَم  یف  یَـش  عضو  لداع  ِمیکح  لداع و  تسا و  میکح  لاعتم  يادخ 
. دهدب وا  هب  ادخ  هک  تشاد ، یگتسیاش  ار  رهطا  رهطم  يارهز  رون  هک  هدوب ، یلباق  محر  هچ  نیا  تسا و  مزال 

؟ تسیچ تبهوم  نیا  ِّرِس 
«. میلَع ٌرکاش  هَّللا  َّنِا   » هک داد ، وا  هب  تشاد  هنازخ  رد  هک  ار  هچنآ  نیرتهب  مه  ادخ  داد و  ادخ  هار  رد  تشاد  هچ  ره  وا  هک  تسنیا  شّرس 

. دنکیم ناربج  ًاروف  دنوادخ  تشادرب ، قح  هار  رد  یمدق  یسک  رگا  تسا ، رکاش  قح  ترضح  تاذ  سدقم  یماسا  زا 
رد یتسه ، دـننامیب  رتخد  نیا  هک  نادـنچ  داد ، وا  هب  ار  شدوخ  يهبیبح  مه  لاـعتم  يادـخ  داد ، هَّللا  بیبح  هار  رد  ار  شایتـسه  هجیدـخ 

هّماع و كرادم  زا  یفطـصملا » بلق  ۀـجهب  ءارهّزلا  ۀـمطاف   » باتک رد  ینادـمه  ینامحر  ياقآ  دوب ، وا  ناج  سنوم  سینا و  مه  ردام  محر 
دوبن و یسک  هناخ  رد  دندش ، دراو  هجیدخ  رب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  هک : تسا  هدرک  لقن  یعفاش  یملاع  زا  تنـس ، لها 

: دندومرف تسا ، تبحص  لوغشم  هجیدخ  دندومرف ، هدهاشم  هَّللا  لوسر 
؟ ینکیم تبحص  یسک  هچ  اب 

: درک ضرع 
. دهدیم یلست  ارم  امش  تبرغ  مایا  رد  دیوگیم و  نخس  نم  اب  تسا  نم  مکش  رد  هک  نینج  نیا 

ناـهج هب  رون  هدزاـی  وا  زا  هک  تسیرتخد  نیا  شاـب ! دونـشخ  يداد ، نم  هار  رد  ار  تایتسه  هک  يا  شاـب ! دونـشخ  هجیدـخ  يا  دـندومرف 
. دمآ دنهاوخ 

راد و راثیا  زا  رتالاب  رایـسب  بلطم  تسنیا . زا  رتالاب  رتارف و  رایـسب  هکلب  تسا ، نیمه  هن  اما  تسا ، نیا  هچ  رگ  هجیدـخ  هک  اّما ، دـص  اـّما و 
! تسا تورث  قافنا  رادن و 

یتخانـشناور دنـشاب . دوخ  رـصع  مه  ای  نس ، مه  هشیمه  هک  دنتـسین  نینچ  نیا  نایمدآ ، مدآ و  نادنزرف  دینادیم  هک  نوچ  هنوگچ ؟ ارچ و 
: دینک هاگن  هک  ار  ناسنا 

مایا رد  زونه  یلو  دناهدرک ، يرپس  ار  يرمع  یخرب  دنرتکچوک ، یضعب  دنـشیوخ و  لاس  نس و  مه  یناسک  دنرتگرزب ، دوخ  نس  زا  یخرب 
زین دنشاب . دوخ  رصع  مه  نس و  مه  هک  تسین  نینچ  نیا  سپ  دنا ، نیزو  نیتم و  ناریپ ، دننام  هب  یناوج ، مایا  رد  زین  يدارفا  دنا و  یکدوک 
دوخ نامز  ناکم و  فرظ  زا  رتهدرتسگ  رایسب  ناشینیبناهج  دناهتشاد و  يرتعیسو  دید  هدوب و  لاح  نامز  زا  رتخارف  ناشدید ، قفا  زا  یخرب 

وا قفا  دـید و  هک  یـسک  اما  دوب ، دـهاوخ  رتتحار  ناشیارب  دوخ  نالاس  نس و  مه  اب  ترـشاعم  دنتـسه ، دوخ  نس  مه  هک  یناـسک  هدوب و 
وا هک  يزیچ  دنبایرد ، ار  وا  تسناوت  دنهاوخن  شنایفارطا  هک  ارچ  درب ، دهاوخ  جنر  دشن ، ياج  دوخ  رـصع  ناکم و  فرظ  رد  دوب و  رتالاب 

. دننیبب دنناوتیمن  ار  دنیبیم 
رتدرز خر  رترایشه  هک  ره 

رترامیب رترادیب  وا  هک  ره 
هک ارچ  تسا ، جنر  هشیمه  دنمدرخ ، درم  هارمه  نیـشنمه و  ُبعَّتلا : ِلقاعلا  ُقیدَص  دندومرف  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نینمؤملاریما  ترـضح  یثیدـح  رد 

سپ دنهار ، رد  هداتفا  اهنآ  تسا و  زاتـشیپ  وا  نوچ  دنبایرد ، ار  وا  دـنناوتیمن  نایفارطا  هک  تسا ، یحطـس  رد  شقفا  دـید و  دـنمدرخ  درم 
. دننک شاهرخسم  هدز و  هنعط  وا  هب  تسا  نکمم  ور ، نیمه  زا  دنبایرد و  ار  شتمظع  دنناوتیمن  دنیوا و  محازم 

لقع هب  دسرب  هچ  لُسُر ، هلسلس  رـس  هب  دسر  هچ  لماک ! ناسنا  هب  دسرب  هچ  دناهناگیب ، یکاخ  نیمز  نیا  رد  كاخ و  نیا  رد  مدآ  ینب  مامت 
!؟ دوب کلم  وا  شندـب . زا  گنت  دـندوب  هتخاس  یـسفق  يزور  دـنچ  هک  دوب  وا  دوب ، یبن  كاخ  ملاع  زا  دوبن  هک  یتوکلم  غاب  غرم  نآ  لک .

: تفگ دنام و  ورف  وا  یهارمه  زا  جارعم  رد  لیئربج  دنیبن . ادخ  زج  هب  هک  ییاج  هب  یمدآ  دسر  اجک ! وا  اجک و  کلم  هن !
؛ دنیوا هاگرد  ماّدُـخ  لیئاکیم  لیئربج و  هک  تسیـسک  وا  تفرگ . مهاوخ  شتآ  میایب  رتالاب  یتشگنا  دـنب  هزادـنا  هب  هدز و  يرگید  لاب  رگا 
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كاپ و ار  ام  هدرک و  تمکح  باتک و  ریرقت  هک  اـت  هدـمآ  تسا و  هدـمآ  شرف  هب  شرع  زا  هدوب ؟ هچ  رهب  شندـمآ  هدـمآ و  اـجک  زا  رگم 
. تسا هبیرغ  نیمز  يور  رب  ادخ ، بیبح  ءایبنا و  متاخ  ًالوصا  سپ  دیامن ، هزنم 

. تسا هدمآ  ناینیمز  میلعت  يارب  اهنت  تسوا و  هاگدیعبت  نیمز  تس . يرگید  يارس  وا  يارسرس  تسین ، وا  هناخ  اجنیا 
ثوعبم مور  رد  ًالثم  يرگید  ياج  رد  دوب ، ناـهج  ییاوه  بآ و  هطقن  نیرتدـب  رد  موق و  نیرتهنـالهاج  رد  هکنیا  ياـج  هب  يو  تثعب  رگا 

زاب دندربیم ، اههرهب  شرضحم  زا  هتسشن و  وناز  رب  یگمه  هدمآ و  ام  روپاش  يدنج  هب  ای  دشیم ، دراو  هفـسالف  ياهیمداکآ  هب  دشیم و 
. دوب کُلم  ملاع  زا  رتالاب  وا  حور  نوچ  دوب ، يرگید  ياج  رد  وا  دید  قفا  هک  ارچ  دوب ، هبیرغ  اهنآ  نیب  رد  مه 

: دیوگیم دوخ  تثعب  لوا  زور  نامه  رد  تسا ، یماع  یصخش  رهاظ  هب  هدمآ و  ایند  هب  خالگنس  ياهّرد  رد  هک  یسک  دیرگنب 
. تسیگرزب عیـسو و  رایـسب  دید  دید  نیا  درک . دـهاوخ  رپ  تلادـع  زا  ار  ملاع  هک  مراد ، ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  يدـهم  تسا و  یناهج  ینید  نم  نید 

نادواج هکلب  دیوشیمن ، مامت  گرم  اب  امـش  هک : دیوگب  هدمآ  ياهشیدـنا ، همه  وت  ردارب  يا  هک  دـنک ، زاب  ار  رـشب  دـید  هدـمآ  هک  یـسک 
فطل  » دنتفگیم هدیسوب و  ار  شتـسد  دندمآیم و  ناهج  هفـسالف  امکح و  نادنمـشناد ، ناگرزب ، زا  رگا  یتح  یتیـصخش ، نینچ  دیتسه .
: دنتفگیم هک  دش ، ثوعبم  دمآ و  یموق  نیب  رد  هکنآ  هب  دسرب  هچ  دوب ، بیرغ  مه  زاب  ییامرف »! وت  هچ  نآ  مکح  یشیدنا ! وت  هچ  نآ 

. ! لمجم نیا  زا  ناوخب  لصفم  ثیدح  دوخ  وت  و  ( 9 « ) نُونجََمل َکَّنِا  َرکِذلا  ِهیَلَع  َلُِّزن  يذَّلا  اَهیَا  ای  »
مرت مشچ  رد  باوخ  دنچ  هتفخ ، نیا  مغ  هک : دربیمن  شباوخ  دنوش و  تیاده  قلخ  هک  نیا  يارب  تخوسیم  دوب ، تقفـش  رـسارس  هک  وا 

. دنکشیم
! دوبن یـسک  دـنک ؟ كرد  یلهاج  موق  نآ  رد  یخالگنـس و  ياههّرد  نآ  رد  زاجح ، ناـبایب  نآ  رد  ار  وا  تسناوتیم  یـسک  هچ  وگب  لاـح 

: هک دوب  نیا  شلاح  نابز  درکیمن و  كرد  ار  وا  سکچیه 
. تسرد مهف  ترسح  ردنا  مدُرم 

ار وا  دنتخیریم . شرس  رب  اههبورکاخ  دمآیم ، نوریب  هک  هناخ  زا  دنتفگ . شنونجم  ینامز  نا ، مدرم  دندناوخیم و  شرحاس  یهاگ  نانآ 
ناگتـشرف هک  یتـقو  دـیکچیم و  نوخ  شکراـبم  نهاریپ  زا  تفر و  ـالاب  هوک  زا  هک  ییاـج  اـت  دـندرک ، راسگنـس  شتوعد  لوا  هظحل  رد 

: دومرف تقفش  تیاهن  اب  دننک ، باقع  ار  مدرم  نآ  ات  دهدب ، تزاجا  دنتساوخ 
. دندرکیمن شکرد  همه  نیا  اب  نومَلعَی !» مُهَّنِاف ال  یموَِقل  رِفغا  َّمُهَّللَا  »

هکم ناکدوک  هب  دوب و  هدورـس  وا  ءازهتـسا  یگرخـسم و  وجه ، رد  رعـش  تیب  داـتفه  كرـش ) هنیک و  رکم ، هلیح ، رهظم   ) دـیلپ صاـع  نبا 
. دیناوخب ار  راعشا  نیا  دینزب و  شگنس  ناگناوید  دننام  دیودب ، شلابند  هب  دمآ ، نوریب  هناخ  زا  هاگ  ره  هک  تخومآ 

، تشادن ار  سکچیه  یـسکیب ، جوا  نآ  رد  تبرغ و  نابایب  نآ  رد  تسیزیم ! هنابیرغ  ردقچ  هنادنمدرد و  ردقچ  نارکیب ، حور  نیا  وا ، و 
وا اـهنت  هکنیا  يارب  هکلب  هناـخ ، ِنز  ییوشاـنز و  تـفج  ناوـنع  هـب  هـن  رـسمه ، کـی  ناوـنع  هـب  هـن  هجیدـخ  هجیدـخ . نز : رفن  کـی  رگم 

. دنک كرد  ار  نیشن  شرع  يامه  نیا  تسناوتیم 
هرهاط هجیدخ  رانک  رد  رگم  تفرگیمن ، مارآ  اجک  چیه  رد  هَّللا  لوسر  دبایرد و  شگرزب  حور  اب  ار  ربمایپ  تسناوتیم  وا  طقف  یتسار  هب 

. ینامسآ دوب و  یناحور  هک  ینیمز ، دوب و  ینامسج  هن  شمارآ  نیا  و 
ریگم دوخ  زا  سایق  ار  ناکاپ  راک 
ریش ریش  نتشون  رد  دشاب  هچرگ 

اهنیا زارتارف  هکلب  شا ، تفج  هب  يدرم  هن  شرسمه و  هب  يوش  کی  تبحم  نوچ  هن 
تسادج اهتّبحم  ناز  ّتبحم  نیا 

تسادخ بح  ادخ ، بوبحم  بح 
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: دیوگیم ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نینمؤملاریما  لاح  تیاکح  رد  هدورس ، ابیز  يرعش  يرعاش 
( مدمآیم یگتسخ  تیاهن  اب  یتقو   ) دوب هناخ  مدیما  مدوب  اجک  ره 

دوشگیم رد  نم  يور  رب  همطاف 
! ریخ هب  شدای  اشگلد ، ياههدنخ 

درگ و هدرک ، زاب  ار  رد  ات  دـیایب ، راربا  دّیـس  هک  راظتنا ، رد  هشیمه  رد  تشپ  دوب ، نینچ  نیا  ادـخ  لوسر  يارب  مه  همطاـف  رداـم  یتسار  هب 
نیا دـنتخادنا و  ار  رتش  کی  یگدولآ  زا  رپ  هبمکـش  ربمایپ  كرابم  يور  رـس و  رب  ینامز  دـیادزب . ربمایپ  سابل  زا  ار  اـهیگدولآ  اـهرابغ و 

راـبغ و درگ و  هدـمآ ، شیپ  تبحم  اـیرد  کـی  اـب  درکیم و  زاـب  ار  رد  هجیدـخ  دـمآیم ، هک  نوچ  یلو  دوب ، روآدرد  ردـقچ  یخاتـسگ 
تراـی و سکچیه  رگا  هـک  ینعی  دـناکتیم ، دوـب ، هتـسشن  ّتیلهاـج  اـفج و  هـمه  نـیا  زا  هللا ، تآرم  نـیا  يور  رب  هـک  ار  ییاهترودـک 

: تفگیم نینمؤملاریما  هب  شرتخد  هک  نانچمه  متسه . نم  تسین ، تراسگمغ 
: تفگیم مه  هجیدخ  ینینمؤملاریما ! نم  يارب  درادن ، یقرف  ترسمه  يارب  دندرک ، افج  وت  هب  هنیدم  همه  رگا 

يرآ وت ! هب  هدنروآ  نامیا  نیلوا  مأوت و  هارمه  نم  دننکیم  وت  هب  تراسج  همه  نیا  دریذپیمن ، ار  وت  توعد  سکچیه  رگا  هَّللا ! لوسر  ای 
. تسا هجیدخ  نیا 

وا یتسار ، هب  هکلب  دوب ، ربمایپ  یلام  هناوتـشپ  وا  هک  مینادیمن  نیا  رد  طقف  ار  هجیدخ  تمظع  مینادیمن ، شتورث  رد  ار  هجیدخ  تمظع  ام 
. دوب ربمایپ  ِیحور  هناوتشپ  نیرتهب 

ياههظحل نیرخآ  ات  ادـخ  لوسر  تفرگیم . مارآ  وا  اب  ربمایپ  دوب ، ربمایپ  مارالد  هجیدـخ  هک ، تسنیا  تفگ ، مناوتیم  هک  يریبعت  نیرتهب 
: تفگ ضارتعا  هب  هشیاع  هک  دربیم  ار  وا  مان  ردقنآ  دنتخیریم ، کشا  دندینشیم  ار  هجیدخ  مسا  هاگ  ره  رمع ،

!؟ ینکیم هجیدخ  دای  ردقچ  هَّللا ! لوسر  ای 
: دومرف

: دومرفیم دندرکیم ، حبذ  يدنفسوگ  یتقو  یهاگ  زا  ره  هک  دوب  نینچ  دوشیمن و  هجیدخ  نم  يارب  سکچیه  شاب ! تکاس  هشیاع 
. دینک عیزوت  هجیدخ  نارادتسود  ناتسود و  نیب  ار  شتشوگ 

. دوب ربمایپ  راگتساوخ  دوخ  وا  هک  ییاج  ات  تشاد ، ربمایپ  هب  تبسن  یبیجع  ییادیش  تلاح  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  هجیدخ 
يارب یمایپ  دندمآ  یتقو  دیایب و  نم  يراگتساوخ  هب  دّمحم  دییوگب  تسا ، نیا  نامدرم  موسر  مسر و  نوچ  هک  داد  رارق  هطـساو  ار  یـسک 
بلاط یبا  هک  یماگنه  دریذپب و  نم  رهَم  ناونع  هب  ار  رانید  مهرد و  رادـقم  نیا  مدوخ و  يهدـهع  رب  قادـص  رهَم و  هک  داتـسرف  بلاط  یبا 

تسا هتفریذپ  دوخ  هدهع  رب  مناخ  سورع  ار  نآ  تسا و  نینچ  رهم  دومرف ، دش و  دنلب  يراگتساوخ  سلجم  رد 
: تفگ هنعط  هب  دش و  دنلب  بهلوبا 

!!؟ دنریذپیم نانز  ار  رهم  لاح  هب  ات  یک  زا 
: دومرف بلاط  یبا 

هک دسرب  هچ  ات  دنهد ، ناج  وا  يارب  نانز  همه  هک  دوشیم  دشاب ، مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دمحم  دـننام  هب  یـسک  رگا  شاب ! شومخ 
. دنشخبب ار  دوخ  رهم 

رگید و  هَمِطاف » ِّبُِحب  ینَرَمَا  َهَّللا  َّنِا   » هک دوب  نیا  یکی  درکیم ، ماَلَّسلااْهیَلَع  ارهز  همطاف  هب  ربماـیپ  هک  هناـباتیب ، ياـهتّبحم  راـهظا  همه  نآ 
. دوب شناج  هراپ  همطاف  هکنیا 

: دومرفیم هکنیا  موس 
. تسا نم  يولهپ  ود  نایم  حور  همطاف 
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زا دادیم . شمارآ  دوخ  هب  همطاف ، ندیـسوب  ندیئوب و  اب  هجیدـخ  قارف  رد  هَّللا ، لوسر  بالگ ! زا  مییوج  هک  زا  ار  لگ  يوب  هک : نآ  رخآ 
: دومرف ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  اضر  ترضح  ور  نیمه 

وا هنیـس  رب  رـس  یتّدـم  دندیـسوبیم ، ار  ارهز  دـندمآیم  ًاـمتح  دـیاب  تـفریمن . باوـخ  هـب  بـش  دیــسوبیمن ، ار  ارهز  همطاـف  اـت  ربماـیپ 
. دنتفریم دعب  هدومن و  ادیپ  شمارآ  ات  دندیئوبیم ، ار  وا  دنتشاذگیم و 

يزاجم قشع  ینیمز و  ّتبحم  تسا ، یهلا  یتّبحم  شتّبحم  نوچ  هجیدـخ ، اّما  دوب ، وا  همطاف  هجیدـخ و  يادیـش  همه  نیا  مه ، ربمایپ  يرآ 
َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  هب  تبـسن  هک  یباتیب  همه  نیا  اب  دـنکیم ، كرد  بوخ  ار  ربمایپ  نوچ  تساه و  نیا  زا  رتارف  هدوبن و 

طقف درکن و  ضارتـعا  مه  هبترم  کـی  دربیم ، رـس  هب  ءارح  راـغ  رد  دوـخ  توـلخ  رد  هَّللا  لوـسر  هاـم  ود  یکی  هک  لاـس  ره  تشاد ، مَّلَس 
. درکیم لابقتسا  ناشیا  زا  زاب ، یشوغآ  اب  هداشگ ، ییور  اب  دنتشگیم ، رب  ربمایپ  مه  یتقو  یهارمه . درکیم و  تعاطا 

: دندومرف دندش و  هدیزگرب  يربمایپ  هب  هک  مه  یماگنه 
: تفگن هجیدخ  ماهدش ، ثوعبم  نم  میادخ ، لوسر  نم 

!؟ تسا هدوب  كرد  رپ  ردقچ  حور  نیا  یتسار  هب  متسنادیم ! زاغآ  زا  نم  تفگ  هکلب  بجع ! لیلد ؟ هچ  هب 
دیهاوخ اهادرف  دیسانشیمن و  زورما  ار  نم  نم ، زا  امش  ماهدش و  هتسخ  امـش  زا  نم  هک  دندومرفیم ، هلگ  نامدرم  نارای و  هب  نینمؤملاریما 

، تسا رکذ  نایاش  درکیم . كرد  تخانـشیم و  بوخ  ار  نیلـسرملا  دّیـس  ترـضح  نینمؤملاریما ، ِداتـُسا  هک  دوب  هک  مناخ  نیا  تخاـنش .
ماَلَّسلا ِْهیَلَع  رـصع  ماما  هک  دیاب ، ینامز  ار  یـسانش  هجیدـخ  تسام ، رـصاق  كرد  لقع و  دـح  رد  میتفگ ، هجیدـخ  فصو  رد  ام  هک  هچنآ 

! دوب هک  هجیدخ  دیوگب  وا  دوش و  هتشاذگ  يربنم  مارحلا ، دجسم  رانک  رد  دمدب ، شتلود  حبص 
: مییوگب هک  زین  ریبعت  نیا 

ما نوچ  یگرزب  نانز  هَّللا ، لوسر  تاجوز  نایم  رد  دـنچ  ره  هک  ارچ  تسین ، یبسانم  یلیخ  ریبعت  تسا ، لوسرلا  تاجوز  فرـشا  هجیدـخ 
: مییوگب هک  دهد  ناشن  ار  هجیدخ  تمظع  سایق ، نیا  دناوتب  منکیمن  نامگ  یلو  میراد ، هملس و … 

. تسا فرشا  هجیدخ 
ثدـحم موحرم  هک  ياهجیدـخ  اجک ؟ نانآ  اجک !؟ دـنکیم  مالـس  ضرع  وا  رب  قح  هک  ياهجیدـخ  دنتـسه ، هجیدـخ  ناکزینک  همه  اهنیا 

نیا رد  نیموصعم و  هرمز  رد  نآ ، زا  یعطقم  رد  هک  دـنکیم ، لـقن  ماَـلَّسلا  ِْهیَلَع  داجـس  ماـما  ترـضح  زا  نیموصعم ، رب  ار  یتاولـص  یمق ،
. تسا هدمآ  يربک  هجیدخ  رب  تاولص  هبیط ، هلسلس 

: دییوگیم ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نسحلا  نب  ۀجح  هب  باطخ  هنیدآ  ناهاگحبص  شیاین  رد  هک  ياهجیدخ 
: ینعی ءارغلا ! ۀجیدخ  نبا  و 

: تفگیم اروشاع  زور  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نیسح  ماما  هک  ياهجیدخ  ياهجیدخ . دنزرف  هک  یلابب  دوخ  هب  يدهم  ای  وت  هک  دزسیم 
رد یتـسار  هب  اـم  هک  تسا  نینچ  نیا  يرآ  دنتـسین . هسیاـقم  لـباق  يو  اـب  هَّللا  لوسر  تاـجوز  رگید  نیا  رب  اـنب  يربـکلا . ۀـجیدخ  ُنبا  اـنَا 

. مینک یناربج  هک  دیاب  یتّمه  میاهدرک و  یهاتوک  وا  نوچمه  دای  مان و  تشادگرزب 
ار هَّللا  لوسر  ءانبا  ءایلوا و  روبق  ارچ  میـسرپب ، هک  میرادـن  ار  هبلاطم  قح  ایآ  ایند ، ناناملـسم  مراهچ  کی  ناونع  هب  ام  هکنیا ، رگید  ياهتکن 
رد ییاهاضاقت  نینچ  رگا  دـینادب  دوشیمن ؟ اـهنآ  روبق  ِیناداـبآ  يارب  يا  هبلاـطم  ارچ  و  دـندرک ؟ ناریو  نینچ  نیا  شیپ  یناـیلاس  عیقب  رد 

. دوب دهاوخن  ریثأتیب  ًانیقی  دشاب ، دایز  ایند  حطس 
: دندومرف ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نینمؤملاریما  هک  ارچ 

ربق يربک و  هجیدـخ  ربق  نینچمه  و  (« 10  ) نآ زا  یکدـنا  هب  لقاال  ای  دـسریم  زیچ  نآ  همه  هب  ای  دورب ، يزیچ  بلط  لاـبند  هب  هک  یـسک  »
ۀّمئالا ُُّما  تسا ، نیملاعلا  ءاسن  ِةَدّیـس  مُا  وا  اما  تسه ) هتبلا  هک  ( ؟ ممانب نینمؤملا  ُُّما  ار  يربک  هجیدـخ  میوگب ، هچ  اـهنینمؤملا ، ُُّما  دـمآرس 
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َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  لوسر  هک  یماگنه  درک ، يردام  نانمؤم  ریما  يارب  هک  دوب  وا  تسا ، نینمؤملاریما  ۀَِلفاک  وا  تسا ، نیموصعملا 
. درپس هجیدخ  هب  دروآ و  دوخ  يهناخ  هب  یطحق  هناهب  هب  یگلاس ، شش  رد  ار  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  یلع  مَّلَس 

ردـقچ هناسمتلم ، ردـقچ  هنابّدؤم ، ردـقچ  هک  هدیـسر ، اجک  هب  ات  وا  یباـتیب  ییادیـش و  نیبب  ییادیـش ! همه  نآ  اـب  دوب  هجیدـخ  نیا  يرآ 
: تفگ ماَلَّسلااْهیَلَع  ارهز  شاهلاس ، جنپ  رتخد  هب  هکلب  تفگن ، هَّللا  لوسر  هب  مه  دوخ  شتلحر ، ماگنه  هناعضاخ ،

: وگب تردپ  هب 
. دنک نفک  دوخ  نهاریپ  رد  ار  نم  هکنیا  نآ  مراد و  یشهاوخ  متفر ، ایند  زا  هک  نم  دراذگب ، نم  رب  یتّنم 

(. 11  ) تساجنیا یهلا  قشع  هک  رگنب  ایب  اجک ؟ ینیمز  ِيزاجم  ياهقشع  نیا  و  اجک ؟ فسوی  اجک ، اخیلز  ! 
: دیوگیم ییوگ  وت 

مه دـعب  منک و  مامـشتسا  ار  وا  يوب  مه  ربق  رد  مشاـب ، فسوی  نهاریپ  اـب  مه  ربـق  رد  مهاوخیم  هک  میادـخ ، لوسر  مبیبـح  دـنبلد  ردـقنآ 
هکنیا زج  درک ، ار  راـک  نیمه  مه  ربماـیپ  نک و  نفک  تدوخ  تسداـب  ار  نم  راذـگب و  ّتنم  هک ، درک  شهاوخ  ادـخ  لوـسر  زا  هناـسمتلم 

! اشامت رتخد  دَنُک  ناج و  دهد  ردام  اشاح  هک  دیرب  نوریب  ار  ارهز  هجیدخ ، راضتحا  ماگنه  رد  دومرف 
مالـس وا  رب  دـنوادخ  مه  نیرخآ  هظحل  نامه  رد  دـنیبن ، ار  هظحل  نیا  اـت  دـندرب ، نوریب  هناـخ  زا  ار  ماَـلَّسلااْهیَلَع  ارهز  شاهلاـس  جـنپ  رتخد 
ِیمامت دمآ . هناخ  هب  درک و  نفد  هتـشادرب  ار  هجیدخ  رهطم  ندب  هودنا ، ایند  کی  اب  ربمایپ  داد . ار  دوخ  دنوادخ  مالـس  باوج  وا  داتـسرف و 

یبرع نهاریپ  تسین ، ردام  زا  يربخ  هناخ  ياهقاتا  رد  کشا ، دنیبیم و  مغ  ردپ  مشچ  رد  دمآ ؛ شیپ  ارهز  تسـشن ، شلد  هب  ملاع  ياهمغ 
: تفگیم تسیرگیم و  دادیم . ناکت  تفرگ و  ار  ردپ 

)؟ تساجک هجیدخ  مردام  مردپ ،  ) یّما َنیَا  هاتبا 
: درک ضرع  دمآ و  ربمایپ  کمک  هب  لیئربج  دیوگب ؟ هچ  شرتخد  هب  هک  دنام  دش ، هراچیب  ربمغیپ  هک  ردقنآ 

: دیامرفیم تیادخ  ناتکمک ! ما  هدمآ  هَّللا ! لوسر  ای 
تشهب رد  میاهدرک و  تسرد  خرـس  توقای  زا  يرـصق  تردام  يارب  دیوگیم  وت  هب  ادخ  ناج  ارهز  وگب  ناشنب و  تیوناز  يور  رب  ار  ارهز 

. تفرگ مارآ  رتخد  لد  تسا و  تحار  شیاج  تسام ، شیپ 

جرک ناتسرهش  رد  ماَلَّسلااهْیَلَع  هجیدخ  ترضح  تشادگرزب 

راوگرزب نآ  تشادگرزب  رد  جرک  رهـش  رد  ار  ياهناصلخم  تیلاعف  لاس 1426  رد  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترـضح  هب  نادنمهقالع  زا  یخرب 
. دیدرگ لاس 1427  رد  عیسو  رایسب  تکرح  کی  يراذگهیاپ  هک  دنداد  ماجنا 

: تسا اهنآ  هلمج  زا  هک  دندروآ  رد  ارجا  هب  ار  یبلاج  رایسب  دراوم  هک  دیدرگ  لیکشت  تشادگرزب  يارب  يداتس  لاس  نیا  رد 
. ناضمر كرابم  هام  هعمج  نیلوا  هعمج  زامن  زا  لبق  هجیدخ  ترضح  هب  عجار  لصفم  ینارنخس  داریا   - 1

. هدرتسگ یحطس  رد  تافو ، بش  رد  نادنمزاین  ماتیا و  هب  يراطفا  ماعطا و   - 2
رهش تارادا  همه  هب  هجیدخ ، ترضح  هب  عجار  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  نانخس  لاسرا   - 3

دجاسم رد  هجیدخ  ترضح  هب  طوبرم  يد  یس -  باتک و  رتسوپ و  مچرپ و  عیزوت   - 4
يرازگرب تهج  رهـش  هیحان  راهچ  شرورپ  شزومآ و  سرادـم  هیلک  دادـما و  هتیمک  ياـههخاش  هب  رثوک » همـشچرس   » باـتک لاـسرا   - 5

. یسانش هجیدخ  هقباسم 
. سرادم حطس  رد  هجیدخ  ترضح  عوضوم  اب  یسیون  هلاقم  هقباسم  يرازگرب   - 6

میرکت يد و  یـس -  باتک و  ءادها  اب  هارمه  یناتـسریبد  رتخد  نازومآ  شناد  هژیو  هجیدخ ، ترـضح  تشادـگرزب  مسارم  يرازگرب   - 7
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. مسارم رد  رضاح  عمج  رد  هقباسم  يرازگرب  دنراد و  هجیدخ  مان  هک  یناسک 
رد ترضح ، نآ  تافو  زور  رد  رصع ، رهظ و  زامن  همانرب  یهاگحبص و  مسارم  رد  هجیدخ ، ترضح  هب  طوبرم  همانرب ، هژیو  يرازگرب   - 8

. شرورپ شزومآ و  تارادا  سرادم و  هیلک 
مدرم مومع  حطس  رد  یسانش  هجیدخ  هقباسم  يرازگرب   - 9

رهش ياهولبات  رد  هجیدخ  ترضح  تشادگرزب   - 10
. سرادم تارادا ، دجاسم ، رد  تافو ، زور  بش و  هژیو  مسارم  يرازگرب   - 11

. جرک ویدار  رد  یسانش  هجیدخ  هقباسم  درگ و  زیم  همانرب  شخپ   - 12
غالبجواس و میرک ، طابر  رایرهش ، دابآ ، رظن  ياهرهـش  هب  ار  تشادگرزب  تیلاعف  هنماد  همانرب ، ناراک  ردنا  تسد  مینادب ، هک  تسا  بلاج 

. دندیناشک … 
. دشاب روشک  قطانم  اهرهش و  رگید  يارب  یبوخ  يامنهار  دناوتیم  جرک ، رهش  رد  هدش  ماجنا  ياهتیلاعف 

اهرهش ریاس  رد  ماَلَّسلااهْیَلَع  هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  همانرب 

مومع رد  ار  هجیدخ  ترـضح  تشادـگرزب  ینارون  تکرح  نوگانوگ ، ياهرهـش  هب  اهرتسوپ  اهمچرپ و  لاسرا  هدـش و  ماجنا  ياهوگتفگ 
هجیدـخ ترـضح  تمظع  زا  لـیلجت  هنیمز  رد  مسارم ، يرازگرب  تیفیک  تـّیمک و  رد  ییاـهتوافت  اـب  دوـمن و  حرطم  اهاتـسور ، اـهرهش و 

. دوش ریگارف  هدرتسگ و  دعب  ياهلاس  رد  دناوتیم  هک  تسا ، هتفرگ  ماجنا  یبوخ  ياهيراذگ  هیاپ  ماَلَّسلااْهیَلَع 

یشرافس یتراشا و  یشرازگ و 

ربکا یلع  خیش  جاح  ياقآ  نیملسملا ، مالـسالا و  ۀجح  ترـضح  ماَلَّسلاُمْهیَلَع  تیبلا  لها  هتخوسلد  رگـشهوژپ ، عماج و  ققحم و  هدنـسیون 
رد دوخ ، تیامح  قیوشت و  راکتـشپ ، تمه و  هشیدنا ، ملق و  اب  هجیدخ » ترـضح  تشادگرزب   » ینارون تکرح  أدـتبا  زا  هک  روپ ، يدـهم 

هئارا ینارون  تکرح  نیا  زا  یلامجا  یشرازگ  ابیز ، ياهلاقم  رد  دندومن ، مادقا  هناریگیپ  هناّدجم و  هجیدخ ، ترضح  ماقم  نتشادگرزب  هار 
باحصا همه  هب  یتاداهنشیپ  عماج و  یتاشرافس  نایاپ ، رد  دناهتشاد و  هجیدخ  ترضح  هتسجرب  هدرتسگ و  لئاضف  هب  ياهراشا  دناهدومن و 

هجوـت ناـیاش  هک  دـناهدومن ، هئارا  یعاـمتجا ، ینید و  یملع و  گرزب  ياـهراک  ناراـک  ردـنا  تسد  رنه و  قوذ و  ناـبحاص  مدـق و  ملق و 
: هدش دای  هلاقم  نتم  کنیا  دشابیم و 

رثوک يهمشچرس  يهنارک  رب 

نارازگتمدـخ زا  یکی  مدوب ، نارهت  رد  ماَـلَّسلاُمْهیَلَع  تیب  لـها  فراـعم  جـیورت  غـیلبت و  يارب  هک  ناضمر 1426 ه  كرابم  هاـم  لـیاوا  رد 
: دومن راهظا  هتفرگ  سامت  ناهفصا  زا  تیبلها  قیدص 

ترضح مالـسا ، يهکلم  لاحترا  زورلاس  تبـسانم  هب  ناضمر  مهد  زور  هک  دناهتفرگ  میمـصت  ابع ، لآ  نادنمـصالخا  زا  افو  لها  ناتـسود 
هنیمز نیا  رد  يراتـشون  هدش  رارق  روظنم  نیا  هب  دـننک ، رازگرب  ناهفـصا  نارهت و  رد  يدنمهوکـش  شیامه  ماَلَّسلااْهیَلَع  يربک  يهجیدـخ 

. دناهتفرگ رظن  رد  مهم  نیا  ماجنا  يارب  ار  امش  دوش و  هیهت 
: دنتفگ تسا ، دودحم  رایسب  نامز  متفگ  یلو  مدش ، اریذپ  مدوجو  تاّرذ  مامت  اب 

. ناکما دح  رد 
: ناوـنع تحت  ياهوزج  متـسج ، هرهب  ناـشیا  ینغ  سیفن و  يهناـخباتک  زا  هتفر ، يرها  داتـسا  راوـگرزب ، قـقحم  دـنمجرا ، قیدـص  لزنم  هب 
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. دیدرگ هیهت  رثوک » يهمشچرس  »
تشگرب هدش ، حالصا  یپیات  طالغا  دنداتسرفیم ، سکاف  اب  هدرک  پیات  نازیزع  مدرکیم ، سکاف  ناهفصا  هب  دشیم  اّیهم  هک  یـشخب  ره 

. دش هداد 
، دش رشتنم  یعیـسو  ژاریت  رد  هجیدخ  ترـضح  تافو  زور  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  دش و  مهارف  تعاس  زا 24  رتمک  رد  راتـشون  نیا  ماجنا  رس 

. تفگ دازیرم  تسد  یناهفصا  شالت  رپ  تّمه و  اب  ناتسود  هب  دیاب  هک 
. دش شخپ  ناتسا  حطس  رد  هک  مداد  ماجنا  ناهفصا  يامیس  اب  يا  هبحاصم  هتفر ، ناهفصا  هب  هجیدخ  ترضح  لاحترا  بش 

. دیدرگ رازگرب  نارهت  مهم  ياهرالات  زا  یکی  رد  يرگید  هوکش  اب  شیامه  ناهفصا ، هوکشاب  شیامه  زا  سپ 
فرص زا  سپ  هک  دنتشاد ، روضح  دنمصالخا  ناحدام  دهعتم و  نارعاش  رگشالت ، ناققحم  رازگتمدخ ، ناملاع  زا  یعمج  شیامه  نیا  رد 
نارهت هب  روظنم  نیا  هب  سدـقم  دهـشم  زا  هک  ناینواعم » داتـسا   » دـنمجرا بیطخ  ینارنخـس  هژیو  هب  بذاج ، بلاج و  ياـههمانرب  زا  راـطفا 

. دش هدافتسا  دوب ، هدمآ 
يروش رپ  يونعم  ياضف  رد  ار  نارضاح  دنمدوس ، ياههمانرب  يارجا  اب  شیامه ، نیا  رد  امیـس » ادص و   » رازگ ریثأت  نارگـشالت  زا  یهورگ 

. دنداد رارق 
. دیدرگ میدقت  ياهدنزرا  زیاوج  دش و  رازگرب  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  نوماریپ  ییاههقباسم  نآ  فارطا  جرک و  رد 

زاب رثوک » يهمشچرس   » باتک دوب ، مالسا  يهکلم  گرزب  لاحترا  لاس » نیما  یس  دصراهچ و  رازه و  کی   » اب فداصم  هک  ناضمر 1427 
. دش پاچ  دیدجت  یعیسو  ژاریت  رد  هدش ، یسیون 

پاچ زاجح » هام  بورغ  : » ناونع تحت  هدش ، هیهت  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  هب  طوبرم  یثارم  حیادم و  لماش  يرگید  دنمشزرا  باتک 
. دش رشتنم  و 

. دیدرگ لاسرا  روشک  سرادم  زا  هسردم  هب 36000  هدش ، يرادیرخ  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  لاح  حرش  رد  يرگید  راثآ 
. دیدرگ عیزوت  ناتسا  دنچ  رد  هدش ، هیهت  لاتسپ  تراک  دراکالپ ، رتسوپ ، تروص  هب  یناوارف  ياهولبات 

. دیدرگ عیزوت  هیهت و  يزاونمشچ  بلاج و  ياهمچرپ 
، هدوب رادیب  رادهزور  نازیزع  يهمه  هک  رجف ، عولط  يهناتسآ  رد  ناضمر  مهد  هاگپ  رد  تفرگ و  ماجنا  لوا  يهکبـش  اب  رگید  يا  هبحاصم 

حبـص ناذا  یتوکلم  يادـن  رجف و  عولط  هار  هب  مشچ  دـندوب و  هریغ  هزمحوبا و  حاتتفا ، ياعد  نآرق ، توـالت  بش ، زاـمن  دـجهت ، لوغـشم 
هنابـش لوط  رد  امیـس  تاظحل  نیرتهدننیب  رپ  هظحل  نآ  هک  تفگ  ناوتیم  دوب و  هدش  هتخود  نویزیولت  يهحفـص  هب  اههدید  اذـل  دـندوب و 

. تفرگ رارق  ماَلَّسلاُمْهیَلَع  تیبلها  يهتخوسلد  نایعیش  هتفیش و  ياهلد  هجوت  دروم  دش و  شخپ  هبحاصم  نیا  دوب ، زور 

: تشادگرزب تاکرب  راثآ و 

: میزادرپیم شیامه  نیا  راب  رپ  راثآ  زا  یتمسق  هب  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  شیامه  نیتسخن  زا  مامت  لاس  ود  تشذگ  اب  کنیا  و 
. ترضح نآ  لاحترا  مایا  رد  هشیمه ، يارب  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  تشاد  یمارگ  يارب  يزاسگنهرف  . 1

. اهناتسا زا  يرایسب  رد  ترضح  نآ  هب  طوبرم  ياهباتک  رشن  پاچ و  . 2
. بسچ رب  دراکالپ و  رتسوپ ، عاونا  رشن  پاچ و  . 3

. ترضح نآ  هب  طوبرم  ثیداحا  هب  نّیزم  ياهمچرپ  عیزوت  پاچ و  . 4
. امیس ادص و  زا  شتافو  مایا  رد  مالسا ، يهکلم  نآ  تشاد  یمارگ  لیلجت و  . 5

. روشک ياهمیوقت  يهمه  رد  ترضح  نآ  تافو  خیرات  تبث  . 6
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. ترضح نآ  هب  مایا  نآ  رد  روشک ، رسارس  دنمجرا  يابطخ  ینارنخس  صاصتخا  . 7
نآ لاحترا  تیلـست  هاتوک  ياهمایپ  لدابت  ترـضح 9 . نآ  یمارگ  دای  یمان و  مان  اـب  رتخد  نادازون  يراذـگمان   @ ریگمـشچ شرتسگ  . 8

. هریغ سا و  ما . سا . فارگلت ، نفلت ، يهلیسو  هب  ترضح ،
. ترضح نآ  یمان  مان  اب  یگنهرف  زکارم  زا  يرایسب  يراذگمان  . 10

بیرخت يهچخیرات  ماَلَّسلااْهیَلَع و  هجیدخ  ترضح  یناگدنز  حرش  نوماریپ  روشک ، تالجم  دیارج و  رد  یملع  تالاقم  رـشن  پاچ و  . 11
. تشرس دب  نایباّهو  طسوت  لاس 1384 ه  هب  العملا » ۀنج   » رد ترضح  نآ  هاگراب  دبنگ و 

رثوک يهمشچرس  ياههزومآ 

یمارگ ردام  ربمیپ ، رسمه  رثوک ، يهمشچرس  مالـسا ، يهکلم  نوماریپ  هریـس ، خیرات و  ثیدح ، ریـسفت ، بتک  رد  یناوارف  راوهاش  ياهرُد 
ياج خیرات  نیرز  تاحفـص  كرات  رب  دروآ ، دجو  هب  ار  ناگتفیـش  دـیآ ، راک  هب  ار  نارگـشهوژپ  هک  تسا ، هدـمآ  رهطا  يارهز  ترـضح 

. دریگ

ماَلَّسلااهْیَلَع هجیدخ  ترضح  یگدنز  يهتسجرب  تاکن  هب  ياهراشا 

: میوشیم روآدای  اجنیا  رد  ار ، دریگیم  رارق  هجوت  دروم  رتمک  هجیدخ ، ترضح  یناگدنز  حرش  زا  هک  ياهتسجرب  تاکن  کنیا  و 
(12  ) دوب هلاس  مَّلَس 25  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  اب  جاودزا  ماگنه  هب  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح   - 1

(13  ) دوب هدرک  يرپس  مرکا  ربمایپ  تمدخ  ار  نآ  لاس  هک 25  دوب ، هلاس  لاحترا 50  ماگنه  هب  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح   - 2
(14  ) دوب هدرکن  جاودزا  سکچیه  اب  مرکا  ربمایپ  زا  لبق  هجیدخ  ترضح   - 3

(15  ) دوب ماَلَّسلااْهیَلَع  ارهز  ترضح  هک  هدنام ، راگدای  هب  رتخد  کی  اهنت  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  زا   - 4
(16  ) دوب ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نانمؤمریما  نایقتم  يالوم  هک  تشاد ، داماد  کی  اهنت  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ   - 5

(17 . ) دندوب هجیدخ  ترضح  رهاوخ  هلاه ، نارتخد  هیقر  بنیز و   - 6
(18  ) دوب مهرد ) ربارب 500   ) هیقوا  12 هجیدخ 5 /  ترضح  يهیرهم   - 7

هب هجیدخ  ترضح  يهداوناخ  هب  ار  نآ  هک  داتسرف ، مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  رـضحم  هب  رانید  هجیدخ 4000  ترضح   - 8
(20  ) دشاب هنّسلا  رهم  ات  داتسرف ، هّیرهم  ناونع  هب  ار  نآ  زا  مهرد  طقف 500  مرکا  ربمایپ  یلو  ( 19  ) دیامن میدقت  هّیرهم  ناونع 

: تفگ دوخ  يهبطخ  رد  زین  بلاطوبا  ترضح  ( 21  ) دوب هزیشود  رتخد و  ربمایپ  اب  جاودزا  ماگنه  هب  هجیدخ  ترضَح  . 9
(22  ) دنکیم يراگتساوخ  تسا ، هاگیاج  دنلب  ياهزیشود  تواخس و  تفع و  هب  روهشم  تلیضف ، اب  ییوناب  هک  امش  رتخد  زا  ماهدازردارب 

يدـمع فیرحت  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  زا  شیپ  رگید ، نت  ود  اـب  ماَـلَّسلااْهیَلَع  هجیدـخ  ترـضح  جاودزا  يهعیاـش  . 10
بقلم نامثع و  يداماد  حرط  هکنانچ  تسا ، هدرک  جاودزا  نآ  اـب  مرکا  ربماـیپ  هک  يرتخد  اـهنت  ناونع  هب  هشیاـع  حرط  يارب  تسا ، خـیرات 

. دشابیم ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نانمؤمریما  نایقتم ، يالوم  يارب  یسایس ، بیقر  ندیشارت  يارب  ًارصحنم  نیرونلاوذ »  » هب وا  ندرک 

هجیدخ ترضح  يهژیو  لیاضف 

رد اهنآ  زا  يرامـش  هب  هک  تسه  ياهژیو  لیاضف  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترـضح  يارب  ناهج  ناوناب  نایم  رد  هکلب  ربمایپ ، نارـسمه  نایم  رد 
: مینکیم هراشا  طقف  اجنیا 

(23  ) تسا هدومن  ریبعت  هکرابم »  » هب وا  زا  یسدق  مالک  رد  نانم  دنوادخ  . 1
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(24  ) دنکیم تاهابم  برقم  يهکئالم  هب  هجیدخ  ترضح  دوجو  اب  راب  نیدنچ  زور  ره  لاعتم  دنوادخ  . 2
(25 . ) درکیم غالبا  يربک  هجیدخ  هب  ار  راگدرورپ  تیحت  دورد و  یحو  کیپ  . 3

(27  ) دوب وا  ینمادکاپ  تفع و  تدش  تهج  هب  نآ  و  ( 26  ) دوب بقلم  هرهاط »  » هب هجیدخ  ترضح  یلهاج  دهع  رد  . 4
دشابیم تمصع  ماقم  زا  ياهرهب  نتـشاد  يانعم  هب  نآ  و  ( 28  ) درکیم ریبعت  هقیدـص »  » ار وا  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  . 5

(29)
(30 . ) درکیم تروشم  وا  اب  روما  يهمه  رد  مرکا  ربمایپ  . 6

(31 . ) تشاد ترهش  یحولا » ۀبق   » هب هجیدخ  ترضح  يهناخ  هطوطب  نبا  لقن  هب  . 7
(33 . ) دناوخ تما  يوناب  نیرترب  و  ( 32  ) اه « نینمؤملا ما   » نیرترب ار  هجیدخ  ترضح  مرکا  ربمایپ  . 8

(34 . ) دراد ار  ربمایپ  يرسمه  راختفا  زین  تشهب  رد  هجیدخ  ترضَح  . 9
(35  ) تسا هدرک  ریبعت  ناوسنلا » ةدّیس  : » ناونع هب  وا  زا  هدورس ، ياهماکچ  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  كوس  رد  نانمؤم  ریما  . 10

(36  ) دش رطخ  ساسحا  ترضح  نآ  یتمالس  يارب  هک  دش  نیگهودنا  يردق  هب  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  لاحترا  رد  مرکا  ربمایپ  . 11
« هجیدـخ مشچ  روـن   » ار ماَـلَّسلا  ِْهیَلَع  یلع  مدرم  ناـیم  رد  هک  تشاد ، تبحم  ماَـلَّسلا  ِْهیَلَع  ناـنمؤمریما  هب  يردـق  هب  هجیدـخ  ترـضَح  . 12

(37 . ) دندناوخیم
: دومرفیم ماَلَّسلااْهیَلَع  همطاف  ترضح  هب  باطخ  مرکا  ربمایپ  . 13

(38 . ) دیزگرب تماما  ءاعو  ناونع  هب  ار  تردام  نطب  دنوادخ 
(39  ) دوب ترضح  نآ  خسار  مزع  رفاو و  لقع  ناشن  توبن ، رون  هدهاشم  تاظحل  نیتسخن  رد  هجیدخ  ترضح  ندروآ  نامیا  . 14

(40 . ) تشاد هضرع  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  هب  ار  هجیدخ  ترضح  خاک  نانم  دنوادخ  . 15
: دومرفیم درکیم و  دای  هجیدخ  ترضح  يراکادف  راثیا و  زا  هراومه  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  . 16

(41 . ) دومن مورحم  ار  منارسمه  رگید  درک و  اطع  دنزرف  نم  يارب  وا  زا  دنوادخ 
(42 . ) درک بصن  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  ربق  رانک  رد  ار  دوخ  یهدنامرف  رداچ  هکم ، حتف  ماگنه  هب  . 17

(43 . ) دنباتشیم هجیدخ  ترضح  لابقتسا  هب  ربکا » هَّللا  : » يهژاولگ هب  نّیزم  ياهمچرپ  اب  هتشرف   70 زیخاتسر 000 /  زور  رد  . 18
رارق اهنآ  رایتخا  رد  هیامرس  درکیم ، تسرد  لاغتشا  شیرق  ناناوج  يارب  شریظنیب ، يداصتقا  زغم  راشرس و  شوه  اب  شیرق  يهنازرف  . 19

(44 . ) تشادیم او  تراجت  هب  ار  نانآ  هبراضم  تروص  هب  دادیم و 
قـشمد هـب  دوـخ  یتراـجت  ناوراـک  سأر  رد  ار  ترـضح  نآ  هجیدـخ  ترـضح  و  ( 45  ) دــشن ریجا  يدــحا  يارب  زگره  مرکا  ربماـیپ  . 20

. داتسرفیم

هجیدخ ترضح  تشادگرزب  رد  ناگتخیهرف ، هب  یتاداهنشیپ 

. ددرگیم میدقت  هجیدخ  ترضح  تشاد  یمارگ  اب  هطبار  رد  داهنشیپ  دنچ  لاقم  نیا  نایاپ  رد  کنیا  و 
داعبا رگید  تیـصخش و  هریـس ، بقانم ، لئاضف ، رکذ  هب  ار  ناضمر  هام  مهدزای  مهد و  بش  هک  میهاوخیم  دـنمجرا  ياـبطخ  يهمه  زا  . 1

. دنهد صاصتخا  ترضح  نآ  يدوجو 
. دنهد صاصتخا  ترضح  نآ  هب  ياهمیمض  هک  میهاوخیم  روشک  دهعتم  ياههمانزور  يهمه  زا  . 2

. دنهد صاصتخا  ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  يهمانزور  زا  ياهحفص  هلجم و  زا  یشخب  میهاوخیم ، دیارج  بابرا  يهمه  زا  . 3
گرزب يوناب  نآ  هب  ار  دوخ  نیَد  ماَلَّسلااْهیَلَع ، هجیدخ  ترضح  تافو  مایا  رد  دیفم  ياههمانرب  شخپ  اب  هک  میهاوخیم  امیس  ادص و  زا  . 4
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. دننک ادا 
. دننک نیودت  هنومن  يوناب  هنومن و  رسمه  هنومن ، ردام  نآ  یناگدنز  نوماریپ  یباتک  مادک  ره  هک  میهاوخیم  ملق  بابرا  زا  . 5

. دنروآ دیدپ  ترضح  نآ  نوماریپ  يراگدنام  راثآ  دوخ ، ناور  عبط  راشرس و  قوذ  اب  میهاوخیم  هحیرق ، نابحاص  زا  . 6
میهـس ابیز  مان  نیا  جیورت  رد  هجیدخ »  » مان هب  دوخ  نادـنزرف  زا  یکی  يراذـگمان  اب  هک  میهاوخیم  سانـش  هفیظو  ناردام  ناردـپ و  زا  . 7

. دنشاب
. دننک نیزم  وناب  نیا  یمان  مان  اب  ار  دوخ  یگنهرف  زکارم  رگید  اههناخباتک و  اهرالات ، هک : میهاوخیم  هطوبرم  نالوؤسم  زا  . 8

یـصصخت هزوح  رد  يدنمـشزرا  راثآ  شنیرفآ  رد  دوخ  يهقالخ  يورین  زا  هک ، میهاوخیم  نانیرفآ  رنه  رگید  ناـشاقن و  ناـطاطخ ، زا  . 9
. دننک شالت  دوخ 

تظافح و رد  هک  هجیدخ ، ترـضح  يراکادف  راثیا و  رـسارس  یگدـنز  زا  ياهدـنزومآ  ياهملیف  هک  میهاوخیم  دـهعتم  نادـنمرنه  زا  . 10
اب هتـسیاش  راتفر  نیما ، نارازگراک  باـختنا  تناـتم ، اـب  مأوت  یناـگرزاب  تراـجت ، ناـهج ، يوناـب  نیرترب  تیبرت  مرکا ، ربماـیپ  زا  تسارح 

ياهملیف تلیـضف ، اب  يوناب  نآ  ياـههزومآ  رگید  قح و  نییآ  رـشن  هار  رد  نآ  ندرک  هنیزه  يداـصتقا و  عضو  نداد  ناـماس  نارازگراـک ،
. دننک هیهت  بذاج  بلاج و 

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  رد  نارگشالت  يهمه  هب  ساپس  بتارم  میدقت  اب 

رثوک همشچرس 

قیقحت و هار  رد  ار  يرمع  هک  هزع ، ماد  روپ  يدـهم  ربکا  یلع  خیـش  جاح  ياـقآ  نیملـسملا ، مالـسالا و  ۀـجح  رادـمان ، ققحم و  هدنـسیون 
ترضح تشادگرزب  رما  رد  دوخ  هناصلخم  غیردیب و  ياهيراکمه  رب  هوالع  دناهدومن ، فرص  ماَلَّسلاُمْهیَلَع  تیب  لها  راثآ  رـشن  فیلأت و 

پاچ هب  تبون  ود  نونک  ات  هک  رثوک » همشچرس   » مان اب  دندومن ، ترـضح  نآ  كرابم  رـضحم  هب  میدقت  ار  یـسیفن  رثا  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ 
تسا هدیدرگ  رشتنم  هخسن  رازه  هدزناپ  رد  نآ  مود  پاچ  هدیسر و 

هجیدـخ ترـضح  تشادـگرزب  رما  رد  مامتها  موزل  ییالو و  یبهذـم و  رئاعـش  هماقا  رد  ناهفـصا  يزاتـشیپ  هب  هجوت  اب  باتک ، همدـقم  رد 
: میئامنیم توعد  اهنآ  هعلاطم  هب  ار  نادنمهقالع  هک  دناهتشاد ، نایب  ار  یبلاج  تاکن  ماَلَّسلااْهیَلَع ،

میحرلا نمحرلا  هَّللا  ِمِْسب 
یبهذـم و رئاعـش  زا  يرایـسب  هماقا  رد  نانآ  یماگـشیپ  يزاتـشیپ و  ناهفـصا ، هتخاـبکاپ  هتفیـش و  نایعیـش  رب  ناـّنم  دزیا  نارکیب  فاـطلا  زا 

. تسیمالسا
لالز بآ  یسلجم » همّالع   » ماَلَّسلاُمْهیَلَع تیب  لها  مولع  راحب  صاّوغ  هتـساخرب ، یناتـساب  رهـش  نیا  زا  ناهج ، ناناملـسم  زاتـشیپ  ناملـس » »

. تسا هتخاس  هناور  مالسا  ناهج  رساترس  هب  رهش  نیا  زا  ار  تراهط  تمصع و  نادناخ 
لکـش رهـش  نیا  رد  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  یمارگ  تخد  تداهـش  زور  رد  مدرم ي ، میظع  تکرح  و  هّیمطاف » تضهن  »

. دیسر دوخ  تمظع  هوکش و  جوا  هب  عّیشت ، ناهج  يالعا  ّتیعجرم  تیانع  اب  هاگنآ  تفرگ ،
، دـئوس نوچ  یقطاـنم  رد  تفر ، رتارف  یمالـسا  ياـهروشک  زا  دـیدرونرد ، ار  اـهزرم  تفرگ ، تأـشن  رهـش  نیا  زا  هّیودـهم » هکراـبم  ههد  »

. درک یناشفارون  هیسور و …  كرامناد ،
لها همیرک  میرح  رد  داد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  یفلتخم  ياهرهش  دش ، زاغآ  رهش  نیا  زا  نابعـش ، همین  میظع  ییامیپهار  یمدرم و  شیامه 

تـشادگرزب شیامه  خـیرات ، رد  راب  نیلّوا  يارب  کـنیا  دیـسر و  تمظع  هوکـش و  جوا  هب  نارکمج  سّدـقم  دجـسم  ماَـلَّسلاُمْهیَلَع و  تیب 
ماَلَّسلااْهیَلَع يربک  هجیدخ  نینمؤملا ، ما  مرکا ، لوسر  هنازرف  رسمه  رهطا ، هقیّدص  یمارگ  ردام  رثوک ، يراج  همشچرس 
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رهش رخافم  رتفد  رب  يرگید  نیّرز  هحفص  دوشیم و  رازگرب  رهش  نیا  رد  اتکی ، هبوبحم  لاحترا  زورلاس  نیما  یس  دصراهچ و  رازه و  کی 
هب یمالـسا ، نهیم  ياج  ياج  رد  يرت ، میظع  ياهشیامه  يرازگرب  دـهاش  دـعب ، ياهلاس  رد  هک  دوریم  دـیما  ددرگیم  هدوزفا  ناـملس 

. میشاب تبسانم  نیمه 
. دشابیم دنمهوکش  رتفد  نیا  زا  گنرمک  یگرب  سّدقم و  فده  نیا  ياتسار  رد  هاتوک  یماگ  راتشون  نیا 

ریصقت رذع 
ادـخ هناخ  نارئاز  تروجهم  رازم  يا  فجن ، هاش  تايداماد ، هب  رختفم  يا  فدـص ، ار  تقلخ  هنادرُد  نیرتالاو  يا  فرـش ، هّلق  نیرترب  يا 

يادیش هتفیش و  میئوت ، نویدم  همه  ام  الوم ؛ مشچ  رون  يا  ارهز ، ردام  يا  اهاط ، رسمه  يا  اتکی ، هبوبحم  يا  يربک ، هجیدخ  يا  فده ؛ ار 
. مییوت نابساپ  کَلَم  ناتسآ  رد  ریصقت  هب  فرتعم  میئوت ، نادناخ  زا  يوریپ  هب  زارفرس  رختفم و  میئوت ، يوک 

رثوک همشچرس 
ترـضح یمارگ  ردام  ءابّجنلا ، هّمئالا  مُا  رثوک ، يراج  هشیمه  همـشچرس  زادـگناج  لاحترا  زا  ماـمت  لاـس  یـس  دـصراهچ و  رازه و  کـی 
ترـضح ءاحطب ؛ نیمزرـس  هنازرف  مَّلَـس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  روای  رای و  ءایبنالا ، متاـخ  هنازرف  رـسمه  ماَـلَّسلااْهیَلَع ، ءارهز 

. درذگیم ماَلَّسلااْهیَلَع  يربک  هجیدخ 
ناوناب يوناب  نآ  تشاد  یمارگ  مسارم  هدش و  یهاتوک  اهتلیضف ، مام  نیا  تشادگرزب  رد  راشقا ، همه  يوس  زا  راصعا ، نورق و  لوط  رد 

. تسا هدشن  رازگرب  هتسیاب  یهاگیاج  هتسیاش و  یحطس  رد  یتشهب ،
ییاههرهچ يارب  یللملا ، نیب  ياههصرع  يرنه و  یگنهرف و  هزوح  اههد  رد  زور  ره  هک  اهشیامه ، اهتسـشن و  زا  هدـنکآ  يایند  نیا  رد 

هچ ددرگیمن ؟ هدورـس  هک  اـههماکچ  هچ  دوـشیمن ؟ هدـیرفآ  هک  اـههسامح  هچ  دـنرادن ، ار  اهتلیـضف  ماـم  نآ  لـئاضف  مرازه  کـی  هک 
!؟ دوشیمن هداد  بیترت  هک  اهشیامه  هچ  دوشیمن ؟ هیهت  هک  اهملیف  هچ  دوشیمن ؟ هتشاگن  هک  اههلاقم 

ِْهیَلَع نینمؤملا  ریما  گنـسنارگ  ِمناخ  ردام  نیملاعلا ، ءاسن  ةدّیـس  نابرهم  ردام  نیّیبنلا ، متاخ  هتـسیاش  رـسمه  یمارگ ، يوناـب  نیا  يارب  یلو 
نآ عینم  ماـقم  عیفر و  هاـگیاج  هتـسیاش  هک  یـشالت  چـیه  یمالـسا  تّما  نیملاـعلا ، بر  باـتک  رد  نینمؤـملا » ما   » قادـصم نیرترب  ماَـلَّسلا 

. دناهدادن ماجنا  دشاب ، تقلخ  ناهج  يالاو  تیصخش 
نیرتساّـسح و رد  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  تبترم  یمتخ  ترـضح  فیرـش  بلق  شخب  مارآ  ماـمت  لاـس  هک 25  يراوگرزب  يوناـب 
زا هدنکآ  نوناک  رد  یگلاس  شـش  زا  ار  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  بلاط  یبا  نبا  یلع  بلاغلا ، هَّللا  دسا  هدوب ، ترـضح  نآ  یگدـنز  عطقم  نیرتینارحب 

شرورپ دوخ  رهم  رپ  نماد  رد  ار  ماَلَّسلااْهیَلَع  ارهز  همطاف  ترضح  ناهج ، ناوناب  رورس  هداد ، رارق  شتیامح  فنک  رد  دوخ ، يافص  رهم و 
. تسا هتفرگن  ماجنا  يرکذ  نایاش  شالت  چیه  هداد ،

هکلب اهتلیضف ، مام  نآ  نأش  رد  هن  ناهفـصا ، نارهت و  رهـش  ود  رد  رثوک » همـشچرس   » شیامه خیرات ، رد  راب  نیتسخن  يارب  هتـشذگ  لاس 
. دیدرگ رازگرب  رثوک ، يراج  هشیمه  همشچرس  نآ  سّدقم  ناتسآ  هب  ریصقت  رذع  دح  رد 

ربمایپ یمان  مان  هب  نیزم  ِلاس  رد  نآرق ، لوزن  هام  رد  رثوک  همـشچرس  نآ  لاـحترا  زورلاـس  نیما  یـس  دـصراهچ و  رازهکی و  رد  کـنیا  و 
رد ّبلـصتم  دّهعتم و  نیّدتم ، نمؤم ، مدرم  مالـسا » ناهج  یگنهرف  تختیاپ   » ناونع هب  رختفم  رهـش  رد  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا 

تقاط ياهشالت  اب  دنرادرب و  اتـسار  نیا  رد  ار  ماگ  نیتسخن  هک  دناهدمآرب  ددـص  رد  راوتـسا ، یماگ  خـسار و  یمزع  اب  ناهفـصا ، تیالو 
. دنراذگب ماَلَّسلااْهیَلَع  هّیضرم  يارهز  ترضح  شاهیامنارگ ، تخد  رادغاد  حورجم و  لد  رب  یمهرم  دوخ ، ياسرف 

هکلم نآ  هاگـشیپ  رد  ریـصقت » رذـع   » ناونع هب  راتـشون  نیا  دـجنگیمن ، رـصتخم  نیا  رد  اهتلیـضف  مام  نآ  بقاـنم  ناـیب  تمظع و  حرش 
. ددرگیم میدقت  هادف » انحاورا   » هّللا ۀیقب  ترضح  شدنمورب ، دنزرف  سّدقم  رضحم  هب  مالسا ،

، ایبنالا متاخ  ترضح  شا ، یمارگ  يوش  قح  دوخ و  قح  هب  ار  يادخ  هتشارفارب ، یلاعت  قح  يوس  هب  یتسد  اهتلیضف ، مام  نآ  هک  دیما  هب 
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هّیقب زا  هک  دناوخب ، ارهز  نسحم  شاهتفکشن  هدیپت  نوخ  رد  هچنغ  ءاسّنلا و  ةدّیس  شاهنادرُد ، هدید  رون  ءایصوا ، فرشا  شاهیامنارگ  داماد 
هدیـشک دَمَر  ناگدید  هدومن ، لیجعت  هادف  انحاورا  هّللا  ۀیقب  ترـضح  شدـنمورب  دـنزرف  جرف  رد  هدومرف ، رظن  فرـص  يربک  تبیغ  نارود 

ارهز فسوی  لاثمیب  لامج  رادـید  اب  ار  رثوک » همـشچرس   » هوکـش اب  شیامه  تشاد  یمارگ  هصرع  رد  نارگـشالت  هژیو  هب  رظتنم ، نایعیش 
. دزاس رّونم  نشور و  يدازآ ، تلادع و  ساسا  رب  یناهج ، دحاو  تموکح  راذگناینب  نآ  هّقح  تموکح  نارود  رد 

روپ يدهم  ربکا  یلع  نابعش 1427 ه   15
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  ناشخرد  یگدنز  هب  ون  یهاگن 

، زاجح نامسآ  غورف   » گنسنارگ فیلأت  زا  سپ  یندیرف ، یمرک  یلع  خیش  جاح  ياقآ  نیملسملا ، مالسالا و  ۀجح  اناوت ، ققحم و  هدنسیون 
نآ ياـهتمظع  اـهیگژیو و  قیمع ، یهاـگن  وـن و  یکبـس  اـب  تسا و  ریظنیب  دوـخ  عوـن  رد  هک  هحفـص ، رد 582  ماَلَّسلااْهیَلَع » هجیدـخ 

« ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  ترضح  تشاد  وکن  هرگنک   » داهنشیپ هب  تسا ، هدش  پاچ  راب  نیدنچ  نونک  ات  هتفرگ و  رارق  حیرـشت  دروم  ترـضح 
رد ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  یگدنز  تیـصخش و  یهرابرد  يرگید  رثا  هدرـشف ، یلکـش  هب  دیدج و  یهاگن  اب  دنتفرگ و  تسد  هب  ملق 

. تفرگ رارق  نادنمهقالع  رایتخا  رد  دیسر و  پاچ  هب  هخسن  رازه  هد  ژاریت  اب  هک  دندروآ ، رد  شراگن  هب  هحفص   144
: دریگیم رارق  یمارگ  ناگدنناوخ  رایتخا  رد  ًالیذ  هک  دناهداد ، رارق  هراشا  دروم  ار  یتاکن  نآ ، همدقم  رد  باتک ، ردقیلاع  هدنسیون 

نخس قاور  رد 
، ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  شخب  ماهلا  يهریس  امیس و  هب  هدنز ، هزات و  اّما  ارذگ ، تسیهاگن  تسا ، یمارگ  يهدنناوخ  امش  تسد  رد  هک  يرتفد 

ناج رب  اههیآ  ِنیزاغآ  دورف  مالـسا و  عولط  ياهلاس  اهزور و  ِنیزاغآ  ِنایوجادـخ  ربمایپ و  رابتعا  رپ  ناـبیتشپ  دنمـشیدنا و  رواـشم  راـی و 
. تسا مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  كاپ 

قیفوت نانچ  يزاسدوخ ، رد  هک  تسیاهنازرف  تخد  تثعب ، زا  شیپ  شناشخرد ، تایح  رد  هک  تسا ، ییوناب  يهدنزومآ  یگدنز  زا  يوترپ 
هدنیآ يهنومن  وس ، رگد  زا  دـنهدیم و  ناونع  شنم  كاپ  ار  وا  شراگزور  مدرم  ددرگیم و  میهاربا  يادـخ  هب  نامیا  لبمـس  هک  دـباییم 

. تسا رات  هریت و  يایند  نآ  رد  یهاوخیدازآ ، ییوج و  لامک  يرگن ،
ُهَّللا یَّلَص  دّمحم  نآرق و  تمظع  جاّوم  يایرد  هب  ماجنا  رـس  یـشنم ، كاپ  يدنمـشوه و  نیمه  تکرب  هب  هک  ياهدنلاب  هاوخ و  یقرت  ناسنا 
رـشب قوقح  يدازآ و  ِربمایپ  ياههغدـغد  کیرـش  تروص  هب  جـیردت  هب  دریگیم و  ییادـخ  گـنر  دروخیم و  دـنویپ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 

. دزارفایم رب  تماق 
رامش رد  دشخردیم و  هشیمه  يارب  راتفر  شنم و  هشیدنا و  رد  دریگیم و  جوا  راختفا  يوکس  رب  ییافوکـش ، دشر و  هار  رد  ماجنا  رـس  و 

اب ياهنوگ  هب  یگدنز  رد  شیدناون ، نز  راهچ  هک : درادیم  تفایرد  ار  راختفا  لادم  نیا  ربمایپ ، زا  دنکیم و  هولج  زاسخیرات  نانز  نیرترب 
: دندش نانز  رالاس  هک  دندیشخرد  تماهش  تیارد و 

َو ٍِدْلیَوُخ  ُْتِنب  ُۀَـجیِدَخ  َو  ٍمِحاُزم  ُْتِنب  ُۀَیِـسآ  َو  َنارْمِع  ُْتِنب  ُمَیْرَم  َّنِهَِملاع : ِتاداس  ُتادِّیَـس  ٍةَوِْسن  َُعبْرَا   …  » همطاف هجیدـخ و  هیـسآ ، میرم ،
(46 … « ) ٍدَّمَُحم ُْتِنب  ُۀَمِطاف 

رواشم رای و  تلحر  زورلاس  نیما  یس  دصراهچ و  رازه و  کی  رد  هک  ماَلَّسلااْهیَلَع ، هجیدخ  ناشخرد  یگدنز  هب  ون  تسیهاگن  هتشون ، نیا 
داهنـشیپ هب  وا ، تلحر  زورلاس  رد  هوکـشرپ ، یـشیامه  يرازگرب  ياتـسار  رد  ماَلَّسلااْهیَلَع  همطاف  ماـم  ربماـیپ و  يهنازرف  رـسمه  دـنمدرخ و 

ادـخ زا  ار  ترـضح  نآ  ناتـسآ  رد  تمدـخ  شیاـمه و  يرازگرب  رد  یماگـشیپ  قـیفوت  هک  ناهفـصا -  رد  تیب  لـها  ناگتفیـش  زا  یخرب 
رد هفیظو  يادا  مه  دیاش  دتفا و  دـیفم  هاوخ ، تیونعم  شیدـناون و  نارتخد  نانز و  هژیو  هب  همه ، يارب  هک  دـیما  دـمآ ؛ ملق  هب  دـناهتفرگ - 

همطاـف شاهناـحیر  وا و  هاگـشیپ  هـب  تسیزبـس  گرب  زین  دراد و  هاوـخیدازآ  ياـهلسن  يهـمه  رب  گرزب ، ماـم  نآ  هـک  یگرزب  قـح  ربارب 
افو کشا  تشرد  ياههناد  اب  ار  شدـنلب  مان  زین  وا  تلحر  زا  سپ  تشادیم و  گرزب  ار  وا  قح  هک  سانـش -  قح  ربمایپ  هب  ماَـلَّسلااْهیَلَع و 
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هژیو هب  تایآ ، املع و  مایپ  اب  هک  شزوسناج -  تلحر  زورلاس  رد  يرت  هوکـشرپ  ياهشیامه  دهاش  هدنیآ  رد  هک  دـیما  دومرفیم . هقردـب 
زیگنا هرطاخ  رهش  زا  يزاریـش ، قداص  دّیـس  یمظعلا  هَّللا  ۀیآ  یناحور و  قداص  دّیـس  یمظعلا  هَّللا  ۀیآ  یناگیاپلگ ، یفاص  یمظعلا  هَّللا  ۀیآ 

ناتسبات 85 یندیرف /  یمرک  یلع  میهد . رارق  یگدنز  هار  دوب ، شزاتشیپ  وا  هک  ار  يراختفا  رپ  هار  میشاب و  تسا  هدش  زاغآ  ناهفصا 

ماَلَّسلااهْیَلَع يربک  هجیدخ  همانباتک 

هراشا

فیلأت قیقحت و  لیصفت ، ای  لامجا  هب  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  تیصخش  یهرابرد  نامزرید ، زا  ییالو ، هشیدنا  نابحاص  ملق و  بابرا 
َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  نارسمه  یهرابرد  یباتک  نمض  رد  ًةدمع  تسا و  هدش  هضرع  لقتسم ، یباتک  تروص  هب  ًاضعب  هک  دناهتشاد ،
ای فراعملا و  ةرئاد  ای  ماَلَّسلاُمْهیَلَع و  تیبلا  لها  بتکمو  مالـسا  خیرات  هتـسجرب  نانز  ای  ترـضح و  نآ  نارای  باحـصا و  ای  مَّلَـس و  َو  ِهلآ 

. تسا هتفرگ  رارق  نادنمهقالع  رایتخا  رد  یعامتجا  یملع و  ینید و  ياههلجم  رد  ياهلاقم  تروص  هب  ای  ثیدح و و  لاجر 
راوگرزب يوناب  نآ  یهراـبرد  قیقحت  ناـبلاط  يارب  ار  هنیمز  هدرب و  ماـن  ار  اـههلاقم  اـهباتک و  نیا  زا  يرامـش  هک  مینآ  رب  هراوداـی ، نیا  رد 

. مییامن مهارف  مهم ، عوضوم  نیا  رد  ار  عماج  لصفم و  همانباتک  کی  هیهت  تامدقم  رگید ، فرط  زا  مییامن و  هدامآ 
رتشیب شـالت  راـظتنا  رد  هدومن و  هراـشا  ار  يرگید  دراوم  ناـیاپ  رد  و  ( 47  ) دومن میدقت  ار  هدـش  مهارف  هعومجم  ود  أدـتبا  روظنم ، نیدـب 

: میئامنیم يرامش  زور  ماَلَّسلاُمْهیَلَع  تیبلا  لها  هتخابلد  نیققحم 
: میرادیم میدقت  هک  هداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ياهعومجم  دوخ  هدرتسگ  تاقیقحت  یپ  رد  مق ، سدقم  رهش  رد  مولعلارقاب  هدکشهوژپ   - 1

ج 2 یگدنز ، نایاپ  رد  اهراتفگ  نیرخآ  : 1

نارتخاب رشن : ناکم 
یمق یجار  دّمحم  رشان :

1 پاچ : تبون 
1367 ش رشن : خیرات 

مولعلا رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
2  / 4 لاح 4 /  حرش  هناخباتک : هدر 

: تاعوضوم زیر 
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  يدع ، نب  بیبح   257  - 271

ینامسآ درم  نیرخآ  : 2

نارتخاب رشن : ناکم 
1356 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
میحر يرفعج - 

یمالسا تاغیلبت  رتفد  هناخباتک :
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: تاعوضوم زیر 
فیاط رد  مالسا  ماَلَّسلااْهیَلَع ، هجیدخ  ماَلَّسلا و  ِْهیَلَع  بلاطوبا  شقن   123  - 132

تمواقم يوگلا  هیسآ  : 3

مق رشن : ناکم 
داجسلارون رشان :

1 پاچ : تبون 
1380 رشن : خیرات 

: هدنسیون
یلع دنولالج - 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلا  رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
8  / 3 لاح 3 /  حرش  هناخباتک : هدر 

: تاعوضوم زیر 
( همطاف هجیدخ و  نیشنمه  ربمایپ -  یتشهب  رسمه  هجیدخ -  زا  يراتسرپ   ) هیسآ لیاضف   67  - 74

ج 2 ناناوجون ، يارب  ینید  ياهشزومآ  : 4

دهشم رشن : ناکم 
يوضر سدق  ناتسآ  رشان :

1 پاچ : تبون 
1371 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
یلوسر یلع  ریما  دیس 

یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :
تاعوضوم زیر 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  یلع  تنس و  ینعم  هجیدخ ، مَّلَس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  جاودزا   27  - 38

سفن بوخ  تالاح  نآرق ، رد  قالخا  : 5

نارهت رشن : ناکم 
یناشاک ضیف  رشان :

2 پاچ : تبون 
1375 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
عیفر مظاک  دیس 
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مولعلا رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
2  / 2 قالخا 43 /  هناخباتک : هدر 

: تاعوضوم زیر 
مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  اب  هجیدخ  هطبار   204  - 208

( مَّلَس َو  هِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم   ) مینادیم هچ  مالسا  زا  : 6

مق رشن : ناکم 
مرخ رشان :

2 پاچ : تبون 
1375 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
یمالسا نسح  دیس 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلا  رقاب  هاگشناد  هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هجیدخ و  جاودزا   48  - 50

ماصتعا ش 3 : 7

نارهت رشن : ناکم 
یمالسا تاغیلبت  نامزاس  رشان :

1 پاچ : تبون 
1361 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
ناگدنسیون زا  یهورگ 

مولعلا رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ   52  - 0

یحو قفا  : 8

نارهت رشن : ناکم 
ادخ هار  تَّیعمج  رشان :

1 پاچ : تبون 
1347 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
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ياهرمک لیلخ  ازریم 
یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  مالسا ، رجف   223  - 254

نیمئانلا ظاقیا  یف  نیمثلاردلا  : 9

مق رشن : ناکم 
هیملع رشان :

1 پاچ : تبون 
1388 ق رشن : خیرات 

: هدنسیون
ینیئان یماما  یلعنیسح 

یمالسا تاغیلبت  رتفد  هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  ماَلَّسلااْهیَلَع و  همطاف  نز و  باجح   163  - 171

ج 7 ثداوحلا ، عیاقولا و  : 10

مق رشن : ناکم 
باتکلاراد رشان :

1 پاچ : تبون 
: هدنسیون

یبوبلم رقاب  دّمحم 
یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  ماَلَّسلا و  ِْهیَلَع  بلاطوبا  تافو   25  - 28

ج 1 ثداوحلا ، عیاقولا و  : 11

مق رشن : ناکم 
درخ یشورفباتک  رشان :

1 پاچ : تبون 
1341 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
یبوبلم رقاب  دّمحم 
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مولعلا رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :

1  / 1 مالسا 12 /  خیرات  هناخباتک : هدر 
: تاعوضوم زیر 

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  یگدنز   127  - 132

تداهش ات  تدالو  زا  ماَلَّسلا  ِهْیَلَع  یلع  ماما  : 12

مق رشن : ناکم 
ام لیلد  رشان :

1 پاچ : تبون 
1380 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
نارگید مظاک و  دّمحم  ینیوزق - 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلارقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
3  / 3 تیب 8 /  لها  هناخباتک : هدر 

: تاعوضوم زیر 
، تیبملا ۀلیل  ترجه ، راثیا ، ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  یلع  ماما   85  - 102

بلاطوبا هجیدخ و  ترضح  تافو  و 

هجیدخ همانیگدنز  ای  نامیا  ناریما  : 13

نارهت رشن : ناکم 
تثعب داینب  تیب ، لها  هسسوم  رشان :

2 پاچ : تبون 
1360 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
نارگید ینسحلا و  فورعم  مشاه 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  يوضر  سدق  ناتسا  هناخباتک :

دحللا سنوم  دهعلا و  سینا  : 14

كارا رشن : ناکم 
یناهفصا یعیفش  دومحم  هناخپاچ  رشان ،

1374 ق رشن : خیرات 
: هدنسیون
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ینیوزق ظعاو  نیدلاردص 
یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
یسورع مَّلَس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  رفس   175  - 188

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ 

ناهج ناوناب  يوناب  : 15

نارهت رشن : ناکم 
جیسب ییافکدوخ  تاقیقحت  نامزاس  رشان :

1 پاچ : تبون 
1376 رشن : خیرات 

: هدنسیون
یلع یناود - 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلا  رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
7  / 3 تیب 31 /  لها  هناخباتک : هدر 

: تاعوضوم زیر 
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  ترضح  لاح  حرش   23  - 27

مالسا و…  هاگدید  زا  نز  تلزنم  یخیرات  یسررب  : 16

نارهت رشن : ناکم 
یمالسا تاغیلبت  نامزاس  رشان :

1 پاچ : تبون 
1374 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
روپ عناص  میرم  نونکم ، ایرث 

مولعلا رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
3  / 5 یتیبرت 22 /  هناخباتک : هدر 

: تاعوضوم زیر 
مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  رسمه  هجیدخ   89  - 94

مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  تثعب  هجیدخ و   94  - 95
مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  هجیدخ و  نادنزرف   94  - 96

هجیدخ تافو   96  - 97
هجیدخ گرم  زا  سپ  ربمایپ   97  - 98
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لاس 8 هرامش 92 ، مالسا  رادساپ  : 17

مق رشن : ناکم 
1 پاچ : تبون 

1368 ش رشن : خیرات 
: هدنسیون

یهورگ
مولعلارقاب هدکشهوژپ  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
هجیدخ بلاطوبا و  تافو   20  - 22

مالسا ش 47 رادساپ  : 18

مق رشن : ناکم 
یمالسا تاغیلبت  رتفد  رشان :

1 پاچ : تبون 
1364 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
ناگدنسیون زا  یهورگ 

مولعلارقاب هدکشهوژپ  هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

ماَلَّسلااْهیَلَع 19 هجیدخ  ربمایپ ، جاردتسا : - 

مالسا ش 49 رادساپ  : 19

مق رشن : ناکم 
یمالسا تاغیلبت  رتفد  رشان :

1364 ش رشن : خیرات 
: هدنسیون

ناگدنسیون زا  یهورگ 
مولعلارقاب هدکشهوژپ  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  مَّلَس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ   26 - 

مالسا ش 89 رادساپ  : 20
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مق رشن : ناکم 
یمالسا تاغیلبت  رتفد  رشان :

1 پاچ : تبون 
1368 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
ناگدنسیون زا  یهورگ 

مولعلا رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  ماَلَّسلا و  ِْهیَلَع  بلاطوبا  تافو   20  - 0

مالسا ش 94 رادساپ  : 21

مق رشن : ناکم 
یمالسا تاغیلبت  رتفد  رشان :

1 پاچ : تبون 
1368 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
ناگدنسیون زا  یهورگ 

مولعلا رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  ماَلَّسلا و  ِْهیَلَع  بلاطوبا  تافو   20  - 0

مالسا ش 92 رادساپ  : 22

مق رشن : ناکم 
یمالسا تاغیلبت  رتفد  رشان :

1 پاچ : تبون 
1368 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
ناگدنسیون زا  یهورگ 

مولعلا رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  ماَلَّسلا و  ِْهیَلَع  بلاطوبا  تافو   20  - 0

بالقنا ش 12 مایپ  : 23
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نارهت رشن : ناکم 
نارادساپ هاپس  رشان :

1 پاچ : تبون 
1359 ش رشن : يرات 

: هدنسیون
نارادساپ هاپس 

مولعلا رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  ترضح   27  - 0

بالقنا ش 61 مایپ  : 24

نارهت رشن : ناکم 
نارادساپ هاپس  رشان :

1 پاچ : تبون 
1361 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
نارادساپ هاپس 

: تاعوضوم زیر 
ماَلَّسلااْهیَلَع 62 هجیدخ  - 

دلجم کی  رد  دلج  هس  ناربمایپ ، : 25

نارهت رشن : ناکم 
راوز یشورفباتک  رشان :

1353 ش رشن : خیرات 
: هدنسیون

امنهر نیدباعلا  نیز 
بالقنا نارادساپ  هاپس  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  ترضح   243  - 458

لیجنا تاروت و  رد  دوعوم  ربمایپ  : 26

نارهت رشن : ناکم 
ماَلَّسلا ِْهیَلَع  يدهم  ماما  یگنهرف  داینب  رشان :
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1 پاچ : تبون 
1376 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
لوسر دّمحم  ییایرد - 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلا  رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
2  / 2 تیب 11 /  لها  هناخباتک : هدر 

: تاعوضوم زیر 
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  ترضح  اب  جاودزا  یگنوگچ  مالسا و  زا  شیپ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  تیصخش   46  - 54

( همانهام  ) نز س 2 ش 12 مایپ  : 27

مق رشن : ناکم 
مق هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  رشان :

1 پاچ : تبون 
1372 ش رشن : خیرات 

نارگید مق و  هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  زایتما : بحاص 
ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلا  رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
: ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  ترضح  لاح  حرش   6  - 10

ماقم تمارک ، جاودزا ،

( همانهام  ) نز س 3 ش 1 مایپ  : 28

مق رشن : ناکم 
مق هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  رشان :

1 پاچ : تبون 
1373 ش رشن : خیرات 

نارگید مق و  هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  زایتما : بحاص 
ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلا  رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
هجیدخ ترضح  مَّلَس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  جاودزا   6  - 12

مالسا ياوشیپ  : 29

نارهت رشن : ناکم 
5 پاچ : تبون 
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1355 ش رشن : خیرات 
: هدنسیون

هداز دامع  نیسح 
بالقنا نارادساپ  هاپس  هناخباتک :

یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  ماَلَّسلا و  ِْهیَلَع  بلاطوبا  رمع و   219  - 223

نارای ج 2 ربمغیپ و  : 30

مق رشن : ناکم 
شناد رشان :

1346 ش رشن : خیرات 
: هدنسیون

یملاع یلع  دّمحم 
یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
354 ماَلَّسلااْهیَلَع 340 -  هجیدخ  - 

ترجه ات  زاغآ  زا  مالسا  خیرات  : 31

مق رشن : ناکم 
نیسردم هعماج  رشان :

1363 ش رشن : خیرات 
: هدنسیون

یلع یناود - 
: تاعوضوم زیر 

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  اب  ربمایپ  جاودزا  تدالو و   59  - 69

( مَّلَس َو  هِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمغیپ  نارود   ) مالسا خیرات  : 32

نارهت رشن : ناکم 
یمالسا بالقنا  نارادساپ  هاپس  رشان :

1 پاچ : تبون 
1364 ش رشن : خیرات 

هاپس یسایس  یتدیقع  شزومآ  دحاو  روآ : درگ 
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ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلا  رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
2  / 1 مالسا 10 /  خیرات  هناخباتک : هدر 

: تاعوضوم زیر 
هنیدم لها  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  تعیب  بلاطوبا و  هجیدخ و  تافو   85  - 103

هللا ج 1 مهمحر  يرهطم  هَّللا  تیآ  دیهش  راثآ  رد  مالسا  خیرات  : 33

مق رشن : ناکم 
اههاگشناد رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  رشان :

1 پاچ : تبون 
1378 رشن : خیرات 

: هدنسیون
نارگید یضترم و  يرهطم - 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلا  رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
2  / 1 مالسا 3 /  خیرات  هناخباتک : هدر 

: تاعوضوم زیر 
( ماَلَّسلا ِْهیَلَع  یلع  تعاجش  هجیدخ ، لاوما  مالسا ، غیلبت   ) مالسا شرتسگ  تیقفوم و  لماوع   157  - 184

یمالسا ناریا  مالسا ، شیادیپ  زا  لوا  رتفد  یمالسا  ناریا  خیرات  : 34

نارهت رشن : ناکم 
رصاعم هشیدنا  یگنهرف  هسسؤم  رشان :

1 پاچ : تبون 
1377 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
لوسر نایرفعج - 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلا  رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
2  / 5 خیرات 4 /  هناخباتک : هدر 

: تاعوضوم زیر 
، هجیدخ بلاطوبا و  تافو  بلاطوبا ، بعش  رد  ربمایپ   55  - 59

فئاط هب  ربمایپ  رفس 

مالسا ربمایپ  خیرات  : 35

نارهت رشن : ناکم 
نارهت هاگشناد  رشان :
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3 پاچ : تبون 
1362 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
میهاربا دّمحم  یتیآ - 

مولعلا رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

فئاط هب  رفس  ماَلَّسلااْهیَلَع و  هجیدخ  بلاطوبا و  تافو   168  - 172
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  اب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  جاودزا   63  - 71

متاخ ج 1 ربمغیپ  خیرات  : 36

نارهت رشن : ناکم 
1376 ق رشن : خیرات 

: هدنسیون
نارگید یفجن و  یناساول 

بالقنا نارادساپ  هاپس  هناخباتک :
یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ   328  - 380

مالسا یلیلحت  خیرات  : 37

مق رشن : ناکم 
لوسرلا ۀعضب  رشان :

1 پاچ : تبون 
1381 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
نیسحمالغ داژن -  يرگرز 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلا  رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
2  / 1 مالسا 15 /  خیرات  هناخباتک : هدر 

ربمایپ توعد  تثعب و  هجیدخ ، اب  جاودزا  دلوت ،  15  - 29 تاعوضوم : زیر 

مالسا ج 2 یلیلحت  خیرات  : 38

مق رشن : ناکم 
مالسا رادساپ  رشان :
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1 پاچ : تبون 
1367 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
یتالحم یلوسر  مشاه  دیس 

بالقنا نارادساپ  هاپس  هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  اب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  جاودزا   13  - 18
يارب مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  يراجت  رفس   18  - 29

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ 
جاودزا ماگنه  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  مَّلَس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  نس   33  - 47
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  تایح  رد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  جاودزا  مدع   51  - 55

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  لیاضف   55  - 60

مالسا یسایس  یلیلحت و  خیرات  : 39

نارهت رشن : ناکم 
یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  رشان :

1 پاچ : تبون 
1373 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
ینسح ربکا  یلع 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلا  رقاب  هاگشناد  هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  اب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  جاودزا   132  - 135

مالسا یسایس  خیرات  : 40

نارهت رشن : ناکم 
زوریپ رشان :

3 پاچ : تبون 
1362 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
هَّللا تمعن  بیکش -  یضاق 
یمالسا تاغیلبت  رتفد  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
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ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  اب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  جاودزا   2  - 16
وا نادنزرف  ماَلَّسلااْهیَلَع و  هجیدخ   17  - 24

مالسا ردص  خیرات  : 41

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلارقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
2  / 1 مالسا 4 /  خیرات  هناخباتک : هدر 

: تاعوضوم زیر 
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  اب  جاودزا  ات  ّدلوت  زا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  یگدنز   176  - 192

هجیدخ ربمایپ و  جاودزا   193  - 198
هجیدخ بلاطوبا و  تلحر  بلاط و  یبا  بعش  رد  نیملسم  تمواقم   279  - 293

اهقف هقف و  خیرات  : 42

نارهت رشن : ناکم 
تمس رشان :

2 پاچ : تبون 
1377 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
مساقلاوبا یجرگ - 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلا  رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
2  / 3 هقف 3 /  هناخباتک : هدر 

: تاعوضوم زیر 
( ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  ماَلَّسلا ، ِْهیَلَع  یلع   ) ناناملسم نیلوا  مَّلَس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  توعد  زاغآ   30  - 37

مالسا رصتخم  خیرات  : 43

نارهت رشن : ناکم 
یمالسا تامیلعت  هعماج  رشان :
1327 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
يوقن لیلخ  ریم 

یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

تثعب ماَلَّسلااْهیَلَع ، هجیدخ  مَّلَس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  ناتسبرع ،  6  - 13
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سدقم خیرات  : 44

نارهت رشن : ناکم 
1 پاچ : تبون 

1344 ق رشن : خیرات 
: هدنسیون

نارگید ییاکیرمآ و  کینورا  نتگنیشاو 
ماَلَّسلا ِْهیَلَع  يوضر  سدق  ناتسآ  هناخباتک :

یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :
هجیدخ اب  جاودزا  ربمایپ و  تراجت   40  - 46 تاعوضوم : زیر 

يربط ج 1 همانخیرات  : 45

نارهت رشن : ناکم 
ون رشان :

1 پاچ : تبون 
1366 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
نارگید ریرج و  نب  دّمحم  يربط - 

مولعلا رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :

1  / 2 مالسا 1 /  خیرات  هناخباتک : هدر 
: تاعوضوم زیر 

هبعک یناریو  ماَلَّسلااْهیَلَع ، هجیدخ  اب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  جاودزا   23  - 31

ات 1 ج 3  يربط ، همانخیرات  : 46

نارهت رشن : ناکم 
ون رشان :

2 پاچ : تبون 
1368 رشن : خیرات 

: هدنسیون
نارگید يربط و  ریرج  نب  رفعجوبا 

مق یمالسا  داشرا  هناخباتک :
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  اب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  جاودزا   23  - 26 تاعوضوم : زیر 
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مالسا ج 1 خیرات  زا  یلیلحت  : 47

نارهت رشن : ناکم 
ناملسم نانز  تضهن  رشان :

1359 ش رشن : خیرات 
: هدنسیون

رفعج دیس  يدیهش - 
مولعلا رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :

2  / 2 مالسا 23 /  خیرات  هناخباتک : هدر 
: تاعوضوم زیر 

هنیدم رد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هجیدخ ، بلاطوبا و   42  - 48

مزال تقو  رد  صاوخ  مادقا  يریگمیمصت و  صیخشت ، : 48

نارهت رشن : ناکم 
ملع ریشب  يرنه  یگنهرف  هسسؤم  رشان :

1 پاچ : تبون 
1377 رشن : خیرات 

: هدنسیون
يدهم دیس  سیئراین - 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلا  رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

تیبملا ۀلیل  رد  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  یلع  يزابناج  مَّلَس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  تثعب  ماَلَّسلااْهیَلَع و  هجیدخ   49  - 51

هرس سدق  ینیمخ  ماما  هشیدنا  رد  نز  هاگیاج  : 49

نارهت رشن : ناکم 
هرس سدق  ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسوم  رشان :

1 پاچ : تبون 
1374 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
هرس سدق  ینیمخ  ماما  راثآ  میظنت  هسسوم 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلا  رقاب  هاگشناد  هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

ینیمخ ماما  ماَلَّسلااْهیَلَع و  هجیدخ  تیصخش   46  - 48
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( متشَه یعوضوم  راثآ  نایبت   ) هرس سدق  ینیمخ  ماما  هشیدنا  رد  نز  هاگیاج  : 50

نارهت رشن : ناکم 
هرس سدق  ینیمخ  ماما  راثآ  رشن  هسسؤم  رشان :

1 پاچ : تبون 
1374 ش رشن : خیرات 

نارگید هرس و  سدق  ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  روآ : درگ 
ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلا  رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلا  رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :

3  / 5 یتیبرت 1 /  هناخباتک : هدر 
3  / 3 ماما 8 /  هناخباتک : هدر 

: تاعوضوم زیر 
ینیمخ ماما  رظن  زا  میرم  بنیز و  ماَلَّسلااْهیَلَع ، هجیدخ  ترضح   46  - 53

نز لامک  لامج و  : 51

مق رشن : ناکم 
رون هعیلط  رشان :

1 پاچ : تبون 
1378 رشن : خیرات 

: هدنسیون
هَّللا تمحر  یمیهاربا - 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلارقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
3  / 5 یتیبرت 31 /  هناخباتک : هدر 

: تاعوضوم زیر 
( میرم هضف ، ماَلَّسلااْهیَلَع ، بنیز  هجیدخ ، ماَلَّسلااْهیَلَع ، همطاف   ) هنومن نانز   157  - 174

( ماَلَّسلااهْیَلَع ارهز  ترضح  یسانش  نامز  زا  لیلحت   ) رتسب رد  همشچ  : 52

مق رشن : ناکم 
روضح رشان :

2 پاچ : تبون 
1375 ش رشن : خیرات 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلا  رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
7  / 1 تیب 17 /  لها  هناخباتک : هدر 
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: تاعوضوم زیر 
شنادنزرف ماَلَّسلا و  ِْهیَلَع  یلع  ماَلَّسلااْهیَلَع ، هجیدخ  مَّلَس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  اب  ماَلَّسلااْهیَلَع  ارهز  سنا   210  - 224

ماَلَّسلااهْیَلَع هجیدخ  ترضح  : 53

نارهت رشن : ناکم 
ریبکریما رشان :

3 پاچ : تبون 
1363 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
نارگید لیخد و  یلع  دّمحم  یلع 

مولعلارقاب هدکشهوژپ  هناخباتک :
یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :

8  / 2 لاح 3 /  حرش  هناخباتک : هدر 

ماَلَّسلااهْیَلَع همطاف  ترضح  : 54

نارهت رشن : ناکم 
تیبرت رشان :

1 پاچ : تبون 
1379 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
مظاک عفرا - 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلارقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
7  / 3 تیب 15 /  لها  هناخباتک : هدر 

: تاعوضوم زیر 
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  ترضح  يرادراب  نارود  ماَلَّسلااْهیَلَع و  ارهز  همطاف  ترضح  يراذگمان   6  - 17

جح : 55

نارتخاب رشن : ناکم 
نیسردم هعماج  تاراشتنا  رشان :

1 پاچ : تبون 
1365 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
یتئارق نسحم 
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مولعلا رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ   160  - 172 تاعوضوم : زیر 

ماکحتسا هلیسو  نیرتسدقم  باجح  : 56

مق رشن : ناکم 
رشنلاراد رشان :

2 پاچ : تبون 
1364 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
یقت دّمحم  یمق -  نیظعاولا  تمشح 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  قداص  ماما  هسسوم  هناخباتک :
تاعوضوم زیر 

مالسا ردص  هنومن  يوناب  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ   159  - 161

یخیرات ثداوح  : 57

نارهت رشن : ناکم 
ردص رشان :

: هدنسیون
یفاص هَّللا  فطل 

یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

66 ماَلَّسلااْهیَلَع 38 -  هجیدخ  بلاطوبا و  تافو   6 - 

ج 2 بولقلا ، تایح  : 58

نارهت رشن : ناکم 
نادیواج رشان :

1 پاچ : تبون 
: هدنسیون

یسلجم رقاب  دّمحم  همالع 
یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
ربمایپ اب  جاودزا  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  لئاضف   87  - 104
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یگدنز هوکش  هجیدخ  : 59

مق رشن : ناکم 
داجسلارون رشان :

1 پاچ : تبون 
1381 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
نارگید یقت و  دّمحم  این -  یلامک 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلا  رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
8  / 3 لاح 5 /  حرش  هناخباتک : هدر 

: تاعوضوم زیر 
مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  زا  تیامح  ماَلَّسلااْهیَلَع و  هجیدخ  نادناخ  ردام ، ردپ ،  22  - 34

نآ یگنوگچ  اههنیمز و  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  اب  هجیدخ  جاودزا   35  - 56
( همطاف موثلکما ، هیقر ، بنیز ، هَّللادبع ، مساق ،  ) ربمایپ تثعب  هجیدخ و   77  - 94

ماَلَّسلااهْیَلَع يربک  هجیدخ  : 60

مق رشن : ناکم 
دیما رشان :

2 پاچ : تبون 
: هدنسیون

این یلامک  یقت  دّمحم 
ماَلَّسلا ِْهیَلَع  يوضر  سدق  ناتسآ  هناخباتک :

یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  یگدنز  یسررب  ترورض   14  - 31
مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  زا  لبق  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  نارسمه   32  - 34

مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  اب  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ییانشآ   35  - 47
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  باختنا  یبایزرا و  كالم   48  - 53

ربمایپ زا  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  نادنزرف   74  - 97

ماَلَّسلااهْیَلَع يربک  هجیدخ  : 61

مق رشن : ناکم 
دیما رشان :
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2 پاچ : تبون 
: هدنسیون

این یلامک  یقت  دّمحم 
ماَلَّسلا ِْهیَلَع  يوضر  سدق  ناتسآ  هناخباتک :

یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

 - نانامرهق تخانش  ترورض 
6  - 13

14  - 31 ماَلَّسلااْهیَلَع -  هجیدخ  یگدنز  یسررب  ترورض 
32 مَّلَس – 34 -  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  زا  لبق  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  نارسمه 

35  - 47 مَّلَس -  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  اب  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ییانشآ 
48  - 53 ماَلَّسلااْهیَلَع -  هجیدخ  باختنا  یبایزرا و  كالم 

54  - 73 مایپ -  تفایرد  مَّلَس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  یگلاس  لهچ 
74  - 97 ربمایپ -  زا  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  نادنزرف 

107 ربمایپ 98 -  ماَلَّسلااْهیَلَع و  هجیدخ -  زار 
123  - 109 هرهچ ف - 

ماَلَّسلااهْیَلَع همطاف  صیاصخ  : 62

نارهت رشن : ناکم 
ینارهت هَّللادبع  رشان :
1 پاچ : تبون 

1369 ش رشن : خیرات 
: هدنسیون

ینارهت ظعاو  رقاب  دّمحم 
ماَلَّسلااْهیَلَع هموصعم  ترضح  هناتسآ  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  لیاضف   122  - 128

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  دالوا   128  - 131

برع ج شیادیپ  زا  مالسا  خیرات  هصالخ  : 63

نارهت رشن : ناکم 
یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  رشان :

1 پاچ : تبون 
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1373 ش رشن : خیرات 
: هدنسیون

یتالحم یلوسر  مشاه  دیس 
مولعلا رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  اب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  جاودزا   52  - 57

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  لیاضف  نادنزرف و   56  - 58

ماَلَّسلااهْیَلَع ارهز  همطاف  یناگدنز  هصالخ  : 64

نارهت رشن : ناکم 
جیسب ییافکدوخ  تاقیقحت  نامزاس  رشان :

3 پاچ : تبون 
1378 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
رفعج يدیهش - 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلا  رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
7  / 3 تیب 49 /  لها  هناخباتک : هدر 

: تاعوضوم زیر 
بلاطوبا ترضح  ماَلَّسلااْهیَلَع و  هجیدخ  ترضح  گرم   16  - 18

يدّمحم تلاسر  دیشروخ  : 65

نارهت رشن : ناکم 
ریدغلا هسسوم  رشان :

1359 ش رشن : خیرات 
: هدنسیون

هَّللا زیزع  نایرفعج - 
یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  اب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  جاودزا   36 - 

دیشروخ نوخ و  : 66

نارهت رشن : ناکم 
مایخ رشان :
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1 پاچ : تبون 
1344 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
یضاق هَّللا  تمعن 

ماَلَّسلااْهیَلَع هموصعم  ترضح  هناتسآ  هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

هشیاع ماَلَّسلااْهیَلَع -  هجیدخ  ماَلَّسلااْهیَلَع -  همطاف   194  - 219

ج 3 ناربمایپ ، ناتساد  : 67

نارهت رشن : ناکم 
هیمالسا رشان :

1 پاچ : تبون 
1359 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
یناگیاپلگ ینرق  یلع 

یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

شنادنزرف ماَلَّسلااْهیَلَع و  هجیدخ  لئاضف   500  - 509

ج 4 مالسا ، یلیلحت  خیرات  زا  ییاهسرد  : 68

نارهت رشن : ناکم 
یمالسا داشرا  ترازو  رشان :

1 پاچ : تبون 
1372 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
یتالحم یلوسر  مشاه  دیس 

یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :
بلاطوبا تافو   29  - 69 تاعوضوم : زیر 

هجیدخ و 

ماَلَّسلااهْیَلَع همطاف  بتکم  رد  : 69

نارهت رشن : ناکم 
يریما رشان :
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6 پاچ : تبون 
1377 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
یلع یمئاق - 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلا  رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
7  / 1 تیب 15 /  لها  هناخباتک : هدر 

: تاعوضوم زیر 
تیبرت هداوناخ و  دّمحم و  هجیدخ و   28  - 47

هجیدخ ترضح  ربمایپ ، تافو  همطاف : ترضح  لمحت  ربص و   189  - 199

هرود 1 مالسا  خیرات  سورد  : 70

مق رشن : ناکم 
یمالسا غیلبتلاراد  رشان :

1388 ق رشن : خیرات 
: هدنسیون

یغالب ردص 
یمالسا تاغیلبت  رتفد  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  ترضح   82  - 94

هوبنلا ج 2 لئالد  : 71

نارهت رشن : ناکم 
یگنهرف یملع و  رشان :
1 پاچ : تبون 

1361 ش رشن : خیرات 
: هدنسیون

نارگید یقهیب و  نیسح  نب  دمحا 
مولعلا رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :

2  / 1 تیب 6 /  لها  هناخباتک : هدر 
: تاعوضوم زیر 

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  ماَلَّسلا و  ِْهیَلَع  بلاطوبا  تافو   77  - 81

يربک هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  www.Ghaemiyeh.comهراودای  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 195زکرم  هحفص 77 

http://www.ghaemiyeh.com


هَّللادبع نب  دّمحم  هَّللا ، لوسر  : 72

نارهت رشن : ناکم 
نییآ رشان :

1355 ش رشن : خیرات 
: هدنسیون
ییافش نسحم 

بالقنا نارادساپ  هاپس  هناخباتک :
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ   122  - 127 تاعوضوم : زیر 

خیرات هنیآ  رد  ناضمر  : 73

مق رشن : ناکم 
یهاگشناد مولع  رشن  زکرم  رشان :

1 پاچ : تبون 
1373 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
نایهانپ نسح  دّمحم 

مولعلا رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  ماَلَّسلااْهیَلَع و  هجیدخ   53  - 58

خیرات رد  ناضمر  : 74

نارهت رشن : ناکم 
ردق رشان :

1362 ش رشن : خیرات 
: هدنسیون

هَّللا فطل  یفاص - 
: تاعوضوم زیر 

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  تیصخش   65  - 79

ج 2 افصلا ، ۀضور  : 75

نارهت رشن : ناکم 
یملع رشان :
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1 پاچ : تبون 
1373 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
نارگید یخلب و  هاش  دنواخ  نب  دّمحم 

مولعلا رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلا  رقاب  هاگشناد  هناخباتک :

1  / 3 مالسا 3 /  خیرات  هناخباتک : هدر 
: تاعوضوم زیر 

نایجرزخ هجیدخ و  بلاطوبا و  گرم   234  - 238

يرمق ياههام  ياهتبسانم  اهدادیور ج 3  : 76

هعمج همئا  يزکرم  هناخریبد  رشان :
1 پاچ : تبون 

1370 ش رشن : خیرات 
: هدنسیون

هعمج همئا  يزکرم  هناخریبد 
مولعلا رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ   413  - 420

1377 ش 1419 ق -  ناضمر ) كرابم  هام  هژیو   ) رون نایهار  هشوتهر  : 77

مق رشن : ناکم 
مق هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  رشان :

1 پاچ : تبون 
1377 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
نارگید اضر و  يداتسا 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلا  رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  ترضح  یگدنز   97  - 102

1379 ش 1421 ق -  ناضمر ) كرابم  هام  هژیو  ، ) رون نایهار  هشوتهر  : 78

مق رشن : ناکم 
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مق هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  رشان :
1 پاچ : تبون 

1379 ش رشن : خیرات 
نارگید مق و  هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  هیهت :

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلا  رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  ترضح  تافو  مَّلَس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هقالع  ماقم و  لیاضف و   209  - 219

ج 2 هعیرشلا ، نیحایر  : 79

نارهت رشن : ناکم 
هیمالسالا بتکلاراد  رشان :

2 پاچ : تبون 
1364 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
هَّللا حیبذ  یتالحم - 

مولعلا رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :

8  / 1 لاح 1 /  حرش  هناخباتک : هدر 
: تاعوضوم زیر 

271 ماَلَّسلااْهیَلَع 202 -  يربک  هجیدخ  - 
283 ماَلَّسلااْهیَلَع 271 -  میرم  ماَلَّسلااْهیَلَع و  هجیدخ  يارض   2 - 

نآرق رد  هوسا  نانز  : 80

نارهت رشن : ناکم 
هبادرف رشان :

2 پاچ : تبون 
1380 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
ارهز درف -  یمالسا 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلا  رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
8  / 2 لاح 22 /  حرش  هناخباتک : هدر 

: تاعوضوم زیر 
نآرق رد  ماَلَّسلااْهیَلَع  همطاف  ترضح  ماَلَّسلااْهیَلَع و  هجیدخ   102  - 142

يربک هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  www.Ghaemiyeh.comهراودای  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 195زکرم  هحفص 80 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسا ربمایپ  نانز  : 81

نارهت رشن : ناکم 
دّمحم رشن  رشان :

6 پاچ : تبون 
1368 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
یناهفصا نیسح  نیدلا  دامع 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  يوضر  سدق  ناتسآ  هناخباتک :
یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ   304  - 318

خیرات نیرفآ  درم  نانز  : 82

نارهت رشن : ناکم 
يوبن رشان :

2 پاچ : تبون 
1376 رشن : خیرات 

: هدنسیون
يدراهتشا يدهم  دّمحم 

مولعلا رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
مق یمالسا  داشرا  هناخباتک :

8  / 2 لاح 36 /  حرش  هناخباتک : هدر 
مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  نز  نیلوا  هجیدخ  ترضح   79  - 82 تاعوضوم : زیر 

خیرات ثیدح و  نآرق ، رد  رادمان  نانز  : 83

نارهت رشن : ناکم 
یمالسا تاغیلبت  نامزاس  رشان :

1 پاچ : تبون 
1368 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
دمحا یتشهب - 

مولعلا رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
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8  / 2 لاح 27 /  حرش  هناخباتک : هدر 
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  هنمآ و   15  - 29 تاعوضوم : زیر 

مَّلَس َو  هِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  یگدنز  رد  نز  : 84

نارهت رشن : ناکم 
یللملا نیب  رشن  پاچ و  تکرش  رشان :

1 پاچ : تبون 
1383 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
نارگید يدهلا و  تنب  ردص - 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلارقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
3  / 5 یتیبرت 44 /  هناخباتک : هدر 

: تاعوضوم زیر 
مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  رسمه  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  دسا و  تنب  همطاف  یگدنز  زا  یلامجا   18  - 30

مَّلَس َو  هِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ترضح  یناگدنز  : 85

نارهت رشن : ناکم 
راشتنا رشان :

1340 ش رشن : خیرات 
: هدنسیون

اضرمالغ دیس  يدیعس - 
یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
هجیدخ اب  ادخ  لوسر  جاودزا   17  - 18

ماَلَّسلااهْیَلَع همطاف  ترضح  یناگدنز  : 86

نارهت رشن : ناکم 
ظفاح رشان :

1320 ش رشن : خیرات 
: هدنسیون

نارگید رمع و  رصنلاوبا - 
یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 

يربک هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  www.Ghaemiyeh.comهراودای  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 195زکرم  هحفص 82 

http://www.ghaemiyeh.com


دلیوخ رتخد  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ   2  - 8
ییاراد بسن و  قالخا و  رد  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ   31  - 39

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  اب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  ییوشانز   40  - 50

ماَلَّسلااهْیَلَع ارهز  همطاف  يربک  هقیدص  یناگدنز  : 87

زاریش رشن : ناکم 
هواک رشان :

1354 ش رشن : خیرات 
: هدنسیون

نیسحلادبع دیس  بیغتسد - 
یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
هنمؤم نز  نیتسخن  هجیدخ   96  - 103

ج 1 ماَلَّسلا ، ِهْیَلَع  یلع  یناگدنز  : 88

نارتخاب رشن : ناکم 
كارا پاچ  رشان :

1 پاچ : تبون 
1320 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
ینسحم رویدخ  ربکا  یلع 

: تاعوضوم زیر 
هشیاع هجیدخ س ، ربمایپ ، نانز   305  - 309

ماَلَّسلااهْیَلَع يربک  بنیز  ماَلَّسلااهْیَلَع و  ءارهز  همطاف  یناگدنز  : 89

زاریش رشن : ناکم 
تیبرت نوناک  رشان :

3 پاچ : تبون 
1365 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
بیغتسد نیسحلادبع  دیس 

مولعلا رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
7  / 3 تیب 54 /  لها  هناخباتک : هدر 
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: تاعوضوم زیر 
ماَلَّسلااْهیَلَع و هجیدخ  میرم ، هیسآ ،  102  - 126

ماَلَّسلااْهیَلَع همطاف 

مَّلَس َو  هِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  یناگدنز  : 90

نارهت رشن : ناکم 
یملع یشورفباتک  رشان :

: هدنسیون
نارگید لکیه و  نینسح  دّمحم 

بالقنا نارادساپ  هاپس  هناخباتک :
یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
نادنزرف مَّلَس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  ماَلَّسلااْهیَلَع و  هجیدخ   173  - 200

تخانش دیاب  ون  زا  هک  يربمایپ  دّمحم  یناگدنز  : 91

نارهت رشن : ناکم 
ایسآ رشان :

1 پاچ : تبون 
1343 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
نارگید ویگروتک و  لیژریو  ناتسنک 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  يوضر  سدق  ناتسآ  هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

تثعب ماَلَّسلااْهیَلَع و  هجیدخ  اب  جاودزا   41  - 52

مالسا ربمایپ  مَّلَس  َو  هِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  یناگدنز  : 92

نارهت رشن : ناکم 
لابقا رشان :

1 پاچ : تبون 
1378 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
یلعدّمحم یلیلخ - 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلا  رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
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2  / 2 تیب 7 /  لها  هناخباتک : هدر 
: تاعوضوم زیر 

ماش یناگرزاب  هجیدخ و  اب  جاودزا  دّمحم ، ترضح  یناپوچ   76  - 91
دیز ناتساد  یلع ، ماما  هجیدخ و  نامیا  ربمایپ -  تثعب   104  - 110
ترضح جاودزا  فئاط ، رفس  هجیدخ ، بلاطوبا و  تافو   165  - 175

ترجه ات  تثعب  زا  مالسا  ربمایپ  یگدنز  : 93

نارهت رشن : ناکم 
یغورف رشان :

1338 ش رشن : خیرات 
: هدنسیون

ربکا یلع  ینسحم -  رویدخ 
بالقنا نارادساپ  هاپس  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
هثراح نب  دیز  ماَلَّسلا ، ِْهیَلَع  یلع  ماما  ماَلَّسلااْهیَلَع ، هجیدخ   41  - 51

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  بلاطوبا و   317  - 329

نییبنلا متاخ  دّمحم  ترضح  یگدنز  : 94

نارهت رشن : ناکم 
هیمالسا هیملع  رشان :

1356 ش رشن : خیرات 
: هدنسیون

مشاه دیس  یتالحم -  یلوسر 
مولعلا رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
بالقنا نارادساپ  هاپس  هناخباتک :

2  / 2 تیب 4 /  لها  هناخباتک : هدر 
هجیدخ بلاطوبا و  جارعم و  رمع و   198  - 219 تاعوضوم : زیر 

ج 1 مالسا ، ربمایپ  دّمحم  یگدنز  : 95

نارهت رشن : ناکم 
هیمالسا یشورفباتک  رشان :

1347 ش رشن : خیات 
: هدنسیون
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نارگید ماشه و  نبا 
بالقنا نارادساپ  هاپس  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  لفون -  نب  ۀقرو   154  - 158

مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  رفس  ماَلَّسلااْهیَلَع ، هجیدخ   265  - 277
فئاط هب 

مالسلا امهیلع  همطاف  يربک و  هجیدخ  همانیگدنز  : 96

نارهت رشن : ناکم 
تثعب داینب  رشان :

1360 ش رشن : خیرات 
: هدنسیون

نارگید مشاه و  ینسحلا -  فورعم 
یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
23  - 51 تیب -  لها  هملک 

53  - 62 فرط -  زا  همئا  تماما  رب  حیرصت 
65  - 85 هجیدخ -  یگدنز 

86  - 97 هجیدخ -  زا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  نادنزرف 
99 ماَلَّسلااْهیَلَع 112 -  همطاف  یکدوک  دلوت 

113 هنیدم 119 -  هب  ماَلَّسلااْهیَلَع  همطاف  ترجه 
120  - 143 ماَلَّسلااْهیَلَع -  همطاف  ماَلَّسلا و  ِْهیَلَع  یلع  یگدنز  جاودزا و 

144  - 149 ماَلَّسلااْهیَلَع -  همطاف  فحصم 
151  - 160 هکم -  حتف  رد  ماَلَّسلااْهیَلَع  همطاف 

171  - 206 ماَلَّسلا -  ِْهیَلَع  یلع  تفالخ  زا  ماَلَّسلااْهیَلَع  همطاف  عافد 
207  - 213 ماَلَّسلااْهیَلَع -  همطاف  تداهش  يرامیب و 

113  - 119 هنیدم -  هب  ماَلَّسلااْهیَلَع  همطاف  ترجه 
161  - 169 مَّلَس -  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  تلحر  رد  ماَلَّسلااْهیَلَع  همطاف 

ماَلَّسلااهْیَلَع ارهز  همطاف  ترضح  یسایس  یگدنز  : 97

دباع رشان :
1 پاچ : تبون 

1378 ش رشن : خیرات 
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: هدنسیون
نارگید نیهش و  يوافخ - 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلا  رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

مالسا غیلبت  رد  وا  شقن  ربمایپ و  اب  جاودزا  زا  لبق  هجیدخ  ترضح  یناگدنز   51  - 58

ج 2 رهوش : نز و  : 98

دهشم رشن : ناکم 
داژن یمشاه  دیهش  رشان :

1 پاچ : تبون 
1371 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
( ناشفارز  ) يوفص یلع  دّمحم 

یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  دّمحم و  یسورع   232  - 285 تاعوضوم : زیر 

ج 1 ناشخرد ، ناگراتس  : 99

نارهت رشن : ناکم 
هیمالسا رشان :

6 پاچ : تبون 
1362 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
یفجن داوج  دّمحم 

هیضیف هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  اب  جاودزا  ربمایپ و   46  - 58

ش 154 شورس ، : 100

نارهت رشن : ناکم 
امیس ادص و  رشان :
1 پاچ : تبون 

1361 ش رشن : خیرات 
: هدنسیون
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ناگدنسیون زا  یهورگ 
یمالسا تاغیلبت  رتفد  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
هجیدخ اب  ربمایپ  جاودزا   34  - 0

ج 1 دیشروخ ، رب  مالس  : 101

نارهت رشن : ناکم 
تاعالطا رشان :

2 پاچ : تبون 
1374 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
ینیسح ربکا  یلع  دیس 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلا  رقاب  هاگشناد  هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  اب  ییانشآ  مَّلَس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  یگدنز   11  - 19
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  اب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  جاودزا   20  - 30

مالسا رد  مالس  : 102

مق رشن : ناکم 
يرئاح یناگرا  دومحم  رشان :

1 پاچ : تبون 
1377 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
دومحم يرئاح  یناگرا 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلا  رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

هجیدخ ماَلَّسلا ، ِْهیَلَع  لیعامسا  ماَلَّسلا ، ِْهیَلَع  فسوی  هب  دنوادخ  مالس   65  - 68

ج 1 هَّللا ، لوسر  تریس  : 103

نارهت رشن : ناکم 
یمزراوخ رشان :

2 پاچ : تبون 
1361 ش رشن : خیرات 
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: هدنسیون
نارگید یفوتم 218 و  ماشه  نبا 

مولعلا رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
1  / 2 تیب 7 /  لها  هناخباتک : هدر 

: تاعوضوم زیر 
بلاطوبا ماَلَّسلااْهیَلَع و  هجیدخ  تافو   413  - 418

ماَلَّسلا ِهْیَلَع  موصعم  هدراهچ  هریس  : 104

نارهت رشن : ناکم 
رهطم رشان :

4 پاچ : تبون 
1381 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
دّمحم يدراهتشا -  يدّمحم 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلا  رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
1  / 3 تیب 1 /  لها  هناخباتک : هدر 

: تاعوضوم زیر 
ربمایپ نادنزرف  هجیدخ ، اب  جاودزا  دّمحم ، ترضح  یناپوچ 

مالسا ج 2 گرزب  ربمایپ  حیحص  هریس  : 105

مق رشن : ناکم 
کیفارگ دازآ  رشان :

1 پاچ : تبون 
1373 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
نارگید یلماع و  یضترم  رفعج 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلا  رقاب  هاگشناد  هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

شحج رتخد  بنیز  ماَلَّسلااْهیَلَع و  هجیدخ   269  - 271

مالسا ردص  خیرات  رد  يریس  : 106

نارهت رشن : ناکم 
ریبکریما رشان :
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1 پاچ : تبون 
1379 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
هَّللا تمشح  ینادمه -  يربنق 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلا  رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
2  / 2 مالسا 18 /  خیرات  هناخباتک : هدر 

: تاعوضوم زیر 
هجیدخ ترضح  دّمحم ، ترضح  جاودزا  يراگتساوخ ،  49  - 55

نیظعاولا فیس  : 107

نارهت رشن : ناکم 
يرصان یلعسابع  رشان :

1 پاچ : تبون 
: هدنسیون

یلعسابع يرصان - 
بالقنا نارادساپ  هاپس  هناخباتک :

یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  اب  جاودزا  ربمایپ  دلوت   10  - 20
22 ماَلَّسلااْهیَلَع 20 -  هجیدخ  و  - 

نامز هنییآ  رد  نانز  يامیس  : 108

نارهت رشن : ناکم 
یقیاقح رشان :

1 پاچ : تبون 
1355 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
ینامرک هداز  دابع  دّمحم 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلارقاب  هاگشناد  هناخباتک :
مولعلا رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :

3  / 6  / 41 هناخباتک : هدر 
: تاعوضوم زیر 

ماَلَّسلااْهیَلَع هموصعم  ماَلَّسلااْهیَلَع ، بنیز  ماَلَّسلااْهیَلَع ، همطاف  هجیدخ ،  199  - 203

يربک هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  www.Ghaemiyeh.comهراودای  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 195زکرم  هحفص 90 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسا ردص  راکادف  نانز  يامیس  : 109

مق رشن : ناکم 
رصان رشان :

3 پاچ : تبون 
1370 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
تقادص ربکا  یلع  دیس 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلا  رقاب  هاگشناد  هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  یگدنز   5  - 8

نآرق رد  نانز  يامیس  : 110

نارهت رشن : ناکم 
راشتنا یماهس  تکرش  رشان :

9 پاچ : تبون 
1359 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
نایلیلخ لیلخ  دیس 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلا  رقاب  هاگشناد  هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

هعراف هلهس ، هیمس ، ماَلَّسلااْهیَلَع ، هجیدخ   48  - 52

دهاش ش 9 : 111

نارهت رشن : ناکم 
دیهش داینب  رشان :

1 پاچ : تبون 
1360 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
ناگدنسیون زا  یهورگ 

مولعلا رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  اب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  جاودزا   14  - 0
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توبن نادناخ  لیاضف  لاح و  حرش  : 112

دهشم رشن : ناکم 
رشن هب  رشان :

1 پاچ : تبون 
1379 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
نارگید یلغوازق و  نب  فسوی  يزوج -  نبا 
ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلارقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :

1  / 2 تیب 9 /  لها  هناخباتک : هدر 
: تاعوضوم زیر 

ماَلَّسلااْهیَلَع همطاف  هجیدخ و  ترضح  لاح  حرش   398  - 425
ترضح نآ  تافو  لیاضف و  هجیدخ و  ترضح  جاودزا   398  - 403

یگدنز هوکش  : 113

نارتخاب رشن : ناکم 
دیما رشان :

1 پاچ : تبون 
: هدنسیون

یلامک یقت  دّمحم 
یمالسا تاغیلبت  رتفد  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  یگدنز  یگژیو   14  - 21

نانز هاگهانپ  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ   27  - 31
ربمایپ ماَلَّسلااْهیَلَع و  هجیدخ  جاودزا  یگنوگچ   35  - 44
ربمایپ ماَلَّسلااْهیَلَع و  هجیدخ  نارتخد  یگدنز   98  - 108

نمجنا عمش  : 114

مق رشن : ناکم 
یمالسا هناخپاچ  رشان :
1 پاچ : تبون 

1351 ش رشن : خیرات 
: هدنسیون
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یمق ءاملع  اضر 
یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  تافو   586  - 592

مالسا يونابهش  : 115

نارتخاب رشن : ناکم 
1 پاچ : تبون 

1345 ش رشن : خیرات 
: هدنسیون

( یلع افص   ) هلگبدنز جریا 
یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
ماَلَّسلااْهیَلَع ارهز  دلوت  ماَلَّسلااْهیَلَع و  هجیدخ   11  - 16

ماَلَّسلااهْیَلَع ارهز  هدیهش ، هقیدص  : 116

مق رشن : ناکم 
مق هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  رشان :

3 پاچ : تبون 
ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
نارگید مرقم و  يوسوم  قازرلادبع  دیس 

مولعلا رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
7  / 3 تیب 1 /  لها  هناخباتک : هدر 

: تاعوضوم زیر 
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  اب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  جاودزا   12  - 27

مالسا هنومن  يوناب  هرهاط  هقیدص  : 117

نارهت رشن : ناکم 
مالسا دیون  نارهت ، نویمطاف  تأیه  رشان :

1 پاچ : تبون 
1364 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
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یشیاشخب یقیقع 
یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  ربمایپ و   36  - 47
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  لیاضف   48  - 54

ج 1 تاقبط ، : 118

نارهت رشن : ناکم 
ون رشان :

1 پاچ : تبون 
1365 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
نارگید دعس و  نب  دّمحم  يدقاو -  بتاک 

یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  ربمایپ و  نادنزرف   126  - 139

نینمؤملا قیرط  : 119

مق رشن : ناکم 
هیملع رشان :

1 پاچ : تبون 
1365 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
درفنم يدیحو  یلع  سابع 

یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

مالسا حور  نیرتگرزب  هجیدخ   246  - 279

نید ناکرا  نایب  رد  نینمؤملا  قیرط  : 120

مق رشن : ناکم 
درفنم يدیحو  یلعسابع  رشان :

2 پاچ : تبون 
1377 رشن : خیرات 
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: هدنسیون
یلعسابع درفنم -  يدیحو 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلا  رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

بلاطوبا بلطملادبع و  ماَلَّسلااْهیَلَع ، هجیدخ  ترضح  یناگدنز   246  - 291

تداهش ات  تدالو  زا  ماَلَّسلااهْیَلَع  ارهزلا  ۀمطاف  : 121

مق رشن : ناکم 
یضترم رشان :

3 پاچ : تبون 
1380 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
نارگید مظاک و  دّمحم  ینیوزق - 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلا  رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
7  / 1 تیب 13 /  لها  هناخباتک : هدر 

: تاعوضوم زیر 
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  ترضح  تلحر   174  - 178

؟ دش هچ  هنیدم  تفگ ؟ هچ  همطاف  : 122

نارهت رشن : ناکم 
شورس رشان :

1 پاچ : تبون 
1381 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
نارگید نسح و  دّمحم  قروز - 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلا  رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
7  / 1 تیب 14 /  لها  هناخباتک : هدر 

: تاعوضوم زیر 
تثعب زا  لبق  هجیدخ  دّمحم و   177  - 187

ماَلَّسلااهْیَلَع ءارهز  همطاف  : 123

نارهت رشن : ناکم 
باتک عبط  یماهس  تکرش  رشان :
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2 پاچ : تبون 
1343 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
نیسح هداز -  دامع 

یمالسا تاغیلبت  رتفد  هناخباتک 
: تاعوضوم زیر 

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  تیب و  لها   22  - 54

يربهر یسرک  رب  همطاف  : 124

نارهت رشن : ناکم 
هبزور رشان :

1 پاچ : تبون 
1355 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
نیدلا لامج  دیس  رورپ -  نید 

یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  تیصخش   9  - 21

ماَلَّسلااهْیَلَع يارهز  همطاف  : 125

نارهت رشن : ناکم 
یبجر یشورفباتک  رشان :

1348 ش رشن : خیرات 
: هدنسیون

جریا هگبدنز - 
یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
مالسا راکادف  يوناب  هجیدخ   7  - 15

تداهش ات  تدالو  زا  ماَلَّسلااهْیَلَع  ارهز  همطاف  : 126

نارهت رشن : ناکم 
قافآ رشان :

1 پاچ : تبون 
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: هدنسیون
نارگید مظاک و  دّمحم  دیس  ینیوزق - 

مولعلا رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :

7  / 1 تیب 13 /  لها  هناخباتک : هدر 
: تاعوضوم زیر 

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  اب  ربمایپ  جاودزا   44  - 58
یکدوک ماَلَّسلااْهیَلَع و  هجیدخ  تافو   132  - 146

ماَلَّسلااْهیَلَع همطاف 

ماَلَّسلااهْیَلَع ارهز  همطاف  : 127

نارهت رشن : ناکم 
یمالسا تاغیلبت  نامزاس  رشان :

1 پاچ : تبون 
1367 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
یمالسا تاغیلبت  نامزاس 
: تاعوضوم زیر 

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  اب  جاودزا  ربمایپ و   11  - 21
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  ماقم   18  - 21

( ماَلَّسلااهْیَلَع ارهز  ترضح  یتیصخش  يابفلا   ) هیمطاف گنهرف  : 128

ناهفصا رشن : ناکم 
سردم دیهش  یگنهرف  زکرم  رشان :

1 پاچ : تبون 
1380 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
يدهم روپ -  یلین 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلا  رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
7  / 1 تیب 4 /  لها  هناخباتک : هدر 

: تاعوضوم زیر 
ماَلَّسلااْهیَلَع همطاف  ترضح  ردام  هجیدخ   266  - 267
ماَلَّسلااْهیَلَع همطاف  ترضح  ردام  هجیدخ   366  - 367
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تلاسر کی  دایرف  : 129

مق رشن : ناکم 
یمالسا غیلبتلاراد  رشان :

: هدنسیون
يریرح فسوی  دّمحم 

بالقنا نارادساپ  هاپس  هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  اب  ربمایپ  جاودزا   27  - 33

مجارت یعوضوم  تسرهف  : 130

مق رشن : ناکم 
یشعرم هَّللا  تیآ  یمومع  هناخباتک  رشان :

1 پاچ : تبون 
1371 ش رشن : خیرات 

نارگید ربکا و  یمق -  یناریا  روآ : درگ 
ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلا  رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
( ناونع  28  ) مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  رگید  نانز  هشیاع و  هجیدخ ،  261  - 265

یبرع یسراف و  هب 

ءایبنالا صصق  : 131

نارهت رشن : ناکم 
هیمالسا یشورفباتک  رشان :

10 پاچ : تبون 
: هدنسیون

يریوج دّمحم  انالوم 
بالقنا نارادساپ  هاپس  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  جیوزت  ناتساد   252  - 252

ءایبنا خیرات  نآرق ، صصق  : 132

نارهت رشن : ناکم 
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قودص رشان :
7 پاچ : تبون 

1367 ش رشن : خیرات 
: هدنسیون

يرافغ ربکا  يوسوم -  رقاب  دّمحم  دیس 
مولعلا رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :

2  / 2 تیب 8 /  لها  هناخباتک : هدر 
: تاعوضوم زیر 

ترجه ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ماَلَّسلا و  ِْهیَلَع  بلاطوبا  تافو   416  - 418

ناریا مالسا و  گرزب  خیرات  لماک ج 1  : 133

نارهت رشن : ناکم 
یملع رشان :

1 پاچ : تبون 
: هدنسیون

نارگید ریثالا و  نب  یلع  نیدلا  زع 
یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
لوضفلا فلح  هجیدخ -  اب  جاودزا   34  - 39

دناوخ دیاب  هک  یباتک  : 134

نارهت رشن : ناکم 
ایاپ هناخپاچ  رشان :
1 پاچ : تبون 

1344 ش رشن : خیرات 
: هدنسیون

ینیمخ یلالج  وناب 
یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
هجیدخ ربمایپ و  جاودزا   23  - 25

هجیدخ ماَلَّسلا و  ِْهیَلَع  بلاطوبا  تافو   95  - 98

رثوک س 1 ش 1 : 135
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مق رشن : ناکم 
ماَلَّسلااْهیَلَع هموصعم  ترضح  هسدقم  ناتسآ  رشان :

1 پاچ : تبون 
1376 ش رشن : خیرات 

نارگید ماَلَّسلااْهیَلَع و  هموصعم  ترضح  هسدقم  هناتسآ  زایتما : بحاص 
ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلا  رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
تیلهاج رصع  رد  نانز  یعامتجا  عاضوا  ماَلَّسلااْهیَلَع ، هجیدخ  ترضح  یگدنز   24  - 33

لاس 1380 یپایپ 139  نآرق س 4 ش 95  ناتسلگ  : 136

نارهت رشن : ناکم 
یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  رشان :

1 پاچ : تبون 
1380 رشن : خیرات 

دمحا یعماج -  دجسم  رظن : ریز 
ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلا  رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  یسایس  یگدنز  رب  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  ریثأت   19  - 22

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  مَّلَس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  جاودزا  یهرابرد  خیرات  ياهتیاور   27  - 28
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  ترضح  نادنزرف   29  - 30

ناگرزب راتفگ  رد  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  تلیضف   32  - 36

ناریو ياههنیجنگ  : 137

مق رشن : ناکم 
تاغیلبت رتفد  رشان :

1 پاچ : تبون 
: هدنسیون

یناسارخ ییابع  دّمحم 
مولعلا رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  مده و  نب  موثلک  ماَلَّسلااْهیَلَع ، هجیدخ  مقرا ،  49  - 55

هدکمتام : 138
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نارهت رشن : ناکم 
1 پاچ : تبون 

1287 ق رشن : خیرات 
: هدنسیون

یناسارخ دّمحم  الم 
یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  ربمایپ ، رب  شیرق  ملظ   3  - 13

مالسا هنومن  ردام  : 139

مق رشن : ناکم 
ریما رشان :

1 پاچ : تبون 
1354 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
نایمیحر یلعمالغ 

: تاعوضوم زیر 
ماَلَّسلااْهیَلَع همطاف  مَّلَس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  ماَلَّسلااْهیَلَع ، هجیدخ   5  - 13

ج 3 نیظعاولا ، سلاجم  : 140

نارهت رشن : ناکم 
هیمالسا رشان :

1354 ش رشن : خیرات 
: هدنسیون

نارگید هَّللا و  حیبذ  یتالحم - 
یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :

رداقلا اب  تعیب  ماَلَّسلااْهیَلَع و  هجیدخ  تافو   120  - 128 تاعوضوم : زیر 

موصعم هدراهچ  یناگدنز  هعومجم  : 141

نارهت رشن : ناکم 
عولط رشان :

5 پاچ : تبون 
1348 ش رشن : خیرات 
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: هدنسیون
نیسح هداز -  دامع 

مولعلارقاب هدکشهوژپ  هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ   213  - 226

ادخ ربمایپ  مَّلَس  َو  هِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  : 142

نارتخاب رشن : ناکم 
نایفاحص یشورفباتک  رشان :

1347 ش رشن : خیرات 
: هدنسیون

نارگید يا و  تند - 
یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
ناوراک تسایر  مَّلَس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ   39  - 45

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ 
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  اب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  جاودزا   47  - 53

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  اب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هعزانم  لح   47  - 53

ج 1 يدازآ ، روآ  مایپ  مَّلَس  َو  هِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  : 143

نارهت رشن : ناکم 
تمکح رشان :

1356 ش رشن : خیرات 
: هدنسیون

نارگید نمحرلادبع و  يواقرش - 
یمالسا تاغیلبت  رتفد  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  اب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  جاودزا   70  - 76

بلاطوبا ماَلَّسلااْهیَلَع و  هجیدخ  تافو   194  - 197

مَّلَس َو  هِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  لوسر  دّمحم  : 144

نارهت رشن : ناکم 
نایرآ همانزور  رشان :
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1358 ش رشن : خیرات 
: هدنسیون

هَّللا حیبذ  یناوضر -  یمیدق 
یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
204 ماَلَّسلااْهیَلَع 189 -  هجیدخ  - 
228 ماَلَّسلااْهیَلَع 216 -  هجیدخ  - 

تخانش دیاب  ون  زا  هک  يربمغیپ  مَّلَس  َو  هِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  : 145

نارهت رشن : ناکم 
اهیندناوخ رشان :

1 پاچ : تبون 
1342 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
نارگید ویکرویک و  لیژریو  ناتسنوک 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  يوضر  سدق  ناتسآ  هناخباتک :
یفجن یشعرم  هَّللا  تیآ  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  مَّلَس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  جاودزا   30  - 38

هدش هتخانش  ربمغیپ  مَّلَس  َو  هِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  : 146

مق رشن : ناکم 
تمکح پاچ  رشان :

1 پاچ : تبون 
1344 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
يراصنا یلع  دّمحم 

بالقنا نارادساپ  هاپس  هناخباتک :
یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  اب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  جاودزا   29  - 43

ج 1 ناربمغیپ ، متاخ  مَّلَس  َو  هِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  : 147
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نارهت رشن : ناکم 
داشرا هینیسح  رشان :

1347 ش رشن : خیرات 
: هدنسیون

ناگدنسیون زا  یهورگ 
بالقنا نارادساپ  هاپس  هناخباتک :

یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  ياهجاودزا  ماَلَّسلااْهیَلَع و  هجیدخ   92  - 3
388 ماَلَّسلااْهیَلَع 384 -  هجیدخ  - 

یلاسدرخ یگراوخریش و  رد  مَّلَس  َو  هِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  : 148

نارتخاب رشن : ناکم 
1342 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
نارگید ینوتلا و  تکوش  دّمحم 

یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

هجیدخ 389 يرالاس  هلفاق  مَّلَس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم   9 - 
هجیدخ 4 اب  جاودزا  هکم و  تعجارم   422  - 52

بالقنا ش 5 بتکم  : 149

نارهت رشن : ناکم 
نارادساپ هاپس  رشان :

2 پاچ : تبون 
1362 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
ناگدنسیون زا  یهورگ 

: تاعوضوم زیر 
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  اب  ربمایپ  جاودزا   68  - 0

ماَلَّسلا ج 3 ِهْیَلَع  یسیع  ترضح  خیراوتلا  خسان  : 150

نارهت رشن : ناکم 
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هیمالسا رشان :
2 پاچ : تبون 

1363 ش رشن : خیرات 
: هدنسیون

رهپس یقت  دّمحم 
مولعلارقاب هدکشهوژپ  هناخباتک :

1  / 4 نایدا 1 /  هناخباتک : هدر 
: تاعوضوم زیر 

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  ماَلَّسلا ، ِْهیَلَع  بلاطوبا   508  - 514

ماَلَّسلااهْیَلَع همطاف  ترضح  تافو  : 151

مق رشن : ناکم 
مایخ رشان :

1 پاچ : تبون 
1361 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
نارگید مرقم و  يوسوم  قازرلادبع  دیس 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  يوضر  سدق  ناتسآ  هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  اب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  جاودزا   13  - 22

نآرق رد  ناربمایپ  اب  هارمه  : 152

مق رشن : ناکم 
مق هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  رشان :

: هدنسیون
نارگید حاتفلادبع و  فیفع  هرابط - 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مولعلا  رقاب  هدکشهوژپ  هناخباتک :
6  / 5 نآرق 5 /  هناخباتک : هدر 

: تاعوضوم زیر 
( هبیبح ما  هصفح ، هشیاع ، هدوس ، هجیدخ ،  ) ربمایپ نارسمه   536  - 541

ادخ لوسر  نارسمه  : 153

مق رشن : ناکم 
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یمالسا غیلبتلاراد  رشان :
3 پاچ : تبون 

1352 ش رشن : خیرات 
: هدنسیون

میحرلادبع یشیاشخب -  یقیقع 
ماَلَّسلااْهیَلَع ارهزلا  هعماج  هناخباتک :

: تاعوضوم زیر 
هجیدخ  13  - 19

هجیدخ تنب  بنیز  هشیاع -  هدوس ،  26  - 30

رسمه یهرابرد  یخیرات  یلیلحت و  یثحب  کی  : 154

مق رشن : ناکم 
یمالسا غیلبتلاراد  رشان :

3 پاچ : تبون 
1352 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
یشیاشخب یقیقع 

یمالسا تاغیلبت  رتفد  هناخباتک :
: تاعوضوم زیر 

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ   13  - 19

هدوملا ج 1 عیبانی  : 155

نارهت رشن : ناکم 
يرهمجرذوب رشان :

1 پاچ : تبون 
1357 ش رشن : خیرات 

: هدنسیون
نارگید یفنح و  يزودنق  یخلب  نامیلس 

مولعلارقاب هدکشهوژپ  هناخباتک :
یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک :

1  / 1 تیب 7 /  لها  هناخباتک : هدر 
: تاعوضوم زیر 

ماَلَّسلااْهیَلَع همطاف  ماَلَّسلااْهیَلَع و  هجیدخ  لیاضف  مَّلَس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ   397  - 430
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ياهعومجم روپ ، يدهم  ربکا  یلع  خیش  جاح  ياقآ  نیملسملا ، مالـسالا و  ۀجح  ماَلَّسلاُمْهیَلَع  تیبلا  لها  هتخوسلد  هدنـسیون  ققحم و  ب - 
. مییامنیم میدقت  هجیدخ  ترضح  یهرابرد  قیقحت  هب  نادنمهقالعرضحم  هب  هک  دناهداد ، رارق  نامرایتخا  رد  ار 

ماَلَّسلااهْیَلَع هجیدخ  ترضح  همانباتک 

یبرع هب  فلا ؛

1399 ه. توریب /  لیخد /  یلعدمحم  یلع  دلیوخ /  تنب  ۀجیدخ  نینمؤملا ، ما  . 1
1982 م. هرهاق /  رمع /  دمحم  معنملادبع  دلیوخ /  تنب  ۀجیدخ  نینمؤملا  ما  . 2

. توریب یمودلا /  داوجلادبع  دمحا  نینمؤملا /  ما  ۀجیدخ  . 3
1955 م. هرهاق /  قیفوت /  ۀنیثب  نینمؤملا /  ما  ۀجیدخ  . 4

 / هرهاق نارهم /  راقفلاوذ  نینمؤملا /  ما  ۀجیدخ  . 5
 / دادغب یلیالع /  هّللادبع  نینمؤملا /  ما  ۀجیدخ  . 6

1982 م. هرهاق /  يوارهز /  رکاش  دمحم  دیمحلادبع  نینمؤملا /  ما  ۀجیدخ  . 7
1955 م. هرهاق /  نینمؤملا / ؟ /  ما  ۀجیدخ  . 8

1969 م. هرهاق /  یناولح /  مالّسلادبع  معنملا  دبع  دمحا  نینمؤملل /  ٍّما  لّوا  ۀجیدخ ، . 9
1962 م. هرهاق /  نسح /  ینغلادبع  دمحم  دلیوخ /  تنب  ۀجیدخ  . 10

1988 م. توریب /  بطق /  یلع  دمحم  دلیوخ /  تنب  ۀجیدخ  . 11
1957 م. هرهاق /  رورس /  یقابلادبع  هط  لوسّرلا /  ۀجوز  ۀجیدخ  . 12

1956 م. فرشا /  فجن  جاعب /  راتسلادبع  يربکلا /  ۀجیدخ  . 13
: ناکدوک يارب 

1424 ه. توریب /  یملعا /  هسّسؤم  نینمؤملا /  ما  دلیوخ  تنب  ۀجیدخ 

: یبرع هلاقم  ب ؛

1406 ه ش 90 و 91 /  ُنب /  دئارلا /  هّلجم  میرم /  ما  ۀجیدخ /  . 14
1404 ه. ش 10 /  لاس 9 /  مالسالا /  رانم  هّلجم  دلیوخ /  تنب  ۀجیدخ  . 15

1407 ه. ش 54 /  تیوکلا /  هّلجم  یسنوت /  هفیلخ  دمحم  دلیوخ /  تنب  هجیدخ  . 16
1984 م. ش 21 /  داهجلا /  يهلاسر  هّلجم  دیمحلادبع /  انه  نینمؤملا /  ما  يربکلا  ۀجیدخ  . 17

: یسراف هب  ج ؛

1361 ش. نارهت /  یچ /  ریرح  زوریف  رتکد  همجرت  لّیخد /  هجیدخ /  . 18

: هلاقم د ؛

1361 ش. ش 61 /  لاس 3 /  بالقنا /  مایپ  هّلجم  مالسا /  يوناب  گرزب  هجیدخ  . 19
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1380 ه. ش 11 /  لاس 2 /  مالسا /  بتکم  یناحبس /  رفعج  مالسا /  هکلم  هجیدخ ، . 20

: ینمض ه ؛

.68 ص 48 -  یلداهبلا /  مظاک  زیزعلادبع  نیموصعملا /  تاهّما  نیملاعلا /  ءاسن  ةدّیس  ما  . 21
ص 109. ج 2 /  یبهذ /  ءالبنلا /  مالعا  ریس  دلیوخ /  ۀنبا  ۀجیدخ  . 22

.236 ص 234 /  ج 8 /  ۀیمالسالا /  فراعملا  ةرئاد  لُوب /  یبّنلا /  تاجوز  یلوا  ۀجیدخ ، . 23
.439 ص 434 -  ج 5 /  ریثا /  نبا  ۀباغلادسا /  دلیوخ /  تنب  ۀجیدخ  . 24

.289 ص 279 -  ج 4 /  ربلادبع /  نبا  باعیتسالا /  دلیوخ /  تنب  ۀجیدخ  . 25
.283 ص 281 -  ج 4 /  رجح /  نبا  ۀباصالا /  دلیوخ /  تنب  ۀجیدخ  . 26

.331 ص 326 -  ج 1 /  ۀلاحک /  ءاسّنلا /  مالعا  دلیوخ /  تنب  ۀجیدخ  . 27
.110 ص 105 -  یمیکح /  اضردمحم  ءاسّنلا /  نایعا  دلیوخ /  تنب  ۀجیدخ  . 28

ات 54. ص 41  ج 2 /  یملعا /  ءاسنلا /  مالعا  مجارت  دلیوخ /  تنب  ۀجیدخ  . 29
.238 ص 213 -  یطاشلا /  تنب  هشیاع  ةوبنلا /  تیب  تادّیس  مجارت  دلیوخ /  تنب  ۀجیدخ  . 30

.96 ص 53 -  يزاریش /  هّللا  ۀیآ  نیموصعملا /  تاهّما  ۀجیدخ /  ةدّیسلا  . 31
.56 ص 41 -  ج 1 /  یمزراوخ /  نیسحلا /  لتقم  ۀجیدخ /  لئاضف  . 32

: یسراف هب  ینمض /  و ؛

ص 355. فرح خ /  ادخهد /  همانتغل /  يربکلا /  ۀجیدخ  . 33
.283 ص 202 -  ج 2 /  یتالحم /  هعیرشلا /  نیحایر  هجیدخ /  نینمؤملا  ما  یناگدنز  . 34

[ رگید دراوم  ]

مییامنیم هراشا  ار  يرگید  دراوم  نایاپ ، رد 
دننامه ثیدـح ، بتک  و  ادـخهد » همانتغل   » دـننامه اـههمانتغل  هجیدـخ و  تغل  رد  عیـشت » فراـعملا  ةرئاد   » دـننامه اـهفراعملا ، ةرئاد  رد 

خیراوتلا خسان  دننامه  دشابیم ، مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  هرود  هب  طوبرم  هک  خیرات ، بتک  یسلجم و  همالع  راونالاراحب » »
: دننامه مجارت  بتک  و 

لاجر مجعم   » و لاقملا » حیقنت   » دننامه ثیدح ، لاجر  بتک  و  نینمؤملا ) ما  تغل  رد  « ) بدالا ۀناحیر   » هجیدخ و تغل  رد  هعیـشلا » نایعا  »
فیلأت يرگید  لقتـسم  ياهباتک  اهنیا ، رب  هوالع  تسا و  هتفرگ  ماـجنا  یـسررب  ثحب و  ماَـلَّسلااْهیَلَع  يربک  هجیدـخ  یهراـبرد  ثیدـحلا ،»

رکذ ًـالیذ  هک  تسا  هدـش  هداد  رارق  یلـصف  هجیدـخ ، ترـضح  یهراـبرد  هدرتـسگ ، یعوـضوم  هب  طوـبرم  یباـتک  نمـض  رد  اـی  هتـشگ و 
. مییامنیم

يوالیسلا بلاغ  هرهاطلا /  أّرغلا  نم  هعطاّسلا ، راونالا   - 1
یسیلگنا نابز  هب  هیکرت /  1385 ش /  رزامالیه /  تیسر  ربمایپ /  رسمه  ناملسم و  نیتسخن  هجیدخ   - 2

توریب يرمق /   1412 یلئالعلا /  هللادبع  هجیدخ /  یلعالا ، نهلثم   - 3
هجیدخ هب  طوبرم  شخب  يوسوم /  یبنلا /  تنب  همطاف  لاوحا  یف  رثوکلا   - 4
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یسمش  1381 یسردم /  رغصا  یلع  هحیضتلا /  زمر  هجیدخ ، هدّیسلا   - 5
هجیدخ هب  طوبرم  شخب  داقع /  دومحم  سابع  داقعلا /  تافلؤمل  هلماکلا  ۀعومجملا   - 6

هجیدخ هب  طوبرم  شخب  یلماع /  یسیبق  نسح  دمحم  خیش  مالسالا /  أمظع   - 7
1385 ش مشش /  لاس  هرامش 20  هلجم /  رثوک /  ینآرق  همانلصف   - 9

هجیدخ هب  طوبرم  شخب  یبالود /  يزار  يراصنا  دامح  هرهاطلا /  ۀیّرذلا   - 10
1383 مود /  پاچ  یندیرف /  یمرک  یلع  هجیدخ /  زاجح ، نامسآ  غورف   - 11

1385 ش یندیرف /  یمرک  یلع  هجیدخ /  ناشخرد  یگدنز  هب  ون  یهاگن   - 12
1385 ش روپ /  يدهم  ربکا  یلع  رثوک /  همشچرس   - 13

1385 رورپرهم /  اضریلع  داجس /  نسح  دمحم  دیس  هط /  لفحم  عمش   - 14

ماَلَّسلااهْیَلَع هجیدخ  ترضح  یهرابرد  ییاههلاقم 

هراشا

هتشون ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  یهرابرد  يدنمشزرا  ياههلاقم  تماما ، تلاسر و  نادناخ  هتخوسلد  دنمشیدنا و  ققحم و  ناگدنسیون 
بلطم و لیصفت  لامجا و  شراگن و  کبـس  ثحب و  دروم  تاعوضوم  باختنا  رظن  زا  هک  ییاهعونت  اهتوافت و  اب  هک  دناهدومن ، رـشتنم  و 

. دشاب هتشاد  ترضح  نآ  ياهیاکادف  تیصخش و  تمظع و  هب  تبسن  یهاگآ  رد  يرثؤم  شقن  دناوتیم  دراد ، … 
مَّلَس و َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  یهرابرد  یباتک  نمض  رد  یضعب  هدیدرگ و  رـشتنم  ربتعم  ياههلجم  رد  اههلاقم ، نیا  زا  یـشخب 
هب نونکا ، مه  تسا و  هدیدرگ  جرد  مَّلَـس و …  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  نارـسمه  ای  هتـسجرب و  نانز  یهرابرد  ياهعومجم  ای 
رد هک  اههلاقم  نیا  زا  يرامش  هب  ناسآ  یسرتسد  ماَلَّسلااْهیَلَع و  هجیدخ  ترضح  تیصخش  یگدنز و  اب  ییانشآ  يارب  يزاس  هنیمز  روظنم 

گرزب يوناب  نآ  هب  نادـنمهقالع  رـضحم  هب  هراودای ، نیا  رد  ار  تالاقم  نیا  زا  ياهدـیزگ  هدـیدرگ ، رـشتنم  نوگانوگ  ياههلجم  اهباتک و 
هدـش رـشتنم  راثآ  زا  يرایـسب  رامـش  تاصخـشم  سردآ و  هجیدـخ » ترـضح  یهرابرد  اههلاقم  اهباتک و   » شخب رد  مییاـمنیم و  میدـقت 

. میهدیم رارق  دنمهقالع  نارگشهوژپ  رایتخا  رد  ار  ترضح  نآ  یهرابرد 

لوا هلاقم 

هراشا

هناققحم سیفن و  رایـسب  باتک  رد  هتاکرب  تماد  یناحبـس  رفعج  خیـش  جاح  هللا  ۀیآ  ترـضح  رادمان  ردـقیلاع و  هدنـسیون  ققحم و  داتـسا 
، دناهتخادرپ هجیدخ  ترضح  مَّلَس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  جاودزا  هب  ار  یهجوت  لباق  تمـسق  مهن ، شخب  رد  تیدبا » غورف  »

: میهدیم رارق  نادنمهقالع  رایتخا  رد  کنیا  مه  هک 
راوهار و يرتش  هجیدـخ »  » ماگنه نیا  رد  دوب ، نایم  نآ  رد  زین  هجیدـخ »  » یناگرزاب ياـهالاک  دـش ، تکرح  هداـمآ  شیرق »  » ناوراـک … 
اج هب  ار  بدا  لامک  لحارم  مامت  رد  هک  داد ، روتـسد  دوخ  مالغ  ود  هب  ًانمـض  دراذـگ و  دوخ  لیکو  راـیتخا  رد  اـهبنارگ  يـالاک  يرادـقم 

. دنشاب وا  عیطم  لاح  ره  رد  دنیامنن و  ضارتعا  ًادبا  داد ، ماجنا  وا  هچ  ره  دنروآ و 
شورف يارب  زین  ییاهزیچ  درب و  دوس  همه  زا  شیب  ربمایپ  یلو  دندرب ، يدوس  ترفاسم  نیا  رد  یگمه  دیـسر و  دـصقم  هب  ناوراک  هرخالاب 

. دیرخ هماهت »  » رازاب رد 
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، تشذـگ دومث  داع و  راید  زا  مود  راب  يارب  رفـس  نیا  رد  شیرق  ناوج  تفرگ ، شیپ  ار  هکم  هار  لماک ، يزوریپ  زا  سپ  شیرق »  » ناوراک
، نیا رب  هوـالع  دومن ، هجوتم  رگید  ملاوع  هب  رتـشیب  ار  وا  دوـب ، اـمرفمکح  شکرـس  هورگ  نآ  یگدـنز  طـیحم  رد  هک  يراـبگرم  توـکس 

هکم هب  شیرق  ناوراک  داهنیم ، رـس  تشپ  ار  اـهنابایب  نیمه  دوخ  يومع  هارمه  هک  داـتفا  يزور  داـیب  دـش ، دـیدجت  قباـس  رفـس  تارطاـخ 
: تفگ دومن و  ادخ  لوسر  هب  ور  هرسیم » ، » دش کیدزن 

هاگآ تسا ، هتـشگ  ام  بیـصن  لاسما  هک  ياهقباسیب  دوس  تراجت و  نایرج  زا  ار  هجیدخ »  » دیوش و هکم »  » دراو ام  زا  شیپ  امـش  رتهب  هچ 
هفرغ دراو  ار  وا  دیود و  وا  لابقتـسا  هب  هجیدخ » ، » دش هکم  دراو  دوب ، هتـسشن  دوخ  هفرغ  رد  هجیدـخ »  » هک یلاح  رد  مرکا ، ربمایپ  دـیزاس ،

. دش دراو  هرسیم »  » هک تشذگن  يزیچ  درک ، حیرشت  ار  اهالاک  نایرج  دوخ  نیریش  نایب  اب  ربمایپ  دومن ؛
(48)

« مَّلَـس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  نیما  دّمحم   » تیونعم تمظع و  رب  اهنآ  مامت  هک  دوب  هدـید  رفـس  نیا  رد  ار  هچنآ  هرـسیم ) « ) هجیدـخ  » مالغ
وا هب  درم  نآ  دومن ، ادیپ  فالتخا  يرجات  اب  یعوضوم  رـس  رب  نیما » : » هکنیا هلمج  زا  درک ، فیرعت  وم  هب  وم  هجیدخ  يارب  دادیم  یهاوگ 

نیرتضوـغبم نیرتتسپ و  تفگ ، نینچ  وا  خـساپ  رد  نـیما » ، » مریذـپب ار  وـت  نخـس  نـم  اـت  روـخب ، دـنگوس  يزع »  » و تـال »  » هـب تـفگ 
روظنم هب  نیما » « » يرـصب  » رد هک  دوـمن  هفاـضا  هرـسیم  زین  و  ( 49  ) یتـسرپیم ار  اـهنآ  وت  هک  تسیزع  تـال و  ناـمه  نم  شیپ  تادوجوم 

ار وا  مان  نم  زا  دـمآ  داتفا و  نیما  هب  دوب  هتـسشن  دوخ  هعموص  رد  هک  یبهار  مشچ  ماگنه ، نینچ  رد  تسـشن ، یتخرد  هیاس  ریز  تحارتسا ،
: تفگ نینچ  سپس  دیسرپ 

! ماهدناوخ یناوارف  ياه  تراشب  وا  هراب  رد  لیجنا » تاروت و   » رد هک  تسیربمایپ  نامه  تسا  هتسشن  تخرد  نیا  هیاس  ریز  رد  هک  درم  نیا  »
(50)

مالسا يوناب  هجیدخ 

راک عضو  دوب ، دنمزاین  بلاطوبا  دوخ  يومع  ِیلام  ياهکمک  هب  زونه  دوب و  هدشن  بترم  مرکا  لوسر  يداصتقا  یلام و  عضو  زور  نآ  ات 
. دهد هلئاع  لیکشت  دنک و  باختنا  يرسمه  دناوتب  هک  دوبن ، راد  هشیر  نادنچ  ًارهاظ  وا  بسک  و 

عـضو يدح  ات  هجیدخ )  ) شیرق سانـشرس  دـنمتورث و  نانز  زا  یکی  فرط  زا  یگدـنیامن  تلاکو و  زرط  هب  مه  نآ  ماش  هب  يو  ریخا  رفس 
هوالع ار  یغلبم  هک  دش  رـضاح  تفرگ ، رارق  هجیدـخ  باجعا  دروم  شیرق  ناوج  ینادراک  يروالد و  دومن ، تیبثت  ار  وا  يداصتقا  یلام و 

هناخ هار  سپـس  دومن و  تفایرد  دوب  هدـش  نیعم  راک  زاغآ  رد  هک  ار  یترجا  طقف  شیرق » ناوج   » یلو دزادرپب  هزیاج  ناونع  هب  دادرارق ، رب 
ار همه  دیآ ؛ دوجو  هب  بلاطوبا  یگدنز  عضو  رد  یشیاشگ  هکنیا  يارب  دوب ، هدروآ  تسد  هب  هار  نیا  رد  هچنآ  تفرگ و  شیپ  ار  بلاطوبا 

. دراذگ وا  رایتخا  رد 
زا دز و  هقلح  وا  نامـشچ  رد  قوش  کـشا  دوب ، ردارب  و  بلطملادـبع )  ) ردـپ راـگدای  هک  دوـخ  هداز  ردارب  ندـید  اـب  هار ، هب  مشچ  يوـمع 

ردارب رایتخا  رد  رتش  ود  بسا و  ود  هک  دش  رضاح  تشگ و  لاحشوخ  رایـسب  دوب  هتـشگ  وا  دیاع  هک  يدوس  تراجت و  راک  رد  وا  يزوریپ 
، دوب هدراذگ  ومع  رایتخا  رد  ار  همه  هدروآ و  تسد  هب  رفس  نیا  رد  هک  ياهرقن  الط و  زا  دهد و  همادا  یناگرزاب  لغـش  هب  ات  دراذگب ، هداز 

. دنک باختنا  وا  يارب  يرسمه 
. دیامن باختنا  یگدنز  کیرش  ناونع  هب  يرـسمه  هک  تفرگ  عطاق  میمـصت  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  لوسر  طئارـش ، نینچ  رد 
طیعم و یبا  نب  ۀبقع  دننام  ار ، شیرق  لاجر  نیرتذفنتم  نیرتدـنمتورث و  داهنـشیپ  ًالبق  هک  داتفا ، هجیدـخ  مان  هب  هعرق  نیا  دـش  روطچ  یلو 

ًالماـک یگدـنز  رظن  زا  هک  ار  صخـش  ود  نیا  هک  دـمآ  شیپ  یللع  هچ  دوب و  هدرک  در  دوـخ ، اـب  جاودزا  یهراـبرد  نایفـسوبا  لـهجوبا و 
تورث مامت  هجیدـخ  هک  دروآ ، دوجو  هب  نانآ  ناـیم  تیونعم  تبحم و  تفلا و  هطبار و  ناـنچ  نآ  درک و  کـیدزن  مه  هب  دـندوب ، فلتخم 
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ءالعا دیحوت و  هار  رد  دوب ، هدیشک  هشبح  رـصم و  هب  نآ  هنماد  هکیتراجت  دراذگ و  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  رایتخا  رد  ار  دوخ 
ياههدرپ دـنه و  ياهریرح  دوب و  هدرک  رپ  ناشن  فدـص  ناشن و  جاع  ياهیـسرک  ار  نآ  فارطا  هک  ياهناـخ  دـیدرگ ، فرـصم  قح  هملک 

. دش ناناملسم  هاگهانپ  هرخالاب  دوب ، هداد  شیارآ  ناریا  تفبرز 
تشذـگ و تامدـخ و  عون  نیا  هک : تسنیا  تسا  ملـسم  هک  يزیچ  دومن . ادـیپ  هجیدـخ  یناگدـنز  خـیرات  رد  دـیاب  ار  ثداوـح  نیا  هشیر 

. ددرگیمن هتسویپ  ملسم  روط  هب  دشاب ، هتشادن  يونعم  كاپ و  تباث و  هشیر  ات  يراکادف 
دوب و شیرق  زیزع  تناما  تفع و  ینمادکاپ و  يوقت و  هب  هجیدخ  نامیا  دولوم  لولعم و  جاودزا  نیا  هک  دهدیم  یهاوگ  خـیرات  تاحفص 

. دیامنیم نشور  رتشیب  ار  بلطم  نیا  تسا ، هدش  دراو  وا  تلیضف  رد  هک  یتایاور  هجیدخ و  یناگدنز  حرش 
: دومرف يو  یهرابرد  ربمایپ  رظن  نیا  زا  تشگیم و  راگزیهرپ  یقتم و  رهوش  لابند  هراومه  دوب ، فیفع  نمادکاپ و  ینز  يو  نوچ 

. دوب هجیدخ  دروآ ، نامیا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  هب  نانز  زا  هک  یسک  لوا  و  تسا » تشهب  تلیضف  اب  نانز  زا  هجیدخ  »
: دیامرفیم دیامنیم ، هراشا  تثعب  زاغآ  رد  مالسا  تبرغ  هب  هک  ياهبطخ  رد  نانمؤم  ریما 

(51  ) مدوب اهنآ  رفن  نیموس  نم  دوب و  هتفای  لیکشت  هجیدخ  ربمایپ و  زا  هک  ياهداوناخ  زج  دوبن ، مالسا  رد  یناملسم  هداوناخ 
: دسیونیم ریثا » نبا  »

اب يو  دـید  هدـنام ؛ تفگـش  رد  ًالماک  يرفن  هس  تَّیعمج  کی  تدابع  عامتجا و  زا  دـش و  مارحلا  دجـسم  دراو  ماـن ، فیفع »  » يرجاـت هک 
زا تفگ و  يو  هب  دوب  هدـید  ار  هچنآ  درک و  تاقالم  سابع »  » ربمایپ يومع  اب  تشگرب ، تسا ، زاـمن  لوغـشم  ماَـلَّسلا  ِْهیَلَع  یلع  هجیدـخ و 

: تفگ يو  دیسرپ ، رما  تقیقح 
: دوزفا سپس  تسیلع  مردارب  دنزرف  موس  رفن  تسا و  هجیدخ  يو  رسمه  نز ، نآ  يربمایپ و  توبن و  یعدم  رفن  هس  نآ  ياوشیپ 

هدش دراو  وا  تلیضف  رد  یتایاور  لقن  لیـصفت و  و  ( 52 . ) رفن هس  نیمه  زج  دشاب  نییآ  نیا  وریپ  هک  مرادن  غارـس  ار  یـسک  نیمز  يور  رد 
. میزادرپب دروآ  دوجو  هب  ار  یخیرات  هثداح  نیا  هک  یللع  لیصفت  هب  رتهب  هچ  تسنوریب  ام  راتفگ  هلصوح  زا  هک  تسا 

جاودزا نیا  ینطاب  يرهاظ و  للع 

تراجت دنمتورث و  هجیدخ  نوچ  هک : دننکیم  روصت  نینچ  دوخ  شیپ  دننکیم ، هعلاطم  يرگیّدام  هچیرد  زا  ار  زیچ  همه  هک  يّدام  نادرم 
مَّلَـس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  اب  ظاحل  نیا  زا  دوب ، دنمزاین  يزیچ  ره  زا  شیب  نیما ، درم  کی  هب  دوخ  یتراجت  روما  يارب  دوب ، هشیپ 

. تفریذپ ار  وا  ياضاقت  دنتشادن ؛ یّنس  قفاوت  هکنیا  اب  دوب  هاگآ  وا  هنادنموربآ  یگدنز  عضو  زا  زین  دّمحم  دومن و  جاودزا 
ياههبنج هن  دوب ، يونعم  تاهج  هلـسلس  کی  شیرق ، نیما  اب  جاودزا  يارب  هجیدخ  كرحم  هک  تسنیا  دهدیم  ناشن  خیرات  ار  هچنآ  یلو 

: ام دهاوش  کنیا  يدام ،
زا ار  هچنآ  دوب و  هدید  وا  زا  رفس  نیا  لوط  رد  هک  ار  یتامارک  وا  دسرپیم  ار  شیرق  ناوج  رفس  تشذگرـس  هرـسیم »  » زا هک  یماگنه   - 1

َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم »  » ّتیونعم هب  هقالع  نآ  همشچرس  هک  یطرفم  قوش  هجیدخ » ، » دیامنیم لقن  وا  يارب  دوب  هدینش  ماش  بهار 
وت و نم  ورب ، يدرک ، نادنچ  ود  دّمحم  هب  ارم  هقالع  تسا ، یفاک  هرـسیم  دیوگیم ، وا  هب  رایتخایب  دـنکیم و  ساسحا  دوخ  رد  دوب ، مَّلَس 

. مراذگیم وت  رایتخا  رد  ییاهبنارگ  سابل  بسا و  ود  مهرد و  تسیود  مدرک و  دازآ  ار  ترسمه 
: دیوگیم وا  دنکیم  لقن  دوب ، برع  ياناد  هک  لفون » نب  ۀقرو   » يارب دوب  هدینش  هرسیم »  » زا ار  هچنآ  سپس 

(53  ) تسیبرع ربمایپ  تامارک  نیا  بحاص 
، دوب لفحم  نآ  رد  زین  دوهی »  » نادنمشناد زا  یکی  دندوب ، هتفرگ  نامالغ  نازینک و  ار  وا  رود  هتسشن و  دوخ  هناخ  رد  هجیدخ »  » يزور  - 2
زا هک  دومن ؛ تساوخ  رد  هجیدـخ  زا  ًاروف  داـتفا ، ربماـیپ  هب  دوـهی »  » دنمـشناد مشچ  تشذـگ و  اـهنآ  لزنم  راـنک  زا  شیرق » ناوـج   » ًاـقافتا
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؛ مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  دیامن ، تکرـش  سلجم  نیا  رد  هقیقد  دنچ  دوش و  فرـصنم  دوخ  دصقم  زا  دنک  اضاقت  دّمحم » »
« يدوهی  » دنمـشناد هب  ور  هجیدخ »  » ماگنه نیا  رد  تفریذپ ، دوب  وا  ندب  رد  توبن  مئالع  نداد  ناشن  رب  ینبم  هک  ار  دوهی »  » ياناد ياضاقت 

: تفگ درک و 
هداز ردارب  هب  دوهی  هورگ  زا  نانآ  اریز  دـنهدیم ، ناشن  يدـب  لمعلا  سکع  دـندرگ ، هاگآ  وت  يواکجنک  شیتفت و  زا  وا  ياهومع  هاگ  ره 

ار وا  ریدقت  تسد  هک  یتروص  رد  دـناسرب ، ياهمدـص  یـسک  دّـمحم  هب  دوشیم  رگم  تفگ : دوهی »  » ياناد عقوم ، نیا  رد  دـنناساره . دوخ 
: تفگ هجیدخ »  » تسا هداد  شرورپ  مدرم  داشرا  توبن و  متخ  يارب 

: تفگ يو  دوشیم ؟ ماقم  نینچ  زئاح  وا  هک  ییوگیم  اجک  زا 
وا زا  يو ، يومع  دـج و  دـنریمیم و  وا  ردام  ردـپ و  هک  تسنیا  وا  ياههناشن  زا  ماهدـناوخ و  تاروت  رد  ار  نامزلا  رخآ  ربماـیپ  مئـالع  نم 

: تفگ دومن و  هجیدخ »  » هب هراشا  سپس  تسا ، شیرق  هدیس  هک  دیامنیم  باختنا  ار  ینز  شیرق »  » زا دنیامنیم و  تیامح 
(54 ! ) دنک ادیپ  ار  وا  يرسمه  راختفا  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ 

: هک تفگیم  ررکم  تشاد و  نیدهع  بتک  یهرابرد  یناوارف  تاعالطا  دوب و  برع  نایاناد  زا  هجیدخ  يومع  هقرو   - 3
نوچ دریگیم و  ار  شیرق  ناـنز  نیرتدـنمتورث  زا  یکی  دوـشیم و  هتخیگنارب  مدرم  تیادـه  يارب  ادـخ  فرط  زا  شیرق »  » ناـیم زا  يدرم 

: تفگیم هجیدخ  هب  هاگیب  هاگ و  ظاحل  نیا  زا  دوب ، شیرق  نانز  نیرتدنمتورث  هجیدخ » »
! ینکیم تلصو  نیمز  يور  درم  نیرتفیرش  اب  وت  هک  دسر  ارف  يزور 

: دید باوخ  رد  یبش  هجیدخ   - 4
ریبعت نینچ  يو  درک  لقن  هقرو  يارب  ار  دوخ  باوخ  هدـمآ ، دورف  وا  هناـخ  رد  دـمآ و  نییاـپ  مک  مک  دروخ و  خرچ  هکم  يـالاب  دیـشروخ 

: دومن
. دش دهاوخ  ریگ  ملاع  وا  ترهش  دومن و  یهاوخ  جاودزا  یگرزب  درم  اب 

. تسا هدش  تبث  زین  یخیرات  بتک  زا  يرایسب  رد  دناهدومن و  لقن  ( 55  ) یسلجم همالع  موحرم  ناخروم و  زا  یضعب  هک  تسیتانایرج  اهنیا 
نیما هکنیا  دوب و  شیرق  ناوج  تیونعم  هب  داقتعا  نامیا و  دولوم  رتشیب  لیامت  نیا  هک  دنکیم ، یباتفآ  ار  هجیدخ  لیامت  للع  اهنیا  عومجم 

. تسا هتشادن  تلصو  نیا  داجیا  رد  يرثا  نیرتمک  دیاش  تسا ، رتبسانم  نارگید  زا  وا  تراجت  يارب 

هجیدخ يراگتساوخ  تیفیک 

تالیامت ًاصخـش  هجیدخ  هک  دنکیم  لقن  ( 56  ) ماشه نبا  یتح  تسا ، هدش  هجیدخ  دوخ  فرط  زا  ادتبا  داهنـشیپ ، هک  تسنیا  ملـسم  ردـق 
: تفگ نینچ  درک و  راهظا  ار  دوخ 

قلخ و نسح  تناـما و  يراد و  دوخ  موـق  ناـیم  هک  یتزع  تمظع و  نآ  تسا و  رارقرب  وـت  نم و  ناـیم  هک  یـشیوخ  رثا  رب  نم  هداز ! وـمع 
نیا زا  ار  دوخ  ياهومع  تسا  مزال  هک ، داد  خساپ  ار  وا  شیرق » نیما  . » منک جاودزا  وت  اب  ملیام  ًاّدـج  تسا ، دوهـشم  وت  زا  هک  ییوگتـسار 

. دریذپب تروص  راک  نیا  اهنآ ؛ دیدحالص  اب  دزاس و  هاگآ  راک 
. دناسر ریز  زرط  هب  ربمایپ  هب  ار  هجیدخ  مایپ  هیلع »  » رتخد هسیفن  هک  دندقتعم  ناخروم  رتشیب 

منک توعد  تزع  تفارش و  تورث ، ییابیز و  هب  ار  وت  نم  هاگ  ره  ینکیمن ، نشور  رـسمه  غارچ  اب  ار  دوخ  یگدنز  ناتـسبش  ارچ  دّمحم !
: دومرف ربمایپ  يریذپیم ؟

؟ تسیک تروظنم 
: دومرف ترضح  درک ، یفرعم  ار  هجیدخ »  » يو
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؟ دراد شحاف  قرف  وا  اب  نم  یگدنز  عضو  هکنیا  اب  دوشیم ، رضاح  راک  نیا  هب  هجیدخ )  ) ایآ
: تفگ هسیفن 

ناتناشیوخ امش و  اب  ( 57 ( ) دسا نب  ورمع   ) وا لیکو  هک  نک ، نیعم  ار  یتعاس  وت  منکیم ، رضاح  ار  وا  نم  تسا و  نم  تسد  رد  وا  رایتخا 
. دوش رازگرب  نشج  دقع و  مسارم  هدمآ و  درگ  مه  رود 

رد ار  شیرق  گرزب  ياهتیـصخش  زا  هک  یهوکـش  اـب  سلجم  درک ، هرکاذـم  ار  ناـیرج  بلاـطوبا )  ) دوخ راوگرزب  يومع  اـب  مرکا  لوـسر 
: درک یفرعم  نینچ  ار  دوخ  هدازردارب  تسادخ و  يانث  دمح و  نآ  زاغآ  هک  دناوخ  يا  هبطخ  بلاطوبا  تسخن  دیدرگ ؛ لیکشت  تشادرب ،

مورحم یتورث  هنوگ  ره  زا  هچ  رگا  وا  دراد ؛ يرترب  وا  رب  دوش ؛ هسیاقم  هنزاوم و  شیرق  زا  يدرم  ره  اـب  هَّللادـبع  نب  دّـمحم  نم  هداز  ردارب 
(58 …  ) یندنام تسیزیچ  بسن  لصاو و  ینتفر  تسیاهیاس  تورث  نکل  تسا 

: تفگ يا  هباطخ  نمض  هجیدخ  يومع  هقرو  نآ ، ربارب  رد  دوب  مشاه  نادناخ  شیرق و  یفرعم  رب  ینبم  بلاطوبا  هبطخ  نوچ 
 … مینزب امش  تفارش  نامسیر  هب  تسد  میهاوخیم  لد  میمص  زا  ام  تسین ، امش  لضف  رکنم  شیرق  زا  یسک 
. تسا هدوب  رتش  تسیب  هیرهم  هک  دناهتفگ  یضعب  دش و  نیعم  رانید  دصراهچ  هیرهم  دش و  يراج  حاکن  دقع 

مود هلاقم 

هراشا

ۀمطاف  » گنـسنارگ باتک  رد  هرـس  سدـق  ینیوزق  مظاک  دـمحم  دیـس  هللا  تیآ  موحرم  ماَلَّسلاُمْهیَلَع  تیبلا  لها  هتخابلد  ردـقیلاع و  ققحم 
همجرت هتاکرب  تماد  یندـیرف  یمرک  یلع  خیـش  جاح  ياقآ  ماقمیلاع ، هیاـمنارگ و  هدنـسیون  هلیـسو  هب  هک  دـحللا » یلا  دـهملا  نم  ءارهزلا 

. دریگیم رارق  نادنمهقالع  رایتخا  رد  ًالیذ  هک  تسا  هداد  صاصتخا  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  هب  طوبرم  لئاسم  هب  ار  شخب  هس  هدش ،

وا هیامنارگ  مام 

. هجیدخ مان  هب  تسیدنمجرا  يوناب  ماَلَّسلااْهیَلَع  همطاف  هیامنارگ  مام 
روشیدنا شیاهراک  رد  دوب و  مرتحم  تخس  تفارـش و  رپ  شمدرم  هعماج و  نایم  رد  هک  ابیز ، تماق و  دنلب  ینارون و  هرهچ و  دیپس  ییوناب 

. دوب رادروخرب  ناوارف  فرژ و  یشنیب  زا  نوئش ، روما و  رد  تشاد و  رایسب  ياهرهب  تیارد  يدنمشوه و  زا  دنمدرخ . رایسب  و 
يداصتقا و روما  ياـهخرچ  دوخ  دنمـشوه  رّکفتم و  زغم  تکرب  هب  تسیزیم و  شیوخ  سفن  هب  داـمتعا  لـمع و  رکف و  لالقتـسا  وترپ  رد 

هاگآ يداصتقا  هتـسیاش  ّتیریدـم  تادراو و  تارداص و  تارّرقم  یناـبم و  لوصا و  هب  دروآیم و  تکرح  هب  ار  شیوخ  هدرتسگ  يراـجت 
. دوب

. دوب ّتیصخش  اب  نز  کی  فیرش و  ناسنا  کی  ناونع  هب  گرزب  يوناب  نآ  ياهیگژیو  هتسیاش و  تافص  زا  همه  اهنیا 
. كرتشم یگدنز  يارب  رسمه و  کی  ناونع  هب  وا  هتسجرب  تافص  اّما 

رد ددنسپیم  دهاوخیم و  هک  یتروص  ره  هب  ات  دیشخب ، شردقنارگ  يوش  هب  ار  شیوخ  ییاراد  تورث و  زا  رازه ، نارازه  هک  دوب  ییوناب 
تفرـشیپ و رد  راکادف  دنمـشوه و  يوناب  نیا  يداصتقا  يراجت و  میظع  هیامرـس  تفگنه و  ییاراد  يدیدرت  چیه  یب  دیامن و  فّرـصت  نآ 

. تشاد یساسا  شقن  مالسا  يراوتسا 
يداصتقا و تاناکما  تورث و  هب  يدـیدش  زاـین  دوب و  نتفاـی  تردـق  نتفرگ و  لکـش  لاـح  رد  شتاـیح ، زا  هلحرم  نآ  رد  مالـسا  هک  ارچ 
ار شایلام  يراجت و  تاناکما  ییاراد و  هک  داد  وا  هب  ار  راختفا  نیا  وناب ، نآ  صالخا  یـشیدنا و  تسرد  رثا  رب  دنوادخ  تشاد و  یگدنز 
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یلمع روط  هب  دوب  مالـسا  تفرـشیپ  هک  زین  ربمایپ  فده  ساّسح ، هلحرم  نآ  رد  مالـسا ، يداصتقا  زاین  نیمأت  اب  تخاس و  اّیهم  مالـسا  يارب 
. دیدرگ راوتسا  نآ ، ياههیاپ  تفای و  قّقحت 

: دومرف ربمایپ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 
. داتفین دیفم  شخب و  دوس  نم  دنلب  فادها  يارب  هجیدخ »  » تورث دننامه  یتورث  چیه 

ۀَجیدَخ ُلام  ینَعَفَن  اَم  ْلثِم  ْطَق  ٌلام  ینَعَفَن  ام 
درکیم کمک  ناگدنامرد  هب  دومنیم و  دازآ  ار  ناگدرب  تخادرپیم و  ار  نارادماو  ماو  هجیدخ »  » تورث زا  يریگ  هرهب  اب  یمارگ  ربمایپ 

نامورحم لاب  ریز  درکیم و  فرـصم  دوب  مزال  هزادنا  ره  هب  نآ  زا  یگدنز ، راوگان  ياهدادخر  رد  تشادیم و  رب  نانآ  شود  زا  ار  راب  و 
ار نارجاـهم  ترجه  يارب  مزـال  تاـناکما  لوپ و  درکیم و  کـمک  شیوـخ  ياوـنیب  ناراـی  هب  دوـب  هّکم  رد  هک  یماـگنه  تفرگیم و  ار 

. تخادرپیم
، ار شتورث  هدنامیقاب  زین  وا  تلحر  زا  سپ  درکیم و  هنیزه  وا  ییاراد  زا  تسنادیم  حالص  هچنآ  راکادف  يوناب  نیا  تایح  نامز  رد  ربمایپ 

(59 . ) دندرب ثرا  هب  شنادنزرف  وا و 
: دومرف هک  دنکیم  ادیپ  ار  شیوخ  نشور  موهفم  ربمایپ  هنادواج  نخس  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسرد  و 

يراوتـسا داتـسیا و  ياپ  رب  هجیدـخ  ییاراد  یلع و  تلادـع  ریـشمش  تماهـش و  تعاجـش و  اب  اهنت  دوخ ، ّتیونعم  هبذاج و  زا  سپ  مالـسا 
. تفای

َۀَجیدَخ ِلام  َو  ٍّیلِع  ِفیَِسب  ِالا  ُنیّدلا  َماقَتْسا  َو ال  َماق  ام 

وا هزاوآ  دنلب  مان 

میرکت نیسحت و  هنوگ  ره  روخ  رد  كرتشم ، یگدنز  همه  لوط  رد  ربمایپ ، اب  راکادف  گرزب و  يوناب  نیا  یهارمه  یماگمه و  یگدنز و 
. تسا

نایم هب  شمان  ای  درکیم ، دای  شاهزاوآ  دـنلب  مان  يو و  زا  زین  وا  تلحر  زا  سپ  هاـگ  ره  دـیحوت ، گرزب  ياوشیپ  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب 
رد شناگدید ، کشا  تارطق  هک  اسب  هچ  تسکشیم و  وا  دای  هب  شی  اّفصم  بلق  درکیم و  شزرمآ  بلط  وا  يارب  دوجو  همه  اب  دمآیم ،

. تخیریم ورف  دیتلغیم و  شیاههنوگ  رب  دنمشوه ، راکادف و  نابیتشپ  رگنسمه و  نابرهم و  رای  نآ  نادقف  هودنا 
: تفگ هشیاع  هک  درک  دای  رایسب  مارتحا  تمظع و  اب  هشیمه  دننامه  هجیدخ ، زا  اهلسن ، اهرصع و  هیامنارگ  نآ  يزور 

: دومرف ربمایپ  تسا ! هداد  امش  هب  ار  وا  زا  رتهب  دنوادخ  دوب و  هداتفا  راک  زا  هدروخلاس و  ییوناب  وا  ادخ ! ربمایپ  يا 
نم هب  مدرم  هک  دروآ ، نامیا  نم  هب  یماگنه  وا  هک  ارچ  تسا ، هدادن  نم  هب  ار  وا  زا  رتهب  ادـخ  تسین . يرادـنپیم  وت  هک  هنوگ  نیا  زگره  »

کیرـش شیوخ  تفگنه  ییاراد  تورث و  رد  ارم  وا  هاـگنآ  دندرمـش و  میوـگغورد  مدرم  هک  درک ، قیدـصت  ارم  یناـمز  دـندیزرو و  رفک 
رگید زا  تشاد و  ینازرا  نم  هب  راکادـف  كاپ و  يوناب  نآ  زا  ینادـنزرف  ادـخ  دـنتخاس و  مورحم  شیوخ  تورث  زا  ارم  مدرم  هک  تخاـس ،

.« داهنن یقاب  شاهنامیکح  تساوخ  قبط  ای  تشادن و  ینازرا  نم  هب  يدنزرف  نانز ،

كرتشم یگدنز  نامیپ  ربمایپ و 

راگزور يوناب  نیرترب  هک  هجیدـخ »  » مان هب  ياهلاس  لهچ  يوناب  اب  هک  تشذـگیم ، ربماـیپ  تکرب  رپ  اـهبنارگ و  رمع  زا  راـهب  تسرد 25 
. دش زاغآ  شایگدنز  رد  يدیدج  لصف  درک و  ءاضما  ار  كرتشم  یگدنز  نامیپ  دوب ، شیوخ 

هب وا  هک  تسا  نامه  هاگدـید ، نیرتروهـشم  اّما  دناهتـشون ، زین  لاس  ار 26 و 28  كاپ  دنمـشوه و  يوناب  نآ  هجیدـخ ، لاـس  نس و  یخرب 
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. تشذگیم شرمع  زا  راهب   40 ربمایپ ، اب  جاودزا  ماگنه 
ایند زا  يرگید  زا  سپ  یکی  شنارـسمه  هدرک و  جاودزا  راب  ود  ربمایپ ، اب  كرتشم  یگدـنز  ناـمیپ  زا  شیپ  هجیدـخ »  » هک دـننآ  رب  یخرب 

. دوب هدرکن  جاودزا  رتخد و  ربمایپ  اب  جاودزا  ماگنه  ات  وا  هک  دناهشیدنا  نیا  رب  زین  یخرب  دندوب و  هتفر 
هک ارچ  دوب ، ییاهیگژیو  ياراد  ریظنیب و  دوخ  عون  رد  هکلب  تشادن ، هدـش  هتخانـش  ياهجاودزا  هب  یتهابـش  هجیدـخ »  » اب ربمایپ  جاودزا 

روما و رگید  ای  يّدام  ياههزیگنا  زا  هتـساخرب  هن  دوب و  ساسا  هیاپیب و  یتسود  رذـگدوز و  قشع  هرمث  هن  سّدـقم ، كراـبم و  دـنویپ  نیا 
. دراد دوجو  ایند  سانشرس  روهشم و  ياههرهچ  جاودزا  رد  هک  جیار ، فادها  ضارغا و 

. تشادن یشقن  نآ ، راتخاس  كرتشم و  یگدنز  نیا  لیکشت  ءاضما و  رد  زین  یسایس  ياهفده  زین  و 
هک ارچ  دوب ، يرایـسب  هلـصاف  نانآ  نایم  تشادن و  یبسانت  رگیدکی  اب  زین  هجیدـخ »  » ربمایپ و يداصتقا  طیارـش  یگدـنز و  اهنیا ، رب  نوزفا 

يومع تلاـفک  یتسرپرـس و  تحتار  یکدوـک  نارود  هک  هنوگناـمه  دوـبن و  يداـصتقا  تاـناکما  يّداـم و  ياهـشزرا  ياراد  دوـخ  ربماـیپ 
. دوب برع  ناهج  هّکم و  رد  نز  نیرتزاین  یب  نیرتدنمتورث و  هجیدخ »  » اّما تسیزیم ، وا  اب  مه  زاب  دوب ، هدرک  یگدنز  شیوخ  ردقنارگ 

دوب و هدینـش  دـنمدرخ  يوناب  نآ  اّما  میرگنیم ، برع  يوناب  نیرتدـنمتورث  ربمایپ و  یگدـنز  حطـس  ناـیم  يداـیز  هلـصاف  تهج  نیمه  هب 
. تسا ربمایپ  راظتنا  رد  یشخب  دیما  رایسب  ناشخرد و  هدنیآ  هک  تسنادیم  بوخ 

يوس هب  هجیدخ »  » یتراجت ناوراک  اب  ربمایپ  يداصتقا  رفـس  رد  هک  دوب ، هتفایرد  هرـسیم »  » شیوخ دنمـشوه  مالغ  زا  ار  ّتیعقاو  نیا  دـیاش 
میدـقت نمـض  ار  همه  هدـید و  وا  رد  ار  رادـتقا  تناما و  تیارد و  تمظع و  هوکـش و  زا  يرایـسب  ياههناشن  دوب و  ربماـیپ  رفـسمه  قشمد ،

دروم رد  ماش ، هقطنم  رد  يرـصب »  » رید دباع  بهار و  نآ  ییوگـشیپ  هکنیا  ای  دوب ، هدومن  شرازگ  زاجح ، دـنمدرخ  يوناب  هب  راک  شرازگ 
هدـنیآ نآ  هب  شیوخ ، ِیبلق  ماهلا  يرگن و  فرژ  وترپ  رد  زین  وا  دوب و  هدیـسر  هجیدـخ »  » شوگ هب  ياهنوگ  هب  دّـمحم »  » رابهوکـش هدـنیآ 

. دوب هتسب  لد  ناشخرد 
رد ار  نخـس  شاهژیو ، يدنمـشوه  تساِدق و  اب  دوخ  دومن و  هّیهت  ار  ربمایپ  اب  دنویپ  همانرب  زاجح ، تفارـش  رپ  يوناب  هک  دوب  ساسا  نیا  رب 
وا زا  شیومع  ای  دـلیوخ »  » شردـپ هار  زا  دـهن و  شیپ  هب  ماـگ  هک  دومن  اـضاقت  ترـضح  نآ  زا  درک و  زاـغآ  ربماـیپ  اـب  بلطم ، نآ  دروم 

ییوناب اب  هک  دیدیم  رتهب  وا ، اب  دنویپ  يارب  برع  ناهج  يوناب  نیرتدنمتورث  نیرتهب و  ِیماگـشیپ  دوجو  اب  ربمایپ  اّما  دـیامن ، يراگتـساوخ 
هب تساوخ و  شزوپ  هجیدخ »  » زا مه  لیلد  نیمه  هب  دـنک و  زاغآ  ار  كرتشم  یگدـنز  دـشاب  گنهامه  وا  اب  يّدام  يداصتقا و  رظن  زا  هک 

. دادن تبثم  خساپ  وا 
وا اب  جاودزا  هب  ربمایپ  ِیفنم  ِخـساپ  ِلیلد  ربارب  رد  دوب ، تلیـضف  اب  هاگآ و  شیدـنارود و  دـنمدرخ و  ییوناب  هجیدـخ »  » هک ییاـجنآ  زا  اـّما 

: تفگ
ییاراد تورث و  هک  تسا  لکشم  وا  يارب  دنک ، وا  يادف  ار  لباقان  ناج  دشخبب و  ربمایپ  هب  ار  نتشیوخ  تسا  هتفرگ  میمصت  هک  یـسک  ایآ  »

»؟ دنک تسود  مدق  راثن  ار  همه  دراد  هچنآ  ره  دشخبب و  وا  رب  زین  ار  شیوخ 
وا زا  یمـسر  روط  هب  دراد و  لیـسگ  دـلیوخ »  » شردـپ هناخ  هب  ار  شیوخ  ياـهومع  اـت  دومن ، اـضاقت  ربماـیپ  زا  هک  دوب  هاگدـید  نیا  اـب  و 

. دنک يراگتساوخ 
اب زین  ترـضح  نآ  ياههّمع  دـندش و  هدز  تفگـش  دوب ، ریظنیب  دوخ  عون  رد  هک  شخب ، يداش  ِربخ  نیا  ندینـش  زا  سپ  ربمایپ  ياـهومع 

! دوب یفرگش  دادخر  مه ، یتسار  هب  هک  ارچ  دنتفر ، ورف  تریحو  تهب  رد  زاجح ، يوناب  يوس  زا  داهنشیپ  نیا  ربخ  ندینش 
ياهناوراک راشرس  دوس  تکرب  زا  دنمراک  رازگراک و  اهدص  اههد و  دوب و  شرایتخا  رد  تاناکما  تورث و  رانید ، رازه  نارازه  هک  ییوناب 

 - دوـب تکرح  رد  رگید  يوـس  زا  قـشمد »  » و هّکم »  » وـسکی و زا  هّکم »  » و نمی »  » ناـیم لاـس ، نوگاـنوگ  ياـهلصف  رد  هـک  وا -  ِيراـجت 
ناگرزب و هک  ییوناب  دوب ، هعـسوت  تفرـشیپ و  لاـح  رد  هظحل  هب  هظحل  شاهدرتسگ ، تاـناکما  ییاراد و  هک  ییوناـب  دـندرکیم ، یگدـنز 

يربک هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  www.Ghaemiyeh.comهراودای  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 195زکرم  هحفص 115 

http://www.ghaemiyeh.com


سّدـقم و رهم  ِورگ  رد  لد  هنوگچ  کنیا  دوب ، هداد  یفنم  خـساپ  همه  هب  هدومن و  يراگتـساوخ  وا  زا  راـگزور  نادـنمتردق  ناسانـشرس و 
ردـقنارگ يومع  رانک  رد  درادـن و  يزیچ  راگزور ، قرب  قرز و  يّدام و  ياهـشزرا  زا  هک  تسا ، هداـهن  یناوج  ّتیونعم  رپ  كاـپ و  قشع 

؟ دنکیم یگدنز  بلاطوبا  شیوخ 
؟ دریذـپب دـهدب و  وا  هب  ار  راـختفا  نیا  هک  تسا  هتـساوخ  ترـضح  نآ  زا  هدوـمن و  جاودزا  ياـضاقت  وا  زا  هنوـگچ  زاـجح  يوناـب  یتـسار 

!؟ هنوگچ
؟ دراد تقیقح  یتسار  هب  تسا و  تسرد  شرازگ  نیا  ایآ 

دیامن و یسررب  قیقحت و  دروم  نیا  رد  ات  تفر ، هجیدخ »  » هاگتماقا يوس  هب  تساخرب و  بلطملادبع »  » راوگرزب تخد  هّیفص »  » ربمایپ هّمع 
دش و وربور  وا  میرکت  مارتحا و  ییوگ و  دمآ  شوخ  اب  يزیگنا  تفگـش  روط  هب  دـش  وربور  وا  اب  درک و  رادـید  زاجح  يوناب  اب  هک  هاگنآ 

یگدنز نامیپ  ءاضما  هدامآ  برع ، يوناب  نیرتدـنمتورث  نیرتدنمـشوه و  نیرتهب و  يرآ  دـید ، تفایرد و  شدوجو  همه  اب  ار  وا  یگدامآ 
. دشابیم برع  ناوج  نیرتالاو  اب  كرتشم 

یتخب کین  هناتسآ  رد  برع  يوناب  نیرتدنمدرخ 
. داهن نایم  رد  نانآ  اب  ار  تقیقح  تشگزاب و  شناردارب  يوس  هب  ربخ ، یتسرد  زا  نانیمطا  زاجح و  يوناب  اب  رادید  زا  سپ  هّیفص » »

. دوب هارمه  تریح  تهب و  یعون  اب  نانآ  ینامداش  اّما  دندش ، نامداش  شرازگ ، تّحص  تفایرد  زا  سپ  ربمایپ  ياهومع 
نأشمه و ار  نانآ  وا  دـندوب و  هتفاتـش  شیراگتـساوخ  هب  برع  ناریما  فارـشا و  نادـنمتردق و  هک  دوب  یگرزب  يوناـب  هجیدـخ »  » هک ارچ 

. دوب هدز  نانآ  همه  هنیس  رب  در  تسد  هدیدن و  شیوخ  ياتمه 
يّدام تاناکما  شزرا و  قرب و  قرز و  زا  هک  دهن  يدرمناوج  سّدـقم  قشع  ورگ  رد  لد  هک  تسا  هتـشاد  نآ  رب  ار  وا  ياهزیگنا  هچ  کنیا 

!؟ تسا کلام  ار  كاخ  بجو  کی  ادخ ، روانهپ  نیمز  زا  هن  دراد و  یمیس  رز و  هن  یلام ، و 
. دندرک يراگتساوخ  ربمایپ  يارب  شیومع ، ای  دلیوخ »  » شردپ زا  ار  وا  دنتفاتش و  زاجح  يوناب  هاگتماقا  هب  دنتساخرب و  ربمایپ  ياهومع 

. درک تقفاوم  دنویپ  نآ  اب  شرتخد  هراشا  هب  اّما  دادن ، تبثم  خساپ  تسخن ، دروخرب  رد  شردپ 
اجک زا  اّما  ددرگ ، میدقت  ربمایپ  يوس  زا  زاجح ، گرزب  يوناب  تیعقوم  ماقم و  روخ  رد  ياهیرهم  دـیاب  کنیا  دـمآ و  شیپ  هّیرهم  عوضوم 

؟ دراد میدقت  ار  هجیدخ »  » ّتیعقوم ّتیصخش و  روخ  رد  نیگنس و  غلبم  نیا  دناوتیم  یسک  هچ  و  هنوگچ ؟ و 
، ربمایپ هب  رانید  رازه  راهچ  ندومن  هّیدـه  اب  دز و  تسد  یفرگـش  بلاج و  راک  هب  زاجح  يوناب  هراب  رگد  هک ، دوب  تاظحل  نیا  رد  تسرد 
هک تسا  هدـمآ  تیاور  کی  رد  هچرگ  دزادرپب ، دـلیوخ »  » شردـپ هب  هیرهم  ناونع  هب  ار  نآ  هک  درک  اضاقت  یتسه  ناهج  هیاـمنارگ  نآ  زا 

. دیسر ءاضما  هب  كرتشم  یگدنز  نامیپ  تشاد و  میدقت  شیوخ  لاوما  زا  ینامداش  يزارفرس و  اب  ار  هیرهم  بلاطوبا »  » بانج
، تمارک تفارـش و  ندروآ  تسد  هب  هار  رد  دـهدیم و  ءاهب  یناسنا  یقالخا و  يالاو  ياهـشزرا  هب  زاجح  دـنمدرخ  يوناـب  هکنیا  اـب  يرآ ،

. دنکیم ادف  ار  يدام  ياهشزرا 
هکلب میرگنیمن ، رتخد  ردپ و  نیا  نایم  اهنت  ار  هاگدید  فالتخا  نیا  تسا و  هرهبیب  دـنلب  هشیدـنا  نیا  زا  دـلیوخ »  » شردـپ فصو  نیا  اب 

رد مـه  زین ، دـنزرف  ردـپ و  رـسمه و  ود  ردارب و  ود  ناـیم  نادـنزرف و  ناردـپ و  ناـیم  رّکفت  زرط  ود  نـیا  هشیدـنا و  رد  یگنهاـمه  اـن  نـیا 
. تسا ناوارف  رایسب  رصاعم ، ناهج  رد  مه  هتشذگ و  ناراگزور 

. دوب روآ  تهب  ریظنیب و  هقباسیب و  يدادخر  اّما  تفر ، شیپ  یبوخ  هب  نایرج  لاح ، ره  هب 
. دنک هیده  شایگدنز  ياتمه  هب  ار  شاهیرهم  دوخ  ینز  هک  تشادن  رطاخ  هب  یسک  برع  نایم  رد 

: هک دنز  دایرف  دشک و  هنابز  وا  لد  رد  دسح  شتآ  دنک و  ًاروف ن  لهجوبا  ِيزروتداسح  سح  هک  درادن  تفگش  ياج  تهج  نیمه  هب 
هدنیآ یگدنز  نادرم  هب  ار  شیوخ  هیرهم  نانز  هک  میدوب  هدیدن  اّما  دـنزادرپیم ، ار  نانز  هیرهم  نادرم  هک  میدوب  هدـید  ام  مدرم ! يا  ناه 
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: هک داد  خساپ  وا  هب  هنارگشاخرپ  برع  هنازرف  بلاطوبا ، دننک و  هیده  شیوخ 
اّما دننکیم ، هیده  دوخ  ار  شاهیرهم  مه  دنهدیم و  رتخد  مه  دّـمحم »  » دـننامه يدرمناوج  هب  ییوگیم ؟ هچ  تسپ ، درخ و  مک  كدرم  »

.« دینش یهاوخن  تبثم  خساپ  دوشیمن و  هتفریذپ  يراد ، میدقت  مه  هیده  رگا  وت ، نوچ  يدرخ  مک  كدرم 
: درک شنزرس  هنوگ  نیا  ار  وا  یتیاور ، رب  انب  و 

وا هب  ار  اههیرهم  نیرتهوکـشرپ  دنربیم و  اهتمیق  نیرتاهبنارگ  نیرتالاب و  هب  ار  وا  دشاب ، نم  زارفرـس  هدازردارب  دـننامه  راگتـساوخ  رگا  »
.« دنک جاودزا  هتسیاش  ینز  اب  دناوتیمن  مه  نیگنس  هّیرهم  اب  دشاب ، وت  ناسب  رگا  اّما  دنهدیم . هیده 

. داهن ماگ  وا  هاگتماقا  هب  هجیدخ »  » ياضاقت هب  ربمایپ  تفریذپ و  قّقحت  تروص  نیرتهب  هب  كرابم  دنویپ  نیا 
هدروآ يور  وا  هب  نکمم  لکش  نیرتلماک  رد  یتخبکین  هک  دومنیم  ساسحا  هراومه  هجیدخ »  » رگید هک  دوب  یندنام  دایب  تاظحل  نآ  زا 

. دوب هدیسر  ربمایپ -  اب  جاودزا  ینعی  شیوخ -  يوزرآ  نیرتگرزب  هب  وا  هک  ارچ  تسا ، هدومن  عولط  شایتخبشوخ  دیشروخ  و 
ياهمان هب  ینارتخد  دـنتفر و  ایند  زا  یکدوک  رد  نانآ  یگمه  هک  دروآ  اـیند  هب  ینارـسپ  كرتشم ، یگدـنز  نیا  رد  زاـجح  گرزب  يوناـب 

ماَلَّسلااْهیَلَع همطاف  نانآ  نیرتهوکـشرپ  نیرترب و  اّما  نیرتکچوک ، هک  دـش ، ینازرا  ربماـیپ  وا و  هب  همطاـف »  » و هّیقر »  » و موثلکما »  » و بنیز » »
. دوب

نیا نیریـش  تارمث  زا  ود ، نآ  هک  دـناهشیدنا  نیا  رب  یخرب  دـنراد  یتوافتم  هاگدـید  موثلکما »  » و بنیز » ، » وا رتخد  ود  دروم  رد  ناـخّروم 
(60 . ) دنربمایپ نادنزرف  زین ، نت  ود  نیا  هک  تسنیا  تسرد  اّما  دنتسین . سّدقم  دنویپ 

نابرهم رای  زا  يرود 

: هک تسا  هدمآ  تیاور  رد 
: تفگ دمآ و  دورف  دیحوت  گرزب  ياوشیپ  رب  یحو  هتشرف 

يرود هجیدخ »  » ترـسمه زا  زور  هنابـش  لهچ  تّدم  هب  هک  دهدیم  روتـسد  وت  هب  دتـسرفیم و  تدورد  هبترم  دنلب  دنوادخ  دّـمحم !»  » يا
. ینیزگ

. تشادیم تسود  رایسب  ار  نامیا  اب  دنمدرخ و  يوناب  نآ  وا  هک  ارچ  دمآ ، نارگ  ربمایپ  رب  نامرف  نیا 
شیاین و هب  اهبش  ار ، زور  هنابش  لهچ  تّدم  نیا  دیرخ و  ناج  هب  ار  ادخ  نامرف  هجیدخ ،»  » هب ناوارف  هقالع  قشع و  دوجو  اب  ترضح  نآ 

: هک داتسرف  مایپ  راّمع  هلیسو  هب  زین  هجیدخ »  » هب تسب و  رمک  يرادهزور  هب  اهزور  تدابع و 
مراگدرورپ هک  تسنیا  تقیقح  هکلب  تسا ، یتحاران  ترودک و  ای  یهّجوتیب و  رطاخ  هب  وت ، زا  ندیزگ  يرود  هک  يرادنپم  نینچ  زگره  »

نم هب  تبسن  ریخ  یکین و  هب  زج  ار  ندیزگ  يرود  نیا  ور  نیا  زا  مشیدنایم . روتـسد  ماجنا  هب  اهنت  نم  تسا و  هداد  نامرف  راک  نیا  هب  ارم 
«. دنکیم تاهابم  شاهیامنارگ  ناگتشرف  رب  وت  هتسیاش  دوجو  هب  هبترم ، نیدنچ  زور  ره  دنوادخ  هک  ارچ  شاب ، هتشادن  نامگ 

تنب همطاف   » هناخ رد  زین  نم  هک  شاب  هاگآ  يآرد و  شیوخ  رتسب  هب  تحارتسا  يارب  دنبب و  ار  رد  دسریم  ارف  بش  هک  یماگنه  ور  نیا  زا 
. متسه دسا »

: تفگ دمآ و  دورف  ربمایپ  رب  یحو  هتشرف  دیسر ، ارف  زور  نیملهچ  نایاپ  هک  یماگنه 
. يزاس هدامآ  وا  ناغمرا  ّتیحت و  تفایرد  يارب  ار  نتشیوخ  هک  دهدیم  نامرف  دتسرفیم و  تدورد  هبترم  دنلب  يادخ  دّمحم !»  » يا ناه 

تشهب ياذغ 

: دیسرپ یحو  هتشرف  زا  ربمایپ 
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؟ تسیچ نایناهج  راگدرورپ  ناغمرا 
: تفگ لیئربج » »

. منادیمن نم 
. داهن نیمز  هب  وا ، ربارب  رد  دوب ، ابید  زا  یشوپور  نآ  يور  رب  هک  ار  یقبط  دمآ و  دورف  لیئاکیم »  » هک دوب  هدامآ  ربمایپ 

: تفگ دمآ و  شیپ  یحو  هتشرف 
. ییامن راطفا  اذغ  نیا  اب  بشما  هک  دهدیم ، نامرف  وت  هب  تراگدرورپ  دّمحم ! يا 

: هک تسا  هدروآ  دروم  نیا  رد  نانمؤم  ریما 
زا سک  ره  ات  مراذگ ، زاب  ار  هناخ  برد  هک  دادیم  روتـسد  نم  هب  دـیامن ، راطفا  تساوخیم  هاگ  ره  هک  دوب  نیا  ربمایپ  یگـشیمه  شور  »

مدرگ و مدرم  دورو  عنام  ات  دـناشن ، هناخ  برد  رب  ارم  بش  نآ  اـّما  دروخب . اذـغ  دـناوتب  دراد ، اذـغ  هب  لـیم  رگا  دوش و  دراو  دـسریم  هار 
: دومرف

«. تسا مارح  نم ، رب  زج  هک  تسییاذغ  نیا  ناج ! یلع 
: دیازفایم نانمؤم  ریما 

مدید دنتشادرب ، قبط  يور  زا  ار  شوپرس  هک  یماگنه  دنام . اهنت  نامسآ  ناغمرا  اب  ربمایپ  متـسشن و  هناخ  برد  رانک  ربمایپ ، روتـسد  هب  نم 
. تسا هدش  هداهن  ینیس  نآ  رد  روگنا  ياهشوخ  هزات و  يامرخ  ياهشوخ 

. دندیشون زین  اراوگ  بآ  دندروخ و  ریس  ینامسآ  ناغمرا  نآ  زا  ربمایپ 
« لیفارسا  » تسش و ار  نآ  لیئاکیم »  » تخیر و بآ  ترضح  نآ  تسد  رب  یحو  هتشرف  دندرک ، زارد  وشتسش  يارب  ار  كرابم  تسد  هاگنآ 

. تفر الاب  نامسآ  هب  ینیس  نامه  اب  زین  اذغ  هدنامیقاب  درک و  کشخ  لامتسد  اب  ار  نآ 
: تفگ دمآ و  شیپ  لیئربج »  » هک دنک  زاغآ  زامن  ات  تساخرب  ربمایپ 

، امـش زا  بشما  هک  تسا  هدرک  دای  دنگوس  شکاپ  تاذ  هب  ادخ  هک  ارچ  دـیورب ، هجیدـخ »  » يارـس هب  ات  تسا ، عونمم  امـش  رب  زامن  کنیا 
. دروآ دیدپ  ار  يزارفرس  لسن  هزیکاپ و  كاپ و  دنزرف 

: دیوگیم گرزب  يوناب  نآ  دمآ . هجیدخ »  » يارس هب  ناباتش  ربمایپ 
: دیسریم ارف  بش  هک  یماگنه  ور  نیا  زا  مدوب . هتفرگ  وخ  ییاهنت  اب  رگید  نم 

شیوـخ رتـسب  رد  مدرکیم و  شوماـخ  ار  غارچ  هناـخ ، برد  نتــسب  زاــمن و  زا  سپ  متخادــنایم و  ار  اــههدرپ  مدــیناشوپیم و  ار  مرس 
. مدیمرآیم

دروآ رد  ادص  هب  ار  هناخ  رد  بوبحم ، ربمایپ  هاگان  هب  هک  مدوب ، يرادیب  باوخ و  نایم  تسرد  بش  نآ 
؟ دشاب يرگید  دیابن  دّمحم »  » زج هک  دبوکیم ، ار  ياهناخ  رد  هقلح  یسک  هچ  مدز  ادص 

! نم منم ، نک ، زاب  ار  برد  دّمحم ،»  » منم هجیدخ ! دومرف ، شیابیز  شخب و  مارآ  نکل  نیشنلد و  ياون  اب  ربمایپ 
: دیوگیم هجیدخ 

. دش دراو  ربمایپ  دوشگ م و  ار  هناخ  برد  متساوخرب و  ربمایپ ، ندمآ  زا  ینامداش  جوا  رد 
زامن زا  سپ  دناوخیم و  زامن  تعکر  ود  تخاسیم و  وضو  دیبلطیم و  یبآ  فرظ  هناخ ، هب  دورو  زا  سپ  هک  دوب  هنوگ  نیا  ترضح  نآ 

. دش ماجنا  دوشیم ، ماجنا  رسمه  ود  نایم  هچنآ  وا ، نم و  نایم  هکلب  دشن ، زامن  هدامآ  تساوخن و  بآ  بش  نآ  اّما  تفریم . رتسب  هب 
: هک دنکیم  دای  دنگوس  هجیدخ »  » هاگنآ

هدشن رود  نم  رانک  زا  ادخ  ربمایپ  زونه  بش  نآ  هک  تخاس  يراج  دیناشوج و  نیمز  زا  ار  بآ  تشارفارب و  ار  دنلب  نامسآ  هک  ییادخ  هب 
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(61 …  ) مدرک سح  دوخ  دوجو  نامزاس  رد  ار  همطاف »  » مزارفرس تخد  هیامنارگ  روضح  دوجو و  ینیگنس  هک  دوب ،
: ددرگیم تفایرد  دنچ  یتاکن  تیاور  نیا  زا 

وا رب  ربمایپ  قوش  روش و  وا ، زا  يرود  رثا  رب  ات  دوش ، ادج  یتّدم  يارب  زاجح  دنمدرخ  يوناب  زا  هک  دـهدیم  روتـسد  شربمایپ  هب  ادـخ   - 1
. ددرگ رایسب 

زا الاب ، ملاع  اب  هتـسویپ  هشیمه و  طاـبترا  رثا  رب  تخادرپ و  زاـین  زار و  تداـبع و  هب  هشیمه  زا  شیب  زور ، هنابـش  لـهچ  نیا  رد  ربماـیپ   - 2
. ددرگیم رو  هرهب  ياهژیو  ِیحور  یناور و  طیارش  ّتیونعم و  ّتیناحور و 

. دوشیم لیدبت  هفطن  هب  تعرس  هب  شاهژیو  تفاطل  رطاخ  هب  هک  یتبهوم  اب  دیامنیم ، راطفا  نامسآ  ناغمرا  اب  ترضح  نآ   - 3
. دیآیم مهارف  درادن ، هّدام  ناهج  ياهاذغ  هب  یتهابش  چیه  هک  یتشهب ، ینامسآ و  ناغمرا  نآ  زا  هفطن ،  - 4

. صاخ فده  فرگش و  ریبادت  تامَّدَقُم و  نآ  اب  هفطن  نداد  لاقتنا  روظنم  هب  هجیدخ »  » هاگتماقا هب  ربمایپ  يروف  تکرح  رگید  و   - 5
. دناهدروآ رییغت  كدنا  اب  زین  ّتنس  لها  نادنمشناد  ار  تیاور  نیا  هک  تسیروآدای  هب  مزال 

(62)

برع ناهج  يوناب  گرزب  تلحر 

، ربماـیپ هنازرف  تخد  یگدـنز  هک  یلاـح  رد  تشذـگیم ، يرگید  زا  سپ  یکی  اـهلاس  دادیم و  همادا  شیوـخ  شدرگ  هب  راـگزور  خرچ 
ناراـهب يوس  هب  داـهنیم و  رـس  تشپ  ار  یکدوـک  وا  تشگیم و  هتخیمآ  زیگنا  نزح  ثداوـح  هدـنهد و  ناـکت  ياهدادـیور  اـب  ناـنچمه 

. درپسیم ماگ  یناوج  یناوجون و 
. دش وربور  گرزب  ياهعجاف  اب  ناهگان  هک  دوب ، یگدنز  راهب  نیمتشه  رد  وا 

نیا تخاس . هدنکآ  ار  شلد  نآ ، ِنزح  دز و  همیخ  شرهم  رپ  بلق  رب  نآ ، هاکناج  هودنا  دنکفا و  هیاس  شایگدنز  رب  نآ  مغ  هک  ياهعجاف 
. دوب هجیدخ  شاهیامنارگ  مام  زوسناج  تلحر  هعجاف  رابمغ ، هعجاف 

هک ارچ  تسیرگنیم ، شیوخ  کچوک  زیزع و  تخد  هب  هودنا ، نزح و  زا  راشرس  یهاگن  اب  هک  يرادرک  هتـسیاش  دنمـشیدنا و  مام  نامه 
. تسشن دهاوخ  شیوخ  رهم  رپ  مام  كوس  هب  يدوز  هب  وا  يارهز »  » تسنادیم

وا رب  ربمایپ  هک  دینارذگیم ، ار  یگدنز  تاظحل  نیرخآ  دوب ، هدنکفا  هیاس  وا  رب  گرم  حَبَش  هداتفا و  تلحر  رتسب  رد  زاجح  گرزب  يوناب 
: دومرف هشیمه  يراوگرزب  رهم و  اب  دش و  دراو 

مالـس يدش ، دراو  شیوخ  فیدرمه  ناتـسود  یتسه و  ناهج  هدیزگرب  ناوناب  رب  هک  یماگنه  اّما ، تسا  نارگ  ام  رب  وت  تلحر  هجیدـخ » »
. ناسرب نانآ  هب  ارم 

: دیسرپ زاجح  گرزب  يوناب 
؟ دننایک نانآ  ادخ ! ربمایپ  يا 

: دومرف ربمایپ 
«. هیسآ  » یسوم و رهاوخ  موثلک » ، » نارمع رتخد  میرم » »

: تفگ هجیدخ » »
(63 ! ) ادخ ربمایپ  يا  دابکرابم ، یشوخ و  هب 

: دومرفیم وا  هب  باطخ  یمارگ  ربمایپ 
. مهد هدژم  تسا ، هدـش  هتخاس  دـیراورم  زا  هک  ابیز  توارطرپ و  تشهب  رد  هوکـش  رپ  یهاـگتماقا  هب  ار  هجیدـخ »  » هک ماهتفاـی  روتـسد  نم 

يربک هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  www.Ghaemiyeh.comهراودای  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 195زکرم  هحفص 119 

http://www.ghaemiyeh.com


. نآ یگدوسرف  جنر و  هن  تسایند و  يوهایه  ادص و  رس و  نآ  رد  هن  هک  یهاگتماقا 
: تفگ وا  هب  ءامسا » . » دیشکیم هآ  درکیم و  هیرگ  برع  ناهج  دنمدرخ  يوناب  تشذگیم ، تعرس  هب  نامز 

؟ ینکیم هیرگ  ارچ  ياهتشاد ، تفایرد  تشهب  هدژم  ترضح  نآ  زا  ربمایپ و  يافو  اب  رهم و  رپ  رسمه  یتسه و  نانز  رالاس  هک  امش 
: داد خساپ  وا 

ناوجون مرتخد  منک . يرای  ار  وا  ات  متسین  شرانک  رد  شا ، یـسورع  بش  منکیم و  كرت  ار  ماهیامنارگ  تخد  هک  تسا  نآ  يارب  ماهیرگ 
. دشاب هتشادن  يزوسلد  راکددم  رواشم و  رهم و  رپ  رای  شایسورع  بش  رد  هک  منآ  نارگن  تسا ،

: تفگ ءامسا » »
يوناب گرزب  هک  دوب  هاگنآ  منک و  يردام  ار  وا  وت  ياـج  هب  مدوب ، هدـنز  ناـمز  نآ  اـت  رگا  هک  مدـنبیم  ناـمیپ  وت  اـب  کـنیا  نم  مرورس !

. تفگ دوردب  ار  ناهج  یگلاس  هس  تصش و  نس  رد  داهن و  مه  رب  مشچ  نئمطم ، مارآ و  هجیدخ »  » برع ناهج 

هجیدخ گرم  كانلوه  هبرض 

هب تخاس ، هودـنا  نزح و  زا  هدـنکآ  ار  وا  سّدـقم  بلق  دروآ و  دورف  ربمایپ  رکیپ  رب  كانلوه  ياهبرـض  گرزب ، يوناـب  نیا  راـبمغ  گرم 
هک دوب ، هتسشن  شیوخ  هوتـسن  گرزب و  عفادم  ردقنارگ و  يومع  گوس  هب  هجیدخ ، گرم  زا  شیپ  يدنچ  گرزب ، ياوشیپ  نآ  هک  هژیو 
رپ نابیتشپ  ود  رهم و  رپ  رای  ود  هک  ارچ  دـیمان ، هودـنا  لاـس  ار ، لاـس  نآ  هک  ياهنوگ  هب  تشگ . نوزفا  وا  هودـنا  مغ و  رب  زین  تبیـصم  نیا 

. دوب هداد  تسد  زا  لاس  نآ  رد  ار  دوخ  رادتقا 
ناـمیا نیتـسخن  هکلب  دوب ، شرهم  رپ  راداـفو و  رـسمه  اـهنت  هن  هک  ییوناـب  كوس  هب  تسـشن ، هجیدـخ »  » كوس هب  ییوس  زا  ترـضح  نآ 

. دوب زین  ادخ  هب  هدنروآ 
ِرایـسب ییاراد  تورث و  هک  دوب  یگرزب  تیـصخش  دمآیم و  باسح  هب  یگدنز  بیـشن  زارف و  رد  ربمایپ  رادـتقا  رپ  نابیتشپ  هک  دوب  ییوناب 
. دوب ریظنیب  برع  ناهج  همه  رد  هک  هّکم ، نانز  نایم  رد  اهنت  هن  درک و  هیده  وا  هب  ربمایپ  مالسا و  فادها  تفرشیپ  يارب  ار  شیوخ 

هب زا  شیپ  دـمآ و  شربق  رانک  ربماـیپ  دـندرپس . كاـخ  هب  نوجح »  » ماـنب ياهطقن  رد  ار  وا  رکیپ  تفگ و  دوردـب  ار  ناـهج  هجیدـخ ، يرآ 
تشگیم و ردپ  رود  دوب و  هتفرگ  ار  ربمایپ  شردپ ، ناماد  شدنمجرا  تخد  همطاف »  » هک یلاح  رد  دمآ ، دورف  شربق  هب  وا ، يراپس  كاخ 

: دیسرپیم
؟ تساجک مردام  ناج ! ردپ 

نیا رد  هک  تفرگیم ، ار  شیوخ  رهم  رپ  ردام  غارـس  نانآ  زا  تفریم و  نارگید  يوس  هب  وا  تشاذگیم . خساپیب  ار  وا  شـسرپ  ربمایپ  و 
: هک داد  ربخ  ربمایپ  هب  دمآ و  دورف  لیئربج »  » ماگنه

: وگب وا  هب  ناسرب و  همطاف »  » هب ار  ام  مالس  هک ، دهدیم  نامرف  امش  هب  تراگدرورپ  »
. تسادخ توارط  رپ  ابیز و  تشهب  رد  کنیا  هجیدخ »  » شردام

ردام و  نارمع »  » رتخد میرم »  » و هیـسآ »  » رانک رد  وا  تسا و  خرـس  توقای  زا  شیاهنوتـس  الط و  زا  شیاههفرغ  هک  دـیراورم  زا  یخاـک  رد 
. تسا حیسم » »

. دیناسر وا  هب  ار  ادخ  مایپ  داد و  رارق  ّتبحم  دروم  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  همطاف » ، » ربمایپ
: تفگ وا 

. تسا شمارآ  تمعن و  تکرب و  مالس و  همشچ  رس  مراگدرورپ 
(64 . ) ددرگیم زاب  وا  هب  مالس  تسوا و  زا  مالس 
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موس هلاقم 

هراشا

هرامش مود ، لاس  نز » مایپ   » هّلجم رد  هّزع ، ماد  یثدحم  داوج  خیش  جاح  ياقآ  مالسالا  ۀجح  ماَلَّسلاُمْهیَلَع ، تیبلا  لها  رعاش  هدنـسیون و  زا 
: دریگیم رارق  نادنمهقالع  رایتخا  رد  ًالیذ  هک  تسا ، هدیدرگ  رشتنم  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  یهرابرد  یبلاج  هلاقم  مهدزاود ،

مه ناگتـشرف  رب  دـنیاسیم و  کلف  رب  رـس  راختفا ، زا  هک  دـنزیم  مقر  یخرب  يارب  کین  یماجرف  ادـخ ، فطل  رظن  ریدـقت و  تسد  یهاگ 
. دنلابیم

. ددرگ همطاف »  » نوچ يرهوگ  ندمآ  دیدپ  فرظ  ات  تفای  ار  نآ  تقایل  هک  تسا ، وگلا  هنومن و  ياههرهچ  نیا  زا  یکی  هجیدخ » »
. دوب سب  وا  يارب  دشاب ، ءارهز » ردام   » هکنآ زج  تشادن  یتلیضف  چیه  دراد ، ییالاو  ِيدنمجرا  تفارش و  هک  يربک ، هجیدخ  رگا 

: میوشیم انشآ  گرزب ، يوناب  نیا  غورفرپ  تایح  زا  ییاههشوگ  اب  شخب ، نیا  رد 

سفن تمارک 

. دناهدرمش هنازرف  فیفع و  رگن ، هدنیآ  تفارش ، اب  دنمشیدنا ، ياهناسنا  زا  ار  هجیدخ 
تمظع وا  هب  رگید ، فرط  زا  مالـسا  سدقم  نییآ  هار  رد  وا  تامدخ  رگید و  ییوس  زا  ادخ  لوسر  يرـسمه  وس ، کی  زا  نامدود  تفارش 

. تسا هدیشخب  صاخ  تیعقوم  و 
. دوب بالک » ینب   » هلیبق زا  دسا » نب  دلیوُخ  ، » شردپ

. تشاد مان  هدیاز » تنب  همطاف   » شردام
. دوب رادروخرب  برعلا  ةریزج  رد  ياهژیو  ترهش  تورث و  زا 

، تشاد ار  هچنآ  تفرگ ، رارق  ربمایپ  مالسا و  تمدخ  رد  هک  مه  یتقو  دیشخردیم . ياهراتـس  نوچمه  دوخ ، نالاسمه  نایاتمه و  نایم  رد 
. تخاس دیواج  هدنز  ار  شیوخ  مان  ینامسآ » نید   » زا تیامح  هیاس  رد  درک و  لوسر  ياضر  ادخ و  هار  فقو 

نیشیپ نارسمه 

اما تسا ، هدوب  هدرکن  جاودزا  هتـشادن و  يرـسمه  ادـخ ، لوسر  اب  جاودزا  زا  شیپ  هجیدـخ ، ترـضح  هک  دـناهدش  یعّدـم  یـضعب  هچرگ 
. تشاد رهوش  ًالبق  هک  دوب  ياهویب  يو  هک  تسا  نآ  ناسیون ، هریس  نایم  روهشم 

. دوب ذئاع » نب  قیتع   » وا نیشیپ  رهوش 
جاودزا نیا  زا  دمآرد . شانب » نب  ۀلاهوبا   » يرـسمه هب  یتدم  زا  سپ  تشذگرد و  شرهوش  دـنه .»  » مان هب  تشاد  يرتخد  جاودزا ، نیا  زا 

. دنتشاذگ دنه  مه  ار  وا  مان  داد . يرسپ  وا  هب  دنوادخ  زین 
. دناهتفگ مه  يرگید  نانخس  هجیدخ ، نادنزرف  یهرابرد 

. تسا هدوبن  فورعم  نادنچ  هک  هتشاد ، يرهاوخ  هجیدخ  هک  نآ  هلمج  زا 
. دندوب کچوک  رتخد  ود  نآ  هجیدخ ، اب  ربمایپ  جاودزا  ماگنه  دندش . گرزب  هجیدخ  نماد  رد  وا  نارتخد  رهاوخ ، نآ  تشذگرد  زا  سپ 

هجیدـخ رتخد  مه  ار  هجیدـخ  ناگداز  رهاوخ  دـندادیم ، تبـسن  وا  هب  ار  یـسک  ناـماد  رد  هدـش  تیبرت  هک  دوب  نآ  رب  برع  تنـس  نوچ 
. دنداد تبسن  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  هب  دندرمش و 

ار يددعتم  ناراگتـساوخ  تسیزیم و  هویب  نانچمه  روآ ، مان  دـنمتورث و  يوناب  نیا  دوب و  هتـشذگ  رد  يربک  هجیدـخ  رهوش  لاح ، ره  هب 
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. درکیم در  دندوب  وا  اب  تلصو  قاتشم  هک  مه 
: ارجام هصالخ  اما  تفای و  ار  ادخ  لوسر  يرسمه  راختفا  درک و  عولط  وا  لابقا  هراتس  ماجنا ، رس 

ربمایپ اب  جاودزا 

يرادتناما یکاپ و  تقادـص و  زا  هک  ياهقالع  ینامـسآ . كاپ و  یقـشع  دوب ، هجیدـخ  لد  رد  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّـمحم  قشع 
اب هجیدخ ، لاس . لهچ  زاجح ، روهشم  يوناب  تشاد و  لاس  جنپ  تسیب و  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  تفرگیم . همـشچرس  ربمایپ 

دـنرب و قاـفآ  هب  ار  وا  هراـجتلا  لاـم  اـت  دادیم ، رارق  ناـناگرزاب  راـیتخا  رد  هیامرـس  تخادرپیم . تراـجت  هب  تشاد  هـک  یتـفگنه  تورث 
. دننک دتس  داد و  شیارب  دنشورفب و 

ترـضح هب  دتـسرفب . ماش  هب  یتراجت  یناوراک  اب  ار  دوخ  هراجتلا  لام  دراد  دـصق  هجیدـخ ، هک  تفاـی  یهاـگآ  ربماـیپ ) يومع   ) بلاـطوبا
؟ میتسرفب راک  نیا  يارب  ار  وت  يرضاح  هک  درک  داهنشیپ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم 

: دومرف
. يراد تسود  روط  ره 

: تفگ تفر و  هجیدخ  دزن  بلاطوبا 
؟ يرامگب راک  نیا  رب  ار  دّمحم »  » وا ياج  هب  تسا  نکمم  ایآ  یتسرفب ، تراجت  هب  شیوخ  لاوما  هارمه  ار  ینالف  يراد  رظن  رد  میاهدینش 

: تفگ هجیدخ 
کیدزن ِتسود  کی  يارب  هکنیا  هب  دـسر  هچ  اـت  میدرکیمن ، در  ار  وت  فرح  يدرکیم ، ياهناـگیب  نمـشد  يارب  ار ، تساوخرد  نیا  رگا 

! یهاوخیم
. دش قفاوت  ماجنا  رس 

رفـس هجیتن  زا  هجیدخ  دندروآ و  تسد  هب  يراشرـس  دوس  دتـس ، داد و  نآ  رد  دنتفر و  رفـس  هب  هرـسیم »  » مانب هجیدخ  مالغ  اب  ادـخ ، ربمایپ 
هب میمـصت  درکیم و  رکف  دّمحم  اب  جاودزا  یهرابرد  دوخ  شیپ  درادیم . تسود  ًابلق  ار  دّمحم »  » هک درک  ساسحا  دـش و  دونـشخ  رایـسب 

. دوب مزال  ياهناهب  یلو  تفرگ ، راک  نیا 
دوخ اب  شیومع و  اب  وگتفگ  لیبق  زا  ار  راک  تامدـقم  هسیفن  تشاذـگ . نایم  رد  ار  میمـصت  نیا  دوب ) شتـسود  اـی  رهاوخ  هک  « ) هسیفن  » اـب
نیا هیاس  رد  هک  دوب  ماـش  يراـجت  رفـس  زا  تشگزاـب  زا  سپ  هاـم  ود  تفرگ . تروص  جاودزا  یـصاخ  تافیرـشت  یط  درک . مهارف  ربماـیپ 

. دندرک زاغآ  ار  دوخ  كرتشم  یگدنز  مالسلا  امهیلع  دّمحم  هجیدخ و  سّدقم ، دنویپ 

ناملسم نیتسخن 

. تشذگ هتسجخ  یگدنز  نیا  زا  اهلاس 
. دشیم بوسحم  مه  هجیدخ  تایح  دیدج  لصف  هک  دش ، زاغآ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ترضح  یگدنز  رد  ینیون  لصف 

. تفرگ ندیبات  زاس  تشونرس  هناخ  نیا  رب  توکلم ، ياههولج  نیتسخن 
. دیدیم ییاهباوخ  ترضح  نآ  ادتبا  ربمایپ ، تثعب  زا  شیپ 

. دشیم ریبعت  تسویپیم و  تقیقح  هب  نشور  زور  نوچ  دیدیم ، باوخ  رد  هچنآ 
. دش شیوخ  اب  تولخ  ییاهنت و  هب  دنمهقالع  ربمایپ ، هک  دوب  سپ  نآ  زا 

زا سپ  دمآیم . هجیدـخ  دزن  تخادرپیم . تدابع  رکفت و  هب  درکیم و  تولخ  تفریم و  ارح » راغ   » هب یپایپ  زور  هنابـش  نیدـنچ  یهاگ 
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. تخادرپیم ادخ  شتسرپ  هب  دیشکیم و  ارح »  » زارف هب  ياپ  مه  زاب  یتدم 
. دروآ ار   … قلخ » يّذلا  ّکبر  مساب  أرقا   » ینامسآ مایپ  دمآ و  دورف  ترضح  نآ  رب  ارح ، رد  لیئربج  هک  دوب  اهتبون  نیمه  زا  یکی  رد 

. دش تلاسر  هب  ثوعبم  دّمحم ، و 
. تشگزاب هجیدخ  دزن  دمآ و  دورف  ارح  زا 

اهّیا ای   » … و ّرثّدـملا » اـهّیا  اـی   » ِت اـیآ  ددرگرب . يداـع  تلاـح  هب  اـت  دـناشوپب ، ار  وا  هک  درک  بلط  هجیدـخ  زا  تشاد و  تفگـش  یتلاـح 
. دش لزان  هرود  نیمه  رد  لّمزملا »

بتک هب  يو  تفگ . زاـب  لـفون » نب  ۀـقرو   » شیوخ يومع  رـسپ  هب  ار  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  صاـخ  تـالاح  هجیدـخ ،
. دوب هدش  انیبان  رمع  رخاوا  رد  هتبلا  تشونیم . يربع  هب  تشاد و  یحیسم  شیک  ّتیلهاج ، رد  دوب و  انشآ  نیشیپ  ینامسآ 

لزاـن مه  میلک  ياـسوم  رب  هک  تسا ، ینامـسآ  یحو  تقلخ و  گرزب  سوماـن  تسا ، هدـش  لزاـن  وا  رب  هچنآ  هک  داد  تراـشب  هجیدـخ  هب 
. دشیم

: تفگ مه  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  دوخ  هب 
. تسا هتفرگ  رارق  متس  دروم  هتشاد ، توعد  نینچ  هک  ره  هکلب  وت ، اهنت  هن  درک . دنهاوخ  نوریب  ار  وت  تموق  تفرگ ، دهاوخ  الاب  وت  راک 

. تساخ مهاوخرب  وت  يرای  هب  ًامتح  منک ، كرد  ار  راگزور  نآ  نم  رگا 
. تسا یندوتس  ادخ ، ربمایپ  شرهوش  زا  وا  ینابیتشپ  تیامح و  دمآ . رد  دّمحم  نید  هب  تفریذپ و  ار  مالسا  هک  دوب  ییوناب  نیلوا  هجیدخ ،

. تشادن رود  رظن  زا  ار  وا  لیاضف  درکیم و  دای  یکین  هب  ار  وا  هراومه  مه  لوسر  ترضح 
. دوبن یسک  ناوجون ، کی  نز و  کی  زج  شهارمه  داتسیایم و  زامن  هب  هبعک  ربارب  رد  مارحلا ، دجسم  رد  دّمحم 

. بلاطیبا نبا  یلع  رگید  فرط  داتسیایم ، هجیدخ  شفرط  کی 
هـس نآ  یفرعم  نمـض  دوب ، هدید  ار  هنحـص  نآ  هدـمآ و  هکم  هب  تراجت  يارب  هک  یـسک  هب  عطقم ، نآ  یهرابرد  بلطملادـبع ، نب  سابع 

: تفگ ادخ ، هناخ  ناتسآ  رد  هبعک و  ربارب  رد  هداتسیا  هرهچ 
: دیوگیم مردارب  رسپ  نیا 

. تسا هداد  نامرف  نید  نیا  هب  ار  وا  یتسه  يادخ  تسا و  نیمز  نامسآ و  راگدرورپ  شراگدرورپ ، هک 
! … تسین نییآ  نیا  رب  نیمز ، يور  رد  یسک  چیه  رضاح  لاح  رد  رفن ، هس  نیا  زا  ریغ  هک  مسق  ادخ  هب 

بتکم نابیتشپ 

. دوب قح  هب  توعد  یلام  هناوتشپ  هجیدخ ، تورث 
چیه لذب  زا  يربک  هجیدخ  زیزع ، مالسا  هب  نیتسخن  ناناملسم  ندیورگ  هرطاخم  رپ  تخـس و  ياهلاس  ات  ربمایپ ، تثعب  نیزاغآ  ياهزور  زا 

. درکن غیرد  یحو » بتکم   » هار رد  یتدعاسم  هنوگ 
ییوج لامک  عنام  اهنت  هن  ایند ، تورث و  دنشاب ، هدرپس  یلاعتم  ياهشزرا  هب  لد  هک  نانآ  یلو  تسا ، دنب » ياپ   » لام تورث و  يرایسب ، يارب 

. تساهشزرا ِتمدخ  رد  یلیاسو  يرازبا و  هکلب  تسین ،
رسمه هبناج  همه  ياهیرای  اهتیامح و  هب  مرگلد  ادخ  لوسر  دوب و  شیوخ  یمارگ  رـسمه  يونعم  یحور و  نابیتشپ  مه  هجیدخ ، ترـضح 

رد تسب ، رد  ار  شیوخ  ییاراد  همه  تخـس ، هرود  نآ  رد  مالـسا  توعد  ناناملـسم و  زاین  ظاـحل  هب  مه  دوب و  دوخ  سانـشقح  راداـفو و 
. دیامن تدعاسم  نامیا ، اب  ِنامورحم  تسدیهت و  ِنارواب  ادخ  هب  دنک و  ادخ  نید  حلاصم  فرص  ار  اهنآ  ات  داهن ، ربمایپ  رایتخا 

ربمایپ ِنانیمطا  شمارآ و  لحم  زین  شاهناخ  دوب ، اوأم  نمأـم و  ار  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  هراومه  هجیدـخ ، رهم  رپ  بلق 
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. تمحر
تثعب زا  شیپ  مه  یلدـمه ، تعاطا و  شریذـپ و  ِتلاح  نیا  دومنیم و  قیدـصت  ار  وا  نخـس  درکیم ، مارتحا  ار  ربماـیپ  هراومه  هجیدـخ ،

. تثعب زا  سپ  مه  دوب و  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر 
ربمایپ اما  دراداو . لزلزت  هب  ار  یمزع  بحاص  ره  هک  دوب  یفاـک  شیرق ، ياـهنابز  مخز  تشز و  نانخـس  ناکرـشم و  ياهبیذـکت  اـهرازآ و 

هدیمهف رسمه  قیوشت  يرادلد و  تیامح و  زا  شیوخ ، ِیصخش  يراوتسا  تقادص و  تبالص و  زا  ریغ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا 
. دوب رادروخرب  شهاگآ ، و 

زا ار  یگتـسخ  سأی و  رابغ  تیاـمح ، تبحم و  لـالز  ِبآ  اـب  تفرگیم و  رب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّـمحم  هرهچ  زا  مغ  هجیدـخ ،
ره هک  منکیم  مالعا  تفگ ، لفون » نب  ۀـقرو   » شیومع رـسپ  هب  هجیدـخ  دودزیم . تلاسر  بحاص  هژیو  هب  یحو ، هب  ناگدـنورگ  يامیس 

. دنک فّرصت  دهاوخیم  هک  هنوگنآ  ات  مدیشخب  دّمحم  هب  ار  همه  مراد ، مالغ  تورث و  لام و  هچ 
: دروآرب دایرف  دنلب  يادص  اب  داتسیا و  میهاربا  ماقم  مزمز و  نایم  یهاگیاج  رد  لفون ، نب  ۀقرو 

دهد ناشن  ات  تسا ، هدیـشخب  دّمحم  هب  ار  دوخ  ییاراد  همه  نامالغ و  لاوما و  دوخ ، هک  دریگیم  هاوگ  ار  امـش  هجیدخ  برع ! هورگ  يا  »
.« تسا دنمهقالع  وا  هب  دنکیم و  میرکت  ار  شماقم  درادیم و  گرزب  ار  وا  هک 

هّکم لها  يارب  ار  یلّـصفم  یناـمهم  اـت  تساوخ  وا  زا  داتـسرف و  بلاـطوبا  شیپ  ار  یناوارف  لاوما  نادنفـسوگ و  رطع و  ساـبل و  هجیدـخ ،
دنمهرهب وا  هرفس  رب  همه  نانیشن  هیداب  نانیشنرهش و  هک  داد  ماعط  ار  هکم  لها  زور  هس  درتسگ و  ياهمیلو  طاسب  مه  بلاطوبا  دهد . بیترت 

. دندش
نید هب  تبسن  هجیدخ  صولخ  قشع و  جوا  رواب و  قمع  هناشن  ادخ ، لوسر  نید و  هار  رد  ییاراد  زا  نتشذگ  يراکادف و  راثیا و  هنوگ  نیا 

. دوب مالسا 

مَّلَس َو  هِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  لد  مشچ و  رد 

هارمه یناگدنز  تبحم . تیمیمـص و  افـص و  ایند  کی  اب  هارمه  تشاد ، كرتشم  یگدنز  گرزب ، هجیدخ  اب  لاس  دودح 25  ادخ ، لوسر 
هک دوب  نانچ  مرکا ، لوسر  زا  هجیدـخ  یحور  يّدام و  ياهینابیتشپ  ادـخ . رطاخ  هب  مه  نآ  رهوش ، هار  رد  يراکادـف  نید و  زا  تیاـمح  اـب 

. دنک ادیپ  ادخ  نیما  لوسر  لد  رد  یقیمع  هاگیاپ  هاگیاج و 
لد نابز و  زا  شدای ، مان و  مه  هجیدخ  تافو  زا  سپ  تفرگن . يرگید  رـسمه  شیافـص ، افو و  وا و  مارتحا  هب  ربمایپ  دوب ، هدنز  هجیدخ  ات 

. داتفایمن مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ 
، درک دای  هجیدخ  زا  هک  يزور  دوتـسیم . ار  وا  درکیم و  دای  هجیدـخ  زا  تفریم ، نوریب  هناخ  زا  هاگ  ره  ربمایپ ، هک  دـنکیم  لقن  هشیاع 

: متفگ تفرگ و  رد  تریغ  ارم 
. تسا هداد  وت  هب  ار  وا  زا  رتهب  ادخ  دوبن و  ریپ  ياهویب  زج  هجیدخ 

: دومرف دش و  نیگمشخ  تَّدِش  هب  ادخ  ربمایپ 
ارم ینامز  دـندوب و  رفاک  مدرم  هک  دروآ ، نامیا  نم  هب  ياهرود  رد  وا  تسا ! هتخاـسن  نم  يزور  ادـخ  ار  وا  زا  رتهب  زگره  مسق ! ادـخ  هب  هن 

تورث یتسه و  همه  وا  دنتـشادیم ، غیرد  نم  زا  ار  دوخ  ییاراد  مدرم  هک  ینارود  رد  دندرکیم و  بیذکت  ارم  نارگید  هک  درک ، قیدصت 
. دوبن میارب  يدنزرف  مرگید  نارسمه  زا  هک  یلاح  رد  دیشخب ، دنزرف  نم  هب  هجیدخ  زا  دنوادخ  داهن و  مرایتخا  رد  ار  دوخ 

: دیوگیم هشیاع 
: متفگ مدوخ  شیپ 
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! درک مهاوخن  دای  يدب  هب  ار  هجیدخ  رگید  زگره 
: دناهتفگ ناخرّوم 

دای دوب ) هتشذگرد  هک   ) هجیدخ زا  دندرکیم و  تبحص  ترضح  نآ  اب  ربمایپ  نارـسمه  یتقو  ماَلَّسلااْهیَلَع  ءارهز  همطاف  جاودزا  مسارم  رد 
: دومرف تسیرگ و  دینش  ار  هجیدخ  مان  هک  نیمه  هملس ، ما  زا  لقن  هب  دندرک ،

. تخادرپ وا  زا  شیاتس  هب  و  دشاب ؟ هجیدخ  لثم  هک  تسیک  هجیدخ !

هجیدخ ماقم 

. تسا هدش  يربک  هجیدخ  زا  یمیظع  ياهشیاتس  ام ، ثیداحا  عومجم  رد 
: تسا دیفم  اهنآ  زا  هنومن  دنچ  دای 

: تسا هدومرف  ربمایپ 
: تفگ دمآ و  نم  دزن  لیئربج 

ناسرب وا  هب  ارم  مالس  ادخ و  مالس  دمآ ، یتقو  بآ ، اذغ و  زا  رپ  یفرظ  اب  تسا ، هدمآ  وت  دزن  هک  تسا  هجیدخ  نیا  کنیا  ادخ ! ربمایپ  يا 
(65 . ) دراد تشهب  رد  هدوسآ  هتسیاش و  ياهناخ  هک  هدب  هدژم  و 

: دومرف ادخ  ربمایپ 
: دنرفن راهچ  ناهج  نانز  نیرتهب 

: دومرف زین  و  ( 66 . ) همطاف هجیدخ و  هیسآ ، میرم ،
. تسا دّمحم  هب  ادخ و  هب  نامیا  رد  ناهج  نانز  زاتشیپ  هجیدخ ،

(67)
: دومرف و 

: دندیسر يدوجو  لامک  هب  رفن  راهچ  اهنت  نانز ، زا  یلو  دناهدیسر ، لامک  هب  يرایسب  نادرم ، زا 
(. 68  ) همطاف هجیدخ و  هیسآ ، میرم ،

: دومرفیم درکیم ، حبذ  يدنفسوگ  ادخ  لوسر  هاگ  ره  دیوگیم ، هشیاع 
. دیتسرفب هجیدخ  ناتسود  يارب  مه  يرادقم 

: دومرف ترضح  مدز ، یفرح  هراب  نیا  رد  يزور  نم 
(69 ! ) مرادیم تسود  مه  ار  هجیدخ  رادتسود  نم ،

ادخ بوبحم  ربمایپ ، بوبحم  هک  ارچ  درادـب ، تسود  ار  وا  ادـخ ، بیبح  ناکما و  ملاع  بلق  هک  سب ، ماقم  راختفا و  نیمه  هجیدـخ ، يارب 
. تسه زین 

ییادج

. تسا هدروخ  هرگ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  تایح  اب  هجیدخ ، یگدنز 
، ربمایپ ادخ و  ياضر  زج  دوب و  دّمحم  مالـسا و  فقو  هجیدخ ، هاکناج . یمغ  دـشاب و  نیگنـس  ود  ره  لد  يارب  ییادـج ، هک  تسا  نشور 

. دش زین  هنوگ  نیمه  تساوخیمن ، يزیچ 
. دوب دنسرخ  داشلد و  يو  زا  مالسا ، یمارگ  لوسر  مه  دناسر ، مالس  وا  هب  لیئربج ، نابز  زا  دوب و  یضار  وا  زا  ادخ  مه 
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. دوب هدیسر  یگلاس  هب 65  هجیدخ ،
. تسب ناهج  زا  هدید  گرزب ، يوناب  نیا  هنیدم ، هب  ترجه  زا  شیپ  لاس  هس  دنارذگیم . ار  هکم  راشف  رپ  تخس و  نارود  مه  ربمایپ 

: دومرف دوب ، هجیدخ  دزن  ادخ  لوسر  گرم ، هظحل  رد 
دـش ربق  دراو  دوخ  هجیدخ ، نفد  ماگنه  ربمایپ ، يوریم . یهلا  تشهب  هب  تسا ، ریخ  وت  يارب  گرم  يراد ؟ تهارک  ار  گرم  ایآ  هجیدخ !

. درپس كاخ  هب  درک و  دراو  روگ  رد  تفرگ و  ار  هجیدخ  ناجیب  درس و  رکیپ  شکرابم ، ناتسد  اب  و 
. تسا رهش  نیمه  رد  زین  شربق  دوب ، هکم  رد  هجیدخ  تافو 

ياهمغ ادخ ، رطاخ  هب  هک  تشاد  تداع  وا  اما  دوب ، نیگنـس  راوگان و  رایـسب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  يارب  ییادـج ، نیا 
. دریگب ادخ  زا  ار  يروبص  ِرجا  دنک و  لمحت  ار  اسرف  ناوت  ياهتبیصم  نیگنس و 

، راثیا يوگلا  يروبـص و  هوسا  ناشیارب  هجیدخ ، دنریگیم و  افو  نامیا و  ماهلا  هجیدخ ، زا  هک  نانآ  رب  دورد  شنامیا . هجیدـخ و  رب  مالس 
. تسا رواب  هدیقع و  هار  رد 

مراهچ هلاقم 

هراشا

ماد این  كاپ  میرکلادبع  خیش  جاح  ياقآ  مالسالا  ۀجح  اناوت ، ققحم و  هدنـسیون  ملق  هب  ياهلاقم  مجنپ ، یـس و  هرامـش  ناغلبم ، همانهام  رد 
ياهدنزاس ياهـسرد  ياراد  هک  هدیدرگ ، رـشتنم  ماَلَّسلااْهیَلَع » هجیدخ  ترـضح  یگدـنز  رد  یتیبرت ، ياههزومآ  هب  یهاگن   » ناونع اب  هزع ،

: میهدیم رارق  نادنمهقالع  رایتخا  رد  هک  دشابیم ، ماَلَّسلاُمْهیَلَع  تیب  لها  نآرق و  بتکم  ناوریپ  يارب 
هداد و رارق  هجوت  دروم  مالـسا  یتیبرت  بتکم  ياههزومآ  شرتسگ  رد  ار  هتـسجخ  يوناـب  نیا  شقن  هک ، میدـش  نآ  رب  راتـشون  نیا  رد  … 

ناهج رد  هنومن  يوناب  هتسجرب و  تیصخش  نیا  زا  میناوتب  هکنیا  دیما  هب  میراد . میدقت  یمارگ  ناگدنناوخ  هب  ار  نآ  زا  هجوت  لباق  يدراوم 
. مینک يوریپ  یتیبرت  يوگلا  هوسا و  ناونع  هب  وا  زا  راوگرزب ، نآ  بقانم  لئاضف و  تخانش  اب  هتخومآ و  اهسرد  مالسا ،

یملع یقالخا و  لئاضف   - 1

یَّلَـص ءایبنالا  متاخ  تثعب  زا  دعب  مه  ّتیلهاج و  نارود  رد  مه  وا ، هک  دهدیم  ناشن  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترـضح  یگدنز  خـیرات  هعلاطم 
. تسا هدوب  يونعم  تالامک  یقالخا و  لئاضف  ياراد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 

. تسا هتشاد  یناسنا  کین  تافص  شرتسگ  رد  ییازسب  ریثأت  رترب ، نز  يوگلا  کی  ناونع  هب  دوخ  هعماج  رد  وا 
ربـص و یناـبرهم و  تفوطع و  نادنمتـسم ، هب  هجوت  تیارد و  یـشیدنا و  رود  ینمادـکاپ ، تفع و  يراکادـف ، راـثیا و  تمارک ، تواـخس ،

. دهدیم ناشن  ار  هنومن  نز  نیا  خیرات  تاحفص  هک  تسیاهدیدنسپ  ياهتلیضف  هلمج  زا  تماقتسا ،
کی دومن و  زارحا  ار  ندوب  وفُک  مه  طیارـش  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  نانز  ناـیم  رد  هناـگی  يوناـب  نآ  تهج ، نیمه  هب 

. دوب مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ترضح  يارب  یعقاو  ياتمه 
يونعم و ياههبذاج  رگناشن  ماَلَّسلااْهیَلَع  يربک  هجیدـخ  تاـیح  ناـمز  رد  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربماـیپ  ددـجم  جاودزا  مدـع 

یگدـنز رد  یـساسا  مهم و  شقن  تافـص ، نآ  زا  يرادروخرب  دـیدرت  نودـب  هک  تسا ، ترـضح  نآ  دوجو  رد  رامـشیب  یقالخا  لئاضف 
. تسا هتشاد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر 

: دیامرفیم هدرمش و  یتشهب  نانز  نیرترب  زا  ار  هتفای  تیبرت  يوناب  نیا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  تهج ، نیمه  هب 
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دّمحم ُْتِنب  ُۀَمِطْاف  َو  َدْلیُوُخ  ُْتِنب  ُۀَجیدَخ  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَا  ِءاِسن  ُلَْضفَا 
(70  ) َنْوَعِْرف ُةَأَْرِما  َمِحاُْزم  ُْتِنب  ُۀَیِسآ  َو  َنارْمِع  ُْتِنب  ُمَیْرَم  َو 

: زا دنترابع  تشهب  لها  نانز  نیرتهب  »
.« نوعرف نز  ینعی )  ) محازم رتخد  هیسآ  نارمع و  رتخد  میرم  دّمحم و  رتخد  همطاف  دلیوخ و  رتخد  هجیدخ 

. تسا هتفرگ  رارق  ناققحم  ناسیون و  هریس  هجوت  دروم  شیوخ ، رسمه  يالاو  فادها  هب  ندیسر  هار  رد  ینامسآ ، يوناب  نیا  يرادافو 
درـشف و ياـپ  دوخ  ناـمیا  رب  تاـظحل  نیرخآ  اـت  دروآ و  ناـمیا  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  هب  تثعب ، تاـظحل  نیلوا  زا  وا 

. دادن هار  لد  هب  دیدرت  کش و  ياهظحل 
. دوب رادروخرب  زین  یملع  تالامک  زا  وا  یقالخا ، لئاضف  زا  هتشذگ 

لقع و رظن  زا  هاگآ و  ینامـسآ  ياهباتک  زا  تشاد و  یناوارف  تاعالطا  دوخ  رـصع  شناد  دروم  رد  هجیدـخ  هک  دـهدیم  یهاوگ  خـیرات 
هک دوب  ییاهزایتما  تالامک و  ماـمت  ياراد  وا  نیا  رب  اـنب  تشاد . يرترب  رـصاعم  نادرم  زا  يرایـسب  یتح  ناـنز  ماـمت  رب  یکریز ، تیارد و 

. دشاب هتشاد  دناوتیم  نز  کی 
، لامک اب  ناملسم و  نز  کی  ياهوگلا  یمالـسا و  گنهرف  جیورت  رد  ناملـسم  يوناب  نیلوا  ناونع  هب  هجیدخ  هدش ، دای  تاکن  هب  هجوت  اب 

. دناهتخومآ اهسرد  يو  یلمع  تیبرت  زا  يرایسب  ناوناب  تسا و  هدرک  افیا  ار  دوخ  يالاو  شقن 
مایا رد  نز  عضو  هب  یهاگن  هک  دـسریم ، دوخ  جوا  هب  هاگنآ  تلیـضف ، اب  يوناب  نیا  دوجو  رد  یناسنا  تالامک  یقالخا و  لـئاضف  تیمها 

. میزادنیب مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  تثعب  زا  لبق  ّتیلهاج و 
راـع و گـنن و  هیاـم  ناوـنع  هب  هکلب  درکیم ، یگدـنز  عـضو  نیرتروآ  ّتقر  اـب  دوـب و  مورحم  دوـخ  قوـقح  زا  اـهنت  هـن  زور ، نآ  رد  نز 

. دشیم روگ  هب  هدنز  موش ، يدوجوم 
اب دناوتیم  هکلب  دـیامن ، افیتسا  ار  دوخ  ملـسم  قوقح  دـیاب  دراد و  تایح  قح  اهنت  هن  نز  کی  هک  دومن  تابثا  يرـصع  نینچ  رد  هجیدـخ 

ربمایپ زا  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  رقاب  ماما  هک  نانچمه  دناسرب ؛ مالـس  وا  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  دسرب  ياهلحرم  هب  شـشوک ، شالت و  هتـسیاش و  لامعا 
: متفگ لیئربج  هب  جارعم ، رفس  زا  تشگزاب  ماگنه  هب  مدوب ، جارعم  رد  هک  یبش  دنکیم ، لقن  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا 

: تفگ يراد ؟ نم  زا  ياهتساوخ  ایآ  لیئربج ! يا 
(. 71  ) یناسرب مالس  هجیدخ  هب  نم ؛ دنوادخ و  فرط  زا  هک  تسنیا  نم  شهاوخ 

حلاص نادنزرف  شرورپ   - 2

. دراد ییازس  هب  شقن  كدوک  تیصخش  دشر  شرورپ و  رد  یتثارو ، یطیحم و  لماع  نیرترثؤم  ناونع  هب  ردام  دیدرت ، نودب 
، شیوخ نماد  رد  نامیا  اب  هتسیاش و  يردام  ناونع  هب  تسا ، نینمؤم  همه  یناحور  ردام  نآرق ، صن  هب  هک  نیا  رب  هوالع  هجیدخ  ترـضح 

نماد رد  دروآ و  ایند  هب  ربمایپ  يارب  دنزرف  شش  يو  دومن . تیبرت  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  لوسر  يارب  یحلاص  کین و  نادنزرف 
. تسا رادروخرب  یصاخ  هبتر  زا  ماَلَّسلااْهیَلَع  همطاف  ترضح  اهنآ  نایم  رد  هک  داد  شرورپ  شیوخ  رهم  رپ 

. تفای همادا  دمآ و  دیدپ  وا  لسن  زا  مالسلا  امهیلع  یلع  مرکا و  ربمایپ  زا  دعب  مالسا  يربهر  هک  يرتخد 
لاس جـنپ  دودـح  رد  هک  ماَلَّسلااْهیَلَع  همطاف  هجیدـخ ، ترـضح  تلحر  ماگنه  هک  تشاد ، گنتاگنت  طابترا  نانچنآ  شردام ، اب  رتخد  نیا 

: تفگیم دیخرچیم و  شراوگرزب  ردپ  رود  هب  درکیم و  یباتیب  ًادیدش  تشاد ،
: دومرف دش و  لزان  لیئربج  ترضح  تساجک »؟ مردام  ناج ! ردپ  یُّما ؛ َْنیَا  َهبَا  ای  »

: دیامرفیم دنوادخ  هَّللا ! لوسر  ای 
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(. 72  ) دنکیم یگدنز  میرم  هیسآ و  اب  یتشهب ، ياههناخ  رد  هجیدخ  شردام  هک  هدب  عالطا  وا  هب  ناسرب و  همطاف  هب  ار  ام  مالس 
تسا و تحاران  شدـنمجرا  ردـپ  وا و  قارف  رد  ًادـیدش  هجیدـخ  ترـضح  هک  درک  ساسحا  یتقو  ردام  تلحر  ماگنه  هزیکاـپ ، رتخد  نیا 

: تفگ داد و  يرادلد  شردام  هب  دشابیم ، مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ترضح  يرواییب  ییاهنت و  نارگن 
.« دشابیم مردپ  روای  رای و  دنوادخ  اریز  شابن ، برطضم  نیگهودنا و  ناج ! ردام  73 ؛)  ) یبَا َعَم  هَّللا  َّنِاَف  یبَهَْرت  َو ال  ینَزَْحت  ُهْاُما ال  ای  »

اب هک  یماگنه  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  یبتجم  ترضح  هکنانچمه  دندرکیم ؛ راختفا  يردام  نینچ  دوجو  هب  هشیمه  زین  مالـسلا  امهیلع  موصعم  ناماما 
هب دوخ ، ِیتخبـشوخ  تداعـس و  يو و  ِیقالخا  طاطحنا  قح و  روحم  زا  هیواـعم  فارحنا  لـلع  زا  یکی  دروم  رد  درکیم ، هرظاـنم  هیواـعم 

: دومرف هدرک و  هراشا  دارفا  تیبرت  رد  ردام  شقن 
لامعا هنوگ  نیا  يا ) هتفای  شرورپ  ياهیامورف  تسپ و  نز  نینچ  نماد  رد  و   ) دشابیم هلیثن »  » تگرزب ردام  و  دنه »  » وت ردام  نوچ  هیواعم !
همطاف ماَـلَّسلااْهیَلَع و  هجیدـخ  نوچمه  اـسراپ ، كاـپ و  ینارداـم  نماد  رد  تیبرت  رثا  رد  هداوناـخ  اـم  تداعـس  دـنزیم و  رـس  وت  زا  تشز 

(. 74  ) دشابیم ماَلَّسلااْهیَلَع 
گرزب ردام  ماَلَّسلااْهیَلَع و  همطاف  شردام  هب  رادـیب ، ياهلد  ندرک  هاگآ  شیوخ و  یفرعم  يارب  اروشاع  زور  رد  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نیـسح  ماـما 

: دومرف هدومن و  هراشا  هجیدخ  ترضح  شراکادف ، هتسیاش و 
َِدْلیَوُخ ُْتِنب  َۀَجیدَخ  یتَّدَج  َّنَا  َنوُمَْلعَت  ْلَه  هَّللا  ْمُکُدِْشنُا  ْمَعَن …  َّمهَّللا  اُولاق : دّمحم !؟ ُْتِنب  َءارهَّزلا  َۀَمِطاف  یُّما  َّنَا  َنوُمَْلعَت  ْلَه  هَّللا  ُمُکُدِْشنُا 

(75  ) ْمَعَن َّمهَّللا  اُولاق : ًامالِْسا !؟ ِۀَّمُالا  ِهِذه  ِءاِسن  ُلَّوَا 
!؟ تسا مَّلَس ) َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  یفطصم   ) دّمحم رتخد  ارهز » همطاف   » نم ردام  هک  دینادیم  ایآ  مهدیم ! مسق  ادخ  هب  ار  امش  »

: دنتفگ
:( دومرف  …  ) يرآ

: دنتفگ تفریذپ !؟ ار  مالسا  هک  تسا  ینز  نیتسخن  دلیوخ ، رتخد  هجیدخ ، نم  گرزبردام  هک  دینادیم  ایآ  مهدیم ! مسق  ادخ  هب  ار  امش 
.« يرآ

زا لبق  زین  ار  ياهتـسیاش  نادـنزرف  داد ، شرورپ  ار  ربمایپ  نادـنزرف  شیوخ  تفوطع  رهم و  رپ  ناماد  رد  هکنیا  رب  هوـالع  هجیدـخ  ترـضح 
. دشابیم هلاه  یبا  نب  دنه  اهنآ  هلمج  زا  هک  دوب ، هدرک  تیبرت  ربمایپ  اب  جاودزا 

هارمه هب  دوب ، هدش  یفخم  روث  راغ  رد  ترجه  ماگنه  رد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  هک  يزور  هنابـش  هس  تدم  رد  دنه )  ) وا
يدرم يو  تشگیم . رب  دربیم و  هقوذآ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  يارب  هنامرحم  هکم ، ناکرـشم  مشچ  زا  رود  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  یلع 

(. 76  ) دوب هدش  دلوتم  یمیمت  ةرارز  نب  ۀلاه  یبا  مانب  هجیدخ  رگید  رهوش  زا  دوب و  ثدحم  حیصف و  فیرش ، راوگرزب ،
ادخ لوسر  لیامـش  فاصوا و  يو  دربیم . مان  يو  زا  دوخ  ییاد  ناونع  هب  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نسح  ماما  هک  تسیـسک  نامه  هجیدخ ، رـسپ  دـنه 
مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  لوسر  هقالع  دروم  رایسب  درکیم و  فیصوت  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  یبتجم  ماما  يارب  ار  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

. دوب
(79  ) و ( 78 . ) دیسر تداهش  هب  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  یلع  ترضح  باکر  رد  لمج  گنج  رد  و  ( 77  ) تسکشیم ار  ناکرشم  ياهتب  وا 

نادنزرف ياههتساوخ  یفطاع و  ياهزاین  هب  هجوت   - 3

. دشابیم مالسا  یتیبرت  لوصا  زا  رگید  یکی  نادنزرف ، یفطاع  يونعم و  ياهزاین  عفر  ناکدوک و  هب  تبحم  يزرورهم و 
یگژیو نیا  رگناـیب  ریز  يارجاـم  تشاد . ياهژیو  تیـساسح  دروم  نیا  رد  هاـگآ  یبرم  زوسلد و  رداـم  کـی  ناوـنع  هب  هجیدـخ  ترـضح 

. دشابیم هجیدخ  ترضح 
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هدهاشم تحاران  نایرگ و  ار  هجیدخ  وا  دمآ ، شتدایع  هب  سیمع  تنب  ءامـسا  يزور  دـیماجنا ، يو  گرم  هب  هک  هجیدـخ  يرامیب  مایا  رد 
: تفگ هداد و  يرادلد  وا  هب  درک و 

اهراب یتسه و  مالـسا  یمارگ  لوسر  رـسمه  وت  يدیـشخب ، دنوادخ  هار  رد  ار  تلاوما  مامت  وت  يوشیم ، بوسحم  ملاع  نانز  نیرتهب  زا  وت 
. تسا هداد  تراشب  تشهب  هب  ار  وت 

؟ یتسه نارگن  نایرگ و  ارچ  همه  نیا  اب 
: دومرف ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ 

هب ار  شیاههتساوخ  دیوگب و  ردام  هب  ار  شرارسا  اهینارگن و  ات  دراد ، ردام  هب  زاین  فافز ، ماگنه  رتخد  هک  متسه  نیا  رکف  رد  نم  ءامسا !
یـسورع ماگنه  رد  يو  ياهراک  لفکتم  هک  دشابن  یـسک  مسرتیم  تسا ، کچوک  ماَلَّسلااْهیَلَع  همطاف  دـیامن ، حرطم  رارـسا  مرحم  ناونع 

. دنک يردام  شیارب  دوش و 
: تفگ سیمع  تنب  ءامسا 

یحور ياهزاین  منک و  يردام  همطاف  يارب  وت  ياج  هب  مدنام  هدنز  عقوم  نآ  ات  رگا  هک  منکیم  دـهع  وت  اب  نم  شابن  نارگن  نم ! يوناب  يا 
. میامن فرطرب  ار  يو  یفطاع  و 

مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  دیـسر ، ارف  ماَلَّسلااْهیَلَع  همطاف  ترـضح  فافز  بش  هک  یماگنه  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  تافو  زا  دعب 
: دومرف

دش هجوتم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  اما  دنتفر ، همه  دنامن . یقاب  اجنآ  رد  یـسک  دنوش و  جراخ  سورع  قاتا  زا  اهنز  همه 
. تسا هدنام  یقاب  قاتا  رد  سیمع  تنب  ءامسا  زونه  هک 

: دومرف
: تفگ ءامسا  دنور ؟ نوریب  نانز  همه  متفگن  ایآ 

؛ منامب اج  نیا  رد  هک  تشاد  نآ  رب  ارم  هجیدخ  اب  نم  دهع  یلو  متشادن ، ار  امش  شیامرف  اب  تفلاخم  دصق  مدینش و  نم  هَّللا  لوسر  ای  ارچ 
(80 . ) منک يردام  همطاف  يارب  یبش  نینچ  رد  هک  ماهتسب  نامیپ  هجیدخ  اب  نوچ 

: دومرف دمآ و  رد  هیرگ  هب  نخس  نیا  ندینش  اب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  ترضح 
: درک ضرع  ءامسا  ياهداتسیا ؟ راک  نیا  يارب  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت 

(81 . ) درک اعد  سیمع  تنب  ءامسا  يارب  هتشادرب و  اعد  هب  تسد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  يرآ .
هب ار  ییاههغدغد  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  هب  باطخ  شیوخ  لاسدرخ  رتخد  هدنیآ  دروم  رد  هجیدخ  ترـضح  نینچمه 

: دومن نایب  بیترت  نیا 
. دش دهاوخ  اهنت  بیرغ و  نم  زا  دعب  ماَلَّسلااْهیَلَع -  همطاف  ترضح  هب  هراشااب  نم -  رتخد  نیا  هَّللا ! لوسر  ای 

ادابم دنک ، دنلب  وا  يور  رب  ار  دوخ  يادص  یسک  ادابم  دنزب ، یلیس  شتروص  هب  یسک  ادابم  دناسرب ، رازآ  ار  وا  شیرق  نانز  زا  یـسک  ادابم 
(. 82  ) دشاب هتشاد  نشخ  دنت و  يراتفر  وا  اب  یسک 

يرادرهوش نییآ  تیاعر   - 4

. دشابیم ناوناب  هب  يرادرهوش  نییآ  شزومآ  مالسا ، یتیبرت  ياههمانرب  زا  یکی 
ياهراتفر هب  تالکـشم ، نیا  زا  یهجوت  لباق  شخب  دوش ، هجوت  اههداوناخ  ياهيراجنهان  قالط و  یگداوناـخ و  تاـفالتخا  راـمآ  هب  رگا 

بادآ ندرکن  تیاـعر  نارهوش ، قوـقح  هب  هجوـت  مدـع  یهاـگآان و  رطاـخ  هب  همه ، نیا  ددرگیم و  رب  ناوـج  نارتـخد  ناـنز و  ناوناـب و 
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. تسا مالسا  رد  يرادرهوش  لوصا  زا  یهاگآ  مدع  ترشاعم ،
. دروآیم لمع  هب  ار  شالت  تیاهن  رسمه ، قوقح  تیاعر  یمالسا و  يرادرهوش  نییآ  جیورت  رد  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح 

نادنزرف رهوش و  يارب  ار  یناور  یحور و  تینما  هتشاد و  هاگن  مارآ  ار  هداوناخ  ياضف  یفلتخم ، ياههویش  اب  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح 
ترـضح يرادرـسمه  رهوـش و  میرکت  ياـهشور  زا  یخرب  هب  اـجنیا  رد  دروآیم . مـهارف  یقـالخا  لـئاضف  دـشر  يارب  ار  هـنیمز  رارقرب و 

: مینکیم هراشا  هجیدخ 
( فلا

: تبحم زاربا 
یهرابرد ابیز ، يراعـشا  بلاق  رد  وا  درکیم . تبحم  هقالع و  زاربا  شیوخ  یمارگ  رـسمه  هب  بساـنم ، ياـهتصرف  رد  هجیدـخ  ترـضح 

: درادیم زاربا  نینچ  ار  شیوخ  یبلق  تانونکم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ 
ٍۀَمِْعن ِّلُک  یف  ُْتیَْشمَا  ینَّنَا  ْوَلَف 

ِةَرِساک الا  ُْکُلم  َو  اْینُّدلا  َیل  ْتَماد  َو 
ٍۀَضوَُعب َحانَج  يْدنِع  ْتَیِّوُس  امَف 

(83  ) ًةَرِظان َِکْنیَِعل  یْنیَع  ْنُکَی  َْمل  اذا 
ياهشپ لاب  هزادنا  هب  نم  رظن  هب  دشاب ، نم  نآ  زا  هشیمه  اهنآ  کلم  مشاب و  هتـشاد  ار  ناهاشداپ  ياهتنطلـس  ایند و  ياهتمعن  مامت  رگا  »

«. دتفین وت  مشچ  رب  نم  مشچ  هک  ینامز  درادن ، شزرا 
ب)

اههتساوخ میقتسم  ریغ  حرط 
اب هارمه  زیمآ و  تبحم  یطیحم  رد  رگا  نز ، لوقعم  ياهتساوخرد  نیا  دراد . یتاعقوت  تاراظتنا و  شیوخ  رهوش  زا  ینز  ره  کش  نودب 

. دوب دهاوخ  باذج  رتهدیدنسپ و  يرما  دشاب ، یقالخا  ياهمیرح  ظفح 
دهاوخ هداـعلا  قوـف  يریثأـت  تبحم ، شیازفا  یگداوناـخ و  طـباور  میکحت  رد  دریگ ، ماـجنا  میقتـسم  ریغ  تروـص  هب  اههتـساوخ  نیا  رگا 

. تشاد
لمحتم یناوارف  تامدص  هداد و  ماجنا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  هناخ  رد  ار  يدایز  تامدخ  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترـضح 

ياههتـساوخ هاگ  چیه  وا  اّما  دشاب ، هتـشاد  ترـضح  نآ  زا  زین  ار  یتاعقوت  تاراظتنا و  تسناوتیم  یعیبط  تروص  هب  ور  نیا  زا  دوب ، هدـش 
رد مهم و  ریغ  شهاوخ  ای  داهنـشیپ و  کی  ناونع  هب  ار  اـهنآ  درکیم  یعـس  هکلب  درکیمن ، ناـیب  میقتـسم  تروص  هب  ار  شیوخ  یـصخش 

. دیامن حرطم  مارتحا  بدا و  لامک 
هنامیمص يوگ  تفگ و  کی  بلاق  رد  ار  اهنآ  درکیم ، نایب  ار  دوخ  ياهتیصو  هک  یماگنه  شیوخ ، تافو  هناتسآ  رد  هجیدخ  ترضح 

: درک ضرع  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  هب  باطخ  يو  دومن . حرطم  زیمآ ، تبحم  و 
. نک وفع  ارم  مدرک ، یهاتوک  وت  قح  رد  نم  هتبلا  مراد ، تیصو  دنچ  هَّللا ! لوسر  ای  »

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ 
ار يداـیز  تالکـشم  تاـمحز و  نم  هناـخ  رد  یتفرگ و  راـک  هب  ار  دوخ  شـالت  هجرد  تیاـهن  وت  مدرکن . هدـهاشم  يریـصقت  وت  زا  زگره 

. يدرک فرصم  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  ییاراد  مامت  يدش و  لمحتم 
: درک ضرع  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح 

. میامن وگزاب  ًامیقتسم  ار  نآ  مراد  مرش  مناسرب و  امش  هب  همطاف  مرتخد  طسوت  ار  ياهتساوخ  مهاوخیم  هَّللا ! لوسر  ای 
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: تفگ وا  هب  درک و  ادص  ار  همطاف  شرتخد  هجیدخ  هاگنآ  تفر ، نوریب  هجیدخ  لزنم  زا  ربمایپ 
: دیوگیم مردام  هک  وگب  تراوگرزب  ردپ  هب  مزیزع !

ماَلَّسلااْهیَلَع همطاف  يراذگب . ربق  رد  هدرک و  نفک  یتشاد ، نت  رب  یحو  لوزن  ماگنه  هک  یـسابل  رد  ارم  مراد  تسود  مکانـساره ، ربق  زا  نم 
همطاف هک  یماگنه  داتـسرف . هجیدـخ  يارب  ار  سابل  نآ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  دـناسر . ار  شرداـم  ماـیپ  هدـمآ و  ردـپ  دزن  هب 

. تفرگ ارف  ار  هجیدخ  دوجو  یفصولادیاز  طاشن  دروآ ، ار  نآ  ماَلَّسلااْهیَلَع 
طونح لسغ و  زیهجت و  لوغشم  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  تسب . ورف  ناهج  زا  مشچ  مارآ  یلد  اب  هجیدخ  ترـضح  هاگنآ 

: تفگ دش و  لزان  نیما  لیئربج  ترضح  دنک ، نفک  ار  هجیدخ  تساوخ  هک  یماگنه  دش ، يو 
: دیامرفیم دناسریم و  مالس  دنوادخ  هَّللا ! لوسر  ای 

. دوب دهاوخ  یتشهب  نفک  کی  نآ  تسام و  هدهع  هب  هجیدخ  نفک 
. درک نفک  ار  هجیدخ  یتشهب  نفک  اب  نآ  يور  زا  دوخ و  نهاریپ  اب  لوا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ 

ج)
رسمه يرادلد  ییوجلد و 

. تسا یناسنا  ره  شخب  یتحار  شمارآ و  نوناک  هداوناخ 
نانخـس لالح ، يزور  بسک  فدـه و  هب  ندیـسر  هار  رد  یهاگ  تسور و  هب  ور  يراتفرگ  لکـشم و  نارازه  اب  هناخ  نوریب  رد  هک  يدرم 

هدینش ار  شلد  فرح  هدرک و  ییوجلد  يو  زا  یسک  هک  دراد  راظتنا  دوشیم ، لمحتم  ار  يدایز  یمـسج  یحور و  تامطل  هدینـش و  اوران 
. دشاب وا  لد  رد  هتشابنا  ياهد  رد  ِراذگ  مهرم  نیرفآ ، شیاسآ  ياهدروخرب  شخب و  افش  تاملک  اب  و 

. دوب مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  يارب  يرسمه  نینچ  هجیدخ ، ترضح 
، هیحان نیا  زا  دـندرکیم و  تحاراـن  ار  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربماـیپ  ياهناـحیقو  لاـمعا  زیمآ و  نیهوت  نانخـس  اـب  ناکرـشم 

. دشیم ناربج  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  هلیسو  هب  اهيراتفرگ  نیا  همه  اما  دوب ، مرکا  ربمایپ  يور  شیپ  یناوارف  تالکشم 
دومنیم و شالت  ترضح  نآ  فادها  تفرشیپ  رد  تهج  نیدب  درکیم و  كرد  هناهاگآ  ار  ترـضح  نآ  تالکـشم  ربمایپ و  صخـش  وا 

. دیناهریم اههصغ  اهمغ و  مامت  زا  ار  وا  درکیم و  قیدصت  ار  شنانخس 
: دسیونیم دروم  نیا  رد  نیدلا ، فرش  دیس  همالع ،

رد رگا  دوش و  کیرـش  وا  یگدـنز  رد  يرگید  نز  هکنآ  نودـب  درک  یگدـنز  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  اب  لاـس  تدم 25  وا  »
ربمایپ جـنر  درد و  کیرـش  ییوشانز ، ِیگدـنز  لوط  مامت  رد  وا  درکیمن . باختنا  يرگید  کیرـش  مه  زاب  ربمایپ  دـنامیم ، یقاـب  تاـیح 

باذع و لباقم  رد  وا  هب  دومنیم و  عافد  وا  زا  رادرک  راتفگ و  اب  دیشخبیم و  ورین  وا  هب  دوخ  لام  اب  اریز  دوب ، مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
یحو نیتسخن  لوزن  ماگنه  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  یلع  هارمه  هب  وا  دادیم . یلـست  دـندرکیم ، شبیـصن  نآ  يادا  تلاـسر و  هار  رد  هک  نارفاـک  درد 

(.« 84  ) دوب ارح  راغ  رد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هب  ینامسآ 
: دیامرفیم شیوخ  یمارگ  رسمه  دروم  رد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ 

تبحم و نم  هب  دـنتخیرگیم ، نم  زا  همه  نوـچ  درکیم و  يور  نم  هب  وا  دـندینادرگیم ، يور  نم  زا  همه  نوـچ  هک  دوـب  ینز  هجیدـخ  »
. درکیم قیدصت  ارم  دروآیم و  نامیا  نم  هب  دندرکیم ، بیذکت  ارم  توعد  همه  نوچ  درکیم و  ینابرهم 

(85 . ) دودزیم ملد  زا  مغ  درکیم و  کمک  دوخ  لام  اب  دادیم و  يرای  ارم  یگدنز  تالکشم  رد 
هاگ ره  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترـضح  تلحر  زا  دعب  اهتدم  هک  دوب ، هتـشاذگ  ریثأت  شراوگرزب  رـسمه  ناج  حور و  رد  نانچنآ  هجیدـخ 

: دومرفیم درکیم ، حبذ  ار  يدنفسوگ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  لوسر  ترضح 
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. مرادیم تسود  مه  ار  هجیدخ  تسود  نم  اریز  دیتسرفب ، هجیدخ  ناتسود  هب  مه  یمهس 

رسمه باختنا  ياهرایعم  نیرترب   - 5

هک يرسپ  رتخد و  دوشیم . بوسحم  تدابع  سدقم و  رما  کی  مالـسا ، رد  جاودزا  دراد و  جاودزا  هب  زاین  شیوخ  یگدنز  رد  یناوج  ره 
ياضما اب  نانآ  دنرادیم ، رب  یتسود  ریغ  يوس  هب  یتسود ، دوخ  زا  ار  ماگ  نیلوا  دـنرادرب ، مدـق  جاودزا  سدـقم  رما  يوس  هب  دـنهاوخیم 

ار دوخ  ياهدوبمک  زا  یـشخب  یگدنز ، زا  يدـیدج  هلحرم  هب  ندـش  دراو  اب  هتفر و  نوریب  یهاوخدوخ  هریاد  زا  ییوشانز ، سدـقم  نامیپ 
تمالس و یـسنج ، زاین  نیمأت  لماکت ، لیمکت و  نوکـس ، شمارآ و  هب  ندیـسر  لسن ، ياقب  هب  ناوتیم  اهنآ  هلمج  زا  هک  دننکیم ، ناربج 
رد هک  ناوج ، رـسپ  رتخد و  ره  ياههغدـغد  نیرتمهم  ناـیم  نیا  رد  اـّما  درک . هراـشا  یناور  یحور و  ياـهزاین  نیمأـت  یعاـمتجا و  تینما 

. دشابیم شاهدنیآ  رسمه  باختنا  رد  جاودزا  ياهكالم  اهرایعم و  نیرترب  دریگیم ، رارق  جاودزا  هناتسآ 
هب مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  ترـضح  باختنا  دروم  رد  ناملـسم  نانز  نارتخد و  يوگلا  ناونع  هب  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترـضح 

مَّلَـس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  اب  يو  يوگ  تفگ و  زا  هک  دنکیم ، حرطم  ار  یلوصا  اهكالم و  شیوخ ، هدنیآ  رـسمه  ناونع 
. دوشیم مولعم 

: تفگ يو  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  اب  جاودزا  داهنشیپ  ماگنه  هجیدخ 
(86 . ) منک جاودزا  وت  اب  ملیام  تییوگ ، تسار  کین و  قالخا  مدرم ، نایم  رد  وت  ِيرادتناما  تیراوگرزب ، نم ، اب  تیدنواشیوخ  رطاخ  هب 

مامت تشاد و  دوخ  هعماج  رد  زاتمم  یلاـع و  یتیعقوم  ماـگنه ، نآ  رد  وا  مینادـب  هک  دوشیم  ناـیامن  هاـگنآ  هجیدـخ  باـختنا  نیا  شزرا 
. دوب مهارف  شیرق  دنمتورث  رادمان و  ناناوج  زا  کی  ره  اب  يو  جاودزا  يارب  اههنیمز  تاناکما و 

مجنپ هلاقم 

، تسا هدمآ  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  یهرابرد  ياهلاقم  دشابیم ، ناگدنسیون  زا  یهورگ  ملق  هب  هک  رون » نایهار  هشوت  هر   » باتک رد 
: ددرگیم میدقت  هک 

نامیا یّلجت  تمواقم و  رهظم  مالسا ، گرزب  يوناب  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ 
َو ًائیَـش  هَّللا  نِم  امُهنع  اینُْغی  مَلَف  امُهاتَناَخَف  ِْنیَِحلاص  انِدابِع  نِم  ِنیَدـْبَع  َتَحت  اـتَناک  ٍطول  َةأرما  ٍحون و  َةَأْرما  اُورَفَک  نیذَِّلل  ًـالَثَم  هَّللا  َبَرَـض  »

َنوَعِرف ْنِم  ینَِّجن  ِۀَّنَجلا و  ِیف  ًاْتَیب  َكَدنِع  یل  ِْنبا  ِّبَر  َْتلاق  ْذا  َنوَعِرف  َةأْرما  اُونَمآ  َنیذِّلل  ًالَثَم  هَّللا  َبَرَض  َو  َنیلِخاّدلا *  َعَم  َراّنلا  الُخْدا  َلیق 
َو ِِهُبتُک  َو  اهِّبَر  ِتاِملَِکب  تَقَّدَـص  َو  انِحُور  ْنِم  ِهیف  اـنخَفَنَف  اـهَجْرَف  تَنَـصحَا  یّتلا  َنارْمِع  َۀَـنبا  َمَیْرَم  َو  َنیملاـظلا *  ِموَقلا  َنِم  ینَِّجن  َو  ِِهلَمَع  َو 

(87 .« ) َنیِتناقلا َنِم  َتناک 
همدقم

رد ناشیا ، ياهتـساوخ  تالیامت و  راکفا ، اهـشیارگ ، تهج  نیمه  هب  دنتـسه و  يرـشب  تاـعامتجا  نیداـینب  اـنبریز و  گنـس  هراومه  ناـنز 
. تسا هدوب  یگرزب  تالوحت  رثا و  أشنم  عامتجا 

رد ناوناب ، تاّیحور  ریذپانراکنا  ریثأت  تهج  هب  هاگ ، هدیـسر و  زورب  روهظ و  هّصنم  هب  نانآ  دوخ  يوس  زا  هاگ  اهتـساوخ ، تاشیارگ و  نیا 
. تسا هتسشن  یّلجت  هب  عامتجا ، نادرم  نانآ و  نادنزرف  تسد  هب  یعامتجا ، تالوحت  زورب 

. تسا هدرک  یفرعم  رفک  هعماج  هاگتساخ  أشنم و  ار  رفاک  ِنز  ینامیا و  هعماج  هاگتساخ  أشنم و  ار  نمؤم  نز  میرک  نآرق  ور ، نیا  زا 
دزادرپیم وناب  ود  لاح  حرش  مان و  رکذ  هب  هدمآ ، رب  نمؤم  ياهناسنا  زا  یلثملا  برض  نایب  ددص  رد  دنوادخ  نوچ  قوف ، هفیرش  تایآ  رد 

. دیامنیم افتکا  هفیاط  نیا  زا  نز  ود  مان  رکذ  هب  دشکیم ، لاثم  هب  ار  رفاک  ياهناسنا  لاوحا  نوچ  و 
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، لسن کی  روضح  أشنم  هناخ ، ّتیریدم  يردام و  تَمِس  ياضتقم  هب  هکلب  دنهدیم ، لیکشت  ار  یناسنا  عامتجا  هرکیپ  زا  یمین  اهنت  هن  نانز 
. تسا رفک  هعماج  ینعم  هب  رفاک  ِنز  نمؤم و  هعماج  اب  ربارب  نمؤم  نز  هک  تسا  نینچ  دوب و  دنهاوخ  یناسنا  هعماج  رد 

ینیگنـس یناوناب  شود  رب  ناهاوخدب ، نانمـشد و  دنزگ  زا  نآ  ِيرادـساپ  نید و  ظفح  هفیظو  هک ، مینیبیم  خـیرات  تاحفـص  نایم  رد  هاگ 
. دناهدز نتشیوخ  مان  هب  ار  نید » غیلبت   » و یهلا » تالاسر  نایب   » راختفا دنس  هک  دنکیم 

یّلجت تمواقم و  رهظم  قح ، هب  هک  تسا  ماَلَّسلااْهیَلَع » يربک  هجیدـخ   » مالـسا خـیرات  ياـههرهچ  نیرتناـشخرد  زا  یکی  رذـگهر ، نیا  رد 
رب رمع ، تاظحل  نیرخآ  ات  دروآ و  نامیا  وا  هب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  تثعب  تاعاس  نیلوا  رد  هک  دوب  وا  مه  دشابیم ؛ نامیا 

: دیوگیم راحب  رد  یسلجم  همّالع  دیزرو . تماقتسا  درشف و  ياپ  فده  نیا 
(88 .« ) اهیِلا نُکسَی  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  ُلوسر  َناک  َو  ِمالْسِالا  یَلَع  ٍقْدِص  َةریزو  ُۀجیدخ  تناک  »

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  لیاضف 
مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  هب  تبسن  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  تفرعم   - 1

ار وا  يرـسمه  راختفا  ربمایپ ) تثعب  زا  لـبق   ) مَّلَـس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  لوسر  هب  جاودزا  داهنـشیپ  اـب  ماَـلَّسلااْهیَلَع  يربک  هجیدـخ 
: دنکیم نایب  نینچ  ترضح  نآ  دوخ  ار  داهنشیپ  نیا  زار  تفای ؛

ببس هب  ( 89 … « ) ِکثیدَـح ِقْدِـص  َو  َکِْقلُخ  ِنسُح  مُهَدـْنِع و  َکـِتَنامَا  َو  َکـِموَق  یف  َِکفَرَـش  َو  یّنِم  َکـَِتبارَِقل  َکـیف  ُْتبِغَر  دَـق  ّینِا  »
وت اـب  ملیاـم  تاییوگتـسار ، کـین و  قـالخا  تهج  هب  دوخ و  موق  ناـیم  رد  تايرادـتناما  یگرزب و  فرـش و  نم و  اـب  تايدـنواشیوخ 

. منک جاودزا 
ّتیجوز هقلع  ببس  هب  اهنت  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  هب  گرزب  يوناب  نیا  تدارا  هقالع و  هک ، دوشیم  هتسناد  نخس  نیا  زا 

هدوب هتفایرد  یتسرد  هب  ار  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  یتّیصخش  ياهیگداعلا  قوف  وا  هکلب  تسا ، هدوبن  یناوهـش  ياهتّبحم  و 
. تسا هدومنیم  یعاسم  کیرشت  ربمایپ  فادها  اب  هداهن ، صالخا  قبط  رد  ار  شیوخ  ناج  تفرعم ، نیا  ساپ  هب  اذل  و 

نایم رد  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  لوسر  هب  ناوارف  تدارا  هقالع و  هطـساو  هب  هک  دیناسر  اجنآ  هب  ار  یگتـشذگ  دوخ  زا  راثیا و  وا 
دندـشن رـضاح  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدـخ  نیلاب  رب  نانآ  زا  مادـکچیه  ماَلَّسلااْهیَلَع  ارهز  همطاف  تدالو  تاظحل  رد  دـنام و  روجهم  شیرق  ناوناب 

! تسین نیگنس  دراد  هنیس  رد  هک  یتفرعم  رطاخ  هب  وناب ، نیا  يارب  راشف  همه  نیا  اّما  (90 ؛)
ناملسم نز  نیلوا  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ   - 2

(91 … « ) َُّنْتیَقَّتا ِنِا  ِءاسّنلا  نِم  ٍدَحَاَک  َُّنتَْسل  ِّیبَنلا  َءاِسن  ای  »
« هداتق  » لوق زا  ّربلادبع » نبا  « ؛ دیدرگ فّرـشم  مالـسا  تفارـش  هب  هک  تسییوناب  نیتسخن  ماَلَّسلااْهیَلَع  يربک  هجیدـخ  نیخروم ، همه  لقن  هب 

: دیوگیم
(92 .« ) دوب ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  دروآ  نامیا  شلوسر  ادخ و  هب  هک  یسک  نیلوا 

: دسیونیم عفار » یبا  ردپ   » زا دوخ  دنس  هب  ربلادبع » نبا  »
( ثعبم زور   ) هبنشود زور  رد  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  ( 93 « ) ِنیَنثالا ِموَی  َرِخآ  ُۀجیدَخ  تَّلَـص  َو  ِنیَنثالا  َموَی  هَّللا  ُلوسر  یّلـص  »

. دناوخ زامن  زور  نامه  رخآ  تاعاس  رد  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  دراذگ و  زامن 
تشهب لها  ناوناب  نیرترب  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ   - 3

: تفگ هک  دنکیم  لقن  سابع » نبا   » زا همرکع » »
 … ٍطوطُخ َۀََعبرَا  ِضْرألا  ِیف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  ُلوسَر  َّطَخ  »

.« َنوَعِرف ُةَأَرِما  ٍمحاُزم  ُتنب  ُۀیِـسآ  َو  َنارمِع  ُۀَنبا  ُمیْرَم  َو  ٍدّمحم  ُتِنب  ُۀمِطاف  َو  ٍِدْلیَوُخ  ُتنب  ُۀـجیدَخ  ِۀَّنَجلا ، ِلها  ِءاِسن  ُلضفأ  هَّللا : ُلوسر  َلاقَف 
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: دومرف سپس  دیشک و  نیمز  يور  رب  طخ  راهچ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  (94 ؛)
: دننانیا تشهب  نانز  نیرتهب 

. نوعرف رسمه  محازم ، رتخد  هیسآ  نارمع و  نارتخد  میرم  دّمحم و  رتخد  همطاف  ِدلیوُخ ، رتخد  هجیدخ 
: دومرف هک  هدرک  تیاور  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  لوسر  زا  کلام  نب  سنا  زا  دوخ  دنس  هب  ریثا  نبا 

(95  ) ُۀمطاف ُۀجیدخ و  ُۀیسآ و  ُمیرم و  َنیَملاعلا ، ِءاِسن  ُریَخ 
. دنملاع نانز  نیرترب  همطاف  هجیدخ و  هیسآ ، میرم ،

دناهدومن تیاور  فلتخم  قرط  هب  هباشم و  تارابع  اب  یّنس  هعیش و  ار  ثیدح  نیا 
« نینمؤملا مُا  : » ربمایپ رسمه  نیرترب  هجیدخ   - 4

. دنتسه نینمؤم  ناردام  ربمایپ  نارسمه  ( 96 .« ) مُُهتاهَُّما ُهُجاوزا  «و 
: دنکیم لقن  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  قداص  ماما  زا  قودص  خیش 

جاودزا نز  هدزناپ  اب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  ( 97 « ) ٍِدْلیَوُخ ُتنب  ُۀجیدَخ  َّنُُهلَـضفا  ًةأرما  َرَـشَع  َسمَِخب  هَّللا  ُلوسَر  َجَّوََزت  »
. دوب دلیوخ  تنب  هجیدخ  نانآ  نیرترب  هک  درک 

مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  لوسر  نادنزرف  ردام  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ   - 5
. تسا نینمؤم  همه  یناحور  ردام  نآرق  صن  هب  انب  هکنآ  اب  ماَلَّسلااْهیَلَع  يربک  هجیدخ 

« هیطبق هیرام   » زا هک  میهاربا »  » زج هب  دنیوگیم  نیخرّوم  دراد . زین  ار  ربمایپ  نادنزرف  همه  رب  يردام  تمس  میقتسم  روط  هب  هطساو و  یب  اّما 
. دیازفایم وا  يونعم  تلالج  ردق و  تلیضف  وناب و  نیا  هاگیاج  رب  دوخ  نیا  دنتسه و  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  زا  ربمایپ  نادنزرف  ریاس  دوب ،

: زا دنترابع  ترضح  نادنزرف 
(. 98  ) دندنام هدنز  نارتخد  یلو  دنتفر ، ایند  زا  یلاسدرخ  رد  نارسپ  ماَلَّسلااْهیَلَع ؛ همطاف  هیقر و  موثلکما ، بنیز ، هَّللادبع ، مساق ، »

تیاصو تماما و  هک  تسییوناب  ردام  وا  تشاد . ار  ماَلَّسلااْهیَلَع  ارهز  همطاف  ِيردام  تفارش  هک  سب  نیمه  وناب ، نیا  ياهتمظع  همه  نایمزا 
. تفای رارمتسا  وا  لسن  زا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  یبن  زا  سپ 

همطاف هب  هک  یتاظحل  نیلوا  زا   » هک دنکیم  لقن  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  نابز  زا  یثیدح  نمـض  رد  لامآلا  یهتنم  رد  هرـس  سدق  یمق  ثدحم 
.« مدیدیم شیوخ  مکش  رد  ار  وا  رون  متفای ، لمح  ماَلَّسلااْهیَلَع 

همطاـف هب  ماَـلَّسلااْهیَلَع  يربک  هجیدـخ  نوچ   » هک دـنکیم  لـقن  ماَـلَّسلا  ِْهیَلَع  قداـص  ماـما  زا  ورمع » نب  لّـضفم   » زا قودـص  نیا ، رب  نوزفا 
هجیدـخ دومرفیم . هیـصوت  ربص  هب  ار  وا  دوب و  وا  سنوم  تفگیم و  نخـس  وا  اب  مکـش  رد  ماَـلَّسلااْهیَلَع  همطاـف  دـش ، هلماـح  ماَـلَّسلااْهیَلَع 

لخاد مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  يزور  هکنآ  ات  درکیم . ناهنپ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  زا  ار  تلاح  نیا  ماَلَّسلااْهیَلَع 
. دیوگیم نخس  تسین  وا  دزن  یصخش  هکنآ  اب  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  هک  دینش  دش و 

: دومرف
: داد خساپ  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ییوگیم ؟ نخس  هک  اب  هجیدخ  يا 

. دیوگیم نخس  نم  اب  تسا  نم  مکش  رد  هک  يدنزرف 
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هاگنآ 

هب وا  زا  ارم  لسن  یلاعت  قح  تسیتکرب و  اب  تنمیم و  اب  رهاط ، لسن  بحاص  وا  تسا و  رتخد  دنزرف  نیا  هک  دهدیم  ربخ  ارم  لیئربج  کنیا 
.« دمآ دنهاوخ  دوجو  هب  وا  لسن  زا  نید  نایاوشیپ  ناماما و  دروآ و  دهاوخ  دوجو 

وا دزن  ات  داتـسرف  مشاه  نادـنزرف  شیرق و  نانز  دزن  ار  یـسک  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدـخ  دـش ، کیدزن  ماَلَّسلااْهیَلَع  همطاف  تدالو  تاظحل  نوچ 
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: دنتفگ خساپ  رد  نانآ  اّما  دنوش ؛ رضاح 
! مییآیمن وت  هناخ  هب  ام  ببس  نیمه  هب  درادن ، یلام  تسا و  ریقف  هک  يدش  بلاطوبا  میتی  رسمه  يدربن و  ار  ام  نامرف  وت 

رـضاح وا  دزن  الاب  دنلب  نوگمدنگ و  نز  راهچ  هک  دید  هاگان  اّما  دـش ، كانهودـنا  دـندرک ، ضرع  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدـخ  هب  ار  خـساپ  یتقو 
: تفگ نانآ  زا  یکی  اّما  دیسرت ، اهنآ  ندید  زا  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  دندش .

: تفگ یلّوا  میا . هدمآ  وت  يرای  کمک و  تهج  هب  میراگدرورپ و  ناگداتسرف  ام  هک  سرتن  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  يا 
: تفگ یمود  میهاربا و  ترضح  رسمه  ماهراس  نم 

: تفگ یموس  محازم و  رتخد  هیسآ  نم 
. درک یفرعم  نارمع  نب  یسوم  رهاوخ  موثلک  ار  دوخ  یمراهچ  نارمع و  رتخد  متسه ، میرم  نم 

(. 99  ) دنداد يرای  ماَلَّسلااْهیَلَع  همطاف  تدالو  رد  ار  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  نیعلاروح ، هد  هارمه  هب  یتشهب  يوناب  راهچ  نیا 
ماَلَّسلا ِْهیَلَع  بلاطیبا  نبا  یلع  هب  وا  نامیا  هجیدخ و   - 6

ار یبلاطم  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  یلع  هب  تبـسن  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترـضح  هقالع  تبحم و  هنیمز  رد  راونالاراحب  رد  هرـس  سدـق  یـسلجم  موحرم 
: تسا نینچ  نآ  نومضم  هک  هدرک  لقن 

هجیدـخ اـب  ادـخ  لوـسر  دـمآ . اـیند  هب  ماَـلَّسلا  ِْهیَلَع  یلع  ماَـلَّسلااْهیَلَع ، هجیدـخ  اـب  مَّلَـس  َو  هـِلآ  َو  ِهـْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  جاودزا  زا  سپ  »
ناوارف تبحم  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  یلع  هب  سپ  نآ  زا  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  تفگ و  نخـس  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  یلع  تبحم  یتسود و  یهرابرد  ماَلَّسلااْهیَلَع 

: دنتفگیم مدرم  هک  ياهنوگ  هب  داتسرفیم ، تاموزلم  تالآ و  رویز  سابل ، شناراکتمدخ  هلیسو  هب  ترضح  نآ  يارب  تشاد و 
. تسا ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  مشچ  رون  وا و  دزن  دارفا  نیرتبوبحم  یلع 

(100 .« ) دوب ناور  بلاطوبا  هناخ  هب  ماش  حبص و  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ياهتبحم  فاطلا و 
. دوب هدشن  فّلکم  رما  نیا  هب  نامز  نآ  رد  هکنآ  اب  دوب ، هتفریذپ  ار  شدالوا  ماَلَّسلا و  ِْهیَلَع  یلع  تیالو  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  نیا ، رب  هوالع 

: دیوگیم هرس  سدق  یسلجم  زا  لقن  هب  یتالحم  موحرم 
: دومرف تساوخ و  دوخ  دزن  ار  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  يزور  »

: تسا یطورش  مالسا  يارب  دیوگیم  تسا و  لیئربج  نیا 
. دنوادخ یگناگی  هب  رارقا  لّوا 

: مّود
. ناربمایپ تلاسر  هب  رارقا 

: مّوس
. تعیرش تاّمهم  لوصا و  هب  لمع  داعم و  هب  رارقا 

: مراهچ
.« درک قیدصت  دومن و  رارقا  اهنآ  همه  هب  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدـخ  اهنآ . نانمـشد  زا  تئارب  وا و  نادـنزرف  زا  نیرهاط  همئا  رمألا و  یلوا  تعاطا 

(101)
ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  قافنا   - 7

: دناهتشاگن بیترت  نیدب  ار  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  تورث  ناخروم 
. دندرکیم لمح  ار  وا  یتراجت  لاوما  یناوارف ) نارتش   ) رتش نارازه   - 1

. دوب وا  ناوارف  تورث  رگنایامن  دوب و  هدش  هتشارفا  شاهناخ  ماب  رب  یمشیربا  ياهبانط  اب  زبس  ریرح  زا  ياهّبق   - 2
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(102 . ) دندادیم ماجنا  ار  وا  یعاجرا  تامدخ  زینک  مالغ و  دصراهچ   - 3
هب زیچان  وا  دزن  رد  طیعم » یبا  نب  ۀبقع   » و لهجوبا »  » نوچ شیرق  کی  هجرد  نادـنمتورث  هک  دوب  دایز  يردـق  هب  همظعم  يوناب  نیا  تورث 

لوسر رایتخا  رد  گنردیب  ار  تورث  نیا  همه  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدـخ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  اب  جاودزا  زا  سپ  دـنتفریم . رامش 
(103 . ) داد رارق  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا 

: دنیامن دس  ار  مالسا  ذوفن  هار  يداصتقا  هرصاحم  اب  دنتشاد  یعس  هک  نیقفانم ، فیخس  نخس  لباقم  رد 
همه ماَلَّسلااْهیَلَع ، هجیدخ  نوچ  يدنمتورث  راکادـف و  يوناب  ( 104 «. ) ِهلْوَح ْنِم  اوّضَْفنَی  یّتح  ِهَّللا  ِلوسَر  َدـْنِع  نَم  یلَع  اوقِفُنت  ـال  َنولوقَی  »
ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  یهارمه  رب  هوالع  بلاطیبا ، بعش  رد  تراسا  ِتخس  ياهزور  رد  درک و  جرخ  مالـسا  يالتعا  هار  رد  ار  دوخ  یتسه 

. درک فرص  ناناملسم  زا  تیامح  مالسا و  تاجن  يارب  زین  ار  شاهیامرس  همه  وا ، یناور  یفطاع و  ياهیمرگلد  مَّلَس و  َو  ِهلآ  َو 
مُهاـْنقَزَر اّـمِم  َو  َةالـصلا  َنومیُقی  ِبیَغلاـِب و  َنوـنِمُؤی  َنیذَّلَا  « ؛ تسا هرقب  هروـس  رد  نیقّتم  قادـصم  وا  هک  تفگ  دـیاب  وا  یهراـبرد  قـح  هب 

. دننکیم قافنا  هدومن  ناشیزور  يادخ  هچنآ  زا  دنرادیم و  ياپ  رب  زامن  دنراد و  نامیا  بیغ  هب  هک  دننانآ  ناگشیپ  اوقت  ( 105 .« ) َنوقِفُنی
َُهلوسَر َو  هَّللا  َنْدُِرت  َُّنْتنُک  نا  ًالیمج و  ًاحارَس  َّنُکْحِّرَُسا  َو  َّنُکعَّتَُما  َنَیلاعَتَف  اهَتَنیز  َو  اینُّدلا  َةویحلا  َندُِرت  َُّنتنُک  نا  َکِجاوزَِأل  ُلق  ُّیبَّنلا  اهُّیَا  ای  »

: وگب تنارسمه  هب  ربمایپ ، يا  ( 106 .« ) ًامیظع ًارجا  َّنُْکنُم  ِتانِسْحُْمِلل  َّدَعَا  هَّللا  َّناَف  َةرِخآلا  َراّدلا  و 
قاتـشم لوسر و  ادخ و  بلاط  رگا  اما  مهد . ناتقالط  هتخادرپ و  ار  امـش  هّیرهم  ات  دـییایب  دـیبلاط ، ار  ایند  رویز  بوخ و  یگدـنز  امـش  رگا 

. دیامرفیم تیانع  میظع  رجا  امش  زا  ناراکوکین  هب  ادخ  انامه  دیترخآ ، هناخ 
ادخ و نامرف  عیطم  امش  زا  هک  ره  و  ( 107 «. ) ًامیرک ًاقزِر  اَهل  اندَـتعا  ِْنیَتَّرَم و  اهَرجا  اِهتُؤن  ًاحلاص  لَمعَت  ِِهلوسَر و  َو  ِهِّلل  َّنُْکنِم  ُتنْقَی  ْنَم  َو  »

. میزاسیم ایهم  یتمارک  اب  يزور  شیارب  میهدیم و  شاداپ  راب  ود  ار  وا  دوش ، راکوکین  دشاب و  شلوسر 
دنوادخ دزن  رد  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ماقم 

: لاق ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  ٍرفْعَج  یبا  ْنَع  ٍملسم  ُنب  ُدّمحم  نَیْعَا و  ُنبا  ُنارمُح  ُةرارُز و  »
: لاق مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  َلوسر  َّنأ  يردخلا : دیعس  وبا  ثّدح 

: لاق ٍۀَجاح ؟ نِم  َکل  لَه  ُلیئَربَج  ای  ُتُلق  َو  ُتعَجَر  َنیحیب  َيِرُسا  ًۀلَیل  یل  لاق  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  َلیئربج  َّنِا 
اَهل َلاقف  مَّلَس . َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  ُّیبَن  اهَیَِقل  َنیح  َتلاقاهَّنأ  کلذ  دنع  انَثَّدَحو  َمالسلا  یّنم  هَّللا و  نِم  َۀجیدخ  یلع  أَرقَت  نأ  یتَجاح 

: ماَلَّسلا ِْهیَلَع  تلاقف  ُلیئربَج . لاق  يذَّلا 
ملـسم نب  دّـمحم  هرارز و  نارمح و  هب  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  رقاب  ماما  ( 108 .« ) ُمالسلا َلیئَربَج  یلع  ُمالّسلا و  ِهیِلا  ُمالـسلا و  ُهنم  ُمالّـسلا و  وُه  هَّللا  نا 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  نینچ 
: متفگ لیئربج  هب  یناحور  رفس  زا  تشگزاب  ماگنه  هب  مدوب ، جارعم  رد  هک  یبش  انامه 

: داد خساپ  لیئربج  يراد ؟ یتجاح  ایآ  لیئربج ، يا 
ماغیپ مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  نوچ  یناسرب ، مالـس  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدـخ  هب  نم ، ادـخ و  فرط  زا  هک  تسنیا  نم  تجاح 

: داد خساپ  ترضح  نآ  دیناسر ، ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  هب  ار  لیئربج 
! داب مالس  لیئربج  رب  تسوا و  يوس  هب  مالس  تسوا و  زا  مالس  تسا و  مالس  ادخ  انامه 

: دومرف ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  قداص  ماما 
: دیسرپیم وا  زا  تشگیم و  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  فارطا  ماَلَّسلااْهیَلَع  همطاف  تفای ، تافو  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  هک  نامز  نآ 

؟ تساجک مردام  هَّللا  لوسر  ای 
تسنادیمن مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  درکیم و  رارصا  شلاؤس  رد  ماَلَّسلااْهیَلَع  همطاف  دادیمن . ار  وا  خساپ  ادخ  لوسر  یلو 
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: تفگ دش و  لزان  لیئربج  سپ  دهدب . ماَلَّسلااْهیَلَع  همطاف  هب  دیاب  یخساپ  هچ 
: ییوگب وا  هب  یناسرب و  مالس  همطاف  هب  هک  دنکیم  رما  وت  هب  تیادخ  انامه 

و نوعرف -  رـسمه  هیـسآ -  نایم  رد  وا  زمرق . توقای  زا  شیاههیاپ  تسالط و  زا  شیاهراوید  هک  تسا  دّرمز  زا  ياهناخ  رد  تردام  اـنامه 
: تفگ ماَلَّسلااْهیَلَع  همطاف  سپ  دراد . ياج  نارمع  رتخد  میرم 

ُهَّللا یَّلَـص  مرکا  لوسر  یتقو  هک  تسا  هدش  تیاور  نینچمه  ( 109 ! ) تسوا يوس  هب  تسوا و  زا  مالس  تسا و  مالـس  دوخ  دنوادخ  انامه 
هلمج نآ  زا  دیـسرپ . یتالاؤس  تمایق  رد  ترـضح  نآ  هاگیاج  یهرابرد  ماَلَّسلااْهیَلَع  ارهز  همطاف  دوب ؛ راضتحا  رتسب  رد  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 

: دیسرپ
؟ تساجک يربک  هجیدخ  مردام  زور  نآ  رد  ۀجیدخ »؟ یتدلاو  َنیَا  »

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر 
(110 . ) دراد تشهب  يوس  هب  برد  راهچ  هک  تسیرصق  رد  هجیدخ  ِۀّنجلا » َیِلا  ٍباوبَا  ُۀََعبرَا  َُهل  ٍرصق  یف 

: دیوگیم یمق  ثدحم  موحرم  راحبلا ، ۀنیفس  رد 
: هدمآ ربمایپ  اب  هطبار  رد  هک  تروص  نیا  هب  هدش ، ریبعت  ۀکرابم »  » هب ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  زا  حیسم ، ترضح  هب  دنوادخ  یحو  رد  »

(111 .« ) ۀکرابم نم  ُهلسن  »
: هدمآ لاّمعلا  زنک  رد 

نیـسح نـسح و  همطاـف و  یلع و  مَّلَـس و  َو  هـِلآ  َو  ِهـْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  اـب  هجیدـخ  مهامیــِسب ». ًاـّلُک  َنوـفِرعَی  ٌلاـجِر  ِفارعـألا  یَلَع  «و 
هَّللا نِا  : » هفیرـش هیآ  یهراـبرد  مَّلَـس  َو  هـِلآ  َو  ِهـْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  زا  ییـالوخ » ملـسموبا   » زین و  ( 112 . ) دـندوب فارعا  رب  ماَـلَّسلاُمْهیَلَع 

: دومرف ترضح  هک  هدرک  لقن   … ًاحون و » َمَدآ و  یفطصا 
(113 .« ) مالسلا ُمهیلع  َۀجیدخ  َۀمِطاف و  ًارفعَج و  َي و  هزمَح  َنیسحلا و  َنسحلا و  ًاّیلع و  «و 

ماَلَّسلااْهیَلَع هجیدخ  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  لوسر  هقالع 
رسمه مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  دوب  هدنز  ات  و  ( 114 . ) درک یگدنز  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  اب  لاس  يربک 24  هجیدخ 
سپـس دش و  لخاد  ترـضح  نآ  ربق  رد  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  ادتبا  زین ، هجیدـخ  گرم  زا  سپ  دومنن . رایتخا  يرگید 

(115 . ) داد ياج  نآ  رد  ار  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  ُلوسر  لاق  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  یلع  نع  رفعج  نب  هَّللادبع  »

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  ُمیرَم ». َنیضاملا  ِمَمُالا  ِءاِسن  ُلضفا  ُۀجیدَخ و  یتُّما  ِءاِسن  ُلضفأ 
. دوب ماَلَّسلااْهیَلَع  میرم  هتشذگ  ياهتما  ناوناب  نیرترب  تسا و  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  متّما  ناوناب  نیرترب 

: لاق سنا  نع  يور  »
ُّبُِحت َتناک  اـّهنا  َۀـجیدَِخل  ًۀـقیدَص  َتناـک  اـهَّناَف  ۀـَنالُف  ِتیب  یلا  اـِهب  اوبَهذا  لاـق  ٍۀـّیدَهب  یُتا  اذِا  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُّیبنلا  َناـک 

، دندروآیم ياهیده  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  يارب  تقو  ره  هک  هدش  تیاور  ربمایپ ) مالغ   ) کلام نب  سنا  زا  ( 116 .« ) َۀجیدخ
: دومرفیم ترضح 

. تشادیم تسود  ار  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  دوب و  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  تسود  وا  دیربب ، مناخ  نالف  هناخ  هب  ار  نآ 
: دیوگ هشیاع 

درکیم دای  ار  وا  ربمایپ  هک  ماگنه  نآ  مدیزرون ؛ تریغ  ینز  رب  مدرب ، دسح  هدیزرو و  تریغ  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  رب  هک  رادـقم  نآ  زگره 
. دادیم هیده  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ناتسود  هب  ار  نآ  درکیم و  حبذ  دنفسوگ  هک  یماگنه  زین  مدینشیم و  نم  و 
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ینَتَلَمَحَف ٍموَی  َتاذ  اهَرَکَذَف  اَهل  َرافِغتْـسِالا  َو  اهیَلَع  َءانَّثلا  ُنِسُْحیَف  َۀجیدخ  َرُکْذَی  یتح  ِتیَبلا  نِم  ُجُرخَی  ُداکَی  هَّللا ال  ُلوسر  َناک  َۀشیاع : نع  »
: دیوگ هشیاع   … ًادیدش ؛» ًابَضَغ  َبِضَغ  هَّللا  ُلوسر  ُتیأرف  تلاق : َّنسلا ، ِةریبک  نِم  هَّللا  َکضَّوَع  ُْتلُقَف  ُةَْریَغلا 

نم درک و  دای  وا  زا  يزور  دومنیم . رافغتسا  شیارب  درکیم و  دای  ار  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  هکنیا  رگم  دمآیمن ، نوریب  هناخ  زا  ادخ  لوسر 
: متفگ مدرب و  دسح 

. دوبن شیب  ینزریپ  وا 
: دومرف دش و  نیگمشخ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هداد ؟! ضوع  امش  هب  ار  وا  زا  رتهب  ادخ 

هَّللا ِنید  یلع  ینتَرَزاو  ُسانلا و  یَنبَّذَک  َنیح  ینتَقَّدَص  َۀجیدخ ، ُلثم  َنیأ  ُۀجیدخ و  « ؛ تسا هدادـن  نم  هب  ار  وا  زا  رتهب  هک  مسق ، ادـخ  هب  هن 
راکنا ارم  مدرم  هک  ماگنه  نآ  دروآ ، نامیا  نم  هب  وا  ماَلَّسلااْهیَلَع ؟ هجیدخ  لثم  تساجک  رگید  ماَلَّسلااْهیَلَع و  هجیدـخ  اِهل ؛» اِمب  ینتَناعأ  و 

. دندرکیم
هجیدخ زا  طقف  نارـسمه ، نایم  زا  دنوادخ  درک و  يرای  ارم  دوخ  لام  اب  وا  دندومنیم . بیذکت  ارم  مدرم  هک  هاگ  نآ  درک  قیدصت  ارم  وا 

. داد دنزرف  نم  هب  ماَلَّسلااْهیَلَع 
: دنیوگ و 

: هدش تیاور  زین  درکیم و  هیرگ  دینشیم ، ار  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  مان  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  تقو  ره 
زا سپ  دومن ؛ ینابرهم  فطلت و  وا  رب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  دـش ، دراو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  رب  ینزریپ  ینامز 

: دومرف ترضح  دش ، ایوج  ار  نآ  تلع  هشیاع  وا  جورخ 
. دشیم دراو  نم  رب  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  نامز  رد  وناب  نیا 

(117)
ماَلَّسلااْهیَلَع يربک  هجیدخ  تافو 

هجیدـخ یلاـم  ياـهقافتا  اهیراکادـف و  اـب  هدرک و  لـمحت  بلاـطیبا  ْبعِـش  رد  ار  جـنر  یتخـس و  لاـس  هـس  ناناملـسم  هزاـت  هـکنآ  زا  سپ 
مخ ار  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  تماقتـسا  رمک  اهیتخـس  اهجنر و  لمحت  هنافـسأتم ، دـنتفای . ییاهر  تمالـس  هب  بلاطیبا  بعـش  زا  ماَلَّسلااْهیَلَع 

. داتفا يرامیب  رتسب  رد  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  سپ  نآ  زا  اذل  دومن ؛ هاتوک  ار  وا  رمع  درک و 
هس نیخروم : زا  یضعب  لقن  هب  سپس ، تفای و  تافو  مَّلَـس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  لوسر  یماح  گرزب  ماَلَّسلا ، ِْهیَلَع  بلاطوبا  ادتبا 

. دش نفد  نوجح »  » مان هب  یلحم  رد  درک و  تافو  یگلاس  رد 65  ماَلَّسلااْهیَلَع  يربک  هجیدخ  دعب ، زور 
شیوخ دزن  هب  ار  سیمع » تنب  ءامـسا   » راـضتحا تاـظحل  رد  ماَـلَّسلااْهیَلَع  يربک  هجیدـخ  هکنآ ، تسا  ینتفگ  لاـقم  نیا  ياـهتنا  رد  هچنآ 

قیرط زا  داتـسرف و  ربمایپ  دزن  هب  ار  ماَلَّسلااْهیَلَع  همطاف  سپـس  درک و  یتاشرافـس  وا  هب  ماَلَّسلااْهیَلَع  ارهز  همطاـف  شرتخد  دروم  رد  دـیبلط و 
رارق وا  نفک  ار  دوخ  ياهـسابل  زا  یکی  هک  درک  شهاوخ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  لوسر  زا  وا ، تطاسو  هب  ماَلَّسلااْهیَلَع و  همطاـف 

! تسب ورف  ناهج  زا  مشچ  سپس  دهد ؛
ماع  » ار لاس  نآ  دشن و  جراخ  هناخ  زا  زور  دنچ  نآ ، زا  سپ  هک  دوب  راوگان  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  لوسر  رب  نانچ  هثداح ، نیا 

. دیمان نزحلا »
: دورس يراعشا  راوگرزب  ود  نآ  ياثر  رد  زین  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  بلاطیبا  نبا  یلع 

امُکیف هَّللا  َكَراب  ادوُج  َّیَْنیَعأ  »
 …« ًالثم امَُهل  يرتال  ِنیَِکلاه  یلع 

نیتـسخن نآ  ناوناـب ؛ يوناـب  رب  ءاـحطب و  گرزب  رب  دـننیبیمن ، ار  ناشدـننام  رگید  هک  ياهتفر  ود  نآ  رب  امـش ! رب  نیرفآ  نم ! نامـشچ  يا 
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، ود نیا  گرم  دیزیرب . کشا  داد ، شايرترب  تشاد و  كاپ  ار  وا  دـنوادخ  هک  ياهتـسجخ  هتـساریپ و  نز  نآ  رب  دراذـگ ؛ زامن  هک  یـسک 
نییآ نید ، هب  ناراکمتـس  ربارب  رد  ود  نآ  منکیم . رـس  ود  نآ  گوـس  هودـنارد و  ار  اهبـش  سپ ، نیا  زا  هتخاـس و  کـیرات  نم  رب  ار  زور 

(118 ! ) دنتشاد شیوخ  نامیپ  ساپ  دندرک و  يرای  ار  دّمحم 

مشش هلاقم 

هجیدـخ ترـضح  یهرابرد  ياهلاقم  رد  لوا ، هرامـش  موس  لاـس  نز » ماـیپ   » هلجم رد  اـهّزع ، ماد  يراـصنا  ارذـع  مناـخ  هدنـسیون ، يوناـب 
هجیدـخ ترـضح  مَّلَـس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربماـیپ  جاودزا  زورلاـس  تبـسانم  هب  هدومن و  صـالخا  بدا و  ضرع  ماَـلَّسلااْهیَلَع 
هدیـشک ریوصت  هب  ار  ناوسن  ملاع  راختفا  نآ  ياهیراکادـف  تایحور و  هدـیقع و  ترـضح و  نآ  تمظع  زا  ياهتـسجرب  تاکن  ماَـلَّسلااْهیَلَع 

. ددرگیم میدقت  هلاقم  نآ  زا  ياهدیزگ  ًالیذ  هک  تسا ،
هدینـش ترـضح  نآ  توبن  یهرابرد  یبلاطم  اراصن  دوهی و  ياملع  زا  اریز  دوب ، مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  اب  شلد  هجیدـخ  … 

. دوب
نیدب (. 119  ) دروآیم ناغمرا  هب  شیارب  ار  طاشن  راـختفا و  ترخآ ، اـیند و  تداعـس  یتخبـشوخ و  ربماـیپ  ِيرـسمه  هک  تشاد  هدـیقع  وا 
يدایز ناراگتـساوخ  یـسک ، هچ  اـب  منادیمن  نکیل  منک ، جاودزا  مهاوخیم  تفگ ، تفر و  لـفون  نب  ۀـقرو  دوخ  يومع  رـسپ  دزن  تهج 

. دریذپیمن ار  کی  چیه  ملد  دناهدمآ ، میارب 
، هدرک هاگآ  هدنیآ  ربمایپ  ياهیگژیو  تالامک و  تایـصوصخ و  زا  ار  وا  تشاد ، نایدا  باتک و  رد  هک  یـصصخت  اب  هقرو »  » ماگنه نیا  رد 

: تفگ
نب هَّللادبع  دنزرف  هدوب ، برع  گرزب  رورس و  دراد ، فک  رد  تعافش  تمعن و  رـس و  رب  تمارک  جات  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم 

. تسا بلطملادبع 
ات دـش ، هدوزفا  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدـخ  ترـضح  دـیدش  تبحم  یبلق و  هقالع  رب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  فاصوا  ندینـش  زا  سپ 

(. 120  ) تسیرگیم وا  دای  هب  ییاهنت  رد  تفرگ و  وا  زا  ار  مارآ  رارق و  هک  ییاج 
: مینک وگزاب  ار  هجیدخ  ترضح  ياهیگژیو  یخرب  تسین  تبسانم  یب 

. وا لوسر  ادخ و  هب  نامیا  رد  تقبس   - 1
. تفارش تیونعم و  لالز  همشچرس  زا  شیوخ  هنشت  ماک  ندرک  باریس  تقیقح و  هب  ندیسر  هار  رد  شالت  یکریز و  تفرعم و   - 2

. ّتیلهاج ياهتّنس  نتسکش   - 3
نانمـشد دنزگ  زا  ار  شربمایپ  هجیدخ  هلیـسو  هب  ادخ  ییوگ  مَّلَـس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  تمالـس  ناج و  زا  يرادـساپ   - 4

. درک ظفح 
(. 121  ) هریغ هشبح و  رصم ، زاجح ، ریظن  فلتخم  طاقن  هب  تراجت ، دوس  رد  مدرم  ندرک  میهس  راشرس و  تورث  زا  يرادروخرب   - 5

ياهنوگ هب  درک ، بلج  دوخ  هب  ار  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هجوت  تبحم و  نیرتشیب  هک  دوب  ینز  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترـضح 
دوب وا  دای  هب  هشیمه  زین  هجیدخ  گرم  زا  سپ  تفرگن و  يرگید  رسمه  دوب ، هدنز  هجیدخ  ات  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  هک 

. دنربب هجیدخ  ناتسود  ناشیوخ و  يارب  لوا  دادیم ، روتسد  درکیم ، ینابرق  ار  يدنفسوگ  نوچ  و 
. دوب ترضح  نآ  هصغ  هودنا و  عفر  بلق و  نیکست  هیام  مَّلَس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  تبرغ  ییاهنت و  ياهلاس  روای   - 7

. قح هب  نتسویپ  همه و  زا  نتسسگ   - 8
مالسا ياهنامرآ  ققحت  هار  رد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هاگشیپ  هب  شیوخ  تورث  مامت  راثیا   - 9
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ِرثوک نایرج  هک  ماَلَّسلااْهیَلَع  ارهز  ترـضح  سدـقم  دوجو  صوصخ  هب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  كاپ  لسن  ظفح   – 10
. تسا لصتم  تیدبا  هب  وا ، تلیضف  ریخ و  تکرب و 

ار دوخ  تسد  ادخ  لوسر  هک  دوب  هنوگ  نیدـب  تعیب  نیا  هویـش  ترـضح . نآ  تماما  شریذـپ  ماَلَّسلا و  ِْهیَلَع  یلع  ترـضح  اب  تعیب   - 11
. داهن مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  تسد  يور  ار  دوخ  تسد  هجیدخ  سپس  تشاذگ ، ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  یلع  نانمؤمریما  تسد  يور 

. يراد رسمه  يراد و  هناخ  نسح  تماقتسا و  تدابع ،  - 12
. نتفرگن رارق  طیحم  ریثأت  تحت  قح و  زا  يرادفرط  تماهش   - 13

. دندیمان هرهاط »  » ار وا  تیلهاج  نامز  رد  هک  ياهنوگ  هب  ندوب ، دامتعا  دروم  تشرس و  كاپ   - 14
: درک ضرع  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هب  لیئربج  هک  دوب  ياهزادنا  هب  ادخ  هاگشیپ  رد  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  تلزنم 

: دیامرفیم یلاعت  كرابت و  يادخ  میآیم ، دورف  یهتنملا  يهردس  زا  هاگ  ره  نم 
: دیوگیم مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  نارسمه  زا  یکی  ناسرب . هجیدخ  هب  ارم  مالس 

بلط ار  یهلا  نارفغ  شیارب  درکیم و  داـی  وا  زا  یبوخ  هب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  ربماـیپ  دـشیم ، هدرب  هجیدـخ  ماـن  تقو  ره 
: مدرک ضرع  نم  (. 122  ) دومنیم

. تسا هداد  امش  هب  وا  زا  رتهب  ادخ  دوب و  نسم  هجیدخ 
ربمایپ منزن . یفرح  نینچ  رگید  متفرگ  میمصت  مدش و  نامیشپ  نم  هک  يروط  هب  دش ، نیگمـشخ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر 

: دومرف
هک داد  هانپ  نم  هب  یناـمز  دـندرکیم ، بیذـکت  ارم  مدرم  هک  دروآ  ناـمیا  نم  هب  یناـمز  وا  مسق  ادـخ  هب  ییوگیم ! نخـس  هنوگ  نیا  ارچ 

. دندرکیم مدرط  نارگید 
(. 123  ) تسوا نآ  زا  نم  نادنزرف  درک و  قیدصت  ارم  وا 

دّمحم ترضح  نیب  نیا  رد  تشاد ، روضح  اجنآ  دوهی  ياملع  زا  یکی  دوب ، هتـسشن  هناخ  رد  نانز  زا  ياهدع  اب  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  يزور 
: تفگ ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  هب  يدوهی  درم  درک ، روبع  اجنآ  زا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

درم دش ، دراو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  نوچ  داتـسرف ، ناشیا  لابند  هب  ار  دوخ  زینک  هجیدخ  نک ، توعد  اجنیا  هب  ار  ناوج  نیا 
مَّلَـس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّـمحم  هناش  هب  يدوهی  درم  مشچ  هک  یتقو  دـهد ، ناشن  ار  دوخ  فتک  هک  تساوخ  ترـضح  نآ  زا  يدوهی 

: تفگ دید ، ار  توبن  رهم  داتفا و 
. تسا مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  يربمایپ  رهم  نیا  مسق  ادخ  هب 

: تفگ هجیدخ 
: تفگ يدوهی  ینک . هاگن  وا  ندب  هب  تشاذگیمن  دوب ، اجنیا  شیومع  رگا 

. تسا متاخ  ربمایپ  وا  هک  مسق  یسوم  هب  دناسرب ، نایز  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  هب  دناوتیمن  سک  چیه 
: دیسرپ يدوهی  درم  زا  دوب ، هدش  زیربل  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  هب  قشع  زا  هجیدخ  لد  هک  ماگنه  نیا  رد 

. تسا ربمایپ  ناشیا  هک  یتسناد  اجک  زا  وت 
: تفگ باوج  رد  وا 

وا يومع  دج و  دهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  ردام  ردپ و  یکدوک  رد  وا  دوشیم ، ثوعبم  دّمحم  مان  هب  يربمایپ  هک  تسا  هدمآ  تاروت  رد 
: تفگ درک و  هراشا  هجیدخ  فرط  هب  سپس  دنریگیم . هدهع  هب  ار  شتلافک 

. تسا نادناخ  رورس  گرزب و  وا  هک  ( 124  ) دشاب وا  رسمه  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  دروآیم و  رد  دوخ  دقع  هب  ار  شیرق  زا  ینز  وا 
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: تفگ هجیدخ  هب  نتفر  نوریب  ماگنه  سپس 
. دنکیم نیمأت  ار  ناهج  ود  تداعس  وا  اب  دنویپ  هک  ارچ  یهدن ، تسد  زا  ار  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  هک  شاب  بظاوم 

. دنام یقاب  هجیدخ  نهذ  رد  بلطم  نیا 
. دوش لیان  تاقولخم  فرشا  يرسمه  هب  دنک و  مهارف  ياهنیمز  ات  دوب  یتصرف  لابند  هب  وا  تشذگیم و  يدنک  هب  هجیدخ  يارب  اهزور 

: تفگ نینچ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  هب  بلاطوبا  يزور  تشذگ ، یتدم 
شمارآ وا  رانک  رد  ات  يریگب  رـسمه  هداد و  ناماس  ار  تایگدنز  دهاوخیم  ملد  ماهدش و  فیعـض  ریپ و  مرادن ، ياهتخودنا  تورث و  نم 

. یبایب
: تفگ مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ترضح 

؟ تسیچ امش  رظن 
: داد خساپ  بلاطوبا 

ینز نآ  دوس  زا  ینک و  تراجت  نآ  اب  ات  مریگب ، ياهیامرس  تیارب  وا  زا  یهاوخیم  رگا  دتسرفیم ، تراجت  هب  ار  ياهدع  هلاس  ره  هجیدخ 
. تفریذپ زین  ترضح  نآ  منک ، يراگتساوخ  تیارب 

هار هب  یگلمج  ماجنا ، رس  دنورب . هجیدخ  هناخ  هب  دنتفرگ ، میمصت  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  ناگتـسب  رگید  سابع و  بلاطوبا ،
: تفگ دوخ  زینک  هب  دش و  رادیدپ  هجیدخ  بلق  رد  یقوش  دنتخاون  رد  گنهآ  نوچ  دندیسر . هجیدخ  هناخ  هب  ات  دنداتفا 

. دنزیم رد  یسک  هچ  نیبب  ورب 
: تفگ دش و  نامداش  هجیدخ  دنهاوخیم . دورو  هزاجا  بلطملادبع  نادنزرف  برع و  ناگرزب  هک  دروآ  ربخ  زینک 

: وگب نامالغ  هب  نک و  زاب  ار  رد  دوز 
. دنروآ لمع  هب  ییوکین  ییاریذپ  اهنآ  زا  دنهد و  رارق  دوخ  هاگیاج  رد  ار  سک  ره  دننارتسگب و  ار  اهشرف 

: تفگ هجیدخ 
: تفگ بلاطوبا  متسه . اریذپ  دیشاب ، هتشاد  هک  یشهاوخ  ره  دیداد ، افص  ار  ام  هبلک  هبعک ! هکم و  ناراوگرزب  يا 

یَّلَص دّمحم  مان  هجیدخ  نوچ  مردارب . رـسپ  يارب  تسا ، ياهیامرـس  تساوخرد  نآ  دسریم و  مه  امـش  هب  شاهرهب  هک  میراد  ییاضاقت  ام 
: تفگ سپس  تفرگ . مارآ  شلد  دینش  ار  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 

تکرح مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  ندروآ  يارب  سابع  ماگنه  نیا  رد  مونـشب . وا  دوخ  نابز  زا  ار  شاهتـساوخ  ات  تساجک  دّمحم 
: تفگ ترضح  نآ  هب  گنردیب  تفای . میهاربا  هاگباوخ  رد  ار  وا  هکنیا  ات  درک  وجتسج  يردق  دومن .

. دنادرگ دوخ  لام  نیما  ار  وت  دهاوخیم  هک  میورب  هجیدخ  هناخ  هب 
ناشیا لابقتسا  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ياهومع  اب  سابع  داهن . هجیدخ  هناخ  هب  ور  ناشخرد  يدیشروخ  نوچ  ترـضح  نآ 

. دننک ییاریذپ  ناشیا  زا  داد  روتسد  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  دندناشن . سلجم  يالاب  رد  دندروآ و  هناخ  لخاد  هب  ار  شترضح  هتفاتش ،
: تفگ مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  هب  باطخ  سپس 

: داد باوج  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  یشاب . تراجت  روما  رد  نم  نیما  يراد  لیم  ایآ  يدرک ، نشور  ار  ام  هناخ 
: تفگ هجیدخ  مشاب . هتشاد  ماش  هب  يرفس  ملیام  يرآ ،

بلاطوبا دـیتسه ؟ یـضار  نیا  هب  ایآ  ماهدرک ، نیعم  یهجوت  لـباق  هرهب  امـش  يارب  رفـس  نیا  رد  نم  دـینک ، لـمع  دـیراد ، تسود  روط  ره 
لوبق ار  وا  ياوقت  تناما و  تناید و  نسح  مدرم  مامت  يراد . زاین  يراکتسرد  نیما و  صخش  نینچ  هب  زین  امش  میتسه ، یـضار  همه  تفگ ،

. دنراد
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دـیامزایب و ار  نتـسب  راب  هویـش  ربمایپ  ات  دـندروآ  دوب ، خرـس  ینامـشچ  ياراد  هک  يوق  يرتش  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدـخ  روتـسد  هب  نآ ، زا  سپ 
. دریگ ارف  ار  مزال  تاکن 

َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ياپ  هب  ار  دوخ  تروص  دز و  وناز  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  لباقم  رد  دندروآ ، شیپ  ار  رتش  نوچ 
. دیلاب دوخ  رب  تبحم  نیا  زا  رتش  دیـشک ، تسد  وا  تشپ  رب  درک و  شزاون  ار  وا  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  (. 125  ) دنابسچ مَّلَس 

. دش نارضاح  یتفگش  ثعاب  هنحص  نیا 
: تفگ درک و  وا  هب  یهاگن  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ 

يرصم و یکی  سابل  تسد  ود  داد ، روتسد  سپس  دنروایب . سابل  ناتیارب  دیهد  هزاجا  تسین ، رفس  بسانم  امش  ياهـسابل  نیا  راوگرزب ! يا 
ُهَّللا یَّلَص  دّمحم  هب  هجیدخ  دندروآ ، سابل  هکنآ  زا  سپ  دندروآ . شترـضح  يارب  اصع  شفک و  همامع ، ینامی ، درب  ود  یناندع ، يرگید 

: تفگ مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 
. منک هاتوک  ار  نآ  دیهدب  هزاجا  تسا ، دنلب  امش  يارب  اهسابل  نیا 

: داد باوج  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  و 
هدنزارب همه  دیشوپ و  ار  اهسابل  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  (. 126  ) تسا هدنزارب  ممادنا  رب  مشوپب ، هک  یسابل  ره  نم  تسین ، مزال 

ُهَّللا یَّلَص  دّمحم  رهم  زا  شلد  تخادنا ، رظن  ناشیا  هب  نوچ  هجیدخ  دیـشخردیم . هام  صرق  نوچ  اههماج  نآ  نایم  رد  ییوگ  دوب ، ناشیا 
. دمآ دجو  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 

تیارس ممشچ  هساک  مزیزع 
تیاپ ياج  ممشچ  ود  ره  نایم 

اپ یهناو  لفاغ  هک  مسرت  نآ  زا 
تیاپ هب  مناگژم  راخ  دنیشن 

نایرع رهاطاباب 
ار حصان »  » و هرسیم »  » دوخ مالغ  ود  سپس  دندروآ . ترضح  نآ  يراوس  يارب  ار  شیوخ  صوصخم  رتش  داد  روتـسد  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ 

: تفگ دیبلط و 
رد امـش  دراد ، مات  رایتخا  نم  لاوما  دروم  رد  تسا و  ماقم  نیرتالاب  وا  مداد . رارق  مکاح  نیما و  شیوخ  لاوما  رب  ار  دّمحم  نم  هک  دـینادب 

: تفگ هرسیم » . » دینکن تلاخد  وا  شورف  دیرخ و  رد  دیشاب و  هتشاد  ار  میرکت  مارتحا و  نیرتشیب  دییوگم و  نخس  وا  اب  دروم  چیه 
. دش رتشیب  زین  نم  هقالع  دیراد ، تسود  ار  وا  امش  هک  نونکا  متشادیم و  تسود  ار  دّمحم  لبق ، زا  نم 

ود هک  یلاح  رد  تشگ ، جراخ  هناخ  زا  دـش و  بکرم  راوس  درک ، یظفاحادـخ  هجیدـخ  اب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّـمحم  ترـضح 
(. 127  ) دندوب وا  اب  هجیدخ  مالغ 

ُهَّللا یَّلَص  دّمحم  یتدم  زا  سپ  دیدرگ ، مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دمحم  بیصن  زین  يراشرـس  دوس  دش و  یط  نآ  تانایرج  اب  ترفاسم 
. دش هاگآ  دوب ، هدش  شبیصن  هک  يدوس  زا  هجیدخ  دمآ و  دورف  هجیدخ  هناخ  ِرد  ناوراک  دیسر و  هار  زا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 

مالغ هرسیم  زا  سپس  تشاذگ . نایم  رد  دلیوخ »  » دوخ ردپ  اب  ار  بلطم  دنام و  تفگش  رد  رفس  نیا  ریگمـشچ  دوس  زا  راوگرزب  يوناب  نآ 
: دیسرپ دوخ 

: داد باوج  وا  يدید ؟ مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  زا  ییاهزیچ  هچ  ترفاسم  نیا  رد 
ار بهار  قیلف »  » مایپ هلمج  زا  درک ، فیرعت  ار  هار  نیب  ثداوح  زا  یضعب  سپس  منک . نایب  مناوتب  نم  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  ناشیا  تامارک 

مهرد تسیود  رتش و  ود  هلمج  زا  اهبنارگ  يایاده  اب  ار  وا  درک و  دازآ  ار  شنادنزرف  نز و  و  هرـسیم »  » هجیدخ هاگ  نآ  دناسر . هجیدخ  هب 
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تقو ره  ات  دـننک ، تسرد  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّـمحم  يارب  یـصوصخم  یلدنـص  داد  روتـسد  نآ ، زا  سپ  درک . لاحـشوخ  هرقن 
. دنیشنب نآ  يور  دروآ ، فیرشت  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ترضح 

ترـضح نآ  هفایق  زا  تبیه  هوکـش و  تسـشن . نآ  يور  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّـمحم  ترـضح  دـش و  مهارف  صوصخم  یلدـنص 
. تسا هدرک  عولط  یلدنص  رب  هام  صرق  ییوگ  دیرابیم ،

شاداپ ملاع ! ياقآ  يا  تسا ، شوخ  اراوگ و  سب  نم  يارب  امش  رادید  تفگ ، دروآ و  نایم  هب  تراجت  رعـش و  زا  نخـس  رگد  راب  هجیدخ 
: دومرف ترضح  نآ  مزادرپب ، دیهدیم ، هزاجا  رگا  تسا ، نم  دزن  امش 

. مدرگیم رب  منک و  تاقالم  بلاطوبا  دوخ  يومع  اب  ادتبا  هک  مهاوخیم  هزاجا 
: تفگ درک و  نایب  ار  نآ  ثداوح  تراجت و  ناتساد  تفر و  بلاطوبا  دزن  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  نآ  زا  سپ 

: تفگ دیسوب و  ار  شترضح  یناشیپ  دیشک و  شوغآ  رد  ار  وا  تبحم ، تَّدِش  زا  بلاطوبا  منک . هیده  امش  هب  ار  رفس  نیا  دوس  مهاوخیم 
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  منک . دقع  تیارب  وت  تیصخش  روخ  رد  ینز  تراجت ، نیا  دوس  زا  مراد  تسود 

. مریذپیم دییامرفب ، امش  هچ  ره 
. تشگزاب هجیدخ  هناخ  هب  هرابود  رصع  هدیشوپ ، وکین  ياهسابل  تسش و  دوخ  نت  زا  رفس  رابغ  درگ و  وگتفگ ، نیا  زا  سپ  ترضح 

. دمآ قوش  هب  وا  رادید  زا  هجیدخ  لاح ، نیا  رد 
دناهتسب نییآ  هب  شوخ  اراگن  تبوخ  تروص 

دناهتسب نیریش  ناج  زا  تبل ، شقن  اییوگ 
متفای شکلد  بوخ و  سب  تضراع ، زبس  طخ 

دناهتسب نیرسن  درِگ  ربنع  درَگ  زا  نابیاس 
نامدرم تلایخ  لیخ  مدقم  يارب  زا 

دناهتسب نییآ  هدید  راید  رد  نیگنر  کشا  ز 
…

وا يور  نسح  تسد و  ود  نم  قشع  فصو  هلمج 
دناهتسب نیریش  داهرف و  رب  هک  اهنآ  نیا  زا  شیپ 

: دیسرپ مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  زا  هجیدخ 
: دومرف ترضح  نآ  درک ؟ یهاوخ  هچ  تراجت  نیا  دوس  اب 

. دنک يراگتساوخ  میارب  مناشیوخ  زا  يرسمه  هک  دراد  دصق  بلاطوبا  میومع 
: تفگ هجیدخ 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  منک . باختنا  هتسیاش  ینز  امش  يارب  نم  یهدیم  هزاجا 
: تفگ هجیدخ  هلب ،

دنمتواخـس و تفع ، اب  نمادکاپ ، هدوب ، لامک  لامج و  اب  دـنمتورث و  تسامـش و  ناشیوخ  زا  هکم و  لها  هک  مراد  غارـس  امـش  يارب  ینز 
. تسا عناق  مک  هب  دنکیم و  کمک  امش  هب  اهراک  رد  تسا ، هدیدنسپ 

هجیدـخ درک . توکـس  داد و  وشتـسش  ار  نآ  قرع  دـش و  نوگلگ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّـمحم  كرابم  راـسخر  ماـگنه ، نیا  رد 
: درک ضرع  دومن و  رارکت  ار  دوخ  نخس  هرابود 

یَّلَـص دّمحم  لاح ، نیا  رد  مرادن . غیرد  تفادها  امـش و  هار  رد  لام  لذب  زا  منکیمن و  تفلاخم  امـش  اب  يراک  چـیه  رد  نم  مسق  ادـخ  هب 
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: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 
: تفگ هجیدخ  نک . یفرعم  ار  وا 

(128 !! ) هجیدخ امش  زینک 
. دش يراج  شناگدید  زا  کشا  کشرس  هاگ  نآ  دیریذپب . ارم  تساوخرد  مهدیم  مسق  افص  هبعک و  هب  ار  امش 

: تفگ نینچ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  اب  کشا  هیرگ و  نایم  رد  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح 
دوـخ لاـم  زا  ار  نآ  اریز  شاـبم ، نارگن  زین  هیرهم  تـهج  زا  تـسرفب و  مردـپ  دزن  يراگتـساوخ  يارب  ار  دوـخ  ناـشیوخ  زیخرب و  نوـنکا 

. مزادرپیم
: دومرف اهنآ  هب  دنتشاد . روضح  زین  شرگید  ياهومع  دمآ . بلاطوبا  دزن  تساخرب و  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ترضح 

: تفگ بلاطوبا  دینک . يراگتساوخ  نم  يارب  ار  هجیدخ  دیورب و  دلیوخ  هناخ  هب 
یخوش دیاش  یتسه ؛ ریقف  وت  هک  یلاح  رد  دشن ، یـضار  سک  چـیه  هب  وا  دـندرک و  يراگتـساوخ  هجیدـخ  زا  نادـنمتورث  هداز ! ردارب  يا 

. دشاب هدرک 
، دنتسرفب هجیدخ  هناخ  هب  ار  دوب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  هّمع  هک  دوخ ، رهاوخ  هیفص  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  وگتفگ  زا  سپ 

. هن ای  هتفگ  يّدج  هجیدخ  هک  دوش  مولعم  دنک و  قیقحت  مهم  بلطم  نیا  یهرابرد  ات 
. دش هجیدخ  هناخ  دراو  هیفص 

: تفگ هیفص  دننک ، ییاریذپ  يو  زا  داد ، روتسد  هجیدخ 
؟ تسا تسار  ماهدینش  نم  هچنآ 

: داد باوج  هجیدخ 
. هلب

دوـخ زین  ار  رهم  منادیم و  گرزب  يزوریپ  ار  وا  اـب  جاودزا  ماهدرب و  یپ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِهـْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّـمحم  تناـما  تلـالج و  هـب  نـم 
همه لاح  نیا  رد  (. 129  ) داد ربخ  دوخ  ناردارب  هب  تشگرب و  هناخ  هب  مرخ  داش و  وا  داد و  هیفـص  هب  یـشزرا  اب  هیدـه  سپـس  مزادرپیم .

. تشاد هنیرید  هنیک  هک  بهلوبا  زج  دندش ، داش 
، هدرک يزات  بسا  راوس  ار  وا  تسب و  شرمک  رب  يدـنه  ریـشمش  دـناشوپ و  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّـمحم  هب  اـبیز  ساـبل  بلاـطوبا 

. دندرک تکرح  دلیوخ  هناخ  يوس  هب  دنتفرگ و  رب  رد  ار  وا  یعمش  نوچ  شیاهومع 
. تشاد یمارگ  ار  نانآ  مدقم  تفگ و  دماشوخ  هدرک ، مارتحا  دید  ار  مشاه  ینب  عمج  نوچ  دلیوخ 

: تفگ نینچ  دوشگ و  نخس  هب  بل  بلاطوبا 
: تفگ دلیوخ  میدنب . ییوشانز  نامیپ  يدرم  نز و  نیب  ات  میا  هدمآ  کنیا  میردپ . کی  نادنزرف  داژن و  کی  زا  ام 

: داد باوج  بلاطوبا  دننایک ؟ درم  نز و  نآ 
: تفگ دش و  نوگرگد  شراسخر  دلیوخ  هجیدخ ! امش  رتخد  مَّلَس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ام  رورس  گرزب و 

َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  راک  تفریذپن . وا  دناهدرک و  جاودزا  ياضاقت  وا  زا  یناسک  هچ  هک  دینادیم  دـیتسه و  برع  ناگرزب  زا  امش 
؟ تسا تسدگنت  ریقف و  هک  دوشیم  هچ  مَّلَس 

: تفگ دش و  دنلب  هزمح 
وا زا  میـشاب  هتـشاد  هچ  ره  ام  دنک ، بلط  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  رگا  هک  ینادیمن  رگم  تسوت ؛ یهارمگ  لهج و  هناشن  نیا 

. دندش جراخ  اجنآ  زا  ناهارمه  اب  سپس  مینکیمن . غیرد 
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: تفگ دش و  هدرزآ  تدش  هب  شردپ  دروخرب  زا  دیسر ، هجیدخ  هب  ربخ  نیا  یتقو 
. دش ایوج  ار  شایتحاران  تلع  دید ، نوزحم  ار  وا  دش و  دراو  هجیدخ  رب  هقرو  نوچ  دینک . رضاح  ار  هقرو  میومع  رسپ  رتدوز  هچ  ره 

: داد باوج  هجیدخ 
. درادن يراتسرپ  سنوم و  هک  یسک  دشابن  نارگن  هنوگچ 

. تسا روط  نیمه  هجیدخ : يراد . جاودزا  میمصت  منکیم  رکف  هقرو :
ملد هجیدـخ : يدرک . در  ار  هـمه  یلو  دندیـشک ، داـیز  جـنر  وـت  هـب  ندیـسر  يارب  دنتــساوخیم و  ار  وـت  ناـگرزب  برع و  نارــس  هـقرو :

. مورب نوریب  هکم  زا  دهاوخیمن 
. دندوب هکم  رد  باهی  یبا  نب  تلص  لهجوبا و  طیعم ، یبا  نب  هبقع  هبیش ، هبتع ، هلمج  زا  ناراگتساوخ  زا  ياهدع  هقرو :

. يراد غارس  ار  یسک  دارفا  نیا  زا  ریغ  ایآ  دنهارمگ . اهنیا  هجیدخ :
(. 130  ) دهاوخیم ار  وت  زین  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللادبع  نب  دّمحم  هک  ماهدینش  هقرو :

. وگب دراد  یبیع  دّمحم  رگا  ومع ! رسپ  يا  هجیدخ :
هدرتسگ و ياههخاش  رادیاپ و  راوتـسا و  ياهشیر  زا  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  تفگ ، سپـس  تخادنا ، ریز  هب  رـس  یتدـم  هقرو 

. تسا رادروخرب  دایز  تالامک  ناوارف و  تلیضف  ابیز و  تقلخ 
. وگب ار  شبیع  دوب ، وا  لیاضف  همه  یتفگ ، وت  هچنآ  هجیدخ :

: تفگ هجیدخ  وگتفگ ، یتدم  زا  سپ  ماجنا  رس 
. ییوگیم نخس  وا  نسح  زا  زاب  منکیم ، وجتسج  ار  وا  بیع  هچ  ره  نم 

. منک فیصوت  ار  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  نارکیب  تلزنم  تلیضف و  مناوتب  هک  متسین  یسک  نم  هجیدخ ! يا  هقرو :
. مریگن يرسمه  هب  ار  وا  زج  هک  ماهدیسر  هجیتن  نیا  هب  متسه و  هاگآ  وا  تلزنم  يراوگرزب و  تمظع و  هب  نم  هجیدخ :

. دش دهاوخ  برغ  قرش و  ياورنامرف  ربمایپ و  يدوز  هب  وا  هک  مهدیم  هدژم  وت  هب  تسا ، نینچ  هک  لاح  هقرو :
؟ یهدیم نم  هب  یناگدژم  هچ  مهدب  ار  امش  جاودزا  بیترت  بشما  نیمه  رگا 

. رادرب یهاوخیم  هچ  ره  تسوت ، رایتخا  رد  نم  تورث  مامت  هجیدخ :
دییأت و هب  زج  ناهج  نآ  يراگتـسر  ییاهر و  اریز  مهاوخیم ، ار  تمایق  زور  رد  دّمحم  تعافـش  نم  مهاوخیمن . ناهج  نیا  لام  زا  هقرو :

. دوشیمن لصاح  وا  قیدصت 
(. 131  ) منکیم نیمضت  ترضح  نآ  دزن  ار  وت  تعافش  نم  هجیدخ :

: تفگ تفر و  دلیوخ  دزن  هقرو  نآ  زا  سپ 
؟ ياهدرک مهارف  ار  دوخ  يدوبان  هلیسو  ارچ  يراد ؟ رس  رد  هک  تسیرکف  هچ  نیا 

؟ ماهدرک هچ  رگم  دلیوخ :
. ياهتفریذپن ار  اهنآ  هتساوخ  ياهدرک و  ریقحت  ار  شردارب  هدرزآ و  ار  بلطملادبع  نادناخ  لد  هقرو :

: دلیوخ
ناراگتساوخ باوج  مریذپب ، ار  وا  رگا  نکیل  تسا ، نشور  همه  يارب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  تیصخش  ماقم و  ردارب ! رـسپ  يا 

. دنکیمن تقفاوم  رما  نیا  اب  زین  هجیدخ  دوخ  هوالع  هب  دش ؛ دنهاوخ  نمشد  نم  اب  هشیمه  يارب  اهنآ  میوگب . هچ  ار  یلبق 
هب هتخانش و  ًالماک  ار  وا  زین  هجیدخ  دننکیمن و  ینکـشراک  تهج  نیا  زا  دناهتخانـش ، یکین  یکاپ و  هب  ار  دّمحم  نوچ  برع  مدرم  هقرو :

. ار هزمح  لد  صوصخ  هب  روآ ، تسد  هب  ار  مشاه  ینب  لد  زیخ و  رب  هدشن  رید  ات  سپ  تسا ؛ هتسب  لد  وا 
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ُهَّللا یَّلَـص  دّمحم  دروآ . رد  ادص  هب  ار  رد  هبوک  هقرو  دندوب . عمج  اجنآ  همه  مشاه  ینب  ناگرزب  دندمآ . بلاطوبا  هناخ  هب  هقرو  دـلیوخ و 
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 

هقرو و درک . ییامنهار  هناخ  لخاد  هب  ار  اهنآ  دومن و  زاب  ار  رد  هزمح  دنهاوخیم . دورو  هزاجا  رد  تشپ  هقرو  دـلیوخ و  نم ! ناشیوخ  يا 
: دنتفگ نینچ  هناخ  لها  هب  باطخ  دلیوخ 

! افص مزمز و  نادنزرف  يا  داب  رود  امش  زا  نانمشد  رش  دیشاب ، شوخ  هدوب و  تمعن  قرغ  هراومه 
: تفگ هزمح  یلو  داد ، ار  اهنآ  باوج  یمرگ  هب  بلاطوبا 

(. 132  ) مهدیمن یبوخ  هب  دنزیم ، زابرس  ام  اب  تلصو  زا  هک  ار  یسک  باوج  نم 
: تفگ دلیوخ 

امـش زا  متفایرد ، امـش  هب  ار  وا  هقالع  هک  لاح  متـشادن ، ربخ  وا  یبلق  لیم  زا  نم  تساناد و  دنمدرخ و  ینز  هجیدخ  هک  دینادیم  دوخ  امش 
. دیشاب اریذپ  ارم  شزوپ  دینک و  شومارف  ار  هتشذگ  هک  مهاوخیم 

: تفگ هقرو  ماگنه ، نیا  رد  ینک . دروخرب  ام  اب  هنوگ  نیا  میتشادن  راظتنا  امش  زا  ام  یلو  دیتسه ، مرتحم  ام  يارب  امش  هزمح :
. تسام همه  بوبحم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم 

. دننادب همه  ات  مینک ، حرطم  برع  ناگرزب  دزن  ادرف  ار  هلأسم  نیا  تسا  رتهب  اما  متسه ، قفاوم  تلصو  نیا  اب  مه  نم 
. بوخ رایسب  هزمح :

. دنک لیکو  ارم  هجیدخ  راک  رد  تسا  بوخ  دنک ، عناق  ار  برع  ناگرزب  دناوتب  هک  درادن  ییایوگ  نابز  نانچ  دلیوخ  هقرو :
: دلیوخ

. يراد تلاکو  وت 
عمج رد  هقرو  دـندمآ و  هبعک  دزن  همه  سپـس  دـننکیم  عاـمتجا  برع  ناـگرزب  هک  ییاـج  ناـمه  وـگب ، هبعک  راـنک  ار  نخـس  نیا  هـقرو :

: دز دایرف  برع  ناگرزب 
! مرح نانکاس  يا  داب  يداش  ریخ و  هب  ناتراگزور 

: دنداد باوج  زین  اهنآ 
. الاو هدنیوگ  يا  ًالهس  ًالها و 

؟ دیاهتخانش ار  هجیدخ  تیصخش  امش  ایآ  مدرم  يا  هقرو :
: مدرم

. درادن يریظن  مجع  برع و  نایم  رد  هلب 
؟ دنک یگدنز  ییاهنت  هب  ماقم  نیا  اب  ینز  هک  تسا  تسرد  ایآ  هقرو :

: مدرم
. تفریذپن ار  کی  چیه  یلو  دندوب ، وا  راگتساوخ  ناهج  نارس 

. تسا هدرک  وا  جاودزا  لیکو  ارم  دلیوخ  شردپ  دنک و  جاودزا  شیرق  ياهتیصخش  زا  یکی  اب  هتفرگ  میمصت  هجیدخ  هقرو :
. دیوش رضاح  هجیدخ  هناخ  رد  ادرف  دینک و  شوگ  ار  دلیوخ  تلاکو  لاح 

موـق ناـگرزب  نوـچ  تسناد . ذـفان  ار  وا  رظن  تشادرب و  دوـخ  شود  زا  ار  تیلوؤـسم  داد و  تلاـکو  هقرو  هب  مدرم  روـضح  رد  زین  دـلیوخ 
: دنتفگ دلیوخ  هب  دندش  عوضوم  هجوتم 

يأر مدرپس و  هقرو  هب  ار  تلافک  هدرک و  بلـس  دوخ  زا  ار  مرتخد  جاودزا  تیلوؤسم  نم  هک  داد  باوج  وا  نکیل  میاهجیدـخ ، ناهاوخ  ام 
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. تسین نآ  يالاب  يرظن  چیه  تسا و  بئاص  وا 
مهاوـخب هک  سک  ره  هب  ار  شرتـخد  نم  دـشابیم و  لـقع  تمالـس  لاـمک  رد  تسین و  روـبجم  هناوـید و  دـلیوخ  هک  دـینادب  مدرم  هقرو :

. مهدیم
: مدرم

(. 133  ) میهدیم تداهش  مینکیم و  تعاطا  میدینش و 
. دوب نامداش  رایسب  هک  یلاح  رد  دش ، هجیدخ  هناخ  هناور  هقرو ، ماگنه  نیا  رد 

: تفگ دید  ار  وا  هجیدخ  یتقو 
. يدرک لح  ار  هیضق  هکنیا  لثم  يدمآ ! شوخ 

: داد باوج  هقرو 
. دشاب كرابم  هلب 

. منکیم دقع  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  يارب  ار  وت  ادرف  مدش ، وت  لیکو  متفرگ و  تردپ  زا  رایتخا 
َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  تعافـش  نم  هقرو : داد  وا  هب  الط  رانید  دصناپ  شزرا  هب  ياهزیاج  دـش و  لاحـشوخ  نخـس  نیا  زا  هجیدـخ 

. مرادن ایند  لام  هب  مشچ  مهاوخیم و  ار  مَّلَس 
(. 134  ) يراد مه  تعافش  هزیاج  هجیدخ :

هتـشادن ریظن  هک  هدـب  لیکـشت  ینامهم  نانچ  نک و  هدامآ  ار  ییاریذـپ  ینامهم و  لیاسو  هتـسارآ و  ار  هناـخ  کـنیا  ردارب ! رتخد  يا  هقرو :
داتـشه درک و  رداص  ار  مزال  تاروتـسد  گنردیب  هجیدخ  دنیآیم . وت  هناخ  هب  ادرف  برع  ناگرزب  اریز  نک ، سویأم  ار  نانمـشد  دشاب و 

. دش هیهت  تروص  نیرتهب  هب  ماعط  ینیریش و  هویم و  دندرک و  ایهم  ار  نشج  لئاسو  نامالغ  نازینک و  رفن 
. دناسر نانآ  عالطا  هب  ار  هجیدخ  دقع  عوضوم  دمآ و  بلاطوبا  هناخ  هب  هقرو  نیب  نیا  رد 

: تفگ بلاطوبا  درک . اعد  هقرو  يارب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم 
. دش مارآ  مبلق  کنیا 

. تخادرپ دقع  مسارم  ینامهم و  مزاول  كرادت  هب  سپس 
یلدنص فرط  هب  تسار  کی  دش و  سلجم  دراو  لهجوبا  نایم  نیا  رد  دندمآ . هجیدخ  هناخ  هب  شیرق  فارـشا  ناگرزب و  زور  نآ  يادرف 

. دوب مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  صوصخم  هک  تفر  یهوکش  اب 
رد مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ماگنه  نیا  رد  تشگرب . راسمرش  نیشنب و  دوخ  ياج  رـس  هک  دروآ  رب  دایرف  هجیدخ  مالغ  هرـسیم » »

. دش سلجم  دراو  دندوب  هدز  هقلح  شدرگ  رب  بلطملادبع  نادنزرف  درکیم و  تکرح  وا  شیپاشیپ  هدیشک  ریشمش  اب  هزمح  هک  یلاح 
: تفگ نینچ  نیرضاح  هب  باطخ  هزمح 

رون شتروص  رد  تسا و  رادتقا  بحاص  يادخ  هدیزگرب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  نیا  دینک ، هاتوک  ار  نخـس  تیاعر و  ار  بدا 
. تسا راقو  تکوش و  تبیه و  ياراد  دنزیم و  جوم 

ثیش ياهشفک  شود ، رب  سایلا  يابع  رب ، رد  بلطملادبع  نهاریپ  رس ، رب  هایس  ياهمامع  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  لاح ، نیا  رد 
توهبم همه  هک  دوب  هدننک  هریخ  نانچ  شناشخرد  لامج  تشاد و  تشگنا  رد  خرس  قیقع  زا  يرتشگنا  تسد و  رد  میهاربا  ياصع  اپ ، رد 

. دندناشن صوصخم  یلدنص  رب  ار  شترضح  دندرک و  مارتحا  يادا  دنتساوخرب و  اج  زا  یگلمج  شیرق  تفریم و  هار  نامارخ  وا  دندش .
: تفگ درک و  هبطخ  ندناوخ  هب  عورش  بلاطوبا 

مدرم يادـتقم  ار  ام  درپس و  ام  هب  ار  دوخ  نما  مرح  داد و  رارق  لیعامـسا  هیّرذ  میهاربا و  لسن  زا  ار  ام  هک  میراذـگ  رکـش  ار  هبعک  يادـخ 
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: تفگ نینچ  سپس  دیرفآ . تکرب  ام  رهش  رد  داد و  رارق 
لام رظن  زا  دنچ  ره  دوشیمن ، تفای  وا  نوچ  یـسک  لالج  تمظع و  رد  درادن و  يدـننامه  شیرق  نایم  رد  هک  تسیـسک  نم ، ردارب  رـسپ 

هجیدخ تساوخرد  هب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  دوشیم . وحم  ياهیاس  نوچ  دوریم و  نیب  زا  لام  هک  دینادب  همه  تسین . ینغ 
(. 135  ) دوشیم تخادرپ  هک  تسا  مهرد  دصناپ  وا  هّیرهم  هتسبلد و  وا  هب  زین  هجیدخ  درک و  يراگتساوخ  يو  زا 

: تفگ دلیوخ 
. درک لوبق  زین  ربمایپ  مدروآ . رد  دّمحم  دقع  هب  ار  هجیدخ  مرتخد  نم 

: تفگ رخسمت  هب  دش و  دنلب  لهجوبا  دیشاپ . نارضاح  نایم  رد  لوپ  يردق  تساوخرب و  هزمح 
: تفگ دش و  نیگمشخ  بلاطوبا  دنک ! تخادرپ  ار  دوخ  رهم  نز  هک  میدوب  هدینشن  یلو  دهدب ، ار  نز  رهم  درم  هک  میدوب  هدینش  ام 

. دریگیم ار  هیرهم  نز  دشاب ، وت  لثم  یسک  درم ، رگا  یلو  دزادرپیم ، ار  هیرهم  نیرتالاب  نز  دشاب ، نم  ردارب  رسپ  نوچ  یسک  درم ، رگا 
دروآ رد  رگیدکی  جاودزا  هب  ار  هقداص  قداص و  هرهاط ، رهاط و  دنوادخ ، هک  داد  ادن  نامسآ  رد  يدانم  دش ، هدناوخ  جاودزا  هبطخ  یتقو 

؟ تساجک زا  رطع  نیا  هک  دنک  لاؤس  سک  ره  دش و  هدناشفا  رطع  ناهج  ماب  رد و  رب  لیئربج  طسوت  و 
. تسا مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  رطع  نیا  هک  دونشیم  باوج 

. مزادرپیم مدوـخ  زین  ار  هیرهم  مدروآرد و  وـت  دـقع  هب  ار  دوـخ  نم  دّـمحم ! يا  تفگ ، دوـشگ و  نخـس  هب  بل  هجیدـخ  ماـگنه ، نیا  رد 
: وگب تیومع  هب  نونکا 

. دوب مهاوخ  وت  تمدخ  رد  زین  نم  دهدب و  ار  ییاریذپ  بیترت 
نیرتشیب تفای و  تسد  تاقولخم  فرـشا  يرـسمه  راختفا  هب  دناشوپ و  لمع  هماج  دوخ  یلبق  ياههتفگ  هب  هجیدـخ  ترـضح  هنوگ  نیدـب 

. درک افیا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  فادها  دربشیپ  رد  ار  شقن 

متفه هلاقم 

هراشا

، ینیما یلع  دمحم  ياقآ  همجرت  مولعلا و  رحب  یلع  دمحم  ياقآ  ردقیلاع  هدنسیون  فیلأت  مالسا » ردص  نانز   » مان هب  تسیدنمـشزرا  باتک 
جاودزا و زا  یبلاج  ياهزارف  هتفای ، شراگن  یناتـساد  تروص  هب  هک  دـشابیم ، ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدـخ  ترـضح  یهرابرد  نآ  زا  یـشخب  هک 
. دیئامرفیم هظحالم  هک  تسا ، هدیشک  ریوصت  هب  مالسا  یمارگ  ربمایپ  تلاسر  هرود  رد  ار  ترضح  نآ  ياهیراکادف  یهارمه و  یگدنز و 

ْدِلْیَوُخ تنب  هجیدخ 

دزیم جوم  دجسم  درگ  وا ، نادواج  دای  هک  یلاح  رد  دندرازگ . زامن  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  دجـسم  رد  مدرم  دمآ و  ارف  بش 
رد زیچ  همه  دنتـسارایب …  شیوخ  سلجم  بش ، تبیه  لوه و  رد  هشیمه ، نوچ  دـندز و  هقلح  هتـسد ، هتـسد  اـج  نآ  رد  مدرم  هاـگنآ ، و 

تأـیه هک  هنوگنادـب  دـنکفایم ، ساره  دازیم و  سرت  هک  دو ، هدـنکفا ب 0 هیاس  رهـش  رب  بیجع  یـشمارآ  دوب و  شوماـخ  اـهنآ  فارطا 
. تسا هدیتلغ  رد  قیمع  یباوخ  هب  زیچ  همه  ییوگ  هک  دومنیم  زین  اههناخ 

، خیش دناهتفرگ …  رب  رد  ار  وا  وس  ره  رد  ناگتشذگ ، لاوحا  ناگتفیش  خیش و  نخس  ناقاتـشم  دسریم . شیوخ  سلجم  هب  ذاعموبا »  » خیش
رـسارس نخـس ، زا  ياهریجنز  دشکیم و  مظن  هتـشر  هب  ار  هتفـشآ  ياهدای  دنزیم . جوم  شنهذ  رد  اههرطاخ ، بالیـس  دنیزگیم . توکس 

. دیآ شپت  هب  دنمهوکش ، ناریلد  دای  زا  ناشیاهلد ، ات  درادیم ، هضرع  شناگدنونش  هب  تربع ، دنپ و  هیام 

يربک هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  www.Ghaemiyeh.comهراودای  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 195زکرم  هحفص 148 

http://www.ghaemiyeh.com


. دشخبیم ودب  هزات  یتایح  هک  دنکیم  رذگ  خیش  نهذ  زا  ییوناب ، تشذگرس  میسن 
. دنک شزاون  ار  شمشچ  ات  دهنیم ، او  ار  شناتشگنا  هاگنآ ،

. دوب هدیشخب  ابیز  دیپس و  ياهولج  نادب  هدوزفا و  شهوکش  رب  يریپ  هک  یمشچ 
: دیوگیم دیاشگیم و  نخس  هب  بل  نیریش ، یمالک  اب 

.« میراد نینمؤملا  ماهجیدخ  نمادکاپ ، يوناب  زا  يراتفگ  بشما ، اما  »
رد شدنلب  هاگیاپ  وا و  تشذگرس  ندینش  راظتنا  هب  راشرس ، یقوش  اب  همه  دوشیم . فوطعم  ودب  اهمشچ  ددرگیم و  رب  وا  يوس  هب  اهرس 

. دنتسه مالسا  ردص 
: دنکیم زاغآ  نینچ 

اب ار  شتقو  هک  هشیدنا ، نیا  رد  وا  دوب و  هدیچوک  دلیوخ  رتخد  هجیدـخ  نامـشچ  زا  باوخ  دوب ، هکم  ناتـسمز  زیگنا  لد  ياهبـش  زا  یبش 
ار وا  یهودـنا  هک  نامز  ره  تسجیم و  هانپ  وا  هب  دروآیم . شهوتـس  هب  یباوخیب  هاگره  هک  درآرـس . هب  لفون » نب  ۀـقرو   » شیومع رـسپ 

. دروآیم يور  وا  يافو  قدص و  هب  تفریم ، ورف  هشیدنا  رد  تخس  هک  یهاگ  تفاییم و  سنا  شراتفگ  هب  درزآیم ،
: داتسیا شربارب  رد  دمآ و  شدزن  هب  باتش  اب  وا  دز و  ادص  ار  @ همیما »  » شزینک

 … میوناب هلب  - 
 … دیآ نم  دزن  نونکا  مه  ات  زاس ، هناور  هقرو »  » يوس ار  هرسیم » - »

 … مرورس منکیم ، ارجا  یهد  نامرف  هچ  ره  - 
هناخ يوس  هب  ور  تساخ و  رب  هرسیم  تخاس . ربخ  اب  شرورس  نامرف  زا  ار  وا  تفر . هجیدخ  برقم  نامالغ  زا  یکی  هرسیم ،»  » دزن كزینک ،

. دز رد  دراذگ … و  هقرو 
اجنادب بش ، یکیرات  نآ  رد  ارچ  دیسرپ  دوشگ و  شیور  هب  ار  رد  دید . ار  هرـسیم »  » اجنآ زا  دش و  نایامن  رد  خاروس  زا  هرهچ  هیـس  يدرم 

. تسا هدمآ 
: تفگ وا 

«. دنیبب ار  وا  ًاروف  دهاوخیم  دبلطیم ، ار  شیومع  رسپ  هجیدخ ، مرورس ! »
. تسا هدرکن  رادید  یسک  اب  هک  تساهزور  هدیزگ و  تلزع  هشوگ  هقرو  - 

. دومن مهاوخ  هاگآ  امش  هتفگ  زا  ار  وا  دیهد . تلهم  نم  هب  ياهظحل 
. دوش هجیدخ  هناخ  راپسهر  ات  دیآیم  نونکا  مه  هقرو  شرورس  هک  تفگ ، ودب  دمآ . نوریب  یتخل  زا  سپ  تفر . هناخ  يوس  نآ  هب  هاگنآ ،

بحاص تنکم  لام و  زا  یکاح  شیامیـس ، هک  ياهناخ  هظحل ، نامه  دیـسر …  هجیدخ ، شیومع  رتخد  هناخ  هب  هقرو  هک  تشذگن  يرید 
. دوب شدنمتورث 

شنیگنر همیخ  هب  اپ  هقرو  هک  دید  هجیدخ  نوچ  درب …  شرورس  دزن  ار  وا  تفگ و  دمآ  شوخ  تفاتش . رد  ولج  هقرو ، زابـشیپ  هب  همیما » »
لوخد هزاجا  ار  یـسک  هک  تساوخ ، شزینک  زا  دناشن ، سلجم  ياج  نیرتوکین  رد  دوخ ، دزن  ار  وا  تفر و  وا  شیپ  تساخرب ، اج  زا  داهن ،

 … دهدن
: تفگ روجنر  كاندرد و  یلاح  اب  درک و  شیومع  رسپ  هب  ور  هاگنآ 

دندرگیم رتصیرح  مزرو  رارـصا  يراد  دوخ  رد  هک  هاگ  ره  دـنبوکیم و  ار  ماهناخ  رد  دـنهدیم ، رارق  راشف  جـنر و  تحت  ارم  مدرم ، نیا  »
یلام دمآ و  بهلوبا  زورما ، تسا …  هدیـشخبن  يدوس  يراد  دوخ  نیا  اما  ماهدنار ، دوخ  دزن  زا  هدـمآ  جاودزا  دـصق  هب  ار  هک  ره  نم ، … 
تحت ارم  اهنآ  ارچ  دندوب . هدمآ  نارگید  هبیـش و  ماشه ، نب  ورمع  نایفـسوبا ، زین ، وا  زا  شیپ  مدـنار ، ار  وا  نم  داد و  نم  هب  هیرهم  يارب  ار 
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. تسیرگ هودنا ، هصغ و  زا  دنهدیم … و  رارق  راشف 
هب  ) ار شاهناـخ  رد  یـسک  سپ ، نیا  زا  اـت  دریگیم ، راـک  هب  ار  دوـخ  شـالت  تیاـهن  هـک  داد  هدـعو  وا  هـب  دیـشخب و  نیکـست  ار  وا  هـقرو 

. دبوکن تمحازم )
دیما هتخود و  مشچ  وا  يرادافو  هب  هجیدـخ ، هک  یلاـح  رد  درک . تعجارم  تفگ و  عادو  ار  وا  هقرو ، ور  نیا  زا  دـمآ . رـس  بش  مود  هراـپ 

. تسا هتسب 
برع و ناسانشرس  ارچ  هک  درک  شنزرس  ار  وا  یخلت  هب  دمآ ، شرادید  هب  هجیدخ  ناکیدزن  زا  یکی  هک  دوب ، هدشن  يرپس  زور  کی  زونه 
، هدیسر وا  هب  نیـشیپ  كرتشم  یگدنز  رد  هچنآ  درادن و  جاودزا  هب  یلیامت  هک  داد  خساپ  هجیدخ  تسا …  هدرک  در  ار  شموق  ياههرهچ 
دزاس و دقتعم  جاودزا  هب  ار  وا  هک  دیشوک  دومنیم ، يرادیاپ  يدیما ، ان  دیما و  زرم  رد  هک  انـشآ  نآ  اما  دنادرگیم . شزاین  یب  جاودزا  زا 

. دننک اطع  وا  يدونشخ  يارب  ار  یسیفن  هدنزرا و  يالاک  ره  هک  دناهدامآ  برع  ناگرزب  هک : دیوگب  ودب 
تسا و هشیدنا  نیا  رد  یتسار  هب  وا  هک  درادنپب  شیانشآ  ات  تفرگ ، دوخ  هب  ياهنارکفتم  هفایق  ریزگان ، دش ، گنتلد  نخس  نیا  زا  هجیدخ ،

كرت ار  هجیدخ  تسا -  درف  نآ  مان  دنیوگیم  هک  حابر -  رگید ، زور  دـهدب …  ار  دارفا  نآ  خـساپ  ات  دراد ، یگدوسآ  شمارآ و  هب  زاین 
. تفر شراک  لابند  هب  تفگ و 

. اهنآ نیرتدنمتورث  نیرتفیرش و  زین  دوب و  شیرق  بسن  شوخ  نانز  زا  شیدنارود و  ییوناب  هجیدخ ،
نب قیتـع   » اـب نیا ، زا  شیپ  دـناریم . يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اـهنآ  وا  دـندنارورپیم . رـس  رد  ار  وا  اـب  جاودزا  لاـیخ  شموق ، نادرم  ماـمت 

. دومنن یجاودزا  رگید  ود ، نآ  توف  زا  سپ  و  ( 136  ) دومن جاودزا  هلاهوبا »  » اب دعب  و  هَّللادبع »
هب ار  اهنآ  تخاسیم . ررقم  ناشیارب  يدمآ  رد  هرهب و  تفرگیم و  راک  هب  ار  نادرم  دوب و  دنمتورث  رایسب  وا  دز . تراجت  هب  تسد  هاگنآ ،

. دنام زاب  جاودزا  زا  لاغتشا ، نیا  اب  داتسرفیم و  اهرهش 
هتخانش تناما  ییاسراپ و  تماهش ، هب  وا  دزن  تخادرپیم و  هجیدخ ، یناگرزاب  رما  هب  هک  دوب  یناسک  زا  ناگدنـشخب ، گرزب  بلاطوبا ،» »

. دوب هدش 
تراجت یهار  دنام و  زاب  راک  زا  مَّلَس ،) َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم   ) نیما شردارب  رسپ  یتسرپرـس  زین  دایز و  نس  ّتلع  هب  بلاطوبا ، اما 

رد ياهرهچ ، رتمک  هک  دوب ، هتفای  یمیظع  يایاجـس  ریظنیب ، تیـصخش  نآ  رد  هک  اریز  دـمآ  راوگان  هجیدـخ  يارب  نیا ، تشگن . هجیدـخ 
. تشاد دننام  هکم 

شردارب رـسپ  هک  تشگ  ریزگان  بلاطوبا  دـیناجنر . ار  اهنآ  راگزور ، ياهترارم  داهن و  راشف  رد  ار  بلاـطوبا  نادـناخ  رقف ، یتسدـگنت و 
. دناهاگایب نایرج  زا  ار  مَّلَس ) َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم   ) نیما

، ماـش يوـس  هب  دّـمحم  تکرح  يارب  یناوراـک  هک  دـیوگب  وا  هب  دور و  هجیدـخ  دزن  بلاـطوبا  هک  دندیـسر  رظن  نیا  هـب  ود  نآ  ماـجنا  رس 
. دیاشگب اهنآ  يزور  رب  يا  هچیرد  دنوادخ ، هک  دیما  نادب  دنیبب ، كرادت 

ار وا  دناوتب  هک  دیما  نیدب  دزن ، زاب  رس  شنخس  شریذپ  زا  تشادیم  تسود  ار  شنابرهم  يومع  نوچ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم 
. دهاکب شرقف  جنر و  زا  دهد و  يرای 

. تخانـشیم ًالماک  ار  وا  دوبن و  لفاغ  وگتـسار ، نیما  تشذگرـس  زا  هجیدخ  تفگ . زاب  وا  اب  ار  شمیمـصت  تفر و  هجیدخ  دزن  بلاطوبا ،
: تفگ بلاطوبا  هب  سپ 

هنوگچ ياهتـساوخ ، انـشآ  یتسود  يارب  ار  نآ  هک  نونکا  سپ  میدروآیم . اـجب  یتساوخیم ، تخـسرس  ینمـشد  يارب  یّتح  ار ، نیا  رگا  »
«. مریذپن

: تفگ وا  اب  ار  هجیدخ  زیمآرهم  خساپ  دمآ . زاب  شردارب  رسپ  دزن  نشور ، زاب و  ياهرهچ  اب  بلاطوبا 
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شیاهتساوخ دهد و  ناماس  ار  شیاهراک  ات  تشامگ ، وا  تمدخ  هب  ار  هرـسیم »  » شمالغ دنادرگ و  ایهم  دّـمحم  يارب  یناوراک  هجیدـخ 
. وا دامتعا  دروم  مهم ، ياهراک  رد  تسا و  هجیدخ  هدیزگرب  مالغ  هرسیم » . » دروآرب ار 

: درک باختنا  مَّلَس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  هب  تمدخ  يارب  ار  وا  تلع ، ود  هب  هجیدخ 
دوشیم هک  اجنآ  ات  تساوخیم  هکنآ ، رگید  تشاد و  هقالع  رایسب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  یگدوسآ  هافر و  هب  هکنآ ، تسخن 

. دوب دنمهقالع  نادب  دادیم و  يدایز  تیمها  هلأسم ، نیا  هب  اریز  ددرگ ، ربخ  اب  وا  راک  زا 
هک درکیم  وزرآ  هرسیم  دروآیم ، تسدب  دوس  راظتنا ، دح  زا  شیب  ریـسم ، نیا  رد  ددرگیم و  کیدزن  ماش  هب  ناوراک  درذگیم ، اهزور 

هیاپ دـنلب  ماقم  رگنایب  هک  دـنک ، وگزاب  ار  ییاهیراوگرزب  دناسانـشب و  وا  هب  ار  دـننامیب  هرهچ  نیا  دـیاشگ و  رپ  هجیدـخ  شیوناب  يوس  هب 
. تسوا

. دیآیم رد  شپت  هب  نمادکاپ  يوناب  نآ  هجیدخ ، بلق  دیسریم . شیپاشیپ  نآ  تشگزاب  ربخ  هک  یلاح  رد  درک ، تمیزع  هکم  هب  ناوراک 
مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  تمالس  ببس  هب  دشاب ، شیناگرزاب  دوس  ناوراک و  تشگزاب  رطاخ  هب  هکنآ  زا  شیب  وا ، راشرـس  دْجَو 

. دوب وا  راب  رپ  تعجارم  و 
. دجنگیمن فصو  رد  هک  تفاییم ، وا  هب  یبیجع  ساسحا  نانچ  تشاد و  تیصخش  نیا  هب  ینامیا  نانچ  شدوجو ، يافرژ  رد  هجیدخ ،

. دوب هدرکن  تنایخ  وا  هب  زگره  یکدوک ، نارود  زا  هک  یمالغ  تفر ، شراتفرکین  رادتناما  هرسیم ، دزن  هجیدخ ،
. دوب هدید  وا  زا  شرفس  رد  هچنآ  زا  تفگ و  نخس  رادتناما  يوگتسار  نآ  نایمشاه ، ناوج  زا  وا  اب  هرسیم 

رب رورـس  يداش و  راثآ  هک  دوبن  هدـنبیز  درک . رترادـیاپ  وا  هب  تبـسن  يرادافو  رد  ار  وا  دوزفا و  وا  تبحم  رد  ار  هجیدـخ  ناـمیا  همه ، نیا 
ِهلآ َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  هب  هک  یـصالخا  تبحم و  زورب  زا  عنام  نیا ، اما  دوش . رادیدپ  تکوش  رپ  ياسراپ  يوناب  نآ  هجیدخ ، يامیس 

. تشگن دیسریم  يزابناج  جوا  هب  تشاد و  مَّلَس  َو 
نیما شیرق و  رورـس  بلطملادـبع و  ناوج  نآ  هب  تبـسن  ار  شیوخ  یبلق  ساسحا  هجیدـخ  دـمآ . وا  هناـخ  هب  هجیدـخ  رهاوخ  بش ، کـی 

هلاس لهچ  وا  درزآیم . نورد ، رد  ار  وا  ینـس ، توافت  دراذـگ . نایم  رد  وا  اب  دوبن -  شیب  هلاس  جـنپ  تسیب و  یناوج  هک  رادرک -  تسار 
. تسا هدروآ  يور  وا  هب  نیا ، دوجو  اب  و  ( 137  ) هتشگ

. درادن یتیمها  وا  يارب  تورث ، لام و  هک  یلاح  رد  ددنسپیم ؟ نس  نیا  اب  ار  وا  مَّلَس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ایآ 
وا یگدـنز  رد  نیتسار  يروای  ات  هتـشاداو ، مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّـمحم  اب  دـنویپ  يارب  شالت  هب  ار  وا  نز ، اسراپ  نیا  نامیا  اـهنت ،

. دشاب
مدرم يداع  فرع  اب  نیا  هچ ، رگا  دسریمن و  وا  ياپ  هب  یـسک  تیناسنا ، فرـش و  رد  هک  دشاب  یناسنا  راتـساوخ  هجیدخ  هک  دوشیم  هچ 

. دنشزرایب راوخ و  مشاه ، ینب  ناوج  ربارب  رد  اهتداع  فرع و  اما  تسا ، هناگیب 
ود نآ  دنراذگ و  نایم  رد  مَّلَس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  يومع  بلاطوبا ، اب  ار  نآ  هک  دندیـسر ، هجیتن  نیا  هب  رهاوخ  ود  ماجنا  رس 

. دراد اتمهیب  یماقم  مَّلَس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  دزن  بلاطوبا  هک  دنتسنادیم  یبوخ  هب 
. دومن زاربا  يرورض ، لام  ردق  ره  فرص  يارب  ار  شیگدامآ  تفگ و  وا  اب  ار  شرهاوخ  زار  تفر و  مشاه  ینب  گرزب  دزن  هجیدخ  رهاوخ 

همه اب  وا  دنتشادن . ياهرهب  نآ  زا  شیرق ، نانز  رتشیب  هک  دوب  هتسارآ  یکین  تافص  هب  هجیدخ  اریز  تسشن ، بلاطوبا  لد  هب  شهاوخ ، نیا 
. دوب شردارب  رسپ  هتسیاش  نس ، فالتخا 

یماقم وا  يارب  هجیدخ ، هک  هژیو  هب  دوبن ، لیمیب  عوضوم  نیا  هب  تبسن  دّمحم  دومن . تبحص  هجیدخ  دروم  رد  شردارب  رسپ  اب  بلاطوبا ،
. تشاد هتساریپ  كاپ و 

هلیبق ناـگرزب  درب . دـلیوخ  رتخد  هجیدـخ  هناـخ  هب  ار  اـهنآ  درک و  عمج  ار  شاهلیبق  ناسانـشرس  نادـناخ و  ناـگرزب  ناردارب و  بلاـطوبا ،
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نخس زاغآ  نینچ  تساخرب و  بلاطوبا  دنتفای ، رارق  دوخ  ياج  رد  مشاه  ینب  نوچ  دنتـشاد …  روضح  زین  شاهداوناخ  نارادمان  هجیدخ و 
: درک

هب جح  نتشاد  اپ  هب  يارب  ياهناخ  مارح و  نیمزرس  داد و  رارق  لیعامسا  نادنزرف  میهاربا و  ناگدنامزاب  زا  ار  ام  هک ، تسار  ییادخ  ساپس  »
یمامت زا  تسین ، وا  ياتمه  شیرق ، زا  یناوج  چـیه  هک  هَّللادـبع ، مردارب  رـسپ  دّـمحم ، انامه  دومن …  مدرم  ياورنامرف  ار  ام  دیـشخب و  اـم 

 … تسا رتبیجن  رتراوگرزب و  رترکفتم ، رتاسراپ ، اهنآ 
هجیدـخ هب  یلیامت  وا  دوشیم …  هدناتـسزاب  هک  تسیتیراع  تسین و  شیب  ارذـگ  ياهیاس  لاـم  هک  یتسار  هب  تسا ، كدـنا  وا  تورث  رگا 
یمرتحم دزمان  هجیدـخ ، هک  دـنگوس  ادـخ  هب  مزادرپیم . نم  دـینک ، نیعم  هک  هیرهم  رادـقم  ره  درادیم  تسود  ار  وا  زین  هجیدـخ  دراد و 

.« تسا هدرک  رپ  ار  اج  همه  زین  دّمحم  هزاوآ  تسوا و  يارب 
: تفگ خساپ  نینچ  وا  هب  تساخ و  اپب  لفون  نب  ۀقرو  درک ، مامت  ار  شنخس  بلاطوبا ، نوچ 

ناماگشیپ نارورـس و  ام  درک …  اطع  ام  هب  يدرمـش ، رب  هک  یلئاضف  دنادرگ و  يدومن ، دای  هک  ناسنا  دب  ار  ام  هک  دزـس  ار  ییادخ  دمح  »
 … دریگیمن هدیدان  ار  امش  تکوش  راختفا و  سک  چیه  دیامنیمن و  راکنا  ار  امش  لئاضف  نم  هلیبق  دیراد . ینأش  زین  امـش  میتسه و  برع 

دّمحم دقع  هب  ار  هجیدخ  ام  هک  دیشاب  هاوگ  شیرق ، هورگ  يا  سپ  مینک . رارقرب  دنویپ  امش ، لالج  تبحم و  اب  هک  میدوب  نآ  راتـساوخ  ام 
 …« میدروآ رد 

تشاد میظع  یتفارش  هک  هجیدخ - ، و  تسنامیمن -  وا  هب  یسک  هک  یناسنا  مَّلَس -  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  نایم  دنویپ  هنوگ  نیدب 
هتفاتش هجیدخ  هناخ  رد  هب  يراگتساوخ  هب  اهنآ  تفرگن ، ماجرف  یگداس  هب  هکم ، ناگرزب  برع و  مدرم  يارب  هعقاو  نیا  تفریذپ . ققحت  - 

، … دراد تفگنه  یلام  هک  وا  دوب …  هدرکن  یهجوت  كدنا  ناشماقم  تسایر و  ییاراد ، هب  هدنار ، ار  اهنآ  وا  و 
میظع یتریح  ار ، نانیا  نوچ  يرایـسب  دـش و  گنتلد  طیعم  نب  ۀـبقع  تفرگ و  نایم  رد  هودـنا  رابغ  ار  نایفـسوبا  دـیزرلب ، ماـشه  نب  ورمع 

: تفگ دربیم ، یهابت  هب  ار  ناشدوجو  لد و  مشچ و  دسح ، هک  یلاح  رد  اهنآ ، زا  یکی  تفرگب …  اپارس 
! درک دوخ  هتخابلد  ار  وا  تخاس و  ریسا  دوخ  يوداج  هب  ار  وا  میتی  دّمحم  هک  هجیدخ ، هراچیب  تسین …  شیب  يرحس  نیا  هک 

: دهدیم همادا  دنکیم و  شنارای  هب  ور  هاگنآ  دزودیم و  نیمز  هب  ار  شنامشچ  دنیزگیم ، توکس  يدنچ  ذاعموبا ، خیش 
. دندروخیمن شتبحم  رب  هک  دندروخیم ، وا  لام  رب  یترسح  نونکا  دندمآیم ، هجیدخ  جاودزا  قوش  هب  هک  ییاهنیا 

نامالغ لام و  یمامت  هک  درک  مالعا  ناگمه  هب  دومن و  تلصو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  اب  يروش  رپ  لیامت  نینچ  اب  وا  نوچ  و 
هنیک و تسا ، هتخاـس  راذـگاو  وا  هب  مَّلَـس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّـمحم  مارتحا  تشادـگرزب و  ساـپ  هب  ار  شیوخ  ياـهیئاراد  رگید  و 

. دنکفا رد  یگدرسفا  یباتیب و  هب  ار  اهنآ  دیشک و  رب  هنابز  ناشدوجو  قامعا  زا  دسح 
تسد یلانم  لام و  نینچ  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  اما  دنرآ ، مهارف  شیارب  دهاوخیم ، هجیدخ  هچ  ره  هک  دندوب  رضاح  اهنآ 

 … دباین
خلت اهنآ  رب  وا  شیاسآ  دندوب و  رازیب  وا  زا  تخس  دندیزرویم و  ینمشد  هیاپ  نیدب  ات  مَّلَس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  نیما  ربمایپ  اب  نایشیرق 

. دومنیم
. دوب رسمه  کی  زا  رتالاو  تلاسر ، هناخ  رد  نمادکاپ  يوناب  دمآیم و  مه  یپ  زا  اهلاس 

نامالغ دنتسجیم و  یشیپ  رگیدکی  رب  شتمدخ ، رد  نازینک  هک  ینارود  نامه  درپس ، یشومارف  هب  ار  شیوخ  هوکش  رپ  هفرم و  یگدنز  وا 
. تسا هدش  نوگرگد  زیچ  همه  نونکا ، دندادیم . ساپ  شاهناخ ، رد  رب 

. تسا هدش  نیشن  هناخ  هتخاس و  اهر  یلک  هب  ار  اهنآ  وا 
رد نیا ، دوجو  اب  اما  تسا …  هتفگ  عادو  ار  هافر  تمعن و  اپارـس  نونکا  وا  دیآیم و  شاهناخ  هب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  اهنت 

يربک هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  www.Ghaemiyeh.comهراودای  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 195زکرم  هحفص 152 

http://www.ghaemiyeh.com


. دوبن شاهزات  تایح  زا  رتهنامداش  وا ، نیشیپ  یناگدنز  زگره  تسا …  تخبکین  دوخ ، نیون  یگدنز 
. تشذگیم ییاسراپ  دهز و  اب  هارمه  گرزب ، ربمایپ  هیاس  رد  هک  یتایح 

« … تفرگ زاغآ  توعد  ، » هاگانب
و ناسرب ) تکیدزن  ناشیوخ  هب  ار  توعد  مایپ و  « ) نیبَْرقَالا کَتَریشع  رِْذنَا  ، » دمآ دورف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  رب  یحو ،
یکین و هب  ار  وا  شنیما ، يوگتسار  رسمه  مَّلَس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  لوسر  هک  تفرگ . ندیـشخرد  نامیا ، رورـس و  زا  هجیدخ  يامیس 
، هتفگ نیا  هب  دورگب و  وا  نییآ  هب  دنک و  تعیب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  اب  ات  دروآ ، شیپ  ار  شتـسد  دـناوخیم . ارف  يدـنلبرس 
رد ماَلَّسلا ، ِْهیَلَع  بلاطیبا  نب  یلع  زج  یـسک  ماگنه ، نآ  رد  و  یحوی » ٌیْحَو  الا  َوُه  ْنِا  يوَْهلا ، نَع  قِْطنَی  ام   » هک دهد ، ناشن  افو  صالخا و 

. دوب هتسجن  یشیپ  وا  رب  مالسا 
. دش کیدزن  هبعک  هب  يدرم  دوب ، هدیشک  رب  رس  باتفآ  دندوب و  هدز  هقلح  ادخ  هناخ  درگ  هتسد  هتسد  مدرم  هک  زور  کی  رد  ماجنا ، رس 

هک تشذگن  ياهظحل  داتسیا . وا  تسار  تمس  دش و  کیدزن  وا  هب  یناوجون  دروآ . هلبق  هب  ور  هاگنآ  درک و  یهاگن  تفرگ ، نامسآ  هب  رس 
. تفرگ رارق  ود  نآ  رس  تشپ  دمآ و  ینز 

سابع زا  یصخش  دنداتفا . رد  هدجـس  هب  هاگنآ  دندرک و  نینچنیا  زین  ود  نآ  تشادرب ، رـس  دندومن ، عوکر  زین  ود  نآ  تفر ، عوکر  هب  درم 
: دیسرپ نانآ  دروم  رد  بلطملادبع ، نب 

.« مینیبیم یبیجع  زیچ  هَّللادبع ، ابا  »
: داد خساپ  سابع 

؟ تسیک ناوج  نیا  هک  ینادیم  وت  تسا  گرزب  يرما  نیا  هک  هبعک  يادخ  هب  دنگوس 
. منادیمن - 

. تسا مردارب  رسپ  هَّللادبع ، نب  دّمحم  وا  - 
. دشابیم مردارب  رسپ  زین  بلاطیبا  نب  یلع  ناوجون ، نیا 

هک دـیوگیم  اـمب  ینیبیم ، هک  ار  دّـمحم  مردارب ، رـسپ  نیا  تسا و  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِهـْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّـمحم  رـسمه  هجیدـخ ، نز ، نـیا  اـما 
 … تسا هداد  نامرف  تسا ، دنبیاپ  نادب  هک  ینییآ  هب  ار  وا  تسا و  نیمز  اهنامسآ و  راگدرورپ  شراگدرورپ ،

تباجا دش ، هدناوخ  ارف  نامیا  هب  نوچ  هجیدخ ، دشاب  هدیورگ  نییآ  نیدب  هک  مسانـشیمن  ار  یـسک  نت ، هس  نیا  زج  هک  ادـخ  هب  دـنگوس 
راکشآ ار  شیوخ  توعد  زور  نیمود  رد  تفرگ . ماهبا  تهب و  هب  ار  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  زور ، کی  اهنت  یحو ، لوزن  دومن .

. دروآ نامیا  هجیدخ  هک  دوب  موس  زور  تخاس و 
هک ینامـسآ -  توعد  نیا  هار  رد  ار  دوخ  ات  دنادرگ ، شیگدنز  كرت  هب  راداو  نینچ  نیا  ار ، هجیدخ  هک  دراد  نآ  يارای  نامیا ، نیمادک 

. دیامن انف  تسا -  هدنکفا  هیاس  ایند  رسارس  رب  اسآ ، تفگش  شنیما ، رسمه  هلیسو  هب 
رتراکادـف هتفاـی ، نادـب  يرتشیب  یگتـسبلد  اـسراپ ، يوناـب  نآ  دراذـگیم ، هتـساخون  توعد  نیا  اـب  يراـگزاسان  ياـنب  راـگزور  هاـگ ، ره 

، تدابع مَّلَـس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  اب  یگدنز  هک  تسا  هنوگ  نیدب  تفاییم . شرـسمه  هب  يرتشیب  داقتعا  نامیا و  تشگیم و 
. تسا تداعس  یکین و 

زگره هن ، وا ، توعد  هب  یخـساپ  هن  دوب و  شرهوش  تبحم  رطاخ  هب  هن  یتدیقع ، ياههیاپ  میکحت  يارب  هجیدـخ ، ترارح  روش و  همه  نیا 
 … دوبن نینچ 

ُهَّللا یَّلَـص  ربمایپ  رای  نیرتهب  وا  هاگ ، نآ  دـبایرد . شرـسمه  نابز  زا  ار  نآ  تقیقح  توعد و  هدرتسگ  میهافم  دوب  هتـسناوت  دوخ  هجیدـخ ،
. دوب توعد  لاهن  شرورپ  هار  رد  مَّلَس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 
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 … دیسر رد  بعش »  » هعجاف هاگنآ ، دوب و  روای  نیرتهب  وا  يرآ ،
زا ار  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  تسناوتن  ياهلیح  چیه  دـندمآ . گنت  هب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّـمحم  توعد  زا  شیرق ،

. دنک نادرگ  ور  شتوعد 
دّمحم دراد ، زاب  ناشنایادخ  مانشد  زا  ار  وا  دیوگ و  نخس  شردارب  رسپ  اب  هک  دندومن ، رارـصا  بلاطوبا  هب  شیرق  هکنآ  زا  سپ  ماجنا ، رس 

: دومرف نینچ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
.« درک مهاوخن  مرادرب ، تسد  توعد  نیا  زا  ات  دنراذگب ، مپچ  تسد  رد  ار  هام  تسار و  تسد  رد  ار  دیشروخ  رگا  دنگوس ، ادخ  هب  »

. داتفین رثؤم  وا  رد  شردارب ، رسپ  میلست  يارب  یهار  چیه  دندش ، دیمون  بلاطوبا  زا  شیرق ،
. دننک عطق  مشاه  ینب  اب  ار  دوخ  ياهدنویپ  هک  دندومن  بیوصت  دندمآ و  درگ  هودَّنلاراد »  » رد شیرق ، ياسؤر  هاگنآ 

. دنتخیوآ هبعک  راوید  هب  ار  نآ  دندرک و  میظنت  يدنس  ببس ، نیدب 
مَّلَـس و َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّـمحم  رب  هک  هکم -  هعماـج  زا  دـندش  ریزگاـن  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّـمحم  ناوریپ  مشاـه و  ینب 

لوط هب  یلاوتم  لاس  هس  نانآ ، تماقا  دننیزگ . ینکـس  هکم ، جراخ  ياههوک  زا  ياهّرد  رد  دننک و  يریگ  هرانک  دندوب -  هدیروش  شتوعد 
. دندوب نابیرگ  هب  تسد  یگنسرگ ، جنر و  اب  نآ ، رساترس  رد  هک  دیماجنا ،

: دنزیم دایرف  ددرگیم و  هکم  ياهرازاب  رد  زور  ره  هریغم ، نب  دیلو 
هک ره  دینکم و  دتس  داد و  وا  اب  دیئازفیب ، ار  اهتمیق  دوب ، هدمآ  اذغ  هیهت  يارب  هک  دیتفای ، ار  شنادناخ  دّمحم و  نارای  زا  يدرم  هاگ ، ره  »

.« تسا حابم  شنوخ  دیامن ، يرای  اهنآ  هب 
. دنراپس ناج  یگنسرگ  زا  هک  دربن ، اهنآ  يارب  ياهقوذآ  هشوت و  یسک  ات  دیاپیم ، ار  هار  دتسیایم و  بعش  کیدزن  لهجوبا ،

ار دیلو  وا  دهدیم . رارق  نانمؤم  هورگ  يدوبان  همانرب  حرط  يارب  یهاگیاپ  ار  هبعک  شک ، ماقتنا  زروهنیک  نآ  برح ) نب  رخـص   ) نایفـسوبا
ره زا  اـهنآ  هنیک  هک  یتسار  هب  مشخ و  تسا و  هنیک  دـناروشیم …  اـهنآ  رب  یمحریب  اـب  ار  ماـشه  نب  ورمع  دـناوخیم و  راـک  نیدـب  زین 

. تسا هدیناود  هشیر  زابرید ، زا  هک  هچ  تسا ، رتزیت  ياهنیک 
: دیوگیم هاگ  نایفسوبا ،

. دنتسه ام  زا  رترب  اهنآ  اما  میاهلالس ، کی  زا  ام  هک  مشاه ، ینب  ام و  نایم  یتبسانم  هچ  »
شتآ ات  مینک ، دوبان  ار  نادـناخ  نیا  هک  تسین  نیا  زج  یهار  مینامیم . زاب  اـم  دـنریگیم و  یـشیپ  اـم  رب  میزیخرب ، هلباـقم  هب  اـهنآ  اـب  رگا 

« دنیشن ورف  ناممشخ 
مازح نب  میکح   » هک دوب  نینچ  نیا  دیشخب و  نانیشن  بعش  هب  ار  دوخ  ییاراد  همه  وا  تشاد . میظع  یتیلوؤسم  هرـصاحم ، نیا  رد  هجیدخ ،

. دربیم مدنگ  اهنآ  يارب  دوخ ، همع  مسا  هب  دلیوخ » نب 
ناـج یگنـسرگ  زا  اـهنآ  دوـبیمن ، هجیدـخ  تورث  رگا  دـنداهن و  رـس  تشپ  راـصح ، نیا  رد  ار  رابتـشحو  یگدـنز  لاـس  هـس  ناناملـسم ،

دنوادخ هکنیا  ات  دنادرگ ، مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  توعد  راثن  ار  دوخ  ییاراد  یمامت  تواخـس ، افـص و  يور  زا  وا  دندادیم .
. دروآ شیپ  اهنآ  راک  رد  یشیاشگ 

َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  داهن و  ياج  هب  میظع  يریثأت  مَّلَس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  لد  رد  وا  یناشفناج ، نیمه  ببـس  هب 
: تفگ تفشآ و  رب  رکبوبا  رتخد  هشیاع  يزور  دناریم . نخس  وا  ياهیئوکین  زا  تفاییم ، یتبسانم  هاگ  ره  وا ، تافو  زا  سپ  مَّلَس ،

 …« تسا هتشاد  ینازرا  وت  هب  ار  وا  زا  رترب  ادخ  دوب و  دسا  ینب  نانزریپ  زا  ینزریپ  وا  هک  تسنیا  هن  رگم  »
هاگنآ دـیزرلب ، زین  شیناشیپ  يولج  ياهوم  بضغ ، طرف  زا  هک  ياهنوگ  هب  تفرگ ، ارف  مشخ  ار  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر 

: دومرف
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. تسا هدیشخبن  نم  هب  ار  وا  زا  رتوکین  هک  دنگوس  ادخ  هب  هن ! »
دـناوخ و وگتـسار  ارم  وا  دنتـشادنپیم ، غورد  ار  مراتفگ  مدرم  هک  یناـمز  دروآ و  ناـمیا  نم  هب  وا  دـندیزرویم ، رفک  مدرم  هک  یماـگنه 

.« دیدوب ازان  امش  هک  ینامز  دروآ ، ایند  هب  يدنزرف  تساخرب و  نم  يرای  هب  لاوما  اب  دندروآ ، گنت  هب  ارم  مدرم  نوچ 
: دیوگیم هشیاع 

.« مدشیم زیزع  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  دزن  وا  دای  اب  هراومه  نم  هاگنآ  »
: دوب راوتسا  هیاپ  ود  رب  مالسا  ددرگیم و  بوسحم  مالسا  هار  رد  ربمایپ  نیتسار  روای  هجیدخ 

 … یلع ریشمش  هجیدخ و  ییاراد 
يوناب نیا  زیگنا  تفگش  يراکادف  ببس  هب  دوبن ، يداع  ینز  مَّلَس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  تایح  خیرات  رد  وا  هنوگ ، نیدب  و 

رپ لاب و  ریز  رد  ار  شناگدید  ربمایپ  دوب ، اهنیا  زا  رتارف  یـسب  وا  تشادیم  گرزب  رایـسب  ار  وا  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  اسراپ ،
هب راوگرزب  نآ  نامیا  یمرگلد و  رب  هک  دیدیم  دوخ  هب  تبـسن  يدامتعا  قیدصت و  نانچ  ياههناشن  شیاهبل  رب  تفاییم و  تفوطع  رهم و 

. دیشخبیم یقنور  شیوخ 
دراو مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  رب  نیریاس  شیرق و  يوس  زا  هک  یبئاصم  داب  دـنت  عیاـقو و  مطـالت  رد  ترجه ، زا  شیپ  لاـس  هس 

. دیشوکیم ناوت ، دح  رس  ات  رادافو ، يرای  نوچ  توعد ، ریس  رد  هک  ومه  دیارگیم . یشوماخ  هب  هتخاب ، گنر  نازورف  ياهلعش  دشیم ،
فک زا  ار  یناـسنا  بیترت ، نیدـب  وا  دریذـپب . ار  شارخلد  ربـخ  نیا  تسناوـتیمن  یگداـس  هب  مَّلَـس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  لوـسر 

 … دوب یتسار  رگنایب  نیرتعماج  يراکادف و  افو و  هنومن  نیرتیلاع  هک  داهنیم ،
مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  مالـسا  هار  رد  هک  ییاهجنر  درد و  زا  دوب ، هتفخ  گرم  رتسب  رب  هک  یماگنه  هب  هجیدخ ، نخـس  نیرخآ 

. دوبن رتجرامک  دوب ، هدید 
: دیوگیم نینچ  ربمایپ  هب  دوب ، هدنکفا  هیاس  وا  هرهچ  رب  گرم ، حَبَش  هک  ياهظحل 

بلط رد  لد  نونکا ، رگا  رذـگ و  رد  نم  زا  مدادـن . ماـجنا  دوب ، وت  هتـسیاش  هچنآ  مدرک و  یهاـتوک  وـت  قـح  رد  نم  ادـخ …  لوـسر  يا  »
.« تست يدونشخ  مشاب ، هتشاد  يزیچ 

. دنک تمحر  ار  هجیدخ  ادخ ، دروآیم …  رب  نامیا  عوشخ و  اب  ار  شیاهسفن  نیرخآ  دزغلیم و  شکاپ  نابل  رب  تاملک ،
. درک راکیپ  شتلاسر ، هدیقع و …  يارب  هک  ناملسم  نز  زراب  هنومن  نآ 

متشه هلاقم 

هراشا

رـشتنم ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترـضح  لئاضف  یگدـنز و  یهرابرد  لیخد  دـمحم  یلع  برع ، رادـمان  ققحم و  هدنـسیون  زا  ياهیامنارگ  رثا 
. تسا هدش  همجرت  یچریرح ، زوریف  رتکد  ياقآ  هلیسو  هب  هک  هدیدرگ ،

رـضحم هب  هک  هدـش ، هداد  صاصتخا  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدـخ  ترـضح  یهراـبرد  نادنمـشناد  ناـگرزب و  نانخـس  هب  باـتک ، نیا  رخآ  لـصف 
. مییامنیم میدقت  ترضح ، نآ  هب  نادنمهقالع 

هجیدخ یهرابرد  نادنمشناد  ناگرزب و  نانخس 

، وناـب نیا  ماـقم  تعفر  هجرد و  وـلع  يارب  اریز  میربـب ، ـالاب  ار  ماَـلَّسلااْهیَلَع  نینمؤـملا  ما  تلزنم  نانخـس ، نیا  اـب  هک  میتـسین  نیا  ددـص  رد 
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. تسا هدیدرگ  تیاور  وا  يالاو  ماقم  نایب  تلیضف و  رد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  یمارگ  لوسر  زا  هک  یثیداحا  نآ  تسیفاک 
فالتخا راودا و  تشذگ  اب  ناخروم ، ناگدنـسیون و  نادنمـشناد و  هک  دـنک  سمل  یمارگ  هدـنناوخ  هک ، تسا  نآ  نانخـس  نیا  زا  ضرغ 

هکنآ يارب  دناهدرک ، دای  یکین  لامک  اب  ار  هجیدخ  اهنآ  همه  دنراد . رظن  قافتا  وناب  نیا  ندرمـش  سدقم  شیاتـس و  رد  اههقرف ، بهاذم و 
رد مینیبیم  هک  یلاح  رد  دـناهدومن ، هدـهاشم  أدـبم  هار  رد  یگتـشذگدوخ  زا  يراکادـف و  راوتـسا و  نامیا  قداص و  هدـیقع  وا  دوجو  رد 

نعط و اب  ار  ربمغیپ  نانز  زا  یخرب  ناخّروم ، ناگدنسیون و  نیا  دنراد . فالتخا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمغیپ  رگید  نانز  یبایـشزرا 
نیا تسین و  دـسح  کشر و  ياج  اهنآ  زا  کی  چـیه  هک  دـنیامنیم ، هراشا  ییاهیریگ  عضوم  اهتیعقوم و  هب  اهنآ  رد  دـننکیم و  دای  داقتنا 

. دراد دوجو  هجیدخ  اهنآ و  نایم  هک  تسیتازایتما  اهقرف و  نامه 
: مییامنیم رکذ  ار  اهنآ  نخس  نونکا 

: تفگ مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمغیپ  هب  هملَس  ُِّما   - 1
دنوادـخ سپ  تفاتـش . شراـگدرورپ  يوس  هب  هکنیا  زج  ییوگیم . هک  دوب  ناـنچنآ  وا  هکنیا  رگم  ینکیمن ، رکذ  ار  يرما  هجیدـخ  زا  وت 

(. 138  ) دروآ درگ  دوخ  تشهب  رد  ار  وا  ام و  نایم  دنک و  اراوگ  وا  يارب  ار  نیا 
: تسا هتفگ  راَّکب  نب  ْرَیبُز   - 2

(. 139  ) دشیم هدناوخ  هرهاط  تیلهاج  رد  هجیدخ 
: تسا هتفگ  قاحسا  نبا   - 3

(. 140  ) دوب تقادص  ریزو  مالسا  يارب  هجیدخ 
: تسا هتفگ  قاحسا  نبا  و   - 4

(. 141  ) دوب هتساوخ  وا  يارب  ار  نآ  راگدرورپ  هک  یتمارک  نآ  اب  دوب ، دنمدرخ  فیرش و  شیدنارود و  ینز  هجیدخ 
: تسا هتفگ  دّمحم  نب  ماشِه   - 5

وا درکیم . تروشم  وا  اب  اهراک  همه  رد  تشاذگیم و  مارتحا  وا  هب  تشاد و  تسود  ار  هجیدخ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  لوسر 
رـسمه زگره  تشاد ، تایح  هجیدـخ  هک  ینامز  ات  ربمغیپ  دروآ و  ناـمیا  ربمغیپ  هب  هک  تسیـسک  نیتسخن  وا  دوب و  یتسار  قدـص و  ریزو 

(. 142  ) دناهجیدخ زا  میهاربا  زج  ترضح  نآ  نادنزرف  همه  دیزگنرب . يرگید 
: تسا هتفگ  ریثا  نبا   - 6

. دوب هدرک  هدارا  وا  يارب  راگدرورپ  هک  یتمارک  يراوگرزب و  همه  نآ  اب  دوب ، فیرش  دنمدرخ و  شیدنارود و  ینز  هجیدخ 
نانز نیرتفیرـش  وا  دومن . داهنـشیپ  وا  رب  ار  دوخ  جاودزا  داتـسرف و  سک  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  دزن  هب  هجیدـخ  سپ 

. دوب رتفیرش  رتدنمتورث و  اهنآ  همه  زا  دوب و  تبسن  ظاحل  زا  شیرق 
(. 143  ) دنتشاد تردق  رما  نیدب  رگا  دندوب ، صیرح  وا  اب  جاودزا  رب  وا  موق  همه 

: تسا هتفگ  یبَهَذ  دمحا  نبا  دّمحم   - 7
یَشُرق بالک  نب  یَُـصق  نب  يّزُعلادبع  نب  دسا  نب  دلیوخ  رتخد  مساقلا ، ُُّما  وا  تسا و  شیوخ  نامز  نایناهج  نانز  رورـس  نینمؤملا و  ُّما  وا 

. تسا مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  دنزرف  ردام  يدسا و 
رـسپ دزن  هب  ار  وا  داد و  تعاجـش  یلد و  رپ  وا  هب  دومن و  قیدـصت  ار  ربمغیپ  سک  ره  زا  شیپ  دروآ و  مالـسا  هک  تسییوناـب  نیتـسخن  يو 

. درب هقرو  شیوخ  يومع 
. تسا هدیسر  لامک  هلحرم  هب  هک  تسیسک  نانز  نایم  زا  وا  تسا و  ناوارف  هجیدخ  بقانم 

. دوب تشهب  لها  زا  راوگرزب و  نمادکاپ و  نیدتم و  لالج و  اب  دنمدرخ و  وا 
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ییاج ات  تشادیم ، گرزب  رایسب  ار  وا  دادیم و  يرترب  نانمؤم  نانز  رگید  رب  درکیم و  شیاتس  ار  وا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمغیپ 
: تفگیم هشیاع  هک 

. درکیم دای  رایسب  ار  وا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هک  اریز  مدیزرو ، دسح  هجیدخ  هب  هک  نانچنآ  مدربن  کشر  ینز  هب 
ربمغیپ دومنن . جاودزا  ینز  اب  وا  زا  شیپ  ترضح  نآ  هک  تسا  نآ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمغیپ  دزن  هجیدخ  ندوب  یمارگ  رب  لیلد 

سپ تفگ . کیبل  ار  قح  توعد  وا  هکنیا  اـت  تفرگن ، يزینک  درکن و  باـختنا  يرگید  رـسمه  وا  دوجو  اـب  دـش و  ینادـنزرف  ياراد  وا  زا 
. دوب دنواشیوخ  نیرتهب  وا  اریز  تشگ ، نیگمغ  وا  نادقف  زا  ربمایپ 

هک داد  نامرف  وا  هب  دـنوادخ  دومنیم و  تراـجت  وا  يارب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمغیپ  درکیم و  قاـفنا  ربمغیپ  هب  شیوخ  لاـم  زا 
(. 144  ) دهد تراشب  دشابن  یهودنا  جنر و  ییادص و  رس و  نآ  رد  هک  تشهب ، رد  نیدجربز  ياهناخ  هب  ار  هجیدخ 

: تسا هتفگ  يزوج  نب  نمحرلادبع  جرفلاوبا ، نیدلا  لامج   - 8
، دومنن جاودزا  رگید  نز  اب  مه  ربمغیپ  دروآ و  نامیا  وا  هب  هک  تسییوناب  نیتسخن  وا  دیورگ . مالـسا  هب  هجیدخ  دش ، رهاظ  توبن  رما  نوچ 

(. 145  ) دناهجیدخ زا  میهاربا  زج  ترضح  نآ  نادنزرف  همه  تفر . ایند  زا  وا  هکنیا  ات 
: تسا هتفگ  ماشه  نب  کلملادبع   - 9

هودنا راب  رما  نیدب  راگدرورپ  سپ  درک . قیدصت  دوب  هدمآ  ربمغیپ  هب  دنوادخ  زا  هک  ار  هچ  نآ  دروآ و  نامیا  وا  هب  دـلیوُخ  رتخد  هجیدـخ 
دنک نیگمغ  ار  وا  هک  شتلاسر  يارب  زا  یبیذکت  دـنیاشوخان و  یباوج  ربمغیپ  درک و  کبـس  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  شربمغیپ  زا  ار 

(. 146  ) تشگرب وا  دزن  هب  ربمایپ  هک  یماگنه  تخاس ، فرطرب  هجیدخ  دوجو  هب  ار  نآ  دنوادخ  هکنیا  رگم  دینشن ،
: تسا هتفگ  ۀیّوبَنلا )  ِةرتْعلا  ُملاعم   ) مان هب  دوخ  باتک  رد  یلبنح  يِذبانَج  زیزعلادبع  ظفاح   - 10

. دوب فیرش  دنمدرخ و  شیدنارود و  ینز  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ 
. دوب اهنآ  نیرتدنمتورث  نیرتفیرش و  شیرق و  نیرتکاپ  بسن  ظاحل  زا  زور  نآ  رد  وا 

مَّلَـس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمغیپ  رب  ار  دوخ  جاودزا  دـیزرو و  يراد  دوخ  وا  یلو  دـندوب ، صیرح  وا  اب  جاودزا  رب  تخـس  شموق  همه 
: تفگ درک و  داهنشیپ 

تیقالخا شوخ  اهنآ و  دزن  تتناما  تموق و  رد  وت  فرش  نم و  زا  وت  يدنواشیوخ  رطاخ  هب  مراد ، تبغر  لیم و  وت  هب  نم  میومع  رـسپ  يا 
(. 147  ) تراتفگ یتسار  و 

: تسا هتفگ  يدنه  یلع  فرشا   - 11
. دوب ودب  اهنآ  نیرتبوبحم  ربمغیپ و  نانز  نیرتهب  زا  هجیدخ 

وا هب  ار  نیا  درکیم و  لاؤس  تخانـشیم  ار  اهنآ  هک  یلیالد  زا  دیـسرپیم و  شیومع  رـسپ  زا  ار  رما  نیا  دوب و  ربمغیپ  توبن  راـظتنا  رد  وا 
: تفگیم دادیم و  ربخ 

. تسا رظتنم  یبن  وا  راگدرورپ ، هب  دنگوس 
: تسا هتفگ  نیدلا  فرش  نیسحلادبع  دیس   - 12

نیتسخن مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  يرای  وا و  باتک  قیدـصت  راگدرورپ و  هب  نامیا  ثیح  زا  تما و  نیا  هقیّدـص  هجیدـخ 
. تسا سک 

ربمغیپ دنامیم ، یقاب  تایح  رد  رگا  درک و  یگدنز  دشاب  کیرش  وا  یگدنز  رد  رگید  ینز  هکنآ  یب  ربمغیپ  اب  لاس  جنپ  تسیب و  تدم  وا 
. دوب ربمغیپ  جنر  درد و  کیرش  ییوشانز  یناگدنز  لوط  مامت  رد  وا  درکیمن . باختنا  وا  يارب  يرگید  کیرش  مه  زاب 

رد نارفاک  درد  باذـع و  زا  هک  ار  هچنآ  وا  هب  دومنیم و  عافد  وا  زا  رادرک  راتفگ و  مامت  اب  دیـشخبیم و  ورین  وا  هب  دوخ  لاـم  اـب  هک  اریز 
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دـش لزان  یحو  راب  نیلوا  هک  یماگنه  دوب ، ءارح  راغ  رد  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  یلع  اب  وا  دادیم . یلـست  دندرکیم  شبیـصن  نآ  يادا  تلاسر و  هار 
(. 148)

: تسا هتفگ  یلیالع  هَّللادبع   - 13
وا اب  شوداشود  راکیپ  هدهاجم و  نیا  جاوما  رد  درکیم و  لابقتسا  دشیم  دراو  نآ  رد  ربمغیپ  نیشنمه  هک  ياهزرابم  ياهد  رد  زا  هجیدخ 

نیا زا  هکلب  دـهد ؛ هار  لدـب  یـساره  ای  دوش  تسـس  هکنآ  یب  تشگیم ، روهتوغ  ییوجادـخ  تیعطاق و  ییابیکـش و  ّتیلاعف و  لاـمک  رد 
خیرات ناگدـنزاس  زا  زج  نیا  ریظن  هک  نانچنآ  درکیم ، روبع  تمظع  يراوگرزب و  زا  یمـسبت  اب  نیگنـس ، ثداوح  هودـنا و  مغ و  ياهلپ 

. تسا هتشادن  هقباس 
ای رگناریو و  یباتزاب  زا  یـساسحا  هکنآ  یب  درکیم ، لابقتـسا  ثداوح  نافوط  زا  دوخ  نامیا ، زا  روهلعـش  تماق  هداشگ و  زاب و  هنیـس  اب  وا 

(. 149  ) دشاب هتشاد  هقعاص  نوچ  یبارطضا 
: تسا هتفگ  رصنوبا  رمع   - 14

هدش متخ  لام  یناوارف  هریشع و  تزع  هلیبق و  يرورس  رهوگ و  تمارک  بسن و  فرـش  برع  ردقلا  لیلج  يوناب  دلیوخ ، رتخد  هجیدخ ، هب 
. تسا

بسن و قالخا و  رد  هجیدـخ  سپ  دـیناشوپیم . ار  هنهرب  دومنیم و  ماعطا  ار  هنـسرگ  درکیم و  هدروآرب  ار  تسدـیهت  زاین  تلع  نیمه  هب 
(. 150  ) دوب رصحنم  هناگی و  شنانگمه  دوخ و  موق  نایم  شتورث 

: تسا هتفگ  نسح  میهاربا  یلع  رتکد   - 15
ردام  ) نینمؤملا ُُّما  هجیدخ  زا  رتهب  میهد ، ناشن  دنمدرخ  راقو و  اب  ینز  نمادـکاپ و  صالخا و  اب  رـسمه  کی  زا  ياهنومن  میهاوخب  هاگ  ره 
هرهب زاـتمم  یتـلزنم  زا  هرود ، ود  ره  رد  درک و  كرد  ار  مالـسا  تیلهاـج و  دـنمدرخ ، رایـسب  يوناـب  نیا  مینک . ادـیپ  میناوتیمن  ناـنمؤم )

. دشیم هدیمان  هرهاط  هک  ییاج  ات  تشاد ،
عامتجا مک  ًالومعم  هک  دنوش ، عمج  اجکی  رد  هاگ  ره  هناگ  هس  تافص  نیا  درک و  عمج  اج  کی  رد  ار  لامک  لامج و  لام و  نایم  وا  سپ 

: تسا هتفگ  وا  دوب و  نینچ  نیا  هجیدخ  لاح  دنهدیم و  ماقم  يدنلب  تمظع و  زا  يراثآ  نز  هب  دننکیم ،
تعاجش قیوشت و  اب  درازگیم و  زامن  شرسمه  اب  نامز  نامه  زا  دیورگ و  مالسا  هب  هک  دوب  ییوناب  نیتسخن  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  نینچمه 

. دیشخبیم ورین  يراوتسا و  وا  دوجو  رد  دوخ  حور  زا  دومنیم و  يرای  ار  وا  نداد 
تـسد هب  تناـها  بیذـکت و  زج  اـهنآ  زا  یلو  دـهد ، تراـشب  موـق  هب  ار  مالـسا  اـت  تفریم ، نوریب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِهـْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربـمغیپ 

لدبم دیما  هب  ار  شیدـیما  ان  دودزیم و  وا  هرهچ  زا  ار  مغ  هک  دوب  هجیدـخ  نیا  تشگیم و  رب  هناخ  هب  دـیما  ان  نیگمغ و  سپ  دروآیمن .
(. 151  ) درکیم ناسآ  وا  رب  ار  راک  تخاسیم و 

: تسا هتفگ  هلاّحک  اضر  رمع   - 16
ینمادکاپ درخ و  یشیدنا و  رود  هب  تفای و  شرورپ  هدیدنسپ  قالخا  رب  دش و  دلوتم  يرورـس  دجم و  هناخ  زا  يرجه  لاس 68  هب  هجیدخ 

(. 152  ) دندیمان هرهاط  تیلهاج  رد  ار  وا  شموق  هکنیا  ات  دیدرگ ، فصتم 
: تسا هتفگ  لوسر )  ) مان هب  دوخ  باتک  رد  یلدوب ،  - 17

نیتسخن رد  هک  تسیدامتعا  وج  هدنیازفا  مد ، نیـسپاو  ات  وا ، هب  نامیا  وا و  قیدصت  تشادیم و  تسود  ار  وا  هک  يدرم  هب  هجیدخ  نانیمطا 
(. 153  ) تسا نآ  نویدم  ملاع  نانکاس  رفن  شش  زا  رفن  کی  ره  زورما  هک  یلحارم  نآ  تشاد ، دوجو  هدیقع  لحارم 

: تسا هتفگ  یناّتک  نامیلس   - 18
وا زا  یتـسود  تبحم و  درکیم  ساـسحا  هکلب  درکیمن ، شـشخب  ساـسحا  هکنآ  لاـح  دیـشخب و  شرـسمه  هب  ار  دوخ  یتـسود  هجیدـخ 
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. دنکیم بسک  وا  زا  ار  تداعس  همه  دریگیم و 
ياهجنگ همه  رب  هک  ار  تیاده  وا  زا  هک  تشاد ، ساسحا  نیا  هکلب  دشخبیم ، هک  تشادن  ساسحا  هکنآ  لاح  دیـشخب و  وا  هب  ار  شتورث 

هجرد نیرتیلاـع  هب  ار  وا  رما  نیمه  هک  داد ، یـسانشردق  یتـسود و  وا  هب  دوـخ  هبوـن  هب  ربـمغیپ  دـیامنیم . بسک  دراد  يرترب  نـیمز  يور 
: تفگیم هکلب  تسا ، هداد  هجیدخ  هب  ار  نآ  هک  درکیمن  ساسحا  مه  وا  دیناسر و 

هرود نیرتهب  رمع و  ربمغیپ  دـشن .) اپ  رب  هجیدـخ  تورث  یلع و  ریـشمش  هب  زج  مالـسا  ( ؛» ۀَـجیدَخ ِةَوَْرث  ٍّیلع و  ِْفیـِسب  ّالا  ُمالـسالا  َماق  اـم  »
نیا مه  زاب  ربمغیپ  دیشک و  كاخ  باقن  رد  يور  وا  هکنیا  ات  درکن ، باختنا  مه  يرگید  رسمه  وا  ياج  هب  دیـشخب و  وا  هب  ار  دوخ  یناوج 

: تفگیم هکلب  تسا ، هدیشخب  وا  هب  ار  نآ  هک  تشادن ، ار  ساسحا 
. تسا هدادن  ضوع  وا  زا  رتهب  ارم  راگدرورپ  دنگوس ، هن ،

دندرک مورحم  ارم  نارگید  هک  یماگنه  دومن ، يرای  ارم  شیوخ  لام  اب  دـندرک و  بیذـکت  ارم  مدرم  هک  یماـگنه  دروآ ، ناـمیا  نم  هب  وا 
(. 154)

: تسا هتفگ  ءیطاش  تنب  رتکد  مناخ   - 19
تایح و رد  وا  رب  اهنآ  نیرتیمارگ  يدنواشیوخ و  ظاحل  زا  ربمغیپ  نانز  نیرتکیدزن  نینمؤم و  يارب  ردام  نیتسخن  دـلیوخ ، رتخد  هجیدـخ 

. تسا تامم 
. دوبیمن کیرش  وا  اب  يرگید  نز  تدم  نآ  رد  دوب و  هناگی  رصحنم و  لاس  جنپ  تسیب و  تدم  ربمغیپ  تشاد  یمارگ  تبحم و  هب  وا 

ار یباذع  جـنر و  درک و  تمواقم  تفرگ و  رارق  زرابم  راوخمغ و  يرای  دـننام  وا ، تیمولظم  نیتسخن  ياهلاس  رد  ربمغیپ  رانک  رد  هجیدـخ 
(. 155  ) دومن ناسآ  وا  رب  دش  شبیصن  شیرق  زا  شتلاسر  هار  رد  ربمغیپ  هک 

: تسا هتفگ  وناب  نیمه  و 
ار وا  راگدرورپ  هک  یناملـسم  نز  نیتسخن  ناونع  هب  وا  طقف  یلو  دـش ، دـنهاوخ  دراو  مالـسا  رد  نز  اـهنویلیم  هجیدـخ ، زا  سپ  يدوز ، هب 

ریغ ناملـسم و  ناخروم  مامت  هدـنیآ  رد  دـنام و  دـهاوخ  یقاـب  دـنک ، اـفیا  ناـمرهق  لوسر  یناگدـنز  رد  ار  دوخ  میظع  شقن  اـت  دـیزگرب ،
(. 156  ) درک دنهاوخ  تبث  خیرات  رد  ار  شقن  نیا  ناملسم 

: تسا هتفگ  یلماع  زاوف  یلع  رتخد  بنیز   - 20
. دوب اهنآ  نیرتدنمتورث  شیرق و  نیرتفیرش  بسن  ظاحل  زا  فیرش و  شیدنارود و  دنمدرخ و  هجیدخ ،

(. 157  ) دنتسناوتن یلو  دنتشاد ، ار  وا  اب  جاودزا  يوزرآ  وا  موق  همه 
: تسا هتفگ  هعاّرَق  هّینس   - 21

: تسا هتفگ  وا  تشاد و  یلاع  یبسن  الاو و  یتلزنم  دوب و  اهنآ  ریگمشچ  دنمتورث  شیرق و  رورس  هجیدخ 
. دنک هدروآرب  يدوز  هب  ار  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  نیما  دّمحم  يوزرآ  نیا  هک  دوبن  ینز  نآ  هجیدخ 

: تسا هتفگ  تسا و  هدوب  وا  ملع  رد  شیپ  اهتدم  زا  هجیدخ  دوب و  هدرک  ردقم  دوب و  هتساوخ  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  اریز 
ار وناب  نیا  دنادیمن  دتـسیایم . هتـسب  تسد  هناعـضاوتم و  شربارب  رد  دروآیم و  دورف  رـس  هجیدخ ، نینمؤملا  ما  تمظع  لباقم  رد  خیرات 

(. 158  ) دیامن تبث  ناگرزب  همانسانش  مادک  رد 
: تسا هتفگ  نیسح  هیردق   - 22

(. 159  ) تسا مالسا  نانز  ياههنومن  نیرتماقمالاو  نیرتهوکشاب و  نیرتکاپ و  زا  ياهنومن  يربک  هجیدخ  نانز ، رورس 

هجیدخ ترضح  یهرابرد  ءارعش  ياههدورس 
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هراشا

رامش یلو  دناهتشاد ، میدقت  ترضح  نآ  رضحم  هب  ار  ییاههدورـس  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترـضح  یهرابرد  ردقیلاع ، ءارعـش  نامز ، رید  زا 
يارب هدـش ، ماجنا  ياهشالت  رثا  رد  هتـشذگ ، لاسود  رد  یلو  تسا ، هتفرگن  رارق  مومع  رایتخا  رد  ًاضعب  دـشابیم و  دودـحم  رایـسب  اـهنآ 

. تسا هدش  هدرتسگ  رایسب  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  یهرابرد  رعش  ندورس  گرزب ، يوناب  نآ  تشادگرزب 
هلیسو هب  هط » لفحم  عمش   » مانب رتهدرتسگ  ياهعومجم  لاس 1427  رد  و  زاجح » هام  بورغ   » مانب اههدورس ، زا  ياهعومجم  لاس 1426  رد 

. دیدرگ رشتنم  هیهت و  هّزع ، ماد  رورپرهم  اضریلع  جاح  ياقآ  ماَلَّسلاُمْهیَلَع  تیبلا  لها  حاّدم 
ناشرعش اهنآ ، زا  يرامش  دندورس و  ياهزات  ياهرعش  تماما ، تلاسر و  نادناخ  ءارعش  زا  ياهدع  يرمق )  1428  ) نونک ات  هتشذگ  لاس  زا 

، هدیسرن پاچ  هب  هدربمان ، هعومجم  ود  رد  هک  ار  اههدورس  زا  شخب  ود  نیا  هراودای ، نیا  رد  هک  مینادیم ، هتسیاش  هک  دیـسر ، نامتـسد  هب 
دشاب اهنآ  ناگدنیارس  زا  یسانشردق  ماَلَّسلااْهیَلَع و  هجیدخ  ترضح  سدقم  تحاس  هب  یبدا  ضرع  هک  میهد ، رارق  نادنمهقالع  رایتخا  رد 

. مییامنیم میدقت  اهنآ ، صّلخت  ناونع  ِیجهت  فورح  بیترت  هب  ار ، هدش  دای  راعشا  کنیا ، و 

« ینادمه مثآ   …  » راثیا يدازآ و  رهظم 

هجیدخ راثیا ، يدازآ و  رهظم  يا 
هجیدخ رادافو ، رای  لسر  متخ  رب 

نز ِیگدازآ  يدازآ و  ثعاب  يا 
نز ِیگدنیاپ  روآدای  وت  مان  يا 
مالسا ربمغیپ  رگنسمه  روای و  يا 

مالسا رگنسمه  روای و  لسر  متخ  اب 
ییاط متاح  دص  ود  وت ، ياخس  جاتحم 

ییادگ هب  نامیلس  وت ، ياطع  شیپ  رد 
تفع یکاپ و  فرش و  مرش و  هوسا  مه 

تمصع رهظم  مه  ییارهز و  ردام  مه 
راثیا رهظم  وت ، هولج  ناهج ، ود  رد  مه 

رادافو رای  یندم ، ِّیبن  رهب  مه 
درادن هار  کلم  وت  ماقم  جرب  رد 

درادن هام  یکی  وت  نوچ  اخس ، هب  نودرگ 
ءارهز وترپ  وت  نماد  زا  هدش  رهاظ 

ءاروح هّیسنا  وت ، ناماد  هدرورپ 
یمایپ چیه  ُدبَن  هک  ینامز  مالسا  ز 

یمارح یلالح و  چیه  ُدبن  مولعم 
دوب نایع  وت  مالک  ز  تقیقح ، راثآ 

دوب ناهن  وت  كاپ  لد  نورد  مالسا ،
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تافص ت نسح  همه  دنوادخ  دید  نوچ 
تتایح ریس  ناهج ، هب  يدادب  رییغت 

دمرس ترضح  ناهشداپ  همه  نیب  رد 
دمحم كاپ  فنک  رد  ار  وت  دروآ 

داد اج  وت  كاپ  لد  هب  ار  یبن  قشع  قح 
داد افص  وت  ناج  لد و  رب  یبن ، قشع  اب 

تشگ ناهن  وت  كاپ  لد  رد  یبن  رهم  نوچ 
تشگ ناکم  نوک و  همه  رتنوزف ز  وت  ردق 

يدیشک تسد  ناهج  شلاصو ز  هار  رد 
يدیورگ نالوسر  متخ  رب  همه  زا  لبق 

يرارق ربص و  تلد  هب  يدوبن  قشع  زا 
يراگتساوخ وا  زا  قوش ، دص  ود  هب  يدرک 

دمرس لگ  نآ  ار ، وت  دیدنسپ  دید و  نوچ 
دّمحم بوبحم  رسمه  ناهج ، هب  یتشگ 

تباجن بجح و  دص  ود  وچ  شدوجو  هب  يدید 
تباسح دحیب و  ِیتسه  شهر ، هب  يداد 

تیانع فطل و  نیا  وت  هب  يدومنب  قح  نوچ 
تیامح دنوادخ  نییآ  وت ز  يدرک 

دید ار  وت  راثیا  همه  نآ  دحا ، تاذ  نوچ 
دیشخب وت  هب  ار  دوخ  ِیتسه  همه  اجک  ي 

درک اج  وچ  دوبعم  لد  ناج و  هب  وت  رهم 
درک اطع  وت  رب  ار  همطاف  همه ، نیب  زا 

مه وا  يداد و  ادخ  هب  ار  دوخ  یتسه  وت 
مد کی  هب  دیشخب ، وت  هب  ار  شدوخ  یتسه 

روای سنوم و  یبن  هب  يا  وت ، ِیتسه  سپ 
ربارب تشگ  نیبم  قالخ  یتسه  اب 

هجیدخ كاپ ، نز  ریش  نآ  ییوت  يرآ 
هجیدخ كالول ، هجاوخ  وت  زرورهم 

یهانپ چیه  يُدبَن  ار  نید  هک  زور  نآ 
یهلا نییآ  ظفاح  وت ، تورث  دش 

یکاپ رهظم  ناهج  هب  توجو  هتشگ  يا 
یکاخ ملاع  نیا  رد  وچ  يدوبن  وت  ياج 

تزیزع حور  انف ، راد  نیا  زا  درب  قح 
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تزینک ناوخ  ِروخ  هزیر  ناهج  قلخ  يا 
يدوبن یتفر و  هدکمغ  نیا  زا  هک  رتهب 
يدوبک گنر  دوخ ، رتخد  خر  هب  ینیب 

احطب هش  ِدیما  لخن  يا  وت  غاد  زا 
اهمغ ِینادنز  هدش  مثآ »  » لد ناج و 

« ینادمه رَوْهَا   » روها دماح  ارح …  تیب و  نایم  هجیدخ  یعس 

دیدیم شتماق  زور  ره  وت  مشچ  ود  ارح ،
راومهان ياههار  نیا  هتسخ  بارخ و 

بطر نان و  ياهرفس ز  شاهفطاع  شود  هب 
راهب دورس  وا ، كانشطع  ماک  نایم 

شدیتسرپیم زور  ره  وت  مشچ  ود  ارح ،
یگنرکی بان  ساسحا  همه  نآ  نایم 

دییوپیم رارقیب  اپ ، هلبآ  هک  یمد 
یگنس مطالت  رپ  ِهر  هراب  رازه 

شدیدیم راودیما  وت  مشچ  ود  ارح ،
دراد نامسآ  ياشامت  دصق  زاب  هک 

دنخبلیب شیگتسخ ، زا  رحس  کی  هک  دشن 
دراذگب رینم  هام  تولخ  هب  مدق 

زور بش و  ره  هک  ار  وت  تداعس  هب  اشوخ  ارح ،
يدوب یلد  نامسآ  نینچ  نابزیم  وت 

هدعو ره  هدناوخ  وت  شوگ  هب  هک  اهزار  هچ 
يدومنب تسود  هب  قح  زا  وت  هک  اهزمر  هچ 

یلگ رابتعا ، هب  ملاع  همه  زا  تسارس 
تشاکیم شدّمحم  هاگن  ریوک ، رد  هک 

دوب دمحم  طقف  شرادن  راد و  مامت 
تشادیم ار  هجیدخ  ملاع ، هب  زین  لوسر 

دریگ افو  ات  هک  اّوح  ترضح  تساجک 
افو مسر  هب  شاهنامیرک  يا  هتسد  ز 

دنیب ات  هک  افص ، یعس و  رجاه  تساجک 
ارح تیب و  نایم  هجیدخ ، یعس  یمک ز 

دنک مایق  ات  هک  ارذع ، میرم  تساجک 
وا هدننک  اپب  تمایق  ِياپ  شیپ  هب 
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سیقلب ات  هک  ناحتما  کی  تصرف  تساجک 
وا هدنخ  ياپ  هب  دزیرب ، کلم  مامت 

نادرم هلمج  هکلب  نانز ، هلمج  هکنیا  هن 
دنیاسیم هجیدخ  ياپ  هب  زاین  ِرس 

دندرگ وا  يادف  هنرگو  تسین ، لاجم 
(160  ) دنیارآ حیبذ  هنرگ  تسین و  رارق 

تسا دیحوت  میرح  ناشیا ، تمرح  میرح 
دزورفا غارچ  ناشیا ، مد  زا  قشع  هک 

مسرتیم لاقم ، نیا  زا  منکیم  توکس 
هجیدخ رواد ، تمصع  دزوس  ار  رعش  لیربج  ِرپ  شتریغ  هک 

« ینادمه يدزیا   » يدزیا ریما 
هجیدخ رواد ، ِتمصع  يا  الا 

هجیدخ روای ، ایبنالا  متخ  هب 
ربمیپ ددرگ  وا  هک  نآ  زا  شیپ  وت 

هجیدخ رواب ، شتثعب  يدومن 
تبتر ز  ردام ، يرثوک  ردق و  هب 

هجیدخ رواخ ، لعشم  غورف 
یتسه مالسا  يوناب  لوا  وت 
یتسه ماّیا  رد  رای ، ار  یبن 

نامیا راثیا و  ینعم  هجیدخ ،
ناملسم دش  واک  ینز  لوا  ییوت 

دّمحم نید  يرای  ات  ینک 
نامیپ شیوخ  يادخ  اب  یتسب  هب 

اهنز لیخ  زک  سب ، رخف  نیا  ار  وت 
ناماد يور  يدنارورپ  ارهز  وت 
يدوج لذب و  اخس و  رایعم  وت 
يدوجو ِمام  همطاف  نوچ  مه ، وت 

لّوطم تقشع  هتشر  يا  الا 
لّوا زور  نآ  رد  هک  مراد  نیقی 

لسرم متخ  ِنابزیم  نوچ  يدش 
لّلجم اّفصم و  رصق  نآ  رد 

ربمیپ رب  ناج  لد و  زا  يدومن 
لّوحم ار  لد  هناخ  دیلک 
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تشارفا قشع  ياول  واک  مه  یبن 
تشادیم تسود  لد ، زا  ناج و  زا  ار  وت 

یتسلا يابهص  تسم  يا  الا 
یتسسگ ربمغیپ  ریغ  زا  لد  هک 
يداصتقا تخس  میرحت  نآ  رد 

یتسب هدید  دوخ  تورث  هاج و  ز 
ترصح دحیب و  تورث  اب  سپس 

یتسکش نید  تالکشم  دس  وت 
يدیشک نید  هار  هب  یتخس  یسب 
يدیرخ ناج  رب  ار  هودنا  مغ و 

یتسه راداد  تمصع  يا  الا 
یتسب رای  اب  یلدکی  دهع  هک 

ربمیپ باحصا  میرحت  دش  وچ 
یتسبب لّوا  زک  دهع  نآ  ِیپ 

وج افج  راّفک  روج  زا  لاس  هس 
یتسشن بلاطوبا  بعِش  رد  وت 
يداد راداد  هر  رز ، اهنت  هن 

يداد راک  نیا  رس  رب  ار  ناج  هک 
یشیرق يالاو  يوناب  يا  وت 

یشیرق يالوم  نامیپ  مه  هک 
قح زک  زور ، نآ  سک  تسناد  یمن 

یشیرق يادرف  ِرخف  لیلد 
رهوگ كاپ  نآ  ِرسمه  یتشگ  وچ 

یشیرق ياهنز  وت  زا  دندیرب 
دمحا رادلد  يا  تشگ ، نوخ  تلد 

دمحا رای  يا  دشن ، ترای  یسک 
مدآ اّوح و  رتخد  هجیدخ ،
ملاع ود  مام  ِنداز  تقو  هب 

هتسخ راز و  سک ، تروای  نوچ  دشن 
مغ ِيوناز  يور  هب  رس  يداهن 

دندیسر مدنآ  ادخ ، رما  زا  هک 
میرم اراس و  ترب ، تمدخ  ِیپ 

دنتشگ راوخمغ  تبحص و  مه  ار ، وت 
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دنتشگ راداد  زا  وت ، ِراتسرپ 
دمآرس تنارجه  درد و  نامز 

دمآ رهوگ  ترهب  بیغ ، جنگ  ز 
دیشخب هتسیاش  يرتخد  تیادخ 

دمآ رورس  اهنز  لیخ  رب  وا  هک 
دمحا رهب  تناگدید  غورف 

دمآ ردام  تلالج ، رد  هبتر  هب 
قلاخ وت  راثیا  درک ، یفالت 

قیالخ ِمام  رب  وت  ردام  يدش 
وت ِرب  رد  نیکسم  دوج  يا  الا 

وت روحم  رب  مرک ، ددرگیم  هک 
لیربج وت ، رب  ار  قح  صاخ  مالس 

وت ِربمغیپ  رب  تسا  هدیناسر 
ّتنج رطع  ار  یفطصم  ماشم 

وت رتخا  کین  ِرتخد  زا  دسر 
دوب تاهنییآ  رد  هولج  ار  ادخ 
دوب تاهنیس  يراب ، درب  رهپس 

دّمحم زار  مرحم  يا  مالس 
دمحم زارفا  رس  رادفرط 

دوب نابش  ربمغیپ  هک  يزور  نآ  رد 
دّمحم زاجعا  تدوب ز  ربخ 

دوب الب  جوم  رد  هک  نارود  نآ  رد 
دّمحم زاسمد  وت  يدوب  ناج  ز 

درک رس  وت  غاد  اب  وت  زا  دعب  یبن 
درک رصب  کشا  تتبرت  رب  ناور 

یناف يایند  نیا  ریِس  زا  دش  وچ 
ینازخ وت  یگدنز  راهب 

اّیهم یّتح  نفک  کی  تدوبن 
ینامز تدوبیم  هک  تورث  نآ  زا 

ارهز لاوحا  رب  درکیم  یمه 
یناشف رتخا  تاهدید  رهپس 

وت رتخد  مشچ  شیپ  دش  نفک 
وت رکیپ  رب  یفطصم  سابل 
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رخآ تاعاس  رد  هک  متسدینش 
رتهدید اب  ياهتفگ ، امسا  هب 

شفافز ماش  رد  هک  ینادیم  وت 
ردام جاتحم  يرتخد  ره  دُوب 
یسورع ماگنه  هکنوچ  میرگب ،

رهطا يارهز  يردام  درادن 
بهذم يوناب  يا  یتفگ : امسا  هب 

بش نآ  شاب  ردام  وت  میارهز  هب 
درادن روای  ترتخد  یتفگ  وت 

درادن ردام  رب  هب  تلصو ، بش 
وا مغ  نیز  يدومن  ناغفا  یسب 

درادن رگید  یمغ  واک  ییوگ  وت 
دوب نیا  رهب  زا  تا ، هیرگ  ُدب  ازس 

درادن رد  تشپ  هب  روای  وا  هک 
درکیم هیده  ناج  رد  تشپ  شلفط  وچ 
درکیم هیرگ  نوخ  رد ، خیم  شلاح  هب 

هناخ برد  رب  یشتآ  دز  یکی 
هنابز دزیم  اههلعش  نآ  زا  هک 

هنیک شیولهپ ز  تسکشب  یکی 
هنایزات وا  نت  رب  دز  یکی 

شوزاب هب  رگید  نآ  غیت  فالغ 
هنایشحو دز  یلع  ِمشچ  َِرب 

دز کمن  وا  ياهمخز  رب  ودع 
دز کتک  ار  ارهز  درب و  ار  كدف 

شلامک نآ  اب  ترتخد  هجیدخ !
شلالج هّللا ، لالج  دشابیم  هک 

ینیب هب  ات  دمحا ، دعب  يدوبن 
شلامج رب  یلیس  برض  ناشن 

یناوج ردناک  دش  هچ  مناد  یمن 
شلاثم یبوط  تماق  دش  نامک 

درکیم شیرلد  نآ  تقو  ره  اعد 
درکیم شیوخ  گرم  تساوخرد  قح  ز 

دش رد  تشپ  وا  لتقم  اهنت  هن 
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دش رسپ  یب  رد  نآ  تشپ  ارهز  هک 
هتسکش دش  وا  يولهپ  اهنت  هن 

دش ربماغیپ  تمرح  هتسکش 
رت يهدید  اب  يدزیا »  » يا وگب 

دش رتزین  ردیح  مشچ  مغ  نیزک 
دیدرگ هنیس  شحول  راّمَسُم و  ملق 

دیدرگ هنیک  زا  دوبک  ارهز  خر 

ير رهش  زا  یمارهب  یفطصم  ماَلَّسلااهْیَلَع …  هجیدخ  يرولاریخ  رسمه 

هجیدخ يرولا ، ریخ  رسمه  يا 
هجیدخ ءاسنلا ، ریخ  ردام  يا 

یتسرپ تب  ِروش  رفک و  ماگنه 
هجیدخ یفطصم ، نیعم  رای و 

تلاسر ِتبرغ  راگزور  رد 
هجیدخ انشآ ، تلاسر  اب  يا 

نییبنلا متاخ  ِنید  هار  رد 
هجیدخ اهتنمیب ، دش  وت  فطل 

« راثن ناج   …  » يربک هجیدخ  فرش ، جرب  بکوک 

هجیدخ روآ ، مان  يوناب  فرش ، جرب  بکوک 
هجیدخ رواد ، هبوبحم  يرولاریخ ، رسمه 
تباجن رادولج  تفع ، هوسا  ناوسن ، رخف 

هجیدخ رتخا ، نیرت  نابات  ار  لضف  نامسآ 
موصعم كاپ و  شلسن  هموصعم ، دوخ  موصعم و  وا  جوز 

هجیدخ رهظم ، رهظُم  ار  قح  ياربک  تمصع 
تیلهاج رصع  اهيدیلپ  زا  دوبیم  كاپ 

هجیدخ رب ، رد  یتشاد  يوقت  نامیا و  هماج 
تلالظ نارو  ِملظ  كرش و  رفک و  زا  رانک  رب 

هجیدخ رورپ ، نیک  موق  لاصخ  زا  رازیب  دوب 
یهابت لهج و  زا  هریت  راگزور  نآ  رد  تشگ 
هجیدخ رتسگ ، تلدعم  لوسر  تسدمه  رای و 

فلاخم تخسرس و  ياهنمشد  عنم  دوجو  اب 
هجیدخ رسمه ، مدمه و  ار  ایبنا  متخ  تشگ 
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تلادع دیحوت و  مالسا و  تبرغ  نامز  رد 
هجیدخ روای ، نیرتهب  دش  ار  مالسا  بتکم 

دوب قح  نید  لوبق  رد  اهنز  هلمج  ماگشیپ 
هجیدخ رواب ، ادتبا  زا  ار  مالسا  نوچ  تشاد 

ربمیپ تسد  رد  داد  ار  دوخ  هوبنا  تورث 
هجیدخ رز ، میس و  لام و  زا  مه  ناج و  زا  تشذگ  مه 

هار دوخ  هب  يدادیمن  دمحا  يرای  قیرط  رد 
هجیدخ رفاک ، كرشم و  نانز  نعط  زا  یسرت 

تریصب يور  زا  درک و  تباجا  ار  قح  یعاد 
هجیدخ رخآ ، مد  ات  يرای  داد  ار  قح  نید 

زاغآ تشگ  لطاب  رفک و  اب  یفطصم  دربن  ات 
هجیدخ رگنسمه ، هارمه و  افو  زا  ار  وا  دوب 

راثیا الاو و  تمه  غیلب و  یعس  نینچ  اب 
هجیدخ ربکا ، رغصا و  داهج  لها  زا  دشاب 

شنیرق شمارآ  راتفگ  اب  راتفر و  اب  دوب 
هجیدخ ربمغیپ ، یمرگلد  دیّما و  هیام 

یهلا نید  ترصن  یبن و  زا  تیامح  رد 
هجیدخ ردیح ، یلات  ردیح ، تسا  صخش  نیلوا 
هدومن قح  نید  هب  وناب  نآ  هک  تمدخ  همه  ناز 

هجیدخ روآ ، مان  يوناب  نیملسم  نایم  دش 
یهامک ار  وا  سک  تخانشن  نیمز  ردناک  بجع ، يا 

هجیدخ رهشا ، نامسآ  ِنایسدق  دزن  تسه 
دراد هک  ییاهتلزنم  لالج و  هاج و  نینچ  اب 

هجیدخ رجاه ، میرم و  زا  تسا  رترب  تلیضف  رد 
تمایق حبص  ات  دنیوگ  وا  فاصوا  رد  هچ  ره 
هجیدخ رگید ، يرتفد  دراد  لضف  رد  مه  زاب 

یمظع يوناب  نیهم  نآ  حیدم  رد  میوگ  هچ  نم 
هجیدخ رتالاب ، تسه  میوگ ، هچ  ره  شیانث  رد 
ملاع ياهنز  زا  هدرب  تقبس  يوگ  بقانم  رد 

هجیدخ رهطا ، هقیّدص  ردام  دشاب  هکنوچ 
اهنز هلمج  نایم  زک  سب  نیمه  وا  راختفا 
هجیدخ ردام ، دَُوب  ار  دمحا  كاپ  يایصوا 

درک اطع  رثوک  تمعن  ار  یفطصم  یلاعت  قح 
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هجیدخ رثوک ، ردام  رثوک ، تسارهز  ترضح 
تسین رهگ  الاو  نینچ  یتخد  هتسیاش  ینز  ره 

هجیدخ رتخد ، نیا  رب  ردام  دش  دوب ، قیال  هکنوچ 
وا تلحر  لاس  نزحلا  ماع  تشگ  ربمیپ  رب 

هجیدخ روای ، نیرتهب  ار  شترضح  يدوب  هکنآ  ز 
نارازه دص  زا  یکی  شحدم  نتفگ  اجک و  نم 

هجیدخ رَوْرَس ، ورَس و  یتسه ، ملاع  رب  دَُوب  نوچ 
ددرگ هزاوآ  دنلب  شمان  رتشیب  ات  متساوخ 

هجیدخ رترب ، هبتر  ماقم و  دوخ  دراد  هچرگ 
رکفت رد  مدوب  نزو  باختنا  رد  یتدم 

هجیدخ رگتیاده ، ایؤر  ملاع  رد  دش  هک  ات 
متشگ رادیب  نوچ  دوب و  تراشا  کی 

هجیدخ ربمغیپ ، جوز  حدم  هب  معبط  همشچ  ناشورخ  دش 
داب وا  كاپ  حور  هب  قح  ياهتنمیب  تمحر 

هجیدخ رثکا ، هرهب  دراد  تاریخ  همه  زک 
تفگ ناوتان  راثن » ناج   » یتیب دنچ  شیانث  رد 

هجیدخ رمیب ، دحیب و  نأش  زع و  دراد  هنرو 

« یتایح  » یناشاک یتایح  دمحم  مالسا …  يوناب  نیهم  ماَلَّسلااهْیَلَع  هجیدخ 

مالسا يوناب  نیهم  ياهجیدخ 
ماّیا مشچ  هدیدن  ار  تریظن 

نالوسر متخ  ترسمه  دشاب  هک 
ناحبس ناّنم  قلاخ  بیبح 

دّمحم نییآ  جیورت  یپ 
دحیب رایسب و  تورث  يدادب 

ار نیبم  نید  ینک  ایحا  ات  هک 
ار نیک  ملظ و  میژر  يزاس  انف 

ینیبم مالسا  شخب  يرای  وت 
یمیرقیب رای  وت  ربمغیپ  هب 

دنامب یقاب  قح  مالسا و  وت  ز 
دناشن دوخ  ياج  هب  ار  رگمتس 

هنامز قلخ  مدرم و  اب  وگب 
هنادواج دش  وا  مان  هجیدخ 
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مالعا وت  نک  علطم  در  یتایح » »
مالسا يوناب  نیهم  ياهجیدخ 

« فئاخ  » یعراز نیسح  ماَلَّسلااهْیَلَع …  يربک  هجیدخ  ترضح  مالسا  يوناب  ناهج 

ملاع يوناب  نیلوا  هجیدخ 
مَّدَقُم ناوسن  همه  رب  دشاب  هک 

اتکی قالخ  يهبوبحم  نیهب 
مدمه زارمه و  رسمه و  دمحا  هب 

ششوک درک  نامیا  لالقتسا  هب 
مّمصُم دش  نید  ِيرای  يارب 

ناریقف نایاونیب و  مخز  هب 
مهرَم رانید ، مهرِد و  زا  داهن 

شیاخس دوج و  زا  دش  نید  تخرد 
مّرخ راشرس و  رم ، دحیب و  یلب ،

نابیصن مغ  نالدیب و  يارب 
مهارف دش  ینامداش  طاسب 

اّوح رتهب ز  دوب  میوگ  یمن 
میرم اراس و  زا  رتهب  لب  دوب 

فک زا  داد  نید  تمرح  ساپ  هب 
ملاع يوناب  نآ  یتسه ، مامت 

وا ترضح  تمارک ، يورین  ز 
مکحم درک  ار  قح  نید  نوتس 

ناریقف لک  رب  دیشخب  اون 
مغ هّصغ و  نوریب ، درک  اهلد  ز 

دمحا تاذ  قح  هب  ادنوادخ 
مظعا هّللا  لوسر  ياوقت  هب 

روشحم وت  ار  فئاخ »  » زاس یبقع  هب 
ملاع ود  هاش  یضترم  لآ  هب 

« هّرذ  » هنزو ربکا  یلع  خیش  ملاع …  ياهنز  يوگلا 

تسا ناناج  ناج  مالسا ، يوناب  هجیدخ 
تسا نادزی  زیزع  دمحا ، رسمه  هجیدخ 
تخیر دمحا  ياپ  هب  ار  دوخ  تورث  مامت 
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تسا ناکما  دح  ناسحا و  تیاهن  نیا  و 
درک دمحا  يادف  ار  دوخ  ِیتسه  هجیدخ 

تسا ناسحا  رثوک  هچ  هجیدخ ، هب  قح  ضوع ز 
ناکما ملاع  ياهنز  يوگلا  هجیدخ 

تسا نادرم  وچمه  راثیا ، هوسا  هجیدخ 
رواد هبیبح  ارهز ، ردام  هجیدخ 

تسا نامیا  مکح  هب  تّما ، ردام  هجیدخ 
دشاب با  نیز  هک  بنیز ، هّدج  هجیدخ 

تسا نادیهش  دّیس  نآ  هّدج  هجیدخ 
دشاب نسح  یبن ، طبس  هّدج  هجیدخ 

تسا نازورف  امس  ضرا و  هب  هک  ياهّدج  هچ 
لوسر نامز  رد  رهد ، هرعاش  هجیدخ 

تسا ناّسح  ناسب  دمحا ، حدام  هناگی 
كاردا ّربدت و  ملع و  رهظم  هجیدخ 

تسا ناهرب  لیلد و  لقع و  بحاص  هجیدخ 
دشاب وا  مان  لیجنا  رد  هکنآ  هجیدخ 

تسا ناوضر  غاب  هب  ارذع ، میرم و  رانک 
ناحبس ترضح  هک  اتکی  نز  نآ  هجیدخ 

تسا ناوسن  ریخ  هک  کئالم ، دزن  هدوتس 
لیدب ریظنیب و  فاصوا  همه  رد  هجیدخ 
تسا ناهنپ  باجح  رد  ایح ، طرف  یلو ز 

تفای يربک  هب  بقل  ربمیپ ، رما  هجیدخ ز 
تسا نارود  ناوناب  هدّیس  هجیدخ 

دش ّتنج  هب  ناور  ایند  هک ز  نوچ  هجیدخ 
تسا نایرگ  هشیمه  هجیدخ ، غاد  یبن ز 

ارهز ترضح  تفر ، ناهج  نوچ ز  هجیدخ 
تسا نازوس  هشیمه  ردام ، تلحر  شلد ز 
نانج هب  ار  هجیدخ  شزیزع ، فافز  بش 

تسا نایامن  خر  ز  ردام ، ندوبن  مغ 
« هّرذ  » قح فطل  هجیدخ ز  حدم  هدورس 

تسا نادزی  زیزع  هجیدخ  هکنیا  ساپ  هب 

« یحور  » ینادمه یحور  يدهم  همطاف …  ما 
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همطاف ما  مرح ، گرزب  يوناب  يا 
همطاف ما  مغ ، رتفد  ریبد  رس  يا 

لزغ نیرتهب  یبن  رعش  باتک  رد  يا 
همطاف ما  ملد ، يادخ  ردام  يا 

یفطصم بوبحم  رسمه  هجیدخ ، تمان 
همطاف ما  مرک ، لذب و  هشیمه  تراک 
امش ییاراد  دش و  یضترم  ریشمش 

همطاف ما  مما ، تاجن  هیامرس 
ياهرطق لثم  ناهج  ياهقشع  عومجم 

همطاف ما  میرچ ، ، @ لوسر رب  وت  قشع 
یبن هماج  اب  یتشهب و  تعلخ  اب 
همطاف ما  مدق ، شرع  هب  یتشاذگب 

ارم ینک  تعافش  هکنآ  دیما  مراد 
همطاف ما  مرس ، يورب  تاهیاس  يا 

« يروباشین هدیلوژ   …  » رات بش  شخب  ینشور 

مان نیرتهب  ناوسن  رهب  هجیدخ 
مالسا يوناب  نیلوا  هجیدخ 

نید هیامرس  شتورث  هجیدخ 
نیذآ تفای  ام  بتکم  وزا  هک 
راثیا ناسحا و  رهظم  هجیدخ 

رات بش  شخب  ینشور  هجیدخ 
دمآ رس  دش  اهنز  نیب  هجیدخ 

دّمحم وفک  دش  هک  يزور  نآ  زا 
اوقت یکاپ و  رهظم  هجیدخ 

اهنم تسه  اهیدب  زا  هجیدخ 
دش نید  رازاب  قنور  هجیدخ 

دش نیلسرملا  متخ  دونشخ  وا  زک 
درک ادف  ار  دوخ  یتسه  هجیدخ 
درک اضر  يراکادف  نیز  ار  ادخ 

مدمه دوب  ار  یفطصم  هجیدخ 
مغ يداش و  کیرش  ناج  دقن  هب 

رتارف ام  كرد  شردق ز  دوب 
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رسمه تسه  ام  ربمغیپ  رب  هک 
درک ادا  نید  رب  دوخ  نیِد  هجیدخ 

درک ادف  ار  دوخ  یتسه  مامت 
داد يروحم  هناگی  ار  وا  ادخ 
داد يرتخد  رهطم  يارهز  وچ 

ملاع یتسه  یناب  رتخد ، هچ 
مّسجم ار  شنیرفآ  هوکش 

رواد ياربک  تمصع  رتخد ، هچ 
تلالج ردق و  بحاص  رتخد ، هچ 

تیالو کلم  تنیز  رتخد ، هچ 
تیاده هار  لعشم  ار  نانز 

« یناهفصا ياخس   » یناریش هّللا  لضف  دیواج …  وترپ 

اوقت رهظم  راقو و  زع و  تیآ 
« هط لفحم  عمش   » دیواج وترپ 

تقیقح لالز  همشچرس  أدبم و 
يربک يهجیدخ  قح ، رارسا  مرحم 

ربمیپ يافو  اب  بوبحم و  رسمه 
« اهیبا ما   » ُِّما تاداس ، هّدج 

نامیا یکاپ و  نامسآ  فرش ، جوا 
ارهز هرهز  يامن  وشن و  قرشم 

تواخس نامجرت  راثیا و  ینعم 
ایوگ قطنم  دنلب و  رکف  أشنم 

دیشروخ تقادص  وا  ِرون  رپ  ِلد  رد 
ایرد تمارک  وا ، ِروش  رپ  ِرس  رد 
دّمحم ردق  تخانش  تثعب  شیپ ز 

انیب هدید  كاپ و  حور  رثا  رد 
نییآ دب  نانمشد  مغریلع  دوب 

ابیکش روبص و  خسار و  نید ، هر  رد 
تلاسر ِیحو  دیسر  دّمحم  هب  نوچ 

اتکی رداق  ِراگدرک  فرط  زا 
مالسا وریپ  هک  یسک  نیتسخن  تشگ 

يربک هجیدخ  ترضح  نامه  دوب 
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سدقم دوجو  ناز  تایاور ، قبط 
ایند هب  هدید  دوشگیم  نوچ  همطاف 

ّتنج دندمآ ز  شرادید  ِیپ  زا 
ارذع ِمیرم  هراس ، موثلک ، هیسآ ،

شدوجو رطع  ز  دش ، هداز  نوچ  همطاف 
افصم تشهب  رس ، هب  رس  اضف  تشگ 

تخیر یموچ  هماکچ  نیا  حرط  اخس »  » عبط
العا ِیلاع  یلع  زا  ددم  تساوخ 

« الهش  » يرباص هقیدص  مالسا …  خیرات  رد  هجیدخ 

تساپ رب  یشروش  زورما  ملد  رد  هرابود 
تساربک هجیدخ  ِتافو  زورلاس  هک 

زیگنا نزح  هتشگ  هنوگنآ  مرطاخ  ياضف 
تساور هدید  دور ز  نوخ  رگا  کشا  ياج  هک 

ییوناب كاپ  هّیضرم ، هرهاط ، هقیدص ،
تساوقت تمصع و  ِرادومن  فافع ، زا  هک 

عبط تواخس  زک  مالسا ، يوناب  گرزب 
تساجرب وا  مان  خیرات  لد  رد  هشیمه 

« دمحا  » شرسمه هک  یلاصخ  هدیمح  نامه 
« تسارهز  » شرهوگ هیامنارگ  هک  فدص ، نامه 

نامیا اب  شخب و  ضیف  هلضاف و  دوجو 
تسادخ لوسر  رسمه  فرش ، راقو و  زا  هک 

دیدیم لد  مشچ  ز  تثعب ، شیپ ز  هکنآ  مه 
تسادیپ یفطصم  يامیس  ز  یحو ، رون  هک 

دوب قشاع  هک  سب  ز  دّمحم »  » يوخ قلخ و  هب 
تساخرب اپب  شیهارمه  یپ  لد ، ناج و  ز 

ناوسن رد  هکنانچ  شیادخ  تشاد  زیزع 
تساتمهیب ریظنیب و  فرش ، زع و  ردق و  ز 

وا هک  تسا  سب  نیمه  شردق  ِتلالج  یپ 
تسازج زور  هب  نیملسم ، يهمه  هعیفش 

تشاد دوخ  زا  هچ  ره  درک ، نید  هر  رد  راثن 
تساخس رحب  لذب و  هوک  تفرعم و  ناهج 

« الهش  » يهتفگ تاداس ، هّدج  فصو  هب 
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تسایرد تحاس  ناراب و  هرطق  ناس  هب 

« تحص  » یناهفصا یناریش  یلع  هجیدخ …  ترضح  یهرابرد  یعابر 

نمچ شون  رحس  مزب  رد  هنیآ  دوب 
نمچ شوگ  رد  رون ، لالز  گنابلگ 
راهب هک  منبش ، قرغ  دوب  دمآیم و 
نمچ شود  رب  زبس ، يابق  تخادنا 

« علاط ناورداش   …  » ماَلَّسلااهْیَلَع هجیدخ 

ناضمر هام  هب  تشگ  مهد ، زور  رد 
نالان شیرپ و  راز و  امس  ناّکُس 

ناکم نوک و  رد  هلغلغ  اپب  دیدرگ 
نایرگ دّمحم  دش  هجیدخ  غاد  زا 

« ینارهت اقنع   » سابع ماَلَّسلااهْیَلَع …  يربک  هجیدخ  ترضح 

تسا دنوادخ  ربمغیپ  رسمه  هجیدخ 
تسا دنموزرآ  لد  زا  یّبن ، لاصو  رب  هک 

درک ّتبحم  يهضرع  دوخ  رهوش  هب  نانچ 
تسا دنویپ  هتسسگ  ان  ءازج ، زور  هب  ات  هک 

تسود رهوش  هجیدخ ، نوچ  ینز  هدید ، هدیدن ،
تسا دنپ  ام  نانز  رب  شاهفطاع ، رهم و  هک 
ار دوخ  تورث  هداد  ادخ ، نید  هار  هب 
تسا دنباپ  هنامز  دمحا ، ّتنس  هب  نآ ، زا 
دوب ایند  نید و  مالسا و  يوناب  گرزب 
تسا دنمورب  شتّمه  زا  قح ، نید  لاهن 

داد دمحا  هب  نیما  هجیدخ ، هب  قح  مالس 
تسا دنچ  قح  شیپ  هب  هجیدخ ، ماقم  رگن 
ار ارهز  هدنارورپ  ناهج ، هب  شنماد  هب 

تسا دنسرخ  هعیدو  نیز  ناکم ، نوک و  بلق  هک 
دراد یضترم  ارهز و  دمحا و  فرش ز 
تسا دنزرف  نیهر  وا ، تلزنم  ردق و  هک 

تسا رایسب  هنامز  رد  نخس  رعش و  هچ  رگا 
تسا دنق  ام  ماک  هب  اقنع »  » تحدم مالک و 
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« رطاف  » یهارف رغصا  یلع  دمرس …  شلیربج ز  هدروآ  مالس 

ربمیپ كاپ  رسمه  هجیدخ 
ربمیپ كالفا  هام  نازورف 

دَّیؤم دشابیم  هک  نآ  هجیدخ 
دمرس شلیربج ز  هدروآ  مالس 

مالسا رشن  رهب  هکنآ  هجیدخ 
مالآ جنر و  درد و  تسدید  یسب 

نید ِيرای  رهب  هکنآ  هجیدخ 
نییآ هار  رد  شتورث  زا  تشذگ 

ربمیپ تخد  ردام  هجیدخ 
ربمیپ دشاب  رختفم  وا  زا  هک 

تسا تشرس  وکین  يردام  هجیدخ 
تسا تشهب  وا  لامج  قاتشم  هک 

رهطم يارهز  هکنآ  هجیدخ 
ردام هنوگ  نیا  زا  دلابیم  دوخ  هب 

دوب یبن  راوخمغ  هکنآ  هجیدخ 
دوب یصو  رهب  ینز ، ردام  وکن 

رّدکم ُدب  نداز  تقو  هجیدخ 
روای رای و  نوچ  وا  رهب  يدوبن 

وناب جنپ  هگان  دید  هجیدخ 
وخ وکن  يوب و  وکن  يور و  وکن 

دنتشگ رای  شلمح  عضو  يارب 
دنتشگ راوخمغ  روای و  شیارب 

امظع يوناب  نیا  قح  ایادخ 
اتکی یح  يا  شخبب ، ار  رطاف »  » وت

« یناشاک یهارف  موحرم   …  » ماَلَّسلااهْیَلَع يربک  هجیدخ  فصو  رد 

مالسا يونابهاش  هک  یناد  وت  چیه 
مام نیهم  ماقم  نینمؤم ، َِرب  تشاد 

ماّلع دزیا  هدیزگرب  ارو  هکنآ 
ماکحا هر  رد  تشذگ  یتسه  هکنآ ز 

تساربک هجیدخ  ازج  زور  يوناب 
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تسارهز ترضح  ماقمالاو  ردام 
نز يُدب  هچرگ  تشاد ، هنادرم  تّمه 

نملاوذ رداق  ياضر  نید و  هر  رد 
نز شتفرعم  رحب  هب  لکوت  ياپ 

نز شتمحرم  لیذ  هب  لّسوت ، تسد 
تساتکی قلاخ  فطل  لومشم  همه  واک 

تسارهز ترضح  ماقمالاو  ردام 
نالوسر متخ  لاصخ  وکین  رسمه 

ناوسن همه  زا  شیپ  هتشگ ، قح  وریپ 
نامیا تقیقح  رب  قدص ، زا  هر  هدرب 

نازورف راگدرک  رون  زا  شلد  دش 
تسالاو هبترم  ماقم و  ره  زا  شور  نیز 

تسارهز ترضح  ماقمالاو  ردام 
دوب نوزف  رصح  دح و  ز  شلانم ، لام و 
دوب نورب  هرامش  زا  شمیس ، رز و  دقن 

دوب نوچ  هبترم  وا ب  هک  نوچ  مهد  حرش 
دوب نوبز  دوب  هکنآ  ره  شلالج  شیپ 

تساوح هراس و  هب  وا  زا  راوازس  رخف 
تسارهز ترضح  ماقم  الاو  ردام 

دیآ مرح  يوناب  وچ  ار  یبن  تساوخ 
دیآ مرتحم  هبتر ، ردق و  فرش و  زو 

دیآ مَرَک  هنومن  ملاع  همه  رد 
دیآ مرا  هضور  کشر  شرد  كاخ 
تسایهم هدرک  شیوخ  لام  زا  دوخ  ِرهَم 

تسارهز ترضح  ماقم  الاو  ردام 
رّرقم هدرک  زیچ  هس  ار  ادخ  نید 
ربمیپ نینزان  قلُخ  یکی  هس ، ناز 

ردیح تردق  تسد  غیت و  يرگد  نآ  و 
رهطا هجیدخ  تورث  نآ ، مّوس 

تسارذع میرم  هب  وا  رد  تلیضف  هکنآ 
تسارهز ترضح  ماقم  الاو  ردام 

دیشوپب مشچ  شیوخ  لاوما  همه  زا 
دیشوکب بلق  میمص  زا  نید  هر  رد 

يربک هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  www.Ghaemiyeh.comهراودای  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 195زکرم  هحفص 177 

http://www.ghaemiyeh.com


دیشونب رفک  لها  تتامش ز  هچ  ره 
دیشوپن شیوخ  يادخ  يوش و  هدید ز 

تساپ رب  دَّیؤم و  وا  زا  مالسا  هک  تسوا 
تسارهز ترضح  ماقمالاو  ردام 

ارهز هرهز  هب  نوچ  دیدرگ  هلماح 
اتکی رهوگ  هدوتس  نآ  ِفدص  دش 

اّیهم تساوخ  هچنآ  ره  ار  وا  ُدب  هکنآ 
اهنت سکیب و  هنامز  روج  دوب ز 

تسامظع يوناب  هک  وا ، رهب  مغ  هچ  کیل 
تسارهز ترضح  ماقمالاو  ردام 

دیامن لمح  عضو  هک  مدنآ  رد  تساوخ 
دیاشگب ياهدقع  هک  ات  شُدبَن ، سک 

دیایب رهم  ز  وا ، تاقالم  رهب 
دیادزب یتمالم  شگنت ، لد  زو 

تساهنز هلمج  هب  وا  زا  تاهابم  هکنآ 
تسارهز ترضح  ماقمالاو  ردام 
رّدکم هنامز  نآ  ییاهنت  دوب ز 

روای سنوم و  دوبن  شنانَز  ِز  سک 
ربکا قلاخ  رما  دمآ ز  شرب  رد 

رجاه میرم و  هراس ، اّوح ، هیسآ ،
تسایعل هدمآ  هبتر  وا ز  همداخ 

تسارهز ترضح  ماقمالاو  ردام 
دوب نمز  رصع و  ریهش  تنکُم ، هب  هکنآ 
دوب نمی  رصم و  قارع و  ماش و  هب  هرهُش 

دوب نلع  رس و  هب  ادخ  نید  یماح 
دوب نفک  ياج  هب  ادر ، شکاپ  نترب 

تساک نت  دوزف ز  ار  هکنآ  ماقم  ردق و 
تسارهز ترضح  ماقم  الاو  ردام 

یهانتی ماقم ال  زا  اور  تسه 
یهلا لضف  ز  اطع ، ار  وا  هدماک 
یهابُم هشیمه  دوب ، ملاع  همه  رب 

« یهارف  » تساج هب  قح  نیدات  يرآ ،
تسادیوه ردق  هک  ياهدازآ  نز  ناز 

يربک هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  www.Ghaemiyeh.comهراودای  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 195زکرم  هحفص 178 

http://www.ghaemiyeh.com


تسارهز ترضح  ماقم  الاو  ردام 

« لیمک  » یناشاک یفیرش  دومحم  ماَلَّسلااهْیَلَع …  دلیوخ  تنب  هجیدخ 

دوب ازگناج  تخس و  هچ  بلاط  یبا  بعش 
دوب ادخ  ِنادرم  ِزوس  تقاط  نادنز 

دندیشک اهتبرغ  هچ  اجنآ  لاس  هس  زا  شیب 
دندیرخ اهترارم  دوخ  رب  نید  هار  رد 

بات بت و  رد  ناملسم ، هزات  نز  درم و 
بآ یطحق  نان ، یطحق  يانگنت  رد 

تشاد یشکرس  دصق  راک  نیا  اب  هک  نمشد 
تشادنپ لهس  لوا  رد  ار  دوخ  يزوریپ 

دنامن رگید  ناشن  نید  زا  ات  تساوخیم 
دنامن ربمغیپ  مان  زا  رثا  یّتح 

هجیتن روآ  مرش  ِراک  نیا  دادن  ار  وا 
هجیدخ هتسخ  لد  رامیب و  دش  هک  نیا  اب 
دوب رگد  زور  زا  رتدب  شلاح  زور  ره 

دوب رتشین  وا  لد  رب  اهنابز  مخز 
تسب رفس  راب  ناهج  نیا  زا  تبقاع  ات 

تسب رظن  ایند  تبرغ  ياوزنا  زا 
الاو تسه  شنأش  مالسا  رد  هک  نز  نآ 

اّوح لثم  یتشهب  ياهنز  ياپمه 
داد نید  ياپ  رد  ار  شیوخ  ِتسه  هک  نز  نآ 

داد نید  يایحا  یپ  رد  ار  شیئاراد 
دیحوت نید  راختفا  دلیوخ ، تنب 

دیحوت نییآ  وا  دوج  زا  دش  دیواج 
درد بت و  زا  رمع  رخآ  ياهزور  رد 

درکیم هیرگ  دشیم ، بآ  شدوجو  عمش 
دوب شاهناخ  زینک  امسا ، سیمع  تنب 
دوب شاهناورپ  نانچ  وا ، عمش  درِگ  رب 

یباهتلا رد  ارچ  ناج ، یبیب  دیسرپ 
؟ یباسح رکف  ای  یسرتیم و  گرم  زا 

هجیدخ يراد  یفطصم  نوچ  يرهوش  وت 
هجیدخ يراد  ازج  قح ، هاگشیپ  رد 
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تسیک تروای  رشحم  هب  ینادیم  هکنیا  اب 
؟ تسیچ ببس  رگید  وت ، هودنا  هیرگ و  رب 

هلان قرغ  هجیدخ ، امسا  اب  دومرف 
هلاس راچ  دشاب  هک  میارهز ، بات  یب 

رورپ حور  نیا  تسا  نم  ناج  هنییآ 
ردام ِغاد  هلاس ، راچ  نآ  رب  تسا  تخس 

تسا فافع  حور  نآ  رهب  زا  نم  هودنا 
تسا فافز  ماش  رد  زوس  ناج  يردام ، یب 
نک يردام  بش  نآ  میارهز  رب  وت  امسا ،

نک يروای  ار  وا  وت  نم ، ياج  هب  بش  نآ 
درک افو  امسا  همطاف ، ِفافز  ماش 

درک اعد  وا  يارب  مرکا  ربمغیپ 
رگید ماش  کی  ات  لاس ، نیدنچ  تشذگب 

ردیح هودنا  مغ و  يادلی  ِماش  نآ 
تخیریم باتهم  بش و  مشچ  زا  مغ  کشا 

تخیریم بآ  ارهز  مسج  يور  هب  امسا 

« لیمک  » یناشاک یفیرش  دومحم  راثیا …  يوناب  هجیدخ ،

نیما لیربج  هدروآ  مالس  وت  رب  ادخ  زا 
نیقی نوتاخ  راثیا و  يوناب  هجیدخ  يا 
ماقم رد  میرم  اّوح و  رجاه و  زارط  مه 

نیچ هشوخ  کئالم  ار  تلامک  ضیف و  نمرخ 
باتفآ زا  ياهدرب  تقبس  يوگ  تواخس  رد 
نیمز دسوبیم  دیشروخ  تتبرت  فاوط  رد 

یفطصم روبص  گنس  يدش  اهیتخس  زور 
نیگن شقن  وت  مان  ار  ناربمغیپ  متاخ 

فدص ار  تیالو  بان  رهوگ  دش  تاهنیس 
نینمؤملا ما  ییاهیبا و  ما  ردام 

شیوخ تسه  مامت  ربمغیپ ، ياپ  رد  یتخیر 
نیتسار كاپ و  قشع  نیا  رب  هریخ  ملاع  مشچ 
اهدرد  باهتلا  رد  دش  بآ  تناج  عمش 
نید ياپ  رد  یتخوس  ات  اههصغ ، اب  یتخاس 

درشف ار  تیولگ  بلاط ، یبا  بعِش  هجنپ 
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نیرب سودرف  غاب  رد  ادخ ، ات  يدیشک  رپ 
دش راوآ  وا  شود  رب  يردامیب ، تبرغ و 

نیزح یبلق  اب  دنام ، اهنت  وت  زا  دعب  همطاف 
دناوخ نزحلا  ماع  هّللا  لوسر  ار  تگرم  لاس 
نیتملا لبح  لد  رب  تغاد  دوب  نیگنس  هک  سب 

« یناهفصا رهام  یهلارفغ ، یلع   …  » هجیدخ رب  مالس 

رادتقا اب  يوناب  نالوسر  متخ  رسمه 
راعش قح  اتسنید و  هجیدخ  ارهز  ردام 

تفطاع نامسآ  زا  ياهدنبات  رتخا 
راختفا زع و  رحب  زا  ياهدنزرا  رهوگ 

میظع مزع  نیا  رب  شداد  ادن  ترطف  يدان 
رابتالاو ربمغیپ  يرای  دیامن  ات 

مادتسم شالت  زک  دهاجم ، ییوناب  كاپ 
راوتسا یمزع  دومنب  نید  يالعتسا  رهب 

يرورپ نییآ  يوقت و  زا  هک  یهَّللا  تمصع 
رادیاپ ار  يدمحا  عرش  تخاس  شمامتها 
نید جیورت  ِِیپ  نز  نیا  يهنادرم  تّمه 

رادمان لاجر  زا  تقبس  يوگ  قحلا  درب 
نامایب یتسرپ  اتکی  تدحو و  قیرط  رد 
راثن ار  دوخ  ِیتسه  ربمیپ  هارمه  درک 

نیملسم نایم  رد  هجیدخ  مادقا  تشگ 
راقو زع و  بجوم  تدحو ، میکحت  ثعاب 
شالت نید  رشن  رهب  ناکما ، دح  رس  ات  درک 

رادم نامیا  نز  نآ  دوخ ، تورث  راثن  اب 
تفرگ قنور  ادخ  ماکحا  رازاب  دبا  ات 

راگدرک بیبح  زا  دومنب  هک  اهتیامح  ناز 
نانمشد رب  دش  زوریپ  ناربمغیپ  متاخ 

راکشآ ملاع  هب  دش  وا  زا  هک  اهتداشر  ناز 
همطاف نوچ  يرتخد  دیازن ، رگید  يردام 

راگزور ءاسّنلا  ریخ  دوش  ییالاو ، ات ز 
دبا ات  هجیدخ  يالاو  مان  دراد  ياج 

راگنرز کلک  هب  ددرگ ، ناهج  خیرات  بیز 
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افو زا  دشاب  هک  رهام »  » قح دراد ز  تلأسم 
رامش زور  شترضح  نامداخ  رامش  رد 

« یناهفصا رهام   » یهّللارفغ یلع   …  » ماَلَّسلااهْیَلَع هجیدخ  شیک ، افو  دنمدرخ و  يوناب 

رارسا يهدرپ  ارس  ز  ییادخ ، فطل  زا 
راکادف دار و  ینز  ریش  نایع ، دیدرگ 

زازعا تکوش و  فرش و  دهم  يهدرورپ 
راثیا رهظم  اخس ، راشرس  يهنیجنگ 

تفوطع ردقنارگ  نییآ  يهنییآ 
رایخا يهبخن  افو ، ناشوج  يهمشچرس 

هجیدخ شیک ، افو  دنمدرخ و  يوناب 
راوازس دیجمت  هب  دوب  رهگ  ِلصا  زک 

نامیا هر  زا  لسر ، لیخرس  رضحم  رد 
رارقا قلفلا  بر  ِییاتکی  هب  دومنب 

ار یبن  نید  ناج ، لد و  زا  لوبق  دومنب 
رادیب لد  اب  برع ، ياهنز  همه  زا  شیپ 

بای فرش  تشگ  ناهج  قالخ  بناج  زا 
راتخم دمحا  لسر ، متخ  ِيرسمه  رب 

هجیدخ نطب  فدص  یبن و ز  بلص  زا 
راوهش رهوگ  نآ  همطاف ، نایع  دیدرگ 

اهیبا ما  ارِو  دناوخ  یبن  هک  ارهز 
رادید يهمرس  شهر  كاخ  دوب  هک  ارهز 
اهنت هدش  دّمحم  هک  هجیدخ ، دید  نوچ 

راکددم رای و  ادخ  ریغ  دوبن  ار  وا 
ار وا  ِيرای  ناج ، تسب ز  رمک  هنادرم 

رازآ هفیاط  ره  دید ز  یسب  هکنآ  اب 
نامیا درک ز  نید  يرای  یبن  هارمه 
راربا هدبز  مرک ، راثیا و  رهظم  نآ 
تواسق رفک و  متس و  هایس  دهع  رد 

راوخمغ روای و  یبن ، هب  هجیدخ  دیدرگ 
فلاخم ماوقا  زا  دید  افج  رایسب 

رافک يهنعط  متس و  لها  يهنیک  زو 
ربمیپ تیامح ز  درک  ناج  هتسویپ ز 
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راوتُس مکحم و  ناهج ، هب  دش  ادخ  نید  ات 
داد ادخ  نید  هر  هب  ار  دوخ  ِیئاراد 

رارشا يهنتف  متس و  داسف و  دهع  رد 
دّمحم رای  ودع ، مغر  یلع  دیدرگ 

رایسب تورث  مرک و  تشذگ و  هار  زا 
هجیدخ گنسنارگ  مان  ناهج  هب  رهام » »

راموط هب  خیرات و  هب  تبث ، دوب  رشح  ات 

« رفاسم  » يدمحم اضریلع  خیش  هّمئالا …  ما 

وت يالاو  تّمه  رب  نیرفآ  هجیدخ ، يا 
وت يابیز  هشیدنا  رب  درک  دیاب  رخف 

راوتسا دش  وت  قافنا  زا  مالسا  هیاپ 
وت يایند  همه  دش  نآرق  نید و  يادف  نوچ 

ریظنیب يدوب  هک  تمصع  تفع و  راقو و  رد 
وت ياوقت  نامدرم  نایم  رد  دزنابز  دش 

ادخ فطل  زا  هک  نوچ  ملاع  هب  يدرکیم  رخف 
وت ياوأم  لزنم و  دمحم ، تیب  رد  دوب 
افویب نارای  دندوب  یتشگ و  اهنت  هچ  رگ 

وت ياتمهیب  يوش  نکیل ، دوب  ترانک  رد 
یبن اب  تجاودزا  زا  يدشیم  اهشنزرس 

وت ياهمغ  فرط  رب  دش  همطاف ، دمآ  کیل 
میتخومآ وت  ملاع ز  نیا  رد  ار  تریصب  ام 
وت يانیب  هدید  نُمی  دش ز  انیب  هدید 

متس جنر و  همه  نآ  نایم  رد  يدرک  ربص 
وت ياربک  بنیز  وت ، زا  تخومآ  ار  ربص 

رگد يوس  زا  میناد و  دوخ  يوگلا  ار  وت  ام 
وت يارهز  دوب  اهنز  ِرس  جات  رورس و 

تفرعم نامسآ  ناشخرد ز  هام  هدزای 
وت ياشخر  رثوک  عولط  زا  رهاظ  تشگ 
لُسُر متخ  رب  تشذگب  اهچ  منادیمن  نم 

وت ياسرفناج  غاد  نآ  تلحر و  نامز  رد 
مردام تمایق ، رد  رفاسم »  » دیما مشچ 

وت ياطِعا  دشاب و  تمیعن  رپ  ِناوخ  يوس 
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« دیؤم  » یناسارخ دیؤم  اضر  دیس  ماَلَّسلااهْیَلَع …  يربک  هجیدخ  ترضح  حدم 

لوا دنب  دنب -  عیجرت 

مدمه ار  يادخ  لوسر  يا 
مرحم شتلاسر  میرح  رد 

تسب تماق  هک  ییوت  نز  نیلوا 
متاخ ِربمیپ  ِزامن  رد 

یسیع زا  رتهب  تسیک ، ترهوش 
میرم زا  رترب  تسیک ، ترتخد 

ارهّزلا ةرهُز  ياج  تنماد 
مظعا ّرین  رون  دوب  هک 

لعشم تهر  رد  تسناشکهک 
منبش تلُگ  رب  تسباتفآ 
شراوتُس ياههرخص  هکم و 

مه رد  رس  ياهلخن  فئاط و 
اج همه  تیرابدرب  قشاع 

مد همه  تیناشفناج  دهاش 
وت تورث  یلع و  غیت  ُدب ز 

مکحم نید  خاک  هنوگ  نیا  دش  هک 
دوشن ات  هک  يدش  دمحا  رای 
مک وا  رس  زا  ْيوم  ِرسکی 

وا هدروخ  گنس  ياهاپ  مخز 
مهرم وت  فطل  تسد  زا  تفای 
افص وت  تماهش  زا  دنلب  رس 
مزمز تبئاصم  زا  زیر  کشا 

ارهز دّمحم و  یلع و  هب 
يربکلا ۀجیدخ  ای  یعفشا 

مود دنب 

ییوت دومع  ار  قشع  يهمیخ 
ییوت دومن ، ار  رهم  تفص 

تمحر یمامت  ِرانک  رد 
ییوت دوج ، مامت  رب  يرهظم 
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دُوب دوجو  رهوگ  همطاف 
ییوت دوجو ، رهوگ  نزخم 

لوسر نانز  زا  هک  نز  نیلوا 
ییوت دونش ، ار  یحو  نخس 

شخُر هب  يربمیپ  مالس  اب 
ییوت دوشگ ، رد  هک  سک  نیلوا 

یحو ره  رد  لیئربج ، اب  هکنآ 
ییوت دورد ، ادخ  زا  شدمآ 
شا هلباق  راهچ  هک  يردام 
ییوت دورف ، نامسآ  زا  دمآ 

یتسدیهت اب  هک  ار  یمعنم 
ییوت دومزایب ، شراگدرک 

مه مدکی  دوب و  هناخ  رد  هکنآ 
ییوت دوبن ، شربهر  زا  لفاغ 

شسای لگ  دش  هک  ینابغاب 
ییوت دوبک ، رد  راوید و  نیب 

ارهز دّمحم و  یلع و  هب 
يربکلا ۀجیدخ  ای  یعفشا 

ربمغیپ ناج  رادیرخ  يا  موس …  دنب 

ربمغیپ نابرهم  رسمه 
یسک وت  نوچ  تشادن  یمارتحا 

ربمغیپ نانز  نایم  رد 
داتِفَن وت ، تامم  تایح و  رد 

ربمغیپ نابز  زا  وت  مان 
شیارهز جاودزا  بش  رد 
ربمغیپ نامداش  لد  ناو 

وت ِیلاخ  ِياج  ِدای  زا  دمآ 
ربمغیپ ناگدید  زا  کشا 
خیرات هشیمه  غارچ  يا 

ربمغیپ نامدود  فص  رد 
دنک راختفا  وت  دوجو  هب 

ربمغیپ نادناخ  اج  همه 
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يدرک ادف  ار  شیوخ  یتسه 
ربمغیپ نامرآ  هر  رد 

تنابیرگ قرشم  زا  دز  رس 
ربمغیپ نادواج  رثوک 

نم مراد  هک  دوب  يراگزور 
ربمغیپ نامالاراد  غاد 

ردام يا  رگید  راب  مهن  ات 
ربمغیپ ِناتسآ  رب  ههبج 

ارهز دّمحم و  یلع و  هب 
يربکلا ۀجیدخ  ای  یعفشا 

 … يرازگساپس رکشت و 

تیبـلا لـها  حاّدـم  رعاـش و  يراـکمه  زا  نینچمه  دـنداد و  رارق  اـم  راـیتخا  رد  ار  ناـشدوخ  ياههدورـس  هک  يردـقیلاع  يارعـش  هـمه  زا 
تیبلا لها  حادم  نینچمه  ینارهت و  يرقاب  نیـسح  جاح  ياقآ  ماَلَّسلاُمْهیَلَع  تیبلا  لها  حادم  زین  ینادـمه و  يدزیا  ریما  ياقآ  ماَلَّسلاُمْهیَلَع 

ترضح يارب  رعش  ندورس  تهج  ناشیاهرهـش  ءارعـش  قیوشت  رد  هک  مهقیفوت » ماد   » یناشاک يدبوم  یلع  دمحم  جاح  ياقآ  ماَلَّسلاُمْهیَلَع 
لامک دـندومن ، لاسرا  هجیدـخ  ترـضح  تشادـگرزب  هراودای  رد  پاچ  يارب  ار  اهنآ  ياههدورـس  دـندومن و  شالت  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدـخ 

. میراد ار  يرازگساپس 
ءارهز همطاف  ماَلَّسلا و  ِْهیَلَع  یضترم  یلع  مَّلَس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  هدرتسگ  تایانع  یهلا و  صاخ  فطل  دروم  تسا  دیما 

. دنریگ رارق  ماَلَّسلااْهیَلَع 

تشونیِپ

هب ار  ماَلَّسلاُمْهیَلَع  تیبلا  لها  بتکم  ارعـش  ِیئـالِو  ياههدورـس  زا  یـسیفن  ياـههعومجم  نونک ، اـت  ناـشیا  هدـش ، داـی  رثا  ود  رب  هوـالع  ( 1
: ياهمان

، تشهب ياون 
، ناراهب رد  نازخ 

، ریدغ زا  ياهنامیپ 
ءارماس هراوگوس 

، ناشیا راثآ  ریاس  هدش و  دای  ياههعومجم  هک  دنـشابیم  سدـقلا » حور  دورـس   » مانب ياهعومجم  يارب  مادـقا  لاح  رد  دـناهدومن و  رـشتنم 
. تسا هتشاد  ع )  ) تیب لها  راثآ  رشن  رد  ییازسب  ریثأت 

. دوش هداد  دنمزاین  ياههداوناخ  هب  دوش و  پاچ  ابیز  ییاههمان  رد  هک  بسانم ، ياههلمج  زا  ياهنومن  ( 2
ریخ ياـعد  میراودـیما  هـک  دـناهتفای ، تـسد  هراـشا ، دروـم  دراوـم  هـب  نوگاـنوگ ، ياـهتیاس  رد  وجتـسج  اـب  نادـنمهقالع ، زا  یخرب  ( 3

. دشاب ناشیگدنز  هناوتشپ  هار و  هقردب  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  هب  نادنمهقالع 
. دندومرف رداص  لاس 1427  رد  يرگید  مایپ  لیذ ، رد  روکذم  هیعالطا  رب  هوالع  یلاعلا ، هّلظ  دم  یناگیاپلگ  یفاص  یمظعلا  هللا  تیآ  ( 4
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. دناهدومرف لاسرا  لاس 1426  رد  يرگید  مایپ  لیذ ، رد  روکذم  نتم  رب  هوالع  یلاعلا ، هّلظ  دم  يزاریش  یمظعلا  هّللا  تیآ  نینچمه  و 
یلامث هزمحوبا  ياعد  مامت  ندـناوخ  يارب  یلـصفم  رایـسب  تاسلج  ناضمر ، كرابم  هاـم  ياهبـش  رد  ناـمز ، رید  زا  ناهفـصا  رهـش  رد  ( 5

: دننامه یگرزب  دجاسم  رد  سلاجم  نیا  هک  ناوارف ، ياهتَّیعمج  روضح  اب  دیدرگیم . لیکشت 
: دننامه یمهم  زکارم  و … و  دّیس » دجسم   » و عماج » دجسم  »

. ددرگیم لیکشت  و …  رصعلا » بحاص  هیّدهم   » و هیمئاق »  » نامتخاس
زا نتفرگ  ضیف  اب  يدایز  مدرم  دـشابیم و  هجوت  دروم  ياـههدازماما  زا  مرک » هاـش   » هب فورعم  ماَـلَّسلا  ِْهیَلَع  اـضرلا  نب  رفعج  هدازماـما  ( 6

. دناهدید فلتخم  تانایرج  رد  یناوارف  تامارک  دنراد و  راوگرزب  نآ  هب  یصاخ  یگتسبلد  ترضح ، نآ  هب  لسوت 
نحـص و اـهقاور و  مرح و  هعومجم  دـشابیم و  ماـجنا  لاـح  رد  رایـسب ، تمظع  یگدرتسگ و  اـب  راوگرزب ، نیا  هاـگراب  هعقب و  ناـمتخاس 
هب هک  دنراد ، ییاههدورس  ناشیارس ، نحص و  هدازماما و  نیا  یهرابرد  ردقیلاع  يارعش  دشابیم و  میظع  رایسب  نآ ، فارطا  ياهنامتخاس 

. مییامنیم نادنمهقالع  میدقت  اجنیا  رد  ار  بئاص ) یبدا  نمجنا  سیئر   ) دعاص یلع  دمحم  داتسا  هدورس  هنومن ، ناونع 
ماَلَّسلا ِْهیَلَع  اضرلا  نب  رفعج  هدازماما  حدم 

« یناهفصا دعاص  داتسا   » مرک هاش  هب  فورعم 
تسازفناج دلخ  نوچ  هک  رینم ، يهضور  نیا 

تساعد ِیلوبقم  تباجتسا و  داعیم 
تسا ربکا  قالخ  تیانع  دروم  مه 

تسایلوا داجما  هّجوت  دروم  مه 
فیرش دقرم  نیا  رّهطم و  عجضم  نیا 

تسافطصم غاب  لُگ  زاونلد و  ِورس  زا 
نیمّوس دنزرف  هدید و  ود  لد و  رون 

تساضر ترضح  يده ، ِماما  نیمتشه  زا 
رهتشم هک  دمحم ، لآ  میرک  رفعج 

تسازس شترهش  نیا  هدش و  مرک » هش   » رب
تسا تدارا  عوضخ و  ياج  ماقم  نیا  رد 

تسایربک روظنم  هک  رآرب ، اعد  تسد 
هاوخب وا  زا  ار  دوخ  تجاح  قدص  يور  زا 

تساور نخسیب  یبلط ، ار  هچ  ره  قدص  زک 
ار سفن  ياهاوه  راذگ ، رد  نوریب 

تساجب ترفغم  ِبلط  قح  اجنیا ز 
تسا تجاح  زاربا  هب  جایتحا  هچ  دعاص » »
تسالم رب  هتفگان ، هتفگ و  هک  يرضحم  رد 

، نآ هدش  هدایپ  نتم  نینچ  مه  هدیدرگ و  شخپ  فلتخم  ياهرهش  رد  هدرتسگ  یحطس  رد  يد ) یس -   ) یهلیسو هب  هدش ، دای  ینارنخس  ( 7
. دش رشتنم  پاچ و  عیسو  يژاریت  رد 

. میرک نآرق  رُوبَت -  نل  هَراجت  ( 8
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. یتسه نونجم  وت  هدمآ ، دورف  وا  رب  رکذ  هک  یسک  يا  ( 9
. ُهَضَعب َوا  َُهلاَن  ًائیَش  َبَلَط  نَم  ( 10

. تساهنیا زا  رتارف  رتالاب و  يرما  هک  تسین ، ابیز  اجنیا  رد  مه  قشع  ریبعت  یتح  ( 11
، رکاسع نبا  ص 140 ؛ ج 1 ، هیبلح ، هریـس  یبلح ، ص 111 ؛ ج 2 ، ءالبنلا ، مـالعا  ریـس  یبهذ ، ص 98 ؛ فارـشالا ، باسنا  يرذـالب ، ( 12

ص 275. ج 2 ، قشمد ، خیرات  رصتخم 
ص 359. ج 2 ، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  ریثک ، نبا  ( 13

ص 45؛ يربکلا ، ۀـیادهلا  ینیـصح ، ص 70 ؛ ج 1 ، هثاغتـسالا ، یفوک ، ص 159 ، ج 1 ، بلاـط ، یبا  لآ  بقاـنم  بوـشآ ، رهـش  نبا  ( 14
ص 178. هوبنلا ، لیالد  یناهفصا ،

ص 179. يربکلا ، ۀیادهلا  ینیضح ، ( 15
ص 109. ج 1 ، نیسحلا ، لتقم  یمزراوخ ، ( 16

ص 191. ج 22 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، ( 17
ص 275. ج 1 ، يرولا ، مالعا  یسربط ، ( 18

ص 374. ج 5 ، یفاکلا ، ینیلک ، ( 19
ص 73. ج 3 ، دعاوقلا ، یلح ، همالع  ( 20

ص 90. نینمؤملا ، تاهّما  يزاریش ، هّللا  ۀیآ  ( 21
ص 216. ج 22 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، ( 22

ص 70. رصبلا ، لحک  یمق ، ثدحم  ( 23
ص 243. ج 18 ، راونالاراحب ، یسلجم ، ( 24

ص 112. ج 5 ، حیحصلا ، يراخب ، ( 25
ص 281. ج 4 ، هباصالا ، رجح ، نبا  ( 26

ص 199. ج 1 ، ۀّینّدللا ، بهاوملا  حرش  یناقرز ، ( 27
ص 87. ج 74 ، قشمد ، خیرات  رکاسع ، نبا  ( 28

ص 459. ج 1 ، یفاکلا ، ینیلک ، ( 29
ص 312. صاوخلا ، يهرکذت  يزوج ، نبا  ( 30
ص 110. ج 2 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  یبهذ ، ( 31

ص 7. هعطاسلا ، راونالا  يوالیس ، ( 32
ص 87. ج 74 ، قشمد ، خیرات  رکاسع ، نبا  ( 33
ص 376. ج 22 ، ریبکلا ، مجعملا  یناربط ، ( 34

ص 70. ج 4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشآ ، رهش  نبا  ( 35
. نامه یناربط ، ( 36

ص 144. ۀیصولا ، تابثا  يدوعسم ، ( 37
ص 383. ج 3 ، نامه ، بوشآ ، رهش  نبا  ( 38

ص 134. ج 7 ، يرابلا ، حتف  رجح ، نبا  ( 39
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ص 154. ج 10 ، فّنصملا ، قازرلادبع ، ( 40
ص 137. نامه ، رجح ، نبا  ( 41

ص 55. ج 3 ، كولملا ، ممالا و  خیرات  يربط ، ( 42
ص 170. ج 4 ، نامه ، بوشآ ، رهش  نبا  ( 43

ص 170. ج 1 ، ۀیوبنلا ، ةریسلا  ماشه ، نبا  ( 44
َص 16. ج 2 ، خیراتلا ، یبوقعی ، ( 45

. نارمع لآ  زا  يهیآ 42  لیذ  روثنملا  رد  ص 155 ؛ ج 3 /  یناعملا /  حور  ریسفت  ( 46
هـضرع نآ  هدـننک  مهارف  ماـن  اـب  ار  ياهعومجم  ره  ماَـلَّسلااْهیَلَع  هجیدـخ  ترـضح  هب  نادـنمتدارا  تاـمحز  زا  یـسانشردق  روظنم  هب  ( 47

. مییامنیم
راحب ج 16 ص 4 جیارخلا ص 186 -  ( 48

ج ص 140 يربک ، تاقبط  ( 49
ج 15 ص 18. راحب ، ( 50

هعصاق هبطخ  هغالبلا  جهن  امهثلاث . انا  هجیدخ و  هّللا و  لوسر  ریغ  مالسالا  یف  ذئموی  دحاو ، تیب  عمجی  مل  ( 51
« فیفع  » هدام ۀباغلادسا  هثلثلا . ءالؤه  ریغ  نیّدلااذه  یلع  اهلک  ضرالارهظ  یلع  تملعام  ( 52

ص 26 . ج 1 ، ماشه ، نبا  هریس  ( 53
َص 19 . ج 16  راحب ، ( 54

ص 104. ج 6 ، راونالاراحب ، ( 55
ص 204. ج 1 ، ماشه ، نبا  هریس  ( 56

يراج دـقع  هغیـص  وا  فرط  زا  وا  يومع  تهج  نیا  زا  دوب  هدرک  توف  راجف  گـنج  رد  دـلیوخ )  ) هجیدـخ ردـپ  هک  تسنیا  فورعم  ( 57
يور سپـس  تشادـن ، تیاضر  راک ، زاغآ  رد  دـلیوخ  هک  دـناهدرک  طبـض  ناـسیون ، خـیرات  زا  یخرب  هک  یبلطم  باـسح ، نیا  يور  درک ،

. تسا ساسایب  دش ، یضار  هجیدخ  دیدش  تالیامت 
، مهنم دـحاب  سانی  هب و ال  حـجرالا  شیرق  نم  لجرب  نزاوی  مَّلَـس ال  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللادـبع  نب  دّـمحم  اذـه  یخا  نبا  ناـهت  ( 58

ص 6. ج 15 ، راحب ، ص 20  بقانم ج 1 ، لئاز .. لظ  لئاح و  قرو  لاملا ، نافالقم  لاملا  یف  ناک  نا  هنم و  مظعالا 
ص 82. ج 2 ، یسوط ، یلاما  ( 59

. دباییم نایاپ  ینیوزق  هَّللا  تیآ  هتشون  لوا  شخب  اجنیا  رد  ج 1 ص 16 . راونالاراحب ، زا  تشادرب  ( 60
ص 78. ج 16 ، راونالا ، راحب  ( 61

ص 63 و 68. نیسحلا ، لتقم  رد  یمزراوخ » : » هلمج زا  ( 62
ص 26. ج 2 ، لادتعالا ، نازیم  رد  یبهذ » »

ص 36. ج 4 ، نازیملا ، ناسل  رد  ینالقسع » »
. دباییم نایاپ  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  هب  عجار  ینیوزق  هَّللا  تیآ  هتشون  مود  شخب  اجنیا  رد  ص 156 . ج 3 ، كردتسملا ، صیخلت  و 

. دوب دنهاوخ  ربمایپ  دقع  رد  تشهب  رد  رادمان ، ناوناب  نیا  تایاور ؛ یخرب  قبط  ( 63
« هیقفلا هرضحی  نم ال   » زا لقن  هب  ص 24  ج 19 ، راونالاراحب ، دومرف . كرئارض »  » هب ریبعت  ربمایپ  تهج  نیمه  هب 

. دسریم نایاپ  هب  هجیدخ  ترضح  یهرابرد  ینیوزق  هلا  تیآ  هتشون  موس  تمسق  اجنیا  رد  ( 64
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.438  / 5 هباغلا ، دسا  ( 65

.537  / 5 هباغلا ، دسا  ( 66
.184 نیحیحص 3 /  كردتسم  ( 67

.129 هّمهملا /  لوصفلا  ( 68
.281 هباصألا 4 /  ( 69

ص 186. ج 2 ، ماَلَّسلا ، ِْهیَلَع  نینمؤملاریما  بقانم  ( 70
ص 385. ج 18 ، راونالا ، راحب  ( 71
ص 175. یسوط ، خیش  یلاما  ( 72

ص 164. ماَلَّسلااْهیَلَع ، همطاف  ترضح  نانخس  گنهرف  ( 73
ص 282. ج 1 ، یسربط ، جاجتحالا ، ( 74

ص 463. یسوط ، خیش  یلامالا  ( 75
. نامه ( 76

ص 119. ج 1 ، لامکلا ، لامکا  ( 77
ص 11. قالخالا ، مراکم  ( 78

دوب و هدرکن  جاودزا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  لوسر  ترـضح  زا  لبق  هجیدخ  ترـضح  هک ، دندقتعم  یمالـسا  نارکفتم  زا  یخرب  ( 79
. داد شرورپ  دوخ  ناماد  رد  ار  نانآ  هجیدخ  ترضح  هک  دندوب ، يو  ناگداز  رهاوخ  دنه  نوچمه  ینادنزرف 

ص 380. ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  ( 80

ص 334. ج 2 ، یبوط ، هرجش  ( 81
. نامه ( 82

ص 44. ج 5 ، راحبلا ، ۀنیفس  كردتسم  ( 83
ص 31. لیخد ، یلع  دّمحم  یلع  هجیدخ ، ( 84

ص 131. ج 43 ، راونالاراحب ، ( 85

ص 132. ج 2 ، همغلا ، فشک  ( 86
.12  - 9 میرحت ؛ ( 87

ص 126. یفطصملا ، بلق  ۀجهب  ءارهزلا  ۀمطاف  زا  لقن  ص 11 ، ص 152 و ج 16 ، ج 22 ، راونالا ، راحب  ( 88
ج 16. راونالا ، راحب  ج 2 -  ۀعیرشلا ، نیحایر  ( 89

. یمق ثدحم  موحرم  لامآلا ، یهتنم  ( 90
.32 بازحا ، ( 91

. ینیئان يورغ  الهن  فیلأت  هعیش ، تاثدحم  زا  لقن  ص 17 ، ج 8 ، يربکلا ، تاقبط  لا  دعس ، نبا  ( 92
ش 13. ص 319 ، ج 2 ، باعیتسا ، ( 93

. ینیئان يورغ  الهن  فیلأت  هعیش ، تاثدحم  زا  لقن  ص 21 ش 18  ج 4 ، باعیتسا ، ص 437 و  ج 5 ، هباغلا ، دسا  ( 94
. ۀعبرا باب  دص و ق ، لاصخ  ( 95

.5 بازحا ، ( 96

يربک هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  www.Ghaemiyeh.comهراودای  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 195زکرم  هحفص 190 

http://www.ghaemiyeh.com


. ۀعبرا باب  قودص ، لاصخ  ( 97
ص 190. ج 1 ، ماشه ، نبا  هریس  ص 151 و  ج 22 ، راونالا ، راحب  ( 98

ماَلَّسلااْهیَلَع ارهز  همطاف  تدالو  باب  لامآلا ، یهتنم  ( 99
ص 43. ج 34 ، راونالا ، راحب  ( 100

ص 209. ج 2 ، ۀعیرشلا ، نیحایر  ( 101
ص 13. خیراوتلا ، خسان  زا  لقن  هب  یبوبلم ، رقاب  دّمحم  ثداوحلا ، عیاقولا و  ( 102

. نامه ( 103
.7 نوقفانم ، هروس  ( 104

.3 هرقب ، ( 105
.28  - 29 بازحا ، ( 106

.31 بازحا ، ( 107
ص 385. ج 18 ، راونالا ، راجب  ( 108

ص 27. ماَلَّسلااْهیَلَع ، ۀمطاف  بقانم  باب  ج 43 ، راونالا ، راحب  ( 109
ص 510. مَّلَس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هلسغ  هتافو و  باب  ج 22 ، راونالا ، راحب  ( 110

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  یبنلا  فصو  یف  حیسملا  یلا  یحولا  یف  ۀکرابمب  ۀجیدخ  نع  ریبعتلا  ( 111
.« ۀکرابم نم  هلسن 

. نامه ( 112

. نامه ( 113
ص 379. ءاخ ، باب  ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  ( 114
ص 380. ءاخ ، باب  ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  ( 115
ص 380. ءاخ ، باب  ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  ( 116

ص 379 و 381. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  ( 117
ص 360 يروباشین ، یقهیب  نسح  نیدلا  بطق  ماَلَّسلا ، ِْهیَلَع  یلع  ماما  ناوید  ( 118

ص 23. ج 16 ، راونالا ، راحب  ( 119
ص 281. ج 2 ، يربط ، خیرات  ( 120
ص 22. ج 16 ، راونالا ، راحب  ( 121

ص 138. ج 2 ، همغلا ، فشک  ( 122
ص 204. ج 2 ، هعیرشلا ، نیحایر  ص 12 و  ج 16 ، راونالا ، راحب  ( 123
ص 211. ج 2 ، هعیرشلا ، نیحایر  ص 20 و  ج 16 ، راونالا ، راحب  ( 124

ج 16 ص 27. راونالا ، راحب  ( 125
هعیرشلا ج 2 ص 216. نیحایر  ص 28 و  ج 16 ، راونالا ، راحب  ( 126

ص 29. ج 16 ، راونالاراحب ، ( 127

ص 54. ج 16 ، راونالاراحب ، ( 128
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ص 238. ج 2 ، هعیرشلا ، نیحایر  ( 129
هحفص 60. ج 16 ، راونالاراحب ، ( 130

ص 61. ج 16 ، راونالا ، راحب  ( 131
ص 63. ج 16 ، راونالاراحب ، ( 132
ص 65. ج 16 ، راونالاراحب ، ( 133

ص 242. ج 2 ، هعیرشلا ، نیحایر  ( 134
ص 165. ج 1 ، هیبلحلا ، ةریسلا  ( 135

ادـخ لوسر  زا  لبق  ماَلَّسلااْهیَلَع  يربک  هجیدـخ  یلماع ، یـضترم  رفعج  راوگرزب ، همالع  نأشلا ، میظع  ققحم  لـماک  تاـقیقحت  قبط  ( 136
. دناهدومنن جاودزا  يرگید  صخش  اب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

. دندوب هلاس  ماگنه 26  نآ  رد  ماَلَّسلااْهیَلَع  هجیدخ  ترضح  نیققحم ، زا  یخرب  لقن  قبط  ( 137
ص 79.  - 15 هعیشلا -  نایعا  ( 138
 - 82  - 2 ءالبنلا -  مالعا  ریس  ( 139

ص 435 -   - 5 ۀباغلا -  دسا 
ص 273 -   - 4 ۀباصالا - 

نیمثلا . طمسلا 
ص 439.  - 5 ۀباغلا -  دسا  ( 140

ص 200.  - 1 ماشه -  نبا  هریس  ( 141
ص 312. صاوخلا -  يهرکذت  ( 142

ص 14.  - 2 خیراتلا -  یف  لماکلا  ( 143
ص 81.  - 2 ءالبنلا -  مالعا  ریس  ( 144

ص 2.  - 2 ةوفصلا -  ةوفص  ( 145
ص 257.  - 1 ۀیوبنلا -  ةریسلا  ( 146

ص 133. همهملا -  لوصفلا  ( 147
ص 20. یحولا -  ۀلیقع  ( 148

ص 98. دلیوخ -  تنب  هجیدخ  یلعالا -  نهلثم  ( 149
ص 6. دّمحم -  تنب  همطاف  ( 150

.23 ص 21 -  بیصن -  یمالسالا  خیراتلا  یف  نهل  ٌءاسن  ( 151
ص 326.  - 1 ءاسنلا -  مالعا  ( 152

.14 ءالبرک -  ۀلطب  ( 153
ص 112. دمغ -  یفرت  ءارهزلا و  ۀمطاف  ( 154

.13 ءالبرک -  ۀلطب  ( 155
.230 یبنلا -  لآ  ۀعوسوم  ( 156

ص 180. رودخلا -  تّابر  تاقبط  یف  روشنملا ، ردلا  ( 157
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و ص 20 و ص 37.  - 16 دّمحم -  ءاسن  ( 158
.5 ص 2 -  یمالسالا -  ملاعلا  یف  ءاسنلا ، تاریهش  ( 159

. هاگنابرق هب  ندرب  يارب  ینابرق ، حیبذ و  نتسارآ  هب  تسا  هراشا  ( 160

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
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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