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( اهیلع هللا  مالس   ) يربک هجیدخ  ترضح  فصو  رد 

باتک تاصخشم 

ع)  ) نیطبس یناهج  هسسوم  تاقیقحت  دحاو   : هدنسیون
(ع) نیطبس یناهج  هسسوم  رشان : 

همدقم

 ( ، ص مرکا (  ربمایپ  هب  هک  ینز  نیتسخن  یمالـسا  هرود  رد  مالـسا و  زا  لبق  برع  ناـنز  نیرتفیفع  نیرتوکین و  زا  دـلیوخ  رتخد  هجیدـخ 
. درک لذب  هنامیرک  مالسا -  تفرشیپ  هار  رد  تشاد -  رایتخا  رد  ایند  لام  زا  هچ  نآ  دروآ و  نامیا  شرهوش ، 

: دنیامرف یم  ص )  ) ادخ لوسر  دش . یم  لزان  ینامسآ  ياه  هدئام  میرم  دننام  وا  يارب  هک  تشاد  یهلا  شزرا  ردق  نآ  هجیدخ 
هک تسا  هدـش  لقن  ص ، )  ربمایپ (  هجوز  هشیاع ،  زا  همطاف  . هجیدـخ . میرم  . هیـسآ تسا . هداد  يرترب  ار  نز  راهچ  نانز  ناـیم  زا  دـنوادخ 

درک و یم  دای  یکین  هب  وا  زا  هتـسویپ  ص )  هللا (  لوسر  دیـسر .  یمن  هجیدخ  تزع  تمرح و  هیاپ  هب  نانز  زا  کی  چـیه  مارتحا  تفگ " : 
 "  . تسا هدوبن  هجیدخ  دننام  ینز  ایوگ  هک  درمش  یم  مرتحم  ار  وا  يدح  هب 

. تسا هدرک  اطع  وت  هب  ار  وا  زا  رتهب  دنوادخ  هدوبن و  شیب  ینز  ریپ  هجیدخ  متفگ :  ص )  ربمغیپ (  هب  يزور  دـنک :  یم  لقن  سپـس  هشیاع 
دوبن نم  يارب  یسک  هجیدخ  زا  رتهب  دنگوس  ادخ  هب  دومرف :  سپس  دمآرب .  شا  یناشیپ  گر  هک  يروط  هب  تفشآرب  تخـس  (ص ) ربمغیپ
دنداد یم  تبسن  ییوگغورد  يرگوداج و  هب  ارم  همه  هک  يزور  . دروآ نامیا  نم  هب  وا  دندوب ،  تسرپ  تب  رفاک و  مدرم  همه  هک  يزور  . 

هار رد  ار  اهنآ  تشاذگ و  نم  رایتخا  رد  ار  دوخ  لاوما  مامت  هجیدخ  دندینادرگ ،  یم  يور  نم  زا  همه  هک  يزور  درک ،  قیدـصت  ارم  وا  ، 
جرخ غیرد  یب  نم 

يدب هب  هجیدخ  زا  رگید  متفگ  دوخ  اب  دیوگ :  یم  هشیاع  دوب .  اوقت  تفع و  یکاپ و  رهظم  هک  دیـشخب  نم  هب  يرتخد  وا  زا  دنوادخ  درک 
وا زا  بترم  ربمایپ  اریز  مدوبن  ساـسح  هجیدـخ  هزادـنا  هب  مادـک  چـیه  زا  ربماـیپ  ناـنز  دروم  رد  نم  :›› دـیوگ یم  هشیاـع  درب . مهاوخن  ماـن 

.. مدوب هدیدن  ار  وا  زگره  نم  درک و  یم  فیرعت 
میمصتو يأر  رظن  زا  نیرت  مامت  لقع ، رظن  زا  نیرتلماک  لامج ، رظن  زا  اهنز  نیرتابیز  مالـس  اهیلع  هجیدخ  : تسا هدمآ  یبوط  هرجـش ي  رد 

. دوب لامو  توورم  ایح ، ، نید ، تفع رظن  زا  نیرتدایزو  ، يریگ

دومرف (ص ) ربمایپ

تشاد ار  نآ  یگتسیاش  نز  مادک  دوبن  هجیدخ  رگا  تفای ››. تماقتساو  دش  راوتسا  اپ و  رب  (س ) هجیدخ لام  (ع)و  یلع ریشمش  اب  مالسا  ›› 
دوبن (ص ) ربمایپ رگا  تشاد و  ار  هجیدـخ  يدـنزرف  یگتـسیاش  یـسک  هچ  دوبن  همطاف  رگا  دـشاب و  مالـس  اهیلع  همطاف  ترـضح  ردام  هک 

. دنیآ لیان  ملاع  نانز  يرورس  ماقم  هب  دنتسناوت  یم  هنوگچ  همطافو  هجیدخ 
میدوب ور  هبور  تاعالطا  دوبمک  اب  طقف  شاک  تسا و  هدـشن  شرازگ  يدایز  تاعالطا  مرکا ص ،  ربمایپ  یمارگ  رـسمه  هجیدـخ  هراـبرد 
نایرج اهنابز  رـس  رب  هک  یتمـسق  نآ  هنافـسأتم  تسا و  روآ  تفگـش  ناوارف و  تاصقانت  ياراد  هدـش  لصاو  هک  مه  یتاشرازگ  نامه  اریز 
تسا يراج  هاوفا  رب  هک  هچنآ  رب  هوالع  ات  تسا  نآ  یپ  رد  هلاقم  نیا  دراذگیمن و  شیامن  هب  ار  راوگرزب  يوناب  نآ  یعقاو  یگدنز  دراد ،

ار ص )   ) دمحم ای   ) دمحا مان  تشاذـگ  یگدـنز  هصرع  هب  اپ  يدرم  زاجح ، نیمزرـس  رد  دـنک . هضرع  يربک  هجیدـخ  زا  يرگید  يامیس 
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ار فطع  هطقن  نیرتزراب  و  درک . انشآ  ینامـسآ  ینیئآ  اب  ار  تیرـشب  دعب ، ههد  دنچ  رد  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  دنتفرگ و  رظن  رد  شیارب 
. دز مقر  يرادنید  راموط  رد 

یلو تسین  عوضوم  نیا  هب  نتخادرپ  ددـص  رد  هلاقم  هدـنراگن  دـش ؟ يو  یهلا  شنیزگ  بجوم  صخـش  نآ  رد  ییاـهیگژیو  هچ  یتسارب 
یکاـپ و داـمن  رهظم و  ترـضح  نآ  تسا  ص   ) دـمحم تایـصوصخ  یـضعب  رکذ  زا  ریزگاـن  هرهاـط  هجیدـخ  يامیـس  هـب  نـتخادرپ  يارب 

رادرک تسار  وگتسار و  تفای و  ترهـش  هدوتـس  هدیدنـسپ و  درف  کی  ناونع  هب  راید ، نآ  طحنم  هعماج  رد  هک  دوب  یـسک  دوب . یگزیکاپ 
. دادیم تیمها  رایسب  یگزیکاپ  هب  بآ  اب  انشآ  ان  رهش  رد  دوب و 

یلمع مادقا  مدرم  مالآ  عفر  يارب  دادیم و  شرازآ  هعماج  مدرم و  درد  دشیم . بوسحم  شرمتسم  همانرب  وزج  ندز  كاوسم  مامحتـسا و 
يارب یـصخش  ناـنچ  دندیـسرپیم  دوـخ  زا  همه  تفرگ و  ياـج  ناـگدازآ  نادرمناوـج و  دودـعم  هورگ  رد  لـیلد  نیمه  هب  درکیم و  زین 
تسیچ یئوشانز  دنویپ  يارب  دش ، دهاوخ  اراد  ار  یهلا  یحو  غالبا  تیحالص  هک  یناسنا  ياهرایعم  تشاد و  دهاوخ  ياهمانرب  هچ  جاودزا 

یناسنا و لیالد  هب  ار  يو  نایمدآ  ناـیم  زا  ادـخ  هک  روطناـمه  اـیآ  دـشاب ؟ هتـشاد  یئافـص  هچ  دـیاب  تسیک و  یهلا  هدـش  شیزگ  هدـیزگ 
يرگید لامتحا  نیا  زا  ریغ  رگم  دـشاب ؟ نینچ  هک  درک  دـهاوخ  شنیزگ  ار  یـسک  راید ، نآ  ناوناب  نایم  زا  زین  وا  دـیزگرب ، وکین  یتاـفص 

تسا  روصتم 
هب هکم  هعماج  رد  هک  تسا  یـسک  نامه  هجیدـخ  يرآ  درک . وجتـسج  خـیرات  بتک  رد  رظنم  نیا  زا  دـیاب  ار  دـمحم  رـسمه  يامیـس  سپ 

یلو دـشیم ، انـشآ  ماع  موهفم  هب  یگزیگاپ  یکاپ و  اب  جـیردت  هب  نامز  نآ  یلهاج  هعماج  هچ  رگ  دـش . روهـشم  كاپ  يوناب  ینعی  هرهاط 
هک یبقل  هرهاط  دمحم . ار  دمحا  داد و  بقل  هرهاط  ار ، هجیدخ  لیلد  نیمه  هب  دوتـسیم و  ار  ناکاپ  دوبن و  مه  هناگیب  یکاپ  اب  ملـسم  ردق 

. دوب راید  نآ  نامز و  نآ  رد  یبوخ  يامن  مامت  دامن 
لوقعمان تاشرازگ  زا  يرایـسب  زا  دروآ و  تسدـب  رذـگهر  نیا  زا  ناوتیم  یتحارب  ار  هرهاـط   ) هجیدـخ دـمحم و  لاـصتا  هقلح  نیا  رباـنب 

نیا زاـغآ  هطقن  ار ، ناـمه  دـننک و  یفرعم  باـسح  یب  ناوارف و  تورث  ياراد  ار  هجیدـخ  اـت  دـننآ  یپ  رد  هـک  یتاـشرازگ  تـسج  يرود 
. دناهتشون هتسناد و  جاودزا  یئانشآ و 

40 ص ،   ) دمحم اب  جاودزا  نامز  هدوب و  زین  دنزرف  دنچ  ياراد  هدرک و  جاودزا  رگید  راب  ود  ص   ) دمحم ترـضح  اب  جاودزا  لبق  هجیدخ 
تـسا فورعم  هکنیا  درک . حرطم  ار  دـمحم  اب  جاودزا  داهنـشیپ  هک  دوب  هجیدـخ  دـنیوگیم  زین  تسا و  هتـشاد  نس  رتشیب  یمک  ای  لاـس و 

رد هدش و  شرازگ  زین  نآ  داضتم  هک  تسا  یخیرات  شرازگ  کی  ًافرـص  هدرک  جاودزا  راب  ص 2   ) ربمایپ اب  جاودزا  زا  لبق  هرهاط  هجیدخ 
هزیـشود و هجیدخ  هکیلاح  رد  درک  جاودزا  هجیدخ  اب  یمارگ  ربمایپ   ) ارذع تناک  اهب و  جوزت  ص   ) یبنلا نا   » هدـمآ یخیرات  باتک  دـنچ 

هدروخ مقر  ضرغم  هیلوا  نایوار  تقد و  مک  ناسیون  هریـس  یـضعب  تسد  هب  خیرات  لوط  رد  هجیدـخ  فعاضم  تیمولظم  یلو  دوب ) هرکاب 
تسا 

رهاوخ نادنزرف  ناخروم  هراشا  دروم  ناکدوک  هکیلاح  رد  دننادیم  اهجاودزا  نآ  زا  ینادـنزرف  دوجو  ار  يو  یلبق  ياهجاودزا  لیلد  نانآ 
نادقف يرگید و  لیلد  ره  ای   ) اهنآ نیدلاو  گرم  زا  دـعب  رهاظلا  یلع  هک  دـندوب  رگید  نز  زا  هجیدـخ  رهاوخ  رهوش  نادـنزرف  ای  هجیدـخ 

يرادـهگن اهنآ  زا  تبحم  ماـمت  اـب  ص   ) یمارگ ربماـیپ  هارمه  هب  دروآ و  دوخ  دزن  هب  ار  اـهنآ  درک ، يراکادـف  هنومن  يوناـب  نآ  تسرپرس 
بقل نیا  تسه و  زین  نامیتی  ردام  ماتیالا  ما   » ینعی رگید  یبقل  ياراد  هرهاط  تفـص  رب  هوالع  هجیدـخ  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  درکیم و 

تسا ناکدوک  نآ  قح  رد  يو  ندرک  يردام  اب  هطبار  رد 

دنداد يو  هب  نارود  نآ  مدرم  ار  ناونع  نیا  هتبلا 

هنوگچیه نودب  هدرک  يردام  طقف  وا  اریز  دنشاب  هدوبن  نامیتی  ماتیا و  هملک  دربراک  هب  یضار  هجیدخ  هرهاط  تیصخش  هک  تسا  یهیدب  و 
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. دوشیم هدهاشم  يرهم  یب  یعون  روکذم ، بقل  رد  هکنآ  لاح  شین  نعط و 
يراکادـف و یتسودـعون  سح  دراد . هجیدـخ  یناـسنا  دـنلب و  هیحور  زا  ناـشن  دـشاب  هداد  هجیدـخ  هـب  سک  ره  ار  بـقل  نـیا  تـهج  رهب 

باستنا اب  اهنت  هن  ضرغم  نایوار  یضعب  شرازگ  رد  هنافـسأتم  دوب . نآ  ياراد  رتالاب ، هبترم  رد  زین  وا  يوش  هک  ییاهیگژیو  نامه  یگدازآ 
يو یلبق  ياهجاودزا  لیالد  زا  یکی  ار  نادنزرف  نامه  هکلب  هدش  هتفرگ  هدیدان  وا  تیناسنا  يراکادـف و  یگژیو  هجیدـخ  هب  نادـنزرف  نیا 

. دناهدرک دادملق 
یلبق ياـهجاودزا  در  رد  مکحم  لـیالد  زا  دـناهدرک . حیحـصت  ار  نآ  هدرب و  یپ  مهم  تیعقاو  نیا  هـب  يرگید  نارگـشرازگ  هـک  دـنچ  ره 

هجیدخ دنیوگیم ، هک  نومضم  نیا  دشاب . هدینشن  ارنآ  هک  تسین  یسک  هدمآ و  خیرات  بتک  زا  يرایـسب  رد  هک  تسه  یـشرازگ  هجیدخ 
مامت هب  وا  یلو  دـندوب  يو  اب  جاودزا  ناهاوخ  شیرق  فارـشا  ناگرزب و  دوب و  ناوارف  ياهراگتـساوخ  ياراد  شزاتمم  تیـصخش  لیلد  هب 
باوج ناریما  زا  يدحا  هب  ارچ  هک  دش  عقاو  شیرق  نانز  ضارتعا  دروم  داد ، دمحم  هب  تبثم  باوج  نوچ  داد و  در  باوج  یعدم  فارشا 

يدرک  جاودزا  دمحم )  ) بلاطوبا میتی  اب  اما  يدادن  تبثم 
هک روطنامه  هجیدخ  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  دـنکیم ، مالعا  دودرم  ار  يو  یلبق  ياهجاودزا  ینـشور  هب  هکنیا  رب  هوالع  روکذـم  شرازگ 

ییاراد تورث و  هتـشاد و  رظن  دم  ار  هعماج  رد  دوجوم  ياهکالم  زج  ییاهكالم  جاودزا  يارب  دـیآیم ، رب  ماتیالا  ما  هرهاط و   ) شباقلا زا 
 . ناکاپ ندش  رتگرزب  یکاپ  بذج   ) تسا هدوب  يرتگرزب  یکاپ  لابندب  وا  یکاپ  هکلب  هتفیرفن  ار  وا  شیرق  ناگرزب  ناریما و 

هجیدخ نس  دروم  رد 

زا یـشان  ددـع  نیا  نیقی  هب  بیرق  لامتحا  هب  هک  تسا  ینتفگ  هدـش  دـیق  لهچ  ددـع  تسا و  يراس  يراـج و  هاوفا  رب  هچنآ  فـالخرب  مه 
ياهجاودزا رگا  هدوب و  يو  نتشاد  دنزرف  هجیدخ و  ندرک  جاودزا  رابود  دروم  رد  نانآ  یلبق  ضرف  لیلدهب  ناسیونهریـس  یـضعب  نیمخت 

. دش دهاوخ  لح  دوخ  هب  دوخ  زین  شنس  عوضوم  مینادب  یفتنم  ار  وا  یلبق 
هدش و رکذ  توافتم  ص   ) ربمایپ اب  جاودزا  ماگنه  هجیدخ  نس  مظعالا  یبنلا  هریس  نم  حیحصلا  باتکرد  یلماع  یـضترم  رفعج  لقن  هب  انب 
ج 16  ) راونالاراحب رد  دناهدرک . مالعا  لاس  لاس و 46  لاس 45  لاس 44  لاس 40  لاس 35  لاس 30  لاس 28  ار 25  نآ  فلتخم  ناخروم 

تسا هدش  رکذ  لاس   22 ص ،   ) ربمایپ اب  جاودزا  ماگنه  يو  نس  سابعنبا  لوق  زا  ص 12 )

یلماع یضترم  رفعج 

ربماـیپ اـب  تلـصو  ماـگنه  وا  نس  هک  تسا  یعطق  يو  یلبق  ياـهجاودزا  در  هب  هجوتاـب  هتـسناد و  تیرثکا  یحیجرت  لوق  ار  لاـس  ددع 28 
دروآ تسدهب  ار  هرهاط  هجیدـخ  نس  عطق  روطهب  ناوتیمن  هچرگا  و  دـشاب . هدوب  دراد ، ترهـش  هچنآ  زا  رتمک  یلیخ  دـیاب  ص ،   ) یمارگ

یحیجرت لوق  اـب  تروصنیا  رد  هک  تسا  رتکـیدزن  تحـص  هب  ساـبعنبا  لوـق  زا  راونـالاراحب  رد  هدـش  مـالعا  نس  دـسریم  رظن  هب  یلو 
. درادن توافت  یلیخ  یلماع  یضترم  رفعج  ياعدا  هب  انب   ) تیرثکا

مولعاب هن  تسا و  راگزاس  یخیرات  عیاقو  حیحـص  لیلحتاب  هن  لاس  ات 46  زا 35  هژیوب   ) هدش دای  یئاعدا  ياهنس  زا  یـضعب  تروص  ره  رد 
نامه دناهدرک  راهظا  لاس  دودح 40  ص   ) ربمایپ اب  جاودزا  ماگنه  ار  هجیدخ  ترـضح  نس  هک  یناسک  اریز  اهناسنا . براجت  یکـشزپ و 

هجیدـخ اـب  ص   ) مرکا لوـسر  جاودزا  زا  دـعب  لاـس  ینعی 20  تـثعب  زا  دـعب  لاـس   5 ار ، س   ) ارهز ترـضح  تدـالو  هک  دنتـسه  یناـسک 
. دننادیم

س  ) همطاف ترضح  دلوت  ماگنه  هجیدخ  نس  بیترت  نیدب 
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هبرجت و یکـشزپ و  یملع و  رظن  زا  يرادراـب  لاـس  ات 66  لاس  نیب 55   ) نس دودـح  نیا  رد  تسا  یعیبط  هک  دـشاب  لاـس  دودح 60  دیاب 
، دشاب نینچ  رگا  تفگ  دیاب  تسا  لومعم  دح  زا  شیب  لاس  تاداس 10  يارب  يرادراب  نس  دنیوگب  سانلاماوع  رگا  تسا و  دودرم  تیعقاو 

دراد تیعقاو  یبلطم  نینچ  هن  هتبلا  هک  دشاب  تسناوتیم  نایناهج  دزن  رد  مالسا  نیئآ  تیناقح  يارب  هزجعم  دنـس و  نیرتگرزب  بلطم  نیمه 
تسا  یتاموهوم  نینچ  لابند  هب  هدنراگن  هن  و 

يدراوم نآرق  رد  دننک  لالدتـسا  ياهدع  تسا  نکمم  ییوس  زا  دنیآیمن ، رامـش  هب  موسرم  تاداس  وزج  هجیدخ  الوصا  هکنآ  زا  هتـشذگ 
زین هجیدـخ  ترـضح  دروم  رد  رما  نیا  و  اـیرکز ) ترـضح  ع و   ) میهاربا ترـضح  رـسمه   ) هدـش حرطم  یلاـسنهک  نینـس  رد  يرادراـب  زا 

هب کـسمتم  میروآیم  مک  قیقحت  لـیلحت و  زا  هاـگره  میراد  هزاـجا  اـیآ  هک  تسا  نیا  باوج  دـشاب . یهلا  هزجعم   ) عون نیا  زا  دـناوتیم 
تسا  هدرک  رکذ  ار  نآ  ندوب  یعیبطریغ  يداعریغ و  زین  نآرق  دوخ  نآرق و  رد  هک  میوش  یتائانثتسا 

نآرق هدـنروآ  هب  طوبرم  هک  ار  ياهزجعم  تسا  نکمم  روطچ  هدرک  رکذ  نیـشیپ  ناربماـیپ  دروم  رد  ار  روـبزم  دروـم  ود  نآرق  یتـقو  اـیناث 
. دشاب هتشاذگ  توکسم  تسا 

لهچ و هویب  نز  کی  يراگتـساوخ  دیدرت  نودب  دسریم  ربمایپ  زا  هجیدـخ  يراگتـساوخ  عوضوم  هب  تبون  میرذـگب  رگا  زین  هتکن  نیا  زا 
هناخاتسگ نس  لاس  دودح 25  اب  شیرق  هنومن  ناوج  کی  زا  هتـشاد  ار  ندرک  رهوش  رابود  هقباس  هدوب و  دنزرف  دنچ  ياراد  هک  هلاس  دـنچ 

هدوب یکاپ  راکادف و  ءارذع )  ) هزیـشود کی  يو  میریذـپب  رگا  تسا و  هتـشادن  يراگزاس  شیرق  قالخا  اب  رما  نیا  تسا و  هناهاوخدوخ  و 
مـسارم هک  صوصخ  هب  تسا و  یفتنم  يو  تافـص  اب  هیواز  نیا  زا  يراگتـساوخ  عوضوم  اذل  هتـشاد  ار  ص   ) ربمایپ نس  دودـح  ینـس  هک 

تـسا هدـش  رکذ  یخیرات  ربتعم  بتک  رد  يو  ناـسک  هجیدـخ و  زا  بلاـطوبا  ترـضح  هژیوهب   ) ص  ) ربماـیپ ناـسک  یمـسر  يراگتـساوخ 
یلو دشاب ، هدش  لاسرا  هجیدخ  يوس  زا  هیلوا  ياهمایپ  ص ،   ) هللادـبع نبدـمحم  هتـسجرب  تافـص  دوجو  لیلدـب  تسا  نکمم  هک  دـنچره 

ياهدازآ نز  نیا  رد  وکین  تافص  دوجو  لیلدهب  يو  گرزب  هجیدخ و  زا  يو  ناسک  ص و   ) دمحم لومعم  يراگتـساوخ  نامه  رتیعیبط ،
تسا  هتشاد  ترهش  تبحم  رهم و  یکاپ و  هب  هک  دوب 

تسا يو  دایز  تورث  لام و  انامه  دننکیم  حرطم  جاودزا  رد  ندش  مدقشیپ  رما  رد  هجیدخ  ترـضح  يارب  هک  يزایتما  نیرتیلـصا  ارهاظ 
لصا رد  رگم  دشیمن . یضار  تسوا  تورث  شزایتما  اهنت  هک  يدرف  اب  جاودزا  هب  ربمایپ  درفهب  رصحنم  یتوکلم و  تیصخش  نینچ  رگا  هک 

. داد ناوتیمن  یعطق  رظن  دنچره  مینک  دیدرت  هجیدخ  رایسب  ناوارف و  تورث 

داهن دوجو  هضرع  هب  اپ  ياهعماج  رد  هجیدخ 

قیقد داهن  وا  دـش . كاپ   ) هرهاط تفـص  هب  بقلم  هعماج  نامه  رد  وا  دوب و  هدـش  گنرمک  نآ  رد  تاـیقالخا  اـهشزرا و  زا  يرایـسب  هک 
هنافسأتم هک  رگید  يوکین  تافص  يرایسب  یناسنا و  هتـسجرب  تافـص  نامه  لیلد  هب  و  دوب . تسرپرـسیب  ناکدوک  هب  تبحم  يزرورهم و 

هارمه هب  درک و  رارقرب  دنویپ  ص ،   ) یفطصم دمحم  یکاپ  یکین و  همشچرس  شنیرفآ  نارود  ياهناسنا  فرشا  اب  میرادن  اهنآ  زا  يربخ 
، زین نارتخد  نآ  نارسمه  یتح  دندش و  هجیدخ  ص و   ) ربمایپ هب  بستنم  اهدعب  هک  تخادرپ  ینادنزرف  زا  یتسرپرس  همادا  هب  ترـضح  نآ 

 . دنا هدش  رختفم  ص   ) ربمایپ ياهداماد  بقل  هب 
فرـصنم ناشتایح  نامز  فراعتم  دادعت  هب  یقیقح  نادـنزرف  نتـشاد  زا  ینارون  هداوناخ  نآ  هک  هدوب  نادـنزرف  نیمه  دوجو  لیلدـب  دـیاش 
هللالوسر هب  يو  نامیا  زاغآ  دروآ و  نامیا  ص   ) دمحم ترـضح  هب  هک  دوب  یـسک  نیلوا  هرهاط  هجیدـخ  دوشیم  هتفگ  هچ  رگا  دـناهدش .

یهیدـب دوب و  هدروآ  نامیا  يو  يروابادـخ  ص و   ) دـمحم یکاپ  هب  لبق  اهلاس  زا  وا  ددرگیمرب  يو  تثعب  یحو و  نیزاغآ  هظحل  هب  (ص 
. دشاب یمسر  هدنورگ  نیلوا  ص ،   ) ءایبنالامتاخ یهلا  یمسر  ترافس  زا  دعب  رگا  تسا 

نینموملا ما  دنمجرا  ماقم  نأش و  رد  نادنمشیدنا  ناگرزب و  مالک  رد  زین  هدش و  لقن  ننست  لها  هعیـش و  قیرط  زا  هک  یمالـسا  تایاور  رد 
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تسا هدمآ  نایم  هب  نوگانوگ  تاریبعت  اب  ناوارف  نخس  س   ) يربک هجیدخ  ترضح 

راحبلاهنیفس كردتسم  بحاص  هتفگ  هب 

(1 «.) دشاب شرامش  لباق   ) هک تسا  نآ  زا  شیب  هدمآ  تایاور  فلتخم  باوبا  رد  هک  س   ) هجیدخ ترضح  لئاضف  »
ریخ  : » هک تسا  لـقن  ص   ) مرکا لوسر  زا  تسا  وا  ياهیگتـسیاش  تخانـش  و  وا ، تمظع  زار  هب  ندربیپ  تاـیاور  نیا  هب  هجوـت  لـصاح 

(2 «) دنتسه نارمع  رتخد  میرم  س و   ) هجیدخ ایند  نانز  نیرتهب   » نارمع هنبا  میرم  اهئاسن  ریخ  هجیدخ و  اهئاسن 
 « (ص دمحم تنب  همطاف  دلیوخ و  تنب  هجیدخ  محازم و  تنب  هیسآ  نارمع و  تنب  میرم  نیملاعلا  ءاسنریخ  »

(3  ) (ص دمحم ترضح  رتخد  س   ) همطاف دلیوخ و  رتخد  هجیدخ  محازم  رتخد  هیسآ  نارمع  رتخد  میرم  زا : دنترابع  نایناهج  نانز  نیرتهب 
شلوسر ادخ و  میتفگ  تسیچ  اهطخ  نیا  دـینادیم  ایآ  دیـسرپ : هاگنآ  دیـشک . طخ  راهچ  ص   ) ادـخ لوسر  يزور  دـیوگیم : سابع  نبا 

نوعرف هارما  محازم  تنب  هیـسآ  و  دـمحم ، تنب  همطاـف  دـلیوخ و  تنب  هجیدـخ  نارمع و  تنب  میرم  هنجلا  ءاـسن  ریخ  : » دوـمرف تسا  رتاـناد 
(4  ) تسا نوعرف  رسمه  محازم  رتخد  هیسآ  ص و   ) دمحم رتخد  همطاف  دلیوخ ، رتخد  هجیدخ  نارمع  رتخد  میرم  تشهب  نانز  نیرتهب 

میهاربالآ و اـحون و  مدآ و  یفطـصا  هللا  نا  تملعاـف  اـم  وا  : » دومرف دوـب  ع   ) همطاـف هب  ییوـج  يرترب  لاـح  رد  هک  هشیاـع  هب  ص   ) ربماـیپ
نیملاعلایلع  هجیدخ  همطاف و  ارفعج و  هزمح و  نیسحلا و  نسحلا و  ایلع و  نارمعلآ و 

رب ار  ع   ) هجیدـخ ع و   ) همطاف رفعج ، هزمح  ع ،   ) نیـسح ع ،   ) نسح ع ،   ) یلع نارمعلآ  میهاربالآ  حون  مدآ  دـنوادخ ، هک  ینادیمن  اـیآ 
(5 «.) دیزگرب نایناهج 

شراگدرورپ و يوس  زا  وارب  دمآ ، وت  دزن  هاگره  تسا  ع   ) هجیدخ نیا  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ  دـمآ و  نم  دزن  لیئربج  دومرف : ص   ) ربمایپ
تـشهب رد  دجربز )  ) هعطق کی  زا  ياهناخ  هب  ار  وا  و   » بصنال بخـصال و  بصق  نم  هنجلایف  تیبب  اهرـشب  و   » ناسرب مالـس  نم  فرط  زا 

(6  ) هدب هدژم  تسین  یمارآان  جنر و  نآ  رد  هک 
املاع نهلضفا  و  دمحم ، تنب  همطاف  و  دلیوخ ، تنب  هجیدخ  محازم و  تنب  هیـسآ  نارمع و  تنب  میرم  نهملاع  تاداس  تادیـس  هوسن  عبرا  »
همطاف دلیوخ و  رتخد  هجیدخ  محازم  رتخد  هیـسآ  نارمع  رتخد  میرم  زا : دـنترابع  هک  دنـشابیم  دوخ  ناهج  نانز  رورـس  نز  راهچ  همطاف 

(7  ) تسا ع   ) همطاف ناهج  رد  اهنآ  نیرتهب  و  ص ،   ) دمحم رتخد 
محازم  تنب  هیسآ  ص و   ) دمحم تنب  همطاف  و  دلیوخ ، تنب  هجیدخ  نارمع و  تنب  میرم  نیملاعلا  ءاسن  نم  کبسح  »

(8  «) مالسلا نهیلع   ) هیسآ همطاف و  هجیدخ  میرم  تسا  یفاک  لامک  تلیضف و  رد  ناهج  ود  ناوناب  نایمرد 
: دومرف دنشونیم ». نآ  زا  نابرقم  هک  یتشهب  همشچ  نامه  نوبرقملا  اهب  برشی  انیع   » نیففطم هیآ 22   ) ریسفت رد  ص   ) مرکا ربمایپ 

(9  ) هجیدخ همطاف و  همئالا  بلاطیبا و  نبیلع  هللا و  لوسر  نوقباسلا  نوبرقملا  »
س  ) هجیدـخ لثم  ینز  ردام  وت  مرادـن  يرـسمه  نانچ  نم  هک  يراد  س   ) همطاف دـننام  يرـسمه  وت  : » دومرف ع   ) یلع هب  ص   ) ربمایپ يزور 

(10  «) مرادن ینزردام  نینچ  نم  هک  يراد 

تسا هدش  تیاور 

ربخ وا  هب  دمآ ، وا  هک  یتقو   » تفگ لیئربج  تفاین  ار  وا  ص   ) ربمایپ دش ، ع   ) هجیدـخ يایوج  دـمآ و  ص   ) ربمایپ روضح  هب  لیئربج  يزور 
(11 .«) دناسریم مالس  وا  هب  شراگدرورپ  هک  هدرب 

کب یهابیل  لجو  زع  هللا  نا  : » داد مایپ  نینچ  هجیدـخ  هب  رـسای  رامع  طـسوت  ع   ) هجیدـخ زا  لازتعا  زورهنابـش  لـهچ  رد  ص   ) مرکا ربماـیپ 
؛ ارارم موی  لک  هتکئالم  مارک 
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(12 «) دنکیم راختفا  شگرزب  ناگتشرف  هب  ررکم  روط  هب  زور  ره  وت  دوجو  راختفا  هب  لاعتم  دنوادخ  انامه 
الا ساـنلا  اـهیا   » تفگ نینچ  هلمج  زا  دومرف ، یبلاـطم  ع   ) نیـسح نسح و  نأـش  رد  مدرم  روضح  رد  دجـسم  رد  ص   ) ادـخ لوـسر  يزور 

هدج  ادج و  سانلا  ریخب  مکربخا 
 « هدج دج و  تهجزا  اهناسنا  نیرتهب  هب  مهدن  ربخ  ار  امش  ایآ  مدرم  يا 

: دومرف هدب »  ربخ  يرآ  : » دندرک ضرع  نارضاح 
؛ دلیوخ تنب  هجیدخ  امهتدج  هللالوسر و  امهدج  نیسحلا  نسحلا و  »

(13 «) دشابیم دلیوخ  رتخد  ع   ) هجیدخ اهنآ  هدج  تسا و  ص   ) دمحم ادخ  لوسر  ناشدج  هک  دنتسه  ع   ) نیسح نسح و  اهنآ 
هب ار  ارهز  ترضح  ص   ) ربمایپ دوب ، نایرگ  ناشیرپ و  رایسب  (س  ارهز ترـضح  تفرگ  رارق  تلحر  رتسب  رد  ص   ) ربمایپ هک  ماگنه  نآ  رد 

لجوزع هللااب  نمآ  نم  لوا  ایلع  نا  هک  راد  شوخ  لد  : » دومرف ع   ) هجیدخ زا  دای  نمض  يزارف  رد  و  داد ، يرادلد  یلعالوم  تکربرپ  دوجو 
نامیا شلوسر  ادـخ و  كاپ  تاذ  هب  هک  تسا  تما  نیا  زا  صخـش  نیتسخن  ع   ) یلع انامه  کـما  هجیدـخ  وه و  همـالا  هذـه  نم  هلوسر  و 

(14 .«) دنتسویپ مالسا  هب  هک  دنتسه  يدارفا  نیلوا  وت  ردام  س   ) هجیدخ وا و  دروآ ،
وا دای  هب  هاگره  درکیم و  دای  یکین  هب  یمارگ  يوناب  نآ  راثیا  نیریـش و  تارطاخ  زا  هراومه  ع   ) يربک هجیدخ  تافو  زا  دـعب  مرکا  ربمایپ 

هلمج  زا  دشیم  يراج  شناگدید  رب  قارف  کشا  داتفایم ،
نانچ نآ  ص   ) ربمایپ دـمآ ، نایم  هب  ع   ) هجیدـخ ترـضح  زا  ینخـس  هاگان  دوب ، دوخ  نارـسمه  زا  رفن  زا  دـنچ  دزن  رد  ص   ) ربماـیپ يزور 

تشگ  ریزارس  شنامشچزا  کشا  ياههرطق  هک  دش  ساسحارپ  هتفشآ و 
»؟ درک هیرگ  دیاب  دسا ، نادنزرف  زا  نوگمدنگ  نزریپ  کی  يارب  ایآ  ینکیم  هیرگ  ارچ   » تفگ ترضح  نآ  هب  هشیاع 

متمقع  ذا  یل  تدلو  مترفکذا و  یب  تنمآ  متبذک و  ذا  ینتقدص  : » دومرف وا  هب  خساپ  رد  ربمایپ 
رفاک هکیماگنه  درک و  قیدصت  دیدرکیم ، بیذکت  ارم  امش  هکیماگنه  وا 

(15 .«) دیتسه ازان  امش  هک  یلاح  رد  دروآ  ینادنزرف  نم  يارب  و  دروآ ؛ نامیا  نم  هب  وا  دیدوب ،
هدش  تیاور  زین 

همه نآ  تلع  هشیاـع  تفر  نزریپ  نآ  یتـقو  داد ، رارق  راشرـس  فطل  دروم  ار  وا  ترـضح  نآ  دـمآ ، ص   ) مرکا لوسر  دزن  ینزریپ  يزور 
: دومرف باوج  رد  وا  دیسرپ ، ص   ) ربمایپ زا  ار  نزریپ  هب  ینابرهم 
نامیالا  نم  دهعلا  نسح  نا  هجیدخ و  نمز  یف  انیتات  تناکاهنا  »

کین انامه  دوب ، رادروخرب  هجیدـخ ع  راشرـس  فاـطلا  اـهکمک و  زا  دـمآیم و  اـم  هناـخ  هب  هجیدـخ ع ،  یگدـنز  رـصع  رد  نزریپ  نیا 
(16  «) تسا نامیا  زا  هقباس  دهع و  يرادهگن 

ع  ) هجیدـخ ناتـسود  يارب  شتـشوگ  زا  دومرفیم : درکیم ، حـبذ  يدنفـسوگ  ص   ) ربماـیپ هاـگره   » تفگ هشیاـع  رگید  تیاور  قباـطم  و 
: دومرف متفگ  نخس  ترضح  نآ  اب  هراب  نیا  رد  زور  کی  دیتسرفب ،
(17  «) مراد تسود  ار  ع   ) هجیدخ تسود  نم  اهبیبح : بحال  ینا  »

رهز ترضح  يراگتساوخ  رد  هجیدخ  دای 
زا رگید  یخرب  هدش و  دازآ  زینک  نمیاما  هارمه  هب  هملـس  ماهک  نآ  زا  سپ  ارهز  ترـضح  زا  ع   ) یلع الوم  يراگتـساوخ  مسارم  نایرج  رد 
زا یـشخب  رد  دـنهدب ، رارق  (س  ارهزلا همطاف  اب  يرـسمه  يارب  ع   ) یلع ماما  تساوخرد  نایرج  رد  ار  وا  ات  دـنتفر  يو  دزن  ربمایپ  نارـسمه 
رد تسناوتیم  تفاییم و  روضح  مسارم  نیا  رد  هناگی  ردام  نآ  شاک  يا  دندرک  وزرآ  دندومن و  هراشا  هجیدخ  ترـضح  هب  دوخ  راتفگ 

. دشاب رضاح  شاهشوگرگج  جاودزا  مسارم 
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لثم نیا  هجیدخ و  : » دندومرف سپـس  دومن ؛ نتـسیرگ  هب  عورـش  دـنلب  يادـص  هب  ص   ) مرکا ربمایپ  ناهگان  دیـسر  هجیدـخ  مان  هب  نخـس  ات 
تیبـب هجیدـخ  رـشبا  نا  یف  رما  لـجوزع  هللا  نا  اـهلامب ، هیلع  ینتناـعا  هللا و  نید  یلع  ینترزاو  ساـنلا و  ینبذـک  نیح  یناتقدـص  هجیدـخ 

بصنال  هیف و  بخص  بصق ال  نم  هنجلایف 
نم اـب  ادـخ  نید  يارب  وا  و  درک ، قیدـصت  ارم  وا  دـندرکیم ، بیذـکت  ارم  مدرم  هـک  ماـگنه  نآ  رد  هجیدـخ  دـننامه  تساـجک  هجیدـخ 

ار ع   ) هجیدخ هک  تسا  هداد  نامرف  نم  هب  لاعتم  دـنوادخ  درک ، کمک  نید  دربشیپ  يارب  ارم  دوخ  تورث  اب  و  دومن ، يرایمه  يراکمه و 
 « مهدب هدژم  تسین  نآ  رد  یمارآان  جنر و  هک  تشهب  رد  رهوگ  کی  زا  ياهناخ  نتشاد  هب 

یبن جارعم  ثیداحا  رد  هجیدخ 

ماـگنه داد ، ریـس  درب و  اهنامـسآ  يوس  هب  ارم  لـیئربج  جارعم  بش  رد  هک  یتـقو  دوـمرف : ص   ) ادـخ لوـسر  دـیوگیم : يردـخ  دیعـسوبا 
 « يراد یتجاح  ایآ   » متفگ لیئربج  هب  تعجارم 

یناسرب  هجیدخ ع  هب  ارم  مالس  ادخ و  مالس  هک  تسا  نیا  نم  تجاح   » تفگ لیئربج 
مالـسلا و هنم  مالـسلا و  وه  هللانا   » تفگ هجیدخ  درک ، غالبا  هجیدخ ع  هب  ار  لیئربج  ادـخ و  مالـس  دیـسر ، نیمز  هب  هک  یتقو  ص   ) ربمایپ

مالس لیئربج  رب  ددرگ و  زاب  وا  يوس  هب  مالس  مالس و  تسا  وا  زا  تسا و  مالـس  ادخ  كاپ  تاذ  انامه  مالـسلا  لیئربج  یلع  مالـسلا و  هیلا 
(18 .«) داب

مالسا  ردص  باحصا  همئا و  یهلا  يایبنا  راتفگ 
: دیوگیم نینچ  ع   ) مدآ لوق  زا  برع  خروم  دعسنبا 

هجیدخ دومن و  وا  بیصن  هجیدخ  نوچ  یتفج  هک  دوب  نیا  درک  هللالوسر  بیـصن  ادخ  هک  ییایازم  زا  یکی  تفگ  اوح  هب  تشهب  رد  مدآ  »
فالخ رب  تشهب  رد  نم  هک  دیدرگ  ببـس  اوح  هک  یتروص  رد  درکیم  کمک  دـمحم  هب  دـنوادخ  تیـشم  ندـیناسر  ماجنا  يارب  هتـسویپ 

(19  «) میامن راتفر  دنوادخ  هدارا 
دینادیم ایآ  دنگوس ، ادخ  هب  ار  امـش  : » دومرف درکیم ، یفرعم  نمـشد  هب  ار  دوخ  هک  ياهبطخ  نمـض  رد  اروشاع  زور  رد  ع   ) نیـسح ماما 

(20  «) تسا دلیوخ  رتخد  هجیدخ ع  نم  هدج  هک 
(21  «) متسه ع   ) هجیدخ امش  ربمایپ  رسمه  دنزرف  نم  هک  دینادیم  ایآ  : » دومرف نمشد  هب  باطخ  زین  و 

نم يربکلا  هجیدخ  نب  انا  : » دنکیم یفرعم  ار  دوخ  نینچ  نیا  دوخ ، فورعم  هبطخ  رد  قشمد  رد  دـیزی  هناهاش  سلجم  رد  ع   ) داجـس ماما 
(22  «) متسه مالسا  گرزب  يوناب  هجیدخ  رسپ 

یبلاطم و  دـمآ ، نادیهـش  هراپ  هراپ  ياـهرکیپ  راـنک  هک  یماـگنه  ق  لاـس 61 ه .ـ مرحم  مهدزاـی  زور  رد  ـالبرک  رد  س   ) بنیز ترـضح 
يادـف هب  مردـپ  يربکلا  هجیدـخ  یباب  : » دومرف درک و  دای  هجیدـخ  زا  ع   ) یلع ص و   ) ربمایپ رکذ  زا  سپ  اجنآ  رد  هلمج  زا  تفگ  زوسناج 

(23 .«) داب گرزب  يوناب  هجیدخ 
رد دیـسر ، تداهـش  هب  ماجنارـس  دومن و  کلملادـبع  نبماشه  یتوغاـط  تموکح  دـض  رب  یمیظع  شروش  بـالقنا و  هک  ع   ) یلع نبدـیز 

: دنکیم جاجتحا  نینچ  نمشد  ربارب  رد  ینخس 
؛..  هجیدخ انتدجو  هللالوسر  انوبا  هدوملاب  قحا  نحن  «و 

(24  «) تسا ع   ) هجیدخ ام  هدجو  ص   ) ادخ لوسر  ام  ردپ  هک  ارچ  میتسه  یتسود  تدوم و  هب  رتراوازس  ام  و 
هدومن و راـختفا  شاهمع  ناونع  هب  هجیدـخ ع  هب  ساـبعنبااب  ییوـگتفگ  رد  درک  ینمـشد  تلاـسر  نادـناخ  اـب  هک  نآ  اـب  ریبزنبا  هللادـبع 

: دیوگیم
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(25  «) تسا ناهج  ناوناب  رورس  ع   ) هجیدخ ماهمع  هک  ینادیمن  ایآ  نیملاعلا  ءاسن  هدیس  هجیدخ  یتمع  نا  ملعت  تسلا  »
دوخ يارب  مدرم  زا  و  دنام ، هفوک  رد  زور  دنچ  دمآ و  هفوک  هب  دش ، طلسم  عاضوا  رب  هیواعم  هکنآ  زا  سپ  ع   ) نسح ماما  تماما  رـصع  رد  »

ع  ) یلع نانمومریما  سدـقم  تحاس  هب  تسناوت  هچنآ  هبطخ  نآ  رد  دـناوخ و  هبطخ  تفر و  ربنم  يالاب  رب  راک  ناـیاپ  زا  سپ  تفرگ  تعیب 
ار هیواعم  خساپ  ات  تساخرب  ع   ) نیسح دندوب ، رضاح  سلجم  رد  ع   ) نیـسح ماما  ع و   ) نسح ماما  هک  نیا  اب  تفگ  ازـسان  درک و  تراسج 

مردپ نسح و  منم  يدرک  دای  يدب  هب  ار  ع   ) یلع هکنآ  يا  : » دومرف تساخرب و  دوخ  دـیناشن و  تفرگار و  وا  تسد  ع   ) نسح ماما  دـهدب ،
لوسر نم  دج  تسا  راوخرگج  دـنه  وت  ردام  هللا و  مالـس  اهیلع  همطاف  نم  ردام  دـشابیم ، رحـض  تردـپ  هیواعم و  ییوت  تسا و  ع   ) یلع

؛..  هلیتف کتدج  هجیدخیت و  دج  و   » تسا برح  وت  دج  تسا  ص   ) ادخ
دیلپ و شمان  هک  سکنآ  ام  زا  دنک  تنعل  دنوادخ  تسا  تیلهاج  راکتشز  نز   ) هلیتف وت  هدج  یلو  مالـسا  گرزب  يوناب   ) هجیدخ نم  هدج 

(26  «) تسا قافن  رفک و  ياراد  و  دب ، شاهقباس  تسپ و  شتبسن  بسح و 
دوخ راوگرزب  ردـپ  درگ  رب  مالـسلااهیلع  همطاـف  تفر  اـیند  زا  هجیدـخ  نوـچ  هک  تسا  لوـقنم  س   ) ارهز ترـضح  زا  یقثوـم  ثیدـح  رد 

مالـس ار  همطاف  هک  دـنکیم  رما  ار  وت  تراگدرورپ  تفگ  دـش و  لزان  لیئربج  سپ  تساجک  نم  رداـم  ردـپ ! يا   » تفگیم دـیدرگیم و 
هناخ دـشابیم و  خرـس  توقای  زا  اهدومع  یپ  ياج  هب  تسا و  الط  زا  اهنآ  بعک  هک  ینزا  تسا  ياهناخ  رد  وت  ردام  هک  ییوگب  یناسرب و 
تفگ س   ) همطاف دیناسر . س   ) همطاف هب  ار  یلاعت  قح  ماغیپ  ص   ) لوسر ترضح  نوچ  تسا  نارمع  رتخد  میرم  هیـسآ و  هناخ  نایم  رد  وا 

(27 «) اهتیحت ددرگیمرب  وا  يوس  هب  اهیتمالس و  تسوا  زا  اهصقن و  زا  ملاس  تسا  ادخ 
سدقم  ناگژاو  و  اههمانترایز ، هیعدا  رد  ع   ) هجیدخ

بآ نآ  رانک  فرطود  رد  تسا و  تایح  بآ  نآ  بآ  هک  تسا  هدومن  هیبشت  یبآ  رهن  هب  ار  س   ) هجیدخ ترـضح  تاروت  سدـقم  باتک 
(28  ) تسا اهتما  يافش  بجوم  تخرد  نآ  ياهگرب  تسا و  هویم  عون  هدزاود  ياراد  تخرد  نآ  دراد ، دوجو  تایح  تخرد 

تسا  هدمآ  نینچ  ص   ) ادخ لوسر  ياههمانترایز  زا  یکی  رد 
ما يربکلا  هجیدـخ  هیـضرملا  هیـضارلا  هیکزلا  هرهاطلا  هقیدـصلا  اـصوصخ  نینموملا  تاـهما  تاریخلا  تارهاـطلا  کـجاوزا  یلع  مالـسلا  »

نینموملا 
هجیدـخ هدیدنـسپ  دونـشخ و  هزیکاپ  كاپ و  نیتسار و  يوناب  رب  مالـس  صوصخ  هب  نانموم  ناردام  وت ، کـین  كاـپ و  نارـسمه  رب  مـالس 

(29  «) نانموم ردام  گرزب  يوناب 
نانز رورس  ع   ) هجیدخ رب  مالس  نیملاعلا  ءاسن  هدیس  هجیدخ  یلع  مالسلا   » هدش ریبعت  نینچ  ع   ) هجیدخ زا  رگید  ياههمانترایز  زا  یکی  رد 

(30  «) نایناهج
يوناب نآ  دوب . راوتـساو  مکحم  بلق  توق  ياراد  ور  نیا  زا  تشاد  دنوادخ  هاگرد  اب  ییالاب  رایـسب  قیمع و  طابترا  ع   ) هجیدـخ ترـضح 
رارقرب ادـخ  اب  ار  دوخ  هطبار  هراومه  نآ  وترپ  رد  دوب و  ادـخ ) هب  یگدـنهانپ  ياوتحمرپ  تاـملک   ) زرح ياراد  دوخ  يارب  مالـسا  راوگرزب 

تخاسیم 
تسا  نینچ  نیا  هک  هدرک  لقن  ار  زرح  ود  تاوعدلاجهم  باتک  رد  سوواط  نبدیس 

هلک  بئاشیل  حلصا  و  ادبا ، نیع  هفرط  یسفن  یلا  نکلهت  الو  ینثغاف ،  ثیغتسا  کتمحرب  مویق  ای  یح  ای  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  « ـ 1
مشچ کی  هزادنا  هب  زگره  ارم  هدب و  هانپ  نم  هب  مدش  هدنهانپ  تتمحر  هب  راوتسا ! هدنز و  يادخ  يا  رگـشیاشخب ! هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب 

 « شخب ناماس  ارم  یگدنز  لاح و  همه  راذگناو ، مدوخ  هب  ندز  مهرب 
بیقر  ای  ظیفح  ای  ظفاح  ای  هللا  ای  میحرلا  نمحرلا  هللامسب  « ـ 2

.« رادساپ بقارم و  يا  هدنرادهگن و  يا  نابهگن  يا  ادخ ، يا  رگشیاشخب ! هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
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رصاعم ناگرزب  نادنمشیدنا و  مالک  رد  هجیدخ 
هتـسب تسد  هناعـضاوتم  شربارب  رد  و  دروآیم ، دورف  رـس  هجیدخ ع  نینموملاما  تمظع  لباقم  رد  خیرات  دـعارق :) هینـس   ) برع دنمـشناد 

(39 .«) دیامن تبث  ناگرزب  همانسانش  مادک  رد  ار  وناب  نیا  مان  دنادیمن  دتسیایم ،
ار ساسحا  نیا  هکلب  دـشخبیم ، هک  تشادـن  ار  ساسحا  نیا  یلو  دیـشخب . دـمحم  هب  ار  شتورث  هجیدـخ  برع  هدنـسیون  یناتک  ناـمیلس 
هب ار  یتسود  تبحم و  درکیم  ساسحا  وا  دیامنیم ، بسک  دراد ، يرترب  ناهج  رـسارس  ياهجنگ  همه  رب  هک  ار  تیادـه  وا  زا  هک  تشاد 

(32 .«) دنکیم بسک  وا  زا  ار  تداعس  داعبا  همه  ضوع  رد  یلو  دنکیم ، ادها  ص   ) دمحم ترضح 
تسا  هدروس  وا  فصو  رد  يرعش  هعیشلا  لیاسو  باتک  بحاص  ق  .ـ 1140 ه  ) هب یفوتم  یلماعرح  خیش  گرزب  ملاع 

هلضف هجیدخ و  هتجوز 
هلعف اهلوق و  دنع  نابا 

مرکملا  یتفلا  دلیوخ  تنب 
مظعملا  دیوملا  دجاملا 

بصق  نم  تیب  هنجلا  نم  اهل 
بصن  اهلالو  هیف  بخصال 

ربخلا ظفل  هروم  هذه  و 
رهطملا یفطصملا  یبنلانع 

هدش دییات  دنمجرا  و  راوگرزب ، درمناوج  نآ  دلیوخ  رتخد  تسا  راکـشآ  شراتفر  راتفگ و  زا  وا  يرترب  لضف و  هک  هجیدخ  ربمایپ  رـسمه  »
تسین  جنر  یمارآان و  رد  هک  تسا  هدش  هدامآ  نیرولب  رهوگ  هعطق  کی  زا  ياهناخ  تشهب  رد  هجیدخ و  يارب  ماقم  دنلب  و 

«. دشابیم ياهناخ  نینچ  ياراد  تشهب  رد  هجیدخ  هک  تسا  ادخ  كاپ  هدیزگرب  ربمایپ  نخس  نیع  عوضوم  نیا 
كدـنا هک  نآیب  راوتـسا  ینامیا  رهم و  نیـشتآ و  یقـشع  اب  هک  دیـسانشیم  ار  هجیدـخ  زا  ریغ  يرگید  ایآ  برع  هدنـسیون  یلماـشلا  تنب 

(33 «.) دوش اریذپ  ارح  راغ  زا  ار  نید  توعد  دهاکب ، ربمغیپ  ادخ و  یگشیمه  تشادگرزب  هب  شرواب  زا  ياهرذ  ای  دهد  هار  لد  هب  يدیدرت 

عبانم

يدهمدمحم  يدراهتشا  هحفص 186 ، راثیا ، تمواقم و  هروطسا  هجیدخ  1 ـ
ص 164. يراخب ج 4 ، حیحص  2 ـ

ص 720. باعیتسالا ج 2 ، 3 ـ
ص 2. ج 16 ، ص 162 ، ج 13 ، راونالاراحب ، 4 ـ

ص 63. راحب ج 37 ، زا  لقن  ص 187 ، راثیا ، تمواقم و  هروطسا  هجیدخ  5 ـ
ص 438. هباغلادسا ج 5 ، 6 ـ

یبقعلا ص 44. رئاخذ  7 ـ
ص 71. همغلا ج 2 ، فشک  8 ـ
ص 320. نایبلاعمج ج 10 ، 9 ـ

راثیا ص 190. تمواقم و  هروطسا  هجیدخ  زا  لقن  هب  ص 68  ج 40 ، راحب ، 10 ـ
ص 8. نامه ج 16 ، 11 ـ
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ص 72. همغلافشک ج 2 ، 12 ـ
ص 198. راثیا ، تمواقم و  هروطسا  هجیدخ  زا  لقن  هب  ص 302 ، ج 43 ، راحب ، 13 ـ

ص 502. ج 22 ، راحب ، 14 ـ
ص 8. نامه ج 16 ، 15 ـ

تمواقم ص 207. راثیا و  هروطسا  هجیدخ  16 ـ
ص 206. هعیرشلا ج 2 ، نیحایر  17 ـ

ص 133. همغلافشک ج 2 ، 18 ـ
يروصنم ص 50. هللاحیبذ  همجرت  ویگروئگ ، لیژریو  ناتسنک  تخانش  دیاب  وا  زا  هک  يربمغیپ  دمحم  19 ـ

ص 318. ج 44 ، راحب ، 20 ـ
ص 6. نامه ج 45 ، 21 ـ

ص 174. نامه ج 44 ، 22 ـ
ص 59. نامه ج 45 ، 23 ـ

تمواقم ص 200. راثیا و  هروطسا  هجیدخ  24 ـ
ص 325. ج 9 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن  حرش  25 ـ

ص 201. راثیا ، تمواقم و  هروطسا  ع   ) هجیدخ 26 ـ
ص 218. یسلجم ج 3 ، رقابدمحم  همالع  بولقلاهویح  27 ـ

باب 22. انحوی ، هفشاکم  دیدج ، دهع  سدقم  باتک  28 ـ
ص 189. راحب ج 100 ، 29 ـ

ص 272. نامه ج 102 ، 30 ـ
ص 38. ص ،   ) دمحم ءاسن  31 ـ

لیخد ص 32. دمحم  یلع  ع ،   ) هجیدخ 32 ـ
ینسحلا ص 67. فورعم  مشاه  همئالاهایح  33 ـ

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 )
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. 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)

... 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 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 18زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


. 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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