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مالسلااهیلع ارهز  همطاف  ترضح  تداهش  زا  ییاه  هتشاگن  نوخ  تمصع :  فوسخ 

باتک تاصخشم 

ارهز همطاف  ترضح  تداهش  زا  ییاه  هتشاگن  نوخ  تمـصع :  فوسخ  روآدیدپ :  مان  ناونع و   1330 قداص -  يرواد  هسانشرس : 
 : رشن تاصخـشم  تیب ع  لها  نابحم  تایه  یقیقحت  یملع و  ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  عمجم  مامتها  هب  يرواد  قداص  مالـسلااهیلع 

لایر x 2200-21-7205-964 لاـیر ؛  x 2200-21-7205-964 کـــباش :  ص  [ 46  : ] يرهاـظ تاصخــشم  هلـسلس 1380 . مق 
زا ییاـه  هتـشاگن  نوخ  رگید :  ناوـنع  سیوـنریز  تروـص  هب  هماـنباتک  تشادداـی :  یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو 
 : هرگنک يدنب  هدر  تداهـش  1ق --  ترجه -  زا  لـبق  8 ؟ (س ،  ارهز همطاف  عوضوم :  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  تداـهش 

م 19401-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/973 ییوید :  يدنب  هدر  د25خ 5   / BP27/2

راتفگشیپ

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هوسا ي و  مالـسلا ) مهیلع   ) نیرهاـط همئا ي  نیعلا  بصن  شلمع  هک  يراوگرزب  يوناـب  يـالاو  یناروـن و  تیـصخش  زا  نتفگ  نخس 
.تسا جراخ  يرهام  رونخس  قطان و  ره  ناوت  دح  زا  هکلب  لکشم  رایسب  تسا ، یهلا  ججح 

مرکا لوسر  یتح  هللا ، يوسام  یتسه و  تقلخ  فدـه  یئاغ و  تلع  هدوب و  نینمؤملاریما  نیکر  نکر  یبن و  حور  تحار  هک  یئوناـب 
: دیامرف یم  احیرص )  ) لاعتم دنوادخ  هک  اجنآ  رد  دشاب  یم  نینمؤملاریما  و 

[1  ] .امکتقلخ امل  همطاف  ولو ال  کتقلخ  امل  یلع  ول ال  كالفآلا و  تقلخ  امل  كالول  دمحا  ای 

دنلب و نامسآ  هب  دناوتب  هک  تسیک  .تسا  نیملاع  يوگلا  نیا  يور  لگ  هب  زین  مالـسلا ) مهیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  مرکا و  یبن  تقلخ 
عیسو

هحفص 2] ] 

؟ دیامن دوعص  شتمظع  عیفر  هلق ي  هب  زاورپ و  یب ، یب  نآ  لئاضف 

دنزرف هدزای  نینمؤملاریما و  مرکا و  یبن  طقف 

ارهز همطاف  ترضح  تداهش  زا  ییاه  هتشاگن  نوخ  تمصع :  فوسخ 
مالسلااهیلع
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ارـس ود  هعیفـش ي  ادخ و  سومان  نآ  یتوکلم  تیـصخش  فرعم  بقانم و  لئاضف و  حادم  دیاب  هک  دـنناشیا  دنـسانش و  ارهز  شکاپ ،
ناگنـشت بل  هب  ار  شتمظع  نارکیب  جاوم و  سونایقا  من  زا  يا  هرذ  دـنناوتب  اـت  دنـشاب  مالـسلااهیلع )  ) ارهز همطاـف ي  ترـضح  ینعی 

.دنیامن تیاده  قشع  لزنم  رس  هب  ار  شتبحم  يداو  ناگتشگمگ  هدیناسر و  شتفرعم 

: نومضم هب  اما 

دیشک ناوتن  رگا  ار  ایرد  بآ 

دیشچ دیاب  یگنشت  ردق  هب  سپ 

قیدص اتسار  نیا  رد  دوش و  ضیفتـسم  هدومن و  هدافتـسا  شتفرعم  تیفرظ و  ردقب  ادخ ، هقوشعم ي  نآ  رون  ءایـض  زا  دیاب  یـسک  ره 
ناقـشاع هب  هتفرگ و  یمن ، ناـیاپ  یب  ياـیرد  نیا  زا  هیـضارمل -  هلبلا  هقفو  يرواد -  قداـص  ياـقآ  باـنج  دـنمجرا  لـضاف  مرکم و 

هب ار  شتفرعم  تخانـش و  قیفوت  هدومن و  لوبق  ناشیا  زا  ار  تدارا  راهظا  نیا  ناـنم  دـنوادخ  تسا  دـیما  هک  دـنا ، هدـیناسر  شتفرعم 
.دیامرف اطع  ناگمه 

( مالسلا مهیلع   ) تیبلا لها  یقیقحت  یملع  ياهشهوژپ  تاعلاطم و  عمجم 

1378  / 4  / 31 دابآ -  تلود  مالسلا - ) مهیلع   ) تیب لها  نابحم  تئیه 

هحفص 3] ] 

همدقم

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

.کملع هب  طاحا  ام  ددعب  اهیف  عدوتسملا  رسلا  اهینب و  اهلعب و  اهیبأ و  همطاف و  یلع  یلص  مهللا 

يرای هب  زج  تیصعم  هب  هدولآ ي  یکاخ و  رـشب  هنوگچ  و  تفگ ؟ رون  عبنم  زا  لسوت  اب  زج  رون  هولج ي  ياسر  رد  ناوت  یم  هنوگچ 
زاب مالـسلااهیلع )  ) يربک هقیدص ي  ترـضح  تخانـش  يوس  هب  يا  هنزور  دـناوت  یم  تیالو  ماقم  تاملک  راونا  زا  يانمت  موصعم و 

؟ دنک

هتفای یئانشور  شدوجو  رون  هب  نیمز  نامسآ و  نانچنآ  هدش و  قلخ  یهلا  تمظع  رون  زا  هک  يا  همطاف 
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!! دندومن لاؤس  قح  ترضح  زا  رون  نآ  تمظع  هرابرد ي  دنا و  هداتفا  هدجس  هب  هکئالم  هک 

.دیرفآ شیوخ  رون  زا  ار  ناشیا  رشبلاوبا ، مدآ  تقلخ  زا  شیپ  دنوادخ  هک  یئارهز  هرهز ي 

هحفص 4] ] 

نیرکنم نینمؤم و  زا  شناگدـننک  لوبق  .تشاد  هضرع  تاـقولخم  رئاـس  هکئـالم ي و  رب  ار  شتیـالو  دـنوادخ  هک  يا  هیـسنا  ءاروـح 
.دندمآ باسحب  نیرفاک  زا  ناشیا ،

ملد رد  تشهب  قوش  هاگره  دومرف : یم  دیئوب و  یم  ار  وا  دـش  یم  تشهب  يوب  قاتـشم  نامز  ره  ادـخ  لوسر  هک  يا  هرهطم  هرهاط و 
.مسوب یم  ار  همطاف  يولگ  دوش  یم  ادیپ 

[5  ] .همطاف رحن  تلبق  هنجلا  یلا  تقتش  اذا 

راگدرورپ تیاضر  وا  تیاضر  و  راـگدرورپ ، بضغ  وا  بضغ  هک  تسا  یهلا  رون  هولج ي  لـالج و  لاـمج و  رهظم  هک  يا  همولظم 
: دومرف مالسلااهیلع )  ) ارهز ترضح  هب  ملس ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هچنانچ  .تسا 

[5  ] .كاضرل یضری  کبضغل و  بضغی  هللا  نا 

همطاـف دـنوادخ  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هب  ادـخ  لوسر  اریز  .داد  رارق  يو  هیرهم ي  ار  نیمز  دـنوادخ  هک  يا  هقیدـص 
هب دور ، هار  نآ  يور  رب  وت  هنیک ي  ضغب و  اـب  سک  ره  داد و  رارق  ناـشیا  هیرهم  ار  نیمز  دروآرد و  وت  جاودزا  هب  ار  مالـسلااهیلع ) )

[5  ] .تسا هتشاذگ  مدق  نآ  هب  مارح 

هحفص 5] ] 

، هرهطم نآ  حور  زا  تناعتسا  اب  نازرل ، بات و  یب  یملق  اب  مالـسلااهیلع )  ) ارهز ترـضح  تیالو  هدیهـش ي  مان  دای و  اب  دوجو  نیا  اب 
چیه تردق  ناوت و  رد  دنچ  ره  .میراد  یم  میدقت  ترـضح  نآ  نارادتـسود  هب  ار  ناشیا  بقانم  لئاضف و  نارکیب  يایرد  زا  يا  هرطق 

.دنک هرامش  ار  ترضح  نآ  لئاضف  دناوتب  هک  تسین  سک 
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دنک ءاصحا  ناوت  یم  یک  رشب  ار  ارهز  لضف 

دنک ایرد  زا  فصو  دشابن  تردق  ار  هرطق 

دادم اهایرد  راجشا و  همه  ددرگ  ملق  رگ 

دنک اضیب  يرتفد  ار  ءامس  ضرا و  ادخ  رو 

شرف شرع و  نیلماح  سنا و  نج و  نتشون ، رد 

[5  ] دنک ارهز  زا  فیصوت  قح  هک  الا  دنزجاع 

مالسلاو

يدابآ تلود  يرواد  قداص 

يرمق يرجه   1420 یلوالا /  يدامج  / 1

هحفص 6] ] 

فدص

كاخ رب  دیطلغ  رد  تسکشب و  فدص 

كالفا کیرات  دش  تفرگب و  رمق 

قشع هناخمخ ي  رد  تسکشب  وبس 

قشع هنال ي  ردنا  داتفا  ررش 

دوب بدا  لها  مه  رامسم  رگم 

؟ دوب بر  تیب  وا  هدجس ي  ياج  هک 

دیشورخ ردیح  دز ، هلان  ربمیپ 

دیشوپ هریت  تخر  هبعک  رب  ادخ 

؟ دیشروخ مشچ  وا  رب  هریخ  دش  ارچ 

ارهز همطاف  ترضح  تداهش  زا  ییاه  هتشاگن  نوخ  تمصع :  فوسخ 
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دیشوج هنیس  زا  نوخ  دید ، منامگ 

دش نرتسن  سای و  هلال ، هدرسف 

دش نزحلا  تیب  ناهگان  ناتسلگ 

دوب ادتقم  وا  ار  قشع  زامن 

دوب اشگ  لکشم  ار  قشع  زاین 

تفگ ار  هلمج  نیا  اهراب  ربمیپ 

تفس ررد  نیا  شیازفناج  لعل  ز 

مشچ زا  دزیر  ارهز  هک  یئاهرهگ 

مشخ شتآ  دناشن  یم  ار  ادخ 

هحفص 7] ] 

ینیقیلا نیع  ارم  ارهز  يا  وت 

ینید لصا  يدیما ، يرون و  وت 

تخسرس هچ  يدومنب  قشع  زا  عافد 

تفر یم  هناورپ  یپ  زک  یعمش  وت 

ینیع رون  ار  یفطصم  یبن 

موثلک يراد و  نسح 
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ینیسح و 

ینیرق یب  میوگ  هک  دشاب  اور 

ینیرفآ بنیز  هک  نم ؟ میوگ  هچ 

تسا نیعملا  ءام  وت  نامشچ  من 

تسا نیتملا  لبح  ارم  وت  يالو 

دوبعم یح  شرع  هب  ات  ربمیپ 

دومیپ وت  يورین  هب  ءارسا  بش 

دشاب هدنبات  ات ، رهم ، ملاع  هب 

دشاب هدنب  ار  تا  هضف  رابغ 

دوجوم تشگ  دمحا  رون  هک  یمد 

[6  ] دوب همطاف  لامج  وحم  ادخ 

هحفص 8] ] 

ارهز همطاف ي  ترضح  لئاضف 

همطاف ترضح  یلع و  ترضح  مسبت  رون 

: هک تسا  هدش  تیاور  سابع  نبا  زا 

سپ .دومن  نشور  ار  تشهب  هک  دننیب  یم  دیشروخ  رون  دننامه  يرون  ناهگان  دنتسه  یهلا  ياهتمعن  هب  معنتم  تشهب  لها  هک  یعقوم 
لاـحنیا رد  يدیـشروخ - » تـشهب  رد  دـننیب  یمن  [ » 7 « ] اسمـش اـهیف  نوری  ـال  : » هک يدوـمرفن  نآرق  رد  رگم  ادـنوادخ ! دـنیوگ : یم 
ترضح مسبت  رثا  رد  هک  دوب  يرون  هکلب  دوبن  دیشروخ  رون  رون ، نیا  وگب : تشهب  لها  هب  هک  دتسرف  یم  ار  لیئاربج  لاعتم  دنوادخ 

هحفص 10] ] 

[ . 8  ] .دومن نشور  ار  تشهب  دمآ و  دوجوب  مالسلاامهیلع )  ) همطاف ترضح  یلع و 

همطاف ترضح  فحصم 

ارهز همطاف  ترضح  تداهش  زا  ییاه  هتشاگن  نوخ  تمصع :  فوسخ 
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: هک تسا  هدرک  تیاور  مالسلااهیلع )  ) ارهز همطاف ي  ترضح  فحصم  هب  عجار  یمق  خورف  نبا 

قارف رد  هک  یلاح  رد  دومن  یناگدنز  زور  جنپ  داتفه و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  دعب  مالسلااهیلع )  ) ارهز ترضح  انامه 
دومن و یم  تیلست  ترضح  نآ  هب  هدمآ و  ناشیا  دزن  هب  لیئاربج  تدم  نیا  رد  .دوب  هدز  تبیـصم  نوزحم و  رایـسب  شراوگرزب  ردپ 
ار اهنآ  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما دومن و  یم  هاگآ  داد  یم  خر  ادـعب  هک  یتاقافتا  زا  ار  ترـضح  نآ  داد و  یم  يرادـلد  ار  ناشیا 

[9  ] .دش مالسلااهیلع )  ) همطاف فحصم  هب  لیدبت  هک  تشون  یم 

: هک تسا  هدمآ  مالسلا ) هیلع   ) قداص ترضح  زا  يرگید  تیاور  رد  و 

هحفص 11] ] 

[10  ] .تسا نآرق  ربارب  هس  مالسلااهیلع )  ) همطاف ترضح  فحصم 

دنک یم  ینابیتشپ  همطاف  زا  زین  دنوادخ 

عطق يدزد  تسد  هک  دنداد  روتـسد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  يزور  هک : تسا  هدـش  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا  بقانم  رد 
عطق هک  دـیهد  یم  روتـسد  امـش  تقو  نآ  ما ، هدومن  تمدـخ  مالـسا  هار  رد  تسد  نیا  اـب  نم  هللا ! لوـسر  اـی  تفگ : دزد  نآ  دوـش ،

!؟ ددرگ

: دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 

!! مداد یم  ار  روتسد  نیا  دوب ، مالسلااهیلع )  ) همطاف مرتخد  هچرگا 

نئل : » دومن توالت  ار  هیآ  نیا  دش و  لزان  لیئاربج  لاحنیا  رد  دش ، نوزحم  هدینش و  ار  ردپ  مالک  نیا  مالسلااهیلع )  ) همطاف ترـضح 
ادـخ لوسر  هک  دوب  ماـگنه  نیا  رد  دـش .» دـهاوخ  دوباـن  تلمع  هنیآ  ره  يروآ  كرـش  رگا   » ینعی [ 11 « ] کلمع نطبحیل  تکرـشا 

رد دوب  یم  رگا   » ینعی [ 12 « ] اتدسفل هللا  الا  ههلآ  امهیف  ناک  ول   » هک دش  لزان  يا  هیآ  زاب  سپ  دیدرگ  نوزحم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )
دنوادخ ریغ  ینایادخ  ودنآ 

]
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هحفص 12]

دـش و لزان  لیئاربج  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  دومن  بجعت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  سپ  دـندوب » هدـش  هاـبت  ودـنآ  هنیآ  ره 
: تشاد هضرع 

یـضار ات  دـش  لزان  وا  زا  ینابیتشپ  رطاخب  تایآ  نیا  سپ  دـیدرگ  تحاران  نوزحم و  امـش  راتفگ  زا  مالـسلااهیلع )  ) همطاف ترـضح 
[ . 13  ] .ددرگ

ارهز ترضح  یناشفا  وترپ 

: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا 

هیلع  ) نینمؤـملاریما يارب  روـن  هلیـسوب ي  هبترم  هـس  يزور  هـک  ارچ  دـش  هدـیمان  ارهز »  » تـهج نیدـب  مالـسلااهیلع )  ) ارهز ترـضح 
[14  ] .درک یم  یناشفا  وترپ  مالسلا )

ارهز ترضح  هیرهم ي  نیمز 

هک یتسردـب  یلع ! ای  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هب  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هک  تسا  هدـش  تیاور  سابع  نبا  زا 
دنوادخ

هحفص 13] ] 

رد دورب  هار  نآ  يور  رب  هک  یـسک  ره  سپ  داد ، رارق  شا  هیرهم  ار  نیمز  دروآرد و  وت  جاودزا  هب  ار  مالـسلااهیلع )  ) همطاف لجوزع ،
[15  ] .تسا مارح  شدمآ  تفر و  دشاب  وت  نمشد  هکیلاح 

یلاعت دنوادخ  دزن  ارهز  ترضح  همداخ ي  تمظع 

: تفگ نمیا  ما  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص رفعج  ماما  ترضح  زا 

الاب نامسآ  يوسب  رس  لاح  نیا  رد  .مدرگ  كاله  دوب  کیدزن  هکیروطب  دش ، بلاغ  نم  رب  يدیدش  شطع  هفحج ) رد   ) هکم هار  رد 
!؟ ما هدوب  تربمغیپ  رتخد  رازگتمدخ  نم  هکیلاح  رد  يراذگ  یم  هنشت  ارم  ایآ  ادنوادخ ! متفگ : هدرب و 

ترـضح میوناب  قح  هب  مدیـشون و  سپ  هدـمآ  دورف  میارب  نامـسآ  زا  یتشهب  بآ  زا  یفرظ  هک  دوب  لاح  نیا  رد  دـیوگ : یم  نمیا  ما 
[16  ] .مدیدرگ هنشت  هن  مدش و  هنسرگ  هن  لاس  تفه  ات  مالسلااهیلع ،)  ) ارهز

هحفص 14] ] 

همطاف ای  رکذ  هب  رقاب  دمحم  ماما  ءافشتسا 
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: هک تسا  هدروآ  راحب  رد  یسلجم  همالع ي  موحرم 

ارهز ترـضح  شردام  دـنلب  يادـص  اب  دومن و  یم  هدافتـسا  درـس  بآ  تشگ  یم  راد  بت  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب دـمحم  ماـما  عقوم  ره 
[ . 17 «. ] همطاف ای  : » تفگ یم  دز و  یم  ادص  ار  مالسلااهیلع ) )

ارهز ترضح  تدابع 

: تفگ یم  هک  تسا  هدش  تیاور  يرصب  نسح  زا 

شترضح ياهمدق  هک  داتسیا  یم  تدابع  بارحم  رد  ردقنآ  هک  يروطب  دوبن ، تما  نیارد  مالـسلااهیلع )  ) همطاف زا  رت  هدننک  تدابع 
[ . 18  ] .دش یم  مروتم 

هحفص 15] ] 

همطاف زا  ادخ  لوسر  لابقتسا  هقیرط ي 

: تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  هشیاع  زا  دانسا  هب  یسوط  خیش  موحرم 

ینامز ره  .همطاف و  ترـضح ]  ] مالک رگم  دشاب  ادخ  لوسر  راتفگ  دـننامه  شراتفگ  مالک و  زرط  هک  مدـیدن  ار  مدرم  زا  سک  چـیه 
تفگ یم  ابحرم  وا  هب  دیناشن و  یم  شیوخ  ياجب  ار  وا  دیسوب و  یم  ار  همطاف  ناتـسد  ترـضح  نآ  دش  یم  دراو  ادخ  لوسر  رب  هک 

وا هب  دیـسوب و  یم  ار  ردپ  تسد  تساخ و  یمرب  اج  زا  ردپ  مارتحا  هب  مه  همطاف  دش ، یم  دراو  همطاف  رب  ادـخ  لوسر  عقوم  ره  زین  و 
[ . 19  ] .تفگ یم  دمآ  شوخ 

ارهز ترضح  رون  ءایض 

: تسا هدرک  تیاور  ینالوط  ثیدح  کی  رد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  زا  قودص  خیش  موحرم 

رون دش  یم  رهاظ  ناضمر  كرابم  هام  لاله  هک  یماگنه 

هحفص 16] ] 

همطاف ترضح  رون  هک  ینامز  سپ  دش  یمن  هدید  هام  لاله  رگید  هک  يروطب  درک  یم  هبلغ  هام  رون  رب  مالسلااهیلع )  ) ارهز ترضح 
[20  ] .تشگ یم  نایامن  هام  لاله  دش  یم  یفخم  مالسلااهیلع ) )

هحفص 18] ] 

ارهز همطاف ي  ترضح  همان ي  تبیصم 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

زا يا  هرطق  ات  هدز  نوخ  زا  یبکرم  رب  هتفرگ و  تسدـب  ملق  مالـسلااهیلع )  ) ارهز همطاف ي  ترـضح  تیـالو  هدیهـش ي  ماـن  داـی و  اـب 
قیاقـش گرب  زا  يا  هحفـص  هیـشاح ي  رب  ار  هتـسکش  وـلهپ  هبوـصغم و  رداـم  نآ  بئاـصم  زین  بقاـنم و  لـئاضف و  نارک  یب  ياـیرد 

.دریگ رارق  شلاثم  یب  هاگرد  لوبقم  هللا  ءاشنا  هک  دشاب  مینز ، مقر  راگزور 

ماقم دناوتن  زگره  رـشب  لوقع  دنک ، هرامـش  ار  مالـسلااهیلع )  ) ارهز ترـضح  لئاضف  دناوتب  هک  تسین  سک  چـیه  تردـق  ناوت و  رد 
یـسک دنکب و  دناوت  یمن  امعم  نیا  لح  یـسک  ادخ  زج  هک  تسا  ییامعم  مالـسلااهیلع )  ) ارهز تقیقح  دنک ، كرد  ار  ارذـع ، لوتب 

.دیامن یفرعم  ار  ناشیا  شرهوش ، ردپ و  زج 

يوردـیپس ینامـسآ و  رون  ربمغیپ ، نیـشناج  رـسمه  ربمایپ و  راـسخاش  راد ، هدـنز  بش  راوگرزب ، ییوناـب  زا  نخـس  راتـشون ، نیا  رد 
زار یهلا ، رون  نادغارچ  يراوگرزب ، تزع و  كانبات  رهوگ  یهلا ، یحو  نیما  هدنرادهگن ي  یئادخ ، ناهن  زار  ینارون ،

هحفص 19] ] 

ناراکهنگ هدننک ي  تعافـش  نابرهم و  زوسلد و  نانز و  يوناب  گرزب  نامـسآ و  ملاع  رد  هاگیاج  هدنراد ي  يراوگرزب ، یگرزب و 
هدش بصغ  هدوبر و  شقح  هدیدمتس و  زا  نخس  زین  .تسا و  ناردپ  یئابیز  بجوم  ناراکوکین و  ردام  و 
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یب یب  زج  تسین  یسک  وا  تسا و  هدیهش  زا  نخس  مالک  کی  رد  و  هدش ، هتشک  دنزرف  هتـسکش و  هنیـس  هتـسکش و  ولهپ  زا  نخـس  و 
[ . 41 (. ] مالسلااهیلع  ) ارهز همطاف  ترضح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هبوبحم ي  ملاع  ود 

: دومرف وا  قح  رد  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هک  تسا  یسک  مالسلااهیلع )  ) همطاف

[ . 42 « ] اهاضرل یضری  همطاف و  بضغیل  لجوزع  هللا  نا  »

«. دوش یم  یضار  شیدونشخ  رطاخ  هب  دیآ و  یم  بضغ  هب  همطاف  مشخ  رطاخب  لجوزع  دنوادخ  انامه  »

همطاـف تبحم  تلیـضف و  هب  هکنیا  رگم  درکن  ثوـعبم  ار  ناربماـیپ  زا  کـی  چـیه  دـنوادخ  هـک ، تـسا  یـسک  مالـسلااهیلع )  ) همطاـف
: دننک رارقا  مالسلااهیلع ) )

نورقلا تراد  اهتفرعم  یلع  يربکلا و  هقیدصلا  یه  «و 

هحفص 20] ] 

[ . 43 «. ] یلوالا

: دومرف شقح  رد  شراوگزب  ردپ  هک  تسا  یسک  وا  [ 44  ] .تسابع لآ  نت  جنپ  روحم  مالسلااهیلع )  ) همطاف

[ . 45 «. ] داب وت  يادف  مردام  ردپ و  « » یمأ تنأ و  یبأب  رگید ) تیاور  رد  و  «. ) اهوبأ اهادف  »

[ . 46 [ ؟) ردقلا هلیل  ام  كاردا  امو  ( ؟ تسیک مالسلااهیلع )  ) همطاف هک  یناد  یم  هچ  وت  تسا و  ردقلا  هلیل  وا 

و لـیحار ، نامــسآ  رد  شا  هدـنناوخ  هـبطخ  تـسا ، یهتنملا  هردـس  رتـخد  دـیامرف ، یم  دوـخ  هـک  روطناـمه  مالــسلااهیلع )  ) همطاـف
[ . 47  ] .تسا يرگید  زا  دعب  یکی  ناگتشرف  ياههورگ  شرازگتمدخ 

هحفص 21] ] 

.تسا مالسلااهیلع )  ) همطاف ناوخانث  دنوادخ  تاذ  زین  و  تسادخ ، تافص  هنیئآ ي  مالسلااهیلع )  ) همطاف تاذ  تسا ، هللا  رس  همطاف 

یهلا ياربک  تجح  وا  تسا ، یئافطصم  ملع  هنیجنگ ي  یئادخ و  تعلط  هنیئآ ي  وا  هدش ، قتشم  قح  مان  زا  مالسلااهیلع )  ) همطاف مان 
دیشروخ وا  تسا ، یهاش  تعلط  هنیئآ ي  و 
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.تسا لازیال  لامج  تآرم  لالجلاوذ و  لالج 

.تسا هدنز  وا  ناسحا  زا  ناکم  نوک و  تساوسام و  داجیا  تلع  وا  .تسا  تیالو  تلاسر و  حابصم  مالسلااهیلع )  ) همطاف

هزیگنا ي تسوا  و  دشاب ) یم   ) ناکما بوجو و  هطساو ي  زین  تسا و  ناهج  ود  ضیف  هطساو ي  وا  دیدپ ، دش  وا  هب  تسه  ره  یتسه 
[ . 48  ] .یضترم یلع  شیادیپ  یفطصم و  دمحم  قلخ 

.تسا راکشآ  وا  رب  ناهنپ  رس  نطاب  هک  تسا  یسک  نامه  تسا و  دنوادخ  رارسا  رهظم  مالسلااهیلع )  ) همطاف

اهل یتلا  هلالا  رارسا  رهظم  و 

روهظ یفخلا  رسلا  نطاب  یلع 

هب تبسن  هدمآ و  وا  ترایز  هب  ابیز  ياهیروح  هک  تسا  یسک  وا 

هحفص 22] ] 

.دننامداش هدروخ و  هطبغ  شترضح 

اهروزت ناسحلا  روحلا  ناک  نم  و 

[ . 49  ] رورس هطبغ و  اهیدل  نهل 

.هتفرگ ارف  ار  ناگمه  شتاکرب  هک  تسا  ینوتیز  و  لجوزع -  دنوادخ -  رون  سوناف  وا 

هلالج لج  هللا  رون  هاکشم 

اهتاکرب يرولا  مع  هنوتیز 

.تفای ینوزف  شیناوارف  دش  لزان  هک  یماگنه  هک  تسا  يا  هطقن  یتسه و  هرئاد ي  بطق  وا 

هطقن دوجولا و  هرئاد  بطق  یه 

اهتارثک ترثکا  تلزنت  امل 

.تسا ساسا  لصا و  یتسرپاتکی  نادیم  رد  وا  تسا ، شیوخ  نارود  دمحا  مود و  دمحا  وا 

اهرصع دمحا  یناثلا و  دمحا  یه 
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[ . 50  ] اهتاصرع یف  دیحوتلا  رصنع  یه 

هدننک ي تفایرد  و  [ 51 ( ] هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یفطصم ترضح  نت  هراپ ي  وا 

هحفص 23] ] 

.تسا هداتسرف  یحو  وا  رب  شراوگرزب  ردپ  ناسلب  وا ، دنوادخ  تسا و  یحو  دنمدرخ 

هعضب
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یحو هلیقع  یفطصملا 

اهاحوأ اههلا  اهیبأک 

هب ارم  هک  بش  نآ  رد  دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر ترـضح  هک  ارچ  تسا  دنوادخ  هدش ي  هدیزگرب  مالـسلااهیلع )  ) همطاف
: تسا هدش  هتشون  هک  مدید  تشهب  رد  رب  دندرب  الاب  نامسآ 

[ . 32 «. ] هللا هنعل  مهضغاب  یلع  هللا ، هریخ  همطاف  هللا ، هوفص  نیسحلا  نسحلا و  هللا و  بیبح  یلع  هللا  لوسر  دمحم  هللا  هلا  هلا  «ال 

، دنـشاب یم  دنوادخ  هدیزگرب ي  نیـسح  نسح و  تسا ، دنوادخ  بیبح  یلع  تسادخ ، هداتـسرف ي  دـمحم  تسین ، یئادـخ  هللا  زج  »
«. تسا دنوادخ  نیرفن  تنعل و  نانآ  نمشد  زوت و  هنیک  رب  تسا ، دنوادخ  هدش ي  باختنا  همطاف 

هحفص 24] ] 

و دوب ، مدـقمه  هارمه و  هتـشاد و  تکرـش  دوخ  رادـقمیلاع  رهوش  شراوگرزب و  ردـپ  اب  هیهلا  هیلک ي  تیالو  رد  هک  تسا  یـسک  وا 
رویزب ار  دوخ  هزیرغ ي  هتـساکن و  هجوچیه  هب  دوخ ، يالوم  يدونـشوخ  اضر و  تاجرد  زا  هدزن و  رـس  وا  زا  یئـالوا  كرت  هاـگچیه 

رد قودص  خیـش  هچنانچ  هدش ، حیرـصت  صیـصنت و  ینعم  نیا  هب  راثآ  رابخا و  رد  و  تسا ، هتـساریپ  هتـسارآ و  یهللا » همـصع   » بقل
: تسا هتفگ  هک  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  دنسم  یلاما  باتک 

، دندوب وا  دزن  رد  مالسلا ) مهیلع   ) نیسح نسح و  همطاف و  یلع و  هک  یلاح  رد  دوب  هتسشن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  يزور 
ار ناشیا  هک  یـسک  رادب  تسود  دنـشاب و  یم  نامدرم  نیرت  یمارگ  دنتـسه و  نم  تیب  لها  اهنیا  هک  یناد  یم  وت  ایادخ  دومرف : سپ 
دننک و یتسود  ناشیا  اب  هک  یئاهنآ  اب  نک  یتسود  تسا و  نیگمشخ  ناشیا  رب  هک  یسک  هب  تبـسن  شاب  نیگمـشخ  درادب و  تسود 

نک ینمشد 

ارهز همطاف  ترضح  تداهش  زا  ییاه  هتشاگن  نوخ  تمصع :  فوسخ 
مالسلااهیلع

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 47ناهفصا   هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


كرت هانگ و  تبیصم و  ره  زا  نادرگ و  هزیکاپ  رهاط و  یسجر  هنوگره  اهیدیلپ و  زا  ار  ناشیا  دننک و  ینمشد  ناشیا  اب  هک  یئاهنآ  اب 
هب ای  لیئربج  هب  ار  ناشیا  هد و  رارق  موصعم  یئالوا 

هحفص 25] ] 

[ . 33  ] .نک ددم  تسا  وت  زا  هک  سدقلا  حور 

: رعاش لوقب  تفای و  دهاوخن  یمامت  دوش  هتفگ  مالسلااهیلع )  ) همطاف یب  یب  لئاضف  زا  هچنآ  ره  اما 

مطاف لئاضف  یصحت  نا  دیرتأ 

دفنی مل  اهلضف  باسحلا و  دقن 

: هک مینادب  یلو  دیسر .» دهاوخ  مامتا  هب  دادعا  اما  دش ، دهاوخن  مامت  مالسلااهیلع )  ) ارهز همطاف  فاصوا  شرامش  »

دیشک ناوتن  رگا  ار  ایرد  بآ 

دیشچ دیاب  یگنشت  ردقب  سپ 

سفن ثیدـح  دوخ  اب  مدومن ، هعلاطم  هدز و  قرو  ار  مالـسلااهیلع ) همطاف  بقانم  لـئاضف و  باـب  رد   ) خـیرات تاحفـص  هک  یماـگنه 
.دندومن یتراسج  تیانج و  نانچ  دندز و  یمهفن  هب  ار  دوخ  يا  هدع  بقانم ) لئاضف و  همه  نیا  اب   ) ارچ هک  مدومن 

: دنا هدومرفن  ررکم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  رگم 

هحفص 26] ] 

[ . 34 « ] ...یناذآ دقف  اهاذآ  نم  ینم  هعضب  همطاف  »

؟ دوبن ءاسک  لها  روحم  مالسلااهیلع )  ) همطاف رگم 

؟ دوبن هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  تخد  وا  رگم 

؟ دوبن خیرات  مولظم  نآ  رسمه  مالسلااهیلع )  ) همولظم همطاف ي  رگم 

(... مالسلااهیلع  ) همطاف رگم 

؟ دیدومن یتیانج  ملظ و  نینچ  ارچ  نالدروک ! يا  سپ 

!؟ دیدز شتآ  ار  یهلا  یحو  تیب  دیدرب و  شا  هناخ  رد  هب  مزیه  رگید  ارچ 
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ماش حبص و  ره  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ هک  يا  هناخ  دش ، یمن  دراو  هزاجا  نودب  مالسلا ) هیلع   ) نیما لیئربج  هک  يا  هناخ 
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: دومرف یم  دومن و  یم  مالس  نآ  لها  رب 

[35 «. ] اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  »

!!! ...هب دگل  رگید  ارچ 

[ . 36 [ !؟ دیدومن دیهش  یهانگ  مرج و  هچ  هب  ار  شزیزع  هدؤوم )  ) نسحم و  ...رب !!! هنایزات  اب  ارچ  و 

هحفص 27] ] 

! راگزور نامدرمان  يا 

؟ دیدومن لمع  هنایشحو  نینچ  نیا  هک  دندوب  هداد  ماجنا  یلمع  هچ  مالسلااهیلع )  ) هیضرم يارهز  رگم 

.دننک یمن  تراسج  نینچ  نیا  دنشاب  یشحو  مه  ردقچ  ره  ملاع  نایشحو  مسق ، ادخب 

! امش رب  فا  ناتناوریپ ! امش و  رب  فا 

یلع ات  دیدروآ  موجه  ادخ  تجح  هناخ ي  رد  هب  درمان  رازه  راهچ  اب  خیرات ) لقن  ربانب   ) هک دوب  هدرک  هچ  مالسلااهیلع )  ) همطاف رگم 
لخاد هک  دوب  هدینابـسچ  ار  دوخ  مکحم  رد ، بقع  رد  مالـسلااهیلع )  ) همطاف دیرب و  دجـسم  هب  نتفرگ  تعیب  يارب  ار  مالـسلا ) هیلع  )

هیلع  ) وا نسحم  داتفا و  مالـسلااهیلع )  ) همطاف هنیـس ي  رب  دـش و  هدـنک  ياج  زا  رد  دز و  رد  رب  يدـگل  رمع  لاح  نیا  رد  اما  دـیوشن ،
هب هکنیا  اب  مالسلااهیلع )  ) همطاف دیربب  دجسم  هب  ار  وا  هک  دیدیشک  یم  ار  ( مالسلا هیلع   ) یلع هماج ي  هک  یتقو  و  دش ، طقس  مالسلا )

دوخ فرط  هب  تشاد و  یم  هاگن  ار  هماج  فرط  دوب و  هدیناسر  مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  ار  دوخ  تشاد  یم  درد  ساسحا  تدش 

هحفص 28] ] 

هماـج ي هتـسویپ  دـیدمآ و  یم  رد  يوـناز  هب  دـیتخیر و  یم  نیمز  يور  هب  دـیتشگ و  یم  رب  تعاـمج  امـش  هک  يوـحنب  دیـشک  یم 
هناش رب  نآ  فالغ  اب  تفرگ و  ار  دیلو  نب  دلاخ  ریشمش  رمع  هکنیا  ات  دیشک  یم  مه  مالسلااهیلع )  ) همطاف دیدیشک و  یم  ار  ترضح 

، دش حورجم  هکنآ  ات  دز  یم  مالسلااهیلع )  ) همطاف ي 
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، دـش هراپ  هراپ  هماج  هماج  هکنیا  اـت  دریگب  مالـسلااهیلع )  ) همطاـف تسد  زا  ار  هماـج  تسناوتن  اـما  داد  ماـجنا  ار  لـمع  نیا  هبترم  هس 
یب لد  رب  تحارج  نآ  دنام و  تعامج  امش  ياه  تسد  رد  نآ  رگید  ياه  هراپ  دنام و  مالسلااهیلع )  ) همطاف تسد  رد  نآ  هراپکی ي 

[ . 37  ] .تفای تداهش  هک  یتقو  ات  دوب  مالسلااهیلع )  ) ارهز یب 

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم لآ  يدهم  شزیزع  دنزرف  هک  دـمآ  دـهاوخ  يزور  هللا ) ءاشنا   ) هک دـینادب  راگزور ! نامدرمان  يا  یلو 
، یتسه ناهج  لازیال  دیشروخ  نآ  یتسه و  ءاقب  زمر  نآ  هک  یعقوم  دریگب ، خیرات  ناروسج  امش  زا  ار  شا  هتـسکش  ولهپ  ردام  ماقتنا 
هب ودننک  یم  تعیب  وا  اب  شنارای  زا  رفن  هدزیـس  دصیـس و  همظعم  هکم  رد  هکنیا  زا  دعب  دیامن  عولط  هدروآرد و  تبیغ  هدرپ ي  زا  رس 

، دنروآ یم  نوریب  ربق  زا  ار  رفن  ودنآ  سپس  دنوش ، یم  فرشم  هرونم  هنیدم ي 

هحفص 29] ] 

يارب هک  یمزیه  نامه  اب  ار  نانآ  دـعب  .دـنتفا  یم  دـیدرت  کش و  هب  نایوگ  هواـی  دـنهد ، یم  باوج  اـهنآ  هدرک و  تبحـص  ناـنآ  اـب 
[ . 38  ] ...دننازوس یم  دندوب  هدرک  عمج  مالسلا ) مهیلع   ) نیسح نسح و  همطاف و  یلع و  ترضح  ندنازوس 

: دینادب ملاع  لها  یلا  الا  دشاب : نینچ  ماگنه  نیا  رد  شلاح  نابز  ایوگ  و 

تسا رواد  هبیبح ي  نم  ردام 

تسا رترب  ادخ  قلخ  همه  وا ز 

تسا امس  نیمز و  رون  نم  ردام 

تسادخ زینک  طقف  نم  ردام 

دوب اهنز  رورس  نم  ردام 

دوب اهیبا  ما  نم  ردام 

تسیا هعیش  ره  ردام  نم  ردام 

تسین هعیش  یسک  وا  بح  نودب 

مردام ادخ ز  رون 
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تسا یندنام 

تسا مالسلا ) هیلع   ) یلع دوبک  سای  نم  ردام 

تسادخ شرع  وچ  مردام  تماق 

تسافص اب  وا  يور  قح ز  تشهب 

هحفص 30] ] 

تسازج زور  همه  تیمک  گنل 

تسا ادتقم  وا  هک  مردام  ریغب 

تسا يدمحا  شوخ  يوب  نم  ردام 

تسا یلع  بلق  توق  نم  ردام 

دش ریپ  ردپ  دعب  نم  ردام 

دش ریس  ناهج  قلخ  همه ي  زا 

تفرگ اپ  نید  نمشد  یبن  دعب 

تفرگ ام  ردام  دوخ ز  صاقت 

دننز ار  يردام  هدینشن  سک 

دنرب شمشچ  شیپ  هب  وا  رهوش 

يرگید تقیقح  دینک  شوگ 

يردام تبرق  تخس  هضور ي 

دوب هتفر  شکدف  قح  یپ  وا 

دوب هتشگرب  هنوگچ  ادخ  يا  و 

درک هراب  ررش  ایح  یب  يودع 
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درک هراپ  وا  شوگ  ود  يا  هبرض  هب 

هحفص 31] ] 

دیکچ یم  مردام  شوگ  نوخ ز  وچ 

دیود یم  وا  يرای  یپ  نسح 

هلئسم نیا  میارب  هدشن  لح 

هلماح رس  هب  دز  کتک  ارچ 

دیتسناد یم  رگا  نوچ  ار ، ادخ  یلو  هن  دیتخانش  ار  ادخ  هن  امش.درادن  غارس  خیرات  هک  دیدومن  یتراسج  نانچ  خیرات ، ناروسج  امش 
هب قشع  رد  یتسه  قلاخ  تبحم  هدش و  هتفهن  مالـسلااهیلع )  ) ارهز بضغ  رد  ادخ  مشخ  هک  دیتسناد  یم  رگاو  تسیک  ادـخ  یلو  هک 

دانع و تجاجل و  يور  زا  یلو  دیتسناد  یم  مه  دیاش  و.دیدرک  یمن  یتراسج  نینچ  هتشگ ، هصالخ  مالسلااهیلع )  ) هرهاط هقیدص ي 
! داب امش  رب  دنوادخ  نعل  .دیدش  یتراسج  ملظ و  نینچ  بکترم  بصعت 

امش یک  ات  اما 
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دیلقت هب  ای  بصعت و  هب  ای  يا  هدـع  هداد و  رارق  دوخ  راـختفا  رپ  مچرپ  هحولرـس و  ار  تقاـمح  بصعتم ، نازغم  کـشخ  نـالدروک و 
لئاضف و امش  نوچمه  هک  یناسک  دننک ؟ یم  تیامح  راگزور  ناملاظ  امش  شنم  شور و  زا  هناروکروک 

هحفص 32] ] 

تکرح هب  ارنآ  گنس  هتخیر و  ناتبایـسآ  رب  بآ  امـش  زا  هناروکروک  دیلقت  هب  یلو  دنناد  یم  ار  مالـسلااهیلع )  ) همطاف یب  یب  بقانم 
! ناتناوریپ رب  امش و  رب  فا  دننک ، یم  امش  تشز  راجنهان و  لمع  زا  عافد  دنروآ و  یمرد 

داد داب  رب  ناشدیلقت  ار  قلخ 

داب دیلقت  نیا  رب  تنعل  دص  ود  يا 

یم رگا  امـش  تسیک ؟ نآ  زا  قح  هک  دـینیبب  هدومن و  قح  قاقحا  اعقاو  دـینک و  هشیدـنا  بصعت  زا  رودـب  هنالقاع و  یکدـنا  امـش  اما 
دیراذـگن دـیریگب و  میمـصت  هنادرم  اما  دـینک ، تواضق  دـیرگنب و  ار  دوخ  بتک  تسین ، یعنام  میرادـن  لوبق  ار  هعیـش  بتک  دـیئوگ 

.دریگب ار  امش  بلق  مشچ و  ناگدید  يولج  یلدروک  بصعت و  ياوه 

( مالـسلا مهیلع   ) تیب لها  تیمولظم  مالـسا و  خیرات  رد  يا  هعلاطم  دیامن و  هشیدـنا  تلاهج  بصعت و  هنوگره  زا  رودـب  یـسک  رگا 
هک دروآ  دوجوب  یبئاصم  نینچ  هک  دشاب  كاب  یب  روسج و  دناوت  یم  هزادـنا  هچ  ات  رگم  ناسنا  هک  درب  یم  یپ  بلطم  نیا  هب  دـیامن 

!؟ دندناسر دوخ  دح  نیرتالاب  هب  ار  تیانج  ملظ و  دندومن و  نینچنیا  نامدرمان  نیا 

هحفص 33] ] 

هتسکش ولهپ  ردام  يا  ردام ! ارهز !

هلان و ردقنآ  دندومن  امـش  هب  یئاهمتـس  ملظ و  هچ  هک  مدینـش  نیقثوم  زا  مدناوخ و  خـیرات  رد  ار  عینـش  عیاجف  همه  نیا  هک  یماگنه 
ثیبخ ناملاظ  نیا  رب  نیرفن 
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ناـج مدومن و  یم  بدا  راـهظا  دروآرد  هزرل  هب  ار  شرع  تا  هلاـن  هک  یعقومنآ  مدوب و  یم  اـجنآ  شاـک  يا  متفگ  دوخ  اـب  مدومن و 
.مدومن یم  راثن  امش  هار  رد  ار  دوخ  لباقان 

ناترکیپ رب  هنایزات  تابرـض  نآ  و  ناتنینزان ، تروص  رب  مکحم  ياه  یلیـس  نآ  و  ناتکرابم ، يولهپ  رب  دـگل  تابرـض  هک  یعقوم  نآ 
.مدرک یم  لیامح  ار  دوخ  شاک  يا  دش ، یم  دراو 

! ناجردام

راشف ریز  رد  دیئامن و  ار  اه  یتخس  تاقشم و  همه  نیا  لمحت  دیناوتب  هک  دیتشاد  لاس  نس و  ردقچ  رگم  دیدوب ؟ هلاس  دنچ  امش  رگم 
!؟ دیئامن لمحت  ربص و  نیعالم  نآ  تابرض 

! ناج ردام 

: يداد رس  هلان  نینچ  نیا  ردپ  ربق  رس  رب  هک  دندرک  هچ  وت  اب  رگم 

دمحا هبرت  مش  نم  یلع  اذ  ام 

ایلاوغ نامزلا  يدم  مشی  نا ال 

هحفص 34] ] 

اهنأ ول  بئاصم  یلع  تبص 

[ . 39  ] ایلایل نرص  مایألا  یلع  تبص 

يرگید شوخ  يوب  ینالوط ، ناـمز  رد  رگا  دـیوب ، یم  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ ربق  كاـخ   ) تبرت شوخ  يوب  هک  سکنآ  »
؟ دش دهاوخ  هچ  دیوبن 

«: دیدرگ یم  رات  هریت و  بش  دننام  اهزور  نآ  تخیر  یم  نشور  ياهزور  رب  رگا  هتخیر و  مناج  رب  هودنا  مغ و  ناراب  نانچنآ 

اهتبیصم درد  مغ و  نادنچ  هتخیر  مناجب 

اهبش نوچ  هریت  ددرگ  دنزیر ، اهزور  رب  رگ  هک 

: يدز هلان  هدومن و  دنلب  نامسآ  فرطب  ار  هدش  دوبک  ناتسد  و 

اعیرس یتافو  لجع  یهلا  ای 
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[ . 40  ] یئالوم ای  هویحلا  تصغنت  دق 

هریت یگدنز  هک  ناسرب ، رتدوز  هچ  ره  اعیرس و  ار  مگرم  نم  يادخ  يا  »
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«. نم يالوم  يا  تسا  هتشک 

دناد و یم  نینچ  نیا  مه  خیرات  هکلب  نم  اهنت  هن  تشاد ، دهاوخن  یتقاط  نینچ  هلاس  هدجه  ردام  هک  مناد  یم  کین  ار  نیا  ردام ! یلو 
: هک دنک  یم  سفن  ثیدح  دوخ  اب 

هحفص 35] ] 

دیسیونب قیاقش  گرب  هیشاح ي  رب 

درادن راوید  رد و  نیب  تقاط  لگ 

زا دنیوب و  یم  لگ  دـنوش  یم  گنتلد  یتقو  دـنرادن و  غارـس  لگ  زا  رتوبـشوخ  ایند  مدرم  .لگ  زا  رتوبـشوخ  میوگ  هچ  لگ و  يرآ ،
همطاـف نآ  درادـن و  غارـس  لـگ  زا  رتـبوبحم  رتوبـشوخ و  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یلــص   ) مرکا لوـسر  زین  و  دـنرب ، یم  تذـل  نآ  ندـیئوب 

: دیئوب یم  ار  مالسلااهیلع )  ) همطاف دش  یم  تشهب  يوب  قاتشم  هک  یماگنه  تسا و  مالسلااهیلع ) )

(: هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق 

[ . 41 « ] همطاف یتنبا  هحئار  تعمش  هنجلا  هحئار  یلا  تقتشا  املکف  »

«. میوب یم  ار  همطاف  مرتخد  موش  یم  تشهب  يوب  قاتشم  هاگره  »

: هک يا  هظحل  نآ  زا  ناغف  دص  هآ و  اما 

هناخ رد  یسک  هک  یلاح  رد  دیـشکب  شتآ  هب  شلها  اب  ار  هناخ  دز : یم  دایرف  هدش و  رو  هلمح  مالـسلااهیلع )  ) همطاف هناخ ي  هب  رمع 
مسق تفگ : هناخ  لها  هب  باطخ  دینک و  رضاح  مزیه  داد  روتـسد  و  [ 42 ( ] مالسلا مهیلع   ) نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  رگم  دوبن 

ناج هک  سک  نآ  هب 

هحفص 36] ] 

! مشک یم  شتآ  هب  شلها  اب  ار  هناخ  الا  دیوش و  جراخ  دیاب  تسوا ! تسد  رد  رمع 

!؟ تسا هناخ  نیا  رد  مالسلااهیلع )  ) همطاف یناد  یم  ایآ  صفحابا ! يا  تفگ : رمع  هب  یصخش 

[ . 43 !! ] دشاب هناخ  رد  مالسلااهیلع )  ) همطاف هچرگا  تفگ : رمع 

هک دنتخورفا  یشتآ  نانچ  و 
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: هلب دنتسکشب ! ار  مالسلااهیلع )  ) ارهز هنیس ي  هک  دندروآ  وجه  نانچ  دندز و  شتآ  ار  نآ  لها  هناخ و  برد 

دوب رارسا  هنیجنگ ي  تفرعم  زک  يا  هنیس 

دوب راوید  رد و  نآ  راشف  راوازس  یک 

یم هناریحتم  ناـنچ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربـمغیپ طبـس  ودـنآ  دـنربب و  دجـسم  هب  هتـسب  تسد  ار  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع دنتـساوخ  و 
[ . 44  ] .دنورب اباب  کمک  هب  ای  دنهد و  تاجن  اپ  تسد و  ریز  زا  ار  ردام  ایآ  هک  دنتخیر  یم  مغ  کشا  دنتسیرگن و 

رگا داد : خـساپ  ترـضح  .ینک  تعیب  رکبوبا  اب  دـیاب  دـنتفگ : ناشیا  هب  دـندرب و  رکبوبا  دزن  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماگنه  نیا  رد 
تعیب

هحفص 37] ] 

ترـضح مینز !! یم  ار  تندرگ  تسین -  یئادـخ  وا  زج  هک  يدـنوادخ  هب  دـنگوس  تروـص -  نآ  رد  دـنتفگ : دوـش ؟ یم  هچ  مـنکن 
و يرآ ، هک  ادخ  هدنب ي  داد : خساپ  رمع  دیشک ؟ یم  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ردارب  ادخ و  هدنب ي  امش  نیاربانب  دومرف :

یمن رداص  يروتسد  وا  دروم  رد  هک  یتقو  ات  تفگ : رکبوبا  درک ، یمن  یتبحص  دوب و  تکاس  رکبوبا  هن ، سپ  ادخ ، لوسر  ردارب  اما 
هیلع  ) یلع ترـضح  .منک  یمن  راداو  يراـک  هب  ار  وا  نم  تسوا  راـنک  رد  مالـسلااهیلع )  ) همطاـف هک  یتـقو  اـت  تفگ : رکبوـبا  ینک ؟

: تفگ یم  تسیرگ و  یم  درک و  یم  يراز  هلان و  هدیناسر و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ربق  هب  ار  دوخ  مالسلا )

[ . 45 « ] .یننولتقی نا  اوداک  ینوفعضتسا و  موقلا  نا  مأ  نبای  »

[ . 46 «. ] دنشکب ارم  تسا  کیدزن  هدومن و  ناوتان  فیعض و  ارم  مدرم  مردام  رسپ  يا  »

: هک يا  هظحل  رتراب  تبیصم  و 

مولظم نآ  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما
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دیناشوپ شدوخ  نفک  رد  ار  وا  داد و  لسغ  ار  وا  دومن و  مالسلااهیلع )  ) ارهز همطاف ي  خیرات  همولظم ي  نآ  زیهجت  هب  عورش  خیرات ،
ار نفک  ياهدنب  تساوخ  هک  یماگنه  و 

هحفص 38] ] 

، دیریگب هرهب  ناتردام  زا  دـیئایب و  ناج ، نیـسح  مناج ، نسح  هضف ، يا  ...هنیکـس ، ای  و  ...موثلک ، ما  ای  ...بنیز و  ای  دز : ادـص  ددـنبب 
رب ار  دوخ  دمآ و  ناود  ناود  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح لاحنیا  رد  هدش ، لوکوم  تمایق  تشهب و  هب  رادید  هدیـسر و  ارف  یئادج  قارف و 
نم اب  رگید  هک  هدش  هچ  ردام  ...ردام  زیخرب  ...ردام  متنیسح  نم  ردام  ...ردام ! ...ردام ! دز : یم  ادص  تخادنا و  ردام  هزانج ي  يور 

...یهد یمن  ار  مباوج  هک  مرادن  روابردام  ...ینز ؟ یمن  فرح 

دعب وگب  ترضح  نآ  هب  ناسرب و  وا  هب  ار  ام  مالس  يدرک  رادید  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یفطصم دمحم  نامدج  هک  یماگنه  ردام 
دوز میارب  یمیتی  ناج  رداـم  هک  دومن  یم  داـیرف  دز و  یم  هلاـن  لاـحنیا  رد  مالـسلااهیلع )  ) بنیز یب  یب  .میدـنام  میتی  اـیند  رد  وت  زا 

ردام ...دوب 

يراد هناخ  نم  تمسق  دش  یکدوک  رد 

يراوگوس مه  منک  یم  يراد  هناخ  مه 

...ردام یلو 

تنیع ود  رون  يارب  میرگ 

تنیسح تسد  بآ  مهد  بش  ره 

...ردام

هحفص 39] ] 

يدرک هناش  مناوسیگ  یتسشن  بشید 

يدرک هناشاک  دحل  شوغآ  رد  بشما 

ار مالسلااهیلع )  ) نیسح نسح و  هدیشک و  ار  شیاهتسد  دز و  يا  هلان  همطاف  ماگنه  نیا  رد  هک  دوب  ینامز  هظحل ، نیا  زا  رت  تخس  و 
! نسحلاوبا يا  دز : ادص  یفتاه  هظحل  نیا  رد  تفرگ و  شوغآ  رد  یمارآ  هب 
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[ . 47  ] .دندروآرد هیرگ  هب  ار  اهنامسآ  ناگتشرف  دنگوس  ادخ  هب  نک  ادج  ناشردام  زا  ار  مالسلاامهیلع )  ) نیسح نسح و 

یم هلان  نینچ  و  درک ، نفک  ياهدنب  نتسب  هب  عورش  دومن و  ادج  ردام  هنیس ي  زا  ار  اه  هچب  ماگنه  نیارد  مالسلا ) هیلع   ) یلع الوم  و 
: دومن

ارهز ای 

يدنع ءایشألا  مظعا  کقارف 

لوکثلا یهدا  مطاف  كدقف  و 

«. تسا اهتبیصم  نیرت  نیگنس  همطاف  يا  وت  نادقف  تسا و  اهزیچ  نیرتگرزب  نم  دزن  رد  وت  یئادج  قارف و  »

اوجش حونا  هرسح و  یکباس 

لیبس ینسا  یضم  لخ  یلع 

رب میامن  یم  یئارس  هحون  هودنا  رس  زا  میرگ و  یم  ترسح  رس  زا  »

هحفص 40] ] 

«. تسا هداهن  هار  نیرت  نشور  رب  ماگ  هک  یتسود 

ینیدعسا يدوج و  نیع  ای  الا 

[ . 48  ] یلیلخ یکبا  مئاد  ینزحف 

«. میرگ یم  متسود  رب  تسا و  یگشیمه  نم  نک ، یهارمه  نم  اب  زیرب و  کشا  هدید  يا  »

: دناوخ یم  هیثرم  نینچنیا  شا  هتسکش  ولهپ  همطاف ي  ربق  رب  و 

هسوبحم اهتارفز  یلع  یسفن 

تارفزلا عم  تجرخ  اهتیل  ای 

امنا هویحلا و  یف  كدعب  ریخال 

[ . 49  ] یتایح لوطت  نا  هفاخم  یکبأ 
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«. دش یم  جراخ  ما  هنیس  زا  میاه  هلان  اب  مناج  شاک  يا  هدش ، سبح  ما  هنیس  رد  میاه  هلان  اب  نم  ناج  »

«. دوش ینالوط  ایند  رد  نم  یگدنز  هکنیا  سرت  زا  منک  یم  هیرگ  تسین ، ایند  یگدنز  رد  يریخ  وت  زا  سپ  همطاف  يا  »

هحفص 41] ] 

.تغارچ عمش و  یب  ربق  رب  مالس  تا ، یفخم  ربق  رب  مالس  شاب ، اریذپ  ار  ممالس  راتشون ، نیا  نایاپ  رد  ناج ! ردام 

هنیدم رد  تنفدم  هک  دنیوگ  ردام !
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اجکره یلو  مناد  یمن  نم  [ ، 50 ( ] هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  ربنم  ربق و  نیب  ای  تا و  هناخ  رد  ای  و  عیقب ، ناتـسربق  رد  .تسا 
.هد رارق  تا  یفخم  ربق  هژاولگ  ار  مکشا  تارطق  يا  هدیمرآ  هک 

.مولعمان مه  ترس  یفخم و  زین  تتداهش  خیرات  تسا ، یفخم  تربق  ردام !

ءاشنا ، ) دهد همتاخ  تتیمولظم  مامت  هب  درآ و  ردب  تبیغ  هدرپ ي  زا  رـس  رتدوز  هچره  تفـسوی  هک  مدنب  یم  لد  دیما  نادب  ردام ! اما 
(. هللا

: مراد یم  هضرع  امش  رضحم  هب  مالسلااهیلع )  ) هیضرم يارهز  راگدای  يا  نامز ، ماما  يا  و 

راربلا راثلا  كردم  ای 

راغملا كادع  برح  یلع  نش 

«. رب شروی  نز و  نوخیبش  تنانمشد  رب  باتشب و  باتشب ، هدنریگ  ماقتنا  يا  »

هحفص 42] ] 

يدهلا نکر  رصعلا و  بحاص  ای 

راج نیدلا  یلع  روجلا  و  ده ، دق 

»؟ دخرچب ام  يور  رب  يریگ  بارش  گنس  يدنسپ  یم  ایآ  نامزلا  بحاص  يا  »

يدهلا نکر  لدعلا و  بهذ  دق 

راج نیدلا  یلع  روجلا  و  ده ، دق 

«. تسا هدش  هتشاد  اور  تناید  رب  متس  هدش و  ناریو  تیاده  نوتس  هتفر ، يرگداد  »

رصان نم  هللا  كاعر  ثغأ 

رافقلا اهیلع  تقاض  هیعر 

«. تسا هدش  گنت  اهنآ  رب  نیمز  هک  ینک  يرای  ار  یناسک  یسرب و  یمدرم  دایرف  هب  دنک ، ظفح  ار  وت  دنوادخ  »

؟ يدعلا موجه  رادلا  یلع  یسنت 

ران لزجب و  بابلا  اومرضأ  ذم 
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«. دنتخورفارب مزیه  شتآ و  هناخ  رد  رب  هک  ماگنه  نآ  رد  يا ، هدرب  دای  زا  هناخ  رب  ار  نانمشد  موجه  ایآ  »

اهعلض همطاف  نم  ضر  و 

راهج ارسق  داقی  ردیح  و 
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هحفص 43] ] 

«. دندناشک اراکشآ  روز و  هب  ار  یلع  ترضح  هتسکش و  ار  همطاف  يولهپ  »

اهئدعأ فلخ  اوعدت  اودعت و 

راخفلا یلع  نع  اولخ  موق  ای 

«. دیرادرب دنموربآ  یلع  زا  تسد  مدرم  يا  دز  یم  ادص  دیود و  یم  نانمشد  رس  تشپ  »

يرتعا اهنینج و  اوطقسأ  دق 

رارمحا نویعلا  دخلا  همطل  نم 

«. دش خرس  شیاهمشچ  شتروص  رب  هدش  دراو  یلیس  زا  دندنکفا و  ار  شمحر  كدوک  »

؟ اهردص ام  لمحلا ؟ طوقس  امف 

؟ رادجلاب اهرصع  ام  اهمطل ؟ ام 

؟ دش هچ  راوید  رد و  رب  راشف  و  دش ؟ هچ  یلیس  دش ؟ هچ  هنیس  دش ؟ هچ  نینج ؟ طقس  »

؟ اهعلض یف  فیسلاب  اهزکو  ام 

؟ راوسلا اهطرق و  راشتنا  ام  و 

؟ دش هچ  ار  شراتسد  هراوشوگ و  ندش  ترپ  شیولهپ ؟ رد  ریشمش  اب  نتخاون  »

هحفص 44] ] 

؟ اهعنم ام  طوسلاب  اهبرض  ام 

؟ رارق نم  اهلام  ءاکبلا و  نم 

»؟ دش هچ  وا  شمارآ  شیاسآ و  مدع  هیرگ و  زا  تعنامم  دش و  هچ  شندروخ  هنایزات  »

دق مهنم و  راقعلل  بصغلا  ام 

؟ راقعلل يرولا  بر  اهلحنأ 
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؟ دوب هدیشخب  وا  هب  ار  اهنیمز  نآ  نایناهج  راگدرورپ  هکنیا  اب  دش ، هچ  ترضح  نآ  ياهنیمز  بصغ 

ام ارس و  لیللاب  اهنفد  ام 

؟ راهج ادانع  مهنم  يرثلا  شبن 

»؟ دندومن راکشآ  روطب  ترضح  نآ  ربق  شبن  هب  مادقا  نانآ  هک  دش  هچ  دوب و  هنابش  هنایفخم و  روطب  هک  دش  هچ  ترضح  نآ  نفد  »

اوعر ام  هنبا  یف  مهل  اسعت 

[ . 51  ] رارم مهاعر  دق  مهیبن و 

رب گرم  »
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«. دومن ار  نانآ  لاح  تیاعر  اهراب  ترضح  نآ  هکنیا  اب  دندرکن  تیاعر  وا  دروم  رد  ار  ناشربمیپ  هک  يرتخد  دروم  رد  نانآ ،

هحفص 45] ] 

روهظ لیجعت  رد  ءاعد  اب  هک  میناهاوخ  هنازجاع  ناـشیا  زا  هتـشاد و  همولظم  یب  یب  نآ  تاـیانع  هب  دـیما  مشچ  راتـشون  نیا  ناـیاپ  رد 
( هللا ءاشنا   ) .میراذگ شا  یفخم  يوک  رب  رس  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) مظعالا هللا  هیقب  ترضح  شا  یقیقح  مقتنم  دنزرف و 

نم نید  تسارهز  تبحم  هیامرس ي 

مهد یمن  ایند  ود  هب  ار  شیوخ  نید  نم 

اضق دهن  متسد  ود  هب  ار  هام  رهم و  رگ 

مهد یمن  ارهز  تبحم  زا  هرذ  کی 

هدیهشلا هقیدصلا  اهتیا  ای  کیلع  هللا  یلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا 

یمطاف تایانع  جاتحم 

يدابآ تلود  يرواد  قداص 

.ق .ه   1420 یلوالا /  يدامج 

هحفص 46] ] 

ارهز همطاف  ترضح  رب  تاولص 

( يرکسع نسح  ماما  زا  لوقنم  )

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

یلع اهترتخا  اهتلـضف و  اهتبجتنا و  یتلا  کئایفـصا  کئابحا و  ما  کیبن و  کـبیبح و  هبیبح  هیکزلا  همطاـف  هقیدـصلا  یلع  لـص  مهللا 
يدهلا و همئا  ما  اهتلعج  امک  مهللا و  اهدالوا  مدب  هللا  رئاثلا  نک  اهقحب و  فختـسا  اهملظ و  نمم  اهل  بلاطلا  نک  مهللا  نیملاعلا  ءاسن 
هلا و هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  اهیبا  هجو  اهب  مرکت  هولـص  اهما  یلع  اهیلع و  لصف  یلعالا  ءالملا  دـنع  همیرکلا  ءاوللا و  بحاص  هلیلح 

.مالسلا هیحتلا و  لضفا  هعاسلا  هذه  یف  ینع  مهغلبا  اهتیرذ و  نیعا  اهب  رقت 

هیلع و هللا  یلـص  ادـخ  لوسر   ) تربمایپ وت و  هبیبح ي  تسوا  هک  هحلاص ، هزیکاپ  همطاف ي  هقیدـص ، يوناـب  رب  تسرفب  دورد  ایادـخ 
ردام و  هلآ )
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رب ار  وا  يا  هدرک  باختنا  يا و  هداد  يرترب  يا و  هدـیزگرب  هک  یئوناب  نآ  مالـسلا ) مهیلع  موصعم  ناماما   ) وت ناگدـیزگرب  و  ءایلوا ،
هاوخنوخ و  امن ، تساوخزاب  دندرمـش  کبـس  ار  وا  قح  هک  یناسک  زا  ناتـسب و  شنارگمتـس  زا  ار  وا  داد  وت  ایادـخ  نایناهج ، ياهنز 

ألم دزن  رد  راوگرزب  و  مالسلا ،) هیلع  هیلع   ) ءاول بحاص  رسمه  تیاده و  ناماما  ردام  ار  وا  هکنانچمه  ایادخ  .شاب  وا  نادنزرف  نوخ 
نآ هلیـسوب ي  هک  یتاولـص  دورد و  نآ  يربـک ) هجیدـخ   ) شرداـم رب  وا و  رب  تسرفب  دورد  سپ  یتـشاد ، ررقم  هللا ) هکئـالم   ) یلعا

ياهمشچ ینادرگ  نشور  هک  یتاولـص  دورد و  نآ  ار و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  شردپ  یهد  نوزفا  يوربآ  تمارک و 
.ار مالس  تیحت و  نیرتهب  تقو  نیا  رد  نم  فرط  زا  نانآ  هب  ناسرب  و  ار ، وا  هیرذ 

یقرواپ

ص 14. نیرحبلا ، یقتلم  [ 1]

ص 127. ج 3 ، هسمخلا ، لئاضف  [ 2]

ص 153. ج 3 ، نیحیحصلا ، كردتسم  [ 3]

ص 229. راونالا ، حابصم  [ 4]

.یناهجریم همالع  موحرم  عبط  رثا  [ 5]

(. هلظ ماد   ) ینیسح نسح  دیس  نیملسملا  مالسالا و  هجح  یمارگ  داتسا  عبط  رثا  [ 6]

.13 ناسنا ، [ 7]

ص 329. ج 3 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 241 /  ج 35 ، راونالا ، راحب  ص 412 /  ج 4 ، ناهربلا ، [ 8]

ح 6. ص 153 ، تاجردلا ، رئاصب  [ 9]

ص 129. زجاعملا ، عیبانی  لیذ ح 1 / ص 239 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 10]

.65 رمز ، [ 11]

.22 ءایبنا ، [ 12]

ح 102. ص 497 ، ج 4 ، نیلقثلارون ، ح 43 / ص 43 ، ج 43 ، راونالاراحب ، ص 324 / ج 3 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  [ 13]

ص 180 ح 2. ج 1 ، عیارشلا ، للع  [ 14]

ج 1 ص 472. همغلا ، فشک  ص 229 / راونالا ، حابصم  [ 15]
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یف بقاثلا  [ 16]
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ح 45. ص 46 ، ج 43 ، راونالاراحب ، ح 1 /  ص 196 ، بقانملا ،

لیذ ح 87 ص 109 ، ج 8 ، یفاک ، لوصا  لیذ ح 31 / ص 102 ، ج 62 ، راونالاراحب ، [ 17]

ص 80. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 341 / ج 3 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  [ 18]

سلجم 14. ح 40 ، ص 400 ، یسوط ، خیش  یلاما  [ 19]

ح 49. ص 56 ، ، 43 راونالاراحب ، ح 84 / ص 99 ، هثالثلا ، رهشألا  لئاضف  [ 20]

.دشاب یم  مالسلااهیلع )  ) ارهز ترضح  باقلا  قوف  تارابع  [ 21]

ص 19. ج 43 ، راونالاراحب ، ص 111 / ج 12 ، لامعلازنک ، [ 22]

سلجم 36. ح 6 ، ص 668 ، یسوط ، خیش  یلاما  ح 18 / ، 43 ، 105 راونالاراحب ، [ 23]

اهلعب اهوبا و  همطاف و  مه  هلاسرلا  ندـعم  هوبنلا و  تیب  لها  مه  لجوزع  لاقف  ءاسکلا  تحت  نم  بر و  ای  لیئاربج : نیمالا  لاـقف  [ 24]
(. ءاسک ثیدح   ) اهونب و 

ص 185. ج 10 ، قحلا ، قاقحا  [ 25]

هلیل كردا  دقف  اهتفرعم  قح  همطاف  فرع  نمف  هللا  ردقلا ، همطاف و  هلیللا ، ردـقلا ، هلیل  یف  هانلزنا  انا  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا لاق  [ 26]
ص 581. یفوک ، میهاربا  نب  تارف  ریسفت  ص 65 / ج 43 ، راونالاراحب ، اهتفرعم ، نع  اومطف  قلخلا  نال  همطاف  تیمس  امنا  ردقلا و 

.82 صص 80 -  ناذاش ، نبا  لئاضف  [ 27]

ص 14. نیرحبلا ، یقتلم  امکتقلخ /  امل  همطاف  ول ال  کتقلخ و  امل  یلع  ول ال  كالفالا و  تقلخ  امل  كال  ول  دمحا ! ای  [ 28]

.یناتسمد نسح  خیش  مرتحم  لضاف  هدورس ي  [ 29]

ص 8. هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) یفطصملا بلق  هجهب  همطاف  [ 30]

.لئاضف باب  ص 26 ، ج 5 ، يراخب ، حیحص  [ 31]

ص 259. ج 1 ، دادغب ، خیرات  [ 32]

.یناهج ریم  همالع  موحرم  ص 152 / همصاعلا ، هنج  [ 33]

ص باب 148 ، عیارشلا ، للع  لئاضف /  باب  ص 26 ، ج 5 ، يراخب ، حیحص  [ 34]
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.187

.33 بازحا ، [ 35]

تلتق بنذ  يأب  .تلئـس  هدؤوملا  اذا  و  هفیرـش : هیآ  هرابرد ي  مدرک  ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ترـضح  هب  دـیوگ ، لـضفم  [ 36]
نـسحم هدـش ، ناهنپ  كاخ  رد  كدوک  هدؤوم »  » هک دـنگوس  ادـخب  لضفم  يا  دومرف : ترـضح  دـیئامرف ؟ یم  هچ   ) و 9  8 ریوکت ، )

.دـینک بیذـکت  ار  وا  دـیوگب  نیا  زا  ریغ  سک  ره  و  تسین ، نـیا  زا  ریغ  و  هدؤوـم »  » ینعم تـسا  نـیا  دـشاب  یم  اـم  زا  وا  اریز  تـسا 
ص 23. ج 53 ، راونالاراحب ،

ص 251. همصاعلا ، هنج  [ 37]

ص 242. يربط ، همامالا  لئالد  [ 38]

ص 165. ملعوبا ، قیفوت  تیبلا ، لها  [ 39]

ص 339. همصاعلا ؛ هنج  [ 40]

ص 127. ج 3 ، هسمخلا ، لئاضف  [ 41]

ص 57. ج 1 ، لحنلا ، للملا و  [ 42]

ص 12. ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و  [ 43]

ص 251. همصاعلا ، هنج  [ 44]

.150 فارعا ، [ 45]

.20 صص 19 -  ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و  [ 46]

ص 179. ج 43 ، راونالاراحب ، [ 47]

ص 83. هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) یفطصملا بلق  هجهب  همطاف  [ 48]

.184 ، 204 صص 213 ، ج 43 ، راونالاراحب ، ص 435 / ج 10 ، قحلا ، قاقحا  [ 49]

ص 830. هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) یفطصملا بلق  هجهب  همطاف  باتک : هب  دوش  عوجر  [ 50]

یلص  ) یفطصملا بلق  هجهب  همطاف  ص 89 / مالسلا ،) هیلع   ) نیسحلا ءارعـش  زا  لقن  یلح  حلاص  دیـس  اروگرزب  بیطخ  عبط  رثا  [ 51]
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ص 867. هلآ ،) هیلع و  هللا 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
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