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مالسلااهیلع ارهز  همطاف  تامارک  زا  يا  همش  هیمطاف و  تضهن 

: هدنسیون

یحطبا دحوم  تجح  دیس 

: یپاچ رشان 

نیتملا لبح 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  تامارک  زا  همش يا  هیمطاف و  20تضهن 

باتک 20تاصخشم 

20دلج 1

20هراشا

: راتفگ 24شیپ 

هیمطاف تضهن  شرتسگ  رد  رثوم  26لماوع 

26هراشا

تیقفوم لئالد  زا  ییاه  28هنومن 

تیقفوم لئالد  زا  29یلامجا 

هیمطاف تضهن  ذوفن  شرتسگ و  رد  تالسوت  اعد و  29شقن 

هیمطاف شرتسگ  رد  يراج  ياهکشا  هتخوس و  ياهلد  32شقن 

هیمطاف تضهن  هناوتشپ  ارهز  همطاف  رامش  یب  33تامارک 

اهرتسوپ اه و  مچرپ  بصن  ندوب  ریگارف  34شقن 

هیمطاف ياهرتسوپ  اه و  مچرپ  بصن  35بادآ 

هیمطاف ياه  مچرپ  37ياهراعش 

اه هنیزه  هدننک  نیمات  ارهز  ترضح  هب  داقتعا  41نامیا و 

نید نیغلبم  يدنلبرس  هیام  ءارهز  ترضح  هب  مدرم  یبلق  42هقالع 

تاقبط همه  نایم  رد  اج و  همه  رد  یمومع  43لابقتسا 

ءارهز همطاف  هرابرد  باتک  فیلات  يارب  نافلوم  ناگدنسیون و  44قیوشت 

هیمطاف تضهن  رد  نارونخس  ءابطخ و  46شقن 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  هرابرد  راعشا  ندورس  هب  ءارعش  47قیوشت 

هیمطاف تضهن  نایرج  رد  ناحادم  ءارعش و  48شقن 

هیمطاف تضهن  شرتسگ  لماع  یمدرم  ياه  50تیلاعف 
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( یسمش  1380  ) يرمق هیمطاف 1422  مایا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نیمالا  دمحم  هیریخ يا  یگنهرف  تئیه  هنالاس  ياه  51تیلاعف 

( یسمش  1381  ) يرمق هیمطاف 1422  مایا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نیمالا  دمحم  هیریخ يا  یگنهرف  تئیه  هنالاس  ياه  52تیلاعف 

هیمطاف ياه  همانرب  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  55شقن 

هیمطاف تضهن  رد  یمسر  ياه  تیصخش  55شقن 

هیمطاف ياه  همانرب  رد  زور  تاناکما  زا  يرادرب  56هرهب 

اهاتسور اهرهش و  همه  رد  يرادازع  تاجتسد  56تکرح 

ینید یملع و  تاقباسم  زاس  هنیمز  هیمطاف  57تضهن 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  اب  هطبارر  يراکتبا د  59یحرط 

هیمطاف تضهن  رد  دیلقت  عجارم  64شقن 

64هراشا

هیمطاف تضهن  شرتسگ  ظفح و  رد  دیلقت  مظعم  عجارم  66شقن 

هرس سدق  یناگیاپلگ  یمظعلا  هللا  هیآ  -167

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  تداهش  نرق  نیمهدراهچ  هرابرد  یناگیاپلگ  یمظعلا  هللا  هیآ  یخیرات  مهم و  68هیعالطا 

ناهفصا نیسردم  نیدهتجم و  همان  72نتم 

رگید 73یتامادقا 

.منک یم  تفلاخم  نم  دننک  تقفاوم  هعیش  ءاملع  همه  73رگا 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  رب  يرادازع  هرابرد  مهم  هتکن  74دنچ 

زاریش یمظعلا  هللا  هیآ  -275

یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هللا  هیآ  -381

یناسارخ دیحو  یمظعلا  هللا  هیآ  -489

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  تداهش  زورلاس  یمسر  یلیطعت  تاکرب  90راثآ و 

رگتیاده یخیرات و  91هیعالطا يا 

: مالسلا اهیلع  ءارهز  ترضح  مالس  ربارب  رد  نیگنس  94تیلوئسم 

مالس باوج  95لقادح 

هنهرب ياپ  اب  يرادازع  95هتسد 

رگید 96تامادقا 
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يزیربت ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  -597

تاهبش تالاوس و  هب  خساپ  97فلا :

نیرفآ جوم  هدنهد و  ناکت  یخیرات و  یتکرح  104ب-

يزاریش مراکم  یمظعلا  هللا  هیآ  -6105

یناحور یمظعلا  هللا  هیآ  -7107

دیلقت عجارم  هاگدید  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تداهش  مسارم  109تشادگرزب 

هیمطاف تضهن  رد  فیلات  قیقحت و  110شقن 

110هراشا

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  تمدخ  رد  فیلات  112قیقحت و 

ارهز همطاف  تداهش  تیصخش و  هرابرد  باتک  همجرت  فیلات و  113تضهن 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  هب  طوبرم  ياه  114همانباتک 

هیمطاف همانباتک  نیرت  115لصفم 

نوگانوگ ياه  نابز  هب  ارهز  همطاف  هرابرد  باتک  115فیلات 

ریخا لاس  ود  رد  دیدج  باتک  116دصیس 

ارهز همطاف  هرابرد  ناگدنسیون  ینوگانوگ  116عونت و 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  هرابرد  فیلات  قیقحت و  ياهاضف  تعسو  117شرتسگ و 

تافیلات يریگ  تهج  رد  توافت  118عونت و 

رگید یشرگن  اب  اهباتک  121میسقت 

هتسجرب طاقن  ياراد  لصفم و  121ياهباتک 

تسا ارهز  ترضح  تیمولظم  تابثا  رد  اتدمع  هک  126ییاهباتک 

ارهز همطاف  هرابرد  يرعش  ياه  128هعومجم 

دراد بلاج  ياهرتیت  اه و  لصف  رس  هک  131ییاهباتک 

دهد یم  ناشن  ار  ارهز  همطاف  ییوگلا  هبنج  هک  134ییاهباتک 

دراد یلیلحت  هبنج  هک  135ییاهباتک 

.تسا هدش  همجرت  ای  يرادرب  هنومن  ای  سابتقا  یمیدق  مهم  بتک  زا  هک  135ییاهباتک 

تسا هدش  همجرت  ای  فیلات  ناوسن  هقبط  هلیسو  هب  هک  137ییاهباتک 
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یلیصحت ياه  همان  نایاپ  زا  139ییاهباتک 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  ار  هطبار  رد  يزومآ  شناد  ياه  141هعومجم 

دشاب یم  روصم  اهنآ  زا  یشخب  هدش و  هتشون  ناناوجون  ناکدوک و  يارب  هک  142ییاهباتک 

.تسا هدیسر  پاچ  هب  یجراخ  ياهروشک  رد  هک  143ییاهباتک 

هدش همجرت  ای  فیلات  یجراخ  ياه  نابز  هب  هک  145ییاهباتک 

تسا یتلود  زکارم  هب  قلعتم  هک  146ییاهباتک 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  هرابرد  لیرب  طخ  اب  146ییاهباتک 

هدش پاچ  اررکم  هک  146ییاهباتک 

ارهز ترضح  یللملا  نیب  هرگنک  149ياهباتک 

ارهز همطاف  هرابرد  نیفلاخم  زا  باتک  150داتفه 

هیمطاف ياهباتک  فیلات  هرابرد  مهم  هتکن  150دنچ 

تسا رت  مهم  زیچ  همه  زا  تیب  لها  تیالو  هلئسم  150زورما 

ارهز همطاف  ياهباتک  فیلات  هنیمز  رد  زاسراک  زیگنا و  تفگش  152یلوحت 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ياه  تیمولظم  بئاصم و  هب  152هجوت 

ملق نابز و  رد  تداهش  ناونع  هب  یمومع  153هجوت 

باتک فیلات  تضهن  ترس  رد  یمومع  يرادیب  153شقن 

هیمطاف فیلات  تضهن  ياه  هبذاج  زا  دلج  يور  ياه  154حرط 

هیمطاف فیلات  تضهن  ياه  یگژیو  زا  ابیز  155نیوانع 

ارهز ترضح  یصصخت  156هناخباتک 

ارهز همطاف  هرابرد  رعش  بش  مسارم  157يرازگرب 

هیمطاف تضهن  رد  تاعوبطم  157هاگیاج 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  تداهش  تشادگرزب  تاکرب  160راثآ و 

160هراشا

نافلاخم تردق  هدننکش  مهرد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  تیمولظم  162دایرف 

تاکربلا ما  همطاف  مالسلا و  اهیلع  ارهز  164همطاف 

هنایلاس ياه  همانرب  لصف  رس  هیمطاف  165مسارم 
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ناتسودنه یللملا  نیب  هاگشیامن  رد  هیمطاف  ياهرتسوپ  166یلجت 

یئاقیرفا ياهروشک  رد  ارهز  ترضح  ياهرتسوپ  167شقن 

یهلا میکح  ياقآ  168همان 

یلام روشک  ءاملع  زا  یکی  169همان 

ایلارتسا روشک  زا  171همان يا 

زیگنا باجعا  يدجسم  سیسات  ءارهز و  همطاف  171مان 

هیمطاف ههد  رد  غلبم  174مازعا 

تارکنم زا  يریگشیپ  رد  هیمطاف  175شقن 

یمالسا فراعم  رشن  يارب  هنیمز يا  هیمطاف  175مسارم 

هیمطاف تضهن  راثا  زا  سدقم  ياه  مان  هب  يراذگمان  176شرتسگ 

هیمطاف تضهن  رد  كاپ  ياه  ترطف  177یلجت 

میربخ یب  ردق  نیا  ام  ارچ  تفگیم  يراج  کشا  179اب 

ناشخرد هدنیآ يا  یماهلا و  179یخساپ 

ارهز ترضح  هرابرد  یناهفصا  یلع  نسح  خیش  181داقتعا 

يدهم ترضح  روهظ  رب  همدقم يا  هیمطاف  ندش  182یناهج 

هاتوک ینامز  هلصاف  اب  تبون  هس  رد  امیطاف  ملیف  شخپ  183هیهت و 

مالسلا اهیلع  امیطاف  ملیف  شخپ  هیهت و  184نایرج 

مهم ییاه  192هتکن 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  رما  ءایحا  هنیمز  رد  هیمطاف  تضهن  195تاکرب 

تماما میرح  تسکش  زا  199يریگشیپ 

اروشاع مرحم و  میرح  200ظفح 

مالسلا اهیلع  هیقر  ترضح  تداهش  203تشادگرزب 

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  تداهش  دالیم و  تشادگرزب  زا  تیامح  204قیوشت و 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  دالیم  هب  نادنمقالع  هجوت  204بلج 

مالسلا امهیلع  نیسحلا  تنب  هنیکس  ترضح  تافو  204تشادگرزب 

یهلا ییاه  ضیف  هدرتسگ و  205یتاکرب 
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ناهج رسارس  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مان  هب  یعامتجا  یملع و  ینید و  206زکارم 

206هراشا

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  كرابم  ياه  مان  هب  ینید  یملع و  گرزب  زکرام  يراذگ  مان  208سیسات و 

.تسا هدش  هدیمان  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مان  هب  هک  209يدجاسم 

.تسا هدش  هدیمان  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ياه  مان  هب  نارهت  رد  هک  209يدجاسم 

.تسا هدش  هدیمان  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ياه  مان  هب  هک  هموح  ناهفصا و  212دجاسم 

تسا مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مان  هب  هک  ناهفصا  ناتسا  ياه  ناتسرهش  216دجاسم 

ناریا رسارس  رد  اه  هیمطاف  218سیسات 

ناریا رد  هیمطاف   219219

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  ياه  مان  هب  اه و ...  220هینیسح 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  ياه  مان  هب  یبهذم  تائیه  221سیسات 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  ياه  مان  هب  هیریخ  ياه  226هسسوم 

( هعبات ياهرهش  ناهفصا و  رد   ) مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  ياه  مان  هب  هنسحلا  ضرق  ياه  227قودنص 

ناهفصا ناتسا  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ياه  مان  هب  ناوسن  صوصخم  هیملع  229سرادم 

ناریا ياهرهش  ریاس  رد  هیملع  229سرادم 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  مان  هب  یهاگشناد  230زکارم 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  مان  هب  سرادم  يراذگمان  230سیسات و 

ناهفصا رهش  231سرادم 

ناهفصا ناهفصا  ياهاتسور  اهرهش و  رگید  236سرادم 

ناهفصا ياه  278هاگشزومآ 

ناریا ياه  ناتسا  ریاس  یشزومآ  زکارم  280سرادم و 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ياه  مان  هب  یناتسرامیب  ینامرد و  زکارم  يراذگمان  288سیسات و 

تسا مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ياه  مان  هب  هک  ییاه  289ناتسرامیب 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  مان  هب  اه  هاگنامرد  290اهافشلاراد و 

تسا مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ياه  مان  هب  هک  ییاه  298هاگشیامزآ 

تسا مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مان  هب  هک  ییاه  304هناخوراد 
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مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  مان  هب  یشخبناوت  یپارتویزیف و  306زکرم 

ناهفصا مالسلا  اهیلع  ارهزلا  یکشزپ  گرزب  306زکرم 

مالسلا اهیلع  هیضرم  يارهز  309يافشلاراد 

هیمطاف عمتجم  310يافشلاراد 

تسا مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  مان  هب  هک  ییاه  311هناخباتک 

ارهز همطاف  مان  هب  اه  هناخراگن  اهارسگنهرف و  یگنهرف و  311زکارم 

ارهز ترضح  مان  هب  یگنهرف  ياه  هسسوم  تامدخ  زا  312هنومن يا 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ياه  مان  هب  یتاراشتنا  ياه  هسسوم  316زکارم و 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  مان  هب  تیاس  317لیکشت 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  مان  هب  اه و ...  نابایخ  اهرهش و  318يراذگمان 

: تسا مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ياه  مان  هب  هک  یئاه  319لته 

ارهز ترضح  ياه  مان  هب  يداصتقا و ...  یعامتجا  زکارم  321سیسات 

نوگانوگ ياهروشک  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مان  هب  ینید  یملع و  322زکارم 

یبرغ 322ناملآ 

اداناک 324اکیرمآ و 

325ایلارتسا

326ناتسناغفا

یبرع هدحتم  328تاراما 

328هراشا

329هجراش

330ناتسلگنا

331نیرحب

331هراشا

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  مان  هب  نیرحب  یملع  ینید و  332زکارم 

332ناتسکاپ

334هیروس
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هیروس روشک  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هب  هقالع  335یلجت 

يدوعس 339ناتسبرع 

( اناغ  ) 341انغ

342نیطسلف

342هنیگ

343نانبل

346رصم

مالسلا اهیلع  هیبنیز  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  سار  347ماقم 

350ناتسودنه

350هراشا

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  مان  هب  ینید  یملع و  351زکارم 

351نانوی

اهروشک رگید  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  مان  هب  یعامتجا  ینید و  352زکارم 

دادمتسا 353راذعا و 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  ءارعش  نارظنبحاص و  هاگدید  رد  هیمطاف  354تضهن 

354هراشا

نارظن بحاص  دید  زا  هیمطاف  تضهن  تیقفوم  356دشر و 

مالسلا میلع  تیب  لها  يارعش  دید  زا  هیمطاف  360تضهن 

360هراشا

هیمطاف ریگارف  360تضهن 

تساهدایرف شزیخ  هیمطاف  - ناهج رد  قح  مچرپ  364هیمطاف 

هیمطاف ریگملاع  تضهن  مالسلا و  اهیلع  ارهز  366همطاف 

ناهج رد  هیمطاف  تضهن  مالسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  369تاکرب 

هیمطاف تمظع  نینط  مالسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  يدیشروخ  372هولج 

ناهج رد  هیمطاف  میظع  راثا  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  همطاف  374تداهش 

تسا همطاف  هآ  حرش  378هیمطاف 
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نآ هدرتسگ  تاکرب  هیمطاف و  380یگنادواج 

درک رادقم  شزرا و  یب  ناهج  رد  ار  نیملاظ  382هیمطاف 

یناشفارون لاس  385هدراهچ 

مالسلا اهیلع  هیمطاف  ندش  387یناهج 

هیمطاف یناهج  389تضهن 

418دلج 2

هّیمطاف تضهن  رد  يرادازعو  یغیلبت  ياهناوراکزا  418یشرازگ 

418هراشا

هّیمطاف تشادگرزب  يارب  یغیلبت  ياه  رفس  زا  420یشرازگ 

ناتسچولبو ناتسیس  نامرک و  دزی و  ياهناتسا  هب  یغیلبت  رفس  420نیلوأ 

سراف ناتسا  هب  425ترفاسم 

...و سّدقم  دهشم  مق - ناشاک - هب  431رفس 

مق نارهت و  ناسارخ و  يریوک و  ياهرهش  هب  439رفس 

نالیگ لیبدرا - یقرش - ناجیابرذآ  - ناجنز نیوزق - ياهن  اتسا  هب  448رفس 

يزکرم يرایتخب و  لاحمراهچ و  دمحا و  ریوب  هیولیکهک  ياهناتسا  هب  456رفس 

دندروآ فیرشت  ام  نآرق  سلجم  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  466ترضح 

یتیانع یتراشب و  471یتمارک و 

نادمه هاشنامرک و  ناتسرل و  ياهناتسا  هب  473رفس 

ناسارخ ناتسلگ و  ناردنزام ، ياهناتسا  هب  483رفس 

نادمه ناتسدرک و  مالیا و  ، هاشنامرک ، ناتسرل ياهناتسا  هب  490رفس 

رّشبم بیجع و  492یئایؤر 

هّیمطاف ماّیا  رد  يرادازع  ِياهناوراک  501یشرازگ 

يرمق لاس 1420 رد  يرادازع  ناوراک  503ریسم 

يرمق لاسرد 1421  يرادازع  ناوراک  510ریسم 

يرمق لاس 1422  رد  يرادازع  ناوراک  513ریسم 

يرمق لاس 1423  رد  يرادازع  ناوراک  519ریسم 
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رهش نیهاش  يوس  هب  هّیمطاف  يرادازع  525ناوراک 

رگید ياهرهش  هب  يرادازع  527ياهناوراک 

هّیمطاف تضهن  شرتسگ  رد  هّیمطاف  يرادازع  ياهناوراک  ریثأت  527شقن و 

هّیمطاف تضهن  شرتسگ  رد  هّیمطاف  ِیغیلبت  ياهناوراک  ریثأت  529شقن و 

راب نیلّوا  رد  تداهش  ۀملک  ِيریگراک  531هب 

نارگاشامت نارضاح و  دید  زا  يرادازع  یغیلبت و  ياه  ناوراک  532راثآ 

532هراشا

دوب صالخا  همه  زا  رتالاب  و  يراج ،  ياهکشا  دوب  هچره  -1533

مدرک هدهاشم  ار  اهاّمعم  زا  يرایسب  ّلح  رفس ،  نیا  رد  -2534

منک وجتسج  نمد  تشد و  رد  واه  هچوک  سپ  اهنابایخ و  رد  ار  وت  ات  مدمآ  نم  ءارهز ،  ای  -3536

وگدنلب هن  و  تشاد ،  مسا  هن  هک  دوب  نیا  يرادازع  ناوراک  بلاج  ياه  هتکن  زا  -4538

تّیونعم یگدنزاس و  دوب و  سرد  ترفاسم ،  نیا  مدق  هب  مدق  -5541

دومن یم  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تّیمولظم  هّجوتم  ار  يرگاشامت  ره  -6542

مدید یم  رادازع  عمج  نیا  رد  هناقداص  تاساسحا  روش و  زا  یئاهنافوط  -7544

یئارهز ینارون و  یئاهرفس  زا  بیجع ،  یتارطاخ  -8545

یهافش ینفلت و  549تاشرازگ 

دیلقت مظعم  عجارم  و  اهرهش ،  گرزب  ءاملع  زا  550يرازگساپس 

هّیمطاف ياهرفس  رد  ناوارف  یتاکرب  و  مهم ،  یئاه  551هتکن 

اهیلع هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  ةدرتسگ  تایانعو  562تامارک 

562هراشا

 « یگدنز غارچ  يدازون  لاس «  زا 27  سپ  یهلا  هّیطع يا  -1564

دننک یم  لح  ار  امش  لکشم  هک  مراد  يدایز  ناتسود  نادنزرف و  نم  -2565

تفرگ مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ار  شیافش  اهیلع .  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  لّسوت  اب  -3567

مدرک هیده  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  سّدقم  حور  هب  ار  نانجلا  حیتافم  -4569

دیناوخب ارم  نسحم  ۀضور  -5570

اهیلع هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  تاولص  متخ  هب  لّسوت  اب  یئوناب  يروف  يافش  -6572
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دننک یم  ینامهم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  رطاخ  هب  -7575

دینامب مه  امش  میراد ،  ماعطا  ۀمانرب  -8576

 ( دینک لح  ار  ناشیا  راک  ینیما ( ۀماّلع  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  روتسد  -9579

متفرگ ار  مدزم  هک  نم  -10581

هدش لّسوتم  ام  هب  ناوج  نیا  ایادخ !  -11582

دنا هدرک  شرافس  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  مردام  ار  اجنیا  ًاقافّتا  -12583

اهیلع هللا  مالس  ءارهز  ترضح  نینمؤملا و  ریمأ  تیانع  -13585

دننک یم  تیانع  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ناشردام  مان  اب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  -14590

یناگیاپلگ یمظعلا  هللا  هیآ  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تیانع  روتسد و  -15592

دیهد یم  ّدر  باوج  مه  امش  ایآ  ءارهز !  ۀمطاف  ای  -16593

مینک یم  دنلب  ار  وا  ام  دنک  عافد  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  زا  سکره  -17594

دناوخب ار  همطاف  مردام  تبیصم  وگب  -18597

؟  ینک یمن  ادیپ  لّسوت  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  ارچ  -19599

دنروآ یم  فیرشت  دوخ  ۀّیرذ  لزنم  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  -20601

دوش ناریو  رهش  نیا  موش  یمن  یضار  نم  -21602

دوش یم  لّوحتم  وا  شوه  نهذ و  ءارهز ،  ترضح  تیانع  اب  -22603

 ... مدیئوب و دنداد ،  نم  هب  ار  یلگ  ءارهز  ترضح  -23605

تفای تاجن  گرم  زا  الط  ءارهز  ترضح  تیانع  اب  -24606

اهیلع هللاد  مالس  ءارهّزلا  تیب  لکشم  ّلح  رد  هّیقر ،  ترضح  تیانع  -25607

دوب هدش  زاب  رد  اجنیا  -26611

تسا مدرم  هاگهانپ  همطاف  مرتخد  -27612

یهدب وا  هب  ار  تتقو  یهاوخ  یمن  دهد  یم  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ام  ردام  هب  ار  شا  هناخ  هک  یسک  -28615

دش فرطرب  هّیمطاف  ۀسلج  رد  بنیز  ترضح  یترایز  رفس  لکشم  -29617

ایب امتح  یئآ ؟  یمن  ارچ  -30618

اهیلع هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  هثاغتسا  زامن  ماگنه  رد  گنر  زبس  يرون  -31619

؟  نوّیمطافلا نیأ  -32619
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دیدرگ لّدبم  ازع  يزوس و  شتآ  هب  هّیمطاف  ماّیا  رد  ینارذگشوخ  -33620

دیراب یم  تمحر  ناراب  هنوگنیا  و  -... 34621

مدوب هدش  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  رادازع  مه  نم  -35622

ما هتسکش  ولهپۀمطاف  نم  : اهیلع هللا  مالسءارهز  ترضح  هتسکش !  ولهپ  ۀمطاف  يا  وا :  ردپ  یناملآ و  رتخد  -36625

نتگنشاو رد  یحیسم  ناوج  يافش  ءاسک و  ثیدح  ۀسلج  -37627

اهیلع هللا  مالس  ءارهز  ترضح  رون  يونعم و  ۀبذاج  -38628

دنک عافد...زاو  دناوخن  ار  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هضور  هک  یسک  تبقاع  تسا ،  نیا  39629-و 

الاب ایب  و  ءارهز ،  ای  وگب  -40632

دشاپب مه  زا  دهاوخ  یم  مبلق  متفا  یم  همیخ  نآ  و  رادید ،  نآ  دای  هب  هاگره  -41633

دننک یم  تکرش  سلجم  نیا  رد  هک  دیهدب  یناسک  هب  تارب ،  ناونع  هب  ار  اهنیا  -42636

دومن نم  هب  يرظن  و  دیدرگ ،  نایامن  هدش يا  دوبک  ةرهچ  -43637

دیهدب راّضح  ۀمه  هب  ار  ایاده  -44639

دینک یئاریذپ  وا  زا  هدش ،  هدیشخب  ناشیا  -45640

ءارهز ۀمطاف  زابرس  لفط  يافش  -46642

اهیلع هللا  مالس  هّیمطاف  هسلج  رد  یناشفا  رطع  -47643

صالخا اب  ياهیراکادف  يارب  گرزب ،  یئاه  شاداپ  -48644

644هراشا

دشاب یم  تعفن  هب  یگبلط ،  يورب  644امش 

میگدنز هار  غارچ  یلع  ءارهز  ترضح  645رون 

دندرک لح  ار  میزابرس  647لکشم 

مشاب هتشاد  ینز  هنیس  يرادازع و  مدوخ  ۀناخ  رد  649دیاب 

منک یم  تکرش  هّیمطاف  يرادازع  ناوراک  رد  البرک  هب  فّرشت  دصق  650هب 

دیسر متشاد  زاین  هچنآ  ًاقیقد  -49651

میهد یم  افش  ار  وا  ام  دیشابن ، نارگن  -50652

دنتفرگ یم  ار  ناشفشتآ  باذم  ّداوم  يولج  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  نارادازع  -51654

دنتفر نوریب  امش  ۀناخ  زا  یلاخ  تسد  ناتسود  ارچ  -52655
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 ... زا منک  رّکشت  ما  هدمآ  -53657

دشاب نارگن  دیابن  دور  یم  وا  مشچ  هب  منیسح  سلجم  رابغ  درگ و  هک  یسک  -54660

ینکاپ رب  مالسلا  امهیلع  لضفلا  ابأ  ترضح  هّیقر و  ترضح  ۀضور  دیاب  ءارهز :  ترضح  -55663

يدیما ان  زا  دعب  يافش  مه  نیا  56664-و 

درک ادیپ  افش  هّچب  ردارب !  -57664

دنکن رهق  ام  اب  وگب  تردپ  هب  میداد ،  افش  ار  وت  ام  -58665

ءارهّزلا همطاف  ای  وگب :  نک و  دنلب  ار  ترس  -59666

دوبن یندش  بوخ  ضیرم  نیا  دیتفر ؟  اجک  امش  -60666

ورب وش  دنلب  هدش ؟  هچ  ار  امش  اهیلع : هللا  مالس  ءارهز  ترضح  -61667

تسا ءاسک  ثیدح  رد  ام ، ۀمان  هرجش  -62668

ورب يرادازع  ۀتسد  لابند  وشاپ  -63669

دنداد شیافش  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هک  نیا  ۀنارکش  هب  -64670

تسیچ هناخ  بحاص  ریصقت  دوب  لهاک  ادگ  رگ  - 65671

...اریز دینک  تکرش  ۀضور ...  ۀسلج  رد  ادرف  -66671

تفگش تاریثأت  زا  هنومن يا  مه  نیا  67672-و 

تسا ياقآ ...  زا  شکمن  -68673

مدرک یمن  رواب  هک  دنداد  نم  هب  یکچ  -69674

دوش یم  لّدبم  ازع  هب  یسورع  یمارتحا ،  یب  رثا  رد  -70675

تسا هدش  هداد  ام  هب  تیب  نیا  طقف  -71676

وگب وت  ار  شا  هّیقب  میوگ ،  یم  نم  ار  تیب  کی  -72677

677هراشا

روایب يرعش  رد  ار  نومضم  678نیا 

دشاب زور  اهیلع 18  هللا  مالسءارهز  مردامرمع  ةزادنا  هب  دیاب  امش  ۀضور  -73679

679هراشا

دمآ ینیسح  683دصاق 

دیسر تیانع  ، دش هتفاکش  683فقس 
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مناوخب هضور  مهاوخ  یم  نیسح !  ماما  686اقآ 

درک زاورپ  رتوبک  ءارهز  ترضح  تداهش  زور  688رد 

هّیمطاف ۀمانرب  لکش  هب  ةدننک  داقتنا  ینامیشپ  -74690

اجنآ ورب  مراد  دنزرف  کی  ناتروشک  رد  نم  -75691

دنتسه اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  امش  نابزیم  -76695

ءارهز ترضح  ّقح  دروم  رد  تفلاخم  ینکش و  راک  تازاجم  -77696

کب ًابحرم  -78697

نکن كرت  تسا و  حیحص  یئوگ  یم  تدوخ  هک  روطنامه  -79699

دننک یم  ادیپ  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  لّسوت  هک  یتعاس  نامه  -80700

دیربب يرگید  مان  ، میراد یمن  تسود  ار  مناخ  ۀملک  -81702

دیروخ یمن  ار  منیسح  سلجم  ياچ  هکامش  -82703

سرتن ، يدرک عافد  ام  بیرغ  ّدج  زا  دهدب ،  تریخ  دنوادخ  -83704

تسا هدش  تبیصن  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تیانع  ادخ  هب  -84707

میتفرگ ادخ  زا  ار  وت  يافش  -85710

تفالخ ۀناسفأ  دیراذگب  ار  باتک  مان  -86712

دنا هدشن  یضار  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  مردام  زونه  -87714

يوش جراخ  هناخ  نیا  زا  هدنز  متشاذگ  یمن  یتشادن  ار  منیسح  يرکون  ۀقباس  رگا  -88715

دیناوخب ار  مسق  ۀضور  -89718

دندش تیاده  عّیشت  نیئآ  هب  رفن   1500 - 90722

تفای یئاهر  نادنز  زا  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  لّسوت  اب  -91726

اهیلع هللا  مالس  ءارهز  ترضح  يارب  سلجم  يرازگرب  تکرب  هب  دّدجم  رمع  -92727

دش دیهاوخ  دازآ  ادرف  -93728

همطاف ترضح  تیانع  اب  همرتحم  يوناب  دنچ  ندش  راد  هّچب  -94729

اهیلع هللا  مالس  همطاف  ترضح  يارب  نآرق  متخرذن  تکرب  هب  رامیب  يافش  -95730

ءارهز ترضح  هب  لّسوت  اب  ینامرد  زکرم  کی  لکشم  ّلح  -96730

اهیلع هللا  مالس  همطاف  ترضح  هب  هثاغتسا  زامن  -97732
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اهیلع هللا  مالس  همطاف  ترضح  زا  عافد  رثا  رد  دنمجرا  یماقم  -98732

اهیلع هللا  مالس  همطاف  ترضح  هب  لّسوت  رثا  رد  ضیرم  يافش   – 99734

هّیمطاف سلاجم  رد  تمدخ  يالاو  شزرا  -100735

دوخ نارازگتمدخ  زا  یکی  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  تیانع  -101735
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مالسلااهیلع ارهز  همطاف  تامارک  زا  يا  همش  هیمطاف و  تضهن 

باتک تاصخشم 

1333 تجح - ، یحطبا ، دحوم  هسانشرس : 

یحطبا دحوم  تجح  فیلات  مالسلااهیلع / ارهز  همطاف  تامارک  زا  يا  همش  هیمطاف و  تضهن  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1382 نیتملا ، لبح  مق : رشن :  تاصخشم 

: لایر x10000-14-7792-964 هرود ؛ ) :) لاــیر x10000-14-7792-964 هرود ؛ ) :) لاــیر x10000-14-7792-964 کــباش : 
(2 .ج )3-12-7792-964 1 ؛ ) .ج )1-13-7792-964 هرود ؛ ) :) لایر x10000-14-7792-964 هرود ؛ ) )

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

لیاضف .ق --  11 ترجه -  زا  لبق  8 ؟ (س ،) ارهز همطاف  عوضوم : 

قیقحت .ق --  11 ترجه -  زا  لبق  8 ؟ (س ،) ارهز همطاف  عوضوم : 

BP27/2/م 813ن 9 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/973 ییوید :  يدنب  هدر 

م 27625-82 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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دندیراب مغ  کشا  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  همطاف  بئاصم  دای  هب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سدقم  رـضحم  هب  هعومجم  نیا 
سدقم رـضحم  هب  دندومن  گرم  يوزرآ  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  تداهـش  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  سدـقم  رـضحم  هب 

رد هک  مالسلا  هیلع  هللا  هیقب  ترضح  سدقم  رضحم  هب  دنداد  رس  اه  هلان  ناشردام  تبیصمر  هک د  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  همه 
نآ ناگدزمغ  ناـگتخوسلد و  همه  و  نید ، نارادـمچرپ  ءاـمعز و  ناـگدازماما ، همه  هب  دـنا و  هتـسکش  لد  هیـضرم  يارهز  تبیـصم 

سدـقم ناتـسآ  هب  دوـخ ، تمدـخ  تمه و  راـکتبا ، رنه و  هبتر ، ماـقم و  ناـیب ، ملق و  هشیدـنا ، رکف و  اـب  هک  سک  ره  هـب  و  هموـلظم ،
.دیامن یم  بدا  ضرع  مالسلا  اهیلع  ءارهز  ترضح 

ددرگ یم  ءادها 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

متاخ دمحم  نیبنذملل  اریـشب  و  نیملاعلل ، همحر  ثعب  يذـلا  انبیبط  انبیبح و  انیبن و  اندیـس و  یلع  هللا  یلـص  نیملاعلا و  بر  هللادـمحلا 
یلاعت هللا  لجع  يدـهملا  نسحلا  نب  هجحلا  مقتنملا  یلولا  و  رظتنملا ، مامالا  امیـس  ال  نیبجنـالا ، نیرهاـطلا  نیبیطلا  هلآ  یلع  نییبنلا و 

.نیمآ نیمآ  نیمآ  نیدلا  موی  یلا  نالا  نم  نیعمجا  مهئادعا  یلع  هللا  هنعل  فیرشلا و  هجرف 
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: راتفگ شیپ 

ینعی مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  خـیرات  همولظم  تداهـش  تشادـگرزب  يارب  هدرتسگ ، ياه  تیلاعف  عورـش  زا  لاس  هدراهچ  تشذـگ  اب 
نادـنمقالع و هلیـسو  هب  هدیهـش  هموـلظم  نآ  زا  عاـفد  رد  هک  اـه  شـشوک  اـه و  بدا  ضرع  رایـسب  هچ  مالـسلا  اـهیلع  ءارهز  همطاـف 

نادـنمرنه نارعاش و  نایب  ملق و  لها  نارکفتم  نادنمـشیدنا و  يونعم ، ینید و  ناربهر  .تسا  هتفرگ  ماـجنا  ترـضح  نآ  ناـگتخابلد 
هک یتاناکما  رازبا و  مامت  اب   ) همه همه و  مالک  کی  رد  اه و  هورگ  تاج و  هتـسد  ماقم ، تسپ و  ناراد  هدـهع  لانم ، لام و  نابحاص 

اه و هلان  هتشاد و  یمارگ  ار  مالس  اهیلع  ارهز  ترـضح  دای  مان و  هدش و  راک  هب  تسد  يونعم ) يدام و  زا  معا  دنا ، هتـشاد  رایتخا  رد 
.دنا هدومنن  غیرد  يراکادف  چیه  زا  دنا و  هدناسر  نایناهج  هب  شیوخ  هلان  کشا و  زادگ و  زوس و  اب  هارمه  ار  همولظم  نآ  ياه  مایپ 

تبث تمدـخ  تمه و  صالخا و  بدا و  همه  نیا  زا  ییاه  هشوگ  هک  دـنراد  رارـصا  یهلا  يونعم و  ياهـشزرا  نازوسلد  زا  يرایـسب 
هناصلخم ياه  همانرب  روش و  زوس و  راثیا  قشع و  گرزب  ياه  هنحـص  هچرگ  دنیوگ  یم  اهنآ  .ددرگ  سکعنم  ناگدنیآ  يارب  دوش و 

داقتعا نامیا و  همه  نیا  زا  صقان ) هچرگ   ) ییاه هراشا  اب  ناوت  یم  یلو  دومن  حیرـشت  تسه  هک  نانچ  نآ  ناوت  یمن  ار  هناراکادف  و 
.تشاذگ راگدای  هب  ناگدنیآ  يارب  لمع  داهج و  و 

هدش رادربخ  هتشذگ  زا  اهنآ  تاشرازگ  راثآ و  زا  ام  دنتـشون و  ناگتـشذگ  دندومرف : یم  هنارـصم  نارگن  هدنیآ  ناهاگآ و  زا  یخرب 
کی زا  اذل  دنوش و  هاگآ  نامز  نیا  مدرم  یهلا  ینید و  ياهدرکلمع  اهرواب و  داقتعا و  نامیا و  زا  ناگدنیآ  ات  میسیونب  دیاب  ام  میا و 

یتاعالطا ندومن  عمج  اب  هک  مدمآ  رب  ددص  رد  لبق  لاس 
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هشوگ نوگانوگ ) ياهروشک  اهاتسور و  اهرهش و  رد   ) مالسلا اهیلع  ءارهز  همطاف  هب  نادنمقالع  هدرتسگ  عونتم و  ياه  همانرب  هرابرد 
ای هینیـسح  اـی  دجـسم  ره  ماـن  رکذ  هک  مناد  یم  هتبلا  میاـمن و  هضرع  هدومن و  يدـنب  هتـسد  ار  هیمطاـف  تضهن  گرزب  راـثا  زا  ییاـه 
اه تمه  اه  صالخا  اه و  بدا  ضرع  هلسلس  کی  هب  هراشا  هدش  هدیمان  مالسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  مان  هب  هک  يا  هیریخ  ای  ءافشلاراد 

.دیامن حیرـشت  ار  يونعم  يدام و  شزرا  همه  نآ  تارابع  ظافلا و  اب  ماقرا و  رامآ و  اب  دـناوت  یمن  سک  چـیه  تساه و  يراکادـف  و 
اهششوک اهششک و  زا  رایسب  هچ  هدنریگرب  رد  يریخ  ینید و  ناینب  ره  سیسات  ای  یـسلجم و  ره  يرازگرب  ای  يا و  هتـسد  ره  تکرح 

اه هحیرق  اهقوذ و  هچ  زا  هتفرگ  تاشن  يا  هیثرم  ای  هحیدم  ره  ندورـس  يا و  هلاقم  ای  باتک  ره  فیلات  تسا و  اه  تمدخ  اه و  تمه 
: یلو دشاب  یمن  لماک  حیرشت  نایب و  لباق  همه  نیا  تسا و  اه  یحارط  اهریبدت و  اه  تیقالخ  اهراکتبا و 

دیشچ دیاب  یگنشت  ردق  هب  سپ  *** دیشک ناوتن  رگا  ار  ایرد  بآ 

دندومن يراکمه  هناصلاخ  هک  یناسک  همه  يارب  مالسلا  اهیلع  هیضرم  يارهز  ترضح  تیانع  لیذ  هب  هثاغتسا  ریخ و  ياعد  اب  هتبلا  و 
ار دوخ  شالت  رثکا  دـح  اه  هقـالع  اـهتدارا و  ندومن  سکعنم  اـهتراشب و  اـهتمارک و  لـقن  اـهرامآ و  اـه و  شرازگ  هئارا  هنیمز  رد  و 
ایند و رد  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  رثوک  تاکرب  زا  هک  مراودیما  میامن و  یم  وزرآ  ترخآ  ایند و  تداعس  تیقفوم و  دنتشاد  لوذبم 

ناگدننک بدا  ضرع  زا  يرایـسب  ندوب  ناشن  مان و  یب  هب  يدنمقالع  هب  هجوت  اب  دنوش و  دنم  هرهب  ترخآ  رد  ترـضح  نآ  تعافش 
نیمات رد  دراد و  ترورـض  ناونع  ماـن و  رکذ  هک  يدراوم  رد  زج  میا  هدومن  یعـس  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  سدـقم  ناتـسآ  هب 
يونعم یحور و  ياهـشزرا  هب  هراشا  اب  اهنت  دراوم  ریاـس  رد  دراذـگ  یم  یعاـمتجا  ینید و  هجوت  لـباق  ریثاـت  باـتک  سدـقم  فدـه 

.میئامن دای  اهنآ  راثآ  ای  لمع و  ای  ناتساد  زا  تمدخ  تمه و  نابحاص  نادنمتدارا و 
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هیمطاف تضهن  شرتسگ  رد  رثوم  لماوع 

هراشا
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تیقفوم لئالد  زا  ییاه  هنومن 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  صخالاب  مالسلا  اهیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ  هب  نادنمقالع  ناتـسود و  زا  يا  هدع  هیمطاف  تکرح  رد 
حوطـس اـب  فلتخم و  تاـقبط  زا  هک  دـنراد  هتـشاد و  یعاـمتجا  یتامدـخ و  یغیلبت ، تیلاـعف  ارمتـسم  نونکاـت  يرمق  لاـس 1411  زا 
وجشناد تعامج ، ماما  بیطخ و  هیملع ،  هزوح  داتـسا  سدنهم ، رتکد ، دننامه : دنـشاب  یم  یعامتجا  تیعقوم  یلیـصحت و  نوگانوگ 
مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  هب  يونعم  هقالع  قشع و  اهنآ  هدننک  گنهامه  عماج و  و  رگراک و ...  بساک ،  يرازاب ، لصحم ،

هن جیار و  لکـش  هب  راک  میـسقت  هن  .دنهد  یم  ماجنا  دسرب  رظن  هب  دیفم  دیآ و  شیپ  هک  يراک  ره  تین  صولخ  ياول  ریز  رد  تسا و 
ترـضح سدـقم  ناتـسآ  هب  اهنآ  تمدـخ  لمع و  رد  ریگاپ  تسد و  روما  ریاس  هن  ایازم و  قوقح و  هن  یمـسر و  تیلوئـسم  ناونع و 

یم اهنآ  رب  مکاح  یتالیکـشت  مازلا  هن  دنراد و  یئاعدا  هن  دنا و  هدرک  یـسیون  مسا  ییاج  رد  هن  دشاب  یمن  حرطم  مالـسلا  اهیلع  ارهز 
یم ماجنا  ار  یتمدخ  ره  مالـساا  خیرات  همولظم  نآ  قح  زا  عافد  ناونع  هب  مالـسلا و  اهیلع  ارهز  ترـضح  يدونـشخ  يارب  هکلب  دشاب 

دیآ و بسانم  رظن  هب  هک  تسا  یتقو  ره  اهنآ  شـشوک  نامز  دشاب و  يا  هنیمز  نیرتمک  هک  تسا  ییاج  ره  اهنآ  تیلاعف  لحم  .دنهد 
باتک شخپ  شورف و  دراکالپو  رتسوپ  بصن  نتشون ، نتفگ و  زا :  معا  دوش  هداد  صیخـشت  دیفم  هک  تسا  یلمع  ره  اهنآ  راک  عون 

، يرادازع ای  نشج  همانرب  هسلج و  لیکشت  يارب  قیوشت  هوزج ، و 
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 .... رضح و رفص و  ندرک ، يزوسلد  نتخوس و  ندز  هلان  نتخیر و  کشا  ای  ینز  هینس  يرکف ، یلمع و  ای  یلام  کمک 

.دننک یم  لابقتسا  دیآ  باسح  هب  تدارا  بدا و  ضرع  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  سدقم  ناتسآ  رد  هک  هچ  ره  زا  مالک  کی  رد  و 

تیقفوم لئالد  زا  یلامجا 

لمع رد  صالخا  -1

تمدخ رد  ینتورف  عضاوت و  -2

نارگید زا  راظتنا  مدع  -3

دیفم رثوم و  راک  چیه  ندرمشن  کچوک  -4

نآ نادـنزرف  رـسمه و  ردـپ و  مالـسلا و  اـهیلع  هرهاـط  هقیدـص  ترـضح  رهطم  حور  صخـالاب  یهلا ، ياـیلوا  حاورا  زا  دادمتـسا  -5
مالسلا مهیلع  ناشلا  میظع  ناگدازماما  نیموصعم و  همئا  ینعی  ترضح 

هیمطاف تضهن  ذوفن  شرتسگ و  رد  تالسوت  اعد و  شقن 

یعامتجا ای  يدرف و  یگدنز  کچوک  ای  گرزب  راک  ره  رد  هک  نانچ  مه  دیـسر  نامرظن  هب  هیمطاف  تضهن  عورـش  ياهلاس  نیلوا  زا 
هللا ءایلوا  تعافش  یهلا و  تیانع  اب  هک  گرزب  تالکشم  عناوم و  زا  رایسب  هچ  دراد و  يدیلک  یساسا و  ریـصات  شقن و  لسوت  اعد و 
اهنت هن  اذل  میوش و  دنم  هرهب  گرزب  هلیـسو  نیا  زا  یتسیاب  زین  یئالو  ینید و  تضهن  تکرح و  نیا  رد  دوش  یم  هتـشادرب  هار  رـس  زا 
مایا زا  لبق  هام  دـنچ  زا  هکلب  میدرب  یم  هانپ  لسوت  اعد و  هب  هیمطاف  هدرتسگ  ياه  هماـنرب  رد  صاـخ  یلکـشم  اـب  دروخرب  ماـگنه  رد 

مه میتشاد و  هطبار  اهنآ  اب  هک  يدجاسم  تیالو  نامیا و  اب  مدرم  زا  زین  هیملع و  هزوح  صالخا  اب  بالط  زا  هیمطاف 
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دهـشم هب  ای  قارع و  هسدـقم  باتعا  ریاـس  فرـشا و  فجن  ـالعم و  يـالبرک  اـی  همرکم  هکم  هرونم و  هنیدـم  هب  هک  یناـسک  زا  نینچ 
اضاقت دندیدرگ  یم  لئان  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  مرح  نارکمج و  سدقم  دجـسم  ترایز  هب  ای  دندش و  یم  فرـشم  سدقم 
اـضاقت هنازجاع  هکلب  دـننک  اضاقت  یهلا  ناگرد  زا  ار  هیمطاف  ياه  همانرب  تیقفوم  دوخ  یمومع  ياـهاعد  رد  اـهنت  هن  هک  میدرک  یم 
هثاغتسا زامن  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  هثاغتـسا  زامن  اروشاع و  ترایز  هب  لسوت  اب  هنادجم  ياجتلا  لماک و  عاطقنا  اب  میدرک  یم 

زا کی  ره  یمان  مان  هب  بلق  روضح  اب  ءایر و  یب  تاسلج  لیکشت  ترضح  نآ  هب  نتشون  هضیرع  مالـسلا و  هیلع  هللا  هیقب  ترـضح  هب 
مالسلا اهیلع  نینبلا  ما  ترضح  مالسلا و  هیلع  لضفلاابا  ترضح  مالسلا و  اهیلع  بنیز  ترضح  زین  مالـسلا و  مهیلع  موصعم  هدراهچ 

ماقم و یلاع  ناگدازماما  ریاس  مالسلا و  اهیلع  هیقر  ترضح  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناردام  و 
زا شیب  ار  اه  همانرب  تیقفوم  دنیوجب و  دادمتسا  دنا  هدوب  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  تیالو  رد  یناف  هک  هعیـش  خیرات  گرزب  ءاملع  زین 

نیرتمک نیا  اهنت  هن  ار  اهاعد  نیا  تباجا  راثآ  هتشذگ  ياه  لاس  لوط  رد  .دنوش  راتـساوخ  دوش  یم  روصت  ام  نهذ  لایخ و  رد  هچنآ 
یبیغ و تیانع  ندیـسر  اعد و  تراجا  تراشب  یئاسآ  هزجعم  لکـش  هب  یهاگ  هکلب  میا  هدرک  هدـهاشم  اررکم  کـیدزن  ناـهارمه  و 
هب هک  دش  یم  نشور  باتفآ  لثم  دیـسر و  یم  ام  هب  دـنا  هدوبن  لئاسم  نایرج  رد  هک  یناسک  هلیـسو  هب  تیالو  نابحاص  صاخ  هجوت 

نز و درم و  هناصلخم  تالسوت  ءاعدا و  یب  ناگتخوسلد  ياعد  مالسلا و  اهیلع  هیضرم  يارهز  ترضح  مالسا  گرزب  هدیهـش  مارتحا 
هدیسر هجیتن  هب  تالسوت  هدش و  باجتسم  اهاعد  هتخابلد  مدرم  نیا  لاسدرخ  ناوج و  ریپ و 
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مالـسلا اهیلع  ارهز  ترـضح  راونا  شبات  هتـشگ و  لومـش  ناهج  هیمطاف  تضهن  هدـش و  رت  هدرتسگ  یمطاـف  ضیف  هرفـس  (1) و  تسا
ای داهنـشیپ  الثم  هدوب  راظتنا  دـح  زا  رتارف  رایـسب  میداد  یم  ماجنا  هک  یتامادـقا  ریثات  دراوم  زا  يرایـسب  رد  .تسا  هدـیدرگ  رت  عیـسو 
دح زا  شیب  هک  میا  هتـشاد  یعامتجا  ذفنتم  هتـسجرب و  یتیـصخش  ای  دیلقت  ردقیلاع  عجارم  ای  گرزب و  ءاملع  زا  یکی  زا  یتساوخرد 

یبلق دیدش  هقالع  داقتعا و  رب  انب  ناراوگرزب  نآ  هتفرگ و  رارق  گرزب  تیـصخش  نآ  ای  ردقیلاع  عجرم  نآ  مادقا  لوبق و  دروم  راظتنا 
يور رب  ار  ناـمیاه  هماـنرب  تامادـقا و  يراذـگریثات  نینچ  مـه  دـندومن و  یمن  غـیرد  یمادـقا  شـشوک و  هنوـگ  چـیه  زا  ناـشدوخ 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  یمان  مان  هب  یعامتجا  ینید و  زکارم  اه و  هسـسوم  ناگدننک  سیـسات  ای  نیققحم و  ناگدنـسیون و 
.میناد یم  اهاعد  تباجا  فاطلا و  نیمه  نوهرم  ار 

کـشا اب  هتـشاذگ و  كاـخ  يور  تروص  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  هتخوسلد  یناوج  يرحـس  تقو  اـی  یبش  همین  اـسب  هچ  يرآ 
هدروخلاس ریپ  ای  هدومن و  تکرح  نیا  هجوتم  ار  یهلا  یبیغ  ياهورین  ینیثیغا  همطاف  ای  یتالوم  ای  هلمج  رارکت  اب  هدرک و  اجتلا  يراج 

مطالتم ار  یهلا  تمحر  ياـیرد  دوخ  تروص  يور  رب  يراـج  کـشا  اـب  هتفرگ و  تسد  يور  ار  دوخ  دیفـس  ياـهوم  يدیفـس  وم  و 
هدرک و یفخم  اهاعد  نایم  رد  ار  باجتسم  ياعد  ادخ  میناد ؟ یم  هچ  تسا  هدومن  اه  همانرب  هجوتم  ار  وا  ءایلوا  ادخ و  فطل  هدرک و 

ياه هثاغتسا  زاسراک و  ياه  کشا  رثوم و  ياه  هلان  هدومن و  ناهنپ  ناگدنب  نایم  رد  ار  دوخ  فطل  دروم  هدنب 
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.دراذگیمن خساپ  یب  ار  نکش  دس 

فطل نیهر  داعبا )  همه  رد  اج و  همه  هب  کچوک  یطیحم  زا  دودـحم و  يا  هطقن  زا   ) هیمطاـف تضهن  جوم  شرتسگ  میناد  یم  طـقف 
ياه هلان  اه و  صالخا  بیجع  ریثات  ناشموصعم و  نادنزرف  رـسمه و  ردپ و  مالـسلا و  اهیلع  ارهز  ترـضح  تمظع  یهلا و  نایاپ  یب 

ناشناج قمع  زا  سب و  دـنهاوخ و  یم  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  زا  عافد  طقف  هک  تسا  ياعدا  یب  هتـسکش و  لد  ياه  ناسنا 
همولظم نآ  هب  نارگمتـس  زا  هک  دنراد  ار  هجرف  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترـضح  یقیقح  مقتنم  روهظ  يوزرآ  دنناوخ و  یم  ار  ادخ 

.دریگب ماقتنا  گرزب 

هیمطاف شرتسگ  رد  يراج  ياهکشا  هتخوس و  ياهلد  شقن 

دیدرگ و هدهاشم  نوگانوگ  زکارم  سلاجم و  فلتخم و  ياهرهـش  رد  لاس  هدراهچ  لوط  رد  هک  نوگانوگ  ياه  هنحـص  عومجم  زا 
ءاـبطخ و مالـسلا و  اـهیلع  ارهز  همطاـف  يرادازع  مسارم  ناگدـننکرازگرب  نـیغلبم و  زا  هـک  یهافـش  یبـتک و  شرازگ  نارازه  زا  زین 
مالسلا و اهیلع  ارهز  ترضح  تمظع  ماقم و  هب  تبـسن  تفرعم  رثا  رد  هاگره  هک  دیآ  یم  رب  هدیـسر  ام  تسد  هب  ماقم  یلاع  ناحادم 

یگدامآ دوش  یم  يراج  اهنآ  کشا  دزوس و  یم  نایعیـش  ياـهلد  هدـیدرگ  دراو  ترـضح  نآ  هب  هک  يا  هدـیدش  بئاـصم  هب  هجوت 
هدیهـش نآ  شخب  تایح  بتکم  زا  جـیورت  يارب  شـشوک  مادـقا و  ترـضح و  نآ  قح  زا  یعاـفد  تیاـمح و  هنوگره  يارب  یبیجع 

هنیمز اهنآ  يراج  کشا  هتخوس و  لد  مالـسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  نایعیـش  ناتـسود و  فیطل  تاساسحا  يرآ  دننک  یم  ادیپ  گرزب 
زا عافد  يارب  هک  دـنوش  یم  هدامآ  اهنآ  دزاس و  یم  مهارف  یعامتجا  يدرف و  ینایب  یملق و  یقیقحت  یملع و  مادـقا  هنوگره  يارب  ار 

میرح
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دنیامن و هدافتسا  دوخ  تیارد  ریبدت و  نایب  ملق و  ماقم  وربآ و  ناج  لام و  زا  همولظم  هدیهش  نآ  هدش  بصغ  ملـسم و  قح  سدقم و 
ياپ اب  دـیلقت و  عجارم  ياواتف  اـه و  هیعـالطا  رد  ار  رما  نیا  هنومن  هک  دـنیامن  دراو  ترـضح  نآ  نازابرـس  ناراـی و  عمج  رد  ار  دوخ 

زکارم هیریخ  هسسوم  هسردم  دجسم  هاگنامرد  ناتسرامیب  نارازه  سیسات  زین  اهنآ و  ندومن  تکرش  ترضح  نآ  يرادازع  رد  هنهرب 
قح زا  عافد  جیورت و  هار  رد  ناموت  اهدرایلیم  فرـص  ترـضح و  یمان ن  مان  هب  يرادازع و ...  ینید و  ياه  تئیه  یگنهرف  یملع و 

يرازگرب يرادازع و  رامــش  یب  تاجتــسد  نداد  تـکرح  لـفحم و  سلجم و  رازه  نارازه  لیکــشت  زین  ترــضح و  نآ  بـتکم  و 
.دومن هظحالم  ترضح  نآ  سدقم  دالیم  ياهنشج 

هیمطاف تضهن  هناوتشپ  ارهز  همطاف  رامش  یب  تامارک 

رازگرب نیغلبم و  هلیسو  هب  هک  ناریا  روانهپ  روشک  ياهاتسور  اهرهش و  رسارس  زا  جراخ و  لخاد و  زا  یهافـش  یبتک و  ياه  شرازگ 
هتفرگ و رارق  ام  رایتخا  رد  تاقبط  مومع  مالک  کی  رد  هیمطاف و  ياهنـشج  اه و  يرادازع  رد  ناگدننک  تکرـش  مسارم و  ناگدننک 
اب دیامن و  یم  هدومن و  هفیظو  ماجنا  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  سدقم  ناتـسآ  رد  هک  یـسک  ره  هک  تسا  نیا  هدنهد  ناشن  دریگ  یم 

نیا رد  ار  وا  هک  درب  یم  هرهب  ترـضح  نآ  تامارک  زا  نانچ  نآ  دـنک  یم  بدا  ضرع  یندـب  تیلاعف  ریبدـت و  وربآ و  ناج و  لام و 
عـضاوتم صلخم و  لاعف و  رایـسب  هیمطاف  روما  هنیمز  رد  هک  ردـقیلاع  نیـسردم  زا  یکی  .دـیامن  یم  مدـق  تباث  مرگلد و  یهلا  ریـسم 

: دسیون یم  دوخ  بلاج  یبتک و  شرازگ  رد  تسا 

هزجعم روط  هب  دـنتفرگ  یم  هضور  سلجم  دوـخ  لزنم  رد  هک  یناـسک  نآ  هک  دوـب  نیا  متفاـیرد  تدـم  نیا  رد  هک  يروـما  هلمج  زا 
تالکشم لقاال )  ) یئاسآ
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.دش یم  لح  ناشیدام 

ناوارف درم ) نز و  زا  معا   ) مدرم مومع  نایرادا و  نایرازاب و  نایوزوح  نایهاگـشناد  تاراهظا  رد  ار  تارابع  اه و  هلمج  نیا  هنومن  و 
همطاف يراوگرزب  فطل و  نیقی  عطق و  وحن  هب  اررکم و  نیرتمک  هدنسیون  نیا  میا (1) و  هدینش  ای  هدید و  یهافش  یبتک و  تروص  هب 
اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  ترضح  صخالاب  مالسلا و  مهیلع  نیموصعم  همئا  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  مالـسلا و  اهیلع  ارهز 

ار مالـسلا  هیلع  لضفلاابا  ترـضح  مالـسلا و  اهیلع  نینبلا  ما  ترـضح  زین  هجرف و  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  مالـسلا و  هیلع 
تـسد هب  تیقفوم  همه  نیا  دوب  یمن  نانآ  تاـیانع  رگا  هک  ما  هتفرگ  رارق  ناراوگرزب  نآ  تیاـنع  فطل و  دروم  ما و  هدرک  ساـسحا 

همادا دـننک  یم  ینمـشد  يدام  ياهرازبا  مامت  ملق و  ناـبز و  اـب  هک  دـناعم  نازادـنا  گنـس  ناوارف و  نانمـشد  دوجو  اـب  دـمآ و  یمن 
.دیدرگ یم  لصاح  يرتمک  رایسب  ياه  هجیتن  دوب و  لکشم  رایسب  تیلاعف 

اهرتسوپ اه و  مچرپ  بصن  ندوب  ریگارف  شقن 

مـسارم هب  طوبرم  ياهرتسوپ  اه و  مچرپ  هک  تسا  نیا  هیمطاـف  تضهن  تکرح و  ناـیرج  رد  رثوم  بلاـج و  رایـسب  ياـه  تمـسق  زا 
اه هرادا  رهـش  ياه  نادـیم  اه  نابایخ  همه  رد  هکلب  دوش  یمن  بصن  نیعم  يزکرم  صوصخم و  يا  هلحم  صاخ و  هقطنم  رد  هیمطاف 

هیملع و ياه  هزوح  يرهـش  نیب  يرهـش و  ياه  سوبوتا  اه  هزاـغم  يراـجت  ياـه  هعومجم  یـشزومآ  یملع و  زکارم  اـه  هناـخترازو 
رد ترضح  نآ  سدقم  مان  یماظتنا و ...  یماظن و  زکارم  اه  هاگشناد 
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ای اه  يرادا  ای  اه  يرهـش  نیئاپ  صوصخم  هیمطاف  تشادـگرزب  دوش و  یم  هدـید  کچوک  ياه  بسچرب  اـی  رتسوپ  اـی  مچرپ  لـکش 
طیحم يونعم  يدام و  تاناکما  فرص  اب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  صلخم  نادنمقالع  دشاب و  یمن  ای ...  اه و  هبلط  ای  اه  يرازاب 
ریثاـت هجیتن  رد  دـنهد و  یم  رارق  هیمطاـف  راونا  شـشوپ  ریز  تسا  رت  فیعـض  اـهنآ  رد  يونعم  ینید و  ياـه  هزیگنا  هک  مه  ار  ییاـه 

ياهشزرا هب  تبسن  توافت  یب  ياهرـشق  اسب  هچ  دوب و  دهاوخ  رت  عیـسو  رت و  قیمع  رایـسب  هیمطاف  شخب  ماهلا  هدنزاس و  ياه  همانرب 
لها نآرق و  سدقم  فادها  يوس  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ینامسآ  يونعم و  تیصخش  راونا  شبات  ریز  یبهذم  یهلا و  يالاو 

یبتک و ياه  شرازگ  نمـض  رد  هتـشذگ و  ياـهلاس  رد  ار  نآ  زا  يرایـسب  ياـه  هنومن  هک  دـنوش  یم  تیادـه  مالـسلا  مهیلع  تیبلا 
ياه تمسق  صخالاب  اهرهـش و  زا  يرایـسب  رد  ار  نآ  زا  يروآ  تهب  بیجع و  ياه  هنومن  نیرتمک  هدنـسیون  میا و  هتفای  رد  یهافش 

.ما هدرک  هدهاشم  تسا  رتمک  ینید  ياوه  لاح و  هک  یقطانم  رد  نارهت و  رهش  لامش 

هیمطاف ياهرتسوپ  اه و  مچرپ  بصن  بادآ 

تـشادگرزب مسارم  یتاغیلبت  ياه  تیلاـعف  هنیمز  رد  نونکاـت  هیمطاـف  تضهن  عورـش  ياـهلاس  نیلوا  زا  هک  یناتـسود  یلـصا  هماـنرب 
تکرـش یلـسوت  هسلج  رد  تامادقا  عورـش  زا  لبق  هک  تسا  نیا  دنیامن  یم  هدومن و  هفیظو  ماجنا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  تداهش 

اعد هب  تسد  اه  مچرپ  اهرتسوپ و  بصن  ماگنه  رد  مدرم  اـب  دروخرب  هب  طوبرم  یقـالخا  تاروتـسد  ندینـش  رب  هوـالع  دـنیوج و  یم 
مظعالا هللا  هیقب  ترضح  مالسلا و  اهیلع  ارهز  ترضح  صخالاب  مالـسلا  هیلع  نیموصعم  همه  هسدقم  حاورا  هب  لسوت  ای  دنرادیمرب و 

نیا رد  تیقفوم  يارب  یهلا  ءایلوا  همه  زا  دادمتـسا  ترـضح و  نآ  رب  هدراو  بئاـصم  رب  يرادازع  تبیـصم و  رکذ  هجرف و  هللا  لـجع 
.دنوش یم  تیلاعف  لوغشم  تامدخ 
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لوغـشم هناقـشاع  دننک و  یم  مک  دوخ  تحارتسا  باوخ و  زا  یلو  دنتـسه  ناوج  سدقم  تکرح  نیا  رد  نارگـشالت  رثکا  هک  نیا  اب 
نآ رب  تاولـص  ءارهز و  ای  رکذ  دنـشاب و  یم  وضو  اب  هیمطاف  ياـه  هماـنرب  ماـجنا  تاـقوا  همه  رد  اـبیرقت  دـنوش و  یم  يرازگتمدـخ 

.تسا اهنآ  ناج  لد و  حور و  توق  هیام  ترضح (1) 

مایا هک  هیمطاف  تضهن  عورش  ياهلاس  نیلوا  رد  زیگنا و  تفگـش  صالخا  اب  دریگیم و  ماجنا  هنابـش  رهـش  حطـس  رد  اه  مچرپ  بصن 
ياه ناوج  نیا  تخس  يامرس  نآ  رد  حبص  ناذا  ات  بش  تعاس 10  زا  دوب  ناتسمز  يامرس  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تداهش 
اهیلع ارهز  ترضح  تبحم  ياه  هلعش  اهنت  دندوب و  لوغشم  اه  مچرپ  بصن  هب  رهش  ياه  نادیم  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هتخابلد 

.دندش یم  مرگ  تفای  یم  شیازفا  ناشنامشچ  کشا  تارطق  اب  هک  مالسال 

ار هیمطاف  ياهراعش  دنمورین  ییاه  ناور  فیعـض و  ییاهندب  اب  دنلب  ياه  نابدرن  ای  قرب  ياهریت  يالاب  دیدش و  يامرـس  نآ  رد  يرآ 
یم بلج  مالـسال  اـهیلع  ارهز  ترـضح  تداهـشو  تیـصخش  تمظع  هب  ار  مدرم  مومع  هجوـت  اـب  دـنداد و  یم  رارق  موـمع  دـید  رد 

.دندومن

دشاب ناشن  مان و  یب  اهرتسوپ 

ارهز همطاف  يرادازع  مسارم  یغیلبت  ياه  هماـنرب  ماـجنا  هناتـسآ  رد  هیمطاـف و  تضهن  عورـش  لاـس  نیمود  رد  يرمق  لاس 1412  رد 
زا یکی  دوب  هدیدرگ  ایهم  اهنآ  گنیز  ملیف و  هدش و  هدامآ  هیمطاف  ياهرتسوپ  يارب  ددـعتم  ياه  حرط  هک  یماگنه  رد  مالـسلا  اهیلع 

ياراد هک  مالسلا  اهیلع  رهز  ترضح  سدقم  ناتسآ  رد  ناراکادف 
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يایور کی  رد  دراد  یم  هضرع  ترضح  نآ  رضحم  هب  ار  دوخ  تامدخ  تین  صولخ  اب  تسا و  يا  هژیو  يونعم  تایحور  تالاح و 
زا سپ  راوگرزب  نآ  دیدرگ و  مالـسلا  اهیلع  هرهاط  هقیدص  رـضحم  بایفرـش  دوب ) تقیقح  قدص و  ياه  هناشن  اب  هارمه  هک   ) هقداص

شنومـضم هک  دندومرف  یمالک  دنداد  رارق  دوخ  تیانع  رظن  فطل و  دروم  ار  اهنآ  یکی  یکی  دندومرف و  هظحالم  ار  اهرتسوپ  هکنآ 
هک ییاه  مچرپ  اهرتسوپ و  یمامت  نونکات  لاس  نآ  زا  روتـسد  تیانع و  نیا  رثا  رد  دـشابن و  یناونع  مسا و  اهرتسوپ  ياپ  هک  دوب  نیا 
زا جراخ  هب  یتح  هدـیدرگ و  لاشرا  رـشن و  اهاتـسور  اهرهـش و  یماـمت  رد  هدرتسگ  ناوارف و  نوگاـنوگ و  ياـه  حرط  لاکـشا و  رد 

یغیلبت و ریثات  هک  تسا  نیا  ینارون  ییامنهار  تیانع و  نیا  ياه  یتفگـش  زا  دـشاب و  یم  ناونع  مسا و  نودـب  هدـش  هداتـسرف  روشک 
یم قیمع  رایسب  اهلد  رد  شریثات  عیسو و  رایـسب  اهنآ  راشتنا  باتزاب  تسا و  هداعلا  قوف  اهرتسوپ  اه و  مچرپ  عون  نیا  يونعم  تاکرب 
رهاظ يدایز  رایـسب  تاکرب  راثآ و  هتفرگ  رارق  لمع  هجوت و  دروم  یئالو  ینارون و  ییامنهار  نیا  هک  یلاس  هدزاود  لوط  رد  دشاب و 

هتفرگ و رارق  دییات  دـیکات و  دروم  بلاج  همانرب  نیا  راثآ  یتفگـش  نامیا  اب  مدرم  مومع  نارظن و  بحاص  هیحان  زا  اررکم  هدـیدرگ و 
.تسا هدمآ  رد  ینیع  یمتح و  یعطق و  لکش  هب  مه  نامدوخ  يارب 

هیمطاف ياه  مچرپ  ياهراعش 

یم بصن  هجوت  لباق  ياه  لحم  اه و  نادیم  یمامت  رد  هدش و  هتشون  هیمطاف  مسارم  ياه  مچرپ  يور  هک  ییاهراعـش  زا  ییاه  هنومن 
اهیلع هیـضرم  يارهز  تبیـصم  رد  ام  لد  زوس  هناشن  هدزمغ  هرهچ  ازع  سابل  نازیر  کشا  .ددرگ  یم  نادـنمقالع  میدـقت  الیذ  ددرگ 

.تسا مالسلا 
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.دننایرگ رادازع و  مالسلا  اهیلع  رهطم  يارهز  تبیصم  رد  هجرف  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  اب  هارمه  ناهفصا  مدرم 

نآرق و هب  تبـسن  نانآ  تفرعم  نامیا و  زا  هتفرگ  تاشن  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  تداهـش  رد  مدرم  ياه  يرادازع  هقـالع و  راـهظا 
.تسا هتفای  نیرفآ  راختفا  یهوکـش  ریذـپلد و  يا  هرهچ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دوجو  اـب  عیـشت  بتکم  .دـشاب  یم  تیـالو  بتکم 

یلص ادخ  لوسر  .دننک  یم  راختفا  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  يربک  هقیدص  تیصخش  هب  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ 
اهیلع ارهز  ترـضح  هدیهـش  هقیدـص  تیمولظم  تداهـش و  .دـندومن  یم  راختفا  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  دوجو  هب  هلآ  هیلع و  هللا 

یم ناملسم  ناوناب  راختفا  بجوم  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  تیصخش  .دشاب  یم  تیالو  بتکم  هعیش و  بهذم  تیناقح  دنس  مالسلا 
ام رهـش  مدرم  عیـشت  ناهج  یمامت  ناریا و  تلم  اب  هارمه  .دـشاب  یم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هرهاط  هقیدـص  رادزع  ام  رهـش  .دـشاب 

يازع رد  تسا و  يراج  نامیاهکشا  دزوس و  یم  نامیاهلد  هتفرگ  نامیاه  هرهچ  .دنتـسه  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  تداهـش  رادازع 
هدربن اهلد  زا  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  زوسناج  يازع  دای  يدامتم  ياهنرق  تشذـگ  .میا  هتـسکش  لد  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف 
حاورا يا  .دنراوگوس  نایرگ و  مالـسلا  هیلع  هیـضرم  يارهز  هدیهـش  هقیدص  يازع  رد  همه  ریقف  ینغ و  درم  نز و  ریپ  ناوج و  تسا 

میا هیضرم  ءارهز  تبیصم  رد  نایرگ  رادازع و  مه  ام  ءادهش  ءایلوا و 
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اهیلع ارهز  همطاف  .تسا  مالسلا  هیلع  يربک  هجیدخ  مشچ  رون  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لد  هویم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 
زارفارس ناهج  رد  هعیش  .تسا  مالسلا  اهیلع  يربک  هجیدخ  لد  رارق  بجوم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مشچ  ینشور  مالـسلا 

ارهز همطاف  دوجو  هب  اه  تلم  ربارب  رد  هعیـش  تلم  .تسا  هدیزگرب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دننامه  يرگ  تیادـه  هوسا و  هک  تسا 
هعیش ناهج  .مینایرگ  تگوس  رد  مالسلا  اهیلع  هیضرم  يارهز  يا  تیالو  هار  هدیهش  يا  قح  هبیبح  يا  دنک  یم  راختفا  مالـسلا  اهیلع 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  اریز  دیزیرب  اهکشا  يا  دیزوسب و  اهلد  يا  .دزیر  یم  کشا  مالسلا  اهیلع  هدیهـش  همطاف  يازع  رد  تساهنرق 
.میراوگوس نات  هدیهش  ردام  يازع  رد  ام  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  يا  ادهـش  رالاس  دیـس و  يا  تسا  همولظم  تیالو  هار  هدیهش 

رب مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  يربک  هقیدص  تداهش  .دنراوگوس  رادازع و  همه  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  يربک  تمـصع  نارادتـسود 
تگوس رد  هشیمه  مالـسلا  اهیلع  هدیهـش  هقیدـص  يا  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  خـیرات  همولظم  يا  .داـب  تیلـست  ناتـسود  ناـیعیش و 

يازع رد  هلآ !  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ای  .مینازیر  کشا  تیازعر  مالسلا د  اهیلع  هققدص  همطاف  يا  هدیهـش ! همولظم  يا  .ینایرگ 
یکـشا مالـسلا  اهیلع  هدیهـش  همطاف  يربک  هقیدـص  يازع  رد  .میا  هتـسشن  كوس  هب  مالـسلا  هیلع  هیـضرم  يارهز  ترـضح  ناتزیزع 

نازوس و یبلق  يراج و 
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.میراد نیگمغ  يا  هرهچ 

همطاف هدیهش  هقیدص  همئالا  ما  تداهش  .میزوس  یم  مالسلا  اهیلع  هدیهش  يارهز  نات  همولظم  ردام  يازع  رد  مالسلا !  هیلع  هللا  هیقب  ای 
ناهفصا .میا  هتخوس  لد  شوپ و  هایس  ناتزوسناج  يازع  مسارم  رد  مالسلا !  اهیلع  هیضرم  يارهز  يا  داب  تیلـست  مالـسلا  اهیلع  ارهز 
ناتزیزع تبیصم  مغر  ار د  ام  مالسلا !  هیلع  نینموملاریما  ای  تسا  راوگوس  هدیهش  يارهز  يازع  رد  تیالو  رهش  یسلجم  همالع  رهش 

هیضرم يارهز  تداهش  رد  ام  يدردمه  هناشن  ام  نازوس  لد  نیگمغ و  هرهچ  يراج و  کشا  یلع ! ای  .دینادب  کیرش  هیضرم  يارهز 
هتسکش لد  هدزمغ و  زین  ام  مالسلا  اهیلع  هدیهش  يارهز  يازع  نابحاص  يا  و  مالسلا !  مهیلع  نیموصعم  همئا  يا  .تسا  مالـسلا  اهیلع 

نامیاهلد مالسلا ! اهیلع  ارهزلا  همطاف  ای  .مینازیر  کشا  نیگمغ و  مالسلا  اهیلع  هدیهش  هقیدص  تداهش  مغ  رد  مه  ام  هللا ! هیقب  ای  .میا 
 ! مالسلا اهیلع  هقیدص  همطاف  يا  گرزب و  همولظم  يا  .میرادازع  نات  هنامولظم  تداهش  رد  هتشگ و  يراج  نامیاهکـشا  دزوس و  یم 

همطاف هنامولظم  ياهدایرف  هب  یخـساپ  ام  ياهلد  زوس  ام و  نامـشچ  ياهکـشا  .تسا  هتفرگ  ام  زا  رارق  مارآ و  ناـتزوسناج  ياـه  هلاـن 
.تسا مالسلا  اهیلع  هدیهش  يارهز  همطاف  رادازع  نازوس  لد  نیگمغ و  هرهچ  اب  هعیش  تلم  .دشاب  یم  مالسلا  اهیلع  ارهز 

ص:21

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  تامارک  زا  يا  همش  هیمطاف و  www.Ghaemiyeh.comتضهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 768زکرم  هحفص 40 

http://www.ghaemiyeh.com


اه هنیزه  هدننک  نیمات  ارهز  ترضح  هب  داقتعا  نامیا و 

رد يریگ  هجیتـن  تیقفوم و  همه  نیا  هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  ینیع  ررکم و  تادـهاشم  یهافـش و  یبـتک و  شرازگ  نارازه  زا 
دوش یم  لصاح  هنوگچ  دراد  شرامـش  ءاصحا و  لباقریغ  ياه  هنیزه  ناوارف و  ياه  هجدوب  هب  زاین  هک  هیمطاف  ياه  هماـنرب  مسارم و 

مالـسلا اهیلع  ارهز  همطاف  هب  تبـسن  نامیا  اب  مدرم  کی  کی  ردو  هعماج  رد  هک  یعیـسو  تفرعم  فیطل و  تاـساسحا  دـیدش  تبحم 
.دوب دهاوخ  هنیمز  نیا  رد  مزال  ياه  هجدوب  اه و  هنیزه  نیمات  يارب  یلصا  هیامرس  هدومن و  ناسآ  ار  تالکشم  همه  دراد  دوجو 

اهیلع ارهز  ترضح  هب  طوبرم  ياه  نشج  يرادازع و  يراوگوس و  مسارم  يرازگرب  هار  رد  دوخ  تورث  لام و  زا  هک  یناسک  اهنت  هن 
ار ینیگنس  ياه  هنیزه  ترضح  نآ  هب  طوبرم  لئاسم  ریاس  یگنهرف و  یملع و  زکارم  اه و  هیریخ  اه و  هسسوم  سیسات  زین  مالـسلا و 

ماـجنا اـی  هطوبرم  مزاول  نتخورف  ماـگنه  رد  هک  یناـسک  دنرایـسب  هکلب  دـنراد  شقن  مهم  ياـه  هماـنرب  نیا  رد  دـنریگ  یم  هدـهع  رب 
ار دوخ  هدومن و  لبقت  ار  اه  هنیزه  زا  یهجوت  لباق  گرزب و  مهـس  تامدـخ  ریاس  رتسوپ و  اـی  باـتک  پاـچ  دـننامه  مزـال  تامدـخ 

یعامتجا یعمج و  هتسد  ياه  يراکمه  زا  یهوکشاب  ياه  هنحـص  دنیامن و  یم  هدش  میظنت  ياه  همانرب  يارجا  رد  میهـس  کیرش و 
ینیـسح و ياه  همانرب  دننامه  دـنراذگ و  یم  شیامن  هب  هیمطاف  داعبا  شرتسگ  روظنم  هب  ترـضح و  نآ  سدـقم  مان  ياول  ریز  رد  ار 

همه لد  مشچ و  دراد  یئانثتسا  یلاح  روش و  یئاشامت و  ییاه  هولج  هبناج  همه  يراکمه  یناگمه و  يروضح  اب  هک  اروشاع  مسارم 
.تسا هدومن  دوخ  هجوتم  ار 
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نید نیغلبم  يدنلبرس  هیام  ءارهز  ترضح  هب  مدرم  یبلق  هقالع 

هب مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تداهش  تبسانم  هب  هیمطاف و  مایا  رد  هک  ینید  غلبم  اهدص  یهافش  یبتک و  ياه  شرازگ  هعومجم  رد 
ناوج مومع  نیلـصحم و  بالط و  ياه  شرازگ  اهربخ و  زا  زین  دنور و  یم  فلتخم  ياهاتـسور  اهرهـش و  هب  هیمطاف  تاغیلبت  روظنم 
لوط رد  اهاتسور  اهرهـش و  ریاس  ناهفـصا و  رهـش  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ياهرتسوپ  اه و  مچرپ  بصن  هنیمزر  هک د  ییاه 

هب تبـسن  مدرم  نوگاـنوگ  راـشقا  یبلق  تبحم  هقـالع و  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  دـنا  هتـشاد  تیلاـعف  هتـشذگ  لاـس  هدراـهچ 
تبحم اه و  هقالع  نآ  یلجت  دنراد و  هک  یعامتجا  يرکف و  نوگانوگ  ياه  شیارگ  اه و  توافت  همه  اب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

اه تیلاعف  نتفای  تعرس  هیمطاف و  تاغیلبت  تفرشیپ  رد  يرایسب  شقن  اهنآ  يراج  کشا  هرهچ و  رد  صخالاب  راتفر و  مالک و  رد  اه 
.تسا هتعشاد  اهنآ  يراذگریثات  و 

اهنت هن  تاغیلبت  عوضوم  هب  تبـسن  وا  نیبطاخم  دـنک  ساسحا  هک  یماگنه  رد  رتسوپ  مچرپ و  هدـننک  بصن  ای  ینید  غلبم  کـی  يرآ 
ناتریخ ادخ  تنسحا  لیبق : زا  ییاه  هلمج  اب  دنهد و  یم  ناشن  ار  كاپ  يداقتعا  هقالع و  ناشدوجو  قامعا  زا  هکلب  دنرادن  یتفلاخم 
مالـسلا اهیلع  ارهز  همطاف  دای  مان و  اب  ار  ام  ناـج  ماـک  هک  ناـنچمه  دـینک  نیریـش  ار  ناـتماک  دـیئامرفب  ینیبب  تیناوج  زا  ریخ  دـهدب 

یم يدنلبرـس  ساسحا  رگـشالت  غلبم و  نآ  دـنزادرپ  یم  هیمطاف  تاغیلبت  هار  رد  رگـشالت  ای  غلبم  نآ  قیوشت  هب  دـیدرک و ...  نیریش 
دوش یم  هدامآ  رگید  ياهلاس  اه و  هرود  رد  نامز و  نامه  رد  رتشیب  تیلاعف  يارب  دوش و  یم  رود  شناج  مسج و  زا  یگتسخ  دنک و 

.ددرگ یم  لصاح  يا  هرظتنم  ریغ  لکش  هب  راک  رد  تفرشیپ  تیقفوم و  و 
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تاقبط همه  نایم  رد  اج و  همه  رد  یمومع  لابقتسا 

ناتسودنه و ناتسکاپ و  قارع و  نانبل و  هیروس و  ياهروشک  یتح  ناریا و  رسارس  رد  هک  یناسک  زا  هلـصاو  شرازگ  اهدص  نایم  رد 
نادـنم هقـالع  هب  اـی  دـنا و  هدرک  بصن  هدرب و  رتسوپ  یمالـسا  ریغ  یمالـسا و  رگید  روشک  اـههد  یبد و  تیوک  يدوعـس  ناتـسبرع 

قمع فرط  کـی  زا  هک  دوـش  یم  هظحـالم  زیگنا  تریح  یندـنام و  داـی  هب  یندینـش و  بلاـج و  رایـسب  تاـنایرج  دـنا  هداد  لـیوحت 
یم تباث  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  صخالاب  تلاسر  نادناخ  هب  دنـشابن ) ناملـسم  یتح  هعیـش و  هچ  رگا   ) ار اه  ناسنا  یگتـسبلد 
ياه شـشک  اـه و  شیارگ  ناور و  حور و  هراـبرد  تواـضق  نازیم  دـیابن  ار  دارفا  رهاـظ  هک  دـهد  یم  ناـشن  رگید  فرط  زا  دـنک و 

بدا و اب  نانچ  نآ  دـنرادن  یبهذـم  رهاظ  هک  ییاـه  ناوج  یهاـگ  اـهرتسوپ  عیزوت  ماـگنه  رد  ـالثم  داد  رارق  ناـشتاداقتعا  یحور و 
.دزاس یم  يراج  ناسنا  ياه  هدید  رب  ار  قوش  کشا  هک  دنیامن  یم  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  رتسوپ  نتفرگ  ياضاقت  عضاوت 

اهیلع ارهز  ترـضح  هب  تبـسن  باجحدـب  انایحا  یگدـنز و  ياه  قرب  قرز و  هب  هتـسبلد  هرهاظ  ياـهنز  دروخرب  یهاـگ  نینچ  مه  و 
مان ندـید  اب  اـهنآ  يراـج  کـشا  يدراوم  رد  دـنک و  یم  بلقنم  بجعتم و  ار  ناـسنا  ترـضح  نآ  هب  طوبرم  ياـهرتسوپ  مالـسلا و 

ریثات تحت  ار  همه  تسا  گرزب  هدیهش  نآ  تیمولظم  هدننک  سکعنم  هک  اهرتسوپ  ياه  حرط  مالسلا و  اهیلع  ارهز  ترـضح  سدقم 
کیش رایـسب  ناش  هزاغم  نیریو  هک  یناراد  هزاغم  یهاگ  .دهد  یم  رارق  اهلد  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  يونعم  ذوفن  تمظع و 

گرزب هشیش  طسو  رد  دینک  بصن  تسا  رتریگمشچ  هک  اج  ره  دنیوگ : یم  اهرتسوپ  ناگدننک  بصن  هب  تسا 
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مه لزنم  يارب  دوشن  ادج  هک  نزب  رتشیب  بسچ  هدب  رگید  لحم  ود  يارب  رگید  ددع  ود  نابـسچب  نم  بلق  يور  ایب  دینک  بصن   3*3
.دینابسچب دراد  يرتهب  دید  هک  اجک  ره  دیهدب 

یتح نیشن و  نایعا  قطانم  ياه  نابایخ  ياه  هزاغم  رد  نونکات ) لبق  لاس  تفه  شـش - - جنپ  ) هتـشذگ ياهلاس  ياهرتسوپ  ندنامیقاب 
اهیلع ارهز  ترـضح  ياهرتسوپ  زا  ار  قشمد  ياهراد  هزاـغم  بیجع  لابقتـسا  اصخـش  .تسا  تبحم  قمع  نیمه  هناـشن  نیـشن  حیـسم 
.منک یمن  شومارف  ترـضح  نآ  ياهرتسوپ  تفاـیرد  هب  تبـسن  ار  ثعب  بزح  همکچ  ریز  ياـه  یقارع  ياـه  ساـمتلا  زین  مالـسلا و 

 - ناهفصا زیربت - دهـشم - - نارهت رهـش  يالاب  ياه  نابایخ  کبـش  ياه  هزاغم  ناهفـصا و  يافلج  ياه  یحیـسم  هجوت  نایاش  مارتحا 
اهیلع هیـضرم  يارهز  ترـضح  ینعی  یهلا  رون  هب  اهنآ  يدـنم  هقالع  اه و  ناـسنا  كاـپ  ترطف  يارب  یبلاـج  ياـه  هناـشن  زاریش و ... 

.تسا مالسلا 

اکیرمآ ایلارتسا و  ییایـسآ  یئاقیرفآ  یئاپورا  ياهروشک  زا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ياهرتسوپ  تفایرد  يارب  هنارـصم  ياضاقت 
.دنک یم  تیاکح  اه  گنهرف  همه  رد  تاقبط و  همه  ياهلد  رب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  رون  شبات  زا  همه 

ءارهز همطاف  هرابرد  باتک  فیلات  يارب  نافلوم  ناگدنسیون و  قیوشت 

باتک فیلات  قیقحت و  يارب  ردقیلاع  ناگدنـسیون  قیوشت  تفرگ  رارق  رظندروم  هیمطاف  تضهن  لوا  ياه  لاس  زا  هک  ییاه  همانرب  زا 
تفرگ و ماجنا  نوگانوگ  قیرط  زا  هک  دوب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  یگدنز  نوگانوگ  داعبا  تداهش و  تیصخش و  هرابرد 
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.میئامن یم  هراشا  دروم  دنچ  هب  الیذ 

ناگدنسیون صخش  زا  یلمع  تیامح  ای  ینابز و  میرکت  لیلجت و  -1

باتک رشن  پاچ و  يارب  فلوم  زا  يدام  تیامح  -2

اهنآ هب  مدرم  هجوت  بلج  ناگدنسیون و  زا  یمومع  عماجم  رد  مارتحا  لیلجت و  -3

.تسا مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هب  طوبرم  هک  ییاهباتک  رشن  پاچ و  يارب  نارشان  زا  یخرب  قیوشت  -4

.تافیلات نینچ  راشتنا  پاچ و  يارب  تالیهست  ماو و  تخادرپ  -5

ياهتدـعاسم هب  زاـین  هک  يزکارم  اـی  یملع و  تاـقباسم  رد  اـهنآ  عیزوت  هدـش و  داـی  ياـهباتک  دـیرخ  يارب  ناشیدـنا  ریخ  قیوشت  -6
.دنراد بسانم 

یملع تاقیقحت  لوصحم  هضرع  يارب  بسانم  ياضف  داجیا  هیمطاف و  گنهرف  رـشن  روظنم  هب  اهروشک  اهرهـش و  هب  باتک  لاسرا  -7
ردقیلاع ناگدنسیون  یملق  و 

دروم رد  عونتم  ياهباتک  زا  یمومع  لابقتـسا  باتک و  هضرع  يارب  ار  هنیمز  دراد و  هعلاطم  هب  زاـین  هک  یملع  تاـقباسم  يرازگرب  -8
عجارم ینابیتشپ  تیامح و  اـب  هک  هدـش  ماـجنا  ياـه  هماـنرب  .دزاـس  یم  مهارف  ار  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  تمظع  تیـصخش و 

ناشیدـناریخ و مومع  یتلود و  یمـسر و  زکارم  رد  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  بتکم  نید و  هب  نارازگتمدـخ  مالعا  ءاـملع  ردـقیلاع 
هرود نیا  یفیلات  یقیقحت و  ياه  تیلاعف  هک  تشاذـگ  ریثات  نانچ  نآ  تفرگ  ماجنا  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  هب  دـنم  هقـالع  مدرم 

يرتدیدج رتشیب و  راثآ  دبای و  موادت  یـساسا  تکرح  نیا  تسا  دیما  دـنک و  یم  يربارب  هتـشذگ  نرق  هدراهچ  مامت  اب  هلاس  هدراهچ 
.دیامن هضرع  ینید  تاغیلبت  ملق و  ملع و  ملاع  هب  ار 
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هیمطاف تضهن  رد  نارونخس  ءابطخ و  شقن 

تیـصخش تمظع و  نایب  دوب  ضامغا  لباقریغ  يرورـض و  يا  همانرب  عیجـشت  کیرحت و  حیرـشت  نییبت و  هیمطاف  تضهن  نایرج  رد 
اهیلع ارهز  ترـضح  تازرابم  رد  اه  فدـه  اه و  هزیگنا  حیـضوت  اه و  تبیـصم  یگرزب  یتخـس و  حرـش  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف 

نارادمدرـس ياه  تنایخ  اه و  هئطوت  راثآ  حیرـشت  یبای و  هشیر  نارود و  نآ  خلت  ثداوح  هب  هجوت  للع  ندرک  نشور  زین  مالـسلا و 
هنحص نیا  رد  دمآ و  یم  رامش  هب  یتایح  مزال و  يرما  نآ  يریگ  جوا  لماکت و  هیمطاف و  تضهن  نداتفا  نایرج  هب  يارب  هفیقس  ملظ 

يریگراک هب  هتـسیاش و  ییاه  یبایزرا  هدرتسگ و  یتاعلاطم  اب  دنتفرگ و  هدهع  رب  یئازـسب  شقن  نارونخـس  ءابطخ و  هک  دوب  یـساسا 
سلجم و ره  رد  راید و  رهـش و  ره  رد  دنتـشگ و  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  تیمولظم  ناسر  ماـیپ  راکتـشپ  تمه و  راـکتبا و  قوذ و 

اهیلع ارهز  همطاف  تبحم  تفرعم و  زا  ار  هبلق  اـهزغم و  دـندرک و  یناـشفرد  قوف  ياـه  هنیمز  رد  دنتـشاذگ و  ربنم  يور  رب  اـپ  لـفحم 
.دندومن رپ  مالسلا 

اهیلع ارهز  همطاف  مان  هب  یمادـقا  يارب  يریگ  میمـصت  هب  ار  یعمج  دـندروآ و  رد  تکرح  هب  ار  یتیعمج  ینارنخـس  کی  اـب  اـسب  هچ 
اههد اه و  هناخباتک  اه  هسردم  اهافـشلاراد  اه  هیمطاف  اه  هیریخ  دـجاسم  سیـسات  رد  اه  ینارنخـس  نیا  شقن  .دـندومن  راداو  مالـسلا 
دهاش اصخش  هیمطاف  تضهن  لاس  هدراهچ  لوط  رد  هدنسیون  نیرتمک  نیا  .دشاب  یم  یتایح  هکلب  راکنا  لباقریغ  اهنت  هن  رگید  ناونع 

ای هیمطاف و  تشادگرزب  يارب  ینیگنس  یغلابم  هچ  دیدرگ و  یم  داجیا  یجوم  هچ  لد  زوس  زا  هناصلخم و  ینارنخس  کی  اب  هک  مدوب 
.دیدرگ یم  تخادرپ  دهعت و  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هرهاط  هقیدص  مان  هب  یعامتجا  ینید و  نوگانوگ  زکارم  سیسات 
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هب صالخا  يور  زا  ذـفان  رثوم و  ینارنخـس  دـنچ  اب  ینویلیم ) ات  يرفن  رازه  دـص  دـنچ   ) گرزب ياهرهـش  هتـشذگ  ياـهلاس  لوط  رد 
تـضهن هب  رثوم  تامادـقا  ریاـس  يراوـگوس و  ینید و  سلاـجم  يرازگرب  يرادازع و  تاجتـسد  لیکـشت  اـب  دـمآ و  یم  رد  تکرح 

ریثات تحت  یمالساریغ  یتح  یمالسا و  ياهروشک  ياهرهش  زا  يرایـسب  روشک و  رـسارس  رد  نونکا  مه  هکنیا  ات  تسویپ  یم  هیمطاف 
هب هیمطاف  مسارم  دوش و  یم  لیکـشت  يددـعتم  لفاحم  سلاجم و  اـهنآ  زا  يرایـسب  رد  ریخا  لاـس  هس  ود  رد  هتفرگ  رارق  تکرح  نیا 

دهد یم  ناشن  ایلارتسا  اداناک  اکیرمآ و  ییاقیرفآ  ییایـسآ  یئاپورا  ياـهروشک  زا  اهـشرازگ  .ددرگ  یم  رازگرب  يا  هدرتسگ  لـکش 
ءابطخ و شقن  نایم  نیا  رد  تسا و  شرتسگ  هب  ور  هدیدرگ و  حرطم  اهروشک  همه  اج و  همه  رد  هیمطاف  تشادگرزب  جـیردت  هب  هک 

.دشاب یم  ریگمشچ  یساسا و  رایسب  یبهذم  ناگدنیوگ 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  هرابرد  راعشا  ندورس  هب  ءارعش  قیوشت 

همطاف تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و   ) يرمق لاس 1411  رد  نآ  یمسر  هسلج  نیلوا  زا  هیمطاف و  تضهن  عورش  لاس  نیلوا  زا 
هدافتسا اب  دنتسناوت  یم  اهنآ  اریز  دوب  رظندروم  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هتخوسلد  ءارعـش  زا  تیامح  قیوشت و  مالـسلا )  اهیلع  ارهز 

ارهز ترـضح  صخالاب  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هب  تبحم  قشع و  اب  هتخیمآ  كاـپ و  تاـساسحا  راشرـس  دادعتـسا  فیطل  قوذ  زا 
ار يا  هدمع  شقن  یعامتجا  تاشیارگ  هب  یهد  تهج  یمومع و  تاساسحا  کیرحت  رد  تسا  هتفهن  ناشدوجو  رد  هک  مالسلا  اهیلع 

دنم هرهب  نآ  یترخآ  ياه  شاداپ  يویند و  تاکرب  زا  دـنهد و  رارق  هیمطاف  گـنهرف  نارگاـیحا  هرمز  رد  ار  دوخ  دـنریگ و  هدـهع  رب 
.دنوش

راثآ ریخ و  رکذ  مالسلا و  مهیلع  تیبلا  لها  يارعش  رعش و  هب  یمومع  هجوت  بلج 
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ناحادم ناگدنیوگ و  قیوشت  نینچ  مه  اهنآ و  راثآ  شخپ  رـشن و  يارب  نواعت  يراکمه و  زین  نانآ و  تامحز  تامدخ و  تاکرب  و 
ظفح ای  دنیارس  یم  يا  هزات  رعش  هک  ییاهنآ  زا  تیامح  مالـسلا و  اهیلع  ارهز  ترـضح  هرابرد  دیدج  ياه  هدورـس  هب  یبایتسد  يارب 

مهارف مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  ءارعش  رد  هزیگنا  داجیا  يارب  ار  هنیمز  همه  همه و  دنیامنیم و ...  هضرع  یمومع  سلاجم  رد  هدومن و 
مالـسلا اهیلع  ارهز  ترـضح  ياه  تدـهاجم  راثآ  تداهـش و  تیمولظم و  تیـصخش و  یگدـنز و  نوگانوگ  داعبا  هراـبرد  اـت  دومن 

نیا زا  یتمـسق  هدنریگرب  رد  ریخا  هرود  رد  هدش  پاچ  هعومجم  اههد  هک  دنیارـسب  نامز  بسانم  عونتم و  جـیهم و  بلاج و  ياهرعش 
.مالسلا اهیلع  ءارهزلا  هعافش  هنجلا و  یف  اتیب  هللا  مهقزر  هللا و  یلع  مهرجا  دشاب  یم  ناوارف  ياه  هدورس 

هیمطاف تضهن  نایرج  رد  ناحادم  ءارعش و  شقن 

هرابرد يراعشا  ندورس  اب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هدادلد  هتخوسلد و  ءارعـش  هیمطاف  تصهن  عورـش  عیـسو و  تکرح  لاس  نیلوا  زا 
 ( دیدرگ رـشتنم  پاچ و  ناونع  نیمه  هب  يا  هراودای  رد  اهنآ  هدمع  شخب  هک   ) مالـسلا اهیلع  ارهز  همطاف  تداهـش  نرق  نیمهدراهچ 

هیثرم ای  تبقنم و  حدم و  رد  هزات  يراعشا  ندورـس  اب  یپایپ  دندرازگ و  شیامن  هب  ار  دوخ  صالخا  يدنمقالع و  تیلاعف و  روضح و 
هب اب  ون و  ییاه  هژاو  زا  يریگ  هرهب  رت و  قیمع  رتشیب و  یتاـعلاطم  اـب  دنتـشادرب و  ینارون  هار  نیا  رد  يا  هزاـت  ياـه  ماـگ  تبیـصم  و 

ریگمشچ یشزیخ  اب  دندرک و  داجیا  هیمطاف  تایبدا  رعش و  لصف  رد  یلوحت  يزیگنا  رب  نیـسحت  تیقالخ  راکتبا و  قوذ و  يریگراک 
نآ تداهـش  تیمولظم و  زا  عافد  تیاـمح و  رد  اـه  ناـسنا  فیطل  تاـساسحا  نتخیگنارب  هنیمز  رد  مه  لـئاضف و  ناـیب  هنیمز  رد  مه 

.دنتفای تسد  يا  هقباس  یب  تیقفوم  هب  ترضح 
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اهیلع ارهز  ترضح  هب  طوبرم  راعشا  هب  صوصخم  دسر و  یم  باتک  ناونع  داتشه  زا  شیب  هب  هک  يدنمـشزرا  رایـسب  ياه  هعومجم 
اضعب هدش و  يروآ  عمج  ینزریجنز  ای  ینز و  هنیـس  هحون  هیثرم  هحیدم  هیدولوم  ياه  هدورـس  ماسقا  عاونا و  اهنآ  رد  تسا و  مالـسلا 

دـجاسم و ياه  هیرـشن  اه و  همانزور  اه و  هلجم  ای  یمومع  ياه  ناوید  رد  هک  ییاه  هدورـس  رب  هوالع  هدیـسر  پاـچ  هب  راـب  نیدـنچ 
يازع نشج و  سلجم  ای  یبدا  نمجنا  کی  هدودحم  رد  ییاه  هگرب  کت  رد  ای  هدیسر  پاچ  هب  اه  هاگـشناد  سرادم و  اه و  هینیـسح 
يارعش نآ  صلخم  نارادرس  نازابرـس و  هک  تسا  یناگمه  تضهن  یمومع و  شهج  کی  زا  ینـشور  هناشن  هدیدرگ  رـشتنم  یمطاف 

اه تیعمج  نداد  تکرح  رد  دنا  هتسناوت  دوخ  هناصلخم  كاپ و  تکرح  نیا  اب  اهنآ  دنشاب و  یم  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هب  هتسبلد 
.دنریگ هدهع  رب  ار  یئازسب  رثوم و  شقن  يونعم  یفظاع و  جوم  داجیا  اهورین و  ندرک  مجسنم  و 

راکرپ صلخم  ناحادم  رگا  اریز  تسا  یساسا  یتایح و  هنحص  نیا  رد  نایارـس  هیثرم  ناحادم و  شقن  هک  تسا  حضاو  الماک  هتبلا  و 
زا دودحم  یحطس  رد  رثکادح  ای  هنارعاش و  زوسرپ  ياه  هینس  یبدا و  ياه  نمجنا  رد  ءارعش  ياه  هدورس  دنـشابن  زوسلد  هقیلـس و  اب 

.دوش یم  هدرپس  یشومارف  هب  نامز  تشذگ  اب  اسب  هچ  هدش و  یناگیاب  فرصم  مک  ياهباتک  تاعوبطم و 

هللا ءایلوا  تامارک  تیانع و  زین  دادعتسا و  هحیرق و  راکتبا  قوذ و  هجیتن  هک  دنتـسه  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هتخابلد  ناحادم  يرآ 
تیالو و بآ  زا  باریـس  اه  هدورـس  نآ  کمک  هب  ار  ناگتخابلد  ياه  ناج  اهلد و  دـننک و  یم  لقتنم  هعماـج  هب  رعاـش  هب  تبـسن  ار 

ياه قیوشت  یمومع و  ياه  لابقتـسا  داجیا  اب  ار  بدا  رعـش و  ياه  ناتـسلگ  اه و  غاب  الباقتم  دـننک و  یم  تبحم  قوش و  زا  راـشرس 
اه هدورس  زا  یمدرم 
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بدا و قوذ و  هشیدـنا و  رکف و  هجیتن  هک  دـنمدرم  رعاش و  نیب  یطابترا  لـماع  اـهنآ  رگید  یناـیب  هب  دـنیامن و  یم  باداـش  زبسرس و 
اب ار  نانآ  ياهداقتنا  اه و  شریذـپ  یحور و  ياه  تیامح  اه و  قیوشت  ربارب  رد  دـننک و  یم  لقتنم  مدرم  هب  ار  رعاش  راـکتبا  هقیلس و 

مزال رثوم و  ییاهماگ  نآ  موادت  ظفح و  رعش و  لماکت  رد  دنیامن و  یم  سکعنم  ءارعش  هب  نشور  نایب  تحارـص و  ای  هناشن  هراشا و 
.دنرادیمرب

تیبلا لها  بتکم  يوس  هب  یمومع  يا  هناسر  ای  یلحم  یـسلجم  رد  ار  رفن  رازه  اههد  هتخوسلد  یحادـم  اـسب  هچ  هیمطاـف  تضهن  رد 
هدرک هتخابلد  ار  یتیعمج  هدروآ و  مه  درگ  ار  یعمج  تسا  هتخورفارب  اـهلد  رد  ار  تبحم  قشع و  شتآ  هداد و  قوس  مالـسلا  مهیلع 

ریدـقت و هتـسیاش  یبهذـم  تاعامتجا  نوناک  نتـشاد  هاگن  مرگ  رد  یـساسا و  يرادازع  تاجتـسد  تکرح  رد  ناحادـم  شقن  .تسا 
.تسا يراذگساپس 

هیمطاف تضهن  شرتسگ  لماع  یمدرم  ياه  تیلاعف 

مادک ره  دنمقالع  نانز  نادرم و  هیریخ  ياه  هسسوم  یبهذم  ياه  تئیه  روشک  زا  جراخ  رد  ناریا و  ياهاتسور  اهرهش و  یمامت  رد 
دوخ یملع  ناوت  یعامتجا و  ذوفن  يدام و  تاناکما  هب  هجوت  اـب  دـنا و  هدـش  راـک  هب  تسد  شیوخ  راـکتبا  هقیلـس و  قوذ و  قباـطم 
دنا هدیدرگ  هیمطاف  تضهن  شرتسگ  رشن و  بجوم  دنهد و  یم  هداد و  ماجنا  یتاغیلبت و ...  یتامدخ  یگنهرف  یملع و  ییاه  تیلاعف 
نانچ زا  ناهج  همه  رد  ینیـسح  ياروشاع  گرزب  مسارم  دننامه  اریز  تسین  نکمم  هجو  چیه  هب  اهنآ  ياه  تیلاعف  همه  یـسررب  هک 

اهراک عاونا  دادعا  ماقرا و  شرامش  ءاصحا و  هک  تسا  رادروخرب  هبناج  همه  یتعسو 
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ماـن هب  هیریخ  ياـه  هسـسوم  زا  یکی  ياـه  تیلاـعف  شرازگ  هنومن  ناونع  هب  یلو  دـشاب  یمن  نکمم  هدـش و ...  فرـصم  ياـه  هنیزه 
راهظا رد  دـننادب  ایند  مدرم  هک  نیا  ات  میئامن  یم  هئارا  یـسمش  لاس 1380و1381  رد  ار  نیمـالا ) دـمحم  يا  هیریخ  یگنهرف  تئیه  )

.دنیامن یم  مادقا  هنوگچ  ترضح  نآ  ناگتخابلد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  تدارا  هقالع و 

( یسمش  1380  ) يرمق هیمطاف 1422  مایا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نیمالا  دمحم  يا  هیریخ  یگنهرف  تئیه  هنالاس  ياه  تیلاعف 

رد دراد و  داقتعا  اهنآ  هب  نیمـالا  دـمحم  يا  هیریخ  یگنهرف  تئیه  هک  ینید  یناـمیا و  ياـه  هزیگنا  یعرـش و  تیلوئـسم  هب  هجوت  اـب 
هیمطاف مایا  نتـشاد  هگن  هدـنز  ءایحا و  هب  عورـش  هجرف  هللا  لجع  نامز  ماما  يروای  ادـخ و  يرای  هب  دوخ  گرزب  ياـه  حرط  ياتـسار 

.تسا هدرک  ناهج  رسارس  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  ناهج  ناوناب  يوناب  تداهش  درگلاس 

: تفرگ ماجنا  ریز  ياه  تیلاعف  هیمطاف  مایا  نتشاد  هگن  هدنز  فده  اب  نانبل  رد  يدالیم )  2001  ) هتشذگ لاس 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  لئاضف  تیمولظم و  هرابرد  ناکدوک  نالاسگرزب و  يارب  هچباتک  هوزج و  زا 100/000  شیب  پاچ  -1

یگنر رتسوپ  زا 30/000  شیب  پاچ  -2

دیفس هایس و  رتسوپ  زا 10/000  شیب  پاچ  -3

.دنتفرگ یم  رب  رد  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  نانخس  هک  گرزب  دراکالپ  دیلوت 96  -4

يور رب  کبضغل  بضغی  كاضرل و  یضری  هللا  نا  روهشم  تیاور  پاچ  -5
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ملق  3000

هتسب شقن  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ثیداحا  اهنآ  يور  هک  ییاهلادم  دیلوت  -6

مالسلا اهیلع  ارهز  ای  راعش  اب  هایس  مچرپ   10/000 - 7

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  مان  اب  يزیمور  يولبات   3000 - 8

.دریگ یم  رب  رد  ار  وا  كرابم  مان  ای  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ترایز  هک  نیشام  زیوآ   5000 - 9

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  هرابرد  عون  رد 16  بسچرب   3000 - 10

.تسا هدش  هتشون  هنجلا  یف  انل  یعفشا  همطاف  ای  اهنآ  يور  هک  ناکدوک  يارب  یکشم  زولب  عیزوت 1000  - 11

.ینز هنیس  مسارم  يرازگرب  يرادازع و  ياهبش  تشادیمارگ  يارب  روهشم  ناحادم  مازعا  - 12

.نانبل رد  یبهذم  ینارنخس  يارب  ینید  نابیطخ  زا  یهورگ  مازعا  -13

( یسمش  1381  ) يرمق هیمطاف 1422  مایا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نیمالا  دمحم  يا  هیریخ  یگنهرف  تئیه  هنالاس  ياه  تیلاعف 

تسد رود  قطانم  رد  هیمالعا و )...  رتسوپ و  باتک و  عیزوت  پاچ و   ) بلاق رد  نیمالا  دمحم  هیریخ  یگنهرف  ياه  شالت  اه و  همانرب 
قطانم نینچ  مه  زاوها و  رهشمرخ و  رهشوب و  نادابآ و  زا  معا  بونج  مامت  لباز و  دنجریب و  ناتسچولب و  ناتسیس و  دننام : مورحم  و 

.ددرگ یم  هئارا  نآ  رامآ  الیذ  هک  دراد  زکرمت  اه  ناتسا  زکارم  اه و  ناتسرهش  ناسارخ و  ناهفصا و  نارهت  تشر ، دننام : مهم 

ددع  10/000 مالسلا ) اهیلع  ارهز  ترضح  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق   ) هوزج -1

ددع مالسلا 10/000  اهیلع  ارهز  ترضح  يراوگرزب  زا  یئوترپ  -2
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ددع  2000 دلج 2-1 ،  رواشیپ  ياهبش  -3

ددع مردام 5000  رمع  -4

ددع ؟5000  تساجک مردام  ربق  -5

ددع كدف 10/000  -6

ددع تسین 10/000  راکنا  لباق  هک  یتیعقاو  ءارهز  ترضح  تداهش  -7

ددع مالسلا 5000  هیلع  نسحم  ترضح  -8

ددع تسین 5000  هناسفا  مردام  تداهش  -9

ددع دیوگ 10/000  یم  نخس  هک  تسا  همطاف  نیا  -10

ددع همطاف 5000  اهلگ  ردام  -11

همطاف 5000 مرتخد  اما  -12

ددع ناکدوک 10/000  هژیو  - اهیبا ما  -13

ددع  5000 همطاف ) باتک  زا  ییوترپ   )= همطاف هفیحص  نم  هعمل  -14

ددع  10/000 دنا ) هتفگ  ءارهز  ترضح  هرابرد   ) ءارهزلا یف  اولاق  روشورب  -15

ددع گنر 26000  راهچ  رد  یگنر  رتسوپ  -16

ددع دیفس 250/000  هایس و  رتسوپ  -17

ددع اه 500/000  هشیش  اه و  نیشام  يارب  بسچرب  -18

ددع مالسلا 5000  اهیلع  ارهز  ترضح  هعجاف  يزیمور - باق  -19

لیبموتا 10/000 هژیو  ياهزیوآ  -20

ددع ملق 5000  يور  کبضغل  بضغی  كاضرل و  یضری  هللا  نا  تیاور  پاچ  -21

ددع یکشم 5/280  رولب  -22
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ددع ءارهز 30/000  ای  هایس  مچرپ  -23
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ددع  1000 دراکالپ 2*3 ،  -24

رفن زا 30  شیب  ناریا  مهم  رود و  قطانم  هب  ینید  نارنخس  مازعا  -25

هیمطاف ياه  همانرب  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  شقن 

( یناهج حطـس  رد  روشک و  لخاد  رد   ) مدرم مومع  نداد  هجوت  رد  دراد  هک  يا  هدرتسگ  تاناکما  هب  هجوت  اب  امیـس  ادـص و  نامزاس 
عجارم ياه  يریگ  تهج  اه و  مایپ  ندناسر  اریز  دراد  هدـهع  رب  یـساسا  هدـمع و  شقن  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  تمظع  هب  تبـسن 
هتخابلد دنمقالع و  مدرم  یمومع  تضهن  نداد  ناشن  زین  و  یناهج ) عیسو و  یحطـس  رد   ) روشک یمـسر  نارادمدرـس  دیلقت و  مظعم 

ناراکردنا تسد  تسا  دیما  دشاب و  یم  رسیم  یمیظع  هدرتسگ و  تالیکشت  نینچ  هلیـسو  هب  اهنت  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دروم  رد 
ناشموصعم نادنزرف  ردپ و  ترـضح و  نآ  سدقم  فادها  اه و  نامرآ  جیورت  رـشن و  رد  دنناوتب  رتشیب  هچ  ره  گرزب  هعومجم  نیا 

.دنرادرب ماگ  مالسلا  مهیلع 

هیمطاف تضهن  رد  یمسر  ياه  تیصخش  شقن 

گنهامه و سدقم  تضهن  نیا  رد  دنمقالع  مدرم  مومع  دننامه  هیئاضق ) هوق  سلجم و  تلود و  رد   ) روشک یمـسر  ياه  تیـصخش 
زا رما  نیمه  دـنا و  هدرکن  یهاتوک  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  سدـقم  تحاـس  هب  تبـسن  تدارا  راـهظا  رد  هدرک و  لـمع  هارمه 

لها بتکم  فلاخم  یفارحنا  ياه  هورگ  هب  هتسباو  دارفا  یمـسر  ياه  تیـصخش  روضح  اب  الوا  اریز  تسا  هتـشاد  رثوم  شقن  یناهج 
تـسد يداـیز  دودـح  اـت  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  تشادـگرزب  رد  ینکـشراک  نادـنمقالع و  ندرزآ  زا  مالـسلا  مهیلع  تیبـلا 
یتحار هب  تسا  هدرک  بوسر  ناشدوجو  رد  نمزم  یسرت  نادناعم  نانمشد و  دتمم  تاغیلبت  رثا  رد  هک  ینادنمقالع  ایناث  دنرادیمرب و 

دنناوت یم 
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، شیالآ یب  كاپ ، یترطف  هک  دنهد  ناشن  دنیامن و  راهظا  تسا ) هدـنام  یفخم  اه  هرود  اهلاس و  هک   ) ار دوخ  ینورد  تبحم  هقالع و 
: هک دنراد  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ  رادتسود  و 

ًادُو ُنمحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعجَیَس  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  اونَمآ َو  َنیّذَلا  َّنِا 

: مالسلا هیلع  داجس  ماما  شیامرف  هب  و 

نینِموِملا ِبُوُلق  یف  َهَّبَحَملا  َو  َملِحلا َو ...  َملِعلا َو  اَنیطُعا 

هیمطاف ياه  همانرب  رد  زور  تاناکما  زا  يرادرب  هرهب 

يریوصت و یتوص - ياه  ( cd  ) يد یـس  تساک  راون  ییوئدـیو  ملیف  دـننام  زور  ياهرازبا  عاونا  زا  هیمطاف  یتاغیلبت  ياه  هماـنرب  رد 
یم مادقا  یناهج  حطس  رد  روشک و  لخاد  رد  هیمطاف  گنهرف  رشن  رد  اهنآ  هدرتسگ  عیزوت  هیهت و  اب  دوش و  یم  هدافتـسا  اهرازفا  مرن 

لوغـشم توافتم  تاناکما  اـب  فلتخم و  حوطـس  رد  یغیلبت  یملع و  ياـه  هسـسوم  اـه و  ناـمزاس  زا  يرایـسب  هنیمز  نیا  رد  ددرگ و 
هب تبـسن  ار  دوخ  تدارا  بدا و  يرورـض  ای  دیفم و  ياهراک  زا  یمهـس  نتفرگ  هدهع  رب  اب  یهورگ  ای  درف  ره  دنـشاب و  یم  تیلاعف 

.دراد یم  راهظا  مالسلا  اهیلع  هیضرم  يارهز  ترضح 

اهاتسور اهرهش و  همه  رد  يرادازع  تاجتسد  تکرح 

رد يرادازع  تاجتـسد  تکرح  تفرگ  رارق  دـیکات  دروم  هک  ییاـه  هماـنرب  نیرتمهم  زا  یکی  هیمطاـف  تضهن  عورـش  لاـس  نیلوا  زا 
هجوت رد  يا  هدنهد  ناکت  فرگش و  ریثات  هک  دوب  هیمطاف  يرادازع  سلاجم  هب  ینز  هنیـس  تلاح  اب  اهنآ  دورو  اهرازاب و  اه و  نابایخ 

لاوس هدـنهد  ناـکت  رگید  رثوم  لـماع  ره  زا  شیب  یعمج  هتـسد  يازع  روش  .تشاذـگ  یم  ياـجب  دوخ  زا  هیمطاـف  ماـیا  هب  یموـمع 
.دشاب یم  مولظم  زا  تیامح  رد  یعامتجا  شزیخ  هدننک  داجیا  زیگنارب و 
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رگید رثوم  لماع  ره  زا  شیب  اه  تیقالخ  اهراکتبا و  اهرنه  اه  نایب  اه  ملق  نداتفا  راک  هب  رد  تاجتـسد  نیا  رثوم  شقن  اـعطق  اـقیقد و 
.دشاب یم 

مـسارم ندـش  ریگارف  هک  تسا  هداد  ناشن  اهاتـسور ) اهرهـش و  همه  رد  هیمطاـف  ماـیا  رد  هتـشذگ  ياـهلاس  لوط  رد   ) هدرتسگ هبرجت 
رد اصوصخم  دراد  رثوم  هلیـسو  نیا  هب  زاین  هعماج  نوگاـنوگ  راـشقا  تاـقبط و  همه  هب  نآ  نتفاـی  هار  ندـش و  زیخ  جوم  يرادازع و 
ره هک  دنـشاب  رادروخرب  يریگمـشچ  عضاوت  صولخ و  يونعم و  زوس  روـش و  زا  يرادازع  هتـسد  راوـگوس و  تیعمج  هک  یماـگنه 

ساسحا هب  ار  اـهنآ  زا  مادـک  ره  دـهد و  یم  رارق  ریثاـت  تحت  نآ ) ریغ  اـی  یبهذـم  ریقف  ینغ و  یماـع  ملاـع و  زا  معا   ) ار يا  هدـننیب 
يرآ .دراد  یم  او  ترـضح  نآ  قح  زا  عاـفد  مالـسلا و  اـهیلع  ارهز  ترـضح  تداهـش  تیمولظم و  تیـصخش و  ربارب  رد  تیلوئـسم 
كاپ فطاوع  نتخیگنارب  يارب  هک  دهد  یم  ناشن  اه )  هقطنم  اهروشک و  همه  رد   ) ینیـسح يرادازع  تاجتـسد  نرق  نیدـنچ  هبرجت 

مالـسلا و مهیلع  تیبلا  لها  خیرات  همولظم  قح  زا  عافد  يارب  شزیخ  شبنج و  داجیا  هدامآ و  ياه  نادجو  نتخاس  رادـیب  اه و  ناسنا 
هیامرـس هیمطاف  يرادازع  تاجتـسد  تکرح  يارب  دیاب  رتشیب  هچ  ره  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ینعی  نآرق  مالـسا و  هار  هدیهـش  لوا 

.تفرگ راک  هب  سدقم  هار  نیا  رد  ار  یعامتجا  يدرف و  نوگانوگ  تاناکما  ناوت و  مامت  دومن و  يونعم  يدام و  يراذگ 

ینید یملع و  تاقباسم  زاس  هنیمز  هیمطاف  تضهن 

ینید یملع و  یگنهرف و  زکارم  رد  فلتخم و  ياه  ناتـسا  رد  یمطاف  فراعم  شرتسگ  جیورت و  ياتـسار  رد  هتـشذگ و  ياهلاس  رد 
یگنهرف و ياه  هعومجم  ریاس  شرورپ و  شزومآ و  هب  هتسباو  زکارم  اه  هینیسح  دجاسم  زا  معا  )
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یگدنز و نوگانوگ  داعبا  فلتخم  حطـس  رد  نوگانوگ و  تالاوس  حرط  اب  هک  دـنا  هدومن  رازگرب  يددـعتم  عونتم و  تاقباسم  ینید 
ثحب و دروم  ار  راوگرزب  نآ  تداهش  تیصخش و  یخیرات  راثآ  زین  مالسلا و  اهیلع  ارهز  ترـضح  تیمولظم  تداهـش و  تازرابم و 
هب طوبرم  فراعم  لئاسم و  یگدـنز و  اب  یئانـشآ  يوس  هب  ار  ناـناوج  راـکفا  هجوت  هلیـسو  نیدـب  دـنا و  هداد  رارق  یـسررب  قیقحت و 

هدـش و حرطم  تالاوس  هب  ناگدـنیوگ  خـساپ  نارگـشهوژپ و  هب  زئاوج  ءادـها  اب  دـنا و  هدومن  فوطعم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
یهاگ تاقباسم  نیا  هتبلا  دنا و  هدیشخب  ءاقترا  ار  ناناوج  هژیو  هب  مدرم و  مومع  ییانشآ  تفرعم و  حطس  اهنآ  ناگدیزگرب  صخالاب 

رهش کی  حطس  رد  یهاگ  ددرگ و  یم  رازگرب  کچوک  اتبسن  يا  هدودحم  رد  ینید و  یملع و  زکرم  کی  هسردم و  کی  حطس  رد 
هک یمدرم  هقالع  قشع و  رطاـخ  هب  هک  تسا  نیا  ینید  یملع و  تاـقباسم  نیا  رد  مهم  هتکن  دـیآ و  یم  رد  ءارجا  هب  هقطنم  کـی  اـی 

دوش یم  نیمات  مدرم  تاعربت  تاروذن و  زا  تاقباسم  نیا  يرازگرب  ياه  هجدوب  زا  يرایـسب  تسا  هدـنزاس  تکرح  نیا  ماجنا  يانبم 
تکرح نیا  یـشخبرمث  يارب  یبوخ  رایـسب  هناوتـشپ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  نادـنمقالع  هعماج و  يونعم  یحور و  روضح  و 

.دشاب یم  هدنزاس 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  مان  هب  نیزم  ياهشرف  اه و  مچرپ  عاونا 

اهراعش رب  لمتـشم  لصفم و  يزودلگ  یلمخم و  ياه  هچراپ  اب  تمیق  نارگ  ياه  مچرپ  دیلوت  هیمطاف  ياه  همانرب  شرتسگ  همادا  رد 
هیلع نیـسح  ماما  صوصخم  يزود  مچرپ  عون  نیا  البق  هک   ) مالـسلا اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  صوصخم  طوبرم و  راعـشا  ثیداـحا و 

ای تفاب  تسد  ياـه  شرف  دـیلوت  نینچ  مه  دـشاب و  یم  شیازفا  هب  ور  ماـجنا و  لاـح  رد  عیـسو  یحطـس  رد  دوب ) اروشاـع  مالـسلا و 
هب هک  ینیشام 
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ءامسا هب  نیزم  همه  دوش و  یم  بصن  یصخش  لزانم  رد  صوصخم  ياه  قاطا  رد  ییاریذپ و  ياه  نلاس  رد  سیفن  ياهولبات  ناونع 
هن هجیتن  رد  دشاب و  یم  راوگرزب  نآ  تلیضف  رد  ینارون  ثیداحا  ترـضح و  نآ  رب  تاولـص  مالـسلا و  اهیلع  ارهز  ترـضح  هکرابم 
لاس هرود  رد  هکلب  دشاب  یم  حرطم  یمومع  لفاحم  سلاجم و  رد  تداهش  دالیم و  صوصخم  مسارم  رد  ترضح  نآ  دای  مان و  اهنت 

.دشاب یم  شخب  تنیز  هیمطاف  سیفن  ياهولبات  هناتسود  یلیماف و  تاعامتجا  رد  و 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  اب  هطبارر  يراکتبا د  یحرط 

ناریا کچوک  گرزب و  ياهرهش  زا  يرایسب  رد  هک  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  سدقم  ناتـسآ  هب  دنمقالع  رادمان و  ءابطخ  زا  یکی 
کی دـنک  یم  يرپس  کیدزن  رود و  ياهرهـش  رد  ار  لاس  هرود  رتشیب  دراد و  یغیلبت  همانرب  ینارنخـس و  جراخ  ياهروشک  رد  زین  و 

نآ تسا و  هدومزآ  ار  نآ  راثآ  تارمث و  هدومن و  ارجا  کچوک  گرزب و  رهـش  داتـشه  دـصکی و  رد  هک  دراد  ینید  - یتیبرت هماـنرب 
قاطا ای  هناخنامهم و  مان  هب  الومعم  هک   ) ار ناشلزنم  ياه  قاطا  نیرتهب  زا  یکی  يا  هداوناخ  ره  دنک  یم  داهنـشیپ  هک  تسا  نیا  حرط 

ارهز ترـضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ   ) مالـسلا مهیلع  نیموصعم  زا  یکی  سدـقم  مان  هب  دـنناوخ ) یم  یئاریذـپ  نلاس  ای  و 
نلاس ای  قاطا و  نآ  رد  هک  دننک  یعس  .دنیامن (1) و  يراذگمان  مالسلا ) مهیلع  موصعم  ماما  هدزاود  مالسلا  اهیلع 

ص:39

یم ترـضح  نآ  رجاتـسم  ار  شدوخ  هدیمان و  مالـسلا  اهیلع  هیقرلا  تیب  مان  هب  ار  دوخ  لزنم  ياه  قاطا  زا  یکی  هدش  دای  بیطخ  - 1
مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  ربنم  يور  رب  مدش  قفوم  هک  يراب  نیلوا  میامن : یم  لقن  ناشیا  لوق  زا  الیذ  هک  دراد  یبلاج  ناتـساد  دناد و 

نآ هضور  سلاجم  همه  لوا  بش  رد  مرمع  رخآ  ات  هک  ما  هتفرگ  میمصت  دعب  هب  زور  نآ  زا  مدناوخ و  ار  هیقر  ترضح  هضور  منیشنب 
مدیباوخ هک  یماگنه  مدمآ و  مردپ  لزنم  هب  سپس  متشاد و  هیقر  ترضح  هب  لسوت  بش  کی  لبق  لاس  هدزاود  .مناوخب  ار  ترـضح 

تـسا هدـش  رت  الماک  مرـس  ریز  شلاب  مدرک  هظحالم  و  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  دـندومرف  دـندرک و  رادـیب  ارم  مردام  بش  ياـه  همین  رد 
یتدم مدش و  رادیب  وت  يادـص  زا  نم  يدـناوخ و  یم  هیقر  ترـضح  هضور  يدوب  باوخ  رد  یتقو  دـندومرف : هدـش ؟ هچ  رگم  متفگ 

لوا رد  ما و  هدـش  یهوکـش  اـب  سلجم  کـی  دراو  هک  مدـید  یم  باوـخ  رد  متفگ : منک  یم  هیرگ  ما و  هتـسشن  ترـس  يـالاب  تسا 
نیا یـسک  هچ  دـندومرف : نینموملاریما  ای  اقآ  هلب  مدرک :  ضرع  دـندز  ادـص  مسا  اب  ارم  تبیه  اب  نابرهم و  رایـسب  ياقآ  کی  سلجم 

( دنشاب یم  هرـس  سدق  یمداخ  نیـسح  اقآ  جاح  ياقآ  هللا  هیآ  روظنم   ) یمداخ ياقآ  مدرک :  ضرع  هتـشاذگ ؟ امـش  رـس  رب  ار  همامع 
نودـب نم  ياو  يا  مدرک : ضرع  دنتـشادرب  مرـس  زا  ار  همامع  سپـس  دوب  یبوخ  دیـس  رایـسب  دـنک  تمحر  ار  وا  دـنوادخ  دـندومرف :

کی دعب  مراذـگ  یم  ترـس  رب  مچیپ و  یم  تیارب  یئابیز  همامع  کی  سرتن  دـندومرف : دـندز و  يدـنخبل  ترـضح  منک ؟ هچ  همامع 
رب و  دوش ) یم  رکذ  ناتساد  رخآ  رد  هک  دراد  يریبعت  یکـشم  همامع  دنتـسین و  تاداس  زا  هدش  دای  بیطخ   ) دندیچیپ یکـشم  همامع 

مدرک ضرع  ینیبم ؟ ار  يا  هلپ  هس  ربنم  نآ  دندومرف : سلجم و  رخآ  هب  دندرک  هراشا  سپس  يدش  رتابیز  دندومرف : دنتـشاذگ و  مرس 
هضور مورب  نم  اقآ  مدرک  ضرع  مدید  ار  ناوج  دیس  ياقآ  ناوخب 14  ار  هیقر  مرتخد  هضور  نیشنب و  ربنم  يور  رب  دندومرف : اقآ  هلب 
هضور ندناوخ  هب  عورش  مشچ و  هب  مدرک : ضرع  ناوخب  هضور  وت  دنتسه  عمتـسم  اهنیا  دندومرف : هچ ؟ تاداس  نایاقآ  سپ  مناوخب ؟
دمحا دیس  جاح  هللا  هیآ  موحرم  رضحم  هب  زور  نآ  حبص  .دیزرل  یم  ناشیاه  هناش  هیرگ  تدش  زا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  مدومن و 

هب دـننک  ریبعت  ات  وگب  نیقیدـص  ياقآ  يارب  امتح  دـندومرف : ناشیا  متفگ  ار  باوخ  نایرج  مدـش و  فرـشم  هرـس  سدـق  یماـما  هیقف 
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هایـس همامع  دندومرف : دندیـسوب و  ارم  دندش و  دنلب  ناشیا  متفگ  ار  نایرج  هک  یماگنه  مدیـسر و  نیقیدص  هللا  هیآ  موحرم  تمدـخ 
مه رگید  بلطم  ود  تسا و  امش  رس  يالاب  ناشتسد  ترضح  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  هب  تبـسن  تسا  امـش  تیالو  تبحم و  هناشن 

لقن یماما  هللا  هیآ  موحرم  يارب  ار  باوخ  ریبعت  نایرج  یتقو  منکن و  لـقن  یـسک  يارب  دـنداد  روتـسد  هک  دـندومرف  باوخ  ریبعت  رد 
تیب لـها  دـییات  دروم  هیقر  ترـضح  هضور  هک  تسا  نیا  مهم  بلطم  دیـسر و  مرظن  هب  ریبعت  نیمه  مه  نم  دـندومرف : ناـشیا  مدرک 

.دشاب یم  مالسلا  مهیلع 
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لحم نآ  رد  ار  ناشدوخ  ياهزامن  دننک  یعـس  نینچ  مه  دنوشن و  هانگ  بکترم  فیرـش  ناکم  نآ  رد  دننکن و  رارقرب  هانگ  تاسلج 
هرابرد وجتسج  هدش و  ماجنا  ياه  یسررب  رد  .دننک  هدافتـسا  لحم  نامه  زا  دنراد  رظن  رد  هک  یلـسوت  ای  اعد و  ماگنه  رد  دنناوخب و 
یتیبترت یقالخا و  طباور  هب  ندیشخب  ناماس  رد  هتشاد و  اه  هداوناخ  رد  یتیبرت  ناوارف  راثآ  جیاتن و  یگنهرف  ینید و  همانرب  نیا  راثآ 

.تسا هتشاذگ  يا  هدنزاس  رایسب  ریثات  هداوناخ  ياضعا  ینید  و 

هک هدیدرگ  مولعم  قیقحت  شسرپ و  وجتسج و  زا  سپ  يرامآ  یسررب  یکی  رد  هک  تسا  نیا  هدش  دای  همانرب  يارجا  رد  بلاج  هتکن 
ماجنا يراذـگ  مان  هد  ره  زا  هدـش  ماجنا  اه  نآ  رد  همانرب  نیا  هک  یلزنم  نارازه  نایم  رد  کچوک و  گرزب و  ياهرهـش  عومجم  رد 
هجوت قمع  شرتسگ و  هدنهد  ناشن  هک  تسا  هدـش  هدافتـسا  مالـسلا  اهیلع  ارهزلا  تیب  ای  هیمطاف  كرابم  مان  زا  نآ  دروم  جـنپ  هتفرگ 

اهیلع ارهز  ترـضح  تمظع  هب  تبـسن  دراد ) دوجو  یعامتجا  ياـه  شیارگ  اـه و  گـنهرف  رد  هک  ییاـه  تواـفت  همه  اـب   ) یمومع
.دشاب یم  روشک  ياهرهش  همه  رد  مالسلا 
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هیمطاف تضهن  رد  دیلقت  عجارم  شقن 

هراشا
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هیمطاف تضهن  شرتسگ  ظفح و  رد  دیلقت  مظعم  عجارم  شقن 

حرطم دالب  ریاس  ناریا و  روشکر  هجوت د  دروم  یلکش  هب  عیسو و  یحطس  رد  هیمطاف  تضهن  يونعم  ینارون و  تکرح  هکنآ  زا  سپ 
ینارون تکرح  نیا  ندـش  یناهج  شرتسگ و  دـشر و  يارب  نوگانوگ  لاکـشا  هب  دـندش و  راک  هب  تسد  یناطیـش  ياهورین  دـیدرگ 
دندومن یعس  دندمآ و  رب  هیمطاف  تضهن  فقوت  فیعضت و  ددص  رد  گنراگنر  ياه  هبش  تالاوئس و  حرس  اب  دندرک و  یشارت  عنام 

يریگولج نآ  شرتسگ  دـشر و  زا  رگید  فرط  زا  دـنیامن و  لزلزتم  ار  سدـقم  تکرح  نیا  ناروای  نارادـفرط و  فرط  کـی  زا  هک 
تیعقوم نیا  ردو  دندنویپ  هب  زاس  ناسنا  شخب و  تایح  همانرب  نیا  هب  دیدج  ینادـنم  هقالع  هزات و  ییاه  تیعمج  دـنراذگن  هدومن و 

ياه هیعاطا  اب  فرط  کی  زا  دـندومن و  مادـقا  مهلظ  هللا  مادا  مهتاـکرب و  تماد  دـیلقت  مظعم  عجارم  هک  دوب  ریطخ  ساـسح و  رایـسب 
زا عافد  هب  مکحتسم  یتالالدتـسا  يوق و  یقطنم  اب  اه  ههبـش  عفد  تالاوس و  هب  خساپ  اب  رگید  فرط  زا  شخب و  یهاگآ  رگنـشور و 

دالب یمامت  رد  ار  هعماـج  یفطاـع  يرکف و  ياـضف  دـندنار و  بقع  هب  ار  نمـشد  يرکف  ياـهورین  دـنتخادرپ و  سدـقم  تکرح  نیا 
هرهب اب  ناراوگرزب  نیا  .دنتشاد  هگن  هدامآ  شخب  تایح  یهلا و  تکرح  نیا  شرتسگ  موادت و  ظفح و  يارب  یمالسا  ریغ  یمالـسا و 
اهیلع ارهز  ترـضح  تمظع  ربارب  رد  شیوخ  عضاوت  عوضخ و  اب  فرط و  کی  زا  هعماج  رد  دوخ  دـنلب  سدـقم و  هاگیاج  زا  يریگ 

فرط زا  مالسلا 
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ياه ناسنا  كاپ  فطاوع  تاساسحا و  مدرم و  ناج  لد و  هدیهـش  همولظم  نآ  بئاصم  رد  نتـشیوخ  زوسناج  هآ  کشا و  اب  رگید و 
شیپ رد  هک  یـسدقم  هار  رد  شـشوک  تیلاعف و  ریـسم  رد  رتشیب  هچ  ره  ار  اهنآ  دنداد و  رارق  ریثات  تحت  ار  وج  تقیقح  بلط و  قح 

مینک و یم  داـی  مهتاـکرب  تماد  دـیلقت  مظعم  عجارم  زا  رفن  دـنچ  تامادـقا  زا  هنومن  يارب  کـنیا  .دـندیناسر و  يراـی  دـندوب  هتفرگ 
.میئامن دای  روخ  رد  لماک و  یلیصفت  هب  ناراوگرزب  نآ  همه  تامادقا  اهیراکادف و  زا  لقتسم  یباتک  رد  میراودیما 

هرس سدق  یناگیاپلگ  یمظعلا  هللا  هیآ  -1

سدق یناگیاپلگ  يوسوم  اضردمحم  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  هیملع  ياه  هزوح  میعز  عیشت و  ناهج  ردقیلاع  عجرم 
دـنا و هدوب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ماقم  تشادـگرزب  هب  دـنمقالع  ناـمز  رید  زا  هاـگآ  عجرم  هیقف و  گرزب  نیا  فیرـشلا  هرس 
دـصراهچ و رازهکی و  لاس  رد  هیمطاف  تضهن  عورـش  رد  دـنا و  هتـشاد  صاخ  تیانع  ترـضح  نآ  تداهـش  تیمولظم و  هب  تبـسن 

هیعالطا اب  دندومن و  افیا  یتایح  یساسا و  شقن  دوب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تداهش  نرق  نیمهدراهچ  اب  نراقم  هک  يرمق  هدزای 
همطاف تداهـش  تیـصخش و  هب  تبـسن  ناهج ) ناریا و  رد   ) زور نآ  هعماج  هجوت  يرادـیب و  رد  اهنت  هن  دوخ  ياـشگ  هار  یخیراـت و 

نآ رد  ناهفـصا  یئالو  رهـش  رد  هک  يا  هدرتسگ  ياه  همانرب  ندیـسر  رمث  هب  رد  هکلب  دـندراذگ  يریظن  مک  ریثات  مالـسلا  اهیلع  ارهز 
رطاخ هب  تفرگ (1) و  ماجنا  لاس 
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ناهفـصا رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  تداهـش  لاس  نیمدصراهچ  رازه و  کی  ناونع  هب  هیمطاف  تضهن  يراذـگ  هیاپ  - 1
هب اهافشلاراد  اه و  هیریخ  سیسات  عیسو و  یحطس  رد  يرادازع  تاجتـسد  تکرح  دایز و  رایـسب  تاسلج  لیکـشت  اب  تفرگ و  ماجنا 

ترضح و نآ  مان  هب  یعامتجا  یملع و  زکارم  ریاس  اه و  هسردم  اه  هینیسح  اهدجـسم  يراذگمان  مالـسلا و  اهیلع  ارهز  ترـضح  مان 
هک تفرگ  ماجنا  هیمطاف  رما  رد  يا  هقباس  یب  شهج  همولظم  نآ  تداهش  تیصخش و  هرابرد  ناوارف  راعشا  ندورـس  باتک و  فیلات 

ناتـسا اهرهـش و  يوس  هب  يرادازع  یغیلبت و  میظع  ياه  ناوراک  تکرح  دشاب و  یم  شرتسگ  هب  ور  هلاس  همه  دراد و  همادا  نونکات 
یمامت ناهفـصا و  رد  هیمطاف  تضهن  عورـش  اب  رتشیب  ییانـشآ  يارب   ) دشاب یم  هدـش  دای  گرزب  ياه  تیلاعف  زا  یـشخب  روشک  ياه 

.دوش هعجارم  هدنسیون  نیا  ملق  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  هراودای  باتک  هب  ناریا 
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تردق ياراد  نآ  عباوت  ناهفصا و  رد  هک  یفارحنا  ياه  هورگ  دوجو  هب  هجوت  اب   ) نامز نآ  ساسح  طیارش  هنآ و  عونت  یگدرتسگ و 
ناراکردنا تسد  گرزب و  تامادقا  نآ  زا  يریظن  یب  ینابیتشپ  ناشیا  هیعالطا  دندومن و  افیا  یـساسح  رایـسب  شقن  دندوب ) هطلـس  و 

هدرتسگ ياه  همانرب  همه  هب  دوخ  یخیرات  ياهدومنهر  رد  هرـس  سدق  یناگیاپلگ  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  .دمآ  باسح  هب  نآ 
حرطم ناهج  نایعیش  ناریا و  لک  يارب  یلمعلاروتسد  ناونع  هب  ار  اهن  ودندومرف  تیانع  دوب  ماجنا  لاح  رد  ناهفـصا  رهـش  رد  هک  يا 

.دندومن

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  تداهش  نرق  نیمهدراهچ  هرابرد  یناگیاپلگ  یمظعلا  هللا  هیآ  یخیرات  مهم و  هیعالطا 

هللا مایاب  مهرکذ  و  یلاعت : هللا  لاق 

یبرقلا یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال  لئاق : نم  زع  لاق  و 

ءارهزلا همطاف  نیملاعلا  ءاسن  هدیس  هلاسرلا  هرمث  هوبنلا و  هیقب  يربکلا  هللا  هجح  ءابقنلا  همئالا  ما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و 
نـسحلا نبا  هجح  مظعلا  هللا  هیقب  ترـضح  سدـقم  رـضحم  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  یبن  كاپ  تخد  هناگی  مالـسلا  اـهیلع 

تلم نایعیش و  اصوصخ  ناهج  ناناملسم  ءادفلا و  هل  نیملاعلا  حاورا  انحاورا و  يرکسعلا 

ص:47

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  تامارک  زا  يا  همش  هیمطاف و  www.Ghaemiyeh.comتضهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 768زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com


هک مراد  یم  فوطعم  یئوناب  يالاو  ماقم  تمظع  تلـالج و  هب  ار  ناناملـسم  یماـمت  هجوت  منک و  یم  ضرع  تیلـست  ناراـی  فیرش 
لها مکیلع  مالـسلا  دیامرف : یم  همطاف  هناخ  رانک  رد  ریهطت  هیآ  لوزن  زا  دعب  دـنک و  یم  دای  رثوک  هب  وا  زا  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ 

انئاسن و قادـصم  هلهابم  ماگنه  هب  اریهطت و  مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  امنا  هتاکرب  هللا و  همحر  تیبلا و 
اءازج و ال مکنم  دیرن  هللا ال  هجول  مکمعطن  امنا  اریسا  امیتی و  انیکـسم و  هبح  یلع  ماعطلا  نومعطی  تایآ و  دریگ و  یم  رارق  مکئاسن 

.ددرگ یم  لزان  شنادنزرف  رسمه و  وا و  ناش  رد  هصاصخ  مهب  ناک  ول  مهسفنا و  یلع  نورثوی  اروکش و 

شا هراب  رد  ارارک  درک و  یم  باطخ  اهیبا  ما  بقل  اب  دناشن و  یم  شیوخ  ياج  هب  ار  وا  دیسوب و  یم  ار  شتسد  مالسا  یمارگ  ربمایپ 
یـضری هللا  نا  همطاف ، ای  كوبا  كادـف  نیرخـالا  نیلوـالا و  نم  هنجلا  لـها  ءاـسن  هدیـس  تنا  نیملاـعلا  ءاـسن  هدیـس  تنا  دومرف : یم 

.کبضغل بضغی  كاضرل و 

زین ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دومرف  یم  تولخ  رارـسا  نایب  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ماـگره  و 
ربمغیپ هب  وا  زا  يدحا  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  حور  نت و  هراپ  هللا و  هجح  هللا ، هیلو  مالـسلا  اهیلع  همطاف  .داد  یم  تکرش 
ربمغیپ بسن  لاـعتم  دـنوادخ  دوب و  یمظع  هللا  سوماـن  يربک و  هقیدـص  وا  .دوبن  رتبوبحم  رتکیدزن و  رت و  هیبـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

وا زا  شردـپ  ریظن  یب  مارتـحا  شردـپ و  زا  وا  صلاـخ  تعاـطا  بدا و  .داد  رارق  وا  هیرذ  زا  ار  مرکم  ناـماما  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلص 
هـصاخ تایانع  ینافرع و  یلاع  قیاـقح  هب  نوحـشم  هدـنزومآ و  شقـالخا  تافـص و  همه  دـنزرف و  تیبرت  يراد  هناـخ  يرادرـسمه 

هقیدص تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  اب  فداصم  مایا  نیا  هک  نونکا  .دوب  یناحبس 
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تیب لها  تیـالو  تلاـسر و  نادـناخ  یتسود  تدوم و  هلیـسو  هب  هک  ینایعیـش  ناناملـسم و  مراد  راـظتنا  تسا  مالـسلا  اـهیلع  هرهاـط 
بقانم و رکذ  يراوگوس و  مسارم  رتشیب و  سلاجم  هماقا  ای  دـنیوج  یم  برقت  لاعتم  دـنوادخ  هب  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و 

تیب لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  ناسنا  ناوسن و  ملاع  رخف  مالـسا و  يوناب  نآ  تیـصخش  زا  لیلجت  میظعت و  لئاضف و 
دنمـشزرا ياه  هدافتـسا  اه  همانرب  نیا  زا  قالخا  بیذـهن  سفن و  لـیمکت  يزاـسدوخ و  يارب  دـننک و  دـهع  دـیدجت  مالـسلا  مهیلع 
تدـهاجم شور و  هریـس و  یملع و  یقالخا و  سدـقم  صئاـصخ  ـالاو و  تیـصخش  تاـیح و  هدرتسگ  داـعبا  نوماریپ  زین  .دـنیامن و 

تدابع نافرع و  ملع و  تغـالب و  تحاـصف و  تحارـص و  تعاجـش و  راـثیا و  ربص و  دـهز و  تاداـبع و  تاـجاجتحا و  هناـهاگآ و 
هلاسر و باتک و  فیلات  اب  ناگدنسیون  نافلوم و  یهورگ  ياه  هناسر  دوش و  لیکشت  اهرانیمیس  ناوناب  يوناب  نآ  تراهط  تمصع و 

یمارگ ار  تصرف  نیا  دوخ  تاناکما  روخر  ناگمه د  هصالخ  اویش و  زغن و  راعـشا  ندورـس  اه و  ینارنخـس  داریا  اب  ءارعـش  ءابطخ و 
نز و دروم  رد  ار  ادخ  هبیبح  نآ  یلمع  یلوق و  میلاعت  اه و  هاگدید  نینچمه  اتمه و  یب  يوناب  نآ  تیـصخش  تمظع  داعبا  دنرادب و 

.دنیامن غیلبت  عامتجا  رد  وا  عضوم  شقن و 

رد دنیوجب و  یسات  ادخ  هدیزگرب  يوناب  نیا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  یلاعت  یقرت و  جرادم  ندومیپ  يارب  ناوناب  تسا  هتـسیاش 
هعماج يارب  مالـسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  اریز  دننادب  دوخ  هناگی  ربهر  ار  وا  یعرـش  فیلاکت  هب  مازتلا  تفع و  باجح و  ایح و  تیاعر 
هعماـج ياـهزاین  نیماـت  تهج  رد  هـعفنملا  ماـع  زکارم  سیـسات  اـب  نـینکمتم  تـسا  هتـسیاش  زین  .دنـشاب و  یم  وـگلا  نیرتـهب  ناوناـب 

تداهش نرق  نیمهدزناپ  علطم  تشادگرزب  هرطاخ  نامیمالسا 
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هک میئامن  یم  تلئـسم  لاعتم  دنوادخ  زا  .دنرادهگن  هدـنز  اهلد  رد  هشیمه  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  یمارگ  تخد 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  لآ  رخف  شزیزع  دنزرف  تادـیئات  تایانع و  زا  ایند  رد  يربک و  هعیفـش  نآ  تعافـش  زا  ار  ام  تیرخآ  رد 

یمالسا ياهشزرا  ظفح  قیفوت  ناناملسم  همه  هب  دیامرفن و  مورحم  هادفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  دوعوم  يدهم  مظعالا  هللا  هیقب  ترضح 
دیامرف و اطع  نارگرامعتسا  اب  داهج  ناگناگیب و  زا  انغتسا  لالقتسا و  هیحور  يزیتس و  رفک  يورین  رئاعش و  میظعت  هملک و  تدحو  و 

.دیامرف تظفاحم  قرش  برغ و  رابکتسا  لواطت  رش  زا  ار  نیشن  ناملسم  ياه  نیمزرس  همه  ام و  یمالسا  نطو 

نیعَمجَا مِهیَلَع  ِهللا  ُتاوَلَص  اهیَنب  اِهلَعب َو  اهیبَا َو  ِّقَِحب  ِءارهَّزلا َو  هَمِطاف  ِیَس  اِنتَدّ ِّقَِحب 

یناگیاپلگلا يوسوملا  اضردمحم  یلوالا 1411  يدامج  مهن 

يروهمج تلاسر و  تاعالطا و  ياه  همانزور  رد  نآ  زا  ییاه  شخب  پاچ  ناهفـصا و  حطـس  رد  هدـش  دای  هیعـالطا  راـشتنا  زا  سپ 
لصفم و همان  نآ  تاکرب  راثآ و  هدهاشم  يرمق و  یلوالا 1411  يدامج  ربارب 10  هامرذآ 1369  هبنشجنپ 8  زور  رد  راربا  یمالسا و 
هب يرمق  یلوالا 1412  يدامج  هام  رد  ناهفصا  هیملع  هزوح  نیـسردم  نیدهتجم و  گرزب و  ءاملع  ياضما  اب  میدومن و  هیهت  یبلاج 

تاکرب و هب  هراشا  ناشیا و  یخیرات  مهم و  هیعالطا  زا  رکـشت  راهظا  اـب  میتشاد و  لاـسرا  یناـگیاپلگ  ياـقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  رـضحم 
ارهز ترـضح  تداهـش  زورلاس  ینوناق  یمـسر و  یلیطعت  يارب  اددجم  هک  میدومن  اضاقت  ردـقیلاع  عجرم  گرزب  نآ  تامادـقا  راثآ 

: همان نآ  نتم  کنیا  دنیامرف و  مادقا  مالسلا  اهیلع 
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ناهفصا نیسردم  نیدهتجم و  همان  نتم 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هئاقب لوطب  نیملسملا  هللا  عتم  یناگیاپلگ  اضر  دمحم  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  هعیش  ردقیلاع  عجرم  كرابم  رـضحم 
فورعم ینید  گرزب  عجرم  اوشیپ و  نآ  تمظع  تزع و  رمع و  لوط  يارب  اـعد  مارتحا و  لـیلجت و  بتارم  میدـقت  زا  دـعب  فیرـشلا 

هرهاط هقیدص  تداهـش  لاس  نیمدصراهچ  رازه و  کی  تشادـگرزب  مسارم  يرازگرب  زا  هک  تسا  لاس  کی  هب  کیدزن  میراد : یم 
یساسا ياه  ییامنهار  تبسانم و  نآ  رد  بانج  نآ  یخیرات  مهم و  رایـسب  هیعالطا  درذگ و  یم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح 

ماجنا يارب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود  مرتحم  نیلوئـسم  يارب  ردقیلاع  عجرم  نآ  مایپ  زین  دیدرگ و  زاربا  سدقم  ماقم  نآ  زا  هک 
بدا مارتحا و  لامک  اب  روشک  یمسر  تاماقم  هک  مالسلا  اهیلع  هیضرم  يارهز  ترضح  تداهش  درگلاس  تبسانم  هب  یمـسر  یلیطعت 
مهیلع تیبلا  لها  سدقم  بتکم  رتشیب  هچ  ره  هدراذگ و  ياج  هب  یغیلبت  يونعم و  دنمشزرا  رایـسب  راثآ  همه  همه و  دندیدرگ  اریذپ 

هب کمک  يریگتـسد و  رد  هتـشگ و  سیـسات  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  مان  هب  هیریخ  هسـسوم  نیدنچ  نونکات  هدـیدرگ و  مالـسلا 
هک دـیدرگ  بجوم  ردـقیلاع  ياوشیپ  نآ  ياهدومنهر  مایپ و  اـهنت  هن  اـعومجم  تسا و  هتفاـی  ققحت  يدـنمدوس  تامادـقا  نادـنمزاین 

دریذـپ ماجنا  يا  هقباس  یب  الماک  تروص  هب  ناهفـصا  یبهذـم  رهـش  صوصخلاب  روشک و  رـسارس  رد  هیمطاف  مایا  يراوگوس  مسارم 
.تسا هتفای  همادا  دشاب و  یم  رمتسم  زونه  نآ  یعامتجا  يداشرا و  يونعم و  تاکرب  راثآ و  هکلب 
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يارب مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تداهـش  زورلاس  يرـسارس  یلیطعت  دروم  رد  اددجم  هک  میئامن  یم  اضاقت  هدرمـش  منتغم  ار  تصرف 
مالـسلا .میناهاوخ و  گرزب  دنوادخ  زا  ار  ردـقلاع  عجرم  نآ  تمظع  رمع و  لوط  تمالـس و  .دـیئامرف  مادـقا  اهلاس  همه  لاس و  نیا 

.هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و 

رگید یتامادقا 

يوس هب  ار  اهنآ  روشک  یمـسر  نیلوئـسم  يارب  ییاه  ماغیپ  اب  دوخ  مهم  هیعالطا  رب  هوالع  یناـگیاپلگ  ياـقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم 
اهیلع ارهز  ترـضح  تداهـش  تشادگرزب  تهج  روشک  یمـسر  يامیـس  ادـص و  صخالاب  یعمج و  طابترا  لئاسو  زا  يرادرب  هرهب 
ارهز ترضح  تداهـش  زورلاس   ) ناونع هب  زور  کی  رد  روشک  مامت  یمـسر  لیطعت  اب  هک  دنتـساوخ  اهنا  زا  دندومن و  توعد  مالـسلا 

مالـسلا و اـهیلع  ارهز  ترـضح  تمظع  هب  ار  ناـهج  ناریا و  مدرم  همه  هجوـت  نآ ) لاـس  نیمدـصراهچ  رازهکی و  رد  مالـسلا  اـهیلع 
نآ رد  ناشلا  میظع  عجرم  نآ  هناهاگآ  هناصلاخ و  تامادقا  هجیتن  رد  دـنراد و  فوطعم  ترـضح  نآ  تداهـش  تشادـگرزب  تیمها 

یقاب و نآ  تاکرب  راثآ و  نونکات  هک  دش  هدوشگ  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تداهش  تشادگرزب  رما  رد  گرزب  یلـصف  رـس  نامز 
رایسب تدارا  نوگانوگ  ياه  تبسانم  رد  فلتخم و  ياه  تصرف  رد  یناگیاپلگ  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  نینچمه  دشاب و  یم  رمتسم 

: میئامن یم  هراشا  اهنآ  زا  يدراوم  هب  الیذ  هک  دنتشاد  یم  زاربا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  تبسن  ار  ناشدوخ  قیمع 

.منک یم  تفلاخم  نم  دننک  تقفاوم  هعیش  ءاملع  همه  رگا 

.دشاب یفخم  دیاب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  رهطم  ربق 

تلود تقفاوم  هک  دندوب  هتفرگ  میمصت  يزلام  سنوت و  هعیش  راجت  زا  هدع 
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تلود نیلوئـسم  دننک و  بلج  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  رازم  ناونع  هب  عیقب  رد  يا  هعقب  یئانب و  ثادـحا  يارب  ار  يدوعس 
اهنآ تهج  نیا  زا  دـندوب  هدرک  ناریا  دـیلقت  عجارم  ءاـملع و  یمـسر  هیدـیئات  تقفاوم و  رب  فقوتم  ار  یئاـنب  نینچ  ثادـحا  يدوعس 
: دندومرف هرس  سدق  یناگیاپلگ  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ودندرک  تاقالم  ناریا  ردقیلاع  عجارم  نیلوئسم و  اب  دندش و  ناریا  راپسهر 

دیاب ترضح  نآ  رهطم  ربق  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  روتسد  قبط  اریز  منک  یم  تفلاخم  نم  دنیامن  تقفاوم  هعیـش  ءاملع  همه  رگا 
.دنیامن (1) راکشآ  ار  نآ  دیاب  هادفلا  هل  انحاورا  رصع  یلو  ترضح  طقف  دشاب و  یفخم 

زا مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  رازم  مان  هب  یئانب  سیـسات  هرابرد  ادتبا  رد  يدوعـس  نالوئـسم  هک  یـشمرن  فاطعنا و  دیاش  مهم : هتکن 
هک تسا  نیا  شلیلد  دننک ) یم  تفلاخم  یتخـس  هب  اه  ناتـسربق  همه  عیقب و  رد  یئانب  ره  سیـسات  اب  هک  نیا  اب   ) دنا هداد  ناشن  دوخ 

تیمولظم هعیـش و  تیناـقح  يارب  گرزب  دنـس  کـی  دـننک  تقفاوم  یناـمتخاس  نینچ  اـب  هعیـش  ءاـملع  رگا  هک  دـنا  هدرک  رکف  اـهنآ 
یم هتسکش  مالسلا  اهیلع  هدیهش  يارهز  هرهاط  هقیدص  نکش  نمشد  گرزب و  تیصو  دور و  یم  نیب  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

.دیآ یم  باسح  هب  ترضح  نآ  نانمشد  يارب  گرزب  تیقفوم  کی  نیا  دوش و 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  رب  يرادازع  هرابرد  مهم  هتکن  دنچ 

تیانع هجوت و  ترضح  نآ  رب  يرادازع  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  تبـسن  هرـس  سدق  یناگیاپلگ  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم 
: میئامن یم  لقن  ناشیا  زا  مهم  هتفگ  هتکن و  دنچ  هطبار  نیا  رد  دنتشاد و  یصاخ 
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تمـصع نادناخ  یتسرپرـس  تیالو و  شریذپ  تبحم و  راهظا   ) یلوت مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  رب  هیرگ  دـندومرف :  یم  ناشیا  - فلا
نادناخ نانمـشد  زا  يرازیب  راهظا  يربت  ) يربت مه  تسا و  یلوت  مه  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  رب  هیرگ  یلو  تسا  مالـسلا ) مهیلع 

( مالسال مهیلع  تراهط  تمصع و 

نکل درادن  یعنام  دینک  لیطعت  دیتساوخ  رگا  ار  هدوب  نم  هب  طوبرم  هک  يزیچ  ره  دندومرف : ایور  ملاع  رد  تلحر  زا  سپ  ناشیا  ب -
.دینکن كرت  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  يالاو  ماقم  هب  بدا  ضرع  لسوت و 

یم دنتسه و  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  نارادازع  زا  ییاریذپ  لوغشم  هک  دندوب  هدید  ایور  ملاع  رد  ناشلاحترا  زا  سپ  ار  ناشیا  ج-
: دنیامرف

.میامن بدا  ضرع  مهاوخ  یم  مدوخ 

زاریش یمظعلا  هللا  هیآ  -2

تیعجرم یهقف و  یملع و  دنلب  ماقم  ياراد  هک  هرس  سدق  يزاریش  ینیسح  دمحم  دیس  جاح  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  ردقیلاع  عجرم 
دسر و یم  دلج  دصناپ  رازهکی و  هب  اهنآ  رامـش  هک  دنتـشاذگ  ياج  هب  دوخ  زا  یناوارف  تافیلات  دـندوب و  ریظن  مک  یتیعماج  ینید و 
، یئاقیرفآ یئاپورا ، ییایسآ ، ياهروشک  زا  يرایـسب  رد  درمگرزب  نآ  .ددرگ  یم  غلاب  دلج  هاجنپ  دصکی و  هب  ناشیا  هقفلا  هرود  اهنت 

جیورت رشن و  هب  یعامتجا  ینید و  زکارم  ریاس  اه و  هینیـسح  دجاسم و  سیـسات  هدنیامن و  مازعا  هلیـسو  هب  اداناک  اکیرمآ و  ایلارتسا و 
عیـسو یـشرگن  اب  دوب و  ریگناهج  درمگرزب  نآ  یعاـمتجا  یملع و  راـثآ  دـنتخادرپ و  یم  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لـها  سدـقم  بتکم 

نج و نیطایش  ماد  زا  اهنآ  تاجن  اه و  ناوج  دروم  رد  دنداد و  یم  رارق  هجوت  دروم  ار  نایعیـش  صخالابو  اه  ناملـسم  مومع  لئاسم 
تیانع هجوت و  ناشیاه  ینارنخس  تافیلات و  رد  دنتشاد و  هژیو  ياه  يزوسلد  اه و  یئامنهار  سنا 
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راوگرزب نآ  .دنتشاد  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیس  مالسلا و  اهیلع  ارهز  ترضح  صخالاب  مالـسلا و  مهیلع  تیبلا  لها  هب  تبـسن  یـصاخ 
: میئامن یم  هراشا  يدراوم  هب  الیذ  هک  دندومن  یم  صالخا  بدا و  ضرع  یصاخ  تیانع  اب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  دروم  رد 

ینارون تاملک  ریاس  اهاعد و  اه و  هبطخ  هب  تبـسن  ار  يدـیدج  شرگن  مالـسلا  اهیلع  ارهزلا  هقف  نم  دنمـشزرا  باـتک  فیلاـت  اـب  -1
ینید لئاسم  یهقف و  ماکحا  طابنتسا  باب  رد  شخب  ماهلا  ار  یهلا  دنمشزرا و  راثآ  نآ  دندومن و  حرطم  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 

هللا یلص  ربمایپ  دننامه  ار  ترضح  نآ  ریرقت  لعف و  لوق و  دنتـسناد و  یم  قالخا ) بادآ و  نید ، عورف  نید ، لوصا  ياه  شخب  رد  )
نآ نانخـس  هب  ینید  بلاـطم  مومع  جارختـسا  مهف و  رد  دندرمـش و  یم  یعرـش  تجح  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  همئا  هلآ و  هیلع و 

تسا هدیسر  پاچ  هب  نآ  دلج  راهچ  نونکات  هدیدرگ و  فیلات  دلج  شش  رد  هک  هدش  دای  باتک  رد  .دنتـسج  یم  کسمت  ترـضح 
هتفرگ رارق  یهقف  دانتـسا  هدافتـسا و  دروم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تاملک  ریاس  اهاعد و  اـه و  هبطخ  ءاـسک و  فیرـش  ثیدـح 

.تسا (1)

: رارق نیدب  تسا  هدنام  راگدای  هب  ناشیا  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تیصخش  دروم  رد  يرگید  ددعتم  تافیلات  -2
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ملاع رد  مالـسلا  مهیلع  تلاسر  نادـناخ  هب  نادـنمقالع  زا  یکی  ردـقیلاع  عجرم  گرزب  نآ  زوسناج  یناـهگان و  لاـحترا  زا  سپ  - 1
ناشیا فارطا  رد  دنا و  هدوب  هتـسشن  اجنآ  رد  راوگرزب  نآ  تسا و  هدوب  تشهب  رظن  هب  هک  تسا  یناتـسلگ  غاب و  هک :  دـنیب  یم  ایور 

هدوب ناشیا  رس  يالاب  ینارون  یئولبات  یلو  تسا  درمگرزب  نآ  یملع  راثآ  تافیلات و  دوش  یم  هجوتم  هک  هدش  یم  هدید  ییاه  باتک 
هیامرـس دنمـشزرا و  ناـشیاهباتک  هچرگ  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  هک  مالـسلا  اـهیلع  ءارهزلا  هقف  نم  هدوب : هتـشون  نآ  رب  هک  تسا 

.دشاب یم  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  هقف  نم  باتک  ناشیا  هتسجرب  ناشن  راختفا و  يولبات  یلو  تسا  هدوب  ترخآ  تشهب و 
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ءاسنلل هوسا  لضفا  مالسلا  اهیلع  همطاف  - فلا

هوبنلا دادتما  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  همطاف  ب-

مالسلا اهیلع  ءارهزلا  همظع  نع  هحمل  ج-

 ( مالسلا اهیلع  ارهزلا  همطاف  شخب   ) مالسلا مهیلع  رشع  هعبرالا  نیموصعملا  د-

.درمگرزب نآ  ياه  دورس  زا  مالسلا ) اهیلع  ارهز  همطاف  شخب   ) رشع هعبرالا  نیموصعملل  یثارملا  حیادملا و  ه-

مالسلا اهیلع  ارهزلا  همطاف  لوح  تائاتفتسالا  و-

( مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  شخب   ) نیموصعملا تایاده  ز-

دنچ هب  الیذ  هک  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ریاس  مالـسلا و  اهیلع  ارهز  ترـضح  هرابرد  تسا  هدـش  راوگرزب  نآ  زا  یتـالاوس  زین  3-و 
: دوش یم  هراشا  یسراف ) نابز  هب  همجرت  زا  سپ   ) اهنآ دروم 

تمصع و  دنتسه ؟ موصعم  هناگ  هدزاود  ناماما  مالسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  ناشرتخد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ایآ  لاوس : - فلا
دنتسه زین  نایسن  اطخ و  زا  موصعم  تیصعم  زا  تمصع  رب  هوالع  ای  دنتسه  تیصعم  زا  موصعم  طقف  ایا  تسا ؟ يا  هنیمز  هچ  رد  اهنآ 

؟ دنتسه زین  دوشب  زامن  تقو  نتشذگ  بجوم  هک  ینتفر  باوخ  زا  موصعم  اهنیا  رب  هوالع  هک  نیا  ای  و 

زا هناگ  هدزای  ناماما  مالـسلا و  هیلع  نینموملاریما  مالـسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  ناـشرتخد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  : باوج
زامن تقو  جورخ  بجوم  هک   ) هدنوش بلاغ  باوخ  نایـسن و  اطخ و  ره  تیـصعم و  ره  زا  موصعم  همه  مالـسلا  مهیلع  اهنآ  نادنزرف 
لیلد هرابرد  هقف ) دـئاقع و  لوصا  رد   ) ناـمیاهباتک زا  يرایـسب  رد  دنـشاب و  یم  موصعم  زین  یلوا  كرت  زا  اـهنآ  یتح  دنتـسه  دوشب )

.میا هدرک  ثحب  بلاطم  نیا  یلقن  یلقع و  ياه 

يدـنلب هبترم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  دـیا : هدومرف  راب  کی  زا  شیب  مالـسلا ) اهیلع  ارهزلا  هقف  نم   ) ناتباتک رد  امـش  لاوس : -: ب
نیا ایآ  تسیچ ؟ دنلب  هبترم  نیا  دودح  ایآ  دنراد 
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اهیلع ارهز  ترـضح  رب  مالـسلا  مهیلع  همئا  هکنیا  ای  تس ؟  اهنآ  زا  یـضعب  هبترم  زا  رتـالاب  اـی  تسا ؟ همئا  همه  هبترم  زا  رتـالاب  هبترم 
؟ دنراد يرترب  مالسلا 

ناشیا هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ناشردپ  هبترم  زا  رت  نیئاپ  یلو  دنراد  يدنلب  هبترم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هلب  باوج :
.دنشاب یم  مالسلا  مهیلع  رگید  ماما  هدزای  زا  رتالاب  دنتسه و  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  ناشرهوش  ياتمه 

دیا هدرک  رکذ  مالسلا ) اهیلع  ارهزلا  هقف  نم   ) ناتدنمشزرا باتک  رد  امش  و  دنتسه ؟ هدیهـش  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ایآ  لاوس : ج-
.دنا هدیسر  تداهش  هب  ترضح  نآ  هک 

.تسا هدش  رکذ  زین  خیرات  بتک  رد  تسا و  هدش  دراو  يا  هحیحص  تایاور  رد  ترضح  نآ  تداهش  هلب  باوج :

هدومرف نارمع  رتخد  میرم  ترـضح  دروم  رد  میرک  نآرق  هکنانچ  مه  دـندوب ؟ هقیدـص  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  اـیآ  لاوس : د -
هدئام 75)  ) تسا هدوب  هقیدص  وا  هک  تسا 

نینموملاریما ماما  ناشیا  ياتمه  وفک و  تهج  نیمه  هب  دندوب و  هقیدص  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدیـسر  ربتعم  ثیدح  رد  هلب  باوج :
اریز دوشب  ترـضح  نآ  لسغ  راد  هدـهع  هک  تشاد  دوجو  ینز  هک  نیا  اـب  دـنداد  لـسغ  ار  ناـشیا  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع 

هفیرـش تایاور  زا  هچنانچ  دـنا  هدوب  هقیدـص  میرم  زا  لضفا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  قیدـص و  زج  دـهد  یمن  لـسغ  ار  قیدـص 
.دوش یم  هدافتسا  هرتاوتم 

نآ هب  نداد  راـشف  زین  ترـضح و  نآ  كدـف  بصغ  مالـسلا و  اـهیلع  ارهز  ترـضح  ندز  هک  یخیراوـت  يارب  یلاعترـضح  لاوـس : ه:
یم لـئاق  شزرا  هزادـنا  هچ  دـنا  هدومن  لـقن  ار  بئاـصم  نیا  لاـثما  مالـسلا و  هیلع  نسحم  ندومن  طقـس  راوید و  رد و  نیب  ترـضح 

؟ دیوش

.دشاب یم  حیحص  تسا و  هدش  تباث  اهنیا  همه  باوج :

و ماـع ) تروص  هب   ) مالـسلا مهیلع  موصعم  هدراـهچ  يارب  یعیرـشت  تیـالو  ینیوکت و  تیـالو  دروم  رد  یلاعترـضح  رظن  لاوس : و -
تروص هب   ) مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  يارب 
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؟ دیا هداد  هجوت  هدومن و  هراشا  نآ  هب  مالسلا ) اهیلع  ءارهزلا  هقف  نم   ) ناتدنمشزرا باتک  رد  هک  تسیچ  صاخ )

نیموصعم ریاـس  مالـسلا و  اـهیلع  ارهز  همطاـف  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  هدـیدرگ  دـیئات  ناوارف  دراوم  هلیـسو  هب  هک  هربتعم  هلدا  باوج :
دنراد هیعیرشت  هینیوکت و  تیالو  همه  مالسلا  مهیلع 

زا عافد  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هک  دـیا  هدرک  رکذ  مالـسلا )  اهیلع  ارهزلا  هقف  نم   ) ناتدنمـشزرا باـتک  رد  امـش  لاوس : ز -
هنوگچ نآ  دودـح  ایآ  دـنا  هتـشاد  یـصاخ )  ) مامتها ناش  هناگ  هدزای  نادـنزرف  مالـسال و  هیلع  نینموملاریما  ماما  ناشرهوش  تیـالو 

؟ میشاب هتشاد  ار  مامتها  نیا  هک  تسا  بجاو  نامز  نیا  رد  زین  ام  رب  ایآ  و  تسا ؟

زا عفادـم  نیلوا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ   ) ناشراوگرزب ردـپ  زا  سپ  مالـسال  اهیلع  ارهز  همطاـف  ترـضح  ناـنامه  باوج :
نـسحم ناشدنزرف  نینچ  مه  دندرک و  ینابرق  ار  ناشدوخ  هار  نیا  رد  دـندوب و  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  تیالو 
ترضح زا  هک  تسا  نینموم  رب  دندادن و  تسد  زا  ناشقح  تابثا  ترـضح و  نآ  زا  عافد  هار  رد  ار  یتصرف  چیه  دندومن و  ادف  زین  ار 

اهیلع ارهز  همطاف  ياه  تیاده  زا  یهقف  بتک  رد  هروکذم  طئارش  بسح  رب  یناکم  نامز و  ره  رد  دننک و  يوریپ  مالسلا  اهیلع  ارهز 
.دشاب یم  یعرش  تجح  ترضح  نآ  ریرقت  راتفر و  راتفرگ و  اریز  دنیامن  يریگ  هرهب  مالسلا 

زا يرامش  هکنوچ  كدف  هبطخ  تیاور  لقن و  تسا  بحتـسم  دیا : هدومرف  مالـسلا ) اهیلع  ارهزلا  هقف  نم   ) باتک رد  امـش  لاوس : ح -
اهیلع ارهز  همطاف  هب  قلعتم  هک  ار  يروما  رکذ  دـیناد  یم  بحتـسم  نیا  رب  هوالع  ایآ  دـنا  هدومرف  لـقن  ارنآ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 

؟ دیدرگ دراو  ترضح  نآ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سپ  هک  یبئاصم  دننامه  تسا  مالسلا 

تجح شا  همه  تسین و  جراخ  ترـضح  نآ  ریرقت  ای  لعف  ای  لوق  زا  اه  نیا  زا  مادـک  چـیه  تسا و  بحتـسم  اـهنیا  همه  هلب  باوج :
اهنآ رشن  لقن و  اهنآ و  رکذ  هک  تسین  یلاکشا  سپ  تسا  ترضح  نآ  بقانم  لئاضف و  هب  طوبرم  هک  هچنآ  اما  تسا و 
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جیورت ریخ و  هب  توعد  فورعم و  هب  رما  دـننامه : یبجاو  رما  يارب  قادـصم  هک  یتقو  دوش  یم  بجاو  یهاـگ  هکلب  تسا  بحتـسم 
.دشاب مالسا  فینح  نید 

هلمج زا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هک  دیا  هدومن  رکذ  مالـسلا ) اهیلع  ارهزلا  هقف  نم   ) دنمـشزرا باتک  زا  لوا  دلج  رد  لاوس : ط -
ربتعم امش  رظن  هب  تایاور  نیا  ایآ  دیا  هدومن  تایاور  زا  یضعب  هب  دانتسا  تسا و  بجاو  قئالخ  همه  رب  ناشتعاطا  هک  دنتـسه  یناسک 

؟ دنتسه

رکذ زین  يرگید  ياه  لیلد  باتک  ناـمه  رد  میا و  هدومن  دـیکات  تاـیاور  نیا  راـبتعا  رب  اـم  دنتـسه و  ربتعم  تاـیاور  نیا  هلب  باوج :
.میا هدومن  ثحب  لیصفت  هب  هدش  دای  بلاطم  دروم  رد  نامیاهباتک  زا  يرگید  رامش  عیبلا و  هقفلا و  باتک : رد  هچنانچ  میا  هدومن 

هجوت مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تیـصخش  هب  فلتخم  باوبا  رد  یهقف  لئاسم  رد  هرـس  سدق  يزاریـش  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  -4
بجوم ار  ترضح  نآ  هب  نداد  مانـشد  ای  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  نتـشاد  نمـشد  رفاک  تساجن  ثحب  رد  الثم  دنتـشاد  یـصاخ 

رد نینچ  مه  دنک و  نینچ  مالسال  مهیلع  نیموصعم  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دروم  رد  هک  یسک  دننامه  دنا  هتسناد  تساجن 
سمل دراذـگب و  تسد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  كراـبم  مسا  رب  دـناوت  یمن  درادـن  ءوضو  هک  یـسک  دـنا : هدومرف  ءوضو  باـب 

رد دـنا و  هتـسناد  هزور  ندـش  لطاب  بجوم  زین  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  نتـسب  غورد  هزور  تالطبم  باـب  رد  اـی  .دـیامن و 
هدرمش مزال  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  نانمشد  نتشاد  نمشد  مالسلا و  اهیلع  ارهز  ترضح  نتشاد  تسود  يربت  یلوت و  ماکحا 

رارق مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  فیدر  رد  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هدش  دای  لئاسم  رد  دنا و 
.تسا هدشن  یهجوت  نینچ  هیلمع  ياه  هلاسر  زا  یخرب  رد  هک  یلاح  رد  دنا  هداد 

اهیلع ارهز  ترضح  شزرا  ردق و  تیلوهجم  ياه  قادصم  زا  دیاش  و  دنیامرف : یم  مالسلا ) اهیلع  ارهزلا  هقف  نم   ) باتک همدقم  رد  -5
ياه هبطخ  تاملک و  زا  هک  دشاب  نیا  مالسلا 
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.دریگ یمن  رارق  رکذ  دروم  یهقف  دهاوش  هلدا و  نمض  رد  دوش و  یمن  هدافتسا  هقف  رد  ترضح  نآ 

هرابرد مناوتب  زجاع  ریقف  نم  هک  دنتـسه  نآ  زا  رترب  رتـالاب و  ترـضح  نآ  دـنیامرف : یم  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  تمظع  هب  هراـشا  رد  -6
نآ تخانـش  تفرعم و  دنتـسه و  ناـکما  هرئاد  بطق  راوـگرزب  نآ  هک  یلاـح  رد  منک  ناـیب  تـسه  ناـشماقم  قیـال  ار  هـچنآ  ناـشیا 
نآ تیـصخش  تـمظع و  رب  هطاـحا  دـناوت  یمن  سک  چـیه  تسا (1) و  هدوـب  هتـشذگ  نورق  رد  تخانـش  تفرعم و  رادـم  ترـضح 

دالوا همه  رب  دنراد و  يرترب  ءایبنا  همه  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زج  هب  ترضح  نآ  یصو و  یبن و  زج  دنک  ادیپ  ترـضح 
لوسرلا هعـضب  دنـشاب و  یم  هاگآ  بیغ  رب  دـنراد و  هینیوکت  تیالو  دـنراد و  يرترب  هکئالم  همه  رب  دنـشاب و  یم  تجح  ناشنیرهاط 

.دنشاب (2) یم  زین  يونعم  هبنج  رد  لوسرلا  هعضب  هکلب  تسین  يدام  هبنج  رد  اهنت  ناشندوب 

بقانم لئاضف و  دروم  رد  نآ  فیلات  هب  میمـصت  هک  يدیدج  باتک  رب  تسا  يا  همدـقم  درمگرزب  نآ  ياه  هتـشون  تسد  نیرخآ  -7
.تسا هدیسر  پاچ  هب  نخس  نیرخآ  مان  هب  یباتک  رد  همدقم  نآ  دنا و  هتشاد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 

یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هللا  هیآ  -3

یناهج هماع و  تیعجرم  نامز  زا  هللظدـم  یناگیاپلگ  یفاـص  هللا  فطل  خیـش  جاـح  ياـقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  ردـقیلاع  عجرم 
رازه و کـی  تشادـگرزب  مـسارم  رد  هرــس  سدـق  یناـگیاپلگ  يوـسوم  اـضر  دـمحم  دیــس  جاـح  ياـقآ  یمظعلا  هللا  هـیآ  موـحرم 

مهم مایپ  اب  راوگرزب  نآ  هک   ) مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  يربک  هقیدص  ترضح  تداهش  لاس  نیمدصراهچ 
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ماگ هیمطاف  تصهن  عورـش  رد  روشک  یمـسر  نیلوئـسم  رب  ناشراذـگ  ریثات  يدـج و  تامادـقا  اب  زین  دوخ و  ياشگ  هار  یخیرات و  و 
دیلقت تیعجرم  تماعز و  ماقم  يراد  هدهع  زا  سپ  دندوب و  یناهج  ناشلا و  میظع  عجرم  گرزب  نآ  رانک  رد  دنتشادرب ) يدنلب  ياه 

زین تالاوس و  تاهبـش و  هب  خساپ  رد  دنتخادرپ و  مالـسلا  اهیلع  هیـضرم  يارهز  ترـضح  تیمولظم  سدقم و  میرح  زا  عافد  هب  دوخ 
تیعجرم و ملق و  هشیدنا و  داهتجا و  هقف و  دنتـشادرب و  يا  هتـسجرب  ياه  مدق  هیمطاف  تشادگرزب  ءایحا و  رد  مدرم  هبطاق  یئامنهار 

: میزادرپ یم  ییاه  هنومن  هب  کنیا  دنتفرگ و  راک  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  سدقم  ناتسآ  هب  تمدخ  رد  ار  ینید  تماعز 

صلاخ کلم  كدـف  هک  نیا  هب  داقتعا  ایآ  رارق : نیدـب  دـنا  هداد  خـساپ  هک  هدـش  ناشیا  رـضحم  زا  رگیدـکی  هب  طوبرم  لاوس  ود  -1
تایرورـض زا  نکل  تسا و  عقاو  اب  قباـطم  بلطم  نیا  هک  نیا  اـی  تسا و  بهذـم  تایرورـض  زا  تسا  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح 

یتح دنوادخ  تاقولخم  مامت  زا  لضفا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  مالـسلا و  اهیلع  ارهز  ترـضح  هک  نیا  هب  داقتعا  ایآ  و  تسین ؟
یلو تسا  تاملـسم  زا  هک  نیا  ای  تسا و  بهذـم  تایرورـض  ءزج  دنتـسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زج  هب  یهلا  ءاـیبنا 

؟ تسین بهذم  يرورض 

دـشاب تفتلم  دنک و  راکنا  ار  نآ  یـسک  رگا  نید  تایرورـض  رد  هک  روطنامه  تسا  نیا  بهذم  تایرورـض  زا  دوصقم  رگا  باوج :
بهذـم تایرورـض  زا  مه  عوضوم  ود  نیا  دوش  یم  جراخ  نید  زا  تسا  قدـصم  قداص  رابخا  توبن و  راکنا  مزلتـسم  شراـکنا  هک 

نآ رب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  رودـصلا  هیعطق  رابخا  هک  دـشاب  تفتلم  دـنک و  راـکنا  ار  اـهنآ  زا  کـی  ره  یـسک  رگا  تسا 
.تسا بهذم  زا  جورخ  بجوم  تسا  مالسلا  مهیلع  همئا  راکنا  مزلتسم  راکنا  نیا  دنراد  یعطق  تلالد 
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زا رکــشت  زا  سپ   ) سراـف درمـال  ساـبعلا  تـیب  رد  مالــسلا  اــهیلع  ارهز  ترــضح  كدــف  رعــش  هراوـگوس  هـب  یمهم  ماــیپ  رد  -2
هراوگوس زا  هرامش  هس  نانآ  زومآ  تیالو  شخب و  تیاده  ینعمرپ و  زغن و  راعشا  هک  يدهعتم  يارعش  هراوگوس و  ناگدننکرازگرب 

: دنا هدومرف  نایب  نینچ  تسا ) هدومن  نیزم  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  كدف  رعش 

زا یحاتفم  نآ  تیب  ره  هک  راعـشا  نیا  ندورـس  تایرـشن و  نیا  اه و  ینارنخـس  تاسلج و  نیا  لیکـشت  اه و  همانرب  نیا  ماـجنا  زورما 
رایسب نیلطبم  عفد  نیملسم و  تزع  هوکش و  راهظا  نید و  يایحا  رد  تسا  یهانتمان  بیغ  اب  یئانـشآ  یهلا و  تفرعم  ملع و  ياهجنگ 
لـسن اصوصخم   ) ناگمه جییهت  هعماج و  کیرحت  بولق و  حـتف  بجوم  راعـشا  نیا  زا  یتیب  ره  رعـش و  ره  تسا و  دـنمدوس  دـیفم و 

فیاـظو مها  زا  ناـمز  زا  ههرب  نیا  رد  .تسا  یمالـسا  لالقتـسا  تیـصخش و  تزع و  یلاـعت و  یقرت و  يوـس  هـب  باتـش  هـب  ناوـج )
.تسا ینید  تیوه  هب  راختفا  یمالسا و  تیصخش  ظفح  هاگآ  رویغ و  ناناوج  اصوصخم  ناناملسم 

: دنا هدومرف  مایپ  زا  يرگید  تمسق  رد  و 

یحاون مامت  رد  هدـنزاس  مزال و  مایپ  هنوگ  همه  نمـضتم  هک  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  یخیراـت  هبطخ  نآ  هیمطاـف  ماـیا  نیا  رد 
نارهاوخ و .تسا  تمظع  اب  رایسب  گرزب و  هرجعم  کی  تسین  هبطخ  کی  اهنت  هبطخ  نیا  .دریگب  رارق  هجوت  دروم  دیاب  تسا  تایح 
رد دنناوخب و  ار  هبطخ  نیا  دیاب  ناملـسم  ناوناب  زورما  دنوش  انـشآ  هبطخ  نیا  یلاع  ياهـسرد  دنلب و  یناعم  هب  دـیاب  ناگمه  ناردارب 

يولع و یبـنیز  یئارهز  ینآرق  یمالـسا  هکنیا  هب  دوخ و  یمالـسا  تیـصخش  هب  درم  نز و  دـیاب  اـم  همه  دـنیامن و  لـمات  نآ  یناـعم 
ینید تادهعت  شزومآ  هار  رد  همه  هک  تامدخ  نیا  اه و  همانرب  نیا  تسا  دیما  میئامن  راختفا  میوش  یفرعم  ینیسح 
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نیملاعلا حاورا  هللا  هیقب  يدهملا  انالوم  رصع  بحاص  رما و  یلو  ترضح  تیاضر  يدونشخ و  بجوم  تسا  یمالسا  رئاعش  میظعت  و 
.ددرگ ءادفلا  هل 

داریا هحفـص ) هد  رد   ) یلـصفم رایـسب  تانایب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تیناقح  تاـبثا  كدـف و  هراـبرد  یلاوس  هب  خـساپ  رد  - 3
هک باوج  زا  ییاه  شخب  هب  الیذ  تسا و  هدیـسر  پاچ  هب  ات 137  هحفـص 128  زا  مود  دلج  نید  فراعم  باتک  رد  هک  دنا  هدومرف 

: میئامن یم  هجوت  دشاب  یم  رظندروم 

حیرص تفلاخم  یئاضق  نیزاوم  اب  دش  رداص  شناتسدمه  رکب و  یبا  زا  هچنآ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  زا  كدف  بصغ  باب  رد 
ساسا رب  صلاخ و  یـسایس  هلئـسم  کی  هلئـسم  دوبن  ضرغ  زا  رود  ملاس و  يداع و  شور  کـی  اـهنآ  شور  هک  دوب  مولعم  تشاد و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  تاـغالبا  ادـخ و  مـکح  فـالخرب  هـک  یهورگ  درک  ادـیپ  ناـیرج  وا  هورگ  رکبوـبا و  صخـش  ضارغا 
زا ار  تما  تماما  تفالخ و  ریـسم  دنتـساوخ  یم  ریدـغ  ینلع  یمـسر و  رایـسب  غالبا  نیلقث و  ررکم  رتاوتم و  ثیداـحا  رد  اـصوصخ 

ربتعم ذخآم  رداصم و  تداهش  هب  دنهد  رارق  دوخ  هنابلط  هاج  ءاوها  ریسم  رد  دنهد و  رییغت  دوب  هدش  مولعم  یهلا  یحو  هب  هک  يریـسم 
ار یمالـسا  تسایـس  هار  دـندش  بیرخت  هئطوـت و  راـک  هب  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  ناـمز  زا  هک  بلط  تساـیر  هورگ  نیا 
نیرت و هزره  نیرت و  نید  یب  نیرت و  محر  یب  اه و  تموکح  نیرت  نشخ  اه و  ماظن  نیرتدـب  هدـنیآ  رد  هک  دـندرک  فرحنم  يروط 

دنتفرگ مدـقا  ره  زا  شیپ  دـیاش  راـک و  زاـغآ  رد  هک  ییاـه  میمـصت  هلمج  زا  دـندش  مکاـح  ناناملـسم  عماوج  رب  دارفا  نیرت  شاـیع 
هک يراثیا  اب  دنتسناد  یم  اریز  دوب  مالسلا )  اهیلع  نایملاع  ءاسن  هدیس  تشهب و  لها  نانز  هدیـس   ) ربمغیپ دنزرف  هناگی  لاوما  هرداصم 

ءارقف هب  ادخ  هار  رد  ار  لاوما  نیا  لوصحم  دئاوع و  دراد  ترخآ  ایند و  يوناب  نآ 

ص:63

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  تامارک  زا  يا  همش  هیمطاف و  www.Ghaemiyeh.comتضهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 768زکرم  هحفص 84 

http://www.ghaemiyeh.com


بولق رد  تلاسر  نادناخ  ذوفن  ءاقب  تابجوم  زا  یکی  اعبط  یعضوم  نینچ  نتشاد  دیامن و  یم  قافنا  لذب و  جئاوح  بابرا  نیملسم و 
مدرم هب  يرای  تناعا و  زا  ار  اهنآ  تسد  دـنریگب و  اهنآ  زا  ار  يدام  یلام و  تاناکما  نآ  دـنتفرگ  میمـصت  تهج  نیا  زا  دوب  دـهاوخ 
دیئات ار  نآ  امتح  ای  دندرک ؟ یم  هلماعم  هنوگ  نیا  اهنآ  اب  رمع  رکبوبا و  دوب  هصفح  ای  هشیاع  رایتخا  رد  كدف  رگا  ایآ  دـنیامن  هاتوک 
تـسا ضقن  لباقریغ  ادخ  ربمغیپ  لمع  هک  نیا  رذع  هب  دندرک  یم  تساوخرد  ار  نآ  دادرتسا  مه  ناناملـسم  همه  رگا  دـندومن و  یم 

؟ دندرک یمن  انتعا  اهنآ  ياضاقت  هب 

نالطب مالعا  شموهفم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  قیدصت  دوب و  تموکح  تسایر و  هلئـسم  دوبن  هداس  هلئـسم  هلئـسم  هک  نیا  لصاح 
قافن هچنآ  تاظحالم  تاکن و  نیا  مامت  زا  سپ  دوب و  لاحلا  مولعم  هدـع  نآ  ياه  ینیچ  بابـسا  اه و  هئطوت  اـه و  گـنرین  نآ  همه 

رد اهنیا  اـیآ  هک  تسا  نیا  تسا  هدرب  لاوس  ریز  تلاـسر  یحو و  هب  ار  اـهنآ  قداـص  ناـمیا  دـیامن و  یم  تاـبثا  ار  اـهرگ  هئطوت  نیا 
لوزن زا  دعب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تاحیرصت  تاصیـصنت و  همه  نا  زا  دعب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تراهط  تقادص و 

نایملاع و نانز  هدیـس  تسا و  ریهطت  هیآ  لها  زا  تسا و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  ارهز   : ) هک ررکم  ياـه  مـالعا  نآ  ریهطت و  هیآ 
لباق هنوگچ  لوسر  ادـخ و  هب  نامیا  ءاعدا  اب  اهنآ  کش  سپ  دنتـشاد  کش  رگا  دنتـشاد  کش  و ...  تسا ) تشهب  لـها  ناـنز  هدـیس 

؟ دنهد یم  باوج  هنوگچ  دندش  بکترم  هک  ار  اهملظ  نیا  تالماعم و  نیا  سپ  دنتشادن  کش  رگا  و  تسا ؟ لوبق 

مدرم نیا  تیادـه  هار  رد  ار  ترارم  تمحز و  تیذا و  جـنر و  همه  نآ  هک  يربـمغیپ  تلاـسر  دزم  دوب  نیا  اـیآ  اـهنیا  همه  زا  سپ  و 
دنوادخ رما  هب  هک  روطنامه  دوب  نیملسم  کلم  كدف  رگا  ایآ  دنناجنرب  هنوگنیا  ار  وا  نت  هراپ  هک  دش  لمحتم 
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هب درک و  یم  راذگاو  ار  نآ  مه  رکبوبا  دوب  هدرک  راذـگاو  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  لاعتم 
كدف ندوب  هک  يا  هدع  نامه  رگم   ) یناملسم چیه  انیقی  درک ؟ یم  ضارتعا  وا  هب  ناناملسم  زا  یسک  دومن  یم  یـسات  ربمغیپ  ادخ و 
ترضح نآ  زا  كدف  دادرتسا  هب  یضار  ناگمه  نارگید  دنتسناد ) یم  دوخ  ياه  تسایس  فلاخم  مالـسلا  اهیلع  ءارهز  رایتخا  رد  ار 

.نوبلقنی بلقنم  يا  اوملظ  نیذلا  ملعیس  دنوش و  هجاوم  يراوگان  دمآ  شیپ  نینچ  اب  هک  دنتشادن  مه  راظتنا  دندوبن و 

تیمولظم دروم  رد  ار  یمهم  بلاطم  دشاب  یم  گرزب  هحفـص  راهچ  رد  هدیدرگ و  رـشتنم  یبرع  نابز  هب  هک  یمهم  هیعالطا  رد  4-و 
: میئامن یم  هضرع  یسراف  نابز  هب  ار  اهنآ  زا  ییاه  شخب  هک  دنا  هدومن  حرطم  اهنآ  لیصحت  ریسفت و  مالسلا و  اهیلع  ارهز  ترضح 

زا لـباق  یمک  نآ  زا  دـعب  ترجه و  مهد  لاـس  رد  هک  تسا  یثداوـح  تـسا  نـشور  يرگـشهوژپ  ره  يارب  هـک  یخیراـت  قئاـقح  زا 
کی داتفا و  قاـفتا  ترـضح  نآ  تلحر  زا  سپ  هک  یکاـندرد  عیاـقو  اـصوصخم  داد  خر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لاـحترا 

.دوب تسایر  تموکح و  هب  یبایتسد  تما و  يربهر  تدایق و  رما  رب  طلست  وا  فده  دش و  نادیم  دراو  هنادبتسم  یسایس  بزح 

يریگولج اهنآ  نیرتدب  هک  تشز  ياه  يرگمتـس  كاندرد و  مئارج  باکترا  زا  یـسایس  هورگ  نیا  هب  هدش  هداد  تبـسن  هچنآ  انامه 
و مالـسلا ) اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح   ) نیملاعلا ءاـسن  هدیـس  قوقح  بصغ  ...یلاـعت و  قح  فرط  زا  هصوصنم  هیعرـش  تموکح  زا 

یم بوسحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  موس  طبـس  هک   ) وا نینج  ندومن  طقـسو  ترـضح  نآ  هب  ندز  یلیـس  ندز و  کـتک 
لاح رد  ار  دوخ  رمع  هدنامیقاب  درک و  رود  ار  اهنآ  هک  دنتخاس  هدرزآ  ار  راوگرزب  يوناب  نآ  نانچ  نآ  دشاب و  یم  دیدرگ )
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دوخ ردـپ  هب  هدیـشک  متـس  هنامولظم و  هک  نیا  ات  دومن  یم  نیرفن  اـهنآ  هب  يزاـمن  ره  زا  سپ  دومن و  يرپس  اـهنآ  رب  بضغ  مشخ و 
هب ملظ  هنیمز  رد  هک  یتشز  ياهراتفر  همه  هدـش و  هداد  تبـسن  یـسایس  هورگ  نآ  هب  هچنآ  همه  .دـیدرگ  قحلم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نآ رد  تداع  بسح  هب  هک  تسا  يروما  دـنا  هداد  ماـجنا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  مالـسلا و  اـهیلع  ارهز  ترـضح  هرهاـط  هقیدـص 

نیرتمک اهنآ  كانتـشحو  لامعا  زا  هدیـسر  ام  تسد  هب  هدش و  لقن  هچنآ  داتفا و  دهاوخ  قافتا  اه  گنـسلد  نآ  زا  راب  توسق  ياضف 
.ددنویپ یم  عوقو  هب  یسایس  ياه  هئطوت  اه و  بالقنا  كانتشحو و  عقاوم  نینچ  رد  هک  تسا  يزیچ 

يارب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ار  یهار  دنتـساوخ  یم  دـنهد  ماجنا  دنتـساوخ  یم  یکانتـشحو  گرزب و  رایـسب  راک  اهنآ 
مه رد  مشاه و  ینب  هب  ملظ  اـب  زج  دـنبای  یمن  تسد  دوخ  دـصوقم  هب  هک  دنتـسناد  یم  دـنهد و  رییغت  دـندوب  هدومن  نییعت  دوخ  تما 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هدنامیقاب  راگدای  ناهج و  ناوناب  يوناب  هک  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  اصوصخم  اهنآ  نتـسکش 
.دندوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مظعا  لوسر  دنزرف  اتکی 

دوخ و رگ  نایغط  راکافج و  ياه  تسد  هب  هنایزات  یهارمه  هب  دـش  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هناـخ  رب  دراو  یـسایس  هقرف  نآ  سیئر 
.دیامن لقنو  طبض  تسا  هتسناوتن  خیرات  هک  يروما  زا  اهنیا  زج  نینج و  طقس  برض و  زا  داد  خر  هچنآ  داد  خر 

کتک لیبق  زا  نارگمتـس  نآ  هرابرد  هدـش  لقن  هچنآ  هک  دـنک  یمن  کش  خـیرات  زا  ناعلطم  ناهاگآ و  زا  سک  چـیه  هکنآ  هصالخ 
هنحـص نینچ  کی  رد  هک  تسا  يروما  راوگرزب  نآ  قح  بصغ  ترـضح و  نآ  نینج  طاقـسا  مالـسلا و  اـهیلع  ارهز  همطاـف  هب  ندز 

هک دنتسناد  یم  اهنآ  اریز  داتفا  دهاوخ  قافتا  دیآ ) یم  دوجو  هب  یناطیـش  دیلپ و  فادها  نآ  هب  ندیـسر  يارب  هک   ) یکانتـشحو ياه 
دوخ یناطیش  دصاقم  هب 
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.تفای دنهاوخن  تسد  تشز  ياهراک  نیا  نودب 

روهـشم تباث و  هعیـش  ریغ  هعیـش و  دزن  رد  هدـش و  هتـشاد  اور  هک  تسا  ییاه  ملظ  اه و  متـس  زا  ضعب  طقف  هدـش  لـقن  هچنآ  همه  و 
.تسا

هک نیا  اب  هدیدرگ و  رکذ  راکوکین  يارعش  ياه  هدیصق  رد  یتح  هدش و  هتشون  اهباتک  رد  مهدزناپ  نرق  ات  مالسا  خیرات  لوا  نرق  زا  و 
.تسا هدیدرگ  لقن  يرس  یلکش  هب  هنامرحم و  یلو  هدوب  عونمم  خلت  عیاقو  نیا  لقن  رگمتس  ياه  تموکح  هیحان  زا 

یحورشم لصفم و  رایسب  خساپ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تیالو  دروم  رد  هدش  ماجنا  لاس 1378  رد  هک  یلاوس  هب  خـساپ  رد  -5
: میئامن یم  لقن  ار  نآ  زا  یشخب  هک  دنا  هداد 

اهیلع ارهز  ترضح  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  لثم  الوا  ایآ  تسا  یتیالو  عون  هچ  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  تیالو  لاوس :
؟ یعیرشت ای  تسا  ینیوکت  دشاب ؟ یم  تیالو  عون  هچ  زا  دراد  رگا  و  درادن ؟ ای  دراد  تیالو  مالسلا 

تیالو باتک  رد  لصفم  روط  هب  ار  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تارضح  ینیوکت  تیالو  باوج :
ترضح يارب  تیالو  نیا  .ما  هداد  حیضوت  حرش و  تسا  رـسیم  هعاضبلا  لیلق  ریقح  نیا  لثم  يارب  هک  يد  رد ح  یعیرـشت  ینیوکت و 

ماکحا و دـئاقع و  نایب  نآرق و  ریـسفت  هقف و  رد  ترـضح  نآ  ریرقت  لعف و  لوق و  تسا  ملـسم  تباث و  زین  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 
رهظا ترـضح  نآ  .تسا  تجح  رگید  ثیداحا  هلدا و  نیلقث و  رتاوتم  ثیداحا  بسح  رب  زین  دوش  یم  هتفرگ  نید  زا  هک  يروما  لـک 
هدیس وا  تسا  هزنم  كاپ و  لهج  سجر  هلمج  زا  یـشیالآ  سجر و  ره  زا  ریهطت  هیآ  حیرـص  هب  تسا و  تیب  لها  ترتع و  قیداصم 

نیملاعلا و ءاسن 
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مهیلع نیموصعم  ریاس  اب  یندـل  ملع  ینیوکت و  تیالو  تاجرد  تاـماقم و  رد  دـیجم و  نآرق  لدـع  تسا و  هنجلا  لـها  ءاـسن  هدـیس 
.تسا زارط  مه  دننامه و  مالسلا 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  مان  هب  يدجسم  نتخاس  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  كرابم  مهـس  زا  هدافتـسا  هرابرد  یلاوس  هب  خساپ  رد  6-و 
: دنا هدومرف  موقرم  نینچ  جونهک  هقطنم  رد 

رکشت ینادردق و  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  یمان  مان  هب  دجسم  سیـسات  هب  تبـسن  مرتحم  نایاقآ  نینموم و  مامتها  زا  - یلاعت همـسب 
رد ددرگ و  نیماـت  هوکز  تاربـم و  تاریخ و  زا  تسخن  نآ  ناـمتخلاس  نسحا  وحن  هب  دجـسم  نینموم  تمه  اـب  تسا  دـیما  دوش  یم 

.دیامرف اطع  تکرب  قیفوت و  دنوادخ  دنناسرب  فرصم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  كرابم  مهس  ثلث  زا  دنزاجم  فافک  مدع  تروص 

یناسارخ دیحو  یمظعلا  هللا  هیآ  -4

ياه هنحـص  رد  هتـشذگ و  ياهلاس  رد  یلاعلا  هللظدم  یناسارخ  دیحو  نیـسح  خیـش  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  ردـقیلاع  عجرم 
ناگتفای تیبرت  نادرگاش و  دایز  رایـسب  رامـش  هب  تیانع  اب  دنراد و  مق  هیملع  هزوح  رد  هک  يا  هتـسجرب  تیعقوم  هب  هجوت  اب  فلتخم 

زا مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تداهـش  تشادگرزب  مچرپ  نتـشارفارب  يارب  دـنا و  هدـش  راک  هب  تسد  ناشیداهتجا  یملع و  بتکم 
زا يریگ  هرهب  اب  زین  شخب و  یهاگآ  هتـسجرب و  نانخـس  اه و  هیعالطا  اب  درمگرزب  نیا  .دـنا  هدومرفن  غیرد  یـششوک  مادـقا و  چـیه 
رد يرثوم  رایسب  شقن  نوگانوگ  ياه  تدهاجم  رد  رارمتـسا  تیدج و  اب  نینچ  مه  ینید و  تیعجرم  يداهتجا و  یهقف و  دنلب  ماقم 

.دنا هدومن  ءافیا  هیمطاف  تضهن  شرتسگ  موادت و  ظفح و 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  تداهش  زورلاس  یلیطعت  يارب  مادقا 

یعامتجا یملع و  تمظع  تیصخش و  هب  هجوت  اب  یناسارخ  دیحو  یمظعلا  هللا  هیآ 

ص:68

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  تامارک  زا  يا  همش  هیمطاف و  www.Ghaemiyeh.comتضهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 768زکرم  هحفص 89 

http://www.ghaemiyeh.com


شقن ندوب  یساسا  مالسلا و  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  تبـسن  ناشقیمع  رایـسب  داقتعا  صالخا و  هب  تیانع  اب  فرط و  کی  زا  شیوخ 
تـلود و تـئیه  روـهمج و  مرتـحم  سیئر  زا  هـناریگیپ  یتدـهاجم  اـب  رگید  فرط  زا  ترـضح  نآ  تداهــش  ماـیا  ندـش  یئاروشاـع 

لیطعت ینوناـق  یمـسر و  روط  هب  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  تداهـش  زور  رد  هک  دنتـساوخ  یمالـسا  ياروش  سلجم  ناگدـنیامن 
تئیه رد  دیدرگ و  هدروآرب  گرزب  يوزرآ  نیا  رایسب  ناقداص  هناصلخم و  ياه  تیلاعف  رثا  رد  دنیامن و  مالعا  روشک  رد  يرـسارس 

ترـضح تداهـش  زور  ناونع  هب  لاس  ره  هیناثلا  يدامج  موس  زور  ناگدنیامن  عطاق  يار  اب  یمالـسا  ياروش  سلجم  رد  زین  تلود و 
یخیرات دنمشزرا و  رایسب  هبوصم  نیا  یسمش )  1378  ) يرمق لاس 1420  زا  دیدرگ و  مالعا  یمسر  لیطعت  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 

.دمآ رد  ارجا  هب 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  تداهش  زورلاس  یمسر  یلیطعت  تاکرب  راثآ و 

ریاس ناملـسم  ياه  تیعمج  نایم  رد  زین  یمالـسا و  ياهروشک  نایم  رد  ناریا  یمالـسا  روشک  هتـسجرب  زاتمم و  تیعقوم  هب  هجوت  اب 
هجوت تلم  تلود و  ناکرا  همه  حطس  رد  ینوناق و  یمسر و  وحن  هب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تداهـش  زورلاس  یلیطعت  اهروشک 

اب دومن و  بلج  ترـضحنآ  تیمولظم  تداهـش و  زین  مالـسال و  اهیلع  ارهز  ترـضح  تمظع  تیـصخش و  هلئـسم  هب  ار  نایناهج  همه 
ءاـبطخ قـیرط  زا   ) یمدرم یغیلبت  ياـه  تیلاـعف  ناریا و  یمالـسا  يروـهمج  يامیــس  ادـص و  قـیرط  زا  یموـمع  تاـغیلبت  هـب  هجوـت 

مهم و رایسب  داعبا  هیمطاف  تضهن  جوم  ینید ) زکارم  ریاس  اه و  هینیسح  دجاسم و  هدرتسگ  ياه  همانرب  ناحادم و  ءارعش  ناگدنسیون 
مسارم ریثات  تحت  خیرات  نیا  ات  هک  اهروشک  اهرهش و  زا  يرایسب  تفای و  يدیدج 
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دالب همه  رد  ار  مدرم  كاپ  تاساسحا  فطاوع و  دومن و  رخـسم  ار  اهلد  هیمطاف  ینارون  جوم  دندوب  هتفرگن  رارق  هیمطاف  تشادگرزب 
رس تلاسر  نادناخ  نانمشد  دندیدرگ و  رورسم  تیقفوم  نیا  تهج  هب  مالـسلا : مهیلع  تیبلا  لها  ناتـسود  .تفرگ و  رب  رد  قطانم  و 
رب ینیگنس  هبرض  نینچ  خیرات  لوط  رد  دنتفگ : هتشاد و  راهظا  ار  دوخ  ینارگن  اهنآ  ءاملع  زا  یضعب  یتح  دندش و  سویام  هدروخ و 

.دوب هدیدرگن  دراو  ام 

رگتیاده یخیرات و  يا  هیعالطا 

هحفـص جـنپ  مهم و  هیعالطا  کی  رد  فلتخم  عطاقم  رد  نوگانوگ  نانخـس  اه و  هیعالطا  رب  هوالع  یناسارخ  دـیحو  یمظعلا  هللا  هیآ 
شقن مالسلا و  اهیع  ارهز  ترضح  هاگیاج  لدتسم  یلوصا و  یکبس  هب  يرمق  هیناثلا 1422  يدامج  خیرات  رد  دنلب ) تاحفص  زا   ) يا
هدومن نایب  ترضح  نآ  تشادگرزب  یگنوگچ  رد  ار  یمهم  ياهدومنهر  دنا و  هدرک  حیرشت  ار  ترـضح  نآ  تداهـش  تشادگرزب 

.میئامن یم  هجوت  نآ  زا  ییاهزارف  هب  هک  دنا 

.دنا هدومرف  نینچ  هیعالطا  زا  یتمسق  رد 

هیـسنا يربک  تماـما  یمظع و  تلاـسر  نآ  هب  تماـیق  ماـیق  اـت  تما  ماـمت  لـصو  هقلح  هک  تسا  نآ  تسا  مزـال  نآ  هب  هجوت  هچ  نآ 
لسن هک  ترضح  نآ  یکلم  هبنج  تسا  ملاع  نیار  متاخ د  دوجو  دادتما  هلیسو  هک  تسوا  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  ءاروح 
عولط هطـساو  هک  تسوا  تسا  رارقرب  یقاـب و  مالـسلا  اـهیلع  يربک  هقیدـص  هب  تسوا  نید  هک  ترـضح  نآ  یتوکلم  هبنج  تسوا و 

رثآم هیداجس و  هدابع  هینیسح و  تعاجش  ینسح و  ملح  قرشم  وا  یناگدنز  قفا  .تسا  تیالو  نامسآ  بکاوک  تیاده و  موجن 
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حابـصم هک  ینیـسح  زا  تسا  هیرکـسع  هبیه  هیوقن و  هواقن  هیوقت و  دوج  هیوضر و  جـجح  هیمظاک و  مولع  هیرفعج و  راـثآ  هیرقاـب و 
ءامـسلا ضرالا و  تتبث  هدوجوب  يرولا و  قزر  هب  ءایبنا و  ثیراوم  هیلا  یهتنم  هک  يدوعوم  يدـهم  اـت  تسا  هاـجنلا  هنیفـس  يدـهلا و 

.اهبر نذاب  نیح  لک  اهلکا  یتوت  ءامسلا  یف  اهعرف  تباث و  اهلصا  هک  تسا  هبیط  هرجش  نآ  تارمث  تسا 

دنا هدومرف  موقرم  نینچ  رگید  یتمسق  رد  و 

دیـشوپ و مشچ  دوخ  لاسدرخ  نارتخد  زا  دنک و  نیـسح  نسح و  نوچ  ینادنزرف  زا  لد  درد  رپ  یلد  اب  یـسک  نینچ  هک  دش  هچ  ایآ 
اعیرس و یتافو  لجع  یهلا  ای  تفگ : ردپ  تبرت  رانک 

ایلایل نرص  مایالا  یلع  تبص  اهنا ***  ول  بئاصم  یلع  تبص 

رد ترخآ  ایند و  هک  يدرم  دار  نآ  لایخلاک و  تراص  دوب و  هدنام  یقاب  یهبـش  وا  روجنر  ندب  زا  دش  هدرپس  كاخ  هب  هک  یماگنه 
ینزح اما  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  هک  دمآ  رد  ياپ  زا  نانچ  نآ  تبیـصم  نیا  رد  دمآ  رد  وناز  هب  وا  تردق  لباقم 

دهسمف یلیل  اما  دمرسف و 

دنا هدومرف  نیعم  ار  ام  فیاظو  رگید  یشخب  رد  و 

؟ تسیچ ایهد  هیهاد  نیا  لباقم  رد  ام  هفیظو  ایآ 

بـش همین  يده  همئا  ردام  ءایـصوا و  دیـس  وفک  ءایبنا و  متاخ  هعـضب  ادـخ و  سومان  هک  يربک  تبیـصم  نیا  رد  تسا  نیا  ام  هفیظو 
زور رئاعـش  میظعت  رد  میراد  ناوـت  رد  هچ  نآ  میزیخ و  اـپ  هب  دـنام  یفخم  تسادـخ  رارـسا  هنیجنگ  هـک  وا  ربـق  دـش و  نـفد  هناـبیرغ 

.اعیضا اقح  هلثم  را  مل  تسا و  نیمولظملا  لوا  قح  قاقحا  دنس  ترضح  نآ  تداهش  نوچ  میهد  ماجنا  وا  تداهش 
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هیمطاف رئاعش  ءایحا 

هللا یلص  ادخ  لوسر  سفن  رما  ءایحا  تسا و  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  رما  ءایحا  هیمطاف  رئاعـش  هب  ترـضح  نآ  تداهـش  زور  ءایحا 
تفرعم و ءایحا  ءایبنا  رما  ءایحا  تسا و  نیلسرم  ءایبنا و  مامت  رما  ءایحا  ءایبنا  دیـس  رما  ءایحا  تسا و  نیبنلا  متاخ  رما  ءایحا  هلآ  هیلع و 

.تسا نیملاعلا  بر  تدابع 

تمایق زور  رد  شردپ  تعافـش  هب  راودیما  هک  یناسک  تمه  هب  ترـضح  نآ  تمظع  اب  بسانتم  يرادازع  ناکما  دح  رد  تسا  دیما 
اهیلع يربک  هقیدص  ياعد  زج  هب  ربق  لوا  بش  تدحو  تشحو و  رد  دنتسه و  نداد  ناج  ماگنه  شرهوش  رادید  دنموزرآ  دنتسه و 

هیلع ءادهـشلا  دیـس  تیلـست  يارب  ابع  لآ  سماخ  ردام  تبیـصم  رد  یبهذم  تائیه  همه  دوش و  ماجنا  دـنرادن  یئاج  هب  دـیما  مالـسلا 
و دنناکما )  ملاع  مود  لوا و  صخش  هک   ) وا رهوش  ردپ و  هب  تما  زا  دشاب  یتیلست  هک  نآ  دیما  هب  دنرادرب  ار  ازع  ياه  مچرپ  مالـسلا 
نیمز و رگنل  نونکا  هک  یـسک  هب  دشاب  یتدارا  ضرع  و  دنناج ) سنا و  همئا  هک   ) وا موصعم  نادنزرف  بلق  تحارج  رب  دشاب  یمهرم 

.تسا نامزلا  بحاص  رصع و  یلو  نامسآ و 

دنا هتشون  يرگید  تمسق  رد  و 

هب دنوش  لئان  ترـضح  نآ  ياضر  هب  ءازج و  زور  هعیفـش  نآ  سدـقم  ناتـسآ  هب  تمدـخ  هب  دـنوش  قفوم  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ 
نآ تداهـش  زور  رئاعـش  هماقا  هب  دیاب  ءاشی  نم  هیتوی  هللا  لضف  کلذ  تسا  ءایلوا  ءایبنا و  لامآلا  یهتنم  ادخ  ياضر  هک  ادـخ  ياضر 

هقح هقیرط  نیا  ترضح 

دوش تنایص  نیقفانم  نیفلاخم و  گنرین  زا 

: دنا هتشون  ترضح  نآ  همان  تیصو  جرد  زا  سپ  هیعالطا  زا  يرگید  تمسق  رد  و 

موی یلا  مالسلا  يدلو  یلع  ءرقا  تسا و  تیصو  نیا  رخآ  هلمج  هب  هراشا  ضرغ 
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تمایق زور  ات  هک  تسناد  یم  دوهـش  ملاع  هب  شا  هطاحا  بیغ و  ملاـع  اـب  شطاـبترا  اـب  هک  تسا  نآ  هاوگ  هلمج  نیا  هک  همایقلا (1) 
.دناسرب تمایق  زور  ات  شنادنزرف  هب  ار  وا  مالس  هک  تساوخ  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  زا  دش و  دهاوخن  ضرقنم  وا  دالوا  هلسلس 

نیطالـس جات  داهن  اهنآ  شود  رب  ینیگنـس  تیلوئـسم  هچ  تشاذگ و  اهنآ  رـس  رب  يراختفا  جات  هچ  دننادب  دـیاب  تایمطاف  نییمطاف و 
.اجک ءارهز  هیرذ  رس  رب  ادخ  سومان  مالس  رسفا  اجک و  ایند 

هک تسا  میحر  بر  نم  الوق  مالس  هب  لصتم  مالس  نیا  تسا و  سی  هروس  بلق  زا  هتساخ  رب  مالس  مالسلا  اهیلع  يربک  هقیدص  مالس 
.تسا سی  هروس  بلق 

: مالسلا اهیلع  ءارهز  ترضح  مالس  ربارب  رد  نیگنس  تیلوئسم 

ُمالَّـسلا ُسوُّدـُقلا  ُکـِلَملا  َوُه  ـِالا  َهِلا  ـال  يذُّلا  ُهللا  َوُه  هک  تسا  یـسک  زا  مالـس  نیا  تسا  مالـس  نیا  باوج  رد  ینیگنـس  تیلوئـسم 
ُّرِبَکَتُملا ُراّبَجلا  ُزیزَعلا  ُنِمیَهُملا  ُنِموُملا 

قح زا  دیاب  تمایق  زور  ات  ترـضح  نآ  نادـنزرف  زا  کی  ره  هک  تسا  نآ  مالـس  نیا  باوج  دـنک  یم  مالـس  وا  رب  ترخآ  ایند و  رد 
ورملق رد  دسرب و  یماقم  هب  يدیس  ادابم  تسوا  ماقم  بسانتم  يدیس  ره  زا  مالـس  نیا  باوج  دننک و  عافد  دوجو  مامت  هب  دوخ  ردام 
شردپ هب  هک  يروجنر  نت  اب  هک  تسا  یبهذم  ءایحا  وا  قح  قاقحا  هک  دوشب  یهاتوک  ترضح  نآ  قح  قاقحا  رد  وا  بصنم  ماقم و 

: تفگ یم  يردپ  نانچ  قارف  رد  هک  هدرسفا  لد  اب  یتوق و  تعفر  تفگ : یم 

ایلاوغ نامزلا  يدم  مشی  نا ال  دمحا *** هبرت  مش  نم  یلع  اذام 

: تفگ یم  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  تماما  زا  عافد  رد  یلاح 

هقرفلل اناما  انتماما  هلملل و  اماظن  انتعاط  و 
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وا يداـش  يارب  نوزحم و  وا  نزح  يارب  هک  دراد  یبوـلق  هب  قـلعت  وا  بلق  هک  دوـش  تلفغ  وا  مورحم  نایعیـش  هـب  یگدیـسر  زا  اداـبم 
.دنداش

تمکح و هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  ماـتیا  هک  تسا  نآ  دـنا  هدـش  لـئان  ملع  زا  يا  هبترم  هب  هک  یتاداـس  مالـس  باوـج 
تاهبـش ماد  رد  ناـشبحاص  تبیغ  رد  هتـسکش  رپ  لاـب و  نارتوبک  نیا  دـنراذگن  دـننک و  تلاـفک  نسحا  هب  لادـج  هنـسح و  هظعوـم 

لام زا  هک  تسا  نآ  دنا  هدیسر  یلانم  لام و  هب  هک  یتاداس  مالس  باوج  دننک  دیـص  ار  اهنآ  سنا  نج و  نیطایـش  راتفرگ و  نیفلاخم 
رد تاداس  هماع  .دننک  قافنا  وا  تداهـش  زور  رئاعـش  ءایحا  يارب  دننکن و  غیرد  داد  ناج  وا  هار  رد  هک  ینیئآ  ینابم  میکحت  رد  دوخ 

ناوخب زامن  نم  رب  نک و  نفک  هدب و  لسغ  نک و  طونح  بش  ارم  درک : تیصو  نینموملاریما  هب  هک  دننک  لمات  زوسناج  تاملک  نیا 
.نکم مالعا  ار  يدحا  نک و  نفد  ارم  بش  و 

مالس باوج  لقادح 

دنچ ره   ) .دندش یمن  ادجوا  هنیـس  زا  وا  نامیتی  هک  هزانج  نآ  تبرغ  ناربج  هب  هک  تسا  نآ  تسا  هتخاس  اهنآ  زا  هک  یباوج  نیرتمک 
ندرگ هب  ازع  لاش  دنریگب و  تسد  هب  تبیصم  ياه  مچرپ  ترضح  نآ  نابیرغ  ماش  رد  هیرق  رهـش و  ره  رد  تسین ) یندش  ناربج  هک 

ار هچ  ره  درب و  میهاوخن  دای  زا  يدیـشک  هک  ییاـه  متـس  ار و  وت  زگره  دـنیوگب : دوخ  هدـج  هب  .دـندرگب و  اـه  ناـبایخ  رد  دـننک و 
.درک میهاوخن  شومارف  ار  هدش  مگ  ربق  هدرزآ و  نت  هدرسفا و  لد  نآ  مینک  شومارف 

هنهرب ياپ  اب  يرادازع  هتسد 

اهیلع ارهز  ترضح  تداهـش  تبـسانم  هبدوخ  فیرـش  تیب  رد  ازع  سلجم  هماقا  رب  هوالع  یناسارخ  دیحو  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح 
1378  ) يرمق لاس 1420  زا  مالسلا 
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هموصعم ترـضح  رهطم  مرح  يوس  هب  مق  رهـش  غاد  ياه  تلافـسا  يور  هنهرب  هدایپ و  ياپ  اب  هینثـالا  يداـمج  مس  زور  رد  یـسمش )
دـنتفا و یم  هار  هب  ناشیا  لابند  هب  هتخوسلد ) مدرم  مومع  ءالـضف و  ءاـملع و  زا   ) رادازع تیعمج  دـننک و  یم  تکرح  مالـسلا  اـهیلع 

یلیطعت ماجنا  يارب  ناـشیا  تامادـقا  هب  هجوت  اـب  ناـمز و  نآ  زا  دـنیامن و  یم  یناـگمه  ار  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  يازع  روش 
هک تاداس  ءاملع  زا  یضعب  هک  اجنآ  ات  هدیدرگ  رت  قیمع  رتشیب و  اهبلق  رد  ناشیا  ذوفن  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تداهـش  زورلاس 

راختفا هسوب  نیا  هب  دندیسوب و  ار  یناسارخ  دیحو  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياپ  راختفا  لامک  اب  دنـشاب  یم  مه  روهـشم  نیـسردم  زا 
.دننک یم 

رگید تامادقا 

ناتسا اهرهش و  رد  راوگرزب  ءاملع  قیوشت  رد  هناریگیپ  هدرتسگ و  یتامادقا  اب  هتـشذگ  ياه  لاس  رد  یناسارخ  دیحو  یمظعلا  هللا  هیآ 
سلاجم يرازگرب  يرادازع و  تاجتـسد  نداد  تکرح  قیرط  زا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  تداهـش  تشادـگرزب  يارب  روشک  ياـه 

ار اهرهـش  یعامتجا  یملع و  ناگرزب  فلتخم  قطانم  هب  دوخ  ناگدنیامن  مازعا  اب  دنا و  هدومن  افیا  یـساسا  شقن  تمظع  اب  ناوارف و 
هیمطاف مسارم  ندش  یناگمه  شرتسگ و  هتـشذگ و  ياه  همانرب  ندیـسر  رمث  هب  رد  هک  دنا  هداد  تکرح  سدقم  فده  نیا  يوس  هب 
ناملاع ییاوشیپ  تیاده و  اب  یلصفم  رایسب  يرادازع  تاجتسد  ناشیا  هناهاگآ  هناصلاخ و  تامادقا  زا  سپ  تسا و  هدوب  رثوم  رایسب 

ياروشاع دیآ و  یم  رد  تکرح  هب  ترضح  نآ  تداهش  زور  بش و  رد  مالـسلا )  اهیلع  ارهز  ترـضح  يرارذ  تاداس و  صخالاب  )
راشقا همه  نایم  رد  اهاتسور و  اهرهش و  همهر  ینیسح د  ياروشاع  دننامه  دسر و  یم  يدنمشزرا  بلاج و  رایـسب  لحارم  هب  یمطاف 

مدرم یگدنز  داعبا  همه  اب  هعماج 
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.دبای یم  ذوفن  اهنآ  ناج  قامعا  رد  دنک و  یم  ادیپ  طابترا 

يزیربت ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  -5

ملع و زا  هدافتسا  اب  هتشذگ  ياه  لاس  رد  یلاعلا  هللظدم  يزیربت  اقآ  داوج  ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ردقیلاع  عجرم 
رد تیعطاق  تحارـص و  تعاجـش و  لامک  اب  دوخ  عوضخ  عضاوت و  هلان و  کشا و  یعامتجا و  ماقم  تیعجرم و  تهاقف و  داهتجا و 

: میئامن یم  هراشا  ییاه  هنومن  هب  الیذ  هک  دنا  هدیدرگ  دراو  سدقم  داهج  نیا 

تاهبش تالاوس و  هب  خساپ  فلا :

هداد خساپ  ناشیا  هدیدرگ و  ردـقیلاع  عجرم  گرزب  نیا  زا  روشک  جراخ  لخاد و  زا  یناوارف  تائاتفتـسا  هتـشذگ  لاسدـنچ  لوط  رد 
یم هضرع  یـسراف  نابز  هب  ار  اهنآ  زا  يا  هدرـشف  هدـیدرگ و  رـشتنم  مالـسلا ) اهیلع  ارهزلا  همطاف  تامالظ   ) مان هب  یباـتک  رد  هک  دـنا 

: میراد

يرون تقلخ  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هلمج  زا  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  هک  دنا  هدرک  کیکـشت  نخـس  نیا  رد  یخرب  لاوس : -1
؟ تسیچ امش  كرابم  رظن  دنا  هدش  هدیرفآ  يرون  تروص  هب  تادوجوم  شنیرفآ  زا  لبق  دنراد و 

هیلع مدآ  تقلخ  زا  لبق  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاـف  رون  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  هدـش  دراو  ناوارف  تاـیاور  راـبخا و  رد  باوج :
هچ رگا  بلطم و  نیا  هب  داقتعا  دـشاب و  بذـک  عقاو و  فالخ  تایاور  نیا  همه  هک  دوش  یمن  هداد  لاـمتحا  تسا و  هدـیرفآ  مالـسلا 

نیقی و وحن  هب  سک  ره  تسا و  هدـیقع  لامک  هناـشن  بلاـطم  نیا  هب  داـقتعا  یلو  دـشاب  یمن  بهذـم  تایرورـض  زا  تسین و  بجاو 
بسانم رداصم  زا  نانیمطا 
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.تسا (1) هدیدرگ  لئان  يراگتسر  زوف و  هب  دروآ  تسد  هب  ار  یتاداقتعا  نینچ 

نوعرف و رـسمه  مالـسلا و  مهیلع  میرم  ترـضح  هجیدخ و  ترـضح  بنیز و  ترـضح  ارهز و  ترـضح  دروم  رد  یـضعب  لاوس : -2
ياهنز دح  زا  ار  اهنآ  هک  يزاتمم  یبیغ  رـصنع  هنوگ  چیه  دـنرادن و  توافت  اهنز  رگید  اب  هک  دـنراد  هدـیقع  اهنآ  تشرـس  تعیبط و 

یتازایتما یعیبط  لکـش  هب  دندوب  هتفرگ  رارق  نآ  رد  اهنآ  هک  یگدنز  ياضف  یعیبط و  طئارـش  طقف  درادـن  دوجو  دـنک  جراخ  يداع 
.تسا هداد  رارق  اهنآ  يارب  یلقع  یحور و 

مهیلع همئا  شنیرفا  دـننامه  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  شنیرفآ  تقلخ و  اریز  تسا  لـطاب  هشیر  لـصا و  زا  راـتفگ  نـیا  باوـج :
رد لماک  صالخا  اب  اهنآ  هک  تسا  هتسناد  یم  لاعتم  دنوادخ  اریز  تسا  هدیـسر  مامتا  هب  یهلا  صاخ  فطل  اب  هک  دشاب  یم  مالـسلا 

تافولخم همه  زا  هک  دزاس  زاتمم  یتایـصوصخ  هب  ار  دوخ  ءایلوا  شنیرفآ  هک  تسین  دـیعب  چـیه  دنـشوک و  یم  وا  تعاطا  تداـبع و 
رابخا تایاور و  رد  تسا و  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  ترـضح  دروم  رد  میرک  نآرق  رد  هچنانچ  دنـشاب  هتـسجرب  زیمتم و 
تسا هدمآ  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  دروم  رد  دنا ) هدرک  لقن  هصاخ  هماع و  و   ) دشاب یم  هحیحص  ثیداحا  رب  لمتشم  هک  یناوارف 

زین دـنا و  هتفگ  یم  نخـس  دوخ  ردام  اب  دـنا  هدوب  ردام  محر  رد  هک  یماگنه  رد  هدـش و  ادـیپ  یتشهب  هویم  زا  ترـضح  نآ  هفطن  هک 
رب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تافو  زا  سپ  لیئربج  دنا و  هدمآ  یم  دورف  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  رب  هکئالم  هک  تسا  هدش  دراو 

ریما هک  تسا  هدروآ  یم  ترضح  نآ  يارب  یئاهربخ  هداد و  یم  تیلست  ناشیا  هب  هدش و  یم  دراو  ترضح  نآ 
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.دنا هتشون  یم  ار  اهنآ  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملا 

الول كالفالا و  تقلخ  امل  كالول  دمحا  ای  دومرف : هک  لاعتم  دنوادخ  زا  ردصم  نیدنچ  رد  تسا  هدـش  دراو  هک  یثیدـح  لاوس : -3
ارهز ترضح  ایآ  دراد ؟ یئانعم  هچ  تسا  حیحـص  رگا  و  هن ؟ ای  تسا  حیحـص  ایآ  امکتقلخ (1)  امل  همطاف  الول  کتقلخ و  اـمل  یلع 

؟ دنشاب یم  تادوجوم  یئاغ  تلع  مالسلا  اهیلع 

مهیلع ناشیا  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  ینعم  نیدـب  دـشاب  هدیـسر  يربتعم  قیرط  هب  ثیدـح  نیا  رگا  باوج :
ار ییاهنیا  هک  تسا  نیا  شنیرفآ  زا  لاعتم  دنوادخ  یعاد  ضرغ و  هک  ینعم  نیا  هب  دنشاب  یم  كالفا  تقلخ  ياب  یئاغ  تلع  مالسلا 

نودبعیل الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  ام  تسا : هدومرف  دوخ  اریز  دنیرفایب  دنتسه  یگدنب  ماقم  رد  تاقولخم  نیرت  يوق  نیرتزاتمم و  هک 
ریاـس زین  مالـسال و  مهیلع  تیب  لـها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تاـقولخم  ناـیم  رد  هک  دوـب  هتـشذگن  یهلا  مـلع  رد  رگا  (2) و 

هچنانچ  ) دیرفآ یمن  ار  یقولخم  چیه  انامه  دنراد  دوجو  اهنآ  ياه  تما  زا  ناحلاص  ناکاپ و  هتـشذگ و  ءایبنا  زا  ءاحلـص  ناگدـنب و 
( تسا هدش  هراشا  هدش  دای  هیآ  رد 

همطاف انتدج  هقلخ و  یلع  هللا  جـجح  نحن  دـندومرف :  هک  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  تسا  هدـش  دراو  يربخ  رد  لاوس : -4
؟  دنتسه مالسلا  مهیلع  همئا  رب  هجح  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  ام  هدیس  الوم و  هنوگچ  ایآ  .انیلع  هللا  هجح 

زور ات  دوش  یم  يراـج  ترـضح  نآ  هیرذ  دروم  رد  هک  یلاوحا  روما و  نآ  رد  هک   ) مالـسلا اـهیلع  همطاـف  فحـصم  هکنوچ  باوج :
نآ دنا و  هدومن  یم  هعجارم  نآ  هب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  تسا و  هدوب  دوجوم  مالسلا  مهیلع  همئا  دزن  رد  دراد ) دوجو  تمایق 

رب هجح  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  تهج  نیمه  هب  تسا و  هدوب  اهنآ  رب  هجح  فحصم 
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.دنا هدوب  مالسلا  اهیلع  ناماما 

هب طوـبرم   ) یخیراـت هلئـسم  کـی  ناوـنع  هب  ار  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  هلئـسم  هدرک و  يزیگنا  هنتف  تـسا  یـصخش  لاوـس : -5
؟ دراد طابترا  ام  ینید  تاداقتعا  اب  ثحب  نیا  هکنیا  ای  تسا ؟ روط  نیمه  ایآ  یتسار  هب  تسا  هتسناد  هتشذگ )

زا دعب  هک  یبئاصم  ناشراوگرزب و  ردپ  تایح  نامز  رد  ترضح  نآ  یگدنز  تانایرج  مالسلا و  اهیلع  ارهز  ترـضح  هیـضق  باوج :
دـشاب یم  عیـشت  بهذـم  تیناقح  يارب  عطاق  ياـه  لـیلد  زا  یکی  دـیدرگ  دراو  ترـضح  نآ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تلحر 

یلاح رد  دنتفرگ  رارق  رازآ  دروم  تعامج  نآ  هیحان  زا  ناشراوگرزب  ردپ  تافو  زا  سپ  ترـضح  نآ  خـیراوت  مامت  قافتا  هب  هکنوچ 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یبرقلا (1) و  یف  هّدوملا  ّالا  ًارجا  هیلع  مکلئـسا  لق ال   : ) دیامرف یم  دـیجم  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک 

هعضب همطاف  امنا  : ) دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یلاح  رد  دنتـشادن  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  زا  رتکیدزن  یئابرق  هلا 
متس دندرزآ و  ار  وا  دندرکن و  تیاعر  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  اهنآ  یلو  ینبحا ) دقف  اهبحا  نم  یناذآ و  دقف  اهاذآ  نم  ینم 
اهنا زا  دندوب و  كانبـضغ  اهنآ  رب  هک  دنتفر  ایند  زا  یلاح  رد  دـش و  یهتنم  ناشیا  تداهـش  هب  هک  دنتـشاد  اور  ترـضح  نآ  رب  ییاه 

دـنیامن و نفد  ار  ترـضح  نآ  هنابـش  هک  دـندرک  تیـصو  ارچ  سپ  ترـضح  نآ  بضغ  یتیاضران و  دوبن  رگا  دنتـشادن و  تیاـضر 
نیدب دنتساوخ  یم  ترضح  نآ  هک  دوب  نیا  زا  ریغ  ایآ  دنامب و  یفخم  ناشربق  دریگ و  ماجنا  ناشنفد  نفک و  لسغ و  مسارم  هنایفخم 
هدراو ياه  تبیصم  زا  همه  هک  دشاب  يا  هناشن  دنیامن و  مالعا  همه  هب  بصاغ ) رگمتس و   ) تعامج نآ  رب  ار  ناشدوخ  بضغ  هلیسو 

طخس نامه  دنوش  هاگآ  ترضح  نآ  بضغ  طخس و  و 
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دنا هدرک  لقن  هصاخ  هماع و  هک  یثیدـح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هچناـنچ  تسا  ادـخ  بضغ  طخـس و  بجوم  هک  یبضغ  و 
قح هب  ار  دوخ  شوگ  دراد و  میلـس  بلق  هک  یـسک  يارب  هراشا  نیمه  و  اهاضرل ) یـضری  همطاف و  بضغل  بضغی  هللا  نا  : ) دندومرف

.تسا یفاک  دراپس  یم 

هفیظو ای  هتـشاد  یفطاع  هبنج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ياه  هیرگ  ایآ  لاوس : -6
ماقم اب  اه  هیرگ  نیا  ایآ  و  دنا ؟ هدرک  یم  لابند  یـسدقم  فدـه  رطاخ  هب  هک  مالـسلا )  اهیلع  ارهز  ترـضح   ) موصعم يارب  هدوب  يا 

؟ دشاب یم  راگزاس  یهلا  ردق  اضق و  ربارب  رد  اضر  میلست و 

اریز درادن  هبیصملا  دنع  ربص  یهلا و  ردق  اضق و  ربارب  رد  میلست  ماقم  اب  یتافانم  تسا  تقفش  ینابرهم و  راهظا  هک  يا  هیرگ  باوج :
ربمایپ وا  هک  نیا  اـب  دـش  دیفـس  شنامـشچ  هک  تسیرگ  ردـقنآ  مالـسلا  هیلع  فسوی  دوخ  دـنزرف  قارف  رد  مالـسلا  هیلع  یبن  بوقعی 
يرما هک  نیا  رب  هوالع  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ياه  هیرگ  اما  دـیامرف و  یم  لقن  ار  وا  ياـه  هیرگ  ناتـساد  نآرق  دوب و  موصعم 

ناشرهوش تیمولظم  ناشتیمولظم و  راهظا  يارب  يا  هلیـسو  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  ترـضح  ناشردپ  قارف  رد  ینادـجو 
تفالخ رما  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  قح  بصغ  درومر  مدرم د  هب  ندیـشخب  یهاگآ  يارب  یلماع  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 

دترم هتشگرب و  بقع  هب  ارچ  هک  دوب  نیملسم  يارب  ترضح  ياه  هصغ  هناشن  تفر و  یم  رامـش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
ماما رب  هیرگ  هچنانچ  تسا  هتفر  رده  هب  اه  ناملـسم  زا  یـضعب  تیبرت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تامحز  ارچ  دندیدرگ و 

دندرک ینابرق  ار  ناشدوخ  نآ  رطاخ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  یقح  راهظا  اریز  تسا  یهلا  رئاعش  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
نیز ماما  تهج  نیمه  هب  دندوب و  هدینادرگ  مکاح  هیما  ینب  هک  تسا  یلطاب  اب  زیتس  هزرابم و  و 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تیمولظم  راهظا  ناشدوصقم  دنتسیرگ و  ناشراوگرزب  ردپ  تبیصم  رد  ینالوط  یتدم  مالسلا  هیلع  نیدباعلا 
نیدباعلا نیز  ماما  مالـسلا و  هیلع  ارهز  ترـضح  نتـسیرگ  هک  دنامن  یفخم  دوب و  ترـضح  نآ  سدقم  فادها  هب  ندـناسر  يرای  و 

.دشاب یم  هیماما  هعیش  دزن  رد  تاملسم  زا  ینالوط  تدم  رد  مالسلا  هیلع 

دنا و هدرک  لاکشا  ترـضح  نآ  يولهپ  نتـسکش  مالـسلا و  اهیلع  ارهز  ترـضح  تیمولظم  فارطا  رد  ناردارب  زا  یـضعب  لاوس : -7
؟ تسیچ امش  كرابم  رظن  هدشن  تباث  مالسلا  مهیلع  همئا  قیرط  زا  ولهپ  نتسکش  هک  دنا  هتفگ 

ترـضح نآ  هک  دهاوخ  یمن  لیلد  نیا  زا  شیب  نآ  تابثا  يارب  تسا و  تاملـسم  زا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تیمولظم  باوج :
رب دنا  هتـشاد  اور  متـس  ملظ و  ترـضح  نآ  هب  هک  یناسک  هک  نیا  ات  دنامب  یفخم  ناشربق  دـنوش و  نفد  هنابـش  هک  دـندومن  تیـصو 

.دنوشن رضاح  ناشیا  هزانج 

تقو نآ  نامکاح  دروم  رد  دـنا  هدـش  اهنآ  ضرعتم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  راهطالا  همئالا  ما  هک  ییاـه  یهاوخداد  اـیآ  لاوس : -8
مان هب  دوب  نینج  هک   ) ناشدنزرف ندومن  طقس  ناشیا و  يولهپ  نتـسکش  ترـضح و  نآ  هناخ  هب  هلمح  موجه و  كدف  بصغ  دننامه 

لوسر ناشردپ  قارف  رد  ترضح  نآ  نتسیرگ  هیضق  نینچ  مه  ترضح و  نآ  تروص  هب  ندز  یلیس  و  مالسلا ) هیلع  یلع  نب  نسحم 
دیحوت و لیبق  زا  ام  دئاقع  هشیر  قمع و  هب  یطابترا  ایآ  دش  دراو  ترـضح  نآ  رب  هک  ییاه  متـس  رگید  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

؟ هن ای  دراد  داعم  تماما و  توبن و 

رما اب  دراد  یمات  طابترا  هدـش  دراو  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ءارهز  هقیدـص  رب  هک  یناوارف  ياه  متـس  زا  تسا  هدـش  تباث  هچنآ  باوج :
هربتعم صوصن  زا  يا  هدع  زا  تحارص  هب  تسا ) مالسا  مجنپ  نکر  تیالو  هک   ) رما نیا  دشاب و  یم  مالسا  مجنپ  نکر  هک  تیالو 
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یلع ءایـشا :  هسمخ  یلع  مالـسالا  ینب  : ) دـنیامرف یم  هک  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز  هحیحـص  تیاور  دـننامه  دوش  یم  هدافتـسا 
يارب دوش  یم  نشور  تماما ) و   ) تیالو رما  اـب  اـه  متـس  نیا  عوضوم  طاـبترا  (1) و  هیـالولا ) موصلا و  جـحلا و  هوکزلا و  هولـصلا و 

.دیامنب تقد  اهنآ  لماوع  ثداوح و  نآ  هب  هطوبرم  لئاسم  رد  هک  یسک 

و  ) دننک یم  کیکشت  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تداهـش  رد  هک  ار  یناسک  دینک  یمن  دییات  امـش  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  لاوس : -9
؟ دیسانش یم  تهاقف  هب  ار  يدارفا  نینچ  امش  ایآ  دنیامن ) یم  دیدرت 

رگا نوچ  میسانش  یمن  هیقف  ار  وا  ام  مالسلا و  اهیلع  ارهز  ترـضح  تداهـش  رد  دنک  یم  کش  هک  یـسک  دییات  تسین  زیاج  باوج :
ریاس مالسلا و  اهیلع  ارهز  ترضح  تداهش  هب  دیامن  یم  حیرصت  هک  يا  هحیحـص  تیاور  زا  درک  یم  ادیپ  عالطا  انامه  دوب  یم  هیقف 

.دیامن یم  نایب  ار  ترضح  نآ  تداهش  ببس  هک  یتایاور 

تمـصع و مالـسلا و  اهیلع  ارهز  ترـضح  يایاضق  رد  دیامن  یم  کیکـشت  دیدرت و  هک  یـسک  هرابرد  تسیچ  امـش  رظن  لاوس : -10
هدیدرگ دراو  ترضح  نآ  قح  رد  هک  یتایاور  ثیداحا و  لاوس  لکش  هب  دیامن و  یم  حرطم  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تلزنم 

یم داجیا  نایعیـش  نیب  فالتخا  هنتف و  هیـصخش  ضارغا  رطاخ  هب  دنک و  یم  دراو  داریا  اهنآ  دنـس  رد  دهد و  یم  رارق  ثحب  دروم  ار 
؟ دهد یم  رارق  رظندروم  یحطس  یلکش  هب  دراد  دروخرب  تاداقتعا  اب  هک  ار  یلئاسم  و  دنک ؟

زا دنتـسه  تیاده  لباق  رگا  سپ  دـنا  هدـننک  هارمگ  دنتـسه و  یهارمگ  لالـض و  لها  دـنزادرپ  یم  روما  نیا  هب  هک  ییاهنیا  باوج :
اه لد  رب  هک  دنتسه  یناسک  زا  رگا  دیامن و  تیاده  میقتسم  طار  صو  تسار  هار  هب  ار  اهنآ  هک  میهاوخ  یم  ناحبس  دنوادخ 
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نینموم هب  اـیند  رد  تسا و  هدـش  ادـخ  هب  راذـگاو  ترخآ  رد  ناـشراک  سپ  هدروـخ  یهارمگ )  ) رهم ناـشیاه  مشچ  اـه و  شوـگ  و 
.دنیوجب يرازیب  اهنآ  زا  ات  دنوش  یم  راذگو  بهذم  نید و  رد  دنمتریغ 

؟ دشاب یم   ( نایعیش  ) ام بهذم  تایرورض  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تمصع  هب  داقتعا  ایآ  لاوس : -11

مالسلا هیلع  همئا  ریاس  تمصع  دننامه  تسا  ام  بهذم  تایرورض  زا  هلئسم  نیا  هلب  باوج :

؟ هن ای  تسا  هجح  ایآ  ینعی  تسا  تنس  رد  لخاد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ریرقت  لعف و  ایا  لاوس : -12

ارهز ترـضح  ریرقت  مکح  مالـسلا و  هیلع  ماما  لوق  لعف و  رابتعا  لثم  تسا  ربتعم  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  لوق  لـعف و  باوج :
.دشاب یم  مالسلا  هیلع  ماما  ریرقت  دننامه  مالسلا  اهیلع 

یگنهامه  ) نآ رب  الثم ) هریبک  هعماـج  هراـیز  دـننامه   ) اـه تراـیز  ناوارف و  تاـیاور  هک  هچنآ  هلهاـبم و  هیآ  هب  هجوت  اـب  لاوس : -13
هب قلخ  همه  رب  دنراد  يرترب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  مالـسلا و  مهیلع  هناگ  هدزاود  ناماما  هک  نیا  هب  دش  لئاق  ناوت  یم  ایا  دنراد 

.هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زج 

تایاور نآ  دیوم  دـش و  هراشا  لاوس ) رد   ) اهنا هب  هک  یتایاور  تایآ و  هب  هجوت  اب  تسا  یمتح  نقیتم و  هدـش  دـی  راتفگ  هلب  باوج :
.دشاب یم  هروثام )  ) تارایز

نیرفآ جوم  هدنهد و  ناکت  یخیرات و  یتکرح  ب-

یمظعلا هللا  هیآ  ترضح  هیناثلا ) يدامج  موس   ) مالـسلا اهیلع  ارهز  ترـضح  تداهـش  زور  رد  يرمق )  1420  ) یسمش لاس 1378  زا 
هنهرب هدایپ و  ياپ  اب  ناشفیرش  تیب  زا  ترضح  نآ  تداهش  تشادگرزب  تهج  هب  یلاعلا  هلظ  دم  يزیربت  داوج  خیش  جاح  ياقآ 
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بالط و ءالضف و  ءاملع و  زا  يدایز  عمج  ناشیا  لابند  هب  دندرک (1) و  تکرح  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  رهطم  مرح  يوس  هب 
.دندومن تکرش  سدقم  تکرح  نیا  رد  هنهرب  ياهاپ  اب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هتخوسلد  تیالو و  اب  مدرم  مومع 

فعـض اب  هارمه  الاب و  نینـس  رد  هک  يراوگرزب  زا  مه  نآ  غاد  ياه  تلافـسآ  يور  مق  یناتـسبات  مرگ  رایـسب  ياوهر  تکرح د  نیا 
تاعوبطم رد  دـیدرگ و  سکعنم  نوگانوگ  ياـهروشک  اهرهـش و  رد  تکرح  نیا  ربخ  هک  دوب  هدـنهد  ناـکت  ناـنچ  نآ  دنـشاب  یم 
اصوصخم دومن و  افیا  يرثوم  رایسب  شقن  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تداهـش  تمظع  هب  مدرم  مومع  نداد  هجوت  رد  دش و  رـشتنم 

نیا دیدرگ و  عقاو  دیفم  رایسب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  تداهـش  هیمطاف و  مایا  تشادگرزب  يارب  يرادازع  تائیه  نداد  تکرح  رد 
.دراد همادا  نونکات  هلاس  همه  همانرب 

هک  ) هسوب نیا  هب  دندیسوب و  ار  يزیربت  یمظعلا  هللا  هیآ  ياپ  مامت  راختفا  اب  دنشاب  یم  روهشم  نیسردم  زا  هک  تاداس  ءاملع  زا  یکی 
.دندومن یم  راختفا  دوب ) درمگرزب  نآ  ینارون  مادقا  تبسانم  هب  مالسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  مارتحا  هب 

يزاریش مراکم  یمظعلا  هللا  هیآ  -6

ارهز ترضح  تلزنم  ماقم و  هب  تبسن  ینامز  رید  زا  هلظ  ماد  يزاریش  مراکم  رـصان  خیـش  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ردقیلاع  عجرم 
اه هبطخ  ترضح و  نآ  ياه  يرگ  تیاده  تیصخش و  هنیمز  رد  ییاهباتک  فیلات  اب  دنا و  هتشاد  تدارا  بدا و  ضرع  مالسلا  اهیلع 

نینموملاریما قح  زا  هک  ییاه  عافد  همولظم و  يوناب  نآ  تازرابم  و 
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زا یخرب  هک  یماگنه  رد  دـنا و  هدرامگ  تمه  یمطاف  گنهرف  شرتسگ  رـشن و  تسارح و  ظفح و  رد  دـنا  هدومن  مالـسلا  هیلع  یلع 
اب نشیا  دـندومن  رـشتنم  يا  هلاقم  رد  دـندناوخ و  هناـسفا  ار  مالـسلا  اـهیلع  هیـضرم  يارهز  ترـضح  تداهـش  تیباـهو  هب  ناگتـسباو 
هک نیا  هب  هجوت  اب  دنتخاس و  رشتنم  عیسو  یحطس  رد  دندیناسر و  تابثا  هب  ار  گرزب  همولظم  نآ  تداهـش  نیتم  يوق و  یتالالدتـسا 

.دیدرگ بوسحم  داینب  تسس  هلاقم  نآ  هب  نکش  نادند  یخساپ  تسا  هدش  دانتسا  اهنآ  مهم  هماع و  بتک  هب  طقف  اهلالدتسا  نیا  رد 

: دشاب یم  رارق  نیدب  يزاریش  مراکم  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  تافیلات 

.تسا هدش  همجرت  زین  یبرع  ودرا و  يوسنارف و  نابز  هب  دشاب و  یم  یسراف  نابز  هب  هک  ناهج  يوناب  نیرت  تیصخش  اب  -1

.تسا هدش  همجرت  زین  یسیلگنا  نابز  هب  هک  كدف  زیگنا  مغ  يارجام  مالسلا و  اهیلع  ارهز  ترضح  -2

.تسا هدش  همجرت  یسیلگنا  نابز  هب  هک  گرزب  هسامح  -3

.تسا هدش  همجرت  زین  يرذآ  یکرت  يوسنارف و  نابز  هب  هک  تداهش  رتسب  رد  مالسا  يوناب  نیشتآ  هبطخ  -4

.تسا هدیسر  پاچ  هب  تبون  راهچ  دشاب و  یم  هحفص  هک 335  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  یناگدنز  -5

.تسا هدیسر  پاچ  هب  تبون  ود  دشاب و  یم  هحفص  هک 206  ناهج  يوناب  نیرترب  مالسلا  اهیلع  ارهز  -6

هنومن هداوناخ  رد  يرادرسمه  هویش  -7

نارگید هاگدید  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  لئاضف  -8
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مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ینارون  ياه  مان  -9

رایسب ریثات  نایهاگـشناد  هدرک و  لیـصحت  تاقبط  نایم  رد  ناشیا  تیـصخش  تیعقوم و  هب  هجوت  اب  مراکم  هللا  هیآ  ترـضح  تافیلات 
.دراد هتشاد و  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تمظع  تیصخش و  هب  تبسن  هعماج  یهاگآ  رد  يدنمشزرا  تبثم و 

راشقا یهاگآ  رد  سدـقم  دهـشم  رد  همطافلا  نابحم  نمجنا  رد  يزاریـش  مراکم  ياـقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ياـه  ینارنخـس  نینچ  مه  و 
.تسا هدوب  هدنزاس  رثوم و  رایسب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  تبسن  ناوج  لسن  هعماج و 

یناحور یمظعلا  هللا  هیآ  -7

تداهـش تشادـگرزب  ياه  همانرب  رب  هوالع  یلاعلا  هلظم  یناحور  قداص  دیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  ردـقیلاع  عجرم 
زا هک  یتالاوس  هب  خـساپ  رد  ترـضح  نآ  هب  نادـنمقالع  ناتـسود و  زا  تیاـمح  ناشفیرـش و  تیب  رد  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح 

زئاح اهنآ  هب  هجوت  هک  دنا  هدومرف  یبلاطم  تسا  هدش  مالسلا ) اهیلع  ارهز  ترـضح  تیـصخش  تمظع و  اب  هطبار  رد   ) ناشیا رـضحم 
: میئامن یم  هراشا  ییاه  هنومن  هب  الیذ  دشاب و  یم  تیمها 

؟ تسیچ مالسلا  اهیلع  لوتب  يارهز  ترضح  ولهپ  نتسکش  هرابرد  تسا  هدومن  حرطم  هک  يراکفا  هرابرد  یلاعترضح  رظن  لاوس : -1

هک تسا  یبلاطم  زا  تسا و  هدش  تباث  هصاخ  هماع و  لقن  اب  هک  تسا  يروما  زا  مالسلا  اهیلع  لوتب  ترضح  يولهپ  نتسکش  باوج :
درادن دوجو  نآ  رد  يا  ههبش  هنوگ  چیه 

؟ دنراد هینیوکت  تیالو  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  يآ  لاوس : -2

.دراد دوجو  انیع  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  يارب  دراد  دوجو  مالسلا  اهیلع  نیموصعم  ریاس  يارب  هک  يا  هینیوکت  تیالو  باوج :
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؟ مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  تاحیبست  ای  تسا  رتشیب  شباوث  ءاشع  برغم و  هلفان  ایآ  لاوس : -3

: دندومرف هک  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تسا  هدش  لقن  ربتعم  ربخ  رد  اریز  تسا  لضفا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تاحیبست  باوج :
زا تسا  يرگید  ربخ  رد  دشاب و  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  حیبست  زا  لضفا  هک  تسا  هدشن  شتـسرپ  دمح  زا  یعون  چیه  هب  دـنوادخ 

تـسا رت  هدیدنـسپ  رت و  بوبحم  يزامن  ره  زا  سپ  يزور  ره  رد  مالـسال  اهیلع  همطاف  حیبست  دندومرف : هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.تسا رتاوتم  دنک  یم  نایب  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  حیبست  تلیضف  هک  يرابخا  زور و  ره  رد  زامن  تعکر  رازه  زا  نم  دزن 

يا هعطق  اب  و  هتشادن ) رد   ) اه لزنم  اقباس  هک  دنیوگ  یم  یضعب  تسا  هدش  هتسکش  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  يولهپ  ایآ  لاوس : -4
؟  تسا هدش  یم  هدناشوپ  هدرپ ) دننامه   ) هچراپ

هربتعم صوصن  ثیداحا و  هب  اهنآ  دانتسا  تسا و  هدش  تباث  روما  زا  هداتفا  قافتا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  دروم  رد  هچنآ  باوج :
.دشاب یشکرس  دانع و  لها  ای  لهاج  هک  نیا  زج  دیامن  یمن  ار  هملسم  روما  نیا  راکنا  یسک  تسا و 

بئاصم رد  ای  هدومن و  راکنا  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  لئاضف  هک  یـسک  هرابرد  راوگرزب  نآ  رـضحم  زا  یتالاوس  نمـض  رد  -5
: تسا هلمج  نیا  رب  لمتشم  هک  دنا  هداد  ییاه  خساپ  هدرک  داجیا  يا  هبش  کش و  ترضح  نآ 

(1) .دشاب یم  لالض  بتک  زا  وا  ياهباتک  تسا و  هدننک  هارمگ  وا 
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دیلقت عجارم  هاگدید  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تداهش  مسارم  تشادگرزب 

مالسلا و اهیلع  ارهز  ترـضح  تداهـش  مایا  رد  يرادازع  تاجتـسد  يزادنا  هار  دروم  رد  هدش  ماجنا  دیلقت  مظعم  عجارم  زا  یتالاوس 
نینچ تالاوس  نآ  خساپ  رد  ناراوگرزب  نآ  هک  مالسلا )  هیلع  ینیسح  ياروشاع  دننامه   ) هیمطاف مسارم  هب  نداد  تمظع  يارب  مادقا 

: دنا هدومرف  موقرم 

یناسارخ دیحو  یمظعلا  هللا  هیآ 

هیلع و هللا  یلص  نییبنلا  متاخ  رما  ءایحا  تسا و  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  رما  ءایحا  هیمطاف  رئاعش  هب  ترضح  نآ  تداهـش  زور  ءایحا 
.تسا نیملاعلا  بر  تدابع  تفرعم و  ءایحا  تسا و  نیلسرم  ءایبنا و  مامت  رما  ءایحا  تسا و  هلآ 

.دوش تنایص  نیقفانم  نیفلاخم و  گنرین  زا  هقح  هقیرط  نیا  ترضح  نآ  تداهش  زور  رئاعش  هماقا  اب  دیاب 

یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هللا  هیآ 

نم تسا و  گرزب  تانـسح  زا  نآ  رد  تکراشم  مامتها و  دوش و  ماـجنا  رت  ینعم  اـب  رتهوکـشاب و  هچ  ره  دـیاب  مسارم  نیا  يرازگرب 
.بولقلا يوقت  نم  اهناف  هللا  رئاعش  مظعی 

يزیربت اقا  داوج  ازریم  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ 

دیاب هک  دشاب  یم  عیشت  بهذم  تیناقح  هعطاق  هلدا  زا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  انالوم  ربص  مالسلا و  اهیلع  ارهز  ترـضح  تیمولظم 
هگن هدـنز  ار  نآ  راورگزب  ود  نآ  بئاصم  لـقن  تاجتـسد و  یئاـپرب  ینز  هنیـس  یناوخ  هضور  زا  معا  اروشاـع  نوچمه  یمـسارم  اـب 

.دنامن یقاب  ناشیدنا  دب  هسوسو  يارب  ییاج  ات  تشاد 

يزاریش مراکم  یمظعلا  هللا  هیآ 

.تسا تابرق  لضفا  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  نیرخالا  نیلوالا و  نم  نیملاعلا  ءاسن  هدیس  تداهش  یلایل  مایا و  رد  يرادازع  هماقا 
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هیمطاف تضهن  رد  فیلات  قیقحت و  شقن 

هراشا
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مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  تمدخ  رد  فیلات  قیقحت و 

ترضح نآ  هک  ییاهشزرا  ظفح  هب  تمدخ  رد  باتک  فینصت  فیلات و  ملق و  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تداهش  ياهلاس  نیلوا  زا 
تبث اب  شیدنا  رود  دنمشیدنا و  نامیا و  اب  ییاه  ناسنا  تسا و  هدش  هتفرگ  راک  هب  دندیسر  تداهش  هب  هدرک و  هزرابم  اهنآ  رطاخ  هب 

همولظم نآ  ياهلد  درد  اه و  جنر  اه و  تیمولظم  نتشون  طبض و  فرط و  کی  زا  ترضح  نآ  لیاضف  تیصخش و  یگدنز و  قئاقح 
ناشدوخ موش  فادها  هب  نارگمتـس  دنامب و  ناهنپ  تقیقح  همه  نآ  هک  دنا  هدادـن  هزاجا  دـنا و  هتفاتـش  قح  يرای  هب  رگید  فرط  زا 

.دنسرب

ظفح و رد  دنا و  هدومن  لمع  زابناج  ياه  تسد  هب  ریشمش  گنج و  نادیم  رد  نازرابم  دننامه  راکادف  دنمـشزرا و  ناگدنـسیون  نیا 
رب ار  شقن  نیرتمهم  مالـسلا  اهیلع  هدیهـش  هقیدص  ترـضح  سدـقم  ياه  نامرآ  تماما و  تیالو و  بتکم  ياه  شزرا  زا  تسارح 

انامه دندوبن  نامیا  اب  زوسلد و  راکادف  ناگدنـسیون  نیا  رگا  هک  دهد  یم  ناشن  هدش  باسح  قیقد و  هعلاطم  کی  .دـنا  هتفرگ  هدـهع 
يربخ یب  رد  نارگید  دننامه  زین  ام  دوب و  هدنام  لوهجم  ام  يارب  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  بتکم  مالسا و  خیرات  قیاقح  زا  يرایـسب 

.میدرب یم  رس  هب 

قیقحت و اه  نرق  اه و  هرود  همه  رد  هک  دهد  یم  ناشن  هدش  هتشون  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هرابرد  هک  ییاه  همان  باتک  هب  یهاگن 
تداهش و یگدنز و  داعبا  هرابرد  فیلات 
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هقالعو قشع  تسا و  هدشن  كرت  ترضح  نآ  زا  عافد  رد  ملق  اب  داهج  هاگ  چیهو  هتشاد  دوجو  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تازرابم 
ملع ناگرزب  نیا  ياهتدهاجم  رثا  رد  .تسا  هدش  زاربا  ترضح  نا  سدقم  هاگشیپ  رد  ملق  هلیسو  هب  اهزادگ  زوس و  اه و  تبحم  اه و 

: مینز یمدایرف  میوش و  یم  فقاو  هرود  نآ  یخیرات  قیاقح  هب  یبوخ  هب  ام  هک  تسا  ملق  و 

هبیبح دنداد و  رارق  مجاهت  دروم  ار  یحو  هناخ  میرح  دنتسکش و  ار  مالسلا  اهیلع  هیضرم  يارهز  تکرح  هک  ییاه  تسد  نآ  دنکشب 
.دندناسر تداهش  هب  هصغ  زا  رپ  یلد  اب  یناوج و  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ادخ و 

ارهز همطاف  تداهش  تیصخش و  هرابرد  باتک  همجرت  فیلات و  تضهن 

ارهز ترـضح  تداهـش  لاس  نیمدصراهچ  رازه و  کی  زا   ) هتـشذگ لاس  هدراهچ  رد  زیگنا  تفگـش  بلاج و  رایـسب  ياه  هدیدپ  زا 
راک هب  تسد  ناگدنـسیون  ناققحم و  ملق و  نابحاص  یمومع  شزیخ  شبنج و  کی  لکـش  هب  هک  تسا  نیا  نونکاـت ) مالـسلا  اـهیلع 

هب توافتم  الماک  يراثآ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تداهـش  تیمولظم و  تیـصخش  یگدـنز  نوگانوگ  داعبا  هرابرد  دـنا و  هدـش 
.دنا هدروآ  دوجو 

یضعب دنا  هدرک  يریگیپ  تاعوضوم  عونت  رد  رگید  یضعب  دنا و  هداد  ماجنا  هنافاکشوم  ياه  یسررب  بلاطم  دنسرد  اهنآ  زا  یـضعب 
یگدنز یئوگلا  ياه  هبنج  يا  هدع  دـنا  هدرک  هیکت  عبانم  همه  رب  رگید  یـضعب  دـنا و  هتـشاد  دـیکات  تنـس  لها  ذـخآم  رداصم و  رب 

زا یخرب  دنا  هدومن  حیرـشت  اقیقد  ار  ترـضح  نآ  ياه  تیمولظم  رگید  یعمج  دـنا و  هدرک  حیرـشت  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
هجوت بلاج  ياه  هژاو  دیدج و  ياه  تغل  زا  هدافتسا  باتک و  یبدا  ياه  هبنج  هب  ناگدنسیون 
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دایز رایسب  لیـصفت  اب  رگید  یخرب  دنا و  هدرک  هئارا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هرابرد  ار  یبلاطم  هدرـشف  روط  هب  یخرب  دنا  هتـشاد 
 ... دنا و هدومن  یئاسرف  ملق 

ارهز ترضح  هرابرد  صخشم  یفده  اب  هقیلـس و  کبـس و  اب  مادک  ره  روآون  بیدا و  هقیلـس  اب  ققحم  ناگدنـسیون  مالک  کی  رد  و 
هتفرگ رارق  یسررب  دروم  ترـضح  نآ  هرابرد  زاین  روم  بلاطم  داعبا  همه  عومجم  رد  دنا ك  هتخادرپ  باتک  فیلات  هب  مالـسلا  اهیلع 

رد هدش  فیلات  ياهباتک  عوضوم  هک  تسا  نانچ  نآ  تافیلات  نیا  رامش  .دزاس  یم  زاین  یب  یـشیارگ  عون  ره  اب  ار  یـسک  ره  تسا و 
یم ام  سرتسد  رد  هتـشذگ  نرق  هدراهچ  لوط  رد  ناگدنـسیون  راـثآ  زا  هک  تسا  ییاـهباتک  عومجم  ربارب  جـنپ  یلا  راـهچ  هرود  نیا 

.تسا هدیسر  ام  تسد  هب  اهنآ  مان  ای  دشاب و 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  هب  طوبرم  ياه  همانباتک 

مالـسلا اهیلع  ارهز  همطاف  هرابرد  هدـش  فیلات  ياهباتک  یفرعم  هنیمز  رد  همانباتک  تسیب  زا  شیب  نونکات 1424  يرمق  لاس 1387  زا 
هنا زا  یـضعب  .تسا  هدش  هتـشون  یـصاخ  تیعـضو  فده و  اب  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  هتفرگ  رارق  نادنمقالع  سرتسد  رد  هدـش و  هیهت 

لماکت تفرشیپ و  يارب  ار  طیارش  دنا و  هدومن  تدارا  بدا و  ضرع  هنیمز  نیا  رد  اهنآ  همه  یلو  دشاب  یم  لصفم  یخرب  رـصتخم و 
.دنشاب (1) یم  هدوب و  میهس  گرزب  تیقفوم  نیا  رد  اهنآ  همه  دنا و  هدومن  هدامآ  رظندروم  عوضوم  يارب  یسیون  همانباتک 

ص:93

پاچ باتک  هنیئآ  رد  همطاف  دنمشزرا  باتک  رد  یناجنز  يراصنا  لیعامـسا  ياقآ  ققحم  هدنـسیون  ار  اه  همانباتک  نیا  زا  یتسرهف  - 1
.دنا هدروآ  ات 17  هحفص 14  زا  مراهچ 
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هیمطاف همانباتک  نیرت  لصفم 

هدیدرگ فیلات  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  طوبرم  ياهباتک  یفرعم  هرابرد  هک  يا  همانباتک  نیرت  لصفم  يرمق )  1424  ) نونکات
هدیدرگ رشتنم  یسمش ) ناتسبات 1380   ) يرمق لاس 1424  رد  نآ  مراهچ  پاچ  هک  دشاب  یم  باتک  هنیئآ  رد  همطاف  دنمشزرا  باتک 
همانباتک نیا  هعلاطم  اب  تسا و  هدـیدرگ  یفرعم  ناـبز  هب 27  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هرابرد  لقتـسم  باتک  باـتک 2022  نیا  ردو 

نیا يارب  قوش  کشا  دوش  یم  ریزارس  ناسنا  ناگدید  زا  رگید  فرط  زا  مغ  کشا  فرط و  کی  زا  قوش  کشا  دنمشزرا  لصفم و 
رد صوصخلاب  دـننک و  عافد  تقیقح  قحز و  هک ا  دـنا  هدوب  يا  هتخابلد  نامیا و  اب  كاپ و  ياـه  ناـسنا  هشیمه  خـیرات  لوط  رد  هک 

ياـهدایرف هب  خـساپ  رد  دـنا و  هدـمآ  رد  تکرح  هـب  هدنـسیون و ...  رعاـش و  يوزوـح  یهاگـشنا و  درم د  نز و  هـک  ریخا  هرود  نـیا 
يارب مغ  کشا  دنا و  هتفاتـش  همولظم  نآ  يرای  هب  دنا و  هدمآ  نادیم  هب  دوخ  ملق  هشیدـنا و  اب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تیملظم 

مالسلا اهیلع  هرهطم  هقیدص  يوناب  نآ  هب  ردقچ  نارگمتس  هک  دوش  یم  هجوتم  ناسنا  اهنآ  نیوانع  اه و  باتک  نیا  هعلاطم  اب  هک  نیا 
.تسا هدش  هداد  رس  هروهقم  همولظم  نآ  زا  هک  يزوسناج  ياه  هلان  هچ  دنا و  هتشاد  اور  متس 

نوگانوگ ياه  نابز  هب  ارهز  همطاف  هرابرد  باتک  فیلات 

یبرع یسراف 2- -1 دشاب : یم  اه  نابز  نیا  هب  هدیدرگ  یفرعم  نونکات  هدـش و  هتـشون  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هرابرد  هک  ییاهباتک 
ییایناپسا 12- ییایلاتیا 11- یلوبناتــسا 10- یکرت  يرذآ 9- یکرت  یـسور 8- یناـملآ 7- يوـسنارف 6- یـسیلگنا 5- ودرا 4- -3

یلحاوس يدنلیات 22- یلاگنب 21- یلیمات 20- ینیچ 19- يدنس 18- يدنه 17- ویالام 16- یتارجگ 15- يدرک 14- یکیجات 13-
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ییاینابلآ یئاینسوب 27- یلاغترپ 26- ییایلاموس 25- یئاسوه 24- -23

اب 614 تسا  یبرع  ناـبز  هب  طوبرم  نآ  زا  سپ  ناونع (1) و  اب 1047  تسا  یـسراف  نابز  هب  طوبرم  هدش  فیلات  باتک  مقر  نیرتشیب 
ناونع اب 214  تسا  ودرا  نابز  هب  قلعتم  نآ  زا  دعب  ناونع و 

ریخا لاس  ود  رد  دیدج  باتک  دصیس 

هرابرد رگید  باتک  دصیس  دودح  نونکات 1424  يرمق  لاس 1422  رد  باتک  هنیئآ  رد  همطاف  باتک  پاچ  نیمراهچ  راشتنا  نامز  زا 
هب ار  یلبق 2022  لصف  رد  هدش  دای  مقر  هک  تسا  هدش  رـشتنم  پاچ و  اهنآ  زا  يرایـسب  هدـیدرگ و  فیلات  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 

اهرهـش و رد  یمومع  لابقتـسا  یتایح و  مهم و  عوضوم  نیا  رد  فیلات  تضهن  هک  دهد  یم  ناشن  دناسر و  یم  ددـع  زا 2300  شیب 
ياـهروشک یماـمت  رد  هکلب  ناریا  روـشکر  اـهنت د  هن  دراد و  هـمادا  یگنهرف  - یخیراـت - يداـقتعا - یملع تـکرح  نـیا  زا  اـهروشک 

همادا مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تداهش  تیصخش و  اب  ییانشآ  تفرعم و  هلئسم  هب  تبسن  شیارگ  هقالع و  یمالسا  ریغ  یمالـسا و 
.دشاب یم  شیازفا  هب  ور  دراد و 

ارهز همطاف  هرابرد  ناگدنسیون  ینوگانوگ  عونت و 

يا هتسجرب  گرزب و  ياه  تیخصش  زا  هک  مییامن  یم  هظحالم  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هرابرد  هدش  ماجنا  تافیلات  هب  یهاگن  اب 
همالع قودص ، خیش  دیفم ، خیش  دننامه :

ص:95

تعرـس و لماع  هدـش و  عورـش  ناریا  زا  ماع  وحن  هب  ناهفـصا و  زا  هک  تسا  هیمطاف  تضهن  ناـیرج  يرترب  تیقفوم و  نیا  لـیلد  - 1
.تسا هدیدرگ  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تداهش  تیصخش و  هرابرد  فیلات  تضهن  لماکت 
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مه .دنـشاب و  یم  ناوج  نایوجـشناد  نازومآ و  شناد  هیملع و  هزوح  ياه  هبلط  زا  يا  هتخابلد  نادـنم  هقالع  ات  ینیما  همـالع  سلجم 
همه نیا  دنشاب و  یم  زین  ناناملـسمریغ  نایعیـش و  ریغ  زا  یتح  سدقم  عوضوم  نیا  هرابرد  ناگدنـسیون  هک  مینک  یم  هظحالم  نینچ 

هسردم و هاگشناد  هزوح و  رد  هتفرگ و  رارق  یعامتجا  راشقا  همه  هجوت  دروم  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  تیصخش  هک  دهد  یم  ناشن 
.تسا هدومن  بذج  ار  اهناج  اهلد و  یئارهز  رون  شبات  هعماج  رد  دوجوم  ياهاضف  همه  رد  هرادا و 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  هرابرد  فیلات  قیقحت و  ياهاضف  تعسو  شرتسگ و 

هب قلعتم  هک  عونتم  ناوارف و  رایسب  تاعوضوم  رد  هک  دهد  یم  ناشن  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هرابرد  هدش  رـشتنم  تافیلات  یـسررب 
نیا زا  یـشخب  هب  ـالیذ  هک  دـنا  هدرک  یئاـسرف  ملق  ققحم  ناگدنـسیون  دـشاب  یم  ترـضحنآ  تداهـش  یگدـنز و  نوگاـنوگ  نوئش 

: مییامن یم  هراشا  تاعوضوم 

ترضح نآ  يرون  تقلخ  -1

ترضح نآ  دالیم  زا  دعب  لبق و  نراقم و  تازجعم  یئانثتسا و  تانایرج  تدالو و  -2

اهنآ یناعم  ترضح و  ياه  هینک  باقلا و  اهمان و  -3

ترضح نآ  یگدنز  هیلوا  لحارم  دشر و  نارود  -4

نآ هب  هتسباو  لئاسم  مالسلا و  هیلع  نینموملاریما  اب  ترضح  نآ  جاودزا  -5

نآ هب  هتسباو  لئاسم  مالسلا و  هیلع  نینموملاریما  اب  ترضح  نآ  ترشاعم  -6

ترضح نآ  یئانثتسا  یتوکلم و  لئاصخ  لئاضف و  -7

دهز و زین  ترضح و  نآ  هب  طوبرم  تاحیبست  اه و  تاجانم  اهاعد و  اهزامن  -8
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راوگرزب نآ  ياه  هیرگ  تدابع و 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلاسر  نانمـشد  ناقفانم و  يزاساوسر  هنیمز  رد  ترـضح  نآ  ياه  تدـهاجم  یـساسا و  تازرابم  -9
مالسلا مهیلع  همئا  تماما 

دندیدرگ لمحتم  هک  يدننام  یب  بئاصم  اه و  تیمولظم  -10

همولظم نآ  زیتس  نمشد  رگرادیب و  شخب و  یهاگآ  يایاصو  زین  نآ و  یخیرات  تاریثات  ترضح و  نآ  تداهش  -11

مالـسلا و هیلع  تیـالو  بتکم  ياهـشزرا  زا  تسارح  ظـفح و  رد  ترـضح  نآ  ياـیاصو  تداهـش و  تیموـلظم و  یتاـیح  شقن  -12
عیشت بتکم  رارمتسا  تابث و  مالسلا و  مهیلع  نیموصعم  همئا  مالسلا و  هیلع  نینموملاریما  قوقح  قاقحا 

بتکم و ساسا  ظـفح  یمالـسا و  ياـه  شزرا  ظـفح  هار  رد  ترـضح  نآ  تداهـش  تیـصخش و  زا  زورما  ناـهج  يرادرب  هرهب  -13
هعیش بهذم 

یتخبدـب و نالذـخ و  راوگرزب و  نآ  ناوریپ  يدونـشخ  يزوریپ و  تمایق و  رد  ترـضح  نآ  تمظع  یلجت  گرزب  ياه  هنحـص  -14
همولظم نآ  نانمشد  یئاوسر  ینامیشپ و  يدبا و  نارسخ 

تافیلات يریگ  تهج  رد  توافت  عونت و 

قیقحت و راک  رد  همهم  تاهج  زا  یتهج  يوس  هب  ناگدنـسیون  نیققحم و  زا  يا  هتـسد  ره  هک  دـهد  یم  ناشن  هدـش  رـشتنم  ياهباتک 
: میئامن یم  رکذ  ار  ییاه  هنومن  هک  دنا  هتشاد  لیامت  فیلات 

ءامدـق و زا  هعیـش  ریغ  هعیـش و  بتک  زا  يرتشیب  دانـسا  یبلطم  ره  يارب  ناوارف  عبتت  اب  هک  دـنا  هدومن  رایـسب  یعـس  اهنآ  زا  یـضعب  -1
.دنیامن هئارا  هدروآ و  تسد  هب  نیرخاتم 
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نآ ياه  تیـصو  اهراتفر و  تاـملک  تاـکرب  راـثآ و  یباـیزرا  ترـضح و  نآ  یگدـنز  لـئاسم  لـیلحت  هنیمزر  اـهنآ د  زا  یـضعب  -2
دنا هدرک  هئارا  یبلاج  رثوم و  ياه  ثحب  راوگرزب 

یگدنز و نامز  ات  بلاطم  دنس  لاصتا  یطخ  ياه  هخسن  هلباقم  یثیدح  یلاجر  ياه  ثحب  رد  دنا  هتـساوخ  ناگدنـسیون  زا  یخرب  -3
.دنیامن هضرع  ار  دوخ  یملع  تامدخ  ترضح  نآ  تداهش 

تیلاعف تاکرب  راثآ و  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هرابرد  ییاهباتک  ای  باـتک  همجرت  اـب  هک  دـنا  هدرک  يداـیز  شـالت  رگید  یخرب  -4
دـنیامن و لـقتنم  دنتـسه  انـشآ  رگید  ياـه  ناـبز  هب  هک  یمدرم  هب  ار  ناـبز  کـی  نـیققحم  ناگدنـسیون و  یملق  یقیقحت و  یملع و 

نآ هلیسو  نیا  هب  دنهد و  رارق  يرتشیب  ياه  تیعمج  رایتخا  رد  ار  گرزب  دنمـشناد  کی  یقیقحت  یملع و  شالت  دنمـشزرا  لوصحم 
.دنیامن هاگآ  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تلزنم  ماقم و  هب  هدومن و  دنم  هرهب  زین  ار  اه 

هتـسجرب تیـصخش  تلع  هب  هک  ار  یمهم  ياهباتک  هدراـمگ و  تمه  ناگتـشذگ  ياـهباتک  يزاـسون  هب  ملق  ناـبحاص  زا  يا  هدـع  -5
باتک و همهم  لوصا  ظفح  نمـص  رد  هدرک و  يزاسون  دـشاب  یم  يا  هژیو  تیمها  ياراد  اهنآ  زاتمم  تاقیقحت  بلاطم و  اـی  نیفلوم 

.دنهد شیازفا  ار  نآ  یشخبرمث  رصاعم  گنهرف  قباطم  يزادرپ  ترابع  زور و  بسانم  يدنب  هتسد  اب  نآ  یلصا  هدمع و  بلاطم 

هک دنا  هتخادرپ  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ثیداحا  اهاعد و  اه  هبطخ  نوتم  حیرشت  هب  ردقیلاع  نیققحم  ملق و  نابحاص  زا  یخرب  -6
.درادرب رد  ار  یناوارف  راثآ 

اـبیز و جـیهم  ياـه  هژاو  تاـغل و  يریگراـک  هب  هلیـسو  هب  هک  میئاـمن  یم  دروخرب  هتخاـبلد  ناگدنـسیون  زا  یخرب  هب  نینچ  مه  7-و 
هدننازیگنارب
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فیرظ و ياه  حور  دنـسپون و  ياه  عبط  يارب  هک  دـنا  هدومن  فیلات  ار  ییاهباتک  راذـگریثات  ریذـپلد و  اویـش و  ياـه  يدـنب  هلمج  و 
دهد و یم  رارق  ریثات  تحت  ادیدش  ار  اهنآ  دشاب و  یم  بلاج  رایسب  دیدج  تایبدا  رنه و  نارادفرط  فیطل و  ياه  قوذ  تاساسحا و 

.دیامن یم  قحلم  مالسلا  اهیلع  هیضرم  يارهز  ترضح  هب  نادنمقالع  لیخ  هب  ار  يریثک  تیعمج  هلیسو  نیدب 

زا هدـنزومآ  بلاـج و  اـبیز و  ياـه  ناتـساد  يروآ  عـمج  اـب  هک  مییاـمن  یم  دروـخرب  فیلاـت  ناـبحاص  زا  يرگید  هتـسد  هب  زین  8-و 
.دنیامن یم  تیاده  یلاعتم  ياهشزرا  يوس  هب  هدومن و  هیکزت  ار  هنومن  يوناب  نآ  هب  نادنمقالع  ناور  حور و  ترضح  نآ  یناگدنز 

هدرامگ تمه  ترضح  تداهش  تیصخش و  یگدنز و  نوگانوگ  ياه  هنیمز  رد  عونتم  راعشا  يروآ  عمج  هب  زین  يرگید  عمج  9-و 
نآ نارادفرط  قح و  بیـصن  ار  ییاه  يزوریپ  بدا  رعـش و  نارب  ریـشمش  اب  هدومن و  نییبت  ریـسفت و  ار  زیچ  همه  رعـش  نابز  اب  هک  دنا 

.دنا هدومن 

يارهز ترـضح  تداهـش  تیمولظم و  تاـبثا  رد  هک  مینک  یم  دروـخرب  یگرزب  ناگدنـسیون  نیققحم و  هب  رگید  یهاـگن  رد  10-و 
تدهاجم و ششوک و  چیه  زا  نآ  يریذپان  هشدخ  تابثا  يارب  هدومنن و  رظن  فرص  یـسررب  قیقحت و  چیه  زا  مالـسلا  اهیلع  هرهطم 

.دنا هدومنن  غیرد  یعبتت  صحفت و 

نافلاخم لوبق  دروم  ذخآم  كرادم و  اب  هدومن و  هلباقم  نوگانوگ  عبانم  رداصم و  اب  هدرک  هعلاطم  رطس  هب  رطـس  ار  یناوارف  ياهباتک 
تابثا هب  ار  همولظم  يوناب  نآ  بئاصم  نانمـشد و  ياه  يرگمتـس  ریذپان  کیکـشت  یتالالدتـسا  لوبقم و  یـشور  اب  هدرک و  هسیاقم 

.دنا هدیناسر 
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.دنا هدومن  یثنخ  ار  اهنآ  ياه  يزادنا  گنس  هتخادرپ و  نیفلاخم  تالاکشا  اه و  هبش  عفد  هب  ناگدنسیون  زا  يا  هتسد  11-و 

: دـننامه دـنا  هدومن  ناگدـنناوخ  هیحور  یگنوگچ  هجوتم  ار  دوخ  هژیو  تیاـنع  دوخ  ناـبطاخم  هب  هجوـت  اـب  زین  رگید  یعمج  12-و 
هعماج زا  یعیـسو  ياهرـشق  رد  اـهباتک  زا  عون  نیا  هک  نید و ...  اـب  نایانـشآ  هزاـت  يارب  باـتک  ناـناوجون  ناـکدوک و  يارب  باـتک 

.دشاب یم  راذگریثات 

رگید یشرگن  اب  اهباتک  میسقت 

يدنب میسقت  رگید  یشرگن  اب  تمسق  نیا  رد  میدومن و  يدنب  هتسد  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  طوبرم  ياهباتک  لبق  شخب  رد 
: میهد یم  رارق  هراشا  دروم  لاثم  ناونع  هب  ار  هنومن  دنچ  یتمسق  ره  زا  میئامن و  یم  يرگید 

هتسجرب طاقن  ياراد  لصفم و  ياهباتک 

یتیلاعف اب  اهنآ  ناگدنـسیون  هک  میئامن  یم  دروخرب  ییاهباتک  هب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاـف  هراـبرد  هدـش  فیلاـت  ياـهباتک  ناـیم  رد 
رادروخرب یصاخ  تیمها  زا  دوخ  عوضوم  رد  هک  دنا  هدروآ  دوجو  هب  لصفم  راگدنام و  يراثا  زیگنا  باجعا  يراکتـشپ  هدرتسگ و 

.میئامن یم  هراشا  هنومن  دنچ  هب  الیذ  هک  تسا 

همطاف ینا  اوملعا  - فلا

ارهز ترـضح  هتخوسلد  هتخابلد و  برع و  رادـمان  بیطخ  نآ  هدنـسیون  شاـب و  یم  روطق  دـلج  هد  رد  یبرع و  ناـبز  هب  باـتک  نیا 
نوگانوگ داعبا  هدیسر و  پاچ  هب  هحفـص  رد 7602  يدلج  هد  هعومجم  نیا  دشاب  یم  رجاهم  دیمحلادبع  خیـش  ياقآ  مالـسلا  اهیلع 

ترضح یعامتجا  یتیبرت و  یقالخا و  ياهسرد  تیصخش و  یگدنز و 
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یکی هدومن و  ترـضح  نآ  یناگدنز  زا  یبلاج  ياه  تشادرب  تسا و  هداد  رارق  لیلحت  هیزجت و  هجوت و  دروم  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز 
.دشاب یم  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هرابرد  اهباتک  نیرت  لصفم  زا 

ارهزلا همطاف  ثیداحا  عماج  ب-

رد هعیش  ریغ  هعیـش و  عبانم  زا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  طوبرم  ثیداحا  همه  دشاب و  یم  دلج  دودـح 10  رد  هک  تسا  یباتک 
.تسا هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  هیارد  لاجر و  رظن  زا  هدش  دای  ثیداحا  هدش و  يروآدرگ  نآ 

.دشاب (1) یم  یطخ  یبرع و  باتک  نیا 

دلج 11 - مولعلا ملاوع  ج-

هـسسوم هلیـسو  هب  یقرواپ  قیقحت و  اـب  هک  فراـعملا  مولعلا و  ملاوع  میظع  باـتک  زا  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  هب  طوبرم  شخب 
تمه اب  یسمش و  لاس 1363  رد  هلظدم  یحطبا  رقابدمحم  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  رظن  ریز  مق  مالـسلا  هیلع  يدهملا  مامالا 

رد دیسر و  پاچ  هب  ناهفصا ) مالسلا  اهیلع  ارهزلا  یمومع  هناخباتک  سسوم   ) هرس سدق  یماما  هیقف  دمحا  دیس  جاح  هللا  هیآ  موحرم 
هناخباتک مالسلا و  هیلع  يدهملا  مامالا  هسسوم  يراکمه  اب  هحفـص  رد 672  رتشیب  تاکاردتـسا  اب  نآ  مود  پاچ  يرمق  لاس 1411 
هـسسوم نیققحم  رد  رتشیب  قیقحت  هزیگنا  هیمطاف  تضهن  تیقفوم  رثا  رد  یلو  دـیدرگ  رـشتنم  پاچ و  ناهفـصا  مالـسلا  اـهیلع  ارهزلا 

مهارف ار  باتک  موس  پاچ  تامدقم  لماک  هدرتسگ و  رایسب  یتاقیقحت  تاکاردتسا و  اب  دمآ و  دوجو  هب  مالسلا  هیلع  يدهملا  مامالا 
يریزو هحفص  رد 1312  هدش  دای  باتک  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هناخباتک  مالـسلا و  هیلع  يدهملا  مامالا  هسـسوم  يراکمه  اب  دندومن و 

نیلوا رد  دیدرگ  هدامآ  دلج ) ود  رد  )
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.دیدرگ رشتنم  پاچ و  مالسلا )  اهیلع  ارهزلا  هناخباتک  سسوم   ) هرس سدق  یماملا  هللا  هیآ  موحرم  لاحترا  لاس 

ثحب دننامه : باتک  ثحابم  زا  يرایسب  رد  هتفرگ و  ماجنا  یبلاج  لصفم و  رایسب  تاکاردتسا  تاقیقحت و  باتک  نیا  موس  پاچ  رد 
رایـسب ياـه  ییاـشگ  هار  ترـضح و ...  نآ  ياـهاعد  تاـملک و  مالــسلا  اـهیلع  ارهز  ترــضح  ياـه  تیموـلظم  بئاـصم و  كدـف 

رد هتشاد و  شقن  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  طوبرم  همهم  ثحابم  رد  یقیقحت  یملع و  لوحت  رد  هک  هتفرگ  ماجنا  يدنمـشزرا 
.تسا هدش  هتشادرب  يرثوم  ياه  ماگ  گرزب  یملع  تکرح  نیا  همادا  رد  نآ  زا  دعب  تافیلات  تاقیقحت و  زا  يرایسب 

رهطالا یبنلا  تنب  همطاف  لاوحا  یف  رثوکلا 

همطاف هرابرد  تایاور  تایآ و  زا  هچنآ  تسا و  هدـش  میظنت  يریزو  گرزب  دـلج  تفه  رد  هک  یپاـچ  یبرع و  ناـبز  هب  تسا  یباـتک 
يوسوم رقابدمحم  دیـس  ياقآ  ققحم  دنمـشناد  باتک  هدنـسیون  تسا  هداد  رارق  ثحب  دروم  هدومن و  عمج  هدمآ  مالـسلا  اهیلع  ارهز 

(1) .دنشاب یم 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  یناگدنز  ه-

تادـلجم ریاس  راونالا و  راحب  دلج 43  زا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  طوبرم  تایاور  هدیدرگ و  هیهت  دـلج  تفه  رد  باتک  نیا 
اهنآ رب  یتاقیلع  تاقیقحت و  هدش و  يراذگ  بارعا  هفیرش  ثیداحا  تسا و  هدش  همجرت  یـسراف  نابز  هب  هدیدرگ و  يروآ  عمج  نآ 

.تسا (2) هدش  هدوزفا 
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یسانش ارهز  سرد  نتم  و-

هدیدرگ يروآ  عمج  دلج  هد  رد  ودوش  یم  هدافتسا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  یگدنز  زا  هک  ناوناب  يارب  تسا  ییاهسرد  هعومجم 
.تسا (1)

ارهزلا هقف  نتم  ز-

جارختسا و ءاسک  فیرش  ثیدح  زین  مالـسلا و  اهیلع  ارهز  ترـضح  ياهاعد  اه و  هبطخ  زا  یهقف  لئاسم  هک  دلج  رد 6  تسا  یباتک 
یم هرـس  سدق  يزاریـش  ینیـسح  دمحم  دیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  ردقیلاع  عجرم  نآ  هدنـسیون  هدـیدرگ و  طابنتـسا 

.دنشاب

زا هدافتـسا  اب  ار  یقالخا  یهقف و  يداقتعا  نوگانوگ  لئاسم  هدـیدرگ  فیلات  يراکتبا  یـشور  نیون و  یکبـس  اب  هک  هدـش  دای  باتک 
مالـسلا مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  ياه  تیاده  ناگتفیـش  رایتخا  رد  هدومن و  هضرع  هرهاط  هقیدـص  ترـضح  دـیواج  راثآ 

.تسا هدیدرگ  رشتنم  هدیسر و  پاچ  هب  نآ  دلج  راهچ  نونکات  دنا و  هداد  رارق  مالسال  اهیلع  هیضرم  يارهز  ترضح  صخالاب 

ارهزلا همطاف  نع  يربکلا  هعوسوملا  ح-

اهیلع ارهز  ترـضح  هب  طوبرم  تاعوضوم  مامت  قیقحت  نیودـت و  عمج و  فدـه  اب  هک  دـلج  تسیب  رد  لـصفم  رایـسب  تسا  یباـتک 
دلج رازه  یس  زا  شیب  باتک  نیا  يزاس  هدامآ  يارب  تسا و  هدیدرگ  مهارف  هدوب  سرتسد  رد  هک  یعبانم  كرادم و  همه  زا  مالـسلا 
هدـش يرادرب  شیف  هتفرگ و  رارق  هعلاطم  دروم  خـیرات و ...  لاجر و  ثیدـح و  ریـسفت و  بتک  زا  هعیـش  ریغ  هعیـش و  عبانم  زا  باـتک 

.تسا
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.تسا هدیسر  پاچ  هب  نآ  دلج 1و2و3و20  نونکات  دراد (1) و  همادا  هقباس و  لاس  هد  زا  شیب  باتک  نیا  فیلات  يارب  مادقا 

هژیو تیمها  زا  لماک  لیصفت  ای  دایز و  تاقیقحت  رطاخ  هب  هک  هدیدرگ  رشتنم  فیلات و  يرگید  دنمشزرا  رایـسب  ياهباتک  نینچمه  و 
: دننامه دنشاب  یم  رادروخرب 

هیآ موحرم  رظنریز  تنس  لها  ثیداحا  زا  هحفص  دصشش  رد  هک  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  طوبرم  شخب  قحلا  قاقحا  تاقحلم 
نآرقلا یف  ارهزلا  همطاف  دنمشزرا  باتک  نینچ  مه  هدیدرگ و  مهارف  هرس  سدق  یفجن  یشعرم  نیدلا  باهش  دیس  ياقآ  یمظعلا  هللا 

هک ینآرق  هفیرش  تایا  رثوم  بلاج و  یکبس  هب  هک  هلظدم  يزاریش  ینیسح  قداص  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  فیلات 
رد هنیمز  نیا  رد  دنا و  هداد  رارق  ثحب  دروم  دشاب  یم  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  هرابرد  اهنآ ) تایاور  قبط  هماع و  رارقا  هب  )

تبون راهچ  نونکات  دنا و  هتشادرب  هتسیاش  یماگ  دیجم  نآرق  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هتـسجرب  گرزب و  هاگیاج  نداد  ناشن 
.تسا هدیدرگ  رشتنم  هدیسر و  پاچ  هب 

لصا راب  نیدنچ  نونکات  هک  ینادمه  ینامحر  دمحا  خیش  هللا  هیا  ققحم  هدنسیون  زا  یفطصملا  بلق  هجهب  همطاف  باتک  نینچ  مه  و 
زین .تسا و  هتفرگ  رارق  مدرم  موـمع  ناگدنـسیون و  نیققحم و  هدافتـسا  دروـم  هدـش و  پاـچ  یـسراف  ناـبز  هب  نآ  همجرت  باـتک و 

رثوم مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تمظع  هب  هجوت  مدرم و  مومع  يرادـیب  رد  اهنت  هن  اهنآ  گرزب  ناگدنـسیون  هک  يرگید  ياهباتک 
.تسا هدوب  نیققحم  ناگدنسیون و  رگید  يارب  يا  هیامرس  اهنآ  تافیلات  هکلب  دنا  هدوب 
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تسا ارهز  ترضح  تیمولظم  تابثا  رد  اتدمع  هک  ییاهباتک 

ياه تیمولظم  بئاصم و  هک  تسا  هدش  هضرع  هتخوسلد  ققحم و  ناگدنسیون  هلیسو  هب  شزرارپ  تافیلات  زا  يرامش  ریخا  هرود  رد 
تیقفوم هار  رد  یگرزب  ماگ  دنا و  هدومن  تابثا  هماع  تایاور  هب  دانتسا  اب  ناصوصخم  ناوارف و  هلدا  اب  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

: میئامن یم  هراشا  اهنآ  زا  يرامش  هب  الیذ  دنا ك  هتشادرب  هیمطاف  تضهن 

.تسا هدش  تابثا  مالسال  اهیلع  ارهز  ترضح  تیمولظم  هلماع  ربتعم  مهم و  عبانم  زا  هک  یحو  هناخ  هب  شتآ  - فلا

تسا یحو  هناخ  هب  شتآ  یبرع  همجرت  باتک  نیا  هنسلا  لها  رداصم  یف  ارهزلا  تیب  قارحا  ب-

هب ار  رکبوبا  قارتعا  مالـسلا و  اهیلع  ارهز  ترـضح  هناخ  ندز  شتآ  هک  هنـسلا  لـها  دـنع  هربتعملا  بتکلا  یف  همطاـف  تیب  قارحا  ج-
.تسا هدومن  تابثا  هماع  بتک  زا  شدوخ  گرم  ماگنه  رد  هناخ  نادنزوس  هلئسم 

عبانم زا  ترضح  نآ  حرج  برض و  مالسلا و  هیلع  ارهز  ترـضح  هناخ  رد  ندز  شتآ  باتک  نیا  رد  تشذگ ؟ هچ  همطاف  هناخ  رب  د-
.تسا هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  هماع  هعیش و 

ارهز ترضح  نانمـشد  تازاجم  دشاب  یم  دلج  هس  هک  باتک  نیا  رد  ایندلا  راد  یف  ءارهزلا  همطاف  هدیهـشلا ، هقیدصلا  ءادعا  ءازج  ه-
مالسلا و هیلع  نسحم  ترضح  تداهش  نینچ  طقس  هناخ  رد  هب  ندز  شتآ  دننامه  ییاه  ملظ  هتفرگ و  رارق  ثحب  دروم  مالسلا  اهیلع 

.تسا هدش  یسررب  ... 

زا مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  هاسام  باتک  همجرت  باتک  نیا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ياه  جنر  و-
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اهیلع ارهز  ترـضح  هناخ  رد  ندز  شتآ  رداصم  باـتک  نیا  رد  دـشاب و  یم  یلماـع  یـضترم  رفعج  دیـس  رادـمان  ققحم و  هدنـسیون 
مالسلا و اهیلع  ارهز  ترضح  تداهش  ترضح  نآ  مشچ  ندش  حورجم  ترـضح  نآ  يولهپ  نتـسکش  همطاف  ترـضح  ندز  مالـسلا 

.تسا هتفرگ  رارق  یسررب  ثحب و  دروم  مالسلا  هیلع  نسحم  ترضح 

موجه كدف و  هصق  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  رب  هدراو  ياه  متـس  باتک  نیا  رد  ءارآلا  هنـسلا و  یف  ءارهزلا  همطاف  تامالظ  ز-
زا ترضح  ربق  ءافخا  نتسیرگ و  زا  ترضح  عنم  نینج و  طاقسا  رامسم و  ربخ  ولهپ و  نتسکش  برض و  هصق  ترضح و  هناخ  رد  هب 

.تسا هتفرگ  رارق  تابثا  ثحب و  دروم  ناگرزب  ءاملع و  راتفگ  تایاور و 

ارهز همطاف  رب  هک  ییاه  متـس  ملظ و  عاونا  باتک  نیا  رد  تایانجلا  نم  اهیلع  عقواـم  حرـش  ارهزلا و  هدیهـشلا  هقیدـصلا  تاـمالظ  ح-
 ... یعامتجا و یمسج و  یحور  ياه :  متس  زا  معا  تسا  هدش  تابثا  هدیدرگ  دراو  مالسلا  اهیلع 

.تسا هدش  ثحب  نسحم و ...  طاقسا  برض و  باب و  قارحا  زا  ناوارف  ياه  ملظ  هرابرد  همطاف  باب  یلع  ط-

یملع و یکبس  هب  دشاب  یم  یلماع  یـضترم  رفعج  يدس  رادمان  ققحم و  هدنـسیون  زا  هک  باتک  نیا  رد  دلج 1و2  ءارهزلا  هاسام  ي-
دروم ناگرزب  ياه  هیرظن  ثیدـح و  خـیرات و  رظن  زا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  بئاـصم  اـه و  تیمولظم  نیتم  هناـققحم و  رایـسب 

.دشاب یم  دودر ) تاهبش و   ) باتک رگید  مان  تهج  نیمه  هب  تسا و  هدش  در  دوجوم  تاهبش  تسا و  هتفرگ  رارق  یسررب 

تسا هدش  ثحب  مالسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  شردام  وا و  ياه  تیمولظم  نسحم و  ترـضح  زا  باتک  نیا  رد  همطاف  نب  نسحملا  ای -
عاونا دشاب و  یم  یسراف  نابز  هب  و 
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.تسا هدومن  حشرت  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ياه  تیمولظم  بئاصم و 

یسیون لتقم  لکش  هب  نآ  تامدقم  لئالد و  مالسلا و  اهیلع  ارهز  ترضح  تداهـش  دشاب و  یم  یبرع  نابز  هب  هک  ءارهزلا  لتقم  - بی
.تسا هدیدرگ  لقن  هماع  هعیش و  كرادم  هب  ءاکتا  اب 

هدراو ياه  متس  هتفرگ و  رارق  ثحب  دروم  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هناخ  هب  موجه  هیضق  باتک  نیا  رد  همطاف  تیب  یلع  موجهلا  - جی
.تسا و هدـش  يراذـگمان  همطاف  هناخ  هب  موجه  مان :  هب  هدـیدرگ و  همجرت  زین  یـسراف  ناـبز  هب  باـتک  نیا  .تسا  هدـیدرگ  حیرـشت 

: دننامه تسا  هدیدرگ  فیلات  هنیمز  نیا  رد  يرگید  ياهباتک  نینچمه 

شخب نینچ  مه  و  نسحم و ...  لتقم  مالسلا و  اهیلع  ارهزلا  همطاف  لتقم  كرتشم ) وحن  هب  هدنسیون  جنپ  زا   ) مالسلا اهیلع  ارهزلا  لتقم 
هدش پاچ  هحفـص  رد 1312  ناوارف  تاکاردتـسا  اب  هک  نآ  موس  پاـچ  رد  هک  مولعلا  ملاوع  باـتک  زا  مالـسلا  اـهیلع  ارهزلا  همطاـف 
يارب ياشگ  هار  هک  هدـش  هدروآ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ياه  تیمولظم  بئاصم و  عاونا  هرابرد  يدنتـسم  لصفم و  رایـسب  شخب 

.تسا هدوب  مهم  عوضوم  نیا  رد  نیفلوم  نیققحم و  زا  يرایسب 

ارهز همطاف  هرابرد  يرعش  ياه  هعومجم 

هب دنمقالع  يارعش  هک  تسا  ییاه  هدورس  هدنریگرب  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هرابرد  هدش  رشتنم  ياهباتک  زا  یهجوت  لباق  شخب 
هچ ریخا  ياهلاس  رد  هک  دهد  یم  ناشن  راعـشا  نآ  رد  یناحور  يریـس  دـنا و  هدورـس  ترـضح  نآ  هرابرد  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها 

ارهز ترـضح  هب  تبـسن  تدارا  قشع و  نافوط  اهباتک  نیا  رد  تسا  هتـسویپ  عوقو  هب  یمطاف  تایبدا  رد  يا  هقباس  یب  میظع و  لوحت 
میسرت مالسلا  اهیلع 
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هـضرع بدا  رعـش و  نابز  اب  همولظم  نآ  رب  هدراو  ياـه  تبیـصم  اـه و  تیمولظم  نییبت  حیرـشت و  ترـضح  نآ  تیـصخش  تمظع و 
الیذ تسا و  هتفرگ  هدهع  رب  ار  شخب  یهاگآ  تکرح  زا  یگرزب  مهس  دیامن و  یم  داجیا  زوس  روش و  زا  یجوم  اهلد  رد  هدیدرگ و 

: میئامن یم  هراشا  اه  هعومجم  نیا  هدمع  تمسق  هب 

میوگ یم  نخس  وت  زا  مه  زاب  ءاروح 7- هیسنا  همان 6- کشا  مرح 5- رد  شتآ  گنس 4- هنیئآ و  رثوک 3- هنیئآ  تمصع 2- هنیئآ  -1
ترضح تلالج  ردام 14- دلوت  ناـشن 13- یب  تشهب  وزرآ 12- تشهب  ناگتـشرف 11- لاب  رب  باتفآ 10- يوناب  بآ 9- يوناب  -8

رد رثوک 20- ياثر  رد  هنومن 19- نارتخد  ءارهز 18- ترضح  باتملاع  دیشروخ  رون 17- نوتاخ  ناشن 16- یب  همشچ  ءارهز 15-
زا  ) ءارهزلا ناوید  -23 ءارهزلا )  همطاف  ءاثر  یف   ) ای نیرهاطلا ج 3  يرکذ  یف  نینحلا  ناوید  تمحر 22- يایرد  ود  رثوک 21- تبرغ 

ناوید مالسلا 28- اهیلع  همطاف  ناوید  هیمطافلا 27- تاربعلا  ناوید  هیئارهز 26- ناوید  -25 بیلدنع ) زا   ) ءارهزلا ناوید  -24 رجاهم )
ناوید میحرلادبع 31- دمحم  ءارهزلا  همطاف  ناوید  يرویج 30- ناملس  لماک  ءارهزلا  همطاف  ناوید  داوج 29- میهاربا  ءارهزلا  همطاف 

دلج 3، ءارهزلا  هعول  ناوید  ءارهزلا 34- هیمولظم  یف  علضلا  رـسک  ناوید  تایمطافلا 33- ناوید  یناحور 32- دـمحم  ءارهزلا  همطاف 
يارعش قشع 42- رارـش  غاد 41- منبـش  رثوک 40- لـالز  یبنلا 39- هناـحیر  -38 تشهب هناحیر  ءارهزلا 37- هـضور  لد 36- زار  -35
یسانش رعش  -43 دـنا )  هدورـس  ودرا  یکرت و  یبرع و  یـسراف و  ناـبز  هـب  نـسحم  هراـبرد  هـک  یئارعـش  هراـبرد   ) یلع نـب  نـسحم 

ياه نابز  هب  هدـش و  هدروآ  تیب  کی  هعطق  ره  زا  هدـش و  هدورـس  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هراـبرد  هک  رعـش  هعطق   1500 همطاف
تمصع همطاف 47- عولط  هدشمگ 46- حیرض  یلع 45- نازوس  عمش  .دشاب 44- یم  هریغ  یسیلگنا و  یکرت و  یسراف و  یبرع و 
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یبرعلا 53- رعشلا  ناوید  یف  ءارهزلا  همطاف  ءارهزلا 52- همطاف  همطاف 51- همانمغ  دیشروخ 50- تبرغ  سای 49- لگ  رطع  زبس 48-
ءارهزلا 58- كدف  نویمطاف 57- یمطافلا 56- بدالا  نم  تاراـتخم  تاـیمطافلا و  تایمطاف 55- تمـصع 54- سای  ءارهز  همطاف 

هدیزگرب  ) رثوک نامـسآ 63- تفه  دیلک  ءارهزلا 62- هـملک  فاـفع 61- هبعک  الوت 60- هبیتـک  ءارهزلا 59- هریـس  یف  رعـشلا  لـفاوق 
يذش ءارهزلل  یئارهز 68- ياه  هلـال  تمصع 67- نبلگ  رون 66- رثوک  کشا 65- رثوک  -64 روشک ) نازوـمآ  شناد  ياـه  هدورس 
هرابرد هدیزگرب  راعـشا  هعومجم  ءارهز 72- همطاـف  راعـشا  هعومجم  ءارهزلا 71- بدا  هعوــمجم  تبرغ 70- يوـنثم  تاملکلا 69-
یسراف رعش  رد  یمطاف  بقانم  ءارهزلا 75- همطاف  بئاصم  همطاف 74- ترضح  مود  رتفد  تیب  لها  رعش  هعومجم  ءارهز 73- ترضح 

رفولین تمصع 80- نیگن  هیمطاف 79- ياه  همغن  یئارهز 78- ياه  هلان  -77 یلع )  نب  نسحملا  ءارعـش   ) هنحملا بدا  هعوـسوم  -76
هنیدم سای  دوبک 86- سای  نوگ 85- قیاقش  سای  یتشهب 84- يامه  باتفآ 83- يوناب  هماـن ...  هژیو  لوسرلا 82- هعیدو  دوبک 81-

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازه و  کی  هراودای  -87

يروآ عمج  یئارس  هحون  تبیصم و  تبقنم  حدم و  هنیمز  رد  یسیلگنا  ودرا -  - یکرت - یسراف - یبرع راعشا  هدش  دای  ياه  باتک  رد 
اب دنراد و  هک  یتوافتم  تاعلاطم  یملع و  تاجرد  همه  اب  ءارعـش  همه  اریز  دـشاب  یم  رادروخرب  يدایز  رایـسب  عونت  زا  تسا و  هدـش 

ناتــسود و هرمز  ردار  دوـخ  دراد  دوـجو  اـهنآ  ياـه  هشیدــنا  راـکفا و  رد  هـک  ینوگاـنوگ  ياـه  شیارگ  اـه و  شرگن  اـه و  قوذ 
هتسج هرهب  بدا  نابز و  ریشمش  زا  ترضح  نآ  هار  بتکم و  زا  تیامح  رد  دنا و  هداد  رارق  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  نادنمقالع 

.دنا
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غراـف وجـشناد و  لاـس  نهک  لاـس و  ناـیم  ناوج و  ناوـجون و  درم  نز و  زا  ینادنمـشیدنا  نادنمـشناد و  هدـش  داـی  ءارعـش  ناـیم  رد 
ترضح هنامولظم  ياهدایرف  هب  خساپ  رد  همه  همه و  دراد و  دوجو  دیلقت و ...  عجرم  هیملع و  هزوح  داتسا  هبلط و  هاگشناد  لیصحتلا 

: دندومرف هک  مالسلا  اهیلع  ارهز 

یتَمالُظ نَع  ُهَنِّسلا  یّقَح َو  نع   َ ُهَزیمَغلا هِذه  ام 

نآ هنامولظم  ياه  هلان  ندناسر  رد  هکلب  دندزن  تلفغ  باوخ  هب  ار  دوخ  دندومن و  عافد  همولظم  همطاف  ملسم  قح  زا  ودنتـسشنن  مارآ 
.دنا هتفرگ  هرهب  شیوخ  يروآون  راکتبا و  رنه و  دادعتسا و  قوذ و  زا  ناهج  مدرم  هب  گرزب  هدیهش 

.دنا هتساخرب  مالسلا  اهیلع  همولظم  يارهز  يرای  هب  رعش  نابز  اب  مالک  کی  رد  و 

دراد بلاج  ياهرتیت  اه و  لصف  رس  هک  ییاهباتک 

تیـصخش و تمظع و  هجوتم  ار  يداـیز  نیبطاـخم  دـنناوتب  هکنیا  يارب  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  هراـبرد  ناگدنـسیون  زا  يا  هدـع 
هلیسو نیدب  دنا و  هدرک  هدافتـسا  هجوت  بلاج  باذج و  ياه  ناونع  زا  ناشیاهباتک  رد  دنیامنب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تداهش 

: میئامن یم  هراشا  لیبق  نیا  زا  ییاه  هنومن  هب  هک  دنا  هتشادرب  يدنمشزرا  تبثم و  ماگ  یسانش  ارهز  گنهرف  شرتسگ  رد 

: دراد دوجو  لیبق  نیا  زا  ییاه  ناونع  اه و  لصفرس  باتک  نیا  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  يربک  هقیدص  لوا  يوناب  - فلا

نیرخآ غارچ 7- بش  ملظ 6- قرفرب  یغیت  زیزع 5- کـی  كوس  رد  ایرد 4- ود  دـنویپ  باتفآ 3- لاـبند  هب  لگ 2- کی  نتفکـش  -1
 ... غورف و

: دراد دوجو  لیبق  نیا  زا  ییاه  ناونع  باتک  نیا  رد  سای  لگ  يوب  ب-

مرگ دنخبل  همطاف 5- بلق  دولآ 4- كاخ  هرهچ  نزح 3- لاس  سای 2- رطع  -1
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ساملا 13- ود  دننام  هچنغ 12- نیلوا  لالب 11- ینابرهم  دازون 10- هیرگ  ایند 9- يداش  مامت  نابرهم 8- يادص  ناوج 7- نامهم  -6
 ... هتفخ و ياه  لخن  زیئاپ 15- يوب  مغ 14- هیاس 

تشهب 7- لگ  یتسه 6- هوسا  قفش 5- حبص  تسلا 4- زور  ماج  نم 3- هنیدم  بش 2- ماهلا  -1 نینچ : نیا  ینیوانع  اب  ردام  دلوت  ج-
رثوک دورس  میرک 12- بر  حابصم  رهد 11- هملاع  قاثیم 10- لگ  همطاف 9- کشا  رثوک 8- دلوت 

مغ هدومن و  میسرت  ار  مالسلا  هیلع  نسحم  ترضح  تداهش  هک  تسا  يا  هنوگ  ناتـساد  باتک  نیا  مالـسلا  هیلع  نسحم  ترـضح  د-
الهم 2- رانلا  دقوم  ای  -1 دراد : تسد  نیا  زا  ییاه  ناونع  دنک و  یم  نایب  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تیمولظم  هک  تسا  يا  همان 

هژاو زا  باتک  عومجم  رد  و  دـشک و ...  یم  هنابز  مبلق  دنزرف 5- ردام و  دای  اب  ییاهزور  هچنغ 4- راظتنا  رد  ارهز 3- لگ  اب  ییانشآ 
اهیلع ارهز  ترـضح  ياه  جنر  اهدرد و  ربارب  رد  ار  وا  دـنک و  یم  دراو  قیمع  یـشارخ  هدـنناوخ  بلق  رب  هک  هدـش  يریگ  هرهب  ییاه 

.دزاس یم  نوگرگد  ناشدیهش  نسحم  مالسلا و 

.تسا هدمآ  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  یگدنز  لاس  هدجیه  زا  تبسانم  هدجیه  باتک  نیا  رد  هک  راهب  رد  نازخ  -0

: دشاب یم  رارق  نیا  زا  باتک  نیوانع  تماما  راد  هلابند  هراتس  و-

رید رای  اعد 9- تسد  مدنگ 8- هشوخ  هزمح 7- حیبست  منبش 6- رولب  ربص 5- سابل  زاورپ 4- لاب  بلط 3- ياپ  مشچ 2- دیراورم  -1
مارحا هماج  یئاحیسم 16- سفن  تعافش 15- تراشب  عیشت 14- نوخ  تایح 13- بآ  شوه 12- شوگ  دشر 11- هشیر  انشآ 10-

زامن رهم  رون 18- هداجس  -17

تسا هتخادرپ  مالسلا  هیلع  ارهز  ترضح  رمع  راهب  هدجیه  لحارم  هب  باتک  نیا  رد 
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نآ هب  رون  هوک  هلق  ات  رمحا  رحب  رعق  زا  يراذگ  تشگ و  بش  یهایـس  ماجنارـس  ات  حبـص  هدیپس  زاغآرـس  زا  يرفـس  ریـس و  ناونع  و 
.تسا هداد 

تمصع هفوکش  ارهز  همطاف  ز-

: تسا رارق  نیدب  باتک  لوصف  تسا و  هدمآ  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  نس  لاس  هدجیه  قباطم  تبسانم  هدجیه  باتک  نیا  رد 

هدجیه ارهز 4- ترضح  هرابرد  راتفگ  هدجیه  ارهز 3- ترضح  هرابرد  ثیدح  هدجیه  ارهز 2- ترضح  هرابرد  نآرق  هیآ  هدجیه  -1
زا تبسانم  هدجیه  ترـضح 7- نآ  زا  لوقنم  ثیدح  هدجیه  ترضح 6- نآ  یگدنز  زا  ناتـساد  هدجیه  لاس 5- هدـجیه  زا  هرطاخ 

ياه مان  زا  ماـن  هدـجیه  ترـضح 10- يالاو  تفـص  هدجیه  ترـضح 9- زا  یگژیو  هدـجیه  ترـضح 8- یگدنز  یگلاس  هدـجیه 
هدجیه ترضح 14- زا  تیمولظم  هدجیه  ترضح 13- همان  تیصو  زا  زارف  هدجیه  ترضح 12- هبطخ  زا  زارف  هدجیه  ترضح 11-

باتک هدجیه  تالـسوت 17- تارایز و  تادابع  هرابرد  بلطم  هدجیه  ترضح 16- هرابرد  یعابر  هدجیه  ترضح 15- هرابرد  رعش 
ترضح تیصخش  نوماریپ  عجرم  عبنم و  هدجیه  ترضح 18- نوماریپ  یسراف 

؟ تسا اجک  مردام  ربق  ح-

( ارهز همطاف   ) ردام هدـشمگ  ربق  يوجتـسج  رد  ار  يرتخد  تسا ) مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هتخابلد  یئوناب  هک   ) باـتک هدنـسیون 
: دشاب یم  نینچ  نیا  یلاج  ياهرتیت  رب  لمتشم  وا  باتک  تسا و  هدرک  میسرت  مالسلا  اهیلع 

مور یم  ردام  ترایز  هب  دوش ؟ یم  ادیپ  مردام  ربق  ایآ  دور  یم  كاخ  هب  هنابـش  ردام  هدب  مناشن  ار  مردام  ربق  هدشمگ  يوجتـسج  رد 
هچ ارهز  هب  ردام  ناشن  یب  ربق  لد  زار  همطاف  حیبست  همطاف  زرح  همطاف  زامن  هدشمگ  ربق  ياج  هب  ام  رانک  ردام  ربق 
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؟ یئاجک ردام  یئارهز  هرهز  بورغ  تشذگ ؟

تبیـصم رد  هودنا  مغ و  زا  ییایرد  رد  ار  هدـنناوخ  هدومن و  باختنا  هک  يا  هدـنهد  ناکت  باذـج و  ياهرتیت  تاریبعت و  اب  هدنـسیون 
.درب یم  ورف  هدیهش  يارهز 

لگ راهب  هدجیه  ط-

: تسا هدیدرگ  حرطم  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  رمع  ياهلاس  هرامش  هب  عوضوم  هدجیه  باتک  نیا  رد 

تلیضف هاگدید 7- ود  یسورع 6- هماج  رتسگ 5- شرع  يداش  يروتسم 4- مسر  تمصع 3- ناشوج  رثوک  شخب 2- ناج  هدژم  -1
هزور مالـسلا 14- مهیلع  تیب  لها  تاحیبست 13- اضر 12- مشخ و  يزرو 11- رهم  نیئآ  ایر 10- یب  یئاـعد  تیمیمص 9- هژیو 8-

.مالسلا هیلع  یلع  بیکش  نازخ  فافع 18- دنس  زیگنا 17- هرطاخ  ناذا  هلهابم 16- تکربرپ 15-

هک دوش  یم  هدـید  ناوارف  زاس  هزیگنا  هدـنهد و  ناکت  روآ و  نزح  جـیهم  ياـه  هژاو  زا  يریگ  هرهب  ریخا  هرود  ياـهباتک  عومجم  رد 
.دهد یم  ناشن  یبوخ  هب  ار  هدش  دای  عوضوم  باتک  هنیئآ  رد  همطاف  سیفن  باتک  رد  هدش  یفورعم  ياهباتک  عومجم  هب  یهاگن 

دهد یم  ناشن  ار  ارهز  همطاف  ییوگلا  هبنج  هک  ییاهباتک 

ییاه هنومن  هب  الیذ  هک  تسا  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  ییوگلا  شقن  حیرـشت  هب  طوبرم  هرـشتنم  ياـهباتک  زا  یهجوت  لـباق  شخب 
: میئامن یم  هراشا 

قالخا 5- هوسا  لزنم 4- هرادا  مالسلا 3- اهیلع  همطاف  قالخا  مالسلا 2- اهیلع  ارهز  ترـضح  یگدنز  زا  سابتقا  ای  یگدنز  بادآ  -1
دـنزرف 8- تیبرت  -7 هدـش ) ثحب  يراد و ...  هناـخ  يوگلا  يرادرهوـش  يوـگلا  تـالامک  يوـگلا   ) ربماـیپ هراـپ  نارداـم 6- يوگلا 

یگنوگچ
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همطاف فافع 11- یهاـگآ و  هوسا  همطاـف  تسیچ 10- یتخبشوخ  رـضاح 9- رـصع  اب  همطاف  ترـضح  یتیبرت  ياه  صخاش  قاـبطنا 
يوگلا همطاف  زرابم 15- نز  يوگلا  همطاف  یگدنز 14- يوگلا  همطاف  ینیمز 13- نانز  يارب  ینامسآ  يوگلا  همطاف  نانز 12- هوسا 

.مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  هریس  رد  یتیبرت  ياه  هویش  يرادرسمه و  مالسلا 17- اهیلع  ارهز  ترضح  ییوگلا  شقن  ناملسم 16- نز 

دراد یلیلحت  هبنج  هک  ییاهباتک 

تسا هدش  هتخادرپ  ترضح  نآ  یگدنز  ياهدادیور  لیلحت  یسررب و  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هرابرد  تافیلات  زا  يرامـش  رد 
: دننامه

هریس لیلحت  مالـسلا 3- اهیلع  ارهز  همطاف  یگدـنز  راوگان  ثداوح  لیلحت  مالسلا 2- اهیلع  ارهز  ترضح  یناگدنز  یـسایس  داعبا  -1
هک  ) مالـسلا اهیلع  ارهز  ترـضح  تدابع  هاگیاج  مالـسلا 5- اهیلع  ارهز  همطاف  یناگدـنز  زا  یلیلحت  مالسلا 4- اهیلع  ارهز  ترـضح 

.دشاب یم  ترضح ) نآ  تدابع  شقن  زا  ون  یلیلحت 

.تسا هدش  همجرت  ای  يرادرب  هنومن  ای  سابتقا  یمیدق  مهم  بتک  زا  هک  ییاهباتک 

اب هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  يا  هدـش  شومارف  مهم و  ياهباتک  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هراـبرد  فیلاـت  هیمطاـف  تضهن  ناـیرج  رد 
هیهت و مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  نادـنمقالع  مومع  يارب  يرادرب  هرهب  لباق  یباتک  اهنآ  همجرت  اـی  يرادرب و  لـصف  اـی  ساـبتقا 

: میئامن یم  هراشا  هنومن  دنچ  هب  الیذ  هک  تسا  هدیدرگ  رشتنم 

مالسلا اهیلع  ارهزلا  همطاف  ءاسنلا  دیس  تازجعم  تایآ و  -1

همجرت نارهت  مالـسلا  اهیلع  ارهزلا  همطاف  تئیه  طسوت  هک  تسا  هزمح  نبا  فیلات  بقاـنملا  یف  بقاـثلا  باـتک  زا  یلـصف  باـتک  نیا 
.تسا هدیسر  پاچ  هب  القتسم  هدش و 
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هتخوس تشهب  يوب  -2

.تسا هدیدرگ  رشتنم  هدامآ و  زور  شور  کبس و  هب  هک  تسا  یسلجم  همالع  نویعلا  ءالج  باتک  زا  يا  هدیزگرب  باتک  نیا 

حور مسبت  -3

حرـش همدقم و  اب  دشاب و  یم  یطویـس  نمحرلادـبع  زا  هک  تسا  همطاف  هدیـسلا  لئاضف  یف  همـسابلا ، روغثلا  باتک  همجرت  باتک  نیا 
.تسا هدیدرگ  رشتنم  یسراف  نابز  هب  فلوم  زا  یلاح 

مغ هناخ  -4

دشاب یم  یمق  سابع  خیش  جاح  موحرم  نازحالا  تیب  باتک  همجرت  باتک  نیا 

مالسلا اهیلع  همطاف  نانز  يوگلا  لئاضف  رد  -5

.تسا هدش  همجرت  یسراف  نابز  هب  هک  تسا  یطویس  نیدلا  لالج  زا  باتک  نیا  لصا 

مالسلا اهیلع  همطاف  ياهدایرف  اهجنر و  -6

یمق سابع  خیش  جاح  موحرم  نازحالا  تیب  باتک  زا  تسا  يا  همجرت 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  یناگدنز  -7

ارهز ترـضح  هرابرد  یمق  ثدـحم  موحرم  لامآلا  یهتنم  یـسلجم و  همالع  نویعلا  ءالج  فیرـش  باتک  بلاـطم  زا  تسا  یـشنیزگ 
.تسا هدش  هضرع  یسیون  هداس  کبس  هب  هک  مالسلا  اهیلع 

مالسلا اهیلع  ارهز  هدیهش  هقیدص  -8

مرقم يوسوم  قازرلادبع  دیس  موحرم  گرزب  هدنسیون  زا  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هقیدصلا  هافو  باتک  زا  تسا  يا  همجرت 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تخد  مالسلا  اهیلع  همطاف  -9
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.دشاب یم  هینسلا  سلاجملا  باتک  زا  یتمسق  همجرت  هک 

مالسلا اهیلع  ارهزلا  هبطخ  حرش  یف  ءاضیبلا  هعمللا  -10

هدیـسر پاچ  هب  يرمق  لاـس 1297  رد  هک  يرمق  يافوتم 1310  يزیربت  یغاد  هچارق  يراـصنا  موحرم  زا  تسا  يدنمـشزرا  باـتک 
هدیـسر پاچ  هب  اددجم  فلوم  لاح  حرـش  قیقحت و  اب  يرمق  لاس 1418  رد  لاس  کـی  تسیب و  دـصکی و  تشذـگ  زا  سپ  هدوب و 

.تسا

مالسلا اهیلع  ءارهزلا  لیضفت  یف  ءارغلا  هملکلا  -11

هدیسر پاچ  هب  هدیدرگ و  همجرت  یسراف  هب  اررکم  هدش و  پاچ  اررکم  هک  نیدلا  فرش  نیسحلادبع  دیس  هعیش  ناهج  درمگرزب  زا 
.تسا هدش  پاچ  همجرت و  یلوبناتسا  یکرت  نابز  هب  زین  و 

مالسلا اهیلع  ءارهزلا  لئاضف  نم  هماعلا  هتور  ام  -12

هدیدرگ رشتنم  همجرت و  يرمق  لاس 1421  رد  هک  تسا  یناوریـش  دمحم  نب  یلع  ردـیح  مان  هب  مهدزاود  نرق  ءاملع  زا  یکی  فیلات 
زین اهنآ  رـشن  ءایحا و  ناگتـشذگ و  راثآ  ریخا  هرود  رد  فیلات  قیقحت و  تضهن  نایرج  رد  دـیئامن  یم  هظحالم  هک  ناـنچ  مه  .تسا 

.تسا هتفرگ  رارق  هجوت  دروم 

تسا هدش  همجرت  ای  فیلات  ناوسن  هقبط  هلیسو  هب  هک  ییاهباتک 

هدـید مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هرابرد  باتک  ناگدنـسیون  نایم  رد  یملع  توافتم  تاجرد  اب  ناوناب  ناگزیـشود و  زا  يدایز  رامش 
.دنراد هیمطاف  تضهن  تفرشیپ  دشر و  رد  يرثوم  رایسب  شقن  هک  دنوش  یم 

تیمولظم و زا  عافد  رد  هعماج  تاساسحا  نتخیگنارب  رد  دـنناوت  یم  تسه  ناشدوجو  رد  هک  یـصاخ  فطاوع  تاساسحا و  اب  اـهنآ 
شقن ترضح  نآ  قوقح 
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اهباتک نیا  عونت  میئامن و  یم  رکذ  دنشاب  یم  ناوسن  هقبط  زا  اهنآ  هدنـسیون  هک  ییاهباتک  زا  ییاه  هنومن  الیذ  .دنیامن  یم  افیا  يرثوم 
.دشاب یم  راکشآ  یبوخ  هب  اهنآ  ياه  مان  زا 

زا مالـسلا 3- اهیلع  ارهز  ترـضح  یگدنز  یـسایس  داعبا  مالـسلا 2- اهیلع  ارهز  ترـضح  تیـصخش  یـسایس  یگداوناخ و  داـعبا  -1
نز گرزب  مالسا 8- هنومن  يوناب  تشهب 7- يوناب  باتفآ 6- يوناب  میوگ 5- یم  نخس  وت  مه ز  زاب  مالسلا 4- اهیلع  همطاف  ات  همطاف 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  یگدنز  رد  تدابع  هاگیاج  یبرع 11- رعش  هنیئآ  رد  مالسال  اهیلع  ارهز  شبات  تشهب 10- يوب  ناهج 9-
ارچ مالسلا 14- اهیلع  ارهز  ترضح  يراتفر  ياه  هولج  تنس 13- لها  هاگدید  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تلزنم  هاگیاج و  -12
ياه هبطخ  مالسلا 17- اهیلع  ارهز  ترضح  نیشتآ  هبطخ  مالسلا 16- اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  دش 15- مالسلا  اهیلع  همطاف  همطاف 

ترضح یسایس  ینگدنز  لد 20- زار  -19 دـلج 3 ، نیرهاـطلا  يرکذ  یف  نینحلا  ناوید  مالـسلا 18- اهیلع  يربک  هقیدص  ترـضح 
يوگلا همطاف  مرداـم 24- رمع  مالـسلا 23- اهیلع  رهطا  هقیدـص  مالـسلا 22- اهیلع  همطاف  ترـضح  یگدنز  مالـسلا 21- اهیلع  ارهز 
مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  تنـس 27- لها  هنیئآ  رد  همطاف  یفطصملا 26- هبیبح  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ینیمز 25- نانز  يارب  ینامـسآ 

مالسا هنومن  يوناب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هملسملا 30- هارملا  هوسا  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  همطاف  مالسلا 29- اهیلع  ارهزلا  همطاف  -28
اهیلع ارهزلا  همطاف  یلاعت 33- هللا  ءامسا  رهظم  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  تمواقم 32- داهج و  ماقم  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  -31

ربق مالـسلا 36- اهیلع  ارهز  ترـضح  یناگدـنز  زا  ییاهزارف  خـیراتلا 35- هنحم  یف  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هلاسرلا 34- ساربن  مالـسلا 
مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  تامارک  مالسلا 40- اهیلع  ءارهزلا  باتک  اه 39- هیاس  اه و  ملق  ایرد 38- زا  هرطق  -37 تساجک ؟ مردام 

میتشاد یبوخ  ردام  مالسلا 44- اهیلع  همطاف  رپرپ  ياه  هلال  تیاده 43- رثوک  رگید 42- یتیاور  هب  هتفرگ  ولهپ  یتشک  -41
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مالـسلا 47- اهیلع  ارهز  ترـضح  تامارک  یملع و  ماـقم  مالـسلا 46- اهیلع  ارهز  ترـضح  نوماریپ  هدـیزگرب  تالاقم  هعومجم  -45
ینامسآ سای 

باتک هنیئآ  رد  همطاف  باـتک  هب  دنـشاب  یم  ناوسن  هقبط  زا  همه  هک  اـهنآ  ناگدنـسیون  هدـش و  داـی  تاـفیلات  اـب  رتشیب  ییانـشآ  يارب 
ياـه ناـبز  هب  همجرت  عبتت  يروآ و  عـمج  قـیقحت  هنیمزر  هک د  تسا  نیا  هدـش  داـی  راـثآ  عوـمجمر  مهم د  هتکن  یلو  دوـش  هعجارم 

.دنا هتفرگ  هدهع  رب  یئازسب  مهس  هتخابلد  نادنمقالع  نیا  یجراخ و ... 

یلیصحت ياه  همان  نایاپ  زا  ییاهباتک 

ياه همان  نایاپ  هب  طوبرم  هک  میئامن  یم  دروخرب  ياه  ناونع  هب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هراـبرد  هدـش  فیـالت  ياـهباتک  ناـیم  رد 
: مینک یم  رکذ  ار  ییاه  هنومن  دنشاب و  یم  ناوسن  هقبط  زا  نآ  ناگدنسیون  هدمع  دشاب و  یم  یلیصحت 

لاس 1378-79 رد  مق  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هعماج  ياه  همان  نایاپ  زا  تیالو  تماما و  هناخ  هب  هلمح  لماوع  للع و  یسررب  -1

.مق مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هعماج  ياه  همان  نایاپ  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  یناگدنز  زا  ییوترپ  -2

لاس رد  مق  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هعماج  ياه  همان  نایاپ  زا  رـضاح  رـصع  اب  همطاف  ترـضح  یتیبرت  ياه  صخاش  قابطنا  یگنوگچ  -3
یسمش  1376

لاس 1379-80 رد  نیدیهش  هسردم  ياه  همان  نایاپ  زا  غارچلچ  -4

.مق مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هعماج  یلیصحت  ياه  همان  نایاپ  زا  نآرق  رد  همطاف  ترضح  -5

.مق مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هعماج  یلیصحت  ياه  همان  نایاپ  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  یسایس  تایح  -6

ياه همان  نایاپ  زا  تداهش  ات  تدالو  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  یگدنز  -7
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.مق مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هماج  یلیصحت 

.مق مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هعماج  یلیصحت  ياه  همان  نایاپ  زا  ربمایپ  نامزر  مالسلا د  اهیلع  ارهز  ترضح  یسایس  یناگدنز  -8

مق نیدیهش  هسردم  یلیصحت  ياه  همان  نایاپ  زا  ( 1  ) تداهش ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  مالسلا  اهیلع  همطاف  -9

مق نیدیهش  هسردم  یلیصحت  ياه  همان  نایاپ  زا  ( 2  ) تداهش ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  مالسلا  اهیلع  همطاف  -10

لاس 1374-75 مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هعماج  یلیصحت  ياه  همان  نایاپ  زا  هعیش  ریسافت  هاگدید  زا  نآرق  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  -11

مالسلا اهیلع  ارهزلا  هعماج  یلیصحت  ياه  همان  نایاپ  زا  دیدحلا  یبا  نبا  هاگدید  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  -12

لاس مق  مالـسلا  اهیلع  ارهزلا  هعماج  یلیـصحت  ياه  همان  نایاپ  زا  تایاور  تایآ و  هاگدـید  زا  هنومن  رـسمه  مالـسلا  اهیلع  همطاف  -13
1377-78

لاس 1378 مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هعماج  یلیصحت  ياه  همان  نایاپ  زا  خیرات  رد  كدف  -14

مق رد  یمالسا  بهاذم  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسوم  ياه  همان  نایاپ  زا  یهلا  هیطع  كدف  -15

مق مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هعماج  ياه  همان  نایاپ  زا  تیالو  زا  عافد  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  شقن  -16

لاس 1377 مق  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هعماج  ياه  همان  نایاپ  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هریس  رد  یتیبرت  ياه  هویش  يرادرسمه و  -17
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.دشاب یم  اه  مناخ  زا  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هعماج  ياه  همان  نایاپ  نایاقآ و  هب  قلعتم  نیدیهش  هسردم  ياه  همان  نایاپ  احیضوت 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  ار  هطبار  رد  يزومآ  شناد  ياه  هعومجم 

قیقحت هعلاـطم و  هب  ار  نازومآ  شناد  دـندروآ و  رد  ارجا  هب  ار  يا  هماـنرب  روـشک  ياـه  ناتـسا  زا  یـضعب  شرورپ  شزوـمآ و  هرادا 
هئارا هدومن و  میظنت  ییاهباتک  رد  ار  دوخ  تاعلاطم  هجیتن  هک  دنتـساوخ  اهنآ  زا  دـندومن و  قیوشت  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هراـبرد 

: میئامنیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  الیذ  هک  تسا  يدنمشزرا  ياه  هعومجم  تکرح  نیا  هجیتن  هک  دنیامن 

لاس رد  لیبدرا  ناتسا  رد  رتخد  نازومآ  شناد  زا  رفن  جنپ  هلیسو  هب  باتک  نیا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هرهاط  هقیدص  ترـضح  -1
.تسا هدش  فیلات  یلیصحت 1373-74 

یلیصحت 1374-75 لاس  رد  نادمه  ناتسا  زا  رتخد  نازومآ  شناد  زا  رفن  شش  هلیسو  هب  باتک  نیا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  -2
.تسا هدش  فیلات 

لاـس رد  ناردـنزام  ناتـسا  زا  رتخد  نازومآ  شناد  زا  رفن  راـهچ  هلیـسو  هب  باـتک  نیا  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  یناگدـنز  -3
.تسا هدش  فیلات  یلیصحت 1374-75 

لاس 1373-74 رد  ناتسرل  ناتسا  زا  رـسپ  نازومآ  شناد  زا  رفن  هس  هلیـسو  هب  باتک  نیا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  یناگدنز  -4
.تسا هدش  فیلات 

یباتک لقتسم  وحن  هب  مادک  ره  نامرک  ناتـسا  زا  رتخد  نازومآ  شناد  زا  رفن  شـش  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  همان  یگدنز  ات 11-  5
.دنا هدیمان  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  همان  یگدنز  مان  هب  دنا و  هتشون 

ره ناهفصا  ناتسا  زا  رسپ  نازومآ  شناد  زا  رفن  جنپ  رون  سورع  ات 16-  12
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.دنا هدیمان  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  یگدنز  ای  رون  سورع  مان  هب  هک  دنا  هتشون  یباتک  لقتسم  وحن  هب  مادک 

.دنا هدومن  فیلات  لاس 1372-73  رد  مالیا  ناتسا  رد  رتخد  نازومآ  شناد  زا  رفن  هس  هک  تسا  یباتک  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  -17

هدومن فیلات  ير  رهش  رد  تعیرش  هاگشزومآ  نازومآ  شناد  ار  باتک  نیا  تمواقم  داهج و  ماقم  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  -18
.دنا

ناتسرل ناتسا  زا  رتخد  نازومآ  شناد  زا  رفن  ود  هلیسو  هب  باتک  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  غاب  زا  یلگ  مالسلا  اهیلع  همطاف  -19
.تسا هدش  فیلات  لاس 1372-73  رد 

فیلات لاس 1374-75  رد  یقرـش  ناجیابرذآ  ناتـسا  زا  رتخد  نازومآ  شناد  زا  رفن  راـهچ  ار  باـتک  نیا  تیمولظم  هصق  كدـف  -20
.دنا هدومن 

.تسا مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هرابرد  روشک  نازوما  شناد  ياه  هدورس  هدیزگرب  باتک  نیا  رثوک  -21

فیلات لاس 1374-75  رد  ناتسزوخ  ناتسا  زا  رتخد  نازومآ  شناد  زا  رفن  ود  هلیسو  هب  باتک  نیا  مالـسلا  اهیلع  ارهزلا  همطاف  ای  -22
.تسا هدش 

ار دوخ  تفرعم  تبحم و  هقالع و  هک  تسا  نوگانوگ  ياه  ناتـسا  نازومآ  شناد  یملع  شـشوک  شـالت و  زا  يا  هنومن  قوف  دراوم 
لیصحت ناناوج  رشق  رد  ار  هیمطاف  تضهن  ذوفن  اه  هناشن  نیا  هلیسو  هب  ناوت  یم  دنا و  هداد  ناشن  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هب  تبـسن 

.دومن یبایزرا  هدرک 

دشاب یم  روصم  اهنآ  زا  یشخب  هدش و  هتشون  ناناوجون  ناکدوک و  يارب  هک  ییاهباتک 

دروخرب اهنآ  زا  يرامش  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هرابرد  ناوارف  تافیلات  نایم  رد 
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نیا هجوت  رد  هک  هدـیدرگ  هضرع  بسانم  ياهریوصت  اب  هارمه  اسب  هچ  هدـش و  هتـشون  ناناوجون  ناکدوک و  ناـبز  اـب  هک  میئاـمن  یم 
: میئامن یم  هراشا  الیذ  هک  دراد  رثوم  شقن  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هب  تبسن  هعماج  زا  مهم  شخب 

نارتخد يارب  روصم  اهیبا  ما  -1

نازومآ شناد  اه و  ناوجون  يارب  ینامسآ  يوناب  -2

ناناوجون يارب  مالسلا )  اهیلع  همطاف  ترضح   ) دلج 3 ناگدیزگرب  -3

ناناوجون يارب  خرس  لگ  گرب  -4

ناناوجون ناکدوک و  يارب  سای  لگ  يوب  -5

ناناوجون ناکدوک و  يارب  روصم  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  همطاف  هایح  -6

( ناناوجون هژیو   ) مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  هبطخ  -7

ناکدوک يارب  روصم  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  یگدنز  ناتساد  -8

ناکدوک يارب  روصم  هفوکش  -9

ناکدوک يارب  یتشهب  سای  رطع  -10

ناکدوک نابز  هب  ییاهرعش  هعطق  هیک ؟ نآرق  رثوک  -11

ناناوجون يارب  روصم  مالسلا  اهیلعارهزلا  رونلا  -12

گنهرف ندش  یمومع  رد  دـناوت  یم  دـیامن و  یم  حرطم  هعماج  دـیدج  لسن  رد  ادـتبا  زا  ار  یـسانشارهز  گنهرف  اهباتک  زا  عون  نیا 
.هدیدرگ رشتنم  پاچ و  راب  نیدنچ  اهباتک  نیا  زا  یخرب  هک  تسا  بلاج  دشاب و  هتشاد  يا  هدنزاس  شقن  هیمطاف 

.تسا هدیسر  پاچ  هب  یجراخ  ياهروشک  رد  هک  ییاهباتک 

هک میبای  یم  ار  يدایز  رامش  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  طوبرم  ياهباتک  نایم  رد 
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هنومن هب  الیذ  هک  دشاب  یم  رگید  ياهروشک  هب  هیمطاف  تضهن  تیارس  هناشن  دشاب و  یم  ناریا  ریغ  يروشک  اهنآ  رشن  پاچ و  لحم 
: میئامن یم  هراشا  ییاه 

قشمد - همکحلارد هسسوم   - مالسلا اهیلعارهزلا  هریس  نم  هقاب  -1

توریب - داشرالا راد   - تیدتها همطاف  رونب  -2

ندنل غیلبتلا  راد  - امیطاف یترضح  -3

وویاراس تنیروا  امیطاف - یترضح  -4

توریب - مالسلا اهیلع  همطاف  فحصم  تقیقح  -5

توریب بنیز ، راد   - تیوک  - مالسلا اهیلعارهزلا  لوح  هللا  لضف  عم  راوح  -6

هدش پاچ  لیزرب  رد  یئایناپسا  نابز  هب  - مالسلا اهیلع  ارهزلا  هایح  -7

هدش پاچ  لیزرب  رد  یلاغترپ  نابز  هب  - مالسلا اهیلع  ارهزلا  هایح  -8

ندنل - يرشع ینثا  هعیش  هجوخ  عمتجم   - كدف وآ  تیتساد  -9

تداهش نرق  نیمهدراهچ  تبسانم  هب  هک  تسا  تیالد  هلجم  صوصخم  هرامـش  هک  اینازنات   - مالـسلاراد  - لالب هسـسوم  - تیالد -10
.تسا هدیسر  پاچ  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

قشمد - دسالا هبتکم   - ءالولا ءانثلا و  نیب  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  -11

ینیسحلا دجسم  - ندع  - هراهطلا زمر  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  هدیسلا  -12

توریب - مالسلا اهیلع  ارهزلا  همطاف  هدیسلا  -13

توریب - نانبل - مالسلا اهیلع  ارهزلا  هریس  -14

تیوک - مالسلا اهیلع  تیبلا  لها  ثارت  ءایحال  یفطصملاهعضب  هسسوم  - هیمطافلا ردقلا  هلیل  نم  رس  یف  هیتمصع  هرذش  -15

توریب  - ءافولا هسسوم  - اهبابسا مالسلا و  اهیلع  ءارهزلا  هبطخ  حرش  -16
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( ودرا نابز  هب   ) دنه  - تماما فدص  -17

توریب  - مالسلا اهیلع  ارهزلا  هقیدصلا  -18

 ( هدش پاچ  ینیچ  نابز  هب   ) نیچ مالسلا  اهیلع  ارهزلا  همطاف  -19

قشمد - هیمالسالا هلاسرلا  ساربن  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  همطاف  -20

توریب - نانبل  - خیراتلا یف  مالسلا  اهیلع  همطاف  -21

توریب - نانبل  - مالسلا اهیلع  ءارهزلا  هسردم  یف  -22

قشمد - هیروس  - مالسلا اهیلعارهزلا  باتک  -23

توریب - نانبل - هیالولا رثوک  -24

( تسا هروس  رد  هدش  هیهت   ) توریب - نانبل - دشرملا هلجم  -25

هدیهشلا هقیدصلا  راد  قشمد  هیروس  - مالسلا اهیلع  همطاف  نب  نسحملا  -26

( هدش پاچ  توریب  رد  هبترم  ود   ) توریب - نانبل - مالسلا اهیلع  همطاف  دنسم  -27

هدش همجرت  ای  فیلات  یجراخ  ياه  نابز  هب  هک  ییاهباتک 

نابز هب  باتک  لهچ  دصکی و  زا  شیب  هدـیدرگ  همجرت  ای  هدـش  هتـشون  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هرابرد  هک  ییاهباتک  هوبنا  نایم  رد 
یگدامآ هدنهد  ناشن  هک  ییایلاتیا و ...  یناملآ ، ودرا ، یـسیلگنا ، دـننامه : دـشاب  یم  یـسراف  یبرع و  زا  ریغ  هب  ایند  نوگانوگ  ياه 

اب اهباتک  نیا  زا  يرامـش  مینادب  هک  تسا  بلاج  دـشاب و  یم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تمظعو  تیـصخش  اب  ییانـشآ  يارب  ایند 
یم یناهج  حطـس  رد  هیمطاف  تضهن  تیقفوم  زا  ینـشور  ياه  هناشن  همه  دشاب و  یم  پاچ  رارکت  اب  هارمه  یهاگ  دایز و  ياهژاریت 

.دیئامرف هعجارم  مراهچ  پاچ  باتک  هنیئآ  رد  همطاف  باتک :  هب  اهباتک  نیا  اب  ییانشآ  يارب  دشاب و 
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تسا یتلود  زکارم  هب  قلعتم  هک  ییاهباتک 

اهیلع ارهز  ترـضح  هب  طوبرم  ياهباتک  زا  یهجوت  لباق  رامـش  هب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هرابرد  هدـش  رـشتنم  ياـهباتک  ناـیم  رد 
يروضح هدـنهد  ناـشن  هک  هدـش  رـشتنم  هیهت و  یتـلود  يا  هسـسوم  اـی  ناـمزاس و  اـی  هرادا  رظن  ریز  هک  میئاـمن  یم  دروخرب  مالـسلا 

.تسا هیمطاف  تضهن  رد  یناگمه  یتکرش  یمومع و 

ارهز ترضح  سدقم  ناتـسآ  هب  یگنهرف  تمدخ  رد  ار  تلود  تلم و  یگنهامه  هک  دراد  دوجو  لیبق  نیا  زا  باتک  لهچ  دودح  رد 
.دهد یم  ناشن  مالسلا  اهیلع 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  هرابرد  لیرب  طخ  اب  ییاهباتک 

طخ اب  نایانیبان  هدافتسا  يارب  هک  مییامن  یم  دروخرب  ییاهباتک  زا  يرامش  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  طوبرم  ياهباتک  نایم  رد 
.دشاب یم  نایانیبان  نایم  رد  یتح  هیمطاف  تضهن  تیمومع  شرتسگ و  هناشن  تسا و  هدش  رشتنم  هیهت و  لیرب 

هدش پاچ  اررکم  هک  ییاهباتک 

یحطـس رد  دنا و  هدیـسر  پاچ  هب  اررکم  هک  مینیب  یم  ار  ییاهباتک  تسا  هدش  رـشتنم  فیلات و  ریخا  هرود  رد  هک  ییاهباتک  نایم  رد 
يدنمقالع هلئسم  رد  هعماج  گنهرف  رد  یساسا  ینوگرگد  کی  زا  ینشور  هناشن  هک  دنا  هتفرگ  رارق  هعلاطم  هدافتـسا و  دروم  عیـسو 

ام دشاب و  یم  ترضح  نآ  تیمولظم  تداهش و  تمظع و  تیصخش و  اب  یئانشآ  يوس  هب  شیارگ  مالسلا و  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب 
هک ییاهباتک  مان  ندرب  زا  میئامن و  یم  دای  ار  دنا  هتـشاد  رتشیب  ای  پاچ  تبون  راهچ  يرمق  لاس 1422  ات  هک  اهنآ  زا  يدادعت  هب  الیذ 

.دشاب یم  دایز  رایسب  اهباتک  زا  هتسد  نیا  رامش  اریز  مینک  یم  زیهرپ  راصتخا  تهج  هب  دنا  هدش  پاچ  تبون  هس  ای  ود 

.تسا هدیسر  پاچ  هب  هبترم   9 ات 1375 ،  لاس 1370  زا  هک  اهیبا  ما  -1

ات 1376 لاس 1371  زا  هدش و  پاچ  لاس 1366  رد  هک  مالسلا  اهیلع  ارهز  راونا  -2
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تسا هدیسر  مهدزاود  پاچ  هب 

.تسا هدش  ماجنا  نآ  پاچ  نیمتشه  لاس 1374  ات  هک  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  ناوناب  يوناب  -3

.میا هتشگ  علطم  ار  نآ  پاچ  نیمهدفه  ات  هک  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مالسا  هنومن  يوناب  -4

باتک نیمه  تسا و  هدش  پاچ  تبون  راهچ  ات 1375  لاس 1372  زا  هک  مالسلا ) اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح   ) دلج 3 ناگدیزگرب  -5
.تسا هدش  پاچ  همجرت و  زین  یلوبناتسا  یکرت  یسور و  نابز  هب 

مشش پاچ  توریب  رد  لاس 1421  رد  هک  سابع ) خیـش  جاح   ) یمق ثدـحم  موحرم  زا  ناوسنلا  هدیـس  بئاصم  یف  نازحالا  تیب  -6
.تسا هدیسر  ماجنا  هب  نآ 

هدش همجرت  زین  یسور  نابز  هب  تسا و  هدش  پاچ  تبون  تشه  لاس 1379  ات  هک  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  يراتفر  ياه  هولج  -7
.تسا هدیسر  پاچ  هب  و 

.تسا هدش  پاچ  تبون  جنپ  لاس 1377  ات  هک  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  یناگدنز  هصالخ  -8

.هدش پاچ  تبون  راهچ  لاس 1363  ات  هک  دنیوگ  یم  نخس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نارتخد  -9

.تسا هدش  پاچ  تبون  جنپ  لاس 1375  ات  هک  مالسلا  اهیلع  همطاف  بتکم  رد  -10

.تسا هدیسر  پاچ  هب  تبون  ود  یس و  لاس 1377  ات  هک  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  یناگدنز  -11

.تسا هدش  پاچ  تبون  راهچ  هک  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  يربک  هقیدص  -12

.تسا هدش  پاچ  تبون  تشه  لاس 1376  ات  هک  نانز  هوسا  مالسلا  اهیلع  همطاف  -13
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هدش پاچ  تبون  شش  لاس 1379  ات  هک  یگدنز  يوگلا  مالسلا  اهیلع  همطاف  -14

.تسا هدش  پاچ  تبون  تشه  هک  وناب  نیرترب  مالسلا  اهیلع  همطاف  -15

.تسا هدیسر  پاچ  هب  راب  هن  لاس 1377  ات  هک  مالسا  يوناب  نیرترب  مالسلا  اهیلع  همطاف  -16

.تسا هدیسر  پاچ  هب  عیسو ) لماکت  اب   ) تبون راهچ  لاس 1380  ات  هک  باتک  هنیئآ  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  -17

.تسا هدش  پاچ  راب  تفه  لاس 1374  ات  هک  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  -18

.تسا هدش  پاچ  تبون  راهچ  لاس 1374  ات  هک  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  -19

.تسا هدیسر  پاچ  هب  تبون  جنپ  لاس 1375  ات  هک  تداهش  ات  تدالو  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  -20

.تسا هدش  ماجنا  نآ  پاچ  نیمتشه  لاس 1379  رد  هک  اهیبا  ما  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  همطاف  -21

.تسا هدش  پاچ  تبون  راهچ  لاس 1374  ات  هک  مالسالا  یف  هیجذومنلا  هارملا  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  همطاف  -22

.تسا هدش  ماجنا  نآ  مراهچ  پاچ  یسمش  لاس 1379  رد  هک  نآرقلا  یف  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  همطاف  -23

ياه همجرت  هدـش و  ماجنا  نآ  مجنپ  پاچ  توریب  رد  يرمق  لاس 1421  رد  هک  دحللا  یلا  دهملا  نم  مالـسلا  اهیلع  ارهزلا  همطاف  -24
.تسا هدش  پاچ  اررکم  زین  اهنآ  هک  دراد  مه  يددعتم 

.تسا هدش  ماجنا  نآ  پاچ  نیمجنپ  يرمق  لاس 1421  رد  هک  دمغ  یف  رت  مالسلا و  اهیلع  ارهزلا  همطاف  -25
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.تسا هدش  ماجنا  نآ  پاچ  نیمجنپ  يرمق  لاس 1419  رد  هک  نویمطافلا  مالسلا و  اهیلع  ارهزلا  همطاف  -26

.تسا هدش  ماجنا  نآ  پاچ  نیمجنپ  لاس 1416  رد  هک  خیراتلا  یف  كدف  -27

.تسا هدیسر  ماجنا  هب  نآ  پاچ  نیمراهچ  لاس 1379  رد  هک  هیمطافلا  تامارک  -28

.تسا هتفای  ماجنا  نآ  پاچ  نیمهدزناش  لاس 1377  رد  هک  هتفرگ  ولهپ  یتشک  -29

.تسا هدش  پاچ  راب  تفه  لاس 1375  ات  هک  شنیرفآ  هژاولگ  -30

.تسا هدش  پاچ  نانبل )  ) توریب ناریا و  رد  تبون  جنپ  لاس 1419  ات  هک  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  همطاف  دنسم  -31

هدش پاچ  تبون  راهچ  لاس 1379  ات  هک  راعشا ) هعومجم   ) دوبک سای  -32

ارهز ترضح  یللملا  نیب  هرگنک  ياهباتک 

هدومن رشتنم  گرزب  کچوک و  باتک  تسیب  زا  شیب  ناردنزام  ناتـسا  زا  يراس  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  یللملا  نیب  هرگنک 
ارهز ترضح  ءاسک 4- ثیدح  هدنزومآ 3- ثیدح  لهچ  ایرد 2- نوچ  هدنشخب  -1 دننامه : دـشاب  یم  رادروخرب  یبلاج  عونت  زا  هک 
اهیلع ارهز  ترضح  هرگنک  تالاقم  هصالخ  -6 ناناوجون ) هژیو   ) مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  هبطخ  تیالو 5- مالک  رد  مالسلا  اهیلع 

ملع یگدنز 11- يافص  یعامتجا 10- هنحـص  رد  مالسلا 9- اهیلع  ارهز  ترـضح  یگدنز  زا  ییاهـسرد  هتسیاش 8- رتخا  مالسلا 7-
مالـسلا و اهیلع  همطاف  هرگنک 14- هراوداــی و  درکلمع  مالـسلا 13- اـهیلع  ارهز  ترـضح  هرگنک  درکلمع  مالـسلا 12- اهیلع  همطاف 
زا یگنهرف  و  يرکف  هیتمـصع 17- همکح  صف  هـمجرت  هیمطاـف 16- هملک  یف  هیتمـصع  هـمکح  صف  هعماـج 15- رد  ناـنز  قوقح 

ترضح يراتفر  ياهوگلا 
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راعشا هعومجم  هناورپ 20- کی  لـثم  مالـسلا 19- اهیلع  ارهز  ترـضح  هرگنک  هب  یلاسرا  تـالاقم  شرازگ  مالـسلا 18- اهیلع  ارهز 
هژیو مالسلا 23- اهیلع  ارهز  ترـضح  هرگنک  یفرعم  اهدرگزیم 22- اه و  هبحاصم  مالسلا 21- اهیلع  ارهز  ترـضح  هرابرد  هدیزگرب 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  هرگنک  همان 

.تسا هدیدرگ  رازگرب  یسمش )  1376  ) يرمق لاس 1418  رد  هدش  دای  هرگنک 

ارهز همطاف  هرابرد  نیفلاخم  زا  باتک  داتفه 

دنشاب و یم  درک  نانآ  رثکا  هک  یئارعش  زا  ییاه  هدورس  ادتبا  رد  باتفآ ) يوناب  هرگنک  یتامدقم  تسشن  همان  هژیو   ) مان هب  یباتک  رد 
همطاف ترضح  نیوانع : اب  یبلاطم  سپس  هدیدرگ و  لقن  دنا  هدورس  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تبقنم  حدم و  رد  یـسراف  نابز  هب 

مالـسلا اهیلع  همطاف  ترـضح  تمـصع  تراهط و  رهظم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  روحم  مالـسلا  اهیلع 
یفرعم اب  یمطاف  یسانشباتک  باتک  نایاپ  رد  تسا و  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رثوک  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  راثیا  رهظم 

.هدیدرگ (1) حرطم  تاصخشم  رکذ  اب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هرابرد  تنس  لها  نیفلوم  زا  باتک  داتفه 

هیمطاف ياهباتک  فیلات  هرابرد  مهم  هتکن  دنچ 

راشتنا یگنوگچ  فیلات  ياه  هزیگنا  یـسررب  ریخا و  هرود  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاـف  هراـبرد  هدـش  فیلاـت  ياـهباتک  هب  هجوت  اـب 
.میئامن یم  هراشا  نآ  زا  يدراوم  هب  هک  دیآ  یم  تسد  هب  یهجوت  لباق  تاکن  اهباتک و ...  نیا  زا  یمومع  لابقتسا 

تسا رت  مهم  زیچ  همه  زا  تیب  لها  تیالو  هلئسم  زورما 

ددعتم تافیلات  بحاص  ناگدنسیون و  زا  هک  قوثو  دروم  ءالضف  زا  یکی 
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هقبط دـنچ  ینامتخاس  رد  هبلط  ناردارب  زا  یـضعب  اب  هک  مدـید  ایور  ملاع  رد  یبش  لبق  لاس  هد  زا  شیب  هک : دـندومن  لـقن  دـشاب  یم 
تناتم راقو و  ياراد  هک  مرتحم  تیـصخش  رفن  دـنچ  لاح  نیمه  رد  میدوب  هیملع  هزوح  لومعم  یمـسر و  ياهـسرد  هثحابم  لوغـشم 

هب هک  دندومن  توعد  ار  ام  هراشا  اب  دندومن و  بذج  دوخ  يوس  هب  ار  ام  دنتـشاد  هک  یـصاخ  هبذاج  اب  دندش و  دراو  دندوب  یـصاخ 
هللا هیآ  ترـضح  اهنآ  سار  رد  يا و  هدـع  هک  میدرک  هظحـالم  میدـش  هقبط  نآ  دراو  هک  یماـگنه  میورب  ناـمتخاس  نآ  مجنپ  هقبط 

هب ار  ام  هک  راوگرزب  تیصخش  ماگنه  نیا  رد  دنتسه  هرکاذم  لوغـشم  دنراد و  روضح  یلاعلا  هلظدم  يزاریـش  مراکم  ياقآ  یمظعلا 
: دندومرف دندومن  تیاده  تیونعم  اب  سلجم  نیا  تمس 

ام ردام  قح  رد  يزاریـش  مراکم  ياقآ  تسا و  رتمهم  زیچ  همه  زا  تیالو  هلئـسم  زورما  دیـشاب  هتـشاد  سلاـجم  هنوگ  نیا  زا  زین  اـمش 
هب يا  همان  یط  ما  هدرک  شومارف  نامز  تشذـگ  اـب  ار  نآ  تاـیئزج  زا  يرایـسب  هک  ار  باوخ  لـصفم  ناـیرج  .تسا  هدومن  تمدـخ 

: دندومرف راهظا  داد و  رارق  فطل  دروم  ار  ریقح  نیا  هل  مظعم  متشاد و  لاسرا  يزاریش  مراکم  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  رضحم 
تیـصخش نوماریپ  یعوضوم  دـش  داهنـشیپ  سلجم  نآ  رد  هک  میتشاد  سدـقم  دهـشم  رد  یـسلجم  بش  ناـمه  خـیرات و  ناـمه  رد 

هتفرگ رارق  یبیغ  يونعم و  دییات  دروم  مادـقا  نآ  هک   (1) دش مولعم  ایور  نیا  اب  ددرگ و  رشتنم  میظنت و  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
.تسا
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ارهز همطاف  ياهباتک  فیلات  هنیمز  رد  زاسراک  زیگنا و  تفگش  یلوحت 

هرود رد  هک  ییاهباتک  هدـیدرگ و  فیلات  هتـشذگ  نامز  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هرابرد  هک  ییاهباتک  نیب  قیقد  هسیاقم  کی  اـب 
یمومع و هجوت  بلج  هب  تیاـنع  هتـشذگ  راـثآ  رد  هک  نیا  نآ  میرب و  یم  یپ  مهم  یـساسا و  هتکن  کـی  هب  تسا  هدـش  هضرع  ریخا 
زا هدافتـسا  اب  هرود  نیا  تافیلات  راثآ و  رد  یلو  تسا  هدوبن  هژیو  هجوت  تقد و  دروم  رتشیب  ناگدـننک  هعلاطم  ناگدـنناوخ و  بذـج 

تیاعر بلاطم و  هرابرد  ون  ياه  يدنب  هتـسد  باذج و  ياهرتیت  زا  يریگ  هرهب  اهباتک و  يراذـگ  مان  دـلج و  يور  عونتم  ياه  حرط 
هعلاطم نوگانوگ  ياه  هقبط  تایحور  تالاح و  تیاعر  نینچ  مه  نآ و  صاخ  ياه  بطاخم  هب  هجوت  اب   ) باتک يارب  صاـخ  مجح 
یحطـس رد  هعلاطم  هزیگنا  هک  تسا  هدـش  یعـس  یملع ) يرکف و  فلتخم  ياه  هورگ  زین  لاس و  نایم  ناوج و  كدوک و  زا   ) هدـننک

.دشاب یم  رثوم  ریگمشچ و  لوحت  کی  نیا  ددرگ و  مهارف  رت  عیسو 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ياه  تیمولظم  بئاصم و  هب  هجوت 

ناگدنسیون تیقفوم  مالسلا و  اهیلع  ارهز  ترضح  تیصخش  تمظع و  هب  تبسن  یناگمه  یمومع و  هجوت  رد  رثوم  رایـسب  لماوع  زا 
نیا اریز  تسا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ياـه  جـنر  تیمولظم و  دروم  رد  مدرم  يرادـیب  هجوت و  مهم  عوضوم  نیا  رد  ناـفلوم  و 
زاس هنیمز  رما  نیمه  دراد و  یم  او  ترـضح  نآ  زا  عافد  هب  دزیگنا و  یم  رب  ار  مدرم  مومع  یناسنا  فطاوع  كاپ و  تاساسحا  هجوت 
نآ یگدـنز  همهم  تاعوضوم  رگید  یگدـنز و  هچخیراـت  هدـنزومآ  ياهـسرد  لـئاضف  اـب  رتشیب  یئانـشآ  يارب  یمومع  يدـنمقالع 

.دناسر یم  دوخ  یعقاو  يدج و  ياهرمث  هب  ار  فیلات  تضهن  ددرگ و  یم  ترضح 
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ملق نابز و  رد  تداهش  ناونع  هب  یمومع  هجوت 

هجوت و دروم  الماک  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تداهـش  ناونع  ناگدنـسیون  ناگدنیوگ و  هک  تسا  هدش  دای  بلاطم  هب  هجوت  اب 
ياه باتک  رد  دـنا  هداد  شیازفا  ار  شیوخ  یعامتجا  یغیلبت و  یفیلات و  یقیقحت و  ياه  تیلاعف  ریثاـت  دـنا و  هداد  رارق  دوخ  تیاـنع 
مـشچ هب  ناوارف  همطاف و ...  یب  یب  تافو  همطاف ، ترـضح  تافو  هقیدـصلا  تافو  ءارهزلا ،  تافو  ياه :  ناونع  هتـشذگ  ياه  هرود 
لتقم ءارهزلا ، لتقم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  یگدـنز  تداهـش و  ياـه  ناونع  ریخا  هرود  ياـهباتک  رد  هک  یلاـح  رد  دروخ  یم 
هدید ناوارف  هیمطافلا  همالظلا  مالـسلا  اهیلع  ءارهزلا  هدیهـشلا ، هقیدصلا  تاملظ  ءارهز ، هدیهـش  هقیدص  همطاف ، لتقم  ءارهزلا ، همطاف 
عافد مالسلا و  اهیلع  ارهز  ترضح  اب  ییانشآ  يارب  هعماج  شزیخ  تکرح و  رد  يدای  زرایسب  شقن  ریگ  مشچ  لوحت  نیا  دوش و  یم 

.تسا هتشاد  ترضح  نآ  قح  زا  هبناج  همه 

باتک فیلات  تضهن  ترس  رد  یمومع  يرادیب  شقن 

هجوت یمومع و  يرادـیب  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  هراـبرد  باـتک  فیلاـت  تضهن  شرتسگ  شیادـیپ و  رد  رثوم  رایـسب  لـماوع  زا 
هجوت بجوم  هک  يراوگوس  سلاـجم  يرادازع و  تاـئیه  شقن  هنیمز  نیا  رد  دـشاب و  یم  ترـضح  نآ  تمظع  هب  تبـسن  یناـگمه 

سپ دنتفای و  راشتنا  پاچ و  هنیمز  هدش  فیلات  ياهباتک  هجوت  يرادیب و  نیمه  رثا  رد  اریز  دشاب  یم  هجوت  نایاش  دـندیدرگ  یمومع 
تکرح شزیخ و  کی  ببس  رما  نیمه  دندیدرگ و  هجاوم  دایز  ناگدننک  هعلاطم  ناوارف و  نارادیرخ  یمومع و  لابقتسا  اب  راشتنا  زا 

.دیدرگ یتایح  مهم و  رما  نیا  هرابرد  يدعب  ياهماگ  نتشادرب  دیدج و  تافیلات  يارب  رمتسم 

هب هشیمه  يارب  دیدرگ و  یم  فیلات  یباتک  اسب  هچ  هتشذگ  ياه  هرود  رد 
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یم راشتنا  پاچ و  هلحرم  هب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هرابرد  تافیلات  عطاـق  تیرثکا  نونکا  مه  یلو  دـنام  یم  یقاـب  یطخ  تروص 
تـضهن داجیا  رد  یمومع  يرادـیب  شقن  يارب  نشور  ياـه  هناـشن  زا  .ددرگ و  یم  رـشتنم  پاـچ و  اررکم  اـهنآ  زا  يرایـسب  دـسر و 
ياهباتک راشتنا  پاـچ و  عیـسو  تکرح  عورـش  يرمق و  لاس 1411  رد  مدرم  ناـیم  رد  هیمطاـف  تضهن  عورـش  هک  تسا  نیا  فیلاـت 
هرـشتنم ياهباتک  رـشن  فیلات و  خـیرات  هب  هجوت  اه و  همانباتک  هعلاطم  اب  دـشاب و  یم  نآ  زا  دـعب  لاس  راهچ   - هس ترـضح  هب  طوبرم 

.ددرگ یم  نشور  یبوخ  هب  قوف  هتکن 

هیمطاف فیلات  تضهن  ياه  هبذاج  زا  دلج  يور  ياه  حرط 

ناکت روآ و  نزح  ابیز  ياه  حرط  عاونا  ریخا  هرود  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هرابرد  ناوارف  عونتم و  تاـفیلات  ياـه  هبذاـج  زا 
نیا .دـیامن  تیادـه  باتک  ياوتحم  هعلاطم  هب  هداد و  رارق  ریثات  تحت  ار  فلتخم  ياه  قوذ  اه و  هقیلـس  دـناوت  یم  هک  تسا  هدـنهد 

ار ینادجو  ره  رادیب و  ار  يا  هتفخ  ره  هدیـشک  ریوصت  هب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  تیمولظم  زا  ار  یخلت  ياه  تقیقح  هک  اه  حرط 
.دیامن یم  تیاده  هشیدنا  رکفت و  هب  ار  نالایخ  یب  ناربخ و  یب  دراد و  یم  او  تقیقح  كرد  هب 

نادنمرنه هکلب  دنشاب  یم  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  تمدخ  رد  ناققحم  ناگدنسیون و  اهنت  هن  هک  دهد  یم  ناشن  هدش  دای  ياه  حرط 
.دنیامن یم  بدا  ضرع  هدیئاس و  ترضح  نآ  ناتسآ  رب  رس  زین  راکتبا  هقیلس و  قوذ و  نابحاص  و 
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هیمطاف فیلات  تضهن  ياه  یگژیو  زا  ابیز  نیوانع 

ون و ياه  ناونع  اـهمان و  اـهباتک  يارب  هک  تسا  نیا  ریخا  هرود  رد  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  يارب  فیلاـت  تضهن  ياـه  یگژیو  زا 
شقن هیمطاف  گنهرف  يزاس  یمومع  رد  دشاب و  یم  رثوم  رایـسب  هعماج  رد  نآ  يراذگ  ریثات  رد  هک  هدـش  باختنا  يا  هدـنهد  ناکت 

: میئامن یم  هراشا  نآ  زا  ییاه  هنومن  هب  الیذ  هک  دیامن  یم  افیا  یساسا 

یسراف نیوانع  زا 

يوناب شرع ، کـشا  مالـسلا ،  اـهیلع  همطاـف  دوبن  رگا  اـه ، هلعـش  ناـیم  زا  رثوک ، ياوآ  مرح ، رد  شتآ  رثوک ، هنیئآ  تمـصع ، هنیئآ 
نوتاخ رتسب ، رد  همـشچ  ینامـسآ ، هفحت  باتفآ ، هراپ  ناـشن ، یب  تشهب  هتخوس ، تشهب  يوب  تشهب ، يوب  رثوک ، هنارک  رب  باـتفآ ،

کشا و همشچرس  رثوک ، لالز  دیشروخ ، مخز  دیشروخ ، هراسخر  باتفآ ، يوناب  گوس  رد  بش ، دیشروخ  تمصع ، فوسخ  رون ،
، هدشمگ حیرض  تبالص ، يالص  تمصع ، فدص  تمصع ، هفوکش  مالسلا ، هیلع  یلع  نازوس  عمش  دوبک ، قیاقـش  غاد ، منبـش  مغ ،
 ، درس لصف  دناوخ ، دیاب  هرابود  هک  يا  هیثرم  كدف  دیـشروخ ، تبرغ  یتشهب ، سای  رطع  زبس ، تمـصع  مالـسلا ، اهیلع  همطاف  عولط 

رهوگ یئارهز ، ياـهلگ  كدـف ، هار  رد  تمـصع  دـنبولگ  کـشا ، رثوک  فاـفع ، هبعک  هتفرگ ، ولهپ  یتـشک  تساـجک ،؟ مرداـم  ربـق 
.دوبک سای  ینامسا ، سای  تسا ، يراج  نانچمه  رثوک  و  یحو ، هناخ  رد  شتآ  بیهل  راگدرورپ ، هبوبحم  شنیرفآ ،

یبرع نیوانع  زا 

هللا یلـص  دمحم  ریبع  هلاسرلا و  قبع  مالـسلا ، اهیلع  ءارهزلا  همطاف ، ینا  اوملعا  سودرفلا ، حاتفم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  هعیدو 
مالسلا اهیلعارهزلا  دلاخلا ، ملالا  بارحم  یف  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هلآ ،  هیلع و 
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ءارهزلا نینا  رثوکلا  قدصلا ، هخرص  قحلا و  توص  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ضرالا ، هیروح  همطاف  لوتبلا ، بضغ  اهتاسام ، رکذت  مل  مل 
اماو هقیدص ، تناک  و  هدیسلا ، تیب  قارحا  دصاقل  هدقوملا  رانلا  مالسلا ، اهیلع  همطاف  تیب  قارحا  دصاقل  همطاحلا  رانلا  مالسلا ، اهیلع 

.همطاف یتنبا 

ارهز ترضح  یصصخت  هناخباتک 

يراصنا لیعامـسا  ياقآ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هتخاـبلد  ققحم و  هدنـسیون  رادـید  هب  يرمق  لوـالا 1423  عیبر  خـیرات 21  رد 
هناخباتک اب  ناشیا  فیرـش  تیب  رد  مدـش و  بایفرـش  باـتک  هنیئآ  رد  همطاـف  باـتک  ردـقنارگ  هدنـسیون   ) هقیفوت هزع و  ماد  یناـجنز 

ودرا و یسراف و  یبرع و  نوگانوگ  ياه  نابز  هب  باتک  رازهکی  دودح  رد  نآ  رد  هک  مدیدرگ  هجاوم  يدنمشزرا  رایـسب  یـصصخت 
نیرتمهم هک  داد  یم  رارق  يرگاشامت  دـید ر  رد  ار  یمهم  رایـسب  ياه  هتکن  هک  دوب  هدـیدرگ  يروآ  عمج  یجراخ  ياه  نابز  ریاـس 

.دشاب یم  ریخا  هرود  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هرابرد  فیلات  قیقحت و  گرزب  تضهن  اهنآ 

، یگتخابلد رب  ایوگ  يدنـس  اهنآ  رـشن  عبط و  فیلات و  یگنوگچ  هک  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هرابرد  باـتک  همهنآ  ياـشامت  اـب 
تـسد موـمع  و  ناـحارط ، نارـشان ، ناگدنـسیون ، ریذـپان  لاوز  هدرتـسگ و  قـیمع و  تدوـم  تبحم و  یگدادـلد و  و  یگتخوـسلد ،

رادتـسود و هک  مدـیلاب  دوـخرب  مدوـمن و  ساـسحا  دوـخ  رد  يروـش  قوـش و  تلاـح  دـشاب  یم  اـهباتک  نیا  رـشن  هیهت و  ناراکردـنا 
هدروآ و دورف  میظعت  رـس  شـسدقم  ناتـسآ  رد  هدزمغو  هتـسکشلد  هتخوـسلد و  همه  نیا  هک  متـسه  يراوـگرزب  يوناـب  رازگتمدـخ 

.دنا هدومن  صالخا  ضرع 
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ارهز همطاف  هرابرد  رعش  بش  مسارم  يرازگرب 

هک دشاب  یم  روشک  رسارس  زا  ردقیلاع  يارعش  ياه  هدورس  هضرع  يارب  یمسارم  يرازگرب  هیمطاف  تضهنن  رد  بلاج  ياه  همانرب  زا 
ياه هدورس  زا  يا  هدیزگرب  هعومجم  هک  تسا  سراف  درمال  رد  مالسلا ) اهیلع  ارهزلا  كدف  رعش  بش   ) داتـس همانرب  نآ  زا  يا  هنومن 

هب مالـسلا  اهیلعارهزلا  كدف  مان  هب  یباتک  رد  دسر  یم  ردـقنارگ  رعاش  زا 63  هیثرم  هحیدـم و  هب 99  اهنآ  رامـش  هک  ار  هدش  هضرع 
لاس رد  دشاب و  یم  مالـسلا  اهیلع  هرهاط  هقیدص  هژیو  رعـش ، بش  هراوگوس  باتک  رگید  مان  هک  دـنا  هدومن  رـشتنم  هدـناسر و  پاچ 

.تسا (1) هدیسر  پاچ  هب  یسمش   1379

هیمطاف تضهن  رد  تاعوبطم  هاگیاج 

هتفای شرتسگ  مالسلا  اهیلع  هیضرم  ارهز  ترضح  بئاصم  لیاضف و  تیصخش و  یناگدنز و  هب  یمومع  هجوت  هک  ریخا  ياه  لاس  رد 
هک تالجم  اه و  همانزور  تسا  هتفای  یناگمه  هبنج  ترـضح  نآ  تداهـش  تازرابم و  یگدـنز و  نوگانوگ  داعبا  هراـبرد  هعلاـطم  و 

تیصخش و یگتسجرب  تمظع و  ندناسانـش  یفرعم و  شخب  رد  ار  یئازـس  هب  مهـس  دنـشاب  یم  روشک  یتاعوبطم  هناسر  نیرت  هدمع 
دوخ یملع  تاناکما  اه و  تیفرظ  هب  هجوت  اب  مادک  ره  دنا و  هتفرگ  هدهع  رب  نوگانوگ  ياه  هنیمز  رد  ترـضح  نآ  بقانم  لیاضف و 

( هاگـشهوژپ  ) یمالـسا تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هنومن  ناونع  هب  .دـنا  هدومن  لـمع  دوخ  يا  هناـسر  یعاـمتجا و  ینید و  هفیظو  هب 
تسیل هنایار )  ) رتویپماک زا  هدافتسا  اب  مق  هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  هب  هتسباو 
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رد مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هرابرد  یعونتم  تالاقم  هک  یتالجم  اه و  همانزور  هلـسلس  کـی  زا  هدومن  هیهت  ار  یبلاـج  یعوضوم 
دای تسیل  رد  .تسا  هدیدرگ  رکذ  تسیل  نآ  رد  هدنـسیون  مان  بلطم و  هصالخ  راشتنا و  خیرات  رکذ  اب  هدـیدرگ  رـشتنم  پاچ و  اهنآ 

ناهیک تاعالطا 2- -1 ياه :  همانزور  رد  هک  هدش  یفرعم  هلاقم  دشاب 377  یم  هحفص  هدیسر و 37  هدنسیون  نیا  تسد  هب  هک  هدش 
.تسا هدش  پاچ  مالس  مالسا 6- ناهج  تلاسر 5- یمالسا 4- يروهمج  -3

هزوح انثارت 9- نز 8- مایپ  مالسا 7- رادساپ  تانیب 6- تیب 5- لها  دیحوتلا 4- ماصتعا 3- شهوژپ 2- هنیئآ  -1 ياـه :  هـلجم  رد  و 
جح 18- تاقیم  مالسا 17- بتکم  تفرعم 16- دجسم 15- یئاوه 14- ناهیک  هشیدنا 13- ناهیک  رئاز 12- نیلقثلا 11- هلاسر  -10

.تسا هدیدرگ  رشتنم  پاچ و  ملع  رون 

طوبرم تالاقم  زا  یضعب  هدیدرگ و  یفرعم  یسمش  ات 1375  ياه 1370  لاس  رد  هدش  رـشتنم  ياه  هلاقم  اتدمع  هدش  دای  تسیل  رد 
اب ناهیک  همانزور  دروم و  اب 69  تاعالطا  همانزور  هب  طوبرم  هدـش  دای  تالاقم  مقر  نیرتشیب  .دـشابیم  خـیرات  نیا  زا  لبق  ياهلاس  هب 

ماقرا هب  هجوت  اب  .دشاب  یم  دروم  اب 20  مالسا  ناهج  همانزور  دروم و  اب 49  نز  مایپ  هلجم  ودروم  اب 50  تلاسر  همانزور  دروم و   66
ياه لاس  رد  هک  دز  سدـح  ناوت  یم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  تبـسن  یناهج  یمومع و  هجوت  هظحالم  اب  هدـش و  دای  رامآ  و 

هدـیدرگ رـشتنم  رگید  ياهروشک  زا  یخرب  ناریا و  روشک  رد  هک  رگید  همانزور  هلجم و  اههد  رد  نونکاـت و  یـسمش  زا 1375  سپ 
عونت هب  هجوت  اب  دشاب و  یم  رت  هدرتسگ  رتشیب و  رایسب  مالسلا  اهیلع  هیضرم  يارهز  ترضح  هرابرد  هرشتنم  تالاقم  ماقرا  رامآ و 
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یمومع تخانـش  داجیا  هیمطاف و  گنهرف  دـشر  رد  یناسر  عالطا  رازبا  نیا  دنمـشزرا  شقن  هب  یتاعوبطم  ياه  هناسر  نیا  ناـبطاخم 
.درب یپ  ناوت  یم  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  تمظع  هب  تبسن 
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مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  تداهش  تشادگرزب  تاکرب  راثآ و 

هراشا
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نافلاخم تردق  هدننکش  مهرد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  تیمولظم  دایرف 

- یعامتجا یغیلبت -  هلیـسو  چـیه  اب  هیواعم  نب  دـیزی  صخالاب  هیواعم و  اـصوصخم  ناـیوما و  هطلـس  ذوفن و  تردـق و  هک  ناـنچمه 
: راختفا مچرپ  ندش  هتشارفارب  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ياه  تیمولظم  نایب  اب  زج  دشن  هتسکش  مه  رد  یسایس 

مالسلا هیلع  نیسحلا  تاراثل  ای 

نامز ره  رد  هکلب  دنام  هتـسکش  مه  رد  يوما  هطلـس  ذوفن و  تردـق و  تکوش و  اهنت  هن  ینیـسح  يازع  زاول  ریز  رد  نامز  لوط  رد  و 
ادجم دننک و  اپ  رب  یناینب  هیما  نب  یناطیـش  رادتقا  ياه  هناریو  رد  هک  دـندمآ  رب  ددـص  رد  ینایفـس  يوما و  بتکم  ياهور  هلابند  هک 

تاکرب راثآ و  مالـسلا و  هیلع  ادهـشلا  دیـس  تیمولظم  مچرپ  دـنهدب  يوما  داقتعا  گنهرف و  اه و  هشیدـنا  راـکفا و  هب  یناـماس  رس و 
.تسا هدومن  اوسر  ار  دیلپ  تکرح  نآ  نارادفرط  هدیدرگ و  عنام  راوگرزب  نآ  تیمولظم  هب  یناهج  هجوت  ترضح و  نآ  نوخ 

تردق و نتسکش  مه  رد  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  تیالو  نارادفرط  مالسلا و  مهیلع  تیبلا  لها  بتکم  ناوریپ  نینچ  مه 
ارهز همطاف  ياه  تیمولظم  یتسیاب  اهنآ  یعامتجا  يداقتعا و  یگنهرف و  ياه  هاـگیاپ  ندـیبوک  مهرد  ترـضح و  نآ  نانمـشد  ذوفن 

اب دراد  دوجو  یناوارف  هب  اهروشک  اهتلم و  یمامت  رد  هک  رادیب  ياه  نادجو  هک  اریز  دنناسرب  نایناهج  شوگ  هب  ار  مالسلا  اهیلع 
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بتکم مارم و  هار و  يوریپ  زا  دـنیوج و  یم  يرازیب  یناطیـش  بتکم  تکرح و  نآ  ناحارط  ناـملاظ و  زا  اـه  تیمولظم  نیا  هب  هجوت 
مالـسلا اهیلع  ارهز  همطاف  هدش  یلین  تروص  هزادـنا  هب  ینقتم  مکحم و  یلقن  یلقع و  لیلد  چـیه  يرآ  .تفرگ  دـنهاوخ  هلـصاف  اهنآ 

يولهپ هزادنا  هب  یتیاور  هیآ و  چیه  يرآ  .دروآ  رد  تکرح  هب  هدومن و  ادیب  ار  اه  نادجو  دناوت  یمن  رگمتس ) نمشد  یلیـس  رثا  رد  )
ياه هشیدنا  یمومع و  راکفا  رد  ار  تفالخ  بصغ  نارادمدرـس  دناوت  یمن  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هدش  طقـس  نسحم  هتـسکش و 

یم مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  زوسناج  ياه  هلان  ریثات  هزادنا  هب  یقطنم  ناهرب  مادک  ایآ  يرآ  .دزاس  اوسر  ملاس  ياه  نادجو  رادیب و 
.دزیگنارب تفالخ  بصغ  كدف و  بصغ  هشقن  ناحارط  هیلع  رب  ار  رادیب  ياه  نادجو  دناوت 

زا نرق  هدراهچ  زا  شیب  لوط  رد  نآ  فرگـش  هدنزاس و  تاریثات  یمالک و  يداقتعا و  ياه  ثحب  یملع و  تارظانم  خـیرات  یـسررب 
لها بتکم  ناوریپ  عفن  هب  اه  نادجو  ندرک  رادیب  رد  نآ  ناشخرد  راثآ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  جیاتن  هعلاطم  فرط و  کی 

یم تابثا  هب  یبوخ  هب  رگید  فرط  زا  يوما  ینایفـسوبا و  بتکم  ناوریپ  نارگمتـس و  ناـملاظ و  يزاـساوسر  مالـسلا و  مهیلع  تیبلا 
سار رد  یتسیاب  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  تیالو  بتکم  نافلاخمو  نانمشد  تکوش  تردق و  نتسکش  مه  رد  يارب  هک  دناسر 
اهیلع ارهز  همطاف  هدیهـش  هقیدـص  یهلا  ياربک  سومان  رب  هک  یهاکناج  ياه  جـنر  اه و  تیمولظم  ناـیب  زا  رثوم  ياـه  تیلاـعف  همه 

نتسکش مه  رد  ندنازرل و  يارب  ترضح  نآ  رگدادیب  زوسناج و  ياهکشا  اه و  هلان  بیجع  راثآ  زا  تفرگ و  هرهب  هدش  دراو  مالسلا 
قح نابصاغ  ذوفن  تردق و  ياه  هیاپ 
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تسا ساسا  نیمه  رب  دومن و  يریگ  هرهب  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  رب  نارگمتـس  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینمولماریما 
اهیلع هیـضرم  يارهز  ترـضح  رب  هک  یملاظم  بئاصم و  دـنا  هدوب  ددـص  رد  هشیمه  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تیـالو  نانمـشد  هک 

.دنیامن يریگولج  مدرم  مومع  نایم  رد  اهنآ  راشتنا  زا  ای  دنهد و  هولج  گنر  مک  ای  هدومن و  راکنا  ار  تسا  هدش  دراو  مالسلا 

تاکربلا ما  همطاف  مالسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف 

ملاع هب  یتاکرب  ترـضح  نآ  تیـصخش  دوجو و  داعبا  زا  کی  ره  زا  دنتـسه و  تاکربلا  ما  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاـف  هک  ناـنچ  مه 
تامارک و هثدـحم  هملاع  نآ  ناـیاپ  یب  یندـل و  ملع  ترـضح  نآ  ریظن  یب  كاـپ و  لـسن  ینعی  دـسر  یم  تقلخ  ناـهج  تیرـشب و 
ناسنا و رب  نوگانوگ  تاکرب  راثآ و  تلاـسر  نادـناخ  رثوک  نآ  ریثک  ریخ  مـالک  کـی  رد  مرک و  ضیف و  عبنم  نآ  هدرتسگ  فاـطلا 

یخرب هب  الیذ  هک  دراد  هتشاد و  یعامتجا  ینید و  ناوارف  تاکرب  نآ  هدرتسگ  ياه  همانرب  هیمطاف و  روط  نیمه  دزیر  یم  ورف  تعیبط 
.دوش یم  هراشا  اهنآ  زا 

اه و كرهش  يرهش و  ياه  هقطنم  زا  يرایـسب  اصوصخم  اج و  همه  رد  ار  یغیلبت  ياه  تیلاعف  هنیمز  هیمطاف  يرادازع  ياه  همانرب  -1
.تسا هدومن  مهارف  دشاب  یم  دودحم  اه  نآ  رد  ینید  تاغیلبت  هنیمز  لاس  هرود  رد  هک  اهاتسور 

زادگ زوس و  اه و  يرادازع  یفطاع  ياه  هبنج  تسا و  هدوب  بلاج  دنمشزرا و  رایـسب  باجح  هلئـسم  هب  ناوناب  هجوت  رد  نآ  ریثات  -2
.تسا هتشاد  ییازسب  شقن  نانآ  هجوت  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  تیمولظم  اه و  يراوگوس 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  ریاس  مالسلا و  اهیلع  ارهز  ترضح  هسدقم  ءامسا  زا  نارتخد  مان  باختنا  رد  یعامتجا  شیارگ  داجیا  رد  -3
یمالسا و ریغ  ياه  مان  زا  زیهرپ  و 
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حرطم يا  هناگادج  لصف  رد  و   ) هدـش ماجنا  هک  يرامآ  یـسررب  کی  رد  هتـشاد و  يا  هدرتسگ  ریثات  یبهذـم  گنهرف  اب  گنهامهان 
.تسا هدمآ  تسد  هب  يریگمشچ  تیقفوم  میئامن ) یم 

هتشگ و مهارف  ینید  ياهرواب  لزلزت  هنیمز  هک  یقطانم  زا  یخرب  رد  صخالاب  مدرم  يداقتعا  ياه  هیاپ  هب  ندیـشخب  ماکحتـسا  رد  -4
.تسا هتشاد  يرثوم  شقن  هدش  ناوارف  ینید  یب  لماوع 

ترـضح تداهـش  تمظع و  تیـصخش و  هرابرد  وجتـسج  قیقحت و  هعلاطم و  زاس  هنیمز  هیمطاف  ياه  هماـنرب  مسارم و  هرخـالاب  5-و 
يا هرود  چیه  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هرابرد  هدش  رـشتنم  ياهباتک  تالاقم و  رامآ  تهج  نیمه  هب  هتـشگ و  مالـسلا  اهیلع  ارهز 

.تسا هتشادن  هقباس  دح  نیا  رد 

هنایلاس ياه  همانرب  لصف  رس  هیمطاف  مسارم 

يرادازع مسارم  يرازگرب  اـه  كرهـش  اهاتـسور و  زا  يا  هدـع  رد  زین  ناهفـصا و  گرزب  رهـش  هیـشاح  رد  اـه  هلحم  زا  يرایـسب  رد 
لاس هرود  یمامت  رد  ار  هدرتسگ  ینید  ياه  همانرب  هدیدرگ و  دـیدج  یتکرح  لصف  رـس  نآ  یغیلبت  يونعم و  ریثات  شقن و  هیمطاف و 

لآ ترایز  اروشاع  ترایز  لیمک  ياعد  هبدن  ياعد  ندناوخ  قالخا  ماکحا و  نایب  نآرق  تئارق  تاسلج  تسا و  هدومن  يراذگ  هیاپ 
شرتسگ هدومن و  يزادـنا  هار  قطانم  نآ  مدرم  نایم  رد  ار  يا  هیریخ  یعامتجا و  ینید و  ياه  هماـنرب  ریاـس  نینچ  مه  و  نیـسای و ... 

.دنا هدیدرگ  دنم  هرهب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ینعی  تاکربلا  ما  تاکرب  زا  ناگمه  تسا و  هداد 
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دیفم ياه  هقراب  اه و  هقرج 

شردام تشادگرزب  نیفدت و  تشذـگرد و  مسارم  يارب  تسا  یبهذـم  هدرک و  لیـصحت  درف  هک  شیرطا  میقم  ياه  یناغفا  زا  یکی 
زا هک  ناهفـصا  هیملع  هزوح  میقم  صلخم  لـضاف و  بـالط  زا  یکی  دوب  هدـمآ  مق  ناریا و  هب  دوب  هیمطاف 1423  مایا  اب  فداـصم  هک 

هیده ناشیا  هب  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  طوبرم  یباتک  هیمطاف و  هب  طوبرم  ياه  مچرپ  اهرتسوپ و  دشاب  یم  راوگرزب  تاداس 
: دیوگ یم  شیرطا  میقم  یناغفا  درم  نآ  دـهد و  یم  حیـضوت  ناهفـصا  رد  صوصخلاب  ناریا و  رد  هیمطاف  مسارم  هرابرد  دـنک و  یم 

ترـضح تداهـش  هب  طوبرم  لئاسم  هیمطاف و  اب  یلو  میراد  ینیـسح  ياروشاع  رد  تیلاعف  يرادازع و  همانرب  نایعیـش  اـم  شیرطا  رد 
هب ار  ییاهباتک  اه و  مچرپ  اهرتسوپ و  دوش  یم  ممـصم  هک  دریگ  یم  رارق  ریثات  تحت  نانچ  نآ  میدوب و  هناـگیب  مالـسلا  اـهیلع  ارهز 
زا یلو  تسا  مک  اجنآ  رد  نایعیش  رامـش  هچرگ  هک  دوب  هتـشاد  راهظا  ودیامن  يراذگ  هیاپ  اجنآ  رد  ار  هیمطاف  مسارم  دربب و  شیرطا 

دنشاب راذگریثات  نایعیش  ریغ  رب  دنناوت  یم  دنتـسه و  یبوخ  رایـسب  حطـس  رد  ینید  یعامتجا و  ياه  تیلاعف  یگنهرف و  یملع و  رظن 
هیلع نیسح  ماما  يرادازع  ياه  همانرب  ریثات  تحت  هدومن و  توعد  ینیسح  ياروشاع  مسارم  رد  ار  نایعیش  ریغ  مرحم  مایا  رد  هچنانچ 

.دنهد یم  رارق  اروشاع  مالسلا و 

ناتسودنه یللملا  نیب  هاگشیامن  رد  هیمطاف  ياهرتسوپ  یلجت 

روشک رد  یللملا  نیب  هاگـشیامن  کی  رد  هک  دـندز  نفلت  لبق  لاس  تشه  دودـحر  یمـشاه د  لیعامـسا  دیـس  جاح  هللا  تیآ  موحرم 
هقالع راهظا  دـنک و  یم  تکرـش  تسا  روشرپ  تیالو و  اب  یناوج  هک  مالـسلا  اهیلع  تیبلا  لها  ناتـسود  زا  یکی  ناتـسودنه  رواـنهپ 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  یمان  مان  هب  هک  ینوگانوگ  ياهرتسوپ  هک  هدومن 
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مادقا ترـضح  نآ  سدقم  بتکم  مان و  جیورت  رد  هلیـسو  نیدب  دـیامن و  هضرع  هاگـشیامن  نآ  زا  يا  هفرغ  رد  هدـش  رـشتنم  پاچ و 
هداد رارق  ناشیا  رایتخا  رد  مادک  ره  زا  ییاه  هنومن  دوب  دوجوم  هدامآ و  رتسوپ  عون  هاجنپ  دصکی و  دودـح  رد  خـیرات  نآ  رد  دـیامن 

نآ هک  هدیدرگ  قفوم  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هتخابلد  ناوج  نا  هک  دنداد  تراشب  یمـشاه  هللا  تیآ  هامکی  تشذـگ  زا  سپ  .دـش 
هظحالم همه  بجعت  لامک  اب  دـهد و  رارق  یللملا  نیب  هاگـشیامن  نآ  نارگاشامت  دـید  رد  یبلاج  لکـش  اب  هفرغ  کی  رد  ار  اهرتسوپ 
بوسحم هاگـشیامن  ینید  ياه  هبذاج  زا  همطاف  ترـضح  كرابم  مان  هب  نیزم  نوگانوگ و  ياهرتسوپ  نآ  ياـشامت  هک  دـندومن  یم 

راهظا مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  ار  ناشدوخ  هجوت  هقالع و  ینارون  هفرغ  نآ  زا  سکع  شرازگ و  هیهت  اب  ناراگنربخ  هدیدرگ و 
.دنزاس یم  رشتنم  ناتسودنه  تاعوبطم  رد  ار  اهشرازگ  سکع و  هتشاد و 

یئاقیرفا ياهروشک  رد  ارهز  ترضح  ياهرتسوپ  شقن 

ياـهروشک زا  يرگید  رامـش  یلاـم و  روـشک  هب  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  ترـضح  ياـهرتسوپ  زا  يداـیز  رادـقم  لاـسرا  زا  سپ 
لصاو اهروشک  نآ  ياه  هدرک  لیـصحت  صخالاب  مدرم  مومع  رد  اهرتسوپ  نیا  ریثات  زا  يا  هدنهد  ناکت  رایـسب  تاشرازگ  ییاقیرفآ 

ییاه سکع  یتح  دـنا و  هدومن  بصن  یتلود و ...  ياه  هرادا  اه  هناخباتک  دـجاسم  رد  هتفرگ  باق  ار  اهرتسوپ  هک  اـجنآ  اـت  دـیدرگ 
هداتسیا مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ياهرتسوپ  رانک  رد  هک  درم ) نز و  زا  معا   ) اه هاگشناد  دیتاسا  اهرتکد  زا  دندومن  لاسرا  ام  يارب 

رارق شرـس  يالاب  هناخترازو  رد  هتفرگ و  باق  ار  اهرتسوپ  زا  یکی  یلام  روشک  يارزو  زا  یکی  دنا و  هتفرگ  يراگدای  سکع  دـنا و 
.دوب هداد 
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: میراد یم  میدقت  دهد  یم  ناشن  ار  اهرتسوپ  ریثات  یگنوگچ  هک  اقیرفآ  زا  یلاسرا  همان  ود  الیذ 

یهلا میکح  ياقآ  همان 

ار مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  ياهرتسوپ  دنا  هدیدرگ  قفوم  هزع  ماد  یهلا  میکح  دیجم  خیش  ياقآ  نیملسملا  مالسالا و  هجح 
رد هلیسو  نیدب  ار  ناشیاهلد  ودنناسرب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  نادنمقالع  ناگتفیـش و  تسد  هب  ییاقیرفآ  روشک  نیدنچ  رد 

.دیئامرف یم  هظحالم  ار  نآ  زا  یشخب  هک  دنا  هتشاد  لاسرا  يا  همان  هنیمز  نیا  رد  دنزاس و  لعتشم  ترضح  نآ  قشع  تبحم و 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هللا هبیبح  ای  کیلع  هللا  یلص 

هبر نیع  یف  ازیزع  ماد  یحطبا  هجح  اقآ  جاح  نیملسملا  مالسالا و  هجح  ترضح  كرابم  رضحم 

هحـص و رمثم و  تکرب و  اب  رمع  لوط  تایحت  هیدو و  هیبلق و  تادارا  اـهبدا و  نیرتهب  ضرع  هالـصلا و  دـمحلا و  دـعب  مکیلع  مـالس 
هنجلا لها  سواط  ترایز  هک  مالسلا  اهیلع  همئالا  یلع  هللا  هجح  تایانع  هب  قثاو  ءاجر  تسام و  لوئسم  بولطم و  یلاعترـضح  هیفاع 

.دیآ یم  یسفن  هفطل  هدمحب و  هدش  لاوحا  يایوج  هک  نانچ  ددرگ  بیصن 

هسدقم تاوذ  هفرعم  نیرصاق  تلالـض و  يداو  ناگدش  مگ  دلاخ و  رثوک  ناگتخوس  ناگتفیـش و  نیب  هینارون  روص  هکرابم و  موسر 
اَِهب انَّیَز  ُنْحَنَف  ِساَّنلا  ِبُوُلق  یف  ًهیلاع  تَزاح  ًاعیفَر َو  ًاناکَم  ّتَلَتحاَف  َِکلذ  ِْلثِِمب  اوُدَّـهَعَتَی  َْمل  ُثیَح  ًهبیجع ،  ًهَرِهاَـظ  تَحَبـصَاَف  عیزوت ،

ٌلَیل ُّلُکَف  َهَّماعلا  ِعِماَجُْملا  َِبتاکَملا َو  ِدِجاَسَْملا َو 
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مِِهتاشرَو مِِهِلماعَم َو  مِِهتُوُیِبل َو  كُّرَبَّتلا  ْمِهِدِجاَسَم َو  ِنییزَِتل  َنُوِبلاُطی  َهَِّینارّونلا َو  َرَوُّصلا  َکِلت  نُودـِقفَی  َنیذـَّلا  ُیِـس  امّ َنوُعِجاُری  ٍراَهَن  َو 
هَِمیظَعلا ِنلا  ِهَمعّ ِهِذَه  یلَع  َُهل  ًارکُش  ًادمَحَف َو 

ترضح نآ  هب  نادنمقالع  نیب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ینارون  ياهرتسوپ  هک  دنا  هتـشون  همان  نیا  رد  دیئامرف  یم  هظحالم  هچنانچ 
نایم رد  تشادـن و  هقباس  ییاـهرتسوپ  نینچ  عیزوت  نوچ  دـش  حرطم  بیجع  يا  هدـیدپ  ناونع  هب  دـیدرگ و  عیزوت  یلاـم  روشک  رد 

بش و ره  رد  میدومن و  نییزت  اهنآ  هلیسو  هب  ار  یمومع  عماجم  اه و  هناخباتکو  اهدجـسم  ام  تفای و  يدنلب  هاگیاج  ناماس  نآ  مدرم 
اه و هناخ  تراجت  اه و  هناخ  كربت  دـجاسم و  نییزت  دـصق  هب  هدومن و  هعجارم  ام  هب  هدیـسرن  ناشتـسد  هب  اهرتسوپ  هک  یناـسک  زور 

.مینک یم  رکش  شیاتس و  گرزب  تمعن  نیا  رب  ار  يادخ  دننکیم و  هبلاطم  ام  زا  ناشیاه  هزاغم 

یلام - وکماب

BAMAKO-MALI

یلام روشک  ءاملع  زا  یکی  همان 

تقد هک  هتشاد  لاسرا  يزیمآرکشت  همان  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ياهرتسوپ  تفایرد  زا  سپ  یلام  روشک  یبهذم  ءاملع  زا  یکی 
: میراد یم  میدقت  ار  نآ  یسراف  دافم  همان و  لصا  الیذ  دیامن  نشور  ار  اهرتسوپ  نیا  ریثات  هزادنا  دناوت  یم  نآ  تارابع  رد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

یبنج نیب  یه  یتلا  حورلا  بحب  قشاعلا  دیـسالا  یلا  راهطالا  هتیب  لها  یلع  دـمحم و  اندیـس  یلع  كراـب  دز و  ملـس و  لـص و  مهللا 
.هبر نیع  یف  ازیزع  ماد  یهلا  میکح  دیجملادبع  خیشلا  کلذ  .هآر  نم  رس  هقیقح  وه  يذلا  مالسلا و  هلا  هیلع و  بیبحلا  دمحم  یبنلا 
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هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلا 

مهایازم هقیشلا و  مهبقانمل  هفشاکلا  هجورملا و  مالـسلا و  مهیلع  تیبلا  لهال  ماتلا  ءالولا  راوناب  هعـشملا  هنیمثلا - مکایادهل  تناک  دقل 
هقلعملا هسدـقملا  هیناـحورلا  فاـصوالا  هکراـبملا و  هینارونلا  ءامـسالا  مکلت  یلا  رظن  نم  لـکف  اـنتعامج - دارفا  بوـلق  یف  هبرطملا -

.اهب اهنیزی  هتلحم و  اهب  كرابیل  اهلثم  کلمی  ناک  ول  نا  ینمت  سرادملا  یف  رخالا  دجاسملا و  یف  اهضعب 

یف صلاخلا  ءالولا  ران  مرـضی  نا  ءاـطعلا و  دـیزم  مکفلخی  نا  ءاـیربکلا  همظعلا و  يذ  نم  نیبلاـط  ءاـنثلا  رکـشلا و  لـیزج  اـنم  مکل  و 
مهیلع تیبلا  لها  همئا  یلع  سانلا  اهب  فرعتی  یتح  انیلا  ایادهلا  هذـه  فیثکت  مکتحامـس  نم  ردتـسن  امک  ءایقتالا  تیبلا  لهال  مکرس 

.اریدقت مهوردقی  مالسلا و 

یتابج دمحم  رفعجوبا 

میکح ياقا  هب  باطخ  ترضح و  نآ  نیرهاط  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رب  تاول  صو  مالـس  زا  سپ  همان  نیا  رد 
: تسا هدمآ  یهلا 

زیگنارب و قوش  بقانم  زا  داش و  بم  ینارون  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تبـسن  مات  تیالو  راونا  اب  هک  امـش  دنمـشزرا  يایاده  انامه 
ینارون و ياه  مان  نیا  هب  سک  ره  هک  نانچ  نآ  دیامن  یم  جـیورت  ام  مدرم  لد  رد  ار  اهنآ  درادـیم و  رب  هدرپ  اهنآ  روآ  طاشن  يایازم 

دننامه مه  وا  شاک  يا  هک  دنک  یم  وزرآ  دنکفا  یم  رظن  تسا  هدـش  بصن  سرادـم  دـجاسمر و  هک د  یناحور  سدـقم و  فاصوا 
غالبا امش  هب  ار  دوخ  يانث  ساپـس و  .دشخب  تنیز  ار  نآ  دزاس و  كربتم  نآ  هلیـسو  هب  ار  شدوخ  هلحم  ات  تشاد  رایتخا  رد  ار  اهنآ 

ار د مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تبسن  تیالو  ياه  هلعش  دیامن و  ناتبیصن  رتشیب  ياطع  هک  میهاوخ  یم  گرزب  يادخ  زا  مینک و  یم 
نینچ یپ  رد  یپ  هک  میهاوخ  یم  امش  زا  دزاس و  هتخورفارب  لعتشم و  ناتلدر 

ص:149

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  تامارک  زا  يا  همش  هیمطاف و  www.Ghaemiyeh.comتضهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 768زکرم  هحفص 170 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنیامن ینادردق  هتسیاش  یلکش  هب  اهنآ  زا  دنوش و  انشآ  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  ناماما  اب  مدرم  ات  دیتسرفب  ام  يارب  ییایاده 

ایلارتسا روشک  زا  يا  همان 

شرتسگ ذوفن و  هدـنهد  ناشن  هک  تسا  هدیـسر  ناهج  قطانم  ریاس  روشک و  رـسارس  زا  یناوارف  ياه  همان  هتـشذگ  ياـهلاس  لوط  رد 
یلص مظعالا  لوسرلا  هینیسح  زا  يا  همان  زا  یـشخب  هنومن  ناونع  هب  دشاب  یم  ناهج  طاقن  یـصقا  اهروشک و  همه  رد  هیمطاف  تضهن 

: ددرگ یم  ناگدنناوخ  میدقت  ایلارتسا  بونج  رد  هلآ  هیلع و  هللا 

اه و هبیتک  لاسرا  تباب  ناوارف  رکـشت  اب  هلظ  ماد  یحطبا  تجح  دیـس  جاح  ياقآ  باـنج  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  مرتحم  روضح 
ام يارب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  يربک  هقیدص  ترـضح  ملاع  ود  یب  یب  تداهـش  مایا  يارب  هک  ییاهباتک  اه و  بسچرب  اهرتسوپ و 

هدیهـش همولظم  نآ  تعافـش  ترخآ  رد  ایند و  رد  هللا  ءاشنا  ترـضح  دوخ  اب  ریخ  راک  نیا  ناـیناب  رگید  امـش و  رجا  دـیدرک  لاـسرا 
.دوش ناتلاح  لماش 

تیلم زا  ینس و  هعیش و  ناناملسمو  دوش  یم  رازگرب  نسحا  وحن  هب  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ياه  تداهـش  اهتدالو و  مامت  هللادمحلا 
هدافتسا نسحا  وحن  هب  دینک  لاسرا  هبیتک  ای  بسچرب و  ای  باتک و  رگا  دننک و  یم  تکرش  نانبل  ناغفا و  قارع و  ناریا و  نوچ  ییاه 

.دننک یم  تبحص  یسیلگنا  یبرع و  یسراف و  ياه  نابز  هب  ناگدننک  تکرش  هتبلا  دوش  یم 

هدعقیذ 1422  6  - ایلارتسا بونج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعالا  لوسرلا  هینیسح 

زیگنا باجعا  يدجسم  سیسات  ءارهز و  همطاف  مان 

سدـقم تحاس  هب  تبـسن  تدارا  هقـالع و  نتـشاد  رطاـخ  هب  دـشاب و  یم  هجوت  دروم  روشک  رـسارس  رد  هک  رادـمان  ءاـبطخ  زا  یکی 
مالک و ذوفن  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 
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رهـش عباوت  زا  دابآ  خیـش  مان  هب  يا  هلحم  رد  هک  دوش  یم  توعد  یـسمش  لاس 1376  رد  تسا  هدـیدرگ  شبیـصن  غیلبت  رد  تیقفوم 
لابقتـسا .دـنک  یم  ینارنخـس  هدوب  هدـش  هتخاس  لحم  ناشیدـناریخ  زا  یکی  هلیـسو  هب  لبق  لاـس  یـس  هک  يدجـسم  رد  هکرابم (1) 

اهزغم رد  گرزب  دجسم  کی  سیسات  هشیدنا  هک  دش  ببس  مدرم  عامتجا  يارب  لحم  دوبمک  ساسحا  ینارنخـس و  همانرب  زا  یمومع 
هقطنم مدرم  يداصتقا  دـیدش  ياه  تیدودـحم  هب  هجوت  اب  یگرزب  دجـسم  نینچ  سیـسات  نیگنـس  ياه  هنیزه  رکف  یلو  دوش  حرطم 

ترـضح زا  نم  دیوگ : یم  دابآ  خیـش  مدرم  هب  باطخ  هدـش  دای  بیطخ  یبش  هکنآ  ات  دـمآ  یم  باسح  هب  یمادـقا  ره  ماجنا  زا  عنام 
دوجو مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ناشردام  ماـن  هب  یهاـگیاپ  امـش  هقطنم  رد  هک  مشک  یم  تلاـجخ  ءادـفلا  هل  اـنحاورا  رـصع  یلو 

یبـیجع ریثاـت  ناـشدوجو  قاـمعا  رد  نخـس  نیا  دـندمآ و  رد  دـیدش  هیرگ  هب  سلجم  رد  رـضاح  مدرم  بلطم  نـیا  ناـیب  اـب  .درادـن 
هعقب و نتخاس  يارب  میراذگی  امش م  رایتخا  رد  ار  عیقب  ناتسربق  دنیوگب  امش  هب  رگا  تشاد : راهظا  هدش  دای  بیطخ  سپـس  تشاذگ 

یلـصا سـسوم  نامه  ناهگان  دنداد  رـس  هلان  هآ و  دش و  دنلب  مدرم  هیرگ  يادـص  مه  زاب  دـینک ؟ یم  هچ  نآ  هاگراب  قاور و  مرح و 
هک تشاد  راهظا  هدش  دای  بیطخ  یلو  منکیم  کمک  دوب ) ینیگنـس  غلبم  هک   ) رادقم نالف  ات  نم  تفگ : تساخرب و  یمیدق  دجـسم 

اهیلع ارهزلا  دجسم  هب  ار  يا  هیده  هجرف  هللا  لجع  رصع  یلو  ترضح  بلق  يدونشخ  يارب  یـسک  ره  هک  مینک  یم  ربص  بش  ادرف  ات 
دجسم كرابم  مان  تسا  دهاش  ادخ  هک : تشاد  راهظا  هدش  دای  بیطخ  دنک  میدقت  مالسلا 
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یفیـصوت 3 لباقریغ  زوس  روش و  يراج و  کشا  اب  سدقم  مان  نیا  ندینـش  اب  مدرم  دـش و  يراج  منابز  هب  اتعفد  مالـسلا  اهیلع  ارهزلا 
يزبس نامر  ای  یلگ  هخاش  اب  ار  یغلبم  یسک  ره  بش  نآ  يادرف  .دندرک  دییات  ارم  داهنشیپ  دنداتسرف و  یبیجع  دنلب و  رایسب  تاولص 

ربنم ياه  هلپ  دومن و  میدـقت  هجرف  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  مالـسلا و  اـهیلع  ارهز  ترـضح  هب  باـطخ  لد  درد  زا  رپ  يا  هماـن  اـب  هارمه 
هک فیعـض  مدرم  اه و  ناوج  زا  یـضعب  دـیدرگ و  يروآ  عمج  لوپ  ناـموت  نویلیم  بش 23  نامه  رد  دـش و  ناراب  لوپ  ناراـبلگ و 
مان تبث  مه  ناراد  نویماک  دننک و  يرگراک  دجـسم  نتخاس  يارب  ار  يزور  دنچ  هتفه  ره  رد  هک  دندرک  یـسیون  مان  دنتـشادن  یلوپ 

دنیامن مادقا  دراد ) يدایز  مجح  یمیظع  نامتخاس  نینچ  رد  هک   ) ینامتخاس حـلاصم  ندروآ  زین  تاعیاض و  لمح  يارب  هک  دـندومن 
اه يراک  هنیئآ  اه و  يراک  گنـس  بارحم و  يانب  ناتـسبش و  مامت  ياهیراک  یـشاک  اه و  هرانم  دـبنگ و  جراخم  زا  کـی  ره  يارب  و 
هب نیزم  ابیز و  ياهیراک  یشاک  اب  هک  دش  هتخاس  تمظع  اب  يدجسم  هاتوک  رایسب  ینامز  تدمر  دندیدرگ و د  راد  هدهع  یصاخشا 

نیمظاک العم و  يالبرک  فرشا و  فجن  هاگراب  مرح و  عیقب و  ناتسربق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجـسم  مارحلا و  دجـسم  هرظنم 
همیمض هب  دجسم  گرزب  ناتسبش  .تسا  هتفای  یصاخ  تمظع  هوکش و  ابیز  ياهیراک  هنیئآ  زین  و  مق و ...  سدقم و  دهـشم  ارماسو و 
نیرتمک هدنسیون  نیا  .دراد  ار  رازگزامن  رازه  جنپ  يارب  تعامج  زامن  هماقا  شیاجنگ  دوش ) یم  بوسحم  مود  هقبط  هک   ) نآ نکلاب 

هجوت اب  دجسم و  يراکامن  نیئزت و  سیسات و  نامز  تدم  نتفرگ  رظن  رد  اب  دجـسم و  هدرتسگ  تانیئزت  گرزب و  نامتخاس  ندید  اب 
ترضح يونعم  ذوفن  یتسار  هب  هکرابم  دابآ  خیش  مدرم  یلام  دودحم  تاناکما  هب 
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باـجعا و اـب  متفاـیرد و  گرزب  همولظم  نآ  هب  ار  اـهنآ  دـیدش  یگتـسبلد  تدارا و  قشع و  مدرم و  بولق  رد  ار  مالـسلا  اـهیلع  ارهز 
.مدرک میظعت  تبحم  روش و  تدارا و  نامیا و  همه  نیا  هب  نیسحت 

هیمطاف ههد  رد  غلبم  مازعا 

ههد و  ینیـسح )  ياروشاع  مایا   ) مرحم لوا  ههد  ناضمر و  كرابم  هام  رد  اتدـمع  هیملع  ياه  هزوح  زا  غلبم  مازعا  هتـشذگ  نامز  رد 
هب نآ  شرتسگ  هیمطاف و  تضهن  عورـش  نامز  زا  یلو  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تداهـش  نیعبرا و  مایا   ) رفـص هام  رخآ 

اهاتـسور اهرهـش و  يوس  هب  هیملع  ياه  هزوح  زا  يرایـسب  نیغلبم  هتفای و  هعـسوت  زین  مالـسلا  اهیلع  هیمطاف  مایا  رد  غلبم  مازعا  جیردت 
نیا رد  بلاج  هتکن  .تسا  هدـیدرگ  حرطم  یغیلبت  ياـه  هماـنرب  زا  یمیظع  شخب  ناونع  هب  هیمطاـف  ماـیا  تاـغیلبت  دـنوش و  یم  مازعا 

زا يرایـسب  اهاتـسور  اهرهـش و  زا  يرایـسب  رد  هیمطاف  يرادازع  تاغیلبت و  ندوبن  موسرم  هب  هجوت  اب  هک  تسا  نیا  تاغیلبت  زا  لـصف 
هدروآ رد  تکرح  هب  دنا  هتشادن  یئانشآ  يا  همانرب  نینچ  اب  هک  ار  یمدرم  دنور و  یم  یئاتسور  ای  رهـش  هب  هنابلطواد  صلخم  نیغلبم 

راب نیلوا  يارب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تداهش  تشادگرزب  مسارم  يرازگرب  هب  ار  مدرم  دنوش و  یم  هیمطاف  همانرب  راذگ  هیاپ  و 
(، هیمطاف مسارم  (، ) یمطاف ياروشاع   : ) نیوانع اب  ار  يا  هنـسح  تنـس  جیردت  هب  دنیامن و  یم  قیوشت  اتـسور  ای  رهـش  نآ  خـیراتر  د 

.دنیامن یم  يراذگ  هیاپ  هیمطاف ) يازع  )
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تارکنم زا  يریگشیپ  رد  هیمطاف  شقن 

قبط هتفرگ و  ماـجنا  مالـسلا  اـهیلع  هیمطاـف  تشادـگرزب  هب  طوـبرم  ياـه  تیلاـعف  لاـس  هدراـهچ  لوـط  رد  هـک  ییاـه  یـسررب  یط 
ارهز همطاف  تیمولظم  تیصخش و  هب  مدرم  هجوت  هدیـسر  ام  هب  روشک  زا  جراخ  ناریا و  رـسارس  زا  هک  یهافـش  یبتک و  ياهـشرازگ 

تـشادگرزب مسارم  يارجا  نتم  رد  اهنت  هن  تسا و  هتـشاد  عرـش  فـالخ  ياـهراک  تارکنم و  زا  يا  هدـنرادزاب  ریثاـت  مالـسلا  اـهیلع 
فالخ زا  يرایـسب  هکلب  هتـشاد  زاب  اه  يراک  فـالخ  زا  يرایـسب  زا  ار  یلومعم  ناناملـسم  يداـع و  ناـمدرم  ترـضح  نآ  تداـهش 

اهیلع ارهز  ترـضح  مارتحا  هب  اـهنآ  هداد و  رارق  ریثاـت  تحت  زین  ار  یقـالخا  ینید و  ياهـشزرا  هب  ياـنتعا  یب  سانـشرس و  ياـهراک 
دنب و یب  يرد و  هدرپ  زا  ای  ودنا  هتـشادرب  دوخ  تشز  ياهراک  زا  تسد  یهجوت  لباق  دودح  ات  راوگرزب  نآ  تمرح  ظفح  مالـسلا و 
رد اهنت  هن  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هب  مدرم  یبلق  تبحم  هقالع و  يرآ  .دنا  هدومن  يراددوخ  هناکاب  یب  هدرتسگ و  راکـشآ و  يراب 

هتشاد اه  یگتخیسگ  راسفا  اهیتشز و  زا  هدنرادزاب  یـشقن  هکلب  دشاب  یم  راذگریثات  يداقتعا  ینید و  ياهـشزرا  يوس  هب  اهنآ  بذج 
.تسا هدومن  فرطرب  ار  ییاه  یناماسبان  يرایسب  دراوم  رد  و 

یمالسا فراعم  رشن  يارب  يا  هنیمز  هیمطاف  مسارم 

گرزب و بسانم و  رتسب  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  ترـضح  ءادهـشلا  دیـس  يرادازع  مسارم  ینیـسح و  ياروشاع  هک  نانچ  مه 
ياول ریز  رد  تسا و  یمالـسا  ماکحا  تاداقتعا و  دصاقم و  فادـها و  حیرـشت  نایب و  یقالخا و  ینید و  فراعم  رـشن  يارب  یعیـسو 

یمامت رد  هباطخ  ياه  یسرک  اهربنم و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يازع 
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غیلبت دروم  یخیرات  یقالخا و  بلاطم  نیرت  هداس  ات  یعامتجا  يداقتعا و  ثحابم  نیرت  یلصا  زا  ودوش  یم  هداهن  اهاتـسور  اهرهش و 
رـشن يارب  بسانم  مادقا  يرادازع  سلاجم  لیکـشت  غلبم و  مازعا  هلیـسو  هب  هعیـش  هعماج  طاقن  یـصقا  رد  دریگ و  یم  رارق  جـیورت  و 
عورـش ریخا  ياهلاس  رد  هک   ) زین هیمطاف  تضهن  نایرج  رد  دریگ  یم  ماـجنا  ناشبهذـم  نید و  اـب  مدرم  يزاسانـشآ  ینید و  گـنهرف 

دنمـشزرا تالاقم  باتک و  رـشن  ینید  ثحابم  لئاسم و  نایب  يراوگوس و  سلاجم  لیکـشت  غلبم  مازعا  تسا ) هتفای  شرتسگ  هدـش و 
هناسر زا  یبهذـم و ...  یتیبرت و  یقالخا و  ياه  همانرب  اه و  ملیف  شخپ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاـف  تیـصخش  زا  يریگوگلا  اـب  ینید 

یم ماجنا  يرثوم  بلاج و  رایسب  لکش  هب  ناریا و ...  یمالـسا  يروهمج  صخالاب  اهروشک  زا  یخرب  يامیـس  ادص و  یعمج و  ياه 
.دریگ

زا یخرب  رد  هک  هتفای  شرتسگ  نانچ  نآ  روشک  رـسارس  رد  یبهذم  سلاجم  يرازگرب  هیمطاف  تکرح  نایرج  رد  ریخا و  ياهلاس  رد 
يرازگرب يرادازع و  تاجتسد  تکرح  ینیـسح  ياروشاع  ههد  صخالاب  رفـص و  مرحم و  هام  دننامه  مود  لوا و  هیمطاف  مایا  اهرهش 

يازع سلجم  مچرپ  هک  تسین  يا  هچوک  يوک و  هلحم و  نابایخ و  هیحان و  چـیه  دریگ و  یم  دوخ  هب  یناگمه  تلاح  ینید  سلاجم 
یماگ مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  بتکم  هاگدید  زا  یمالسا  فراعم  رشن  رد  هلیسو  نیدب  ددرگن و  هتشارفارب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 

.دوش یم  هتشادرب  گرزب 

هیمطاف تضهن  راثا  زا  سدقم  ياه  مان  هب  يراذگمان  شرتسگ 

اهیلع ارهز  ترـضح  تمظع  هب  یمومع  هجوت  رثا  رد  روشک  ياهاتـسور  اهرهـش و  یمامت  رد  هیمطاف  ياه  همانرب  شرتسگ  نایرج  رد 
مومع ییانشآ  مالسلا و 
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هیمطاف گنهرف  نداد  شرتسگ  رد  نیغلبم  نوگانوگ  ياه  تیلاعف  رثا  رد  زین  ترـضح و  نآ  يدوجو  تاکرب  تیـصخش و  اب  تاقبط 
قافتا بلاج  همانرب  هس  دنتـسه (1)  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  اب  یمانمه  هب  رختفم  هک  یناسک  هب  هجوت  لباق  زیاوج  ءاطعا  دننامه 

: داتفا

ارهز ترـضح  ياه  مان  رگید  و  هروصنم ، ءاروح ،  هرهاط ، هقیدـص ، ارهز ، همطاف ، دـننامه : ییاه  مان  باختنا  هقباـس  یب  شرتسگ  -1
.تسا هدیدرگ  یتفگش  باجعا و  بجوم  لوحت  نیا  قطانم  زا  یضعب  رد  هکنانچ  نآ  رتخد  نادازون  يارب  مالسلا  اهیلع 

اهیلع ارهز  ترـضح  ياه  مان  هب  ینید  گنهرف  زا  رود  یمیدـق و  ياـه  ماـن  زا  لاـسگرزب  ناوناـب  ناوج و  نارتخد  نداد  ماـن  رییغت  -2
 . مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  بتکم  هتسجرب  ياه  هرهچ  ریاس  مالسلا و 

ناماما و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  سدـقم  ياـه  ماـن  هب  لاـسگرزب  دارفا  ماـن  رییغت  زین  رـسپ و  نادازون  يراذـگمان  رد  لوحت  -3
زا یکی  اه  هدوناـخ  یگنهرف  يریگ  تهج  رد  راذـگریثات  بلاـج و  رایـسب  هماـنرب  نیا  مالـسلا و  مهیلع  تلاـسر  نادـناخ  هب  نیبستنم 

.دور یم  رامش  هب  هیمطاف  تضهن  تاکرب 

هیمطاف تضهن  رد  كاپ  ياه  ترطف  یلجت 

هیمطاف ياه  تیلاعف  ناراکردنا  تسد  نیغلبم و  یهافش  یبتک و  تاشرازگ  رد 
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.تشادرب مدق  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  ینارون  بتکم  هب  اهنآ  یمومع  گنهرف  ندرک  کیدزن  ریسم  رد  ناوت  یم  دنتسه 

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  تامارک  زا  يا  همش  هیمطاف و  www.Ghaemiyeh.comتضهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 768زکرم  هحفص 177 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12758/AKS BARNAMEH/#content_note_156_1
http://www.ghaemiyeh.com


هاگدـید زا  اهنآ  مدرم  هک  ییاـه  هقطنم  رد  اـصوصخم  نوگاـنوگ و  ياهرهـش  رد  ناـمدوخ  ینیع  تادـهاشم  رد  زین  هدـمآ و  ناوارف 
یشیارآ سابل و  اب  یناوج  هک  تیفیک  نیا  اب  دوش  یم  هدش و  هظحالم  يا  هدنهد  ناکت  ياه  هنحص  دنـسر  یمن  رظن  هب  تبثم  یبهذم 

زا يا  هنحـص  ندـید  اـب  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یهلا  يونعم و  یـشیارگ  وا  ناـج  لد و  رد  دـسر  یمن  رظن  هب  هاـگ  چـیه  هک  صوصخم 
نارادازع ياشامت  هب  اهنت  هن  هک  هتفرگ  رارق  ریثات  تحت  نانچ  نآ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  رب  زوسرپ  هناـصلخم و  ياـه  يرادازع 

اهیلع ارهز  همطاف  يازع  رد  نتخیر  کشا  ندز و  هنیس  هدش و  دراو  اه  هینیسح  دجاسم و  رد  هداتفا و  هار  هب  اهنآ  هارمه  هکلب  هتخادرپ 
نیا رد  تکرـش  زا  امـش  هزیگنا  هک  لاوـس  نیا  هب  خـساپ  رد  تسا و  هدوـمن  قـحلم  ترـضح  نآ  ناـگتخابلد  عـمج  هـب  ار  وا  مالـسلا 

ترضح نآ  مه  ام  دریگب  رب  رد  مه  ار  ام  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تایانع  تاکرب و  میراودیما  هک  هداد  خساپ  تسیچ ؟ يرادازع 
دراوم زا  يرایـسب  رد  نینچ  مه  .تسا و  شخب  یلـست  زین  ام  يارب  وا  دای  ماـن و  میرادـن  يا  هلیـسو  وا  زا  ریغ  هک  اـم  میراد  تسود  ار 

رد یلو  داد  یمن  ناشن  ینید  ياه  شیارگ  زا  يا  هناشن  اـهنآ  يرهاـظ  تئیه  ساـبل و  هک  میدومن  یم  هظحـالم  ار  یناوناـب  نارتخد و 
هب دنتشاد و  هتخیگنارب  كاپ و  ییاه  هفطاع  نازوس و  یلد  يراج  یکشا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  رب  يرادازع  ياه  هنحـص  ربارب 
اب ار  دوـخ  بلق  طاـبترا  هتـشر  هلیـسو  نیدـب  دندیـشخب و  یم  دوـبهب  ار  دوـخ  يرهاـظ  تئیه  ساـبل و  تـیفیک  ترـضح  نآ  مارتـحا 

.دنتخاس یم  رارقرب  یهلا  ینید و  ياهشزرا 

هب اهلد  نداد  تهج  ینورد و  بالقنا  داـجیا  رد  هیمطاـف  ياـه  يرادازع  شقن  ریثاـت و  هلـصاو  ياـه  شرازگ  ینیع و  تادـهاشم  رد 
رایـسب یمالـسا  لیـصا  ترطف  يوس  هب  یبهذم  ياه  هاگیاپ  تیناحور و  نید و  زا  ياهیرارف  ندنادرگ  زاب  یبهذم و  تاسدـقم  يوس 

 . تسا هرظتنمریغ  دراوم  زا  یخرب  رد  یتح  سوسحم و 
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مئامـض نودـب  تین و  صولخ  اب  بولطمان و  ياـه  شیـالآ  نودـب  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  ياـه  يرادازع  ياـه  هماـنرب  رگا  و 
دهاوخ هتفرگ  هلـصاف  نید  هار  زا  ياـه  ناوج  ناـنز و  صخـالاب  فلتخم و  تاـقبط  يور  رب  ار  ریثاـت  نیرتهب  دریگ  ماـجنا  نوگمهاـن 

.دومن دهاوخ  افیا  ینید  تاسدقم  يوس  هب  تیاده  رد  يا  هدنزاس  رایسب  شقن  تشاذگ و 

میربخ یب  ردق  نیا  ام  ارچ  تفگیم  يراج  کشا  اب 

دراد تنوکس  ناتسراهب  مان  هب  ناهفصا  بونج  ياهرهش  زا  یکی  رد  هک  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هتخابلدو  صلخم  يالضف  زا  یکی 
ار مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تداهش  هب  طوبرم  ياهرتسوپ  هیمطاف  مایا  رد  تسا ) دودحم  رایسب  ینید  ییغلبت و  تیلاعف  اجنآ  رد  (و 

يرهاظ اب  یمناخ  هاگان  دزاس  یم  نوگرگد  ار  نآ  ياه  نابایخ  رهش و  هرهچ  دنک و  یم  بصن  رهـش  یلـصا  مهم و  ياه  تمـسق  رد 
یم ار  اـهرتسوپ  نـیا  ارچ  هـک  دریگب  رارق  مناـخ  نآ  ضارتـعا  دروـم  دـنکن  هـک  دوـش  یم  نارگن  ناـشیا  ودوـش  یم  هدـید  بساـنمان 
اهنآ هدـنهد  ناکت  زوسناـج و  ياوتحم  هب  هجوت  اـب  دریگیم و  ار  اـهرتسوپ  زا  ددـع  دـنچ  مناـخ  نآ  راـظتنا  فـالخرب  یلو  ینابـسچ ؟

میربخ یب  ردقنیا  ام  ارچ  دیوگ : یم  دنک و  یم  هیرگ  تدش  هب  دیامن و  یم  ناراب  هسوب  ار  اهرتوسپ 

ناشخرد يا  هدنیآ  یماهلا و  یخساپ 

اـه و مچرپ  هیهت  يرادازع و  تاجتـسد  ندروآ  رد  تکرح  هب  يارب  شورخ  شوج و  جوا  رد  هیمطاـف  تضهن  عورـش  لاـس  نیلوا  رد 
تداهـش نرق  نیمهدراهچ  تشادـگرزب  يرادازع و  مسارم  يرازگرب  هب  دـنمقالع  صلخم و  دارفا  بذـج  يزاس و  هدامآ  اهرتسوپ و 

روهظ و یپ و  رد  یپ  تایانع  رگا  هک  میدرک  یم  دروخرب  یتوافتم  ياه  هقیلس  نوگانوگ و  راکفا  اب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 
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زا یخرب  .دـیدرگ  یم  وربور  تسکـش  اب  شا  هیلوا  لـحارم  رد  هقباـس  یب  ون و  تکرح  نآ  اـسب  هچ  دوبن  یبیغ  تادـییات  تاـمارک و 
رد یلو  دنتـشاد  قفاوم  رظن  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  میرح  زا  عافد  لصا  رد  هکنیا  اب  زین  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هب  نادـنمقالع 
هب تاسلج و  ندش  دایزو  اهرتسوپ  اه و  مچرپ  بصن  اب  دنتفگ : یم  اهنآ  .دنتشاد  ههبـش  لاوس و  تکرح  عورـش  هطقن  همانرب و  لکش 

خیراـت اـب  هعماـج  يزاسانـشآ  هار  رد  یمدـق  یتسیاـب  دوش ؟ یم  لـصاح  يا  هجیتـن  هچ  يرادازع و ...  تاجتـسد  ندـمآ  رد  تکرح 
حرطم هدرک  لیـصحت  ناتـسود  زا  یـضعب  هیحان  زا  لاوس  نیا  .تشادرب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  فادها  تیـصخش و  یگدنز و 

ماهلا مناج  لد و  هب  لاوس  باوج  يا  هرظتنمریغ  بیجع و  لکـش  هب  مشاب  هتـشاد  نآ  باوج  رد  ینهذ  هقباس  هک  نیا  نودب  دیدرگ و 
اب  ) دش بلج  ترضح  نآ  هنازوسلد  هنامولظم و  تداهـش  اصوصخم  مالـسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  هب  مدرم  راشقا  هجوت  یتقو  هک :  دش 

دـنیوگیم و دنـسیون و  یم  نیققحم  ءاملع و  دـنوش و  یم  راک  هبتـسد  یگمه  دراد ) دوجو  نانآ  رد  هک  یکاپ  تنیطو  نامیا  هب  هجوت 
یم ناراتفرگ  ناگراچیب و  يرای  ددـم و  هب  همولظم  نآ  دای  هب  هعماـج  نازوسلد  دنیارـس و  یم  فیطل  قوذ  ياراد  ناـمیا و  اـب  ءارعش 
یم ادـخ  .دریگ  یم  لکـش  دـشاب  یم  و ...  یگنهرف - - یعامتجا - یملع داعبا  همه  لماش  هک  ریگارف  تضهن  کی  هرخـالاب  دـنباتش و 
یم ار  نآ  ققحت  لاس  هدراهچ  تشذگ  زا  سپ  نونکا  مه  متفگ و  هدش  دای  لاوس  هب  خساپ  رد  دش و  يراج  منابز  هب  هچنآ  هک  دـناد 

زا هک  دوب  یبیغ  یماهلا  هکلب  مشاب  هدرک  ناـیب  یباـستکا  هشیدـنا  ملع و  يور  زا  مشاـب و  هدرک  رکف  شا  هراـبرد  هک  دوبن  يزیچ  منیب 
.مرامش یم  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  تایانع 
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تاقیقحت اب  دایز و  ياه  نابز  هب  باتک  دـلج  رازه  کی  زا  شیب  لاس  هدراهچ  تدـم  رد  طقف  هک  منک  رکف  متـسناوت  یم  اـجک  يرآ 
هک مشیدنیب  متـسناوت  یم  هنوگچ  دشاب و  یم  دلج  ای 20  روطق و  دلج  اهنآ 10  زا  یضعب  هک  دوش  رـشتنم  پاچ و  فیلات و  هدرتسگ 

هلحرم هب  تفرگ  یم  رارق  موجه  ضارتعا و  دروم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  يارب  ندـناوخ  هضور  اهلاس  نآ  رد  هک  يا  هعماج  رد 
مالعا لیطعت  ترـضح  نآ  یمان  مان  هب  زور  کی  امـسر  دریگب و  دوخ  هب  ینیـسح  ياروشاع  ياوه  لاح و  هیمطاف  ماـیا  هک  دـسرب  يا 

دـیآ و رد  تکرح  هب  غاد ) ياه  تلافـسآ  يور  رد  هنهرب  ياپ  اـب  و   ) دـیلقت عجارم  نیرتگرزب  روضح  اـب  يرادازع  تاجتـسد  دوش و 
لاس تشذـگ 14  اب  منک  روصت  مدوخ  صقان  رکف  اب  متـسناوت  یم  هنوگچ  ایآ  .دـیامن  داجیا  دـالب  همه  رد  هدرتسگ  ینارون و  یجوم 
اهدص دوش و  یم  يراذگمان  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  مان  هب  یهاگـشیامزآ  یهاگنامرد و  یناتـسرامیب و  گرزب  زکرم  دص  دنچ 

هب دادما  قافنا و  ياه  قودنص  ءافشلاراد و  هیریخ و  اههد  دوش و  هدیمان  سیسات و  ترضح  نآ  مان  هب  ناتسبد  ناتسریبد و  هسردم و 
.ددرگ يراذگ  هیاپ  ترضح  نآ  دای  مان و 

.تسا یمطاف  سدقم  تضهن  هحول  رس  یبیغ  ناشخرد و  یتیقفومو  یهلا  یماهلا  يآ 

ارهز ترضح  هرابرد  یناهفصا  یلع  نسح  خیش  داقتعا 

حور تاکرب  ینامحر و  سفن  راثآ  هک  یکدوخن )  ) یناهفـصا یلعنـسح  خیـش  جاح  موحرم  رادمان  سفن  بحاص  راگزور و  هبوجعا 
ریحمو زیگنا  باجعا  هدـنهد و  ناکت  وا  زیگنا  تفگـش  ياه  هماـنرب  ياـه  ناتـساد  تسا و  ریگ  ملاـع  دزناـبز و  وا  یتوکلم  یـسدق و 

تدهاجم و تدابع و  رثا  رد  دشاب و  یم  لوقعلا 
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تخـس ياه  نیرمت  راکذا و  تادابع و  عاونا  رب  تبقارم  تموادـم و  هکربتم و  نکاما  رد  فاکتعا  ترایز و  تخـس و  ياه  تضاـیر 
: هک دنا  هتشاد  یم  راهظا  ناشیا  دوخ  تسا  هدومیپ  ار  حور  لماکت  ریسم 

لامعا هنوگنیا  نآ  نودـب  تسا و  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  هیرذ  تاداـس و  هب  تبـسن  صـالخا  اـب  تمدـخ  لاـمعا  نیا  همه  حور 
.دوش (1) یمن  بترتم  اهنآ  رب  يراثآ  دشاب و  یم  ناج  یب  یمسج  نوچمه 

: دنیامرف یم  هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ثیدح  زا  هتفرگرب  بلطم  نیا  و 

اهِدلُو َهَمِطاف َو  ُِّرب  ِلَمَعلا  ُریَخ 

.دشاب یم  ترضح  نآ  نادنزرف  مالسلا و  اهیلع  ارهز  مطاف  ترضح  هب  ندرک  یکین  لمع  نیرتهب  ینعی 

يدهم ترضح  روهظ  رب  يا  همدقم  هیمطاف  ندش  یناهج 

فیرـشت هرونم  هنیدـم  هب  هجرف  هللا  لجع  يرکـسعلا  نسحلا  نب  هجح  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  روهظ  هماگنه  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
دنزرف مالـسلا و  اـهیلع  هدیهـش  يارهز  ترـضح  رب  هـک  ییاـه  متـس  مرج  هـب  ار  اـهنآ  دنفاکــش و  یم  ار  رفن  ود  نآ  ربـق  دـنرب و  یم 
هیمطاف یناهج  تضهن  نیا  هک  دسر  یم  رظن  هب  دنناسر  یم  تازاجم  هب  دنتشاد  اور  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسحم  ترـضح  ناشمولظم 

تسا يا  همدقم  دوش  یم  رهاظ  نآ  ققحت  رد  يریظن ) یب  لکـش  هب   ) هیبیغ تادییات  تامارک و  تسا و  یهلا  تیانع  دروم  ادیدش  هک 
 : ياهیرگ متس  زا  اهنآ  یهاگا  نایناهج و  یگدامآ  يارب 

مظعالا هللا  هیقب  ترضح  هیحان  زا  هک  یتازاجم  ماگنه  رد  هک  شیرق  یمنص 
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تامدـقا زا  یکی  ناونع  هب  هنومن  یهلا و  ماقتنا  نآ  دنـشاب و  رظتنم  هدامآ و  ناگمه  دوش  یم  دراو  نارگمتـس  نآ  رب  هجرف  هللا  للجع 
: دنتفگ یم  هک  ناشیاهدایرف  هدیدرگ و  باجتسم  ناشیاعد  هک  دننادب  همه  دیامن و  هولج  یناهج  حلصم  یجنم و  هتسجرب 

ءادعَالا ُّلِذُم  ءاِیلوَالا َو  َّزِعُم  َنیَا 

.دنا هدیسر  تازاجم  هب  هدش و  لیلذ  ادخ  نانمشد  هدنامن و  باوج  یب 

هاتوک ینامز  هلصاف  اب  تبون  هس  رد  امیطاف  ملیف  شخپ  هیهت و 

لحم هلاس  همه  تسا و  عقاو  نآ  رد  یمهم  رایـسب  هاگترایز  هک  امیطاف )  ) همطاـف ماـن  هب  تسا  يرهـش  لاـغترپ  روشک  رد  راتفگـشیپ -
هب یگدنز  ياه  یتخس  تالکشم و  عاونا  عفر  يارب  اعد  دوخ و  يافش  نتفرگ  يارب  هک  دشاب  یم  يرایـسب  ياه  تیعمج  دمآو  تفر 

هدوب هدنـشخرد  ییوناب  روهظ  دـهاش  لحم  نیا  رد  هک :  دـندرک  مالعا  ناوجون  هس  يدالیم  لاس 1917  رد  .دـنیامن  یم  هعجارم  اهنآ 
اهنآ هدـکهد  هب  يومع  هجوت  داد  خر  هک  يرگید  مهم  تانایرج  لاـبند  هب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رتخد  اـمیطاف  ماـن  هب  دـنا 

دوجو نایرج  نیا  رد  یـشزرا  اب  هجوت و  لباق  ياه  هناشن  .تفرگ  لکـش  یگرزب  مهم و  هاگترایز  نامز  تشذـگ  اـبو  دـیدرگ  بلج 
هیلع و هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  ردقنارگ  تخرد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هدش  دای  هدنشخرد  يوناب  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  هک  دراد 

.دنشاب یم  هلآ 

.تسا هتفای  تاجن  گرمزا  مالسلا  اهیلع  همطاف  مان  هانپ  رد  هک : تسا  دقتعم  ناهج  ياه  کیلوتاک  ربهر  مود  لپ  ناژ  پاپ 

دوب و هتفای  تاجن  گرم  زا  خـیرات  نآ  زا  لبق  لاس  هد  هکنیا  تلع  هب  دورب  امیطاف  رهـش  هب  تفرگ  میمـصت  لاغترپ  هب  يرفـس  رد  يو 
مان هانپ  رد  ار  دوخ  تاجن 
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.دورب (1) سدقم  ناکم  نآ  هب  هک  دوب  هتفرگ  میمصت  يرازگرکش  مسارم  يرازگرب  رطاخ  هب  تسناد و  یم  مالسلا  اهیلع  همطاف 

مالسلا اهیلع  امیطاف  ملیف  شخپ  هیهت و  نایرج 

هک یمیظع  ياه  هثاغتسا  اعد و  همانرب  و  امیطاف »  » همطاف رهش  زا  يدنتسم  بلاج و  رایـسب  ملیف  يرمق )  1417  ) یسمش لاس 1375  رد 
نوـیزیولت زا  دـش و  هیهت  ناـیناریا  زا  یخرب  طـسوت  دـنیآ  یم  شیاـین  اـعد و  زکرم  نیا  هب  هک  نارئاز  مـیظع  لیـس  دوـش و  یم  ماـجنا 

هک تفرگ  رارق  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطافهب  نادـنمقالع  دـیدش  لابقتـسا  دروم  نانچ  نآ  دـیدرگ و  شخپ  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
اب هک  دومن  فظوم  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يامیـس  ادـص و  نامزاس  نیلوئـسم  نآ  ررکم  شخپ  يارب  نادـنمقالع  ياضاقت  لیس 

يارب ملیف  شخپ  هب  ار  اهنآ  ناوارف  ررکم و  ياضاقت  نینچ  مه  دنیامن و  شخپ  ار  هدـش  دای  ملیف  مود  راب  يارب  ینامز  کیدزن  هلـصاف 
هدـنهد ناشن  دومن و  هجوت  بلج  مود ) لوا و  هیمطاف  مایا  رد   ) کیدزن هلـصاف  اب  مه  نآ  يرارکت  نینچ  هک  دومن  قیوشت  راب  نیموس 

نیا زا  ییوئدیو  ملیف  هیهت  اب  يرایسب  نادنمقالع  هک  تسا  بلاج  .دوب و  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هب  تبـسن  هعماج  راشقا  همه  هقالع 
ییوئدـیو ياه  ملیف  ریثکت  ياـه  هسـسوم  دـندومن و  يرادـهگن  نآ ) ملیف  هیهت  اـب   ) دوخ یگدـنز  رد  ار  نآ  نیریـش  هرطاـخ  شرازگ 

.دندیناسر شورف  هب  هدومن و  هیهت  ار  ملیف  نیا  زا  هخسن  نارازه 
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رد نارئاز  ماـحدزا  یگنوگچ  هدـش و  داـی  هاـگترایز  اـمیطاف و  رادـید  یعدـم  ناوـجون  هس  زا  ار  یبلاـج  ریواـصت  هک  هدـش  داـی  ملیف 
رداچ هک  ار  امیطاف  دیفس  همجـسم  نینچ  مه  دهد و  یم  ناشن  ار  وناز  ياه  هدنک  اب  ای  هدایپ و  ياپ  اب  اهنآ  تکرح  امیطاف و  هاگترایز 

رد ناگدنهانپ  ناگدننکاعد و  دیـس  هک  یلاح  رد  دشاب ) یم  ناملـسم  يوناب  کی  ياه  هناشن  زا  هک   ) دراد تسد  هب  حـیبست  رـس و  رب 
زا ار  یبلاج  شرازگ  هدـش  دای  ریواصت  شیامن  هارمه  تسا و  هدراذـگ  شیامن  هب  دنلوغـشم  لسوت  شیاـین و  هب  همـسجم  نآ  فارطا 

.میئامن یم  مالسال  اهیلع  ارهز  ترضح  نادنمقالع  میدقت  الیذ  هک  تسا  هدومن  هضرع  امیطاف  هاگترایز  هدکهد و  هچخیرات 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ياهزرم زا  همطاف  مان  هک  اجنآ  ناهج  يایفارغج  رد  يا  هقطنم  اب  درک و  انـشآ  یخیرات  يا  هعقاو  اب  ار  ام  امیطاف  هدـکهد  ماـن  ندـینش 
نایم لاغترپ  کچوک  روشک  رد  اپورا  هراق  رد  اـمیطاف  .تسا  هدـنکفا  هیاـس  یهلا  ناـیدا  نیب  بیجع  يا  هنوگ  هب  هتفر و  رتارف  مالـسا 

لاس ره  دنرادن  یئاوام  هریت  ناهج  رد  تیونعم  الخ  رـصع  رد  هک  نانآ  تسا  هدـنکفا  اعد  عرـضت و  همیخ  هک  تساهلاس  دوخ  نابحم 
یئارهز شـشخرد  رون و  رهظم  نانآ  نهذ  رد  امیطاف  دننک  یم  تعافـش  بلط  حـیبست  بحاص  يوناب  زا  دنباتـش و  یم  امیطاف  يوسب 

رد یقیقح  یجنم  روهظ  يادـن  امیطاف  حـیبست  بحاص  يوناب  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تخد  نانآ  هاـگن  رد  اـمیطاف  تسا 
یم یمخز  ناوناز  هدایپ و  ياپ  اب  ار  ترایز  ریسم  هار  اهگنسرف  زا  دننکیم و  رذن  وا  يارب  ودنریگ  یم  افـش  امیطاف  زا  نانآ  تسا  ملاع 

افـش و هرطاخ  امیطاف  زا  هک  تسین  سک  چـیه  دـشاب و  تیونعم  هنـشت  ناهج  رد  اـمیطاف  هزجعم  رکنم  هک  تسین  سک  چـیه  دـنیامیپ 
دنادرگنزاب يریگلد  رهش  هب  دوخ  اب  ار  شیوخ  سفن  هیکزت 
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هزجعم هب  دونـشب و  ار  امیطاف  دـنلب  جرب  ياه  گنز  يادـص  هک  تسین  سک  چـیه  دربن و  نایاپ  هب  امیطاف  ترایز  هرطاخ  اب  ار  لاـس  و 
.دشیدنین امیطاف 

زا سپ  هچ  رگا  تسا و  هتفرگ  رارق  ایناپـسا  برغم  رد  سلطا و  سونایقا  هنارک  رب  يربیا و  هریزج  هبـش  یبرغ  شخب  رد  لاغترپ  روشک 
زا شیب  اما  هدش  اسیلک  ياه  جرب  هب  لیدبت  دجاسم  دنلب  ياه  هرانم  يدالیم  نرق 11  رخاوا  زا  ناملسم  ناحتاف  تنطلس  نرق  جنپ  نایاپ 

لیدبت اه  هرانم  يرآ  .دشخرد  یم  امیطاف  هدکهد  ياسیلک  جرب  نیرتدنلب  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تخد  مان  هک  تسا  نرق  مین 
مدرم بولق  زا  زگره  امیطاف  ترـضح  مان  اـما  دـندرک  ترجه  لاـغترپ  زا  يدـالیم  لاش 1710  ناملـسم  ناحتاف  دـندش و  اـه  جرب  هب 

زا ار  امیطاف  هک  دش  يا  همـشچرس  داد  يور  لاغترپ  رد  يدالیم  لاس 1917  رد  هک  يا  هعقاو  .تشگن  وحم  فارطا  قطانم  لاـغترپ و 
.درک لیدبت  لاغترپ  مدرم  قیمع  تاداقتعا  خیرات  رد  هژیو  یتنس  هب  سپس  اه و  نابز  هب  اهبلق 

ياهرهـش مامت  دننام  تسا  هدـش  لیدـبت  یترایز  رهـش  کی  هب  نونکا  نارئاز  رامـش  یب  لیخ  لابقتـسا  یپ  رد  هک  يا  هدـکهد  امیطاف 
دنیآ یم  اجنآ  هب  ناقاتـشم  نارئاز و  هک  ییاه  هاگمدـق  هاگترایز و  هعقب و  کی  امیطاف و  مان  هب  دارم  کـی  دوجو  ینعی  اـیند  یتراـیز 

يربیا هریزج  هبش  دراو  يدالیم  لاس 710  رد  نیملسم  دزاس  وحم  ار  رهش  نیا  یمیدق  تایصوصخ  تسا  هتسناوتن  رهـش  دیدج  هرهچ 
ییاه مان  دوجو  تسا  هدشن  وحم  لاغترپ  مدرم  لد  نهذ و  زا  زگره  نمحرلادـبع  نوچمه  یناملـسم  ناحتاف  روضح  هرطاخ  دـندش و 
يربیا هریزج  هبش  مدرم  .دراد  ار  رهش  نیا  رد  نیملـسم  دوجو  زا  ربخ  زورما  ات  رهـش  ياه  نابایخ  كرات  رب  یبرعلا  شیجلا و  نوچمه 

هب هک  ار  ییاه  هفرح  موسر و  بادآ و  زا  يرایسب 
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هنیرید ییانـشآ  نانز و  باجح  يزرواشک  یتنـس  شور  دـنا  هدرک  ظفح  نانچمه  دـنتفریذپ و  هدـش  هدروآ  ناملـسم  ناحتاف  هلیـسو 
ار ناملـسم  ناحتاف  روضح  ناوت  یم  هقطنم  نیا  ياج  ياج  رد  .تسا  لاس  رید  شریذـپ  نیا  زا  يا  هناشن  یمالـسا  تادـقتعم  اب  مدرم 

ناکدوک هک  تسا  یئوناب  هرطاـخ  دـنک  یم  عوجرم  مالـسا  لوا  ياـه  هدـس  هب  ار  ناـسنا  همه  زا  شیب  هچنآ  ناـیم  نیا  رد  درک  سح 
هـس هک  دوش  یم  زاغآ  اجنآ  زا  هعقاو  دـنا  هدومن  یفرعم  دـنناد و  یم  حـیبست  بحاص  يوناب  امیطاف و  ماـن  هب  ار  وا  اتـسور  يوگتـسار 

اکیسج 7 دوش  یم  هقطنم  نآ  مدرم  هدیقع  هشیر  نآ  زا  دعب  هک  دنیاشگ  یم  یتقیقح  رب  مشچ  هدکهد  فارطا  رد  ییاتـسور  كدوک 
هدش لقن  نینچ  نیا  كدوک  هس  نیا  نابز  زا  هعقاو  تسا و  ایـسول  هعقاو  نیا  یلـصا  دهاش  هلاس  ایسول 10  هلاس و  وکسیسنارف 9  هلاس 

رارکت ار  هتفگ  نیا  راب  هس  دش و  رهاظ  ام  رب  يا  هتـشرف  هدنـشخرد ) يوناب  اب  رادید  زا  لبق  لاس  کی   ) يدالیم لاس 1916  رد  .تسا 
: درک

رواـب هک  ناـنآ  زا  منک  یم  رافغتـسا  بلط  نم  وتب و  مزرو  یم  قشع  مراد و  رواـب  مراد و  ناـمیا  نم  ایادـخ  متـسه  حلـص  هتـشرف  نم 
زا ار  زیچ  کی  راب  ره  رد  دش و  رهاظ  اهنآ  رب  زیئاپ  ناتـسبات و  رد  رگید  راب  ود  هتـشرف  .دـنرادن  نامیا  دـنزرو و  یمن  قشع  دـنرادن و 
هک دوب  دروخرب  هس  نیا  .اهنآ  ندش  لوحتم  يارب  دننک  اعد  ناراکهانگ و  يارب  دننک  رافغتـسا  دـنهدب و  ینابرق  درک : شهاوخ  نانآ 

سپس دندید و  ار  يا  هدنـشخرد  رون  رب  ود  اه  هچب  يدالیم  لاس 1917  رد  درک  هدامآ  حیبست  بحاص  يوناب  ندـید  يارب  ار  اه  هچب 
مناسرتب ار  امش  مهاوخ  یمن  دومرف : وا  امیطاف  مان  هب  دیـشروخ  زا  رت  هدنـشخرد  یئوناب  دش  رهاظ  یمیظع  رون  طولب  تخرد  يالاب  رب 

: دومرف دیتسه ؟ هک  امش  دنتفگ : اه  هچب 
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هدمآ نم  دومرف : دیهاوخ ؟ یم  هچ  ام  زا  دنتفگ : ما  هدمآ  تشهب  زا  نم  دومرف : دیدمآ ؟ اجک  زا  امـش  دـنتفگ : ربمایپ  رتخد  همطاف  نم 
هام ره  نآ  زا  دعب  حـیبست  بحاص  يوناب.مهاوخ  یم  هچ  امـش  زا  هک  تفگ  مهاوخ  امـش  هب  دـعب  دـیئایب  اجنیا  زاب  مهاوخب  امـش  زا  ما 
هک یتیعمج  رفن  رازه  داتفه  ناگدید  لباقم  رد  ار  یگرزب  هزجعم  وا  رادید  نیمـشش  نیرخآ و  رد  ربتکا و  هام  ات  یم  هام  زا  دش  رهاظ 

دمآ و رد  شزرل  هب  دیشروخ  ناهگان  داتـسیا  یناهگان  روطب  ناراب  تیعمج  رظتنم  ناگدید  ربارب  رد  تخاس  نایامن  دندوب  هدمآ  درگ 
نیا زا  سپ  دیآ  دورف  نانآ  رب  دیـشروخ  هک  دوریم  هظحل  ره  دندرک  ساسحا  مدرم  هک  يروط  هب  داتـسیا  دـیخرچ و  هرابود  داتـسیا و 

رد هعقاو  نیا  زا  سکع  نیلوا  داد  همادا  دوخ  ياـبیز  لومعم و  شـشخرد  ناـمه  هب  تشگزاـب و  دوـخ  لوا  ياـج  هب  دیـشروخ  هعقاو 
هجوتم ار  ناقاتـشم  لـیخ  رگوجتـسج  مشچ  هک  دوب  مه  هعقاو  نیمه  ربخ  دـش  رـشتنم  لاـس  ناـمه  ربـتکا  مجنپ  رد  نوبـسیل  هماـنزور 

نیتـسخن شیوخ  مشچ  هب  هک  دوب  يدارفا  لوبق  دروـم  دـنتفگ  یم  هک  هچنآ  ره  رگید  نوـنکا  مه  درک و  ییاتـسور  هچب  هس  ياعدـم 
.دندوب هدید  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  تمارک 

دنامب هدنز  دـنک و  شالت  تیدوبع  جـیورت  رد  هک  وناب  اب  دوب  هدرک  هدـهع  هک  اریز  دـنام  هدـنز  دـش و  یبهذـم  یگدـنز  دراو  ایـسول 
وناب مه  تفگ و  نخس  مه  دینش و  ار  ادص  مه  ایسول  .دنتفر  نیب  زا  يویر  يرامیب  رثا  رد  دعب  لاس  هس  ود و  رد  اکیسج  وکسیسنارف و 
رواب اهنآ  ردام  ردپ و  ادتبا  ار  اه  هچب  تیناقح  .دید  ار  وناب  طقف  وکسیسنارف  دینش و  ار  شیادص  مه  ودید  ار  وناب  مه  اکیسج  .دید  ار 

کچوک كدوک  ود  گرم  اهنت  هن  لاح  ره  رد  .دنا  هتفگن  غورد  زگره  یگدنز  رد  اهنآ  دنتفگ : یم  هک  ارچ  دندرک  یم 
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ار اهنا  داقتعا  دربب  تشهب  هب  ار  ود  نآ  هک  دوب  هداد  لوق  كدوک  ود  هب  هدنـشخرد  يوناب  نوچ  هکلب  تساـکن  ناـنآ  داـقتعا  قمع  زا 
رد یهاگتدابع  لاس 1919  رد  .دـنا  هدـش  یبهذـم  سدـقم و  یناـکدوک  مدرم  مشچ  رد  ناـکدوک  نیا  دوزفا  هلئـسم  قمع  هب  تبـسن 

.تشگاپرب هرابود  یتدم  زا  دعب  یلو  دش  رجفنم  بصعتم  دارفا  طسوت  دعب  لاس  هس  دش و  هتخاس  امیطاف  هدکهد 

رداص ار  امیطاف  كاپ  نیئآ  يرازگرب  هزاجا  ایربیل  فقـسا  لاس 1930  رد  دش  هداهن  انب  یلصا  نامتخاس  گنـس  نیلوا  لاسرد 1928 
هاگرتایز نیا  هب  لاس 1353  رد  ماجنارـس  هک  دوب  امیطاف  ام  يوناب  تداـبع  مسارم  يرازگرب  يارب  لاس 1932  رد  اسیلک  هزاـجا  درک 
دیـشروخ هعقاو  عوقو  زور  نامه  زا  مدرم  بولق  یلو  تشذگ  یم  تسایـس  ناهج  رد  طقف  همه  نیا  هچرگا  داد  یمـسر  يا  هناوتـشپ 

لاغترپ و طاقن  یمامت  زا  اـمیطاف  نارادتـسود  یم  هاـم  مهدزیـس  رد  هلاـس  ره  .دـش  مدرم  بولق  تراـیز  يارب  یلحم  اـمیطاف  هدـکهد 
يراسخر رفس  نیا  يونعم  راسخر  .دنیآ  یم  هقطنم  نیا  هب  حور  هیکزت  افشبلط و  هبوت و  اعد و  زین  ترایز و  يارب  فارطا  ياهروشک 

هب ار  اهنآ  هلاس  ره  هک  هداد  رارق  نارئاز  بولق  رد  قیمع  يرثا  نانچ  هک  اـجنآ  حـیبست  بحاـص  يوناـب  رهـش  تسا  روآ  تفگـش  سب 
.دننک یم  تعافش  بلط  وا  زا  دنریگ  یم  افش  امیطاف  ترضح  زا  مدرم  اجنآ  دناشکیم  اجنآ 

.دنناد یم  هدنشخرد  يوناب  گرزب  باجتسم  ياعد  نویدم  ار  دوخ  و 

امیطاف ترایز  قاتشم  تیعمج  نوزفا  زور  جوم  هک  دزاس  نامتک  ار  یخیرات  هعقاو  نیا  رتسب  رد  يراج  تمارک  دناوت  یمن  سک  چیه 
رهش .تساخرب  یشوپ  هدرپ  نامتک و  اب  نآ  یتفگشرپ  تمظع  ربارب  رد  ناوتب  هک  تسین  یجوم 
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دوخ صاخ  موسرم  نیئآ  اب  یسک  ره  تسا  هدرک  ادیپ  نایدالا  نیب  مارکا  لسوت و  زا  يا  هرهچ  هک  تساهداقتعا  نیا  تشپ  رد  امیطاف 
رکذ و مسارم  ندرک  رازگرب  اعد  ایحا و  بش  مسارم  نتشاد  اپب  اه  ندمآ  ترایز  هب  هدایپ  ياپ  اب  اهعمـش  رذن  دنکیم  لیلجت  امیطاف  زا 
رد هک  دراد  جاور  رتشیب  همه  زا  تاحیبست  رکذ  نیب  نیا  رد  .تسا  امیطاف  ترـضح  هب  مدرم  یبلق  لسوت  زا  يا  هولج  همه  همه و  هبانا 

ياه نابز  هب  تاـحیبست  نیا  دـنهد  همادا  تاـحیبست  نیا  هب  زور  ره  هک  تسا  هتـساوخ  مدرم  زا  مالـسا  گرزب  يوناـب  رادـید  نیرخآ 
امیطاف ترـضح  دای  هب  ار  دیفـس  همـسجم  ات  دـنیآ  یم  راوز  .تسا  امیطاف  يوناب  كاـپ  مسارم  رد  هیعدا  نیرتمهم  زا  تسا و  فلتخم 

تشگزاب تعافش و  بلط  یخرب  دنراد و  اعد  سامتلا  یخرب  دنوش  یم  جیـسب  رکـشت  تساوخرد و  يارب  همـسجم  درگرب  همه  دننیبب 
.دنیامن یم  ار  ناشیگدنز  ندش  ضوع  بلط  امیطاف  زا  تلادع  دیشروخ  عولط  راظتنار  نانآ د  .نانآ  ياه  بلق  هب  نامیا 

.درگرب امیطاف  رهش  زا  یلاخ  تسد  یسک  دتفا  یمن  قافتا  الومعم 

دنرب یم  رسب  ءایحا  لاح  رد  حبص  راظتنا  هب  ار  بش  يرامیب  لمحت  تردق  بلط  ای  افش  بلط  يارب  نارامیب  هاگتدابع  پچ  تمـس  رد 
ربص و همه  نیا  .تسا  هدوشگ  هر  وناب  نیا  هب  ناشبیجع  لسوت  مدرم و  نیا  نایم  هک  درادن  ار  قیمع  هبذاج  نآ  نایب  يارای  ینابز  چیه 
رد مدرم  نیا  هک  تسین  بیجع  ایآ  تسین ؟ بیجع  ایآ  گرزب  يوناـب  نیا  رادـید  هرطاـخ  تشادـگرزب  يارب  ندـش  اـیهم  رد  بیکش 

هیلع هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  تخد  هب  تبسن  ار  دوخ  بیجع  تدارا  هبانا و  قشع و  لیخد  مالسا  ناهج  هب  تیحیـسم  ناهج  زا  يرفس 
.دندنب یم  مالسا  هلآ  و 

هب دوخ  ناوت  مهف و  عسو و  دح  رد  دنسانش  یم  بهذم  زا  هچنآ  ره  مدرم  نیا 
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امیطاف يارب  نانآ  .دنـشخب  یم  تیمـسج  یناحور  كاپ و  ینیئآ  رد  امیطاف  تادـق  زا  دوخ  تاروصت  هب  نانآ  دـنزیر  یم  امیطاف  ياـپ 
رد ار  شیوخ  ياهدرد  نیگنـس  راب  دنـسرب و  وا  هب  ات  دـنیامیپ  یم  یمخز  يوناز  هدایپ و  ياپ  اـب  ار  هار  اـهرتمولیک  دـننک و  یم  رذـن 

نیا تسیچ  تسین  نیا  رگا  هک  تسا  يراگتـسر  یکاپ و  تاجن و  لبمـس  نانآ  رظن  رد  هک  دنراپـسب  یتقیقح  هب  تفرعم  هنـشت  ناهج 
؟ ساسحا رولبت  تیعمج و  جوم 

ار امیطاف  روضح  تقیقح  دنمهف و  یم  هک  نانآ  دـننیب و  یم  هک  نانآ  دـبای و  یم  شیازفا  مسارم  نیا  رد  هلاس  ره  مدرم  روضح  جوم 
ینارون ياهروضح  تقیقح  هنشت  هک  ار  نانآ  دنمهف و  یمن  هک  ار  اهنآ  دنا و  هدیدن  هک  ار  نانآ  دننک  یم  سح  سدقم  رهـش  نیا  رد 

هک تسا  ایسول  ردپ  هناخ  هاچ  رانک  رد  اهرادید (1)  نیا  زا  یکی  لحم  .دنناوخ  یم  همطاف  تیالو  تمس  هب  دنتیالو  یب  يا  هعماجر  د 
نیئآ درگلاس  نیمهاجنپ  رد  مشـش  لپ  ناز  پاـپ  یم 1967  مهدزیـس  رد  .دندش  انـشآ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  اب  اهنآ  اجنآ  رد 

اعد یلصا  بش  .دمآ  امیطاف  ترایز  هب  دوخ  ناج  ظفح  زا  رکشت  يارب  مود  لپ  ناژ  پاپ  یم 1982  مهدزیس  رد  درک  تکرش  امیطاف 
هک تسا  یـسرد  نیا  دوش  يرپس  رافغتـسا  حیبست و  اعد و  هب  دیاب  حیبست  بحاص  يوناب  تیـصو  هب  هک  تسا  یم  هام  مهدزیـس  بش 
یم هک  يا  هعقاو  زا  امیطاف  مسارم  هک  تسا  نینچ  نیا  دنا و  هدوزفا  شیوخ  یلبق  یبلق و  ياهرواب  تحاس  هب  هتفرگ و  امیطاف  زا  مدرم 

هدرپس یشومارف  هب  خیرات  رد  تسناوت 
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هتشادن ای  دنشاب  هتـشاد  همطاف  هب  تفرعم  هاوخ  تسا  هدش  امیطاف  رهـش  رد  تدابع  لحم  کی  هب  لیدبت  نادهاش  هاوگ  هب  نونکا  دوش 
هب امیطاف  نوزفا  زور  جوم  هدش و  ناهج  شخب  نیا  مدرم  ياهوزرآ  ندروآرب  رهظم  امیطاف  ترـضح  نونکا  هک  تفگ  دیاب  دنـشاب و 

ار همطاف  مان  هک  یمدرم  بلق  رب  مه  نآ  مایپ  هب  دـسر  هچ  تسا  مان  ریثات  طقف  نیا  تسا و  هداد  یللملا  نیب  هدرتسگ  داعبا  امیطاف  رهش 
: دننک یم  همزمز  ار  تالمج  نیا  یظفاحادخ  ماگنه  رد  امیطاف  نیئآ  هلحرم  نیرخآ  رد  راوز  .دنراذگ  یم  دوخ  نارتخد  رب 

نیرخآ نیا  مهاوخ  یم  ادـخ  زا  اما  موش  ادـج  وت  زا  مروبجم  نونکا  نم  هدنـشخرد  يوناب  حـیبست ، بحاص  يوناب  امیطاف ، ام ، يوناب 
هام كاپ  يوناب  يا  ظفاحادخ ، همطاف ! ای  دشاب  هدنز  نم  دوجو  رد  قوش  سامتلا و  نیا  هشیمه  دشابن و  وت  اب  نم  رادید 

مهم ییاه  هتکن 

دومن شخپ  هداد و  بیترت  ار  يدرگزیم  مود ) هکبش   ) ناریا یمالسا  يروهمج  يامیـس  ادص و  نامزاس  امیطاف  ملیف  ددجم  شخپ  رد 
همانرب یگنوگچ  اوتحم و  حیـضوت  رد  ار  یمهم  تاکن  امیطاف  یتراـیز  رهـش  شرازگ  ملیف و  هیهت  ناراکردـنا  تسد  زا  رفن  دـنچ  هک 

.میئامن یم  هراشا  اهنآ  زا  دروم  دنچ  هب  الیذ  هک  دندومن  نایب  هدش  دای  ملیف 

اهنت هن  دشاب و  یم  دیدش  هقالع  دروم  هک  تسا  ییاه  مسا  زا  تسا و  ناوارف  امیطاف  مان  هتفرگ  رارق  امیطاف  رهـش  هک  يا  هقطنم  رد  -1
هب هقالع  هکلب  دراد  دوجو  هقالع  نیمه  زین  هسنارف  بونج  ایناپسا و  برغ  رد  هکلب  لاغترپ  رد 
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.دشاب یم  دوجوم  زین  اقیرفآ  ایسآ و  ياه  تمسق  زا  يرایسب  رد  امیطاف 

( تسا امیطاف  گرزب  يوناب  هب  قطانم  نآ  مدرم  قیمع  هجوت  هدنهد  ناشن  نیا  هک   ) دراد دوجو  امیطاف  مان  هب  ییاهاسیلک  -2

دراد دوجو  امیطاف  همطاف  مان  هب  فلتخم  ياهروشک  رد  ییاه  هاگمدق  اه و  هاگیاج  -3

.دنیآ یم  امیطاف  رهش  ترایز  يارب  ناهج  رسارس  زا  -4

ترضح نآ  اریز  دنتـسه  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  امیطاف  زا  دوصقم  هکنیا  يارب  تسا  یبلاج  هناشن  حیبست  بحاص  يوناب  ناونع  -5
( مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  تاحیبست   ) دنراد روهشم  صوصخم و  تاحیبست  هک  دنتسه 

اهیلع ءارهزلا  هرهز  ینعم  هب  هراشا  دیـشروخ  زا  رت  هدنـشخرد  تسا و  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ياـنعم  مه  فدارم و  هدنـشخرد  يوناـب  -6
.تسا مالسلا 

مالـسا یمارگ  ربمایپ  رتخد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  رتخد  امیطاف   ) مان ملیف  نآ  رد  تسا  هتخاس  اـسیلک  هک  يدنتـسم  ملیف  رد  -7
( دنشاب یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 

.دشاب یم  هرهاط  هقیدص  هرهاط و  اب  فدارم  هک  كاپ  يوناب  هب :  دوش  یم  ریبعت  یهاگ  -8

رد هک  دنتـشاد  يا  هیرگ  هودـنا و  نزح و  ترـضح  رمع  رخاوا  رد  میناد  یم  هک  تسا  هدـش  حرطم  ندوب  نوزحم  امیطاف  دروم  رد  -9
.تسا هتشادن  ریظن  خیرات  گرزب  ناوناب  زا  مادک  چیه  دروم 

دراوم مقر  دراوم  نیا  رد  هتبلا  هک   ) دـسر یم  رازه  هدزناپ  هب  اهنآ  مقر  هدیـسر و  تبث  هب  هک  ییاهافـش  زا  دراد  دوجو  ییاهرامآ  -10
رایسب هدشن  تبث 
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( دوب دهاوخ  رتشیب  رایسب 

.دراد دوجو  مومع  دید  رد  اهولبات و  يور  سدقم  مان  نیا  امیطاف  رهش  ياج  همه  رد  -11

: دنتفگ یم  تحارص  اب  رهش  نآ  مدرم  -12

.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  رتخد  امیطاف 

.دوب دهاوخ  رود  منهج  شتآ  زا  دشاب  هتشاد  امیطاف  مان  یسک  رگا  هک  دوب  روهشم  اجنآ  رد  -13

یناوارف ياه  هدرک  لیـصحت  اه و  ناوج  هکلب  دـندمآ  یم  ترایز  هب  هک  دـندوبن  ناگدروخلاس  ناریپ و  طقف  اـمیطاف  تراـیز  رد  -14
.دندوب هدمآ  يونعم  دادمتسا  تجاح و  ضرع  يارب  يدج  ياهرواب  دایز و  هقالع  قشع و  اب  هک  دندوب 

.تسا انشآ  الماک  اهناملسم  اب  طیحم  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  دراد و  دوجو  زونه  یبرع  یماسا  -15

ناشیاهوناز یهاگ  و   ) دـندومیپ یم  تسد  هب  حـیبست  وناز و  رـس  اب  ار  ینـالوط  یتفاـسم  اـسب  هچ  دـندمآ  یم  هک  ییاـه  تیعمج  -16
( دش یم  یمخز 

ناشیاهبلق رد  همه  دـنناسر و  یم  اـمیطاف  هب  ار  دوخ  یماـع  هدرک و  لیـصحت  درم  نز و  ناوجو  ریپ  تسوپدیفـس  تسوپ و  هایـس  -17
.دراد دوجو  يونعم  دیدش  شیارگ  ششک و 

.دوش یم  ساسحا  یعطق  يدج و  روط  هب  يونعم  یناحور و  تالاح  یهلا و  فراعم  نید و  هب  اه  ناسنا  تشگزاب  ماع  ینعم  هب  -18
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مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  رما  ءایحا  هنیمز  رد  هیمطاف  تضهن  تاکرب 

یملع و ياه  همانرب  یگدنز و  رد  يا  هرظتنمریغ  بیجع و  تاکرب  دیدرگ  عورـش  يرمق  لاس 1411  رد  هیمطاف  تضهن  هکنا  زا  سپ 
کمک اـب   ) نیرتـمک هدـنب  نیا  يارب  ینیب  شیپ  فیـصوت و  لـباقریغ  ياـه  تیقفوـم  دـیدرگ و  رهاـظ  نیرتـمک  هدنـسیون  نـیا  یلمع 
مهیلع تیبلا  لها  تایانع  اب  زج  اهنآ  هب  یبای  تسد  هک  دیدرگ  لصاح  دندرک ) یم  مادقا  هناصلخم  هیمطاف  تضهن  رد  هک  یناتـسود 

: میامن یم  هراشا  اهنآ  زا  يدراوم  هب  الیذ  هک  دشاب  یمن  رودقم  هیهلا  تیالو  نابحاص  مالسلا و 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  تداهش  هلئسم  هب  نداد  هجوت  -1

تداهـش عوضوم  ندرک  حرطم  يارب  نویناحور  بالط و  قیوشت  مدرم و  مومع  نداد  هجوت  هیمطاف  تضهن  هجوت  لباق  راثآ  نیلوا  زا 
نیا یصخش  لزنم  رد  ترضح  نآ  يرادازع  هسلج  يرازگرب  اه و  هینیسح  دجاسم و  رد  بجر  همین  رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح 
یم رامش  هب  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  تشادگرزب  رد  یلصف  رس  هک  دوب  تسا ) هیمطاف  ياه  همانرب  يرازگرب  لحم  هک   ) هدنسیون

.تسا هدیدرگ  زاغآ  لاس 1416  زا  دیا و 

ریدغ هلئسم  هب  یمومع  هجوت  بلج  رد  گرزب  یلوحت  -2

بلاـج و يا  هماـنرب  اـب  هک  رت  عیـسو  یحطـس  رد  ریدـغ  ياهنـشج  يرازگرب  يارب  شـالت  و  يرمق )  1417  ) یـسمش لاـس 1375  رد 
اه ناتسبد  سرادم و  ناریبد  ناملعم و  زا  يا  هدع  يراکمه  اب  هیملع  هزوح  بالط  نیسردم و  زا  يدایز  عمج  تفرگ  ماجنا  هدرتسگ 

مالعا تارادا  سرادم و  زین  اه و  هینیـسح  دجاسم و  رد  نادنمراک  زا  يا  هدـع  زین  شرورپ و  شزومآ و  هب  هتـسباو  ياه  ناتـسریبد  و 
 ... یلع و بحم  یلعمالغ ، یلعبجر ، اضریلع ، یلعدـمحم ، دـننامه  دـشاب  بکرم  وحن  هب  هچرگ  تسا  یلع  شماـن  سک  ره  دـندومن 

زا یپکوتف  کی 

ص:174

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  تامارک  زا  يا  همش  هیمطاف و  www.Ghaemiyeh.comتضهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 768زکرم  هحفص 195 

http://www.ghaemiyeh.com


هبدـن و ياعد  تاسلج  یبهذـم و  ياه  تئیه  لیبق  زا  ینید  لفاحم  اه و  تعاـمج  زاـمن  رد  مـالعا  نیا  زا  سپ  درواـیب  شا  همانـسانش 
فرح يانبم  رب  دش و  ریزارس  هک  دوب  یلع  مان  اب  یپکوتف  لیس  فارطا  ياه  ناتسرهش  ناهفـصا و  رهـش  حطـس  رد  لیمک و ...  ياعد 
ددـع رازه  تسیب  دادـعت  دـیدرگ و  یم  تبث  ازجم  وحن  هب  ییاهرتفد  رد  تشگ و  یم  يدـنب  هتـسد  اـه  یپکوتف  نیا  اـهنآ  لـیماف  لوا 

.دیدرگ عمج  روشک ) ياه  ناتسا  رگید  ياهرهش  زا  یخرب  هعبات و  ياهاتسور  اهرهش و  ریاس  ناهفصا و  رهش  زا   ) یپکوتف

هب نیزم  سیفن  ياه  باق  هللا  یلو  یلع  ینارون  هلمج  هب  نیزم  يراوید  ياه  تعاـس  يزاـمناج  ياهـشرف  لـیبق  زا  هزیاـج  رازه  تسیب 
لوصحم  ) یبهذم يریج  ياهولبات  یگناخ  مزاول  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  طوبرم  اصوصخم  یبهذـم و  نوگانوگ  ياهرتسوپ 

کی رد  دـنا و  هداهن  دوخ  نادـنزرف  رب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  مان  هک  یناردام  ناردـپ و  زا  رکـشت  ياهباق  تفابلگ ) هناخراک 
تکرش زا  مادک  ره  مان  نتشون  اب  تفای و  صاصتخا  هدش  دای  ياه  یپکوتف  نابحاص  هب  هزیاج  رازه  تسیب  بلاج  رایـسب  یـشک  هعرق 
هجحلا يذ  هام  زور  نیرخآ  ات  مهدـجیه  زا  ریدـغ  ياه  نشج  يرازگرب  راک  اـهنآ  هدـش  نییعت  هزیاـج  يور  رب  هماـنرب  رد  ناگدـننک 

.دیدرگ زاغآ 

ریدغ نشج  سلجم  دصیس 

یپکوتف هک  يزکارم  رگید  اه و  هناخراک  تارادا  سرادـم  اه  هینیـسح  دـجاسم  رد  تبون  هب  هجحلا  يذ  هام  رخآ  ات  زور  تدم 13  هب 
ماجنا زا  سپ  دـش و  رازگرب  ییاه  نشج  دـندوب  هداد  لیوحت  دـندوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  كرابم  ماـن  هب  رختفم  هک  یـصاخشا  ياـه 

هیملع هزوح  بالط  نویناحور  زا  يا  هدع  يراکمه  اب  هک  اه  نشج  نیا  رد  .دیدرگ  ءاطعا  نانآ  زئاوج  ریدغ  نشج  ياه  همانرب 
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بلاج و رایسب  یلوحت  دیدرگ  یم  رازگرب  فلتخم ) ياهرهش  رد   ) اه هناخراک  تارادا و  رد  یبهذم  نالاعف  رگید  ناملعم و  ناریبد و 
هتـشاد لابند  هب  ار  یتبثم  رایـسب  راثآ  نونکات  دـعب  ياـهلاس  رد  نآ  لاـبند  هب  هک  دـیدرگ  لـصاح  ریدـغ  تمظع  هب  هجوت  رد  یمومع 

ياه نشج  نایرج  رد  دنتـسه ) هیمطاف  تضهن  نالاعف  زا  اهنآ  هدمع  هک   ) هیملع هزوح  نیـسردمو  بالط  زا  رفن  تصـش  دادعت  .تسا 
يراکادـف و اب  هک  دـندومن  یم  لابند  ار  يا  ههام  کـی  رمتـسم  تیلاـعف  يرازه  تسیب  زئاوج  عیزوت  يزاـس و  هداـمآ  هیهت و  ریدـغ و 
رد دشاب  یمن  یسررب  لباق  اهنآ  رامـش  هک  یناوارف  عمج  دیـسر و  دوخ  ینایاپ  لحارم  هب  میظع  تکرح  نیا  اهنآ  راکتـشپ  صالخا و 

هناصلخم شالت  هرادا و ...  ای  هناخراک  ای  هسردـم  ای  هینیـسح  ای  دجـسم  ره  رد  نشج  يرازگرب  مزاول  هیهت  اه و  نشج  يزاـس  هداـمآ 
مظعالا هللا  هیقب  ترضح  صخالاب  ناشموصعم  نادنزرف  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینموملاریما  نامیالوم  اب  اهنآ  همه  رجا  هک  دندومن  یم 

.دشاب هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

ریدغ تکرح  هناوتشپ  گرزب ، تامارک 

مـسارم هک  مالـسلا ) هیلع  همئـالا  داوـج  ماـما  تداهـش  زورلاـس  رد  هدـعقلا  يذ  هاـم  رخآ  رد   ) هدـش داـی  هماـنرب  مـالعا  زور  نـیلوا  زا 
ینارنخس نیرتمک  نیا  دوب و  رازگرب  هیملع  هزوح  بالط  نیسردم و  زا  رفن  دص  دنچ  روضح  رد  ترـضح  نآ  تداهـش  تشادگرزب 

دش و رهاظ  يرگید  زا  سپ  یکی  يونعم  تیانع  راثآ  مداد  حیضوت  ار  رظندروم  همانرب  ریدغ و  تیمها  متـشاد و  هدهع  رب  ار  زور  نآ 
دـنمقالع و نارای  یمرگلد  رد  یهلا  تادـیئات  تامارک و  روهظ  میدـش  یم  رت  کیدزن  اه  همانرب  یگدرتسگ  ریدـغ و  دـیع  هب  هچ  ره 

رب یبیجع  تاریثات  هدش  دای  دراوم  رد  نارگشالت 
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هقباس و مک  یگنهامه  يزیر و  همانرب  یئارجا  تامادقا  یلام  تاناکما  رظن  زا  هک  ار  عیـسو  رایـسب  تکرح  نیا  داهن (1) و  یم  ياج 
.دناسر بولطم  هجیتن  هب  دوب  هقباس  یب  دوخ  عون  رد 

تسا هدنامن  یهار  فجن  ات 

ملاع رد  ریدغ ) ياهراک  ماجنا  رد  شوجرپ ( دنمقالع و  نویناحور  زا  یکی  هدـش  دای  همانرب  ماجنا  يارب  یئارجا  ياه  تیلاعف  جوا  رد 
مامت نتنآ  هب  و  دوب ) هتـسب  قارع  تابتع  هار  زونه  ماگنه  نآ  رد   ) فجن يوس  هب  نتفر  يارب  تسا  هدش  هدامآ  یناوراک  دنیب  یم  ایور 

.تسا هدنامن  یهار  فجن  ات  دوش  یم  مالعا  هاگان  هک  تسا  هدوب  نازیوآ  يزبس  مچرپ  دندوب  تکرح  مزاع  هک  ییاه  لیبموتا 

نیلوا اریز  دوب ) مه  نینچ  و   ) دوش یم  زاب  قارع  تابتع  هار  يدوز  هب  هک  میدـش  راودـیما  دـش و  هتفرگ  کین  لاـف  هب  ناـشیا  ياـیور 
مرح رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  سدـقم  دالیم  زورلاـس  رد  ناـیرج  نیا  زا  دـعب  هاـم  شـش  یناهفـصا  یناریا و  نیرئاز  ناوراـک 
نیا رب  ناشرظن  نالد  بحاص  زا  یخرب  .دندومن  رازگرب  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  سدـقم  دالیم  نشج  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 
هنیمز عناوم و  ندـش  فرطرب  رد  يونعم  ریثاـت  هناـصلاخ  مادـقاو  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  سدـقم  تحاـس  هب  بدا  ضرع  نیا  هک  دوب 
قارع هفرـشم  دـهاشم  ریاس  یلعم و  يالبرک  فرـشا و  فجن  سدـقم  ياـه  مرح  ینعی  یهلا  تمحر  رد  ندـش  هدوشگ  يارب  يزاـس 

.تسا هتشاد 
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هورگ و چـیه  زا  یناشن  مان و  هدرتسگ  همانرب  نیا  لـحارم  زا  مادـک  چـیه  رد  هک  دوب  نیا  اـه  هماـنرب  نیا  همه  رد  بلاـج  مهم و  هتکن 
ضرع مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  سدقم  تحاس  هب  دوخ  ناوت  دح  رد  همه  دیدرگ و  یمن  هظحالم  یتیـصخش  ای  هسـسوم و  ای  تئیه 

.دندومن یم  بدا 

تماما میرح  تسکش  زا  يریگشیپ 

یسمش زورون 1378  هناتسآ  رد  هدعقلا ) يذ  رخآ   ) مالـسلا هیلع  همئالا  داوج  ترـضح  مهن  ماما  تداهـش  مایا  يرمق  لاس 1420  رد 
مالسلا هیلع  لیقع  نب  ملسم  ترـضح  تداهـش  و  هجحلا ) يذ  متفه   ) مالـسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  تداهـش  زورلاسو  دوب  هتفرگ  رارق 

نیا تداهـش  تشادگرزب  مسارم  يرازگرب  راد  هدهع  هک  یبهذـم  ياه  تئیه  دوب و  هدـیدرگ  زورون  مایا  اب  نراقم  هجحلا ) يذ  مهن  )
يراکمه روضح و  مدع  زا  سرت  تلع  هب   ) دندوب مالسلا  هیلع  ملـسم  ترـضح  تشادگرزب  مسارم  مالـسلا و  امهیلع  موصعم  ماما  ود 

.دندوب هتفرگ  مسارم  نآ  لیطعت  رب  میمصت  هدش ) دای  مسارم  رد  مدرم 

یهلا یقیفوت  يونعم و  يادشه 

تداهـش تشادگرزب  سلجم  ناهفـصا ) رازاب  هیملع و  هزوح  زا  یناتـسود  کمک  اب   ) دش هتفرگ  میمـصت  يونعم  رادشه  کی  رثا  رد 
نایرازاب بالط و  نیسردم و  زا  رفن  اهدص  روضح  اب  هک  دوش  رازگرب  ناهفصا  رازاب  ون  دجسم  رد  مالسلا  هیلع  همئالا  داوج  ترضح 

نویناحور و زا  رگید  يا  هدـع  يراکمه  اـب  يرادازع  تئیه  کـی  زین  دـیدرگ و  رادروخرب  ریظن  مک  یتمظع  هوکـش و  زا  نینیدـتم  و 
هار هب  رازاب  ردـص  هسردـم  يوس  هب  دومن و  تکرح  رازاب  ریـسمر  یـسلجم د  همالع  موحرم  فیرـش  رازم  رانک  زا  نایرازاب  بـالط و 

خیراـت رد  هک  تساـخرب  یمیظع  جوم  هدـش  داـی  سلجم  هب  راـضح  ندـش  قحلم  اـب  رازاـب  ون  دجـسم  کـیدزن  رد  داد و  همادا  دوـخ 
يرازگرب
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راوگرزب ماما  نآ  تمظع  میرح  ندش  هتسکش  زا  هلیسو  نیدب  تشادن و  هقباس  مالسلا  هیلع  همئالا  دوج  ترـضح  تشادگرزب  مسارم 
زورون مایا  تبسانم  هب  هک  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  تداهش  زورلاس  رد  دمآ و  لمع  هب  يریگـشیپ  زورون  یعامتجا  جوم  ربارب  رد 
رازگرب یلـصفم  رایـسب  سلجم  مالـسلا ) اهیلع  ارهزلا  تیب  دابآدـمحا  نابایخ  رد  عقاو   ) بناجنیا یـصخش  لزنم  رد  دوب  لیطعت  رازاـب 

ینارنخـس یپ و  رد  یپ  ياـه  يرادازع  اـب  دـنتفای و  روضح  يا  هرظتنمریغ  تیعمج  تشاد و  همادا  رهظ  اـت  حبـص  ناذا  زا  هک  میدومن 
هیلع ملسم  ترضح  تداهش  بش   ) هفرع بش  رد  .دیدرگ  تاعارم  زین  مالسلا  هیلع  مجنپ  ماما  تداهـش  زورلاس  تمظع  اوتحمرپ  ياه 
راوج رد  عقاو  داـمادریم  هیدـهم  رد  دـش و  هداد  تکرح  يرادازع  هتـسد  رهمگرزب ) ناـبایخ  رد  عقاو   ) میرکلا دجـسم  زا  زین  مالـسلا )

هتـشاد یمارگ  ملـسم  ترـضح  تداهـش  تبرغ و  دیدرگ و  رازگرب  لصفم  هوکـشاب و  يرادازع  يا  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  دجـسم 
صلخم ياهورین  زا  نتسج  يرای  اب  هیمطاف و  تاکرب  زا  دش  ماجنا  یندرکن  رواب  هرظتنمریغ و  یتیقفوم  اب  هک  هدش  دای  همانرب  هس  .دش 

.تفرگ ماجنا  هیمطاف  تضهن  مسارم  تشادگرزب 

اروشاع مرحم و  میرح  ظفح 

لوا اب  فداـصم  مارحلا  مرحم  مشـش  زور  یـسمش و  زورون 1381  اب  دـیدرگ  نراقم  ینیـسح  ياروشاـع  ماـیا  يرمق  لاـس 1423  رد 
ار ینیـسح  ياروشاع  مرحم و  تمرح  دـیع  ياه  همانرب  زا  تیامح  جـیورت و  اب  هک  دوب  راک  رد  يدـیلپ  ياهتـسد  دوب و  هام  نیدرورف 

مه گنهامه و  همانرب  ود  اب  هجحلا 1422  يذ  هام  لوا  زا  ات  میتشگ  قفوم  یبیغ  ياهدادما  یهلا و  فطل  اب  یلو  دننک  راد  هشدخ 
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.میئامن يریگولج  تیالو  میرح  نید و  نانمشد  ياه  هتساوخ  ماجنا  زا  نامز 

ههد ریدـغ ، هتفه  دـننامه : ییاه  ناونع  ندومن  حرطم  ریدـغ و  دـیع  ياه  همانرب  ندـش  رتهوکـش  اـب  هچره  يارب  يزاـس  هنیمز  فلا -
مچرپ عاونا  هیهت  يارب  مادقا  ریدغ و  زا  دعب  لبق و  ياهزور  رد  یلیماف  ياهدیدزاب  دید و  هب  مدرم  قیوشت  ریدغ و  ياه  نشج  ریدـغ ،

ياهدیدزاب دید و  ون و  سابل  ندیـشوپ  ینامداش و  نشج و  یها  همانرب  يرازگرب  اب  مدرم  هک  ریدغ  تشادـگرزب  يارب  اهرتسوپ  اه و 
كرت دـنیامن و  نیمات  شخب  يداش  داش و  ياه  همانرب  دروم  رد  ار  ناشناگتـسب  دوخ و  یحور  يدـنمزاین  یناـغارچ  ماـجنا  یلیماـف و 

.دزاسن دراو  يا  همدص  اه  نآ  تاساسحا  هب  يزورون  ياه  همانرب 

یبهذـم و تاـئیه  ندومن  لاـعف  اروشاـع و  مرحم و  يرادازع  ياـه  هماـنرب  ندوـمن  رازگرب  تمظع  اـب  يارب  مدرم  يزاـس  هداـمآ  ب-
.نتفر مرحم  لابقتسا  هب  رتدوز  هچ  ره  يارب  اه  هینیسح  دجاسم و 

هـسلج کی  رد  میدومن و  توعد  ار  بالط  نویناحور و  نیـسردم و  زا  رفن  دص  دنچ  قوف  ياه  همانرب  ماجنا  يارب  يزاس  هنیمز  يارب 
صولخ و هقالع و  روش و  هب  هجوت  اب  دیدرگ و  نایب  هعماج  تیعقوم  نامز و  تیـساسح  دوب  مکاح  نآ  رد  صولخ  تیونعم و  هک  يا 

هدامآ هاگآ و  ار  مدرم  زا  يدایز  عمج  اهاتـسور  رهـش و  زا  یتمـسق  رد  اهنآ  زا  مادک  ره  تشاد  دوجو  نازیزع  نآ  رد  هک  يراکتـشپ 
هدـیدرگ و شوپ  هایـس  الماک  اه  هینیـسح  ینید و  زکارم  دـجاسم و  زا  يرایـسب  مرحم  مایا  ندیـسر  ارف  زا  لبق  هک  ناـنچ  نآ  دـندومن 

دیکچ یم  نآ  زا  نوخ  هک  ییابیز  لگ  کی  هزبس و  ینیس  کی  سکع  نآ  رد  هک  دیدرگ  هیهت  یصوصخم  ياه  مچرپ  نآ  رب  هوالع 
: دوب هدش  هتشون  نآ  رد  ریز  راعشا  هتشگ و  میسرت 
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دراد منبش  کشا  هدید ، هب  هلال  ره  *** دراد متام  گنر  راهب ، لاسما 

دراد مرحم  روش  یلو  تسا  دیع  *** راهب دالیم  تسا  مغ  اب  هتخیمآ 

تسا نایرگ  راز  هزبس  لد  تسا و  مرحم  درک : یم  هجوت  بلاج  عرصم  نیا  دوب  هدش  هتسب  هزبس  ینیس  فارطا  رد  هک  يراون  رب  و 

بـصن عیزوت و  قطانم  همه  رد  هدرتسگ  رایـسب  یحطـس  رد  دایز و  دادـعت  هب  دـیدرگ ) هیهت  مه  نآ  رتسوپ  هک   ) هدـش دای  ياه  مچرپ 
زا تساوخرد  اب  زین  دـننک و  عورـش  ار  ناشدوخ  تکرح  لاس  ره  زا  رتدوز  هک  نیا  رب  يرادازع  تائیه  قیوشت  اـب  نینچ  مه  .دـیدرگ 

تکرح نیا  رد  ار  یئازسب  مهـس  مادک  ره  دنیوگب و  رعـش  زورون  مایا  رد  اروشاع  مرحم و  تمرح  ظفح  هینزم  رد  هک  ردقیلاع  ءارعش 
ادص و نامزاس  نامز  نآ  رد  .دش  هتـشادرب  سدقم  فده  نیا  هب  ندیـسر  رد  يرثوم  رایـسب  ياهماگ  دنتفرگ  هدهع  رب  شخب  یهاگآ 
رد .دومن و  افیا  اتسار  نیا  رد  ار  يدیفم  رایسب  شقن  هدنزاس  بوخ و  ياه  همانرب  يرـس  کی  اب  زین  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يامیس 

یمومع یتنـس و  مسارم  اـهنت  هن  دـندومن و  تیاـعر  ار  مرحم  اروشاـع و  میرح  گرزب  کـچوک و  درم  نز و  تلم  تلود و  عوـمجم 
مـشچ هب  ار  ناـمروشک  خـیرات  ياـهاروشاع  اـه و  مرحم  نیرتروشرپ  زا  یکی  هکلب  دومنن  داـجیا  مرحم  روش  يارب  یتـمحازم  زوروـن 

.میدید

نیرتشیب هیـضق  نیا  رد  دـنراد  یفنم  عضوم  اـی  دنتـسه و  تواـفت  یب  یبهذـم  لـئاسم  رد  هک  يدارفا  زا  يرایـسب  هکنیا  هجوت  بلاـج 
.دنداد ناشن  دوخ  زا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ترضح  نادیهش  رالاس  تمرح  دروم  رد  ار  تیاعر 

یهلا یتایانع 

فرطرب اهنآ  نیرتریگارف  هک  دـیدرگ  رهاـظ  ( یمومع یـصخش و  زا  معا   ) یهلا يراـثآ  تاـکرب و  یمومع  بدا  ضرع  نیا  لاـبند  هب 
یلاسکشخ ندش 
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رد راب  نیلوا  يارب  ناهفـصا  دور  هدنیاز  هناخدور  یتح  هدرک و  يدـج  دـیدهت  راچد  ار  روشک  قطانم  زا  يرایـسب  هک  دوب  یکانرطخ 
يزرواشک تیعونمم  رب  هوالع  اه  ناتسا  زا  يایسب  رد  یسمش  لاس 1381  ناتسبات  يارب  هک  دشیم  ینیب  شیپ  دیکـشخ و  دوخ  خیرات 

تیانع اب  یلو  دیآ  رد  ارجا  هب  رگید  گرزب  ياهرهش  زا  يرامـش  نارهت و  رد  يرهـش  بآ  يدنب  هریج  حرط  قطانم ) زا  يرایـسب  رد  )
رد دومن و  فرطرب  ار  یلاسکشخ  ناوارف  یپایپ و  ياه  شراب  دیدج  لاس  عورـش  رد  هتـسیاش  بدا  ضرع  تالـسوت و  رثا  رد  یهلا و 

.تفرگ ماجنا  لاس  لوط 36  رد  یگدنراب  نیرتشیب  ناهفصا  ناتسا 

مالسلا اهیلع  هیقر  ترضح  تداهش  تشادگرزب 

هدهاشم دوخ  هک  یتامارک  تایانع و  رثا  رد  رفص ) هام  مجنپ   ) مالـسلا اهیلع  هیقر  ترـضح  تداهـش  زورلاس  رد  يرمق  لاس 1412  زا 
همولظم نیا  تیمها  یمومع  یصوصخ و  ياه  همانرب  تاسلج و  رد  جیردت  هب  میامنب و  یمادقا  هنیمز  نیا  رد  هک  مدومن  یعس  مدومن 

رتشیب هجوت  هنیمز  ناگدنیوگ  ناگدنسیون و  قیوشت  اب  مهد و  رارق  ناتسود  هجوت  دروم  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  راگدای  گرزب و 
ياه هیمالعا  رد  هک  دش  هدوشگ  هنیمز  نیا  رد  یهلا  تمحر  باب  نانچ  نآ  یهلا  فطل  اب  میامن و  مهارف  ار  همولظم  نیا  هب  یمومع  و 

ناونع امسر  ترضح  نآ  تداهش  تشادگرزب  مالسلا و  اهیلع  هیقر  ترضح  مان  رفص  هام  لوا  ههد  رد  يرادازع  سلاجم  زا  يرایـسب 
هتشذگ 1423 لاس  دوش و د ر  یم  ماجنا  يرادازع  همولظم  هدیهش  نآ  يارب  يراوگوس  سلاجم  مومع  رد  هام  مجنپ  زور  دوش و  یم 

همانرب ترضح  نآ  رهطم  مرح  مالسلا و  اهیلع  هیقر  ترـضح  زا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يامیـس  ادص و  ياه  همانرب  همه  رد  يرمق 
.دیدرگ شخپ  یبلاج  رایسب  ياه 
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مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  تداهش  دالیم و  تشادگرزب  زا  تیامح  قیوشت و 

تهج مسارم  يرازگرب  زین  و  مارحلا ) هدـعقیذ  لوا  زور   ) مالـسلا اهیلع  هموصعم  ترـضح  سدـقم  دـالیم  تشادـگرزب  تهج  مادـقا 
نیا زا  هتـسیاش  لیلجت  يارب  هیملع  هزوح  بالط  نویناـحور و  زا  توعد  و  یناـثلا ) عیبر  مهدزاود  اـی  و  مهد ،  ) راوگرزب نآ  تداـهش 

.ترضح نآ  دروم  رد  رتسوپ  پاچ  مسارم و 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  دالیم  هب  نادنمقالع  هجوت  بلج 

داتسا موحرم  طخ  اب  ابیز  يرتسوپ  پاچ  هیهت و  اب  هارمه  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترـضح  سدقم  دالیم  نشج  يرازگرب  يارب  قیوشت 
.دیدرگ رشتنم  فلتخم  ياه  گنر  اب  هدرتسگ و  یحطس  رد  هک  یلئاضف  هللا  بیبح 

مالسلا امهیلع  نیسحلا  تنب  هنیکس  ترضح  تافو  تشادگرزب 

يرمق لاس 1421  زا  هک  لوالا  عیبر  هام  مجنپ  زور  رد  مالسلا  امهیلع  نیـسحلا  تنب  هنیکـس  ترـضح  تافو  تشادگرزب  تهج  مادقا 
مدرم مومع  هجوت  راوگرزب  ءاملع  زا  یکی  لزنم  رد  يراوگوس  سلجم  رد  تکرش  يرادازعهتسد و  نداد  تکرح  اب  دیدرگ و  عورش 

هب مالـسلا  اهیلع  هیمطاف  ياه  همانرب  نارازگتمدـخ  زا  یعمج  هارمه  يرمق  لاس 1423  رد  دـیدرگ و  بلج  هعقاو  نیا  تشادـگرزب  هب 
یتیعمجرپ میظع و  رایسب  يرادازع  هتسد  کی  ترضح ) نآ  تافو  زورلاس   ) لوالا عیبر  مجنپ  زور  رد  میدش و  فرشم  سدقم  دهشم 

ياپ اب  نارادازع  زا  يریثک  عمج  هک  داتفا  هار  هب  تکرح  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  رهطم  مرح  نحـص و  يوس  هب  اهیناهفـصا  هینیـسح  زا 
تحت ار  دهشم  یلاها  نیرئاز و  هک  دندومیپ  ار  رهطم  نحص  ات  نابایخ  ریـسم  هدننک  بلقنم  يزوس  روش و  يراج و  کشا  اب  هنهرب و 

داد رارق  دیدش  ریثات 
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.دیدرگ يراذگ  هیاپ  مالسلا  اهیلع  هنیکس  ترضح  تافو  تشادگرزب  سدقم  رهش  نآ  رد  راب  نیلوا  يارب  و 

مالک کی  رد 

هک مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  تداهـش  دالیم و  هب  طوبرم  ياه  تبـسانم  رد  نویناـحور  بـالط و  هجوت  بلج  مـالک  کـی  رد  و 
مالـسلا مهیلع  تیب  لها  يداش  ای  هودـنا و  نزح و  اب  طابترار  هک د   ) گرزب تبـسانم  نآ  هرابرد  ناشدوخ  ياه  ینارنخـس  رد  اـمتح 

ای ناشتعامج و  زامن  هماقا  لحم  دجـسم  رد  يراوگوس  مسارم  يرازگرب  اب  ناـکما  تروص  رد  دـنیامن و  وگتفگ  ثحب و  دـشاب ) یم 
راوگرزب نادنزرف  مالـسلا و  مهیلع  موصعم  هدراهچ  هب  قلعتم  ياهزور  دودـحم ) تروص  هب  هچرگا   ) یناغارچ ماجنا  ینیریـش و  هیهت 

.دنرادب یمارگ  تسا ) هللا  مایا  زا  هک   ) ار اهنآ 

یهلا ییاه  ضیف  هدرتسگ و  یتاکرب 

ارهز ترـضح  ناتـسودو  نارای  هدوب و  هیمطاف  تضهن  راثآ  تاکرب و  رثا  رد  اتدـمع  اهنآ  هب  یبای  تسد  قیفوت و  هدـش  دای  تامادـقا 
صولخ و دنا و  هتشاد  یساسا  شقن  تامادقا  نیا  ندیسر  رمث  هب  رد  میا  هدش  انـشآ  اهنآ  اب  سدقم  تکرح  نآ  رد  هک  مالـسلا  اهیلع 

اهنآ صالخا  لیلد  هب  تسا و  هدوب  نیرتمک  هدنسیون  نیا  نانآ و  تیقفوم  یلصا  هیامرس  اهنآ  ییاعدا  یب  راکتشپ و  تمه و  هقالع و 
رود ياه  تیقفوم  هدوب  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ  اب  هطبار  رد  هک  يراک  ره  رد  ناشیایر  یب  هبئاش و  یب  تالـسوت  و 

یملع و يونعم و  داعبا  رد  راشتنا  زا  شیب  دنراد  هک  ییاه  يراوگرزب  يانبم  رب  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هتبلا  میا و  هتـشاد  راظتنا  زا 
: رعاش لوق  هب  دنا و  هدومن  ناملاح  لماش  ار  ناشتاکرب  تایانع و  يدام 

دناد يرورپ  هدنب  شور  دوخ  هجاوخ  هک  *** نکم دزم  طرش  هب  نایادگ  وچ  یگدنب  وت 
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ناهج رسارس  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مان  هب  یعامتجا  یملع و  ینید و  زکارم 

هراشا
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مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  كرابم  ياه  مان  هب  ینید  یملع و  گرزب  زکرام  يراذگ  مان  سیسات و 

راتفگ شیپ 

ارهز همطاف  ترـضح  مان  هب  هک  یملع  ینید و  ياه  هسـسوم  ریاس  سرادـم و  اه و  هیمطاف  اه و  هینیـسح  دـجاسم و  رکذ  یفرعم و  رد 
يرایسب اب  میا و  هتسج  هرهب  یجراخ  یلخاد و  نوگانوگ  ياه  تیاس  زا  میا و  هدومن  ار  شـشوک  رثکادح  هدش  هدیمان  مالـسلا  اهیلع 

رامش هک  میناد  یم  نیقی  عطق و  روط  هب  یلو  میا  هدرک  رارقرب  طابترا  دنا  هتشاد  ییانـشآ  بلاطم  عون  نیا  اب  هک  ینوگانوگ  زکارم  زا 
زا شیب  جراخ  ياهروشک  اهرهـش و  رد  روشک و  حطـس  رد  هدش  هدیمان  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  یمان  مان  هب  هک  زکارم  عون  نیا 

نادنمقالع ریاس  کمک  اب  میناوتب  هدنیآ  رد  تسا  دیما  هک  دشاب  یم  یتاقیقحت  مادقا  کی  عورـش  تکرح  نیا  دشاب و  یم  دراوم  نیا 
بدا ضرع  هنیمز  نیا  رد  میروآ و  تسد  هب  يرتلماک  ياهرامآ  جراخ )  لخاد و  رد   ) رت هدـنزاس  یـشرگن  رت و  عیـسو  يا  همانرب  اـب 

.میئامنب
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.تسا هدش  هدیمان  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مان  هب  هک  يدجاسم 

اهیلع ارهز  همطاف  ترـضح  سدقم  ياه  مان  هب  یناوارف  دـجاسم  اهاتـسور  اهرهـش و  همه  روشک و  رـسارس  رد  هتـشذگ  ياه  لاس  رد 
ناهفـصا ناتـسا  رد  ییاه  هنومن  گرزب و  نارهت  رد  يدراوم  هب  اهنت  هنومن  ناونع  هب  اـم  تسا و  هدـش  يراذـگمان  سیـسات و  مالـسلا 

: میئامن یم  هراشا 

.تسا هدش  هدیمان  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ياه  مان  هب  نارهت  رد  هک  يدجاسم 

هدازاین دیهش  نابایخ  شیرجت - هقطنم 1 - - مالسلا اهیلع  ءارهزلا  دجسم  -1

شیرجت رازاب  هقطنم 1 - هیمطاف - دجسم  -2

نابایخ 25 ارآ - رهش  هقطنم 2 -  - مالسلا اهیلع  ارهزلا  دجسم  -3

ینارمع دیهش  نابایخ  هدنگرز -  نابایخ  هقطنم 3 - هیمطاف - دجسم  -4

يوترپ نابایخ  - یلامش هیدیجم  هقطنم 4-  - مالسلا اهیلع  ارهزلا  نبا  دجسم  -5

نیورپ نادیم  سراپنارهت - هقطنم 4-  - مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  دجسم  -6

یقرش رادافو  - دیفس كاخ  هقطنم 4- هیمطاف - دجسم  -7

یناشاک هللا  هیآ  هارگرزب  هقطنم 5-  - مالسلا هیلع  ارهزلا  دجسم  -8

یناشاک هللا  هیآ  هارگرزب  هقطنم 6-  - مالسلا اهیلع  ارهزلا  دجسم  -9

یبونج یندم  دیهش  نابایخ  هقطنم 7-  - مالسلا اهیلع  همطاف  ینب  دجسم  -10

دجسم هچوک  - نهک نابایخ  هقطنم 7- - هیمطاف دجسم  -11

تاحیلست نادیم  هقطنم 8- - هیمطاف عماج  دجسم  -12

تیآ دیهش  هقطنم 8-  - مالسلا هیلع  ارهزلا  همطاف  دجسم  -13

هیدیحو نابایخ  - دنوامد نابایخ  هقطنم 8- - هیمطاف دجسم  -14
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ینامزاس ياه  هناخ  یبونج - دابآرهم  هقطنم 9 - - مالسلا اهیلع  ءارهزلا  دجسم  -15

( یلکوت يرتم   20 یبونج - دابآرهم  هقطنم 9 - ءارهز 3 - همطاف  ترضح  دجسم  -16

نیعم داتسا  راولب  - يدازآ نابایخ  هقطنم 9-  - مالسال اهیلع  ارهز  همطاف  دجسم  -17

نیعم داتسا  راولب  - یمشاه نابایخ  هقطنم 9- - هیمطاف دجسم  -18

یناحبس دیهش  نابایخ  - نیوزق نابایخ  هقطنم 10-  - مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  دجسم  -19

میرک طابر  نابایخ  هقطنم 11-  - مالسال اهیلع  همطاف  دجسم  -20

نیوزق هب خ  هدیسرن  يوفص  باون  نابایخ  هقطنم 11- - هیمطاف دجسم  -21

يرینم هچوک  - یترضح رازاب  هقطنم 12- - مالسلا اهیلع  ارهزلا  دجسم  -22

رانچاپ رازاب  - مایخ نابایخ  هقطنم 12-  - مالسلا هیلع  ءارهزلا  دجسم  -23

لگنم بآ  - ير نابایخ  هقطنم 12- - مالسلا اهیلع  ءارهزلا  دجسم  -24

رتفد ریزو  هچوک  - یمالسا دحو  نابایخ  هقطنم 12- - مالسلا اهیلع  ارهزلا  دجسم  -25

یسودرف غاب  - يولوم نابایخ  هقطنم 12- - مالسلا اهیلع  همطافلا  دجسم  -26

یموصعم هچوک  - يدنره دیهش  نابایخ  هقطنم 12-  - مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  دجسم  -27

نهک نابایخ  دنوامد  نابایخ  هقطنم 13- - هیمطاف دجسم  -28

کیجات لامج  دیهش  نابایخ  هقطنم 14-  - مالسال اهیلع  ارهز  ترضح  دجسم  -29

لگ بجع  دواد  دیهش  رویرهش خ  نابایخ 17  هقطنم 14- - هیمطاف دجسم  -30

تشهب نابایخ  نارواخ  نابایخ  هقطنم 14-  - مالسلا اهیلع  ارهزلا  نیبحم  دجسم  -31

لوا يرتم  هدزناپ  هیرسفا  هقطنم 15-  - مالسلا اهیلع  ءارهزلا  دجسم  -32

ون ناشخرد  نابایخ  کباتا  هقطنم 15-  - مالسلا اهیلع  ءارهزلا  دجسم  -33

سیفن يرتم  هدزناپ  نارواخ  نابایخ  هقطنم 15 -  - مالسلا اهیلع  ارهزلا  دجسم  -34
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یقداص دیهش  نارواخ خ  نابایخ  هقطنم 15-  - مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  دجسم  -35
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لوا يرتم  هدزناپ  هیرسفا  هقطنم 15-  - مالسلا اهیلع  ارهزلا  همطاف  دجسم  -36

یموصعم يوک  یگنهرف  دیهش  هقطنم 15-خ   - مالسلا اهیلع  ارهزلا  همطاف  دجسم  -37

لوا يرتم  هدزناپ  هیرسفا  هقطنم 15-  - هیمطاف دجسم  -38

یقاقش يوک  هیداوج  يرتم  تسیب  هقطنم 16- - هیمطاف دجسم  -39

یناجاقآ دیهش  رذوبا  يرتم  تسیب  هقطنم 17-  - مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  دجسم  -40

نادرم دار  رذوبا خ  يرتم  تسیب  هقطنم 17-  - مالسلا اهیلع  ارهزلا  همطاف  دجسم  -41

یبونج یقیقح  راوسهش  نابایخ  هقطنم 17- - هیمطاف دجسم  -42

ینیسح دیهش  نابایخ  رصعیلو  كرهش  هقطنم 18 - - هیمطاف دجسم  -43

داجس يرتم  تسیب  دابآ  یناخ  هقطنم 19-  - مالسلا اهیلع  ارهزلا  دجسم  -44

یمرحم دیهش  يرتم  هدزاود  ون  دابآ  یناخ  هقطنم 19- مالسلا - اهیلع  یمطاف  دجسم  -45

یناقلاط نابایخ  دابآ  تمعن  هقطنم 19-  - هیمطاف دجسم  -46

هیدمحا ناروآدای  نابایخ  هقطنم 20- مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  دجسم  -47

يرتم نابایخ 24  ير  رهش  هقطنم 20-  - مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  دجسم  -48

نامیس نابایخ  ير  رهش  هقطنم 20-  - مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  دجسم  -49

موس هداج  نیمارو - هار  هس  هقطنم 20- - هیمطاف دجسم  -50

ینامرک يوجاوخ  نابایخ  یلامش  علض   - مالسلا اهیلع  ارهزلا  همطف  دجسم  -51

.تسا هدش  هدیمان  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ياه  مان  هب  هک  هموح  ناهفصا و  دجاسم 

بیرج رازه  ناهفصا  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  دجسم  -1

اهیتشر هچوک  نیئاپ  غابراهچ  ناهفصا  مالسلا  اهیلعارهزلا  دجسم  -2

دابآدمحا نابایخ  ناهفصا  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  دجسم  -3
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نیمیس نابایخ  ناهفصا  مالسلا  اهیلعارهزلا  دجسم  -4

یج نابایخ  ناهفصا  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  دجسم  -5

اردصالم عمتجتم  بنج  نیورپ  نابایخ  ناهفصا  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  دجسم  -6

هیناوغرا ناهفصا  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  دجسم  -7

رجف كرهش  ناهفصا  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  دجسم  -8

هتسه ناهفصا  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  دجسم  -9

ناتسرواجهق ناهفصا  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  دجسم  -10

نهآ بوذ  نابوتا  ناهفصا  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  دجسم  -11

ناجوک ناهفصا  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  دجسم  -12

رهش کلم  ناهفصا  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  دجسم  -13

رتشا کلام  تادهش خ  هکلف  تشدلگ  ناهفصا  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  دجسم  -14

ناهفصا مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دجسم  -15

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  لوتب  دجسم  -16

مرخ نابایخ  ناهفصا  مالسلا  اهیلع  هرهاط  هقیدص  دجسم  -17

شتآ نابایخ  ناهفصا  هیمطاف  دجسم  -18

تخبکین نابایخ  ناهفصا  هیمطاف  دجسم  -19

دابآ نیسح  ناهفصا  هیمطاف  دجسم  -20

نانهر ناهفصا  هیمطاف  دجسم  -21

هیبنیز نابایخ  ناهفصا  هیمطاف  دجسم  -22

لامک نابایخ  ناهفصا  مالسلا  اهیلع  رثوک  دجسم  -23
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تسا مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مان  هب  هک  ناهفصا  ناتسا  ياه  ناتسرهش  دجاسم 

لگدیب نارآ و  هیمطاف  دجسم  -1

دابآ کلت  ياتسور  ناتسدرا  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  تیب  دجسم  -2

كرانا مالسلا  اهیلع  ارهزلا  همطاف  دجس  -3

رهش نیهاش  راوخرب  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  دجسم  -4

ناگیلد راوخرب  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  دجسم  -5

دابآ بیبح  راوخرب  هیمطاف  دجسم  -6

نالدنا كرهش  یبونج  نآرب  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  دجسم  -7

نایسرب كرهش  یلامش  نآرب  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  دجسم  -8

ناجزیرهق نورک  ناریت و  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  دجسم  -9

درجاولام هیوقرج  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  دجسم  -10

دابآ نسح  هیوقرج  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  دجسم  -11

نایردآ رهش  ینیمخ  هیمطاف  دجسم  -12

کشوک هلحم  سدق  نابایخ  مریمس  هیمطاف  دجسم  -13

ینیمخ ماما  نابایخ  هجیولع  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دجسم  -14

جلخ رهن  ندیرف  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  دجسم  -15

یناقلاط راولب  ناراد  ندیرف  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دجسم  -16

ماما راگدای  نابایخ  هنماد  ندیرف  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دجسم  -17

یچیس هگلج  هیاپهوک  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  همطاف  دجسم  -18

یناقلاط كرهش  ناگیاپلگ  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  دجسم  -19

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  تامارک  زا  يا  همش  هیمطاف و  www.Ghaemiyeh.comتضهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 768زکرم  هحفص 216 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:192

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  تامارک  زا  يا  همش  هیمطاف و  www.Ghaemiyeh.comتضهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 768زکرم  هحفص 217 

http://www.ghaemiyeh.com


یشیگ هگلج  ناگیاپلگ  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  دجسم  -20

ناگیاپلگ هیمطاف  دجسم  -21

هیدومحم هلحم  هکرابم  هیمطاف  دجسم  -22

دابآ خیش  هکرابم  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  دجسم  -23

رجفلا نابایخ و  دابآ  فجن  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  دجسم  -24

يرهطم نابایخ  دابآ  فجن  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  دجسم  -25

رویرهش هدفه  نابایخ  زنطن  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  دجسم  -26

ناریا رسارس  رد  اه  هیمطاف  سیسات 

دشاب یم  نید  جیورت  غیلبت و  راگدرورپ و  تدابع  شتسرپ و  هاگیاپ  هک  دجاسم  رب  هوالع  هعیـش  ياهرهـش  زکارم و  رد  ینامز  رید  زا 
هب هدیدرگ و  سیسات  دنشاب ) یم  اه  نامتخاس  نیرت  هوکشاب  نیرت و  میظع  زا  اضعب  هک   ) یتوافتم تیفیک  تیمک و  اب  یناوارف  ياهانب 

یغیلبت یبهذم و  ياه  همانرب  زا  يرایسب  مالسلا و  هیلع  ادهشلا  دیس  رب  يرادازع  رب  هوالع  تسا و  هدش  يراذگمان  هینیسح  سدقم  مان 
اهنت هینیسح  یعیش  ریغ  ای  یمالساریغ و  ياهروشک  اهرهش و  زا  يرایسب  رد  ددرگ و  یم  رازگرب  اه  هینیسح  نیا  رد  لاس  هرود  رد  هک 

هاگیاج يا و  هیریخ  یعامتجا و  ياه  تیلاعف  یبهذم و  ياه  ینارنخـس  داریا  تعامج و  زامن  يرازگرب  لحم  نایعیـش و  عمجت  زکرم 
يرایـسب رد  هیمطاف  تضهن  تکرح و  نایرج  رد  ریخا و  هرود  رد  یلو  دشاب  یم  ینید  تالاقم  باتک و  رـشن  یگنهرف و  ياه  تیاعف 

سیسات مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  دای  مان و  هب  ییاه  هاگیاپ  اهرهش  زا 
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یعامتجا ینید و  يرادرب  هرهب  دروم  مالـسلا  اهیلع  همولظم  يوناب  نآ  یهلا  دصاقم  فادـها و  جـیورت  رـشن و  روظنم  هب  هتشگ (1) و 
دالیم رد  رورـس  نسج و  همانرب  يرارقرب  زین  ترـضح و  نآ  يارب  يراوگوس  يرادازع و  مسارم  يرازگرب  رب  هوالع  دریگ و  یم  رارق 
ماجنا اهنآ  رد  یگنهرف  یغیلبت و  ياه  تیلاعف  نادنمزاین و  هب  تبـسن  ینامرد  تامدخ  يا و  هیریخ  ياهراک  زا  يرایـسب  راوگرزب  نآ 
ارهزلا تیب  مان  هب  یهاگ  هیمطاف و  مان  هب  اتدمع  هدش  دای  تاسیسات  اهانب و  .دور  یم  رامش  هب  هجوت  دروم  ینید  زکارم  زا  دریگ و  یم 

.تسا هدش  هدیمان  مالسلا و ...  اهیلع  ارهزلاراد  ای  مالسلا و  اهیلع 

ناریا رد  هیمطاف   219

تسا هتشگ  سیسات  روشک  رسارس  رد  هیمطاف  دادعت 219  هدش  هیهت  یسمش  لاس 1375  ات  فاقوا  نامزاس  هلیسو  هب  هک  يرامآ  قبط 
: رارق نیدب 

ددع یقرش 1  نجیابرذآ  ناتسا 

ددع یبرغ 1  ناجیابرذآ  ناتسا 

ددع لیبدرا 1  ناتسا 

ددع ناهفصا 15  ناتسا 

ددع رهشوب 3 ناتسا 

ددع نارهت 9  ناتسا 

ددع يرایتخب 1  لاحمراهچ و  ناتسا 

ص:194

.تسا هدیدرگ  سیسات  هینسحم و ...  مالسلا  هیلع  سابعلا  تیب  مالسلا  اهیلع  هیبنیز  مالسلا  هیلع  هیدهم  مان  هب  زین  يزکارم  هچنانچ  - 1
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ددع ناسارخ 34  ناتسا 

ددع ناتسزوخ 9  ناتسا 

ددع ناجنز 1  ناتسا 

ددع نانمس 29  ناتسا 

ددع ناتسچولب 1  ناتسیس و  ناتسا 

ددع سراف 11  ناتسا 

ددع نامرک 5  ناتسا 

ددع نالیگ 4  ناتسا 

ددع ناتسرل 6  ناتسا 

ددع ناردنزام 80  ناتسا 

ددع يزکرم 2  ناتسا 

ددع ناگزمره 1  ناتسا 

ددع نادمه 3  ناتسا 

ددع (1) دزی 2  ناتسا 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  ياه  مان  هب  اه و ...  هینیسح 

هدیمان مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  مان  هب  ییاه  هینیسح  میدرک ) هراشا  هناگادج  شخب  رد  هک   ) روشک رسارس  رد  اه  هیمطاف  رب  هوالع 
هراشا الیذ  هک  تسا  هدش  هدرب  مان  نازحالا  تیب  مالسلا  اهیلع  ءارهزلاراد  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  تیب  ناونع  هب  يزکارم  ای  هدش و 

ص:195

دوش یمن  اه  ءارهزلاراد  اه و  ءارهزلا  تیب  لماش  دشاب و  یم  یـسمش  لاس 1375  هب  طوبرم  رامآ  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا  - 1
اهنآ یلـصا  ياه  ناتـسا  رامآ  رد  ناشیاه  هیمطاف  ناتـسلگ  نیوزق و  مق و  ياه  ناتـسا  دننامه  هدـش  لقتـسم  اریخا  هک  ییاه  ناتـسا  و 

.تسا هدمآ 
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: میئامن یم 

همشچرس ناتسراهب  نادیم  نارهت  مالسلا  اهیلع  هیمطاف  ینب  هینیسح  -1

هیداوج يرتم  تسیب  نهآ  هار  نارهت  هیمطاف  هینیسح  -2

موس هکلف  زا  رتالاب  سراپ  نارهت  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  تیب  -3

نارادساپ نابایخ  نارهت  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  تیب  -4

انیس نبا  نابایخ  ناهفصا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ینب  هینیسح  -5

هیدهم يژولویدار  بنج  دابآدمحا  ناهفصا  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  تیب  -6

ناخ دجسم  بنج  تل  يوک  دابآدمحا  ناهفصا  مالسلا  اهیلع  ارهزلاراد  -7

عاجش اقآ  جاح  هچرازاب  کلم  نابایخ  ناهفصا  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  تیب  -8

هدادق درجتسد  ناهفصا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ینب  هینیسح  -9

شنم يوبن  ژدنهک  ناهفصا  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  نازحالا  تیب  -10

هیمطاف دجسم  کیدزن  هچرازاب  مق  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  تیب  -11

تخرد راهچ  هلحم  قرش  دنجریب  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  نابحم  هینیسح  -12

( ناوناب تهج   ) مالیا مالسلا  اهیلع  ارهزلا  همطاف  هینیسح  -13

دابآ نسح  هیوقرج  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  تیب  -14

ناهاپس يوک  ناهفصا  هیمطاف  -15

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  ياه  مان  هب  یبهذم  تائیه  سیسات 

اهیلع ارهز  همطاف  كرابم  ياه  مان  هب  روشک  رسارس  رد  یبهذم  ياه  تئیه  سیسات  لیکـشت و  ریخا  هرود  رد  هیمطاف  تضهن  راثآ  زا 
يرادازع مسارم  يرازگرب  یعاـمتجا و  تامدـخ  ماـجنا  نید و  غیلبت  ياـه  هماـنرب  هنیمز  رد  اـهنآ  زا  مادـک  ره  هک  دـشاب  یم  مالـسلا 

ناونع مان و  طقف  الیذ  دنا و  هتفرگ  هدهع  رب  ار  يدنمدوس  ياه  تیلاعف 
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: میئامن یم  رکذ  ار  نآ  کیدزن  هموح  ناهفصا و  رهش  یبهذم  ياه  تئیه 

انیس نبا  نابایخ  ناهفص  مالسلا  اهیلع  همطاف  ینب  تئیه  -1

هلودلا نکر  نابایخ  ناهفصا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  نارادازع  تئیه  -2

دابآدمحا نابایخ  ناهفصا  هیمطاف  تئیه  -3

یکدور نابایخ  دیحو  نابایخ  ناهفصا  نویمطاف  تئیه  -4

انیس نبا  نابایخ  ناهفصا  سمش  دجسم  هیمطاف  تئیه  -5

مالسلا اهیلع  نیسح  ماما  دجسم  دیحو  نابایخ  ناهفصا  هیمطاف  تئیه  -6

دابآ يوج  ژدنهک  نابایخ  ناهفصا  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  همطاف  تئیه  -7

یمرک دیهش  نابایخ  هواک  نابایخ  ناهفصا  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  همطاف  تئیه  -8

نادازآ هاگشتآ  نابایخ  ناهفصا  هیمطاف  تئیه  -9

کی زاف  ناتسراهب  ناهفصا  ناتسراهب  هیمطاف  تئیه  -10

کلم نابایخ  ناهفصا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  نیلسوتم  تئیه  -11

نازرابم رهمگرزب  ناهفصا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  نیلسوتم  تئیه  -12

تخبکین نابایخ  ناهفصا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  نیلسوتم  تئیه  -13

( رایس  ) يرتم ناهفصا 24  مالسلا  اهیلع  ارهز  ارهز  ترضح  هب  نیلسوتم  تئیه  -14

هشفنب ناتسراهب خ  ناهفصا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  نابحم  تئیه  -15

( رایس  ) ناهفصا مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  يدهم  ترضح  نابحم  تئیه  -16

رحلا دجسم  هیرکسع  نابایخ  ناهفصا  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  نابحم  تئیه  -17

یعیفش هچوک  یج  نابایخ  ناهفصا  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  نابحم  تئیه  -18

( رایس  ) ناهفصا مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  نابحم  تئیه  -19
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( رایس  ) ناهفصا مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  لفحم  تئیه  -20
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رایس ناهفصا  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ءاسک  ثیدح  تئیه  -21

ناخ (1) دجسم  دابآدمحا  نابایخ  ناهفصا  مالسلا  هیلع  هینسحم  تئیه  -22

دابآ نسح  هیوقرج  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  همطاف  تئیه  -23

دابآ کین  هیوقرج  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  همطاف  هب  نیلسوتم  تئیه  -24

دارم هدازماما  ناراوخرذآ  هیوقرج  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  بتکم  تئیه  -25

دابآدمحم هیوقرج  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  همطاف  تئیه  -26

هیرظنم رهش  ینیمخ  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  ینب  یبهذم  تئیه  -27

یلامش ماما  نابایخ  رهش  ینیمخ  هیمطاف  تئیه  -28

دابآ يوج  رهش  ینیمخ  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  یبهذم  یگنهرف  تئیه  -29

هیمطاف دجسم  نایردآ  رهش  ینیمخ  هیمطاف  تئیه  -30

میسن نابایخ  راوخرب  درجتسد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  تئیه  -31

رصعیلو نابایخ  رهش  نیرز  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  همطاف  تئیه  -32

رهش دالوف  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  همطاف  ترضح  هب  نیلسوتم  تئیه  -33

ول هسمخ  ياتسور  رهشنودیرف  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  همطاف  تئیه  -34

مالسلا هیلع  نیسحلا  دجسم  ناتسرواجهق  هیمطاف  تئیه  -35

رهشنادزی دابآ  فجن  مالسلا  مهیلع  همئالا  ما  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  همطاف  تئیه  -36

زیزعلادبع هدازماما  دنره  هیمطاف  نیلسوتم  نارادازع و  تئیه  -37

شنم يوبن  نابایخ  هچیزو  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  همطاف  ترضح  تئیه  -38

ص:198

رظن ریز  دـشاب و  یم  حادـم  تیبرت  يارب  یگتفه  هسلج  هک  ارهزلا  بتکم  دـننامه  دراد  دوجو  زین  يرگید  تاـسلج  اـه و  نمجنا  - 1
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.دوش یم  هرادا  مالسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  حادم   ) رورپرهم نسح  جاح  ياقآ  و  مالسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  رعاش   ) هداز نسح  ياقآ 
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اه ناتـسا  رگید  و  اضرهـش و ...  راسناوخ و  ناگیاپلگ  ناشاک  دننامه : ناتـسا  رگید  ياهرهـش  زا  دـیئامن  یم  هظحالم  هک  نانچمه  و 
.میا هدومن  افتکا  نآ  کیدزن  هموح  ناهفصا و  یبهذم  ياه  تئیه  رامآ  هب  اهنت  میا و  هدادن  هئارا  يرامآ  رگید 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  ياه  مان  هب  هیریخ  ياه  هسسوم 

هیمطاف يوک  نانمس  هیمطاف  هیریخ  هسسوم  -1

رنهاب نادیم  نارواین  نارهت  هیمطاف  هییخ  هیمالسا  هسسوم  -2

یسودرف نادیم  بالقنا  نارهت  مالسلا  اهیلع  هرهاط  هقیدص  هیریخ  هسسوم  -3

یقداص دیهش  ير  نابایخ  نارهت  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  هیریخ  -4

هیئاضر هاگتسیا  یتعیرش  نابایخ  نارهت  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هیریخ  -5

نارهت مالسلا  اهیلع  ارهزلا  نابحم  هیریخ  -6

( جاودزا کمک  تهج   ) زرواشک راولب  نارهت  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  همطاف  داینب  -7

راوخرب ناهفصا  مالسلا  اهیلع  همطاف  هیریخ  هسسوم  -8

تبث 449) هرامش   ) ناهفصا مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هیریخ  نمجنا  -9

ناهفصا مالسلا  اهیلع  هیضرم  يارهز  ءافشلاراد  هسسوم  -10

ناهفصا هیمطاف  عمتجم  يراکددم  نمجنا  -11

ناهفصا مالسلا  اهیلع  ارهزلا  ینب  تاداس  هیریخ  هسسوم  -12

(1027 تبث هرامش   ) ناهفصا مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هیریخ  نمجنا  -13

تبث 898) هرامش   ) ناهفصا مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هیریخ  هسسوم  -14

ناهفصا مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هنسحلا  ضرق  هیریخ و  هسسوم  -15

ناهفصا مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  هنسحلا  ضرق  هیریخ و  هسسوم  -16
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تبث 867) هرامش   ) ناهفصا مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هیریخ  هسسوم  -17

ناهفصا مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هیریخ  -18

يرامآ ناریا  ياهرهش  ریاس  زا  دشاب و  یم  ناهفصا  نارهت و  هب  طوبرم  اتدمع  هدش  دای  ياه  هسـسوم  دیئامرف  یم  هظحالم  هچنانچ  و 
.تسا هدوبن  ام  سرتسد  رد 

( هعبات ياهرهش  ناهفصا و  رد   ) مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  ياه  مان  هب  هنسحلا  ضرق  ياه  قودنص 

يرامآ هب  الیذ  هک  تسا  هنسحلا  ضرق  ياه  قودنص  سیسات  هدش  ماجنا  هیمطاف  تضهن  رد  هک  ریخا  هرود  یعامتجا  ياه  تیلاعف  زا 
: میئامن یم  هراشا  کیدزن  هموح  ناهفصا و  اب  هطبار  رد 

تبث 569 هرامش  ناهفصا  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هنسحلا  ضرق  قودنص  -1

تبث 347 هرامش  ناهفصا  نویمطاف  هنسحلا  ضرق  قودنص  -2

تبث 364 هرامش  ناهفصا  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هنسحلا  ضرق  قودنص  -3

تبث 366 هرامش  ناهفصا  مالسلا  اهیلع  رثوک  هنسحلا  ضرق  قودنص  -4

ناهفصا میقم  ياهیئالبرک  هیمطاف  هنسحلا  ضرق  قودنص  -5

تبث 194 هرامش  ناهفصا  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هنسحلا  ضرق  قودنص  -6

تبث 213 هرامش  ناهفصا  هیمطاف  هنسحلا  ضرق  قودنص  -7

تبث 242 هرامش  ناهفصا  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هنسحلا  ضرق  قودنص  -8

تبث 1145 ناهفصا ش  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هنسحلا  ضرق  قودنص  -9

ناهفصا مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هیریخ  هنسحلا و  ضرق  هسسوم  -10

ناهفصا ارهز  همطاف  ترضح  هیریخ  هنسحلا و  ضرق  هسسوم  -11

ناهفصا مالسلا  اهیلع  ارهزلا  همطاف  هنسحلا  ضرق  قودنص  -12
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ناهفصا مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هنسحلا  ضرق  قودنص  -13

ناهفصا مالسلا  اهیلع  همطاف  ینب  هنسحلا  ضرق  قودنص  هسسوم  -14

ناهفصا مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  ینب  هنسحلا  ضرق  قودنص  -15

اردصالم عمتجم  ناهفصا  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هنسحلا  ضرق  قودنص  -16

هکرابم ناگروا  مالسلا  اهیلع  رثوک  هنسحلا  ضرق  قودنص  -17

رهش ینیمخ  مالسلا  اهیلع  رثوک  هنسحلا  ضرق  قودنص  -18

رهش نیهاش  مالسلا  اهیلع  رثوک  هنسحلا  ضرق  قودنص  -19

اضرهش مالسلا  اهیلع  رثوک  هنسحلا  ضرق  قودنص  -20

هچیردول دابآ  تلود  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هنسحلا  ضرق  قودنص  -21

هیمئاق كرهش  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هنسحلا  ضرق  قودنص  -22

هکرابم یضارا  ياتسور  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هنسحلا  ضرق  قودنص  -23

ناهفصا نامیس  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هنسحلا  ضرق  قودنص  -24

فیرش نابایخ  نانهر  هیمطاف  هنسحلا  ضرق  قودنص  -25

هشمار هیوقرج  هیمطاف  هنسحلا  ضرق  قودنص  -26

( يزجس  ) يزگس هیمطاف  هنسحلا  ضرق  قودنص  -27

هراسک هیرق  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هنسحلا  ضرق  قودنص  -28

رهش کلم  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هنسحلا  ضرق  قودنص  -29

هکرابم مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هنسحلا  ضرق  قودنص  -30
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ناهفصا ناتسا  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ياه  مان  هب  ناوسن  صوصخم  هیملع  سرادم 

ناهفصا مالسلا  اهیلع  همطاف  بتکم  -1

ناهفصا مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هسردم  -2

ناهفصا مالسلا  اهیلع  رثوک  بتکم  -3

رهش ینیمخ  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  همطاف  هیملع  هسردم  -4

ناراد مالسلا  اهیلع  ارهزلا  بتکم  -5

هچرد هیمطاف  هیملع  هسردم  -6

ناشاک مالسلا  اهیلع  رثوک  بتکم  -7

دابآ فجن  مالسلا  اهیلع  هیئارهز  هسردم  -8

دابآ فجن  هیمطاف  هسردم  -9

یم ناوناب  نارتخد و  زا  هک  نآ  بالط  دریگ و  یم  رارق  سیردت  دروم  یمالـسا  مولع  يا  هزوح  ماظن  قبط  هدش  دای  ياه  هسردـم  رد 
.دنیامن یم  تیلاعف  نید  غیلبت  مدرم و  تیاده  رد  دنوش و  یم  انشآ  ینید  مولع  اب  دنشاب 

ناریا ياهرهش  ریاس  رد  هیملع  سرادم 

ناغماد هیمطاف  بتکم  هیملع  هسردم  -1

كارا مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هیملع  هزوح  -2

لباز هیمطاف  هیملع  هسردم  -3

لوفزد مالسلا  اهیلع  ارهزلا  بتکم  -4

ناجنز مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هیملع  هسردم  -5

نادمه مالسلا  اهیلع  ارهزلا  بتکم  هسردم  -6
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نارهت مالسلا  اهیلع  اهیبا  ما  هیملع  هسردم  -7

بآودنایم مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هیملع  هزوح  -8

نارهت مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هیملع  هسردم  -9

اسف مالسلا  اهیلع  همطاف  بتکم  -10

دزی (1) مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هیملع  هزوح  -11

ناگرگ مالسلا  اهیلع  ارهزلا  بتکم  نارهاوخ  هیملع  هزوح  -12

مق مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هعماج  -13

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  مان  هب  یهاگشناد  زکارم 

نارهت مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هاگشناد  -1

مق هیمطاف  یکشزپ  مولع  هاگشناد  -2

ناجیابرذآ یلزنا خ  ردنب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  يراتسرپ  هدکشناد  -3

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  مان  هب  سرادم  يراذگمان  سیسات و 

روشک و طاقن  مامت  رد  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  ترـضح  تلزنم  ماـقم و  تمظع و  هب  یمومع  هجوت  ناـیرج  رد  ریخا و  هرود  رد 
، ناتسبد ناتسکدوک ، زا  معا   ) یلیصحت یتیبرت و  زکارم  يراذگمان  سیـسات و  ناهفـصا  تیالو  اب  یبهذم و  ناتـسا  رهـش و  صخالاب 

شیاتس لباق  دح  رد  دننام  یب  هوسا  گرزب و  يوناب  نآ  سدقم  مان  هب  یهاگشناد ) شیپ  ناتسریبد ، یلیصحت ، ییامنهار  هسردم 
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ناش و دروم  رد  یمومع  تفرعم  یهاگآ و  ترـضح و  نآ  هب  تبـسن  تبحم  هقالع و  هناشن  تسا و  هدـیدرگ  جـیار  يروآ  باجعا  و 
یمومع هجوت  نیا  نداد  ناشن  يارب  نونکا  مه  دشاب و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ادـخ و  هبیبح  نآ  یگرزب  تمظع و  تلزنم و 

رهـش هب  طوبرم  شخب  ادـتبا  رد  هدومن و  یفرعم  ار  ناهفـصا  ناتـسا  شرورپ  شزومآ و  هب  هتـسباو  یلیـصحت  زکارم  ( هنومن ناونع  هب  )
لصف نیا  هدومن و  دای  ناهفصا  ناتسا  ياهاتسور  اهرهش و  رگید  یلیصحت  زکارم  سرادم و  زا  سپـس  میئامن و  یم  رکذ  ار  ناهفـصا 

: میرب یم  نایاپ  هب  ار 

ناهفصا رهش  سرادم 

مالسلا اهیلع  رثوک  ییادتبا  هسردم  -1

سالک شش  ياراد  نادازآ  هلحم  هاگشتآ  نابایخ 

هیمطاف ییادتبا  هسردم  -2

سالک راهچ  ياراد  رهش  ینیمخ  یهار  هس  کیدزن  هاگشتآ  نابایخ 

مالسلا اهیلع  هرهاط  یلیصحت  ییامنهار  هسردم  -3

سالک جنپ  ياراد  رهاطازریم  نابایخ  مایخ  نابایخ 

هیمطاف هنارتخد  یگدامآ  ناتسکدوک و  -4

اتنپس يوک  قاتشم  نابایخ 

هرامش 2)  ) مالسلا اهیلع  رثوک  هنارتخد  یگدامآ  ناتسکدوک و  -5

بسن یلکوت  دیهش  يوک  ینیما  همالع  نابایخ 

هیمطاف یئادتبا  هسردم  -6

سالک شش  ياراد  اتنپس  يوک  قاتشم  نابایخ 

 ( هرامش 1و2  ) مالسلا اهیلع  رثوک  ییادتبا  هسردم  -7
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سالک هدزناش  ياراد  اعمج  بسن  یلکوت  دیهش  يوک  ینیما  همالع  نابایخ 

مالسلا اهیلع  ارهزلا  یئادتبا  هسردم  -8

سالک جنپ  ياراد  ینرق  دبهپس  نابایخ  رهمگرزب  نابایخ 

مالسلا اهیلع  ارهزلا  ییامنهار  هسردم  -9

سالک ود  ياراد  ینرق  دبهپس  نابایخ  رهمگرزب  نابایخ 

مالسلا اهیلع  هیضرم  ییامنهار  هسردم  -10

سالک شش  ياراد  امیس  ادص و  هب  هدیسرن  لوا  قاتشم  نابایخ 

مالسلا اهیلع  هیضرم  هطسوتم  -11

امیس ادص و  بنج  لوا  قاتشم  نابایخ 

مالسلا اهیلع  هروصنم  هطسوتم  -12

تلم کناب  يوربور  وجاوخ  غابراهچ  نابایخ 

مالسلا اهیلع  هروصنم  یهاگشناد  شیپ  -13

سالک راهچ  ياراد  تلم  کناب  يوربور  وجاوخ  غابراهچ  نابایخ 

هرامش 2)  ) مالسلا اهیلع  رثوک  ییادتبا  هسردم  -14

سالک هن  ياراد  يراجت  عمتجم  زا  رتالاب  مراهچ  نابایخ  هزمح  ریما  نابایخ 

مالسلا اهیلع  ارهز  يادن  ییادتبا  هسردم  -15

سالک تشه  ياراد  يرتسگداد  تشپ  تخبکین  نابایخ 

1و2) هرامش  ) ءاسنلا ریخ  ییامنهار  هسردم  -16

سالک هد  ياراد  اعمج  يدمحم  یبتجم  دیهش  هچوک  يزرواشک  نابایخ 

ءارهزلا ییامنهار  هسردم  -17
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سالک هس  ياراد  ینامز  هللا  لضف  دیهش  هچوک  داجس  نابایخ 
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هرامش 1و2)  ) يربک هقیدص  هطسوتم  -18

سالک راهچ  یس و  ياراد  اعمج  نایلعرهم  دیهش  هچوک  شترا  نابایخ 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  هطسوتم  -19

سالک هدزاود  ياراد  لکوت  ییامنهار  بنج  یکدور  نابایخ  دیحو  نابایخ 

مالسلا اهیلع  ارهزلا  هطسوتم  -20

سالک هدزاود  ياراد  ینامز  هللا  لضف  دیهش  هچوک  داجس  نابایخ 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  یهاگشناد  شیپ  -21

سالک هدزناپ  ياراد  لکوت  ییامنهار  بنج  یکدور  نابایخ  دیحو  نابایخ 

مالسلا اهیلع  هیضار  یهاگشناد  شیپ  -22

سالک هدزای  ياراد  ولیس  نابایخ 

مالسلا اهیلع  ارهزلا  یهاگشناد  شیپ  -23

سالک ود  ياراد  نامزلا  بحاص  ینوکسم  عمتجم  بایسآ  هچوک  رذآ  لپ 

مالسلا اهیلع  هیضار  ییامنهار  هسردم  -24

سالک کی  تسیب و  ياراد  نیورپ  نابایخ 

هرامش 1و2)  ) همطاف ینب  هطسوتم  -25

سالک لهچ  ياراد  اعمج  انیس  نبا  نابایخ 

هیمطاف هطسوتم  -26

سالک تسیب  ياراد  نیورپ  نابایخ 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ملعم  تیبرت  زکرم  -27

سالک هدفه  ياراد  ون  دابآرهم  يوک  همشچرس  هاگتسیا  سردم  نابایخ 
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مالسلا اهیلع  هیضار  ییادتبا  هسردم  -28

سالک جنپ  ياراد  یتمعن  دیهش  هچوک  یناشاک  نابایخ 

هرامش 1)  ) هیمطاف ییادتبا  هسردم  -29

سالک تشه  ياراد  رذوبا  نابایخ  نانهر 

مالسلا اهیلع  رثوک  ییادتبا  هسردم  -30

سالک هدزناپ  ياراد  طابر  نابایخ  نارهت  هزاورد 

مالسلا اهیلع  هیضار  ییامنهار  هسردم  -31

سالک شش  ياراد  یتمعن  دیهش  هچوک  یناشاک  نابایخ 

هیمطاف ییامنهار  هسردم  -32

سالک هد  ياراد  رذوبا  نابایخ  نانهر 

مالسلا اهیلع  رثوک  ییامنهار  هسردم  -33

سالک هدزناپ  ياراد  طابر  نابایخ  نارهت  هزاورد 

مالسلا اهیلع  ارهز  مایپ  ییامنهار  هسردم  -34

سالک هس  ياراد  رایرهش  داتسا  يوک  طابر  نابایخ 

مالسلا اهیلع  همطاف  بتکم  ییامنهار  هسردم  -35

سالک راهچ  ياراد  يرهطم  نابایخ  رهش  کلم 

هرامش 1و2)  ) مالسلا اهیلع  ارهزلا  هطسوتم  -36

سالک ود  تسیب و  ياراد  یخرف  هام  نابایخ  ناهفصا  هناخ 

ناهفصا ناهفصا  ياهاتسور  اهرهش و  رگید  سرادم 

مالسلا اهیلع  ارهزلا  همطاف  ناتسبد  -37
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سالک جنپ  ياراد  يذغاک  ياتسور  لگدیب  نارآ و 
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مالسلا اهیلع  ارهزلا  همطاف  ییامنهار  هسردم  -38

سالک شش  ياراد  ینیمخ  ماما  نابایخ  لگدیب  لگدیب  نارآ و 

مالسلا اهیلع  رثوک  ییامنهار  هسردم  -39

سالک شش  ياراد  هاگشیاز  يوربور  ملعم  نابایخ  لگدیب  نارآ و 

مالسلا اهیلعرثوک  ییامنهار  هسردم  -40

سالک جنپ  ياراد  نایسین  ناتسدرا 

مالسلا اهیلع  رثوک  یهاگشناد  شیپ  -41

سالک ود  ياراد  نایسین  ناتسدرا 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  یگدامآ  ناتسکدوک و  -42

هیئوچک ياتسور  ناردابغاب 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  ییادتبا  هسردم  -43

سالک جنپ  ياراد  هیئوچک  ياتسور  ناردابغاب 

مالسلا اهیلع  هقیدص  ییامنهار  هسردم  -44

سالک هس  ياراد  دابآ  نامز  ياتسور  ناردابغاب 

مالسلا اهیلع  رثوک  ییامنهار  هسردم  -45

سالک هس  ياراد  هوک  مچ  ناتسهد  ناردابغاب 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  هطسوتم  -46

سالک شش  ياراد  عماج  دجسم  بنج  ناگچوک  ناردابغاب 

هیمطاف شناد  راک و  یمومع  هطسوتم  -47

سالک راهچ  ياراد  ناردابغاب 
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مالسلا اهیلع  ارهزلا  همطاف  ییامنهار  هسردم  -48

ص:208

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  تامارک  زا  يا  همش  هیمطاف و  www.Ghaemiyeh.comتضهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 768زکرم  هحفص 239 

http://www.ghaemiyeh.com


سالک هس  ياراد  ترامیت  ياتسور  یج )  ) یلامش نآرب 

هیمطاف ییامنهار  هسردم  -49

سالک راهچ  ياراد  ناریزا  هیوقرج  هداج  یج )  ) یبونج نآرب 

هیمطاف هطسوتم  ناتسریبد  -50

سالک هن  ياراد  ناریزا  هیوقرج  هداج  یج )  ) یبونج نآرب 

هیمطاف یهاگشناد  شیپ  -51

سالک راهچ  ياراد  ناریزا  هیوقرج  هداج  یج )  ) یبونج نآرب 

مالسلا اهیلع  رثوک  ناتسکدوک  -52

يرهطم دیهش  نابایخ  دابآ  بیبح  راوخرب 

مالسلا اهیلع  ارهزلا  بتکم  ناتسکدوک  -53

دنکلبرک راوخرب 

مالسلا اهیلع  هیضار  ناتسکدوک  -54

هچشمک ياتسور  راوخرب 

مالسلا اهیلع  رثوک  ییادتبا  هسردم  -55

سالک هدزای  ياراد  يرهطم  دیهش  نابایخ  دابآ  بیبح  راوخرب 

مالسلا اهیلع  ارهزلا  بتکم  ییادتبا  هسردم  -56

سالک شش  ياراد  دنکبرک  راوخرب 

مالسلا اهیلع  هیضار  ییادتبا  هسردم  -57

سالک هن  ياراد  هچشمک  ياتسور  راوخرب 

مالسلا اهیلع  ارهزلا  ییامنهار  هسردم  -58
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سالک تفه  ياراد  هچشمک  ياتسور  راوخرب 
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مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ییامنهار  هسردم  -59

سالک شش  ياراد  راوخرب 

مالسلا اهیلع  ارهز  همزاف  هطسوتم  ناتسریبد  -60

سالک راهچ  ياراد  راوخرب  شخب  راوخرب 

هیمطاف هطسوتم  ناتسریبد  -61

سالک جنپ  ياراد  هچشمک  راوخرب 

مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  ییادتبا  هسردم  -62

سالک جنپ  ياراد  ناوجشش  تشدنایم  نیئوب 

هیمطاف ییامنهار  هسردم  -63

سالک شش  ياراد  ملعم  راولب  تشدنایم  نیئوب و 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  ییامنهار  هسردم  -64

سالک هس  ياراد  قاطلب  ناتسهد  تشدنایم  نیئوب و 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  هطسوتم  ناتسریبد  -65

سالک هن  ياراد  رگراک  نابایخ  تشدنایم  نیئوب و 

مالسلا اهیلع  ارهزلا  بتکم  ناتسکدوک  -66

سالک ود  ياراد  ناجراد  نارکبریپ 

مالسلا اهیلع  ارهزلا  بتکم  ییادتبا  هسردم  -67

سالک جنپ  ياراد  ناجراد  ياتسور  یلامش  نکرگ  نارکبریپ 

مالسلا اهیلع  هیضار  ییامنهار  هسردم  -68

سالک جنپ  ياراد  درگجب  ياتسور  ناگرال  طخ  نارکبریپ 
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مالسلا اهیلع  يربک  هقیدص  ییامنهار  هسردم  -69
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سالک شش  ياراد  داط  ياتسور  نارکبریپ 

هیمطاف ییامنهار  هسردم  -70

سالک شش  ياراد  ناولهس  ياتسور  نارکبریپ 

مالسلا اهیلع  هیضرم  هطسوتم  ناتسریبد  -71

سالک جنپ  ياراد  ترالپ  ياتسور  نارکبریپ 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  يا  هفرح  هسردم  -72

سالک شش  ياراد  ناولهس  ياتسور  نارکبریپ 

مالسلا اهیلع  هرهطم  ناتسکدوک  -73

نورک ناریت و 

هیمطاف ییادتبا  هسردم  -74

سالک تفه  ياراد  يرهطم  نابایخ  ناریت  ناورک  ناریت و 

مالسلا اهیلع  هرهطم  ییادتبا  هسردم  -75

سالک جنپ  ياراد  ناجفا  نورک  شخب  نورک  ناریت و 

مالسلا اهیلع  رثوک  ییامنهار  هسردم  -76

سالک جنپ  ياراد  بایسآ  يوک  ناریت 

مالسلا اهیلع  هیضرم  هنابش  ییامنهار  هسردم  -77

سالک هس  ياراد  بایسآ  يوک  ناریت 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  ییامنهار  هسردم  -78

سالک تفه  ياراد  دابآ  تلود  نورک  شخب  نورک  ناریت و 

مالسلا اهیلع  هیکز  ییامنهار  هسردم  -79

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  تامارک  زا  يا  همش  هیمطاف و  www.Ghaemiyeh.comتضهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 768زکرم  هحفص 244 

http://www.ghaemiyeh.com


سالک شش  ياراد  نادوب  نورک  شخب  نورک  ناریت و 
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هیمطاف هطسوتم  ناتسریبد  -80

سالک هن  ياراد  ملعم  هکلف  ناریت  نورک  ناریت و 

مالسلا اهیلع  هیئارهز  هطسوتم  -81

سالک هدزای  ياراد  ناجفا  نورک  شخب  نورک  ناریت و 

هیمطاف ییامنهار  هسردم  -82

سالک شش  ياراد  دابآ  کین  یلفس  هیوقرج 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  ییامنهار  هسردم  -83

سالک جنپ  ياراد  دابآ  کین  یلفس  هیوقرج 

هیمطاف یگدامآ  ناتسکدوک و  -84

دابآ نسح  ایلع  هیوقرج 

مالسلا اهیلع  رهطا  يارهز  یگدامآ  ناتسکدوک و  -85

دابآ لامک  ایلع  هیوقرج 

هیمطاف ییادتبا  هسردم  -86

سالک شش  ياراد  دابآ  نسح  ایلع  هیوقرج 

مالسلا اهیلع  رهطا  يارهز  یئادتبا  هسردم  -87

سالک جنپ  ياراد  دابآ  لامک  ایلع  هیوقرج 

مالسلا اهیلع  ارهزلا  هیضرم  ییادتبا  هسردم  -88

سالک جنپ  ياراد  درجتسد  ياتسور  ایلع  هیوقرج 

مالسلا اهیلع  ارهزلا  همطاف  ییامنهار  هسردم  -89

سالک هس  ياراد  درجتسد  ایلع  هیوقرج 
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مالسلا اهیلع  رثوک  ییامنهار  هسردم  -90
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سالک هس  ياراد  نارادنفسا  ياتسور  ایلع  هیوقرج 

مالسلا اهیلع  رثوک  هطسوتم  ناتسریبد  -91

نارادنفسا ياتسور  ایلع  هیوقرج 

مالسلا اهیلع  هرهاط  هقیدص  ییادتبا  هسردم  -92

سالک راهچ  ياراد  ناجردنم  ياتسور  ناگداچ 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  ییامنهار  هسردم  -93

سالک شش  ياراد  ینیمخ  ماما  نابایخ  ناگداچ 

هیمطاف ییامنهار  هسردم  -94

سالک راهچ  ياراد  ناچزینشیک  ناگداچ 

هیمطاف ییامنهار  هسردم  -95

سالک تفه  ياراد  ناتسره  ریبکریما  نابایخ  رهش  ینیمخ 

مالسلا اهیلع  رثوک  ییامنهار  هسردم  -96

سالک هد  ياراد  تشهبیدرا  نابایخ  نایردآ  رهش  ینیمخ 

مالسلا اهیلع  هیضرم  ییامنهار  هسردم  -97

سالک شش  ياراد  یلامش  ماما  نابایخ  رهش  ینیمخ 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  ییامنهار  هسردم  -98

سالک هس  ياراد  ظفاح  نابایخ  رهش  ینیمخ 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  هطسوتم  ناتسریبد  -99

سالک شش  ياراد  یلامش  ماما  نابایخ  رهش  ینیمخ 

هیمطاف ییامنهار  هسردم  -100
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سالک جنپ  ياراد  يراسناوخ  هللا  هیآ  نابایخ  راسناوخ 
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مالسلا اهیلع  ارهزلا  همطاف  یهاگشناد  شیپ  -101

سالک جنپ  ياراد  ملعم  راولب  ماما  نابایخ  راسناوخ 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ییادتبا  هسردم  -102

سالک هن  ياراد  دنوران  ناگساروخ 

مالسلا اهیلع  همطاف  ییادتبا  هسردم  -103

سالک شش  ياراد  یخرف  ياتسور  کنابایب  روخ و 

مالسلا اهیلع  رثوک  ییامنهار  هسردم  -104

سالک راهچ  ياراد  دوواد  دیس  هدازماما  نابایخ  کنابایب  روخ و 

مالسلا اهیلع  يربک  هقیدص  ییامنهار  هسردم  -105

سالک راهچ  ياراد  یخرف  ياتسور  کنابایب  روخ و 

مالسلا اهیلع  هیضرم  ییادتبا  هسردم  -106

سالک راهچ  ياراد  راولب  ناراد 

هیمطاف هطسوتم  ناتسریبد  -107

سالک تفه  ياراد  تارباخم  نابایخ  هنماد  ناراد 

مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  هطسوتم  ناتسریبد  -108

سالک هدزاود  ياراد  ینیمخ  ماما  نابایخ  هچرد 

مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  یهاگشناد  شیپ  -109

سالک شش  ياراد  ماما  نابایخ  هچرد 

مالسلا اهیلع  هیضار  ییامنهار  هسردم  -110

سالک هدراهچ  ياراد  یتشهب  رتکد  نابایخ  هچرد 
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هیمطاف ییادتبا  هسردم  -111
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سالک هن  ياراد  یتعیرش  نابایخ  ناقاهد 

مالسلا اهیلع  ارهز  ییادتبا  هسردم  -112

سالک راهچ  ياراد  نیگمه  ياتسور  ناقاهد 

مالسلا اهیلع  هرهاط  ییادتبا  هسردم  -113

سالک جنپ  ياراد  جزد  ياتسور  ناقاهد 

مالسلا اهیلع  رثوک  ییامنهار  هسردم  -114

سالک جنپ  ياراد  یئاراد  نابایخ  ناقاهد 

مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  شناد  راک و  هطسوتم  ناتسریبد  -115

سالک هدزای  ياراد  ناقاهد 

مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  ییامنهار  هسردم  -116

سالک راهچ  ياراد  ینیمخ  ماما  نابایخ  قهد 

هیمطاف هطسوتم  ناتسریبد  -117

سالک تفه  ياراد  ینیمخ  ماما  نابایخ  قهد 

مالسلا اهیلع  رثوک  هنارسپ  ییادتبا  هسردم  -118

سالک هس  ياراد  یشیگ  ياتسور  دنره  هگلج )  ) تشدور

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  ییادتبا  هسردم  -119

سالک ود  ياراد  الاب  هعلق  ياتسور  دنره  هگلج )  ) تشدور

هیمطاف ییامنهار  هسردم  -120

سالک راهچ  ياراد  دنره  هگلج )  ) تشدور

مالسلا اهیلع  هیکز  ییامنهار  هسردم  -121
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سالک راهچ  ياراد  دابآ  مالسا  ياتسور  دنره  هگلج )  ) تشدور
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مالسلا اهیلع  ارهزلا  هطسوتم  -122

سالک راهچ  ياراد  هیزا  دنره  هگلج )  ) تشدور

هیمطاف ناتسکدوک  -123

ماما نابایخ  ياهتنا  تساوخمانرو  رهش  نیرز 

هیمطاف ییادتبا  هسردم  -124

سالک شش  ياراد  ماما  نابایخ  ياهتنا  تساوخمانرو  رهش  نیرز 

هرامش 1و2)  ) مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  ییامنهار  هسردم  -125

سالک هدزیس  ياراد  اعمج  یندم  دیهش  نابایخ  رهش  نیرز 

هرامش 1و2)  ) مالسلا اهیلع  رثوک  ییامنهار  هسردم  -126

سالک هدزیس  ياراد  هللا  راث  هچوک  داجس  نابایخ  رهش  نیرز 

مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  ییامنهار  هسردم  -127

سالک هدزناپ  ياراد  یتعیرش  نابایخ  رهش  نیرز 

مالسلا اهیلع  هرهطم  هطسوتم  ناتسریبد  -128

سالک هد  ياراد  یئاجر  دیهش  راولب  رهش  نیرز 

مالسلا اهیلع  ارهزلا  یگدامآ  ناتسکدوک و  -129

هریجنب يوک  هراوز 

مالسلا اهیلع  ءارهزلا  ییادتبا  هسردم  -130

سالک راهچ  ياراد  هریجنب  يوک  هراوز 

هیمطاف ییامنهار  هسردم  -131

سالک شش  ياراد  دابآ  نسح  هار  هس  هراوز 

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  تامارک  زا  يا  همش  هیمطاف و  www.Ghaemiyeh.comتضهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 768زکرم  هحفص 254 

http://www.ghaemiyeh.com


هیمطاف ییادتبا  هسردم  -132
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سالک جنپ  ياراد  قودص  خیش  نابایخ  مریمس 

مالسلا اهیلع  هثیدحم  ییادتبا  هسردم  -133

سالک شش  ياراد  سدق  نابایخ  ياهتنا  مریمس 

هرهاط ر ییامنهار  هسردم  -134

سالک شش  ياراد  رمحا  لاله  نابایخ  مریمس 

مالسلا اهیلع  يربک  هقیدص  هطسوتم  ناتسریبد  -135

سالک راهچ  ياراد  قودص  خیش  نابایخ  هعلق  مریمس 

مالسلا اهیلع  ارهزلا  همطاف  هطسوتم  ناتسریبد  -136

سالک تشه  ياراد  سدق  نابایخ  ياهتنا  مریمس 

مالسلا اهیلع  هیضرم  هطسوتم  ناتسریبد  -137

سالک شش  ياراد  کنو  رهش  مریمس 

مالسلا اهیلع  ارهزلا  یگدامآ  ناتسکدوک و  -138

سالک ود  ياراد  سیدلگ  كرهش  رهش  نیهاش 

مالسلا اهیلع  ارهزلا  ییادتبا  هسردم  -139

سالک هدزای  ياراد  سیدلگ  كرهش  رهش  نیهاش 

مالسلا اهیلع  هیضار  ییامنهار  هسردم  -140

سالک هس  ياراد  ینیمخ  ماما  راولب  رهش  نیهاش 

مالسلا اهیلع  ارهزلا  راصنا  ییامنهار  هسردم  -141

سالک راهچ  ياراد  یسودرف  نابایخ  رهش  نیهاش 

مالسلا اهیلع  هقیدص  ییامنهار  هسردم  -142
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سالک هس  ياراد  راطع  نابایخ  رهش  نیهاش 
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مالسلا اهیلع  رثوک  هطسوتم  ناتسریبد  -143

سالک شش  ياراد  ناتسا  کناب  رهش  نیهاش 

مالسلا اهیلع  ارهز  ناتسکدوک  -144

ریبکریما نابایخ  اضرهش 

هیمطاف ناتسکدوک  -145

هیرظنم زاریش  هداج  اضرهش 

مالسلا اهیلع  رثوک  ناتسکدوک  -146

ناجرفسا ياتسور  اضرهش 

مالسلا اهیلع  ارهز  ییادتبا  هسردم  -147

سالک جنپ  ياراد  ریبکریما  نابایخ  اضرهش 

مالسلا اهیلع  همطاف  ییادتبا  هسردم  -148

سالک هدزای  ياراد  يوفص  بوان  نابایخ  لوا  ادهش  نادیم  اضرهش 

هیمطاف ییادتبا  هسردم  -149

سالک جنپ  ياراد  هیرظنم  اضرهش 

مالسلا اهیلع  رثوک  ییادتبا  هسردم  -150

سالک هس  ياراد  ناجرفسا  ياتسور  اضرهش 

مالسلا اهیلع  هیضار  ییامنهار  هسردم  -151

سالک شش  ياراد  دابآ  مالسا  ياتسور  اضرهش 

مالسلا اهیلع  هرهاط  هقیدص  شناد  راک و  هطسوتم  ناتسریبد  -152

سالک هدزناپ  ياراد  یقرش  ظفاح  نابایخ  اضرهش 
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مالسلا اهیلع  رثوک  ییامنهار  هسردم  -153
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سالک تفه  ياراد  هچنوخلاط 

مالسلا اهیلع  رثوک  يزور  هنابش  هطسوتم  -154

سالک هد  ياراد  تشدرهم )  ) هجیولع

مالسلا اهیلع  ارهزلا  یهاگشناد  شیپ  -155

سالک ود  ياراد  تشدرهم )  ) هجیولع

مالسلا اهیلع  ارهزلا  ییامنهار  هسردم  -156

سالک راهچ  ياراد  دیب  هرد  ياتسور  ندیرف 

مالسلا اهیلع  ارهزلا  ییامنهار  هسردم  -157

سالک هس  ياراد  هجنگ  ياتسور  ندیرف 

هیمطاف ییامنهار  هسردم  -158

سالک جنپ  ياراد  هناخ  لهچ  ياتسور  ندیرف 

هیمطاف ییامنهار  هسردم  -159

سالک جنپ  ياراد  جلخ  رهن  ياتسور  ندیرف 

مالسلا اهیلع  ارهزلا  هطسوتم  ناتسریبد  -160

هجنگ ياتسور  ندیرف 

مالسلا اهیلع  ارهزلا  هطسوتم  ناتسریبد  -161

دیب هرد  ياتسور  ندیرف 

مالسلا اهیلع  ءاروح  هطسوتم  ناتسریبد  -162

سالک هس  ياراد  هناخ  لهچ  ياتسور  ندیرف 

هیمطاف ییادتبا  هسردم  -163
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سالک جنپ  ياراد  يوفص  باون  نابایخ  رهش  نودیرف 
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مالسلا اهیلع  ارهز  ییادتبا  هسردم  -164

سالک هس  ياراد  ناجشووس  ياتسور  رهشنودیرف 

مالسلا اهیلع  هیکز  ییامنهار  هسردم  -165

سالک هس  ياراد  خرس  هعلق  ياتسور  رهش  نودیرف 

مالسلا اهیلع  ارهزلا  هطسوتم  ناتسریبد  -166

سالک هن  ياراد  یندم  دیهش  نابایخ  رهش  نودیرف 

هیمطاف ناتسکدوک  -167

نایک دمحم  نابایخ  تشدانیم  ناجروالف 

هیمطاف ییادتبا  هسردم  -168

سالک هدزای  ياراد  تشدانیم  ناجروالف 

مالسلا اهیلع  هیضرم  ییامنهار  هسردم  -169

سالک شش  ياراد  دابآ  نسح  هارراهچ  نامیس  هار  هس  ناجروالف 

مالسلا اهیلع  يربک  هقیدص  ییامنهار  هسردم  -170

سالک راهچ  ياراد  ناجنرهم  ياتسور  ناجروالف 

مالسلا اهیلع  هرهاط  ییامنهار  هسردم  -171

سالک راهچ  ياراد  هیوه  ياتسور  ناجروالف 

مالسلا اهیلع  رثوک  ییامنهار  هسردم  -172

سالک تشه  ياراد  نارزاز  ناجروالف 

هرامش 1و2)  ) هیمطاف هطسوتم  ناتسریبد  -173

سالک شش  تسیب و  ياراد  اعمج  ینیمخ  ماما  نابایخ  ناجروالف 
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مالسلا اهیلع  هیضار  یهاگشناد  شیپ  -174
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( یتلود  ) سالک تشه  ياراد  هاپس  گنیکراپ  هلحم ب1  رهشدالوف 

مالسلا اهیلع  هیضار  یهاگشناد  شیپ  -175

( یمدرم تکراشم   ) سالک هس  ياراد  هاپس  گنیکراپ  هلحم ب1  رهشدالوف 

مالسلا اهیلع  ارهزلا  هطسوتم  ناتسریبد  -176

سالک هد  ياراد  ناجیردهق 

مالسلا هیلع  ارهزلا  یهاگشناد  شیپ  -177

سالک هس  ياراد  ناجیردهق 

مالسلا اهیلع  ارهزلا  ناتسکدوک  -178

يوفص باون  نابایخ  ناشاک 

مالسلا اهیلع  رثوک  ناتسکدوک  -179

ریبکریما نابایخ  ناشاک 

مالسلا اهیلع  رثوک  ییادتبا  هسردم  -180

سالک شش  ياراد  ریبکریما  نابایخ  ناشاک 

مالسلا اهیلع  ارهزلا  ییادتبا  هسردم  -181

سالک شش  ياراد  يوفص  باون  نابایخ  ناشاک 

هیمطاف ییادتبا  هسردم  -182

راس ياتسور  ناشاک 

مالسلا اهیلع  رثوک  ییامنهار  هسردم  -183

سالک شش  ياراد  رذابا  نابایخ  ناشاک 

مالسلا اهیلع  ارهزلا  ییامنهار  هسردم  -184
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سالک هس  ياراد  ریبکریما  نابایخ  ناشاک 
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مالسلا اهیلع  ارهزلا  همطاف  هطسوتم  ناتسریبد  -185

سالک هدجیه  ياراد  حتفم  دیهش  راولب  ناشاک 

مالسلا اهیلع  ارهزلا  هطسوتم  ناتسریبد  -186

سالک شش  ياراد  نسحمالم  نابایخ  ناشاک 

مالسلا اهیلع  ارهزلا  یهاگشناد  شیپ  -187

سالک ود  ياراد  نسحمالم  نابایخ  ناشاک 

مالسلا اهیلع  ارهزلا  ییامنهار  هسردم  -188

سالک شش  ياراد  یتشد  ياتسور  یج )  ) جرارک

مالسلا اهیلع  ارهزلا  هطسوتم  ناتسریبد  -189

سالک هس  ياراد  یتشد  ياتسور  یج )  ) جرارک

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  ناتسبد  شیپ  ناتسکدوک و  -190

سالک ود  ياراد  يرهطم  دیهش  نابایخ  داشیلک 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  ییادتبا  هسردم  -191

سالک شش  ياراد  يرهطم  نابایخ  داشیلک 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  ییامنهار  هسردم  -192

سالک هدزاود  ياراد  يرهطم  نابایخ  داشیلک 

هیمطاف ناتسکدوک  -193

هیاپهوک

هیمطاف ییادتبا  هسردم  -194

سالک شش  ياراد  هیاپهوک 
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مالسلا اهیلع  ارهزلا  بتکم  ییادتبا  هسردم  -195
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هزج ياتسور  هیاپهوک 

مالسلا اهیلع  يربک  هقیدص  ییامنهار  هسردم  -196

سالک هس  ياراد  هرفز  ياتسور  هیاپهوک 

هیمطف ییامنهار  هسردم  -197

سالک هس  ياراد  هزج  ياتسور  هیاپهوک 

مالسلا اهیلع  ارهزلا  ییامنهار  هسردم  -198

سالک شش  ياراد  يزجس  ياتسور  هیاپهوک 

مالسلا اهیلع  ارهزلا  همطاف  هطسوتم  ناتسریبد  -199

سالک تشه  ياراد  کشدوت  هیاپهوک 

هیمطاف ییامنهار  هسردم  -200

سالک راهچ  ياراد  ینیمخ  ماما  راولب  زگ 

مالسلا اهیلع  رثوک  ناتسکدوک  -201

یناگیاپلگ هللا  هیآ  نابایخ  ناگیاپلگ 

مالسلا اهیلع  ارهزلا  راد  ناتسکدوک  -202

صخالیف ياتسور  ناگیاپلگ 

مالسلا اهیلع  ارهزلا  راد  ییادتبا  هسردم  -203

سالک راهچ  ياراد  صخالیف  ياتسور  ناگیاپلگ 

مالسلا اهیلع  رثوک  ییادتبا  هسردم  -204

سالک جنپ  ياراد  یناگیاپلگ  هللا  هیآ  نابایخ  ناگیاپلگ 

هیمطاف ییادتبا  هسردم  -205
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سالک ود  ياراد  هدرجتسد  ياتسور  ناگیاپلگ 
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هیمطاف ییادتبا  هسردم  -206

سالک هس  ياراد  ناگداش  ياتسور  ناگیاپلگ 

هیمطاف ییامنهار  هسردم  -207

سالک هن  ياراد  دگوگ  ناگیاپلگ 

مالسلا اهیلع  هیضار  ییامنهار  هسردم  -208

سالک هس  ياراد  هنزرو  ياتسور  ناگیاپلگ 

هیمطاف ییامنهار  هسردم  -209

سالک جنپ  ياراد  ناجنرفسا  ياتسور  ناگیاپلگ 

مالسلا اهیلع  رثوک  ییامنهار  هسردم  -210

سالک هس  ياراد  صخالیف  ياتسور  ناگیاپلگ 

مالسلا اهیلع  ارهزلا  هطسوتم  ناتسریبد  -211

سالک هد  ياراد  ارسشناد  يوک  ناگیاپلگ 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  هطسوتم  ناتسریبد  -212

سالک شش  ياراد  یناگیاپلگ  هللا  هیا  نابایخ  ناگیاپلگ 

( یتلود  ) مالسلا اهیلع  ارهزلا  یهاگشناد  شیپ  -213

سالک هدزای  ياراد  ارسشناد  هچوک  ناگیاپلگ 

( یمدرم تکراشم   ) مالسلا اهیلع  ارهزلا  یهاگشناد  شیپ  -214

سالک جنپ  ياراد  ارسشناد  هچوک  ناگیاپلگ 

هیمطاف ناتسکدوک  -215

هیونهق هکرابم 
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مالسلا اهیلع  هیضرم  ناتسکدوک  -216
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دروارس هکرابم 

مالسلا اهیلع  ارهز  ناتسکدوک  -217

دابآ نسح  ياتسور  هکرابم 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ناتسکدوک  -218

دابآ دمحا  هکرابم 

هیمطاف ییادتبا  هسردم  -219

سالک تفه  ياراد  هیونهق  هکرابم 

مالسلا اهیلع  هیضرم  ییادتبا  هسردم  -220

سالک جنپ  ياراد  دروارس  هکرابم 

مالسلا اهیلع  ارهز  ییادتبا  هسردم  -221

سالک جنپ  ياراد  دابآ  نسح  ياتسور  هکرابم 

مالسلا اهیلع  رثوک  ییادتبا  هسردم  -222

سالک جنپ  ياراد  یضارا  ياتسور  هکرابم 

مالسلا اهیلع  هیضار  ییادتبا  هسردم  -223

سالک جنپ  ياراد  دابآ  رخف  ياتسور  هکرابم 

مالسلا اهیلع  يربک  هقیدص  ییادتبا  هسردم  -224

سالک هس  ياراد  همتاره  ياتسور  هکرابم 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ییادتبا  هسردم  -225

سالک راهچ  ياراد  دابآدمحا  ياتسور  هکرابم 

مالسلا اهیلع  هرهطم  ییامنهار  هسردم  -226
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سالک هس  ياراد  ناگردآ  ياتسور  هکرابم 
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مالسلا اهیلع  ارهزلا  هطسوتم  ناتسریبد  -227

سالک جنپ  ياراد  رذابا  نابایخ  هکرابم 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  هطسوتم  ناتسریبد  -228

سالک هدفه  ياراد  یتعیرش  نابایخ  هکرابم 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  هطسوتم  ناتسریبد  -229

سالک تشه  ياراد  ظفاح  نابایخ  همیم 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  یهاگشناد  شیپ  -230

سالک ود  ياراد  ظفاح  نابایخ  همیم 

هیمطاف ناتسکدوک  -231

سالک ود  ياراد  نارفاب  نیئان 

هیمطاف ییادتبا  هسردم  -232

سالک جنپ  ياراد  نارفاب  نیئان 

مالسلا اهیلع  ارهزلا  همطاف  ییامنهار  هسردم  -233

سالک شش  ياراد  ظفاح  نابایخ  نیئان 

مالسلا اهیلع  رثوک  ییامنهار  هسردم  -234

سالک هس  ياراد  ناناپوچ  نیئان 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  ییادتبا  هسردم  -235

سالک تفه  ياراد  يالمش  يرظتنم  نابایخ  دابآ  فجن 

مالسلا اهیلع  هیضار  ییادتبا  هسردم  -236

سالک تفه  ياراد  رهشنادزی  دابآ  فجن 
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هیمطاف ییامنهار  هسردم  -237
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سالک تشه  ياراد  یبونج  دادرخ  هدزناپ  نابایخ  دابآ  فجن 

مالسلا اهیلع  يربک  هقیدص  ییامنهار  هسردم  -238

سالک هس  ياراد  یتعیرش  نابایخ  دابآ  فجن 

مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  هطسوتم  ناتسریبد  -239

سالک هدزیس  ياراد  یتعیرش  نابایخ  دابآ  فجن 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  هطسوتم  ناتسریبد  -240

سالک هدراهچ  ياراد  دابآریما  دابآ  فجن 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  هطسوتم  ناتسریبد  -241

سالک هدزیس  ياراد  دابآریما  دابآ  فجن 

مالسلا اهیلع  يربک  هقیدص  هطسوتم  ناتسریبد  -242

سالک تشه  ياراد  یتعیرش  نابایخ  دابآ  فجن 

مالسلا اهیلع  رثوک  هطسوتم  ناتسریبد  -243

سالک هد  ياراد  یبونج  يرظتنم  نابایخ  دابآ  فجن 

مالسلا اهیلع  رثوک  یهاگشناد  شیپ  -244

سالک هس  ياراد  یبونج  يرظتنم  نابایخ  دابا  فجن 

مالسلا اهیلع  رثوک  ییادتبا  هسردم  -245

سالک جنپ  ياراد  هیمطاف  نابایخ  زنطن 

هیمطاف ییامنهار  هسردم  -246

سالک شش  ياراد  ریبکریما  نابایخ  زنطن 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ییامنهار  هسردم  -247
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سالک هس  ياراد  دورقرط  زنطن 
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مالسلا اهیلع  ارهزلا  بتکم  ییامنهار  هسردم  -248

سالک هس  ياراد  دابآ  دلاخ  زنطن 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  هطسوتم  ناتسریبد  -249

دورقرط زنطن 

مالسلا اهیلع  ارهزلا  همطاف  ییادتبا  هسردم  -250

سالک جنپ  ياراد  یتشهب  رتکد  نابایخ  دور ) نب   ) هنزرو

هیمطاف ناتسکدوک  -251

سالک کی  ياراد  همیم )  ) ناوزو

هیمطاف ییادتبا  هسردم  -252

سالک جنپ  ياراد  همیم )  ) ناوزو

مالسلا اهیلع  رثوک  ییامنهار  هسردم  -253

سالک شش  ياراد  همیم )  ) ناوزو

مالسلا اهیلع  هیضرم  ییامنهار  هسردم  -254

سالک هس  ياراد  یج )  ) هیوشتفه

ناهفصا ياه  هاگشزومآ 

هدازماما نابایخ  روخ  ناهفصا  مالسلا  اهیلع  رثوک  هاگشزومآ  -1

یکدور دیحو خ  ناهفصا خ  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هاگشزومآ  -2

شترا نابایخ  ناهفصا  مالسلا  اهیلع  يربک  هقیدص  هاگشزومآ  -3

نیورپ نابایخ  ناهفصا  ( 1  ) هیمطاف هاگشزومآ  -4

نیورپ نابایخ  ناهفصا  ( 2  ) هیمطاف هاگشزومآ  -5
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هیبنیز نابایخ  ناهفصا  ( 1  ) رثوک هاگشزومآ  -6
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هیبنیز نابایخ  ناهفصا  ( 2  ) رثوک هاگشزومآ  -7

ناهفصا مالسلا  اهیلع  ارهزلا  يزاسلگ  شزومآ  -8

ناهفصا مالسلا  اهیلع  ارهزلا  یلیمکت  یمومع  يرادباسح  -9

ناریا ياه  ناتسا  ریاس  یشزومآ  زکارم  سرادم و 

هدش هدیمان  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ياه  مان  هب  هک  ناریا  ياه  ناتـسا  ریاس  سرادم  یـشزومآ و  زکارم  زا  يدودحم  رامـش  هب  اهنت 
.دوش یم  هراشا  الیذ  هک  میا  هتفای  تسد  دنا 

لباب يالک  رگنهآ  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  ناتسریبد  -1

ینیمخ یفطصم  دیهش  كرهش  كارا  رثوک  هسردم  -2

هدیدنسپ مالسلا خ  هیلع  رصع  یلو  كرهش  كارا  ( 2  ) هیمطاف هسردم  -3

تانق يزاس  هناخ  هاگشناد  كارا خ  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هسردم  -4

هدیدنسپ مالسلا خ  هیلع  رصع  یلو  كرهش  كارا  ( 1  ) هیمطاف هسدرم  -5

دابآدواد ياتسور  كارا  هیمطاف  هسردم  -6

ناچراک ياتسور  كارا  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  راد  هسردم  -7

راب هرت  نادیم  يدورو  برد  يوربور  مایق  نابایخ  كارا  مالسلا  اهیلع  يربک  هقیدص  ترضح  هسردم  -8

نسحم هچوک  ینسحم  كارا خ  مالسلا  اهیلع  هثدحم  هسردم  -9

رهشمالسا مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هنارتخد  ناتسریبد  -10

رهشمالسا مالسلا  اهیلع  همطاف  ناتسریبد  -11

رهشمالسا هیمطاف  ناتسریبد  -12

یهاشکلم مالیا  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  همطاف  ناتسریبد  -13

یهاشکلم مالیا  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  همطاف  هاگشزومآ  -14
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نمکرت ردنب  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  یفاب  یلاق  هاگشزومآ  -15

تضهن هچوک  مئاق  دنجریب خ  مالسلا  اهیلع  هیضار  هسردم  -16

هیوضر يوک  رهش  داجس  دنجریب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هسردم  -17

كالپ 2 دیحوت 18  دنجریب خ  مالسلا  اهیلع  هثدحم  هسردم  -18

ینیمخ 11 یفطصم  دیهش  دنجریب خ  مالسلا  اهیلع  هرهطم  هسردم  -19

تشدکاپ هیمطاف  یهاگشناد  شیپ  -20

تشدکاپ مالسلا  اهیلع  هیضرم  یهاگشناد  شیپ  -21

تشدکاپ كدف  شناد  راک و  -22

تشدکاپ مالسلا  اهیلع  هیضار  شناد  راک و  -23

تشدکاپ مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ناتسریبد  -24

تشدکاپ هیمطاف  ناتسریبد  -25

تشدکاپ مالسلا  اهیلع  رثوک  ناتسریبد  -26

تشدکاپ مالسلا  اهیلع  هیضرم  ناتسریبد  -27

نارهت مالسلا  اهیلع  ارهزلا  ناتسریبد  -28

هیوفاشف هقطنم  نارهت  كدف  شناد  راک و  -29

زیربت مالسلا  اهیلع  ارهزلا  همطاف  هسردم  -30

زیربت مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هسردم  -31

زیربت رثوک  هسردم  -32

نارهت مالسلا  اهیلع  همطاف  ناتسریبد  -33

هقطنم 18 نارهت  كدف  ناتسریبد  -34
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نارهت ( 95  ) كدف یتلود  هنومن  -35
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نارهت ( 95  ) مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  -36

نارهت هیمطاف  ناتسریبد  -37

نارهت مالسلا  اهیلع  ارهزلا  یلیمکت  یمومع  يرادباسح  -38

ینونمم دیهش  جارس خ  نارهت  مالسلا  اهیلع  رثوک  ییادتبا  -39

نارمچ راولب  یقرش  ماجرف  نارهت  مالسلا  هیلع  نآرق  رثوک  ییادتبا  -40

ریشناوج دابآ  نیسح  نادیم  نارهت  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ییامنهار  هسردم  -41

راهب راولب  هیمیک  نارهت  مالسلا  اهیلع  يربک  هقیدص  ییامنهار  هسردم  -42

راهب راولب  هیمیک  نارهت  مالسلا  اهیلع  يربک  هقیدص  ناتسریبد  -43

متشه ناتسلگ  نژیب  روالب  نارهت  مالسلا  اهیلع  همطاف  هار  ییامنهار  هسردم  -44

متشه ناتسلگ  نژیب  راولب  نارهت  مالسلا  اهیلع  همطاف  هار  ناتسریبد  -45

اینرادغاب دیهش  دیشر خ  هارراهچ  نارهت  مالسلا  اهیلع  هیضرم  ییامنهار  هسردم  -46

ریشناوج دابا خ  نیسح  نارهت  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ناتسریبد  -47

دص نادیم  هب  هدیسرن  یبرغ  ماجرف  نارهت  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ناتسریبد  -48

یلامش دیشر  ماجرف خ  نارهت خ  مالسلا  اهیلع  هیضرم  ناتسریبد  -49

یقرش سراپ 190  نارهت  نارهت  مالسلا  اهیلع  هیضار  ناتسریبد  -50

دیس هاگتسیا  یبرغ  ماجرف  نارهت  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ناتسریبد  -51

یلامش دیشر  هارراهچ  تلاسر  هارگرزب  نارهت  مالسلا  اهیلع  هیضرم  یهاگشناد  شیپ  -52

نادیم 56 یبرغ  ماجرف  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  همطاف  یهاگشناد  شیپ  -53

ونیم يوک  رواخ  یقرش  ماجرف  نارهت  مالسلا  اهیلع  امیطاف  شناد  راک و  ناتسرنه  -54

یقرش ناتسلگ 5  مود  يرتم  هدزناش  یلامش  هیدیجم  نارهت  مالسلا  اهیلع  همطاف  هار  يا  هفرح  ینف  ناتسرنه  -55
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هینامیلس یضارا  نارهت  مالسلا  اهیلع  رثوک  يادیهش  یهاگشناد  شیپ  -56

یبلاط دیهش  دازرهش خ  نارهت خ  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  همطاف  هسردم  -57
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نیرتمهم يراذـگمان  ای  سیـسات و  مالـسلا  اهیلع  يربک  هقیدـص  تمظع  ماقم و  هب  یمومع  هجوت  لـصف  رد  بلاـج  ياـه  تمـسق  زا 
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.دشاب یم  هجوت  تقد و  یسب  نایاش  دنشاب ) یم  یهاگشناد  زکارم  ناگتفای  تیبرت 

راـبتعا هب  مدرم  يوـنعم  يداـم و  ياـه  کـمک  يروآ  عـمج  نآ و  سیـسات  دراد  یمدرم  يا و  هیریخ  هبنج  هک  زکارم  نیا  زا  یـشخب 
بناج زا  یتیامح  ای  کمک  ره  هناوتـشپ  هتفرگ و  ماجنا  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  هب  تبـسن  هعماـج  ینید  ياـهرواب  تاداـقتعا و 
یبلق هقالع  هدوب و  راوگرزب  نآ  تعافـش  اب  یتجاح  ندـش  هدروآرب  ای  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  زا  یتمارک  نامیا  اب  یـشیدناریخ 

.تسا هدوب  ینامرد  هسسوم  ای  زکرم  نآ  يریگ  لکش  هیامرس  ترضح  نآ  هب  تبسن  مدرم 

تـسد یبلق  هقالع  كاپ و  داقتعا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  یمان  مان  هب  اهنآ  يراذگمان  تلع  دراد  یتلود  هبنج  هک  يرگید  شخب  و 
همطاف هب  تبسن  زکرم  نآ  ناراکردنا 

ص:233

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  تامارک  زا  يا  همش  هیمطاف و  www.Ghaemiyeh.comتضهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 768زکرم  هحفص 288 

http://www.ghaemiyeh.com


زکارم نآ  دنا  هتشاد  هک  یلسوت  دصق  ای  هدیدرگ  رهاظ  ترـضح  نآ  بناج  زا  هک  یـصاخ  یلجت  رثا  رد  هک  هدوب  مالـسلا  اهیلع  ارهز 
ناراکردنا تسدو  مدرم  كاپ  هقالع  داقتعا و  هدنهد  ناشن  اه  يراذگ  مان  نیا  مالک  کی  رد  .دـنا و  هدـیمان  همولظم  يوناب  مان  هب  ار 

ندش اور  نتفرگ و  افش  تایانع و  تامارک و  روهظ  هدنهد  ناشن  فرط و  کی  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  تبـسن  ینامرد  روما 
ياه مان  هب  روشک  رـسارس  رد  هک  ینامرد  زکارم  زا  ییاهرامآ  کنیا  دـشاب و  یم  رگید  فرط  زا  ترـضح  نآ  بناج  زا  اـه  تجاـح 

هنومن ناونع  هب  سپس  میئامن و  یم  ترضح  نآ  سدقم  تحاس  هب  نادنمقالع  میدقت  ار  تسا  هدش  هدیمان  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 
.میئامن یم  بلج  اه  يراذگ  مان  نیا  تیمها  هب  ار  ناگدننک  هعلاطم  هجوت  هدومن و  ثحب  لیصفت  یمک  اب  صخشم  زکرم  دنچ  زا 

تسا مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ياه  مان  هب  هک  ییاه  ناتسرامیب 
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ياراد .دسر  یم  راتکه  هب 27  نآ  تعسو  دشاب و  یم  هفص  رولب  ترواجم  رد  ناهفـصا و  هاگـشناد  یبرغ  بونج  رد  عقاو  زکرم  نیا 
وضع رفن  تسیود  اب  و  ناتـسرامیب ) ياه  شخب  هقبط  راهچ  فک  مه  نیمزریز   ) هقبط شـش  رد  دشاب  یم  نامتخاس  عبرمرتم  رازه   86

یملع تئیه 
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سالک نیمزریز  هقبط  رد  دـشاب  یم  يا  هتـسجرب  رایـسب  تیعقوم  ياراد  نوگانوگ ) ياه  هدر  رد   ) لنـسرپ رفن  دـصناپ  رازه و  کی  و 
يردـنل فلتخم  ياهرابنا  یـشزومآ  ياه  هورگ  رتفد  ریثکت  پاچ و  نسحم ) رـالات   ) رفن تیفرظ 260  اب  ینارنخـس  نلاس  سرد  ياه 

زامن یمومع  طباور  هناخ  طایخ  یـسپوتا  یپارتویزیف  یکـشزپ  تازیهجت   CSR تاریمعت دحاو  دیتاسا  نویواپ  ناروتـسر  هناخزپشآ 
 ، CTS يژوـلویدار ، هاگــشیامزا ،  کـیزیل ، شریذـپ  سناژروا   ICU سناژروا لـماش  فـکمه  هـقبط  رد  .يرـصب  یعمـس  هناـخ 

هاگشورف کناب ، هاگنامرد ، هناخوراد ، یکـشزپ ، كرادم  يراکددم ، تسایر ، يرادا ، یلام و  ياه  دحاو  رتویپماک  زکرم  هناخباتک ،
.يراتسرپ تنواعم  جیپ  نفلت و  زکرم 

یحارج شخب  باصعا ، یحارج  شخب  بلق ، شخب   ، CCU باصعا ،  ICU یحارج ،  ICU دحاو )  18  ) لمع ياهقاتا  لوا : هقبط 
.تاسیسات رتفد  سفنت  دحاو  يژولورا  شخب   3

باصعا یلخاد  شخب  اهتندـیزر  اهنرتنیا و  نویواـپ و  نادازون ،  ICU ربیل نامیاز  شخب  نامیاز  نانز و  لمع  ياـه  قاـتا  مود : هقبط 
.تشادهب دحاو  نادرم  نانز و 

سکاروـت یحارج  ناـنز  يدـپوترا  نادرم  يدـپوترا  تروـص  کـف و  ینیب  قـلح و  شوـگ و  شخب  لاـفطا 1و2  شخب  موـس : هقبط 
یحارج 1و2 لافطا  یکشزپناور 

شخب بت ، شخب  تسوپ ، شخب  هیر ، شخب  شراوگ ، شخب  مراهچ : هقبط 
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يژولوتامور لافطا  یحارج  نادازون  یحارج  شخب  هژیو 1و2  شخب  ینوفع ،

کف و یحارج  لافطا  یحارج  نادزون  یحارج  هیر ) یحارج   ) سکاروت شخب  لماش  یصصخت  قوف  ياه  شخب  دوش  یم  يروآدای 
.دشاب یم  يژولوتامور  کیزیل  شخب  زیلاید  شخب  تروص 

: دریگ یم  ماجنا  ریز  یصصخت  قوف  لامعا  يدپوترا  شخب  رد 

ارهزلا ینامرد   - یـشزومآ زکرم  عومجم  رد   EMG ، ICU، EEG کیتسونگ ، اب  دورن  ین ،  لاتوت  پیه ، لاـتوت  یپوکـسورترآ ،
راوجمه ياه  ناتـسا  زا  روظنم  نیمه  هب  دـشاب  یم  زور  یکـشزپ  تازیهجت  نیرتنردـم  هب  زهجم  لـمع  قاـتا  ياراد 24  مالـسلا  اهیلع 

هک شاب  یم   CCU , ICU تخت یس  ياراد  نینچ  مه  دندرگ و  یم  مازعا  زکرم  نیا  هب  یـصصخت  قوف  دیتاسا  هب  دنمزاین  نارامیب 
هاگشیامزآ دشاب  یم  یکیناکم  یکینورتکلا و  متـسیس  ود  هب  زهجم  هتفرـشیپ  ياه  تخت  لارتناس و  روتینام  يزکرم  متـسیس  هب  زهجم 

ياـهورین یهاگـشیامزآ و  نردـم  تازیهجت  نتـشاد  رطاـخ  هـب  دـشاب  یم  روـشک  ياـه  هاگــشیامزآ  نیرتـگرزب  زا  یکی  زکرم  نـیا 
هاگنامرد .دوش  یم  ماجنا  شخب  نیا  رد  تساوخرد  دروم  يژولوتاپ  ویتکا و  ویدار  یمیزنآ و  ياهشیامزآ  یمامت  ابیرقت  صصختم و 

، وکا تسوپ ) هاگنامرد   ) یپارتاوپ يرتمویدا ، یپوکـسوکنورب ، يرتموریپسا و  یپوکـسودنآ  ياه  هاگتـسد  هب  زهجم  زکرم  نیا  ياـه 
حطـس رد  هک   ) ینامرد یـشزومآ و  یملع و  گرزب  هعومجم  نینچ  يراذـگمان  مالک  کی  رد  .دـشاب و  یم  ورتکلا  یـشزرو ، تست 

ترضح سدقم  مان  هب  دشاب ) یم  زاتمم  یگتسجرب  ياراد  روشک 
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راثآ و دـشاب و  یم  ام  هعماج  نادنمـشیدنا  نادنمـشناد و  رب  مکاح  يونعم  ینید و  گنهرف  زا  يا  هتـسجرب  هناشن  مالـسلا  اـهیلع  ارهز 
تیصخش و هب  دنتسه ) گرزب  زکرم  نیا  اب  بترم  میقتسم و  طابترا  رد  هک   ) ناهج یکـشزپ  زکارم  هجوت  رد  يراذگمان  نیا  تاکرب 

.دشاب یم  هجوت  لباق  راکشآ و  الماک  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تمظع 

مالسلا اهیلع  هیضرم  يارهز  يافشلاراد 

یسلجم همالع  نابایخ  ياهتنا  رد  یسمش )  1369  ) يرمق لاس 1411  رد  ناهفصا  نامیا  اب  مدرم  يراکمه  تمه و  اب  ءافـشلاراد  نیا 
تروص هب  ادتبار  هک د  نیا  اب  تسا و  هتفای  هعسوت  دشر و  تعرس  هب  هدومن و  تیلاعف  هب  عورش  سدق ) نادیم   ) یچقوط هکلف  کیدزن 

تفه نیمز و  رتم  رازه  جنپ  اب  یـسمش )  1382  ) يرمق لاـس 1424  رد  نونکا  مه  یلو  هدوب  عبرمرتم  تحاسم 330  هب  لزنم  باـب  ود 
ياـه شخب  اـب  دـشاب و  یم  ناگدـننک  هـعجارم  مدرم و  تمدـخ  رد  لـلجم  زهجم و  رایـسب  هـقبط  دـنچ  رد  ناـمتخاس  عبرمرتـم  رازه 

: دیامن یم  هضرع  ار  يدنمشزرا  رایسب  تامدخ  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  یمان  مان  هب  ریز  هحورشم 

اه صصخت  عاونا  رد  کشزپ  روضح 90  اب  یمومع  یصصخت و  کینیلک  -1

يزور هنابش  یمومع  کشزپ  -2

يزجم وحن  هب  نارهاوخ  ناردارب و  تاقیرزت  -3

يزجم وحن  هب  نارهاوخ  ناردارب و  تقوم  يرتسب  -4

بلق 11- راون  یفارگویدراـکوکا و  هناخوراد 10- يزاسنادند 9- یکـشزپنادند و  هاگشیامزآ 8- یفارگونوس 7- يژولویدار 6- -5
یپارتویزیف يزاس 12- کنیع 

راهچ رد   ) ءافشلاراد نیا  ناتسرامیب  نامتخاس  رضاح  لاح  رد  احیضوت :
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 : ياه شخب  هک  تسا  رظن  رد  تسا و  نامتخاس  تسد  رد  عبرمرتم )  تحاسم 1000  هب  هقبط  ره  هقبط و 

(CCU  ) وی یس  یس  -1

(ICU  ) وی یس  يآ  -2

یحارج یلخاد 4- -3

دوش يزادنا  هار  نآ  رد 

سدقم دوجو  تاکرب  مالسلا و  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  مدرم  هقالع  قشع و  زا  یبوخ  رادومن  مالسلا  اهیلع  هیضرم  يارهز  يافشلاراد 
.دشاب یم  مدرم  يارب  راوگرزب  نآ 

هیمطاف عمتجم  يافشلاراد 

قودنـص و  يا ) هنایار  متـسیس  باتک و  رازه  هدـجیه  اب   ) هناخباتک  - هینیـسح لـماش  هیبنیز  ناـبایخ  رد  عقاو  ناهفـصا  هیمطاـف  عمتجم 
رازه ود  نونکا  مه  دشاب و  یم  هدوب و  هعسوت  دشر و  لاح  رد  تعرس  هب  دشاب و  یم  ءافشلاراد  يراکددم و  نمجنا  هنسحلا و  ضرق 

نامتخاس دشاب و  یم  هیمطاف  هناخباتک  گرزب و  هینیسح  راوج  رد  دراد و  رارق  هیمطاف  ءافـشلاراد  رایتخا  رد  نیمز  عبرمرتم  تسیود  و 
لاح رد  دـشاب و  یم  يزادـنا  هار  لاح  رد  تعرـس  هب  ءافـشلاراد  نوگانوگ  ياه  شخب  تسا و  هدـیدرگ  ثادـحا  هقبط  جـنپ  رد  نآ 

رب هوالع   ) دنیامن یم  يریگ  هرهب  ءافشلاراد  نیا  یکشزپنادند  یکشزپ و  تامدخ  زا  رفن  رازه  کی  زا  شیب  زور  هنابش  ره  رد  رـضاح 
و ددرگ ) یم  مدرم  بیـصن  دنمـشزرا  عمتجم  نیا  نوگانوگ  ياه  شخب  زا  هک  یتامدـخ  ینید و  یگنهرف و  ياـه  يریگ  هرهب  ریاـس 

.دنناد یم  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ینعی  عمتجم  یلصا  بحاص  نویدم  ار  دوخ 
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تسا مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  مان  هب  هک  ییاه  هناخباتک 

یم هراشا  اهنآ  زا  ییاه  هنومن  هب  هک  هدش  هدیمان  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  كرابم  مان  هب  يدایز  ياه  هناخباتک  روشک  رـسارس  رد 
.ددرگ

قازرلادبع نابایخ  ناهفصا  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  یمومع  هناخباتک  -1

هیبنیز نابایخ  ناهفصا  هیمطاف  عمتجم  یمومع  هناخباتک  -2

سدقم دهشم  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هعماج  هناخباتک  -3

مالسلا اهیلع  ارهزلا  هاگشناد  نارهت  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هاگشناد  يزکرم  هناخباتک  -4

مالسلا اهیلع  ارهزلا  هعماج  مق  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هعماج  هناخباتک  -5

دزی مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هناخباتک  -6

اضرهش هدوف  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هناخباتک  -7

ناهفصا ناتسرواجهق  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هناخباتک  -8

ارهز همطاف  مان  هب  اه  هناخراگن  اهارسگنهرف و  یگنهرف و  زکارم 

: میئامن یم  هراشا  يدراوم  هب  الیذ  هک  هدش  هدیمان  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  مان  هب  یگنهرف  نوگانوگ  زکارم  روشک  رسارس  رد 

سدق كرهش  نارهت  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  يربک  هقیدص  یگنهرف  هسسوم  -1

دابا دمحا  نابایخ  ناهفصا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  یگنهرف  هسسوم  -2

رهش رود  نابایخ  مق  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  یگنهرف  هناخ  -3

داژن یمشاه  نابایخ  دهشم  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  همطاف  یگنهرف  نوناک  -4

رهشدازآ هیمطاف  يرنه  یگنهرف  نوناک  -5

دنجریب مالسلا  اهیلع  هرهاط  هقیدص  يرنه  یگنهرف  نوناک  -6

دنجریب كدف  يرنه  یگنهرف  نوناک  -7
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یمطاف نابایخ  مق  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  یگنهرف  هناخ  -8

كدف كراپ  یلامش  علض  کمران  نارهت  كدف  يارسگنهرف  -9

زرواشک راولب  نارهت  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  یگنهرف  داینب  -10

نکشرکش هارراهچ  ناهفصا  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  يارسگنهرف  -11

دابآ ماظن  تلاسر  نادیم  نارهت  كدف  هناخراگن  -12

مایق نادیم  زا  رت  نیئاپ  ير  نابایخ  نارهت  مالسلا  اهیلع  رثوک  هناخراگن  -13

یئاجر هیمس خ  نابایخ  مق  هیمالسالا  فراعملل  رثوکلا  هسسوم  -14

مالسلا اهیلع  ارهزلا  یگنهرف  زکرم  -15

نارهت مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هسسوم  -16

حابصم مالسالاریهظ خ  نارهت  مالسلا  اهیلع  یبن  هناحیر  یگنهرف  هسسوم  -17

ناهفصا مالسلا  اهیلع  رثوک  هناخراگن  -18

نارهت مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  یبوط  هرجش  یگنهرف  هسسوم  -19

مق مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  یبوط  هرجش  یگنهرف  هسسوم  -20

مق مالسلا  اهیلع  ءاسنلا  هدیس  هیریخ  عمجم  یگنهرف  شخب  -21

نارهت مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  یگنهرف  هسسوم  -22

هقطنم 6 نارهت  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  يا  هرواشم  تامدخ  زکرم  -23

اکنالیرس مالسلا  اهیلع  رثوکلا  هسسوم  -24

ارهز ترضح  مان  هب  یگنهرف  ياه  هسسوم  تامدخ  زا  يا  هنومن 

ای فیلات  ياهباتک  زا  یتسیل  هدش  هدیمان  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  مان  هب  یگنهرف  ياه  هسـسوم  تامدخ  راثآ و  اب  ییانـشآ  يارب 
: میئامن یم  لقن  الیذ  ار  تثعب )  داینب  هب  هتسباو   ) مالسلا اهیلع  ارهزلا  هسسوم  هلیسو  هب  هدیدرگ  رشتنم  هدش و  همجرت 
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یلوبناتسا یکرت  نابز  هب  يرکسع  همالع  فلوم  ءاسک  ثیدح  -1

یسراف نابز  هب  يرکسع  همالع  فلوم  ءاسک  ثیدح  -2

یبرع نابز  هب  يربط  نیدلا  بحم  فلوم  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  لئالد  -3

یبرع نابز  هب  یطویس  يدنشقلق  فلوم  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  لئاضف  -4

یسراف نابز  هب  یمیحر  يدهم  فلوم  موس  دلج  ناگدیزگرب  -5

یبرع نابز  هب  ردص  دیهش  فلوم  خیراتلا  یف  كدف  -6

یسراف نابز  هب  یعاجش  يدهم  دیس  فلوم  یحو  رب  مالس  -7

ودرا نابز  هب  یعاجش  يدهم  دیس  فلوم  یحو  رب  مالس  -8

ودرانابز هب  یعاجش  يدهم  دیس  فلوم  یحو  رب  مالس  -9

يرذآ یکرت  نابز  هب  یعاجش  يدهم  دیس  فلوم  یحو  رب  مالس  -10

یسیلگنا نابز  هب  یعاجش  يدهم  دیس  فلوم  یحو  رب  مالس  -11

هسنارف نابز  هب  یعاجش  يدهم  دیس  فلوم  یحو  رب  مالس  -12

یلوبناتسا یکرت  نابز  هب  یعاجش  يدهم  دیس  فلوم  یحو  رب  مالس  -13

یناملآ نابز  هب  یعاجش  يدهم  دیس  فلوم  یحو  رب  مالس  -14

یئایلاتیا نابز  هب  یعاجش  يدهم  دیس  فلوم  یحو  رب  مالس  -15

یسور نابز  هب  یعاجش  يدهم  دیس  فلوم  یحو  رب  مالس  -16

لیرکنابز هب  یعاجش  يدهم  دیس  فلوم  یحو  رب  مالس  -17

یلحاوس نابز  هب  یعاجش  يدهم  دیس  فلوم  یحو  رب  مالس  -18

یئاسوه نابز  هب  یعاجش  يدهم  دیس  فلوم  یحو  رب  مالس  -19

یئایناپسا نابز  هب  یعاجش  يدهم  دیس  فلوم  یحو  رب  مالس  -20
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یسراف نابز  هب  لوسر  لآ  دیعس  فلوم  راگدرورپ  هبوبحم  -21

ص:250

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  تامارک  زا  يا  همش  هیمطاف و  www.Ghaemiyeh.comتضهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 768زکرم  هحفص 315 

http://www.ghaemiyeh.com


یسراف نابز  هب  لوسر  لآ  دیعس  فلوم  رون - همشچ  -22

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ياه  مان  هب  یتاراشتنا  ياه  هسسوم  زکارم و 

پاچ هنیمز  رد  هتشگ و  سیسات  يدنمشزرا  هجوت و  لباق  یتاراشتنا  ياه  هسسوم  اهروشک  زا  رگید  یخرب  ناریا و  روشک  رسارس  رد 
: میئامن یم  هراشا  اهنآ  ناونع  مان و  هب  الیذ  هک  دنا  هدومن  هضرع  ار  یتمیقیذ  هدرتسگ و  ياه  تیلاعف  باتک  رشن  و 

نارهت مالسلا  اهیلع  ارهزلا  تاراشتنا  -1

مالسلا اهیلع  ارهزلا  هاگشناد  کنو  نارهت  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هاگشناد  تاراشتنا  -2

اهلگ نادیم  یمطاف  نادیم  نارهت  مالسلا  اهیلع  همطاف  رون  رشن  -3

نابایخ 26 رصن  يوک  نارهت  مالسلا  اهیلع  ارهز  تاراشتنا  -4

نارهت مالسلا  اهیلع  هیضرم  رشن  -5

هانپ ناهج  نابایخ  ناسارخ  نادیم  نارهت  مالسلا  اهیلع  هیضار  تاراشتنا  -6

نارهت هیمطاف  تاراشتنا  -7

جرا نابایخ  یقرش  شوش  نابایخ  نارهت  مالسلا  اهیلع  اروح  تاراشتنا  -8

یلامش يدعس  نابایخ  نارهت  مالسلا  اهیلع  رثوک  ناتسلگ  تاراشتنا  -9

سدق ژاساپ  يوربور  مرا  مق خ  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  همطاف  تاراشتنا  -10

هیئافص نابایخ  مق  مالسلا  اهیلع  اهیبا  ما  تاراشتنا  -11

یفجن یشعرم  هللا  هیآ  نابایخ  مق  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  ینب  تاراشتنا  -12

مق مالسلا  اهیلع  تمصع  تاراشتنا  -13

مق مالسلا  اهیلع  ارهزلا  تاراشتنا  -14

يد نابایخ 19  مق  مالسلا  اهیلع  تیالو  رثوک  تاراشتنا  -15
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مق مالسلا  اهیلع  امیطاف  تاراشتنا  -16

ادهش نابایخ  مق  مالسلا  اهیلع  یبنلا  رثوک  تاراشتنا  -17

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا  كدف  تاراشتنا  -18

نکشرکش هکلف  ناهفصا  باتک ) رشن   ) مالسلا اهیلع  ارهزلا  يارسگنهرف  -19

سدقم دهشم  مالسلا  اهیلع  همطافلا  نابحم  رشن  -20

سدقم دهشم  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هعماج  رشن  -21

سدقم دهشم  هیکز  رشن  -22

تشر هیمطاف  تاراشتنا  -23

قشمد مالسلا  اهیلع  هدیهشلا  هقیدصلاراد  -24

توریب نانبل  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  راد  تاراشتنا  -25

توریب نانبل  هثعبلا  هسسوم  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هسسوم  -26

تیوک مالسلا  اهیلع  تیبلا  لها  ثارت  ءایحال  یفطصملا  هعضب  هسسوم  -27

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  مان  هب  تیاس  لیکشت 

تیلاعف یتنرتنیا  بو  تاحفـص  اه و  تیاس  يزادـنا  هار  لیکـشت و  اب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  نادـنمقالع  ریخا  ياه  لاس  رد 
داعبا نداد  ناشن  يارب  تنرتنیا )  ) دـیدج رازبا  نیا  زا  دـن و  هداد  شرتسگ  هدومن و  زاغآ  هیمطاف  گـنهرف  رـشن  هار  رد  ار  يا  هدرتسگ 
تیالو مالسلا و  اهیلع  تیبلا  لها  بتکم  زا  تسارح  ظفح و  رد  ترضح  نآ  تداهش  شقن  مالسلا و  اهیلع  ارهز  ترضح  تیصخش 

: میئامن یم  یفرعم  الامجا  ار  تیاس  دن  هنومن چ  ناونع  هب  دنیامن و  یم  يریگ  هرهب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما 

( تسا هتشاد  هدننک  هعجارم  رفن  دادعت 91973  خیرات 1382/2/29  ات   ) مالسلا اهیلع  ارهزلا  لابشا  -1
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 ( تسا هتشاد  هدننک  هعجارم  رفن  دادعت 17206  خیرات 1382/2/29  ات  تیوک   ) مالسلا اهیلع  ارهزلا  راد  هکبش  -2

 ( تسا هتشاد  هدننک  هعجارم  رفن  دادعت 615927  خیرات 1382/2/29  ات   ) مالسلا اهیلع  رثوکلا  هکبش  -3

مالسلا اهیلع  همطاف  هکبش  -4

( هملسملا هارملل  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  همطاف  عقوم   ) مالسلا اهیلع  ارهازلا  همطاف  هکبش  -5

( تسا هتشاد  هدننک  هعجارم  رفن  دادعت 54943  خیرات 1382/2/29  ات   ) مالسلا اهیلع  لوتبلا  هکبش  -6

مالسلا اهیلع  ارهزلا  رون  تیاس  -7

( دنا هدرک  ندید  تیاس  نیا  زا  رفن  دادعت 685508  خیرات 1382/2/29  ات   ) كدف تیاس  -8

مالسلا اهیلع  لوسرلا  هعضب  تیاس  -9

مالسلا اهیلع  ارهزلا  نیلئاس  تیاس  -10

( مالسلا مهیلع  تیبلا  لآ  هسسوم  هب  هتسباو   ) ناهفصا مالسلا  اهیلع  ارهز  ای  هکبش  -11

 ( زیربت هیمطاف  ناتسریبد   ) هیمطاف تیاس  -12

مالسلا اهیلع  ارهزلا  بکاوم  عقوم  -13

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  مان  هب  اه و ...  نابایخ  اهرهش و  يراذگمان 

هب الیذ  هک  تسا  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  مان  هب  نابایخ و ...  ای  هلحم  ای  رهش  يراذگمان  روشک  رسارس  رد 
: میئامن یم  هراشا  نآ  زا  يدراوم 

یتشهب لپ  زا  دعب  مق  هداج  ير  رهش  نارهت  هیمطاف  كرهش  -1

ون نارهت  هیدیحو  نابایخ  نارهت  هیمطاف  يوک  -2
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نارهت هیمطاف  نابایخ  -3

سابعردنب هیمطاف  هارراهچ  -4

مئاقلارظتنم راولب  دزی  هیمطاف  هارراهچ  -5

زاوها ناتسزوخ  هقطنم  یتیریدم  هبعش  هیمطاف  يوک  -6

عیبر هجاوخ  نابایخ  دهشم  هیمطاف  راولب  -7

رصمق ناشاک  هیمطاف  ناتسوب  -8

ینیمخ ماما  نابایخ  ناهفصا  مالسلا  اهیلع  رثوک  كرهش  -9

دابآ ماظن  تلاسر  نادیم  نارهت  كدف  كراپ  -10

مایق نادیم  زا  رت  نیئاپ  ير  نابایخ  نارهت  مالسلا  اهیلع  رثوک  كراپ  -11

نارهت هقطنم 5  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  همطاف  یشزرو  نلاس  -12

برغ لامش  نارهت  هیمطاف  يارس  -13

دابآ يزان  نارهت  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  ژاساپ  -14

الاب غابراهچ  يادتبا  لپ  هس  یس و  ناهفصا  مالسلا  اهیلع  رثوک  عمتجم  -15

یتشهب دیهش  نابایخ  يادتبا  نارهت  كدف  ژاساپ  -16

مود هکلف  رهش  یئاجر  جرک  هیمطاف  ژاساپ  -17

نانمس هیمطاف  يوک  -18

دهشم نابایخ  كارا  مالسلا  اهیلع  رثوک  كراپ  -19

نورزاک مالسلا  اهیلع  ارهزلا  بتکم  يوک  -20

: تسا مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ياه  مان  هب  هک  یئاه  لته 

مق ارهزلا  لته 
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كارا نابایخ  مق  مالسلا  اهیلع  رثوک  لته 
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ریبکریما نابایخ  مق  كدف  لته 

دنز نابایخ  زاریش  مالسلا  اهیلع  رثوک  لته 

دهشم مالسلا  اهیلع  ارهزلا  لته 

ناهفصا مالسلا  اهیلع  رثوک  لته 

ناشاک مالسلا  اهیلع  رثوک  لته 

نارهت مالسلا  اهیلع  رثوک  لته 

ناتسزوخ مالسلا  اهیلع  رثوک  لته 

رسمار مالسلا  اهیلع  رثوک  لته 

ارهز ترضح  ياه  مان  هب  يداصتقا و ...  یعامتجا  زکارم  سیسات 

دارفا ایو  اه  تکرش  ای  اه  هریدم  تئیه  زا  يرایسب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تمظع  تیـصخش و  هب  هجوت  شرتسگ  دشر و  رثا  رد 
يراذگ مان  ترضح  نآ  ياه  مان  زا  یکی  هب  ار  دوخ  یمالـسا  يرنه  ياه  تیلاعف  ای  يداصتقا و  ای  یعامتجا  تیلاعف  زکارم  دنمقالع 

ياه ناوراک  یترایز  یتحایـس و  ياه  سناژآ  اه  ژاساپ  یناگرزاب  يراجت  ياـه  هعومجم  یگنهرف  ياـه  نوناـک  دـننامه  دـنا  هدومن 
نلاس يا  هرواشم  تامدخ  زکارم  یتعنص  يا و  هفرح  ياه  هاگشزومآ  یناسر  تامدخ  ياه  هسسوم  يا  هنایار  ياه  تکرـش  یترایز 

ینوکسم ياه  عمتجم  گرزب  ياه  هناخدرس  يرنه  یفنـص و  ياه  هاگریمعت  نوگانوگ  ياه  ینواعت  اه  يدیلوت  عاونا  یـشزرو  ياه 
هب دـشاب و  یم  رگید  ياهروشک  زا  يرایـسب  ناریا و  ياهرهـش  همه  رد  هیمطاف  گنهرف  ذوفن  قمع  هدـنهد  ناـشن  هک  يراـجت و ...  و 

.دهد یم  ناشن  ترضح  نآ  هب  تبسن  ار  یعامتجا  تاقبط  راشقا و  همه  تبحم  هالع و  ینشور 
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یم نکممریغ  روشک  رـسارس  رد  هدـش  دای  دراوم  زا  يدروم  ره  رد  رامآ  هیهت  هک  تسا  دایز  ردـق  نآ  ياـه  يراذـگمان  نیا  هراـمش 
.دشاب

نوگانوگ ياهروشک  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مان  هب  ینید  یملع و  زکارم 

یتاکرب راثآ و  ناهج  رـسارس  رد  اهروشک  همه  رد  ریخا  ياه  لاـس  رد  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  تداهـش  تیـصخش و  هب  هجوت 
اهنت هن  هک  دشاب  یم  يا و ...  هیریخ  یگنهرف و  ياه  هسسوم  اه و  هسردم  اه  هینیسح  دجاسم  سیـسات  اهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  هتـشاد 

ياهـشزرا همه  مالـسلا و  اـهیلع  تیبلا  لـها  بتکم  جـیورت  رـشن و  يارب  یهاـگیاپ  هکلب  تسا  هیمطاـف  ياـه  هماـنرب  يرازگرب  لـحم 
زا یخرب  مان و  هب  یبایتسد  يارب  میئامن و  یم  هراشا  فلتخم  ياهروشک  رد  راثآ  نیا  زا  يرامش  هب  شخب  نیا  رد  .دشاب  یم  یمالـسا 

نیا اب  هک  ییاه  هسـسوم  اه و  تیـصخش  هلیـسو  هب  قیقحت  یتنرتنیا و  ياه  تیاس  اـه و  هکبـش  زا  دنمـشزرا  زکارم  نیا  تایـصوصخ 
یم رادقم  نیا  زا  شیب  یناهج  حطس  رد  تکرباب  زکارم  نیا  رامـش  هک  میناد  یم  هتبلا  میا و  هتفرگ  هرهب  دنا  هدوب  طابترا  رد  اهروشک 

هدروآ و تسد  هب  يرتدـنمدوس  رتلماک و  تاعالطا  نادـنمقالع  همه  يراـکمه  رتشیب و  شـالت  اـب  هدـنیآ  رد  میراودـیما  یلو  دـشاب 
: میئامن یم  نایب  ار  مزال  بلاطم  هدرب و  مان  رظندروم  ياهروشک  زا  ابفلا  فورح  بیترت  هب  کنیا  مه  .میئامن و  هضرع 

یبرغ ناملآ 

هیلع نینموملاریما  نایعیـش  اه و  ناملـسم  مومع  ترجاهم  لحم  نامز  رید  زا  دـشاب  یم  یئاپورا  مهم  ياهروشک  زا  هک  یبرغ  ناـملآ 
رامش تسا و  هدوب  مالسلا 
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رد ناهج  نیملسم  يرادیب  نایرج  رد  .دنشاب  یم  یعامتجا  یملع و  تیعقوم  ياراد  هتسج و  تماقا  ناملآ  روشک  رد  نانآ  زا  يرایسب 
غیلبت یمالسا و  ياه  یهاگآ  بسک  ینید و  هدرتسگ  تیلاعف  هب  هدمآ و  رد  تکرح  هب  زین  ناملآ  ياه  ناملسم  نایعیـش و  ریخا  هرود 

ترفاسم رد  زین  اروشاع و  مسارم  مرحم و  هام  ناضمر و  كرابم  هام  مایا  رد  نآ  نشور  ياه  هناشن  هک  دنا  هتخادرپ  بهذم  جـیورت  و 
تاعامتجا .ددرگ  یم  رهاظ  یبوخ  هب  هفرـشم  دهاشم  ریاس  سدقم و  دهـشم  قارع و  هسدقم  تابتع  هرونم و  هنیدـم  همظعم و  هکم  هب 

هناشن همه  همه و  ناملآ  روشک  رد  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  بتکم  تاسدـقم  ياول  ریز  یعامتجا  تامدـخ  یبهذـم  تاغیلبت  ینید 
هاگیاج زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هتـسجرب  تیـصخش  هب  هجوت  یمالـسا  تضهن  نیا  رد  دشاب  یم  سدقم  تکرح  نیا  زا  حضاو 

یم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  الیذ  هک  هتفرگ  ماجنا  يدنمـشزرا  رایـسب  تامادقا  ترـضح  نآ  ياول  ریز  رد  تسا و  رادروخرب  يا  هژیو 
: دوش

یبرغ ناملآ  مالـسلا  اهیلع  ارهزلا  يا  هیریخ  یگنهرف  تیعمج  ینعم  هب  هیفاـقثلا ) هیریخلا  ارهزلا  هیعمج   ) ماـن هب  يا  هیریخ  سیـسات  -1
.دنلراس

گروبماه ناملآ  مالسلا  اهیلع  همطاف  رتسنوم  یمالسا  تاراشتنا  -2

.تسا هتفرگ  ماجنا  ریخا  ياهلاس  رد  هک  هیمطاف  یغیلبت  لیاسو  ریاس  اهرتسوپ و  اهباتک و  شخپ  هیهت و  -3

.هدرتسگ وحن  هب  ریخا  ياه  لاس  رد  ترضح  نآ  تداهش  مایا  رد  هیمطاف  يرادازع  مسارم  يرازگرب  -4
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اداناک اکیرمآ و 

یلع نینموملاریما  نایعیـش  زا  يرایـسب  تیعمج  نآ  نوگانوگ  یحاون  اه و  شخب  رد  اداناک  روشک  زین  اکیرمآ و  هدـحتم  تـالایا  رد 
یعونتم ددعتم و  زکارم  سیسات  هب  ناشدوخ  يداقتعا  ياهشزرا  نامیا و  ظفح  يارب  دننک و  یم  یگدنز  هتسج و  تماقا  مالسلا  هیلع 

مهیلع تیبلا  لها  نایاوشیپ  سدقم  ياه  مان  هب  اهنآ  يراذگ  مان  اب  دنا و  هتخادرپ  اه  هناخباتک  سرادم و  اه  هینیـسح  دجاسم  لیبق : زا 
.دنا هدومن  نشور  ار  اهنآ  فادها  يریگ و  تهج  مالسلا 

هک دشاب  یم  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  سدقم  مان  هدوب  هجوت  دروم  هدش  دای  همانرب  نایرج  رد  هک  یـسدقم  ءامـسا  نایم  رد 
: میئامن یم  هجوت  دروم  دنچ  هب  الیذ 

وکنالب اکیرمآ  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هسردم  -1

كرویوین اکیرمآ  ارهز  ترضح  هناخازع  نمجنا  -2

كرویوین زنیئوک  اکیرمآ  امیطافلا  دجسم  -3

اکیرمآ مالسلا  اهیلع  ارهزلا  دجسم  -4

نتگنشاو اکیرمآ  ارهز  همطاف  تئیه  -5

کیتسا لدنک  اکیرمآ  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هسسوم  -6

( لایرتنوم  ) لآرتنم اداناک  امیطاف  دجسم  -7

( تسا هتسباو  هسسوم  نیا  هب  يددعتم  زکارم   ) اداناک لوتبلا ) همطاف  یگنهرف  هسسوم   ) همطاف لوتبلا  هسسوم  -8

دشاب یم  هسسوم  هدزاود  لماش  ارهزلا )  ) هدش دای  هسسوم  لآرتنم  اداناک  ارهز )  ترضح  یناهج  هسسوم   ) هیملاعلا ارهزلا  هسـسوم  -9
: دننامه دراد  هدهع  رب  ار  نیملسم  روما  هک 
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نیملسم تاوما  لسغ  يارب  مالسلا  هیلع  هزمح  لستغم  فلا :

نیملسم تاوما  نفد  يارب  مالسلا  هیلع  هزمح  هربقم  ب:

ارهزلا دجسم  ج :

دشاب یم  دجسم  هب  قحلم  هک  هینیسح  د :

.دنشاب رود  یگزره  رافک و  يراب  دنب و  یب  زا  هک  اه  ناملسم  يارب  كراپ  : 0

 ... ناتسریبد و ییامنهار  ییادتبا  لماش : یمالسا  ياه  هسردم  و :

یم رازگرب  يددـعتم  مسارم  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروـم  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  رب  يرادازع  ریخا  ياـه  لاـس  رد  هیمطاـف  ماـیا  رد 
.ددرگ

ایلارتسا

ناوریپ مالسلا و  مهیلع  تیبلا  لها  نارادتسود  نایعیش و  زا  يدایز  هدع  ناهج  طاقن  ریاس  دننامه  ایلارتسا  روانهپ  گرزب و  روشک  رد 
یبهذم رئاعش  ءایحا  ینید و  مسارمی  رازگرب  هینیسح و  دجسم و  نتخاس  اب  دننک و  یم  یگدنز  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  بتکم 

يرازگریثات تیقفوم و  يارب  یگرزب  زمر  هک  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ  تیمولظم  بئاصم و  رب  يرادازع  صخالاب  و 
ياه ناج  هدامآ و  ياهلد  بذج  رد  هکلب  دنیامن  یم  مادقا  ناشدوخ  تیدوجوم  تیعقوم و  ظفح  رد  اهنت  هن  دشاب  یم  هعیش  تاغیلبت 
رئاعش ءایحا  مالسلا و  هیلع  ادهشلا  دیس  تداهش  يارب  يرادازع  مسارم  .دنشوک  یم  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  سدقم  بتکم  هب  كاپ 

رد هیمطاف  تضهن  ناـیرج  رد  ریخا و  ياـهلاس  رد  دراد و  هتـشاد و  نایعیـش  ینید  تاـغیلبت  تیقفوم  رد  يرثوم  رایـسب  شقن  ینیـسح 
رب يرادازع  مسارم  زین  ایلارتسا 
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مان هب  یمهم  زکارم  ایلارتسا  رد  .تسا  هدش  اهلد  يرادیب  بجوم  هدیدرگ و  رازگرب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تداهـش  تیمولظم و 
: دوش یم  هراشا  الیذ  هک  دشاب  یم  ترضح  نآ  هب  هقالع  هناشن  هک  هدش  هدیمان  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  سدقم 

( دشاب یم  لاعف  رایسب  هک   ) ایلارتسا مالسلا  اهیلع  ارهزلا  دجسم  -1

( دراد تیلاعف  ایلارتسا  دجاسم  زا  یکی  رد  هک   ) مالسلا اهیلع  ارهزلا  یمالسا  هیعمج  -2

یندیس ایلارتسا  ارهزلا )  هدکشناد   ) مالسلا اهیلع  ارهزلا  جلاک  -3

ناتسناغفا

لیکشت لکش  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هب  تبسن  ار  دوخ  تبحم  هقالع و  نامیا  اب  مدرم  اهروشک  اهرهـش و  همه  رد  هک  نانچ  مه 
همولظم نآ  یمان  مان  هب  سرادم  اه و  هینیـسح  دجاسم و  يراذـگمان  سیـسات و  ترـضح و  نآ  تداهـش  تشادـگرزب  يارب  تاسلج 

يرامعتـسا تموکح  طوقـس  زا  دـعب  صخالاب  ریخا  ياهلاس  رد  زین  ناتـسناغفا  صالخا  نامیا و  اب  نایعیـش  دـنراد  یم  راهظا  هدـیهش 
يارب يرادازع  يراوگوس و  سلاجم  يرازگرب  مالسلا و  اهیلع  ارهز  ترـضح  مان  هب  ینید  ياه  ناینب  يراذگمان  سیـسات و  اب  نابلاط 

هتـشادرب يا  هتـسیاش  ياه  ماگ  میا  هدش  رادربخ  ام  هک  يا  هزادنا  ات  دـنا و  هتـساخرب  راوگرزب  نآ  تیمولظم  زا  عافد  هب  ترـضح  نآ 
: میئامن یم  هراشا  الیذ  هک  هدش 

یچرب تشد  لباک  ارهز  همطاف  هعلق  -1

نایماب رازم و  نیبام  فوص  هرد  قباس ) شاتوت   ) ارهزلا هیرق  -2

.تسا هدش  هدیمان  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  مان  هب  یسمش  لاس 1381  رد  هک 

نابلاط نامز  رد  هک  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هیرق  نیمه  رد  ارهز  همطاف  هینیسح  -3
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.تسا هدش  انب  دیدجت  اریخا  دوب و  هدیدرگ  بیرخت 

( تسا هدیدرگ  سیسات  یسمش  لاس 1372  رد  هک   ) هجرف هللا  لجع  رصع  یلو  هسردم  بنج  وتنغرق  هیرق  نایماب  ارهزلا  هینیسح  -4

تسا هتشگ  سیسات  یسمش  لاس 1378  رد  هک  بازبس  ياتسور  راتک  هیرق  روهان  یلاوسلو  ینزغ  تیالو  ارهزلا  دجسم  -5

تسا هدش  سیسات  لاس 1379  رد  هک  تاوخ  رهش  یلاوسلو  ینزغ  تیالو  لوتب  هینیسح  -6

لقوج داد  ریمیاد  هقطنم  نادیم  ناتسا  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هسردم  -7

( ینمیات  ) ینمیت هقطنم  لباک  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هسردم  -8

دابآریزو لباک  هیمطاف  هینیسح  -9

ناخ هللا  حتف  هعلق  لباک  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  دجسم  -10

زا ارهز  ترضح  ياهرتسوپ  لاسرا  تبسانم  هب  هدش و  لیمکت  یسمش  لاس 1381  رد  هک  رگنل  هقطنم  ینزغ  ارهز  همطاف  دجـسم  -11
.تسا هدش  هدیمان  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  مان  هب  ناریا 

هلانرق هقطنم  ینزغ  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دجسم  -12

نیدلا ءالع  هقطنم  ینزغ  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دجسم  -13

هیدهم هسردم  بنج  گنلوکی  یلاوسلو  نایماب  ناتسا  هیمطاف  دجسم  -14

باجنپ یلاوسلو  نایماب  ناتسا  هیمطاف  هینیسح  -15

باجنپ یلاوسلو  نایماب  ناتسا  هیمطاف  دجسم  -16

لتوک ياپ  هیرق  نایماب  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هینیسح  -17

لتوک ياپ  هیرق  نایماب  ارهز  همطاف  دجسم  -18
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هب مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  طوبرم  ياهرتسوپ  اه و  مچرپ  اـهباتک و  لاـسرا  ناـبلاط  تموکح  طوقـس  اـب  ریخا  ياـه  لاـس  رد 
دشاب و یم  شیازفا  هب  ور  ترضح  نآ  تداهـش  تیـصخش و  تشادگرزب  يارب  سالجم  لیکـشت  هتفای و  شرتسگ  رایـسب  ناتـسناغفا 
هب ریثات  روشک  نیا  نایعیـش  تیعقوم  ماکحتـسا  تیوقت و  رد  هدـیدرگ و  نایامن  یبوخ  هب  ناتـسناغفا  روشک  رد  هیمطاـف  تضعن  راـثآ 

.تشاد دهاوخ  ییازس 

لیکشت ینآرق  لفحم  هدراهچ  نوگانوگ  ياه  لحم  رد  دابآ  فجن  كارا و  ناهفـصا و  مق و  میقم  ياهیناغفا  زا  يا  هدع  نینچ  مه  و 
رشن و رد  هلیسو  نیدب  و  ارهز )  همطاف  ینآرق  لفحم   ) دنا هدیمان  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  مان  هب  ار  اه  لفحم  نآ  همه  دنا و  هداد 

ناوسن هقبط  يارب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مان  هب  يا  هسردم  هاگورین )  ) مق رهـش  رد  زین  دنا و  هدومن  مادقا  هیمطاف  گنهرف  شرتسگ 
.دنا هدومن  سیسات 

یبرع هدحتم  تاراما 

هراشا

ینیرحب یناریا  نایعیش  زا  يریثک  عمج  تیلاعف  تنوکس و  لحم  دشاب  یم  نیشن  خیـش  نیدنچ  لماش  هک  یبرع  هدحتم  تاراما  روشک 
مرحم و هاـم  رد  صخـالاب  يرادازع  مسارم  يرازگرب  اـه و  هینیـسح  دـجاسم و  سیـسات  اـب  اـهنآ  دـشاب و  یم  یلحم  یموـب  یقارع و 

ياه لاس  رد  .دنروآ  یم  رد  زازتها  هب  ار  عیـشت  راختفارپ  مچرپ  دنهد و  یم  رـس  ار  تیالو  تماما و  بتکم  يادن  ینیـسح  ياروشاع 
مان هب  يزکارم  هتفرگ و  يرتشیب  قنور  ترضح  نآ  تداهش  تیصخش و  تمظع و  مالـسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  هلئـسم  هب  هجوت  ریخا 

: دننامه تسا  هدش  يراذگ  مان  راوگرزب  نآ 

ءانیم عراش  تاراما  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  همطاف  دجسم  -1
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ءانیم عراش  تاراما  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  تالیجست  هبتکم و  -2

تاراما ارهزلا )  ناتسرامیب   ) مالسلا اهیلع  ارهزلا  یفشتسم  -3

یبد تاراما  ارهزلا  يزکرم  ناتسرامیب  -4

.ددرگ یم  رازگرب  یهجوت  لباق  لکش  هب  ترضح  نآ  تداهش  تیصخش و  تشادگرزب  مسارم  هیمطاف  مایا  رد  و 

هجراش

رایـسب تیلاعف  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  راثآ  ءایحا  رد  نآ  میقم  نایعیـش  تسا و  یبرع  هدحتم  تاراما  ياه  نیـشن  خیـش  زا  یکی 
هتفای یلجت  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  كرابم  مان  هب  دجسم  هینیسح و  سیسات  لکش  رد  هک  دنا  هداد  ماجنا  ار  يدنمـشزرا  بلاج و 

.تسا

مالسلا اهیلع  ارهزلا  دجسم  -1

هب ار  نارگاشامت  یئابیز  يزاسامن  يراک و  یشاک  بلاج و  رایسب  ياه  هرانم  دبنگ و  اب  هک  تسا  یهوکـشاب  للجم و  رایـسب  دجـسم 
یم رتم  دصناپ  رازه و  ود  هدـش و  سیـسات  شینرک  عراش  رد  يرمق  لبق 1413  لاس  هد  رد  دجـسم  نیا  .دـیامن  یم  بلج  دوخ  يوس 

ینید و ياه  همانرب  يرازگرب  لحم  هدش و  سیسات  هجراش  یموب  نایعیش  هلیسو  هب  تسا و  یناریا  کبس  هب  نآ  يراک  یشاک  دشاب و 
.دشاب یم  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  ياه  يرادازع 

ارهزلا متام  ای  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هینیسح  -2

هینیسح دوش  یم  هدناوخ  ارهزلا  متام  مان  هب  دشاب و  یم  رتم  دصناپ  رازه و  کی  نآ  نیمز  هتشگ و  سیـسات  لبق  لاس  ود  هینیـسح  نیا 
.دشاب یم  رادروخرب  یهوکشاب  للجم و  نامتخاس  زا  ارهزلا  دجسم  دننامه  ارهزلا 
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ارهزلا دجسم  هناخباتک  -3

زا هدش  دای  هعومجم  دشاب  یم  نایعیـش  يارب  یغیلبت  یملع و  تیلاعف  لحم  هدـش و  سیـسات  ارهزلا  دجـسم  رد  هک  تسا  يا  هناخباتک 
ياول ریز  هک  دشاب  یم  مالسلا  اهیلع  هیضرم  يارهز  ترـضح  همولظم  هدیهـش  هب  هجراش  مدرم  هقالع  قشع و  يارب  نشور  ياه  هولج 

.دنهد یم  ماجنا  ار  ناشدوخ  یتامدخ  یعامتجا و  یغیلبت و  ینید و  ياه  همانرب  ترضح  نآ 

ناتسلگنا

يرادـیب هب  هجوت  اـب  دـنراد و  تیلاـعف  تماـقا و  نایعیـش  اـصوصخم  اـه و  ناملـسم  مومع  زا  يرایـسب  تیعمج  ناتـسیلگنا  روشک  رد 
زکارم ای  دـجاسم  دـیلقت  مظعم  عجارم  زا  يرایـسب  دـشاب  یم  شیازفا  هب  ور  رایـسب  اجنآ  رد  یغیلبت  ینید و  زکارم  سیـسات  ناناملـسم 
ناضمر هام  دننامه  یبهذم  ياه  تبسانم  رد  صخالاب  لاس و  هرود  یمامت  رد  هک  دنا  هدومن  سیـسات  ندنل  رد  ار  یهجوت  لباق  ینید 

ماما يراوگوس  سلاجم  رامش  يرادازع و  تاجتـسد  دشاب  یم  یغیلبت  یملع و  تیلاعف  لحم  هیمطاف  مایا  رفـص و  مرحم و  ياه  هام  و 
نانارنخـس دراد و  ناریا  ياهرهـش  دـننامه  ییاوه  لاح و  هک  تسا  هدـش  دایز  ردـقنآ  اروشاع  مرحم و  ماـیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

هیمطاف ياه  همانرب  زا  یبلاج  رایسب  لابقتسا  ریخا  ياه  لاس  رد  .دنزادرپ  یم  غیلبت  ینارنخـس و  هب  ناریا  یبرع و  ياهروشک  زا  يدایز 
و ودرا و ...  یسراف  یبرع  یسیگلنا  ياه  نابز  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تداهـش  تیـصخش و  هب  طوبرم  نوگانوگ  ياهباتک  و 

ناتسیلگنا رد  هیمطاف  ياه  مچرپ  اهرتسوپ و 
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هتفای رمتـسم  تلاح  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  قلعتم  ياهرتسوپ  اهباتک و  لاسرا  ياضاقت  دریگ و  یم  ماجنا  ندـنل  اصوصخم  و 
يراذگمان مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  سدقم  ياه  مان  هب  هک  ییاه  هینیسح  دجاسم و  اه و  هسـسوم  رب  هوالع  ندنل  رهـش  رد  تسا 

: دننامه تسا  هدش  هدیمان  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  مان  هب  اهنآ  زا  یخرب  هدش 

يربسولاس نابایخ  ندنل  ناتسلگنا  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هسردم 

نیرحب

هراشا

گرزب رخافم  زا  يرایـسب  هدوب و  هعیـش  یعامتجا  یملع و  مهم  زکارم  زا  مایالا  میدق  رد  هک  تسا  جـیلخ  هقطنم  ياهروشک  زا  یکی 
راگزور هتشذگ  رد  نیرحب  .تسا  هدوب  هعیش  هتسجرب  ياه  هزوح  زا  یکی  نیرحب  رد  هعیـش  یملع  هزوح  دنا و  هتـساخرب  نآ  زا  هعیش 

ءاسحا فیطق و  شخب  دننامه   ) یلعف يدوعس  ناتسبرع  زا  یتمسق  رطق و  تیوک و  لماش : تسا و  هدوب  یلعف  نیرحب  زا  رتعیسو  رایسب 
داتـشه و هک   ) نآ تیعمج  تیرثکا  یلو  تسا  نایعیـش  ریغ  تسد  رد  نیرحب  تموکح  هچرگ  رـضاح  لاح  رد  .تسا  هدش  یم  و )... 

هینیـسح .دـنیامن  یم  رازگرب  ار  دوخ  ینید  تاغیلبت  يرادازع و  ياه  هماـنرب  دنهد (1) و  یم  لیکـشت  نایعیـش  دشاب ) یم  دصرد  جنپ 
نیرحب رد  دـشاب  یم  نایعیـش  تیلاعف  مهم  زکرم  هک  دوش  یم  هدـیمان  ریبکلا ) مجعلا  متام   ) ماـن هب  هک  دـنراد  یللجم  گرزب و  رایـسب 

دوجو نایعیش  يارب  گرزب  کچوک و  دجسم  تصش  تسیود و 
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هینیسح هد  زا  شیب  قرحملا  رهش  رد  هتشاد و  دوجو  هنانز ) هنادرم و  زا  معا   ) هینیسح لهچ  همانم  رهش  رد  اهنت  لبق  ههد  ود  رد  دراد و 
نیرحب رد  هعیش  املع  زا  يا  هدع  نونکا  مه  دشاب و  یم  دوجوم  هینیـسح  نیدنچ  اه  هلحم  زا  یـضعب  رد  دراد و  دوجو  هنانز  هنادرم و 

.دنشاب (1) یم  لوغشم  مدرم  تیاده  داشرا و  هب  ءابطخ  زا  يرایسب  دنراد و  یسرد  هزوح 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  مان  هب  نیرحب  یملع  ینید و  زکارم 

نآرقلا سیردتل  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هسردم  -1

مالسلا اهیلع  ارهزلا  همطاف  هسردم  -2

مالسلا اهیلع  ارهزلا  امیطاف  هسردم  -3

مالسلا اهیلع  ارهزلا  مزاول  زکرم  -4

مـسارم هیمطاف  مایا  رد  .تسا  هدش  سیـسات  لاس  دـنچ  رد  ریبکلا  مجعلا  متام  گرزب  هینیـسح  رد  هک  مالـسلا  اهیلع  ارهزلا  دجـسم  -5
ددرگ یم  رازگرب  نیرحب  رد  ارهز  ترضح  رب  يرادازع 

ناتسکاپ

هچرگ نآ  نایعیش  رامش  هک  دشاب  یم  تیعمجرپ  یمالسا  ياهروشک  زا  هتفرگ  رارق  ناریا  یگیاسمه  رد  هک  ناتـسکاپ  روانهپ  روشک 
تازرابم نایرج  رد  هعیـش  یعامتجا  یملع و  گرزب  ياه  تیـصخش  دوجو  یلو  دـشاب  یم  تیلقا  رد  روشک  تیعمج  لـک  هب  تبـسن 
هجوت لباق  نایعیش  تردق  ذوفن و  هک  تسا  هدش  ببس  هعماج  یگنهرف  یملع و  تامادقا  نایرج  رد  روشک و  نیا  هنابلط  لالقتسا 
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.دشاب یسایس  یعامتجا و  مهم  ياه  یسررب  تقد و  دروم  و 

اروشاـع و ياـه  يرادازع  مسارم  (1) و  تـسا یمـسر  تـالیطعت  هلمج  زا  اروشاـع  زور  ناتـسکاپ  روشک  رد  هزورما  هک  تیعقاو  نیا 
لها رئاعـش  لوصا و  شرتسگ  ذوفن و  قمع  هدـنهد  ناشن  دـشاب  یم  روانهپ  روشک  نیا  یعامتجا  ياه  همانرب  نیرت  هبذاـجرپ  زا  مرحم 
مدرم ناـیم  رد  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  تمظع  تیـصخش و  هب  هجوت  دـشاب  یم  ناتـسکاپ  مدرم  ناـیم  رد  مالـسلا  مهیلع  تیبلا 

نآ ماـن  هب  یملع  ینید و  زکارم  سیـسات  زا  ییاـه  هنوـمن  ـالیذ  هک  دروآ  تسد  هب  ناوـت  یم  نوگاـنوگ  ياـه  هناـشن  زا  ار  ناتـسکاپ 
: میوش یم  روآدای  ار  ترضح 

دور کنل  نادیمیکس  یچارک  ناتسکاپ  یمدیکا ) ارهز   ) مالسلا اهیلع  ارهزلا  هعماج  -1

دروخ هلانیر  هراکور  ناتسکاپ  هیمطاف  هعماج  -2

دروخ هلانیر  باجنپ  ناتسکاپ  هیمطاف ) هعماج   ) هیمطاف ءابلط  تیعمج  -3

( دور رادملع   ) رادملع نابایخ  دابآدیس  ناتسکاپ  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  همطاف  هسردم  -4

هیوضر یس 33  یچارک  ناتسکاپ  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هعماج  -5

( دحرس هبوص   ) رانچاراپ ناتسکاپ  مالسلا  اهیلع  ارهزلاراد  -6

ودرکس علض  گنمرهک  يراپ  ناتستلب  ناتسکاپ  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هسردم  -7

ناتسکاپ هنجلا  امیطاف  كراپ  -8

ناتسکاپ ارهزلا )  یملع  زکرم   ) ارهزلا دهعم  -9

( نارتخد يارب  تسا  يا  هسردم   ) لاوکچ ناتسکاپ  هیمطاف  هسردم  -10

کیدزن و باستنا  تسادق و  رطاخ  هب  دشاب و  یم  شرتسگ  شیازفا و  هب  ور  هیمطاف  گنهرف  جیورت  يارب  تیلاعف  ناتسکاپ  روشک  رد 
نآ ییانثتسا 
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هعسوت ار  دوخ  یغیلبت  ینید و  ياه  تیلاعف  ترضح  نآ  یمان  مان  هب  دنناوت  یم  نایعیش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  ترـضح 
.دنیامن عافد  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  تفالخ  تیالو و  سدقم  بتکم  زا  ترضح  نآ  زا  يوریپ  مکحتسم  رگنس  رد  هداد و 

هیروس

باب  ) نآ یخیرات  ناتـسربق  رد  دـشاب و  یم  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هتـسجرب  ياه  تیـصخش  زا  يرایـسب  نفد  لحم  هیروس  روشک 
راکادـف نذوم   ) یـشبح لـالب  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  راوگرزب  رـسمه   ) هملـسلا ما  نوـچمه  یناـگرزب  نفدـم  ریغـصلا )

رـسمه  ) راـیط رفعج  نب  هللادـبع  و  مالـسلا ) اـهیلع  ارهز  ترـضح  زینک   ) همداـخ هضف  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  ترـضح 
هنیکس ترضح  مالـسلا و  اهیلع  موثلک  ما  ترـضح  نوچمه  یناشلا  میظع  ناگدازماما  هاگترایز  زین  و  مالـسلا ) اهیلع  بنیز  ترـضح 

یخیراـت و رهـش  بلق  رد  دراد و  دوجو  رگید  هدازماـما  نیدـنچ  ـالبرک و  ناـشلا  میظع  يادهـش  سور  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  تنب 
رد هتفرگ و  رارق  مالسلا  اهیلع  هیقر  ترضح  ینعی  مالـسال  هیلع  نیـسح  ماما  راگدای  هدننک  هریخ  هاگراب  هعقب و  قشمد )  ) نآ تختیاپ 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  مشاه  ینب  هلیقع  ینارون  فیرش و  رازم  هوکشاب  ياه  هرانم  دبنگ و  هاگراب و  مرح و  قشمد  رهش  هیـشاح 
هلاس همه  تسا و  هدیشخب  لکـش  ار  هیبنیز  گرزب  كرهـش  هدومن و  عمج  دوخ  درگ  هب  فلتخم  ياهروشک  زا  ار  رفن  رازه  دص  دنچ 
مهم زکارم  زا  یکی  رـضاح  لاح  رد  هیروس  .دزاس  یم  هناور  دوخ  فیرـش  رازم  يوس  هب  ناهج  همه  زا  ار  هتخاـبلد  رئاز  رفن  اـهنویلیم 

مالسلا و اهیلع  هیقر  ترـضح  مالـسلا و  اهیلع  ارهز  ترـضح  رهطم  مرح  مالـسال و  مهیلع  تیبلا  لها  بتکم  ناوریپ  هعیـش و  تیلاعف 
 : ینعی تقیقح  قح و  يادن  ندش  دنلب  لحم  هفیرش  تارازم  ریاس 

هللا ُِّیلَو  ًاِّیلَع  َّنَا  ُدَهشَا 
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ياهروشک اهرهـش و  مدرم  هقالع  قمع  هب  هدش  دای  ياه  مرح  هوکـشاب  ياه  هنحـص  ندـید  اب  دـناوت  یم  يرگاشامت  ره  دـشاب و  یم 
.دربب یپ  تماما  تلاسر و  نادناخ  هب  تبسن  نوگانوگ ) ياهداژن  زا  مجع و  برع و  هایس  دیفس و  زا   ) نوگانوگ

هیروس روشک  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هب  هقالع  یلجت 

حطس هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تیمولظم  زا  عافد  هار  رد  نایعیـش  شالت  تمه و  هیمطاف  تضهن  نایرج  رد  ریخا و  ياهلاس  رد 
هکلب هدش  هتشادرب  يرثوم  ياه  ماگ  ترضح  نا  فادها  غیلبت  رشن و  يارب  يزکارم  اه و  هسسوم  سیسات  اب  اهنت  هن  هدیسر و  یبولطم 
ياوـه لاـح و  هیمطاـف  ماـیا  رد  ینز  هنیـس  يرادازع و  تاجتــسد  تـکرح  ترــضح و  نآ  تداهــش  تشادـگرزب  مـسارمی  رازگرب 

: میئامن یم  هراشا  هقالع  هجوت و  نیا  زا  ییاه  هناشن  هب  الیذ  تسا و  هدیدرگ  زاس  جوم  هتفای و  ییاروشاع 

نآ هاگراب  هب  کیدزن  رایسب  هدیدرگ و  عقاو  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  مرح  قرـش  فرط  رد  هک  مالـسلا  اهیلع  ارهزلا  هینیـسح  -1
یم دراو  هینیسح  نیا  هب  ناتسبرع  روشک  زا  هک  يراوز  صوصخلاب  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  نارئاز  روضح  .دشاب  یم  ترـضح 
رشن هیهت و  ینید و  تیلاعف  هاگیاپ  هینیـسح  نیا  .دراد  يرثوم  شقن  يدوعـس  روشک  نایعیـش  يداقتعا  هیاپ  تیبثت  میکحت و  رد  دنوش 

.دراد زین  هناخباتک  تسا و  يرادازع  سلاجم  يرازگرب  لحم  دشاب و  یم  هعیش  ینید  ياهباتک  اه و  همانزور  اه و  هلجم 

دشاب و یم  نآرق  میلعت  هبدـن و  ياعد  يرادازع و  تاسلج  يرازگرب  لحم  هک  لوتبلا ) ینارنخـس  نلاس   ) مالـسلا اهیلع  لوتبلا  هعاق  -2
تسا هیبنیز  هقطنم  رد  نآ  لحم 
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تسا اروشاع  ههد  رد  صخالاب  اه  يرادازع  يارب  یهاگیاج  هک  هرهاطلا  هقیدصلا  هینیسح  -3

همانرب دـشاب و  یم  رقتـسم  هیبنیز  هیملع  هزوح  رد  هک  ناوناب ) يارب  ارهز  همطاف  تئیه   ) مالـسلا اـهیلع  هیوسنلا  ارهزلا  همطاـف  تئیه  -4
.ددرگ یم  رشتنم  هیهت و  تئیه  نیا  طسوت  يرشبلا  هلجم  دراذگ و  یم  ارجا  هب  ار  يددعتم  ياه 

یلوـالا يداـمج  مهدزیـس  زور  رد  هک  نیا  نآ  دـنهد و  یم  ماـجنا  ار  یمهم  رایـسب  تکرح  هک  مالـسلا  اـهیلع  ارهزلا  همطاـف  هئیه  -5
هب مالـسلا )  اهیلع  بنیز  ترـضح  رهطم  مرح  راوج  رد   ) هیبنیز هیملع  هزوح  لباقم  زا  هدایپ  ياپ  اب  حبـص  ناذا  زا  دـعب  لوا ) هیمطاـف  )

هنیس لاح  رد  هایـس و  ياه  مچرپ  لمح  اب  ار  رتمولیک  هدراهچ  دننک و  یم  تکرح  قشمد  رد  مالـسلا  اهیلع  هیقر  ترـضح  مرح  يوس 
رهطم مرح  هب  لیبموتا  اب  سپـس  دـنزادرپ و  یم  ینز  هنیـس  يرادازع و  هب  مالـسلا  اهیلع  هیقر  ترـضح  مرح  رد  دـننک و  یم  یط  ینز 

هک تسا  نیا  بلاج  تاکن  زا  .دراد  همادا  رهظ  ات  هک  دنزادرپ  یم  يرادازع  ینز و  هنیس  هب  دندرگیمرب و  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح 
رب يرادازع  مان  هب  ینالوط  ریـسم  رد  تکرح  نیا  دوش و  یم  ییاریذپ  نارادازع  زا  دنا  هدش  هدامآ  هک  يا  هدـع  هلیـسو  هب  هار  نیب  رد 

یبلاج قیمع و  ریثات  دنا  هدمآ  هیروس  هب  رگید  ياهروشک  زا  هک  یمدرم  ریاس  قشمد و  مدرم  يرادیب  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
.دراد

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  يرادازع  سلاجم  ییاپرب  -6

دوش و یم  رازگرب  يرادازع  سلجم  هیمطاف  مایا  رد  هیبنیز  رهـش  رد  دوجوم  ياه  هینیـسح  یمامت  دـیلقت و  مظعم  عجارم  ياهرتفد  رد 
( مود لوا و  هیمطاف  رد   ) مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  تداهش  زور  رد  دنوش و  یم  شوپ  هایس  نایعیش  همه 
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هدـش و رازگرب  يرادازع  سلاجم  زین  هیملع  هزوح  بالط  ءاملع و  زا  يا  هدـع  لزنم  رد  ددرگ و  یم  لیطعت  همه  یـسرد  ياه  هزوح 
رایـسب سلجم  تسا ) هیبـنیز  رد  هعیـش  یملع  هاـگیاپ  نیرتـمهم  نیلوا و  هک   ) هیبـنیز هیملع  هزوح  رد  .دریگ  یم  ماـجنا  ماـعطا  هماـنرب 

ارهز ترـضح  هتخابلد  رادمان و  بیطخ  هتـشذگ  لاس  ود  يرمق  و 1423  لاس 1422  رد  ددرگ و  یم  رازگرب  یهوکـشاب  لـصفم و 
دیمحلادبع خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  ینعی  همطاف  ینا  اوملعا  يدـلج  هد  سیفن و  سباتک  بحاص  مالـسلا  اهیلع 

رد ار  يرفن  رازه  دـنچ  تیعمج  هک   ) هیملع هزوح  رب  هوالع  هک  دـنا  هدومن  ینارنخـس  هدـش  داـی  سلجم  رد  هقیفوت  هزع و  ماد  رجاـهم 
ترـضح رادازع  مدرم  هدـیدرگ و  یم  هتـسب  هیملع  هزوح  لباقم  نابایخ  یگدـننار  ییامنهار و  هرادا  هلیـسو  هب  دـهد ) یم  ياج  دوخ 

زا ولمم  هریجح  هکلف  ات  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  مرح  لباقم  زا  تداهـش  بش  رد  دنتـسشن و  یم  نابایخ  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز 
نیا يرمق  لاس 1423  رد  هدش و  یم  هدیشک  تعاس  ود  زا  شیب  هب  ینارنخـس  نامز  اهبـش  زا  یـضعب  رد  .تسا  هدیدرگ  یم  تیعمج 

هراوهام هلیـسو  هب  ار  رجاهم  ياقآ  ینارنخـس  همانرب  نانبل  دـنمقالع  لاعف و  نایعیـش  زا  یکی  هتفای و  شیازفا  بش  هدراـهچ  هب  سلجم 
كاپ و فطاوع  ندروآ  رد  تکرح  هب  اـهرکف و  یهاـگآ  اـهلد و  يرادـیب  رد  هدـش  داـی  سلجم  .تسا  هدومن  یم  شخپ  هزور  همه 

یبلاج یلجت  هتشاد و  يا  هدنهد  ناکت  بیجع و  رایسب  شقن  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تیمولظم  زا  تیامح  رد  فیطل  تاساسحا 
.تسا هدیدرگ  بوسحم  هیمطاف  تضهن  زا 
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مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  دالیم  ياهنشج  -7

ناکشزپ زا  یکی  هک  نیا  ات  هدیدرگ  یم  رازگرب  هیبنیز  هیملع  هزوح  رد  ینشج  مسارم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  دالیم  زورلاس  رد 
زا معا   ) یعامتجا یملع و  ياه  تیصخش  روضح  اب  دیامن و  یم  رازگرب  دوخ  لزنم  رد  ار  یگرزب  نشج  سلجم  هیروس  میقم  یقارع 
زا سپ  دیامن و  یم  لقتنم  هیبنیز  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هینیسح  هب  ار  سلجم  سپـس  دیازفا و  یم  سلجم  هوکـش  رب  هعیـشریغ )  هعیش و 

اههد نامز  تشذـگ  اب  دـیامن و  یم  رازگرب  ناـیگنهرف و )...  ناکـشزپ و  زا  توعد  اـب   ) قشمد رهـش  رد  يرگید  گرزب  سلجم  نآ 
ار نآ  ياوـه  لاـح و  هقطنم و  هرهچ  هک  دوـش  یم  رارقرب  هیبـنیز  میقم  ءاـملع  لزاـنم  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  رد  نشج  سلجم 

.دزاس یم  نوگرد 

تسا هدیدرگ  رشتنم  فیلات و  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هرابرد  باتک  هدزناپ  دود  رد ح  هتشذگ  ياه  لاس  رد  -8

لها بتکم  هب  يدایز  تیعمج  هیبنیز  هیملع  هزوح  زا  یناگدـنیامن  تاغیلبت  رثا  رد  ریخا  ياه  لاـس  رد  هیروس  روزلارید  ناتـسا  رد  -9
: اهنآ هلمج  زا  هک  تسا  هدیدرگ  سیسات  هقطنم  نآ  رد  هینیسح  دجسم و  تسیب  دنا و  هتسویپ  مالسلا  اهیلع  تیبلا 

نوگانوگ ياه  همانرب  يرازگرب  لحم  هدـیدرگ و  سیـسات  يرمق  لاس 1418  رد  هک  دـشاب  یم  مالـسلا  اهیلع  ارهزلا  هیمطاف  هینیـسح 
.دشاب یم  یبهذم  ياه  بسانم  رد  ینید 

نامکاح هلیسو  هب  اهنآ  زا  یکی  دراد و  دوجو  نیشن  هعیش  ياتسور  ود  تسا  هیروس  مهم  رهش  نیمود  هک  بلح  رهـش  فارطا  رد  -10
مان هب  هعیش  فلاخم 
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اتسور نیا  مان  هرس  سدق  يزاریش  نسحدیس  دیهـش  هللا  هیآ  موحرم  تمه  تیامح و  اب  یلو  تسا  هدوب  هدیدرگ  يراذگمان  یبسانمان 
رییغت مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  رهش   = مالسلا اهیلع  ارهزلا  هدلب  كرابم  مان  هب  دنتـسه ) هعیـش  همه  دراد و  تیعمج  رازه  تسیب  هک  )

.تسا هدش  شومارف  الماک  یلبق  مان  دشاب و  یم  حرطم  امسر  كرابم  مان  نیمه  نونکا  مه  هتفای و 

هدیدرگ سیسات  هرس  سدق  يزاریش  نسح  دیس  هللا  هیآ  دیهـش  هلیـسو  هب  هک  صمح  رهـش  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دجـسم  -11
.تسا

موحرم هلیسو  هب  هک  دشاب  یم  نییولع  هب  طوبرم  هک  يا  هقطنم  رد  هیروس  رد  اتیفاص  رهش  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهزلا  همطاف  دجـسم  -12
.تسا هدیدرگ  حاتتفا  هرس  سدق  يزاریش  دیهش  هللا  هیآ 

مالسلا اهیلع  رثوک  هنسحلا  ضرق  قودنص  -13

مالسلا اهیلع  ارهزلا  یترایز  ناوراک  -14

( لوتب هکبش   ) مالسلا اهیلع  لوتبلا  عقوم  -15

مالسلا اهیلع  ارهزلا  هاگشورف  -16

قشمد مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هبتکم  -17

قشمد مالسلا  اهیلع  لوتبلا  هبتکم  -18

...و

يدوعس ناتسبرع 

یساسا تالکشم  اب  تلاسر  نادناخ  هب  یگتسبلد  عیشت و  رهاظم  بصعتم  نایباهو  تیمکاح  هب  هجوت  اب  يدوعس  ناتـسبرع  روشک  رد 
لاح نیا  اب  یلو  دوش  یم  وربور  ناوارف  لاکشا  اب  اتسار  نیا  رد  تکرح  هنوگره  دشاب و  یم  هجاوم 
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.دوش یم  هدهاشم  زین  روشک  نآ  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  راونا  ششخرد  زا  يدراوم 

یخیرات راثآ  زا  دشاب و  یم  هرونم  هنیدم  سدقم  رهش  هیـشاح  رد  هعبـس  دجاسم  زا  دجـسم  نیا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دجـسم  -1
نایعیش یلو  تسا  هدش  هتفرگ  راک  هب  دجسم  نیا  راثآ  وحم  يارب  يدوعـس  تموکح  تسایـس  هچرگ  دور  یم  هرامـش  هب  هنیدم  رهش 

اهیلع هیضرم  يارهز  ترـضح  سدقم  حور  زا  دنزادرپ و  یم  اعد  زامن و  هب  اه  كاخ  يور  رب  دجـسم  نامه  راوید  رانک  رد  دنمقالع 
.دنیوج یم  دادمتسا  مالسلا 

.دشاب یم  هتسجرب  تیعقوم  ياراد  یملع  رظن  زا  هک  نارتخد  يارب  تسا  هسردم  ضایر  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هسردم  -2

يدوعس ناتسبرع  تانبلل  یلهالا  لوتبلا  سرادم  -3

مالسلا هیلع  یلع  مامالا  عراش  هرونم  هنیدم  ارهزلا  یفشتسم  -4

الاب حطس  رد  هدرتسگ و  رایسب  یکشزپ  تاناکما  اب  هقبط  دنچ  رد  هنیدم و  نیشن  هعیـش  هلحم  در  هک  تسا  یمیظع  رایـسب  ناتـسرامیب 
طابضنا مظن و  اب  نوگانوگ  ياه  صصخت  اب  دایز  رایسب  ناکشزپ  دشاب و  یم  ددعتم  ياه  هاگشیامزآ  هب  زهجم  تسا و  هتشگ  سسات 
نارامیب هب  هک  تسا  ابیز  ردقنآ  ناتسرامیب  نیا  رد  رس  يولبات  دنشاب و  یم  لوغشم  یناجم  تامدخ  هئارا  هب  نآ  رد  هتسجرب  تفاظن  و 

.دنزادرپ یم  نامرد  هب  یبیجع  شمرآ  اب  دنوش و  یم  ناتسرامیب  دراو  ارهز  ای  رکذ  اب  دشاب و  یم  هیحور 

يدوعس ناتسبرع  رد  یهاگشناد  ياهدحاو  زا  یکی  لوتبلا  هدحو  -5

هیمطاف سلاجم  لیکشت  -6

ارهز همطاف  تداهـش  تشادگرزب  سلجم  جنپ  یـس و  دشاب ) یم  نیـشن  هعیـش  هک   ) ناتـسبرع قرـش  هقطنم  رد  يرمق  لاس 1423  رد 
لیکشت هیمطاف  مایا  رد  مالسلا  اهیلع 
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.دشاب یم  روشک  نیا  رد  هیمطاف  تضهن  تکرح و  يارب  مهم  یلصفرس  هک  دیدرگ 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  ترایز  رد  یناریا  نارئاز  اب  یهارمه  -7

عامتـسا و هب  دایز  هقالع  اب  ناتـسبرع  نایعیـش  ترـضح  نآ  بئاسم  رکذ  مالـسلا و  اهیلع  ارهز  ترـضح  ترایز  ندـناوخ  ماـگنه  رد 
اهبـش ای  عیقب و  رهطم  مرح  رد  اررکم  هدنـسیون  نیا  هک  دنزادرپ  یم  ترـضح  نآ  ياه  تبیـصم  مغ  رد  هودنا  نزح و  راهظا  تئارق و 
هلمج يادا  هحفاصم و  تروص  هب  ار  نانآ  هقالع  راهظا  ما و  هدرک  هدهاشم  هنیمز  نیا  رد  ار  یبلاج  ياه  هنحـص  عیقب  راوید  تشپ  رد 

.متفایم رد  هدننک  قیوشت  زیمآ و  تبحم  ياه 

هیمطاف ياه  بسچرب  اهرتسوپ و  زا  دیدش  لابقتسا  -8

زا لاح  نیا  اب  یلو  دـنرب  یم  رـس  هب  اـهیباهو  کـشخ  تابـصعت  هب  يراـتفرگ  لاـح  رد  ناتـسبرع  قرـش  هنیدـم و  نایعیـش  هک  نیا  اـب 
لابقتـسا دشاب ) یم  رتکچوک  هزادنا  رد  هک   ) ارهز همطاف  مان  هب  نیزم  ياه  بسچرب  اصوصخ  مالـسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  ياهرتسوپ 

.دشاب یم  هیمطاف  تضهن  يارب  ایهم  رایسب  یحور  ياه  هنیمز  زا  ینشور  هناشن  دوخ  هک  دنیامن  یم  يا  هتسیاش 

ناملاظ نارفاک و  هچرگ  تسا  ارهز  همطاف  هب  مدرم  یبلق  هقالع  زا  يزارب  هناشن  نارتخد  يراذـگ  مان  رد  ارهز  همطاف و  مان  یناوارف  -9
.دنشاب هتشادن  تسود  ناکرشم  و 

( اناغ  ) انغ

ترضح هب  تبسن  روشک  نآ  رد  مالسلا  اهیلع  تیبلا  لها  بتکم  ناوریپ  نایعیش و  دشابیم و  یبرغ  ياقیرفآ  ياهروشک  زا  انغ  روشک 
.دنا هتشاد  راهظا  ینید  یملع و  زکارم  سیسات  اب  ار  دوخ  تدارا  تبحم و  مالسلا  اهیلع  ارهز 
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ارکا - انغ نانز ) نادرم و  تهج  نآ  مولع  نآرق و  میلعت  يارب   ) ارهزلا همطاف  هسردم  -1

وکوس وکودنوب  انغ  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هسردم  -2

نیطسلف

تبحم هقالع و  زا  ینـشور  ياه  هناشن  تسا  هتفرگ  رارق  تسرپ  داژن  ياه  تسینویهـص  دیدش  متـس  ملظ و  دروم  هک  نیطـسلف  روشک 
هک دهد  یم  ناشن  هدومن و  ظفح  دوخ  رد  ار  مالسلا  اهیلع  هیضرم  يارهز  ترضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راگدای  هب  تبسن 

: میئامن یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  الیذ 

هزغ نیطسلف  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  لته  -1

سلبان كرهش  نیطسلف  هیمطاف  هسردم  -2

هزغ بونج  نیطسلف  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هنیدم  -3

هنیگ

نآ رد  مالـسلا  اـهیلع  تیبلا  لـها  هب  نادـنمقالع  نایعیـش و  ییاـقیرفآ  ياـهروشک  زا  رگید  يرایـسب  دـننامه  هنیگ  ییاـقیرفآ  روشک 
زاربا نوگانوگ  ياه  لکش  هب  مالسلا ) اهیلع  ارهز  ترـضح  صخالاب   ) تلاسر نادناخ  هب  ار  دوخ  هقالع  قشع و  دننک و  یم  یگدنز 
هنومن ود  هب  الیذ  هک  دشاب  یم  هقالع  راهظا  نیا  ياه  هار  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  مان  هب  ینید  ياه  هسسوم  سیسات  .دنراد  یم 

: میئامن یم  هراشا 

يرکانوک هینیغ )  ) هنیگ يروهمج  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هیمالسلا  هیعمج  -1

هنیگ يروهمج  ارهز  همطاف  یمالسا  نمجنا  هسسوم  -2

مادقا مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مان  زاول  ریز  دنناوتب  ناماس  نآ  نایعیش  ردق  ره  و 
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.دوب دهاوخ  رثوم  نانآ  یعامتجا  تیصخش  تیبثت  تیقفوم و  دشر و  رد  دنیامن 

نانبل

هعیش گرزب  ءاملع  یتازرابم  یعامتجا و  یملع و  تیلاعف  یگدنز و  لحم  نامز  رید  زا  نآ  بونج  تمـسق  هک  نانبل  یمالـسا  روشک 
فرـش دیـس  یلماع  رح  خیـش  یئاهب  خیـش  یکرک )  ) یناث ققحم  یناـث ، دیهـش  دـننامه : یگرزب  ياـه  هرهچ  نآ  یملع  هزوح  هدوب و 
ياراد زین  نوـنکا  مه  تسا  هدرک  هضرع  عیـشت  مالـسا و  ملاـع  هب  رگید  یهقف  یملع و  هتـسجرب  تیـصخش  اهدـص  یلماـع و  نیدـلا 

اه و هسردـم  اهدجـسم و  .دـشاب  یم  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لـها  بتکم  یمالـسا و  ياهـشزرا  زا  تسارح  ظـفح و  رد  هژیو  تیعقوم 
نیا رد  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  بتکم  ذوفن  قمع  هناشن  هعیـش  ياـهباتک  رـشن  پاـچ و  زکارم  زین  ناوارف و  یعاـمتجا  یملع و  زکارم 
مدرم یبلق  ياه  هقالع  زا  يرت  نشور  ياه  هناشن  راثآ و  هیمطاف  تضهن  نایرج  رد  ریخا و  ياـه  لاـس  رد  .دـشاب  یم  یمالـسا  روشک 

هدنزاس سدقم و  تکرح  هب  اهروشک  اهرهش و  ریاس  مدرم  دننامه  هدیدرگ و  رهاظ  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  تبـسن  روشک  نیا 
.دوش یم  هراشا  راثآ  نآ  زا  يدراوم  هب  الیذ  هک  دنا  هتسویپ  هیمطاف  تضهن 

( تاکربلا گرزب  عمتجم   ) توریب هناخزامن )  ) مالسلا اهیلع  ارهزلا  هدیسلا  یلصم  -1

ملسلا یح  توریب  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هدیسلا  عمجم  -2

هینسحلا ملسلا  یح  توریب  ینارنخس ) نلاس   ) ارهزلا هدیسلا  هعاق  -3

هبلدلا نیع  توریب  هناخزامن )  ) مالسلا اهیلع  ارهزلا  هدیسلا  یلصم  -4

يریبغ توریب  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هینیسح  -5

حانجلا توریب  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هدیسلا  دجسم  -6
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هیطبنلا نانبل  بونج  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هدیسلا  هینیسح  -27

بعشلا اتیع  نانبل  بونج  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هدیسلا  دجسم  -28

ملس لدجم  نانبل  بونج  هیریخ ) تیعمج   ) هیریخلا مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هدیسلا  هیعمج  -29

نآ دالیم  نشج  ياه  همانرب  زین  مالـسلا و  اهیلع  ارهز  ترـضح  تداهـش  تشادـگرزب  مسارم  يرازگرب  ریخا  ياه  لاـس  رد  ناـنبل  رد 
يرادازع ياه  همانرب  شخپ  زین  .دـشاب و  یم  مدرم  مومع  لابقتـسا  دروم  ياه  همانرب  زا  ددرگ و  یم  ماـجنا  لـصفم  وحن  هب  ترـضح 

بلاج هلآ (1)  هیلع و  هللا  یلص  مظعالا  لوسرلا  دجسم  ینویزیولت  هدنتسرف  زا  ترضح  نا  دالیم  نشج  مالسلا و  اهیلع  ارهز  ترضح 
ارهز ترضح  هب  طوبرم  ياهباتک  رشن  هیمطاف و  ياه  همانرب  تعرـس  هب  ریخا  لاس  دنچ  رد  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  دشاب و  یم  هجوت 

.دشاب یم  شرتسگ  هب  ور  هتشاد و  يریگمشچ  شیازفا  ترضح  نآ  مان  هب  یغیلبت  ینید و  یملع و  زکارم  سیسات  مالسلا و  اهیلع 

رصم

تدارا و ضرع  لحم  نامز  لوط  رد  هک  دشاب  یم  ینید  یملع و  ناشخرد  هقباس  اب  یمالسا  مهم  گرزب و  ياهروشک  زا  یکی  رصم 
نادناخ هب  تبسن  بدا 
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يارب يا  هراوهام  تروص  هب  نآ  قیرط  زا  هک  دراد  ینویزیولت  هدنتـسرف  توریب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعـالا  لوسرلا  دجـسم  - 1
.تسا هدش  بصن  دجسم  هرانم  يور  نآ  هدنتسرف  لکد  دشاب و  یم  نانبل  زا  هعیـش  هدنتـسرف  اهنت  دوش و  یم  شخپ  همانرب  ناهج  لک 

ندرا و هیروـس و  ناـنبل و  يارب  نوـیزیولت  نیمه  يا  هـقطنم  شخب  زا  ترـضح  نآ  تداهـش  ماـیا  رد  هیمطاـف  يرادازع  ياـه  هماـنرب 
.دوش یم  شخپ  نیطسلف 
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ار روشک  نیا  مدرم  هقالع  قشع و  تسا  هتسناوتن  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  دض  نارابج  نارگمتـس و  تیمکاح  تسا و  هدوب  تلاسر 
نشور و وـحن  هب  ناـماس  نآ  مدرم  تبحم  هقـالع و  رـصم  رد  ناـیمطاف  تیمکاـح  هرود  رد  .دربـب  نـیب  زا  ناراوـگرزب  نآ  هـب  تبـسن 

عماج دوب و  عیـشت  تختیاـپ  هرود  نآ  رد  هرهاـق  رهـش  تشاذـگ  یم  ریثاـت  مدرم  یگدـنز  داـعبا  همه  رد  تفاـی و  یم  یلجت  هدرتسگ 
یلوم مان  هب  هبطخ  ندناوخ  عیـشت و  راعـش  نالعا  لحم  دـشاب  یم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  بقل  روآدای  شمان  هک  رهزالا 

مالـسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ترـضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ناشلا  میظع  ربمایپ  لصفالاب  هفیلخ  نیدلا و  بوسعی  یلاوملا و 
طلـست و یلو  تفر  یم  رامـش  هب  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لـها  گـنهرف  مولع و  رـشن  میلعت و  لـحم  هعیـش و  یملع  گرزب  زکرم  دوب و 

مهیلع تیبلا  لها  بتکم  نیفلاخم  گنهرف  رشن  زکرم  سپـس  تخادنا و  قنور  زا  ار  رهزالا  عماج  رـصم  رد  هعیـش  نیفلاخم  تیمکاح 
.دنام یقاب  هرهاق  رصم و  رد  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  تبحم  تیالو و  لاوحا  نیا  همه  اب  یلو  دیدرگ  مالسلا 

مالسلا اهیلع  هیبنیز  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  سار  ماقم 

نیا رد  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  هسدقم  هناتـسا  زین  هرهاق و  رهـش  طسو  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  سار  تمظع  اب  هاگراب  دوجو 
همه هلاس و  همه  هک  دشاب  یم  تماما  تلاسر و  نادناخ  هب  تبسن  رصم  مدرم  هدرتسگ  قیمع و  رایـسب  ياه  هقالع  یلجت  هنحـص  رهش 

بلطم ندـش  نشور  يارب  دـبای و  یم  یلجت  مدرم  قـیمع  ياـه  هقـالع  نوگاـنوگ  ياـه  تبـسانم  هب  هزور  همه  هتفه و  هـمه  ههاـم و 
زا هک   ) نیدلا فرش  لیبن  رتکد  هلیسو  هب  هک  ار  مالسلا  هیلع  نیسحلا  سار  ماقم  دروم  رد  بلاج  یشرازگ 
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ناهج مدرم  رایتخا  رد  رجه  تیاس  تنرتنیا  هکبـش  رد  يدـالیم  خیرات 2000/5/4  رد  هدش و  هیهت  تسا ) رـصم  فورعم  ناگدنـسیون 
مرح رد  جاودزا  دقع و  مسارم  دصناپ  زا  شیب  زور  ره  رد   ... .میئامن یم  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هب  نادـنمقالع  میدـقت  هتفرگ  رارق 
مرح نارادتسود  .ددرگ  یم  غلاب  دروم  رازه  هب  یهاگ  هعمج  هبنشجنپ و  ياهزور  رد  مقر  نیا  هک  ددرگ  یم  رازگرب  ینیـسح  فیرش 
رصم یلاها  نیاربانب  دننک  یم  تدارا  ضرع  نآ  هب  تبسن  دنروآ و  یم  يور  فیرش  مرح  نیا  هب  هرهاق و  هب  رـصم  طاقن  نیرترود  زا 

هام ياهبش  .دنراد  یصوصخم  هقالع  شهاگترایز  دجسم و  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هژیو  هب  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  هب  تبـسن 
هک تسا  داـیز  ردـقنآ  تیعمج  ماـحد  زا  دوش  یم  نوگرگد  یلک  هب  فارطا  ياـه  ناـبایخ  نآ و  لـباقم  نادـیم  مرح  عضو  ناـضمر 

یهورگ دنریگ  یم  یبوخ  رایسب  قنور  اه و ...  یشورف  تسد  اه  ناروتسر  اه ، هناخ  هوهق  اهرازاب ، دوش  یمن  ادیپ  نتسشن  يارب  یئاج 
رانک رد  یصاخ  عضو  اب  هدیشک و  زیچ  همه  زا  تسد  هدومن  اهر  ار  یگدنز  هناخ و  زین  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیس  ترضح  ناقشاع  زا 
دیرخ هب  يزاین  نآ  فارطا  مرح و  رد  رـضاح  تیعمج  ناضمر  كرابم  هام  رد  .دنزادرپ  یم  زامن  اعد و  رکذ  نآرق  توالت  هب  حیرض 
نارئاز رطف  دیع  زور  رد  .دننک  یم  ییاریذپ  یبوخ  هب  ناراد  هزور  مامت  زا  ریخ  دنمتورث و  دارفا  اریز  دنرادن  راطفا  تهج  ییاذغ  داوم 
یـشاپ بآ  دـیع  زامن  مسارم  يرازگرب  يارب  ار  يا  هقطنم  نآ  فارطا  مرح و  رد  سدـنهم و )...  رتکد و  ناوج  ریپ و  زا   ) نارـضاح و 

هدرک
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هارمه تئیه  ءارزو و  روهمج  سیئر  رجف  عولط  زا  سپ  .ددرگ  رازگرب  یبوخ  هب  دـیع  زامن  ات  دوش  یم  لوغـشم  يراک  هب  سک  ره  و 
یم هارمه  يزادناریز  شیوخ  يارب  سک  ره  دنوش و  یم  رـضاح  زامن  مسارم  رد  تکرـش  يارب  رهزالا و ...  گرزب  هاگـشناد  سیئر 

رد ینیـسح  مرح  هب  لسوت  .دسر  یم  رفن  نویلیم  کی  هب  نارازگزامن  دادعت  یهاگ  ددـنویپ  یم  نادـیم  رد  نارـضاح  عمج  هب  دروآ و 
راـگدرورپ هاـگرد  زا  دیهـش  ماـما  نآ  طـسوت  ار  شیوخ  تجاـح  يرایـسب  ياـه  هورگ  تسا و  ینـالوط  هقباـس  ياراد  رـصم  روشک 

اب ار  دوخ  ياضاقت  دـنهاوخ و  یم  تجاح  مرح  زا  دنتـسرف و  یم  همان  ینیـسح  مرح  هب  تسپ  طسوت  زین  یخرب  دـننک  یم  تساوخرد 
هتفگ هرهاق  تسپ  لکریدم  .تسا  تایح  دیق  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ترـضح  ایوگ  هک  نانچ  نآ  دنراذگ  یم  نایمر  ترـضح د  نآ 

هناتـسآ رد  نینچ  مه  .تسا و  هدـش  هداد  لیوحت  مرح  مداـخ  هب  رـصم  طاـقن  نیرترود  زا  هماـن  نویلیم  کـی  هتـشذگ  لاـس  رد  تسا 
تاقبط هقالع  راـهظا  ناوارف و  نارئاز  عاـمتجا  ترـضح  نآ  هاـگرابو  نحـص  رهطم و  مرح  مالـسلا و  اـهیلع  بنیز  ترـضح  هسدـقم 

نحص فارطا  رد  هک  تسا  نیا  بلاج  هتکن  دشاب و  یم  تماما  تلاسر و  نادناخ  هب  تبـسن  اهنآ  تبحم  قمع  هناشن  مدرم  نوگانوگ 
: ياه مان  هب  دراد  دوجو  ددعتم  ياه  هسسوم  اه و  هینیسح  اه و  تئیه  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  هب  قلعتم  ياه 

ءارهزلا هرهز  هیضرملا ، ءارهزلا  ءارهزلا ، 

اهیلع ارهز  همطاف  ترـضح  سدـقم  ماـن  یلو  تسا  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  ترـضح  هب  طوبرم  هقطنم  هکنیا  اـب  دـشاب و  یم  بلاـج  هک 
هناشن هک  دوش  یم  هظحالم  ناوارف  وحن  هب  مالسلا 
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(1) .دشاب یم  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  اب  هرهاق  مدرم  یبلق  هقالع  طابترا و  تدش 

ناتسودنه

هراشا

مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  بتکم  وریپ  هعیـش  نویلیم  اه  هد  دشاب و  یم  دایز  رایـسب  نآ  نایعیـش  رامـش  هک  تسا  یگرزب  ياهروشک  زا 
رواـنهپ روـشک  ناملـسم  ریغ  تیرثـکا  زین  هعیـش و  ریغ  تیرثـکا  ربارب  رد  هک  نیا  رطاـخ  هب  دـنه  نایعیـش  .دـننک  یم  یگدـنز  نآ  رد 
مـسارم يرازگرب  رد  اذل  دنتـسه و  عطاق  يدج و  دوخ  ینید  ياه  یگتـسبلد  دئاقع و  هب  يدنب  ياپ  رد  دـنراد  رارق  ینویلیم  دصتـشه 
.دنتـسه هدوب و  قفوم  رایـسب  عیـشت  یبـتکم  ياهـشزرا  ظـفح  رد  دنـشاب و  یم  شـالترپ  ممـصم و  رایـسب  اروشاـع  مرحم و  يرادازع 

نیموصعم همئا  سدقم  ياه  مان  هب  یتامدـخ  یعامتجا  زکارم  اه و  هناخباتک  ینید  ياه  هسردـم  اه ) هراب  ماما   ) اه هینیـسح  اهدجـسم 
ریخا ياه  لاس  رد  دنراد و  لاغتشا  ینید  رئاعش  لوصا و  جیورت  غیلبت و  هب  اهنآ  نایم  رد  يرایسب  ءاملع  دنراد و  ناوارف  مالسلا  مهیلع 
همطاف همانباتک  رد  .دنا  هدومن  صالخا  بدا و  ضرع  يا  هتسیاش  وحن  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تمظع  تیـصخش و  هب  تبـسن 

ای هدوب و  يدـنه  اهنآ  هدنـسیون  هک  تسا  هدـیدرگ  یفرعم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دروم  رد  باتک  يداـیز  رامـش  باـتک  هنیئآ  رد 
شخبر هک د  دنا  هدومن  رـشتنم  دنه  مدرم  نایم  رد  هدومن و  همجرت  دـنه ) جـئار  نابز   ) ودرا نابز  هب  ار  یـسراف  یبرع و  ییاه  باتک 

.میهد یم  حیضوت  باتک  نیمه  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هب  طوبرم  ياهباتک  رشن  فیلات و 
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مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  مان  هب  ینید  یملع و  زکارم 

ینید و زکارم  اه و  هسـسوم  سیـسات  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  تمظع  تیـصخش و  هب  دـنه  مدرم  هجوت  يارب  نشور  ياه  هناـشن  زا 
نآ سدـقم  مان  دریگ و  یم  ماجنا  يا  هدرتسگ  ياه  تیلاعف  هدیهـش  يوناب  نآ  ياول  ریز  رد  هک  دـشاب  یم  ترـضح  نآ  مان  هب  یملع 
میا هتسناوت  هک  زکارم  نیا  زا  يدادعت  هب  کنیا  دشاب و  یم  عیشت  بتکم  جیورت  رشن و  تسارح و  ظفح و  يارب  رثوم  لماع  ترـضح 

یلماک ياصقتـسا  قیقحت و  يدـنه  يالـضف  نیققحم و  نادنمـشناد و  هلیـسو  هب  میراودـیما  هدومن و  هراشا  مینک  ادـیپ  عالطا  اهنآ  زا 
.دوش هداد  رارق  ناگمه  رایتخا  رد  دریگ و  ماجنا 

( الاهام يروب   ) وباهد نابایخ  یئبمب 40003  دنه  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هناخباتک  تاراشتنا و  -1

كالپ 74 رین  نابایخ  یئبمب 400008  دنه  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هناخباتک  -2

یتسپ 5295 قودنص  یئبمب 400009  دنه  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  ناتسبد  هناخباتک و  -3

رونجب تاداس  نمیم  دنه  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  همطاف  هناخباتک  -4

یئبمب دنه  تانبلل  هیمالسالا  مولعلل  لوتبلا  هعماج  -5

مالسلا هیلع  سابع  ترضح  نابایخ  یئبمب  دنه  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  ناتسبد  هناخراون  هناخباتک و  -6

نانوی

هک  ) يا هقبط  راهچ  لته  ماب  يور  رب  یبش  هک  دـندرک  لقن  دـنا  هدومن  ترفاسم  نوگانوگ  ياهروشک  هب  هک  روهـشم  ءابطخ  زا  یکی 
دبنگ و رهش  نیا  رد  ایآ  هک  مدرک  لاوس  وا  زا  دوب  مهارمه  نتآ  میقم  نایعیش  زا  یکی  متفر و  متـشاد ) ناکـسا  نآ  رد  نتآ  رهـش  رد 
دجـسم و زا  معا   ) نامتخاس هسـسوم و  زا 10  شیب  نتآ  رهـش  رد  تفگ  وا  هن ؟ اـی  دراد  دوـجو  تسا  ینید  ياـهانب  هناـشن  هک  هراـنم 

ناتسرامیب هسردم و 
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قیمع ياه  هقالع  دوجو  هدنهد  ناشن  بلطم  نیا  هک  دراد (1)  دوجو  ینانوی ) نابز  هب   ) مالسلا اهیلع  ارهز  ترـضح  مان  هب  نابایخ ) و 
.دشاب یم  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تیصخش  نانوی و  مدرم  نیب  یخیرات  و 

اهروشک رگید  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  مان  هب  یعامتجا  ینید و  زکارم 

ياج رد  هک  میا  هتفایرد  عالطا  لها  تاشرازگ  رد  نینچ  مه  یتنرتنیا و  ياه  هکبـش  اه و  تیاـس  رد  یتاـقیقحت  يوجتـسج  کـی  رد 
هناشن اهنآ  زا  مادک  ره  هک  دراد  دوجو  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  یمان  مان  هب  يزکارم  تاسیـسات و  ایند  ياهروشک  اهرهـش و  ياج 
هراشا اهنآ  زا  یخرب  هب  الیذ  دشاب و  یم  هقطنم  نآر  ترضح د  نآ  هب  تبسن  نایعیش  صخالاب  واه  ناملسم  زا  يا  هدع  هقالع  قشع و 

: دوش یم 

امایاکان نپاژ  امیطاف  دجسم  -1

دنلسیا امیطاف  هسردم  -2

تیوک امیطاف  دجسم  -3

ندرا هینیدلا  هحایسلل  كدف  هکرش  -4

لوبناتسا هیکرت  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  روتوم  یتشک  -5

( سلدنا  ) ایناپسا مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هنیدم  -6

دابا قشع  ناتسنمکرت  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  دجسم  -7

نیریزیرپ يوالسگوی  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  یگنهرف  نمجنا  -8

ءاعنص نمی  هحایسلل  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هلاکو  -9

نامع مالسلا  اهیلع  ارهزلا  کینیلک  زکرم  -10
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لاغترپ امیطاف  رهش  -11

.دشاب یم  امیطاف  مان  هب  اه و ...  هسردم  اه  یمداکآ  اه  هاگشورف  اه  لته  زا  يرایسب  نآ  فارطا  امیطاف و  رهش  رد 

دادمتسا راذعا و 

ناهج طاقن  همه  رد  ناریا و  روشک  رـسارس  رد  یعامتجا  یملع و  ینید و  زکارم  مامت  هرابرد  تاعالطا  عمج  يرامآ و  ياه  یـسررب 
هنیمز نیا  رد  هک  یـشالت  همه  اب  دراد و  رارق  نآ  ییادـتبا  لحارم  رد  دـشاب  یم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  سدـقم  ياه  مان  هب  هک 

سدـقم ماـن  هب  رختفم  زکارم  یماـمت  زا  هکنیا  زا  نیارباـنب  دـشاب  یم  مهارف  رتشیب  شـشوک  مادـقا و  هنیمز  هک  میراد  نیقی  میا  هتـشاد 
دادمتـسا سدقم  تکرح  نیا  لماکت  يارب  ناهاگآ  همه  زا  هدومن و  یهاوخرذع  میا  هدومنن  دای  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح 

.میئوج یم 
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مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  ءارعش  نارظنبحاص و  هاگدید  رد  هیمطاف  تضهن 

هراشا
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نارظن بحاص  دید  زا  هیمطاف  تضهن  تیقفوم  دشر و 

یملع ياه  تیصخش  هاگشناد و  هیملع و  هزوح  زا  نوگانوگ  نادنمشیدنا  نادنمشناد و  اب  هک  ییاهوگتفگ  اه و  هبحاصم  نمـض  رد 
هژیو یلجت  ریخا  هرود  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  رون  هک  دنتشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  همه  میا  هتشاد  فلتخم  حوطس  رد  یعامتجا  و 

اه بلق  رب  نوگانوگ  ياهروشک  اهرهشر و  هعماج و د  فلتخم  ياه  شخب  رد  ترضح  نآ  سدقم  حور  كانبات  هعـشا  هتـشاد و  يا 
ياه هنیمز  مامت  رد  دوش و  یم  ساسحا  شبات  نیا  ياه  هولج  يا  هقباس  یب  ای  هقباـس و  مک  لکـش  هب  تسا و  هدومن  شباـت  اـهزغم  و 

هلاقم و هماـن و  نارازه  ناـیم  رد  دـشاب و  یم  ناـیامن  یلجت  شباـت و  نیا  ناـشخرد  راـثآ  یتامدـخ  یعاـمتجا و  یگنهرف و  یملع و 
رارق هعلاطم  دروم  ایلارتسا  اقیرفآ و  اکیرمآ و  اـپورا و  ایـسآ و  زا  نوگاـنوگ  ياـهروشک  زا  اـیند و  فلتخم  ياـهاج  زا  هک  هبحاـصم 
ارهز همطاف  ترـضح  رون  شبات  ریز  رد  يرایـسب  ياهلد  هتفای و  یناهج  داعبا  هیمطاـف  تضهن  هک  دوش  یم  ساـسحا  یبوخ  هب  هتفرگ 
نیا زا  هنومن  کـی  هب  ـالیذ  .تسا  هتفاـی  تیادـه  مالـسلا  مهیلع  تیبـلا  لـها  سدـقم  بتکم  يوـس  هب  هدـش و  نشور  مالـسلا  اـهیلع 
روپ يدهم  ربکا  یلع  خیش  جاح  ياقآ  نیملسملا  مالسالا و  هجح  ترضح  تافیلات  بحاص  ققحم و  هدنسیون  طسوت  هک  اهرظنراهظا 

تشذگ یلو  درذگ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تخد  تداهش  زا  مامت  نرق  هدراهچ  .میئامن (1)  یم  هجوت  هتفرگ  ماجنا  هزع  ماد 
هک يزور  ره  هکلب  هدرکن  گنر  مک  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  تضهن  اهنت  هن  راصعا  نورق و 
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زا شریظن  یب  يراکادف  تیالو و  بتکم  زا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هناناج  عافد  هناتخـسرس و  مایق  زا  يا  هزات  داعبا  درذـگ  یم 
يالاو تیصخش  نوماریپ  نابز  اهد  هب  ینس  هعیش و  نادنمشناد  زا  دنمشزرا  رثا  زا 2000  شیب  نونکات  .دوش  یم  راکشآ  ادخ  تجح 

.تسا (1) هدمآ  رد  ریرحت  هتشر  هب  ترضح  نآ  تضهن  هدرتسگ  داعبا  مالسلا و  اهیلع  ارهز  ترضح 

هب ناتـسکاپ  هداتفا  رود  ياهاتـسور  زا  یکی  رد  نرق  هدراهچ  زا  سپ  هک  تسا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  یهاوخداد  يادـص  نیا 
روخـشبآ هب  هداد  ییاهر  نیفلاخم  بتکم  نفعتم  بـالجنمزا  ار  وا  هدیـسر  فرـشا  دـمحم  کـلم  ماـن  هب  بصعتم  ینـس  کـی  شوگ 

هب هدومن و  يریگتـسد  درم  نآ  تسد  هب  ار  هماـع  ياـنبا  زا  نت  زا 1500  شیب  نونکات  هدـش و  نومنهر  تیالو  بتکم  لـالز  همـشچ 
نوچ نرق  هدراهچ  زا  سپ  هک  تسا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  یهاوخداد  دایرف  هرتسگ  نیا  .تسا  هدش  نومنهر  تیادـه  هرهاش 

نآ زا  دنمـشزرا  یباتک  ناونع  هب  نآ  شنکاو  دـیا و  یم  دورف  نسح  معنملادـبع  مان  هب  یـسنوت  رگـشهوژپ  کی  زغم  رب  نینهآ  یکتپ 
.دیامن یم  تیاده  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  راونا  يوس  هب  ار  دعتـسم  ياهلد  هتفای  راشتنا  تیدتها  همطاف  رونب  مان  هب  دنمـشناد  درم 

(2)

ات دندیشک  هنیدم  رود  هفیقس  ناوریپ  هک  نیدالوف  ياهدس  نینهآ و  ياهراوید 
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، ییایناپـسا ودرا  یناملآ  یئاـینابلآ ، يرذآ ، ياـه  ناـبز  هب  هرهاـط  هقیدـص  نوماریپ  رد  باـتک  دـلج  زا 2000  شیب  تاصخــشم  - 1
، ییایلاموس یلحاوس ، يدنس ، یسور ،  ینیچ ،  یکرت ، يدنلیات ، یلیمات ، یکیجات ، یلاغترپ ، ییاینسوب ، یلاگنب ، ییایلاتیا ، یـسیلگنا ،

.تسا هدمآ  باتک  هنیئآ  رد  همطاف  دنمشزرا  باتک  رد  ییاسوه  يدنه و  ویالام ، یتارجک ، يدرک ،  يوسنارف ، یسراف ، یبرع ،
هیناثلا 1422 يدامج  هحفص 9  هرامش 16  لاس 2  تیوک  پاچ  ربنملا  هلجم  - 2
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ار راصعا  نورق و  ياهوراب  اهجرب و  دننک  روصحم  مشاه  ینب  گنت  ياه  هچوک  رد  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  یهاوخداد  دایرف 
عجرم نیا  دوش  یم  هتـشاگن  نآ  كانبات  ياهزارف  رب  ریـسفت  حرـش و  اه  هد  دـسر و  یم  ناـیناهج  شوگ  هب  تنرتنیا  نرق  رد  هتـسکش 
دروم یهقف  رظنم  زا  ار  ناوناب  هوسا  نآ  ياه  هبطخ  هک  دشاب  یم  هرـس  سدق  يزاریـش  دمحم  دیـس  جاح  هللا  هیآ  ناهج  گنـس  نارگ 
ریظن یب  بیطخ  نیا  .تسا (1)  هدومن  میدقت  هیملع  ياه  هزوح  هب  ار  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  هقف  نم  دنمشزرا  باتک  هداد  رارق  یـسررب 
حرـش گرزب  دلجم  رد 10  ار  هرهاط  هقیدـص  هبطخ  زا  يا  هتـسجرب  ياهزارف  هک  تسا  رجاهم  دـیمحلادبع  خیـش  جاح  عیـشت  ناـهج 

(2) .تسا هدومن  میدقت  قیاقح  هنشت  هعماج  هب  هدرک 

همطاف ترـضح  یهاوخداد  دایرف  هک  تسا  یناسارخ  دیحو  نیـسح  خیـش  جاح  هللا  هیآ  ترـضح  عیـشت  ناهج  شیدنارود  عجرم  نیا 
نآ تداهش  زور  هک  هتشاداو  ار  یمالسا  زیزع  نهیم  نیلوئسم  هدیناسر  ناهج  فانکا  راطقا و  هب  دوخ  ياسر  گناب  اب  ار  مالسلا  اهیلع 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  یهاوخداد  گناب  یمالـسا  يروهمج  يامیـس  ادص و  زا  هدومن و  مالعا  یمـسر  لیطعت  ار  خیرات  همولظم 
ماظع تایآ  تارضح  دیلقت  گرزب  عجارم  هک  تسا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دایرف  هدرتسگ  داعبا  .دنناسرب  نایناهج  شوگ  هب  ار 

يانـشآ درد  عجارم  رگید  یناگیاپلگ و  یفاص  هللا  فطل  خیـش  جاح  یناسارخ ، دـیحو  نیـسح  خیـش  جاح  يزیربت ، داوج  ازریم  جاح 
دیتاسا زا  رفن  رازه  اههد  یهارمه  هب  ترضح  نآ  تداهش  زور  رد  هک  دراد  یم  او  ار  مهلظ  ماد  مق  هیملع  هزوح 
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.تسا هدش  رشتنم  نانبل  ناریا و  رد  دنمشزرا  رثا  نیا  زا  دلجم  راهچ  نونکات  - 1
.تسا هدش  رشتنم  پاچ و  توریب  رد  لاس 1413ه - هب  يریزو  هحفص  رد 7600  باتک  نیا  - 2

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  تامارک  زا  يا  همش  هیمطاف و  www.Ghaemiyeh.comتضهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 768زکرم  هحفص 358 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12758/AKS BARNAMEH/#content_note_291_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12758/AKS BARNAMEH/#content_note_291_2
http://www.ghaemiyeh.com


مالـسلا اهیلع  هموصعم  ترـضح  تیب  لها  همیرک  رهطم  مرح  ات  هنهرب  ياپ  اب  ناتـسبات  لصف  رد  فلتخم  تاقبط  ءالـضف و  نیـسردم 
اهیلع ارهزلا  همطاف  ترـضح  ءابجنلا  همئالا  ما  یهاوخداد  يادـص  هدومن  ییامیپ  هار  مق  غاد  ياهتلافـسا  يور  ناـنک  هیوم  ناـنز  هنیس 
رهطا هقیدص  تضهن  هرتسگ  نیا  .دنناسرب  نایناهج  شوگ  هب  یهورگ  ياه  هناسر  قیرط  زا  هتخادنا  نینط  هب  مق  نامسآ  رد  ار  مالسلا 

دیتاسا تیوحم  اب  راشقا  رگید  يرازاب و  سردم  هبلط  سدنهم  رتکد  زا  ار  ناهفصا  فلتخم  تاقبط  زا  رفن  اهدص  هلاس  همه  هک  تسا 
زارف رب  نارهت  مق و  ياـه  ناـبایخ  رد  یحطبا  دـحوم  هجح  اـقآ  جاـح  ياـقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  ترـضح  نوچ : يراوگرزب 

هب ار  ناوناب  يوناب  نآ  یهاوخداد  دایرف  دوخ  رگنشور  ياهدایرف  اب  ات  هدروآ  رد  تکرح  هب  اه  هچوک  اه و  نابایخ  غاد  ياه  تلافسا 
صاصتخا دوخ  هب  ار  یناوارف  یترتنیا  ياه  هاگیاپ  اه و  تیاس  هک  تسا  هیـضرم  يارهز  رگنـشور  دایرف  نیا  .دنناسرب  نایناهج  شوگ 

ارهز فـسوی  یقیقح  مقتنم  يوـس  هب  ار  ناـگمه  هجوـت  هدروآ و  تسد  هـب  ناـهج  فاـنکا  راـطقا و  رد  ار  يداـیز  نیبطاـخم  هداد و 
ناهج راگدیرفآ  ججح  زا  هدنامزاب  اهنت  نابات  دیشروخ  ناناج  ناج  يوس  هب  ار  هتخوسلد  هتفیـش و  نارظتنم  ناگدید  هتخاس  فوطعم 

نیمز و نایم  رد  یحو  کیپ  هدیـسر  ارف  دوعوم  زور  ات  هدرک  بلج  ءادـفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  یحور و  نامز  رـصع و  یلو  ترـضح 
.زور نآ  دیما  هب  .دهد (1)  ربخ  ءارهز  تلود  یناهج  تموکح  لیکشت  ارهز و  فسوی  رورسلا  روفوم  روهظ  زا  نامسآ 
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مالسلا میلع  تیب  لها  يارعش  دید  زا  هیمطاف  تضهن 

هراشا

يراثن ناج  یلعناضمر  خیش  جاح  ياقآ  نآرق  ظفاح  هیملع و  هزوح  سردم  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  رعاش  هدورس 

هیمطاف ریگارف  تضهن 

مارآ نم  ناور  مسج و  دوب ز  هتفرگ   *** مایا ثداوح  زا  يا  هثداح  عوقو 

مالک قافتا  هب  مدینشب  در  باوج   *** جالع رهب  عوجر  مدومن  بیبط  ره  هب 

ماجرف رد  دوبن  یتاجن  هار  چیه  وچ  متشگ *** دوخ  راک  هب  ددرم  نیمغ و  مدش 

مالآ نیا  میادز  لسوت  اعد و  اب  هک  نیا *** زا  ریغ  هب  یهر  مدیدن  هراچ  يوس  هب 

مالعالا همئالا  ما  همطاف  تسه  هک  ارس *** ود  يوناب  هب  لسوتم  مدش  یبش 

مانم لاح  هب  مدمآ  رظن  هب  يا  هنحص  هک  باوخ *** رتسب  هب  مدش  لسوت  رکذ و  لاح  هب 

مارم هتسجخ  ملاع  نآ  یحطبا  بانج  ارهز *** ترضح  يرارذ  رفن ز  کی  هک 

ماهبا یب  لهس و  دوب  نآ  تئارق  سب  هک  ابیز *** طخ و  شوخ  داد  نم  هب  باتک  یکی 
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مالعا وا  روضح  میامنب  دوخ  لاح  هک  متفگ *** نتشیوخ  هب  ادرف  بش و  نآ  تشذگ 

مارکا دومن  مه  داد و  افش  دیون  ارم  رهم *** زا  ربخ  اب  تشگ  نم  تلاح  وا ز  وچ 

ماقم هدرک  دنچ  قاروا  هنایم  رد  هک  متشگ *** علطم  باوخ  نآ  شرازگ  زا  سپ 

مادقا دنک  نآ  فیلات  هب  تسا  مصصم  قاروا *** همه  نآ  تسارهز  ترضح  مان  هب 

ماظن هب  مروآ  باوخ  نآ  هیضق  نم  هک  دومرف *** نینچ  نم  هب  تفرگ و  کین  لاف  هب 

ماگ دراذگ  وا  زیخرپ  هر  نینچ  رد  هک  شقیفوت *** داد  هک  نانم  دزیا  ساپس 

مارک تاهما  ءابآ  تنس  قیرط و  ءایحا *** یحطبا  درک  شور  قیرط و  نیدب 

مالع رداق  تسا  نیعم  رای و  هشیمه  ارهز *** بتکم  جیورت  هب  تسه  هک  یهر 

ماجنا دوش  یم  هک  یئوکن  ياهراک  هچ  ایوپ *** یتضهن  درک  اپب  هک  نامز  نآ  زا 

مالسا قنور  تشگ  نوزف  قیرط  نیا  زا   *** دوزف هیمطاف  مایا  قنور  هب  وا  وچ 
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مان كرابم  يوناب  يا  وت  دای  مان و  هب  اپرب ***  دوش  یم  ریخ  هسسوم  یسب 

مالعا دوش  یمه  تمان  هب  حاتتفا  رد  نسح *** ضرق  ریخ و  نامرد و  زکارم  یسب 

مادقا دننک  یم  وت  بح  هب  روما  نیا  رد  هناخافش *** دجسم و  یسب  تسوت  مان  هب 

مانا رایخ  تمه  زا  هدمآ  مهارف  ارهز *** ترضح  لیلجت  هب  روما  اسب 

ماعطا هرفس  نهپ  دوش  قلخ  يارب  ییاریذپ *** رد  دنیامن  شالت  یسب 

مالآ زا  دنوش  تحار  هک  دیما  نادب  نارامیب *** دننک  لوانت  ماعط  نآ  زا 

مالقا اب  هتشگ  ریرحت  هک  هلاقم  یسب  ءاشنا ***  دوش  یمه  ناوارف  ياه  هباطخ 

مالعا دنا  هتشون  ناوارف  ياهباتک  لوسر *** تخد  هناگی  نآ  تلزنم  ناش و  هب 

ماقم هتسجخ  هرهز  نآ  تمرح  ساپ  هب  راعشا *** دنا  هدورس  اناوت  نارونخس 

مایا نآ  رد  دوش  یم  اپب  لاح  روش و  هچ  دیآ *** یم  هیمطاف  ههد  نوچ  هرامه 
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ماوع صاوخ و  زا  روشرپ  تمه  یعس و  هب  دتفا *** یم  هار  هب  یمیظع  تاجتسد  هچ 

ماظع ناملاع  ناهیقف و  ياپ  هنهرب  يرادازع *** رد  دنیآ  همه  لد  زوس  هب 

ماع يزیخ  روش  درم و  نز و  ماحدزا  ز  يرادازع ***  نیا  اروشاع  یعادت  دنک 

مامتا دنک  مد  هب  مد  ار  وت  رون  يادخ  وت *** هلبا  رکف  هاتوک  نمشد  مغر  هب 

ماقم دنلب  يوناب  يا  وت  مارتحا  هب  دراد *** نوصم  رطخ  زا  ام  روشک  يادخ 

ماقسا افش  دهد  یم  مه  وت  يوربآ  هب  دزاس *** اور  ام  تاجاح  وت  ضیف  هب  ادخ 

ماجرف دهد  ادخ  ار  نآ  وت  هاج  زع و  هب  ارهز *** ام  لاح  تسا  هدرسف  هک  یمغ  نآ  ره 

مالآ تنحم و  جنر و  ام  هب  هدرک  يور  هک  ارس *** ود  هعیفش  يا  امنب  یتیانع 

مادم تسوت  فطل  ناسحا و  يوس  وا  مشچ  هک  امن *** راثن  ناج  هب  مه  يرظن  تمحرم  ز 
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يروباشین هدیلوژ  ياقآ  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  رادمان  رعاش  هدورس 

تساهدایرف شزیخ  هیمطاف  - ناهج رد  قح  مچرپ  هیمطاف 

تسا امس  ضرا و  حتاف  هیمطاف  تسا *** ادخ  سومان  هام  هیمطاف 

تسا اهتنا  ات  ناهج  نیا  يادتبا  ز  دوجو *** لقث  زکرم  هیمطاف 

تسا ایبنالا  متخ  هب  قح  زا  يا  هیده  فرش *** جوا  هطقن  هیمطاف 

تسا افص  قدص و  مچرپ  زازتها  نید *** ظفح  ریسم  رد  هیمطاف 

تسا یضترم  یلعزا  تیامح  رد   *** جاجتحا باتزاب  هیمطاف 

تسا اوتحم  ار  وا  یمولظم  حرش  تسا ***  یلع  هار  ظفاح  هیمطاف 

تسا البرک  ات  البرک  رس  ات  ياپ   *** نیسح قشع  هطقن  هیمطاف 

تسا اپب  یتسه  ات  تسه  لمات  یب  متس *** زوس  نامناخ  هیمطاف 

تسا انف  موکحم  ملظ  ششورخ  زک  دنک *** اوسر  نانمشد  هیمطاف 

تسا اقب  زمر  نامز  ره  رد  وا  شقن  مما *** شخب  ینشور  هیمطاف 
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تسا افو  سرد  ناج  هب  ار  قح  بلاط  تسا *** لعشم  ار  قح  هار  هیمطاف 

تسا اشگهر  امنهر و  ار  نامدرم  ناهج *** رد  قح  مچرپ  هیمطاف 

تسا ایح  یب  نابصاغ  هیلع  رب  قلخ *** يرادیب  زمر  هیمطاف 

تسا اه  هشیدنا  رد  لیلحت  اشنم  دنمشیدنا *** ره  رهب  هیمطاف 

تسا اضر  میلست و  ربص و  ماقم  زا  یهگآ *** ار  ناملاع  هیمطاف 

تسا ادخان  ار  ادخ  قشع  یتشک  نارک *** ره  ات  نارک  ره  هیمطاف 

تسا اعد  رکذ و  هصرع  زات  هکی  تسا *** یگدنب  جوا  هام  هیمطاف 

تسا اتسور  رهش و  قلخ  اب  انشآ  مدق *** ره  رد  مدق  ره  هیمطاف 

تسا انشآ  طیحم و  یملع  ره  هب  نوچ  تسا *** هسردم  اهدص  مان  هیمطاف 

تسا ءافشلا  راد  یسب  وا  رانک  رد  تسا *** دجسم  اهدص  مان  هیمطاف 

تسا الو  لها  هنیس  زاس  زوس و  دنک *** يراج  ار  کشا  هیمطاف 

تسا ایلوا  یشم  طخ و  ریسم  رد  ناهفصا *** راتخاس  هیمطاف 

تسا اهدایرف  شزیخ  هیمطاف  نامز *** بحاص  ترضح  روهظ  ات 
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یناهفصا رورس  نیسحدمحم  داتسا  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  رعاش  هدورس 

هیمطاف ریگملاع  تضهن  مالسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف 

تسا یئاشامت  بجع  دزیا  هرف  غورف  تسا *** یئارآ  ملاع  هب  نازورف  هولج  لامج 

تسا ییایوگ  ياج  هچ  شلاصخ  زبس  فصو  هب  تسوا *** تدایس  تبحصرپ  همه  ناهج  ناهج 

تسا ییایند  ریگتسد  وا  يراج  ضیف  هک  تسا *** یبقع  هعیفش  اهنت  هن  هک  يا  همیرک 

تسا ییارهز  هنامز  حلص  یبات  هرهز  هک  تسا *** هدش  لومش  ناهج  شمان  یکانغورف 

تسا ییاشخب  ضیف  هب  میاد  هک  يور  دننک  دننام *** رد  هک  ناسک  وا  هدک  افش  يوس 

تسا ییاشنا  تسد  بیز  بتک  هچ  وا  ناش  هب  رارمتسا *** قیرط  زا  ریخا  ياهلاس  هب 

تسا ییار  قح  جوا  یناشن ز  هک  اهباتک  ملق *** نابحاص  دنتشونب  نابز  دص  هب 

تسا ییایوپ  لاح  هب  عمجت  هچ  وا  مان  هب  يرهش *** ره  هب  روشک و  ره  هب  راید و  ره  هب 

تسا یئآراک  نیع  هب  نابحم  دهج  یعس و  ز  روشک ***  رد  هک  اه  هناخافش  هچ  وا  مان  هب 
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تسا ییامیپهار  زور  تیزعت و  زور  هک  دنشک *** تشد  راک  تداهش ز  زورلاس  هب 

تسا ییایوپ  لاح  هب  شدوجو  رابتعا  هب  نوگانوگ *** ياهداینب  همطاف  مان  هب 

تسا ییاوسر  دنب  هتخت  رد  رظنم  هیرک  *** وا نمشد  هک  نانچ  نآ  يرگ  هولج  دومن 

تسا ییاشامت  سب  خیرات  هحفص  هحفص  هب  دندرک *** وا  يودع  دیک  هک ز  یمسجت 

تسا ییاسانش  یپ  رد  ارو  دوجو  ون  ز  ام *** روشک  دیدج  لسن  همطاف  مان  هب 

تسا ییایند  ياهراک  همه  زا  هدوشگ  هتسبرب ***  ياه  هدقع  سب  همطاف  مان  هب 

تسا ییار  قح  تسا و  ییوگ  قح  هب  زاس  هدیصق  يوگ *** تحیدم  رعاش  سب  همطاف  مان  هب 

تسا ییاسانش  یپ  رد  ون  هعیش ز  ناهج  ار *** وا  رهاط  ءانبا  همطاف  مان  هب 

تسا ییایند  ياهراک  همه  زا  هدوشگ  تکربرپ *** ياه  باب  سب  همطاف  مان  هب 

تسا ییاشوک  تقو  لذب و  هگ  هک  نامز  ره  هب  هار *** نیا  رد  غیرد  سک  دنکن  ناج  لام و  ز 

تسا ییار  وکن  هر  زا  لدج  ثحب و  هب  یکی  وا *** رطاخ  هب  دهد  نت  رفس  جنر  هب  یکی 
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تسا ییایوپ  لامک  رد  دوخ  تمه  ردق  هب  غیلب *** یعس  هب  یکی  یلام  تردق  هب  یکی 

تسا ییاشخب  رابتعا  رد  همطاف  ضیف  وچ  تسا *** نویمطاف  دهم  ادخ  هب  ناهفصا  هک 

تسا ییارجا  راک  هب  روشک  هشوگ  هشوگ  هب  تجح ***  تلاسر و  دحوم  درم  دهج  ز 

تسا ییاسانش  یپ  شناهج  هک  وا  یعس  ز  داشنا *** دش  کلم  ياصقا  هب  هک  اه  هبطخ  هچ 

تسا ییازفا  رابتعا  وا  بحاص  رهب  هک  دش *** ارهز  تیب  رصع  نیا  رد  هک  اه  هناخ  هچ 

تسا ییار  قح  قشع و  نوناک  هک  درمش  ناوت  ار ***  تجح  بانج  دحوم  تیب  هژیو  هب 

تسا ییادوس  كاپ  ناکاین ز  قیرط  رد  هک  ییاشوک *** نیع  هب  ارهز  تیار  تشارف 

تسا یئامسم  اب  تمسا ز  زراب  ناشن  هقیدص *** مان  هک  یبان  تقادص  الا !

تسا یئارعش  جوا  هب  مرعش  هبذج  روش و  هک  رگنب *** نم  وچ  يا  هدیروش  رعاش  حدم  هب 

تسا ییاجنگ  نیع  هب  مدورس  جنگ  هچرگا  نخس *** لها  نیرت  نیگآ  مغ  رورس  منم 
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مالسلا مهیلع  تیب  لها  صالخا  اب  رعاش  هدورس 

دیعس ریغص  اضر  اقا  جاح 

ناهج رد  هیمطاف  تضهن  مالسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  تاکرب 

راکشآ ار  ناهن  يزار  منکات  *** راگدرک فطل  هب  مهاوخ  یم  زاب 

منک ناونع  نآ  زا  یحرش  رصتخم  منک *** ناناج  رب  میدقت  يا  هیده 

باتفا لیلد  مرآ  باتفآ  بان *** کشم  نوچ  يولوم  لوق  هب  ات 

تسا لبقم  ناناج  هاگرد  رب  کیل  تسا ***  لباقان  نم  فیصوت  نیا  هچرگ 

روم درب  نامیلس  دزن  يا  هیده  روضح ***  ضیف  زا  ددرگ  ات  رو  هرهب 

همطاف حدم  هب  بل  میاشگ  یم  همزمز *** قشع و  روش و  اب  مرجال 

اوس ام  رب  اورنامرف  همطاف  ایربک *** تاذ  تآرم  همطاف 

لوقع تریح  رد  هدنام  شماقم  زک  لوسر *** دنبلد  دنزرف  همطاف 

لیئربج شفصو  هب  رثوک  هروس  لیلج ***  دنوادخ  زا  دروآ  هکنآ 

یفطصم ار  وا  تسد  دز  یم  هسوب  الم *** رب  تفارش  طرف  زا  هکنآ 
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نیعللا نبا  نیعل  ناز  یلیس  دروخ  نیبم *** نید  يرای  رهب  هکنآ 

دنتخوس ار  شا  هناخ  لواطت  زا  دنتخورفا *** یشتآ  نانود  هکنآ 

رد برض  زا  دش  هتسکشب  شیولهپ  ردپ *** زا  دعب  ودع  روج  زا  هکنآ 

نامز ره  هتشگ  هدامآ  رس  هب  رس  *** ناج يرادازع ز  رد  شنایعیش 

دنتسارآ اجک  ره  رد  یسلجم  دنتساخرب *** تیلست  يارب  زا 

مغ درد و  نارازه  اب  هیمطاف  ملا *** زا  دنداهن  سلجم  نآ  مان 

ناتسود زا  دش  هدامآ  یسلجم  ناهفصا *** رد  اجک  ره  زا  رتشیب 

مالک ماگنه  هب  ترهش  یحطبا  مانب *** تجح  رهگ  الاو  يدیس 

لوبق ار  نآ  تمحز  ناج  زا  درک  لوسر *** زا  دیوم  مه  دحوم  مه 

مان داهنب  بدا  زا  ارهز  تیب  مامت *** يزازعا  هب  ار  دوخ  هناخ 

همه ناج  رد  تخورفا  یشتآ  همطاف *** يارب  يرادازع  اب 

نوزف دح  زا  ازع  غیلبت  درک  نورد *** زوس  اب  هارمه  ناکم  نیز 
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راید رهش و  ره  هب  اجنیز  ناور  دش  رامش *** دح و  یب  ياه  غلبم  سب 

روش قشع و  نیا  زا  لابقتسا  هدرک  رود *** کیدزن  زا  مه  ناریا  مدرم 

دنا هداهنب  نآ  مان  هیمطاف  دنا *** هدرک  يریخ  سیسات  اجک  ره 

طاسب نیا  دشاب  هدرتسگ  اجک  ره  طاقن ***  یصقا  رد  هک  ناریا  نیمه  ین 

رارقرب دشاب  هاگانامرد  وچمه  رامش *** دح و  یب  هیریخ  هسردم 

ناهج لها  رب  دنشخب  اه  ضیف  نامز *** ره  رد  همطاف  مان  هب  ات 

ماع صاخ و  رب  ناکم  نیا  زا  دسر  یم  مادم *** ضیف  نیا  تسا  لاس  هدراچ 

ون لاس  لولح  زا  موس  زور  ود *** داتشه و  دصیس و  رازه و  رد 

دیعس کلک  مقر  ار  یتیب  دنچ  دیما *** اب  هیمطاف  فصو  هب  دز 
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تحص یناریش  یلع  ياقآ  بیدا  رعاش  هدورس 

هیمطاف تمظع  نینط  مالسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  يدیشروخ  هولج 

تساه هنیا  رب ز  هولج  زا  شا  هشوگ  هشوگ  هب  تسادخ *** رون  هیمطاف  هر  ياج  ياج  هب 

تساهلد يداو  زبس  رس  توارط  نیا  زا  ملاع *** نشلگ  تسافوکش  راهب  نیا  زا 

تسافص قشع و  غاب  هک  يریمض  تسا  يراهب  تسوا *** لگ  رد  ضیف  هک  ینیمز  تسا  روآ  لگ 

تساقب نیمزرس  هک  اجنیا  زا  یتسم  يوجب  *** یهاوخ یگدنز  بآ  رگا  هر  نیا  رد  ایب 

تسارحص نیا  زا  داش  هدیدمغرطاخ  رازه  تشد *** نیز  نیچ  هشوخ  هدرسفا  رطضم  رازه 

تساود هتسخ  درد  هب  مهرم  هدزمغ  مخز  هب  باتهم *** نوچ  تسا  هناخافش  زاس  هنیمز 

تسارآ ناهج  شیدیشروخ  هولج  عولط  قافآ ***  زا  هتشذگ  شرون  هک  باتفآوچ 

تساپ هداتف ز  ره  رهب  اصع  وچ  يروای  هب  نایم *** هتسب  تساونیب  ره  يریگتسد  هب 
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تسامن هولج  هک  اه  هشیدنا  شیور  تسوا  زا  یهاگآ *** شنیب  ملع  شرتسگ  تسوا  زا 

تساجنیا زاب  تسانشآ  درد  خر  رب  هک  يرد  هاگرد *** نیا  رد  دسر  یم  قح  هک ز  یشیاشگ 

تساهلگ هزبس و  نیگنر  هولج  راهب  يزبسرس ***  تسا و  ییافوکش  لصف  هوکش 

تسایرد نیا  رد  بان  رهگ  اهرازه  رهش *** هب  رهش  هتشذگ  شمیظع  تیص  نینط 

تساعد تسد  ود  ار  زور  بش و  هام  رهم و  ز  زبس *** قدارس  نیا  هکنآ  ات  دنام  ياپب 

تساضیب دی  نیا  زا  دیشروخ  لگ  یلجت  تحص ***  دنک  یم  ولج  رحس  هچیرد  نیا  زا 
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رصیق يوفص  نیسحدمحم  دیس  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هتخابلد  رعاش  هدورس 

ناهج رد  هیمطاف  میظع  راثا  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  همطاف  تداهش 

متام رپ  داتف  یقافتا  ملاع *** رد  شیپ  نرق  هدراهچ 

مدآ ینب  لد  رس  ات  ياپ  دزوس *** یم  رشح  هب  ات  نآ  زا  هک 

تسب یناف  ناهج  نیا  زا  مشچ  تفر *** ایند  راد  ربمیپ ز  نوچ 

تسویپ ادخ  اب  زاورپ و  درک  نییلع *** شرع  هب  شحور  غرم 

احطب برثی و  هام  همطاف  اهاط *** لفحم  عمش  همطاف 

ارهزلا هرهز  نیعلا  هرق  دمحا *** هناخ  شخب  ینشور 

رخفم ار  تانئاک  همطاف  ردصم *** ار  دوج  باب  همطاف 

روحم ار  قشع  مزب  همطاف  تمصع *** تفع و  حور  همطاف 

دمص لامج  رهظم  همطاف  دحا *** يارس  مرحم  همطاف 

دمحا شرب  رد  میظعت  رس  ماقم *** ولع  زا  درب  یم  هکنآ 

رورپ ناج  رهم  رون  همطاف  رواد *** یفخم  زنک  همطاف 

رثوک همشچ  ياشون  دهش  نادیواج *** تشهب  رد  دوب  هک 
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شیور رس و  رب  داد  یم  هسوب  *** شیوگ قح  باب  هکنآ  همطاف 

شیوکشم نانج ز  غاب  يوب  *** قح روآ  مایپ  نآ  دینش  یم 

ارس ود  تعافش  ردنا  دراد  ازس *** هب  یتصخر  هکنآ  همطاف 

اپ رب  قح  ياول  دیامن  یم  رشحم *** فص  رد  هکنآ  همطاف 

رواد هبیبح  نآ  نیمغ  لد  ربمغیپ ***  تافو  زا  دعب  تشگ 

رد زا  شیولهپ  دنتسکشب  دندرب *** وا  تسد  ار ز  كدف  هک 

ار ربمیپ  هیرذ  قح  ار *** ردیح  قح  دندرک  بصغ 

ار رطعم  هچنغ  نآ  نسحم  دنتشک *** قح  قیرط  نانمشد 

الوم تبرغ  اباب و  مغ  راهترارم  یتخس و  نآ  ساپ 

اسرفناج ياهدرد  نآ  ساپ  نایاپ *** یب  ياه  جنر  نآ  ساپ 

ناوج لسن  نایم  اپرب  هدرک  ناونع *** ار  هیمطاف  نایعیش 

ناهج مامت  رد  هداد  شرتسگ  ار *** یناوخباتک  روش  قشع و 

تسا داینب  ناوج ز  يامنهر  تسا *** داشرا  هیمطاف  فده 

تسا دادما  ياه  هیاپ  قنور  يراکادف *** نیا  زا  هنومن  کی 

تسا مالسا  ماوق  هیمطاف  تسا *** مالسا  راعش  هیمطاف 

تسا مالسا  مالک  بان  لگ  ناهج *** ناتسلگ  هب  هیمطاف 
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تسا رایسب  هدرک  هک  یتامدخ  تسا *** رابرپ  تخرد  هیمطاف 

تسا راثیا  تشذگ و  ناشن  نیا  رواب *** قح  ناگدید  رب  رد 

تسا نید  یلجت  هیمطاف  تسا ***  نیئآ  تشهب  هیمطاف 

تسا نیسحتو  راختفا  ثعاب  ار *** ایند  مامت  نیملسم 

ار ام  نومنهر  هدرک  درخ  هک  ار ***  اتکی  يادخ  دح  یب  دمح 

ار ادرف  ناهج  يزیر  هیاپ  يداینب *** قیرط  زا  مینک  ات 

نوریب دح  رصح و  یشالت ز  اب  نوچ *** یب  قلاخ  تایانع  زا 

نوزفا زور  هیمطاف  ترهش  زورما *** ناهج  رساترس  هتشگ 

دراد اه  باب  شیباتک  ره  دراد *** اه  باتک  هیمطاف 

دراد اه  بالقنا  زا  هولج  رابخا *** تیاور  ثیدح و  زا 

راکیپ ادخ  نمشد  اب  هدرک  راداد *** يرای  هب  هیمطاف 

راثیا تداهش و  روش و  قشع و  وا *** بتکم  باتک و  سرد  تسه 

تسام بهذم  باتک  زا  یقرو  تسام *** بتکم  راعش  هیمطاف 

تسام تداعس  تزع و  بجوم  يدنوادخ *** تیا  گرزب  نیا 

تسارهز ترضح  يراگدای ز  تساپرب *** دبا  ات  هک  یئانب  نیا 

تساهاط ترتع  هاگمدق  هک  مینک *** هدید  يایتوت  نآ  كاخ 
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تمصع هلالس  رب  نیرفآ  تمه *** يرادیاپ و  نینچ  رب 

تجح وا  کین  مان  دوب  هک  ردقلا *** لیلج  دیس  یحطبا 

دیابن ار  هیمطاف  دهن  ات  داشرا *** دصقم  هب  ممصم  دش 

دای زا  دور  یمن  شتامدخ  يدنوادخ *** تیآ  گرزب  نآ 

هوتس هب  قح  نید  مصخ  دروآ  هوتسن *** دهاجم  نیا  ششوک 

هودنا تنحم و  جنر و  زا  غراف  ار *** نویمطاف  ناج  دنک  یم 

ناسنا تلیضف  رب  يدنس  ناهج *** هب  یلج  تضهن  نیا  تسه 

ناونع ار  هیمطاف  ینک  نوچ  رصیق *** ناوتان  عبط  نیدب  وت 
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( کچوک  ) يدامادریم دومحم  دیس  جاح  نیملسملا  مالسلا و  هجح  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هتخابلد  رعاش  هدورس 

تسا همطاف  هآ  حرش  هیمطاف 

لالج ورون  اشنم  قح  طبهم  لامک *** لالجا و  دهم  هیمطاف 

نیقی نامیا و  تیآ ز  نیرتهب  نینموم *** رب  کحم  دش  هیمطاف 

دوب اپ  رب  نآ  زا  هعیش  تضهن  دوب *** اروشاع  مام  هیمطاف 

دهد یم  ارهز  يوب  نسحم  يوب  دهد *** یم  اوقت  سرد  هیمطاف 

تسا یگدنلاب  ادبم  هعیش  زمر  تسا ***  یگدنز  كرد  سرد  هیمطاف 

تسا تملظ  اب  نایرون  گنج  هاگ  تسا *** تبرغ  ساکعنا  هیمطاف 

تسا یلج  نآ  رد  نایئارهز  تزع  تسا *** یلع  لضف  رشان  هیمطاف 

تسا هیمطاف  هار  مسر و  نامجرت  تسا *** همطاف  هآ  حرش  هیمطاف 

تسا ربکا  داهج  نامیا  هر  رد  تسا ***  رد  خیم و  هوکش  هیمطاف 

تسا اهکشر  نویمطاف  ماقم  رب  تسا *** اهکشا  هاگ  هولج  هیمطاف 
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تساهدادیب همه  نا  ساکعنا  تساهدایرف *** یکاح  هیمطاف 

یهر دیاشگب  قلخ  يورب  ات  یهگشناد *** دوب  دوخ  هیمطاف 

فجن ناطلس  هب  ترصن  دهد  ات  فده *** اب  یسالک  دش  هیمطاف 

تسا هسدنه  طخ و  نیا  رب  ام  رکف  تسا *** هسردم  نیرتهب  هیمطاف 

تسا وا  میلعت  لگ  رس  ملاع  ریخ  تسوکن *** راک  رهظم  هیمطاف 

تسا هللا  ریسم  رد  شرکذ  رکف و  تسا *** هگشناد  نیمه  زا  ریخ  یناب 

رای هتشگ  نویمطاف  مارم  اب  راید *** رهش و  ره  ریخ  نالماع 

فیطل شحور  یئارهز و  وا  يار  فیعض *** رب  محرت  رما  لماع 

ناور يدور  نوچ  تسه  هیمطاف  ناوراک *** ریسم  رد  تمایق  ات 

مالکلا ریخ  دوب  ینم  هضعب  مالس *** اهدص  همطاف  رب  اکچوک 
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رهام یهللارفغ  یلع  ياقا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  دنمقالع  رعاش  هدورس 

نآ هدرتسگ  تاکرب  هیمطاف و  یگنادواج 

ایوگ نم  قطن  تشگ  وا  تیانع  زا  هک  اتکی *** دزیا  اهناج و  قلاخ  ساپس 

ایشا دندش  وا  حیبست  یپ  قفتم  هک  لجوزع *** يادخ  یتسه  قلاخ  هناگی 

الو لها  يادتقم  قح  ترضح  بیبح  میوگ *** یفطصم  حدم  ادخ  دمح  دعب  ز 

ارهز ترضح  مان  منک  همان  بیز  هک  مهاوخ *** یتصخر  دنوادخ  هاگشیپ  ز 

اه ناسنا  راک  دیاشگ ز  هدقع  رازه  وا *** یمان  مان  هک  ملاع  يوناب  هناگی 

اج ره  رد  هشیمه  نابحم  نایعیش و  هب  لماش *** وا  صاخ  فطل  دوب  هکنآ  هژیو  هب 

ارس ود  يوناب  كاپ  نآ  هریس  تسه  هک  دراد *** یتیانع  شقیدص  نیمداخ  هب 

اطع تافتلا و  امعنا و  روخ  رد  تسه  هک  شمان *** وکن  هیرذ  هب  صوصخلا  یلع 

ادخ كاپ  نید  هب  تجح  تجح و  مان  هب  دوب *** هک  یحطبا  راتخم  دمحا  لیلس 

اپب درک  هیمطاف  ههد  قح  فطل  هب  لاصخ *** هتسجخ  دیس  نآ  خسار  مزع  هک 

اتکی دزیا  دییات  دروم  تسه  هک  تنس *** نیا  ملاع  هب  دنامب  هنادواج  هک 

اروشاع وچ  نآ  مسر  دوش  رازگرب  هک  دومن *** هیمطاف  جیورت  هب  مامتها  سب 

اسک لآ  نیلوا  نآ  همطاف  مان  هب  دش *** ملاع  طاقن  یصقا  هب  هک  انب  اسب 

ص:313

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  تامارک  زا  يا  همش  هیمطاف و  www.Ghaemiyeh.comتضهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 768زکرم  هحفص 380 

http://www.ghaemiyeh.com


ادخ قلخ  راک  ییاشگ ز  هدقع  دننک  صولخ *** يور  دوب ز  شمان  هب  هک  يزکارم 

الع زع و  هب  سب  هینیسح  ریخ و  يانب  تساپرب *** اجک  ره  هب  ارهز  ترضح  مان  هب 

اشگ هدقع  قلخ  راک  زا  همطاف  مان  هب  هیریخ *** تسه و  هناخافش  يزکارم ز 

انیب هدید  هب  شمان  هب  تسا  نیزم  هناخ *** بتک  دجسم و  هسردم و  يانب 

ایوگ یقطنم  هب  ارهز  ترضح  فصو  هب  راعشا *** هلاقم و  باتک و  دنا  هتشون 

العا مراط  هب  شماقم  تیص  هدناسر  داریا *** هدش  وا  فیصوت  هب  هکاه  هباطخ 

اسم حبص و  هشیمه  ایاکت  هب  نامز  ره  هب  تسا ***  يراج  وا  دای  هب  لسوت  ریخ و  ياعد 

الاو هبتر  دوصقم و  لزنم  هب  دسر  قدص ***  زا  دهن  مدق  سکنآ  ره  قیرط  نیا  رد 

ازج زور  هب  شدزیا  دهد  ریخ  يازج  شرد *** نامداخ  لیخ  زا  دوب  یحطبا  وچ 

ارهز ترضح  دنوادخ  هاگشیپ  هب  مرک *** فطل و  دوش ز  یم  وا  هعیفش  نیقی 

اسن ریخ  نابساپ  کلم  ناتسآ  ز   *** رهام ارم  دوب  تیانع  فطل و  دیما 
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رفاسم يدمحم  اضریلع  خیش  مالسالا  هجح  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  رعاش  هدورس 

درک رادقم  شزرا و  یب  ناهج  رد  ار  نیملاظ  هیمطاف 

درک راومه  یفطصم  نید  جیورت  رب  هار  درک *** راونا  رد  قرغ  ار  یملاع  هیمطاف 

درک راوید  رب  شقن  ار  نانمشد  ياه  هلیح  تلزنم *** ردق و  هاج و  لالج و  اب  هیمطاف 

درک رادقم  شزرا و  یب  ناهج  رد  ار  نیملاظ  یگدازآ *** تریغ و  سوک  وچ  دز  هیمطاف 

درک راب  رپ  نید  رازلگ  ات  دیراب  ردقنآ  باحس *** نوچمه  یلع  ناتسلگ  رب  هیمطاف 

درک راودا  رد  هرهش  ملاع  هب  ار  ارهز  مان  تفرگ *** رگید  هولج  هیمطاف  رکش هللا 

درک راشرس  وا  رهم  زا  دبا  ات  ار  ناشناج  قلخ *** هب  ار  ارهز  دومنب  انشآ  هیمطاف 

درک رارسا  نزخم  رب  وا  هک  ییاه  متس  مه  نیمود *** رفک  درک  اراکشآ  هیمطاف 

درک رازیب  یضترم  نانمشد  زا  ار  قلخ  دوب *** الوم  تبرغ  حرش  هک  نوچ  هیمطاف 

ص:315

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  تامارک  زا  يا  همش  هیمطاف و  www.Ghaemiyeh.comتضهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 768زکرم  هحفص 382 

http://www.ghaemiyeh.com


درک رازاب  هچوک و  رد  اپب  متام  سلجم  ادخ *** ریش  رسمه  يازع  رد  هیمطاف 

درک رارکت  ار  ههام  شش  نسحم  يارجام  نیزح *** يارهز  ياه  تبیصم  زا  هیمطاف 

درک راهظا  وم  هب  وم  داد و  حرش  هیمطاف  دیسر *** ربمغیپ  تخد  رب  متس  ملظ و  زا  هچنآ 

درک رامسم  زا  حورجم  ار  همولظم  هنیس  وربآ *** یب  ملاظ  نآ  رد  برض  راشف  زا 

درک  (1) رارقا وا  هنوگنیا  رد  راوید و  نآ  نیب  همطاف *** ياون  زوس و  رد و  خیم  هنیس و 

درک رابشتآ  خیم  رب  رپس  ارهز  ار  هنیس  نیلسرملا *** متخ  نید  دنامب  نادیواج  هک  ات 

درک راثیا  ار  ههام  شش  ادخ  نید  هر  رد  نید *** رالاس  رسمه  تلاسر  متخ  رتخد 

درک رامیب  مرجال  ار  یبن  تخد  همطاف  دیسر ***  ارهز  رب  هک  يزوسناج  ياه  تبیصم  نآ 

درک راز  بلق  هب  ناهنپ  ار  هنیس  ياهدرد  تفگن *** زگره  یلع  اب  دوخ  مغ  درد و  بدا  زا 

درک راهظا  يو  دزن  ار  دوخ  ياه  تیصو  وا  نید *** هاش  وا  رتسب  رانک  رد  دمآ  هکنوچ 
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درک رابنوخ  مغز  ار  یناهج  مشچ  ملا  نیز   *** ادج دش  نت  زا  شحور  تسبب و  ایند  زا  هدید 

درک رارک  ردیح  یلین  يور  رب  رظن  ات  یلع *** رابمغ  مشچ  رد  دز  هقلح  متام  کشا 

درک رابنوخ  هنیس  نآ  ولهپ و  نآ  رب  هیرگ  همطاف *** لسغ  رهب  زا  یلع  دش  ایهم  نوچ 

درک رایغا  زا  یفخم  ار  شنفدم  هنابش  وا  درپس ***  شکاخ  رب  دومنب و  نفک  ار  ارهز  مسج 

درک راثآ  هحولرس  ار  خلت  ثیدح  نیا  نیشتآ *** ياه  هصق  دراد  هچ  رگ  هیمطاف 

درک رارشا  هنیک  ملظ و  هگآ ز  ار  قلخ  ادخ *** فطل  زا  هک  دش  نیا  شلصاح  هیمطاف 

درک رات  ماش  وچمه  ار  یملاع  ارهز  غاد  سب *** تشگ و  ارهز  نوزحم  نم  بلق  نیا  طقف  ین 

درک راداد  رب  رد  تبیصم  نیا  زا  اه  هوکش  تفرگ *** شتآ  افج  نیز  رفاسم  حورجم  بلق 
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رفاسم يدمحم  اضریلع  خیش  مالسالا  هجح  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  رعاش  هدورس 

یناشفارون لاس  هدراهچ 

هیمطاف ياه  همانرب 

درک رات  ماش  وچمه  تبیصم  نیز  ار  یملاع  درک *** راومه  ار  هدید  کشا  هار  هیمطاف 

درک راهظا  ناهج  رب  ار  شیمولظم  تبرغ و  تساپب *** متام  نیا  هک  یلاس  دصراچ  رازه و  رد 

درک رایسب  تمحز  اب  یحطبا  اراکشآ  دوب ***  لوهجم  نامدرم  رب  اهلاس  هیمطاف 

درک رازاب  هچوک و  رد  اپ  هب  متام  سلجم  ماقم *** الاو  دیس  نآ  شتمه  شالت و  اب 

درک راوید  رد و  بیز  افو  قشع و  هر  زا  همطاف *** ياه  مان  اب  ازع  حول  قریب و 

درک راونا  رد  قرغ  ار  اهرهش  ناهفصا و  افص *** قدص و  اب  صالخا و  اب  تسا  لاس  هدراهچ 

درک راشرس  همطاف  رهم  ار ز  اهلد  هک  ات  دومن *** ناونع  همطاف  يانث  حدم و  ردقنآ 

درک رارسا  نزخم  اب  انشآ  ار  نامدرم  رون *** تیب  نآ  زا  دناوخ و  ارهز  تیب  ارش  لزنم 

درک رادیب  ار  لهج  ناگتفخ  شمالک  اب  دسر *** یم  تیانع  ارهز  زا  هک  اتفگ  نینچ  وا 
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درک رابنوخ  وا  غاد  زا  یملاع  ناگدید  ازج ***  زور  يوناب  نآ  همطاف  يازع  رد 

درک رارشا  هنیک  ملظ و  هگآ ز  ار  قلخ  دومن *** اپرب  وا  لاس  ره  ازع  كوس و  سلجم 

درک راومه  ناهج  رب  هیمطاف  قشع  هار  دیسر *** یم  هط  لآ  زا  وا  رب  یتایانع  نوچ 

درک راثآ  رد  هرهش  ار  شردام  ارهز  مان  یلو *** دبای  یترهش  شمان  هک  دهاوخ  یمن  وا 

درک راربا  دیس  نینزان  بلق  داش  دومن *** ایحا  همطاف  دای  هک  ره  رفاسم  يا 
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مثیم راگزاس  اضرمالغ  جاح  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  رادمان  رعاش  هدورس 

مالسلا اهیلع  هیمطاف  ندش  یناهج 

ینامسآ باتک  دننام   *** ینادواج هشیمه  تسا  ارهز 

یناکمال یح  تمصع  نآ  تساه *** ناهج  یمامت  يوناب 

ینانج یناهج و  هتسویپ  تیالوو *** توبن  دیشروخ 

تسا یناتسوب  دنلب  ورس  وا  *** تسا ناتسوب  دوجو  کلم  نیا 

یناهن ینایع و  قلخ  رب  دشخرد *** یم  هرامه  رون  نیا 

ینازخ یگدنز  لگ  وا  یب  ناراهب *** یملاع  هدش  وا  اب 

یناث لوسر  یلو  تسارهز  مود *** یلع  یلو  تسوناب 

ینامهیم مزب  هدش  وا  رب  ملاع *** هعیش  دالب  هن  اهنت 

یناشن وا  ضیف  دنراد ز  اهنامسآ *** هک  نیمز  هن  اهنت 

ینابزیم شادخ  يوس  زا  شنیرفآ ***  لک  هنحص  رد 
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ینامک شدق  دش  هک  دنچ  ره  زارفارس *** دوب  وا  زا  دیحوت 

یناعم رد  زا  رپ  تسوا  زا  ملاع *** هک  هن  قارع  ناریا و 

ینادواج رصم  رهزالا  وا *** یمان  ما  هب  هدیدرگ 

یناوخ هحیدم  وا  رب  دندرک  شناد *** لها  دوجو  لک  رد 

ینامداش قلخ  هب  هدیشخب  شازفا *** حور  دنلب و  مان  اب 

یناوج رد  هدیهش  هدیدرگ  دنچ *** ره  تسا  ملاع  ود  ریپ  وا 

ینامرهق لادم  هنیس  رب  شماما *** تیامح  دراد ز 

یناوتان هب  دنک  رارقا  وا *** ترضح  يانث  هب  تقلخ 

یناد هب  ملاع و  هب  هتکن  نیا  تفگ *** یحطبا  باتک  مثیم ز 

یناهج نایناهج  لک  رب  هیمطاف *** تسا  هدش  زورما 
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یفصو هداز  ینویفا  ياقا  یمارگ  رعاش  هدورس 

هیمطاف یناهج  تضهن 

دش ینامسآ  زین  اضف  تفر و  شرع  هب  دش *** یناهج  قح  هب  ارهز  تضهن  هک  الا 

دش ینادواج  قلخ  رد  همطاف  يالص  تسا *** نویمطاف  ارهز ز  سلجم  ياول 

دش یناوخ  همغن  مرگ  نیزح  ياون  اب  هک  تضهن *** نیا  فصو  هب  نوخلد  رعاش  دورس 

دش یناوخ  هحون  هلمج  ناگدزمغ  راعش  ریگ *** ملاع  تشگ  هک  تداهش  زور  دای  هب 

دش ینادواج  تشگ و  اپب  هک  اهروش  هچ  ارهز *** ترضح  نابحم  قشع  زوس  ز 

دش ینابزمه  اپ ز  رب  همطاف  يازع  مان *** تجح  شوک  تخس  نآ  یحطبا  یعس  ز 

دش ینابغاب  رابنوخ  هدید  کشا  هب  یلو *** تشگ  هدرسف  توبن  غاب  هب  یلگ 

.دش یناهفصا  یناهج ز  يازع  نیا  هک  تضهن *** نیا  ناش  هب  نوخلد  یفصو  تفگب 
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دلج 2

هّیمطاف تضهن  رد  يرادازعو  یغیلبت  ياهناوراکزا  یشرازگ 

هراشا

نآ تاکربو  راثآو 
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هّیمطاف تشادگرزب  يارب  یغیلبت  ياه  رفس  زا  یشرازگ 

رد ،و  هبناـج همهو  هدرتسگ  وحن  هب  ناهفـصا  رد  ، يرمق 1411 لاس زااهیلع  هللا  مالـسءارهز  ۀمطاف  تداهـش  تشادـگرزب  هکنآ  زا  سپ 
زا یعمج  اب  دـیدرگ ، سوسحم  ًالماک  نآ  يونعم  ینیدراـثآ و  تاـکرب و  ،و  تفرگ ماـجنأ  ، نّیعم يا  هدودـحم  رداـه  رهـش  زا  یخرب 

نیمه هب  ،و  دنا هتشادن  بسانم  ّتیلاّعف  هنیمز  نیا  رد  هک  یئاهناتسا  اه و  رهش  هب  ترفاسم  يارب  ، میدومن تروشم  رظن و  لدابت  ناتسود 
.میدش ترفاسم  مزاع  ، نادنمقالع زا  يا  هّدع  ِیهارمه  اب  يراوس و  لیبموتا  دنچ  اب  تهج 

ناتسچولبو ناتسیس  نامرک و  دزی و  ياهناتسا  هب  یغیلبت  رفس  نیلوأ 

.میدش ناتسچولبو  ناتسیس  نامرک و  دزی و  ياهناتسا  مزاع  ناهفصا  زا  ( یسمش 1373) يرمق 1415 لاس رد 

برغم و زامن  ياربو  ، میداد ماجنأ  يا  هدرـشف  تامادقا  ، دزیو دـبیمو  ناکدرا  ادـقع و  نیئان و  ریـسم  ردو  ، میدرک تکرح  رهظ  زا  دـعب 
عیـسو یحطـس  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترــضح  ياـهرتسوپ  شخپ  لّـصفم و  ینارنخــس  هـب  ، دزی رادروـخَرب  دجــسم  رد  ، ءاـشع
حطــس رد  يرادازع  سلاـجم  يرازگرب  يارب  دزی ، تیـالوو  ناـمیا  اــب  مدرم  ّتیلاـّـعف  يارب  دــش  يزیر  هماــنرب  سپــسو  ، میتـخادرپ

هک ( دـیدرگ هئارا  نآ  ياه  هنومن  هک  ) بلاـج ياـه  راعـش  اـب  ، عّونتم ياـهمچرپ  بصن  ،و  يرادازع تاجتـسد  نداد  تکرحو  ، هدرتسگ
.تفرگ رارق  سلجم  رد  رضاحءاملع  مدرم و  لابقتسا  دروم 
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حور و ، ناشدوخ يزاون  نامهم  هناصلاخ و  ياـه  قیوشت  بلاـج و  رایـسب  يراـکمه  اـب  ، هتاـکرب تماد  یمولع  هللا  هیآ  ، هماـنرب نیا  رد 
تکرح نامرکو  ناجنسفرو  مالـسلا  هیلع  لضفلاابأ  ترـضح  دجـسم  يوس  هب  دعب  زور  ، دندومن تیوقت  رایـسب  ار  یغیلبت  هورگ  ناور 
لّـصفم ینارنخـس  اب  ، نامرک عماج  دجـسم  رد  ، رـصع رهظ و  زاـمن  ماـگنه  ،و  میدومن مادـقا  رتسوپ  شخپ  عب  ، ریـسم لوط  ردو  ، میدرک

اه راعـش  ندومن  حرطمو  ، عّونتم ياهمچرپ  ۀـئاراو  بصنو  ، عیـسو یحطـس  رد  رتسوپ  شخپو  ، هّیمطافءایحا يارب  يزیر  هماـنرب  ةراـبرد 
 ، هدنهد ناکت  ياه  هلمجو 

زا هـک  ، سلجم رِدنیرــضاح  لابقتــسا  ،و  میدوـمن مـهارف  هّیمطاـف  تشادــگرزب  تـهج  ، ناـمرک مدرموءاـملع  ّتیلاّـعف  يارب  ار  هـنیمز 
تیب لهأ  ۀتخابلد  ،و  نامیا اب  ياهناوج  زا  اهنآ  زا  يدایز  رامـشو  ، دـندوب نامیا  اب  هبـسکو  ، تارادا نادـنمراک  ، نایرازاب  ، نایهاگـشناد

.دوب هّجوت  بلاج  رایسب  ، دندوب مالسلا  مهیلع 

زا یمیمــص  رایــسب  یئاریذــپ  زینو  ، هّیمطاـف روـما  يارب  يریگ  میمــصت  رد  ، ناـشدوخ مرگ  لابقتــسا  اـب  ، ناـمرک زاوـن  ناـمهم  مدرم 
.دندومن راهظا  اهیلع  مالساءارهز  ۀمطاف  هبار  ناشدوخ  راد  هشیرو  یبلق  تدارا  ، ناوراکءاضعأ

دراو هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  نامّزلا  بحاص  دجـسم  رد  ، ءاشعو برغم  زامن  ياربو  ، میدرک تکرح  مب  ناتـسرهش  يوس  هبرهظ  زا  دـعب 
ترـضح تداهـش  ماّیأ  هب  مدرم  هّجوت  رد  دـناوت  یم  هک  یئاـه  رتسوپ  اـهمچرپ و  عاونأ  نداد  ناـشن  لّـصفم و  ینارنخـس  اـبو  ، میدـش

ۀعمج ماما  هک  ، دجـسم مرتحم  تعامج  ماماو  ، میدومن هدامآهّیمطاف  ماّیأ  تشادگرزب  يارب  ار  هنیمز  ، دشاب ّرثؤماهیلع  هللا  مالـسلاءارهز 
، تیالو اب  یناحورو  ، دنشاب یم  مب  ناتسرهش 

نآ زاو  ، دنتشاد لوذبم  ار  یهارمهو  يراکمهرثکادح  ، دنتسه اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  هتسبلدًادیدشو 

اب ، هّیمطاف ماّیأرد  ، نونک ات  لاس 
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ترضح تداهش  تشادگرزب  مسارم  ، نازحألا تیب  سیـسأت  ماعطا و  ماجنأو  ، اهرتسوپ واهمچرپ  بصن  يرادازع و  تاسلج  يرازگرب 
.دنیامن یم  رازگرب  عیسو  یحطس  رد  ، ار اهیلع  هللا  مالسءارهز 

رطاخ هب  ، نامز نآ  رد  هک  ) یتبقارم ياه  کجربواههاگـساپ  ِیمامت  هب   ، هار لوط  ردو  ، میدش نادهاز  راپـسهر  ، ماگنه حبـص  ، دعب زور 
زا ( دندوب لوغشم  هفیظو  ماجنأ  هب  ، یتبقارم ینابهگن و  ياه  ورین  ، اهنآۀمه ردو  ، دش یم  هدیداهنآ  زا  يدایز  رامش  ، دوجوم ياه  ینمأان 

.تشاد یبیجع  رایسب  ِیغیلبت  ریثأت  هک  ، میداد یم  هیده  زگۀبعجۀمیمض  هب  اهیلع  هللا  مالسءارهز  ترضح  ياه  رتسوپ 

شور نایب  ابو  ، میتخادرپ هّیمطاف  ياهمچرپءادـهاورتسوپ  شخپ  ینارنخـس و  هب  ، عماج دجـسم  ردو  ، میدـش نادـهاز  دراو  رهظ  ماگنه 
يارب ار  هنیمز  ( دنتسه ناوارف  هعیش  نیفلاخم  ، هک تسا  یناتـسا  زکرم  هک  ،) نادهاز رهـش  رد  هّیمطاف  تضهن  عورـش  يارب  ، بسانم ياه 

رد نیرـضاح  هب  ار  اه  رتسوپ  زا  يدایز  رادقم  ،و  میتخاس مهارف  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  هب  دنمقالع  مدرم  ،و  رهـش ّتیناحور  مادـقا 
مان اب  ار  هقطنم  نآةرهچ  ، بلاج لمع  نیا  ماجنأ  اب  زین  اهنآو  ، دـنیامن بصن  یمومع  ياهلحم  اه و  هزاغم  هب  هک  ، میدومنءادـها دجـسم 

دندومن ینارون  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح 

اه هدرک  لیـصحت  اـهناوج و  زا  يدایزرایـسب  ّتیعمج  ،و  میتفر مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریمأ  دجـسم  هب  ءاـشع  برغم و  زاـمن  يارب 
ینارنخـس اـب  زین  اـجنآو  ، دنتـشاد روـضح  مالـسلا  هـیلع  یلع  ماـما  هـب  دـنمقالع  مدرم  موـمعو  ، یّلحم یعاـمتجا و  ياـه  ّتیــصخشو 

يرادازع سلاجم  يرازگرب  هّیمطاف ، تضهن  عورش  يارب  یلمع  ياهشور  نایب  ،و  هّیمطاف ياهمچرپءادهاو  ، ناوارف رتسوپءادها  ، لّصفم
اه یگدامآ  زا  يرادرب  هرهب  يارب  قیوشت  ،و  بسانم ياهشور  ریاس  ،و  ترضح نآ  تداهش  ماّیأ  رد 
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تماقا نادهاز  ۀقطنم  ورهش  رد  ار  يزور  دنچ  هک  دنتشاد  رارصا  اهنآو  ، میدش هجاوم  نیرضاح  زوسو  روش  اب  ، دوجوم ياه  ّتیفرظ  و 
مامتو ، دنوش راک  هب  تسد  یّلحم  ياه  ورین  تسا  رتهب  میتفگ  اهنآ  هب  یلو  ، دوش داجیا  يرت  لماک  جوم  هکنیا  تهج  هب  ، میشاب هتـشاد 

.دنهد ماجنأ  یّلحم  تاناکما  اهورین و  کمک  اب  ( میدوب هدرک  نایب  هک  ) ار بسانم  ياهراک 

زا سپ  ،و  میتفر  ( دوب نادهاز  رهش  نّویناحور  وءاملع  عمجم  هک   ) هعماج ترایز  ۀسلج  هب  ، ءاروشاع ترایز  واعدو  حبـص  زامن  زا  سپ 
شرتسگ اهیلع و  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تایانع  مق و  ناهفـصا و  ياه  هماـنرب  و   ، هّیمطاـف تضهن  ناـیرج  ، هعماـج تراـیز  ماـمتا 

هیرگ هب  ًادیدش  رـضاح ، نّویناحور  ءاملع و  مامت  هک  میداد ، حرـش  ار  اهیلع  هللا  مالـسء  ارهز  ترـضح  تداهـش  مسارم  تشادـگرزب 
هللا مالـس  ءارهز  ترـضح  ّتیمولظم  يارب  و  دـنتفرگ ، رارق  يونعم  فیطل  ساسحا  و   ، یفطاع تلاح   نیرتدـیدش  تحت  ،و  دـندمآرد

ّتیلاّعف طیحم  رد  هک  دـنتفریذپ  یگمه   ، تاداهنـشیپ نایب  زا  سپ  و  دـندرک ، هیرگ  رایـسب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  تبرغ  اـهیلع و 
لئاسو مچرپ و  رتسوپ و  يرادـقم  و  دـنهد ، ماـجنأ  هّیمطاـف  مسارم  تشادـگرزب  يارب  ار  شـشوک  رثکادـح   ، دوخ یعاـمتجا  ینید و 

 . دنیامن بصن  رهش ، یمومع  زکارم  و  تارادا ، دجاسم و  رد  هک  میداد ، رارق  اهنآ  رایتخا  رد  یغیلبت 

رهـش ّتیناحور  ۀمه  روضح  هب  هّجوت  اب  يراذگ  ریثأت  رظن  زا  و   ، دش رازگرب  یلاعرایـسب  یناحور ، يونعم و  رظن  زا   ، هدش دای  سلجم 
مالس ارهز  ترضح  تداهـش  تشادگرزب  موزلرب   ، نایاقآ ۀمه  و  تفر ، رامـشب  زیگنا  قوش  شخب و  تیاضر  ألماک  نادهاز ، گرزب 

 . دندومن ناعذا  اهیلع  هللا 

نیرومأم هب  زگ  رتسوپ و  ءادها   اب  و   ، میدش راپسهر  لباز  رهش  يوس  هب  سپس 
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اب ، رهشء املع  زا  یخرب  ابرادید  اب  و  میدیسر ، لباز  هب  رهظ  زا  لبق  و   ، میتشاد يّرثؤم  رایسب  تاغیلبت  اههاگـساپ ، اهکجرب و  رد  رقتـسم 
میدش انشآ  هقطنم  نآ  ّتیعضو 

رهش ّتیعمج  رپ  دجاسم  زا  یکی  رد   ( لّصفم رایسب  وحن  هب  هّیمطاف ( يایحا  ياههار  نایب  ینارنخس و  ۀمانرب  رصع ، رهظ و  زامن  ماگنه 
اهنآ  ، بسانم ياه  همانرب  ریاس  و  رهش ، ۀمه  رد  ازع  ياهمچرپ  بصن  يرادازع و  مسارم  يرازگرب  هب  مدرم  قیوشت  اب  و   ، میدومن ارجا 

کمک يارب  ار  يراکمه  نیرتشیب  هک  میدرک  یعـس   ، هقطنم دیدش  زاین  رطاخ  هب  و   ، میدومن هدامآ  هّیمطاف  ماّیأ  تشادگرزب  يارب   ار 
 . میشاب هتشاد  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  يراوگوس  مسارم  هب 

وگتفگ ایادـه و  زگ و  عیزوت  هّیمطاـف و  ياـه  رتـسوپ  شخپ  زا  سپ  و  میتـفر ، لـباز  فارطا  ياتـسور  دـنچ  هب  زور ، نآ  رهظ  زا  دـعب 
شیب  ) ینالوط ۀسلج  کی  رد  لباز ، مهم  دجاسم  زا  یکی  رد  ءاشع  برغم و  زامن  زا  سپ  و  میتشگرب ، لباز  هب  هّیمطاف  ۀـمانرب  ةرابرد 
اهیلع هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تداهـش  ماّیأ  تشادـگرزب  يارب  مدرم  يزاس  هدامآ  رد  بساـنم ، ياهـشور  عاونأ  هب  تعاـس ) ود  زا 

.تفرگ رارق  مدرم  یمومع  لابقتسا  هّجوت و  دروم  و  میدومن ، مادقا 

مومع لابقتـسا   ، هقطنم رهء  اـملع  مدرم و  مومع  زوس  روش و  دودـحم ، ناـمز  تّدـم  رد   ، یمطاـف ناوراـک  نیا  یغیلبت  ياـه  ّتیقفوم 
هک ، تشاد اهرفسمه  رد  یقیمع  ریثأت  نانچ  نآ   ، یگتسکش لد  يراج و  کشأ  اب  هارمه   ، يداهنشیپ ياه  همانرب  زا  اهناوج  تاقبط و 

هداس غیلبت  عون  نیا  شـشوپ  ریز  ار  روشک  زا  یتمـسق  لاس  ره  رد  و   ، دریگ ماجنأ  هلاس  همه  ترفاـسم ، عون  نیا  میتفرگ  میمـصت  همه 
.تسا هتشاد  همادا  يرمق ) لاس 1424   ) نونکات هک   ، میهد رارق  تافیرشت ، نودبو  مان  یب  هناصلاخ ، ،
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سراف ناتسا  هب  ترفاسم 

لّـسوت دـصق  هب  اهیلع  هللا  مالـس  ءارّهزلا  تیب  رد  رـصع ، رهظ و  زامن  يارب  نادـنمقالع ، زا  یعمج  اـب   ( يرمق  1416 لاس 1374 ( رد 
رد دورو  زا  سپ  و   ، میدـش اضرهـش  مزاع  ناهفـصا  زا   ، یغیلبت رفـس  رد  ّتیقفوم  يارب  اـعد  يرادازع و  زا  سپ  و   ، میتشاد یعاـمتجا 

و میدـش ، رهـش  دـجاسم  زا  یکی  مزاع  يرادازع  ۀتـسد  تروص  هب   ، هّیمطاف ياه  هماـنرب  ةراـبرد  هرکاذـم  يرادـقمو  هّیمدـقأ  ۀـسردم 
رد ماگنه و  نامه  رد  و   ، تخیگنارب ار  مدرم  لاؤس  بّجعت و   ، تشادن یّصاخ  تبـسانم  هک  یماّیأ  رد  يرادازع  ۀتـسد  نینچ  تکرح 

مدرم يزاس  هدامآ  يارب  یبوخ  تصرف  اضرهـش  باّلط  ءاملع و  و  هدومن ، مهارف  ار  هّیمطاف  ماّیأ  يارب  تاـغیلبت  ۀـنیمز  دـعب ، ياـهزور 
.دنتفای

و دیدرگ ، داریا  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  تداهـش  تشادـگرزب  موزل  ةرابرد  يروشرپ  ینارنخـس  تعامج ، زامن  ۀـماقأ  زا  سپ 
ماما هک  تخیگنارب ، ار  ّتیعمج  تاساسحا  نانچ  نآ  و  دیدرگ ، حیرـشت  اضررهـش  ِیبهذم  رهـش  رد  هّیمطاف  تضهن   عورـش  ياههار 

رد هک  هدوب  رارق  دجـسم  نیا  رد  بشما ، دـندومرف : دنداتـسیا و  دنـشاب ) یم  شوکرپ  تیالو و  اب  نّویناحور  زا  هک  دجـسم ( تعامج 
تداهـش تشادگرزب  مسارم  ءایحا  داتـس  و   ، دش ضوع  ام  میمـصت  نالأ  یلو   ، میهدب لیکـشت   يداتـس   ، يداصتقا ياه  همانرب  ۀـنیمز 

ءالضف و ءاملع و  يراکمه  اب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تداهش  ماّیأ  رد  و  میروآ ، یم  دوجو  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح 
یم رازگرب  دّدعتم  تاسلج  و  میزادنا ، یم  هار  هب  يرادازع  ۀتسد  و  میهد ، یم  رهش  هب  يرادازع  ةرهچاضرهـش  مامت  رد  نّیدتم ، مدرم 

.میئامن

رایـسب يریگ  هجیتن  يارب  ار  هنیمز  سلجم  نآ  رد  ، دـنمقالع مدرم  مومع  نّویناحور و  باـّلط و  یّلحم ، نیدـتمعم  زا  يا  هّدـع  روضح 
تهج بوخ 
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مهارف و  اضرهـش ، مدرم  ءاملع و  ۀـناّدجم  هتـسیاش و  ّتیلاّعف  اب  دـعب ، ياهلاس  رد  لاس و  نآ  رد  و  دومن ، دـعاسم  هّیمطاف  ياه  همانرب   
هدرتسگ بلاج و  رایسب  رهش ، نیا  رد  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  تشادگرزب  مسارم  ناهفـصا ، زا  هّیمطاف  مچرپ  رتسوپ و  ندومن 
فرشم مالسلا  هیلع  اضرهاش  رّهطم  مرح  ترایز  هب  حبص ، ناذأ  ماگنه  .دیدرگ  شوپ  هایس  رهـش  ياه  هزاغم  اهنادیم و  و  دش ، رازگرب 
ترـضح ایؤر  ملاع  رد  هک  داد ، ربخ  بش  نامه  يایؤر  زا  مالـسلا  هیلعاضرهاش  رّهطم  مرح  رد  رفـسمه ، ناتـسود  زا  یکی  و  میدـش ،

ترایز و زامن و  زا  سپ  .دنتـشاد  لوذبم  یـصوصخم  تیانع   ، یغیلبت ناوراک  نیا  رد  ناگدننک  تکرـش  اهیلع و  هللا  مالـس  هموصعم 
يارب هناحبص ، فرص  زا  سپ  ،و  میتشگ دراو  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  نامّزلا  بحاص  ۀّیملع  ةزوح  رد  و  میدش ، هدابآ  رهش  مزاع  اعد ء،

اهنآ و  میداد ، حیضوت  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تداهش  تشادگرزب  ياه  همانرب  ءایحا  ةرابرد  هّیملع ، ةزوح  باّلط  نیسرّدم و 
اهاتـسور و ۀـمه  رد  هک  دـش  رارق  و  دـنتفریذپ ، ار  يداهنـشیپ  ياـه  هماـنرب  ترـضح ، نآ  ّتیمولظم  رب  هلاـن  هآ و  کـشأ و  اـب  هارمه 
و دـنیامن ، مادـقا  اه  هّینیـسح  دـجاسم و  ندرک  شوپ  هایـس  مدرم و  يزاس  هدامآ  يرادازع و  سلاجم  لیکـشت  رد  ناشدوخ ، ياهلحم 
، نآ زا  سپ  تشاد ، هدـشدای  سلجم  ندیـسر  هجیتن  هب  رد  یئازـسب  ریثأت  هّیملع ، ةزوح  نآ  ناوج  باّلط  شیـالآ  یب  كاـپ و  ۀـّیحور 
ار رهـش  گرزب  ملاع  و  میدش ، هناور  ( دـیبهد رهـشافص ( يوس  هب  و  تفرگ ، رارق  نانآ  رایتخا  رد  رتسوپ  مچرپ و  یهّجوت  لباق  رادـقم 

راپـسهر تشدورم » رهـش « يوس  هب  و  میتشاذـگ ، ناشرایتخا   رد  یغیلبت  تاناکما  میداد و  رارق  نایرج  رد  هّیمطاـف  لـئاسم  ۀـنیمز  رد 
.میدش

هب یگتخابلد  یئالو و  ۀّیحور  هب  هّجوت  اب  و  میدناوخ ، تعامج  هب  مالسلا  هیلع  لضفلاوبأ  ترـضح  دجـسم  رد  ار  ءاشع  برغم و  زامن 
تعامج ماما  رد  هک  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ 
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رد و  دنتـسه ، مالـسلا  مهیلع  تلاسر  نادـناخ  هب  دـنمقالع  رایـسب  دجـسم ، نارازگزاـمن  هک  میدرک  ساـسحا  تشاد ، دوجو  دجـسم 
دیق اب  ار  اه  تاولص  هک  رازگزامن ، ناوارف  ّتیعمج  روش  رپ  دنلب و  يادص  میدوب ، نتفرگ  وضو  هب  لوغشم  هک  یماگنه 

مُهَئادعأ ِکلهأ  مُهَجَرَف َو  لِّجَع  َو 

نیرت هتـسیاش  یلبق ، عاـّلطا  چـیه  نودـب  ،و  ناـمدوخ راـیتخا  نودـب  هک  میدـش ، هّجوـتم  و  داد ، رارق  ریثأـت  تحت  ار  اـم  ، دنداتـسرف یم 
نتفرگ وضو  لاح  نامه  رد  ار  ادـخ  و  میا ، هدروآ  تسد  هب  هّیمطاف ، ياه  همانرب  ءایحا  يارب  ار  یغیلبت  ياضف  نیرتهب  تعامجزامن و 

.میتفگ ساپس 

، دیماجنأ لوطب  اهرتسوپ  عیزوت  حیضوت و  ینارنخـس و  ۀمانرب  مین  تعاس و  ود  و  میتخادرپ ،  (1) ینارنخس هب  ءاشع  زامن  مامتا  زا  سپ 
یم ادأ  ار  فیرـش  رکذ  نیا  ناـنچ  نآ   ، تاولـص يارب  بساـنم  ماـگنه  رد  و  دـیدرگن ، عـطق  نیرـضاح  کـشأ  هماـنرب ، رـسارس  رد  و 

.تخاس یم  يراج  ار  ناگمه  قوش  کشأ  هک  دندرک ،

تـشادگرزب يارب  یتامّدقم  تامادـقا  عورـش  تهج  رازگزامن ، مدرم  دجـسم و  تعامج  ماما  ِيریگ  میمـصت  و  همانرب ، مامتا  زا  سپ 
رارـصا و ردـق  نآ  اـهنآ ، زا  مادـک  ره  و  دـندیدرگ ، بـلطواد  نارازگزاـمن  زا  رفن  ود  ماـش ، فرـص  بـش و  یئاریذـپ  يارب  هّیمطاـف ،

، دوب یتخس  ِراک  ینابزیم ، يارب  اهنآ  زا  یکی  باختنا  هک  دندرک ، یمءاجتلا 
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اب هکنیا  ات  دندوبن ، اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  ناشن  مان و  یب  نازابرس  ینابزیم  راختفا  زا  رظن  فرص  هب  رضاح  اهنآ ، زا  مادکچیه  و 
و تفرگ ، هدهعرب  ار  ینابزیم  ّتیلوئسم  اهنآ  زا  یکی  و  دش ، هتـشاذگ  هراختـسارب  انب  دجـسم ، زیزع  بوبحم و  تعامج  ماما  داهنـشیپ 

کی يارب  یئاریذـپ  لـئاسو  ندومن  مهارف  برغم ، زا  دـعب  مین  تعاـس و  هس  یلبق ، یگداـمآ  نودـب  کـچوک ، ًاتبـسن  رهـش  کـی  رد 
.درک یم  ناسآ  ارنآ  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  ۀقالع  قشع و  هک  دوب ، یتخس  راک  دایز ، ًاتبسن  ّتیعمج 

 . مینک یمن  شومارف  دوب ، ریظن  مک  عضاوت  صالخا و  تهج  زا  زین  و  ّتیفیک ، ّتیمک و  رظن  زا  هک  ار  بش  نآ  یئاریذپ  هاگچیه  ، ام

تبقارم و هب  لزنم  فارطأ  رد  و  دـنا ، هدوب  رادـیب  حبـص  ات  وا ، ناتـسود  زا  یـضعب  لزنم و  بحاص  هک  میدـش  هّجوتم  ماـگنه ، حـبص 
شالت و نیرخآ  ترضح ، نآ  نارای  اهیلع و  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  سّدقم  ناتسآ  هب  يرازگتمدخ  رد  دن و  هدوب  لوغشم  تبظاوم 

ياه همانرب  غیلبت  يارب  همانرب ، نیلّوا  يارجا  تهج  و  میدش ، زاریش  مزاع  سپس  .دنا  هدراذگ  صالخا  قبط  رد  ار  دوخ  ۀقالع  تّمه و 
رد ترایز ، زا  سپ  (1) و  میتفر غارچ  ) هاش  مالسلا ( هیلع  یسوم  نب  دمحأ  رّهطم  مرح  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تشادگرزب 
هب هّجوت  اـب  و  میتخادرپ ، هّیمطاـف  ياـه  هماـنرب  حیـضوت  رتسوپ و  شخپ  ینارنخـس و  هب   ، غارچ هاـش  رّهطم  مرح  يدورو  گرزب  قاور 

ۀمه زا  هکلب  سراف ، ناتسا  فلتخم  طاقن  همه  زا  ناوارف ، نارئاز  روضح 
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ترـضح راـگدایو  ، نأّـشلا میظعةدازماـما  ، ّرثؤـم هاـگآ و  ّتیـصخشو  هرهچ  نیرتـگرزب  ، زاریـش رهـش  ردو  ، میوـش یم  بایفرــش  رهش 

.دنتسه مالسلا  امهیلع  یسوم  نبدمحأ  ترضح  اهیلعلا  مالسءارهز 
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رامش هب  ریظن  مک  یغیلبت ، ناوراک  فده  نیمأت  رد  نآ  شقن  ،و  دش لیکشت  يراذگریثأتو  دنمهوکش  رایسب  سلجم  ، روشک ياهتمسق 
.دمآ

ار يا  هبناج  همه  عماج و  ۀمانرب  و  میدش ، ۀناور  یتاّلحم  نیّدلاءاهب  خیش  جاح  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  دجسم  يوس  هب  رهظ ، کیدزن 
يوـس هـب  تحارتـسا ، راـهن و  زا  سپ  و  میتشاذـگ ، ارجا  هـب  دـندوب ، فـلتخم  تاـقبط  زا  هـک  دجـسم ، نارازگزاـمن  ِيزاسانــشآ  رد 
دروم هوکـش و  اب  یلو  سیـسّأتلادیدج ، دجاسم  زا  یکی  هک   ) هلآ ِهیَلَع و  هللا  یَّلَـص  لوسّرلا  دجـسم  رد  و  میتشگ ، هناور  تشّدلارـصق 

، یعاـمتجا یمـسر و  ياـه  ّتیـصخش  و  اـه ، هدرک  لیـصحت  صخـألاب  راـشقا ، ۀـمه  زا  يداـیز  رایـسب  ّتیعمج  و  دـشاب ، یم  هّجوـت 
تعامج ماما   ) قئادـح هللا  هیآ  يارب  ار  دوخ  دـصقم  و  میدـش ، دراو   ( دـندرک یم  تکرـش  نآ  تعامج  زامن  رد  نامیا ، اب  ياهناوجو 

یلو میا ، هدرک  توعد  مه  صوصخم  ّحادم  و  میراد ، لیمک  ياعد  ۀمانرب  بشما  ام  هچرگ  دندومرف : ناشیا  و  میدومن ، نایب  دجسم )
.دیهد ماجنأ  ار  ناتدوخ  ۀمانرب  امش  اذل  تسا ، رت  مهم  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تداهش  تشادگرزب  ۀمانرب  

کیدزن تشاد و  یبیجع  ریثأت  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هب  تبـسن  ناشیا  يدنمقالع  عضاوت و  ،و  راوگرزب نآ  لابقتـسا  نسُح 
جـّیهم و ياهراعـش  اب  هّیمطاف  ياهمچرپ  زا  هنومن  اههد  نداد  ناشن  و  مدرم ، يارب  هّیمطاف  ياه  همانرب  حیرـشت  حیـضوت و  تعاس ، هس 

ءایحا رد  هک  ینارازگتمدـخ  هب  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  زا  تایانع  شرازگو  ، رتسوپ اههد  شخپ   و  هئارا   و  شخب ، یهاـگآ 
ردقچ سلجم  هک  دش  یمن  هّجوتم  یسک  ایوگ  هک ، دوب  هدرک  داجیا  سلجم  رد  یئاوه  لاح و  نانچ  نآ  دننک ، یم  مادقا  هّیمطاف  رمأ 

يرادازع کی  اـب  و  دـش ، یمن  عطق  هسلج  رد  رد   رـضاح  نوگاـنوگ  تاـقبط  و  درم ، نز و  ۀـلان  هآو و  کـشأو  تسا ، هدیـشک  لوط 
زوسرپ و
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.میدناسر نایاپ  هب  ار  همانرب  روشرپ ، ِینز  هنیس 

، ریظن یب  مادقا  نیا  زا  ، ریظن مک  يرّکشت  اب  دنتفرگ و  تسد  هب  ار  نوفورکیم  هتاکرب ، تماد  قئادح  هللا  تیآ  ترضح  ماگنه ، نیا  رد 
: دندومرف و  هدومن ، ناوارف  لیلجت 

میدرک یم  ارجا  ار  لیمک  ياعد  همانرب  میدناوخ و  یم  اعد  ام  رگا 

همانرب نیا  اب  یلو  میدوب ، هدرک  اعد  ام 

دننک یم  اعد  ام  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  ترضح 

دوش و یم  هدـنز  ادـخ  نید  اه  همانرب  نیا  اب  اریز  ، تشادـن ار  سلجم  همانرب و  نیا  رثا   ، میدـناوخ یم  لیمک  ياعد  راـب  رازه  اـمرگاو 
بلاج و رایسب  يرادازع   ، هّیمطاف ۀمانرب  يارب  غیلبت  رب  هوالع  و  میتفر ، نورزاک  ةزاورد  رد  يا  هّینیسح  هب  نآ ، زا  سپ  دریگ  یم  تّوق 

.دومن افیا  هّینیسح  رد  نیرضاح  ناوراک و  ءاضعأ  ندش  لاّعف  رد  يّرثؤم  رایسب  شقن  هک  دش ، ماجنأ  يزوس  رپ 

اهیلع هللا  مالـس  ءارهز  ۀـمطاف  یمان  مان  هب  هک  هبدـن  ياعد  یگتفه  ۀـسلج  هب  اروشاع ، ترایز  تعامج و  زاـمن  زا  سپ  هعمج ، حـبص 
ءایحا هّیمطاف و  یغیلبت  ياه  همانرب  حیرشت  راذگریثأت ، لاّعف و  نادرم  زا  يرایـسب  روضح  اب  زین  اجنآ  رد  و  میتفر ، دوب  هدش  يراذگمان 

.میدرک لابند  ار  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تداهش  تشادگرزب  مسارم 

دیفم و ياه  همانرب  حیرشت  رب  هوالع  و  میدومن ، هرکاذم  اهتئیه  اه و  هّینیـسح  نیلوئـسم  ءاملع و  زا  يا  هّدع  اب  زاریـش ، رهـش  رد  زین ، و 
مهارف هّیمطاف  مسارم  مدرم  ِيزاس  هدامآ  يارب  ار  هنیمز  اهنآ  رـشن  اب  اـت  میداد ، رارق  اـهنآ  راـیتخا  رد  ار  یئاـهمچرپ  اـهرتسوپ و  ّرثؤم ،
تمینغ  ، هَجَرَف هللا  لَّجَع  هللا  هّیقب  ترضح  رضحم  هب  ناگتفای  فّرشت  و   ، يونعم ياه  هرهچ  زا  یضعب  اب  تاقالم  رفـس ، نیا  رد  .دنیامن 

.دمآ تسدب  هتسجرب ا ي 
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، میداد ماجنأ  رهش  دجاسم  زا  یکی  رد  ار  رظن  دروم  یغیلبت  ۀمانرب  رهش » تداعس  رد « زور  نآ  رهظو  ، میدش تعجارم  مزاع  هبنـش  زور 
) رهش ِیلصا  نابایخ  مامت  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  تداهـش  ماّیأ  رد  هک  دنتفرگ  میمـصت  دجـسم  نآ  يرادازع  تئیه  ءاضعا  و 

.دنهد تکرح  يرادازع  ۀتسد  و  دنیامن ، بصن  مچرپ  ( زاریش ناهفصا - ریسم  رد 

رهش راپسهر  و  میتشاد ، لّصفم  ةرکاذم  هّیمطاف ، ةرابرد  رهش  گرزب  یناحور  اب  و  میدیسر ، دیبهد ) رهشافص ( رهـش  هب  رـصع ، ماگنه 
هک میدومن ، هدامآ  هّیمطاف  يایحا  رما  رد  مادقا  يارب  ار  اهنآ  رهـش ، لاّعف  ياهورین  زا  یخرب  يارب  اه  همانرب  حیرـشت  اب  و  میدش ، هدابآ 

هتشاد يا  هدرتسگ  بولطم و  رایسب  هجیتن  هک ، میدش  هجوتم  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تداهـش  ماّیأرد  هلـصاو  ياهـشرازگ  اب 
.تسا

ناتـسود زا  کی  ره  ۀلیـسو  هب  مدرم ( مومع  يارب  بلاطم  نایب  اـب  بساـنم ، تصرف  ره  رد  هدـش ، داـی  دراوم  رب  هوـالع  رفـس ، نیا  رد 
يارب هعماج  يزاس  هدامآ  رد  ...و  اه ، هّینیـسح  دـجاسم و  و  اه ، نیزنب  پمپ  و  یمومع ، نکامأ  رد  اـهرتسوپ  بصن  اـب  زین  و  رفـسمه )

.دیدرگ یم  مادقا  هّیمطاف  مسارم 

...و سّدقم  دهشم  مق - ناشاک - هب  رفس 

نامز رید  زا  هک  رهش ، نیا  رد  و  میدش ، ناشاک  ِیئالو  یبهذم و  رهش  مزاع  ناهفصا  زا  هّیمطاف ، ماّیأ  ۀناتسآ  رد  يرمق  لاس 1417  رد 
صخألاب و  فلتخم ، ياهرهش  رد  هدش  ماجنأ  ياه  همانرب  حیرشت  هب  ، تسا هدوب  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  ءاملع  عمجم  و  عّیـشت ، دهم 

مدرم زا  يرایسب  هک  رهـش ، ّتیعمج  رپ  دجاسم  زا  یکی  رد  و  میتخادرپ ، دشاب ) یم  هّیمطاف  تضهن  یلـصأ  هاگیاپ  هک  ناهفـصا ( رهش 
تشادگرزب ياه  همانرب  شرتسگ  ياههار  دنتشاد ، روضح  روشرپ  ناناوج  دنمقالع و 
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، نارازگزامن هب  هّیمطاف  ياهرتسوپ  عاونأ  و  عّونتم ، ياهمچرپ  ءادها  اب  و  میدومن ، حیرشت  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تداهش 
دروم هک  میتخادرپ ، ینز  هنیس  يرادازع و  هب  رتشیب ، سلاجم  ِيرازگرب  و  يرادازع ، تاجتسد  هب  ندیـشخب  تعـسو  هب  اهنآ  قیوشت  و 

.تشاد یئازسب  یحور  ریثأتو   ، تفرگ رارق  نیرضاح  هّجوت 

مق مزاع  اهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  سّدقم  حور  زا  يونعم  دادمتـسا  دـصق  هب  هثاغتـسا ، اعد و  زامن و  زا  سپ  ماگنه ، حـبص 
يونعم ياهیئامنهار  هب  هّجوت  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ۀتخابلد  ءاملع  زا  یضعب  اب  رادید  ترضح و  نآ  ترایز  زا  سپو  ، میدش
مالسلا هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  نابرهم ، ماما  لامآ و  هبعک  يوس  هب  ناشیا ، نازوس  لد  يراج و  کشأ  زا  ماهلا  و  اهنآ ،

.میدش ناور 

پمپ دـننامه  هّجوت ، دروم  مهم و  زکارم  هب  اهرتسوپ  بصن  و  مدرم ، اـب  هاـتوک  يوگتفگ  اـب  اهکرهـش ، اهرهـش و  رد  ریـسم ، لوط  رد 
یم لاـبند  ار  هّیمطاـف  رفـس  یغیلبت  فادـهأ  مدرم ، ناـیم  رد  اـهنآ  شخپ  زین  و...و  اهناتـسرامیب ، ریگمـشچ ، ياـهنامتخاس  اـه ، نیزنب 

.میدومن

یلع دّیس  جاح  هللا ، هیآ  تماما  هب  هک  ) هجرف هللا  لجع  نامّزلا  بحاص  دجسم  هب  دورهاش  رهش  رد  ءاشع ، برغم و  تعامج  زامن  يارب 
دراو دیدرگ ) یم  رازگرب  هُّرِـس ، سُدق  يدورهاش  دومحم  دّیـس  جاح  یمظعلا ، هللا  هیآ  موحرم  ردقیلاع ، عجرم  دنزرف  يدورهاش ، اقآ 

، هعماج ِيزاس  هدامآ  و  يراذگ ، ریثأت  ِیگنوگچ  فادهأ و  حیرـشت  دروم  رد  ار  یلّـصفم  رایـسب  ۀمانرب  زامن ، ۀماقا  زا  سپ  و  میدـش ،
هللا هـیآ  ۀـنادنمقالع  بوـخ و  رایـسب  لابقتـسا  اـب  هـک  میدوـمن ، ارجا  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح   تداهــش  تشادـگرزب  يارب 

.دیدرگ هجاوم  دجسم  نارازگزامن  مومعو  يدورهاش ،

وگتفگ هب  بش  زا  یئاهتعاس  ات  و  میتفر ، يدورهاش  هللا  هیآ  لزنم  هب  نآ  زا  سپ 
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رایـسب يایاضق  ناشیا  و  میتخادرپ ، اهیلع  هللا  مالـس  هّیـضرم  يارهز  ترـضح  صخألاب  مالـسلا و  مهیلع  تیبلا  لـهأ  تاـیانع  ةراـبرد 
ءاضعأ هّیحور  رد  یبلاج  ریثأت  هک  دـندومرف ، لقن  ناشناتـسود  نارای و  زا  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  ياـه  تیاـمح  زا  یبلاـج 

.دومن هدامآ  رتشیب ، هچ  ره  ّتیلاّعف  يارب  ار  اهنآ  و  تشاذگ ، ياج  رب  هّیمطاف  یغیلبت  ناوراک 

هیلع ءادهّشلادّیس  ناشزیزع  دنزرف  اهیلع و  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تیانع  لیذ  هب  هثاغتـسا  لّسوت و  زامن و  زا  سپ  دعب ، زور  حبص 
دراو هتاکرب  تماد  يولع  نسح  دّمحم  دّیس  هللا ، هیآ  ترضح  رهش ، راوگرزب  هتسجرب و  ملاع  لزنم  هب  و  میدش ، راوزبس  مزاع  مالسلا 

لیطعت ار  سرد  هسردم  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  مارتحا  هب  یلو  دـیدرگ ، یم  لیکـشت  سرد  ۀـسلج  ماگنه  نآ  رد  و  میدـش ،
ماجنأ تامادقا  هّیمطاف و  تضهن  عورش  و  روشک ، نوگانوگ  قطانم  اهرهش و  رد  هّیمطاف  تانایرج  نیرتمک ، ةدنـسیون  نیا  و  دندومن ،

زا يدایز  ةّدـع  هکنیا  هب  هّجوت  اب  و  مدرک ، حیرـشت  ار  راوزبس  رهـش  رد  لمع  لباق  يداهنـشیپ و  ياه  همانرب  و  مومن ، حیرـشت  ار  هدـش 
دـیفم و رایـسب  يرادرب  هرهب  دنتـشاد ، روضح  سلجم  نآ  رد  دـندوب ) ظعاو  بیطخای و  تعامج  ماـما  هک  ) رهـش نّویناـحور  ءاـملع و 

مایپ سلجم ، کی  نامه  رد  و  تفرگ ، ماجنأ  راوزبس  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تداهـش  ماـّیأ  تشادـگرزب  يارب  يّرثؤم ،
اهمچرپ و زا  يدایز  رادـقم  سپـس  و  دـیدرگ ، لقتنم  راوزبس  ِیبهذـم  رهـش  یعامتجا  ینید و  لـفاحم  دـجاسم و  ِیماـمت  هب  هّیمطاـف ،

هّجوت دروم  نکامأ  رد  هک  تفرگ ، رارق  رهـش  ءاملع  نایاقآ  رایتخا  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هب  طوبرم  عّونتم ، ياـهرتسوپ 
.دنهد رارق  مومع  هدافتسا  دروم  و  هدومن ، بصن 

دهـشم يوس  هب  یئـالِو ، یمیمـص و  رایـسب  ییاریذـپ  کـی  زا  سپ  میدوب ، يولع  هللا  هیآ  رـضحم  رد  ار  رـصع  رهظ و  تعاـمج  زاـمن 
ابو ، میدش راپسهر  سّدقم 
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.میداهن مدق  يوضر  سدق  میرح  هب  اهتجاحواهدرد ، زا  يراب  هلوک  و  راودیما ، یئاهلد 

میدش (1). هّیمطاف  تاغیلبت  راک  هب  تسد   ، فوئر ماما  نآ  تیانع  لیذ  هب  هثاغتسا  رّهطم و  مرح  هب  فّرشت  ترایز ، لسغ  زا  سپ 

روضح هب  هّجوت  اب  هک  میتخادرپ ، هّیمطاف  ياه  همانرب  حیرـشت  هب  تعامج  زامن  زا  سپو  ، میتفر ردـیحاّلم  دجـسم  هب  حبـص  زاـمن  يارب 
یعامتجا و ذوفن  ناـبحاص  زا  اـهنآ  زا  يرایـسب  هک  سّدـقم ، دهـشم  نیرواـجم  و   ، یناتـسرهش ینارهت و  نیرئاز  زا  يرایـسب  ّتیعمج 

ِینوگرگد رد  و  تشاد ، یناوارف  رایـسب  ریثأت  دنتـشاد ، روضح  زین  نّویناحور  وءاـملع  زا  یعمج  و  دـندوب ، دوخ  ياهرهـش  نیدـمتعم 
تّدم رد  هک  دومن ، افیا  يدایز  رایـسب  شقن  هّیمطاف ، مسارم  ۀـبناج  همه  تشادـگرزب  يوس  هب  یعامتجا  شیارگ  هب  تبـسن  یـساسا ،

رد هدرتسگ  وحن  هب  ،و  نوگانوگ ياهشرازگ  رد  ار  نآ  ياه  لمعلا  سکع  ناهفصا ، هب  تعجارم  زا  سپ  و  سّدقم ، دهـشم  رد  تماقا 
.میتفای یم 

زامن ۀماقا  زا  سپ  و  میتفر ، هّلظ  ماد  یفسلف  اقآ  یلع  خیش  جاح  ياقآ  یمظعلا ، هللا  هیآ  ترضح  دجـسم  هب  ءاشع ، برغم و  زامن  يارب 
بیجع ریثأت  و  دنتشاد ، روضح  ردیحاّلم  دجسم  رد  حبص ، سلجم  رد  و  دنیامنب ، ینارنخس  دوب  رارق  هک  يراوگرزب  بیطخ  تعامج ،

ۀقیّدص ترضح  هب  تبسن  هناصلخم  هناعضاوتم و  رایسب  یتلاح  اب  دندوب ، هدومن  هدهاشم  ار  هّیمطاف  تشادگرزب  ۀمانرب  ةدنزاس  و 
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.دینک لابند  ار  هّیمطاف  دصاقم  فادهأ و  حیرشت  ینارنخس و  ۀمانرب  امش  دندومرف : دندروآ و  فیرشت  اهیلع  هللا  مالس  هرهاط 

نیلوئسم و  نایهاگشناد ، رازاب و  مرتحم  ياه  ّتیصخش  زا  و  هّیملع ، ةزوح  باّلط  نیسّردم و  زا  هک  سلجم ، رد  رضاح  هوبنأ  ّتیعمج 
اهیلع هللا  مالـس  ءارهز  همطاف  ّتیمولظم  رب  کشأ  اب  هارمه  لماک و  هّجوت  اب  دندوب ، هعماج  راشقأریاسو  یمـسر ، تارادا  نادنمراک  و 

رد یتسیاب  هک  یئاه  همانرب  و  هدـش ، ماجنأ  ياه  تیلاعف  حیرـشت  هب  ًالماک  و  دـندومن ، لابند  ار  همانرب  ِیمامت  تعاس ، هس  هب  کـیدزن 
هیلع اضر  ماما  واهیلع  هللا  مالسءارهز  ترضح  تایانع  حیرشت  رد  هک  ار  یئاه  هتکن  و  دندومن ، یم  هّجوت  دریگ ، ماجنأ  سّدقم  دهشم 

لاح و اب  ، دـیدرگ یم  نایب  هدیهـش ، ۀـمطاف  ترـضح  تشادـگرزب  رد  نارازگ  تمدـخ  هب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ریاـس  مالـسلا و 
مالـس ءارهز  ترـضح  كرابم  مان  هک  يرتسوپ  ای  یمچرپ ، ره  ِندید  ایوگو  ، دـندرپس یم  ناج  شوگ  هب  ، هدـش نوگرگد  هّیحور ا ي 

هب هک  دوب  یئاراوگ  بآ  دش ، یم  هتفگ  ترـضح  نآ  تداهـش  تشادـگرزب  ةرابرد  هک  یمالک  ای  ،و  دوب هتـسب  شقن  نآ  رب  اهیلع  هللا 
.دیسر یم  يا  هتخوس  رگج 

ربارب رد  اهنآ  فئاـظو  ةراـبرد  ندومن  لاؤس  اـب  و  زیمآ ، قیوشت  نانخـس  اـب  سلجم ، رد  نیرـضاح  زا  يرایـسب  هماـنرب ، ناـیاپ  زا  سپ 
تدش یئارجا ، ياه  يزیر  همانرب  يارب  طابترا ، ۀمادا  يارب  نفلت  هرامش  سردآ و  نتفرگ  اهیلع و  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ّتیمولظم 
ءادـها عیزوت و  رـضاح  عمج  نایم  رد  هک  یناوارف  ياه  رتسوپ  رب  هوالع  و  دـنداد ، یم  ناشن  ار  دوخ  ِنتفرگ  رارق  ریثأت  تحت  هقالع و 

، عماجموزکارم نآ  يارب  دنتـشاد ، لاّـعف  روضح  يا ، هّینیـسح  دجـسم و  اـی  يا ، هرادا  اـی  هاگـشناد  رد  هک  اـهنآ  زا  يرایـسب  دـیدرگ ،
ِّتیدج اب  و  دنتفرگ ، لیوحت  يرتدایز  ياهرتسوپ 
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.دندش راک  هب  تسد  دوخ ، ّتیلاّعف  راک و  طیحم  رد  تکرح  داجیا  رد   ، لماک

و دـندوب ، هتفرگ  سامت  دوخ ، ةرادا  ياه  تسرپرـس  اب  بش  نامه  هک  دـندوب ، هدـش  عقاو  رارق  ریثأـت  تحت  ناـنچ  نآ  اـهنآ  زا  یخرب 
ریغ رایـسب و  ياه  هجیتن  هب  لمع ، ماقم  رد  و  دـندومن ، قیوشت  هدرتسگ  ياه  همانرب  يارب  يریگ  میمـصت  هب  ار  اهنآ  يراـج ، کـشأاب 

.دندوب هتفای  تسد  هرظتنم 

يارب یئاهمچرپ  ...و ، شرورپ  شزومآ و  سرادم  و  یمـسر ، تارادا  زا  يرایـسب  لاس ، نامه  رد  رثأرپ ، يونعم و  ۀـمانرب  نیا  زا  سپ 
و دـندومن ، رازگرب  رتشیب  شرتسگ  اب  يرادازع  سلاجم  ...و ، اـه  هّینیـسح  دـجاسم و  زا  يرایـسب  رد  و  دـندومن ، بصن  هّیمطاـف  يازع 
ار ام  دنوش ، یم  فّرشم  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  ترایز  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  تداهـش  ماّیأ  رد  هلاس  همه  هک  یناسک 

.دنداد رارق  هّیمطاف  ماّیأ  ریگمشچ  ِینوگرگد  نایرج  رد 

مالـسلا و مهیلع  تیبلا  لها  تیانع  زج  هب  یناونع  هک  دوب  يّدـح  رد  هتفرگ ، ماجنأ  تاداهنـشیپ  و  هدـش ، دای  ياه  همانرب  ریثأت  ةزادـنا 
.فُؤَّرلا ِمامإلا  ِهِِّیلَو  ِمَرَکَو  هللا  ِلضَف  نِماذهَو  ، دشاب هتشاد  دناوت  یمن  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  صخّالاب 

هّیمطاف و ياه  همانرب  حیرشت  هب  هسلج ، يّداع  همانرب  ماجنأ  زا  سپ  و  میدرک ، تکرش  هبدن  ياعد  تاسلج  زا  یکی  رد  هعمج ، حبص    
ياه ّتیقفوم  و  نوگانوگ ، ياهرهـش  رد  هدش  ماجنأ  تامادـقا  زا  یـشرازگ  و  میتخادرپ ، مدرم  مومع  یبهذـم و  تائیه  فئاظو  نایب 

هب تعاس  کی  دودح  رد  هک  درک  بلقنم  ار  همه  نانچ  نآ  و  تشاد ، یفرگـش  ریثأت  هک  میداد ، حیـضوت  نیرـضاح  يارب  ار  هلـصاح 
زا يدایز  رادـقم  و  دـیدرگ ، ذاّختا  هّیمطاف  شرتسگ  يارب  یعطاق  تامیمـصت  و  دـنتخادرپ ، زوسناج  هآ  کشأ و  اـب  هارمه  ینز ، هنیس 

ِنمض رد  هک  هّیمطاف ، ياهرتسوپ 
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رد نوگانوگ ، قطانم  رد  هک  دـش ، هداد  رارق  ناگدـننک  تکرـش  رایتخا  رد  دراد ، رب  رد  يا  هدـنهد  ناکت  ياـهمایپ   ، عّونتم ياـهحرط 
.دوش هداد  رارق  نارگاشامت  دید  ضرعم 

اب سّدقم ، دهشم  رد  تماقا  تّدم  رد  ًاعومجم  و  میتشاد ، يا  هدرـشف  همانرب  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهّزلا  يارـس  رئاز  رد  هعمج ، رهظ  يارب 
رد هک  میتشاد ، وگتفگ  رادید و  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  ۀتخابلد  و  یبهذم ، لاّعف  ياهورین  و  ناحاّدم ، ظاّعوو و  ءابطخ  زا  يا  هّدع 

تشاد یئازسب  ریثأت  سّدقم ، دهشم  رد  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  تشادگرزب  مسارم  شرتسگ  ءارجا و  يارب  اهنآ  يزاس  هدامآ 
 . تفرگ رارق  هّجوت  دروم  هک  میتشاد ، نیرئاز  يارب  یلّصفم ، یحیرشت  ۀمانرب  زین  اهیناهفصا  ۀّینیسح  رد  ،و 

، ناچوق رهش  ِیکیدزن  رد  هار ، نیب  رد  و  میدش ، نارهت  راپـسهر  مالـسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  اب  عادو  ترایز  زا  سپ 
ءاـشع برغم و  زاـمن  ماـگنه  و  دوش ، فرطرب  لـیبموتا  بیع  هک  میدومن  ربصراـچان  هب  و  درک ، ادـیپ  یّنف  صقن  اـه  لـیبموتا  زا  یکی 

، دجسم گرزب  ناتسبش  و  دنا ، هدومن  عامتجا  يدایز  رایسب  ّتیعمج  هک  میدومن  هظحالم  و   ، میتفر ناچوق  عماج  دجسم  هب  اذل  ، دیـسر
تفگ ناوت  یم  یبوخ  هب  و  دنتـشاد ، روضح  عامتجا  نآرد  هعماج  راشقأ  ۀـمه  زا  دوب ، درم ) نز و  زا  ّمعأ  ) رازگزامن ّتیعمج  زاّولمم 

.دنتشاد تکرش  تعامج  زامن  رد  يا  هّدع  يا ، هقبط  رشق و  ره  زا  نوچ  دندوب ، رضاح  دجسم  رد   ، ناچوق رهشۀمه   ، هک

ۀمانرب غیلبت  و  سلجم ، نیا  رد  امروضح  يارب  يا  هناهب  لیبموتا ، ِیّنف  صقن  هک  میدـش  هّجوتم  عّونتم ، ناوارف و  ّتیعمج  نیا  ندـید  اب 
.تسا هدوب  هرظتنم  ریغ  عیسو و  لکش  هب  هّیمطاف ،

هب لّصفم  وحن  هب  اذل  و   ، دومن لابقتـسا  هّیمطاف  ۀمانرب  يارجا  داهنـشیپ  زا   ، يا هدنهد  ناکت  بیجع و  لکـش  هب  دجـسم ، تعامج  ماما 
، اه همانرب  و   ، فادهأ حیرشت 
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راثآ و و  دنراد ، اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  همطاف  ترضح  تداهش  تشادگرزب  رد  هعماج ، ِیمسر  نیلوئسم  مدرم و  ءاملع و  هک  یفئاظو 
، هّیمطاف مچرپ  رتسوپ و  عون   اههد  ِندـید  اـب  اـهنآ  و  تفرگ ، رارق  نارازگزاـمن  ۀـمه  ریظن  مک  لابقتـسا  دروم  میتخادرپ ، نآ  تاـکرب 

هکنیا اب  و  دنتـسیرگ ، یم  ًادـیدش  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تداهـش  ّتیمولظم و  هب  هراـشا  ماـگنه  رد  ،و  دـندش هدز  تفگش 
لاح و نیا  زا  نم  دنتفگ ، یم  دجسم  تعامج  ماما  هکلب  دندشن ، هتـسخ  اهنت  هن  دیـشک ، لوط  تعاس  هس  هب  کیدزن  هدش  دای  سلجم 
زوس و نیا  اـب  سلجم ، کـی  رد  عّونتم ، هماـنرب  همه  نیا  هک  مدرک  یمن  رواـب  نم  منک ، یم  بّجعت  اـهنآ  قوش  روش و  مدرم و  ياوه 

.دریگ رارق  دراد ) دوجو  اه  هّیحور  رد  هک  یتوافت  اب  یمومع ( لابقتسا  دروم  هّجوت ، هقالع و  هلان و 

مچرپ زین ، رگید  ياه  هّینیـسح  دجاسم و  یعامتجا و  یملع و  زکارم  يارب  و  دیدرگ ، ءادها  رتسوپ  هدرتسگ  وحن  هب  نیرـضاح  ۀمه  هب 
.دش هداد  رتسوپ  و 

ۀناهب هب  و  دـهد ، یم  يرای  یبیغ  تسد  هک  میدیـسر  رواب  نیا  هب  همه  نآ ، زا  هرظتنمریغ  يریگ  هرهب  هجیتن و  و  هسلج ، ناـیاپ  زا  سپ 
رکـش ار  ادـخ  دـمآ ، تسد  هب  ، هّیمطاـف ِیغیلبت  ِناوراـک  سّدـقم  فدـه  هب  یباـیتسد  يارب  یبلاـج  تصرف  نینچ  لـیبموتا ، یّنف  صقن 

.میدرک

بـش و  میتخادرپ ، رتسوپ  عیزوت  بصن و  هب  يراس ، ناگرگ و  درونجب - ناوریـش - ياهرهـش  رد  و  میدش ، نارهت  ِیهار  ماگنه ، حبص 
ترایز زا  سپ  و  میدـش ، مق  نارهت و  مزاـع  لّـسوت ، اـعد و  حبـص و  زاـمن  زا  سپ  نآ ، يادرف  و  میدومن ، تحارتسا  کـسرو   رد  ار 

و رگید ، يرفـس  ِیغیلبت ، ۀـمانراک  و  میدـش ، ناهفـصا  مزاـع  ناـشتیامح ، تیاـنع و  زا  رّکـشت  اـهیلع و  هللا  مالـس  هموـصعم  ترـضح 
.دش هتسب  رگید  یششوک 

ص:371
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مق نارهت و  ناسارخ و  يریوک و  ياهرهش  هب  رفس 

هب ریوکریسم  زا  هّیمطاف ، ِیغیلبت  ناوراک  اهیلع ، هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  تداهـش  ماّیأ  ۀناتـسآ  رد  یـسمش )  1376  ) لاس 1418 رد 
هب يرازگتمدـخ  ضیف  هب  و  دومن ، هفیظو  ماجنأ  نارهت  نانمـس و  ناتـسا  رد  تشگزاب  رد  و  دـمآ ، رد  تکرح  سّدـقم  دهـشم  يوس  

.(1) دیدرگ لئان  اهیلع  هللا  مالس  هّیضرم  يارهز  ترضح  سّدقم  ناتسآ 

يارب میدرک ، تکرح  نیئان  رهـش  يوس  هب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهّزلا  تیب  رد  هثاغتـسا ، لّسوت و  ۀـمانرب  يارجا  زا  سپ  رفـس ، عورـش  رد 
و دشاب ، یم  يا  هتسیاش  رایسب  ِّتیعقوم  ياراد  دجسم ، نیا  و  میدش ، دراو  مالسلا  هیلع  داّجس  ترضح  دجسم  رد  ءاشع  برغم و  زامن 
، هتاکرب تماد  هداز  يراصنأ  ياقآ  نیملسملا  مالـسإلا و  هجح  نآ ، تعامج  ماما  و  دراد ، یهّجوت  بلاج  ِیتیالو  ینید و  ياه  همانرب 

هقالع اهیلع  هللا  مالس  هّیضرم  يارهز  ترضح  صخألاب  مالسلا و  مهیلع  تیب  لهأ  هب  تبسن  و  دراد ، يا  هتسیاش  یئالو  هّیحور  لاح و 
.دهد یم  ناشن  دوخ  زا  یفصولا ، دئاز  ّتبحم  و 

تـشادگرزب يارب  هدرتسگ  تکرح  موزل  و  هّیمطاف ، ياه  همانرب  حیرـشت  هب  نیرتمک ، نیا  هلیـسو  هب  تعاـمج  زاـمن  يرازگرب  زا  سپ 
اهیلع هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تداهش 

ص:372

رایـسب ياهماگ  ترـضح  نآ  سّدـقم  ناتـسآرد  هک  اهیلع  هللا  مالـسءارهز  ترـضح  نیـصلخم  زا  یکی  ، رفـس عورـش  زا  لبق  بش  - 1
تیانع يارب  يا  هناشن  ، هک دیامن  یم  اضاقت  هنازجاع  ، لاعتم دنوادخ  هاگرد  زا  ،و  دنک یم  ادیپ  یلّسوت  ، هتشادرب هناصلخمو  هناعـضاوتم 
یکیو ( یئارهز ۀنیباک  ) دوش یم  یئادن  ،و  دنیب یم  ار  اه  رفسمه  ، هظحل کی  رد  ایؤر  ملاع  رد  بش  ، دوش هداد  ناشن  وا  هب  رفـس  نیا  رد 
یئادنو ، هدش هتشاذگ  مه  رانک  رد  یگنر  زبس  ياهتکاپ  ، دنیب یم  ایؤر  ملاغ  رد  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ۀتخابلد  نارای  زا  رگید 
همانرب نودب  اه  همانرب  نانچ  نآ   ، دوب نینچ  یتسار  و.تسا  هدش  هتـشون  یـسلجم  ره  ۀمانرب  ، اهتکاپ نیا  زا  مادک  ره  رد  هک  دـش  دـنلب 

.تخاس یم  ناریح  ار  همه  هک  ، دیسر یم  هجیتن  هب  ّتیقفوم  ابو  ، داتفا یم  قاّفتا  ، هدش ماجنأ  يزیر  همانرب  فالخ  رب  ای  ، یلبق ِيزیر 
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هرهچ و  يراج ، ناشیاهکـشأ  هّیمطاف ، ياهرتسوپ  اهمچرپ و  ندـید  اب  اـهنآو  تفرگ ، رارق  مدرم   روشرپ  لابقتـسا  دروم  هک  ، میتخادرپ
ناشخرد و ۀقباس  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  مالسلا و  مهیلع  تیب  لهأ  تشادگرزب  ۀنیمز  رد  هکنیا  اب  و  دیدرگ ، هدزمغ  ناشیاه 

ناوراـک تکرح  و  يراوـگوس ، ياـه  هماـنرب  شرتـسگ  رد  هک  تشاد ، یبـیجع  رایـسب  ریثأـت  هـسلج ، نآ  یلو  دـنراد ، يزیمآراـختفا 
شقن اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تداهش  زور  رد  نآ ، دنمقالع  مدرم  و  اهنابایخ ، ندومن  شوپ  هایس  و  نیئان ، رهـش  رد  يرادازع ،

.دومن افیا  يّرثؤم 

عیسو یحطس  رد  ، رهش نآ  ردو  میدش ، راپسهر  كرانأ  رهش  يوس  هب  ، اروشاع ترایز  ندناوخ  تعامج و  زامن  زا  سپ  ماگنه ، حبص 
هب ، قدـنج رهـش  رد  ، هار نیب  رد  ،و  میدـش راپـسهر  ناغماد  يوس  هب  ریوک  قیرط  زا  ،و  میتخادرپ هّیمطاـف  ياـه  رتسوپ  شخپو  بصن  هب 

، رصع رهظ و  زامن  هماقا  زا  سپ  ،و  میدش دراو  نامّلعم  ّلحم  رد  رصع  رهظ و  زامن  يارب  ،و  میدش لوغشم  رتسوپ  عیسو  شخپ  بصن و 
زا یکی  رد  ءاـشع ، برغم و  زاــمن  يارب   (1) یغیلبت یلام و  تاـناکما  لـیوحت  و  هّیمطاـف ، ياـه  هماـنرب  هب  مدرم  قیوشت  يرادازع و  و 

تداهش تشادگرزب  يارب  مزال  ياه  همانرب  حیرشت  ینارنخس و  هب  ناغماد ، ّتیعمجرپ  مهم و  دجاسم 

ص:373

یئازـسب ریثأـت  ، هّیمطاـف یغیلبت  ياـه  هماـنرب  يارجا  یلو  ، دـشاب یم  یمک  ّتیعمج  اـب  کـچوک و  ّلـحم  کـی  « ناـمّلعم » هـکنیا اـب  - 1
یم تاـغیلبت  نیا  یلـصأ  ۀیامرـس  هک  ) صـالخا يوس  هب  ار  همهو  ، دوب ّرثؤم  رایـسب  یغیلبت  ناوراـک  رد  يونعم  ّوج  داـجیا  ردو  ، تشاد

کی ، دنداد یم  لیکشت  یئاتـسور  يافـص  اب  ناناوج  ون  ار  اهنآ  ةدمع  هک  ، نایئاتـسور زا  دودحم  یعمج  عامتجا  ،و  داد تکرح  ( دشاب
ياه لیـصّحتلا  غراف  اه و  هدرک  لیـصحت  باّلط و  نیـسّردم و  زا  لّکـشتم  هک  ) ناوراـک ياـضعأرد  ، یندـنام داـی  هب  ِیحور  بـالقنا 

رد دنا  هدش  ّقفوم  هک  ، تشادا لاعتم و  دنوادخ  هاگشیپ  رد  يرازگساپس  هب  ار  همهو  ، دومن داجیا  ( دندوب نایرازاب  زا  یخرب  ،و  هاگشناد
.دنیامن هفیظو  ماجنأ  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  يدونشخ  رطاخ  هب  طقف  و   ، يونعم ياضف  نیا 
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و دش ، عقاو  ّرثؤم  ًادیدش  هک  ، میتخادرپ نیرـضاح  هب  اهنآ  ءادها  و  اهرتسوپ ، اهمچرپ و  نداد  ناشن  اهیلع و  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح 
،و رهش نیدمتعم  یبهذم و  تائیه  نیلوئسم  هک ، دنتفرگ  میمصت  دندوب ) رهـش  ذوفن  اب  لاّعف و  نّویناحور  زا  هک  ) دجـسم تعامج  ماما 
يارب  ار  همه  و  دـنیامن ، حیرـشت  اهنآ  يارب  ار  هّیمطاـف  ياـه  هماـنرب  و  دـنیامن ، توعد  يا  هسلج  رد  ار ، ّرثؤم  ياـه  ّتیـصخش  رگید 

.دنیامن هدامآ  هبناج  همه  عیسو و  حطس  رد  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تداهش  ماّیأ  تشادگرزب 

، تیالو نابحاص  ياه  تیامح  و  یهلا ، تیانع  موادـت  يارب  لّسوت  اعد و  و  ءاروشاع ، ترایز  تعامج و  زامن  زا  سپ  ماگنه ، حـبص 
یمومع زکارم  تارادا و  اه و  هزاغم  رد  رتسوپ  بصن  هب  رهـش ، ياهنابایخ  رد  رهظ  زا  لبق  و  میدرک ، تکرح  دورهاـش  رهـش  يوس  هب 

یلع دّیـس  جاح   ، هللا هیآ  روضح  اب  و  میتفر ، مالـسلا  هیلع  نامّزلا  بحاـص  دجـسم  هب  رـصع  رهظ و  تعاـمج  زاـمن  يارب  و  میتخادرپ ،
تعاس و کی  زا  شیب  هک  اجنآ  ات  تفرگ ، رارق  هّجوت  دروم  ًادـیدش  هک  میتخادرپ ، هّیمطاف  ياه  همانرب  حیرـشت  هب  هّزع  ماد  يدورهاش 
ار دوخ  دییأت  تیامح و  يراج ، کشأ  اب  و  دـنداد ، یم  شوگ  اه  همانرب  حیرـشت  ینارنخـس و  هب  درم ، نز و  زا  مّعأ  مدرم ، ۀـمه   ، مین

ماّیأ تشادگرزب  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  لد ، نابز و  اب  و  دنتشاد ، راهظا  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تشادگرزب  مسارم  هب  تبسن 
.دندومن مالعا  هّیمطاف 

و میدش ، هناور  راوزبس  يوس  هب  هدـش ، دایروما  رد  ناشیا  دـییأت  و  يدورهاش ، هللا  هیآ  تیانع  اب  هارمه  یئاریذـپ  زا  سپ  رهظ ، زا  دـعب 
برغم و تعامج  زامن  هماـقا  زا  سپ  راوزبس  رهـش  رد  و  میتخادرپ ، رتسوپ  بصن  شخپ و  هب  بساـنم  ياـهلحم  رد  هار ، نیب  رد  طـقف 

ةدرتسگ مسارم  يرازگرب  هب  ار  مدرم  و  میتشاد ، هّیمطاف  فادـهأ  حیرـشت  ینارنخـس و  لّصفم  هماـنرب  رهـش ، عماـج  دجـسم  رد  ءاـشع 
یگنهامه و  رهشرد ، شخپ  بصن و  يارب  دایز  ياهرتسوپ  ءادها  اب  سپسو  میدومن ، قیوشت  ینز  هنیس  تاجتسد  تکرح  يرادازع و 

، یبهذم تائیه  دجاسم و  رد  نیذّفنتم  زا   یضعب  اب 

ص:374
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.میدناسر نایاپ  هب  ار  همانرب 

رد بسانم ، ياه  تصرف  رد  هار  نیب  رد  و  میدـش ، راپـسهر  سّدـقم  دهـشم  يوس  هب  ءاروشاع ، ترایز  زامن و  زا  سپ  ماگنه ، حـبص 
.میتشگ بایفرش  مالسلا  هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  سّدقم  ناتسآ  هب  ات  میدومن ، مادقا  رتسوپ  شخپ  رشن و  هّیمطاف و  غیلبت 

یناهج و  هّیمطاف ، تضهن  ّتیقفوم  يارب   ، ترـضح نآ  فاطلا  تایانع و  بلج  يارب  زاـین  ضرع  هب  ناـبرهم ، فؤر و  ماـما  راوج  رد 
ترضح ّتیمولظم  اب  اهنآ  یئانشآ  ،و  ناهج مدرم  ناناملسم و  ۀمه  ِيرادیب  ناشتجاح  نیرتمهم  ناتـسود ، ۀمه  و  میتخادرپ ، نآ  ندش 
.دوب مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریمأ  ناشمولظم  رسمه  و  ترضح ، نآ  قح  زا  عافد  يارب  یمومع  یگدامآ  اهیلع و  هللا  مالس  ءارهز 

یلـصأ دـصقم  ناونع  هب  نیـصح ، فهک  نآ  هب  ءاجتلا  مالـسلا و  هیلع  اـضر  ترـضح  هب  لّـسوت  دـصق  رما ، يادـتبا  زا  رفـس ، نیا  رد 
، دوش یم  ماجنأ  هّیمطاف  تاغیلبت  ۀـنیمز  رد  هک  یئاه  ّتیلاّـعف  دنتـسناد : یم  همه  و  دوب ، هدـیدرگ  حرطم  ناـهارمه  عمج  رد  تکرح ،

ماما رهطم  مرح  هب  دـیما  نیا  اب  و  دریگب ، رارق  تیالو  نابحاص  تیانع  رظن  دروم  هک  دـسر ، یم  بولطم  حیحـص و  هجیتن  هب  یماـگنه 
.میدش فّرشم  مالسلا  هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  یلع 

،و میتفر یلاعلا  هّلظّدـم  یّمق  نسح   اقآ  جاـح  ياـقآ  یمظعلا ، هللا  هیآ  ترـضح  ردـقیلاع ، عجرم  رادـید  هب  سّدـقم ، دهـشم  رهـش  رد 
نآ ،و  میدـناسر ناـشیا  ضرع  هـب  روـشک ، حطــس  رد  ار  اـه  ّتیلاـعف  شرتـسگ  اهرفــس و  فادــهأ  هّیمطاـف و  ياـه  هماـنرب  شرازگ 
هللا مالس  ءارهز  ترـضح  ناراذگتمدخ  ّتیقفوم  يارب  بلق ، میمـص  زا  يراج و  کشأ  اب  و  دنتفرگ ، رارق  ریثأت  تحت  ًادیدشراوگرزب 

و ردقیلاع ، عجرم  نآ  رضحم  رد  ِنیرضاح  ۀمه  هک  میتخادرپ ، ترضح  نآ  ّتیمولظم  بئاصم و  رکذ  هب  سپس  و  دندومن ، اعد  اهیلع 
شومارف زگره  سلجم ، نآ  ةرطاخ  هک  ، دنتفرگ رارق  زادـگ  زوس و  زا  یبیجع  تلاح  رد  مالـسلا ، مهیلع  تیبلا  لها  تیالو  رد  خـسار 

.دوش یمن 

ص:375
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و  ، دش ناشیا  يدونشوخ  بجوم  هک  دیدرگ ، میدقت  هئارا و  ناشیا  رضحم  هب  هّیمطاف  ياهمچرپ  اه و  رتسوپ  زا  عون  اههد  نآ ، زا  سپ 
مالسلا مهیلع  تیبلا  لهأ  خیرات  ۀمولظم  زا  عافد  هار  رد  ار  یتامادقا  نینچ  دنا  هدش  قفوم  اهیناهفصا ، هژیو  هب  اهرهـش ، مدرم  هکنیا  زا 

هیلع اضر  ترضح  راوج  رد  تماقا  ياهزور  زا  یکی  رد  نینچ  مه  .دندومن  اعد  بلق  میمص  زا  و  دندیدرگ ، لاحـشوخ  دنهد ، ماجنا 
هّیمطاف تضهن  نایرج  ،و  میتفر هّرس  سدق  يزاریش  هللادبع  دّیس  اقآ  یمظعلا ، هللا  هیآ  موحرم  ردقیلاع ، عجرم  فیرش  تیب  هب  مالـسلا ،

نآ نیـشن  هعیـش  هقطنم  زا  و  يدوعـس ، ناتـسبرع  زا  هک  ، ناشیا ياهنامهم  و  مّظعم ، ةداز  هللا  هیآ  يارب  ار ، نآ  ةدرتسگ  ياـه  هماـنرب  و 
روشک ّصاخ  طئارـش  هب  هّجوت  اـب  هک  دـنتفرگ  میمـصت  و  دـنتفرگ ، رارق  ریثأـت  تحت  ًادـیدش  اـهنآ  و  میدرک ، حیرـشت  دـندوب ، روشک 

.دنهد رارق  هّجوت  دروم  نکمم ، ياهشور  اب  و  دّدعتم ، سلاجم  رد  ار  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تداهش  ۀمانرب  يدوعس ،

ءارهز ترـضح  لئاضف  ةرابرد  هدـنهد ، ناکت  ياه  هلمج  و  ابیز ، ياهحرط  و  هدرتسگ ، عّونت  زا  هک  ، رتسوپ عون  اـههد  ندـید  اـب  اـهنآ 
یتاعالّطا و  وگتفگ ، تاقالم و  نیا  زا  و  هتفرگ ، رارق  ریثأت  تحت  دوب ، رادروخ  رب  ترضح  نآ  تداهش  ّتیمولظم و  اهیلع و  هللا  مالس 

رکذ هب  درک  عورش  نابز ، برع  ناوخ  هضور  کی  نآ  زا  سپ  دندش ، دونـشخ  دندروآ ، تسد  هب  ناریا  روشک  رد  هّیمطاف  ةرابرد  هک 
رفـس و هک  دـندومن  ساسحا  و  دـنتفرگ ، رارق  یبیجع  یحور  بالقنا  کی  رد  نیرـضاح  ۀـمه  و  داتفا ، هار  هب  يا  هلزلز  هک  تبیـصم ،

.تسا هتفرگ  رارق  فطل  تیانع و  دروم  اهنآ ، بدأ  ضرع  ترایز و 

هب مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  صالخا  اب  نیمداخ  زا  یکی  هّیمطاف ، ياه  همانرب  يارب  ّتیلاّعف  و  سّدـقم ، دهـشم  رد  تماقا  تّدـم  رد 
ناوراک عمج  هب  ار  مالـسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  ماـما  يارـسنامهم  ِراـهن  ياـه  ضبق  زا  ددـع  ود  رما ، نیا  يارب  رّکـشت  ناونع 

هب نارفسمه  نارای و  ۀمه  و  دنتفرگ ، کین  لاف  هب  ار  نآ  نآ  همه  و  دومن ، ءادها  هّیمطاف 
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.دندومن لوانت  كّربتم  ياذغ  نآ  زا  يا  همقل  ، يونعم ضیف  ناونع 

نارهت رهـش  رد  و  میتشاد ، عیرـس  هدرـشف و  یئاه  همانرب  هار  نیب  رد  میدش و  نارهت  راپـسهر  سّدـقم  دهـشم  زا  عادو ، ترایز  زا  سپ 
زا سپ  و  دوب ، ّتیعمج  رپ  مّظنم و  هوکـشاب ، يدجـسم  هک  میتفر ، رهـش  يالاب  تمـسق  دـجاسم  زا  یکی  هب  ءاشع  برغم و  زامن  يارب 

هتکن اهرتسوپ ، اهمچرپ و  نداد  ناشن  ِنمض  رد  و  میتخادرپ ، هدش  ماجنأ  ياه  همانرب  ۀئارا  هّیمطاف و  ياه  همانرب  حیرشت  هب  زامن ، ۀماقا 
هدامآ رد  هک  میدرک ، یم  نایب  ار  ترـضح  نآ  ّتیمولظم  ربارب  رد  ام  فئاظو  اهیلع و  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  بئاـصم  ّمهم  ياـه 

.تشاد یئازسب  شقن  مدرم ، ِيزاس 

زا يا  هّدع  و  دـندوب ، یعامتجا  مهم  ياه  تیلوئـسم  ياراد  ًاضعب  و  دنتـشاد ، هیلاع  تالیـصحت  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  رـضاح ، ّتیعمج 
هب تبسن  نانچ  نآ  دندوب ، يا  هتسجرب  ِیعامتجا  یقالخا و  گنهرف  ياراد  ًامومع  و  دندمآ ، یم  رامش  هب  ّرقومرایسب  نایرازاب  زا  اهنآ 

دوخ نوزحم  ياه  هرهچ  کـشا و  تارطق  اـب  و  دـندومن ، صـالخا  بدا و  ضرع  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  سّدـقم  تحاـس 
یم رظن  هب  بیجع  روآ و  تریح  هک  دنتـشاد  مالعا  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تداهـش  تشادـگرزب  يارب  ار  دوخ  یگداـمآ  ،

.دیسر

یم دوخ ، ِینید  یعامتجا و  ذوفن  ای  ماقم  هب  هّجوت  اـب  و  دـندوب ، یّـصاخ  ّتیعقوم  ياراد  هک  اـهنآ  زا  يرایـسب  سلجم ، ناـیاپ  زا  سپ 
ینید و تکرح  نیا  یئارجا  ياههار  ةرابرد  لاؤس  وگتفگ و  هرکاذـم و  اب  دنـشاب ، هتـشاد  هنیمز  نیا  رد  ار  یبسانم  ّتیلاـعف  دنتـسناوت 

.(1) دندومن یم  مالعا  هّیمطاف  سّدقم  تضهن  رد  لاّعف  روضح  يارب  ار  دوخ  يّدج  میمصت  يونعم ،
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ایؤر ملاع  رد  بشید  نم  : تفگ دوب  دجـسم  نارازگزامن  زا  هک  ، بدا ابو  نّیدـتمو  تیالو  اـب  ناوناـب  زا  یکی  ، هسلج ناـیاپ  زا  سپ  - 1
سک چیه  هک  یلاح  رد  ) .دیهد یم  ناشن  مدرم  هب  اراهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  ياه  رتسوپو  ، دینک یم  ینارنخـس  امـش  هک  مدید 

،و دوب برغم  ناذا  زا  دعبو  ، یلبق ِیگنهامه  نودب   ، دجـسم نیا  هب  ام  ندیـسرو  ، تشادن عالّطا  هدـش  دای  دجـسم  رد  ام  روضح  زاًالبق  ،
(. تسا هدوب  هدیدن  هاگچیه  ار  نیرتمک  نیا  ،و  هتشادن هّیمطاف  ناوراکءاضعا  اب  یلبق  یئانشآ  چیه  ، زین هدش  دای  يوناب 
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رعاش و اهنآ ، تسرپرـس  و  دنیامن ، یم  عامتجا  نآ  رد  نارهت ، نایارـس  هیثرم  ناحاّدم و  هک  «) نیرکاّذلا عمجم   » ۀـسلج هب  نآ ، زا  سپ 
.میتفر دشاب ) یم  مثیم » هب  صّلختم  راگزاس « اضرمالغ  جاح  ياقآ  رادمان ، حادم 

اهیلع هللا  مالس  ءارهز  ترضح  سّدقم  تحاس  هب  تبسن  ار  دوخ  مارتحا  بتارم  هّیمطاف  ِیغیلبت  ناوراک  دورو  دّرجم  هب  راگزاس ، ياقآ 
.دنداد رارق  ام  رایتخا  رد  ار  سلجم  و  دنتشاد ، راهظا 

روضح رگید  ياهرهـش  یخرب  نارهت و  رهـش  رـسارس  زا  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  ناحاّدـم  زا  يداـیز  رامـش  هدـش ، داـی  سلجم  رد 
تامادقا ةرابرد  مزال ، لیصفت  هب  اذل  و  دوب ، هّیمطاف  ياه  همانرب  شرتسگ  يارب  ِیغیلبت  ّتیلاّعف  يارب  یبسانم  رایسب  ۀنیمز  هک  دنتـشاد ،

هنیـس تاجتـسد  تکرح  و  يرادازع ، تاسلج  لیکـشت  يارب  هعماج ، يزاس  هدامآ  رد  ّرثؤم  ياه  همانرب  و   هنیمز ، نیا  رد  هدـش  ماجنا 
اه و هسّسؤم  و  یمومع ، زکارم  رد  ازع  ياهمچرپ  بصن  اهیلع و  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  گوس  رد  مدرم  ندش  شوپ  هایـس  و  ینز ،

همانرب ریاس  ،و  يراوگوس سلاجم  رد  اهنا  زا  ةدافتـسا  ندومن و  ظـفح  دـیدج و  راعـشا  ندورـس  و  یـصوصخ ، یتلود و  ياـهنامزاس 
.میتفگ نخس  ، دوب هدمآ  ردءارجا  هب  ناهفصا  رهش  رد  هک  یئاه 

يزابرـس دـننامه  دـندوب ، تلاسر  نادـناخ  ناحاّدـم  زاو  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  ِنارازگتمدـخ  زاًادـتمع  هک  ، سلجم رد  نیرـضاح 
و دندومن ، مالعا  اهیلع  هللا  مالس  هّیمطاف  تضهن  دشر  رد  ّرثؤم ، ياه  همانرب  يارجا  يارب  ار  دوخ  ِیگدامآ  هتشذگ ، ناج  زا  راکادف و 

اب
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نآ ياه  ّتیمولظم  هب  هراشا  ماگنه  رد  اهنآ ، زوسناج  ياه  هلان  و  يراج ، کشا  ،و  هاگن زرط  زا  هک  بلاج ( رایسب  یحور  ياهـشنکاو 
يارب ار  دوخ  یگدامآ  دیدرگ ) یم  راکـشآ  هدیهـش ، ۀمولظم  نآ  ربارب  رد  اهناسنا ، ِینید  یفطاع و  ياه  ّتیلوئـسم  نایب  و  ترـضح ،

.دنتشاد یم  راهظا  سّدقم  تکرح  نیا  رد  تکرش 

يونعم ياوه  لاح و  دـندوب ، هدورـس  یگزات  هب  هک  يرعـش  تئارق  اب  راـگزاس ، ياـقآ  و   ، تفاـی همادا  بش  همین  زا  یـساپ  اـت  سلجم 
، اهنآ زا  مادک  ره  هک  دنتفرگ ، رارق  یمطاف  دیدش  تاساسحا  ریثات  تحت  نانچ  نآ  رـضاح ، ّتیعمج  و  دندیـشخب ، سلجم  هب  یبیجع 

زین و  اهتئیه ، اه و  هّینیسح  دجاسم و  و   ، نارهت نوگانوگ  قطانم  رد  هک  دیدرگ  مّمـصم  دندروآ ، تسد  هب  هک  یئالو  يورین  ناوت و  اب 
تکرح نیا  هب  مدرم  هّجوت  بلج  اهیلع و  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تداهـش  تشادگرزب  يارب  هناّدجم  رگید ، بسانم  تصرف  ره  رد 

.دنیامن مادقا  یهلا ،

نیدـنچ یمومع ، ینالوط و  يراج و  کشا  رب  هوالع  هسلج ، زوسو  روش  رپ  ياه  همانرب  نمـض  رد  هکدوب ، نیا  هّجوت  لباق  تاـکن  زا 
، دندیبوک یم  راوید  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  بئاصم  يارب  ینارگن  تّدش  زا  ار  دوخ  ياهرـس  یخرب ، دنتفر و  شوه  زا  رفن 
زا دـعب  ات  هک   ) هسلج رخآ  ات  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  ۀـقیدص  مارتحا  هب  یلو  دنتـشاد ، نامهیم  بش  نامه  رد  راگزاس  ياقآ  باـنج  و 

مّدقم دوخ  یصخش  ياهنامهم  رب  ار ، اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  ّقلعتم  ياه  نامهم  و  دنتشاد ، روضح  تشاد ) همادا  بش  همین 
.دنتشاد

ِیغیلبت ياه  همانرب  يارب  هک  میداد ، رارق  نیرکاّذـلا  عمجم  رایتخا  رد  سلجم ، رد  نیرـضاح  رب  هوالع  مچرپ ، رتسوپ و  يدایز  رادـقم 
.دریگ رارق  يرادرب  هرهب  دروم  نارهت  رهش  رد  هّیمطاف ،

حور زا  دادمتسا  اهیلع و  هللا  مالس  هموصعم  ترضح  تیبلا  لها  ۀمیرک  ترایز  هب  فّرـشت  رب  هوالع  و  میدش ، مق  مزاع  ماگنه ، حبص 
هب یبایفرش  ترضح ، نآ  سّدقم 
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هب رـصع  رهظ و  زامن  يارب  هّیمطاف ، ياه  همانرب  مومع  و  یغیلبت ، رفـس  ياه  همانرب  حیرـشت  و  دـیلقت ، مّظعم  عجارم  زا  یـضعب  رـضحم 
هّلظ ماد  یحطبا  دّحوم  رقاب  دّـمحم  دّیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا ، هللا  هیآ  تعامج  زامن  رد  و  میتفر ،  (1) مالسلا هیلع  نیسح  ماما  دجسم 

.میتسج تکرش  یلاعلا 

و هّیمطاف ، ياه  همانرب  حیرشت  هب  مدرم ، راشقا  رگید  نایرازاب و  ءاملع و  ءالضف و  زا  يا  هّدع  روضح  اب  و  تعامج ، زامن  ۀماقا  زا  سپ 
طئارـش هب  هّجوت  اب  و  میتخادرپ ، اهرهـش  ۀـمه  رد  مدرم  ِیمامت  لابقتـسا  و  میدـش ، یم  کیدزن  نآ  نایاپ  هب  هک  يراب  رپ  رفـس  ۀـجیتن 

ناـیب ار  هّیمطاـف  تضهن  هب  یموـمع  هّجوـت  ِیلمع  یئارجا و  ياـههار  دراد ، دوـجو  مق  سّدـقم  رهـش  هّیملع و  ةزوـح  رد  هک  یّـصاخ 
رازهکی و رد  هّرـس ، سدـق  یناـگیاپلگ  ياـقآ  ، یمظعلا هللا  هیآ  موحرم  ِیتاـیح  یـساسا و  ياـهدومنهر  زا  يریگ  هرهب  اـب  و  میدوـمن ،

رتسوپ ءادها  اب  و  هدرک ، نایب  ترضح  نآ  قح  ربارب  رد  ار  مدرم  فئاظو  اهیلع ، هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تداهـش  لاس  نیمدصراهچ 
.میدیسر همانرب  نایاپ  هب  دّدعتم ، ياهمچرپ  عّونتم و  ياه 

، زامن ۀماقا  زا  سپ  و  میتفای ، روضح  ناجیلد  رهش  دجاسم  زا  یکی  رد  ءاشع  برغم و  زامن  يارب  ،و  میدش ناهفصا  مزاع  رـصع  ماگنه 
تکرح نیا  فادـها  حیرـشت  رتسوپ و  عیزوت  هّیمطاف و  لئاسم  نایب  هب  تعاس ، کـی  زا  شیب  و  میدومن ، هیجوت  زین  ار  رهـش  نیا  مدرم 

.دیسر نایاپ  هب  هّیمطاف ، ِیغیلبت  یعمج  هتسد  ياهترفاسم  زا  رگید  یکی  ۀمانراک  اجنیا ، رد  و  میتخادرپ ، یئالو 
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زامن ۀماقا  ّلحم  ًالبق  ،و  تسا يا  هژیو  ّتیعقوم  ياراد   ، يونعم رظن  زاو  ، دـشاب یم  رازاب  رد  عقاو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دجـسم  - 1
هدوب هّرـس  سدق  یناگیاپلگ  يوسوم  اضردّـمحم  دّیـس  ياقآ  یمظعلا  هللااهیآ  موحرم  ، عّیـشت ناهج  ردـقیلاع  عجرمۀلیـسو  هب  ، تعامج

.تسا
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نالیگ لیبدرا - یقرش - ناجیابرذآ  - ناجنز نیوزق - ياهن  اتسا  هب  رفس 

دنچ اب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  نارای  ناتـسودزا و  يا  هّدعاب  هّیمطاف ، ماّیا  ۀناتـسآ  رد  و  یـسمش )  1377 يرمق ( لاس 1419  رد 
.میتشگ ناتسا  نیدنچ  مزاع  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تداهش  تشادگرزب  مسارم  يرازگرب  غیلبت  يارب  يراوس ، لیبموتا 

تاـیانعرهظم و اـهیلع ( هللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  سّدـقم  حور  زا  دادمتـسا  يارب  و  میدوـمن ، رازگرب  یلّـسوت  ۀـسلج  ءادـتبا ، رد 
نیب رد  .میدش  نیوزق  راپـسهر  يونعم ، يورین  بسک  ترایز و  زا  سپ  و  میدش ، مق  مزاع  اهیلع ) هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تامارک 

.میدرک بصن  ار  هّیمطاف  ياهرتسوپ  يا  هدرتسگ  حطس  رد  نیرفاسم ، ِعامتجا  ِّلحم  ياه  دجسم  و  اه ، نیزنب  پمپ  رد  هار ،

، ناتـسبش ود  رد  و  دـیدرگ ، یم  رازگرب  تعامج  زاـمن  نیدـنچ  اـجنآ  رد  و  میتفر ، نیوزق  عماـج  دجـسم  هب  رـصع  رهظ و  زاـمن  يارب 
زا يا  هّدع  روضح  اب  و  میتشاد ، ءارجإلا  مزال  ياه  همانرب  ریاس  و  هّیمطاف ، فادها  حیرـشت  ینارنخـس و  و  یغیلبت ، ۀمانرب  ود  نامزمه ،

ياه هیـصوت  هّیمطاف ، ماّیا  رد  ینز  هنیـس  تاج  هتـسد  يرادازع و  مسارم  شرتسگ  يارب  نیوزق ، دـنمقالع  مدرم  باّلط و  نّویناحور و 
.تفرگ رارق  هّجوت  دروم  هک  میدناسر ، نیرضاح  عمس  هب  ار  مزال 

) مالسلا هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  یّلع  نب  نیسح  هدازهاش  زین  مالسلا و  مهیلع  ءایبنأ  راهچ  فیرش  رازم  ترایز  هب  راهان ، فرـص  زا  سپ 
.میتشگ ناجنز  مزاع  سپس  و  میدش ، فّرشم  تسا ) هقطنم  ّلک  نیوزق و  رد  مهم  رایسب  ياه  هاگترایز  زا  هک 

رتسوپ بصن  هب  رهـش ، زا  یـشخب  ِیمومع  نکاما  اـه و  هزاـغم  رد  يا  هتـسد  ره  مجـسنم ، ياـههورگ  لیکـشت  اـب  ناـجنز ، رهـش  رد    
رد روضح  هب  ار  مدرم  و  دنتخادرپ ،
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، تعامج زامن  ماگنه  رد  و  دندرک ، توعد  دشاب ) یم  زین  هّیملع  ةزوح  و  ناجنز ، عماج  دجـسم  هک  رهـش ( ِیمیدـق  گرزب و  دجـسم 
زا و  هاگـشناد ، هّیملع و  ةزوح  زا  تعامج ، زامن  مسارم  رد  نیرـضاح  هکنیا  هب  هّجوت  اب  هک  دـندومن ، عامتجا  یمیظع  رایـسب  ّتیعمج 

غیلبت يارب  یبسانم  بوخ و  رایـسب  ۀنیمز  دـندوب ، رهـش  ساّسح  مهم و  زکارم  نیلوئـسم  و  تارادا ، رد  نیلغاش  و  نوگانوگ ، فانـصا 
رد ّرثؤم  مهم و  ياهـشور  حیرـشت  هب  مین ، تعاس و  ود  هب  کیدزن  ینامز  تّدـم  رد  اذـل  و  دوب ، هدـیدرگ  مهارف  هّیمطاف  ياـه  هماـنرب 
زا یئاه  هنومن  نداد  ناشن  اب  و  میتخادرپ ، ناهفصا  رد  ةدش  ماجنا  ياهراک  زا  یعّونتم  ياه  هنومن  ۀئارا  و  هیّمطاف ، تضهن  جوم  داجیا 

نیماضم اهحرطاب و  ، رتسوپ عون   اههد  نداد  ناشن  زین  و  رگرادیب ، جّیهم و  ياهنومـضم  اهراعـش و  اب  هتـشون ، تسد  مچرپ  عون  اهدص 
ياه هنیمز  هب  هّجوت  اب  هک  میداد ، رارق  هّیمطاف  تضهن  رد  لمع ، لباق  ياه  همانرب  نایرج  رد  ار  ناـجنز  دـنمقالع  مدرم  عّونتم ، رایـسب 
هنیس ۀمانرب  کی  نآ ، زا  سپ  و  تفرگ ، رارق  لابقتـسا  دروم  رایـسب  تشاد ، دوجو  نیرـضاح  رد  هک   ، يداقتعا ینید و  دعاسم  رایـسب 

.دش هداد  هیده  اه  رتسوپ  عاونا  زا  نیرضاح  ۀمه  هب  سپس  و  دومن ، بلقنم  ار  همه  هک  دش ، ماجنا  يزوس  روشرپ و  ِینز 

داجیا يارب  و  دنتـشاد ، یعّونتم  تارکاذم  یعامتجا ، ینید و  ياه  همانرب  رد  ّرثؤم  صاخـشا  زا  يا  هّدع  یمومع ، همانرب  نایاپ  زا  دـعب 
ّدح رد  رتسوپ  مچرپ و  و  دنتساوخ ، یئامنهار  فلتخم ، ياهاتسور  رهـش و  دجاسم  یعامتجا و  زکارم  و  رگید ، ياه  طیحم  رد  لّوحت 

 . تفرگ رارق  ناشرایتخا  رد  اهنآ ، ّتیلاّعف  يارب  مزال 

زا سپ  ماگنه ، حبص  و  میتفرگ ، هرهب  ناشیا  صالخا  اب  افـص و  اب  ِیئاریذپ  زا  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  ناگتخابلد  زا  یکی  لزنم  رد 
مزاع ءاروشاع ، ترایز  اعد و  زامن و 
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يارب و  میدومن ، بصن  ار  اهیلع  هللا  مالـسءارهز  ترـضح  ياه  رتسوپ  یمومع ، بسانم و  ياههاگیاج  رد  هدـش و  ناـجیابرذآ  ریـسم 
، یمومع نکاما  اه و  هزاغم  رد  رهش ، حطس  رد  و  میتخادرپ ، هّیمطاف  ۀمانرب  ۀمادا  هب  دورتشه  رهش  عماج  دجسم  رد  رـصع ، رهظ و  زامن 

تعـسو اب  ناشن ( ماـن و  یب  ناوراـک  نیا  فادـها  ةراـبردو  دـندومن  هبحاـصم  هقطنم ، ناراـگنربخ  و  میدومن ، مادـقا  رتسوپ  بصن  هب 
اهنآ تالاؤس  خساپ  اه ، ّتیلاعف  نیا  ِيونعم  ياه  هبنج  حیرشت  اب  و  دندومن ) هظحالم  رهش  حطـس  رد  ناشدوخ  هک  یتامادقا  ّتیلاّعف و 

.دش هداد 

، دوب هتفای  نایاپ   تعامج  زامن  هک  میدیـسر ، رهـش  عماج  دجـسم  هب  برغم  زا  دـعب  تعاـس  مین  و  میدـش ، هغارم  راپـسهر  نآ  زا  سپ 
هک یناسک  یتح  و  دندومن ، عامتجا  ًاددجم  هّیمطاف ، ياه  همانرب  ندینش  يارب  اهنآ  توعد  اب  یلو  دندوب ، ندش  قّرفتم  لاح  رد  مدرم 

عاونا ۀئارا  هّیمطاف و  ياه  همانرب  حیرشت  ینارنخس و  تعاس ، ود  هب  کیدزن  و  دندرک ، تعجارم  زین  دندوب  دجـسم  زا  جورخ  لاح  رد 
و دنتفرگ ، رارق  ریثات  تحت  ًادیدش  نیرـضاح  هک  تفرگ ، ماجنا  هّیمطاف  ندـش  یناگمه  رد  مدرم  فئاظو  نایب  و  اهرتسوپ ، اهمچرپ و 

.دنیامن بصن  یمومع  نکاما  لزانم و  رد  ات  دیدرگ ، هیده  اهرتسوپ  عاونا  راّضح ، ۀمه  هب  سپس 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هب  نادنمقالع  زا  یکی  لزنم  هب  و  میدش ، باُنب  رهش  مزاع  هدشن ، ینیب  شیپ  يریگ  میمصت  کی  تبـسانم  هب 
اب شا ، هداوناخ  وا و  هک  میدرک  هظحالم  دوب ، دایز  هّیمطاف  ناوراک  ّتیعمج  و  میدـش ، دراو  وا  رب  تقو  رید  هکنیا  اـب  و  میتشگ ، دراو 

ناگمه رطاخ  نهذ و  رد  و  دـنتخادرپ ، يزاون  نامهم  هب  تخیگنارب ) ار  همه  یتفگـش  هک  یفـصولا ( دـئاز  ّتبحم  هقالع و  صولخ و 
خساپ اهوگتفگ  نمض  رد  هک  دوب ، هتسب  شقن  ّتبحم ، فطل و  همه  نیا  لیلد  يارب  يّدج  لاؤس 
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هناشن هک  تسا ، هدوب  هدید  یبیجع  يایؤر  لزنم ، بحاص  نادنزرف  زا  یکی  نایرج ، نیا  زا  لبق  بش  دش  مولعم  ،و  دـیدرگ نشور  نآ 
تیبلا لها  تیانع  دروم  یمطاف ، ناوراک  نیا  ياه  همانرب  هک  دندوب ، هدش  هّجوتم  اهنآ  و  دیدرگ ، رهاظ  يرادـیب  رد  نآ ، نشور  ياه 

.دشاب یم  مالسلا  مهیلع 

ِبالقنا  (1) یلع اـی  ریبـک  متخ  لّـسوت  اـب  و  دوب ، بیجع  ناـهارمه  ِيونعم  ِياوه  لاـح و  یندـشان ، شومارف  یخیراـت و  ِبش  نآ  رد 
.دوب یئانثتسا  روآ و  تفگش  هسلج ، رب  مکاح  زوس   هلان و  کشا و  و  دنتشاد ، یبیجع  ِیحور 

هناور ریـشبجع  رهـش  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  هثاغتـسا  ءاروشاع و  تراـیز  حبـص و  تعاـمج  زاـمن  زا  سپ  ماـگنه ، حـبص 
رد مجسنم  ياههورگ  لیکشت  اب  و  میدرک ، تکرح  رهشرذآ  يوس  هب  هدرشف ، تاحیـضوت  يادا  رتسوپ و  بصن  عیزوت و  اب  و  میدش ،

ۀسلج هک  میدش  دجـسم  دراو  يرادازع ، ۀتـسد  تروص  هب  و  دش ، ماجنا  هدرتسگ  وحن  هب  یمومع ، راظنا  رد  رتسوپ  بصن  رهـش ، مامت 
دوجوم ياهورین  و  رهـش ، مدرم  ِيزاس  هدامآ  يارب  دوجوم ، تصرف  زا  و  دوب ، هدـیدرگ  رازگرب  نآ  رد  یبهذـم ، تئیه  کـی  ِیگتفه 

رد رتسوپ  يداـیز  رادـقم  و  میدومن ، حیرـشت  ار  هّیمطاـف  ياـه  هماـنرب  شرتسگ  يارب  بساـنم  ياهـشور  و   ، میتفرگ هرهب  سلجم ، رد 
دروم رد  یتالاؤس  رهش ، نیلوئـسم  زا  یخرب  ،و  میداد رارق  رهـش  دجاسمءانما  یبهذم و  تائیه  نیلوئـسم  زین  و  سلجم ، راّضح  رایتخا 

هک دنتفرگ ، رارق  ریثات  تحت  نانچ  نآ  و  دش ، هداد  خـساپ  هک  دنتـشاد ، هدـشدای  ياه  ّتیلاّعف  فادـها  و  ناوراک ، تکرح  ِیگنوگچ 
دوخ یبلق  ّتبحم  هقالع و  هدش ، دای  ياه  همانرب  زا  تیامح  اب  زین  اهنآ 
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.دنتشاد زاربا  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  تبسن  ار 

ّتیلاّعف يرادـقم  زا  سپ  و  میدیـسر ، زیربت  ِیئالو  یبهذـم و  رهـش  هب  برغم  زا  لبق  تعاـس  کـی  و  میدـش ، زیربت  مزاـع  نآ  زا  سپ 
ازریم جاح  هللا ، هیآ  موحرم  دقرم  راوج  رد  هک  میتفر ، یبوط  دجـسم  مان  هب  ّتیعمجرپ  ّمهم و  دجاسم  زا  یکی  رد  اهنابایخ ، رد  یغیلبت 

اب هارمه  یغیلبت ، لّصفم  ۀـمانرب  کی  نمـض  رد  و  میتفر ، تسا  هتفرگ  رارق  بساکم ) رب  هیـشاح  بحاص  هرـس ( سدـق  يدیهـش  حاـّتف 
رایسب ِيرادازع  هّیمطاف ، شرتسگ  يارب  ءارجإلا  مزال  دیفم و  تاداهنشیپ  ۀئارا  و  رگید ، ياه  رهش  رد  هدش  ماجنا  ياه  ّتیلاّعف  حیرشت 

روما نیلوئـسم  زا  و  هاگـشناد ، هّیملع و  ةزوح  زا  هدش ، دای  دجـسم  رد  .تفرگ  رارق  ناگمه  هّجوت  دروم  ًادیدش  هک  میدومن ، یلّـصفم 
تعاس هس  هب  کیدزن  هک  یغیلبت ( همانرب  کی  نامه  ریثات  و  دنتشاد ، روضح  هعماج  راشقا  فانـصا و  ۀمه  زا  و  نایرازاب ، یعامتجا و 

زا و   ، لاّعف صاخـشا  زا  راّضح  زا  يا  هّدـع  اریز  دوب ، هّجوت  لباق  رایـسب  زیربت ، ياه  شخب  ریاس  هقطنم و  نآ  حطـس  رد  دیـشک ) لوط 
، یعامتجا ینید و  زکرم  کی  ای  هاگـشناد و  ای  هسردم  ای  هرادا  رد  اهنآ  زا  مادـکره  و  هدوب ، مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هب  نادـنمقالع 

.دندوب راذگریثات 

رهـش ءاملع  زا  یخرب  تاقالم  مزاع  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  تیانع  لیذ  هب  لّسوت  ءاروشاع و  ترایز  زامن و  زا  دـعب  ماگنه ، حـبص 
يا یلع  راعـشا ( تئارق  اب  و  میدـش ، دراو  يزیربت ) رایرهـش  رادـمان ، رعاش  هاگمارآ  لـحم   ) ءارعّـشلا هربقم  هب   هار ، نیب  رد  و  میدـش ،

اهیلع هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هب  لّسوت  زین  و  دـشاب ، یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ةژیو  تیانع  دروم  هک  وا ، تمحر ) يامه 
، ناگدـننکدیدزاب مومع  و  ءارعّـشلاهربقم ، نادـنمراک  زین  و  یغیلبت ، ناوراـک  ءاـضعا  همه  هک  تفرگ ، لکـش  یبـیجع  رایـسب  سلجم 

هب تبسن  يریظن  مک  ِیحور  رثا  کی  و   ، دنتفرگ رارق  ریثات  تحت 
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رد ّتیلاّعف  يارب  ار  نیرضاح  زا  مادک  ره  هک  ، دش لصاح  راّضح  همه   ناج  رد  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تداهـش  تشادگرزب 
.دروآ رد  تکرح  هب  هّیمطاف  ماّیا  ۀنیمز 

یضاق موحرم  ةربقم  دجسم  هب  رصع  رهظ و  تعامج  زامن  يارب  ترفاسم ، فادها  حیرشت  و  رهـش ، ءاملع  زا  یخرب  اب  تاقالم  زا  سپ 
( دـنیامن یم  تکرـش  نآ  تعامج  رد  يدایز  رایـسب  ّتیعمج  و  دـشاب ، یم  رهـش  ِيزکرم  دـجاسم  زا  هک  زیربت ( رازاـب  رد  یئاـبطابط ،
فادـها و حیرـشت  ینارنخـس و  ۀـمانرب   ، یئالو ینید و  ياهیدـنب  ياپ  يداقتعا و  ياه  هنیمز  و  ّتیعمج ، ترثک  هب  هّجوت  اـب  و  میتفر ،
هب هّجوت  اب  ، ) عیـسو حطـس  رد  رتسوپ  عیزوت  و  تفرگ ، رارق  لابقتـسا  دروم  و  دـش ، عقاو  ّرثؤم  رایـسب  هّیمطاـف ، ماـّیا  رد  مدرم  فئاـظو 

.تفرگ ماجنا  هّیمطاف ) رما  هب  نارگید  ِنداد  هّجوت  يارب  نیرضاح  یگدامآ 

ینید و ّتیلاّعف  رهـش  ِنوگاـنوگ  قطاـنم  رد  هک  راذـگریثات ، لاّـعف و  نّویناـحور  زا  يا  هّدـع  زا  لّکـشتم  يا  هسلج  رد  رـصع ، ماـگنه 
نّویناحور ۀمه  و  دیـشک ) لوط  تعاس  کی  تّدـم  هب  هک   ) يروشرپ ِینارنخـس  کی  لابند  هب  و  میدرک ، تکرـش  دنتـشاد ، یعامتجا 

کــشا هدیهــش  ۀـمولظم  نآ  رب  ةدراو  بئاـصم  رب  و  دــنتخوس ، اـهیلع  هللا  مالــس  ءارهز  ترــضح  تبیــصم  رد  هـسلج ، رد  رــضاح 
شالت رثکادح  میروایب ، تسدب  هک  یتصرف  ره  رد  لاسما  ام  دندرک : مالعا  یگمه  و  دیدرگ ، لصاح  یبیجع  ِیحور  تلاح  ، دـنتخیر

ِیعاـمتجا ّتیعقوم  ّتلع  هب  ،و  تفرگ میهاوخ  راـک  هب  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  همطاـف  يرادازع  مسارم  شرتسگ  رـشن و  يارب  ار  دوخ 
.دش هداد  رارق  اهنآ  رایتخا  رد  هّیمطاف  مچرپ  رتسوپ و  يدایز  رادقم  نیرضاح ،

رفن کی  هب  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترضح  تمارک  تیانع و  ّلحم  هک  تمارک ( دجـسم  هب  ءاشع  برغم و  زامن  يارب 
زا 43 سپ  دوب و  هدش  عاخن  عطق  هک 
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ماجنا تعاس  هس  تّدـم  رد  ار  يا  هدرتسگ  ياـه  هماـنرب  و  میتفر ، دـشاب ) یم  تسا ، هدرک  ادـیپ  یعطق  ینآ و  يافـش  يراـتفرگزور ،
هللا مالـس  هّیمطاف  تاغیلبت  رما  رد  ّتیقفوم  يارب  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  تیاـنع  لـیذ  هب  لّـسوت  اـب  و  میداد ،

لزنم هب  تحارتسا ، يارب  و  میدـش ، لئان  دوب ) نامتخاس  لاح  رد  هک  زیربت ( ۀـّیدهم  رادـید  هب  سپـس  و  تفای .  همتاـخ  سلجم  اـهیلع 
هنامیمـص و ِیئاریذـپ  اـب  و  میدـش ، دراو  دوـب ) هدروآرد  هّیمطاـف  تروـص  هب  ار  دوـخ  لزنم  مّود  ۀـقبط  هـک  زیربـت ( ناحاّدـم  زا  یکی 

نامدوجو مامت  اـب  ار ، اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀـمطاف  يوربآ  رطاـخ  هب  يدـنموربآ  تّذـل  ناـشیا ، ناتـسود  راوگرزب و  نآ  ۀـناصلاخ 
.میدرک ساسحا 

زیربت یبهذم  ياهتئیه  نالوئـسم  ناحاّدـم و  زا  يا  هّدـع  هناحبـص ، فرـص  ءاروشاع و  ترایز  تعامج و  زامن  زا  سپ  ماگنه ، حـبص 
اهیلع هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ةرابرد  یبلاج  یئارس  هیثرم  هّیمطاف ، ياه  همانرب  ةرابرد  وگتفگ  ثحب و  رب  هوالع  و  دندروآ ، فیرـشت 

، ترـضح نآ  زا  عافد  هّیمطاف و  روما  رد  يراکادف  يارب  ناگمه  يزاس  هدامآ  رد  و  دوب ، زوس  رپ  زیگناروش و  رایـسب  هک  دـش ، ماجنا 
.تشاد یفرگش  ریثات 

زا سپ  یتدم  رهش  نیکشم  رد  رصع و  رهظ و  زامن  ماگنه  رد  رها  رهش  رد  و  میدش ، رهش  نیکـشم  زین  رَهَأ و  رهـش  مزاع   ، نآ زا  سپ 
لیبدرا رهـش  هب  ءاشع  برغم و  زامن  ماگنه  هب  و  میتخادرپ ، رتسوپ ) عیزوت  بصن و  هّیمطاف و  هب  مدرم  هّجوت  رد  هفیظو ( ماـجنا  هب  نآ ،

.میدش دراو 

هک میتشاد ( یعماج  لّصفم و  ۀمانرب  هورگ ) ود  هب  ناوراکءاضعا  میسقت  اب   ) رهش دجاسم  زا  رگید  یکی   رد  لیبدرا ، عماج  دجسم  رد 
عقاو ّرثؤم  رایـسب   ( هقطنم نآ  مدرم  ینامیا  یئالو و  ياـه  تیبرت  و  لیـصا ، قیمع و  ياـه  یگتـسبلد  و  كاـپ ، تاداـقتعا  هب  هّجوت  اـب 

.دیدرگ

ص:387

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  تامارک  زا  يا  همش  هیمطاف و  www.Ghaemiyeh.comتضهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 768زکرم  هحفص 454 

http://www.ghaemiyeh.com


روش و لابقتـسا و  اب  هّیمطاف  رما  ندش  لاّعف  يارب  تاداهنـشیپ  ۀئارا  و  دوب ، اهکـشا  ندش  يراج  اب  هارمه   ، اه رتسوپ  اه و  مچرپ  ندید 
نایب واهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  هب  طوبرم  لئاسم  رکذ  هک  دندوب  یئاه  هنـشت  اهنآ  دوب ، هارمه  نیرـضاح  زادگ  زوس و  و  قوش ،

هک دـندوب  یناقـشاع  و  دومن ، یم  کنخ  ار  ناشرگج  اراوگ ، لالز و  بآ  دـننامه   ، ترـضح نآ  تداهـش  مسارم  تشادـگرزب  موزل 
و میئوجب ، تماقا  لیبدرا  رد  يزور  دنچ  هک  دنتـشاد  رارـصا   و  دنکفا ، یم  ناج  هب  شتآ  همولظم ، ةدیهـش  نآ  زوسناج  بئاصم  رکذ 

.مینک ّتیلاّعف  رهش  طاقن  همه  رد 

مالس ءارهز  ترضح  ۀتخوسلد  و  عضاوتم ، افصاب ، صلخم ، يدرم  هک  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناگتخابلد  زا  یکی  لزنم  رد  ار  بش 
يافص اب  ار  نامناج  و  میدش ، یئاریذپ  نیشنلد  اراوگ و  رایسب  یلو  هداس ، رایـسب  یئاذغ  اب  دوب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اهیلع و  هللا 

لثم لزنم  بحاص  میدید  هاگان  هک  میدش ، لزنم  زا  جورخ  مزاع  هثاغتسا ، ترایز و  زامن و  زا  سپ  حبص ، ماگنه  و  میدیشخب ، افصوا 
تلاجخ نم  منک ، یئاریذپ  امش  زا  متسناوتن  بشید  نم  تفگ : یئانثتسا  بیجع و  تلاح  کی  اب  و  داتفا ، ام  ياپ  شیپ  رد  هوک ، ۀعطق 

زا ار  اه  هلمج  نیا  نانچ  نآ  ،و  دینک روبع  دیراذگب و  نم  تروص  يور  ار  ناتیاپ  یتسیاب  متسه ، اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  ةدز 
ۀقالع ریثأت  تحت  نانچ  نآ  نیرتمک ، ةدنـسیون  نیا  و  دروآ ، رد  هیرگ  هب  ار  همه  هک  تفگ ، یم  افـص  قدـص و  يور  زا  ناج و  قمع 
تلاـح هک  دـیامن ) یم  عـضاوت  نینچ  نیا  ترـضح ، نآ  ناـمداخ  هب  تبـسن  هک  متفرگ (، رارق  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هب  وا 

یم تسد  زا  دراد  دّیـس  ینالف ! دـنتفگ : هتخابلد  درم  نآ  هب  ناتـسود  هک  مورب ، شوه  زا  دوب   کـیدزن  و  مدرک ، ادـیپ  یبلقنم  یحور 
همه ینـالوط  یتّدـم  و  دـش ، دـنلب  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  ۀـّیرذ  و  تدایـس   ماـقم  مارتحا  وا  و  زیخرب ، نکن و  رارـصا  دور ،

اب و   ) دندوب نوگرگد 
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ۀقالع قشع و  ّیلجت  زا  یگرزب  ياه  هنحـص  ِرگاشامت  نوگانوگ ) قطاـنم  اهرهـش و  رد  نآ ، هباـشم  دراوم  عاونا  و  هرظنم ، نیا  ندـید 
ناهفـصا يوس  هب  مق ، نارهت ، جرک ، ، نیوزق راـبدور ،  ، تشر رپتـشه ، ، اراتـسآ قـیرط  زا  نآ  زا  سپ  دـندش ، یم  مدرم  یئـالو  ینید و 

ّتیلاّـعف هدرتسگ  روط  هب  ریـسم ، ِیماـمت  رد  میتشاد ، رتسوپ  عیزوت  بصن و  يارب  هورگ  نیدـنچ  هکنیا  هب  هّجوت  اـب  و  میدـش ، راپـسهر 
قیفوت اب  و  میدومن ، یم  بلج   هّیمطاـف  ياـه  هماـنرب  هب  ار  مدرم  هّجوت  مزـال ، تاحیـضوت  اـب  اـه ، رتسوپ  بصن  ماـگنه  رد  و  میدومن ،

.دیسر نایاپ  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  سّدقم  تحاس  هب  بدا  ضرع  يارب  رگید  يرفس  ۀمانراک  یهلا ،

يزکرم يرایتخب و  لاحمراهچ و  دمحا و  ریوب  هیولیکهک  ياهناتسا  هب  رفس 

هک  ) اهیلع هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  ترضح  نارای  زا  يا  هّدع  اب  هارمه  یـسمش )  1378 يرمق ( لاس 1420  رد  هّیمطاف ، ماّیا  ۀناتسآ  رد 
، يراوس لیبموتا  دنچ  اب  دندوب ) مرتحم  فانصا  زا  زین  و  هاگشناد ، نالیصّحتلا  غرافو  نایوجشناد  هّیملعةزوح و  باّلط  نیـسرّدم و  زا 

نآ مزاع  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تداهـش  تشادـگرزب  مسارم  رتهوکـشاب  هچره  يرازگرب  تهج  یغیلبت ، ّتیلاّعف  دـصق  هب 
 . میتشگ قطانم 

تعامج زامن  مسارم  رد  رهـش  نآ  مدرم  زا  يدایز  ةّدـع  و  میتفر ، مریمـس  ۀـعلق  ۀـّلحم  عماج  دجـسم  هب  ءاشع ، برغم و  زاـمن  ماـگنه 
نیلوئـسم زا  یخرب  زین  نّویناحور و  زا  یـضعب  هّیمطاف ، ياه  همانرب  حیـضوت  ینارنخـس و  ۀـمانرب  ماجنا  ماگنه  رد  و  دنتـسج ، تکرش 

زا یخرب  دـنتفرگ ) رارق  تاداهنـشیپ  اه و  همانرب  ریثات  تحت  هک  ، ) سلجم نیرـضاح  رب  هوالع  و  دـنتفای ، روضح  زین  رهـش  ۀـبتر  یلاع 
، یمسر ۀتسجرب  ّتیعقوم  و  یتئیه ، یبهذم و  ياهراک  ِتیلوئسم  تلع  هب  هک  نیرضاح 
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اهرتسوپ و هوالع  هب  رهـش (، رد  دوجوم  تاناکما  عاونا  زا  هک  دـنتفرگ  میمـصت  دنتـشاد ، ار  هعماج  حطـس  رد  یهد  تهج  رب  یئاـناوت 
و دنروآرد ، ءارجا  هب  ار  بسانم  ياه  همانرب  ًامسر  هّیمطاف ، ماّیا  رد  و  هدومن ، يریگ  هرهب  تفرگ ) رارق  اهنآ  رایتخا  رد  هک  یئاهمچرپ 
( اهیلع هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تداهـش  ّتیـصخش و  اب  هطبار  رد  ًاصوصخم  ینید (، تاـقباسم  يرازگرب  اـب  زین ، یـشزومآ  زکارم 

.دنزاس انشآ  هّیمطاف  فراعم  اب  زین ، ار  اهناوجون  اهناوج و 

یمومع و نکاما  ردرتسوپ  عیزوت  بصن و  هب  هورگ ، نیدنچ  هناحبص ، فرص  هثاغتـسا و  اعد و  تعامج و  زامن  زا  سپ  ماگنه ، حبص 
.دیدرگ عقاو  ّرثؤم  رایسب  یمومع  ِجوم  داجیا  رد  هک  دنتخادرپ ، اه  هزاغم 

ماـجنا رتـسوپ  عیزوت  بصن و  اهاتـسور ، رد  هار ، نیب  رد  و  میتـشگ ، دـمحا ) ریوب  هیولیکهک و  ناتـسا  زکرم  جوساـی ( راپـسهر  سپس 
ِدجـسم باختنا  يارب  هعماج ، یمومع  گنهرف  و  رهـش ، ّتیعقوم  هب  هّجوت  اـب  و  میدیـسر ، جوساـی  رهـش  هب  رهظ  ماـگنه  رد  و  تفرگ ،

ۀماقا زا  سپ  و  میورب ، مالـسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  دجـسم  هب  هک  میتفرگ  میمـصت  هراختـسا ، تقفاوم  اب  یغیلبت ، ۀـمانرب  ِيارجا  ِّلحم 
هورگ دـنچ  و  میدومن ، تحارتسا  هتخادرپ و  راهن  فرـص  هب  تفرگ ) ماجنا  یغیلبت  ناوراک  طّـسوت  هک  رـصع ( رهظ و  تعاـمج  زاـمن 

.دنتخادرپ یمومع  نکاما  اه و  لیبموتا  اه و  هزاغم  رد  رتسوپ ، بصن  هب  رهش ، ِیمامت  رد  لاّعف ،

ۀـسلج نامّزلا  بحاص  دجـسم  رد  هبنـش  جنپ  ياهبـش  دنیآ ) یم  جوسای  هب  زاریـش  زا  اه  هعمج  هبنـشجنپ و  هک  رهـش ( ِملاع  نیرتگرزب 
و نّویناحور ، رهـش و  نیلوئـسم  و  دـننک ، یم  ادـیپ  روضح  سلجم  نآ  رد  مدرم  تاـقبط  ۀـمه  زا  و  دـنیامن ، یم  رازگرب  نآرق  ریـسفت 

تکرش هدرتسگ  وحن  هب  زین ، تیبرت  میلعت و  ناراد  هدهع 
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هب یهد ،  تهج  يراذگ و  رثا  ینعم  هب  نآ ،  رب  يراذگریثات  هک  ، تسا یتّیعمج  رپ  مهم و  رایسب  سلجم  عومجم ،  رد  و  دنیوج ،  یم 
 . دشاب یم  رهش  یعامتجا  یملع و  زکارم  مدرم و  همه 

بـشما نم  دـندومرف : باوج  رد  میداد ،  حیـضوت  ناشیارب  ار  هّیمطاف  ۀـمانرب  ۀّیـضق  یتقو  دـندروآ ،  فیرـشت  ناشیا  برغم ،  ماـگنه 
 ، دنتـسه نآرق  تقیقح  حور و  هک  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  ةرابرد  ات   ، مهد یم  رارق  امـش  راـیتخا  رد  ار  نآرق  ریـسفت  ۀـسلج 

.دیئامنارجا ار  دوخ  ۀمانرب 

اذل و  هدمآ ،  شیپ  يرتمهم  راک  بشما  دندومرف : نیرضاح  هب  یبلاج ،  عضاوت  مارتحا و  کی  اب  و  دنداتسیا ،  تعامج ،  ۀماقا  زا  سپ 
اهیلع هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ياه  همانرب  زا  جیورت  يارب  هک  یهورگ  نیا  رایتخا  رد  ار  سلجم  و  مینک ،  یم  لیطعت  ار  نآرق  ریـسفت 

.دنداد رارق  ام  رایتخا  رد  ار  سلجم  لماک ،  لیلجت  اب  و  میهد  ،  یم  رارق  دنا  هدمآ 

جوسای رهش  رد  نکمم  ياه  همانرب  ۀئارا  زین  و  اهرهش ،  رگید  و  ناهفـصا ،  رد  هدش  ماجنا  ياه  همانرب  حیرـشت  تعاس ،  هس  تّدم  رد 
ِیمامت رد  هک  دش ،  ماجنا  مدرم  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  رتسوپ  هنومن  اههد  مچرپ و  عاونا  ءادها  نداد و  ناشن  و  هقطنم ،  و 

فطاوع و نیمه  و  دـنتخیر ،  یم  کشا  ( هفقو نودـب  ) راوگرزب دّیـس  ملاع و  نآو   ، دـیدرگ یمن  عطق  سلجم  زا  هلان  کـشا و  ، تّدـم
نیدـنچ ار  اهداهنـشیپ  اهراتفگ و  ریثات  رـضاح ،  ياه  ّتیـصخش   نّویناحور ، ءاملع و  ِنازیر  ِکشا  صخالاب  و  یمومع ،  تاساسحا 
بـصن و  دـیدرگ ،  حرطم  نآ ،   فارطا  جوسای و  رهـش  رد  هّیمطاـف  ماـّیا  هب  هّجوت  ۀلئـسم  لاـس ، نآزا  هک  ناـنچ  نآ  درک ،  یم  ربارب 

درگلاس رد  اه ،  هّینیسح  دجاسم و  سرادم و  تارادا و  رد  ازع ،  ياهمچرپ 
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يا همانرب  ، نامز نآ  ات  ، رهش ِیبهذم  روما  ِناراکردنا  تسدۀتفگ  هب  ،و  تفرگ رارق  هّجوت  دروم  اهیلع  هللا  مالسءارهز  ترضح  تداهش 
.تسا هتفرگ  یمن  ماجنا  ، جوسای رهش  رد  ، نآ تشادگرزبو  هّیمطاف  يارب 

اب مالـسلا  هیلع  ناـمّزلا  بحاـص  دجـسم  باـختنا  ، تفرگ رارق  ناـهارمه  ۀـمه  ّصاـخ  هّجوت  دروم  ، جوساـی هب  رفـس  ناـیرج  رد  هچنآ 
ياه همانرب  غیلبتو  حیرشت  یتحار  هب  هک  ، تمظع اب  ۀسلج  نآ  يرازگرب  اب  ، جوسای رهش  هب  ناوراک  دورو  ِینامزمهو  ، هراختسا تقفاوم 
مومع هّجوت  ، راوگرزب ملاع  نآ  ِبیجع  مارتحا  عضاوت و  نآ  ابو  ، دریگ ماجنا  ( گنهامهو زاسراکو  هدرتسگ  رایسب  یحطـس  رد  ) هّیمطاف

هب ، هدوبن هّیمطاـف  مسارم  ۀـقباس  هک  يرهـش  رد  ،و  ددرگ فوطعم  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تمظع  هب  ، رهـش نیلوئـسم  مدرم و 
.ددرگ رازگرب  اهیلع  هللا  مالس  هرهاط  ۀقیدص  ترضح  تداهش  تشادگرزب  مسارم  ، یمومع ِشزیخو  تضهن  کی  تروص 

تاـناکما ۀـّیهت  ،و  هژیو ياـه  یئاـمنهار  بسک  اـب  مالـسلا  مهیلع  تیبـلا  لـها  رما  نازوـسلد  زا  یخرب  ، یموـمع ۀـسلج  ناـیاپ  زا  سپ 
هب ام  نتفر  زا  سپ  ،و  دـندومن هدامآ  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تداهـش  ماّیا  رد  ، ّرثؤم ياـه  ّتیلاّـعف  ماـجنا  يارب  ار  دوخ  ، رتشیب

ماجنا یبوخ  ياه  يزیر  همانرب  تارکاذـم و  ، هّیمطاف ياه  ّتیلاّعف  موادـت  يارب  ّرثؤم  ياههار  ةرابرد  ، راوگرزب ملاع  نآ  تماـقا  ّلـحم 
.تفرگ

تاداهنشیپو مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  روما  هل  نادنمقالع  زا  یخرب  اب  تاقالمو  وگتفگوءاروشاع  ترایزو  زامن  زا  شپ  ، ماگنه حبص 
هار نیبرد  ،و  میداتفا هار  هب  ( يرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  رد  عقاو  ) ناگدرل رهش  يوس  هب  ، یئالو لئاسم  هب  هّجوت  شرتسگ  يارب  ّرثؤم 

.دنتخادرپ یم  رتسوپ  شخپو  غیلبت  هب  ، یمومع ياههاگیاج  رد  ، اهلیبموتا زا  مادک  ره  نانیشنرس  هک  ، میتشاد يا  هدرشف  تاغیلبت 
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 ، رهـش مدرم  ۀـمه  و  دوب ، هدـیدرگ  رازگرب  شرازم  رـس  رب  وا  يرادازع  مسارم  و  دوب ، هتفر  ایند  زا  یناوج  يوناـب  ناـگدرل ،  رهـش  رد 
ةرهچ شوپ ،  هایـس  رادازع و  ّتیعمج  شـشوپ  ریز  نآ ، فارطا  ياـه  ناـبایب  و  رهـش ،  ناتـسروگ  و  دنتـسناد ،  یم  راوگوس  ار  دوـخ 

 . دوب هتفرگ  دوخ  هب  یبیجع 

بلطم نیا  نایب  اب  و  دوب ، هدومن  مهارف  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تداهـش  تمظع  نایب  يارب  ار  يدعاسم  ۀنیمز  هّیـضق ،  نیمه 
یم وا  رازم  رـس  رب  و  دیئامن ،  یم  يدردـمه  نزح و  راهظا  همه  نیا  ناوج ،  يوناب  کی  تشذـگرد  مغ  رد  افو ،  اب  مدرم  امـش  هک ، 
نآ تشذـگرد  يارب  مدرم  دـیابن  ارچ  تـسا ؟  یفخم  ناـشربق  ارچ  دـندوبن ؟  ناوـج  اـهیلع ،  هللا  مالـس  هّیــضرم  يارهز  رگم  دـیئآ ، 

. ؟  دنزیرب مغ  کشا  ترضح  نآ  رازم  رس  رب  و  دنشاب ،  هتشاد  مسارم  ترضح 

و دوب ، هدرک  هدامآ  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تداهش  تمظع  هب  هّجوت  يارب  ار  رهش  مدرم  زیگنا ،  مغ  هثداح  نآ  هکنآ  هصالخ 
و ینارنخـس ،  تعاس  ود  زا  شیب  و  دـنتفای ،  روضح  يدایز  ّتیعمج  و  میتفر ،  رهـش  دـجاسم  زا  یکی  هب  ءاشع ،  برغم و  زاـمن  يارب 

ِینید تاساسحا  فطاوع و  یگدامآ  هب  هّجوت  اب  هک  دـیماجنا ،  لوطب  مدرم ،  هب  اهرتسوپ  ءادـها  و  هّیمطاف ،  ِیغیلبت  ياه  همانرب  ریاـس 
ِناتسود رهش و  مدرم  کمک  اب  و  دمآ ،  تسد  هب  یبلاج  لّوحت  يریما ،  ياقآ  مالسإلا ،  هجح  دجسم ،  یناحور  ندوب  لاّعف  و  مدرم ، 

ماّیا رد  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تداهـش  تشادـگرزب  مسارم  رد  ماـعطا  يارب  دـش ، يروآ  عمج  یهّجوت  لـباق  غلبم  هارمه ، 
 . هّیمطاف

داقتعا هقالع و  دروم  ًادـیدش  راوگرزب ،  ةدازماما  نآ  هک  میدرک ،  تکرح  مالـسلا  هیلع  یلع  هزمح  هدازماما  فرط  هب  ماگنه ،  حـبص 
يونعم رظن  زا  هک   ) یصوصخم يرتشگنا  مریگب ،  وضو  متساوخ  یبآ ،  يوج  رس  رب  هار  نیب  رد  و  دشاب ،  یم  مدرم  یبلق 
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لِگ و بآ ،  يوج  فک  و  دوب ، دولآ  لِـگ  بآ  دوب و  رتمیتناـس  دودـح 80  نآ  قمع  و  داتفا ،  بآ  هب  تشاد )  ییالاب  رایـسب  شزرأ 
هقطنم يرایبآ  لوئسم  هب  دش  داهنشیپ  و  دیسرن ،  هجیتن  هب  ناتسود  زا  رفن  دنچ  هتعاس  کی  يوجتـسج  و  دوب ،  دایز  قمع  اب  مرن و  يال 
صاخ ّتیمها  تلع  هب  و  میدش ،  سویأم  همه  و  درادن ،  ناکما  تفگ  وا  میهد ،  همادا  وجتسج  هب  ات  دنک ، ضوع  ار  بآ  ریـسم  هک  ، 

 . دندش ناشیرپ  ناتسود  ۀمه  عَبَّتلاب ،  و  تفرگ ،  ارف  ارم  دوجو  رسارس  يدیدش  ِینارگن  يرتشگنا ،  نآ 

دیسر تیانع 

هب تسد  يرهاظ ،  بابسأ  زا  سأی  رارطضا و  تلاح  اب  همه  و  دوش ، هتشادرب  یلع  ای  متخ  هک  دندرک  داهنشیپ  ناتسود  زا  یخرب  هاگان 
رـسمه يارب  ار  شدوخ  دّیـس ،  نیا  یلع !  ای  دـندوب :  هتفگ  لاح  نامه  رد  یـضعب  و  دـندش ،  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ناماد 

ای رکذ  زا  يدایز  رامـش  زونه  دوش ؟ تحاران  ناشیرپ و  نینچ  نیا  هک  دیوش  یم  یـضار  ایآ  دنز ،  یم  شتآ  بآ و  هب  امـش  ۀـمولظم 
فک رد  مهنآ  دش ،  ادـیپ  ناوارف  ِيال  لِگ و  طسو  زا  يرتشگنا  ناتـسود ،  ۀـمه  تریح  تهب و  نایم  رد  هک  دوب ،  هدـشن  رارکت  یلع 

 . دش یم  اجباج  زیچ  همه  وجتسج ،  لاح  رد  و  درک ، یم  تکرح  تعرس  اب  نآ  يور  رب  دولآ  لگ  بآ  همه  نآ  هک  یبآ  يوج 

و ناوج ،  ریپ و  ِیحور  ياوه  لاح و  و  دـندرک ، یم  هلان  همه  تیانع ،  نیا  ندـید  اب  یتّدـم ،  اـت  و  تفرگ ،  ارف  ار  همه  قوش  کـشا 
هب سپـس  و  تفای ،  همادا  بیجع  يروش  زوس و  اب  یلع  ای  متخ  ۀـمادا  و  دوب ، یندـید  يرازاب ،  بساـک و  و  یهاگـشناد ،  یناـحور و 

میدیسر هدازماما  هب  هعمج  رهظ  کیدزن  و  میدرک ،  تکرح  هدازماما  يوس 

یصخش یمومع و  ۀّیلقن  لئاسو  عاونا  اب  کیدزن ،  رود و  طاقن  زا  و  دوب ، هدش  هایـس  ّتیعمج ،  ترثک  زا  هدازماما ،  فارطا  ياهنابایب 
 ، اهروتکارت اه و  یسرپمک  یتح  ، 
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دوب و ناسنا  درک ،  یم  راک  مشچ  ات  دوب ، هتفرگ  رارق  هدازماما  مرح  ارـس و  نحـص و  هک  يدنلب ،  ِيالاب  زا  و  دندوب ، هدـمآ  ترایز  هب 
 . دروآ یم  دای  هب  ار  تافرع  نابایب  ةرظنم  و  هّیلقن ،  هلیسو 

هیصوت اهنآ  هب  و  میدرک ،  حیرشت  ار  هّیمطاف  ۀمانرب  نارئاز ،  ّتیعمج  هوبنا  يارب  سپس  و  میدناوخ ،  تعامج  هب  ار  رـصع  رهظ و  زامن 
يارب ناتیاتـسور ،  رهـش و  رد  اهامــش ،  زا  مادـکره  مالــسلا ،  هـیلع  یلع  هزمح  هدازماـما  رهطم  حور  يدونــشخ  يارب  هـک  میدوـمن 
نّیزم ياهرتسوپ  ندرب  تاغوس  اب  و  دیرادرب ،  یمدق  ناگدازماما )  ناماما و  ۀمه  ردام  اهیلع (  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  تشادگرزب 

 . دیزاس میهس  يونعم  تکرح  نیا  رد  زین  ار  دوخ  ِنایفارطا  ترضح ،  نآ  لئاضف  مان و  هب 

رارق ریثأت  تحت  ار  همه  يونعم ،  هناصلاخ و  تاداهنشیپ  و  نارئاز ،  ِياریذپ  هدامآ و  حور  و  هدازماما ،  هاگراب  مرح و  یتوکلم  ياضف 
ای و  ناتـسا ،  طاـقن  نیرترود  رد  یئاتـسور  اـی  يرهـش و  نکاـس  اـهرئاز ،  نیا  زا  مادـک  ره  هکنیا  هب  هّجوـت  اـب  و  درک ، بـلقنم  داد و 

 . دوب ریگمشچ  یلاع و  رایسب  همین ،  تعاس و  ود  ۀمانرب  نیا  ِیغیلبت  ِیهدزاب  دندوب ،  راوجمه  ياهناتسا 

رتـسوپ ار  یـسرپمک  نویماـک و  يراوـس و  سوـب و  ینیم  سوـبوتا و  دـص  دـنچ  و  دـندش ، راـک  هب  تسد  رتـسوپ  بـصن  ياـه  هورگ 
هچب و و  يرهش ،  یئاتسور و  و  درم ،  نز و  زا  نارئاز (  ۀمه  لد  رد  یتوکلم ،  ياضف  نآ  رد  ار  هّیمطاف  تضهن  جوم  و  دندینابـسچ ، 

 . دندومن داجیا  گرزب ) 

تکرح نجورب  رهـش  يوس  هب  سپـس  و  دـش ، هدینابـسچ  يدایز  ياـهرتسوپ  اـجنآ  رد  و  میتشگ ،  دراو  یجادـلب  رهـش  هب  نآ  زا  سپ 
رد ندز  رتسوپ  هب  ناتسود  میدش و  درکرهش  مزاع  ًاعیرـس  و  دنتخادرپ ، رتسوپ  بصن  هب  هدرتسگ ،  یحطـس  رد  هورگ  دنچ  و  میدرک ، 

 . دنتخادرپ رهش  حطس 
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ریاس دننامه  و  دش ، ماجنا  هّیمطاف  ياه  همانرب  حیرشت  و  دیدرگ ،  رازگرب  ءاشع  برغم و  تعامج  زامن  درکرهـش ،  مظعا  ۀّینیـسح  رد 
ترایز زامن و  هب  لومعم ،  قبط  ماگنه  حبـص  و  میدومن ،  تماقا  درکرهـش  رد  ار  بش  و  دـمآ ، رد  ارجا  هب  یلّـصفم  ۀـمانرب  اـهرهش ، 

هب رهش  ياهنابایخ  رد  عیسو  یحطس  رد  مجسنم  ياه  هورگ  ًادّدجم ،  هناحبص ،  فرص  زا  سپ  و  میتخادرپ ،  هثاغتسا  اعد و  اروشاع و 
 . دنتخادرپ یمومع  نکاما  اه و  هزاغم  رد  رتسوپ  بصن 

یهار و  دـصقم ،  يوس  هب  یهار  هک  یهار (  ود  کی  کیدزن  یلو  میدـش ،  راپـسهر  نادـمه  ناتـسا  يوس  هب  یلبق ،  میمـصت  قباطم 
راسناوخ يوس  هب  ارم  یئورین  اـیوگ  و  دـش ،  ادـیپ  نیرتمک  نیا  ِنورد  رد  یبیجع  تلاـح  دوب ) ناـگیاپلگ  راـسناوخ و  يوس  هب  رگید 

نیا رثا  رد  و  داد ،  یم  قوس  دیدج  دصقم  يوس  هب  ارم  يوق  بیجع و  يورین  نآ  یلو  دش ، یم  عنام  یلبق  میمصت  درک .  یم  تیاده 
يوس هب  ار  ام  دمآ ، هراختـسا  باوج  رد  هک  يا  هیآ  نومـضم  و  منک ،  هراختـسا  متفرگ  میمـصت  هرظتنم ،  ریغ  روآ و  تفگـش  تلاح 

 . میدرک تکرح  تشاد )  رارق  راسناوخ  رهش  ریسم  رد  و  دوب ، هار  رس  هک  ناراد (  رهش  يوس  هب  اذل  درک ، تیاده  راسناوخ  رهش 

باّلط اب  هرکاذم  هّیمطاف و  غیلبت  تعامج و  زامن  ۀماقا  هب  و  میدش ،  دراو  ناراد ،  نامّزلا  بحاص  دجسم  رد  رصع ،  رهظ و  زامن  يارب 
تیالو اب  یناوج  هک   ) ناراد رادرهش  اب  نینچ  مه  و  میدش ،  لوغشم  دنراد )  لیصحت  هب  لاغتشا  ناهفصا  ۀّیملع  ةزوح  رد  هک  هقطنم ( 

 . تفرگ ماجنا  لّصفم ،  ِيزیر  همانرب  ندیرف ،  ۀقطنم  ياهیرادازع  تهج  همزال  تامادقا  يارب  و  میدومن ،  هرکاذم  دوب ) 

راسناوخ رهـش  مزاـع  و  تفرگ ،  ماـجنا  يا  هدرتسگ  حطـس  رد  رتسوپ  عیزوت  بصن و  و  میدرک ،  تکرح  هنماد  رهـش  يوس  هب  هاـگنآ 
ینامتخاس تاناکما  تعسو و  رظن  زا  هک  هجرف (  یلاعت  هللا  لّجع  رصع  ّیلو  ترضح  ۀّیملع  ةزوح  هب  برغم ،  زا  لبق  و  میدش ، 
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برغم و زامن  يارب  و  میدش ،  دراو  دشاب )  یم  بلاج  رایـسب  هناخباتک و ...  یقیقحت و  یملع و  ّتیلاّعف  رظن  زا  زین  و  يزیر ،  همانرب  و 
يارب مزال  ياه  همانرب  و  هّیمطاف ،  فادـهأ  حیرـشت  ینارنخـس و  رب  هوالع  و  میتفر ،  رهـش  ِيزکرم  مهم و  دـجاسم  زا  یکی  هب  ءاشع ، 

و نارازگزامن ،  هب  اهنآ  ءادها  و  اهرتسوپ ،  اهمچرپ و  ماسقا  عاونأ و  نداد  ناشن  اهیلع و  هللا  مالس  ءارهز  همطاف  تداهـش  تشادگرزب 
 ، راسناوخ تیالو  اب  ِمدرم  عمج  اب  و  میتخادرپ ،  يرادازع  هب  راسناوخ ،  رهش  رد  هّیمطاف  تضهن  عورـش  ِیگنوگچ  يارب  یئامنهار  زین 

 . میدومن ارجا  یلّصفم  ینز  هنیس  ۀمانرب 

ةدش ماجنا  لحارم  رد  هدـمآ ،  تسد  هب  جـیاتن  یـسررب  تروشم و  هب  هجرف ،  یلاعت  هللا  لّجع  رـصع  ّیلو  ۀـّیملع  هسردـم  رد  ار  بش 
رب نتشاذگ  تشگنا  اب  و  میتخادرپ ،  يونعم  ریس  تکرح و  نیا  لماکت  يارب  بسانم  ياهشور  هار و  يوجتسج  زین  هّیمطاف و  تاغیلبت 
 ، میدیسر ینشور  یعطق و  رایـسب  هجیتن  هب  نارای  ۀمه  دراوم ، نامه  رد  هدش  تفایرد  تایانع  و  رت ،  رمث  رپ  و  رت ،  قفوم  دراوم  يور 

لاعتم و دـنوادخ  يوس  هب  ار  دوخ  هجوت  و  مینک ،  دـیما  عطق  ناـمدوخ  زا  یهلا ،  تکرح  ینارون و  رفـس  نیا  رد  هچره  هکنیا ،  نآ  و 
زا یتح  و  میشاب ،  یهلا  ءایلوا  هب  ۀثاغتـسا  ءاجتلا و  و  هللا ،  یلا  عاطقنا  لاح  رد  هشیمه  و  میئامنب ،  فوطعم  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ 

مهیلع هّمئأ  فاطلأ  تایانع و  هب  طوبرم  ياهناتـساد  زا  نآ  ياجب  و  میزیهرپب ،  اه )  لـیبموتا  تکرح  لاـحرد  لـالح (  ياـه  یخوش 
و رت ،  زیگنا  تفگـش  ناـمتاغیلبت ،  رثا  مینک ،  نشور  ار  اـهلد  و  میوش ، دـنم  هرهب  و ...  ناـشنارای ،  زا  ناـنآ  ياـه  تیاـمح  مالـسلا و 

زاورپ کی  و  دور ، یمن  اه  هرطاخ  زا  هاگچیه  هک  دش ،  رارقرب  یلّسوت  ۀسلج  يریگ ،  هجیتن  نیا  زا  دعب  اذل  و  دوب ، دهاوخ  رتراگدنام 
 . تفرگ ماجنا  تسا ،  هدش  هدیمان  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  رصع  ّیلو  ترضح  مان  هب  هک  يا  هسردم  نآ  رد  یبیجع ،  ِیحور 

تلاح لّسوت و  و  ءاروشاع ،  ترایز  تعامج و  زامن  زا  سپ  ماگنه ،  حبص 
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ناتـسود عمج  هب  راسناوخ )  هجرف  یلاـعت  هللا  لّـجع  رـصع  ّیلو  ۀـّیملع  ةزوح  تسرپرـس  سّـسؤم و  اـضّرلا (  نبا  هللا ،  هیآ  هثاغتـسا ، 
عّونتم و رتسوپ  مچرپ و  اهدص  زا  یئاه  هنومن  و  دیدرگ ، حیرـشت  هدش  ماجنا  ياهراک  هّیمطاف و  فادهأ  و  رفـس ،  ۀمانرب  و  دنتـسویپ ، 

تاناکما ۀمه  زا  هک  دـندومن ،  مالعا  ار  دوخ  ِیبلق  میمـصت  و  دـنتفرگ ،  رارق  ریثأت  تحت  ًادـیدش  ناشیا  و  دـش ،  هئارا  ناشیا  هب  ابیز ، 
زین و  راسناوخ ،  هقطنم  رد  هّیمطاف  تضهن  ِندـش  یمومع  يارب  دـنراد ، رایتخا  رد  هک  یتاغیلبت  لئاسو  و  یمدرم ،  ذوفن  و  یعاـمتجا ، 

اـهمچرپ و زا  روظنم  نیدـب  و  دـنیامن ،  يرادرب  هرهب  هدرتسگ ،  دّدـعتم و  سلاـجم  يرازگرب  و  يرادازع ،  تاجتـسد  نتخادـنا  هار  هب 
دیدرگ لاسرا  ناشیا  يارب  يرگید  رادقم  مه ،  نآ  زا  دعب  و  تفرگ ،  رارق  ناشیا  رایتخا  رد  یهّجوت  لباق  رادقم  دوجوم ،  ياهرتسوپ 

 . تسا هدش  ریگارف  راسناوخ  رهش  رد  هّیمطاف  تضهن  ِینارون  جوم  تامادقا ،  نیا  رثا  رد  دنوادخ ،  فطل  اب  و  ، 

 ، ءارماس ِیکیدزن  رد  هک  مالـسلا (  هیلع  دّمحم  دّیـس  اقآ  دنزرف  مالـسلا ،  هیلع  دمحأ  هدازماما  رّهطم  مرح  مزاع  هسلج ،  مامتا  زا  سپ 
حور بسچلد و  ترایز  و  میتشگ ،  دنـشاب )  یم  مالـسلا  هیلع  یقّنلا  ّیلع  ماـما  گرزب  دـنزرف  و  دـنراد ،  یهّجوت  دروم  میظع و  رازم 

 . دش نامبیصن  یشخب 

هظحالم و  میتفر ،  ادـص  نآ  يوس  هب  و  تخاس ، دوخ  هّجوتم  ار  ام  رّهطم ،  مرح  رواجم  نلاس  مّود  ۀـقبط  زا  یئادـص  ماگنه ،  نیا  رد 
و تسا ،  اهنآ  میلعت  لوئـسم  يراقواب ،  هبّجحم و  مناخ  هک  دـشاب ،  یم  رتخد  ناناوجون  يارب  ماکحا  نآرق و  میلعت  ۀـسلج  هک  میدرک 

ناناوجون نآ  هب  یّمهم ،  ِيونعم  تارّکذت  متفرگ و  هزاجا  نیرتمک ،  نیا  دـندوب ،  هتـسشن  ناشرانک  رد  مه  ناشیا  ناتـسود  زا  رفن  ود 
یظفاحادخ مزاع  و  مدرک ،  هیده  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  طوبرم  يابیز  رایـسب  ياهرتسوپ  زا  اهنآ  ۀمه  هب  سپـس  و  مداد ، 

مق زا  امش  هک  دومن ،  لاؤس  همّلعم ،  يوناب  نآ  هاگان ،  هک  مدوب ، 
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رفس اهرهـش  هب  اهیلع ،  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تداهـش  ياه  همانرب  غیلبت  يارب  و  میتسه ،  ناهفـصا  زا  ام  هن ،  متفگ :  دیا ؟  هدمآ 
 . میا هدمآ  زین  رهش  نیا  هب  و  هدرک ،

رب رداق  هک  تسیرگ ،  یم  نانچ  نآ  یتّدـم  و  دـش ،  دـنلب  تدـش  هب  شا  هیرگ  يادـص  دینـش ،  ار  هلمج  نیا  یتقو  همّلعم ،  يوناب  نآ 
دیتسه سرزاب  امش  هک  مدرک  یم  لایخ  نم  تفگ :  میدش ،  ایوج  ار  وا  ۀیرگ  لیلد  و  تفرگ ، مارآ  یتدم  زا  سپ  دوبن ، نتفگ  نخس 

یلو دیا ،  هدمآ  متسه )  نآ  تسرپرس  نم  هک  ینید ( ،  ماکحا  نآرق و  ياهـسالک  یگنوگچ  یـسررب  يارب  مق ،  ۀّیملع  ةزوح  زا  و  ، 
ار دوخ  لبق  بش  ود  باوخ  ریبعت  نم  دیا ،  هدرک  رفـس  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀـمطاف  يارب  و  دـیتسه ،  ناهفـصا  زا  هک  دـیتفگ  یتقو 

 . مدش بلقنم  نینچ  نیا  اذل  و  متفایرد ، 

دندروآ فیرشت  ام  نآرق  سلجم  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح 

فیرشت ام  نآرق  سیردت  سلجم  هب  و  دنداد ،  نم  هب  راختفا  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  هک ،  مدید  ایؤر  ملاع  رد  لبق ،  بش  ود 
هک مدـیمهف  نوـنکا  مه  و  تسیچ ؟  باوـخ  نیا  ریبـعت  هک  مدوـب  رکف  رد  لاـح  هب  اـت  زورید  زا  و  دـندومن ،  زارفارـس  ارم  و  دـندروآ ،

لاـح رد  هکیلاـح  رد  تسا ،  ربخ  هچ  اـجنیا  رد  هک  دـینادب  هکنیا  نودـب  و  یلبق ،  ِيزیر  هماـنرب  نودـب  سلجم ،  نیا  رد  امـش  روضح 
دوخ تیانع  راوگرزب  نآ  هلیسو ،  نیا  هب  و  دشاب ،  یم  ترضح  نآ  تیانع  دروم  دیتسه  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  يارب  ّتیلاّعف 

 . دنا هدومن  ام  لاح  لماش  ار 

ناتـسا يوس  هب  یهار  ود  رـس  نابایب ،  رد  هک  یتلاح  نآ  تمکح  و  دومن ، نایرگ  بلقنم و  ار  ام  ناتـسود  ۀمه  نایرج ،  نیا  هب  هّجوت 
بـش ۀسلج  ۀـجیتن  ًانمـض  و  دـمآ ،  تسد  هب  نآ ، ۀـجیتن  بیجع و  ةراختـسا  نآ  و  دوب ، هدـمآ  شیپ  راسناوخ ،  ناتـسرهش  نادـمه و 

ناتسود هب  و  دش ،  نشور  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  رصع  ّیلو  ۀسردم  رد  هتشذگ ، 
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يرت هدنهد  ناکت  و  رت ،  ینارون  و  رتهب ،  ياه  هجیتن  مینک ،  یم  رتهب  ار  دوخ  يونعم  یناحور و  تلاح  یمک  دینیبب ،  متـشاد :  هضرع 
زا سپ  ناشسدقم ،  ناتسآ  ِنارازگتمدخ  هب  اهیلع  هللا  مالس  ملاع  ود  یب  یب  بناج  زا  تسا  یتیانع  نایرج ،  نیا  و  دیآ ، یم  تسد  هب 

مدرم لابقتسا  و  دندیدرگ ،  رتسوپ  بصن  هب  لوغـشم  راسناوخ ،  ياهنابایخ  زا  يرگید  رامـش  رد  هورگ ،  نیدنچ  ًادّدجم  همانرب ،  نیا 
يارب يراثن  ناج  راهظا  و  يراج ،  ِکشأ  زا  یندـنام  داـیب  ياـه  هنحـص  و  دوب ، زیگنا  قوش  بیجع و  رایـسب  يونعم ،  ِتکرح  نیا  زا 

 . دندراذگ یم  ياجب  دوخ  زا  اهیلع و ...  هللا  مالس  ءارهز  همطاف  ترضح 

ياقآ یمظعلا ،  هللا  هیآ  لزنم  هب  ناوراک ،  ناگدروخلاس  زا  رفن  دـنچ  و  نیرتمک ،  نیا  و  میدـش ،  ناگیاپلگ  رهـش  مزاـع  نآ ، زا  سپ 
نکاما ریاس  و  اه ، هزاغم  رد  رتسوپ  عیزوت  بصن و  هب  لوغـشم  ناتـسود  ۀّیقب  و  میتفر ،  هلظّدـم  یناگیاپلگ  یفاص  اقآ  یلع  خیـش  جاح 

 . دندیدرگ یمومع 

دجسم هب  رهظ  ماگنه  و  میدناسر ،  ناشیا  ضرع  هب  ار  هّیمطاف  ياه  همانرب  زا  یلامجا  یشرازگ  یفاص ،  هللا  هیآ  ترضح  اب  رادید  رد 
نیب دندوب .  زایتما  ياراد  ّتیفیک  ّتیمک و  رظن  زا  هک  دـندوب ،  هدـش  رـضاح  زامن  يارب  يریگمـشچ  رایـسب  تعامج  و  میتفر ،  ناشیا 

هتـشون اهنآ  رب  هدـنهد  ناکت  ياهراعـش  هک  یئاه  مچرپ  نداد  ناشن  و  میتخادرپ ، هّیمطاف  ياه  همانرب  حیرـشت  هب  رـصع ،  رهظ و  زاـمن 
یمظعلا هللا  هیآ  ترـضح  صخألاب  و  نارازگزاـمن ،  مومع  ناـنچ  نآ  زیگنارب ،  فطاوع  عّونتم و  ياـهرتسوپ  نینچ  مه  و  دوب ، هدـش 

ترضح و  دومن ،  بلقنم  ار  دجسم  ياضف  نارازگ ،  زامن  نینمؤم و  ِدنلب  ۀیرگ  يادص  هک  داد ، رارق  ریثأت  تحت  ار  یناگیاپلگ  یفاص 
میمـصت هک  دش  ببـس  رما  نیمه  و  دـنتخیر ،  یم  کشا  ناراب  لثم  و  دـیزرل ،  یم  هیرگ )  تّدـش  زا  ناشیاه (  هناش  یفاص ،  هللا  هیآ 

ندوب هاتوک  دروم  رد  ام (  ِیلبق 
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ۀمانرب شرتسگ  يارب  تاداهنـشیپ  زین  و  هّیمطاف ،  تضهن  فادـهأ  حیرـشت  ۀـمانرب  تعاس ،  کی  هب  کـیدزن  و  دوش ،  ضوع  نخس ) 
سّدـقم تکرح  نیا  زا  يراج ،  کشا  اب  و  دنداتـسیا ،  درمگرزب  نآ  سپـس  و  دـیماجنا ، لوط  هب  ناگیاپلگ  رد  هّیمطاـف  تشادـگرزب 

صخألاب و  نیرضاح ،  مومع  ّرثؤم ،  عیـسو و  همانرب  نیا  ندوب  یتایح  ّتیمها و  رد  ناشدوخ ،  رابرهگ  تاملک  اب  و  دندرک ، تیامح 
ناگدـنهد يرای  يارب  ناشدوجو  مامت  اب  و  دـندومن ،  توعد  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  هچره  ّتیلاّعف  هب  ار  هّیمطاف  یغیلبت  ناوراک  ياضعأ 

داجیا رد  هناصلاخ ،  ياهاعد  و  هقالع ،  راهظا  نیا  هک  دندرک ،  اعد  دنتسه )  هدیهش  همولظم و  هک  اهیلع (  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح 
 . دوب ّرثؤم  رایسب  ناگدنونش  مدق  تابث  خسار و  مزع 

ۀمه تعاـس ،  مین  تّدـم  هب  و  تخادرپ ، ینز  هنیـس  هب  دوـب ، ناوراـک  هارمه  هـک  یناهفـصا ،  ناحاّدـم  زا  یکی  رـصع ،  زاـمن  زا  سپ 
 ) یفاص هللا  هیآ  ترضح  و  درکن ، كرت  ار  دجسم  سکچیه  و  دندز ،  یم  اه  هنیـس  رب  یبیجع )  ۀلان  کشا و  اب  هارمه  نارازگزامن ( 

ینز هنیس  تّدم  ِیمامت  رد  اهیلع ،  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  مارتحا  هب  دندوب )  تمحز  رد  رایـسب  دیدش  یبلق  تلاسک  رثا  رد  هکنیا  اب 
هداتسیا هک  مدرم  ِینز  هنیس  لاح  رد  نم  دندومرف :  ناشیا  یلو  دننیشنب ،  هک  دندروآ  ناشیا  يارب  یلدنـص  هکنیا  اب  و  دندوب ، هداتـسیا 

 . منیشن یمن  دنا ، 

ناوراـک ناـهارمه  دجـسم ،  ناـمه  رد  هک  دـیدرگ  رّرقم  مدرم ،  ناـیم  رد  نوگاـنوگ  ياـهرتسوپ  عیزوت  و  يرادازع ،  ناـیاپ  زا  سپ 
تهج هب  دـننک (  تحارتسا  دـنربب و  فیرـشت  لزنم  هب  یفاـص  هللا  هیآ  ترـضح  هک  میدرک  رارـصا  هچ  ره  و  دـنروخب ، راـهن  هّیمطاـف 

رانک رد  دجـسم ،  رد  درمگرزب  نیا  هّیمطاف ،  ناوراک  ءاضعأ  روضح  قئاقد  نیرخآ  اـت  یلو  ناـشیا )  ِیبلق  تلاـسک  ساّـسح  طـئارش 
اهیلع هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ِنارازگتمدخ 
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 ، دش هدروآ  ناشیا  يارب  هک  یتحارتسا  ۀلیسو  عون  ره  زا  و  دنتسشن ،  ماعط  ةرفـس  رـس  رب  یندشان ،  شومارف  یتّیمیمـص  اب  و  دندنام ، 
و اـهیلع ،  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هب  تبـسن  ار  ناـشدوخ  ِقـیمع  ِیگتـسبلد  داـقتعا و  هقـالع و  هلیـسو ،  نـیا  هـب  و  دـندرک ، زیهرپ 
عجرم و نآ  راتفر  دروخرب و  ةوحن  و  دنتـشاد ،  راهظا  دنکب ،  یتمدخ  ترـضح  نآ  سّدـقم  ناتـسآ  رد  هک  سک  ره  زا  ار  ناشتیامح 

شومارف هاگچیه  و  دـیدرگ ،  ناـگمه  دزناـبز  هک  تشاذـگ ،  ناتـسود  ۀـمه  ۀـّیحور  رب  یقیمع  ریثأـت  ناـنچ  نآ  نأّـشلا ،  میظع  هیقف 
 . دش دهاوخن 

يدّدعتم ياههورگ  و  میدش ،  راپـسهر  نیمخ  رهـش  يوس  هب  ناگیاپلگ ،  رهـش  رد  بلاج  رایـسب  هدرتسگ و  ياه  همانرب  نایاپ  زا  سپ 
هب تعاـس  کـی  و  میدومن ،  تکرح  كارا  رهـش  يوس  هب  هاـگنآ  و  دـنتخادرپ ،  رتسوپ  عیزوت  بصن و  هب  رهـش ،  فلتخم  قطاـنم  رد 
هب رهش ،  دجاسم  زا  یکی  رد  ءاشع  برغم و  زامن  يارب  و  دنتخادرپ ، رتسوپ  عیزوت  بصن و  هب  ناتـسود ،  و  میدش ،  رهـش  دراو  برغم 

هدنزاس تاداهنشیپ  كارا و  رهش  رد  ّرثؤم  ياه  همانرب  ِیگنوگچ  و  ناهفصا ،  رد  صخألاب  و  اهرهش ،  رد  هّیمطاف  ياه  همانرب  حیرشت 
 . میتخادرپ هنیمز ،  نیا  رد 

تکرح دعب ،  ياهلاس  و  لاس ،  نامه  رد  و  دندومن ،  یبوخ  لابقتسا  كارا ،  نامیا  اب  مدرم  و  میدومن ،  ینز  هنیـس  يرادازع و  سپس 
 . تفای یهّجوت  لباق  ّتیعضو  لکش و  كارا ،  رهش  رد  هّیمطاف 

ۀّیمطاف تئیه  ۀسلج  هب  دجـسم ،  نارازگزامن  زا  يا  هّدـع  ِیهارمه  اب  ینز ،  هنیـس  يرادازع و  ۀتـسد  تروص  هب  هسلج ،  نایاپ  زا  دـعب 
تئیه هب  هّیمطاف  ِیغیلبت  ناوراک  هک  دندش ،  دونشخ  رایسب  تئیه ،  ياضعأ  و  میتفر ،  دش )  یم  لیکـشت  هقطنم  نامه  رد  هک  كارا ( 

 . دنا هدش  دراو  تسا )  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  مان  هب  هک  اهنآ ( 
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 ، اهیلع هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  تبسن  تئیه ،  ياضعا  دیدش  ّتبحم  شیارگ و  هب  هّجوت  اب  و  دنداد ، رارق  ام  رایتخا  رد  ار  سلجم 
ماّیا تشادـگرزب  تهج  رهـش ،  حطـس  رد  هبناج  همه  رت و  هدرتسگ  ّتیلاّعف  يارب  اهنآ  ِيزاس  هداـمآ  يارب  دوب ، یبوخ  رایـسب  تصرف 
هداد رارق  اهنآ  رایتخا  رد  رتسوپ )  مچرپ و  زا  یهّجوت (  لباق  تاـناکما  تهج ،  نیمه  هب  اـهیلع و  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تداـهش 

خیرات ۀمولظم  هب  تبـسن  اهنآ ،  قیمع  ّتبحم  هقالع و  ةدنهد  ناشن  یغیلبت ،  ناوراک  زا  اهنآ  لابقتـسا  ّتیمیمـص و  ینابرهم و  و  دش ،
 . دوب مالسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ 

هبذاج هک  مدرک  ساسحا  دوخ  رد  یتلاح  یلو  میئامن ، تعجارم  ناهفصا  هب  هک  میدرک ،  تکرح  ناگچفلـس  يوس  هب  ماگنه ،  حبص 
فّرـشم مق  هب  اهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  ترایز  دصق  هب  هک  دیـسر  مرظن  هب  و  دشک ،  یم  مق  سّدقم  رهـش  يوس  هب  ارم  يا 

نآرق ِيونعم  ِیئامنهار  هک  متشاذگ ،  هراختسا  رب  ار  انب  تلاح ،  نآ  زا  یئاهر  يارب  هک  دوب ، راذگ  ریثأت  ردقنآ  تلاح ،  نآ  و  میوش ،
 . میورب مق  يوس  هب  هک  تخاس  مّمصم  ارم  ، 

فرط هب  ناگچفلـس  زا  هک  تفرگ  میمـصت  تشاد ،  ناهفـصا  رهـش  رد  هـک  يا  هدـعو  رارق و  تـهج  هـب  رفـسمه ،  ناتـسود  زا  یکی 
 ، ینفلت یمایپ  اب  و  دوش ، فّرـشم  مق  هب  هک  مهاوخب  زین  ناشیا  زا  هک  دـش ،  رارکت  نم  رد  تلاح  نامه  یلو  دـنک ،  تکرح  ناهفـصا 

كرت يارب  و  بوخ ،  نآ  لعف  يارب  خساپ  هک  مق ، هب  ناشیا  رفـس  ماجنا  يارب  مدومن ،  هراختـسا  ًادّدجم  و  دنز ،  مهرب  ار  دوخ  ةدـعو 
 . میدش مق  مزاع  یگمه  اذل  و  دوب ، دب  رایسب  نآ 

رد ار  اه  هزاغم  رگید  اه و  یشورف  ناهوس  اهناروتسر و  یمامت  و  میدومن ،  میـسقت  ار  مقات  ناگچلفـس  ریـسم  هورگ ،  دنچ  لیکـشت  اب 
عاونأ زا  هدرتسگ ،  یحطس 
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رورم روبع و  و  هّیلقن ،  لئاسو  ددرت  ِیناوارف  لیلد  هب  نآ (  ِیغیلبت  ریثأت  هک  میدومن ،  بصن  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ياهرتسوپ 
 ، تشاد رارق  نیرباع  دید  ضرعم  رد  دعب  هام  دنچ  ات  اهرتسوپ  نآ  ۀمه  و  دوب ، ریگمشچ  رایـسب  تمـسق )  نیا  رد  روشک ،  مدرم  ۀمه 

 . دروخ یم  مشچ  هب  اهناروتسر  اه و  هزاغم  زا  یضعب  رد  رگید ،  لاس  ات  اهرتسوپ  نآ  زا  یهّجوت  لباق  تمسق  و 

ءاملع زا  یضعب  اب  رادید  زا  سپ  و  میدش ، فّرشم  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  ترـضح  ترایز  هب  و  هدش ،  مق  رهـش  دراو  نآ ،  زا  سپ 
 . داتفا قاّفتا  بیجع  يا  هثداح  هک  میتفای ،  فّرشت  نارکمج  سّدقم  دجسم  هب  نأّشلا ،  میظع 

یئانثتـسا یتلاح  ساسحا  ناهارمه ،  ناتـسود و  زا  يرایـسب  هجرف ، یلاعت  هللا  لّجع  ناـمز  ماـما  هب  لّـسوت  زاـمن  هثاغتـسا و  ۀـمانرب  رد 
ناهفصا هب  ناگچفلس  زا  تساوخ  یم  هک  یصخش  نامه  و  دندرک ،  ساسحا  دوخ  رد  فراعتم  ریغ  ِیحور  بالقنا  کی  و  دندومن ، 

خر لبق  لاس  دنچ  رد  هک  داتفا ،  یلّـصفم  نایرج  دای  هب  هاگان  دوب ، هدمآ  دب  نآ  كرت  بوخ و  وا  ندمآ  مق  يارب  هراختـسا  و  دورب ، 
 . دشاب یم  رارقنیا  زا  ناتساد  و  دوب ، هدرک  شومارف  ارنآ  ًالصا  وا  و  دوب ، هداد 

یتیانع یتراشب و  یتمارک و 

اهیلع هللا  مالس  هموصعم  ترضح  ترایز  مزاع  ناهفصا  زا  یناوراک  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریمأ  تداهش  ماّیا  رد  ناضمر ،  هام  رد 
ترایز ندناوخ  هب  هار ،  نایم  رد  رظن ،  دروم  صخش  تسا ،  هدوب  مرگ  اوه  ناتـسبات و  ماّیأ  و  دوش ،  یم  نارکمج  سّدقم  دجـسم  و 

ار اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  ترـضح  ترایز  رّهطم ، مرح  رد  بورغ  کیدزن  و  هدوب ،  لوغـشم  مدرم  يارب  رگید  ياه  همانرب  اعد و  و 
اهاعد و ندناوخ  هب  ندوب  لوغشم  ندوب و  راد  هزور  و  اوه ،  یمرگ  ّتلع  هب  ترایز (  رخاوا  رد  و  دناوخ ،  یم  مدرم  يارب 
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، دناوخب زامن  تعکر  ود  دنک  یم  دصق  هک  یلاح  رد  ترایز ،  ندش  مامت  ماگنه  رد  و  دوش ،  یم  لاح  یب  هتـسخ و  رایـسب  تارایز ) 
نارکمج هب  هبنشود  هتفه  کی  امش  میتسه ،  نارکمج  اه  هبنشود  ام  دنیامرف :  یم  دننز و  یم  وا  ۀناش  رـس  رب  تسد  يراوگرزب  ياقآ 

ار زامن  ًاعیرس  دندوب ؟  یسک  هچ  اقآ  نیا  هک  دیآ  یم  دوخ  هب  دوش ،  یم  زامن  دراو  هکنیا  دّرجم  هب  یلو  مشچ ،  دیوگ  یم  وا  دیئایب ) 
سابل راوگرزب ،  نآ  و  دـنبای ،  یمن  اقآ  نآ  زا  يرثا  دـننک ،  یم  شدرگ  ار  اهقاور  مرح و  مامت  شدوخ ،  تسود  اب  دـنک و  یم  مامت 

هک دریگ  یم  میمصت  هتفه  ره  لاس ،  کی  وا  تسا . )  هدوب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریمأ  تداهش  ماّیا  اریز  دنا (  هتـشاد  نت  رب  هایس 
لکشم هکنیا  ات  دنک ، یم  شومارف  ار  نایرج  و  دور ،  یم  وا  نهذ  زا  هّیضق  سپس  و  دوش ، یمن  ّقفوم  یلو  دورب ، نارکمج  هب  هبنشود 

رد اهلاس ،  زا  یکی  رد  دیدرگ ،  فرطرب  وا  لکـشم  رگا  هک  دنک  یم  یعرـش  رذن  و  دیآ ،  یم  شیپ  وا  يارب  جـح  هّیـضق  رد  یگرزب 
فرط رب  وا  لکشم  و  دیامن ،  هفیظو  ماجنا  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  سّدقم  ناتسآ  ِنارازگتمدخ  رگید  هارمه  هّیمطاف  ِیغیلبت  رفس 
تالاح اضق ،  زا  و  دیامن ،  یهارمه  ار  هّیمطاف  ناوراک  رفس  نیا  رد  هک  دوش  یم  مّمصم  يرمق )   1420 لاس (  نیا  رد  و  ددرگ ،  یم 

 . دمآ شیپ  اهرفسمه  ریاس  وا و  يارب  یبوخ  رایسب 

مق و هب  هراختـسا ،  دـیکأ  رایـسب  تقفاوم  و  نیرتمک ،  نیا  داهنـشیپ  اب  دوب ، هدرک  شومارف  یّلک  روط  هب  ار  هبنـشود  هّیـضق  هک  ناـشیا 
و هبنـشود ،  هّیـضق  هاگان  و  دـمآ ، شیپ  شیارب  یئانثتـسا  بلاج و  ِيونعم  تلاح  نارکمج  دجـسم  رد  و  دـیدرگ ،  فّرـشم  نارکمج 
و هدش ،  هدیشک  نارکمج  دجسم  هب  شدوخ ،  ةدارا  نودب  و  تسا ،  هبنـشود  هک  دش  هّجوتم  و  دمآ ، شدای  هب  لبق  لاس  دنچ  تراشب 

دوب هدرک  هدارا  هچره  لاسکی ،  تّدم  رد  هک  یلاح  رد  تسا ،  هدش  لصاح  شیارب  مه  یئانثتسا  تلاح  نآ 
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ِنارازگتمدـخ اهرفـسمه و  زا  يرگید  هّدـع  يارب  ناشیا ،  اب  نامز  مه  و  دوب ، هتـشگن  ّقفوم  دوش  فّرـشم  نارکمج  هب  ار  يا  هبنـشود 
 . دومن داجیا  یمومع  ینوگرگد  کی  هک  دیدرگ ،  لصاح  يونعم  یئانثتسا  تالاح  اهیلع  هللا  مالسءارهز  ترضح 

 ، ریپ ناوج و  تشادن ،  رارق  مارآ و  یسک  رگید  یلو  میدرک ،  تعجارم  مالـسلا  هیلع  يدهملا  مامإلأ  هسردم  هب  نارکمج  دجـسم  زا 
، دنتفگ یم  مالـسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  ای  دنتفر ،  یم  شوه  زا  دندز ، یم  هّجـض  همه  رو ،  هشیپ  يرازاب و  یهاگـشناد ،  یناحور و 

هتفرگ همه  زا  رارق  مارآ و  ینالوط ، ینامز  تّدم  و  دندرک ، یم  يراذگرکـش  دوب  هدش  ناشبیـصن  هچنآ  يارب  و  دندرک ، یم  هثاغتـسا 
 ، دیسر نایاپ  هب  لاس  نیا  رد  هّیمطاف  ِیغیلبت  رفس  ۀمانرب  لکـش ،  نیدب  و  دوب ، هتفرگ  رب  رد  ار  همه  هلان ،  هبدن و  کشأ و  و  دوب ، هدش 

 : هک میدیسر  هجیتن  نیا  هب  و 

تسود هدنکفا  مندرگ  رب  يا  هتشر 

تسوا هاوخ  رطاخ  هک  اجنآ  دشک  یم 

نادمه هاشنامرک و  ناتسرل و  ياهناتسا  هب  رفس 

غیلبت يارب  اـهیلع ،  هللا  مالـس  ءارهز  ۀـمطاف  ناـگتخابلد  ناتـسود و  زا  یعمج  اـب  هّیمطاـف ،  ماـّیا  ۀناتــسآ  رد  يرمق ،  لاـس 1421  رد 
 . میتشگ ناتسا  نیدنچ  رد  کچوک  گرزب و  رهش  نیدنچ  مزاع  ترضح ،  نآ  تداهش  ماّیا  تشادگرزب 

 ، هثاغتـسا عّرـضت و  زا  سپ  و  دـندومن ،  عامتجا  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهّزلا  تیب  رد  ناتـسود ،  ۀـمه  لّسوت )  دـصق  هب  رهظ (  زامن  يارب 
رارق اتویوت  راب  تناو  کی  رد  ار  اهنآ  و  دـندیدرگ ،  یغیلبت  مزاول  ریاس  اهباتک و  و  اهرتسوپ ،  اهمچرپ و  عاونأ  ِيزاس  هداـمآ  لوغـشم 

قیوشت ینارنخـس و  و  تعامج ،  ۀماقا  هب  رهـش ،  نیا  دجاسم  زا  یکی  رد  و  میدش ،  ندیرف )  ۀقطنم  رد  ناراد (  رهـش  مزاع  و  دـنداد ،
اب و  میتخادرپ ،  اهنآ  نایم  رد  رتسوپ  شخپ  و  هّیمطاف ،  تشادگرزب  هب  هقطنم ،  باّلط  نّویناحور و  مدرم و 
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ياه همانرب  يارب  میتشاد ،  ناراد  رهـش  ندـیرف و  ۀـقطنم  رد  لبق  ياهلاس  رد  هک  یتامادـقا  زا  هدافتـسا  اب  و  بسانم ،  ياه  یگنهاـمه 
 . تفرگ ماجنا  یبسانم  ياه  يریگ  میمصت  هّیمطاف ، 

مزاع و  میدنابـسچ ،  رتسوپ  ار  رهـش  یمومع  نکاما  اه و  هزاغم  زا  يرادـقم  ءاروشاع ،  ترایز  اعد و  زاـمن و  زا  سپ  ماـگنه ،  حـبص 
مدرم و نایم  رد  ذّفنتم  نّویناحور  زا  یـضعب  اب  رهـش ،  رد  رتسوپ  بصن  ِلوئـسم  ياههورگ  مادقا  رب  هوالع  و  میدـش ،  زردوگیلا  رهش 

ياهشور ّتیقفوم  ياه  هناشن  و  میدرک ،  حیرشت  اهنآ  يارب  ار  هّیمطاف  ماّیا  تشادگرزب  ِیلمع  ياههار  زردوگیلا ،  رهـش  ۀّیملع  هزوح 
يرادـقم زین ،  اجنآ  رد  و  میدـش ،  انزا  رهـش  مزاع  و  میداد ،  حیـضوت  تسا )  هدیـسر  هجیتن  هب  رگید  ياهرهـش  رد  هک  ار (  هدـش  دای 

 . میدش دراو  دورد  رهش  هب  و  میتشاد ،  هدرشف  یغیلبت  ۀمانرب 

بصن رتسوپ  یمومع  نکاما  اه و  هزاغم  هب  رهـش ،  ياهنابایخ  ِیمامت  رد  ریگمـشچ ،  لمع  ِتعرـس  کی  اب  رهظ ،  زا  لبق  تعاس  کی 
هّیمطاف یتاغیلبت  شـشوپ  ریز  رهـش  ِیمامت  نامز ،  تّدم  نیا  رد  هک  دوب ،  هدش  هداد  رهـش  نیلوئـسم  هب  هک  یـشرازگ  رد  و  میدومن ، 

 . دندوب هدرک  بّجعت  هتفرگ ،  رارق 

ةرابرد ینارنخس  اب  رصع ،  رهظ و  زامن  نیب  دشاب ،  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سّدقم  مان  هب  هک  رهـش ،  دجـسم  نیرت  ّتیعمجرپ  رد 
نآ یقالخا ،  ینید و  ياهناینب  تیوقت  رد  نآ ،  جیاتن  اهیلع و  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تداهش  ماّیأ  تشادگرزب  ياهشور  فادها و 

یماگنه رد  و  دندومن ،  یمن  ساسحا  ناونع  چیه  هب  ار  هسلج  ندش  ینالوط  هک  دـنتفرگ ،  رارق  ریثأت  تحت  رازگ  زامن  ّتیعمج  نانچ 
اب رتسوپ  عون  اههد  نینچ  مه  و  يونعم ،  ینید و  تاساسحا  ةدـنهد  ناکت  و  جـّیهم ،  ياهنومـضم  اه و  هتـشون  اب  مچرپ  عون  اههد  هک 

 ، دندومن هدهاشم  ار  عّونتم  رایسب  بلاطم  ثیداحأ و  اهحرط و 
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تعامج ماما  هک  دنداد ،  رس  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ّتیمولظم  زا  عافد  رد  زوسناج ،  ياه  هلان  و  دش ،  ریزارس  اهنآ  ياهکشا 
ود دودحرد  دجـسم ،  رد  یغیلبت  ۀـمانرب  ۀـعومجم  داد .  رارق  يا  هقباس  مک  ِیحور  بالقنا  تلاح  کی  رد  ار  مدرم  مومع  دجـسم و 

ماگنه ياه  ّتیلاعف  ینارنخـس و  نینچ  مه  و  رهـش ،  حطـس  ياه  همانرب  یفطاع  يونعم و  تاریثأت  و  دـیماجنا ، لوط  هب  مین  تعاـس و 
 . دوب زیگنا  تفگش  رایسب  دجسم ،  رد  تعامج  زامن 

رهـش و حطـس  رد  ّتیلاّعف  هب  برغم ،  زا  لبق  تعاس  کی  و  میدرک ،  تکرح  داـبآ  مّرخ  رهـش  يوس  هب  تحارتسا ،  يرادـقم  زا  سپ 
ود تّدم  رد  و  میتفر ،  رهش  ّتیعمجرپ  روهشم و  دجاسم  زا  یکی  رد  ءاشع ،  برغم و  زامن  يارب  و  میتخادرپ ،  رتسوپ  عیزوت  بصن و 

تشادگرزب يارب  رهـش ،  یعامتجا  یـشزومآ و  زکارم  مدرم و  ِيزاس  هدامآ  ياهراکهار  ۀئارا  اه و  همانرب  حیرـشت  هب  مین ،  تعاس و 
ياه ّتیصخش  زا  يرایـسب  روضح  و  فرط ، کی  زا  تیالو ،  اب  ِناناوج  زا  يدایز  رامـش  عامتجا  هب  هّجوت  اب  هک  میتخادرپ ،  هّیمطاف ، 

رد یبوخ  رایسب  جوم  هسلج ،  کی  نیمه  رد  و  تشاذگ ،  يدایز  رایـسب  ریثأت  رگید ، فرط  زا  رهـش ،  ِیعامتجا  زکارم  رازاب و  ذّفنتم 
 . دیدرگ لصاح  اهیلع ،  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تداهش  تشادگرزب  تاکرب  راثآ و  ّتیمها و  هب  هّجوت  و  هّیمطاف ،  تضهن  ۀنیمز 

رهـش يوس  هب  تکرح  مزاع  هک  یماگنه  ءاروشاع ،  تراـیز  ندـناوخ  لّـسوت و  هثاغتـسا و  تعاـمج و  زاـمن  زا  سپ  حبـص ،  ماـگنه 
هّیمطاف یغیلبت  ناوراک  لاّعف  ءاضعأ  ءزج  هک  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  دنمقالع  رایسب  ناناوج  زا  یکی  میدوب ،  درجورب 
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رّهطم ناویا  رد  و  میا ، هتفر  البرک  هب  یغیلبت ،  ناوراک  ءاضعأ  ۀـمه  هک  مدـید  ایؤر  ملاـع  رد  بشید  تفگ :  دز و  ادـص  ارم  دوب (1) 
ورب وت  تسا ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  رد  تردام  دیدومرف :  نم  هب  امـش  و  میناوخ ، یم  لوخد  نذا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

زا یکی  زین  رفـس  عورـش  زا  لبق  هکنیا  هب  هّجوت  اب  و  متفرگ ،  کـین  لاـف  هب  ار  اـیؤر  نیا  نم  شاـب ،  ترداـم  بظاوم  و  مرح ،  لـخاد 
رد دوش ،  یم  هداد  البرک  ترایز  شاداپ  باوث و  یغیلبت ،  رفس  نیا  رد  داد  یم  ناشن  هک  دوب ، هدید  يرگید  بلاج  يایؤر  ناتسود ، 
هب عیقب ،  رّهطم  مرح  هنیدـم و  تراـیز  باوث  هک  دـش ،  یم  هدافتـسا  نینچ  نوگاـنوگ  ياـهتراشب  زا  رگید ،  ياهرفـس  رد  هک  یلاـح 

 . تسا هدش  تیانع  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  سّدقم  ناتسآ  ِنارازگتمدخ 

و يدرجورب ،  ياه  یئابطابط  گرزب  نادناخ  هاگتـساخ  هک   ) یبهذـم رهـش  نیا  هب  رهظ  زا  لبق  و  میدـش ،  درجورب  رهـش  مزاع  سپس 
نیـسح اقآ  جاح  ياقآ  یمظعلا ،  هللا  هیآ  عّیـشت ، ناهج  ردـقیلاع  عجرم  هُّرِـس و  سدـق  مولعلارحب  دّیـس  اقآ  رادـمان ،  ۀـمّالع  صخألاب 

رد نآ  شخپ  بصن و  هب  رتسوپ ،  عیزوت  ياـههورگ  و  میدیـسر ،  دـشاب )  یم  يرمق  يافوتم 1380  هُّرِـس  سدق  يدرجورب  یئابطابط 
اهمچرپ و عاونا  زا  دجسم  ياهتمسق  ِیمامت  رد  و  میتفر ،  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  دجسم  هب  زین ،  يرفن  دنچ  و  دنتخادرپ ،  رهـش  حطس 

کی اب  دش ،  یم  دجسم  دراو  سکره  هک  نانچ  نآ  میدرک ،  بصن  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هب  طوبرم  و  عّونتم ،  ياهرتسوپ 
 . دیدرگ یم  ور  هبور  هدنهد ،  ناکت  ینارون و  بلاج و  رایسب  ۀنحص 
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ربارب رد  و  دـندوب ،  هّلظ  ماد  ینامّزلا  بحاص  هللا  هیآ  ترـضح  رهـش ،  ِيونعم  یملع و  ّتیـصخش  نیرتگرزب  دجـسم ،  تعامج  ماـما 
هضرع ناشیا  هب  هک  یماگنه  رد  و  دوب ، روآ  تهب  هک  دنداد  ناشن  دوخ  زا  یعضاوت  نانچ  نآ  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تمظع 

یعـضاوت اب  ناشیا  میهد ،  ماجنا  دـیئامرفب  هزاجا  رگا  میراد ،  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تشادـگرزب  يارب  يا  همانرب  متـشاد ، 
ترـضح هـلاو و  ِهـیَلَع  هللا  یَّلَـص  ربماـیپ  ياـه  هـیّرذ  امـش  لاـم  اـهبارحم ،  اـهربنم و  نـیا  دـندومرف :  و  هدرک ، هدنمرـش  ارم  بـیجع ، 

 . دیئامن تیاده  ار  مدرم  و  دینک ،  هدافتسا  دیهاوخ  یم  هک  نانچ  نآ  دیاب  امش  تسا ، اهیلع  هللا  مالسءارهز 

ترـضح هب  تبـسن  تدارا ،  قشع و  زا  ینافوط  ّتیونعم ، يوقت و  داهتجا و  ملع و  ِدرمگرزب  نیا  زا  يراوگرزب ،  فطل و  بدا و  نیا 
ناتـسآ رد  يرازگتمدخ  هک  تسا ،  هتـسجرب  ترـضح  نآ  ماقم  ردـقچ  هک  دومن ،  داجیا  نامناتـسود  ام و  رد  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز 
یتارابع نینچ  اب  ینأّشلا ،  میظع  راوگرزب و  ّتیصخش  نوچمه  هک  دشخبب ،  ناسنا  هب  یئوربآ  نینچ  دناوت  یم  ترـضح ، نآ  سّدقم 

 . دنهد رارق  دوخ  تمحرم  فطل و  دروم  ار  ام  ، 

تداهش ماقم و  تشادگرزب  ِيونعم  ینید و  جیاتن  فادهأ و  اه و  همانرب  حیرشت  هب  تعاس )  ود  هب  کیدزن  رصع ( ،  رهظ و  زامن  نیب 
هشوگ هب  نآ ،  نمـض  رد  و  میتخادرپ ،  نارازگزامن  نیب  اهمچرپ  اهرتسوپ و  عاونأ  عیزوت  هئارا و  و  اهیلع ،  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح 

زامن ۀـمانرب  مدرم ،  هآ  کشا و  و  داد ،  رارق  ریثأـت  تحت  ار  همه  ًادـیدش  هک  میدومن ،  هراـشا  ترـضح  نآ  ياـه  ّتیمولظم  زا  یئاـه 
 ، اهراک ۀمه  مامتا  زا  سپ  هکلب  دندشن ،  هتـسخ  همانرب  ندـش  ینالوط  زا  اهنت  هن  هک  اجنآ  ات  دیـشخب ،  قنور  ار  ینارنخـس  تعامج و 

یـشزومآ و یملع و  زکارم  اـی  و  اـه ،  هّینیــسح  دـجاسم و  رگید  رد  هـک  اـهنآ  زا  يا  هّدـع  ًاـصوصخم  و  دـندیدرگن ،  قّرفتم  مهزاـب 
درجورب و ِیعامتجا 
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هدافتسا دروم  یعامتجا ،  ینید و  لفاحم  زکارم و  نآ  رد  ات  دنتفرگ ،  رتسوپ  عاونا  زا  يرتشیب  رادقم  دنتشاد ،  یـشقن  اهرهـش ،  رگید 
 . دنهد رارق  یغیلبت 

ناوراک ءاضعأ  مادـقا  ّتیلاّعف و  زا  فصولا ،  دـئاز  یعـضاوت  صولخ و  اب  ًادّدـجم  همانرب ،  مامتا  زا  سپ  یناـمّزلآ ،  بحاـص  هللا  هیآ 
 . دنداد رارق  نامهار  ۀقردب  ار  ناشریخ  ياعد  و  هدومن ،  رّکشت  یغیلبت ، 

کی و  میتخادرپ ،  هدرـشف  تاغیلبت  و  رتسوپ ،  شخپ  بصن و  هب  دنواهن  رهـش  رد  و  میدرک ،  تکرح  هاشنامرک  رهـش  فرط  هب  سپس 
رتسوپ بصن  هب  رهش ،  مهم  يزکرم و  ياهنابایخ  رد  مجسنم ،  هورگ  دنچ  لیکـشت  اب  و  میدیـسر ،  هاشنامرک  هب  برغم  زا  لبق  تعاس 

ِینید زکارم  زا  یکی  هب  تحارتسا ،  يارب  نآ  زا  سپ  و  تفای ،  همادا  بش  تعاس 10  ات  هک  میتخادرپ ،  یمومع  نکاما  اه و  هزاغم  رد 
 . میدومن هتوتیب  اجنآ  رد  ار  بش  و  میتفر ،  هاشنامرک 

یبیغ ياهدادما  هب  زاین  اذل  و  میدومن ،  ساسحا  ار  یتالکشم  رهش ،  ِیگنهرف  یعامتجا و  صاخ  طئارش  لیلد  هب  هاشنامرک ،  رهش  رد 
هب تسد  ناهارمه ،  ۀمه  و  دیدرگ ،  ساسحا  ًادیدش  ناشنازیزع ،  اهیلع و  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  فرط  زا  صاخ ،  ياه  تیانع  و 

هاگان هک  دـندمآرد ،  هثاغتـسا  ءاـجتلا و  تلاـح  هب  دـندوب ،  رت  قیمع  هّجوت ،  نیا  رد  هک  یـضعب  ًاـصوصخم  و  دـندز ،  لّـسوت  اـعد و 
 . دمآ دیدپ  مهم  لّوحت  کی  و  دش ،  هدوشگ  یهلا  تمحر  ياهرد 

یغیلبت رفـس  فادـهأ  اه و  همانرب  هّجوتم  هاشنامرک ،  ِيرادازع  یبهذـم و  تآئیه  اـب  نایانـشآ  زا  رفن  کـی  يا ،  هرظتنم  ریغ  لکـش  هب 
رضاح هک  منک  یم  رادربخ  ار  هاشنامرک  ياهتئیه  ياه  تسرپرس  مامت  دیشاب ،  هتشاد  تصرف  رگا  تفگ :  و  تفرگ ،  رارق  ام  ناوراک 

 ، هاتوک ینامز  تّدم  رد  و  دیئامن ،  هرکاذم  اهنآ  اب  امش  و  دنوش ، 
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 . دیدرگ هدامآ  یضیفرپ  هوکش و  اب  سلجم  و  دنتفای ،  روضح  اهنآ  زا  يدایز  عمج 

اهنآ اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ياه  ّتیمولظم  هب  هراشا  اب  هّیمطاف ،  تشادگرزب  ياهراک  هار  و  همانرب ،  فده و  حیرشت  زا  سپ 
ياه همانرب  ماجنا  تهج  همزال ،  تامادـقا  يارب  ار  ناشدوخ  یگداـمآ  يراـج ،  کـشا  اـب  هک  دـنتفرگ ،  رارق  ریثأـت  تحت  ناـنچ  نآ 

تاسلج رد  يرادازع ،  یبهذم و  ياه  همانرب  رد  هک  یتدم  ِیمامت  رد  دنتفگ :  یم  ًامومع  و  دـندومن ،  مالعا  رهـش  حطـس  رد  بسانم 
لیوحت و  سلجم ،  ناـیاپ  زا  سپ  میا (1)  هدـیدن  يا  هدـنهد  ناـکت  رثا و  رپ  ینارون و  سلجم  نینچ  میا ،  هدرک  تکرـش  نوگاـنوگ 

لهأ هب  تبـسن  يا  هتخابلد  ِیناحور  هک  اهرفـسمه  زا  یکی  هاشنامرک ،  ياهتئیه  رد  هّیمطاف  تاـغیلبت  يارب  رتسوپ ،  مچرپ و  يرادـقم 
یکی هحفص ،  رس  رد  هیآ  نیلّوا  مدومن ،  زاب  ار  نآرق  هک  یماگنه  رد  و  میامنب ،  ياهراختسا  هک  درک  داهنشیپ  مالسلا ،  مهیلع  تیبلا 
بـش بشما  تفگ :  دـمآ و  رد  هیرگ  هب  وا  ناهگان  هک  دوب ،  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  اب  طابترا  بساـنم  ینارون و  رایـسب  تاـیآ  زا 
تشپ رد  و  يورسخ ،  زرم  ات  میورب  ار  بشما  و  تسا ،  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللا  دبع  ابأ  ترـضح  صوصخم  ِیترایز  بش  و  هعمج ، 

خر یبالقنا  زین  نم  لد  رد  هاگان  و  دوب ، رما  نیمه  يارب  هراختسا  نیا  و  مینک ،  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كرمگ ،  ياهرد 
 . میور یم  متفگ :  و  داد ،

 ، میدش برغ  دابآ  مالسا  راپسهر  يورسخ  زرم  هب  ندیسر  يارب  یلو  دوب ، نادمه  رهش  هب  نتفر  هاشنامرک ،  زا  دعب  ام  ۀمانرب  هکنیا  اب 
هب هّیمطاف  ةرابرد  يا  هتسیاش  بلاج و  ِیغیلبت  ۀمانرب  کی  و  میدناوخ ،  رهش  عماج  دجسم  رد  ار  رصع  رهظ و  زامن  و 
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هللا مالس  ءارهز  ترضح  هب  تبسن  هک  دندوب ،  راقواب  دنمقالع و  يدارفا  و  الاب ،  نینس  رد  ینادرم  ًامومع  هدش ،  دای  ياهتـسرپرس  - 1
 . دنتشاد راهظا  يدایز  ّتبحم  یگتسبلد و  اهیلع ، 
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يورسخ زرم  يوس  هب  و  میتشگ ،  نیریش  رصق  رهش  مزاع  رتسوپ ،  شخپ  اب  و  میدش ،  باهذ  لپرس  رهـش  راپـسهر  و  میتشاذگ ،  ارجا 
شترا يرادنامرف و  زا  صوصخم  زّوجم  يورسخ ،  كرمگ  زرم و  فرط  هب  نیریـش  رـصق  زا  روبع  دنتفگ :  ام  هب  یلو  میدش ،  هناور 
کـشا یلو  دوب ، هجاوم  يّدـج  لکـشم  اب  يرما ،  نینچ  يارب  زّوجم  رودـص  دوب ،  برغم  کیدزن  هکنیا  هب  هّجوت  اـب  و  دـهاوخ ،  یم 

مالسلا و هیلع  نیسح  ماما  مارتحا  هب  اهنآ  و  دومن ، بلقنم  ار  رما  نالوئسم  ناهارمه ،  ةدیروش  ياهلد  و  هدزمغ ،  ياه  هرهچ  يراج و 
 . دندومن رداص  ار  يورسخ  زرم  ات  روبع  ۀگرب  ترایز ،  باوث  رد  ندوب  کیرش  روظنم  هب 

يوس هب  دـمآ ، تسد  هب  دوب )  نیریـش  رـصق  فارطا  ياهنابایب  رد  هک  شترا (  صوصخم  ةرادا  ّلحم  زا  تقفاوم  ۀـگرب  هکنآ  زا  سپ 
هار هب  دندوب ) ام  ندیـسر  رظتنم  و  هتفر ،  اجنآ  هب  ًالبق  ناهارمه  ةدمع  هک  يورـسخ (  زرم  فرط  هب  نیریـش  رـصق  هار  لرتنک  هاگـساپ 

اب و  دنا ،  هداتسیا  البرک  سّدقم  رهـش  هب  ور  هنهرب ،  ياپ  رـس و  اب  اهنآ ،  هک  میدید  میدرک ،  هاگن  رود  زا  هک  یماگنه  رد  و  میداتفا ، 
زین اهنآ  و  دوب ، هدرک  بلقنم  ار  رـضاح  ياهرومأم  هک  دنیامن ،  یم  هثاغتـسا  و  دنتـسه ،  ترایز  لوغـشم  دنلب ،  يادص  اب  هیرگ  هلان و 

 . دنتخیر یم  کشأ  و  هدومن ،  یهارمه 

ماما رّهطم  حیرـض  ياه  هکبـش  ایوگ  دـنا ،  هداتـسیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  يدورو  ناویا  رد  همه  ایوگ  دوب ،  یبیجع  ۀـنحص 
 . دنا هتفرگ  تسد  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 

اپ زا  رـس  میا ،  هتفرگ  ار  روبع  ۀگرب  دندش  هّجوتم  هک  یماگنه  رد  و  هّجـض ،  دوب و  هبدـن  هلان ،  دوب و  کشأ  زوس ،  دوب و  روش  اجنآ 
و دـنک ،  یم  هچ  اهنآ  لد  رد  ینیـسح  قشع  هک ،  دـنداد  ناشن  همه  هلاس ،  داـتفه  درم  اـت  هلاـس ،  هدزاود  ناوجون  زا  دنتخانـش .  یمن 

وضو دیدجت  زا  سپ  و  میدرک ،  تکرح  زرم  يوس  هب  یعمج  هتسد  هاگنآ 
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هک كرمگ (  دجسم  رد  ایآ  هک  میدومن  هرکاذم  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  ءاشع و  برغم و  زامن  ندناوخ  يارب  یگدامآ  و 
هدیتفت ًادیدش  دیـشروخ ،  شبات  رثا  رد  زور ،  ِیمامت  رد  هک  غاد ،  ياهتلافـسا  يور  ای  مینک ،  ارجا  ار  اه  همانرب  دراد )  رلوک  شرف و 
ترایز باروج  نودب  و  هنهرب ،  ياپ  اب  غاد ،  ياهتلافـسا  يور  زرم ،  یجورخ  ياهرد  تشپ  رد  هک ،  دندومن  قفاوت  همه  دوب .  هدـش 

 . مینک

بش دوب ،  هعمج  بش  میدش ،  مالسلا  هیلع  ءادهّـشلا  دّیـس  اقآ  ترایز  لوغـشم  هاگنآ  و  دش ،  هدناوخ  تعامج  هب  اشع  برغم و  زامن 
ندش ریبعت  لاح  رد  دوب ، هدش  هدید  ترفاسم  ءانثا  رد  رفس و  زا  لبق  هک  یئاهایؤر  دوب ، مالـسلا  هیلع  هللا  دبع  یبأ  صوصخم  ِیترایز 

ياهغاب ياه  هزبس  يور  رب  نتفر  هار  دـننامه  غاد ،  ياهتلافـسا  يور  رب  اهاپ  نتخوس  داد ،  یمن  ناما  یـسک  هب  هیرگ  اذـل ، دوب (1) و 
 ، درک یم  هولج  مّرخ  زبسرس و 
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رد همه  هک  دـنیب  یم  ایؤر  ملاع  رد  تسا )  یـصالخا  اب  رایـسب  ناوج  هک  ناهارمه (  زا  یکی  ترفاـسم ،  عورـش  زا  لـبق  بش  رد  - 1
بـش رد  و  دنریگ .  یم  البرک  زاوج  ۀـگرب  نیرتمک ،  هدـنب  نیا  زا  یکی  یکی  و  دـنا ،  هداتـسیا  فص  هب  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهّزلا  تیب 

رد ناوراک  ۀـمه  هک  دوب  هدـید  ایؤر  ملاع  رد  تسا )  یـصالخا  اب  ناوج  زین  وا  هک  ناهارمه (  زا  رگید  یکی  داـبآ ،  مّرخ  رد  تماـقا 
ردام میوگیم :  وا  هب  هدنسیون ،  نیرتمک  نیا  و  میتسه ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رّهطم  مرح  هب  دورو  تهج  نتفرگ  لوخد  نذا  لاح 

ۀتخابلد نارفـسمه  زا  رگید  یکی  هاشنامرک ،  رد  تماقا  بش  رد  و  شاب .  وا  بقارم  و  نزب ،  رـس  وا  هب  ورب  تسا ،  مرح  لـخاد  رد  وت 
ماما رّهطم  مرح  دراو  میهاوخ  یم  يرادازع  تلاحاب  اهرفـسمه ،  ۀـمه  هک  دـنیب  یم  اـیؤر  ملاـع  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح 
ملاع رد  وا  رسمه  ِردام  ناهفصا ،  رد  متـسه و  ینز  هنیـس  يرادازع و  ۀتـسد  ولج  رد  زین  نیرتمک  نیا  و  میوش ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
زرم ات  طقف  ام ،  هک  تسا  هدرک  یمن  رواب  ناوراک ،  ءاـضعأ  تعجارم  زا  سپ  وا  و  میا .  هتفر  ـالبرک  هب  اـم  ۀـمه  هک ،  دـنیب  یم  اـیؤر 

رد هک  یلاح  رد  تشاد ،  یم  رب  هدرپ  البرک  هب  فّرـشت  زا  اهایؤر  همه  هّیمطاف ،  رفـس  نیا  رد  هک  تسا  بلاـج  و  میا .  هتفر  يورـسخ 
 . داد یم  ربخ  عیقب  هنیدم و  هب  فّرشت  زا  رگید ،  ياهرفس 
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تداهش تبرغ و  ّتیمولظم و  دای  هب  و  دندید ،  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  رد  ار  دوخ  یگمه ،  دش ، ماجنا  یبیجع  ینز  هنیس 
 . دنتخوس یم  ناشنازیزع  و  اقآ ، 

ۀمه دای  هب  تسا ؟  هدرک  هچ  اهلد  نیا  اب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ایآ  تسا ؟  يا  هنحـص  هچ  نیا  هک  دندوب  ناریح  كرمگ  نارومأم 
و دندش ، کیدزن  زا  البرک  ترایز  هب  ّقفوم  ًادعب  عمج ،  نآ  رثکأ  هک  تسا  بلاج  و  میدومن ،  هثاغتسا  میدرک ،  اعد  میدوب ،  ناتسود 

 . دوب هّیمطاف  رفس  نیا  ِیندنام  دای  هب  ياه  هنحص  نیرتهب  زا  یخیرات ،  ِبش  نآ 

ریاـس دجـسم و  و  كرمگ ،  ياهتمـسق  ِیماـمت  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  يدونـشخ  تـهج  يرادازع ،  تراـیز و  ماـمتا  زا  سپ 
و میدرک ،  تکرح  برغ  داـبآ  مالـسا  رهـش  يوـس  هب  بش ،  همین  و  مـیدرک ،  بـصن  رتـسوپ  يا  هدرتـسگ  لکـش  هـب  نآ ،  تاـقحلم 

 . میتسج تماقا  رهش  عماج  دجسم  رد  ار  بش  ةدنامیقاب 

رتسوپ شخپ  بصن و  هب  طقف  هار  نایم  رد  و  میدرک ،  تکرح  نادمه  رهش  يوس  هب  ءاروشاع ،  ترایز  زامن و  زا  سپ  ماگنه ،  حبص 
رهظ و زامن  ۀماقا  زا  سپ  و  میدیسر ،  نادمه  رهـش  هب  هعمج  رهظ  ماگنه  و  میتخادرپ ،  دابآ  دسأ  رواگنک و  هنحـص و  ياهرهـش :  رد 
زا يا  هّدع  روضح  اب  اجنآ  رد  و  میتفر ،  فابلاش  ۀّینیسح  هب  سپس  هدومن و  تحارتسا  یمک  رهـش ،  ِیمیدق  عماج  دجـسم  رد  رـصع ، 
زا ینز ،  هنیـس  نامز  ِیمامت  رد  يراج ،  کشأ  و  دوب ،  بیجع  رایـسب  نآ  ياوه  لاـح و  هک  میتخادرپ ،  يرادازع  هب  هّینیـسح ،  ءاـنما 
رد هّیمطاف  تشادگرزب  يارب  ششوک  ّتیلاّعف و  يارب  هّینیسح ،  ءانما  ِيزاس  هدامآ  رد  تلاح ،  نیا  و  دش ،  یمن  عطق  رـضاح  ّتیعمج 

 . دوب ّرثؤم  رایسب  نادمه ،  رهش 

ینید و زکارم  رد  بصن  يارب  مچرپ  رتسوپ و  يدایز  رادقم  نآ ،  زا  سپ 

ص:415

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  تامارک  زا  يا  همش  هیمطاف و  www.Ghaemiyeh.comتضهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 768زکرم  هحفص 482 

http://www.ghaemiyeh.com


یلع اّلم  دـنوخآ  یمظعلا ،  هللا  هیآ  موحرم  فیرـش  رازم  و  رهـش ،  ناتـسربق  مزاع  و  میداد ،  رارق  اـهنآ  راـیتخا  رد  نادـمه  ِیعاـمتجا 
رد نوفدم  ءاملع  نینمؤم و  روبق  ترایز  اب  و  میدش ،  دنا )  هدوب  نادـمه  گرزب  ینید  یملع و  رخافم  زا  هک  هُّرِـس (  سدـق  ینادـمه 
رد ار  ءاـشع  برغم و  زاـمن  و  میدـش ،  راپـسهر  ریـالم  رهـش  يوس  هب  یمومع ،  هاـگترایز  نآ  رد  رتسوپ  شخپ  بصن و  و  رازم ،  نآ 

تشادگرزب مدرم و  قیوشت  و  هّیمطاف ،  ياه  همانرب  حیرشت  حیضوت و  ینارنخس و  اب  و  میدناوخ ،  تعامج  هب  رهـش ،  دجاسم  زا  یکی 
رد ار  بش  ةدنامیقاب  و  میدـش ،  ناگیاپلگ  رهـش  راپـسهر  اهنآ ،  هب  هّیمطاف  ياهرتسوپ  ءادـها  اهیلع و  هللا  مالـسءارهز  ۀـمطاف  تداهش 
هللا مالس  هموصعم  ترضح  سّدقم  حور  زا  دادمتسا  يارب  زور ،  نآ  يادرف  و  میدرک ،  تحارتسا  تاّینبل  دیلوت  تاجناخراک  زا  یکی 

نامز ماما  هب  هثاغتـسا  زامن  و  ترـضح ،  نآ  ترایز  اب  و  میتشگ ،  فّرـشم  مق  هب  هّیمطاف  هدرتسگ  ياه  همانرب  رد  ّتیقفوم  يارب  اهیلع 
 . میدومن تعجارم  ناهفصا  هب  و  میتسب ،  ار  رفس  ۀمانراک  نارکمج ،  سّدقم  دجسم  رد  مالسلا  هیلع 

ناسارخ ناتسلگ و  ناردنزام ، ياهناتسا  هب  رفس 

هّیمطاف تاغیلبت  ماجنا  يارب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  ناگتخابلد  زا  یعمج  اب  هّیمطاف ،  ماّیا  ۀناتـسآ  رد  يرمق ،  لاس 1422  رد 
 . میتشگ نوگانوگ  قطانم  اهرهش و  مزاع 

ترضح ترایز  زا  سپ  و  میتشگ ،  مق  سّدقم  رهش  مزاع  ناهفصا ،  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهّزلا  تیب  رد  لّسوت ،  هسلج  يرازگرب  زا  دعب 
دمحم دیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا ،  هللا  هیآ  ِيونعم  ِياه  یئامنهار  زا  مالـسلا  هیلع  يدهملا  مامإلا  ۀسردم  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هموصعم 

رد ّتیقفوم  تهج  هجرف ،  یلاعت  هللا  لّجع  مظعألا  هللا  هّیقب  ترضح  هب  هثاغتسا  يارب  سپـس  میتفرگ ،  هرهب  هّلظّدم  یحطبا  دّحوم  رقاب 
 . میدش نارکمج  سّدقم  دجسم  مزاع  هّیمطاف  ياه  همانرب  تاغیلبت و 
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ياهرهش ۀمه  روشک و  رـسارس  زا  هک  یـصخش (  ياهیراوس  اهـسوبوتا و  زا  دوب  ُرپ  هقطنم ،  ياهنابایب  ِیمامت  و  دوب ، هبنـشراهچ  بش 
 . تخادنا یم  مارحلا  رعشم  دای  هب  ار  ناسنا  ّتیعمج ،  ِیگدرشف  ماحدزا و  هک  يّدح  هب  دندوب ، )  هدش  فّرشم  کیدزن ،  رود و 

ءارهز ترضح  ياه  رتسوپ  زا  يرادقم  عیزوت  مالـسلا و  هیلع  رـصع  ّیلو  ترـضح  هب  هثاغتـسا  زامن  ندناوخ  و  لّسوت ،  ماجنا  زا  سپ 
 . میدش نارهت  مزاع  ماگنه  حبص  و  میتشگرب ،  مالسلا  هیلع  يدهملا  مامإلا  ۀسردم  هب  نارئاز ،  نایم  رد  اهیلع  هللا  مالس 

رد دـشاب )  یم  روشک  ياههاگرذـگ  نیرت  دـمآ  تفر و  ُرپ  نیرت و  مهم  زا  یکی  هک  نارهت (  یـضراوع  هاگتـسیا  و  نیزنب ،  پمپ  رد 
 . دومن یم  بلج  دوخ  هب  ار  يرفاسم  ره  هّجوت  هک  میدرک ،  بصن  رتسوپ  عیسو  یحطس 

تعاس کی  و  میتخادرپ ،  رتسوپ  عیزوت  بصن و  هب  نهدور  دورجاج و  ياهرهـش :  رد  و  میدرک ،  تکرح  لمآ  رهـش  يوس  هب  سپس 
رتسوپ بصن  هب  رهش ،  ياهنابایخ  زا  یشخب  رد  يا  هتسد  ره  و  دندش ، میـسقت  هورگ  دنچ  هب  ناهارمه  و  میدیـسر ،  لمآ  هب  بورغ  هب 

نیا هک ،  مدرم  لاؤـس  باوـج  رد  ناـمزمه ،  و  تخیگنارب ،  ار  یموـمع  هّجوـت  هـک  دـنتخادرپ ،  اـه  هزاـغم  مدرم و  عّـمجت  زکارم  رد 
يارب مالسلا (  هیلع  اضر  ماما  ترضح  دجسم  هب  اهنآ  توعد  و  نآ ،  فادها  هّیمطاف و  ناونع  حیرشت  اب  تسیچ ؟  هب  طوبرم  اهرتسوپ 

 . دندومن داجیا  رهش  رد  ینارون ،  ِیغیلبت  جوم  کی  رتشیب )  یئانشآ 

ياه همانرب  حیرـشت  هب  لمآ ،  مدرم  زا  يریثک  عمج  روضح  اب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دجـسم  رد  اـشع ،  برغم و  زاـمن  هماـقا  زا  سپ 
لابقتسا هّجوت و  تلع  هب  و  میتخادرپ ،  یتیبرت  يداقتعا و  ینید و  تکرح  نیا  ربارب  رد  ناگمه  فئاظو  نایب  و  هّیمطاف ، 
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 ، سّدقم تضهن  نیا  دئاوف  راثآ و  ةرابرد  تالاؤس  هب  خساپ  و  رتسوپ ،  مچرپ و  ءادها  ینارنخـس و  ۀمانرب  تعاس  نیدنچ  نیعمتـسم ، 
يونعم يا  هّیحور  لاح و  اب   ) دجسم تعامج  ماما  و  میتخادرپ ،  يزوس  روش و  رپ  ِینز  هنیس  يرادازع و  هب  سپس  و  دیماجنا ، لوط  هب 

 ( دـندوب یهاگـشناد  يوزوح و  یماـع ،  ملاـع و  ریپ ،  ناوج و  زا  بّکرم  هک  هّیمطاـف (  ناوراـک  ءاـضعأ  ّتیلاّـعف  تکرح و  نیا  زا  ( 
 . دومن ینادردق  رّکشت و 

يراس رهـش  يوس  هب  هجرف ،  یلاعت  هللا  لّجع  هللا  هیقب  ترـضح  هب  هثاغتـسا  ءاروشاع و  ترایز  تعامج و  زامن  زا  سپ  ماگنه ،  حبص 
رتسوپ ار  هّجوت  دروم  ياهنامتخاس  و  نیزنب ،  پمپ  ياههاگیاج  ِیمامت  صّخـشم ،  ياههورگ  لیکـشت  اب  هار  نیب  رد  و  میداـتفا ،  هارب 

 . تشاد يدنمشزرا  بلاج و  ِیغیلبت  ریثأت  دمآ ،  تفر و  رپ  ۀقطنم  نآ  رد  هک  میدینابسچ ، 

و اه ،  هزاغم  رد  رتسوپ  عاونا  بصن  هب  ناهارمه ،  زا  يا  هّدع  و  میدـش ،  هدایپ  رهـش  ِيزکرم  ياهنادـیم  زا  یکی  رد  يراس ،  رهـش  رد 
هلمج رارکت  اب  و  عضاوت )  بدا و  تلاح  اب  مهنآ  یمومع (  لابقتـسا  اب  هک  دـنتخادرپ ،  مدرم  نایم  رد  اهنآ  عیزوت  هب  رگید ،  يا  هّدـع 
تلاح و  دـیدرگ ،  هجاوم  و ،...  تسا »  ءارهز  ترـضح  زا  میراد  هچرهام   « ، » ءارهز ۀـمطاف  ای  تیادـف « ،»  هب  مناج  ءارهزای ،  ياه « 

داد یم  ناشن  اهنآ  ۀفایق  و  دندنام ،  یم  لّطعم  یتّدم  ّتیعمج ،  ماحدزا  ّتلع  هب  رتسوپ ،  نتفرگ  يارب  هک  یئاهناوج  زا  یضعب  ِیحور 
، دومن یم  ریزارس  ناتـسود  مشچ  زا  ار  قوش  کشا  دنتـسه ،  يا  هتـسیاش  ّتیعقوم  ياراد  و  هتفای ،  تیبرت  گنهرف و  اب  صاخـشا  هک 

ۀتسبلد یعون  هب  اهناسنا ،  ۀمه  و  دنراد ، ذوفن  اهبلق  مامت  رد  هک  دننک ،  یم  تمدخ  یئارهز  ۀمطاف  يارب  هک  دندرک  یم  ساسحا  اریز 
 . دنشاب یم  ترضح  نآ  هب 
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نیرتمک نیا  غارـس  هب  یمطاف ،  ناوراک  ءاضعأ  زا  یـضعب  اـه ،  هزاـغم  رد  رتسوپ  بصن  زا  سپ  و  میدـش ،  رهـشهب  مزاـع  نآ  زا  سپ 
و دندش ، دنلب  اپ  ارـس  همه  میدش ،  اهنآ  ّتیلاّعف  رتفد  دراو  یتقو  دننیبب ،  ار  امـش  دنهاوخ  یم  هک  دنتـسه  ینایاقآ  دـنتفگ :  دـندمآ و 

ّتلع هب  یلو  دننک ،  یئاریذپ  راهن  فرـص  هب  ناوراک  ءاضعأ  ۀـمه  زا  هک  دنتـشاد  اضاقت  هناّرـصم  و  دـندومن ،  رّکـشت  هقالع و  راهظا 
ناشتّبحم هقالع و  ناشدوخ ،  ياههاگن  اه و  هلمج  اب  اهنآ  یلو  میدومن ،  یهاوخرذـع  میتشاد ،  ناگرگ  رهـش  يارب  يا  هماـنرب  هکنیا 

و ّتبحم ،  راهظا  ِیگنوگچ  و  دنتـشادن ،  یئانـشآ  اهنآ  زا  مادکچیه  اب  هکنیا  اب  دـنداد ، یم  ناشن  هّیمطاف  ِنارازگتمدـخ  هب  تبـسن  ار 
 . دوب ینارون  رفس  نیا  رد  یندنامدای ،  هب  و  شوخ ،  ياه  هرطاخ  زا  اهنآ ،  يونعم  تاساسحا  زاربا 

و دندوب ، هدرک  تکرش  هعماج  فلتخم  تاقبط  زا  يدایز  رایـسب  ّتیعمج  و  میتفر ،  ناگرگ  عماج  دجـسم  هب  رـصع  رهظ و  زامن  يارب 
 . دوب مالسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  هب  اهنآ  ّتبحم  تناتم ،  هقالع ،  نامیا ،  رگناشن  دجسم ،  رد  رضاح  تعامج  �رهچ 

نارازگزامن زا  یـضعب  هک  یلاح  رد  میتخادرپ ،  اهرتسوپ  اهمچرپ و  ۀئارا  اه و  همانرب  حیرـشت  ینارنخـس و  هب  تعامج ،  زامن  زا  سپ 
همانرب رخآ  ات  و  دنتـسشن ،  دندمآ و  کیدزن  تاحیـضوت )  زا  هقیقد  دنچ  ندینـش  اب  دندوب (  هداتـسیا  نتفر و  يارب  دنتـشاد  هلجع  هک 

هار هب  نایمطاف  ناوراک  لابند  هب  ار  ناشیاهلد  کشا ،  تارطق  اب  هارمه  لماک ، هّجوت  اب  دـیماجنا )  لوط  هب  تعاـس  کـی  زا  شیب  هک  )
ار تاحیـضوت  نیمه  زین  دجاسم  ریاس  رد  و  دینامب ،  يزور  دـنچ  ناگرگ  رهـش  رد  هک  دـندومن  توعد  اهنآ  زا  يا  هّدـع  دـنتخادنا و 
مه میدرک  یم  ضرع  اهنآ  هب  یلو  دیزاس ،  انشآ  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ربارب  رد  ناشفئاظو  هب  ار  اهنآ  و  دیهدب ،  مدرم  يارب 

نآ نوگانوگ  ياه  تیلوئسم  و  هّیمطاف ،  تضهن  نایرج  رد  ًالماک  امش  هک  نونکا 
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ّتیمولظم مایپ  يرادا و ،...  یشزومآ و  زکارم  اه ،  هّینیـسح  اهدجـسم ،  ۀمه  رد  و  دیوش ،  راک  هب  تسد  تسا  مزال  دیا ،  هتفرگ  رارق 
 . دیناسرب نارگید  شوگ  هب  ار  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح 

زا يداـیز  رادـقم  دـندوب ، هّجوت  دروـم  ناشیگدـنز  ّلـحم  راـک و  طـیحم  رد  و  دـندوب ، ّرثؤـم  لاّـعف و  هک  نیرـضاح ،  زا  يا  هّدـع  هب 
و هفیظو ،  ماجنا  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  رکشل  رد  يزابرـس  ناونع  هب  اهنآ ،  زا  مادک  ره  هک  میدرک ،  هیده  عّونتم  ياهرتسوپ 

 . دنزادرپب نارگید  هیجوت  تیاده و 

ار بش  و  میدش ،  درونجب  رهش  راپسهر  و  میتخادرپ ،  یمومع  نکاما  اه و  هزاغم  رد  رتسوپ  بصن  هب  ناگرگ  رهش  رد  رـصع ،  ماگنه 
رتسوپ بلاق  رد  اهیلع (  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  مان  اب  ار  نآ  ياهراوید  یبلاج  لکـش  هب  و  میتخادرپ ،  تحارتسا  هب  دجـسم  کی  رد 

 . میدومن نییزت  عّونتم )  ياه 

یلاعت هللا  لّجع  نامز  ماما  اهیلع و  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هب  هثاغتـسا  ءاروشاع و  ترایز  تعامج و  زاـمن  زا  سپ  حبـص ،  ماـگنه 
اب درمگرزب ، نآ  رّهطم  حور  زا  دادمتـسا  یناچوق و  یفجن  اقآ  فیرـش  رازم  تراـیز  زا  سپ  و  میدـش ،  ناـچوق  رهـش  راپـسهر  هجرف 

رایـسب قوش  روش و  لابقتـسا و  اـب  هک  میتخادرپ ،  رتـسوپ  عیزوت  بصن و  هب  رهـش  فلتخم  ياهـشخب  رد  لاّـعف ،  هورگ  دـنچ  لیکـشت 
 . دیدرگ هجاوم  مدرم  ياویش 

رهظ و تعامج  زامن  ۀماقا  زا  سپ  و  میدش ،  اهیناهفصا  هّینیـسح  دراو  رهظزا  دعب  تعاس  کی  و  هتـشگ ،  سّدقم  دهـشم  مزاع  سپس 
ِيونعم ياوه  لاح و  هک  میدرک ،  ادیپ  لّسوت  و  میتشاد ،  یهاتوک  ِینارنخس  هّینیـسح ،  نکاس  نارئاز  زا  رـضاح ،  عمج  يارب  رـصع ، 

 . دش ادیپ  یبوخ  رایسب 

ندناوخ زا  سپ  و  میدش ،  فّرشم  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  رّهطم  مرح  هب  رصع ،  ماگنه 
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مالس ءارهز  ترضح  ۀضور  و  دش ،  اپرب  يزوس  رپ  ِيرادازع  لّسوت و  سلجم  و  میتفر ،  داشرهوگ  دجسم  نحـص  هب  هعماج ،  ترایز 
 . تفرگ ماجنا  یلّصفم  ِینز  هنیس  ناحاّدم ،  زا  یکی  طّسوت  و  دش ،  هدناوخ  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  يدونشخ  يارب  اهیلع  هللا 

تاقالم و مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  روما  رد  لاّعف  ياهورین  ءاـملع و  زا  رفن  دـنچ  اـب  سّدقم (1)  دهـشم  رد  هاتوک  تماقا  تّدـم  رد 
ّتیلاّعف رثا  رد  هک ( یئاهتفرشیپ  زا  و  میداد ،  ماجنا  سّدقم  دهشم  رد  هّیمطاف  شرتسگ  يارب  ار  مزال  ياهیراکمه  و  میتشاد ،  تروشم 

 . میتشگ علّطم  دوب ، هدمآ  تسد  هب  هتشذگ )  ياهلاس  ياه 

 ، میدیسر رهش  هب  برغم  زا  لبق  تعاس  کی  و  میدش ،  روباشین  رهش  مزاع  عادو ،  ترایز  زا  سپ  نامترایز ،  زور  نیرخآ  رهظزادعب 
اه و هزاغم  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  ياهرتسوپ  بصن  اب  ار (  رهـش  ياهنابایخ  زا  یئاهـشخب  لاّعف ،  هورگ  دنچ  لیکـشت  اب  و 

روباشین رهـش  ِیمیدق  گرزب و  عماج  دجـسم  هب  ءاشع ،  برغم و  زامن  ندـناوخ  تهج  و  میدومن ،  كّربتم  نییزت و  یمومع )  نکاما 
 . میتفر

نارگراک و یمسر ،  تارادا  نادنمراک  نیلوئسم و  نایرازاب ،  نایهاگـشناد ،  هّیملع ،  ةزوح  باّلط  ءاملع ، زا  یمیظع  رایـسب  ّتیعمج 
رتمک یتّیعمجرپ  هوکـشاب و  تعامج  زامن  نینچ  میا ،  هتفر  نونکات  هک  یئاهرهـش  ِیمامت  رد  هک  دـندومن ،  عامتجا  نازرواـشک و ... 

 . میا هدید 

 ، هّیمطاف ياه  همانرب  فادها و  حیرشت  هب  تعامج ،  ۀماقا  زا  سپ 
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ياهلاس 1417 و رد  لبق (  رفس  ود  رد  اریز  دوبن ،  سّدقم  دهشم  رهـش  رد  یغیلبت  ّتیلاّعف  یلـصأ ،  دوصقم  یغیلبت ،  رفـس  نیا  رد  - 1
هیلع اضر  ترـضح  تیانع  لیذ  هب  هثاغتـسا  بدا و  ضرع  نامدوصقم  هکلب  دوب ، هدش  ّتیلاّعف  نکمم  ّدح  رد  هنیمز ،  نیا  رد   ( 1418

 . دوب هّیمطاف  ياه  همانرب  عومجم  رد  ّتیقفوم  تهج  مالسلا 
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ياهرتسوپ اهمچرپ و  زا  یئاه  هنومن  ۀـئارا  اب  و  میتخادرپ ،  یجراخ  ياهروشک  و  ناریا ،  ِیمامت  رد  هدـمآ  تسد  هب  ياـه  ّتیقفوم  و 
راد و  اههاگنامرد ،  اه ،  هّیریخ  سیـسأت  دننامه :  دریگ ،  ماجنا  دناوت  یم  يرهـش  ره  رد  هک  یئاه  ّتیلاّعف  عاونا  داهنـشیپ  و  هّیمطاف ، 

 ، يرادازع تاجتـسد  ندروآ  رد  تکرح  هب  اب ،  زین  اهیلع و  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  ماـن  هب  اهدجـسم  و  اـه ،  هسردـم  و  اهافّـشلا ، 
قوف غیلبت  یـصوصخ ،  یعامتجا و  نوگانوگ  زکارم  دـجاسم و  رد  هدرتسگ ،  تاسلج  ِيرازگرب  ینیـسح و  ياروشاـع  ماـّیا  دـننامه 

 ، یعامتجا ینید و  ياـه  ّتیـصخش  زا  يرایـسب  روضح  و  نآ ،  عّونت  ّتیعمج و  ترثک  هب  هّجوت  اـب  و  تفرگ ،  ماـجنا  يّرثؤم  هداـعلا 
هک تعامج (  زامن  رد  رـضاح  دارفأ  کت  کت  هب  عّونتم ،  ياهرتسوپ  ءادها  اب  هک  میتفای  قیفوت  و  دوب ، يزیمآ  ّتیقّفوم  رایـسب  ۀـمانرب 
 . میناسرب نآ  عباوت  رهش و  طاقن  ۀمه  هب  ار  هّیمطاف  تضهن  مایپ  دندوب )  نآ  فارطا  رهش و  زا  يا  هیحان  ای  هّلحم  زا  اهنآ  زا  مادک  ره 

یهاگـشناد و زکارم  ای  و  اه ، هّینیـسح  ای  رگید ،  دـجاسم  رد  هک  دـنمقالع ،  لاّعف و  دارفا  زا  يا  هّدـع  یمومع ،  ۀـمانرب  ناـیاپ  زا  سپ 
ّتیلاّعف هدامآ  هژیو ،  ياهیئامنهار  و  یغیلبت ،  تاناکما  نتفرگ  لیوحت  اب  و  دندومن ،  هعجارم  دنتشاد ، يذوفن  یعامتجا ،  یـشزومآ و 

 . دندیدرگ ناشتّیلوئسم )  راک و  طیحم  رد  هّیمطاف (  تضهن  داعبا  شرتسگ  يارب 

 ، دـنام راگدای  هب  خـیرات ،  ةرطاخ  رد  و  دوب ، یخیراـت  ریظن و  یب  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  زا  روباـشین  مدرم  لابقتـسا  هکناـنچمه 
، دوب یندنام  دای  هب  بلاج و  رایسب  زین ،  هّیمطاف  ياه  همانرب  زا  گرزب ،  عامتجا  نآ  هسلج و  نآ  رد  روباشین ،  مدرم  ِیمومع  لابقتـسا 
هب اهیلع  هللا  مالـس  هّیـضرم  يارهز  ترـضح  صخألاب  تلاـسر ،  نادـناخ  هب  تبـسن  اـهنآ ،  ِیگتـسبلد  داـقتعا و  قمع  زا  يا  هناـشن  و 

 . دمآ باسح 
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تبث نامناج  لد و  رد  ار  یشوخ  ةرطاخ  نایروباشین ،  ۀنامیمص  ِیئاریذپ  اب  و  میدومن ،  تماقا  رهش  ياه  هّینیـسح  زا  یکی  رد  ار  بش 
 . میدومن

هب هاگنآ  و  میدومن ،  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  بیعـش  هدازماما  فیرـش  رازم  و  میدرک ،  تکرح  راوزبس  رهـش  يوس  هب  ماگنه ،  حبص 
دجسم هب  رـصع  رهظ و  زامن  يارب  و  میتخادرپ ،  رتسوپ  بصن  هب  یتّدم  رهـش ،  رد  دورو  زا  سپ  و  میدش ،  ناور  دورهاش  رهـش  يوس 

 ، هّیمطاف ِیغیلبت  ياهرفس  ياه  ّتیقفوم  ةرابرد  يا  هدرشف  تاحیـضوت  تعامج ،  زامن  زا  سپ  و  میتفر ،  مالـسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص 
مهم و نکاما  رد  رتسوپ  بصن  هب  اهنت  و  میدومیپ ،  تعرس  هب  ناهفـصا  ات  ار  ریـسم  ةدنامیقاب  سپـس  و  میدناسر ،  نیرـضاح  عمـس  هب 
اـهیلع و هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  سّدـقم  تحاـس  هب  بدا  ضرع  ۀـنیمز  رد  هک  یئاـه  ّتیقفوم  اـب  و  میدومن ،  مادـقا  هّجوـت  دروـم 

اهیلع هللا  مالس  هموصعم  ترـضح  هجرف و  یلاعت  هللا  لّجع  مظعألا  هللا  هّیقب  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح 
گرزب يوزرآ  هک  دـنیامرف ،  لوبق  ناشمرک  فطل و  هب  ناراوگرزب ،  نآ  هک  میراودـیما  و  میتشگرب ،  نطو  هب  میدوب ،  هدومن  بسک 

 . تسا ام 

نادمه ناتسدرک و  مالیا و  ، هاشنامرک ، ناتسرل ياهناتسا  هب  رفس 

زا اهیلع ،  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  سّدقم  ناتـسآ  هب  ِنارازگتمدخ  نادنمقالع و  زا  یعمج  اب  يرمق ،  هّیمطاف 1423  ماّیا  ۀناتسآ  رد 
يارب ترفاسم  مزاع  فانـصأ ،  نایرازاب و  هاگـشناد و  نالیـصّحتلا  غراف  نایوجـشناد و  باّلط و  نیـسرّدم و  زا  ّمعأ  فلتخم ،  راشقا 

 . میتشگ اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تداهش  تشادگرزب  يارب  اهرهش  مدرم  ِيزاس  هدامآ  و  هّیمطاف ،  تاغیلبت 

ّتیقفوم يارب  اهیلع (  هللا  مالس  ءارهّزلا  تیب  رد  هثاغتسا ،  لّسوت و  ۀسلج  ِيرازگرب  زا  سپ 
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راب تناو  کی  رد  هک  یغیلبت (  مزاول  ریاس  باتک و  مچرپ و  رتسوپ و  يدایز  رادـقم  ِندومن  هدامآ  زا  سپ  و  هّیمطاف )  تاغیلبت  رما  رد 
درجورب رهـش  راپـسهر  اهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  سّدقم  حور  زا  دادمتـسا  زا  سپ  میدـش (1) و  مق  مزاع  دـش )  هداد  رارق 

ياه همانرب  جـیورت  حیرـشت و  هب  مالـسلا ،  هیلع  داّجـس  ماما  دجـسم  رد  هّیمطاـف )  یغیلبت  ِياهرفـس  رد  راـب (  نیمّود  يارب  و  میدـش ، 
مدرم تیالو  هقالع و  ناـمیا و  و  هّزع ، ماد  یناـمّزلا  بحاـص  هللا  هیآ  عضاوت  صـالخا و  هّیحور و  هب  هّجوت  اـب  هک  میتخادرپ ،  هّیمطاـف 

لابقتسا دروم  ًادیدش  و  دمآ ، رد  ءارجا  هب  یبلاج  رایسب  ِيرادازع  یغیلبت و  ۀمانرب  هدش ،  دای  دجسم  نارازگزامن  صخألاب  و  درجورب ،
 . تفرگ (2) رارق  دجسم  نارازگزامن  مدرم و 

برغم و زامن  يارب  میتفرگ ،  میمـصت  اذـل  و  دوب ، دایز  هار  ۀلـصاف  یلو  میدوب ،  هاـشنامرک  مزاـع  یلبق )  میمـصت  قبط  نآ ( ،  زا  سپ 
 . میزادرپب غیلبت  هب  نادمه  رهش  دجاسم  زا  یکی  رد  ءاشع ، 

رد و  میدوـمن ،  باـختنا  ار  یقت  ازریم  دجـسم  هراختـسا ،  تقفاوـم  اـب  و  میدوـب ،  دّدرم  دجـسم ،  باـختنا  يارب  رهـش ،  رد  دورو  اـب 
هیآ ینعی  دنتسه ،  زین  نأّشلا  میظع  تاداس  زا  هک  راوگرزب ،  ءاملع  زا  یکی  هک ،  میتشگ  هّجوتم  میدش ،  دراو  دجـسم  هب  هک  یماگنه 

 ، هّیمطاف ياه  همانرب  حیرشت  هب  ءاشع ،  برغم و  زامن  نیب  ناشیا  زا  نتفرگ  هزاجا  اب  و  دنشاب ، یم  دجـسم  تعامج  ماما  يوسوم ،  هللا 
ینید و جیاتن  فادهأ و  و 
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ةرود ِیمامت  رد  اذل  و  میئوجب ، دادمتسا  مالسلا  مهیلع  راوگرزب  ناگدازماما  سّدقم  حاورأ  زا  میا  هتشاد  یعس  اهرفـس ، ِیمامت  رد  - 1
 . میا هدومن  ضیف  رون و  بسک  و  میا ،  هتشگ  لئان  هدوب ،  ریسم  رد  ناشفیرش  رازم  هک  یناگدازماما  ترایز  هب  رفس ، 

 . دوب يرمق  لاس 1421  رد  رهش ،  نیا  هب  لّوأ  رفس  - 2
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 ، نازیر ِکشا  اب  ناشیا  و  تفرگ ،  رارق  يوسوم  هللا  هیآ  صخـألاب  و  مدرم ،  مومع  لابقتـسا  دروم  ًادـیدش  هک  میتخادرپ ،  نآ  ِيونعم 
 ، دندومرف هظحالم  تشاد  یگزات  ناشیا  يارب  و  دوب ، عّونتم  رایـسب  هک  ار  هّیمطاف  ياهرتسوپ  دـیزرل ،  یم  ناشیاه  هناش  هک  یلاح  رد 

 . دندومن اعد  ناوراک  ءاضعأ  ّقح  رد  دندرک و  رّکشت  و 

زوس روشرپ و  ِيرادازع  و  مدرم ،  هب  اهنآ  ءادها  و  اهمچرپ ،  اهرتسوپ و  ۀئارا  ۀمانرب  ءاشع ،  زامن  زا  سپ  مدرم ،  دیدش  هّجوت  تلع  هب 
هنیمز نیا  رد  ّرثؤم  مادقا  ِیگنوگچ  اب  رتشیب  ِیئانشآ  يارب  اهیلع  هللا  مالسءارهز  ترـضح  هب  نادنمقالع  تقو ،  رید  ات  و  تفای ،  همادا 
ِنتفرگ اب  دنتـشاد ،  یـشقن  هعبات  ياهرهـش  و  نادمه ،  ِیعامتجا  ینید و  زکارم  رد  هک  اهنآ ،  زا  يا  هّدع  و  دـندومن ،  هرکاذـم  ام  اب  ، 

هللا مالس  ءارهز  ترضح  تداهش  تشادگرزب  مسارم  يرازگرب  تهج  طابترا  ۀمادا  يارب  نفلت  هرامـش  تشاددای  رتشیب و  ياهرتسوپ 
 . دنتشاد راهظا  هّیمطاف  عّونتم  ياه  همانرب  فادهأ و  شرتسگ  هب  تبسن  ار  دوخ  ِيدنم  هقالع  اهیلع 

رّشبم بیجع و  یئایؤر 

ملاع رد  بشید  دـنتفگ :  و  دـندمآ ،  ام  دزن  راقو ،  تناتم و  اب  هنّیدـتم و  یئوناب  دیـسر ،  نایاپ  هب  هدـش  دای  ياه  هماـنرب  هکنآ  زا  سپ 
اهیلع هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  و  تشاد ،  دوجو  هبلک  رداچ و  همیخ و  دنچ  نم  فارطا  رد  و  متـسه ، ینابایب  رد  هک ،  مدـید  باوخ 

ترـضح هک ،  دیـشکن  یلوط  و  دندیدرگ ، يرادازع  لوغـشم  و  دـندش ، دراو  نارادازع  زا  یناوراک  ناهگان  هک  دنتـشاد ،  روضح  زین 
: دنداد همادا  هدش  دای  يوناب  دنداد .  خرـس  بیـس  کی  نیرـضاح  زا  مادـکره  هب  و  دـندروآ ، فیرـشت  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  هللا  هّیقب 

مادکره هب  دعب  و  دیدرک ،  يرادازع  و  دیدمآ ،  دجـسم  نیا  هب  امـش  بشما  هکنیا  ات  دوش ؟  یم  هچ  منیبب  مدوب  رظتنم  لاح ،  ات  حبص 
و دیدومن ، ءادها  ناهفصا  زگ  نیرضاح  زا 

ص:425

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  تامارک  زا  يا  همش  هیمطاف و  www.Ghaemiyeh.comتضهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 768زکرم  هحفص 492 

http://www.ghaemiyeh.com


 . میراد لزنم  رد  هک  یضیرم  يارب  متشادرب  رگید  یکی  امش  ةزاجا  اب  نم  و  درادرب ،  ددع  کی  رفن  ره  ءافش ،  دصق  هب  دیدومرف : 

نیا نییعت  زین  و  نادمه ،  رد  همانرب  يارجا  دورو و  لصا  و  دوبن ، نادمه  رد  همانرب  يارجا  ام  ِیلبق  ِمیمـصت  هک ،  تسنیا  هّجوت  بلاج 
 . دیدرگ گنهآمه  هحلاص  يوناب  نیا  يایؤر  اب  و  تفرگ ،  ماجنا  یلبق  ِینیب  شیپ  میمصت و  نودب  دجسم ، 

يوناب نآ  يایؤر  و  یقت ،  ازریم  دجـسم  لّصفم  ۀـمانرب  ّتیقفوم  هب  هّجوت  اب  یلو  میتفر ،  ناـفابلاش  هّینیـسح  هب  يرادازع ،  يارب  سپس 
ِیحور بالقنا  کی  دوب ) هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  هللا  هّیقب  ترضح  اهیلع و  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تیانع  زا  يا  هناشن  هک  هحلاص ( 

لد رد  یندشان ،  شومارف  يا  هرطاخ  و  دوب ، هدومن  ربارب  نیدنچ  ار  يرادازع  روش  هک  دوب ، هدمآ  دوجوب  ناتسود  ۀمه  رد  یئانثتسا ، 
 . داهن ياج  رب  همه  ناج  و 

و میدرک ،  تکرح  هاشنامرک  يوس  هب  ءاروشاع ،  ترایز  اعد و  زامن و  زا  سپ  ماگنه ،  حبـص  و  میدرک ،  هتوتیب  هّینیـسح  رد  ار  بش 
 . میدومن یم  مادقا  رتسوپ  بصن  هّیمطاف و  غیلبت  هب  بسانم ،  ياه  تصرف  رد  هار ،  نایم  رد 

دّیس هللا ،  هیآ  ار  نآ  تعامج  تماما  هک  باّون (  دجسم  هب  اه ،  هزاغم  رد  رتسوپ  بصن  زا  سپ  و  میدیـسر ،  هاشنامرک  هب  رهظ  زا  لبق 
 . میدش ور  هب  ور  ناشیا  ۀنامیمص  مرگ و  لابقتسا  اب  و  میتفر ،  دنراد )  هدهع  رب  یموجن (1)  یضترم 

زا هنومن  اههد  و  مچرپ ،  عون  اههد  لومعم ،  قبط  و  میتخادرپ ،  هّیمطاف  ياه  هماـنرب  حیرـشت  ینارنخـس و  هب  رـصع ،  رهظ و  زاـمن  نیب 
مومع هّجوت  دروم  ًادیدش  هک  میداد ،  حیضوت  مدرم  يارب  اهنآ  ةرابرد  و  هدومن ،  هئارا  ار  هّیمطاف  ياهرتسوپ 

ص:426

قـالخأ و و  دنتـسه ،  یمالـسا  رنه  نـیا  زربـم  دـیتاسا  زا  و  رـصاعم ،  رادـمان  ناـطاّطخ  زا  یملع ،  ّتیـصخش  رب  هوـالع  ناـشیا ،  - 1
 . دشاب یم  نیریش  بلاج و  رایسب  ناشیا ،  ترشاعم 
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ِناوارف ّتیعمج  تفای ،  همادا  تعاس  کی  زا  شیب  و  دش ، ینالوط  زین  همانرب  و  دوب ، رهظ  ماگنه  هکنیا  اب  و  تفرگ ،  رارق  نارازگزامن 
راهظا هّیمطاف  تشادـگرزب  يارب  ار  دوخ  ِیحور  ِیگدامآ  و  یبلق ،  ّتبحم  هلان ،  کشا و  اـب  و  داـیز ، ۀـقالع  اـب  دجـسم ،  رد  رـضاح 

دیدرگ (1). هیده  ناهفصا  زگ  زین  اهرتسوپ و  عاونا  زا  نیرضاح  ۀمه  هب  سپس  و  دنتشاد ، 

 ، میدـش دراو  هک  یماـگنه  رد  و  دومن ،  توعد  دوخ  لزنم  هب  ار  هّیمطاـف  ناوراـک  ءاـضعأ  داـیز ،  رارـصا  اـب  نارازگزاـمن ،  زا  یکی 
تداهـش ماـّیأ  رد  هّیمطاـف ،  يرادازع  مسارم  و  دراد )  هّینیـسح  ياوـه  لاـح و  و  تسا ،  یگرزب  رایـسب  لزنم  هک  میدوـمن (  هظحـالم 

فرص هب  اهنآ  همه  زا  و  دننکیم ،  تکرش  رفن  رازه  نیدنچ  هزور ،  همه  هک  دوش ،  یم  ماجنا  نآ  رد  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح 
 . دوش یم  یئاریذپ  ترضح )  نآ  كرابم  مان  هب  هناحبص ( 

زا هک  یگرزب  تایانع  رطاخ  هب  و  دـندوب ، مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لـهأ  ناـگتخابلد  زا  همه  وا ،  ةداوناـخ  ناگتـسب و  و  لزنم ،  بحاـص 
ِنارازگتمدخ ِناوراک  ِیئاریذپ  رد  یفصولا ،  دئاز  ّتیمیمص  ّتبحم و  هقالع و  اب  دنا  هدید  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ 

 . دندومن یم  ششوک  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  سّدقم  ناتسآ  هب 

 ( دوب زین  هّینیسح  هک  لزنم (  نامه  يافص  اب  گرزب و  طایح  رد  رصع ،  ماگنه 

ص:427

یّصاخ لئالد  هب  نم  تفگ :  و  دمآ ، نم  دزن  هب  یصخش  همانرب ،  نایاپ  زا  سپ  هک ،  نیا  دجسم  نیا  رد  هّجوت  بلاج  تانایرج  زا  - 1
و مدوب ،  هدماین  دجسم  نیا  هب  نونکات  و  میایب ،  دجـسم  هب  هک  داتفا  ملد  هب  ریـسم ،  نیا  زا  روبع  ماگنه  رد  و  مدوب ،  یـشکدوخ  مزاع 

نم هب  مالسلا  هیلع  نسحم  ترضح  رتسوپ  اهرتسوپ ،  عیزوت  ماگنه  رد  و  متفرگ ،  رارق  اهرتسوپ  نیا  امش و  نانخس  ریثأت  تحت  ًادیدش 
هبوت یشکدوخ  هب  میمصت  زا  و  مدش ،  بلقنم  و  متفرگ ،  کین  لاف  هب  ار  اهنیا  ۀمه  نم  و  تسا ،  نسحم  زین  نم  مان  و  دیدرگ ،  هیده 

 . داد تاجن  ارم  سلجم  نیا  و  مدش ،  فرصنم  و  هدرک ، 
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وحن هب  رتسوپ ،  بصن  ياههورگ  و  میتفر ،  اهنابایخ  هب  سپـس  و  میتشادرب ،  یلع )  ای  متخ (  و  میدـناوخ ،  ار  ءاـسک  فیرـش  ثیدـح 
یلّصفم هدرتسگ و  رایـسب  ۀمانرب  زین  اجنآ  رد  و  میتفر ،  غاّبـص  دجـسم  هب  ءاشع ،  برغم و  زامن  يارب  و  دندومن ،  ّتیلاّعف  يا  هدرتسگ 
ساسحا ار  همانرب  ِندش  ینالوط  هک  دوب ،  هداد  رارق  ریثأت  تحت  ار  نیرـضاح  ۀمه  نانچ  نآ  و  دیـشک ،  لوط  تعاس  ود  هک  میتشاد ، 

سلجم ندش  ینالوط  و  دندرک ، هاگن  دوخ  تعاس  هب  ماگنه  نیا  رد  و  دندمآ ،  ناشغارس  هب  اهنآ  ياهلزنم  زا  هکنیا  ات  دندوب ، هدرکن 
دندش (1). هّجوتم  ار 

کی ماش ،  فرـص  زا  سپ  و  میتفر ،  میدوب  هدـش  دراو  رهظ  ماگنه  هک  يا  هّینیـسح  نامه  هب  لزنم ،  بحاـص  توعد  اـب  نآ ، زا  سپ 
هللا مالسءارهز  ترـضح  تبیـصم  رد  اهنآ  ِيراج  کشأ  و  نانز ،  نادرم و  دیدش  ۀیرگ  يادص  اب  هک  دش ،  اپرب  یبیجع  لّسوت  ۀسلج 
ماش راهن و  ۀّیهت  رد  هک ،  دوب  یناوناب  زا  ینادردق  رّکـشت و  رطاخ  هب  هسلج ،  نیا  و  دـمآ ، دوجوب  یندـشان  شومارف  يا  هنحـص  اهیلع 

و دنتشادن ،  روضح  رـصع  لّسوت  ۀسلج  رد  و  دندوب ،  هدش  لّمحتم  یناوارف  تمحز  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀمطاف  ِنارازگتمدخ  يارب 
مالس ءارهز  ۀمطاف  ترـضح  سّدقم  ناتـسآ  رد  اهنآ ،  تامحز  زا  ِيونعم ،  ِيرازگـساپس  اهنآ ،  روضح  اب  لّسوت  ۀمانرب  نیا  ماجنا  اب 

 . تفریذپ ماجنأ  اهیلع  هللا 

زا رّکـشت  و  لزنم ،  بحاص  يارب  ریخ  ياعد  اب  و  هناحبـص ،  فرـص  ءاروشاع و  ترایز  اعد و  تعامج و  زامن  زا  سپ  ماگنه ،  حبص 
ّتیمیمص افص و 

ص:428

و دنک ،  یم  ادیپ  همادا  اه  همانرب  تعاس ،  هس  ای  تعاس  ود  دراوم ،  زا  يرایسب  رد  تسا ،  بیجع  رایـسب  هّیمطاف  ياه  همانرب  ریثأت  - 1
یهاگ و  دنهد ،  یم  رارق  هّجوت  دروم  ار  همانرب  ياهشخب  مامت  سلجم  نایاپ  ات  و  دننک ،  یمن  یگتسخ  ساسحا  نیرضاح  نیعمتسم و 

 . دنوش یم  دوخیب  دوخ  زا 
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هب رهظ ،  زا  لبق  و  میدرک ،  تکرح  مالیا  رهـش  يوس  هب  اـهیلع )  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هب  تبـسن  وا (  بدا  ضرع  صـالخا و  و 
اب یناحور  هک  يردیح ،  ياقآ  نیملسملا ،  مالسإلا و  هّجح  دجسم ،  تعامج  ماما  و  میدیـسر ،  رهـش  يابیز  گرزب و  عماج  دجـسم 

یحطس رد  و  دندومن ،  لیلجت  هّیمطاف  ناوراک  زا  يروشرپ ،  لابقتسا  اب  دندوب ،  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  هب  دنمقالع  رایسب  تیالو و 
رهظ و زامن  نیب  و  دیدرگ ، اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ياهمچرپ  اهرتسوپ و  هب  نّیزم  دجسم ،  ناوارف  دّدعتم و  ياهنوتـس  عیـسو ، 

اهیلع هللا  مالـس  ءارهز  ۀـمطاف  يرادازع  مسارم  نداد  شرتـسگ  موزل  و  هّیمطاـف ،  ياـه  هماـنرب  حیرـشت  هـب  لّـصفم ،  وـحن  هـب  رـصع ، 
ناوارف ریثأت  موزل و  روشک ،  زکرم  زین  گرزب و  ۀّیملع  ياه  هزوح  زا  نآ  ندوب  رود  و  مالیا ، ناتـسا  طئارـش  هب  هّجوت  اب  و  میتخادرپ ، 

 . دیدرگ یم  ساسحا  ًالماک  همانرب ،  نیا 

 . دوب ّرثؤم  رایسب  هّیمطاف  ماّیا  يارب  یگدامآ  داجیا  رد  و  تشاد ،  یبلاج  رایسب  ریثأت  نارازگزامن ،  هب  عّونتم  ياهرتسوپ  ءادها 

زین و  یمومع ،  نکاما  اه و  هزاغم  مالیا ،  رهـش  ياهنابایخ  ِیماـمت  رد  هورگ )  هدـفه  لاّـعف (  هورگ  دـنچ  لیکـشت  اـب  رـصع ،  ماـگنه 
راتفر اب  رهش ،  ِنامیا  اب  افص و  اب  ِمدرم  و  دیدرگ ،  بصن  رتسوپ  عون  اههد  هّیلقن ،  طئاسو  ریاس  یصخش و  ياه  يراوس  اه و  یـسکات 

ار ناتـسود  ۀمه  اهنآ ،  ۀقالع  راهظا  دروخرب و  هک  دندومن ،  لابقتـسا  یئالو  يونعم و  تکرح  نیا  زا  ناشدوخ ،  ۀنامیمـص  راتفگ  و 
 . دوب هداد  رارق  ریثأت  تحت  ًادیدش 

زا اهنآ  نایم  رد  هک  فلتخم (  راشقا  زا  رازگزامن ، دایز  رایسب  ّتیعمج  روضح  اب  عماج ،  دجـسم  رد  زین ،  ءاشع  برغم و  زامن  ماگنه 
 ( دندوب ناوارف  یفنص  یعامتجا و  روما  نیلوئسم  زا  زین  و  يوزوح ،  یهاگشناد و  ياه  هدرک  لیصحت 

ص:429
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مامت رد  ار  یناـگمه  ِتکراـشم  موزل  و  میتخادرپ ،  یناـهج  حطـس  رد  و  روشک ، رد  نآ  ياـه  ّتیقفوم  هّیمطاـف و  تضهن  حیرـشت  هب 
هک میداد ،  شیازفا  ار  اهنآ  قوش  روش و  اهرتسوپ ،  عاونأ  ءادها  و  ناهفـصا ،  زگ  اب  یئاریذـپ  اب  و  میدومن ،  نایب  اهاتـسور ، اهرهش و 

 . دوب ّرثؤم  زاسراک و  ًالماک 

زا و  رهـش ،  ۀـمه  رد  یمومع  لابقتـسا  و  يراذـگ ،  ریثأت  و  شرتسگ ،  رظن  زا  مالیا ،  رهـش  رد  هدـش  ماجنا  ياه  ّتیلاّعف  عومجم ، رد 
نینچ هب  زاین  نآ ، ندوب  يزرم  و  روشک ،  زکرم  زا  رهش  نیا  ِيرود  هب  هّجوت  اب  و  دوب ، ّرثؤم  بلاج و  رایـسب  هعماج ،  راشقا  ۀمه  ۀیحان 

دای دراوم  ناهارمه ،  ۀـمه  زا  یهاوخ  رظن  کی  رد  و  دـشاب ،  یم  دـیدش  مالـسلا )  مهیلع  تیبلا  لهأ  اب  هطبار  رد  ینید (  ياه  همانرب 
 . دوب رظن  قاّفتا  دروم  هدش ،

زامن يارب  و  میدـش ،  هاشنامرک  مزاع  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هب  هثاغتـسا  و  ءاروشاع ،  ترایز  زامن و  زا  دـعب  ماگنه ،  حـبص 
زا یخرب  و  نارازگزاـمن ،  ناـیم  رد  رتـسوپ  عـیزوت  ینارنخـس و  اـب  و  میدـش ،  دراو  مالـسلا  هیلع  يدـهملا  دجـسم  هب  رـصع ،  رهظ و 

سپـس و  میدرک ،  لابند  ار  دوخ  ۀمانرب  دنتفرگ )  رتسوپ  عاونا  همه  زا  هاگـشناد ،  رد  یهاگـشیامن  يارب  هک  هاگـشناد (  هب  ناگتـسباو 
 . میدش ناتسدرک  مزاع 

یکی دراد ، دوجو  نایعیـش  ّتیلاّـعف  يارب  هدـمع  زکرم  ود  رهـش ،  نآ  رد  هک  یلاـح  رد  میدیـسر ،  جدننـس  رهـش  هب  برغم ،  زا  لـبق 
یگرزب رایسب  نلاس  هک  ار (  هّینیسح  نوگانوگ  ياهـشخب  اهنوتـس و  مامت  و  میتفر ،  هّینیـسح  هب  ءادتبا  رد   . هّیدهم يرگید  و  هّینیـسح ، 

 ، ّتیعمج ِیمک  ّتلع  هب  یلو  میدومن ،  ءادـها  یئاـه  هنومن  زین ، نیرـضاح  هب  و  میدرک ،  بصن  هّیمطاـف  ياـهرتسوپ  عاوـنا  زا  دراد ) 
 . دوب نایعیش  يارب  يا  هدمع  عامتجا  ّلحم  نامز ،  نآ  رد  هک  میدش ،  هّیدهم  مزاع  تعامج  زامن  يارب 

رب ار  تعامج  ۀماقا  نیرتمک  نیا  هک  دومن  تساوخرد  هّیدهم ،  تعامج  ماما 

ص:430

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  تامارک  زا  يا  همش  هیمطاف و  www.Ghaemiyeh.comتضهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 768زکرم  هحفص 497 

http://www.ghaemiyeh.com


 . میتخادرپ ینارنخس  هب  زامن ،  نایاپ  زا  سپ  و  دش ،  نینچ  و  مریگب ،  هدهع 

 ، جدننـس رهـش  ِیملع  یعامتجا و  یمـسر و  زکارم  رد  و  دـندوب ، هدرک  لیـصحت  ًامومع  هک  تعاـمج (  زاـمن  رد  ناگدـننک  تکرش 
 ، دنداد ارف  شوگ  نیرتمک  نیا  نانخس  هب  هنارگوجتسج ،  یشرگن  اب  و  ماهفتسا ،  تلاح  اب  رما ،  يادتبا  رد  دندوب )  ّتیلوئـسم  ياراد 
 ، ناتـسدرک ِیگنهرف  يداقتعا و  ياضف  هب  هّجوت  اب  ایآ  و  دوش ؟  یم  لابند  هنوگچ  هّیمطاف  هراـبرد  ثحب  اـیآ  هک  دنتـسناد  یمن  نوچ 

ماجنا هداتسیا  لاح  رد  هک  ینارنخس  زا  تعاس  عبر  کی  تشذگ  اب  یلو  تشاد ؟  دهاوخ  لابند  هب  ار  یـضراوع  هچ  هلئـسم  نیا  حرط 
مکاح نیرضاح  رب  یبیجع  ِیحور  شمارآ  همانرب ،  زا  تعاس  مین  ندش  يرپس  اب  و  تشگ ،  يراج  ناشیاه  هنوگ  رب  اهکـشا  تفرگ ، 
ءارهز ترضح  ّقح  زا  نیعفادم  فص  رد  ار  همه  یمارآ ،  اب  هک  دوش  یم  لابند  نانچ  نآ  هّیمطاف  ۀلئسم  هک  دندش  هّجوتم  و  دیدرگ ، 

و ملق ،  نابز و  اب  گرزب ،  ۀمولظم  نآ  هب  ِندناسر  يرای  رد  دیاب  هک ،  دنک  یم  ساسحا  یـسک  ره  و  دـهد ،  یم  رارق  اهیلع  هللا  مالس 
رد يراوگوس ،  سلجم  يرازگرب  و  ازع ،  سابل  ندیشوپ  و  دوخ ، ِیبلق  هودنا  نزح و  نداد  ناشن  اب  و  درادرب ، یماگ  لمع ،  راتفگ و 

 : لمعلا روتسد  يارجا 

یبرُقلا ِیف  َهَّدَوَملا  ّاَلإ  ًارجأ  ِهیَلَع  مُُکلَئسأ  ُلق ال 

 . دیامنب ششوک  شالت و 

 ، دوخ ِیعامتجا  یمسر و  ِّتیلوئسم  تَمِس و  رد  و  دندوب ، زاتمم  یتّیصخش  و  هتسجرب ،  یگنهرف  ياراد  ًامومع  هک  رـضاح ،  ّتیعمج 
رد رگا  هک  دنراد ،  رارق  یساسا  مهم و  يا  هفیظو  ربارب  رد  هک ،  دندومن  هظحالم  دندوب ، هدروآ  تسد  هب  ار  يدنمـشزرا  ياه  هبرجت 

کی رد  نیرـضاح ،  ِیمامت  اذل  و  دوب ،  دنهاوخ  ّقفوم  رایـسب  دنریگب ،  هرهب  دوش ،  یم  هئارا  هک  یـشور  هار و  زا  نآ ،  ِیئارجا  شور 
روش و تلاح 
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فطاوع ةدـننک  فیطل  و  زاس ،  ّتیلوئـسم  هدـنز و  ياهراعـش  اب  هک  دّدـعتم ،  ياهمچرپ  ندـید  اب  و  دـندوب ،  هتفرگ  رارق  یبلاج  زوس 
يدایز رایـسب  ۀبذاج  جّیهم ،  ياه  هتـشون  و  فلتخم ،  ياهحرط  اب  هک  نوگانوگ (  ياهرتسوپ  عاونا  ياشامت  اب  زین  و  دوب ، هدش  نییزت 

رظن دروم  ياه  هلمج  اه و  نتم  ندناوخ  ماگنه  رد  و  هاگن ،  دوب و  مشچ  ناشدوجو  مامت  ایوگ  و  دـندوب ،  هدـمآ  ناجیه  هب  و  تشاد )
یمن عطق  سلجم  زا  دنلب ،  ۀیرگ  يادص  يراج و  ِکشا  تلاح ،  نیا  لابند  هب  و  یئاونـش ،  دوب و  شوگ  اهنآ  ِیتسه  مامت  هک  راگنا  ، 

 . دش

یم ترـضح  نآ  ۀلان  اب  هارمه  و  دـنتخوس ،  یم  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تبیـصم  رد  همه ،  همه و  درم ، نز و  ریپ ،  ناوج و 
ناج و اب  ار ،  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تداهـش  تشادگرزب  لیلجت و  هب  طوبرم  تاداهنـشیپ  هک ،  دوب  لاح  نیا  رد  و  دندیلان ،

 . دنتفریذپ یم  لد 

ماّیا تشادگرزب  يارب  هک  دنا  هدرک  تکرش  يا  هسلج  رد  هک  هتشگ ،  اهنآ  بیصن  یهلا  قیفوت  هکنیا  يارب  دندوب ،  رازگـساپس  همه ، 
 . دنریگ یم  هدهع  رب  ار  هنیمز  نیا  رد  هفیظو  ماجنا  زا  یمهس  و  تسا ،  هدیدرگ  رازگرب  هّیمطاف 

 ، دیدرگ هیده  درم ) نز و  زا  نیرضاح (  ۀمه  هب  هک  یئاهرتسوپ  رب  هوالع  و  دیماجنا ،  لوط  هب  بش  همین  کیدزن  ات  هدش ، دای  ۀمانرب 
رد ات  دنتفرگ ،  مچرپ  رتسوپ و  يدایز  رادقم  دندوب ،  ساّسح  یتّیعقوم  ياراد  یشزومآ ،  یملع و  ای  یعامتجا ، زکارم  رد  هک  یناسک 

 . دنیامن جیورت  ناشدوخ  ۀقطنم  رد  ار  هّیمطاف  ياه  همانرب  هلیسو ،  نیدب  و  دنیامن ،  بصن  بسانم  ياهاج 

لوقعم و شور  اـهیلع ،  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  ّتیموـلظم  هب  دنتـسم  یقطنم و  هّجوـت  و  ینید ،  كاـپ  فـطاوع  ندـش  هتخیگنارب 
راک هب  هلئسم  حرط  رد  هک  يا  هدش  باسح 
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 ، هسلج کی  نیمه  ِیغیلبت  ۀـجیتن  هک  داد ،  مه  تسد  هب  تسد  همه ،  همه و  نیرـضاح ،  ۀـیلاع  تالیـصحت  الاب و  گنهرف  و  تفر ، 
راّضح ۀـمه  و  دـمآ ، باـسح  هب  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀـمطاف  ترـضح  ّتیمولظم  زا  عاـفد  يوس  هب  لوقعم  كاـپ و  تکرح  کـی 

 . دنشاب هتشاد  همولظم ،  ةدیهش  نآ  ّتیمولظم  دایرف  هب  یخساپ  دنناوت  یم  هک  دندرک ،  یم  ساسحا 

دیـسر نایاپ  هب  یندنام  دای  هب  يروش  زوس و  اب  هارمه  لماک ، ّتیقفوم  اب  هدش ، دای  ۀمانرب  تیالو ،  نابحاص  فاطلا  یهلا و  تایانع  اب 
.میرازگساپس ار  يادخ  و  ، 

نودـب مالـسلا  هیلع  هّیدـهم  جدننـس و  رهـش  رد  هّیمطاف  ناوراک  روضح  هک ،  دوب  نیا  هدـش  دای  ۀـسلج  رد  بلاج  مهم و  تاـکن  زا  و 
 ، سلجم نآ  زا  لبق  بش  رد  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  هب  دنمقالع  هنّیدتم و  ناوناب  زا  یکی  یلو ،  دوب ، یلبق  عالّطا 

هّیدهم يوس  هب  هاگآ  دوخان  تسا ،  عقاو  نآ  رد  هّیدهم  هک  ینابایخ  زا  روبع  اب  هدش ،  دای  بش  رد  نآ  لابند  هب  هک  دنیب ،  یم  یباوخ 
 . دبای یم  ار  دوخ  يایؤر  لماک  ریبعت  هدش ،  دای  ياه  همانرب  ینارنخس و  عورش  تعامج و  زامن  زا  سپ  و  دوش ،  یم  هدناشک 

راشقا هک  رهـش (  ِيدورو  گرزب  نادیم  رد  و  میدش ،  نادمه  رهـش  مزاع  هثاغتـسا ،  لّسوت و  تعامج و  زامن  زا  سپ  ماگنه ،  حـبص 
لابقتـسا اب  هک  میتخادرپ ،  رتسوپ  عیزوت  هب  دـندوب )  دـمآ  تفر و  لاح  رد  نآ ،  رد  فلتخم  ياهرهـش  نینکاس  و  هعماج ،  نوگانوگ 

 ، دندومن یم  رتسوپ  تفایرد  ياضاقت  یبیجع ،  رارصا  شهاوخ و  اب  و  میتشگ ،  هجاوم  نانآ ،  ۀیحان  زا  یفصولا  دئاز  قوش  روشرپ و 
 . دنتشاذگ یم  مشچ  هب  دندیسوب و  یم  ار  اهنآ  و 

و میدش ،  مالـسلا  امهیلع  رقابلا  دّمحم  نب  ّیلع  ترـضح  نأّشلا ،  میظع  ةدازماما  رازم  لاهدرا و  دهـشم  مزاع  كارا ،  قیرط  زا  سپس 
 ، یمظعلا هللا  هیآ  روضح  اب  اجنآ  رد 
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و میدش ،  لوغـشم  يزوسرپ  لّصفم و  يرادازع  ءاروشاع و  ترایز  ندناوخ  هب  هلظّدم ،  یحطبا  دّـحوم  رقاب  دّـمحم  دّیـس  جاح  ياقآ 
و میتفر ،  دراد )  رارق  یکیدزن  نامه  رد  یهوک  يالاب  رد  هک  مالـسلا (  امهلیع  رقابلا  دّمحم  نب  یلع  ترـضح  هاگلتق  يوس  هب  هاگنآ 

ترایز اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  تشادـگرزب  يارب  يونعم ،  ینارون و  رفـس  نیا  شخب  نایاپ  و  دـیدرگ ،  نامبیـصن  مه  یئاه  تراـشب 
 . تفرگ رارق  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  يرارذ  زا  يا  هّیّرذ 

هّیمطاف ماّیا  رد  يرادازع  ِياهناوراک  یشرازگ 

مّود هّیمطاف  ماّیا  رد  هک  میتفرگ  میمصت  دیلقت ،  مّظعم  عجارم  زا  یخرب  تادیکأت  رّرکم و  ياهشرافس  لابند  هب  يرمق ،  لاس 1420  زا 
رد ًاتدـمع  ار  ناوراک  تکرح  ریـسم  و  میزادـنیب ،  هار  هب  يرادازع  ناوراـک  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تداهـش  تبـسانم  هب  ، 

نیا رد  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  همطاف  تداهـش  تشادگرزب  ياه  همانرب  ندش  قیمع  شرتسگ و  اریز  میهد ، رارق  مق  نارهت و  ياهرهش 
 . دشاب هتشاد  ناهج  ياهروشک  ریاس  و  ناریا ،  ياهرهش  ِیمامت  رد  ار  يرایسب  جئاتن  راثآ و  دناوت  یم  اهرهش ، 

ّتیـصخش تمظع و  ربارب  رد  ناـنآ  یگتخاـبلد  و  يوـنعم ،  تکرح  نـیا  رد  ناگدـننک  تکرـش  ِيداـقتعا  یقـالخا و  ِياـه  یگژیو 
عضاوت صالخا و  و  ترضح ، نآ  ّتیمولظم  تداهش و  تبسانم  هب  اهنآ  یگدزمغ  یگتسکش و  لد  اهیلع و  هللا  مالس  ءارهز  ترضح 

ره و  دراد ، مدرم  ِیحور  لّوحت  رد  يرادازع  ناوراک  يراذـگ  ریثأت  رد  يریظن  یب  شقن  رارق ،  یب  ناـگتخوس  لد  نیا  ِیئاـعّدا  یب  و 
دهد یم  رارق  ریثات  تحت  ار  يا  هدننیب 

کی هک  یلاح  رد  دـنک ،  یم  تکرح  نّیعم  ریـسم  رد  يراوس ،  ياـه  لـیبموتا  زا  يادـعت  سوبوتا و  نیدـنچ  اـب  يرادازع ،  ناوراـک 
ياوه لاـح و  ءارهز  اـی  ياـه  همزمز  یئارـس و  هیثرم  اـب  و  دـنک ،  یم  تکرح  ناوراـک  يولج  رد  ّيوق  يوگدـنلب  هب  زّهجم  لـیبموتا 

تداهش ماّیا  هّجوتم  ار  همه  و  هتخاس ،  نوگرگد  ار  اهریسم  اهنابایخ و 
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 . دیامن یم  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  همطاف 

 ، هّجوت دروم  مهم و  ياـه  تمـسق  رد  هدـنهد ،  ناـکت  بساـنم و  ياـهرتسوپ  بصن  اـب  يراوس ،  ياـه  لـیبموتا  اهـسوبوتا و  ِیماـمت 
 . دنزیگنا یم  رب  ار  اهنآ  كاپ  فطاوع  تاساسحا و  و  هدومن ،  بلقنم  ار  نارگاشامت 

یئاه هرهچ  اب  هایس و  ياهسابل  اب  و  هنهرب ،  ياپ  اب  و  دنوش ،  یم  هدایپ  يا  هّینیسح  ای  دجسم  ِیکیدزن  رد  يارادازع ،  ناوراک  ّتیعمج 
هب سپـس  و  دـنیامیپ ، یم  ار  هار  زا  يرادـقم  ّرثؤم ،  زوس و  ناج  رایـسب  يراعـشا  ۀـمزمز  اب  نانز ،  هنیـس  رـس و  رب  ناـیرگ ،  هدزمغ و 

دریگ یم  تأشن  هتفرگ ،  شتآ  ياهناج  هتسکش و  ياهلد  زا  هک  يزوس ،  روش و  رپ  يرادازع  ماجنا  اب  و  دنوش ، یم  دراو  ازع  سلجم 
 . دنزادنا یم  هار  هب  یمطاف  ياروشاع  هداد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  همه  ، 

ِيراذگ ریثات  زا  یکاح  دنا ،  هدومن  بدا  ضرع  يرادازع  ناوراک  اهنآ  رد  هک  یلفاحم  اه و  هّینیسح  دجاسم و  زا  هدیسر  ياهشرازگ 
نارهت و رد  يرادازع  سلاجم  ّتیعضو  نیب  يا  هسیاقم  و  دشاب ،  یم  یئالو  يونعم و  تکرح  نیا  ةدنزاس  قیمع و  رایـسب  ریظن و  مک 

 . دهد یم  ناشن  ار  تکرح  نیا  ۀبیجع  راثآ  جیاتن و  یبوخ  هب  هتشذگ ،  لاسو  يونعم ،  تکرح  نیا  لّوا  لاس  رد  مق 

اهنآ رد  هک  یـسّدقم  نکاما  هب  يا  هراشا  اب  هتـشذگ ،  ياهلاس  رد  ار  يرادازع  ناوراـک  تکرح  ریـسم  لاـمجا ،  وحن  هب  نونکا  مه  و 
اهیلع و هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  ملاع ،  ود  یب  یب  تیانع  دروم  تسا  دیما  و  میئامن ،  یم  نایب  هتفرگ  ماجنا  لّصفم  يرادازع  همانرب 

دریگ رارق  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  ۀّمئأ  ریاس  مالسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  هلاو و  ِهیَلَع  هللا  یَّلَص  مرکأ  ربمایپ  ناشیا ،  ِيازع  نابحاص 
.

***
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يرمق لاس 1420 رد  يرادازع  ناوراک  ریسم 

زا يا  هّدـع  هک  یلاح  رد  و  میدرک ،  تکرح  ناهفـصا  زا  یـصخش ،  لیبموتا  نیدـنچ  سوبوتا و  هس  اب  هیناّثلا ،  يدامج  هام  لّوا  زور 
و میدش ، رهش  نیهاش  دراو  یناوراک  تلاح  نامه  اب  دندرک ، یم  هقردب  ار  ازع  ناوراک  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  هب  نادنمقالع 

تکرح ناجیلد  همیم و  يوس  هب  رهش ،  ياهنابایخ  زا  نتشذگ  زا  سپ  و  دندومن ،  لابقتسا  رهـش  یبهذم  تآئیه  نیلوئـسم  زا  يا  هّدع 
ياه هدازماما  يارـس  نحـص و  يوس  هب  دـش ،  یم  شخپ  وگدـنلب  زا  هک  ءارهز  ای  ياـه  همزمز  اـب  یناوراـک و  تروص  هب  و  میدرک ، 

مق راپـسهر  هاگنآ  و  میدومن ،  يرادازع  يرادـقم  ترایز ،  رب  هوـالع  اـجنآ  رد  و  میتفر ،  ناـجیلد  رهـش  يرتمولیک  دـنچ  رد  نوفدـم 
 . میدش

يرادقم زا  سپ  و  میدناوخ ،  تعامج  هب  مق ) رهش  يدورو  مالـسلا (  هیلع  لامج  هاش  هدازماما  رّهطم  مرح  رد  ار  ءاشع  برغم و  زامن 
هّیضرم يارهز  ترضح  ناش  همولظم  ردام  تداهش  تهج  هب  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  ترضح  هب  یئوگ  تیلست  روظنم  هب  يرادازع ، 

هلان و کشا و  اب  هارمه  مّظنم ،  ّتیعمجرپ ،  ِيرادازع  ۀتـسد  کـی  تروص  هب  و  میتشگ ،  هناور  رّهطم  مرح  يوس  هب  اـهیلع  هللا  مـالس 
هدمآ زین  رگید  ياهروشک  اهرهش و  زا  هک  يرئاز  ّتیعمج  روضح  اب  رّهطم ،  ناویا  لباقم  رد  و  میدش ، دراو  سّدقم  نحص  هب  زوس ، 

جاح ياقآ  یمظعلا ،  هللا  هیآ  رظن ،  ریز  یگزات  هب  هک  اهیلع (  هللا  مالـس  ءارهّزلا  تیب  ۀناور  سپـس  و  متیخادرپ ،  يرادازع  هب  دـندوب ، 
نارباع و رد  یـسوسحم  رایـسب  يونعم  جوم  ریـسم ،  ِیمامت  رد  و  میدش ،  هتـشگ )  سیـسأت  هّلظّدم  یحطبا  دّـحوم  رقاب  دّـمحم  دـّیس 
ار نارـضاح  ِیمامت  هک  تفرگ ،  ماجنا  يروش  رپ  لّـصفم و  يرادازع  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهّزلا  تیب  رد  و  هدومن ،  داـجیا  نارگاـشامت 

 . داد رارق  يونعم  ریثأت  تحت 

 ، ناوراک ءاضعا  زا  يدایز  هدّع  تاجانم  بش و  زامن  حبص ،  ناذا  زا  لبق 
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نارهت ۀـناور  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهّزلا  تیب  رد  حبـص  تعامج  زاـمن  ۀـماقا  زا  سپ  و  دوب ، رادازع  عمج  رد  يونعم  تـالاح  زاـس  هنیمز 
 . میدش

اهسوبوتا و مّظنم  تکرح  اب  یناوراک ،  تروص  هب  همطاف ،  ینب  هّینیـسح  هب  دورو  نآ و  ِيزکرم  تمـسق  ات  ار  رهـش  ياهنابایخ  ِیمامت 
لیبموتا ناگدننار  یئامنهار و  نارومأم  ِیمامت  و  میدومن ،  یط  دـش  یم  شخپ  وگدـنلب  زا  هک  ءارهز ،  ای  ياه  همزمز  اب  و  اهیراوس ، 

، دندرک یم  زاب  يرادازع  ناوراک  روبع  يارب  ار  هار  مامت ،  مارتحا  اب  دـندوب ،  دّدرت  لاح  رد  نارهت  ّتیعمجرپ  ياهنابایخ  رد  هک  یئاه 
ياوه لاح و  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  ياهرتسوپ  اب  هک  یئاه  لیبموتا  ندـید  ءارهز و  اـی  يادـص  ندینـش  اـب  هداـیپ  نارباـع  و 

دندومن (1). یم  یهارمه  ازع ،  ناوراک  يرادازع  اب  و  دنتخیر ،  یم  کشا  دوب  هدرک  ادیپ  یّصاخ 

هب دورو  يارب  و  میدش ،  نادنخ  دیس  لپ  راپسهر  لّصفم  يرادازع  زا  سپ  و  دش ، ماجنا  يا  هتسیاش  لابقتسا  همطاف ،  ینب  هّینیـسح  رد 
ياپ اب  میدـش ،  هدامآ  دوب ، رازگرب  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  هب  ۀتـسبلد  شـالت و  رپ  ءاـملع  زا  یکی  لزنم  رد  هک  يرادازع ،  سلجم 

 ، ینارهت راوگرزب  ءاملع  هک  میدومن  هظحالم  يرادازع  سلجم  ِیکیدزن  رد  و  میدومن ،  یط  ار  ینابایخ  ینز  هنیـس  لاـح  رد  هداـیپ و 
ینز هنیس  يرادازع و  تعاس  هس  هب  کیدزن  و  میدش ،  سلجم  دراو  یبلاج  لاح  روش و  اب  و  دنا ، هدمآ  يرادازع  ناوراک  لابقتـسا  هب 
رد يا  هّدع  و  دندومن ،  هفیظو  ماجنا  هتخوسلد  ناحاّدم  زا  یضعب  و  هدروخلاس ،  زوسرپ  ءابطخ  زا  یخرب  هک  دش ،  ماجنا  يریظن  مک 
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هب نارهت  زا  رـصع ،  ماگنه  تسا ،  یقاب  اه  هّیحور  زا  يرایـسب  رد  نآ  راثآ  زونه  هک  دیدرگ ،  اپرب  یبالقنا  و  دـنتفر ،  شوه  زا  هسلج 
ءاملع زا  هک  يرظن (  هللا  هیآ  ترضح  هک  میدومن  هظحالم  میدیـسر ،  اجنآ  هب  هک  یماگنه  رد  و  میدرک ،  تکرح  هوک  داوس  دصقم 

هّدع قاّفتا  هب  دنشاب )  یم  هّیمطاف  ریدغ و  رمأ  ًاصوصخ  و  ًامومع ،  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  راثآ  ءایحا  هار  رد  شالترپ  صالخا و  اب 
 . دنا هدوب  يرادازع  راظتنا و  تلاح  رد  تعاس  دـنچ  و  دـنا ،  هدـمآ  لابقتـسا  هب  هقطنم  تیالو  اب  مدرم  زا  يریثک  عمج  ءاملع و  زا  يا 

ياپ اب  و  میدش ، هدایپ  يرگید  دجسم  ِیکیدزن  رد  میدرک و  تکرح  دجاسم ،  زا  یکی  رد  ءاشع  برغم و  تعامج  زامن  ۀماقا  زا  سپ 
، دندوب هدمآ  لابقتسا  يارب  زین  اهنآ  هک  میدش  وربور  یمیظع  ّتیعمج  لیس  اب  و  میدرک ،  یط  ار  يریـسم  ینز  هنیـس  لاح  رد  هدایپ و 
زا ار  اه  همامع  نّویناحور  ءاملع و  همه  دش ،  اپرب  یئاروشاع  اجنآ  رد  هک  میدش ،  دراو  یگرزب  هّینیسح  دجـسم و  هب  اهنآ  قاّفتا  هب  و 

يرادقم و  تشاد ،  همادا  يرادازع  بش  ۀمین  ات  ءارهز و  ای  دایرف  دوب و  ینز  هنیس  رـس و  رب  هآ ،  دوب و  کشأ  اجنآ  و  دنتـشادرب ،  رس 
 . تفرگ ماجنا  ینارنخس  نآ  تاکرب  راثآ و  و  اهیلع ،  هللا  مالس  ءارهز  همطاف  ترضح  تداهش  تشادگرزب  موزل  ةرابرد 

يوس هب  تبیصم ،  رکذ  يرادقم  ءاروشاع و  ترایز  تعامج و  زامن  زا  سپ  هیناّثلا )  يدامج  مّوس  تداهش (  زور  حبـص  ناذا  ماگنه 
لابقتـسا هب  يراس  رهـش  ِيرادازع  ياه  تئیه  مالـسلا و  مهیلع  تیبلا  لهأ  رادتـسود  تیالو و  اب  مدرم  میدرک ،  تکرح  يراـس  رهش 

و داتفا ،  هار  هب  یمطاف  ياروشاع  نانز ،  هنیـس  رـس و  رب  همامع و  نودب  ياهرـس  هنهرب و  ياپ  اب  رهـش ،  ياهنابایخ  رد  و  دندوب ، هدمآ 
 . دوب هدمآ  رد  هزرل  هب  هقطنم 

يرادازع و هب  يراس ،  مدرم  یهارمه  اب  ینالوط  یتّدم  و  میدش ،  دراو  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  يرادازع  سلاجم  زا  یکی  رد 
ترضح تداهش  تمظع  ةرابرد  ینارنخس 
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زاـمن ۀــماقا  يرادازع و  يارب  نآ  زا  سپ  تفاـی ،  هـمادا  تعاـس 10/5 اـت  هک  میتـخادرپ ،  نآ  تشادـگرزب  اـهیلع و  هللا  مالـس  ءارهز 
 . میتفر يراس  رهش  ياهغاب  زا  یکی  هب  رصع ،  رهظ و  تعامج 

صالخا اب  و  دندومن ،  تّمه  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  نارادازع  یئاریذپ  رد  نانچ  نآ  يراس ،  مرتحم  ياه  ّتیـصخش  راّجت و 
فـطاوع و زا  یجوـم  و  دوـمن ، بلقنم  ار  همه  هک  دـنداد ،  ناـشن  تـّبحم  هّیمطاـف  ناـنامهیم  هـب  یفـصولآ ،  دـئاز  بدا  عـضاوت و  و 
 ، كاـپ ّتبحم  قـشع و  اـب  هک  داد  ناـشن  یندـنام  داـی  هب  هوکـش و  اـب  ۀنحـص  نآ  تخیگنارب .  هـمه  دوـجو  رد  ار  كاـپ  تاـساسحا 

قیمع يونعم  ینید و  تاساسحا  نیا  زا  یتسیاب  نید ،  ءایحا  جیورت و  يارب  و  دوش ،  یم  نکمم  اه ،  نکمم  ریغ  و  ناسآ ،  تالکشم 
دندومن هدهاشم  رادازع  هایس و  گنر  هب  ار  اهنآ  رگید  یضعب  و  دندید ، نینوخ  ار  اهتخرد  گرب  یـضعب ،  تفرگ .  هرهب  راد  هشیر  و 

هیلع اضر  ترضح  ترایز  قشع  ناهارمه ،  زا  يا  هّدع  و  هلان ،  دوب و  هّجـض  اب  هارمه  یلو  دوب ، یغاب  رد  هچ  رگا  زور  نآ  ۀسلج  و  ، 
سّدقم دهـشم  يوس  هب  نتفر  زا  يونعم  یئامنهار  کی  یلو  دندومن ،  اپرب  یئاغوغ  و  دوب ، هدرک  اپ  رب  ناشدوجو  رد  ینافوط  مالـسلا 
نـشور ار  يونعم  ِیئامنهار  نآ  لیلد  مق ، ۀـّیملعةزوح  رهـش و  رد  نآ  بیجع  ریثأت  و  مق ،  يرادازع  ياـه  هماـنرب  و  دومن ، يریگولج 

 . دومن

ۀماقا زا  سپ  و  میدرک ،  تکرح  عماج  دجـسم  يوس  هب  هدایپ ،  ياپ  اب  يرادازع  تلاح  اب  و  میتشگرب ،  رهـش  لخاد  هب  رـصع ،  ماگنه 
نابایخ هچوک و  تسد  هب  عمش  و  هدایپ ،  ياپ  اب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  يارب  نابیرغ  ماش  ناونع  هب  ءاشع ،  برغم و  تعامج 

یکی ینارنخـس  هب  اجنآ  رد  و  میدرک ، یئامیپهار  يرظن  هللا  هیآ  لزنم  يوس ،  هب  زوسناج  هنابیرغ و  ياه  همزمز  اب  و  میدومن ،  یط  ار 
شوگ رادمان  ءابطخ  زا 
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 . دنتفر شوه  زا  زین  یخرب  دوش و  یم  هدید  رتمک  نآ  ریظن  هک  دنتخادرپ ،  ياهلان  زوس و  رپ  يرادازع  هب  همه  هاگنآ  هداد و  ارف 

 ، ّتیمیمـص دوب و  ّتبحم  همه  اجنآ  میتفر ،  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  نادـنمتدارا  زا  یکی  لزنم  هب  ماـش  فرـص  يارب  سپس 
تشادگرزب مه  نآ  و  دوصقم ،  کی  و  دنتشاد ،  دصقم  کی  مه  رانک  رد  همه  دنم ،  زاین  دنمتورث و  درم ، نز و  بدا ،  دوب و  مارتحا 

 . اهیلع هللا  مالس  ءارهز  ترضح 

ماجنا زا  سپ  و  میتفر ،  يراس  رهـش  ۀـضور  سلاجم  زا  یکی  هب  يرادازع  تلاـح  اـب  لّـسوت ،  اـعد و  زاـمن و  زا  سپ  ماـگنه ،  حـبص 
تکرح مق  يوس  هب  اهنآ ،  یندشان  شومارف  ياه  ّتبحم  و  يراس ،  ناتسرهش  تیالو  نامیا و  اب  مدرم  زا  هنامیمص  رّکشت  اب  مسارم ، 

 . میدومن يرادازع  مق  اهیلع  هللا  مالس  ءارهّزلا  تیب  رد  بش  ماگنه  و  میدرک ، 

ةدنـسیون ۀـضور  سلجم  هب  ینز ،  هنیـس  يرادازع و  تلاح  اب  هثاغتـسا ،  ترایز و  اعد و  زامن و  زا  سپ  هیناّثلا ،  يدامج  مجنپ  حـبص 
و تشاذگ ،  سلجم  رد  رـضاح  ردقیلاع  نیقّقحم  ءاملع و  ۀـّیحور  رب  یبیجع  ریثأت  هک  میتفر ،  روپ  يدـهم  ياقآ  ردـقیلاع ،  قّقحم و 
 ، دوب هلان  کشا و  یحور و  بالقنا  اب  هارمه  يرادازع  نانچ  نآ  و  دومن ، بلقنم  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تبیـصم  رد  ار  همه 

 . درک یمن  ساسحا  یسک  ار  همانرب  ندش  ینالوط  و  دنتفر ،  شوه  زا  یضعب  هک 

جاح ياقآ  یمظعلا ،  هللا  هیآ  لزنم  و  يزیربت ،  يدیحو  دّمحم  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا ،  هللا  هیآ  ۀّینیـسح  هب  بیترت :  هب  نآ ، زا  سپ 
یلع دّیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا ،  هللا  هیآ  رتفد  و  يزیربت ،  داوج  خیـش  جاح  ياـقآ  یمظعلا ،  هللا  هیآ  لزنم  و  یناـحور ،  قداـص  دـّیس 
تلاح اب  سلاجم  نیا  ۀـمه  رد  و  میتفر ،  مهّلظّدـم  یناسارخ  دـیحو  نیـسح  خیـش  جاـح  ياـقآ  یمظعلا ،  هللا  هیآ  لزنم  و  یناتـسیس ، 

اهنآ ینارون  ياه  هرهچ  رب  دیلقت  مّظعم  عجارم  يراج  کشأ  و  دومن ،  یم  داجیا  یلّوحت  هک  میدش ،  یم  دراو  ینز  هنیـس  يرادازع و 
ۀمه ، 
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ثیدـح نیا  هب  راوگرزب ،  عجارم  ۀـمه  رـضحم  رد  دیـشخب .  یم  يرادازع  هب  يرگید  زوس  روـش و  و  دوـمن ، یم  بلقنم  ار  نارادازع 
 ، داـهتجا یملع ،  قیقحت  هک ،  متـشاد  یم  هضرع  و  اـِهتَعاطو ) اِهلـضَِفب  َّرَقأ  یّتَح  ٍِّیبَِـنل  هّوبّنلا  ِتَلَماـکَت  اـم  مدرک (  یم  هراـشا  فیرش 
نآ تعاطا  ءارهز و  ترـضح  ّتبحم  اب  هارمه  زج  دـبای ،  یمن  لـماکت  یتّیـصخش  چـیه  يارب  یعاـمتجا  ینید و  تماـعز  ّتیعجرم ، 

 ، دوخ رد  ار  تاماقم  اهـشزرا و  ۀمه  یتسار  هک  دـنداد  یم  ناشن  دوخ ، ینارون  يراج و  ياه  کشا  اب  ناراوگرزب  نآ  و  ترـضح ، 
 . دنا هدیشخب  لماکت 

تیب و  يزاریش ،  دّمحم  دّیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا ،  هللا  هیآ  و  یخرـسهد ،  دومحم  دّیـس  جاح  هللا  هیآ  لزنم  هب  بش ،  رـصع و  ماگنه 
جاح ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  لزنم  هب  سپـس  هُّرِـس و  سدـق  یناگیاپلگ  اضر  دّـمحم  دّیـس  جاح  ياـقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  فیرش 
زادگ زوس و  ّتبحم ،  قشع و  زا  یئاه  هنحـص  هفیرـش  تویب  نیا  زا  مادک  ره  رد  و  میتفر ،  هّلظ  ماد  یناگیاپلگ  یفاص  هللا  فطل  خیش 

یم مدرم  مومع  باّلط و  ءالـضف و  ءاـملع و  زا  راّـضح ،  ۀـمه  رب  یناوارف  ریثأـت  و  تفرگ ،  یم  لکـش  هدـنهد  ناـکت  ياـهیرادازع  و 
ءایحا هک  اریز  دیهد ،  همادا  ار  همانرب  نیا  هلاس  همه  هک  دندومن  دـیکأت  نأّشلا  میظع  عجارم  زا  يا  هّدـع  تهج  نیمه  هب  و  تشاذـگ ، 
يدایز رایسب  شقن  يرادازع ،  ناوراک  يونعم و  تکرح  نیا  زا  دیلقت  عجارم  لیلجت  لابقتسا و  دشاب ،  یم  نید  ءایحا  هّیمطاف ،  رئاعش 

 . دومن رت  مّمصم  رت و  عطاق  ناش  هدارا  میمصت و  رد  ار  نارادازع  و  دومن ، افیا  هّیمطاف  تشادگرزب  ياه  همانرب  شرتسگ  رد 

مارتحا هب  دشاب ،  یم  زین  تاداس  زا  هک  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  هتخابلد  ءاملع  زا  یکی  هک ،  دوب  نیا  رفـس  نیا  رد  بلاج  تاکن  زا 
نیب هلـصاف  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تداهـش  زور  رد  هک  هّلظ  ماد  يزیربت  داوج  خیـش  جاح  ياـقآ  یمظعلا ،  هللا  هیآ  تکرح 

تیب
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یم راختفا  هسوب  نیا  هب  و  دیسوب ،  ار  دندوب  هدومیپ  هدایپ  هنهرب و  ياپ  اب  ار  اهیلع  هللا  مالسهموصعم  ترـضح  رّهطم  مرح  ات  ناشفیرش 
دیسوب (1). ار  هّلظ  ماد  یناسارخ  دیحو  ياقآ  یمظعلا ،  هللا  هیآ  ترضح  ياپ  يرگیدۀنحص ،  رد  زین ،  دعب  لاس  رد  و  درک ،

هدیسر اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  نارادازع  ریاس  و  ناهارمه ،  هب  يدایز  تایانع  تامارک و  هک ،  میدش  راد  ربخ  رفـس  نایاپ  رد 
یم وگدنلب  اب  ریسم  رد  ار  ءارهز  ای  ياه  همزمز  اه و  هیثرم  هک  دشابیم ،  دّیس  ياه  هبلط  زا  یکی  هب  طوبرم  نآ  ۀنومن  کی  هک  تسا ، 

و دربب ، هرهب  سفن  یگنت  ناربج  يارب  يرپسا )  زا (  دنک و  فرـصم  ار  یئاهوراد  دیاب  هک  دوب ،  دیدش  سفن  یگنت  راچد  وا  دناوخ ، 
یم وجتسج  هچره  اهنآ  فرـصم  ماگنه  رد  یلو  دراد ، یم  رب  دوخ  هارمه  ار  ینامرد  مزال  لئاسو  اهوراد و  ۀمه  رفـس  عورـش  زا  لبق 

تسا هدرکن  ادیپ  اهوراد  هب  يزاین  چیه  و  هدناوخ ،  یپ  رد  یپ  تعاس  ود  هک  دوش  یم  هّجوتم  هاگان  و  دنک ،  یمن  ادیپ  ار  اهنآ  دنک ، 
 . تسا هتفای  افش  و  هدرکن ،  ادیپ  يزاین  چیه  درذگ ، یم  لاس  دنچ  هک  نونکات  و  ، 

راـک زا  ناتـسناغفا  ياـهگنج  رد  هراـپمخ  شکرت  رثا  رد  وا  تسد  هک  تسا ،  یناـغفأ  ۀـتخوسلد  باـّلط  زا  یکی  هب  طوبرم  يرگید  و 
یم رکف  هب  هاگان  يرادازع  ریـسم  رد  دنتـسناد )  یم  وا  نطومه  باّلط  ۀـمه  دروایب (  ـالاب  ار  دوخ  تسد  تسناوت  یمن  و  دوب ، هداـتفا 

ار دوخ  تسد  و  دور ،  یم  نیئاپ  الاب و  وا  تسد  ًالماک  دنیب  یم  درب ، یم  الاب  ار  شتسد  یتقو  منزب ،  هنیـس  مناوت  یم  نم  ایآ  هک  دتفا 
دناوت یم  تاهج  مامت  هب 
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زا هیناّثلا )  يدامج  مّوس  اهیلع (  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تداهـش  زور  نونکات ،  يرمق  لاـس 1420  زا  راوگرزب ،  عجرم  رد  نیا  - 1
ءاملع و زا  يرایسب  و  دنزادرپ ،  یم  يرادازع  هب  يراج ،  کشا  اب  غاد ،  ياهتلافسا  يور  هنهرب ،  ياپ  اب  رّهطم  مرح  ات  ناشفیرش  تیب 

 . دنیامن یم  یهارمه  ار  اهنآ  نامیا  اب  مدرم  ءالضف و  باّلط و  نیدهتجم و 
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يالضف زا  يا  هّدع  و  داد ،  حرـش  ناهفـصا  ۀّیملع  هزوح  گرزب  سرد  ۀسلج  کی  رد  ار  دوخ  تسد  يافـش  نایرج  و  دهد ،  تکرح 
 . دنداد تداهش  نآ  رب  و  دندومن ،  قیدصت  ار  وا  ياه  هتفگ  مامت  نّیدتم ، 

يرمق لاسرد 1421  يرادازع  ناوراک  ریسم 

لبق لاـس  دـننامه  يراوس ،  لـیبموتا  نیدـنچ  و  دـندش )  راوس  رفن  هاـجنپ  مادـک  ره  رد  سوبوتا (  هس  اـب  هیناـّثلا ،  يداـمج  لّوا  زور 
تلاح اب  سپـس  و  میدومن ،  ءاشع  برغم و  تعاـمج  زاـمن  ۀـماقا  مق  مالـسلا  هیلع  لاـمج  هاـش  هدازماـما  مرح  رد  و  میدرک ،  تکرح 
اهیلع هللا  مالسءارهّزلا  تیب  هب  هاگنآ  و  میدش ،  دراو  اهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  سّدقم  نحـص  هب  هنهرب ،  ياپ  اب  يرادازع و 

ياهنابایخ و  میدرک ،  تکرح  نارهت  يوس  هب  ترایز ،  زامن و  زا  دـعب  حبـص ،  ماگنه  میتخادرپ .  يرادازع  هب  بش  همین  ات  و  میتفر ، 
تمـس هب  هدومن ،  یط  یناوخ  هیثرم  ءارهز و  ای  يادـص  وگدـنلب و  اب  یناوراـک و  تروص  هب  ير ،  ناـبایخ  ماـیق و  نادـیم  اـت  ار  رهش 
بتکم هب  يرادازع  ناوراـک  دورو  تخاـس ،  نوـگرگد  ار  همه  هک  میدرک ،  تکرح  ینادـمه  یناـمحر  هللا ،  هیآ  ثیدـحلا  بـتکم 

روشرپ و ینانخـس  رد  یناـمحر ،  هللا  هیآ  و  دومن ، بلقنم  ار  نارهت  ناـمیا  اـب  مدرم  يونعم ،  ياوـه  لاـح و  نآ  اـب  هارمه  ثیدـحلا ، 
رایـسب يونعم  لیلجت  يرادازع  ناوراک  زا  هدـنهد ،  ناکت  یئاه  هلمج  اب  و  دـنداد ،  رارق  ریثأت  تحت  ار  همه  کشا ،  زوس و  اـب  هارمه 

 . دندومن یبلاج 

ندیسر ات  ار  اهنابایخ  زا  یکی  و  میدش ،  اه )  یناجیابرذآ  هب  ّقلعتم  تسا  يا  هّینیسح  هلا (  ِهیَلَع و  هللا  یَّلَـص  یبّنلا  بتکم  مزاع  سپس 
ِیئارـس هیثرم  يرادازع و  رب  هوالع  اجنآ  رد  و  میدومن ،  یط  يرادازع  تلاح  هداـیپ و  ياـپ  اـب  هلا و  ِهیَلَع و  هللا  یَّلَـص  یبنلا  بتکم  هب 

یئاغوغ مالسلا  مهیلع  تیب  لهأ  ۀتخوسلد  ناحاّدم  زا  یکی  يدّیس (  ياقآ  یناهفصا ،  ناحاّدم 
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مهیلع تیب  لها  هک  دش  یم  ساسحا  یبوخ  هب  و  تفر ،  یم  نامسآ  هب  هلان  هّجـض و  يادص  و  دندش ، شوهیب  يا  هّدع  هک  درک ، اپرب 
 . دنراد سلجم  رد  يونعم  يروضح  مالسلا 

هّجح ۀضور  سلجم  دراو  يرادازع  تلاح  اب  و  هتـشگ ،  وربور  نارهت  ءاملع  لابقتـسا  اب  اجنآ  رد  و  میتفر ،  نادنخ  دّیـس  لپ  هب  سپس 
 ، دش ماجنا  يا  هناصلخم  رایسب  يرادازع  و  دنتشادرب ،  رس  زا  ار  اه  همامع  ءاملع  ۀمه  و  میدش ،  یماّلع  ياقآ  نیملـسملا ،  مالـسإلا و 

 . دندش شوهیب  يا  هّدع  هک 

اب ار  هار  يدایز  رادقم  هنهرب  ياپ  اب  و  میدـش ، زرواشک  راولب  رد  عقاو  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  دجـسم  مزاع  رـصع  ماگنه 
نارهت مدرم  هک  میتخادرپ ،  لّصفم  رایـسب  يرادازع  هب  ءاشع ،  برغم و  تعامج  زامن  ۀـماقا  زا  سپ  و  میدومن ،  یط  يرادازع  تلاح 

همه و  درک ، تیادـه  يوـنعم  ياوـه  لاـح و  يوـس  هب  ار  اـهنآ  و  دوـمن ، بلقنم  رایـسب  نیـشن )  ناـیعا  ۀـقطنم  کـی  رد  مـه  نآ  ار ( 
ینید و تکرح  نینچ  اهنآ ،  یگدنز  ّلحم  ۀقطنم  دجـسم و  رد  هک  دـندروآ ،  یم  اج  هب  ار  يادـخ  رکـش  و  دـندومن ،  يرازگـساپس 
هب دیدش  زاین  هک  اریز  دینک ،  رفـس  نارهت  هقطنم  نیمه  هب  هلاس  همه  هک  دنتـشاد  رارـصا  و  تسا ،  هتفرگ  ماجنا  يا  هدنهد  ناکت  ِیهلا 

 . دراد يا  همانرب  نینچ 

دوب هدید  ایؤر  ملاع  رد  دنادب ،  ار  تاسلج  رفس و  همانرب  هک  نیا  نودب  رادازع ،  نارفسمه  زا  یکی  ِناگتسب  زا  یکی  بش ،  نامه  رد 
 . دننک یم  يرادازع  و  دنا ،  هدش  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  مرح  دراو  يرادازع  ناوراک  هک ، 

هُّرِـس سدق  یناگیاپلگ  ياقآ  یمظعلا ،  هللا  هیآ  موحرم  فیرـش  تیب  هب  يرادازع  ۀتـسد  تروص  هب  و  میدـش ،  مق  مزاع  ماگنه  حـبص 
ینانخـس رد  دنتـشاد ،  روضح  سلجم  رد  هک  یناگرزب  ءاملع و  ۀمه  تکرـش  اب  یمومع ،  يرادازع  يرادقم  زا  سپ  و  میدش ،  دراو 

ۀنیمز رد  ار  یناگیاپلگ  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  ّرثؤم  رایسب  تامادقا  هدرشف ، 
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هـضرع سپـس  مداد و  هّجوت  هنیمز  نیا  رد  یّمهم  تاـکن  هب  و  مدومن ،  حیرـشت  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  همطاـف  تداهـش  تشادـگرزب 
رّهطم مرح  يوـس  هب  فیرـش ،  تیب  نیا  زا  باروـج )  شفک و  نودـب  هنهرب (  ياـپ  اـب  زورما  اـم  درمگرزب ، نآ  داـی  هب  هـک ،  متـشاد 

و میداـتفا ،  هار  هب  مـالعا ،  نیا  لاـبند  هب  و  مینک ،  یم  تکرح  ینز  هنیـس  يرادازع و  تروص  هب  اـهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  ترـضح 
ءارهز ترـضح  تداهـش  تیلـست  يارب  غاد ،  ياه  تلافـسا  يور  رب  نانز ،  هنیـس  رـس و  رب  مالعأ ،  ءاملع  روضح  اـب  رادازع  ّتیعمج 

 . میدش راپسهر  ترضح  نآ  رّهطم  مرح  يوس  هب  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  ترضح  رضحم  هب  اهیلع  هللا  مالس 

تشادن یّصاخ  يرهاظ  لیلد  هک  دش ،  ادیپ  رادازع  ّتیعمج  حور  رد  یبیجع  بالقنا  کی  هاگان  سّدقم ،  نحص  ۀناتسآ  رد  دورو  اب 
راعش رایتخا  نودب  دوب ، یئانثتسا  زوس ،  کشأ و  هلان ،  هّجض و  ندز ،  هنیـس  رـس و  رب  تّدش  درادن ، ار  دوخ  رایتخا  سکچیه  ایوگ  ، 

 : دندرک یم  دایرف  همه  و  دش ،  ضوع  ینز  هنیس 

ار اهیبأ  ّما  ار -  ءارهز  دنتشک 

تـسناوت یمن  سک  چیه  دوب ، هدش  يراج  نوخ  دندز ،  یم  دوخ  ۀنیـس  تروص و  رب  رادازع  ّتیعمج  هک  یتخـس  ياه  هبرـض  رثا  رد 
رضحم هب  فّرـشت  ياعّدا  يوقت ،  اب  صلخم و  نارادازع  زا  یـضعب  هک ،  دوب  هماگنه  نامه  رد  دریگب و  تسد  رد  ار  نارادازع  لرتنک 

 . دندومن ار  هللا ،  هّیقب  ترضح  ازع ،  بحاص 

هموصعم ترـضح  رّهطم  مرح  لباقم  رد  و  سّدـقم ،  نحـص  رد  اهنآ ،  ِیحور  ّتیعـضو  لاـح و  و  رادازع ،  ّتیعمج  بیجع  بـالقنا 
هللا مالـس  ءارهز  ترـضح  هب  ۀـقالع  ّتبحم و  هک  دـش  یم  ساسحا  یبوخ  هب  هک  دوب  اجنآ  و  تسین ،  فیـصوت  لباق  اهیلع  هللا  مـالس 

شورخ شوج و  هب  هاگره  و  هدرک ،  ریخـست  ار  ریقف  یّنغ و  یماع ،  ملاع و  ناوج ،  ریپ و  دوجو  مامت  و  ناـج ،  بلق و  هنوگچ  اـهیلع 
هک دنک  یم  لمع  یناشفشتآ  هوک  دننامه  دیآ ،  رد 
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 . دشاب یمن  وا  راهم  لرتنک و  رب  رداق  یئورین  چیه 

راپـسهر مالـسلا  هیلع  يدهملا  مامإلا  ۀسّـسؤم  هسردم و  يوس  هب  هلان  هیرگ و  يراج و  کشا  اب  هنهرب و  ياهاپ  نامه  اب  نآ ،  زا  سپ 
و میدـناوخ ،  تعامج  هب  ار  رـصع  رهظ و  زامن  هّلظ ،  ماد  یحطبا  رقاب  دّـمحم  دّیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  تماـما  هب  و  میدـش ، 

 . دندومن ینارنخس  ءارهز  ترضح  تداهش  تشادگرزب  ةرابرد  يرادقم  ناشیا 

ّتیعمجرپ روشرپ و  لابقتسا  اب  يرادازع ،  ناوراک  و  میدرک ،  تکرح  هجیولع )  ِیکیدزن  رد  قَهِد ( »   » رهش يوس  هب  رـصع ،  ماگنه 
و دـیدرگ ،  هجاوم  دـندوب )  هتفای  روضح  مسارم  نآ  رد  تکرـش  يارب  ناهفـصا  زا  هک   ) يدایز ّتیعمج  زین  و  قهد ،  تیالو  اب  مدرم 

سّدقم نحص  هب  هک  نیا  ات  میدومیپ ،  ینز  هنیـس  يرادازع و  لاح  رد  ار  ینالوط  ریـسم  کی  هدایپ ،  هنهرب و  ياپ  اب  همه  نآ ، زا  سپ 
تعامج و زامن  هب  اجنآ  رد  و  دراد ، رارق  يدنلب  يالاب  رد  هک  میدیسر ،  مالسلا  مهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نب  نسحم  نب  ّیقت  هدازماما 

یم یقاب  هقطنم  رد  نآ  یغیلبت  يونعم و  راـثآ  زونه  لاـس  دـنچ  تشذـگ  اـب  هک  میتخادرپ ،  یخیراـت  لّـصفم و  يرادازع  ینارنخس و 
یهلا و تادییأت  ًالماک  و  تفای ،  همادا  قهد  رهش  ینید  زکارم  زا  یکی  رد  يرگید ،  ۀمانرب  هدش و  دای  مسارم  بش ،  همین  ات  و  دشاب ، 

 . دوب سوسحم  یئالو 

يرمق لاس 1422  رد  يرادازع  ناوراک  ریسم 

ّتیفرظ زا  شیب  هّیلقن  ياه  هلیـسو  ۀمه  هک  يراوس ،  لیبموتا  نیدنچ  سوب و  ینیم  کی  سوبوتا و  هس  اب  هیناّثلا  يدامج  مّود  زور  رد 
ياهنابایخ دـش  یم  شخپ  وگدـنلب  زا  هک  يا  هیثرم  ءارهز و  ای  رکذ  اب  مّظنم ،  یناوراـک  تروص  هب  دنتـشاد و  نیـشنرس  اـهنآ  لومعم 

لامج هاش  هدازماما  رد  ار  اشع  برغم و  زامن  و  میتشاذگ ،  رس  تشپ  ار  ناجیلد  همیم و  کبس ،  نیمه  اب  و  میدرک ،  یط  ار  ناهفـصا 
و میدناوخ ،  مق  مالسلا  هیلع 
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سّدقم نحص  سپـس  و  مظعأ ،  دجـسم  دراو  مّظنم  رایـسب  ینالوط و  يا  هتـسد  تروص  هب  هنهرب  ياپ  اب  و  میدش ،  رهـش  دراو  ًاعیرس 
تعامج زامن  و  دوب ،  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تداهش  بش  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  هک  میتشگ ،  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  ترضح 

 - تیوک نیرحب -  يدوعس - ناتسبرع  دننامه :  اهروشک ،  رگید  اهرهـش و  ۀمه  زا  رئاز  ّتیعمج  دوب ، هتفای  نایاپ  هزات  سّدقم  نحص 
هک نیا  هب  هّجوت  اب  و  دنتـشاد ،  روضح  زاقفق و ...  هنایم و  يایـسآ  یئاقیرفآ و  ياهروشک  ناتـسناغفأ و  ناتـسکاپ -  دنه -  تاراما - 

تلاح اب  و  دنتـشاد ،  روضح  يرادازع  ۀتـسد  رد  یهاگـشناد  ياه  هدرک  لیـصحت  زا  يا  هّدـع  زین  و  نیـسرّدم ،  ءاـملع و  زا  يا  هّدـع 
ریثأت تحت  ًادیدش  همه  و  هدش ،  بلج  مق  یلاهأ  نارئاز و  ۀمه  هّجوت  دندز ،  یم  هنیـس  رـس و  رب  يا  هرظتنم  ریغ  روش  زوس و  کشا و 

هللا مالـس  ءارهّزلا  تیب  هب  هدایپ  هنهرب و  ياپ  نامه  اب  سپـس  تفرگ ،  ماجنا  يا  هدننک  بلقنم  رایـسب  ِيرادازع  و  دـندوب ،  هتفرگ  رارق 
رید ات  (1) و  دوب هتفرگ  دوخ  هب  يا  هدنهد  ناکت  بلاج و  رایسب  ياوه  لاح و  هتـشذگ ، لاس  ود  ياهیرادازع  رثأ  رد  هک  میتفر ،  اهیلع 

 . میتخادرپ يرادازع  هب  ینامز 

لّوأ و  میدـناوخ ،  نارهت  مق –  ةّداج  دـجاسم  زا  یکی  رد  ار  حبـص  زامن  و  میدـش ،  نارهت  راپـسهر  حبـص  ناذا  زا  لبق  تعاـس  کـی 
ای ۀـمزمز  اب  تشاد )  هدـنهد  ناکت  يا  هرظنم  هّیمطاف  ياهرتسوپ  اهمچرپ و  اـب  هک  هّیلقن (  لـئاسو  اـب  مّظنم  ناوراـک  لکـش  هب  باـتفآ 

ۀّینیسح دجسم  ِیکیدزن  رد  و  میدرک ،  یط  ناریمش  کیدزن  ات  ار  ریسم  ِیمامت  دش ،  یم  شخپ  وگدنلب  زا  هک  یئارـس  هیثرم  ءارهز و 
ياهاپ اب  و  میدش ،  هدایپ  داشرا 
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 . میدش هناور  دجسم  يوس  هب  باروج  شفک و  نودب  هنهرب و 

نابایخ رد  یتّدم  تفگ :  دمآ و  ولج  نازرل  یندب  اب  يراج و  کشا  اب  دـید  ار  جـّیهم  ةرظنم  نیا  هک  نارهت ،  تیالو  اب  ءاملع  زا  یکی 
 ، هناصلخم زوس و  رپ  ۀنحـص  نیا  ندـید  اب  هقطنم ،  نیا  مدرم  صخألاب  نارهت و  مدرم  اـت  دـینک  يرادازع  تلاـح ،  تئیه و  نیمه  اـب 

نانیشنرس نابایخ ،  رد  ِيرادازع  تّدم  رد  دنوش .  ترـضح  نآ  ۀنامولظم  تداهـش  اهیلع و  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تمظع  هّجوتم 
دش و یم  يراج  ناشیاهکـشا  يا  هّدع  دش ،  ادـیپ  اهنآ  رد  ینوگرگد  تلاح  دـندومن ،  روبع  هک  کچوک  گرزب و  لیبموتا  نارازه 
رد صوصخلاب  یئانثتـسا ،  ةرظنم  نآ  دیدش  ریثأت  دش ، یم  هدید  هک  یئاه  هنحـص  اه و  شرازگ  قبط  و  دندز ،  یم  هنیـس  هب  يا  هّدـع 

ّتیصخش ناگرزب و  زا  يدایز  ةّدع  تهج  نیمه  هب  و  دوب ، تبثم  هدنزاس و  رایسب  اهنآ ،  باجح  ّتیعـضو  رد  هقطنم و  نآ  ياهمناخ 
 . میشاب هتشاد  نارهت  رد  ار  همانرب  نیمه  زین ،  دعب  ياهلاس  رد  هک  دنتشاد  رارصا  هقطنم ،  نآ  ِیعامتجا  ینید و  ياه 

لکـش یبیجع  سلجم  کی  نارهت ،  میقم  ِیناـجیابرذآ  ینارهت و  یناهفـصا و  ناحاّدـم  يراـکمه  اـب  و  میدـش ،  دجـسم  دراو  سپس 
 . دوب هدیدرگ  نینوخ  ًاضعب  خرس و  همه  اه  هنیس  اه و  تروص  و  دوب ، هدش  نوخ  ۀساک  اهمشچ  هیرگ  تّدش  زا  هک  تفرگ 

 ... هتـسجرب و يداصتقا  یعامتجا و  ياه  ّتیـصخش  الاب ،  ِیملع  ۀـجرد  اـب  یهاگـشناد  گرزب ،  ینید  ملاـع  رادازع ،  عمج  ناـیم  رد 
 . دندرک یم  یبات  یب  اهیلع  هللا  مالساهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تداهش  تبیصم  رد  همه  و  دندوب ،  رایسب 

داد رارق  هدیهش  يارهز  يازع  ششوپ  ریز  ءارهز  ای  رکذ  اب  ار  اهنابایخ  و  داتفا ،  هار  هب  رازاب  ۀقطنم  يوس  هب  ازع  ناوراک  نآ ،  زا  سپ 
.

دادرم رخاوا  ِغاد  باتفآ  رد  و  قباس )  يرهمجرذوب  دادرخ (  هدزناپ  نابایخ  رد 
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رب ازع  لِگ  هک  یئاه  رس  اب  باروج و  نودب  هتشر و  ياهاپ  اب  هبلط  سرّدم و  وجـشناد ،  سدنهم و  یماع ،  ملاع و  ریپ ،  ناوج و  هام ، 
ار اهکـشا  دنتخادنأ ،  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  ّتیمولظم  دای  هب  ار  نارباع  نارگاشامت و  و  دنداتفا ، هار  هب  دوب  هدش  هدیلام  نآ 

یبّنلا دجسم  هب  ینالوط  يریسم  ّیط  اب  و  دندروآ ، رد  زادگ  زوس و  هب  گرزب  ةدیهش  نآ  ّتیمولظم  مغ  رد  ار  اهلد  و  دندرک ،  يراج 
نایاپ مسارم  رـصع ،  رهظ و  تعامج  زامن  يرادازع و  ینارنخـس و  اب  اجنآ  رد  و  دندش ،  دراو  تلود  ۀیکت  ۀچوک  هلاو  ِهیَلَع  هللا  یَّلَص 

 . تفای

تکرح اه  هچوک  رد  هدایپ  ياپ  اب  سپـس  و  ازع ، ناوراک  تروص  هب  اهنابایخ  ریـسم  ّیط  اب  و  میدش ،  ير  نابایخ  یهار  رـصع  ماگنه 
( دوب رازگرب  هضور  سلجم  نآ  رد  هک  اهیلع (  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  ۀـتخابلد  صـالخا و  اـب  ءاـملع  زا  یکی  لزنم  هب  و  میدرک ، 
و تشاذگ ،  صالخا  قبط  رد  ناجیه ،  روش و  هّجعو ،  هّجض  هلان ،  کشا و  زا  تشاد  هچ  ره  هک  ره  تعاس ،  ود  تّدم  هب  و  میتفر ، 

مظعألا هللا  هّیقب  ترضح  رضحم  هب  یتیلست  ضرع  هلیـسو  نیا  هب  و  دومن ، میلـست  اهیلع  هللا  مالـس  هرهاط  ۀقیّدص  ترـضح  رـضحم  هب 
 . تفرگ ماجنا  مالسلا  هیلع 

 . دوب اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  اهنآ  ۀقالع  قمع  ۀناشن  بلاج و  رایسب  تاسلج ،  ِیمامت  رد  نارهت  مدرم  لابقتسا 

 ، قّقحم ةدنسیون  لزنم  هب  ماگنه ،  حبـص  و  میتشگ ،  لئان  اهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  ترایز  هب  و  میدش ،  مق  راپـسهر  هنابش 
هتـشذگ لاـس  ود  دـننامه  و  میتسج ،  تکرـش  دـنیامن  یم  رازگرب  هلاـس  همه  هک  يراوگوس  ۀـسلج  رد  و  میتفر ،  روپ  يدـهم  ياـقآ 

همه و  دومن ،  ناـیرگ  بلقنم و  ًادـیدش  ار  سلجم  رد  رـضاح  نیقّقحم  ءاـملع و  یّتـح  هک  دوـب ، يا  هدـنهد  ناـکت  بیجع و  ِسلجم 
 . دندیدرگ ّقفوم  يروش  رپ  يرادازع  هب  هناعضاخ 
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ترـضح دننامه :  مق ،  ءالـضف  ءاملع و  زا  يا  هّدع  میتفر و  یلاعلا  هّلظّدم  یناسارخ  دـیحو  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  لزنم  هب  سپس 
هک دیسر  یئاج  هب  يرادازع  ياوه  لاح و  و  دندروآ ،  فیرـشت  یلاعلا  هّلظّدم  یحطبا  رقاب  دّمحم  دّیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا ،  هللا  هیآ 

ار دوخ  ياـه  هماـمع  زین ،  هدـشدای  راوگرزب  ّتیـصخش  ود  و  دـنتخادنا ،  دوخ  رـس  زا  هماـمع  سلجم ،  رد  رـضاح  ءاـملع  زا  یـضعب 
لعفی اذـکهأ  هاتبأ ،  او  هاتبأ  او  يادـص  و  دـندید ،  یم  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هب  ندز  هنایزات  ةرظنم  اـیوگ  و  دنتـشادرب ، 
نازیر قرع  خرـس و  اهندـب  و  دـش ،  نوخ  ۀـساک  اهمـشچ  و  دـندز ،  یم  ار  دوخ  راـیتخا  یب  و  دندینـش ،  یم  ار  کتّیفـص  کـتنباب و 

 . دوب هدیدرگ 

اب هارمه  بیجع ،  یـصولخ  اب  و  اویـش ،  رایـسب  یتانایب  اب  یناسارخ  دـیحو  ياـقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  يرادازع ،  ماـمتا  زا  سپ 
 ( دنداد ماجنا  ار  هناعضاخ  هناصلخم و  يرادازع  نآ  هک  نیرضاح (  يارب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  دننام  یب  تمظع  زا  لیلجت 

 : دندومرف هناعضاوتم  و  دندومن ،  اعد 

ارچ هک  دـهد  یم  ناشن  بدأ ، عضاوت و  نیمه  هک  دـیامرفب  یتیانع  مه  ام  هب  دـنوادخ  نارادازع )  هب  هراشا  اهنیا (  رطاخ  هب  مراودـیما 
 . دنا هتشاد  تیانع  ناشیا  هب  ینامز ،  رید  زا  اهیلع  هللا  مالس  مظعألا  هللا  هّیقب  ترضح 

دّمحم دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا ،  هللا  هیآ  موحرم  هعیش  ردقیلاع  عجرم  فیرـش  تیب  هب  ینز ،  هنیـس  يرادازع و  تلاح  نامه  اب  سپس 
 ( دندوب اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  تداهـش  تشادگرزب  مسارم  هّیمطاف و  يایحا  رد  ماگـشیپ  هک  هُّرِـس (  سدق  یناگیاپلگ  اضر 

ءاملع و زا  يا  هّدـع  یلاعلا و  هّلظ  ّدـم  یناـگیاپلگ  یفاـص  هللا  فطل  خیـش  جاـح  ياـقآ  یمظعلا ،  هللا  هیآ  ترـضح  میدـش ،  فّرـشم 
هک دـش ،  ماجنا  يا  هدـنهد  ناکت  رایـسب  يرادازع  و  دنتـشاد ،  روضح  زین  مدرم  باّلط و  ریاس  هّیملع و  ةزوح  نأّـشلا  میظع  نیـسرّدم 

يرادازع نایاپ  زا  سپ  و  دیزرل ،  یم  ناشیاه  هناش  هیرگ  تّدش  زا  یفاص  هللا  هیآ  ترضح 
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و دوب ، هدنهد  ناکت  بلاج و  نیرـضاح  همه  يارب  هک  مداد  یناگیاپلگ  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  ِیتایح  تامادـقا  ةرابرد  یتاحیـضوت 
اهیلع هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  تبسن  فصولا ،  دئاز  یتّبحم  هقالع و  اب  و  يراج ،  کشا  اب  هّلظ  ّدم  یفاص  هللا  هیآ  ترضح  سپس 

ياـهناینب ماکحتـسا  ببـس  ار  روـش  رپ  ياـه  يرادازع  نیا  و  دـندومن ،  ینادردـق  كاـپ  تاـساسحا  همه  نیا  يرادازع و  ناوراـک  زا 
 . دنتسناد یمالسا  ياهشزرا  ظفح  و  يرادنید ،  يداقتعا و 

يوخأ هللا  هیآ  ترـضح  تماما  هب  تعامج ،  هب  ار  رـصع  رهظ و  زامن  و  میتفر ،  مالـسلا  هیلع  يدـهملا  ماـمإلا  ۀسّـسؤم  هب  نآ  زا  سپ 
 . میدومن رازگرب  يونعم  تلاح  اب  هوکش و  اب  یلکش  هب  مّظعم ، 

روشرپ و يرادازع  ماگنه  رد  و  میتفر ،  هُّرِس  سدق  يزاریش  ینیسح  دّمحم  دّیس  جاح  یمظعلا ،  هللا  هیآ  فیرش  تیب  هب  رصع ،  ماگنه 
ناشیاهمـشچ و  دندرک ،  یم  هیرگ  ًادـیدش  ناشیا  تّدـم )  مامت  رد  دـیماجنا (  لوط  هب  تعاس  کی  هک  نارادازع  ریاس  باّلط و  زوس 

روش و نیا  اب  هک  مدید  ار  اهناوج  نیا  یتقو  دندومرف :  همانرب  مامتا  زا  دـعب  و  دـیزرل ،  یم  تّدـش  هب  ناشیاه  هناش  و  دوب ، هدـش  خرس 
ینارنخس کی  نآ  زا  سپ  و  مدید ،  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سّدقم  مرح  رد  ار  مدوخ  تّدم ،  مامت  رد  نم  دننز  یم  هنیس  هقالع 

یناد ردـق  نارادازع  زا  و  دـندومرف ،  داریا  زور  ۀتفرـشیپ  لئاسو  زا  هدافتـسا  اب  هعیـش ،  تاغیلبت  شرتسگ  موزل  ةرابرد  لّصفم ،  رایـسب 
.(1) دندومن

مهم و تایاور  ثیداحأ و  زا  هدافتسا  اب  لدتـسم و  لّصفم و  رایـسب  ینارنخـس  و  میتفر ، اهیلع  هللا  مالـس  ءارهّزلا  تیب  هب  بش ،  ماگنه 
ۀتشذگ لاس  دنچ  تاّیبرجت  زا  يریگ  هرهب 
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رد اه  هنیمز  ۀمه  رد  یعامتجا و  تاقبط  مومع  تکرش  اهیلع و  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تداهـش  تشادگرزب  موزل  ةرابرد  هّیمطاف ، 
دروم رایـسب  مق ،  ۀـّیملع  ةزوح  ناگدنـسیون  نیقّقحم و  نیـسرّدم و  ءاملع و  زا  يدایز  ةّدـع  روضح  اب  هک  مدومن ،  داریا  تضهن  نیا 

 . تفای ماجنا  یلّصفم  يرادازع  سپس  و  تفرگ ،  رارق  لابقتسا 

يرمق لاس 1423  رد  يرادازع  ناوراک  ریسم 

راب تناو  کی  يراوس و  لیبموتا  نیدنچ  و  دندش )  راوس  رفن  هاجنپ  مادک  ره  هک  سوبوتا (  هاگتـسد  هس  اب  هیناّثلا ،  يدامج  لّوا  زور 
ۀمزمز یفصولا  دئاز  زادگ  زوس و  اب  ریسم  یمامت  رد  هک  دوب ، صوصخم  ناگتخوسلد  زا  يا  هّدع  وگدنلب و  لماح  هک  کقاطا )  اب  ) 
تکرح مق  يوـس  هب  درک  یم  بلقنم  ار  نیرباـع  اهرهـش و  مدرم  هک  یلکـش  هب  دنتـشاد ،  یئارـس  هیثرم  اـهیلع و  هللا  مالـس  ءارهز  اـی 

رّهطم مرح  يوس  هب  مق )  يدورو  يادـتبا  رد  مالـسلا (  هیلع  لامج  هاش  هدازماما  رد  اشع  برغم و  تعاـمج  زاـمن  زا  سپ  و  میدومن ، 
ۀبذاج و  میداتفا ،  هار  هب  سّدقم  نحص  مظعأ و  دجسم  يوس  هب  هنهرب  ياپ  اب  و  میدرک ،  تکرح  اهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  ترـضح 

هب زین  رگید  نارئاز  ءاملع و  زا  يرایـسب  هک  دوب  نانچ  نآ  عوضخ ، کشا و  اب  هارمه  و  هنابّدؤم ،  مّظنم و  رایـسب  ِيرادازع  نیا  يونعم 
هک میتخادرپ ،  يرادازع  هب  رّهطم  مرح  لباقم  دـیدرگ ،  دایز  رایـسب  يرادازع  ياه  فص  لوط  و  دنتـسویپ ،  ناشن  مان و  یب  عمج  نیا 

هدایپ و ياپ  اب  سپـس  و  تفرگ ،  لکـش  یگرزب  عامتجا  و  داد ، رارق  ریثأت  تحت  ار  یناتـسکاپ و ...  يدـنه و  برع و  یناریا و  نارئاز 
يا هژیو  تیانع  بش  نامه  و  میدوب ،  لوغشم  يرادازع  هب  تقو  رید  ات  و  میدش ،  راپسهر  اهیلع  هللا  مالس  ءارهّزلا  تیب  يوس  هب  هنهرب 

 . میا هدرک  رکذ  تامارک  شخب  رد  هک  دش  ناهارمه  زا  یضعب  هب 

اهیلع هللا  مالس  هموصعم  ترضح  ترایز  هب  هثاغتسا ،  اعد و  زامن و  زا  سپ  ماگنه ،  حبص 
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یخرب هک  میتخادرپ ،  لّصفم  يرادازع  هب  و  میتفر ،  روپ  يدهم  ياقآ  بانج  قّقحم  ةدنسیون  لزنم  يوس  هب  هاگنآ  و  میدش ،  فّرـشم 
 ، یمظعلا هللا  هیآ  موحرم  فیرش  تیب  هب  بیترت  هب  سپـس  دنداد ،  رارق  ریثأت  تحت  ار  همه  یبلاج  زوس  اب  زین  یناجیابرذآ  ناحاّدم  زا 

یناگیاپلگ اضر  دّمحم  دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا ،  هللا  هیآ  موحرم  فیرش  تیب  هُّرِس و  سدق  يزاریش  ینیسح  دّمحم  دّیس  جاح  ياقآ 
کی ره  رد  و  میتفر ،  یلاعلا  هّلظ  ّدم  یناسارخ  دیحو  نیسح  خیش  جاح  ياقآ  یمظعلا ،  هللا  هیآ  ترـضح  فیرـش  تیب  هُّرِـس و  سدق 
هرهب سلجم  رد  رضاح  مّظعم  عجارم  و  گرزب ، ءاملع  ياه  قیوشت  ریخ و  ياعد  زا  و  میتخادرپ ،  لّصفم  يرادازع  هب  هفیرـش  تویبزا 

 . میدش دنم 

نیـشن نایعأ  ياه  تمـسق  زا  هک  یلامـش (  رگراک  نابایخ  ات  نارهت  رهـش  هب  دورو  يادتبا  زا  و  میتشگ ،  نارهت  راپـسهر  رهظ  زا  دـعب 
رد میدرک و  تکرح  دـش  یم  شخپ  يرادازع  ناوراـک  يوگدـنلب  زا  هک  ءارهز  اـی  يادـص  اـب  مّظنم و  ناوراـک  تروـص  هب  تـسا ) 

دشاب یم  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  تیالو  رطع  گنر و  اب  ینید ،  ياهتّیلاّعف  لحم  و  ّتیعمج ،  رپ  دجاسم  زا  یکی  هک  ریمأ (  دجـسم 
ناکت رایـسب  يرادازع  هب  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  ةرابرد  ینارنخـس  ءاشع و  برغم و  تعامج  زامن  زا  سپ  و  میدـش ، دراو  ( 
نامه نانکاس  زا  یکی  يرادازع  سلجم  هب  سپـس  و  داد ، رارق  ریثأت  تحت  ار  یماع  ملاـع و  ریپ و  ناوج و  هک  میتخادرپ ،  يا  هدـنهد 

هب ینارهت  راوگوس  مدرم  قاـّفتا  هب  و  میدـش ،  دراو  دوب  هدومن  رازگرب  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تداهـش  يارب  هک  ناـبایخ ، 
 . میدومن يرادازع  ینالوط  یتدم 

هدایپ دجسم  ِیکیدزن  رد  و  میدش ،  راپسهر  داشرا  ۀّینیـسح  دجـسم  ناریمـش و  ۀقطنم  يوس  هب  ترایز ،  زامن و  زا  سپ  حبـص  ماگنه 
دوب گنر  هایس  زین  اهتلافسا  و  دندوب ، شوپ  هایس  همه  هک  یلاح  رد  هنهرب ،  ياپ  اب  ار  هار  ةدنامیقاب  و  میدش ، 
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ءارهز ترـضح  تبیـصم  رد  زوس  باسح  هب  طقف  هک  داد  یم  ناشن  ناشیاه  هرهچ  هک  یناـسک  زا  مه  نآ  هنهرب (  ياـهاپ  يدیفـس  و 
میتخادرپ يرادازع  هب  نابایخ  رد  یتّدم  دننک )  یم  لمع  نینچ  نیا  ترضح  نآ  تداهش  تمظع و  ربارب  رد  عضاوت  اهیلع و  هللا  مالس 

راوس هک  یلاح  رد  اهنآ  و  دوب ، هدنهد  ناکت  رایسب  دندوب  روبع  لاح  رد  هک  کچوک  گرزب و  لیبموتا  نارازه  نانیشنرس  يارب  هک  ، 
دنتـشادن یبسانم  باجح  هک  اهمناخ  زا  یـضعب  و  دندز ، یم  هنیـس  هب  و  دـندرک ، یم  مک  ار  دوخ  تعرـس  دـندوب  دوخ  ياهلیبموتا  رب 

 . دنتخیر یم  کشا  نارادازع  هارمه  هدومن و  فقوت  اهنآ  زا  یخرب  و  دنداد ،  یم  تلاح  رییغت 

هللا لّجع  نامز  ماما  لد  زوس  اـب  یناـجیابرذآ ،  ینارهت و  یناهفـصا و  ناحاّدـم  یئارـس  هیثرم  اـب  و  میدـش ،  دجـسم  دراو  نآ  زا  سپ 
داـیرف هلاـن و  اـب  و  میتخیر ، کـشأ  مالـسلا  اـمهیلع  نیبنیز  مالـسلا و  اـمهیلع  نینـسح  کـشا  اـب  و  میتخوس ،  فیرّـشلا  هجرف  یلاـعت 

 . میداد رس  هلان  میدز و  دایرف  خیرات ،  لوط  رد  اهیلع  هللا  مالسءارهز  ترضح  ناگتخوسلد 

یم هلاـن  ناـسمه  ءارقف  نادـنمتورث و  و  دـنتخیر ،  یم  کـشأ  ناـسکی  ینید ،  مولع  زور و  مولع  گرزب  نادنمـشناد  سلجم  نآ  رد 
ياه هشیر  هک  دش ،  ادیپ  راّضح  ۀمه  نورد  رد  یبالقنا  و  دندز ،  یم  تروص  رس و  هب  هنیـس و  رب  گنهامه  ریپ ،  ناوج و  و  دندرک ،

 . دومن مکحتسم  همه  ناج  قامعا  رد  ار  نید 

دش یم  ساسحا  دش )  دراو  يرادازع  ناوراک  هک  لبق ، لاس  هس  هب  تبسن  يریگمشچ (  توافت  تاناریمش ،  ۀقطنم  نارهت و  رهـش  رد 
 . دنتشاد اروشاع  زور  دننامه  یئاوه  لاح و  و  دندوب ، شوپهایس  نارهت ،  نوگانوگ  قطانم  رد  مدرم  زا  يرایسب  و  ، 

رد دجـسم ،  نارادازع  نارازگزامن و  روضح  اب  و  میدـش ،  راپـسهر  یلامـش )  رگراک  ناـبایخ  رد  ریما (  دجـسم  يوس  هب  نآ  زا  سپ 
اب یلامش  رگراک  نابایخ  ریسم 
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 ، دـندرک یم  روبع  دّدرت  رپ  گرزب و  نابایخ  نآ  زا  هک  یئاهلیبموتا  ناوارف  دادـعت  هقطنم ،  ّتیعمج  عون  میدرک ،  تکرح  هنهرب  ياپ 
ریثأت دنتخادرپ و  یم  نارادازع  ياشامت  هب  اه  هرجنپ  زا  و  دنتشاد ،  تنوکـس  هقبط  دنچ  ياهنامتخاس  رد  هک  يدایز  رایـسب  ّتیعمج  و 

ّتبحم قشع و  هک  داد  یم  ناشن  یبوخ  هب  دـیناشک ،  یم  نارادازع  اب  یهارمه  هب  ار  اهنآ  و  تشاذـگ ،  یم  اـهنآ  ۀـمه  رب  هک  یقیمع 
يوس هب  ار  همه  دوش ، هضرع  مدرم  هب  هبئاـش  یب  رگا  هک  دراد ، هشیر  ذوفن و  همه  لد  رد  ناـنچ  نآ  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح 

 . دیامن یم  تیاده  ینید  ياهشزرا 

و دندوب ،  هدرک  هدامآ  اهیلع )  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  توبات  زا  يدامن  ناونع  هب  ار (  یتوبات  ریما ،  دجسم  رادازع  دنمقالع و  مدرم 
يریـسم داد  یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  نیرباع  زا  يرایـسب  هک  دندرک ،  یم  لمح  ّتیعمج  يولج  رد  ار  توبات  نآ  تاداس ،  زا  يا  هّدع 

هیثرم هب  یبلاج  رایـسب  ياون  روش و  اب  هتخوسلد ،  ینارهت و  یحاّدم  و  میدومن ،  فّقوت  یهار  هس  کی  رد  هاگنآ  و  دـش ، ّیط  ینالوط 
رارق ریثأت  تحت  ار  همه  اهنآ  ناجیه  روش و  هک  دندش ،  رهاظ  ینارهت  ناوج  هّدع  کی  میدید  هاگان  و  تخادرپ ،  ینز  هنیـس  یئارس و 
يور ار  يرتـمولیک  دـنچ  ریـسم  کـی  هاـم )  دادرم  زور (  نآ  رد  دـندرک .  ینوـخ  ار  دوـخ  ياهـسابل  تروـص و  رـس و  ۀـمه  و  داد ، 

يوـلع هللا  هیآ  موـحرم  لزنم  رد  هک  یگرزب  يرادازع  سلجم  هب  هک  نیا  اـت  میتـخادرپ ،  يرادازع  هـب  هـنهرب  ياـپ  اـب  غاد  ياهتلافـسا 
ربارب رد  و  میدش ،  راپـسهر  نادـنخ  دّیـس  لپ  يوس  هب  نارهت  هاگـشناد  برد  لباقم  ریـسم  زا  هاگنآ  و  میدیـسر ،  دوب  رازگرب  ینارهت 

مـسارم يرازگرب  لوغـشم  یبلاـج  ياوـه  لاـح و  اـب  هـک  میدوـمن  هدـهاشم  ار  نارادازع  زا  یگرزب  عاـمتجا  هاگـشناد ،  یلـصا  برد 
تـشادگرزب ۀلئـسم  رد  ار  نارهت  رهـش  ِینوگرگد  یئاه ،  هرظنم  نینچ  ندید  اب  و  دـندوب ،  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  يرادازع 

تداهش
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میدید (1). مشچ  هب  هتشذگ )  ياهلاس  اب  هسیاقم  رد  اهیلع (  هللا  مالس  ءارهز  ترضح 

ياملع زا  یکی  لزنم  رد  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  يازع  ۀـسلج  هب  هنهرب  ياپ  اـب  و  میدـش ،  هداـیپ  نادـنخ  دّیـس  لـپ  کـیدزن 
ياملع زا  يدایز  هّدـع  هک  یلاح  رد  میدـش ،  دراو  هتاکرب  تماد  یماّلع  ياقآ  نیملـسملا ،  مالـسإلا و  هّجح  ترـضح ،  نآ  ۀـتخابلد 

 . دش ماجنا  يراذگ  ریثأت  روش و  رپ  يرادازع  و  دنتشاد ،  روضح  سلجم  رد  نارهت 

زا هک  هتاـکرب  تماد  يوـقت  هللا  هیآ  ترـضح  لزنم  يراوـگوس  ۀـسلج  رد  و  میدـش ،  راپـسهر  ير  ناـبایخ  يوـس  هب  رـصع ،  ماـگنه 
و میدش ،  دراو  يرادازع  ۀتسد  لکش  هب  دنشاب ،  یم  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  صخألاب  مالسلا و  مهیلع  تیبلا  لهأ  ناگتخابلد 

دیدرگ یم  ساسحا  یبوخ  هب  تیانع  راثآ  تشاد و  یبیجع  ياوه  لاح و  هک  میتخادرپ ،  ینز  هنیـس  يرادازع و  هب  ینالوط  یتّدم  رد 
.

شیپ دـمآ و  شیپ  يا  هثداح  هک ،  میدوب  ءاـشع  برغم و  زاـمن  تقو  ندیـسر  رظتنم  سلجم ،  متخ  ياـعد  يرادازع و  ناـیاپ  زا  سپ 
 . دز مه  رب  ار  اه  ینیب 

مهیلع تیبلا  لـهأ  تاـیانع  دروم  و  دـشاب )  یم  یئانثتـسا  هتـسجرب و  يا  هّیحور  لاـح و  ياراد  هک  ادـخ (  ۀتـسیاش  ناگدـنب  زا  یکی 
 ، هـن مدرک  ضرع   (2) دـیا ؟  هتـشاد  مالـسلا  هیلع  رغـصا  یلع  ترـضح  هب  لّسوت  رفـس  نیا  رد  ایآ  هک  دز  نفلت  هتفرگ ،  رارق  مالـسلا 

یمامت رصع ،  ات  حبص  زا  هک  مدیشیدنا  نیرتمک  ةدنب  نیا  دینک ،  ادیپ  لّسوت  ًامتح  دندومرف  ناشیا 
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هتـسخ نانچ  نآ  دـنا ،  هدومن  تدارا  ضرع  ینالوط  روش و  رپ  ياه  ینز  هنیـس  ياـه  هماـنرب  يارجا  یناوخ و  هیثرم  اـب  هک  یناتـسود 
ءارجا لباق  ناشیارب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تداهش  زور  رد  مالسلا  هیلع  رغـصا  یلع  ترـضح  هب  لّسوت  داهنـشیپ  هک  دنتـسه 

عمج نایم  رد  اذـل  و  مشاب ،  هتـشاد  ادـخ  زیزع  نآ  هب  یلّـسوت  هداس ،  مارآ و  یتبیـصم  رکذ  ّدـح  رد  متفرگ ،  میمـصت  اذـل  و  دـشابن ، 
لّسوت مالسلا  هیلع  رغصا  یلع  ترـضح  هب  هّیمطاف  ياه  همانرب  ِیـشخب  هجیتن  ّتیقفوم و  يارب  مهاوخ  یم  مدرک :  ضرع  و  مداتـسیا ، 

نم و  دش ،  ادیپ  رضاح  ّتیعمج  رد  یبیجع  بالقنا  کی  هاگان  هک  مدومن ،  نخـس  هب  عورـش  میالم  لماک و  شمارآ  اب  و  منک ،  ادیپ 
ناتردام ۀتخوسلد  نارادازع  نیا  هب  دیهاوخ  یمن  ایآ  مالسلا !  هیلع  نامز  ماما  مدرک :  ضرع  و  متخادنا ،  مرس  زا  ار  همامع  رایتخا  یب 
یهیجوت تسناوت  یمن  یـسک  دندرک ،  هدهاشم  همه  ار  سلجم  ۀقباس  یب  بالقنا  دندید ،  همه  ار  یبیغ  تیانع  راثآ  دـینک ؟  تیانع 

هداتسیا سلجم  لّوأ  رد  یئاقآ  هک ،  دندوب  هدید  صاخ  ۀظحل  نامه  رد  نّیدتم  باّلط  زا  یکی  و  دنک ، ادیپ  ّتیعضو  نیا  يارب  یعیبط 
یتقو یلو  منیب ،  یم  ار  اقآ  نم  اـیآ  هک ،  دوب  هدرک  هّجوت  نیرتمک  نیا  فرط  هب  وا  دـنیامرف .  یم  رظن  هسلج  روحم  فرط  هب  و  دـنا ، 

چیه رگید  و  دوب ، هتـشگ  ار  سلجم  فارطأ  ۀمه  اه و  هچوک  رد  دوب  هدیود  دوب ، هدیدن  ار  ناشیا  رگید  دوب  هدنادرگرب  ار  دوخ  هاگن 
 . دوب هدومنن  هدهاشم  ار  يرثا 

شخب ناـیاپ  و  دـنک ،  راـهم  ار  شورخ  شوـج و  همه  نآ  تسناوـت  یمن  یـسک  و  دـندوب ،  باـهتلا  رد  رـضاح  ّتیعمج  یتّدـم ،  اـت 
نیـسدنهم و نیـسّردم و  ءاـملع و  زا  نیرـضاح (  ۀـمه  و  داد ،  خر  نینچ  نـیا  هـک  دوـب  يا  هثداـح  لاس 1423  ۀـّیمطاف  ياهیرادازع 

مالس هّیضرم  يارهز  ترضح  ۀتخانشن  اپ  زا  رـس  و  هتخوسلد ،  نارادازع  هب  صاخ  یتیانع  هک  دندرک  نیقی  فانـصأ )  نایهاگـشناد و 
 . تسا هدش  اهیلع  هللا 
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رب يرادازع  زا  يرفاو  ةرهب  یهلا ،  قـیفوت  اـب  میدرک و  تکرح  ناهفـصا  سپـس  مق و  يوـس  هب  اـشع  برغم و  تعاـمج  زاـمن  زا  سپ 
دشاب نامترخآ  �ریخذ  میراودیما  هک  میدرب ، مالسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  خیرات  �دیهش 

نیمآ نیمآ  نیمآ 

رهش نیهاش  يوس  هب  هّیمطاف  يرادازع  ناوراک 

يراوگوس سلجم  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهّزلا  تیب  رد  اه  حبـص  هک  یئاهزور  ناـمه  رد  يرمق )  لاس 1421  رد  لّوا (  هّیمطاف  ماـّیا  رد 
رد ءوضو ،  اب  هایـس و  سابل  اب  همه  هک  مدرک  توعد  دـنمقالع  مدرم  زا  ددرگ ،  یم  رازگرب  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀـمطاف  ترـضح 
رد رهش (  نیهاش  يوس  هب  يرادازع  ناوراک  لکـش  هب  و  دنیامن ، عامتجا  دابآ )  دمحأ  نابایخ  اهیلع (  هللا  مالـسءارهّزلا  تیب  یکیدزن 

 . مینک تکرح  ناهفصا )  يرتمولیک  یس 

هشیش هب  اهیلع (  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ياهرتسوپ  بصن  اب  يراوس ،  لیبموتا  داتفه  دودح  رد  و  دوب ، هرظتنم  ریغ  یمومع  لابقتسا 
ره هک  دندومن ،  یط  ار  رهش  نیهاش  ناهفصا -  ریسم  هتسیاش ،  بیترت  مظن و  اب  نانچ  نآ  و  دندمآ ، رد  تکرح  هب  اه )  لیبموتا  ياه 

ریـسم لوط  رد  هک  یئاه  لیبموتا  ياه  نیـشنرس  و  هداـیپ ،  نیرباـع  رد  یحور  لّوحت  کـی  و  داد ، یم  رارق  ریثأـت  تحت  ار  يا  هدـننیب 
 . دومن داجیا  دندوب 

نیرت ّتیعمج  رپ  هک  یسودرف (  نابایخ  لّوا  رد  هّیمطاف  نادیم  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  نادیم  زا  روبع  و  رهـش ،  نیهاش  رد  دورو  اب 
تفر و نابایخ  نآ  رد  دنتسین ،  بسانم  ّدح  رد  یباجح ،  ینید و  لئاسم  تیاعر  رظن  زا  هک  يدارفا  ًالومعم  و  دشاب ،  یم  رهش  نابایخ 
اب ینز  هنیس  ۀتسد  تروص  هب  دندوب ،  هدرک  عامتجا  لابقتسا  يارب  رهش  مدرم  نّویناحور و  هک  یلاح  رد  و  میدش ،  هدایپ  دنراد )  دمآ 

نآ و  میتخادرپ ،  يرادازع  هب  نابایخ  ریسم  رد  هدنهد ،  ناکت  يروش  زوس و  و  تفگش ،  یمظن 
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بلاغ یبیجع  ینید  ياوه  لاح و  و  دـش ،  نوگرگد  نابایخ  ةرهچ  هبترم  کی  هک  درک ، داـجیا  رهـش  رد  یبیجع  يونعم  ریثاـت  ناـنچ 
ءارهز ۀمطاف  مارتحا  تیاعر  تسین ،  سّدقم  رون و  رپ  هنحـص  نآ  اب  بسانم  اهنآ  ّتیعـضو  دـندرک  یم  ساسحا  هک  اهنآ  و  دـیدرگ ، 
یبوخ هب  و  دیدرگ ،  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  ناتـسود  ةرهچ  رب  کشا  ندـش  يراج  بجوم  هک  دـندومن ،  ار  اهیلع  هللا  مالس 

 . دهد یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  ناگمه  و  دراد ، ذوفن  اهلد  ۀمه  رد  یمطاف  ّتبحم  هک  دش  ساسحا 

 . دش یم  هدید  تمحز  اب  اهنآ  رخآ  لّوا و  هک  دوب  دایز  ردقنآ  ّتیعمج  لوط 

ینارنخس و تعامج و  زامن  مسارم  و  میدش ،  مالـسلا  هیلع  يدهملا  دجـسم  دراو  تعامج  ۀماقا  يارب  ینالوط ،  يریـسم  یط  زا  سپ 
مدرم قاّفتا  هب  یناهفصا  نارادازع  ناوراک  سپس  و  دیدرگ ،  رازگرب  یفصولا  دئاز  روش  اب  جّیهم و  ّرثؤم و  رایـسب  لکـش  هب  يرادازع 
ۀمین ات  و  میتشگ ،  دجـسم  دراو  ینز  هنیـس  تلاح  اب  و  میدـش ،  راّطع )  هار  راهچ  رد  هّیمطاف (  دجـسم  مزاع  رهـش ،  نیهاش  دـنمقالع 
لّجع نامز  ماما  جرف  يارب  اعد  اب  و  تفای ،  همادا  یئالو  ینید و  تاساسحا  اب  هارمه  ناجیه و  رپ  يرادازع  ینارنخـس و  همانرب  بش ، 

 . تفریذپ نایاپ  هدش  دای  مسارم  مدرم ،  مومع  نارادازع و  یئاور  تجاح  يارب  فیرّشلا و  هجرف  یلاعت  هللا 

رارق ریثأت  تحت  ار  همه  و  دش ، شخپ  تعرس  هب  هقطنم ،  ّلک  رهش و  نیهاش  یمامت  رد  نانچ  نآ  روش ،  رپ  میظع و  تکرح  نیا  ربخ 
ياهمچرپ اب  مهم ،  زکارم  رهـش و  نیهاش  ياهنادـیم  یمامت  رهـش ،  نیلوئـسم  مدرم و  يراکمه  اب  مود ،  هّیمطاـف  ماـّیا  يارب  هک  داد ، 

لاس و نآ  رد  هیناّثلا )  يدامج  مّوس  اـهیلع (  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تداهـش  زور  رد  و  دـیدرگ ،  شوپ  هایـس  هّیمطاـف  صوصخم 
تشادگرزب مسارم  و  داتفا ،  هار  هب  رهش  نیهاش  مدرم  دوخ  تّمه  اب  يرادازع  ۀتسد  دعب ،  ياهلاس 
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 . دمآ رد  هیراج »  ۀنسح  ّتنس  تروص «  هب  عیسو ،  بولطم و  لکش  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تداهش 

رگید ياهرهش  هب  يرادازع  ياهناوراک 

ینیمخ هجیولع ،  دننامه :  ییاهرهش  هب  یتّیونعم ،  هوکش و  اب  يرادازع  ياهناوراک  هتشذگ ،  ياهلاس  رد  نوگانوگ  ياه  تصرف  رد 
 . تسا هتشاد  يا  هدنزاس  تبثم و  رایسب  تاریثأت  هک  هدرک ،  تکرح  دیلقا و ...  لاس )  نیدنچ  رد  رهش ( 

هّیمطاف تضهن  شرتسگ  رد  هّیمطاف  يرادازع  ياهناوراک  ریثأت  شقن و 

تقیقح قح و  مولظم و  زا  عاـفد  رد  يوق ،  یتاـساسحا  فطاوع و  فـیطل و  يا  هّیحور  كاـپ و  یترطف  هچرگ  اـهناسنا ،  زا  يرایـسب 
زا يرایـسب  رد  یعامتجا ،  یگداوناخ و  ياه  تداع  دیفم و  یفاک و  تاعالّطا  زا  يرود  یگدنز و  ياهیراتفرگ  رثا  رد  یلو  دـنراد ،

و تلیـضف ،  لامک و  گرزب  ياه  هرهچ  تقیقح و  ّقح و  نارادمچرپ  هب  تبـسن  هقالع  راهظا  و  هدـنزاس ،  ياهیریگ  عضوم  زا  دراوم 
و تاـساسحا ،  دـنزیگنآ ، رب  هک  یلماوع  زا  یتسیاـب  اـهنآ ،  هّجوت  بلج  يارب  و  دـننام ،  یم  زاـب  اـهناسنا  قوقح  زا  نیتسار  ناعفادـم 

 . دومن هدافتسا  دشاب ،  فطاوع  هدننک  کیرحت 

، دوب هدش  هتشادهگن  رود  اه  هشیدنا  سرتسد  اهرظن و  زا  نامز ،  لوط  رد  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تداهش  ّتیمولظم و  هلئـسم 
مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ناگتخابلد  و  مرحم ،  ءاروشاع و  ياهنز  هنیـس  مالـسلا و  مهیلع  تلاسر  نادناخ  هب  نادنمقالع  هک  اجنآ  ات 
یـسورع دقع و  مسارم  يربخ ،  یب  یعالّطا و  یب  رثا  رد  اسب  هچ  و  دنتـشاد ،  یگتـسکش  لد  نزح و  راهظا  رتمک  هّیمطاف  ماّیا  رد  زین 

هّیمطاف ماّیا  رد  ار  ناشنادنزرف 
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یبهذم ینید و  ياهتّیلاّعف  زکرم  هک  یعماج (  گرزب و  ياهرهش  رد  و  دنداد ، یم  ماجنا 

و رامش ،  تشگنا  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  همطاف  رب  يرادازع  سلاجم  رامش  زیربت و ) ...  ناهفصا -  دهشم -  نارهت -  دننامه :  تسا ، 
 . دوب ناگدنگ  تکرش  زا  يدودحم  دادعت  اب  مه  نآ 

لئاضف اب  ندش  انشآ  يارب  ار  یمومع  شزیخ  کی  و  درب ، الاب  ار  اه  یهاگآ  حطس  تعرس  هب  ریخأ ،  هلاس  هدراهچ  رد  هّیمطاف  تضهن 
زا ترـضح  نآ  تداهـش  ّتیمولظم و  هب  تبـسن  مدرم  هّجوت  یهاگآ و  و  فرط ،  کی  زا  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  بقاـنم  و 

نیا رد  و  دومن ، لیدبت  ناگتخوسلد  ناقاتشم و  نادنمقالع و  لیس  هب  ار  هاگآ  ان  ياه  ّتیعمج  تعرس  هب  و  درک ، داجیا  رگید ، فرط 
 ، رهـش هب  رهـش  ازع ،  ياهـسابل  هدز ،  مغ  ياه  هرهچ  يراج ،  ياهکـشأ  هنهرب ،  ياـپ  اـب  هک  يرادازع ،  ياـهناوراک  شقن  تکرح ، 

 . دوب هرظتنم  ریغ  بیجع و  رایسب  دندرک ،  یم  يرادازع  هّلحم ،  هب  هّلحم  نابایخ ،  هب  نابایخ 

 ، دتفا یم  هار  هب  رگید  کیدزن  رود و  ياهرهش  و  يراس -  نارهت -  مق -  هب  ناهفصا  زا  هتـشذگ  لاس  دنچ  رد  هک  يرادازع  ناوراک 
نیمه مدرم  ياوه  لاح و  اب  ناوراک ،  تکرح  لوأ  لاس  رد  هدـش ، دای  ياهرهـش  ّتیعـضو  هسیاقم  هک  هدوب ،  راذـگ  ریثأت  ناـنچ  نآ 

 . دهد یم  ناشن  یبوخ  هب  ار  هدنزاس  يونعم و  مادقا  نیا  ینیب  شیپ  لباقریغ  بیجع و  ریثأت  يرمق )   1423 هتشذگ (  لاس  رد  اهرهش 

هدرک لیصحت  ياهناوج  نیا  دینک ؟  یم  تکرح  هنهرب  ياپ  اب  ارچ  تسیچ ؟  هّیمطاف  لیبق  زا  یئاهلاؤس  نارهت ،  هب  دورو  لوا  لاس  رد 
يالاب ۀقطنم  رد  ًاصوصخ   ) رگید لاؤس  اههد  و  دننز ؟  یم  هنیس  رـس و  رب  و  دننک ،  یم  هیرگ  ارچ  ینامداش  طاشن و  لاس  ّنس و  رد  و 

هن لاس ،  نیرخآ  رد  یلو  میدرک ،  یم  دروخرب  رهش ) 
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يراجت و ياـه  عمتجم  اـه و  هزاـغم  دـندوب ،  رادازع  شوپ و  هایـس  ینارهت ،  ياـهناوج  هکلب  میدوبن ،  هجاوم  یتـالاؤس  نینچ  اـب  اـهنت 
يرادازع تاجتـسد  تکرح  و  لومعم ،  يرما  یـشوپ ،  هایـس  یمومع و  ِیلیطعت  ءاروشاع ،  زور  دـننامه  و  دـندوب ،  لیطعت  یعامتجا 

یبهذـم و ریغ  رهاـظ )  بسح  هب  ياـهناوج (  زا  يرایـسب  و  دوب ، ناوارف  يرادازع  روـش  رپ  ّتیعمج و  رپ  سلاـجم  و  دّدـعتم ،  ینارهت 
دندش یم  هدید  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  تداهش  ناگتخوسلد  نارادازع و  لیس  رد  دنتشادن ،  یبسانم  باجح  هچرگ  هک  یئاهنز 
يالاو ياهـشزرأ  بهذـم و  نید و  دوخ و  يوس  هب  ار  همه  هدروخ ،  یلیـس  ةدیهـش  نآ  و  هموصعم ،  ۀـمولظم  نآ  ینارون  هبذاـج  و  ، 

 . دوب هدناشک  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  بتکم 

هّیمطاف تضهن  شرتسگ  رد  هّیمطاف  ِیغیلبت  ياهناوراک  ریثأت  شقن و 

مـسارم هـنادازآ  يرازگرب  اـهروشک ، اهرهـش و  زا  یـشخب  اـه و  هرود  زا  یخرب  يانثتــسا  هـب  هعیــش ،  خـیرات  لوـط  رد  راتفگــشیپ : 
لکـشم راچد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ۀّـمئأ  اـهیلع و  هللا  مالـس  ءارهز  ۀـمطاف  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ّتیـصخش  تشادـگرزب 

هللا مالـس  هّیـضرم  يارهز  ترـضح  صخألاب  و  ناراوگرزب ،  نآ  يرادازع  مسارم  يرازگرب  هک  نیا  رطاـخ  هب  و  تسا ،  هدوب  یـساسا 
راکهبت و نارادمدرـس  نآ  نارادفرط  تاداقتعا  راکفا و  رب  لطاب  رهم  و  هدومن ،  یم  راکـشآ  ار  نارگمتـس  فیثک  دیلپ و  ةرهچ  اهیلع 

ناهنپ يارب  ار  شالت  نیرتشیب  تسا ،  هدز  یم  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  همطاف  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریمأ  قوقح  نیبصاـغ  نیملاـظ و 
نیموصعم ۀّمئأ  یگدنز  خیرات  خـلت  قئاقح  زا  يرایـسب  هجیتن ،  رد  و  دـنا ، هتفرگ  یم  راک  هب  ناراوگرزب ،  نآ  ّتیمولظم  نتـشادهگن 

تسا هدنام  لوهجم  زین  ناشناتسود  يارب  اهنآ ،  ۀمولظم  ردام  مالسلا و  مهیلع 
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تیبلا لهأ  رادفرط  روشک  نیا  ّتیعمج  رثکا  نایم  رد  و  ناریا ،  نیـشن  هعیـش  ياهرهـش  زا  يرایـسب  رد  هتـشذگ ،  لاس  دنچ  ات  يرآ ، 
 ، ادـخ ءایلوا  نیرت  زیزع  هب  تبـسن  هتفای ،  ماجنا  ياه  یـشک  قح  اه و  ّتیمولظم  یخیرات و  ملـسم  قئاـقح  زا  يرایـسب  مالـسلا  مهیلع 

مهیلع تراهط  تمـصع و  نادـناخ  خـیرات  هعطق  يایاضق  لقن  دـیدرگ ،  زاغآ  هّیمطاف  تضهن  هک  یماگنه  رد  و  دوب ، هدـنام  لوهجم 
هدیهش يارهز  ترضح  رابمغ  یگدنز  مالسلا و 

ِيروابان اب  دـنراد )  یگنهامه  نآ  لقن  رب  یگمه  و  تسا ،  قاّفتا  دروم  هّصاخ  هّماع و  ياهباتک  نیرت  ربتعم  رد  هک  اـهیلع (  هللا  مـالس 
 . دندومن یم  دروخرب  وا  اب  هدومن و  بیذکت  ار  هدنیوگ  يزیمآراک ،  نحل  اب  اسب  هچ  و  دیدرگ ، یم  هجاوم  نیبطاخم 

ۀعلاطم رت و  لماک  یـسررب  قیقحت و  اب  هزات ،  ياـهباتک  فیلأـت  و  دوجوم ، ياـهباتک  ۀـعلاطم  و  هّیمطاـف ،  تضهن  عورـش  زا  سپ  یلو 
ّتنس و لها  ياه  هتشون  رطس  هب  رطـس  یـسررب  و  اه ، هناخباتک  ياه  هسفق  يالبال  رد  هدش ،  شومارف  یّطخ  یمیدق و  بتک  دانـسا و 

رارق دـییات  دروم  و  دیـسر ،  تابثا  هب  نایارـس  هیثرم  ءابطخ و  نابز  رب  يراج  ياه  ّتیمولظم  بئاصم و  اهنت  هن  ربتعم ،  ياهباتک  مومع 
 ) یحو طبهم  هب  نارگمتـس  مجاهت  ياه  هنحـص  زا  يرت  قیقد  رایـسب  تاکن  و  دـش ،  هتـشادرب  يرتشیب  قیاـقح  زا  هدرپ  هکلب  تفرگ ، 

مالس ءارهز  ترضح  نیلتاق  تایانج  زا  کی  کی  يارب  يرت  مهم  دانسأ  و  دیدرگ ،  فشک  اهیلع )  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  ۀناخ  ینعی 
 . دمآ تسد  هب  یحو ،  ۀناخ  هب  اهنآ  ندز  شتآ  مالسلا و  هیلع  نسحم  ترضح  اهیلع و  هللا 

زین ترضح  نآ  تّدوم  ّتبحم و  هب  ناگدادلد  اهیلع و  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  هب  نادنمقالع  ًامومع  هک ،  میروآ  یم  دای  هب  يرآ ، 
ناشیاهباتک زین ،  ناگدنـسیون  مومع  و  دندرک ،  یم  وگزاب  ار  یلئاسم  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀمطاف  تافو  ریبعت  اب  هّیمطاف ،  ماّیا  رد  ، 

ترضح تافو  اهیلع « ،»  هللا  مالس  همطاف  ترضح  تافو  ياهمان « :  اب  ار 
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همطاف یب  یب  ۀمان  تافو  اهیلع « ،»  هللا  مالـس  ءارهّزلا  هقّیّدصلا  تافو  اهیلع « ، »  هللا  مالـس  هقّیّدصلا  تافو  اهیلع « ،»  هللا  مالـس  ءارهز 
دندومن (1). یم  هضرع  فیلأت و  رگید ،  ياهمان  و  اهیلع »  هللا  مالس 

راب نیلّوا  رد  تداهش  ۀملک  ِيریگراک  هب 

لزنم رد  هک  هّیمطاـف (  يرادازع  سلجم  ۀـیمالعا  رد  يرمق )   1406  ) یسمش لاـس 1364  رد  راـب ،  نیلّوا  رد  هک  منک  یمن  شومارف 
دومن یم  هّجوت  بلج  رود  زا  هک  تشرد ،  ّطخ  اب  ار  هدیهش »  ۀملک «  هیمالعا ،  نتم  رد  دیدرگ )  یم  رازگرب  نیرتمک ،  نیا  یصخش 

هک ناـگرزب ،  زا  یکی  و  تخیگنارب ،  ار  ناگدـننیب  یتفگـش  تریح و  بّجعت و  و  مدرک ،  پاـچ  دوـب  هدـش  هتـشون  ثلث  ّطـخ  هب  و  ، 
ِیتسیرورت هورگ  دصق  ءوس  دروم  هک  دندوب ،  هدش  فئاخ  نم  ناج  رب  ًادیدش  دنتشاد ،  نم  هب  تبـسن  يا  هناراوگرزب  تیانع  فطل و 

 . دندوب هتشادرب  نیرتمک  نیا  ناج  ظفح  يارب  ار  يدایز  تالّسوت  اذل  و  مریگ ،  رارق  ... 

هدمآ تسد  هب  جیاتن  راثآ و 

رد و  تسا ،  هتفرگ  رارق  هّیمطاف  یغیلبت  ياهناوراک  روش  زوس و  رپ  هناصلخم و  تاغیلبت  شـشوپ  ریز  روشک ،  ياهناتـسا  رثکأ  نونکات 
زا هلصاو  ياهـشرازگ  و  تسا ،  هتفای  يرگید  ياوه  لاح و  هّیمطاف  ماّیا  دعب ،  هب  لاس  نامه  زا  هدش ، ماجنا  همانرب  نیا  هک  يرهـش  ره 
 ، هتفرگ رارق  ریثأت  تحت  دنا ،  هدرک  یم  ساسحا  ناوراک  ياضعا  زا  مدرم ،  هک  یصالخا  هب  هّجوت  اب  هک  دهد ،  یم  ناشن  اهرهش  نآ 

هب و  دنا ، هتشارفارب  کیدزن ،  ياهاتسور  راید و  رهش و  رد  ار  هّیمطاف  يرادازع  مچرپ  دوخ  و 
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هدـمع و شقن  یمومع ،  شزیخ  یعاـمتجا و  جوم  داـجیا  رد  هزادـنا  هچ  اـت  هّیمطاـف  ناوراـک  تکرح  هک  تفاـیرد  ناوت  یم  یبوـخ 
 . تسا هدومن  افیا  یساسا 

نارگاشامت نارضاح و  دید  زا  يرادازع  یغیلبت و  ياه  ناوراک  راثآ 

هراشا

ۀمطاف تداهش  تشادگرزب  مسارم  يرازگرب  تهج  روشک ، رـسارس  ياهرهـش  مدرم  ّتیناحور و  يزاس  هدامآ  يارب  هک  ییاهلاس  رد 
رد ار  ینوگاـنوگ  هدرتسگ و  ياـه  ّتیلاّـعف  و  هدرک ،  تکرح  يرادازع  ياـهناوراک  زین  یغیلبت ،  ياـهناوراک  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز 
رد ناگدننک  تکرـش  يارب  اهنت  هن  هک  تسا ، هتـشاد  یتفگـش  يونعم  یغیلبت و  تاکرب  راثآ و  هداد ،  ماجنا  هدش  دای  فده  ياتـسار 

لاح و روش و  زا  یئاه  هشوگ  و  دـنا ،  هدرک  دروخرب  هدـش  دای  ياه  همانرب  اب  هک  ینارگاـشامت  هکلب  هدوب ، هرظتنم  ریغ  اـهناوراک  نیا 
و هتفرگ ،  رارق  ریثأت  تحت  ًادیدش  دنا ،  هدید  دوخ  مشچ  هب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀمطاف  تمظع  میرح  ناعفادـم  تّمه  صولخ و 
زا شیب  اهناج ،  اهلد و  هب  یشخبافص  ینورد و  بالقنا  یحور و  لّوحت  رد  ار  اهنآ  شقن  و  هدومن ،  ینادردق  نآ  زا  لمع ،  نابز و  اب 

 . دنا هتسناد  فراعتم  ّدح 

 ، یهاگشناد يوزوح و  هدرک  لیصحت  تاقبط  زا  هک  هّیمطاف ( يرادازع  یغیلبت و  ياه  همانرب  نارگاشامت  و  هنحص ،  رد  نارضاح  نیا 
تاشرازگ رد  یهافش (  تروص  هب  ینفلت و  ياهـسامت  رد  دنـشاب )  یم  درم  نز و  ناوج و  ریپ و  یمدرم ،  یتلود و  يرازاب ، يرادا و 

نیا تّوق  تاطقن  و  دنا ،  هدناوخ  راگدنام  قیمع و  هدرتسگ و  رایـسب  ار  یعمج  هتـسد  ياهتکرح  نیا  تاکرب  راثآ و  یظفل )  یبتک و 
 ، همانرب رد  ناگدننک  تکرش  صالخا  هجیتن  اهیلع و  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  یهلا  ّتیصخش  تمظع و  هب  هتـسباو  ار ،  يونعم  مادقا 

هاگشیپ رد  اهنآ ،  ینتورف  عضاوت و  و  ندوب ،  مسر  مسا و  یب  و 
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 . دنا هدرمش  رب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  تمظع  اب 

ءارهز ترضح  ناگتفیـش  رـضحم  میدقت  ار  هلـصاو  ینفلت  تاشرازگ  زا  دروم  دنچ  و  یبتک ،  تاشرازگ  زا  هنومن  دنچ  کنیا ،  مه  و 
 . تشاد میهاوخ  یهافش  ینفلت و  تاشرازگ  ریاس  ياوتحم  هب  يا  هراشا  سپس  و  هدومن ،  اهیلع  هللا  مالس 

دوب صالخا  همه  زا  رتالاب  و  يراج ،  ياهکشا  دوب  هچره  -1

و دشاب ،  یم  دنمـشزرا  یغّلبم  دوخ  و  هدومن ،  یط  ّتیقفوم  اب  ار  یملع  لحارم  هّیملع  ةزوح  رد  اهلاس  هک  ردقیلاع ،  ءالـضف  زا  یکی 
یم نینچ  يا  هحفـص  دـنچ  لّصفم و  شرازگ  کی  نمـض  رد  تسا ،  انـشآ  یغیلبت  ینید و  ياه  همانرب  فعـض  تّوق و  ياه  هطقن  اب 

 : دسیون

لاس رد  ترـضح ،  نآ  تداهـش  ماّیأ  رد  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  همطاف  نارادازع  ناوراـک  رفـس و  مراـتفگ ،  رب  هاوگ  لـیلد و  نیرتهب 
یمن هدید  يرگید  زیچ  متام ،  کشا و  زج  هب  ازع  ناوراک  نیا  رد  و  دوب ، یناحور  يونعم و  رفـس  کی  ًالماک  هک  دـشاب ،  یم   1423

 ، دیـسر یم  ناوراک  نیا  هک  اجک  ره  صالخا ،  نیمه  رثا  رد  و  دوب ،  صالخا  همه  زا  رتالاب  و  يراج ،  ياه  کشا  دوب  هچره  دـش ، 
هللا مالـس  هموصعم  ترـضح  سّدـقم  نحـص  رد  يرادازع  شا  هنوـمن  هک  تخاـس ،  یم  ینورد  بـالقنا  و  درک ، یم  بلقنم  ار  مدرم 
مق اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهّزلا  تیب  رد  نینچ  مه  و  دـیدرگ ،  يراـج  ناشیاهکـشا  درم  نز و  و  درک ، بلقنم  ار  نارئاز  هک  دوـب ،  اـهیلع 

ار همه  کشأ  و  داد ،  رارق  ریثأت  تحت  ًادیدش  ار  همه  دیلقت ،  عجارم  ياه  هناخ  رد  و  دوب ، هدش  خرـس  اهتروص  و  دـش ، اپ  رب  یئاغوغ 
 . دوب هدرک  داجیا  راجفنا  نارهت ،  رد  و  دوب ، هتخاس  ریزارس 

راثآ تمظع و  تّهبا و  هجرف و  یلاعت  هللا  لّجع  نامز  ماما  يدهم ،  ترـضح  زج  هب  دوبن ،  سک  چـیه  تسد  شتیریدـم  ناوراک  نیا 
نآ تراظن  رطاخ  هب  همانرب ،  گرزب 
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هللا لّجع  نامز  ماما  رظن  ریز  ناوراـک  نیا  رگا  مدرک ...  هدـهاشم  شیوخ  مشچ  اـب  هدـنب  ار  نآ  نشور  ۀـنومن  ود  هک  دوب ،  ترـضح 
 ، دش یمن  ادیپ  نارهت  مق و  رد  يونعم  تالاح  اه و  هیرگ  اهکشآ و  نآ  و  دش ،  یمن  هدید  بیجع  ياه  هنحص  نآ  دوبن ، هجرف  یلاعت 

صالخا اب  زج  دـیآ ،  یمن  تسد  هب  تاهّجوت  اـه و  ضیف  نیا  و  دـیدرگ ،  یمن  لـصاح  ینوگرگد  لّوحت و  نآ  نارهت ،  رهـش  رد  و 
 . دهد رارق  ترضح  نآ  صلخم  نازابرس  زا  ار  ام  دنوادخ  و  ترضح ،  نآ  هب  تبسن 

مدرک هدهاشم  ار  اهاّمعم  زا  يرایسب  ّلح  رفس ،  نیا  رد  -2

هللا لّجع  نامز  ماما  سّدقم  ناتـسآ  رد  يرازگتمدـخ  يرکون و  سابل  تسا  اهلاس  هک  صالخا ،  اب  ردـقیلاع و  ءالـضف  زا  رگید  یکی 
نینچ يا  هحفص  راهچ  لّصفم  شرازگ  نمض  رد  دراد ،  نت  رب  ار  هجرف  یلاعت 

: دسیون یم 

هللا یلا  ریـس  لامک و  یجارعم و  يونعم و  يرفـس  ار  نآ  هکلب  دوش ، یمن  بوسحم  يداـع  ترفاـسم  هدـنب ،  ةدـیقع  هب  ترفاـسم  نیا 
زا يرایـسب  ّلح  نم  هک  دوب  رفـس  نیا  رد  تسا ...  یندشان  فصو  یلاع و  رایـسب  رفـس  نیا  ياهدرواتـسد  اریز  میامن ،  یم  بوسحم 
هب ّتبحم  و  هچ ؟  ینعی  لمع  رد  صالخا  هچ ؟  ینعی  ّتبحم  هچ ؟ ینعی  قشع  مدـیمهف  الثم  مدرک ،  هدـهاشم  ًانیع  ًالمع و  ار  اـهاّمعم 
هک دوب  رفس  نیا  رد  و  مدید ،  اهتروص  شارخ  و  اه ،  هنیس  ندش  خرس  اهکشا و  نایرج  رد  نایعلاب  ار  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح 
ِیف َهَّدَوَملا  َّالإ  ًارجأ  ِهیَلَع  مُُکلَئـسأ  ُلق ال  ۀفیرـش ( :  ۀـیآ  قادـصم  هک  تسا  هدـیرفآ  یناگدـنب  هتمظع ،  ّتلج  ّقح  ترـضح  مدـیمهف 

یبرُقلا

 . دنشاب یم 

***
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 : منک یم  هصالخ  ار  رفس  نیا  مهم  ياه  هتکن 

، درک مادنا  ضرع  مرظن  ولج  هدنراد ،  زاب  فلتخم  لماوع  هتـساوخان  يونعم ،  رفـس  نیا  يارب  نم  هب  دش  هداد  رکذت  هک  راب  نیلّوا  - 1
تاضویف زا  ارم  دـنا  هتـساوخ  یم  هک  هدوب ،  میناسفن  ياهاوه  ناطیـش و  ياـه  هسوسو  لـماوع ،  نآ  مدـیمهف  رفـس  ماـمتا  زا  دـعب  هک 

 . دنراد زاب  رفس  نیا  تاکرب  يونعم و 

لـضف دوخ  هک  تفرگ ،  تروص  دـیلقت  ماظع  عجارم  اـب  تاـقالم  ددرگ ،  یم  بوسحم  يونعم  كولـس  ریـس و  هک  رفـس  نیا  رد  - 2
تسا یگرزب 

 . تخومآ نم  هب  ار  يراوگوس  يراد و  هیزعت  شور  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  يازع  رد  دیلقت  گرزب  عجارم  ياوه  لاح و  - 3

 . دیدرگ هعلاطم  نارادازع  ةرهچ  رد  و  دش ، یبایزرأ  یساسأ  روط  هب  ّتبحم و ...  صالخا و  قشع و  رفس ،  نیا  رد  - 4

ءارهز ترـضح  هب  ّتبحم  قشع و  زا  تیاکح  نانچ  نآ  دیـشک )  لوط  يدامتم  ياـهتعاس  هک  لّـصفم (  موادـم و  ياـهندز  هنیـس  - 5
 . دیدرگ یم  بوسحم  يرایتخا  ریغ  اهتسد  ندمآ  نیئاپ  نتفر و  الاب  هک  دومن ،  یم  اهیلع  هللا  مالس 

یم ساسحا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هّجوت  تیانع و  هک  دوب  يّدح  هب  و ...  و ...  دننامه ...  اهناکم  زا  یـضعب  رد  يرادازع  شوج  - 6
 . دش

لیلد دوخ  نارهت ،  گرزب  ءاملع  زا  یکی  لزنم  رد  يرایتخا  ریغ  تلاح  رد  شرـس  زا  ار  دوخ  ۀماّمع  ّتیـصخش ...  نالف  نتخادنا  - 7
 . دوب هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  نامز  ماما  تیانع  رب  رگید 
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هب تبـسن  ّتبحم  صـالخا و  قشع و  لـثملا  برـض  نارهت (1)  نازوـس  غاد و  ياـه  تلافــسا  يور  نارادازع  نـتفر  هار  هنهرباـپ  - 8
و دـندرک ،  اـپرب  یئاـغوغ  همه  مدرک ،  لـقن  ار  ناـیرج  یتقو  يرادازع ،  سلجم  کـی  رد  هک  دوب ، اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح 

 . دش دنلب  درم  نز و  زا  هیرگ  يادص 

منک وجتسج  نمد  تشد و  رد  واه  هچوک  سپ  اهنابایخ و  رد  ار  وت  ات  مدمآ  نم  ءارهز ،  ای  -3

فراعم مولع و  ندروآ  تسد  هب  يارب  ترجاهم ،  رد  ياـه  هدیـشک  رجز  و  ملع ،  لیـصحت  هار  رد  ياـه  هدیـشک  تمحز  زا  يرگید 
اب ار  دوخ  طابترا  و  هتفرگ ،  تسد  هب  ملق  هدنهد ،  ناکت  يزادگ  زوس و  اب  ءادـتبا  رد  یبلاج ،  شرازگ  رد  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ 
نآ تداهـش  مغ  رد  يا  همانزوس  ار  ذـغاک  ۀحفـص  ملق ،  کـشا  اـب  و  هدومن ،  رارقرب  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  سّدـقم  حور 

سپـس و  هدومن ،  حیرـشت  ار  هّیمطاف  ناـگتخوسلد  ناوراـک  اـب  هارمه  مق ،  يوس  هب  تکرح  ۀـمّدقم  هاـگنآ  و  تسا ،  هدومن  ترـضح 
 : تسا هتشون 

متفگ مبلق  رد  دش ،  رازگرب  ینز  هنیس  یلّسوت و  رصتخم  و  مدرک ،  یم  مهارف  ار  رفس  ۀمّدقم  متـشاد  یلاعبانج  لزنم  هچوک  رـس  یتقو 
دنچ رفـس  نیا  رد  وت  اما  و  میوجب ،  منک و  ادـیپ  اه  نمد  تشد و  رد  اه و  هچوک  سپ  اه و  نابایخ  رد  ار  وت  ات  مدـمآ  نم  ءارهز ،  اـی 

 : امرف تیانع  میارب  ار  زیچ 

 . مسانشب دوجو  مامت  اب  ار  هلا  ِهیَلَع و  هللا  یَّلَص  هللا  لوسر  لآ  يرارذ و  مامت  ار و  وت  ات  تفرعم ،  تخانش و  - 1

مالسلا مهیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ  دوخ و  نیتسار  نارکون  نامداخ و  زا  ارم  - 2
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.دوب اوه  یمرگ  جوا  رد  و  هام 1381 ، دادرم  زا 21  هراشا ،  دروم  رفس  - 1
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.هدب رارق 

 . مشاب مالسلا  هیلع  نامز  ماما  یعقاو  نازابرس  زا  ات  امرف ،  ظفح  مدوجو  رد  ار  یناحور  سابل  نیا  تمارک  تمرح و  - 3

هداد همادا  هاگنآ  و  منک ،  عافد  امـش  زرم  زا  مناوتب  ات  ازفیب ، کمن  ما ،  هنیـس  هرجنح و  ادـص و  رد  و  ناـیب ،  ناـبز و  رد  ملق و  رد  - 4
 : تسا

روش و ببـس  يرادازع  ناوراک  هک  مدش ،  وربور  یمیدق  ياقفر  زا  يدادعت  اب  هُّرَـس  سدق  يزاریـش  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  تیب  رد 
ناوراک نیا  رد  هک  دیا ،  هدرک  یبوخ  راک  رایـسب  دـنتفگ  یم  ًاررکم  و  تشگ ،  اهنآ  رد  یبیجع  ياوه  لاح و  تاساسحا و  ناجیه و 

 ، یمظعلا هللا  هیآ  موحرم  تیب  رد  ینز  هنیـس  کشا و  اب  دندوب ،  هدـش  بلقنم  هک  نیا  رثا  رد  و  دـیا ،  هدومن  تکرـش  يرادازع  میظع 
 . دندمآ ام  هارمه  زین  هّلظ  ماد  یناسارخ  دیحو  ياقآ  یمظعلا ،  هللا  هیآ  ترضح  تیب  هُّرِس و  سدق  یناگیاپلگ  ياقآ 

 : تسا هداد  همادا  سپس 

زا دنچره  دنا ،  هدیربن  نید  بهذم و  زا  اهنآ  هک  متفایرد  و  متفای ،  مدوخ  تاراظتنا  و  یلبق ،  ياه  تشادرب  فالخ  رب  ار  نارهت  مدرم 
هللا مالس  ءارهز  ترضح  هک ،  مدرک ،  هدهاشم  ساّسح  قطانم  رد  ًاصوصخ  دنا ،  هدیرب  اه  يراکفالخ  یضعب  رثا  رد  اهام ،  زا  یضعب 

ار اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  هک  دنراد  یم  تسود  زین  اهنآ  و  دنراد ، ذوفن  زین  هّفرم  مدرم  بولق  رد  مالـسلا  مهیلع  تیبلهأ  اهیلع و 
تاسّدقم هب  رگا  هک  دنناد  یم  و  دنرگن ، یم  مارتحا  ةدید  هب  یبهذم  ینید و  مسارم  هب  زین  اهنآ  و  دنهد ،  رارق  دوخ  یگدـنز  قشمرس 

 . دننیب یم  هبرض  دننک  یجک  نهد  یبهذم 

هب یلامـش )  رگراک  نابایخ  رد  ریمأ (  دجـسم  زا  یتقو  دوب ، اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تداهـش  زور  هک  هبنـشود ،  زور  حـبص 
طسو رد  و  میداتفا ،  هار  هب  یهار  راهچ  فرط 
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همین ياه  هدرپ  يال  زا  مراهچ ،  هقبط  رد  هک  يدـنلب  نامتخاس  هب  داتفا  ممـشچ  رایتخا  یب  میدومن (1)  ینز  هنیـس  هدرک و  فّقوت  هار 
اهنآ يود  ره  هک  تشذگن  يزیچ  یلو  دنا ،  هدش  رادیب  هزات  دوب  مولعم  و  دندش ، یم  هدید  باوخ  سابل  اب  يدرم  نز و  نآ ،  ةدیشک 
هنیـس هب  نارادازع  عمج  رد  دـمآ و  نیئاپ  درم  نآ  دـعب ،  هظحل  دـنچ  و  دـندرک ، یم  اشامت  ار  نارادازع  و  دـنتفر ،  نامتخاس  ماب  يور 

 . دوب لوغشم  يرادازع  هب  ماب  يالاب  رد  زین  وا  رسمه  و  تخادرپ ،  يراج  کشا  اب  هارمه  ِینز 

رد هک  مدید ،  ار  ینِـشَخ  لکیه و  تشرد  رایـسب  ناوج  يرادازع ،  ندـناوخ و  هضور  عقوم  رد  يوقت ،  هللا  هیآ  لزنم  رد  نینچ  مه  و 
هداتـسیا سلجم  رخآ  ات  هک  مدید  نم ،  رّوصت  فالخرب  یلو  تسا ،  هدمآ  تناها  هرخـسم و  ءازهتـسا و  يارب  دیـسر ،  مرظن  هب  ءادتبا 

هک یلاح  رد  درک ، بلقنم  زین  ارم  وا  تلاح  هک  دـیزرل ،  یم  تاـساسحا  هیرگ و  تّدـش  زا  شیاـهوزاب  و  تخیر ،  یم  کـشا  دوب و 
 . تسا ّتیناحور  نمشد  بهذم و  نید و  دض  مدرک ،  یم  لایخ  مدید  یم  هنحص  نیا  ریغ  رد  ار  وا  رگا 

وگدنلب هن  و  تشاد ،  مسا  هن  هک  دوب  نیا  يرادازع  ناوراک  بلاج  ياه  هتکن  زا  -4

ترفاسم و  دراد ، تماقا  ناریا  رد  تسا  اهلاس  هک  اهیلع (  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ۀتخابلد  و  یناریا ،  ریغ  دنمـشزرأ  ءالـضف  زا  یکی 
ِینیع تادهاشم  اب  ار  دوخ  ینورد  تاساسحا  هتشگ )  وربور  ینوگانوگ  نیریش و  خلت و  ياه  هنحص  اب  و  هتشاد ،  يدایز  ياه 

ص:471

هک  ) ار نیرباع  کشا  هرظنم ،  نیا  ندید  و  دنتشاد ،  يروشرپ  بیجع و  ینز  هنیس  غاد  ياه  تلافسا  يور  هنهرب  ياپ  اب  نارادازع  - 1
 ، يرادازع ةرظنم  ندید  هب  دنلب  ياهنامتخاس  زا  و  تخاس ،  یم  يراج  دندوب )  یصخش  ياه  لیبموتا  ای  اهـسوبوتا و  رب  راوس  ای  هدایپ 

 . دنتخادرپ یم  ینز  هنیس  رد  اهنآ  اب  یهارمه  و 
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 : تسا هدومن  حیرشت  هتفای ،  روضح  هک  یفلتخم  لفاحم  سلاجم و  رد  و  نارهت ،  مق و  رد  هّیمطاف و  يرادازع  ناوراک  رد  دوخ ، 

عورـش مود  يرادازع ،  ناوراـک  تکرح  رد  مظن  لوا  دومن ،  بلج  ار  همه  هّجوت  زیچ  ود  میدرک ،  تکرح  ناهفـصا  زا  هک  يزور  زا 
تسا و یئادـخ  رفـس  نیا  هک  دـش  ساسحا  ًالماک  و  درک ، بلقنم  ار  همه  و  دـش ، ماجنا  امـش  لزنم  لباقم  رد  هک  لّـسوت ،  اـب  هماـنرب 

 . تسین ترهش و ...  يارب  و  دوش ، یم  ماجنا  هناصلخم 

هللا مالس  هموصعم  ترضح  رّهطم  نحـص  دراو  هک  یتقو  ًالثم  دوب ، هدش  باسح  قیقد و  تکرح  دوب ، هّجوت  لباق  هچنآ  رفـس  مامت  رد 
زا ّتیعمج  نایم  رد  هک  مدـید  یم  و  دـندوب ، هدـیدرگن  قّرفتم  زونه  و  دـندوب ، هدـش  غراف  تعامج  زامن  زا  هزات  مدرم  میدـش ،  اهیلع 

 ... ( قارع و تیوک ،  نیرحب ، يدوعـس ،  ناتـسبرع  ناتـسناغفأ ،  ناتـسکاپ ،  دنه ، ناریا (  جراخ  زا  و  روشک ،  قطانم  اهرهـش و  ۀـمه 
کشا و اب  و  دندش ،  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  ترضح  سّدقم  نحـص  دراو  هنهرب  ياپ  اب  هک  يرادازع ،  ناوراک  و  دنتـشاد ،  روضح 
اهرهـش و ۀمه  يارب  مایپ  ّتیعـضو ،  نیا  و  دـندرک ،  یهارمه  مه  اهنآ  و  هداد ،  رارق  ریثأت  تحت  ار  همه  دـندرک ،  یم  يرادازع  زوس 

 . تشاد اهروشک 

اهمچرپ يور  مدرم  هچ  ره  وگدنلب (1) و  هن  تشاد و  مسا  هن  هک  دوب ،  نیا  يرادازع  میظع  ناوراک  هتـسد و  نیا  بلاج  ياه  هتکن  زا 
طقف دندناوخ ، یم  ار 
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هتسد ای  رهش  چیه  زا  یناشن  مان و  چیه  و  دندید ،  یم  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ّتیمولظم  دروم  رد  يا  هدنهد  ناکت  ياه  هلمج 
 . دندومن یمن  هظحالم  یهورگ  و 

نارادازع مارتحا  هب  همه  و  دندرک ،  یم  لیطعت  ار  دوخ  سلجم  ۀـمانرب  اهنآ  میدـش ،  یم  دراو  هک  ماظع  تایآ  تویب  زا  مادـکره  رد 
 . دندرک یم  یهارمه  و  دندش ،  یم  دنلب 

دیتفگ دیدناوخ و  ینز  هنیـس  ۀحون  مه  ناتدوخ  یناسارخ  دیحو  ياقآ  یمظعلا ،  هللا  هیآ  تیب  رد  هک ،  دوب  نیا  رتبلاج  همه  زا  مق  رد 
 ، دّیس نیا  هک  دیهدب ،  تداهش  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هاگـشیپ  رد  تمایق  زور  یناسارخ  دیحو  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  : 

 . دناوخ هحون  امش  يارب  مه  شدوخ 

زا یلیخ  و  دندرک ،  یمن  یگتـسخ  ساسحا  دـندز  یم  هنیـس  ردـق  ره  هک  دـندوب ،  ناوراک  هارمه  يروش  لاحاب و  رایـسب  ياه  ناوج 
تقو رد  یلو  دندز ،  یم  هنیس  ًادیدش  مه  ناشدوخ  هک  نیا  اب  ناحاّدم  و  دش ،  یم  يراج  نوخ  هک  دندز  یم  هنیس  هب  ردق  نآ  عقاوم 

 . درک یم  راک  بوخ  یلیخ  ناشیاه  هرجنح  ندناوخ  هیثرم 

نارهت و رهـش  يالاب  رد  دندش ، یم  بلقنم  دنتخیر و  یم  کشأ  و  دنتفرگ ،  یم  رارق  ریثأت  تحت  باجح ،  دب  ياهنز  یّتح  نارهت  رد 
یبوخ یئادخ و  یتکرح  رایسب  يونعم ،  تلاح  نآ  اب  هنهرب و  ياپ  اب  يرادازع  ناوراک  تکرح  داشرا ،  هّینیـسح  هب  یهتنم  نابایخ  رد 
هسلج مرمع  رد  تفگ :  دوب  هقطنم  نامه  زا  ًارهاظ  هک  يرفن  کی  و  دش ،  رازگرب  یبوخ  رایسب  سلجم  هّینیـسح ،  ِدجـسم  رد  و  دوب ، 

 . مدوب هدیدن  سلجم  نیا  دننامه  تمظع  اب  يا 

نآ تسین )  لّمحت  لباق  ًالصا  يداع  لاح  رد  و  تفرگ ،  ماجنا  غاد  ياوه  رد  هنهرب  ياپ  اب  هک  ریمأ (  دجـسم  زا  تکرح  نینچ  مه  و 
 . تفای همادا  ینالوط  ینامز  تّدم  رد  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  باسح  هب  زور 
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هناصلاخ زج  یتکرح ،  نینچ  تسا و  هدوب  یتیانع  ًانیقی  مدرک  ساسحا  اج  نامه  و  مدوب ،  هدـشن  بلقنم  نینچ  مرمع  رد  لاـح  اـت  نم 
 . دشاب هتشاد  دناوت  یمن  يرگید  لیلد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  ۀمئأ  رظن  ندوب و 

تّیونعم یگدنزاس و  دوب و  سرد  ترفاسم ،  نیا  مدق  هب  مدق  -5

نمض رد  دشاب ،  یم  يدنمشزرأ  سرّدم  غّلبم و  هک  شالت ،  رپ  مالسلا  مهلع  تیبلا  لهأ  ۀتخابلد  بّدؤم ،  نیّدتم ،  يالـضف  زا  یکی 
 : دسیون یم  هّیمطاف  ياه  همانرب  ةرابرد  هتسیاش  تاکن  رب  لمتشم  يا و  هحفص  دنچ  شرازگ  کی 

هاگچیه هک  دوب ، اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  يرادازع  ناوراک  رد  ّتیوضع  دش ، ملاح  لماش  مّود  هّیمطاف  رد  هک  يرگید  تیانع 
اهیلع هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ملاع  ود  یب  یب  یلو  متشادن ،  ار  گرزب  ضیف  نیا  زا  میظع  يدنم  هرهب  گرزب و  راختفا  نینچ  راظتنا 

 . دومن رختفم  نآ  هب  ار  رگید  ناتسود  نم و 

صخـش هب  تبـسن  هک  ار  نآ  هژیو  تایانع  زا  یکی  هک  دراد  اج  و  ّتیونعم ،...  یگدـنزاس و  دوب و  سرد  ترفاسم  نیا  مدـق  هب  مدـق 
سمل یبوخ  هب  نم  يوقت ،  هللا  هیآ  لزنم  طاـیح  رد  رخآ ، یخیراـت  ۀـسلج  نآ  رد  هک  دوـب  نیا  نآ  و  مهد ،  رّکذـت  تسا  هدـش  هدـنب 

یگنهرف و زکرم  هک  دـهد  قیفوت  نم  هب  ادـخ  هک  دوـب  نیا  متـشاد  هک  يا  هنیرید  فدـه  ّتین و  تسا ،  نتفرگ  ضیف  تقو  هک  مدرک 
نیا دریگ ، رارق  مالـسلا  مهلع  تیب  لها  گنهرف  غیلبت  زکرم  هک  میامن ،  داـجیا  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  ماـن  هب  يا  هناـخباتک 

و دندناوخ ،  یم  هضور  بیجع  لاح  نآ  اب  ّتیـصخش ...  نالف  مدوب و  بلقنم  یلیخ  و  دمآ ،  مرظن  هب  رگید  جـئاوح  زا  رتشیب  تجاح 
ای نیـسح  ای  دندروآ  رب  دایرف  و  دندز ،  نیمز  هب  رـس  زا  ار  ناشدوخ  ۀـماّمع  رایتخا  یب  هاگان  هک  متـشاد ،  ناشیا  هب  میقتـسم  هاگن  نم 

اب نم  و  میدوب ،  يرگید  ملاع  رد  و  رگید ،  طاشن  روش و  رد  همه  نیرضاح  نیسح و 
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هب ار  مدوخ  نیـسح ...  ای  ءارهز ،  ای  دـنیوگ :  یم  دـنراد و  فیرـشت  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  نامز  ماما  هک  مدرک  ساسحا  دوجو  مامت 
رظن رد  ار  دوخ  تجاح  تقو  نامه  و  دشاب ،  نم  فرط  هب  ناتلد  ۀشوگ  مدرک :  ضرع  مدیـسوب و  ار  ناشیا  تسد  و  مدناسر ،  ناشیا 

 . دوش یم  هدروآرب  هللا  ءاشنا  متجاح  هک  مدومن  لصاح  نیقی  و  مدرک ،  ادیپ  رطاخ  شمارآ  لاح  نامه  رد  و  متفرگ ، 

دومن یم  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تّیمولظم  هّجوتم  ار  يرگاشامت  ره  -6

رمتسم و بلاج و  رایـسب  يراکمه  هّیمطاف  تضهن  نایرج  رد  لماک  عضاوت  صالخا و  اب  هک  هّیملع (  ةزوح  راوگرزب  دیتاسا  زا  یکی 
يا هراشا  نآ  ریظن  یب  بیجع و  ریثأت  شقن و  هّیمطاف و  ياه  همانرب  عومجم  زا  بلاج  لیلحت  کی  نمـض  رد  دنا )  هتـشاد  یئاعدا  یب 

 : دیئامرف هّجوت  نآ  زا  يا  هدرشف  هب  ًالیذ  دنا .  هدومن  هّیمطاف  يرادازع  ناوراک  راثآ  زا  یکی  هب  فیطل 

يارجا رد  هدرتسگ  عیـسو و  یلّوحت  دهاش  هلاو  ِهیَلَع  هللا  یَّلَـصربمایپ  یمارگ  رتخد  تداهـش  تبـسانم  هب  یمومع  يازع  مالعا  زا  دـعب 
تشاذگ ياج  رب  یندنام  دای  هب  بلاج و  يرثأ  تاعوبطم ،  اه و  هناسر  بلغا  رد  هک  يوحن  هب  میدش ،  ترضح  نآ  تداهـش  مسارم 

دادعت رب  زور  ره  و  دش ،  سیسأت  ترـضح  نآ  مان  هب  يدجاسم  و  ینامرد ،  زکارم  هّیریخ و  تاسّـسؤم  یگهد ،  تاسلج  جیردت  هب  ، 
رکف هب  دنتشادن ،  ترضح  نآ  یگدنز  اب  مه  يرصتخم  یئانشآ  یّتح  هک  مدرم  زا  يرایسب  هلیسو  نیمه  هب  و  ددرگ ،  یم  هدوزفا  اهنآ 
هزات تاکن  و  تفرگ ،  رارق  یسررب  هعلاطم و  دروم  یفلتخم  ياهباتک  دنداتفا ،  ناشیا  یناگدنز  شور  مهم و  عیاقو  خیرات و  ِیـسررب 

اب و  دندرک ،  یم  روبع  همولظم  نآ  یگدنز  عیاقو  رانک  زا  یگداس  هب  هک  يرایـسب  يارب  و  دش ،  فشک  ترـضح  نآ  یگدـنز  زا  يا 
دندرک یم  رکف  هناحول ،  هداس  يرظن 
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ولهپ و نتـسکش  مالـسلا و  هیلع  نسحم  ترـضح  ندش  هتـشک  مالـسلا و  هیلع  یلع  هناخ  ندز  شتآ  يارجام  هفیقـس و  ثداوح  هک ، 
نفد ندومن و  دیهـش  كدـف و  بصغ  زین  و  راوگرزب ،  نآ  تروص  هب  ندز  یلیـس  اهیلع و  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  يوزاـب  ندرزآ 

ثداوح طقف  ترضح ،  نآ  نداد  رارق  ماهتا  دروم  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  ندرک  نیشن  هناخ  و  ترـضح ،  نآ  ۀنابـش  هنایفخم و 
زا نتشادرب  هدرپ  ۀیاس  رد  طقف  یمالسا ،  تدحو  هک  دنتفایرد  یبوخ  هب  و  دش ، نشور  تسا ،  هدش  يرپس  شنامز  و  تسا ،  یخیرات 

دنتفایرد یبوخ  هب  و  تسا ،  هدـناشوپ  ار  نآ  تجاجل  یلد و  روک  لهج و  راـبغ  درگ و  هک  دـیآ ،  یم  تسد  هب  تقیقح  ّقح و  ةرهچ 
لطاب زا  ار  قح  دـناوت  یم  هنوگچ  اهیلع ،  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  یفخم  ربق  يزور و  هنابـش  ياه  هیرگ  یهاوخ و  ّقح  دایرف  هک ، 

ثداوح دندرک  یم  یعس  بناج ،  هب  ّقح  هتسارآ و  يرهاظ  اب  یهورگ  ارچ  دنتسناد  و  دنک ،  راکشآ  ار  ناهنپ  زار  نآ  و  دیامن ،  ادج 
 ، تالاقم اهباتک ،  راشتنا  بلطم  نیا  دـهاش  و  درواین ،  تسد  هب  ناهج  ياـه  ّتلم  ناـهذا  رد  ار  دوخ  یعقاو  هاـگیاج  مالـسا ،  ردـص 

عطقم هرود و  نیا  رد  هک  تسا ،  تقیقح  نیمه  نایب  يارب  یناهج  یناسر  عالّطا  زکارم  نداتفا  هار  هب  یّتح  اه و  ملیف  اـه ،  همانـشیامن 
 . دوش یم  رّسیم  یبایهار  تیاده و  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  رون  اب  طقف  خیرات ،  ساّسح 

مالس ءارهز  ۀمطاف  ترضح  سّدقم  مان  اب  دومن ،  یم  نکممان  هک  یمیظع  هدرتسگ و  ینید  ياه  همانرب  يارجا  هکنآ ،  رگید  دهاش  و 
 ، دور یم  شیپ  یناسآ  یگداس و  هب  نید  رمأ  سّدقم ،  مان  نیمه  اب  ناهج  رسارس  رد  و  هدش ، رّسیم  يا  هنوگ  زاجعا  وحن  هب  اهیلع  هللا 
هک ینیفرحنم  نآ  و  دنک ،  یم  لیاز  ار  یماهبا  ره  هک ،  تسا  یگرزب  رایـسب  دهاش  هقداص ،  ياهایؤر  تامارک و  تازجعم و  روهظ  و 

 « يرادازع ّتیعجرم « ، »  ّتیودهم « ، »  ّمهم «  رصنع  هس  اب  هدنبیرف ،  ياهکسام  اه و  باقن  ریز  رد 
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نارادازع ار  اهنآ  ياج  و  هتـشاذگ ،  تمیزه  هب  ياپ  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀـمطاف  ّتیمولظم  ندـش  راکـشآ  اـب  دـندرک ، یم  هزراـبم 
نارهت رد  هّیمطاف  يرادازع  ناوراک  مسارم  نیمه  رد  لاسما  مدوخ  نم  و  دندرب ، تمینغ  هب  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ 
تمظع اب  زوس و  روش و  رپ  يرادازع  مسارم  يارجا  رب  هوالع  دوب ، لطاب  راکفأ  جـیورت  ّلـحم  هک  يزکارم  زا  یـضعب  رد  هک  مدـید ، 

مهیلع تمـصع  نادـناخ  رب  هک  یمتـس  ملظ و  تیفیک  نآ  رد  هک  دـندوب  هروآ  دوجو  هب  ار  یئاضف  ملاع ،  نانز  رورـس  بئاصم  يارب 
هّجوـتم ار  يرگاـشامت  ره  هک  دـندوب ،  هدوـمن  مّسجم  یبوـخ  هـب  هدـش ،  دراو  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  صخـألاب  مالـسلا و 

 . دومن یم  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ّتیمولظم 

رد دوـب ،  يرازگـساپس  بّجعت و  ۀـیام  مه  زاـب  تشادـن ،  ار  گرزب  رثا  نیا  زج  يرگید  رثا  چـیه  اـه  يرادازع  نیا  رگا  نم  رظن  هب  و 
 . دشاب یم  قیمع  ریگارف و  عّونتم ،  هدرتسگ ،  رایسب  نآ  راثآ  تاکرب و  هک  یلاح 

مدید یم  رادازع  عمج  نیا  رد  هناقداص  تاساسحا  روش و  زا  یئاهنافوط  -7

هوالع هّیملع ،  ةزوح  رد  هک  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  بتکم  يالاو  ياهشزرا  هب  هتسبلد  صالخا و  اب  دنمـشیدنا و  يالـضف  زا  یکی 
مالس ءارهز  ۀمطاف  رب  يرادازع  ناوراک  رد  هک  یئاهرفس  رد  دسیون :  یم  دیامن ،  یم  مه  سیردت  هیلاع ،  بتارم  رد  ملع  لیصحت  رب 

یتاریثات و  مدـید ،  یم  رادازع  عمج  نیا  فلتخم  دارفا  زا  هناقداص  تاساسحا  روش و  زا  یئاهنافوط  ما ،  هتفر  نارهت  مق و  هب  اـهیلع  هللا 
 ، دندوب ام  ناوراک  ءزج  زین  اهنآ  یئوگ  هک ،  دوب  يا  هنوگ  هب  مدرک  یم  هدهاشم  اهرهـش  مدرم  فلتخم  تاقبط  رب  رفـس  لوط  رد  هک 

 . دندرک یم  يرادازع  لاح  روش و  نامه  اب  ام ،  هارمه  و 

مادکره هّیمطاف  ۀهد  سلاجم  رد  ناگدننک  تکرش  ناوراک و  نیا  ِنارادازع  ۀیرگ 
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هیرگ نآ  قئاقح  ات  دبلط ،  یم  دوش  هتشون  هنیمز  نیا  رد  هک  ار  یئاهباتک  هعومجم  نآ ،  حیرـشت  يارب  هک  دوش  یم  یلئاسم  هب  طبترم 
هک یلّـصفم  یبتک و  تاشرازگ  زا  يا  هنومن  دوب  نیا  وا  ددرگ .  صّخـشم  بیغ  ملاع  اب  اـهنآ  طاـبترا  و  دوش ، فشک  زوسناـج  ياـه 
اه هشیدنا  راکفأو و  هعماج  اب  ییانشآ  ماقم و  یلاع  ءالضف  زا  ای  و  هّیملع ،  ةزوح  نیسرّدم  نیغّلبم و  زا  دوخ  نآ ،  ناگدنهد  شرازگ 

ياهناوراک تکرح  جـیاتن  راثآ و  زین ،  رگید  یبتک  شرازگ  اهدـص  یـسررب  و  دنـشاب ،  یم  یعاـمتجا  ياـه  شرگن  اـه و  شیارگ  و 
 . دهد یم  ناشن  لاونم  نیمه  رب  ار  یغیلبت  يرادازع و 

یئارهز ینارون و  یئاهرفس  زا  بیجع ،  یتارطاخ  -8

مامت رد  و  دراد ،  یندینش  بیجع و  یتارطاخ  نآ ،  ياه  هظحل  هظحل ، هک  مربب (1)  یترفاسم  هب  اه ،  هلمج  نیا  اب  ار  امش  مهاوخ  یم 
رد و  هتـسب ،  شقن  نآ  ياهرفـسمه  ياهبلق  و  اهنابز ،  اهمچرپ ،  اه و  لیبموتا  رب  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  ماـن  نآ ،  تاـظحل 

تسد رب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀمطاف  سّدقم  مان  هب  نّیزم  و  فلتخم ،  ياه  گنر  اه و  حرط  اب  نوگانوگ و  ياهرتسوپ  هک  یلاح 
و اهنابایخ ،  اه و  هچوک  اه و  هدازماما  اه ،  هّینیـسح  اه ،  هسردـم  اه ،  دجـسم  اهلیبموتا ،  اه ،  هزاغم  ياه  هشیـش  هب  ار  اـهنآ  دـنراد و 

دشاب هلا  ِهیَلَع و  هللا  یَّلَصدّمحم  لآ  نایعیش  روبعای  روضح  ّلحم  هک  اجک  ره  هصالخ 
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هب تبـسن  دـیدش  ۀـقالع  قشع و  رثا  رد  هک  هّیملع ،  ةزوـح  سرّدـم  راوـگرزب و  يالـضف  زا  یکی  زا  تسا  يا  هلاـقم  شخب ،  نیا  - 1
تمدخ و عون  ره  يراظتنا ،  اعّدا و  چیه  نودب  ترضح و  نآ  ربارب  رد  عضاوت  صالخا و  تهج  هب  اهیلع و  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح 

یم نآ  ماجنا  رد  لماک  يراودیما  اب  و  دوش ، یم  اریذپ  زاب ،  یشوغآ  و  هداشگ ،  ياهرهچ  اب  دشاب و  دیفم  هدنزاس و  هک  یبدا  ضرع 
دشوک
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یم ایآ  دـنیوگ :  یم  دـننک  یم  تاقالم  هک  رازاب  هچوک و  مدرم  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لهأ  ناتـسود  زا  کیره  اـب  و  دننابـسچ ،  یم 
نآ هب  مالـسلا  مهیلع  ءایلوأ  ءایبنا و  مامت  هک  دیناد  یم  ایآ  دـنراد ؟  یماقم  هچ  و  دنتـسیک ؟  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀـمطاف  هک  دـیناد 

اهیلع هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  تسد  دندش و  یم  مخ  هلاو  ِهیَلَع  هللا  یَّلَصءایبنأ  متاخ  هک  دیناد  یم  ایآ  دنا ؟  هتسج  یم  لّسوت  ترـضح 
لاعتم دنوادخ  تقلخ ،  رخآ  ات  لوا  زا  هک  دیناد  یم  ایآ  و  دیا ؟  هدناوخ  ار  امکتقلخ  امل  همطاف  الول  ثیدح :  ایآ  دندیـسوب ؟  یم  ار 

...ایآ ایآ و  ایآ و  و  ضرألا ؟  لهأ  ریخ  همطاف  هک :  تسا  هدمآ  وا  ةرابرد  و  هدومرفن ؟  قلخ  ار  وا  دننام 

دندرک طقس  ار  شنسحم  هک  دیا  هدینش  ایآ  دندز ؟  وا  ندب  رب  هنایزات  هک  دیراد  ربخ  ایآ  دندرک ؟  اه  ملظ  هچ  وا  هب  هک  دیناد  یم  ایآ 
هچ هنیدم  ِرابمغ  ياهبـش  لد  رد  وا ،  رادغاد  نادنزرف  مولظم و  رـسمه  ياه  هیرگ  زا  ایآ  دـیراد ؟ ربخ  وا  ۀـنامولظم  تداهـش  زا  ایآ   ؟

اهیلع هللا  مالـس  ءارهز  ۀمطاف  يرادازع  ماّیا  رد  امـش  ایآ  دنیوگ ؟  یم  یئاهزور  هچ  هب  هّیمطاف  ماّیا  دیناد  یم  ًالـصا  ایآ  دـیراد ؟  ربخ 
ایآ دوش ؟  یم  اپرب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  يارب  يرادازع  سلجم  امش ،  ۀّلحم  هّینیسح  دجسم و  رد  ایآ  دیشوپ ؟  یم  هایس  سابل 

...ایآ ایآ و  ایآ و  و  دوش ؟  یم  هدید  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  يازع  زا  یتمالع  امش  راک  ّلحم  هرادا ،  هسردم ،  رد 

نابز رب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  مان  ریغ  یمان  رفـس ،  تّدم  یمامت  رد  هتـسکش ،  لد  ناگتـسبلد  نیا  و  هدادلد ،  ياهرفـسمه  نیا  يرآ 
 . دنک یمن  لوغشم  ار  ناشیاهلد  ادخ ، زیزع  نآ  دای  زج  يدای  و  دنرادن ، 

لفاحم دجاسم و  رد  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀمطاف  ۀتخوسلد  دنزرف  کی  هک  ار  یتاظحل  نآ  و  دیدوب ، ام  عمج  رد  مه  امـش  شاک  يا 
، دزادرپ یم  دنراد  ترضح  نآ  ناتسود  نایعیش و  هک  یفئاظو  و  هدیهش ،  ۀمولظم  نآ  ةرابرد  ینارنخس  هب  نوگانوگ ،  ياهرهش 
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دنزیر یم  کشا  و  دنا ،  هدش  شوگ  اپ  ات  رـس  یماع ،  ملاع و  ناوج ، ریپ و  نز ،  درم و  هنوگچ  هک  دیدید  یم  و  دـیدرک ،  یم  اشامت 
نادـناخ ةدادـلد  لد و  رادـیب  دارفا  هک  ار  یتاظحل  نآ  دـیدید  یم  دـیدوب و  شاک  يا  دـنور ،  یم  ورف  قیمع  يزادـگ  زوس و  رد  و  ، 

ۀمطاف يازع  رد  هایـس ،  ياهمچرپ  اب  ار  دوخ  رهـش  لاسما  ام  دـنتفگ :  یم  بلقنم  یتلاح  يراـج و  یکـشا  اـب  مالـسلا  مهیلع  تلاـسر 
يرادازع تاجتسد  و  مینک ،  یم  اپ  رب  يراوگوس  سلجم  اه ،  هّینیسح  اهدجسم و  رد  و  مینک ، یم  شوپ  هایس  اهیلع  هللا  مالس  همولظم 

 . میزادنا یم  هار  هب 

هظحالم و  دنتشاذگ ،  یم  مشچ  هب  دندیسوب و  یم  ار  اهرتسوپ  دنمقالع ،  مدرم  نیا  هنوگچ  هک  دیدرک  یم  اشامت  دیدوب و  شاک  يا 
یم عضاوت  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تمظع  ربارب  رد  هنوگچ  راوگرزب ،  ياـه  ّتیـصخش  و  گرزب ،  ءاـملع  هک  دـیدرک  یم 
ياه ماعطا  و  تاسلج ،  لیکشت  اب  هک  دنداد  یم  لوق  و  مینک ،  یمن  یهاتوک  دیآرب ،  نامتـسد  زا  يراک  ره  دنتفگ :  یم  و  دندومن ، 

 . دنیامن يراذگ  هیاپ  ناشدوخ  ّلحم  رهش و  رد  ار  هّیمطاف  مسارم  ینز  هنیس  مسارم  ییاپرب  و  یمومع ، 

هب اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀـمطاف  ِنارازگتمدـخ  توعد  يارب  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀـمطاف  ناتـسود  هک  یماگنه  نآ  تسا  یئاـشامت 
یم تقبـس  رگیدـکی  زا  و  دـنیامن ،  یم  ار  اهنآ  لزنم  هب  نتفر  ياضاقت  ریذـپان ،  فصو  یبدا  اب  يراج و  کشا  اـب  ناـشدوخ ،  لزنم 

 . دنریگ

ءارهز ۀمطاف  رهـش  مالـسلا ،  هیلع  لضفلا  ابأ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  رهـش  لیبدرا ،  رهـش  رد  هک ،  دیدید  یم  دیدوب و  شاک  يا 
 ، میدش دراو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناگدادلد  زا  یکی  رقحم  رهاظ  هب  کچوک و  ۀناخ  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  اهیلع و  هللا  مالس 

همه همه و  نآ ،  ینامتخاس  حلاصم  رجآ و  ایوگ  و  نآ ،  ياهرتسوپ  اهسکع و  نآ ،  راوید  رد و  و 
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 . دنتفگ یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ای 

اب هناخ ،  بحاص  و  دوب ، هدش  هتسارآ  ریظن  مک  يروش  هقالع و  صولخ و  اب  هارمه  یلو  هداس ،  یئاذغ  اب  هک  میتسشن  يا  هرفس  رس  رب 
صـالخا قبط  رد  تشاد  دوـخ  دوـجو  رد  هقـالع ،  قـشع و  و  عـضاوت ،  بدا و  زا  ار  هچنآ  بیجع ،  یعوـضخ  یمیمـص و  يا  هرهچ 

تکرح مزاع  ءاروشاع ،  ترایز  تعامج و  زامن  زا  دـعب  حبـص  لوا  و  میدرک ،  تحارتسا  ینارون  لزنم  نآ  رد  ار  بش  و  تشاذـگ ، 
نم تفگ :  و  داتفا ، هّیمطاف  ِنارازگتمدخ  هار  ولج  یهوک  لثم  دوب ، لکیه  يوق  يدرم  هک  هناخ  بحاص  میدـید ،  هاگان  هک  میدـش ، 
دینک روبع  نم  ندب  يور  زا  دیاب  امش  ملجخ ،  هدنمرش و  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ربارب  رد  و  منک ،  یئاریذپ  امـش  زا  متـسناوتن 

یم ار  هلمج  نیا  نانچ  نآ  و  مشابن ، هدنمرـش  اهیلع  هللا  مالـس  هّیـضرم  يارهز  ربارب  رد  هک  دیراذگب ، نم  مادنا  تروص و  يور  اپ  و  ، 
دندش و مخ  یـضعب  تشاذگ ،  ياج  رب  همه  ناج  نهذ و  رد  یندـشان  شومارف  يا  هرطاخ  و  دروآ ،  رد  هیرگ  هب  ار  همه  هک  تفگ ، 
رد رـضاح  ءاملع  زا  یکی  میدـید ،  هاـگان  هک  درک ، یم  رارـصا  وا  یلو  دوش ، دـنلب  هک  دـندرک  شهاوخ  و  دندیـسوب ،  ار  وا  تروص 

ناتسود دنورب ،  شوه  زا  تسا  کیدزن  هک  دنا ،  هدش  بلقنم  نانچ  نآ  دندوب ،  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  يرارذ  زا  هک  عمج ، 
 . تساخرب اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ۀیرذ  مارتحا  هب  وا  و  دور ، یم  شوه  زا  دراد  دّیس  هک ،  دندرک  دزشوگ  هناخ  بحاص  هب 

نآ ّتیمولظم  رّهطم و  ربـق  اـهیلع و  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تمظع  ماـقم و  هکناـنچ  مه  میتفاـیرد ،  همه  هک  دوب  ماـگنه  نآ  رد  و 
 . دنیامن یم  خر  یهاگ  و  دنناهنپ ،  یفخم و  هعماج  نایم  رد  زین ،  ترضح  نآ  ۀتخابلد  ناصلخم  ناتسود و  تسا ،  یفخم  ترضح 

، اه عضاوت  اه و  صولخ  اه ،  تدارا  اه و  قشع  هچ  هک  میدید  اهرفس ،  نیا  رد 
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اهیلع هللا  مالسءارهز  ترضح  هب  تبسن  یماع )  ملاع و  درم ،  نز و  ریپ ،  ناوج و  یئاتسور ،  يرهـش و  روشک (  رـسارس  ِمدرم  لد  رد 
یم هّجوتم  ناسنا  و  دراد ،  یم  او  تریح  هب  ار  رگاشامت  هک  دنایامن ،  یم  هرهچ  نانچ  نآ  بسانم ،  ياه  تصرف  رد  هک  دراد ، دوجو 

 ، هناصلخم هناقداص و  یتامادـقا  اب  دـیاب  یلو  تسا ،  هدـش  نیجع  مدرم  نوخ  تسوپ و  تشوگ و  اب  اهتدارا ،  اهقـشع و  نیا  هک  دوش 
زا عافد  يارب  ار  اهنآ  و  دومن ،  بلج  اهیلع  هللا  مالس  هّیضرم  يارهز  صخألاب  مالـسلا و  مهیلع  تیبلا  لهأ  ّتیمولظم  هب  ار  اهنآ  هّجوت 

 . درک هدامآ  ناراوگرزب  نآ  ّقح 

رفس يارب  هدامآ  يرفس  ره  رد  هک ،  دوب  نانچ  نآ  روشک  نوگانوگ  قطانم  اهرهش و  مدرم  زوس  روشرپ و  هدنهد و  ناکت  ياه  هنحص 
یم یـشوپ  مشچ  ًالـصا  ای  و  میدرک ،  یم  اج  هباج  یئاهرفـس ،  نینچ  يارب  ندش  ّقفوم  رطاخ  هب  ار  اهراک  ۀمه  و  میدش ،  یم  يدـعب 

 . میدومن

* * *

یهافش ینفلت و  تاشرازگ 

 ، ماقم یلاع  نّویناحور  زا  نوگانوگ  ياهرظن  راهظا  اهرفـس ،  نتم  رد  یغیلبت و  ياه  ترفاسم  ماجنا  زا  دـعب  لاس ،  نیدـنچ  لوط  رد 
زا لّکـشتم  هک  اهناوراک  نیا  هک ،  دـنراد  هتـشاد و  هتکن  کی  رب  دـیکأت  همه  همه و  نایرازاب  ناـیرادا و  ناـیگنهرف ،  نایهاگـشناد و 
لاس ات 70  زا 15  فلتخم  نینس  رد  رگراک (  بساک و  يرازاب و  هاگشناد ،  يوجشناد  لیصّحتلا و  غراف  هّیملع ،  ةزوح  ۀبلط  داتـسا و 

تسا و اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هب  دیدش  هقالع  ّتبحم و  مه  نآ  و  دـنراد ،  كارتشا  هطقن  روحم و  کی  طقف  دـشاب و  یم  ( 
و دشاب ،  یم  هناعـضاوتم  صالخا و  اب  بّدؤم ،  اهنآ  راتفر  و  دنتـسین ،  مه  یـصخشم  تارفن  و  دنرادن ،  یئاعدا  ناونع و  مسا و  چـیه 

هکنآ زا  لبق 
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ره هب  ناشدوخ  دـننک ، غیلبت  ار  يراک  ره  هکنآ  زا  شیپ  و  دـنراد ، زوس  ناشدوخ  دنـشاب ،  هّیمطاف  ياـه  هماـنرب  يارب  نارگید  قّوشم 
رهـش کی  رد  هزور ،  فصن  ّتیلاّعف  کی  اب  و  تسا ،  دایز  اهنآ  يراذگ  ریثأت  اذل  و  دنهد ،  یم  رد  نت  یناونع  مک  تمحز و  رپ  راک 

 . دننک یم  داجیا  گرزب  یجوم  زاریش و ...  زیربت ، سّدقم ،  دهشم  نوچمه  یگرزب  ياهرهش  رد  هزور  ود  یمادقا  ای  طسوتم و 

 ، رمأ نیمه  و  هدیـسر ،  تابثا  هب  راظتنا  ّدـح  زا  شیب  یهافـش ،  ینفلت و  یبتک و  تاشرازگ  یتسرد  هدـش ،  ماـجنا  ياـه  یـسررب  رد 
رت هدامآ  ناشن  مان و  یب  هناصلاخ و  بدا  ضرع  يارب  ار  اهنآ  و  هدومن ،  رت  قئاـش  رت و  يّدـج  ار  هّیمطاـف  تاـغیلبت  هار  رد  ناراکادـف 

 . تسا هدومن 

دیلقت مظعم  عجارم  و  اهرهش ،  گرزب  ءاملع  زا  يرازگساپس 

ماقم یلاع  گرزب و  ءاملع  و  دـیلقت ،  مظعم  عجارم  زا  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  تایانع  یهلا و  فاطلا  زا  يرازگـساپس  اب  نایاپ ، رد 
نیرتـالاب دروم  ار  یمطاـف  ياـهبدأ  ضرع  عون  نیا  دوخ ،  يوـنعم  یناروـن و  ياـه  هلمج  اـب  هک  روـشک ،  قطاـنم  اهرهـش و  ۀـمه  رد 

تیب لهأ  رمأ  ءایحا  ادـخ ،  هار  رد  داهج  لیبق :  زا  یئاهناونع  اب  ار  يونعم  ياهتکرح  نیا  و  دـنهد ، یم  هداد و  رارق  قیوشت  تیامح و 
مالسلا و هیلع  نینمؤملاریمأ  ّتیمولظم  زا  عافد  مالسلا ،  مهیلع  تیبلا  لهأ  تیالو  میرح  زا  تیامح  ياه  هیاپ  میکحت  مالسلا ،  مهیلع 

اههد فافع و  باجح و  میرح  زا  تسارح  ظفح و  ناناوج ،  رد  ینید  ياهـشیارگ  داجیا  اهیلع ،  هللا  مالـس  هّیـضرم  يارهز  ترـضح 
ماود رمع و  لوط  هدومن ،  ینادردق  رّکـشت و  دـنهد ،  یم  رارق  ینابیتشپ  تیامح و  دـیئات و  دروم  رگید ،  دنمـشزرا  سّدـقم و  ناونع 

 . میئامن یم  وزرآ  نانآ  يارب  ار ،  بهذم  نید و  ياهزرم  زا  تسارح  ظفح و  رد  ّتیقفوم  تّزع و 
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هّیمطاف ياهرفس  رد  ناوارف  یتاکرب  و  مهم ،  یئاه  هتکن 

ترـضح تداهـش  ماّیا  رد  يرادازع ،  ياهناوراک  زین  و  هّیمطاف ، ماّیا  زا  لبق  یغیلبت ،  ياـهناوراک  بلاـق  رد  هک  هّیمطاـف  ياهرفـس  رد 
تسا و هدرتسگ  روآ و  تفگـش  ياه  ّتیقفوم  ۀیاپ  هک  دراد ،  دوجو  یـساسا  مهم و  تاکن  دریگ ،  یم  ماجنأ  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز 

 . دشاب یم  هدنزومآ  اه  هتکن  نیا  زا  یخرب  يروآ  دای 

کچوک گرزب و  رهش  يدایز  دادعت  هب  یتسیاب  هتفه ،  کی  تّدم  رد  و  دشاب ،  یم  هاتوک  یغیلبت  رفـس  نامز  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  - 1
 ( هّیمطاف تشادگرزب  يارب  رهـش ،  نآ  مدرم  ندـش  هدامآ  روظنم  هب  يرهـش (  ره  رد  و  دریگ ،  ماجنا  ترفاسم  ناتـسا ،  نیدـنچ  رد  ، 

کی زا  اذـل  تسین ،  نکمم  مالـسلا  مهیلع  تیالو  نابحاص  تیامح  یهلا و  دـیئأت  نودـب  رما  نیا  و  دریگ ، ماجنا  يا  هدرتسگ  ّتیلاّعف 
يارب هدرتسگ  یتالّـسوت  هک  مینک ،  یم  اضاقت  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  ناـگتخابلد  ۀـمه  زا  ترفاـسم ،  عورـش  زا  لـبق  هاـم 

ای و  صالخا ،  اب  تاسلج  رد  ای  و  بش ،  ياه  همین  رد  اهنآ ،  زا  مادک  ره  اذل  و  دنـشاب ،  هتـشاد  ار  رظن  دروم  ياه  همانرب  رد  ّتیقفوم 
هدراهچ سّدـقم  هاگـشیپ  زا  و  یبوبر ،  سدـق  هاگرد  زا  و  دـنزادرپ ، یم  هبانا  ءاـجتلا و  هثاغتـسا و  هب  هنهرب ،  رـس  اـب  نامـسآ  ریز  رد 

لّسوت دصق  هب  يا  هسلج  ترفاسم ،  عورـش  زور  رد  نینچ ،  مه  و  دنیامن ،  یم  دادمتـسا  یهلا  ءایلوأ  ریاس  و  مالـسلا ،  مهیلع  موصعم 
نامه زا  سپس  و  دنزادرپ ، یم  زاین  زار و  هب  ناصلخم ،  زا  يرگید  ةّدع  و  ناوراک ،  رد  رضاح  عمج  هک  دوش ،  یم  رارقرب  صوصخم 

 . دنوش یم  رفس  مزاع  سلجم 

زا یخرب  هراختـسا  نآرق و  یئاـمنهار  اـب  تالّـسوت ،  ماـجنا  زا  سپ  هکلب  تسین ،  سک  چـیه  راـیتخا  رد  ترفاـسم ،  ریـسم  نییعت  - 2
ریسم اه ،  سَفَن  بحاص 
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 . دوش یم  باختنا  ترفاسم 

یم دراو  هک  يا  هّینیـسح  ای  دجـسم  و  يرهـش ،  ره  رد  اذل  و  دشاب ،  یم  یلبق  یگنهامه  عالّطا و  نودـب  اهرهـش ،  ۀـمه  رد  دورو  - 3
اهنابزیم اهنامهم و  ۀناصلاخ  قوش  روش و  زادگ و  زوس و  مدرم ،  كاپ  ۀـقالع  قشع و  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  تایانع  اهنت  میوش ، 

و هتخابلد ،  رازگتمدخ  ناونع  هب  زج  دنک ،  یمن  حرطم  ار  دوخ  یـصخش  هورگ و  چیه  و  دـهد ،  یم  ناماس  ار  روما  ۀـمه  هک ،  تسا 
 . راک يارب  هدامآ  دنمتدارا 

ّتیلاّعف زا  یبیغ ،  ياهددم  رب  هوالع  یتسیاب  تسا ،  نیگنـس  نآ  فده  همانرب و  یلو  هاتوک ،  ًاتبـسن  رفـس  تّدـم  هک  نیا  لیلد  هب  - 4
تداهش هب  و  تسا ، هدوب  مه  نینچ  هک  دومن ،  ار  يریگ  هرهب  رثکأ  ّدح  یگتشذگ ،  دوخ  زا  يراکادف و  لمع ،  رد  تعرس  هدرـشف ، 

قبط رد  دـنراد ، ناوـت  رد  ار  هچنآ  ناراکردـنا ،  تسد  همه  یتـسار  هب  دـنریگ ،  یم  هتفرگ و  رارق  رفـس  ناـیرج  رد  هک  یناـسک  همه 
 . دنراذگ یم  صالخا 

 ، يونعم ياه  ّتیولوا  تیاعر  اب  تسا ،  دودحم  بسانم  تاناکما  و  دنـشاب ،  یم  دایز  ترفاسم  نیا  نابلطواد  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  - 5
 ، توافتم يونعم  طئارـش  رد  هکلب  دنرادن ،  یتباث  مقر  هک  دنوش ،  یم  هفیظو  ماجنا  هب  ّقفوم  يا  هّدع  یمطاف ،  تایانع  زا  دادمتـسا  و 

اذل و  دـشاب ،  یم  هّجوت  دروم  یهلا ،  ياه  تیادـه  يونعم ،  تاراشب  صولخ ،  ياه  هناشن  راثآ و  و  دوب ، دـهاوخ  ّریغتم  زین  اهنآ  مقر 
، دوش یم  مهارف  یتاناکما  رفس ،  یضاقتم  کی  ۀیحان  زا  هتسکش ،  یلد  و  يراج ،  یکـشأ  و  بلقنم ،  یتلاح  تیاعر  رطاخ  هب  یهاگ 

 . ددرگ لئان  دوخ  يوزرآ  هب  زین ،  يا  هتخوسلد  ناسنا  نینچ  هک 

فلتخم و لئالد  هب  هّیمطاف ،  نارازگتمدخ  يارب  هتشذگ ،  ياهلاس  لوط  رد  - 6
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هّیمطاف يازع  نابحاص  یلبق  ياضما  دروم  یتسیاب  ندومن ،  هفیظو  ماجنا  قیفوت  هک  تسا  هدش  تباث  نوگانوگ ،  نشور و  ياه  هناشن 
زا یکی  تفرگ ،  ماجنا  ریـسم  رد  عقاو  ياهرهـش  سّدقم و  دهـشم  دصقم  هب  هک  یغیلبت  ياهرفـس  زا  یکی  رد  ًالثم  دشاب ، هتفرگ  رارق 

نـشور وا  يارب  يونعم  يا  هتکن  دوب ، هدرک  تساوخرد  لاعتم  دـنوادخ  زا  ترفاسم ،  عورـش  زا  لبق  بش  رد  صلخم ،  ناـگتخوسلد 
هک یئارهز ، »  ۀنیباک  هک « :  دش  دنلب  یئادن  و  دنتسه ، رـضاح  همه  رفـس ،  نآ  يارب  نّیعم  عمج  هک  دوب  هدید  ایؤر  ملاع  رد  و  دوش ، 

 . دوب اراوگ  نیریش و  یتراشب 

مان هک  دنیب  یم  ایؤر  ملاع  رد  نابعش ،  هام  رد  اهیلع ،  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هب  نادنمقالع  زا  یکی  يرگید ،  بلاج  نایرج  رد  و 
ّقفوم مّرحم  هام  رد  هک  نیا  ات  دروآ ، یم  يور  یتالّـسوت  هب  ندش ،  رادیب  زا  سپ  اذـل  و  تسا ،  ّقلعم  هدـنیآ  لاس  ترفاسم  يارب  وا ، 

و دـیامن ،  فرطرب  هداد  خر  اهنآ  هّلحم  تئیه  رد  هک  ار  یفالتخا  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  بدا  ضرع  روظنم  هب  هک  دوش ،  یم 
مان هک ،  دنهد  یم  روتسد  رفس ،  یـسیون  مان  لوئـسم  هب  يدّیـس  کی  دنیب  یم  ایؤر  ملاع  رد  دعب ،  بش  رد  و  دنک ،  یم  هفیظو  ماجنا 

 . دیآ رد  بارطضا  زا  ات  سیونب ،  رفس  رد  ناگدننک  تکرش  تسیل  رد  ار  ناشیا 

سوـبوتا و نیدـنچ  هک  نیا  اـب  مّود ،  هّیمطاـف  ماـّیا  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  يرادازع  هب  طوـبرم  ياهرفـس  زا  یکی  رد  و 
باّلط زا  یکی  دوب ، هّیلقن  ياه  هلیـسو  ّتیفرظ  ّدـح  زا  شیب  نایـضاقتم  دادـعت  یلو  دوب ، هدـش  هدامآ  يراوس  ياـه  لـیبموتا  يدادـعت 
متفگ منک ؟  هچ  مراد ،  يرادازع  هماـنرب  نیا  رد  تکرـش  يارب  دـیدش  ۀـقالع  نم  تفگ :  نیرتـمک  ةدنـسیون  نیا  هب  هـّیملع ،  ةزوـح 

 . دننک یم  مهارف  ار  شا  هلیسو  دنهاوخب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  رگا  دیوشب ،  لّسوتم 

زامن ندناوخ  اب  و  دوب ، هتشادرب  لّسوت  اعد و  هب  تسد  ءاجتلا ،  رارصا و  اب  وا 
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و هتفر ،  باوخ  هب  هک  نیا  ات  دوب ، هدناسر  همین  هب  ار  بش  بسانم ،  ياه  همانرب  رگید  و  ینیثیغا ،  همطاف  ای  یتالوم  ای  رکذ  هثاغتـسا و 
رفن نیرخآ  ناونع  هب  مه  وا  و  دـنورب ، هنیدـم  هّکم و  هب  رتش  اب  دـنهاوخ  یم  نآ  ياضعا  هک  تسا  یناوراک  دوب  هدـید  اـیؤر  ملاـع  رد 

یـسیون مان  هک  یناسک  زا  یخرب  و  دـش ،  رـضاح  اهـسوبوتا  ياـپ  دوب ،  تکرح  زور  هک  ادرف  ددرگ .  یم  فّرـشم  و  دوش ،  یم  راوس 
ءارهز ۀـمطاف  نارادازع  ناوراک  هب  دـش و  سوبوتا  راوس  رفن  نیرخآ  ناونع  هب  وا  و  دـندشن ،  رـضاح  رّرقم  تعاس  رد  دـندوب ،  هدرک 

 . تسویپ اهیلع  هللا  مالس 

رظن زا   . ) دراد دوجو  ناوراک  ياضعا  رد  یـسوسحم  رایـسب  توافت  هک  نیا  اب  قوف ،  هدش  دای  تاکن  و  فده ،  تسادق  ّتلع  هب  - 7
رفس يونعم  یحور و  تّذل  هک  دوش ،  یم  ساسحا  یبیجع  یگتـسویپ  یگنهامه و  کی  یلو  یعامتجا )  ّتیعقوم  یگنهرف و  یّنس و 

 . دهد یم  رارق  یئالاب  رایسب  ّدح  رد  ار 

رهـش نآ  مدرم  زا  هتفرگن ،  ماجنا  یلبق  یگنهامه  رهـش ،  نآ  زا  يا  هّینیـسح  دجـسم و  ای  رهـش و  ره  رد  دورو  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  - 8
رد هک  یّمهم  ياه  هتکن  هب  هّجوت  اب  و  دنتسه ؟  مادک  هّیمطاف ،  یغیلبت  فده  اب  بسانم  ّتیعمجرپ و  ياه  دجـسم  هک  دوش  یم  لاؤس 

و ددرگ ،  یم  باختنا  يا  هّینیـسح  ای  دجـسم  هراختـسا ،  ۀلیـسو  هب  یهلا  تیادـه  زا  يریگ  هرهب  اب  و  دـیآ ،  یم  تسد  هب  قیقحت  نیا 
 . دیآ یم  رد  ءارجا  هب  اجنآ  رد  بسانم  ياه  همانرب 

کشأ زوس و  روش و  یحور و  بالقنا  ندش  لصاح  و  مسارم ،  مامتا  زا  سپ  دراوم ،  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  نیا  مهم  رایـسب  هتکن 
نآ هقباس  یب  ۀنحـص  دجـسم ،  نارازگزاـمن  رهـش و  نآ  مدرم  زا  یخرب  لـبق ،  بش  رد  هک  دوش  یم  مولعم  نیعمتـسم ،  ياـه  هلاـن  و 

رظتنم ّریحتم و  حبص ،  ماگنه  زا  و  دنا ،  هدید  ایؤر  ملاع  رد  ار  سلجم 
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و دـنا ،  هتفای  یهاگآ  رمأ  تقیقح  هب  هنحـص ،  نآ  ندـید  و  سلجم ،  رد  ندـمآ  زا  سپ  و  تسا ؟  هدوب  یباوخ  هچ  نیا  هک  دـنا  هدوب 
 . دوش یّقلت  تمارک  ّدح  رد  يداع و  ریغ  همانرب ،  يراذگ  ریثأت  دوش  یم  ببس  هک  تسا  تاهج  نیمه 

ناکت ياهرتسوپ  اهنآ ،  ياـه  هشیـش  يور  هک  یلاـح  رد  اـهنابایخ ،  رد  تکرح  و  اهرهـش ، رد  مه ،  لاـبند  هب  اـه  لـیبموتا  دورو  - 9
ۀمانرب يارب  ار  يدعاسم  ۀـنیمز  اهنابایخ ،  ریـسم  رد  رهـش و  ِياج  ياج  رد  اهرتسوپ  بصن  ۀـمانرب  زین  و  هدـش ،  بصن  هّیمطاف  ةدـنهد 

 . دزاس یم  مهارف  هدش ،  نییعت  دجسم  رد  یهیجوت ،  ینارنخس 

بـصن يارب  نتفرگ  هزاـجا  و  سرادـم و ،...  اـه و  هرادا  اـی  اـه و  هزاـغم  هب  دورو  ماـگنه  رد  ناوراـک ،  ءاـضعأ  مارتحا  بدأ و   - 10
 : دننامه یئاه  هلمج  نتفگ  هب  ار  اهنآ  و  دراد ، مدرم  لابقتسا  نسح  رد  یئازسب  ریثأت  اهرتسوپ ، 

اهیلع هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  اهیلع « ، »  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  يادف  مناج  رس و  دینابـسچب « ، »  دیهاوخ  یم  اجره  دیئامرفب « ، »  » 
دیئامرفب تسا « ، »  هتـسب  شا  هزاغم  هک  دـیهدب  مه  ام  هیاسمه  تسود  يارب  دـیهدب « ،» لزنم  يارب  مه  یکی  دنتـسه « ، »  ام  بلق  رد 

 . دراد یم  او  مینک »  بصن  وا  رس  يالاب  دیهدب  رتسوپ  کی  میراد  یضیرم  دیشاب « ، »  ام  نامهم  لزنم 

 . لیبموتا هب  نآ  بصن  رتسوپ و  نتفرگ  يارب  دوش  یم  هدیشک  ینالوط  یفص  یهاگ  اه ،  لیبموتا  هب  اهرتسوپ  بصن  ماگنه  رد  - 11

اهرتسوپ و ندوب  ناشن  مان و  یب  و  ّتیعمج ،  تئیه و  هورگ و  چـیه  هب  نآ  ندوبن  هتـسباو  همانرب ،  نیا  ساّسح  رایـسب  تاکن  زا   - 12
هرادا و ای  هزاغم  لوئـسم  دـننک ،  یم  هزاجا  بسک  اهرتسوپ  بصن  يارب  هک  یماـگنه  رد  دراوم ،  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا ،  اـهمچرپ 

یم و  دوش ، یم  بلقنم  هبترم  کی  درادـن ، یناشن  مسا و  دـنیوگ  یم  وا  هب  هک  یماـگنه  یلو  دـهد ، یمن  هزاـجا  ءادـتبا  رد  نآ ،  ریغ 
 ، دیئامرفب دیوگ : 
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 . میتسه نادناخ  نیا  هب  نادنمقالع  زا  نامدوخ  ام  اهیلع ،  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  يادف  مناج  رس و 

نایب و  دنا ،  هدوب  مدق  شیپ  هک  تسا  یقطانم  اهرهش و  رد  هدش  ماجنا  ياهراک  ةرابرد  یحیـضوت  ةدنریگرب ،  رد  اه  ینارنخـس   - 13
، نآ نمـض  رد  و  هدـش ،  هّیهت  ياه  مچرپ  اهرتسوپ و  ماسقا  عاونأ و  نداد  ناشن  اهیلع و  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  بئاصم  لـئاضف و 

ریثأت تحت  ار  همه  نآ )  ندوب  يرصب  ، یعمـس رطاخ  هب  ینارنخـس (  ۀمانرب  يارجا  لکـش  هک  یباختنا ،  ياه  هلمج  اه و  حرط  ریـسفت 
 . دنیامن یم  یهارمه  زادگ ، زوس و  هلان و  کشا و  اب  همه  و  دماجنا ، یم  لوط  هب  تعاس  هس  ات  اسب  هچ  و  دهد ،  یم  رارق 

لابقتـسا نایب  نینچ  مه  و  دـنا ،  هتـشاد  یتّیلّاعف  و  هدومن ،  بدا  ضرع  هک  یناسک  هب  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تاـمارک  ناـیب 
یملع یتامدخ و  زکارم  اهناتـسرامیب و  سرادم و  دجاسم و  سیـسأت  و  هّیمطاف ،  ياه  همانرب  زا  اهروشک ،  ریاس  ناریا و  روشک  مدرم 

ندومن هدامآ  رد  يّرثؤم  رایـسب  شقن  هدـش ،  فیلأت  هک  یناوارف  ياهباتک  یفّرعم  و  ایند ، ياج  همه  رد  ترـضح ، نآ  ماـن  هب  ینید  و 
 . دزاس یم  هدامآ  ناشدوخ  رهش  رد  مادقا  يارب  ار  اهنآ  و  دراد ، هّیمطاف  روما  يارب  يریگ ،  میمصت  يارب  مدرم 

لماکت سلجم  ياوه  لاح و  زوس ،  روش و  رپ  ینز  هنیـس  ۀـمانرب  ماجنا  اب  هدـش ، ماجنا  ياهراک  هئارا  ینارنخـس و  ماـمتا  زا  سپ  - 14
ّتبحم قشع و  نوناک  اهلد ،  هک  دـنبای  یم  رد  همه  و  دـهد ، یم  رارق  يونعم  ریـس  و  یحور ،  تلاـح  کـی  رد  ار  اـهلد  و  دـبای ،  یم 

 . تسا اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح 

هسّسؤم ای  یتلود  ياهناگرا  یمسر ،  تارادا  ای  هاگشناد ،  رد  یتّیعقوم  ياراد  هک  نیرضاح  زا  يرایـسب  سلجم ،  مامتا  زا  سپ   - 15
راک هب  تسد  مچرپ ،  رتسوپ و  نتفرگ  اب  دنتسه ،  اه  هّینیسح  دجاسم و  اه و  تئیه  ای  یعامتجا  ياه 
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کی سلجم و  کی  نامه  و  دـنهد ،  رارق  هّیمطاف  ياـه  هماـنرب  جـیورت  غیلبت و  دروم  ار  ناـشدوخ  هب  طوبرم  طـیحم  هک  دـنوش ،  یم 
 . دوش یم  رگید  ینید  یگنهرف و  یعامتجا و  یملع و  زکارم  رد  هّیمطاف  ياه  همانرب  راذگ  هیاپ  دجسم ، 

هتشاد يا  همانرب  رهـش  نالف  رد  رـصع  رهظ و  زامن  يارب  ای  میور ،  یم  رهـش  نالف  هب  بشما  هک  یلبق (  میمـصت  فالخرب  یهاگ  - 16
دیاـب دـنیوگیم :  همه  و  تسا ،  هدـننک  بلقنم  روآ و  تریح  نآ  رد  ّتیقفوم  هک  میوش ،  یم  هدیـشک  يرگید  رهـش  يوس  هب  میـشاب )

دننک (1). نییعت  ار  اه  همانرب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  دوخ 

همانرب يارجا  يارب  یبوخ  رایسب  تصرف  هک  ءاشع (  برغم و  ای  رـصع و  رهظ و  زامن  يارب  رگا  قوف ،  ةدش  دای  تاکن  رطاخ  هب   - 17
نارگن دوب ، یمن  ّتیولوا  رد  نآ  رد  یغیلبت  ّتیلاّعف  رهاـظ ،  بسح  هب  هک  میدیـسر ،  یم  یکچوک  رهـش  هب  دـشاب )  یم  عیـسو  ياـه 

اسب هچ  و  تسا ،  طلغ  هّیضرم  يارهز  ترـضح  تیاضر  دروم  دتفا  یم  قاّفتا  هچنآ  اسب  هچ  هک  میدوب  هدش  دقتعم  اریز  میدش ،  یمن 
صولخ تلاح  ظفح  رد  يدروخرب ،  نینچ  ءاضق  زا  و  دشابن ، روّصت  لباق  ام ،  لایخ  مهو و  ةّوق  رد  ًالـصا  هک  دشاب ،  هتـشاد  یتاریثأت 

رگید ياه  همانرب  رد  و  رفـس ،  ۀمادا  رد  ار  نآ  يونعم  راثآ  و  دـیدرگ ، یم  عقاو  ّرثؤم  رایـسب  یناسفن ،  ياهاوه  نتـسکش  عضاوت و  و 
 . میدرک یم  ساسحا  ًالماک 

 : هک نیا  اهیلع ،)  هللا  مالس  ءارهز  همطاف  ترضح  فیرش  رمع  لاس  نیرخآ  دای  هب  هتکن (  نیرخآ  18-و 
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فطل ياه  هناشن  نآ ،  زیمآ  ّتیقفوم  تشگزاب  زا  سپ  زین  و  رفـس ،  نیح  رد  و  تامّدقم ،  عورـش  ماگنه  زا  رفـس (  ۀـمانرب  یمامت  رد 
 ( ناشموصعم نادنزرف  رـسمه و  ردـپ و  ترـضح (  نآ  يازع  نابحاص  مهو  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀـمطاف  ترـضح  یعطق  نشور و 

 : میامن یم  هراشا  دروم  هس  هب  ًالیذ  هک  دیدرگ ،  یم  راکشآ  رهاظ و  همه  يارب 

 ، دـیدرگ میـسقت  سلجم  راّضح  نیب  و  دـش ،  هئارا  اهرتسوپ  هکنآ  زا  سپ  زرواشک ،  راولب  کـیدزن  يدجـسم  رد  نارهت ،  رد  فلا - 
 . دنداد یم  ناشن  مدرم  هب  ار  اهرتسوپ  نیمه  يراوگرزب  ياقآ  هک  مدید  ایؤر  ملاع  رد  بشید  تشاد :  راهظا  هنیّدتم  ناوناب  زا  یکی 

 ، مدرم نیب  روهشم  قبط  راوگرزب ،  نآ  هک   ) مالسلا هیلع  دمحأ  هدازماما  رّهطم  مرح  هب  هکنآ  زا  سپ  راسناوخ ،  یبهذم  رهش  رد  ب - 
مالسلا هیلع  هللا  هّیقب  ترـضح  يومع  رـسپ  هجیتن ،  رد  و  دشاب »  یم  ءارماس  کیدزن  رد  نوفدم  مالـسلا «  هیلع  دّمحم  دّیـس  اقآ  دنزرف 
شزومآ ۀسلج  هک  میدومن  هظحالم  میتفر ،  اجنآ  هب  هک  یماگنه  رد  و  میدینـش ،  مّود  ۀقبط  زا  یئاهادص  میدـش ،  فّرـشم  دنتـسه ) 

وا رادید  يارب  مه  رگید  رفن  ود  و  تسا ،  لوغـشم  اهنآ  میلعت  هب  یبدأ ،  لامک و  اب  مناخ  و  دـشاب ،  یم  نارتخد  يارب  ماکحا  نآرق و 
رتسوپ زا  نیرـضاح ،  ۀمه  هب  و  مهدب ،  اهنآ  هب  یندنامدای  هب  يونعم و  رّکذت  دـنچ  هک  متفرگ  هزاجا  نیرتمک ،  نیا  دنتـشاد ،  روضح 
ناونع هب  اـم  درک  یم  لاـیخ  ًـالبق  هک  همّلعم (  مناـخ  نآ  ماـگنه ، نیا  رد  و  دـش ،  هداد  هیدـه  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  ياـه 

؟ دیا هدمآ  اجک  زا  امش  هک  درک  لاؤس  میا )  هدمآ  مق  ۀّیملع  ةزوح  زا  وا ،  ینآرق  یسرد و  تاسلج  راک و  ّتیفیک  دروم  رد  یسرزاب 
نیا ندینش  اب  وا  اهیلع ،  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ياه  همانرب  غیلبت  يارب  میا ،  هدمآ  ناهفصا  زا  مداد :  باوج  تسیچ ؟  امش  فدهو 
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تفرگ مارآ  هک  یماگنه  رد  هلان ،  هیرگ و  یتّدم  زا  سپ  و  میتفر ،  ورف  بّجعت  هب  هک  درک ، هیرگ  دنلب  دز و  دایرف  نانچ  نآ  باوج ، 
ۀمطاف ترضح  هک  مدید  باوخ  ملاع  رد  لبق  بش  ود  تفگ :  دیدرک ؟  هیرگ  دیدش و  بلقنم  نینچ  نیا  هک  دش  هچ  میدرک  لاؤس  ، 

رد ترضح  روضح  و  تسیچ ؟  هّیضق  هک  متـسه  رکف  رد  تسا ،  زور  ود  نم  و  دندروآ ، فیرـشت  ام  ۀسلج  هب  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز 
ترـضح ياهرتسوپ  یتقو  یلو  دیتسه ،  سرزاب  هک  مدرک  لایخ  دیدمآ  هسلج  هب  امـش  هک  ءادتبا  رد  و  دراد ؟  يریبعت  هچ  هسلج  نیا 

اهیلع هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تشادگرزب  مسارم  زا  جیورت  يارب  هک  دیتفگ  و  دـیداد ،  نادرگاش  ام و  هب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز 
ترضح فطل  رظن  زا ،  يا  هناشن  نآرق ،  ۀسلج  هب  سّدقم ،  فده  نیا  اب  امش  ندمآ  مدش  هّجوتم  متفای و  ار  مباوخ  ریبعت  دیا ،  هدمآ 

مدمآ (1). رد  هیرگ  هب  نینچ  نیا  اذل  و  دشاب ،  یم 

دای رهـش  هب  بسانم  نامز  رد  هک  میدـش  هّجوتم  نامز ، ۀبـساحم  اب  یلو  میورب ،  مالیا  رهـش  هب  هک  دوب  رارق  اهرفـس ، زا  یکی  رد  ج - 
ار يدجسم  هراختسا ،  تدعاسم  اب  میوشب .  مالیا  مزاع  نآ  يادرف  و  میورب ،  نادمه  رهـش  هب  میتفرگ  میمـصت  اذل  میـسر ،  یمن  هدش 

 ، تعامج ماما  هک  میدش  هّجوتم  دورو ، ماگنه  رد  و  میدومن ،  باختنا 
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مزاع درکرهش ، ناگدرل و  رد  همانرب  يارجا  زا  سپ  هدش ،  دای  رفس  ریسم  رد  هک ،  تسا  نیا  نایرج  نیا  رد  مهم  رایـسب  تاکن  زا  - 1
همادا یلبق  ریسم  هب  متـساوخ  هچره  هک  متفای ،  مدوخ  رد  یهیجوت  لباق  ریغ  ینورد  بالقنا  کی  هار ،  طسو  رد  یلو  میدوب ،  نادمه 

رد هک  يا  هیآ  و  مینک ،  تکرح  ناگیاپلگ  راسناوخ و  يوس  هب  و  هداد ،  رییغت  ار  ریـسم  هک  مدرک  هراختـسا  اذـل  دوبن ، نکمم  میهد ، 
میورب راسناوخ  هب  هک  میتفرگ  میمصت  اذل  و  دوش ،  یم  ماجنا  وا  ةدارا  اب  ادخ و  تسد  هب  اهراک  هک  داد  یم  ناشن  دمآ ،  هراختسا  نآ 
ۀمطاف ۀـتخابلد  يوناب  نآ  ياـیؤر  و  دوب ،  بیجع  هرظتنم و  ریغ  ًـالماک  هدـش ،  داـی  ۀـسلج  هب  اـم  هّجوت  بلج  هک ،  نیا  رت  بلاـج  و  ، 

 . دمآ رامشب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  فاطلا  زا  نشور  يا  هناشن  اهیلع ، هللا  مالس  ءارهز 
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زا هزاجا  بسک  اب  و  دنشاب ،  یم  راوگرزب  تاداس  هدروخلاس و  ءاملع  زا  یکی 

روش و هلان و  کشا و  اب  مدرم  مومع  و  دـندرک ،  یم  هیرگ  راوگرزب  ملاع  نآ  نانچ  نآ  میدرک و  عورـش  ار  نامدوخ  ۀـمانرب  ناـشیا ،
رد هّیمطاف  ياه  هماـنرب  يرازگرب  يارب  همزـال  تاداهنـشیپ  اـهرتسوپ و  اـهمچرپ و  ياـشامت  و  هدـش ، حرطم  تارّکذـت  زا  ناـشزوس ، 
ای تئیه  لوئـسم  هک  سلجم (  رد  نیرـضاح  زا  يرایـسب  و  دیـشک ،  لوط  تعاس  ود  هدش  دای  سلجم  هک  دـندرک  لابقتـسا  نادـمه ، 

قوش و اب  دنتـشاد )  روضح  هقطنم  ياههاگـشناد  رد  و  نادـمه ،  فارطا  ياهکرهـش  رد  ای  و  دـندوب ، يا  هرادا  ای  دجـسم  ای  هسردـم 
ياهرهـش زکارم و  نآ  رد  هّیمطاف  ياـه  هماـنرب  يراذـگ  هیاـپ  جـیورت و  غیلبت و  يارب  مچرپ ،  رتسوپ و  يداـیز  رادـقم  یبیجع  ۀـقالع 

 . دندومن تفایرد  فارطا 

یئاریذپ ناهفصا  زگ  ۀلیسو  هب  دجـسم ،  رد  نارـضاح  ۀمه  زا  یّـصاخ ،  يونعم  رمأ  کی  لیلد  هب  بش ،  نآ  هک  دوب  نیا  بلاج  هتکن 
 . درادرب ددع  کی  طقف  یسکره  دشاب ،  یم  یّصاخ  دصق  هب  نوچ  هک  میداد  رّکذت  و  دش ، 

زورما دندومرف :  دوب ، رهاظ  ناشراتفگ  راتفر و  رد  ّتیـصخش ،  لامک و  راثآ  هک  يا ،  هنیّدتم  هبّجحم و  يوناب  مسارم ،  مامتا  زا  سپ 
همیخ دنچ  نم  فارطا  رد  متسه و  ینابایب  رد  هک  مدید ،  ایؤر  ملاع  رد  بشید  اریز  مدوب ،  يا  هنحـص  نینچ  رظتنم  لاح ،  هب  ات  حبص 

نارادازع زا  یناوراک  همّدقم ،  نودب  هاگان  دنتشاد ،  روضح  زین  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  و  تشاد ،  دوجو  يا  هبلک  رداچ و  و 
مالسلا هیلع  مظعألا  هللا  هّیقب  ترضح  هک  دیشکن  یلوط  دندیدرگ ،  يرادازع  لوغشم  و  دندش ،  دراو  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح 

هچ منیبب  هک  مدوب  رظتنم  مدش ،  رادیب  باوخ  زا  هک  یتقو  دنداد ،  خرـس  بیـس  کی  نیرـضاح  زا  مادـک  ره  هب  و  دـندروآ ، فیرـشت 
ناوراک بشما  هک  دیآ ؟  یم  شیپ 
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نم و  دیداد ،  زگ  کی  رفن  کی  ره  هب  سپس  و  دندرک ، يرادازع  و  دندمآ ،  دجسم  نیا  هب  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  يرادازع 
تیانع دروم  بشما ،  ۀسلج  مناد  یم  هک  نیا  رطاخ  هب  مربب ،  وا  يافش  يارب  هک  مراد ،  یم  رب  رگید  زگ  کی  مراد  هک  یضیرم  يارب 

 . دشاب یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 
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اهیلع هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  ةدرتسگ  تایانعو  تامارک 

هراشا
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 « یگدنز غارچ  يدازون  لاس «  زا 27  سپ  یهلا  يا  هّیطع  -1

اهنآ یگدنز  و  دندوب ،  هداد  ماجنا  ار  یبرجت  تامادقا  یکـشزپ و  ياه  همانرب  مامت  هک  تشذگ ،  یم  ینز  درم و  جاودزا  زا  لاس   26
دندوب هدیدرگ  سویأم  اهنآ  ندش  راد  هّچب  زا  ناکشزپ  و  دوب ، هتفاین  یئانـشور  دشاب  اهنآ  یگدنز  غارچ  مشچ و  هک  يدنزرف  ّدلوت  اب 

.

نیرتمک ةدنـسیون  لزنم  رد  يرادازع  هضور و  ۀسلج  ياهزور  نیرخآ  رد  يرمق )   1415 هّیمطاف (  ماّیا  رد  هدـش ،  دای  هداوناخ  مناخ 
هب دوب و  هدیدرگ  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  تیانع  لیذ  هب  لّسوتم  دوش ،  اطع  وا  هب  يدنزرف  هک  نیا  يارب  و  هدش ،  رـضاح   (1)

 . دوب هدومن  لیم  يرادازع  ۀسلج  هناحبص  زا  ءافشتسا ،  دصق 

تشذگ 26 زا  دعب  هک  دوب  هدش  مولعم  شیامزآ  یـسررب و  زا  سپ  و  دوب ، هدرک  ساسحا  دوخ  رد  ار  یمئالع  ینامز ،  تّدم  زا  سپ 
 . تسا هدیدرگ  رادراب  دیدج ،  میدق و  نامرد  هنوگ  همه  ندوب  رمث  یب  و  نانآ ،  جاودزا  زا  لاس 

مالس ءارهز  ترضح  يرادازع  سلاجم  زا  یکی  رد  یسمش ،   1374 / 7  / اب 22 ربارب  يرمق  یلوالا 1416  يدامج  هبنش 18  خیرات  رد 
ارم ناتسود ،  زا  یکی  اهیلع  هللا 

ص:497

يونعم ياوه  لاح و  صالخا ،  اب  ناگدـننک  تکرـش  ناحاّدـم و  ناگدـنیوگ و  ناراذـگتمدخ و  روضح  اـب  هدـش ،  داـی  سلجم  - 1
 ، نیوزق زیربـت ،  ناـجنز ،  يراـس ،  نارهت ،  مـق ، سّدـقم ،  دهـشم  دـننامه :  کـیدزن  رود و  ياهرهـش  ۀـمه  زا  و  دراد ، يا  هتـسجرب 

 . دنریگیم رارق  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تیانع  دروم  و  دنیوج ،  یم  تکرش  نآ  رد  دیلقا و ...  دزی ،  ناجریس ، 
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هدش يرپس  وا  جاودزا  زا  هک  لاس  زا 27  سپ  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  تیانع  اب  ینالف (  مناخ  زورما  داد ،  تراشب  دز و  ادص 
هب هتشذگ ،  لاس  رد  هک  يزور  اب  دوب  قباطم  دازون ،  نیا  ّدلوت  زور  ًاقیقد  و  دیراذگب ،  امش  ار  وا  مان  تسا  لیام  هک  هدیئاز  يرتخد  ( 

 . دوب هدش  لّسوتم  هدومن و  تکرش  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  يرادازع  سلجم  رد  ءافشتسا  لّسوت و  دصق 

سپ هک  يردام  فارطا  رد  ینامداش  قوش و  کشا  اب  همه  دوب ،  یبیجع  سلجم  متفر و  اهنآ  لزنم  هب  یلوالا  يداـمج  خیرات 20  رد 
زا گرزب  یتمارک  بیجع و  يا  هنحـص  رگاشامت  هک  بناجنیا  و  دـندوب ،  هدرک  عامتجا  هدروآ ،  ایند  هب  ملاـس  يدـنزرف  لاـس  زا 27 

ناذا و نتفگ  اب  هک  دـنداد  نم  هب  ار  دازون  هک  یماگنه  رد  و  دـش ،  یمن  عطق  منامـشچ  کـشا  مدوب ،  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀـمطاف 
تیانع اب  یهلا  يا  هّیطع  هک  داد  یم  ناشن  اریگ ،  باّذـج و  يا  هفایق  اب  و  تسا ،  ینارون  ردـق  هچ  مدـید  مراذـگب ،  ار  وا  ماـن  هماـقا ، 

 . تسا هدش  وا  ردام  ردپ و  هداوناخ و  بیصن  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح 

اب نونکا  مه  و  متفگ ،  ساپـس  گرزب  تمارک  نیا  رب  ار  يادـخ  و  مداهن ،  هدـش )  هدیـشخب  هّیطع (  ار  وا  رگید  مان  ءارهز و  ار  وا  مان 
ار دوب )  مکاح  نیرـضاح  ۀـمه  رب  فعـش  روش و  قوش و  جاوما  هک  يراذـگ (  مان  سلجم  نآ  ةرطاخ  لاس ،  تفه  زا  شیب  تشذـگ 

 . ما هدومنن  شومارف 

دننک یم  لح  ار  امش  لکشم  هک  مراد  يدایز  ناتسود  نادنزرف و  نم  -2

تسرپرس نتشادن  رطاخ  هب  و  دنکش ،  یم  شیاپ  یگلاس  تفه  ّنس  رد  يوسوم )  ناملس  دّیس  مان  هب  ناتـسناغفأ (  لهأ  زا  یمیتی  دّیس 
ياپ یّنس ،  رظن  زا  ندش  رتگرزب  نامز و  تشذگ  اب  و  دوش ، یمن  هجلاعم  ینامرد  یلام و  تاناکما  ندوبن  و 
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و ددرگ ، یم  هّیملع  ةزوح  دراو  دنک و  یم  ترجه  ناریا  هب  يرمق  لاس 1415  رد  دوش .  یم  هاتوک  رتمیتناس  شش  ةزادنا  هب  هتسکش 
 . دوش یم  يرتسب  دیامن و  یم  هعجارم  اهیلع  هللا  مالس  ءارهّزلا  گرزب  ناتسرامیب  هب  هجلاعم  يارب 

رثـکأ ّدـح  هک  متـشون  ناتـسرامیب  هب  يا  هماـن  نم  و  دوـمن ،  هعجارم  یحطبا )  دـحّوم  هّجح  دّیـس  بناـجنیا (  هـب  وا  ناگتـسب  زا  یکی 
 ، نکمم ياه  فیفخت  ماجنا  اه و  هنیزه  ندـش  صّخـشم  زا  سپ  متفگ :  هارمه  صخـش  نآ  هب  و  دـنیامنب ،  وا  اب  ار  نکمم  يراکمه 

 . منک کمک  ناوت  هزادنا  هب  ات  دیئوگب  نم  هب  ار  راک  ۀجیتن 

 ، دننک یم  صّخرم  اهیلع  هللا  مالسءارهّزلأ  ناتسرامیب  زا  ار  وا  یحاّرج ،  لمع  ماجنا  زا  سپ  كرابملا 1415  ناضمر  مشش  خیرات  رد 
مهارف میتـی  ناوج  ۀـبلط  نآ  يارب  هک  دوش ، تخادرپ  ناتـسرامیب  قودنـص  هب  یتسیاـب  يداـیز  غلبم  نکمم ،  ياـه  فیفخت  زا  سپ  و 

ار لمع  نیگنس  ۀنیزه  راک و  نایرج  و  درک ، هعجارم  نیرتمک  ةدنب  نیا  ةرجح  رازاب و  ردص  ۀسردم  هب  وا  هارمه  صخـش  اذل  و  دوبن ،
تشادن هقباس  و  دوب (  هدمآ  نم  ندید  هب  تسا ، راکوکین  نیّدتم و  راّجت  زا  هک  ریخ  لهأ  ناتسود  زا  یکی  هناتخبـشوخ  و  دومن ، نایب 

و تفرگ ،  هدهع  رب  ار  هدنام  یقاب  ياه  هنیزه  ۀمه  و  دش ، علّطم  ناتساد  یگنوگچ  زا  وا  دیایب و  نم  تاقالم  هب  هسردم  ةرجح  رد  هک 
وا تسا .  هدیدرگ  فرطرب  لکشم  هک  دوب  هداد  ربخ  میتی  دّیس  ۀبلط  نآ  هب  و  دوب ، هتفر  ناتسرامیب  هب  یلاحشوخ  اب  هارمه  صخش  نآ 

راقفلاوذ ۀّیملع  ۀسردم  رد  مدید  ایؤر  ملاع  رد  بشید  هک  دوب  هداد  خساپ  اجک - ؟  زا  دوب  هتفگ  متسنادیم ،  هک  دوب  هتفگ  باوج  رد 
یم البرک  هب  ار  وا  دـنریگ و  یم  یغلبم  رفن  ره  زا  و  تسا ،  هدـش  زاب  البرک  هار  هک  دـندرک ،  یم  تبحـص  مه  اـب  اـه  هبلط  و  متـسه ، 

البرک هب  مدرک و  یم  هّیهت  یلوپ  دوخ ، ندرک  ضورقم  ناتـسرامیب و  هب  نتفر  ياج  هب  رگا  متفگ  مدش و  تحاران  رایـسب  نم  و  دـنرب ،
، متفر یم 
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مرس یـصخش  مدرک  ساسحا  هاگان  دوب ، نیئاپ  فرط  هب  مرـس  و  مدوب ،  رکّفت  هشیدنا و  لاح  رد  و  متفرگ ، یم  ار  مدوخ  يافـش  اجنآ 
دوخ شیپ  گنر ،  زبس  رداچ  اب  دنتسه  یمناخ  مدید  مدرک  دنلب  ار  مرس  یتسه ،  تحاران  ارچ  مرـسپ  دیوگ : یم  و  دهدیم ،  ناکت  ار 

 : دندومرف نم  هب  دننک )  یم  رس  هب  یکشم  رداچ  اهیناریا  نوچ  دنتسین (  یناریا  ناشیا  هک  مدرک  رکف 

یمن ارم  دندومرف :  دیتسیک ؟  امش  مناخ  متفگ  دننک  یم  لح  ار  امش  لکشم  هک  مراد  يدایز  ناتـسود  اه و  هچب  نم  شابن ،  تحاران 
ارم دوب  ناتسرامیب  قاطا  رد  هک  مقیفر  نم ،  دایرف  يادص  اب  هک  دیتسه ؟  مردام  امش  هک  مدز  دایرف  نم  متسه ،  تردام  نم  یسانش ، 

فرطرب وا  ینامرد  یلاـم و  لکـشم  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀـمطاف  ترـضح  تیاـنع  فطل و  اـب  نینچ  نیا  و  درک .  رادـیب  باوخ  زا 
 . دیدرگ

تفرگ مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ار  شیافش  اهیلع .  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  لّسوت  اب  -3

ناـیرج و  تفاـی ،  افـش  یبـیجع  لکـش  هب  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هب  نادـنمقالع  زا  یکی  يرمق )   1418 لاـس 1376 (  رد 
 . میامن یم  لقن  ًالیذ ،  ار  نآ  هصالخ  هک  تسا  هتشون  ًالّصفم  ار  دوخ  يافش  تلاسک و 

تشذگ اب  یلو  مدرک ،  یمن  درد  ساسحا  لّوأ  دمآ و  الاب  هتـسپ  کی  ةزادنا  هب  نم  فان  يالاب  ناهگان  هّیمطاف ،  ماّیا  زا  لبق  هام  کی 
هب یحاّرج  لمع  داهنـشیپ  وا  و  مدرک ،  هعجارم  کشزپ  هب  اذل  و  مدش ،  درد  راچد  و  دش ،  یم  رتگرزب  یگدـمآرب  نآ  ةزادـنا  نامز ، 

 . مدش تحاران  ًادیدش  نم  و  دومن ، هتسجرب  صّصختم و  رتکد  ۀلیسو 

 ، تسا یتیونعم  اب  سلجم  هک  لزنم ...  رد  هزور ،  همه  دیسر و  هّیمطاف  ماّیا 
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ياذغ نیا  هک  مدرک  ّتین  و  مدومن ،  تکرـش  افـش  دـصق  هب  دـنداد ،  یم  راهن  هک  رخآ  زور  و  متـشاد ،  لّسوت  و  مدرک ،  یم  تکرش 
و دیـسر ،  نایاپ  هب  زور  نآ  منک ،  ادیپ  تاجن  یتحاران  ضرم و  نیا  زا  هک  مروخ ،  یم  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هب  طوبرم 

طـسو رد  و  متـسه ،  مالـسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ترـضح  مرح  رد  هک  مدـید  ایؤر  ملاع  رد  و  متفر ،  باوخ  هب  بش  ماـگنه 
مالسلا هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  اقآ  ناشیا ، یهاوخیم  افش  رگا  دنتفگ :  نم  هب  رفن  دنچ  و  متفر ،  یم  هار  ناشیرپ  لاح  اب  ّتیعمج ، 
ضیرم نم  مراـتفرگ ،  نم  اـقآ ، مدرک :  ضرع  مدیـسر ،  ناـشیا  هب  هک  یماـگنه  رد  مدـیود و  نم  ریگب ،  ار  تیافـش  ورب و  دنتـسه ، 

هک نیا  نودب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  مریگب .  راوگرزب  ياقآ  امش  زا  و  لاعتم ،  دنوادخ  زا  ار  دوخ  يافش  ات  ما  هدمآ  نم  متـسه ، 
هک يزبس  هچراپ  کی  هب  داتفا  ممـشچ  ناهگان  دندرک ،  تکرح  رّهطم  حیرـض  يوس  هب  دنتفرگ و  ارم  تسد  دـنیوگب ،  ینخـس  نم  اب 
اقآ دندوب ،  هتسشن  ربق  نآ  فارطا  رد  هایس ،  ياهباقن  و  یکشم ،  اپ  ات  رس  ياهـسابل  اب  رفن  جنپ  ای  راهچ  و  دوب ، هداتفا  يربق  کی  يور 

 . مدـیئوب یم  مدیـسوب و  یم  ّبترم  ار  هچراپ  نآ  ربق و  يور  مداتفا  نم  ریگب ،  ربق  نیا  زا  یهاوخ  یم  تجاـح  رگا  دـندومرف :  نم  هب 
مدیسوب ربق و  يور  مداتفا  هبترم  ود  ریگب ،  ار  تتجاح  دندومرف :  دنا و  هداتسیا  مرس  يالاب  اقآ ، مدید  مدرک ،  دنلب  ار  مرس  هبترم  کی 

رادیب باوخ  زا  تسین و  یـسک  مدـید  متـشادرب ،  ار  مرـس  هک  یماگنه  رد  یلو  متـشاذگ ،  ربق  يور  ار  مرـس  مدـیئوب و  ار  هچراپ  و  ، 
اب زین  نوـنکا  مه  و  مدرک ، یم  ساـسحا  يدرد  هنوـگ  چـیه  هن  و  تـسه ،  يرثا  یگدـمآرب  نآ  زا  هـن  هـک  مدرک  هظحـالم  و  مدـش ، 

 . منک یمن  ساسحا  دوخ  رد  ار  يدرد  رثا و  هنوگ  چیه  ینالوط ،  ینامز  تّدم  تشذگ 

ار نایرج  و  دومن ، هعجارم  نیرتمک )  ةدنسیون  بناجنیا (  هب  هدش ،  دای  صخش 
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دای صخش  زور ،  ود  زا  سپ  دیامن ،  نالعا  ار  شدوخ  رظن  وا  و  دنک ،  هعجارم  رتکد  نامه  هب  هک  مدرک  داهنشیپ  وا  هب  نم  درک ، لقن 
و دندوب ، هدومن  دیئات  ار  وا  یلعف  ّتیعضو  و  یلبق ،  صیخشت  رتکد  ياقآ  و  درک ،  هعجارم  دوخ  جلاعم  رتکد  یمـسر  ۀتـشون  اب  هدش ، 

اضّرلا یسوم  نب  ّیلع  ترضح  تیانع  دروم  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  لّسوت  اب  هدش ،  دای  ضیرم  هک  دش  مولعم  هلیسو  نیدب 
 . تسا هتفای  افش  هتفرگ و  رارق  ترضح  نآ  رّهطم  ربق  مالسلا و  هیلع 

مدرک هیده  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  سّدقم  حور  هب  ار  نانجلا  حیتافم  -4

تافیلات بحاص   ) یمق ساّبع  خیـش  جاح  موحرم  هعیـش ،  رادمان  ثّدحم  راوگرزب  دنزرف  هداز ،  ثّدـحم  يدـهم  خیـش  جاح  موحرم 
 : دندومرف نانجلا ،  حیتافم  ۀتسجرب  باتک  رتروهشم ،  همه  زا  و  ناوارف ) 

هک ار  یلبق  ياعد  ياهباتک  ۀمه  هک  تفرگ ،  رارق  هجّوت  دروم  ردق  نیا  نانجلا  حـیتافم  باتک  دـش  هنوگچ  هک  مدرک  لاؤس  مردـپ  زا 
لوبق دروم  سک  همه  دزن  رد  اج و  همه  رد  و  دش ؟  ریگ  َملاع  و  داد ، رارق  دوخ  عاعّشلا  تحت  دشاب  یم  هعیش  رادمان  ناگرزب  راثآ  زا 
اهیلع هللا  مالس  ءارهز  ترضح  سّدقم  حور  هب  ار  نآ  مدومن ،  فیلأت  ار  نانجلا  حیتافم  باتک  یتقو  دندومرف :  مردپ  تفرگ . ؟  رارق 

هجیتن رد  (1)و  مدرک هیده 
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هب ار  نآ  باـتک ،  ره  لوأ  رد  تسا  موـسرم  هـک  یتافیرـشت (  راـک  کـی  درمگرزب ،  نآ  ندوـمن  ءادـها  هـک  تـسا  نـشور  هـتبلا  - 1
ۀبترم هکلب  تسا ،  هدوبن  تسین )  رادروخرب  مزـال  صوـلخ  زا  دراوـم  یـضعب  رد  و  دـنیامن ،  یم  ءادـها  یهلا  گرزب و  ياهتّیـصخش 

يا هبئاش  هنوگ  چیه  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  سّدقم  حور  هب  وا  ءادها  هک  هدوب ،  نانچ  نآ  هُّرِـس  سدق  یمق  موحرم  صالخا 
تسا هتشاد  یبیجع  رثأ  نینچ  اذل  و  هتشادن ، 
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 . دیدرگ لصاح  باتک  نیا  يارب  یتّیعقوم  نینچ 

دیناوخب ارم  نسحم  ۀضور  -5

ياروشاع مسارم  يرازگرب  نایرج  رد  يریگمـشچ  ياه  ّتیقفوم  هب  یبای  تسد  زا  سپ  و  يرمق ،  رفص 1423  مّرحم و  هام  نایاپ  رد 
 ، نّویناحور باّلط و  ءالضف و  زا  يدایز  ةّدع  يراکمه  اب  و  دوب ، هدیدرگ  ( 1381  ) یسمش دیدج  لاس  لولح  اب  نراقم  هک  ینیسح ، 
هب یمارتحا  یب  زا  هک  میتشگ  ّقفوم  تیالو ،  اب  مدرم  مومع  ّتین  نسح  تّمه و  اب  و  هّیمطاف ،  ياه  همانرب  صلخم  نارای  ًاـصوصخم  و 

ترـضح تداهـش  زور  تمعن ،  نیا  ۀنارکـش  هب  هک  میتفرگ  میمـصت  میئامن ،  يریگولج  زورون  ماّیا  رد  ینیـسح  ياروشاع  تاسّدقم 
کی ۀلیـسو  هب  هّیمطاف  ياه  همانرب  رد  ناراذگتمدخ  نادنمقالع و  زا  یعمج  اب  رفـص ) هام  رخآ  مالـسلا (  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع 

 . میوش فّرشم  سّدقم  دهشم  هب  سوبوتا ، 

دنزرف هک  دـش  رادربخ  تکرح  ماگنه  رد  دوب ، سّدـقم  دهـشم  مزاـع  هک  ینارفـسمه  زا  یکی  ناهفـصا ،  زا  رفـس  عورـش  ماـگنه  رد 
یتلاح يراج و  یکـشا  اب  دراد و  ناتـسرامیب  رد  ندش  يرتسب  هب  زاین  و  هدـش ،  يدـیدش  تلاسک  بت و  هب  التبم  ناهگان  وا  لاسدرخ 

 . دومن رظن  فرص  ترفاسم  زا  ناشیرپ ،  هدرسفا و 

هب یترایز ،  ياه  همانرب  ماجنا  مالـسلا و  هیلع  اضر  ماما  رّهطم  مرح  هب  فّرـشت  سّدـقم و  دهـشم  هب  دورو  زا  سپ  یتراـیز ،  ناوراـک 
سلجم رد  هلان  کشا و  و  دنتخادرپ ، ینز  هنیس  يرادازع و  هب  یئانثتسا  بیجع و  یتلاح  رد  دندش و  دراو  يرادشفک  رواجم  ناتسبش 

هب موجه  ندز و  شتآ  ماّیا  هک  مدش  مَهُلم  ءاعد  ماگنه  رد  هاگان  ناحاّدـم ،  ینز  هنیـس  یئارـس و  هّیثرم  نایاپ  زا  سپ  و  دز ، یم  جوم 
مرح رانک  رد  متفگ :  مدرم و  هب  مدرک  ور  و  تسا ،  مالـسلا  هیلع  نسحم  ترـضح  تداهـش  اهیلع و  هللا  مالـس  ءارهز  ۀمطاف  ۀناخ  رد 

ّیلع
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نآ هناخ  رد  هب  ندز  شتآ  ماّیا و  نیا  رد  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀـمطاف  تبیـصم  يارب  تسا  بساـنم  مالـسلا  هیلع  اـضّرلا  یـسوم  نب 
 . مینک يرادازع  مالسلا  هیلع  نسحم  تداهش  و  ترضح ،

زا هدش  ماجنا  ياهیرادازع  ترایز و  هار و  یگتسخ  مامت  و  دش ، دنلب  ّتیعمج  زا  هلان  هّجض و  يادص  دوب ،  بیجع  داهنـشیپ  نیا  ریثأت 
 ، نیرـضاح ۀمه  و  دوب ، هرظتنم  ریغ  ّتیعمج  زوس  هلان و  کشا و  تّدش  و  دـش ، عورـش  ینز  هنیـس  ًادّدـجم  و  دـیدرگ ،  فرطرب  همه 

رایسب هدش  دای  سلجم  و  دنداد ،  ناشن  ترـضح  نآ  ۀنامولظم  تداهـش  نسحم و  ترـضح  هب  تبـسن  ار  ناشدوخ  يزوسلد  هقالع و 
دش ینالوط 

ّتلع هب  هک  تسا  يرفـسمه  نامه  هک  دـش  مولعم  هملاکم  زا  سپ  و  دـش ،  دـنلب  نفلت  يادـص  تحارتسا ،  ّلحم  هب  تعجارم  زا  سپ 
 ، تفرگ افـش  مدـنزرف  یتیانع ،  رثا  رد  تفگ  منک ،  یـسرپ  لاوحا  هک  متفرگ  ار  نفلت  یـشوگ  دـنام ،  زاب  رفـس  زا  شدـنزرف  يرامیب 
زا ترایز  قیفوت  ارچ  هک  مدـش  تحاران  رایـسب  درک ،  روبع  ام  لزنم  ولج  زا  نیرئاز  سوبوتا  یتقو  تفگ :  مدـش ،  اـیوج  ار  نآ  حرش 
ارچ درک ،  لاؤس  دمآ و  یصخش  ما ،  هتسشن  نیگمغ  هک  مدید  ایؤر  ملاع  رد  متفر ،  باوخ  هب  هدش و  دراو  لزنم  هب  دش و  هتفرگ  نم 

، میورب دهـشم  هب  مه  اب  ات  ایب  شابن ،  تحاران  تفگ  وا  ما ،  هدـش  مورحم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترایز  ضیف  زا  متفگ :  یتحاراـن ؟ 
 : دندومرف هدومن و  هراشا  صخش  نآ  و  ما ،  هداتـسیا  مالـسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ترـضح  هاگراب  دبنگ و  لباقم  مدید  هاگان 

مردام وگب :  اهنآ  ۀتسد  رـس  هب  ناسرب و  اهنآ  هب  ارم  مالـس  دنـسر ،  یم  دهـشم  هب  ادرف  اهنآ  تسا و  هار  رد  وت  ناتـسود  سوبوتا  نیبب 
 : دندومرف همطاف 

 . تسا هتفای  دوبهب  یناهگان  تروص  هب  مدنزرف  لاح  ایؤر  نیا  زا  دعب  و  مدش ،  رادیب  باوخ  زا  سپس  دیناوخب  ار  نم  نسحم  ۀضور 
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رد مالـسلا  هیلع  نسحم  ترـضح  يارب  يرادازع  سلجم  ّتیعـضو  و  دـندومن ،  هظحـالم  همه  هک  ینـشور  ياـه  هناـشن  هـب  هّجوـت  اـب 
سلجم هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  ترضح  تیانع  دوب ، هدش  هدید  ناهفصا  رد  هک  یبلاج  يایؤر  و  داشرهوگ ،  دجسم  ناتسبش 

 ( دیدرگ لصاح  باوخ  زا  عالّطا  زا  لبق  هک  مالسلا (  هیلع  نسحم  ترضح  رب  يرادازع  هب  هّجوت  هک  دش  صّخشم  و  دیدرگ ،  مولعم 
 . تسا هدوب  یماهلا  يرمأ 

اهیلع هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  تاولص  متخ  هب  لّسوت  اب  یئوناب  يروف  يافش  -6

يا هتخانـشان  يرامیب  راتفرگ  هک  دـندومن ،  لقن  ار  يا  هداوناخ  مناخ  نایرج  دامتعا ، دروم  تیالو و  اـب  نیّدـتم و  نیـسدنهم  زا  یکی 
ادخ زا  گرم  يوزرآ  و  دش ،  یم  رتدب  وا  لاح  زور  هب  زور  هکلب  دیدرگ ،  یمن  عقاو  دیفم  اهنت  هن  اهوراد ،  نامرد و  و  دوب ، هدیدرگ 

هتفرگ و رارق  تیانع  دروم  ترـضح )  نآ  رب  تاولـص  متخ  ۀلیـسو  هب  اهیلع (  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هب  لّسوت  رثا  رد  و  درک ، یم 
يوس هب  اـهنآ  هداوناـخ  مومع  اـهنت  هن  يروف ،  يافـش  تیاـنع و  نآ  رثا  رد  و  دـندمآ ،  وا  ندـید  هب  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح 

راکـشآ هزجعم  نیا  هدـهاشم  رثا  رد  و  دـندوب ) طابترا  رد  اهنآ  اب  هک  زین (  رگید  هداوناـخ  هس  هکلب  دـندروآ ،  يور  ینید  ياهـشزرأ 
 . دندیدرگ ینید  ياه  همانرب  دنب  ياپ  و  هدیدرگ ،  بلقنم 

هک یمناخ  يافـش   . میئامن یم  لقن  ترابع )  رد  رییغت  یمک  اب  هدش (  دای  سدنهم  ياقآ  ملق  هب  ار ،  نتفای  افـش  ناتـساد  نیع  کنیا  و 
دوب يرامیب  رتسب  رد  زور   53

 ، ندـش يرتسب  زور  تّدـم 53  فرظ  و  دـش ، ندـب  ماـمت  رد  یمومع  درد  هب  ـالتبم  دوب ، تباـید  يراـمیب  هب  ـالتبم  هک  یمّلعم  مناـخ 
صیخشت ار  وا  يرامیب  ناکشزپ 
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 . دیدرگ سویأم  يدوبهب  زا  ًالماک  شدوخ  و  دیدرگن ،  عقاو  ّرثؤم  نوگانوگ  ياهوراد  یکشزپ و  تاروتسد  عاونأ  و  دندادن ، 

راثآ چیه  و  هدش ،  جلف  مناخ  يرامیب  اب  ام  یگدـنز  تفگ :  مدـش ،  وا  لاح  يایوج  شرـسمه  زا  و  مدز ،  نفلت  وا  لزنم  هب  زور  کی 
هب زورید  و  دنک ،  یم  هلان  یمومع  درد  زا  هراومه  وا  و  دنا ، هدیـسرن  يا  هجیتن  هب  مه  ناکـشزپ  و  دوش ، یمن  هدـهاشم  وا  رد  يدوبهب 

 . مریمب نک  اعد  و  مرادن ،  ار  درد  نیا  تقاط  رگید  نم  تفگ :  نم 

اب فیعض و  يادص  اب  تفرگ و  ار  نفلت  یـشوگ  وا  و  دنک ، تبحـص  وت  اب  دهاوخ  یم  مرـسمه  تفگ :  نم  هب  شرهوش  نیا ،  زا  دعب 
اعد ناتدوخ  طئارـش  نیا  رد  امـش  یلو  هللا ،  ءاشنا  متفگ :  اعد ،  سامتلا  یلیخ  ینـالف ،  ياـقآ  تفگ :  یگراـچیب  رارطـضا و  تلاـح 

 . دینکب يراک  نم  يارب  مهاوخ  یم  امش  زا  مهایسور و  نم  دیناد  یم  هک  امش  تفگ :  دینک ، 

اه هتفه  ۀمه  و  تسا ،  هبنـشود  زور  هک  دمآ  مدای  هب  هاگان  منکب ،  وا  يارب  مناوت  یم  يراک  هچ  هک  مدوب  رکف  رد  یظفاحادخ  زا  دعب 
و منک ، تکرـش  هدـش  دای  سلجم  رد  هک  دیـسر  مرظن  هب  دوش و  یم  لیکـشت  مالـسلا  هیلع  لضفلا  ابأ  ترـضح  تئیه  هبنـشود ،  ماش 

 . منک ادیپ  لّسوت  وا  يافش  يارب 

رکذ راب  ندـناوخ 530  هب  مناـخ ،  نآ  يافـش  بلط  يارب  و  متـسشن ،  هلبق  هب  ور  وـضو  اـب  و  مدرک ،  تکرـش  هسلج  رد  بـش  ناـمه 
 . مدش لوغشم  اهیبأو ) ...  َهَمِطاف  یلَع  ِّلَص  َمُهّللأ  اهیلع (  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  رب  تاولص 

هب لّسوتم  هتاکرب  تماد  یماما  هّیقف  نسح  اقآ  جاـح  ياـقآ  هللا ،  هیآ  هسلج ،  نارنخـس  دوب ،  کـیدزن  هّیمطاـف  ماـّیا  هک  نیا  رطاـخ  هب 
یکی زین  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناحاّدم  و  دش ،  یلاع  رایسب  سلجم  يونعم  ياوه  لاح و  و  دندش ،  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح 

زا سپ 
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 ( دندوب رفن  رازه  ود  زا  شیب  هک  سلجم (  رد  رضاح  ّتیعمج  و  دندش ،  لّسوتم  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀمطاف  ترـضح  هب  يرگید ، 
هبترم هک 530  دوب  سلجم  رخآ  هب  کـیدزن  و  مدوب ،  هدرک  ادـیپ  یبیجع  تلاـح  مه  نم  دوخ  و  دـندرک ، ادـیپ  یبوخ  يونعم  تلاـح 

مالـسلا هیلع  لضفلا  ابأ  ترـضح  ناشدنزرف  ّقح  هب  ار  ترـضح  نآ  نم  و  دیـسر ،  نایاپ  هب  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀـمطاف  رب  تاولص 
 . دنهدب افش  ار  نز  نآ  هک  مداد ،  مسق 

رایسب اسر و  يادص  اب  و  تشادرب ،  ار  نفلت  یـشوگ  شدوخ  مسرپب ،  ار  وا  لاوحأ  هک  مدز ،  نفلت  مناخ  نآ  لزنم  هب  بش  نآ  يادرف 
یم رب  ار  یـشوگ  وا  ناگتـسب  زا  یکی  مدز ، یم  نفلت  هاگره  شیرامیب ،  تّدـم  مامت  رد  هک  یلاـح  رد  داد (  باوج  لاحرـس  داـش و 

دندمآ مقاطا  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  بشید  مبوخ ،  یلیخ  تفگ :  مدش ،  ایوج  وا  درد  جازم و  ّتیعضو  لاح و  زا  ( دنتشاد
ملاع رد  نآ ،  زا  سپ  مدیباوخ  یگتسخ  درد و  تّدش  زا  تعاس 11  بشید  تفگ :  تسیچ ؟  هّیضق  حرش  مدیسرپ  دنداد ،  میافـش  و 

رد دنداتـسیا و  نم  هب  ور  قاطا  ۀشوگ  رد  و  دـندش ،  دراو  هدیـشوپ )  اپ  ارـس  ینارون (  یئوناب  و  دـش ، زاب  قاطا  برد  هک  مدـید  ایؤر 
ترضح وش  دنلب  مساق  مساق ،  متفگ :  مدز و  ادص  ار  مرهوش  دنتسه ،  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هک  مدش  هّجوتم  باوخ  ملاع 

 ، متسه قرع  رد  قرغ  اپ  ات  رس  هک  مدش  هّجوتم  مدیرپ و  باوخ  زا  لاح  نیمه  رد  و  دنهدب ،  میافـش  دنا  هدمآ  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز 
 . مرادن یتحاران  ساسحا  رگید  و 

هب اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هک  دـیراد  ّتیلباق  ردـق  نآ  امـش  و  دـینک ،  اعد  ناتدوخ  متفگ  یمن  امـش  هب  رگم  متفگ  وا  هب  نم 
دعب هب  نیا  زا  نم  و  يدرک ،  یم  شرافـس  ّبترم  باجح  زامن و  ةرابرد  امـش  سدـنهم ،  ياقآ  تفگ  باوج  رد  دـنیآ ،  یم  ناـتقاطا 

 . میامنب تیاعر  ار  ینید  تاروتسد  ًالماک  و  منکن ،  یهاتوک  باجح  زامن و  رد  هک  ما  هتفرگ  میمصت 
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درد و راثآ  چـیه  هدوب ،  زیئاپ 1373  هک  هدش  دای  ۀعقاو  خیرات  زا  ینالوط  یتّدـم  تشذـگ  زا  سپ  خـیرات 1375/2/29 رد  نونکا  مه 
نیا تکرب  هب  و  هدومنن ،  فرـصم  مه  یئوراد  چـیه  و  هدرکن ،  هعجارم  مه  یکـشزپ  چـیه  هب  و  هدـشن ،  ادـیپ  مناخ  نآ  رد  یتحاراـن 

تاروتـسد تیاعر  و  هدش ،  ناوخ  زامن  یگمه  دندوب  هولـصلا »  لهاک   » هک هدش  دای  ةداوناخ  اهیلع ،  هللا  مالـس  ءارهز  ۀـمطاف  تیانع 
ءارهز ترضح  فطل  نیا  تکرب  هب  زین  و  دنور ، یم  نارکمج  سّدقم  دجسم  هب  هبنش  هس  ياهبـش  زا  يرایـسب  و  دنیامن ،  یم  ار  ینید 

 . دنا هدش  هدیدنسپ  ریخ و  ياهراک  تعاط و  لهأ  یگمه  دندوب ، طابترا  رد  اهنآ  اب  هک  مه  رگید  هداوناخ  هس  اهیلع ،  هللا  مالس 

اهیلع هللا  مالس  ءارهز  ترضح  سّدقم  رـضحم  هب  وا  فّرـشت  مناخ و  نآ  يایؤر  نامز  هک ،  تسا  نیا  هدش  دای  هّیـضق  رد  بلاج  ۀتکن 
تسا هدوب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  همطاف  ترضح  تاولـص  هب  لّسوت  هسلج و  متخ  تعاس  اب  نراقم  ًاقیقد  هک  هدوب ،  بش  تعاس 11/5

.

دننک یم  ینامهم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  رطاخ  هب  -7

زا یکی  رد  دوش ،  یم  مالـسلا  هیلع  اـضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ماـما  تراـیز  سّدـقم و  دهـشم  هب  فّرـشم  ساـّبع  ردـنب  یلاـها  زا  یکی 
ناوناب زا  رفن  دنچ  يارب  دـشاب ،  یم  دنمـشزرا  یتبیه  هفایق و  ياراد  هک  راقو ،  اب  ملاع  کی  دـنیب  یم  رّهطم  مرح  هب  کیدزن  ياهقاور 

ماّدخ و زا  ناشیا  هک  دمهف  یم  یبوخ  هب  و  تسا ،  هدوب  هرظتنم  ریغ  وا  يارب  هنحـص  نیا  ندـید  دـناوخ ،  یم  هضور  میالم  هتـسهآ و 
نیرئاز يارب  یئاه  ملاـع  نینچ  هک  تسین  موسرم  و  دنـشاب ،  یم  راوگرزب  ءاـملع  زا  یکی  هکلب  دنتـسین ، رّهطم  مرح  ياـهناوخ  هضور 

رهـش و ماـن و  ةراـبرد  مالـس ،  ضرع  زا  سپ  دور و  یم  وـلج  دوـش و  ماـمت  ناـشیا  ۀـمانرب  اـت  دـنک  یم  ربـص  اذـل  دـنناوخب ،  هضور 
هضور نز  رفن  دنچ  يارب  اجنیا  رد  امش  ارچ  دسرپ  یم  دنک و  یم  لاؤس  ناشیا  تاّیصوصخ 
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هیلع اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  مرح  رد  یـسک  رگا  : دنیامرف یم  یناهفـصا  نیمداخ  ناونع  هب  دوخ  یفّرعم  زا  سپ  ناشیا  دـیدناوخ ؟  یم 
نیا يارب  نم  و  دننک ،  یم  ینامهم  ار  وا  ترـضح  نآ  دناوخب ،  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀـمطاف  ترـضح  ناشردام  ۀـضور  مالـسلا 

ار اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ناشردام  ۀضور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ینامهم  دیما  هب  دنتـسه ،  نم  ناگتـسب  زا  هک  مناخ  رفن  دنچ 
 . مدناوخ یم 

سّدقم ناتسآ  نحص و  رد  دنیب  یم  دوش و  یم  فّرشم  سّدقم  دهشم  هب  هدوب  ساّبعردنب  لهأ  هک  صخـش  نامه  درذگ ،  یم  اهلاس 
گرزب و ءاملع  زا  یکی  دـنیوگ  یم  تسا ؟  ربخ  هچ  دـنک  یم  لاؤس  تسا ،  یبیجع  ماحدزا  ّتیعمج و  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح 
ار ناشیا  ةزانج  و  دـنا ،  هتفر  ایند  زا  ناهفـصا )  ۀـّیملع  ةزوح  سیئر  یمداخ (  نیـسح  اقآ  جاح  هللا ،  هیآ  موحرم  ناهفـصا ،  ۀتـسجرب 

 . دشاب یم  ناشیا  هب  طوبرم  میظع ،  ةزانج  عییشت  ّتیعمج و  نیا  و  دنا ،  هدروآ  دهشم  هب  اضر  ماما  راوج  رد  نفد  يارب 

نامه ًاقیقد  ناشیا  ربق  دـنیب  یم  دـناسر ،  یم  هُّرِـس  سدـق  یمداـخ  هللا  هیآ  موحرم  نفد  ّلـحم  کـیدزن  هب  ار  دوخ  یـساّبعردنب ،  درم 
اضر ماما  يدونـشخ  يارب  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  ۀضور  ندناوخ  لاح  رد  ار  ناشیا  هتـشذگ ،  لاس  نیدنچ  هک  تسا  ییاج 
ملاع درمگرزب و  نیا  و  دنا ، هدرک  ینامهم  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  نینچ ،  نیا  هک  دنک  یم  هظحالم  و  تسا ،  هدید  مالـسلا  هیلع 

 . دنا هداد  رارق  دوخ  راوج  رد  هدومن و  توعد  دوخ  رّهطم  مرح  يوس  هب  ناهفصا  زا  ار  نأّشلا  میظع  هتسجرب و 

دینامب مه  امش  میراد ،  ماعطا  ۀمانرب  -8

رهـش و نوگانوگ  قطانم  هّیمطاف  تاسلج  فرـص  ار  تاقوا  رتشیب  هّیمطاف  تضهن  ةدرتسگ  ياه  همانرب  تبـسانم  هب  دوب و  هّیمطاف  ماـّیا 
 ، مدومن یم  هعبات  یحاون 
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اهیلع هللا  مالـس  ءارهز  ۀمطاف  يارب  هدرتسگ  يرادازع  سلجم  یـصخش  لزنم  رد  رهظ ،  زا  لبق  یتعاس  ات  حبـص  ناذأ  لّوأ  زا  اهزور  و 
 . میتشاد

رد و  مدـمآ ،  لزنم  هب  يا  هلیـسو  هّیهت  يارب  مداد  یم  ماجنا  هک  یپ  رد  یپ  ياه  هماـنرب  نمـض  رد  لّوأ ،  هّیمطاـف  ياهبـش  زا  یکی  رد 
ۀـضور راهن  ماعطا و  فرـصم  هب  ار  غلبم  نیا  تفگ :  داد و  متـسد  هب  ار  یتکاپ  هداتـسیا و  رد  تشپ  هک  مدـید  ار  رفن  کی  یکیراـت ، 

 ) ار لوپ  و  مهدب ،  ّدر  باوج  متـساوخ  میتشادن ،  یمومع  ماعطا  ۀمانرب  هتـشذگ  ياهلاس  رد  هک  نیا  رطاخ  هب  یلو  دـیناسرب ،  ناتلزنم 
تکاپ ما  هدارا  رظن و  فالخرب  و  تشاد ،  زاب  ارم  نم ،  دوجو  نورد  زا  یئورین  یلو  منکن ،  لوبق  تسا )  رادقم  هچ  متـسناد  یمن  هک 

 . متخانش یمن  مه  ار  لوپ  ةدنهد  هک  یلاح  رد  مدرک ،  لوبق  ار  لوپ  ۀتسب  رس 

ياراد هک  ّتیوـنعم ،  يوـقت و  رد  هتـسجرب  ياـه  هرهچ  زا  یکی  دـش ،  مهارف  يرادازع )  مسارم  زور  نـیرخآ  رد  ماـعطا (  تامّدـقم 
اب دـشاب ،  هتـشاد  روضح  رخآ  زور  راهن  يارب  هک  مدرک  توعد  ار  دـشاب  یم  یّـصاخ  تاـیانع  لومـشم  تسا و  يا  هتـسیاش  تـالاح 

دینامب مه  امش  میراد  ماعطا  ۀمانرب  دندوب :  هدومرف  نم  هب  تفگ :  درک و  ادیپ  یبیجع  تلاح  نم ، توعد  ندینش 

يرهاظ و لکـش  اب  طقف  هک  لوپ (  ةدنهد  يونعم  یمرگلد  يارب  تسین ،  یلومعم  یعیبط و  هّیـضق  نیا  مدش  هّجوتم  هک  نیرتمک  ةدنب 
دای ترابع  و  مداد ،  رارق  قوف  نایرج  رد  ار  وا  متـشادن )  ربخ  ناونع  چـیه  هب  ار  وا  تاّیـصوصخ  رگید  و  متخانـش ، یم  ار  وا  تروص 

شوهیب ندز و  هحیـص  ّتلع  ةراـبرد  یحیـضوت  و  تفر ،  شوه  زا  داـتفا و  نیمز  هب  دز و  يا  هحیـص  هاـگان  هک  متفگ ،  وا  هب  ار  هدـش 
 . دادن دوخ  ندش 
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رب یئالو  ِّصاخ  تیانع  هک  دـش  یم  هّجوتم  یـسک  ره  و  دوب ، یئانثتـسا  سلجم  دیـسر ،  یمومع  ماعطا  يرادازع و  مسارم  نایاپ  زور 
دوب يرطع  يوب  هچ  نیا  دندرک  یم  لاؤس  دندش ،  یم  جراخ  راهن  فرص  زا  سپ  نارادازع  هک  یماگنه  رد  و  تسا ،  مکاح  سلجم 

 . دش یم  مامشتسا  زورما  ياذغ  زا  هک 

 . تسین رفن  کی  يارب  یفداصت  یساسحا  ای  یعیبط و  هّیضق ،  هک  دادیم  ناشن  یبوخ  هب  نوگانوگ ،  دارفأ  بناج  زا  لاؤس ،  رارکت 

هک ماـعطا (  نآ  لوـپ و  نآ  ۀّیـضق  هک  دوـب ، هدرک  حرطم  ار  یلاؤـس  ًادـیدش  نـم  يارب  ناـیرج ،  نـیا  رد  یعیبـط  ریغ  لـئاسم  هلـسلس 
مان یلو  میامنب  یلاؤس  وا  زا  منیبب و  ار  لوپ  بحاص  هک  مدوب  لیام  و  تسا ،  هدوب  هچ  داتفا و )...  قاّفتا  نیرتمک  نیا  ةدارا  فـالخرب 

 . متشادن وا  زا  یناشن  و 

یلو دوش ، راوس  هک  متساوخ  وا  زا  و  مدید ،  ار  وا  مدوب ،  ناتـسود  زا  یکی  یـصخش  لیبموتا  راوس  هک  یلاح  رد  زور  کی  هک  نیا  ات 
رد اذـل  و  دوش ،  رادربخ  لیبموتا  ةدـننار  تسین  لیام  مدـش  هّجوتم  درکن ، راهظا  یبلطم  دـیوگب ،  لوپ  نآ  نایرج  زا  متـساوخ  هچ  ره 

نیا ات  مدرک ،  یم  تکرـش  امـش  لزنم  يرادازع  ۀـسلج  رد  اهزور  هّیمطاف ،  ماّیا  رد  تفگ :  مدرک ،  لاؤس  وا  زا  یئاـهنت  هب  يا  هشوگ 
ۀـضور راهن  يارب  غلبم ،  نالف  هک  مدینـش  یئادـص  مدوب )  رادـیب  یلو  مدوب (  تحارتسا  تلاح  رد  رهظ ،  زا  دـعب  اـهزور  زا  یکی  هک 

 . زادرپب ینالف  لزنم 

تراجت بسک و  ّلحم  هب  یتقو  حبص  ادرف  دوب ؟ یئادص  هچ  نیا  و  منک ،  هچ  مدوب  ّریحتم  و  دوبن ، مرایتخا  رد  یلوپ  مدرک  رکف  هچره 
، مدوب وا  زا  سویأم  و  درک ،  یم  عانتما  دوخ  یهدـب  تخادرپ  زا  مدرک  یم  هبلاطم  هچره  متـشاد و  بلط  وا  زا  هک  يرفن  کـی  متفر ، 

ًانیع هک  داد ،  لیوحت  دروآ و  دایز )  مک و  نودب  ار (  غلبم  نامه 
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متخادرپ (1). یبیغ  روتسد  نآ  ماجنا  يرادازع و  ۀسلج  راهن  يارب 

یپ اب  اذـل  و  موش ،  انـشآ  وا  هب  قوثو  دامتعا و  هجرد  تالاح و  اب  هک  نیا  هب  مدرک  ادـیپ  يرتشیب  ۀـقالع  نایرج ،  نیا  ندینـش  زا  سپ 
وا تالاح  تاّیصوصخ و  ةرابرد  مراد )  اهنآ  اب  لماک  یئانـشآ  و  دنتـسه ،  دامتعا  دروم  هک  وا (  ناگتـسب  زا  یـضعب  زا  هّیـضق  يریگ 
 ، تسا اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  دنمقالع  مالـسلا و  مهیلع  تیبلا  لهأ  هب  ۀتـسبلد  دقتعم و  يدرف  وا  دش  مولعم  مدرک ،  لاؤس 

: حرش نیدب  دراد  مه  يرگید  بلاج  ۀّیضق  دروم ، نیا  رب  هوالع  و 

 : هک دونـش  یم  یئادص  لماک  يرادیب  لاح  رد  هّیمطاف  يرادازع .  ۀسلج  رد  يزور  هدش ،  دای  غلبم  تخادرپ  و  هفیظو ،  ماجنا  زا  دـعب 
زا یخرب  هک  هدش ،  دای  هدنیآ  رد  وا  لسن  يارب  گرزب  یتیانع  زا  دونش ، یم  هک  يا  هلمج  نآ  رد  و  میداد (  وت ...  لمع  نیا  رطاخ  هب 

 ( . تسا هدش  رهاظ  نونکأ  مه  نآ  نشور  ياه  هناشن 

 ( دینک لح  ار  ناشیا  راک  ینیما ( ۀماّلع  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  روتسد  -9

نینمؤملا ریمأ  مانمه  هک  یناسک  هب  هزیاـج  رازه  تسیب  ياـطعا  و  ریدـغ ،  نشج  يرازگرب 300  ةدرتـسگ  ۀـمانرب  رد  ّتیقفوم  زا  سپ 
ۀقالع اب  هناصلخم و  هدـش  دای  ۀـمانرب  ماجنا  رد  هک  هّیمطاف (  روما  ناگتخابلد  نارای و  زا  یعمج  اـب  هارمه  دـندوب ،  مالـسلا  هیلع  یلع 

دبع ترضح  و  مق ،  رد  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  ترضح  ترایز  هب  ضیفرپ ،  يونعم و  رفس  کی  رد  دندوب )  هدرک  يراکمه  دیدش 
فّرشم نارهت  هیوباب  نبا  رازم  رد  قودص  خیش  دننامه  نید ،  ناگرزب  زا  فیرش  رازم  دنچ  و  ير ،  رد  مالسلا  هیلع  ینسح  میظعلا 
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ًالماک هدـش  دای  غلبم  هک  دـیدرگ  مولعم  نآ ،  ياه  هنیزه  تخادرپ  ماعطا و  ۀـمانرب  ماـجنا  زا  سپ  هک  تسا  نیا  مهم  رایـسب  ۀـتکن  - 1
 . دشاب یم  یتخادرپ  ياه  هنیزه  اب  ربارب 
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 . میتشگ ّقفوم  راوگرزب  ءاملع  دیلقت و  عجارم  زا  یخرب  رادید  هب  زین  و  میدش ، 

 ( ریدغلا میظع  باتک  بحاص  ینیما (  ۀـماّلع  موحرم  دـشرا  دـنزرف  اب  ریدـغ )  رمأ  رد  مادـقا  رفـس و  عوضوم  تبـسانم  هب  نارهت (  رد 
میدومن هدافتسا  ناشیا  رضحم  زا  ار  یّمهم  ياه  هتکن  و  میدرک ،  تاقالم  ینیمأ  يداه  دّمحم  خیش  نیملـسملا  مالـسإلا و  هجح  ینعی 

قارع تابتع  هار  يدوز  هب  هک  دنداد  ربخ  هفـشاکم )  ای  ایؤر  تروص  هب   ) مردپ اب  يرادـید  رد  دـندومرف :  ناشیا  هک  نیا  هلمج  زا  و  ، 
 . (1) دوش یم  زاب 

 : دندرک لقن  حرش  نیا  هب  ار  یبیجع  نایرج  ینیما  ۀماّلع  دنزرف  تاقالم ،  نیا  رد 

 ) نم رظن  هب  هک  درک ،  یمادقا  مردپ  راثآ  زا  یکی  دروم  رد  یگنهامه  هزاجا و  نودب  یـصخش  ینیما )  ۀماّلع  مردپ (  تلحر  زا  دـعب 
رظن زا  صخـش  نآ  نامز ،  تشذـگ  اب  مدرک و  تیاکـش  هاگداد  هب  اذـل  و  تفرگ ،  یم  ماجنا  تسیاب  یمن  مدوب )  ناـشیا  یّـصو  هک 

ینوناق بیقعت  تیاکـش و  زا  تسد  هک  درک  یم  رارـصا  هچره  وا  و  دـیدرگ ،  یم  نم  بیـصن  ّتیقفوم  و  دـش ،  یم  راـتفرگ  ینوناـق 
 ( ینیمأ ۀماّلع  مردپ (  يارب  يا  هلماک  ةرمع  بش ،  کی  رد  و  مدش ،  فّرشم  همّرکم  هّکم  هب  هک  نیا  ات  مدرک ، یمن  تقفاوم  مرادرب ، 

لاح رد  هرمع ،  مامتا  زا  سپ  مدومن ، یط  ار  هار  هنهرب  ياپ  اب  لحارم  زا  یـضعب  رد  یّتح  بادآ ،  تاّبحتـسم و  مامت  اب  مداد ،  ماـجنا 
: دندومرف نم  هب  ناشیا  مدید ،  ار  مردپ  ایؤر  ملاع  رد  متفر ،  باوخ  هب  دیدش  یگتسخ 

 : دندومرف سپس  زادنین ،  یتخس  هب  نم  رطاخ  هب  ار  تدوخ  ردق  نیا  تسا ،  بوخ  نم  ياج 

يارب دندومرف :  نم  هب  ترضح  مدش ،  بایفرش  ناشیا  رضحم  هب  نم  و  دنتساوخ ،  ارم  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  شیپ  زور  دنچ 
وا زا  هک  یسک  نامه  صخش (  نالف 
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 . دیدرگ زاب  قارع  تابتع  هار  تاقالم  نآ  زا  دعب  هام  شش  - 1
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و مدش ،  رادیب  باوخ  زا  نم  دینک ،  لح  ار  ناشیا  راک  دنا ، هدش  لّسوتم  ام  هب  ناشیا  و  هدـمآ ،  شیپ  یلکـشم  مدوب )  هدرک  تیاکش 
وا يارب  ار  باوخ  ناـیرج  هک  یماـگنه  و  درک ، بّجعت  صخـش  نآ  و  مدرک ، هراـپ  ار  تیاکـش  هدـنورپ  ناریا ،  هب  تشگزاـب  زا  سپ 
هب منک ،  ضوع  تیاکـش  رما  رد  ار  امـش  میمـصت  مناوت  یمن  مدوخ  رارـصا  اب  هک  مدش  هّجوتم  یتقو  تفگ :  دومن و  قیدصت  متفگ ، 

و مدـش ،  ترـضح  نآ  هب  لّـسوتم  اذـل  و  تسا ،  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هب  لّـسوت  نـم ،  تاـجن  هار  اـهنت  هـک  دیـسر  مرظن 
 . ما هدیسر  هجیتن  هب  هار  نیا  زا  هک  ملاحشوخ 

متفرگ ار  مدزم  هک  نم  -10

جـیورت و هار  رد  دوخ  تاناکما  وربآ و  لام و  ناج و  زا  نونک ،  ات  يرمق )  لاس 1411  هّیمطاف (  تضهن  لّوا  زا  هک  یناـسک  زا  یکی 
اب هک  تشاد  یلکشم  لّوأ  لاس  نامه  رد  تسا ،  هدرکن  غیرد  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تداهش  تشادگرزب  مسارم  زا  تیامح 
هام کی  زا  دوب ،  ینیب  شیپ  لباق  ریغ  نآ  ندـش  فرطرب  دوب  ریگرد  اهنآ  اب  هک  یئاه  فرط  و  زور ،  نآ  رد  هعماـج  طئارـش  هب  هّجوت 

ریگمـشچ و ّتیلاّـعف  دـننک .  مادـقا  هّیمطاـف  مسارم  يرازگرب  رد  دنتـسناوت  یم  هک  یناـسک  يزاـس  هداـمآ  رد  هّیمطاـف ،  ماـّیا  زا  لـبق 
 . تشادرب يّرثؤم  ياهماگ  راکتشپ ،  اب  هناّدجم و  یلوالا )  يدامج  ات 20   11 لّوأ (  هّیمطاف  ۀهد  رد  و  تشاد ،  يّرمتسم 

هک یلاح  رد  و  مدرک ،  تاقالم  ار  وا  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  يرادازع  تاـسلج  زا  یکی  رد  هّیمطاـف ،  ۀـهد  زا  بش  نیرخآ 
یـسک تفگ :  هنوگچ ؟  مدیـسرپ  متفرگ ،  ار  مدزم  هک  نم  تفگ :  یبیجع  باهتلا  وروش  تلاح  اب  دوب ، هتفرگ  ار  شنامـشچ  کـشا 
نارهت زا  متـشادرب  ار  یـشوگ  دش ،  دـنلب  نفلت  يادـص  ماگنه  نامه  رد  میایب ،  يرادازع  هسلج  هب  منزب و  يرـس  متفر  دوبن ، لزنم  رد 

دص هک  ار  هاگداد  مکح  نتم  دندز ،  یم  گنز 
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یم ناتیارب  ًادعب  ار  بوتکم  مکح  میهدب و  امـش  هب  ار  تراشب  رتدوز  میتساوخ  یم  دنتفگ  و  دـندرک ، تئارق  دوب  نم  عفن  هب  دـص  رد 
مبیـصن هک  هچنآ  شزرا  هب  منک ،  جرخ  مرادرب و  مدـق  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀـمطاف  يارب  مرمع  رخآ  ات  رگا  دوزفا : سپـس  میتسرف . 

 . تسا هدرکن  یهاتوک  هّیمطاف  ياه  همانرب  ۀمادا  رد  تسا ) يرمق  لاس 1424  هک  زین (  نونکات  وا  دسر .  یمن  دندومن 

هدش لّسوتم  ام  هب  ناوج  نیا  ایادخ !  -11

مرو و  دـنک ،  یم  ادـیپ  یبیجع  درد  لد  شیپ  لاس  لهچ  مالـسلا  هیلع  تّوبن  نادـناخ  هب  دـنمقالع  مرتحم و  نیّدـتم و  راّـجت  زا  یکی 
چیه یلو  دریگ  یم  کمک  يدایز  ناکشزپ  زا  هجلاعم  يارب  دیآ ،  یم  الاب  رایسب  وا  مکـش  و  دوش ،  یم  ضراع  وا  رب  يدیدش  رایـسب 

 . دوش یمن  عقاو  ّرثؤم  ینامرد  مادقا و 

ماما ءادهّـشلا  دّیـس  ترـضح  يارب  دسیون  یم  همان )   ) هضیرع نیدنچ  ناشیا  دنوش و  یم  البرک  رفـس  مزاع  وا  ناگیاسمه  زا  يا  هّدع 
هللا مالس  ءارهز  ترضح  يارب  زین  هضیرع  کی  مالـسلا و  امهیلع  نیمظاک  مالـسلا و  هیلع  لضفلا  ابأ  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  نیـسح 

اهیلع هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  ربق  دیوگ  یم  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  ۀضیرع  ندید  اب  اه  هیاسمه  زا  یکی  دسیون  یم  اهیلع 
ءارهز ترـضح  ۀضیرع  نیئاپ  رد  راد  هّصغ  نوزحم و  یتلاح  اب  اذل  دنک و  یم  تحاران  ار  وا  هلمج  نیا  تسا ،  اجک  تسین  مولعم  هک 

زا سپ  دیتسه ،  هاگآ  امش  دشاب ،  هتشادن  ربخ  ناتردام  ربق  زا  یسک  هچ  رگا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ای  دسیون :  یم  اهیلع  هللا  مالس 
 . دیناسرب نات  ردام  هب  ار  هضیرع  نیا  هک  مراد  اضاقت  امش 

ترضح هک ،  دنیب  یم  ایؤر  ملاع  رد  یبش  هدرب ،  مان  ضیرم  درذگ ،  یم  يزور  دنچ  و  دنوش ، یم  فّرشم  البرک  رفس  هب  اه  هیاسمه 
هدز باقن  ود  ناشکرابم  تروص  رب  و  دوب ،  هدیشوپ  ترضح  ندب  مامت  هک  یلاح  رد  دندروآ ،  فیرشت  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز 
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راوگرزب هس  نیا  پچ ،  فرط  رد  يرگید  تسار و  فرط  رد  یکی  دـندوب ،  ناشهارمه  لاـسدرخ  کـچوک و  دـنزرف  ود  و  دـندوب ، 
هدیشوپ ناشیاهتسد  هک  نیا  اب  دندز و  الاب  ار  وا  نهاریپ  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  دنتسشن ،  ضیرم  يوربور  دندروآ و  فیرشت 

هدرک و دنلب  ار  پچ  تسد  و  دـنداد ،  رارق  تشاد )  رایـسب  مرو  هک  وا (  مکـش  يور  رب  و  دـندرب ،  رداچ  ریز  ار  اهتـسد  مه  زاب  دوب ، 
 : دنتشاد هضرع  سپس  دیئوگب ،  نیمآ  امش  منک ،  یم  اعد  نم  منادنزرف  دندومرف : 

و دنتفگ ، نیمآ  ترـضح  نآ  نادنزرف  و  امرف ، اطع  وا  هب  هرابود  يرمع  هدش  مامت  وا  رمع  رگا  هدـش ،  لّسوتم  ام  هب  ناوج  نیا  ایادـخ 
هک نونکأ  مه  يدش و  بوخ  وت  يدش  بوخ  وت  يدش  بوخ  وت  دـندومرف :  هبترم  دـنچ  دـنتفر  یم  بقع  بقع  هک  یلاح  رد  سپس 

 . تسا هدشن  رارکت  رگید  هضراع  نآ  درذگ  یم  گرزب  تیانع  نایرج و  نیا  زا  لاس  لهچ 

دنا هدرک  شرافس  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  مردام  ار  اجنیا  ًاقافّتا  -12

ولهپ و دـننامه  شندـب ،  ياج  دـنچ  فداصت ،  رثا  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀـمطاف  هب  ناگتـسب  لد  و  قوثو ،  دروم  نادرم  زا  یکی 
دنچ نتساخرب  ندش و  اجباج  يارب  و  دوش ، یم  لکشم  شیارب  نتساخرب  نتسشن و  هک  اجنآ  ات  دنیب ، یم  یتخس  تابرض  هنیس ،  ۀسفق 

: دیوگ یم  وا  دوش ،  یم  لکشم  وا  يارب  زین  ندیشک  سفن  هنیس ،  ۀسفق  یگتسکش  رطاخ  هب  و  دنهدب ،  کمک  وا  هب  دیاب  رفن 

نآ نیلتاق  نیملاظ و  هب  ناوارف ،  ۀـیرگ  کشا و  اب  و  مداتفا ،  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  ياـه  تبیـصم  داـی  هب  یلاـح  نینچ  رد 
جنپ یهورگ  هک  مدـید ،  ایؤر  ملاـع  رد  یبش  هکنآ  اـت  مدـیبلط ،  یم  زین  ار  دوخ  يافـش  ًانمـض  و  مدرک ،  یم  نیرفن  نعل و  ترـضح 

تکرح هورگ  شیپاشیپ  رد  دنتشاد و  يرتالاب  ماقم  اهنآ  زا  یکی  هک  يرفن ( 
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رد هک  يراوگرزب  نآ  دندیـسر  نم  ۀـمیخ  هب  یتقو  مدوب ، هدـیباوخ  يا  همیخ  رد  نم  و  دـنتفر ،  یم  نارامیب  تدایع  هب  دـندرک )  یم 
هـضرع رگید ،  تارفن  نآ  یلو  میورب ،  تاـقالم  يارب  مه  اـجنیا  دـیاب  دـندومرف :  هدرک و  نارگید  هب  ور  دـندرک ،  یم  تکرح  وـلج 

 : دندومرف دندوب ،  همه  رب  مّدقم  هک  يراوگرزب  نآ  یلو  تسین ،  ام  تسیل  رد  وا  مسا  هن ،  دنتشاد : 

و دنتسشن ،  نم  رتسب  رانک  رد  و  دندش ،  همیخ  دراو  سپس  دنا  هدرک  شرافس  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  مردام  ار  اجنیا  ًاقاّفتا ، 
دندیلام ما )  هنیـس  ولهپ و  هلمج  زا  درک (  یم  درد  هک  مندب  زا  یئاهتمـسق  نآ  رب  ار  ناشکرابم  تسد  مدوب  هدیباوخ  نم  هک  یلاح  رد 

 ، دـنک یم  درد  ارچ  متفگ :  تسین ،  يروط  دـندومرف  دـنک ،  یم  درد  زین  مفتک  تشپ و  مدرک  ضرع  نم  دـش ،  بوخ  دـندومرف :  و 
 : دندومرف

یلو مدناوخ ،  هتـسشن  ار  حبـص  زامن  زور  ره  مسر  هب  مدش ،  رادـیب  باوخ  زا  دورن  تدای  نعل  ات  دـنک  درد  دـیاب  درادـن ، یلاکـشا  و 
( دوب رفص  هام  هک  ماّیأ (  نآ  رد  و  مدناوخ ،  هداتسیا  ار  حبص  زامن  ًادّدجم  اذل  مناوخب ،  زامن  هداتسیا  مناوت  یم  هک  مدش  هّجوتم  هاگان 

یم ارم  سک  ره  اه و  هیاسمه  مورب ،  يرادازع  سلجم  هب  هک  مدـش  جراـخ  لزنم  زا  دوب ،  رارقرب  هضور  سلجم  اـم  یگیاـسمه  رد  و 
مامت دـعب ،  هب  زور  نآ  زا  موش .  جراـخ  لزنم  زا  ما  هتـسناوت  هنوگچ  هک  درک  یم  بّجعت  تشاد  نم  ّتیعـضو  لاـح و  زا  ربخ  دـید و 

نیلتاق و رب  نعل  راوگرزب  نآ  روتسد  قبط  مه  نم  و  دریگ ،  یم  درد  یهاگ  هک  ما  هناش  فتک و  زج  هب  هدش ،  فرطرب  مندب  ياهدرد 
ترضح رب  نارگمتـس  نانمـشد و  رب  نعل  هبترم  دصکی  هزور  همه  و  ما ،  هدرکن  شومارف  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  نیبراض 

 . درذگ یم  لاس  راهچ  هّیضق  نیا  زا  یسمش )  راهب 1382  رضاح (  لاح  رد  متسرف .  یم  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز 
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اهیلع هللا  مالس  ءارهز  ترضح  نینمؤملا و  ریمأ  تیانع  -13

یلع یلوم  تیانع  تمارک و  زا  ار  يا  هدـنزومآ  بلاج و  ناتـساد  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لـهأ  هار  رد  زوسلد  لاّـعف و  ياـبطخ  زا  یکی 
یم لقن  صیخلت  یمک  اب  ًالیذ  هک  دـنا ،  هدومن  لقن  هداتفا  قاّفتا  ناـشدوخ  يارب  هک  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  مالـسلا و  هیلع 

 . میئامن

هک یسمش ،  لاس 1366  رد  ًاصوصخ  متـشاد ،  هریزج  نآ  رد  يرتشیب  فّقوت  یهاگ  مشق ،  ةریزج  هب  رّرکم  ياهدـمآ  تفر و  نمض 
 . متشاد لاغتشا  غیلبت  تعامج و  ۀماقا  هب  هریزج  نآ  رد  یلاوتم  هام  دنچ  هُّرِس  سدق  یناگیاپلگ  ياقآ  یمظعلا ،  هللا  هیآ  موحرم  رمأ  هب 

نودب نآ (  ۀجلاعم  زا  تاشیامزآ ،  یلومعم و  ياهاوادـم  زا  سپ  ناصّـصختم  ناکـشزپ و  مدوب و  هدرک  ادـیپ  يدردرمک  دوب  یتّدـم 
مرمک ریز  هدـیچیپ ،  هچراپ  اب  ار  نآ  رود  منک و  مرگ  ار  یکیئازوم  باوخ  زا  لبق  مدوب  زیرگان  نم  و  دـندرک ، زجع  راهظا  یحاّرج ) 
قیمع ياه  باوخ  رد  زج  باوخ ،  ماگنه  رد  رمک  ریز  رد  یئیـش  لّمحت  تسادـیپ  مباوخب .  نآ  درد  فیفخت  اب  مناوتب  اـت  مراذـگب ) 

 . ناتسبات لصف  رد  مه  نآ  مشق  مرگ  ياوه  رد  صوصخ  هب  تسین ،  نکمم  یشوهیب  هیبش 

 ، یبهذـم رئاعـش  تاـهج و  زا  یـضعب  رد  نایعیـش  تسا  نّنـست  لـهأ  زا  رتـمک  مشق  نایعیـش  دادـعت  نوـچ  هک  تسا  رکّذـت  هـب  مزـال 
 . دوب ناشنیب  رد  مه  يدنواشیوخ  تاظحالم  یهاگ  هک  ًاصوصخ  دنتشاد ،  یتاظحالم 

راوگرزب يوناب  نآ  تداهش  زور  مالسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  دجسم  رد  تسا  بوخ  متفگ  ناتسود  هب  نم  دوب ،  هّیمطاف  ماّیا  کیدزن 
، دیآ شیپ  یعازن  و  دـنوش ، عنام  نّنـست  لهأ  تسا  نکمم  دـنتفگ :  میـشاب ،  هتـشاد  تبـسانم  نیا  هب  یمـسارم  و  مینک ،  ازع  مالعا  ار 

يالاو تخد  نآ  لیاضف  تاّیصوصخ و  زا  دنچ  یبقانم  رکذ  هب  نم  متفگ : 
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 : متفگ دـنراذگ ،  یمن  مه  ار  رادـقم  نیمه  دـنتفگ :  دـیاین ،  دوجو  هب  یتّیـساّسح  هک  يروط  هب  مزادرپ ،  یم  اهیلع  هللا  مالـس  ربمغیپ 
سپ مینک ،  یم  فّقوتم  دنتخادنا  هار  ادص  رس و  رگا  مینک ،  یم  بصن  ّتیعمجرپ  هطقن  دجسم و  دنچ  رد  میسیون و  یم  يا  هّیعالّطا 

 . میدرک اپ  رب  ار  ازع  سلجم  اذل  دشن ،  يربخ  مالعا  زا 

نآ لثم  یسک  رگا  دوب  هدرک  اعّدا  هک  یـسک  زا  رعـش (  تیب  ود  ناهیک  ۀمانزور  رد  نایرج ،  نیا  زا  لبق  زور  دنچ  رگید ، فرط  زا  و 
یلو مهدـب ،  ار  وا  باوج  متـساوخ  مدوب ،  هدـید  ار  دوب )  هداد  مه  سردآ  دـهد و  یم  وا  هب  ار  دوخ  یتسه  ۀـمه  دـیوگب  ار  تیب  ود 
نأش رد  هیفاق  نزو و  نامه  اب  يرعـش  تسا  بوخ  تسا ،  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هب  ّقلعتم  ماّیأ  هک  نیا  رطاخ  هب  مدرک  رکف 
اپرب زین  ازع  سلجم  مدورس و  ار  يراعـشأ  و  منکن ،  تاغل  تاملک و  نتفاب  مه  هب  فرـص  ار  میاهبنارگ  تقو  و  میوگب ،  راوگرزب  نآ 

يرادازع لاح  ره  هب  دوب و  هدمآ  دایز  مه  ّتیعمج  مدروآ ،  نابز  هب  ردقنارگ  يوناب  نآ  لیاضف  رد  یبلاطم  متفر و  ربنم  يالاب  دـش ، 
 . مدوب ناهفصا  مزاع  مه  دعب  زور  داتفین ،  هار  مه  ادص  رس و  و  دش ،  یبوخ 

 ، مراد رارق  مدوب )  نآ  سّـسؤم  دوخ  هک  هّیمطاف (  ۀنارتخد  ناتـسبد  کیدزن  متـسه و  ناهفـصا  رد  هک ،  مدـید  باوخ  ملاع  رد  بش 
 ، هنارتخد هسردم  رد  هک  مدرک  بّجعت  رایسب  دیسر ،  مشوگ  هب  هسردم  نآ  زا  یبرع  يابیز  رایـسب  توص  اب  یتاجانم  يادص  ناهگان 

رتفد لخاد  زا  ادص  و  تسین ،  هسردم  رد  یسک  مدید  مدش  هسردم  دراو  مونش ؟  یم  هک  تسا  ییادص  هچ  نیا  و  دنک ؟  یم  هچ  درم 
نینمؤملاریما ترضح  یلو  درادن ، دوجو  یلدنص  زیم و  رتفد ،  رد  مدید  متشاذگ ،  هّلپ  يور  اپ  تشاد ،  هّلپ  کی  هسردم  رتفد  تسا ، 
نینمؤملاریمأ و  دنا ، هتـسشن  راوید  هب  تشپ  مه ،  لباقم  شرف ،  يور  راوگرزب  ود  ره  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  مالـسلا و  هیلع 

لوغشم مالسلا  هیلع 
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اقآ زا  مه  یلاؤس  دـسر  یم  مرظن  هب  و  متـسشن ،  رد  مد  وناز  ود  بّدؤم و  هاـگنآ  مدینـش ،  باوـج  مدرک و  مالـس  دنتـسه ،  تاـجانم 
مدرک یظفاحادخ  هدراذگ ،  هنیـس  هب  تسد  دوب ، هتفرگ  ارم  سلجم  نآ  تّهبا  هک  نوچ  یلو  دنداد ،  باوج  ترـضح  نآ  و  مدومن ، 

رد هک  یتقو  لثم  ًانیع  دش ،  یمن  فیعـض  مشوگ  رد  ترـضح  نآ  يادص  مدش  یم  رود  هسردم  رتفد  زا  هچره  یلو  مدمآ ،  نوریب  و 
 . مدوب ناشسّدقم  رضحم 

هب هضراع  نآ  رگید  هام 1381 )  دنفسا  نونکات (  رویرهـش 1356 ) خیرات (  نآ  زا  و  مدرکن ،  درد  ساسحا  رگید  مدش  رادـیب  یتقو 
 . تسا هدماین  مغارس 

نّیعم هزیاج  ناونع  هب  نآ ،  دننامه  ةدـنروآ  يارب  ار  دوخ  یتسه  شرعاش  و  دوب ، هدـش  جرد  ناهیک  ۀـمانزور  رد  هک  یتیب  ود  نآ  اّمأ 
 : تسا نیا  دوب  هدرک 

دنکش یم  راگن  فلز  رس  ات  میسن 

دنکش یم  رارق  لد ،  یب  قشاع  بلق  ز 

ار ناتسنسوس  ارحص و  و  نشلگ .  يافص 

دنکش یم  راذعلگ ،  نهریپ  میمش 

دشاب (1). یم  رارق  نیا  زا  متفگ :  وا  باوج  رد  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  نأش  رد  نم  هک  ار  يراعشأ  و 

دنکش یم  راهب  فطل  وت  رهم  يافص 

دنکش یم  رازه  نحل  وت  مالک  ناج ،  هب 

فافع ناتسوب  هب  دمارخ  وچ  ناس  هتشرف 

دنکش یم  راذعلگ  نآ  لگ  ورس و  ز  اهب ، 

وا لئاضف  ۀمشچرس  یفاص  بارش 

دنکش یم  رامُخ  تلیضف  نابلاط  زا 
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شمیظعت يارب  زک  نیب  همطاف  لالج 

دنکش یم  راهنو  لیل  تماقز  رمک 

دیشروخ شتّزع  هاگرد  ۀسوب  يارب 

دنکش یم  رادم  دوخ  کلف  زا  شدرگ  ز 

ناهج هب  دوش  رگ  هضرع  وا  ۀّضف  لالج 

دنکش یم  راگنرز  کلف  هن  هوکش 

دربن هاگ  هک  قح  ریش  نآ  ۀجوز  لوتب ، 

دنکش یم  راقفلاوذ  مد  هب  ودع  فص 

رثوک �روس  هب  شماقم  لالج و  رگن 

دنکش یم  راعش  دب  نز  هنعط  ینعط  هک 

لسر متخز  وا  هب  اهیبأ  ّمأ  باطخ 

دنکش یم  راگزور  زا  بقل  ره  هوکش 

وا تّزعرحب  ناجرمو  ؤلؤل  لالج 

دنکش یم  راحب  زا  تمظع ،  تّهبا و 

میهاربا بلص  هب  ارهز  ۀفطن  دوب  وچ 

دنکش یم  رانَّرَحادخ  لیلخ  نآ  زا 

ار یئانشور  درب  مغ  همطاف  تیبز 

دنکش یم  راهن  زا  لیل  هک  ءایض  نانچ 

مام مغ  زا  تسکش  نوچ  نسح  نیسح و  زا  لد 

دنکش یم  راوشوگ  قح ،  مظعأ  شرعز 
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لوتب گرم  هک  ادخ ،  ریش  ۀنیس  تفرگ 

دنکش یم  رارق  ربص و  هک  تسا  یتبیصم 

یمغ حرش  هب  نایزوریف »  تردق «  دنامن 

دنکش یم  راکتبا  درب و ،  یم  قوذ  هک 

دننک یم  تیانع  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ناشردام  مان  اب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  -14

تاـفیلأت ياراد  و  ناهفـصا ،  زّربم  ءاـملع  زا  هک   ) يرمق هّیمطاف 1413  ماّیا  ياـّفوتم  یناـهجریم  نسح  دّـمحم  دّیـس  هللا ،  هیآ  موحرم 
 ( دـندوب لاّعف  يّدـج و  رایـسب  هجرف  هللا  لّجع  مظعألا  هللا  هّیقب  ترـضح  اهیلع و  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  رمأ  رد  و  دـندوب ،  ناوارف 

تامارک باتک  زا  ًانیع  ار  نآ  نایرج  هک  دنریگ ،  یم  رارق  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀمطاف  مان  اب  مظعألا  هللا  هّیقب  ترـضح  تیانع  دروم 
 . میئامن یم  لقن  نیحلاّصلا 

ییاج هب  هار  میدق ،  ياّبطا  دیدج و  ناکشزپ  هب  هعجارم  ششوک و  شالت و  ۀمه  اب  و  هدش ،  راتفرگ  يدیدش  درداپ  هب  هک  دوب  اهتّدم 
يزور دوب .  هدیـسر  بل  هب  مناج  رگید  تشاد )  ماـن  ءاـسنلا »  قرع  اـهزور «  نآ  هک  کیتایـس (  سرقن و  يراـمیب  راـشف  زا  و  هدربن ،
ترایز هب  و  هدومن ،  فّقوت  ناچوق  رد  هک  دوب  تشگزاب  ماگنه  هب  دندرب و  ناسارخ  ناوریش  هب  ارم  دندمآ و  مدزن  ناتـسود  زا  یخرب 

مالسلا هیلع  میهاربا  هدازماما 

ار راهن  زور  نآ  هک  دندرک  داهنشیپ  ناتسود  تشاد ،  یبلاج  ةرظنم  فیطل و  یئاوه  هک  ییاجنآ  زا  میتفر و  ناچوق  رهش  زا  جراخ  رد 
زا هک  يا  هناـخدور  يوس  هب  وـضو  دـیدجت  يارب  نم  دـندش و  اذـغ  هّیهت  لوغـشم  ناـنآ  متفریذـپ .  مه  بناـجنیا  میناـمب و  اـجنآ  رد 

 . متفر تشذگ  یم  هدازماما  کیدزن 

هناخدور رانک  رد  و  مدومن ، وضو  دـیدجت  و  مدیـشک ،  اجنآ  ات  ار  دوخ  هتـسهآ  هتـسهآ  اما  دوب ،  دایز  نم  يارب  هناـخدور  اـت  هلـصاف 
رظانم ياشامت  هب  هتسشن و 
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 . متخادرپ تعیبط  زیگنا  لد  ابیز و 

دننامه مالـس ،  زا  سپ  و  دـندمآ ،  میوس  هب  دندیـسر ) یم  رظن  هب  هقطنم  ناناپوچ  سابل  رد  هک  يداع (  رهاظ  هب  يدرف  مدـید  هاـگان 
دوخ ياپ  زونه  یتسه  اود  اعد و  لها  هک  نیا  اب  دنتفگ :  امش ؟  يرآ ،  متفگ :  دیتسه ؟  امـش  ینالف  دنتفگ :  کیدزن  رایـسب  یتسود 

هک ارچ  متفگ  منک ؟  هجلاعم  ار  تیرامیب  اپ و  درد  يراد  تسود  دندیسرپ :  تسا ،  هدشن  هک  نونکات  متفگ :  يا ؟  هدرکن  هجلاعم  ار 
مردام مان  ندروآ  ناـبز  هب  اـب  و  دـندروآ ،  نوریب  یکچوک  يوقاـچ  دوخ  بیج  زا  و  دنتـسشن ،  نم  راـنک  رد  دـندمآ و  رتکیدزن  هن ؟ 

یمک درد  تّدش  زا  دـنداد ،  راشف  دندیـشک و  درد  عضوم  ياهتنا  اپ و  تشپ  ات  و  دـنداهن ،  درد  ۀـطقن  لّوأ  رب  ار  وقاچ  كون  همطاف ، 
هشیمه لثم  هک  مدرب  اصع  هب  تسد  متساخ و  اپ  هب  زیخرب ، يدش ،  بوخ  دنتفگ :  دنتشادرب و  ار  وقاچ  خآ ،  متفگ :  مدیـشک و  دایرف 

میاپ ییوگ  بجع  مدید  مدـمآ  دوخ  هب  دـندنکفا ،  هناخدور  يوس  نآ  هب  دـنتفرگ و  نم  زا  ار  اصع  ناشیا  هک  منک ،  تکرح  اصع  اب 
اه هعلق  نیمه  رد  نم  دندومرف :  فارطأ ،  هب  هراشا  اب  دـینک ؟  یم  هچ  اجنیا  امـش  مدیـسرپ :  تسین ،  درد  زا  يرثا  چـیه  تسا و  ملاس 
ار ناتلزنم  امش و  سردآ  نم  اّمأ  تسناد ،  یهاوخن  ارم  سردآ  وت  دندومرف :  منیبب ؟  ار  امش  مناوت  یم  اجک  نم  سپ  متفگ :  متـسه ، 

رود نم  زا  هاگنآ  و  دـمآ ، مهاوخ  امـش  دزن  دـشاب  یـضتقم  هاگره  دـندومرف : و  دـنتفگ ،  زاـب  قیقد  تسرد و  و  تساـجک ،  مناد  یم 
 . دندش

يرثا دندرک  وجتسج  هچ  ره  اّمأ  دیبایرد !  ار  اقآ  متفگ :  وک ؟  تیاصع  سپ  دنتفگ :  دندیسر و  هار  زا  ناتـسود  راد  ریگ و  نیمه  رد 
 . دنتفاین (1) اقآ  زا 
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یناگیاپلگ یمظعلا  هللا  هیآ  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تیانع  روتسد و  -15

هُّرِـس سدـق  یناگیاپلگ  اضر  دّـمحم  دّیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا ،  هللا  هیآ  موحرم  هعیـش ،  ردـقیلاع  عجرم  لّسوت  لبق ،  لاـس  داـتفه  زا 
 . دیدرگ زاغآ  ترضح  نآ  روتسد  ساسا  رب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  ترضح  تیانع  لیذ  هب  يرمق ،  ياّفوتم 1414 

ياقآ هک  دندومرف :  رمأ  ناشیا  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  ترـضح  ملاع  ود  یب  یب  ایؤر  ملاع  رد  هک ،  تسا  رارق  نیا  زا  نایرج 
تمـصع و نادناخ  ناگتفیـش  ناتـسود و  زا  هک  نویع »  ياقآ «  دندومرف .  نّیعم  رما  نیا  يارب  زین  یغلبم  و  دنناوخب ،  هضور  نویع »  » 

يراوگرزب رادمان و  ظاّعو  نامز  ره  رد  و  دراد ، همادا  زین  نونکات  هللا  دمحب  دـندرک و  عورـش  ار  راک  دـندوب ، مالـسلا  مهیلع  تراهط 
دنا (1). هدومن  یم  هضافا 

 ( تسا هدوب  مارحلا  مّرحم  مهدزیـس  هک  سلجم (  رخآ  زور  يرمق )   1424 لاسما (  ینیـسح  ياروشاع  يرادازع  رد  هک  تسا  بلاج 
 : میئامن یم  رکذ  ًالیذ  هک  هدیدرگ  لقن  هدنهد  تراشب  يایؤر  ود 

رد ياّفوتم 1405 ، هُّرِس  سدق  يراسناوخ  دمحأ  دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا ،  هللا  هیآ  موحرم  فیرش  تیب  هب  ناگتسباو  زا  یکی  فلا - 
هُّرِس سدق  یناگیاپلگ  ياقآ  یمظعلا ،  هللا  هیآ  موحرم  یصخش  قاطا  رد  تسا  هدش  هدامآ  يدایز  ياه  تکاپ  هک  دنیب  یم  ایؤر  ملاع 

مّظعم عجارم  زا  یکی  تیب  زا  و  تسا ،  همطاف  مان  هب  هک  يا  هدّیـس  يوناب  دـنزب ،  تسد  اهتکاپ  هب  هتـساوخ  یم  هدـننیب  باوخ  صخش 
و دـنا ،  هدـناوخ  هضور  سلجم  نیا  رد  هک  یئاهنآ  يارب  میا  هدرک  بتّرم  ار  اهتکاپ  نیا  دـینزن  تسد  دـیوگ :  یم  دـشاب ،  یم  دـیلقت 

 . دنا هدومن  مالسلا  مهیلع  تیب  لهأ  بئاصم  رکذ 
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مان هب  هک  ناشرسمه (  یناگیاپلگ و  یمظعلا  هللا  هیآ  صوصخم  هک  یقاطا  رد  هک ،  دنیب  یم  ایؤر  ملاع  رد  زین  يرگید  صخـش  ب - 
يارب ون  ياه  هچراپ  ياه  هراوق  و  دـنا )  هدوب  همطاف  مان  هب  مه  ناشیا  هک  دـنا (  هتـشاد  روضح  زین  يا  هّللجم  مناخ   (1) هدوب )  همطاف 
 . تسا هدوب  هدش  هدامآ  هُّرِس  سدق  یناگیاپلگ  یمظعلا  هللا  هیآ  تیب  يرادازع  هضور و  سلجم  رد  ناگدننک  تکرش  نیعمتسم و 

دیهد یم  ّدر  باوج  مه  امش  ایآ  ءارهز !  ۀمطاف  ای  -16

لاس نیلّوا  زا  هک  یناسک  زا  مالـسلا و  مهیلع  تیبلا  لـهأ  بتکم  ینید و  ياهـشزرا  هب  دـنب  ياـپ  هتـسیاش و  لـضاف و  باـّلط  زا  یکی 
هقالع و اب  ناشدوخ  ۀقطنم  رد  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀمطاف  تداهـش  تشادگرزب  مسارم  يرادازع و  ۀمانرب  هّیمطاف  تضهن  عورش 
زا لاس  تفه  تسا ،  هدومن  سیـسأت  مه  یهّجوت  لـباق  بلاـج و  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهّزلا  تیب  و  هدروآ ،  رد  ءارجا  هب  ماـمت  ّتیدـج 

هتفرگ میمـصت  تیاهن ،  رد  و  دوب ، هدیـسرن  رمث  هب  مه  یلومعم  تاجلاعم  و  دوب ، هدیدرگن  شبیـصن  يدـنزرف  و  هتـشذگ ،  وا  جاودزا 
 ، زکرم نآ  رد  و  دزادرپب ، هجلاعم  هب  هدش  سیـسأت  يرورابان  نامرد  يارب  هک  یّمهم  یکـشزپ  زکرم  رد  و  دورب ، دزی  رهـش  هب  هک  دوب 
رد و  دـیامیپ ،  یم  دوش  عقاو  ّرثؤم  هدـش  یم  هداد  لامتحا  هک  یّبط  ياههار  ۀـمه  و  دـنک ،  یم  یط  ار  نکمم  ینامرد  لحارم  یمامت 

ار اه  همانرب  یمامت  هک  صّصختم  کشزپ  هعجارم ،  تبون  نیرخآ 
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باقلأ ءامـسا و  اب  ار  دوخ  نارتخد  ماـمت  هُّرِـس  سدـق  یناـگیاپلگ  ياـقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  هک  تسا  نیا  بلاـج  تاـکن  زا  - 1
نآ باقلأ  اهمان و  اب  ار  ناـشنارتخد  زین  ناـشیا  نادـنزرف  نآ ، لاـبند  هب  و  دـنا ،  هدومن  يراذـگ  ماـن  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح 

، ءاروح ءارذـع ،  لوتب ، هقیّدـص ،  ءارهز ،  همطاف ،  ياهمان :  هب  ناشیا  ياه  هجیتنو  اه  هون  نارتخد و  نیارباـنب  دـنا ،  هدـیمان  ترـضح 
 . دنشاب یم  هّیضرم و ...  هّیکز ،  هّیضر ،  هبّیط ، 
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هک دنک  عناق  ار  ناشیا  دهدب و  هّیحور  ناشیا  هب  دنک  یم  یعس  ناشیا ،  اب  لّصفم  يوگتفگ  هسلج  کی  اب  هدومن ،  یم  مادقا  لرتنک و 
دـهد و یم  ناشیا  هب  ار  يا  هدـننک  سویام  یعطق و  باوج  تحارـص  اب  و  دزاس ،  هدامآ  دـنزرف  نتـشادن  يارب  یحور  رظن  زا  ار  دوخ 

 . درادن هدئاف  هک  دینکن  یمادقا  چیه  رگید  دیوگ :  یم 

تاجلاعم زا  سویأم (  لد  نایرگ و  مشچ  اب  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  سّدـقم  ناتـسآ  هب  راذـگ  تمدـخ  یناحور  هبلط و  نیا 
ترضح ملاع  ود  يوناب  هب  يراج  کشا  اب  هار  یمامت  رد  و  دوش ،  یم  ناهفصا  مزاع  دزی  رهش  زا  یکـشزپ )  ۀتفرـشیپ  لئاسو  یّبط و 

؟  دیهدیم در  باوج  مه  امش  ایآ  هک ،  دراد  یم  هضرع  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز 

فطل اب  و  دبای ، یم  شرسمه  رد  لمح  مئالع  هک  درذگ  یمن  يدایز  ینامز  ددرگ و  یم  رب  ناهفـصا  رد  شدوخ  یگدنز  هناخ و  هب 
هب دوخ ،  یگدنز  رد  ار  ترـضح  تمظع  تمارک و  راثآ  دـنک و  یم  ادـیپ  ملاس  يدـنزرف  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تیانع  و 

 . دبای یم  رد  نیرفآ  یتفگش  وحن  هب  ینشور و 

مینک یم  دنلب  ار  وا  ام  دنک  عافد  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  زا  سکره  -17

مــسارم يرازگرب  يارب  سراـف  ناتــسا  مدرم  موـمع  یبهذــم و  تاـئیه  ّتیناـحور و  يزاــس  هداــمآ  يارب  يرمق ،  لاـس 1416  رد 
مالس ءارهز  ۀمطاف  تمظع  ماقم و  هب  ناگدادلد  زا  یعمج  اب  هّیمطاف ،  ءایحا  اهیلع و  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تداهـش  تشادگرزب 

همانرب هدش ،  دای  ياهرهـش  زا  مادک  ره  رد  و  میدومن ،  ترفاسم  زاریـش  تشدورم ،  دـیبهد ،  دـیلقا ،  هدابآ ،  ياهرهـش :  هب  اهیلع  هللا 
اه و هّینیـسح  دجاسم و  ینید  روما  ناراکردنا  تسد  ءاملع و  مدرم و  ۀناصلخم  لابقتـسا  اب  هک  دـیدرگ ،  ماجنا  یبلاج  لّصفم و  ياه 

 . دیدرگ هجاوم  اهرهش  یبهذم  لفاحم 
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ۀّلحم رد  و  دشاب ،  یم  هوکش  اب  سیسّأتلا و  دیدج  دجاسم  زا  هک  هلاو (  ِهیَلَع  هللا  یَّلَص  لوسّرلا  دجـسم  هب  يا  هعمج  بش  زاریـش ،  رد 
ینید ياه  همانرب  هّزع ،  ماد  يزاریـش  قئادح  هللا  هیآ  تماما  هب  و  هدش ،  عقاو  دشاب  یم  زاریـش  مهم  ياه  تمـسق  زا  هک  تشّدلا  رـصق 

رمأ ءایحا  هب  مدرم  نداد  هّجوت  يارب  میراد  يا  همانرب  هک  میتشاد  هضرع  ناشیا  هب  و  میتفر ،  دراد )  یهّجوت  بلاج  دنموربآ و  مّظنم و 
میراد لیمک  ياعد  ۀمانرب  هعمج  ياهبش  هک  نیا  اب  دندومرف :  ناشیا  اهیلع ،  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تداهـش  تشادگرزب  هّیمطاف و 
زاـمن زا  سپ  اـم  و  تسا ،  مّدـقم  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  رما  یلو ،  میا ،  هدرک  توعد  ار  يروهـشم  صوصخم و  حاّدـم  و 

 . میراذگ یم  امش  رایتخا  رد  ار  سلجم  ءاشع  برغم و 

و هّیمطاف ،  ياهرتسوپ  اهمچرپ و  زا  ناوارف  ياـه  هنومن  ۀـئارا  اـب  و  میدرک ،  عورـش  ار  هّیمطاـف  ۀـمانرب  تعاـمج ،  زاـمن  ۀـماقا  زا  سپ 
میرح زا  عاـفد  يارب  مدرم  زا  کـی  ره  مادـقا  موزل  و  مادـک ،  ره  یغیلبت  يوـنعم و  تاریثأـت  فادــهأ و  يوـتحم و  ةراـبرد  حیــضوت 

همه هک  دش  ادیپ  دجسم  رد  یبیجع  زوس  روش و  يونعم و  تلاح  نانچ  نآ  اهیلع ،  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  ّتیمولظم  ّتیـصخش و 
 . دومن يراکادف  عون  ره  ةدامآ  بلقنم و  ار 

گنهرف و زا  اهنآ  درم  نز و  و  دندوب ،  یعامتجا  ّتیـصخش  ياراد  هدرک و  لیـصحت  تاقبط  زا  رتشیب  هک  دجـسم  رازگزامن  ّتیعمج 
لاح رد  اهنت  هن  دـیماجنا ، لوط  هب  تعاس  هس  هب  کیدزن  هک  هماـنرب  تّدـم  ماـمت  رد  دـندوب ، رادروخرب  يزاـتمم  ّتیـصخش  تیبرت و 

لد و رد  يونعم  بالقنا  کی  اب  و  دـیدرگن ، عطق  همانرب  تّدـم  ماـمت  رد  اـهنآ  مشچ  کـشا  هاـگچیه  هکلب  دـندوب ،  هّجوت  عامتـسا و 
ّتیمولظم زا  عافد  رمأ  رد  نکمم  شالت  يارب  ینورد  يریگ  میمصت  نداد و  لد  ندینش و  هب  ناشناج ، 
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 . دندوب لوغشم  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف 

رادقم اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تداهش  ّتیصخش و  تمظع  ّتیمولظم و  زا  یئاه  هشوگ  حیرشت  و  تاحیـضوت ،  مامتا  زا  سپ 
هداد رارق  دندوب )  هتـسشن  دجـسم  طایح  نکلاب و  ناتـسبش و  یمامت  رد  هک  نیرـضاح (  رایتخا  رد  رتسوپ  عون  اههد  زا  يدایز  رایـسب 

زکارم نآ  زا  مادک  ره  يارب  دنتشاد ،  یشقن  یمومع  نکاما  تارادا و  ای  اهناتسریبد و  سرادم و  ای  اههاگشناد  رد  هک  یناسک  و  دش ،
هّیمطاف يایحا  يارب  يّرثؤم  مدـق  و  دـننک ،  داـجیا  یگداـمآ  اـه  طـیحم  نآ  رد  هک  دـنتفرگ ،  عّونتم  ياـه  رتسوپ  زا  يداـیز  رادـقم  ، 

 . دنرادرب

نایب هدـش  دای  همانرب  تمظع  رد  یئانثتـسا  جـّیهم و  نانخـس  و  دـنتفرگ ،  ار  نفورکیم  قئادـح  هللا  هیآ  ترـضح  همانرب ،  مامتا  زا  سپ 
: دندومرف دندرک و 

ءارهز ترـضح  قح  زا  عافد  رد  گرزب  هسلج  نیا  هک  نونکا  مه  یلو  میدوب ،  هدرک  اعد  ام  میدـناوخ ،  یم  لیمک  ياعد  بشمارگا 
اهیلع هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ياعد  و  دننک ،  یم  اعد  ام  هب  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀمطاف  ترـضح  دیدرگ ،  رازگرب  اهیلع  هللا  مالس 

هب تبـسن  غیرد  یب  یتیامح  دندومن ،  نایب  هک  هناصلخم  جـّیهم و  تاملک  لیبق  نیا  اب  و  مینکب .  ام  هک  تسا  یئاعد  زا  رتالاب  راب  رازه 
 . دنداد ناشن  دوخ  زا  هّیمطاف  ياه  همانرب 

نآ هب  ناگتـسباو  زا  يا  هّدع  اب  یناهفـصا  عمج  و  میتفر ، دـشاب  یم  نورزاک  ةزاورد  رد  هک  یگرزب  هّینیـسح  هب  سلجم  نایاپ  زا  سپ 
راکوکین و نادرم  زا  یکی  هک  هّینیـسح (  سّـسؤم  سپـس  میداد ،  ماجنا  يونعم  روش و  رپ  یندـنام و  دای  هب  يرادازع  کی  هّینیـسح ، 

: دومن حیرشت  يا  هّینیسح  نینچ  سیسأت  رما  رد  ّتیقفوم  دروم  رد  ار  یناتساد  دوب )  تیبلا  لهأ  ۀتخابلد 
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ّتیقفوم ّتلع 

خـماش و ماقم  هب  تبـسن  و  تشاد ،  يداقتعا  يرکف و  تافارحنا  و  تفر ،  یم  ربنم  و  ّتیناـحور ،  ساـبل  رد  دوب  یـصخش  زاریـش  رد 
یم جیورت  ار  دوخ  یفارحنا  راکفأ  اه  تداهش  ماّیا  رد  صخألاب  و  دومن ،  یم  تناها  یمارتحا و  یب  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  سّدقم 

ینخس رگا  هک  مورب ،  شناوریپ  وا و  ۀسلج  هب  هک  متفرگ  میمصت  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تداهـش  ماّیا  رد  یتقو  کی  درک ، 
 . دوش لصاح  میارب  یتالکشم  مروخب و  کتک  هچ  رگا  مزادرپب ،  هلباقم  هزرابم و  هب  وا  اب  تفگ ،  اوران  بسانمان و 

هب اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تیبلا و  لهأ  نوئش  فالخرب  یتبحـص  يو  سلجم ،  نآ  رد  اضق  زا  و  متفر ، وا  ینارنخـس  ۀسلج  هب 
 : تفگ هک  مدینش  یئادص  باوخ  ملاع  رد  دعب  بش  دش ،  مامت  هسلج  درواین و  نایم 

ّقفوم یئاسآ  هزجعم  لکش  هب  هک  دوب  نایرج  نیا  زا  دعب  مینک  یم  دنلب  ار  وا  ام  دنک  عافد  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  زا  سکره 
 . میامن لیمکت  سیسأت و  ار  تمظع  اب  گرزب و  ۀّینیسح  نیا  مدش 

دناوخب ار  همطاف  مردام  تبیصم  وگب  -18

مالـسلا هیلع  اضر  ترـضح  رّهطم  مرح  رد  ار  يا  هزاـنج  هک ،  دـنیب  یم  اـیؤر  ملاـع  رد  یبش  سّدـقم  دهـشم  رد  ادـخ  ءاـیلوا  زا  یکی 
تسیک زا  هزانج  نیا  دنک  یم  لاؤس  هزانج  ناهارمه  زا  وا  دندروآ ،  فیرشت  هزانج  لابقتسا  هب  رد ،  مد  ات  ترضح  دوخ  و  دندروآ ، 

 ، دنیب یم  ایؤر  ملاع  رد  وا  تسا ،  هدش  توف  دهشم  رد  و  تسا ،  ناهفصا  زا  و  تسا ، يا  هچرد  ياقآ  دنیوگ :  یم  باوج  رد  اهنآ   ؟
فارطا رد  ار  هزانج  هک  یماگنه  رد 
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ترایز وگب  ینالف  هب  دندومرف :  اضر  ترـضح  دنداد ،  رارق  رّهطم  رـس  يالاب  دنداد (1) و  فاوط  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  حیرض 
دـندومن و یّلحم  هب  هراشا  ترـضح  دـنربب ،  ار  هزانج  دنتـساوخ  یتقو  دـش ، هدـناوخ  هللا  نیما  ترایز  دـناوخب ،  هزاـنج  نیا  يارب  ارم 

هزانج مامت  نم  مرح  شرف  رابغ  ات  دیناکتب ،  هزانج  يور  رب  دینک و  عمج  ار  مرح  شرف  دیراذگب و  نیمز  هب  ار  هزانج  اجنیا  دندومرف : 
فیرـشت زین  ترـضح  و  دـندروآ ،  نوریب  رّهطم  مرح  زا  ار  هزاـنج  سپـس  دـیدرگ ،  ءارجا  ترـضح  نآ  تاروتـسد  همه  و  دریگب ، ار 

 : دندومرف دیراذگب و  نیمز  هب  دالوف  هرجنپ  تشپ  ار  هزانج  هک  دنداد  روتسد  دندروآ و 

نآ مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  دنداد و  تکرح  ار  هزانج  سپس  دناوخب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  مردام  هضور  دیئوگب  دشرم  نیا  هب  و 
 . دندرک هقردب  ار 

دراو ایؤر ،  بحاص  هدـش و  دای  ّتیـصخش  نیمه  يزور  هک  نیا  ات  تشذـگ ،  تیانع  رـساترس  بیجع و  يایؤر  نایرج  زا  هام  کـی 
زا هزانج  نیا  دـنک  یم  لاؤس  دنتـسه ، ناگدـننک  عییـشت  ناهارمه و  نامه  هزانج و  نامه  دـنک  یم  هظحالم  دوش و  یم  رّهطم  نحص 

هدـش توف  هدـش و  فّرـشم  دهـشم  هب  ترایز  يارب  هک  يا  هچرد  ياقآ  مان  هب  تسا  ناهفـصا  ءاملع  زا  یکی  دـنیوگ :  یم  تسیک ؟ 
دـنوش و یم  رّهطم  مرح  دراو  و  دـننک ،  یم  تکرح  هزانج  لابند  دـندوب ،  هدـید  ًـالبق  هک  یئاـیؤر  هب  هّجوت  اـب  درمگرزب ، نآ  تسا ، 
 ، دـندروآ رّهطم  رـس  يالاب  رد  ار  هزانج  هک  یماـگنه  رد  و  يدـمآ ،  شوخ  دـنیامرف :  یم  هک  دونـش  یم  ار  اـضر  ترـضح  يادـص 

یکیدزن رد  دنداد  تکرح  ار  هزانج  دش ،  هدناوخ  ترایز  دنناوخب و  ار  نم  ترایز  دیئوگب  دندومرف :  ترضح 
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دالوف هرجنپ  تشپ  ار  هزانج  سپس  و  دیناکتب ،  وا  رب  ار  مرح  شرف  رابغ  و  دیراذگب ،  نیمز  هب  ار  هزانج  دندومرف :  ترضح  مرح ،  رد 
 . دنناوخب ار  همطاف  مردام  تبیصم  دیئوگب  دنیامرف :  یم  هک  دونش  یم  ار  ترضح  يادص  زاب  دندروآ ، 

يرادـیب رد  هکنآ  زج  دـنیب ،  یم  مه  يرادـیب  ملاع  رد  دوب ، هدـید  لبق  هام  کی  رد  ایؤر ،  ملاع  رد  ار  هچنآ  ماـمت  مـالک ، کـی  رد  و 
 . تسا هدینش  یم  ار  ترضح  نآ  يادص  یلو  هدید  یمن  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  صخش 

صخألاب رّهطم و  مرح  رابغ  ریثأت  و  ناشدوخ ،  رئاز  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تیاـنع  زا  تسه  يرایـسب  تاـکن  ناـیرج  نیا  رد 
رد و  درب ،  یم  رتارف  هناقداص  يایؤر  ّدح  زا  ار  نآ  ایؤر ،  نیا  رد  دوجوم  ياه  هناشن  اهیلع و  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  تبیـصم  رکذ 

 . دهد یم  رارق  مالسلا  هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  ماما  زا  گرزب  یتمارک  هزجعم و  زرم 

؟  ینک یمن  ادیپ  لّسوت  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  ارچ  -19

ۀقباس ياراد  یلمع )  ینابز و  یغیلبت (  ياه  ّتیلاّعف  مالـسلا و  مهیلع  تلاسر  نادناخ  هب  تمدخ  هار  رد  هک  ردـقیلاع  ءابطخ  زا  یکی 
 : دیامن یم  لقن  دشاب ،  یم  ینالوط 

اهنآ هناخ  بحاص  دـندوب ،  هدرک  هراجا  مق  رد  یکچوک  رایـسب  لزنم  رد  یقاتا  جاودزا ،  يادـتبا  رد  نم  ناـکیدزن  زا  يرهوش  نز و 
ماجنا هزات  هک  یشک  هلول  بآ  زا  هک  داد  یمن  هزاجا  دوب ، هتخاس  رایسب  ضرق  تمحز و  اب  ار  هناخ  نآ  دوب و  یفعضتسم  صخـش  هک 
نتسش ییوشتسد و  ءوضو و  يارب  هک  دندوب  روبجم  رهوش  نز و  نیا  ّتلع  نیمه  هب  دنیامن ،  هدافتسا  ءوضو )  يارب  یّتح  دوب (  هدش 

 . تشادن نایرج  هشیمه  مه  نآ  هک  دننک ،  هدافتسا  لزنم  نوریب  بآ  يوج  زا  سابل 

لئاوأ صوصخ  هب  یگبلط (  یگدنز  یلو  تسا ،  لکشم  یگدنز  وحن  نیا  هچرگ 
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 . دوش یمن  یط  تعانق  لّمحت و  ربص و  اب  زج  هک  دشاب ،  یم  مأوت  يرایسب  تالکشم  اب  هشیمه  نآ ) 

قاتا نآ  رد  مق  رد  یبش  دندوب ،  وناب  نآ  مراحم  زا  هک  هُّرِس  سدق  یمالسا  یلعسابع  خیش  جاح  نیملـسملا ،  مالـسإلا و  هّجح  موحرم 
هک نیا  ضحم  هب  نوچ  دندوب ،  تحاران  رایـسب  قاتا  هب  تشگزاب  رد  دنتفر ،  طایح  هب  ءوضو  يارب  هک  حبـص  ماگنه  دـندرب ،  رـس  هب 

دروخرب نیا  زا  هک  یمالسا  ياقآ  ندرک ،  دُنل  ورُغ  هب  دوب  هدرک  عورـش  هناخ  بحاص  نز  دندوب ،  هدرک  زاب  ءوضو  يارب  ار  بآ  ریش 
 : دنتفگ هرجأتسم  يوناب  هب  ّتینابصع  اب  دندوب  هدش  تحاران 

لقتسم يا  هناخ  و  یناوخ ،  یمن  ار  راوگرزب  نآ  هب  لّسوت  زامن  ارچ  و  ینک ؟  یمن  ادیپ  لّسوت  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  ارچ 
نآ زا  یلزنم  نایرگ  مشچ  اب  مدناوخ و  ار  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  زامن  نم  تفگ :  مناخ  نآ  یهاوخ ؟  یمن  ترـضح  نآ  زا 

ملاع رد  نم  درخب ؟ هناخ  دهاوخ  یم  یسک  دنزیم :  ادص  لزنم  برد  یصخش  مدید  باوخ  ملاع  رد  بش  متـساوخ ،  راوگرزب  يوناب 
میورب الاح  متفگ :  متسه ،  هناخ  دیرخ  هب  رداق  اجک  زا  متـسین  شیب  يا  هبلط  نم  تفگ :  مرهوش  مهاوخیم ،  نم  هلب ،  متفگ :  باوخ 
مرهوش هک  يا  هچوک  هب  میدیسر  میدرک ،  یط  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  ییاه  هچوک  میدرک ،  تکرح  نم  رارـصا  اب  مینیبب ،  ار  هناخ 

هک يدرم  دز ، رد  امنهار  نآ  میدیـسر ،  یلزنم  برد  هب  سپ  تسا ،  گرزب  عجرم  نالف  لزنم  اج  نیا  تفگ :  داد و  ناـشن  ار  یلزنم 
قاتا ود  هک  دوب  کچوک  یطایح  میدـمآ ،  نیئاپ  هّلپ  زا  ام  درک ، زاب  ار  رد  تشاد  رـس  رب  تدایـس  تمـالع  ناونع  هب  یهایـس  ۀـچراپ 

 . مدش رادیب  باوخ  زا  ماگنه  نیمه  رد  تشاد ،  الاب  قاتا  ود  نیئاپ و 

 : دنزیم ادص  یسک  مدید  هک  دوب  هتفرن  نوریب  هناخ  زا  مرسمه  زونه  دش ،  حبص 
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زیخرب متفگ :  مرهوش  هب  مدید ،  باوخ  رد  هک  تسا  يا  هفایق  نامه  مدید  مدرک  هاگن  نم  دراد ؟ لزنم  دیرخ  دصق  اج  نیا  رد  یـسک 
رد هک  دوب  یلام  ییاناوت  مدـع  ةرابرد  نخـس  نامه  وا  باوج  دـنا ،  هدومرف  یتیانع  ایوگ  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هک  میورب 

دوب تروص  نامه  هب  هار  ریـسم  میدرک ،  تکرح  درادن ،  لاکـشا  هک  لزنم  ندـید  الاح  متفگ :  وا  هب  نم  مدوب ،  هدینـش  وا  زا  باوخ 
دّیس نامه  لزنم  هب  دعب ،  ياه  هچوک  رد  میدیسر ،  راوگرزب  عجرم  نآ  لزنم  هب  میدرک و  یط  ار  هچوک  نامه  مدید ،  باوخ  رد  هک 

میدش هناخ  بحاص  هللا  دمحب  و  دش ،  تخادرپ  نآ  لوپ  جیردت  هب  میدرک و  همانلوق  ار  هناخ  میدش ،  دراو  مدوب  هدید  باوخ  رد  هک 
.

ارهز دنک  ام  هب  یهاگن  رگ 

ارهز دنک  اود  ار  اهدرد 

شمرک تیانع و  زا  هاوخن  مک 

ارهز دنک  اطع  یهاوخ  هچناک 

دنروآ یم  فیرشت  دوخ  ۀّیرذ  لزنم  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  -20

 : دندومرف یم  يرمق )  هّیمطاف 1413  ماّیأ  ياّفوتم  هُّرِس (  سدق  یحطبا  دّحوم  یضترم  دّیس  جاح  هللا ،  هیآ  مردپ ،  موحرم 

یتیاور ای  لوق  ربانب  هچرگ  تشاد (  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ياهتداهـش  اـی  اـهدالیم و  زا  یکی  اـب  یتبـسانم  نآ  يادرف  هک  یئاـهبش 
و مدش ،  یم  رادیب  یتقو  اسب  هچ  و  دوب ، يا  هتکن  یتیاده و  ای  یتراشب و  نآ  رد  هک  مدید ،  یم  یباوخ  ءانثتـسا  نودب  ًامتح و  دشاب ) 

تراهط تمصع و  نادناخ  اب  یّصاخ  طابترا  و  تسین ،  يربخ  ادرف  هک  دیسر  یم  مرظن  هب  و  ما ،  هدید  یباوخ  هک  متـشگ  یم  هّجوتم 
نآ رد  یلوق  ای  یتیاور و  قبط  هک  مدرک  یم  هظحالم  مدومن ،  یم  هعجارم  خیرات  ثیدـح و  ياهباتک  هب  یتقو  درادـن ، مالـسلا  مهیلع 

 . دشاب یم  لوط  تلاسر  نادناخ  زا  یکی  تداهش  ای  دالیم  زور ، 

دندروآ ربخ  باوخ  ملاع  رد  یئاهبش ،  نینچ  زا  یکی  رد  دندومرف :  یم  ناشیا 
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دندوب ناشهارمه  هک  رگید ،  يوناب  رفن  ود  اب  ناشیا  هک  مدش  هّجوتم  هاگان  و  دنروآ ، یم  فیرشت  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هک 
یّتح و  دـندوب ،  هدیـشوپ  ًالماک  ترـضح  نآ  یلو  دنتـسشن ،  هناـخنامهم  قاـطا  رد  و  دـندروآ ،  فیرـشت  متخانـشن ، ار  اـهنآ  نم  و  ، 
يور رب  میاهتـسد  هک  یلاح  رد  و  متـسشن ،  ترـضح  نآ  لـباقم  رد  وناز  ود  لـماک و  بدا  اـب  نم  دوب ، هدیـشوپ  ناـشکرابم  تروص 

مورحم رادید  ضیف  زا  ار  ام  ام ، ناهانگ  هچرگ  متشاد :  هضرع  مدوب ،  هتسشن  ناشیا  لباقم  رد  مامت  مارتحا  عضاوت و  اب  و  دوب ، میوناز 
 . درب یمن  نوریب  ندوب  هّیرذ  زا  یلو  دزاس ، یم 

ترضح نآ ،  زا  سپ  مدید ،  ار  ناشکرابم  تروص  نم  و  دندز ،  بقع  ار  ناشتروص  شـشوپ  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هاگان 
ياپ شفک  درگ  متـساوخ  و  مدروآ ،  رد  مدوخ  بیج  زا  ار  ملامتـسد  نم  دنربب ،  فیرـشت  هک  دندرک  تکرح  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز 
پچ ياپ  شفک  هب  هراشا  موش )  دنم  هرهب  نآ  زا  اهضیرم ،  يارب  ءافشتسا  كّربت و  يارب  هک  منک (  كاپ  ار  ترـضح  كرابم  تسار 

 : دندومرف و  دندومن ، 

مالـسلا و هیلع  نیـسح  ماما  هلیـسو  هب  دـیاب  ءافـشتسا  هک ،  نیا  هب  تسا  هراشا  هلمج  نیا  تسا و  هداتفا  البرک  رد  هک  نک  كاپ  ار  نآ 
 . دریگ ماجنا  ترضح  نآ  تبرت 

دوش ناریو  رهش  نیا  موش  یمن  یضار  نم  -21

زا و  هعیـش ،  دیلقت  گرزب  عجارم  زا  هک  يرمق )  ياّفوتم 1381  هُّرِس (  سدق  يزاریـش  يداهلادبع  دّیـس  اقآ  یمظعلا ،  هللا  هیآ  موحرم 
 ، یمظعلا هللا  هیآ  موحرم  عّیـشت ،  ملاع  یناهج  عجرم  لاحترا  زا  سپ  و  دـنا ،  هدوب  فرـشا  فجن  ۀـّیملع  ةزوح  ناّشلا  میظع  ياـمعز 
هک دننیب  یم  ایؤر  ملاع  رد  یبش  دنتشاد ،  تسد  رد  ار  هعیش  ّتیعجرم  مامز  یتّدم  هُّرِس ،  سدق  يدرجورب  یئابطابط  نیـسح  اقآ  جاح 

 ، ءایبنأ متاخ  هک  تسا  یسلجم  ، 
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فیرـشت مالـسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هّیـضرم و  يارهز  ترـضح  یلع و  نینمؤملاریمأ  زین  هللا و  دبع  نب  دّمحم  ترـضح 
، ترـضح نآ  و  دندومن ،  میدقت  هلاو  ِهیَلَع  هللا  یَّلَـصادخ  لوسر  رـضحم  هب  ار  يا  همان  راگدرورپ ، فرط  زا  نیما ،  لیئربج  و  دنراد ، 

ءاضما زین  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  زا :  مادـکره  سپـس  و  دـندومرف ،  ءاـضما  ار  نآ 
نیا ایآ  دندیسرپ :  ناشیا  دندومن ،  میدقت  اهیلع  هللا  مالس  هّیـضرم  يارهز  ترـضح  رـضحم  هب  ار  همان  هک  یماگنه  رد  یلو  دندومن ، 

 ، تسین ریغتیال  یعطق و  مکح ،  نیا  هک  دنداد ،  خـساپ  نیما  لیئربج  هک  یماگنه  رد  و  رییغت ؟  لباق  ریغ  و  تسا ،  یهلا  یعطق  مکح 
 . منک یمن  ءاضما  نم  دندومرف :  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح 

هللا مالـس  ءارهز  ترـضح  ارچ  و  تسیچ ؟  همان  رد  روکذـم  مکح  ایآ  هک ،  دوش  یم  حرطم  لاؤس  ناشیارب  يزاریـش  یمظعلا  هللا  هیآ 
 ... ناریا گرزب  ياهرهـش  زا  یکی  يدوبان  هب  طوبرم  همان ،  رد  دوجوم  مکح  هک ،  دننک  یم  تفایرد  خساپ  دندومرفن ،  ءاضما  اهیلع 

یمن یـضار  نم  و  دوش ،  یم  اپرب  منیـسح  يازع  رهـش  نیا  رد  دنیامرف :  یم  هک  تسا  نیا  ءاضما ،  زا  ترـضح  عانتما  ّتلع  و  تسا ، 
ددرگ (1). يدوبان  یناریو و  راچد  رهش ،  نیا  هک  موش 

دوش یم  لّوحتم  وا  شوه  نهذ و  ءارهز ،  ترضح  تیانع  اب  -22

هک ریم (  فرـص  سرد  هک  شوه ،  مک  نهذ و  دـنک  رایـسب  دوب  يا  هبلط  هک :  دـندومرف  لقن  یقّتم  رایـسب  بّرجم و  دـیتاسا  زا  یکی 
نیا ناونع  هب  یلو  دش ،  دودرم  نآ  ینایاپ  ناحتما  رد  و  دناوخ ،  هبترم  هس  ار  دشاب )  یم  ۀّیملع  ةزوح  یئادـتبا  یـسرد  بتک  زا  یکی 

ناونع هب  دنکش (  یم  ار  وا  ۀّیحور  سرد ،  کی  رارکت  نیا  زا  شیپ  هک 
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 ، دنک عورش  ار  فیرـصت  باتک  ینعی  يدعب ،  باتک  دش ،  رّرقم  هّیملع ،  ةزوح  یـسرد  روما  نیلوئـسم  نیـسّردم و  قفاوت  اب  قافرا ) 
میمصت هدش ، دای  داتسا  هک  نیا  ات  تفرگ ،  یمن  دای  ار  سرد  ناونع ،  چیه  هب  و  تفای ،  همادا  وا  ۀمانرب  یلبق ،  ّتیعضو  نامه  هب  یلو 

وا يارب  دـنک ،  یم  ناسآ  ار  يریگدای  راک  هک  یئاه  شور  اـب  و  هداـس ،  رایـسب  یناـیب  اـب  ار  وّحنلا  یف  لـماوع  باـتک  هک ،  دریگ  یم 
 . تسا هتفرگن  دای  ار  سرد  هجو ،  چـیه  هب  هک  دـیامن  یم  هظحالم  دـسرپ ،  یم  وا  زا  ار  سرد  هک  یماـگنه  رد  یلو  دـیوگب ،  سرد 

سرد مهاوخ  یم  دـیوگ :  یم  هبلط  نآ  یهدـب ؟  باوج  ار  سرد  یناوت  یمن  ارچ  دـسرپ :  یم  وا  زا  ّتیمیمـص  اب  هدـش ،  داـی  داتـسا 
 . تسین نم  رد  سرد  ندیمهف  يارب  شوه  دادعتسا و  و  مناوت ،  یمن  هجو  چیه  هب  یلو  مناوخب ، 

هُّرِس و سدق  یفاص  هللا  هیآ  موحرم  و  دیدرگ ،  رازگرب  اهیلع  هللا  مالس  هّیمطاف  روما  رد  يزیر  همانرب  يارب  هک  يا  هسلج  رد  هک  نیا  ات 
مه امـش  دیوگ ،  یم  هبلط  نآ  هب  هدـش ،  دای  داتـسا  دنتـشاد ،  روضح  زین  هُّرِـس  سدـق  یماما  هیقف  دـمحأ  دّیـس  جاح  هللا ،  هیآ  موحرم 

و دنک ، یم  لوبق  هبلط  نآ  دیریگب ، هدهع  رب  ار  یتمدخ  و  دیرادرب ، یمدق  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  يرای  يارب  دیریگب  میمـصت 
یطویـس سرد  رد  و  هدش ،  نوگرگد  وا  هک  دوش ، یم  هّجوتم  هاگان  و  دنک ،  یم  مادقا  هنیمز  نیا  رد  لماک ،  يراکادـف  صالخا و  اب 

زا رتهب  ینغم ،  باتک  سرد  رد  و  دریگ ، یم  دای  ار  اهـسرد  ناوخ ، سرد  باّلط  دننامه  هّیملع )  ةزوح  یـسرد  بتک  زا  رگید  یکی  ) 
یملع زایتما  کی  هک  دریگ (  یم  لاکشأ  باتک ،  سرّدم  هب  سرد ،  ماگنه  رد  نآ ،  رب  هوالع  و  دوش ،  یم  هّجوتم  ار  سرد  نارگید 

هب فطل  هچنآ  هک ،  دوش  یم  مالعا  هبلط  نآ  هب  يونعم ،  یتیانع  کی  نایرج  رد  و  دشاب )  یم  درگاش  يراکرپ  دادعتـسا و  ۀناشن  و  ، 
 . تسا هدوب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  صخألاب  مالسلا و  مهیلع  نیموصعم  ۀیحان  زا  هدش ،  وا 
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ترضح تیانع  اب  و  تسا ،  ۀّیملع  ةزوح  رادمان  نیغّلبم  نیسّردم و  زا  یلبق ،  شوه  مک  دادعتـسا و  مک  ۀبلط  نامه  رـضاح ،  لاح  رد 
 . تسا هتفای  تسد  یگرزب  تاقیفوت  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز 

 ... مدیئوب و دنداد ،  نم  هب  ار  یلگ  ءارهز  ترضح  -23

مالس ءارهز  ۀمطاف  ترضح  تداهش  تشادگرزب  ءایحا و  هار  رد  هک  هُّرِس  سدق  یماما  هیقف  دمحأ  دّیـس  جاح  ياقآ  هللا ،  هیآ  موحرم 
مان هب  ار ،  ریگمـشچ  گرزب و  يولبات  نیلّوا  و  دـندوب ،  ترـضح  نآ  ّقح  تخـسرس  نیعفادـم  زا  و  گرزب ،  ناماگـشیپ  زا  اهیلع  هللا 

لاس 1400 رد  قازّرلا ،  دبع  نابایخ  رد  عقاو  ناشدجـسم ،  تمـسق  نیرتدنلب  رد  ناشیا  اهیلع »  هللا  مالـس  ءارهّزلا  یمومع  ۀـناخباتک  »
ءارهز ۀمطاف  تداهـش  لاس  نیمدـصراهچ  رازهکی و  يرمق (  لاس 1411  زا  هّیمطاف ،  تضهن  ناـیرج  رد  دندومن (1)و  بصن  يرمق 

 ، ریبدت نسح  و  قالخأ ،  نسح  عضاوت ،  اب  هارمه  يا ،  هشیدنا  یئوربآ ،  یلام ،  یناج ،  تاناکما  ۀمه  زا  هدافتسا  اب  اهیلع )  هللا  مالس 
تکرح هب  رد  ناـشیا ،  ذـفان  ّرثؤم و  ياـه  قـیوشت  و  دـنداد ،  ماـجنا  هّیمطاـف  تکرح  ّتیقفوـم  تفرـشیپ و  رد  ار  شـشوک  نیرتـشیب 
یشقن هنیمز  نیا  رد  یعامتجا ،  نوگانوگ  ياه  ّتیلاّعف  شرتسگ  رد  و  دعب ،  ياهلاس  رد  نآ ، موادت  و  يرادازع ،  تاجتسد  ندمآرد 

ناشیا مان  و  تشاد ،  یتایح 

ص:537

تیبلا لهأ  تیالو  رمأ  فلاخم  فرحنم و  ای  و  هدـیقع ،  تسـس  صاخـشأ  و  اههورگ ،  ذوفن  تردـق و  هب  هّجوت  اب  نامز ،  نآ  رد  - 1
مزال یهّجوت  لباق  تعاجش  تأرج و  یمادقا ،  نینچ  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  ّتیمولظم  ۀلئـسم  رد  ًاصوصخ  مالـسلا و  مهیلع 

تراهط تمـصع و  نادـناخ  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  بتکم  زا  یفارحنا ،  تاـنایرج  نآ  اـب  هزراـبم  عون  کـی  و  تشاد ، 
 ، هدنسیون نیا  ملق  هب   103 ۀحفص 101 -  ناشیا  لاح  حرـش  یماما ،  هیقف  هللا  هیآ  ةراودای  هب  دیدرگ ( .  یم  بوسحم  مالـسلا  مهیلع 

 ( . ددرگ هعجارم 
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 . دز دنویپ  هّیمطاف  تضهن  تکرح و  اب  ار 

اهیلع هللا  مالـس  ءارهّزلا  یمومع  ۀناخباتک  رد  ناشیا  هیناّثلا )  يدامج  مهد  مّود (  هّیمطاف  ۀهد  زور  نیرخآ  رد  يرمق ،  لاس 1414  رد 
 ، تایح دوردب  زا  لبق  ناشیا  هک  دیدرگ ،  هظحالم  دش ،  هعجارم  ناشیا  صوصخم  زیم  هب  هک  یماگنه  رد  و  دـنتفگ ،  تایح  دوردـب 
 : دندوب هتشون  نآ  ردص  رد  هک  دنا ،  هدوب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  سّدقم  دالیم  نشج  يارب  يا  هیعالّطا  نتم  نتشون  لاح  رد 

اِهتَفِرعَم نَع  اوُمُِطف  َقلَخلا  َّنأل  َهَمِطاف ،  تَیِّمُس  امَّنإ 

 ، نداد ناج  ماگنه  رد  دـندومرف :  ناشیا  هک  دوب ،  هدـید  ایؤر  ملاع  رد  درمگرزب ،  نآ  ناگتـسب  زا  یکی  ناـشیا ، تشذـگرد  زا  سپ 
 ، مدرب تّذل  ردقنآ  و  مدیئوب ،  دنداد و  نم  هب  یلگ  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  دندروآ و  فیرشت  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ۀمه 

 . مدش یمن  یضار  مدرگرب ،  ایند  هب  دندرک  یم  داهنشیپ  نم  هب  رگا  هک 

عفادـم روای و  دـنمتدارا و  زا  ار ،  ناشدوخ  رّکـشت  ینادردـق و  اـهیلع  هللا  مالـسءارهز  ترـضح  تاـظحل ،  نیرخآ  رد  نینچ ،  نیا  و 
 . دنتشاد راهظا  ناشّقح 

تفای تاجن  گرم  زا  الط  ءارهز  ترضح  تیانع  اب  -24

یئاوقت یملع و  لیـصا  ياهنادناخ  زا  یکی  هب  هتـسباو  هک  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  تیالو  هب  هتـسبلد  يوقت و  اب  نیـسدنهم  زا  یکی 
: دندرک لقن  تسا ، 

گرزب ياهناتـسرامیب  زا  یکی  رد  یبلق ،  ییاـسران  يراـمیب و  ّتلع  هب  شیپ ،  لاـس  نیدـنچ  هک  تسا  يدرم  نم ،  ناتـسود  زا  یکی 
تسا جالعلا  بعص  ناشیا  یبلق  يرامیب  هک ،  داد  حیضوت  میارب  تسا ،  نم  ناتسود  زا  هک  وا  جلاعم  کشزپ  و  دوب ، يرتسب  ناهفـصا 

 . دنک تحارتسا  رتشیب  و  دیامن ،  تاعارم  یلیخ  و  دنک ،  ارادم  نآ  اب  دیاب  و  درادن ، دوجو  مه  یحاّرج  لمع و  ناکما  و  ، 
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و دـیدرگ .  لوغـشم  راک  هب  و  دـش ، جراخ  لزنم  زا  نآ ،  زا  سپ  و  دوب ، يرتسب  لزنم  رد  مه  هام  هس  و  ناتـسرامیب ،  رد  هامکی  ناشیا 
دومن راهظا  و  مشاب ،  هتشاد  یئوگتفگ  وا  اب  یئاهنت  هب  هک  تساوخ  نم  زا  يزور ، 

يارب وا  مان  هب  تسا  هدـنز  اـت  هک  تساوخ  نم  زا  و  ما ،  هتفگن  یـسک  هب  هک  داـتفا  یقاـّفتا  مدوب ،  يرتسب  هک  یئاـهزور  رخاوا  رد  هک 
 : تفگ وا  میامنن .  لقن  یسک 

رابغ هن  هک  يزیچ  زا  ینوتـس  مدید  هاگان  دوب ، زاب  لزنم  طایح  فرط  هب  قاطا  رد  مدوب ،  هداتفا  يرامیب  رتسب  رد  یئاهنت  هب  قاطا ،  رد 
 ، دش قاطا  دراو  و  دیدرگ ،  رهاظ  یشوپ  دیفس  ناوج و  درم  و  دش ،  هدیـشک  طایح  فرط  هب  تشاد )  یّـصاخ  تلاح  رون (  هن  دوب و 

یتـلهم متـساوخ  وا  زا  هدـمآ ،  نم  حور  ضبق  يارب  و  تسا ،  توـملا  کـلم  وا  هک  مدـش  هّجوـتم  و  تفرگ ،  رارق  نم  رتـسب  نیئاـپ  و 
متفگ تفریذـپن ،  مه  زاب  دـیهدب ،  یتلهم  ما ،  هدرکن  هیهت  هّیزیهج  وا  يارب  مراد و  يرتخد  متـشاد ،  هضرع  وا  هب  تفریذـپن ،  دـهدب ،

یناشیرپ لاح  رد  مدش ،  هراچیب  لصأتـسم و  درک ، قرع  میناشیپ  تفریذپن ،  مه  زاب  دیهدب ،  یتلهم  مراکهدـب ،  مراد و  يدایز  ضرق 
هاگان ءارهز ،  ای  ءارهز ،  ای  متفگ :  ملد  رد  متـشادن ،  ار  مناـبز  نداد  تکرح  ناوت  رگید  و  ءارهز ،  اـی  ءارهز ،  اـی  متفگ :  یتخـس  هب 

ادیپ رابغ  زا  هن  رون و  زا  هن  ینوتـس  دوب ،  هدمآ  هک  یئاجنامه  رد  و  تفر ،  طایح  فرط  هب  بقع  بقع  شوپ ،  دیفـس  درم  نآ  مدـید 
 . دیدرگ ناهنپ  وا  و  دش ، 

راک هب  و  تسا ،  هدنز  وا  و  درذگ ، یم  لاس  هدزناپ  يرمق ) مارحلا 1423  مّرحم  نونک (  ات  نامز  نآ  زا  دومرف : یم  هدش  دای  سدنهم 
 . دشاب یم  لوغشم  دوخ  یگدنز  و 

اهیلع هللاد  مالس  ءارهّزلا  تیب  لکشم  ّلح  رد  هّیقر ،  ترضح  تیانع  -25

رد نیقیّدص ،  هللا  هیآ  موحرم  يرمق )   1411  ) هّیمطاف تضهن  لاس  نیلوا  رد 
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 : دندومرف نیرتمک  ةدنسیون  نیا  هب  يا  هبیجع  يایؤر  کی  ریبعت 

 . دیروایب دوجو  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  يارب  ار  یهاگیاپ  دیوش ،  یم  ّقفوم  امش 

؟  میهد ماجنا  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  رمأ  ءایحا  رد  میا  هدـش  ّقفوم  هک  تسا  یئاه  همانرب  نیمه  روظنم  اـیآ  متـشاد ،  هضرع 
هللا مالـس  هّیمطاف  ياهراک  يارب  تسا ،  یهاگیاج  ناکم و  هب  طوبرم  دـسر ،  یم  مرظن  هب  هک  يریبعت  و  تسا ،  راک  اهنیا  دـندومرف : 

 . اهیلع

شعوقو زا  رتدوز  ار ،  يا  هتـسجرب  ياـه  هتکن  و  دراد ،  يا  هژیو  تاـّیحور  تـالاح و  هک  یناـسک  زا  یکی  يزور  تشذـگ ،  اـهلاس 
اجنیا تفگ :  و  دز ، رواجم  ۀیاسمه  لزنم  راوید  هب  تسد  هچوک ،  لخاد  رد  تشگزاب ،  ماگنه  و  دـمآ ، ام  لزنم  هب  دـنک ،  یم  هراشا 

 . دادن یحیضوت  چیه  رگید  و  تسا ،  اهیلع  هللا  مالس  ءارهّزلا  تیب 

و دشاب ،  یم  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ  ناگتخابلد  زا  هک  نید ،  ملع و  ناگرزب  زا  یکی  یبش  نآ ،  زا  سپ  لاس  کی 
صخألاب اهیلع و  هللا  مالس  هّیضرم  يارهز  ترضح  نیموصعم و  ۀّمئا  ربمایپ و  تمدخ  رد  عضاوت  صالخا و  اب  ار  دوخ  تکربرپ  رمع 

ناروگرزب نآ  ةژیو  فاطلأ  صاخ و  تیانع  دروم  اهراب  و  هتشاد ،  فورـصم  مظعألا  هللا  هّیقب  ترـضح  دای  مان و  تشادگرزب  هار  رد 
رد لماک ،  یکیرات  رد  و  رحس ،  ماگنه  رد  بشید  دندومرف :  هناحبـص  فرـص  ماگنه  رد  و  دندوب ،  نامهم  ام  لزنم  رد  هتفرگ ،  رارق 

و تسا ،  رون  دشاب )  یم  رواجم  ۀیاسمه  لزنم  هک  یتمـسق  هب  دندرک  هراشا  و  تمـسق (  نیا  مدـید  مدوب ،  دـجّ�ت  لوغـشم  هک  یلاح 
 ، لزنم نیا  نیمز و  هعطق  نیا  دـسر  یم  مرظن  هب  و  تشادـن ،  یتلاح  نینچ  رگید ، لزاـنم  هچوک و  زا  مادـک  چـیه  شخب ،  نیا  زا  ریغ 

دشاب یم  مالسلا  مهسلع  تیب  لهأ  صاخ  تیانع  دروم 

ار دوخ  لزنم  هک  تسا ،  هتفرگ  ینامتخاس  ۀـناورپ  هک  داد  ربخ  يروضح ،  يوگتفگ  کی  رد  روکذـم ،  لزنم  کلام  ماّیا ،  نامه  رد 
نیا يارب  و  دزاسب ،  هقبط  هس  رد 
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 . تسا هدومن  تخادرپ  مه  يدایز  غلبم  و  هدرک ،  ّتیلاّعف  لاس  کی  رمأ 

یتالکـشم ام  لزنم  راوج  رد  يدنلب ،  نامتخاس  نینچ  ندش  هتخاس  فرط ،  کی  زا  اریز  داد ،  رارق  ریثات  تحت  ارم  ًادـیدش  ربخ ،  نیا 
قح زا  تساوخ  یم  اریز  متشادن  وا  هب  نتفگ  يارب  ینخس  یلو  درک ( ،  یم  داجیا  لزنم و ...  طایح  رب  هیاسمه  نتشاد  فارشا  رظن  زا 

 . دوب راگزاسان  رّرکم  يونعم  ياهتراشب  نآ  اب  بلطم ،  نیا  رگید ، فرط  زا  و  دنک )  هدافتسا  دوخ  یفرع  ینوناق و 

و موش ، لّسوتم  اهیلع  هللا  مالس  هیقر  ترـضح  ینعی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  گرزب  یلو  لاسدرخ ،  راگدای  هب  هک ،  دیـسر  مرظن  هب 
البرک و قارع (  تایلاع  تابتع  ترایز  و  هیروس )  رد  اـهیلع (  هللا  مالـس  هیقر  ترـضح  بنیز و  ترـضح  تراـیز  هب  ماـّیا  ناـمه  رد 
ار ءارهّزلا  تیب  لکشم  متشاد ،  هضرع  ناشیا  هب  اهیلع  هللا  مالس  هیقر  ترضح  مرح  رد  و  مدش ،  فّرشم  ءارماس )  نیمظاک و  فجن و 

زاب هک :  متـشاد  یم  هضرع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نینمؤملا و  ریمأ  سّدـقم  رـضحم  رد  و  دوش ، لح  امـش  ياهتـسد  اب  مهاوخ  یم 
ما هتساوخ  اهیلع  هللا  مالس  هیقر  ترضح  ناتزیزع  زا  ار  اهیلع  هللا  مالس  ءارهّزلا  تیب  راک  هرگ  ندش 

خر هرظتنم  ریغ  یثداوح  مدـش  رادربخ  هسّدـقم ،  تابتع  ترایز  زا  تشگزاب  ماگنه  رد  ناـت  هدیهـش  دـنزرف  يوربآ  دیئامـش و  نیا  و 
لیام رگا  مشورفب ،  ار  ملزنم  ما  هتفرگ  میمـصت  هک ،  داد  ماغیپ  نم  هب  هک  نیا  ات  تسا ،  هدز  مهرب  ار  هیاسمه  ياـه  هماـنرب  هک  هداد ، 

.دیوش هدامآ  دیتسه ، ندیرخ  هب 

شومارف و  نیریـش ،  ياه  هرطاخ  زا  اهیلع  هللا  مالـس  هیقر  ترـضح  فرط  زا  فطل  تیانع و  ندیـسر  و  اـعد ،  تباـجا  ربخ  یناـمداش 
 . تسا نم  یگدنز  یندشان 

اهیلع هللا  مالس  هیقر  ترضح  تداهش  زور  ات  تخادنا ،  ریخأت  هب  ار  داد  رارق  دقع  داقعنا  زور  رایتخا  نودب  و  دمآ ، شیپ  هک  یثداوح 
تّدم مامت  و  رفص )  هام  مجنپ  ینعی  ) 
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 ، هک داد  یم  ناشن  همه  همه و  همانلوق ،  نتشون  نامز  نراقم  لبق و  ياهایؤر  زین  و  دوب ، يراج  نیرـضاح  ۀمه  کشا  هلماعم ،  ۀسلج 
 . دشاب یم  قّقحت  ارجا و  لاح  رد  هک  تسا  یئاه  همانرب  ةدننک  نییعت  یبیغ ،  تایانع 

دیدرگن عطق  اه  هثاغتسا  تالّسوت و 

هدـید ناگیاسمه  زا  یـضعب  وا و  رـسمه  هک  يا  هدـنهد  ناکت  ياهایؤر  اهتراشب و  زا  یـضعب  هب  هّجوت  اب  هدـش ،  داـی  لزنم  هدنـشورف 
هرهب يارب  مزال  تاریمعت  و  داد ،  لیوحت  ار  لزنم  دیلک  نمث ،  ضبق  کلم و  یمـسر  لاقتنا  زا  لبق  و  هتفرگ ،  رارق  ریثأت  تحت  دندوب ،

رب يرادازع  نارگراک ،  راک و  داتـسا  رامعم و  روضح  اب  لوأ ،  زور  زا  و  دـیدرگ ،  عورـش  هّیمطاف ،  ياـه  هماـنرب  رد  لـحم ،  يرادرب 
ۀمه تاریمعت ،  ماجنا  تّدـم  مامت  رد  و  دـیدرگ ،  عورـش  ینامتخاس  ياه  هلاخن  اـهکاخ و  يور  رب  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح 
همه اهیلع  هللا  مالـس  هّیمطاف  ياه  همانرب  يارب  يزاس  هداـمآ  هب  طوبرم  ياـهراک  ریاـس  و  یـشاّقن ،  تاریمعت و  ياـهراک  ردـنا  تسد 

 . دندش یم  یئاریذپ  لّسوت  اب  هارمه  و  دندوب ، اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  نامهم  هزور 

دورب دهاوخ  یم  هک  ره  مور ،  یمن  اجنیا  زا  هک  نم 

و هدنهد ،  ناکت  هدنزومآ و  مادک ،  ره  هک  داد ، خر  یتفگش  ياهناتساد  تالّـسوت ،  اه و  یئاریذپ  و  تاریمعت ،  ماجنا  تّدم  مامت  رد 
هیلع يرکـسع  نسح  ماما  تداهـش  زور  رد  هک ،  نیا  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  دـشاب ،  یم  یتیانع  تمارک و  زا  يا  هناشن  ةدـنریگرب  رد 

قاّفتا هب  سّدقم ،  دهشم  رادمان  صالخا و  اب  يارعش  زا  یکی  و  دندروآ ،  فیرشت  ناهفصا  هب  مق  ناّشلا  میظع  ءاملع  زا  یکی  مالسلا 
و دوب ، ریمعت  لاح  رد  هک  يا  هدـش  دای  لزنم  اهیلع (  هللا  مالـس  ءارهّزلا  تیب  هب  یلبق )  يزیر  هماـنرب  نودـب  ناـشناهارمه ( ،  زا  یخرب 

اب و  دندمآ ، دوب )  هدناشوپ  یئاّنب  ياه  هلاخن  كاخ و  ار  نآ  ياج  ۀمه 
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ردـپ تداهـش  زور  هک  هجرف (  یلاعت  هللا  لـجع  مظعـألا  هللا  هّیقب  ترـضح  داـی  هب  اـهکاخ ،  يور  رب  يا  هنهک  تکوم  ندـش  هدرتسگ 
 ( دوب ناشسّدقم  مان  هب  ناکم ،  نآ  هک  اهیلع (  هللا  مالس  هّیضرم  يارهز  ترـضح  ناش ،  هدیهـش  همولظم و  ردام  و  دوب ) ناشراوگرزب 
اه هیاسمه  هک  نانچ  نآ  دوشن ، دـنلب  نامـسآ  هب  ناج  قمع  زا  هک  دوبن  يا  هلان  و  دریگن ،  شتآ  هک  دوبن  یلد  و  دـش ،  اـپرب  یئاـغوغ 

 . دندرک یم  یهارمه  و  دندوب ،  هتسشن  هچ  وک  راوید  تشپ  و  دندوب ،  هدمآ 

ناشیا هب  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  صلخم  هتخوسلد و  رعاش  نآ  ناهارمه  زا  یخرب  و  دیماجنا ،  لوط  هب  تعاس  هس  هدش  دای  ۀـسلج 
 : دنتفگ باوج  رد  ناشیا  و  دنتسه ،  ام  رظتنم  میتسه ،  نامهم  ام  دنتفگ : 

دورب دهاوخ  یم  هک  ره  مور ،  یمن  اجنیا  زا  هک  نم 

دوب هدش  زاب  رد  اجنیا  -26

ياه هناشن  و  دـش ،  يرادـیرخ  هّیمطاـف  ياـه  ّتیلاـعف  يارب  يرادرب  هرهب  روظنم  هب  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهّزلا  تیب  ّلـحم  هکنآ  زا  سپ 
ود ۀـیحان  زا  و  نامز ،  ود  هب  طوبرم  هباشم ،  نایرج  ود  دـیدرگ ،  رهاظ  انـشآ  هبیرغ و  رب  نآ ،  دروم  رد  یبیغ  فطل  تیانع و  ناوارف 

یتسار هب  هک  دیدرگ ،  فشک  دنرادن  رگیدکی  اب  یئانشآ  طابترا و  هنوگ  چیه  هک  يرفن 

زاب هچوک  هب  قاطا ،  کی  لخاد  زا  يرد  هک  دـمآ  رظن  هب  اهیلع ،  هللا  مالـس  ءارهّزلا  تیب  تاریمعت  ماـجنا  رد  دـشاب .  یم  روآ  تریح 
هرهب ناوناب  یئاریذـپ  رما  رد  لیهـست  و  لـئاسو ،  یئاـجباج  يارب  هّیمطاـف ،  ةدرتسگ  يرادازع  مسارم  يرازگرب  ماـگنه  رد  هک  دوش ، 

شمارآ و  سلجم ،  يرازگرب  ّتیفیک  رد  راظتنا ،  ّدح  زا  شیب  دیفم و  رایسب  رثأ  نونکات  و  دش ،  ماجنا  یمادقا  نینچ  و  دوش ،  يریگ 
 . تسا هتشاد  نآ  مظن  و 

هک یلاح  رد  لحم ،  ندش  يرادیرخ  زا  لبق  لاس  ود  هدش ،  دای  رفن  ود  زا  یکی 
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زا لبق  لاس  شـش  يرگید  و  تسا ،  هتـشاد  یـصخش  تنوکـس  يارب  هقبط ،  هس  تروص  هب  نآ  يانب  دیدجت  رب  میمـصت  نآ ،  کلام 
هب يرد  هدش ،  دای  لحم  نیمه  رد  ًاقیقد  و  هدش ،  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهّزلا  تیب  هناخ  نیا  هک ، دندوب  هدـید  ایؤر  ملاع  رد  يرادـیرخ ، 
زا هّیمطاف ،  يرادازع  ۀـسلج  يرازگرب  ناراکردـنأ  تسد  مامت  و  راـک ،  داتـسا  راـمعم و  هک  یماـگنه  رد  و  تسا ،  هدـش  زاـب  هچوک 

 . دندش هدز  تریح  همه  دندیدرگ ،  علّطم  هدوب ،  هدنیآ  زا  يربخ  ةدنریگرب  رد  هک  بیجع  يایؤر  ود  نیا  نایرج 

تاسّسؤم سیسأت  يرادازع و  لئاسم  رکف  رد  یلیخ  یئوگتسار ،  يراکتسرد و  نمض  رفن ،  ود  نآ  زا  یکی  هک ،  مینادب  تسا  بلاج 
تیبلا لهأ  ياـهراک  جـیورت  رد  هشیمه  و  دراد ، تالّـسوت  يونعم و  لـئاسم  هب  یگتـسبلد  ًادـیدش  يرگید  و  تسین ،  یئـالو  ینید و 

ود نآ  هک  نیا  نودـب  و  نامز ،  ود  رد  ناسکی ،  دوخ  عوضوم  رد  و  هباشم ،  ًالماک  يایؤر  ود  یلو  دـشاب ،  یم  اـشوک  مالـسلا  مهیلع 
 . دراد یم  رب  هّیهلا  تایانع  زا  ایوگ ،  ۀناشن  کی  زا  هدرپ  دنشاب ،  هتشاد  یطابترا  یئانشآ و  نیرتکچوک  مه  اب  رفن 

تسا مدرم  هاگهانپ  همطاف  مرتخد  -27

نیا هب  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تداهـش  بئاصم و  لئاضف و  دروم  رد  هتـسجرب ،  بلاطم  هب  یبایتسد  يارب  هعلاطم  نمـض  رد 
مـسارم يارب  هک  یمچرپ  اهدـص  ناـیم  رد  و  تـسا )  مدرم  هاـگهانپ  همطاـف ،  مرتـخد  هـک (  مدروـخرب  نیـشنلد  هتـسجرب و  نومـضم 

نیمه اب  زین  مچرپ  دنچ  میدرک ،  هدامآ  رهـش  ياهنادیم  اهنابایخ و  رد  بصن  اهیلع و  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تداهـش  تشادگرزب 
ءارهّزلا تیب  لزنم ،  رد  يرادازع  سلجم  رد  ار  اهنآ  زا  یکی  هلمج ،  زا  و  میداد ،  رارق  بسانم  ياـهاج  رد  میدومن و  هداـمآ  تراـبع 

 . میدومن بصن  اهیلع  هللا  مالس 
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رهظ زا  دعب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  صالخا  اب  نارازگتمدخ  زا  یکی  یمومع ،  ماعطا  ماجنا  زا  سپ  يرادازع ،  نایاپ  زور  رد 
و دـنهد ،  یم  رارق  یّلحم  رد  و  دـننک ،  یم  زاب  ار  يرادازع  لئاسو  اهمچرپ و  هّیمطاف ،  نارازگتمدـخ  هک ،  دوب  هدـید  اـیؤر  ملاـع  رد 
هب ار  مچرپ  نیا  هک ،  دراد  یم  هضرع  هدش  دای  صخـش  تسا ،  ناشیا  رظن  ریز  اهراک  ۀـمه  و  دـنیامرف ،  یم  تراظن  يا  هّللجم  يوناب 

يوناب نآ  تسا )  هدوب  هدـش  هتـشون  تسا »  مدرم  هاگهانپ  همطاـف ،  مرتخد  هلمج «  نآ ،  يور  رب  هک  یمچرپ  هب  هراـشا  دـیهدب (  نم 
ایؤر ملاـع  رد  هدـش  داـی  صخـش  هدـنیآ ، لاـس  يرادازع  سلجم  يارب  میرادـهگن  میهاوخ  یم  ار  مچرپ  نیا  دـنیامرف :  یم  راوگرزب 

هتـشاد داقتنا  ۀبنج  يرادقم  هک  ینحل  اب  و  دننک ،  یم  تلاخد  ارچ  وناب  نیا  و  تسا ،  ینالف  لزنم  اجنیا  هک  دوش  یم  نارگن  يرادـقم 
یم یئاریذـپ  نیدراو  زا  و  مدوب ،  رد (1)  ود  ره  بقارم  نم  هک  دنیامرف  یم  راوگرزب  نآ  دـیا ؟  هدوب  اجک  الاح  ات  امـش  دـیوگ :  یم 

 . متشاد یم  یمارگ  ار  ناشمدقم  و  متفگ ،  یم  دمآ  شوخ  اهنآ  هب  و  مدرک ، 

اهیلع هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  ترضح  سّدقم  رضحم  زا  و  دوش ،  یم  نارگن  شدوخ  هّجوت  مدع  یبدا و  یب  زا  دوش ،  یم  رادیب  یتقو 
 . دیامن یم  یهاوخرذع 

رد هک  دنیامن ،  هدامآ  هدوب ،  تیانع  دروم  هک  هدـش  دای  ۀـلمج  اب  مچرپ ،  نیمه  زا  يدایز  دادـعت  هک  مدرک  شرافـس  دـعب ،  لاس  رد 
.متفرگ رظن  رد  يرادازع ،  سلجم  رد  لحم ،  ود  يارب  مه  ار  اهنآ  زا  ددع  ود  و  ددرگ ، بصن  نوگانوگ  ياهاج  رد  رهش  حطس 

 ، دیدرگ يرپس  هسلج  ۀمانرب  زا  یتاعاس  و  دش ،  عورش  يراوگوس  سلجم 
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 ، تسا هدش  بصن  ددع  ود  متفگ :  دیا ؟  هدرکن  بصن  ار  تسا )  مدرم  هاگهانپ  همطاف ،  مرتخد  مچرپ (  ارچ  تفگ :  دمآ و  یصخش 
یلزنم هس  مامت  متفر  ًاصخـش  و  مدش ،  نارگن  ًادیدش  نم  دنا ،  هدزن  ار  مچرپ  نالف  دنتفگ  هک  مدـید  ایؤر  ملاع  رد  هک  تفگ  روطچ ؟
تلفغ رثا  رد  ناتسود  هک  دش  مولعم  مدید ،  ار  نابایخ  رس  ات  هچوک  ینالوط  ریسم  ۀمه  و  تسا ،  يرادازع  ۀسلج  يرازگرب  ّلحم  هک 

رد ار  مچرپ  ود  ءارهز ،  ۀمطاف  ترضح  رضحم  زا  یهاوخ  ترذعم  فّسأت و  لامک  اب  دنا ،  هدرکن  بصن  ار  مچرپ  ود  زا  مادکچیه  ، 
هّجوـت هک  یئاـج  رد  و  سلجم ،  يـالاب  رد  ربـنم ،  يوربور  ار  اـهنآ  زا  یکی  ًاـصوصخم  و  میداد ،  رارق  هتـسیاش  بساـنم و  لـحم  ود 

میدومن بصن  دشاب  وا  هب  ناگمه 

هب مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  ناحاّدم  ءارعـش و  زا  يا  هّدع  تعامج ،  ۀـماقا  زا  سپ  رهظ ،  ماگنه  رد  و  دیـسر ،  ارف  سلجم  رخآ  زور 
یلو تسا ،  جئار  رعـش  نابز  رد  هک  دوب  يا  هلمج  هدش ،  هدـناوخ  راعـشا  زا  یکی  نمـض  رد  و  دـنتخادرپ ،  يرادازع  یئارـس و  هیثرم 

رد نیرـضاح  زا  یکی  ماـگنه  نیا  رد  دوب ،  یم  لاکـشا  ياراد  يرعـش )  يا و  هیاـنک  هن  يوـغل (  ياـنعم  نتفرگ  رظن  رد  اـب  وا  رهاـظ 
وگتفگ ثحب و  نیا  رگا  هک  مدرک  ساسحا  هاگان  دندرک ،  عافد  هدش  تئارق  رعـش  زا  يا  هّدع  و  درک ، ضارتعا  و  دـش ،  دـنلب  سلجم 

 . دهد یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  تسا  مکاح  سلجم  رد  هک  یناحور  يونعم و  تلاح  نآ  دوش ،  لابند 

 ، متفر ربنم  يوس  هب  و  متساوخ ،  ددم  راوگرزب  نآ  زا  و  دش ،  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هّجوتم  مبلق  لماک ،  عاطقنا  تلاح  رد 
هب روّصت ،  لـباق  ریغ  و  اـسآ ،  هزجعم  یلکـش  هب  یلو  دـننکن ،  بارخ  ار  سلجم  لاـح  و  دـننک ،  اـهر  ار  وگتفگ  نیا  منک  اـضاقت  هک 

يرثا چیه  مدوب ،  هتفرگ  رظن  رد  هک  يا  هلمج  بلطم و  زا  مدیسر ،  ربنم  ياپ  هک  نیا  دّرجم 

ص:546

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  تامارک  زا  يا  همش  هیمطاف و  www.Ghaemiyeh.comتضهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 768زکرم  هحفص 614 

http://www.ghaemiyeh.com


هب ممـشچ  میوگب ،  ینخـس  متـساوخ  هک  یماگنه  یلو  ما ،  هداد  تسد  زا  یّلک  هب  ار  ما  هظفاح  اـیوگ  و  دوب ،  هدـنامن  یقاـب  منهذ  رد 
بالقنا هبترم  کی  و  میوگب ،  ار  مچرپ  نایرج  هک ،  متفرگ  میمـصت  اسآ  قرب  و  داتفا ،  تسا )  مدرم  هاگهانپ  همطاف ،  مرتخد  مچرپ ( 
 : دنیوگ یم  سلجم  لهأ  هب  و  هدروآ ، نوریب  ربق  زا  رس  هلاو  ِهیَلَع  هللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  ایوگ  و  دش ،  لصاح  سلجم  رد  یبیجع 

تسا مدرم  هاگهانپ  همطاف ،  مرتخد 

لاح هب  زیچ  همه  مدرک و  اعد  دنچ  نآ ،  زا  سپ  و  دـش ،  دـنلب  مدرم  زا  ءارهز  ای  ءارهز  ای  يادـص  دـش ،  ریزارـس  اه  کشا  هاگان  هک 
هب تاساسحا ،  اـهبلق و  رب  ار  ناـشدوخ  یتوکلم  ۀـطاحا  یئـالو و  ّطلـست  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀـمطاف  و  تشگرب ،  شدوخ  یعیبط 
نآ تیاـنع  هّجوت و  دروم  هدـش ، داـی  مچرپ  هب  طوبرم  عیاـقو  یماـمت  هک ،  دـش  صّخـشم  نیقی  عطق و  وحن  هب  و  دـندراذگ ، شیاـمن 

 . تسا هدوب  راوگرزب 

یهدب وا  هب  ار  تتقو  یهاوخ  یمن  دهد  یم  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ام  ردام  هب  ار  شا  هناخ  هک  یسک  -28

ۀناخ یـصخش  دشاب ،  یم  یعامتجا  يالاب  ّتیعقوم  ياراد  و  هتفرـشیپ ،  هّفرم و  ياهـشخب  زا  هک  ناهفـصا ،  زاریـش  هزاورد  ۀـقطنم  رد 
هب ینیمز  هعطق  ندومن  همیمـض  اـب  و  هدومن ،  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  رب  فقو  هدوب ،  ـالاب  رایـسب  یتـمیق  ياراد  هک  ار  دوـخ 

رایـسب يرادازع  سلجم  هّیمطاف ،  ماّیا  رد  هلاس  همه  و  تسا ،  هدومن  يراذـگ  هیاپ  هقطنم  نآ  رد  ار  يا  هّیمطاف  رتم ،  رازهکی  تحاسم 
تیب رد  يرگید  صخش  وا ،  اب  نامزمه  و  دیامن ،  یم  ماعطا  ار  رفن  نارازه  بش ،  ره  رد  هک  دنک ،  یم  رازگرب  یهوکش  اب  لّصفم و 

رارقرب یلّصفم  يرادازع  سلجم  نارهت ،  نارادساپ  نابایخ  اهیلع  هللا  مالس  ءارهّزلا 

 . دومن یم 
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 ، ناهفصا رد  بش  جنپ  و  نارهت ،  رد  بش  جنپ  هک  تسا ،  هتشاد  ینارنخس  ۀمانرب  سلجم  ود  ره  رد  رادمان ،  ظاّعو  ءابطخ و  زا  یکی 
رفن ود  نیب  هک  يدیدش ،  یصخش  فالتخا  رثا  رد  یـسمش ،  لاس 1381  رد  هک  نیا  ات  هدومن ،  یم  هفیظو  ماـجنا  سلجم  ود  نیا  رد 
یم دراو  هدش  دای  ةدنیوگ  رب  ار  يدایز  راشف  هدش ،  دای  سّـسؤم  ود  زا  یکی  دوب ، هدش  ادیپ  ناهفـصا  نارهت و  سلجم  ةدننک  رازگرب 

 . دنک كرت  ار  يرگید  سلجم  هک  دنک ، 

اهیلع هللا  مالـس  ءارهز  ۀمطاف  سلجم  هب  ار  راک  دـیراد ،  یترودـک  فالتخا و  مه  اب  امـش  رگا  هک  دراد  یم  راهظا  هدـش ، دای  بیطخ 
.تسا هدوب  اجرب  اپ  دوخ  رارصا  رب  وا  هب و  دشخب  یمن  ةدئاف  نانخس  نیا  یلو  دیناشکن ، 

منک یمن  تکرش  امش  ۀسلج  رد  نم  هک  دتسرف  یم  ماغیپ  و  دورن ، سلجم  ود  زا  مادک  چیه  هب  هک  دریگ  یم  میمصت  هدش  دای  بیطخ 
وا هب  مادـک  چـیه  هک  دـنک ،  یم  شوماـخ  ار  شدوخ  هارمه  نفلت  و  هتـشاد ،  ینارنخـس  ۀـمانرب  ناجریـس  رهـش  رد  ماـّیأ ،  نآ  رد  و  ، 

 . دننکن ادیپ  یسرتسد 

یماما هیقف  دمحأ  دّیـس  جاح  ياقآ ،  هللا  هیآ  موحرم  ایؤر ،  ملاع  رد  هدـش  دای  بیطخ  سلجم ،  ود  عورـش  زا  لبق  بش  شـش  ای  جـنپ 
 : دنیامرف یم  یبیجع  يدنت  اب  ناشیا  دسوب ،  یم  ار  ناشیا  تسد  و  دنک ،  یم  مالس  و  دنیب ،  یم  ار  هُّرِس  سدق 

ما هدنام  ادخ  هب  اقآ ،  جاح  هک  دنک  یم  ضرع  يورب ؟ ناهفـصا )  زاریـش  هزاورد  ناهاپـس (  يوک  سلجم  هب  یهاوخ  یمن  ما  هدـینش 
؟  منک هچ 

هک یـسک  دروخ ،  یهاوخ  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  بوچ  مسق  ادـخ  هب  یتفرن ،  سلجم  نآ  هب  رگا  ینالف ...  دـنیامرف  یم 
؟  یهدب وا  هب  ار  تتقو  یهاوخ  یمن  وت  دهد ،  یم  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ام  ردام  هب  ار  شا  هناخ 
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رب مه  اهنآ  و  میآ ،  یم  سلجم  ود  ره  هب  دـیوگ ،  یم  نارهت  ناهفـصا و  سلجم  ةدـننک  رازگرب  ود  ره  هب  و  دوش ،  یم  رادـیب  حـبص 
 . دنریذپ یم  یلبق  رارصا  فالخ 

 ، دونـش یم  ار  ایؤر  ملاع  رد  هُّرِـس  سدـق  یماما  هللا  هیآ  موحرم  راتفگ  و  دریگ ، یم  رارق  نایرج  رد  یتقو  هدـش ،  دای  یناهفـصا  یناب 
دّیـس نیا  هک  ار  یناـسک  نآ  مه  دـشخبب و  ار  اـم  مه  دـنوادخ  دـیوگ : یم  و  ندرک ،  هیرگ  هب  دـنک  یم  عورـش  و  دوـش ،  یم  بلقنم 

 . دندرک ّتیذا  ار  مولظم 

دش فرطرب  هّیمطاف  ۀسلج  رد  بنیز  ترضح  یترایز  رفس  لکشم  -29

راکتـشپ تالّـسوت و  يونعم و  ياهدادمتـسا  اب  هّیمطاـف  ياـه  هماـنرب  يارب  هک  داـمتعا ،  دروم  بدا و  اـب  صلخم و  يالـضف  زا  یکی 
 : دسیون یم  دوخ  شرازگ  رد  دراد ،  يّرثؤم  ياه  ّتیلاّعف  هناصلاخ ، 

اهیلع هللا  مالـس  بنیز  ترـضح  ینعی  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهّزلا  هبئان  یـسوباپ  هب  يرمق )   1423 لاسما (  هّیمطاـف  ماـّیا  رد  هک  دوب  رارق 
داریا امش  راک  هب  ترایز  جح و  نامزاس  هک ،  دندز  نفلت  نامرهش  زا  هاگان  دوب ، هدش  ازیو  رداص و  زین  اه  همانرذگ  و  موش ،  فّرـشم 

زا یکی  مدرک .  ادیپ  یبیجع  بلقنم و  تلاح  ربخ ،  نیا  ندینش  اب  و  دیامن ،  یمن  تقفاوم  هّیروس  هب  امـش  ترفاسم  اب  و  تسا ،  هتفرگ 
دمآ مرظن  هب  تسا ،  هّیمطاف  یئارجا  یغیلبت و  ياه  همانرب  تهج  يزیر  هماـنرب  ۀـسلج  لزنم ...  رد  رـصع  زورما  هک  داد  ربخ  ناتـسود 

و مدوب ، دـیماان  سب  زا  موشب ، هسلج  دراو  متـساوخ  یم  هک  یماگنه  و  مورب ،  هدـش  دای  ۀـسلج  هب  لّسوت  دـصق  هب  و  مریگب ، وضو  هک 
هاگ چیه  هّتبلا  و  منک (  یمن  مادقا  هّیمطاف  روما  رد  رگید  دشن ،  فرطرب  نم  لکشم  رگا  ءارهز ،  ترضح  ای  متفگ :  متـشاد ،  ینارگن 

یلو مدوب )  هتفگن  نخس  یهلا  ءایلوا  اب  نیگمشخ ،  هنابدا و  یب  نینچ 
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ًاعیرس و  دیربب ،  ار  كرادم  نالف  و  دیورب ،  نارهت  هب  هک ،  دندز  نفلت  راب  نیمّود  يارب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  تیانع  رثا  رد 
لهأ هب  نادنم  هقالع  زا  یعمج  اب  و  هتشگ ،  هیروس  ۀناور  اهیلع  هللا  مالس  هّیمطاف  تاغیلبت  اهرتسوپ و  اب  هارمه  و  دش ، فرطرب  لکـشم 

 ، میدش بلح  قشمد و  هفّرشم  دهاشم  رگید  مالسلا و  امهیلع  هیقر  ترضح  بنیز و  ترضح  ترایز  هب  فّرشم  مالـسلا  مهیلع  تیبلا 
يرادازع هب  مالسلا  امهیلع  هیقر  ترضح  بنیز و  ترضح  رّهطم  مرح  رد  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تداهـش  زور  بش و  و 

 . میتخادرپ

ایب امتح  یئآ ؟  یمن  ارچ  -30

توـعد سرد  سلجم  رد  رـضاح  باـّلط  الـضف و  زا  هّیملع ،  ةزوـح  سرد  ۀـسلج  رد  يرمق ،  هّیمطاف 1423  ياه  هماـنرب  هناتـسآ  رد 
رد هک  یسلجم  رد  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تداهش  تشادگرزب  مسارم  یئارجا  یغیلبت و  ياه  همانرب  عورش  يارب  هک  مدومن ، 

رـضاح ءالـضف  زا  یکی  دنبای ،  روضح  دوش  یم  لیکـشت  اه  ّتیلاّعف  یگنهامه  يزیر و  همانرب  تهج  هب  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهّزلا  تیب 
 : دسیون یم  تسا ،  هیلاع  حوطس  ةرود  هب  لوغشم  هک  سلجم  رد 

هک نیا  لیلد  هب  يرگید  و  تاناحتما ،  لیلد  هب  یکی  منکن ،  تکرـش  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهّزلا  تیب  ۀسلج  رد  هک  متفرگ  میمـصت  هدنب 
ایؤر ملاع  رد  بش  یلو  تسین ،  فلتخم  طاقن  رد  اهنآ  رشن  يارب  ّتیلاّعف  رتسوپ و  شخپ  زج  هب  منکب ،  يراک  رگا  هک  مدرک ،  لایخ 
یئاه هناشن  اب  مدش (  رادیب  هک  حبص  ماگنه  ایب ،  امتح  یئآ ؟  یمن  ارچ  دندومرف :  نم  هب  باطخ  امش  و  مدرک ،  هدهاشم  ار  يا  هرظنم 

اب هکلب  مدرک ،  مادقا  مدوخ  اهنت  هن  اذـل  و  تسا ،  هّجوت  دروم  مه  اهرتسوپ  رـشن  ندـناسر و  هک ،  دـش  نئمطم  مبلق  دوب )  راک  رد  هک 
ياهاج رد  ار  اهرتسوپ  ًاصخش  هک  مدرک  اضاقت  و  مداتسرف ،  تفریج  ناتسرهش  هب  ار  یئاهرتسوپ  ما ،  هداز  رهاوخ  یئاد و  رسپ  کمک 

مهم
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اهیلع هللا  مالس  هّیمطاف  ياهرتسوپ  بصن  اب  و  متفر ، ناشاک  رهش  هب  مدوخ  سپـس  و  دندرک ، نینچ  مه  اهنآ  و  دننک ،  بصن  ساّسح  و 
هک مدش ،  وربور  مدرم  بوخ  رایسب  لابقتسا  اب  نانچ  نآ  و  مدرک ،  هفیظو  ماجنا  رهش  ّمهم  ياهنابایخ  و  ساّسح ،  طاقن  رد 

تیانع دروم  و  دنریذپب ، ار  اه  بدأ  ضرع  نیا  اهیلع  هللا  مالـس  هّیـضرم  يارهز  ترـضح  هک  مراودـیما  و  مدرب ،  تّذـل  رایـسب  مدوخ 
 . دنهد رارق  دوخ 

اهیلع هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  هثاغتسا  زامن  ماگنه  رد  گنر  زبس  يرون  -31

 ، دشاب یم  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ياه  هّیّرذ  تاداس و  زا  هک  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  ۀتخوسلد  نیّدتم و  يالـضف  زا  یکی 
زامن ندناوخ  لوغشم  حبص ،  ناذا  زا  لبق  رحـس  ماگنه  رد  یلوالا 1423 ) يدامج  مهدزیس  یلع (  ءارهز  ترضح  تداهـش  بش  رد 

اب عمش ،  لثم  یغارچ  هک  دیامن  یم  هظحالم  زامن ،  تونق  ماگنه  رد  دوش ،  یم  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هب  هثاغتـسا  لّسوت و 
اه هناشن  نینچ  نیا  و  دوش ،  یم  شوماخ  نامز  يرادقم  زا  سپ  و  دراد ، دوجو  هدوب  هدرتسگ  هک  وا  هداّجس  يور  رب  گنر ،  زبس  رون 

 . دیامن یم  مکحتسم  رارقرب و  تباث و  نشور و  ار  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  ناگتسبلد  بولق  یئاهتراشب ،  و 

؟  نوّیمطافلا نیأ  -32

ناتـسآ هب  تمدخ  رد  و  دنتـسه ،  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀـمطاف  هب  نادـنم  هقالع  زا  شرـسمه  دوخ و  هک  راد ،  هقباس  باّلط  زا  یکی 
ياه ّتیلاّعف  ماـجنا  زا  سپ  يرمق ،  لاس 1423  رد  مّود  ۀّیمطاف  ماّیا  رد  دننک ،  یم  شـشوک  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  ۀقیدص  سّدـقم 

یم ایؤر  ملاع  رد  یبش  جدننس و ،...  ناتسدرک و  هب  رتسوپ  نداتسرف  اهیلع و  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تداهـش  مسارم  يارب  یغیلبت 
یئادص و  تسا ،  هدش  اپرب  تمایق  هک ،  دنیب 

ص:551

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  تامارک  زا  يا  همش  هیمطاف و  www.Ghaemiyeh.comتضهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 768زکرم  هحفص 619 

http://www.ghaemiyeh.com


لاح رد  هک  نیا  لثم  دنتسه ،  ندش  هدنز  لاح  رد  و  دنا ،  هدرم  شرسمه  وا و  هک  دسر  یم  شرظن  هب  و  نّویمطافلا ؟  نیأ  دونش :  یم 
نیأ هک  دونـش  یم  تبون  نیمّوس  يارب  مه  زاـب  و  نّویمطاـفلا ؟  نیأ  دونـش  یم  راـب  نیمّود  يارب  هک  دنتـسه ،  باوخ  زا  ندـش  رادـیب 

 : دـیوگ یم  دریگ و  یم  هدوب )  وا  رانک  رد  يربق  رد  مه  وا  هک  ار (  شرـسمه  تسد  و  دوش ،  یم  دـنلب  هراب  کـی  هب  و  نّویمطاـفلا ؟ 
تشهب هب  ور  تعرـس  اب  ود  ره  و  میدش ،  هدناوخ  ادص  نیا  اب  ام  نّویمطافلا ؟  نیأ  دنیوگ  یم  دننز و  یم  ادص  ار  ام  میورب ،  وش  دنلب 

هدش اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  ملاع ،  ود  یب  یب  ناگدش  تعافش  ءزج  ام  هرخالاب  دیوگ :  یم  شرـسمه  هب  وا  و  دنوش ، یم  ناور 
 . میا

دیدرگ لّدبم  ازع  يزوس و  شتآ  هب  هّیمطاف  ماّیا  رد  ینارذگشوخ  -33

اب هک  يرمق ،  ۀّیمطاف 1423  ماّیا  رد  نارهت ،  رد  رگید  یخرب  و  دنتـسه ، نکاس  ناهفـصا  رد  اهنآ  زا  یـشخب  هک  یئاه  لیماف  زا  یکی 
و دـندرک ،  رفـس  نارهت  هب  تالیطعت  تبـسانم  هب  دـندوب ،  نکاس  ناهفـصا  رد  هک  اهنآ  دوب ، نامزمه  فداصم و  یناتـسبات  تالیطعت 
هب هک  یناسک  خساپ  رد  و  دنورب ،  تحایـس  هب  و  دننارذگب ، شوخ  رگیدـکی  رانک  رد  هک  دـندرک ،  اهر  ار  ناشیاهراک  زین  اه  ینارهت 

ادیپ اجک  زا  هّیمطاف  ۀهد  رخآ  دندوب :  هتفگ  تسین ،  ینارذگـشوخ  بسانم  و  تسا ،  يرادازع  ماّیا  هّیمطاف و  ۀهد  دـندوب ، هتفگ  اهنآ 
همه و  دریگ ، یم  شتآ  لزنم  نـک  مرگ  بآ  هاـگان  هـک  دـندوب ،  هدرک  اـّیهم  ناـشدوخ  يارب  ار  ینارذگــشوخ  لـئاسو  و  هدــش ، ؟ 

 ، دننادرگزاب ناشدوخ  عمج  هب  ار  طاشن  ینامداش و  دننک ،  یم  یعس  شتآ  ندرک  شوماخ  زا  سپ  و  دنوش ،  یم  ناشیرپ  تحاران و 
دنهد یم  ربخ  ناهفصا  زا  و  دیآ ،  یم  رد  ادص  هب  نفلت  يادص  هاگان  یلو  دننیبب ،  یحور  ۀبرض  اه  هّچب  دنراذگن  ناشدوخ  لوق  هب  و 

هک
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ّدح رد  و  دـنرادهگن ، مارآ  ار  ناشدوخ  لد  دـننک  یم  یعـس  مه  زاب  دـنا ،  هداد  لاقتنا  ناتـسرامیب  هب  ار  وا  و  تسا ،  ضیرم  ناتردـپ 
ازع و ةرفـس  و  تفر ،  ایند  زا  ناتردـپ  هک  دـننز ،  یم  نفلت  ناهفـصا  زا  یتّدـم ،  زا  سپ  یلو  دـننک ،  ظفح  ار  يداـش  ۀـمانرب  نکمم 

اهیلع هللا  مالـس  ءارهز  ۀـمطاف  ترـضح  زا  ماّیا ،  نآ  رد  و  دـندرک ،  فارتعا  ناـشدوخ  هابتـشا  هب  ناـگمه  و  دـیدرگ ،  اـپرب  تبیـصم 
ینامداش نشج و  هب  و  دنریگب ،  هلـصاف  هتـشذگ  هابتـشا  زا  اهنت  هن  هدنیآ ،  ياهلاس  رد  هک  دنتفرگ  میمـصت  و  دـندومن ،  یهاوخرذـع 

دنیامن يراوگوس  و  هدومن ،  ششوک  اهیلع  هللا  مالس  هدیهش  يارهز  ترضح  مالسا ،  خیرات  ۀمولظم  رب  يرادازع  رد  هکلب  دنزادرپن ، 
.(1)

دیراب یم  تمحر  ناراب  هنوگنیا  و  -... 34

هللا مالـس  ءارهز  ۀمطاف  تداهـش  زورلاس  هیناّثلا (  يدامج  مّوس  زور  رد  هّیمطاف ،  تضهن  نایرج  رد  و  يرمق ،  لاس 1419  دودح  رد 
رد يروشرپ ،  گرزب و  رایـسب  يرادازع  سلجم  ناهفـصا ،  نایرازاب  زا  یعمج  و  هّیملع ،  ةزوح  نیـسّردم  باّلط و  روضح  اب  اهیلع ) 
 ، يزوسناج رایسب  يرادازع  ینز و  هنیس  و  نیرتمک ،  ةدنسیون  نیا  ۀلیسو  هب  ینارنخـس  ماجنا  زا  سپ  و  دش ، لیکـشت  رازاب  ون  دجـسم 

دبع نابایخ  هب  سپـس  و  میتفر ،  رازاب  لـخاد  هب  يرادازع  ۀتـسد  تروص  هب  اـهیلع ،  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  ناـگتخابلد  ۀلیـسو  هب 
ناکت ۀنحـص  دنتـشاد ،  روضح  رازاب  مدرم  زا  یعمج  و  باّلط ،  نیـسرّدم و  زا  رفن  اهدص  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  و  میدـش ،  دراو  قازّرلا 

هودنا نزح و  تلاح  هب  درک ، یم  روبع  نابایخ  ریسم  زا  هک  ار  يا  هدننیب  ره  و  دمآ ، دوجو  هب  يا  هدنهد 
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لهأ بتکم  رگایحا  فیرـش  رازم  يوس  هب  و  میدش ، عماج  دجـسم  رازاب  لخاد  سپـس  و  درک ، یم  ریزارـس  ار  اهنآ  کشا  و  درب ، یم 
بیجع و يرادازع  ناشیا ،  رّهطم  دقرم  رانک  رد  و  میدش ،  هناور  هُّرِس  سدق  یـسلجم  رقاب  دّمحم  اّلم  هماّلع  ینعی  مالـسلا  مهلع  تیبلا 

داریا اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  بئاصم  ةرابرد  و  دوب ، زوسناج  جّیهم و  رایـسب  هک  ینارنخـس ...  اب  و  تفرگ ،  ماجنا  يروش  رپ 
 . دش ادیپ  سلجم  رد  یبیجع  تلاح  و  دومن ، بلقنم  ار  همه  دش و  نادنچ  ود  يرادازع  روش  دیدرگ ، 

ایؤر ملاع  رد  دیامن ،  یم  مادـقا  ینایاش  عضاوت  صالخا و  اب  هّیمطاف  ياه  همانرب  رد  هک  ردـقیلاع ،  نیـسرّدم  زا  یکی  ماّیا ، نامه  رد 
نتفگ نخـس  لاح  رد  ینعی ...  هدش ،  دای  ةدنیوگ  و  تساپرب ،  یـسلجم  ۀماّلع  دـقرم  راوج  رد  يرادازع  سلجم  نامه  هک ، دـنیب  یم 
هاگره و  دراب ، یم  ناراب  دـنک ،  یم  زاب  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  بئاصم  بلاطم و  نایب  يارب  ار  دوخ  ناهد  هاگره  و  تسا ، 

ترـضح خیرات ،  گرزب  ۀـمولظم  زا  عافد  رد  نخـس  هک ،  دـش  هداد  ناشن  هلیـسو  نیدـب  و  دوش ، یم  عطق  ناراب  ددـنب ،  یم  ار  ناهد 
 . تسا اه  یگدولآ  اه و  یکرچ  ةدننک  رود  هدننک و  كاپ  و  تسا ،  تمحر  ناراب  اهیلع  هللا  مالس  هّیضرم  يارهز 

مدوب هدش  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  رادازع  مه  نم  -35

مالس ءارهز  ۀمطاف  يارب  يرادازع  رد  قیفوت  ۀلیسو  هب  هک ،  يراکهنگ  ناوج  زا  تسا  یبیجع  ناتساد  دندرک  یم  هیرگ  نم  اب  مه  اقآ 
دوش یم  ماهلا  شبلق  هب  و  تسا ،  زامن  تقو  وش  رادیب  ناج  دّمحم  دنز  یم  ادص  ار  وا  یبیغ  یئادن  هک  دـسر ،  یم  ییاج  هب  اهیلع  هللا 

بلاج و ناتـساد  نیا  امـش و  نیا  کنیا  تسا ،  وا  ۀبوت  یلوبق  ۀناشن  نیا  و  تسا ،  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  يادـص  نیا  هک ، 
 . ناوج نآ  هدنزومآ 
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و دـنتفگ ،  یم  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ای  طقف  ازع ،  سابل  اب  هک ،  مدـید  یم  ار  قشاع  ياهناوج  یکیراـت  نآ  رد  دوب ...  یبیجع  بش 
 . مدرک یم  تکرش  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  یکی  يازع  سلجم  رد  هک  دوب  راب  نیلّوا  نیا  دندز .  یم  دوخ  ۀنیس  رس و  رب  هناقشاع 

هدـنارذگ تاّیونعم  ادـخ و  دای  زا  يرود  و  لماک ،  تلفغ  رد  ار  لاس  راهچ  تسیب و  متـشگرب ...  اه  هتـشذگ  هب  و  مداتـسیا ،  يرانک 
تلفغ نیا  زا  جورخ  يارب  و  هدیسر ، ادخ  ءایلوا  زا  یکی  رـضحم  هب  شیپ ،  زور  ود  یلو  يزیگنا ...  رّفنت  کیرات و  نارود  هچ  مدوب ، 

هتـشذگ ناهانگ  شـشخب  و  ندرک ،  هبوت  هنوگچ  مسر  هار و  ناشیا  هک  متـساوخ ،  کمک  منابرهم ،  راگدرورپ  يوس  هب  تشگزاب  و 
و نابرهم ،  دـنوادخ  تیاضر  بسک  یگنوگچ  رکف  رد  مئاد  رمع ،  ریاس  فـالخرب  زور ،  ود  نیا  رد  دـندوب .  هداد  حیـضوت  میارب  ار 

میخـض ياـهراوید  نیا  و  ناـهانگ ،  هوک  نیا  تسا  نکمم  یتسار  هب  متـشاد ،  ءاـجر  فوخ و  نیب  یتلاـح  و  مدوب ،  ما  هبوت  شریذـپ 
 . مدومن یم  ششخب  بلط  دنوادخ  زا  تمادن  کشا  اب  و  مدناوخ ،  یم  اعد  هک  دوب  راب  نیلّوا  يارب  دزیر ؟  ورف  ادخ  زا  ۀلصاف 

؟  منک يرادازع  نانآ  لـثم  مناوت  یمن  نم  ارچ  یتسار  مدیـشیدنا  دوخ  اـب  و  دروآ ، دوخ  هب  ار  نم  رگید  راـب  نارادازع ،  لاـح  روش و 
لوغـشم اـهنآ  هارمه  و  هدروآ ،  راـشف  دوـخ  هب  دنتـسه ؟  نایعیـش  ۀـمه  نم و  رداـم  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هک  نیا  هن  رگم 

لاح نامه  رد  مهد ،  یمن  ماجنا  لد  زوس  يور  زا  ار  راـک  نیا  هک  مدوب  تحاراـن  یلو  مدز ،  یم  هنیـس  رـس و  هب  و  مدـش ،  يرادازع 
تیانع ازع  لاح  مه  نم  هب  تسا ،  ناتردام  يازع  سلجم  اقآ  مدرک :  ضرع  هناصلاخ  و  هدش ،  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  اقآ  هب  لّسوتم 

متخیر و یم  کشا  مدیمهف ،  یمن  ار  مدوخ  لاح  رگید  دش ،  ادـیپ  ملد  رد  يروش  منک .  يرادازع  ناتردام  يارب  مناوتب  ات  دـیئامرف ، 
تروص رس و  هب  لد  زوس  زا 
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سلجم مدـیمهفن  و  متفگ ، یم  همطاـف ...  اـی  همطاـف ،  اـی  مدرک ،  یمن  يرادازع  مناـکیدزن ،  يازع  يارب  یّتح  هک  روط  نآ  مدز ، یم 
رادازع عقاو  هب  مه  نم  هلب !  مریگب ،  ار  مدوخ  ۀـیرگ  يولج  متـسناوت  یمن  نم  یلو  دوب ، هدـش  ماـمت  سلجم  دیـشک ...  لوـط  ردـقچ 
مالسلا هیلع  اضر  ترضح  ترضح  رّهطم  مرح  فرط  هب  هرـسکی  سلجم ،  زا  دعب  مدوب .  هدش  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀمطاف  ترـضح 

 ، مدناوخ ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  هضور  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  يارب  بل ،  ریز  مدرک  عورـش  ترایز ،  زا  سپ  متفر . 
ملد رد  مدرک ، یم  یبـیجع  یکبـس  ساـسحا  مداـتفا ،  هار  هب  هناـخ  فرط  هب  دـننک ،...  یم  هیرگ  نم  اـب  مه  اـقآ  مدرک  یم  ساـسحا 

ءارهز ترـضح  رب  يرادازع  رطاخ  هب  ار  نم  ۀبوت  دنادخ  ایآ  یتسار  مدوب ،  هدرکن  هبرجت  لاح  ات  هک  مدرک ،  یم  ساسحا  ار  یتوارط 
 ، تسا هدـش  لوبق  ما  هبوت  رگا  متـساوخ ،  ادـخ  زا  رارـصا  اب  و  متـسیرگ ،  یلیخ  باوخ  زا  لبق  بش ،  دوب ؟  هتفریذـپ  اهیلع  هللا  مالس 

 . دریگ مارآ  ملد  ات  دیامرف ، تیانع  نم  هب  يا  هناشن  بشما 

زا یلو  مدش ،  رادیب  باوخ  زا  تسا !  زامن  تقو  وش ، رادیب  ناج  دّمحم  مدش :  رادیب  باوخ  زا  نابرهم ،  رایـسب  ییادـص  اب  بش  همین 
 ، نادنچ دص  ینابرهم  اب  یلو  دوب ، مردام  يادص  هیبش  ادص  تسا !  زامن  تقو  هک :  دمآ  قاطا  نوریب  زا  ادص  ًادّدجم  مدشن .  دنلب  اج 
نآ ياهقاطا  رد  مدـید ،  بّجعت  اب  مریگب ،  وضو  طایح  لخاد  اـت  متفر  نییاـپ  مدرب ،  تّذـل  نآ  زا  دوجو  ماـمت  اـب  هک  ذـفان  ردـقنآ  و 

ناهگان تسا ،  لفق  نامتخاس  نآ  يدورو  برد  یتح  و  دنتـسه ،  باوخ  همه  دـندوب )  اجنآ  مردام  ردـپ و  هک  یئاج  طایح (  فرط 
وضو دش ،  بلقنم  ملاح  .یتساوخ  یم  هک  تسا  يا  هناشن  نامه  و  دوب ، اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  يادص  نیا  دش  ماهلا  مبلق  هب 
عورش ار  ناذا  مدش ،  زامن  ةدامآ  دش ،  یلوتسم  نم  رب  يا  هقباس  یب  يونعم و  راقو  شمارآ و  مداتفا ،  هار  هب  مقاطا  فرط  هب  هتفرگ و 

محور هارمه  هب  مندب  ياه  لّولس  مامت  ...ربکأ  هللاأ  مدرک ، 
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دوجو مامت  اب  و  دوب ، هتفای  تعسو  محور  متشاد ،  یبیجع  لاح  مدش ،  زامن  رد  دراو  یتقو  دندرک ،  یم  نایب  ار  هماقا  ناذأ و  تالمج 
ۀقئاذ تسا .  هتفر  نیب  زا  هلاس ،  نیدـنچ  ياه  هلـصاف  اه و  ترودـک  و  ما ،  هتفرگ  رارق  مراگدرورپ  شوغآ  رد  مدرک ،  یم  ساـسحا 

 . دومن رپ  ار  مناهد  ياضف  مامت  يدنیاشوخ  نیریش و  ةزم  دمح ،  تئارق  اب  نامزمه  و  دوب ، هدش  زاب  ما  يونعم 

نآ رب  هناصلاخ  يرادازع  رطاخ  هب  اهیلع و  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  مردام  تعافش  هب  حوصن ،  ۀبوت  عورـش  زا  زور  هس  زا  دعب  يرآ ، 
 ، محور رتوبک  و  هدش ، هتفریذپ  یحور ،  ناوارف  ياه  یگدولآ  ناهانگ و  ینیگنس  مغریلع  راگدرورپ ،  رضحم  هب  ما  هبوت  ترـضح ، 

دوب (1). هدیدرگ  تایونعم  يوس  هب  زاورپ  ةدامآ  و  زاب ،  هانگ  تلفغ و  ياهریجنز  زا  شحورجم  ياپ 

ما هتسکش  ولهپۀمطاف  نم  : اهیلع هللا  مالسءارهز  ترضح  هتسکش !  ولهپ  ۀمطاف  يا  وا :  ردپ  یناملآ و  رتخد  -36

اب ینز  درم و  هک  دندوب ،  هتـسشن  هّرِـس  سدق  ینالیم  يداه  دّمحم  دّیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا ،  هللا  هیآ  هعیـش ،  ردقیلاع  عجرم  يزور 
 . میوش ناملسم  میهاوخ  یم  و  میا ،  هدمآ  ناملآ  روشک  زا  ام  دنتفگ : و  دندش ،  دراو  ناشیا  رب  دنزرف ،  دنچ 

زا ناکـشزپ  و  تسکـش ،  شیولهپ  ناـشرتخد  دـندرک ، یم  یگدـنز  ناـملآ  روـشک  رد  هداوناـخ  نیا  هک ،  تسا  رارق  نیا  زا  ناـیرج 
دـشن رـضاح  یناملآ  رتخد  تسا .  كانرطخ  یلو  درک ، لمع  ار  رتخد  نیا  يولهپ  دیاب  هک  دنتفگ  هرخألاب  و  دندش ،  زجاع  وا  نامرد 

، دـندروآ هناخ  هب  ار  هتـسکش  ولهپ  كرتخد  مورن .  یحارج  لمع  غیت  ریز  یلو  مریمب  مرـضاح  تفگ  و  دورب ، یحارج  لـمع  غیت  ریز 
کی هناخ  رد  اهنآ 
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 : هک تفگ  یم  و  درک ، یم  لد  درد  یب  یب  اب  هتـسکش ،  ولهپ  كرتخد  نیا  زور  کـی  یب ، )  یب  ماـن (  هب  دنتـشاد  یناریا  راکتمدـخ 
ایند زا  ماکان  نم  و  دـنک ،  هجلاعم  ارم  دـناوتب  يرتکد  منک  یمن  رکف  یلو  دوش ، هجلاـعم  میولهپ  یلو  مهدـب ،  نویلیم  تسیب  مرـضاح 

کی نم  تفگ :  ینابرهم  اب  كرتخد  هب  و  دش ، تحاران  راکتمدخ  یب  یب  دش .  عورـش  شا  هلان  هیرگ و  اهفرح  نیا  زا  دعب  مور .  یم 
ار نیا  دشاب و  تدوخ  لام  لوپ  تفگ  راکتمدخ  یب  یب  مهد ، یم  وا  هب  ار  نویلیم  تسیب  نیا  نم  تفگ  كرتخد  مراد ،  غارـس  رتکد 

یهاوخ یم  رگا  دوـب ، هتـسکش  شیوـلهپ  مه  وا  هک  تسا ،  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀـمطاف  نم  ةّدـج  و  متـسه ،  هدّیـس  نم  هک  نادـب 
 : وگب نایرگ  مشچ  اب  دوش ،  بوخ  تیولهپ 

نیمه هتسکش و  ولهپ  همطاف  يا  دزیم  ادص  یه  مشچ ، کشا  اب  و  راودیما ،  یلو  نازوس  یلد  اب  كرتخد  هتـسکش ، !  ولهپ  ۀمطاف  يا 
ۀمطاف يا  تفگ :  یم  و  تسکـش ،  مه  راکتمدـخ  یب  یب  لد  هنحـص ،  نیا  زا  تخیر ،  یم  کشا  دومن و  یم  سامتلا  رارکت و  روط 

دایرف هب  درک  عورـش  ود  نیا  هلان  يادص  زا  مه  كرتخد  ردـپ  تا ،  هناخ  رد  ما  هدروآ  یناملآ  رامیب  کی  نم  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز 
یم ادـص  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀـمطاف  راو ،  دـیما  یلو  درد  زا  رپ  لد  اب  رفن  هس  ره  هتـسکش  ولهپ  ۀـمطاف  يا  تفگ :  یم  و  ندز ،
یم بوخ  دـندومرف :  دندیـشک و  یتسد  کچوک  رتخد  يولهپ  رب  و  دـندمآ ، راوگرزب  زیزع و  و  ناـبرهم ،  یمناـخ  ناـهگان  دـندز . 
نم هک :  دومرف  مناخ  نآ  دـیتسیک ؟  امـش  تفگ :  یناملآ  رتخد  تفای .  افـش  ملاع  ود  يوناب  تسد  هب  كرتخد  اـج  ناـمه  و  يوش ، 

دندرب (1). فیرشت  دعب  متسه و  هتسکش  ولهپ  ۀمطاف 
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نتگنشاو رد  یحیسم  ناوج  يافش  ءاسک و  ثیدح  ۀسلج  -37

هُّرِس سدق  يزاریـش  ینیـسح  دّمحم  دّیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا ،  هللا  هیآ  موحرم  فرط  زا  اکیرمآ ،  ةدّحتم  تالایا  رد  نتگنـشاو ،  رد 
يارهز ترضح  يارب  يرادازع  مسارم  هّیمطاف ،  ۀهد  رد  هک  هلاو )  ِهیَلَع  هللا  یّلَص  مظعألا  لوسّرلأ  مان (  هب  هدش ،  سیسأت  يا  هّینیسح 

یم رارق  رب  ءاسک ،  فیرش  ثیدح  تئارق  و  لّسوت ،  اعد و  مسارم  زین ،  هعمج  ياهبـش  و  ددرگ ، یم  رازگرب  اهیلع  هللا  مالـس  هّیـضرم 
 . دشاب

یم هفیظو  ماجنا  ینید ،  گرزب  زکرم  هّینیـسح و  نآ  رد  يزاریـش ،  یمظعلا  هللا  هیآ  تیب  فرط  زا  هک  راوگرزب ،  نّویناـحور  زا  یکی 
 : دیامن یم  لقن  دنک ، 

هب باـجح ،  یب  مناـخ  کـی  مدـید  هک  مدوـب ،  هار  ندـش  دازآ  رظتنم  رطخ ،  غارچ  تشپ  نتگنـشاو ،  ياـهنابایخ  زا  یکی  رد  يزور 
نم مراد ، اعد  سامتلا  تفگ :  هلب ،  متفگ  دـیتسه ؟  یناریا  امـش  اقآ  جاح  تفگ :  دـیدش  هیرگ  لاح  رد  و  دـمآ ، نم  لـیبموتا  فرط 

هعمج بش  امش  متفگ  تسا ،  دب  رایسب  شلاح  و  تسا ،  يرتسب  ناتسرامیب  رد  و  دراد ، نوخ  ناطرس  هک  مراد ،  هلاس  ناوج 19  کی 
 . هّینیسح رد  ءاسک ،  ثیدح  سلجم  رد  دیئایب 

مه وا  هب  دوش ،  یم  هداد  نیرـضاح  هب  ءاسک  ثیدح  ۀسلج  رد  كّربت  يارب  هک  یئاهدـنق  زا  درک و  اعد  و  دـمآ ،  نز  نآ  هعمج  بش 
يرذن شآ  يردق  و  میداد ، 

هرذ کی  رگا  متفگ  دروخب ، يزیچ  دناوت  یمن  وا  تفگ  دیهدب ،  یناطرـس  ناوج  هب  يردق  میتفگ  و  دـش ، هداد  وا  هب  زین  درز )  هلـش  )
 . دیراذگب وا  ناهد  رد  تسه  مه 

تیلست وا  هب  میتساوخ  و  تسا ،  هدش  توف  شناوج  میدرک  لایخ  و  دمآ ، هّینیـسح  هب  نانک  هیرگ  مناخ ،  نآ  هک  میدید  دعب ، زور  ود 
شلاـح درک و  زاـب  مشچ  ًاروف  میتشاذـگ ،  شناـهد  رد  ار  درز )  هلـش  زا (  یمک  رادـقم  یتقو  اـقآ ،  جاـح  تفگ :  وا  یلو  میئوگب ، 

 ، دنتفرگ یتروشم  ۀسلج  وا  لاح  یسررب  يارب  ناکشزپ ،  و  دش ،  بوخ 
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 . تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هتفای  افش  وا  متفگ :  نم  یلو  تسا ،  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  ۀتفای  افش  وا  هک  دنتشاد  راهظا  و 

یگدنز و نایرج  ًاصخش  و  دوب ، هدرک  رس  رب  يرـسور  و  دوب ، یمالـسا  باجح  اب  دمآ ،  هّینیـسح  هب  نز  نآ  هک  دعب ،  ياه  تبون  رد 
هلماح نم  ناریا  رد  لبق ،  لاس  تسیب  و  متسه ،  یحیسم  ینز  نم  مدرم !  تفگ :  وا  درک .  فیرعت  نیرضاح  يارب  ار  شدنزرف  يافش 

ارم تسناوتن  گرزب  ءاملع  زا  یکی  یغیلبت  ياه  ّتیلاّـعف  ناریا  رد  و  مدـمآ ،  اـکیرمآ  هب  سپـس  و  مداد ،  تسد  زا  ار  مرهوش  مدوب و 
ثیدح و  موش ،  یم  ناملسم  ءاسک ،  ثیدح  ببـس  هب  و  هّینیـسح ،  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تکرب  هب  زورما  یلو  دنک ،  ناملـسم 

 . درک تیاده  مالسا  يوس  هب  ارم  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ياسک 

اهیلع هللا  مالس  ءارهز  ترضح  رون  يونعم و  ۀبذاج  -38

 ( ایسآ گرزب  ةراق  و  اقیرفآ ، ایلارتسا ، اداناک ، اکیرمآ و  اپورا ، رد  یجراخ (  ياهروشک  زا  يرایسب  رد  دیـشک  مالـسا  يوس  هب  ار  وا 
ّتیلاّعف لحم  هک  هتـشگ ،  سیـسأت  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀمطاف  سّدقم  مان  هب  يدایز  یملع  ینید و  زکارم  و  اه ، هّینیـسح  دجاسم و 

نآ راونا  شبات  هاگیاج  اـهنآ  زا  مادـکره  و  دـشاب ،  یم  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لـهأ  سّدـقم  بتکم  ناوریپ  یعاـمتجا  یغیلبت و  ياـه 
 . دشاب یم  اهناج  اهلد و  رب  ترضح ، 

 : دندوب هدومرف  لقن  عیشت (1) ) بتکم  مالسا و  ناریا و  رادمان  طاّطخ  یلئاضف (  هللا  بیبح  داتسا  موحرم  نادنزرف  زا  یکی 
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رعاش و ناشیا  دنتـشاد ،  دوخ  رد  ار  یئالاو  ياهـشزرا  لئاضف و  هک ،  دندوب  یگرزب  رادـمان و  طاّطخ  یلئاضف ،  هللا  بیبح  داتـسا  - 1
مهیلع تلاسر  نادـناخ  هب  دـنمقالع  نیتم و  بدأ و  اـب  عضاوتم ،  يدرف  یقـالخا ،  رظن  زا  و  دـندوب ،  تاـفیلأت  بحاـص  و  هدنـسیون ، 

ياه هبیتک  و  مالسلا ،  مهیلع  تیبلا  لهأ  ثیداحأ  نآرق و  نتـشون  رد  ار ،  رثا  نیرتشیب  ناشتکربرپ  رمع  رد  دنتفر  یم  رامـشب  مالـسلا 
زا یبهذم  ياه  هناخباتک  اه و  هّینیسح  دجاسم و  و  نأّشلا ،  میظع  ياه  هدازماما  مالسلا و  مهیلع  نیموصعم  ۀّمئا  ياهحیرـض  اهمرح و 

 . دنتخاس دیواج  ار  شیوخ  دای  مان و  و  دنتشاذگ ،  ياج  هب  دوخ 
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اهناملسم ریغ  زا  يا  هّدع  تیاده  بجوم  هک  تسا ،  هدش  هتخاس  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  مان  هب  يدجـسم  اداناک ،  روشک  رد 
هک یماگنه  رد  و  دروآ ،  یم  ور  عّیشت  مالسا و  يوس  هب  يرتخد  تسا .  هدیدرگ  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  عّیـشت و  بتکم  يوس  هب 

راوس مراک  لحم  هب  نتفر  يارب  زور  ره  دیوگ :  یم  باوج  رد  دیدرگ ؟  امش  ندش  ناملسم  ثعاب  يزیچ  هچ  دننک :  یم  لاؤس  وا  زا 
کی درک ، یم  فّقوت  اهیلع  هللا  مالس  ءارهّزلا  دجسم  لباقم  هاگتسیا  رد  هّیلقن  ۀلیـسو  نآ  یتقو  مدش ،  یم  یمومع  يا  هّیلقن  ۀلیـسو  رب 

نیا هک  مدش  هّجوتم  نآ  زا  سپ  منک ،  قیقحت  موش و  هدایپ  متفرگ  میمـصت  زور  کی  هک  نیا  ات  داد ، یم  تسد  نم  هب  یبیجع  تلاح 
اهیلع هللا  مالـس  ءارهز  ۀـمطاف  ترـضح  مان  هب  و  دـشاب ،  یم  اهنآ  تدابع  ّلحم  و  ناناملـسم ،  هب  ّقلعتم  و  تسا ،  دجـسم  نامتخاس ، 

دّمحم ءایبنألا  متاخ  ترـضح  مالـسا ،  ربمایپ  رتخد  دـنتفگ  دنتـسیک ؟  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀـمطاف  مدرک  لاؤس  دوش .  یم  هدـیمان 
ندش ناملسم  بجوم  بلطم  نیمه  و  منک ،  قیقحت  ترضح  نآ  هب  عجار  هک  مدش  دنمقالع  نم  اذل  هلا ،  ِهیَلَع و  هللا  یّلَـص  یفطـصم 

 . مدش یماما  هدزاود  هعیش  و  دیدرگ ،  نم 

دنک عافد...زاو  دناوخن  ار  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هضور  هک  یسک  تبقاع  تسا ،  نیا  39-و 

لهأ ۀتخابلد  صلخم و  و  نّیدتم ،  نیـسّردم  ءالـضف و  زا  یکی  یلوالا 1409 ، يداـمج  زین  و  يرمق ،  یلوالا 1408  يدامج  هاـم  رد 
ترضح صخألاب  مالسلا  مهیلع  تیبلا 
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هعیـش دـئاقع  تایاور و  اب  اهنت  هن  هک ، دـنک  یم  هظحالم  ار  یقئاقح  زیگنا ،  تفگـش  بیجع و  يایؤر  ود  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز 
رادشه ایؤر و  قدـص  ياه  هناشن  داتفا ،  قاّفتا  دـعب  ياهلاس  رد  هک  یتانایرج  و  لاس ،  ود  رد  ایؤر  ود  یگنهامه  هکلب  تسا ،  قبطنم 

: ارجام حرش  کنیا  و  دشاب ،  یم  یناحور  ینید و  ياه  ّتیلوئسم  ناراد  هدهع  باّلط و  ۀمه  يارب  يّدج  رایسب 

يرادازع ۀسلج  هّیملع ،  ةزوح  دـیتاسا  زا  یکی  لزنم  رد  اهحبـص  لّوأ ،  هّیمطاف  ماّیا  اب  نامزمه  يرمق ،  یلوالا 1408  يدامج  هام  رد 
یمسر ّتیعقوم  ياراد  هک  گرزب  عجارم  زا  یکی  مدید ،  باوخ  ملاع  رد  يا  هبنـشجنپ  بش  رد  مدرک ،  یم  تکرـش  نم  و  دوب ، اپرب 

راوگرزب داتـسا  و  دـنتفر ،  ناشیا  لابقتـسا  هب  هسردـم  دـیتاسا  زا  یکی  و  دـندش ،  هّیملع ...  ۀـسردم  دراو  يدایز  تّهبا  اب  دـندوب ، زین 
عجرم نآ  دـنتفگ ،  یم  ار  دوـخ  ياـهلد  درد  و  هّیملع ،  ةزوـح  ناهفـصا و  هـب  طوـبرم  لـئاسم  دنتـسیرگ  یم  هـک  یلاـح  رد  يرگید 

، دوب هدـننک  نارگن  لئاسم  زا  يرایـسب  رادمدرـس  هک  یـسک  نآ  هب  و  دنتـشادرب ،  ار  نفلت  یـشوگ  دـندوب و  هدـش  ینابـصع  راوگرزب 
اب هُّرِـس (1)  سدق  یمداخ  هللا  هیآ  موحرم  هک  مدـش  هّجوتم  ناهگان  زیمآ )  مارتحا  ظافلأ  باقلأ و  نودـب  دـندرک ( ...،...  یم  باطخ 

نیا هب  و  متفرگ ،  ار  ناشیا  ياهلغب  ریز  متفر  و  مدش ،  لاحـشوخ  ناشیا  ندـید  اب  زین  نم  و  دـنروآ ،  یم  فیرـشت  یلاحـشوخ  تلاح 
هناهب

ص:562

رد و  دندوب ،  هّیملع  ةزوح  سیئر  و  ناهفـصا ،  ۀـّیملع  ةزوح  ءاملع  نیرت  هتـسجرب  زا  یمداخ ،  نیـسح  اقآ  جاح  هللا ،  هیآ  موحرم  - 1
ّتیصخش و  دنتشاد ،  یئازسب  شقن  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  تیالو  ّدض  یطاقتلا و  طوطخ  و  یفارحنا ،  ياه  هشیدنا  راکفا و  ربارب 

 . دمآ یم  باسح  هب  عّیشت  بتکم  لیصا  ياهشزرا  نارادفرط  نامیا و  اب  مدرم  يارب  یهاگهانپ  ناشیا ،  تیب  و 
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نودب دشاب (  یم  راضتحا  لاح  رد  مدید ...  ناهگان  یلو  دنتـساخرب ،  ناشیا  مارتحا  هب  باّلط ،  دیتاسا و  ۀمه  و  مدـش ،  سلجم  دراو 
هب و  دـندرک ، یم  ینامداش  یئاه  همانرب  ماجنا  اب  و  دنتـسشن ،  وا  راـنک  رد  دـندروآ و  فیرـشت  یمداـخ  هللا  هیآ  و  ّتیناـحور )  ساـبل 

دوب راضتحا  لاح  رد  هک  یصخش  نامه  هب  رفن  کی  و  دنیامن ، ینامداش  دننک و  یهارمه  مه  اهنآ  هک  دنداد  روتسد  زین  رضاح  باّلط 
ار اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ۀضور  هک  یسک  تبقاع  تسا  نیا  تفگ :  دوب  هدیـشوپ  هنانز  باروج  تشادن و  ّتیناحور  سابل  و 

 . دنک يرادفرط  هیلع  هللا  تنعل  زا ...  دناوخن و 

یکی مزاع  نید  غیلبت  يارب  هک ،  مدید  باوخ  ملاع  رد  ًادّدجم  يا  هبنشجنپ  بش  رد  هّیمطاف 1409 ) ماّیا  رد  لاس (  کی  زا  سپ  ًاقیقد 
نآ هب  دورو  زا  سپ  و  تشگ ،  مهارف  رفـس  تاناکما  داد ،  خر  اجنآ  رد  هک  یبالقنا  لابند  هب  و  متـسه ،  ناریا  جراـخ  ياـهروشک  زا 
هب لبق  لاس  يایؤر  رد  هک  یـصخش  نامه  دـش و ( ...  دـنلب  هناـخ  رد  يادـص  هک  میدـش  هّجوتم  هاـگان  میدـش ،  ینلاـس  دراو  روشک 
يا هسردم  زا  هک  اه  هبلط  زا  يدایز  هّدع  و  دندش ،  دراو  يرگید  صخـش  هارمه  ّتیناحور  سابل  نودب  دوب ) هداتفا  رـضتحم  تروص 
دراو دنتشاد ،  نت  رب  ّتیناحور  سابل  اب  بسانمان  یسابل  ًامومع  و  دندوب ،  یحور  يرکف و  یگنهامه  ياراد  صخش  نآ  اب  هک  دندوب 

دیتاسا زا  یکی  و  دوب ، هدش  هدیشک  نآ  يور  رب  یئابع  و  دوب ، هدیباوخ  رـضتحم  لثم  نلاس  ولج  رد  ًادّدجم  صخـش  نآ  و  دندیدرگ ،
دراو دنتسه )  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  مالـسلا و  مهیلع  تیبلا  لهأ  هب  تبـسن  يدایز  داقتعا  هقالع و  ياراد  هک  هّیملع (  ةزوح 

 . دینک يداش  دنداد  روتسد  زین  هسردم  نآ  ياه  هبلط  هب  دندوب و  لاحشوخ  و  دندش ،

نآ هک  نیا  و  هداد ،  خر  ایؤر  ملاع  رد  هک  یتاقاّفتا  و  ایؤر ،  ود  ۀلصاف  نامز و  رظن  زا  دراد ، دوجو  ایؤر  ود  نیا  رد  یّمهم  ياه  هتکن 
یئوس مه  رثا  رد  صخش ، 
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یگدـنز رمع و  زا  تکرب  ریخ و  و  دـیدرگ ،  ناوارف  تالکـشم  راـتفرگ  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لـهأ  بتکم  زا  نیفرحنم  زا  تیاـمح  و 
 !! . دیدن دوخ 

الاب ایب  و  ءارهز ،  ای  وگب  -40

يارعش زا  و  نّیدتم ،  يدرم  هک  ناهفـصا (  شرورپ  شزومآ و  ياهریبد  زا  یکی  يرمق ،  لاس 1411  رد  هّیمطاف ،  تضهن  عورش  رد 
اهیلع و هللا  مالس  ءارهز  ترضح  صخألاب  تلاسر ،  نادناخ  ۀیثرم  حدم و  رد  یناوارف  راعشأ  و  دشاب ،  یم  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ 
هب رود  رایسب  هار  زا  اهزور ،  زا  یکی  دشاب )  یم  اهناوخ  هیثرم  ناحاّدم و  ةدافتسا  دروم  و  هدورس ،  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  هللا  دبع  یبأ 

فّرـشت نایرج  بلقنم  یتلاح  رد  و  دـمآ ،  دوب  رارقرب  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀـمطاف  يازع  گوس و  سلجم  هک  نیرتمک ،  نیا  لزنم 
: دومن نایب  دوب  تقیقح  قدص و  ياه  هناشن  اب  هارمه  هک  ار ،  شدوخ 

یئوس کی  هب  هراشا  اب  و  دنا ،  هدروآ  فیرشت  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  هللا  هّیقب  ترـضح  دش  مالعا  هک ،  مدید  باوخ  ملاع  رد  بشید 
 : لیبق زا  دراد ،  دوجو  اقآ  نداتـسیا  لحم  نم و  نیب  يدایز  عناوم  مدـید  مدرک  رظن  یتقو  دـنراد ، فیرـشت  اجنآ  اقآ  هک  دـش  هتفگ  ، 

متفر ترضح  نآ  هاگیاج  فرط  هب  و  مدز ،  بآ  هب  ار  مدوخ  و  متشاذگ ،  رـس  تشپ  ار  عناوم  ۀمه  نم  دایز .  بآ  لادوگ و  شتآ و 
 : دندومرف دنا و  هداتسیا  اهبآ  نایاپ  رد  و  یکشخ ، رد  ترضح  مدید  هاگان  ، 

الاب ایب  و  ءارهز ،  ای  وگب  و  هدب ،  نم  هب  ار  تتسد 

هب نایوگ ،  ءارهز  ای  زین  مدرم  ۀـمه  مدـید ،  هاگان  هک  دندیـشک ،  نوریب  بآ  زا  دـنتفرگ و  ار  متـسد  ترـضح  متفگ ،  ءارهز  ای  یتقو 
 . دنداتفا هار  هب  ترضح  بناج 

***
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دشاپب مه  زا  دهاوخ  یم  مبلق  متفا  یم  همیخ  نآ  و  رادید ،  نآ  دای  هب  هاگره  -41

ّتیلاّعف هناصلخم  هّیمطاف ،  ياه  همانرب  رد  دوخ ، لحم  هقطنم و  رد  و  دشاب ،  یم  هّیملع  ةزوح  باّلط  زا  هک  لاّعف (  نّویناحور  زا  یکی 
لحم ياتـسور  دجـسم  رد  اـهیلع  هللا  مالـسءارهز  ۀـمطاف  رب  يراوگوس  يرادازع و  ۀـسلج  لاـبند  هب  دـسیون : یم  دراد )  يا  هدرتسگ 

دوخ و يادـخ  اب  ازع ،  هضور و  مسارم  نتفاـی  ناـیاپ  زا  دـعب  يرمق )   1414  ) یسمش لاس 1372  رد  هّیمطاف ،  ماـّیا  رد  نامیگدـنز ، 
مالس ءارهز  ترضح  و  هتفرگ ،  رارق  لوبق  دروم  يرادازع  نیا  رگا  هک  متشاد ،  يا  همزمز  تاجانم و  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح 

 : ینعی اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  صوصخم  تاولص  هبترم  هد  هاگنآ  دوش ، رهاظ  يا  هناشن  يرثا و  دنا ،  هدیدنسپ  ار  نآ  اهیلع  هللا 

اهیف ِعَدوَتسُملا  ِّرِّسلا  و  اهیَنبو ،  اِهلَعب  و  اهیبأ ،  َهَمِطاف و  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللأ 

َکُملِع ِهب  َطاحأ  ام  ِدَدَِعب 

و مدـش ،  دراو  دوب  اپ  رب  يرادازع  مسارم  هک  لحم  دجـسم  نامه  رد  هک ،  مدـید  ایؤر  ملاع  رد  بش  نامه  مدـیباوخ ،  مدـناوخ و  ار 
یکچوک دیفس و  ۀمیخ  دش ،  یم  هداهن  یئاریذپ  ياچ و  لئاسو  هک  یّلحم  رد  یلو  دوبن ،  اجنآ  رد  یسک  دوب و  هزیکاپ  رایسب  دجسم 

تفر و لاح  رد  يرگید  و  هتـسشن ،  همیخ  هاگرد  رد  یکی  هک  مدید  ار  راوگرزب  تاداس  ءاملع و  زا  رفن  ود  طقف  تسا ،  هدـش  بصن 
اهلزنم اهنابایخ و  رازاب و  هچوک و  رد  هک  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  ياهرتسوپ  اهولبات و  يدوگ ،  ّلحم  رد  مدید  و  تسا ،  دمآ 

 ، دوگ لحم  نآ  زا  تعرـس  هب  دیامن ،  یم  رـشتنم  پاچ و  هّیهت و  ار  اهنآ  هک  یملاع  نآ  ۀلیـسو  هب  دوش ،  یم  بصن  يرادیب  َملاع  رد 
ار ود  ره  هک  راوگرزب (  ود  نآ  موش ،  همیخ  نآ  دراو  متساوخ  نم  و  دوش ،  یم  شخپ  هدروآ و  رد 
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هللا مالـس  ءارهز  ترـضح  ینعی  یـسک (  هچ  هک  مدش  هّجوتم  نم  یتسه و  مرحمان  امـش  دـندومرف :  و  دـندومن ، عنم  ارم   ( مسانـش یم 
 . دوب رهاظ  راوگرزب  ود  نآ  تروص  زا  يزبس  هب  لیام  رون  مدید  و  دنتسه ،  همیخ  رد  اهیلع ) 

 ، سلجم نایاپ  زا  سپ  لحم ،  نامه  دجـسم و  ناـمه  رد  يرادازع ،  هضور و  سلجم  رخآ  بش  رد  يرمق )   1415 لاس 1373 (  رد 
و مداد ،  یم  راوگرزب  ود  نآ  زا  یکی  هب  مدروآ و  یم  ياچ  مدوخ  نم  نکل  مدـید ،  ار  هتـشذگ  لاس  باوخ  هباشم  اـیؤر ،  ملاـع  رد 
هب راوگرزب  ود  نآ  طقف  و  دندادن ،  دورو  هزاجا  نم  هب  و  دندرب ، یم  همیخ  لخاد  هب  مّود  رفن  و  دـنداد ، یم  لیوحت  مّود  رفن  هب  ناشیا 

 . دنتفر یم  همیخ  لخاد 

نیا مدید  هک  يدیدج  بلطم  طقف  مدید ،  ار  لبق  لاس  ود  باوخ  نامه  ًانیع  سلجم ،  رخآ  بش  رد  يرمق )   1416 لاس 1374 (  رد 
ود رد  اهیلع و  هللا  مالـس  ءارهّزلا  همطاف  غیلبّتلا  راد  ترابع :  نیا  اب  هدـش  بصن  یئولبات  يرادازع ،  ّلحم  دجـسم  برد  يالاب  هک  دوب 

اهیلع هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  ۀـمیخ  لوئـسم  ایؤر  هس  ره  رد  هک  يراوگرزب  ود  نآ  زا  یکی  ماـن  فرط ،  ره  رد  ولباـت ،  نیا  فرط 
ولبات فرط  ود  رد  ناشمان  هک  دنراد ،  یّمهم  شقن  هچ  راوگرزب  ود  نیا  هک  مدوب  هتفر  ورف  رکف  هب  نم  و  دوب ،  هدـش  هتـشون  دـندوب ، 
نینچ مه  و  تسا ،  هدـش  بـصن  هدـش  پاـچ  ياـهرتسوپ  دجـسم ،  ماـمت  رد  مدـید  مدـش ،  دجـسم  دراو  یتـقو  تـسا ؟  هتـسب  شقن 

 . دوب هدش  هداد  رارق  دجسم  فارطا  رد  مه  اهنآ  هدش ،  هّیهت  تفابلگ  ۀناخراک  ۀلیسو  هب  ءالعا ، ریج  ياه  هچراپ  اب  هک  یئاهولبات 

و موش ،  علّطم  همیخ  لخاد  زا  ات  مرب ،  یم  همیخ  لخاد  هب  ًاصخـش  ار  ياچ  ینیـس  هک  مدرک  رکف  مدوخ  دزن  رد  اـیؤر ،  تبون  نیا  رد 
يّدج عنم  راوگرزب  ود  نآ  راب  نیا 

ص:566

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  تامارک  زا  يا  همش  هیمطاف و  www.Ghaemiyeh.comتضهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 768زکرم  هحفص 634 

http://www.ghaemiyeh.com


دای هب  هاگره  هک  مدید  يا  هنحص  مدیسر ،  میوزرآ  هب  مدش و  همیخ  دراو  یتقو  و  دندومن ،  مه  یمّسبت  اهنآ  زا  یکی  هکلب  دندرکن ، 
لـصاح میارب  یحور  يونعم و  تلاح  نینچ  رمع  مامت  رد  هاگ  چـیه  و  دوش ، هراپ  دـهاوخ  یم  مبلق  متفا ،  یم  همیخ  نآ  رادـید و  نآ 

دنا هدز  هیکت  نآ  رب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  ملاع  ود  یب  یب  هدش و  هتشاذگ  شلاب  ود  و  تسا ،  نهپ  یکشت  مدید  تسا .  هدشن 
 ، ما هلاـن  هیرگ و  يادـص  زا  و  دـیپت ،  یم  مبلق  و  تخیر ،  یم  نم  زا  قرع  و  داـتفا ،  هزرل  هب  مندـب  مدـید و  ار  ترـضح  تروـص  و  ، 

 . دندرک رادیب  ارم  منایفارطأ 

هار ترـضح  تاقالم  هب  اهیلع و  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  ۀمیخ  هب  ارم  مدرک  هچره  هتـشذگ ،  لاس  ود  رد  ارچ  هک  متفر  ورف  رکف  هب 
لاس ود  رد  دندومرف :  ناشیا  متشاذگ ،  نایم  رد  مق  گرزب  ءاملع  زا  یکی  اب  دنداد ؟  تاقالم  دورو و  هزاجا  مّوس  لاس  رد  و  دندادن ،

بـسنلا حیحـص  تاداس  زا  هّیولع  کی  اب  جاودزا  ّتلع  هب  مّوس  لاس  رد  و  يا ،  هدوب  مرحمان  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هب  لـبق 
 . يا هتفای  ار  ترضح  نآ  يداماد  ناونع  و  يا ،  هدش  مرحم  ترضح  نآ  اب  یئابطابط ، 

سّدـقم ناتـسآ  هب  هناـصلاخ  يرازگتمدـخ  ماـجنا  زا  سپ  سلجم ،  رخآ  بش  رد  مهنآ  لاـس ،  هـس  رد  یپ  رد  یپ  ياـهایؤر  نـیا  رد 
غیلبّتلا راد  يولبات  بصن  اب  مسارم ،  نتفای  لماکت  و  هباشم )  ًالماک  تاّیصوصخ  اب  يوتحم و  کی  اب  اهیلع (  هللا  مالس  ءارهز  ترضح 

سپ باوخ (  ةدننیب  صخـش  نتفای  رادید  هزاجا  اهرتسوپ و  اهمچرپ و  عاونا  اب  دجـسم  مامت  نیئزت  زین  اهیلع و  هللا  مالـس  ءارهز  ۀمطاف 
يایحا هب  مدرم  مومع  قیوشت  اهیلع و  هللا  مالـس  ءارهز  ۀـمطاف  يرادازع  سلجم  يرازگرب  رد  هناقداص  شـشوک  تامدـخ و  ماجنا  زا 
تکرح هب  تکرب ،  رون و  عبنم  يوس  هب  ار  ضیف  نابلاط  هک ،  تسا  یبلاج  ياه  تراشب  فیطل و  ياه  هتکن  اهیلع )  هللا  مالـس  هّیمطاف 

 . دروآ یم 
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دننک یم  تکرش  سلجم  نیا  رد  هک  دیهدب  یناسک  هب  تارب ،  ناونع  هب  ار  اهنیا  -42

يوقت و رظن  زا  و  هتفاـی ،  تسد  ییاـه  ّتیقفوـم  هب  باـتک ،  فیلاـت  سیردـت و  ندـناوخ و  سرد  رد  هک  ردـقیلاع ،  ءالـضف  زا  یکی 
ۀقیّدص تداهـش  ماّیأ  رد  هّیمطاف )  تضهن  عورـش  لاس  نیلّوا  يرمق (  لاس 1411  رد  دـشاب ،  یم  دـنلب  سب  یماقم  ياراد  ّتیونعم ، 

اهلغب و ریز  تمظع  اب  يوناب  ود  هک ،  دنیب  یم  ایؤر  ملاع  رد  یلوُالا ،  يدامج  هام  ۀمین  بش  رد  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  يربک ، 
یضیفرپ بیجع و  يرادازع  سلجم  ماّیا ،  نامه  رد  هک  تاداس ،  ءاملع و  زا  یکی  لزنم  هب  و  هتفرگ ،  ار  يا  هسّدقم  يوناب  يوزاب  ود 

مالس ءارهز  ۀمطاف ، ترضح  هسّدقم ،  يوناب  نآ  هک ،  دوب  هدیدرگ  صّخشم  ینشور  ياه  هناشن  زا  دندروآ .  فیرشت  هدوب ،  رازگرب 
هدرک یفّرعم  دندوب  هتفرگ  ار  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  لغب  ریز  هک  ار  یئوناب  ود  نآ  و  هدش ،  دنلب  یئادص  و  دنتسه ،  اهیلع  هللا 
فرط رد  هکنآ  اهیلع و  هللا  مالس  يربک  بنیز  ترضح  دندوب ،  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  تسار  فرط  رد  هک  یئوناب  نآ  دوب ،

 . دندوب اهیلع  هللا  مالس  موثلک  ُّما  ترضح  دندوب ،  پچ 

دـنداد و يرادازع  سلجم  بحاص  هب  هدوب ،  يداـیز  ياـه  هقرو  نآ  رد  هک  یگرزب  تکاـپ  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀـمطاف  ترـضح 
 : دندومرف

دننک یم  تکرش  سلجم  نیا  رد  هک ،  دیهدب  یناسک  هب  ار  اهنیا 

هللا مالس  ءارهز  ترـضح  رـضحم  رد  ایؤر و  ملاع  رد  سلجم  لزنم و  بحاص  مّود ،  ۀبترم  رد  و  دوش ،  یم  رارکت  هبترم  ود  ایؤر  نیا 
 . تسا هتشاد  يدیدش  هیرگ  ءاکب و  تلاح  اهیلع 

يارب هک  یئاهباتک  ۀـّیهت  لکـشم  ّلح  يارب  لّـسوت ،  دـصق  هب  و  دـبای ،  یم  شیازفأ  هدـش  داـی  سلجم  هب  يراودـیما  باوخ ،  ةدـننیب 
مزال یسرد  یملع و  ياهراک 

ص:568
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هب ار  یلوپ  غلبم  دایز  رارصا  اب  و  دیآ ، یم  وا  ةرجح  هب  یصخش  زور ،  نامه  رصع  و  دنک ،  یم  تکرش  هدش  دای  سلجم  رد  هتـشاد ، 
تسا هدوب  وا  ّتین  رظن و  دروم  هک  هدوب  یغلبم  نامه  دایز ،  مک و  نودب  ًاقیقد و  درامش ،  یم  ار  اهلوپ  یتقو  دور ،  یم  دهد و  یم  وا 
هکلب دنک ،  یم  فرط  رب  ار  وا  لکشم  اهنت  هن  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ةژیو  تیانع  اسآ ،  هزجعم  یلکـش  هب  هلیـسو ،  نیدب  و  ، 

یم رد  ار  دوخ  يایؤر  قدص  و  دریگ ،  یم  رارق  يونعم  یـساسحا  و  فعـش ،  قوش و  زا  یتلاح  رد  ترـضح ، نآ  تیانع  هب  هّجوت  اب 
 . دبای

دومن نم  هب  يرظن  و  دیدرگ ،  نایامن  يا  هدش  دوبک  ةرهچ  -43

اب و  شناد ،  ملع و  اب  هک  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  همطاف  ناگتخابلد  زا  یکی  هّیمطاف ،  ریگارف  تضهن  عورـش  و  يرمق ،  لاس 1411  رد 
، تسا هدومن  مالـسلا  امهیلع  تیبلا  لـهأ  سّدـقم  بتکم  ینید و  ياهـشزرأ  هب  يداـیز  تمدـخ  دوخ ، ياـه  شـشوک  ملق و  ناـبز و 

نآ ةدرشف  هک  داد ، رارق  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  سّدقم  ناتـسآ  رازگتمدخ  نیرتمک  نیا  رایتخا  رد  تشون و  ار  یبلاج  نایرج 
 : دیناوخ یم  ار 

يراوگوس سلاـجم  رد  یناوارف  قشع  اـب  اذـل  مدومن ،  یم  ساـسحا  شیوخ  دوـجو  رد  ار  یّـصاخ  ۀـبذج  لاـسما ،  ۀـّیمطاف  ۀـهد  رد 
تاداس راوگرزب و  دیتاسأ  زا  یکی  لزنم  رد  اهحبص  هک  یناوخ (  هضور  سلجم  ًاصوصخم  اهیلع ،  هللا  مالـس  رهطأ  ۀقیّدص  ترـضح 

 . دوش یم  لصاح  میارب  یبیجع  ّتینارون  سلجم ،  نآ  رد  مدرک  یم  ساسحا  و  مدرک ، یم  تکرش  دوش )  یم  لیکشت  مرتحم 

یتخـس هب  دوخ  راشف  ریز  رد  ارم  و  دوب ، هداتفا  قاـّفتا  یمیظع  لکـشم  و  مدوب ،  هتفر  ورف  هودـنأ  مغ و  رد  تخـس  و  دوب ، یبش  هعمج 
نیا هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  دوش  یم  ایآ  متفگ :  یم  مدرک و  یم  سفن  ثیدح  مدوخ  اب  نم  و  دوب ، هدرک  راتفرگ 
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َملاع رد  تعاس  ود  دودح  رطـضم ،  ناشیرپ و  یلاح  رد  و  دیدش ،  ۀیرگ  لاح  رد  هرخألاب  دنیامرف ؟  لوذبم  یفطل  رظن  لباقان  يادگ 
 : تسا نیا  باوخ  نآ  ۀصالخ  و  مدرک ،  یم  هیرگ  مدش  رادیب  هک  یماگنه  رد  و  مدید ،  ینالوط  یباوخ  ایؤر 

 ، تسا اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  رهطم  ةزانج  هک  دوب  مولعم  اه  هناشن  زا  و  دندوب ، هزانج  عییشت  لوغشم  يا  هداعُلا  قوف  ّتیعمج 
یم دوخ  اب  مدوب  ّتیعمج  نایم  رد  هک  زین  لباقان  يادـگ  نیا  و  دوب ، یمیدـق  ياه  هناخ  هیبش  هک  دـندرب  یناـکم  يوس  هب  ار  هزاـنج  و 
هناخ لخاد  نم  دش و  زاب  هناخ  نآ  زا  يرد  زاجعا ،  تروص  هب  هن ؟  ای  دنراد  ام  هب  یهّجوت  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  ایآ  متفگ 

توبات يور  رب  هک  يدیفـس  ۀچراپ  لاح  نآ  رد  و  دش ، هداد  رارق  هناخ  نآ  رد  ّتیعمج ،  ياهتـسد  يور  زا  ترـضح  ةزانج  و  مدش ، 
هچراـپ هبترم  ود  و  دـندومن ،  نم  هب  یهاـگن  دـیدرگ (1) و  ناـیامن  ترـضح  نآ  دوبک  ةرهچ  و  تفر ،  بقع  تروص  ةزادـنأ  هب  دوب 

 ، ترـضح تروص  ّتیعـضو  زا  مدوب ،  هدش  هدز  تشحو  و  تشادن ،  مّلکت  تردق  منابز  عقوم ،  نیا  رد  و  تفرگ ،  ار  تروص  يور 
 ... ناشیا قیمع  هاگن  و 

فرطرب تسکـش  یم  مه  رد  ارم  هک  یتالکـشم  نآ  و  دش ،  فرطرب  اههودنأ  مغ و  نآ  مامت  فطل ،  هاگن  نآ  فّرـشت و  نآ  زا  سپ 
 . دیدرگ

دییأت نمـض  ناشیا  و  متـشاد ،  تاقالم  ناتـساد ،  بحاص  اـب  يرمق ،  مارحُلا 1423  مّرحم  متفه  خـیرات  رد  نیرتـمک ،  ةدنـسیون  نیا 
رارق هّجوت  دروم  ار  اـهنآ  ندـش  فرطرب  و  مروآ ،  یم  داـی  هب  ار  تالکـشم  نآ  هک  نوـنکا  مه  دنتـشاد :  راـهظا  هتـشذگ ،  ياـیاضق 

همادا میگدنز  رد  نونکات  تیانع  نآ  تاکرب  و  مزرل ،  یم  دوخ  رب  مهدیم ، 

ص:570

ترضح رب  هلیـسو  نیدب  و  تسا ،  هّیولع  شرـسمه  یلو  دشاب ،  یمن  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  يرارذ  زا  هدش  دای  صخـش  - 1
دشابیم مرحم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز 
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 . تسا هتشاد 

ارهز دنک  ام  هب  یهاگن  رگ 

ارهز دنک  اود  ار  اهدرد 

دیهدب راّضح  ۀمه  هب  ار  ایاده  -44

ءارهز ۀمطاف  بئاصم  ناگتخوسلد  زا  یعمج  اب  هلاس  همه  همانرب  قباطم  هّیمطاف ،  ماّیا  ندیـسر  ارف  ۀناتـسآ  رد  يرمق ،  لاس 1417  رد 
يارب یغیلبت ،  یترفاسم  مزاع  دـندوب ،  راشقأ  رگید  یهاگـشناد و  ياه  هدرک  لیـصحت  رازاب و  ۀـیملع و  ةزوح  زا  هک  اهیلع  هللا  مـالس 
ءارهز ترـضح  ۀتخوسلد  دـنمقالع و  نّویناحور  زا  یکی  میدـش (1) .  اهناتـسا  زا  یخرب  مدرم  ندروآرد  تکرح  هب  ندرک و  هاـگآ 
لئالد هب  درب ، یناوارف  يونعم  تّذـل  درک و  ینایاش  تامدـخ  دوب و  یغیلبت  ناوراک  هارمه  هتـشذگ  لاس  رفـس  رد  هک  اهیلع  هللا  مـالس 
ترایز هب  ّقفوم  نامز  نامه  رد  و  دوب ، نارگن  رایسب  و  دیدرگن ،  لاس 1417  ترفاسم  رد  یهارمه  هب  ّقفوم  یگداوناخ ،  یصخش و 

اعد رایـسب  یغیلبت ،  ناوراک  اهیلع و  هللا  مالـس  هّیمطاف  ياه  همانرب  ّتیقفوم  يارب  و  دیدرگ ،  مالـسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما 
مالس ءارهز  ۀمطاف  ناتسود  هک ،  دنیب  یم  ایؤر  ملاع  رد  دندوب ، ترفاسم  رد  یغیلبت  ناوراک  ءاضعأ  هک  يا  هعمج  بش  رد  درک .  یم 

هللا مالس  ءارهز  ۀمطاف  ترضح  فرط  زا  و  دنراد ،  یعامتجا  نیرتمک  ةدنسیون  نیا  لزنم  رد  و  دنا ،  هتشگرب  یغیلبت  رفس  زا  اهیلع  هللا 
قودنص نآ  رد  و  هدوب ، هدمآ  تشهب )  دیاش   ) یمارتحا لباق  اوه و  بآ و  شوخ  ياج  زا  هک  هدش ،  هداتسرف  یئایاده  قودنص  اهیلع 
، دوب هدیسر  يرگید  مایپ  ایاده  میسقت  ماگنه  رد  یلو  دوش ، هداد  ناوراک  دارفأ  هب  یتسیاب  هک  هتشاد ،  رارق  یئابیز  ياه  هتسب  ، 

ص:571

 . میا هدومن  هضرع  ار  اهرفس  نیا  زا  یشرازگ  هّیمطاف  ياهترفاسم  شخب  رد  - 1
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رد يراکمه  یهارمه و  ّتین  هک   ) اهیلع هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  ۀتخابلد  دنمقالع و  یناحور  نآ  هب  و  دیهدب ،  راضح  ۀـمه  هب  هک 
هقردب ار  هّیمطاف  ناوراک  ریخ  ياعد  اب  اهنت  و  هدوب ،  هدیدرگن  ّقفوم  یصخش  تالکـشم  ّتلع  هب  یلو  هتـشاد ،  ار  هّیمطاف  ياه  همانرب 

 . دوش یم  هداد  یمطاف  ۀیده  زین  هدرک )  یم 

تیانع دروم  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  فرط  زا  هک ،  دـنا  هدوب  نامداش  لاحـشوخ و  همه  ینارون ،  یتوکلم و  ياـضف  نآ  رد 
بابـسأ تّقـشمرپ ،  ياه  همانرب  و  اهرفـس ،  نیا  هب  ناتـسود  توعد  اـب  رگا  هک  ما  هدوب  دونـشخ  مه  نیرتمک  نیا  و  دـنا ،  هتفرگ  رارق 

اهرفس اهراک و  یگتسخ  اهیلع  هللا  مالس  هرهاط  ۀقیّدص  ترضح  صوصخم  تیانع  فطل و  اب  یلو  ما ،  هدومن  مهارف  ار  اهنآ  تمحز 
 . دنوش یم  لئان  یگرزب  ياه  ضیف  تاکرب و  هب  همه  و  دوش ،  یم  ناربج 

دینک یئاریذپ  وا  زا  هدش ،  هدیشخب  ناشیا  -45

شیارب باوخ  ملاع  رد  ینایرج  نینچ  یسمش  لاس 1375  رد  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ  هب  هتـسبلد  ياهناوج  زا  یکی 
اب نم  دـنزادنیب ،  شتآ  رد  دنتـساوخ  یم  و  دـندوب ،  هتفرگ  ارم  ياپ  تسد و  رفن  راـهچ  دوب ، هدیـسر  ارف  تماـیق  زور  دـهد .  یم  خر 

مداد یم  مسق  ار  اهنآ  و  مدـش ،  یم  لّسوتم  اهنآ  هب  و  مدروآ ،  یم  مالـسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  هب  يور  کـشا ،  زا  رپ  ینامـشچ 
هب سک  چـیه  و  داد ،  یمن  ارم  باوج  سک  چـیه  یلو  دـنهد ،  تاجن  میظع  نازوس و  شتآ  نیا  زا  ارم  و  دـننک ،  کـمک  نم  هب  هک 

و دوب ، نازوس  هدیشک و  شیاه  هلعـش  هک  یـشتآ  دنزادنیب (  شتآ  رد  ارم  دنتـساوخ  یم  هک  رخآ  تاظحل  رد  دمآ ،  یمن  نم  کمک 
هللا مالـس  همطاف  ترـضح  هب  کشا ،  زا  رپ  ینامـشچ  هتخوس و  یلد  اب  هظحل ،  کی  دـش )  یم  دـنلب  هلاـن  هیرگ و  يادـص  شتآ ،  زا 

ردقنیا هک  مردپ  نم و  اهیلع ،  هللا  مالس  ءارهّزلا  همطاف  ای  متفگ :  اهیلع 
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تکرـش و نآ  یناوـخ  هضور  يرادازع و  رد  مدرک ،  یم  کـمک  وا  هّینیـسح  رد  زور  بش و  هک  ینم  میدرک ،  تمدـخ  ناترـسپ  هـب 
یمن نم  کمک  هب  ناترـسپ  الاح  یلو  مداد ،  یم  ماـجنا  تنیـسح  يارب  متـسناوت ،  یم  دوب و  مناوت  رد  هچ  ره  و  مدرک ،  یم  کـمک 

دوخ و  مدرک ، یم  لد  درد  و  متفگ ،  یم  ار  اهنیا  متـشاد  هک  روط  نیمه  دنهد .  تاجن  باذع  همه  نیا  شتآ و  نیا  زا  ارم  ات  دـنیآ ، 
عقوم نیمه  رد  متفر ،  یم  لاح  زا  متشاد  رگید  دوب ،  هدش  عطق  سک  همه  اج و  همه  زا  مدیما  رگید  مدومن ،  یم  شنزرس  ار 

زا يا  هشوگ  یـسک  مدید  دنزادنیب )  شتآ  رد  هک  دنداد  یم  ناکت  ارم  دنتـشاد  و  دـندوب ،  هتفرگ  ارم  ياپ  تسد و  رفن  راهچ  نآ  هک 
ات نم  دینک .  یئاریذپ  وا  زا  دش ،  هدیـشخب  ناشیا  تفگ :  بلاج  ابیز و  نحل  اب  و  تفرگ ،  ار  متـشاد  نت  رب  هک  يدـنلب  دیفـس  نهاریپ 
ارم رفن  راهچ  نآ  مدرکن ،  ادـیپ  ار  یـسک  یلو  منک ، ادـیپ  ار  ادـص  بحاص  اـت  مدرک ،  هاـگن  دوخ  فارطا  هب  مدینـش ،  ار  نخـس  نیا 

نیمز و  دش ، شوماخ  مک  مک  شتآ  هک  مدید  مدرک ،  شتآ  هب  یهاگن  هظحل  نیمه  رد  و  دنتـشاذگ ،  نیمز  يور  رب  مارآ  هتـسهآ و 
شتآ هک  یئاجنآ  هب  مهاگن  هرابود  لاح  نیمه  رد  متـشگ ،  یم  ادـص  بحاص  لابند  طقف  نم  یلو  دـمآ ، دوجو  هب  یئابیز  فاـص و 

روط نیمه  و  دیئور ، گنشق  رایسب  دنلب و  میظع و  یئاهتخرد  و  فلتخم ،  یئاه  هویم  اب  دش  زبس  یئاهتخرد  داتفا ،  تخوس  یم  میظع 
نازوس شتآ  نآ  و  دـنداد ، یم  رطع  يوب  اهلگ  دوب ، هتفرگ  ار  اـضف  ماـمت  نـالبلب  يادـص  دـندیئور و  یم  نیمز  زا  اـهلگ  ناـتخرد و 

وا زا  درک ، یم  روبع  نم  یمدق  دنچ  زا  دنلب ،  زبس  نهاریپ  هدیشک و  یتماق  اب  يدرم  مدید  ماگنه  نیمه  رد  و  دش ،  ناتسلگ  هب  لیدبت 
 : تفگ ناوج  درم  نآ  داد ،  تاجن  نازوس  میظع و  شتآ  نیا  زا  ارم  یسک  هچ  هک  دیناد  یم  امش  ایآ  ردارب !  يا  مدیسرپ : 

همطاف رسپ  نیسح ،  يرآ ، 
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نیمه يرادن ،  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ندـید  تقایل  وت  تفگ :  نم  باوج  رد  منیبب ،  ار  نابرهم  نیـسح  نیا  مهاوخ  یم  متفگ : 
 ، دسر یمن  ناششوگ  هب  مه  مالسلا  هیلع  نیسح  يادص  هکنانآ  دنرایسب  نکب ،  ار  شرکش  تسا ،  سب  يدینـش  ار  ناشیا  يادص  هک 
هک درک  یم  درد  يردق  هب  مرس  دوب ،  هدش  سیخ  قرع  زا  مندب  دوب ،  يراج  قرع  مدوجو  مامت  زا  مدیرپ ،  باوخ  زا  عقوم  نیمه  رد 
ات متفر ،  هار  هسردم  رود  رود ،  دنچ  مارآ ،  هتـسهآ و  مدش و  دـنلب  تمحز  هب  دوبن ،  بوخ  ًالـصأ  ملاح  مورب ،  لاح  زا  دوب  کیدزن 
ات دوب ، هتفرگ  ار  مدوجو  مامت  نوگانوگ  راکفأ  مدیسرت ،  یم  مدوب و  هتـسخ  رایـسب  متـشگرب ،  دوخ  ةرجح  هب  و  متفرگ ،  مارآ  یمک 

 . متفر باوخ  هب  هرابود  یتّدم  زا  دعب  هک  نیا 

ءارهز ۀمطاف  زابرس  لفط  يافش  -46

تامدـخ هّیمطاـف  ماـّیا  رد  و  دـشاب ،  یم  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لـهأ  هب  هتـسبلد  دـنمقالع و  يدّیـس  هک  هّیملع ،  ةزوح  باـّلط  زا  یکی 
یگلاس ود  رد  و  دنک ،  یم  ادیپ  يدنزرف  دهد ،  یم  هداد و  ماجنا  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  ياه  همانرب  جیورت  رد  يدنمـشزرا 

دیئأـت کـشزپ و  نیدـنچ  هب  هعجارم  زا  سپ  و  دوـش ،  یم  زین  جّنـشت  راـچد  و  تسا ،  یخاروـس  وا  بلق  رد  هک  دـنوش  یم  هّجوـتم  وا 
یم هضرع  دوش و  یم  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  مظعألا  هللا  هّیقب  ترـضح  صخألاب  مالـسلا  مهیلع  راهطا  ۀّـمئأ  ناـماد  هب  تسد  بلطم ، 

ترـضح ناتردام  ّقح  هب  ار  امـش  تسا ،  هدش  ضیرم  امـش  تقایل  یب  نازابرـس  زا  یکی  دنزرف  مالـسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  ای  دراد :
زا یکی  دزن  ار  شدـنزرف  يزور  نآ  زا  دـعب  و  دـیهاوخب ،  ادـخ  زا  ار  مدـنزرف  يافــش  هـک ،  مـهد  یم  مـسق  اـهیلع  هللا  مالــس  ءارهز 

هتشاد دوجو  بلق  رد  هک  یخاروس  هک ،  دراد  یم  مالعا  مزال  تاشیامزآ  وُِکا و  ماجنا  زا  سپ  و  درب ، یم  ناکدوک  بلق  ناصّـصختم 
فرطرب نآ  ةدمع  و  هدش ،  هتسب  هدوب  تسد  نخان  ةزادنا  هب  و  ، 
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اهیلع هللا  مالس  هّیضرم  يارهز  ترضح  سّدقم  ناتسآ  رازگتمدخ  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  زابرـس  هلیـسو ،  نیدب  و  تسا .  هدیدرگ 
 . دندرگ یم  نامداش  ناش  هداوناخ  رسمه و  دوخ و  و  دریگ ، یم  ار  دوخ  ۀناصلخم  يزابرس  شاداپ 

اهیلع هللا  مالس  هّیمطاف  هسلج  رد  یناشفا  رطع  -47

يارب يرادازع  سلجم  رازاـب ،  ون  دجـسم  رد  يرمق )  هیناّثلا 1417  يدامج  مّوس  اهیلع (  هللا  مالـس  هرهاط  ۀّـقیدص  تداهـش  زور  رد 
مه یشخب  و  باّلطو ،  ءالضف  نیسّردم و  زا  سلجم ،  رد  ناگدننک  تکرـش  رثکأ  هک  میداد ،  لیکـشت  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀمطاف 

و تشاد ،  ّتیمکاح  نیرـضاح  ۀمه  رب  يرادازع  روش  هک  دوب ، یبیجع  ضیفرپ و  هوکـشاب و  سلجم  و  دـندوب ،  هبـسک  نایرازاب و  زا 
راوج رد  هُّرِـس (  سدق  یـسلجم  ۀماّلع  فیرـش  رازم  يوس  هب  قازّرلا ،  دـبع  نابایخ  زا  یتمـسق  رازاب و  ریـسم  زا  هسلج ،  مامتا  زا  سپ 
زوس و  يراج ،  کشا  یسلجم ،  ۀماّلع  رّهطم  مرح  رد  و  هار ، لوط  رد  و  میدرک ،  تکرح  يرادازع  ۀتسد  تروص  هب  عماج )  دجـسم 

و دوب ، هداد  رارق  ریثأت  تحت  ار  نابایخ  ریسم  ياهیراوس  اهـسوبوتا و  نانیـشنرس  نیرباع و  ۀمه  نارادازع ،  مظن  تناتم و  و  يرادازع ، 
مدرم زا  يریثک  ّتیعمج  و  دندرک ،  یم  یبدأ  ضرع  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  تبسن  يرادازع ،  ۀتـسد  اب  گنهامه  مه  اهنآ 
هسلج دندوب و  هدش  رـضاح  نارادازع  زا  يدودحم  رامـش  هک  رازاب (  ون  دجـسم  رد  سلجم ،  لّوأ  رد  دنتـسویپ .  نارادازع  عمج  هب  ، 
مالس ءارهز  ترضح  هب  یلّسوت  بدا و  ضرع  هاتوک ،  ینانخس  اب  هک  مدرک  داهنشیپ  تاداس  باّلط  زا  یکی  هب  و  دوب ) هتفاین  ّتیمسر 

یکی و  تسا ،  رارقرب  یسلجم  هک ،  دننیب  یم  ایؤر  ملاع  رد  تداهش ،  ماش  رد  ناشیا  دندرک .  لوبق  ناشیا  و  دنشاب ،  هتشاد  اهیلع  هللا 
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یم یناشفا  رطع  و  تسه ،  ناشتـسد  رد  رطع  زا  یفرظ  دـنا ، هداد  ماجنا  یناوارف  تامدـخ  هّیمطاف  ناـیرج  رد  هک  تاداـس ،  ءاـملع  زا 
، درب یم  یناوارف  تّذل  و  دوش ،  یم  رورـس  طاشن و  رد  قرغ  وا  و  دنهد ،  یم  هدش  دای  ةدنیوگ  هب  ار  رطع  نامه  زا  يرادقم  و  دننک ، 

 . ددرگ یم  اهیلع  هللا  مالس  هّیمطاف  رمأ  رد  يرازگتمدخ  رما  رد  قیفوت  رب  يرازگساپس  رکش و  بجوم  وا  يارب  هک 

صالخا اب  ياهیراکادف  يارب  گرزب ،  یئاه  شاداپ  -48

هراشا

هللا مالـس  ءارهز  ترـضح  اب  طبترم  ياه  همانرب  رد  تسا  اهلاس  هک  یئالو ،  داقتعا  اب  راکادـف و  روش و  زوس و  رپ  ياـه  هبلط  زا  یکی 
رد وا  بدأ  عضاوت و  و  دنک ،  یم  ّتیلاّعف  ریظن  مک  یتّیّدِج  و  مکحم ،  يداقتعا  اب  ترضح ، نآ  تداهش  تشادگرزب  مسارم  اهیلع و 

اهیلع و هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تایانع  زا  یئاه  هنومن  دشاب ،  یم  هّجوت  نایاش  مالـسلا ،  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  ربارب 
مشچ ینشور  يارب  هک  دنا ،  هتشاد  موقرم  ناونع )  مان و  نودب  نیرتمک (  هدنسیون  نیا  دیدش  رارـصا  اب  ار  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ 

 : میامن یم  میدقت  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ناگتخابلد 

دشاب یم  تعفن  هب  یگبلط ،  يورب  امش 

دسافم زا  یضعب  دوجو  رثا  رد  یلو  مدناوخ ،  یم  سرد  یناتـسریبد  رد  یگبلط ،  ۀمانرب  هب  لاغتـشا  و  هّیملع ،  ةزوح  رد  دورو  زا  لبق 
يدایز ناتسود  مردپ  یلو  مدوب ،  یلغش  لابند  هب  و  مدرک ،  كرت  ار  ناتسریبد  نآ  ینید ،  تاروتـسد  اب  یفانم  ياهراتفر  و  یقالخا ، 

يزرواشک یـسدنهم  ای  شترا ،  رد  یکـشزپ  ۀـنیمز  رد  و  مهدـب ،  همادا  ار  دوخ  لیـصحت  تساوخ  یم  اـهنآ  کـمک  اـب  هک  تشاد ، 
هللا هیآ  دزن  ورب  تیگدنز ،  ۀمانرب  راک و  ریسم  باختنا  يارب  تفگ :  مردپ  ناتسود  زا  یکی  یلو  منک ،  لیصحت 
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فیرـشت ناـشدوخ  اـقآ  میدز ،  رد  میتـفر  میدیـسرپ و  ار  ناـشیا  سردآ  مناتـسود ،  زا  یکی  اـب  هارمه  نک .  هراختـسا  نیقیّدص (1) 
دـندرک و زاـب  ار  رد  هقیقد  کـی  زا  سپ  و  دنتـسب ،  ار  رد  مهاوـخ ،  یم  هراختـسا  مدرک :  ضرع  دـیئامرفب ،  دـندومرف :  و  دـندروآ ، 

نم هن  و  دنتخانـش ،  یم  ارم  ناشیا  هن  هکنوچ  دش ،  ادیپ  يدایز  بّجعت  نم  يارب  دشاب .  یم  تعفن  هب  یگبلط ،  يورب  امـش  دندومرف : 
یم هک  يا  هدرتسگ  دایز و  رایسب  ياه  تفلاخم  هب  و  موش ،  هّیملع  ةزوح  دراو  هک  متفرگ  میمـصت  اذل  و  متفگ ،  ار  هراختـسا  عوضوم 

 . منکن انتعا  دش ، 

میگدنز هار  غارچ  یلع  ءارهز  ترضح  رون 

یم ّتیلاّعف  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تداهـش  تشادگرزب  مسارم  ياهراک  رد  هک  مدش  انـشآ  یناتـسود  اب  یگبلط  لّوأ  لاس 
هک دوب  يا  هبنـشجنپ  بش  مدرک .  يراکمه  اهنابایخ  ياه  هزاغم  رد  و  رهـش ،  حطـس  رد  اهرتسوپ  بصن  ۀنیمز  رد  مه  نم  و  دندرک ، 
یم ماجنا  بش  نآ  رد  رهش (2)  حطـس  رد  اه  مچرپ  بصن  ۀمانرب  اضق ،  زا  و  دوب ، نم  یلـصا  ياهـسرد  زا  یکی  ناحتما  نآ ،  يادرف 

بـصن يارب  میورب  مه  ام  دیئایب  متفگ :  میاه  یـسردمه  هب  و  منک ،  تکرـش  هدـش  دای  ۀـمانرب  رد  هک  متفرگ  میمـصت  نم  و  تفرگ ، 
رگا متفگ :  اهنآ  هب  نم  دوش ،  یمن  یناحتما  لاؤس  باوج  ام  يارب  ناحتما ،  هسلج  رد  ادرف  هک  اـهراک  نیا  دـنتفگ :  اـهنآ  اـه ، مچرپ 

رد ادرف 
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يرمق هّیمطاف 1414  ماّیا  ياّفوتم  - 1
همانرب رد  ناگدننک  تکرش  و  تفرگ ،  یم  ماجنا  بش  رد  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تداهـش  تشادگرزب  ياهمچرپ  بصن  - 2

یلاح رد  دندرک ،  یم  بصن  ار  اهمچرپ  حبـص  ناذأ  ات  بش  تعاس 10  زا  ترـضح ،  نآ  يارب  يزوس  روش و  رپ  يرادازع  زا  سپ  ، 
 . دندوب وضو  اب  همه  هک 
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سّدقم ناتـسآ  هب  تمدخ  ّتیقفوم  یلو  مهدیم ،  ناحتما  ًادّدجم  ناداتـسا ،  تقفاوم  اب  هّیمطاف  ماّیا  زا  دعب  موشن ، ّقفوم  ناحتما  ۀسلج 
 . منک تکرـش  همانرب  نیا  رد  هک  مشابن  هدـنز  مه  رگید  لاس  ات  تسا  نکمم  و  تسین ،  ناربج  لباق  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح 

يارب میدرک  تکرح  و  دـش ، ماجنا  هُّرِـس  سدـق  یمداخ  هللا  هیآ  موحرم  ۀـسردم  رد  يرادازع ،  لّسوت و  ياـعد  ۀـمانرب  و  دـش ،  بش 
بصن و  دوب ،  نامز  نآ  رد  هک  يدیدش  يامرس  رطاخ  هب  هّیمطاف ،  ۀمانرب  نارازگتمدخ  زا  یخرب  رهـش ،  ياهنادیم  رد  اهمچرپ  بصن 

هک دـندرک  داهنـشیپ  نم  هب  دریگ ،  ماجنا  یتسیاب  دـنلب  ياهنابدرن  يور  رب  و  قرب ،  غارچ  ياهریت  يالاب  و  زاب ،  ياضف  رد  زین  اهمچرپ 
ار دوخ  میمـصت  نم  متفگ  یلو  يوشب ،  ّتیذأ  ینک و  ادـیپ  یگدروخامرـس  تسا  نکمم  يراد  هک  یمک  لاـس  ّنس و  اـب  درگرب ، وت 
رد مدش ،  رادیب  حبص  تعاس 9  و  مدیباوخ ،  زامن  ندناوخ  زا  سپ  مدرک و  يراکمه  حبـص ،  ناذا  ماگنه  ات  و  میآ ،  یم  ما و  هتفرگ 

یلکش ره  هب  یلو  متشادن ،  ناحتما  رد  تکرـش  يارب  يرهاظ  یگدامآ  هتـشذگ ،  بش  دیدش  يامرـس  دایز و  یگتـسخ  اب  هک  یلاح 
باوخ هب  ناحتما  طسو  رد  یگتـسخ ،  تّدش  زا  یلو  مدش ،  تالاؤس  خساپ  نتـشون  لوغـشم  و  مدش ،  رـضاح  ناحتما  ۀسلج  رد  دوب 

 ، مدش اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  لّسوتم  تسا ،  هدش  لکشم  نم  رب  راک  مدرک ،  ساسحا  دندرک .  رادیب  ارم  مناتسود  متفر و 
ولج رد  مرتفد ،  رد  اهنآ  ياهباوج  ایوگ  منک ،  یم  هاگن  اهلاؤس  هب  یتقو  هک  مدرک  ساسحا  هاگان  مدومن ،  هثاغتـسا  ترـضح  نآ  هب  و 

یسک اهنت  دش ،  مالعا  تاناحتما  ۀجیتن  هک  نیا  زا  سپ  مداد ،  لیوحت  ار  هگرب  و  متشون ،  ار  اه  لاؤس  ۀمه  باوج  دشاب ،  یم  ممشچ 
 . دنتفاین تسد  ناشدوخ  بولطم  هاوخلد و  ۀجیتن  هب  هّیقب  و  مدوب ،  نم  دوب  هدروآ  ةرمن 19  هک 
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دندرک لح  ار  میزابرس  لکشم 

يزابرس مهاوخ  یم  متفگ  میدوب ،  هتسشن  وا  ردپ  مرـسمه و  اب  یبش  دوب ،  هدش  مبیـصن  دنزرف  کی  رـسمه و  و  تشذگ ،  یلاس  دنچ 
تسرد اهنیا  دنتفگ :  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  اب  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  اب  متفگ  یلوپ ؟  هچ  اب  دنتفگ :   (1) مرخب ار  مدوخ 

 . دوش یم  یلب  متفگ  دوش ، یمن  لوپ  یلو  تسا ، 

ناونع هب  ءاروشاع ،  ترایز  ددـع  هدراهچ  بش ،  هدراهچ  متفگ  میتسه ،  اون  مه  هارمه و  اهنآ  اـب  يرادازع  هار  رد  هک  مناتـسود ،  هب 
لکشم هک  میناوخب ،  اهیلع  هللا  مالس  نوتاخ  سجرن  ترضح  اهیلع و  هللا  مالس  بنیز  ترضح  اهیلع و  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  رذن 

ایؤر ملاـع  رد  دوب ،  هبنـش  هس  هک  دیـسر  متفه  بش  مینک .  ساـمتلا  يرگید  سک  هب  میهاوخن  و  دـننک ،  فرطرب  اـهنآ  ارم  يزاـبرس 
دز و نم  هناش  رس  تسد  اب  هدمآ و  یصخش  هّیـضق ،  نیا  يارب  مدوب  تحاران  یلیخ  و  ما ،  هداتـسیا  هّیملع  ۀسردم  طایح  رد  هک  مدید 

متفگ ینک ؟  راک  هچ  یهاوخ  یم  تفگ  مراد ،  يزابرس  لکـشم  متفگ  یتحاران ؟  ردق  نیا  ارچ  يراد ؟  یلکـشم  هچ  ینالف  تفگ : 
و تیزابرـس ،  راک  لابند  ورب  تفگ :  داد و  نم  هب  یناموت  رازه  دصکی  کچ  ددع  جنپ  شبیج و  يوت  درک  تسد  مرخب ، مهاوخ  یم 

لزنم زا  دش ، هبنـشجنپ  حبـص  مدـش ،  راودـیما  متفرگ و  کین  لاف  هب  مدـش ،  رادـیب  باوخ  زا  یتقو  مینک .  یم  مهارف  مه  ار  شا  هّیقب 
هن نفلت و  هرامـش  هن  مناد و  یم  ار  وـت  مسا  هن  نم  تفگ :  نم  هـب  هـک  مدرک  دروـخرب  یـصخش  اـب  ظـفاح  ناـبایخ  رد  مـتفر ،  نوریب 

سامت هک  مراد  امش  زا  یسردآ 
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 . دیدرگ وغل  سپس  دش و  یم  ماجنا  همانرب  نیا  يا ،  همانشخب  قبط  نامز  نآ  رد  - 1
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تفگ متفر ،  وا  راک  رتفد  هب  یتقو  مراد ،  يراـک  وت  اـب  نم  رتفد  رد  اـیب  مدرگ (1)  یم  امـش  لابند  هک  تسا  زور  هس  نـالأ  و  مریگب ،
يارب ای  یهاوخ  یم  هّینیـسح  يارب  مناد  یمن  تفگ  هگم ؟  روطچ  دیآ ؟  یم  شدب  لوپ  زا  یـسک  هچ  متفگ  یهاوخ ؟  یمن  لوپ  امش 
باوخ رد  بش  هبنـش  هس  تفگ )  نازیر  کشا  اب  دمآرد و  هیرگ  هب  و  هک (  مناد  یم  ار  نیمه  یلو  يرگید ،  سک  يارب  ای  تدوخ ، 

نیا رد  و  هدب ،  ناشیا  هب  ار  غلبم  نالف  ینالف ،  دندومرف :  نم  هب  و  دندوب ،  هتفرگ  ار  وت  تسد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اقآ  هک  مدید ، 
هیرگ اب  مهدـب ؟  سپ  دـیاب  ینامز  هچ  رد  هنوگچ و  مدیـسرپ  وا  زا  و  متـشاذگ ، مبیج  رد  نم  و  داد ،  نم  هب  تشون و  یکچ  ماگنه ، 

 . مالسلا هیلع  نیسح  ماما  اقآ  یناد و  یم  تدوخ  درادن ،  نم  هب  یطبر  رگید  و  مهدب ،  وت  هب  هک  دنا  هتفگ  نم  هب  تفگ : 

، دوب زبس  مه  کچ  گـنر  و  تسا ،  ناـموت  رازه  دـصناپ  نآ  غلبم  مدـید  مدرک ،  هظحـالم  ار  کـچ  مدـمآ و  نوریب  وا  رتفد  زا  یتقو 
مدیرخ و ار  میزابرـس  و  همانرب ،  لابند  متفر  و  دوب ، گنر  زبس  مه  اهنآ  هک  دندوب ،  هداد  نم  هب  باوخ  ملاع  رد  هک  یئاهکچ  دننامه 

 . دیدرگ لیطعت  يزابرس  دیرخ  رگید  و  هدش ،  وغل  همانشخب  هک ،  دندرک  نالعا  دش ،  مامت  میزابرس  دیرخ  راک  هک  يزور  نیرخآ 

***
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صخـش نیا  دوخ  و  تسا ،  هدوب  مّوس  زور  هبنـشجنپ و  صخـش ،  نیا  اب  تاقالم  نامز  هدوب و  هبنـش  هس  هدـش ،  دای  ۀـبلط  ياـیؤر  - 1
هدش هداد  صخش  نآ  هب  هک  يروتسد  هبلط و  نیا  باوخ  نایرج  دوش  یم  مولعم  و  مدرگ ،  یم  وت  لابند  هب  تسا  زور  هس  هک  هتفگ : 

 . تسا هدوب  نامز  کی  رد  ، 
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مشاب هتشاد  ینز  هنیس  يرادازع و  مدوخ  ۀناخ  رد  دیاب 

و مدیرخ ،  ار  میزابرس  ناراوگرزب ،  فطل  اب  هنوگچ  هک  دیدید  متفگ  مرسمه و  ردپ  دزن  متفر  دش ،  مامت  يزابرـس  دیرخ  راک  یتقو 
متفگ تسیچ ؟  تروظنم  تفگ :  مرـسمه  مینک ،  یم  اـپرب  ینز  هنیـس  يرادازع و  مدوخ  لزنم  رد  هّیمطاـف  ماـّیا  رد  هللا  ءاـشنا  دـینادب 
رگا یناد  یم  تفگ :  مرسمه  دننک ،  یم  لح  زین  ارم  نکـسم  لکـشم  دندومن ،  فرطرب  ار  میزابرـس  لکـشم  هک  یناراوگرزب  نامه 
يارب دراد ،  رایـسب  قرف  يزابرـس  لکـشم  اـب  هلئـسم  نیا  دـهاوخ ؟  یم  لوپ  ردـقچ  يرخب  مه  کـچوک  نیمز  ۀـعطق  کـی  یهاوخب 

هوک هاک و  نم  بابرا  يارب  متفگ  تسا ،  مزال  يدایز  رایـسب  ۀـنیزه  راک  نیا  رد  یلو  يدرک ،  جرخ  ناـموت  رازه  دصتـشه  يزاـبرس 
 . میتسه نامدوخ  ۀناخ  رد  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  تداهش  ماّیا  هک  مناد  یم  طقف  دنک ،  یمن  قرف 

رتم و تحاسم 75  هب  نیمز ،  ۀعطق  کی  هب  عجار  داد  ناشن  نم  هب  ار  يا  همانلوق  مرـسمه  مدـید  متفر ،  لزنم  هب  هسردـم  زا  زور  کی 
 . دوش یم  هنوگچ  روما  ۀّیقب  منیب  هب  ات  هناخ ،  نیمز  نیا  متفگ :  ناشیا  هب  تسا ،  هدش  تخادرپ  ًاّلُک  غلبم  هک  تسا  هدش  هتشون 

هنادرم مراد ،  سنا  اهنآ  اب  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  ۀـیاس  ریز  رد  هک  ینازیزع  ناتـسود و  میتشاد ،  تقو  هّیمطاف  ماّیا  ات  هام  هس  طقف 
هدافتـسا لباق  و  دش ،  ماجنا  نامتخاس  یلـصا  ياهراک  مهدب ،  اّنب  رگراک و  دزم  لایر  کی  یّتح  هک  نیا  نودب  و  دندمآ ،  کمک  هب 

متفگ روطچ ؟  تفگ  تسا ؟  یبش  هچ  متفگ  مرـسمه  هب  مدش ،  لقتنم  دـیدج  لزنم  هب  و  دـش ، اجباج  مه  یگدـنز  لئاسو  دـیدرگ ، 
منز یم  اهنآ  زا  مد  هک  یناگرزب  هک  يدید  متفگ  زور ،  هس  تفگ :  میراد ؟  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀمطاف  تداهـش  ماّیا  هب  زور  دنچ 

 . دندرک دراو  نامدوخ  لزنم  هب  عقوم  هب  ارم 
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منک یم  تکرش  هّیمطاف  يرادازع  ناوراک  رد  البرک  هب  فّرشت  دصق  هب 

مدش رادربخ  و  مدرک ،  تکرش  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تداهش  تشادگرزب  ياه  همانرب  رد  يرمق )   1423 لاس 1381 (  رد 
تّجح اقآ  جاح  و  تسا ،  تکرح  لاح  رد  یتشک  کی  یعیـسو ،  يایرد  کی  يور  هک  هدوب  هدید  یبلاج ،  يایؤر  رد  یـصخش  هک 

رب و  دنتـسه ،  یتشک  لخاد  دننک ،  یم  يراکمه  اه  مچرپ  اهرتسوپ و  بصن  هّیمطاف و  ياهراک  رد  هک  یناسک  ۀمه  یحطبا و  دّحوم 
 : هدش هتشون  یتشک  ةراوید 

هاّجنلا هنیفس  يدهلا و  حابصم  نیسحلا  ّنا 

یب یب  متفگ :  یم  و  مدـش ،  یم  لّسوتم  هّیمطاف  ياه  همانرب  ماجنا  نیح  رد  و  تسه ،  يربخ  ًاـمتح  متفگ  درک و  بلقنم  ارم  ربخ  نیا 
و مق ، هب  دورو  زا  سپ  و  درک ، تکرح  ناهفـصا  زا  هّیمطاـف  يرادازع  ناوراـک  .دوـب  هدـش  مناـبز  درو  هلمج  نـیمه  و  ـالبرک ،  ناـج 

یجراخ و  اهرهش )  همه  زا  یناریا (  نارئاز  مامت  هک  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  ترضح  سّدقم  نحـص  رد  جّیهم ،  روش و  رپ  يرادازع 
جاح ياقآ  یمظعلا ،  هللا  هیآ  هلیسو  هب  هک  مق ،  اهیلع  هللا  مالس  ءارهّزلا  تیب  هب  دوب ، هداد  رارق  ریثأت  تحت  ار  اهروشک )  يرایـسب  زا  ) 

روشرپ و يرادازع  سلجم  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  تداهـش  ماّیا  رد  و  هدش ،  سیـسأت  هلظّدم  یحطبا  دّحوم  رقاب  دّمحم  دّیس 
متساوخ یم  هک  یماگنه  رد  ینز ،  هنیس  يرادازع و  مسارم  نایاپ  زا  سپ  و  میدرک ،  تکرـش  دوش ،  یم  رازگرب  نآ  رد  يا  هتـسجرب 

رکذ ّلـحم  هک  يربـنم  هب  یمارتـحا  یب  هک   ، ) مداد رارق  يرگید  فرط  ار  میاـپ  متـشاذگ و  ربـنم  کـیدزن  ار  مرـس  منک ،  تحارتـسا 
تسا نشور  یلیخ  اهیلع  هللا  مالس  ءارهّزلا  تیب  مدید :  ایور  ملاع  رد  متفر ، باوخ  هب  و  دشابن )  تسا  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح 

يادص مدوب ، هدیباوخ  هک  يروط  نیمه  نم  و  تسا ،  ربنم  يور  زا  یئانشور  نیا  ءادبم  ءاشنم و  و  ، 
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تساوخ یمن  تلد  وت  رگم  دنتسه ،  تکرح  لاح  رد  منیسح  يالبرک  ناوراک  ینالف !  دندومرف :  هک  مدینش  ربنم  فرط  زا  ار  یمناخ 
ضرع و  هللا ،  دبع  ابأ  ای  کیلع  مالّسلأ  متفگ :  متشاذگ و  هنیس  رب  تسد  و  مدش ،  دنلب  اج  زا  هدنب  يا ؟  هدیباوخ  ارچ  البرک ؟  يورب 

 ، مدرکن رکذ  مناتـسود  يارب  ار  باوخ  هّیـضق  و  مدش ،  رادیب  باوخ  زا  ماگنه  نیا  رد  و  دورب ؟  البرک  هب  دـهاوخن  هک  تسیک  مدرک 
 . متفرگ ار  متجاح  نم  هک  مدرک  نالعا  طقف 

و دـمآ ، یـصخش  هک  دوب  رارق  نیا  زا  نایرج  و  مدرک ،  یـسیون  مان  البرک  نتفر  يارب  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تدـالو  زور 
نیا يادا  يارب  ناـموت  رازه  تسیب  یهاـم  يدرک ،  ماـمت  ار  تلزنم  یهدـب  هکنآ  زا  سپ  ـالبرک و  ورب  تـفگ :  مـیارب و  دروآ  یغلبم 
هیلع نیـسح  ماـما  میاـقآ  قشع  هب  و  متـسه ، ـالبرک  رد  رگید  زور  دـنچ  هک  مسیون  یم  یلاـح  رد  ار  بلطم  نیا  زادرپب .  نم  هب  ضرق 

زا هک  یتایانع  مامت  مهاوخب  رگا  مجنگ .  یمن  دوخ  تسوپ  رد  و  درب ،  یمن  مباوخ  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  تیانع  مالـسلا و 
 ، مسیونب ار  تسا  هدش  ریقح  نیا  هب  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  ترضح  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  اهیلع و  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  فرط 

 . منک یم  هدنسب  هزادنا  نیمه  هب  و  دوشب ،  باتک  کی  دیاش 

دیسر متشاد  زاین  هچنآ  ًاقیقد  -49

 : هک دندومن  لقن  دشاب ،  یم  هتسیاش  قالخا  ياراد  بّدؤم و  يوقت و  اب  یناحور  هک  هّیملع ،  ةزوح  نیسّردم  زا  یکی 

سّدقم رضحم  هب  يا  هضیرع  اذل  دوبن ،  رودقم  میارب  نآ  لیصحت  هک  متشاد ،  لوپ  یغلبم  هب  زاین  نکسم  ۀّیهت  تهج  لاس 1367 ، رد 
سپس مداد ،  مسق  اهیلع  هللا  مالس  هّیضرم  يارهز  ترضح  ناشردام  ّقح  هب  ار  ناشیا  و  متشون ، مالسلا  هیلع  مظعألا  هللا  هّیقب  ترـضح 

زا يرادقم  یتّدم ،  زا  سپ  متخادنا ،  تشاد  دوجو  ریدغلا  ۀسردم  رد  هک  یبآ  هاچ  رد  ار  نآ 
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رد اهرـصع  و  دیـسر ،  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تدـالو  ماـّیأ  دـنام ،  یقاـب  نآ  زا  يرگید  شخب  و  دـیدرگ ،  مهارف  لوپ  نآ 
یماما هیقف  دمحأ  دّیـس  جاح  هللا ،  هیآ  موحرم  سرد  رد  تسا )  عقاو  نآ  رد  ءارهّزلا  ۀـناخباتک  هک  يدجـسم  یماما (  هللا  هیآ  دجـسم 

رارق رما  نایرج  رد  ار  ناشیا  ای  و  میوگب ، يا  هملک  نیرتکچوک  نم  هک  نیا  نودـب  سرد ،  زا  دـعب  مدرک ،  یم  تکرـش  هُّرِـس  سدـق 
هدنامیقاب غلبم  نامه  ًاقیقد  مدرک ،  هظحالم  هک  دنداد ،  نم  هب  ار  یغلبم  دوشن ، هّجوتم  یـسک  هک  یلکـش  هب  دـندز و  ادـص  ارم  مهد ، 

رد ترـضح ، نآ  گرزب  ناعفادم  زا  یکی  تسد  هب  نم  لکـشم  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  دالیم  بش  رد  هلیـسو  نیدب  و  دوب ،
 . دیدرگ فرطرب  تسا ، اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ینید  یملع و  هاگیاپ  هک  يدجسم 

ءارهّزلا ۀـناخباتک  یگـشیمه  صالخا و  اـب  ناـنکراک  زا  هک  يدزیا (  هللا  بیبح  ياـقآ  موحرم  درمگرزب ، نآ  هک  نیا  بلاـج  ۀـتکن  و 
 ( اهیلع هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هب  طوبرم  شخب  مولعلا (  ملاوع  باتک  هتـسب  دنچ  دندومرف :  دندز و  ادص  ار  دوب )  اهیلع  هللا  مالس 

مالس ءارهز  ترضح  دالیم  يدیع  ناونع  هب  ار  هدش  دای  باتک  زا  ددع  کی  سرد ،  ۀسلج  رد  رـضاح  باّلط  زا  مادک  ره  هب  و  روایب ، 
 . دنداد اهیلع  هللا 

میهد یم  افش  ار  وا  ام  دیشابن ، نارگن  -50

 : هک دندومن  لقن  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  سّدقم  ناتسآ  رازگتمدخ  بدأ و  اب  و  يوقت ،  اب  نّویناحور  زا  یکی 

 ، دیدرگن لصاح  يدوبهب  میدرک  هعجارم  کشزپ  هب  هچره  و  دش ، ادـیپ  مرـسمه  ندرگ  رد  یئاه  هّدـغ  یـسمش ،  ناتسبات 1380  رد 
ماجنا صّصختم ،  کشزپ  و  دش ، هداد  صیخشت  يوافنل  ددغ  میخدب  ناطرس  یهاگشیامزآ ،  یّبط و  ياه  یسررب  تانیاعم و  زا  سپ 

 . تسناد مزال  ار  یهاگشیامزآ  ياه  یسررب  دّدجم  نداد 
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و دندش ،  ترضح  نآ  هب  لّسوتم  ناکیدزن ، لیماف و  مامت  اهیلع ،  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تداهـش  ماّیا  اب  دوب  فداصم  اهزور  نآ 
مالسلا امهیلعرفعج  نب  یـسوم  نب  میهاربا  هدازماما  فیرـش  رازم  هب  دّمحم (1)  خیـش  مگرزب  رـسپ  هک  نیا  ات  دنتـشاد ،  يزاین  رذن و 

متفه ماما  سّدقم  مان  هب  یتقو  دیامن ،  یم  لّسوت  ياعد  ندناوخ  هب  عورش  يدیدش ،  عّرضت  تلاح  اب  و  دور ، یم  کناهفصا  رد  عقاو 
و هدش ،  نهپ  یگرزب  ةرفس  ام  ۀناخ  رد  هک  دنیب  یم  ایؤر  ملاع  رد  و  دنک ،  یم  ادیپ  هبلغ  وا  رب  باوخ  تلاح  دسر ،  یم  مالـسلا  هیلع 

هللا مالـس  ءارهز  ۀمطاف  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  هلاو و  ِهیَلَع  هللا  یَّلَـص  مرکأ  ربمایپ  و  تسا ،  هرفـس  رد  تبرـش  هویم و 
يرامش و  هجرف ،  یلاعت  هللا  لّجع  مظعألا  هللا  هّیقب  ترضح  نامز ،  ماما  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  اهیلع و 

ءارهز ترـضح  هب  تبون  یتقو  هداد ،  یم  تبرـش  ناراوگرزب  نآ  هب  نارای ،  باحـصا و  زا  یکی  دنراد ، فیرـشت  هباحـص  نارای و  زا 
یم هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  نامز  ماما  كرابم  تسد  هب  دنـشون و  یم  ار  تبرـش  زا  يرادـقم  ترـضح  نآ  دـسر ،  یم  اهیلع  هللا  مالس 

 : دنیامرف یم  هدرک و  مرسمه  هب  هراشا  و  دنهد ، 

یم باوخ  ةدننیب  هب  سپس  و  دینکن ،  شومارف  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  مدنزرف  زامن  دیئوگب  و  دیهدب ،  ام  رازگتمدخ  هب  ار  تبرـش  نیا 
.میهد یم  افش  ار  وا  ام  دیشابن  نارگن  دنیامرف : 

ار اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  زامن  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  زامن  ناکیدزن ،  ناگتـسب و  ۀمه  هدنهد ،  تراشب  يایؤر  نیا  زا  دعب 
ًاقاّفتا هک  میدرب ،  صّصختم  کشزپ  دزن  ار  مرـسمه  و  تفرگ ،  ماجنا  دّدجم  تاشیامزآ  یئاهزور ،  تشذگ  زا  سپ  و  دنداد ،  ماجنا 

ماجنا اب  هدش  دای  کشزپ  دوب ، اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  سّدقم  دالیم  زور  اب  فداصم 
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و تسا ،  دوبهب  هب  ور  امش  رسمه  تفگ :  درک و  یلاحشوخ  بّجعت و  راهظا  دیدج ،  تاشیامزآ  جیاتن  ندید  و  دّدجم ،  ياه  یسررب 
 . تسا هدش  يا  هزجعم 

ترـضح نآ  سّدـقم  دالیم  زورلاس  اهیلع و  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تداهـش  ماّیأ  نیب  تانایرج  نیا  یماـمت  هک  تسا  نیا  بلاـج 
يافش ربخ  و  دندومن ،  تفایرد  یگرزب  يدیع  ام  ناگتـسب  هداوناخ و  اهیلع ،  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  ّدلوت  زور  رد  و  داتفا ،  قاّقتا 

 ، تسین ناشیا  رد  يرامیب  نیا  زا  يرثأ  درذگ ، یم  هّیـضق  نیا  زا  هام  دنچ  لاس و  کی  هک  نونکا  مه  و  دومن ، دونـشخ  ار  همه  ناشیا 
 . دنرب یم  رسب  لماک  یتمالس  تّحص و  رد  و 

دنتفرگ یم  ار  ناشفشتآ  باذم  ّداوم  يولج  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  نارادازع  -51

دـض فرحنم و  كاـنرطخ و  هورگ  کـی  ّتیلاّـعف  شیادـیپ و  زکرم  هتـشذگ ،  رد  هک  ناهفـصا ( )  عباوت  زا  ناجیردـهق (  ۀـقطنم  زا 
یـسورع دقع و  مسارم  ماّیأ ،  نامه  رد  اذـل  و  دوبن ، يربخ  هّیمطاف  زا  قطانم ،  رگید  دـننامه  دوب )  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  تیالو 

دیدرگ عورش  هّیمطاف  تضهن  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  تداهـش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  رد  هک  نیا  ات  دیدرگ ،  یم  رازگرب 
 ، دندمآرد تکرح  هب  مدرم  مومع  یبهذم و  تائیه  دوب )  هقطنم  نامه  زا  هک  هّیملع (  ةزوح  لاّعف  باّلط  زا  یکی  تامادقا  رثا  رد  و  ، 

اهدجسم ۀمه  مدرم  یبش  ره  رد  و  دیدرگ ،  زاغآ  يرادازع  تاجتـسد  تکرح  يراوگوس و  ۀمانرب  اه ،  تئیه  زکارم  دجاسم و  رد  و 
یبلاج رایـسب  ۀـمانرب  تاجتـسد ،  ۀـمه  يراکمه  اب  و  دـنداتفا ،  یم  هار  هب  نّیعم  يدجـسم  يوس  هب  تمالع  مچرپ و  اب  اـه ،  تئیه  و 

اهیلع هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  فرط  زا  هک  یئاه  تمارک  اهتراشب و  و  فرط ،  کی  زا  یمومع  لابقتـسا  رثا  رد  و  تفرگ ، یم  ماجنا 
ياهاتسور اهشخب و  رد  هکلب  ناجیردهق ،  رد  اهنت  هن  هّیمطاف  ۀمانرب  هک  دش  ببس  رگید ،  فرط  زا  دیسر ،  یم 
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 . میئامن یم  هراشا  بلاج  ياهتراشب  نآ  زا  یکی  هب  ًالیذ  و  دبای ،  شرتسگ  هتشگ و  رازگرب  زین  نآ  فارطأ 

یم ماجنا  اه  تئیه  يرادازع  ۀمانرب  هک  یئاهبـش  نامه  رد  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  هب  دنمتدارا  نامیا و  اب  صاخـشا  زا  یکی 
دیآ یم  مدرم  فرط  هب  نآ  باذم  ّداوم  و  هدومن ،  ّتیلاّعف  هب  عورش  یناشف  شتآ  رهـش  فارطا  رد  هک ، دنیب  یم  ایؤر  ملاع  رد  هدش ، 

هک یئاهنآ  دـننیب  یم  هاـگان  درک ،  یم  بیقعت  ار  اـهنآ  باذـم  ّداوم  نآ  و  دـندز ،  یم  داـیرف  دـندرک و  یم  رارف  هدز  تشحو  همه  و 
 : دنتفگ یم  دندش و  هلصاف  باذم  ياه  شتآ  مدرم و  نیب  دنا ،  هدرک  عورش  ار  هّیمطاف  ۀمانرب 

همطاف ای  دیئوگب  طقف  دیروخن ،  هّصغ 

 . دنتفر یم  هار  اهنآ  يور  رب  مدرم  و  دش ،  درس  داوم  نآ  هکنآ  ات  دنتفرگ ،  ار  باذم  ّداوم  يولج  ردقنآ  و 

 ، تخاس یم  عناق  ار  يرواب  رید  ناسنا  ره  هک  هدـنهد ،  ناکت  ياـهایؤر  تاـجاح و  ندـش  هدروآرب  اـه و  تمارک  رثا  رد  نینچ  مه  و 
زا هیناّثلا )  يدامج  مّوس  اهیلع (  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تداهـش  زور  رد  هک  اجنآ  ات  دش ،  ریگارف  هقطنم  یمامت  رد  هّیمطاف  تضهن 

تاعامتجا زکرم  هک  لحم (  ةدازماما  يوس  هب  يرادازع  تاجتـسد  زاـگ و ...  تکرـش  تشدـلگ ،  یچتـشد ،  نارزاز ،  ناجیردـهق ، 
هتـشاد و او  باجعا  هب  ار  نارگاشامت  و  دنتفا ،  یم  هار  هب  دشاب )  یم  رفـص و ...  ناضمر و 28  دننام 21  مهم  ياهزور  رد  يرادازع 

؟  تسا هدوب  اجک  تئیه  همه  نیا  دنیوگ :  یم 

دنتفر نوریب  امش  ۀناخ  زا  یلاخ  تسد  ناتسود  ارچ  -52

ترـضح ّدلوت  ماش  رد  هعمج ،  بش  درک : لقن  نینچ  دـشاب ،  یم  یّـصاخ  یحور  يافـص  ياراد  هک  هّیملع  ةزوح  نّویناحور  زا  یکی 
لاس 1415 رد  اهیلع  هللا  مالس  هرهاط  ۀقیّدص 
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ماما ءارهز و  ترـضح  نینمؤملا و  ریمأ  و  دـشاب ،  یم  اپ  رب  يا  هسلج  مدـید ،  اـیؤر  ملاـع  رد  بش ،  همین  زا  دـعب  تعاـس  هس  يرمق ، 
زا يا  هّدع  ةوالع  هب  ناگرزب (  زا  يدایز  ةّدع  مالسلا و  هیلع  لضفلا  ابأ  ترـضح  مالـسلا و  مهیلع  راهطا  ۀّمئا  نیـسح و  ماما  نسح و 

 : دندومرف نم  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  دندوب و  رضاح  تاداس ) 

تسد نم  ناتسود  هبنش  جنپ  زور  ارچ  دنیوگب ،  ناشیا  هب  دنتسه )  ینالف ...  ناتسود  زا  ناشیا  نوچ  دیئوگب (  هللا  تّجح  اقآ  مرسپ  هب 
هسلج دراو  يرگید  مناخ  مدید  سپس  میوگ ،  یم  مدرک  ضرع  دندوب (1)  هدمآ  نم  قشع  هب  اهنآ  دنتفر ،  نوریب  امش  ۀناخ  زا  یلاخ 
ردام دنتسه ، ناهفصا  ناتدوخ  رهش  زا  دنتفگ :  دنتـسه ،  یـسک  هچ  ناشیا  مدرک  لاؤس  دنتفرگ ، رارق  هّجوت  دروم  ًادیدش  هک  دندش ، 
امـش تامادقا  زا  و  دنتـسه ،  یـضار  امـش  زا  یلیخ  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  دیئوگب  مرـسپ  هب  دنتفگ :  ناشیا  دنتـسه ،  ینالف 

متفگ دیسوبب ،  ار  مرسپ  نامشچ  نم  فرط  زا  و  دنشاب ،  یم  دونشخ 
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باّلط زا  يا  هّدع  هک  دش  مولعم  مدرک ،  قیقحت  ًاصخش  نم  و  هدوب ،  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ّدلوت  زورلاس  هبنش ،  جنپ  زور  - 1
ترضح دالیم  کیربت  ناونع  هب  دوب )  هدش  رکذ  ناشمان  ایؤر  ملاع  رد  هک  ناهفـصا (  لّوأ  زارط  راوگرزب و  ءاملع  زا  یکی  لزنم  هب  ، 

نآ هب  تلفغ ،  رثا  رد  راوگرزب  نآ  یلو  دراذـگ ، یم  هماّمع  ناشیا  تسد  هب  زین  اـهنآ  زا  یکی  و   ، دـندوب هتفر  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز 
 ، هدش دای  يایؤر  مدیمهف  هکنآ  زا  سپ  و  دنهد ،  یمن  يدیع  دندوب  هدمآ  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  ّدلوت  يارب  هک  یئاه  هبلط 

رگا دـینک  هراختـسا  متفگ  و  مدرک ،  ضرع  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  ماغیپ  اـیؤر و  ناـیرج  راوگرزب  نآ  هب  تسا ،  هقداـص 
هک یماگنه  رد  و  دینک ،  ناربج  و  دیهد ،  رارق  فطل  دروم  دندوب ، هدمآ  امـش  ندید  هب  زور  نآ  رد  هک  ار  اهنآ  همه  درک ، تدعاسم 

َنُولَمعَی اُوناـک  يذَّلا  َنَسحأ  مُهَّنَیِزجََنل  ِیَـس َو  مِِهتائّ مُهنَع  َّنَرِّفَُکَنل  ِتاـِحلاّصلا  اوـُلِمَعَو  اوـُنَمآ  َنیذَّلاَو  دـمآ : هیآ  نیا  دـندرک  هراختـسا 
 . دراد هدش  دای  داهنشیپ  ریثأت  هب  یفیطل  ةراشا  مِِهتائِّیَس  مُهنَع  َّنَرِّفَُکَنل  ۀلمج  هک  ( 7  / توبکنع )
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و تسا ،...  نایرگ  ترضح  نآ  تبیصم  رد  و  داش ، اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  يداش  رد  اهمـشچ  نیا  هکنوچ  دندومرف :  ارچ ؟ 
ترـضح مردام  نوچ  دینک ،  دایز  ار  مالـسلا  هیلع  لضفلا  ابأ  ترـضح  هب  لّسوت  دـیتسه  هک  یتاسلج  رد  دـیئوگب ،  ناشیا  هب  دـنتفگ 

ۀضور دندومرف :  نم و  هب  دندرک  ور  سپس  و  دنراد ، مالسلا  هیلع  ساّبع  ترـضح  ناشدنزرف  هب  يدایز  ۀقالع  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز 
هللا مالس  ءارهز  ترضح  مالسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  مدش و  ندناوخ  لوغـشم  نم  ناوخب ،  ام  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  ساّبع  ترـضح 

زا سپ  و  دندرک ، یم  هیرگ  همه  مالسلا  هیلع  لضفلا  ابأ  ترضح  دوخ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  اهیلع و 
هضور و يادص  زا  و  دـندرک ،  یم  زاورپ  اه  هتـشرف  لثم  و  دنتـشاد ،  لاب  ود  مالـسلا  هیلع  لضفلا  ابأ  ترـضح  هک  مدـید  هسلج  نایاپ 

 . دندش رادیب  ما  هداوناخ  ۀمه  باوخ ،  ملاع  رد  نم  ۀیرگ 

 ... زا منک  رّکشت  ما  هدمآ  -53

مالس ءارهز  ۀمطاف  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب  روظنم  هب  یناّثلا ،  عیبر  هعمج 13  زور  يرمق ،  لاس 1411  رد 
 ، مالـسلا مهیلع  تیبلا  لهأ  ۀتخوسلد  ءاملع  زا  يا  هّدـع  هک  میدومن ،  رازگرب  هدنـسیون ،  نیرتمک  نیا  لزنم  رد  يا  هسلج  اهیلع ،  هللا 

موحرم و  یناهفصا ، یفاص  نسح  خیـش  جاح  هللا  هیآ  موحرم  و  یحطبا ،  دّحوم  یـضترم  دّیـس  جاح  هللا ،  هیآ  مردپ ،  موحرم  دننامه 
ناکشزپ و ناحاّدم و  ءارعش و  باّلط و  نیسّردم و  ءاملع و  زا  يرگید  ةّدع  و  مهّرـس ،  سّدق  یماما  هیقف  دمحأ  دیـس  جاح  هللا ،  هیآ 

مهیلع تلاسر  تّوبن و  نادناخ  هب  دنمقالع  مدرم  راشقا  رگید  یبهذـم و  تائیه  و  اه ،  هّیریخ  ءانُما  هاگـشناد و  دـیتاسا  و  ناسدـنهم ، 
ندورس قیرط  زا  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تداهش  نرق  نیمهدراهچ  تشادگرزب  هب  عجار  یتاداهنشیپ  دنتشاد ،  روضح  مالسلا 

اهیلع هللا  مالس  ءارهز  ترضح  مان  هب  نادنمزاین  هب  یناسر  يرای  اه ،  نایب  اه و  ملق  يریگراک  هب  راعشا ،
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ياهلاس ربارب  نیدنچ  ةزادنأ  هب  يراوگوس  لفاحم  سلاجم و  يرازگرب  عیسو ،  یحطس  رد  يرادازع  تاجتسد  ندروآ  رد  تکرح  هب 
بـصن و  رهـش ،  ياهنادـیم  مامت  رد  اهدراکالپ  اهمچرپ و  بصن  و  ءاروشاع )  مسارم  ياهماعطا  دـننامه  یمومع (  ياه  ماعطا  لـبق ، 
هـضرع سلجم  رد  نیرـضاح  هب  ار  يرهـش و ...  نیب  رهـش و  لخاد  ياهـسوبوتا  سرادـم و  تارادا و  اه و  هزاـغم  ماـمت  رد  اـهرتسوپ 

 ، تفرگ رارق  يا  هرظتنم  ریغ  لابقتسا  دروم  دوب ، هدیـسر  هسلج  لیکـشت  زا  لبق  هک  یتاراشب  و  یبیغ ،  تایانع  هب  هّجوت  اب  هک  مدومن ،
رد و  دـش ، یمن  عطق  سلجم  رب  مکاح  ِيونعم  تلاح  زوس و  کشأ و  تعاس )  هس  هب  کـیدزن  هسلج (  يرارقرب  تّدـم  ِیماـمت  رد  و 

اهبلق دندناوخ ،  یم  یئارس )  هیثرم  تروص  هب  هن  و  هداس (  کبس  هب  ار  ناشدوخ  ياه  هدورس  هسلج ،  رد  رضاح  ءارعـش  هک  یماگنه 
ّتیـصخش ءارعـش و  ناکـشزپ و  هاگـشناد و  دیتاسأ  ءاملع و  دش ،  یم  ریزارـس  اه  کشأ  و  دیزرل ،  یم  اه  هناش  داتفا و  یم  شپط  هب 

و دوب ، زیگنا  تفگش  سلجم ،  نیرضاح  رگید  ناشدوخ و  يارب  هک  دندوب ،  هدش  بلقنم  نانچ  نآ  سلجم ، رد  رـضاح  ِیمدرم  ياه 
ًاظفل اـهنت  هن  اهداهنـشیپ ،  ِیماـمت  تهج  نیمه  هب  و  دـیامنن ،  ساـسحا  هسلج ،  ةرادا  يرازگرب و  رد  ار  یبـیغ  تسد  هک  دوبن  یـسک 
یلمع راـظتنا  ّدـح  زا  شیب  رایـسب  اـهنآ  ۀـمه  هدـش ،  داـی  سلجم  زا  سپ  ياـه  هتفه  اـهزور و  رد  هکلب  تفرگ ،  رارق  شریذـپ  دروم 

رثأ رپ  راگدنام ،  زیگنأ ،  تفگش  هقباس ،  یب  تامادقا  ّتیفیک )  ّتیّمک و  رظن  زا  يداهنـشیپ (  ّداوم  زا  مادک  ره  ۀنیمز  رد  و  دیدرگ ، 
تیانع زا  ریغ  هب  ار  ّتیقفوم  همه  نآ  دناوت  یمن  یهورگ  چیه  سک و  چـیه  هک  یئاجنآ  ات  تفای ،  قّقحت  نیرفآ ،  تکرح  جـّیهم ،  ، 

هللا هّیقب  ترـضح  ناشـسّدقم ،  نوخ  ثراو  اهیلع و  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  صخألاب  و  تیالو ،  نابحاص  ِیتیالو  فّرـصت  یهلا و 
 . دهد تبسن  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعألا 

ص:590

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  تامارک  زا  يا  همش  هیمطاف و  www.Ghaemiyeh.comتضهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 768زکرم  هحفص 658 

http://www.ghaemiyeh.com


 ، هللا هیآ  موحرم  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  ۀتخوسلد  مالـسلا و  مهیلع  تیبلا  لهأ  میرح  عفادـم  زور  نآ  نانخـس  ریثأت  شقن و 
رد ناشیا  رمتسم  غیرد و  یب  ياه  تیامح  و  دندرک ،  داریا  ینارون  سلجم  نآ  نایاپ  رد  هک  هُّرس  سدق  یماما  هیقف  دمحأ  دّیـس  جاح 

مالس ءارهز  ترضح  هب  تبسن  راوگرزب ،  نآ  یگتخابلد  یگتـسبلد و  صولخ و  زا  یگرزب  ۀناشن  هدش ،  دای  ياه  همانرب  يارجا  لوط 
یم تلاسر  نادـناخ  نارادتـسود  یگدـنز  خـیرات  ۀـشیمه  رد  اهلد و  رد  ناشیا  دای  ماـن و  ظـفح  يارب  يریظن  یب  ۀلیـسو  اـهیلع و  هللا 

 : هک  (1) دشاب

قشع هب  هدش  هدنز  شلد  هکنآ  دریمن  زگره 

ام ماود  ملاع  ةدیرج  رب  تسا  تبث 

راوگرزب نیـسّردم  نیقّقحم و  زا  نونکا  مه  هک  نامز ،  نآ  ردقیلاع  يالـضف  زا  یکی  هدـش ،  دای  ۀـسلج  زا  زور  هس  تشذـگ  زا  سپ 
رفن ود  هک  مدـید  ایؤر  ملاع  رد  تفگ :  دـمآ و  نیرتمک  نیا  ندـید  هب  تسا ،  يونعم  ةژیو  تایحور  تـالاح و  ياراد  و  دـشاب ،  یم 

دنتسه هضیرم  وناب  نآ  هک  دش  یم  ساسحا  و  دندوب ،  هتفرگ  ار  يراوگرزب  يوناب  لغب  ریز  رتکچوک )  يرگید  رتگرزب و  یکی  وناب ( 
دیسر مرظن  هب  یلاؤس  ایؤر  ملاع  رد  ، 

ص:591

ّتیقفوم و همه  نیا  لیلد  هک  دوب ،  هدیـسرپ  ناشیا  زا  یـصخش  ایؤر  ملاع  رد  هُّرِـس ،  سدـق  یماما  هللا  هیآ  موحرم  تلحر  زا  دـعب  - 1
 ، لاؤس باوج  رد  ناشیا  دیا ؟  هتفای  اهلد  رد  ّتیبوبحم  يونعم و  ماقم  هزادنا  نیا  ات  هک  هدـش  هنوگچ  و  تسیچ ؟  امـش  يارب  تمظع 
نآ رد  هک  دننک  یم  هظحالم  دوش ، یم  هعجارم  هتـشون  نآ  هب  يرادیب  رد  هکنآ  زا  سپ  دـندوب و  هدومن  هلاوح  یتشاددای  هب  ار  خـساپ 

ار دوخ  ّتیبوبحم  يونعم و  تمظع  زمر  هلیسو ،  نیا  هب  ءارهز و  ای  نم  بلق  نابرض  دیوگ  يزور  مبلق  راون  رگا  دنریگ  تسا :  هتشون 
 . دندومرف یفّرعم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هب  تبسن  دیدش  ۀقالع  قشع و  رد 
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همطاف ترـضح  هک  متخانـش  یم  دندومرف ،  مبیـصن  یتیانع  هک  يرگید  يایؤر  رد  ار  یلـصا  يوناب  اریز  دنتـسیک ( ؟  وناب  ود  نآ  هک 
يوناب ود  نآ  دنتسه .  مالسلا  امهیلع  موثلک  ُّما  ترضح  بنیز و  ترضح  اهنآ ،  هک  مدینـش  یئادص  دنتـسه )  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز 
هـسلج نیئاپ  و  دـندروآ ،  دوب  هدـش  نّیعم  اهمناخ  يارب  هک  یقاطا  رد  و  امـش ،  لزنم  هب  ار  اهیلع  هللا  مالـسءارهز  ترـضح  راوگرزب ، 

رد امـش  و  نم .  تبیـصم  درگلاس  يارب  دراد ،  رظن  رد  هک  یئاه  حرط  رطاخ  هب  ینالف ،  زا  منک  رّکـشت  ما  هدمآ  دندومرف :  دنتـسشن و 
يوب و  هدرک ،  ادیپ  یّـصاخ  ّتینارون  امـش  لزنم  هک  دش  یم  ساسحا  و  دـیدرک ،  یم  دروخرب  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  مارتحا  تیاهن 

دیدرک یم  هیرگ  امش  دندرب ، فیرشت  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ایؤر ،  ملاع  رد  هکنآ  زا  سپ  و  دیدرگ .  یم  مامشتسا  یـشوخ 
ار نایرج  باوخ ،  ةدننیب  هکنآ  زا  سپ  دننک .  یم  رّکشت  هناراوگرزب  ردقچ  میا ،  هدادن  ماجنا  هک  ار  يراک  زونه  نیبب  دیتفگ :  یم  و 

نیرتکچوک هک  دـش  مولعم  باوج  رد  دـنراد ، هدـش  دای  ياه  همانرب  زا  یعالّطا  هچ  ایآ  هک  مدـش ،  ایوج  ناشیا  زا  دـندرک ،  فیرعت 
ناشیا مدرک ،  وگزاب  ار  هسلج  نراقم  لبق و  تایانع  تاراشب و  و  هعمج ،  زور  ۀسلج  حرـش  هکنآ  زا  سپ  و  دـنرادن ،  یهاگآ  ربخ و 

اه و بدا  ضرع  و  دنراد ،  یهاگآ  روما  نیرت  ناهنپ  نیرت و  قیقد  زا  ناراوگرزب  نآ  هک  دـندومن  قیدـصت  و  دـندرک ، بّجعت  رایـسب 
 . دنهد یم  رارق  فطل  دروم  ار  اه  يرازگتمدخ 

دشاب نارگن  دیابن  دور  یم  وا  مشچ  هب  منیسح  سلجم  رابغ  درگ و  هک  یسک  -54

هروصنم هیجاح  هدباع ،  هحلاص و  يوناب  نامراکادف ،  زیزع و  ردام  هکنآ  زا  سپ 
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هام رد  مراکملا )  لایکم  باتک  بحاص  ) يدابآ دـمحأ  هیقف  یقت  دّـمحم  دّیـس  اقآ  هللا ،  هیآ  موحرم  تنب  يدابآ ،  دـمحأ  هیقف  مناـخ 
نفد مالـسلا  امهیلع  یـضترم  هدازماما  رفعج و  هدازماما  راوج  رد  ناشیا  ةزانج  دـندومن ،  عادو  ار  ایند  راد  يرمق ،  لّوالا 1407  عیبر 

رد هبورخم  هکورتم و  تلاح  زا  هدش  دای  ةدازماما  ود  ۀعقب  نحـص و  بسانم ،  تامادقا  یـساسا و  تاریمعت  اب  نآ  زا  سپ  و  دیدرگ ، 
رارقرب هدازماما  ود  نآ  رّهطم  نحـص  رد  یناوخ  هضور  يرادازع و  سلجم  هحلاـص ، يوناـب  نآ  داـی  هب  هّجحلا ،  يذ  هاـم  رد  و  دـمآ ،

تعاس 4 زا  هزور  همه  دشاب )  یم  فیلأت  ياراد  نیقّقحم و  نیـسّردم و  زا  نونکا  مه  هک  نامز (  نآ  نیّدتم  باّلط  زا  یکی  دیدرگ . 
یـشمارآ لماک و  یـصولخ  اب  و  تشاد ،  یم  لوذبم  ار  يراکمه  رثکاّدح  هدـش ،  دای  ۀـسلج  يرازگرب  يارب  بش ،  ات 9  رهظ  زادعب 
يرادازع سلجم  لئاسو  يروآ  عمج  رد  و  تفای ،  نایاپ  هدش  دای  مسارم  دوب .  ّقفوم  هدش  دای  يازع  سلجم  هب  تمدـخ  رد  بیجع ، 
ّتیلاّـعف نیا  يارب  دوخ ،  ینورد  ةزیگنا  دروـم  رد  یحیـضوت  هنوـگچیه  و  دوـمن ، مادـقا  هناـصلخم  شناـبحاص ،  هب  اـهنآ  ندـناسر  و 

ءارهز ترـضح  تداهـش  لاس  نیمهدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب  ۀمانرب  نایرج  رد  و  تشذـگ ،  ياهلاس  دومنن .  نایب  هدرتسگ ، 
ینیـسح يازع  سلجم  رد  يراـکمه  نآ  زار  زا  هدرپ  اـت  دـش  فّظوم  ناـشیا  هک  دـیدرگ ،  مهارف  يوـنعم  ياـهنیمز  اـهیلع  هللا  مـالس 

نینچ نآ  حرش  هک  درادرب ،

 : تسا

سپ وا  و  مدومن ،  هعجارم  صّـصختم  کشزپ  هب  و  دش ، ادیپ  ممـشچ  رد  يا  هضراع  هک  مدوب ،  يا  هزوح  ثحب  سرد و  لوغـشم  نم 
نامرد هار  چیه  و  دراد ، دایز  ۀنیزه  اب  نیگنس  یحاّرج  لمع  کی  هب  زاین  امش  مشچ  هک  درک  مالعا  قیقد ،  تاشیامزآ  زا 
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یم یحاّرج  لمع  زا  و  مدوب ، هدش  دراو  هّیملع  ةزوح  رهـش و  هب  هزات  و  مدوب ، يدتبم  هبلط  کی  هک  نم  درادن .  دوجو  وراد  ۀلیـسو  هب 
دنداد ربخ  امش  هک  یماگنه  رد  و  مدش ،  ناشیرپ  نارگن و  ًادیدش  متـشادن ،  زین  ار  ناتـسرامیب  یحاّرج و  نیگنـس  ۀنیزه  و  مدیـسرت ، 
ۀـسلج رد  يراکمه  يارب  هّیملع ،  ةزوح  باّلط  زا  و  دـینک ،  یم  رازگرب  مالـسلا  هیلع  رفعج  هدازماما  رد  يرادازع ،  سلجم  نینچ  هک 

رد منکن ،  ادـیپ  یحاّرج  لمع  هب  يزاین  هک  نیا  روظنم  هب  و  ممـشچ ،  يافـش  يارب  هک  مدرک  ّتین  نم  دـیتساوخ ،  کـمک  هدـش  داـی 
ادـیپ يا  هبئاش  متّین  دـصق و  رد  هک  نیا  يارب  و  مهد ،  ماجنا  دـیآ  یم  رب  متـسد  زا  هک  ار  یئاه  کمک  سلجم ،  ياه  هماـنرب  یماـمت 

مه یحیـضوت  چیه  و  مدنام ،  یمن  دش  یم  مهارف  امـش  تیب  هداوناخ و  و  هسلج ،  نارازگتمدخ  يارب  هک  یماش  فرـص  يارب  دوشن ، 
هدازماما نحـص  یمامت  رد  هک  يدایز  ياهـشرف  و  تفای ،  نایاپ  هدـش  دای  سلجم  هک  یماگنه  مداد .  یمن  دوخ  ّتین  دـصق و  ةرابرد 

یتعاس ات  و  میدنادرگ ،  رب  شنابحاص  هب  و  میدومن ،  يدنب  هتسب  ار  يرادازع  ياه  مچرپ  لئاسو و  و  میدرک ،  عمج  دش  یم  هدرتسگ 
هللا مالس  ءارهز  ترضح  ایؤر  ملاع  رد  مدیباوخ ،  متفر و  هرجح  هب  و  مدش ،  هتسخ  دیشک ،  لوط  دوب )  مه  ناتـسبات  هک   ) رهظ زا  لبق 

دندومرف ترضح  دراد ،  مزال  یحاّرج  دنا  هتفگ  و  دراد ، یتحاران  ممـشچ  مدرک  ضرع  یتحاران ؟  ارچ  دندومرف :  هک  مدید  ار  اهیلع 
:

دور یم  وا  مشچ  هب  منیسح  يازع  سلجم  رابغ  درگ و  هکیسک 

يا هتفرگ  افش  وت  دشاب ،  نارگن  دیابن 

يدّدجم ۀنیاعم  متساوخ  وا  زا  و  صّـصختم ،  رتکد  نامه  دزن  متفر  زور  نامه  رـصع  و  مدیدرگ ،  لاحـشوخ  مدش و  رادیب  باوخ  زا 
ینامرد هنوگ  چیه  و  تسین ،  امش  مشچ  رد  يا  هضراع  چیه  هک :  درک  مالعا  یتفگش  اب  هنیاعم ،  زا  سپ  و  دشاب ، هتشاد 
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تداهـش تشادـگرزب  مسارم  عورـش  نایرج  رد  هک  نیا  ات  مزاس ،  حرطم  ار  نایرج  نیا  هک  مدوبن  لیام  یلئالد ،  هب  (1) و  درادن مزال 
 . میامن لقن  امش  يارب  ار  فطل  تیانع و  نآ  هک  ما ،  هتفای  یّصاخ  يونعم  تیرومأم  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف 

ینکاپ رب  مالسلا  امهیلع  لضفلا  ابأ  ترضح  هّیقر و  ترضح  ۀضور  دیاب  ءارهز :  ترضح  -55

يافـش ةرابرد  دنـشاب ،  یم  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هب  دنمقالع  ًادیدش  و  قوثو ،  دروم  يدرف  هک  اه ،  تعامج  ماما  زا  یکی 
 : دندومرف لقن  دشاب ،  یم  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  همطاف  مان  هب  هک  ناشدجسم ،  نارازگزامن  زا  یکی 

سکع مندـب  ياـضعا  زا  مدرک و  یم  هعجارم  کـشزپ  هب  هچره  و  مورب ،  هار  متـسناوت  یمن  مدوب و  هدـش  ضیرم  دوـب  یتّدـم  هدـنب ، 
زا یکی  متفرگ  میمـصت  هک  نیا  ات  مدوب ،  ناتـسرامیب  رد  زور  ره  و  درک ، یمن  يا  هدیاف  دندومن ، یم  هجلاعم  و  دندرک ،  یم  يرادرب 
ات مدش ،  یم  لّسوتم  ترـضح  نآ  هب  متفر و  یم  دجـسم  هب  زور  ره  و  مدنبب ،  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  ربنم  هب  ار  میاه  سابل 
زاب ربنم  زا  منهاریپ  هک  دنیب  یم  دور و  یم  دجسم  هب  مرسپ  حبص  ادرف  تسا ،  هدش  زاب  منهاریپ  مدید  ایور  ملاع  رد  بش  کی  هک  نیا 
مالس ءارهز  ترـضح  مدید  ایؤر  ملاع  رد  دعب ،  بش  رد  مدرک .  ادیپ  تاجن  دش و  بوخ  ملاح  نایرج ،  نیا  لابند  هب  و  تسا ،  هدش 

مه نم  و  ینک .  اپ  رب  تلزنم  رد  مالـسلا  هیلع  لضفلا  ابأ  ترـضح  اهیلع و  هللا  مالـس  هّیقر  ترـضح  ۀضور  دـیاب  دـندومرف :  اهیلع  هللا 
هفیظو ماجنا 
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 . مداد ماجنا  ار  هدش  دای  ياه  هضور  ۀمانرب  و  مدومن ،

يدیما ان  زا  دعب  يافش  مه  نیا  56-و 

هدش و سح  یب  وا  ندب  مامت  و  دندادن ،  صیخشت  ار  وا  ضرم  ناکشزپ  و  دش ،  یتخس  تلاسک  هب  التبم  رهش ،  کلم  یلاها  زا  یکی 
دندرب ورف  وا  ياپ  رد  نزوس  هک  دیسر  ییاج  هب  هجلاعم  یتّدم  زا  سپ  و  دندرک ، يرتسب  دیشروخ  ناتسرامیب  رد  ار  وا  و  داتفا ، راک  زا 

 ، نتفای افش  زا  سپ  شدوخ  و  دنداتفا ،  رارطضا  تلاح  هب  ناگتسب  نایفارطأ و  و  دیسرن ،  رمث  هب  تاجلاعم  و  دیدرگن ، هّجوتم  ًالـصا  و 
لّسوت وا  رتسب  رانک  رد  يدیماان ،  لاح  رد  لزنم  هب  لاقتنا  زا  سپ  متفگ .  مه  ار  دوخ  نیتداهـش  مدوب و  هدش  سویأم  نم  هک  داد  ربخ 

نامتخاس زین  نیمز و  و  تسا ،  هناخافش  هک   ) رهـش کلم  يارهزلا  دجـسم  رد  و  دننک ،  یم  ادیپ  مالـسلا  هیلع  لضفلا  ابأ  ترـضح  هب 
لّسوت وا  يارب  دنا )  هتفای  افش  نآ  رد  نارامیب  زا  يرایسب  نونکات  و  دشاب ،  یم  مالـسلا  هیلع  لضفلا  ابأ  ترـضح  مان  هب  نآ  مّود  ۀقبط 
تاجن گرم  ماک  زا  دنک و  یم  ادیپ  افش  یئاسآ  هزجعم  بیجع و  لکش  هب  و  دننک ، یم  ادیپ  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  همطاف  ترضح  هب 

 . دبای یم 

درک ادیپ  افش  هّچب  ردارب !  -57

يور رب  اپ  یهّجوت  یب  رثا  رد  هک  دنتشاد ،  یکچوک  رتخد  دنرب ،  یم  جنر  ًادیدش  يداصتقا  تالکـشم  زا  هک  دنمزاین ،  ةداوناخ  کی 
وا هب  نیگنـس  ۀـنیزه  اـب  یحاّرج  لـمع  مه ،  ناکـشزپ  دورب ،  هار  تسا  هتـسناوت  یمن  و  دوش ،  یم  بویعم  وا  ياـپ  دـنراذگ و  یم  وا 
هللا مالس  ارهّزلا  دجـسم  هب  ار  رتخد  یبش  دنا .  هدوبن  دوخ  رتخد  ۀجلاعم  رب  رداق  یتسدگنت ،  رقف و  رثا  رد  اهنآ  و  دننک ،  یم  داهنـشیپ 
دّیـس ترـضح  هک  دـنیب ،  یم  ایؤر  ملاع  رد  بش  نامه  رد  رتخد  ردام  دـنوش ، یم  لّسوتم  و  دـنرب ،  یم  رهـش  کـلم  رد  عقاو  اـهیلع 

ءادهّشلا
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لاح رد  هدش )  يراذگمان  مالسلا  هیلع  لضفلا  ابأ  ترـضح  مان  هب  هک  دجـسم (  يالاب  ۀقبط  زا  مالـسلا  امهیلع  لضفلا  ابأ  ترـضح  و 
ماگنه درک  ادیپ  افش  هّچب  ردارب !  دننک  یم  ضرع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  مالسلا  هیلع  لضفلا  ابأ  ترضح  و  دنتسه ،  ندمآ  نیئاپ 

هک دجسم (  ياه  هیاسمه  زا  یکی  زا  نیرتمک ،  ةدنسیون  تسا .  هتفای  افـش  رتخد  دنک  یم  هظحالم  دوش ،  یم  رادیب  ردام  هک  حبص ، 
اصع هب  يزاین  رگید  دور و  یم  هسردم  رتخد  نیا  و  تسا ، حیحص  یلب  دنتفگ ،  ناشیا  مدرک ،  قیقحت  تسا )  هحلاص  هدّیس و  یئوناب 

 . تسا هتشاد  جلف  تلاح  ًالبق  هک  یلاح  رد  درادن ،

دنکن رهق  ام  اب  وگب  تردپ  هب  میداد ،  افش  ار  وت  ام  -58

بـش دـسر ،  یمن  ییاـج  هب  نیگنـس  ۀـنیزه  ناوارف و  تاـجلاعم  و  دوش ،  یم  ناطرـس  هب  ـالتبم  رهـش  کـلم  نینکاـس  زا  یکی  رتخد 
ناکم نآ  مزاع  درب )  یم  نارکمج  دجـسم  مق و  هب  ار  مدرم  هک  مالـسلا (  هیلع  لـضفلا  اـبأ  ترـضح  تئیه  اـب  هارمه  يا  هبنـشراهچ 

دجـسم دـیوگ :  یم  دوش ، یم  عّلطم  رتخد  نآ  ناطرـس  تلاـسک و  ناـیرج  زا  یتـقو  نارئاز ،  زا  رگید  یکی  هک  تسا ،  هدوب  سّدـقم 
ترضح هب  لّسوت  دصق  هب  وا  نک .  ادیپ  لّسوت  دجـسم  نیا  رد  ورب  رتخد  نیا  يافـش  يارب  تسا و  تیانع  دروم  رهـش  کلم  يارهّزلا 

لد تلاح  اب  و  دوش ،  یم  نارگن  دـشن ،  يربخ  هک  دـیامن  یم  هظحالم  دـنک و  یم  اعد  دور و  یم  دجـسم  هب  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز 
ملاع رد  یناطرس )  رامیب  وا (  رتخد  بش  نامه  میرادن و  یئوربآ  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  ۀناخ  رد  ام ، ایوگ  دیوگ ،  یم  یگتسکش 

یم دنشک و  یم  وا  ندب  يور  رب  ار  ناشکرابم  تسد  ترضح  نآ  و  دوش ، یم  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  رضحم  هب  فّرشم  ایؤر 
 : دنیامرف

دنکن رهق  ام  اب  وگب  تردپ  هب  میداد ،  افش  ار  وت  ام 

ص:597

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  تامارک  زا  يا  همش  هیمطاف و  www.Ghaemiyeh.comتضهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 768زکرم  هحفص 665 

http://www.ghaemiyeh.com


ءارهّزلا همطاف  ای  وگب :  نک و  دنلب  ار  ترس  -59

هدرب یم  رـس  هب  دـیدش  ینارگن  رد  و  هتفر ،  یمن  باوخ  هب  اهبـش  هک  یئاج  ات  هدوب  باصعأ  یتحاران  راچد  هحلاص ،  هدّیـس و  یئوناب 
 ، مدرک مالـس  مدرک و  زاب  ار  رد  متفر  دندز ،  ار  ام  ۀناخ  رد  و  دندروآ ،  فیرـشت  یئاقآ  مدـید  ایؤر  ملاع  رد  دـیوگ :  یم  وا  تسا ، 

برد ربارب  رد  ناهگان  ما ،  هدمآ  يرود  هار  زا  دندومرف :  دیسر ؟  یم  رظن  هب  هتسخ  مدرک  ضرع  دندیسر ، یم  رظن  هب  هلاس   40  - 30
؟  دـهد یم  دارم  یک  یـشاک  متفگ :  ار ،  يدروجـال  ياـه  یـشاک  سوبب  دـندومرف :  میدـش ،  رهاـظ  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهّزلا  دجـسم 
 ، اهیلع هللا  مالس  ءارهّزلا  همطاف  ای  متفگ ،  مدرک و  تعاطا  مه  نم  اهیلع  هللا  مالس  ءارهّزلا  همطاف  ای  وگب  نک و  دنلب  ار  ترس  دندومرف 
نم نونکات ،  نامز  نآ  زا  مدش .  رادیب  ماگنه  نآ  رد  و  تسا ،  بوخ  تباصعا  يارب  دجسم ،  ایب  وگب و  هبترم  کی  يزور  دندومرف : 

هب یتحار  هب  اهبـش  و  هدش ،  فرطرب  مباصعأ  یتحاران  میوگ و  یم  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهّزلا  همطاف  ای  میآ و  یم  دجـسم  هب  زور  ره 
 . منک یمن  كرت  ار  همانرب  نیا  تقو  چیه  و  مور ،  یم  باوخ 

دوبن یندش  بوخ  ضیرم  نیا  دیتفر ؟  اجک  امش  -60

رفن کی  و  هدوب ،  مالـسلا  هیلع  لضفلا  ابأ  ترـضح  مان  هب  نآ ،  نیمز  هک  ناهفـصا (  رهـش  کلم  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهّزلا  دجـسم  رد 
هب یلو  دشاب ، اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  مان  هب  دجسم ،  مهاوخ  یم  تسا  هتفگ  و  تسا ،  هتخادرپ  ار  وا  ینامتخاس  جراخم  مامت 
نآ حرش  هک  هداتفا  قاّفتا  یبلاج  نایرج  دنا )  هتخاس  ترضح  نآ  مان  هب  ار  دجسم  مّود  ۀقبط  مالسلا  هیلع  لضفلا  ابأ  ترـضح  مارتحا 
مه مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  ناوخ  هیثرم  حاّدـم و  دراد و  یئاّنب  لغـش  هک  دجـسم (  نیا  نارازگزاـمن  زا  یکی  رـسمه  تسا :  نینچ 

و هدوب ،  رامیب  هدیشک )  رایسب  تمحز  دجسم  يارب  و  تسه ، 
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وا دنتفگ :  هداد و  یعطق  باوج  اهرتکد  هک  اجنآ  ات  تسا ،  هتشادن  وا  يارب  يرثا  ناکـشزپ  تاجلاعم  و  تسا ،  هدرک  یم  طقـس  هچب 
ءارهز ترـضح  اب  و  دجـسم ،  رد  مدمآ  دوب ،  مدزن  دجـسم  دیلک  نوچ  و  تسکـش ،  ملد  یبش  دـیوگ :  یم  ناشیا  دوش .  یمن  بوخ 

شیامزآ هک  ادرف  و  تفای ،  افـش  مرـسمه  بش  نامه  دـیهد ؟  یمن  ار  ام  باوج  ارچ  مدرک  ضرع  و  متفگ ،  لد  درد  اهیلع  هللا  مالس 
باوج و  میدرک ،  هعجارم  یلبق  کشزپ  نامه  هب  هک  یماگنه  رد  و  دوب ،  یلاع  شیاـمزآ  باوج  دـندروآ ،  لـمع  هب  وا  زا  يدـیدج 
یّصاخ ياوه  لاح و  اب  و  دوبن ، یندش  بوخ  ضیرم  نیا  دیتفر ؟  اجک  امـش  تفگ :  هیرگ  لاح  اب  و  درک ، بّجعت  دید ،  ار  شیامزآ 

 . دینک اعد  مه  ام  يارب  دینک ؟  یم  اعد  ناتدوخ  ّقح  رد  طقف  تفگ : 

ورب وش  دنلب  هدش ؟  هچ  ار  امش  اهیلع : هللا  مالس  ءارهز  ترضح  -61

زور رد  تسا ،  دجـسم  يوگدـنلب  هاگتـسد  مـیظنت  لوئـسم  هـک  رهـش ،  کـلم  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهّزلا  دجـسم  ناـگیاسمه  زا  یکی 
یم میمصت  دوش ،  یم  رادیب  هک  یتّدم  زا  دعب  دور ،  یم  باوخ  هب  دوش و  یم  هتـسخ  يرادازع  زا  سپ  لاس 1378 )  رد  یئاعوسات ( 

يّدح هب  ددرگ ،  یم  رامیب  یتخس  هب  و  دمهف ،  یمن  يزیچ  رگید  و  دروخ ، یم  نیمز  هب  یتخس  هب  رایتخا  یب  هاگان  دوش ،  دنلب  دریگ 
رون هک  يدیفـس  رتپوکیله  هک  دـنیب ،  یم  ایؤر  ملاع  رد  یبش  هک  نیا  ات  دـنا .  هدرب  یم  هار  هتفرگ و  یم  ار  شتـسد  وا  ۀّـچب  نز و  هک 

 ، تسا هدوب  هدیباوخ  هدوب و  يرامیب  لاح  رد  وا  یلو  دـیآ ،  یم  دورف  وا  راک  لحم  رد  و  دـنک ،  یم  زاورپ  تسا ،  عطاس  وا  زا  يزبس 
 : دنیامرف یم  هک  دونش  یم  ار  یئوناب  يادص  ناهگان 

نک میظنت  ار  وگدنلب  هاگتسد  ورب  وش و  دنلب  هدش ؟  هچ  ار  وت 

هک دریگ  یم  میمصت  دنتسه ،  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ناشیا  هک  دوش  یم  هّجوتم  هاگان 
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و دـنک ، یمن  ساسحا  یتحاراـن  شندـب  رد  هک  دوش  یم  هّجوتم  و  دـنک ،  یم  زاورپ  رتپوکیله  یلو  دـناسرب ،  ترـضح  هب  ار  شدوخ 
یم هیرگ  ود  ره  یتّدـم  شرـسمه ،  يارب  ایؤر  لقن  زا  سپ  و  تسا ،  بش  همین  زا  دـعب  مین  کی و  تعاـس  دـنیب  یم  دوش ، یم  رادـیب 

 . دنیوگیم ساپس  ار  يادخ  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  فطل  رب  و  دننک ، 

تسا ءاسک  ثیدح  رد  ام ، ۀمان  هرجش  -62

مالس ءارهز  ترضح  سّدقم  ناتسآ  هب  تمدخ  رد  دیامن و  یم  مه  یحاّدم  هک  اهیلع (  هللا  مالس  ءارهّزلا  دجسم  نارازگزامن  زا  یکی 
 ، دسر یم  هب 4  وا  نوخ  راشف  و  دوش ،  یم  يرتسب  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  ترضح  ناتـسرامیب  رد  دراد ) هنیرید  هقباس  اهیلع  هللا 

دوب لاس  نیدنچ  اهیلع ،  هللا  مالس  ءارهّزلا  همطاف  ای  دنک :  یم  ضرع  دنک و  یم  ادیپ  لّسوت  تلاح  دوش .  یم  میخو  رایـسب  وا  لاح  و 
امش و یحاّدم  یگلاس ،  هدزاود  هد -  زا  و  دوش ،  هتخاس  دجسم  اهیلع )  هللا  مالس  ءارهّزلا  دجسم  لحم (  نیا  رد  هک  مدرک  یم  وزرآ 

لقن وا  دور .  یم  باوخ  هب  ات  دنک  یم  هیرگ  ردقنآ  سپـس  دیناهرب و  هکلهم  نیا  زا  و  دـیهد ،  افـش  ارم  ما ،  هدرک  یم  ار  ناتنادـنزرف 
دّیس و و  دندوب ،  يرادازع  لوغشم  يدایز  ّتیعمج  و  مدش ،  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهّزلا  دجـسم  دراو  مدید  ایور  ملاع  رد  هک :  دنک  یم 

یم ام  دندومرف : ناشیا  مدیـسر و  ناشیا  رـضحم  هب  نم  دـش  مامت  مسارم  هکنآ  زا  سپ  دـندوب ،  ینارنخـس  لوغـشم  يراوگرزب  ياقآ 
دوخ دزن  مریگ و  یم  ار  قریب  ۀچراپ  زا  يرادـقم  متفگ ،  مدوخ  اب  مدـش و  جراخ  دجـسم  زا  نم  مینک ،  ضوع  ار  قریب (1)  میهاوخ 

ۀّمئأ هب  نداد  مالس  لوغشم  اقآ  مدید  مدش ،  دجسم  دراو  هک  نیمه  دهد ،  افش  ارم  ادخ  ات  مراد  یم  هگن 
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ار متشه  ماما  ۀضور  نم  مالسلا  هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  كرابم  مان  هب  دندیسر  هک  نیمه  دنتـسه ،  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 
یم ام  نارومأم  دندومرف :  نم  هب  دـندمآ ،  شوه  هب  هکنآ  زا  سپ  دـنتفر ،  شوه  زا  هک  نیا  ات  دـندرک ،  هیرگ  دایز  ناشیا  مدـناوخ ، 

کی اـقآ  ناـشیا ،  تمدـخ  دـندروآ  ار  یلبق  قریب  و  دـندمآ ،  راد  باـقن  رفن  دـنچ  مدـید  ناـهگان  قریب ،  ندرک  ضوـع  يارب  دـنیآ 
کی و  دـنداد ، دوب  نآرق  توالت  لوغـشم  دجـسم  رد  هک  هلاـس ،  هّچب 13  کـی  هب  دوب ،  قریب  نآ  زا  هک  ار  زبـس  ۀـچراپ  زا  يرادـقم 
هرجش و  رود ،  هار  زا  دندومرف :  دیا ؟  هدمآ  اجک  زا  دیتسیک و  امـش  مدرک  لاؤس  نم  ماگنه  نیا  رد  دنداد ،  نم  هب  ار  نآ  زا  يرادقم 

، دریگب دوب ) يور 4  رب  ًالبق  هک  ارم (  نوخ  راشف  هک  درک ،  رادیب  باوخ  زا  ارم  راتـسرپ  ناهگان  تسا .  ءاسک  ثیدح  رد  مه  ام  ۀـمان 
 . تسا هدش  سیخ  ما  هفالم  هک  ما  هدرک  هیرگ  ردقنآ  ایؤر  ملاع  رد  هک  مدش  هّجوتم  و  تسا ،  يور 13  مراشف  دید 

ورب يرادازع  ۀتسد  لابند  وشاپ  -63

ۀتـسد لابند  اعوسات  زور  بش و  دـندرک ، یم  زیلاید  ارم  راب  ود  يا  هتفه  و  مدرب ،  یم  جـنر  هّیلک  یتحاران  زا   1379 لاس 1378 -  رد 
هب میدمآ  ینز  ریجنز  ینز و  هنیس  ۀتـسد  اب  ءاروشاع  بش  مدوب ،  هدش  هتـسخ  یلیخ  مدرک و  یم  یحاّدم  و  مدرک ،  تکرح  يرادازع 

متشادن ار  مورب  يرادازع  ۀتسد  لابند  هک  نیا  ناوت  و  مداتفا ،  یگتسخ  هّیلک و  درد  تّدش  زا  اهیلع و  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  دجسم 
زا هک  نم (  جلاعم  کشزپ  دـنتخادنا .  نم  يور  رب  تکوم  کی  و  دـنداد ، رارق  اهکاخ  يور  و  دـندرب ،  دجـسم  زا  يا  هشوگ  هب  ارم  ، 
لاح نیا  رد  دوب ،  هدرک  ما  هراچیب  داد و  یم  رازآ  ارم  تخس  مه  هّیلک  یتحاران  و  دوب ،  هدرک  باوج  ارم  تسا )  رادمان  نیـصّصختم 

ترضح ناتردام  هب  ار  امش  مهاوخ  یمن  مدرک ،  ضرع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  باطخ 
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شوهیب متـسه و  ینتفر  دندرک  لایخ  ناتـسود  هک  مدرک  ادیپ  یتلاح  و  مداتفا ،  هیرگ  هب  ًادیدش  و  مهدب ،  مسق  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز 
 : دندومرف نم  هب  هک  مدید  ار  يراوگرزب  ياقآ  یشوهیب  ملاع  رد  مدش ، 

بیبط نالف  دزن  دـیاب  مینک  یم  کمک  ار  وت  ام  دـندومرف :  متـسه ،  ضیرم  مناوت ،  یمن  متفگ :  ورب  يرادازع  هتـسد  لاـبند  وش  دـنلب 
ۀتـسد مدـید  مدـمآ و  شوه  هب  هک  دوب  هظحل  نیمه  رد  دـهد ، یم  افـش  ار  وت  دـنوادخ  هللا  ءاشنا  دـندومرف )  رکذ  ار  وا  مان  و  يورب ( 

دنلب نیـسحای  نیـسحای  هب  ار  میادص  مدش و  دـنلب  اذـل  و  هدـش ،  بوخ  ملاح  هک  مدرک  ساسحا  نم  دـندش و  دجـسم  دراو  يرادازع 
هعجارم دـندوب  هداد  روتـسد  هک  یکـشزپ  نامه  هب  اقآ ،  روتـسد  قبط  نآ  زا  سپ  متفرگ .  ار  میافـش  نم  متفگ  ناتـسود  هب  و  مدرک ، 
دجـسم تعامج  ماـما  ار  هّیـضق  نیا  تسا .  هدـش  بوخ  ملاـح  نونکا  مه  و  دـش ،  ماـجنا  هّیلک  ضیوعت  ۀـمانرب  وا  رظن  ریز  و  مدرک ، 

 . دندومرف لقن  دنشاب ،  یم  هّیملع  ةزوح  راوگرزب  نیسّردم  زا  و  ترضح ، نآ  ناگتخابلد  زا  هک  اهیلع  هللا  مالس  ءارهّزلا 

دنداد شیافش  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هک  نیا  ۀنارکش  هب  -64

زا ناکـشزپ  هدیدرگ و  باصعأ  دیدش  يرامیب  راچد  هک  یمناخ (  يرمق ،  رفص 1420  هام  رد  میورب  سّدقم  دهـشم  هب  میهاوخ  یم 
دجسم رد  دریمب  تسا  انب  رگا  دنیوگ :  یم  دنروآ و  یم  رهش  کلم  اهیلع  هللا  مالس  يارهّزلا  دجـسم  هب  ار  دندوب )  هدرک  دیما  عطق  وا 

تسا هدوبن  نتفگ  نخـس  نتفر و  هار  هب  رداق  و  دنروآ ،  یم  تسد  يور  ار  وا  هک  هدوب ،  هدرک  هبلغ  وا  رب  يرامیب  نانچ  نآ  و  دریمب ،
زا یضعب  دننک ،  هتوتیب  دجسم  رد  ار  بش  هک  دنریگ  یم  هزاجا  دجسم  مداخ  زا  . 
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ود هک  دنیب  یم  ایؤر  ملاع  رد  و  دور ، یم  باوخ  هب  یتّدم  زا  سپ  ضیرم ،  مناخ  نآ  دـننام .  یم  وا  رانک  رد  مه  دجـسم  ناگیاسمه 
یم وا  درد  هب  رتهب  نم  دـیلک  دـیامرف ،  یم  يرگید  دـهد و  یم  وا  هب  ار  يدـیلک  اهنآ  زا  یکی  و  دـندمآ ، وا  دزن  راوگرزب  يوناـب  رفن 
مناخ نیا  حبـص ،  ماگنه  تسا .  هدرک  ادیپ  افـش  دنک  یم  ساسحا  دوش ،  یم  رادـیب  دریگ و  یم  ار  دـیلک  هکنآ  زا  سپ  دروخ (1) و 

دجـسم تعامج  ماما  دـندوب .  هدروآ  تسد  يور  ار  وا  لبق  بش  هک  یلاح  رد  دور ،  یم  لزنم  هب  شدوخ  ياپ  اب  هتفاـی ،  افـش  راـمیب 
 : تفگ مدش ،  ایوج  ار  وا  لاح  مناخ  نآ  ردپ  زا  هدش ،  دای  نایرج  زا  هتفه  کی  تشذـگ  زا  دـعب  دـندومرف :  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهّزلا 
هب میهاوخ  یم  دنداد ، افش  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ار  مرـسمه  هک  نیا  ۀنارکـش  هب  تفگ :  وا  رهوش  و  هدش ،  بوخ  هللا  دمحب 

 . میورب مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  ترایز  هب  سّدقم و  دهشم 

تسیچ هناخ  بحاص  ریصقت  دوب  لهاک  ادگ  رگ  - 65

ۀسلج رد  هک  مدشن  ّقفوم  هبنشراهچ  بش  رد  دیوگ :  یم  رهش  کلم  اهیلع  هللا  مالس  ءارهّزلا  دجـسم  ناگیاسمه  زا  يا  هحلاص  يوناب 
 : دندومرف اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هک  مدید  ایؤر  ملاع  رد  بش  نامه  رد  منک ،  تکرش  دجسم  لّسوت  ياعد 

تسیچ هناخ  بحاص  ریصقت  دوب  لهاک  ادگ  رگ 

...اریز دینک  تکرش  ۀضور ...  ۀسلج  رد  ادرف  -66

لقن نینچ  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ۀتخابلد  قوثو و  دروم  نیّدتم و  نویناحور  زا  یکی 

ص:603

 . تسا هتسب  ياهرد  ندش  هدوشگ  و  اههرگ ،  ندش  زاب  يارب  يدیلک  مادک  ره  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  تایانع  تالّسوت و  - 1

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  تامارک  زا  يا  همش  هیمطاف و  www.Ghaemiyeh.comتضهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 768زکرم  هحفص 671 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12758/AKS BARNAMEH/#content_note_603_1
http://www.ghaemiyeh.com


تکرـش ینالف  لزنم  ۀضور  رد  ادرف  دش : هتفگ  نم  هب  هک  مدید ،  ایؤر  ملاع  رد  یلوالا 1419  يدامج  ۀعمج 12  بش  هک :  دندومرف 
ثیداحأ راثآ و  هب  گرزب  نارازگتمدـخ  زا  و  مق ،  میقم  گرزب  ءاملع  زا  هک  اقآ  نآ  ماـن  و  دـننک (  یم  تکرـش  هک ...  اریز  دـینک ، 

يدنمـشزرا رایـسب  یعامتجا  یملع و  تامدخ  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  ةرابرد  و  دنـشاب ،  یم  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ۀّمئأ 
هرهب سلجم  تکرب  ضیف و  زا  هک  مور  یم  و  تسا ،  تیانع  دروم  هدش  دای  ۀسلج  هک  دیسر  مرظن  هب  دندومن ) رکذ  ار  دنا  هداد  ماجنا 

یئامرف فیرشت  يارب  هک :  دش  دنلب  یئادص  هاگان  منیشنب ،  متـساوخ  یتقو  مدیدرگ ،  هدش  دای  سلجم  مزاع  هعمج  حبـص  موش ،  دنم 
دای سلجم  رد  تکرـش  يارب  و  دندیـسر ،  یم  هار  زا  تقو  نامه  ناشیا  دیتسرفب .  تاولـص  یحطبا  دّـحوم  رقاب  دّـمحم  دّیـس  هللا  هیآ 

 . دیدرگ رهاظ  ایؤر  تقیقح  قدص و  يارب  ینشور  ۀناشن  و  دندوب ، هدیدرگ  ناهفصا  مزاع  مق  زا  هدش ،

تفگش تاریثأت  زا  يا  هنومن  مه  نیا  67-و 

رفس نیلّوا  و  دوب ، هتفرگ  رارق  هّیمطاف  ياه  همانرب  هب  طوبرم  ياه  یئامنهار  تاداهنـشیپ و  ریثأت  تحت  هک  هّیملع  ةزوح  باّلط  زا  یکی 
تبسانم هب  یغیلبت  يرفس  رد  دوب ،  هداد  رارق  ترضح  نآ  اب  هطبار  رد  اهیلع و  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  تداهش  ماّیا  رد  ار  دوخ  یغیلبت 

هب دـنک ،  یط  ار  ریـسم  زا  یتمـسق  هک  دـنک  یم  راوس  ار  وا  زیمت ،  سکول و  يوژپ  نیـشام  کی  هار  ناـیم  رد  يرمق ،  ۀّیمطاف 1422 
ةدننار یتقو  منابـسچب ؟  امـش  نیـشام  هب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀمطاف  ياهرتسوپ  نیا  زا  یکی  دیهد  یم  هزاجا  دـیوگ  یم  هدـننار 

 : دـیوگ یم  و  دوش ، یم  ریزارـس  شنامـشچ  زا  کـشا  دـتفا  یم  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  سّدـقم  ماـن  هب  شمـشچ  لـیبموتا 
ةدننار دسرب ،  دوخ  دصقم  هب  هار  نآ  زا  تسا  هتـساوخ  یم  غّلبم  ۀـبلط  نآ  هک  یکاخ  ةّداج  کی  هب  دنـسر  یم  هک  نیا  ات  دینابـسچب . 

نیشام
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دوش یم  هدایپ  هبلط  نا  و  مناسرب ،  دصقم  هب  ار  امش  مناوت  یمن  نیشام ،  نم و  طئارـش  هب  هّجوت  اب  دیوگ  یم  و  دنک ، یم  یهاوخرذع 
ددرگ یم  هّجوتم  دونـش و  یم  نیـشام  يادص  هاتوک ،  ینامز  تّدـم  تشذـگ  زا  سپ  هاگان  هک  ددرگ ،  یم  هناور  دـصقم  يوس  هب  و 
ةدارا نودـب  هاگان  مدومن و  یط  ار  هار  يرادـقم  نم  دـیوگ : یم  دوش و  یم  فّقوتم  وا  ياپ  يولج  و  تسا ،  نیـشام  هدـننار و  نامه 

هللا مالس  ءارهز  ترضح  غّلبم  نیا  دوشب ، مه  هکت  هکت  نیشام  نیا  رگا  متفگ  مدوخ  اب  و  متشگرب ،  هدومن و  فّقوتم  ار  نیـشام  مدوخ 
راک و  دبای ،  یم  یّلجت  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  تبـسن  یبلق  ۀقالع  قشع و  هنوگ  نیدب  و  مناسر ،  یم  شدصقم  هب  ار  اهیلع 

 . ددرگ یم  اراوگ  ناسآ و  ترضح  نآ  سّدقم  ناتسآ  رد  تمدخ  و 

تسا ياقآ ...  زا  شکمن  -68

لهأ ۀسّدقم  حاورأ  زا  دادمتسا  اب  و  تسا ،  لاّعف  رایـسب  هّیمطاف  ياه  همانرب  رد  هک  یناغفا ،  رجاهم  یناحور و  مّمعم و  باّلط  زا  یکی 
مـسارم هب  مدرم  نداد  هّجوت  رد  یقّفوم  دایز و  شـشوک  اـهیلع  هللا  مالـس  هّیـضرم  يارهز  ترـضح  صخـألاب  مالـسلا و  مهیلع  تیبلا 

اب هک  راکوکین ،  نادرم  زا  یکی  لزنم  هب  يزور  دـسیون :  یم  دراد ،  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀـمطاف  ترـضح  ياه  يرادازع  هّیمطاف و 
ماّیا رد  هک  دوش  یم  هچ  متفگ  وا  هب  دراد ، یگرزب  لزنم  هک  مدومن  هظحالم  وگتفگ  يرادقم  زا  سپ  و  متفر ،  متشاد  یئانشآ  شرسپ 

یم ماـجنا  ار  رتسوپ و ...  مچرپ و  بصن  ینارنخـس و  ۀـمانرب  مه  نم  مینک و  رارقرب  يرادازع  ۀـسلج  تسا ،  شیپ  رد  هک  يا  هّیمطاـف 
دروآ و وگدـنلب  دوب  لزنم  نآ  یکیدزن  رد  هک  مه  يرگید  یناحور  و  تفریذـپ ،  دوب  یبهذـم  دـنمقالع و  يدرم  هک  مه  وا  و  مهد ، 

نامیا اب  نادرم  نانز و  روضح  اب  یهوکـش  اب  بلاـج و  رایـسب  سلجم  دومن .  قیوشت  رایـسب  مه  ار  اـم  و  درک ، ینارنخـس  مه  شدوخ 
و دش ، لیکشت 
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کی و  دوب ،  یهوکـشاب  بلاج و  رایـسب  ۀسلج  دـیناوخ و  یم  هضور  امـش  هک  مدـید  باوخ  ملاع  رد  تفگ : یمناخ  اهزور ، زا  یکی 
و تخانـش ، یمن  مه  ار  ناشیا  و  دوب ، هدینـشن  هدـش  دای  ياقآ  نآ  زا  یمان  ًالـصأ  مناخ  نآ  تسا  تّجح  ياـقآ  زا  شکمن  تفگ  رفن 

نآ رد  نم  دـنک ،  لقن  ار  شدوخ  يایؤر  مناخ  نیا  هک  نیا  زا  لبق  هک  یلاح  رد  تسناد ،  یمن  مه  ار  تسا  ناشیا  زا  شکمن  ياـنعم 
مدوب هتفرگ  ناشیا  زا  نم  دوب و  هدـش  هدرب  شمان  اـیؤر  ملاـع  رد  هک  یـصخش  نآ  زا  رعـش  نیدـنچ  و  مدوب ، هدـناوخ  هضور  هسلج ، 

 ... زا شکمن  هک  مدش  هّجوتم  نم  و  دش ،  ادیپ  یبیجع  روش و  لاح و  و  درک ، بلقنم  ار  سلجم  تشاذگ و  یبیجع  ریثأت  و  مدناوخ ، 
اهیلع هللا  مالـسءارهز  ترـضح  فطل  تیانع و  دروم  هدـش  دای  سلجم  هک  نیا  يارب  دوب  يا  هناشن  تراشب و  نیا  و  هچ ؟  ینعی  تسا 

 . تسا هتفرگ  رارق 

مدرک یمن  رواب  هک  دنداد  نم  هب  یکچ  -69

ار باّلط و ...  ءالـضف ، نیـسّردم ،  تاشرازگ  ما ،  هدش  بلقنم  مسیون  یم  ار  تمـسق  نیا  هک  نالأ  دنتـسه  گرزب  اهنآ  هک  مدـیمهف 
سلاجم و اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀـمطاف  مان  هب  اهناسحا  ماعطا و  اهیرادازع ،  مدرم ، زا  اهیلع  هللا  مالـس  هّیمطاـف  ماـّیا  رد  هچنآ  ةراـبرد 
ار تاشرازگ  نیا  یلو  تسا ،  ینیـسح  يازع  مّرحم و  ماّیا  هک  نیا  اب  منک ،  یم  هعلاطم  دنا  هدینـش  هدـید و  يرادازع و ...  تاجتـسد 

تمارک و  فرط ،  کی  زا  اه و ...  تدارا  راهظا  اهراثیا ،  اهیگتـسبمه ،  اهراکتـشپ ،  اه ، صالخا  منک ،  یم  هعلاطم  راب  نیمّوس  يارب 
ماما هک  دـنمقالع  يالـضف  زا  یکی  تسا .  هدـنهد  ناکت  هّیمطاف  ياهـشرازگ  رد  رگید ،  فرط  زا  یهلا  ياهـسرد  اه و  تیانع  اـه و 

هک ینانخس  ریثأت  تحت  دشاب ،  یم  مه  تعامج 
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رگا یتح  و  دینک ،  مادقا  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  طوبرم  راک  رد  امـش  هک  مدوب ،  هتفگ  سرد  ۀسلج  رد  هّیمطاف  ماّیا  زا  لبق 
رارق دنراذگ ،  یمن  اهنت  ار  امـش  تراهط  تمـصع و  نادناخ  هک  دینادب  و  دیزادرپب ، ناتدوخ  ار  سلجم  يرازگرب  ۀنیزه  دیدید  مزال 
تئیه زا  یکی  دوب .  دومن  مـالعا  ار  دجـسم  رد  يرادازع  ۀـسلج  و  دوب ، هدرک  پاـچ  هّیمطاـف  مسارم  يارب  يا  هیعـالّطا  و  دوب ، هتفرگ 
باوج رد  ناشیا  و  دراد ؟ یناب  سلجم  ایآ  و  هتفرگ ؟  هدـهع  رب  یـسک  ار  سلجم  ياه  هنیزه  اـیآ  دوب ، هتـشاد  راـهظا  دجـسم  ياـنما 

. ؟  رتهب اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀـمطاف  دوخ  زا  یناـب  مادـک  و  ار ،  ناـشدوخ  راـک  اـهنآ  و  مینک ،  یم  ار  ناـمدوخ  راـک  اـم  دوب  هتفگ 
زونه و  دش ، ماجنا  یمومع  ماعطا  و  ءادهـش ،  ناتـسلگ  ۀـقطنم  رد  نابایخ و  رد  يرادازع  ناوراک  تکرح  يراوگوس و  بش  نیدـنچ 

هک امش  نخس  هب  مدرک  ادیپ  نامیا  و  الاب )  یغلبم  اب  داد (  نم  هب  یکچ  هعطق  رفن  کی  هک ،  دوب  هدیسرن  نایاپ  هب  رخآ  بش  ینارنخس 
 . دومن دنهاوخ  کمک  امش  هب  يونعم  رظن  زا  مه  يّدام و  رظن  زا  مه  هک  دینادب  دیهد و  ماجنا  ار  ناتدوخ  راک  امش  دیتفگ : 

دوش یم  لّدبم  ازع  هب  یسورع  یمارتحا ،  یب  رثا  رد  -70

مسارم ناهفصا ،  ياه  هّلحم  زا  یکی  رد  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تداهش  ماّیا  رد  يرمق و  لاس 1422  رد  لّوا  ۀّیمطاف  ماّیا  رد 
سلجم مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح  كراـبم  ماـن  هب  يدجـسم  رد  لـحم ،  ناـمه  رد  هک  نیا  اـب  و  دوـش ، یم  رازگرب  یـسورع 

زاس اب  و  دبای ، یم  همادا  بش  همین  زا  دعب  تعاس  کی  ات  یسورع  مسارم  تسا ،  هدوب  رارقرب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  يرادازع 
یب اهیلع  هللا  مالس  يربک  ۀقیّدص  ترضح  یهلا  سومان  میرح  هب  و  دنزادرپ ،  یم  ینارذگ  شوخ  هب  یقیـسوم  انغ و  لئاسو  زاون و  و 

قرب راچد  داماد  و  دریگ ،  یم  ار  ناشنابیرگ  اهنآ  تشز  لمع  يازس  یلو  دنیامن ،  یم  یمارتحا 
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 . دننیشن یم  ازع  هب  لیماف  ود  سورع و  و  دوش ، یم  یگتفرگ 

تسا هدش  هداد  ام  هب  تیب  نیا  طقف  -71

رد راب و  نیدـنچ  نونکات  و  تفرگ ،  رارق  هّجوت  دروم  ًادـیدش  دـش  رـشتنم  پاـچ و  هک  یئاـهرتسوپ  زا  یکی  يرمق ،  لاس 1421  رد 
تمسق رد  و  تسا ،  يراج  نوخ  تارطق  نآ  ۀشوگ  زا  هک  تسا  یمشچ  نآ ،  حرط  يالاب  رد  تسا .  هدش  پاچ  ًارّرکم  لاس  نیدنچ 

کی نآ (  شاربرا  یحارط و  لحارم  هدـش  دای  حرط  هک  یماگنه  تسا .  هتفرگ  رارق  یئاهلاب  يور  رب  هک  تسا  یتوباـت  حرط ،  نیئاـپ 
ار نآ  یحور  یفطاع و  ریثأت  دوش ، همیمض  حرط ، نیا  بسانم  يراعشأ  رگا  هک  دیسر ،  رظن  هب  دش ،  ماجنا  تسا )  يزیمآ  گنر  عون 

گنر هدامآ و  حرط  دنتـشاد ،  روضح  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  ناحاّدم  ارعـش و  زا  يا  هّدع  هک  يا  هسلج  رد  اذل  دیامن ،  یم  رتشیب 
ۀلـصاف هب  هاگان  دوش ، هدـیناجنگ  نآ  رد  هک  مهاوخ  یم  يرعـش  حرط  نیا  يارب  متفگ :  مداد و  ناشن  همّدـقم  نودـب  ار  هدـش  يزیمآ 

 : تفگ اهنآ  زا  یکی  هیناث   14 یبیرقت 13 - 

تخیر یم  نوخ  یلع  نامشچ  هک ز  بش  نآ 

تفر یم  کئالم  شود  رب  وت  توبات 

ار رعش  متفگ  وا  هب  هن (1) تفگ :  يدوب ؟  هدورـس  ًالبق  ار  رعـش  نیا  ایآ  متفگ :  درک و  ءاشنا  ار  تیب  نیا  هک  يرعاش  نآ  هب  مدرک  ور 
هب یلبق  هّجوت  هقباس و  نودب  دایز ،  ای  مک و  هملک  کی  نودـب  ار  رتسوپ  نومـضم  مامت  هک  يرعـش  هنرگو  دـندرک ،  يراج  تنابز  هب 

هدورس هیناث  ای 14  تدم 13  رد  و  دشاب ،  هتشاد  رب  رد  نومضم ، 
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رد و  دسیونب ،  ابیز  ّطخ  اب  هک  مهدب  یطاّطخ  هب  ات  هدب ،  نم  هب  سیونب و  ار  رعش  متفگ  وا  هب  تسین .  نکمم  یبیغ  دییأت  نودب  دوش ،
کی تروص  هب  يرگید ،  رعش  ۀمیمض  هب  ار  رعش  نامه  زور  نآ  يادرف  متـسرف .  یم  منک و  یم  هدامآ  تفگ  دوش ،  هدیناجنگ  حرط 

نیب تاساسحا ،  حور و  رب  يراذـگریثأت  رظن  زا  یبیجع  توافت  مدرک ،  هظحالم  ار  تیب  ود  نآ  هک  یماـگنه  رد  و  داتـسرف ،  یعاـبر 
تشذگ یتعاس  دنچ  مهد .  رارق  رتسوپ  نتم  رد  ار  هتشذگ  زور  تیب  کی  نامه  طقف  متفرگ  میمـصت  و  مدرک ،  ساسحا  تیب  ود  نآ 

رصع زورما  هدش )  دای  رعاش  ینالف (  تفگ :  دید و  ارم  يرادازع  سلجم  کی  رد  دوب ،  هدروآ  میارب  ار  تیب  ود  هک  یسک  نامه  و  ، 
تیب ود  هکنآ  زا  دعب  اریز  دینک ،  پاچ  ار  زورید  رعش  نامه  طقف  تفگ :  و  نم ،  غارـس  هب  دمآ  یناشیرپ  بارطـضا و  تلاح  کی  اب 

هدش هتشون  لّوأ  رعش  نامه  طقف  نآ  يور  رب  و  دنتـسه ،  مچرپ  کی  بصن  تلاح  رد  رفن  دنچ  مدید  ایؤر  ملاع  رد  مدرک ،  لاسرا  ار 
هداد رارق  ام  رایتخا  رد  هچنآ  دنداد :  باوج  دـیا ؟  هتـشونن  مچرپ  نیا  رد  ار  مّود  تیب  ارچ  ما  هدورـس  تیب  ود  نم  متفگ  اهنآ  هب  دوب ،

 ، تسا تیانع  دروم  هدوب  یماهلا  هک  یتیب  نامه  اهنت  هک  مدش  هّجوتم  مدش ،  رادیب  باوخ  زا  یتقو  تسا .  تیب  کی  نیمه  طقف  دـنا 
 . دوش همیمض  یتسیابن  رگید  رعش  و 

وگب وت  ار  شا  هّیقب  میوگ ،  یم  نم  ار  تیب  کی  -72

هراشا

هب وا  زا  یناوارف  يرعـش  ياه  هعومجم  اه و  ناوید  و  دـشاب ،  یم  تیالو  اب  رادـمان و  يارعـش  زا  یکی  هک  يروباشین (  ةدـیلوژ  ياقآ 
يارعش زا  رگید  یکی  نم و  و  متسه ،  سّدقم  دهشم  رد  داشرهوگ  دجسم  رد  مدید  ایؤر  ملاع  رد  هک :  دندومرف  لقن  هدیسر )  پاچ 

تاداس زا  هک  تیالو (  اب  ياه  يربنم  زا  یکی  و  میدوب ،  هداتسیا  رادمان 
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نم اب  هک  يرعاش  نآ  هب  باطخ  اب  کیدزن ،  میتفر  یتقو  ولج ،  دـیئایب  تفگ :  درک و  اـم  هب  ور  ربنم  يـالاب  زا  و  دـشاب ) یم  راوگرزب 
نآ سپـس  دش ،  اپب  یئاغوغ  يرادازع  هیرگ و  زوس و  تّدش  زا  و  دومن ، هفیظو  ماجنا  مه  وا  و  دـناوخب ،  يرعـش  دـنداد  روتـسد  دوب ،
وت ار  شا  هلابند  میوگ ،  یم  نم  تیب  کی  دندومرف  مرادن ،  يرعش  متفگ  ناوخب ،  يرعش  مه  وت  ینالف  دنتفگ :  نم  هب  راوگرزب  دّیس 

: دوب نیا  تیب  نآ  و  ناوخب ،  اجنیمه  و  نک ،  هدامآ 

يدز اپ  تشپ  قح  ۀفیحص  رب  هکنآ  يا 

يدز يوسام  همه  قلخ و  ناج  هب  شتآ 

 : مدناوخ مدورس و  باوخ  ملاع  رد  ار  رعش  هلابندو 

دوش اپ  هب  تلادع  هاگداد  هک  يزور 

يدز اجک  ار  افج  ریت  هک  يوش  هگآ 

یتأرج هچ  اب  ام  يدهم  وت  زا  دسرپ  یم 

يدز ادخ  ریش  ۀناخ  برد  هب  شتآ 

نسح ندوب  اب  هک  داب  هدیرب  تتسد 

يدز افج  زا  ام ، ردام  يور  هب  یلیس 

دوب ماع  صاخ و  رذگهر  هک  يا  هچوک  رد 

يدز ارچ  ار  ام  ردام  هنایزاتاب 

روایب يرعش  رد  ار  نومضم  نیا 

رد هُّرِس  سدق  ماما  هیقف  دمحأ  دّیس  جاح  ياقآ  هللا ،  هیآ  موحرم  مدید  ایؤر  ملاع  رد  نم  هک ،  دندومن  لقن  يروباشین ،  ةدیلوژ  ياقآ 
ناشدوخ يولهپ  ارم  (1) و  دنا هتسشن  یغاب 

ص:610

متخانش باوخ  ملاع  رد  یلو  مدوب ،  هدیدن  ناشتایح  نامز  رد  ار  ناشیا  نم  هتبلا  - 1
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رخسمت هاگن  اب  و  داتسیا ،  یم  بیجنان )...(  نآ  هک  دوب  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  يارب  درد  نیرت  دب  دندومرف :  دندناشن و 
و روآ ،  رد  رعـش  هب  ار  نومـضم  نیا  دندومرف :  سپـس  و  مداد ،  تسکـش  ار  وت  رخآ  هک  يدید  ینعی  دز ، یم  هناحتاف  دنخبل  شزیمآ 

 : تسا نیا  رعش  نآ  دندیسوب و  ار  نم  ياهبل  ناشیا  مدناوخ و  اجنامه  رد  و  مدورس ،  ار  رعش  نیا  باوخ  ملاع  رد  نم 

وت تسب  ياپ  یلع  تسه  هک  نم ،  يارهز 

وت تسد  هب  ملاع ،  یتسه  رایتخا  يا 

یلع ای  تفگ  نم  هب  هنعط  هب  ایح  یب  نآ 

وت تسکش  مدید  مدنام و  هدنز  هک  يدید 

دشاب زور  اهیلع 18  هللا  مالسءارهز  مردامرمع  ةزادنا  هب  دیاب  امش  ۀضور  -73

هراشا

هدنهد ناکت  بیجع و  رایسب  ینیسح  ةزجعم  تیانع و  کی  زا  یـشرازگ  يوتحم  تساک ،  راون  کی  هک  دوب  يرمق  مّرحم 1422  ماّیأ 
ریثأت تحت  و  دنداد ،  شوگ  زین  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  هب  نادنمقالع  ناتسود و  زا  یعمج  نآ ، ندینـش  زا  دعب  و  دیـسر ، متـسد  هب 

ةزجعم بیجع و  تیانع  نآ  دروم  هک  ار  یسک  نآ  میورب و  نامرک  رهـش  هب  يراوس  لیبموتا  دنچ  اب  میتفرگ  میمـصت  و  دنتفرگ ،  رارق 
نآ رد  و  مینیب ،  هب  کـیدزن  زا  دراد ) يریظن  مک  نـیرفآ و  یتفگـش  رایـسب  يرادازع  سلجم  ماـّیأ ،  نآ  رد  و  هـتفرگ ( رارق  یئانثتـسا 

 . میربب يونعم  ةرهب  و  مینک ،  تکرش  هدش  يراذگ  هیاپ  مالسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیس  ترضح  تیانع  اب  هک  يرادازع  ۀسلج 

دنزرف راهچ  نینبلا و  ّما  ترـضح  سّدـقم  حور  زا  دادمتـسا  اب  لّـسوت و  تلاـح  اـب  تلاـسر ،  نادـناخ  هب  نادـنمقالع  زا  يا  هّدـع  اـب 
هیلع لضفلا  ابأ  ترـضح  دجـسم  رد  رهظ  زامن  يارب  میدرک و  تکرح  ناـمرک  دـصقم  هب  ناهفـصا  زا  حبـص  ماـگنه  ناـشراوگرزب ، 

زا گرزب  ةزجعم  کی  دوب  دای  ناونع  هب  و  دشاب ،  یم  نامرک  دزی و  نیب  ياهنابایب  رد  هک  مالسلا ( 
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جئاوحلا باب  تیانع  لیذ  هب  لّسوت  رصع و  رهظ و  زامن  ۀماقا  زا  سپ  و  میدش ،  دراو  هدش )  سیسأت  مالسلا  هیلع  لضفلا  ابأ  ترـضح 
یکی رد  تعامج  زامن  ۀماقا  زا  سپ  و  میدیسر ،  نامرک  رهش  هب  برغم  ماگنه  و  میدش ،  نامرک  راپسهر  مالسلا  هیلع  مشاه  ینب  رمق 

 . میدرک تکرح  هضور  سلجم  يوس  هب  هدش ،  دای  يرادازع  سلجم  يرازگرب  ِّلحم  کیدزن  دجاسم  زا 

رد فرط ،  ره  زا  هک  يرامـش  یب  ّتیعمج  و  اه ،  هرهچ  تلاح  هک  میدرک ،  دروخرب  ّتیعمج  لیـس  اب  سلجم ،  ات  يداـیز  ۀلـصاف  زا 
زا سلجم  نیا  هک  داد  یم  ناشن  یبوخ  هب  دوب ، هدـش  هدرتسگ  شرف  اهنآ  رد  هک  يدایز  ياه  هچوک  و  دـندوب ،  ندـش  هدـنکارپ  لاح 

 . تسا هتسجرب  یئانثتسا و  ناگدننک ،  تکرش  یحور  يونعم و  ّتیفیک  رظن  زا  و  ریظن ،  مک  ناگدننک ،  عامتجا  ّتیمک  رظن 

نانآ اب  یهارمه  هب  هک  دنشاب  یم  نارادازع  زا  یهوبنا  ّتیعمج (1) ةدنام  یقاب  هک  میدرک  هظحالم  میدش ،  هّینیسح  دراو  هک  یماگنه 
 . تفای نایاپ  يرادازع  مسارم  و  دش ، هدـناوخ  لیمک  ياعد  سپـس  و  میدومن ،  رازگرب  يروش  زوس و  رپ  لّصفم و  رایـسب  يرادازع  ، 

هیلع نیسح  ماما  ءادهّشلا  دّیس  بیجع  تیانع  فطل و  دروم  لبق  لاس  لهچ  هک  دادادخ  هللا  ءاشام  جاح  ياقآ  زا  ماش ،  فرص  زا  سپ 
هیلع نیـسح  ماـما  شخب  تاـیح  فطل  تیاـنع و  و  شدوخ ،  راـبگرم  تلاـسک  ناـیرج  هک  میدومن  تساوخرد  هتفرگ ،  رارق  مالـسلا 
زوس و  يونعم ،  ياوه  لاح و  و  دش ، اپرب  یئاغوغ  دیماجنا ، لوط  هب  بش  همین  زا  دعب  ات  هک  یـسلجم  نآ  رد  و  دنک ،  لقن  ار  مالـسلا 

مکاح نیرضاح  ۀمه  رب  يریظن ،  مک  روش  و 

ص:612

هدش دراو  ناهفـصا  زا  یهّجوت  لباق  ّتیعمج  دوب و  هعمج  بش  هک   ) بش نآ  رد  و  دشاب ،  یم  اهرـصع  هدـش ،  دای  سلجم  نامز  - 1
 . دمآرد ءارجا  هب  زین  یلّصفم  ۀمانرب  دوب ) 
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 ، دادادخ هللا  ءاشام  جاح  دیدرگ .  بوسحم  سلجم ،  نآ  رد  نیرـضاح  ۀمه  یگدنز  یندشان  شومارف  ياه  هرطاخ  زا  هک  دـیدرگ ، 
ساسحا زور  کی  مدوب ،  لوغـشم  يراّجن  لغـش  هب  یناوج  نینـس  رد  درک : حیرـشت  نینچ  ار  دوخ  يافـش  يرامیب و  لّـصفم  ناتـساد 

 ، هنیاعم زا  دعب  متفر ،  دوب  ما  هزاغم  یگیاسمه  رد  هک  یکشزپ  دزن  منک ،  لّمحت  متـسناوت  یمن  هک  نانچ  نآ  مدومن ،  يدیدش  عّوهت 
و مدش ،  يرتسب  لزنم  رد  و  دومن ، هیصوت  ار  یئاهوراد  و  تشون ،  هخسن  زور  هدزناپ  يارب  و  داد ، صیخـشت  هیلک  لکـشم  یئاسران و 

ندروخ بآ  زا  دـش ،  یم  رتدـب  ملاح  مدومن  یم  فرـصم  ار  اهوراد  تشذـگ و  یم  نامز  هچره  و  دیـسر ،  لاس  ود  هب  زور ،  هدزناپ 
رت ار  قشاـق  مدـش  یم  هنـشت  سب  زا  مدوب ،  هدـیدرگ  عونمم  زین  هویم  غرم و  تشوگ  زمرق و  تشوگ  ندروخ  زا  مدوب ،  هدـش  عنم  مه 

هّتبلا دندوب (  هداتفا  راک  زا  ًالماک  اه  هّیلک  هک  نوچ  دـشیمن ،  جراخ  نم  زا  راردا  ناونع  چـیه  هب  دـندیلام ،  یم  منابل  هب  دـندرک و  یم 
هک دوب  هدمآ  الاب  هدش و  مّروتم  نانچ  نآ  مکـش ،  ۀیحان  رد  دوب و  هدرک  مرو  نم  ندب  تشادـن )  دوجو  زیلاید  هاگتـسد  نامز  نآ  رد 
یم هجنپ  راوید  هب  یتحاران ،  درد و  تّدش  زا  و  دز ، یم  نوریب  بآ  نآ  زا  و  دیکرت ،  یم  نآ  تسوپ  ّبترم  دوب و  ادـیپ  مکـش  لخاد 

هب ارم  هک  دـش  رارق  ناـمرد ،  ۀـمادا  زا  یناوتاـن  لـماک و  يدـیما  اـن  هجلاـعم و  لاـس  ود  زا  دـعب  دوب .  هدـش  دوگ  راوـید  و  مدیـشک ، 
يرادقم و  هدروخ ،  ار  مندب  ریز  کشت  تخت و  هنایروم  هک  دندومن  هظحالم  دنهدب ،  تکرح  ارم  دنتساوخ  یتقو  دنربب ،  ناتسرامیب 

 ، ناتـسرامیب رد  مدوب .  هدـیدرگن  نآ  هّجوتم  دوب ، هدـش  ادـیپ  مندـب  تسوپ و  رد  هک  یّـسح  یب  رثا  رد  و  دوـب ، هدروـخ  زین  ارم  ةدرگ 
قرب ریز  ار  مندب  رابود  زور  ره  و  دنداد ،  لیکشت  یکشزپ  ياروش 
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یم ار  مکـش  ياهبآ  گنرـس  اـب  داد و  یم  ماـجنا  مندـب  يور  یئاـهراک  هک  دـندوب ،  هدروآ  جراـخ  زا  یهاگتـسد  و  دنتـشاذگ ،  یم 
لزنم هب  هدومن  صّخرم  ارم  ههام ،  شـش  ةرود  کی  زا  سپ  دش .  یمن  عقاو  ّرثؤم  ینامرد  ياه  همانرب  زا  مادک  چـیه  یلو  دندیـشک ، 

دعب زاب  و  دندرب ،  ناتـسرامیب  هب  ارم  ًادّدجم  نم ،  جلاعم  کشزپ  تطاسو  اب  اذل  و  دش ،  یم  رتدـب  زور  هب  زور  ملاح  یلو  دنداتـسرف ، 
، دش هراپ  مکـش  تسوپ  هک  دوب  هدش  دب  ردقنا  نم  لاح  هلحرم  نیا  رد  دندنادرگ .  زاب  لزنم  هب  ارم  رگید ،  ۀهام  شـش  ةرود  کی  زا 
هب نامرک ،  تقو  رادناتسا  مدش .  لقتنم  ناتسرامیب  هب  ًادّدجم  نامرک ،  نّویناحور  زا  یکی  تطاسو  اب  و  تخیر ،  نوریب  میاه  هدور  و 
دش تحاران  دید  ارم  لاح  هک  یماگنه  رد  و  دمآ ،  نم  تخت  کیدزن  هب  يویلک ،  رامیب  دنچ  ندید  زا  دعب  دوب ، هدمآ  نارامیب  ندید 

 ، دید ارم  ياه  هدور  مکـش و  تلاح  و  دـندز ، بقع  مندـب  يور  زا  ار  وتپ  یتقو  یلو  مینک ،  شکمک  دـیاب  تسا ،  ناوج  وا  تفگ  و 
نیا تفگ :  و  دز ، ـالاب  ارم  مشچ  کـلپ  دـمآ و  ولج  رتکد  مهدـیم ،  نم  ار  وا  جراـخم  دـیتسرفب  جراـخ  هب  ار  وا  تفگ  تفر و  بقع 

 . دیهد لیوحت  هاگشرورپ  هب  ار  اهنآ  دینک  فطل  رگا  دراد  کچوک  هّچب  هس  طقف  تسین ،  هدنز  رتشیب  رگید  تعاس  ضیرم 24 

لاح نیا  رد  یلو  مدوب ،  هدش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  لّسوتم  مه  ًالبق  هک  نیا  اب  و  مدش ،  تحاران  رایـسب  بلاطم ،  نیا  ندینـش  اب 
هب ار  میاه  هّچب  مهاوخ  یمن  مریمب ،  مهاوخ  یمن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اـقآ  مدرک  ضرع  صوصخم ،  یگتـسکش  لد  تلاـح  اـب 

امش زا  ار  میافش  هنوگچ  هک  دننیبب  دنیایب و  همه  ات  دیهد ،  افش  ارم  دنربب ،  هاگشرورپ 
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هدروآ ناتـسرامیب  هب  زین  ار  میاه  هّچب  تسا ،  نم  رمع  رخآ  دـندرک  یم  رکف  هک  نوچ  مدرمن و  و  تشذـگ ،  تعاـس   24 ما .  هتفرگ 
رگید و  دوب ،  مّرحم  کیدزن  ماّیأ  و  دندروآ ،  لزنم  هب  ارم  ناکشزپ  يدیما  ان  هب  هّجوت  اب  دنـشاب .  مرانک  رد  رمع  رخآ  رد  هک  دندوب ، 

 . دش مرحم  متشه  زور  سب .  دوب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مدیما  ۀمه 

دمآ ینیسح  دصاق 

شیپ و  مدش ،  کبـس  نم  ایوگ  رتوبک ،  ندمآ  اب  و  تسـشن ،  تخت  يور  و  دش ،  نم  قاطا  دراو  یگنر  دیفـس  رتوبک  مدـید  ناهگان 
ما هنیس  يور  ای  هدمآ ،  امش  فرط  زا  رتوبک  نیا  ًاعقاو  رگا  اقآ ،  متفگ :  سپـس  تسا ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتوبک  متفگ  مدوخ 

نیدب نم  هتفر و  تخت  ریز  هب  رتوبک  هک  مدید  هاگان  دورب ، نم  تخت  ریز  رد  ای  دیایب 

لامتـسد نیا  مرـسپ  تفگ :  تشاد ،  تسد  رد  یلامتـسد  هک  یلاح  رد  دـش ،  قاطا  دراو  مردام  دـعب  یتعاـس  مدـش .  رت  مارآ  تهج 
وا هب  هراشا  اب  منزب  فرح  متسناوت  یمن  نوچ  دیلام ،  نم  ۀنیس  هب  ار  لامتـسد  و  تسا ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  کشا  هب  هتـشغآ 

ماـما دـصاق  نوـچ  يرواـیب ،  هناد  بآ و  وا  يارب  ینیچ  باقـشب  هساـک و  رد  دـیاب  تسا ،  تخت  ریز  رد  مراد ،  ناـمهم  هک  مدـنامهف 
تشذگ و زین  زور 11 و 12  دشن ،  يربخ  یلو  منک ،  ادیپ  افـش  اروشاع  ای  اعوسات  زور  هک  متـشاد  دیما  تسا .  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

 . هناد هن  دروخ و  بآ  هن  مّرحم ،  مهدراهچ  زور  ات  رتوبک  نیا  و  دشن ،  يربخ 

دیسر تیانع  ، دش هتفاکش  فقس 

مامت ممالک  زونه  دشن ،  يربخ  تشذگ  مه  اروشاع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اقآ  متفگ  دوب ،  بش  همین  دیسر ،  مّرحم  مهدزناش  بش 
و دش ، هتفاکش  فقس  مدید  هک  دوب ،  هدشن 
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نیئاپ تخت  زا  نم  دندز ،  يدنخبل  نم  هب  رانک و  رد  و  دندش ،  نم  قاطا  دراو  رون  هچراپ  کی  دننامه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مدید 
ترـضح نآ  ۀناش  يور  ار  مرگید  تسد  و  متفرگ ،  ار  ترـضح  يوزاب  تسد  کی  اب  مدـمآ و   (1) دنتسشن یلدنـص  يور  نم  تخت 

یم ادص  ار  یـسک  هچ  وت  دندومرف :  دیتسه ؟  یـسک  هچ  امـش  اقآ  تسا ،  تدابع  ملاع  تروص  هب  ندرک  هاگن  متفگ :  و  مداد ،  رارق 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نم  دندومرف :  ار ،  دیناد  یم  امش  متفگ :  یهاوخ ،  یم  هچ  وت  متسه ،  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  متفگ  يدز ؟ 

ود و  دش ، هتفاکـش  قاطا  فقـس  هرابود  ناهگان  میداد (2) .  وتب  اـم  یتـساوخ  یم  هچنآ  دـندومرف :  مهاوـخ ،  یم  يزیچ  هچ  نم  هک 
 ، دش رضاح  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رانک  رد  دوب ،  اهنآ  يور  رب  یباقشب  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  لضفلا  ابأ  ترـضح  ةدیرب  تسد 

نامرک رضخ  ۀجاوخ  دجـسم  هب  دنتفرگ و  ارم  تسد  اقآ  نآ ، زا  دعب  نک ،  هاگن  نم  هب  دندومرف :  اقآ  مدرک ،  اهتـسد  نآ  هب  هاگن  نم 
مامت هک  یتّیعمج  و  دوب ، هدش  هتشاذگ  یئابیز  ربنم  کی  اجنآ  دوب ، ترـضح  نآ  رانک  رد  زین ،  هدیرب  تسد  ود  هک  یلاح  رد  دندرب ، 

هب تسد  نم  و  دنتـسشن ،  مه  اهنآ  دنتـسشن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اقآ  یتقو  و  دنداتـسیا ،  اقآ ، كرابم  مدقم  ولج  رد  دـندوب ، رون 
رد مدـید  و  مدـمآ ،  نوریب  لاح  نآ  زا  ناهگان  تسا .  تدابع  ملاـع  تروص  هب  هاـگن  متفگ :  یم  و  مدوب ، هداتـسیا  اـقآ  لـباقم  هنیس 

لاح مقاطا  یلو  متسه ،  مدوخ  قاطا 

ص:616

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  دندوب ،  هتـشاذگ  یبوچ  یلدنـص  کی  دندمآ ،  یم  تدایع  هب  هک  یناگرزب  ای  اهرتکد  يارب  - 1
یم افش  بلط  و  دندنب ،  یم  یلدنص  نآ  ۀیاپ  هب  ار  ناشدوخ  نارامیب ،  و  تسا ،  یقاب  یلدنص  نآ  مه  زونه  و  دنتـسشن ،  نآ  يور  رب 

 . دننک
اطع نم  هب  متـساوخ ،  یم  هچنآ  زا  رتالاب  هکلب  لام و ...  اقآ ، يارب  یناوخ  هضور  وربآ ،  لماک ،  يافـش  دـنداد ،  نم  هب  زیچ  همه  - 2

 . دندومرف
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یم نم  رود  رتوبک  نآ  و  دـش ،  یم  ماممـشتسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تبرت  يوب  و  دوب ، هاـش  رون  همه  تشاد ،  يرگید  ياوه  و 
تخت زا  تسا ،  ملاس  مدید  مدیشک ،  ممکش  هب  تسد  هدش ،  کبس  مندب  مدش ،  هّجوتم  هاگان  دناوخ ،  یم  دنلب  يادص  اب  دیخرچ و 

ربخ هچ  تفگ  تفرگ و  لغب  رد  ارم  دمآ  مردام  مدز ،  رد  هب  يا  هبرض  دوب ، هتسب  تشپ  زا  قاطا  رد  هک  نیا  رطاخ  هب  و  مدمآ ،  نیئاپ 
زا دعب  مورب ،  یئوشتـسد  هب  دیاب  مدرک  ساسحا  مدـش  طایح  دراو  دـیآ ؟ یم  یتبرت  يوب  هچ  تسا ؟  هدـش  هچ  قاطا  نیا  رد  تسا ؟ 
 ، تسا بش  فصن  زا  دعب  تعاس 2  مدید  دیدرگ ،  تحار  ًالماک  مندب  و  دـش ، جراخ  نم  زا  نوخ  كرچ و  هارمه  راردا  لاس  راهچ 
نم گرم  يارب  و  ما ،  هدرم  نم  دندوب  هدرک  لایخ  هیرگ  يادص  زا  ناگیاسمه  و  مدرک ،  هیرگ  متفگ و  نیسح  ای  نیسح ،  ای  حبص  ات 
عمج همه  ما ،  هتفرگ  افـش  متـسه و  ملاس  نم  دـندید  دـندمآ ،  نم  ةزانج  عییـشت  يارب  هک  یتقو  حبـص  دـننک ،  یم  هیرگ  مناگتـسب  ، 
اهنآ ندوب )  گرم  يرامیب و  رتسب  رد  لاس  راهچ  زا  دعب  متـشادن (  یـسابل  شفک و  ماگنه ،  نآ  رد  دندید .  ارم  نتفای  افـش  دندش و 

وت تفگ :  یـسکات  ةدننار  مدش ،  یـسکات  راوس  مورب ،  دجـسم  هب  متفرگ  میمـصت  رهظ  يارب  دـندروا ،  سابل  شفک و  میارب  دـنتفر ، 
زا یکی  مدوب  هتـسشن  تعاـمج  فص  رد  دـنک ،  هداـیپ  ارم  تساوخ  یمن  شلد  و  مدوب ؟  هدـیدن  يرفاـسم  نینچ  نونکاـت  هک  یتسیک 

گرم لاح  رد  هللا  ءاشام  اقآ  هراچیب  تفگ :  يرگید  دراد ،  راّجن  هللا  ءاـشام  اـقآ  هب  تهابـش  ردـقچ  ناوج  نیا  تفگ :  نارازگزاـمن 
يارب ار  میاهـسابل  دنتـساوخ  یم  دـندش و  عمج  مرود  مدرم  هاگان  هک  متـسه ،  هللا  ءاشام  اقآ  نم  متفگ :  تسا ،  مامت  شراـک  تسا ، 

 . دندش عنام  رگید  يا  هّدع  یلو  دنربب ،  دننک و  هعطق  هعطق  كّربت 
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مه یجراخ  ياهرتکد  درک ،  توعد  ناتـسرامیب  هب  شیاـمزآ  يارب  ارم  دیـسر ،  درک  یم  ما  هجلاـعم  دوب  اـهلاس  هک  یکـشزپ  هب  ربخ 
یم ار  مندـب  بآ  گنرـس  اـب  مدرک و  یمن  راردا  ًـالبق  هک  یلاـح  رد  نآ (  بوخ  رایـسب  ۀـجیتن  راردا و  شیاـمزآ  زا  سپ  و  دـندوب ، 

هب دوب ، مه  دّیـس  هک  نم  جلاعم  کشزپ  و  دندرک ، یم  هیرگ  يا  هّدع  و  دـندرک ،  یم  بجعت  همه  نم ،  ۀـفایق  ندـید  اب  و  دندیـشک ) 
هدنز زونه  ناتـسرامیب  زور  نآ  ناراتـسرپ  زا  یـضعب  دنا .  هداد  افـش  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مّدج  تفگ :  یجراخ  ياهرتکد 

 . دننک یم  تمدخ  مینک ،  یم  رازگرب  هک  يا  هضور  ۀسلج  رد  و  دنتسه ، 

مناوخب هضور  مهاوخ  یم  نیسح !  ماما  اقآ 

 ( دنا هتـشاذگ  نآ  رد  مدق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  لزنم (  نیا  رد  هک  تساوخ  یم  ملد  دیـسر ،  ارف  مّرحم  ماّیأ  دش ،  دـعب  لاس 
مهاوخ یم  نیـسح  ماما  اقآ  متفگ  و  قاـطا ،  نآ  طـسو  رد  متفر  راو  هناوید  متـشادن ،  یلاـم  تردـق  چـیه  یلو  منک ،  یناوخ  هضور 

هیلع اضّرلا  دجـسم  رد  يرـصتخم  ۀضور  ۀسلج  لاسما  تفگ :  مردام  دـعب ، لاس  يارب  راذـگب  دـنتفگ :  یـضعب  منک ،  یناوخ  هضور 
، مدرک هیرگ  رایسب  مدش و  لّسوتم  اقآ  دوخ  هب  و  مدرکن ،  لوبق  یلو  دعب ،  لاس  ات  نک  رارقرب  تسه  ناملزنم  یکیدزن  رد  هک  مالسلا 

ینارون یتلاـح  اـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  اـقآ  مدـید  باوخ  ملاـع  رد  و  متفر ،  باوخ  هب  هّصغ  مغ و  تلاـح  رد  یبـش  هک  نیا  اـت 
بدأ تلاح  اب  دنتـشاد ،  اپ  هب  يدرز  نیلعن  شود و  رب  یئابع  هک  یلاح  رد  دنداتـسیا ،  لزنم  طاـیح  طـسو  رد  و  دـندروآ ،  فیرـشت 

هـضور یهاوخ  یمن  وت  رگم  دندومرف :  دیدوب ؟  اجک  اقآ  متفگ  دندز ،  نم  هب  يدنخبل  ترـضح  مداتـسیا ،  ناشلباقم  هنیـس  هب  تسد 
مدوب هّجوتم  مدرک و  شدرگ  رادقم  کی  نم  نک ،  رضاح  یئوراج  دندومرف :  و  منک ، تکمک  ما  هدمآ  نم  یناوخب ؟ 

ص:618

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  تامارک  زا  يا  همش  هیمطاف و  www.Ghaemiyeh.comتضهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 768زکرم  هحفص 686 

http://www.ghaemiyeh.com


 ، مداتـسیا هنیـس  هب  تسد  مدمآ و  ترـضح  لباقم  هرابود  مهدـب ،  ترـضح  تسد  هب  تسین  بسانم  تسا و  فیثک  ام  ياهوراج  هک 
و رون ،  شا  همه  تسا  یئوراج  کی  مدید  دمآ ،  نامسآ  زا  يرون  هاگان  مدادن ،  باوج  چیه  دش ؟  هچ  تیوراج  دندومرف  ترـضح 

طایح زا  شرف 3×4  کـی  ةزادـنا  هب  و  دـنتفرگ ،  تسد  هب  ار  نآ  ترـضح  منک ، حیرـشت  مناوت  یمن  هک  هدرک  نشور  ار  هّلحم  ماـمت 
کمک ار  وت  اـم  ناوخب  هضور  وت  راذـگب ،  اـجنیا  ار  ربنم  هک  دـندومرف  هراـشا  ناـشکرابم  تسد  اـب  دـعب  و  دـندز ،  بوراـج  ار  لزنم 

هیرگ متفگ و  نیسح  ای  نیـسح ،  ای  حبـص ،  ات  مه  زاب  دوب ،  بش  فصن  زا  دعب  تعاس 2  مدرک ،  زاب  ار  میاهمـشچ  میتفر ،  میدرک و 
 ، دش دنلب  هناخ  رد  يادص  مدناوخ ،  زامن  دـش ،  حبـص  ناذأ  مدـش ،  تحار  دـیدرک ،  مکمک  منونمم ،  اقآ  مدرک :  ضرع  و  مدرک ، 
 : تفگ داد و  ياچ  دنق و  يرادقم  متـسین ،  تحاران  متفگ  یتسه ؟  تحاران  ارچ  تفگ ،  دوب  رد  تشپ  یئاقآ  مدرک  زاب  ار  رد  یتقو 

دنداد روتسد  ترضح  شابن ،  تحاران  مدید (1)  مه  نم  يدید  وت  هچره  و  دنا ،  هداتسرف  تیارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اقآ  ار  اهنیا 
، دوب یبیجع  رایـسب  سلجم  لّوا ،  زور  زا  دش ،  عورـش  هضور  سلجم  تروص  نیدب  دناوخب .  هضور  دـیایب  منک  توعد  ار  ینالف  هک 

ماما زا  ار  دوخ  ّمهم  تاجاح  ام  تسا ؟  ربخ  هچ  اجنیا  دنتفگ  یم  مدرم  دندرک ،  یم  تکرـش  زین  ءاملع  دندمآ ،  یم  يدایز  ّتیعمج 
 ، رضاح لاح  رد  دوب .  هدیدرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ۀناخافـش  هضور ،  سلجم  تقیقح ،  رد  و  میا ، هتفرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

يور رب  ترضح  هک  یلدنص  نامه  دندروآ و  فیرشت  اقآ  هک  یقاطا  نامه 

ص:619

نم هب  ار  راک  تاروتسد  و  مدش ،  بایفرـش   . دنا هدومرف  هچ  وت  هب  مناد  یم  و  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  رـضحم  هب  مه  نم  ینعی  - 1
دنداد
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لکشم و عون  ّتیعضو و  دوب ،  دوجوم  هک  يرتفد  رد  هک  دنا  هتفرگ  افش  یجالعلا  بعـص  نارامیب  تسا (1) و  یقاب  زونه  دنتسشن  وا 
 . تسا هدش  تبث  اهنآ  يافش 

درک زاورپ  رتوبک  ءارهز  ترضح  تداهش  زور  رد 

کی اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تداهش  زور  رد  دوب ، هدش  قاطا  دراو  نم  يافش  ۀمّدقم  رد  مّرحم و  متـشه  زور  رد  هک  يرتوبک 
هب رتوبک  هاگان  مدرب ،  وا  کیدزن  مداد و  رارق  متـسد  فک  رد  ار  مدـنگ  ياه  هناد  نم  تسـشن ،  میوناز  يور  دز و  هناـخ  رود  رود ، 
هب نآ  زا  سپ  تفر .  مرتوـبک  متفگیم :  ندز و  تروـص  رـس و  هب  مدرک  عورـش  نم  درک ، زاورپ  روـن )  تروـص  هب  نامـسآ (  يوـس 

ماما دـصاق  رتوبک  نیا  شابن  نارگن  دـندومرف :  اهنآ  مداد ،  حرـش  ار  هّیـضق  تسا ،  هدـش  ربخ  هچ  دـنتفگ  متفر ،  رهـش  ءاملع  سلجم 
 ، دیآ یم  هضور  ۀسلج  رد  زور  کی  لاس ،  ره  رتوبک  نیا   . تسا هتشگرب  هدش  مامت  شتّیرومأم  هک  الاح  و  هدوب ، مالسلا  هیلع  نیسح 
 ( يرمق  1421 لبق (  لاس  رد  هلمج :  زا  و  دنیـشن ،  یم  سلجم  رد  ار  یتاعاس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ۀمیخ  رود  شدرگ  زا  دـعب  و 

راگزاس اضرمالغ  جاح  ياقآ  روهشم ،  حاّدم  رعاش و  دوب .  رضاح  رتوبک  نآ  تشاد ،  يزغم  ناطرس  هک  ینز  نتفرگ  افـش  ماگنه  رد 
صالخا اب  ماّدخ  زا  دیدرگ  صّخشم  ًادعب  هک  دندش (  دراو  یئاقآ  هک  مدوب  هتسشن  نم  دندرک :  لقن 
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کیدزن رود و  هار  زا  ار  يدایز  نارامیب  هک  دندومن  هدهاشم  دندوب  هدرک  تکرش  هضور  مسارم  يارب  هک  یناهفصا  ّتیعمج  ۀمه  - 1
 ، دندوب هتسب  صوصخم  یلدنص  نآ  ياپ  هب  ینامـسیر  اب  و  دندوب ،  هداد  رارق  نآ  رواجم  ياضف  رد  قاطا و  نآ  رد  و  دندوب ،  هدروآ 

 . دنا هتفرگ  افش  يدایز  نارامیب  نونک  ات  و 
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نالأ تسیک و  دادادـخ  هللا  ءاشام  جاح  دندیـسرپ  دنتـسه )  مالـسلا  هیلع  اـضّرلا  یـسوم  نب  یلع  ماـما  سّدـقم  ناتـسآ  هدروخلاـس  و 
هدمآ اجک  زا  متسه و  یـسک  هچ  شاب  هتـشادن  يراک  وت  تفگ :  ناشیا  هب  میتفر ،  هللا  ءاشام  جاح  دزن  رگیدکی  هارمه  هب  تساجک ؟ 

 : دندومرف ترضح  ما ،  هدروآ  امش  يارب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  فرط  زا  یماغیپ  نم  طقف  ما ، 

دشاب زور  هدجه  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  مردام  ّنس  ةزادنا  هب  دیاب  امش  ۀضور 

هـضور مهدزاود  زور  و  سلجم ،  رخآ  زور ،  نآ  دیـشاپب ،  سلجم  رد  ار  بالگ  نیا  دـیاب  و  مهد ،  یم  نم  مه  ار  سلجم  بـالگ  و 
يارب ار  بلطم  هک  یتقو  رد  و  دـینک :  مالعا  امـش  تفگ  هظحل  نامه  رد  هللا  ءاشام  جاح  تفای ،  یم  ناـیاپ  سلجم  یتسیاـب  هک  دوب ، 
یتّدم ات  و  دوبن ، نتفگ  نخـس  ناکما  رگید  هک  دیدرگ  دنلب  نویـش  هّجـض و  يادـص  و  دـش ،  بلقنم  سلجم  نانچ  نآ  متفگ ،  مدرم 

نخس هک  مدرک  نیقی  دیدرگ ،  لصاح  هک  يّداع  ریغ  ینوگرگد  و  دش ،  هتشاذگ  سلجم  رب  هک  يریثأت  عون  ّتلع  هب  و  مدرک ،  ربص 
دومن ریخست  ار  اهناج  اهزغم و  اهلد و  مامت  يداع ،  ریغ  بیجع و  ریثأت  نیا  اب  هک  تسا ،  مالسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  ، 

.

یلاعت هللا  لّجع  هللا  هّیقب  ترـضح  رـضحم  هب  فّرـشت  اهلاس ،  زا  یکی  رد  هللا  ءاشام  اقآ  جاح  دـندومن :  لقن  راگزاس  اقآ  جاـح  ياـقآ 
هب ار  تابن  نآ  زا  سدع  کی  ةزادنا  هب  هللا ،  ءاشام  اقآ  جاح  و  دندوب ،  هداد  وا  هب  تابن  يرادقم  ترـضح  نآ  و  دنک ،  یم  ادیپ  هجرف 
 ، هّچب نیا  ردام  یمـسالات ،  يرامیب  هب  التبم  تشاد  يا  هّچب  نارهت  رد  ام ،  ناگیاسمه  زا  یکی  دندوب ،  هداد  مرـسمه )  نم (  ةداوناخ 

، دـیرادن كّربتم  تابن  نیا  هب  يزاین  ًالعف  امـش  نوچ  هک ،  دوب  هدومن  سامتلا  يراز و  هیرگ و  رایـسب  دوب و  هدـمآ  اـم  لزنم  هب  يزور 
ار هدش  دای  تابن  هراچیب ،  ردام  رارطضا  تلاح  ریثأت  تحت  مرسمه  تسا ،  ندش  فلت  لاح  رد  هک  نم  ۀّچب  يارب  دیهدب  نم  هب  ار  نآ 

 ، دهد یم  وا  هب 
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لاح رد  ددرگ .  یم  دییأت  وا  لماک  يافـش  یکـشزپ ،  تاشیامزآ  ماجنا  زا  سپ  و  دـنک ،  یم  ادـیپ  افـش  هّچب  نآ ،  ندروخ  زا  سپ  و 
 ( راّجن دادادخ (  هللا  ءاشام  جاح  بیجع  يافش  نایرج  زا  لاس  لهچ  مراگن )  یم  ار  ناتساد  نیا  هک  يرمق ،  لاس 1424  رد  رضاح ( 

رایـسب يرادازع  يرازگرب  ماـّیأ  رد  و  دراد ،  یلاـع  رایـسب  يا  هیحور  و  تـسا ،  هدنزرـس  رایـسب  نـس ،  تلوـهک  اـب  وا  و  درذـگ ، یم 
زا نادنمقالع  ندمآ  و  فارطا ،  ياه  هچوک  ندـش  همیمـض  اب  گرزب ،  يا  هّینیـسح  رد  مهنآ  زور )  تّدـم 18  هب  میظع (  هدرتسگ و 

دشاب یم  مالسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیس  ترضح  نانامهم  تمدخ  رد  ینیسح ،  قشع  روش و  هقالع و  لامک  اب  کیدزن ،  رود و  ياهرهش 
رختفم یتاـیانع  هب  هجرف  یلاـعت  هللا  لّـجع  مظعـألا  هللا  هّیقب  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  اـضر  ماـما  فـطل  ینیـسح و  تیاـنع  رثا  رد  وا  . 

هب یلو  دومن ، وگزاب  هدنـسیون ، نیرتمک  نیا  يارب  یندنام  دای  هب  ۀـسلج  بش و  نآ  رد  ار  تایانع  نآ  زا  یتمـسق  حرـش  و  هدـیدرگ ، 
 . مشاب یم  روذعم  اهنآ  رکذ  زا  هتسب ،  نم  اب  هک  ینامیپ  دهع و  رطاخ 

هّیمطاف ۀمانرب  لکش  هب  ةدننک  داقتنا  ینامیشپ  -74

نیسّردم و باّلط و  و  دش ،  ماجنا  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  همطاف  تداهـش  ماّیا  تشادگرزب  ياه  همانرب  هتـشذگ ،  ياهلاس  زا  یکی  رد 
مان جیورت  رـشن و  رد  هناصلخم  و  دندومن ،  تدارا  بدأ و  ضرع  یلکـش  هب  مادکره  راکادف ،  دقتعم و  مدرم  صالخا و  اب  ياهناوج 

راکفا و هب  هک  رفن  کی  ینامز ،  تّدم  تشذگ  زا  سپ  دنتشامگ ،  تّمه  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  زاس  ناسنا  بتکم  دای و  و 
عمج ار  اهیلع  هللا  مالـس  هّیمطاف  ياهرتسوپ  اهمچرپ و  بصن  هار  رد  راکادف  باّلط  زا  يا  هّدع  دوب  دنب  ياپ  دایز  دوخ  یـصخش  ۀقیلس 

سردآ مسا و  اهرتسوپ  اهمچرپ و  ارچ  هک  دومن ،  ضارتعا  اهنآ  هب  دیدش  یلکش  هب  و  هدرک ، 
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ثحب وگتفگ و  رخآ  رد  و  داد ،  یمن  رارق  هّجوت  دروم  ار  ّتین  صولخ  تاکرب  راثآ و  صالخا و  ياه  هبنج  ناونع  چیه  هب  و  درادـن ،
زا یکی  هب  دیدش ،  تمادن  ینامیشپ و  تلاح  کی  اب  تشذگ ،  ارجام  نیا  زا  هتفه  ود  تسناد .  یم  رترب  حیحص و  ار  دوخ  نانخـس  ، 
هک ار  یئاه  هبلط  دوب ،  هتفگ  دراد )  يزاسراک  رمتـسم و  ّتیلاّعف   ، لماک صالخا  اب  هّیمطاف  ياه  همانرب  رد  هک  ردق (  یلاع  نیـسّردم 

نایرج دسرپ ،  یم  هدش  دای  سرّدم  مشاب ،  هتـشاد  یتبحـص  اهنآ  اب  مهاوخ  یم  دینک ،  رـضاح  دـندوب  وگتفگ  ثحب و  ۀـسلج  نآ  رد 
تئیه و بوخ و  یـسابل  اـب  ار  هُّرِـس (1)  سدـق  يراـسناوخ  دـمحأ  دّیـس  جاـح  یمظعلا ،  هللا  هیآ  موحرم  نم  دـیوگ :  یم  تسیچ ؟ 
دنت و تاملک  اب  و  اهرتسوپ ،  راک  هب  يدرک  ضارتعا  ارچ  دندومرف :  نم  هب  دیدش  ّتینابـصع  تلاح  اب  ناشیا  و  مدـید ،  یلاع  یلامج 

يربک ۀقیّدص  ترضح  یلاعت و  قح  زا  مهاوخ  یم  منامیشپ و  مدوخ  نانخس  زا  نم  اذل  و  دنتفگ ،  نخس  نم  اب  دایز  باتع  باطخ و 
 . میامن مالعا  ًامسر  ًانلع و  ار  مدوخ  ینامیشپ  منک و  عمج  ار  اه  هبلط  نآ  منک و  یهاوخ  رذع  اهیلع  هللا  مالس 

اجنآ ورب  مراد  دنزرف  کی  ناتروشک  رد  نم  -75

هک دراد  یبلاـج  مهم و  ياـه  هتکن  شیگدـنز  هدروآ )  يور  مالـسا  هب  هدوب و  یمیلک  ًـالبق  هک  یمیرک (  ةرهز  ماـن  هب  تسا  یمناـخ 
هّیضق مدش و  انشآ  مالـسا  اب  ناناملـسم ،  اب  یگیاسمه  رطاخ  هب  هک  مدوب  هلاس  تشه  تفه  دیئامن  یم  هظحالم  ارنآ  زا  یئاه  تمـسق 

 . دیناشک مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يوس  هب  ارم  بیجع  يا 
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یناّثلا 1405 عیبر  رد  و  دنتفر ،  یم  رامشب  موصعم  وِلت  �لات  ّتیونعم ،  يوقت و  ماقم  رظن  زا  دندوب و  دیلقت  مّظعم  عجارم  زا  ناشیا  - 1
 . دنتفای تافو  يرمق 
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رد ار  دوب  هدـش  ادـج  کگنـس  نان  زا  هک  یغاد  رایـسب  گیر  ناملـسم  ناوج  کی  متفر ،  یئاونان  هب  نان  هّیهت  يارب  مدوب  هلاس  تشه 
تسار امش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رگا  متفگ :  مدش و  بات  یب  غاد  گنس  نآ  رطاخ  هب  مندب  شزوس  رثا  رد  نم  تخادنا و  منهاریپ 

تفرگ و يدـیدش  درد  لد  یناـهگان  روـط  هب  ماـّیا  ناـمه  رد  ناوـج  نآ  و  يوـش ،  گرم  ناوـج  ناـشیا ،  ّقـح  هب  دـنک  ادـخ  تـسا 
و مدرک ،  ادیپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  تبـسن  یّـصاخ  ساسحا  ماّیا  نامه  رد  دش .  گرم  ناوج  دـننک و  شا  هجلاعم  دنتـسناوتن 
و دـیدرگ ،  یم  بلج  راوگرزب  نآ  هب  مهّجوت  اروشاع  اعوسات و  يراوگوس  ماّیا  رد  و  دـش ،  داـیز  ترـضح  نآ  هب  ما  هقـالع  قشع و 
ات درک ، یم  شنزرـس  ار  وا  مردپ  و  تشادن ،  رـسپ  چیه  تشاد و  رتخد  هدزای  مردام  دومن .  بذج  رتشیب  ارم  هک  مدید  مه  ار  یتیانع 

دومن و نشور  ار  اهنآ  هناخاّقس  ةرجنپ  تشپ  دیرخ و  عمش  هتسب  کی  مردام  و  میتفر ،  يا  هناخاّقس  هب  مردام  هارمه  اعوسات  زور  کی 
لاس رد  دنک .  تیانع  نم  هب  يرسپ  هک  دیهاوخب  دنوادخ  زا  دیراد ، یتّیبوبحم  ادخ  دزن  امش  رگا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ای  تفگ : 

رایـسب اـم  درک و  اـطع  وا  هب  رـسپ  ود  دـنوادخ  دوب ، هدوـمن  نشور  ار  اهعمـش  هک  يا  هظحل  ناـمه  رد  اـعوسات و  زور  ناـمه  رد  دـعب 
دروخب و تیایند  درد  هب  یکی  هک  میداد  وت  هب  رـسپ  ود  دندومرف :  یئاقآ  هک  دوب  هدید  باوخ  مردام  دعب  یتّدـم  میدـش .  لاحـشوخ 
اب نالا  هک  دنام  یقاب  يرگید  و  تفر ،  ایند  زا  زور  لهچ  زا  سپ  رـسپ  ود  نآ  زا  یکی  دـش  مه  روط  نیمه  تترخآ .  درد  هب  يرگید 

ماما دزن  ندروآ  مالسا  زا  سپ  و  موش ،  ناملسم  هک  متفرگ  میمصت  اهنایرج  نیا  زا  سپ  دنک .  یم  یگدنز  ناهفـصا  رد  شا  هداوناخ 
 . مدومن يرپس  دایز  تالکشم  اب  ار  ییاهلاس  و  دومن ، نوریب  هناخ  زا  درک و  نیرفن  ارم  مردپ  نامز ،  نآ  هعمج 
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تـسوپ هب  درک و  ریگ  سوبوتا  برد  يال  شتـسد  سوبوتا  درگاش  تلفغ  رثا  رد  و  دوب ،  يزاب  لوغـشم  هچوک  رد  مرـسپ  زور  کـی 
دنتفگ درک و  تنوفع  مرـسپ  تسد  اذل  و  دوب ، هدشن  ماجنا  بوخ  یحاّرج  لمع  یلو  دز ، دنویپ  ار  وا  ناتـشگنا  يرتکد  دش ،  نازیوآ 
جراـخ رد  تفگ :  تسه ؟  يرگید  هار  مدرک  لاؤـس  کـشزپ  زا  تساوـخ ،  یمن  ملد  نم  یلو  دوـش ، عـطق  جـنرآ  زا  وا  تسد  دـیاب 

سپ اب  متخورف و  ار  ملزنم  یلیئارـسا ،  نیـصّصختم  ةرابرد  میاه  هدینـش  هب  هّجوت  اب  نم  و  دـنیامن .  اوادـم  دـننک و  لمع  تسا  نکمم 
یلو مینکب ،  يراک  میتسناوت  یم  يدمآ  یم  لبق  هام  هس  رگا  يا ،  هدمآ  رید  دنتفگ  مه  اجنآ  و  متفر ،  لیئارسا  هب  متـشاد  هک  يزادنا 
بـش یلو  مدش ،  هدامآ  مدنزرف  تسد  عطق  يارب  ما  یبلق  لیم  فالخرب  و  درک ، يرگید  راک  دوش  یمن  تسد  عطق  اب  زج  نونکأ  مه 
ءارهز ترضح  هک  مدوب  متسد  اب  ار  ناشنماد  هک  یتلاح  رد  و  مدومن ،  هدهاشم  ار  يرادیب  باوخ و  تلاح  رد  یحاّرج ،  لمع  زا  لبق 
دندرب الاب  ارم  تسد  ناشیا  متساوخ ،  یم  ناشیا  زا  ار  مدنزرف  يافش  مدرک و  یم  يراز  هیرگ و  مدوب ،  هتفرگ  مکحم  اهیلع  هللا  مالس 

 : دندومرف و 

؟  يا هدمآ  اجنیا  ارچ  اجنآ ،  ورب  مراد ،  يدنزرف  کی  نات  روشک  رد  نم 

زا تعاس  ود  ًابیرقت  مدـش ،  رادـیب  باوخ  زا  هک  دوب  متـسد  رد  ناشیا  نماد  زونه  دـننک  یمن  عطق  ار  ترـسپ  تسد  شابن  تحاراـن  و 
و باوخب ،  ورب  دنتفگ  نم  هب  يدنت  مشخ و  اب  یلو  مدرک ،  هعجارم  ناتسرامیب  لوئسم  شخب و  راتسرپرس  هب  دوب ، هتـشذگ  بش  همین 
، دوش عطق  مرسپ  تسد  مهاوخ  یمن  متفگ  متشاذگ و  نایم  رد  رتکد  اب  ار  بلطم  نیا  حبص  راذگب ،  نایم  رد  شرتکد  اب  ار  هلئسم  نیا 

نم یلو  تسا ،  رتشیب  شررـض  ینک  عطق  ار  وا  تسد  رترید  هچره  تفگ  و  درک ، یمن  لوبق  دـش و  تحاران  نم  فرح  زا  رتکد  یلو 
نیا متشاذگن  دایز  رارصا  اب 
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 ، تروص ره  رد  و  دیا ،  هدومن  تخبدـب  ار  ناتدـنزرف  و  دـیا ،  هدرک  هابتـشا  دـیمهف  یم  هدـنیآ  رد  تفگیم  رتکد  دریگ و  ماجنا  لمع 
دراو یتقو  متفرگ .  ار  وا  يافش  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  و  مدش ، فّرشم  سّدقم  دهشم  هب  و  متشگرب ،  ناریا  هب  ًاعیرـس  مداد و  دّهعت 

و مدش ،  هناور  رّهطم  مرح  يوس  هب  هتسکش  یلد  اب  سپـس  مدرک ، هراجا  یقاتا  یـسربط ،  نابایخ  رد  مرح ،  فارطا  رد  مدش ،  دهـشم 
ماما اقآ  اب  يراز  زاین و  زار و  هب  مدرک  عورـش  اجنآ  رد  مدـید ،  دالوف  هرجنپ  يولج  ار  مدوخ  هاگان  مدوبن  دـلب  ار  اـههار  ًـالماک  نوچ 

 : متفگ مالسلا و  هیلع  اضر 

اجنیا زا  شوخ  یلد  اب  مهاوخ  یم  مراد و  روتسد  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  ناتراوگرزب  ردام  زا  ما ،  هدماین  اجنیا  هزاجا  نودب  نم 
 : تفگ نامداخ  زا  یکی  دندز و  هقلح  مفارطأ  مدرم  یتّدم  زا  سپ  مورب ، 

یتفرگ یتساوخ  یم  هچنآ  مرتخد ! 

نامسناپ ۀلیـسو  هناخوراد  زا  دوب ،  بش  تعاس 11  متفرگ ،  نتفر  رب  میمـصت  و  مدوب ،  هدـش  کبـس  یحور  رظن  زا  ماـگنه ،  نیا  رد 
تسین وا  رد  اهمخز  زا  يرثا  چیه  و  هدش ،  بوخ  ًالماک  مدید  مدرک  زاب  نامسناپ  يارب  ار  مرسپ  تسد  یتقو  متفر ،  هناخ  هب  متفرگ و 

نآ تفگ  مرـسپ  ًادعب  ما ،  هدش  هناوید  دندرک  لایخ  مدرم  هک  يروط  هب  مدیـشک ،  دایرف  مدـیود و  نابایخ  هب  یلاحـشوخ  تّدـش  زا  ، 
دندیچیپ ناشسابل  يال  ار  متسد  سپس  دندمآ ،  دش  یم  هدیشک  نیمز  هب  هک  دنلب  یسابل  اب  یئاقآ  مدوب ،  دالوف  ةرجنپ  تشپ  هک  یتقو 

نب ّیلع  اـقآ  ۀتفیـش  رتشیب  هزجعم ،  نیا  ندـید  زا  سپ  و  هتفاـی ،  لـماک  يدوبهب  هدـش و  بوخ  متـسد  مدرک  ساـسحا  عقوم  نآ  رد  ، 
هک متـساوخ  اقآ  زا  نآ  زا  سپ  دـندمآ .  ام  ندـید  هب  تیانع ،  نیا  رطاخ  هب  مدرم ،  زا  يا  هّدـع  و  مدـش ، مالـسلا  هیلع  اـضّرلا  یـسوم 

مه نینچ  هک  موش ،  سّدقم  دهشم  رواجم  دنهد  قیفوت 
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منک (1). یم  يرازگ  رکش  گرزب  تمعن  نیا  رب  ار  ادخ  و  ما ،  هدیدرگ  نکاس  سّدقم  دهشم  رد  هک  تسا  لاس  و 28  دش ،
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ّتیلقا و رد  نایعیـش  هک  یقطانم  رد  یغیلبت  ياه  ّتیلاّعف  رد  هک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لهأ  رمأ  ءایحا  هار  رد  شـالت  رپ  ءاـبطخ  زا  یکی 
ءارهز ترضح  نینمؤملاریمأ و  سّدقم  ياهمان  هب  ینید  زکارم  دجاسم و  و  هداد ،  ماجنا  يدایز  ياهراک  دنرب ، یم  رـس  هب  ّتیمورحم 

و هدومن ،  سیسأت  ینید  نایاوشیپ  رگید  مالسلا و  هیلع  لضفلاابا  ترضح  هجرف و  یلاعت  هللا  لّجع  يدهم  ترـضح  مالـسلا و  امهیلع 
رارق یتیانع  دروم  دنک ،  یم  انب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لهأ  يارب  يا  هناخ  ایوگ  يا ،  هناخباتک  هّینیـسح و  دجـسم و  ره  يراذـگ  هیاپ  اب 
زور بش و  تاقوا  مامت  دش ،  مودصم  تخس  نیشام  فداصت  رد  مرـسپ  یتقو  دیئامن :  یم  هظحالم  ًالیذ  ار  نآ  ناتـساد  هک  هتفرگ ، 

فارطا هب  یتامدـخ  ياـهراک  غیلبت و  يارب  متـسناوت  یمن  هک  نیا  زا  اذـل  دـش .  لاغـشا  دوـب  يرتـسب  وا  هک  لاـس  کـی  تّدـم  هب  نم 
هدنام فّقوتم  ناتـسچولب  ناتـسیس و  ناتـسا  طاقن  زا  یـضعب  مامت  همین  دجاسم  هک  صوصخ  هب  مدوب ،  تحاران  رایـسب  منک  ترفاسم 

رفـس هب  هشیمه  لثم  هک  مدید  باوخ  مدوب ، تحاران  رایـسب  تسا ،  هدش  نم  زا  قیفوت  بلـس  دـنکن  هک  تهج  نآ  زا  بش  کی  دوب . 
ردق نآ  هک  یلگ (  هقبط و  کی  ینامتخاس  لباقم  رد  نابایب و  رد  ار  دوخ  دیـسر ،  مهاوخ  میاهراک  هب  هک  مدوب  لاحـشوخ  ما و  هتفر 

ما هدمآ  اج  نیا  هب  ارچ  تساجک و  اج  نیا  هک  مدش  ّریحتم  مدید ،  دوب )  هدرک  لاغشا  ار  نابایب  نآ  زا  يدایز  تمـسق  هک  دوب  گرزب 
رد هناخ  بحاص  زا  متساوخ   ؟
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هنکـس زا  یلاخ  و  وت ،  رد  وت  اهقاتا  مدـش ،  قاتا  نیلّوأ  لزنم و  دراو  راـیتخا  یب  دوبن ،  لزنم  لـخاد  یـسک  یلو  منک  لاؤس  دروم  نیا 
ره زا  تسا ،  هدـمآ  يدزد  يارب  یناحور  سابل  رد  رفن  کی  هک  دـنک  یم  رکف  دوش  دراو  هناخ  بحاـص  نـالا  رگا  هک  مدیـسرت  دوب ،

نامه زاب  مدـش ،  یکچوک  هداس و  قاـتا  دراو  هلحرم ،  نیرخآ  رد  اـت  مدـش ،  یم  يرگید  قاـتا  دراو  مور  نوریب  متـساوخ  یم  يرد 
 : متفگ متخادـنا و  ریز  هب  ار  رـس  وا  تروص  ندـید  نودـب  نم  دـش ،  دراو  یمناخ  اهرد  زا  یکی  زا  ناـهگان  درک ، تحاراـن  ارم  رکف 

متـسه اجک  نالأ  نم  و  تسیچ ،  وت  رد  وت  ياهقاتا  نیا  مناد  یمن  و  ما ،  هدرک  مگ  ار  هار  مرفاسم و  نم  مهاوخ ،  یم  ترذعم  مناخ ! 
قاتا دراو  رگید  رد  زا  يدرم  ناهگان  مشچ .  يور  ناتمدق  دیتسه  اجکره  دـنتفگ :  دنتـشاد ،  نت  رب  يا  هداس  یـسابل  هک  مناخ  نآ   ؟

هلـصافالب مهد ؟  باوج  هچ  ینک  یم  هچ  قاـتا  نیا  رد  نز  نیا  اـب  دـنک  لاؤس  رگا  درم  نیا  هک  مداـتفا  تشحو  هب  تسخن  نم  دـش ، 
اهقاتا نیا  راتفرگ  رایتخا  یب  متـسه و  يا  هدرک  مگ  هار  رفاسم  مه  نم  و  دـندش ،  دراو  نـالا  نیمه  مناـخ  نیا  دیـشخبب ،  اـقآ  متفگ : 

 : تفگ درم  نآ  تسا ؟  یسک  هچ  نم  نابزیم  مناد  یمن  موش ،  بوسحم  نامهیم  رگا  و  متسه ، اجک  مناد  یمن  و  ما ،  هدش 

دنتسه اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  همطاف  امش  نابزیم 

دیاش وت ،  رد  وت  ياهقاتا  نآ  دـندوب ،  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀـمطاف  نم  ناـبزیم  نوچ  هک  دیـسر  مرظن  هب  و  مدـش ،  رادـیب  باوخ  زا 
 : ۀفیرش ۀیآ  قادصم 

 . دشاب مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لهأ  تویب  ُهُمسا ،  اهیف  َرَکُذیَو  َعَفُرت  نأ  هللا  َنِذأ  ٍتُوُیب  یف 

ءارهز ترضح  ّقح  دروم  رد  تفلاخم  ینکش و  راک  تازاجم  -77

یناسک هیامورف )  تسس و  ای  یگتخاس و  ياه  هناهب  هب  یمالسا (  بالقنا  لئاوأ  رد 
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هناسفا اب  هکلب  دندرک ،  یمن  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  ّتیمولظم  زا  عافد  ةرابرد  یمادقا  چـیه  اهنت  هن  هک  دـندوب  یئاههورگ  و 
لقن اب  یمومع  ۀناسر  نیرتگرزب  رد  یّتح  و  دندرب ،  یم  لاؤس  ریز  ار  گرزب  ةدیهش  نآ  ياه  ّتیمولظم  نایب  تبیصم و  رکذ  يزاس ، 

نیلتاق نیملاظ و  زا  يّربت  و  دنداد ،  رارق  مجاهت  دروم  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  يارب  ندناوخ  هضور  یگتخاس ،  يا  هّیـضق 
هک دندرک  یم  یعس  هناراکبیرف ،  یلوصا و  ریغ  تاهیجوت  اب  و  دندروآ ،  یم  باسح  هب  یفنم  ياهراک  نیرتگرزب  زا  ار  ترضح  نآ 

قئاقح ندـش  نشور  زا  لقأ  و ال  دـننک ،  تیوقت  داجیا و  اـهلد  رد  ار  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀـمطاف  رب  نارگمتـس  نانمـشد و  ّتبحم 
ۀمطاف ّتیناّقح  ّتیمولظم و  یلو  دنک .  ادیپ  ترفن  اهنآ  زا  اهلد  ادابم  دـنیامن ،  يریگولج  ناراکتیانج ،  نآ  مئارج  فشک  و  خـیرات ، 

 ) اهنآ زا  يا  هّدع  و  دندیدرگ ،  اوسر  لیلذ و  ماندب و  نوگانوگ  ياهلکـش  هب  اهنآ  و  دومن ، رهاظ  ار  دوخ  راثآ  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز 
یضعب دندومن .  مادقا  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ّتیمولظم  مّلـسم و  ّقح  زا  عافد  رد  دوخ )  یلبق  ياه  هشیدنا  راکفأ و  فالخرب 

و هدش ،  هدیشک  يدوبان  یهابت و  هب  دوخ ،  نوگانوگ  ياه  يراکهابتشا  ۀلیسو  هب  دنتـشاد ،  يراشفاپ  دوخ  هابتـشا  هار  رد  هک  اهنآ  زا 
 . دندش راتفرگ  ّتلذ  یماندب و  اب  هارمه  ياوزنا  هب  ای  و  دنتفر ،  كرد  هب  هنالیلذ  یهجو ،  نیرتدب  هب 

کب ًابحرم  -78

لاس اههد  هک  تسا )  نیفلاخم  اب  ّتیرثکا  هک  یقطانم  رد  نایعیـش (  هب  کمک  هار  رد  شالت  رپ  و  هقباس ،  اب  رادمان و  ءابطخ  زا  یکی 
 ، مورحم نایعیش  هب  ندناسر  يرای  ملاع و  ياه  هناخ  اه ،  هناخباتک  اه ،  هّینیـسح  دجاسم ،  سیـسأت  هار  رد  ار  دوخ  تکرب  رپ  رمع  زا 

ناتسیس و ساّبعردنب )   ) ناگزمره ياهناتسا :  رد  صخألاب 
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ششوک داهج و  زا  تسد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لهأ  راثآ  ءایحا  هار  رد  نس ،  تلوهک  اب  زین  نونکا  مه  و  هدومن ،  فرـصم  ناتـسچولب 
ءارهز ترـضح  ناگتخوسلد  ناگتخابلد و  میدقت  ًالیذ  هک  دندومن ،  یم  لقن  ار  ریز  ةدـنهد  ناکت  بیجع و  ۀّیـضق  تسا ،  هتـشادنرب 
ناتـسا هب  لئاسم )  يرـس  کی  هب  یگدیـسر  يارب  نارای (  ناتـسود و  زا  یعمج  اب  دوب ،  بالقنا  لـئاوأ  میاـمن :  یم  اـهیلع  هللا  مـالس 

متفر و ربنم  دنتـشاد ،  روضح  هعیـش  ریغ  نیبّصعتم  زا  یناوارف  ّتیعمج  هک  یـسلجم  کـی  رد  یبـش  میتـفر ،  مشق  ةریزج  ناـگزمره و 
زا هک  سلجم (  رد  نیرضاح  بّصعت  هظحالم  هب  و  مدرک ،  لقن  رکبوبأ  نابز  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریمأ  لئاضف  رد  ار  یثیدح 
رد هاگان  میدیباوخ ،  ماش  فرص  زا  سپ  و  میتفر ،  نامنابزیم  لزنم  هب  دش و  مامت  ینارنخـس  قیّدص ،  رکبوبا  متفگ  دندوب )  نیفلاخم 

ملاع رد  تسا )  هدّیـس  مه  وا  ردام  هک  رفـسمه (  نآ  دش ، مولعم  میدش ،  رادـیب  نارفـسمه  زا  یکی  ۀـیرگ  يادـص  اب  بش  ياه  همین 
ار نایرج  درک و  یم  هیرگ  باوخ  ةدننیب  و  دنا ،  هدرک  یتیاضران  يّربت و  راهظا  قیّدص  ۀملک  زا  هک  هدینـش ،  ار  یئوناب  يادـص  ایؤر 
هب تبـسن  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  ینارگن  تّدـش  ضغب و  هک  نیا  يارب  بناجنیا ،  میدـش .  نارگن  همه  و  دومن ، یم  لقن 
رهش رد  اهیلع  هللا  مالس  هّیمطاف  ماّیا  رد  ینارنخـس  ۀسلج  نیلّوا  رد  منک ،  حیرـشت  ترـضح  نآ  ناتـسود  نایعیـش و  يارب  ناشنانمـشد 
داوس یب  یلو  صلخم  نیّدتم و  رایـسب  يدرف  هک  سلجم ،  ةدـننک  رازگرب  یناب و  مدـید  دـعب  بش  مدرک ،  لقن  ار  نایرج  ناهفـصا ، 

و ینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  متفگ  هچ ؟  ینعی  کب  ًابحرم  تفگ :  دیـسوب و  درک و  لغب  ارم  و  هداتـسیا ،  سلجم  رد  نایرگ  مشچ  اب  دوب ،
رد هک  لاح  نامه  رد  و  دیتسه ،  ربنم  نیمه  يالاب  امش  مدید  باوخ  ملاع  رد  بشید  تفگ :  تسیچ ؟  يارب  لاؤس  نیا 
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ینارگن قیّدص و  ۀـملک  ناتـساد  و  دـیتفگ ،  یم  نخـس  ناشنانمـشد  هب  تبـسن  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  مشخ  بضغ و  دروم 
اقآ نیا  هب  دندومرف : دندز و  ادص  ارم  و  دنتساخرب ،  اهنز  نایم  زا  ور ، رب  باقن  ینارون و  یمناخ  مدید  دیداد ،  یم  حرـش  ار  ترـضح 
نآ هک ،  متشگ  هّجوتم  و  مدش ،  بلقنم  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  تمحرم  فطل و  ایؤر و  نیا  ندینـش  اب  کب »  ًابحرم  وگب « : 

مارتحا ظافلا  اب  اهنآ ،  هب  تبسن  دنتسین  یضار  هک  دنتـسه ،  كانبـضغ  نیگمـشخ و  ناشدوخ  نانمـشد  هب  تبـسن  يّدح  ات  ترـضح 
و دوب ، بش  نآ  ۀـضور  ًابیرقت  بلطم  نیا  و  مداد ، حرـش  مدرم  يارب  ار  سلجم  یناب  باوخ  نایرج  بش  نامه  و  دوش ، دروخرب  زیمآ 

 : ما هدورس  ار  تیب  ود  نیا  هنیمز  نیا  رد  و  درک ، بلقنم  نوگرگد و  ار  همه 

نیئآ دب  نانمشد  زا  همطاف  هکسبز 

نینوخ یلد  زجب  شدوبن  دیشک و  متس 

ار وا  ینمشد  مان  سک  هک  تسا ،  یضار  هن 

نیرق مارتحا  هب  دزاس  یکین و ،  هب  درب 

نکن كرت  تسا و  حیحص  یئوگ  یم  تدوخ  هک  روطنامه  -79

هک هداتفا ،  قاّفتا  شیارب  ینایرج  اهیلع و  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  دنمقالع  مالسلا و  مهیلع  تیبلا  لهأ  هب  هتسبلد  تسا  یـسدنهم 
هدومن ظفح  هتفرگ و  دای  نینچ  نیا  گرزب ،  ءاملع  زا  یکی  زا  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀمطاف  رب  تاولـص  دـنک :  یم  فیرعت  نینچ 

 : مدوب

ِعَدوَتسُملا ِّرِّسلأ  اهیَنبو َو  اِهلَعبو  اهیبأو  َهَمِطاف  یلَع  ِّلَص  َمُهّللا 

َکُملِع ِهب  َطاحأ  ام  ِدَدَِعب  اهیف 

متفر یسلجم  هب  هّیمطاف )  ماّیا  رد  اهلاس (  زا  یکی  رد  هک  نیا  ات  مدناوخ ،  یم  ار  ضیف  رپ  ینارون و  تاولـص  نیا  اهزامن  تونق  رد  و 
راچد نم  و  دومن ،  تئارق  دـش  رکذ  هچنآ  زا  ریغ  دروم  ود  رد  نآ ،  بارعا  رد  یلو  دـناوخ ،  یم  ار  تاولـص  ناـمه  يا  هدـنیوگ  و  ، 

مدوب هتفرگ  ارف  وا  زا  هک  یگرزب  ملاع  نآ  هب  هک  نیا  اب  و  مدش ،  دیدرت 
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 ، مناوخن دوخ  زامن  تونق  رد  ار  تاولـص  ما  هدادن  ماجنا  دّدـجم  یـسررب  ات  دیـسر ،  مرظن  هب  لاح  نیا  اب  یلو  متـشاد ،  دامتعا  ًالماک 
ملاع رد  ما  هدش  مورحم  تاولـص  ندناوخ  زا  و  هدشن ،  قیقحت  هب  ّقفوم  ارچ  هک  مدـش ،  نارگن  ینامز ،  تّدـم  تشذـگ  زا  سپ  یلو 
ءاملع اب  مردپ  تسشن  ّلحم  (1) و  يرد )  جنپ  دنتفگ (  یم  میدق  رد  هک  یئاریذپ ،  گرزب  قاطا  رد  مردپ ،  یمیدـق  لزنم  رد  ایؤر ، 

یناحور مدید  تسا )  رادروخرب  یّـصاخ  تسادق  زا  و  دش (  یم  لیکـشت  نآ  رد  ینید  لفاحم  سلاجم و  زا  يرایـسب  و  دوب ، گرزب 
 ، متسشن رت  بقع  مدق  کی  راوگرزب  نآ  تسار  فرط  رد  و  متفر ،  مه  نم  و  دنتسه ،  يا  هداّجـس  يور  ایوگ  و  دنا ،  هتـسشن  يدّیس 
 : دندومرف دندنادرگرب و  نم  فرط  هب  ار  ناشتروص  ناشیا  منیبب ،  ار  ناشیا  تروص  میوگب و  ینخس  منکب و  یلاؤس  هک  نیا  نودب  و 

نکن كرت  تسا و  حیحص  یئوگ  یم  تدوخ  هک  روطنامه 

يوحن نامه  هب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀمطاف  رب  تاولـص  و  تسـشن ،  نیرتمک  ةدنـسیون  نیا  رانک  يا  هسلج  رد  هدش ، دای  سدنهم 
 : متفگ مدناوخ ؟  حیحص  ار  تاولص  نیا  ایآ  دیسرپ  دوخ ،  باوخ  لقن  نمـض  و  دناوخ ،  دوب  هداد  دای  ناشیا  هب  گرزب  ملاع  نآ  هک 
اب ًالماک  يا  هدید  ایؤر  ملاع  رد  هچنآ  و  دوش ،  هدناوخ  دیاب  هنوگ  نیمه  وحن  ملع  بارعا و  رظن  زا  و  تسا ،  حیحص  روط  نیمه  هلب ، 

 . دراد تقباطم  یبرع  دعاوق 

دننک یم  ادیپ  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  لّسوت  هک  یتعاس  نامه  -80

دندومرف لقن  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  سّدقم  ناتسآ  ناگتخابلد  نادنمتدارا و  زا  یکی 
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نامز ماما  زابرس  ار  دوخ  تسا  لاس  یس  هک  متفر  ورف  رکف  رد  يزور  دنتفگ :  دشاب )  یم  زین  ربنم  لها  هک  نّویناحور (  زا  یکی  هک : 
یمتخ و  منک ،  ادـیپ  لّسوت  هک  دیـسر  مرظن  هب  و  ما ،  هتفاین  ار  اقآ  رادـید  تقاـیل  زونه  و  مور ،  یم  ربنم  و  مناد ،  یم  هجرف  هللا  لّـجع 

دوخ زا  ار  متجاح  و  مورب ، نارکمج  سّدقم  دجـسم  هب  هبنـشراهچ  بش  لهچ  متفرگ  میمـصت  اذل  و  موش ،  لئان  میوزرآ  هب  ات  مرادرب 
زامن تونق  تلاح  رد  و  متفر ،  یم  نارکمج  دجسم  هب  لّسوت ،  ءاجتلا و  تلاح  اب  هبنشراهچ  ياهبش  تهج ،  نیمه  هب  و  مهاوخب ، اقآ 

 : متفگیم يراج  کشا  اب 

مالسلا هیلع  نَسَحلا  ِنب  ِهَّجُح  َهَرایِز  ینقُزرا  َّمُهّللأ 

 ، بش لد  رد  مدوخ ،  لزنم  رد  اهبـش  و  مداد ،  همادا  ما  هثاغتـسا  لّسوت و  هب  نم  یلو  دشن ،  يربخ  و  تشذگ ،  بش  لهچ  هک  نیا  ات 
هب ایؤر ،  ملاع  رد  یبش  مدرک .  یم  رارکت  ار  اعد  نامه  کشا ،  هلان و  زوس و  اب  مدـناوخ و  یم  ار  هجرف  هللا  لّـجع  ناـمز  ماـما  زاـمن 
رو هلعش  مدوجو  رد  زور  هب  زور  اقآ  رادید  قشع  مدرک :  ضرع  یئوگ ؟  یم  هچ  دندومرف :  مدش ،  فّرشم  يراوگرزب  ياقآ  رـضحم 
؟  سلجم مادک  رد  مدیسرپ  یسر ،  یم  تتجاح  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللا  دبع  ابأ  اقآ  سلاجم  رد  دندومرف :  منک ؟  هچ  دوش ، یم 

ادیپ اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هب  لّسوت  هک  یتعاس  نامه  دندومرف :  تقو ؟  هچ  رد  مدرک :  ضرع  دنک ،  یمن  قرف  دندومرف : 
مدرک و لوبق  مورب ،  ربنم  نم  هک  درک  توعد  زور  جنپ  تّدم  يارب  و  دوب ، هدرک  اپرب  یـسلجم  ناتـسود ،  زا  یکی  دعب  زور.دوش  یم 
 ، سلجم زور  نیرخآ  رد  هک  لومعم (  قـبط  دوـب ،  سلجم  رخآ  زور  هک  مجنپ ،  زور  رد  هک  نیا  اـت  متفر ،  یم  وا  سلجم  هب  اـهزور 

اهیلع هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هب  دـنناوخ )  یم  ترـضح  نآ  تبیـصم  زا  دـنوش و  یم  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هب  لّـسوتم 
ءادتبا رد  مدناوخ ، ترضح  نآ  بئاصم  زا  و  مدش ،  لّسوتم 
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 ، مدش تبیـصم  رکذ  دراو  هک  نیا  دّرجم  هب  یلو  دندوب ،  هتـسشن  ناویا  رد  رگیدکی  زا  هلـصاف  يرادـقم  اب  ناتـسود ،  زا  رفن  ود  ربنم ،
دوخ ياپ  يور  دنتخیر و  یم  کشا  نانچ  نآ  و  دنا ،  هتـسشن  رفن  ود  نآ  نیب  ینارون ،  رایـسب  زبس و  لاش  اب  يراوگرزب ،  ياقآ  مدید 
نیا اب  دنتـسیک  ناشیا  متفگ ،  یم  مدوخ  اب  و  دوب ، هدـش  بلج  ناشیا  يوس  هب  ًالماک  نم  هّجوت  هک  دـندز ،  یم  دوخ  تروص  هب  زین  و 

هضور یتقو  یلو  میوگ ، یم  اعد  سامتلا  و  ناشیا ،  رضحم  هب  مور  یم  مدمآ ،  نیئاپ  ربنم  زا  یتقو  متفگ : مدوخ  اب  و  تاّیـصوصخ ؟ 
ار یسک  ام  دنتفگ : نم  باوج  رد  دنتفر ؟  اجک  اقآ  نیا  مدیسرپ ،  اهنآ  زا  و  رفن ،  ود  نآ  غارـس  متفر  مدیدن ،  ار  ناشیا  دش ،  مامت  ما 

هللا مالـس  ءارهز  ترـضح  هب  لّسوت  ماگنه  رد  هک  دنا ،  هدوب  مالـسلا  هیلع  مظعألا  هللا  هّیقب  ترـضح  اقآ  هک  مدیمهف  نم  و  میدـیدن ، 
 . ما هدیدرگ  لئان  ناشرادید  هب  یلبق )  تراشب  هدعو و  قبط  اهیلع ( 

دیربب يرگید  مان  ، میراد یمن  تسود  ار  مناخ  ۀملک  -81

اهیلع و هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  سّدقم  ناتـسآ  رد  تسا  ینالوط  ياهلاس  هک  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  ناگتخابلد  زا  یکی 
 ، دناد یم  دوخ  راختفا  ار  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  هاگرد  يرازگتمدخ  و  دیامن ،  یم  بدا  ضرع  هجرف  هللا  لّجع  هللا  هّیقب  ترـضح 

هیلع نامز  ماما  اهیلع و  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  طوبرم  يایاضق  زا  یضعب  لقناب  یهاگ  یلو  دشاب ،  یمن  یمـسر  حاّدم  هک  نیا  اب 
رد هک ،  دندرک  لقن  ناشیا  دهد .  یم  رارق  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  نیرکاذ  تسیل  رد  ار  دوخ  مان  تبیصم )  رکذ  اب  هارمه  مالسلا ( 
زا یکی  زور  کـی  هک  نیا  اـت  مدرب ،  یم  راـک  هب  ار  مناـخ  ۀـملک  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تاـیانع  ياهناتـساد  لـقن  ماـگنه 
 ، تشذگ هقیقد  دنچ  دنتفر ،  ورف  رکف  رد  ناشیا  هن ،  متفگ :  دیتسه ؟  حاّدم  امش  دندومرف :  نم  هب  دنتسه )  مه  دّیـس  هک   ) نّویناحور

یماغیپ باوخ  ملاع  رد  دندومرف ،  روطچ ؟  مدیسرپ  ناشیا  زا 
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هّتبلا متفگ :  ممهف ،  یمن  ار  ماغیپ  نیا  يانعم  و  متـسین ،  حاّدم  نم  دیئوگ  یم  هک  امـش  یلو  دـنا ،  هداتـسرف  نم  ۀلیـسو  هب  امـش  يارب 
نم هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  دندومرف :  ناشیا  ماگنه  نیا  رد  مناوخ ،  یم  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  زا  تاقوا  زا  یهاگ 

 : میوگب امش  هب  هک  دندومرف 

باقلأ زا  رگید  یکی  ارچ  میراد ،  یمن  تسود  ار  مناخ  ۀملک  نیا  ام 

هّمئألا مأ  یب ،  یب  ردام ،  لثم  دیئوگ ،  یمن  ار  ءامسأ  و 

***

دیروخ یمن  ار  منیسح  سلجم  ياچ  هکامش  -82

ام ردام  ءاروشاع ،  ۀهد  مّرحم و  هام  ياهزور  زا  یکی  دندومرف :  یم  لقن  هُّرِـس  سدق  یماما  دمحأ  دّیـس  جاح  ياقآ  هللا ،  هیآ  موحرم 
هب هّجوت  اـب  و  دـندوب ، هتفر   (1) رادـکنب نسح  دّیـس  جاح  موحرم  لزنم  ۀـضور  سلجم  هب  یـضیرعلا )  یماما  مناخ  هیجاـح  هموحرم  ) 

 . دندوب هدرکن  لیم  ار  هضور  ياچ  ندوب ،  زیمت  تفاظن و  نتفرگ  رظن  رد  طایتحا و  تیاعر 

ۀگرب دنیامرف :  یم  و  دنهد ،  یم  مدرم  هب  ار  يزبس  ياه  هگرب  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هک ،  دندوب  هدـید  ایؤر  ملاع  رد  بش 
هللا مالس  ءارهز  ترـضح  دینک ،  تیانع  اه  هگرب  نیا  زا  مه  نم  هب  دننک :  یم  ضرع  دنور و  یم  ولج  زین  ناشیا  تسا .  تشهب  دورو 

 . دیروخ یمن  ار  منیسح  سلجم  ياچ  هک  امش  دنیامرف :  یم  اهیلع 
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ّتیونعم و اب  سلاـجم  زا  و  دراد ، لاـس  یـس  دـصکی و  زا  شیب  ۀـقباس  رادـکنب ،  نسح  دّیـس  جاـح  موحرم  لزنم  ۀـضور  سلجم  - 1
هب سلجم ،  نیا  رد  ینیـسح  تاـکرب  ضیف و  و  تـسا ،  هدـنام  ظوـفحم  نآ  يوـنعم  ياوـه  لاـح و  نونکاـت  و  دـشاب ،  یم  یئانثتـسا 

 . دسر یم  ناراوگوس  نارادازع و 
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سلجم ياچ  زا  هک  دنتسناد  یم  مزال  دندرک ، یم  تکرش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ۀضور  سلاجم  رد  یتقو  نامردام  نامز ،  نآ  زا 
.دنشونب ینیسح  يازع 

سرتن ، يدرک عافد  ام  بیرغ  ّدج  زا  دهدب ،  تریخ  دنوادخ  -83

یم دراد ،  ناوارف  ّتبحم  هقالع و  اهیلع ،  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  مالسلا و  مهیلع  تیبلا  لهأ  هب  تبسن  هک ،  روهشم  ءابطخ  زا  یکی 
بتکم نادرگاش  تیبرت  يارب  زین  يا  هسردـم  و  دراد ، يرایـسب  غیلبت  ّتیلاّعف و  هعیـش  هیلع  رب  هک  ّتیباّـهو ،  نیغّلبم  زا  یکی  دـسیون : 

زا و  دنک ،  یم  در  دریگ و  یم  رخـسمت  هب  ار  نآ  ریدـغ ،  دروم  رد  تشز  رایـسب  ینارنخـس  کی  رد  تسا ،  هدومن  سیـسأت  نیفلاخم 
 ، مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ءادهّشلا ،  دّیس  هب  تبسن  یئاروشاع ،  زور  رد  نیفلاخم ،  تنوکس  ّلحم  قطانم  زا  یضعب  رد  رگید ،  فرط 

هلمج قطانم ،  نامه  زا  رگید  یکی  رد  و  دـندوب ،  هدز  شتآ  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يازع  ياهمچرپ  زا  یکی  و  هدومن ،  تناها 
رایسب مدش ،  علّطم  هدش  دای  بلاطم  زا  هک  یماگنه  دندوب .  هتشون  اهراوید  رب  اهنآ ،  تاسّدقم  نایعیـش و  هب  تبـسن  زیمآ  تناها  ياه 

زا 13 و  مدرک ، ثحب  ار  ریدغ  نوگانوگ  داعبأ  و  مدرک ،  تبحص  تعاس  ود  اه ،  ینارنخـس  زا  یکی  رد  و  متـشگ ،  ناشیرپ  نارگن و 
کمک یهلا و  دیئأت  اب  و  مداد ،  رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  ار ،  هفوک  دجـسم  نینوخ  بارحم  ات  مخ  ریدغ  زا  و  مخ ،  ریدغ  ات  بجر 

نایب و نآ  اب  ار (  ینانخـس  نینچ  مناوتب  مناد  یم  لاـحم  رگید  هک  مدرک ،  ناـیب  ار  یبلاـطم  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  سّدـقم  حاورأ 
نیعمتسم مشچ  و  دیشک ، یمن  سفن  یسک  ایوگ  هک  دوب ،  امرفمکح  سلجم  رب  یتوکـس  نانچ  منک .  رارکت  بیجع )  یحور  تلاح 

و دش ،  یم  دنلب  مدرم  ۀّجض  يادص  دمآ ،  یم  نایم  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ياه  ّتیمولظم  زا  تبحـص  یتقو  دوب ، هدنام  هریخ 
ار نامز  نیمز و  نازیر ،  کشا  اب 
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هن و  مدوـخ ،  هن  و  ما ،  هتفر  ربـنم  هک  تسا  تعاـس  ود  مدـید  مدرک ،  هاـگن  تعاـس  هب  یتـقو  دـش ،  ماـمت  ینارنخـس  دـندنازرل .  یم 
ام دنتفگ :  دندرک و  رّکـشت  رایـسب  هقطنم ،  نآ  رویغ  ناناوج  دوب .  هدـیدرگن  ینارنخـس  ندـش  ینالوط  هّجوتم  سکچیه  نیعمتـسم ، 

 . میتشادن یهاگآ  و  میدوب ،  هدینشن  ینانخس  نینچ  ریدغ  ةرابرد 

تفگ يدیدش  رایسب  ۀیرگ  تلاح  اب  و  دز ، نفلت  مدرک  ینارنخس  نآ  رد  هک  يا  هقطنم  هب  نامدوخ  رهش  زا  مرسمه  بش ،  نآ  يادرف 
هیلع اـضر  ترـضح  مدـید ،  یبیجع  باوخ  بشید  تفگ :  روطچ ؟  متفگ :  تسا ؟  هدوب  هچ  امـش  بشید  ثحب  نخـس و  عوضوم  : 

ترهوش هب  ار  يرگید  روخب و  تدوخ  ار  اهنیا  زا  یکی  دندومرف : و  دنداد ،  نم  هب  خرس  بیـس  ددع  ود  و  دندروآ ، فیرـشت  مالـسلا 
 : وگب وا  هب  ام  لوق  زا  و  هدب ، 

سرتن يدرک !  عافد  ام  بیرغ  ّدج  زا  هک  دهدب  تریخ  دنوادخ 

میراد راک  وت  اب  ام  ایب ،  ناسارخ  هب  زین  لاسما  بجر  ماّیا 27  رد 

رورـسم رایـسب  منک  لاحـشوخ  ار  میالوم  اقآ و  راب ، کی  ولو  مرمع ،  رد  هک  ما  هدش  ّقفوم  هک  نیا  زا  و  مدـش ،  لاحـشوخ  یلیخ  نم 
يارب هک  مدوب  هداد  لوق  اهناتـسرهش  زا  یکی  رد  ًـالبق  ار ،  بجر  هاـم  رخآ  بش  جـنپ  قوش ) ۀـیرگ  هّتبلا  متـسیرگ (  رایـسب  و  مدـش ، 

متخادنا ریخأت  هب  ار  ما  همانرب  و  میایب ،  مناوت  یمن  هک  مداد  ماغیپ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  روتـسد  نیمه  رطاخ  هب  یلو  مورب ،  ینارنخس 
هداد نم  هب  ار  نآ  نتشادهگن  یفخم  روتسد  یلو  متفرگ ،  رارق  یتایانع  دروم  هک  مدش ،  فّرشم  دهشم  هب  و  دندرک ،  لوبق  زین  اهنآ  ، 
مالس بنیز  ترـضح  ترایز  هّیروس و  هب  نآ ، زا  دعب  زور  هک 20  نیا  نآ  و  میوگب ،  متـسه  زاجم  ار  نآ  تاکرب  زا  یکی  طقف  دنا ، 

 . مدش فّرشم  ارماس )  نیمظاک و  فجن و  البرک و  قارع (  اهیلع و  هللا  مالس  هّیقر  ترضح  اهیلع و  هللا 
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کیرحت رثا  رد  زین  و  تاـباختنا )  رد  نیفلاـخم ،  ءارآ  بلج  يارب  بلط (  تصرف  رـصانع  یخرب  تاـکیرحت  رثا  رد  فرط ،  نآ  زا  و 
توعد هاگداد  هب  ارم  و  دـش ،  هدیـشک  ناتـسا  زکرم  هاگداد  هب  هام ،  راهچ  زا  دـعب  ینارنخـس ،  ۀّیـضق  نیفلاـخم ،  نیبّصعتم  زا  یخرب 

رد هک  هاگداد (  ّلحم  هب  یتسیاب  هنابش  ینارنخـس ،  ۀمانرب  مامتا  زا  دعب  مدرک ،  یم  ینارنخـس  نادابآ  رد  نم  نامز ،  نیا  رد  دندرک . 
و متشاد ،  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  اهیلع و  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  لّسوت  هار  نایم  رد  مدرک ،  یم  تکرح  دوب )  يرگید  ناتسا 
 ، مداتسرف اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  نیلتاق  مالسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نانمشد  رب  برـض )  راهچ  مسق  زا  نعل (  رازه  هدراهچ 

نوگانوگ و ياه  یئوج  هناهب  دایرف و  داد و  اب  و  دنا ،  هدش  عمج  نیفلاخم  ینید  ناربهر  زا  يا  هّدع  مدـید  متفر ،  هاگداد  هب  حبـص  و 
هب عافد  تبون  هک  نیا  ات  دـندوب ،  هدرک  مومـسم  ار  هاگداد  ياضف  دـشاب ،  تّوق  ۀـطقن  اهنآ  يارب  تسناوت  یم  هک  یئاهناونع  رب  هیکت 

 . دیسر نم 

: تفگ يدنخبل  اب  و  تفرگ ،  ارم  غارس  دش و  جراخ  نتفرگ  وضو  يارب  هاگداد ،  دنمشزرا  ياه  هرهچ  زا  یکی 

مینک یمن  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  نویدم  ار  نامدوخ  هاگچیه  ام 

هللا مالس  ءارهز  ترضح  هلاو و  ِهیَلَع  هللا  یَّلَـص  مالـسا  ربمایپ  زا  عافد  دصق  مینارنخـس  رد  نم  دیئوگب :  ناتدوخ  زا  عافد  رد  طقف  امش 
نآ رماوا  هلاو و  ِهیَلَع  هللا  یَّلَـصربمایپ  تمرح  تیاعر  هک  هدوب ،  یناسک  هب  تبـسن  ینارنخـس ،  رد  نم  تاضارتعا  و  ما ،  هتـشاد  اـهیلع 
ِهیَلَع هللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  میرح  نتسکش  اب  و  دنا ،  هداد  هلاو  ِهیَلَع  هللا  یَّلَصربمایپ  هب  یئوگ  نایذه  تبسن  و  دنا ،  هدومنن  ار  ترـضح 

زا سپ  ما .  هتـشادن  نیا  زج  يدـصق  چـیه  و  دـنا ،  هداد  رازآ  ار  ادـخ  ربماـیپ  اـهیلع ،  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هب  نداد  رازآ  هلاو و 
نیلوئسم و  مدرک ،  دیکأت  بلاطم  نیمه  رب  هاگداد ،  هسلج  ندش  یمسر 
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لزنم هب  مدوب ،  هدرک  هدعو  ناهفصا  رد  هک  دوب ،  يا  هبنشجنپ  زور  میئامن .  یم  غالبا  امش  هب  ًادعب  ار  هجیتن  هک  دندومن  مالعا  هاگداد 
نیا رد  هک  نیا  ات  میامن ، هرکاذم  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  فاطلأ  تامارک و  اب  هطبار  رد  هک  نیا  يارب  مورب ،  ءاملع  زا  یکی 

دش دنلب  نم  هارمه  نفلت  گنز  يادص  متسب ،  ار  نیشام  رد  هک  یماگنه  رد  ملاع ،  نآ  لزنم  لباقم  ًاقیقد  دوش ، هتشادرب  یماگ  هنیمز 
هک هاگداد (  مکح  ۀـجیتن  نآلا  نیمه  دـنتفگ : و  دـندومن ،  مالعا  نم  هب  ار  مکح  ۀـجیتن  دوب )  يرگید  ناتـسا  رد  هک   ) هاـگداد زا  و  ، 

يارب رگید  یمادقا  عورـش  ماگنه  رد  و  ساّسح ،  يا  هظحل  رد  يرآ ،  دش ، رداص  امـش  تئارب  و  دـیدرگ ،  مالعا  تسا )  امـش  ۀـئربت 
لد ترـضح ،  نآ  بناـج  زا  رتاراوگ ،  یفطل  رگید و  یتمارک  و  دـش ،  هداد  هدـنورپ  متخ  تراـشب  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح 

 . دومن مزارفارس  و  دیشخب ،  یّلست  ار  ما  هدرزآ 

تسا هدش  تبیصن  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تیانع  ادخ  هب  -84

یم نارکمج  دجسم  هب  ًاّبترم  هبنشراهچ  ياهبش  هک  اهیلع  هللا  مالس  هّیضرم  يارهز  ترـضح  هب  دنمتدارا  قوثو و  دروم  دارفا  زا  یکی 
 : هک دومن  لقن  دور 

مداد میلعت  مدرم  هب  ار  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  هثاغتـسا  زامن  هار ،  نایم  رد  متفر ،  یم  نارکمج  هب  هک  اه  تبون  زا  یکی  رد 
زا یکی  رد  يزور  هام ،  هس  تشذگ  زا  سپ  (1) و 
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و ناوخب ،  زامن  تعکر  ود  هدش ،  گنت  نآ  زا  تا  هنیس  هک  تسا ،  یتجاح  ارت  یلاعت  قح  يوس  هب  هاگره  هک ،  تسا  تیاور  رد  - 1
هدجس هب  نآ  زا  سپ  ناوخب ،  ار  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تاحیبست  سپس  و  وگب ، ریبکت  هبترم  هس  يداد ،  ار  زامن  مالس  نوچ 

دـصکی ار  هلمج  نیمه  راذـگب و  نیمز  رب  ار  تروص  تسار  بناج  سپ  ینیثیغا ،  همطاف  اـی  یتـالوم  اـی  وگب :  هبترم  دـصکی  و  ورب ، 
دـصکی راذگب و  نیمز  رب  ار  پچ  بناج  نآ ،  زا  سپ  و  وگب ، هبترم  دصکی  ار  رکذ  نیمه  و  ورب ،  هدجـس  هب  نآ  زا  سپ  وگب ،  هبترم 

دهاوخ اور  ار  وت  تجاح  دنوادخ  انامه  نک ،  رکذ  ار  دوخ  تجاح  و  وگب ،  هبترم  هد  دصکی و  و  ورب ،  هدجس  هب  سپـس  وگب ،  هبترم 
( یمق موحرم  زا  نانجلا ،  حیتافم  ۀیشاح   ) هللا ءاشنا  دومن 
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یم امش  لابند  تسا  هام  هس  تفگ :  دش و  هدایپ  دید  ارم  یتقو  دوب ،  هتـسشن  یـسکات  رد  یمناخ  مدید  هاگان  مدوب ،  هداتـسیا  اهنابایخ 
میلعت ار  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هب  هثاغتـسا  زامن  نارکمج ،  مق و  هار  رد  امـش  هک  لـبق  هاـم  هس  مهدـب .  یتراـشب  هک  مدرگ 

 ، یکـشزپ تانیاعم  تاشیامزآ و  ماجنا  زا  سپ  هک  متـشاد  یکانرطخ  يرامیب  حرـش : نیا  هب  مدوب  یّمهم  لکـشم  راچد  نم  دـیداد ، 
اههام ار  امش  ریخأت ،  تعاس  کی  ره  و  دیهدب ، ماجنا  رتدوز  هچره  دیاب  هک  دیراد ،  مهم  یحاّرج  لمع  ود  امش  تفگ :  حاّرج  رتکد 

یم ناتـسرامیب  ۀـنیزه  ناموت  رازه  دـصناپ  و  لمع ،  ۀـنیزه  ناموت  رازه  دـصناپ  تفگ  منک ؟  هچ  متفگ  دـنک ،  یم  کیدزن  گرم  هب 
 . يریگب رارق  یحاّرج  لمع  دروم  رتدوز  هچره  ات  نک  هدامآ  دوش ، 

و مراد ،  مه  رتخد  هّچب  هس  و  دمآ )  رد  ناموت  دصناپ  رازه و  ود  يزور  اب  تسا (  هداس  رگراک  کی  مرهوش  و  مدش ،  نارگن  ًادـیدش 
هب یگدنمرش  اب  دمآ  یم  راک  رس  زا  هک  اهبش  و  منک ؟  هچ  تفگ :  متفگ ،  مرهوش  هب  ار  رتکد  ۀّیرظن  یتقو  میتسه ،  مه  نیـشن  هراجا 

هّچب رتخد  هس  هب  یتقو  مه  نم  و  تشادن ،  ار  ناتسرامیب  ۀنیزه  اریز  دومن ،  یم  هیرگ  تسـشن و  یم  يرانک  رد  و  درک ،  یم  هاگن  نم 
کچوک رتخد  هس  نیا  ایآ  هک  متفر  یم  ورف  رکف  رد  و  مدرک ،  یم  هیرگ  مدروآ ،  یم  رظن  رد  ار  اـهنآ  یمیتی  و  مدرک ،  یم  هاـگن  ما 

؟ درک دنهاوخ  هچ  يردام  یب  یمیتی و  اب 

ار ام  یگدنز  ّتیعـضو  هک  وا  و  متفگ ،  ار  شلیلد  يا ؟  هدز  مغ  ردقنیا  ارچ  تفگ :  دید و  ارم  نامکیدزن  ۀـیاسمه  اهزور ،  زا  یکی 
اب ار  ناشدوخ  تالکشم  دنور و  یم  نارکمج  دجسم  هب  راتفرگ  يا  هّدع  هبنشراهچ ،  ياهبش  تفگ :  تسناد ،  یم 
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و مدش ،  لاحشوخ  يریگ .  یم  ار  تیافـش  هللا  ءاشنا  ورب  مه  وت  دننک ،  یم  فرطرب  و  دنراذگ ،  یم  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 
 ، سوبوتا رد  امش  و  متفر ،  یم  نارکمج  هب  هک  دوب  یمراهچ  ۀتفه  و  موش ،  هدنهانپ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  مه  نم  متفرگ  میمصت 

مالـسلا هیلع  نامز  ماما  اقآ  هب  مدیـسر ،  نارکمج  دجـسم  هب  یتقو  دیداد .  میلعت  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هب  هثاغتـسا  زامن 
مهد یم  مسق  ار  امش  و  مناوخ ،  یم  ار  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  نات  ردام  زامن  لّوا  یلو  متسه ،  امش  نامهیم  نم  مدرک ،  ضرع 

؟  دیآ یم  ناشرس  رب  هچ  ردام  نودب  ياهرتخد  یگدنز ،  تالکشم  اب  و  هنامز ،  نیا  رد  دنوش ،  میتی  نم  هّچب  رتخد  هس  دیراذگن  هک 
همطاف ای  یتالوم  اـی  رکذ  رخآ  ددـع  هک 10  یماگنه  زامن ،  رخآ  تمـسق  رد  مدـش ،  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  زاـمن  لوغـشم 

 ، دنتـسه مفارطا  رد  هّللجم  يوناب  راهچ  مدـید  دوب ،  هفـشاکم  تلاح  ای  متفر ،  باوخ  ایآ  دـش ،  هچ  مدـیمهفن  متفگ ،  یم  ار  ینیثیغا 
ات و  داد ، رارق  نم  يولگ  ریز  ار  شکرابم  تسد  دمآ و  وا  دندومرف ،  هراشا  اهنآ  زا  رگید  یکی  هب  دنتشاد ، یئالاو  ماقم  اهنآ  زا  یکی 
هب متشگرب  ناهفصا  هب  یتقو  ما .  هدش  بوخ  هک  مدرک  ساسحا  تسین و  یـسک  مدید  مدمآ ،  دوخ  هب  هاگان  دیـشک ،  میاپ  چم  يور 

يرامیب هک  تسا  تباث  یمتح و  نم  يارب  تفگ :  دهد ،  ماجنا  ار  تاشیامزآ  ًادّدـجم  هک  مدومن  تساوخرد  و  مدرک ،  هعجارم  رتکد 
هک مدرک  رارـصا  یلو  تسین ،  هتخاس  يراک  مه  نم  تسد  زا  ینک ،  یهاتوک  رگید  زور  دـنچ  رگا  و  تسا ،  یتّیعـضو  هچ  رد  اـمش 
یم متفگ :  هدش ،  هداد  وت  هب  یهابتـشا  اهنیا  تفگ :  مدرب ،  وا  دزن  ار  اهـشیامزآ  باوج  یتقو  دسیونب ،  ار  دّدـجم  تاشیامزآ  روتـسد 

 ، متفگ ار  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  زامن  نارکمج و  دجسم  نایرج  دش و  يراج  مکشأ  تسا ،  نم  هب  طوبرم  اهباوج  نیا  مناد 
 : تفگ درک و  كاپ  ار  دوخ  ياه  کشا  يذغاک  لامتسد  اب  و  دمآ ، رد  رایتخا  یب  زین  رتکد  کشأ 
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تسا هدش  تبیصن  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ۀّصاخ  تیانع  مسق  ادخ  هب 

میتفرگ ادخ  زا  ار  وت  يافش  -85

تسیب و زور  دندومن :  فیرعت  هنوگ  نیدب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تامارک  زا  يرگید  تمارک  لبق ،  ناتـساد  ةدننک  لقن 
 ، دومن هعجارم  لّـسوت  ياـعد  ۀـسلج  تهج  توعد  روظنم  هب  یـصخش  يرمق )   1422 لاس 1380 (  رد  ناضمر  كراـبم  هاـم  مجنپ 
 ، تسا امش  اب  طابترا  رد  هک  هداتفا  قاّفتا  يا  هّیضق  تفگ :  درک و  رارـصا  وا  یلو  مدومنن ، لوبق  ار  وا  توعد  و  مدرک ،  یهاوخرذع 

نارئاز سوبوتا  رد  مق  ناهفصا -  ریسم  رد  امش  تفگ :  خساپ  رد  مدرک ،  لاؤس  نایرج  زا  دینک .  تکرش  هسلج  نیا  رد  تسا  مزال  و 
نم (1) و  دیدرک لقن  اهیلع )  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  هثاغتسا  زامن  هب  لّسوت  زا  ار (  يا  هّیضق  نارکمج ،  سّدقم  دجسم  نایهار  و 
دّیس ناتسرامیب  رد  هام  دنچ  و  دراد ، لاسدرخ  ۀچب  ود  رسمه و  هک  یلاح  رد  دوب ، هدش  نوخ  ناطرس  هب  التبم  هک  مراد  يردارب  رتخد 

هب نوخ  دحاو  کی  راب ،  کی  زور  ود  ره  و  دوب ، يرتسب  دشاب )  یم  ناطرس  هب  التبم  نارامیب  صوصخم  هک  مالـسلا (  هیلع  ءادهّـشلا 
رادربخ دـش .  یم  رتدـب  زور  هب  زور  ضیرم  لاح  و  تشادـن ،  يرثا  چـیه  هدرتسگ  نوگاـنوگ و  تاـجلاعم  و  دـندرک ،  یم  قیرزت  وا 

راک هب  لوغـشم  نارهت  ياهناتـسرامیب  زا  یکی  رد  و  هدـمآ ،  ناریا  هب  جراخ  زا  یگزات  هب  يا  هتـسجرب  صّـصختم و  رتکد  هک  میدـش 
رفن دنچ  اب  ار  ضیرم  دوب ، هار  رس  هک  یتالکشم  ۀمه  اب  یلو  دراد ، دایز  یلّطعم  هنیزه و  وا  تاقالم  یلو  تسا ،  هدش 
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 . دیسر ام  ضیرم  ۀنیاعم  تبون  هک  نیا  ات  میدرب ،  رس  هب  راظتنا  رد  زور  ود  و  میدومن ،  لقتنم  نارهت  ناتسرامیب  هب  هارمه ، 

تعاس دـنچ  ات  وا  دـیا ؟  هدروآ  نم  دزن  ار  هدرم  تفگ :  درک ،  هظحالم  ار  وا  هدـنورپ  دـید و  ار  ضیرم  هدـش  دای  رتکد  هک  یماگنه 
ناج شدوخ  ةداوناخ  لیماف و  عمج  رد  هک  دـیربب ،  ناهفـصا  هب  ار  وا  رتدوز  هچ  ره  دـنام ،  یمن  هدـنز  و  تسا ،  مامت  شراـک  رگید 

ناهارمه هچره  و  مینام ،  یم  نارهت  ناتـسرامیب  رد  رگید  زور  دنچ  تفگ :  وا  رهوش  دندش ،  جراخ  نایرگ  ناشیرپ و  همه  دراپـسب . 
وا رهوش  دنتـشاد ،  هگن  ار  وا  دوب ، يرتسب  زور  دـنچ  هک  یـشخب  نامه  رد  و  تفریذـپن ،  ناهفـصا  هب  تشگزاب  يارب  دـندرک  رارـصا 

 . مور یم  اجک  هب  نم  هک  داد  ربخ  ضیرم  ناهارمه  زا  یکی  هب  طقف  و  دش ،  نارکمج  مزاع  هنایفخم  و  تشادرب ،  ار  شا  هدنورپ 

هداد حرش  لبق  ناتـساد  رد  هک  ار (  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هب  هثاغتـسا  زامن  و  دور ، یم  نارکمج  دجـسم  هب  هراچیب  درم  نآ 
هب ما ،  هدش  لّسوتم  امـش  هب  نارکمج )  دجـسم  ناتدنزرف (  ۀناخ  رد  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ای  دنک :  یم  ضرع  و  دناوخ ، یم  دـش ) 

زامن �دجـس  ياـهرکذ  رخآ  شخب  رد  و  دـنوشن ،  میتی  میاـه  هّچب  هک  دـیهاوخب  ادـخ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ناترـسمه  ّقح 
یم سپـس  و  دسر ، یم  نایاپ  هب  زامن  هک  نیا  ات  دهد ،  یم  مسق  ناشنادنزرف  ّقح  هب  ار  ترـضح  نآ  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح 

عورـش و  دنزادنا ، یم  هاچ  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  سّدـقم  رـضحم  هب  ار  ناشدوخ  ياه  هضیرع  مدرم  هک  یهاچ  کیدزن  دور 
 ، ما هدـش  لّسوتم  اهیلع  هللا  مالـس  هّیـضرم  يارهز  ناتردام  هب  ما ،  هدـش  هراچیب  اـقآ !  دراد : یم  هضرع  نتفگ و  لد  درد  هب  دـنک  یم 

یمن بآ  اذـغ و  چـیه  و  مور ،  یمن  اجنیا  زا  دـیهد ،  افـش  ارم  ضیرم  هک  نات ،  ردام  ّقح  هب  مهاوخ  یم  هنازجاع  منیـشن و  یم  اـجنیا 
میتی تقاط  نوچ  میآ (  رد  اپ  زا  مه  نم  ای  و  دریگب ، افش  وا  اب  هک  نیا  ات  مروخ ، 
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 ( . مرادن ار  مرسمه  يرود  يراد و 

مور یم  نارکمج  هب  نم  دوب  هتفگ  هنامرحم  وا  هب  هک  یصخش  نامه  دنیب  یم  هک  نیا  ات  دنام ، یم  لاح  نیمه  هب  زور ،  هنابش  کی  ات 
دنا هداد  افش  ار  ترسمه  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  و  يا ،  هتفرگ  رارق  تیانع  دروم  هک  ایب  دیوگ :  یم  هداتسیا و  وا  رـس  يالاب  ، 

يوناب دنچ  سّدقم  رضحم  هب  دوش  یم  فّرشم  باوخ  ملاع  رد  ترـسمه  لبق ،  تعاس  دنچ  دیوگ :  یم  هدش ؟  ربخ  هچ  دیوگ  یم  ، 
عورـش دوش و  یم  رادیب  وا  میتفرگ ،  ادخ  زا  ار  وت  يافـش  ام  دندوب :  هدومرف  اهنآ  زا  یکی  و  دندوب ،  هدـمآ  وا  تدایع  هب  هک  هّللجم ، 

دنوش و یم  رـضاح  اهراتـسرپ  اهرتکد و  و  دنوش ،  یم  عمج  وا  رود  همه  ما ،  هتفرگ  افـش  نم  دـیوگ : یم  هلان و  هیرگ و  هب  دـنک  یم 
 : دیوگ یم  دهد ،  یم  ماجنا  یکشزپ  تانیاعم  و  دنرب ، یم  صوصخم  رتکد  نامه  دزن  ار  وا  هک  یماگنه  و  دننیب ،  یم  ار  وا  ّتیعضو 

و هتخادنا ، نیمز  يور  ار  دوخ  و  نارکمج ،  دجسم  هب  تسا  هدمآ  وا  نونکا  مه  و  تسین ،  شندب  رد  ناطرـس  زا  يرثا  هنوگ  چیه  وا 
 . دنا هدیدرگ  وا  يافش  ببس  هک  دنک ،  یم  رّکشت  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  زا 

 ، دنک لقن  ار  دوخ  يافش  نایرج  هک  میتساوخ  هتفای  افش  مناخ  نامه  زا  و  مدرک ، تکرش  هدش  دای  ۀسلج  رد  دیوگ : یم  ناتساد  لقان 
نم يراتفرگ  يرامیب و  ةرود  رد  و  دنتـسه ،  نم  لیماف  ناگیاسمه و  زا  دـنراد ،  روضح  هسلج  نیا  رد  هک  یئاهنیا  ۀـمه  تفگ :  وا  و 

 . ما هتفای  افش  هک  دینیب  یم  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تیانع  اب  نونکا  مه  و  دندمآ ،  یم  متدایع  هب 

تفالخ ۀناسفأ  دیراذگب  ار  باتک  مان  -86

لاح هن  دوب ، هتفرگ  ملد  یلیخ  دـسیون :  یم  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  مالـسلا و  مهیلع  تیبلا  لـهأ  هب  هتـسبلد  ءاـبطخ  زا  یکی 
هدینش نوچ  هعلاطم ،  لاح  هن  متشاد و  ندز  فرح 
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 . دنیامن یم  عیزوت  هّیهت و  هعیش  هیلع  رب  یتاّیرشن  تالاقم و  و  دننک ،  یم  اغوغ  اهیباّهو  هقطنم ،  نالف  رد  هک  مدوب 

مدوخ یتّمه  یب  یلاح و  یب  زا  و  منکب ،  اهنآ  نارای  نایعیش و  مالسلا و  مهیلع  تیبلا  لهأ  زا  عافد  يارب  يراک  متـشاد ،  هقالع  یلیخ 
 . مدوب تحاران  تخس 

كرادم و اب  و  میامن ،  حرط  ار  لاؤس  هد  دصکی و  و  منک ،  يروآ  عمج  ار  یبلاطم  مداتفا ،  رکف  هب  هک  نیا  ات  تشذگ ،  يزور  دـنچ 
زا مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  رواشیپ ،  ياهبـش  تاعجارملأ ،  لیبق :  زا  یئاهباتک  غارـس  هب  مهدـب .  ار  اـهنآ  خـساپ  نیفلاـخم ،  عباـنم 

لباق ۀـلاقم  کی  و  مدرک ،  یـسررب  متـشاد  هنیمز  نیا  رد  باتک  هچره  و  متفر ،  رگید  باتک  اـههد  تیدـتها و  مث  ءاـفلخ ،  هاگدـید 
مهیلع تیبلا  لهأ  ریاس  هّیقر و  ترـضح  بنیز و  ترـضح  مرح  هّیروس (  هب  مدـش  فّرـشم  ماـگنه  نیمه  رد  و  دـش ،  هداـمآ  یهّجوت 

 ، متسه ناهفـصا  روآ  مین  ۀسردم  رد  هک  نیا  نآ  و  مدید ،  یبیجع  باوخ  یبش  هّیروس ،  رد  فجن و ...  البرک و  و  ماش ) رد  مالـسلا 
یم و  دندرک ، زاب  ار  ناشدوخ  ةرجح  رد  و  دندش ، دراو  هُّرِس  سدق  یماما  هیقف  دمحأ  دّیـس  جاح  هللا ،  هیآ  موحرم  مدش  هّجوتم  هاگان 

ضرع دنوش ،  دراو  دنتساوخ 

جاح متفگ :  و  دندرک ) رکذ  ارم  مان  و  يا ( ...  یئاجک  دندومرف :  هناردپ  يدنخبل  اب  دنتشگرب و  ناشیا  اقآ ،  جاح  اقآ ،  جاح  مدرک : 
دندومرف تداهـش )  ۀناسفأ  مان (  هب  دنا  هتـشون  ناتردام  هیلع  رب  یباتک  کی  متفگ :  هدش ؟  هچ  دندومرف :  هدش ؟  هچ  دـیا  هدینـش  اقآ 

 ... ما هدراذـگ  ار  شماـن  و  ما ،  هدرک  هّیهت  نآ  در  رد  يا  هوزج  کـی  نـم  اـقآ ، مدرک : ضرع  اـم ؟  رداـم  يارب  دـیا  هدرک  هـچ  اـمش 
دیراذگب ار  ناتباتک  مان  زین  امش  دندومرف :  تداهش ،  ۀناسفا  مدرک  ضرع  تسیچ ؟  ناشباتک  مان  دندومرف : 

 « تفالخ ۀناسفأ  » 
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رد نم  و  دندومرف ،  ناشیا  یـسیونب و  وت  و  میوگب ،  تباتک  رب  يا  همّدـقم  ات  رادرب ،  ار  ملق  دـندومرف :  و  میدـش ،  هرجح  دراو  سپس 
 . متشون ایؤر  ملاع 

رد هک  ار  نآ  دـصرد  ای 99  دودح 98  رد  متـشادرب و  ار  ملق  يرادـیب  رد  و  دوب ،  منهذ  رد  ناشیا  بلاطم  مدـش ،  رادـیب  هک  یماگنه 
 . دشاب یم  دوجوم  هک  متشون  دوب  منهذ 

دنا هدشن  یضار  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  مردام  زونه  -87

 ، رگید رهش  اههد  مق و  ناهفـصا و  دننامه :  یـسّدقم  ای  گرزب و  ياهرهـش  و  دوب ، قارع  ناریا و  ۀلاس  تشه  گنج  نارحب  جوا  رد 
و دندوب ،  هدش  اهاتـسور  ای  تسدرود و  ياهرهـش  ةراوآ  ًامومع  اهرهـش  نینکاس  دـندش و  یم  ناراب  کشوم  ای  نارابمب و  هزور  همه 

فرط زا  اهرهـش  ياهناراب  کـشوم  اـهنارابمب و  و  فرط ،  کـی  زا  روشک  برغ  بونج و  دربن  ياهنادـیم  رد  دـیدش  ياـه  يریگرد 
 . درک یم  ریزارس  مدرم  يوس  هب  ار  یگراوآ  یبارخ و  حورجم و  هتشک و  لیس  رگید ،

 . دوب هدش  یلاخ  ًابیرقت  اهیقارع  ناراب  کشوم  نارابمب و  ریز  اهرهش  زا  يرگید  رامش  مق و  رهش  و  دوب ، هّیمطاف  ماّیا 

نآ رد  یمک  ةّدـع  و  دوـب ، هدـش  رازگرب  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀـمطاف  رب  يرادازع  مسارم  دـیلقت ،  مّـظعم  عـجارم  زا  یکی  تـیب  رد 
مظعألا هللا  هّیقب  ترـضح  رـضحم  هب  ءاجتلا  تلاح  اب  هناصلاخ و  زورما  دیئایب  دیوگ  یم  هاگان  سلجم  ظعاو  و  دندوب ،  هدرک  تکرش 

تـسد اب  نأّشلا  میظع  عجرم  نآ  هاگان  دبای ،  نایاپ  یپ  رد  یپ  ياهنارابمب  و  دوش ،  فرطرب  الب  نیا  هک  میوش  لّسوتم  هجرف  هللا  لّجع 
( هجرف هللا  لّجع  هللا  هّیقب  ترضح  ینعی  اقآ (  زا  دنیامرف :  یم  ناشدوخ  دنک و  عطق  ار  دوخ  نخـس  هک  ظعاو ،  نآ  هب  دننک  یم  هراشا 

نامردام زونه  یلو  میا ، هدش  یضار  ام  دنا  هدومرف  مه  ناشیا  و  تسا ،  هدش  هتساوخ 
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 ، اه هّیلب  نآ  لوزن  و  نآ ،  رارمتـسا  يراتفرگ و  لماع  هک  دندوب  هدرک  مالعا  هلیـسو  نیدـب  دنا (1) . هدشن  یضار  ءارهز )  ترـضح  ) 
قارع و گنج  جـیلخ (  گنج  ناـمز  رد  هک  نیا  بلطم  نیا  دـهاش  و  تسا ،  هدوب  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  يدونـشخ  مدـع 

هّجوت رثا  رد  یلو  دنهدب ،  تیارس  ناریا  هب  ار  گنج  شتآ  هک  دندوب  ددص  رد  نانمـشد  يرمق ،  لاس 1411  رد  اکیرمآ )  تیوک و 
ياه همانرب  شخپ  و  هقباس ،  یب  ياهیرادازع  اهیلع و  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هب  لّسوت  و  يونعم ،  تارّکذـت  یبیغ و  ياهتیادـه  هب 

لیطعت نینچ  مه  و  ناریا ،  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  زا  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تداهش  تشادگرزب  مسارم  ةدرتسگ 
رد هعمج  زامن  ياه  هبطخ  صاصتخا  زین  و  ترـضح ، نآ  تداهـش  تبـسانم  هب  تلود )  تئیه  فرط  زا  زور (  کی  لماک  یمـسر و 
رد لّسوت  دصق  هب  یمسر و  یناوخ  هضور  و  همولظم ،  ةدیهش  نآ  ّتیمولظم  تداهش و  ّتیصخش و  تمظع و  نایب  هب  روشک ، رسارس 

موش و ياه  هشقن  هب  ناریا ،  مالـسا و  نانمـشد  و  دـیدرگ ،  عفد  ناریا  روشک  زا  الب  رطخ و  اهرذـگ ، اـه و  هّینیـسح  دـجاسم و  ماـمت 
 . دنتفاین تسد  ناشدیلپ  فادهأ 

يوش جراخ  هناخ  نیا  زا  هدنز  متشاذگ  یمن  یتشادن  ار  منیسح  يرکون  ۀقباس  رگا  -88

 : هک دندومرف  لقن  تیالو  اب  رادمان و  يابطخ  زا  یکی 
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زا عافد  اهیلع و  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  قح  قاقحا  دروم  رد  ات  دوب  هتخیگنارب  ار  یبساـنم  هّجوت  ناـمز ،  نآ  رد  ناـیرج  نیمه  - 1
ینکشراک و ترـضح  نآ  قوقح  دروم  رد  هک  یناسک  يریگ  میمـصت  ذوفن و  زا  و  دریگ ،  ماجنا  یتامادقا  ترـضح ،  نآ  ّتیمولظم 

 . ددرگ هتساک  اهنآ  رادتقا  طلست و  زا  جیردت ،  هب  و  دوش ،  يریگولج  دندرک  یم  ... 

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  تامارک  زا  يا  همش  هیمطاف و  www.Ghaemiyeh.comتضهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 768زکرم  هحفص 715 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12758/AKS BARNAMEH/#content_note_647_1
http://www.ghaemiyeh.com


 ، سلجم نایاپ  زا  دعب  دوب ،  مالسلا  مهیلع  تیب  لهأ  سلاجم  تیمهأ  ثحب ،  عوضوم  متـشاد و  ینارنخـس  ۀمانرب  اهرهـش  زا  یکی  رد 
 . درک بلقنم  ار  ام  هک  دومن  لقن  ار  یبیجع  ۀّیضق  رهش ،  نیدمتعم  زا  یکی 

سلجم يارب  هک  تشاد  ینیمزریز  میدوب ،  هدرک  رایتخا  تنوکـس  نآ  رد  هک  دوب  یهام  دنچ  و  هدـیرخ ،  يا  هناخ  هزات  ام  تفگ :  وا 
میا و هدمآ  لحم  نیا  هب  هزات  ام  تفگ :  مرسمه  مینک ،  یناوخ  هضور  يزور  دنچ  هک  میتفرگ  میمـصت  دوب ، بسانم  رایـسب  يرادازع 

سلجم بحاـص  رگا  میناوخ ،  یمن  هضور  ّتیعمج  يارب  اـم  متفگ :  دـنک ،  لابقتـسا  یـسک  تسا  دـیعب  دسانـش ،  یمن  ار  اـم  یـسک 
 . تسا راختفا  ام  يارب  دنروایب  فیرشت 

میدرک و هداـمآ  ار  سلجم  و  میتـفرگ ،  رظن  رد  ياـچ  هّیهت  يارب  ار  يرفن  کـی  میدرک و  توـعد  ار  رهـش  ياـهناوخ  هضور  زا  یکی 
هضور ادرف  هدماین ،  یسک  نوچ  تفگ :  دروخ و  هناحبص  ناوخ  هضور  نآ  و  درکن ،  تکرـش  سک  چیه  یلو  دمآ  مه  ناوخ  هضور 

هیلع نامز  ماـما  ۀـتخوسلد  رادـمان و  بیطخ  یفاـک (  موحرم  ياـهربنم  زا  یکی  راون  مه  اـم  تفر ،  درک و  یظفاحادـخ  مناوخ و  یم 
 . میدرک هیرگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  بئاصم  يارب  يرفن  هس  میتشاذگ و  ار  مالسلا ) 

.میدرک يرادازع  راون ،  زا  یفاک  ياقآ  موحرم  ۀضور  ندینش  اب  زین  ام  دش و  رارکت  هّیضق  زین  ادرف 

ةدننک تکرش  يزیر ،  ياچ  لوئسم  صخـش  مرـسمه و  نم و  زا  ریغ  تسا و  هدماین  یـسک  دید  دمآ و  ناوخ  هضور  دش و  مّوس  زور 
زیر ياچ  ترـسمه و  ناوخب و  هضور  تدوخ  سپ  دیآ ،  یمن  وت  لزنم  هب  یـسک  هک  الاح  تفگ :  درک و  يا  هدنخ  تسین ،  يرگید 

رد زا  زونه  تفر ،  الاب  نیمزریز  ياه  هّلپ  زا  تفگ و  ار  نیا  دننک ، هیرگ  مه 
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 . تفر شوه  زا  داتفا و  نیمز  يور  هب  ناوخ  هضور  نآ  میدید  ناهگان  دوب ، هتفرن  نوریب  هناخ 

 . دندز وا  هب  هیخب  نیدنچ  میدرک و  لقتنم  ناتسرامیب  هب  ار  وا  ًاروف  تسا ،  يراج  نوخ  وا  ياپ  زا  میدید  شرس ،  يالاب  میتفر 

 ) نیمز ریز  دراو  و  نیئاپ ،  دـیود  یبیجع  زوس  لاحاب و  و  دـنک ،  یم  هیرگ  راو  هناوید  مرـسمه  مدـید  بش  ياه  همین  رد  دـش ،  بش 
بوراج درک و  یم  هیرگ  طقف  وا  تسا ؟  هدش  هچ  مدرک ،  لاؤس  دش ،  مالـسلا )  هیلع  نیـسح  ماما  يرادازع  سلجم  يرازگرب  ّلحم 
بوراج لوغـشم  و  درک ، زاب  ار  طایح  رد  درک ، یم  هیرگ  دز و  بوراج  ار  لزنم  طایح  درک .  یم  بوراـج  ار  سلجم  تشادرب و  ار 

 . دیدمآ شوخ  ناج  یب  یب  تفگ :  یم  بل  ریز  درک و  یم  هیرگ  تّدش  هب  و  دش ، ندز 

و تخادـنا ،  لزنم  رد  مد  و  هتـشادرب ،  ار  يا  هچیلاق  مدـید  دـش ،  حبـص  درک ،  یم  هیرگ  طـقف  تسا ؟  هدـش  هچ  مدیـسرپ  یم  هچره 
 . درک یم  هیرگ  تسشن و  هچیلاق  رانک  رد  نیمز ،  يور  شدوخ 

ترـضح مردام  باوخ  بشید  تفگ :  هدـش ؟  هچ  وگب  مهد ،  یم  مسق  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  تا  هّدـج  هب  ار  امـش  مناـخ !  متفگ : 
تلزنم هب  یـسک  رگا  شابن  تحاران  دندومرف :  و  دندرک ، یم  هیرگ  دـندوب و  تحاران  یلیخ  ناشیا  مدـید ،  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز 

 ، يوش جراخ  هناخ  نیا  زا  هدنز  متـشاذگ  یمن  یتشادن ،  ار  منیـسح  يرکون  ۀـقباس  رگا  وگب :  ناوخ  هضور  خیـش  نآ  هب  دـیآ ! یمن 
تسا ّتیعمج  زا  رپ  هناخ  و  دنا ،  هتـسشن  سلجم  نیا  رد  هکئالم  ءایبنأ و  ینیبب  یناوت  یمن  وت  يدرک ،  تناها  منیـسح  سلجم  هب  ارچ 

 . میوگ یم  دمآ  شوخ  منیسح  سلجم  رد  ناگدننک  تکرش  هب  و  ما ،  هداتسیا  هچوک  رد  نم  تسین و  هناخ  رد  نم  ياج  یّتح  هک 
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ءارهز ترـضح  میتسین و  اهنت  رگید  هک  میتسناد  یم  یلو  میدرک ،  هیرگ  يرفن  هس  و  میتشاذگ ،  یفاک  موحرم  زا  يراون  زین  زور  نآ 
دنراد روضح  سلجم )  بحاص  اهیلع (  هللا  مالس 

دیناوخب ار  مسق  ۀضور  -89

ةدز تبیـصم  هتخوسلد و  نیقّقحم  زا  يا  هّدع  مالـسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ماما  سّدقم  دالیم  ماّیا  رد  يرمق ،  لاس 1407  رد 
هللا لّجع  يدهملا  مامإلا  ۀسّـسؤم  رد  هّلظّدم ،  یحطبا  دّحوم  رقاب  دّـمحم  دّیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا ، هللا  هیآ  رظن  ریز  هک   ) یقارع (1)
اهنآ رـشن  ءایحا و  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  ۀّمئأ  راثآ  رابخا و  ۀنیمز  رد  و  دندوب ،  لوغـشم  یقیقحت  یملع و  ّتیلاّعف  هب  مق ،  هجرف 

ام و دنتـشاد :  هضرع  یحطبا  دّـحوم  هللا ،  هیآ  ترـضح  هب  هتـسخ ،  یناور  حور و  و  هتـسکش ،  یئاهلد  اب  دـندومن ،  یم  هفیظو  ماجنا 
هدنام رود  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ءادهّشلا  دّیس  ترضح  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  نینمؤملا  ریمأ  راوج  زا  هک  نامیاه ،  هداوناخ 

هیلع اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  ماما  یترایز  رفس  لئاسو  میتسین  رداق  نامیگدنز ،  تخس  طئارش  رثا  رد  میرب ،  یم  رسب  تبرغ  رد  و  میا ، 
ترـضح نآ  ترایز  هب  ار  يزور  دـنچ  راوگرزب ، نآ  دـالیم  ماـّیا  نیا  رد  دـیئامن ،  تدـعاسم  امـش  رگا  و  میئاـمن ،  مهارف  ار  مالـسلا 

رطاـخ هب  دـندومرف :  یحطبا  دّـحوم  هللا  هیآ  میباـی .  یئاـهر  یحور  ياـهراشف  اـهجنر و  زا  ناـشیا ،  مرح  راوج  رد  و  میوش ، فّرـشم 
هدش و دای  نیقّقحم  رفن (  داتشه  زا  شیب  مازعا  يارب  یلام  تاناکما  قارع )  ناریا و  ۀلاس  تشه  گنج  یگنج (  ینارحب  طئارش 
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هدـنار و قارع )  ناـشزیزع (  روشک  رهـش و  زا  قارع ،  یثـعب  ملاـظ  تموکح  ياهیرگمتـس  رثا  رد  قّقحم ،  دنمـشناد و  عمج  نیا  - 1
هناخ و زا  یقَلفَع ،  ياه  یثعب  یناسنا  ّدض  یعیـش و  ّدض  یمالـسا و  دـض  ياه  همانرب  هب  ضارتعا  تفلاخم و  مرج  هب  و  هدـش ،  هراوآ 

 . دندوب هتفرگ  هانپ  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  ترضح  راوج  رد  و  هداتفا ،  رود  دوخ  ۀناشاک 
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یگراوآ تبرغ و  یتخـس  و  یگدـنز ،  ياه  یخلت  و  هتـسکش ، ياهلد  زا  رگید ، فرط  زا  یلو  دوبن ، مرایتخا  رد  ناـشیاه )  هداوناـخ 
هدنزاس تبثم و  ریثأت  هچ  یترایز ،  رفس  نینچ  هک  مدرک  یم  ساسحا  یبوخ  هب  و  متـشاد ،  ربخ  داد )  یم  ناشرازآ  ًادیدش  هک  اهنآ ( 

هب يا ،  هژیو  عّرـضت  تلاح  اب  ءاجتلا و  اب  و  مدش ، فّرـشم  نارکمج  سّدـقم  دجـسم  هب  يا  هبنـشود  رهظ  اذـل  و  دراد ،  اهنآ  يارب  يا 
داتفا قاّفتا  ياهرظتنم  ریغ  بیجع و  نایرج  هثاغتسا ،  لّسوت و  نآ  لابند  هب  و  مدش ،  لّسوتم  هجرف  هللا  لّجع  مظعألا  هللا  هّیقب  ترضح 

مرح رد  مالـسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  ناگتخابلد  زا  یکی  دوش :  یم  لقن  ًالیذ  هک  دوب ،  دّدعتم  تامارک  رب  لمتـشم  هک  ، 
: دونش یم  یئادص  هاگان  هک  هدوب ،  ترایز  اعد و  لوغشم  ترضح  نآ  رّهطم 

 ( دهشم هب  روایب  ار  ینامز  ماما  تئیه  و  مق ،  رهش  هب  ورب  ) 

زا ادـص ،  نیا  هک  دوش  یم  هّجوـتم  و  دـشاب ، هتفگ  ار  هلمج  نیا  هک  تسین  یـسک  دـنیب  یم  دـنک ،  یم  هّجوـت  دوـخ  فارطا  هب  یتـقو 
هب هاگان  دسر ،  یم  مق  سّدقم  رهش  هب  یتقو  یلو  دوش ، یم  مق  مزاع  هلصافالب  يو  تسا .  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  اقآ  بناج 

یم نادرگرس  ناریح و  تسیک ؟  اهنآ  لوئسم  تسرپرـس و  و  تسیچ ؟  اهنآ  سردآ  و  تسا ؟ اجک  رد  تئیه  نیا  هک  دیآ ،  یم  دوخ 
نم هب  امـش  راوگرزب  ردارب  دـنک :  یم  ضرع  و  دوش ،  یم  فّرـشم  اـهیلع  هللا  مالـس  هموـصعم  ترـضح  رّهطم  مرح  هب  اذـل  و  دـنام ، 

سّدقم ناتـسآ  نامالغ  ریپ  زا  یکی  اب  هاگان  هک  مرادن ،  نآ  ماجنا  یگنوگچ  يارب  يا  هناشن  ناونع  چـیه  هب  هک  دـنا ،  هداد  یتیرومأم 
اقآ دوصقم  شابن  نارگن  دیوگ :  یم  وا  دیامن ،  یم  حرطم  ار  دوخ  ینادرگرس  و  دنک ،  یم  دروخرب  هجرف  هللا  لّجع  هللا  هّیقب  ترضح 

 ، دننک یم  هعجارم  رظن  دروم  یناشن  هب  وا  تسا .  اج  نالف  مه  وا  سردآ  و  تسا ،  ّتیصخش  نالف  اهنآ  تسرپرـس  و  ّتیعمج ،  نالف 
یحطبا دّحوم  هللا  هیآ  ترضح  هک  یلاح  رد  و 
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و دنوش ، یم  راک  هب  تسد  یبیغ ،  ياه  هناشن  اب  دنا ،  هتخانـش  یمن  ار  رگیدکی  مادـک  چـیه  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  ۀـتخابلد  نآ  و 
زا یکی  دنوش .  یم  سّدقم  دهشم  مزاع  سوبوتا ،  هاگتسد  هس  ۀلیسو  هب  ناشیاه )  هداوناخ  هدش و  دای  نیقّقحم  رفن (  راهچ  داتـشه و 

هیلع اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ماـما  هدـش  توعد  ناـمهم  و  هتخوسلد ،  عمج  نیا  راـیتخا  رد  ار  یگرزب  رایـسب  لزنم  نّکمتم ،  نینّیدـتم 
يارهز ترـضح  يارب  یناوخ  هضور  مسارم  لزنم ،  ناـمه  رد  اـهرهظ )  زا  لـبق  اـهنآ (  تماـقا  ياـهزور  رد  و  دراذـگ ، یم  مالـسلا 
نودـب ماهلا و  لکـش  هب  یبیغ ،  تیانع  کی  رد  یناوخ ،  هضور  ياـهزور  زا  یکی  رد  دنیامن (1)  یم  رارقرب  اهیلع  هللا  مالس  هّیـضرم 

 : هک دوش  یم  هداد  هّجوت  ینهذ ، ۀقباس  هنوگ  چیه 

اهیلع هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  نفک  ماگنه  ۀّیـضق  دوصقم ،  هک  دوش  یم  یماهلا  یحطبا  دّحوم  هللا  هیآ  هب  دـیناوخب  ار  مسق  ۀـضور 
 ، مدرک طوـنح  نفک و  ار  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هـکنآ  زا  سپ  دـنیامرف :  یم  مالـسلا  هـیلع  یلع  نینمؤـملاریما  هـک  تـسا 

سپـس و  داتفا ،  تمایق  تشهب و  هب  رادید  رگید  هک  دینبب ،  ار  نات  ردام  رگید  راب  دیئایب  متفگ :  مدز و  ادـص  یکی  یکی  ار  منادـنزرف 
 : دندومرف

اهیَدَی تَّدَم  تَّنأ و  تَّنَح و  دَق  اهَّنأ  هللا  ُدِهُشا  ّینأ 

ًاِّیلَم (2) اهِردَص  یلإ  امُهتمَّمَضو 

امهیلع نینسح  و  دندرک ،  زارد  ار  ناشتسد  ود  دندرک و  يا  هلان  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هک ،  مریگ  یم  دهاش  ار  ادخ  ینعی 
 . دندینابسچ دوخ  ۀنیس  هب  مکحم  ار  مالسلا 
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و ناشردام ،  هب  تبسن  ترـضح  نآ  ّصاخ  تیانع  ّتلع  هب  یلو  تسا ،  هدوب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  سّدقم  دالیم  ماّیا  هک  نیا  اب  - 1
 . ددرگ یم  رازگرب  هدیهش  ۀمولظم  نآ  هب  لّسوت  يرادازع و  سلجم  ترضح ، نآ  ّتیمولظم  بئاصم و 

ۀحفص 179 دلج 43 ، راونألا ،  راحب  - 2

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  تامارک  زا  يا  همش  هیمطاف و  www.Ghaemiyeh.comتضهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 768زکرم  هحفص 720 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12758/AKS BARNAMEH/#content_note_652_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12758/AKS BARNAMEH/#content_note_652_2
http://www.ghaemiyeh.com


ادخ و  دننک ،  یم  دای  مسق  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  هک  دش (  هدناوخ  هضور  زا  تمسق  نیا  یتقو  دندومرف :  یحطبا  دّحوم  هللا  هیآ 
دوخ نازیزع  و  هدروآ ،  رد  تسد  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ةزانج  هک  شارخلد ،  زوسناج و  هنحـص  نآ  رب  دنریگ  یم  دهاش  ار 

ُؤلؤََلت روـن  نیا  هقیقد  هدراـهچ  درک (1) و  هبلغ  دیـشروخ  روـن  رب  هک  تفرگ ،  ارف  ار  سلجم  يروـن  هاـگان  دندینابـسچ )  هنیـس  هـب  ار 
رد یّتح  سلجم (  لـهأ  یماـمت  هک  درک ، هطاـحا  ار  سلجم  دوب )  روفاـک  يوب  اـب  هارمه  هک   ) یبیجع رطع  يوب  ناـمز  مه  و  تشاد ،
 ، دایز ّتیعمج  نآ  نایم  رد  هک  یلاح  رد  دندومن ، مامـشتسا  ار  شوخ  يوب  نآ  و  دـندید ،  ار  رون  نآ  دوب )  ادـج  هک  ناوناب  تمـسق 

يونعم يا  هلزلز  نانچ  نآ  و  دنتشاد ،  تکرش  راوگرزب  ءاملع  نیقّقحم و  و  یهاگشناد ،  ياه  هدرک  لیصحت  نیسدنهم و  زا  يا  هّدع 
 . دوب یئانثتسا  بیجع و  هک  داتفا ،  سلجم  رد  نیرضاح  ناور  حور و  رد 

دـش و زاب  نفک  ۀـلمج (  نتفگ  نراقم  هک  دوب  نیا  دوب ، هتفرگ  رارق  هّجوت  دروم  لد ،  لها  ياه  سفن  بحاـص  زا  یـضعب  يارب  هچنآ 
 ، لاس دـصراهچ  رازه و  زا  دـعب  و  دیـسر ،  ماشم  هب  سلجم  رد  طونح  يوب  دـمآ ) نوریب  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تسد  ود 
رب هک  نیا  هب  هّجوـت  اـب  تفرگ (  رب  رد  ار  سلجم  اهیلع (2)  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هب  ّقلعتم  یتشهب  طونح  طّسوت  یبیغ ،  ۀـضافا 

مامـشتسا ار  شوخ  يوب  نآ  لماک  حوضو  هب  نیرـضاح ،  ۀمه  و  هدوب )  هدش  هدیلام  صوصخم  یتشهب  طونح  زا  ترـضح  نآ  ۀـنیس 
 . دندومن
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 . تسا هدوب  رهظ  زا  لبق  هدش  دای  سلجم  - 1
 ، دندرک میسقت  تمسق  هس  رب  ار  نآ  ترضح  نآ  و  دندروآ ،  یتشهب  طونح  هلاو  ِهیَلَع  هللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  يارب  نیما ،  لیئربج  - 2

 . دنداد صاصتخا  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  مالسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ناشدوخ و  يارب  ار  یتمسق  ره  و 
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هب مق  سّدقم  رهش  رد  و  دنتسه ،  تایح  دیق  رد  سلجم ، نآ  رد  نیرـضاح  زا  يا  هّدع  مسیون ،  یم  ار  هدش  دای  نایرج  هک  نونکا  مه 
 ( يدنوار بطق  حئارجلا  جئارخلأ و  دنمـشزرا (  باتک  یقرواپ  رد  هّیـضق  نیمه  و  دنراد ، لاغتـشا  فیلأت  قیقحت و  یملع و  تامدخ 

 . تسا هتفرگ  رارق  هراشا  دروم  يدهملا )  مامإلا  ۀسّسؤم  قیقحت  اب  ۀحفص 4 ( دلج 1 ، 

دندش تیاده  عّیشت  نیئآ  هب  رفن   1500 - 90

نیا ار  فرـشأ »  دّمحم  کلم  شردپ «  ندش  هعیـش  ناتـساد  مق ،  ۀـّیملع  ةزوح  باّلط  زا  و  ناتـسکاپ ،  نایعیـش  زا  یلع ،  مّظعم  ياقآ 
کی وا  دوب ، ناتسکاپ  قباس  روهمج  سیئر  قحلا »  ءایـض   » ياه يا  هرود  مه  زا  و  دوب ، شترا  وضع  مردپ   . (1) دهد یم  حرش  هنوگ 

ار شا  هدیقع  و  تشاد ،  رّفنت  تّدش  هب  هعیش  بهذم  زا  و  دوب ، دنب  ياپ  دوخ  یبهذم  تاداقتعا  هب  و  بّصعتم ،  هعیـش و  ریغ  ناملـسم 
راتفر تنوشخ  اب  شا ،  هدـیقع  نافلاخم  اب  و  درک ، یمن  هحماسم  زگره  یتدـیقع  لئاسم  رد  وا  درک ،  یم  مالعا  تحارـص  اب  اج  همه 

 . دندوب هداد  رلتیه »  بقل «  وا  هب  نایعیش  و  رمع »  » بقل وا  هب  هعیش ،  نیفلاخم  تهج  نیدب  دومن ،  یم 

عّیـشت نیئآ  هب  ماجنارـس  درک ، هعلاطم  اهنآ  نیفلاخم  هعیـش و  نیب  یفالتخا  لئاسم  دروم  رد  یتّدم  دوب ، یلدتعم  صخـش  نم ،  يومع 
و دشکب .  ار  وا  هک  تفرگ  میمصت  و  دش ،  علّطم  مردپ  هام  شش  زا  سپ  درک ، یم  یفخم  مردپ  زا  ار  شندش  هعیش  یلو  دش ، فّرشم 

و دماین ،  ام  یگدنز  ّلحم  هب  رگید  هام  شش  ات  درک و  رارف  میومع  اذل 
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يدهم ربکأ  یلع  خیش  جاح  ياقآ  رایسب ، تافیلأت  بحاص  قّقحم و  ةدنسیون  ۀلیسو  هب  نآ ،  زا  دعب  ةرامش  هدزاود  ناتـساد و  نیا  - 1
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ار وا  نم  ات  دیایب  وا  راذگب  هدش ،  گنت  تردارب  يارب  ملد  تفگ :  مردپ  هب  مگرزب  ردام  يزور  تشذگ .  ّتیعضو  نیا  هب  تّدم  نیا 
هب درک  یمن  تأرج  مردـپ  سرت  زا  وا  هک  نیا  هب  رظن  و  میآ ، یمن  هناخ  هب  نم  تساجنیا  رد  وا  ات  دـیایب ، وا  رگا  تفگ :  مردـپ  منیبب ،
هب درک و  ادـیپ  ار  میومع  ّلـحم  تفر و  مردـپ  درواـیب ،  ار  وا  دورب و  شدوخ  وا  هک  دـنداد  مردـپ  هب  ار  وا  سردآ  دـیایب ،  هقطنم  نیا 

مردـپ دـننک ،  یم  تحارتسا  هار  طسو  رد  يا  هناـخرفاسم  رد  بش  دـندرک .  تکرح  دوخ  تنوکـس  ّلـحم  يوس  هب  رگیدـکی  هارمه 
دوخ میمـصت  زا  ماجنارـس  درپ ، یم  شیاج  زا  يّداع  ریغ  تروص  هب  راب  هس  یلو  دـشکب ،  ار  شردارب  اـجنامه  هک  دریگ  یم  میمـصت 

زا یکی  یتّدم  زا  سپ  دنوش ،  یمن  عمج  رگیدکی  اب  یسلجم  رد  زگره  دنیآ ،  یم  دوخ  ۀناشاک  هناخ و  هب  یتقو  دوش .  یم  فرـصنم 
رگیدـکی رانک  رد  ردارب  ود  هک  لیماف ،  نآ  ۀـحتاف  سلجم  رد  دـنوش ، یم  عمج  وا  مسارم  رد  ریزگان  دـنک ،  یم  توف  نادـنواشیوخ 

نم دیوگ :  یم  میومع  يولوم ،  نآ  خساپ  رد  تسا ؟  هدش  رفاک  تردارب  ارچ  دیوگ :  یم  مردـپ  هب  اه (1)  يولوم  زا  یکی  دندوب ، 
امش تخوسن ،  نم  تسد  رگا  میریگب ،  تسد  رد  شتآ  تشم  کی  امش  نم و  منک ،  هلهابم  امش  اب  نّنست  عّیشت و  دروم  رد  مرـضاح 

 ، دزیر یم  میومع  تسد  فک  رد  ار  ینایلق  رـس  شتآ  دوز  اه ،  یّنـس  زا  یکی  موشب .  یتس  نم  دزوسن  امـش  تسد  رگا  دیوش ، هعیش 
 . دنک یم  رارف  وا  دزیرب ، يولوم  نآ  تسد  فک  رد  ار  نآ  شتآ  هک  دراد  یم  رب  ار  يرگید  نایلق  رس  هاگنآ  دنک ،  یمن  يریثأت  چیه 

زامن دوش ،  یم  هدیقع  یب  دوخ  بهذم  هب  تبسن  مردپ  هثداح ،  نیا  ةدهاشم  زا  سپ 
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 . دنیوگ یم  يولوم  ار  یّنس  ياه  ملاع  - 1
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وا زا  يدید ،  ار  يولوم  نآ  اجک  ره  دیوگ :  یم  وا  هب  میومع  دیامن .  یمن  تکرـش  ینید  تاعامتجا  رد  رگید  و  دنک ،  یم  كرت  ار 
؟ دوب هچ  كدف  ناتساد  هک  سرپب 

؟ هدوب هچ  كدف  ناتساد  هک  دسرپ  یم  وا  زا  و  دنیب ،  یم  ار  وا  مردپ  لاس ،  ود  زا  سپ 

ار نآ  همطاف  ترـضح  هک  دوب ،  لخن  ات  راهچ  زا  ترابع  كدـف  میوگیم ،  یئوگن ،  یـسک  هب  هک  نیا  طرـش  هب  دـیوگ :  یم  يولوم 
 ، دنک هبلاطم  نم  زا  يزیچ  ادخدک  رتخد  رگا  هدرک ،  يدب  راک  یلیخ  دیوگ :  یم  مردپ  دادن ، لیوحت  وا  هب  رکب  وبأ  درک و  یم  اعّدا 

دنچ زا  سپ  مردـپ  تسا ! ؟  هدرک  عانتما  وا  هدرک و  هبلاطم  لخن  ات  راهچ  وا  زا  ربمایپ  راگدای  اـهنت  اـیآ  منک ،  یمن  غیرد  وا  زا  ًاـمتح 
وا يارب  ار  ناتـساد  حورـشم  زین  وا  دسرپ ،  یم  وا  زا  ار  كدف  ناتـساد  دـنک ،  یم  دروخرب  هعیـش  یناحور  کی  اب  یـسلجم  رد  لاس ، 

 . دیوج یم  يرازیب  نیفلاخم  بهذم  زا  و  دوش ،  یم  هعیش  ًامسر  سلجم  نآ  رد  مردپ  دنک .  یم  وگزاب 

رایسب مردپ  يارب  شراتفگ  راتفر و  و  دوب ،  ینّیدتم  لضاف و  رایسب  صخش  وا  و  دمآ ، ام  ياتسور  هب  هعیـش  یناحور  کی  دعب ، یتّدم 
 . تفای خوسر  شناج  قامعا  رد  ًالماک  هعیش  تاداقتعا  و  دیدرگ ،  وا  راتفر  ۀتفیش  تّدش  هب  مردپ  و  تفرگ ،  رارق  هّجوت  بلاج 

و دندومن ، هجلاعم  ار  وا  لاس  کی  دش ،  ریسا  اه  يدنه  تسد  هب  و  دیدرگ ،  یمخز  مردپ  دمآ ، شیپ  ناتـسکاپ  ناتـسودنه و  گنج 
يارب يدنه  رفن  کی  يزور  دریم .  یم  دنک ،  هسطع  ای  هفرـس  راب  کی  رگا  دندوب :  هتفگ  ناکـشزپ  یلو  درک ، ادیپ  يدوبهب  يّدح  ات 

هـضور سلجم  میهاوخ  یم  ام  دسر ،  یم  ارف  مّرحم  هام  دیوگ :  یم  مردپ  وا ،  ینارنخـس  طسو  رد  هدرک ،  یم  ینارنخـس  اه  ینادنز 
ریسأ رفن  شش  ناینادنز  نایم  رد  میهد ،  یم  ام  زین  ار  شنغور  جنرب و  درادن ،  یعنام  دیوگ :  یم  وا  مینک ،  رازگرب 
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همین زا  دعب  بش  نآ  رد  مردپ  دنا .  هتـشاد  لکـشم  ناوخ  هضور  رظن  زا  طقف  دننک ،  یم  مهارف  ار  هضور  تامّدـقم  دـنا ،  هدوب  هعیش 
یم مردپ  ناوخب ،  هضور  تدوخ  دنیامرف :  یم  ترـضح  نآ  و  دنیب ،  یم  ایؤر  ملاع  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  بش ، 

هّجوتم و  دوش ،  یم  رادیب  مردپ   (1) یناد ؟  یمن  ار  ریهطت  ۀیآ  رگم  وت  دنیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  متسین ،  دلب  نم  دیوگ : 
دور یم  باوخ  هب  رگید  راب  دنک ،  ینارنخـس  نآ  نوماریپ  رد  دناوت  یم  و  دراد ، عالّطا  یهاگآ و  ریهطت  ۀـیآ  رب  ًالماک  هک  ددرگ  یم 

رادیب یتقو   (2) یناد ؟  یمن  ار  هلهابم  ۀیآ  رگم  وت  دنیامرف :  یم  ترضح  نآ  و  دنیب ،  یم  ایؤر  ملاع  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  و 
یم وا  هب  ایؤر  ملاع  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مّوس  راب  يارب  دراد ، ّطلـست  هلهابم  ۀـیآ  رب  ًالماک  هک  دـنک  یم  ساـسحا  دوش ،  یم 

يالاب مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دنک  یم  ساسحا  دوش ،  یم  رادیب  هک  یماگنه   (3) یناد ؟  یمن  ار  تّدوم  ۀیآ  رگم  وت  دـنیامرف : 
زا یکی  نـآلأ ، وا  هک ،  نیا  نخـس  هاـتوک  دـنز .  یم  جوم  وا  نهذ  رد  ًـالماک  تّدوم  ۀـیآ  هب  طوـبرم  بلاـطم  و  دـنا ،  هتـسشن  شرس 

چیه ةرابرد  زگره  و  دـنک ،  یم  داریا  هتعاس  شـش  ياه  ینارنخـس  و  تسا ،  هعیـش  ناـهج  زّربم  ّقفوم و  رایـسب  یبهذـم  ناگدـنیوگ 
 . دنام یمن  ورف  یبلطم 

بهذم هب  ار  رفن  دادعت 1500  هک  دوب  هدش  ّقفوم  مین ) لاس و  راهچ  تّدم  رد  مدرک (  تفایرد  ار  بلطم  نیا  نم  هک  شیپ  لاس  کی 
 ، هطوبرم تایآ  دزادرپ ،  یم  ثحب  هب  هک  يدروم  ره  رد  یلو  درادن ، يداوس  چیه  وا  دنک .  تیاده  هعیش 
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دنک (1). یم  لالدتسا  اهنآ  زا  ةدافتسا  اب  طبترم ،  قیقد و  تروص  هب  و  ددنب ،  یم  شقن  شنهذ  رد 

راهظا اهنآ  یلو  دـنک ،  یم  لیلد  ۀـبلاطم  وا  و  دـننام ، یم  ورف  شلباقم  رد  اهنآ  اه ، يولوم  اب  شا  هثحابم  عقوم  رد  هک ،  نیا  رت  بلاج 
 . دنیامن یم  زجع 

رد کنیا  وا  تسا .  هدماین  ناشدای  هب  دـنا  هدرک  رکف  هچ  ره  اهنآ  هدرک ،  لاؤس  ار  يا  هیآ  نآرق  ناظفاح  زا  هک  هداتفا ،  قاّفتا  رایـسب 
 . دشاب یم  یناگمه  هّجوت  رظن و  دروم  هعیش  تاغیلبت  رد  دنمورین  ةرهچ  کی  ناونع  هب  و  تسا ،  ناتسکاپ 

تفای یئاهر  نادنز  زا  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  لّسوت  اب  -91

یم موکحم  سبح  لاس  تشه  هب  و  دوش ، یم  ینادـنز  راتفرگ و  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  هب  ۀتـسبلد  و  تیالو ،  اـب  ءاـبطخ  زا  یکی 
هک دتفا  یم  شدای  هب  و  دـیآ ،  یم  رـس  هب  شا  هلـصوح  و  دـنک ،  یم  یحور  یگتـسخ  ساسحا  يدـنا ،  لاس و  کی  زا  سپ  ددرگ . 
یم تاولـص  نامه  هب  لّسوتم  ناشیا  دشاب ،  یم  تیانع  دروم  هک  دندوب ،  هداد  میلعت  ار  یتاولـص  رکذ و  هُّرِـس  سدق  یئابطابط  ۀـماّلع 

لاس و کی  طـقف  وا ،  ۀـلاس  تشه  ّتیموکحم  رادـقم  زا  هک  یلاـح  رد  ددرگ ،  یم  دازآ  نادـنز  زا  تعاـس  ود  زا  رتمک  رد  و  دوش ، 
 . تسا هدوب  هتشذگ  يدنأ 

مالس ءارهز  ۀمطاف  رب  تاولص  هبترم   530 دشاب :  یم  نینچ  نازیملا )  ریسفت  بحاص  یئابطابط (  ۀماّلع  میلعت  قبط  هدش ،  دای  تاولص 
 : دوش هدناوخ  لکش  نیا  هب  اهیلع  هللا 

، اهیَنبو اِهلَعبَو  اهیبأ ،  َهَمِطاف و  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللا 
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َکُملِع ِهب  َطاحأ  ام  ِدَدَِعب  اهیف  ِعَدوَتسُملا  ِّرِّسلاَو 

« همطاف  » فورح هرامش  اب  دجبأ ،  فورح  باسح  هب  تسا  قباطم  ددع 530  و 

ف=80+ا=1+ط 9+م 40+ت 400)  : ) بیترت نیا  هب 

اهیلع هللا  مالس  ءارهز  ترضح  يارب  سلجم  يرازگرب  تکرب  هب  دّدجم  رمع  -92

ترـضح يازع  سلجم  زور )  جنپ  تّدم  هب  هیناّثلا (  يدامج  لّوأ  زا  هّیمطاف ،  ماّیا  رد  ام  لزنم  رد  هلاس  همه  هک  تسا  يدامتم  نایلاس 
 ، میدز یم  همیخ  ار  طایح  يور  دوب ،  کچوک  ام  لزنم  ًالبق  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  و  ددرگ ، یم  رازگرب  اهیلع  هللا  مالـس  هرهاط  ۀقیّدص 

 . دننیشنب فرط  ود  ياهقاطا  طایح و  ياضف  رد  هدننک ،  تکرش  دارفا  ات 

 ، مدمآ نیئاپ  ماب  تشپ  زا  هک  یماگنه  دیـشک ،  لوط  بش  فصن  یلاوح  ات  ندز ،  همیخ  ۀـمانرب  یبش  شیپ ،  لاس  هدزناپ  دودـح  رد 
ار مرسمه  ناشیا  نیشام  اب  و  مدومن ،  رادیب  باوخ  زا  ار  وا  و  مدز ،  نفلت  ناتسود  زا  یکی  هب  تسا ،  ضیرم  تّدش  هب  مرـسمه  مدید 

ۀّیقب يارب  مرـسمه ،  ندومن  يرتسب  زا  سپ  اذل  دنوش ،  يرتسب  دیاب  ناشیا  دنتفگ :  ناتـسرامیب  نیلوئـسم  و  میدـناسر ،  ناتـسرامیب  هب 
ناتسرامیب هب  مسارم ،  نتفای  نایاپ  زا  سپ  دیدرگ ،  رازگرب  يرادازع  سلجم  حبص  لّوأ  متشگ .  زاب  لزنم  هب  هضور  سلجم  تامّدقم 

يارب و  دوب ، هدید  یباوخ  منادـنزرف  زا  یکی  بش  نامه  رد  دـیربب .  ار  ناشیا  دـیناوت  یم  و  تسا ،  صخرم  ناشیا  هک  دـنتفگ  متفر ، 
موحرم تمدخ  هب  سّدقم )  دهـشم  رد  دـعب (  هام  شـش  دودـح  رد  و  مدرک ،  تشاددای  ار  نآ  دوشن  شومارف  باوخ  خـیرات  هک  نیا 

یناهفصا نیقیّدص  هللاآ  هیآ 
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رد ًاقیقد  هلب ،  متفگ :  دوش ؟  یم  طوبرم  هّیمطاـف  ماـّیأ  هب  باوخ  نیا  دـندومرف :  مدرک ،  ضرع  ناـشیا  هب  ار  باوخ  نتم  مدیسر (1) 
سلجم نآ  رد  ایآ  دندومرف :  هلب ،  متفگ :  دیتشاد ؟  هضور  ماّیأ  نآ  رد  امـش  ایآ  دندومرف :  هدش ،  هدید  هیناّثلا  يدامج  هام  لّوا  بش 

توف امـش  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  دوب  رارق  بش  نآ  رد  دندومرف : دوب ، يا  هناحبـص  ياّمـسم  مدرک :  ضرع  دوب ؟ زین  ماعطا  ۀـمانرب 
تسا هدومرف  اطع  وا  هب  يدّدجم  رمع  دنوادخ  سلجم ،  نآ  رد  ماعطا  اهیلع و  هللا  مالس  همطاف  ترـضح  سلجم  تکرب  هب  یلو  دنک ،

.

دش دیهاوخ  دازآ  ادرف  -93

لئاسم هلـسلس  کی  تهج  هب  زور (  تّدم 75  دوب و  هدیدرگ  نادـنز  راتفرگ  هتـشذگ ،  ياهلاس  رد  مق ،  ۀـّیملع  ةزوح  باّلط  زا  یکی 
یَّلَص مرکأ  لوسر  ترضح  دوعسم  دالیم  زور  اب  فداصم  هک  نیسپاو ،  ياهزور  رد  دوب ،  هدرب  رـس  هب  يدارفنا  لّولـس  رد  یـسایس ) 
راتفر وا  اب  یخولک »  سرپ «  زاب  دوخ  ریبعت  هب  و  دـندوب ،  هدروآ  لمع  هب  وا  زا  هتعاـس ،  یئوجزاب 18  کـی  تسا ،  هدوب  هلاو  ِهیَلَع  هللا 

یم امـش  ملاع !  ود  یب  یب  يا  دوب :  هدرک  ضرع  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  همطاـف  ترـضح  هاگـشیپ  هب  رخآ ،  بش  رد  دـندوب و  هدرک 
مراذـگ یمن  و  منک ،  تفج  مدوخ  ار  ناگدـننک  تکرـش  ياهـشفک  هک  منک  یم  یعـس  هراومه  نم  ناـتیازع ،  سلجم  رد  هک  دـیناد 

رد مرمع  و  مشاب ،  مورحم  امـش  هاگرد  رد  تمدخ  زا  نم  نیا ،  زا  رتشیب  هک  دیرادن  اور  دوشب ، تمدـخ  نیا  لّفکتم  يرگید  صخش 
و دنا ، هدومن  مادقا  امـش  راک  يارب  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  دـندوب :  هتفگ  وا  هب  باوخ  ملاع  رد  بش  نامه  دوش و  هابت  اجنیا 

مالسلا هیلع  نینسح 

دش دیهاوخ  دازآ  ادرف  دنا ،  هدومن  هلخادم 
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 . دوب هدیدرگ  مهارف  زور  نامه  رد  شیدازآ  تامّدقم  و  دندوب ،  هدرب  ارسداد  هب  ار  وا  يرادا ،  تقو  لّوا  رد  ماگنه ،  حبص 

همطاف ترضح  تیانع  اب  همرتحم  يوناب  دنچ  ندش  راد  هّچب  -94

ترـضح تماما  عورـش  زور  اب  تسا  فداصم  هک   ) لّوالا عیبر  مهن  ماـّیا  رد  مق ،  ءاـملع  زا  یکی  لزنم  رد  هک  تسا  يداـمتم  ناـیلاس 
رازگرب ناوناب  يارب  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهّزلا  دیع  سلجم  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  مشچ  ینـشور  يارب  هادف )  انحاورأ  هللا  هّیقب 

زا ناشیا (  ناگتـسب  زا  زین  يدارفأ  مق ، ۀـّیملع  ةزوح  ياملع  زا  يا  هدـع  ياه  هداوناخ  تکرـش  رب  هوالع  سلجم ،  نیا  رد  دوش .  یم 
يزارد نایلاس  شناگیاسمه ،  زا  یکی  هک  یناتسرهش (  ناگدننک  تکرـش  زا  یکی  دننک .  یم  ادیپ  روضح  زین  رگید )  ياهناتـسرهش 

رانک رد  اهلاس  زا  یکی  رد  تسا )  هدوب  هدنام  هجیتن  یب  زین ، نوگانوگ  تاجلاعم  و  هدش ،  یمن  راد  هّچب  هدوب و  هتشذگ  وا  جاودزا  زا 
نیا رد  هتشذگ  لاس  مدش ،  یمن  دنزرف  بحاص  و  مدوب ،  هدرک  جاودزا  دوب  اهلاس  نم  هک  دنک  یم  راهظا  وا  و  هدوب ،  هتـسشن  یمناخ 
یم سلجم  نیا  رد  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هب  لّسوت  تکرب  زا  تسا ،  نم  شوغآ  رد  هک  هّچب  نیا  و  مدـش ،  لّسوتم  سلجم 

 ، ددرگ یم  زاب  دوخ  رهـش  هب  هک  یماگنه  یناتـسرهش  يوناب  نآ  دنک ،  یم  زاربا  ار  یبلطم  نینچ  زین ،  يرگید  يوناب  ًافداصت  دشاب ، 
 . دنک تکرش  سلجم  نیا  رد  هک  دوش  یم  دنمقالع  وا  و  دنک ،  یم  لقن  شا  هیاسمه  يارب  ار  عوضوم  نیا 

یب یب  تاکرب  زا  و  دوش ،  یم  لّسوتم  اهیلع  هللا  مالـس  هرهاط  ۀقیّدص  ترـضح  هب  و  دیامن ،  یم  تکرـش  سلجم  نیا  رد  دـعب ،  لاس 
 . دوش یم  مق  یهار  هدش  دای  سلجم  رد  تکرش  يارب  شدنزرف ،  هارمه  دعب  لاس  رد  و  دوش ،  یم  راد  هّچب  ملاع  ود 
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اهیلع هللا  مالس  همطاف  ترضح  يارب  نآرق  متخرذن  تکرب  هب  رامیب  يافش  -95

تجاح هک  یسک  تسا :  نینچ  نآ  ّتیفیک  میا ،  هتفرگ  هجیتن  هدرک و  لمع  نآ  هب  دروم ، نیدنچ  رد  هک  تسا ،  یبّرجم  رایـسب  متخ 
 ، ناّنم دنوادخ  رگا  هک  دنک  رذن  مالسلا  هیلع  ججحلا  نماث  ترضح  رّهطم  مرح  رد  و  دوش ،  فّرـشم  سّدقم  دهـشم  هب  دراد ،  یّمهم 

مالس ءارهز  ترضح  ّتین  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  رّهطم  مرح  رد  تجاح ،  ندش  اور  زا  سپ  دیامن ،  هدروآ  رب  ار  شتجاح 
تـسد هب  نینچ  اهـشیامزآ ،  زا  و  دندش ،  رامیب  تّدش  هب  مراوگرزب  ردـپ  شیپ ،  لاس  دـنچ  دـنک .  توالت  نآرق  متخ  کی  اهیلع  هللا 

و دنتـشاد ،  تاتـسورپ  لمع  هب  زاـین  مه  یفرط  زا  تسا .  هدـیدرگ  ینارحب  تّدـش  هب  و  هدـش ،  رپ  ناـشیا  يارفـص  ۀـسیک  هک ،  دـمآ 
هب يرگید  دوش ،  لمع  دروم  ود  زا  مادـک  ره  ناشیا ،  يالاب  ّنس  هب  هجوت  اب  یلو  دوش ، ماـجنا  دـیاب  لـمع  ود  ره  دـنتفگ :  ناکـشزپ 

رذن مالسلا  هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  ترضح  رس  يالاب  رد  و  مدش ، فّرشم  سّدقم  دهـشم  هب  اذل  دوب ، دهاوخ  نیرفآ  رطخ  تّدش 
لمع دوخ  رذن  هب  نم  و  تفای ،  لماک  يدوبهب  یحاّرج  لمع  نودب  دروم ،  ود  ره  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تیانع  اب  و  مدرک ، 

نآ رـضحم  هب  مدومن و  متخ  نماـض ،  نماـث و  ماـما  نآ  مرح  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  دـصق  هب  ار  میرک  نآرق  و  مدرک ، 
 . مدومن میدقت  ملاع  ود  يوناب 

ءارهز ترضح  هب  لّسوت  اب  ینامرد  زکرم  کی  لکشم  ّلح  -96

ۀچایرد بآ  زا  هدافتـسا  يارب  ناتـسود  زا  یعمج  اب  يزور  مدوب ،  هتفر  زیربت  هب  ماحرأ  ۀلـص  يارب  ناتـسبات  لصف  رد  شیپ  لاس  دنچ 
رفـس نآ  رد  ار  ام  دشاب )  یم  زیربت  نارامیب  تدایع  تئیه  ناراذگ  ناینب  زا  هک  ناتـسود (  زا  یکی  میتفر ، هناخفرـش  ردنب  هب  هّیمورا ، 
هدش هجاوم  يّداح  يداصتقا  تالکـشم  اب  هک  درک  راهظا  مدیـسرپ ،  هدـش  دای  تئیه  ّتیعـضو  دروم  رد  ناشیا  زا  درک ، یم  یهارمه 

ّتیلاّعف ًالامتحا  و  تسا ، 
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متفگ مدیدرگ و  رثأتم  رایسب  ربخ  نیا  زا  هدش ،  دای  تئیه  دنمشزرا  رایسب  ياهـشالت  زا  مدوخ  یهاگآ  تهج  هب  دوش ،  لیطعت  تئیه 
ینیمز هعطق  کی  تفگ :  ام  زیزع  تسود  دوش ،  لیطعت  ناشخرد )  تامدـخ  همه  نآ  اب  هسّـسؤم (  نیا  دـیابن  تسه  یلکـش  ره  هب  : 

نیمز نآ  لکـشم  رگا  و  تسا ،  هتـشادن  هجیتن  میا  هدرک  زاین  رذن و  هچ  ره  و  هدش ،  بصغ  هنافّـسأتم  هک  تسا ،  تئیه  نآ  هب  ّقلعتم 
يارب نآرق  متخ  رذـن  نایرج  نیرتمک  ةدـنب  دوش ،  یم  عفر  یّلک  هب  تئیه  لکـشم  دراد ،  هک  يدایز  شزرأ  رطاخ  هب  دوش ،  فرطرب 

هب هتعاس  دنچ  رفـس  کی  مناوت  یم  نم  دـندومرف :  نم  باوج  رد  ناشیا  مدرک ،  نایب  ناشیا  يارب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح 
یمن تئیه  ةدرتسگ  ياهراک  تهج  هب  یلو  مناوخب ، ار  رذـن  ۀغیـص  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  رّهطم  مرح  رد  و  مورب ،  سّدـقم  دهـشم 

نیا تامدـخ  شزرا  هب  هّجوت  اب  بناـجنیا (  منک .  متخ  رّهطم  مرح  رد  ار  نآرق  و  هدومن ،  فّقوت  سّدـقم  دهـشم  رد  زور  دـنچ  مناوت 
فّرشم سّدقم  دهشم  هب  نم  لکـشم ،  عفر  زا  سپ  و  دیهدب ،  ماجنا  ار  رذن  ۀغیـص  و  دیوشب ،  فّرـشم  امـش  متفگ :  ناشیا  هب  زکرم ) 

رد ناشیا  منک ،  یم  متخ  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  ّتین  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  رّهطم  مرح  رد  ار  میرک  نآرق  و  موش ،  یم 
يزور دنچ  زا  شیب  و  دندومن ،  تعجارم  زور  نامه  و  دندرک ، يراج  ار  رذن  ۀغیص  و  دندش ،  فّرـشم  سّدقم  دهـشم  هب  هتفه  نامه 

و هدش ،  ّلح  دنـشاب ، هدرک  یمادقا  تئیه  ياضعأ  هک  نیا  نودب  هلاس ،  دنچ  ةدـیچیپ  لکـشم  هک  دـنداد  عالّطا  نم  هب  هک  تشذـگن 
مالسلا هیلع  اضر  ترضح  مرح  سّدقم و  دهشم  هب  ماّیأ ،  نامه  رد  زین  نم  تسا .  هدیدرگ  عفترم  یّلک  روط  هب  هسّسؤم  یلام  لکـشم 

 . مداد ماجنا  ار  ناشیا  رذن  و  مدش ،  فّرشم 
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اهیلع هللا  مالس  همطاف  ترضح  هب  هثاغتسا  زامن  -97

ترضح هب  هثاغتسا  زامن  دنوش ،  یم  هجاوم  يّدج  لکشم  کی  اب  تقو  ره  دنتسه ،  ردقلا  لیلج  تاداس  زا  هک  ام ،  ناتـسود  زا  یکی 
طاـبترا تهج  هب  يدراوـم (  رد  دـنریگ ،  یم  عیرـس  ۀـجیتن  و  دـنناوخ ،  یم  تسه  ناـنجلا  حـیتافم  رد  هک  ار  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز 

یم هاـگآ  زین  ناـشیا  لکـشم  عفر  زا  یهاـتوک ،  تّدـم  زا  سپ  و  مدـش ،  یم  عّلطم  ناـشیا  لّـسوت  لکـشم و  زا  میراد )  هک  یکیدزن 
 . مدیدرگ

اهیلع هللا  مالس  همطاف  ترضح  زا  عافد  رثا  رد  دنمجرا  یماقم  -98

هک تسا  هتسناد  یمن  هک  یلاح  رد  دور ،  یم  ارحص  هب  دوخ ، قوفام  راد  هجرد  اب  يزابرـس ،  نارود  رد  يوخ »  یلاها «  زا  یـصخش 
نآو ، دوش یم  هدرب  اهیلع  هللا  مالـس  هرهاط  ۀـقیّدص  ترـضح  ماـن  دـشاب ،  یم  یبصاـن  مالـسلا و  مهیلع  تیبلهأ  نمـشد  قوفاـم ،  نآ 
نیا نودبو  ، دزرل یم  شندب  رسارس  هلمج  نآ  ندینش  زا  هدش  دای  زابرـس  ، دنک یم  يراج  نابز  رب  یتسیاش  ان  ریبعت  ، راد هخرد  صخش 
رگید وا  ، دشک یم  دریگ و  یم  فده  ار  يوگ  ازس  ان  درف  نآو  ، دور یم  گنفت  ۀشام  يور  شتسد   ، دنک یـسررب  ار  راک  بقاوع  هک 

یم فّرـشم  قارع  تایلاع  تابتع  هب  ، هدایپ ياپ  ابو   ، دـنک یم  تکرح  هّیکرت  زرم  يوس  هب  اـجنامه  زاو   ، هتـشگنرب ناـگداپو  رهـش  هب 
.دوش

سرادـم زا  یکی  رد   ، هدرک تـکرح  سراـف  ناتــساو  ناریا  فرط  هـب  سپــسو  ، دـنام یم  هسّدـقم  تاـبتع  رد  يدودـناو  لاـس  کـی 
رخاوا ردو  ، تسا تدابع  لوغشم  هرجح  رد  اه  بش  ، درف نیا  هک  دنک  یم  ساسحا  هسردم  مداخ   ، دیامن یم  تماقا  یهام  دنچ  ، زاریش
طاـیح رد  بش  دـنچ.ددرگ  یم  رب  هسردـم  هب  باـتفآ  عولط  زا  دـعب  ،و  دـنور یم  نوریب  ( تسا هتـسب  هسردـم  رد  هک  یلاـح  رد  ) بش

بش همین  زا  دعب  تسا و  تدابع  لوغشم  اهبـش  وا  هک  دوش  یم  هّجوتمو  ، دریگ یم  رظن  تحت  ًادیدش  ار  واو  ، دیامن یم  بقارم  هسردم 
یمک رادقم 
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بئاغ یبیجع  لکـش  هب  سپـس  و  دوش ، یم  بش  زامن  دّجهت و  لوغـشم  و  دنک ،  یم  ءوضو  دیدجت  هدش و  رادیب  سپـس  دباوخ ،  یم 
 . ددرگ یم  زاب  هسردم  هب  باتفآ  عولط  زا  دعب  و  ددرگ ،  یم 

 ، دنک یم  لاؤس  ار  ارجام  حرـش  ناشیا  زا  و  دوش ، یم  قاطا  دراو  دـنز و  یم  رد  هدوب ،  نشور  هرجح  غارچ  هک  یعقوم  رد  بش  کی 
نیرخآ بشما ،  هک  نیا  هب  رظن  یلو  مداد ،  یمن  خـساپ  زگره  يدیـسرپ  یم  نم  زا  ار  ارجام  نیا  بشما  زا  لبق  رگا  دـیوگ :  یم  يو 

هاـگنا مهد ،  یم  حرـش  وت  يارب  ار  دوخ  ناتـساد  مدـنب ،  یم  رب  تخر  ناـهج  نیا  زا  دادـماب  ماـگنه  رد  و  دـشاب ،  یم  نم  رمع  بش 
وگتفگ هدش  شبیـصن  فجن و )...  البرک و   ) قارع تایلاع  تابتع  رفـس  رد  هک  یتایانع  زا  هدرک ،  وگزاب  ار  یبصان  درم  نآ  ناتـساد 

نامز ماما  ناتسود  زا  رفن  دنچ  اب  اجنآ  رد  و  متفر ،  یم  زاریش  نوریب  هب  حبـص  زور  ره  نم  هک ،  دراد  یم  راهظا  سپـس  و  دیامن ،  یم 
 . میدناوخ یم  ار  حبص  زامن  هادف  انحاورأ  هللاآ  هّیقب  ترضح  رس  تشپ  مالسلا  هیلع 

غارچ هاش  ترـضح  مرح  یکیدزن  رد  ون ،  دجـسم  لباقم  رد  هک  ار  يرفن  کی  وا  دیامن ،  یم  لاؤس  دارفا  رگید  ةرابرد  هسردم  مداخ 
هّجوتم باتفآ  عولط  زا  لبق  و  دوش ، یم  لوغـشم  دوخ  راک  هب  هسردـم  مداخ  دـیامن .  یم  یفّرعم  هدرک ،  یم  يزود  هنیپ  مالـسلا  هیلع 

رهـش مّهم  ياملع  زا  هک  يروجک (  هللا  هیآ  هک  دـنیب  یم  دـنک ، یم  زاب  ار  رد  هک  یماگنه  دـنبوک ،  یم  ار  هسردـم  رد  هک  ددرگ  یم 
زا هسردم  رد  یسک  ایآ  دنسرپ :  یم  يروجک  هللا  هیآ  دنتسه ،  دنا )  هدوب  هُّرِـس  سدق  يراصنأ  خیـش  فورعم  نادرگاش  زا  و  زاریش ، 

رـضحم هب  ایؤر  ملاع  رد  مدوب ،  هدـیباوخ  نم  دـنیامرف :  یم  ناـشیا  دـنک ،  یم  یعـالّطا  یب  راـهظا  هسردـم  مداـخ  تسا ؟  هتفر  اـیند 
نوچ هتفر ،  ایند  زا  هسردم  نیا  رد  ام  ناتـسود  زا  یکی  دندومرف :  ناشیا  مدـش و  فّرـشم  مالـسلا  هیلع  رـصع  ّیلو  ترـضح  سّدـقم 

بیرغ
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 . دیرامگب تّمه  وا  نفد  نفک و  هب  درادن ،  ار  یسک  رهش  نیا  رد  تسا و 

ناج و  هدیباوخ ،  هلبق  هب  ور  هک  دننیب  یم  دنور ،  یم  راوگرزب  نآ  ةرجح  هب  يروجک ،  ياقآ  تمدخ  رد  هسردـم  مداخ  هک  یماگنه 
و دیآ ،  یم  رد  لیطعت  تلاح  هب  زاریش  رهش  و  دنهد ،  یم  عالّطا  مدرم  هب  يروجک  هللا  هیآ  موحرم  تسا  هدرک  میلـست  نیرفآ  ناج  هب 

جاح هللا ،  هیآ  موحرم  زا  ًالبق  ار  ناتـساد  نیا  دیوگ :  یم  هدـنراگن  دـننک .  یم  تکرـش  درمگرزب  نیا  عییـشت  مسارم  رد  رهـش  یلاها 
اب هداز  هللا  هیآ  نیّدـلا  لالج  خیـش  جاح  ياـقآ  نیملـسملا ،  مالـسإلا و  هّجح  موحرم  زا  سپـس  مدوب ،  هدینـش  یمداـخ  دّـمحم  خـیش 

سدق یتاّلحم  نیّدلا  ءاهب  خیـش  جاح  هللا  هیآ  موحرم  مراوگرزب  يوخأ  دندومرف :  یم  هداز  هللا  هیآ  موحرم  مدینـش .  يرتشیب  لیـصفت 
هحتاف و تئارق  زا  سپ  و  دـننک ،  ادـیپ  روضح  ناشیا  ربق  راـنک  رد  نیعولّطلا )  نیب  هعمج (  حبـص  ره  هک  دـندوب  مزتلم  دّـهعتم و  هُّرِس 

 . دنیامن اعد  هادف  انحاورأ  هللا  هّیقب  ترضح  یلوم  جرف  يارب  نآرق ،  زا  یئاه  هروس 

 . دشاب یم  هیوبیـس  راولب  رد  عقاو  زاریـش ،  مالـسلا  راد  ناتـسربق  رد  هدوب ) یئوخ  روفغلا  دبع  موحرم  مان  هب  هک  هدش (  دای  زابرـس  ربق 
هّیهت يروجک  هللا  هیآ  موحرم  رمأ  هب  ناشیا ،  ربق  گنس  تسا .  فورعم  مانمگ »  زابرـس  هب «  زاریـش  لهأ  نایم  رد  روفغلا  دبع  موحرم 

 . دشاب یم  ناشیا  ملق  هب  ربق  گنس  يور  ياه  هتشون  و  هدش ، 

اهیلع هللا  مالس  همطاف  ترضح  هب  لّسوت  رثا  رد  ضیرم  يافش   – 99

ملاـع رد  ار  شردـپ  دـیلقت ،  عجارم  زا  یکی  رتخد  دوب ،  ضیرم  زیربت  رد  ینـالیم ،  میهاربا  دّیـس  موحرم  ةداون  دـمحأ ،  دّیـس  ياـقآ 
تداهـش بش  ًانیقی  یناّثلا )  يدامج  مّوس  بش  بش (  ادرف  تسا ،  ضیرم  دمحأ  دّیـس  ياقآ  دنیامرف :  یم  ناشیا  و  دنیب ،  یم  باوخ 

اهیلع هللا  مالس  همطاف  ترضح  زا  ًانیقی  ءاسک ،  ثیدح  و  تسا ،  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح 
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نآ صوصخم  قاطا  رد  ادرف  دیناوخب .  ءاسک  ثیدح  ناشیا  يافـش  يارب  هدمآ ،  درگ  نم  صوصخم  قاطا  رد  بش  ادرف  دـشاب ،  یم 
يدوبهب اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  لّسوت  تکرب  زا  ناشیا  و  دندناوخ ،  ءاسک  ثیدح  و  دندمآ ، درگ  ماقمالاو  عجرم 

دنتفای (1)

هّیمطاف سلاجم  رد  تمدخ  يالاو  شزرا  -100

سلجم شلزنم  رد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  تداهـش  ماّیا  رد  هک  دنیب  یم  ایؤر  ملاع  رد  دیلقت ،  راوگرزب  عجارم  زا  یکی  رتخد 
 ، دـنا هدـمآ  شردـپ  موحرم  هک  دـنیب  یم  انثا  نیا  رد  دـنک ،  یم  شالت  هضور  یتامّدـقم  ياهراک  يارب  وا  و  تسا ،  رارقرب  يرادازع 
ما هدمآ  دیا ،  هتفرگ  سلجم  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  مردام  يارب  امـش  دنیامرف :  یم  هللا ،  ءاشنا  تسا  ریخ  هک  دنک  یم  ضرع 

: دیوگب راب   530 هسلج ،  لّوا  رد  دیئوگب  وا  هب  دنک ،  ینارنخس  تسا  رارق  هک  یمناخ  دندوب :  هدومرف  سپس  منک .  کمک 

َکُملِع ِهب  َطاحأ  ام  ِدَدَِعب  اهیَنبو ،  اِهلَعبو  اهیبأو  َهَمِطاف  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللا 

دوش یمن  هدناوخ  لماک  روط  هب  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  ۀـبطخ  سلاجم ،  نیا  رد  ارچ  هک  دـندوب  هدرک  فسأت  راهظا  سپس 
(2)

دوخ نارازگتمدخ  زا  یکی  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  تیانع  -101

تمصع نادناخ  يارب  و  دنک ،  یم  هماقا  هضور  سلجم  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترـضح  يارب  هک  مق ،  ۀّیملع  ةزوح  يالـضف  زا  یکی 
 ، دهد یم  ماجنا  یگنهرف  تامدخ  مالسلا  مهیلع  تراهط  و 
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ۀحفص 25 دنیوگ ،  یم  نخس  ام  اب  ناگدرم  - 1
هلمج عومجم  رد  اهیف )  ِعَدوَتـسُملاِّرِّسلاو  ) ۀلمج هُّرِـس  سدـق  یئابطابط  ۀـماّلع  موحرم  میلعت  رد  هتـشذگ ،  ياهناتـساد  زا  یکی  رد  - 2

 . تسا هدیدرگ  رکذ  تاولص ،  ياه 
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زا رفن  اهدص  و  دنا ،  هداد  بیترت  یتشادـگرزب  سلجم  وا  راختفا  هب  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هک  دـنیب  یم  ایؤر  ملاع  رد  یبش 
ءارهز ترضح  ناسحا  ةرفس  رس  رب  ناگمه  و  هدیدرگ ،  نهپ  ینیگنر  رایسب  ةرفـس  و  دنا ،  هدش  توعد  سلجم  نآ  رد  تیالو ،  لها 

نارضاح هب  و  دننک ،  یم  روبع  هرفس  رانک  زا  و  دنراد ، روضح  سلجم  نیا  رد  ًاصخش  ترضح  نآ  و  دنتـسه ،  مّعنتم  اهیلع  هللا  مالس 
 . دنیوگ یم  دمآ  شوخ 

اهیلع هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  لّسوت  رثا  رد  هدشمگ  ندش  ادیپ  -102

، دنوش یم  توعد  باکت »   » رهش هب  یماّلع ،  داوج  خیش  جاح  ياقآ ،  نیملـسملا  مالـسإلا و  هّجح  مردقنارگ  تسود  شیپ ،  لاس   33
 . دننک یم  داجیا  افص  حلص و  رهش  یلاها  نایم  رد  و  دنیامن ،  یم  عفر  ار  مدرم  تافالتخا  و  دنهد ،  یم  ماجنا  يا  هتـسیاش  تامدخ  و 

ماما دجسم  مالسلا و  هیلع  رصع  ّیلو  دجسم  مالـسلا و  هیلع  رمألا  بحاص  دجـسم  ياهمان :  هب  دجـسم  هس  هک  دنوش  یم  ّقفوم  ناشیا 
ژاراگ يوس  هب  روت ،  نهیم  ژاراگ  زا  نارهت ،  هپس  نابایخ  رد  مق ،  هب  تشگزاب  ماگنه  هب  دنیامن ،  سیسأت  اجنآ  رد  مالسلا  هیلع  نامز 

یسکات ةدننار  و  دنراذگ ،  یم  یسکات  تشپ  ار  دوخ  یتسد  كاس  و  دننک ،  یم  تمیزع  ورسخ )  رصان  نابایخ  رد  هرامعلا (  سمش 
یم رب  مق  هب  یلاخ  تسد  اب  ناشیا  دـنک و  یم  تکرح  اذـل  و  تسا ،  هتـسشن  یـسکات  رد  زونه  كاس ،  بحاـص  هک  دـنک  یم  لاـیخ 

اهرتفد نآ  ندـش  مگ  يارب  ناشیا  و  تسا ،  هدوب  تشاددای  رتفد  دـّلجم  تشه  لوپ و  يرادـقم  كاس  نآ  رد  هک  یلاح  رد  دـندرگ ، 
یـضاق نیـسح  دّیـس  جاـح  هللا ،  هیآ  موـحرم  لزنم  هب  هضور  سلجم  رد  تکرـش  يارب  يا  هعمج  رـصع  دـنا .  هدوـب  تحاراـن  رایـسب 
تحاران ارچ  هک  دـسرپ  یم  ناشیا  زا  یـضاق  موحرم  دور ، یم  ناوارف )  تامارک  بحاص  و  یئابطابط ،  ۀـماّلع  هلاخ  رـسپ  یئابطابط ( 

ترضح ۀضور  کی  زورما  امش  دنیامرف :  یم  یضاق  هللا  هیآ  دننک ،  یم  لقن  ار  ناتساد  ناشیا  دیتسه ؟ 
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 . مهد یم  ار  امش  كاس  نم  دیناوخب ،  ترضح  نآ  زا  يرگید  ۀضور  کی  اج  نیمه  زین  هدنیآ  ۀتفه  دیناوخب ،  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز 

، دوش یم  لّسوتم  دناوخ و  یم  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  ۀـضور  ینارون ،  یناحور و  لفحم  نآ  رد  هتفه  ود  یماّلع ،  ياقآ 
هب نآلا  نیمه  هک  دنک ،  یم  راهظا  وا  دنز ،  یم  رس  دوخ  نایانشآ  زا  یکی  هب  و  دور ، یم  نارهت  هب  یضاق  ياقآ  نامرف  هب  هبنـش ،  زور 
یم لیوحت  ار  شکاس  و  دـنک ،  یم  هعجارم  اه  یـسکات  روما  زکرم  هب  ناشیا  و  هدـش ،  ادـیپ  یماّلع  ياقآ  كاس  هک  دـندز  گنز  اـم 

 . تسا هدوب  هدروخن  تسد  اهرتفد  اهلوپ و  هک  یلاح  رد  دریگ ،

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  دجسم  رد  یمطاف  راشبآ  -103

هب ناشن  مان و  یب  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀـمطاف  تداهـش  ناگتخوسلد  زا  يا  هّدـع  هارمه  هّیمطاف ،  تضهن  عورـش  ياـهلاس  نیلّوا  رد 
نیسح ماما  دجسم  دراو  ینز  هنیـس  تلاح  اب  ینالوط  يریـسم  ّیط  زا  سپ  و  میتفر ،  رهـش  ینیمخ  يوس  هب  يرادازع ،  ۀتـسد  تروص 

 ، تفای همادا  بش  همین  زا  دعب  ات  ینز  هنیس  ینارنخس و  ۀمانرب  و  دوب ، یبیجع  مسارم  سلجم و  میدش ،  نازوخ  ۀلحم  رد  مالـسلا  هیلع 
نامه رد  دنا .  هتفای  یقیفوت  نینچ  هک  دندرک  یم  رکـش  ار  ادخ  و  دوب ، هداد  رارق  ریثأت  تحت  ار  همه  مسارم ،  يونعم  ياوه  لاح و  و 

دنیب یم  ایؤر  ملاع  رد  تسا )  هدش  توف  ًاریخا  هک  یبیبح  رغـصأ  یلع  جاح  موحرم  ینعی  تیالو (  اب  نیّدتم و  نادرم  زا  یکی  بش ، 
ار هّینیسح  و  دراد ،  نایرج  و  هدش ،  ادیپ  یگرزب  راشبآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دجسم  ناویا  تمس  هّینیسح ،  تسار  تمـس  زا  هک ، 

یم رپ  دـندروآ و  یم  ار  دوخ  ياهفرظ  دوخ ،  ياهتروص  نتـسش  بآ و  ندیـشون  رب  هوالع  مدرم  لاح  نیا  رد  تسا .  هتفرگ  ارف  بآ 
یلو دندرک ، 
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اهیلع هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  تیانع  هلیسو ،  نیدب  (1) و  دوب )  گرزب  یضعب  کچوک و  اهنآ  زا  یضعب  دوب (  فلتخم  اهنآ  ياهفرظ 
 . ددرگ یم  راهظا  هدننک ،  باریس  كاپ و  لالز و  يراشبآ  بلاق  رد  هدرتسگ ،  ماع و  يا  هنوگ  هب  مه  نآ  ترضح ، نآ  نارادازع  هب 
اب دـنراد ،  هتـشاد و  شـشوک  ّتیدـج و  رایـسب  رهـش ،  ینیمخ  رد  نآ  شرتسگ  و  هّیمطاـف ،  تضهن  ناـیرج  رد  هک  یئاـملع  زا  یکی 

رطاخ هب  و  دنهد ،  یم  شیازفا  هّیمطاف  تشادگرزب  ۀنیمز  رد  ار  دوخ  شالت  و  دنریگ ،  یم  رارق  ریثأت  تحت  ًادیدش  ایؤر ،  نیا  ندینش 
هللا مالس  ءارهز  ترضح  هب  هدوب ،  هدش  ادیپ  ناشناج  لد و  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  يارب  رعش  ندورس  هب  تبـسن  هک  يدایز  قوش 

یلبق ۀقباس  نودب  هک  دنوش  یم  هّجوتم  هاگان  دنیامن ،  ناشباریس  یمطاف  راشبآ  نآ  زا  هک  دننک  یم  اضاقت  و  دنوش ، یم  لّسوتم  اهیلع 
هّیمطافو و اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  ةراب  رد  رعش  تیب  رازه  ود  دودح  رد  نونکات ،  نامز  نآ  زا  و  دنتسه ، رعش  ندورـس  رب  رداق  ، 

 . دنا هدورس  هفیقس و ...  لهأ  هایس  ۀمانراک  مالسلا و  هیلع  هللا  هّیقب  ترضح 

تساجنیا شابن ...  نارگن  -104

تـشادگرزب هّیمطاف و  تکرح  ياهلاس  نیلّوا  زا  هک  هقیفوت ،  ماد  يدامادریم  دومحم  دّیـس  جاح  ياـقآ  نیملـسملا ،  مالـسإلا و  هّجح 
و هعماج ،  تیاده  يرگنشور و  رد  هناّدجم ،  يراکتـشپ  اب  هدرتسگ و  عیـسو و  یحطـس  رد  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تداهش 
 ( رهـش ینیمخ  رد  ًاصوصخم  يرادازع (  تاجتـسد  ندروآرد  تکرح  هب  اـهیلع و  هللا  مالـس  ءارهز  ۀـمطاف  يازع  سلاـجم  يرازگرب 

 : دندومرف یم  دنراد ، یم  رب  يّرثؤم  تبثم و  ياه  مدق  هلاس  همه  نونکات ، و  دنا ، هدومن  مادقا 
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 . درب یم  هرهب  یمطاف  ضیف  راشبآ  زا  دوخ ،  یگدامآ  ّتیفرظ و  قباطم  سکره  يرآ !  - 1
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هدومن اپرب  ارحص  نآ  رد  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  ترضح  مان  هب  ار  یسلجم  و  میتسه ،  تافرع  يارحـص  رد  مدید  ایؤر  ملاع  رد 
 ، دوب هدش  هتشون  اهنآ  رب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ّتیمولظم  ياهراعـش  هک  یلاح  رد  زبس ، گنر  هب  یلمخم  ياهمچرپ  و  میا ، 

 . میدرک یم  بصن  اه  همیخ  ياهنوتس  هب 

و دـندوب ،  اهمچرپ  ياشامت  لاح  رد  فلتخم ،  ياهتلم  زا  یناوارف  ياه  ّتیعمج  و  دوب ،  اپرب  يدایز  ياـه  همیخ  جـح ،  ماـّیا  دـننامه 
هدش تسرد  اه  همیخ  زا  هک  یئاه  هچوک  اهنوتس و  هب  اهمچرپ ،  نآ  بیترت  هب  و  دش ،  یم  يرادهگن  یـصوصخم  ۀمیخ  رد  اه  مچرپ 

 ، دسرن اه  هچوک  اه و  همیخ  ۀمه  هب  و  دـشابن ،  یفاک  اهمچرپ  نی  ادابم  هک  مدوب  نارگن  ایؤر  ملاع  رد  هدـنب  دـیدرگ ،  یم  بصن  دوب 
دادعت یلو  يرگید ،  زا  رتهب  یکی  و  دنـشاب ،  یم  ابیز  رایـسب  اهمچرپ  مدید  مدش ،  اهمچرپ  يرادهگن  ّلحم  ۀـمیخ  دراو  لاح  نیا  رد 

هدیدرگ و رهاظ  مرانک  رد  ردقلا ،  لیلج  يدّیس  لکـش  هب  ینارون  یئاقآ  مدید  هاگان  مدروآ ، نابز  هب  ار  مدوخ  ینارگن  دوب ، مک  اهنآ 
لیام و  دراد ، یـصالخا  بدأ و  ضرع  هّیمطاف  ياه  هماـنرب  رد  هک  یئاـملع  زا  یکی  ماـن  و  تسا (  اـجنیا  شاـبن ...  نارگن  دـندومرف : 

 . مدش رادیب  باوخ  زا  و  تفرگ ، مارآ  مبلق  نخس  نیا  ندینش  اب  دندروآ )  نابز  هب  دوش ،  رکذ  شمان  تسین 

یم ام  لامعأ  رظان  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  مینادـب  دـیاب  همه  و  يزوریپ ،  ترـصن و  مایپ  دراد ، ماـیپ  باوخ  نیا  هک  مدـش  هّجوتم 
روهظ رب  يا  همّدـقم  هّیمطاف ،  ینارون  تکرح  هک  مینادـب  دـیاب  و  دـنیامن ،  یم  تیاـمح  ناـشنارای  زا  و  دـنهد ، یم  کـمک  دنـشاب و 

و میناسرب ،  نایناهج  هب  ار  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ّتیمولظم  يادن  هک  مینک  شالت  همه  دیاب  و  تسا ،  جع )  ) يدهم ترـضح 
 . میهد رارق  اهروشک  مدرم  اهتلم و  ۀمه  ناگدید  لباقم  رد  ار  هّیمطاف  ياهراعش 
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 ... هک نک  ادیپ  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  لّسوت  يوحن  هب  -105

یم هداد و  ماجنا  يدایز  رایـسب  تامدخ  هناصلخم  اهیلع  هللا  مالـس  هرهاط  ۀقیّدص  سّدـقم  ناتـسآ  رد  هک  ردـقیلاع ،  ءالـضف  زا  یکی 
لزنم رد  هک  مدـید  ایؤر  ملاع  رد  لبق  لاس  دـنچ  میئامن :  یم  هراـشا  اـهنآ  دروم  دـنچ  هب  هک  تسا  هتفرگ  رارق  یتاـیانع  دروم  دـهد ، 

نم هب  دـنا و  هتـسشن  ربنم  ياپ  ناشیا  دوخ  و  تساپرب ،  يرادازع  سلجم  هُّرِـس  سدـق  یماما  هیقف  دـمحأ  دّیـس  جاح  هللا ،  هیآ  موحرم 
 : دندومرف دنراد ، فیرشت  مهم  ياهیربنم  اقآ  مدرک  ضرع  ربنم ،  ورب  دندومرف 

لوأ زور  دوب ، یتّیونعم  لاحاب و  يرادازع  سلجم  تاداس ،  ءاملع  زا  یکی  لزنم  دیسر ،  هّیمطاف  ماّیا  دیورب  ربنم  امـش  میهاوخ  یم  ام 
نم هـب  قوـف )  رد  هراـشا  دروـم  ملاـع  لزنم (  بحاـص  مدـش ،  دراو  يرادازع )  ۀـسلج  يوـنعم  ضیف  زا  هدافتـسا  دـصق  هـب  سلجم ( 

تداهـش زور  رد  متفریذـپ .  نم  و  دـیورب ،  ربنم  ءاروشاع  تراـیز  ندـش  هدـناوخ  زا  سپ  و  دـیئایب ،  رتدوز  یمک  اـهزور  دـندومرف : 
هک دیسر  مرظن  هب  و  دیشک ،  لوط  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  ترایز  ءاروشاع و  ترایز  ۀمانرب  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح 
هب اذـل  و  دوشن ، هدز  مه  رب  دـنورب )  ربنم  هب  نّیعم  تعاـس  رد  یتسیاـب  هک  ناگدـنیوگ (  ریاـس  ۀـمانرب  هک  مورن ،  ربـنم  هب  زور  نآ  رد 

 : دندومرف ناشیا  دنناسر ،  یم  ضیف  هب  دنراد و  فیرشت  نایاقآ  متفگ :  هدش )  دای  ملاع  لزنم (  بحاص 

هدومرف ایؤر  ملاع  رد  لبق  هام  دـنچ  هُّرِـس  سدـق  یماما  هللا  هیآ  موحرم  هک  ار  يا  هلمج  نیع  ًاقیقد  دـیورب و  ربنم  امـش  میهاوخ  یم  ام 
مدید ایؤر  ملاع  رد  سلجم ،  مهد  زور  رهظ  زا  دعب  دنتـشادن .  نم  يایؤر  زا  ربخ  چـیه  هک  یلاح  رد  دـنتفگ ،  نم  هب  ناشیا  دـندوب ، 

راوگرزب ملاع  نآ  تمدخ  رد  هک 
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 : دندومرف دندز و  نم  ۀنیس  رب  تسار  تسد  اب  ناشیا  و  ما ،  هداتسیا  لزنم )  بحاص  )

هک نک  ادیپ  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  لسّوت  يوحن  هب 

مهدزاود زور  دوش ،  یم  یتیانع  هدنیآ (1)  زور  ود  رد  هک  مدیمهف  و  مدش ،  رادیب  باوخ  زا  دنروایب  فیرشت  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 
زا و  مدومن ، حرطم  ربنم  يـالاب  ار  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  نینموملا  ریمأ  جاودزا  هلئـسم  دوب ، هعمج  زور  هک 

ناراوگرزب نآ  جاودزا  نایرج  ندینـش  اب  نیعمتـسم  مومع  و  هتفرگ ،  رارق  فطل  دروم  سلجم  هک  دوب  مولعم  یبوخ  هب  ثحب  يادـتبا 
گرم يوزرآ  ادـخ  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریمأ  هنحـص  ود  رد  مدرک  ضرع  و  تبیـصم ،  رکذ  هـب  مدیـسر  و  دـندرک ،  یم  هـیرگ 

 : دنا هدومرف  ترضح  نآ  و  دندز ،  یم  ار  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  همطاف  ترضح  نآ  ولج  هک  یماگنه  رد  یکی  دندومن ، 

 : دندومرف یم  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  نفد  زا  سپ  هک  یماگنه  رد  يرگید  اذه (2) و  هموی  لبق  تام  بلاط  نبا  تیلف 

هسوبحم اهتارفز  یلع  یسفن 

تارفّزلا (3) عم  تجرخ  اهتیل  ای 

ةراب رد  میاه  ینارنخـس  رد  هک  متفای  قیفوت  ناوت و  نایرج ،  نیا  زا  دـعب  و  تسا ،  هدـش  يا  هژیو  تیانع  مدرک  ساسحا  لاح  نیا  رد 
ۀقالع قوش و  خیرات ،  نآ  زا  و  متـشادن )  یقیفوت  ناوت و  نینچ  نایرج  نیا  زا  لبق  هک  یلاح  رد  منک (  ثحب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 

 . ما هدرک  ادیپ  مالسلا  هیلع  هللا  هّیقب  ترضح  هب  تبسن  یّصاخ 
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 : هک دیسر  مشوگ  هب  یئادن  ایؤر  ملاع  رد  و  مدش ،  یتلفغ  راچد  تشذگ و  یهام  دنچ 

ینکن لامیاپ  ار  نآ  شاب  بظاوم  تسا ،  هدیئور  تیگدنز  رد  یلُگ  لاس ،  تفه  زا  دعب 

میگدنز هتـشذگ  ياه  همانرب  رب  يرورم  تسیچ ؟  هدیئور  میگدنز  رد  تسا  لاس  تفه  هک  یلگ  مداتفا ،  رکف  هب  مدش و  رادـیب  یتقو 
رد یعمج ،  هتسد  ترفاسم  رد  یهارمه  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  ةرابرد  ما  هدرتسگ  مادقا  عورـش  هک  مدرک  هظحالم  مدومن ، 

ءادـها هّیمطاف  یغیلبت  رفـس  راگدای  ناونع  هب  هک  نانجلا  حـیتافم  لّوأ  ۀحفـص  رد  نآ  خـیرات  هک  تسا ،  هدوب  هّیمطاف  یغیلبت  ناوراـک 
هللا مالـس  ءارهز  ۀـمطاف  مارتحا  هب  رّرکم (  ياه  یئامنهار  اهرادـشه و  اب  هک  مدرک  رکـش  ار  يادـخ  و  هدـیدرگ ،  طبـض  دوب ،  هدـش 

 . دنا هتشاد  مظوفحم  كانرطخ  ياهشزغل  زا  اهیلع )

دنداد نم  هب  افش  تراشب  دندیشک و  مندب  يور  تسد  اب  -106

مالـسلا و مهیلع  تیب  لها  هار  رد  تسا و  ترـضح  نآ  ۀّیرذ  دوخ  هک  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هب  تبـسن  ناگتخابلد  زا  یکی 
 : هکدومن لقن  دراد ،  یتاقیفوت  مالسلا  هیلع  هللا  هّیقب  ترضح 

مالس ءارهز  ترضح  هلاو و  ِهیَلَع  هللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  نارئاز  تمدخ  رد  هّرونم  ۀنیدم  رد  هام ،  ود  تّدم  هب  یسمش ،  لاس 1370  رد 
لوغـشم اهنآ  هب  تمدـخ  هار  رد  هفیظو  ماجنا  هب  و  دـندش ،  یم  دراو  ام  تماقا  ّلحم  لته  رد  رفن  دـصناپ  هتفه  ره  و  مدوب ، اـهیلع  هللا 

یم يزوس  رپ  يادص  اب  یئوناب  هک  مدینـش  يزوس  ناج  ۀـلان  يادـص  دـیدج ،  نارئاز  دورو  ماگنه  رد  اه ،  هتفه  زا  یکی  رد  میدوب . 
نامه هناحبص ،  ندروخ  ماگنه  لته  ناروتـسر  رد  دعب ، زور  حبـص  دز ، یم  هلان  بتّرم  و  نادرگرب ،  نم  هب  ار  مرتخد  ردام !  تفگ : 

زا یکی  مدرک .  دروخرب  ادص  نامه  اب  زین  ماش  فرـص  ماگنه  رد  بش  دیدرگ ،  یمن  عطق  دـش و  یم  هدینـش  تلاح ،  نامه  اب  ادـص 
مارآ لاح  ات  زورید  و  دلان ؟  یم  روط  نیا  ارچ  و  تسیک ؟  هلان  بحاص  هک  مدرک  لاؤس  وا  زا  دوب ، نارئاز  نایم  رد  نم  ناگتسب 
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دنا هتفگ  و  دنا ،  هداد  وا  هب  ّدر  باوج  اهرتکد  و  دشاب ،  یم  ناطرس  هب  التبم  هک  دراد  يا  هلاس  هدجیه  رتخد  وا  تفگ :  تسا ،  هدشن 
هّکم و هب  رفـس  زا  ایآ  و  دنک ؟  هچ  ّتیعـضو  نیا  اب  هک  تسا  هدوب  دّدرم  لاح  نیا  اب  و  دنام ،  یمن  هدـنز  رگید  زور  جـنپ  زا  شیب  وا  : 

تـسا هتـساوخ  یم  هک  یماگنه  رد  و  دوش ،  ترایز  مزاـع  شرتخد  يافـش  دـصق  هب  دریگ  یم  میمـصت  یلو  دوش ؟ فرـصنم  هنیدـم 
هارمه و  دریگ ،  یم  ار  شردام  رداچ  یلو  درادن ، نتفگ  نخـس  ناوت  وا  هک  دنیب  یم  دور ،  یم  شرتخد  رتسب  رانک  هب  دـنک ، تکرح 
ضیرم دنزرف  هب  ردام  متـسه ،  گرم  لاح  رد  نم  يور ؟  یم  اجک  نم ،  لاح  نیا  اب  هک  دـنامهف  یم  وا  هب  هراشا  اب  نازیر ،  کشا  اب 

مور یم  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  مردام  ترایز  هب  وت  يافـش  يارب  دیوگ :  یم  تسا )  هدوب  رمع  ياهزور  نیرخآ  رد  هک  دوخ ( 
مالس ءارهز  مردام  ّتیمولظم  تبرغ و  يارب  ممشچ  کی  اب  دیوگ :  یم  هدید ،  ار  عیقب  ناتسربق  ةرظنم  هدیسر و  هنیدم  هب  هک  لاح ،  . 

 . مزیر یم  کشا  مدومن ،  یظفاحادخ  وا  اب  لاح  نآ  اب  هک  مرتخد  يارب  رگید  مشچ  اب  و  منک ،  یم  هیرگ  اهیلع  هللا 

ناوخ هضور  نز  نآ  و  میدـش ،  فّرـشم  عیقب  يافـص  اب  مرح  راـنک  هب  لـیمک  ياـعد  ندـناوخ  يارب  یگمه  دیـسر ،  ارف  هعمج  بش 
متفگ مداد و  يرادـلد  ار  وا  و  متفر ،  وا  دزن  هب  اعد  نایاپ  زا  سپ  درک ، یم  بلقنم  ار  همه  شدوخ  زوسناج  ياه  هلان  اب  و  دوب ، هسلج 

 ، تشذگ زور  هد  خیرات  نآ  زا  دوش .  یم  بوخ  ناترتخد  هللا  ءاشنا  دیا ،  هدمآ  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  مرک  ةرفس  رس  امـش  : 
مدش هّجوتم  متفرگ ، تسد  هب  ار  یـشوگ  یتقو  دیراد ،  نفلت  ناریا  زا  ياقآ ...  دز  ادـص  لته  لوئـسم  ندروخ ،  ماش  ماگنه  رد  بش 
اهیلع هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  نامردام  زا  و  عیقب ،  ترایز  هب  ورب  بشما  تفگ :  و  درک ، یم  هلان  همه  نآ  هک  تسا  یمناخ  ناـمه 

ناشیا اریز  نک ،  يرازگساپس  رّکشت و 
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کی رد  و  هدمآ ، لابقتسا  هب  مرتخد  مدید  میدیسر ، هاگدورف  هب  هک  یماگنه  تفگ :  تسیچ ؟  هّیضق  متفگ  دنا ،  هداد  افش  ار  مرتخد 
اجک ردام  دیوگ : یم  تسا و  هتفرگ  ار  یکشزپ  ياه  شیامزآ  ياه  هگرب  اه و  سکع  رگید ،  تسد  رد  و  هتفرگ ، لگ  ۀتـسد  تسد 
هدش ربخ  هچ  متفگ  تسین ،  مدوجو  رد  ناطرس  زا  يرثا  چیه  نک  هاگن  ار  شیامزآ  ياه  هگرب  يدرک ؟  هچ  یتفگ ؟  یک  هب  یتفر ؟ 
نخس نم  اب  ّتبحم  اب  اهنآ  زا  یئوناب  و  دندش ،  مقاطا  دراو  شوپ  هایـس  نز  يا  هّدع  مدید  باوخ  ملاع  رد  بش  کی  تفگ :  تسا ؟ 

تـساوخرد ار  تیافـش  دنوادخ  زا  نم  دندومرف :  دنداد و  نم  هب  تراشب  و  دندیـشک ، مندـب  يور  رب  ناشکرابم  تسد  اب  و  دـنتفگ ، 
رـس هب  لماک  تمالـس  تلاح  رد  نونکأ  مه  ما و  هتفای  افـش  مدرک  ساسحا  مدش ،  رادـیب  هک  یماگنه  و  دومرف ، تباجا  وا  و  مدومن ، 

مرب یم 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  ةرابرد  یفاک  موحرم  زا  يا  هرطاخ  -107

سدق یفاک  دمحا  خیش  جاح  موحرم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  یئادف  ۀتخابلد و  مالـسلا و  مهیلع  تیبلا  لهأ  هار  دیهـش  رادمان و  ظعاو 
ۀمطاف ترـضح  بئاصم  نایب  رد  و  دور ،  یم  ربنم  هُّرِـس  سدق  یناگیاپلگ  ياقآ  یمظعلا ،  هللا  هیآ  فیرـش  تیب  رد  يزور  دـنچ  هُّرِس 

زا سپ  و  فرشأ ، فجن  هب  تفر  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ۀتخابلد  قشاع  کی  دیامن :  یم  لقن  ار  هّیضق  نیا  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز 
رـضحم هب  دـیآ  یم  هک  ره  یلع !  اـی  درک  ضرع  و  دـیدرگ ،  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  رّهطم  مرح  دراو  نتفرگ ،  لوـخد  نذا 

درک هچره  اـّمأ  مور ،  یم  مناوخ و  یم  امـش  يارب  رعـش  کـی  طـقف  و  تسا ،  یلاـخ  متـسد  نم  اـّمأو  دـنک ،  یم  هیدـه  يزیچ  اـمش 
 . دیباوخ هودنا  هیرگ و  اب  بش  نآ  دش و  صّخرم  ترضح  تمدخ  زا  و  دناوخب ،  ار  شرعش  تسناوتن 

درک ضرع  ینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  دندومرف  وا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ترضح  ایؤر  ملاع  رد 
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مدوخ یتسناوتن  اج  ره  ناوخب ،  وت  دندومرف :  ترضح  میامن ،  بدأ  ضرع  امش  رـضحم  هب  متـسناوتن  هکنآ  لاح  و  منکن ،  هیرگ  ارچ 
مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  دیوگب و  ار  رعـش  هّیقب  تسناوتن  یلو  مشاب ،  هدنمرـش  یفطـصم  شیپ  هب  تفگ :  وا  منک  یم  کمک  ار  وت 

نینمؤملا ریمأ  زا  يرگید  و  رئاز ،  نآ  زا  یکی  هک  عرـصم  ود  عوـمجم  هک  مشاب (1)  هدنز  نم  هدرم و ،  ءارهز  هک  ناوخب :  دـندومرف 
 : دشاب یم  نینچ  نیا  تسا ،  مالسلا  هیلع  یلع 

مشاب هدنز  نم  هدرم و  ارهز  هک  مشاب  هدنمرش  یفطصم  شیپ  هب 

دنتشاد روضح  ناهفصا  ياه  يرادازع  رد  ناماما  ۀمه  ۀسدقم  حاورأ  -108

هللا مالـس  ءارهز  ترـضح  صخألاب  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  هب  دنمقالع  و  نیّدـتم ،  یبهذـم و  ياه  ریبد  زا  یکی 
یگلاس هس  ّنس  رد  هک  دراد  يرتخد  دنراد )  رارق  اتسار  نیا  رد  ًالماک  زین  وا  نادنزرف  رـسمه و  هک  مالـسلا (  هیلع  نامز  ماما  اهیلع و 

زا هناخ  رد  گنز  يادـص  اـب  وا  ردـپ  هک  یماـگنه  رد  دوش و  یمن  هّجوتم  یـسک  یناـمز  تّدـم  و  دـتفا ،  یم  لزنم  ضوح  لـخاد  هب 
هب هّجوت  اب  بارطـضا  تلاح  رد  و  تسا ،  بآ  زا  رپ  وا  مکـش  هداتفا و  ضوح  بآ  يور  هّچب ،  رتخد  دنیب  یم  دوش ، یم  رادیب  باوخ 
یم الاب  بآ  زا  ار  هّچب  و  دـهد ،  یم  رـس  نامّزلا  بحاص  ای  دایرف  دراد ،  هتـشاد و  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  هب  هک  يا  هقـالع  داـقتعا و 

تلاح نامز ،  نآ  زا  هکلب  دنک ،  یم  ادیپ  تاجن  گرم  ماک  زا  ترضح  نآ  فطل  اب  هّچب  اهنت  هن  یلو  درب  یم  ناتسرامیب  هب  و  دشک ، 
هداوناخ و دارفا  رگید  و  اهلاس ،  نس و  مه  نایم  رد  هک  دـنک ، یم  ادـیپ  یئانثتـسا  يونعم  تلاـح  کـی  و  دوش ، یم  لّوحتم  وا  یحور 

 . دشاب یم  هّجوت  دروم  لیماف ، 
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1376 / 6  / هعمج 28 رصع  يرمق ،  لاس 1418  رد  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تداهـش  ماّیا  رد  یگلاس  هدجه  ّنس  رد  رتخد  نیا 
فیرـشت ناهفـصا  هب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ۀـمه  هک  دوش  یم  هّجوتم  ایؤر  ملاع  رد  و  دـنیب ، یم  يا  هدـنهد  ناکت  بلاـج  باوخ 

رکذ و  هدـناوخ ،  یم  هضور  یحاّدـم  صخـش  ایؤر ،  ملاـع  رد  دـنا ،  هدوب  بسا  رب  راوس  اـهنآ  زا  یـضعب  هک  یلاـح  رد  دـنا ،  هدروآ 
نیموصعم ۀمه  مان  حاّدم  نآ  و  دنا ،  هدوب  لوغشم  يرادازع  هیرگ و  هب  مدرم  و  هدومن ،  یم  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  بئاصم 

ترضح مان  مالسلا  مهیلع  هّمئا  نایم  رد  یلو  هجرف (1)  هللا  لّجع  مظعألا  هللا  هّیقب  ترضح  زج  هب  هدومن ،  یم  رکذ  ار  مالـسلا  مهیلع 
نآ تسا .  هدروآ  یم  ناـبز  هب  همه  زا  شیب  ار  مالـسلا  مـهیلع  اـضّرلا  یـسوم  نـب  یلع  ماـما  نیـسح و  ماـما  ترـضح  نـسح و  ماـما 
نیا نامهم  رهش ،  نیا  رد  و  دندوب ،  هدروآ  فیرـشت  ناهفـصا  هب  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  رب  يرادازع  رطاخ  هب  ناراوگرزب ، 

زیچان �دنب  نیا  و  دنا ، هدوب  یحطبأ )  دحّوم  هّجح  دّیس  اهیلع (  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  سّدقم  ناتـسآ  راذگتمدخ  نیرتمک ،  ةدنب 
تنوکس ّلحم  هک  تسا  هتشاد  رارصا  هدننیب  باوخ  و  ما ،  هتشاد  هدهع  رب  ار  ناراوگرزب  نآ  یئاج  هباج  گنر ،  دیفس  نیشام  کی  اب 

 . تسا رارسا  زا  نیا  هک  هدش  راهظا  یلو  دمهفب ،  ار  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  نآ 

دنتسه اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  همطاف  سلجم  نابزیم  یهلا  ءایلوأ  ناماما و  ۀمه  -109

هلاس همه  اهیلع )  هللا  مالـس  ءارهز  ۀـمطاف  تداهـش  لاـس  نیمدـصراهچ  رازهکی و  يرمق (  لاس 1411  رد  هّیمطاـف  تضهن  عورـش  زا 
ماّیأ رد  اهیلع  هللا  مالس  هّیمطاف  ماّیا  زا  لبق  هامکی 

ص:678

مهیلع نیموصعم  ۀـمه  و  دنـشاب ،  یم  ترـضح  نآ  روما ،  ۀـمه  راـیتخا  بحاـص  ناـمز ،  نیا  رد  هک ،  هدوـب  تهج  نیا  هب  دـیاش  - 1
 . دنا هدوب  ترضح  نآ  رب  دراو  نامهیم  ۀلزنم  هب  مالسلا 
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اب دوش ،  یم  رازگرب  يا  هسلج  نیرتـمک  ةدنـسیون  نیا  لزنم  رد  يا  هعمج  زور  اـهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  تداهـش  زورلاـس 
هب نداد  هّجوت  روظنم  هب  يرادازع ،  تائیه  هدرک و  لیصحت  تاقبط  ناحاّدم و  ءارعـش و  ءابطخ و  ءاملع و  زا  فلتخم ،  راشقا  روضح 

نیا رد  ّرثؤم  ياه  ّتیلاّعف  هب  یـسرتسد  يارب  نکمم  ياههار  نایب  اهیلع و  هللا  مالـس  هّیمطاـف  مسارم  يرازگرب  تامّدـقم  عورـش  موزل 
 . هنیمز

مردـپ نوچمه  ینراوگرزب  روضح  اب  هک  هّیمطاف (  تضهن  عورـش  مّود  لّوا و  لاس  رد  صوصخ  هب  هزور ،  کـی  ۀـسلج  نیا  لیکـشت 
هُّرِـس و سدق  یناهفـصا  یفاص  نسح  خیـش  جاح  هللا  تیآ  موحرم  هُّرِـس و  سدق  یحطبا  دحّوم  یـضترم  دّیـس  جاح  هللا  تیآ  موحرم 

رظن زا  دیدرگ ) رازگرب  بدأو  ملع  ناگرزب  ءاملع و  زا  رگید  يا  هّدـع  هُّرِـس و  سدـق  یماما  هیقف  دـمحأ  دّیـس  جاح  هللا  تیآ  موحرم 
هدرتسگ و رایـسب  ياه  ّتیلاّعف  يوس  هب  مدرم  راشقا  نداد  تکرح  رد  و  دوب ،  یئانثتـسا  بیجع و  یبیغ ،  تیانع  ياه  هناشن  يونعم و 

 . تشاد فیصوت  لباق  ریغ  يریثأت  صولخ ،  اب  قیمع و 

دنتشاد هّجوت  سلجم  ياه  همانرب  هب  بلقنم ،  یتلاح  نازوس و  یلد  يراج و  یکـشا  اب  نارازگتمدخ ،  هسلج و  رد  ناگدننک  تکرش 
 ، تیالو نابحاص  یعطق  تیامح  یهلا و  یبیغ  تیانع  و  دـیدرگ ،  یم  رهاظ  دـیدرت  لباق  ریغ  ياه  هناشن  تاراـشب و  لاـس  ره  رد  و  ، 

ءاملع حاورأ  زین  اهیلع و  هللا  مالـس  رهطا  يارهز  ترـضح  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  ۀّـمئأ  هلاو و  ِهیَلَع  هللا  یَّلَـص  مرکأ  ربماـیپ  ینعی 
 . دیدرگ یم  راکشآ  نشور ،  ياه  هناشن  اب  حوضو و  هب  احلص و ...  گرزب و 

رواب رید  و  تسا ،  روآ  تفگـش  ياه  هناشن  اب  هارمه  و  ریظن ،  مک  بیجع و  شیاهایؤر  هک  یناـسک  زا  یکی  اـهلاس ،  نیا  زا  یکی  رد 
رس زا  هک ،  دنیب  یم  ایؤر  ملاع  رد  دیدرگ ،  یم  رازگرب  هدش  دای  سلجم  نآ  يادرف  هک  یبش  رد  دناسر ، یم  رواب  هب  ار  دارفا  نیرت 
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یم رازگرب  هنانز )  هنادرم و  شخب  اهیلع (  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  سلجم  هک  یئاهقاطا  ات  لزنم  رد  زا  و  هچوک ،  رخآ  اـت  ناـبایخ 
ناگدننک تکرش  مارتحا  هب  و  دنا ،  هدوب  هداتـسیا  مّظنم )  ینالوط و  فص  ود  رد  يا (  هتـسجرب  ياه  ّتیـصخش  ناگرزب و  دیدرگ ، 

ۀّمئأ تارـضح  ناـگرزب ،  هـمه  نآ  ناـیم  رد  دـنا .  هدوـمرف  یم  تیاـنع  فـطل و  راـهظا  هّیمطاـف ،  ياـه  هماـنرب  ۀـّیحاتتفا  سلجم  رد 
هُّرِـس و سدق  یـسلجم  ۀـماّلع  دـننامه  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  بتکم  ناشخرد  خـیرات  ۀتـسجرب  ءاملع  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم 

هللا مالس  هّیضرم  يارهز  ترضح  مالسا ، گرزب  يوناب  مارتحا  هب  و  دنا ،  هتشاد  روضح  مالـسلا  مهیلع  راوگرزب  ناگدازماما  زا  یخرب 
 . دندومن یم  مارتحا  فطل و  راهظا  سلجم  رد  ناگدننک  تکرش  هب  ترضح ،  نآ  تشادگرزب  سلجم  اهیلع و 

دندش دونشخ  يراسناوخ  یمظعلا  هللا  هیآ  -110

ناوراـک نداد  تکرح  هب  میا  هدـش  ّقفوم  هک  تسا  لاـس  راـهچ  مّود )  هّیمطاـف  اـهیلع (  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تداهـش  ماـّیا  رد 
روضح فلتخم  راشقا  زا  هک  ناوراک  نیا  رد  و  اهرهش ،  رگید  یخرب  يراس و  نارهت و  زین  مق و  سّدقم  رهش  هب  ناهفصا  زا  يرادازع 
ّتیعمج رد  یتلاح  ناـنچ  نآ  دـشاب ،  یم  مکاـح  ناوراـک  ناوج  ریپ و  رد  يراکادـف  یگتخوسلد و  عضاوت و  صـالخا و  و  دـنراد ، 

هللا مالس  هموصعم  ترضح  سّدقم  ناتـسآ  رد  و  دهد ،  یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  يا  هدننیب  ره  هک  دوش ،  یم  ساسحا  هدش  دای  رادازع 
رد زین  و  اهرهش ،  نارهت و  ياه  هّینیـسح  اه و  دجـسم  مق و  سّدقم  رهـش  رد  ماقم ،  یلاع  ياملع  دیلقت و  مّظعم  عجارم  تویب  اهیلع و 
لاح رد  هدیـشک ،  مهرد  یئاه  هرهچ  يراج و  یکـشا  اب  هنهرب و  ياپ  اب  هک  رادازع ،  عمج  نیا  ياشامت  اه ،  هچوک  اهنابایخ و  ریـسم 
رهش يالاب  ياه  هقطنم  رد  هکلب  دنک ،  یم  بلقنم  ار  يرادازع  گنهرف  اب  يانشآ  یبهذم و  مدرم  اهنت  هن  دنتـسه ،  هناصلاخ  يرادازع 

هک نارهت ، 
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 . تسا روآ  تریح  هک  دراذگ ، یم  ریثأت  نانچ  نآ  دنتسین ،  انشآ  يرادازع  هّیمطاف و  ياوه  لاح و  اب  اهنآ  زا  يرایسب 

هیآ موحرم  تیامح  هزاجا و  اب  هک  ینید  زکارم  زا  یکی  رد  نارهت ،  رهش  رد  هک  میدش  ّقفوم  يونعم ،  ياهرفـس  نیا  زا  تبون  ود  رد 
ذوفن اب  لاس ،  نیدـنچ  لوط  رد  یلو  هدـش ،  سیـسأت  يرمق ) ياّفوتم 1405   ) هُّرِـس سدق  يراسناوخ  دمحأ  دّیـس  جاح  یمظعلا ،  هللا 

اب و  مینک ،  تکرـش  هتفرگ  یم  ماجنا  نآ  رد  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  هاگدید  زا  بولطمان  ياه  همانرب  فرحنم ،  ياههورگ  راکفأ 
یئالو ياوه  لاح و  نآ ، هب  یهتنم  نابایخ  رد  زکرم و  نآ  رد  هدـننک ،  بلقنم  زوس و  کشا و  زا  رپ  لّصفم و  رایـسب  يرادازع  ماـجنا 

هک نامدرم )  رگید  ءاملع و  زا  اهنآ (  زا  یخرب  و  داد ،  رارق  ریثأت  تحت  ًادیدش  ار  نارـضاح  ۀمه  هک  يروطب  دـیدرگ ،  داجیا  یبلاج 
همانرب و نیا  زا  يراسناوخ  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  حور  زورما  دنتـشاد :  راهظا  دـندوب ،  نآ  ۀـچخیرات  ینید و  زکرم  نآ  ناـیرج  رد 

یهلا ءایلوا  زا  یکی  هک  بیجع  یئایؤر  ریبعت  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  و  دـیدرگ .  داش  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  يارب  يرادازع 
سدق يراسناوخ  دمحأ  دّیـس  جاح  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  ایؤر  نآ  رد  دـمآ ،  تسد  هب  دـندوب ،  هدـید  خـیرات  نیا  زا  لبق  هام  دـنچ 

 ( متـشاد يرادازع  ناوراـک  ندروآرد  تکرح  هب  رد  یـشقن  هک  هدنـسیون (  نیرتـمک  نیا  هّجوتم  ار  ناـشدوخ  تیاـنع  فـطل و  هُّرِس 
ریبعت هدـش ،  دای  يرادازع  نایرج  رد  یلو  دوبن ، مولعم  تشاد )  رب  رد  هک  یتاکن  اب  تیاـنع (  راـهظا  نآ  ةزیگنا  لـیلد و  و  دـندومن ، 

یبر هلعج  دق  يایؤر  ریبعت  اذه  دیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  ۀّصق  رد  نآرق  هچنانچ  دیدرگ ،  صّخـشم  یبوخ  هب  ایؤر 
اّقح

دیهد ماجنا  دیناوت  یم  هک  يراک  ره  نم  يارب  -111

تداهش لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  رد  هّیمطاف  تضهن  تکرح و  لاس  نیلّوا  رد 

ص:681

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  تامارک  زا  يا  همش  هیمطاف و  www.Ghaemiyeh.comتضهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 768زکرم  هحفص 749 

http://www.ghaemiyeh.com


يزاس هدامآ  ۀنیمز  رد  ینوگانوگ  لّصفم و  تامادقا  و  دـیدرگ ،  يرپس  لّوا  هّیمطاف  ماّیا  هکنآ  زا  سپ  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀـمطاف 
تاقبط مومع  ءاملع و  يراکمه  کمک و  اب  رگید ،  گرزب  رهش  نیدنچ  ناهفصا و  ناتـسا  کچوک  گرزب و  ياهاتـسور  اهرهش و 

ساـسحا دوخ  رد  دوب ، هدـش  رازگرب  لّـصفم  هدرتـسگ و  رایـسب  مه  یـصخش  لزنم  رد  يرادازع  سلجم  و  مدوـب ،  هداد  ماـجنا  مدرم 
تکرش يرادازع  سلاجم  رد  طقف  هیناّثلا )  يدامج  لّوأ  ۀهد  مّود (  ۀّیمطاف  ماّیا  يارب  هک  متفرگ  میمصت  اذل  و  مدومن ،  یم  یگتسخ 

چیه و  مریگن ،  هدهع  رب  مّود  ۀّیمطاف  تشادـگرزب  یئارجا  ياهراک  رد  یتیلوئـسم  و  مشاب ،  هتـشاد  روضح  عمتـسم  ناونع  هب  و  منک ، 
یکی دربن .  یئوب  یـصخش  ّتین  نیا  زا  یـسک  مدوب  بظاوم  مراتفگ  رد  و  تشادن ،  یعالّطا  نم  یـصخش  دصق  یبلق و  ّتین  زا  سک 
یقّتم رایسب  دارفا  زا  یکی  مدید  مراد ،  یم  هضرع  تبسانم  هب  ار  یهاتوک  نانخس  هزور  همه  هک  رصع ،  رهظ و  زامن  نیب  رد  اهزور  زا 
هّجوتم و  تسا ،  رضاح  تعامج  فوفص  زا  یکی  رد  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  ّصاخ  تیانع  دروم  يونعم و  ياوه  لاح و  ياراد  و 

 . تشاد يدایز  هلصاف  تعامج  زامن  يرازگرب  ّلحم  اب  وا  هار  اریز  دراد ، یّمهم  راک  هک  مدش 

ترضح هک   (1) مدید باوخ  ملاع  رد  رهظ  زا  لبق  زورما  مراد ،  یّمهم  راک  امش  اب  تفگ :  دمآ و  نم  دزن  هب  رصع  زامن  ۀماقا  زا  سپ 
ماجنا دـناوت  یم  هک  يراک  ره  نم  يارب  وگب  ینالف  هب  دـندومرف :  دـنا و  هدـیباوخ  تلاسک  روجنر و  تلاح  اب  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز 
نادنم هرهب  زا  هک  مق ،  گرزب  ءاملع  زا  یکی  ماّیا ،  نامه  رد  هک  تسا  نیا  بلاج  و  ما ،  هدروآ  امـش  يارب  ار  ماغیپ  نیا  نم  و  دهد . 

 ، دنشاب یم  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  ّصاخ  تایانع  زا 

ص:682

 . دنک یم  تحارتسا  یمک  رهظ  زا  لبق  دزادرپ ،  یم  هعلاطم  دّجهت و  هب  ار  بش  زا  یهّجوت  لباق  تمسق  هک  نیا  ّتلع  هب  ناشیا  - 1
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یهاتوک یهلا  گرزب  راک  کی  رد  یهاوخ  یم  يراد ؟  لد  رد  یتّین  هچ  هک  دندرک ،  نفلت  دنتـسه ،  یتوکلم  ياوه  لاح و  ياراد  و 
متشگ مّمصم  نایرج ،  ود  نیا  زا  سپ  اذل  و  هدب ،  همادا  دنا  هداد  تناشن  هک  یهار  هب  و  درگرب ،  تدوخ  دصق  ّتین و  زا  ًامتح  ینک ، 

هب يرادازع  میظع  ناوراک  تکرح  و  دراد ، همادا  نونکاـت  هک  مهد  ماـجنا  ار  ییاـه  هماـنرب  هلـسلس  کـی  زین ،  مّود  ۀـّیمطاف  يارب  هک 
 . دشاب یم  همانرب  نیمه  ياتسار  رد  ریخا ،  ياهلاس  رد  يراس و ...  نارهت و  مق و  يوس 

تکربرپ یتسشن  یخیرات و  يرادید  -112

 ، دمآ تسد  هب  یتصرف  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  همطاف  تداهـش  لاس  نیمدـصراهچ  رازهکی و  تشادـگرزب  ياه  همانرب  ماجنا  زا  سپ 
هتشاد يرمق  هّیمطاف 1414  ماّیا  يافوتم  نیّقیّدص  رقاب  دّـمحم  خیـش  جاح  هللا ،  هیآ  موحرم  اب  تعاس ،  راهچ  هب  کیدزن  يا  هسلج  هک 

راثآ اهیلع و  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تداهش  تشادگرزب  هّیمطاف و  لئاسم  اب  هطبار  رد  نخس  دوجوم ، تصرف  یمامت  رد  هک  مشاب ،
دنتشاد یبیجع  یگتسبلد  اهیلع ،  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  یئانثتسا  هتـسجرب و  ماقم  هب  تبـسن  هک  درمگرزب  نآ  و  دوب ، نآ  تاکرب  و 
تاکن و  دـنداد ،  یم  شوگ  هدـش  ماجنا  ياه  همانرب  اب  هطبار  رد  نیرتمک ،  نیا  ياهـشرازگ  نانخـس و  هب  يروآ  تفگـش  ۀـقالع  اـب 

اهنآ زا  یخرب  هب  ًالیذ  هک  دنتشاد ،  نایب  هطوبرم  ياهایؤر  و  هداتفا ،  قاّفتا  عیاقو  زا  یضعب  ةرابرد  ار  یبیجع  مهم و  یندشان  شومارف 
 . میامن یم  هراشا 

رد یّمهم  يایؤر  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تداهـش  لاس  نیمدـصراهچ  رازهکی و  مسارم  يرازگرب  ماّیا  رد  ما  هدینـش  متفگ : 
امش ریبعت  و  دیا ،  هدرک  ریبعت  امش  و  هدوب ،  راک 
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زا اـه  ّتیـصخش  زا  یکی  هلب ،  دـندومرف :  تسا (1)  هدوب  ّرثؤم  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تداهـش  زورلاس  یمـسر  لیطعت  رد 
هب امیپاوه  اب  نم  و  دیئامنب ،  ریبعت  امش  دنلیام  هک  دنا  هدید  یّمهم  باوخ  روشک  ۀیلاع  تاماقم  زا  یکی  هک  دندرک  نفلت  نم  هب  نارهت 

روـشک و يارب  یتارطخ  هک  مدرک (2)  ریبعت  نم  و  دـندوب ،  هدـید  یلّـصفم  باوخ  ناشیا  و  مدرک ،  تاقالم  ناـشیا  اـب  متفر و  نارهت 
و ناـشیا ،  قوقح  ءادأ  اـهیلع و  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  زا  لـیلجت  نآ  ندـش  فرطرب  هار  اـهنت  هک  تسا ،  هدـمآ  شیپ  ناریا  ّتلم 

زین يرگید  ياه  باوخ  دندومرف :  سپـس  و  دشاب .  یم  روشک )  تمظع  بسانم  ّدـح  رد  مه  نآ  همولظم (  نآ  تیانع  لیذ  هب  لّسوت 
ۀلیـسو اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀمطاف  تشادگرزب  و  هدیدرگ ،  ناریا  هّجوتم  یگرزب  رطخ  هک  دهد ،  یم  ناشن  همه  هک  هدـش ،  هدـید 

 . تسا نآ  عفد  ارب  رصحنم 

هللا مالس  ءارهز  ترضح  سّدقم  ناتـسآ  نارازگتمدخ  ناگتخابلد و  زا  یکی  هک  مدرک ،  لقن  ناشیا  يارب  ار  يرگید  يایؤر  هاگنآ  و 
هک دیزاس ،  یم  رشتنم  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  ةرابرد  یباتک  امـش  دندومرف :  ایؤر  نآ  ریبعت  رد  ناشیا  و  دندوب ،  هدید  اهیلع 

تداهـش لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  هراودای  باتک  فیلأت  نایرج  رد  درمگرزب ،  نآ  هک  یلاح  رد  دوش ،  یم  عقاو  دنمدوس  رایـسب 
 . دندوبن مدرک )  یم  مهارف  ار  نآ  تامّدقم  هک  اهیلع (  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف 

اهیلع هللا  مالس  ءارهز  ترضح  نیصلخم  زا  يرگید  صخش  هک  ار  يرگید  يایؤر  سپس  و 

ص:684

ءارهز ترـضح  تداهـش  لاس  نیمدـصراهچ  رازهکی و  تشادـگرزب  ناونع  هب  زور  کی  تلود ،  تئیه  بیوصت  اب  لاـس  نآ  رد  - 1
 . دوب زیمآ  ّتیقفوم  میظع و  رایسب  نآ  یناهج  یلخاد و  باتزاب  هک  دش ،  مالعا  یمسر  لیطعت  اهیلع  هللا  مالس 

 . دوب روآ  تریح  یهاگ  بلاج و  رایسب  نیقیّدص  هللا  هیآ  موحرم  ياهریبعت  - 2
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يدایز تاکرب  راثآ و  هک  دینک ،  یم  يرازگ  هیاپ  هّیمطاف  ياه  همانرب  يارب  ار  یّلحم  امـش  دندومرف :  ناشیا  و  مدرک ،  لقن  دوب  هدید 
ینوکـسم لزنم  ترواجم  رد  دش (  يرادیرخ  یّلحم  يرایتخا )  تامّدقم  نودب  هرظتنم و  ریغ  لکـش  هب  لاس (  دـنچ  زا  سپ  و  دراد ،

 . تسا هدش  هدیمان  اهیلع  هللا  مالس  ءارهّزلا  تیب  ناونع  هب  ًامسر  هک  نامدوخ ) 

ار یغلبم  امـش  دندومن :  ریبعت  ناشیا  هک  دوب ، هدید  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ۀـمطاف  ناتـسود  زا  رگید  یکی  يرگید ،  يایؤر  نینچ  مه 
اب و  تسا ،  هدوب  ترـضح  نآ  ِّیـضرم  و  دـیا ،  هدرک  فرـصم  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هار  رد  هدوب ،  ناونع  نـالف  تباـب  هک 
 . دوب هدرب  ورف  یگدز  تهب  تلاح  کی  رد  ارم  یتّدم  هک  دوب  بیجع  ناشیا  ریبعت  نانچ  نآ  دندومن ،  رکذ  هک  یقیقد  ۀناشن  هب  هّجوت 
اب یتبـسانم  طابترا و  رهاظ ،  بسح  هب  هدش )  دای  دراوم  ۀـمه  رد  دوب (  هدـش  هدـید  ایؤر  ملاع  رد  هچنآ  هک  تسا  نیا  هّجوت  بلاج  و 
نآ زا  هتعاس ،  راهچ  ۀسلج  تّدم  مامت  رد  هچنآ  دوب  حیحـص  تسویپ و  عوقو  هب  تاریبعت  نآ  ۀمه  یلو  تشادن ،  هدش  دای  ياهریبعت 

ترضح نآ  تاکرب  ةرابرد  بیجع  یتّیعطاق  اهیلع و  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  تبـسن  دیدش ،  يا  هقالع  مدرک ،  ساسحا  راوگرزب 
 . دوب هدیهش  ۀمولظم  يوناب  نآ  تیانع  لیذ  هب  لّسوت  راثآ  و 

اهیلع هللا  مالس  ءارهزلا  همطاف  هتدّیس  هتالوم و  عم  یلاعت  هللا  هرشح 

دشابن یمسا  اهرتسوپ  ياپ  -113

ملیف و هّیهت  یطاّـطخ و  اـت  یحارط  ۀـلحرم  زا  هک  میدوب  هدرک  هداـمآ  رتسوپ  عون  نیدـنچ  هّیمطاـف  تضهن  تکرح و  لاـس  نیمّود  رد 
هناخباتک و ای  هّینیسح  ای  دجسم  مان  هب  اهرتسوپ ،  نیا  زا  مادکره  و  دوش ، ماجنا  نآ  پاچ  هک  دوب  رارق  و  دوب ، هدیسر  ماجنا  هب  گنیز 
 . دیدرگ یم  مالعا  نآ  رد  یّصاخ  ۀتسد  ای  هورگ  ای  صخش  هب  یگتسباو  یغیلبت ،  ياهمچرپ  اهرتسوپ و  ۀمه  دننامه  و  دوب ، یتئیه  ای 
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یبیجع صالخا  يونعم و  ۀـّیحور  ياراد  هک   ) یهلا ءایلوا  زا  یکی  رـصع ،  رهظ و  تعامج  زاـمن  يرازگرب  زا  سپ  اـهزور ،  زا  یکی 
رد اهرتسوپ  مامت  و  مدـش ،  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  رـضحم  بایفرـش  ایؤر  ملاع  رد  تفگ :  دـمآ و  بناـجنیا  دزن  هب  تسا ) 
نآ رد  هک  يرتسوپ  ًاصوصخم  و  دنداد ،  یم  رارق  تیانع  دروم  و  دندومرف ،  یم  هظحالم  یکی  یکی  و  دوب ، ترـضح  كرابم  تسد 

 : ترابع نیا  اب  دوب  هدش  یحارط  نآ  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  فیرش  ثیدح 

انیلع هّجح  همطاف  قلخلا و  یلع  هللا  هّجح  نحن 

 : دندومرف سپس  و  دوب ، ترضح  نآ  رتشیب  تیانع  صاخ و  هّجوت  دروم 

دشابن یمسا  اهنیا  ياپ  دیئوگب  ینالف  هب 

هدش دای  يایؤر  و  یقیقح ،  یمایپ  متـشاد ،  رایتخا  رد  بناجنیا  هک  يدهاوش  نئارق و  اب  هک  فطل (  اب  هارمه  گرزب و  مایپ  نیا  یتقو 
تسیود زا  زواجتم  نونکات  خیرات  نآ  زا  و  متشاذگ ،  میاهمـشچ  يور  رب  تسد  ود  اب  دیـسر ،  نم  هب  دوب ) هّیعطق  ۀقداص  ياهایور  زا 

مسا و مادـک  چـیه  هک  تسا ،  هدـش  شخپ  هدامآ و  سیون  تسد  مچرپ  نارازه  و  یپاـچ ،  مچرپ  عون  اـههد  و  رتسوپ ،  عون  هاـجنپ  و 
ّتیقفوم رایسب  هچ  و  هتشگ ،  نامبیـصن  روتـسد  نیا  تعاطا  زا  یعامتجا ،  يونعم و  ۀبیجع  راثآ  تاکرب و  و  درادن ، یناونع  سردآ و 

 . تسا هتشگ  لصاح  هّیمطاف  میظع  تضهن  نایرج  رد  ینارون  یئامنهار  نیا  رثا  رد  هک  یئاه 
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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 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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