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جح ثیدح 

باتک تاصخشم 

يربهر مظعم  ماقم  هثعب  تاقیقحت  شزومآ و  مرتحم  تنواعم  رشان :  یتئارق  نسحم  فلوم : 

راتفگشیپ

شزومآ و مرتحم  تنواعم  هک  ۀّنُّسلا ))  یف  جـلا   )) مان هب  یباتک  مدـش ،  فرّـشم  جـح  هب  هک  لاـسرد 1376  میحَّرلا ))  ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب  ))
هحفص رد 360  هک  باتک  نیا  دیـسر . متـسد  هب  هّکم  رد  دوب ، هدرک  پاـچ  هخـسن  رازه  ود  دادـعت  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  هثعب  تاـقیقحت 
یبرع نتم  دنـس و  رکذ  اب  یّنـس  هعیـش و  ثیدـح  بتک  نیرت  مهم  زا  يرایـسب  تایاور  نآ  رد  تسا و  يدایز  نیوانع  لماش  هدـش ،  هتـشون 
يارب اما  تسا  مهم  قیقحت  لها  يارب  دنـس  نایب  هچرگ  هک  دیـسر  مرظن  هب  مدرک ،  هعلاطم  ار  نآ  زا  یـشخب  یتقو  تسا .  هدـش  يروآدرگ 
طقف هخـسن  رازه  ود  ژاریت  رد  باتک  پاچ  هوـالع  هب  تسا .  يرارکت  نآ  تاـیاور  یـضعب  رگید  يوس  زا  درادـن و  یترورـض  مدرم  مومع 

یسراف هب  ار  باتک  نیا  مدرک  رکف  اذل  دنشاب ؟ مورحم  مدرم  مومع  ارچ  اما  تسا .  یفاک  دنـشاب ، یم  انـشآ  یبرع  نابز  اب  هک  صاوخ  يارب 
هدش يروآدرگ  نآ  رد  ثیدح  رازه  زا  شیب  هک  ار  دیفم  باتک  نیا  دنـس ، نایب  زا  یـشوپ  مشچ  تارّرکم و  فذح  زا  سپ  منک و  همجرت 

هک یناسک  همه  يارب  لاعتم  دـنوادخ  زا  مروآ .  رد  درک ، هعلاطم  ناوتب  تعاس  کی  رد  ار  نآ  مامت  هک  هداـس  يا  هوزج  تروص  هب  تسا ، 
مناهاوخ و لـیزج  رجا  دـنا ، هتـشون  ار  باـتک  لـصا  هک  یناـسک  دنـشک و  یم  هدیـشک و  تمحز  خـیرات  لوط  رد  مالـسا  ناـیب  رـشن و  رد 

ریخ ياعد  زا  جح  فیرش  فقاوم  رد  ار  ام  دریگ و  رارق  ناگدنناوخ  يامنهار  تکرب و  رپ  دراد ، هک  يراصتخا  همه  اب  هوزج  نیا  مراودیما 
یتئارق نسحم  مالّسلا  و  دنیامرفن . شومارف  ترفغم  بلط  و 

 ( مالّسلا هیلع   ) اضر ماما  هدومرف  هب  جح 

لاعتم و دنوادخ  هب  هجوت  جح  تسا .  تاوهـش  زا  تشذگ  ناج و  زا  تشذگ  لام ،  زا  تشذگ  مالّـسلا : )  هیلع   ) اضر ماما  هدومرف  هب  جح 
رونام تسا ،  ادـخ  دای  ندرک  هدـنز  جـح  تسا .  سءای  تلفغ و  يرظن و  گـنت  بلق و  تواـسق  ریظن  ییاـه  یگدولآ  زا  لد  ِندرک  كاـپ 
رهظم تلاسر و  هولج  جح  تسادخ .  اب  مدرم  ِداعیم  تاقیم و  جح  تسا ،  مالـسا  مامت  فاّفـش  هنیئآ  جـح  تسا .  اهلد  نیکـست  نیملـسم و 

 . تسادخ يوس  هب  حور  زاورپ  تفرعم و  ياه  هّلپ  زا  نتفر  الاب  جح  تسادخ .  هب  نتـسویپ  دوخ و  زا  نتـسسگ  جح  تسا .  مالـسا  تردـق 
هیلع هّللا  یّلص   ) دّمحم و  مالّسلا )  هیلع   ) میهاربا تارطاخ  دیدجت  جح  تسا .  ییایفارغج  ياهزرم  ندز  رانک  جح  تسا .  تدحو  زمر  جح 
لابند میلست و  هناشن  هورم  افـص و  یعـس  تسا .  قشع  هناشن  جح  ِفاوط  يوس ،  هب  ترجه  مه  تسادخ و  اب  تعیب  مه  جح  تسا .  هلآو ) 

هک تسا  دنوادخ  هدارا  هناشن  جح  تسا .  مالّـسلا )  هیلع   ) يدهم ترـضح  اب  ندش  هیاسمه  ندش و  رفـسمه  جـح  تسا .  نتـشگ  بوبحم 
مان و سابل ،  ماقم ،  ناگتـسب ،  دوخ ، نتـشاذگ  رانک  جح  دهد . یم  شیارگ  نآ  يوس  هب  ار  اهلد  هدیـشخب و  تمارک  يا  هقطنم  هب  هنوگچ 
و هلآو )  هیلع  هّللا  یّلص   ) مرکا ربمایپ  تامحز  روآ  دای  جح  تسا .  عمج  هب  درف  نتسویپ  سونایقا و  هب  هرطق  ندش  لصو  جح  تسا .  ناونع 

تسا اهراّمع  اه و  لالب  هجنکش  و  مالّسلااهیلع )   ) هجیدخ

میناوخ یم  هغالبلا  جهن  رد 

ربکت دنوادخ و  هب  برق  يارب  يا  هلیسو  هبعک  ياهگنـس  درگ  هب  ندرک  فاوط  غاد و  ياههوک  نایم  رد  کشخ و  يا  هقطنم  رد  جح  ماجنا 
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یم ادخ  رگا  دوش و  ناگتشرف  هیبش  دوخ  فاوط  اب  دسرب و  دنوادخ  تمحر  هب  هلیسونیدب  ناسنا  ات  تسا .  تلذ  ساسحا  ناسنا و  زا  ییادز 
شیاـمزآ مدرم  تروص  نآ  رد  یلو  داد  یم  رارق  توقاـی  زا  ییاهگنـس  ياراد  تخرد و  بآ و  رپ  يا  هقطنم  رد  ار  جـح  لـحم  تساوخ ، 

. دندش یمن 

میناوخ یم  تایاور  رد 

! دنا هدرک  اهر  ار  تیالو  مدرم  رثکا  هچرگ  تسا ،  راوتسا  تیالو  تاکز و  جح و  هزور و  زامن و  رب  مالسا  يانب 

هدمآ ثیدح  رد 

. دنک یم  تفایرد  ار  شربارب  دنچ  دنک ، جرخ  جح  هار  رد  هچنآ  تسا و  رث  ؤم  وا  تعافش  باجتسم و  وا  ياعد  تسادخ ،  نامهیم  یجاح 
جح داهج و  ادـخ و  هب  نامیا  لامعا ،  نیرتهب  تایاور  هدومرف  هب  هدـمآ و  باسح  هب  هّللا  لـیبس  یف  دـهاجم  دـننامه  یجاـح  تاـیاور ،  رد 
جح دننامه  یلمع  زامن ، داهج و  زا  دعب  تسین و  یـشاداپ  تشهب  زج  هدش ،  لوبق  جح  يارب  دـنک و  یم  همیب  رقف  زا  ار  ناسنا  جـح  تسا . 

هچ رد  مدشن ،  قفوم  جح  هب  نم  تفگ :  هلآو )  هیلع  هّللا  یّلص   ) مرکا ربمایپ  هب  يراد  هیامرس  تسافعـض .  داهج  جح  تسا .  هدشن  هتخانش 
 ، ینک جرخ  سیبقوبا  هوک  هزادنا  هب  رگا  دومرف : هلآو )  هیلع  هّللا  یّلـص   ) ربمایپ مشاب ؟  هتـشاد  ار  جـح  باوث  ات  منک  جرخ  ار  ملاوما  يراک 
؟  هقدص رد  ای  مینک  فرـصم  جح  هار  رد  ار  دوخ  لام  هک  دش  یم  لا  ؤس  مالّـسلا )  مهیلع   ) موصعم ناماما  زا  یـسر !  یمن  جـح  شاداپ  هب 
اما دوش  فرـص  جح  رد  تسا ،  دایز  رگا  دیهد و  هقدـص  تسا  مک  رگا  یلو  دروم  ود  ره  دـندومرف : یم  خـساپ  رد  مالّـسلا )  مهیلع   ) هّمئا

 ، قزر هعسوت  هلیـسو  جح  هک  تسا  هدمآ  يدایز  تایاور  رد  دوش . یمن  هفرع  هب  فوقو  یعـس و  فاوط و  نیزگیاج  دیهدب ، هقدص  هچره 
. دشاب یم  ناهانگ  ندش  كاپ  نامیا و  حالصا  ندب ،  یتمالس  هداوناخ ،  ندنام  ظوفحم 

جح يارب  لسوت 

ایند زا  رگا  دور و  جح  هب  لاس  نامه  رد  هک  تسا  دیما  دناوخب ، ار  جح  هروس  رابکی  زور  هس  سک ،  ره  دومرف : مالّسلا )  هیلع   ) قداص ماما 
. دور یم  هکم  هب  لاس  نامه  رد  دـناوخب  ار  نولئاستی  ّمع  هروس  زور  ره  سک  ره  دومرف : رگید  ياج  رد  و  دوب . دـهاوخ  تشهب  لـها  تفر 
ار جح  دنوادخ  دـیوگب ، هّللاب ))  ّالا  ةوق  لوح و ال  ال   )) ای هّللا ))  ءاشام   )) هلمج راب  رازه  هسلج  کی  رد  سک  ره  میناوخ :  یم  ثیدـح  رد 

تسا مزال  زین  يرگید  طیارش  نکل  تسا  قیفوت  هنیمز  اه  هروس  نیا  توالت  هک  تسا  نیا  تایاور  هنوگنیا  يانعم  هتبلا  . ) دنک یم  وا  بیصن 
هک تسا  ادـیپ  هتفگان  دور و  یم  يدایز  ياه  ترفاـسم  هب  دـشاب  هتـشاد  نیـشام  یگدـننار و  هماـنیهاوگ  سک  ره  میئوگ  یم  هکنیا  ریظن  ، 

 (( ( ملاعلا هّللاو   )) تسا مزال  رفس  هب  نتفر  رد  زین  یتمالس  نیزنب و  هداج و  دوجو  میمصت ،  هدارا و  لیبق  زا  يرگید  طیارش 

دیورن ربخ  یب 

هب تشگزاب  ماگنه  هب  زین  ناتسود  دیهد و  ربخ  ناتناتـسود  هب  ار  دوخ  جح  رفـس  تسا  راوازـس  دومرف : هلآو )  هیلع  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمایپ 
. دنیایب امش  ندید 

رفس ياعد 

ییاهاعد نیرفاسم ،  یظفاح  ادـخ  عادو و  ماـگنه  مالّـسلا )  مهیلع   ) موصعم ناـماما  و  هلآو )  هیلع  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربماـیپ  زا  تاـیاور  رد 
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ار ام  يایند  نید و  و  نک ،  ناسآ  ار  ام  تالکـشم  و  هدـب ،  رارق  ام  يارب  یبوخ  رفـسمه  ادـنوادخ ؛ تسا :  نیا  نآ  ياـنعم  هک  تسا  هدـمآ 
زا دناوخب و  ناسنا  دوخ  ار  ییاهاعد  هک  تسا  اجب  رایسب  امن .! ریخ  هب  متخ  ار  ام  تبقاع  و  رادب ، قفوم  یبوخ  راک  ره  هب  ار  ام  و  امرف ، ظفح 

. دنک عورش  ار  رفس  یسرُکلا ))  ۀیآ   )) هقدص و اب  دنک و  دادمتسا  دنوادخ 

رفسمه

، دنهد یم  ار  وت  جرخ  هک  یناسک  اب  نکن و  ترفاسم  دنتسین ، وت  قفا  مه  ندرک  جرخ  یگدنز و  رد  هک  يدارفا  اب  میناوخ :  یم  تایاور  رد 
 . تسا تراقح  ّتلذ و  یعون  اهرفس  هنوگنیا  رد  اریز  نکن  ترفاسم 

یقالخا ياهزاین 

نیریـش ار  رفـس  ات  تسا  مزال  یقالخا  شوخ  مینک ،  لرتنک  ار  دوخ  ات  تسا  مزال  ملح  مینک ،  يرود  هانگ  زا  ات  تسا  مزال  يوقت  رفـس  رد 
هب کـمک  اهرفـسمه ، هب  ندرک  هیدـه  یـصخش و  زاـین  زا  شیب  هشوـت  داز و  هیهت  هاـنگ ،  زا  رود  هب  حازم  نارگید ،  اـب  یگنهاـمه  مینک ، 

ناسنا هک  تسا  يدرمناوج  زا  رود  نمض  رد  تسا .  مالسا  تایاور  رد  دیکا  تاشرافس  زا  تقو  لوا  رد  تعامج  زامن  هب  هجوت  نارگید و 
. دنک وگزاب  ار  راوگان  خلت و  تارطاخ  طقف  تشگزاب  ماگنه 

جح باوث 

وا هب  يا  هجرد  هتـساک و  وا  زا  یهانگ  دراد ، یمرب  رفـس  يارب  هک  یماگ  ره  دـنک ، جـح  دـصق  سک  ره  میناوخ :  یم  يداـیز  تاـیاور  رد 
نوچ دوب و  هتسشن  مارحلا  دجسم  رد  هک  یسک  هب  مالّسلا )  هیلع   ) ماما دوش . یم  هدیشخب  شناهانگ  همه  فاوط  زا  دعب  ددرگ و  یم  هفاضا 

یثیدـح رد  تسا .  فاوط  رد  ایوگ  دـیآ  یم  نوریب  هناخ  زا  هک  يا  هظحل  نامه  زا  جـح  رفاسم  دومرف : دوب ، نیگمغ  تشادـن  فاوط  لاـح 
 . تسا هجرد  تفایرد  لاح  رد  ناسنا  رفس ، مایا  یقاب  تسا و  هانگ  وحم  ببس  رفس  لوا  زور  هس  میناوخ :  یم 

جح هنیزه 

رد تسا و  ادخ  هار  جح )  ریغ   ) رد مهرد  نویلیم  ود  ندرک  جرخ  ربارب  جح ،  رد  مهرد  کی  ندرک  جرخ  شاداپ  میناوخ :  یم  تایاور  رد 
اهنامز و فالتخا  رطاخ  هب  تایاور  فالتخا  دیاش  هک  تسا .  هدمآ  مهرد  دـصتفه  ربارب  یـضعب  رد  نویلیم و  کی  لداعم  تایاور  یـضعب 

رگا تسین و  مزال  ییوج  هفرص  هک  جح  رفـس  رد  رگم  تسا  بوخ  اج  همه  يور  هنایم  میناوخ :  یم  تایاور  رد  دشاب . صاخـشا  اهناکم و 
باسح جح  هجدوب  زا  زین  جح  زا  ندروآ  تاغوس  دنکن .) هریخذ  و  . ) دهد هقدص  ار  دازام  درک ، ییوج  هفرص  جح  رفس  هنیزه  رد  یصخش 

اذه  )) دـییوگب دـیراذگ و  رانک  یمک  دیدیـسر ، يدوس  هب  هاگره  لاس  لوط  رد  میناوخ :  یم  ثیدـح  رد  دراد . يدایز  شاداپ  دوش و  یم 
تایاور رد  دشابن . نیگنـس  امـش  يارب  دشاب و  هدش  عمج  جیردت  هب  جح  هنیزه  جح ،  لصف  ندیـسر  ارف  اب  ات  جـح )  يارب  نیا   (( ) جـح لل 

وا کیّبل  هب  دوش و  یمن  عقاو  لوبق  دروم  وا  جح  هنرگ  دشاب و  لالح  لام  زا  دیاب  دوش  یم  جح  رفس  فرـص  هک  یلوپ  میناوخ :  یم  يدایز 
. دوش یمن  هداد  یخساپ 

یجاح هب  کمک 

یسک هب  مالّسلا )  هیلع   ) ماما دوش . یم  هداد  جح  شاداپ  دنک ، یگدیـسر  ادخ  هناخ  رئاز  هداوناخ  هب  هک  یـسک  هب  میناوخ :  یم  تایاور  رد 
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 . تسا رتشیب  تنارفسمه  فاوط  زا  وت  باوث  دومرف : دوب ، هکم  رد  نایجاح  لاوما  ظفاحم  هک 

دشابن نارگن  ضیرم 

ار هلآو )  هیلع  هّللا  یّلـص   ) مرکا لوسر  ترـضح  ترایز  قیفوت  دوب و  هتـسشن  هناخ  رد  تلاسک  رطاخ  هب  هک  یجاح  هب  مالّـسلا )  هیلع   ) ماما
 . تسا ربمایپ  دجسم  رد  وت  ندناوخ  زامن  زا  رتهب  هناخ  رد  وت  نتسشن  دومرف : دوب ، هدرکن  ادیپ 

دشابن دوخ  هداوناخ  نارگن  یجاح 

هک تسا  يوحن  هب  دـمآ ، شیپ  وا  لها  يارب  لکـشم  رگا  دـیامن و  یم  لح  ار  یجاح  هداوناخ  لکـشم  دـنوادخ  میناوخ :  یم  تاـیاور  رد 
 . تشادن نآ  یفن  رد  یشقن  یجاح  دش و  یم  عقاو  هثداح  نیا  دوب ، نطو  رد  یجاح  رگا  یّتح 

تسا ناگدرم  يوزرآ  جح 

. دندرک یم  هلماعم  جح  کی  ماجنا  اب  ار  ایند  همه  شاک  يا  هک  دنراد  وزرآ  ناگدرم  میناوخ :  یم  ثیدح  رد 

تسا باجتسم  یجاح  ياعد 

هنوگ ره  دریگ و  یم  رارق  وفع  دروم  دنک  رافغتسا  شیارب  وا  هک  ار  سک  ره  یجاح و  صخـش  دومرف : هلآو )  هیلع  هّللا  یّلـص   ) ادخ لوسر 
. دوش یم  باجتسم  وا  ياعد 

جح عون  نیرتهب 

ماجنا نایناریا  ام  هک  تسا  جـح ي  نامه  نیا  تسا و  عّتمت  جـح  نآ  عون  نیرتهب  ددـعتم  تاـیاور  هدومرف  هب  یلو  دراد  یعاونا  جـح  هچرگ 
 . میهد یم 

میرامشن کبس  ار  جح 

مدرم رگا  دنوش و  یم  كاله  دننک ، كرت  ارنآ  مدرم  همه  هک  دـسر  ارف  ینامز  رگا  تسا و  بجاو  رابکی  جـح  ماجنا  تایاور ؛  هدومرف  هب 
هلجع دراد  جح  يانب  سک  ره  میناوخ :  یم  ددـعتم  تایاور  رد  دـنک . رابجا  جـح  نتفر  هب  ار  نانآ  هک  تسا  نیملـسم  ماما  رب  دـندرک ، اهر 

هدش و مورحم  یهلا  بجاو  کی  زا  دریمب ، ات  دزادنا  ریخءات  هب  ار  دوخ  جح  رفـس  سک  ره  و  دیآ . شیپ  یعنام  ای  يرامیب  دـیاش  اریز  دـنک 
نتفر هب  رداق  سکره  و  تسا .  هدرک  اهر  ار  مالـسا  ياهتعیرـش  زا  یکی  و  یمْعَا ))...  ِهِذـه  یف  َناـک  ْنَم  : )) دوب دـهاوخ  هیآ  نیا  قادـصم 
هکم هب  يویند  لکشم  لح  ایند و  هب  ندیـسر  نامگ  هب  سک  ره  و  تسا .  هدرم  ینارـصن  ای  يدوهی  دریمب ، ات  دورن  رذع  نودب  دشاب و  جح 
یلو دنا ، هدیسر  جح  ندرک  مامت  زرم  هب  هداد و  ماجنا  ار  دوخ  کسانم  نایجاح  هک  دنک  یم  قفومان  شراک  رد  ار  وا  نانچ  دنوادخ  دورن ،

. درک دهاوخ  جرخ  لطاب  هار  رد  ار  شربارب  دنچ  دنک  لخب  قح  هار  رد  سک  ره  اریز  تسا .  هدرکن  لح  ار  دوخ  لکشم  زونه  وا 

جح زا  ندش  مورحم 

هداد ماجنا  هک  یهانگ  رطاخ  هب  دنوش  یم  یهانگ  بکترم  یلو  دنیامن  یم  جح  هدامآ  ار  دوخ  هک  دنتـسه  یناسک  میناوخ :  یم  ثیدح  رد 
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. دنوش یم  مورحم  جح  زا  دنا 

دینکن درسلد  ار  مدرم 

رد ار  رواشم  ندش  رامیب  لاس  کی  رطخ  هک  دینکن  درـسلد  ار  وا  درک ، تروشم  جح  هراب  رد  امـش  اب  سک  ره  هدمآ :  يرگید  ثیدـح  رد 
 . تسا هدمآ  ادخ  اب  گنج  مالعا  تنایخ و  رانک  رد  جح  ندرمش  کبس  تایاور  رد  دراد . شیپ 

جح هجدوب  نیمءات  ییوج و  هفرص 

ره نکن و  شومارف  لاس  ره  رد  ار  جح  ینارذـگ ،  یم  هکرـس  نان و  ای  کمن  نان و  ندروخ  اب  ار  یگدـنز  رگا  یّتح  هک  تسا  ثیدـح  رد 
جح هب  تسناوتن  مه  یلاس  رد  رگا  هدـش و  هدیـشخب  شناهانگ  تسا و  همیب  رقف  ندرم و  دـب  زا  دـهد ، ماـجنا  یپرد  یپ  هرمع  جـح و  سک 
یم یگدـنزریخ  رد  رمع  رخآ  ات  دـهد ، ماجنا  جـح  ود  هک  یـسک  میناوخ :  یم  تاـیاور  رد  دریگ . یم  رارق  ناگتـشرف  ياـعد  دروم  دورب ،

ییابیز تروص  اب  وا  جح  ودرادن  ربق  یتخـس  دهد ، ماجنا  جح  راهچ  هک  یـسک  دسر . یمن  وا  هب  رقف  دهد ، ماجنا  جح  هس  هک  یـسک  دنک .
زگره دنوادخ  دهد ، ماجنا  جح  هد  هک  یـسک  دنک . یمن  باذعار  وا  زگره  دنوادخ  دهد ، ماجنا  جح  جنپ  هک  یـسک  دوب . دهاوخ  وا  نیرق 

جح لهچ  هک  یـسک  دونـش . یمن  ار  نآ  يادـص  دـنیب و  یمنار  منهج  زگره  دـهد ، ماجنا  جـح  تسیب  هک  یـسک  دـشک . یمن  باسحوا  زا 
رد هلآو )  هیلع  هّللا  یّلص   ) دّمحم ترضح  ياقفر  زا  دهد ، ماجنا  جح  هاجنپ  هک  یـسک  دهد . یم  وا  هب  تعافـش  ماقم  دنوادخ  دهد ، ماجنا 

. دنمورحم یگرزب  ضیف  زا  دننک  یمن  ترایز  ار  ادخ  هناخ  دنتـسه و  لماک  یتمالـس  يزور و  تعـسو  رد  هک  یناسک  تسا .  ندع  تشهب 
زونه هک  ییاه  ناسنا  دـناوخارف و  جـح  هب  ار  مدرم  درک ، مامت  ار  هبعک  يانب  مالّـسلا )  هیلع   ) میهاربا هک  یماگنه  میناوخ :  یم  تایاور  رد 

. دوش یم  قفوم  جح  هب  تفگ ،  کیّبل  ترضح  نآ  هب  هک  دادعت  ره  هب  سک  ره  نآ )  هباشم  ای  ّرذ  ملاع  رد   ) دندوب هدشن  قلخ 

جح یلوبق  طرش 

. دشاب مالّسلا )  مهیلع   ) ربمایپ تیب  لها  و  هلآو )  هیلع  هّللا  یّلص   ) ربمایپ تفرعم  اب  هارمه  هک  دراد  شزرا  ینامز  جح  هتبلا 

فاوط ندرک  هیده 

ياهشاداپ یتباین  جح  يارب  هک  هنوگ  نامه  دینک ، هیده  نارگید  هب  ار  نآ  باوث  دیهد و  ماجنا  یبابحتـسا  فاوط  میناوخ :  یم  تایاور  رد 
. دسر یم  یّفوتم  صخش  هب  مه  تسا و  بیان  يارب  مه  جح  هنوگنیا  شاداپ  تسا و  يدایز 

نایجاح عاونا 

و تراجت ،  يارب  یـضعب  حـیرفت ،  تحایـس و  يارب  یـضعب  تسین .  ناسکی  زین  اهنآ  شاداپ  دنتـسین و  ناسکی  ادـخ  هناخ  نارئاز  همه  هتبلا 
ناهانگ شـشخب  دـح  رد  یـضعب  تسا ،  يا  هنوگ  هب  کی  ره  هب  تبـسن  دـنوادخ  فاطلا  دـنیآ و  یم  هکم  هب  یعقاو  ترایز  يارب  یـضعب 

 . نادناخ لام و  نیمءات  دح  رد  یضعب  هتشذگ و 

هرمع يارب  هام  نیرتهب 

هام هرمع  تسا و  بجر  هام  هرمع ،  يارب  اـههام  نیرتهب  تسا و  هدـش  دراو  هرمع  کـی  هاـم  ره  يارب  تاـیاور ،  هدومرف  هب  جـح  رب  هوـالع 
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. دشخب یم  ار  هرمع  ود  نیا  نایم  ناهانگ  دنوادخ  دهد  ماجنا  هرمع  ود  یسک  رگا  دراد و  ار  جح  باوث  بجر  هام  ناضمر و 

مارحا سابل 

رود مرح ،  رد  لوخد  يارب  یگدامآ  عوشخ و  تلاح  داجیا  مارحا ،  سابل  ندیـشوپ  لیلد  هفـسلف و  دـیامرف : یم  مالّـسلا )  هیلع   ) اضر ماـما 
مارتحا نیمه  رطاخ  هب  دـیاش  تسا و  نآ  لاثما  تامّرحم و  ربارب  رد  يرادـیاپ  ربص و  نآ ،  ياهتذـل  اـهتنیز و  اـیند و  قرب  قرز و  زا  ندـش 
کیّبل هب  دـنوادخ  میناوخ :  یم  ثیدـح  رد  تسا .  هدـش  شرافـس  نخان  وم و  ندرک  هاـتوک  كاوسم و  لـسغ و  هب  هک  تسا  مرح  صاـخ 

رد منک .  یم  مارح  امـش  رب  ار  خزود  شتآ  مه  نـم  دـیدرک ، مارح  دوـخ  رب  ار  ییاـهزیچ  امـش  هـک  هنوگناـمه  دـنک : یم  باـطخ  ناـیوگ 
دنلب کیّبل ،  نتفگ  رد  هدـش و  ناـیب  تسا ،  هاـنگ  یگدوشخب  نآ  هلمج  زا  هک  يداـیز  ياهـشاداپ  کـیّبل ))   )) هلمج رارکت  يارب  تاـیاور 

هب تسا  هدرک  زاب  يا  هناگادـج  باـسح  مرح )   ) نآ فارطا  هکم و  يارب  مالـسا  تسا .  تاـیاور  شرافـس  دروم  نادرم  يارب  ادـص  ندرک 
زا ات  داد  رارق  راشف  رد  ار  وا  نآ  لاثما  اذـغ و  تهج  زا  ناوت  یم  نکل  دوش . ریگتـسد  دـیابن  دوش ، هدـنهانپ  هکم  هب  یمرجم  رگا  هک  يّدـح 

. داد رارق  هیبنت  دروم  ریگتسد و  ار  وا  سپس  دوش و  جراخ  مرح 

هکم مارتحا 

زا شهوک  تخرد و  گنـس و  كاـخ و  تاـیاور  هدومرف  هب  هدوب و  مالّـسلا )  هیلع   ) میهاربا ترـضح  ياـعد  دروـم  هک  تسا  يرهـش  هکم 
هدومرف هب  هکم ،  مارتحا  خـیرات  تسا .  هدروخ  مسق  نآ  هب  نیمَْالا ))  ِدَـلَْبلا  اَذـه  َو   )) هلمج اب  نآرق  رد  دـنوادخ  تسا و  رترب  قطاـنم  رگید 

نآ هتوب  غیت و  یتح  تسین و  زیاج  نآ  رد  دیـص  هک  تسا  ییاج  هکم  تسا .  تمایق  زور  ات  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  يادتبا  زا  تایاور ، 
رد اریز  تسا ،  هّکب ))   )) شرگید مان  دش و  رادیدپ  دـمآ و  نوریب  بآ  ریز  زا  هک  تسا  نیمز  هطقن  نیلوا  هکم  دوش . هدـنک  نیمز  زا  دـیابن 

امش و لباقم  رد  ینز  تسا  نکمم  زامن  نیح  رد  مالّسلا )  هیلع   ) داوج ماما  هدومرف  هب  دنتـسه . فاوط  رد  هناش  هب  هناش  نانز  نادرم و  اجنآ 
يانعم هب  هّکب  هملک  تسا .  هورکم  قطانم  ریاس  رد  لکش  نیا  هک  یلاح  رد  دنریگ  رارق  امش  پچ  تمـس  رد  ینز  تسار و  تمـس  رد  ینز 

زا نیمز  شرتسگ  يانعم  هب  ار  هکم  ناراـکهنگ و  هیرگ  ءاـکب و  هناـشن  ار  هّکب  تاـیاور  یـضعب  رد  تسا .  محازت  ندروخ و  هناـش  هب  هناـش 
ربارب و رازه  دص  شزامن  سدقم  رهش  نیا  دنا . هتسناد  رهش  مامت  ار  هکم  هبعک و  فارطا  ار  هّکب  تایاور  یـضعب  رد  دنا و  هتـسناد  هبعکریز 
رد زامن  دوش و  یم  بوسحم  ربارب  رازه  هد  نآ  رد  قافنا  ربارب و  رازه  هد  هنیدـم  رد  زامن  هک  هنوگنآ  دراد . شاداپ  ربارب  رازه  دـص  شقافنا 

يارب دراد . هزور  باوث  ندروخ  اذـغ  تداـبع و  نتفر  هار  رهـش  نیا  رد  تسا .  رگید  ياـج  ربارب  رازه  اـجنآ  رد  قاـفنا  ربارب و  رازه  هفوـک 
مینک یم  هدنسب  اجنیا  رد  نآ  تسرهف  هب  هک  تسا  يدایز  ياهشاداپ  هّللا  َناحبُس  نتفگ  هکم و  رد  نآرق  متخ  هکم و  رد  ناضمر  هام  كرد 
ندرک كرد  - 3 تسا .  تداـبع  هکم  رد  نتفر  هار  - 2 دوش . یم  بوسحم  هام  کـی  هزور  يواـسم  هکم  رد  نتفرگ  هزور  زور  کـی  - 1 : 

نوچمه یشاداپ  هکم ،  رد  نآرق  متخ  - 4 تسا .  ناضمر  هام  رازه  دص  ندرک  كرد  اب  يواسم  نآ  هزور  زامن و  ماجنا  ناضمر و  هام  کی 
جارخ قاـفنا  هلزنم  هب  هکم  رد  هّللا  ناحبـس  نـتفگ  - 5 دراد . ار  تشهب  رد  دوخ  هاـگیاج  هدـهاشم  و  هلآو )  هیلع  هّللا  یّلـص   ) ربماـیپ ندـید 
کی لمحت  - 7 تسا .  ادخ  هاررد  دوخ  نوخ  رد  ندیتلغ  هلزنم  هب  هکم  رد  هدجس  - 6 تسادخ .  هار  رد  هفوک )  هرصب و   ) نیَقارع تایلامو 

هدومرف هب  تساهرهـش .  ریاس  رد  شالت  هلزنم  هب  هکم  رد  ندـیباوخ  - 8 تسا .  ندرک  تدابع  لاس  تصـش  هلزنم  هب  هکم  رد  يراـمیب  زور 
 . تسا جح  لامعا  زا  دعب  ندنام  زور  ود  زا  رتهب  جح  لامعا  زا  لبق  ندنام  زور  کی  ره  تایاور ،  یضعب 

ۀّجحلا يذ  هام  لوا  ههد 

رد گنج  نوچمه  مایا  نیا  رد  تدابع  هدـش و  نایب  ردـق  بش  ناضمر و  هام  هعمج و  زور  نوچمه  یـشزرا  بش  هد  نیا  يارب  تایاور  رد 
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نیا رد  تدابع  هدش و  شرافـس  صالخا  هروس  ندناوخ  ادـخ و  رکذ  هب  مایا  نیا  رد  نینچمه  تسا .  هدـش  هدرمـش  هزور  نابز  اب  ادـخ  هار 
 . تسا راگدرورپ  لوبق  دروم  مایا 

جح لامعا  شاداپ 

. دوش یم  وحم  هانگ  کی  تبث و  شاداپ  کی  یماـگ ،  ره  يارب  لزنم  زا  جورخ  ماـگنه  - 1 هلآو :)  هیلع  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمایپ  هدومرف  هب 
ود يارب  - 4 تسا .  هدش  ررقم  باذـع  زا  تاجن  فاوط ،  يارب  - 3 دوش . یم  وحم  هانگ  تبث و 10  شاداپ   10 نتفگ ،  کیّبل  ره  يارب  - 2

هتفر هکم  هب  هدایپ  هک  تسا  یسک  شاداپ  هورم ،  افص و  یعـس  يارب  - 5 تسا .  هدش  تبث  لوبقمزامن  تعکر   2000 فاوط ،  زامن  تعکر 
ددـع هب  رگا  یتح  تسا  ناهانگ  مامت  وفع  تافرع ،  يارحـص  رد  فقوت  يارب  - 6 دـشاب . هدرک  دازآ  ار  نم  ؤم  هدرب  هک 70  یسک  دشاب و 

، دوش یم  جراخ  ناویح  يولگ  زا  نابرق  دیع  هک  ینوخ  هرطق  رهو  باترپ  ناطیش  نوتـس  هب  هک  هزیرگنـس  ره  يارب  - 7 دشاب . نابایب  ياهنش 
وت دش و  هدیشخب  وت  هتـشذگ  دیوگ : یم  وا  هب  يا  هتـشرف  دش ، مامت  جح  لامعا  هک  نیمه  و  ددرگ . یم  رّدقم  ناسنا  يارب  گرزب  یـشاداپ 

، دناوخب زامن  تعکر  ود  دنک و  فاوط  ادخ  هناخ  رود  راب  تفه  هک  یسک  میناوخ :  یم  ثیدح  رد  ینک .  عورـش  ار  دوخ  لمع  ون  زا  دیاب 
تجاح رازه  شش  دهد و  یم  وا  هب  هجرد  رازه  شش  دنک و  یم  وحم  ار  وا  هانگ  رازه  شـش  دهد و  یم  وا  هب  شاداپ  رازه  شـش  دنوادخ 

يارب تسا :  هتفهن  رجا  تسیب  دـص و  هبعک  رانک  رد  تسا .  هدـمآ  رازه  داتفه  رازه  شـش  ياـج  هب  تاـیاور  یـضعب  رد  دروآ . یمرب  ار  وا 
تاـیاور رد  تسا .  تـمحر  دـنک 20  هاـگن  هبعک  هب  هـک  یـسک  يارب  تـمحر و  نارازگ 40  زاــمن  يارب  تـمحر ،  ناگدـننک 60  فاوط 

ًۀنَسَح و اْینُّدلا  ِیف  اِنتا  انَّبر   : )) هیآ ندناوخ  و  هلآو )  هیلع  هّللا  یّلص   ) ربمایپ رب  تاولـص  نآ  نیرتهب  هک  هدش  دراو  فاوط  لاح  رد  ییاهاعد 
نماد هک  دـنا  هدـش  هیبشت  ینامرجم  هب  دـنا ، هتفرگ  ار  هبعک  هدرپ  هک  یناسک  تاـیاور  رد  تسا .  راـّنلا )) َباذَـع  اـِنق  َو  ًۀنَـسَح  ِةرِخ  ـالا  ِیف 

هّللا یّلص   - ) ربمایپ ربنم  ربق و  نیب  و  مارحلادجسم ))  رد   )) ماقم نکر و  نیب   : میناوخ یم  ثیدح  رد  دشخبب . ار  وا  ات  دنریگ  یم  ار  يرگید 
شمان هک  هبعک  برد  دوسالا و  رجح  نایم  هلصاف  ماقم ،  نکر و  زا  دارم  تسا .  تشهب  ياهغاب  زا  یغاب  یبنلا ))  دجـسم  رد   ( )) هلآو هیلع 
دجـسم ياج  نیرتهب  تولخ ،  مایا  رد  دوش و  یم  هدیبوک  ناسنا  ياپ  ندب و  تسا و  دایز  مدرم  راشف  اجنآ  رد  اریز  دشاب  یم  تسا ،  میطح 

نآ زا  دـعب  مالّـسلا )  هیلع   ) میهاربا ماقم  نآ  زا  دـعب  تسا ،  ماقم  نکر و  نیبام  اهاج  نیرتهب  مارحلا  دجـسم  رد  تسا .  اجنامه  زاـمن  يارب 
. دشاب رتکیدزن  هبعک  هب  هک  اجره  دجسم و  همه  دعب  و  مالّسلا )  هیلع   ) لیعامسا رجح 

دوسالا رجح 

دوسالا رجح  نیا  دـنداد و  یهاوگ  نانآ  تفرگ و  نامیپ  دوخ  تیبوبر  هب  مدرم  زا  دـنوادخ  تسا .  اهنامیپ  زا  تسارح  زکرم  دوسـالا  رجح 
یتَنامَا  : )) میناوخ یم  دوسالا  رجح  ربارب  ياعد  رد  دـنک . یم  نامیپ  نآ  هب  يراداـفو  مـالعا  دریگ ، رارق  شربارب  رد  یـسک  ره  دوب و  هاوگ 

هب دوب و  دیفـس  لوا  زور  رد  دوسالا  رجح  تسا .  مدرم  يافو  رب  هاوگ  تمایق  رد  رجح  نیا  ةافاوُْملِاب ))  یل  دَهَـشَِتل  ُُهتدَهاعَت  یقاثیم  َو  اهْتیَّدَا 
. دش هایس  ناراکهانگ  سامت  رطاخ 

فاوط رادقم 

لداعم طوش  درادن 364  تردـق  رگا  و  لاس )  مایا  ددـع  هب   ) فاوط  365 دراد ، ناوت  رگا  هک  تسا  فاوط  مارحلا  دجـسم  رد  راـک  نیرتهب 
فاوط دـناوت  یم  هک  رادـقم  ره  هب  دـنک ، یم  ار  نیریاس  تاعارم  ای  درادـن  تردـق  رگا  یلو  لاس .)  کی  ياـه  هتفه  ددـع  هب   ) فاوط  52

 : میناوخ یم  زین  و  تسا .  رتهب  جح  مسارم  زا  دـعب  فاوط  داتفه  زا  جـح  لامعا  عورـش  زا  لبق  فاوط  کی  میناوخ :  یم  تایاور  رد  دـنک .
یم روتسد  هک  تسا  نآ  دهد ، یم  ماجنا  تلادع  ندرک  هدایپ  يارب  مارحلا  دجسم  رد  هجرف )  هّللا  لّجع   ) يدهم ترـضح  هک  يراک  نیلوا 
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هب دـنیامن . یلاخ  دـنهد ، یم  ماجنا  بجاو  فاوط  هک  یناسک  يارب  ار  فاوط  لـحم  دـنهد ، یم  ماـجنا  یبحتـسم  فاوط  هک  یناـسک  دـهد 
دروم موصعم ،  ناماما  و  اـهیلع ) هّللا  مالـس   ) ءارهز همطاـف  و  هلآو )  هیلع  هّللا  یّلـص   ) ادـخ لوسر  فرط  زا  ندرک  فاوط  تاـیاور  هدومرف 
قداص ماما  هب  دوب . تشاد  نارگید  دزن  هک  یلاـم  نارگن  یـصخش  میناوخ :  یم  ثیدـح  رد  تسا .  مالّـسلا )  مهیلع   ) راـهطا همئا  تیاـضر 

هنمآ هّللادبع ،  بلاط ،  وبا  بلطملا ،  دبع  زا  کی  ره  يارب  یتفر ،  هکم  هب  هاگ  ره  دومرف : ترضح  تفگ .  ار  دوخ  ینارگن  مالّـسلا )  هیلع  )
مارحلا دجـسم  زا  هک  نیمه  داد و  ماجنا  ار  لمع  نیا  وا  ددرگ . یمرب  وت  هب  لام  نک ،  اـعد  هدـب و  ماـجنا  فاوط  کـی  دـسا  تنب  همطاـف  و 

. ریگب نم  زا  ار  دوخ  لام  ایب و  تفگ :  وا  هب  هک  دید  ار  دوخ  راکهدب  دش ، یم  جراخ 

لیعامسا رجح 

رد دنا و  هدمآ  جح  دصق  هب  هک  تسا  مهیلع )  هّللا  تاولص   ) ربمایپ تفه  داتفه و  رجاه و  لیعامسا و  ربق  لیعامسا ،  رجح  هبعک و  رانک  رد 
رد دنا . هداد  ناج  یگنـسرگ  یتخـس و  زا  ایبنا  نیا  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  و  دـنا . هدـیدرگ  نوفدـم  اجنامه  رد  دـنا و  هتفر  ایند  زا  هکم 
اپ ریز  شردام  ربق  ات  درب  الاب  شردام  ربق  رود  مالّـسلا )  هیلع   ) لیعامـسا ترـضح  هک  تسا  يراوید  لیعامـسا  رجح  میناوخ :  یم  ثیدـح 

یبآ رد  تایاور  هدومرف  هب  داتسیا . نآ  يور  هبعک  ندرب  الاب  يارب  مالّـسلا )  هیلع   ) میهاربا ترـضح  هک  تسا  یگنـس  میهاربا  ماقم  دشابن و 
هیلع  ) میهاربا هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  هورم  افـص و  یعـس  تایاور ،  هدومرف  هب  تسا .  هداد  رارق  افـش  دنوادخ  دزیر ، یم  هبعک  نادوان  زا  هک 
نیمز هب  ار  كدوک  ردام  تفرو .  درک  اهر  هبعک  رانک  رد  غاد  ياههوک  نآ  ناـیم  رد  ار  دوخ  دازون  رجاـه و  دـنوادخ  ناـمرف  هب  مالّـسلا ) 
تفه سپس  دوب .) هدرک  ناشیرپ  ار  وا  اوه  یمرگ  یگنـشت و  تبرغ و  ( ؟  تسه یمدمه  ایآ  دز : دایرف  تفر و  افـص  هوک  يور  تشاذگ و 

یبآ كدوک  راـنک  زا  ناـهگان  دز ، یم  نیمز  هب  اـپ  یگنـشت  زا  كدوک  درک . یط  ار  ریـسم  نیا  افـص ) هب  هورم  زا  هورم و  هب  افـص  زا   ) راـب
رد اریز  تسین ،  هورم  افـص و  زا  رتهب  نیمز  يور  رد  یناکم  تایاور ؛  هدومرف  هب  دـندش . ادـیپ  يدارفا  ناگدـنرپ و  نآ  لابند  هب  دیـشوج و 

یعـس يارب  ییاهاعد  هدـش و  حرطم  لام  ندـش  دایز  هلمج  زا  یتاکرب  افـص  هوک  رب  فقوت  يارب  دـیآ و  یم  رد  ّتلذ  هب  يربکتم  ره  اـجنآ 
تافرع و رد  هلمج  زا  دیناوخب : دیتساوخ ، هک  ییاعد  ره  دروم  دنچ  رد  هک  میناوخ  یم  تایاور  رد  یلو  تسا  هدش  دراو  هورم  افص و  نایم 

(. راجتسم  ) هبعک رانک  رد  هورم و  افص و 

تافرع

میهاربا هب  نیمزرـس  نیا  رد  ار  جـح  بادآ  مالّـسلا )  هیلع   ) لیئربج هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  تاـفرع  نیمزرـس  ماـن  میناوخ :  یم  تاـیاور  رد 
هک تسا  نآ  رطاخ  هب  تافرع  رد  بورغ  ات  رهظ  زا  فقوت  و  مدرک .  ادیپ  تفرعم  و  متخانش ،  تفگ :  یم  وا  داد و  یم  دای  مالّـسلا )  هیلع  )

بورغ رد  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  بورغ  رد  تافرع  زا  ندش  جراخ  و  درک . ادخ  نامرف  فالخ  نامز  نیا  رد  مالّسلا )  هیلع   ) مدآ ترـضح 
 ، تسا هناخ  ِرَد  هب  فقوت  هلزنم  هب  تافرع  رد  فقوت  و  دـش . لوبق  شا  هبوت  درک و  هبوت  یتاملک  تفایرد  اـب  مالّـسلا )  هیلع   ) مدآ ترـضح 
ره تایاور :  هدومرف  هب  تسا .  هناخ  دوخ  زا  رت  بسانم  هناخ  ِرد  راـنک  عّرـضت ،  هباـنا و  يارب  تسا و  وا  هناـخ  مارحلا  دجـسم  مرح و  نوچ 

دنک و یم  تاهابم  ناگتشرف  رب  دنرضاح ، تافرع  رد  هک  یناسک  اب  دنوادخ  دوش و  یم  هدیشخب  ًاعطق  دوش ، رضاح  تافرع  نیمز  رد  سک 
هک تسا  نآ  هانگ  نیرتگرزب  تسین و  هفرع  زور  بش و  رد  ناگدـش  هدیـشخب  زا  شیب  یهلا  رهق  زا  ناگدـش  هدیـشخب  يزور  بش و  چـیه 

هزور رگا  تسا و  اـعد  هفرع  زور  رد  راـک  نیرت  مهم  تسا .  هدیـشخبن  ار  وا  تاـفرع  يارحـص  رد  هفرع  زور  دـنوادخ  دـنک  ناـمگ  یـسک 
تافرع و رد  مالّسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  ياعد  ندناوخ  درادن . بابحتـسا  مه  هزور  دوش ، یم  اعد  رد  یتسـس  بجوم  زور  نیا  رد  نتفرگ 
دندرک و یم  اعد  نارگید  هب  ارحص  نآ  رد  ادخ  يایلوا  دراد . يرایسب  شاداپ  رگید  ياهاعد  هفرع و  رد  مالّـسلا )  هیلع   ) داجـس ماما  ياعد 

هتبلا دننک و  یم  اعد  وا  يارب  ناگتـشرف  ددرگ و  یم  زاب  ناسنا  دوخ  هب  شربارب  رازه  دص  دوش ، یم  نارگید  هب  هک  ییاعد  ره  دـنتفگ : یم 
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 . تسین یکش  ناگتشرف  ياعد  تباجتسا  رد  یلو  دراد  کش  دوخ  ياعد  تباجتسا  رد  ناسنا 

رعشم

هک تسا  مود  برد  رعـشم  دـنک و  یم  ادـیپ  روضح  یگدامآ  اعد  فقوت و  اب  ناسنا  هک  تسا  هناخ  لوا  برد  تافرع  تایاور ؛  هدومرف  هب 
ار دوخ  هاتوک و  ار  دوخ  يوم  دنک و  یم  هیده  دنوادخ  هاگرد  هب  ینابرق  ینم  رد  دـنک و  یم  رتشیب  ار  دوخ  یگدامآ  يراز  اعد و  اب  ناسنا 

. دیامن یم  فاوط  روضح و  هدامآ  كاپ و 

ینم

رد فقوت  هلزنم  هب  جـح  رد  ینم  ّنَمَت .))  )) نک راـهظا  ار  دوخ  يوزرآ  دومرف : مالّـسلا )  هیلع   ) میهاربا ترـضح  هب  ناـکم  نیا  رد  لـیئربج 
ینم رد  دینک . یم  ادیپ  نیقی  دوخ  یگدوشخب  هب  دیا ، هدش  دراو  یسک  هچ  هب  دینادب  رگا  میناوخ :  یم  تایاور  رد  و  تسا .  هناخ  يورهار 

زادعب زور  نابرق و  دیع  زور  تایاور ؛  هدومرف  هب  مدش .  یضار  موش ،  یـضار  امـش  زا  نم  دیتساوخ  یم  رگا  هک  دنک  یم  ادن  یهلا  يدانم 
 . تسا مایا  نیرتگرزب  زا  دنتسه ، ینم  نیمزرس  رد  مدرم  هک  نآ 

تارمج یمر 

تسا تمایق  رد  امش  هریخذ  لمع  نیا  هلمج :  زا  تسا  هدمآ  تایاور  رد  یتاریبعت  ینم  نیمزرس  رد  ناطیش  نوتس  هب  هزیرگنـس  باترپ  يارب 
مکحم دـیاب  اه  هزیرگنـس  تایاور ؛  هدومرف  هب  تسا .  باوث  بسک  لمع  نیا  رد  تسا .  هانگ  زا  جورخ  لمع  نیا  رد  تسا  رون  لمع  نیا  . 

. دنک یمر  وضو  اب  ناسنا  تسا  رتهب  دشاب و  تشگنا  دنب  هزادنا  هب  كاپ ،  رکب ، ، 

ینابرق

ار ینابرق  نوخ  نتخیر  دـنوادخ  تسا .  ندرک  ینابرق  دـنا ) هدـشن  فرـشم  جـح  هب  هک  یناسک  يارب  یتح   ، ) ناـبرق دـیع  رد  راـک  نیرتهب 
. دوش یم  هدیـشخب  ناسنا  ناـهانگ  یناـبرق ،  نوخ  هرطق  نیلوا  نتخیر  اـب  دوش و  یم  خزود  هب  نتفر  زا  ناـسنا  يادـف  یناـبرق  دراد . تسود 

( دوش یم  داش  ارقف  لد  ینابرق  تشوگ  میسقت  اب  اریز   . ) تسا نامیا  ياه  هناشن  زا  ندرک  ینابرق 

ینم رد  فیخ  دجسم 

 . تسا هدش  یتاشرافس  سدقم  ناکم  نآ  رد  زامن  رکذ و  يارب  دنا و  هدناوخ  زامن  فیخ  دجسم  رد  ربمایپ  رازه  تایاور ؛  هدومرف  هب 

مزمز بآ  عادو و  فاوط 

: دوـمرف مالّـسلا )  هیلع   ) یلع ترـضح  تسا .  هدـش  دراو  ییاـهاعد  هدـش و  شرافـس  مزمز  بآ  ندـیماشآ  عادو و  فاوـط  هب  تاـیاور  رد 
ناشیا يارب  ار  مزمز  بآ  دـندوب ، هدرک  ترجه  هنیدـم  هب  هلآو )  هیلع  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمایپ  هک  ینامز  تسا .  مزمز  نیمز ،  بآ  نیرتهب 

 . تسا يدرد  ره  يوراد  مزمز  بآ  تایاور ؛  هدومرف  هب  دندروآ . یم  هیده 

جح رد  گرم 
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مارحا لاح  رد  رگا  دوش . یم  هدیشخب  دشاب ، هکم  هب  نتفر  لاح  رد  رگا  ًالثم : دنراد . یـصاخ  هرهب  دنورب ، ایند  زا  جح  رفـس  رد  هک  یناسک 
رگا و  تسا .  ناما  رد  تمایق  رد  دورب ، ایند  زا  هنیدم )  هکم و   ) مرح ود  زا  یکی  رد  رگا  دوش . یم  روشحم  نایوگ  کیّبل  تمایق  رد  دـشاب ،

. دوش یم  هدیشخب  شناهانگ  مامت  دورب ، ایند  زا  تشگرب  لاح  رد 

تشهب تنامض 

هار رد  يا  هدـنمزر  رگا  هک  هنوگنامه  دـنک . یم  تبث  وا  يارب  ار  جـح  باوث  تمایق  زور  ات  دـنوادخ  دورب ، ایند  زا  جـح  رفـس  رد  سک  ره 
رد هک  یناسک  يارب  نم  دومرف : مالّسلا )  هیلع   ) یلع ترضح  دهد . یم  رارق  وا  يارب  تمایق  ات  ار  داهج  شاداپ  دنوادخ  دورب ، ایند  زا  ههبج 
هک تسا  يرگید  ثیدح  رد  و  منک .  یم  تنامض  ار  تشهب  دنورب ، ایند  زا  هعمج  زامن  جح و  داهج ، نارامیب ،  تدایع  تاکز ،  جح ،  هار 

هدش یـصاخ  هجوت  هنیدـم  رد  ندرم  يارب  تایاور  رد  دوش . یم  هتـشادرب  وا  زا  باسح  تمایق  رد  دورب ، ایند  زا  هنیدـم  ای  هکم  رد  سک  ره 
. دوب مهاوخ  وا  عیفـش  نم  دشاب ، هنیدم  رد  ار  شرمع  رخآ  هظحل  یـسک  رگا  دیامرف : یم  هلآو )  هیلع  هّللا  یّلـص   ) ربمایپ هک  اجنآ  ات  تسا . 

(( ًارارَق َو  ًاّرقتسُم  َکِّیبَن  ِْربَق  ْدنَع  یل  ْلَعْجا  َو  ًاّراد  یقزر  ًاّراب و  یبلَق  ْلَعْجا  َّمُهّللَا   : )) میناوخ یم  هماقا  ناذا و  نیب  هدجس و  ياعد  رد 

هنیدم

هّللا یّلـص   ) مرکا ربمایپ  ترایز  جح ،  مامت  اریز  دیورب ، هنیدم  هب  دعب  دیهد و  ماجنا  ار  جح  لامعا  لوا  تسا  رتهب  میناوخ :  یم  تایاور  رد 
کی ندوب  تسا و  رتهب  رگید  ياهرهش  رد  ناضمر  هام  رازه  زا  هنیدم  رد  ناضمر  هام  کی  تسا .  افج  هنیدم  هب  نتفرن  تسا و  هلآو )  هیلع 

و هلآو )  هیلع  هّللا  یّلـص   ) ربمایپ مرح  هنیدـم  ادـخ و  مرح  هکم  تایاور ؛  هدومرف  هب  رتهب . رگید  قطاـنم  رد  هعمج  رازه  زا  هنیدـم  رد  هعمج 
؛  تسا هدمآ  تایاور  رد  دوش . یم  عمق  علق و  دیامن ، يدصق  ءوس  يرگمتـس  ره  تسا و  مالّـسلاامهیلع ))   ) بلاط یبا  نبا  یلع  مرح  هفوک 
 ( مالّـسلا هیلع   ) میهاربا ترـضح  هک  هنوگنامه  تساوخ ،  تکرب  هنیدـم  لها  يارب  لاعتم  دـنوادخ  زا  هلآو )  هیلع  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمایپ 

: دومرف مالّـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  داتـسرف . تنعل  دهد ، هانپ  یلتاق  هب  ای  دـنزب  لتق  هب  تسد  هنیدـم  رد  هک  یـسک  يارب  و  هکم .  لها  يارب 
زا یغاـب  دجـسم ، ربـنم  و  هلآو )  هیلع  هّللا  یّلـص   ) ربماـیپ لزنم  نیباـم  تسا و  هدوـب  عارذ  ترـضح 3600  نامز  رد  یبّنلا  دجـسم  تحاسم 

. دیآ یم  باسح  هب  زامن  رازه  هد  ربارب  یبّنلا  دجسم  رد  ندناوخ  زامن  تسا و  تشهب  ياهغاب 

 ( هلآو هیلع  هّللا  یّلص   ) مرکا ربمایپ  ترایز 

دعب نم  ترایز  تسا و  تشهب  وا  يازج  بجاو و  وا  زا  نم  تعافش  دنک ، ترایز  ارم  سک  ره  دومرف : هلآو )  هیلع  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمایپ 
یم نم  هب  هک  دـینک  مالـس  نم  هب  رود  هار  زا  دـینک ، ترایز  ارم  دـیتسناوتن  رگا  و  دـشاب ، یم  متایح  نامز  رد  نم  تراـیز  لـثم  متاـفو ،  زا 
یم شترایز  هب  تمایق  رد  دنک ، ترایز  ار  ما  هیّرذ  زا  یکی  ای  نم و  سک  ره  دومرف : و  دوب . دهاوخ  نم  هیاسمه  تمایق  رد  نم  رئاز  دـسر .

بلاط یبا  نب  یلع  و  هلآو )  هیلع  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمایپ  ترایز  يارب  تایاور  رد  تشهب  هدعو  داد . مهاوخ  تاجن  دیادش  زا  ار  وا  مور و 
 . تسا هدمآ  اج  کی  رد  مالّسلا ،)  مهیلع   ) نیسح ماما  نسح و  ماما  و 

هنیدم ياهراگدای 

دجسم ابق و  دجسم  اهنت  دنا  هداد  رییغت  ار  هلآو )  هیلع  هّللا  یّلص   ) مرکا ربمایپ  راثآ  هک  دنتـشاد  هیالگ  ام  ناماما  هک  میناوخ  یم  تایاور  رد 
. دینکن شومارف  ار  نکاما  نیا  هب  نتفر  امش  و  تسا .  هدنام  یقاب  خیضف  دجسم  میهاربا و  ّمُا  هبرشَم  بازحا و 
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ابق دجسم 

 . تسا يوقَّتلا ))  یَلَع  سُِّسا   )) هک تسا  يدجسم  نامه  نیا  دنتفر و  یم  دجسم  نیا  هب  هدایپ  هراوس و  هلآو )  هیلع  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمایپ 
 . تسا هرمع  کی  ماجنا  اب  يواسم  اجنآ  رد  زامن  و 

ریدغ دجسم 

دجـسم نآ  رد  هک  دنداد  یم  روتـسد  ام  ناماما  هک  هدوب  ریدغ  دجـسم  مان  هب  يدجـسم  ریدغ  نیمزرـس  رانک  رد  هکم ،  زا  نتـشگرب  ماگنه 
. دوش هدناوخ  زامن 

جح یلوبق  تمالع 

تـسا هدـش  یم  بکترم  رفـس  زا  لبق  هک  یناهانگ  زا  ناسنا  هک  تسا  نآ  جـح  یلوبق  تمالع  دومرف : هلآو )  هیلع  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربماـیپ 
. دوش یم  هدنادرگرب  وا  جح  دهد ، ماجنا  ار  یلبق  ناهانگ  راتفر و  نامه  رگا  درادرب و  تسد 

هام راهچ  ات  همیب 

(( ٍرُهْـشا َۀَـعبْرَا  ِضرَالا  ِیف  اوحیـسَف   : )) هیآ هب  ام  ناماما  دـنک و  یمن  تبث  ار  یجاح  هانگ  هام  راهچ  اـت  دـنوادخ  میناوخ :  یم  یتاـیاور  رد 
تایاور رد  و  دراد . دوجو  فیفخت  نیا  زین  نینم  ؤم  يارب  تشاذگ ،  دازآ  ار  هام  راهچ  نیکرشم  يارب  دنوادخ  رگا  هک  دنا  هدرک  لالدتـسا 

كاپ و هدش  دلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دننام  دهد ، ماجنا  ار  جح  هک  یسک  دراد و  دوجو  وا  رد  جح  رون  دنکن ، هانگ  ناسنا  ات  میناوخ :  یم 
. دنشاب ناما  رد  یجاح  نابز  تسد و  زا  مدرم  هک  تسا  نآ  ششخب  نیا  طرش  تسا :  هدمآ  تایاور  یضعب  رد  تسا .  هدیشخب 

تارّکذت

ّتین - 2 دوشن . مک  هکم  هب  امـش  قشع  هقالع و  ات  دـیدرگزاب  دوخ  نطو  هب  دوز  جـح  مسارم  ماجنا  زا  دـعب  تاـیاور  یـضعب  هدومرف  هب  - 1
ماجنا ار  دوخ  جح  هک  یماگنه  هیلع )  هّللا  ۀنعل   ) دیزی دوب . دهاوخ  رمع  لوط  ببـس  هک  دیـشاب  هتـشاد  هدـنیآ  لاس  رد  ار  هکم  هب  نتـشگرب 

و دـمآ . مهاوخن  هرمع  جـح و  يارب  یلاـس  چـیه  رد  مراد  رمع  اـت  میوـش ،  جراـخ  هکم  زا  رگا  هک  نومـضم  نیا  هب  تفگ ؛  يراعـشا  داد ،
. دهد همیلو  دنیآ  یم  وا  ندید  هب  هک  یناسک  هب  جحزا  تشگ  زاب  رد  ادخ  هناخ  رئاز  هک  تسا  بحتسم  - 3 درک . هاتوک  ار  شرمع  دنوادخ 

یهانگ یجاح  ات  سپ  تسا .  هدیشک  تسد  ار  دوسالا  رجح  ایوگ  دشاب ، وا  رب  رفسرابغ  هک  یلاح  رد  دیآ  یجاح  ترایز  هب  هک  یـسک  - 4
 (( مالّسلا و  . )) دیسوبب ار  وا  یناشیپ  مشچ و  نایم  دییامن و  مارتحا  ار  وا  دیورب و  وا  ندید  هب  رتدوز  هچ  ره  تسا ،  هدشن  بکترم 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
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لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 
چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 

يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 
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مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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