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هقف هنیآ  رد  ربمایپ 

باتک تاصخشم 

یغلبم  دمحا  هدنسیون : 
یغلبم دمحا  رشان : 

همدقم

. دنروآ تسد  هب  نطاب  يافص  ات  دننکیم  راثن  وا  تبحم  ياپ  هب  ار  لد  دقن  دمحم  يوک  ناقـشاع  تسا . یکیرات  بلق  هب  رون  موجه  تثعب ،
دنوشیم دمحم  (ع ) تیب لها  يایرد  نیشنیتشک  دنیادزب . نورد  زا  راگنز  شیهلا  ماکحا  لالز  اب  ات  دنراپسیم  وا  تفرعم  همشچ  هب  ار  لد 

یهار تاجن . هلیـسو  تسا و  تایح  هیام  هرـسکی  دناوخ  مدرم  نیا  رب  (ص ) ربمایپ هچنآ  ! دـنبای هار  تداعـس  لحاس  هب  هقف  جاوما  رب  راوس  ات 
ناسنا ترطف  رد  هشیر  هک  تمکح  رـسارس  یماکحا  و  درادیم . نوصم  اطخ  گـیر  زا  ار  رـشب  هشیدـنا  ياـپ  هک  اـیند  ناتـسغاد  رد  راومه 

دراد و گرزب  یتیـصخش  نیقی  هب  دوبتمکح ، نیا  روآماـیپ  و  دوشگ ، شیوخ  بتکم  ناوریپ  رب  ار  تفرعم  زبس  غاـب  ياـهرد  هک  وا  دراد .
نآ تسا  دـمحم  هار  ناگدـنیوپ  ربتسا  نینچ  هک  لاح  !و  دـنوادختمحر ناراـب  شمـالک  تسا و  یهلا  تفرعم  نامـسآ  وا  لد  یندوتس .

تـسرهف هـب  هـچنآ  . دنـشوکب شمارتـحا  هار  رد  دـننادرگ و  وا  زا  ینـشور  هـنیآ  ار  شیوـخ  ناـج  دنــسانشب و  ار  تقادـص  رهم و  روآماـیپ 
ام هب  تایح  هعرج  هک  وا  دزومآیم . ار  ناربمایپ  متاخ  هب  يراذگ  مارتحا  یـسانش و  قح  هار  هک  ام  همه  هدـهع  ربتسا  یفیاظو  میناشکیم 

تسا ياهنیآ  فیاظو ، نیا  رگید  فرط  زا  مییاینرب . وا  قح  هدهع  زا  هک  دنچ  ره  تسا ، هبیاشیب  یمارتحا  راوازس  سک  ره  زا  شیب  دناشون 
مـشچ رد  زگره  (ص ) دـمحم هتـسسگ  اـیند  زا  هتـسویپ و  قـح  هب  يامیـس  هچرگ  دزاـسیم  انـشآ  (ص ) ربماـیپ یناروـن  هرهچ  اـب  ار  اـم  هـک 

ار فیاـظو  نیا  هک  تسا  وا  ناگتفیـش  رب  سپدیـشچ  دـیاب  یگنـشت  ردـقب  مه  دیـشک  ناوتن  رگا  ار  اـیرد  بآـیلو  دـجنگیمن ؛ ناـمییایند 
. دنراد شینارون  يامیس  هب  هراشا  تشگنا  اهنآ  زا  کی  ره  هک  دننادب  دنسانشب و 

ربمایپ تلاسر  یگدنب و  هب  نداد  یهاوگ 

اجنآ ات  دراد ، ییانثتـسا  یتلیـضف  تیمها و  ناحبـس ، دنوادخ  یگناگی  هب  یهاوگ  رانک  رد  (ص ) ربمایپ تلاسر  یگدـنب و  هب  نداد  یهاوگ 
نافعاضت لوقلا و  ناعفرت  ناتداهش  هلوسر  هدبع و  ادمحم  نا  دهشا  هل و  کیرـش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال  دهـشا  و  دومرف : نانمؤمریما  هک 

( هدمآ ثیدح  نتم  رد  هک  هنوگ  نامه   ) لاعتم دنوادخ  یگناگی  هب  نداد  یهاوگ  . هنم ناعضوت  نازیم  لقث  هنم و  ناعفرت  نازیم  فخ  لمعلا 
نآ زا  ود  نیا  هک  ییوزارت  دـنزاسیم . نادـنچ  ود  ار  لمع  الاب و  ار  نخـس  هک  تسا  ینداد  یهاوگ  ود  (ص ) دـمحم تلاسر  یگدـنب و  و 

ربمایپ تلاسر  یگدنب و  هب  نداد  یهاوگ  هک  هوالعب  . دوب دهاوخ  نیگنـس  دنوش  هداهن  نآ  رد  ود  نیا  هک  ییوزارت  کبـس و  دنوش  هتـشادرب 
. تسا بجاو  زامن  دهشت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ربمایپ هب  مارتحا 

: دیـسرپ ماما  تسا . هداد  يدـنزرف  نم  هب  دـنوادخ  تفگ : دـش . ایوج  ار  وا  لاح  (ع ) ترـضح دیـسر . (ع ) قداص ماـما  روضح  هب  یـصخش 
، دـمحم تفگ : دروآ و  نیمز  کیدزن  مارتحا  ناونع  هب  ار  شتروص  مان  نیا  ندینـش  اب  (ع ) ماما دـمحم ! تفگ : ياهتـشاذگ ؟ هچ  ار  شمان 

نایکلام ماما  کلام  (. (ص ادخ لوسر  يادف  هب  نیمز  يور  لها  مامت  مردام و  مردـپ ، منادـنزرف ، مدوخ ، داد : همادا  هاگنآ  دـمحم ! دـمحم ،
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نم دـشیمن  هتخانـشزاب  هک  اجنآ  ات  تفاییم . رییغت  شاهرهچ  گنر  دربیم  ار  (ص ) ربمایپ ماـن  هک  یماـگنه  (ع ) قداـص رفعج  دـیوگیم :
. متفاین نینچنیا  وا  نوچ  ار  یسک 

ربمایپ تمرح  تشادساپ 

فاکتعا زا  هعمج  هبنـشجنپ و  هبنـشراهچ ، زور  هس  رد  هژیو  هب  (ص ) ربمایپ دجـسم  رد  فاکتعا  هک  تساجنادب  ات  (ص ) ربمایپ تشادگرزب 
و دوش . اور  شتجاح  دبلطب  دـنوادخ  زا  یتجاح  هنیدـم  رد  هزور  تماقا و  زور  هس  زا  سپ  هک  نآ  .و  دراد يرتشیب  باوث  دـجاسم  رگید  رد 

هنیدـم هب  دورو  ياربثیداحا  هیاپ  رب  دراد . حـیجرت  هکم  رد  تماقا  رب  هنیدـم )  ) ترـضح نآ  رهـش  رد  تماقا  تایاور  زا  ياهراپ  بجوم  هب 
لـسغ تسا  بحتـسم  ربماـیپ  دجـسم  هب  دورو  زین  ترـضح و  نآ  تراـیز  اـی  هلآ  هیلع و  هللایلـص  ربماـیپ  اـب  عادو  نآ و  زا  جورخ  هرونم و 

هللا یلص  ربمایپ  دجسم  رد  ناوتیم  دناوخب  هتـسکش  ار  زامن  هدعاق  قبط  رب  دیاب  هدرکن و  هنیدم  رد  تماقا  دصق  هک  يرفاسم  نینچمه  . دننک
هفوک و دجـسم  مارحلا ، دجـسم  دـنامکح : نیا  ياراد  زین  رگید  ناکم  هس  هتبلا  . دـناوخب مامت  ای  هتـسکش  دوخ  رایتخا  هب  ار  زامن  هلآ  هیلع و 
رد هزور  و  دراد . هزور  لاس  کی  باوث  لوالا ) عیبر  مهدـفه   ) ربمایپ دالیم  رد  نتفرگ  هزور  ترـضح  نآ  مارتحا  هب  زین  . ءادهـشلادیس رئاح 

. تسا هدش  هدرمش  بادآ  زا  یکی  هقدص  نداد  نانمؤم و  ندرک  داش  زور  نیا  رد  هوالعب  لاس . ود  باوث  ثعبم  دیع 

يریذپ هوسا 

نیا زا  هک  دنادیم  یسک  ار  ادخ  هدنب  نیرتبوبحم  هغالبلا ، جهن  و  ۀنسح ) هوسا  لوسر  یف  مکل   ) دناوخیم وکین  هوسا  ار  (ص ) ربمایپ نآرق ،
( هیبنب یساتملا  هللا  یلا  دابعلا  بحا  و   ) دریگ سرد  تیرشب ، يابیز  هوسا 

ربمایپ نتشاد  تسود 

بحا اهنوضرت  نکاسم  اهداسک و  نوشخت  ةراجت  اهومتفرتقا و  لاوما  مکتریـشع و  مکجاوزا و  مکناوخا و  مکئانبا و  مکؤابا و  ناک  نا  لق 
نانز ناردارب و  نارـسپ و  ناردپ و  رگا  وگب  ربمایپ ! يا  ( میرک نآرق  .) هرماب هللا  یتای  یتح  اوصبرتف  هلیبس  یف  داهج  هلوسر و  هللا و  نم  مکیلا 

امش دزن  دیدنسرخ  اهنآ  زا  هک  ییاههناخ  دیسرتیم و  نآ  يداسک  زا  هک  یتراجت  دیاهدروآ و  تسد  هب  هک  ییاهییاراد  نادنواشیوخ و  و 
هب هک  يربمایپ  نامه  دروآ . دورف  امش  رب  ار  شنامرف  رما و  ادخ  ات  دیـشاب  رظتنم  سپ  تسا  رتبوبحم  وا  هار  رد  رازراک  شلوسر و  ادخ و  زا 

رگید ثیدح  اهدص  هنیفسثیدح و  ات  هتفرگ  نیلقث  ثیدح  زا  تسا . هدرک  دیکات  تخـس  شترتع  زا  يوریپ  رب  دوخ  میاهدش  رما  شتعاطا 
. دناهدرمش يرورض  ار  (ع ) تیب لها  زا  تعاطا  یگمه 

ربمایپ زا  يوریپ 

. دینک تعاطا  ربمایپ  زا  ولوسرلا  اوعیطا  و  دیامرفیم ...: نآرق 

ربمایپ ترتع  زا  يوریپ 

هنیفسثیدح و ات  هتفرگ  نیلقث  ثیدح  زا  تسا . هدرک  دیکات  تخـس  شترتع  زا  يوریپ  رب  دوخ  میاهدش  رما  شتعاطا  هب  هک  يربمایپ  نامه 
کی تروص  هب  دـیابتعاطا  نیا  (ع ) ناـنمؤم ریما  رظن  زا  دناهدرمـش . يرورـض  ار  (ع ) تیب لـها  زا  تعاـطا  یگمه  رگید  ثیدـح  اهدـص 

اومزلاف دومرف : (ع ) ترـضح نآ  رتبقع . یکدنا  هن  میتفیب و  رتولج  یکدنا  هن  (ع ) تیب لها  زا  ینعی  دریذـپب  لکـش  نانآ  اب  لماک  تمزالم 
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یهارمگ هب  هک  دـیریگ  یـشیپ  نانآ  زا  هن  دیـشاب . نانآ  هقیرط  مزالم  هراومه  . اوکلهتف مهنع  اورخاتت  اولـضتف و ال  مهوقبـست  ـالو  مهتمس ...
. دیسریم تکاله  هب  هک  دینامب  بقع  نانآ  زا  هن  دیتفایم و 

ربمایپ رب  نتسب  غورد 

تسا ینتفگ  . ) دریگ ياج  شتآ  رد  ددنب  غورد  نم  رب  دمعب  یـسک  ره  رانلا . نم  هدعقم  ءوبتیلف  ادمعتم  یلع  بذک  نم  دومرف : (ص ) ربمایپ
.( دنکیم لطاب  ار  هزور  (ص ) ربمایپ رب  نتسب  غورد 

ربمایپ تنس  نتشاد  اپب 

. تسا یمالسا  تموکح  هفیظو  نامیا و  لها  تلصخ  (ص ) ربمایپ تنس  نتشاد  اپب  نانمؤمریما ، رظن  زا 

ربمایپ تنس  ندرکن  كرت 

تنس هک  تسا  یسک  اهنآ  زا  یکی  دنکیم  تنعل  ار  اهنآ  لاعتم  يادخ  هک  دنرفن  شش  یتنسل  كراتلا  هللا ... مهنعل  ۀتس  دومرف : (ص ) ربمابپ
. دنک كرت  ارم 

ربمایپ تنس  ندادن  رییغت 

ار یناسک  نک  تنعل  ادنوادخکیبن  ۀنـس  اوریغ  يذلا ... نعلا  مهللا  . میناوخیم نینچ  (ص ) ادخ لوسر  هب  (ع ) قداص ماما  تاولـص  رکذ  رد 
! تنعل رازه  نارازه  دنداد ...، رییغت  ار  ربمایپ  تنس  هک 

ربمایپ نداد  حیجرت 

ياهنوخ اب  نم  یتسود  مهسفنا . یلع  تاهمالا و  یلع  ءابآلا و  یلع  ینورثؤی  مهف  یتما  ءامد  طلاخ  یبح  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
. دنهدیم حیجرت  ناشدوخ  ناردام و  ناردپ و  رب  ارم  اهنآ  تسا . هدش  هتخیمآ  نم  تما 

ربمایپ رضحم  رد  ادص  ندروآ  ورف 

یبنلا توص  قوف  مکتاوصا  اوعفرت  اونمآ ال  نیذلا  اهیا  ای  دیامرفیم : تارجح  هروس  رد  دوخ  هدیزگرب  نیرخآ  ماقم  ظفح  رب  لاعتم  يادخ 
دنلب نخـس  وا  يارب  دـینکن و  (ص ) ربماـیپ يادـص  زا  رتارف  ار  دوـخ  يادـص  ناـنمؤم ، يا  ضعبل . مکـضعب  رهجک  لوقلاـب  هل  اورهجت  ـال  و 

. رگید یخرب  يارب  امش  زا  یخرب  نتفگ  نخس  دنلب  دننام  دییوگم 

ربمایپ تلحر  رد  یباتیب 

. وت رب  رگم  تسا  حیبق  یباتیب  ناغف و  تفگ : (ع ) ترضح نآ  ربق  رس  رب  (ص ) ربمایپ تلحر  رد  (ع ) نانمؤمریما

ربمایپ تخد  ندرک  دونشخ 

ار (ع ) همطاف تیاضر  رما ، نیا  رب  هیکت  رد  (ص ) ربمایپ تسا . یهلا  تیاـضر  راـیعم  (ص ) ربماـیپ یمارگ  تخد  (س ) ارهز همطاـف  تیاـضر 
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ار دوخ  مشخ  دوخ و  يدنـسرخان  ار   7 ارهز مشخ  يدنـسرخان و  دومنیم و  یفرعم  دـنوادختیاضر  ار  شیوختیاضر  شیوختیاضر و 
. تسنادیم دنوادخ  بضغ 

ربمایپ دادجا  درکدای 

دیـسر (ص )) ربمایپ متـسیب  دـج  ، ) ناندـع هب  ندرمـش ، ماگنه  هب  نم  بسن  هاگ  ره  اوکـسماف  ناندـع  یلا  یبسن  غلب  اذا  دومرف : (ص ) ربماـیپ
.( دینکن لابند  ار  سپ  نآ  زا  و  . ) دینک فقوت 

ربمایپ هژیو  هام 

. دـنک کـمک  هزور ) راـگدرورپ و  تعاـطا   ) هاـم نـیا  رد  ارم  هـکنآ  دـنک  تـمحر  دـنوادخ  تـسا ، نـم  هاـم  نابعـش  دوـمرف : (ص ) ربماـیپ
مرمع رخآ  ات  ار  نآ  مدرکن و  كرت  ار  هاـم  نیا  هزور  مدینـش  نابعـش  هبتبـسن  ار  (ص ) ربماـیپ يادـن  هک  یناـمز  زا  دومرف : (ع ) ناـنمؤمریما

هللا ءاش  نا  درک  مهاوخن  كرت 

ربمایپ ترایز 

ترایز ار  مربق  متلحر  زا  دعب  هک  یـسک  تسا : هدومرف  دوخ  ترـضح  نآ  تساهترایز . نیرتتلیـضفرپ  زا  (ص ) ربمایپ فیرـش  ربق  ترایز 
. دش مهاوختمایق  رد  وا  عیفـش  نم  دومرف ) يرگید  تیاور  رد   ) و تسا . هدمآ  متایح  نامز  رد  نم  رادـید  هب  هک  تسا  یـسک  دـننام  دـنک 

بابحتسا يدراوم  رد  ترایز  نیا  میهد . حیجرت  یبابحتـسا  جح  رب  ار  نآ  تسا  بحتـسم  هک  دراد  تیمها  اجنآ  ات  (ص ) ربمایپ ربق  ترایز 
رایسب بابحتسا  دناهتفر  جح  هب  هک  یناسک  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  فیرـش  ربق  ترایز  جح  ماگنه  هب  - 1: هلمج زا  دراد . يرتشیب 
همطاف تیاضر  . دراد فظوم  شماـجنا  هب  ار  ناـنآ  تسا  یمالـسا  مکاـح  رب  دـننز  زاـب  رـس  نآ  ماـجنا  زا  جاـجح  رگا  هک  ياهنوگ  هب  دراد 

زور نیا  رد  لوـالاعیبر ) مهدـفه  ( ) (ص مرکا لوسر  تدـالو  زور  رد  - 2. تسا یهلا  تیاـضررایعم  (ص ) ربماـیپ یمارگ  تخد  (س ) ارهز
( بجر متفه  تـسیب و   ) 9 يوبن ثعبم  رد  - 3. درک ترایز  ار  ترـضح  رود  زا  ناوتیم  دش  رـضاح  ترـضح  نآ  ربق  رـس  رب  ناوتن  هچنانچ 

. تسا بحتسم  زور  نیا  رد  (ص ) ربمایپ ترایز 

ربمایپ هب  ندرک  مالس 

ماما زا  يرگید  تیاور  رد  دسریم . نم  هب  زین  نآ  هک  دیتسرفب  مالـس  میوس  هب  دییایب  نم  ربق  ترایز  هب  دیناوتیمن  رگا  دومرف : (ص ) ربمایپ
مالـس وا  هب  رود  زا  نینچمه  نک و  مالـس  وا  رب  يوشیم  جراخ  نآ  زا  ای  لـخاد  (ص ) ربماـیپ قاور  هب  هک  یماـگنه  میناوخیم : (ع ) مظاـک

هاـگیاج (ص ) ربماـیپ هب  ندرک  مالـس  دروم  ود  رد  . تسا هدـش  دراو  یـصاختیفیک  اـب  مالـس  ( » (ص ربماـیپ ربق  راـنک  ياربتیاور  رد  نک .
هتفگ هتاکرب  هللا و  ۀمحر  یبنلا و  اهیا  کیلع  مالسلا  زامن ، رد  بجاو  مالس  نتفگ  زا  لبق  تسا  بحتسم  زامن ، رد  - 1: دنکیم ادیپ  ياهژیو 
مسب تسا : نیا  راکذا  نآ  هلمج  زا  تسا . بجاو  اهنآ  زا  یکی  نتفگهک  هدش  دراو  يراکذا  وهـس  هدجـس  يارب  وهـس ، هدجـس  رد  - 2. دوش

. هتاکرب هللا و  ۀمحر  یبنلا و  اهیا  کیلع  مالسلا  هللااب  هللا و 

ربمایپ ناگداون  ترایز 

تمایق زور  رد  ار  وا  منک  ترایز  دنک ، ترایز  ارم  هیرذ  زا  يدرف  هک  یسک  ۀمایقلا  موی  هترز  یتیرذ  نم  ادحا  راز  نم  دومرف : (ص ) ربمایپ
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نداتسرف تاولص 

ادخامیلـست و اوملـس  هیلع و  اولـص  اونمآ  نیذـلا  اهیا  اـی  یبنلا ، یلع  نولـصی  هتکئـالم  هللا و  نا  دـیامرفیم : میرک  نآرق  رد  لاـعتم  يادـخ 
نایب رد  . دیرب نامرف  الماک  ار  وا  دیتسرف و  دورد  وا  رب  زین  امش  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  دنتسرفیم . دورد  (ص ) ربمایپ رب  ناگتـشرف 

مل نم  دومرف : (ع ) اضر ماما  - 1: مینکیم هراشا  تیاور  ود  هب  هک  تسا  هدش  دراو  یناوارف  تایاور  وا  لآ  و  (ص ) ربمایپ رب  تاولص  تلیضف 
جنر لمحت  هباـنا و  هبوت و  اـب  ار  شیوخ  ناـهانگ  دـناوتیمن  هک  یـسکهلآ  دـمحم و  یلع  ةالـصلا  نم  رثکیلف  هبونذ  هب  رفکی  اـم  نع  ردـقی 

يزیچ دمحم  لآ  دمحم و  یلع  ةالصلا  نم  لقثا  ئـش  نازیملا  یف  ام  - 2. دتسرفب تاولص  وا  لآ  دمحم و  رب  رایـسب  دیاب  دنک  وحم  تدابع 
رد فلا . : دنکیم ادیپ  ياهژیو  مکح  دروم  راهچ  رد  تاولـص  . دنکیمن ینیگنـس  لامعا  يوزارت  رد  وا  لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  هزادـنا  هب 

يوبن ثیدح  ود  نآ  كرت  دروم  رد  یلو  تسین  بجاو  دنچ  ره  تروص  نیا  رد  (. (ص ربمایپ مان  رکذ  ماگنه  .ب . تسا بجاو  زامن  دهـشت 
نم رب  دـننک و  دای  وا  شیپ  ارم  هک  تسا  یـسک  لیخب  اـتقیقحیلع  لـصی  ملف  هدـنع  ترکذ  نم  اـقح  لـیخبلا  - 1: دراد دوجو  هدنهدناکت 

وا لآ  ودـمحم  رب  رایـسب  دـیاب  دـنک  وحم  تدابع  جـنر  لمحت  وهبانا  هبوت و  اـب  ار  شیوخ  ناـهانگ  دـناوتیمن  هک  یـسک  . دتـسرفن تاولص 
هابتـشا راچد  تشهب  هار  ندرک  ادیپ  رد  ار  وا  دنوادخ  دنک  شومارف  ار  تاولـص  نم  زا  ندـش  دای  ماگنه  هب  هک  یـسک  - 2. دتسرفب تاولص 

دمحم و رب  دیاب  هبطخ  ود  ره  ردهعمج  زامن  هبطخ  ود  رد  .د . تسا نداتسرف  تاولص  رایسب  هژیو ، بادآ  زا  یکیثعبم  زور  رد  .ج . دنکیم
نیا رتشیب  تسا . بجاو  اهنآ  زا  یکی  ماجنا  هک  هدش  دراو  رکذ  دنچ  هدجس  نیا  ياربوهس  هدجس  رد  .ه . داتسرف دورد  مالـسلا  مهیلع  وا  لآ 

لآ دمحم و  یلع  لص  مهللا  هللااب  هللا و  مسب   » و دمحم » لآ  دـمحم و  یلع  هللا  یلـص  هللااب و  هللا و  مسب  : » دـننام تسا  تاولـص  لماش  اهرکذ 
« دمحم

تلاسر هب  هدنهدیهاوگ  يوربآ  لام و  نوخ ، ندرمش  مرتحم 

ددرگیم و مرتحم  وا  يوربآ  لام و  نوخ ، دهد  یهاوگ  (ص ) ربمایپ تلاسر  هب  ناحبـس ، دـنوادخ  یگناگی  هب  تداهـش  زا  دـعب  هک  یـسک 
نیتداهـش نتفگ  ابثیراوملا  حـکانملا و  ترج  هیلع  ءامدـلا و  تنقح  هب  هدـمآ : ثیدـح  رد  . دوشیم يراج  وا  قح  رد  جاودزا و ... ماکحا 

. ددرگیم يراج  ثرا  جاودزا و  ماکحا  نآ  هیاپ  رب  دوشیم و  هدرمش  مرتحم  اهنوخ 

ربمایپ هدنهد  مانشد  نتشک 

. تشک ار  (ص ) ربمایپ هدنهدمانشد  دیاب  هک  دناهدیقع  نیا  رب  مالسا  ناهیقف  همه 

ربمایپ ربق  ریمعت 

روبق و  (ص ) ربمایپ ربق  ریمعت  بابحتـسا  يایوگ  هک  هدرمـشرب  ار  یتایاور  راونالاراحب  فیرـش  باتک  رد  هراـب  نیا  رد  هر ) ) یـسلجم همـالع 
. تسا (ع ) ناماما

ربمایپ مسا  هب  يراذگمان 

نآ رد  هک  یهورگ  سلجم و  اـی  هناخدـمحم  هیف  ۀـقفر  دـمحم و  هیف  سلجم  دـمحم و  هیف  تیبـل  كروب  تسا : هدومرف  دوخ  ترـضح  نآ 
شتیذا دییامنن ، يراتفردب  وا  اب  دیداهن  دمحم  ار  دنزرف  مان  رگا  مدینـش  ربمایپ  زا  دـیوگیم : عفار  یبا  . تسا كرابم  دراد  دوجو  ماندـمحم 
. نکن يدب  وا  هب  نزن و  هدن ، شحف  ار  وا  دومرف : دوب  هداهن  دمحم  ار  شدنزرف  مان  هک  یسک  هب  (ع ) قداص ماما  دینزن . ار  وا  دینکن و 
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ربمایپ ترتع  نتشاد  تسود 

مهاوخیمن منادـنواشیوخ  یتسود  زج  یـشاداپ  امـش  زا  وگب  ربمایپ ، يایبرقلا  یف  ةدوملا  ـالا  ارجا  هیلع  مکلاـسا  ـال  لـق  دـیامرفیم : نآرق 
الا هلمع  ادبع  عفنی  هدیب ال  یـسفن  يذلا  انتعافـشب و  ۀنجلا  لخد  اندوی  وه  هللا و  یقل  نم  هناف   7 تیبلا لها  انتدوم  اومزلا  دومرف : (ص ) ربمایپ

اب درادیم  تسود  ار  ام  هک  یلاـح  رد  دـنک  تاـقالم  ار  دـنوادخ  یـسک  رگا  هکنآ  هچ  دـیزرو . تبحم  تیب  لـها  هب  هراومهاـنقح  ۀـفرعمب 
. ام قح  نتخانش  اب  رگم  دربیمن  دوس  شیوخ  لمع  زا  ياهدنب  چیه  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  یسک  هب  دنگوس  دور . تشهب  هب  ام  تعافش 

ربمایپ ناگداون  ندرزاین 

ناـگداون نادـنزرف و  هب  نتخادـنا  رظن  . مـنکیمن تعافـش  درازاـیب  ار  ماهـیرذ  هـک  یـسک  هبتبـسن  دـنگوس  ادـخ  هـب  دوـمرف : (ص ) ربماـیپ
تیب لها  ناگداون  نادـنزرف و  نیرتماقمالاو  . تسا تدابع  (ص ) ربمایپ هیرذ  هب  نتخادـنا  رظنةدابع  (ص ) یبنلا ۀـیرذ  یلا  رظنلا  (ص) ربماـیپ

تشاذگ و مارتحا  راوگرزب  تاداس  هب  دـیاب  ناشیا  زا  دـعب  تسا . راکـشآ  اهنآ  هبتبـسن  تما  فیاظو  هک  دنتـسه  (ع ) تراهط تمـصع و 
اوـثولتی مل  هجاـهنم و  اوقراـفی  مل  اـم  ةداـبع  یبـنلا  ۀـیرذ  عـیمج  یلا  رظنلا  میناوـخیم : یتـیاور  رد  تسا . لـماش  زین  ار  ناـنیا  قوـف  تیاور 

هدولآ یـصاعم  هب  هدـشن و  ادـج  (ص ) ترـضح نآ  هار  زا  هک  نامز  نآ  ات  تسا  تدابع  (ص ) ربمایپ هیرذ  مامت  هب  ندـنکفا  رظنیـصاعملاب 
. دنوشن

دمحم هروس  تئارق 

(ع) قداص ماما  . درک دهاوخ  باریستشهب  ياهرهن  زا  ار  وا  ناحبس  يادخ  دنک  تئارق  ار  (ص ) دمحم هروس  هک  یسک  دومرف : (ص ) ربمایپ
هکنیا ات  دنام  ظوفحم  رفک  كرـش و  زا  هراومه  دیاینرد و  کش  وا  نید  رد  هاگچیه  دـنک  تئارق  ار  (ص ) دـمحم هروس  هک  یـسک  دومرف :

ار يو  دشاب و  وا  يارب  ناشدورد  باوث  دنتـسرف و  دورد  هک  درامگیم  وا  ربق  رد  هتـشرف  رازه  دنوادخ  درم  هک  ینامز  و  دسر . ارف  شگرم 
. دریگیم رارق  (ص ) دمحم هانپ  ناحبس و  دنوادخ  ناما  رد  وا  سپس  دنراد . شهاگن  ادخ  دزن  تمحر ، ینمیا و  هاگتسیا  رد  ات  دننک  عییشت 

ربمایپ زامن 

تعکر ود  دومرف : دعب  (ص !) لوسر ترـضح  زامن  زا  یلفاغ  ارچ  دومرف  ترـضح  دیـسرپ  رایط  رفعج  زامن  هراب  رد  (ع ) اضر ماما  زا  یـسک 
زا نتـشادرب  رـس  زا  دعب  عوکر و  رد  یناوخیم و  هانلزنا  انا  هروس  راب  هدزناپ  دـمح و  هروس  راب  کی  یتعکر  ره  رد  يروآیم و  ياجب  زامن 

وت و نایم  يدش  غراف  هک  زامن  زا  ینکیم . تئارق  ار  هانلزنا  انا  هروس  راب  هدزناپ  مادک  ره  زا  نتشادرب  رس  زا  دعب  هدجـس و  ود  ره  رد  و  نآ ،
. دوشیم هدروآربتتجاح  هدیزرمآ و  هکنیا  رگم  دنامیمن  یهانگ  دنوادخ 

فیرش هضور  رد  زامن 

. دوش هدراذگ  زامن  (ص ) ربمایپ ربق  ربنم و  نایم  تسا  بحتسم 

ثعبم زامن 

تئارق ناـسآ  هروس  کـی  دـمحتعکر و  ره  رد  هک  یتـعکر  ود  زاـمن  تعکر  هدزاود  فلا : : تسا هدـش  دراو  زور  نیا  يارب  زاـمن  عون  ود 
زامن تعکر  هدزاود  ب : ... ادلو ذختی  مل  يذلا  هللادمحلا  تسا : نیا  نآ  يادتبا  هک  دراد  یـصاخ  ياعد  زامن  تعکر  ود  ره  نایم  ددرگیم .
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دیحوت و هروس  دـمح و  هروس  - 1: دـنکیم لمع  ریز  تروص  هبتعکر  ود  ره  زا  دـعب  ددرگیم و  تئارق  هروس  دـمحتعکر و  ره  رد  هک 
لوح و ال هللادمحلا و ال  هللا و  ناحبـس  ربکا و  هللا  هللا و  الا  هلا  ال  - 2( راب راهچ   ) سانلا برب  ذوعا  لبق  هروس  قلفلا و  برب  ذوعا و  لـق  هروس 

( راب راهچ   ) ادحا یبرب  كرشا  ال  - 4( راب راهچ   ) ائیش هب  كرشا  یبر ال  هللا  هللا  - 3( راب راهچ   ) میظعلا یلعلا  هللااب  الا  ةوق 

دالیم زور  زامن 

راب هد  دمح  زا  دعبتعکر  ره  رد  دراد و  تعکر  ود  هک  تسا  يزامن  ندناوخ  لوالاعیبر ) مهدـفه  ( ) (ص ربمایپ دالیم  زور  بادآ  زا  یکی 
. دوشیم هدناوخ  دیحوت  هروس  راب  هد  هانلزنا و  انا  هروس 

ربمایپ ربق  اب  عادو 

هللا یلـص  : دـیوگب نینچ  عادو  رد  تسا  بحتـسم  دـنک و  عادو  یبن ص) ربق  اـب  دور  نوریب  هنیدـم  زا  دـهاوخیم  هک  یـسک  تسا  بحتـسم 
نیرخآ ار  مالس  نیا  دنوادخ  میراودیما  وت ! رب  مالس  دتسرف . دورد  وت  رب  دنوادخ  کیلع : یمیلست  رخآ  هللا  هلعج  کیلع ال  مالـسلا  کیلع 

.( دراد یصاختیفیک  (ص ) ربمایپ اب  عادو  . ) دهدن رارق  وت  رب  ام  تدارا  ضرع 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  ْمُِکلاْومَِأب َو  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com
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