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مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  یناگدنز  هصالخ 

باتک تاصخشم 

مشاه 1308- یلوسر  هسانشرس :
هدیزگرب مالسلاهیلع  نینموملاریما  یناگدنز  يدادرارق : ناونع 

. يداوج اضردمحم  صیخلت  یتالحمیلوسر ؛ مشاه  فیلات  (ع / ) نینموملاریما یناگدنز  هصالخ  روآدیدپ : مان  ناونع و 
یمالسا 1385. گنهرف  رشن  رتفد  نارهت : رشن : تاصخشم 

. مس  10/5×21 62 ص ؛. يرهاظ : تاصخشم 
اههصالخ 2. تسورف :

X-392-430-964 لایر :  3000 کباش :
. تسا هدش  رشتنم  لاس 1376  رد  رشان  نیمه  طسوت  (ع ») نینموملاریما یناگدنز   » ناونع اب  رضاح  باتک  یلبق  تساریو  تشاددای :

(. یسیونتسرهف راظتنا  رد  )1385 مهدزاود : پاچ  تشاددای :
. مهدزای پاچ  تشاددای :

. تسا فلوم  نیمه  هتشون  مالسلاهیلع  نینموملاریما  یناگدنز   " ناونع تحت  باتک  هصالخ  رضاح  باتک  تشاددای :
همانتشذگرس 40ق --  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم :

 - 1347 اضردمحم ، يداوج  هدوزفا : هسانش 
یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  هدوزفا : هسانش 

BP37/35/ر5ز9013 1385 هرگنک : يدنب  هدر 
297/951 ییوید : يدنب  هدر 

1339540 یلم : یسانشباتک  هرامش 

هبعک قرشم  زا  دیشروخ  عولط 

. دوشگ ناهج  هب  هدید  بلاطوبا  نوچ  يردپ  بلص  زا  نانم  ؤمریما 
يراکادف يزابناج و  رهم ، تفوطع و  شـشخب ، تحامـس و  زا  ینوناک  وا ، دوجو  رـسارس  دوب . مشاه  ینب  سیئر  ءاحطب و  گرزب  بلاطوبا 

. دوب دیحوت  نیئآ  هار  رد 
میهاربا نییآ  زا  تثعب  زا  شیپ  دروآ و  نامیا  ربمایپ  هب  هک  تسا  یناـنز  نیتسخن  زا  يو  تسا . مشاـه  دـنزرف  دـسا  رتخد  همطاـف ، يو  رداـم 

نینچ تخاس و  کیدزن  هبعک  راوید  هب  ار  دوخ  تفرگ و  شیپ  ار  مارحلادجـسم  هار  نامیاز  درد  نتفای  تدش  ماگنه  هب  وا  درکیم . يوریپ 
: تفگ

. مراد خسار  نامیا  هناخ  نیا  هدـنزاس  میهاربا  مّدـج  نخـس  هب  زین  دـنا و  هدـش  لزان  وت  فرط  زا  هک  یئاهباتک  ناربمایپ و  وت و  هب  ادـنوادخ ،
ناسآ نم  رب  ار  كدوک  نیا  دـلوت  تسا ، نم  محر  رد  هک  یکدوک  قح  هب  تخاس و  ار  هناـخ  نیا  هک  یـسک  مارتحا  ساـپ  هب  اراـگدرورپ ،

. امرف
. دمآ ایند  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  اجنآ  رد  دش و  ادخ  هناخ  دراو  يزیمآزاجعا  تروص  هب  همطاف  هک  تشذگن  يا  هظحل 
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رهوگ ود  دنویپ 

رگید اما  درکیم  یئادـخان  ثداوح  يایرد  رد  یئاـهنت  هب  دوخ  ار  یگدـنز  یتشک  زونه  یلع  تشذـگیم و  ربمغیپ  ترجه  زا  لاـس  دـنچ 
يو اب  تسناوتیم  حور  نیمادـک  نکل  دـیاسایب  ار  یتاـظحل  ناـبرهم  یـسینا  راـنک  رد  یناـفوط  گرزب و  حور  نیا  هک  دوب  هدـش  نآ  تقو 
رات ياهبش  نایرگ  نیگمغ و  دهاز  رافک و  اب  دربن  ياهزور  نارغ  نیگمشخ و  ریـش  نیا  هک  تشاد  ار  نآ  ناوت  لد  نیمادک  دوش و  ماگمه 
دوخ هب  هدش و  باریـس  یحو  لالز  همـشچرس  زا  وا  نوچمه  هک  تسیابیم  هنوگ  یلع  یلد  ناج و  دلـسگن  مه  زا  دـناجنگب و  دوخ  رد  ار 

. دوبن هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  تخد  همطاف  زج  یسک  وا  دشاب و  هدیلاب 
باوج رد  ربمایپ  اما  تشاد  فوع  نب  نمحرلادبع  رمع و  رکبوبا و  ریظن  فارشا  ریغ  فارشا و  زا  يرایسب  ناراگتساوخ  مالـس  اهیلع  همطاف 

: دوب هدومرف  نانآ  همه 
متسه یهلا  یحو  رظتنم  همطاف  جاودزا  رما  رد 

ادـخ و بوبحم  هک  اشگب  ار  رد  زیخ و  رب  دومرف  هملـس  ما  هب  ربمایپ  دـیبوک  ار  هللا  لوسر  هناخ  برد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماجنارـس  هک  نیا  ات 
دنکفا ریز  هب  رس  مارآ  تکاس و  تسشن و  ربمایپ  روضح  رد  دش و  دراو  مالّـسلا  هیلع  یلع  دوشگ و  ار  رد  هملـس  ما  تسا . رد  تشپ  لوسر 

دزن هب  تساخرب و  ربمایپ  تفگ . ار  شتجاح  مالّـسلا  هیلع  یلع  يراد و  یتجاح  ایوگ  دومرف  دـیمهف و  ار  زیچ  همه  یلع  توکـس  زا  ربماـیپ 
وت يراگتساوخ  هب  وا  نونکا  دروآ و  رد  دوخ  قولخم  نیرتهب  دقع  هب  ار  وت  هک  متساوخیم  ادخ  زا  هراومه  نم  مرتخد  دومرف  تفر و  ارهز 

؟ یهدیم خساپ  هچ  هدمآ 
: دومرف دوشگ و  ریبکت  هب  بل  ربمایپ  هک  دوب  ایوگ  انعمرپ و  نانچ  شتوکس  اما  درک  توکس  همطاف 

: هدومرف هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  دمحم  هب  دوخ  ادخ  هک  دشابن  یضار  تسناوتیم  هنوگچ  تسوا و  ياضر  هناشن  مرتخد  توکس 
. دوبن همطاف  يارب  یناشمه  نیمز  يور  رد  مدیرفآیمن  ار  یلع  رگا 

یگدنز يارب  ات  داد  باحصا  زا  يا  هدع  هب  ارنآ  لوپ  ربمایپ  تخورف و  ار  دوخ  هرز  مالّـسلا  هیلع  یلع  دقع ، يراگتـساوخ و  مسارم  زا  سپ 
هک یهورگ  رب  ار  یگدـنز  ادـنوادخ  دومرف  دـندروآ  ادـخ  لوسر  روضح  هب  ار  همطاف  لزنم  هیثاثا  نوچ  دـنیامن و  هیهت  هیثاثا  یلع  همطاف و 

. نادرگ كرابم  تسا  لافس  نانآ  فورظ  رتشیب 
. دش زاغآ  همطاف  یلع و  یئوشانز  یگدنز  ناسنیدب  درک و  اعد  ود  ره  قح  رد  ربمایپ  دیسر  ارف  همطاف  فافز  هک  یماگنه 

تیالو لخن  هرمث 

قیرط رد  رگیدکی  اب  هنوگ  ادخ  يانشآ  ود  ندش  ماگمه  دردمه و  حور  ود  لاصو  اهنت  هن  مالّسلا  هیلع  یلع  اهیلع و  هللا  مالس  همطاف  دنویپ 
زاتمم درگاش  ود  نیا  دوجو  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  دمحم  دوجو  هک  دوب  هدز  مقر  نینچ  ار  تشونرـس  زین  نیرفآ  ناهج  هک  دوب  یگدـنز 
نورب یئاهرهوگ  تفع  تمـصع و  يایرد  ود  نآ  نتخیمآ  زا  دشوجب و  نت  ود  نآ  نایم  زا  شتکربرپ  رثوک  دـبای و  رارمتـسا  یحو  بتکم 

: ياهمان هب  دش  دنزرف  راهچ  كرابم  دنویپ  نیا  لصاح  دنناباتب و  نایناهج  رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یّلصدمحم  رون  تمایق  ات  هک  دندرگ 
مالّسلا هیلع  نسح 

مالّسلا هیلع  نیسح 
اهیلع هللا  مالس  يربک  بنیز 

اهیلع هللا  مالس  موثلک ) ما   ) يرغص بنیز 
تسین نتشون  يارای  ار  ملق  رگید  یمجنپ …  و 
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رگج نوخ  نیا  نارجه و  نیا  حرش 
رگد تقو  ات  راذگب  نامز  نیا 

ریدغ هسامح 

دنا هدز  مقر  رازه  تسیبودص  ات  ار  ناشدادـعت  هک  یهوبنا  هورگ  تشگیم ، زاب  دوخ  جـح  رفـس  نیرخآ  زا  ربمایپ  دوب و  ترجه  مهد  لاس 
. دندیسر مخ  ریدغ  مان  هب  یبآ  یب  هنهپ  هب  هک  نیا  ات  دندرکیم  هقردب  ار  وا 

: هک هدروآ  مایپ  ادخ  بناج  زا  دش و  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  یحو  کیپ  ناهگان  هک  دوب  هجحلا  يذ  مهدجیه  زور  مین 
يا و هدرکن  غـالبا  ار  وا  تلاـسر  ینکن  نینچ  رگا  ناـسرب و  مدرم  شوـگ  هب  هدـش  لزاـن  وـت  رب  تراـگدرورپ  بناـج  زا  هچنآ  لوـسر  يا  »

« درک دهاوخ  ظفح  نامدرم  دنزگ  زا  ار  وت  دنوادخ 
يارب نارتش  زاهج  زا  يربنم  دـندمآ . دورف  ارحـص  نازوس  باتفآ  ریز  رد  بآ و  یب  ناـبایب  نآ  رد  ناـگمه  دـنداد و  فقوت  روتـسد  ربماـیپ 

هانپ وا  هب  هراما  سفن  ياهیدب  زا  هدومرف و  ساپـس  ار  يادخ  ادـتبا  دـندرک . مدرم  هب  يور  هتفر و  نآ  زارف  رب  ادـخ  لوسر  دـنتخاس و  ربمایپ 
: دومرف تسج و 

دنداد و باوج  وکین  تیعمج  دیشیدنایم  هچ  نم  هرابرد  ایآ  زین . امش  ملوئـسم و  نم  مدنبیم  رب  تخر  امـش  نایم  زا  نم  يدوزب  مدرم  يا 
رارقا تیعمج  تفرگ و  زیخاتـسر  زور  تیناـقح  شیوـخ و  تلاـسر  رد  دـنوادخ  یگناـگی  هب  رارقا  ناـنآ  زا  هلآ  هـیلع و  هللا  یّلـص  دـمحم 

: دومرف هاگنآ  دندومن .
. دننم تیب  لها  هک  رغصا  لقث  يرگید  تسادخ و  باتک  هک  ربکا  لقث  یکی  مراذگیم  امش  نایم  رد  اهبنارگ  زیچ  ود  نم 

ناگمه هک  درب  الاب  ردق  نآ  تفرگ و  تسد  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسد  هاگ  نآ  دینامن . بقع  نانآ  زا  دیریگن و  یـشیپ  نانآ  رب  مدرم ،
: دومرف سپس  دنتخانش  دندید و  ادخ  لوسر  رانک  رد  ار  وا 

یلع نیا  میوا  ربهر  الوم و  نم  هک  سک  ره  مدرم  يا  مرتراوازـس . ناشدوخ  زا  اهنآ  رب  متـسه و  نانموم  يالوم  نم  نم و  يـالوم  دـنوادخ 
: داد همادا  نینچ  درک و  رارکت  راب  هس  ار  هلمج  نیا  تسوا و  ربهر  الوم و  مه 

. راوخ ار  وا  نانمشد  رادب و  تسود  ار  یلع  ناتسود  اراگدرورپ 
: دومرف سپس  هد و  رارق  قح  روحم  ار  یلع  ایادخ 

ناج شوگ  یحو  شخب  حور  گنهآ  هرابود  هک  دوب  یقاب  دوخ  لاح  هب  عامتجا  زونه  دنناسرب . نابیاغ  هب  ار  ربخ  نیا  نارـضاح  تسا  مزال 
: هک تخاون  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  دمحم 

« مدیدنسپ ناتیارب  نید  ناونع  هب  ار  مالسا  مدناسر و  نایاپ  هب  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدومن و  لماک  ناتیارب  ار  ناتنید  زورما  »
دش هدیزگرب  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  ینیشناج  يارب  دنوادخ  بناج  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  ناسنیدب  و 

اه هنتف  زاغآ  توبن و  دیشروخ  لوفا 

ناـهج زا  هدـید  تشاد  یـضترم  یلع  نماد  رد  رـس  هک  یلاـح  رد  ادـخ  لوسر  هک  دوب  ترجه  مهدزاـی  لاـس  زا  رفـص  هاـم  رخآ  هبنـشجنپ 
: دنیامرفیم هراب  نیا  رد  دوخ  مالّسلا  هیلع  یلوم  تسبورف 

هرهچ رب  تسد  كربت  يارب  نم  تشگ و  ادج  وا  ندب  زا  ناج  نم  تسد  يور  رب  درپس و  ناج  دوب  نم  هنیس  رب  شرـس  هک  یلاح  رد  ربمایپ  »
دـنتفریم و الاب  یهورگ  هدـمآ و  دورف  ناگتـشرف  زا  یهورگ  دـندرکیم ، يرای  ارم  ناگتـشرف  مداد و  لسغ  ار  وا  ندـب  هاـگنآ  مدیـشک  ما 

« دیسریم شوگ  هب  بترم  دندناوخیم  زامن  ربمایپ  دسج  رب  هک  نانآ  همهمه 
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مه اب  لاس  ياهلاس  هک  جرزخ  سوا و  هلیبق  ود  دندوب  ادخ  لوسر  نفک  لسغ و  لوغشم  نارای  زا  يا  هدع  مالّسلا و  هیلع  یلع  هک  یلاح  رد 
درگ هدعاس  ینب  هفیقس  رد  دندوب  فورعم  راصنا  هب  یگمه  دوب و  هداد  نایاپ  نانآ  تموصخ  هب  مالسا  دنتـشاد و  لادج  گنج و  تباقر و 

زا اهیسوا  دوب و  تراما  يادیدناک  هک  دنتشاد  هدابع  نب  دعس  لثم  يا  هتـسجرب  تیـصخش  اهیجرزخ  دننیزگرب . يریما  دوخ  يارب  ات  دندمآ 
یتصرف یپ  رد  دنهد و  يار  وا  هب  دنتـساوخیمن  هنیرید  تباقر  رطاخب  یفرط  زا  دندوب و  مورحم  دـشاب  وا  گنـسمه  هک  یتیـصخش  نتـشاد 

حارج هدیبعوبا  اب  هار  نیب  رد  دنداتفا و  هار  هب  هفیقـس  فرطب  ود  ره  نایرج  زا  رکبوبا  ندرک  هاگآ  اب  دش و  علطم  ارجام  زا  رمع  دنتـشگیم .
ادخ لوسر  هک  دیا  هدینـشن  رگم  درک  دایرف  دنلب  يادص  اب  رمع  دندیـسر  اجنآ  هب  یتقو  دندومن  هارمه  دوخ  اب  زین  ار  يو  دندرک و  دروخرب 

: دومرف
. تسا شیرق  زا  نم  هفیلخ 

فراـعت رگیدـکی  هب  ار  تفـالخ  هک  یلاـح  رد  رکبوبا  رمع و  سپـس  میا  هدینـش  يرآ  دـنتفگ  دـندوب  یتـصرف  نینچ  رظتنم  هک  سوا  هلیبـق 
نینچ زین  سوا  هلیبـق  نادرم  نآ  زا  سپ  هدـیبع و  وبا  درـشف و  تعیب  ناونع  هب  ار  رکبوبا  تسد  رمع  دـندش و  راـصنا  عمج  دراو  دـندرکیم 

. دندومن كرت  ار  هفیقس  ضارتعا  ناونع  هب  تعیب و  نودب  اهیجرزخ  اما  دندرک 
زین هار  نیب  رد  دنداتفا و  هار  هب  نانآ  لابند  هب  زین  اهیسوا  دندش و  هناور  دجسم  فرط  هب  هدیبع  وبا  رمع و  رکب و  وبا  هفیقـس  يارجام  زا  سپ 

دنتفرگ و رارق  هدش  ماجنا  لمع  لباقم  رد  نیرجاهم  دش و  ربنم  رب  ادخ  لوسر  هفیلخ  ناونع  هب  رکبوبا  هرخالاب  دـنتفای و  يرگید  نارادـفرط 
مالّسلا هیلع  یلع  اب  هارمه  مشاه  ینب  مالسا و  هتـسجرب  ياهتیـصخش  نیرجاهم و  زا  يا  هدع  اما  دیدرگ . زاغآ  رکبوبا  تفالخ  بیترت  نیدب 

دندش نصحتم  ارهز  هناخ  رد  ضارتعا ، ناونع  هب 

تبیصم نافوط 

دریگب تعیب  مالّسلا  هیلع  یلع  اصوصخ  ناضرتعم و  نانـصحتم و  زا  دوب  مزال  دیامن  راوتـسا  ار  دوخ  تموکح  ياه  هیاپ  هکنیا  يارب  رکبوبا 
. دنروایب دجسم  هب  تعیب  يارب  ار  ناضرتعم  هک  درک  رومام  يا  هدع  اب  ار  رمع  تهج  نیمه  هب 

كرت ار  هناخ  تعیب  يارب  نانصحتم  ای  منازوسیم  ار  هناخ  ای  دنگوس  ادخ  هب  درک  دایرف  دمآ و  ارهز  هناخ  لباقم  رد  تیعمج  اب  هارمه  رمع 
ناشک ناشک  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هفیلخ  نارومام  درب  موجه  ارهز  هناخ  هب  تخورفا و  رب  شتآ  دش  وربور  نانآ  تمواقم  اب  نوچ  دنیوگ و 

. دهد يءار  رکبوبا  تفالخ  هب  ات  دندرب  دجسم  فرط  هب 
رد هک  یحور  یمسج و  تامدص  رثا  رب  دش و  طقس  وا  ههام  شـش  كدوک  دیدرگ و  حورجم  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  شروی  نیا  نایرج  رد 

نایم رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  و  تفگ . عادو  ار  یناف  راد  يدوز  هب  داتفا و  يرامیب  رتسب  رد  دیدرگ  دراو  وا  رب  يدـعب  ياهنایرج  نایرج و  نیا 
. دنام روای  یب  اهنت و  ثداوح  نافوط 

تفالخ نارود  شکاشک  رد  يرادیاپ  یلع و 

ياپون هعماج  تدـحو  نارگن  یفرط  زا  دـندوب و  شیوخ  ملـسم  قح  نتفر  جارات  هب  دـهاش  فرط  کی  زا  یلوم  رکب ، وبا  تفالخ  زاـغآ  اـب 
نانچ تسناوتیم  یلخاد  گنج  فالتخا و  نیرتکچوک  دوب و  هدیـسر  هیاپ  نادب  ات  ربمایپ  ریذپان  یگتـسخ  ياهـششوک  رثا  رب  هک  یمالـسا 
برض هک  برع  هدنکارپ  لیابق  وس  کی  زا  ناریا و  مور و  فرط  کی  زا  نوچ  دنازوسب  هشیر  ات  ار  مالسا  ناوج  لاهن  هک  دزورفا  رب  یشتآ 
ملـسم دـندوب و  مالـسا  ندرک  دوبان  يارب  يا  هناهب  یپ  رد  یگمه  یلخاد  ناقفانم  رگید  بناـج  زا  دوب و  هدرک  مار  ار  ناـنآ  ربماـیپ  تصش 

زا دومن و  فالغ  رد  ار  ریـشمش  مالّـسلا  هیلع  یلوم  رطاخ  نیمه  هب  دناسرب  دوخ  هنیرید  يوزرآ  هب  ار  نانآ  همه  تسناوتیم  یلخاد  گنج 
اهیگتـسجرب و لیاضف و  جاجتحا  ینارنخـس و  قیرط  زا  ءادتبا  دشاب  مامت  ناگمه  رب  تجح  هکنیا  يارب  اهنت  تشذـگ . شیوخ  ملـسم  قح 
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تصرف هکنیا  يارب  هاگنآ  دروآ و  مدرم  دای  هب  ار  تفالخ  يارب  وا  تقایل  هرابرد  ربمایپ  تاشرافـس  مالـسا و  هار  رد  شیوخ  ياه  يراکادف 
مشچ و رد  راخ  نوچمه  دیامرفیم  یلوم  دوخ  هک  یتوکـس  درک  زاغآ  ار  شیوخ  ياسرفناج  ینالوط و  توکـس  دتفین  نانمـشد  تسد  هب 

. دوب ولگ  رد  ناوختسا 
ياهـشسرپ هب  خـساپ  هتـسیاش و  ینادرگاش  تیبرت  نآرق و  ریـسفت  يروآ و  عمج  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  توکـس ، تخـس  ياهلاس  لالخ  رد 

نایاونیب و زا  يرایـسب  یگدنز  نیمات  يارب  شـشوک  راک و  روهظون و  ياهدادیور  زا  يرایـسب  مکح  نایب  رگید و  لحن  للم و  نادنمـشناد 
روک ياـههرگ  رد  یتـح  تسـشنیم و  ءاـفلخ  تروشم  هب  مالـسا  تمظع  دـجم و  نتخیر  ورف  زا  يریگولج  يارب  تخادرپ و  ناگدـنامرد 

. دش نانآ  ياشگ  لکشم  هناگی  یمالسا  هعماج  یعامتجا  یسایس و  لئاسم 

تماما یسرک  تعیب و 

باحصا زا  یهورگ  برض  ءاذیا و  یهلا و  دودح  لیطعت  مدرم و  هدرگ  رب  يوما  تسیاشان  دارفا  زا  یهورگ  ندرک  راوس  رثا  رب  موس  هفیلخ 
دیـسر یئاج  هب  راک  دش و  نیملـسم  زا  يدایز  هدع  مشخ  ثعاب  هیما  ینب  نایم  رد  لاملا  تیب  میـسقت  نانآ و  زا  رگید  یخرب  دیعبت  ربمایپ و 
داجیا اب  قیرط  نیا  زا  دزیخرب و  شیهاوخنوخ  هب  وا  ندش  هتـشک  زا  سپ  هک  فدـه  نیا  اب  هیواعم  هیحان  زا  وا  لتق  هنامرحم  الماک  هشقن  هک 

زاب هیما  ینب  هب  هرابود  دوب -  هدـش  جراخ  ناشتـسد  زا  هیما  ینب  درکلمع  ءوس  هطـساو  هب  هک  ار  تفالخ  نایرج  یلع  ماـما  هیلع  یمومع  وج 
. دشارجا هتخیر و  دنادرگ 

دندش یلوم  هیحان  زا  تفالخ  لوبق  راتساوخ  هدروآ و  موجه  یلع  هناخ  هب  مدرم  ناسنیدب 
هکنیا يارب  دنتفای و  هدش  مامت  شیوخ  رب  ار  تجح  دـندرک  هدـهاشم  ار  مدرم  رارـصا  يراشفاپ و  یتقو  اما  دـندومن  عانتما  ءادـتبا  ترـضح 

هدع رگم  راصنا  نیرجاهم و  دندوب و  هدمآ  قارع  رـصم و  زا  هک  یناناملـسم  هیلک  دـنتفر و  دجـسم  هب  دـشابن  یناهگان  یناهنپ و  وا  اب  تعیب 
. دنادرگیم زاب  ار  هدش  بصغ  قوقح  هک  درک  مالعا  زاغآ  نامه  زا  یلوم  دندومن و  تعیب  وا  اب  تبغر  عوط و  اب  یگمه  يرامش ، تشگنا 

. دیامنیم لزع  ار  حلاصان  نایاورنامرف  دنکیم و  میسقت  ناناملسم  نیب  رد  يواسم  روطب  ار  لاملا  تیب 

لمج هعجاف  نیثکان و  اب  ییورایور 

: دومرف یلع  هب  دوخ  تایح  نارود  رد  ربمایپ 
« دیگنج یهاوخ  نید  زا  ناجراخ  نارگمتس و  نانکشنامیپ و  اب  وت  یلع  يا  »

مارتحا شـشوپ  رد  هک  دندوب  ریبز  هحلط و  هورگ  نیا  نارادمدرـس  دندرک . تعیب  یلع  اب  ءادـتبا  هک  دـندوب  یهورگ  نیثکان  ای  نانکـشنامیپ 
هدناسر و هرصب  هب  ار  دوخ  دنداد و  بیترت  هرصب  هفوک و  فرـصت  يارب  نارگ  یهاپـس  هیما  ینب  غیرد  یب  ياهکمک  ربمایپ و  رـسمه  هشیاع 

نانآ هاپـس  دندش و  هتـشک  ریبز  هحلط و  نآ  رد  هک  دـش  اپ  رب  نیفرط  نایم  يدربن  تخادرپ و  نانآ  بیقعت  هب  ماما  دـندرک  فرـصت  ار  اجنآ 
. دنتفرگ رارق  مالّسلا  هیلع  ماما  ششخب  دروم  ادعب  هک  دندمآرد  تراسا  هب  نانآ  زا  یهورگ  دش و  قرفتم 

دوجو ناـمثع  تفـالخ  نارود  ياهـشاپب  زیرب و  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هاگتـسد  رد  دـندیمهف  ناـنآ  هک  دوب  نیا  ریبز  هحلط و  تفلاـخم  تلع 
هدروآرب مکش  هدیرچ و  ریس  لاملا  تیب  هدرتسگ  هرفس  زا  نامثع  نارود  رد  هک  نانآ  دهدیمن و  یسک  هب  هدوهیب  ماقم  تسپ و  وا  درادن و 

اب دیاب  دعب  هب  نیا  زا  هکلب  چیه ، هک  دهدیمن  اهنآ  هب  تسپ  یلع  دندید  هک  یتقو  دندوب  هدش  زینک  مالغ و  هناخ و  لانم و  لام و  بحاص  و 
دوخ اب  تشاد  هنیرید  يا  هنیک  یلع  اب  هک  ار  هشیاع  دنتـشارفارب و  تفلاخم  مَلَع  دنـشاب ، يواسم  لاـملا  تیب  زا  هدافتـسا  رد  نیملـسم  رگید 

دندومن ماگمه 
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نیفص هعقاو 

. تفرگ هیواعم  لزع  رب  میمصت  تفالخ  زاغآ  نامه  رد  ریما  ترضح  دندوب  وا  ناوریپ  هیواعم و  نارگمتس ، هورگ  ای  ناطساق 
تخاس و لوغشم  دوخ  هب  ار  ترـضح  نآ  رکف  ماما  رمع  نایاپ  ات  هکلب  لاس و  ود  بیرق  هدنبیرف  ثداوح  ندیرفآ  هلیح و  هعدخ و  اب  وا  اما 
. دش هتخیر  ناملسم  رازه  دص  زا  زواجتم  نوخ  نآ ، رد  هک  داد  خر  مالّسلا  هیلع  یلع  وا و  نیب  ماش  قارع و  نایم  يا  هقطنم  رد  نیفص  دربن 

مدرم زین  هیواعم  دنک و  تکرح  وا  يوس  هب  نارگ  یهاپـس  اب  ماما  هک  دـش  ببـس  وا  نایغط  مالّـسلا و  هیلع  ماما  اب  تعیب  زا  هیواعم  یچیپرس 
زور زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  دـندش  وربور  مه  اب  ماش  قارع و  نایم  يا  هقطنم  رد  هاپـس  درک د و  هدامآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  دربن  يارب  ار  ماـش 

ماجنارـس دش و  راک  نیا  زا  عنام  هیواعم  نایغط  اما  دـهد  هلـصیف  يزیرنوخ  نودـب  ار  هلاسم  ناکما  تروص  رد  هک  دوب  نیا  شفدـه  تسخن 
هتسخ نمشد  هاپس  راتـشک  دربن و  اهزور  زا  سپ  دش . رو  هلعـش  گنج  شتآ  مالّـسلا ، هیلع  ماما  بناج  زا  ناوارف  ياه  تجح  مامتا  زا  سپ 

. دزاس هرسکی  ار  گنج  راک  هک  تفرگ  میمصت  مالّسلا  هیلع  یلع  دش و 
دوش هدنکرب  ماما  هاپـس  فرط  زا  هیواعم  یهدنامرف  همیخ  هک  دوب  هدنامن  يزیچ  دوب و  ماما  عفن  هب  نتفریذپ  نایاپ  لاح  رد  گنج  تشونرس 

دنتـسب و اههزین  كون  ربار  فیحاصم  اهنآرق و  وا  نایهاپـس  داد  روتـسد  دیـشیدنا . يا  هلیح  صاعورمع  يراکمه  اـب  هیواـعم  ناـهگان  هک 
. تسادخ باتک  امش  ام و  نایم  مکاح  هک  دنداد  راعش  ادصکی  یگمه 

گنرین و ماما و  باحـصا  زا  یهورگ  تقامح  هرخالاب  دوبر و  ماما  نازابرـس  زا  يرایـسب  زا  ار  شوه  لـقع و  فحاـصم  زیگنا  حور  هرظنم 
. دهد رد  نت  تیمکح  هب  دیامن و  فقوتم  ار  گنج  مالّسلا  هیلع  یلوم  هک  دش  ببس  رگید  یهورگ  قافن 

هداس یتیـصخش  هک  دندیزگرب  ار  يرعـشا  یـسوموبا  ماما  رظن  فالخ  رب  تیمکح  يارب  دوبن  مک  ناشدادعت  هک  ماما  هاپـس  زا  ناحول  هداس 
نایاپ دش و  هدـیزگرب  صاعورمع  نوچمه  يراکم  هابور  نمـشد  فرط  زا  تشادـن و  یـشوخ  لد  زین  یلع  زا  دوب و  رـصنع  تسـس  حول و 

اوق دـیدجت  يارب  وا  نتفای  تصرف  هیواعم و  تیعقوم  تیبثت  نآ  هجیتن  دوب و  صاـعورمع  هلیـسوب  یـسوموبا  ندروخ  بیرف  تیمکح  يزاـب 
دوب

ناورهن ياغوغ  نیقرام و  اب  ههجاوم 

ترـضح نآ  باکر  رد  نیفـص  دربن  نایاپ  ات  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نایهاپـس  وزج  نانآ  دـندوب  جراوخ  نامه  نید  زا  جراخ  هورگ  ای  ناقرام 
هورگ تیمکح  يزاب  زا  سپ  دـنروشب و  دوخ  ماما  رب  هک  دـش  ببـس  اهنآ  دوخ  ندوب  يرـشق  هیواعم و  هدـنبیرف  ياهراک  اـما  دـندیگنجیم 

. دنداتسیا وا  لباقم  رد  ماما و  دض  رب  مه  هک  دندش  یموس 
ار هیقب  نانآ ، زا  يدایز  هدع  ندنادرگزاب  تجح و  مامتا  زا  سپ  دش و  ور  هب  ور  ناورهن  مان  هب  يا  هقطنم  رد  هورگ  نیا  اب  مالّسلا  هیلع  ماما 

دومن قرفتم  ار  نانآ  عمج  دنارذگ و  غیت  مد  زا 

هاگدجس برغم  رد  دیشروخ  بورغ 

مالّـسلا هیلع  یلع  لتق  رب  میمـصت  دـندمآ و  درگ  هکم  رد  ناـنآ  زا  یهورگ  ندـش  يرارف  جراوخ و  نتـسکش  مهرد  ناورهن و  دربن  زا  سپ 
مانب يرتخد  اب  هفوک  رد  دومن  هفوک  گنهآ  تین  نیمه  اب  دـیدرگ و  مالّـسلا  هیلع  یلع  لتق  روماـم  يدارم  مجلم  نب  نمحرلادـبع  دـنتفرگ .
نبا هتساوخ ، نیا  دومن و  مالّسلا  هیلع  یلع  لتق  هب  طورـشم  ار  دوخ  لوبق  وا  دومن و  يراگتـساوخ  وا  زا  تسب و  وا  رب  لد  دش و  انـشآ  ماطق 

ناضمر مهدزون  هاگرحس  رد  ماجنارـس  داد و  بآ  کلهم  يرهز  اب  ارنآ  درک و  هیهت  يریـشمش  اذل  دومن  رت  ممـصم  دوخ  راک  رد  ار  مجلم 
رهز هک  دروآ  دورف  وا  قرف  رب  ار  دوخ  دولآ  رهز  ریشمش  نانچ  دوب  هداهن  هدجس  رب  رس  تدابع  بارحم  رد  مالّسلا  هیلع  یلوم  هک  یلاح  رد 
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هبعکلا بر  تزف و  يادن  دیپط و  دوخ  نوخ  رد  تیالو  نامسآ  زاورپزیت  يامه  هدیمخ و  تلادع  تماق  دیـسر و  یلوم  رـس  زغم  ات  ریـشمش 
. دیچیپ هفوک  دجسم  رد  شا 

: دنا هتفگ  مالّسلا  هیلع  یلوم  تداهش  دروم  رد 
لامعا رد  وا  رارـصا  میقتـسم و  طارـص  زا  وا  ندـشن  فرحنم  قح و  يارجا  رد  یلع  يراـشفاپ  يرآ  ِهلْدَـع  هَّدِِـشل  هداـبعلا  بارحم  یف  َلـُِتق 

. دیدرگ ترضح  نآ  تداهش  ببس  یتحلصم  چیه  هناهب  هب  یطیارش و  چیه  رد  نآ  زا  ندشن  فرحنم  تلادع و 
وا ّرپ  دمآ  سواط  نمشد 

وا ّرف  شتشک  هک  ار  هش  اسب  يا 
نم فان  زک  موهآ  نآ  نم  تفگ 
نم فاص  نوخ  دایص  نآ  تخیر 

ییارگ قح 

. دوب شیوخ  هنیرید  مالـسا  راهظا  زاربا و  رتحیحـص  ترابع  هب  مالـسا و  نتفریذـپ  رد  يو  ندوب  ماگـشیپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  راختفا  نیتسخن 
زور نآ  يادرف  مالّسلا  هیلع  یلع  دش و  ثوعبم  تلاسر  هب  هبنشود  زور  مرکا  ربمایپ  هک  دننکیم  لقن  ناسیون  خیرات  ناثدحم و  زا  يرایـسب 

. دروآ نامیا 
لـباق و دارفا  اـب  یـصوصخ  ياـهتاقالم  رذـگهر  زا  اـهنت  درک و  يراددوخ  یمومع  توـعد  زا  لاـس  هس  تدـم  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـصربمایپ 

داد نامرف  ادخ  بناج  زا  دیسر و  ارف  یحو  کیپ  ماجنارس  هکنیا  ات  دنک . تیاده  یهلا  دیدج  نییآ  هب  ار  يدودعم  هورگ  تسناوت  هتـسیاش 
توـعد اـب  ار  ینلع  توـعد  مرکا  ربماـیپ  دـنک ، زاـغآ  ناگتــسب  نادــنواشیوخ و  توـعد  قـیرط  زا  ار  دوـخ  یناـگمه  توـعد  ربماـیپ  هـک 

مالعا ربمایپ  سدقم  فده  زا  ار  دوخ  ینابیتشپ  هک  دوب  یسک  اهنت  مالّسلا  هیلع  یلع  تفایض  تاسلج  رد  درک و  عورـش  دوخ  نادنواشیوخ 
: دومرف دز و  یلع  تسد  رب  ار  دوخ  تسد  ربمایپ  عقوم ، نیا  رد  درک .

. تسامش نایم  رد  نم  هفیلخ  یصو و  ردارب و  یلع  هک  دینادب  نم  ناگتسب  نادنواشیوخ و  يا  ناه 

تیبملا ۀلیل 

راختفارپ خـیرات  رد  اما  کـیرات  دوب و  بش  هچرگ  تیبملا  هلیل  تسا . تیبملا  هلیل  يارجاـم  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تاراـختفا  زا  رگید 
زا یکاح  هک  تسا  یلصف  نیرتدنتسم  وا  رمع  ردقنارگ  باتک  رد  تسا و  تاظحل  نیرتناشخرد  نیرتنشور و  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  یگدنز 

، ربماـیپ ناـبیتشپ  نیرتگرزب  تلحر  لابندـب  هک  دوشیم  زاـغآ  یئاـجنآ  زا  دـشابیم و  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  دـمحم  هب  يو  هبئاـش  یب  قشع 
یئاج ات  دـننکیم  رتنوزفا  شنارای  ربمایپ و  رب  ار  هجنکـش  راشف و  نیکرـشم  تثعب ، مهد  لاس  رد  هجیدـخ  وا  سینا  نیرتنابرهم  و  بلاطوبا ،

رفن کی  هلیبق  ره  زا  دنیامنیم و  مزج  ربمایپ  لتق  رب  ار  دوخ  مزع  يّرس  یمومع و  ياروش  کی  رد  شیرق  نارس  تثعب  مهدزیس  لاس  رد  هک 
وا تباب  زا  ناشلایخ  مه  اـت  دـنیامن  هعطق  هعطق  باوخ  رتسب  رد  ار  يو  هدرب و  موجه  وا  هناـخ  هب  ررقم  یبش  رد  یگمه  اـت  دوشیم  باـختنا 

. دنشابن وا  یهاوخنوخ  هب  رداق  مشاه  ینب  ددرگ و  شخپ  لئابق  نیب  رد  يو  نوخ  مه  دوش و  تحار 
رتسب رد  بش  نآ  رد  یـسک  دوب  مزال  اما  دریگیم  هئطوت  زکرم  زا  ترجه  هب  میمـصت  وا  دـنکیم و  ربخ  اب  هئطوت  زا  ار  ربمایپ  یحو  هتـشرف 

هک یسک  اهنت  دنک . رود  هکم  زا  ار  دوخ  رتشیب  هچ  ره  هدرک  هدافتسا  تصرف  زا  ربمایپ  هدش و  مرگرـس  نیکرـشم  ات  دباوخب  وا  ياجب  ربمایپ 
نیا دوب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  دیـشک  دوخ  شود  رب  ار  گرزب  تیلوئـسم  نیا  نیگنـس  راب  للعت  چیه  یب  دـش و  شبیـصن  گرزب  راختفا  نیا 

دیامنیم تبث  شنادواج  باتک  رد  ارنآ  ترابع  نیرتاسر  نیرتابیز و  اب  هک  دوشیم  عقاو  ناهج  راگدیرفآ  لوبقم  نانچ  ریظن  یب  يراکادف 
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. دننامن ناریح  تلالض  نابایب  رد  دنناوخب و  نایناهج  تسا  یقاب  ناهج  ات  هک 
« تسا ینابرهم  یسب  ناگدنب  رب  ار  نیرفآ  ناج  دنشورفیم و  ناناج  يدونشخ  دقن  هب  ار  ناج  عاتم  هک  دنتسه  یناسک  مدرم  نایم  رد  »

ادخ ربمایپ  ثیدحا  یهلا و  باتک  يروآ  عمج 

یغیلبت ياه  همان  نتـشون  یـسایس و  یخیرات و  دانـسا  زا  يرایـسب  میظنت  یحو و  تباتک  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ  تایح  نارود  مامت  رد 
لوسر نانخس  نینچمه  ناشیا  دوریم ، رامش  هب  مالسا  ریبد  نیتسخن  ترضح  نآ  اساسا  دوب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ساسح  ياهراک  زا  یکی 

دوخ زا  باتک  شش  تروص  هب  هدرک و  طبض  یگمه  یبیغ  رابخا  ننس و  بادآ و  ضئارف و  ماکحا و  هرابرد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ 
دشیم يرادهگن  ترضح  نآ  نادنزرف  دزن  رد  وا  تداهش  زا  سپ  هک  تشاذگ  راگدای  هب 

اه تداشر 

ياناوت يوزاب  فرگـش  ریثات  دناوتیمن  یفاصنا  اب  ناسنا  چیه  تسوا ، هنانامرهق  ياهگنج  مالّـسلا  هیلع  یلع  یگدـنز  زا  شخب  نیرتروشرپ 
هتشاد هوزغ  شیوخ 80  یگدنز  یط  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ  دیامن . راکنا  برعلا  ةریزج  زا  كرـش  طاسب  ندش  هدیچرب  رد  ار  یلع 

ناقفانم یلامتحا  شروش  زا  يریگولج  يارب  ربمایپ و  روتـسد  هب  كوبت  هوزغ  رد  اهنت  تشاد  ریگمـشچ  یتکرـش  اهنآ  همه  رد  یلع  هک  دنا 
نم اب  وت  تبـسن  دوشیم  رداـص  وا  دروم  رد  ربماـیپ  یخیراـت  هلمح  هک  تسارجاـم  نیمه  رد  دـیزگ و  تماـقا  هنیدـم  رد  مالـسا ، زکرم  رد 

زا یخرب  رد  یتح  تشاد و  روضح  زین  اههیرـس  رتشیب  رد  دـشابیمن  يربمایپ  نم  زا  سپ  هکنیا  زج  تسا  یـسوم  اب  نوراه  تبـسن  نوچمه 
. دوب وا  هدهع  رب  گنج  يربهر  اهنآ 
: وا ياه  يروالد  زا  یخرب  کنیا  و 

ار وا  يروالد  یهاوخیم  رگا  ناگراتـس ، نایم  رد  دوب  ردـب  نوچمه  نانامرهق  ریاس  نایم  رد  مک  نس  دوجو  اب  ترـضح  نآ  ردـب  هوزغ  رد 
دج نآ  اب  هک  يریشمش  هیواعم  يا  هتشون  هیواهلا  هیلع  هیواعم  هب  شتموکح  نارود  رد  هک  يا  همان  رد  وا  نخس  هب  نک  هاگن  ینادب  ردب  رد 

« هراشالا هیفکی  لقاعلا   » تسا نم  اب  زونه  مدیشک  نوخ  نوخ و  كاخ و  هب  ار  وت  ردارب  یئاد و  و 
ملع دنتـساخرب و  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  شیرق  نادرم  روالد  زا  نت  هن  دربن  يادتبا  رد  درکن  تمواقم  وا  نوچمه  يدـحا  دـُحا  هوزغ  رد 

رد شیرق  رکشل  مازهنا  بجوم  نیمه  دنتشاذگب و  تسد  زا  ار  مچرپ  دنتسشن و  كاخ  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ياناوت  تسد  هب  دنتـشارفارب  ار 
. دش گنج  ياهتنا  ادتبا و 

تابرض ریز  رد  دوهی  ناوترپ  ناولهپ  بجوم »  » تسکش و مهرد  ار  صومق  ریذپانریخـست  ژد  دمآ و  نورب  هللادسا  نیتسآ  زا  هللادی  ربیخ  رد 
. دش هدیمان  ربیخ  حتاف  مالّسلا  هیلع  یلع  هشیمه  يارب  تسشن و  نوخ  كاخ و  هب  وا  هنوگ  باهش  ریشمش 

: دومرف ربمایپ  دومن  حتف  ار  ربیخ  ترضح  نآ  شیادرف  هک  یبش  رد 
دـنرادیم و تسود  ار  وا  لوـسر  ادـخ و  هک  تسا  یـسک  وا  دـنکیمن  نمـشد  هب  تشپ  زگره  هک  مهدیم  یـسک  تسد  هب  ار  مـچرپ  ادرف 

. دیاشگیم وا  تسد  هب  ار  ژد  نیا  دنوادخ 
ناناملسم مادنا  رب  هشعر  شزرابُم  ْنِم  لَه  ياه  هرعن  اب  هک  دودبع  نبورمع  برع ، لیدب  یب  نامرهق  فاصم  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  قدنخ  رد 

: دومرف ربمایپ  تفر و  دوب ، هدنکفا 
: دومرف اعد  نینچ  یلع  قح  رد  هتفرگ و  رارق  كرش  مامت  لباقم  رد  نامیا  مامت  زورما 

ظفح بیـسآ  زا  ار  یلع  ادنوادخ  یتفرگ  نم  زا  ار  هزمح  ادخ  ریـش  دحا  رد  هدیبع و  ردـب  رد  ایادـخ  امرف  ظفح  يدـب  زا  ار  یلع  ادـنوادخ 
: درک توالت  ار  هیآ  نیا  هاگنآ  امرف و 
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« نیثراولا ریخ  تنا  ادرف و  ینرذت  بر ال  »
: درک یبایزرا  نینچ  ار  ترضح  نآ  لمع  ربمایپ  داتفا  كاخ  هب  یلع  راهق  ریشمش  ریز  رد  برع  نامرهق  هک  یماگنه  و 

« تسا رترب  نایناهج  تدابع  زا  دروآ  دورف  نمشد  رب  قدنخ  رد  یلع  هک  يا  هبرض  »

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
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... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 16زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com
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