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باتفآ ناگرپ و  بش 

باتک تاصخشم 

باتفآ  ناگِرپ و  بش  باتک : مان 
هللا  فطل  یفاص ، هدنسیون :

رصاعم فلؤم : تافو  خیرات 
اههباطخ اههلاقم و  عوضوم :

یسراف  نابز :
1 دلج : دادعت 

یفاص یمظعلا  هللا  تیآ  ینارنخس  نتم 

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

، ۀسِراد يدهلا  ُمالْعأ  هلسْرأ و  يذلا  هلسر  ِمتاخ  هتمقن و  ِریذن  هتمحر و  ِریشب  هیحو و  ِنیما  یلع  مالـسلا  ةالـصلاو و  نیملاعلا  ِّبر  هللادمحلا 
یف نوبطاح  ةریح و  یف  لاّلُـض  سانلا  ُهثعب و  دْصَقلاب ، انرَما  و  ِدْشُّرلا ، یلا  يدَه  و  قلخلل ، َحَصَن  و  ِقحلاب ، ِعدصف  ۀـسماط ، ِنیدـلا  ُجـهانم  و 
انَّیبَن انِدِّیَس و  لهجلا  نم  ءالَب  و  رمألا ، نم  لاْزلِز  یف  يرایح  ءالهجلا  ۀیلهاجلا  ُمُْهتّفختساو  ءایْربِکلا ، ُمُْهتَّلَزَتْسا  ءاوهألا و  ُمُْهتَوْهَتْـسا  دق  ۀنتف ،

ِیف ِهللا  ۀیقب  انالوم  امَّیِس  نیموصعملا  نیرهاطلا  نیبیطلا  هلآ  یلع  ِهیلع و  ُهللا  یّلـص  دّمُحم  مساقلا  ِیبا  انالوم  انـسوفن  ِبیبط  اِنبُونُذ و  ِعیفـش  و 
. نیدلا موی  یلا  ِنیعمجا  مهئادعا  یلع  ُنعللا  نیضرالا و 

ِمْجُع  بْرُع و  نم  نیقیرفلاونیلقثلاو  نینوکلا  دیس  دمحم 
مرکال  ملع و  یف  هونادی  مل  وُقلُخ  یف  ْقلَخ و  ِیف  نییبنلا  قاف 

ِمکتحا  هیف و  ًاحْدَم  تئش  امب  ْمُکحا  وُمُهَِّیبن  یف  يراصنلا  ُْهتَعّدا  ام  ِْعد 
ِناسنالا  ُةْوفص  ِنوکلا و  اذه  ُلامجِناّیَّدلا  ُۀحفن  دوجولا و  اذه  ُّرس  ٌدَّمَُحم 

هاده  دمحم و  الول  نحناّنک  ام  هالول  ٌدَّمَُحم 
لیثامتلا  یلع  انفکع  واراجحالا  سومشلا و  اندبعل 

انامحرلا لئسن  هللادَبْعَن و  نا  نود 

ْمِهِهوُجو یف  ْمُهامیـس  ًاناوضِر  ِهللا و  نم  اًلـضف  نوغتبی  ًادّجُـس  اعّکُر  ْمُهاَرت  ْمُهنیب  ُءامَحُر  ِراّفکلا  یلع  ُءاّدشا  ُهَعَم  َنیذلا  ِهللاُلوسر و  دّـمُحم  »
لیجنالا  یف  ْمُهَلَثَم  ةاروتلا و  یف  ْمُهَلَثَم  کلذ  دوّجسلا  رثا  نم 

2 ص : باتفآ ، ناگرپ و  بش 
مُْهنِم تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـلا  هللا  َدَـعَو  راّفکلا  ُمِهب  ِظیغیل  عاّرُزلا  بجعی  هقوُس  یلع  يوتـساف  َظَْلغَتْـساف  هرزآف  هئطـش  جرخا  عرزک 

« ًامیظع ًارجا  ًةرفغم و 
هیآ 29) حتف ، هروس  )
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هللا یلـص  لوسر  ترـضح  سدقم  سدـقا و  خـماش و  ماقم  هب  تبـسن  گرزب  تناها  نیا  راجزنا  جوم  هکنیا  زا  شیپ  لوا - زا  هدـنب  هچ  رگا 
رتشیب هچ  ره  هک  تسا  یناـیرج  نیا  یلو  مداد - هیناـیب  مرحم  هاـم  زا  لـبق  مدرک  موکحم  ار  نآ  دوش  ریگملاـع  ریگارف و  ملـس  هلآ و  هیلع و 

نیا هک  یناسک  رـس  رب  دـنیامن و  موکحم  ار  نآ  ناناملـسم  رتشیب  هچ  ره  مییاـمن و  رثأـت  فسأـت و  راـهظا  رتشیب  اـم  هچ  ره  دوشب و  موکحم 
ماقم هب  هک  یتناها  نیا  يارب  ناناملـسم  مه  تمایق  زور  ات  رگا  یتح  ًاعقاو  تسا . مک  مه  زاب  دننک  دایرف  دـننکیم  داجیا  ایند  رد  ار  اههئطوت 

لاح نیع  رد  اما  تسا ، مک  دننک  هیرگ  هدش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  سدقم  دوجو  ناکما  ملاع  لوا  صخـش  سدقم 
لمعلا سکع  دـش و  داجیا  مالـسا  ملاع  رد  هک  یتکرح  دـندمآ و  شیپ  بوخ  داد  خر  هک  یقافتا  نایرج و  نیا  رد  مه  اهناملـسم  ًاـفاصنا 

داد و ناشن  ار  ناناملـسم  یمالـسا  تایح  دش  عقاو  هک  يدح  نیمه  رد  یلو  تسا - مک  مه  زاب  دشاب  هدرتسگ  هچره  دـنچ  ره  ناناملـسم -
. دش راکشآ  لاس  دصراهچ  رازه و  زا  دعب  مدرم  بولق  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هملک  ذوفن  مالـسا و  تردق  تّوق و 
ار تناها  نیا  دنهدب و  هتشک  اهاج  یضعب  رد  دننزب و  هنیس  رـس و  رب  دنیایب ، رد  تکرح  هب  مدرم  هنوگ  نیا  هک  تسا  یمهم  رایـسب  عوضوم 
مه ار  اهنآ  دنتسه - اههمانرب  نیا  رس  تشپ  دندرکیم و  هدایپ  ار  اههمانرب  نیا  هک  یـسایس - عماجم  رد  هرخالاب  هک  يروط  هب  دننک  موکحم 
نیا دوشیمن . مامت  یهاوخ  رذـع  اب  رما  نیا  هکنیا  ولو  دـننکب ، یهاوخرذـع  راهظا  يراـچان  هب  يّدـح  رد  هک  دـننک  راداو  دـهدب و  ناـکت 
ربهر چیه  تسا ؛ ناناملسم  بولق  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تیبوبحم  مالـسا و  هملک  ذوفن  هولج  ناناملـسم ، تکرح 

، دنتـسه یحیـسم  دنیوگیم  رگا  ار  اپورا  اًلثم  تیحیـسم ، ملاع  رد  درادن  شدوخ  عابتا  ناوریپ و  بولق  رد  ار  هملک  ذوفن  نیا  ایند  رد  ینید 
هک ییاههیئاصحا  قبط  هن . دنیوگب  ًاحیرص  رتشیب  دیاش  هن  ای  دیتسه  دقتعم  حیسم  هب  امـش  هک  دنـسرپب  دنیریگب و  هیئاصحا  کی  اهنیا  زا  رگا 

یناویح ملاع  دنابهذمال و  کیئال و  اعون  دننکیم . هدایپ  ار  اههمانرب  نیا  هک  مه  اهنیا  دنیامنیم و  يرادنید  راهظا  رتمک  دصرد  دنهدیم 
هللا یلص  لوسر  ترضح  تلاسر  دیجم و  نآرق  غیلبت  تردق  مالسا ، هملک  ذوفن  نیا  هللا  دمحلا  یلو  دننکیم  یط  ار  يرگید  ملاوع  کی  و 

دـنتحاران و ناناملـسم  مه  زاب  تارهاظت ، همه  نیا  زا  سپ  هک  دـنیبیم  ایند  دـیدید و  هک  دـش  رهاظ  هنوگنیا  اـهلد  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و 
نیا زا  دومن  فسأت  قرغ  ار  همه  تناها  نآ  هک  یلاح  رد  تسا . نید  تمظع  ذوفن و  نیا  دننکیم ؛ ییامیپهار  دنراد و  اهتضهن  مه  زونه 

دقتعم گرزب و  هعماج  کی  ناناملسم  هک  دش  هجوتم  ایند  درک و  حرطم  ار  مالسا  ایند  رد  دنداد  ناشن  ناناملسم  هک  یلمعلا  سکع  فرط ،
. دنتسه ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تلاسر  هب 
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نامه دندش و  بکترم  هک  دوب  یتشز  دـیلپ و  رایـسب  راک  نیا  مینک  باسح  رگا  مه  زورما  يایند  ظاحل  زا  تشاد و  تیمها  رایـسب  هلئـسم ،
مالسا هدروخ  مسق  نانمشد  اهتسینویهص و  هیضق ، نیا  رس  تشپ  دنراد و  ینمـشد  مالـسا  اب  اهنیا  متـشون  دوخ  هیمالعا  رد  هدنب  هک  هنوگ 

رب مارتحا  عوضخ و  یناشیپ  یفصنم ، ققحم  ره  ترضح ، نآ  تمظع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  لباقم  رد  ّالا  دنتـسه و 
يراختفا جات  هناگی  دیحوت ، هب  هدیقع  : » دـیوگیم برع » مالـسا و  ندـمت   » باتک رد  يوسنارف  نوئلواتـسوگ  رتکد  لثم  دراذـگیم ؛ نیمز 

هب لوسر  ترـضح  هک  ییاهراعـش  نیا  تمظع  هب  میاهدینـش  سب  زا  ار  اهراعـش  نیا  ام  تسا ». مالـسا  نید  رـس  رب  ناـیدا  نیب  رد  هک  تسا 
ربکا و هللا  راعـش  میرادن ؛ هجوت  مینکیم  رارکت  رورم و  ار  بلطم  هتفرگ و  ناشیا  زا  ام  دندناوخ و  ارف  نآ  هب  ار  تیرـشب  دـنداد و  ام  تسد 

مامت يادص  تسا و  نیمز  يادص  تسا ؛ نامسآ  يادص  تسین  رتالاب  نآ  زا  يراعش  چیه  تسا !؟ ییالاب  راعـش  هچ  نیا  هللا ؛ الا  هلا  راعش ال 
هللا نیا  ینعی  تسا » مالسا  نید  رـس  رب  نایدا  نیب  رد  هک  تسا  يراختفا  جات  هناگی  دیحوت  هب  هدیقع  : » دیوگ یم  درم  نیا  تسا  دوجو  ملاع 

توعد یبلاطم  هچ  هب  ار  ایند  دراد و  یماـیپ  هچ  تسا و  ییاـنعم  هچ  میتسین  هجوتم  دـیاب  هکناـنچ  مییوگیم و  اـم  هک  هللا  ـالا  هلا  ـال  ربکا و 
هب یتح  هدیـشک و  تمحز  دوخ ، هزادـنا  هب  هدومن و  يرایـسب  صحفت  درم  نیا  تسا ؟ هدرک  داجیا  اـیند  لـک  رد  ار  یتکرح  هچ  دـنکیم و 

. تسا هدرک  یسررب  هدید و  ار  اجنآ  هتفر و  هکم  هب  قاچاق  روط 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هرابرد  نآ  مامت  هک  يرکذلا »  » مان هب  ياهوزج  رد  یـسور  فورعم  فوسلیف  يوتـسلوت ، ای  و 
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: تسا هتشون  هدش ، همجرت  نآ  رد  یبرع  نابز  هب  ایند  ناگرزب  تارابع  زا  يرایسب  تسا و 
ۀلیلج و ۀـمدخ  ۀـیعامتجالا  ۀـئیهلا  اومدـخ  نیذـلا  نیحلـصملا  لاجرلا  ماظع  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ًادـمحم  یبنلا  نا  هیف  بیر  امم ال  «و 
ءامدلا و کفس  نع  سانلا  عنم  دهزلا و  ۀشیع  لِّضُفت  مالـسلا و  ۀنیکـسلل و  عضخت  اهلعج  قحلا و  رون  یلا  اهتّمرب  ًۀمأ  يده  هنا  ًارخف  هیفکی 

« مارکالا مارتحالاب و  ریدج  اذه  لثم  لجر  ۀیرشبلا و  ایاحضلا  میدقت  تانبلا و  ِدأو 
یتامدـخ اهباسح و  نیمه  يور  منکیمن و  تبحـص  دـُعب ، نآ  رد  زین  نم  مینک و  كرد  ار  لوسر  ترـضح  يونعم  ملاوع  میناوتیمن  ام 

یلص لوسر  ترضح  لوا  صخش  دنرامشب  ار  تیرشب  ملاع  نیحلصم  دنهاوخب  رگا  منکیم  ضرع  دنیاتـسیم  نآ  هب  ار  ایند  نیحلـصم  هک 
. تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

لطبلا کلملا ، ةروص  یف  لطبلا  رعاشلا ، ةروص  یف  لطبلا  اًلثم  تسا : هدروآ  ار  ياهقرف  ره  ياهنامرهق  لاطبالا  باتک  رد  يرگید  هدنسیون 
لوسر ترـضح  دـناوخیم  نامرهق »  » دـیوگیم و لطب »  » هک ار  نآ  ءاـیبنا  نیب  رد  تقو  نآ  یبنلا  ةروص  یف  لـطبلا  فوسلیفلا و  ةروص  یف 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  هزادنا  هب  یسک  اهنآ  رظن  زا  دسیونیم ؛ لّصفم  ار  لوسر  تالاح  حرـش  دعب  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هدنز  ) تانب نفد  هلئسم  نیمه  دنتسه ؛ تمایق  زور  ات  لوسر  ترضح  نویدم  تیرـشب  مامت  تسا و  هدرکن  تمدخ  تیرـشب  ملاع  هب  ملـس  و 

هچ  ات  تسا  میظع  دهدب  تاجنار  ناسنا  کی  رگا  تسین  یمک  زیچ  هک  دمهف  یم  وا  ار  نارتخد ) ندرک  روگ  هب 
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دیاب ام  دیراد و  قح  ردق  هچ  ام  هب  امش  هک  دیوگیم  دسریم و  مرکا  لوسر  تمدخ  صخش ، نآ  يرایسب . ياهناسنا  ناج  تاجن  هب  دسر 
هک دندرکیم  سامتلا  منک  روگ  هب  هدنز  ار  اهنآ  متساوخیم  یتقو  متشاد ؛ رتخد  دنچ  نم  هک  دیوگیم  دعب  مینک و  رکـشت  رایـسب  امـش  زا 

. مدرک ار  راک  نیا  بلق  تواسق  لامک  اب  نم  اما  نکن  نینچ 
: دیامرفیم نایب  نینچ  ار  ترضح  نآ  تامدخ  توعد و  همانرب  نآرق ،

ُعَـضَی رکنملا و  نع  مهاهنی  فورعملاب و  ْمهُُرمْأی  ِلیجنالا  ِةاروتلا و  یف  مهدنع  ًابوتکم  هنودـجی  يذـلا  َّیّمُألا  َّیبنلا  َلوُسَّرلا  َنوُعبَّتَی  نیذـلا  »
« مهیلع تناک  یتلا  ُلالغالا  ْمُهَرْصا و  مهنع 

. دننکیم غیلبت  اهنیا  هک  ینیغورد  يدازآ  هن  هتبلا ؛ یقیقح  يدازآ  کی  درک ، دازآ  ار  تیرشب  مالسا  ربمغیپ  ًالوصا 
؟ ینک هچ  یهاوخیم  تفگ : مرتخد  مدرب . اجنآ  متـشادیم - تسود  رایـسب  هک  ار - مرتخد  مدرک و  رفح  یلادوگ  دیوگیم  يرگید  نآ  و 

. منک نفد  مزادنیب و  هلاچ  نیا  رد  ار  وت  مهاوخیم  متفگ : متشاد  هک  یبلق  تواسق  اب  نم 
: تسا هدرک  هچ  ملاع  رد  مالسا  ربمغیپ  هدش و  هچ  هک  مینکیمن  رکف  نآ  رد  یلو  میناوخیم  ار  اههیآ  نیا  ام 

بارتلا یف  هّسدـی  ما  نوه  یلع  هکـسمیا  هب  رـشب  ام  ءوس  نم  موقلا  نم  يراوتی  میظک  وه  ًادوسم و  ههجو  لـظ  یثنـالاب  مهدـحا  رـشب  اذا  «و 
« نومکحیام َءاسالأ 

. تشادرب مدرم  ندرگ  زا  ار  اهنآ  مالسا ، نأشلا  میظع  ربمایپ  دوب و  اهناسنا  ندرگ  رب  هک  ییاهریجنز  هچ 
يدیلپ همانرب  نیا  یلو  مینک  هیبشت  يرامیب  نالف  بورکیم  فشاک  ای  هدوب  قرب  عرتخم  هک  یـسک  هب  میناوتیمنار  لوسر  ترـضح  هچ  رگا 
یکلهم ضرم  نالف  فشاک  ای  دنک و  هرخسم  ار  قرب  عرتخم  شروتاکیراک  اب  هک  تسا  یسک  راک  لثم  دنداد  ماجنا  اهزاسروتاکیراک  هک 

. تسا يزوتهنیک  يرگیشحو و  اهنیا  دنک ، هرخسم  تسا  هتشکیم  ار  مدرم  همه  هک 
يارب ار  رفن  رازه  نیدنچ  دندنراذگ و  نوناق  دنتـشاد و  همانرب  دندوب و  هدرک  عونمم  ار  بارـش  يراسگیم و  لبق  لاس  تصـش  اهییاکیرما 

. دندرک اهر  دندروخ و  تسکش  رخآ  تسد  دنتشک و  نوناق  نآ  ندرک  هدایپ 
رگا تسا ؛ هدرک  تیرشب  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هک  تسا  یگرزب  تمدخ  هچ  نیا  دینیبب  دیوگیم  اهنآ  نارس  زا  یکی 

دمحم ترـضح  هک  دینیبیم  دنوشیم  فلت  تارکـسُم ، برـش  هلیـسو  هب  رفن  دنچ  لاس ، رد  رفن  نویلیم  هاجنپ  ره  رد  اًلثم  هک  دینک  باسح 
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: هدومرف شنآرق  رد  هک  ياهیآ  نیا  اب  ار  ناسنا  ردق  هچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
« نوُِحْلُفت مکلعل  هوبتجاف  ناطیشلا  لمع  نم  سجر  مالزالا  باصنالا و  رسیملا و  رمخلا و  امنا  »

5 ص : باتفآ ، ناگرپ و  بش 
ادـخ گرزب  روآ  مایپ  نآ  و  تسا ؟ هتفای  تاجن  ناسنا ، دادـعت  هچ  ياهرود  ره  رد  هک  درک  باسح  دوشیم  اـیآ  تسا ؟ هدیـشخب  تینوصم 
درم نیا  تسا ؟ هدرک  تیرـشب  هب  یتمدخ  نینچ  ایند  ناحلـصم  زا  کی  مادک  تسا ؟ هداد  تاجن  ار  رـشب  درایلیم  دـنچ  نویلیم و  دـص  دـنچ 

. میتسرفب تاولص  وا  لآ  دمحم و  رب  صالخا  اب  دییایب  دیوگیم :
: دیوگیم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  ترضح  حدم  رد  رگید  یحیسم  نآ 

اناونع یلعلا  ارفس  یف  هارا  وًادمحم  ُّلِجُأ  ٌّیحیسم  ّینا 
یکی  انایب و  ًۀمکح و  برثی  َءاغُبنهرفس  مّلعی  ٍّیّمُأب  ًاحرم 

: دیوگیم مه  رگید 
ُدَّجمملا میدقلا  ِیلاعلا  ِفرشلا  اهلٌۀکم  بِراعالا  ُتیب  يرُقلا  ُّمأ  و 

ُدّمَُحم  اهیف  فرعلا  دجم  تبثا  وًافَّرشم  ًانید  دیحوتلا  اهب  ماقا 
؟ دراد ییانعم  هچ  دید  دهاوخن  هدیدن و  ار  شریظن  ناکما  ملاع  هک  ینأشلا  میظع  حلصم  نینچ  یصخش و  نینچ  هب  تناها 

میناوخیمن میاهتخانشن و  ار  وا  نرق  هدراهچ  زا  دعب  مه  زونه  میراد و  یهاتوک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هب  تبسن  زین  ام 
. میاهدرکن یسررب  ریس و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دوجو  یحاون  فلتخم و  ياههتشر  رد  مینادیمن و  و 

: هیلع هللا  ۀمحر  دیهش  لوق  هب  دوشیمن ؛ هتخانش  هتبلا  میتخانشن و  ار  ربمایپ  سدقم  دوجو  میرصقم  ام  هک  مینک  فارتعا  دیاب 
ِرصَحلا ِّدحلا و  نع  وبنی  هلضف  نَم  ويرولا  فرشا  یلع  ٌمیلست  ٌةالص و 

ِرهُملا  نع  َقاُربلا  ُهللا  هضّوع  وهلعنب  قابَّطلا  عبس  یقر  دق  نم  و 
6 ص : باتفآ ، ناگرپ و  بش 

هّبحب ِیلعلا  هللا  هبطاخو 

ینیال  کلضف  دادعت  نع  یلودعِّرُح  دبعل و ال  لصحی  ملو  ًاهافش 
َْتتانَم  حدم  یف  سانلا  لوقی  اذام  وِرثنلاومظنلا  یف  هنع  یناسل  ِّلِکب 

ِرکِّذلاِمکُْحم یف  ءارغلا  هحئادم 

اهنیا دنک ؛ موکحم  ار  نآ  دیاب  دشاب  هتشاد  روعش  یکدنا  ایند  رد  سک  ره  هک  یتیـصخش  نینچ  لباقم  رد  دوب  ياهمانرب  نیا  تروص  ره  هب 
مالسا هک  دننیبیم  دننک و  يرگهطلس  دنهاوخیم  دننک . رامثتسا  ار  ایند  دنراد و  هگن  ار  دوخ  رامعتسا  دنهاوخیم  تسا ؛ مالسا  اب  ینمـشد 

ملاع میظعت  جوم  اب  یلو  دـننک  ریقحت  ار  مالـسا  ربمغیپ  دـنهاوخیم  دـننزیم . تسد  دـیلپ  ياهراک  نیا  هب  اذـل  هدرک  داجیا  رطخ  ناـشیارب 
بش ناملسم  مین  درایلیم و  کی  هک  ییاهراعش  نیمه  دهدیم و  ناکت  ار  ایند  ناناملسم ، لیلهت  ریبکت و  ياهراعش  دنوشیم . وربور  مالـسا 

رب رگید  ياههمانرب  رد  ناذا و  اهزامن و  رد  ماودلا  یلع  هک  تسا  یمسا  هناگی  ادخ  مسا  زا  دعب  دمحم  مسا  دننکیم  رارکت  ار  اهنآ  زور  و 
. دوشیم يراج  اهنابز 

هظحالم میوش . انـشآ  دوب  عمج  میظع  قلخ  بحاص  دوجو  نآ  رد  هک  ییاهتمظع  اب  قالخا و  هریـس و  خـیرات و  اـب  اـهنیا  زا  رتشیب  دـییایب 
ار ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  سدـقم  ماـقم  هغـالبلا ، جـهن  رد  مالـسلا  ةالـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هنوگچ  هک  دـییامرف 
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. میناوتیمن هک  ام  دیوگب ؛ دیاب  وا  لثم  دنکیم و  عوضخ  راهظا  ترضح  نآ  لباقم  رد  دیاتسیم و 
ياههمانرب نیا  زا  هک  یـسک  هتبلا  دـهدب و  رارق  فیرـش  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  تایانع  دروم  ار  همه  لاـعتم  دـنوادخ 

ياهدایرف باهتلا و  نیا  اب  هچرگا  تسا ؛ فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  رـصع  یلو  ترـضح  سّدـقم  دوجو  دوشیم  رثأـتم  رتشیب  تشز 
تراسج یکاته و  نیا  لاح  نیع  رد  دـش و  مولعم  لاـس  دـص  راـهچ  رازه و  زا  دـعب  مدرم  بولق  رد  لوسر  ترـضح  هملک  ذوفن  ضارتعا ،

. مینکیم ضرع  تیلست  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  سّدقم  روضح  هب  ار  تشز  رایسب 
. هتاکرب هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلاو 

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
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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)

... 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 ] ]
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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 
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