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نابات رتخا  مرحم ، بالقنا  تداعس ، يامه  همیمض  هب  اروشاع  بش 

باتک تاصخشم 

نابات رتخا  مرحم ، بالقنا  تداعس ، يامه  همیمض  هب  اروشاع  بش  باتک : مان 
هللا فطل  یفاص ، هدنسیون :

رصاعم فلؤم : تافو  خیرات 
اههباطخ اههلاقم و  عوضوم :

یسراف نابز :
1 دلج : دادعت 

ۀمدقملا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

( بولقلا يوقت  نم  اّهناف  هللا  رئاعش  مظعی  نم  کلذ و  )

دبع یبا  ءادهشلا  دیس  ترضح  يارب  يراوگوس  يرادازع و  مسارم  هماقا  مالسلا  مهیلع  تلاسر  تیب  لها  ءالو  عیشت و  رئاعـش  نیرتگرزب  زا 
. دشاب یم  همرح  راوز  مدقم  بارتب  انراصبا  هللا  لحک  مالسلا و  ةالصلا و  هیلع  نیسحلا  هللا 

. تسا تیناسنا  ملاعم  ناتسرپ و  ادخ  نیدحوم و  تمظع  دجم و  رئاعش  مالسا ، راعش  هللا  رئاعش  رئاعش ، نیا 
قح و ءایحا  هار  رد  يراکادف  تماقتـسا و  ربص و  تین و  صولخ  هب  رتشیب  رتشیب و  ار  اهلد  دوش  ماجنا  رتهوکـشاب  هچ  ره  رئاعـش  نیا  میظعت 

. دیامن یم  موکحم  ار  فاعضتسا  كرش و  دادبتسا و  ملظ و  دزاس و  یم  لئام  مالسا  هملک  ءالعا 
مالسلاهیلع نیسح  دایرف  دوش و  یم  هدنز  رئاعش  نیا  رد  یناسنا  ياهتمظع  هسردم  داهج و  بتکم 

امرب الا  نیملاظلا  عم  ةایحلا  تداعس و ال  الا  توملا  يرا  ینا ال 
. دزاس یم  مدهنم  ار  نانآ  رابکتسا  ناکرا  دنازرل و  یم  ار  ناربکتسم  ياهندب 

نود هچ  ره  یتسپ و  تلذ و  هب  دینک و  یگدنز  راختفا  اب  زیزعو و  دنلب  رس  هک  دهد  یم  سرد  خیرات  لوط  رد  اهناسنا  هب  هک  تسا  يرئاعش 
ربهر نیعمجا و  مهلع  هللا  تاولـص  دمحم  لآ  دهاجم  گرزب  اب  ناکم  اج و  ره  رد  هشیمه  ناگمه و  دـیهدن و  رد  نت  تسا  تیناسنا  نءاش 
یلع هـک  دـیهنن  ندرگ  یتـمه  نود  يراوـخ و  هـب  دـینک و  رارکت  ار  هلذـلانم ) تاـهیه   ) رارحـالا دیــس  ءادهــشلاوبا و  ناـهج  نادرم  دازآ 

: دومرف مالسلاهیلع  نیسح  راوگرزب  ردبپ  نانمؤم  ریما  مالسلاهیلع 
اهبّالا اهوعیبت  الف  ۀنجلا  ّالا  نمث  مکسفناءال  سیل  هنا  اهلهءال  ۀظامللا  لها  عردی  رح  الا 

. دیشورفن ادخ  تشهب  ادخ و  باوث  ادخ و  زا  ریغب  ار  دوخ  دینک  یسءات  البرک  تداهش  هنحص  نازاتشیپ  هب  دیهاوخ  یم  رگا 
3 ص : نابات ، رتخا  مرحم ، بالقنا  تداعس ، يامه  همیمض  هب  اروشاع  بش 

نیا اب  دوب . دنهاوخ  نیـسحت  شیاتـس و  دروم  نآ  ناگدننکرازگرب  تسا و  سدقم  دوش  هماقا  ياهولج  رهظم و  هب  تروص و  هب  رئاعـش  نیا 
. دومن فینح  نید  نیا  قیاقح  بوذجم  ار  ایند  درک و  یناهج  شیپ  زا  شیب  ار  مالسا  توعد  ناوت  یم  رئاعش 

يراکمه مالـسلاهیلع  نیـسح  نارادازع  اب  هدومرف و  تکرـش  مسارم  نیا  یـضعب  رد  ءادفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  هللا  هیقب  ترـضح  نیقی  روطب 
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. دنا هدرک 
ياه هولج  همه  دشاب و  هزنم  كاپ و  مارح  عورـشمان و  لمع  هنوگره  بئاوش  ءایر و  زا  رتشیب  هچره  دیاب  رئاعـش  مسارم و  نیا  تسا  یهیدب 

. دشاب تیصعم  هانگ و  لطاب و  ندیبوک  رکنم و  زا  یهن  ورعم و  هب  رما  قح و  زا  تیامح  ياه  هولج  نآ 
هراوز و یلع  هراصنا و  هباحـصا و  هتیب و  لها  هدالوا و  یلع  نیـسحلا و  هللا  دـبع  یبأ  انالوم  یلع  هتکئالم  هئایبنا و  عیمج  مالـس  هللا و  مالس 

نیعمجا هیلع  هللا  تاولص  نیرهاطلا  هلآ  دمحم و  قحب  مهترمز  یف  هللا  انرشح  هتعیش .

4 ص : نابات ، رتخا  مرحم ، بالقنا  تداعس ، يامه  همیمض  هب  اروشاع  بش 

اروشاع بش 

خیرات نآ  ات  هک  یکانلوه  تایانج  نآ  شیادرف  رد  دوبن و  شدادماب  تمایق  زور  حبـص  ات  دوبن و  ادرف  نآ  ار  بشما  رگا  دشیم  هچ  ایادخ ،
یمن راع  کنن و  زا  رپ  نانچنآ  هایـس و  تیرـشب  خیرات  دشیمن و  عقاو  داتفا  دهاوخن  قافتا  شریظن  دـننامه و  نآ  زا  دـعب  تشادـن و  هقباس 

نآ و  دشیمن ، هداد  ناشن  دنکیمن  روهظ  يرگید  قولخم  چـیه  زا  هک  رـشب  نیا  یئوخ  هدـنرد  ینادـجویب و  یمحریب و  جوا  دـیدرگ و 
تثابخ راهظا  یخاتـسگ و  همه  نیا  تصرف  دندوب  هدـمآ  درگ  خـیرات  مئارج  نیرتگرزب  باکترا  يارب  البرک  يارحـص  رد  هک  یناشنمدرد 

. دنتفاییمن ار  سفن 
یتسپ یفرش و  یب  يراکمتـس و  مسجت  اه و  هموثرج  نآ  دایز - نبا  دیزی و  هب  ایند و  هفیج  هب  ار  دوخ  هک  دندوب  یناراکتیانج  نیرتدب  نانآ 

. دندوب هتخورف  فعضتسم - ياهقلخ  نانمشد  نآ  یقالخا و  لیاذر  همه  يدیلپ و  و 
دندوب هدرک  هرصاحم  ار  وت  ءایلوا  هک  یناگهشیپ  تواقش  رگید  هلمرح و  دعس و  نبا  نانس و  رمش و  دیسریمن ، نایاپ  هب  بشما  رگا  ایادخ ،

لوط رد  هک  ار  يرـشب  اهدرایلیم  دـنیامن و  تبث  ناسنا  عون  ینب  هایـس  رتفد  رد  دـنداد  ناشن  دوخ  زا  هک  ار  یتواقـش  همه  نآ  دنتـسناوتیمن 
. دننک هدنمرش  ریزب و  رس  دنیآیم  هدمآ و  خیرات 

نیرتزیزع و بشما  يادرف  رد  ات  دوب  هدنام  زاب  شدرگ  زا  نیمز  دنداتـسیا و  یم  زاب  تکرح  زا  تهام  دیـشروخ و  رگا  دشیم  هچ  ایادـخ ،
دراو وت  ربمغیپ  تیب  لها  رب  هاکناج  بئاصم  همه  نآ  دندیسریمن و  تداهش  هب  وت  نانمشد  تسد  هب  شنارای  نیـسح و  وت  ناگدنب  نیرتهب 

. دشیمن
: يدومرف يداد ، رارق  شیامزآ  ناحتما و  راد  ار  ایند  یناهج و  نیا  بحاص  دوخ  وت  ایادخ ، اما 

اًلمع نسحا  مکّیا  مکولبیل 

. دوشیم رهاظ  اهناسنا  شزرا  وت  ردق  ءاضقب و 

ِمالعا رد  دنراد  ار  تیناسنا  لامک  بتارم  نیرتالاب  هک  اهنآ  ات 

هنجلا مهل  ناب  مهلاوما  مهسفنا و  نینمؤملا  نم  يرتشا  هللا  نا 

. نوش هتخانش  هتخورف  وتب  ار  دوخ  هتخانش و  يرتشم  نیرتهب  ار  وتو 
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دنریگیم و ناکم  نیلفاسلا  لفسا  رد  هکییاهنآ  مهو 

لضا مه  لب  ماعنالاک  کئلوا 

5 ص : نابات ، رتخا  مرحم ، بالقنا  تداعس ، يامه  همیمض  هب  اروشاع  بش 
. دنناساشب هدرک و  یفرعم  ار  دوخ  تسا  ناشتثابخ  زا  یفیصوت 

میکحلا میلعلا  تنا  نولئسی و  لعفت و  امع  لئست  ال 

يور رد  البرک  رد  میناوخیم  هدـناوخ و  رگیدـکی  ربارب  رد  ار  اـهنآ  ییارآفص  ههجاوم و  خـیرات  رد  هراومه  هک  هورگ  ود  نارـس  بشما 
. دنزاسیم لوغشم  اهنآ  فقوم  لطاب و  قح و  ههبج  ود  دربن  هلباقم و  ياشامت  هب  ناهج  نیا  نایاپ  ات  ار  ملاع  نیا  مامت  دنیآیم و  هحفص 

زا ییاهناهج  اهتما و  نطاـب  هب  دودـعم و  كدـنا و  رهاـظ  هب  هدـع  نآ  اـب  هک  شباحـصا  تیب و  لـها  نیـسح و  یناـمحر  یهلا و  فقوم 
ءایحا هللا و  هملک  ءالعا  تیناسنا و  فرـش  تمارک و  تزع و  تزع و  ادـخ و  هار  رد  ناـج  لذـب  يارب  ضوعیب ، ریظنیب و  ياهتیـصخش 

ناکدوک یگنشت  ناناوج و  تداهش  زا  دمآ - شیپ  هک  يراوگانع  اضوا  دیدهت و  راشف و  هنوگ  چیه  دنیامنیم و  میمصت  مالعا  نید  ملاعم 
. دراذگیمن رثا  اهنآ  میمصت  رد  ياهرذ  ردق  هب  ناوناب - نیرتتیصخش  اب  نیرتلضاف و  تراسا  و 

ادخ لوسر  دنزرف  اب  دـنهاوخیم  هداد و  گنج  نالعا  ادـخ  اب  هک  هفوک  هاپـس  یمرـشیب  یناسنا و  دـض  دـیلپ و  سجن و  سحن و  عضوم  و 
. دنزاس ریسا  ار  ادخ  هاگرد  ناوناب  نیرتربتعم  نیرتمرتحم و  دننارذگب و  ریشمش  مد  زا  بل  هنشت  ار  شنارای  همه  وا و  دگنجب و 

هدروآ البرک  هب  دایز  نبا  دیزی و  زا  میب  ای  ماقم و  تسپ و  اههزیاج و  هب  عمط  ار  دایز  نبا  دیزی و  یلوخ و  نانس و  رمش و  دعس و  نبا  هورگ 
نادیم نآ  رد  تیالو  توبن و  مرح  نید و  سیماون  زا  عافد  هیلاع و  تاجرد  كرد  قوش  هب  ادخ  بزح  مالـسلاهیلع و  نیـسح  هورگ  دوب و 

. دندوب هدش  رضاح  شیامزآ 
ماما نارای  زا  نتمه  يدـنلب  تعاـنم و  تداعـس و  دوب ، هدـنزومآ  زیگنا و  تربع  ياهرظنم  يرجه  لاس 61  يالبرک  ياروشاـع  بش  هرظنم 

. تشاد ییامن  دوخ  هیما  ینب  ناوریپ  زا  یتسپ  تئاند و  تواقش و  مالسلاهیلع و  نیسح 
دوخ تبقاع  نسح  رد  دندرکیم و  راختفا  دنتشاد  هک  یفقوم  هب  دنتسنادیم و  دیعـس  ناشربهر  نوچ  ار  دوخ  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  هاپس 

. دندیدیمن ناشیالوم  اقآ و  باکر  رد  تداهش  زج  هللا  ءاقل  هب  ندیسر  يراگتسر و  دوخ و  نیب  ياهلـصاف  دنتـشادن و  یکـش  ههبـش و  چیه 
. دندناسر حبص  هب  تدابع  هب  ار  بش  نئمطم  مارآ و 

دنمتداعـس دنتـشاد  هک  یعـضوم  هب  ار  دوخ  کی  چیه  اما  دـندیدیم ، زوریپ  رهاظ  هب  ار  دوخ  هچرگ  دعـس  رمع  دایز و  نبا  دـیزی و  هاپـس  و 
هک شناشامق  مه  زا  دنچ  ینت  رمش و  زج  دنتسنادیمن ،

6 ص : نابات ، رتخا  مرحم ، بالقنا  تداعس ، يامه  همیمض  هب  اروشاع  بش 
نارگید دندرکیمن ، مرش  ساسحا  دندربیم و  تذل  تیناسنا  لامک  دیحوت و  نامیا و  رهظم  ربمغیپ و  نادنزرف  هللا و  ءایلوا  نتشک  زا  دیاش 

. دندیدیم گنج  رد  دوخ  نادجو  اب  ار  دوخ  همه 
زا ار  ناشتوادع  نازیم  تلاسر و  نادناخ  اب  ار  اهنآ  هزادـنایب  ینمـشد  هداعلا و  قوف  يزیتس  قح  تیوه  میناوتیمن  ام  هچ  رگا  لاح ، ره  هب 

هدمآ همه  دشاب ، هدمآ  ناج  لذب  ندش و  هتشک  يارب  هک  دوبن  یسک  ءایقـشا  نیمه  نایم  رد  کلذ  عم  هک  مینادیم  اما  مینک ، یبایزرا  نید 
یهتنم رح  دننام  هک  دـندوب  یناسک  اسب  اهنآ  نایم  رد  و  دـنریگن . رارق  دایز  نبا  مشخ  دروم  هکنیا  ای  دـنریگب  هزیاج  دـندرگرب و  هک  دـندوب 

نابات رتخا  مرحم ، بالقنا  تداعس ، يامه  همیمض  هب  اروشاع  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 17زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


ار شنارای  ماما و  یگداتسیا  نتماقتسا و  دیاش  مه  رگید  یناسک  دندرکیمن و  ینیبشیپ  مالـسلاهیلع  ماما  تداهـش  هب  ار  نایرج  نیا  ندش 
ار ایند  تاعاجش  نیرتگرزب  هک  یطیارش  نآ  رد  تداهش  گنج و  ای  میلست  داهنشیپ  دندرکیم  نامگ  هدومنن و  رواب  دنتشاد  هک  یفقوم  رد 

. دنهدیم رد  نت  هللااب ) ذایعلا   ) میلست تلذ  هب  شنارای  ماما و  دوشیم و  زاس  هک  دومنیم  راداو  میلست  هب 
نیا رد  هک  يونعم  همدص  تراسخ و  زا  دزاس و  عناق  تایونعم  باسح  اب  ار  دوخ  دناوتب  هک  دوبن  اهنآ  زا  يدحا  يدودعم  هدع  زج  هصالخ 

شنارای ماما و  فقاوم  دنتسناوتیمن  اهنآ  دنادن . یقیقح  تکاله  دوخ  يارب  ار  هکلهم  نآ  رد  گرم  دشاب و  هتشاد  لابقتسا  دنیبیم  گنج 
. دننک هیجوت  ار  ربمغیپ  رسپ  اب  گنج  دوخ  نادجو  رد  دنتسناوتیمن  دندوب و  لطاب  رب  اریز  دنشاب  هتشاد  ار 

ماما هار  رد  تداهش  زا  ریغ  يزیچ  هب  دندرک ، مالعا  ررکم  ناشدوخ  اهنآ  درک و  فیصوت  ار  اهنآ  ماما  دوخ  هک  روطنامه  ماما  باحـصا  اما 
نآرق هکنیا  زا  ناشفده  دنوش  لیان  تداهـش  زوف  هب  دـنهدب و  ناج  هکلهم  نآ  رد  هک  دـندوب  هدـمآ  همه  دـندشیمن و  یـضار  مالـسلاهیلع 

: دیامرفیم هدرک  فیصوت  نآ  هب  ار  ربمغیپ  باکر  رد  ادخ و  هار  رد  نیدهاجم  عضوم 
نینسحلا يدحا  الا  انب  نوصبرت  له  لق 

فرـش نامیا و  نادرم  دار  نآ  دوب و  هدـش  هصالخ  ادـخ  هار  رد  تداهـش  ای  ماما  كرت  قح و  كرت  میلـست و  نیب  اـهنآ  فقوم  دوب  رتـالاب 
نیا رد  تسا و  ادخ  هار  رد  ناشتداهـش  دنقح و  رب  هکنیا  زا  دـندرکن و  دـیدرت  نآ  رد  ياهظحل  دـندوب و  هدرک  رایتخا  ار  تداهـش  تیناسنا 

اروشاع زور  رد  اهنآ  زا  نت  کی  تهج  نیا  زا  دنتـشاد ، مکحم  نامیا  دنامیمن ، ضوعیب  هللادنع  ناشندش  هتـشک  دننکیمن و  نایز  گنج 
. دنتخیرگیم هدراذگ و  رارف  هب  اپ  دندیدیم  ار  گرم  رطخ  اجک  ره  ناشنانمشد  هک  یلاح  رد  درکن  گنج  هب  تشپ 

7 ص : نابات ، رتخا  مرحم ، بالقنا  تداعس ، يامه  همیمض  هب  اروشاع  بش 
هب ناشزاونلد  ایدص  دوب ، هللا  ءاقل  هب  قوش  تیونعم و  افص و  زا  رپ  ترضح  نآ  هاگرکـشل  مالـسلاهیلع و  نیـسح  هرهاط  مایخ  اروشاع  بش 

: دادیم شزرا  اهب و  تیناسنا  هب  ناشتدابع  دجهت و  دوب و  دنلب  تاجانم 
دعاق مئاق و  دجاس و  عکار و  نیب  ام  لحنلا  يودک  يود  مهل 

هک دندوب  فسأتم  نارگن و  تهج  نیا  زا  تماهـش  اب  نادنمتریغ  نآ  طقف  دوبن ، فسأتم  تسین  هدـنز  بش  ادرف  هکنیا  زا  اهنآ  زا  کی  چـیه 
. دنرادن ياهدننک  تیامح  دنوشیم و  نمشد  ریسا  تمارک ، فرش و  تویب  نیرتتمظع  اب  ناوناب  نیا  بش  ادرف  دنتسنادیم 

ار یمیظع  تیانج  هچ  دنهاوخیم  دننادب  هک  دوب  هفوک  هاپس  هب  يرگید  تجح  مامتا  ترضح  نآ  باحصا  نیسح و  ياروشاع  بش  هرظنم 
يارب هک  ییاههرهچ  رتشیب  هکنیا  اب  دنتـسه  ور  هب  ور  ادـخ  قلخ  نیرتهب  نآرق و  نایراق  نارادهدـنزبش و  اب  هک  دـنمهفب  ات  دـنوش  بکترم 

. دوبن هتخانشان  اهنآ  يارب  دندوب  هدمآ  مالسلاهیلع  نیسح  يرای 
ناشدرمان نارس  ًاصوصخ  هفوک  هاپس  رتشیب  رب  مالسا  رد  ناشقباوس  هک  دندوب  یناسک  زا  همه  اههجسوع » نب  ملسم   » و اهرهاظم » نب  بیبح  »

. دنتخانشیم تیصخش  تدابع و  نآرق و  ظفح  ییاسراپ و  دهزب و  ار  اهنآ  همه  دوبن ، هدیشوپ 
. دوب روهشم  زامن  ترثک  تفارش و  هب  ورمع » نب  دیوس   » نینچ مه  دشیم  فیصوت  زامن  ترثک  دجهت و  هب  یلشهن » ورمع  وبا  »

دوب نآرق  ءارق  زا  ریـضخ » نب  ریرب   » نینچ مه  دوب ، ثیدح  خیاشم  زا  تشاد و  تیاور  سلجم  بذؤش  دوب ، نآرق  يراق  ماما ، مالغ  براق » »
هک دندوب  ییاهتیصخش  زا  همه  و ...  هللادبع » نب  دیعس   » و ریمع » نب  هللادبع  دیوس و   » و همامثوبا »  » و دلاخ » نب  ورمع   » و رهسم » نب  سیق  »
زا یعمج  هکنیا  رب  هوالع  درکیم  تباث  ار  ناشهورگ  ناشدوخ و  تیناـقح  ناشیاهيراکادـف  مالـسلاهیلع و  ماـما  باـکر  رد  ناـشروضح 

و یناـه »  » و همالـسوبا »  » و هجـسوع » نب  ملـسم   » و رهظم » نـب  بیبـح   » و ثراـح » نـب  سنا  : » دـننام هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هباـحص 
نیسح باحصا  دندوب . فرشم  مالسلاهیلع  نیسح  يراثنناج  راختفا  فرش  هب  زین  رطقی » نب  هللادبع   » و يراصنا » بر  دبع  نب  نمحرلادبع  »

اهنآ زا  کی  ره  نتشک  هک  دندوب  يزاغم  رد  قباوس  نابحاص  روهشم و  ءارق  داهز و  دابع و  ثیدح و  نالماح  ناگرزب و  لماش  مالـسلاهیلع 
. دوب لباقم  فرط  نالطب  تیموکحم و  يارب  ربتعم  يدنس 
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8 ص : نابات ، رتخا  مرحم ، بالقنا  تداعس ، يامه  همیمض  هب  اروشاع  بش 
تیب لها  زا  ناـگرزب  نیا  زا  يدـحا  رگا  دوب و  ترـضح  نآ  دوخ  هب  نآ  تیناـقح  تیعورـشم و  مالـسلاهیلع  نیـسح  فقوم  تسا  یهیدـب 

نیا تداهش  یلو  دوب ، ملسم  شتمایق  دندوب  قح  رب  مالسلاهیلع و  نیسح  تیناقح  دندوبن  شباکر  مزالم  مه  هباحص  نآ  زا  مالسلا و  مهیلع 
زورما ات  درک و  داجیا  مالسا  ملاع  روانهپ  نارکیب و  يایرد  رد  مالسلاهیلع  ءادهشلا  دیس  تداهش  هک  یعیسو  جوم  نآ  رانک  رد  زین  ناگرزب 

هک ار  یجوم  نآ  تمظع  دـنکیم و  هضرع  ار  یموهفم  ینعم و  صاـخ و  هولج  مادـک  ره  هک  دوب  یجاوما  دوشیم ، هدوزفا  نآ  تعـسو  رب 
. دهدیم ناشن  دوشیمن . ناهنپ  زگره 

حیحـص و فدـه  چـیه  ناشتکرـش  رد  دوب  مولعم  هک  يدارفا  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  ءادـعا  شاـبوا و  لذارا و  نارـس  عاـمتجا  هکناـنچ 
هب یشورفدوخ  تلذ و  راهظا  یصقرشوخ و  يارب  زین  اهیمحریب و  نیرتعیجف  ماجنا  اهتیانج و  نیرتدب  باکترا  رد  دنرادن و  يدصقم 

. تخاسیم راکشآ  رتشیب  ار  مالسلاهیلع  هللادبع  یب  نارای  يزارفارس  يدنلبرس و  تزع و  فقوم  دناهدش ، هدامآ  هیما  ینب 
: دندرک ضرع  ادخ  هاگردب  هک  یهلا  ناگتشرف  يرآ 

ءامدلا کفسی  اهیف و  دسفی  نم  اهیف  لعجتا 
. دنتشاد رظن  اهنآ  هار  طخ و  ناوریپ  دعس و  نبا  رمش و  نایدیزی و  هورگ  نیا  هب 

: دومرف اهنآ  باوج  رد  هک  لاعتم  دنوادخ  و 
نوملعت ام ال  ملعا  ینا 

. تشاد تیانع  دنیامنیم  يوریپ  اهنآ  زا  دشابیم و  طخ  نیا  رد  خیرات  لوط  رد  هک  یناسک  شباحصا و  نیسح و  هورگ  هب 
تیروف هب  هک  دوب  هدیسر  دایز  نبا  زا  هک  ینامرف  بسح  رب  دعس  رمع  یتقو  اعوسات  زور  رصع  دناهتـشاگن  ثیدح  خیراوت و  بابرا  هکنانچ 

بش کی  اهنآ  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دناهتـشون  اهباتک  رد  هک  یحرـش  هب  داد  هرهاط  مایخ  هب  شروی  نامرف  دیامن ، عورـش  ار  گنج 
. تساوخ تلهم  یهلا  فیلاکت  تادابع و  زامن و  اب  عادو  عقاو  رد  يدابع و  ياههمانرب  هسلس  کی  ءارجا  يارب 

درادیم و تسود  ادـخ  اب  زین  ار  دوخ  يدابع  يزامن و  سنا  همادا  ءاقل ، هب  زوف  هب  قوش  تدـش  لاح  نیع  رد  ادـخ  ءاقل  يارب  هداـمآ  نمؤم 
تاولج همه  درذگیم ، ءاقل  رد  شتالاح  همه  هک  مالسلاهیلع  نیـسح  لثم  یهللا  یلو  يارب  دنیبیم  هللا  ءاقل  زا  ياهولج  روهظ و  مه  ار  نآ 

. تسا شخبتذل  قح ، ءاقل 
9 ص : نابات ، رتخا  مرحم ، بالقنا  تداعس ، يامه  همیمض  هب  اروشاع  بش 

دـیحوت و نالعا  تقیقح ، نالعا  دوب ، رفاک  راکمتـس  هورگ  نآ  رب  ماـما  قح  رب  عضوم  نـالعا  یلاـع و  یناـعم  نمـضتم  یهاوخ  تلهم  نیا 
هک دندرکیم  رکف  لاح  ات  نانآ  زا  یخرب  رگا  هک  دوب  دعس  رمع  هاپس  يارب  یتصرف  تلهم و  لاح  نیع  رد  دوب و  نمشد  تیموکحم  نالعا 

ندیشک ریشمش  اب  هک  ترضح  نآ  يور  رب  ندیشک  ریشمش  هب  دسریم و  نایاپ  هب  شباحصا  مالسلاهیلع و  ءادهـشلا  دیـس  میلـست  اب  گنج 
لمات دوخ  راک  رد  بش  کی  نیا  رد  دناهتفرگ  رارق  تشهب  منهج و  یهار  ود  رس  رب  هک  نونکا  دوشیمن ، یهتنم  درادن  یقرف  ربغیپ  يور  رب 

. دننک
يارب تصرف  تسویپ  ماما  باحـصا  هب  اروشاع  بش  هک  ياهدـع  نآ  يارب  دـشیم  عورـش  گـنج  هلـصافالب  اـعوسات  رـصع  ناـمه  رد  رگا 

زین دـشیم  عورـش  هلجع  اب  گنج  هک  یعـضو  نآ  رد  رح  لثم  يدنمتداعـس  يارب  هک  اـسب  هچ  دوبن و  قح  هب  تشگزاـب  میمـصت و  نتفرگ 
. دشیمن لصاح  قح  هب  عوجر  تمادن و  تداعس 

دوب مه  دعس  رمع  هاپس  هب  تلهم  اما  دوب ، هدش  هداد  تدابع  يارب  شباحصا  مالسلاهیلع و  نیـسح  هب  هچ  رگا  هبـش  کی  تلهم  نیا  نیاربانب 
ار دوخ  میمصت  اهنانس  رمش و  دعـس و  نبا  هچ  رگا  دنریگب ، میمـصت  دوخ  نادجو  هب  هعجارم  اب  دنیامنب و  دوخ  رکف  بش  کی  نیا  رد  هک 
نامیا و فعـض  لماوع  ریثأت  تحت  دیدهت و  روز و  هب  هک  دندوب  يرایـسب  اما  دندوب ، هدـمآ  البرک  هب  ادـخ  اب  هبراحم  يارب  دـندوب و  هتفرگ 
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مزال هبش  کی  تصرف  نیا  دوش ، تجح  مامتا  اهنآ  رب  هکنیا  يارب  دندوب ، ماما  میلـست  هب  هلئاغ  همتاخ  دیما  هب  یناسفن و  تعاجـش  نتـشادن 
. دش رثؤم  قح  هب  ياهدع  عوجر  رد  دوب و 

تیونعم و تیناحور و  زا  رپ  ار  البرک  يارحص  شراوگرزب  باحصا  مالـسلاهیلع و  ینـسح  زاونلد  تاجانم  تدابع و  يادص  اروشاع  بش 
ار دوخ  دوصقم  بولطم و  هتخورف و  ادخ  هب  ار  دوخ  هتـسش و  ناج  زا  لد  زابکاپ  یهورگ  دئوب  هدرک  لاعتم  يادخ  هب  هجوت  قوشو و  روش 

نید سیماون  زا  عافد  قح و  ترـصن  هب  توعد  رابکتـسا و  ملظ و  ندرک  موکحم  هب  توعد  قح  هب  توعد  نآرق  هب  توعد  دیحوت  هب  هتفای 
. دوب رهاظ 

هب ادخ  هاگرد  نازیزع  نآ  هک  دئوب  نامه  شیاین  شیاتس و  نیرتهناصلاخ  دوب  یهلا  رکش  دمح و و  تفرعم و  هب  نوحـشم  همه  ناشیاهاعد 
. دندرکیم میدقت  دوخ  یقیقح  دوبعم  هاگیپ 

. دوب وا  هب  تبحم  صالخا و  زا  رپ  رایغا و  همه  زا  غراف  ناشلد  نانآ 
. دندوب دنلبرس  زارفارس و  دندوب  هدرک  جورع  هک  یجارعم  نآ  هب  دنتسنادیم و  منتغم  دنتشاد  هک  ار  یلاح  نآ 

10 ص : نابات ، رتخا  مرحم ، بالقنا  تداعس ، يامه  همیمض  هب  اروشاع  بش 
روهطوغ نآ  رد  هک  ییاـهیکیرات  تاـملظ و  تشاد  رارق  ناـشربارب  رد  هللا  راـصنا  یناـحور  هرظنم  نیا  هک  نایدـیزی  هورگ  وس ، نآ  زا  اـما 

یگدنکفارس تلجخ و  زا  ریغ  دوب  ینادجو  بحاص  اهنآ  رد  رگا  دندیدیم ، ار  باتناهج  ییانـشور  نآ  دوب  ضعب ) قوف  اهـضعب   ) دندوب و
تذـل تنیونعم و  ملاـع  اـب  دنتـسناوتیم  هن  دـشیم و  دـنلب  اـعد  هب  ناشتـسد  هن  دـشاب  هتـشاد  یـساسحا  هچ  تسناوتیم  يرازیب ، دوخ  زا  و 

قح زا  ار  قح  رب  يزوریپ  دنتـسناوتیم  ایآ  دنـشاب  هتـشاد  ییاعد  هچ  دنتـسناوتیم  اهنآ  دـننک . ادـیپ  طابترا  قح  كرد  لامک و  هب  ساسحا 
هب نابز  هب  هک  دعس  رمع  یتح  ًانیقی  دنوش ، هتـشک  اهنآ  تسد  هب  شنارای  نیـسح و  هک  دنهاوخب  ادخ  زا  دنتـسناوتیم  ًاعقاو  ایآ  دننک ، بلط 

: تفگ شرکشل 
يرشبا ۀنجلاب  یبکرا و  هللا  لیخ  ای 

ماجنا دهاوخیم  وا  هک  يراک  اب  ادخ  ياضر  تشهب و  هک  تسنادیم  بوخ  وا  دـنک ، نیرفن  نیـسح  هب  ادـخ  دوخ و  نایم  تسناوتیمن  زین 
زا ارم  ادرف  ادخ  هک  دوبن  نیا  زا  ریغ  شیاعد  درکیم  اعد  دوب و  رادیب  شریمض  دعس  رمع  هاگرکشل  رد  یسک  رگا  دوشیمن  لیـصحت  دهد 

نیمه زاسن و  التبم  نیسح  تسد  هب  ندش  هتشک  ای  نیسح  نوخ  رد  تکرـش  تواقـش  هب  ارم  رادهگن ، شباحـصا  نیـسح و  اب  ندش  ریگرد 
. دندش قحلم  نیسح  راصنا  نیسح و  هب  دش و  باجتسم  ناشیاعد  هک  دندوب  دودعم  هدع 

. دوب يداضتم  بیرغ  تالاح  ار  هورگ  ود  نیا  و  بش ، نآ  دوب  یبیرغ  بش  یتسار 
رب درک و  شیاتس  شیاین و  نایب  نیرتوکین  هب  ار  ادخ  دناوخ ، هبطخ  هللا  ءاقل  هب  قوش  زا  راشرس  نئمطم و  مارآ و  یلد  اب  مالسلاهیلع  نیسح 

هدیـشخب هبناج ) همه  شنیب  تریـصب و   ) لد شوگ و  مشچ و  هدومرف و  زارفارـس  نید  هقف  نآرق و  ملع  يربمایپ و  توبن و  هب  ار  اهنآ  هکنیا 
: دومرف هدرک و  فیصوت  حدم و  ار  دوخ  باحصا  دومن و  دمح 

ًاریخ ینع  هللا  مکازجف  یتیب  لها  نم  لضفا  لصوا و ال  ربا و ال  یتیب  لها  یباحصا و ال  نم  ًاریخ  یف و ال  وا  یباحصا  ملعا  یناف ال 
ار امش  ادخ  منادیمن  دوخ  تیب  لها  زا  رتلضاف  رتدنویپ و  اب  رتراکوکین و  ار  یتیب  لها  مدوخ و  باحصا  زا  رتهب  رتافواب و  ار  یباحصا  نم 

. دهد ریخ  شاداپ  نم  زا 
دـنور و رانک  هب  شیامزآ  زا  رپ  جاوم  سونایقا  نآ  زا  هک  داد  نذا  اهنآ  هب  دـیدروآ و  اج  هب  يرای  یکین و  طرـش  هک  دومرف : اهنآ  هب  سپس 

یتعیب و زا  ار  اهنآ  دنهد و  تاجن  ار  دوخ  ناج 
11 ص : نابات ، رتخا  مرحم ، بالقنا  تداعس ، يامه  همیمض  هب  اروشاع  بش 

«. دندگرب دوخ  ياهرهش  لزانم و  هب  دنوش و  قرفتم  دنورب و  هک  : » دومرف همذلا  ئرب  دازآ و  دنتشاد  ترضح  نآ  هب  تبسن  هک  يدهعت 
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يریغ نع  وهلل  ینوباصا  دق  ول  یننوبلطی و  امنا  موقلا  ناف 
. دنزادرپیمن نم  ریغ  هب  دنشاب  هتشاد  یبایتسد  نم  هب  رگا  دنراد و  نم  هب  ضرعت  دصق  مدرم  نیا 

نایم رد  ار  دوخ  ماما  مینکن و  يراک  نینچ  زگره  ام  هک  دنداد  خساپ  نخـس  کی  لوق و  کی  افو  اب  باحـصا  نآ  راوگرزب و  تیب  لها  نآ 
. میراذگیمن اهنت  راییب و  نمشد 

. مینامب هدنز  وت  زا  دعب  هکنیا  يارب  میورب  ارچ  مینکن  نینچ  ام  دنتفگ ، همه  شناگدازومع  ناگدازردارب و  ترضح ، نآ  ناردارب 
ًادبا کلذ  هللا  انرا  ال 

یتبیـصم الب و  ره  رد  مینکیم و  داهج  وت  هار  رد  مینکیم و  وت  يادف  ار  دوخ  ناسک  دوخ و  ناج  ام  دراذگن  هدـنز  زگره  وتیب  ار  ام  ادـخ 
. میوشیم دراو  ام  دوش  دراو  وت  هک 

دنتساوخیم رب  دوخ  هبون  هب  باحصا  دندرک  مالعا  تداهش  رب  ار  دوخ  عطاق  میمـصت  دنتفگ و  نخـس  هلوقم  نیا  زا  مشاهیب  هکنیا  زا  سپ 
ماما داهنـشیپ  نآ  زا  دیاب  تداع  فرع و  بسح  رب  هک  تشحو  بعر و  زا  رپ  رهاظ  هب  تیعقوم  نآ  رد  يراثن  ناج  یناشفناج و  ضرع  اب  و 

ار یهاکناج  تابیصم  دیادش و  نآ  گرم و  دندومنیم و  راهظا  هتفرگ  شیپ  رد  هک  یهار  ماما و  هب  ار  دوخ  مکحم  نامیا  دنیامن  لابقتـسا 
. دنیآیم نوریب  شغ  لغیب و  نانچ  ناحتما  هتوب  زا  هک  دندوب  زارفارس  لاحشوخ و  دنتفرگیمن و  يزیچ  هب  دندیدیم  ور  شیپ  ه 

: تفگ تقیقح ، ینعم و  زا  رپ  ینانخس  نمض  رد  هجسوع  نب  ملسم 
هداد داب  رب  مرتسکاخ  موشیم و  هدـنازوس  شتآ  هب  موشیم و  هتـشک  زاب  موشیم و  هدـنز  سپـس  موشیم  هتـشک  منادـب  رگا  مسق  ادـخ  هب  »

مرادرب و وت  نماد  زا  تسد  هنوگچ  سپ  میامن  ادف  وت  هار  رد  ار  مناج  ات  موشیمن  ادج  وت  زا  دنیامن  راتفر  نینچ  نم  اب  راب  داتفه  دوشیم و 
.« تسا دیواج  رتگرزب و  تمارک  بجوم  هک  تسین  ندش  هتشک  کی  زا  ریغ  هکنیا  لاح 

: تفگ ریهز 
.« دنادرگب ار  نتشک  تیب  لها  ناناوج  نیا  زا  وت و  زا  نم  ندش  هتشک  هب  لاعتم  دنوادخ  دنشکب و  ارم  راب  رازه  مراد  تسود  نم  »

12 ص : نابات ، رتخا  مرحم ، بالقنا  تداعس ، يامه  همیمض  هب  اروشاع  بش 
توق و دـنلب  هجرد  زا  ار  نالدـیوق  ناهج و  ناروـالد  و  دـندناسر ، ضرع  هب  دـنیوگب  تیعقوم  نیا  لـثم  رد  دـیاب  هچنآ  زین  باحـصا  ریاـس 

. دنتخاس ریحتم  توهبم و  دوخ  هملک  تدحو  گرم و  زا  ییاورپیب  تماقتسا و 
. دوب كاپ  ياهناج  هبیط و  سوفن  نآ  لذب  نامه  شیاهب  دنتساوخیم  نادرم  دار  نیا  هچنآ  يرآ 

ندرک ضوع  لطاب و  لاطبا  لالحمـضا و  رطخ  زا  تیناسنا  ملاعم  مالـسا و  تاجن  هللا و  هملک  ءـالعا  اهتعدـب و  نتخادـنارب  نید و  ءاـیجا 
رعاش لوق  هب  هک  دوب  ینایفس  هناکرشم  تموکح  نتخاس  موکحم  یمالسا و  يدمحم و  رکفت  هب  يوما  رکفت 

ربکم توص  ناذ  الا  عمسی  ملمهلابن  عقو  مهمراوص و  ول ال 

دندوبهتخود و رظن  ادخ  ناوضر  هب  دندیرخیم و  ار  نآرق  ترصن  قح و  ترصن  ادخ و  لوسر  يدونـشخ  ادخ و  ياضر  ناج  لذب  اب  نانآ 
. تسا هدربن  دوس  نیا  زا  رتشیب  ادخ  اب  هلماعم  رد  ءایلوا  ءایبنا و  زا  يدحا  هک  دندرب  يدوس  نانچ  نآ  دندرک  هک  ياهلماعم  رد  قحلا 

زا ياهیناث  ره  رد  میمـصت  رب  تماقتـسا  يرادیاپ و  ربص و  نآ  اما  تشذگ  يدوز  هب  دوب و  هاتوک  رایـسب  نامز  رتسب  رد  زور  نآ  بش و  نآ 
. تسا رودص  روهظ و  لباق  تیصخش  تلیضف و  ياههبخن  نآ  لثم  زا  طقف  زور  بش و  نآ 

ناشیالوم اقآ و  ياضر  یبتجم و  ماما  ارهز و  همطاف  ياضر  نینمؤملا و  ریما  ياـضر  ادـخ و  لوسر  ياـضر  ادـخ و  ياـضر  اـهنآ  رب  اراوگ 
. مالسلاهیلع نیسح 

رگا دنام و  یقاب  اهنآ  دنلب  مان  تیونعم و  تلیـضف و  اما  تفر ، نیب  زا  هکرعم  نآ  رد  دوریم  نایم  زا  مه  تبقاع  هک  اهنآ  يدام  تاهج  همه 
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فاعـضتسا ملظّدض و  عضوم  رابطـصا و  نامیا و  تیرح و  قالخا و  مراکم  رب  تسناوتن  درک  هچ  ره  دـش  هریچ  هبیط  نادـبا  نآ  رب  نمـشد 
. دوش طلسم  اهنآ 

ریغلا نم  نما  یف  مراکملا  الاۀحراج  لک  مهنم  نعطلا  ریغ  دق 

اهنآ ناتـسود  اهنآ و  هرمز  رد  ار  ام  مییاتـسیم ، ار  اهنآ  عضاوم  میدونـشوخ و  یـضار و  اهنآ  راک  هب  میرادیم و  تسود  ار  اهنآ  ام  ایادخ ،
. امرف ررقم 

اهنآ هچنآ  دینکن  بجعت  دینک و  رواب  دندرکیمن  ریـشمش  َملا  ساسحا  مالـسلاهیلع  ادهـشلا  دیـس  باحـصا  دـنآهدومرف  هک  دیاهدینـش  رگا 
هب لین  دندیمزریم و  اهنآ  هچنآ  قوش  هب  دندیدیم و 

13 ص : نابات ، رتخا  مرحم ، بالقنا  تداعس ، يامه  همیمض  هب  اروشاع  بش 
. درادیم زاب  ریشمش  ریت و  ملا  جنر و  ساسحا  زا  ار  صخش  دنتشاد  نامیا  نآ  هب  اهنآ  هک  یتاجرد  تاماقم و 

هدرک ندـب  علخ  درک و  شومارف  ار  شدوخ  وا و  ریغ  رگا  دراد  وا  اـب  لاـصو  ملاوع  رد  ریـس  تسا و  یلاـعت  قح  هب  هجوـت  مرگ  هک  یناـسنا 
ترـضح نآ  دندیـشکیم و  زامن  لاح  رد  مالـسلاهیلع  نینمؤملا  ریما  ندـبزا  ار  ریت  ناـکیپ  هک  تسا  فورعم  هکناـنچ  تسین  بجع  دـشاب 

: دومرفیمن ملا  كاردا 
یتفر امس  رب  راواعد  هکیتفر  اجز  نانچ  نآ  زامن  رد 

يدیشوپ هاگ  يدنک و  هاگيدیشوکن  نت  يادوسب  رپ 
شناجرب هن  نآ  دوب  نت  هب  هکشناکیپ  خلسز  تلفغ  دوب 

: همیرک هیآ  بسح  رب  هک  دندش  دوخیب  دوخ  زا  نانچ  فسوی  امج  ندید  اب  يرصم  ناوناب  هک  یتقو 
يرک کلم  الا  اذه  نا  ًارشب  اذه  ام  هللا  شاح  نلقو  نهیدیا  نعطق  هتربکا و  هنیأر  املف 

اب تفرعم و  دنلب  هجرد  نآ  اب  مالـسلاهیلع  ادهـشلا  دیـس  باحـصا  رگا  دنتـشادن ، نآ  هب  تافتلا  دندیرب و  جنرت  ياج  هب  ار  دوخ  ياهتسد 
ناج رب  ار  هزین  ریت و  ریـشمش و  برـض  داد ، ناشن  نانآ  هب  ار  اهنآ  لزانم  ترـضح  رابخا  بسح  رب  دـندوب  یهلا  لامج  ياشامت  قرغ  هکنیا 

. تسین بجعت  دنوش  یلاعت  قح  باوث  هللا و  ءاقلب  لوصو  قوش و  روش و  مرگ  نانچ  نآ  دندیرخ و  دوخ 
باحصا ناگرزب و  همه  زا  تلیضف  نیا  كرد  رد  دندوب و  هدش  هدامآ  یناحتما  نینچ  يارب  شیپ  زا  هک  دندوب  یناگدیزگرب  باحـصا  نیا 

تلیـضف و همه  رب  هتفرگ و  یـشیپ  دـندوب  هدـنز  رـصع  نآ  رد  هک  مالـسلا  امهیلع  نسح  ماما  نینمؤملا و  ریما  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ 
. دتفای تبتر  يدنلب و 

زا سپ  مالـسلاهیلع  یبتجم  ترـضح  هک  يرافغ » دیـسا  نب  ۀـفیذح   » زا تسا  هدـش  لقن  نومـضم  نیا  هب  بیرق  تاجردـلا  رئاصب  باتک  زا 
: دومرف هنیدم  تمیزع  هفوک  زا  هکنیا 

14 ص : نابات ، رتخا  مرحم ، بالقنا  تداعس ، يامه  همیمض  هب  اروشاع  بش 
ضرع ترضح  هب  دنربیم  ار  نآ  ترضح  شیپاشیپ  تسا و  نآ  رب  يراب  هک  مدیدیم  ار  يرتش  مدوب و  ترـضح  نآ  باکر  مازتلا  رد  نم  »
راـموط دومرف : دـیاهداد  رارق  رظن  ریز  ار  نآ  دـیراد و  هجوت  نآ  هب  امـش  هک  تسیچ  رتش  نیا  راـب  رگم  موش ) میادـف   ) كادـف تلعج  مدرک 

حبـص ادرف  يرآ  دومرف : مینیبب  نآ  رد  ار  مدوخ  مان  ات  یهدب  ناشن  نم  هب  ار  نآ  هک  دوشیم  میوش  تیادف  متفگ : تسا ، ام  نایعیـش  یماسا 
تسیک ناوج  نیا  دومرف : مالسلاهیلع  یبتجم  ترضح  مدرب  هارمه  دوخ  اب  ار  ماهداز  ردارب  متـسنادیمن  ندناوخ  دوخ  نم  نوچ  يآ  نم  دزن 

ناوید نآ  داد  روتسد  دومرف و  نتسشن  هب  رما  ارم  ترـضح  دینیبب . راموط  نآ  رد  ارم  مان  ات  ماهدروآ  ار  وا  تسا  نم  هدازردارب  مدرک  ضرع 
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ار وـت  نم  متفگ : تسا . هفیحـص  نیا  رد  نم  مسا  وـمع  تفگ ، تسیرگنیم  نآ  رد  ماهداز  ردارب  دـنروایب ، تسا  هناـیم  رد  هک  ار  يرتـفد  و 
بجعت رد  نیا  زا  نم  درک ، ادـیپ  اجنآ  رد  زین  ارم  مان  دـینادگرب  یقرو  دـنچ  ناوج  یناوخیم . ار  دوخ  مان  وتو  ییوجب  نم  مان  اـت  مآهدروآ 

زار تفای و  تداهش  راختفا  مالـسلاهیلع  ادهـشلا  دیـس  ترـضح  باکر  رد  ناوج  ات  دوب  هدش  تبث  نم  مان  زا  شیپ  وا  مان  هنوگچ  هک  مدنام 
«. دش مولعم  دندوب  هدرک  تبث  هفیذح  شیومع  مان  زا  شیپ  اهقرو  رد  ار  وا  مسا  هک  نآ 

باتع دروم  البرک  هب  رفس  رد  مالسلاهیلع  ءادهـشلا  دیـس  باکر  تمزالم  كرت  هب  تما  ربح  سابع  نیا  یتقو  هک  دشاب  تهج  نیا  زا  دیاش 
. داد باوج  دش  تمالم  و 

مهدوهش لبق  نم  مهئامساب  مهفرعن  اًلجر  اوصقنی  مل  نیسحلا  باحصا  نا 
. دیدرگن میتخانشیم  دهشم  نآ  رد  روضح  زا  شیپ  ار  اهنآ  ام  هکنانآ  زا  رتمک  رفن  کی  مالسلاهیلع  نیسح  باحصا  ینعی :

: مهئابآ ءامسا  مهئامساب و  نوبوتکمل  اندنع  هباحصا  نا  تفگ : هک  تسا  لقن  هیفنح  نب  دمحم  زا  و 
امیظع ًازوف  زوفاف  مکعم  تنک  ینتیل  ای  هللا  مالس  ینم  مکیلع  کئانفب  تلح  یتلا  حاورالا  یلع  هللادبع و  ابا  ای  کیلع  هللا  مالس 

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 
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. 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)
... 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 
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، 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 
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