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ع)  ) یبتجم نسح  ماما  يامیس  هریس و  زا  يوترپ 

باتک تاصخشم 

يوامس یناجیت  دمحم  هدنسیون : 
يوامس یناجیت  دمحم  رشان : 

همدقم

رهـش رد  يرجه  موس  ای  مود  لاس  ناضمر  هام  همین  رد  مالـسلا ،) امهیلع   ) ارهز همطاف  یلع و  ماما  دـنزرف  نیلّوا  مالـسلا ،) هیلع   ) نسح ماما 
هک يرهز  هلیـسو  هب  يرجه ، هاجنپ  لاس  رد  درک و  تموکح  هاـم  شـش  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  تداهـش  زا  دـعب  دـمآ و  اـیند  هب  هنیدـم 

. دیسر تداهش  هب  یگلاس  رد 48  دناروخ ، وا  هب  هیواعم  روتسد  هب  هدعج  شرسمه 
. تسا ترضح  نآ  ناگتفیش  لیخ  هاگترایز  رگید ، موصعم  ماما  هس  رانک  رد  عیقب ، ناتسربق  رد  شفیرش  رازم 

ربمایپ هب  صخـش  نیرت  هیبش  دمآ و  ایند  هب  ترجه  مّوس  لاس  رد  نسح  ماما  : » دسیون یم  ءافلخلا » خیرات   » باتک رد  یطویـس  نیدلا  لالج 
درک و هقیقع  وا  يارب  ار  يدنفـسوگ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ شدـّلوت ، متفه  زور  رد  دوب ، ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا

. داد هقدص  هرقن  ار  نآ  نزو  مه  دیشارت و  ار  شرس  يوم 
. تسا ءاسک  لها  رفن  جنپ  زا  یکی  وا 

. شاب هتشاد  تسود  ار  وا  سپ  مراد  یم  تسود  ار  وا  نم  اراگدرورپ ! دومرف : ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ
. دنا تشهب  لها  ناناوج  رورس  ود  نیسح  نسح و  دومرف : و 

: دومرف ربمایپ  يا ! هدش  راوس  ار  یبکرم  بوخ  رسپ ! يا  تفگ : ترضح  نآ  هب  یصخش  دوب ، راوس  ربمایپ  شود  رب  نسح  تفگ : ساّبع  نبا 
. دوب مدرم  هّجوت  دروم  هدنشخب و  نیتم ، راقو ، اب  مارآ ، یتّیصخش  مالسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  .« تسا یبکار  بوخ  وا  هکلب 

اور اریز  ددرگ ، نیمأت  ناش  یگدنز  ات  درک  یم  کمک  نانآ  هب  اهنآ  تساوخ  رد  ّدـح  زا  شیب  دومن و  یم  یگدیـسر  نایاونیب  ناریقف و  هب 
. دوش شا  يراسمرش  بجوم  هک  دهاوخب  يزیچ  وا  زا  راب  کی  زا  شیب  یلئاس  هک  دید  یمن 

ار نآ  زا  یمین  درک ، فقو  ار  دوخ  لاوما  مامت  راب  هس  دیـشخب و  ادـخ  هار  رد  ار  شیوخ  ییاراد  تورث و  مامت  راـب  ود  شرمع  لوط  رد  وا 
. دومن ششخب  ادخ  هار  رد  ار  نآ  رگید  ِمین  دوخ و  يارب 

دیگنج یم  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما شردپ  باکر  رد  هک  ییاهگنج  رد  دوب و  زرابم  ریلد و  عاجـش ، يدرف  مالـسلا ،) هیلع   ) یبتجم ماما 
. درک یم  تکرح  مّدقم  ّطخ  رد 

. دوب ترضح  نآ  رکشل  شالترپ  نازرابم  زا  نّیفص  لمج و  گنج  رد  وا 

ترضح نآ  تماما  راگزور 

نایاپ رد  هک  شکاشک  رپ  هدیچیپ و  رایسب  یعضو  رد  مارآان ، برطضم و  يّوج  رد  ار  يربهر  تماما و  تیلوئسم  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما 
. تفرگ هدهع  هب  دوب ، هدش  رو  هلعش  هدرک و  زورب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  شراوگرزب  ردپ  یناگدنز 

وا و دوش ، روآ  سأی  لصاح و  یب  یگنج  دراو  ای  هک  دنام  یقاب  هار  نیا  اهنت  دوب  ور  هبور  نانآ  اب  ماما  هک  یمدرم  ناماسبان  عضو  هجیتن  رد 
گنج رب  تسا  ّتلم  حالص  هب  هک  ار  یحلص  دنادرگ و  لّجسم  ار  دوخ  عضاوم  یتّدم  ندش  يرپس  زا  سپ  ای  دنسر ، تداهش  هب  شتعامج 
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. دهد حیجرت  رمث  یب 
. دوب دهاوخ  روآ  سأی  هجیتن و  یب  دنرگن ، یم  ّکش  دید  هب  نآ  هب  مدرم  هک  یگنج  هک  تسا  یعیبط  يرما  نیا  و 

درک و یم  كرد  یبوخ  هب  ار  دوخ  عضوم  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  دنک  یم  نایب  دـیکأت  هب  هک  دراد  دوجو  يرایـسب  یخیرات  ياه  هناشن 
. دسرب يزوریپ  هب  تسا  لاحم  دراد ، دوجو  مدرم  ياه  هدوت  رد  هک  يدیدرت  ّکش و  دوجو  اب  هیواعم ، اب  وا  هزرابم  هک  تسناد  یم 

یشیاسآ ماقم و  لوپ و  لیلد  هب  دنتفای و  شیارگ  هیواعم  يوس  هب  عمط  يور  زا  دیـسر و  تنایخ  ّدح  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نارادفرط  راک 
. دندومن وا  يوس  هب  يور  دروآ ، مهارف  نانآ  يارب  هک 

و دنتـسرف ! یم  شدزن  هتـسب  تسد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دهاوخب  تقو  ره  دنتـشون : هیواعم  هب  هک  دندناسر  ییاج  هب  ار  راک  هفوک  يامعز 
رد اپارـس  ام  یتسه و  وا  ّیـصو  تردپ و  نیـشناج  وت  : » دـنتفگ یم  دـندومن و  یم  تدارا  تعاطا و  راهظا  وا  هب  دندیـسر  یم  ماما  هب  نوچ 

دنگوس ادخ  هب  دـییوگ ، یم  غورد  مسق ، ادـخ  هب  : » تفگ یم  اهنآ  هب  ماما  يامرفب »! يراد  هک  نامرف  ره  میرادرب ، نامرف  عیطم و  وت  لباقم 
، دییوگ یم  تسار  رگا  منک ؟ نانیمطا  امش  هب  هنوگچ  و  دینک ؟ یم  افو  نم  هب  هنوگچ  سپ  دیدرکن ، افو  دوب  نم  زا  رتهب  هک  یـسک  هب  امش 

. دندرک اهر  ار  وا  نایهاپس ، رتشیب  اّما  تفر ، نئادم  هب  ماما  .« دیورب اجنآ  هب  دشاب ، ام  هاگرارق  هاگداعیم و  نئادم ، هاگودرا 
. زگره دگنجب ؟ هیواعم  اب  تسناوت  یم  یمدرم  نینچ  اب  مالسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ایآ  لاح 

. دش یلیمحت  ِحلص  شریذپ  هب  راچان  نئمطم ، ِیفاک  يورین  نتشادن  رطاخ  هب  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  نیاربانب ،

همانحلص داوم 

يافلخ هریس  هب  و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) وا هداتسرف  ّتنس  ادخ و  باتک  هب  هک  طرش  نیا  هب  هیواعم  هب  تموکح  نتشاذگاو  لّوا : هّدام 
. دنک لمع  حلاص ،

هیواعم تسا و  نیـسح  ِنآ  زا  تموکح  داد  يور  يا  هثداح  وا  يارب  رگا  تسا و  نسح  هدـهع  رب  تموکح  رما  هیواعم ، زا  سپ  مود : هّداـم 
. دراذگب يرگید  هدهع  هب  ار  نآ  دناوت  یمن 

داـی یکین  هب  زج  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زا  دوش و  كرت  رباـنم  رب  وا  زا  نتفگ  دـب  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  ّبس  دـیاب  موـس : هّداـم 
. دننکن

و دشابن ، تموکح  تفالخ و  عبات  دوشب و  انثتسا  رانید ، ای  مهرد  نویلیم  جنپ  ینعی  دراد ، رارق  هفوک  لاملا  تیب  رد  هچنآ  دیاب  مراهچ : هّدام 
دهد يرترب  سمشدبع  ینب  رب  ار  مشاه  ینب  تالص ، اطع و  رد  دتسرفب و  نیسح  يارب  مهرد  نویلیم  ود  لاس  ره  هک  تسا  هیواعم  هدهع  رب 
یلع ماما  تمدـخ  رد  نیّفـص  رد  هک  یناسک  نادـنزرف  دـندیگنج و  لمج  گنج  رد  نینمؤملاریما  باکر  رد  هک  یناسک  نادـنزرف  ناـیم  و 

سراف ياهرهش  زا  یکی  هک  درگباراد ،»  » تیالو جارخ  زا  ار  غلبم  نیا  دوش و  میـسقت  مهرد  نویلیم  کی  دندرک ، تدهاجم  مالـسلا ) هیلع  )
. دزادرپب تسا ، زاوها  دودح  رد 

رد دیاب  خرـس  هایـس و  دنـشاب و  نمیا  دیاب  نمی ، زاجح و  رد  هچ  قارع  ماش و  رد  هچ  دنـشاب ، ادـخ  نیمز  يور  رب  اج  ره  مدرم  مجنپ : هّدام 
هنیک و اب  قارع  لها  اب  دهدن و  رفیک  هتـشذگ  مرج  هب  ار  سک  چیه  دیاشخبب و  دـنک و  لّمحت  ار  نانآ  ياهاطخ  دـیاب  هیواعم  دـننامب ، ناما 

. دنکن راتفر  ینمشد 
نایعیش نارای و  دناسرن ، یبیسآ  مالسلا ) هیلع   ) یلع نایعیش  زا  کی  چیه  هب  دهد و  ناما  دنـشاب  اجک  ره  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نارای  و 

نانآ زا  کی  چیه  ضّرعتم  سک  چیه  و  دنـشاب ، ظوفحم  يدنزگ  ره  زا  ناما و  رد  دنزرف  نز و  لام و  ناج و  ثیح  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
نـسح يارب  و  دنامب ، ظوفحم  نانآ  يارب  دنا  هدروآ  تسد  هب  اجک  ره  رد  یلع  نارای  هچ  ره  دسرب و  شّقح  هب  یّقح  بحاص  ره  و  دوشن ،

رد نانآ ، ّتینما  رد  دنهاوخن و  يدب  چیه  راکشآ  ناهن و  رد  هّللا  لوسر  تیب  لها  زا  کی  چیه  و  مالسلا ) هیلع   ) نیسح شردارب  یلع و  نب 
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. دننکن لالخا  ياه ، قطنم  چیه 
. داد ناشن  مدرم  هب  ار  وا  ّتیهام  تخاس و  راکشآ  ار  هیواعم  یعقاو  هرهچ  مالسلا ،) هیلع   ) نسح ماما  حلص  همانرب و 

زامن هک  مدـیگنجن  نیا  يارب  امـش  اب  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  :» تفگ ینارنخـس  کی  رد  تموکح  ندومن  هضبق  زا  دـعب  هیواـعم  هک  يروط  هب 
نیا انامه  و  مهد ! نامرف  امـش  هب  هک  مدیگنج  امـش  اب  روظنم  نیا  هب  هکلب  دیزادرپب ، تاکز  دیروآ و  اج  هب  ّجح  دیرادب و  هزور  دیرازگب و 

. دیدوب دونشخان  امش  هک  یلاح  رد  هدرک  اطع  نم  هب  ادخ  ار  ماقم 
تـسایس !« منک یمن  افو  یطرـش  چیه  هب  تسا و  نم  ياپ  ریز  اهنآ  همه  نونکا  مداد و  وا  هب  ار  ییاهزیچ  مدرک ، راودـیما  ار  نسح  نم  ناه !

دربب و نایم  زا  ار  تّما  هدارا  نادجو و  هک  دنک  میظنت  يا  همانرب  هتسویپ  هک  دوب  نیا  روز  بوکرس و  ِتموکح  لاس  تسیب  لوط  رد  هیواعم 
زا دنـشاب و  دوخ  هنازور  کچوک  ياه  يراتفرگ  هشیدـنا  رد  اهنت  ات  دزاس ، فرـصنم  هعماج  گرزب  لـئاسم  هراـبرد  ندیـشیدنا  زا  ار  مدرم 

شیوخ یـصخش  عفانم  یناگدـنز و  هب  اهنت  دـنوش و  فرـصنم  دوب  نآ  یپ  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هک  ییاه  فدـه 
. دننک رکف  دنروآ  یم  تسد  هب  لاملا  تیب  زا  هک  یهوجو  هب  دنشیدنیب و 

رد ار  اهربخ  دـندش و  هیواعم  ناسوساج  زا  دـندوب ، مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما نایعیـش  زا  هک  نیا  دوجو  اب  هفوک ، لیابق  خویـش  زا  یخرب 
فالخ هک  ار  یناسک  دندیـسر و  یم  رـس  یتلود  نارومأم  هاگ  نآ  دـنداد  یم  شرازگ  هلیبق ، نادرم  تفلاخم  ای  تکرح  نیرتکچوک  باـب 

. دندیرب یم  ار  نافلاخم  سَفَن  دندرک و  یم  ریگتسد  دندنارورپ  یم  رس  رد  یتکرح  ای  دندوب  هتفگ  يزیچ  هیواعم 
. هّیما ینب  ناکدوک  تسد  رد  دوب  هدش  يا  هچیزاب  تفالخ  هنوگ ، نیا  و 

یـششوک چـیه  زا  دوخ  تلاسر  يارجا  يارب  راچان  تسا و  فدـه  بتکم و  بحاص  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  دـیمهف  یم  یبوخ  هب  هیواـعم 
ساسحا ور ، نیا  زا  درب ، یم  راـک  هب  تّما  يزاـسنوگرگد  ياهـشور  بتکم و  يـالتعا  هار  رد  ار  دوخ  یعـس  همه  دـنک و  یمن  يراددوخ 

هب ماما ، رسمه  هدعج »  » هلیسو هب  کلهم ، یّمس  اب  ار  ترضح  نآ  دومن و  یحاّرط  ار  ماما  نتشک  هشقن  ماجنارـس ، هک  نآ  ات  درک ، یم  رطخ 
. دناسر تداهش 

، روظنم نیا  ماجنا  رد  دریگب و  تعیب  دیزی  شرـسپ  يارب  تساوخ  یم  هیواعم  : » دـسیون یم  نیّیبلاطلا » لتاقم   » باتک رد  یناهفـصا  جرفلاوبا 
زین و  درک ». مومـسم  یفخم  لیاسو  اـب  ار  ود  ره  تهج  نیدـب  دوبن ، صاـّقو  یبا  نب  دعـس  یلع و  نب  نسح  زا  رتمحازم  وا  يارب  سک  چـیه 

ره ناورم و  ینب  هّیما و  ینب  تسـشن و  يرتسا  رب  هشیاع  دنراپـسب ، كاخ  هب  ار  یلع  نب  نسح  دنتـساوخ  نوچ  : » دـیوگ یم  هدنـسیون  نیمه 
رب زور  کی  رتسا و  رب  زور  کی  تفگ : يا  هدـنیوگ  هک  دوب  اجنیا  تشادرب و  کمک  هب  دوب  اـجنآ  رد  هک  ار  ناشهاپـس  نارواـی و  زا  سک 
رد ارم  تفگ : راضتحا  ماـگنه  رد  یلع  نب  نسح  هدرک : تیاور  يدـقاو  زا  وا  دعـس و  نبا  تاـقبط  زا  دوخ  دنـس  هب  يزوج  نبا  طبـس  .« رتش
هب دوب ـ  هنیدـم  یلاو  هک  صاـعلا ـ  نب  دیعـس  مکح و  ناورم  ناـیوما و  دـینک ، نفد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  مّدـج  راـنک 

. دنتشاذگن دنتساخاپ و 
نفد ادـخ  لوـسر  راـنک  رد  دـیابن  سک  چـیه  : » تـفگ هـک  دوـب  هشیاـع  ناـفلاخم ، زا  یکی  دـیوگ : یم  تاـقبط  باـتک  فـّلؤم  دعـس  نـبا 

. دندرپس كاخ  هب  دسا  تنب  همطاف  شا  هّدج  ربق  رانک  رد  دندرب و  عیقب  ناتسربق  هب  اجنآ  زا  ار  یلع  نب  نسح  هزانج  ماجنارس ، !« دوش
یم یناسنا  رـس  رب  دندنکفا  یم  ینزوس  عیقب  رد  رگا  هک  دوب  هوبنا  نانچ  نآ  تیعمج  زور  نآ  هک  هدش  لقن  يدـقاو  زا  هباصإلا »  » باتک رد 

. دیسر یمن  نیمز  هب  داتفا و 
. ًاّیَح ُثَْعُبی  َمْوَی  َو  َدِهُْشتْسا  َمْوَی  َو  َِدلُو  َمْوَی  هیلَع  ٌمالَس 

هب یناسنا  قالخا  تمارک و  زا  یباب  هدنیاشگ  مادک  ره  هک  ار  هدیزگرب  ثیدـح  لهچ  مالـسلا ،) هیلع   ) یبتجم ماما  ياهبرپ  نانخـس  نایم  زا 
. مراد یم  میدقت  هعلاطم  لها  هب  تسا ، نایوج  تقیقح  يور 

ثیدح لهچ 
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ثیدح لهچ 

هراشا

(: مالسلا هیلع   ) یبَتْجُملا ُمامِْالا  َلاق 

صالخا رس  زا  تحیصن 

َو ٌظوُفْحَم  ٌنِمآ  ِهّللاَراج  َّنِإَف  ینْـسُْحِلل  ُهَدَّدَـس  َو  ِداشَّرِلل  ُهّللا  ُهَّقَفَو  َو  ُمَْوقَأ  َیِه  یتَِّلل  َيِدُـه  ًالیلَد  َُهلْوَق  َذَـخَأ  َو  ِهِّلل  َحَـصَن  ْنَم  ُهَّنِإ  ُساـّنلا  اَـهُّیَأ  »
.« ِرْکِّذلا ِةَْرثَِکب  ِهّللا  َنِم  اوُسِرَتْحاَف  ٌلوُذْخَم ، ٌِفئاخ  ُهَّوُدَع 

هب ار  وا  دنوادخ  دوش و  نومنهر  رادیاپ  یهار  هب  دریگ ، دوخ  يامنهار  ار  ادخ  مالک  دنک و  تحیـصن  ادخ  يارب  هک  یـسک  مدرم ! يا  ناه 
روای یب  ناسرت و  ادخ  نمـشد  تسا و  ظوفحم  ناما و  رد  ادخ  هب  هدنهانپ  اریز  دنادرگ ، راوتـسا  ییوکین  هب  دزاس و  ّقفوم  تیاده  دـشر و 

. دییاپب يادخ ] تیصعم   ] زا ار  دوخ  رایسب  رکذ  اب  تسا و 

تیاده تخانش 

اَُوْلتَت َْنل  َو  ُهَذَـبَن  يذَّلا  اُوفِْرعَت  یّتَح  ِباتِْکلا  ِقاـثیِمب  اوُکِّسَُمت  َْنل  َو  يدُْـهلا ، َۀَفِـص  اُوفِْرعَت  یّتَح  یقُّتلا  اُوفِْرعَت  َْنل  ْمُک  َّـ نَأ اًـنیقَی  اًْـملِع  اوُمَلْعا  َو  »
َْفیَک ُْمْتیَأَر  َو  َفیرْحَّتلا  َو  ِهّللا  یَلَع  َۀَیْرِْفلا  ُْمْتیَأَر  َو  َفُّلَکَّتلا  َو  َعَِدْبلا  ُُمْتفَرَع  َِکلذ  ُْمْتفَرَع  اذِإَف  ُهَفَّرَح ، يذَّلا  اُوفِْرعَت  یّتَح  ِِهتَوِالت  َّقَح  َباتِْکلا 

.« يوْهَی ْنَم  يوْهَی 
ات دینک  یمن  ادیپ  کّسمت  نآرق  نامیپ  هب  زگره  و  دیـسانشب ، ار  تیاده  تفـص  هک  نآ  ات  دیـسانشن  ار  اوقت  زگره  امـش  هک  دینادب  نیقی  هب 

شفیرحت هک  ار  اهنآ  ات  دـینک  یمن  توالت  تسا  توـالت  هتـسیاش  هک  ناـنچ  ار  نآرق  زگره  و  دیـسانشب ، دـنتخادنا  شرود  هک  ار  یناـسک 
تسناد و دیهاوخ  ار  فیرحت  ادخ و  رب  غورد  تخانش و  دیهاوخ  ار  اه  نتسب  دوخ  رب  اهتعدب و  دیتخانـش  ار  نیا  هاگ  ره  دیـسانشب ، دندرک 

. درک دهاوخ  طوقس  هنوگچ  تسا  يوه  لها  هک  نآ  هک  دید  دیهاوخ 

لطاب قح و  نایم  هلصاف 

.« اًریثَک ًالِطاب  َْکیَنُذُِأب  ُعَمْسَت  ْدَق  َو  ُّقَْحلا  َوُهَف  َْکیَْنیَِعب  َْتیَأَر  ام  َِعباصَأ ، َُعبْرَأ  ِلِطاْبلا  َو  ِّقَْحلا  َْنَیب  »
ار يرایـسب  لطاب  نخـس  دوخ  شوگ  اب  اسب  هچ  تسا و  ّقح  ینیب  تمـشچ  اب  هچنآ  تسا ، هلـصاف  تشگنا  راهچ  هزادنا  هب  لطاب  ّقح و  نیب 

. يونشب

ناسنا رایتخا  يدازآ و 

ُِکلاْملا َوُه  َْلب  ِۀَکَلْمَْملا ، َنِم  يًدُس  َدابِْعلا  ِلِمُْهی  َْمل  َو  ًابُوْلغَم  َصُْعی  َْمل  َو  اًهوُرْکَم  ْعَُطی  َْمل  َهّللا  َّنِإ  َرَجَف ، ْدَـقَف  ِهّللا  یَلَع  َیِـصاعَْملا  َلاحَأ  ْنَم  »
.« اًریذَْحت ْمُهاهَن  َو  اًرییَْخت  ْمُهَرَمَأ  َْلب  ْمُهَرَْدقَأ ، ِْهیَلَع  ام  یلَع  ُرِداقلا  َو  ْمُهَکَّلَم  اِمل 

، ددرگن بولغم  ینامرفان  رد  و  دوشن ، تعاطا  روز  هب  دنوادخ  تسا . راکبان  رجاف و  قیقحت ، هب  دهد ، تبـسن  دـنوادخ  هب  ار  ناهانگ  هک  ره 
هدرک اناوت  ار  نانآ  هچنآ  رب  رداق  هداد و  ار  اهنآ  هچنآ  ره  کلام  وا  هکلب  هدرکن ، اـهر  دوجو  تکلمم  رد  دوخِرـس  لـمهم و  ار  ناگدـنب  وا 

. دنشاب رذح  رب  دوخ  رایتخا  هب  ات  هدومن  ناشیهن  دنریذپب و  ار  نآ  ناشدوخ  رایتخا  هب  ات  هداد  نامرف  ار  نانآ  دشاب ، یم  تسا 

یتسرد ملح و  دهز و 
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اَم َلیق  ِسْفَّنلا . ُْکلَم  َو  ِْظیَْغلا  ُمْظَک  َلاق  ُْملِْحلا ؟ اَمَف  لیق : اْینُّدـلا . ِیف  ُةَداهَّزلا  َو  يْوقَّتلا  ِیف  ُۀَـبْغَّرلَأ  َلاق : ُدـْهُّزلا ؟ اَـم  مالـسلا ) هیلع   ) َُهل َلـیق  »
.« ِفوُْرعَْملِاب ِرَْکنُْملا  ُْعفَد  َلاق : ُدادَّسلا ؟

ملح دش  لاؤس  ایند . رد  یتبغر  یب  اوقت و  هب  تبغر  دومرف : تسیچ ؟ دـهز  هک  دـش  هدیـسرپ  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  ترـضح  زا 
. یبوخ هلیسو  هب  یتشز  ندومن  فرطرب  دومرف : تسیچ ؟ یتسرد  دادس و  دش  لاؤس  سفن . رب  ّطلست  مشخ و  ندرب  ورف  دومرف : تسیچ ؟

اوقت

.« َنیقَّتُْملا َنِم  َزاف  ْنَم  َزاف  يْوقَّتلِاب  لَمَع  ِّلُک  ُفَرَش  َو  ۀَمْکِح  ِّلُک  ُْسأَر  َو  َۀبَْوت  ِّلُک  ُباب  يْوقَّتلَأ  »
هب هتشگ  بایماک  نایاوقت  اب  زا  هک  ره  و  تسا ، یلمع  ره  یگرزب  فرش و  و  یتمکح ، ره  ّرـس  و  يا ، هبوت  ره  زاغآرـس  يراکزیهرپ  اوقت و 

. تسا هدش  بایماک  اوقت  هلیسو 

قح هب  هفیلخ 

.« یقُّتلا ُرانَم  َو  يدُْهلا  ُمالْعََال  ّانِإ  يرْمََعل  َو  ِهّللا  ِۀَعاِطب  َلِمَع  َو  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ِهّللا ِلوُسَر  ِةَریِسب  َراس  ْنَم  ُۀَفیلَْخلا  اَمَّنِإ  »
مدوخ ناج  هب  و  دنک ، لمع  ادخ  ِتعاط  هب  و  دورب ، ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  شور  هب  هک  تسا  یـسک  ِنآ  زا  طقف  تفالخ 

. میتسه يراگزیهرپ  غورفرپ  ياه  هولج  تیاده و  ياه  هناشن  تیب  لها  ام  هک  دنگوس 

تئاند مرک و  تقیقح 

َو ِریـسَْیلا  ِیف  ُرَظَّنلَأ  َلاق : ُۀَـئینَّدلا ؟ اَمَف  َلیق  ِّلَحملا . ِیف  ِماعَّطلا  ُماعْطِإ  َو  ِۀـَلَأْسَْملا  َْلبَق  ِۀَّیِطَْعلِاب  ُءادـِْتبِْالَأ  َلاق : ؟ ُمَرَْکلا اَم  مالـسلا :) هیلع   ) َُهل َلیق  »
.« ِریقَْحلا ُْعنَم 

ترورض و تقو  رد  ندومن  ماعطا  ندومن و  تساوخرد  زا  شیپ  ندومن  شـشخب  هب  زاغآ  دومرف : تسیچ ؟ مرک  دش : لاؤس  یبتجم  ماما  زا 
. كدنا زا  غیرد  ینیب و  کچوک  دومرف : تسیچ ؟ یتسپ  تئاند و  دش : لاؤس  یطحق .

تیاده دشر و  هیام  تروشم 

.« ْمِهِدْشُر یلِإ  اوُدُه  ّالِإ  ٌمْوَق  َرَواشَت  ام  »
. دنوش تیاده  ناشلامک  دشر و  هب  هک  نآ  رگم  دننکن ، تروشم  رگیدمه  اب  یموق  چیه 

یتسپ تمائل و 

.« َۀَمْعِّنلا َرُکْشَت  ْنَأ ال  ُمْؤُّللَأ  »
. ینکن ار  تمعن  رکش  هک  تسا  نآ  یتسپ 

ینوبز گنن و  زا  رتدب 

.« ِراّنلا َنِم  ُنَوْهَأ  ُراْعلَأ  »
. تسا نتفر  خزود  زا  رتهب  ینوبز  گنن و 
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یسانش قیفر 

ِهِخآَف َةَرْشِْعلا  َتیضَر  َو  َةَْربُْخلا  َتْطْبنَتْسا  اَذِإَف  ُهَرِداصَم  َو  ُهَدِراوَم  َفِْرعَت  یّتَح  اًدَحَأ  ِخاُوت  َّیَُنب ال  ای  ِهِْدلُو : ِضْعَِبل  مالـسلا ) هیلع   ) نَسَْحلا َلاق  »
.« ِةَرْسُْعلا ِیف  ِةاساوُْملا  َو  ِةَْرثَْعلا  َِۀلاقِإ  یلَع 

و دیآ ، یم  اهاجک  دور و  یم  اهاجک  ینادب  ات  نکم  يردارب  يدحا  اب  مرـسپ ! يا  دومرف : شنادـنزرف  زا  یکی  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما 
زا یـشوپ  مشچ  ساسا  رب  ترـشاعم ، هک  نیا  طرـش  هب  نک  يردارب  وا  اب  يدیدنـسپ  ار  شترـشاعم  يدـش و  هاـگآ  بوخ  شلاـح  زا  نوچ 

. دشاب یتخس  رد  یهارمه  شزغل و 

لکوت اب  راک 

.« ِمَلْسَتْسُملا َلاکَّتِإ  ِرَدَْقلا  یَلَع  ْلِکَّتَت  َو ال  ِِبلاْغلا  َداهِج  َبَلَّطلا  ِدِهاُجت  «ال 
، دنوادخ هب  لّکوت  دامتعا و  ریگیپ و  شالت  اب  هکلب   ] نکم دامتعا  رَدَق  هب  هدش  میلست  ناسنا  نوچ  و  شوکم ، بلط  رد  زوریپ  صخـش  نوچ 

[. نک راک 

یعقاو هناگیب  دنواشیوخ و 

.« ُُهبَسَن َبُرَق  ْنِإ  َو  ُةَّدَوَملا  ُْهتَدَعاب  ْنَم  ُدیعَْبلا  َو  ُُهبَسَن ، َدَُعب  ْنِإ  َو  ُةَّدَوَْملا  ُْهَتبَّرَق  ْنَم  ُبیرَْقلَأ  »
. دشا رود بـ شداژ  ـر چـه نـ گا دشاب و  هدرک  کیدز  ار نـ وا  ّتبحم ، ـی و  تسود تسا کـه  ـی  سک ـد  نواشیو خـ

. دشاب کیدزن  شداژن  هچرگ  تسا و  رود  هب  ّتبحم  ـی و  تسود زا  تسا کـه  ـی  سک ـه  ناگ ـ یب و 

یهلا تاردقم  هب  دامتعا 

.« َُهل ُهّللا  اَهَراتْخِإ  یتَّلا  ِلاْحلا  ِْریَغ  یف  ُه  َّـ نَأ َّنَمَتَی  َْمل  َُهل  ِهّللا  َنِم  ِراِیتْخِْالا  ِنْسُح  یلَع  َلَکَّتا  ِنَم  »
. دشاب هدیزگرب ، شیارب  ادخ  هچنآ  زج  یعضو  رد  دنک  یمن  وزرآ  دشاب ، مرگلد  دنوادخ  ینیزگ  کین  هب  هک  ره 

دجسم رد  دمآ  تفر و  راثآ 

یَلَع ُهُّلُدَت  ًۀَِملَک  َو  ًةَرِظَْتنُم  ًۀَمْحَر  َو  اًفَرْطَتْـسُم  اًْملِع  َو  اًدافَتْـسُم  اًخَأ  َو  ًۀَـمَکُْحم  ًۀَـیآ  : نامَث يدْـحِإ  َباصَأ  ِدِجْـسَْملا  َیلِإ  َفالِتْخِْالا  َمادَأ  ْنَم  »
.« ًۀَیْشَخ َْوأ  ًءایَح  ِبُونُّذلا  َكَْرت  َو  ًيدَر  ْنَع  ُهُّدَُرت  َْوأ  يدُهلا 

،3ـ هدافتسا لباق  یتسود  2 ـ (، یهلا تایآ  مهف   ) راوتـسا يا  هناشن  :1 ـ دـسر یم  هدـیاف  تشه  نیا  زا  یکی  هب  دور  دجـسم  هب  هتـسویپ  هک  ره 
هب ناـهانگ  كرت  و  ،7 ـ دـناهرب یتسپ  زا  ار  وا  هک  ینخـس  ای  ،6 ـ دشک شتـسار  هار  هب  هک  ینخـس  ،5 ـ راـظتنا دروم  یتمحر  ،4 ـ هزات یشناد 

. ادخ زا  فوخ  رطاخ  هب  ناهانگ  كرت  ای  ،8 ـ ادخ زا  مرش  رطاخ 

لد شوگ و  مشچ و  نیرتهب 

.« ِتاُهبُّشلا َنِم  َرُهَط  ام  ِبُولُْقلا  ُمَلْسَأ  ِِهب ، َعَفَْتنا  َو  َریکْذَّتلا  یَعَو  ام  ِعام  ْـ سالا ُعَمْسَأ  َو  ُُهبَهْذَم ، ِْریَخلا  ِیف  َذَفَن  ام  ِراص  ْـ بَألا َرَْصبَأ  َّنِإ  »
زا دریگ و  ارف  دوخ  رد  ار  زردنا  دـنپ و  هک  تسا  نآ  اهـشوگ  نیرتاونـش  و  دـنک ، ذوفن  ریخ  قیرط  رد  هک  تسا  نآ  اه  هدـید  نیرتانیب  انامه 

. دشاب كاپ  اه  ههبش  زا  هک  تسا  نآ  اهلد  نیرتملاس  درب ، دوس  نآ 
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تدابع وترپ  رد  هیکزت 

.« اهوُضَفْراَف ِۀَضیرَْفلِاب  ُِلفاوَّنلا  ِتَّرَضَأ  اذِإ  اَهل ، ّیکََزت  َةَدابِْعلا  َبَلَط  ْنَم  َّنِإ  »
ار نآ  دـناسر  نایز  تابجاو  هب  تاّبحتـسم  هاـگ  ره  تسا . هدومن  هیکزت  ار  دوخ  دـنک  بلط  تداـبع  رطاـخ  هب  ار  تداـبع  هک  ره  یتسار  هب 

. دینک كرت 

هاوخریخ لقاع 

.« ُهَحَْصنَتْسا ِنَم  ُِلقاْعلا  ُّشُغَی  «ال 
. دنکن تنایخ  دهاوخ ، زردنا  تحیصن و  وا  زا  هک  یسک  هب  دنمدرخ  لقاع و 

تدابع راثآ  هب  نداد  شزرا 

.« ِِهتَْهبَج ْنِم  ِروُّنلا  َعِضْوَم  ْلِّبَُقْیلَف  ُهاخَأ  ْمُکُدَحَأ  َیَِقل  اذِإ  »
. دسوبب ار  وا  هدجس ) ّلحم  ینعی   ) یناشیپ رون  ّلحم  هک  دیاب  دنک ، تاقالم  ار  دوخ  ردارب  امش  زا  یکی  هاگ  ره 

راکتشپ دیما و 

ْنِم ْجُرْخاَف  ناْطلُـس  ِالب  ًۀَْبیَه  َو  ةَریـشَع ، ِالب  ازِع  َْتدَرَأ  اذِإ  َو  اًدَغ ، ُتوُمَت  َك  َّـ نَأَک َِکتَرِخِال  ْلَمْعا  َو  اًَدبَأ ، ُشیعَت  َك  َّـ نَأَک َكاْینُدـِل  ْلَمْعا  َو  »
.« َّلَجَوَّزَع ِهّللا  ِۀَعاط  ِّزِع  یلِإ  ِهّللا  ِۀَیِصْعَم  ِّلُذ 

رگا و  دُرم ، یهاوخ  ادرف  ایوگ  هک  نکراک  يا  هنوگ  هب  تترخآ  يارب  و  ینک ، یم  یگدـنز  هشیمه  ایوگ  هک  نک  راک  ناـنچ  تیاـیند  يارب 
. يآرد َّلجوّزع  دنوادخ  يربنامرف  تعاط و  هب  ادخ  ینامرفان  تیصعم و  زا  یهاوخ ، تنطلس  نودب  یهوکش  ناگتسب و  نودب  یتّزع 

قالخا مراکم  ياه  هناشن 

یَلَع ُمُّمَذَّتلا  َو  ِمِحَّرلا  ُۀَلِـص  َو  ِِعئانَّصلِاب  ُتافاکُْملا  َو  ِْقلُخلا  ُنْسُح  َو  ِِلئاّسلا  ُءاطْعِإ  َو  ِسْأَْبلا  ُقْدِص  َو  ِناسِّللا  ُقْدِـص  ٌةَرَـشَع : ِقالْخالا  ُمِراکَم  »
.« ُءایَْحلا َّنُهُسْأَر  َو  ِْفیَّضلا  ُيِْرق  َو  ِبِحاّصِلل  ِّقَْحلا  ُۀَفِْرعَم  َو  ِراْجلا ،

، یقلُخ شوخ  4 ـ  لئاس ، هب  ششخب  3 ـ  يراتفرگ ، یتخس و  تقو  رد  ییوگتسار  2 ـ  ییوگتسار ، :1 ـ  تسا زیچ  هد  قالخا  لئاضف  ومراکم 
ـ  9 قیفر ، تسود و  هراـبرد  یـسانش  قح  8 ـ  هیاسمه ، زا  تیاـمح  7 ـ  ناشیوخ ، اب  دـنویپ  6 ـ  تاراکتبا ، اـهراک و  لـباقم  رد  شاداـپ  5 ـ 

. تسایح مرش و  اهنیا  همه  سأر  رد  و  10 ـ  يزاون ، نامهیم 

ییوگدب قلمت و  زا  زیهرپ 

.« اًدَحَأ يِْدنِع  َباتْغَتْوَأ  بوُذْکَِمل  َْيأَر  ُهَّنِإَف ال  ِیَنبِّذَُکتْوَأ  َْکنِم  یِسْفَِنب  ُمَلْعَأ  َـا  نَأَف ِینَحَدْمَت  ْنَأ  َكاّیِإ  لُجِّرل : مالسلا ) هیلع   ) َلاق »
هدیقع هشیدنا و  وگغورد  اریز  يرامش ، وگغورد  ارم  ای  مسانش ، یم  رتهب  ار  دوخ  نم  اریز  ینک ، شیاتس  ارم  ادابم  دومرف : یـصخش  هب  ماما 

. ییامن ییوگدب  نم  دزن  ار  یسک  ای  درادن ، یتباث ] ]

یمدآ تکاله  لماوع 
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. ُدَسَْحلَأ ُصْرِْحلَأ ، ُْربِْکلَأ ، ثالَث : یف  ِساّنلا  ُكالَه 
. ُسیْلبِإ َنُِعل  ِِهب  َو  ِنیّدلاُکالَه  ِِهب  ُْربِْکلَأ 

. ِۀَّنَْجلا َنِم  ُمَدآ  َجِرْخُأ  ِِهب  َو  ِسْفَّنلا  ُّوُدَع  ُصْرِْحلَأ 
. َلیباه ُلیباق  َلَتَق  ِِهب  َو  ِءوُّسلا  ُِدئار  ُدَسَْحلَأ 

. دسح صرح ، ربک ، : تسا زیچ  هس  رد  مدرم  يدوبان  تکاله و 
. تفرگ رارق  تنعل  دروم  سیلبا ، نآ ، هطساو  هب  دور و  یم  نیب  زا  نید  نآ  ببس  هب  هک  ّربکت 

. دش جراخ  تشهب  زا  مدآ  نآ  هطساو  هبو  تسا  یمدآ  ناج  نمشد  هک  صرح 
. تشک ار  لیباه  لیباق ، نآ  هطساو  هب  تسا و  يدب  هتشررس  هک  دسح 

رکفت اوقت و 

.« ُهُّمُأ َو  ْریَخ  ِّلُک  ُوبَأ  َرُّکَفَّتلا  َّنِإَف  ِرُّکَفَّتلا  ُۀَمادِإ  َو  ِهّللا  يَْوقَِتب  ْمُکیصوُأ  »
. تسا تاریخ  مامت  ردام  ردپ و  هشیدنا ، رّکفت و  هک  اریز  منک ، یم  شرافس  هشیدنا  رّکفت و  همادا  ادخ و  زا  سرت  يراگزیهرپ و  هب  ار  امش 

اذغ زا  دعب  لبق و  اهتسد  يوشتسش 

.« َّمَْهلا یِْفُنی  ُهَدَْعب  َو  َْرقَْفلا  یِْفُنی  ِماعَّطلا  َْلبَق  ِْنیَدَْیلا  ُلْسَغ  »
. دیادز یم  ار  هودنا  مغ و  اذغ ، زا  دعب  درب و  یم  نیب  زا  ار  رقف  اذغ ، زا  شیپ  اهتسد  نتسش 

لمع يارس  ایند ،

.« َنُولَمْعَی َو ال  َنوُمَْلعَی  نیقَی  ِراد  یلِإ  اوُراص  ِةَرِخْالا  ِراد  یلِإ  اوُراص  اذِإَف  نوُمَْلعَی  َو ال  َنُولَمْعَی  ۀَْلفَغَو  وْهَس  ِراد  یف  ُساّنلَأ  »
هناخ هب  دنتفر ، ترخآ  يارـس  هب  هک  یتقو  دنناد . یمن  دـننک و  یم  راک  دـنرب ، یم  رـس  هب  تلفغ  يربخ و  یب  يارـس  رد  ایند  نیا  رد  مدرم 

. دننک یمن  راک  رگید  یلو  دنناد ، یم  هک  تسا  هاگ  نآ  دنسر ، یم  نیقی 

مدرم اب  یهارمه 

.« َكُوبِحاُصی ْنَأ  ُّبُِحت  ام  ِْلثِِمب  َساّنلا  ِبِحاص  »
. دننک تبحاصم  وت  اب  هنوگ  نامه  هب  يراد  تسود  دوخ  هک  شاب  هتشاد  تبحاصم  مدرم  اب  نانچ 

فعاضم باوث  باقع و 

.« ِْنیَتَّرَم ُهَرْجَأ  اّنِم  َنِسْحُمْلا  َِیتُْؤی  ْنَأ  اوُجْرَأ  َو  ِْنیَفْعِض  ُباذَْعلا  اَّنِم  یصاْعِلل  َفَعاُضی  ْنَأ  ُفاخََال  ّینِإ  ِهّللا  َو  »
لها ام  زا  راکوکین  هک  مراد  ار  نآ  دـیما  و  ددرگ ، نادـنچ  ود  تیب  لها  اـم  زا  ناراـکهانگ  باذـع  هک  مراد  نآ  زا  سرت  نم  مسق  ادـخ  هب 

. دشاب ربارب  ود  ششاداپ  زین  تیب 

نید تمه و  لقع ، شقن 
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.« َُهل َنید  ْنَِمل ال  َءایَح  َو ال  َُهل ، َۀَّمِهال  ْنَِمل  َةَّوُُرم  َو ال  َُهل ، َلْقَع  ْنَِمل ال  ََبدَأ  «ال 
. درادن ایح  درادن ، نید  هک  یسک  درادن و  يدرمناوج  درادن ، تّمه  هک  یسک  درادن و  بدا  درادن ، لقع  هک  یسک 

ملعت میلعت و 

.« َكِْریَغ َْملِع  ْمَّلَعَت  َو  َکَْملِع  َساّنلا  ِمِّلَع  »
. ریگارف ار  نارگید  شناد  زین  دوخ  زومایب و  شناد  تشناد ، اب  ار  مدرم 

؟ یسک هچ  هب  ندروآ  يور 

.« ُهَْنَیب َو  َکَْنَیب  اًمِحَر  َلِصَت  َْوأ  ُهَئاعُد  َو  ُهَتَکََرب  َوُجَْرت  َْوأ  ِهِْملِع  ْنِم  َدیفَتْسَت  َْوأ  ُهَسَْأب  َفاَخت  َْوأ  َُهلاَون  َوُجَْرت  ْنَأ  ّالِإ  ًالُجَر  ِتَْأت  «ال 
، یشاب راودیما  شیاعد  تکرب و  هب  ای  دنم ، هرهب  ششناد  زا  ای  كانمیب ، شتردق  زا  ای  راودیما ، وا  ششخب  هب  هک  نآ  رگم  ورم ، یـسک  دزن 

. دشاب يا  يدنواشیوخ  دنویپ  وا  وت و  نیب  هک  نآ  ای 

لهج لقع و 

.« ِْقلُْخلا ِنْسُح  ْنِم  َُّذلَأ  َْشیَع  َو ال  ِبْجُْعلا ، َنِم  ُّدَشَأ  َۀَشْحَو  َو ال  ِلْهَْجلا  ُْلثِم  َْرقَف  َو ال  ِلْقَْعلا  َنِم  ُرَبْکَأ  ینِغ  «ال 
شوخ زا  رتشخب  تّذل  یـشیع  چیه  يدنـسپدوخ و  زا  رتتخـس  یتشحو  چیه  لهج و  دننام  يرقف  چیه  لقع و  زا  رتگرزب  يا  يزاین  یب  چیه 

. تسین یقالخا 

نامیا هزاورد  یلع ،

.« اًِرفاک َناک  ُْهنِم  َجَرَخ  ْنَم  َو  اًنِمُْؤم  َناک  ُهَلَخَد  ْنَم  ٌباب  اِیلَع  َّنِإ  »
. تسا رفاک  دش  نآ  زا  جراخ  هک  ره  نمؤم و  دش  نآ  لخاد  هک  ره  تسا ، نامیا  هزاورد  مالسلا ) هیلع   ) یلع

تیب لها  قح 

.« ِِهلَمَع ْنِم  ُهّللا  ُهَصَقَن  ّالِإ  انِّقَح  ْنِم  ٌدَحَأ  ُصِقَْتنَی  ِّقَْحلِاب ال  اًدَّمَُحم  َثََعب  يذَّلا  َو  »
نآ رگم  دنکن ، مک  ار  يزیچ  تیب  لها  ام  ّقح  زا  سک  چیه  تخیگنارب ، ّقح  هب  ار  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) دّمحم هک  ییادخ  هب  مسق 

. دنادرگ مک  ار  يزیچ  شلمع  زا  دنوادخ  هک 

مالک هاگ  نآ  مالس ، لوا 

.« ُهُوبیُجت الَف  ِمالَّسلا  َْلبَق  ِمالَْکلِاب  َأََدب  ْنَم  »
! دیهدن ار  شباوج  دیامن ، نتفگ  نخس  هب  زاغآ  ندرک ، مالس  زا  شیپ  هک  یسک 

شسرپ یکین و 

.« ِدَدْؤُّسلا ِرَبْکَأ  ْنِم  ِلاؤُّسلا  َْلبَق  ُءاطْعِْالا  َو  ِفوُْرعَْملِاب  ُعوُرُّشلَأ  »
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. تساه یگرزب  اهتفارش و  نیرتگرزب  زا  ندومن ، تساوخرد  زا  شیپ  ششخب ، لذب و  یکین و  هب  ندومن  زاغآ 

شناد تباتک  يریگارف و 

.« ْمُِکتُوُیب یف  ُهوُعَض  َو  ُهُوُبتْکاَف  ُهَظْفِح  اوُعیطَتْسَت  َْمل  ْنِإَف  َْملِْعلا  اوُمَّلَعَت  »
. دیراذگب ناتیاه  هناخ  رد  دیسیونب و  ار  نآ  دیرادن  ار  شندرک  ظفح  ِناوت  رگا  دیریگ و  ارف  ار  شناد 

باجتسم ياعد 

.« َُهل ُباجَتُْسیَف  َهّللا  َوُعْدَی  ْنَأ  اضِّرلا  َّالِإ  ِِهْبلَق  یف  ْسِجْهَی  َْمل  ْنَِمل  ُنِماّضلا  َـا  نَأ »
. متسه وا  ياعد  تباجا  نماض  نم  دناوخب ، ار  ادخ  نوچ  دنکن ، روطخ  ادخ  يدونشخ  اضر و  زج  شبلق  رد  هک  یسک 

شتسرپ تدابع و 

.« ءْیَش َّلُک  َُهل  ُهّللا  َدَّبَع  َهّللا  َدَبَع  ْنَم  »
. دنادرگ وا  عیطم  ار  زیچ  همه  دنوادخ  دنک ، تدابع  تعاطا و  ار  ادخ  هک  یسک 

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 
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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)

... 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 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 20زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


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 
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