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مالسلااهیلع هجیدخ  ترضح  تشذگرد 

باتک تاصخشم 

یملاس الیل  هدازرفینخ ، ارهز  يدمص ، همیهف  ناگدنسیون :
س)  ) هجیدخ ترضح  یصصخت  تیاس  رشان :

مالسلااهیلع هجیدخ  ترضح  هرابرد  ربمایپ  زا  یثیداحا 

رتخد میرم  نوعرف و  نز  هیسآ  ملـسوهلآوهیلعهللایلص و  دّمحم  رتخد  همطاف  دلیوخ و  رتخد  هجیدخ  دنرفنراهچ : تشهب  لها  نانز  نیرتهب 
1. نارمع

اهنآ نیرتهب  دّمحم و  رتخد  همطاف  دلیوخ و  رتخد  هجیدخ  محازم و  رتخد  هیسآ  نارمع ، رتخد  میرم  دنشیوخ : نامز  ِنانز  رورـس  نز  راهچ 
2. تسا همطاف 

3. دنکیم تاهابم  وت  هب  دوخ  کیالم  اب  اهراب  گرزب  دنوادخ  هک  ربم  نامگ  یکین  زج  دوخ  قح  رد  هجیدخ ، يا 

هجیدخ هرابرد  نادنمشناد  نانخس 

. دشیم هدناوخ  هرهاط »  » ّتیلهاج رصع  رد  هجیدخ ، تسا : هتفگ  راّکب  نب  ریبز 
ریزو وا  درکیم . تروشم  وا  اـب  اـهراک  یـضعب  رد  دراذـگیم و  مارتحا  وا  هب  تشاد و  تسود  ار  هجیدـخ  ادـخ  لوسر  دّـمحم : نب  ماـشه 

. دیزگنرب يرگید  رـسمه  زگره  دوب ، هدنز  هجیدخ  هکیتقو  ات  ربمایپ  دروآ و  نامیا  ربمایپ  هب  هک  تسا  ینز  نیتسخن  دوب و  یتسار  قدص و 
4. دندوب هجیدخ  زا  میهاربا  زجب  شنادنزرف  مامت 
: تسا هدومرف  ملسوهلآوهیلعهللایلص  ادخ  لوسر 

. دتسیایم هتسب  تسد  هناعضاوتم و  شربارب  رد  دروآیم و  دورف  رس  هجیدخ  ترضح  تمظع  لباقم  رد  خیرات  تسا : هتفگ  هعاّرق  هّیمس 

لامک لامج و  لام و  هدنراد 

، صالخا اب  هنومن ، يرـسمه  میهاوخب  رگا  : » دـسیونیم هجیدـخ  ترـضح  ماقم  هرابرد  برع ، ناهج  رگـشهوژپ  نسح ، میهاربا  یلع  رتکد 
سب ییوناب  تفای ؛ میهاوخن  ملـسوهلآوهیلعهللایلص ،  مالـساربمایپ  رـسمه  هجیدـخ ، زا  رتالاو  میربب ، ماـن  ار  دـنمدرخ  ّرقوم و  نماد ، كاـپ 

تیلهاج رصع  رد  هک  ییاج  ات  دوب ؛ دنمهرهب  الاو  یتلزنم  زا  هرود  ود  ره  رد  درک و  كرد  ار  مالسا  مه  و  تیلهاج ، رـصع  مه  هک  دنمدرخ 
ًالومعم هک  دوش ـ  عمج  نز  کی  رد  هاگره  اهیگژیو  نیا  دوب و  هدرک  عمج  اج  کی  رد  ار  لامک  لامج و  لام و  دـشیم و  هدـیمان  هرهاط 

5 «. دوب دهاوخ  يو  ماقم  يدنلب  تمظع و  هدنهد  ناشن  دیآیم ـ  شیپ  مک  قافتا  نیا 

تقلخ هناگی  دلوت 

در ار  شیاضاقت  نانز  دننک . يرای  ار  وا  ات  دهاوخیم  شیرق  نانز  زا  يربک  هجیدـخ  دـسریم ، مالـسلااهیلع  ارهزهمطاف  دـّلوت  نامز  یتقو 
تداعـس نانآ  هکنیا  زا  لفاغ  يدیـشخب ؛ وا  هب  ار  تتورث  مامت  يدرک و  جاودزا  هّللادبع  میتی  اب  يدینـشن و  ار  نامفرح  وت  دنتفگ  دندرک و 

ملاع نانز  نیرتهب  زا  تشهب  زا  نز  راهچ  هک  دوب  هدرک  ررقم  دـنوادخ  دنتـشادن . ار  ملاع  نانز  نیرتهب  دـلوت  رد  تکرـش  هجیدـخ و  يراـی 
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. دنیامن يرای  ار  هجیدخ  ملاع ؛ نانز  دبسرس  لگ  ّدلوت  رد  دننک و  داش  ار  هجیدخ  روجنر  لد  دنیایب و  وا  يرای  هب  ناگتشرف  اب  هارمه 

هودنا مغ و  لاس 

، هجیدخ ترضح  دراذگیم . اهنت  ار  ربمایپ  بلاطیبا  بعـش  رد  یتحاران  فعـض و  تدش  زا  يربک  هجیدخ  ترـضح  تثعب  مهد  لاس  رد 
اهنت ار  وا  ادخلوسر ، رای  ود  ره  بیترت ، نیدب  دوریم و  ایند  زا  بلاطوبا ، ربمایپ ، يومع  تلحر  زا  سپ  زور  جنپ  یس و  ای  یس  هلـصاف  رد 

هب ار  راوگرزب  يوناب  نیا  تلحر  داهن . مان  هودـنا  لاـس  ینعی  نزحلا » ماـع   » ار لاـس  نآ  ناـشیا  نداد  تسد  زا  مغ  رد  ربماـیپ  . 6 دنراذگیم
. مییوگیم تیلست  ناهج  ناناملسم  یمامت 

ملسوهلآوهیلعهللایلص ربمایپ  دزن  هجیدخ  ترضح  تلزنم 

: تسا هتفگ  هشیاـع  درکیم . دـیجمت  ریدـقت و  وا  زا  یهاـگ  دـنچ  زا  ره  درکن و  شومارف  ار  هجیدـخ  رمع  رخآ  اـت  هجیدـخ  زا  سپ  ربماـیپ 
شیاتـس یکین  هب  يو  زا  درکیم و  داـی  هجیدـخ  زا  یعون  هب  هک  نیا  رگم  تفریمن  نوریب  هناـخ  زا  ملـسوهلآوهیلعهللایلص  ادـخ  لوـسر  »

وت هب  يرتهب  نز  دنوادخ  دوب ؟ نزریپ  کی  زا  شیب  وا  ایآ  متفگ  تفرگ . ارف  ار  مدوجو  دـسح  کشر و  دروآ . دای  هب  ار  وا  يزور  دومنیم .
رد دروآ  نامیا  نم  هب  وا  دادن . نم  هب  ار  وا  زا  رتهب  راگدرورپ  ادخ ، هب  دـنگوس  دومرف : هاگ  نآ  دـش . نیگمـشخ  ربمغیپ  تسا . هدومرف  اطع 
«. دومن مورحم  نانز  رگید  ِنادـنزرف  زا  ارم  هک  یلاح  رد  درک  اطع  ینادـنزرف  نم  هب  وا  زا  و  دـندیزرویم . رفک  نم  هب  نامدرم  هک  یماگنه 

7 «. درک مهاوخن  دای  يدب  هب  ار  هجیدخ  زگره  رگید  متفگ  دوخ  اب  : » تفگ هشیاع 

برع يوناب 

رتشیب و  دـندرکیم ، روگ  هب  هدـنز  ار  نارتخد  هک  یناـمز  رد  شیوخ . هلیبق  همه  مارتحا  دروم  ماـن و  ياراد  دوب  ینز  دـلیوخ  تنب  هجیدـخ 
زا و  یـشنمگرزب ، يراوگرزب و  کین و  قالخا  اب  تسناوت  هجیدـخ  بارعا ، ّتیلهاـج  کـیرات  نارود  رد  دـندوبن ، شیب  یناـگدرب  ناـنز 

؛ دندوب هداد  بقل   8« احطب هدیس   » و برع » هکلم   » ار وا  هک  هنوگ  نآ  دبای ؛ يرترب  لیابق  رگید  شیرق و  نانز  نایم  رد  ناوارف ، تورث  ییوس 
، ملاع نانز  رورس  يردام  و  ملسوهلآوهیلعهللایلص ،  دمحم  ترـضح  ناربمایپ ، دبـسرس  لگ  اب  يرـسمه  تقایل  هک  میهف  دنمـشیدنا و  ینز 
تشذگ و دوخ  زیچهمه  سکهمه و  زا  ربمایپ  تبحم  هار  رد  هک  فیفع  راکادف و  يرسمه  دوب . اراد  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح 

. درک وا  بتکم  مالسا و  ربمایپ  فقو  ار  دوخ  ياهيدنمناوت  تاناکما و  همه 

زاجح فسوی 

رونرپ اهیکیرات  رد  دوشیم  هک  یتخومآ  ام  هب  دیـشخرد . اهتلاهج  اهیکیرات و  همه  نایم  رد  ناوتیم  هک  يداد  ناـشن  وت  هجیدـخ ، يا 
لد هک  يداد  داـی  اـم  هب  داد . ییانـشور  نارگید  هب  تخوس و  داـهن و  صـالخا  قَبَط  رد  ار  دوـخ  یتـسه  ماـمت  عمـش  نوـچ  ناوـتیم  دوـب .
ایند شزرایب  يـالاک  هب  لد  میناوتیم  دـشاب ؛ هتفرگ  ارف  يدـیلپ  یتـشلپ و  ار  ناـسنا  درگادرگ  دـنچره  دوش ، تیادـه  رون  زا  رپ  دـناوتیم 

يابیز فسوی  يدیـشخب و  ار  شزرایب  يایند  وت  میوشن . یتسرپلام  يزودـنالام و  ریـسا  میـشاب ، مدرم  نیرتدـنمتورث  دـنچره  و  میرپسن ،
. یتخاس شیوخ  ِنآ  زا  ار  زاجح 

ناملسم يوناب  نیلّوا 
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رانک رد  داد و  تبثم  خساپ  وا  ینامسآ  مایپ  هب  تفگ و  کیبل  ار  قح  لوسر  توعد  هک  تسا  ییوناب  نیلّوا  مالـسلااهیلع  هجیدخ  ترـضح 
زا ملـسوهلآوهیلعهللایلص  مالـسایمارگربمایپ  هک  نامز  نامه  رد  درک . يرادیاپ  داتـسیا و  ناوت  همه  اب  ملـسوهلآوهیلعهللایلص  ادخلوسر 

. تساکیم شهودنا  نارگ  راب  زا  درکیم و  نیریـش  ار  وا  ماک  داش و  ار  وا  رطاخ  هک  دوب  یـسک  شرانک  رد  دربیم ، جـنر  نالدروک  رازآ 
. دوب ملسوهلآوهیلعهللایلص  دّمحم  روای  یگدنز و  کیرش  هک  يدنمجرا  ردقنارگ و  يوناب  نامه 

مالسلااهیلع هجیدخ  تشذگرد 

تشذگ و رهم و  رـسارس  یگدنز  لاس  تشذگ 25  زا  سپ  ملسوهلآوهیلعهللایلص  ادخربمایپ  يافواب  رسمه  مالسلااهیلع  هجیدخ  ترـضح 
نیفدت ماگنه  ملـسوهلآوهیلعهللایلص  ادخربمایپ  دوشگ . لاب  يدبا  ناهج  يوس  هب  تشاذگ و  اهنت  ار  ادـخربمایپ  ترجه  مهد  لاس  رد  افو ،
سنوم رای و  یتوکلم  جورع  زا  سپ  ربمایپ  دندرپس . كاخ  هب  ار  هجیدخ  دوخ  نابرهم  ناتـسد  اب  دـنتفر و  هجیدـخ  ربق  نورد  هب  دوخ  يو ،

. دوب كانمغ  رایسب  دوخ 

تشهب يابیز  لگ 

تشهب يالاو  مظعا و  يوناب  تشهب /  يابیز  لگ  هجیدخ  يا 
يزارمه یشَُرق  لوسر  اب  يزاتمم /  نانز  نیب  رد  هک  وت 

ییارهز همطاف  ردام  ییاتکی /  فرش  هب  لالج و  هب 
نامیا دمحا  هب  دروایب  هک  نانز /  لیخ  زا  ییوت  لوا  درف 

یلع غیلبت  وت و  رابتعا  یلع /  غیت  وت و  لام  تورث و 
مالس داب  امز  وت ، ّیلع و  هب  مالسا /  نید  قنور  دش  ود  ره 
یتفگ ربمیپ  هب  ایاصو  رد  یتفُس /  رُد  دوخ  نداد  ناج  مَد 

تشود 9 يادر  هب  نک  منفک  تشوهدم /  منم  قشع  هر  هب 

ددنویپیم وت  هب  درُبیم و  همه  زا 

ار وا  مالـس  باوج  دـندرکیمن و  مالـس  وا  هب  دوب  هدـش  درط  ناشیوخ  نانز و  ماـمت  يوس  زا  ربماـیپ  اـب  جاودزا  زا  دـعب  هجیدـخ  ترـضح 
هجیدخ ترـضح  تسا . هدش  هّللادبع  ِمیتی  رـسمه  ماقم  لام و  هاج و  دوجو  اب  هک  دـندرکیم  تمالم  ار  وا  هنالهاج  هّکم  نانز  دـندادیمن .

ادـخ و قولخم  نیرتهب  رطاخ  شجنر  بجوم  هوای  نانخـس  نیا  دـنکن  هک  دوب  نیا  شرطاـخ  هغدـغد  اـهنت  اـهتمالم  نیا  همه  هب  هّجوتیب 
. دوش شنابرهم  رسمه 

لوسر ناج  شمارآ 

رادـساپ وا  دوب  ربمغیپ  هب  ادـخ  تبهوم  هجیدـخ  تسا و  روبـص  نابرهم و  يرـسمه  نتـشاد  دـهدیم  ناـسنا  هب  ادـخ  هک  یتاـبهوم  زا  یکی 
. دوب ادخلوسر  هناخ  شیاسآ  شمارآ و 

هفیظو ندروآ  ياج  هب  رد  ار  وا  درکیم و  مهارف  ار  ادخربمغیپ  ناج  شمارآ  بابـسا  دیـشخبیم و  مایتلا  ار  رـسمه  ناج  مسج و  ياهمخز 
. دادیم يرای  دوب ـ  مدرم  تیاده  غارچ  ندرک  نشور  انامه  هک  شریطخ ـ 
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مالسا لوا  يوناب 

نامیا تیاده و  غارچ  تیلهاج  يازتشهد  ّوج  نآ  رد  دشاب . مالسا  لوا  يوناب  هک  تشاد  ار  نیا  یگتسیاش  راختفا و  مالسلااهیلع  هجیدخ 
يادخ یگناگی  هب  ملـسوهلآوهیلعهللایلص و  دّمحم  يربمایپ  هب  هک  دوب  یـسک  نیلّوا  هجیدخ  دوب . نشور  مالـسلااهیلع  هجیدـخ  ریمـض  رد 

يا دیـسرپ : وا  زا  دـمآ ، مالـسلااهیلع  هجیدـخ  هناخ  هب  ءارحراـغ  زا  ادـخلوسر  هک  یماـگنه  دروآ . ناـمیا  ملـسوهلآوهیلعهللایلص  دـمحم 
«. هللالوسر ادـمحم  هّللاـالاهلاال  وگب  تسا . يربـمغیپ  روـن  نیا  : » تفگ ربماـیپ  منکیم »؟ هدـهاشم  وـت  رد  هک  تسا  يروـن  هچ  نیا  دّـمحم ،

. دروآ نامیا  ترضحنآ  هب  تفگ و  نیتداهش  سپس  مراد . ربخ  وت  يربمغیپ  زا  هک  تساهلاس  تفگ : مالسلااهیلع  هجیدخ 

ادخ هار  رد  دهاجم 

يرـسمه نابرهم و  يروای  ناسب  هشیمه  هجیدـخ  لهج ، یهایـس  اب  اراکـشآ  هنایفخم و  هزراـبم  عورـش  ادـخربمایپ و  ندـش  ثوعبم  زا  دـعب 
تلاسر ندناسر  ماجنا  هب  رد  ار  شیوخ  رـسمه  دوب و  دوبعم  هار  رد  دهاجم  هّللالوسر  رـسمه  دوب . یتسار  رهم و  روآمایپ  رانک  رد  زوسلد 

نامیا هرز  هب  هشیمه  وا  درکن . راذگورف  يراک  چـیه  زا  راوشدهار  نیا  رد  دادیم و  يرای  تسا ـ  یتسار  قح و  هار  رد  داهج  هک ـ  شریطخ 
. درکن مک  شخسار  نامیا  داقتعا و  زا  ياهّرذ  درواین و  رد  ياپ  زا  زگره  ار  وا  اهیتخس  نافوط  دوب و  زّهجم 

ملاع نانز  قشمرس 

بان ياههزومآ  مّسجت  هک  دـنوشیم  تیبرت  ییاـهناسنا  مالـسا  بتکم  رد  هکلب  دزومآیم ، رـشب  هب  ار  نتـسیز  تسرد  ِهار  اـهنت  هن  مالـسا 
مالسلااهیلع هجیدخ  تسا . یناسنا  يالاو  تافص  مامت  هب  نّیزم  هک  یناملسم  نز  تسا ؛ ناملـسم  نز  دامن  نیلّوا  هجیدخ  دنتـسه . یمالـسا 

هحولرـس ار  يو  ناملـسم ، ناوناـب  هژیو  هب  و  مالـسا ، هار  ناورهر  تساـجهب  دوب و  دـّیقم  نمؤم و  زوـسلد ، ناـبرهم ، میهف ، روبـص ، يوناـب 
مالسلااهیلع هجیدخ  دروم  رد  دنچ  ینخس  دنهد . رارق  شیوخ  یشم  طخ  یگدنز و 

؟ تسیک هجیدخ 

جاودزا تـسا . ترجه  زا  شیپ  لاس 68  مالـسلااهیلع  هجیدخ  ترـضح  ّدلوت  تسا . هدئاز  رتخد  همطاف  وا  ردام  دسا و  نب  دـلیَوُخ  وا  ردـپ 
ربماـیپ فیرـش  رمع  زا  لاـس  هک 25  دوب  یماگنه  ملـسوهلآوهیلعهللایلص  دّـمحم  ترـضح  نینزاـن  كراـبم و  دوجو  اـب  هجیدـخ  كراـبم 
ربـمغیپ ناـنز  هـمه  زا  بـسن  ظاـحل  زا  وا  تشذــگیم . مالــسلااهیلع  هجیدــخ  ترــضح  رمع  زا  لاـس  لــهچ  ملــسوهلآوهیلعهللایلص و 

بلاـطوبا ترـضح  تاـفو  زا  سپ  یکدـنا  تـثعب و  مـهد  لاـس  ناـضمر  هاـم  رد  وا  تـسا . رتکـیدزن  ربـمغیپ  هـب  ملــسوهلآوهیلعهللایلص 
10. تشاذگ ربق  رد  ار  وا  دوخ  درک و  نفد  نوجح »  » رد ار  وا  ربمغیپ  تشذگرد .

مالسلااهیلع هجیدخ  ِمالسا 

تـسا ییوناب  نیلوا  هجیدخ  هک  دنراد  رظنقافتا  تما  همه  تسا . مالـسا  دادماب  تلاسر و  زاغآ  زا  نتفگ  نخـس  هجیدخ ، ِمالـسا  زا  نخس 
هک مدوب  هتـسشن  وا  دزن  مدمآ . بلطملادـبعنبسابع  دزن  هب  هکم و  هب  تیلهاج  رد  تسا : هتفگ  فیفعنبییحیوبا  تسا . هدروآ  مالـسا  هک 
زا سپ  داتسیا . وا  تسار  فرط  رد  دمآ و  ياهچب  رسپ  یکدنا  زا  سپ  داتـسیا . هبعک  هب  ور  هاگنآ  دنکفا و  نامـسآ  هب  مشچ  دمآ و  یناوج 
يا متفگ  نم  دـنتخادرپ . دوجـس  عوکر و  هب  مه  اـب  هس  ره  نز  نآ  هّچب و  رـسپ  نآ  ناوج و  نآ  داتـسیا . ود  نآ  تشپ  دـمآ و  ینز  یکدـنا 
نم ردارب  رسپ  هّللادبع  نب  دّمحم  نیا  تفگ : هن . متفگ : تسیک ؟ ناوج  نیا  ینادیم  ایآ  يرآ . تفگ  ساّبع  تسا . میظع  يرما  نیا  ساّبع ،
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11. تسا دّمحم  رسمه  هجیدخ  نیا  تسا و  نم  ردارب  رسپ  یلع  هّچب  رسپ  نیا  تسا و 

دنزرف گوس  رد  يرابدرب 

هجیدخ تفر  ایند  زا  ملسوهلآوهیلعهللایلص ،  ادخلوسر  دنزرف  مساق  نوچ  هک  هدش  لقن  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  یفاک  فیرـش  باتک  رد 
متـسد زا  هک  دوب  ییاهبنارگ  دیراورم  هناد  درک  ضرع  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  دـندومرف : ملـسوهلآوهیلعهللایلص  ادـخلوسر  درکیم . هیرگ 

هداتسیا و تشهب  رد  رب  هک  ینیبب  ار  وا  دوش  تمایق  زور  يرادیمن  تسود  ایآ  هجیدخ  يا  دومرف : ملسوهلآوهیلعهللایلص  ادخلوسر  تفر !
مالـسلااهیلع هجیدـخ  دـهد ؟ ياج  اـهلزنم  نیرتهزیکاـپ  رد  ار  وت  دـنادرگ و  تشهب  لـخاد  دریگب و  ار  وت  تسد  دـتفا ، وت  رب  شرظن  نوچ 

ادـخ يارب  ار  دوخ  ّتین  دـنک و  ربـص  هک  تسا  نمؤم  هدـنب  ره  يارب  دـندومرف : ینمؤم ؟ هدـنب  ره  يارب  اـی  تسا  نم  يارب  نیا  درک : ضرع 
12. دنک باذع  ار  وا  نیا  دوجو  اب  دریگب و  ار  نمؤم  هدنب  لد  هویم  هک  تسا  نیا  زا  رتمیرک  رتمیکح و  ْدنوادخ  دنادرگ . صلاخ 

تاظحل نیرخآ  رد  هجیدخ 

زا ار  یناسنا  بیترت ، نیا  هب  وا  دریذپب . ار  هجیدخ  تشذـگرد  شارخلد  ربخ  تسناوتیمن  یگداس  هب  ملـسوهلآوهیلعهللایلص  مرکالوسر 
گرم رتسب  رب  هک  یماگنه  هب  مالـسلااهیلع ،  هجیدخ  نخـس  نیرخآ  دوب . رهم  افـص و  يراکادف و  افو و  هنومن  نیرتیلاع  هک  دادیم  فک 
نایامن وا  هرهچ  رد  گرم  راثآ  هک  ياهظحل  دوبن . رتجرا  مک  دوب  هدـید  ملـسوهلآوهیلعهللایلص  ربماـیپ  هار  رد  هک  ییاهجـنر  زا  دوب ، هتفخ 

ماجنا دوب ، وت  هتـسیاش  هچنآ  مدرک و  یهاتوک  وت  قح  رد  نم  ادـخ ، لوسر  يا  : » دـیوگیم نینچ  ملـسوهلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  هب  تشگ ،
نیرخآ و  دزغلیم ، شکاپ  نابل  رب  تاملک  نیا  تسوت .» يدونـشخ  مشاـب ، هتـشاد  يزیچ  بلط  رد  لد  نونکا  رگا  رذـگرد . نم  زا  مدادـن .

13. درک ششوک  شتلاسر  هدیقع و  يارب  هک  دنک  تمحر  ار  هجیدخ  ادخ ، دروآیمرب . نامیا  عوشخ و  اب  ار  شیاهسفن 

برع ردقنارگ  يوناب  دلیوخ ، تنب  هجیدخ 

هب لاـح  نیا  اـب  تخیمآ و  مه  هب  ار  اوـقت  ملع و  ناـمیا و  وا  تسا  مالـسا  ناـهج  ناـنز  نیرتبوـبحم  نیرتزیزع و  دـلیوخ ـ  تـنب  هجیدـخ 
. تسا هدوب  لامک  دح  رد  یگدنز  موسر  بدا و  راقو و  ییابیز و  رد  هجیدـخ  دـیدرگ . رختفم  تیناسنا  ملاع  یجنم  نیرتگرزب  يرـسمه 
دـنلب و تّمه  یلاع و  رکف  لـیلد  نیرتهب  ملـسوهلآوهیلعهللایلص ،  نیمادـمحم  باـختنا  ماـگنه  رد  هجیدـخ  زا  هکم  ناـنز  ِندـیزگ  يرود 

ایند داد و  تشاد  هچره  شیوخ  نامیا  هدیقع و  هار  رد  هجیدخ  داد . حـیجرت  زیچ  همه  رب  ار  تقیقح  هک  دوب  وا  سفن  تّزع  یـشیدنارود و 
. درک فرص  تسود  هار  رد  ار  نآ  عاتم  و 

مالسلااهیلع هجیدخ  هرابرد  ماشه  نب  کلملادبع  نخس 

. درک قیدـصت  ار  شربماـیپ  دروآ و  ناـمیا  ملـسوهلآوهیلعهللایلص  ربماـیپ  هب  دـلیوخ  رتـخد  هجیدـخ  تـسا : هـتفگ  ماـشه  نـب  کلملادـبع 
هکنیا رگم  دینشن  دنک  نیگمغ  ار  وا  هک  یبیذکت  دنیاشوخان و  نخـس  ربمغیپ  درک و  کبـس  شربمایپ  زا  ار  هودنا  راب  رما  نیدب  راگدرورپ 

14. تخاس فرطرب  مالسلااهیلع  هجیدخ  ترضح  دوجو  هب  ار  نآ  دنوادخ 

مالسلااهیلع هجیدخ  جاودزا 

مرکالوسر يرادتناما  ییوگتسار و  زا  نوچ  درکیم ، ریجا  یناگرزاب  يارب  ار  نادرم  دوب و  هشیپتراجت  ینز  هک  دلیوخ  رتخد  هجیدخ 
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يارب هرَْسیَم ، يو ، مالغ  هارمه  هجیدخ و  هیامرس  اب  هک  درک  داهنشیپ  وا  هب  داتـسرف و  يو  دزن  ار  یـسک  تفای ، ربخ  ملـسوهلآوهیلعهللایلص 
دید و ار  ناشیا  یحیـسم  بهار  دیـسر ، يرُْـصب  هب  نوچ  دش و  ماش  راپـسهر  هرـسیم  اب  تفریذـپ و  ادـخ  لوسر  دوش  ماش  راپـسهر  تراجت 

هکم هب  نوچ  درک . هدهاشم  ملـسوهلآوهیلعهللایلص  ادـخ  لوسر  زا  ار  یتامارک  رفـس  نیا  رد  زین  هرـسیم  داد . هدژم  وا  يربمایپ  هب  ار  هرـسیم 
اب جاودزا  هب  مه  هجیدخ  تخاس . هاگآ  ار  وا  تفگ و  مالـسلااهیلع  هجیدـخ  هب  دوب ، هدینـش  بهار  زا  دوب و  هدـید  دوخ  ار  هچنآ  تشگزاب 

. تشاد راـهظا  يو  اـب  جاودزا  هب  ار  شیوخ  يدـنمهقالع  داتـسرف و  ادـخلوسر  یپ  رد  دوـمن و  تبغر  ملـسوهلآوهیلعهللایلص  ادـخلوسر 
15. درک يراگتساوخ  ار  هجیدخ  تفر و  هجیدخ  ردپ  دلیوخ  دزن  هزمح  دوخ  يومع  اب  درک و  تروشم  شیوخ  ياهومع  اب  زین  ادخلوسر 

اه تشون  یپ 

ص 720. ج 2 ، باعیتسالا ، . 1
ص 44. یبقعلا ، رئاخذ  . 2
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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 
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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)

... 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 
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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 
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