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مالسلااهیلع هیقر  ترضح  هلاس :  هس  همطاف 

باتک تاصخشم 

هیریخ روما  فاقوا و  نامزاس  یعامتجاو  یگنهرف  تنواعم  تاقیقحت  دحاو  هدنسیون : 
هیریخ روما  فاقوا و  نامزاس  یعامتجاو  یگنهرف  تنواعم  میرک  نآرق  گرزب  هناخپاچ  رشان :

یبیج عطق :
لوا 1391 پاچ : تبون 

هخسن  50000 ناگرامش :
www.awqaf.ir نامزاس : تیاس 
www.mfso.ir تنواعم : تیاس 
www.mfpo.ir عمتجم : تیاس 

یعامتجاو یگنهرف  تنواعم  هیریخ ، روما  فاقوا و  نامزاس  وتاشول ، لفون  نابایخ  نارهت ، سردآ :
یشهوژپ یگنهرف  عمتجم  كالپ 32  يوک 7 ، زاتمم ، هچوک  هیئافص ، نابایخ  مق ، عمتجم : سردآ 

هیریخ روما  فاقوا و  نامزاس  یعامتجاو  یگنهرف  تنواعم 
0  - 7737131 ربامن :  0251  - 7746431 نفلت :

هلاس هس  يارهز 

، راوجوم تتمارک ، تکرب و  هزاوآ  هک  میارسب  هچ  ار  وت  ياهتـسشن ؟ خیرات  گربلگ  رب  هاگحبـص  ياهمنبـش  زا  رتبان  هک  ممانب ، هچ  ار  وت 
دننام يدیـشچن و  ار  یگدـنز  شوخ  معط  ردـپ ، شوغآ  رد  راهب  هس  زا  شیب  هک  ممانب  هچ  ار  وت  تسا ؟ هدروآ  رد  مطالت  هب  ار  اهلد  همه 

یتسب ؟ رفس  راب  یکاخ  ناتسبیرغ  نیا  تبرغ  زا  هنابیرغ  وا ،
يارب شایگرتس ، همه  اب  ار ، البرک  هک  ومه  نیسح q ؛ نادیهش ، دیـس  هلاس  هس  يونابزان  تسا ؛ هیقر  تیابیز  مان  هک  منادیم  يرآ ، يرآ ،

یناسرب . نایناهج  شوگ  هب  ار  ردپ  تیمولظم  يادن  ات  ار ، وت  و  تشاذگ ، راگدای  هب  خیرات  هشیمه 
! هلاس هس  يارهز  يا  ارهز ؛ روآدای  يا  يدرک ، تباجا  ار  شاهتساوخ  ابیز  هچ  و 

هنابیرغ هاگلزنم 

اما دـنوشیم ، هبارخ  دراو  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  ناریـسا  رگید  اب  هیقر  تسا .  t ربمایپ تیب  لها  هنابیرغ  هاـگلزنم  ماـش ، هبارخ  اـجنیا 
ياه شزاون  ردپ و  طقف  هیقر ، بشما  تسا . ردپ  يوجتسج  رد  ناشیرپ  درادن و  يرود  بات  رگید  نادیهش ، رالاس  رورس و  هلاس  هس  رتخد 

شوج و رد   q نیسح رتخد  مغ  زا  نامسآ  ناگتشرف  بشما  اباب . رس  تسا و  هیقر  بشما  همع ؛ تسا و  هیقر  بشما  دهاوخیم . ار  وا  هناردپ 
. دنکیم ساسحا  ار  وا  رهمرپ  ناتسد  دروآیم و  دای  هب  ار  ردپ  يوب  همع ، شوغآ  رد  وا  تسا . بنیز  هیقر و  عادو  بش  بشما  دناشورخ .

ردپ اب  لد  درد 

هدیرب رـس  نآ  اب  لد  درد  هب  عورـش  هدیـشک ، جنر  هلاس و  هس  رتخد  نآ  هاگان  هب  دندروآ ، هیقر  دزن  ار  ردپ  رـس  ماش ، هبارخ  رد  هک  یماگنه 
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: درک
؟ درک باضخ  تکاپ  نوخ  هب  ار  وت  نساحم  دیرب و  ار  ترس  یلدگنس  مادک  ناج ! ردپ  •

وت ياهمشچ  رد  ار  وا  تبحم  مدروآیم و  هانپ  وت  ناماد  هب  وا  قارف  مغ  زا  ردام ، زا  سپ  درک ؟ میتی  یکدوک  رد  ارم  یسک  هچ  ناج ! ردپ  •
؟ مرب هانپ  هک  ناماد  هب  وت  زا  سپ  نونکا  متفرگ ، یم  غارس 

؟ دنیشنب راب  هب  اپ  ون  لاهن  نیا  ات  دوب ، دهاوخ  تکچوک  رتخد  نابهگن  یسک  هچ  وت  زا  سپ  ناج ! ردپ  •
؟ دوب دهاوخ  نم  نایرگ  ياه  مشچ  راوخمغ  یسک  هچ  وت  زا  سپ  ناج ! ردپ  •

ار ام  دـندرک و  راوس  زاحجیب  رتش  رب  دـنتخادنا و  ام  ندرگ  رب  بانط  دـندنازوس ، ار  اههمیخ  دـندز ، هناـیزات  ارم  ـالبرک ، رد  ناـج ! ردـپ  •
. دندروآ ماش  هب  هفوک  زا  ناریسا  نانوچ 

یظفاحادخ لزغ 

رون و يوناـب  نیا  ، r بنیز دنیارـسیم ؟ ار  یظفاحادـخ  نیمادـک  لزغ  هبارخ ، نیا  هتخیر  ورف  راوـید  رد و  تسا . یبـش  هچ  بشما  بر  اـی 
! مردارب زیزع  باوخب  هیقر ؛ رس  رب  یتسد  دراد و  نامسآ  هب  یتسد  بش ، همین  ياههلفان 

رـس دـنهدیم ؛ ار  هیقر  ِيرارقیب  خـساپ  بوخ  هچ  نایماش  راب  نیا  و  شیاهيرارقیب ، اباب و  هناهب  مه  زاب  هنابـش ، ياههیرگ  هیقر و  مه  زاـب 
. تسا هیقر  رانک  رد  ناهج  نادیهش  دیس  هدیرب 

تیارب ار  نتفر  دورس  نیمادک  ردپ ، ياهمشچ  یتفگ ؟ هچ  اباب  ِرـس  اب  وت  تشادن . اباب  ِرـس  زا  ار  هیقر  ندرک  ادج  ناوت  سک  چیه  بش ، نآ 
. يداهن ياج  هب  همع  يارب  ار  هبارخ  ِتبرغ  يدیشک و  رپ  العا  شرع  ات  هبارخ  هشوگ  زا  لابکبس ، ياهتشرف  دننام  هک  دناوخ 

هام يا  بشما  باتم 

ار تبلق  نیمز ، یگدرتسگ  هب  یتبیـصم  ِمغ  ییوگ  بشما ؛ يریگلد  هچ  نامـسآ ! دنکیم . اشامت  ار  ایند  نامـسآ  هام ، نیرتنیگمغ  بشما ،
دنیارسیم . مغ  هنارت  دنیآیم و  نیمز  هب  جوف  جوف  مه ، لاب  رد  لاب  شوپهایس ، ياههتشرف  بشما  درشفیم .

هرهچ درابیم و  نوخ   r بنیز نینوخ  هیرگ  زا  نامسآ  ياههمشچ  بشما  دنبوکیم . هنیـس  رـس و  رب   r بنیز هودـنا  زا  هبارخ ، راوید  رد و 
تسا . کیرات  هودنا ، تعسو  زا  نیمز 

راکشآ ياهدرد  هک  باتم  تسا ؟ هتفر  شزاون  نیمادک  باوخ  هب  هیقر ، ِناشیرپ  ناوسیگ  بشما  ینادیم  چیه  باتم ! هام ، يا  بشما  باتم 
زادگ زوس و  رد  رگید ، ینینزان  ییادج  هرارـش  هب   r بنیز رارش  رپ  لد  هک  باتم  تسا . رایسب  رامـشیب  ياهمخز  هک  باتم  تسا . رایـسب 

تسایند . هبارخ  نیرتهریت  نیسح ، لگ  هلاس  هس  غاد  زا  ماش ، هبارخ  بشما  هک  باتم  تسا .
! باتم هام ، يا  باتم 

ملاع هصق  نیرتكانزوس 

: میوگب تیارب  ار  ملاع  هصق  نیرتكانزوس  مهاوخیم  بشما 
يوب دیـشکیم و  هنابز  تکچوک ، لد  شتآ  نوچ  هک  ییاههمیخ  يدوب و  وت  تیانعم . رپ  ياـههاگن  وت و  دوب و  ادـخ  دوبن . یکی  دوب  یکی 

! دوب هتخادنا  نییاپ  ار  شرس  تهاگن ، مرش  زا  هک  دیشروخ  دیسریم و  ماشم  هب  تبرغ  نابایب  ياهگنسرف  ات  هک  تراسا 
رگیدراب وت ، هدرک  بورغ  دیشروخ  هک  یتشاد  ییاحیسم  هزجعم  راظتنا  وت ، دوب . هدش  خرس  خرس  شنامشچ  هیرگ ، تدش  زا  قفا  زور ، نآ 

! دنک عولط  هاگلتق  لادوگ  زا 
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وت راید  نامدرم  اب  شنامدرم  نیمزرس ، نیا  درادن . ییابیز  زیچ  چیه  رگید  دنامب . ترخآ  هاگن  راسمرش  ایند  هشیمه  ات  نابرهم ! يا  باوخب ،
. دنروخیم يدرمناوجان  نان  دننکیم و  ورد  قافن  مدنگ  شنامدرم  اجنیا  دنراد ؛ قرف 

تـسا ییافویب  نیمزرـس  اجنیا  دننکیم . هضرع  گنرین  يالاک  یتلادعیب ، يوزارت  رب  ناشیاههزاغم  رد  هک  تسا  يرهمیب  نیمزرـس  اجنیا 
. دننک یم  شزاون  هنایزات  داب  اب  ار  اهلگ  هک 

. دننکن کح  نیا  زا  شیب  ار  هنیک  دوبک  گنر  تکچوک ، ناتسد  رب  ات  منابرهم ! يابیز  باوخب 
اهدعب اما  درازآیم ؛ ار  تفیطل  تروص  منهاریپ ، يربز  دنچ  ره  راپسب ! راگدای  هب  نم  توکس  رد  ار  تیاهدرد  تیاهنیب  تعسو  باوخب و 

. دش مهاوخ  وت  گرزب  رصق  نم  مکچوک ! هدازهاش  يا 
! باوخب ماهلاس ، هس  يارهز  باوخب ،

هداز  فیرش  همطاف 

مخز هجنکش و  یسوبياپ  ات 

ياهتسد ارچ  تسا / ؟ هراپ  تنهاریپ  ارچ  دنهد / ؟ یم  شتآ  يوب  ارچ  تناوسیگ  تسا / ؟ یلین  تتروص  ارچ  هیقر / ؟ وک  تیاههراوشوگ 
ناتـشگنا رگم  دـنایمخز / ؟ تیاـهاپ  رگم  يرادیمرب / ؟ مدـق  هتـسهآ  هتـسهآ  ارچ  دـندوبک / ؟ تناوزاـب  ارچ  تسا / ؟ یمخز  تکچوـک 

/ ؟ يدنبیم ار  تیاهمشچ  ارچ  دناهتسکش / ؟ تکچوک 
 / دربب ار  هایـس  بش  نیا  يوربآ  تنامـشچ /  گـنرنوخ  ناراـب  اـت  راذـگب  دـنبم / ! ار  تیاـهمشچ  هیقر / ! راذـگب ، همع  ناوناز  رب  ار  ترس 

ياهاپ ات  راذـگب  دـنک /  رک  ار  ماش  شوگ  تنـشور /  يادـص  ات  راذـگب  درادرب /  متـس  هرهچ  زا  هدرپ  تناوزاـب /  رب  هناـیزات  ّدر  اـت  راذـگب 
 / دنزب گنچ  اج  کی  ار  نیمز  ترابنوخ /  نامشچ  قرب  راذگب  دنازوسب /  هلعش  هلعش  ار  نابایب  دنکشب /  ار  ماش  رمک  تاهنهرب / 

! / نک اشامت  ار  اههنایزات  اهریـشمش و  صقر  تسا / ! هدـمآ  هاگهمیخ  رـس  رب  هچ  نیبب  تسا / ! هدـمآ  ناوراک  رـس  رب  هچ  نیبب  وش / ! رادـیب 
! / دراب یم  گرم  ردقچ  تسا / ، هتفرگ  نامسآ  ردقچ  دناهدش / ، لدگنس  اههچوک  ردقچ  نیبب 

ار تاینوـخ  ياـهبل  نزن /  شتآ  ار  ماهتخوـس  لد  رگید  ریگم /  نم  زا  ار  هراوهاـگ  غارـس  رگید  هـیقر / ! ناـشوپب  ار  تیاـههنایزات  مـخز 
ناشوپب / !

اهریجنز و ماش  یناشیرپ /  یتخبدـب و  ماش  جـنر /  روآتلاسک  ماش  اههسیـسد /  اه و  گنرین  ماـش  اـهیتمرحیب /  ماـش  تسا /  ماـش  اـجنیا 
یسوبياپ هب  میاهدمآ /  هجنکش  یسوبياپ  هب  ام  مانشد /  ياههچوک  رهـش  زادناگنـس /  ياهماب  رهـش  تبیـصم /  تمهت و  ماش  اهقالش / 

 / دننک هرامش  ار  تیاهمخز  راذگم  دنونشب /  اهشافخ  ار  تیادص  ات  راذگم  میاهدمآ /  هنایزات 
ای منک  تیوجتـسج  ناریـسا  ناوراک  رد  هیبنیز / ؟ ّلت  زا  ای  مریگب  ار  تغارـس  ماش  ياههبارخ  زا  نازوسم / ! ارم  هیقر / ! دـنبم  ار  تیاهمشچ 

ناوراک رد  مه  دنتسشن و  نوخ  ياشامت  هب  ار  هیبنیز  ّلت  مه  دندرک و  تبایز  ار  ماش  ياههبارخ  مه  وت ، ياهمشچ  هک  هاگلتق / ؟ يدوگ  رد 
 / دنتسیرگ نوخ  گنس ، هجنکش و  ناراب  ریز  ناریسا ،

ندـب رب  هنایزات  مه  ار /  هاگهمیخ  ندیـشک  شتآ  هب  مه  ار /  هاگلتق  يدوگ  مه  وت  ياهمشچ  هک  تسا / رتابیز  وت  هناکدوک  هاـگن  زا  ـالبرک 
 / دنتسشن اشامت  هب  ار  تمهت  ریجنز و  مخز  مه  و  ار /  نادیهش  هراپ  هراپ 

مانشد و سلجم  دناهتخادنا /  هار  هب  هیرگ  نوخ و  نشج  نامیارب  دناهدروآ /  ریشمش  قالـش و  ینامهیم  هب  ار  ام  هیقر / ! دنبم  ار  تیاهمشچ 
 / دناهتفرگ ناملیوحت  هنایزات  اب  دناهدمآ /  ناملابقتسا  هب  گنس  اب  دناهدناشن /  نوخ  هرفس  رس  رب  ار  ام  دناهداد /  بیترت  تمهت 

رب ار  ماش  نامـسآ  رـس  وت /  یظفاحادـخ  هک  هلاس / ! هس  ربوص  يا  دنکـشب /  هرذ  هرذ  هک /  مناوخب  گنـس  مادـک  شوگ  رد  ار  وت  تبیـصم 
درک /  ایرد  نت  رب  گرم  نهاریپ  وت /  یظفاحادخ  هک  درک /  هتشر  هتشر  ار /  نیمز  ِیناشیپ  ناوختسا  و  دیبوک /  اههداج 
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قشمد قیاقد  شفنب  يا  هودنا /  هتفرگ  رُگ  ياوه  يا  محریب /  ياههنایزات  همعط  يا  تسا /  هدش  ملاع  ریگنابیرگ  وت ، هودنا 
ینوطالقس  میرم 

هلاس هس  میتی  ناتساد 

درس يرهش  لد  رد 
بیرغ ماش  لد  رد 

گرزب هودنا  مغ و  زا  یکچوک  هشوگ 
دوب یناریو  غاب 
هناریو نیا  جنک 

میتی دوب  يرتخد 
شرس رود  نیمز  هدیخرچ  هک  تسا  راهب  هس  اهنت  هآ 

ناکرتخد همه  يراگزور 
دندرکیم وزرآ 

دننیشنب وا  شیپ 
دورب يزاب  هب  تساوخیم  هک  ات 
همه نامشچ  دربیم ز  باوخ 

دنتفگیم نارتخد 
میدوب ام  وا  يزابمه  شاک 

میدوب شرانک  هظحل  کی  شاک 
رویغ دوب  يدرمریش  وا ، يزابمه  یلو 

دییاسیم وا  تماق  دق و  هک  یناولهپ 
دیشروخ غیتس  هب 

دیباوخیم وا  نماد  رد  هاگ 
قشع هظحل  رد  هاگ 

يزاب تقو  هب  دوب  شبکرم 
وا هناش  رب  هاگ 

ومع شود  رس  تفریم  هار 
رهپس فقس  زا  هک  ات 

دنیچ هراتس  هام و  ینماد 
دندوب شهاگن  بوذجم  همه 

دوب نیریش  ردقچ 
ومع هک  ییاههظحل 
تسبیم ار  دوخ  مشچ 
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دیشروخ شرمع  هب  تسا  هدیدن  هک  ییاهمشچ 
وا هسوب  اب  ندرگ و  رد  تسد 

دشیم او  ومع  مشچ 
ناهج  درکیم  هدنخ 

دشیم ابیز  زاب 
تشادن باوخ  بش  هب  هک  دمآ  شدای 

ردپ تسد  رگم  ات 
دشیم ایرد  رتخد  شلاب 

شیارب تفگیم  هصق 
نینح ردب و  ِلی  ز 

ار ربیخ  هصق 
ار ردام  هصق 

اهتعاس اهزور  دربب  شباوخ  هک  ات 
تفگ اباب  ردقچ 
ورب هار  مرتخد 

زبس تماق  نیا  رد  هک 
منیب ار  مردام 

ماوت ياشامت  گنتلد  هک  مارآ  يردق 
مدید ار  تردام  ردپ ، تفگ  شدوخ  اب 

یتفگیم تسار 
میمه لثم  ردقچ 

دوبک نامشچ  هشوگ  مخ و  دق  اب  ود  ره 
دیپس ریپ و  نامیودره  يوسیگ 

دروآ شیارب  هک  دمآ  شدای 
ربکا مسبت  اب 

زاب شیوسیگ  رس  رب  دنزب  ات  رس  لگ 
دروآ شیارب  هک  دمآ  شدای 

تخیوآ ششوگ  هب  هک  يراوشوگ 
دز ششوگ  رد  تسد 

دوب یلاخ  نآ  ياج 
دوب ینوخ  مه  زاب  شناتشگنا ، رس 

تفگ دوخ  اب  بل  ریز 
رس لگ  نآ  دش  تراغ  دش  بوخ 
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مزیوآ نآ  هب  هک  ییوم  تسین 
تفر وسیگ  زا  یتشم  اباب ! هآ 

تفر وم  اب  رس  لگ 
ناشهناشاک هک ز  دمآ  شدای 

دندروخ يزور  همه 
دندربیم ینماد  رهش ، مدرم  همه 

دیرابیم تکرب 
دادیم شتسد  هب  بآ  رگا  دوب  ياهنشت 

دمآیم ادگ  ای 
دندادیم وا  هب  هناخ  نیا  زا  تساوخیم  هچ  ره 

تفگ دوخ  اب  مه  زاب 
یسک شوگ  دونش  ادابم  مارآ  یلو 

اذغ میدروخن  تسه  بش  دنچ 
وس ره  زا  دناهتخادنا  هچرگ 

نان میاهمدق  شیپ  رد  همه 
! ناج اباب  یتسار 

؟ هچ ینعی  یجراخ 
اجک  هاش  رتخد 
اجک هناریو  هشوگ 

اما ممیتی  هک  مریگ  هآ 
تسین رضاح  يرتخد 

دشاب اجنیا  مايزاب  مه  هک  ات 
دنراد اباب  همه 

داتفا قه  قه  هب  دروخ و  كرت  هتسبرس  ضغب 
دزوسیم مرس  هک 

مناتشگنا كون  اب  متساوخ 
مرادرب ار  هلعش 

تخوس متشگنا  كون 
 ... ناج اباب  یتسار 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  همانترایز 

! هیقر ام  مناخ  يا  وت  رب  مالس  دورد و 
ام . راگدنوادخ  تاکرب  تایانع و  مالس و  مارتحا و  داب  وت  رب 
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!p ادخ لوسر  تخد  يا  وت  رب  مالس 
! q بلاطیبا نب  یلع  نانمؤمریما  تخد  يا  وت  رب  مالس 

! ملاع ود  نانز  رورس   r ارهز همطاف  تخد  يا  وت  رب  مالس 
! ناملسم نانز  نادرم و  ردام   r يربک هجیدخ  تخد  يا  وت  رب  مالس 

! ادخ یلو  تخد  يا  وت  رب  مالس 
! ادخ یلو  رهاوخ  يا  وت  رب  مالس 

!q دیهش نیسح  تخد  يا  وت  رب  مالس 
! دیهش يوگتسار  يا  وت  رب  مالس 

! دوب دونشخ  تریسم  زا  ادخ  يدوب و  یضار  يدومیپ  هک  یهار  زا  هک  يا  وت  رب  مالس 
! نتهزیکاپ راکزیهرپ و  يا  وت  رب  مالس 

! رترب هدش  هیکزت  يا  وت  رب  مالس 
! مولظم يا  وت  رب  مالس 

! تکاپ مسج  وت و  حور  رب  وت و  رب  دنوادخ  تاولص 
هب امش  رب  دورد  تموصعم . یمارگ  كاپ و  دادجا  ناردپ و  رانک  رد  هداد ، رارق  تشهب  رد  ار  وت  یگدنز  هناخ و  یلاعت ، كرابت و  دنوادخ 

! تسامش راظتنا  رد  ییابیز  یگدنز  هچ  سپ  دیدرک ؛ ربص  هچنآ 
. منکیم شنرک  دنتسه ، تماقم  نابهگن  هک  تمَرَح  رادساپ  ناگتشرف  هب  زین  و 

محر يا  وت ، تمحر  تکرب  هب  داب ؛ ناشیا  رب  وا  مالـس  و  وا ، رهاط  كاـپ و  نادـناخ  دّمحم p و  ام ، ياقآ  رب  یلاعت  يراب  دـنوادخ  دورد  و 
. ناگدننکمحر نیرتهدننک 

هدنامزاب نیرتهب 

: َلاَق مالسلا  هیلع  َِّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 
ِهتْوَم َدَْعب  يِرَْجت  َیَِهف  ِهتَایَح  ِیف  اَهاَرَْجأ  ٌَۀقَدَص  ٍلاَصِخ  ُثَلث  َِّلإ  ِرَْْجلا  َِنم  ِهتْوَم  َدَْعب  َلُجَّرلا  َُْعبَتی  سَیل 

َْوأ ُهُْریَغ  ِهِدَْعب  ْنِم  َلِمَع  َو  اَِهب  ُلَمَْعی  َناَکَف  اَّهنَس  يًدُه  َُّۀنُس  َْوأ  ُثَرُوت  َل  ٌۀَفُوقْوَم  ٌۀَقَدَص  ْقلا  ِۀَماَیِ ِمَْوی  َیلِإ 
َهل ُرِفْغَتْسَی  ٌِحلاَص  ٌَدلَو 

: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا ( هیلع   ( قداص ماما  زا 
: تسین صخش  لابند  هب  شاداپ  ناونع  هب  تلصخ  هس  زج  يزیچ  گرم ، زا  سپ 

. دراد نایرج  تمایق  زور  ات  هک  تسا  هتخاس  يراج  شتایح  نامز  رد  هک  يا  هقدص  .1
. دوش یمن  هدرب  ثرا  هک  يا  هفوقوم  هقدص ي  . 2

. دنک شزرمآ  بلط  وا  يارب  هک  یحلاص  دنزرف  هکنیا  ای  دهد  ماجنا  شیارب  نارگید  هک  یلمع  . 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... 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 
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: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

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

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

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

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

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

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

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

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

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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