
 سي اصدٍاج

 هي هشد ٍ صى خاًِ هحيط دس. است خاًِ هحيط داسد، العادُ فَق ساصًذگي اًساى بشاي کِ هکتبْايي اص يکي

 هحيط بگَيين اگش. بضدايٌذ خَد اص سا فشاٍاًي اخالقي سرايل ٍ کٌٌذ کسب سا اًساًي فضايل اص بسياسي تَاًٌذ

 .اين ًکشدُ هبالغِ است، ساصي اًساى هکتب جبِْ، هاًٌذ خاًِ

 (ٍسلن آلِ ٍ عليِ اهلل صلي) خذا سسَل سٌت اصدٍاج

 

 ٍ عليِ اهلل صلي) اکشم پياهبش کِ طَسي بِ. داسد اي العادُ فَق تأکيذ ٍ عٌايت اصدٍاج بِ اسالم هقذس ششع

 : فشهايٌذ هي( ٍسلن آلِ

 «  التّضٍيج هي عضٍّجلّ اهلل إلي أحبٍ اإلسالم في بٌِاءً بٌُي ها»

 . «ًيست اصدٍاج اص هحبَبتش خذاًٍذ ًضد چيضي ّيچ»

 :است سسيذُ( السالم عليِ) اهيشالوؤهٌيي حضشت اص ٍ

 يتّبع أى يُحبٍ کاى هي: يقَل کاى فاًُِّ ،(ٍسلن آلِ ٍ عليِ اهلل صلي)اهلل سسَل سٌُِّ التّضٍيج فَاىّ تَضٍٍجَا،»

 «  التّضٍيج سٌُّتي هي فاىّ سٌُّتي،

 هي ّوَاسُ کِ است( ٍسلن آلِ ٍ عليِ اهلل صلي) خذا سسَل سٌت کشدى اصدٍاج ّواًا کِ کٌيذ، اصدٍاج»

 .«است هي سٌت اص «کشدى اصدٍاج» ّواًا کٌذ، تبعيت هي سٌت اص داسد دٍست کِ کسي ّش: فشهَدًذ

 سسَل کِ داسد تأکيذ هْن ايي بِ آًقذس ٍ کٌٌذ اصدٍاج صٍدتش چِ ّش کِ کٌذ هي اهش دختش ٍ پسش بِ اسالم

 ٍ  داًذ هي اسالم، اص خشٍج يعٌي خَيش، سٌت اص اعشاض سا ًکشدى اصدٍاج( ٍسلن آلِ ٍ عليِ اهلل صلي) گشاهي

 .داًذ هي خاًِ بْتشيي پزيشد صَست «اصدٍاج» آى دس کِ سا اي خاًِ

 ًشَد اصدٍاج هاًع فقش

 

 .کٌيذ تضٍيج سا پسشاًتاى ٍ دختشاى کِ کٌذ هي اهش ًيض، اجتواع ٍ هادس ٍ پذس بِ فشاٍاى تأکيذ با اسالم

 علينٌ ٍاسعٌ ٍاهلل فضلِ هي اهلل يُغٌْنُ فقشاء يکًََا إى إهائکُن ٍ عبادکُن هي ٍالصٍالحيي هٌکُن األياهي اًَکحَا ٍ»

» 

 هياى تا) دسآٍسيذ يکذيگش اصدٍاج بِ سا خَد ي شايستِ بٌذگاى ٍ کٌيضاى ٍ صى بي هشداى ٍ شَّش بي صًاى»

 بِ خذاًٍذ ّستٌذ، فقيش هشدي ٍ صى اگش( کِ هتشسيذ فقش اص ٍ ًواًذ باقي شَّش بي صى ٍ صى بي هشد هؤهٌاى،



 اليتٌاّي ٍ ٍسيع سحوتش ٍ است آگاُ بٌذگاى حال بِ خذاًٍذ. فشهَد خَاّذ ًياص بي سا آًاى خَد لطف

 .«است

 ،بتشسين شيطاًي ي ٍعذُ ايي اص چَى. است شيطاًي ي ٍسَسِ ايي کِ شَد اصدٍاج ساُ سذٍ فقش ًبايذ يعٌي

 کِ است دادُ ٍعذُ عالن پشٍسدگاس. است حشام خذا بِ سَءظي ٍ داسين سَءظي بخشٌذُ خذاًٍذ بِ ٍاقع دس

 . فشهَد خَاّذ ًياص بي سا آًاى خَد لطف اص خذاًٍذ. بگشايذ کٌٌذ هي اصدٍاج ٍ فقيشًذ کِ کساًي کاس اص گشُ

 اصدٍاج بِ(ٍسلن آلِ ٍ عليِ اهلل صلي)پياهبش هباّات

 

 چٌاًکِ است( ٍسلن آلِ ٍ عليِ اهلل صلي) خذا سسَل هباّات ٍ فخش هَسد هسلواًاى ًسل حفظ ٍ اصدٍاج

 :فشهَد

  «بالسٍقط لَ ٍ القياهِ يَم بِکُن اُباّي فاًّي تٌَاسلَا ٍ تٌَاکحَا»

 کٌن، هي هباّات شوا بِ قياهت سٍص دس هي کِ ًواييذ، ًسل تَليذ ٍ بذّيذ خاًَادُ تشکيل ٍ کٌيذ اصدٍاج»

 .«باشذ شذُ سقط کِ کَچکي طفل بِ حتي

 کٌن، هي اصدٍاج ّستن شوا پيغوبش کِ هي: »اًذ فشهَدُ( ٍسلن آلِ ٍ عليِ اهلل صلي) اسالم گشاهي سسَل

 اجتواع هياى دس خَسم، هي لزيز غزاي

 .ًيست هي اص گشداًذ سٍي هي( شيَُ) سٌت اص کس ّش. داسم تواس هشدم با ٍ ّستن


