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س)  ) هجیدخ ترضح  نادنزرف 

باتک تاصخشم 

يروبص هیمس  هدنسیون :
س)  ) هجیدخ ترضح  یصصخت  تیاس  رشان : 

همدقم

دش رهاظ  يو  زا  دنزرف  تفه  درب و  هناخ  هب  هجیدخ ]  ار [  وا  دّیـس  سپ  . " میناوخیم ینادمه  قاحـسا  نیدلا  عیفر  زا  هّللا  لوسر  تریـس  رد 
مایا رد  هس -  ره  شنارـسپ -  و  همطاف . موثلک و  ما  هّیقر و  بنیز و  نارتخد ، دـندوب . بیط  رهاط و  مساق و  نارـسپ  رتخد . راـهچ  رـسپ و  هس 

، دروایب هجیدخ  زا  همه  ار  نادنزرف  دّیـس  و  دندرک . ترجه  هنیدم  هب  دّیـس  اب  دنتفایرد و  ار  مالـسا  همه  شنارتخد  دنتفای و  تافو  تیلهاج 
(1" .) تساوخن يرگید  نز  چیه  دّیس  دوب ، هدنز  هجیدخ  ات  دروایب و  هیطبق  هیرام ي  زا  هک  میهاربا  الا 

نارتخد دنناوخ و  یم  رهاط  بیط و  بقل  اب  ار  هللادبع  هک  هتشاد  هللادبع  مساق و  ياهمان  هب  رسپ  ود  هجیدخ  ترضح  دنا  هتفگ  رگید  یخرب 
. دنا هتسناد  همطاف  موثلک و  ما  بنیز ، هّیقر ، زین  ار  هجیدخ 

(2 .) دنکیم رارکت  ار  قاحسا  نیدلا  عیفر  رظن  نامه  زین  ماشه  نبا 

بنیز و  موثلک ، ّما  هّیقر ، همطاف ، مساق ، هّللادبع ،)  ) رهاط ار  دوخ  نادنزرف  يو  هّللا  لوسر  زا  لقن  هب  یعیـش  یثیدح  رد  زین  يرگید  ياج  رد 
(3 .) تسا هدیمان 

لها ناثدحم  یخرب  و  (، 4  ) دنادیم ص )  ) دمحم ترضح  زا  دنزرف  هد  بحاص  ار  هجیدخ  هک  هدش  لقن  سابع  نبا  زا  زین  يدیعب  ًابیرقت  لوق 
(. 5  ) دنا هدرمشرب  رفن  هدزاود  رب  غلاب  ار  ود  نآ  نادنزرف  ننست 

راهچ ناشیا  هک  دنلوقلا  قفتم  یگمه  ًابیرقت  اما  تسا  رایـسب  فالتخا  (ص ) دمحم ترـضح  رـسپ  نادـنزرف  دروم  رد  هک  دوش  یم  هظحالم 
(ع) هجیدخ و  (ص ) دمحم هب  (س ) ارهز همطاف  زج  هب  نارتخد  باستنا  رد  یخرب  هک  میوش  لفاغ  دیابن  دـنچ  ره  تسا . هتـشاد  رتخد  دـنزرف 

. دنا هدیمان  اهنآ  ناگدناوخ  دنزرف  ار  هّیقر  بنیز و  موثلک ، مّا  دنا و  هدرک  دیدرت 
: دیامرف یم  باجح  نوماریپ  بازحا  هروس  رد  هک  اجنآ  نآرق  هب  هاگن  اب  ریخا  هیرظن  نیا  هتبلا 

؛... " کتانب کجاوزال و  لق  یبنلا  اهیا  ای  "
. دسر یم  رظنب  فیعض  یمک  ... وگب " تنارتخد  نارسمه و  هب  ربمایپ ! يا  ینعی ؛ 

همه نایم  زا  مه  نارسپ  دروم  رد  دنـشابیم و  رفن  نامه 4  نارتخد  دادـعت  هک  مینک  یم  مالعا  هنوگ  نیا  ار  دوخ  رظن  نوتم  هب  یهاگن  اب  اذـل 
رظن رد  ار  دادعت  نیا  نّقیتم  ردق  هک  تسا  نیا  لقع  طرش  اریز  مینک ، یم  هدنـسب  تسا  هدش  رکذ  رفن  ود  اهنآ  دادعت  هک  يا  هیرظن  هب  لاوقا 

. میریگب
رد بیط  ای  رهاط  هب  بقلم  هّللادـبع  دوب و  وا  ماـن  زا  زین  هّللا  لوسر  هینک  هک  مساـق  ینعی  یبن  نارـسپ  دـنیوگیم  ناـخّروم  هکنآ  يدـعب  هتکن 

. دنتشذگرد نآ  زا  دعب  یکدنا  يرگید  تثعب و  زا  شیپ  یکی  یلاسدرخ و 
رد اجنیا  مه  زاب  و  ( 6  « ) يو زا  سپ  هام  کی  هّللادبع  تشذـگرد و  یگلاس  نس 4  رد  مساق  دـسیونیم « : ربمغیپ  نانز  باتک  رد  هدازدامع 

دوب هلاس  ود  مساق  دـنا  هتفگ  یخرب  دـنتفای و  تافو  یگلاس  تفه  رد  ود  ره  دـنیوگیم  یخرب  تسا  ناوارف  فالتخا  اهنآ  تاـفو  نس  دروم 
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. تسا هتشذگرد  هک 
مساق تافو  زا  سپ  زور  دنچ  راوگرزب  يوناب  نآ  هک « : تسا  هدش  لقن  يربک  هجیدخ  و  ص )  ) دمحم ترـضح  زا  يزیگنا  مغ  تیاور  اّما 

. تسیرگ یم  دوب و  هتسشن  هناخ  رد 
نونکا هک  مداتفا  مکچوک  دنزرف  دای  هب  نم  دش و  يراج  ریش  میاه  هنیس  زا  تسا : هتفگ  وا  دیسرپ و  ار  راک  نیا  تلع  دش  دراو  ربمایپ  نوچ 
هجیدخ یبن  دروم  ود  ره  رد  هک  دنا ، هدرک  لقن  رهاط  هللادبع  دروم  رد  ار  ثیدح  نیا  ریظن  و  تسا . هدـیمرآ  كاخ  ریز  رد  اهنت  هنـسرگ و 
کچوک ناتـسد  اب  ات  دنربیم  رـس  هب  تدورو  راظتنا  هب  تشهب  رد  رانک  رد  ناگتـشرف  ناس  هب  وت  کچوک  نادنزرف  هک  دهد  یم  تراشب  ار 

. دنوش نومنهر  مرا  ياهغاب  هب  ار  وت  دوخ 
نیا تابثا  رگید  لیلد  دنا . هتفر  ایند  زا  یگراوخ  ریش  یکدوک و  نس  رد  هجیدخ  مرکم و  یبن  نارسپ  يود  ره  دهد  یم  ناشن  عوضوم  نیا 

ءازهتـسا دروم  ار  وا  نینچ  نیا  دـنتفر  یم  ایند  زا  دوز  شنارـسپ  نوچ  هک  دوب  رافک  يوس  زا  ص )  ) دـمحم هب  رتبا  ناونع  باستنا  زین  هیـضق 
 . دنداد یم  رارق 

نارگ رایـسب  هنومن  جوز  نیا  يارب  دننک  رایـسب  يرای  ادخ  نید  دربشیپ  رد  ار  دمحم  دنتـسناوت  یم  هک  رـسپ  ود  نیا  تشذگرد  لاح  ره  هب 
یکی هب  وا  هزانج  رانک  رد  ص )  ) ربمایپ هاگن  تفر ، ایند  زا  یگلاسراهچ  رد  مساق  هک  یماگنه  تسا  هدش  لقن  یبوقعی  خیرات  زا  دوب . هدمآ 

یم یـشالتم  دمآ  یم  وت  رب  رگا  دـش ، دراو  مساق  گرم  دروم  رد  نم  هب  هچ  نآ  هوک ! يا  دومرف « : نآ  هب  باطخ  داتفا و  هکم  ياههوک  زا 
(7  « ) يدش

هلئسم نیا  دروم  رد  یتمکح  یبن  نادنزرف  نایم  زا  نارتخد  ندنام  یقاب  دیاش  دندیسر . جاودزا  غولب و  نس  هب  ص )  ) مرکم یبن  نارتخد  اما 
. دندومن یم  روگ  رد  هدنز  یلاسدرخ  نس  رد  ار  اهنآ  دندرمشیم و  فیفخ  ار  نارتخد  برع  هک  دراد 

هدـنز نارتخد  هرابرد ي  هک  هاگنآ  ( 8 (؛ تلتق بنذ  يأـب  تلئـس  ةدؤوملا  اذا  و  : » هک دـنکیم  شهوکن  هنوگ  نیا  دـیجم  نآرق  ار  گـنن  نیا 
هب ًاصوصخ  تشاد و  یم  یمارگ  رایـسب  ار  دوخ  نارتخد  ربمایپ  یطیحم  نینچ  رد  اذل  دندش » هتـشک  هانگ ، مادک  هب  هک  دوش  شـسرپ  روگب 

دئادـش اه و  یتخـس  رد  هک  ار  همرکم  يوناب  نآ  تشاد و  یـصاخ  تیاـنع  س ) ، ) اـهیبا ما  ارهز ، همطاـف  دوخ  کـچوک  يوب  شوخ  هچنغ 
. دیمان یم  یتیگ  ود  نانز  رورس  دوب  شهارمه 

: زا دنترابع  (ص ) دمحم ترضح  زا  هجیدخ  رتخد  نادنزرف 

بنیز

زا هک  دروآ  رد  عیبر  نب  صاعلاوبا  دوخ  ةدازرهاوخ  دـقع  هب  ار  بنیز  هجیدـخ  دوب . هجیدـخ  و  ص )  ) مرکا ربماـیپ  رتخد  نیرتگرزب  ناـشیا 
نب ةریغم  دوخ  لوا  رـسمه  زا  هک  هماما  اما  تفای و  تافو  نیئاپ  نینـس  رد  یلع  دـش . لصاح  هماما  مان  هب  يرتخد  یلع و  مان  هب  يرـسپ  اهنآ 

. دمآ رد  ع )  ) نینمؤملاریما دقع  هب  شدوخ  تیصو  هب  هیضرم  يارهز  تافو  زا  سپ  دوب  هدش  ادج  لفون 
مود لاس  رد   ) ردـب گنج  ماـگنه  هب  دـنام  یقاـب  هکم  رد  صاـعلاوبا  شرهوش  هارمه  هب  هنیدـم  هب  مالـسا  مرکم  یبن  ترجه  ماـگنه  بنیز 

. دمآرد مالسا  ياهورین  تراسا  هب  نیکرشم  زا  رگید  رفن  داتفه  هارمه  هب  هک  دوب  نمشد  نایرگشل  زا  صاعلاوبا  ترجه )
یـسورع بش  رد  ع )  ) يربک ۀجیدخ  هک  يدنبندرگ  شرهوش  يدازآ  يارب  بنیز  دنوش  دازآ  هیدف  نتخادرپ  اب  ارـسا  دش  رارق  هک  یماگنه 

نآ هب  ص )  ) یبن هاگن  نوچ  دروآ و  نایملاع  رورـس  رـضحم  هب  هیدـف  ناونعب  ار  نآ  صاعلاوبا  داتـسرف . هنیدـم  هب  دوب ، هتخیوآ  شندرگ  هب 
؛ اهب اهتزهج  یه  دـئالق  هذـه  هجیدـخ ، هللا  محر  : » دومرف داتفا و  هجیدـخ  شراکادـف  رـسمه  داـی  هب  تسیرگ و  راـیتخا  یب  داـتفا  دـنبندرگ 

.« تسا هدرک  مهارف  بنیز  يارب  ار  نآ  هجیدخ  هک  تسا  يدنبندرگ  نیا  دنک ، تمحر  ار  هجیدخ  دنوادخ 
هب هثراح  نبدیز  دومن و  افو  دوخ  دهع  هب  زین  يو  درک و  اهر  دیایب ، هنیدم  هب  ات  دراذگب  دازآ  ار  بنیز  هک  نآ  طرش  هب  ار  صاعلاوبا  ربمایپ 
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هرابود جاودزا  بنیز  اب  ات  دـمآ  هنیدـم  هب  دـش و  ناملـسم  هکم  حـتف  زا  لبق  صاعلاوبا  ماجنارـس  دروآ  هنیدـم  هب  دوخ  اب  ار  وا  تفر و  هکم 
. تفر ایند  زا  هنیدم  رد  ترجه  متشه  لاس  رد  بنیز  دیامن .

هیقر موثلک و  ما 

بهل و یبا  تساوخرد  هب  ادتبا  رد  هیقر  موثلک و  ما  دنداهن  رس  تشپ  ار  یتخس  یگدنز  هک  دندوب  هیقر  موثلک و  ما  رتخد ، نیموس  نیمود و 
تروص بلاطوبا  ینایم  رد  اپ  اب  جاودزا  نیا  دندمآ . رد  اهنآ  نادـنزرف  هبتع  هبیتع و  دـقع  هب  منهج ، شتآ  شک  مزیه  لیمج ، ما  شرـسمه 

ات تفگن . نخـس  ربمایپ  يومع  مارتحا  هب  تشاد  یهاگآ  شدنزرف  لیمج و  ما  دب  يوخ  زا  هک  نآ  مغریلع  يربک  هجیدـخ  اذـل  دوب ، هتفرگ 
ار اهنآ  دنتـشاد  دوخ  دقع  رد  ار  هیقر  موثلک و  ما  هک  هبتع  هبیتع و  ص )  ) دمحم يوس  زا  مالـسا  هب  توعد  ندش  راکـشآ  زا  سپ  هک  ییاج 

. دندنام ماکان  هتبلا  هک  دنوش  ص )  ) دمحم هداوناخ  يارب  يزیروربآ  هیام  ات  دندنادرگ  زاب  ردپ  هناخ  هب 
هب نافع  نب  نامثع  یکدنا  زا  سپ  دندرک . لابقتـسا  اهنآ  زا  شوخ  يور  اب  زین  هجیدـخ  ربمایپ و  دنتـشگزاب و  ردـپ  هناخ  هب  ربمایپ  رتخد  ود 

نیرفآ ناج  هب  ناج  کتک  تابرـض  تدش  رثا  رب  وناب  نآ  دـش  ببـس  نامثع  نشخ  قلخ  اما  دومن . حـیوزت  وا  اب  دـمآ و  هیقر  يراگتـساوخ 
ار ربمایپ  نادند  دحا  گنج  رد  هک  صاعلا  یبا  نب  ةریغم  دوخ  يومع  نامثع  دنا  هتفگ  نامثع  يوس  زا  يو  لتق  تلع  دروم  رد  دنک . میلست 
ع)  ) یلع تفای  عالطا  رما  نیا  زا  نوچ  ربمایپ  تشاد . ناهنپ  هناخ  رد  دوب  هدیمان  مدـلارودهم  ار  وا  ربمایپ  تفاکـش و  ار  يو  بل  تسکش و 

جراخ هنیدـم  زا  اذـغ  هشوت و  هارمه  هب  داد و  يرارف  ار  وا  تفایرد  ار  نیا  نوچ  نامثع  دـناسر . لتق  هب  ار  وا  دور و  اجنآ  اـت  درک  رومأـم  ار 
شکب ار  وا  ورب و  تسا  هطقن  نالف  رد  ادخ  نمـشد  هک  تفگ  ربمایپ  هب  لیئربج  ات  دومیپ  یم  هار  هدایپ  دـش و  كاله  شبکرم  هار  رد  درک .

ياج هک  درک  مهتم  ار  وا  دـمآ و  هیقر  دزن  هناخ  هب  يو  دیـسر  نامثع  هب  هریغم  تکاله  ربخ  سپ  دـش . راـک  نیا  رومأـم  ع )  ) یلع ـالوم  هک 
هک ار  شرکیپ  داتفا و  ناج  همین  ات  دزیم  یپ  رد  یپ  ار  وا  رتش  زاهج  بوچ  اب  نانچ  نآ  هاگنآ  سپ  تسا . هداد  عـالطا  ربماـیپ  هب  ار  شیومع 
رد تکرش  زا  دوب -  هدیدرگ  وا  روفنم  لمع  نیا  رطاخ  هب  هک  ار -  نامثع  ربمایپ  دش . یهت  حور  زا  زور  هس  زا  سپ  دندروآ  یبن  هناخ ي  هب 

. درپس ناج  يو  تنوشخ  ببس  هب  مه  زاب  دمآ و  رد  نافع  نب  نامثع  دقع  هب  زین  موثلک  ما  هیقر  زا  سپ  دومرف  عنم  هیقر  هزانج  عیشت 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  همطاف 

ناوتیم شراوگرزب  ردام  نوچمه  وا  دروم  رد  تسین و  هلاقم  نیا  شیاجنگ  هزادـنا و  رد  مرکم  يوناـب  نیا  دروم  رد  نتفگ  نخـس  هچ  رگا 
. دمآ دهاوخ  نایم  هب  رصتخم  يرکذ  راتشون ، یلصا  دنور  ظفح  ظاحل  هب  اما  تشون  بلطم  يدایز  تاحفص 

...« رثوکلا كانیطعا  انا  »
ۀمطاف : » دـیامرفیم ربمایپ  هدـش . لقن  یناوارف  تایآ  تاـیاور و  ثیداـحا ، يو  دروم  رد  دوب . دـمحم  هجیدـخ و  دـنزرف  نیرتکچوک  همطاـف 

نیمز يور  ناسنا  تروص  هب  هک  تسا  یتشهب  يوناب  همطاف  سپ  مالسلا ؛ اهیلع  ۀمطاف  ۀحئار  تممش  ۀنجلا  یلا  تقتـشا  اذاف  هیـسنا ؛ ءاروح 
(9 «) میوب یم  ار  همطاف  دوجو  شوخ  يوب  مدرگ  یم  تشهب  قاتشم  هاگره  دمآ ، رد 

یماگنه : » دومرف ترـضح  تسا ، شنادنزرف  ریاس  زا  شیب  همطاف  هب  شا  هقالع  نازیم  ارچ  دندیـسرپ  یبن  زا  هک  هدـش  لقن  یثیدـح  مه  زاب 
هب دیچ و  ار  تخرد  نآ  ياه  هویم  زا  يا  هویم  درب ، یبوط  تخرد  رانک  رد  ارم  لیئربج  مدش ، هداد  ریس  اهنامسآ  هب  جارعم  بش  رد  نم  هک 
زا ع )  ) همطاف تدالو  لاعتم  دـنوادخ  دـمحم ! يا  : » دومرف هاـگنآ  دیـشک ، ما  هناـش  ود  ناـیم  رب  ار  شتـسد  سپـس  مدروخ ، ار  نآ  داد ، نم 

(10 «) دهدیم هدژم  وت  هب  ار  ع )  ) هجیدخ
رد زاتمم و  یناسنا  هکرابم  دوجو  نآ  اذل  تسا . هدش  لقن  رایـسب  نایوار  ناثدـحم و  مالک  رد  موهفم  ظاحل  زا  نآ  بیرق  ثیدـح و  نیا  زا 
زا زور  لهچ  ص )  ) دـمحم يربک ، هجیدـخ  نطب  رد  س )  ) همطاف نتفای  لمح  زا  لبق  هدـش  تیاور  زین  دوب . دمآرـس  دوخ  رـصع  نانز  نایم 
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ع)  ) بلاطیبا نب  یلع  شیومع  رسپ  جاودزا  هب  یگلاس  رد 9  همطاف  تشگ . لوغـشم  زاین  زار و  تدابع و  هب  یئاهنت  هب  تفرگ و  هرانک  يو 
. تشذگرد دنیآ  یم  رامش  هب  تیرشب  خیرات  زا  یشخب  مادک  ره  هک  ینادنزرف  ندروآ  ایند  هب  تکربرپ و  تایح  لاس  زا 9  سپ  دمآ  رد 

اه تشون  یپ 

ص 90 مود 1375 ، پاچ  قداص ، یسردم  ۀتساریو  ینادمه ، قحسا  نیدلا  عیفر  هللا ، لوسر  هریس  1 ـ
ص 202 ج 1 ، ماشح ، نبا  ةریس  2 ـ

صص 239،238 تمواقم  ةروطسا  هجیدخ  زا  لقن  هب  صص 37 و 38 ، قودص  خیش  لاصح  3 ـ
ص 263 قشمد ج 2 ، خیرات  رصتخم  4 ـ

تمواقم ص 244 ةروطسا  هجیدخ  5 ـ
ربمغیپ ص 312 نانز  6 ـ

ص 32 یبوقعی ج 2 ، خیرات  7 ـ
ۀیآ 8 ریوکت . ةروس  8 ـ

ص 119 ج 3 ، نیلقثلارون ، 9 ـ
ات 6. صص 2  ج 43  راونلاراحب ، 10 ـ

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 
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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 
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 
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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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