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اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  هیرهم  دقع و  هبطخ 

باتک تاصخشم 

یتالحم یلوسر  مشاه  دیس  : هدنسیون
مالسا یلیلحت  خیرات  زا  ییاهسرد  باتک  رشان :

همدقم

لوبق شریذپ و  دیدرگ و  ماجنا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  يومع  بلاطوبا  هلیسوب  دقع  هبطخ  يراگتساوخ و  هک  تسا  نآ  روهشم 
دنناـم دراد ... دوجو  زین  يرگید  لاوقا  ، روهـشم راـتفگ  نیا  ربارب  رد  و  تفرگ . تروص  - هجیدـخ يوـمع  - دـسا نب  ورمع  يوـس  زا  زین  نآ 

... دش ماجنا  ترضح  نآ  ياهومع  زايرگید  ای  بلطملا  دبع  نب  ةزمح  هلیسوب  دقع  هبطخ  هکنیا 
هب ار  همرتحميوناب  نآ  هدرک و  لوبق  هجیدخ  فرط  زا  لفون  نب  ۀقرو  هجیدخيومع  رـسپ  ای  -و  دـسا نب  دـلیوخ  - هجیدـخ ردـپ  هکنیا  ای  و 

یبارـش دلیوخ  دوخ  ردپ  هب  هجیدـخ  هک  هدـش  لقن  زین  يرگید  ياجبان  راتفگ  تایاور  زا  يا  هراپ  رد  هکلب  و  دروآرد ... ادـخ  لوسر  دـقع 
ياـنب دـیدرگ  علطم  ناـیرج  زا  تشگزاـب و  يداـع  لاـح  هب  نوـچ  تفریذـپ  ار  جاودزا  نیا  یتـسم  لاـح  رد  وا  و  درک . تسم  ار  وا  هداد و 

هک تفریذپ ... ارنآ  هداد و  نت  روبزم  جاودزا  هب  ناکیدزن  زا  یخرب  ینایم  رد  اپ  تطاسو و  اب  هرخالاب  هدراذـگار و  جاودزا  نیا  اب  تفلاخم 
لقن هدرک و  باختنا  امـش  يارب  تاقبط  رد  ار  دعـس  نبا  راتفگ  نتم  ام  هک  هدش  راد  هدـهع  خـیرات  لها  نایوار و  زا  نت  دـنچ  ار  نآ  خـساپ 

اندـنعتبثلا ،و  مهو طـلغ و  اندـنع  هلک  اذـهف  : رمع نب  دـمحم  لاـق  و  : » دـیوگیم نومـضم  نیدـب  تیاور  دـنچ  رکذ  زا  سپ  هـک  مـینکیم 
(1 -« ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  - هللا لوسر  اهجوز  دسا  نب  ورمع  اهمع  نا  ،و  راجفلا لبق  تامدسا  نب  دلیوخ  اهابا  نا  ملعلا  لها  نع  ظوفحملا 

.
تسا نآ  نادنمشنادو  ام  دزن  تباث  حیحص و  تسا و  موهوم  حیحصان و  ام  دزنرد  تایاور  نیا  یمامت  هک  تسا  هتفگ  رمع  نب  دمحم  : ینعی
لوـسر جاودزا  هـب  ار  وا  دـسا  نـب  ورمع  شیوـمع  دوـب و  هـتفر  اـیند  زا  راـجف  گـنجزا  شیپ  دـسا  نـب  دــلیوخ  ینعی  هجیدــخ  ردــپ  هـک 

... دروآرد (ص) ادخ
(3 ... ) تسین اهنآ  رکذبيزاین  هداد و  خساپ  زین  ار  رگید  روهشم  ریغ  لاوقا  نینچ  مه  و  ( 2  ) هدش لقن  يدقاو  زا  ترابع  نیمه  ریظن  و 

رگید یخیرات  هابتشا  کی 

- هجیدـخيومع ياجب  هک  هداد  خر  زین  يرگید  هابتـشا  کی  ارهاظ  هدیـسر  هدـنخرف  جاودزا  نیا  دروم  رد  هک  یتایاور  زا  ياهراپ  رد  زین  و 
زا تسا  روهشم  فالخ  ، لصا رد  هکنآ  زا  هتشذگ  بلطم  نیا  هک  هدمآ  ( هجیدخيومع ناونعب  ) دسا نب  لفون  نب  ۀقرو  - دسا نب  ورمع  ینعی 

... هجیدخيومع هن  ، تسا هجیدخ  يومع  رسپ  لفون  نب  ۀقرو  اریز  تسا . هابتشا  مه  یبسن  رظن 
یترهـشمه لفون  نب  ۀقرو  هدوب و  هدمآ  ثیدح  رد  هجیدخ  يومع  مان  نوچ  هک  هدوب  ثیدح  نالقان  تافرـصت  زا  راکنیا  هک  تسین  دیعب  و 

. دناهدروآرد تروصنیا  هب  هتسناد و  قبطنم  مان  نیا  اب  ار  ناونع  نآ  ، هتشاد ياهناسفا 

دقع هبطخ 

وبا هلیسوب  هک  ار  يدقع  هبطخ  فالتخا  يرادقم  اب  یفاک  فیرش  باتکرد  ینیلک  خیـش  هیقفلا و  هرـضحی  نم ال  باتک  رد  قودص  موحرم 
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: تسا هنوگنیا  ( هر ) قودص خیش  تیاور  قبط  نآ  نتم  هک  دنا  هدرک  لقن  هدش  داریا  بلاط 
انلعج و  ءیـش ، لک  تارمث  هیلا  یبجی  انمآ  امرح  اجوجحم و  اتیب  اـنل  لـعج  ،و  لیعامـسا ۀـیرذ  میهاربا و  عرز  نم  اـنلعج  يذـلا  دـمحلا هللا  »

،و ال حجر الا  شیرق  نم  لجرب  نزوی  البلطملا  دـبع  نب  هللا  دـبع  نب  دـمحم  یخا  نبا  نا  مث  ، هیفنحن يذـلا  اندـلب  یف  سانلا  یلع  ماکحلا 
امقادصلا ،و  ۀبغر هیف  اهل  ۀبغر و  هجیدخ  یف  هل  ،و  لئاز لظ  ولئاح  قزر  لاملا  ناف  ، لق لاملا  یف  ناک  نا  ،و  هنع مظع  الامهنم  دحاب  ساقی 

(4  . ) میسج عفاشناسل  عیفر و  ناش  میظع و  رطخ  هل  ،و  هلجآ هلجاع و  متلاس 
تسا نایجاحدوصقم  هک  ار  یسدقم  هناخ  ام  يارب  ،و  داد رارق  لیعامسا  هیرذو  میهاربا  لوصحم  تشک و  زا  ار  ام  هک  اریادخ  ساپـس  : ینعی
ردارب سپـس  دادرارق . مدرم  رب  ناـمکاح  میتسه  هک  يرهـش  رد  ار  اـم  ،و  دومرف اـنب  دـیآدرگ  نآ  يوسب  زیچ  ره  هویم  هک  تسا  ینما  مرح  و 

هب ،و  تسا رتربوا  زا  هکنآ  زج  دوشن  نزو  مه  شیرق  نادرم  زا  کی  چـیه  اـب  هک  تسا  يدرم  بلطملا  دـبع  نب  هللا  دـبع  نب  دـمحم  ما  هداز 
ینوگرگد لاحرد  هتـسویپ  لام  یلو  تسا  لام  مک  یلام  رظن  زا  هچ  رگا  وا  و  تسا ، نوزفا  وا  رب  هکنآ  زج  دوشن  هسیاقم  اهنآ  زا  کی  چیه 

يدقن و هچ  ره  زین  ار  وا  هیرهم  ،و  تسا لیام  وا  هب  زین  هجیدـخ  بغار و  هجیدـخ  هب  تبـسنوا  ،و  تسا ینتفر  ياهیاس  نوچمه  یتابثیب و  و 
هنوگنیا یفاک  فیرش  باتک  رد  و  دوب . دهاوخ  میظع  یترهش  الاو و  یناش  گرزب و  یناتـساد  ار  دمحم  ،و  تسا هدامآ  دیهاوخب  يدقن  ریغ 

زا تسناوتن ، دـش و  راچد  نابز  تنکل  هب  یلو  دـیوگب  نخـس  بلاطوبا  خـساپ  ناونعب  تساوخ  هجیدـخ  يومع  هبطخ  نیا  زا  سپ  هک  تسا 
: تفگ هدمآ  نخسب  دوخ  هجیدخ  ورنیا 

دمحم يا  کنیا  ،و  متسه نارگید  زا  رت  هتـسیاش  دوخ  نم  باختنا  رایتخا  رد  یلویتسه  نم  رادرایتخا  هاوگ  ناونعب  امـش  هچ  رگا  : ناجومع
يوـمع هـب  نوـنکا  ، دوـب دـهاوخ  مدوـخ  لاـم  رد  مدوـخ و  هدـهعب  دـشاب  هـچ  ره  زین  هـیرهم  مروآ و  یمرد  وـت  يرــسمه  هـب  ار  دوـخ  نـم 

! يآ دوخ  رسمه  دزنب  دهد و  بیترت  يا  همیلو  هدرک و  رحن  يرتش  ات  هد  روتسد  بلاطوبا ) ) دوخ
زا یخرب  درک ! تنامـض  دوخ  لام  رد  زین  ار  هیرهم  تفریذپ و  شیوخ  يرـسمه  هبار  (ص) دمحم هجیدخ  هک  دیـشاب  هاوگ  : دومرف بلاطوبا 

!؟ دنریگ هدهعب  ار  نادرم  هیرهم  نانز  هک  اتفگش ! : تفگ بجعت  اب  نایشیرق 
هیرهم نیرتاهبنارگاب  نانز  دـشاب  نم  هداز  ردارب  دـننامه  يدرم  رگا  يرآ  تفگو : داتـسیا  دوخ  ياپ  يور  هدـمآ  مشخ  هب  تخـس  بلاطوبا 
تسا يدنوار  جئارخ  تیاور  رد  و  دنوشیمن ! جاودزا  هب  رضاح  اهبنارگ  هیرهم  اب  زج  دنشاب  امـش  دننامه  رگا  دنوشیم و  ناشناهاوخ  دوخ 

ترـضحنآ هب  هجیدخ  دورب  هناخب  بلاطوبا  شیومع  هارمهبات  تساخرب  - هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دیـسر و- نایاپبدـقع  هبطخ  نوچ  هک 
(5  . ) کتیراج انا  کتیب و  یتیبف  کتیب  یلا  : »... درک ضرع 

مـسارم نوچ  هک  هدـش  لـقن  ینورزاـک  یقتنملا  باـتک  زا  و  ماوت ! زینک  مه  نمو  تسا  وت  هناـخ  نم  هناـخ  هک  اـیب  دوخ  هناـخ  يوـسب  : ینعی
ای : »... درک ضرع  ادخ  لوسر  هب  سپس  دننزب و  ار  اهفد  هتفرگ و  دوخ  هب  يداشتلا  داد  روتسد  دوخ  ناکزینک  هب  هجیدخ  دیسر  نایاپبدقع 

لوسر لخد  سانلا و  معطاـف  ، کـلها عم  ( 6  ) لقف مله  بابلا و  یلع  ساـنلا  معطا  وکـتارکب  نم  ةرکب  رحنی  بلاـط  اـبا  کـمع  رم  دـمحم 
رد رب  ار  مدرم  دـنک و  رحن  ار  تنارتشزا  یناوج  رتش  هد  روتـسد  بلاطوبا  تیومع  هب  دـمحم  يا  ینعی  ( 7  . ) هجیدـخ هلها  عم  لاقف  (ص) هللا

هدمآ هجیدخ  دزنب  (ص) ادخ لوسر  درکار و  راک  نیا  بلاطوبا  ،و  نارذگب تحارتسا  هب  ار  تشاچ  تنادـناخرانک  رد  ایب  نک و  ماعطا  هناخ 
دراد (ص ) ادـخ لوسر  هب  تبـسن  هجیدـخ  قشع  هقالع و  لامک  رب  تلـالد  ثیدـح  ود  نیا  و  تخادرپ . هنازور  تحارتسا  هب  وا  راـنک  رد  و 

. اهیلع هللا  تاولص  . دوب هدرک  ظفح  ترضحنآ  هب  تبسن  ار  قشع  نیا  رمع  نایاپ  ات  هچنانچ 

؟ تخادرپ یسک  هچ  دوب و  ردقچ  هیرهم 

الاب تیاور  هلمجنآ  زا  هک  ، دوشیم هدـید  تایاور  رد  یفـالتخا  تفرگ  هدـهع  هب  یـسک  هچ  ار  نآ  تخادرپ  دوب و  ردـقچ  هیرهم  هکنیا  رد 
نبا زا  زین  داـمح و  نبا  زا  همغلا  فـشک  زا  و  تفرگ . هدـهعب  هجیدـخار  نآ  تخادرپ  هک  تسا  هدـمآ  رادـقم  رکذ  نودـب  نآ  رد  هک  تسا 
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زین ترـضحنآ  رگید  نانز  هیرهم  دروآرد و  شیوخ  جاودزا  هب  الط  هیقو  هدزاود  هیرهم  اب  ار  هجیدخ  (ص) ادخ لوسر  هک  هدش  لقن  سابع 
(8 . ) دوبرادقم نیمه 

لقن ار  لوق  نیمه  هیبلحلا  ةریـس  فلؤم  زین  تنـس  لها  نادنمـشناد  زا  هچ  نانچ  هدـش  رکذ  مین  هیقو و  هدزاود  یـسربط  يرولا  مـالعا  رد  و 
. هدوب یعرش  مهرد  دصناپ  هیرهم  عومجم  هجیتنرد  هک  تسا  مهرد  لهچ  هیقو  ره  هک  تسا  هتفگ  سپس  هدرک و 

لوق و  ( 9 . ) تفرگ هدهعب  بلاطوبا  ار  روبزم  هیرهم  تخادرپ  : دیوگ هک  تسانآ  دوشیم  هدـید  هیبلح  هریـس  لقن  رد  هک  يرگید  توافت  و 
: دناهتفگ هک  تسا  نآ  هدمآ  رگید  خیراوتزا  یخرب  ماشه و  نبا  هریس  هیبلح و  هریس  رد  هک  يرگید 

( . 10  . ) ةرکب نیرشع  - هلآ هیلع و  هللا  یلص  - هللا لوسر  اهقدصا  «و 
هیرهم اب  ار  هجیدـخ  لفون  نب  ۀـقرو  هک  هدـمآ  زین  يرگید  لقن  رد  داد و  هیرهم  ناوج  هداـم  رتش  تسیب  هجیدـخ  هب  (ص) ادـخ لوسر  ینعی 
هدـهعب بلاطوبا  ار  رتش  تسیب  هک  هدـش  لـقن  دربم  لـماک  زا  و  ( 11  ) دروآرد - هلآ هیلع و  هللا  یلـص  - ادخ لوسر  دـقع  هب  رانید  دـصراهچ 

رهم باب  رد  هک  یتایاور  : دیوگ هدنراگن  ( 12 . ) دوب اهنآ  عومجم  هیرهم  هک  تخادرپ  ادخ  لوسر  دوخ  ار  الط  مین  هیقو و  هدزاود  تفرگ و 
ام هیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  هک  هدمآ  یفالتخا  كدناابثید  دنچ  رد  هچنانچ  ، دننکیم دییات  ار  مهرد  دصناپ  تیاور  نامه  هدمآ  هنـسلا 

شن ۀیقوا و  رشع  ینثا  نم  رثکا  یلع  هئاسن  نم  ائیـش  جوزت  هتانب و ال  نم  ائیـش  - هلآ هیلع و  هللا  یلـص  - هللا لوسر  جوز  ام  : » دندومرف مالـسلا 
(13  . ) هیقوا فصن  ینعی 

. مین هیقو و  هدزاود  زا  شیب  هب  ار  شنانز  زا  کیچیه  هنو  دوخ  نارتخد  زا  کیچیه  (ص) ادخ لوسر  درکن  جیوزت  ینعی 
(14  . ) هئاسن ریاس  رهم  کلذک  شن و  وهیق  وا  ةرشع  اتنثا  اهرهم  و  :»... دیوگ يرولا  مالعا  رد  هر ) ) یسربط و 

ائیـش جوز  هئاسن و ال  نم  ائیـش  - هلآ هیلع و  هللا  یلـص  - هللا لوسر  جوزت  ام  : » دومرف هک  تسا  هنوگنیا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تیاور  رد  و 
(15 «. ) امهرد نورشع  شنلا  ،و  امهرد نوعبراهیقوالا  ،و  شن هیقوا و  رشع  ینثا  نم  رثکا  یلع  هتانب  نم 

هلذب ام  قادصلا  نم  اهل  تلذب  و  : »... دومرف هک  هدمآ  زین  یـسابع  نومامرتخد  اب  مالـسلا  هیلع  ۀـمئالا  داوج  ترـضح  جاودزا  ناتـساد  رد  و 
نامه ار  وا  قادص  نم  ینعیـس  ( 16 ...«. ) ۀئامـسمخلامامت یلع  -و  شن هیقوا و  ةرـشع  اتنثا  وه  هجاوزـال و  - هلآ وهیلع  هللا  یلـص  - هللا لوسر 

... تسا نم  همذ  رب  مهرددصناپ  یمامت  هک  دوب  مین  هیقو و  هدزاود  نآ  دومرف و  لذب  شنانز  هب  (ص) ادخ لوسر  هک  مداد  رارق 

تشون یپ 

يربکلا ج 1 ص 133. تاقبطلا  -1
يربط ج 2 ص 36. خیرات  راونالا ج 16 ص 19.و  راحب  -2

. دینک هعجارمزین  دعب  هب  هریسلا ج 1 ص 113  نم  حیحصلا  باتک  هب  دیناوتیم  رتشیب  عالطا  يارب  -3
هیقفلا ج 3 ص 397. هرضحی  نم ال  یفاک ج 2 ص 19 و 20 و  عورف  -4

يدنوار ص 187. جئارخ  -5
میم هب  لیدبت  ار  مال  » دنا هدیمهفن  ار  نآ  يانعم  دـیاش  هکیخرب  ،و  هدـش هتفرگ  تشاچ  رد  تحارتسا  يانعمب  هلولیق  زا  اجنیا  رد  لق  ظفل  -6

تشاچ تعاس  امومع  مرگ و  اوهابلاغ  هکم  رهش  رد  هک  هدوب  تهج  نادب  ارهاظ  تشاچ  تقو  تیصوصخ  ،و  دنا هدرک  طبـض  مقف  هدرک و«
. دنا هدش  یم  جراخ  هناخ  زا  دوخ  جئاوح  يارب  هاگنآ  دنا و  هدنارذگ  یم  تحارتسا  هب  اه  هناخ  رد  بورغ  کیدزن  ات  ار 

،ج 16 ص 10 و 12 و 19. راونالا راحب  -7
-ج 16 ص 10 و 12 و 19 راونالا راحب  -8

هیبلح ج 1 ص 165. هریس  -9
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یبنلا ج 1 ص 206. هریس  یفطصملا ص 60و  هریس  ماشه ج 1 ص 190 و  نبا  هریس  هیبلح ج 1 ص 165 و  هریس  -10
راونالا ج 16 ص 19. راحب  -11
لوقنلا ص 139 گ. یقتنم  -12

. دوب رادقم  نیمه  زین  ترضحنآ  رگید  نانز  هیرهم  هچنانچ  دوب  مین  هیقو و  هدزاود  هجیدخ  رهم  ینعی  يرولا ص 147. مالعا  -13
. دعب هب  راونالا ج 103 ص 347  راحب  -14

یفاک ج 2 ص 20. عورف  رابخالا ص 214. یناعم  -15
هیقفلا ج 3 ص 398. هرضحی  نم ال  -16

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 

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)
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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 
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 
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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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