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مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  یگدنز  رد  یتیبرت  ياههزومآ  هب  یهاگن 

باتک تاصخشم 

اینكاپ میرکلا  دبع  : هدنسیون
س)  ) هجیدخ ترضح  یصصخت  تیاس  رشان :

همدقم

هب هکم  رهـش  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  ترجه  زا  شیپ  لاـس   68 هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  یمارگ  رـسمه  هجیدخ  ترـضح 
هیلع هللا  یلص  دمحم  ترـضح  اب  یگلاس  لهچ  رد  وا  دشابیم .  مصا  نب  ةدئاز  رتخد  همطاف  شردام  دسا و  نب  دلیوخ  يو  ردپ  دمآ .  ایند 

ياهمان هب  دـنزرف  شـش  هجیدـخ  جاودزا  هرمث  روهـشم  لوق  ربانب  دومن .  جاودزا  دوب  هدرک  يرپس  ار  شفیرـش  رمع  زا  لاس  هک 25  هـلآ  و 
یقالخا لئاضف  هدیدنسپ و  تافص  ندوب  اراد  رطاخ  هب  يو  مالسا  زا  لبق  دوب .  مالـسلا  اهیلع  همطاف  موثلکما و  بنیز ، هیقر ، هللادبع ، مساق ،

ياهبراـضم تروص  هب  يو  لاوـما  اـب  هکم  یلاـها  دوـب و  ریظنیب  هکم  لـها  ناـیم  رد  هجیدـخ  تورث  تفرگ .  بقل  هرهاـط  ، » ینمادـکاپ و 
يداصتقا هبنج  زا  بیترت  نیدب  داهن و  لوسر  ترـضح  رایتخا  رد  ار  تورث  نآ  همه  ربمایپ  اب  جاودزا  زا  سپ  هجیدخ  دـندرکیم .  تراجت 

 . دروآ ياج  هب  ار  دوخ  شالت  تیاهن  نآ  شرتسگ  رد  هدومن و  تیوقت  ار  مالسا  نید 
نآ تمظع ، اب  يوناـب  نیا  اـب  كرتشم  یگدـنز  لاـس  تدـم 25  رد  هک  دوـب  يدـح  هب  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دزن  رد  وا  ماـقم 

ترـضحتلحر زا  دـعب  دیـشخب .  يو  هب  ار  شیوـخ  یناوـج  نارود  نیرتـهب  درکن و  جاودزا  ینز  چـیه  اـب  يو  میرکت  رطاـخ  هب  ترـضح 
یلص مرکا  ربمایپ  اب  جاودزا  زا  لبق  هجیدخ  لاوقا  یخرب  ربانب  دوب .  وا  ياهشالت  اهتبحم و  دای  هب  هشیمه  مالـسا  یمارگ  لوسر  هجیدخ ،
يافو اـب  رواـی  نیا  دوب .  هدرک  جاودزا  زین  یموزخم  ذـئاع  نب  قیتع   » یمیمت و هرارز  نب  ۀـلاه  وبا   » ياـهمانب رگید  رفن  ود  اـب  هلآ  هیلع و  هللا 

هام مهد  رد  یگلاس و  رد 65  تثعب  لاس  نیمهد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  ترـضح  رانک  رد  یگدنز  لاس  زا 25  دعبتلاسر 
 . دومن رادغاد  ار  ناناملسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  بلق  تسب و  ورف  ناهج  زا  مشچ  ناضمر 

وا تافو  لاس  هودنا  نزح و  تدش  زا  تشاذگ و  ربق  هب  شیوخ  ياهتسد  اب  نوجح  رد  ار  وا  كاپ  رکیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
هب مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دیمان .  هودنا ) لاس   ) نزحلا ماع  دوب ، هداد  خر  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  تلحر  زا  یکدـنا  هلـصاف  اب  هک  ار 

: تسا هتشاد  نایب  ار  شیوخ  یبلق  متام  نزح و  نآ  زا  یشخب  رد  هدورس و  زوسناج  يراعشا  مالسا  ناهج  هب  راوگرزب  ود  نآ  تامدخ  ساپ 
امکیف هللا  كراب  ادوج  ینیعا 

الثم امهل  يرت  نیکلاه ال  یلع 
اهسیئر نباو  ءاحطبلا  دیس  یلع 

یلص نم  لوا  ناوسنلا  ةدیسو 
اهمیخ هللا  بیط  دق  ۀبذهم 

الضفلا اهل  قاس  هللاو  ۀکرابم 
الکثلاو مهلا  امهنم  یساقا  تبف 

(1  ) ءاوهلاو وجلا  یلا  یجدا  امهباصم 
سیئر دنزرف  ءاحطب و  نیمزرس  رورـس  رب  دنرادن .  ریظن  هک  يراوگرزب  ود  نآ  قارف  رد  دیزیرب ] کشا  ، ] امـش ربتنـسحا  نم ! نامـشچ  يا 

 [ يوناب تسا . [  هدرک  هزیکاپ  ار  وا  ياهتلـصخ  دـنوادخ  هک  ینمادـکاپ  يوناب ] نآ  دوب . [  رازگزامن  نیتسخن  هک  ناوناب  يوناـب  رب  نآ و 
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 . تسا هدنار  وا  يوس  هب  ار  يرترب  دنوادخ  هک  یکرابم 
رب راتشون  نیا  رد  منکیم ».  رـس  ود  نیا  نزح  هودنا و  رد  ار  اهبش  سپ ] نیا  زا   ] هتخاس و رات  هریت و  نم  رب  ار  اضف  زیزع  ود  نیا  تبیـصم 
زا هجوت  لباق  يدراوم  هداد و  رارق  هجوت  دروم  مالـسا  یتیبرت  بتکم  ياههزومآ  شرتسگ  رد  ار  هتـسجخ  يوناـب  نیا  شقن  هک  میدـش  نآ 

اهسرد مالـسا  ناـهج  رد  هنوـمن  يوناـب  هتـسجربتیصخش و  نیا  زا  میناوـتب  هکنیا  دـیما  هب  میراد .  میدـقت  یمارگ  ناگدـنناوخ  هـب  ار  نآ 
 . مینک يوریپ  یتیبرت  يوگلا  هوسا و  ناونع  هب  وا  زا  راوگرزب ، نآ  بقانم  لئاضف و  تخانش  اب  هتخومآ و 

یملع یقالخا و  لئاضف  - 1

یلـص ءایبنالا  متاختثعب  زا  دعب  مه  تیلهاج و  نارود  رد  مه  وا  هک  دهدیم  ناشن  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  یگدنز  خیرات  هعلاطم 
رد ییازـسب  ریثات  رترب ، نز  يوگلا  کی  ناونع  هب  دوخ  هعماج  رد  وا  تسا .  هدوب  يونعم  تالامک  یقـالخا و  لـئاضف  ياراد  هلآ  هیلع و  هللا 
هب هجوت  تیارد و  یـشیدنارود و  ینمادکاپ ، تفع و  يراکادف ، راثیا و  تمارک ، تواخـس ، تسا .  هتـشاد  یناسنا  کین  تافـص  شرتسگ 

ناـشن ار  هنومن  نز  نیا  خـیرات  تاحفـص  هک  تسیا  هدیدنـسپ  ياهتلیـضف  هلمج  زا  تماقتـسا ، ربص و  یناـبرهم و  تفوطع و  نادنمتـسم ،
 . دهدیم

یعقاو ياتمه  کی  دومن و  زارحا  ار  ندوب  وفک  مه  طیارش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نانز  نایم  رد  هناگی  يوناب  نآ  تهج  نیمه  هب 
اهیلع يربک  هجیدخ  تایح  نامز  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ددجم  جاودزا  مدع  دوب .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  يارب 

تافـص نآ  زا  يرادروخرب  دیدرت  نودب  هک  تسا ، ترـضح  نآ  دوجو  رد  رامـشیب  یقالخا  لئاضف  يونعم و  ياههبذاج  رگناشن  مالـسلا 
يوناب نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تهج  نیمه  هب  تسا .  هتشاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یگدنز  رد  یساسا  مهم و  شقن 

تنب میرمو  دمحم  تنب  ۀمطافو  دـلیوختنب  ۀـجیدخ  ۀـنجلا  لها  ءاسن  لضفا  : » دـیامرفیم هدرمـش و  یتشهب  نانز  نیرترب  زا  ار  هتفایتیبرت 
میرم دـمحم و  رتخد  همطاف  دـلیوخ و  رتخد  هجیدـخ  زا : دـنترابع  تشهب  لها  نانز  نیرتهب  ( ; 2  ) نوعرف ةارما  محازم  تنب  ۀـیثآو  نارمع 

 .« نوعرف نز  ینعی ]  ] محازم رتخد  هیسآ  نارمع و  رتخد 
زا وا  تسا .  هتفرگ  رارق  ناققحم  ناسیونهریس و  هجوت  دروم  شیوخ ، رسمه  يالاو  فادها  هب  ندیسر  هار  رد  ینامسآ  يوناب  نیا  يرادافو 

کش و ياهظحل  درـشف و  ياپ  دوخ  نامیارب  تاـظحل  نیرخآ  اـت  دروآ و  ناـمیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  هب  تثعب ، تاـظحل  نیلوا 
 . دادن هار  لد  هب  دیدرت 

دوخ رـصع  شناد  دروم  رد  هجیدـخ  هک  دـهدیم  یهاوگ  خـیرات  دوب .  رادروخرب  زین  یملع  تـالامک  زا  وا  یقـالخا ، لـئاضف  زا  هتـشذگ 
رـصاعم نادرم  زا  يرایـسب  یتح  نانز  مامت  رب  یکریز  تیارد و  لقع و  رظن  زا  هاگآ و  ینامـسآ  ياهباتک  زا  تشاد و  یناوارف  تاـعالطا 

 . دشاب هتشاد  دناوتیم  نز  کی  هک  دوب  ییاهزایتما  تالامک و  مامت  ياراد  وا  نیاربانب  تشاد .  يرترب 
لامک اب  ناملـسم و  نز  کی  ياهوگلا  یمالـسا و  گنهرف  جیورت  رد  ناملـسم  يوناب  نیلوا  ناونع  هب  هجیدخ  هدش ، دای  تاکن  هب  هجوت  اب 

تالامک یقـالخا و  لـئاضف  تیمها  دـناهتخومآ .  اـهسرد  يو  یلمع  تیبرت  زا  يرایـسب  ناوناـب  تسا و  هدرک  اـفیا  ار  دوخ  يـالاو  شقن 
مرکا ربمایپ  تثعب  زا  لبق  تیلهاج و  مایا  رد  نز  عضو  هب  یهاگن  هک  دـسریم  دوخ  جوا  هب  هاگنآ  تلیـضف  اب  يوناب  نیا  دوجو  رد  یناـسنا 

 . میزادنیب هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
راـع و گـنن و  هیاـم  ناوـنع  هب  هکلب  درکیم ، یگدـنز  عـضو  نیرتروآ  تـقر  اـب  دوـب و  مورحم  دوـخ  قوـقح  زا  اـهنت  هـن  زور  نآ  رد  نز 

ملـسم قوقح  دـیاب  دراد و  تایح  قح  اهنت  هن  نز  کی  هک  دومن  تابثا  يرـصع  نینچ  رد  هجیدـخ  دـشیم .  روگ  هب  هدـنز  موش  يدوجوم 
; دـناسرب مالـس  وا  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  دـسرب  ياهلحرم  هب  شـشوک ، شالت و  هتـسیاش و  لامعا  اب  دـناوتیم  هکلب  دـیامن ، افیتسا  ار  دوخ 

رفس زا  تشگزاب  ماگنه  هب  مدوب ، جارعم  رد  هک  یبش  دنکیم : لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  نانچمه 
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هجیدخ هب  نم ، دنوادخ و  فرط  زا  هک  تسا  نیا  نم  شهاوخ  تفگ : يراد ؟ نم  زا  ياهتـساوخ  ایآ  لیئربج ! يا  متفگ : لیئربج  هب  جارعم 
(3  . ) یناسرب مالس 

حلاص نادنزرف  شرورپ  - 2

ترـضح دراد .  ییازـس  هب  شقن  كدوک  تیـصخش  دشر  شرورپ و  رد  یتثارو  یطیحم و  لماع  نیرترثؤم  ناونع  هب  ردام  دـیدرت ، نودـب 
نادـنزرف شیوخ  نماد  رد  نامیا  اب  هتـسیاش و  يردام  ناونع  هب  تسا ، نینمؤم  همه  یناحور  ردام  نآرق  صن  هب  هک  نیا  رب  هوالع  هجیدـخ 

شیوخ رهم  رپ  نماد  رد  دروآ و  ایند  هب  ربمایپ  يارب  دـنزرف  شـش  يو  دومن .  تیبرت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  يارب  یحلاص  کین و 
ربمایپ زا  دـعب  مالـسا  يربهر  هک  يرتخد  تسا .  رادروخرب  یـصاخ  هبتر  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  اهنآ  ناـیم  رد  هک  داد  شرورپ 

 . تفای همادا  دمآ و  دیدپ  وا  لسن  زا  مالسلا  هیلع  یلع  مرکا و 
لاسجـنپ دودـح  رد  هک  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هجیدـخ ، ترـضحتلحر  ماگنه  هک  تشاد  گنتاگنت  طابترا  نانچنآ  شرداـم  اـب  رتخد  نیا 

ترـضح تساجک »؟ مردام  ناج ! ردپ  یما ; نیا  هبا  ای  : » تفگیم دیخرچیم و  شراوگرزب  ردـپ  رود  هب  درکیم و  یباتیب  ادـیدشتشاد 
رد هجیدـخ  شردام  هک  هدـب  عالطا  وا  هب  ناسرب و  همطاف  هب  ار  اـم  مالـس  دـیامرفیم : دـنوادخ  هللالوسر ! اـی  دومرف : دـش و  لزاـن  لـیئربج 

(4  . ) دنکیم یگدنز  میرم  هیسآ و  اب  یتشهب  ياههناخ 
تسا و تحاران  شدـنمجرا  ردـپ  وا و  قارف  رد  ادـیدش  هجیدـخ  ترـضح  هک  درک  ساسحا  یتقو  ردام  تلحر  ماگنه  هزیکاـپ ، رتخد  نیا 

یبهرتالو ینزحتال  هاما ! ای  : » تفگ هداد و  يرادلد  شردام  هب  دشابیم ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  يرواییب  ییاهنت و  نارگن 
زین مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  دشابیم ».  مردپ  روای  رای و  دنوادخ  اریز  شابن ، برطضم  نیگهودنا و  ناج ! ردام  ( ; 5  ) یبا عم  هللا  ناف 

دروم رد  درکیم ، هرظانم  هیواعم  اب  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  یبتجم  ترضح  هکنانچمه  دندرکیم ; راختفا  يردام  نینچ  دوجو  هب  هشیمه 
هراشا دارفا  تیبرت  رد  رداـم  شقن  هب  دوخ  یتخبـشوخ  تداعـس و  يو و  یقـالخا  طاـطحنا  قح و  روحم  زا  هیواـعم  فارحنا  لـلع  زا  یکی 

نیا ياهتفای ] شرورپ  ياهیامورف  تسپ و  نز  نینچ  نماد  رد  و   ] دشابیم هلیثن   » تگرزبردام و  دنه »  » وت ردام  نوچ  هیواعم ! دومرف : هدرک و 
مالسلا و اهیلع  هجیدخ  نوچمه  اسراپ  كاپ و  یناردام  نماد  رد  تیبرت  رثا  رد  هداوناخ  ام  تداعس  دنزیم و  رـس  وت  زا  تشز  لامعا  هنوگ 

(6  . ) دشابیم مالسلا  اهیلع  همطاف 
گرزبردام مالسلا و  اهیلع  همطاف  شردام  هب  رادیب ، ياهلد  ندرک  هاگآ  شیوخ و  یفرعم  يارب  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

؟ دمحم تنب  ءارهزلا  ۀمطاف  یما  نا  نوملعت  له  هللا  مکدشنا  : » دومرف هدومن و  هراشا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  شراکادف  هتـسیاش و 
ار امش  ( ; 7  ) معن مهللا  اولاق : امالـسا ! ؟ ۀمالا  هذه  ءاسن  لوا  دلیوختنب  ۀجیدخ  یتدج  نا  نوملعت  له  هللا  مکدشنا  معن . . .  مهللا  اولاق : ! 

 ] . . . يرآ دنتفگ : تسا ! ؟ هلآ ]  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم   ] دمحم رتخد  ارهز » همطاف   » نم ردام  هک  دینادیم  ایآ  مهدیم ! مسق  ادـخ  هب 
؟ تفریذپ ار  مالسا  هک  تسا  ینز  نیتسخن  دلیوخ ، رتخد  هجیدخ  نم  گرزبردام  هک  دینادیم  ایآ  مهدیم ! مسق  ادخ  هب  ار  امـش  دومرف ] :

 .« يرآ دنتفگ : ! 
زا لبق  زین  ار  ياهتـسیاش  نادـنزرف  داد ، شرورپ  ار  ربمایپ  نادـنزرف  شیوختفوطع  رهم و  رپ  ناـماد  رد  هکنیا  رب  هوـالع  هجیدـخ  ترـضح 

یلص مرکا  ربمایپ  هک  يزور  هنابش  هس  تدم  رد  دنه )  ) وا دشابیم .  هلاه  یبا  نب  دنه  اهنآ  هلمج  زا  هک  دوب  هدرک  تیبرت  ربمایپ  اب  جاودزا 
ربمایپ هب  هنامرحم  هکم  ناکرـشم  مشچ  زا  رود  مالـسلا  هیلع  یلع  هارمه  هب  دوب ، هدـش  یفخم  روث  راغ  رد  ترجه  ماگنه  رد  هلآ  هیلع و  هللا 

یبا مانب  هجیدخ  رگید  رهوش  زا  دوب و  ثدحم  حیـصف و  فیرـش ، راوگرزب ، يدرم  يو  تشگیمرب .  دربیم و  هقوذآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
(8  . ) دوب هدش  دلوتم  یمیمت  ةرارز  نب  ۀلاه 

ادخ لوسر  لیامش  فاصوا و  يو  دربیم .  مان  يو  زا  دوخ  ییاد  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  تسا  یسک  نامه  هجیدخ  رسپ  دنه 
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وا دوـب .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوـسر  هقـالع  دروـم  رایـسب  درکیم و  فیـصوت  مالـسلا  هیلع  یبـتجم  ماـما  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
(11  ) و ( 10  . ) دیسر تداهش  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  باکر  رد  لمج  گنج  رد  و  ( 9  ) تسکشیم ار  ناکرشم  ياهتب 

نادنزرف ياههتساوخ  یفطاع و  ياهزاین  هب  هجوت  - 3

هجیدخ ترضح  دشابیم .  مالسا  یتیبرت  لوصا  زا  رگید  یکی  نادنزرف ، یفطاع  يونعم و  ياهزاین  عفر  ناکدوک و  هبتبحم  يزرورهم و 
هجیدـخ ترـضح  یگژیو  نیا  رگناـیب  ریز  يارجاـم  تشاد .  ياهژیو  تیـساسح  دروم  نیا  رد  هاـگآ  یبرم  زوسلد و  رداـم  کـی  ناونع  هب 
تحاران نایرگ و  ار  هجیدخ  وا  دمآ ، شتدایع  هب  سیمع  تنب  ءامسا  يزور  دیماجنا ، يو  گرم  هب  هک  هجیدخ  يرامیب  مایا  رد  دشابیم . 

وت يدیـشخب ، دنوادخ  هار  رد  ار  تلاوما  مامت  وت  يوشیم ، بوسحم  ملاع  نانز  نیرتهب  زا  وت  تفگ : هداد و  يرادلد  وا  هب  درک و  هدهاشم 
اهیلع هجیدـخ  یتسه ؟ نارگن  نایرگ و  ارچ  همه  نیا  اـب  تسا .  هداد  تراـشبتشهب  هب  ار  وت  اـهراب  یتسه و  مالـسا  یمارگ  لوسر  رـسمه 

دـیوگب و ردام  هب  ار  شرارـسا  اهینارگن و  اـت  دراد  رداـم  هب  زاـین  فاـفز  ماـگنه  رتخد  هک  متـسه  نیا  رکف  رد  نم  ءامـسا ! دومرف : مالـسلا 
يو ياهراک  لفکتم  هک  دشابن  یسک  مسرتیم  تسا ، کچوک  مالسلا  اهیلع  همطاف  دیامن ، حرطم  رارسا  مرحم  ناونع  هب  ار  شیاههتـساوخ 

ات رگا  هک  منکیم  دهع  وت  اب  نم  شابن  نارگن  نم ! يوناب  يا  تفگ : سیمع  تنب  ءامـسا  دـنک .  يردام  شیارب  دوش و  یـسورع  ماگنه  رد 
اهیلع هجیدخ  تافو  زا  دعب  میامن .  فرطرب  ار  يو  یفطاع  یحور و  ياهزاین  منک و  يردام  همطاف  يارب  وت  ياج  هب  مدنام  هدـنز  عقوم  نآ 

سورع قاتا  زا  اهنز  همه  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دیسر ، ارف  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  فافز  بش  هک  یماگنه  مالسلا 
رد سیمع  تنب  ءامـسا  زونه  هک  دش  هجوتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اما  دنتفر ، همه  دنامن .  یقاب  اجنآ  رد  یـسک  دـنوش و  جراخ 

شیامرف ابتفلاخم  دصق  مدینـش و  نم  هللالوسر  ای  ارچ  تفگ : ءامـسا  دـنور ؟ نوریب  نانز  همه  متفگن  ایآ  دومرف : تسا .  هدـنام  یقاب  قاتا 
يارب یبش  نینچ  رد  هک  ماهتـسب  نامیپ  هجیدـخ  اب  نوچ  منامب ; اجنیا  رد  هک  تشاد  نآ  رب  ارم  هجیدـخ  اب  نم  دـهع  یلو  متـشادنار ، اـمش 

دنگوس ادخ  هب  ار  وت  دومرف : دمآ و  رد  هیرگ  هب  نخس  نیا  ندینش  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  ( 12  . ) منک يردام  همطاف 
درک اعد  سیمع  تنب  ءامسا  يارب  هتشادرب و  اعد  هبتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يرآ .  درک : ضرع  ءامسا  ياهداتسیا ؟ راک  نیا  يارب 

هب ار  ییاههغدغد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  باطخ  شیوخ  لاسدرخ  رتخد  هدـنیآ  دروم  رد  هجیدـخ  ترـضح  نینچمه  ( 13 . )
ادابم دش .  دهاوخ  اهنت  بیرغ و  نم  زا  دعب  مالسلا -  اهیلع  همطاف  ترضح  هب  هراشا  اب  نم -  رتخد  نیا  هللالوسر ! ای  دومن : نایب  بیترت  نیا 
ادابم دنک ، دـنلب  وا  يور  رب  ار  دوخ  يادـص  یـسک  ادابم  دـنزب ، یلیـس  شتروص  هب  یـسک  ادابم  دـناسرب ، رازآ  ار  وا  شیرق  نانز  زا  یـسک 

(. 14  . ) دشاب هتشاد  نشخ  دنت و  يراتفر  وا  اب  یسک 

يرادرهوش نییآ  تیاعر  - 4

قـالط و یگداوناـخ و  تاـفالتخا  راـمآ  هـب  رگا  دــشابیم .  ناوناـب  هـب  يرادرهوـش  نـییآ  شزوـمآ  مالــسا ، یتـیبرت  ياـههمانرب  زا  یکی 
ددرگیم و رب  ناوج  نارتخد  نانز و  ناوناب و  ياهراتفر  هب  تالکـشم  نیا  زا  یهجوت  لـباق  شخب  دوش ، هجوت  اـههداوناخ  ياـهيراجنهان 
رد يرادرهوش  لوصا  زا  یهاگآ  مدـع  ترـشاعم ، بادآ  ندرکن  تیاعر  نارهوش ، قوقح  هب  هجوت  مدـع  یهاـگآان و  رطاـخ  هب  همه ، نیا 

لمع هب  ار  شالت  تیاـهن  رـسمه ، قوقحتیاـعر  یمالـسا و  يرادرهوش  نییآ  جـیورت  رد  مالـسلا  اـهیلع  هجیدـخ  ترـضح  تسا .  مالـسا 
رهوش يارب  ار  یناور  یحور و  تینما  هتشاد و  هاگن  مارآ  ار  هداوناخ  ياضف  یفلتخم  ياههویش  اب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  دروآیم . 

يرادرـسمه رهوش و  میرکت  ياهشور  زا  یخرب  هب  اـجنیا  رد  دروآیم .  مهارف  یقـالخا  لـئاضف  دـشر  يارب  ار  هنیمز  رارقرب و  نادـنزرف  و 
: تبحم زاربا  فلا ) مینکیم : هراشا  هجیدخ  ترضح 

ربمایپ هرابرد  ابیز  يراعشا  بلاق  رد  وا  درکیم .  تبحم  هقالع و  زاربا  شیوخ  یمارگ  رـسمه  هب  بسانم  ياهتصرف  رد  هجیدخ  ترـضح 
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: درادیم زاربا  نینچ  ار  شیوخ  یبلق  تانونکم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا 
ۀمعن لک  یف  تیشما  یننا  ولف 
ةرساکالا کلمو  ایندلا  یل  تمادو 
ۀضوعب حانج  يدنع  تیوس  امف 

(15  ) ةرظان کنیعل  ینیع  نکی  مل  اذا 
ياهشپ لاب  هزادنا  هب  نم  رظن  هب  دشاب ، نم  نآ  زا  هشیمه  اهنآ  کلم  مشاب و  هتشاد  ار  ناهاشداپ  ياهتنطلـس  ایند و  ياهتمعن  مامت  رگا  »

اههتساوخ میقتسمریغ  حرط  ب ) دتفین ».  وت  مشچ  هب  نم  مشچ  هک  ینامز  درادن  شزرا 
هارمه زیمآتبحم و  یطیحم  رد  رگا  نز ، لوقعم  ياهتساوخ  رد  نیا  دراد .  یتاعقوت  تاراظتنا و  شیوخ  رهوش  زا  ینز  ره  کـش  نودـب 

رد دریگ ، ماجنا  میقتـسمریغ  تروص  هب  اههتـساوخ  نیا  رگا  دوب .  دـهاوخ  باذـج  رتهدیدنـسپ و  يرما  دـشاب ، یقالخا  ياهمیرح  ظفح  اب 
هناخ رد  ار  يدایز  تامدخ  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  تشاد .  دهاوخ  هداعلا  قوف  يریثات  تبحم  شیازفا  یگداوناخ و  طباور  میکحت 

تاراظتنا و تسناوتیم  یعیبط  تروص  هب  ور  نیا  زا  دوب ، هدـش  لمحتم  یناوارف  تامدـص  هداد و  ماجنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
یعس هکلب  درکیمن  نایب  میقتسم  تروص  هب  ار  شیوخ  یصخش  ياههتـساوخ  هاگچیه  وا  اما  دشاب ، هتـشاد  ترـضح  نآ  زا  زین  ار  یتاعقوت 

 . دیامن حرطم  مارتحا  بدا و  لامک  رد  مهم و  ریغ  شهاوخ  ای  داهنشیپ و  کی  ناونع  هب  ار  اهنآ  درکیم 
هنامیمص يوگ  تفگ و  کی  بلاق  رد  ار  اهنآ  درکیم ، نایب  ار  دوخ  ياهتیصو  هک  یماگنه  شیوخ  تافو  هناتسآ  رد  هجیدخ  ترضح 

قح رد  نم  هتبلا  مراد ، تیصو  دنچ  هللالوسر ! ای  : » درک ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  باطخ  يو  دومن .  حرطم  زیمآتبحم  و 
دوخ شالت  هجرد  تیاهن  وت  مدرکن .  هدهاشم  يریـصقت  وت  زا  زگره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نک .  وفع  ارم  مدرک ، یهاتوک  وت 

 . يدرک فرـصم  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  ییاراد  مامت  يدـش و  لـمحتم  ار  يداـیز  تالکـشم  تاـمحز و  نم  هناـخ  رد  یتفرگ و  راـک  هب  ار 
ار نآ  مراد  مرش  مناسرب و  امش  هب  همطاف  مرتخد  طسوت  ار  ياهتساوخ  مهاوخیم  هللالوسر ! ای  درک : ضرع  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح 

 . میامن وگزاب  امیقتسم 
هک وگب  تراوگرزب  ردـپ  هب  مزیزع ! تفگ : وا  هب  درک و  ادـص  ار  همطاـف  شرتـخد  هجیدـخ  هاـگنآ  تفر .  نوریب  هجیدـخ  لزنم  زا  ربماـیپ 
 . يراذـگب ربق  رد  هدرک و  نفک  یتشاد  نت  هب  یحو  لوزن  ماگنه  هک  یـسابل  رد  ارم  مراد  تسود  مکانـساره ، ربق  زا  نم  دـیوگیم : مردام 

یماگنه داتـسرف .  هجیدخ  يارب  ار  سابل  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دناسر .  ار  شردام  مایپ  هدمآ و  ردـپ  دزن  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف 
زا مشچ  مارآ  یلد  اب  هجیدـخ  ترـضح  هاگنآ  تفرگ .  ارف  ار  هجیدـخ  دوجو  یفـصولادیاز  طاشن  دروآ ، ار  نآ  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  هک 

، دنک نفک  ار  هجیدختساوخ  هک  یماگنه  دش ، يو  طونح  لسغ و  زیهجت و  لوغـشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسب .  ورف  ناهج 
کی نآ  تسام و  هدهع  هب  هجیدخ  نفک  دیامرفیم : دـناسریم و  مالـس  دـنوادخ  هللالوسر ! ای  تفگ : دـش و  لزان  نیما  لیئربج  ترـضح 

ج) درک .  نفک  ار  هجیدـخ  یتشهب  نفک  اب  نآ  يور  زا  دوخ و  نهاریپ  اب  لوا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دوب .  دـهاوخ  یتشهب  نفک 
رسمه يرادلد  ییوجلد و 

یهاگ تسور و  هب  ور  يراتفرگ  لکشم و  نارازه  اب  هناخ  نوریب  رد  هک  يدرم  تسا .  یناسنا  ره  شخب  یتحار  شمارآ و  نوناک  هداوناخ 
دراد راظتنا  دوشیم ، لمحتم  ار  يدایز  یمـسج  یحور و  تامطل  هدینـش و  اوران  نانخـس  لالح  يزور  بسک  فده و  هب  ندیـسر  هار  رد 

ياهدرد راذـگ  مهرم  نیرفآ  شیاسآ  ياهدروخرب  شخبافـش و  تاـملک  اـب  هدینـش و  ار  شلد  فرح  هدرک و  ییوجلد  يو  زا  یـسک  هک 
 . دشاب وا  لد  رد  هتشابنا 

ربمایپ ياهناحیقو  لامعا  زیمآنیهوت و  نانخـس  اب  ناکرـشم  دوب .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يارب  يرـسمه  نینچ  هجیدـخ  ترـضح 
هب اهيراتفرگ  نیا  همه  اما  دوب ، مرکا  ربمایپ  يور  شیپ  یناوارف  تالکشم  هیحان  نیا  زا  دندرکیم و  تحاران  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 
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رد تهج  نیدـب  درکیم و  كرد  هناهاگآ  ار  ترـضح  نآ  تالکـشم  ربمایپ و  صخـش  وا  دـشیم .  ناربج  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  هلیـسو 
 . دیناهریم اههصغ  اهمغ و  مامت  زا  ار  وا  درکیم و  قیدصت  ار  شنانخس  دومنیم و  شالت  ترضح  نآ  فادها  تفرشیپ 

يرگید نز  هکنآ  نودب  درک  یگدنز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  لاس  تدم 25  وا  : » دسیونیم دروم  نیا  رد  نیدلا  فرش  دیـس  همالع 
یگدنز لوط  مامت  رد  وا  درکیمن .  باختنا  يرگید  کیرـش  مه  زاب  ربمایپ  دـنامیم ، یقاب  تایح  رد  رگا  دوش و  کیرـش  وا  یگدـنز  رد 

عافد وا  زا  رادرک  راـتفگ و  اـب  دیـشخبیم و  ورین  وا  هب  دوخ  لاـم  اـب  اریز  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  جـنر  درد و  کیرـش  ییوشاـنز 
هیلع یلع  هارمه  هب  وا  دادیم .  یلـست  دندرکیم  شبیـصن  نآ  يادا  تلاسر و  هار  رد  هک  نارفاک  درد  باذـع و  لباقم  رد  وا  هب  دومنیم و 

( « 16  . ) دوب ارح  راغ  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ینامسآ  یحو  نیتسخن  لوزن  ماگنه  مالسلا 
دندینادرگیم يور  نم  زا  همه  نوچ  هک  دوب  ینز  هجیدخ  : » دـیامرفیم شیوخ  یمارگ  رـسمه  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

هب دندرکیم  بیذـکت  ارم  توعد  همه  نوچ  درکیم و  ینابرهم  تبحم و  نم  هب  دـنتخیرگیم ، نم  زا  همه  نوچ  درکیم و  يور  نم  هب  وا 
 . درکیم قیدصت  ارم  دروآیم و  نامیا  نم 

( « 17  . ) دودزیم ملد  زا  مغ  درکیم و  کمک  دوخ  لام  اب  دادیم و  يرای  ارم  یگدنز  تالکشم  رد 
هاگره مالـسلا ، اهیلع  هجیدخ  ترـضحتلحر  زا  دعب  اهتدم  هک  دوب  هتـشاذگ  ریثات  شراوگرزب  رـسمه  ناج  حور و  رد  نانچنآ  هجیدخ 

نم اریز  دـیتسرفب ، هجیدـخ  ناتـسود  هـب  مـه  یمهــس  دوـمرفیم  درکیم ، حـبذ  ار  يدنفــسوگ  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  لوـسر  ترــضح 
رسمه باختنا  ياهرایعم  نیرترب  - 5 مرادیم .  تسود  مه  ار  هجیدختسو 

هک يرسپ  رتخد و  دوشیم .  بوسحم  تدابع  سدقم و  رما  کی  مالسا ، رد  جاودزا  دراد و  جاودزا  هب  زاین  شیوخ  یگدنز  رد  یناوج  ره 
ياضما اب  نانآ  دـنرادیم ، رب  یتسودریغ  يوس  هب  یتسود  دوخ  زا  ار  ماـگ  نیلوا  دـنرادرب ، مدـق  جاودزا  سدـقم  رما  يوس  هب  دـنهاوخیم 

ار دوخ  ياهدوبمک  زا  یـشخب  یگدـنز ، زا  يدـیدج  هلحرم  هبندـش  دراو  اب  هتفر و  نوریب  یهاوخدوخ  هریاد  زا  ییوشاـنز  سدـقم  ناـمیپ 
تمالس و یـسنج ، زاین  نیمات  لماکت ، لیمکت و  نوکـس ، شمارآ و  هب  ندیـسر  لسن ، ياقب  هب  ناوتیم  اهنآ  هلمج  زا  هک  دننکیم  ناربج 
رد هک  ناوج  رـسپ  رتـخد و  ره  ياههغدـغد  نیرتمهم  ناـیم  نیا  رد  اـما  درک .  هراـشا  یناور  یحور و  ياـهزاین  نیماـت  یعاـمتجا و  تینما 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  دشابیم .  شاهدنیآ  رسمه  باختنا  رد  جاودزا  ياهكالم  اهرایعم و  نیرترب  دریگیم ، رارق  جاودزا  هناتسآ 
اهكالم شیوخ  هدنیآ  رسمه  ناونع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  باختنا  دروم  رد  ناملـسم  نانز  نارتخد و  يوگلا  ناونع  هب 

جاودزا داهنشیپ  ماگنه  هجیدخ  دوشیم .  مولعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  يو  يوگ  تفگ و  زا  هک  دنکیم  حرطم  ار  یلوصا  و 
کین و قالخا  مدرم ، نایم  رد  وت  يرادتناما  تیراوگرزب ، نم ، ابتیدنواشیوخ  رطاخ  هب  تفگ : يو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب 

(18  . ) منک جاودزا  وت  اب  ملیام  تیئوگ ، تسار 
مامت تشاد و  دوخ  هعماج  رد  زاتمم  یلاـع و  یتیعقوم  ماـگنه ، نآ  رد  وا  مینادـب  هک  دوشیم  ناـیامن  هاـگنآ  هجیدـخ  باـختنا  نیا  شزرا 

 . دوب مهارف  شیرق  دنمتورث  رادمان و  ناناوج  زا  کی  ره  اب  يو  جاودزا  يارب  اههنیمز  تاناکما و 

اهتشونیپ

ص73  ج4 ، راحبلا ، ۀنیفس  كردتسم  ص359 و  مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  ناوید  ص143 ; ج35 ، راونالا ، راحب  ( 1
 . ص186 ج2 ، مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  بقانم  ( 2

 . ص385 ج18 ، راونالاراحب ، ( 3
 . ص175 یسوط ، خیش  یلاما  ( 4

 . ص164 مالسلا ، اهیلع  همطاف  ترضح  نانخس  گنهرف  ( 5
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 . ص282 ج1 ، یسربط ، جاجتحالا ، ( 6
 . ص463 یسوط ، خیش  یلامالا  ( 7

 . نامه ( 8
 . ص119 ج1 ، لامکلا ، لامکا  ( 9

 . ص11 قالخالا ، مراکم  ( 10
ینادنزرف دوب و  هدرکن  جاودزا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  لبق  هجیدخ  ترضح  هک  دندقتعم  یمالـسا  نارکفتم  زا  یخرب  ( 11

 . داد شرورپ  دوخ  ناماد  رد  ار  نانآ  هجیدخ  ترضح  هک  دندوب  يو  ناگدازرهاوخ  دنه  نوچمه 
 . ص380 ج1 ، هعیشلا ، نایعا  ( 12
 . ص334 ج2 ، یبوط ، هرجش  ( 13

 . نامه ( 14
 . ص44 ج5 ، راحبلا ، ۀنیفس  كردتسم  ( 15

 . ص31 لیخد ، یلع  دمحم  یلع  هجیدخ ، ( 16
 . ص131 ج43 ، راونالاراحب ، ( 17
 . ص132 ج2 ، همغلا ، فشک  ( 18

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 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 15زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	نگاهی به آموزههای تربیتی در زندگی حضرت خدیجه علیها السلام
	مشخصات کتاب
	مقدمه
	1- فضائل اخلاقی و علمی
	2- پرورش فرزندان صالح
	3- توجه به نیازهای عاطفی و خواستههای فرزندان
	4- رعایت آیین شوهرداری
	پینوشتها

	درباره مركز تحقيقات رايانهاي قائميه اصفهان

