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اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  يامیس 

باتک تاصخشم 

یقیقحت هیطع  هدنسیون :
س )  ) هجیدخ ترضح  یصصخت  تیاس  رشان :

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  لوا :  لصف 

هجیدخ همانسانش  فلا :

سپو دوشگ  ناهج  هب  هدـید  هکم  رهـش  رد  يوبن  ترجهزا  لبق  لاس  تشهو  تصـشو  لیفلا  ماـع  زا  لـبق  لاـس  هدزناـپ  هجیدـخ  ترـضح 
هب ادخ  لوسر  ترجهزا  لبق  لاس  هس  تثعب و  مهد  لاس  ناضمر  مهد  خیرات  رد  ماجنارس  تلیضفو  تفارش  اب  یگدنز  لاس  جنپو  تصشزا 

 . تسویپ هللاءاقل  هب  هنیدم 
1. دشاب یم  « مصالا نب  ةدئازرتخد  همطاف  شردام «  مانو  دسا »  نبا  دلیوخ  شردپ «  مان  دنه » ما   » شا هینک  و   ، هجیدخ وا  مان 

رتخد هلاه »  » هجیدـخ ردامردام  تسادـخ و  ربماـیپ  يـالعا  ّدـج  هک  دـسر  یم  بلاـغ » نب  ّيول  هب «  هطـساو  دـنچ  اـب  هجیدـخ  رداـمو  ردـپ 
2 دشاب . یم  بسن  مه  مالسا  ربمایپ  اب  شردام  يوس  زا  مهو  ردپ  فرط  زا  مه  هجیدخ  نیاربانب  تسا . مالسا  ربمایپ  دادجا  زا  فانمدبع 

هجیدخ جاودزا  ب :

یناگرزاب رد  وا  هدـیمح  قالخا  هظحالم  فرط و  کـی  زا  ملـسو )  هلاو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  اـب  یلیماـف  تبارق  هلیـسو  هب  هجیدـخ 
ار ه نیا  رد  یهاگ  دوب و  ربمایپ  يونعم  هتخاـبلد  قشاـع  موس ،  يوسزا  يراـصنو  دوهی  ياـملع  زا  تلاـسررابخا  ندینـشو  رگید ،  فرطزا 
رد دوب  اراصن  هتسجرب  ملاع  هک  شیومع  رـسپ  اب  ار  دوخ  لکـشم  اذلو  تفر .  یمن  ورفوا  مشچ  هب  باوخ  ییاه  بش  رد  و  درک !  یم  هیرگ 

نـشور شیارب  هدنیآو  دید ،  ار  ربمایپ  باوخ  ملاع  رد  هنابـش  تشاذگ و  شـشلاب  ریز  ار  نآ  هجیدخو  تشون ،  ییاعد  وا  تشاذـگ ، نایم 
ًامسر داتسرف و  ربمایپ  غارـس  هب  ار  شرهاوخ  یلوق  هب  ورتخد  هسیفن  شزینک  ماجنارـس  تفرن و  باوخ  هبرگید  دوشگرب  مشچ  نوچ  و  دش ، 

3. درک جاودزا  تساوخ  رد 
و دیـسر ،  دوخ  دوصقم  هب  ماجنارـس  لفون ،  نب  ۀقرو  شیومع ، رـسپ  ریبدـت  اب  هژیو  هب  هنالقاع ،  تامدـقم  دـیهمتوریگیپ  شالت  اب  هجیدـخ 

نایم رد  مارتحاو  تزع  مامت  اب  ار  ادخ  لوسر  هک  یلاح  رد  نانآ  درک ،  بذج  دوخ  هناخ  هب  دندوب  زاجح  ناگراتـس  هک  ار  مشاه  نادـنزرف 
هللادبع راگدای  مسارم ،  زا  سپو  دشارجا  بلاج  همانرب  کی  اب  دقع  هبطخ  و  دندیسر ،  هجیدخ  روضح  هب  دقع  يارجا  يارب  دندوب ،  هتفرگ 
يدیـس تفگ «  تفرگ و  ار  دـمحم  نماد  هژیو  تبحمورهم  اب  هارمه  هجیدـخ  یلو  تشگ ،  نیـشیپ  هناخ  مزاع  بلاطوبا  شیومع  رانک  رد 
هجیدخ  4  .« متـسه وت  زینک  زین  نم  و  تساوت ،  هناخ  نم  هناخ  تدوخ ،  هناخ  هب  ایب  میالوم !  يا  ؛!  کتیراج انأ  کـتیب و  یتیبف  کـتیب  یلإ  !

 . درک عورش  ترضح  نآ  اب  ار  دوخ  كرتشم  یگدنز  قیرط  نیا  هب 

مالسا زا  لبق  هجیدخ  باقلا  ج : 

باقلا هلمج  زا  دنا و  هدـنار  نخـس  نآ  دروم  رد  يرایـسب  ياهباتک  هک  تسا  هدوب  رایـسب  مالـسا  زا  لبق  اهیلع )  هللا  مالـس   ) هجیدـخ باقلا 
 : زا دنترابع 
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هکرابم و يوناب  ناونع ـ  هب  دش  لزان  یسیع  ترضح  رب  هک  لیجنا  ینامسآ  باتکرد  تدالو ،  زا  لبق   ( اهیلع هللا  مالس   ) هجیدخ ترضح  .1
 : هدمآ نینچ  یـسیع  هب  باطخ  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  فیـصوت  رد  هک  اجنآ  رد  تسا ،  هدـش  دای  تشهب »  رد  میرم  مدـمه 

دـشاب یم  تشهب  رد  میرم  تردام  مدمه  هک  تسا  تکربرپ ) يوناب   ) هکرابمزاوا لسن   5( ۀنجلا یف  کمأ  سنوم  یهو  ۀکرابم ،  نم  هلسن  )
«

هجیدخ ترضح  دندوب ، هدولآ  یلهاج  رصع  ياه  فارحنا  هب  نانززا  يرایسبو  دوب ، مک  رایسب  نمادکاپ  نز  دوجو  هک  تیلهاجرـصعرد  .2
. دش یم  هدناوخ  [ شور كاپو  تشرس  كاپ  « ] هرهاط ناونع «  هب  داعبا ،  همه  رد  یکاپ  تسادق و  رطاخ  هب 

رورـس « ] ناوسن هدیـس   » ناونع اب  اروا  هک  دوب  ماعو  صاخ  مارتحا  دروم  ریگمـشچ و  نانچ  نآ  رـصع  نامه  رد  هجیدخ  تیـصخش  زینو   . 3
6. دندناوخ یم  نانز ] 

تایاور نآرقرد و  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  لیاضف  مود :  لصف 

هجیدخ يراکادف  نامیا و  فلا :

هبو دوب  دنمـشناد  اناد و  یملاع  هک  شیومع  رـسپ  اـب  ترـشاعم  رثا  ردو  دوب ،  يونعم  یملع و  تـالامک  يارادو  تلیـضف  اـب  ینز  هجیدـخ 
. دیسر دهاوخ  يربمایپ  هب  ادخ  لوسر  هک  تسناد  یم  تشاد . نامیا  هدنیآ  رد  ادخ  ربمایپ  تلاسر 

هب ترـضح  نآ  یناگرزاب  رفـس  رد  رت  مهم  همهزاو  دوب ، هدینـش  ربمایپ  توبن  دییأت  رد  ینانخـس  زین  اراصنو  دوهی  رگید  ياملعزا  هجیدـخ 
قـشع ربو  هدینـش  راوگرزب  نآ  تازجعم  تامارک و  زا  يدایز  تاعالطا  دوب ، ناوراـک  هارمه  هک  هرـسیم » شمـالغ « قیرطزا  ماـش  نیمزرس 

 . دش ربمایپ  اب  تلصو  ناهاوخو  دوشگ  لدزار  لفون  نب  ۀقرو  اب  اذل  دوب . هدوزفا  شنامیاو 
هب ندـش  ثوعبم  زا  سپ  اذـل  هداتفا ،  قافتا  ترـضح  نآ  تثعبزا  لبق  اهلاس  هک  دوب  ربمایپ  تلاسر  هب  هجیدـخ  ناـمیازا  یکاـح  اـهنیا  همه 

7. دوب هجیدخ  دروآ  نامیا  يو  هب  هک  یصخش  نیتسخن  یهلا  تلاسر 
هناخ هب  زج  دشن  دراو  يا  هناخ  چیه  هب  مالـسا  رون  ، دیـسر يربمایپ  هب  ادـخ  لوسر  هک  يزور  دـنیامرف :  یم  « هعـصاق هبطخ   » رد نانمؤم  ریما 

8  . مدرک یم  مامشتسا  ار  توبن  رطع  مدید و  یم  ار  تلاسر  یحو و  رون  هک  مدوب  نانآرفن  نیموس  نم  هک  هجیدخو  ربمایپ 
ار واو  دندرک ،  یم  تاهابموا  نامیا  ربو   ، دنتشاد تسود  اروا  هکئالم  ربمایپو و  ادخ  هکدوب  هدیـسر  ییاج  هب  هدیقعو  نامیا  رظنزا  هجیدخ 

 ! دندومن یم  یفرعم  ناهج  ملاع و  نانز  نیرترب  ءزج  ربمایپ و  نانز  لضفا 
تاهابم شا  هکئالم  هب  راب  نیدنچوت  دوجو  هب  زور  ره  لاعتم  دنوادخ  ! هجیدخ يا   : دیوگ یم  وا  قح  رد  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  ینز  هجیدخ 

9  . دنک یم 
ار تامیالمان  همه  نیا  اهنت  هنوا  دـناسر .  مالـسوا  هب  دـنوادخ  هک  دیـسر  ییاج  هب  يراکادـف  ناـمیا و  رثا  رد  هک  دوب  ینز  هجیدـخ   ! يرآ

یم حورجم  ار  ملسو )  هلآ  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  نینزان  بلق  هک  ار  زور  نآ  یعامتجاو  یـسایس  ياه  یخلت  مامت  هکلب  ، درک لمحت 
! تشگ رهوش  شمارآ  هیامو  داد ، يرای  شا  یهلاریس  همادا  ردار  يو  و  دومن ،  میمرت  تخاس 

نآرق رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ب:

رد زین  یصخش  روط  هبو  تسا ، هجوت  دروم  ربمایپ  نانز  زا  یکی  ناونع  هب  دیجم  نآرق  رد  هک  تسا  نینمؤملا  ما  نیتسخن  هجیدخ  ترـضح 
ربمایپ اب  جاودزازا  لبق  هجیدخ  ترـضح  هک  دیدرگ  ناشن  رطاخ  البق  تسا . هدـیدرگ  هراشا  وا  فاصواو  مان  هب  متـشه  هیآ  یحـض »  » هروس

ماشو نمیو  فئاط  رد  زور  بشوا و  یتراجت  ياـهناوراک  تشاد و  رتش  رازه  داتـشه  دودـحو  دوب ، برعلا  ةریزج  صخـش  نیرت  دـنمتورث 
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. دنتشاد لاغتشا  تراجت  هب  هک  تشاد ، رایسب  ياه  هدرب  دندوب ، تکرح  رد  دالب  ریاسو  رصمو 
هنوگره ترضح  نآ  ات  تشاذگ ،  ربمایپ  رایتخا  رد  نآ ،  زا  دعبو  مالسا  زا  لبق  ار  شلاوما  همه  ربمایپ  اب  جاودزا  زا  سپ  هجیدخ  ترـضح 
ياهتمعن نایب  ماقمرد  دنوادخو  دش ،  زاین  یب  دوبریقف  هک  ربمایپ  هک  يا  هنوگ  هب  دناسرب ، فرصم  هب  ادخ  هار  رد  ار  لاوما  نآ  تساوخ  هک 

10: دیامرف یم  هلمج  زا  مرکا  ربمایپ  هب  دوخ 
11« دومن زاین  یب  تفای و  ریقف  ار  وت  دنوادخ  ینغأف ؛  الئاع  كدجو  «و 

هدـمآ تیب  لها  تایاور  ردو  هصاخ  هماع و  ياهریـسفت  رد  هتفرگ ،  رارق  تیانع  دروم  دـیجم  نآرقرد  روکذـم  سردآرد  يو  ماـن  هک  نیا 
ياربو هتـشاذگ  صالخا  قبط  رد  ار  همه  هک  دوب  هجیدـخ  شـشخبو  لام  ربمایپ »  نتخاسزاین  یب  زا «  دارم  هک  دـنا  هدرک  حیرـصت  و  تسا ،

12. داد رارق  ربمایپ  رایتخارد  مالسا  نیبم  نید  تفرشیپ 

تایاور رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ج :

ترـضح نینمؤملا  ما  دـنمجرا  ماقمو  نأش  رد  موصعم  ناماماو  ربمایپ  نابززا  هدـش ، لقن  ننـست  لـهاو  هعیـش  قیرط  زا  یمالـسا  تیاور  رد 
 . تسا هدمآ  نایم  هب  نوگانوگ  تاریبعت  اب  ناوارف  نخس  اهیلع ) هللا  مالس   ) يربک هجیدخ 

 . منک یم  بلج  راتفگ  نآزا  ییاه  هنومن  هب  ار  امشرظن  اجنیارد 
زاوارب دـمآ ، وت  دزن  هاگره  تسا ،  هجیدـخ  نیا  ! ادـخ لوسر  يا  تفگ :  دـمآ و  نم  دزن  لـیئربج  دومرف :  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ . 1

 « بصنالو بخصال  بصق  نم  ۀنجلا  یف  تیبب  اهرشبو  : » ناسرب مالس  نم ،  فرط  زاو  شراگدرورپ  يوس 
13  « هدب هدژم  تسین ،  یمارآ  انو  جنر  نآ  رد  هک  تشهب  رد  دجربززا )   ) هعطق کی  زا  يا  هناخ  هب  ار  وا  «و 

« دنشون یم  نآ  زا  نابرقم  هک  یتشهب  همشچ  نامه  نوبرقملا ؛  اهب  برشی  ًانیع   ( » نیففطم هیآ 27  ) ریسفترد مرکا  ربمایپ  .2
»؛  دمحم تنب  همطافو  ۀمئالا ، بلاطیبا و  نب  یلعو  هللا ،  لوسر  ؛ نوقباسلا نوبرقملا  :» دومرف

 ، هجیدخ میرم ،   ، هیسآ زا :  دنترابع  هک  نز  راهچ  رگم  دندیسرن  لامک  رخآ  هجرد  هب  نانز  زاو  دندیسر ،  لامک  دح  هب  يرایسب  نادرم  زا  »
14  « همطاف

میرمو محازم  تنب  هیـسآو  دمحم  تنب  همطاف  دلیوخ و  تنب  هجیدـخ  عبرا : نیملاعلا  ءاسن  تاداس  :» دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  .3
15  « میرم هیسآ و  همطاف ،  هجیدخ ،   : زا دنترابع  هک  تسا  وناب  راهچ  ناهج  ود  ناوناب  رورس  نارمع « » ؛  تنب 

ریـسمرد وا  زاو  میـسانشب ، اروا  ياه  یگتـسیاشو  میربب ،  یپ  دـنمجرا  يوناب  نیا  ماقم  تمظع  ياهزار  هب  هک  تسا  نیا  تاـیاور  نیا  ماـیپ 
 . مینک يوریپ  وگلا ، نیرترب  ناونع  هب  لماکت 

ترخآ ایند و  رد  ادخ  لوسر  رسمه  هجیدخ  د:

یهو نوعرف  ۀجوز  محازم  تنب  ۀیسآ  نارمع و  تنب  میرم  ءاسنلا :  نم  عبرأ  یلإ  ۀنجلا  تقاتشا  : » دومرف ملسو )  هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ
16  « دمحم تنب  همطافو  ةرخالآو  ایندلا  یف  یبنلا  ۀجوز  دلیوخ  تنب  هجیدخ  و   « » ۀنجلا یف   ، یبنلا ۀجوز 

3ـ تسا .  تشهب  رد  ربماـیپ  رـسمه  هک  نوعرف ،  رـسمه  محازم ـ  رتـخد  هیـسآ  نارمع 2 ـ رتـخد  میرم  1 ـ تسا :  نز  راـهچ  قاتـشم  تشهب 
( ملسو هلاو  هیلع  هللا  لص   ) دمحم رتخد  همطاف  ترخآو 4 ـ ایند  رد  ادخ  لوسر  رسمه  دلیوخ  رتخد  هجیدخ 

ربمایپ جارعم  هنیئآرد  هجیدخ  : ـ ه

تیاور داد . يور  هجیدـخ  هناخ  رد  زین  نآ  تشگ  زاب  دـش و  زاغآ   ( مالـس اهیلع   ) هجیدـخ هناخ  زا  ربمایپ  جارعم  اه ،  لـقنزا  يا  هراـپ  قبط 
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ادخ لوسر  رـضحم  هب  هناخ  نآ  رد  دروآ و  هجیدـخ  هناخرد  رانک  هنابـش  ار  قارب  بکرم  لیئربج  : » دومرف مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  هدـش : 
...« داد ریس  سدقملا  تیب  يوس  هب  هکم  زاو  هدومن  راوس  قارب  بکرم  رب  دروآ و  نوریب  هناخ  زا  ار  ترضح  نآ   ، دیسر

17  . دمآ دورف  هجیدخ  هناخ  رد  زین  جارعمزا  تعجارم  ماگنه  ربمایپ  نیارقو ،  دهاوش  زا  يا  هراپ  قباطم 
 : هجیدخ رب  ادخ  مالس 

هب تعجارم  ماگنه  ، داد ریس  درب و  اهنامسآ  يوس  هب  ارم  لیئربج  جارعم ،  بش  رد  هک  یتقو  دومرفادخ : لوسر  دیوگ : یم  يردخ  دیعسوبا 
یلص  ) ربمایپ  « یناسرب هجیدخ  هب  ارم  مالـس  ادخ و  مالـس  هک  تسا  نیا  نم  تجاح  تفگ « : لیئربج  يراد »؟ یتجاح  ایآ   : » متفگ لیئربج 

 ، مالسلا هیفو  مالسلا ،  وه  هللا  نا   » تفگ هجیدخ  درک . غالبا  هجیدخ  هب  ار  لیئربج  ادخ و  مالـس  دیـسر ،  نیمز  هب  هک  یتقو  هلآو ) هیلع  هللا 
لیئربجرب ددرگ و  زاب  وا  يوس  هب  مالـسو  مالـس ،  تسا  وا  زاو  تسا ،  مالـس  ادـخ  كاپ  تاذ  انامه  مالـسلا ؛  لیئربج  یلعو  مالـسلا ،  هیلا 

18 .« داب مالس 
. تساادخ هاگشیپ  رد  هجیدخ  ترضح  ماقم  جوا  رگنایب  بلطم  نیا 

هجیدخ ياربادخ  يوس  زا  نفک  ندروآ  و:

بناج زا  تمحر  ناگتـشرف  درک ، تلحر  هجیدخ  ترـضح  هک  یماگنه  روهـشم  تیاور  قبط  هدش :  لقن  هیمطافلا » صئاصخلا   » باتک رد 
یلـست هیاـم  ، دوـب هجیدـخ  يارب  تکرب  هیاـم  هکنیا  رب  هوـالع  نـیاو  دـندروآ  ادـخ  لوـسر  دزن  هجیدـخ  يارب  یـصوصخم  نـفک  دـنوادخ 

رکیپ مرکا  ربمایپ  دـمآ . لمع  هب  هجیدـخ  ترـضح  دـنوادخ ؟ فرط  زا  یبلاج  لـیلجتو  ریدـقت  ناونع  نیا  هبو  دـیدرگ . ادـخ  لوسررطاـخ 
ترـضح شردام  رانک  رد  ات  دندرب  یلعم  ناتـسربق  يوس  هب  ناهارمه  اب  ار  وا  هزانج  سپـس  . دیناشوپ نفک  نآ  اب  ار  هجیدخ  ترـضحرهطم 

نوریب سپـس  دیباوخ ،  تفر و  ربق  نآ  نایمرد  ادخ  لوسر  دـندرک ، هدامآ  هجیدـخ  ترـضح  يارب  يربق  اجنآرد  دنراپـسب .  كاخ  هب  هنمآ 
19. درپس كاخ  هب  اجنآ  رد  ار  كاپ  رهوگ  نآو  دمآ 

تشون یپ 

1378،ص23  ، مود پاچ  ، ظوفحم حول  تاراشتنا  مق ،  نآرق ،  رد  نانز  يامیس  هداز ،  اباب  ربکا ،  یلع  - 1
ج1،ص379 راحبلا ،  هنیفس   ، یمق  ، سابع خیش   ، ر.ك - 2

ص23 ج16 ، يرمق ،  يرجه  1404  ، ءافولا هسسؤم  توریب ،  راونالا ،  راحب  یسلجم : یقت ،  دمحم  : كر  - 3
ج1،ص379  ، راحبلا ۀنیفس  یمق :  سابع ،  : كر  - 4

( ثیداحالا عماج  CD زا هدافتسا  ص352،ج21( نامه ، یسلجم :  ، یقتدمحم كر :   - 5
ان یب  ج2،ص207، ۀیملاسالا ،  بتکلاراد  ، نارهت هعیرشلا ،  نیحایر  یتّالحم :  ، هللا حیبذ  : كر - 6

ص27 آرقرد ، « نانز  يامیس  هداز :  اباب  ربکا ،  یلع   - 7
ص811 مالسالا ،  ضیف  هغالبلا  جهن  : كر  - 8

1382،ص37 مشش ، پاچ  بداو ،  شناد  تاراشتنا  مق ،  ارهز ،  همطاف  هدیس  لیلحت  هداز ،  اباب   ، ربکا یلع   : كر - 9
نامه ص171،  ، يدراهتشا يدمحم  دمحم ، : كر  - 10

هیآ 8 (، 93  ) یحض هروس   - 11
ص23 نآرق ،  رد  نانز  يامیس  هداز :  اباب  ربکا ، یلع   - 12

( ثیداحالا عماج  CD زا هدافتسا  .) ج16،ص8 نامه ،   : یسلجم یقتدمحم ،  كر :  - 13
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ص189 يدراهتشا :  يدمحم  دمحم ، - 14
،ج10،ص266 يرمق يرجه  ،1404 ان ،  یب  مق  یلزتعمدیدحلا ،  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  یلزتعم : دیمحلادبع ،  : كر  - 15

( ثیداحالا عماج  CD زا هدافتسا  ،) ج43،ص53،54 نامه ، : یسلجم یقتدمحم ،  كر :  - 16
( ثیداحالا عماج  CD زا هدافتسا  ،) ،ج43،ص216 نامه ، یسلجم یقتدمحم  : كر  - 17

( ثیاحالا عماج   CD زا هدافتسا  ،) نامه ج16،ص7 یسلجم ،  یقتدمحم  كر :  - 18
264 يدراهتشا ،  يدمحم  دمحم ، - 19

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)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
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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 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 
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«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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