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س)  ) هجیدخ ترضح  همانیگدنز 

باتک تاصخشم 

مق هیملع  هزوح  نارگشهوژپ  زا  یعمج   : فلوم
هزوح هلجم  رشان : 

همانیگدنز

جاودزا تـسا . ترجه  زا  شیپ  لاس 68  مالـسلااهیلع  هجیدخ  ترـضح  ّدلوت  تسا . هدئاز  رتخد  همطاف  وا  ردام  دسا و  نب  دـلیَوُخ  وا  ردـپ 
ربمایپ فیرـش  رمع  زا  لاـس  هک 25  دوب  یماگنه  ملـسوهلآوهیلعهللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  نینزان  كراـبم و  دوجو  اـب  هجیدـخ  كراـبم 

ربـمغیپ ناـنز  هـمه  زا  بـسن  ظاـحل  زا  وا  تشذــگیم . مالــسلااهیلع  هجیدــخ  ترــضح  رمع  زا  لاـس  لــهچ  ملــسوهلآوهیلعهللایلص و 
بلاـطوبا ترـضح  تاـفو  زا  سپ  یکدـنا  تـثعب و  مـهد  لاـس  ناـضمر  هاـم  رد  وا  تـسا . رتکـیدزن  ربـمغیپ  هـب  ملــسوهلآوهیلعهللایلص 

. تشاذگ ربق  رد  ار  وا  دوخ  درک و  نفد  نوجح »  » رد ار  وا  ربمغیپ  تشذگرد .

هجیدخ نادنزرف 

دنزرف شـش  هجیدخ ،  ادخ و  لوسر  جاودزا  هرمث  روهـشم :  هتفگهب  تسا .  فالتخا  ناخروم  نایم  هجیدخ ،  ترـضح  نادنزرف  دادعت  رد 
نیرتگرزب هیقر  همطاـف .  - 6 موـثلک .  ما  بنیز 5 - - 4 هیقر .  - 3 دـنتفگیم . .  بیط   » و رهاـط »  » ود نیا  هب  هللادـبع .  - 2 مشاـه .  - 1 دوب .

یگدنز دوردب  ص ، )  ) ربمایپتثعب زا  شیپ  هجیدخ  نارسپ  دنتـشاد .  رارق  هیقر  زا  سپ  بیترتهب  همطاف  موثلک و  ما  بنیز ،  ودوب  شنارتخد 
سپ ص)  ) ادخ لوسر  نارتخد  همه  مساق و  دندقتعم :  ناققحم  زا  یهورگ  دندرک .  كرد  ار  (ص ) ربمایپ توبن  شنارتخد ،  یلو  دـنتفگ . 

 . دندرک ترجه  هنیدمهب  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  سپ  زوردنچ  دندمآ و  ایند  هبتثعب  زا 

تیلهاج نارود  رد  هجیدخ 

يوق یتیارد  تیریدم و  اب  يو  تخادرپ . دمآرد  بسک  هب  يراجت  ياهناوراک  لیکشت  اب  یناوج  نارود  رد  مالسلااهیلع  هجیدخ  ترضح 
، ناراگنخـیرات دوب . هدروآ  يور  تراجت  هب  دـندوب ، هداد  رارق  يزودـنا  تورث  لوصا  زا  ار  يراوخابر  هک  هنامز  نارجات  مسر  زا  رود  هب  و 
زا یکی  مالـسلااهیلع  هجیدخ  ترـضح  دناهدرک . دایي  « لقاع يوناب   » ای دنمدرخ » شیدـنارود و  يوناب   » نوچمه ییاهناونع  اب  وا  زا  اهراب 

. دوب نادـنمزاین  هاگهانپ  اونیب و  مدرم  لامآ  هبعک  هراومه  شاهناخ  دـنادرگنرب و  يور  ناریقف  يراـی  زا  زگره  یلو  دوب ، هکم  نیرتدـنمتورث 
ناوناـب يوناـب   » بقل دوب . هتخاـس  مارتـحا  دروـم  راـکزیهرپ و  ییوناـب  يو  زا  ینمادكاـپ ، تفع و  تیارد ، یـشیدنارود ، تواخـس ، مرک ،

. تسا مدرم  نایم  رد  وا  هاگیاج  هدنهد  ناشن  دش ، هداد  يو  هب  نامز  نآ  رد  هک  شیرق »

ناملسم يوناب  نیتسخن 

هک دوب  ییوناب  نیلوا  دروآ و  ناـمیا  هلآوهیلعهللایلـص  دـمحم  ترـضح  يربماـیپ  هب  هک  دوب  ینز  نیتسخن  مالـسلااهیلع  هجیدـخ  ترـضح 
مظعاربمایپ نارـسمه  زا  یکی  زا  ناسیونخـیرات  دـییاس . كاخ  رب  یگدـنب  یناشیپ  داتـسیا و  زامن  هب  ربمایپ  اـب  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما  هارمه 

دای وا  زا  رایـسب  ترـضح  هک  ارچ  مدوب ؛ تفگـش  رد  هجیدخ  هب  ربمایپ  هقالع  زا  هراومه  نم  تفگیم : هک  دـناهدرک  لقن  هلآوهیلعهللایلص 
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ادــخ لوـسر  يزور  داتــسرفیم . اــهنآ  يارب  یمهــس  تـفریم و  هجیدــخ  ناتــسود  غارــس  هـب  تـشکیم ، يدنفــسوگ  رگا  درکیم و 
ربص هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  درک . فیرعت  وا  زا  دروآ و  نابز  رب  ار  هجیدـخ  ماـن  درکیم ، كرت  ار  هناـخ  هک  یلاـح  رد  هلآوهیلعهللایلص 
نانچ نم  راتفگ  تسا »! هدرک  امـش  بیـصن  ار  وا  زا  رتهب  ادخ  دوبن و  شیب  ینزریپ  يو  : » متفگ تئرج  لامک  اب  مداد و  تسد  زا  ار  شیوخ 

: دومرف درک و  نم  هب  ور  ماگنه  نیا  رد  دش . رهاظ  ناشیا  هرهچ  رد  بضغ  مشخ و  راثآ  هک  تخاس  رثأتم  ار  هلآوهیلعهللایلـص  ادـخ  لوسر 
رفک و رد  مدرم  همه  هک  دروآ  ناـمیا  نم  هب  یماـگنه  هجیدـخ  تسا . هدـشن  نم  بیـصن  وا  زا  رتـهب  يرـسمه  زگره  تسین ...! نینچ  ادـبا  »

رگید هب  هک  درک  مبیـصن  ینادنزرف  وا  زا  ادخ  تشاذگ . نم  رایتخا  رد  تاظحل  نیرتتخـس  رد  ار  دوخ  تورث  وا  دندربیم . رـس  هب  كرش 
«. دادن منارسمه 

س)  ) هجیدخ ترضح  تایصوصخ 

يدرمنیلوا ع )  ) بلاطیبا نبیلع  هک  نانچ  دیورگ ;  مالسا  هب  هک  دوبینز  نیلوا  وا  دوریم .  رامش  هب  مالسا  ناوناب  نیرتگرزب  زا  هجیدخ 
دنمهقـالع تشذـگ ،  اـب  دوـب .  شیدـنا  رود  نیب و  نشور  یناـسنا  وا  دوـب . هجیدـخ  دـناوخ ،  زاـمن  هک  ینز  نیلوا  دروآ .  مالـسا  هک  دوـب 

ادخ لوسر  رسمه  هک  سب  وا  ياربتفارش  نیمه  دوب .  ینامـسآ  رابخاهب  لیامتم  تقیقح و  قح و  هب  دقتعم  راقو ،  اب  نیزو و  تایونعمهب ، 
لاوما و ترثک  رب  هوالع  تشاد و  یهاگآ  ینامسآ  بتک  زا  هجیدخ  تفای .  ققحت  وا  تورث  لام و  کمک  هب  مالسا  شرتسگ  دوب و  (ص )

يو مالـسا  زا  لبق  یتح  هکنیا  رتمهم  تشاد و  ياهداـعلا  قوف  يرتربزین  یکریز  لـقع و  رظن  زا  دـنتفگیم .  ءاـحطب » هکلم   » ار وا  كـالما ،
دیـشکیم و ص )  ) مرکا ربمایپ  روهظ  راـظتنا  هک  دوب  یناـسک  زا  وا  تسا  نیا  بلاـج  دـندناوخیم .  ناـنز  هدیـس   » هکراـبم و  » هرهاـط و » ار
ملع و زا  ص )  ) مرکا ربمایپ  ناش  رد  يو  يانعم  رپ  حیـصف و  راعـشا  دشیم .  توبنياههناشن  يایوج  املع  رگید  لفون و  نبهقرو  زا  هشیمه 

ینناولف تسا :  نینچ  ص )  ) مرکاربمایپ هراب  رد  هجیدـخ  راعـشا  زا  ياهنومن  دـنکیم .  تیاکح  راوگرزب  نآ  هب  وا  تبحم  لاـمک و  بدا و 
مامت رگا  هرظان  کنیعل  ینیع  نکی  مل  اذا  هضوعب  حانج  يدـنع  تیوس  اـمف  هرـساکالا  کـلمت  ایندـلا و  یل  تماد  همعن و  لـک  یف  تیـسما 
مشچ هبمشچ  هک  ینامز  درادن  شزرا  چیه  مرظن  رد  مشاب ،  هتشاد  ار  ناهاشداپو  اهارسک  تکلمم  کلم و  دشاب و  نم  نآ  زا  ایند  ياهتمعن 

مه ماش  هب  رما  نیا  رد  شترهش  هزاوآ  دوب و  یناگرزابحور  يداصتقا و  مش  ياراد  وا  هک  تسا  نیا  هجیدختیـصوصخ  رگید  دنتفاین .  وت 
 : دـیامرفیم ص )  ) مرکا ربمایپ  تسا .  ناوتان  نآنایب  زا  ملق  هک  تسا  دایز  ناـنچ  هجیدـخ  ترـضح  یقـالخا  يایاجـس  هتبلا  دوب .  هدیـسر 

ناش رد  تفگ  ناوتیم  هچ  محازم ».  تنب  هیـسآ  نارمع و  تنب  میرمو  دـمحم  تنب  همطاف  دـلیوختنب و  هجیدـخ  هنجلا  لها  ءاسن  لـضفا  »
بیذـکت زا  تقو  ره  ص )  ) دـمحم ترـضح   : » میناوخیم خـیرات  رد  دوب ! ؟  ص )  ) ادـخلوسر رطاخ  يالـست  شمارآ و  هیاـم  هک  یـسک 

ار هجیدخ  هاگره  هجیدخ ; و  دایرگم  درکیمن  رورـسم  ار  ترـضح  نآ  زیچ  چیه  دـندشیم ،  هدرزآ  نوزحمناشیا و  ياهتیذا  شیرق و 
تناید هب  دنبياپ  الاو ،  لقاع ،  لماک ،  نانزهلمج  زا  وا  تسا ;  رایـسب  هجیدخ  لیاضف  بقانم و  دیوگیم :  یبهذ  دشیم » رورـسم  دیدیم 

وا زا  دادیم و  حیجرت  نینموم  تاهما  ریاس  رب  وتفگیم  انث  حدـم و  ار  وا  ارارک  ص )  ) مرکا ربمایپ  دوبتشهب .  لهازا  میرک و  فیفع و  و 
نادب نیا  مدـیزرون و  کشر  هجیدـخ  هزادـناهب  ص )  ) ربمایپ نانز  زا  کی  چـیه  رب  تفگیم :  هشیاع  هک  يدـح  هب  درکیم . لیلجت  رایـسب 

 . درک دای  ار  وا  رایسب  ص)  ) ربمایپ هک  دوب  ببس 

مالسا هب  هجیدخ  ترضح  تامدخ 

مالـسا نید  راوگرزب و  نآ  يارب  يرایـسب  تامدـخ  مالـسا ، یمارگ  ربمایپ  اب  كرتشم  یگدـنز  لاس  رد 24  مالسلااهیلع  هجیدخ  ترـضح 
سک چیه  هک  يراگزور  رد  ربمایپ  دییأت  قیدصت و  هلآوهیلعهللایلـص ،  دمحم  ترـضح  زا  یفطاع  یحور ، یلام ، ياهتیامح  داد . ماجنا 
سپ مالسلااهیلع  هجیدخ  ترضح  تسا . دنمـشزرا  تامدخ  نیا  زا  ییاههشوگ  ناکرـشم ، رازآ  ربارب  رد  ناشیا  يرای  درکیمن و  شدییأت 
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هنیمز نیا  رد  مالـسا  یمارگ  لوـسر  دـنک . فرـصم  دـهاوخیم  هنوـگره  ار  نآ  اـت  دیـشخب  ناـشیا  هـب  ار  شاییاراد  ربماـیپ ، اـب  جاودزا  زا 
راوگرزب يوناب  نیا  مالسلااهیلع ،  هجیدخ  ترضح  دوبن .» دنمدوس  نم  يارب  مالسلااهیلع  هجیدخ  تورث  هزادنا  هب  یتورث  چیه  : » دیامرفیم

، دوب هدنز  ات  داد . يرای  ناهاوخدب  ناکرشم و  بیذکت  اهیتخـس و  ربارب  رد  ار  وا  هکلب  دروآ ، نامیا  ربمایپ  تلاسر  هب  ناج  قمع  زا  اهنت  هن 
زا يراب  اب  هلآوهیلعهللایلـص  هللا  لوسر  هک  یماگنه  دیآ . تخـس  هلآوهیلعهللایلـص  ادـخ  لوسر  رب  ناکرـشم  هجنکـش  رازآ و  دادـن  هزاجا 

. دودزیم شرطاخ  نهذ و  زا  ار  ینارگن  دادیم و  يرادلد  ار  وا  هجیدخ  دمآیم ، هناخ  هب  هودنا  تبیصم و 

لام نیرخآ 

هک نیا  بلاج  تفرگ . رارق  نآ  تفرشیپ  مالسا و  تمدخ  رد  ادتبا  نامه  زا  بسانم  يرازبا  ناونع  هب  مالـسلااهیلع  هجیدخ  ترـضح  لاوما 
رد زور  هنابش  هس  هلآوهیلعهللایلص  مرکاربمایپ  دش . فرص  هنیدم  هب  ترجه  رفـس  رد  نانمؤم  ریما  طسوت  هجیدخ  ییاراد  زا  شخب  نیرخآ 

: دومرف مالسلاهیلع  یلع  هب  ترضح  اجنآ  رد  دروآ . ار  رفـس  مزاول  هقوذآ و  دناسر و  راغ  هب  ار  دوخ  هنابـش  زین  نانمؤم  ریما  دنام ، روث  راغ 
ای تناما و  دمحم  دزن  یسک  ره  وگب : دنلب  يادص  اب  بش  حبص و  ورب و  هکم ) رد  ياهپت   ) حطبا يالاب  هب  تسا ، نم  دزن  يدایز  ياهتناما  »

. یـسرب نم  دزن  هک  نیا  اـت  دـش  یهاوـخن  هجاوـم  راوگاـن  ياهثداـح  چـیه  اـب  نیا  زا  دـعب  یلع ! اـی  دریگب . لـیوحت  دـیایب و  دراد  ياهـعیدو 
هدنامیقاب نیرخآ  زا  امـش . بقارم  ار  ادخ  مداد و  رارق  همطاف  مرتخد  تسرپرـس  ار  وت  یلع ! يا  هدـب . لیوحت  اراکـشآ  ار  مدرم  ياهتناما 

در زا  دـعب  رخب و  هشوـت  داز و  رتـش و  دراد ، ار  امـش  اـب  یهارمه  دـصق  هک  مشاـه  ینب  زا  سک  ره  همطاـف و  دوـخ و  يارب  هجیدـخ  لاوـما 
نم تفگ . شردـپ  زا  لقن  هب  ار  بلاـطم  نیا  عفار  یبا  دـنزرف  : » دـیوگیم رـسای ) راـمع  هون   ) هدـیبعوبا نکن ». ... گـنرد  رگید  اـهتناما ،

داز و درک  شرافس  مه  نانمؤم  ریما  هب  دیرخ و  شدوخ  رفـس  يارب  رتش  ود  هک  تشاد  هجوت  لباق  یتورث  لام و  ادخ  لوسر  رگم  مدیـسرپ :
نم يارب  یتورث  لاـم و  چـیه  دوـمرف : هلآوهیلعهللایلـص  ربماـیپ  تفگ : مردـپ  داد : خـساپ  عـفار  یبا  دـنک ؟ هـیهت  ار  نارجاـهم  رگید  هشوـت 

ناناملسم يارب  هشوت  داز و  دیرخ  هجیدخ  لاوما  فرصم  دراوم  نیرخآ  زا  تفگ : مردپ  دوزفا : عفار  یبا  دوبن . هجیدخ  لاوما  زا  رتدنمدوس 
دوب ياهلفاق  مه  اهنآ  نیرخآ  دش . نکمم  هجیدخ  لاوما  اب  ناناملسم  رثکا  رفـس  دننک . ترجه  هنیدم  هب  دنتـشاد  دصق  هک  دوب  فعـضتسم 

. درک یتسرپرس  ار  نآ  نینمؤملا  ریما  هک 

ص)  ) ربمایپ دزن  هجیدخ  ترضح  تلزنم 

: تسا هتفگ  هشیاـع  درکیم . دـیجمت  ریدـقت و  وا  زا  یهاـگ  دـنچ  زا  ره  درکن و  شومارف  ار  هجیدـخ  رمع  رخآ  اـت  هجیدـخ  زا  سپ  ربماـیپ 
شیاتـس یکین  هب  يو  زا  درکیم و  داـی  هجیدـخ  زا  یعون  هب  هک  نیا  رگم  تفریمن  نوریب  هناـخ  زا  ملـسوهلآوهیلعهللایلص  ادـخ  لوـسر  »

وت هب  يرتهب  نز  دنوادخ  دوب ؟ نزریپ  کی  زا  شیب  وا  ایآ  متفگ  تفرگ . ارف  ار  مدوجو  دـسح  کشر و  دروآ . دای  هب  ار  وا  يزور  دومنیم .
رد دروآ  نامیا  نم  هب  وا  دادن . نم  هب  ار  وا  زا  رتهب  راگدرورپ  ادخ ، هب  دـنگوس  دومرف : هاگ  نآ  دـش . نیگمـشخ  ربمغیپ  تسا . هدومرف  اطع 
«. دومن مورحم  نانز  رگید  ِنادـنزرف  زا  ارم  هک  یلاح  رد  درک  اطع  ینادـنزرف  نم  هب  وا  زا  و  دـندیزرویم . رفک  نم  هب  نامدرم  هک  یماگنه 

«. درک مهاوخن  دای  يدب  هب  ار  هجیدخ  زگره  رگید  متفگ  دوخ  اب  : » تفگ هشیاع 

هجیدخ هرابرد  نادنمشناد  نانخس 

تشاد و تسود  ار  هجیدخ  ادخ  لوسر  دّمحم : نب  ماشه  دشیم . هدناوخ  هرهاط »  » ّتیلهاج رـصع  رد  هجیدـخ ، تسا : هتفگ  راّکب  نب  ریبز 
نامیا ربمایپ  هب  هک  تسا  ینز  نیتسخن  دوب و  یتسار  قدـص و  ریزو  وا  درکیم . تروشم  وا  اب  اهراک  یـضعب  رد  دراذـگیم و  مارتحا  وا  هب 

ادخ لوسر  دندوب . هجیدخ  زا  میهاربا  زجب  شنادنزرف  مامت  دیزگنرب . يرگید  رـسمه  زگره  دوب ، هدـنز  هجیدـخ  هکیتقو  ات  ربمایپ  دروآ و 
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شربارب رد  دروآیم و  دورف  رس  هجیدخ  ترضح  تمظع  لباقم  رد  خیرات  تسا : هتفگ  هعاّرق  هّیمـس  تسا : هدومرف  ملـسوهلآوهیلعهللایلص 
. دتسیایم هتسب  تسد  هناعضاوتم و 

تشهب رد  هجیدخ  ماقم 

مرکاربمایپ تسا . هدش  هداد  هدعو  ناشیا  هب  دنوادخ  يوس  زا  هک  تشهب  رد  تسا  یماقم  مالـسلااهیلع ،  هجیدخ  ترـضح  ياهتلیـضف  زا 
یتخـس جـنر و  نآ  رد  هک  يراد  ياهناـخ  تشهب ، رد  : » دوـمرفیم دادیم و  تراـشب  هجیدـخ  هب  ار  هلئـسم  نیا  اـهراب  زین  هلآوهیلعهللایلص 
شردـپ درگ  درکیم و  یباتیب  لاسدرخ  همطاف  تفای ، تاـفو  هجیدـخ  هک  یماـگنه  دـیامرفیم : زین  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  ینیبیمن ».

مارآ ار  وا  ات  دوب  یهار  لابند  دـشیم و  نوزحم  رتشیب  شکچوک  تخد  تلاح  نیا  زا  ربماـیپ  تفرگیم . وا  زا  ار  رداـم  غارـس  تشگیم و 
تـشهب رد  تردام  وگب  ناسرب و  مالـس  همطاف  هب  : » دومرف دـش و  لزان  ربمایپ  رب  لیئربج  هکنیا  اـت  درکیم  یباـتیب  ناـنچمه  همطاـف  دـنک .

رگید تفرگ و  مارآ  دینـش ، ار  نخـس  نیا  همطاف  هک  یماـگنه  تسا ». هتـسشن  نارمع  رتخد  میرم ، نوعرف و  رـسمه  هیـسآ ، راـنک  ياهناـخ 
. درکن یباتیب 

هجیدخ ترضح  تیصو 

دقهللا نا  تملع  اما   ، » هجیدخ يا  دومرف :  تفر و  يو  تدایع  هب  ص )  ) ربمغیپ دش .  رامیب  ترجه  زا  لبق  لاس  هس  س )  ) هجیدخ ترـضح 
درک دقفت  ییوج و  لد  هجیدخ  زا  هاگنآ  تسا ! ؟  هتخاس  مرـسمه  زین  تشهبرد  ار  وت  دنوادخ  هک  ینادیم  ایآ  هنجلا ;  یف  کعم  ینجوز 

ضرع تفای ،  تدش  هجیدخ  يرامیب  نوچ  دومرف .  فیـصوت  وا  تامدـخ  هنارکـش  هب  ار  تشهب  یلاع  تاجردو  داد  تشهب  هدـعو  ار  وا  ; 
مدیدن يریـصقت  وت  زا  زگره  دومرف :  ص )  ) ربمایپ نک .  وفع  ارم  مدرک ،  یهاتوک  وت  قح  رد  نم  مراد :  تیـصودنچ  هللا !  لوسر  ای  درک : 

 ! هللا لوسر  ای  درک :  ضرع  يدرک .  فرصم  ادخ  هاررد  ار  تلاوما  يدش و  هتسخ  رایسب  ماهناخ  رد  يدرب .  راک  هب  ار  دوخشالت  تیاهن  و 
 . دش دهاوخ  بیرغ  میتی و  نمزا  دعب  وا  نوچ  درک .  هراشا  س )  ) ارهز همطاف  هب  و  دیشاب .  رتخدنیا  بظاوم  هک  تسا  نیا  نم  مود  تیصو 
وا اب  یسک  ادابم  دشکب .  دایرفوا  رب  یسک  ادابم  دنزب .  یلیـس  شتروص  هب  یـسک  ادابم  دناسرب .  رازآوا  هب  شیرق  نانز  زا  یـسک  ادابم  سپ 
وا اـت  مـنکیم  ضرع  همطاـفهب  ار  نآ  میوـگبتیارب .  مـنکیم  مرــش  ار  موستیــصو  اـما  دشابهتــشاد .  ياهدــننز  میـالم و  ریغ  دروـخرب 
رد ربق  زا  نم  دیوگیم :  مردام   : وگب هللا  لوسر  تردپ  هب  ممـشچ !  رون   : » دومرف يو  هب  دـناوخارف و  ار  همطاف  سپـس  دـنک .  وگزابتیارب 

دـمآ و نوریب  قاتا  زا  س )  ) ارهز همطاف  سپ  ینک ».  نفک  یتشاد ،  نت  هب  یحو  لوزن  ماـگنه  هک  یـسابلرد  ارم  مهاوخیم  وت  زا  مساره ; 
تاـفو ماـگنه  دـش .  لاحـشوخ  رایـسب  وا  داتـسرفهجیدخ و  يارب  ار  نهاریپ  نآ  ص )  ) مرکا ربماـیپ  درک .  ضرع  (ص ) ربماـیپ هب  ار  بلطم 

 ، تشاد هارمه  تشهب  زا  نفک  هک  یلاحرد  لیئربج  ناهگان  تفرگ .  هدـهع  هب  ار  يو  نفک  لسغ و  ص )  ) مرکاربمایپ هجیدـخ ،  ترـضح 
ام درک و  فرـص  اـم  هار  رد  ارشلاوما  ناـشیا   : » دـیامرفیم دـناسریم و  مالـس  وـت  هب  دـنوادخ  هللالوـسر ،  اـی  درک :  ضرع  دـش و  لزاـن 

 .« میریگبهدهع هب  ار  شنفک  هک  میرتراوازس 

س)  ) هجیدخ تافو 

ادـخ ربمغیپ  درک .  میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  بلاطوبا  بعـشزا  جراخ  رد  تثعب  مهد  لاس  ناضمر  هاـم  رد  یگلاـس  نس 65  رد  هجیدـخ 
 ، دوب هدروآ  هجیدـخ  يارب  لجوزع  دـنوادخ  فرط  زالیئربج  هک  ياهچراپ  نامه  اـب  درک و  طونح  داد ،  لـسغ  ار  هجیدـخ  اصخـش  (ص)

راوتـسا شیوخ  ياج  رد  ار  دحل  گنـس  هاگنآو  داهن  كاخ  رد  ار  هجیدخ  سپـس  تفر ،  ربق  نورد  اصخـش  ص )  ) ادخلوسر درک .  نفک 
عقاو نوجح   » رد هکم  ناتـسروگرد  هجیدخ  هاگمارآ  دیبلطیم .  شزرمآ  شیارب  درکیم و  اعد  تخیریمکشا ،  هجیدخ  رب  وا  تخاس . 
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هب يرایـسب  وا  مارتـحا  هب  دوـب و  ص )  ) ادـخ ربـمغیپ  روایهجیدـخ  اریز  دوـب ;  گرزب  یتبیـصم  ص )  ) ربـمغیپ يارب  هجیدـخ  تلحر  تسا . 
 . دندرکیم يراددوخ  يو  رازآ  زا  دنتشاذگیم و  مارتحا  (ص ) دمحم ترضح 

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)
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)
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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 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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