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ع)  ) نیسح ماما  نابز  زا  جع )  ) نامز ماما 

باتک تاصخشم 

نایبت یگنهرف  هسسوم  تاقیقحت  دحاو  هدنسیون : 
نایبت یگنهرف  هسسوم  رشان : 

همدقم

یگنادرم الب  برک و  نیمزرس  رد  هک  ینیسح  دنادرگ . قشاع  نیـسح  مان  اب  ار  ام  دیرفآ و  نیمز  رد  ار  تداهـش  قشع و  رهظم  هک  وا  مان  هب 
هب اهمشچ  شمان  ندروآ  اب  هک  ینیسح  . درک یتخب  شوخ  دیپس  هار  ینابرق  ار  دوخ  ههام  شش  دنزرف  هتشاذگ و  شیامن  هنحـص  هب  ار  دوخ 

نامفده اهنت  تخومآ  ام  هب  درک و  انشآ  ایند  یگدنز و  نیا  هب  شیاهسرد  اب  ار  ام  هک  ینیسح  . دوشیم لدبم  اهناشفشتآ  هب  اهلد  ایرد و 
و ع )  ) نیسح ماما  مایق  نیب  تسا  یتهابـش  ابیز  هچ  درک و  دوخ  هتفیـش  ار  همه  اما  دوب ، قشاع  دوخ  هک  ینیـسح  دشاب . هللادنع  برق  ایند  رد 
ع)  ) حلاصابا دروم  رد  ع )  ) نیـسح ماما  نابز  زا  هک  یثیداحا  یـسررب  اب  راتـشون ، نیا  رد  (. ع  ) نیـسح نوخ  مقتنم  نآ  جع   ) دوعوم يدـهم 
ره ناوتیم  ادهـشلادیس ، ًاصوصخ  راهطا  همئا  تایاور  نانخـس و  رد  ندش  رو  هطوغ  قیقحت و  هیاس  رد  هک  میباییم  رد  تسا  هدـشتیاور 

بیدأت ریثات و  تحت  رتشیب  هچ  ره  ناسنا  فیطل  حور  هک  ارچ  تفای  تسد  ناـشیا  هب  قشع  تبحم و  تخانـش  زا  ییـالعا  دـح  هب  رتشیب  هچ 
هک گرزب ـ  یباـی  ماـک  ترخآ و  اـیند و  تداعـس  هب  ناوتیم  رتهب  رتدوز و  دریگ ، رارق  تسا ـ  ترتع  نآرق و  ناـمه  هک  یهلا ـ  راونا  وترپ 

. درک ادیپ  تسد  تسا ـ  یهلا  برق  نامه 

ع)  ) نیسح ماما  هاگدید  زا  حلاص  ماما  ياهیگژیو 

زونه هن  یتایح  مایا  هتمدخل  هتکردا  لو و  ال ، : » دومرف تسا  هدش  دلوتم  يدهم  ترـضح  ایآ  دندیـسرپ : ع )  ) نیـسح ماما  رـضحم  زا  يزور 
هدش تیاور  ع )  ) نیـسح ماما  زا  نیدلا  لامک  رد   . مدنبیم رمک  وا  تمدخ  هب  رمع  همه  منک  كردار  وا  هک  ینامز  نم  تسا  هدـشن  دـلوتم 
مایق قح  هب  هک  تسا  یماما  وا  تسا  نم  دـنزرف  نیمهن  اهنآ  نیرخآ  و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ناـنمؤمریما  اـهنآ  لوا  میراد  ماـما  هدزاود  اـم  »

مالـسا قح  نید  يو  اب  مه  دنکیم و  هدنز  وا  هلیـسو  هب  ، دشاب هدرم  شلها  ینید  یب  رفک و   » اب هک  نآ  زا  سپ  ار  نیمز  دنوادخ  دیامنیم و 
یهورگ دندرگیم و  رب  نید  زا  يرایـسب  مدرم  نآ  رد  هک  دراد  یتبیغ  وا  دنهاوخن . ناکرـشم  دـنچره  دـنادرگیم ، بلاغ  نایدا  همه  رب  ار 

امـش نامز  ماما  روهظ  ِعقوم  دییوگیم  تسار  رگا  دنیوگیم : اهنآ  هب  شنزرـس  يور   » زا یخرب  دننامیم ؛ تباث  مالـسا  ِقح  ِنید  رب  رگید ،
هک نانآ  دیـشاب  هاگآ  (ص ؛) هللا لوسر  يدی  نیب  فیـسلاب  دهاجملا  ۀلزنمب  بیذـکتلا  يذالا و  یلع  ۀـتبیغ  یف  رباصلا  نا   !«» تسا تقو  هچ 
ادخ لوسر  باکر  رد  ریـشمش  اب  هک  دنایناسک  لثم  دننامیم ، تباث  دوخ  هدـیقع  رب  نانید  یب  بیذـکت  اهجـنر و  ّلمحت  اب  ّیلو  تبیغ  رد 

، دیدشلا دیرطلا  رمالا  بحاص  نکل  ال  : » دومرف ؟ دیتسه رما  نیا  بحاص  امـش  ایآ  دندرک : لاوس  ع )  ) نیـسح ماما  هاگـشیپ  زا  .« دندرک داهج 
مدرم ناـیم  زا  هک  تسا  یـسک  رما  نیا  بحاـص  هکلب  متـسین  نم  هن  رهـشا ؛ ۀـینامث  ۀـقتاع  یلع  هفیـس   ُ عَضَی ۀـمعب ،  ینکملا  هیباـب  روـتوملا 

ریـشمش هاگ  نآ  دوشیم . ناهنپ  شیومع  زا  دنامیم و  نیمز  رب  شردپ  نوخ  دوریم و  تسد  رود  ياهنیمزرـس  هب  دـنکیم ، يریگهرانک 
بحاص يدلو  نم  عساتلا  همالا  هذـه  مئاق   » تسا تیاور  رگید  ياج  رد  نینچ  مه  «. دراذـگن نیمز  رب  ریـشمش  مامت  هام  تشه  درادیم و  رب 

، دوـشیم میـسقت  شثاریم  و  رما ، نیا  بحاـص  وا  هک  تسا  نم  دـنزرف  نیمهن  تما  نیا  مئاـق  یح  وـه  هثاریم و  مـسقی  يذـلا  وـه  و  رمـالا ،
 . تسا هدنز  وا  هک  یلاحرد 
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ترضح ياههناشن 

اب : » دومرف دوش ، هتخانـش  ياهناشن  هچ  اـب  ع )  ) يدـهم ماـما  مدرک  ضرع  ع )  ) یلع نب  نیـسح  هللادـبع  یبا  هب  دـیوگیم : هریغم  نب  ثراـح 
هب وا  دـنا و  جاتحم  وا  هب  مدرم  هک  نیا  هب  یهلا و  مارح  لـالح و  نتخانـش  اـب  دومرف : ياهناـشن  هچ  اـب  زین )  ) مدرکضرع و راـقو . شمارآ و 

یسوم و زا  یتنـس  میهاربا و  زا  یتنـس  ص ))  ) دمحم لآ   ) ام مئاق  رد  : » دومرف هک  هدش  تیاور  ع )  ) نیـسح ماما  زا  زاب  و  «. درادن زاین  یـسک 
میهاربا زا  هک  یتنس  تسا  رمع  لوط  تسا  هدرب  ثرا  هب  حون  زا  هک  یتنس  تسا  ص )  ) دمحم زا  یتنس  بویا و  زا  یتنـس  یـسیع و  زا  یتنس 

تـسا ندش  بیاغ  سرت و  تسا  هدرب  ثرا  هب  یـسوم  زا  هک  یتنـس  تسا  مدرم  زا  نتفرگ  هرانک  ندـمآ و  ایند  هب  ناهنپ  تسا  هدرب  ثرا  هب 
يراتفرگ زا  سپ  شیاشخب  تسا  هدرب  ثرا  هب  بویا  زا  هک  یتنـس  تسوا  دروم  رد  مدرم  فـالتخا  تسا  هدرب  ثرا  هب  یـسیع  زا  هک  یتنس 
تاـمالع ُسمَخ  يدـهْمِلل  :» دـندومرف ع )  ) نیـسح ماـما   . تسا ریـشمش  اـب  روـهظ  تسا  هدرب  ثرا  هب  ص )  ) مرکا ربماـیپ  زا  هک  یتنـس  تسا 

ینایفس 2 جورخ  تسا 1 ـ  تمالع  جنپ  ام  يدهم  يارب  ۀیکزلا  سفنلا  لتق  و  ءادیبلاب ، فسخلاو  ءامسلا ، نم  هحیصلا  ینامیلا و  ینایفـسلا و 
ماما تمدـخ  هب  دـیوگیم : هریغم  نب  ثراح  زاب  هّیکز و  سفن  لتق  5 ـ  ادیب »  » نیمزرـس رد  فسخ  ینامـسآ 4 ـ  کناب  ینامی 3 ـ  جورخ   ـ

ۀجاحب مارحلا و  لالحلا و  ۀـفرعمب  : » دومرف میـسانشب  ییاههناشن  هچ  اب  ار  يدـهم  ترـضح  مدرک  ضرع  مدـش و  بای  فرـش  ع )  ) نیـسح
زا يدرم  دنکیم : لقن  ییحی  وبا   . همه زا  وا  يزاین  یب  و  وا ، هب  ناگمه  زاین  فراعم و  ماکحا و  تخانش  اب  ؛ دحأ یلا  جاتحیالو  هیلءا  سانلا 
نم نادنزرف  زا  نانآ  رفن  هن  دنا ، لیئارـسا  ینب  يابقن  رامـش  هب  هک  دنرفن  هدزاود  : » دومرف ترـضح  دیـسرپ ، ناماما  هرابرد  ع )  ) نیـسح ماما 

. داب تراشب  امش  رب  داب ، تراشب  امش  رب  دومرفیم : مدینـش  ص )  ) ادخ لوسر  زا  نیقی  هب  تسا  ص )  ) دمحم لآ  مئاق  ناش  نیرخآ  دنتـسه ،
ات دـنوشیم ، ریـس  و  دـنریگیم ) هرهب   ) نآ زا  یهورگ  لاس  ره  هک  تسا  یغاب  لَثَم  نوچمه  نم  تیب  لها  لَثم  انامه  داب ! تراـشب  امـش  رب 

رتفرژ همه  زا  ناشکاردا  مهف و  هعـسوت  قمع و   ) رتهدرتسگ و همه  زا  ناش  تیعمج  يایرد  هک  دـنکیم  روهظ  یمدرم  يارب  نانآ  نیرخآ 
دنايراگتـسر تاجن و  لها  یگمه  اهنیا  . دوب دـهاوخ  رتنیچ  هشوخ  همه  زا  ناشرـصع  ماما  ینارون  دوجو  ینیچ  هویم  رد  و  رتهخاـش ، رپ  و 

نب حیسم  نم و  زا  سپ  دنمدرخ  نادنم  تداعـس  زا  رفن  هدزاود  ناش  نیرخآ  متـسه و  نم  ناش  نیلوا  هک  یمدرم  دنوشیم ، كاله  هنوگچ 
متسین  نانآ  زا  مه  نم  دنتسیننم و  زا  نانآ  دوشیم ، دوبان  ایند ) لها  وریپ   ) نانادان رمع  نایم  نیا  رد  هلب  دوب ؟ دهاوخ  میرم 

يدهم روهظ  البرک و  ثداوح  نیب  طابترا 

مایا ماـمت  رد  تسا 1 ـ  هلمج  نآ  زا  هک  هدرک  ادـیپ  یـصاخ  هطبار  البرک  ثداوح  اـب  جـع   ) يدـهم ترـضح  روهظ  هک  تسا  هدـش  تیاور 
یناهج مایق  زاـغآ  ؛2 ـ  ردق بش  نابعـش و  همین  بش  نوچ  تسا  هدـش  دراو  ع )  ) نیـسح ماما  ترایز  جـع   ) رـصع یلو  ترـضح  هب  طوبرم 

رد ص )  ) مرکا لوسر  سدقم  دوجو  زا  هک  ثیداحا  رتشیب  رد  ؛3 ـ  دوب دهاوخ  اروشاع  زور  رد  یناوارف  تایاور  قبط  جع   ) يدهم ترضح 
 ، مرـسپ نیا  لسن  زا  ((، ) ع  ) نیـسح مرـسپ  رابت  زا   ) نوچ ینیوانع  هب  ع )  ) نیـسح ماـما  هلیـسو  هب  هدـش  دراو  یناـهج  حلـصم  نآ  صوصخ 

، دیسرن دصقم  هب  دش و  زاغآ  هفوک  دصقم  هب  همظعم  هکم  زا  هک  ع )  ) ماما یخیرات  رفس  تسا 4 ـ  هدش  یفرعم  نیسح  مرسپ  دنزرف  نیمهن  )
مظعا یلو ا ... سدقم  دوجو  ؛5 ـ  دوب دهاوخ  هفوک  رهش  ترضح  نآ  یناهج  تموکح  تختیاپ  دوشیم و  لیمکت  شدیـشر  دنزرف  طسوت 

تلیضف اب  مهم و  رایسب  ياهتدابع  هلمج  زا  . دزیریم کشا  ماش  حبـص و  ره  ع )  ) نیـسحماما شراوگرزب  دج  دای  هب  هراومه  تایاور  قبط 
هچ جع  يدهم  ترضح  تدالو  هک  دیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  اج  نیا  رد  هتبلا  تسا و  ع )  ) ادهشلادیس ترضح  ترایز  نابعش  همین  بش  رد 

نکمم تسا  بحتـسم  ع )  ) نیـسح هللادبعابا  ترـضح  ترایز  جع   ) نامز ماما  دـلوت  بش  رد  هک  دراد  ع )  ) نیـسح ماما  ترایز  اب  یطابترا 
یلو مییوگیمکیربت  ناشیا  هب  ار  شدنزرف  تدالو  ترایز  نیا  اب  تسا  ترضح  نآ  راوگرزب  دج  نیـسحماما ع ) نوچ  دوش : هتفگ  تسا 

هک ارچ  دوب ، رتبسانم  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  ترایز  تروص  نیا  رد  هک  اریز  دشاب ، تسرد  دناوتیمن  یتاهج  زا  نخـس  نیا 
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گرزبردپ نوچ  ع )  ) نیـسح ماما  دوش  هتفگ  رگا  تسا و  جع   ) نامز ماما  هطـساو  اب  ردپ  ع )  ) نیـسحماما هطـساو و  الب  ردـپ  ترـضح  نآ 
نینمؤملاریما ترضح  ترایز  مییوگ  تروص  نیا  رد  تسهزین  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  دننام  نیموصعم  همئا  هیقب  ترایز  شترایز  تسا 

زا رتمهم  تقیقح  تفگ  دیاب  تامدقم  نیا  اب  سپ  دناهمئا ، ردپ  راوگرزب  ود  نآ  اریز  دوب . دـهاوخ  رتبسانم  ص )  ) هللا لوسر  ترایز  ای  و 
اب ع )  ) نیـسح ماما  تضهن  البرک و  مایق  ینامـسآ  دـنویپ  صوصخم و  هطبار  زا  یکاح  بش  نیا  رد  ع )  ) نیـسح ماـما  تراـیز  تسا  اـهنیا 

هدیـشک نوخ  كاـخ و  رب  ع )  ) یلع نب  نیـسح  تضهن  ياوشیپ  ربـهر و  ینامـسآ  سدـقم  ماـیق  نیا  رد  اریز  تسا  جـع   ) يدـهم ترـضح 
رب لوتقم  نوخ  ماقتنا  هک  مینادیم  همه  دـندنویپیم و  ءاقل ا ... هب  شیافو  اب  روشحلـس و  نارای  باحـصا و  سدـقم  داهج  نیارد  دوشیم و 

تـسد هب  دش و  هتـشک  مولظم  هک  یـسک  اناطلـس ؛) هیلول  انلعج  امولظم  لتق  نم  و  : ) دیامرفیم دنوادخ  تسا  لوتقم  دنزرف  یـصو و  هدـهع 
تسا يدهم  ترضح  ع )  ) نیسح ماما  ِمد  ّیلو  اذل   . میداد رارق  تردق  تنطلس و  وا  ِّیلو  يارب  دمآرد ، ياپ  زا  هشیپ  افج  مدرم  نارگمتس و 

. دشابیم ترضح  نآ  تسد  هب  یهاوخ  نوخ  ماقتنا و  رما  و 

روهظ ماگنه  ماما  ياهیگژیو 

یناوج هک  یلاح  رد  دیآیم ، نانآ  يوس  هب  وا  اریز  دنـسانشن ، ار  وا  مدرم  دنک ، مایق  ص )  ) دمحم لآ  يدـهم  رگا  :» دومرف ع )  ) نیـسح ماما 
، دـنرادنپیم نانآ  هک  یلاح  رد  دـنکیم ، روهظ  ناوج  نامز ،  ماما   ) مدرم بحاص  هک  تسا  نیا  اه  نومزآ  نیرت  گرزب  زا  تسا و  دیـشر 

نایا نب  ورمع  زا  نارهم  نب  لیعامسا  زا  نیـسح  نب  یلع  زا  یناسارخ  هحلط  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  دمحا  زا   « تسا لاس  نهک  يدرمریپ  وا 
نب دمحا  زا  ریسفت  بحاص  هعاسلا  برتقا   ) هیآ ریـسفت  رد  تسا و  هدش  تیاور  ثیدح  نیا  لثم  ع )  ) رفعج یبا  زا  رباج  زا  رمث  نب  ورمع  زا 

یلاـعت يادـخ  لوـق  رد  ع ) ... ) ادـبع یبا  زا  نیـسح و  نـب  سنوـی  زا  يرقنـس  دـمحا  نـب  نیـسح  زا  دـیون  نـبا  زا  ادـبع ... یبا  زا  سیردا و 
. روهظ تقو  رد  ینعی  دـنوشیم ، لصتم  مه  هب  اهناتـسلخن  هنیدـم  هکم و  نیباـم  رد  هک  دومرف  ترـضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  ناتماهدـم  )

ادخ هک  نآ  لاح  دـنیامن و  شوماخ  ار  ادـخ  رون  دوخ  ياهناهد  اب  هک  دـننکیم  هدارا  هرون ؛  ُمّتُم  هللا  مههاوفاب و  هللارون  اوئفطیل  نودـیری  )
رد دنکیم . بلاغ  نایدا  بهاذم و  همه  رب  ار  وا  دومن . دهاوخ  رون  مامتا  مئاق  اب  ادخ  دیوگ : ریسفت  بحاص   . تسا هدننک  مامت  ار  دوخ  رون 

هدرک روج  ملظ و  زارپ  هک  نانچ  دنکیم ؛ لدع  زا  رپ  ار  نیمز  هک  ثیدح  يانعم  تسا  نیا  دوشیمن . تدابع  ادـخ  زا  ریغ  یـسک  تقو  نآ 
ریما جـع و   ) مئاق هک  یتقو  نودـعوی ؛  اـم  اوأر  اذا  یتح   ) هدرک لـیوات  مئاـق  حـتف  هب  ار  بیرق  حـتف  هللا و  نمرـصن  اـهنّوبحت  يرُخا  و   ) تسا

فیعض تسیک  هک  دنادیم  يدوز  هب  سپ  اددع ؛) لقاو  ًارصان  فعـضا  نم  نوملعیـسف  .) دننیبیم دوشیم ، هدعو  ناشیا  هب  هک  ار  نینمؤملا 
، دننکیم هلیح  ناشیا  هک  یتسرد  هب  ادیور ؛) مهلهمأ  نیرفاکلا  لّهمف  ادیک  دیکا  ادیک و  نودـیکی  مهنا  «.) رـصان روای و  ثیح  زا  رتمک  رت و 

ثوعبم مئاق  هنییآ  ره  هک  هتفگ  ریـسفت  بحاص  هدـب  تلهم  یکدـنا  دـمحم ـ  ای  ار ـ  ناشیا  یندرک و  هلیح  منکیم  هلیح  نم  یندرک و  هلیح 
زا ریمع  یبا  نبا  زا  رابجلادـبع  نب  دـمحم  زا  سیردا  نب  دـمحا  زا  ریـسفت  بحاص  دریگیم . شیرق  هیما و  ینب  ناملاظ  زا  ماقتنا  دوشیم و 

: دومرف ترضح  نآ  یـشغی  اذا  لیللاو   ) ادخلوق زا  مدیـسرپ  رفعج  یبا  زا  دیوگیم : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دمحم  زا  نامثع  نب  دامح 
ربص هک  دیدرگ  رومام  درک و  شوماخ  ار  شاهدید  رون  دومن و  هطاحا  وا  هب  متس  سفن  ِتملظ  لطاب  تلود  رد  هک  تسا  نینموملاریما  دارم 

رد یلاعت  يادـخ  دوشیم . بلاغ  لطاب  تلودرب  درک ، مایق  هک  ینامز  تسا  مئاق  زا  تراـبع  راـهن  دومرف : یّلجت  اذا  راـهنلاو   ) متفگ دـیامن ،
ًاروغ مکءام  حبـصا  نا  متیارا  لق  : ) دنادیمن ار  اهنآ  یـسک  وا  زا  ریغ  هدومن  باطخ  دوخربمغیپ  اب  اهنآ  اب  هدروآ و  اهلثم  قلخ  يارب  نآرق 

وا دـننام  هک  دروآیم  یماما  امـش  يارب  یـسک  هچ  سپ  دوش ، بیاغ  امـش  ماما  دوخ  رگا  دـیوگ : ریـسفت  بحاص  نیعم  ءاـمب  مکیتاـی  نمف 
هب هدرک  تیاور  شردپ  زا  وا  نامیلس و  نب  دمحم  زا  نامیلس  نب  دابع  زا  افص  زا  دیلو  نبا  زا  لامعالا  باوث   » باتک رد  قودص  خیـش  . دشاب
هک دیوگیم  يوار  دـنکیم . هطاحا  ریـشمش  اب  ار  ناملاظ  تسا  ع )  ) مئاق دارم  دومرف : هیـشاغلا  ثیدـح  کیتأ  له   ) متفگ ع )  ) هللادـبع یبا 
هب لمع  دومرف : هلماع   ) متفگ دنرادن ، عانتما  ابا و  تقاط  دننکیم و  عوضخ  جع   ) مئاق هب  دومرف : ترـضح  نآ  هعـشاخ  ذئموی  هوجو   ) متفگ
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يدوس روهظ  تقو  رد  جـع   ) مئاق هب  شندروآ  نامیا  دـشاب . هدروآ  نامیا  همئا  ریاس  هب  هک  دـنچ  ره  درواینوا ، هب  ناـمیا  مئاـق  روهظ  زا  ریغ 
دواد زا  ناشیا  ام ، باحـصا  زا  یتعامج  زا  زیزعلادبع  نبرمع  زا  یـسیع  نبا  زا  راطع  دمحم  زا  لکوتم  نبا  زا  نیدلا  لامک  تشاد  دـهاوخن 

هب داقتعا  بیغ  هب  نامیا  دومرف : ترـضح  نآ  هدرک  تیاور  بیغلاب  نونمؤی  نیذلا   ) یلاعت يادخ  لوق  صوصخ  رد  ع )  ) هللادبع یبا  زا  یقر 
ماما شردـپ  زا  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  شردـپ  زا  رقاب  ماما  ترـضح  زا  يرکـسعلا  نسحلا  نبا  هجحلا  مامالا   » باـتک رد  تسا و  مئاـق  ماـیق 

دنک و مایق  قح  هب  ام  زا  يدرم  دـندش ، رباج  يافلخ  نآرق و  نافلاخم  روج  راتفرگ  ریگرد و  نیموصعم  همئا  هک  هاگ  نآ   : » هدیـسر نیـسح 
ءادیب نایم  زا  ددرگیم ، ناور  هنیدـم  بناج  هب  ربمغیپ  مچرپ  یهلا و  دـییأت  اب  دـنهد ، يرای  ار  وا  صلخم  نارای  زابناج و  نادرم  زا  رفن   313

: دومرف ع )  ) نیـسح ماما  «. درابیم ورف  نیمز  رب  ار  شباذع  فینح   ) يوق ِدنوادخ  هک  تسا  یناکم  نامه  اج  نیا  دـیوگیم : درذـگیم ، هک 
تـسیک امـش  مئاق  ادخ  لوسر  دـنزرف  يا  دـش : ضرع  دریگب ؛ ماقتنا  ناراکمتـسزا  ات  دـنکیم ، راکـشآ  ار  ص )  ) دـمحم لآ  ام  مئاق  ادـخ  »

دمحم نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  هجح  وا  ع ،)  ) یلع نب  دمحم  مرسپ  نادنزرف  زا  دنزرف  نیمهن  دومرف :
داد لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  دـنکیم و  روهظ  سپـس  دوشیم . بیاغ  ینالوط  ینامز  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  دـشابیم و  مدـنزرف  یلع  نب 

 . تسا هدش  رپ  روجو  ملظ  زا  هک  ناس  نامه  هب  دزاسیم ،

ع)  ) نیسح ماما  نابز  زا  تایآ  ریسفت 

لقن هللادـبع  یبا  ترـضح  زا  دـمحم  نب  لهـس   ( هیماح اران  یلـصت  هبـصان -  هلماع  هعـشاخ -  ذـئموی  هوجو  هیـشاغلا -  ثیدـح  کیتا  له  )
تنطلــس مدرم  رب  قـح  ریغ  هـب  هـک  یناـسک  دــنکیم و  جورخ  ریــشمش  اـب  هـک  تـسا  يدــهم  مئاــق  هیــشاغ  ثیدــح  زا  دارم  دــنکیم :

مئاق روهظ  رجف  رجف ، زا  دارم  دومرف : هللادبع  یبا  ترـضح  ( رـسی اذا  لیللاو  رتولاو -  عفـشلاو  رـشع -  لایلو  رجفلاو - .) دنگنجیم ، دـننکیم
لیللا و  اـهیّلج -  اذا  راـهنلا  و  اـهیلت -  اذا  رمقلا  و  اهیحـُـض -  سمــشلاو و   ) تـسا مئاـق  تـلود  اـت  هـمئا  تـلود  ، رــشع ياــهبش  تـسا و 

تیـصخش سمـش  دومرف : دـندرک ، لاوس  رمق  سمـش و  يانعم  هروس  نیا  رد  هک  دـنکیم : لقن  هللادـبع  یبا  زا  یملید  نامیلـس  ( اهیـشغیاذا
« اهیحـضو  » تسا و مئاق  يدـهم  ًاصوصخم  ارهز  همطاف  لسن  اـهیّلج »  » دارم ارهزلا و  همطاـف  راـهن  نینمؤملا و  ریما  رمق  و  ص )  ) ادـخ لوسر 
تسا و سیلبا  تلود  یکیرات  بش  زا  دارم  هک  هدش  تیاور  هللادـبع  یبا  ترـضح  زا  یلجت  اذا  راهنلا  و  یـشغی -  اذا  لیللاو   ) تسا مئاقمایق 

یبا ترـضح  زا  ضرالا  ءافلخ  مکلعجی  ءوسلا و  فشکی  ُهاعد و  اذا  رطـضملا  بیجی  نما   ) تسا (ص ) دمحم لآ  مئاق  تلود  یلجتم  راهن ،
راوید هب  تشپ  دتـسیایم و  هلبق  هب  ور  دوشیم و  مارحلا  دجـسم  دراو  دـنکیم ، جورخ  یتقو  ام  مئاـق  دومرف : هک  تسا  تیاور  ع )  ) هللادـبع
سانلا یلوأ  انا  سانلااهیا  ای  مدآب  سانلا  یلوأ  اـنا  ساـنلا  اـهیا  : » دـیوگیم دـنلب  يادـص  اـب  دـناوخیم و  زاـمن  تعکر  ود  دـهدیم و  هبعک 

عقی یتح  عرـضتی  وعدی و  ءامـسلا و  یلا  هدـی  عفری  مثدـمحمب  سانلا  یلوا  انا  سانلااهیا  ای  لیعامـساب  سانلا  یلوا  انا  سانلااهیا  ای  میهارباب 
نورکذت ام  الیلق  هللا  عم  هلءأ  ضرالا  ءافلخ  مکلعجی  ءوسلا و  فشکی  هاعد و  اذا  رطـضملا  بیجینما   ) لج زع و  لوق ا ... وه  ههجو و  یلع 

عرضت اعد و  دنک و  دنلب  تسد  هاگ  نآ  متسه  امـش  هب  ص )  ) دمحم زا  لیعامـسا و  زا  میهاربا و  زا  مدآ و  زا  رتیلوا  نونکا  نم  مدرم  يا   ؛
ار دوخ  يافلخ  دنوادخ  داد  رارق  يرآ  دنک . فرطرب  ار  وا  رب  هدراو  ياهيدب  و  ار ، رطضم  دنکتباجا  تسه  یسک  ایآ  دناوخیم  دیامن و 
زا دـمحا  نب  یلع  زا  روطـسم  باتک  رد  . دـناتقیقح نیا  روآدای  یکدـنا  مدرم  نکیل  تسه  یئادـخ  اتکی ، يادـخ  دوجو  اـب  اـیآ  نیمز  رد 

تیاور مُهامیسب  نومرجملا  فرعی   ) فورعم هیآ  رد  هللادبع  یبا  زا  ریصب  یبا  زا  نامیلـس  نبدمحم  زا  شردپ  زا  یقرب  زا  یـسوم  نب  هللادبع 
ار ناشیا  ریشمش  اب  دسانـشیم و  تروص  امیـس و  زا  ار  ناشیا  جع   ) مئاق نکیل  دسانـشیم ، ار  نامرجم  ادخ  دومرف : ترـضح  نآ  هک  هدرک 
: دومرف مدیـسرپ  ار  ربکالا ) باذعلا  نود  یندالاباذعلا  نم  مهنقیذنلو   ) هیآ لیوأت  هللادبع  یبا  زا  هک  هدرک  تیاور  رمع  نب  لصفم  . دنزیم
زا ناکم  نبا  زا  دیمع  یبا  نبا  زا  جع   ) مئاق ردپ  زا  روبزم  ریسفت  رد  تسا  يدهم  ریـشمش  ربکا  باذع  طحق و  اهخرن و  ینارگ  یندا  باذع 

: دومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  ریدقل ) مهرصن  یلع  هللا  نا  اوملظ و  مهناب  نولتاقی  نیذلل  نذا   ) هفیرش هیآ  لیوات  رد  ع )  ) هللادبع یبا 

ع)  ) نیسح ماما  نابز  زا  جع )  ) نامز www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 14زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


نینچ هن  دندرک . نوریب  هکم  زا  ار  ترـضح  نآ  شیرق  هک  یتقو  دش  لزان  وا  لآ  ادخ و  لوسر  نأش  رد  هیآ  نیا  هک  دـنیوگیم  تنـس  لها 
تـسا نیا  هیآ  نومـضم  لصاح و  درک . دـهاوخ  جورخ  ع )  ) نیـسح ماما  یهاوخ  نوخ  يارب  هک  تسا  جـع   ) مئاق هیآ  زا  دارم  هکلب  تسین 

مث هب  بقوع  ام  لثمب  بقاع  نم  و   ) ریـسفت رد  ًاضیا  تسا  رداق  ناشیا  يرای  هب  ادخ  دنوشیم و  نوذأم  لاتق  رد  دناهدش ، مولظم  هک  یناسک 
. درک دهاوخ  يرای  جع   ) مئاق اب  اروا  ادخ  هنییآ  ره  دیامن ، وا  رب  متس  ربمغیپ و  نتشک  هدارا  سک  ره  هک  هدرک  رکذ  هللا ) هنرـصنیل  هیلع  یغب 

نیمز يور  رد  ار  ناشیا  هاگ  ره  ةوکزلا ؛  اوتا  ةولـصلا و  اوماقا  ضرالا  یف  مهانکم  نءا  نیذـلا   ) تسا هدـمآ  روکذـم  باـتک  رد  نینچ  مه 
نأش رد  هیآ  نیا  دومرف : ترـضح  نآ  هک  درک ، تیاور  ع )  ) رفعج یبا  زا  دوراجلا  یبا  زا  . دننکیم تاکز  يادا  زامن و  هماقا  میئامن  نکمتم 
رهاظ ار  نید  دـنادرگ و  کـلم  نیمز  برغم  قرـشم و  هب  ار  ناـشیا  یلاـعت  يادـخ  وا . باـجحا  يدـهم و  همئا و  رخآ  اـت  تسا  دـمحم  لآ 

دوشیمن و هدید  ًالصا  متـس  ملظ و  تقو  نآ  رد  دندرک و  لحمـضم  ار  قح  ناهیفـس  هک  نانچ  دنکیم ؛ وحم  ار  لطاب  تعدب و  دنکیم و 
میهاوخب هاگره  ؛  نیعضاخ اهل  مهقانعا  تلظف  هیآ  ءامسلا  نم  مهیلع  لزننأشن  نا   ) روکذم رییغت  رد  دننکیم ؛ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

یبا زا  لهس  نب  حلاص  زا  . دننکیم لوبق  ینتورف  تلذ و  نآ  لباقم  رد  ناشیا  ياهندرگ  هک  یتیآ  مینکیم  لزان  یتیآ  ناشیا  رب  نامـسآ  زا 
ینب هب  اـم  نیترم ؛  ضرـالا  یف  نُدـسفتل  باـتکلا  یف  لیئارـسا  ینب  یلا  انیـضقو   ) هیآ دوـمرف : ترـضح  نآ  هک  هدرک  تـیاور  ع )  ) هللادـبع

تبرـض و  ع )  ) نانمؤم ریما  ندـش  هتـشک  زا  ترابع  درک ، دـیهاوخ  داـسف  نیمز  رد  راـبود  هک  میدرک  مـالعا  تاروت ـ  باـتکرد ـ  لیئارـسا 
دعو ءاـج  اذاـف  ( ) ع  ) نیـسح ماـما  نتـشک  زا  تراـبع  دـینکیم ، یگرزب  یـشکرس  ؛) اریبک اولع  نلعتل  و   ) تسا ع )  ) یلع نب  نسح  ندروخ 
یلوا انل  ادابع  مکیلع  انثعب   ) دیسر نیسحماما ع ) یهاوخنوخ  هدعو  هک  تسا  یتقو  دسر  ارف  ماقتنا  تقو   ) یلوا هدعو  هک  یماگنه  ؛) امهیلوا

نانمـشد زا  کی  ره  هب  رگا  هک  دـنازیگنایم  رب  یموق  مئاق  جورخ  زا  شیپ  یلاعت  يادـخ  تقو  نآ  رد  رایدـلا ) لالخ  اوساجف  دـیدش  ساب 
مث ، ) دیـسر دیهاوخ  جع   ) مئاق مایق  زا  شیپ  هک  تسا  ياهدـعو  نیا  الوعفم ) ادـعو  ناک  و  ، ) دنـشکیم ار  وا  دـنبای  تسد  ص )  ) دـمحملآ

ماما جورخ  روظنم  مینادرگیم  زوریپ  نانآ  رب  ار  امـش  رگید  راب  اریفن ) ارثکا  مکانلعج  نینبو و  لاوماب  مکانددما  مهیلع و  هرکلا  مکل  انددر 
هب و  دـنراد . تسد  رب  ياهبل  ود  مافرز  ياهریـشمشنانآ  زا  کی  ره  دراد و  رارق  دوخ  ناراـی  زا  نت  ود  داـتفه و  ناـیم  رد  هک  تسا  نیـسح 

ناطیـش لاجد و  وا  دـننکن و  کش  نینمؤم  اـت  هدرک  جورخ  دوخ  باحـصا  اـب  تسا  نیـسحمامانیا ع ) دـنیوگیم : دـننکیم و  يور  مدرم 
ع)  ) نیـسح ماما  وا  هک  دومن  خوسر  نینموم  داقتعا  هب  هک  ینامز  تسا و  نانآ  رـس  تشپ  جـع   ) نامز ماما  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسین و 

مدرم نیرترهاظ  نانآ  نایم  جع   ) مئاق تجح  هک  دسریم  مدرم  هب  ع )  ) نیسح ماما  نآ  زا  دعب  . دننکیمن نآ  صوصخرد  کش  رگید  تسا 
هدرک طونح  نفک و  لسغ و  ار  وا  نیـسح  ماما  دسریم  تافو  ار  جع   ) تجح هک  یتقو  دننکیم . قیدصت  ار  وا  لوق  نینموم  هاگ  نآ  تسا 

ع)  ) نیسح ماما  هدوزفا  دوخ  ثیدح  رد  میهاربا  . دهد ماجنا  دیابن  یصو  زج  ار  یـصو  ياهراک  هک  ارچ  . دراذگیم دحل  لخاد  شربق  رد  و 
نب دمحم  زا  يرعـشا  یلع  یبا  زا  هبیغلا   » باتک رد  میهاربا  نب  دمحم  . دتفایم شیاه  مشچ  شیپ  شیاهوربا  هک  دـنکیم  تنطلـس  ردـق  نآ 

، دندرک لاؤس  روقانلا ) یف  رقن  اذاو   ) هیآ دروم  رد  ترـضح  نآ  زا  هک  هدرک  تیاور  ع )  ) هللادبع یبا  زا  لضفم  زا  مساق  نب  هللادـبع  زا  یلع 
رما هب  دوشیم و  رهاـظ  تقو  نآ  سپ  دراذـگیم . یحو  شلد  هب  دومن ، وا  روهظ  هدارا  ادـخ  هک  یناـمز  یفخم  تسا  یماـما  اـم  زا  دومرف :

اونمآ نیذلا  هللا  دعو   ) هیآ زا  ع )  ) هللادبع یبا  زا  ریـصب  یبا  زا  ناشیا  بهو  شردپ  زا  ینئاطب  نبا  زا  روکذـم ، باتک  رد  دـنکیم  مایق  ادـخ 
نم مهنلدبیل  مهل و  یضترا  يذلا  مهنید  مهل  ننکمیل  مهلبق و  نم  نیذلا  فلختسا  امک  ضرالا  یف  مهنفلختـسیل  تاحلاصلا  اولمع  مکنم و 

مئاق و دـنکیم ، هفیلخ  ارناشیا  ادـخ  هک  یناسک  دومرف : ترـضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  ائیـش ) یب  نوکرـشیال  یننودـبعی  انما  مهفوخ  دـعب 
میهاربا زا  دمحم  نب  رفعج  زا  یمرضخ  دمحم  نب  نسح  زا  حابص  نب  یلع  زا  دایز  نب  دمحا  زا  هدقع  نبا  زا  باتک  نیا  رد  . دنیوا باحـصا 

هک هدرک  تیاور  هدودـعم ؛  هما  یلا  باذـعلا  مهنع  اـنرخا  نئلو   ) هـیآ رد  ع )  ) هللادـبع یبأ  زا  زیزعلادـبع  نـبا  قاحـسا  زا  دـیمحلادبع  نـبا 
نبا زا  . دنا « ردب  » باحـصا ددع  هب  هک  دنترـضح  نآ  باحـصا  هدودـعم  تما  جـع و   ) مئاق جورخ  زا  تسا  ترابع  باذـع  دومرف : ترـضح 

تاریخلا اوقبتـساف   ) هیآ رد  هللادبع  یبا  زا  ریـصب  یبا  زا  بهو  زا  شردپ  زا  یلع  نب  نسح  زا  نارهم  میهاربا  زا  فسوی  نب  دـمحا  زا  هدـقع 
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عمج شباحـصاو  وا  تسا  هدـش  لزان  جـع   ) مئاـق نأـش  رد  هیآ  نیا  دومرف : ترـضح  هک  هدرک  تیاور  ًاـعیمج ) هللا  مکب  تأـی  اونوکتاـمنیا 
نسح نب  دمحم  زا  راطع  دمحم  زا  يدوعسم  نسح  نب  یلع  زا  تسا  هدشن  نییعت  تقو  نآ  ترـضح  روهظ  زا  شیپ  هک  یتقو  رد  دنوشیم 

مهرـصن یلع  هللا  ناو  اوملظ  مهناب  نولتاقی  نیذـلل  نذا   ) هیآ رد  ع )  ) هللادـبع یبا  زا  ریـصب  یبا  مساـق  زا  نارخب  نبا  زا  یفوک  نب  دـمحم  زا 
ع)  ) هللادـبع یبا  زا  دوخ  دانـسا  هب  نیـسحلا  نب  یلع  تسا  هدـش  لزان  شباحـصا  جـع و   ) مئاـق ناـش  رد  هیآ  نیا  هک  هدرک  تیاور  ریدـقل )

تسین یـسک  تعیب  شندرگ  رد  هک  یلاح  رد  دنکیم ، مایق  يدهم  «. دحال هعیب  هقنع  یف  سیل  مئاقلا و  موقی  : » دندومرف هک  دنکیم  تیاور 
ع)  ) هللادـبع یبا  ترـضح  . دـنکیم هدـنز  ار  نید  دـیامرفیم و  ارجا  ـالماک  ار  مالـسا  نوناـق  اذـل  دوش و  تیاـعر  تعاـطا و  هب  روـبجم  اـت 

دهاوخ ع )  ) نیـسح ياروشاع  هبنـش  زور  نامز  ماما  جورخ  زور   . نیـسحلا هیف  لتق  يذلا  موی  اروشاع  موی  تبـسلا  موی  مئاقلا  جرخی  :» دومرف
دهاوخ  5،7،9 درف 1،3 ، زور  رتو  زور  رد  دومرف : رگید  تیاور  رد  دـیامن و  تمـالم  ار  وا  لـیئربج  دوش و  رهاـظ  ماـقم  نکر و  نیب  دوـب و 

ینایفس و جورخ  ینامسآ  هحیص  حلـصم  تامالع  زا  دندومرف : هک  دنکیم  لقن  ع )  ) هللادبع یبا  ترـضح  زا  دوخ  دانـسا  هب  لاضف  نبا  . دوب
مدیـسرپ ع )  ) یلع نب  نیـسح  هللادبع  یبا  زا  تفگ  يراصنا  هدـیفم  نب  ثیدـح  تسا  هریغ  هیکز و  سفن  لتق  ینامی  جورخ  ءادـیب ، فسخ 
يدنمزاین مارح و  لالح و  نتخانـش  هب  دندومرف : اهزیچ  هچ  هب  مدیـسرپ  زاب  ینیگنـس  یتسار و  اب  دومرف : میـسانشب  تمالع  هچ  هب  ار  يدهم 

جرخا مل  ینا  و  :» دـسیونیم هیفنح  نب  دـمحم  هب  دوخ  تیـصو  رد  زین  ع )  ) نیـسح ماما  ناگدازآ  ربهر  مدرم  زا  وا  يزاـین  یب  وا و  هب  مدرم 
رکنملا نع  یهنا  فورعملااب و  رما  نأ  دیرا  هللا و  لوسر  يدج  هما  یف  حالصالا  بلطل  تجرخ  نکل  املاظ و  ادسفمال و ال  ارطبال و  ارشا و 

دـصق هن  ما و  يراکبارخ  داسف و  ددصرد  هن  مدشن  جراخ  تسایر  ماقم و  هب  قوش  طاشن  یبلطهاج و  يارب  نم  یباو  يدـج  هریـسب  ریـسا  و 
هریس و هب  منک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  تسا  نیا  نم  میمصت  مدج و  تما  حالـصا  يارب  مدش  جراخ  نکل  مراد و  يراک  متس 

تسا نامدود  نیمه  زا  جع   ) نامز ماما  رـصع  یلو  نونکا  منک  يوریپ  بیقعت و  ار  نانآ  یـشم  طخ  هار و  منک و  راتفر  مردپ  مدج و  شور 
اوماقا ضرالا  یف  مه  انکم  نا  نیذلا   ) هک هیآ  نیا  ساسارب  دوب ، دهاوخ  شبیط  دادجا  یمارگ و  ناردـپ  شور  هار و  همادا  وا  یـشم  طخ  و 

رارق تردـق  نکمت و  نیمز  رد  ناـنآ  هب  رگا  هک  یناـسک  ؛) رومـالا ۀـبقاع  رکنملا و هللا  نع  اوهن  فورعملاـب و  اورما  ةوکزلا و  اوتا  ةالـصلا و 
بـسح رب  تسا  دنوادخ  نآ  زا  اهراک  تبقاع  دننکیم و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنهدیم و  تاکز  دنرادیم و  اپ  رب  ار  زامن  میداد 

نآ شقادصم  هنومن و  نیرتهب  ای  دراد و  وا  نارای  نامز و  ماما  ینامسآ  تلود  یمالـسا و  تموکح  هب  رظن  همیرک  هیآ  نیا  هفیرـش  تایاور 
تسا 

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 
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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)
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 
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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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