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مالسلااهیلع هیقر  ترضح  یخیرات  تیوه  رد  یشهوژپ 

باتک تاصخشم 

شنم  يداه  لضفلاوبا  هدنروآ :  دیدپ 
هزوح هلجم  رشان : 

همدقم

، دوب هتخادنا  نیملسم  هعماج  رب  یهابت  داسف و  زا  نیگنس  يا  هیاس  وا  ياه  یهاوخ  هدایز  هک  يراگزور  هیواعم ، رمع  ياه  لاس  نیسپاو  رد 
( مالسلا هیلع   ) نیـسح ماما  هداس  نیلگ و  هناخ  هب  ار  فعـش  يداش و  مالـسلااهیلع )  ) هیقر مان  هب  رتخد  يدازون  دلوت  مالـسلااهیلع  هیقر  دلوت 

دوخ هتـسجخ  دولوم  زا  يدنـسرخ  هیاس  رد  يرذگدوز  هاتوک و  شمارآ  ماما ، درک و  رظتنم  ياه  هاگن  نامهم  ار  قوش  کشا  دناوخ و  ارف 
هتسخ و هرهچ  رب  رورس  زا  يدنخبل  درک و  ادیپ 

نینمؤملاریما هب  نداد  مانـشد  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نادناخ  هب  یکاته  هک  يا  هنامز  دـناشن ؛ هنامز  روج  ملظ و  زا  شا  نیگهودـنا 
هکس مالسلا ) هیلع  )

یلاح رد  نیا  تشادن . دامتعا  زین  دوخ  ياه  مشچ  هب  یـسک  هک  دوب  هدرک  ذوفن  هعماج  تفاب  رد  نانچ  يراکایر  ریوزت و  دوب . هدـش  جـیار 
ینیگنس هک  دوب 

هتـشرف ربارب  رد  تشاد ، هک  یگنرین  يراـکبیرف و  همه  اـب  اـما ، هیواـعم  دـمآ . یم  دراو  ماـما  بلق  رب  راد ، هشیر  تالـضعم  نیا  ماـمت  مخز 
هراچ و یب  گرم ،

يا هکیرا  رب  وا  تسرپ  توهش  راسگ و  یم  رسپ  دش و  میلـست  یتمواقم  چیه  یب  تفرگ ، ار  شنابیرگ  گرم  هک  هاگ  نآ  دومن و  یم  لیلذ 
، لاس تسیب  هک 

هب هنیدم  دصقم  زا  نارتش  گنز  يادص  هک  دوب  يراگزور  نینچ  رد  دز . هیکت  دندوب ، هدییاس  خر  نآ  رب  ناتـسرپ  ایند  و  نت ، نآ  رب  شردپ 
هیقر جـنر ، دردرپ و  رفــس  نـیا  ياهدادـیور  ثداوحرذـگهر و  رد  تساـخرب و  خـیرات ، تعــسو  هـب  كاـنبات  نـشور و  يا  هدـنیآ  يوـس 
ظفح دوخ  هرطاخ  رد  ار  وا  مان  یخیرات ، عباـنم  زا  يرایـسب  هچ  رگا  دیـشک . یم  راـظتنا  ار  دوخ  جورع  هداتـسیا و  اـشامت  هب  مالـسلااهیلع ) )

ياج رد  هک  تسا  تسد  رد  وا  دوجو  تابثا  رب  ییایوگ  لیالد  اما  دنا ، هدرکن 
تبث دوخ  رد  مالسلااهیلع )  ) هیقر هرطاخ  مان و  هب  خیرات ، هچ  نآ  هدیکچ  زا  تسا  يدرواهر  رضاح ، راتـشون  دش . دهاوخ  هراشا  نادب  دوخ 

هب يا  هچیرد  ات  دراد  شالت  تسا و  هدرک 
تقیقح لـالز  ناگنـشت  ماـک  رد  ار  وا  شنیب  تفرعم و  ياـیرد  زا  يا  هرطق  دـیاشگب و  دیـشروخ  كرتخد  جـنر  درد و  نارک  یب  سوناـیقا 

ینتفگ اما  دزیرب ،
هدـیزرو تمه  دـنا ، هتـشاگن  ناشیا  هرابرد  هچ  نآ  نایب  هب  رتشیب  هدـنراگن  وا ، لاح  حرـش  ندوب  دودـحم  یفاک و  عبانم  دوبن  لیلد  هب  تسا 

بطاخم ات  تسا 
. تسا هدیزای  تسد  نآ  يروآدرگ  هب  هدش ، لقن  رابخا  دروم  رد  يرواد  نودب  ور ، نیا  زا  دبای . فارشا  هدش ، لقن  هک  یبلاطم  هب 

یناث رثوک  دالیم 
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مرگ رهـش ، رد  يا  هناخ  هرجنپ  دوب . هتفر  ورف  یکیراـت  رد  رهـش  درک . یم  اـشامت  ار  بش  هایـس  هدرپ  هریخ ، هریخ  توکـس ، دوب و  مرگ  اوه 
وحم راظتنا و 

یم دوخ  نشور  زاب و  هرجنپ  اهنت  زا  رهش ، بلق  دیزو . یم  هناخ  هدروخ  باتفآ  ياهراوید  رب  میسن ، دوب . شناگراتس  اب  بش  يوگ  تفگ و 
همه دیپت و 

، اه بل  دیتلغ و  اه  هنوگ  رب  قوش  کشا  تفرگ . يزاب  هب  ار  بش  ساسحا  هتسجخ ، يدازون  هیرگ  يادص  هاگان  هک  دندوب  هتسشن  راظتنا  هب 
، ادص کی 

یم راثن  هفطاـع  ياـه  هچنغ  شخر ، گربلگ  رب  همه  دوب و  هدـییور  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح غاـب  هب  رگید ، يا  هچنغ  دندورـس . دـنخبل  هنارت 
بش نآ  رد  مالسلااهیلع )  ) هیقر دندرک .

مهبم هحفـص  نآ  یلو  تشاداو . وپاـکت  هب  ار  ملق  نآ ، زا  مهبم  يا  هحفـص  رب  دوـشگ و  ار  شیوـخ  نهک  باـتک  خـیرات ، رداـم  و  تفکش ،
ناروک رد  خیرات ،

هیقر یناگدـنز  کـچوک  هچباـتک  رد  دـیدرگ . دـیدپان  نآ  هظفاـح  زا  تـشگ و  ادـج  ناـمز  راذــگ  رتـفد  زا  راـگزور ، ياـهزات  تخاـت و 
هظحل مالسلااهیلع ،) )

هیقر ترـضح  فیرـش  ّنس  هراـبرد  دـیدرگن . تبث  شزورداز  ناوـنع  هب  يزور  چـیه  ماـن  دـنام و  دیفـس  يرطـس ، چـیه  نودـب  شندـییور 
نیا روهشم  میریذپب ، ار  ناشیا  دلوت  لصا  رگا  دراد . دوجو  رظن  فالتخا  ناراگن  خیرات  نایم  رد  زین  مالسلااهیلع ) )

. تسا هدش  رپرپ  ق ،  . لاس 61 ه رفص  نیزاغآ  ياهزور  رد  هدیدن و  دوخ  هب  رتشیب  راهب  راهچ  ای  هس  ناشیا  هک  تسا 

( مالسلااهیلع  ) هیقر ترضح  ردام 

نسح ماما  رسمه  رت  شیپ  هک  تسا  قاحسا  ّما  مالـسلااهیلع ،)  ) هیقر ترـضح  ردام  مان  یخیرات ، ياه  باتک  یـضعب  ياه  هتـشون  ساسا  رب 
یبتجم

ردام  1. تسا هدمآرد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  دقع  هب  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  تیصو  هب  ناشیا ، تداهش  زا  سپ  هدوب و  مالسلا ) هیلع  )
ترضح

هحلط تنب  ناشیا  هینک  داشرالا ، باتک  رد  دیفم  خیش  هتفگ  هب  انب  دیآ . یم  رامش  هب  مالسا  تلیضف  اب  گرزب و  ناوناب  زا  مالسلااهیلع ) ) هیقر
رد هراب  نیا  رد  یمکحم  لیلد  یلو  تسا ، هدـمآ  هّیعاضق  رفعج  ما  اه ، باـتک  یـضعب  رد  مالـسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  رداـم  ماـن   2. تسا

نینچ مه  تسین . تسد 
هلمح رد  هک  دنک  یم  یفرعم  یناریا ، هاشداپ  موس  درگدزی  رتخد  نانز ؛ هاش  ار  مالسلااهیلع )  ) هیقر ترضح  ردام  نیطبسلا ، یلاعم  هدنـسیون 

هب ناناملسم 
یم رامش  هب  زین  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  ترضح  یمارگ  ردام  دمآرد و  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  جاودزا  هب  يو  دوب . هدش  ریـسا  ناریا 

خیرات هتفر و  ایند  زا  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  دـلوت  ماگنه  ناشیا  اریز  هدـشن ؛ هتفریذـپ  رـصاعم  ناسیون  خـیرات  رظن  زا  بلطم  نیا   3. دیآ
ار 23 وا  تشذگرد 

راهچ ای  هس  هلـصاف  رد  هک  دشاب  یکدوک  ردام  وا  درادن  ناکما  ور ، نیا  زا  دنا . هتـسناد  ق   . لاس 37 ه رد  ینعی  البرک ، هعقاو  زا  شیپ  لاـس 
زا شیپ  لاس 

ردام  ) ونابرهـش زا  ریغ  یـسک  نانز  هاش  مییوگب  هک  دشاب  یم  لح  لباق  تروص  کی  رد  اهنت  هلأسم  نیا  دـشاب . هدـمآ  ایند  هب  البرک  هثداح 
داجس ماما 
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. تسا مالسلا )) هیلع  )

( مالسلااهیلع  ) هیقر ترضح  يراذگ  مان 

اریز تسا ؛ هدوب  همطاف  ناشیا  یلصا  مان  هدوب و  ترضح  بقل  مسا  نیا  ایوگ   4. تسا هدش  هتفرگ  یقرت  نتفر و  الاب  ینعم  هب  یقر »  » زا هیقر 
نامه ناشیا  هک  نیا  لاـمتحا  عباـنم ، یخرب  ناـعذا  هب  دروخ و  یم  مشچ  هب  رتمک  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  نارتخد  رامـش  رد  هیقر  ماـن 

ناکما دنا و  هتشاد  مسا  ود  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  نادنزرف  زا  یضعب  عقاو ، رد   5. دراد دوجو  دشاب ، مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف 
باتک رد  هچنانچ  دراد . دوجو  اعدم  نیا  تابثا  رب  یلیالد  زین  خیرات  رد  نیا ، زا  هتـشذگ  دراد . دوجو  ناشیا  نادـنزرف  رد  زین  یمـسا  هباشت 

نیسح ماما  ناکدوک  نایم  رد  : » تسا هدمآ  خیرات 
ره دنتـشاد ، یم  تسود  رایـسب  ار  ناشراوگرزب  ردام  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  نوچ  دوب و  همطاف  ماـن  هب  یکچوک  رتخد  مالـسلا ) هیلع  )

هک يرتخد  دنزرف 
يو مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  ناشردپ  مارتحا  هب  دنتـشاد ، رـسپ  هچره  هک  هنوگ  نامه  تشاذگ . یم  همطاف  ار  شمان  داد ، یم  ناشیا  هب  ادخ 

یلع ار 
. تسا هدوب  نینچ  ناشنادنزرف  يراذگ  مان  رد  زین  ناماما  رگید  هریس  تسا  ینتفگ   6 «. دیمان یم 

خیرات رد  هیقر  مان 

هتشاد جاور  برعلا  ةریزج  رد  مان  نیا  زین  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  ربمایپ  روهظ  زا  شیپ  هکلب  تسین ، مالسا  خیرات  هژیو  مان  نیا 
هب تسا .

مرکا ربمایپ  ردـپ  هّللادـبع ،  ترـضح  همع  هک  دوب  هیقر  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ مود  ياین   ) مشاه نارتخد  زا  یکی  ماـن  هنومن ، ناونع 
هب هلآو ) هیلع  هللا  یلص  )

ترـضح و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  رتـخد  دـیدرگ ، يراذـگ  ماـن  مسا ، نیا  هب  مالـسا  رد  هک  يدرف  نیتـسخن   7. دـیآ یم  رامش 
، يراذگ مان  نیا  زا  سپ  دوب . هجیدخ 

هب ار  شنارتخد  زا  یکی  زین  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  دـمآرد . یمالـسا  شخب  تنیز  بوخ و  ياه  مان  زا  یکی  ناونع  هب  هیقر  ماـن 
( مالسلا هیلع   ) لیقع نب  ملسم  ترضح  جاودزا  هب  اهدعب  رتخد  نیا  هک  دیمان  مسا  نیمه 

هیلع  ) نیـسح ماما   8 (، مالـسلا هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  دـننام  رگید  ناـماما  نارتخد  یخرب  هک  اـج  نآ  اـت  تفاـی  همادا  دـنور  نیا  دـمآرد .
زا نت  ود  و  مالسلا )

یم يرغـص  هیقر  هیقر و  ار  ود  نآ  هابتـشا ، زا  يریگوـلج  يارب  تسا ، ینتفگ  دـندش . هدـیمان  هیقر  زین  مالـسلا ) هیلع   ) مظاـک ماـما  نارتـخد 
9. دندیمان

یتیبرت هاگتساخ 

یقالخا و ياه  تلیـضف  نیرت  یلاع  هب  یگمه  نآ ، نادنزرف  ردام و  ردـپ ، هک  تفای  شرورپ  يا  هداوناخ  رد  مالـسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح 
ییاسراپ

(، هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  يازف  حور  میمش  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ رهـش  زیگنا  لد  ياضف  نآ ، رب  نوزفا  دندوب . هتـسارآ 
همطاف و  مالسلا ) هیلع   ) یلع
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تفای دشر  يا  هداوناخ  رد  وا  تشاد . گرزب  یشقن  وا  شرورپ  رد  داد ، یم  شزاون  ار  ناج  ماشم  دوب و  يراج  نآ  رد  زونه  مالسلا ) هیلع  )
یگمه هک 

راثیا تفرعم و  بدا و  ملع و  ياه  هروطـسا  نیرت  گرزب  زا  هک  يا  هداوناـخ  دـندوب ؛ مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  تفرعم  لـالز  زا  باریس 
يربک بنیز  دننام 

ترضح دوب . هدش  لیکشت  و ... مالسلا ) هیلع   ) ربکا یلع  مالسلا ،) هیلع   ) نیسحلا نب  یلع  مالـسلا ،) هیلع   ) سابعلا لضفلاابا  مالـسلااهیلع ،) )
تفای شرورپ  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  شا  یمارگ  ردپ  هژیو  هب  ناراوگرزب ، نیا  ناماد  رد  دوخ  هاتوک  رمع  تدم  رد  مالسلااهیلع )  ) هیقر

اب و 
. دیدرگ یفرعم  خیرات  رد  تمواقم  راثیا و  ياه  هروطسا  نیرتابیز  زا  یکی  ناونع  هب  مک ، نس  نامه  دوجو 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  نارتخد  رگید 

مان هب  رتخد  ود  نانآ  رتشیب  دراد . دوجو  رظن  فالتخا  ناسیون ، خیرات  نایم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  نادـنزرف  دادـعت  دروم  رد 
هنیکس ياه 

زا یخرب  اـج  نیا  رد  دـنا . هدرمـشرب  زین  رفن  تشه  اـت  ار  ترـضح  نارتخد  دادـعت  رگید  یخرب  دـنا و  هدرک  رکذ  ترـضح  يارب  همطاـف  و 
نایب ار  اه  هاگدید 

، هنیکس ياه  مان  هب  رتخد  هس  زا  دنتسه ، مالسا  گرزب  ناسیون  خیرات  زا  هک  يربط  ریرج  نب  دمحم  بوشآ و  رهش  نبا  همالع  . 1 مینک . یم 
مان بنیز  همطاف و 

، دـمحم رغـصا ، یلع  طسوا ، یلع  ربکا ، یلع  ياه  ماـن  هب  نت  هدزیـس  ار  ترـضح  نارـسپ  رامـش  یناـشاک ، هّللا  بیبح  ازریم  . 102. دنا هدرب 
 ، هّللادبع مساق ، رفعج ،

، يربک همطاف  ياـه  ماـن  هب  دـناد ؛ یم  رفن  تشه  ار  ترـضح  نارتخد  دادـعت  تسا و  هتـسناد  نارمع  دـیز و  رمع ، هزمح ، میهاربا ، نسحم ،
، يرغص همطاف 

هک تسا  رواب  نیا  رب  وا  دروآ . یمن  نایم  هب  وا  زا  یمان  دور و  یم  اـیند  زا  ماـش  رد  هک  يرتخد  هیفـص و  موثلک ، ما  هنیکـس ، بنیز ، هدـیبز ،
اهنت یگناگ  دنچ  نیا 

سپ دنا . هدوب  فورعم  دنزرف  یمک  هب  خیرات  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  اریز  دنا ؛ کیرش  یّمـسم  رد  نانآ  رتشیب  هدوب و  اه  نآ  مسا  رد 
تسا نکمم 

لیلد هب  ای  دـشاب و  هتفرگ  رارق  ناـش  نادـنزرف  فیدر  رد  زین  ناـشیا  ياـه  هون  ماـن  یتح  اـی  دنـشاب  هتـشاد  مسا  ود  ناـشیا  دـالوا  زا  یـضعب 
یضعب یتسرپرس 

یلع . 113. دشاب هدش  هتسناد  ناشیا  نادنزرف  رامش  رد  زین  نانآ  مان  هابتـشا ، هب  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  نادنزرف  دننام  مشاه  ینب  نامیتی 
رتخد راهچ  رسپ و  شش  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  دسیون : یم  ۀمئالا ، ۀفرعم  یف  ۀّمغلا  فشک  فورعم  باتک  هدنسیون  یلبرا ، یسیع  نب 

هب ینخـس  مراهچ  رفن  زا  درب و  یم  ار  همطاف ـ  هنیکـس و  بنیز ، رفن ـ  هس  مان  ترـضح ، نارتخد  ندرمـشرب  ماگنه  وا  لاـح ، نیا  اـب  تشاد .
نایم

یم نیطبـسلا ، یلاعم  باتک  رد  يریاح ، همـالع  . 4 دـشاب . مالـسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  اه ، نآ  نیمراهچ  دراد  لامتحا  هک   12 دروآ یمن 
نیسح ماما  دنسیون : یم  ننست ) لها  ناملاع  زا   ) یعفاش هحلط  نب  دمحم  دننام  یخرب  دسیون :

، هنیکـس زا : دنا  ترابع  وا  نارتخد  دیازفا : یم  سپـس  رتخد . راهچ  رـسپ و  شـش  زا : دـنا  هدوب  ترابع  هک  هتـشاد  دـنزرف  هد  مالـسلا ) هیلع  )

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  یخیرات  تیوه  رد  www.Ghaemiyeh.comیشهوژپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 21زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


، يرغص همطاف 
رد تشاد و  لاس  تفه  ای  جـنپ  مالـسلااهیلع )  ) هیقر دـسیون : یم  مالـسلااهیلع )  ) هیقر دروم  رد  هاگنآ  مالـسلااهیلع .)  ) هیقر و  يربک ، همطاف 

هک تشذگرد  ماش 
لوکوم هدنیآ  ياه  لصف  هب  ار  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  قیقحت  مینک و  یم  هدنسب  كدنا  نیمه  هب   13. تسا درگدزی  رتخد  نانز ، هاش  شردام ،

. مینک یم 

( مالسلااهیلع  ) هیقر ترضح  دروم  رد  یخیرات  ياه  هاگدید  رد  یشهوژپ 

نیا تسا . هدشن  هدرب  ناشیا  زا  یمان  اه  نآ  زا  يرایـسب  رد  یلو  هدـمآ ، مالـسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  مان  یخیرات ، ياه  باتک  یـضعب  رد 
دوجو لامتحا 

اه باتک  زا  یضعب  هک  نانچ  مه  دشاب . هدش  هلأسم  نیا  ندمآ  شیپ  ببس  مالسلا ،) هیلع   ) نیسح ماما  نادنزرف  نایم  یمـسا  هباشت  هک  دراد 
هلأسم نیا  هب 

ناشیا تشذگرد  یگنوگچ  رد  تسا . مالسلااهیلع )  ) يرغـص همطاف  نامه  مالـسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  اه ، نآ  لقن  ربانب  دنراد و  ناعذا 
رظن فالتخا  زین 

. تخادرپ میهاوخ  هلأسم  ود  نیا  هب  اج  نیا  رد  هک  دراد  دوجو 

ثحب حرط 

هیقر ترـضح  مان  ندوبن  ایآ  هک : مینک  یم  زاغآ  روهـشم  رایـسب  نیداینب و  شـسرپ  کـی  حرط  اـب  ار  ثحب  بلطم ، نیا  ندـش  نشور  يارب 
( مالسلااهیلع )

رب ۀمامالا ، لئالد  ۀمغلا و  فشک  يرولا ، مالعا  دیفم ، داشرا  نوچ  يربتعم  ياه  باتک  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  نادـنزرف  رامـش  رد 
نینچ ندوبن 

راهطا همئا  یناگدـنز  هرود  رد  . 1 دوش : یم  نشور  یبوخ  هب  شـسرپ  نیا  خساپ  همدقم ، دـنچ  نایب  اب  دراد ؟ تلالد  خـیرات  رد  یتیـصخش 
مک يوما ، نانارمکح  دیدش  قانتخا  یشراگن ، تاناکما  دوبمک  دننام  یلئاسم  مالسا  ردص  رد  و  مالسلا ) مهیلع  )

لقن رد  تافالتخا  یـضعب  زورب  ببـس  اه و ... يراد  بناج  ناسیون ، هریـس  رب  تموکح  راشف  اهدادیور ، تایئزج  طبـض  تبث و  هب  یهجوت 
بلاطم

نایم زا  دنمشزرا  عبانم  زا  يرایسب  نانارمکح ، یـضعب  يزیتس  شناد  تیربرب و  دوجو  اهزات و  تخات و  رثا  رد  . 2 تسا . هدش  یم  یخیرات 
نیا لیلد ، نیمه  هب  تسا . هتفر 

هدیـسرن ام  تسد  هب  هتفر و  نیب  زا  اه ، يریگرد  نیا  نایرج  رد  ربتعم ، عباـنم  دانـسا و  نیا  زا  يرایـسب  اـسب  هچ  هک  دوش  یم  تیوقت  ناـمگ 
رد ماهبا  دوجو  هاگ  یخیرات و  نوگانوگ  ياه  تیصخش  دروم  رد  هیبش  ياه  تشذگرس  هژیو  هب  یمـسا و  هباشت  نادنزرف ، ددعت  . 3 تسا .

اه و هتشذگ 
ـ  یخیرات ياه  تیـصخش  رگید  دروم  رد  هلأسم  نیا  هک  هنوگ  ناـمه  تسا . هدرک  هبتـشم  ناـسیون  خـیرات  رب  ار  رما  دارفا ، یگدـنز  هنیـشیپ 

نایرج رد  یتح 
ردـپ هب  هقالع  تدـش  لیلد  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  دـش ، هتفگ  رت  شیپ  هک  هنوگ  ناـمه  4 ـ دروـخ . یم  مشچ  هب  زین  اروشاـع ـ  ماـیق 

ار دوخ  نادنزرف  همه  مان  ناش ، یمارگ  ردام  راوگرزب و 
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هیلع  ) نیـسح ماما  ِنادـنزرف  یناگدـنز  لاح  حرـش  نتـشاگن  رد  اه  ملق  ِوهـس  زا  يرایـسب  أـشنم  دوخ  رما  نیا  دنتـشاذگ . یم  یلع  همطاـف و 
هدیدرگ مالسلا )

ببـس عوضوم  نیمه  دراد  لامتحا  دنا . هدناوخ  یم  هریغـص  همطاف  ار  مالـسلااهیلع )  ) هیقر هک  تسا  تسد  رد  زین  يدهاوش  نیارق و  تسا .
مان زا  تلفغ 

یخیرات دوجو  رد  کش  هچ  رگا  یخیرات ، ياه  باتک  رد  مالـسلااهیلع ،)  ) هیقر ترـضح  مان  ندماین  نیاربانب ،  14. دشاب هدش  ناشیا  یلصا 
زگره اما  دنک ، یم  تیوقت  رایسب  ار  وا 

، تیـصخش نیا  روضح  ندـش  گنر  مک  اـی  یـشومارف  ِلـیلد  نیرت  مهم  نآ ، رب  نوزفا  تسین . خـیرات  رد  یتیـصخش  نینچ  ندوبن  رب  لـیلد 
هاتوک یناگدنز 

یم تأرج  هب  زین  مالسلا ) هیلع   ) رغصا یلع  ترضح  دروم  رد  دروخب . مشچ  هب  خیرات  رد  ناشیا  زا  يرتمک  ّدر  هدش  ببـس  هک  تسا  ناشیا 
رگا تفگ : ناوت 

باتک نیب  رد  زورما  زین  مالسلا ) هیلع   ) رغـصا یلع  ترـضح  زا  یمان  دوبن ، نایرج  نیا  رب  رایـسب  نادهاش  دوجو  دربن و  هحوبحب  وا  تداهش 
ربتعم ياه 

ینیع دـهاش  اـه  نآ  زا  يرایـسب  هک  دراد  راـک  رـس و  لاوقا  يروآ  عمج  اـب  هک  تسا  ینف  یـسیون  خـیرات  اریز  دروـخ ؛ یمن  مشچ  هب  هعیش 
تروص هب  هتشادن و 

هقث ثیح  زا  نآ  یتسردان  اـی  یتسرد و  دریگ ، یم  رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  نآ  رد  هک  یعوضوم  اـهنت  تسا . هدـمآ  مه  درگ  لوق  لـقن 
تسا يوار  ندوب 

يارب زین  يرگید  ياه  هصخشم  اه و  هفرعم  ثیدح ، ثحب  رد  هنومن ، ناونع  هب  اما  دراد . دوجو  مالسا  خیرات  رد  طقف  عوضوم  نیا  هتبلا  هک 
شجنس

دروم رگید  ياه  تایلمع  تلالد و  یـسررب  محازت ، هضراعم و  جالع  حیجارت ، زین  لداعت و  اب  ار  ربخ  هک  دـشاب  یم  دوجوم  رابخا ، یتسرد 
رارق یسررب 

لها ماما و  نیب  هک  ییوگتفگ  ادتبا  تسا . هدش  رکذ  خیرات  رد  ناشیا  دوجو  تابثا  رب  زین  يوق  دـهاش  ود  الاب ، بلاطم  رب  نوزفا  دـنهد . یم 
نیرخآ رد  مرح 

ای بَنیِز ، ای  الَا  : » دندومرف هدرک و  مایخ  هب  ور  ماما  دهد . یم  خر  رمش ، اب  ههجاوم  ماگنه  مالسلا ) هیلع   ) ادهشلادیس ترـضح  دربن  تاظحل 
ای ۀَنیَکُس !

! منادنزرف يا  هنیکـس ! يا  بنیز ، يا  ُدعَولا ؛» َبَرَق  دَق  َموَیلَا  یِّبَر ، ُۀَـعیِدَو  متنَا  ِمُوثلُک ! ُِّما  ای  َو  هَّیَقُر  ای  الَا  يِدـَعب ؟ مَُکل  ُنوُکَی  اَذ  نَم  يدـَلَو !
سپ یسک  هچ 

هدیـسرارف نم  داـعیم  هظحل  نوـنکا  نم ، دزن  دـیدوب  ادـخ  ياـه  تناـما  امـش  موـثلک ! ما  يا  هـیقر و  يا  دـنام ؟ یم  یقاـب  امـش  يارب  نـم  زا 
مُا ای  هاَتُخا ، اـی  : » تسا هدـمآ  دـیامرف ، یم  ناـنآ  هب  شنادـنزرف  رـسمه و  رهاوخ ، ندرک  مارآ  يارب  ماـما  هک  ینخـس  رد  نینچ  مه  15. تسا

َو بَنیَز  ای  ِتنَا  َو  مُوثلُک 
؛» ًارجِه َّیلَع  َنلُقَت  َو ال  ًاهجَو  َّیَلَع  َنشُمَخت  َو ال  ًابیَج  َّیَلَع  َنقَقـشَت  الَف  ُتِلُتق  اـَنأ  اذِا  َنرُظنُا  باـبُر ! اـی  ِتنَا  هَمِطاـف و  اـی  ِتنَا  َو  هّیَقُر  اـی  ِتنَا 

ما  ، مرهاوخ
نم يارب  مدش ، هتشک  نم  هک  یماگنه  دیشاب ] هتشاد  دای  هب  و   ] دیراد رظن  رد  ار  منخس  بابر ! همطاف و  هیقر و  يا  وت  بنیز ! يا  وت  موثلک و 

نابیرگ
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نایرج کی  هب  هریغـص  همطاف  و  مالـسلااهیلع )  ) هیقر یمـسا  هباـشت  دروم  رد  16. دییوگم اوران  ینخـس  دیـشارخن و  تروص  دـینزن و  كاچ 
یتقو : » دیوگ یم  هفوک  یلاها  زا  راک  چگ  ملسم  مینک . یم  هراشا  یخیرات 

. دندرب یم  مالـسلااهیلع )  ) بنیز لمحم  يولج  ار  نادیهـش  سدقم  ياهرـس  ناراد ، هزین  دـندرک ، هفوک  دراو  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها 
نآ ندید  اب  ترضح 

ردب نوچ  هک  نم  لاله  يا  دورس : نیماضم  نیا  اب  ار  يرعش  زادگ  زوس و  اب  دیبوک و  لمحم  هبوچ  هب  ار  شرـس  یتحاران ، تدش  زا  اهرس ،
همطاف اب  ردارب ! منیبب . ار  وت  تبیصم  يزور  مدرک  یمن  نامگ  ملد ! هراپ  يا  یتفرورف ! فوسخ  رد  يدش و  لماک 

يارب ردقچ  ناجردارب ! يا ؟ هدش  نابرهمان  ام  اب  ردق  نیا  ارچ  دوش . بآ  هصغ  زا  شلد  تسا  کیدزن  هک  وگب  نخس  تریغص ، لاسدرخ و 
رتخد نیا 

هیقر زا  رعـش  نیا  رد  مالـسلااهیلع )  ) بـنیز ترـضح  17 .« دـهدن ار  شباوـج  وا  یلو  دـنزب ، ادـص  ار  شردـپ  هک  تـسا  تخـس  تکچوـک 
رد هک  هریغص  همطاف  هک  دنک  یم  نشور  ار  هلأسم  نیا  دنک و  یم  دای  هریغص  همطاف  هب  مالسلااهیلع ) )

رتشیب ندـش  نشور  يارب  اج  نیا  رد  تسا . هداد  ناج  ماش  هبارخ  رد  هک  تسا  یلاسدرخ  رتخد  نامه  هدـش ، دای  وا  زا  اه  باـتک  زا  یـضعب 
. مینک یم  یسررب  ار  یمالسا  نادنمشیدنا  ياه  هاگدید  یخیرات و  ياه  باتک  راتفگ  هلأسم ،

یئاهب لماک 

رد ار  وا  تداهـش  تسا و  هدرک  دای  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  رتخد  ناونع  هب  مالـسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  زا  هک  یباـتک  نیرت  یمیدـق 
، دناد یم  ماش  هبارخ 

ریزو رما  هب  هک  تسا  یماـما  يربـط  دـمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  نیدـلادامع  خیـش  راوـگرزب ، ملاـع  رثا  باـتک ، نـیا  تـسا . باـتک  نـیمه 
مکاح نیدلاءاهب ،

نیدلاءاهب رما  هب  هک  تسور  نآ  زا  یئاهب  لماک  هب  نآ  يراذگ  مان  رهاظ ، هب  تسا . هدش  هتشون  ناخوکاله ، تنطلس  راگزور  رد  ناهفـصا 
هدش هتشاگن 

هب اریز  تسا ؛ رادروخرب  يا  هژیو  شزرا  زا  دراد ، هک  يدایز  تمدـق  لیلد  هب  هدـش و  فیلأت  يرمق  يرجه  لاس 675  رد  باتک  نیا  تسا .
کیدزن تهج 

دور و یم  رامـش  هب  زاتمم  یعبنم  تسا و  تیمها  زیاح  اتـسار ـ  نیا  رد  دوجوم  عبانم  تبـسن  هب  هدش ـ  هتـشاگن  ياهدادیور  ای  فیلأت  ندوب 
هیامتسد

ترضح تداهش  يارجام  لامالا ، یهتنم  مومهملا و  سفن  رد  یمق  سابع  خیش  تسا . هتفرگ  یم  رارق  هنیمز  نیا  رد  رایسب  يدعب  تاقیقحت 
هیقر

دانتـسا نآ  هب  و  دـییأت ، دروم  ار  باتک  نیا  بلاطم  راوگرزب  ناملاع  زا  يرایـسب  نینچ  مه  دـنک . یم  لـقن  باـتک  نآ  زا  ار  مالـسلااهیلع ) )
، هدنراگن نیا  دنا . هدرک 

یخرب هب  زین  باـتک  نیا  رد  هک  دراد  مالـسلا ) هـیلع   ) یـضترملا ۀعیـشل  هـلآو ) هـیلع  هللا  یلـص   ) یفطـصملا ةراـشب  ماـن  هـب  يرگید  باـتک 
هعقاو زا  سپ  ياهدادیور 

، دنا هدماین  البرک  يادهش  رازم  رـس  رب  لوا ، نیعبرا  رد  البرک  ناریـسا  هک  هدش  حیرـصت  نآ  رد  هک  یعبنم  نیلوا  تسا . هدش  هراشا  اروشاع 
باتک نیمه 

هیلع  ) نیـسحلا هللادبعابا  رازم  رـس  رب  مه  قافتا  هب  هک  دنک  یم  لقن  يراصنا  هللادـبع  نبرباج  تسود  هیطع 18  زا  ار  ینایرج  وا  دـشاب . یم 
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و مالسلا )
ناریـسا اب  رباج  تاقالم  زا  ینخـس  هدنراگن  اما  دندرگ . یم  ینیـسح  نیعبرا  نیتسخن  رد  وا  ربق  نیرئاز  نیلوا  هدش ، رـضاح  البرک  نادـیهش 

نایم هب  البرک 
19. دریگ یمن  تروص  البرک  ناریـسا  وا و  نیب  زور  نیا  رد  یتاقالم  چیه  هدـش ، هتـشاگن  اه  لتقم  یخرب  رد  هچنآ  فالخ  رب  دروآ و  یمن 

زین عوضوم  نیا 
. دشاب یم  باتک  نیا  يرترب  زایتما و  رد  يرگید  فطع  هطقن 

فوهللا

ناشیا هطاحا  تسناد  دیاب  تسا . سوواط  نبدیـس  زا  فوهللا  باتک  هدومن ، لقن  یبلاطم  هنیمز  نیا  رد  هک  نهک  ياه  باتک  زا  رگید  یکی 
نوتم هب 

( مالـسلا هیلع   ) ءادهـشلادیس ترـضح  هک  اروشاـع  بش  : » دـسیون یم  يو  تسا . ریگ  مشچ  زاـتمم و  هعیـش ، مالـسا و  یخیراـت  یثیدـح و 
یب رد  يراعشا 

درک و توعد  ربص  هب  ار  وا  مالسلا ) هیلع   ) ماما تسیرگ . دینـش و  ار  ناشیا  نانخـس  مالـسلااهیلع )  ) بنیز ترـضح  دناوخ ، یم  ایند  ییافو 
ما مرهاوخ ، : » دومرف

نم يارب  مدش ، هتشک  نم  هک  یماگنه  دیشاب ] هتشاد  دای  هب  و   ] دیراد رظن  رد  ار  منخس  بابر ! همطاف و  هیقر و  يا  وت  بنیز ! يا  وت  موثلک و 
نابیرگ

( مالـسلااهیلع  ) هیقر ترـضح  مان  ناشیا ، لقن  ربانب   20 [.« دیشاب راد  نتـشیوخ  و   ] دییوگم اوران  ینخـس  دیـشارخن و  تروص  دینزن و  كاچ 
. تسا هدش  يراج  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  نابز  رب  اهراب 

، هنیکس يا  موثلک ، ما  يا  : » دروآرب دایرف  مالسلا ،) هیلع   ) رغصا یلع  تداهش  زا  سپ  ترضح  هک  تسه  زین  فنخموبا  لتقم  رد  بلطم  نیا 
، هیقر يا 

1294 ه تافو :  ) یفنح يزودـنق  میهاربا  نب  نامیلـس  ار  بلطم  نیا  متفر .» زین  نم  رادـهگنادخ ؛ نم ! تیب  لها  يا  بنیز ! يا  هکتاـع و  يا 
باتک رد  .ق )

21. دنک یم  لقن  فنخموبا  لتقم  زا  ةدوملا  عیبانی 

یحیرُطلل بختنملا 

تادلجم زا  کی  ره  هدش و  میظنت  دـلج  ود  رد  باتک  نیا  تسا . هتـشون  ق )  . 1085 ه تافو :  ) یفجن یحیط  نیدلارخف  خیـش  ار  باتک  نیا 
نآ

رب لمتشم  زین  ماما و  نآ  رب  يراوگوس  شاداپ  لماش  یتایاور  و  مالسلا ) هیلع   ) ءادهشلادیس ترضح  يراوگوس  نوماریپ  سلجم  هد  يواح 
رد يرابخا 

يوفـص رـصع  رد  هدوب و  نیرخأتم  زا  باتک  نیا  هدنراگن  هچ  رگا  دـشاب . یم  نآ  زا  سپ  ياهدادـیور  اروشاع و  زور  ياهدادـیور  هرتسگ 
اما هتسیز ،

نایب لاس  هس  ار  مالـسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  نس  يو  تسا . هدرک  میظنت  يروآ و  عمج  دوخ  باتک  رد  ار  یبوخ  تاـعوضوم  تاـیاور و 
. تسا هدومن 
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لقن یحیرط  بختنم  زا  ار  یبلاـطم  دراد ، نئازخ  ةداهـشلا و  رارـسا  نوچ  مه  يراـثآ  هک  1286 ه.ق ) تافو :  ) يدـنبرد لـضاف  وا ، زا  سپ 
. تسا هدرک 

مه  22. تسا هدرک  نایب  باتک  نآ  زا  ار  یبلاطم  داقیالا ، فیرش  باتک  رد  ق )  . 1334 ه تافو :  ) یمیظعلادبع هاش  یلع  دمحم  دیس  اهدعب 
همالع نینچ 

. تسا هدرب  هرهب  یحیرط  بختنم  باتک  زا  نیطبسلا  یلاعم  باتک  رد  زین  ق )  . تافو 1384 ه  ) يریاح

ۀیهبلا سوردلا 

زا یکی  دسیون : یم  ۀیوبنلا  هرتعلا  لوسرلا و  لاوحا  لمجم  یف  ۀیهبلا  سوردـلا  باتک  رد  ق ) 1400 ه .  تافو :  ) یناساول نسح  دیس  همالع 
ایند زا  ماش  هبارخ  رد  یگنسرگ ، دیدش و  يامرس  امرگ و  رایسب و  هودنا  زا  مالـسلااهیلع ،)  ) هیقر مان  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  نارتخد 

تفر و
، دنراد ینخـس  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاه  باتک  رگید  23. تسا هاگ  ترایز  فورعم و  اج  نآ  رد  شربق   . دـش هدرپس  كاخ  هب  اـج  ناـمه  رد 

یخرب ياه  هاگدید  یسررب  هب  اج  نیا  رد  دنا . هدرک  لقن  عبانم  نیمه  زا  میقتسمریغ  ای  میقتسم 
. میزادرپ یم  هراب  نیا  رد  یمالسا  نادنمشیدنا 

( هر  ) یناگیاپلگ یمظعلا  هللا  تیآ  هاگدید 

ناتساد نینچ  مه  قشمد و  رد  ناشیا  دقرم  و  مالسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  دروم  رد  هر )  ) یناگیاپلگ اضر  دمحم  دیـس  یمظعلا  هللا  تیآ  زا 
ربق ریمعت 

هدـش لقن  هک  بلاطم  هنوگ  نیا  دومرف : ناشیا  دندیـسرپ . تفرگ ، ماجنا  يا  هقداص  يایور  هلیـسو  هب  ناـشیا ، دوخ  روتـسد  هب  هک  ترـضح 
24. تسین دشاب ، بجاو  مزال و  نآ  هب  داقتعا  هک  يروما  زا  نکل  درادن ؛ یلقع  رظن  زا  یندوب  لاحم  هنوگ  چیه  تسا ،

یبدا هعطق 

رد ار  همع  ناتـسد  رگـشزاون  رطع  داتـسرف . همع  هاگن  يایرد  هب  ار  شهاگن  جوم  دوشگ ، هک  ار  شنامـشچنابیرغ  راید  رد  یبیرغ  همانگوس 
هچنغ دییوب . هبارخ  تکاس  ياوه 

: هک دیـسر  شوگ  هب  بیرغ  ییاوجن  نوچمه  تفرگ و  ناج  شا  هرجنح  رد  اـیند  ياـه  ماـب  يدـنلب  هب  يداـیرف  دوشگ و  مه  زا  ار  شدوبک 
. داد وشتسش  دوخ  اب  ار  ناگمه  نامشچ  هنایشآ  ناراب ، تخادنا و  گنچ  اه  لد  رب  هک  دش  كاندرد  يا  هجنپ  شبیهن  نیرفآدرد  منرت  ... اباب

نویش يادص 
رد خر  يرتخد ، هلاس  هس  يور  مرـش  زا  هام  دوب و  هدـنکفا  هیاس  یهایـس  بش ، رکیپ  رب  هبارخ ، هشوگ  نآ  رد  دیـسر . یم  شوگ  هب  کئالم 

هدیشک باقن 
رب ار  يربخ  یب  رد  هدونغ  نامشچ  خیرات ، يادنلب  هب  يدایرف  هاگان  هک  دوب  هتفخ  تلاهج  تلفغ و  دولآ  رابغ  ياه  هدرپ  سپ  رد  رهـش  دوب .

، تفشآ
نیا تسیچ  دیـسرپ : هدز  تریح  هک  هاـگ  نآ  دـیناسر  جوا  هب  ار  بش  مطـالت  دوب ، هتـشگ  اـنف  دوـخ  ترارـش  رد  هک  داـسف  ملظ و  همـسجم 

خساپ و  ادص ...؟
دراو رون  قبط  دندش . اونمه  وا  اب  هتـسشن  بش  هب  موش  نادـغج  داد و  رـس  هیرک  يا  هدـنخ  هاگنآ  دـهاوخ . یم  اباب  يرتخد  هلاس  هس  دـینش :
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دش و هبارخ 
نابل رب  هسوب  اب  ار  شناج  ماج  دور و  قبط  زاوشیپ  هب  رتخد  هلاس  هس  ات  دـنتفرگ  مارآ  کئالم  درک . دوخ  نآ  زا  ار  اه  ناج  ياضف  اـباب  رطع 

وناز دوب . هتخود  هدیشوپ  قبط  رب  ار  شرگوجتسج  نامشچ  تشگ و  یم  دوب و  هدیرخ  ناج  ماشم  هب  ار  ردپ  ینامـسآ  رطع  . دزاس زیربل  ردپ 
هک هاگ  نآ  داهن  نیمز  رب 

درد هناخ  شنامشچ  هک  تسیرگن  ار  همع  اباب ... نیـشنلد  ياوجن  دینـش و  ار  رون  توالت  يادص  دنداهن . نیمز  رب  شنامـشچ  لباقم  ار  قبط 
هیوم يادص  دیـسر و  یم  شوگ  هب  نایکالفا  هلان  هآ و  دوب . ندیراب  هدامآ  دوب و  هدش  هتخود  وا  هب  اه  مشچ  دوب . هداهن  نیمز  رب  وناز  دوب و 

. دیشک یم  شتآ  هب  ار  اه  ناج  کئالم 
يوگنخس هشیمه  نامشچ  رادید  قاتـشم  الاح  دوب و  هدینـش  هدرپ  سپ  زا  ار  اباب  یهلا  رطع  تسب . ار  شنامـشچ  همع  داهن و  هدرپ  رب  تسد 

نآ و  اباب ...
ياه مشچ  كاپ  رطع  دمآرد . هب  تلفغ  باوخ  زا  هدیدمغ ، يرتخد  هلاس  هس  شارخ  ناج  دایرف  اب  رهـش  دـیزرل و  شرع  ناکرا  ... دـید هچ 

ار هبارخ  ياوه  اباب 
کبـضخ يذـلااذ  نم  هاـتبا ! اـی  تشگ ...« : زادـنا  نـینط  خـیرات  رـسارس  رد  شا  هـلمج  تـفرگ . قـشع  يوـب  اـه  سفن  درک و  دوـخ  نآ  زا 

نم هاتبا ! ای  کئامدب ؟
مامت رد  هرابود  اروشاع  غاد  مره  داهن و  ردپ  نینوخ  بل  رب  بل  »...؟ ینـس رغـص  یلع  ینمتیا  يذلااذ  نم  هاتبا ! ای  کیدـیرو ؟ عطق  يذـلااذ 

ردپ ناگدید  لباقم  ار  اه  هیثرم  مامت  شکچوک  ناتسد  اب  دیچیپ . هبارخ  ياه  هظحل 
ره زا  رت  نیگنـس  هودـنا  غاد  هرابود  دـش و  هدـنز  اروشاع  بورغ  هرابود  تسـشن . اوجن  هب  نابیرغ  راـید  رد  ار  یبیرغ  هماـنگوس  دز و  قرو 

يرگید نامز 
ار قشع  ياه  هعرج  نیرخآ  داهن ، ردپ  ناگدید  ضرعم  رد  ار  شیاهاپ  نوخرپ  لوات  هک  هاگ  نآ  . تخادگ ار  اه  بلق  تخاون و  ار  اه  ناج 

ماک هب  ار  ردپ  ینامسآ  رطع  دیشون و  ردپ  نابل  زا 
قشاع ناج  اب  يدبا  داد  يدنویپ  ار  وا  ناج  هک  یحبص  هلاس ! هس  هیقر  یگدنز  رد  نشور  توارط و  اب  دوب  یحبـص  زاغآ  نیا  دیرخ و  ناج 

و ردپ ،
رد دـنمدرد  یکرتخد  هدـنز  هشیمه  ياوجن  دـنام و  ماش  هبارخ  دـش و  زادـنا  نینط  كالفا  رد  ناش  هیوم  يادـص  دـندرک و  نویـش  کئالم 

دولآدرد نارجه 
يدرد دنام و  همع  دیـشک . دـهاوخ  شود  هب  ار  هلاس  هس  يرتخد  تنحم  جـنر و  خـیرات  هشیمه  ات  هک  شا  یگدنمرـش  دـنام و  ماش  ردـپ و 

رهش ياضف  زا  هرابود  ار  ردپ  شخب  حور  رطع  هک  نآ  زا  شیپ  دش ؛ رپرپ  هنادزان  یلگون  داتفا و  شتسد  زا  تناما  راب  هک  نوزفا 
زوس و شیاه و  هصغ  مامت  دنام و  ماش  و  دـیاشگب ... وا  اب  ضغب  دـهنب و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  شوغآ  رد  رـس  دونـشب و  هنیدـم 

هک یکرتخد  تبرغ 
مق  نایئاضر  ارهز  ! دنازوس شیاه  هلان  اب  ار  خیرات  همه 

يرادیب  هنذأم  رب  ناذا 
رب تارف ، يراج  لالز  نوچ  يوفطصم ، تلاسر  هک  هاگ  نآ  درذگ . یم  ربمایپ  تلحر  ِكانهودنا  ِبورغ  زا  نرق ، مین  ییازریم  دیـس  بنیز 

نایرج اه  هشیدنا  اه و  لد 
هنادنمریوزت حالَـص ؛  هدرپ  تشپ  هک  دندوب  مه  یناسک  دندرک ، يرای  ار  وا  نید  ادـخ ، هدـیزگرب  باکر  رد  درم  نادرم  هک  ینامز  تشاد ،

حالِس
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نتخاس ردِک  ددصرد  نانآ  دنزاس . دراو  ار  دوخ  هنازوت  هنیک  هبرـض  ات  دـندوب ، هژیو  یتصرف  يایهم  دـندرک و  یم  زیت  ار  مالـسا  يزادـنارب 
دندرک . یم  دیابن  هک  دندرک  نآ  هدشن ، کشخ  ربمایپ  نفک  زونه  دندوب و  مالسا  لالز  راشبآ 

دنتسشن  مه  اب  هئطوت  نارس  »

« دنتسکش ار  تمصع  يولهپ  لد و 
یم دورد  نانآ  رب  ادـخ  لوسر  هک  يا  هناخ  لها  زا  دوب . ربماـیپ  زور  ره  ناتـسِمالس  هک  دـندومن  زاـغآ  اـج  نآ  زا  ار  ینکـش  تمرح  ناـنآ 

: هک داتسرف 
هیلع  ) نسح و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع و  مالـسلااهیلع )  ) همطاف دـش و  هدیـشک  متـس  دـنب  هب  يولع  تلادـع  « ةوبنلا تیب  لها  اـی  مکیلع  مالـسلا  »

ار تداهش  ماج  نازودنارز ، ییافو  یب  ییاهنت  رد  مالسلا )
، ماما نیمّوس  دـسر ، یم  ارف  ق  لاس 61 ه .  درک و  یم  رترود  رود و  ادخ ، لوسر  یناگدـنز  نامز  زا  ار  خـیرات  اهزور ، رذـگ  و  دندیـشون .

، ربمایپ ناگدید  ینشور 
یم هیکت  تفالخ  تخت  رب  دیزی  شدـنزرف  هیواعم ، گرم  زا  سپ  ییوس ، زا  دـشک و  یم  شود  رب  ار  نیملـسم  ییاوشیپ  يربهار و  تلاسر 

اب تفلاـخم  دوـخ و  زا  يوریپ  هـب  ار  مدرم  هناـبیرفماوع  دـناشوپ و  یم  اـیر  ریوزت و  هدرپ  اـب  نـید  هـب  ار  شا  هـنیک  هیواـعم  زورید  اـت  دــنز .
ادخ و ناگدیزگرب 

یشومارف هطرو  هب  مالـسا  تّما  داهن  رد  ار  يریذپ  تعاطا  يرادم و  نید  هیحور  هنالیذر ، ياه  یبیرفماوع  نیا  و  دناوخ . یم  ارف  شلوسر ،
و

رد ددنبرب . ور  زا  ار  همجه  ریـشمش  دیزی  هک  دوب ، مهارف  ًالماک  هنیمز  هیواعم ، دـنزرف  ندـمآ  راک  يور  اب  نانچنآ  هک  دوب  هدـناشک  يدوبان 
یقاب يا  هتسوپ  يرهاظ و  زج  نانآ  يارب  مالسا  زا  اهنت  دوب و  هدروخ  نورد  زا  ار  مدرم  نامیا  هنایروم ، نانوچ  نیشیپ ، ياهریوزت  عقاو 

ینید ياه  شزرا  نید و  ظفح  رکف  هب  هکنیا  زا  شیب  مدرم  هک  دـندوب  هدرک  راـک  مدرم  هشیدـنا  گـنهرف و  رب  ناـنچ  ناـنآ  دوب . هتـشاذگن 
مکش و هشیدنا  رد  دنشاب ،

و دنتفر ، یم  نییاپ  الاب و  دـندز و  یم  هیکت  لماک » ناسنا   » تفالخ یـسرک  رب  ناگنیزوب  یتحار  هب  هک  دـش  نیا  دـندوب و  ناشماقم  بیج و 
رد قح 

ماما رگا  ار ! مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  یتح  دناوخ ، یم  ارف  دوخ  اب  تعیب  هب  ار  همه  دیزی  دوب . هدش  اهر  هنامولظم  ییاهنت  ياه  هچوک 
يراد نید  یمالسا و  هشیدنا  اب  یگنهرف  هزرابم  رد  دیزی ، ياه  يزات  هّکی  يارب  دش ، یم  يزبس » غاب  رد   » تعیب نیا  تسب ، یم  نامیپ  وا  اب 

نوخ اب  ار  نید  ياقب  و  دادـن ، تعیب  ّتلذ  هب  نت  ادـخ ، لوسر  نت  هراپ  مالـسلا ،) هیلع   ) نیـسح اّما  تفای . یم  لزنت  ییارگرهاـظ  ّدحرـس  اـت 
نارادم نید  تداعس  ار  خرس  گرم  داد و  رس  ناهج  هنذأم  رب  ار  يرادیب  ناذا  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  دومن . اضما  شنارای  دوخ و  كاپ 
نالطب طخ  خـیرات  لوط  رد  يدـیزی  رالوکـس  گنهرف  رب  وا  هنابلط  تداهـش  هشیدـنا  اب  »و  ةداعـسلا الا  تْوَملا  يرا  ال  هک ...« : دومن  مـالعا 

زامن هماقا  هب  ار  خیرات  ییاروشاع ، رّکفت  و  دش . هدیشک 
هدیمد گرم  حور  مدرم ، رد  ییوگ  اّما  دادرس ، لیحرلا  ناذا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح دناوخارف . مّرحم  خرـس  تضهن  رب  ادتقا  اب  يرادم  نید 

زین نانآ  یعطقم  دودحم و  ياه  تکرح  یتح  دوب . هدرک  روک  ار  ناشرگن  تقیقح  مشچ  هیما ، ینب  ياهرز  میـس و  نوگباتبـش  قرب  دندوب .
اب ههجاوم  رد 

ياه قرب  قرز و  هک  دوب ، نوکس  توکس و  اهنت  شاک  و  دش . یم  هدیشک  نوکس  توکس و  هب  هّیما ، نادنزرف  یناطیـش  ياهدیعو  هدعو و 
ادخ لوسر  دنزرف  رب  هک  دناشک  تلیذر  هب  يدح  هب  ات  ار  نانآ  ناطیش ، ِلآ  ینایفس  یبا 
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دیشروخ باکر  رد  هراتس ، ود  داتفه و  اهنت  و  دندرک . تراسج  ربمایپ  نادناخ  میرح  هب  دنتسناد و  مارح  نانآ  رب  ار  بآ  دندیشک و  ریشمش 
یکیرات زا  ییایرد  لباقم  رد  هتخابلد  ود  داتفه و  دنتسشن . قفش  هب  َرپ  نینوخ  و  دندز ، ریشمش 

دوخ يارب  ار  نیـسح  ياعد  راختفا  هجرد  و  دنتـسویپ ، تداهـش  خرـس  ناشکهک  هب  و  دندرک ، عافد  قح  يانـشور  زا  ماک  هنـشت  دنداتـسیا ،
و میا . هتـسشن  اشامت  هب  راصعا  اه و  نرق  هرجنپ  زا  ار  یهلا  ینید ـ  شزیخ  نیا  یکانبات  یگدنلاب ، نامیا و  دنلب  تاعافترا  زا  ام ، و  دندیرخ .

ماما يادص 
هک تسا  ینانآ  تمس  هب  هللادبعابا  هراشا  تشگنا  دناوخ . یم  نامارف  دوخ ، يرای  هب  هک  میونش  یم  ناج  شوگ  اب  ار  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح

تمس هب  وت ، نم و  تمس  هب  دنناد ؛ یم  البرک  ار  نامز  نیمز و  دنا و  هداتسیا  رواب  هب  ار  اروشاع 
زا تعاطا  تایآ  میهد ، تداهش  تداهـش »  » هب و  میروایب ، نامیا  یگدادلد ، تیمامت  هب  و  مییوگ ، نخـس  قشع  هجهل  هب  هکنآ  طرـش  هب  ام .

ار ماما 
یم ینعم  يا ، هنماخ  ینیـسح  یلعدیـس  همطاف ، دنزرف  نامز ، هیقف  یلو  زا  نام  يریذـپ  تعاطا  رد  ام  ندوب  ینیـسح  زورما  و  مینک . توالت 

روهظ دیشروخ  ات  میروآ  مهارف  يا  هنوگ  هب  ار  يداصتقا  يداقتعا و  یگنهرف ، يرکف ، یملع ، ياه  هنیمز  شهارمه  وا و  یپ  رد  دیاب  دوش .
قفا زا 

رد رادربخ »  » ملاع مامت  هک  یلاح  رد  روهظ  هاگ  حبـص  رد  ار  تداشر  مچرپ  وا  هنوگ  یلع  ناتـسد  رد  تسد  ام  و  دـنک . عولط  ناـماهوزرآ 
فص میظع  يزوریپ  نیا  لباقم 

تسالبرک . هتسشن  قفش  هب  دیشروخ  نوخ  مقتنم  هک  یماما  الوم و  نامه  مییامن . جع )  ) رصع یلو  ترضح  نامیالوم  میدقت  دنا ، هدیشک 
یبدا  هعطق 

ار ادخ  نوخ  دـناوت  یمن  خـیرات ، نهذ  نیقی ، هب  اریز  نیـسح ؛ » : » دـنیوگ یم  وت  هب  تساهایرد . همه  همـشچرس  ادـخ ، نوخ  ادـخ و  نوخ 
اب زج  دنک ، ریسفت 

هب دوش . وحم  مالسلا ) هیلع   ) نیسح رد  رگا  دنام ؛ یم  مه  قشع  تسایند ، ایند  ات  قشع . اب  رگم  درک ، ریسفت  ناوت  یمن  ار  نیسح »  » و وت . مان 
نیا رد  تسا . ناسنا  شنیرفآ  ررکم  هساـمح  ـالبرک ، تسا و  زادـنا  نینط  ـالبرک  ظـفلت  رد  تماـن  كاوژپ  اریز  نیـسح ؛ » : » دـنیوگ یم  وت 

شدرگ
هطقن وت ، و  هرابود . ... هرابود و  دوش و  یم  هداز  هرابود  دسر و  یم  تداهـش  هب  دبای و  یم  جوا  توکلم  ات  دوش و  یم  هداز  نوخ  بوانتم ،

نارازه ار  خـیرات  تجورع ، نیعبرا  ات  تروضح ، ياروشاع  زا  دراد . يراوتـسا  تیاهن ، یب  ات  شعاعـش  هک  یتسه  راّود  تکرح  نیا  زکرم 
ندوب هسامح  زا  يا  هزات  لصف  راگنا  هظحل  ره  تسا و  هداد  خر  مخ  چیپ و 

اه كاردا  فرظ  هک  ارچ  درادن ؛ مه  نتفگ  بات  تسا . هتـسشن  گوس  هب  ار  شیوخ  توکـس  هناروابان  یلو  دراد ؛ اه  فرح  هنامز ، . تسوت
، دنکفا یم  وس  کی  هب  دنار و  یم  لد  زا  ار  رگید  ياه  هبذاج  همه  دیابر و  یم  ار  ینیمز  بطق  ود  ره  تتفگش ، هبذاج  نادیم  تسا . ریقح 

یشاب وت  اهنت  ات 
رب ار  ندز  شقن  بات  مملق ، دور و  یم  ملق  هب  متـسد  دـشاب . ناـیم  رد  وت  تمظع  ياـپ  هک  یتقو  درک ، يزاـب  دوش  یمن  تاـملک  اـب  سب . و 

، ذغاک رگا  یتح  ذغاک ، هب  دسر  هچ  بآ ، ناج  هب  دنز  یم  شتآ  تمان  درادن . ناج  یب  ذغاک 
هب ار  وت  مهبم  تمظع  دـنایامنب و  ار  وت  سدـقت  هک  مسانـش  یمن  يا  هژاو  تاملک ، هریاد  رد  اه . نامـسآ  مامت  تعـسو  هب  دـشاب  يا  هحفص 

ییادخ هژاو  زج  دنک ؛ ریبعت  ایند  نیا  ياه  مدآ  نابز 

اه تشون  یپ 
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لضف یلعوبا  یسربطلا ، ص216 ؛  ج2 ، ات ، یب  هیمالسا ، یشورف  باتک  نارهت ، ۀمئالا ، ۀفرعم  یف  ۀمغلا  فشک  یسیع ، نب  یلع  یلبرالا ، 1 ـ
، نسحلا نب 

رـشن رتفد  تاراشتنا  نارهت ، داشرالا ، دمحم ، نب  دمحم  دیفم ، ص251.2 ـ ق ،  . 1399 ه ۀفرعملا ، راد  توریب ، يدـهلا ، مالعأب  يرولا  مالعا 
، مق نیطبـسلا ، یلاعم  يدهم ، دـمحم  يریاح ، ص251.3 ـ يرولا ، مـالعا  ص200 ، ج2 ، ش ، ه .   1378 مراهچ ، پاچ  یمالـسا ، گنهرف 

پاچ یبرعلا ، ثارتلاءاـیحا  راد  توریب ، برعلا ، ناـسل  مرکم ، نب  دـمحم  روظنم ، نبا  ص214.4 ـ ج2 ، ش ، 1363 ه .  یضرلا ، تاروشنم 
ر.ك: یقرواــپ ص518.6 ـ ش ، 1379 ه .  رورـس ، تاراـشتنا  مق ، ـالبرک ، هصق  یلع ، درفنم ، يرظن  ص293.5 ـ ج5 ، ق ، ه .   1416 لوا ،
ج2، داـشرالا ، ص39.8 ـ ج15 ، ناـمه ، ص210.7 ـ ج44 ، ق ، ه .   1404 ءافولا ، هسـسؤم  توریب ، راونالا ، راحب  رقاـب ، دـمحم  یـسلجم ،
ج4، اـت ، یب  ءاوضـالا ، راد  توریب ، بلاـط ، یبا  لآ  بقاـنم  یلع ، نبدــمحمرفعجوبا  بوـشآ ، رهــش  نـبا  ص343.10 ـ ناـمه ، ص22.9 ـ

يدهمدمحمّالم نیطبسلا ، یلاعم  13 ـ ص214 . ج2 ، ۀـمغلا ، فشک  ص193.12 ـ یناشاک ، هّللا  بیبحازریم  ءادهـشلا ، ةرکذـت  ص77.11 ـ
تاراشتنا نارهت ، مالسلااهیلع ،)  ) هیقر ترضح  زوس  ناج  تشذگرس  دمحم ، يدراهتـشا ، يدمحم  ص214.14 ـ ج2 ، یناردنزام ، يریاح 

، لوا پاچ  فورعملاراد ، مق ، مالسلا ،) هیلع   ) نیسحلا مامالا  تاملک  ۀعوسوم  ناگدنـسیون ، زا  یعمج  15 ـ ص 12 . ش ، 1380 ه .  رهطم ،
پاچ هوسا ، تاراشتنا  مق ، فوفطلا ، یلتق  یلع  فوهللا  نیدلادعـس ، نب  نسحلاوبا  مساقلاوبا  سوواـط ، نبا  ص 511.16 ـ  ش ، 1373 ه . 

مالعا ص 141 ؛ ق ، 1414 ه .  لوا ،
، راونالاراحب ص 252 ؛ ق ، 1368 ه .  ۀیمالسالا ، ۀبتکم  نارهت ، مومهملا ، سفن  سابع ، خیش  یمق ، 17 ـ رییغت .) یکدنا  اب  ،) ص 236 يرولا ،

نیا هک  یلاح  رد  هدوب ، يراصنا  هللادـبع  نبرباج  مالغ  هیطع  هک  تسا  روهـشم  ناظعاو  نارکاذ و  یخرب  راـتفگ  رد  18 ـ ص 115 . ج 45 ،
هیطع تسا . خیرات  فیرحت  بلطم 

هیلع  ) یلع ماما  طسوت  شدـلوت  ماـگنه  زین  وا  يراذـگ  ماـن  یتح  هدوب و  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما باحـصا  زا  هفوک و  لاـجر  زا  یفوع 
. تسا هتفرگ  تروص  مالسلا )

تاراشتنا مق ، لاجرلا ، سوماق  یقت ، دمحم  يرتستلا ، ر.ك :  ) تفر ایند  زا  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  نامز  رد  هدومن و  كرد  ار  ماما  جنپ  وا 
پاچ نیسردم ، هعماج 

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 
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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 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 
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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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